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 IhôãdGh áYGQõdG π«ch åëH
 ∫É``̀¨``̀°``̀TC’G IQGRƒ```````H á``jô``ë``Ñ``dG
 §«£îàdGh  äÉjó∏ÑdG  ¿hDƒ`̀°`̀Th
 óªëe  π«Ñf  QƒàcódG  »fGôª©dG
 RÉ`̀¡`̀L ø``̀e ó```̀ah ™``̀e í``à``Ø``dGƒ``HCG
 …QÉ≤©dG  π«é°ùàdGh  áMÉ°ùªdG
 ¢Sóæ¡ªdG áMÉ°ùªdG ΩÉY ôjóe º°V
 IQGOEG  ôjóeh  ,ºdÉ°S  âÑ°S  »LÉf
 ,…ójƒ°ùdG ó°TGQ …ôëÑdG í°ùªdG
 ∫É``̀eô``̀dG ø``̀Y å`̀ë`̀Ñ`̀ dG ´hô``°``û``e

.É¡LGôîà°SGh ájôëÑdG
 ¿EG  íàØdGƒHCG  π«cƒdG  ∫É`̀ bh
 ΩÉªàgÉH  ≈¶ëj  ´hô°ûªdG  Gò`̀g
 ™jQÉ°ûªd  á`̀jQGRƒ`̀dG  áæé∏dG  ø`̀e
 á°SÉFôH á«àëàdG á«æÑdGh á«ªæàdG
 AGQRƒ```̀dG  ¢ù∏ée  ¢`̀ù`̀«`̀FQ  Ö`̀FÉ`̀f
 ∫BG  ¬`̀∏`̀dGó`̀Ñ`̀Y ø``̀H ó`̀ dÉ`̀N ï`̀«`̀°`̀û`̀dG
 á©HÉàªH  ≈¶ëj  ¬`̀fCG  Éªc  ,áØ«∏N
 ¿hDƒ``̀°``̀Th ∫É``̀¨``̀°``̀TC’G ô```̀jRh ø``̀e
 »fGôª©dG  §«£îàdGh  äÉjó∏ÑdG
 ¬∏dGóÑY  ø`̀H  ΩÉ`̀°`̀ü`̀Y  ¢`̀Só`̀æ`̀¡`̀ª`̀dG

 .∞∏N
 ´hô°ûªdG  ¿CG  ≈``̀ dEG  QÉ``̀°``̀TCGh
 ∫ƒ`̀ ∏`̀ë`̀ dG OÉ```̀é```̀ jEG ≈`````̀dEG ±ó``̀¡``̀j
 äGQÉ`̀«`̀î`̀dG AÉ``̀£``̀YEGh π`̀ FGó`̀ Ñ`̀ dGh
 ∫Ó`̀N ø``̀e ∫É``̀eô``̀dG êGô`̀î`̀à`̀°`̀S’
 áaô©ªd  á«≤«≤M  í`̀°`̀ù`̀e  á«∏ªY
 óLƒJ  »`̀à`̀dG  ájôëÑdG  ≥WÉæªdG
 É`̀¡`̀ª`̀é`̀M ¢``̀SÉ``̀ «``̀ bh ∫É`````̀ eQ É``̀¡``̀H
 ,É¡JÉ«ªch  É¡à«Yƒfh  É¡àaÉãch
 ¥É`̀ª`̀YC’G  ójóëJ  ≈`̀ dEG  áaÉ°VE’ÉH
 ®ÉØë∏d ájôëÑdG äÉ≤Ñ£dG ¿É«Hh
 ájô£ØdG  IÉ`̀«`̀ë`̀dGh  áÄ«ÑdG  ≈∏Y

.ájôëÑdG
 ∫ qƒ©j  ¬``̀fCG  í`̀à`̀Ø`̀dGƒ`̀HCG  ô``̀cPh
 º¡°ùj  »μd  ´hô°ûªdG  Gò`̀g  ≈∏Y
 äGOGô`̀jE’G  »a IOÉ`̀jR  ≥«≤ëJ »a
 πμ°ûH  äÉ«ªμdG  ÜÉ°ùàMG  AGô`̀L
 áØ∏μdG  OGOôà°SG  ºà«°S  Éªc  ,≥«bO

 ≈dEG  áeó≤ªdG  äÉeóîdG  ∫ÓN  øe
 ,∫ÉéªdG Gòg »a á∏eÉ©dG äÉcô°ûdG
 É¡æe  IOÉØà°S’G  øμªj  »dÉàdÉHh
 á£°ûfC’Gh äÉÑ∏£àªdG á«£¨J »a

.´hô°ûªdÉH á≤∏©àªdG
 »a  ò`̀NCG  ´hô°ûªdG  ¿CG  ó`̀cCGh
 IÉ«ëdG  ôKCÉJ  Ωó`̀Y  QÉÑàY’G  ø«Y
 á«μª°ùdG  Ihô```̀ã```̀dGh  á`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 ó©J  »`̀à`̀dG  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªe  »`̀a
 »FGò¨dG  øeC’G  »a  É vª¡e  G kQó°üe
 Gòg  »a  É kàa’  ,øjôëÑdG  áμ∏ªªd
 øª°†àj ´hô°ûªdG ¿CG ≈dEG Oó°üdG
 ΩóY  øe  ≥≤ëà∏d  á«Ä«H  äÉ°SGQO
 IÉ«ëdG  ≈`̀∏`̀Y  ô`̀«`̀KCÉ`̀J  …CG  Oƒ``̀Lh

 .øjôëÑdG áμ∏ªe »a ájôëÑdG
 ó≤ oY  …ò`̀dG  ´ÉªàL’G  ∫Ó`̀Nh
 ,™jóÑdG »a áYGQõdG ádÉch ≈æÑªH
 âÑ°S  »`̀LÉ`̀f  ¢Sóæ¡ªdG  ¢`̀Vô`̀Y
 äGƒ£îdGh ´hô°ûªdG äGóéà°ùe
 ™°Vƒe ¬©°Vƒd ÉgPÉîJG ºJ »àdG

.ò«ØæàdG
 ´hô°ûªdG  ¿CG  âÑ°S  í°VhCGh
 ∫É`̀eô`̀dG  ø`̀Y  åëÑdG  ≈``̀ dEG  ±ó`̀¡`̀j
 π°†aCG  ≥jôW  øY  É¡LGôîà°SGh
 »a äÉ«æ≤àdG çóMCGh äÉ°SQÉªªdG
 É k°†jCG ±ó¡j …òdGh ,∫ÉéªdG Gòg
 äÉeƒ∏©ªdGh  äÉfÉ«ÑdG  ™ªL  ≈dEG
 ≈∏Y πª©dGh ,IóMGh á∏¶e âëJ
 ÖcGƒà«d  É¡ãjóëJh  Égôjƒ£J
 áeóNh  á«eƒμëdG  èeGôÑdG  ™e

.á«é«JGôà°S’G äÉYhô°ûªdG
 πªà°ûj  ´hô°ûªdG  ¿CG  ø«Hh
 ™«ªéd ≥«°ùæJ IóMh AÉ°ûfEG ≈∏Y
 OQGƒ`̀ª`̀dÉ`̀H  á∏°üàªdG  á`̀£`̀°`̀û`̀fC’G
 âëJ äÉeƒ∏©ªdG ™ªLh ájôëÑdG
 äGAGôLE’G π«¡°ùàd IóMƒdG √òg
 äÉãjóëàdG  AGô`̀LEG  ≈∏Y  πª©dGh
 ≥ah  §`̀FGô`̀î`̀dG  ≈∏Y  áHƒ∏£ªdG
 ,∫É`̀é`̀ª`̀dG Gò``̀g »``a äGô`̀«`̀¨`̀à`̀ª`̀dG

 äÉ`̀eƒ`̀ ∏`̀ ©`̀e Ió```̀YÉ```̀b AÉ```̀ °```̀û```̀fEGh
.á«fhôàμdEG

 á«fGõ«ªdG  âÑ°S  ¢VôY  Éªc
 á«dÉªdG  äÉ`̀≤`̀aó`̀à`̀dGh  áHƒ∏£ªdG
 ,´hô``°``û``ª``dG ò`̀«`̀Ø`̀æ`̀à`̀d á```̀eRÓ```̀dG
 ≥WÉæªH  á°UÉîdG  π«°UÉØàdGh
 ,á`̀ jô`̀ë`̀ Ñ`̀ dG ∫É```̀eô```̀ dG äÉ``̀«``̀ª``̀ch
 ¢`̀VGô`̀©`̀à`̀°`̀SG ≈````̀ dEG á``̀aÉ``̀°``̀VE’É``̀H
 ájô°ûÑdG  QOGƒ`̀μ`̀ dG  ø`̀e  á`̀LÉ`̀ë`̀dG

.∫ÉéªdG Gòg »a á°ü°üîàªdG
 øª°†àj  ´hô°ûªdG  ¿EG  ∫Ébh
 äÉ«æ≤àdG  çó``̀MCG  ≈∏Y  OÉ`̀ª`̀à`̀Y’G
 ó`̀jó`̀ë`̀Jh í`̀°`̀ù`̀ª`̀dG äÉ`̀«`̀∏`̀ª`̀Y »``̀a
 ΩGóîà°SG  ôÑY  ,∫É`̀eô`̀ dG  ™`̀bGƒ`̀e
 äGó©ªdÉH  Iõ¡ée  áãjóM  áæ«Ø°S
 äÉÑ∏£àe  Ωó`̀î`̀j  ÉªH  áHƒ∏£ªdG
 .ábÓ©dG äGP á«eƒμëdG äÉ¡édG

 ™`̀°`̀Vh ≈```̀ dEG â`̀Ñ`̀°`̀S QÉ```°```TCGh
 ´hô°ûªdG  ò«Øæàd  á∏eÉμàe  á£N
 5 ≈dEG  ôªà°ùj  »æeR ∫hóL ≥ah
 ácGô°ûdÉH  ∂`̀dPh  ,áeOÉb  äGƒæ°S
 äGP  á``«`̀ ª`̀ °`̀ Sô``dG  äÉ``̀¡``̀é``̀dG  ™```̀e

 .ábÓ©dG
 áMÉ°ùªdG  RÉ`̀¡`̀L  ¿CG  ó```̀cCGh
 ≈`̀∏`̀Y …QÉ```≤```©```dG π`̀ «`̀é`̀ °`̀ ù`̀ à`̀ dGh

 äÉ`̀¡`̀é`̀dG  ™``e  ôªà°ùe  π`̀ °`̀UGƒ`̀J
 ô«aƒàd  á`̀bÓ`̀©`̀dG  äGP  á«ª°SôdG
 ´hô°ûªdG Gòg ò«Øæàd É¡JÉLÉ«àMG

 G kô«ãc  ¬«∏Y  ∫ƒ©j  …òdGh  ,º¡ªdG
 »àdG  á«ªæàdG  á«∏ªY  º``̀YO  »``a

 .øjôëÑdG áμ∏ªe Égó¡°ûJ
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 ¿É```̀μ```̀°```̀SE’G ô```````̀jRh ∞``̀°``̀û``̀c
 ¿CG  ø`̀Y  ô`̀ª`̀ë`̀dG  º`̀°`̀SÉ`̀H  ¢Sóæ¡ªdG
 á`̀«`̀fÉ`̀μ`̀°`̀SE’G äÉ`̀eó`̀î`̀ dG »`̀ dÉ`̀ ª`̀LEG
 á`̀jGó`̀H ò`̀æ`̀e É`̀¡`̀©`̀jRƒ`̀J º``̀J »``̀à``̀dG
 ¢`̀ù`̀eÉ`̀î`̀dG »`̀©`̀jô`̀°`̀û`̀à`̀dG π`̀°`̀ü`̀Ø`̀dG
 áeóN  5726  â`̀¨`̀∏`̀H  ¿B’G  ≈`̀à`̀M
 IóMh 3926 ≈dEG áª°ù≤e á«fÉμ°SEG
 657h  ,áª«°ùb  92h  ,á«fÉμ°SG
 ,É«YÉªàLG  Éæμ°S  594h  ,á`̀≤`̀°`̀T
 πjƒªJ  161h  ,ÉàbDƒe  Éæμ°S  53h

.AÉæH πjƒªJ 243h ,AGô°T
 √OQ »a ¿Éμ°SE’G ôjRh QÉ°TCGh
 »μdÉªdG  º°SÉH  ÖFÉæ∏d  ∫GDƒ°S  ≈∏Y
 á«fÉμ°SE’G  äÉ`̀eó`̀î`̀dG  Oó`̀Y  ∫ƒ`̀M
 π°üØdG  á``̀jGó``̀H  ò`̀æ`̀e  É``̀¡``̀YGƒ``̀fCGh
 OóY  ¿CG  ≈`̀dEG  ¢ùeÉîdG  »©jô°ûàdG
 »``dÉ``gC’ á`̀°`̀ü`̀°`̀ü`̀î`̀ª`̀dG äÉ`̀Ñ`̀∏`̀£`̀dG
 á¶aÉëªdÉH  Iô`̀°`̀TÉ`̀©`̀dG  Iô``̀ FGó``̀ dG
 áeóN  243  »a  πãªàJ  á«dÉª°ûdG
 IóMh  154  ≈dEG  º°ù≤æJ  á«fÉμ°SEG
 47h  ,∂«∏ªJ  á≤°T  29h  ,á«æμ°S
 ,AGô°ûdG πjƒªJ 8h ,ÉjGõe èeÉfôH

.AÉæÑdG πjƒªJ 5h
 ™`̀jQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dG ¢`̀ü`̀î`̀j É`̀ª`̀ «`̀ ah

 »`̀dÉ`̀gC’  á«∏Ñ≤à°ùªdG  á`̀«`̀fÉ`̀μ`̀°`̀SE’G
 á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀ª`̀H Iô``̀°``̀TÉ``̀©``̀dG Iô```̀ FGó```̀ dG
 ¿Éμ°SE’G  ô`̀jRh  í°VhCG  á«dÉª°ûdG
 ò«ØæJ  ∫Éªμà°SG  »`̀a  πãªàJ  É`̀¡`̀fCG
 øe π``̀c »``̀a IQGRƒ``````̀dG ™`̀jQÉ`̀°`̀û`̀e
 óëdG  ¥ô°T  áæjóeh ¿Éª∏°S  áæjóe
 ò«ØæJ  »a  AóÑdGh  ,áØ«∏N  áæjóeh
 ™jQÉ°ûeh  ,Iô`̀à`̀°`̀S  ¥ô`̀°`̀T  áæjóe
 ¿CG  ≈dEG  Éàa’ ,á«æμ°ùdG  äÉ©ªéªdG
 øe  ¿hó«Øà°ù«°S  Iô`̀FGó`̀dG  »dÉgCG

.º¡d áÑjô≤dG áeÉ©dG ™jQÉ°ûªdG

 ¿É``μ``°``SE’G ô````̀jRh ±É```̀°```̀VCGh
 ôjÉæj  ∫Ó``̀N  äCGó```̀H  IQGRƒ````̀dG  ¿CG
 ƒª°ùdG ÖMÉ°U ôeCG ò«ØæàH 2020
 ∫BG  óªM øH ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG
 ∫hC’G  ÖFÉædG  ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N
 ™jRƒàH  AGQRƒ`̀ dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd
 áaÉ°VE’ÉH  ,á«æμ°S  IóMh  ±’BG  5
 ºjó≤J  »a  IQGRƒ`̀ dG  QGôªà°SG  ≈`̀dEG
 iô```̀NC’G á`̀«`̀∏`̀jƒ`̀ª`̀à`̀dG äÉ``eó``î``dG
 AGô°ûdGh  AÉæÑdG  »∏jƒªJ  áeóîc

 .ÉjGõe áeóNh

:»μdÉªdG º°SÉH ÖFÉæ∏d ∫GDƒ°S ≈∏Y GOQ ¿Éμ°SE’G ôjRh

 òæe  á`̀ «`̀ fÉ`̀ μ`̀ °`̀ SEG  á``̀eó``̀N  5726  ™``̀ jRƒ``̀ J
¢`̀ù`̀eÉ`̀î`̀dG »`̀©`̀jô`̀ °`̀û`̀à`̀dG π`̀ °`̀ü`̀Ø`̀ dG á``̀jGó``̀ H

.¿Éμ°SE’G ôjRh |.»μdÉªdG º°SÉH |

 ø°ùëdG  ø°ùM  øH  ¥QÉW  ≥jôØdG  πÑ≤à°SG

 á«dhódG áª¶æªdG øe G kóah ,ΩÉ©dG øeC’G ¢ù«FQ

 á°SÉFôH  DARE  ¿É`̀eOE’Gh  ∞æ©dG  áëaÉμªd

 …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  ¢Shô¨«H  ∂`̀fGô`̀a  ó«°ùdG

 ¢ù∏ée  ƒ°†Y  ¿ƒà«∏c  OQÉ°ûàjQ  Qƒ`̀à`̀có`̀dGh

 áª¶æª∏d  »ª∏©dG  ¢ù∏éªdG  ¢ù«FQh  IQGOE’G

 ƒ°†Yh ègÉæªdG ôjóe »∏∏«c ÉãæeÉ°S Ió«°ùdGh

 ó«°ùdG Qƒ°†ëH ∂dPh ,áª¶æªdÉH º««≤àdG ≥jôa

 ∞æ©dG áëaÉμe èeÉfôH ôjóe »æ«eCG óªMCG »∏Y

.zÉ k©e{ ¿ÉeOE’Gh

 ø`̀eC’G  ¢ù«FQ  Ö`̀MQ  AÉ≤∏dG  π¡à°ùe  »`̀ah

 »a  áª¶æªdG  Qhó```H  G kó`̀«`̀°`̀û`̀e  ,ó`̀aƒ`̀dÉ`̀H  ΩÉ`̀©`̀ dG

 ¿ÉeOE’Gh ∞æ©dG áëaÉμe èeÉfôH è¡æe ôjƒ£J

 ôjƒ£Jh  áÑ∏£dG  äÉ«cƒ∏°S  ø«°ùëàd  (É`̀ k©`̀e)

 õ`̀jõ`̀©`̀Jh í`̀«`̀ë`̀°`̀ü`̀dG QGô``̀≤``̀dG PÉ``î``JG äGQÉ``̀¡``̀e

 áeóN  áWô°Th  áÑ∏£dG  ø«H  ácGô°ûdGh  ábÓ©dG

 á«∏NGódG  ô``jRh  º`̀YO  ≈``dEG  G kô«°ûe  ,™ªàéªdG

 ¬≤≤M …òdG »HÉéj’G ôKC’ÉH ¬fÉªjEGh èeÉfôÑ∏d

 áÑ∏£dGh ΩÉY πμ°ûH ™ªàéªdG ≈∏Y ¬≤≤ë«°S Éeh

.ó«©ÑdG ióªdG ≈∏Y ¢UÉN πμ°ûH

 ¢Shô«¨H  ∂fGôa  ó«°ùdG  ≈æKCG  ,¬à¡L  øe

 (É k©e) èeÉfôH IQGOEG øe ádhòÑªdG Oƒ¡édG ≈∏Y

 áμ∏ªªdG »a ¬°ùjQóJ á≤jôWh è¡æªdG Öjô©J »a

 ≈∏Y  ø«ªFÉ≤∏d  »dÉ©dG  »aGôàM’G  iƒà°ùªdGh

 ∫Éée  »a  ºgOƒ¡Lh  »ª«∏bE’G  ÖjQóàdG  õcôe

 AGOC’G  äGô°TDƒe  ™°Vƒd  çƒëÑdGh  äÉ°SGQódG

.áÑ∏£dG ≈∏Y èeÉfôÑdG ôKC’

 äÉ`̀ «`̀ dBGh π`̀Ñ`̀°`̀S å`̀ë`̀H AÉ`̀≤`̀∏`̀dG ∫Ó``̀N º``̀Jh

 ø«H »``̀ª``̀jOÉ``̀cC’Gh »``æ``eC’G ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG ô`̀jƒ`̀£`̀J

 »a  (É`̀ k©`̀e)  ¿É``̀eOE’Gh  ∞æ©dG  áëaÉμe  èeÉfôH

 äÉ`̀j’ƒ`̀dG  »`̀a   DARE  áª¶æeh  øjôëÑdG

 ÜÉÑ°ûdG  »``Yh  õjõ©àd  á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G  IóëàªdG

 π°UGƒàdG  πFÉ°Shh  …ôμØdG  ±ô£àdG  ôWÉîªH

.»YÉªàL’G

áª¶æªdG ™e ¿hÉ©àdG ôjƒ£J åëH

¿ÉeOE’Gh ∞æ©dG á``ëaÉμe áª¶æe øe Gó``ah πÑ≤à``°ùj ΩÉ©dG øeC’G ¢``ù«FQ

:»∏Y áªWÉa âÑàc
 ôÑY  á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG  IQGRh  â`̀æ`̀∏`̀YCG
 §îdG π«©ØJ ΩGô¨à°ùf’G »a É¡HÉ°ùM
 »æWƒdG  ±É©°SE’G  õcôªH  øNÉ°ùdG
 äGóéà°ùe  ∫ƒM  ä’É°üJ’G  »≤∏àd
 ó«aƒc{ óéà°ùªdG ÉfhQƒμdG ¢Shô«a
 ƒ`̀«`̀FÉ`̀°`̀ü`̀NCG  ó`̀Lƒ`̀«`̀°`̀S  å`̀«`̀M  ,z19
 áYÉ°ùdG  QGó`̀e  ≈∏Y  áë°üdG  õjõ©J
 äGQÉ`̀°`̀ù`̀Ø`̀à`̀°`̀SG ™`̀«`̀ª`̀L ≈`̀ ∏`̀ Y Oô``̀∏``̀d

.ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG
 äGôÑàîe  ¿CG  IQGRƒ`̀ dG  äó`̀cCGh
 ¢ùeCG  Ωƒ`̀j  äô``̀LCG  áeÉ©dG  áë°üdG
 ä’Éëd  ÉjôÑîe  Ó«∏ëJ  19  ∫hC’G
 ,áÑdÉ°S  É¡©«ªL  äAÉ```̀L  √É`̀Ñ`̀à`̀°`̀TG
 ºd  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªe  ¿CG  áë°Vƒe
 áHÉ°UEG ä’ÉM …CG ¿B’G ≈àM πé°ùJ
 Éª«a ,z19 ó«aƒc{ ÉfhQƒc ¢Shô«ØH
 ΩÉb »àdG π«dÉëàdG »dÉªLEG ¿CG âæ«H
 É k°üëa z74{ ≠∏H »Ñ£dG  ≥jôØdG  É¡H

.É¡«a ¬Ñà°ûªdG ä’Éë∏d
 äGQƒ£Jh  äGóéà°ùe  ∫ƒ`̀Mh

 ÉfhQƒμdG ¢Shô«Ød »FÉHƒdG ™°VƒdG

 IQGRh  äô``̀ cP  ,É`̀«`̀ª`̀dÉ`̀Y  óéà°ùªdG

 »a  á«ª°SôdG  É¡à°üæe  ôÑY  áë°üdG

 ¿CG  zâÑ°ùdG{  ¢`̀ù`̀eCG  zΩGô¨à°ùf’G{

 áHÉ°UEG  ∫hCG  π«é°ùJ  âæ∏YCG  ¿ÉæÑd

 ,z19  ó«aƒc{  É`̀fhQƒ`̀μ`̀dG  ¢Shô«ØH

 á«àjƒμdG  Å`̀fGƒ`̀ª`̀dG  â``̀Ø``̀bhCG  Éª«a

 ájQƒ¡ªédG  ≈``dEGh  øe  OGô``̀aC’G  π≤f

 øeh Gô`̀ë`̀H ¿Gô```̀jEG »`̀a á`̀«`̀eÓ`̀°`̀SE’G

 á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀dG â`̀≤`̀∏`̀Y É`̀¡`̀Ñ`̀fÉ`̀L

 ≈``̀dEG ø`̀«`̀ª`̀«`̀≤`̀ª`̀dG ô`̀Ø`̀°`̀S á`̀jOƒ`̀©`̀°`̀ù`̀dG

.¿GôjEG »a á«eÓ°SE’G ájQƒ¡ªédG

 ¿CG  ≈````̀dEG  á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG  äQÉ```̀ °```̀ TCGh

 á«ªdÉ©dG  á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG  áª¶æe  º««≤J

 áLQóH ∞æ°U ób ¢Shô«ØdG ôWÉîªd

 , m∫ÉY É k«ª«∏bEGh ,ø«°üdG »a IQƒ£îdG

 ™«ªL ¿CG  ≈dEG  ágƒæe  , m∫ÉY  É k«ªdÉYh

 äÉ`̀«`̀FÉ`̀°`̀ü`̀ME’Gh äÉ`̀eƒ`̀∏`̀©`̀ª`̀dG √ò``̀g

 ôjQÉ≤J  ôNB’  É k≤ah  »JCÉJ  ,IQƒcòªdG
 IócDƒe  ,á«ªdÉ©dG  áë°üdG  áª¶æe
 QÉ`̀°`̀û`̀à`̀fG á``̀Ñ``̀bGô``̀e π``̀°``̀UGƒ``̀J É``̀ ¡``̀ fCG
 äòîJG  ó`̀bh  ,ºdÉ©dG  »a  ¢Shô«ØdG
 ,á``jRGô``à``M’G ô`̀«`̀HGó`̀à`̀dG ø``e GOó```̀Y
 òaÉæªdG  »`̀a  ¢üëØdG  ∂``dP  »`̀a  ÉªH
 ™«ªL  π«©ØJh  øjôëÑ∏d  á«°ù«FôdG
 ™e  É k«°TÉªJ  ;á«FÉbƒdG  äGOGó©à°S’G
 áª¶æe  É¡à©°Vh  »àdG  äGAGô```̀LE’G
 á«ªdÉ©dG õcGôªdGh ,á«ªdÉ©dG áë°üdG

.¢VGôeC’G áëaÉμªd á«°ù«FôdG
 ∞°ûc  π`̀°`̀ü`̀à`̀e  ó`̀«`̀©`̀°`̀U  ≈`̀∏`̀Yh
 zÉJÉjEG{ …ƒédG π≤æ∏d »dhódG OÉëJ’G
 ô«KCÉàd  »```̀dhC’G  ¬ª««≤J  èFÉàf  ø`̀Y
 ójóédG  É``fhQƒ``c  ¢`̀Shô`̀«`̀a  »°ûØJ
 äÉjƒà°ùe  ≈∏Y  (19-COVID)
 ,¿Gô«£dG  ´É£≤d  äGOGôjE’Gh Ö∏£dG
 π«é°ùJ  ∫ÉªàMG  ≈`̀dEG  ô«°ûJ  »àdGh
 ≈∏Y  Ö∏£dG  äÉjƒà°ùe  »a  É k©LGôJ
 %13 á`̀Ñ`̀°`̀ù`̀æ`̀H  á`̀ jƒ`̀é`̀ dG  äÓ``̀Mô``̀ dG
 É«°SBG á≤£æe »a »dÉëdG ΩÉ©dG ∫ÓN

.ÇOÉ¡dG §«ëªdGh

»æWƒdG ±É©°SE’G õcôªH øNÉ°S §N π«©ØJ

É¡æe  É``̀fhQƒ``̀μ``̀dÉ``̀H  √É`̀ Ñ`̀ à`̀ °`̀ TG  á``̀dÉ``̀M  74  ¢`̀ ü`̀ ë`̀ a
äÉ``̀HÉ``̀°``̀UEG  ’h  ..∫hC’G  ¢``̀ ù``̀ eCG  É`̀ °`̀ü`̀ë`̀a  19

 ø`̀H π``̀«``̀ª``̀L á````jÉ````YQ â``̀ë``̀J
 πª©dG  ô`̀jRh  ¿Gó«ªM  »∏Y  óªëe
 º¶æJ  ,á`̀«`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G  á`̀«`̀ª`̀æ`̀à`̀dGh
 ó`̀gÉ`̀©`̀ª`̀d á`̀«`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG á`̀«`̀©`̀ª`̀é`̀dG
 øe  IôàØdG  »a  ,á°UÉîdG  ÖjQóàdG
 ,ΩOÉ≤dG ¢SQÉe ô¡°T øe 12 ≈dEG 11
 á«ªbôdG  IQGOE’G)  ôªJDƒe  äÉ«dÉ©a
 .(Ö`̀jQó`̀à`̀dGh  ájô°ûÑdG  OQGƒ`̀ª`̀∏`̀d
 ¢ù«FQ  ìô`̀°`̀U  áÑ°SÉæªdG  √ò`̀¡`̀Hh
 ¿EG  :ÓFÉb »°ûédG ±Gƒf á«©ªédG
 »a  É«°SÉ°SCG  ÓeÉY  íÑ°UCG  âbƒdG
 ™«ªL ™aO Ée ∂dP ,RÉéfE’G ô«jÉ©e
 É«LƒdƒæμàdG  ô«î°ùàd  äÉYÉ£≤dG
 »`̀a º`̀ ¡`̀ eÉ`̀ ¡`̀ e ΩÉ```̀ª```̀ JEG π`````̀LCG ø```̀e
 IAÉ`̀Ø`̀μ`̀dG ¢`̀ù`̀Ø`̀æ`̀Hh ,ô`̀°`̀ü`̀bCG â``̀bh
 OQGƒªdG ´É£b øμj ºdh .á«∏YÉØdGh
 AÉæãà°SÉH  Ö`̀jQó`̀à`̀ dGh  ájô°ûÑdG
 ∂dÉæg Gó``̀Z  ó`̀≤`̀a  .Ió``YÉ``≤``dG  ∂`̀∏`̀à`̀d
 IQGOEG  èeGôH  øe  áYƒªée ,Ωƒ«dG
 IQOÉ≤dGh á«còdG ájô°ûÑdG OQGƒªdG
 »ØWÉ©dG  ø«ÑfÉédG  á°ùeÓe  ≈∏Y
 â°ùeCG Éªc .ø«ØXƒª∏d »fÉ°ùfE’Gh
 ôãcCG  á«fhôàμdE’G  ÖjQóàdG  èeGôH
 ∫É°üjEG  ≈∏Y  IQób  ôãcCGh  ,ÓYÉØJ

.»≤∏àª∏d áeƒ∏©ªdG
 :á«©ªédG  ¢ù«FQ  ±É``°``VCGh
 ¢ü°üîJ  ¿CG  äCÉJQG  á«©ªédG  ¿EG{
 á°ûbÉæe  π``̀LCG  ø`̀e  ô`̀ª`̀JDƒ`̀ª`̀dG  Gò`̀g
 OQGƒ`̀ª`̀dG  äGQGOEG  ô«î°ùJ  á«Ø«c
 ôNB’  ,ÖjQóàdG  ógÉ©eh  ájô°ûÑdG
 åjóëdG  º`̀∏`̀©`̀dG  ¬`̀ «`̀ dEG  π`̀°`̀Uƒ`̀J  É`̀e
 Gòg  ¿CG  Éæ«Ñe  ,z∫É`̀é`̀ª`̀dG  Gò`̀g  »`̀a
 »a ø`̀«`̀∏`̀eÉ`̀©`̀dG Ωó``î``j ô`̀ª`̀JDƒ`̀ª`̀ dG
 ´É`̀£`̀b »````ah Ö``̀jQó``̀à``̀ dG ó``gÉ``©``e
 ´É``̀£``̀bh á``̀jô``̀°``̀û``̀Ñ``̀dG OQGƒ`````̀ª`````̀dG

 øjôjóªdG  ÖfÉL  ≈`̀dEG  ,§«£îàdG
 ±ó¡à°ùjh  ,ΩÉ`̀ °`̀ù`̀bC’G  AÉ``̀°``̀SDhQh
 ø``̀«``̀jQGOE’G  øjQÉ°ûà°ùªdG  ∂`̀dò`̀c
 ø`̀«`̀ «`̀ FÉ`̀ °`̀ü`̀NC’Gh ø`̀«`̀ aô`̀ °`̀û`̀ª`̀ dGh
 ¿hDƒ``°``T ´É``£``b »``̀a ø`̀«`̀∏`̀eÉ`̀©`̀dGh
 ´É£b  »`̀a  ø«∏eÉ©dGh  ø«ØXƒªdG
 äÉ`̀bÓ`̀©`̀dG ´É`̀£`̀b »``̀ah Ö`̀jQó`̀à`̀dG
 »a Gó``̀cDƒ``̀e ,á``«``∏``NGó``dG á`̀eÉ`̀©`̀ dG
 É°VhôY  ∂dÉæg  ¿CG  ¬°ùØf  âbƒdG
 »a  áÑZGôdG  äÉYƒªéª∏d  á°UÉN
 ,äÉ©eÉédG  áÑ∏£dh  ,ácQÉ°ûªdG

.πªY øY ø«ãMÉÑ∏dh
 ô``̀ª``̀JDƒ``̀ª``̀dG Gò````̀g äÉ``̀«``̀dÉ``̀©``̀a
 øY  ¿ÓYE’G  πØM  ∂dòc  øª°†àà°S
 á«é«∏îdG õ«ªàdG IõFÉéH øjõFÉØdG
 OQGƒ````̀ª````̀dG á``̀«``̀ª``̀æ``̀J ∫É```̀é```̀e »````̀a
 »`̀gh  ,Ω2020  ΩÉ`̀©`̀ d  á`̀jô`̀°`̀û`̀Ñ`̀dG
 äGQGOE’  á°ü°üîªdG  Iõ`̀FÉ`̀é`̀dG
 »a  Iõ«ªàªdG  ájô°ûÑdG  OQGƒ`̀ª`̀dG
 ,¢UÉîdGh  ΩÉ`̀©`̀dG  ø«YÉ£≤dG  Ó`̀c
 ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG  ¢ù∏ée  ∫hO  á`̀aÉ`̀c  »`̀a
 í°TôàdG ÜÉH ¿CÉH Éª∏Y .á«é«∏îdG
 25 ï``jQÉ``à``H π`̀Ø`̀≤`̀«`̀°`̀S Iõ`̀FÉ`̀é`̀∏`̀ d

.…QÉédG ôjGôÑa

 GRô«e  »∏Y  ø`̀H  ø«°ùëdGóÑY  Qƒ`̀à`̀có`̀dG  πÑ≤à°SG

 π«∏N QƒàcódG  ¬ÑàμªH áeGóà°ùªdG  ábÉ£dG  áÄ«g ¢ù«FQ

 iód  ≥HÉ°ùdG  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ô«Ø°S  ø°ùM  º«gGôHEG

 QƒàcódÉH  GRô«e  ôjRƒdG  ÖMQ  AÉ≤∏dG  ∫ÓNh.¿ÉHÉ«dG

 ¬∏ªY Iôàa ∫ÓN É¡H ΩÉb »àdG Oƒ¡édÉH G kó«°ûe ,ø°ùM

 ¿hÉ©àdG  Qƒ°ùL  óe  »a  ¿ÉHÉ«dG  iód  øjôëÑ∏d  ô«Ø°ùc

 á°UÉNh  ä’ÉéªdG  ≈à°T  »a  ø«≤jó°üdG  øjó∏ÑdG  ø«H

 IAÉØc ø«°ùëJ èeGôHh áeGóà°ùªdG ábÉ£dG ä’Éée »a

 QÉμaC’Gh  äÉMôà≤ªdG  ∫OÉÑJ  AÉ≤∏dG  ∫ÓN  ºJh  ,ábÉ£dG

.áØ«¶ædG ábÉ£dG ä’ÉéªH áãjóëdG äÉ«æ≤àdG ∫ƒM

 ¢üdÉN  øY  ø°ùM  π«∏N  QƒàcódG  ôÑY  ¬à¡L  øe

 Ö«MôàdGh ∫ÉÑ≤à°S’G ø°ùM ≈∏Y GRô«e Qƒàcó∏d √ôμ°T

 ¬∏ªY  Iôàa  AÉ`̀æ`̀KCG  ¬`̀H  »¶M  …ò``dG  Ö«£dG  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dGh

 ô`̀jRƒ`̀dG É`̀¡`̀dò`̀Ñ`̀j …ò```dG Oƒ`̀¡`̀é`̀dÉ`̀H G kó`̀«`̀°`̀û`̀e ,á`̀≤`̀HÉ`̀°`̀ù`̀dG

 ≥«≤ëàd  áeGóà°ùªdG  á`̀bÉ`̀£`̀dG  áÄ«¡H  ¿ƒ`̀dhDƒ`̀°`̀ù`̀ª`̀dGh

.∫ÉéªdG Gòg »a á«æWƒdG ±GógC’G

 ô```̀ª```̀JDƒ```̀e ≈````̀ Yô````̀ j π```̀ ª```̀ ©```̀ dG ô`````````̀jRh
á`̀jô`̀°`̀û`̀Ñ`̀dG  OQGƒ``̀ª``̀∏``̀d  á`̀ «`̀ ª`̀ bô`̀ dG  IQGOE’G

 πÑ≤à°ùj  zá``eGó``à``°``ù``ª``dG  á``̀ bÉ``̀ £``̀ dG{  ¢``ù``«``FQ
¿É``̀HÉ``̀«``̀dG ió````̀d ≥``̀HÉ``̀°``̀ù``̀dG á`̀ μ`̀ ∏`̀ ª`̀ ª`̀ dG ô`̀ «`̀ Ø`̀ °`̀ S

.πª©dG ôjRh |

´hô``°``û``e ¿É``̀ã``̀ë``̀Ñ``̀j zá``̀ MÉ``̀ °``̀ ù``̀ ª``̀ dG{h á``̀jô``̀ë``̀Ñ``̀ dG Ihô````̀ã````̀dG
É``̀ ¡``̀ LGô``̀ î``̀ à``̀ °``̀ SGh á```̀jô```̀ë```̀Ñ```̀dG ∫É`````̀eô`````̀ dG ø````̀ Y å```̀ë```̀Ñ```̀dG

 á«ªæàdGh  πª©dG  IQGRh  π«ch  ≈≤àdG

 …ô°ShódG  ºdÉ°S  ìÉÑ°U  ó«°ùdG  á«YÉªàL’G

 á«eÓ°SE’G  ¿hDƒ°ûdGh  ∫ó©dG  IQGRh  π«ch

 QÉ°ûà°ùªdG  ∫ó`̀©`̀ dG  ¿hDƒ`̀°`̀û`̀ d  ±É`````̀bhC’Gh

 ºJ  å«M  ,¬Ñàμe  »a  ,…ÓYƒH  ó«°TQ  πFGh

 ø«H  ∑ôà°ûªdG  ¿hÉ©àdG  õjõ©J  πÑ°S  åëH

.ábÓ©dG äGP QƒeC’G øe OóY »a ø«JQGRƒdG

 øe OóY √ô°†M …òdG ,AÉ≤∏dG ∫ÓN ºJh

 èFÉàf  ¢VGô©à°SG  ,ø«JQGRƒdÉH  ø««æ©ªdG

 »a ,ø«ÑfÉédG ø«H á«≤«°ùæàdG äÉYÉªàL’G

 ¿CÉ°ûdG  äGP  ácôà°ûªdG  πFÉ°ùªdG  øe  Oó`̀Y

.»YÉªàL’Gh »fƒfÉ≤dG
 …ô`̀°`̀Shó`̀dG  OÉ`̀ °`̀ TCG  áÑ°SÉæªdG  √ò`̀¡`̀Hh

 ∫ó`̀©`̀dG  IQGRh  ø`̀«`̀H  ¿hÉ`̀©`̀à`̀ dG  iƒà°ùªH

 ø«Hh ±É```̀ bhC’Gh á`̀«`̀eÓ`̀°`̀SE’G ¿hDƒ`̀°`̀û`̀dGh

 kÉgƒæe ,á«YÉªàL’G á«ªæàdGh πª©dG IQGRh

 äGP äÉ¡édG ø«H á«∏YÉØH ≥«°ùæàdG Oƒ¡éH
 äÉeóîdG  π°†aCG  ºjó≤J  ¿Éª°†d  ábÓ©dG
 ≥∏£æe  øe  ó©°üdG  áaÉc  ≈∏Y  ø«æWGƒª∏d
 äÉ`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀e  ø`̀«`̀H  á«©ªàéªdG  á`̀cGô`̀°`̀û`̀dG

.ádhódG
 Oƒ¡é∏d √ôjó≤J …ÓYƒH ócCG ¬ÑfÉL øe
 á«ªæàdGh  πª©dG  IQGRh  πÑb  øe  ádhòÑªdG
 ø«æWGƒªdG áeóN ≈dEG  á«eGôdG á«YÉªàL’G

 ¿É`̀ª`̀°`̀Vh  á«©ªàéªdG  äÉ`̀Ä`̀Ø`̀dG  á`̀aÉ`̀c  ø``e
 kÉgƒæe  ,á«fƒfÉ≤dGh  á«©ªàéªdG  º¡bƒ≤M
 ≥«≤ëàd ø«ÑfÉédG ø«H ∑ôà°ûªdG ¿hÉ©àdÉH

.IOƒ°ûæªdG ±GógC’G

∑ôà°ûªdG  É`̀ª`̀¡`̀fhÉ`̀©`̀J  õ`̀jõ`̀©`̀J  ¿É`̀ã`̀ë`̀Ñ`̀J  z∫ó```©```dG{h  zπ`̀ ª`̀ ©`̀ dG{
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 ¬à°ù∏L ∫ÓN iQƒ°ûdG  ¢ù∏ée ¢ûbÉæj
 zóMC’G{  Ωƒ«dG  ΩÉ≤J  »àdGh  Iô°ûY  á©°SÉàdG
 ¢ù«FQ  ídÉ°üdG  ídÉ°U  ø`̀H  »∏Y  á°SÉFôH
 äÉeóîdG  áæéd  ôjô≤J  iQƒ`̀°`̀û`̀dG  ¢ù∏ée
 IOÉªdG  πjó©àH  ¿ƒfÉ≤H  ìGôàbG  ¢Uƒ°üîH
 áæ°ùd  (7)  ºbQ  ¿ƒfÉ≤H  Ωƒ°SôªdG  øe  (19)
 …ô°ûÑdG  Ö£dG  áæ¡e ádhGõe ¿CÉ°ûH  Ω1989
 QƒàcódG ƒ°†©dG øe Ωó≤ªdGh ,¿Éæ°SC’G ÖWh
 á«°UƒJ  øª°†àªdGh  ,¢†jô©dG  ºdÉ°S  óªMCG

.¿ƒfÉ≤H ìGôàb’G ô¶f RGƒéH áæé∏dG
 (19)  IOÉªdG  ¿CG  ≈`̀dEG  áæé∏dG  äQÉ°TCGh
 ≈∏Y  â°üf  ób  òaÉædG  ¿ƒfÉ≤H  Ωƒ°SôªdG  øe
 ádÉM  »`̀a  πeÉëdG  ICGô`̀ª`̀dG  ¢`̀VÉ`̀¡`̀LEG  RGƒ``L
 Ée ádÉM »gh ,IOóëe •hô°T ≥ahh IóMGh
 ≈∏Y  G kô£N  πμ°ûj  πªëdG  QGôªà°SG  ¿Éc  GPEG
 ≥ëj  ’{  ¬fCG  ≈∏Y  IOÉªdG  ¢üæJ  PEG  ,É¡JÉ«M
 ¢VÉ¡LEG  ó°ü≤H  AGhO  ∞`̀°`̀Uh  Ö«ÑW  …C’
 É¡d  ¢VÉ¡LEG  á«∏ªY  AGôLEG  hCG  ,πeÉM  ICGôeG
 ≈∏Y  ô£N  πªëdG  QGôªà°SG  »a  ¿Éc  GPEG  ’EG
 áKÓK  ∂dP  Qô≤j  ¿CG  •ô°ûHh  ,πeÉëdG  IÉ«M
 ádhGõªH  º¡d  ìô°üe  ø«jQÉ°ûà°SG  AÉ`̀Ñ`̀WCG
 Öéj ádÉëdG √òg »ah ,øjôëÑdG »a áæ¡ªdG
 AGhO  ∞°Uh  hCG  ¢VÉ¡LE’G  á«∏ªY  ºàJ  ¿CG
 »eƒμM  ≈Ø°ûà°ùe  »`̀a  ¢`̀VÉ`̀¡`̀LE’G  ó°ü≤H
 ∂dòH  ¬`̀d  ìô°üe  ¢UÉN  ≈Ø°ûà°ùe  …CG  hCG
 ¢VGôeCG  »a  »°UÉ°üàNG  Ö«ÑW  ój  ≈∏Yh
 »dh  á≤aGƒe  ò`̀NCG  ó©Hh  IO’ƒ``̀dGh  AÉ°ùædG
 ìGôàb’G Gòg AÉL Éª«a ,zπeÉëdG ICGôªdG ôeCG
 ä’ÉM  èdÉ©«d  (ádó©ªdG  ¬à¨«°üH)  ¿ƒfÉ≤H
 IQƒcòªdG  IOÉ`̀ª`̀dG  É¡«dEG  ¥ô£àJ  º`̀d  iô``̀NCG
 ádÉM  »gh  ,»dÉëdG  ¿ƒfÉ≤H  Ωƒ°SôªdG  »a
 Qƒ°üb  hCG  áª«°ùL  á«fóH  äÉgƒ°ûJ  OƒLh
 ÜÉ°ü«°S  ø«æédG  ¿CÉ`̀H  âÑãj  º«°ùL  »∏≤Y
 ¿ƒc ádÉMh ,¬æe AôªdG  ≈Lôj ’ å«ëH ¬H

 G kQô°V  ΩC’G  áë°üH  ô°†j  πªëdG  QGôªà°SG
 ¿ƒfÉ≤H  ìGôàb’G  çóëà°ùj  å«M  ,É kª«°ùL
 »a  ¢`̀VÉ`̀¡`̀LE’G  RGƒ`̀é`̀d  ø«JójóL  ø«àdÉM
 »àdG ádÉëdG :Éªgh Oƒ«≤dGh •hô°ûdG ≥«°VCG
 ICGôªdG áë°üH ô°†j πªëdG AÉ≤H É¡«a ¿ƒμj
 äÉgƒ°ûJ  ádÉMh  ,É kª«°ùL  G kQô°V  πeÉëdG
 »∏≤©dG Qƒ°ü≤dGh áª«°ùédG á«fóÑdG ø«æédG

.É kæ«≤j Éª¡æe AôªdG ≈Lôj ’ …òdG º«°ùédG
 É¡JGP  á°ù∏édG  »a  ¢ù∏éªdG  ô¶æj  Éªc
 ´hô°ûe  ¢Uƒ°üîH  äÉeóîdG  áæéd  ôjô≤J
 ¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀dG ΩÉ``̀μ``̀MCG ¢`̀†`̀©`̀H π`̀jó`̀©`̀à`̀H ¿ƒ``fÉ``b
 ΩGóîà°SG  ¿CÉ°ûH  Ω2017  áæ°ùd  (26)  º`̀bQ
 í«≤∏àdG  ≈∏Y  IóYÉ°ùªdG  á«Ñ£dG  äÉ«æ≤àdG
 Aƒ°V  »a  ó©ªdG)  ÜÉ°üNE’Gh  »YÉæ£°U’G
 Ωó≤ªdG (ádó©ªdG ¬à¨«°üH) ¿ƒfÉ≤H ìGôàb’G
 á«°UƒJ  øª°†àªdGh  ,(ÜGƒædG  ¢ù∏ée  øe

 ≈∏Y CGóÑªdG å«M øe á≤aGƒªdG Ωó©H áæé∏dG
 AÉæãà°SG ≈dEG ±ó¡j …òdGh ,¿ƒfÉ≤dG ´hô°ûe
 ñÉ°ùæà°S’G  ô¶M  ø`̀e  á«YòédG  É`̀jÓ`̀î`̀dG
 2017  áæ°ùd  (26)  º`̀bQ  ¿ƒfÉ≤dÉH  OQGƒ``̀dG
 ñÉ°ùæà°S’G  á`̀MÉ`̀JEÉ`̀H  ∂``̀dPh  ,¬`̀«`̀dEG  QÉ°ûªdG
 øe ´ƒf ƒgh ,øjôëÑdG áμ∏ªe »a »LÓ©dG
 á«æ«L IOÉe ∫Éª©à°SG ±ó¡à°ùj ñÉ°ùæà°S’G
 ÉjÓN  êÉ`̀à`̀fE’  ¬°ùØf  ¢†jôªdG  É`̀jÓ`̀N  ø`̀e
 á«Ñ°üY ÉjÓN hCG  ôμ°ùdG  êÓ©d  ¢SÉjôμæÑdG

.∞dÉàdG …ô≤ØdG Oƒª©dG ìÓ°UE’
 ñÉ°ùæà°S’G  á«æ≤J  ¿CG  áæé∏dG  äCGQh
 á°SGQódGh  åëÑdG  ó«b  ∫Gõ`̀J  Ée  »LÓ©dG
 É¡JAÉØc  râoÑãj  ºdh  á«ª∏©dG  •É°ShC’G  »a
 G kQÉãe  â`̀dGRÉ`̀e  É¡fEG  PEG  É¡≤«Ñ£J  áeÓ°Sh
 Ée  ,»æjódGh  »`̀bÓ`̀NC’Gh  »ª∏©dG  ∫óé∏d
 ºàj  ÉªãjQ  åjôàdG  IQhô°V  ¬©e  »°†à≤j

 √òg øY ºéæJ »àdG á«ª∏©dG πcÉ°ûªdG ô°üM
 ´hô°ûe  ¿CG  Éªc  ,É¡àédÉ©e  ¥ôWh á«æ≤àdG
 É k«©jô°ûJ É kª«¶æJ êÉàëj ìôà≤ªdG  ¿ƒfÉ≤dG
 §`̀HGƒ`̀°`̀†`̀dG  π``c  ≈`̀∏`̀Y  πªà°ûj  É k«∏«°üØJ
 »a  »©jô°ûJ  ™bƒe  ¬d  ¢ù«dh  ,ô«jÉ©ªdGh
 ¿CÉ°ûH  2017  áæ°ùd  (26)  º`̀bQ  ¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀dG
 ≈∏Y IóYÉ°ùªdG á«Ñ£dG äÉ«æ≤àdG ΩGóîà°SG

.ÜÉ°üNE’Gh »YÉæ£°U’G í«≤∏àdG
 ¢ù∏ée  ¢ûbÉæj  ¬``̀JGP  ¥É«°ùdG  »``ah
 áeÉ©dG  ≥`̀aGô`̀ª`̀dG  áæéd  ôjô≤J  iQƒ`̀°`̀û`̀dG
 ¿ƒ`̀fÉ`̀b ´hô``°``û``e ¢`̀Uƒ`̀°`̀ü`̀î`̀H á`̀Ä`̀«`̀Ñ`̀ dGh
 äÉjó∏ÑdG  ¿ƒ`̀fÉ`̀b  ΩÉ`̀μ`̀MCG  ¢†©H  πjó©àH
 áæ°ùd (35) ºbQ ¿ƒfÉ≤H Ωƒ°SôªdÉH QOÉ°üdG
 ¿ƒfÉ≤H  ìGôàb’G  ≈∏Y  AÉæH  ó©ªdG)  2001
 ¢ù∏ée  ø`̀e  Ωó`̀≤`̀ª`̀dG  zádó©ªdG  ¬à¨«°üH{
 Ωó©H áæé∏dG á«°UƒJ øª°†àªdGh ,(ÜGƒædG

 ´hô°ûe  ≈∏Y  CGóÑªdG  å«M  øe  á≤aGƒªdG
 ™«ªL  êGQOEG  ≈dEG  ±ó¡j  …ò`̀dGh  ,¿ƒfÉ≤dG
 ∫Gƒ``̀ eCGh Ωƒ`̀°`̀SQ ø`̀e äÉ`̀jó`̀∏`̀Ñ`̀dG äGOGô````̀jEG
 »eƒª©dG  ÜÉ°ùëdG  »a  É¡∏«°üëàH  Ωƒ≤J
 äGOGôjEG ≈∏Y ádhódG áHÉbQ §°ùHh ,ádhó∏d
 á«fGõ«ªdG  á∏«°üM  IOÉjR  ±ó¡H  äÉjó∏ÑdG
 äGOGô```jEG  ´Gó```jEG  ø`̀e  ’ó`̀H  ádhó∏d  áeÉ©dG
 ™jRƒJh  ∑ôà°ûe  ¥hóæ°U  »`̀a  äÉjó∏ÑdG
 πc ájÉ¡f »a äÉjó∏ÑdG ≈∏Y äGOGôjE’G √òg

.á«dÉe áæ°S
 ¿ƒfÉ≤dG  ´hô°ûe  ¿CG  áæé∏dG  äCGQh
 AÉ°ûfEG  áØ°ù∏a  ™`̀e  ¢VQÉ©àj  ¢Vhô©ªdG
 ±ó¡H  É¡dÓ≤à°SGh  ájó∏ÑdG  IQGOE’G  äÉÄ«g
 AÉ°ûfEGh  É¡jODƒJ  »àdG  äÉeóîdÉH  AÉ≤JQ’G
 ø`̀«`̀°`̀ù`̀ë`̀Jh É``gô``jƒ``£``Jh äÉ``Yhô``°``û``ª``dG
 É¡JGOGôjEG OƒLh Ωõ∏à°ùj Ée ƒgh äÉeóîdG
 âÄ°ûfCG  …ò`̀dG  ±ó¡dG  ≥«≤ëJ  á«¨H  É¡jód
 äÉjó∏ÑdG äGOGôjEG ádƒ∏jCG ¿CG Éªc ,¬∏LCG øe
 ≈dEG  ádhódG  ∑Ó`̀eCG  äGQÉ`̀é`̀jEGh  Ωƒ°SQ  øe
 AÉ`̀L É`̀ª`̀c ,á`̀ dhó`̀ ∏`̀ d »`̀eƒ`̀ª`̀©`̀dG ÜÉ`̀°`̀ù`̀ë`̀dG
 …ODƒ``̀j ,¢`̀Vhô`̀©`̀ª`̀dG ¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀ dG ´hô`̀°`̀û`̀ª`̀H
 ≈∏Y  äÉjó∏ÑdG  IQó``̀b  ¢ü«∏≤J  ≈``̀dEG  ÉªàM
 ™HÉ£dG äGP áeÉ©dG ≥aGôªdG IQGOEGh AÉ°ûfEG
 ƒgh  ,É¡JAÉØc  ™aQh  ÉgójƒéJh  »q∏ëªdG
 »a »HÉéjE’G ÉgQhO ≈∏Y É kÑ∏°S ¢ùμ©æj Ée

.≥aGôªdG ∂∏J IQGOEGh AÉ°ûfEGh ò«ØæJ
 áeÉ©dG  ≥`̀aGô`̀ª`̀dG  áæéd  â`̀aÉ`̀°`̀VCG  Éªc
 á`̀jó`̀∏`̀Ñ`̀dG  IQGOE’G  äÉ`̀Ä`̀«`̀g  ¿CG  á`̀Ä`̀«`̀Ñ`̀dGh
 É`̀¡`̀JÉ`̀LÉ`̀«`̀à`̀MG ó`̀jó`̀ë`̀J ≈`̀∏`̀Y Qó`````̀bC’G »``̀g
 äGOGôjEG  OƒLh  ¿EÉa  ºK  øeh  ,É¡JÉÑ∏£àeh
 …ODƒj É¡jód ∑ôà°ûe ¥hóæ°U »a äÉjó∏ÑdG
 áeRÓdG ∫GƒeC’G ≈∏Y ∫ƒ°üëdG áYô°S ≈dEG
 ƒëf  ≈∏Y  Égò«ØæJh  É¡JÉYhô°ûe  á`̀eÉ`̀bE’

.øWGƒªdGh øWƒdG ídÉ°U ≥≤ëj

¿ƒ``̀fÉ``̀b Ωƒ``̀ °``̀ Sô``̀ e π``̀jó``̀©``̀à``̀d É```̀ kMGô```̀ à```̀ bG å``ë``Ñ``j ziQƒ````°````û````dG{
Ωƒ``̀«``̀dG ¿É```̀ æ```̀ °```̀ SC’G Ö````̀ Wh …ô``̀ °``̀û``̀Ñ``̀dG Ö```£```dG á``æ``¡``e á````̀dhGõ````̀e

ó«ª◊GóÑY óªMCG :ôjô≤J
 ´É£à°SG Éª°Sƒe 15 QGóe ≈∏Y
 õéëj  ¿CG  áaÉ≤ãdG  ™«HQ  ¿ÉLô¡e
 á`̀WQÉ`̀N ≈`̀∏`̀Y Iõ`̀«`̀ª`̀à`̀e á`̀fÉ`̀μ`̀e ¬``̀d
 iƒà°ùe  ≈∏Y  áª¡ªdG  äÉ«dÉ©ØdG
 ∑GôëdG AGôKEG »a ºgÉ°Sh ,á≤£æªdG
 GRõ©e  øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a  »aÉ≤ãdG
 …QÉ°†ëdG  êÉàfEÓd  õcôªc  É¡àfÉμe

.É«ªdÉYh É«ª«∏bEG
 ájOÉ°üàb’G óFGƒ©dG øY Gó«©Hh
 …òdG  ¿ÉLô¡ªdG  Gòg  øe  á≤≤ëàªdG
 øjôëÑdG  á`̀Ä`̀«`̀g  ø``e  π``c  ¿hÉ`̀©`̀à`̀j
 á«ªæàdG  ¢ù∏ée  ,QÉ```̀KB’Gh  áaÉ≤ã∏d
 º«gGôHEG  ï«°ûdG  õcôe  ,ájOÉ°üàb’G
 ™e  ¿hÉ©àdÉHh  ,çƒëÑdGh  áaÉ≤ã∏d
 õcôeh  á«∏«μ°ûàdG  ¿ƒæØ∏d  ìQÉÑdG
 º«¶æJ »a ô°UÉ©ªdG øØ∏d ø«àfƒa’
 ∫GDƒ°ùdG  ¿CG  ’EG  ,¬éeGôHh  ¬JÉ«dÉ©a
 ÉªFGO øWGƒªdG øgP »a Qhój …òdG
 Éæ«∏Y Oƒ©J »àdG IOÉØà°S’G »g Ée{

.z?áaÉ≤ãdG ™«HQ ¿ÉLô¡e øe
 ∞°ûμJ ∫GDƒ`̀°`̀ù`̀dG  ø`̀Y á`̀HÉ`̀LE’G
 á`̀«`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G á``«``dhDƒ``°``ù``ª``dG ø```Y
 ò`̀æ`̀e ™``̀ °``̀Vh …ò`````̀dG ,¿É``̀Lô``̀¡``̀ª``̀∏``̀d
 »a  á∏YÉØdG  áªgÉ°ùªdG  ¬àbÓ£fG

 »æjôëÑdG  øWGƒªdG  äGQób  ôjƒ£J
 ó≤Y  ∫ÓN  øe  ∂dPh  ,¬«æ«Y  Ö°üf
 ,á«HOC’G äGô°VÉëªdG øe áYƒªée
 ,á`̀«`̀aÉ`̀≤`̀ã`̀dG äGAÉ``̀≤``̀∏``̀ dG ,á``jô``μ``Ø``dG
 ,á«Ø«≤ãàdGh  á«ª«∏©àdG  á£°ûfC’Gh
 »àdG  á«æØdG  äÉ«dÉ©ØdG  ÖfÉL  ≈`̀dEG

.¿ÉLô¡ªdG »a ΩÉ≤J
 áaÉ≤ãdG  ™«HQ  ¿ÉLô¡e  Ωó≤jh
 ¢``̀TQh ø``̀e á`̀Yƒ`̀ª`̀é`̀e ΩÉ``̀©``̀dG Gò```g

 áØ∏àîe  á«æa  ä’É`̀é`̀e  »`̀a  πª©dG
 ,QÉªYC’G  ∞∏àîe  ºFÓàd  áYƒæàeh
 óYƒe ≈∏Y Qƒ¡ªédG ¿ƒμ«°S å«M
 §îdG  ä’Éée  »a  πªY  ¢`̀TQh  ™e
 ájó«∏≤Jh á«aôM äÉYÉæ°U ,»Hô©dG
 Éªæ«°ùdG  »`̀a  á`̀«`̀YGó`̀HEG  äGQÉ``̀¡``̀eh

 .á°VÉjôdGh º«ª°üàdGh
 ≈`̀∏`̀Y ¿ƒ``̀ª``̀FÉ``̀≤``̀dG ¢``̀Uô``̀ë``̀jh
 OóY  ™`̀e  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG  ≈∏Y  ¿ÉLô¡ªdG

 á«eƒμëdG  äÉ¡édGh  äGQGRƒdG  øe
 IOÉØà°SG  ≈°übCG  ≥«≤ëàd  á«æ©ªdG
 »`̀à`̀dGh  ,¢``̀TQƒ``̀dG  √ò``̀g  ø`̀e  áæμªe
 áYƒªéªH  É`̀¡`̀«`̀a  á`̀fÉ`̀©`̀à`̀°`̀S’G  º`̀à`̀j
 »a  á°ü°üîàªdG  äGô``Ñ``î``dG  ø``̀e

.áaÉc ä’ÉéªdG
 øe  á«dÉëdG  áî°ùædG  πª°ûJh
 ¢`̀TQh 9 á`̀aÉ`̀≤`̀ã`̀dG ™`̀«`̀HQ ¿É`̀Lô`̀¡`̀e
 äÉ«°SÉ°SCG{  á°TQh  »gh  ,áYƒæàe
 ¿hÉ©àdÉH ΩÉ≤J »àdG zäƒ°üdG á«HôJ
 º`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dGh  á``«``Hô``à``dG  IQGRh  ™``̀ e
 …QÉ°üfC’G  π°ü«a  ¿ÉæØdG  É¡eó≤jh
 ≈≤«°SƒªdG º«∏©àd ’ƒ°UÉa ó¡©e »a
 áYÉ°S 20 ôaƒJh ΩÉjCG á°ùªN óàªJh
 á∏MôªdG  áÑ∏Wh  ø«°SQóª∏d  ÖjQóJ

.AÉæ¨dG »a ø«HƒgƒªdG ájƒfÉãdG
 á```°```TQh º``̀«``̀¶``̀æ``̀J º```à```j É```ª```c
 øe  á©æbC’G  áYÉæ°U  »a  á°ü°üîàe
 IQGRh  ™e  ¿hÉ©àdÉH  ºdÉ©dG  ∫ƒ`̀M
 OGDƒ`̀a  É¡eó≤jh  º«∏©àdGh  á«HôàdG
 »a ø`̀Ø`̀ dG IOÉ```̀e »`̀°`̀SQó`̀ª`̀d ô`̀ª`̀ë`̀dG

.IQGRƒdG
 á°TQh  ¿É`̀Lô`̀¡`̀ª`̀dG  ¢ü°üNh
 º«∏©àdG »a ¢ùFGô©dG ¿ƒæa ¿Gƒæ©H
 ácôëàªdG  ¢ùFGô©dG  ΩGóîà°SG  øY
 äGQó````b ™``̀aô``̀d ∂`````dPh ,∫É```Ø```WCÓ```d
 IOÉe  »a  äÉ°SQóªdGh  ø«°SQóªdG
 º«∏©àdGh  á«HôàdG  IQGRƒH  ìô°ùªdG

.Ωƒ∏°S ¿ÉfóY É¡eó≤jh
 øa ø`̀Y iô``̀NCG á`̀°`̀TQh ∑É`̀æ`̀gh
 z»côëdG  øjƒμàdG{  É«aGôZhQƒμdG
 ø`̀«`̀à`̀∏`̀Mô`̀ª`̀dG á`̀Ñ`̀∏`̀W ≈````dEG á`̀¡`̀Lƒ`̀e
 ¢SQGóe  »a  ájƒfÉãdGh  á`̀jOGó`̀YE’G
 »àdGh  ,º«∏©àdGh  á«HôàdG  IQGRh
 øe  Iô«ÑîH  É¡«a  á`̀fÉ`̀©`̀à`̀°`̀S’G  º`̀J
 áªjôc »g á«Hô©dG ô°üe ájQƒ¡ªL

.ôjóH
 ≈∏Y ¢``̀Uô``̀ë``̀dG  QÉ``````WEG  »````ah
 ºJ á``jQÉ``¡``ª``dG äGQó```̀≤```̀dG ô`̀jƒ`̀£`̀J
 π°UGƒàdG  ø`̀Y  á`̀°`̀TQh  ¢ü«°üîJ
 á©eÉL ™`̀e  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dÉ`̀H  á`̀HÉ`̀£`̀î`̀dGh
 øe ÉcQÉ°ûe 30 ±ó¡à°ùJ øjôëÑdG
 É¡eó≤Jh  É¡«°SQóeh  á©eÉédG  áÑ∏W

.ôeÉ©dG á«bQ
 á«dhDƒ°ùªdG  Oƒ¡L  π°UGƒàJh
 ≈dEG  π°üàd  ¿ÉLô¡ª∏d  á«YÉªàL’G
 ó≤Y  ∫Ó`̀N  ø`̀e  ,á`̀bÉ`̀YE’G  …hP  áÄa

 ≈≤«°SƒªdÉH  êÓ``©``dG  ø``Y  á``°``TQh
 ≈≤«°SƒªdG  á`̀aô`̀Z  QhO  π`̀«`̀©`̀Ø`̀Jh
 á`̀«`̀ª`̀æ`̀à`̀dG  IQGRh  ™``̀e  ¿hÉ``©``à``dÉ``H
 ∫Ó``̀N ø```̀e º```à```jh á``̀«``̀YÉ``̀ª``̀à``̀L’G
 ájƒHôàdG  áÄ«¡dG  äGQó```b  ôjƒ£J
 á©HÉàdG  ø«bÉ©ªdG  π«gCÉJ  QGO  »`̀a
 πª°ûJh  ,»æWƒdG  øjôëÑdG  ∂æÑd
 ìô°ùe  ¢VhôY  øe  ø«°VôY  áeÉbEG
 zøjôFÉ£dG  ø«jóædƒ¡dG{  ´QÉ°ûdG
 ¿ƒdQÉe{  ¢VôYh  ¢SQÉe  20  Ωƒ`̀j
 ∂æH  QGO  »a  ¢SQÉe  12  Ωƒj  zófÉH
 …hP π`̀«`̀gCÉ`̀à`̀d »`̀æ`̀Wƒ`̀dG ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG

.ábÉYE’G
 ≈`̀ ∏`̀Y ¿ƒ```̀ ª```̀ FÉ```̀≤```̀ dG ¬````````̀Lhh
 ™e  πØW  100``̀d  IƒYódG  ¿ÉLô¡ªdG
 QÉéJ{  á«dÉ©a  Qƒ°†ëd  º¡JÓFÉY
 è«∏N ìô°ùe ≈∏Y ΩÉ≤ªdG zOhƒ«dƒH
 á°ù°SDƒªdG  ™e  ¿hÉ©àdÉH  øjôëÑdG

.ΩÉàjCÓd á«μ∏ªdG
 ¿É`̀Lô`̀¡`̀e äÉ`̀ª`̀gÉ`̀°`̀ù`̀e ó`̀à`̀ª`̀Jh
 ø«fÉæØdG áÄa πª°ûàd záaÉ≤ãdG ™«HQ{
 Iô°ùédG  õcôe  ø`̀e  ø«HƒgƒªdGh
 áeÉbEG  ∫Ó`̀N  øe  ,ájhó«dG  ±ôë∏d
 áYÉÑ£dGh  á°ûªbC’G  áZÉÑ°U  á°TQh
 ™e  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dÉ`̀H  ó`̀≤`̀©`̀J  »`̀à`̀ dG  É¡«∏Y
 IQÉ``̀é``̀ à``̀ dGh  á``̀YÉ``̀æ``̀°``̀ü``̀dG  IQGRh
 øe ¿É``̀æ``̀KG É`̀¡`̀eó`̀≤`̀jh á`̀MÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dGh
 ¿É`̀gƒ`̀°`̀T ∂`̀ «`̀JQÉ`̀c É`̀ª`̀g ø`̀«`̀fÉ`̀æ`̀Ø`̀dG

.»æ¨dGóÑY π«YÉª°SGh
 ±ô``ë``dG á``«``ª``gCÉ``H É```fÉ```ª```jEGh
 »`̀à`̀dG ø`̀¡`̀ª`̀ dG ió```̀MEÉ```̀c á``̀jhó``̀«``̀dG
 áμ∏ªe  »`̀a  É¡«∏Y  á¶aÉëªdG  Öéj
 øa øY á°TQh ó≤©J ±ƒ°S ,øjôëÑdG
 á«fÉãdG  áæ°ù∏d  zá«μ«∏HC’G{  õjô£àdG
 ø«HƒgƒªdGh ø«fÉæØ∏d »dGƒàdG ≈∏Y
 ájhó«dG  ±ôë∏d  á∏ª¡dG  õcôe  øe
 áYÉæ°üdG  IQGRh  ™``̀e  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dÉ`̀H
 É¡eó≤jh  á`̀MÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dGh  IQÉ`̀é`̀ à`̀ dGh

.óæ¡dG øe ¿Égƒ°T ∂«JQÉc ¿ÉæØdG
 ™`̀aQ ≈`̀∏`̀Y π`̀ª`̀©`̀dG π```̀LCG ø``̀eh
 ∫É``̀ª``̀YC’G ¥hò```̀J á`̀«`̀ª`̀gCÉ`̀H »``̀Yƒ``̀dG
 º¶æj  ±ƒ°S  ,á«Mô°ùªdGh  á«æØdG
 ø`̀Y IQÉ```̀Ñ```̀Y á```̀°```̀TQh ¿É``̀Lô``̀¡``̀ª``̀dG
 ø«ª«≤ªdGh  ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG  õ«ØëJ
 á«FGOCG  áHôéJ  »a  ácQÉ°ûªdG  ≈∏Y
 »àdGh  zOhƒ«dƒH  QÉéJ{  ábôa  ™e
 øe  á`̀eOÉ`̀≤`̀ dG  á`̀bô`̀Ø`̀dG  äGP  É¡eó≤J
 ìô°ùe ≈∏Y ∂dPh ,óæ¡dGh É«dGôà°SCG

.øjôëÑdG è«∏N »a áaÉ≤ãdG ™«HQ
 ¿ÉLô¡ªdG  ¿CG  ô`̀cò`̀dÉ`̀H  ô`̀jó`̀L
 ΩÉ`̀Y π`̀ c »``a É`̀ª`̀c É`̀«`̀ª`̀°`̀SQ ¬`̀JOÉ`̀©`̀c
 ´ƒeO{  ¢VôY  ™e  ôjGôÑa  25  Ωƒj
 áMÉ«°ùdG  Ωƒj  ™e  øeGõàdÉH  zójóM
 âfÉc ø«M √OÉªàYG ºJ …òdG »Hô©dG
 á«Hô©dG  áMÉ«°ùdG  áª°UÉY  áeÉæªdG

 .Ω2013 ΩÉ©d

?»`̀ æ`̀ jô`̀ ë`̀ Ñ`̀ dG ™`̀ª`̀à`̀é`̀ª`̀∏`̀ d zá``̀aÉ``̀≤``̀ã``̀dG ™```«```HQ{ Ωó````b GPÉ`````e
 ¿ÉLô¡ªdG ΩÉ``jCG QGó``e ≈∏Y ájhó«dG ±ô``ëdG ÜÉë°UCGh ø``«°SQóªdGh á``Ñ∏£∏d á``«fÉée π``ªY ¢``TQh

á©ªL ∑QÉÑe óª .O

 ..z¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M{
!äÉeRC’G »a

 G kójóëJ  Éæg  »`̀æ`̀YCGh  ,ºdÉ©dG  É¡°û«©j  »àdG  ±hô`̀¶`̀dG  √ò`̀g  πãe  »a
 øe ¬∏μ°ûj  äÉH  Éeh ,(19-ó«aƒc)  ÉfhQƒc ¢Shô«Ød  ´QÉ°ùàªdG  QÉ°ûàf’G
 ≈dEG ¢VôªdG ∫ƒ°Uƒd É kÑ°ùëJ É¡JGQób äôØæà°SG »àdG ºdÉ©dG ∫hO »a ôYP
 ¢Vôe ≈dEG ∫ƒëàj Ée ¿ÉYô°S ¢VôªdG ¿CG É k°Uƒ°üNh ,√QÉ°ûàfGh É¡«°VGQCG
 ,áHƒ∏£ªdGh  áØãμªdG  á«ë°üdG  ájÉYôdG  ≈∏Y  ¢†jôªdG  π°üëj  ºd  Ée  πJÉb

.™«ªédG ΩÉeCG kÓKÉe hóÑj ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤ëd »≤«≤ëdG ≈æ©ªdG ¿EÉa
 »àdG  áeRÓdG  á«Ñ£dGh  á«ë°üdG  ájÉYôdG  ≈∏Y  ¿É°ùfE’G  ∫ƒ°üM  ¿EG
 .¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  ÇOÉÑe  ºgCG  øe  ƒg  ¬Jô°SCG  É¡«dEG  êÉàëJh  É¡«dEG  êÉàëj
 ¢üæJ  ¥ƒ≤M  »g  á«Ñ£dGh  á«ë°üdG  ájÉYôdGh  AGhó`̀dGh  êÓ©dG  ¥ƒ≤ëa
 ¥ƒ≤M  Ωƒ¡Øe  hóÑj  ºdÉ©dG  ∫hO  øe  G kô«ãc  øμd  ,ºdÉ©dG  ô«JÉ°SO  É¡«∏Y
 É¡°ùØf  â°Sôc  ób  á«HôZ  ∫hO  ∑Éægh  ,ô«Ñc  πμ°ûH  G kô°UÉb  É¡jód  ¿É°ùfE’G
 ¥ƒ≤M{ á©HÉàªd iôNCG ∫hO »a ¿hDƒ°T øe …ôéj ÉªH á«æ©ªdG É¡Jõ¡LCGh
 ƒg  z¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M{  ¿CG  QÉÑàYÉH  ,¢ù«°ùeh  ≥«°V  Qƒ¶æe  øe  z¿É°ùfE’G
 ô«Ñ©àdGh É¡Jõ¡LCGh áeƒμëdGh ádhódG ó≤f ≈∏Y IQó≤dG ≈∏Y ô°üà≤j Ωƒ¡Øe
 ô«Z ≈dEG É k©ÑW ,á«æWƒdG âHGƒãdG ¢ùªj ¿Éc ¿EG º¡j ’ √ÉéJG »a …CGôdG øY

.¬JGP √ÉéJ’G »a Ö°üJ z¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M{ ≈æ©ªd ô«°SÉØJ øe ∂dP
 ,º¡jhP  ìGhQCGh  ô°ûÑdG  IÉ«M  Oó¡J  ób  »àdG  äÉ`̀eRC’G  âbh  »a  øμdh
 ƒgh ,π°ü«ØdG ƒg ¿ƒμj z¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M{ ÇOÉÑªd »≤«≤ëdG ≥«Ñ£àdG ¿EÉa
 ¿C’  ,≥«Ñ£àdG  »a  ∫hó`̀dG  ≥HÉ°ùàJ  ¿CG  »¨Ñæj  ¬°SÉ°SCG  ≈∏Y  …òdG  QÉ«©ªdG
 áHÉÑ£dGh áë°üdG Ö∏£àJ √ògh ,IÉ«ëdG ƒg ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M øe ≥M ∫hCG

.ájÉæ©dGh
 ,á©HÉàªdGh ΩÉªàg’G πc áë°üdG ∞∏e âdhCG ób øjôëÑdG áμ∏ªe ¿C’h
 πH  ,á«ë°üdG  ájÉYôdG  äÉ«°SÉ°SCG  øY  §≤a  ¢ù«d  Ωƒ«dG  çóëàJ  âJÉHh
 ±ôZ  »`̀a  …ôéj  É`̀e  á``bOh  áeÓ°S  á©HÉàe  ≈``dEG  πMGôªH  ∂`̀ dP  äRhÉ`̀é`̀J
 á«≤«°ùæàdG  áæé∏dG  ¬°ûbÉæJ  âfÉc  Ée  ô`̀NBG  Éæg  ºà©HÉJ  ÉªHQh  ,äÉ«∏ª©dG
 ¬fEÉa  ,´ƒ°VƒªdG  Gòg  ∫ƒM  ó¡©dG  »dh  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  á°SÉFôH
 ºà¡J  »àdG  ºdÉ©dG  ∫hO áeó≤e »a  âJÉH  øjôëÑdG  áμ∏ªe ¿EG  ∫ƒ≤dG  Éææμªj
 »©«Ñ£dG  πμ°ûdÉH  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  ,É¡°VQCG  ≈∏Y  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  ÇOÉÑªH

!¢ù«°ùªdG πμ°ûdÉH ¢ù«dh í«ë°üdGh

 GóZ  ∞«°†à°ùj  ójGõdG  ˆGóÑY  â«H
á«ªdÉ©dG áMÉ«°ù∏d ΩÉ©dG ø«eC’G QÉ°ûà°ùe

 ¬``̀∏``̀dGó``̀Ñ``̀Y â```«```H º``̀¶``̀æ``̀j 
 ø``jô``ë``Ñ``dG çGô````à````d ó````̀ jGõ````̀ dG
 É¡fGƒæY  Iô°VÉëe  ,»Øë°üdG
 ≥ãJ äÉ`̀aÉ`̀≤`̀ã`̀dG  :ø`̀jô`̀aÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG{
 Éà«fC’  ,zIÉªëdGh  ø«L qhôªdÉH
 ø`̀«`̀eC’G QÉ`̀°`̀û`̀à`̀°`̀ù`̀e É`̀JGô`̀jó`̀æ`̀e
 á`̀MÉ`̀«`̀ °`̀ù`̀ dG á`̀ª`̀¶`̀æ`̀ª`̀ d ΩÉ```̀©```̀ dG
 Aƒ°†dG  §∏°ùJ  PEG  ,á`̀«`̀ª`̀dÉ`̀©`̀dG
 áMÉ«°ùdG  äÉ«é«JGôà°SG  ≈∏Y
 áYÉæ°U  ¥É````aBGh  ,á`̀eGó`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG
 äÉ`̀YÉ`̀£`̀≤`̀ dG ≈``∏``Y á`̀MÉ`̀ «`̀ °`̀ ù`̀ dG
 ∫Ó`̀N ∂```̀ dP ¿ƒ``̀μ``̀j ,iô```````NC’G
 πÑL  »``̀dh{  »aÉ≤ãdG  º°SƒªdG

 ∫BG  óªëe  øH  º«gGôHEG  ï«°ûdG  õcôªd  z¬©aQC’  »fƒYój  º«¨dG  ≈∏Y  ≈≤∏e
 ¬àî°ùf  »a  áaÉ≤ãdG  ™«HQ  äÉ«dÉ©a  ™e  É kæeGõJ  ,çƒëÑdGh  áaÉ≤ã∏d  áØ«∏N
 áæeÉãdG óæY ,2020 ôjGôÑa 24 ø«æK’G óZ Ωƒj ∂dP ¿ƒμj ,ô°ûY á°ùeÉîdG

.»Øë°üdG øjôëÑdG çGôàd ójGõdG â«H »a , kAÉ°ùe
 IôHÉY á«dhO á«∏ªY áHôéJ ∂∏àªJ ,ÉJGôjóæe Éà«fCG ¿CG ôcòdÉH ôjóédG
 RÉàªJh  ,¢UÉîdGh  ΩÉ©dG  ø«YÉ£≤dG  »a  øjó≤Y  øe  ôãcC’  óàªJ  äÉaÉ≤ã∏d
 äÉ«eÉæjódG  ∂dP  »a  ÉªH  ,äÉ©ªàéªdG  ¢†Ñf  ¢ùª∏J  ≈∏Y  ájô£a  IQó≤H
 ≈∏Y ôKDƒJ »àdG á«Ä«ÑdGh á«aÉ≤ãdGh á«°SÉ«°ùdGh á«YÉªàL’Gh ájOÉ°üàb’G

 .äÉjóëàdG á¡LGƒeh ô««¨àdG QƒW »a »àdG ∫hódG
 áMÉ«°ùdG  áª¶æªd  ΩÉ©dG  ø«eCÓd  É°UÉN  G kQÉ°ûà°ùe  ÉJGôjóæe  πª©J
 z∫Éfƒ«°TÉfôàfG  ¿EG  ¿EG  »°S{  áμÑ°ûd  É k«é«JGôà°SG  G kQÉ°ûà°ùeh  ,á«ªdÉ©dG
 G kOQƒe  É¡fƒc  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,ájOÉ°üàb’G  á«ªæàdGh  áMÉ«°ùdG  ∫Éée  »a

 .iôNCG á«dhO äÉcô°Th »dhódG ∂æÑ∏d É k«é«JGôà°SG

.ÉJGôjóæe Éà«fCG |

»éjôîd iƒà°ùªdG ójóëJ äÉfÉëàeG AóH
»Hô©dG è«∏îdG á©eÉéH á«æ«°üdG äÉ©eÉédG
 äÉ©eÉédG  ø`̀e  IQOÉ`̀°`̀ü`̀dG  äÓ`̀gDƒ`̀ª`̀dG  »∏eÉM  º««≤J  á«∏ªY  äCGó``̀H
 ºjó≤àd âÑ°ùdG ¢ùeCG ¢ü°üN å«M ,»Hô©dG è«∏îdG á©eÉL »a á«æ«°üdG
 ∂dPh  ,á«∏ª©dG  äÉfÉëàe’G  óMC’G  Ωƒ«dG  ΩÉ≤à°Sh  ájô¶ædG  äÉfÉëàe’G
 áØ«∏N  ∫BG  ∑QÉÑe  øH  óªëe  ï«°ûdG  ƒª°S  øe  QOÉ°üdG  QGô≤dG  Aƒ°V  »a
 º«∏©àdG  ôjƒ£àd  ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  ¢ù«FQ  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ÖFÉf
 á«ª«∏bE’Gh á«∏ëªdG äÉ©eÉédG ™e ≥«°ùæàdG{ ≈∏Y ¢üf …òdGh ÖjQóàdGh
 ô«Z  äÉ©eÉédG  øe  ø«éjôîdG  iƒà°ùe  ójóëàd  óMƒe  ¿ÉëàeG  ™°Vƒd
 »μ«æ«∏cE’Gh  »ªjOÉcC’G  iƒàëªdG  ∫ÉªcEG  º¡d  ≈æ°ùà«d  É¡H  ≈°UƒªdG
 ádOÉ©e  ΩÉªJEG  í«àj  ÉªH  É¡H  ≈°UƒªdG  iô`̀NC’G  äÉ©eÉédG  »a  Üƒ∏£ªdG

.zá«dÉëdG º¡JÓgDƒªH ø«éjôîdG A’Dƒg

Ωƒ«dG øjôëÑdG á©∏b ∞ëàªH É¡JÉ«dÉ©a ºààîJ zá«aÉ≤ãdG ¢Só≤dG ΩÉjCG{
 É¡àª¶f »àdG ,zá«aÉ≤ãdG ¢Só≤dG ΩÉjCG{ ºààîJ
 Ωƒ«dG  É¡JÉ«dÉ©a  ,QÉKB’Gh  áaÉ≤ã∏d  øjôëÑdG  áÄ«g
 ∞ëàe  »a  Ω2020  ôjGôÑa  23  ≥aGƒªdG  ó`̀MC’G
 ø«ª∏«a ¢VôY ºà«°S å«M ,øjôëÑdG á©∏b ™bƒe
 ¢`̀VQCG{  º∏«ah  zIó`̀«`̀Mƒ`̀dG{  º∏«a  Éªg  ø««≤FÉKh
 , kAÉ°ùe  7:00  áYÉ°ùdG  ΩÉªJ  »a  ∂dPh  ,zájÉμëdG

 .áeÉY IƒYódGh
 ΩÉ```̀jCG{ â`̀≤`̀∏`̀WCG ó`̀ b á`̀aÉ`̀≤`̀ã`̀dG á`̀Ä`̀«`̀g â`̀ fÉ`̀ ch
 áaÉ≤ãdG  IQGRh  ™e  ¿hÉ©àdÉH  zá«aÉ≤ãdG  ¢Só≤dG
 áæjóe  QÉ«àNÉH  AÉØàM’G  øª°Vh  á«æ«£°ù∏ØdG
 .Ω2019 ΩÉ©d á«eÓ°SE’G áaÉ≤ã∏d áª°UÉY ¢Só≤dG
 AÉØàM’G  ≈`̀ dEG  √ò`̀g  äÉ«dÉ©ØdG  á∏°ù∏°S  ±ó¡Jh
 áYƒæàe  á£°ûfCG  ôÑY  áæjóª∏d  ≥jô©dG  çGôàdÉH
 ÜOC’Gh øØdG øª°†àj kÉ«æZ kÉjQÉ°†M kÉHÉ£N Ω qó≤J

 .Éªæ«°ùdGh ôμØdGh
 ±É°†à°SG  zá«aÉ≤ãdG  ¢Só≤dG  ΩÉ`̀jCG{  øª°Vh
 ¢`̀Vô`̀©`̀e ø``̀jô``̀ë``̀Ñ``̀ dG á``̀©``̀∏``̀b ™```̀bƒ```̀e ∞``̀ë``̀à``̀e

 ∫ƒ`̀M Ihó``̀f ,z¢`̀Só`̀≤`̀∏`̀d á`̀«`̀ë`̀J{ ¿Gƒ`̀æ`̀©`̀H Qƒ`̀°`̀U
 ¿Gƒ`̀æ`̀©`̀H á`̀æ`̀jó`̀ª`̀∏`̀ d á`̀≤`̀ jô`̀©`̀ dG äÉ`̀Wƒ`̀£`̀î`̀ª`̀ dG
 »æWƒdG  ∞«°TQC’Gh  á«°Só≤ªdG  äÉWƒ£îªdG{
 zÉ¡«∏Y  ®ÉØëdG  πÑ°Sh  äÉjóëàdG  -  »æ«£°ù∏ØdG

 PÉà°SC’Gh  áeÓ°S  RGƒ`̀a  PÉà°SC’G  øe  πc  É¡e qób
 ≥ÑY{  ¿Gƒæ©H  ájô©°T  á«°ùeCGh  É°ü©dG  õjõY
 ≈°ù«Y  Oƒªëe  ¬∏dGóÑY  øjôYÉ°û∏d  z»°Só≤e

.õjõ©dGóÑY ∞°Sƒjh

http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1201436
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1201431
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»في األيام«

بالتعاون مع دارة األنصاري 
للفكر والثقافة

05

مواجع يومية قاسية.. 
لكنه تحول التاريخ!

بحرينيون يلغون حجوزاتهم اإىل اإيران

فريق لدرا�شة تاأثريات »كورونا« على القت�شاد

خالل زيارته ملركز »الأيام« الإعالمي.. �شفري م�شر:

 اأمـن البـحـــريـــن مــن اأمـــن مـ�شــــر 

متام اأبو�صايف:

هناك  اأن  �صعبان،  يا�صر  البحرين  لدى  م�صر  جمهورية  �صفري  اأكد 

اململكة،  يف  لال�صتثمار  امل�صرية  الأمــوال  روؤو�ــس  جلذب  توجيهات 

التحويلية، والبرتوكيماويات، واخلدمات  ال�صناعات  ل�صيما يف قطاع 

الطبية.

وقال ال�صفري امل�صري يف حـــوار مع »الأيام«، على هام�س زيارته 

احلمر،  الإدارة جنيب  برئي�س جمل�س  ولقائه  الإعالمي،  »الأيام«  ملركز 

بيئة  »هناك  التحرير:  وهيئة  ال�صايجي،  عي�صى  التحرير  ورئي�س 

التعريف بها«.  ال�صروري  البحرين جتعل من  ا�صتثمارية جديدة يف 

وحول اأمن اخلليج، �صّدد ال�صفري �صعبان على اأن اأمن اخلليج ب�صكل 

عام واأمن البحرين ب�صكل خا�س من اأمن م�صر.

ويف ال�صاأن ال�صيا�صي، قال ال�صفري: »ال�صيا�صات العدائّية التي تتبعها 

)الدوحة( لزالت قائمة، ومل تبدر من قطر اأي اإ�صارة اإيجابية«، معترًبا اأن 

اإل »حماولة لتفكيك  ما قامت به »الدوحة« خالل الأ�صهر املا�صية ما هو 

املوقف الرباعي«.

ال�شيا�شات العدائية لقطر لزالت قائمة وحتاول تفكيك املوقف الرباعي

يا�صمني �صاهني:

باإلغاء  قاموا  اإنهم  بحرينييون  قال 

حجوزات �صفرهم اإىل اإيران املقررة نهاية 

وزارة  دعوات  بعد  وذلك  احلايل،  ال�صهر 

نتيجة  اإيران  اإىل  ال�صفر  بعدم  اخلارجية 

انت�صار فريو�س »كورونا«. 

جتارة  غرفة  �صّكلت  جهتها  ومــن 

لدرا�صة  عمل  فريق  البحرين  و�صناعة 

فريو�س  انت�صار  على  املرتتبة  ــار  الآث

البحريني،  القت�صاد  على  »كورونا« 

القت�صادية  الــتــداعــيــات  وملتابعة 

ال�صلبية  التاأثريات  وح�صر  للفريو�س، 

لنت�صار هذا الوباء.

خالد بن حمد يوّجه ل�شت�شافة 

بطولة اأقوى رجل يف العامل

»النيابة« حتيل 9 متهمني للمحاكمة 

يف واقعة الجتار بفتيات اأجنبيات

1605

06

08-04

03

رئي�س جمل�س الإدارة ورئي�س التحرير خالل ا�صتقبالهما ال�صفري امل�صري يف مركز »الأيام« الإعالمي

وزارة اخلارجية رًدا على تقرير »منظمة العفو«:

التقرير ل ي�شتند اإىل احلقائق وبعيد عن املهنية

مملكة  خارجية  وزارة  ــت  ــرب اأع

التقرير  ت�صّمنه  ملا  اأ�صفها  عن  البحرين 

من  الدولية  العفو  منظمة  عن  ال�صادر 

ومغالطات  �صحيحة  غري  معلومات 

وابتعاده  ــة،  اأدل اأو  حلقائق  ت�صتند  ل 

يف  الالزمتني  واملو�صوعية  املهنية  عن 

املعلومات  وا�صتقاء  احلقوقية،  التقارير 

قنوات  واأخبار  نزيهة  غري  م�صادر  من 

بالتطّرف  عنها  ُيعرف  ماأجورة  اإعالمية 

والتحّيز وعدم امل�صداقية.

اأنها  اخلارجية  وزارة  توؤكد  واإذ 

التقرير  هذا  يف  ورد  ما  بدرا�صة  �صتقوم 

اأن  اإىل  لتتطلع  عليه،  والرد  مزاعم  من 

تت�صم التقارير ال�صادرة عن تلك املنظمة 

م�صادر  على  تعتمد  واأل  بالإن�صاف 

ت�صتقي  واأن  واحد،  راأي طرف  عن  تعرب 

معلوماتها من جميع اجلهات واملوؤ�ص�صات 

املعنية التي مل يتم التوا�صل معها لتكون 

مو�صوعية  وتقاريرها  اإيجابية  مواقفها 

وحمايدة ل انتقائية منحازة.
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   د. عبداهلل يو�سف املطوع

اأمري قا�سم

 من رّواد الرتبية والتعليم، ملع ا�سمه معلًما واإعالمًيا ومذيًعا، 

عرفته  اأن  فمنذ  فيه،  واملتفانني  عملهم  يف  البارزين  من  فكان 

والبت�سامة ل تفارق حمّياه، من الوفود الأوىل التي عملت يف وزارة 

الرتبية والتعليم بدولة الإمارات العربية املتحدة، اإنه الأ�ستاذ اأمري 

قا�سم عبداهلل املزعل، من مواليد قرية الديه عام 1946م.

در�ص الأ�ستاذ اأمري قا�سم يف مدر�سة جدحف�ص البتدائية عام 

1954م، واأنهى البتدائية بعد خم�ص �سنوات فقط، اإذ بداأ الدرا�سة 

يف ال�سف الثاين البتدائي لكونه ميتلك القراءة والكتابة من خالل 

تعلمه القراآن الكرمي عند جّدته املعلمة مرمي بنت عبداهلل الوكيل 

رحمها اهلل، اإذ كان لها الف�سل بعد اهلل تعاىل يف تعليم اأغلب -اإن مل 

يكن جميع- اأبناء قرية الديه والقرى املجاورة لها، بعدها يف العام 

الدرا�سي 1966/ 1967م انتقل الأ�ستاذ اأمري قا�سم اإىل املدر�سة 

�سنتني  ملدة  املعلمني  بق�سم  التحق  بعدها  �سنتني،  ملدة  الثانوية 

اأخريني، اإذ كان مدير املدر�سة الثانوية اآنذاك الأ�ستاذ حممد ح�سن 

الزيات م�سري اجلن�سية، ثم تاله الأ�ستاذ عبدامللك احلمر.

اأمري قا�سم عام 1963م عمل معلًما  وعندما تخرج الأ�ستاذ 

للبنني،  البتدائية  اخلمي�ص  مدر�سة  يف  الإجنليزية  اللغة  ملادة 

عام  يف  بعدها  طه،  حممد  عبدعلي  الأ�ستاذ  مديرها  كان  عندما 

1967م ُنِقَل اإىل مدر�سة جدحف�ص البتدائية للبنني، اإل انه انتدب 

للعمل يف اإمارة اأبوظبي يف العام نف�سه، اإذ َعِمَل ملدة ثالث �سنوات 

معلًما ملادة اللغة العربية يف مدر�سة النهيانية يف العني )وهي 

وكان  نهيان(،  اآل  �سلطان  بن  �سخبوط  ال�سيخ  ق�سر  عن  عبارة 

مديرها الأ�ستاذ يو�سف الأن�ساري من مملكة البحرين، ويف عام 

1970م عاد الأ�ستاذ اأمري قا�سم اإىل مملكة البحرين لُيعنّي ثانية 

وكان  1972م،  عام  حتى  للبنني  البتدائية  اخلمي�ص  مبدر�سة 

مديرها الأ�ستاذ عبدعلي حممد طه، ويف عام 1973م تعاقد مرة 

اأخرى مع اإمارة اأبوظبي ليعمل ملدة ثالث �سنوات اأخرى مبدر�سة 

النهيانية من عام 1973م حتى عام 1976م، وكان مدير املدر�سة 

اآنذاك الأ�ستاذ جا�سم احلامد رحمه اهلل من مملكة البحرين، ويف 

البحرين لُيعنّي  اإىل مملكة  اأمري قا�سم  الأ�ستاذ  عام 1976م عاد 

ثانية مبدر�سة جدحف�ص البتدائية للبنني، وكان مديرها الأ�ستاذ 

�سيد حممود علوي �سّب.

دولة  للعمل يف  ُتغادر  التي  الوفود  هذه  اأن  بالذكر  اجلدير 

ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بلقاء  حتظى  املتحدة  العربية  الإمارات 

عي�سى بن �سلمان اآل خليفة طيب اهلل ثراه، و�ساحب اجلاللة امللك 

حمد بن عي�سى اآل خليفة حفظه اهلل ورعاه عندما كان ولًيا للعهد، 

وذلك لال�ستئذان لل�سفر واأخذ التوجيهات على اعتبار اأنهم ممثلو 

مملكة البحرين يف دولة الإمارات العربية املتحدة.

ويف اأثناء خدمة الأ�ستاذ اأمري قا�سم التحق بالدرا�سة اجلامعية 

اإذ ح�سل على  العربية،  اإىل جامعة بريوت  النت�ساب  من خالل 

اللي�سان�ص يف الآداب عام 1972م، هذا الأمر، عطًفا على متيزه 

بوزارة  العامة  بالعالقات  لاللتحاق  اأّهاله  العمل،  واإخال�سه يف 

الرتبية والتعليم عام 1976م حتت رئا�سة الأ�ستاذ حممد �سالح 

عبدالرزاق القحطاين.

العامة  العالقات  وظيفًيا يف  قا�سم  اأمري  الأ�ستاذ  تدرج  وقد 

رئي�ًسا  اأ�سبح  خاللها  من  التي  واملهارات  اخلبات  من  وامتلك 

لالأن�سطة الرتبوية ورئي�ًسا للعالقات العامة حتى عام 2005م، 

وقد عا�سر الأ�ستاذ اأمري قا�سم التطوير يف العالقات العامة اإدارًيا، 

ق�سم  ق�سمني:  ت�سمل  كانت  فقد  اإدارة،  اإىل  جهاز  من  تطورت  اإذ 

العالقات العامة وق�سم الأن�سطة الرتبوية، بعد ذلك مّتت عملية 

التطوير بف�سل الق�سمني لت�سبح اإدارة الأن�سطة الرتبوية وجهاز 

العالقات العامة، اإذ اأُ�سندت اإىل الأ�ستاذ اأمري قا�سم رئا�سة اجلهاز 

يف عهد ال�سيخ عبدالعزيز بن حممد اآل خليفة رحمه اهلل، والدكتور 

علي حممد فخرو، ثم الأ�ستاذ عبدالعزيز حممد الفا�سل، والدكتور 

حممد بن جا�سم الغتم، حتى الدكتور ماجد بن علي النعيمي.

يف هذه الأثناء تطّور الأ�ستاذ اأمري قا�سم اأكادميًيا، اإذ ح�سل 

على الدبلوم العايل يف الرتبية عام 1984م من جامعة البحرين، 

جامعة  من  والرتبية  العلوم  يف  املاج�ستري  على  ح�سل  كذلك 

مان�س�سرت عام 1987م، بالإ�سافة اإىل ح�سوله على دبلوم الإدارة 

املتقدمة من جامعة البحرين عام 1991م �سمن م�سروع تاأهيل 

القيادة الرتبوية يف وزارة الرتبية والتعليم، ثم �سهادة من معهد 

الإدارة العامة بالريا�ص عام 1994م.

الدورات، و�سارك  من  العديد  قا�سم  اأمري  الأ�ستاذ  لقد ح�سر 

يف اأغلب املوؤمترات التي ُتقيمها وزارة الرتبية والتعليم يف مملكة 

الإعالم  تخ�س�ص  جمال  يف  اأغلبها  وكان  وخارجها،  البحرين 

والعالقات العامة، كما كان الأ�ستاذ اأمري قا�سم ع�سًوا يف العديد 

التعليم، وجلنة  منها جلنة  والتعليم،  الرتبية  وزارة  من جلان 

الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  جائزة  وجلنة  العلمية،  املوؤهالت 

مكافحة  املتميزة، وجلنة  للمدر�سة  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

التوعية  وجلنة  الطريق،  على  ال�سالمة  وجلنة  الإيدز،  مر�ص 

املرورية لطلبة املدار�ص، وجلنة حماية البيئة، وجلنة عيد العلم 

التي ُتنظم �سري احلفل �سنوًيا، واللجنة التن�سيقية امل�سرتكة بني 

وزارة الرتبية والتعليم ووزارة الإعالم.

قبل  من  العلم  عيد  يف  مرتني  قا�سم  اأمري  الأ�ستاذ  ُكّرَم  وقد 

�ساحب ال�سمو ال�سيخ عي�سى بن �سلمان اآل خليفة طيب اهلل ثراه، 

الأوىل �سمن قدامى العاملني مّمن اأم�سوا ثالثني عاًما عام 1993م، 

والآخر بعد ح�سوله على املاج�ستري عام 1998م وذلك يف فرتة 

وزير الرتبية والتعليم الدكتور علي فخرو.

اأمري  الأ�ستاذ  تقاعد  والإعالمي،  الرتبوي  الزخم  هذا  واأمام 

قا�سم عن العمل عام 2005م.

مواطنون يغريون وجهات �سفرهم اإىل دول اأخرى

مكاتب �سياحية تلغي حجوزات ال�سفر اإىل اإيران ب�سبب »كورونا«

موؤكًدا اأهمية دور املتطوعني يف ن�سر الوعي الوقائي.. »الهالل الأحمر«:

جاهزون لتقدمي العون عند اأّي تطورات لفريو�س كورونا

يا�سمني �ساهني

ال�سفر  �سركات  اأن  مواطنون  اأكد 

وال�سياحة قامت باإلغاء حجوزات �سفرهم 

ال�سهر احلايل وذلك بعد  اىل ايران نهاية 

دعوات وزارة اخلارجية البحرينية بعدم 

حالت  اكت�ساف  نتيجة  ايران  اىل  ال�سفر 

م�سابة مبر�ص كورونا امل�ستجد يف مدينة 

يق�سدها  التي  الإيرانية  املدن  قم وبع�ص 

البحرينيون لزيارة الأماكن املقد�سة. 

�سفريات  مكتب  يف  م�سوؤول  وقال 

بوقف  ابالغهم  مت  من  »عدد  اإن  الكاظم 

رحالت �سفرهم اىل ايران بلغ 20 م�سافًرا 

حتى الن وذلك حفاًظا على �سالمة الزوار 

واملواطنني«.

امل�سافرين  على  »عر�سنا  واأ�ساف 

اإرجاع مبالغهم ولكن ثقتهم بنا كموؤ�س�سة 

وال�سياحة  ال�سفر  جمال  يف  تعمل  رائدة 

ذلك  يرف�سون  جعلهم  عاًما   60 منذ 

وجهات  اىل  ال�سفر  ترتيب  ويطلبون 

اأخرى وهناك من طلب تاأجيل ال�سفر حتى 

حت�سن الو�ساع ال�سحية يف ايران«.

الكويت  دولة  »تعليق  اأن  اىل  واأ�سار 

يف  ت�سبب  ايران  اىل  املتجهة  لرحالتها 

البحرينيني  امل�سافرين  حتويل  �سعوبة 

يف الفرتة القادمة اىل وجهات �سفر اخرى، 

ا وان بع�ص مكاتب ال�سفر تتخذ  خ�سو�سً

من الكويت »معبا« لل�سفر اىل ايران«. 

وكانت وزارة اخلارجية البحرينية قد 

اأو�ست املواطنني بعدم ال�سفر للجمهورية 

اإعالن  بعد  وذلك  الإيرانية،  الإ�سالمية 

الك�سف عن 10  الإيرانية  ال�سحة  وزارة 

كورونا  بفريو�ص  جديدة  اإ�سابة  حالت 

الوفيات  عدد  وارتفاع  البالد،  يف  اجلديد 

ب�سبب الفريو�ص اإىل 5 اأ�سخا�ص.

وزارة ال�سحة اليرانية اأ�سارت اىل اأن 

عدد حالت الإ�سابة بالفريو�ص ارتفع اإىل 

 8 اأن  موؤكدة   ،5 اإىل  الوفيات  وعدد   28

من الإ�سابات اجلديدة اكت�سفت يف مدينة 

»قم«، وحالتان يف العا�سمة طهران.

اإن  البحرينية  اخلارجية  وقالت 

جميع القادمني من ايران والدول املوبوءة 

لفحو�سات  �سيكونون خا�سعني  باملر�ص 

حفاًظا  عودتهم  فور  طبي  وحجر  طبية 

املواطنني  و�سالمة  �سالمتهم  على 

واملقيمني.

وبينت وزارة اخلارجية اأنه بالتن�سيق 

مت  فقد  وال�سحة  الداخلية  وزارتي  مع 

الحرتازية  الجراءات  من  عدد  تفعيل 

الدول  من  القادمني  دخول  مبنع  املتخذة 

املوبوءة خالل 14 يوما ال�سابقة لتاريخ 

كافة  واتخاذ  اململكة  اىل  و�سولهم 

واملقيمني  للبحرينيني  الطبية  الجراءات 

الطبية  الجراءات  بح�سب  القادمني 

املعتمدة من قبل منظمة ال�سحة العاملية. 

الكويت  اعلنت  مت�سل،  �سياق  ويف 

طائرات   5 ار�سال  عن  ال�سبت  ام�ص  يوم 

كويتية اىل ايران لتحمل على متنها 700 

مواطن �سيتم اجالوؤهم من ايران كاجراء 

املر�ص  فريو�ص  انت�سار  احرتازي خ�سية 

ب�سكل اكب، وقد ار�سلت فريقا يتكون من 

لفح�ص  ايران  اىل  وممر�سا  طبيبا   12

للتمكن  الطائرات  �سعودهم  قبل  الركاب 

من فرز احلالت امل�ستبه بها، ومن املزمع 

ان يبقى الفريق هناك ملدة يومني حتى يتم 

اجالء جميع الكويتيني العالقني هناك.

بعدما  الجراءات  تلك  جاءت  وقد 

من  رحالتها  تعليق  عن  الكويت  اعلنت 

بعد  واجلو  البحر  عن طريق  ايران  واىل 

اكت�ساف حالت ا�سابة جديدة بالكورونا 

جميع  ت�سغيل  وقف  واكدت  ايران،  يف 

املر�ص  لنتقال  تفاديا  ايران  اىل  رحالتها 

بني الركاب. 

كذلك اأعلنت ال�سعودية م�ساء اجلمعة، 

تعليق �سفر املقيمني فيها اإىل اإيران ب�سبب 

لن  اأنه  على  م�سددة  كورونا،  فريو�ص 

ي�سمح لأي مقيم بالعودة. 

ويف البحرين مل ت�سجل حتى الن اي 

وزارة  فعلت  وقد  كورونا،  ملر�ص  حالة 

ال�سحة البحرينية اخلط ال�ساخن مبركز 

على  الت�سالت  لتلقي  الوطني  ال�سعاف 

اخ�سائيو  عليه  بالرد  يقوم   444 هاتف 

وقد  ال�ساعة،  مدار  على  ويعمل  الوزارة 

ام�ص  يوم  حتاليل  عن  الوزارة  اعلنت 

حالة   19 بلغت  والتي  اجلمعة  الول 

كلها �سالبة، لي�سل اجمايل التحاليل 74 

فح�ص للحالت امل�ستبه بها.

وظهر الفريو�ص الغام�ص يف ال�سني، 

لأول مرة يف 12 دي�سمب 2019، مبدينة 

ر�سميا  عنه  ك�سفت  بكني  اأن  اإل  ووهان، 

منت�سف يناير املا�سي.

ويف وقت �سابق اأعلنت منظمة ال�سحة 

نطاق دويل  على  الطوارئ  العاملية حالة 

انت�سر  الذي  الفريو�ص،  تف�سي  ملواجهة 

ت�سبب يف حالة  ما  بلدان،  عدة  لحقا يف 

رعب �سادت العامل اأجمع.

اجتماعا  البحريني  الأحمر  الهالل  جمعية  عقدت 

مفتوحا مع اأع�سائها املتطوعني، جرى خالله التاأكيد على 

فريو�ص  من  الوقاية  كيفية  يف  الوعي  ن�سر  يف  دورهم 

ا�ستعدادهم  اإىل  اإ�سافة  ال�سرائح،  خمتلف  لدى  كورونا 

بهذا  �سلة  ذي  وطني  نداء  اأي  لتلبية  وجهوزيتهم 

هذا  يف  احلكومية  اجلهود  ويدعم  يكمل  مبا  الفريو�ص، 

ال�ساأن.

وا�ستهّل ع�سو جمل�ص اإدارة الهالل الأحمر البحريني 

الدكتور فوزي اأمني الجتماع بالإ�سادة باجلهود احلكومية 

املبذولة للوقاية من هذا الفريو�ص، منوها بال�ستعدادات 

اأي حالت طارئة  البحرين ملواجهة  اتخذتها مملكة  التي 

وجتهيز  وال�سحي،  الطبي  الكادر  تدريب  خالل  من 

مناطق العزل ال�سحي يف عدد من امل�ست�سفيات واملراكز، 

والتعامل مع احلالت التي جرى ال�ستباه بها حتى الآن 

الت�سريحات  اإزاء  الطمئنان  عن  معربا  عالية،  مبهنية 

كورونا  فريو�ص  من  البحرين  خلّو  توؤكد  التي  الر�سمية 

حتى الآن.

وقال الدكتور اأمني خالل الجتماع: »كل ذلك ل مينع 

من امل�سي قدما يف اتخاذ جميع ال�ستعدادات الالزمة؛ من 

اأجل التعامل مع اأي تطورات م�ستقبلية قد حتدث ل �سمح 

اهلل، ونحن يف الهالل الأحمر البحريني جاهزون لتقدمي 

اجلهود  يكمل  ومبا  طلبها،  حال  يف  وامل�ساعدة  العون 

احلكومية املبذولة، خا�سة اأن لدى الهالل دراية كبرية يف 

كيفية التعامل مع الكوارث واجلائحات وتف�سي الأمرا�ص 

يف مناطق خمتلفة حول العامل«.

متطوعي  بح�سور  جرى  الذي  الجتماع  وخالل 

ال�سحية  التوعية  جلنة  اأع�ساء  وبالأخ�ص  اجلمعية، 

اأمني  د.  اأو�سح  باجلمعية،  الطبي  الفريق  واأع�ساء 

من  التاأكد  هو  املتطوعني  مع  الجتماع  من  الهدف  اأن 

فور  الالزم  وال�سحي  الطبي  العون  لتقدمي  جهوزيتهم 

الالزمة  واملهارات  باملعلومات  وتزويدهم  منهم،  الطلب 

ان�سغال  »عند  وقال:  الطارئة،  احلالت  مع  للتعامل 

الفرق الطبية وال�سحية املوؤهلة واملدربة يف التعامل مع 

امل�سابني بكورونا، ميكن للمتطوعني املدربني �سد النق�ص 

يف جمال تقدمي اخلدمات الإ�سعافية وال�سحية للمراجعني 

واملر�سى العتياديني يف امل�ست�سفيات واملراكز ال�سحية«.

بامل�سادر  قائمة  اأمني  الدكتور  قدم  الجتماع،  وخالل 

كورونا،  فريو�ص  انت�سار  حول  للمعلومات  املوثوقة 

وكيفية التعامل معه، مبا ي�ساعد على مكافحة الإ�ساعات 

التي ترافق عادة مثل هذه الأحداث العاملية الكبرية.

اأن الحتاد الدويل للهالل الأحمر وال�سليب  واأو�سح 

هذا  مع  للتعامل  �سيناريوهات  ثالثة  و�سع  الأحمر 

يف  والآخر  ال�سني،  م�ستوى  على  منها  واحد  الفريو�ص، 

اجلوار  دول  يف  عالية  ب�سرعة  الفريو�ص  انت�سر  حال 

ال�سيني، وال�سيناريو الأخري يف حال حتول الفريو�ص اإىل 

جائحة عاملية، وقال اإن تركيز الحتاد ين�سّب يف جزء منه 

على �سبل دعم الدول الأفريقية الفقرية يف حال اجتاحها 

هذه  ال�سحي يف  للقطاع  الدعم  توفري  و�سبل  الفريو�ص، 

اأ�سال من ال�سعف وتراجع اخلدمات،  الدول الذي يعاين 

م�سيفا اأن الحتاد ر�سد 32 مليون فرنك �سوي�سري لهذا 

الغر�ص.

نن�سق مع »الداخلية« و»اخلارجية« لتفعيل الإجراءات الحرتازية

»ال�سحة«: فح�س 74 حالة م�ستبه باإ�سابتها بـ»كورونا« وجميعها »�سليمة«

مملكة  بخلو  ال�سحة  وزارة  اأفادت 

كورونا  فريو�ص  مر�ص  من  البحرين 

الإجراءات  كل  واتخاذها   )19 )كوفيد 

ا  حر�سً املر�ص  من  للوقاية  الحرتازية 

اإذ  واملقيمني،  املواطنني  �سالمة  على 

 19 اأجرت  اأنها  بيانها  يف  الوزارة  اأكدت 

من  القادمني  امل�سافرين  من  لعدد  حتليالً 

الـ24  خالل  املر�ص  فيها  املتف�سي  الدول 

�ساعة الأخرية، اإذ تبنّي اأن جميع احلالت 

�سليمة، واأن نتائج حتاليل الفح�ص �سالبة 

امل�ستبه بها، لت�سل بذلك حالت  للحالت 

اإىل 74 حالة م�ستبه بها  الكلية  ال�ستباه 

كانت نتائجها  �سلبية.

تقوم  اأنها  الوزارة  واأو�سحت 

بالتن�سيق مع كل اجلهات املعنية ملتابعة 

ال�ستباه  اأو  ر�سدها  يتم  التي  احلالت 

ح�سب  وذلك  كافة،  اململكة  منافذ  يف  بها 

تو�سيات  اإىل  ا�ستناًدا  ال�سحي  التقييم 

واللوائح  العاملية،  ال�سحة  منظمة 

املطارات  يف  املتبعة  الدولية  ال�سحية 

الدليل  بح�سب  كافة،  املنافذ  الدولية ويف 

الدويل املوحد للتعامل مع جميع القادمني 

ووفق  املر�ص  فيها  املتف�سي  الدول  من 

لدول  املوحدة  الحرتازية  الإجراءات 

العربية  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�ص 

للوقاية منه.

فح�ص  مت  اأنه  ال�سحة  وزارة  وبّينت 

جميع القادمني عب مطار البحرين الدويل 

فريو�ص  مر�ص  فيها  املتف�سي  الدول  من 

جميع  خ�سع  اإذ   ،)19 )كوفيد  الكورونا 

فيها  املتف�سي  الدول  من  القادمني  الركاب 

الفريو�ص لفحو�سات طبية للتاأكد من عدم 

اإ�سابتهم باملر�ص، على اأن يتم عزلهم ملدة 

14 يوًما ملتابعة حالتهم ال�سحية بح�سب 

الإجراءات الوقائية املتبعة يف هذا ال�ساأن، 

من  القادمني  اتباع  �سرورة  على  موؤكدة 

الدول املتف�سي فيها املر�ص كل الإر�سادات 

ال�ساخن  باخلط  والت�سال  التوعوية، 

حال  يف  الطبية  الرعاية  لطلب   )444(

ظهور الأعرا�ص امل�ساحبة للمر�ص خالل 

هذه  من  عودتهم  من  التالية  يوم  الــ14 

الدول.

تتابع  اأنها  اإىل  الوزارة  واأ�سارت 

الخت�سا�ص  ذات  اجلهات  مع  با�ستمرار 

تنفيذ كافة الإجراءات الحرتازية بح�سب 

لأية  ر�سدها  حال  ويف  العاملية  املعايري 

حالت م�ستبه باإ�سابتها مبر�ص فريو�ص 

نقل  �سيتم  فاإنه   ،)19 )كوفيد  الكورونا 

تلك احلالت فورا اإىل مركز العزل واإجراء 

الفحو�سات الالزمة وحتويلهم اإىل احلجر 

ال�سحي بح�سب احلالة امل�ستبه بها.

اإنها  بيانها  يف  الوزارة  وقالت 

كانو  خليل  اإبراهيم  مركز  خ�س�ست 

جانب  اإىل  للعزل  مركًزا  ليكون  للتاأهيل 

واأنها  للوزارة،  تابعة  اأخرى  عزل  مراكز 

الداخلية  وزارتي  مع  بالتن�سيق  تقوم 

الإجراءات  جميع  لتفعيل  واخلارجية 

مر�ص  من  للوقاية  املتخذة  الحرتازية 

حفاًظا   )19 )كوفيد  الكورونا  فريو�ص 

على �سالمة املواطنني واملقيمني.
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امل��و���ص��م ال���ث���اين م���ن ���ص��ل�����ص��ل��ة الأن�������ص���اري و»ق���دمي���ه امل��ت��ج��دد«

د. حممد جابر الأن�صاري

الأيام  هذه  نقول  اأن  ميكن  هل 

للإن�سان العربي بب�ساطة.. ل حتزن، 

فغًدا �سباح اآخر؟!

والفواجع  املاآ�سي  غمرة  ففي 

اجلارية يومًيا على الأر�ض العربية، 

ي�سعب اإقناع املواطن العربي اأن جراحاته املوجعة يف 

حياته العامة، وعلى الأ�سعدة كافة، ما هي اإل جزئيات 

متر  البطء  �سديد  �سخم  تاريخي  حتول  من  �سغرية 

العربية.. ولكن هذه هي احلقيقة، وهو  املجتمعات  به 

ومتباطئ،  ع�سري  خما�ض  بل  �سعب،  تاريخي  حتول 

ل يزال يف منعطفاته امل�سنية، ومن املوؤكد اأن التقارير 

وما  »ت�سويره«!..  ت�ستطيع  ل  امل�سورة  التلفزيونية 

اأعجز »ثقافة ال�سورة« عن روؤية الأعماق رغم كل دقتها 

التقنية!.. وهو �سكل قاربناه يف غري مو�سع.. ونعتربه 

جزًءا من »مواجعنا« الرتبوية والعامة!

العربية  املجتمعات  متر  اأن  الأقدار  �ساءت  ولقد 

بهذا التحول التاريخي من احلالة التقليدية اإىل احلالة 

احلديث،  تاريخها  من  املرحلة  هذه  يف  الع�سرية، 

اأمم �سرقية عدة، كاليابان وال�سني والهند  متاأخرة عن 

ملءمة  واأكرث  اأبكر،  مراحل  يف  التحول  اأجنزت  التي 

التي  الدولية  التدخلت  القومية حيال  اإرادتها  لتحقيق 

مل تكن بهذه احلدة يف قرن م�سى.

نتيجة  التاريخي  الزمني  التاأخر  هذا  جاء  و�سواء 

تاأجيل العرب ت�سديد الفواتري التاريخية امل�ستحقة عليهم 

اأو لتاأخر ن�سج العوامل املجتمعية املو�سوعية امل�ساعدة 

على ذلك، اأو رمبا لت�سابك العاملني مًعا، وهو الأرجح، 

لة هذا الو�سع هي اأن العرب يف هذه املرحلة  فاإن حم�سّ

»خمطوفون« وحما�سرون بني عوامل داخلية متكل�سة 

من  جمتمعاتهم،  �سرايني  يف  ال�سحي  الدم  تدفق  متنع 

�سيا�سية واجتماعية واقت�سادية وفكرية، وبني تدخلت 

يف  ثقيلة  بوطاأة  توؤثر  مبا�سرة  دولية  احتللت  بل 

التطورات العربية اجلارية طبًقا مل�ساحلها.

ببع�ض  تاأتي  الدولية  املوؤثرات  هذه  كانت  واإذا 

ا- كما حدث اإثر احلملة  عنا�سر التقدم والتطوير -عر�سً

اأبنائها  من  النه�سويني  مببادرة  مب�سر  النابليونية 

املوؤثرات  تلك  اأن  اإل  اململوكي،  الإرث  وطاأة  لتجاوز 

الدولية ما زالت حتول اإىل اليوم دون قيام كتلة عربية 

متحدة ون�سوء جمتمع عربي حديث متقدم ميتلك القوة 

اأن  الع�سر، هذا دون  اللزمة لهذا  احل�سارية والتقنية 

هذه  عرقلة  يف  الداخلي  التخلف  عوامل  دور  من  نقلل 

اأو اآجلً، �ساءت  الولدة اجلديدة التي ل بد منها عاجلً 

قوى الطغيان، خارجية اأو داخلية، اأم اأبت!

بكائيات  ال�ستمرار يف  العبث وال�سخف  اأنه من  اإل 

لوم هذه القوى ذات امل�سالح وحماولة اإعطائها درو�ًسا 

ت�ساعد  خريية  جمعيات  لي�ست  فهي  الأخلق،  يف 

ال�سعوب املغلوبة على اأمرها، ول بد من العتماد على 

التعامل  اآليات  فهم  بعد  الأمر، وذلك  نهاية  النف�ض يف 

احلية  الأمم  وتفهمه  فهمته  كما  الزمن،  هذا  الدويل يف 

يف ال�سرق الناه�ض.

التاريخ  املرء وهو ينظر يف لئحة فواتري  ويحار 

املوؤجلة اأمام العرب:

العوائق  وا�ستفحال  الديني  الإ�سلح  فاتورة 

التي  الغلو  اأ�سوليات  اإىل  بالرتداد  لإجنازه  امل�سادة 

اأدانها الإ�سلم احلقيقي قراآًنا و�سلوًكا وتاريًخا.

يف  واملجّمد  البطيء  ال�سيا�سي  الإ�سلح  فاتورة 

من  قليل  اإل يف  ياأتي،  ول  ياأتي  التي  الت�سويف  �سيغ 

بلد العرب.

وموؤ�س�ساته  املدين  املجتمع  ولدة  وتعرث  تع�سر 

البالية،  وتقاليدهما  والقبيلة  الطائفة  وطاأة  حتت 

من  تاأخذ  مل  التي  الأحزاب  بطغيان  وا�ستباحته 

الطائفة  فهي  حقيقتها  يف  اأما  ا�سمه،  اإل  التحديث 

�سيا�سًيا واجتماعًيا. التي حتزبت  والقبيلة 

والوافدة  القدمية  القت�سادية  النظم  يف  التخبط 

والتبعية ال�سطحية للوافدة منها، دون ال�ستقرار على 

اقت�ساد منتج وقابل للتجدد مع م�ستجدات العامل.

حم�سلة  هي  ذهنية  بنية  توؤلف  �سائعة  اأوهام 

التلفيق  على  القائم  املتعرث  املجتمعي  اخلليط  هذا 

القتدار  دون  واحلا�سر،  املا�سي  موؤثرات  بني  الهجني 

النظرية  يف  التحديث  طريق  يفتح  فكري  ح�سم  على 

والتطبيق.

اختناقها  �سدى  ن�سمع  املوؤجلة  الفواتري  هذه 

العربية  املدن  يف  املتزايدة  التفجريات  يف  �ساعة  كل 

التاريخية، ويف �سراع الإخوة الأعداء، وتقدم جيو�ض 

على  ويعملون  التاريخ  معزى  يدركون  الذين  الأعداء 

وقف م�سريته املنطقية يف الأر�ض العربية...

اإذ ت�سري عجلة التحول التاريخي ببطء ل يحتمله 

القا�سية  اأ�سرا�سها  حتت  وتطحن  الأنبياء،  �سرب  اإل 

ل  كائن  فالتاريخ  واآمالهم.  الب�سر  من  املوؤلفة  الآلف 

يحرتم  من  يحرتم  ولكنه  باملثاليات،  ياأخذ  ول  يرحم 

منطقه وقوانينه ويكون �سخًيا معه.

اإىل ما قبل قرنني اأو ثلثة، ينده�ض قارئ التاريخ 

خطط  اإىل  الإ�سارات  كرثة  من  »احلديث«  الأوروبي 

احللف الكاثوليكي �سد احللف الربوت�ستاين، ودناءات 

بينهما، وهلّم  فيما  املقد�ض«  »املقد�ض« و»غري  احللفني 

اأيامنا  ال�سيعي يف  ال�سني  التجاذب  يبدو  بحيث  جًرا، 

ح�سمت  اأوروبا  ولكن  والبلهة..  ال�سذاجة  منتهى  يف 

اأجمادها- يف  التاريخية هذه -ول نقول  »�سغائرها« 

املتمدنة. بوتقة جمتمعاتها 

اأما اإذا تاأمل العربي فيما عاناه ال�سينيون على مدى 

القرن التا�سع ع�سر اإىل منت�سف القرن الع�سرين، عرب 

الأجنبي،  اأمام  وتراجعاتهم  وعذابهم  وذلهم  هزائمهم 

اأم�سكوا بحلقة  اأن  اإىل  وحماولتهم املجه�سة واملهينة، 

ال�سحيحة.. ل�سعر بعزاء عميق! التاريخ 

من  القادمة  العظيمة  للأمم  هذا  يحدث  اأجل، 

اأوهام  فت�سطدم  احلداثة،  بدائيات  اإىل  التاريخ  عراقة 

اأن  اإىل  وتتناثر  املر،  الواقع  ب�سخرة  املت�سخمة  الذات 

ت�ستجمع نثار ال�سورة املهم�سة مرة اأخرى يف �سورة 

املعا�سر  ونقول  املعا�سر..  بامل�سهد  وجديرة  جديدة 

ا�ستغاثات متكررة من  اأو  اإ�سقاطات  اأية  التي ل تتقبل 

امللحم املا�سية �سد التتار واملغول كما يفعل املماليك 

ال�ستعانة  اأن  مثلما  ال�سقوط،  حلظات  قبل  اجلدد 

باأجماد �سلح الدين الأيوبي لن حتل امل�سكلة الكردية 

التي  الأخرى  الإ�سلمية  البلد  يف  ول  العراق  يف  ل 

تطاردهم.

وقبلها  ال�سرق،  يف  العظيمة  الأمم  كانت  واإذا 

عزلة  يف  التاريخي  عبورها  اأجنزت  قد  الغرب،  يف 

قدر  الأخرى  القوى  تدخل  عن  واملكان، مبناأى  الزمان 

ومعه  التاريخ  حتول  ا�سطادهم  العرب  فاإن  الإمكان، 

العوملة  اأ�سواء  وحتت  العامل  قلب  يف  القوى  هذه 

املتحركة  الرمال  بني  النمل  حركة  حتى  املتعاظمة، 

والر�سد  التن�ست  واأجهزة  التج�س�ض  اأقمار  تر�سدها 

على اختلف اأنواعها، وبتقنياتها الذكية يف الخرتاق!

العربي  العامل  يف  للنه�سة  م�سروع  فكل  هكذا 

اأ�سحابه  وعلى  م�سروع »خمرتق«  مبثابة  والإ�سلمي 

اإلقاء  وعدم  البداية،  منذ  ح�سبانهم  يف  ذلك  اأخذ 

اإيه  اآي.  وال�سي.  والرجعية  الإمربيالية  على  اللوم 

للأ�سف  ميثل  وذلك  الواقعة،  وقعت  اإذا  وم�ستقاتها 

الق�سم الأعظم من اخلطاب العربي ال�سائد. 

التطور،  يف  التاريخ  بدور  الأخذ  اأهمية  وعلى 

التاأمني  بولي�سات  توزع  تاأمني  �سركة  لي�ض  فالتاريخ 

�سد الهزائم والرتاجعات على الأمم التي »تدفع اأكرث«، 

وعليهم  و�سعوًبا،  قادة  للب�سر؛  ذاتية  م�سوؤولية  فثمة 

ال�سكة  على  التاريخي  قطارهم  ت�سيري  على  ال�سهر 

مهم،  ال�سكة  هذه  على  فال�سري  وال�سليمة.  ال�سحيحة 

و..  الطريق  اأخطار  �سد  ال�سائقني  يقظة  الأهم  ولكن 

و»�سفقاته«! »خريطته« 

الأمم ــــني  ب ــــك  ل ــــل  ه اأمــــــتــــــي.. 

ــم ــل ــق ال اأو  ــف  ــي ــس ــ� ــل ل ـــرب  مـــن

هكذا ت�ساءل عمر اأبوري�سة، بعد النكبة عام 1948، 

باحًثا عن م�سدر قوة اأو م�سدر معرفة وكان اجلواب، 

ول يزال، يف �سميم النكبة املتطاولة...

قوة  لكل  اأن  فيبقى  الو�سع،  �سعوبة  كانت  واأًيا 

باحثة  اأمة  كل  وعبقرية  قوته.  �سعف  ولكل  �سعفها، 

عن مو�سع للبقاء، هي الكفيلة باكت�ساف اآليات املفارقة 

الدقيقة )ومكروا ومكر اهلل واهلل خري املاكرين( - »�سورة 

اآل عمران:54«.

يلغي  ل  فاإنه  ال�سارم،  منطقة  للتاريخ  كان  فاإذا 

املعجز واجلديد يف �سناعته، اإذا اأخذت الأمة بكل اأ�سباب 

الن�سر ثم اعتمدت على اهلل )اعقلها وتوكل( - »حديث 

اهلل..  على  »اعتمد  فيقول  الإجنليزي  املثل  اأما  �سريف«، 

ولكن احفظ بارودك جاًفا«، اأي �ساحًلا للإطلق.

وكان فيل�سوف التاريخ اأرنولد توينبي كلما اأ�سناه 

ال�سوفية  باملقولة  يتاأ�ّسى  زمنه  يف  ال�سائد  ال�سقوط 

»تعلق وانتظر«..

�سباح  فغًدا  وانتظر،  تعلق  العربي،  اأخي  يا  اأجل، 

اآخر...

موؤ�س�سة  هي  والثقافة  للفكر  »الأن�ساري«  *دارة 

ثقافية مت تاأ�سي�سها بهدف احلفاظ على اإنتاج الأن�ساري 

للمخت�سني  متاحة  لتكون  والأدبية  الفكرية  واأعماله 

تكون  اأن  املوؤمل  ومن  واإثرائها،  عليها  للبناء  واملهتمني 

بها  اهتم  التي  والفعاليات  الن�ساطات  من  لعدد  مظلة 

الدكتور الأن�ساري وركز عليها طوال م�سريته العلمية، 

للح�سارة  امل�سيئة  باجلوانب  التعريف  مقدمتها  ويف 

اأفولها  اأ�سباب  وحتليل  العربي،  والرتاث  الإ�سلمية 

بروؤية نقدية وواقعية لإعادة اإحيائها، ومبقاربة علمية 

ومو�سوعية. 

هذه املقالة ُن�صرت يف منت�صف 

الت�صعينات يف عدد من ال�صحف العربية

تبادر »دارة الأن�صاري للفكر والثقافة«، بالتعاون مع �صحيفة »الأيام«، نا�صًرا ح�صرًيا، اإىل اإعادة ن�صر بع�ض 

مقالت اأ. د. حممد جابر الأن�صاري »بت�صرف«، وحتمل املقالت املختارة قراءة للحا�صر من ما�ٍض قريب.

مواجع يومية قا�صية.. لكنه حتّول التاريخ!

النيابة توّجه اإليه تهمة ال�صروع يف ال�صرقة بالإكراه

القب�ض على اآ�صيوي اعتدى على ممر�صة يف الطريق

قال حممد �سلح رئي�ض نيابة حمافظة العا�سمة 

اإنه اإثر ورود بلغ من الإدارة العامة للمباحث والأدلة 

يف  ممر�سة  على  بالعتداء  اآ�سيوي  بقيام  اجلنائية 

النيابة  با�سرت  �سرقتها،  وحماولة  العام  الطريق 

املتهم  على  القب�ض  بعد  البلغ  يف  التحقيق  العامة 

التحريات  اإليه  لت  تو�سّ مبا  ومواجهته  وا�ستجوابه، 

التوا�سل  مواقع  يف  املتداول  امل�سّور  واملقطع 

اعرتف مبا  فقد  النيابة،  رئي�ض  الجتماعي. وبح�سب 

هو من�سوب اإليه من اتهام، وقّرر اأنه كان يحاول �سرقة 

اأثر اجلرمية بعد مقاومة املجني  حقيبتها، وقد خاب 

بحب�سه  النيابة  واأمرت  باملارة،  وا�ستنجادها  عليها 

على ذمة التحقيق بعد اأن وّجهت اإليه تهمة ال�سروع 

يف ال�سرقة بالإكراه، وجاٍر ا�ستكمال التحقيقات متهيًدا 

لإحالة املتهم اإىل حماكمة عاجلة.

ت�صهيل �صفر ال�صحايا لبلدهن ا�صتجابة لرغبتهن على نفقة الدولة

حماكمة جنائية جلماعة اإجرامية تتاجر بفتيات وحتجز حريتهن

�سرح رئي�ض النيابة نواف العو�سي باأن النيابة 

بفتيات  الجتار  واقعة  اأجنزت حتقيقاتها يف  العامة 

اأجنبيات وحجز حريتهن بغري وجه قانوين، واأمرت 

باإحالة ت�سعة متهمني حمبو�سني اإىل املحاكمة اجلنائية 

جلل�سة 3/ 3/ 2020 اأمام املحكمة الكربى اجلنائية.

اأبلغت  قد  الكازاخ�ستانية  القن�سلية  وكانت 

بتعر�ض اإحدى الفتيات من رعاياها للتعذيب من اأجل 

اإجبارها على ممار�سة الدعارة، وبناًء على ذلك البلغ 

اإجراء  اإىل  بالب�سر  الجتار  مكافحة  �سرطة  بادرت 

ل  لت اإىل ال�سحية، كما مت التو�سّ التحريات التي تو�سّ

ا�ستغللهن  مت  اأخرى  �سحية  ع�سرين  هوية  اإىل 

بالإكراه لإجبارهن على ممار�سة الدعارة.

بحريني  متهم  قيام  عن  التحريات  وك�سفت 

اأربع  من  تتاألف  اإجرامية  جماعة  برتوؤ�ض  اجلن�سية 

ن�ساء كازاخ�ستانيات يعملن حتت اإمرته يف ا�ستغلل 

حني  يف  الدعارة،  ممار�سة  على  واإجبارهن  الفتيات 

توىل متهم اأجنبي اآخر ا�ستقبال الفتيات عند و�سولهن 

اإىل البلد، ونقلهن اإىل الزبائن من راغبي املتعة، وقد 

متكنت ال�سرطة من القب�ض على املتهمني كافة.

عن  النا�سئة  اجلرمية  لت  متح�سّ �سبط  مت  كما 

يناهز  مايل  مبلغ  ال�سحايا، ومن �سمنها  الجتار يف 

مائتي األف دينار، ف�سلً عن مواد خمدرة.

وقد با�سرت النيابة العامة حتقيقاتها، اإذ ا�ستمعت 

اإىل اأقوال املجني عليهن واأمرت باإيداعهن مركز الإيواء 

ليتلقني الرعاية الطبية والنف�سية اللزمة، وبالك�سف 

بفح�ض  اجلنائي  املخترب  وبتكليف  عليهن،  الطبي 

وواجهتهم  املتهمني  ا�ستجوبت  كما  امل�سبوطات، 

احتياطًيا على  واأمرت بحب�سهم جميًعا  بامل�سبوطات 

ذمة التحقيق؛ متهيًدا لإحالتهم اإىل املحاكمة اجلنائية 

لإنزال اأق�سى العقوبات بحقهم عّما اقرتفوه من جرائم، 

الجتار  جرمية  عن  املقّررة  العقوبة  ت�سل  والتي 

بالأ�سخا�ض اإىل ال�سجن بالإ�سافة اإىل الغرامات املالية 

املقّررة بالقانون، ف�سلً عن اإلزام املتهمني بدفع جميع 

امل�ساريف مبا فيها م�ساريف اإعادة املجني عليهن اإىل 

دولتهن.

ال�سحايا  �سفر  ت�سهيل  مت  فقد  اأخرى،  ناحية  من 

وعلى  رغبتهن،  على  بناًء  بلدهن  اإىل  عليهن  املجني 

نفقة الدولة.

بن دينة: دعم كامل للتوجهات 

الإقليمية كافة ب�صاأن حماية البيئة

اجتماًعا  البحرين  للبيئة مبملكة  الأعلى  املجل�ض  نظم 

تن�سيقًيا �سم كلً من املجل�ض الأعلى للبيئة والأمانة العامة 

املكتب   - للبيئة  املتحدة  الأمم  وبرنامج  التعاون  ملجل�ض 

الوزراء  قرار  تنفيذ  اإطار  يف  وذلك  اآ�سيا،  لغرب  الإقليمي 

التعاون لدول  البيئة بدول جمل�ض  امل�سوؤولني عن �سوؤون 

تنفيذ  ملتابعة  البحرين  مملكة  وبتكليف  العربية،  اخلليج 

ملجل�ض  العامة  الأمانة  بني  التعاون  اتفاقية  م�ساريع 

التعاون وبرنامج الأمم املتحدة للبيئة، وذلك ملناق�سة �سري 

اتفاقية  تنفيذ م�ساريع  العمل وما مت حتقيقه من تقدم يف 

العمل  ومنهجية  الإجراءات  على  للتفاق  كذلك  التعاون، 

القادمة ل�ستكمال تنفيذ م�ساريع التفاقية.

الدرا�سات  بحث جميع  التن�سيقي  الجتماع  ومت خلل 

والإجراءات التي ُو�سعت لتنفيذ هذه امل�ساريع والتحديات 

مع  يتما�سى  وكيفية معاجلتها، مبا  تنفيذها  واجهت  التي 

اجلدول الزمني املعد ل�ستكمال هذه امل�ساريع.

اجلدير بالذكر اأن اتفاقية التعاون تهدف بالأ�سا�ض اإىل 

اأجل  من  الطبيعية؛  املوارد  وتنمية  وحفظ  البيئة  حماية 

حتقيق التنمية امل�ستدامة وحت�سني كفاءة واأداء املوؤ�س�سات 

النظام  مع  يتوافق  مبا  التعاون،  جمل�ض  دول  يف  البيئية 

القرارات  مع  يتما�سى  ومبا  التعاون،  ملجل�ض  الأ�سا�سي 

ال�سادرة حول البيئة والتنمية امل�ستدامة اإقليمًيا ودولًيا.

واأكد الدكتور حممد مبارك بن دينة الرئي�ض التنفيذي 

تنفيذ  اأهمية  الجتماع،  خلل  للبيئة،  الأعلى  للمجل�ض 

و�سون  البيئة  حماية  اإىل  تهدف  التي  التفاقية  م�ساريع 

الجتماعات  هذه  مثل  عقد  واأهمية  الطبيعية،  مواردها 

وتذليل  امل�ساريع  العمل يف  �سري  على  للطلع  التن�سيقية 

املرجّوة  الأهداف  �سبيل حتقيق  اإن وجدت؛ يف  عقبات  اأي 

جلميع  الكامل  البحرين  مملكة  دعم  موؤكًدا  امل�ساريع،  من 

حتقيق  ل�سمان  البيئة  حماية  جتاه  الإقليمية  التوجهات 

اأهداف التنمية امل�ستدامة الوطنية والإقليمية والعاملية.

رئي�سة،  م�ساريع  اأربع  تنفيذ  التعاون  اتفاقية  وت�سم 

هي درا�سة نطاق ردم ال�سواحل واأثره على البيئة البحرية 

املتعلقة  البيانات  جلمع  اإقليمي  دليل  واإعداد  وال�ساحلية، 

املوحدة  التوجيهية  املبادئ  وحتديث  الهواء،  بنوعية 

واملتعلقة بالإدارة ال�سليمة للمواد الكيميائية.

القب�ض على جمموعة متورطة يف 

ق�صية اإيواء عمالة منزلية هاربة

والأدلة  للمباحث  العامة  الإدارة  عام  مدير  �سرح 

اجلنائية اأن �سرطة مكافحة الجتار بالب�سر وحماية الآداب 

العامة، متّكنت من القب�ض على 7 اآ�سيويني )ن�ساء ورجال( 

وتاأجري  الهاربة  املنزلية  العمالة  باإيواء  بقيامهم  م�ستبه 

غرف عليهن باملخالفة للقانون.

يف  مطلوبون  عليهم،  املقبو�ض  بع�ض  اأن  واأو�سح 

ق�سايا اأخرى، من بينهم امراأة )40 عاًما( م�ستبه بتزويرها 

بطاقة هوية.

والأدلة  للمباحث  العامة  الإدارة  عام  مدير  واأ�سار 

اجلنائية اإىل اأنه جار ا�ستكمال الإجراءات القانونية املقررة 

متهيًدا لإحالة املقبو�ض عليهم اإىل النيابة العامة.

متثيل عملية قب�ض واختطاف باأحد 

املعاهد جتنًبا ملوا�صلة الدرا�صة

قال مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة اجلنائية، 

رًدا على ادعاء �سخ�ض )18 عاًما( اختطافه من داخل معهد 

تعليمي، واقتياده اإىل مركز �سرطة، اأن املذكور اتفق مع عدد 

عملية  متثيل  على  للواقعة،  ال�سابق  اليوم  يف  زملئه،  من 

قب�ض عليه داخل املعهد؛ لعدم رغبته يف موا�سلة الدرا�سة به.

واأو�سح اأن اأحد زملئه قام بانتحال �سفة رجل ال�سرطة 

لهما  اآخر  زميل  ب�سيارة  وال�ستعانة  عاك�سة،  �سرتة  وارتداء 

وتنفيذ ما اتفقوا عليه، ليغادروا املعهد التعليمي مًعا.

واأ�سار مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة اجلنائية 

الواقعة،  بارتكاب  املتوّرطني  املذكورين  ا�ستدعاء  مت  اأنه  اإىل 

والتحّفظ على ال�سيارة املدنية امل�ستخدمة، واتخاذ الإجراءات 

القانونية املقّررة.
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املوا�صالت  وزير  ح�صر 

والت�صالت املهند�س كمال بن اأحمد 

مطار  �صركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س 

اتفاقية  توقيع  مرا�صم  البحرين، 

بني  �صنوات،  خم�س  مدتها  امتياز 

�صركة مطار البحرين و�صركة زين 

البحرين وّقعها الرئي�س التنفيذي 

حممد  البحرين  مطار  ل�صركة 

يو�صف البنفالح، والع�صو املنتدب 

حممد  البحرين  زين  ل�صركة 

بح�صور  العابدين،  زين  عبداهلل 

خليفة  اآل  علي  بن  اأحمد  ال�صيخ 

والرئي�س  الإدارة،  جمل�س  رئي�س 

واملدير  هاورد،  دانكن  التنفيذي 

التنفيذي لإدارة الت�صال وعالقات 

بن  عبداهلل  ال�صيخ  امل�صتثمرين 

التنفيذي  واملدير  خليفة،  اآل  خالد 

عمار  الأفراد  ومبيعات  لت�صويق 

من  عدد  اإىل  بالإ�صافة  الكتبي، 

وممثلي  اجلانبني  من  امل�صوؤولني 

و�صائل الإعالم.

التفاقية،  هذه  ومبوجب 

البحرين  زين  �صركة  �صتقوم 

مببنى  جتزئة  منفذ  بت�صغيل 

امل�صافرين اجلديد مبطار البحرين 

الدويل، اإذ �صتوفر جمموعة وا�صعة 

الت�صالت  منتجات  اأف�صل  من 

يف  اجلودة  عالية  واخلدمات 

الزائرون  ليظل  اجلديدة،  املن�صاأة 

بذويهم  ات�صال  على  الدوليون 

يف  اإقامتهم  اأثناء  يف  واأعمالهم 

مملكة البحرين.

�صعادته  عن  البنفالح  واأعرب 

مع  املثمرة  ال�صراكة  هذه  باإبرام 

لتزويد  البحرين  زين  �صركة 

يحتاجونه  ما  بكل  اململكة  زائري 

الت�صالت  بخدمات  لال�صتمتاع 

اأن قطاعي  ال�صرعة، م�صيًفا  عالية 

اإىل  يهدفان  والطريان  الت�صالت 

خلق  وهي  ذاتها،  الغاية  حتقيق 

الأفراد،  بني  للتوا�صل  ج�صور 

م�صرًيا اإىل اأن �صركة مطار البحرين 

مزودي  انتقاء  على  حر�صت  قد 

امل�صافرين  مبنى  يف  اخلدمات 

ل�صمان  العناية؛  مبنتهى  اجلديد 

اأف�صل  من  املطار  مرتادي  ا�صتفادة 

من  البحرين  مملكة  تقدمه  ما 

اإمكانات ومزايا فريدة. ويف ختام 

جميع  اأن  البنفالح  اأكد  حديثه، 

باملجموعة  �صي�صتمتعون  الزائرين 

واخلدمات  املنتجات  من  الوا�صعة 

�صتوفرها  التي  امل�صتوى  رفيعة 

املن�صاأة اجلديدة.

عبداهلل  حممد  قال  جانبه،  من 

زين  »تعتز  العابدين:  زين 

البحرين بتعاونها مع �صركة مطار 

البحرين لفتتاح فرع لل�صركة يف 

متثل  اإذ  اجلديد.  امل�صافرين  مبنى 

هذه املن�صاأة اجلديدة البوابة الأوىل 

اإىل مملكة البحرين، ومن هنا ياأتي 

تزويد  يف  البحرين  زين  دور 

ات�صالت  بخدمات  اململكة  زائري 

زين  فرع  وي�صّكل  اجلودة.  فائقة 

امل�صافرين  مبنى  يف  البحرين 

خلدمة  اآخر  متميًزا  مرفًقا  اجلديد 

قّيمة  واإ�صافة  امل�صافرين،  ال�صادة 

التي  املمتازة  اخلدمات  باقات  اإىل 

الرتقاء  بهدف  ال�صركة  توفرها 

بتجربة مرتادي املطار اجلديد«.

العابدين  زين  واأ�صاف 

اأهمية  مدى  البحرين  زين  »تقّدر 

ات�صال  على  اململكة  زائري  بقاء 

واأعمالهم،  واأ�صدقائهم  بعائالتهم 

لذا فاإن ح�صورنا الفاعل يف �صالة 

الو�صول مببنى امل�صافرين اجلديد 

للزائرين  مثالية  ميزة  ي�صّكل 

البالد على  اإىل  العائدين  واملقيمني 

لهم خدمات  �صيوفر  اإذ  �صواء،  حد 

ال�صاعة  مدار  على  ومنتجات 

وذلك  الأ�صبوع،  اأيام  وطوال 

لت�صبح اإقامتهم يف اململكة مريحة 

وُمر�صية دون اأي عناء«.

بني �شركة مطار البحرين وزين البحرين

اتفاقية امتياز لت�شغيل منفذ خلدمات االت�شاالت يف مبنى امل�شافرين اجلديد

»هيئة االت�شاالت« تفتح باب الت�شجيل جلائزة االأمان االإلكرتوين

باب  فتح  الت�صالت  تنظيم  هيئة  اأعلنت 

الإلكرتوين،  لالأمان  الت�صجيل يف جائزة �صايرب 

املجتمع  اأفراد  ت�صجيع  اإىل  تهدف  والتي 

خلق  على  البحرين  يف  التعليمية  واملوؤ�ص�صات 

الإلكرتوين.  الأمان  جمال  يف  توعوي  حمتوى 

املدار�س  من  للطالب  امل�صاركة  باب  و�صيفتح 

املرحلة  يف  املنخرطني  اخلا�صة  اأو  احلكومية 

الإعدادية والثانوية، كذلك املوؤ�ص�صات التعليمية 

من مدار�س وجامعات لرت�صيح الطلبة املتميزين 

للم�صاركة.

�صايرب  جائزة  يف  امل�صاركة  طريقة  وتكمن 

لالأمان الإلكرتوين يف عمل فيلم ق�صري )ل يزيد 

ال�صتخدام  تاأثري  يتناول  ثانية(   120 على 

على  الجتماعي  التوا�صل  لو�صائل  املفرط 

ال�صباب، وعلى عالقاتهم الجتماعية والأ�صرية. 

وقال مدير اإدارة �صوؤون امل�صتهلك والإعالم 

خليفة  اآل  حمود  بن  عبداهلل  ال�صيخ  بالهيئة 

خالل  من  ت�صعى،  الت�صالت  تنظيم  هيئة  اإن 

متكني  اإىل  تطرحها،  التي  اآمن  اإنرتنت  مبادرة 

اإ�صراكهم  البحرين من خالل  ال�صباب يف مملكة 

�صنع  منهم يف  الواعدة  للمواهب  املجال  وفتح 

الطالب  ت�صجيع  جانب  اإىل  املجتمعي،  الوعي 

الأمان  جمال  يف  �صيربانية  ثقافة  حتقيق  على 

تاأثريها  حول  الوعي  زيادة  بهدف  الإلكرتوين؛ 

على احلياة اليومية.

وبح�صب بيان ر�صمي، �صيحظى امل�صاركون 

بفر�س  الإلكرتوين  الأمان  امل�صجلون يف جائزة 

تدريبية  حلقات  الهيئة  لهم  توفر  اإذ  تدريبية، 

الق�صرية،  الأفالم  ل�صناعة  مهاراتهم  ل�صقل 

ويقوم خمرج الت�صوير حمد عبداهلل الفائز بعدد 

والربامج  للم�صل�صالت  الدولية  اجلوائز  من 

التلفزيونية ب�صرح العديد من تقنيات الت�صوير 

لإك�صاب  وذلك  الأفالم؛  وعمل  واملونتاج 

يف  اأعلى  جودة  لهم  ت�صفي  مهارات  امل�صاركني 

اأعمالهم املقدمة للجائزة.

اإىل جانب ذلك، فاإن هيئة تنظيم الت�صالت 

والن�صمام  للم�صاركة  للمخت�صني  املجال  تفتح 

اإىل جلنة التحكيم يف جائزة الأمان الإلكرتوين، 

الذين  والقادة  للخرباء  متاح  الت�صجيل  اإن  اإذ 

يندرجون حتت املهن الآتية: �صانع اأفالم، خمرج 

اأفالم، روائي، كاتب �صيناريو، ناقد اأفالم، خبري 

الإعالم الجتماعي، خبري الأمن على الإنرتنت، 

وخرباء الرتبية وغريها فيما يتعلق باملجالت 

نف�صها.

�صايرب  جلائزة  املحكمني  اختيار  ويتم 

لالأمان الإلكرتوين ا�صتناًدا اإىل خربتهم العملية 

واملهنية.

امل�صاركة  يف  الراغبني  لل�صباب  وميكن 

التحكيم  جلنة  اإىل  الن�صمام  اأو  باجلائزة 

عرب  الت�صجيل  وطريقة  ال�صروط  على  الطالع 

www.( الرابط الإلكرتوين ملبادرة اإنرتنت اآمن

.) /award /safesurf.bh

 ال�صيخ عبداهلل بن حمود اآل خليفة

يوم  �صباحاً   9 ال�صاعة  متام  يف  يعقد 

 ،2020 فرباير   24 املوافق  الثنني  غد 

املفتوح  اللقاء  التجار،  ببيت  املجل�س  بقاعة 

البناء  مواد  جتارة  وموردي  اأ�صحاب  مع 

الأ�صواق  جلنة  تنظمه  والذي  واملعدات، 

البحرين  و�صناعة  جتارة  بغرفة  التجارية 

بالتعاون مع جلنة العقار والإن�صاء. 

جلميع  دعوتها  الغرفة  وجهت  وقد 

واملهتمني  الأعمال  واأ�صحاب  العقاريني 

باللغتني  تنظيمه  يتم  الذي  اللقاء  حل�صور 

على  الطالع  بهدف  والإجنليزية؛  العربية 

الأعمال عند  التي تواجه ا�صحاب  املعوقات 

�صيتم  كما  واملعدات،  البناء  مواد  ا�صترياد 

هذه  ملعاجلة  املنا�صبة  احللول  بحث  خالله 

املعوقات.

خالل  من  تهدف  اأنها  الغرفة  وذكرت 

مع  اللتقاء  اإىل  الفعاليات  هذه  مثل  تنظيم 

همومهم؛  اإىل  وال�صتماع  الأعمال  ا�صحاب 

التي  ال�صعوبات  خمتلف  تذليل  �صبيل  يف 

تواجههم وت�صهيل اإجراء معامالتهم.

ُيعقد غًدا بالغرفة 

لقاء الأ�شحاب وموّردي مواد البناء واملعدات

لدول  التجاري  التحكيم  مركز  �صجل 

جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية »دار 

القرار« خالل العام 2019 ن�صبة منو بلغت 

6% يف عدد الع�صويات امل�صجلة �صمن قائمة 

 ،2018 بالعام  مقارنة  واخلرباء  املحكمني 

واخلرباء  املحكمني  ع�صويات  عدد  بلغ  فقد 

مقارنة   ،2019 يف  وخبريا  حمكما   250

بـ236 حمكما وخبريا يف العام الذي �صبقه.

املكلف  العام  الأمني  قال  وباملنا�صبة، 

قائمة  اإن  املقهوي  نا�صر  القرار«  لـ»دار 

بالكفاءات  باملركز تزخر  املحكمني واخلرباء 

الب�صرية الإقليمية والدولية، فاملركز يحتفظ 

بقائمة للمحكمني وجدول للخرباء من جميع 

جن�صيات  من  كذلك  التعاون،  جمل�س  دول 

دول  معظم  ومن  واأوروبية  اأو�صطية  �صرق 

على  الطالع  املعنية  ولالأطراف  العامل، 

من  اأو  منها  حمكمني  واختيار  القائمة  تلك 

خارجها. وبنّي املقهوي اأن املركز �صهد خالل 

كان  ع�صوية   250 ت�صجيل   2019 العام 

155 منها قيد حمكم جديد، 49 قيد حمكم 

قيد حمكم مت متديده،  التخرج، 18  حديث 

خبري  قيد   10 جتديده،  مت  حمكم  قيد   15

جديد، و3 قيد خبري مت جتديده.

بح�صب  اأنه  املقهوي  واأو�صح 

لها  كان  الرجال  ع�صوية  فاإن  الإح�صاءات 

الن�صيب الأكرب يف الت�صجيل بن�صيب 138 

فيما  للن�صاء،  ع�صوية   112 مقابل  ع�صوا، 

جاء تخ�ص�س القانون يف مقدمة الع�صويات 

بواقع 131 ع�صوية ثم 43 الهند�صة بواقع 

املالية  الأوراق  منازعات  ثم  ع�صوية،   43

28 ع�صوية، فيما توزعت باقي الع�صويات 

التحكيم  مثل  خمتلفة،  تخ�ص�صات  على 

املقاولة  وعقد  الهند�صي  التحكيم  البحري، 

املحا�صبة،  الفيديك،  �صوء  يف  )الإن�صاءات( 

ال�صريعة والفقه املقارن، الإقت�صاد واملالية، 

والت�صجيل  التثمني  اإلكرتونية،  هند�صة 

به  يتميز  »ما  اأن  املقهوي  وبنّي  العقاري.  

اأن لديه قائمة  املركز من الناحية القانونية 

لئحة  القانوين  اإطارها  املحكمني  لأ�صماء 

الإدارة.  جمل�س  قبل  من  معتمدة  تنظيمية 

القانونيني  وتاأهيل  باإعداد  املركز  ويقوم 

والتخ�ص�صات  واملهند�صني  واملحامني 

خا�س  برنامج  يف  واإ�صراكهم  الأخرى، 

الربامج  عرب  اأو  املحكمني،  واإعداد  لتاأهيل 

التخ�ص�صية الأخرى التي يوفرها املركز، ثم 

يتم اعتمادهم حمكمني«.

نا�صر املقهوي

»دار القرار« ي�شّجل 250 حمكًما وخبرًيا خالل 2019 

لدرا�صة  عمل  فريق  البحرين  و�صناعة  جتارة  غرفة  �صّكلت 

القت�صاد  على  كورونا  فريو�س  انت�صار  على  املرتتبة  الآثار 

كورونا،  لفريو�س  القت�صادية  التداعيات  وملتابعة  البحريني، 

�صركات  على  الوباء  هذا  لنت�صار  ال�صلبية  التاأثريات  وح�صر 

احللول  واقرتاح  البحرين،  مبملكة  اخلا�س  القطاع  وموؤ�ص�صات 

على  خا�صة  الإمكان،  قدر  التاأثريات  تلك  من  للحد  العاجلة 

ال�صركات البحرينية املتعاملة مع ال�صوق ال�صينية.

واأو�صح رئي�س الغرفة �صمري عبداهلل نا�س اأن الفريق املذكور 

على  و�صيعمل  ال�صرت،  �صاكر  للغرفة  التنفيذي  الرئي�س  يرتاأ�صه 

ت�صليط ال�صوء على تاأثريات هذا الأمر على الواردات البحرينية 

املتعلقة  اجلوانب  خمتلف  مناق�صة  عن  ف�صالً  ال�صني،  من 

اجلارية  ال�صتعدادات  طبيعة  على  والتعرف  املو�صوع،  بهذا 

على  املتوقعة  التداعيات  من  للحد  الحرتازية  والإجراءات 

املوؤ�ص�صات وال�صركات البحرينية من هذا الوباء.

بعقد  �صتقوم  الفريق  هذا  خالل  من  الغرفة  اأن  واأ�صاف 

العالقة والهتمام  املخت�صة وذوي  لقاءات مفتوحة مع اجلهات 

»كورونا«،  لنت�صار  القت�صادية  التداعيات  مو�صوع  حول 

مرحًبا بتعاون جميع جهات الخت�صا�س لتقدمي الدعم والعون 

لل�صركات البحرينية املت�صّررة نتيجة انت�صار هذا الوباء، لفًتا اإىل 

اأ�صبحت له تداعيات  الذي  الوباء  اأهمية اللتفات املبكر ملواجهة 

طبيعة  اإىل  بالنظر  خا�صة  اأحد،  على  تخفى  تعد  مل  اقت�صادية 

وحجم مثل هذه التداعيات التي اأ�صبحت وا�صحة للعيان، �صّيما 

اأن املنتجات ال�صينية ت�صكل ن�صبة كبرية جًدا من حجم ال�صوق 

عام  يف  ال�صني  من  البحرين  واردات  حجم  بلغ  اإذ  البحريني، 

2019 يف حدود 776،6 مليون دينار بحريني، بينما بلغ حجم 

التبادل التجاري بني البلدين يف العام نف�صه حوايل 895،871 

مليون دينار.

�صاكر ال�صرت

لبحث التحديات واملعاجلات العاجلة

»الغرفة« ت�شّكل فريق عمل لدرا�شة تاأثريات »كورونا« على االقت�شاد البحريني

 جانب من توقيع االتفاقية

https://www.alayam.com/alayam/economic/843282/News.html
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 جائزة البحرين الكبرى 
م الفائزين رمضان المقبل تختتم تصفياتها وتكرِّ

تحت رعاية ملكية س��امية من ل��دن حضرة صاحب 
الجالل��ة المل��ك حمد بن عيس��ى آل خليف��ة عاهل 
البالد المفدى، وبتنظيم من وزارة العدل والشؤون 
اإلس��المية واألوق��اف والمجل��س األعلى للش��ؤون 
اإلس��المية، اختتمت إدارة ش��ؤون الق��رآن الكريم 
لجائ��زة  النهائي��ة  التصفي��ات  الس��بت،  بال��وزارة 
البحرين الكبرى للقرآن الكريم في دورتها الخامسة 
والعش��رين، على أن يقام في شهر رمضان المبارك 

حفل تكريم الفائزين.
فيما س��يقام حفل تكريم الفائزات في ش��هر أبريل 
المقب��ل برعاية كريمة من صاحبة الس��مو الملكي 
األميرة س��بيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جاللة 

الملك المفدى رئيسة المجلس األعلى للمرأة.
وأكد وكيل الوزارة المس��اعد للش��ؤون اإلس��المية 
د.محمد القطان، أن الجائزة سجلت في هذه الدورة 
أعلى نس��بة مش��اركة منذ انطالقه��ا مما يدل على 
اإلقبال الكبير على المشاركة فيها، حيث بلغ إجمالي 
عدد المش��اركين 4611 متسابقًا ومتسابقة، بواقع 
2083 من الذكور و2528 من اإلناث، موزعين على 

مختلف مسابقات الجائزة.
وبلغ عدد المش��اركين في مس��ابقة حف��ظ القرآن 
الكريم لطلبة المراكز والحلق��ات القرآنية بفروعها 
الس��تة 2557 مش��اركًا ومش��اركة، وه��ي كاآلتي: 
متس��ابقا   201( كام��اًل  الكري��م  الق��رآن  حف��ظ 
ومتسابقة(، حفظ عشرين جزءًا متتاليًا )87 متسابقًا 
ومتس��ابقة(، حف��ظ عش��رة أج��زاء متتالي��ة )199 
متس��ابقًا ومتس��ابقة(، حفظ خمس��ة أجزاء متتالية 
)431 متسابقًا ومتسابقة(، حفظ ثالثة أجزاء )706 
متس��ابقين ومتس��ابقات(، حف��ظ ج��زء ع��م )933 

متسابقًا ومتسابقة(.
فيما بلغ عدد المش��اركين في مسابقة بيان لطلبة 
المدارس )237 متس��ابقًا ومتسابقة( حيث انعقدت 
تصفياته��ا النهائي��ة ف��ي معه��د الش��يخ خليف��ة 
للتكنولوجيا، بينما ش��ارك في مس��ابقة أجران )53 

متسابقًا ومتسابقة( من ذوي الهمم والتي انعقدت 
تصفياتها بمركز شيخان الفارسي للتخاطب الشامل، 
فيم��ا بلغ ع��دد المش��اركين ف��ي مس��ابقة غفران 
)240 متسابقًا ومتس��ابقة( من نزالء إدارة اإلصالح 
والتأهيل، وحظيت مسابقة رضوان بمشاركة )565 

متسابقًا ومتسابقة( من عموم الجمهور.
أما مس��ابقة سلمان الفارسي � للناطقين بغير اللغة 
العربية � فقد شارك فيها )217 متسابقًا ومتسابقة(، 
كما شارك في مس��ابقة التالوة وحسن األداء )742 

متسابقًا ومتسابقة(.

ولفت إلى أن المس��ابقة تحظى بعدد من الشراكات 
مع كل م��ن وزارة التربية والتعليم، ووزارة الداخلية 
ممثلة ف��ي إدارة اإلصالح والتأهي��ل، ووزارة العمل 
والتنمية االجتماعية، ويأتي ذلك تجس��يدًا لمفهوم 
الش��راكة المجتمعية والتكامل بين المؤسسات في 

قطاعيها العام والخاص.
وأشار القطان إلى أن الرعاية الملكية السامية لهذه 
الجائ��زة على مدى 25 عامًا، ما هي إال دليل اهتمام 
وحرص قيادة جاللة الملك المفدى حفظه اهلل ورعاه 
عل��ى خدمة كتاب اهلل تعالى ونش��ر تعاليمه وقيمه 
بين مختلف فئات المجتم��ع والعناية بحفاظ القرآن 

الكريم وحملته وطباعة المصحف.
وحمل��ت الجائزة منذ انطالقته��ا عددًا من األهداف 
الرئيسة، تأتي في مقدمتها الرغبة في خدمة كتاب 
اهلل عز وجل والعناي��ة به حفظًا وعلمًا وعماًل، عالوًة 
عل��ى حث الناش��ئة عل��ى حفظ كت��اب اهلل عز وجل 
ومدارس��ته والعناية به، وتربية النشء على حقائق 
الكت��اب العزي��ز والس��نة المطهرة، وعل��ى مبادئ 

اإلسالم وشرائعه السمحة.
كما تهدف المسابقة بشكل مباشر إلى تبني نوعية 
متمي��زة من حفظ��ة كتاب اهلل وإعداده��م ليكونوا 

دعاة خير وعامل إصالح في مجتمعهم وأمتهم.
يذكر أن جائزة البحرين الكب��رى انطلقت في العام 
1996، بمكرمة أميرية س��امية من صاحب العظمة 
الشيخ عيسى بن س��لمان آل خليفة طيب اهلل ثراه، 
حيث كانت عناية سموه بالقرآن الكريم كبيرة، وكان 
اهتمامه بغ��رس مبادئه ومثله ف��ي نفوس النشء 
والش��باب واضحًا، وُأثِر عنه رحمه اهلل قوله: »خدمة 
القرآن الكريم شرف ال يدانيه شرف«، واليوم تحظى 
الجائزة بالرعاية الملكية الس��امية من لدن حضرة 
صاح��ب الجاللة المل��ك حمد بن عيس��ى آل خليفة 
عاهل البالد المفدى، وتنظمها س��نويًا وزارة العدل 
والش��ؤون اإلس��المية واألوقاف والمجل��س األعلى 

للشؤون اإلسالمية.

بدء امتحانات تحديد 
المستوى لخريجي الجامعات 

الصينية بـ»الخليج العربي«
بدأت عملية تقييم حاملي المؤهالت الصادرة من الجامعات الصينية في 
جامعة الخليج العربي، حيث خصص الس��بت لتقديم االمتحانات النظرية 

وستقام األحد االمتحانات العملية.
يأت��ي ذل��ك، في ض��وء القرار الص��ادر من نائ��ب رئيس مجل��س الوزراء 
رئي��س المجل��س األعلى لتطوير التعليم والتدريب س��مو الش��يخ محمد 
ب��ن مبارك آل خليفة، والذي نص على »التنس��يق م��ع الجامعات المحلية 
واإلقليمية لوضع امتحان موحد لتحديد مستوى الخريجين من الجامعات 
غير الموصي بها ليتس��نى لهم إكمال المحت��وى األكاديمي واإلكلينيكي 
المطلوب في الجامعات األخرى الموصى بها بما يتيح إتمام معادلة هؤالء 

الخريجين بمؤهالتهم الحالية«.
وأوضح رئيس الفريق المعني بمعالجة أوضاع خريجي الجامعات الصينية 
المق��دم طبي��ب أحمد محمد األنص��اري، أن االمتحان يه��دف إلى قياس 
قدرات الطالب األساسية في المهنة بحيث يتم التأكد من سالمة ممارسة 
الممتحن لمهنة الطب وضمان جودة االستش��ارة والعالج الذي س��يقدم 
للمرضى. وفي ذات الس��ياق أكدت جامعة الخليج العربي استعدادها التام 
للتع��اون ف��ي تنفيذ التوجيه��ات الحكومية الصادرة في هذا الش��أن من 
حيث تقييم الطلبة على وجه الس��رعة واالس��تعداد التام لتقديم البرامج 
األكاديمي��ة والتدري��ب اإلكلينيكي ال��الزم للطلبة الس��تكمال المحتوى 

المطلوب بما يتيح إتمام معادلة هؤالء الخريجين لمؤهالتهم.

»التطبيقية« تشارك المملكة احتفاالتها 
في ذكرى ميثاق العمل الوطني

ش��اركت جامعة العلوم التطبيقية، في احتفاالت 
وزارة التربية والتعليم بالذكرى السنوية لميثاق 
العم��ل الوطني، حيث تمثلت مش��اركة الجامعة 
ف��ي مس��يرة المركب��ات الخاص��ة لمؤسس��ات 
التعليم العال��ي والمدارس الحكومية بالمملكة، 
والمع��رض المصاحب الحتف��االت الوزارة بهذه 
المناس��بة، ترس��يخًا وتأكي��دًا للعه��د والوف��اء 
والبيعة لحضرة صاح��ب الجاللة الملك المفدى 
والقيادة الحكيمة. وتأتي مشاركة الجامعة بهذه 
االحتفالي��ة المهمة في تاري��خ المملكة، للتعبير 
ع��ن الوالء للقيادة الرش��يدة، وتأكي��د اعتزازها 
بذكرى ميثاق العمل الوطن��ي، وبما جاء به من 
قيم ومعان كبيرة، وما جسده من ثوابت جامعة 
ألبن��اء البحرين، وما غرس��ه ف��ي عقول ونفوس 
األجيال الجديدة م��ن قيم الوالء للوطن والوفاء 

للقيادة، والتمسك بالثوابت الوطنية الجامعة.
وأك��دت الجامعة من خالل مش��اركتها أن النهج 
الحكي��م لحض��رة صاح��ب الجالل��ة الملك حمد 
ب��ن عيس��ى آل خليفة، عاه��ل الب��الد المفدى، 
أبرز الوجه الحض��اري لمملكة البحرين، وجعلها 
ضمن ال��دول الرائدة عربيًا وإقليميًا وعالميًا في 
المجاالت التنموية المختلفة، حيث أن المس��يرة 
التنموية الشاملة بقيادة جاللته مكنت البحرين 
من التق��دم في العديد م��ن المجاالت، في ظل 
دولة القانون والمؤسس��ات التي أرس��ت مبادئ 
العدال��ة والحق��وق والمواطن��ة. وق��دم رئيس 

الجامعة د.غس��ان عواد باس��مه وباس��م جميع 
منتس��بي الجامع��ة التهنئ��ة والتبري��كات إل��ى 
المقام الس��امي لحضرة صاح��ب الجاللة الملك 
حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل البالد المفدى، 
وصاح��ب الس��مو الملك��ي األمي��ر خليف��ة بن 
سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو 
الملكي األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة ولي 
العهد نائب القائ��د األعلى النائب األول لرئيس 
مجلس ال��وزراء. وثمن الجه��ود الكبيرة لجاللة 
المل��ك المف��دى، وخطوات��ه الرائ��دة من أجل 
تعزي��ز وتطوير البالد وترس��يخ مواقف المملكة 
المش��رفة في مختلف المحاف��ل وتعزيز مكانتها 
ودوره��ا ف��ي المحي��ط العرب��ي والدول��ي. كما 
قدم رئيس الجامعة بالش��كر إل��ى وزير التربية 
والتعلي��م د.ماجد النعيمي على منح مؤسس��ات 
التعليم العالي الفرصة للمشاركة في إحياء هذه 
الذكرى العزيزة وتجدي��د العهد والوالء لحضرة 

صاحب الجاللة الملك المفدى.
وأعلنت مديرة التس��ويق والعالقات العامة رقية 
محس��ن، أن مش��اركة الجامع��ة ج��اءت كتعبير 
عن اعتزازها ومنتس��بيها بذك��رى ميثاق العمل 
الوطني، ال��ذي يعد وثيقة العهد والمس��تقبل، 
ويش��كل العن��وان األول للنهض��ة الحديثة في 
البحرين، واالنطالقة البارزة للمش��روع التنموي 
الكبي��ر، الذي رس��خ اللبن��ات األساس��ية للدولة 

المدنية العصرية.

 »األهلية« األولى عربيًا 
في »االستشهاد بأبحاث أساتذتها«

في إنجاز جديد ألساتذة وباحثي الجامعة األهلية، تصدرت 
الجامع��ة األهلي��ة عربيًا كأكث��ر جامعة يتم االستش��هاد 
بأبحاث أساتذتها وباحثيها، فيما أحرز القائم بأعمال عميد 
كلية العل��وم اإلدارية والمالية البروفيس��ور عالم حمدان 
المرتب��ة األولى للمؤلفي��ن األكثر استش��هادًا بأبحاثهم 

ضمن 13,000 مؤلف و 105,000 بحوث علمية.
وأح��رز زميله بالكلية د.عبد المطلب الس��رطاوي المرتبة 
م��ن  كل  واحتف��ظ  نفس��ه،  التصني��ف  ف��ي  السادس��ة 
د.عبدالصادق حس��ن ود.س��امح ري��اض بمواقع متقدمة 
ليكونا من بي��ن أعلى 100 للمؤلفين األكثر استش��هادًا 
بأبحاثه��م في الوطن العربي، وضم��ن فئة أعلى 5% من 

الباحثين في هذا المجال.
ويأتي هذا اإلنجاز العلمي كنتيجة لسياسة الجامعة األهلية 
الداعمة للبحث العلمي الجاد والرصين، والمس��تندة إلى 
األجن��دة البحثية الوطنية لمملكة البحرين والموصى بها 
في اس��تراتيجية التعلي��م العالي والبح��ث العلمي اللتين 
أطلقهم��ا مجلس التعلي��م العالي وأمانت��ه العامة للفترة 
2014-2024 حي��ث تقود األمانة العامة لمجلس التعليم 
العال��ي جهدًا كبي��رًا لتحفيز النش��اط البحث��ي من خالل 

الملتقيات والمنتديات البحثية التي تنظمها باستمرار.
وأع��رب كل من الرئيس المؤس��س رئيس مجلس األمناء 
البروفيس��ور عبداهلل الحواج، ورئيس الجامعة البروفيسور 
منص��ور العالي ع��ن اعتزازهما بهذا اإلنج��از معبرين عن 
م حم��دان وزمالئه وجميع  تبريكاته��م للبروفيس��ور ع��الاّ

أس��اتذة الجامعة لم��ا حققوه من إنجازات مش��هودة في 
مجاالت البحث والكتابة والتأليف، تكش��ف بوضوح تفوق 
الجامع��ة األهلية وتوجه بوصلة أس��اتذتها وطلبتها نحو 

أكبر قدر من االهتمام باألنشطة العلمية والبحثية.
وأك��دوا أن البحرين جديرة فعاًل بأن تك��ون مركزًا علميًا 
وبحثيًا متقدمًا على مس��توى المنطقة والش��رق األوسط 
بش��كل عام، منوهين في الوقت نفس��ه إل��ى أن الجامعة 
األهلية ليست مجرد مؤسس��ة تعليمية وأكاديمية، وإنما 
ه��ي في منظور إدارتها وأس��اتذتها وطلبتها صرح علمي 
وأكاديمي يعن��ى بخلق أجيال قادرة على اإلبداع واالبتكار 
ورف��د س��وق العمل بك��وادر مؤهل��ة قادرة عل��ى إحداث 

التنمية المطلوبة.

 البحرين تشارك في وضع خطة 
لجنة وزراء »التربية« بدول »التعاون«

ش��اركت مملكة البحرين، في اجتماع اللجنة التنس��يقية للفريق 
المكل��ف بوضع خطة مس��تقبلية للجنة وزراء التربي��ة والتعليم 
ب��دول مجل��س التعاون لدول الخلي��ج العربية، وال��ذي عقد في 
مق��ر األمانة العامة لدول مجلس التعاون بالعاصمة الس��عودية 

الرياض.
وقد مثل مملكة البحرين كل من رئيس مركز القياس والتقويم 
ب��وزارة التربي��ة والتعليم د.انتص��ار البناء، ورئي��س التراخيص 

واإلشراف اإلداري بإدارة رياض األطفال د.نورية الفالحي.
وأوضح��ت البناء أن اجتماع��ات الفريق توصلت إل��ى بناء خطة 
عمل وزراء التربية والتعليم المس��تقبلية، بناء على محاور البيان 
الختام��ي، وإع��الن الرياض، ف��ي القم��ة األربعين لق��ادة دول 
مجلس التع��اون، ومقترحات أعضاء الفريق م��ن وزارات التربية 
والتعليم، وسيتولى مكتب التربية العربي إعداد الصياغة األولية 

لمقترحات هذه الخطة.
وس��اهمت البحرين ف��ي مقترح��ات الخطة المس��تقبلية لعمل 
وزراء التربي��ة والتعليم بدول مجلس التع��اون، بطرح مقترحات 
حول تطوير المناهج الدراس��ية وربطها بمهارات القرن الحادي 
والعشرين، والعمل على بناء محكات مشتركة إلتقان الطلبة في 

المواد والمهارات األساسية في مختلف مراحل التعليم.
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 »الصحة«: خلو البحرين من »كورونا« 
ومواصلة اتخاذ اإلجراءات االحترازية

أكدت وزارة الصحة، خلو مملكة البحرين من مرض فيروس كورونا »كوفيد 
19« واتخاذه��ا لكافة اإلجراءات االحترازية للوقاي��ة من المرض حرصًا على 

سالمة المواطنين والمقيمين.
وأوضح��ت الوزارة ف��ي بيانها أنها أج��رت 19 تحلياًل لعدد من المس��افرين 
القادمين من الدول المتفش��ي فيها المرض خالل ال�24 ساعة األخيرة، حيث 
تبي��ن أن كافة الحاالت س��ليمة، وأن نتائج تحاليل الفحص س��البة للحاالت 
المش��تبه بها، لتصل بذلك حاالت االشتباه الكلية إلى 74 حالة مشتبهًا بها 
كانت نتائجها جميعًا سلبية. وأوضحت الوزارة بأنها تقوم بالتنسيق مع كافة 
الجهات المعنية لمتابعة الحاالت التي يتم رصدها أو االش��تباه بها في كافة 
منافذ المملكة، وذلك حس��ب التقييم الصحي اس��تنادًا إلى توصيات منظمة 
الصح��ة العالمية، واللوائ��ح الصحية الدولي��ة المتبعة في كاف��ة المطارات 
الدولي��ة وفي المنافذ، بحس��ب الدليل الدول��ي الموحد للتعام��ل مع جميع 
القادمي��ن من الدول المتفش��ي فيها الم��رض ووفق اإلج��راءات االحترازية 

الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للوقاية منه.
وبينت »الصحة«، أنه تم فحص جمي��ع القادمين عبر مطار البحرين الدولي 
من الدول المتفش��ي فيها مرض في��روس الكورونا )كوفيد 19(، حيث خضع 
جميع الركاب القادمين من الدول المتفشي فيها الفيروس لفحوصات طبية 
للتأك��د من ع��دم إصابتهم بالمرض، عل��ى أن يتم عزلهم لم��دة 14 يومًا 
لمتابعة حالتهم الصحية بحسب اإلجراءات الوقائية المتبعة في هذا الشأن.

وش��ددت على ض��رورة اتباع القادمين م��ن الدول المتفش��ي فيها المرض 
كافة اإلرش��ادات التوعوية، واالتصال بالخط الس��اخن )444( لطلب الرعاية 
الطبية في ح��ال ظهور األعراض المصاحبة للمرض خالل ال�14 يومًا التالية 
م��ن عودتهم من هذه الدول. وأش��ارت الوزارة إلى أنها تتابع باس��تمرار مع 
الجه��ات ذات االختصاص تنفيذ كافة اإلجراءات االحترازية بحس��ب المعايير 
العالمي��ة وفي ح��ال رصدها ألية حاالت مش��تبه بإصابته��ا بمرض فيروس 
الكورون��ا )كوفي��د 19(، فإنه س��يتم نقل تلك الحاالت فورًا إل��ى مركز العزل 
وإج��راء الفحوص��ات الالزم��ة وتحويلهم إل��ى الحجر الصحي بحس��ب الحالة 

المشتبه بها.
وقال��ت الوزارة في بيانه��ا إنها خصصت مركز إبراهي��م خليل كانو للتأهيل 
ليك��ون مركزًا للعزل إلى جانب مراكز عزل أخ��رى تابعة للوزارة، وإنها تقوم 
بالتنس��يق مع وزارتي الداخلية والخارجي��ة لتفعيل كافة اإلجراءات االحترازية 
المتخذة للوقاية من مرض فيروس الكورونا )كوفيد 19( حفاظًا على سالمة 

المواطنين والمقيمين.

إجراء 19 تحلياًل لمسافرين 
قادمين من دول الفيروس 

والحاالت سليمة

 »الهالل األحمر«: 
للمتطوعين دور في نشر 

الوعي للوقاية من »كورونا«
عقدت جمعية اله��الل األحمر البحريني، اجتماع��ًا مفتوحًا مع 
أعضائه��ا المتطوعين، ج��رى خالله التأكيد عل��ى دورهم في 
نشر الوعي في كيفية الوقاية من فيروس كورونا لدى مختلف 
الشرائح، إضافة إلى اس��تعدادهم وجهوزيتهم لتلبية أي نداء 
وطن��ي ذي صلة بهذا الفيروس، وبم��ا يكمل ويدعم الجهود 

الحكومية في هذا الشأن.
وأش��اد عضو مجل��س إدارة الجمعية د.ف��وزي أمين، بالجهود 
الحكومي��ة المبذول��ة للوقاي��ة من ه��ذا الفاي��روس، منوهًا 
باالس��تعدادات الت��ي اتخذتها مملكة البحري��ن لمواجهة أية 
حاالت طارئة من خالل تدريب الكادر الطبي والصحي، وتجهيز 
مناط��ق العزل الصح��ي في عدد من المستش��فيات والمراكز، 
والتعامل مع الحاالت التي جرى االشتباه بها حتى اآلن بمهنية 
عالي��ة، معربًا ع��ن االطمئنان إزاء التصريحات الرس��مية التي 

تؤكد خلو البحرين من فيروس كورنا حتى اآلن.
وق��ال: »لك��ن كل ذلك ال يمنع م��ن المضي قدم��ًا في اتخاذ 
جميع االس��تعدادات الالزمة من أجل التعامل مع أية تطورات 
مستقبلية قد تحدث ال سمح اهلل.. نحن جاهزون لتقديم العون 
والمس��اعدة في حال طلبه��ا، وبما يكمل الجه��ود الحكومية 
المبذول��ة، خاص��ة وأن لدى اله��الل دراية كبي��رة في كيفية 
التعامل مع الكوارث والجائحات وتفش��ي األمراض في مناطق 
مختلف��ة ح��ول العالم«. وخ��الل االجتماع الذي ج��رى بحضور 
متطوع��ي الجمعية وباألخ��ص أعضاء لجن��ة التوعية الصحية 
وأعضاء الفريق الطب��ي بالجمعية، أوضح أمين أن الهدف من 
االجتماع م��ع المتطوعين هو التأكد م��ن جهوزيتهم لتقديم 
الع��ون الطبي والصحي الالزم فور الطل��ب منهم، وتزويدهم 

بالمعلومات والمهارات الالزمة للتعامل مع الحاالت الطارئة.
وقال: »عند انشغال الفرق الطبية والصحية المؤهلة والمدربة 
ف��ي التعامل م��ع المصابي��ن بكورون��ا، يمك��ن للمتطوعين 
المدربين س��د النقص في مجال تقديم الخدمات اإلس��عافية 
والصحية للمراجعين والمرضى االعتياديين في المستشفيات 

والمراكز الصحية«.
وقدم أمين قائمة بالمصادر الموثوقة للمعلومات حول انتشار 
فيروس كورنا، وكيفية التعامل معه، وبما يساعد على مكافحة 
اإلشاعات التي ترافق عادة مثل هذه األحداث العالمية الكبيرة.
وأوض��ح أن االتحاد الدول��ي للهالل األحم��ر والصليب األحمر 
وضع 3 س��يناريوهات للتعامل مع هذا الفي��روس، واحد منها 
على مس��توى الصين، واآلخر في حال انتشر الفيروس بسرعة 
عالية في دول الجوار الصيني، والسيناريو األخير في حال تحول 

الفيروس إلى جائحة عالمية.
وق��ال إن تركيز االتح��اد ينصب في جزء منه حول س��بل دعم 
ال��دول اإلفريقية الفقيرة في حال اجتاحها الفايروس، وس��بل 
توفير الدعم للقطاع الصحي في هذه الدول الذي يعاني أصاًل 
من الضع��ف وتراجع الخدم��ات، مضيفًا أن االتح��اد رصد 32 

مليون فرنك سويسري لهذا الغرض.

 القبض على مجموعة 
متورطة في قضية إيواء 

عمالة منزلية هاربة
ص��رح مدير ع��ام اإلدارة العامة للمباحث واألدل��ة الجنائية، أن 
ش��رطة مكافحة االتجار بالبش��ر وحماية اآلداب العامة، تمكنت 
من القبض على 7 أش��خاص آسيويين »نس��اء ورجال« مشتبه 
بقيامه��م بإيواء العمالة المنزلية الهارب��ة وتأجير غرف عليهم 

بالمخالفة للقانون.
وأوضح أن بعض المقبوض عليهم، مطلوبون في قضايا أخرى، 

من بينهم امرأة »40 عامًا« مشتبه بتزويرها بطاقة هوية.
وأش��ار مدير عام اإلدارة العامة للمباح��ث واألدلة الجنائية، إلى 
أنه جاٍر اس��تكمال اإلجراءات القانونية المق��ررة تمهيدا إلحالة 

المقبوض عليهم إلى النيابة العامة.

»المباحث«: شخص اتفق مع زمالئه لتمثيل 
عملية قبض تجنبًا لمواصلة الدراسة بمعهد

صرح مدير ع��ام اإلدارة العامة للمباحث واألدلة 
الجنائي��ة، ردًا عل��ى ادع��اء ش��خص »18 عامًا« 
باختطاف��ه من داخ��ل معهد تعليم��ي، واقتياده 
إلى مركز شرطة، أن المذكور، اتفق مع عدد من 
زمالئ��ه، في اليوم الس��ابق للواقعة، على تمثيل 

عملية قبض عليه داخل المعهد لعدم رغبته في 
مواصلة الدراسة به. وأوضح أن أحد زمالئه، قام 
بانتحال صفة رجل الشرطة وارتداء سترة عاكسة، 
واالس��تعانة بس��يارة زميل آخر لهم��ا وتنفيذ ما 

اتفقوا عليه، ليغادروا المعهد التعليمي معًا.

وأش��ار مدير عام اإلدارة العامة للمباحث واألدلة 
الجنائي��ة، إل��ى أن��ه ت��م اس��تدعاء المذكورين 
المتورطي��ن بارت��كاب الواقع��ة، والتحفظ على 
السيارة المدنية المس��تخدمة، واتخاذ اإلجراءات 

القانونية المقررة.

 »نيابة العاصمة«: 
 محاكمة عاجلة آلسيوي 

حاول سرقة ممرضة باإلكراه
ص��رح رئيس نياب��ة محافظة العاصم��ة محمد صالح، أنه عل��ى إثر ورود 
بالغ من اإلدارة العامة للمباحث واألدلة الجنائية بقيام آس��يوي باالعتداء 
على ممرضة في الطريق العام ومحاولة س��رقتها، باش��رت النيابة العامة 
التحقي��ق في البالغ بعد القبض على المتهم واس��تجوابه ومواجهته بما 
توصلت إليه التحري��ات والمقطع المصور المتداول ف��ي مواقع التواصل 
االجتماع��ي حي��ث اعترف بما هو منس��وب إليه من اتهام وق��رر أنه كان 
يحاول س��رقة حقيبتها وخ��اب أثر الجريم��ة بعد مقاوم��ة المجني عليها 
واس��تنجادها بالمارة. وأمرت النيابة بحبس��ه على ذم��ة التحقيق بعد أن 
وجهت إليه تهمة الش��روع في السرقة باإلكراه وجاٍر استكمال التحقيقات 

تمهيدًا إلحالة المتهم لمحاكمة عاجلة.

إحالة 9 مدانين محبوسين إلى المحاكمة 
الجنائية لالتجار بفتيات أجنبيات

صرح رئيس النيابة ن��واف العوضي، بأن النيابة 
العام��ة أنج��زت تحقيقاتها ف��ي واقع��ة االتجار 
بفتي��ات أجنبي��ات وحج��ز حريته��ن بغي��ر وجه 
قانوني، وأمرت بإحالة 9 مدانين محبوسين إلى 
المحاكمة الجنائية لجلس��ة 3 مارس النقبل أمام 

المحكمة الكبرى الجنائية.
وكانت القنصلية الكازخستانية، أبلغت بتعرض 
إح��دى الفتيات م��ن رعاياها للتعذي��ب من أجل 
إجبارها على ممارس��ة الدع��ارة، وبناء على ذلك 
الب��الغ ب��ادرت ش��رطة مكافحة االتجار بالبش��ر 
بإج��راء التحري��ات الت��ي توصلت إل��ى الضحية 
كما تم التوصل إل��ى هوية 20 ضحية أخرى تم 
اس��تغاللهن باإلك��راه إلجبارهن على ممارس��ة 

الدعارة.
فيما كش��فت التحريات عن قي��ام متهم بحريني 
الجنس��ية بت��رؤس جماع��ة إجرامي��ة تتألف من 
4 نس��اء كازخس��تانيات يعملن تح��ت إمرته في 

اس��تغالل الفتي��ات وإجباره��ن عل��ى ممارس��ة 
الدع��ارة، ف��ي حي��ن تول��ى مته��م أجنب��ي آخر 
باستقبال الفتيات عند وصولهن للبالد، ونقلهن 

إلى الزبائن من راغبي المتعة.
وتمكنت الش��رطة من القبض عل��ى المتهمين 
كافة. كما تم ضبط متحصالت الجريمة الناشئة 
عن االتجار في الضحايا، والتي من ضمنها مبلغ 
مال��ي يناه��ز 200 أل��ف دينار، فض��اًل عن مواد 
مخ��درة. وباش��رت النياب��ة العام��ة تحقيقاتها، 
حيث استمعت إلى أقوال المجني عليهن وأمرت 

بإيداعهن مرك��ز اإليواء ليتلقين الرعاية الطبية 
والنفس��ية الالزم��ة، وبتوقي��ع الكش��ف الطبي 
عليه��ن، وبتكلي��ف المختب��ر الجنائ��ي بفحص 

المضبوطات.
وواجهته��م  المتهمي��ن  اس��تجوبت  كم��ا 
بالمضبوطات وأمرت بحبس��هم جميعًا احتياطيًا 
على ذمة التحقي��ق تمهيدًا إلحالتهم للمحاكمة 
الجنائي��ة لتوقي��ع أقص��ى العقوب��ات بحقه��م 
عم��ا اقترفوه م��ن جرائم، والتي تص��ل العقوبة 
المق��ررة ع��ن جريمة االتج��ار باألش��خاص إلى 
الس��جن باإلضافة إلى الغرامات المالية المقررة 
بالقانون، فضاًل عن إلزام المتهمين بدفع كافة 
المصاري��ف بما فيه��ا مصاريف إع��ادة المجني 

عليهن إلى دولتهن.
ومن ناحي��ة أخرى، تم تس��هيل س��فر الضحايا 
المجن��ي عليهن إلى بلدهن بن��اًء على رغبتهن 

وعلى نفقة الدولة.

ضبط متحصالت 
الجريمة ومن ضمنها 

 200 ألف دينار 
ومواد مخدرة

https://alwatannews.net/article/868365
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 د. إبتسام العلوي لـ                 : حان الوقت 
لتأسيس مركز أبحاث ودراسات لطب العيون

دعت الطبيبة البحرينية د. إبتس��ام العلوي استش��ارية أمراض طب وجراحة العيون والمنس��ق الوطني للوقاية من 
العمى إلى »تأس��يس مركز أبحاث ودراس��ات لطب العيون في البحرين«، مضيفة أن »البحرين تحافظ على ريادتها 
في طب العيون، والتخصص في تطور مس��تمر«، مش��يرة إلى أن »المستش��فيات الحكومية في البحرين متطورة، 

وكذلك المراكز الطبية، واألطباء على كفاءة عالية، وجميع الجراحات الخاصة بطب العيون تجرى في المملكة«.
وأوضحت في حوار خصت به »الوطن« بمناس��بة فوزها بجائ��زة الطبيب العربي والمقدمة من مجلس وزراء الصحة 
العرب، ألول مرة أن »تطبيق 5 برامج ومشروعات خاصة بطب العيون من خالل منصبها كمنسق وطني للوقاية من 

العمى، كان وراء فوزها بالجائزة«، لتكون أول طبيبة بحرينية تفوز بهذه الجائزة الرفيعة المستوى.
وذكرت د. إبتسام العلوي أن »البرامج تضمنت مشروع الفحص المبكر لعيون األطفال بالمدارس، ومشروع أمراض 
الشبكية لمرض السكري عن بعد وربطه بين السلمانية والمراكز، ومشروع تأهيل ضعاف البصر، ومشروع الفحص 
المبك��ر العت��الل الخدج، ومش��روع الوقاية من العمى ودورها كمنس��ق وطن��ي، إضافة إلى ترجمة كت��اب »أرني ما 
يس��تطيع أصدقائ��ي رؤيته«، ألولي��اء أمور المعوقين بصريا، ومش��اركتها في عدد من البح��وث العالمية والمجالت 
الطبية، لمنظمة الصحة العالمية«. وكشفت في حوارها ل� »الوطن« عن أن »»الجلوكوما« واعتالل الشبكية والمياه 
البيض��اء تعد أكثر األمراض ش��يوعًا ف��ي البحرين«، مبينة أن »22 % من مرضى الس��كري معرض��ون لخطر اعتالل 

الشبكية السكري«، الفتة إلى أن »نسبة اإلصابة بالعمى في البحرين ال تتجاوز 1.9 %«.
وحذرت د. إبتسام العلوي من »اإلفراط في استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة، السيما، الهواتف الذكية وأجهزة 
اآليباد على العين«، فيما أوصت بضرورة تطبيق قاعدة »20-20-20« بالنس��بة إلى االطفال مس��تخدمي الشاشات 
بش��كل مس��تمر«. وأوضحت أن »زراعة الخاليا الجذعية تعد أحدث التطورات الطبية في طب العيون«، مضيفة أنه 

د. إبتسام العلوي   )تصوير: سهيل وزير(»تتم زراعتها لمن يعانون من ضعف شديد في اإلبصار«. وإلى نص الحوار:

وليد صبري

ريادة بحرينية

* م��ا هي أح��دث الدراس��ات العلمي��ة الخاصة بطب 
العيون والتي تجرى في البحرين؟

- طب العيون في تطور مس��تمر، ودائمًا ما يكون هناك 
جدي��د، وأبرز ما تم ه��ي عمليات اللي��زك والتوقف عن 
اس��تخدام النظارة الطبي��ة، وهناك أجهزة تش��خيصية 
عدي��دة، مثل فحص الش��بكية الس��كري، فهناك جهاز 
نس��تطيع من خالل��ه أن نرى األش��ياء الدقيق��ة، داخل 
ش��بكية العين، وباإلم��كان تصويره��ا ومعرفة طبقات 
الش��بكية، إضافة إل��ى الجوانب التش��خصية والفحص 
المبكر، وهناك أيضا أدوية جديدة لعالج اعتالل الشبكية 
الس��كري. ولعل الخاليا الجذعية تعد أح��دث التطورات 
الطبية ف��ي مجال طب العيون، حيث تت��م عملية زراعة 
الخالي��ا الجذعي��ة لمن يعان��ون من ضعف ش��ديد في 

اإلبصار.
* ما هي أحدث الجراحات التي تتم في البحرين؟

- المستشفيات الحكومية في البحرين متطورة، وكذلك 
المراك��ز الطبي��ة، واألطباء عل��ى كفاءة عالي��ة، وجميع 
الجراحات الخاصة بطب العيون تجرى في المملكة، سواء 
مسألة االس��تغناء عن استعمال النظارة الطبية، والمياه 
البيض��اء، والمي��اه الزرق��اء، وجراحات عي��ون األطفال، 
وبالتالي نحن في البحرين على اطالع بكل ما هو جديد 
ويخص طب العيون، وفي تطور مس��تمر، ومستوى طب 
العي��ون في تطور دائم، وال نختل��ف عن أي دولة أخرى، 
وال نق��ل عن أي��ة دولة أخ��رى، والبحري��ن تحافظ على 
ريادتها في مجال طب العيون. والجدير بالذكر أن هناك 
برامج تجرى في البحرين، جعلت المملكة رائدة في هذا 
المجال، لعل أبرزها برنامج الوقاية من العمى، وبرنامج 
الفحص المبك��ر، وهذه البرامج هي التي منحتني جائزة 

الطبيب العربي.
* ك��م تبل��غ نس��بة اإلصاب��ة بأم��راض العي��ون في 

البحرين؟
- نس��بة اإلصابة بالعمى ف��ي البحرين تبل��غ نحو 1.9 
%، ونس��بة ضعف اإلبص��ار تصل إل��ى 4 %، وفقا لبحث 
أجرين��اه في ع��ام 1998، ونتائجه ظه��رت عام 2002، 
وهذه النس��ب اعتمدنا عليها في كثير من البرامج التي 

أجريناها، السيما برنامج الوقاية من العمى.

األمراض األكثر شيوعًا

* ما هي أكثر أمراض العيون شيوعا في البحرين؟
- أكثر األمراض شيوعا في البحرين هي، المياه البيضاء 
»الكتارك��ت«، والجلوكوم��ا »المي��اه الزرق��اء، واعتالل 
الشبكية السكري، إضافة إلى األمراض األخرى التي ربما 

تصيب األطفال مثل الحول.
* ماذا عن عالج المياه البيضاء والمياه الزرقاء؟

- االكتشاف المبكر خطوة كبيرة نحو العالج، وال بد من 
إج��راء فحوص دورية، خاصة من ه��م أقل من 40 عامًا، 
وهناك أدوي��ة متوفرة، وفيم��ا يتعلق بالمي��اه البيضاء 

فهي تعالج بالجراحة.
* ماذا عن أخطار مرض السكري على العين؟

- العي��ن هي النافذة الوحيدة لش��رايين الجس��م، ومن 
خ��الل فحصه��ا، فنحن نفحص الجس��م بش��كل كامل، 
وأحد البرامج التي على أساس��ها ف��زت بجائزة الطبيب 
العربي، كانت الفحص المبكر ألمراض الش��بكية، حيث 
يتم فحص مريض الس��كري في المراكز الصحية بشكل 
دوري، كل 6 أش��هر، وبالتالي تتم عملية اختصار الوقت 
في اكتش��اف مضاعفات الس��كري، ولع��ل أبرزها اعتالل 
الش��بكية الس��كري حيث يحدث نزيف، ومن ثم انفصال 
في الش��بكية، األمر الذي يؤدي إلى العمى، وتبلغ نسبة 
اإلصابة باعتالل الشبكية السكري نحو 22 % من مرضى 
الس��كري ف��ي البحرين، أي أن��ه م��ن كل 100 مريض 
بالس��كري هناك نحو 22 مريضا يواجهون خطر اعتالل 

الشبكية السكري. 
* ماذا عن أمراض الحول في البحرين؟

- أم��راض الحول موجودة ف��ي البحرين، لكن هناك في 
الوقت ذاته تش��خيص مبكر، وهن��اك قناعة فيما يتعلق 

بالح��ول، والمجتم��ع ب��دأ يتقبله، وأصبح م��ن الممكن 
اكتشاف المرض مبكرًا، ومعالجته، السيما عبر استخدام 
النظ��ارة الطبية. وهنا ال بد من أن نش��ير إلى أن هناك 
نوعين من الحول، األول، يس��مى حول وحشي، واآلخر، 
حول أنس��ي. وتبلغ نسبة اإلصابة بالحول الوحشي بين 

األطفال في البحرين نحو 2 %.

وسائل التكنولوجيا واإلبصار

* ه��ل تؤث��ر وس��ائل التكنولوجيا الحديث��ة في قوة 
اإلبصار؟

- بالتأكيد، فاإلفراط في اس��تخدام وسائل التكنولوجيا 
الحديثة مثل الهواتف الذكية وأجهزة »اآليباد«، وأجهزة 
الحاسب اآللي، إضافة إلى التلفزيون، تؤثر بشكل سلبي 
في العين، وقد تتس��بب في ضعف اإلبصار، السيما عند 
األطفال، ومع تركيزهم الش��ديد في شاش��ات الهواتف 
الذكية وأجهزة »اآليباد«، وأجهزة الكمبيوتر، وشاشات 
التلفزيون، وهذا قد يؤدي إلى إصابتهم بقصر النظر أو 
طول النظر، ومن المعلوم أن تلك اإلصابة تكون بيئية، 
وغيره��ا هناك أيض��ا اإلصابة الجينية والت��ي قد تكون 
وراثية. وهنا ال بد من اإلش��ارة إلى أن تركيز الطفل في 
شاش��ات األجهزة الحديثة في م��كان مغلق يجعله أكثر 
عرض��ة لإلصابة بضعف اإلبصار م��ن وجوده في أماكن 
مفتوحة الس��يما ف��ي اله��واء الطلق. وقد ب��دأت دول 
أخرى في دراس��ة تلك الحاالت الس��يما دول ش��رق آسيا 
حيث اكتش��ف فيها أن نس��بة اإلصاب��ة بضعف اإلبصار 
ل��دى األطفال أكبر من نس��بة اإلصابة لدى األطفال في 
أوروبا على س��بيل المث��ال. وهنا نحن ننص��ح بضرورة 
تقليل استخدام األطفال لوس��ائل التكنولوجيا الحديثة 
خاص��ة من ه��م أقل من 3 س��نوات، حت��ى ال يتعرضوا 
لخط��ر اإلصابة بضعف اإلبص��ار، ولذلك نحن نحذر من 
تعرض األطفال خاصة من هم أقل من 3 س��نوات لتلك 
الوس��ائل أكثر من 15 دقيقة متواصل��ة، ومن هم أكبر 
من 3 س��نوات، ننصح بعدم تعرضهم لتلك الشاش��ات 

أكثر م��ن 30 دقيقة متواصلة. ف��ي الوقت ذاته، ننصح 
بض��رورة تطبي��ق نظري��ة »20-20-20«، وه��ي أن��ه 
بالنسبة لألطفال الذين يدرس��ون من خالل الشاشات، 
يفض��ل أن��ه كل 20 دقيق��ة، يتوقف��ون عن اس��تخدام 
الشاش��ات، وينظرون على مس��افة 20 ق��دم، لمدة 20 
ثاني��ة، ثم يعاودون الدراس��ة مرة أخ��رى. ولذلك ال بد 
من التوقف عن النظر إلى الشاش��ات بش��كل متواصل، 
ألن األطفال لديهم مش��كلة كبيرة في مشاهدة األفالم 
والمسلس��الت واأللع��اب عبر شاش��ات الهواتف الذكية 
بطريقة مس��تمرة، ومن أبرز المضاعف��ات هي اإلصابة 
بقصر النظر في سن مبكرة، خاصة لدى األطفال الذين 
ليس لديهم س��جل وراثي ف��ي العائلة، وم��ن هنا يعد 
قصر النظر أبرز مضاعفات اس��تخدام األطفال لشاشات 
التكنولوجيا الحديثة، إضافة إلى احتمال اإلصابة بجفاف 
العي��ن، وتصبح الرؤية غير واضحة، األمر الذي يتس��بب 
في تش��وش الرؤية، والدراس��ات الحديثة تؤكد ضرورة 
عدم اس��تخدام شاشات الهواتف الذكية و»اآليباد« قبل 
النوم بنحو ساعة ألنها تتسبب في تشويش نفسي على 

المخ. 
* ما أب��رز المؤتم��رات العلمية المحلي��ة أو العالمية 

المتعلقة بطب العيون والمقرر انعقادها قريبا؟
- بصفتي عض��و مجلس أمناء المجل��س العالمي لطب 
العي��ون، والذي يض��م نحو 155 جمعي��ة لطب العيون 
ح��ول العالم، من المقرر انعقاد مؤتمر عالمي حول طب 
العيون ف��ي جنوب إفريقيا يونيو المقب��ل، وهناك أيضا 
مؤتمر األكاديمية األمريكية والذي يعقد في أكتوبر من 

كل عام. ولدينا في البحرين رابطة طب العيون.

السياحة العالجية

* هل هناك إقبال على الس��ياحة العالجية فيما يتعلق 
بطب العيون؟

- بالتأكيد، هناك إقبال على الس��ياحة العالجية، السيما 

ما يتعلق بعمليات المياه البيضاء، وعالج المياه الزرقاء، 
والحول، واعتالل الشبكية السكري.

* ما أكثر جراحات العيون شيوعا في البحرين؟
- المي��اه البيض��اء والليزك تع��د أبرز جراح��ات العيون 

شيوعا في البحرين.

جائزة الطبيب العربي

* هل لنا أن نتطرق إلى جائزة الطبيب العربي؟
- الجائ��زة مقدم��ة م��ن جامعة ال��دول العربي��ة، وفي 
االجتماع األخير لوزراء الصح��ة العرب، تم اعتماد جائزة 
للطبيب العرب��ي، وهذه الجائزة أقروه��ا العام الماضي 
2019، وف��ي العام الجاري 2020، أعلن��وا عنها، وتقوم 
الجائزة على أساس ترش��يح كل دولة عربية ل� 5 أطباء، 
وهناك لجن��ة مؤلفة من 5 دول تق��وم باختيار الطبيب 
العربي، عبر التصويت، ويتم االختيار عبر معايير معينة، 
وفاز بالجائزة 3 دول، ه��ي البحرين، واإلمارات، ومصر، 
وكان هن��اك عدد م��ن األطباء ق��د تق��دم للجائزة من 
البحرين، ثم تمت تصفيتهم إلى 5 مرشحين، وكنت أنا 

بينهم، وقد تم إعالن فوزي بالجائزة.
* هل لنا أن نتطرق إلى منصبكم المتعلق بالمنس��ق 

الوطني للوقاية من العمى؟
- من خالل منصبي، استطعت أن أنفذ برامج تهدف إلى 
الوقاي��ة من العمى، وأول برنامج كان مش��روع الفحص 
المبكر العت��الل الخدج، وقد بدأ في 1994، والخدج هم 
حديث��و الوالدة وناقص��و الوزن، وه��ؤالء وزنهم يكون 
أق��ل من 1.6 كج��م، ومن المحتم��ل إصابتهم باعتالل 
الشبكية وهم حديثو الوالدة، من أجل ذلك، كان برنامج 
فحص الخدج، والمهم في أي برنامج أن يكون مستداما، 
والبرنام��ج الثاني كان مش��روع الفح��ص المبكر لعيون 
األطف��ال بالمدارس، وهذا البرنام��ج يتميز بأنه برنامج 
مس��تدام وقد بدأناه في 1996 ومازال قائما حتى اآلن، 
والبرنامج الثالث هو مش��روع أمراض الش��بكية لمرض 
الس��كري عن بع��د وربطه بي��ن الس��لمانية والمراكز، 
وق��د بدأ ف��ي 2002، كمش��روع تجريب��ي، ويتمثل في 
فحص الش��بكية عن بعد وهو الفحص المبكر من خالل 
المراك��ز الصحية، حيث يتم تصوير الش��بكية بالكاميرا 
اإللكترونية ومن ثم إرس��ال الصورة عب��ر اإلنترنت إلى 
الطبي��ب في مجمع الس��لمانية الطبي، وم��ن ثم يقوم 
أطباء العي��ون بتقييم وتصنيف الصور، وعلى ضوء ذلك 
تم تحديد عملية المتابعة أو العالج لمريض الس��كري، 
وه��ذا ال يتطلب أكثر من س��اعة، وبالتال��ي يتم فحص 
عدد كبير من مرضى الس��كري، واالس��تفادة من الوقت 
للطبيب والمريض، والبرنامج الرابع كان مشروع تأهيل 
ضعاف البصر، وانطلق ف��ي 2016، والبرنامج الخامس، 
كان مش��روع الوقاية من العمى ودورنا كمنسق وطني، 
إضافة إلى ذلك ترجمة كتاب »أرني ما يستطيع أصدقائي 
رؤيت��ه« ألولياء أمور المعوقين بصريا، والمش��اركة في 
ع��دد من البحوث العالمية والمج��الت الطبية، لمنظمة 

الصحة العالمية.

مركز أبحاث ودراسات
* ه��ل حان الوقت لتأس��يس مركز أبحاث ودراس��ات 

لطب العيون في البحرين؟
- نع��م، ح��ان الوقت لتأس��يس ذلك المرك��ز، وحبذا لو 
كان على مستوى الطب بشكل عام، وليس طب العيون 
بوج��ه خ��اص، وال بد م��ن االهتمام بالبح��وث الطبية، 

والتدريب الطبي للكوادر في البحرين.
* كيف ترون مستقبل طب العيون في البحرين؟

- هناك قاعدة أساس��ية متطورة في البحرين، وبالتالي 
ط��ب العيون متط��ور ف��ي المملكة، وفي ع��ام 2001، 
انضم��ت البحرين إلى النداء العالمي للوقاية من العمى 
»2020«، أي أن��ه بحل��ول الع��ام الج��اري كان البد من 
الوصول الى اس��تراتيجية من أج��ل الوقاية من العمى، 
وق��د كان��ت البحري��ن أول دولة تس��تجيب وتنضم إلى 
ه��ذا النداء للوقاية من العمى، وقد تم إعالن النداء من 
البحرين إلقليم ش��رق المتوسط، وقد تم تشكيل لجنة 
في البحري��ن للوقاية من العمى، ووضعنا اس��تراتيجية 

منذ ذلك الوقت إلى 2020.

22٪ من مرضى السكري معرضون لخطر اعتالل الشبكية

1.9٪ نسبة اإلصابة بالعمى في البحرين

4٪ نسبة اإلصابة بضعف اإلبصار

2٪ نسبة اإلصابة بالحول الوحشي بين األطفال

»الجلوكوما« واعتالل الشبكية والمياه البيضاء
أكثر األمراض شيوعًا في البحرين

ال بد من تطبيق قاعدة »20-20-20« 
بالنسبة إلى األطفال مستخدمي الشاشات

د. إبتسام العلوي خالل حوارها مع »الوطن«
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أكاديميون ومختصون: “المنامة” مهيأة لنيل لقب المدينة الصحية بفضل المعايير المعززة
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أك��د أكاديمي��ون ومختص��ون، أن 
العاصم��ة المنامة مهيأة لنيل لقب 
المدين��ة الصحية بفض��ل المعايير 
المع��ززة، وفق��ًا الس��تطالع أجرته 
محافظ��ة العاصم��ة م��ع ع��دد من 
أعضاء لجنة المدن الصحية التابعة 

لمحافظة العاصمة.
وتبنّ��ت محافظة العاصم��ة ووزارة 
الصح��ة برنام��ج المنام��ة مدين��ة 
صحية لتقوي��ة الروابط االجتماعية 
وترسيخ مفاهيم التعاون والتعايش، 
وإقامة بنية تحتي��ة صديقة للبيئة 
ومع��ززة للصحة من خ��الل برنامج 
تنم��وي مس��تدام يعتم��د المعايير 

الدولية للمدن الصحية.
ويهدف البرنامج إلى تحويل المنامة 
إل��ى مدينة صحية عبر تحقيق %80 
عل��ى األقل م��ن المعايي��ر المعززة 
للصحة، وبن��اًء على ذلك تفقد وفد 
خبراء م��ن منظمة الصحة العالمية 
على مدى يومان 21 جهة حكومية 
وخاص��ة وأهلية لمراجع��ة وتقييم 
للقب  المنام��ة  اس��تحقاق  معايي��ر 

المدينة الصحية.

 تحسين 
مختلف الجوانب

قال��ت الوكي��ل المس��اعد للصح��ة 
العامة ب��وزارة الصحة وعضو لجنة 
الهاجري،  د.مري��م  الصحية  المدن 
إن برنام��ج المدن الصحية يعد من 
أهم برامج منظمة الصحة العالمية 
ويه��دف إل��ى تحس��ين الجوان��ب 
واالقتصادي��ة  والبيئي��ة  الصحي��ة 

واالجتماعية في المدن.
وأضاف��ت »له��ذا البرنام��ج أهمية 
كب��رى ألن الكثي��ر م��ن المش��اكل 
ومح��ددات  ج��ذور  له��ا  الصحي��ة 
المحددات  اجتماعية، وتختلف هذه 
من م��كان إلى آخر، فالصحة تتعلق 
بالبيئة، والعمل والمستوي المادي 
ونظ��ام  االجتماعي��ة،  والع��ادات 
الخدمات ومستوى التعليم والثقافة 
وغيره��ا«. وأوضحت »تق��وم وزارة 
الصح��ة بجه��ود كبي��رة م��ن أجل 
تعزي��ز الصحة العام��ة في البحرين 
وم��ن خالل تطبي��ق برنامج المدن 
الصحية نس��عى لدم��ج الصحة في 
جميع السياسات للتصدي لألمراض 
وباألخ��ص األم��راض المزمنة غير 
الس��ارية ولتحقيق أه��داف التنمية 

المستدامة«.

قياس الرغبات 
والمقترحات

من جهته��ا قالت مدير ع��ام أمانة 
العاصمة ش��وقية حمي��دان »يعتبر 
اعتم��اد اس��تحقاق المنام��ة للقلب 
المنام��ة مدينة صحي��ة حافز كبير 
نح��و المزي��د م��ن التأل��ق والعمل 
الخدمات��ي المتق��دم ال��ذي يلب��ي 
تطلع��ات المواطني��ن والمقيمين، 
ومن جهة أخ��رى هو بمثابة تحدي 
لألمان��ة بحي��ث تبق��ى متمس��كة 
بالري��ادة عبر مختلف المش��روعات 
الت��ي تلب��ي المعايير  والمب��ادرات 
للم��دن  الدولي��ة  والمواصف��ات 

الصحية والنموذجية«.
وأضافت: »قطع��ت أمانة العاصمة 
ش��وطًا كبي��رًا بالتعاون والش��راكة 
المجتمعي��ة م��ع مختل��ف الجهات، 
من خالل الرصد والمتابعة وقياس 
ودراس��تها،  والمقترحات  الرغب��ات 
وتطبيق م��ا يمكن أن يحقق عنصر 
االس��تدامة والتطور عب��ر المواءمة 
البرامج والمشروعات الحكومية  مع 
والهيئ��ات  ال��وزارات  ف��ي  ممثل��ة 
واألجهزة الرسمية.. العاصمة اليوم 
ومن خ��الل لق��ب المنام��ة مدينة 
صحي��ة أصبحت على خ��ط التحدي 
نح��و المزيد من اإلنج��از المتكامل 

مع مختلف الجهات والقطاعات«.
وواصل��ت حميدان »نح��ن قادرون 
عل��ى أن نبه��ر العالم بالمس��توى 
ف��ي  نقدم��ه  أن  نس��تطيع  ال��ذي 
مملك��ة البحري��ن، وه��و تمام��ا ما 
عكسه انطباع خبراء منظمة الصحة 

العالمية أثناء جولتهم قبل أيام«.

استحقاق المنامة
في المقابل قال أستاذ الصحة العامة 

والعلوم  الط��ب  بكلي��ة  المس��اعد 
الطبي��ة في جامعة الخلي��ج العربي 
د.س��لمان الزيان��ي: ف��ي س��بتمبر 
اجتماع��ات  انعق��اد  وأثن��اء   2015
الجمعي��ة العام��ة لألم��م المتحدة 
المتحدة  بالوالي��ات  نيوي��ورك  في 
األمريكية، تم إعالن أهداف التنمية 
المس��تدامة 2030، وهي 17 هدفًا 
اعتمده��ا ق��ادة العال��م للعمل من 
أج��ل تحقيق الرفاهية والمس��تقبل 
األفض��ل للجمي��ع وضم��ان تمت��ع 
الن��اس بالس��الم واالزدهار،  جميع 
ومن ضمنها أهداف الصحة الجيدة 
والرف��اه وتوفي��ر المي��اه النظيف��ة 
والمدن  واالبتكار  النظيفة  والطاقة 
والمجتمع��ات المحلية المس��تدامة 
والعمل المناخي والسالم، وتقتضي 
العمل  المس��تدامة  التنمية  أهداف 
عمل��ي  وبش��كل  الش��راكة  ب��روح 
حت��ى يمكننا اليوم اتخ��اذ الخيارات 
الصحيحة لتحس��ين الحياة بطريقة 

مستدامة لألجيال القادمة«.

تفاعل المجتمع
في حين قالت مستشار خبير المهن 
الصحية الطبية المس��اندة بالهيئة 
والخدمات  المهن  لتنظيم  الوطنية 
م��ع  المجتم��ع  »تفاع��ل  الصحي��ة 
برنامج الم��دن الصحي��ة كان جدا 
فعال وم��ن المهم جدا والذي يجب 
أن يق��ال بأن أف��راد المجتمع أخذو 
على عاتقه��م بان برنام��ج المدن 
الصحي��ة يج��ب أن ينج��ح للحفاظ 
عل��ى صحته��م وصح��ة عائالتهم 
والمقيمي��ن عل��ى أرض البحري��ن، 
اإلحصائيات مس��جلة  توج��د  حيث 
وموثق��ة ل��دى محافظ��ة العاصمة 
والمهتمين  المتطوعي��ن  عن عدد 

بالمدن الصحية«.

أهداف تنموية كبيرة
من جانبه قال مهندس المش��اريع 

الطبية ب��وزارة الصحة علي الصباح 
»إن برنام��ج الم��دن الصحية وضع 
جميع الخدمات والمرافق الحكومية 
وأيض��ا األهلية ف��ي تناغم منتظم، 
تظاف��رت فيها الجه��ود الحكومية 
المجتم��ع وإعالء  واألهلي��ة لخدمة 
المصلحة العام��ة التي تخدم جميع 
بالمواط��ن  المحيط��ة  الجوان��ب 
األمني��ة  الس��المة  م��ن  والمقي��م 

والصحية والنفسية«.

جميع شرائح 
المجتمع

من جانبه قال اختصاصي أول صحة 
مدرس��ية بوزارة التربي��ة والتعليم 
البرنام��ج  »يعتب��ر  الع��ود  أحم��د 
محفزًا لجميع ش��رائح المجتمع نحو 
المش��اركة المجتمعية والبحث عن 
التجدي��د واالبت��كار لجميع س��كان 
المدينة مواطنًا كان أم مسؤواًل في 

القطاعين الحكومي والخاص«.
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أكاديميون ومختصون: »المنامة« مهيأة لنيل 
لقب المدينة الصحية بفضل المعايير المعززة
     وفد »الصحة العالمية« يزورون 21 جهة لتقييم معايير البرنامج

علي الصباح

المهندسة شوقية حميدان

أحمد العود

د. مريم الهاجري د. سلمان حمد الزياني

نعمت السبيعي

نحو عاصمة صحّية 2020
انتهى خبراء منظمة الصحة العالمية مؤخرًا، من تقييم معايير 
استحقاق المنامة للقب المدينة الصحية، ضمن برنامج المنامة 
مدينة صحية التابع لمنظمة الصحة العالمية، والذي نحس��به 
عالمة مضيئة في مس��يرة عمل المحافظ��ة ووزارة الصحة مع 
الجهات ذات العالقة، لدور البرنامج في رعاية البيئة وتنميتها 
وتعزيز الصحة العامة في محافظة العاصمة واعتماده بش��كل 
أساس��ي على العمل التش��اركي الجماعي واس��تهدافه بشكل 
مباشر أفراد مجتمع العاصمة وبيئتهم، وذلك هو محور عملنا.

إن تقييم معايير استحقاق المنامة للقب المدينة الصحية على 
أرض الواق��ع جاء وفق خطة زمنية مكثف��ة تعاون فيها جهات 
حكومي��ة وخاصة وأهلية، لنعرب ع��ن تطلعنا لمواصلة العمل 
جميع��ًا بهدف حص��ول مدينة المنام��ة على لق��ب »المدينة 
الصحية« خالل العام الحال��ي 2020م، كثاني المدن الصحية 
بعد أم الحصم التي استحقت في نوفمبر 2018 اعتماد منظمة 

الصحة العالمية كأول منطقة صحية في البحرين.
فالجميع يدرك أن العاصمة المنامة مّثلت منذ إعالن اختيارها، 
خليّ��ة عم��ل متكاملة حيث تكات��ف وتعاون الجمي��ع بدءًا من 
الف��رد واألس��رة وجمي��ع وزارات الدولة ومؤسس��ات المجتمع 
المدن��ي والقط��اع الخاص بهدف أن تنال ه��ذه المنطقة هذا 
اللق��ب الدولي، بما يتماش��ى مع توجه مملك��ة البحرين نحو 

تبني البرامج والمشاريع التنموية ذات الصبغة الدولية.
وأولى ثمرات هذا البرنامج هو اعتماد نادي ضباط األمن العام 
الكائن ف��ي القضيبية كأول مؤسس��ة حكومية معززة للصحة 
على مس��توى مملك��ة البحرين حيث س��لمّت س��عادة وزيرة 
الصحة فائق��ة بنت س��عيد الصالح ش��هادة االعتماد بحضور 
ممثلي منظم��ة الصحة العالمية، لنبارك ف��ي هذا المقام إلى 
الفري��ق أول ركن معالي الش��يخ راش��د بن عب��داهلل آل خليفة 
وزي��ر الداخلية على هذا اإلنجاز المس��تحق الذي يأتي في ظل 
توجيهات معاليه لتطوير مفهوم صحة بيئة العمل لدى إدارات 

وزارة الداخلية.
وإنه، ليحدونا األمل في أن تنال المنامة لقب المدينة الصحية، 
فكلمتي أوجهها إلى جميع المعنيين أنتم فريق البحرين القادر 

على إنجاح هذا االستحقاق.

محافظ محافظة العاصمة

هشام بن عبدالرحمن آل خليفة

Batyshubbar@gmail .com

 المقومات التاريخية والجغرافية 
تنجح في اختيار المنامة »مدينة صحية«

أطلق��ت منظم��ة الصحة العالمي��ة برنامج 
الم��دن الصحي��ة ف��ي ع��ام 1986، والذي 
يهدف لتحسين الحالة الصحية للسكان في 
العالم من خالل تضافر الجهود المجتمعية 
واقتصادي��ة  اجتماعي��ة  تنمي��ة  لتحقي��ق 
متكاملة، إضافة إلى رفع مس��توى خدمات 
صحة البيئة وظروف المعيشة لنوعية حياة 

أفضل وتنمية مستدامة.
وتحقيقًا لرس��التها في خدم��ة المواطنين 
والمقيمي��ن من أجل حي��اة أفضل وتنمية 
مس��تدامة، وقعت محافظ��ة العاصمة على 
خطاب التعاون مع منظمة الصحة العالمية 
في مارس 2018 لتدشين برنامج »المنامة 
مدين��ة صحي��ة«، وت��م اختي��ار منطقة أم 
الحصم نقطة انطالق هذا البرنامج الرائد.

وفي ظرف 6 أش��هر اس��تطاعت المحافظة 
والجه��ات  الصح��ة  وزارة  م��ع  بالتع��اون 
الخدمي��ة والمؤسس��ات األهلي��ة وأف��راد 
المجتم��ع م��ن تحقيق أكثر م��ن 80% من 
المعايي��ر المطلوب��ة الواج��ب توافرها في 

الم��دن الصحي��ة، لتن��ال أم الحص��م ف��ي 
نوفمب��ر 2018 اعتم��اد منظم��ة الصح��ة 
العالمي��ة كأول منطقة صحي��ة في مملكة 

البحرين.
ووج��ه وزي��ر الداخلي��ة الفري��ق أول ركن 
الشيخ راشد بن عبداهلل آل خليفة، بتعميم 
البرنامج على محافظات المملكة وتطبيقه 
عل��ى مدنه��ا، نظي��ر النجاح ال��ذي حققته 
محافظ��ة العاصم��ة باعتم��اد أم الحص��م 
منطق��ة صحية، حي��ث باش��رت المحافظة 
توس��عة نطاق تطبيق البرنام��ج بناًء على 
خطته��ا االس��تراتيجية المعتم��دة لتكون 

المنامة مدينة صحية.

أسباب اختيار المنامة؟
يعود اختي��ار المنامة لتنفي��ذ البرنامج لما 
تمتلك��ه من مقوم��ات تاريخي��ة وجغرافية 
وتجاري��ة، حي��ث تتواف��ر كذل��ك معظ��م 
االش��تراطات والمعايير المطلوبة من قبل 
الش��بكة اإلقليمية للمدن الصحية كالبنية 

التحتي��ة المالئمة م��ن ش��وارع مرصوفة 
وص��رف صحي وكهرب��اء، ومراف��ق صحية 
مجهزة، وإمداد م��ن الماء المأمون، وبيئة 
خالية من التلوث، وحدائق عامة ومساحات 
خض��راء، إضافة إل��ى العديد م��ن األندية 
والمراكز الرياضي��ة واالجتماعية والثقافية 
ومؤسس��ات المجتم��ع المدن��ي متع��ددة 

األنشطة.

أهداف البرنامج:
- تحس��ين نوعي��ة حياة الن��اس من خالل 

تحقيق متطلبات التنمية المستدامة
- وضع الصحة ف��ي قائمة أولويات برنامج 

عمل جميع القطاعات
- زيادة الوعي بالقضاي��ا الصحية والبيئية 

واالجتماعية
- تفعيل مبدأ الشراكة المجتمعية لتحقيق 

أهداف الصحة العامة
خصائص المدينة الصحية:
- بيئة مادية نظيفة وآمنة

- نظام بيئي مستقر ومستدام
- مشاركة المجتمع في تعزيز الصحة
- االرتقاء بمستوى الخدمات الصحية

- تواف��ر الحاج��ات األساس��ية مث��ل الماء 
والغذاء والسكن واألمن

- اقتصاد حيوي ومتنوع وخالق
- تعزي��ز روح المواطن��ة وربطه��ا بالتاريخ 

الثقافي لسكان المدينة
مبادرات ومشاريع مشتركة

- مدارس معززة للصحة
- أندية رياضية ومراكز اجتماعية شاملة

- مراكز وخدمات طبية متكاملة
- مجمعات تجارية معززة للصحة

- حمالت وفرق تطوعية
- تنمية مشاريع األسر المنتجة

- زيادة الرقعة الخضراء
- ندوات تثقيفية وتوعوية بيئية وصحية

- تطبيق اش��تراطات األمن والس��المة في 
المرافق الصناعية والمطاعم والبيوت

- دعم وتمكين المرأة والشباب

http://bit.ly/38RIpm3
http://bit.ly/32iUgHh
http://bit.ly/38S3FrY
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المنامة - وزارة الخارجية

قـــام وزيـــر الخارجيـــة عبداللطيـــف الزيانـــي، أمـــس، يرافقـــه مســـاعد وزير 
الخارجية عبدهللا الدوســـري، بزيارة ألكاديميـــة محمد بن مبارك آل خليفة 
للدراســـات الدبلوماســـية.وأطلعت المديـــر التنفيـــذي لألكاديمية الشـــيخة منيرة 
بنـــت خليفـــة آل خليفة، وزير الخارجية على أبرز البرامـــج والمبادرات التي تنفذها 
األكاديميـــة والجهـــود التي تقوم بهـــا من أجل االرتقاء بالعمل الدبلوماســـي ونشـــر 
ثقافتـــه، كمـــا اســـتعرضت أبـــرز البرامج المســـتقبلية. وأعـــرب وزيـــر الخارجية عن 
إعجابه بالصرح الدبلوماســـي المهم، والنهج اإلداري المتطور الذي اعتمدته اإلدارة 

التنفيذية لألكاديمية لتحقيق األهداف المهمة التي تسعى إلى تحقيقها.

الزياني يطلع على برامج أكاديمية محمد بن مبارك
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المنامة - بنا

جاللة الملك 
يهنئ رئيس 
غيانا بذكرى 

االستقالل

ــبــــاد صــاحــب  ــ ــل ال ــاهـ بـــعـــث عـ
بن عيسى  الملك حمد  الجالة 
إلــى  تهنئة  بــرقــيــة  خليفة،  آل 
جرانجر  أرثـــر  ديفيد  الــرئــيــس 
ــة غـــيـــانـــا  ــ ــوري ــ ــه ــ ــم ــس جــ ــ ــيـ ــ رئـ
ــيــة؛ بــمــنــاســبــة ذكـــرى  ــتــعــاون ال

استقال باده.

البـحـريــن تهـنــئ سـلـطــان بـرونــاي

بعـــث عاهل البـــالد صاحب الجاللـــة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفة، ورئيـــس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان آل 

خليفـــة، وولي العهد نائب القائـــد األعلى النائب 
األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو 
بـــن حمـــد آل خليفـــة،  الملكـــي األميـــر ســـلمان 
برقيات تهنئة إلى جاللة الســـلطان الحاج حسن 
البلقيـــة ســـلطان برونـــاي دار الســـالم؛ بمناســـبة 

العيد الوطني لبالده
كمـــا بعـــث صاحـــب الســـمو الملكـــي ولـــي العهد 
نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس 
الـــوزراء برقيـــة تهنئـــة مماثلة إلى ســـمو األمير 

المهتدي بالله البلقية ولي عهد سلطنة بروناي.

المنامة - بنا

سمو ولي العهدسمو رئيس الوزراءجاللة الملك

جائزة البحرين الكبرى للقرآن تختتم تصفياتها
ــا ــًق ــســاب مــت  4611 وبـــمـــشـــاركـــة  ســـامـــيـــة  ــة  ــي ــك ــل م ــة  ــايـ ــرعـ بـ

تحت رعاية ملكية سامية من لدن عاهل 
البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة، وبتنظيم مـــن وزارة 
العـــدل والشـــؤون اإلســـالمية واألوقاف 
والمجلـــس األعلى للشـــؤون اإلســـالمية، 
اختتمـــت إدارة شـــؤون القـــرآن الكريـــم 
النهائيـــة  التصفيـــات  أمـــس  بالـــوزارة 
لجائـــزة البحريـــن الكبرى للقـــرآن الكريم 
فـــي دورتهـــا الخامســـة والعشـــرين، على 
أن يقـــام فـــي شـــهر رمضان حفـــل تكريم 
تكريـــم  حفـــل  ســـيقام  فيمـــا  الفائزيـــن، 
الفائـــزات في شـــهر أبريل القـــادم برعاية 
كريمة من قرينة العاهل رئيسة المجلس 
األعلـــى للمـــرأة صاحبـــة الســـمو الملكـــي 
األميرة ســـبيكة بنـــت إبراهيم آل خليفة، 
المســـاعد  الـــوزارة  وكيـــل  بذلـــك  صـــرح 

للشؤون اإلسالمية محمد القطان.
وأضـــاف أن الجائـــزة ســـجلت فـــي هـــذه 

الدورة أعلى نسبة مشاركة منذ انطالقها 
علـــى  الكبيـــر  اإلقبـــال  علـــى  يـــدل  ممـــا 
المشـــاركة فيهـــا، حيث بلـــغ إجمالي عدد 
المشـــاركين )4611( متســـابقا ومتسابقة، 
بواقـــع )2083( مـــن الذكـــور و)2528( من 
اإلناث، موزعين على مختلف مســـابقات 

الجائزة.
وأردف أن المســـابقة تحظـــى بعـــدد مـــن 
التربيـــة  وزارة  مـــن  كل  مـــع  الشـــراكات 
والتعليـــم، ووزارة الداخليـــة ممثلـــة فـــي 
إدارة اإلصـــالح والتأهيـــل، ووزارة العمل 
ذلـــك  ويأتـــي  االجتماعيـــة،  والتنميـــة 
تجســـيدا لمفهـــوم الشـــراكة المجتمعيـــة 
والتكامـــل بين المؤسســـات في قطاعيها 

العام والخاص.
وأشـــار القطـــان إلـــى أن الرعايـــة الملكية 
الســـامية لهـــذه الجائـــزة علـــى مـــدى 25 
عامـــا، ما هـــي إال دليـــل اهتمـــام وحرص 

قيادة عاهل البالد على خدمة كتاب هللا 
تعالى ونشـــر تعاليمه وقيمه بين مختلف 
فئـــات المجتمـــع والعناية بحفـــاظ القرآن 

الكريم وحملته وطباعة المصحف. 
يذكـــر أن جائزة البحرين الكبرى انطلقت 
فـــي العام 1996، بمكرمة أميرية ســـامية 
مـــن المغفور له ـ بإذن هللا تعالى ـ الشـــيخ 
عيســـى بن ســـلمان آل خليفة رحمه هللا، 
حيث كانت عناية ســـموه بالقرآن الكريم 

مبادئـــه  بغـــرس  اهتمامـــه  وكان  كبيـــرة، 
والشـــباب  النـــشء  نفـــوس  فـــي  ومثلـــه 
واضحا، وُأِثر عنه رحمه هللا قوله: “خدمة 
القـــرآن الكريـــم شـــرف ال يدانيه شـــرف”، 
واليوم تحظـــى الجائزة بالرعاية الملكية 
الســـامية من لدن صاحب الجاللة الملك، 
وتنظمها ســـنويا وزارة العدل والشـــؤون 
اإلســـالمية واألوقـــاف والمجلس األعلى 

للشؤون اإلسالمية.

المنامة - وزارة العدل والشؤون اإلسالمية

طريق الحرير

رغــم مســافة البعــد التي علــى قدرها، فــإن روح التعافي، ومنســك التعاطي مع 
شــؤون وشــجون الدولــة يتم األخــذ به ورئيس الــوزراء صاحب الســمو الملكي 
األميــر خليفــة بــن ســلمان حفظــه هللا ورعــاه مــازال فــي ألمانيــا للمعايشــة مــع 
االستشــفاء، ورغــم المســؤوليات الجســام التــي يتطلبها موقفه القيــادي، إال أن 
ســموه يقف على مســافة واحدة من جميع التحديات، من المشــكالت والقضايا 

وسحابات األجواء الرمادية.
قبــل أيــام قالئــل وتواصاًل مع نشــاط األب الرئيس خارج الديار اســتقبل شــفاه 
هللا وعافاه مستشــار جاللة الملك للشــؤون الدبلوماســية الشيخ خالد بن أحمد 
بن محمد آل خليفة، كما استقبل وزير الخارجية الدكتور عبداللطيف الزياني.

كان وقع هذا اللقاء على المواطنين مطمئًنا، حيث كان ســموه قد اســتقبل من 
قبــل كبــار المســؤولين في الدولــة بدًءا من عاهل البــالد المفدى حضرة صاحب 
الجاللة الملك حفظه هللا ورعاه وعدد من أفراد األسرة الحاكمة الكريمة وولي 
العهــد نائــب القائــد األعلى النائــب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب الســمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة حفظه هللا ورعاه، باإلضافة إلى رئيس 
وزراء دولــة الكويــت الشــقيقة وعــدد مــن المســؤولين الدولييــن واألمميين، ما 

يشير إلى تمتع الرئيس القائد بموفور الصحة وتمام العافية.
إن هذه الزيارات الميمونة التي يســتقبل خاللها خليفة بن ســلمان محبيه تدل 
على أن هذا الوطن يعيش أجمل أيامه في الود والصفاء، في التواصل والتجرد 
واستعادة فصل تاريخي من فصول عاداتنا وتقاليدنا ووشائج صالتنا، الطريق 
إلى ألمانيا يمكن أن ألقبه بـ “طريق الحرير” إلى الرئيس، بالخارطة التي ال تضل 
ريشتها، وبالبوصلة التي ال تجهل عقارب الساعة، الزمان والمكان وجهان لعملة 
وطنيــة واحــدة، أحدها يكتــب التاريخ، واآلخر يوجه صاحبه، أحدها يســتعين 
بالذاكرة الحديدية والثاني يسأل عندما يتوه بين الحنايا والثنايا والمفترقات.
إن الطريق إلى مقر الرئيس أصبح مكتًظا بقوافل الســير التي ترغب في النهل 
مــن ذلــك النهــر الفيــاض بالحكمة، ومن تلك الموســوعة القيادية التــي مألها أبا 
علــي ديمومــة وحركة، إخالًصا ووفاًء وصرامًة وإصراًرا، وجهان لعملة واحدة، 
ال يــدل أي وجــه منهمــا إال على حقيقة ســاطعة ناصعة، وال يشــير إلى أي حرف 
فيهمــا إال إلــى وجهــة مفعمــة بالصدق والوطنية واســتلهام العبــر والدروس من 

التجارب ومحاكاة الزمن.
إن األب الرئيس رغم اســتراحة التعافي التي تتعانق واســتراحة المحارب فإنه 
ال ينام إال وقد اطمأن بأن أهل البحرين قد ناموا آمنين مطمئنين سالمين، وأن 
أحًدا فيهم ال يشــكو إال وقد اســتجاب ســموه لشــكواه، وأن أحًدا منهم ال يطلق 
صيحة إال وكان ســموه ملبًيا النداء واقًفا على الحقيقة، متعاطًيا مع مفرداتها، 

ومتعرًفا على مختلف تفاصيلها.
نجد سموه إلى جانب لقاءاته البروتوكولية الحميمية يصدر القرارات الُمسيرة 
عــن بعــد، ويتعامــل مــع قضايا الشــارع وكأنــه قلب الشــارع النابــض، يمضي مع 

مواطنيه متفقًدا مشروع، أو واقًفا على مشكلة، أو متجلًيا فيها مع بنيه.
حالــة نــادرة مــن القيادة التي ال تعرف الكلــل أو الملل، تعمل وهي على الفراش، 
وتتجاســر ولــو كانــت خــارج الديــار، وتلبــي رغــم صعوبــة المشــاهد، ووعــرة 

التضاريس.
خليفــة بــن ســلمان حالــة اســتثنائية فــي هــذا الزمــان، ولن أقــول المــكان حيث 
الحواجز وقد تضاءلت، والشواهق وقد تقزمت، والمسافات وقد ابتلعتها إرادة 

محارب.

بقلم:  الدكتور عبداهلل الحواج

تقدير لدعم سمو رئيس الوزراء رعاية مرضى السكري
لبعضهم خطورة  يشكل  والصوم  للمصابين...  وجبة  أهم  “السحور” 

أعلنـــت نائـــب رئيس مجلـــس إدارة جمعية 
السكر البحرينية وكيل وزارة الصحة مريم 
وبدعـــم وتوجيـــه  الجمعيـــة  أن  الهاجـــري، 
ومشـــاركة من رئيس مجلس اإلدارة رئيس 
المجلـــس األعلـــى للصحـــة الفريـــق طبيـــب 
أطلقـــت  خليفـــة،  آل  عبـــدهللا  بـــن  محمـــد 
فـــي  الســـكري  وبـــاء  مـــن  للحـــد  برامجهـــا 

البحرين.
مؤكدة أن الجمعيـــة مازالت تواصل حربها 
ضـــد الوبـــاء للحد مـــن انتشـــاره بالبحرين، 
قـــام  الجمعيـــة  رئيـــس  أن  علـــى  مشـــددة 
بخطـــوات غير مســـبوقة أسســـت لشـــراكة 
مجتمعيـــة وحكومية وأهلية إســـتراتيجية 
تصـــب وتســـاهم فـــي دعم خطـــط وبرامج 
الجمعيـــة للحد من اإلصابة بداء الســـكري، 
بعـــد أن تزايـــدت وارتفعـــت نســـبة اإلصابة 
بهذا الداء في مملكتنا الغالية، وأصبح أحد 
التحديـــات التـــي يجب أن يشـــارك الجميع 

جهود الجمعية في التصدي لها.
جـــاء ذلك في الندوة العلميـــة التي أقامتها 
جمعية الســـكري صباح أمس، تحت رعاية 
كريمة مـــن رئيس المجلس األعلى للصحة، 
الخبيريـــن  خاللهـــا  اســـتضافت  والتـــي 
العالميـــن المتخصصيـــن بداء الســـكري في 
أول زيارة لهما لمملكة البحرين، البروفسور 
محمـــد حســـنين والبروفســـور أســـلم أمود؛ 
فـــي  العلميـــة  التطـــورات  عـــن  للتحـــدث 
عـــالج مـــرض الســـكري، وقدم االستشـــاري 
الصيـــام  عـــن  حســـنين محاضـــرات مهمـــة 
والســـكري للحفـــاظ علـــى ســـالمة المرضى 
وتقديـــم أفضـــل الخدمـــات العالجيـــة لهـــم 
خالل شـــهر رمضـــان وتجنـــب المضاعفات، 

ونظمتها شـــركة ســـيرفير العالمية لألدوية، 
وشـــهدت حضـــورا واســـعا تجـــاوز الــــ 700 
مدعو ومشـــارك ومختص من العاملين في 
المستشـــفيات والمراكز الصحية الحكومية 
والممرضيـــن  األطبـــاء  مـــن  والخاصـــة 

والممارسين الصحيين.
وأوضحت نائب رئيس الجمعية أن اهتمام 
الحكومة بداء السكري يأتي من منطلق أنه 
يعتبر أكثر األمراض شـــيوعا ويشـــكل عبئا 
اقتصاديـــا واجتماعيـــا كبيرا، مشـــيدة بكل 
الجهـــود الحكوميـــة والدعم غيـــر المحدود 
مـــن لـــدن رئيـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكـــي األمير خليفة بن ســـلمان آل خليفة 
في تقديم وتطوير الخدمات التشـــخيصية 
المواطنيـــن،  لـــكل  والرعايـــة  والعالجيـــة 
وتوفير وحدات وعيادات الرعاية الصحية 
فـــي مجمـــع  المنتشـــرة  الســـكري  بمرضـــى 
الســـلمانية والمراكز الصحية، التي يشـــرف 
عليها أطباء استشاريون يقدمون للمرضى 
رعايـــة طبية ذات جـــودة عالية، مؤكدة أن 
الســـكري أصبـــح وبـــاء يهدد جميع شـــرائح 
المجتمع أطفاال وبالغين، وخطورته تتمثل 
فـــي المضاعفـــات الناتجـــة عنـــه كأمـــراض 
واالعتـــالل  الدمويـــة،  واألوعيـــة  القلـــب 
العصبي الســـكري، وبتر األطراف، والفشـــل 
الكلـــوي والعمـــى والتـــي تؤدي إلـــى العجز، 
وانخفاض متوسط العمر المتوقع وبالتالي 
الفـــرد  علـــى  االقتصـــادي  العـــبء  زيـــادة 

والمجتمع والحكومة.
وفي ورقته العلمية اســـتعرض البروفسور 
أســـلم مود آليـــات التحكم الجيد في مرض 
الســـكري في أول ســـنتين من التشـــخيص، 

موضحـــا أن عـــالج مرض الســـكري بصورة 
مثلـــى يتطلـــب وقًتـــا كافًيـــا لوضـــع الخطة 
العالجية الالزمة بناء على معطيات كثيرة 

من التاريخ المرضي وأسلوب الحياة.
إرشـــادات دوليـــة كثيـــرة  أن هنـــاك  وذكـــر 
تساعد األطباء في تخّير األدوية المناسبة 
للمرضى ولـــكل شـــخص خصوصية تجعل 
دواًء أو آخـــر هو األمثل في حالته حســـب 
العمـــر والـــوزن وحالة القلـــب والكلى ونمط 
الحياة ومدى التحكم في السكري وغيرها.

وقال: إن بعض اإلرشادات الدولية تشوبها 
شكوك في المصداقية في وجهة نظري، إذ 
إنها توجه إلى اســـتخدام األدوية األحدث، 
وقد يكون الدافع وراء ذلك مصلحة بعض 
شـــركات األدويـــة، بينمـــا كثير مـــن األدوية 
األقـــدم أثبتـــت كفاءتهـــا وأمانها/   ســـالمتها 
لســـنوات، مبينـــا أن الهاجـــس الـــذي يعانـــي 
منه الطبيب والمريض على حد ســـواء، هو 

الهبوط بنسبة السكر في الدم.
مـــرض  فـــي  الدولـــي  الخبيـــر  واســـتعرض 
الســـكري والغـــدد الصمـــاء محمد حســـنين، 
وهـــو مـــن الباحثيـــن المهتميـــن فـــي عـــالج 
الســـكري فـــي رمضـــان وأجـــرى الكثيـــر من 
فـــي  نشـــرها  تـــم  التـــي  العلميـــة  األبحـــاث 
المجـــالت العلميـــة الدولية، دراســـة حديثة 
قام بها في إقليم الشـــرق األوســـط وشمال 
إفريقيـــا، حيـــث تـــم أخـــذ بيانـــات المرضى 
المصابيـــن بالســـكري قبـــل وبعـــد رمضـــان، 
هبـــوط  تكـــرار  أن  النتائـــج  فـــي  ووجـــدوا 
فـــي  الصيـــام  خـــالل  يتضاعـــف  الســـكري 
رمضـــان، بينمـــا أثبتـــت آخر دراســـاته للعام 
الماضـــي التي شـــملت مرضى مـــن الكويت 
واإلمـــارات وباكســـتان ومصر والســـعودية 
وشـــملت ١٢٠٠ مريض ســـكري، أمان بعض 

األدويـــة فـــي الحفـــاظ على الســـكر وتقليل 
نسبة الهبوط وهي أدوية تؤخذ عن طريق 
الفـــم وتســـتخدم منذ ســـنوات فـــي مملكة 
البحريـــن، موضحا أن نســـبة الهبوط كانت 
أكثـــر لدى المرضى الذيـــن تخلوا عن وجبة 
الســـحور، مردفا أنها تعد أهم وجبة للصائم 
خصوًصا للصائم الذي يعاني من السكري. 

والغـــدد  الســـكري  استشـــارية  وعرضـــت 
الصمـــاء عضو جمعية الســـكري البحرينية، 
دالل الرميحـــي، ملخًصا عن فئات المرضى 
من المصابين بالسكري، الذين تم تصنيفهم 
إلى فئات ال يشـــكل الصيام خطورة عليهم، 
عاليـــة  خطـــورة  الصيـــام  يشـــكل  وفئـــات 
عليهـــم، مبينة أنه تصنيف معتمد من لجان 
عليـــا من األطباء والفقهـــاء في الدين ممن 
يرخصـــون للمرضـــى الذين يشـــكل الصيام 

خطورة عليهم أال يصوموا.
وأشـــارت الرميحـــي إلـــى أن دراســـات فـــي 
المملكة العربية الســـعودية أوضحت أن 80 
% مـــن المرضى الذيـــن ينصحهم األطباء 
بـــأال يصومـــوا، يصومـــون علـــى كل حـــال، 
ومـــن هنا يأتي واجب األطباء في التوعية 
وتعديل جرعات وأوقـــات األدوية للحفاظ 
على مستوى السكري وحماية المرضى من 

هبوط أو ارتفاع السكري أثناء الصيام.
العائلـــة  طـــب  استشـــارية  وقدمـــت 
المتخصصـــة فـــي التغذية العالجية ســـنية 
الصالحي، عرًضا واسعا للنصائح التي على 
الطاقـــم الطبـــي توجيهها لمرضى الســـكري 
علـــى  يحافظـــون  بحيـــث  الصيـــام  خـــالل 
وزنهـــم وصحتهـــم ومعدل الســـكري، مبينة 
آليـــات تناول األدوية لمرضى الســـكري في 

وجبات الفطور والسحور.

بدور المالكي
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في الوقت الذي قّدم فيه كل من رئيس قسم دور ومراكز رعاية ذوي االحتياجات الخاصة بوزارة العمل والتنمية االجتماعية نادر المرخي 
ورئيس مركز شيخان الفارسي يونس الهدار لمحة عن الخدمات التي تقدمها الوزارة لذوي اإلعاقة وآليات االستفادة منها، تطلع عدٌد من 
أوليــاء األمــور إلــى إيصــال صوتهم إلى مجلس الوزراء لتمكين أبنائهم من الحصول على حقهم في التعليم وفق ما كفله الدســتور، الفتين 

في الوقت ذاته إلى أن التحرك في هذا الشأن وصل إلى طريق مسدود وأن احتياجات ذوي اإلعاقة خارج اهتمام الوزارات المعنية.

مـــن  وعـــدد  األمـــور  أوليـــاء  وشـــارك   
الخيريـــة  الجمعيـــات  مـــن  الحضـــور 

والمؤسســـات العاملـــة في قطـــاع رعاية 
ذوي االحتياجـــات الخاصـــة فـــي اللقـــاء 

الـــذي نظمتـــه جمعيـــة باربـــار الخيريـــة 
حديًثا بقاعة العالمـــة الوداعي الخيرية 

ذوي  “حقـــوق  عنـــوان:  تحـــت  بالقريـــة 
اإلعاقـــة” في طـــرح أوجه مـــن معاناتهم 
ال ســـيما تلك المتعلقـــة باالرتقاء بجودة 
الخدمات التأهيلية والتعليمية والرعاية 
الصحيـــة، عـــالوة علـــى تمكيـــن أبنائهـــم 
من الحصول علـــى الخدمات الضرورية 

ومنها الحق في التعليم.

 ورّكز أولياء األمور على المطالبة بتفعيل 
المادة رقم 24 من القانون رقم )22( لسنة 
2011 بشـــأن اتفاقية حقوق األشـــخاص 
ذوي اإلعاقـــة الخاصـــة بالتعليـــم، والذي 
ينـــص على عدم اســـتبعادهم من النظام 
التعليمـــي العـــام علـــى أســـاس اإلعاقـــة، 
وعـــدم اســـتبعاد األطفـــال ذوي اإلعاقـــة 

الثانـــوي  إلـــى  االبتدائـــي  التعليـــم  مـــن 
مـــع  بالمســـاواة  واإللزامـــي،  المجانـــي 
ســـائر الطلبـــة، مـــع مراعـــاة احتياجاتهم 
الفرديـــة وحصولهـــم على الدعـــم الالزم 
فـــي نطاق نظـــام التعليم العام لإلســـهام 
فـــي تحصيلهـــم الدراســـي فـــي مختلف 

المراحل التعليمية.

نادر المرخي ويونس الهدار ومدير اللقاء وهب الشويخ أولياء األمور والحضور يتابعون مجريات اللقاء لقاء حقوق ذوي اإلعاقة بجمعية باربار الخيرية

ــة األســـويـــاء ــب ــل ــط ــدون الــحــكــومــة مـــســـاواتـــهـــم مـــع ال ــاشـ ــنـ ــاء أمـــــور يـ ــ ــي ــ أول

ال تستبعدوا ذوي اإلعاقة من التعليم اإللزامي

سعيد محمد
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اســتضافت جمعيــة قريــة عــراد الخيريــة النائــب عمــار قمبــر فــي لقــاًء مفتــوٍح مــع 
خريجــي وطلبــة الطب في الجامعــات الصينية بمشــاركة المتخرجين والطلبة في 
الجامعــات األوكرانيــة والجامعــات الروســية، وحضــر اللقــاء الذي نظــم في قاعة 

الجمعية عدد من الطلبة وأولياء أمورهم الذين تحاوروا مع النائب عمار قمبر. 

وافتتح اللقاء التشاوري بكلمة ترحيبية 
رئيـــس  العـــرادي  أحمـــد  حســـن  قدمهـــا 
تلبيـــة  علـــى  الجميـــع  الجمعيـــة، شـــاكرا 
الدعـــوة خصوصا النائب عمار قمبر الذي 
يســـجل المزيـــد مـــن خطـــوات التعـــاون 

والتنسيق مع الجمعية.  
وفـــي بدايـــة اللقاء، رحـــب مديـــر اللقاء 
حســـن  محمـــد  الجمعيـــة  رئيـــس  نائـــب 
العـــرادي بالحضـــور المتميـــز الـــذي يـــدل 

على تفاعلهم الطيب مع هذا اللقاء. 
وقـــال النائـــب عمـــار قمبـــر بـــأن وزيـــرة 
الصحة أشـــارت في اجتماعنا بها إلى أن 
هناك حاجة ماسة لعدد من التخصصات 
بشـــكل فـــوري، وأن ليـــس مـــن الضرورة 
التوجـــه فقـــط لدراســـة الطـــب البشـــري 
وفروعـــه، الفتة إلى نـــدرة المتخصصين 
في مجال أطباء التخدير من المواطنين 
البحريـــن، الفتـــة إلى اســـتعداد الـــوزارة 
لتوفيـــر عـــدد البعثـــات للتخصـــص فـــي 
مجال التخدير فـــورا، إضافة إلى حاجة 
البالد إلـــى ممرضات في مجال القابالت 
الصحـــي  التأميـــن  ومحـــال  والتوليـــد، 
المكملـــة  التخصصـــات  مـــن  والعديـــد 

للعملية الصحية.

وطلـــب مدير اللقاء مـــن الطلبة التعريف 
بالجامعات التي يدرسون بها، وكان الفتا 
أن أغلبيـــة الطلبـــة ينتمـــون إلـــى جامعة 
ساوثايســـت، مع وجود طلبة من جامعة 
داليان، جامعة شيان وجامعة جيجيانق 
مـــن الصيـــن، إضافـــة إلـــى خريجين من 
جامعة خاركوف من أوكرانيا وطلبة من 

جامعة موسكو في روسيا.
وقال طلبة جامعة ساوثايست للحديث، 
حيث أشاروا إلى أن مشكلتهم مع وزارة 
التربيـــة والتعليـــم ووزارة الصحـــة تعود 
للعام 2014، حيث قام األهالي بمراجعة 
وزارة التربيـــة والتعليـــم؛ للتعـــرف علـــى 
الجامعات المعترف بها في الصين، فكان 
جـــواب المســـؤولين فـــي الـــوزارة، بأنهم 
ال يمتلكـــون قوائـــم بالجامعات المعترف 
بهـــا في الصيـــن، لكنهـــم يعتمـــدون على 
المواقـــع اإللكترونيـــة الرســـمية التابعـــة 
واإلمـــارات  الســـعودية  العربيـــة  للملكـــة 
العربيـــة المتحـــدة الخاصـــة بالجامعـــات 

المعترف بها.
وقـــال إبراهيـــم العرادي ولـــي أمر إحدى 
الطالبـــات المتخرجـــات من هـــذه جامعة 
ساوثايســـت، لقـــد قمنـــا وفقـــا لتعليمات 

وزارة التربيـــة والتعليـــم بالدخـــول إلـــى 
المواقع الســـعودية المعتمدة التي أكدت 
االعتراف بجامعة ساوثايســـت، وراجعنا 
فلـــم  باختياراتنـــا،  لنخبرهـــا  الـــوزارة 

تعترض ولم تبِد أي تحفظ.
وقالـــت طالبـــة إن عـــدد طلبـــة البحريـــن 
 800 تجـــاوز  الصينيـــة  الجامعـــات  فـــي 
طالـــب وطالبة، مشـــيرة إلى أننـــا جميعا 

متفوقون ومتفوقات.
وتســـاءلت ولية أمر طالبـــة بالصين: هل 
مـــن المعقـــول أن يكون رد الـــوزارة بأنها 
ال تعتمـــد أي جامعـــة إال بعـــد أن يتخرج 
بهـــا مجموعة من الطلبـــة، ويتم مراجعة 
المواد التي درسوها ومقارنتها بالمناهج 
المعتمدة في الجامعات الوطنية تمهيدا 

لالعتراف؟
وذكر محمد عيســـى ولـــي أمر طالب أن 
أبناءنا الدارسين في الجامعات الصينية 
والجامعـــات األوكرانيـــة والروســـية قـــد 
يتفوقـــون علـــى الطلبـــة الدارســـين في 

بعـــض الجامعات الوطنيـــة والعربية في 
الجانـــب الميدانـــي والتدريـــب العملـــي، 
فهـــم يدرســـون العديـــد مـــن األمـــراض 
التـــي قـــد ال تكـــون موضـــع اهتمـــام في 
الجامعـــات األخـــرى، وهذا يحســـب لهم 

وليس عليهم.
ولفت أنـــور النعيمي بأن طلبـــة البحرين 
الدارســـين فـــي موســـكو يعانـــون عـــدم 
وجـــود ملحقيـــة ثقافية تتابع شـــؤونهم، 
األمر الذي يشـــكل تحديا لهم األمر الذي 
عـــدد  وأن  خصوصـــا  معالجـــة،  يحتـــاج 
الطلبـــة البحرينييـــن فـــي موســـكو كبيـــر 
نســـبيا والجامعـــة ال تعانـــي من مشـــكلة 

اعتراف.
جامعـــة  مـــن  محمـــود  الطالـــب  وقـــال 
جيجيانـــق بأنهـــم ال يعانون من مشـــكلة 
مـــع  الحـــال  هـــو  كمـــا  االعتـــراف،  عـــدم 
زمالئهـــم فـــي جامعـــة ساوثايســـت، لكن 
تفشـــي مـــرض إنفلونزا كورونـــا أجبرهم 
علـــى العـــودة للبحريـــن، وهـــم فـــي آخـــر 

أشـــهر التدريب والتخـــرج، موضحا أنهم 
قـــد يكونـــون أمـــام كارثة حقيقيـــة تدمر 
مســـتقبلهم بســـبب عدم وضـــوح الرؤية 
حول موعد استئناف الدراسة والتدريب 
فـــي جامعتهـــم، خصوصـــا وأن تطويـــق 
المـــرض وعزله قـــد يحتاج أشـــهرا، الفتا 
إلـــى تحييد العدد الكبيـــر من المواطنين 
مـــن  خلوهـــم  مـــن  والتأكـــد  الصينييـــن 
اإلصابـــة بهـــذا المـــرض قد يحتـــاج فترة 
طويلـــة، األمـــر الـــذي قـــد يجبرهـــم على 

البقاء في البحرين.
من جهتها أشـــارت الطبيبـــة ليلى الفوالذ 
إلـــى أنهـــا متخرجة منذ العـــام من 2011 
مـــن جامعـــة خاركـــوف فـــي أوكرانيا وال 
تـــزال تعانـــي بعض التعقيدات الرســـمية 
والشـــخصية التـــي حالـــت دون حصولها 
على ترخيص بمزاولة المهنة، األمر الذي 
أثـــر كثيرا في قدرتها على االنخراط في 
سوق العمل على مدى عقد كامل تقريبا، 
وطالبـــت بـــأن تعمل الـــوزارة وهيئة نهرا 

علـــى وضع حل لهـــا وللعديد مـــن الطلبة 
الذين يعانون المشكلة ذاتها.

وقـــال النائـــب عمـــار قمبر إنه ســـيواصل 
العمـــل علـــى تحويـــل العديـــد ممـــا طرح 
فـــي هـــذا اللقـــاء إلـــى مقترحـــات برغبة 
يتـــم تقديمهـــا لمجلس النـــواب بالتعاون 
مـــع النـــواب المهتميـــن والمتابعيـــن لهذا 
الشـــأن، كمـــا ســـينقل الكثير مـــن الهموم 
واالحتياجـــات والتطلعات إلـــى الجهات 
المختصـــة فـــي وزارة التربيـــة والتعليم، 
وزارة الصحـــة، المجلـــس األعلى للصحة 
وهيئـــة مزاولة المهن والتراخيص )نهرا(، 
الفتـــا إلى أن هذا اللقاء ســـيكون خطوة 
أولى نحو تحريك هذه الملفات بالتعاون 
عـــراد  قريـــة  فـــي جمعيـــة  اإلخـــوة  مـــع 
الخيريـــة واإلخـــوة الخريجيـــن والطلبة 
وأوليـــاء األمـــور، وأنـــه لـــن يدخـــر جهدا 
في ســـبيل حلحلة هذه الملفات والبحث 
عـــن حلول ناجعـــة لها، وســـينقلها ألعلى 
المســـتويات ويخاطـــب بشـــأنها القيـــادة 

المسؤولة مهما تطلب األمر.

النائب عمار قمبر في لقاء مفتوح مع خريجي وطلبة الطب في الجامعات الصينية

السعودية تعترف 
بشهادات الخريجين و 

”التربية” ال تعترف

النعيمي: طلبة 
البحرين بموسكو 
يطالبون بوجود 
ملحقية ثقافية

خريجة من جامعة 
أوكرانية عاطلة 

منذ 9 سنوات

اســـتقبل وزير التربيـــة والتعليم 
ماجـــد النعيمـــي بمكتبـــه بديوان 
عيســـى،  بمدينـــة  الـــوزارة 
مدرســـة  إدارة  مجلـــس  رئيـــس 
عبدالرحمن كانو الدولية ســـعود 
عبدالعزيز كانـــو، وعضو مجلس 
إدارة مدرسة الشويفات الدولية، 
وعضـــو مجلس اإلدارة التنفيذي 
كانـــو  عبدالرحمـــن  بمدرســـة 
الدوليـــة مبـــارك ســـعد العطـــوي، 

حيـــث تـــم خـــالل اللقـــاء بحـــث 
بالمدرســـتين  المتعلقـــة  األمـــور 
والمشـــاريع التطويريـــة الخاصة 

بهما.
وقـــد أكـــد الوزيـــر خـــالل اللقـــاء 
اهتمـــام الـــوزارة بدعـــم التعليـــم 

الخاص واالرتقاء بمخرجاته.
حضر اللقاء عدد من المسؤولين 

في الوزارة.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

النعيمــي يؤكد اهتمــام الوزارة بدعــم التعليم الخاص واالرتقــاء بمخرجاته

مشروعات تطوير بمدرستي “كانو” و“الشويفات”

وزير التربية والتعليم يستقبل المسؤولين بمدرستي عبدالرحمن كانو الدولية والشويفات الدولية

نيابيــة لرغبــات  الطــب  خريجــي  مــع  الخيريــة”  “عــراد  بلقــاء  المطالــب  تحويــل 

محرر الشؤون المحلية

http://www.albiladpress.com/newspaper/4149/628645.html
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المنامة - وزارة الداخلية

اســـتقبل رئيـــس األمـــن العـــام الفريـــق 
المنظمـــة  مـــن  وفـــدا  الحســـن  طـــارق 
واإلدمـــان  العنـــف  لمكافحـــة  الدوليـــة 
بيغـــروس  فرانـــك  برئاســـة   DARE
الرئيـــس التنفيذي، وريتشـــارد كليتون 
عضو مجلس اإلدارة، ورئيس المجلس 
كيللـــي  وســـامنثا  للمنظمـــة،  العلمـــي 
مديـــر المناهـــج، وعضو فريـــق التقييم 
بالمنظمـــة، وذلـــك بحضـــو علـــي أميني 
مدير برنامج مكافحة العنف واإلدمان 

“مًعا”.
وفي مستهل اللقاء، رحب رئيس األمن 
العام بالوفد، مشيدا بدور المنظمة في 
تطوير منهـــج برنامـــج مكافحة العنف 
واإلدمـــان )مًعـــا(؛ لتحســـين ســـلوكيات 
الطلبـــة وتطويـــر مهارات اتخـــاذ القرار 
الصحيـــح وتعزيـــز العالقـــة والشـــراكة 
بيـــن الطلبة وشـــرطة خدمـــة المجتمع، 
الداخليـــة  وزيـــر  دعـــم  إلـــى  مشـــيرا 

للبرنامـــج وإيمانه باألثر االيجابي الذي 
حققـــه ومـــا ســـيحققه علـــى المجتمـــع 
عمومـــا، والطلبة خصوصـــا على المدى 

البعيد.
مـــن جهته، أثنى بغيروس على الجهود 
المبذولـــة مـــن إدارة برنامـــج مًعـــا فـــي 
تعريـــب المنهـــج وطريقة تدريســـه في 
المملكـــة والمســـتوى االحترافي العالي 
للقائميـــن على مركز التدريب اإلقليمي 
الدراســـات  مجـــال  فـــي  وجهودهـــم 
والبحوث؛ لوضع مؤشـــرات األداء ألثر 

البرنامج على الطلبة.
وتـــم خالل اللقـــاء بحث ســـبل وآليات 
تطويـــر التعـــاون األمنـــي واألكاديمـــي 
بيـــن برنامج مكافحـــة العنف واإلدمان 
)مًعا( في البحرين ومنظمة DARE في 
الواليـــات المتحـــدة األميركيـــة؛ لتعزيز 
وعـــي الشـــباب مـــن مخاطـــر التطـــرف 
الفكري ووسائل التواصل االجتماعي.

”DARE” بحث آليات تطوير التعاون بين “مًعا” و

“الصحة”: البحرين خالية من “كورونا”

أول خليجية تقود “تيلر” البحرينية فاطمة القيدوم

سليمة ــج  ــائ ــت ــن وال ــة...  ــاعـ سـ  24 فــي  لــمــســافــريــن  تحليال   19

ــب” ــي ــو ع ــ ــة...” الـــشـــغـــل م ــ ــول ــ ــف ــ ــط ــ ــن ال ــ ــرات م ــ ــاط ــ ــق ــ ــب ال ــ ح

مملكـــة  بخلـــو  الصحـــة  وزارة  أفـــادت 
البحريـــن مـــن مـــرض فيـــروس كورونـــا 
)كوفيـــد 19( واتخاذها لـــكل اإلجراءات 
االحترازيـــة للوقاية مـــن المرض حرصا 
على ســـالمة المواطنيـــن والمقيمين، إذ 
أكدت الوزارة فـــي بيانها أنها أجرت 19 
تحليـــالً لعدد مـــن المســـافرين القادمين 
المـــرض  فيهـــا  المتفشـــي  الـــدول  مـــن 
خالل الـ 24 ســـاعة األخيرة، حيث تبين 
أن كافـــة الحـــاالت ســـليمة، وأن نتائـــج 
تحاليل الفحص سالبة للحاالت المشتبه 
بها، لتصل بذلك حاالت االشـــتباه الكلية 
الـــى 74 حالة مشـــتبها بها كانت نتائجها 

جميعا سلبية.
وأوضحت الوزارة بأنها تقوم بالتنسيق 

مع كل الجهات المعنية لمتابعة الحاالت 
التـــي يتـــم رصدهـــا أو االشـــتباه بها في 
حســـب  وذلـــك  المملكـــة،  منافـــذ  كافـــة 
التقييم الصحي اســـتناًدا إلى توصيات 
واللوائـــح  العالميـــة،  الصحـــة  منظمـــة 
فـــي كافـــة  المتبعـــة  الدوليـــة  الصحيـــة 
المطارات الدولية وفي المنافذ، بحسب 
الدليل الدولي الموحد للتعامل مع جميع 
القادميـــن مـــن الـــدول المتفشـــي فيهـــا 
المـــرض ووفـــق اإلجـــراءات االحترازية 
الموحـــدة لـــدول مجلس التعـــاون لدول 

الخليج العربية للوقاية منه. 
وبينـــت وزارة الصحـــة أنـــه تـــم فحـــص 
جميـــع القادميـــن عبـــر مطـــار البحريـــن 
الدولي من الدول المتفشـــي فيها مرض 
فيـــروس الكورونـــا )كوفيـــد 19(، حيـــث 

خضع جميع الركاب القادمين من الدول 
المتفشـــي فيهـــا الفيـــروس لفحوصـــات 
طبية للتأكد من عدم إصابتهم بالمرض، 
على أن يتم عزلهم لمدة 14 يومًا لمتابعة 
حالتهـــم الصحيـــة بحســـب اإلجـــراءات 
الوقائية المتبعة في هذا الشأن، مؤكدة 
على ضرورة اتبـــاع القادمين من الدول 
المتفشـــي فيها المرض كافة اإلرشادات 
التوعويـــة، واالتصـــال بالخط الســـاخن 
)444( لطلـــب الرعايـــة الطبيـــة في حال 
للمـــرض  المصاحبـــة  األعـــراض  ظهـــور 
خالل الــ14 يوم التالية من عودتهم من 

هذه الدول.
تتابـــع  أنهـــا  إلـــى  الـــوزارة  وأشـــارت 
باســـتمرار مع الجهات ذات االختصاص 
االحترازيـــة  اإلجـــراءات  كافـــة  تنفيـــذ 

بحســـب المعاييـــر العالميـــة وفـــي حـــال 
رصدهـــا أليـــة حـــاالت مشـــتبه بإصابتها 
بمرض فيـــروس الكورونـــا )كوفيد 19(، 
فإنه ســـيتم نقل تلـــك الحاالت فورا إلى 
مركز العزل وإجراء الفحوصات الالزمة 
وتحويلهم إلى الحجر الصحي بحســـب 

الحالة المشتبه بها.
وقالت الـــوزارة في بيانها إنها خصصت 
للتأهيـــل  كانـــو  خليـــل  إبراهيـــم  مركـــز 
ليكـــون مركزا للعـــزل إلى جانـــب مراكز 
وأنهـــا  للـــوزارة،  تابعـــة  أخـــرى  عـــزل 
تقـــوم بالتنســـيق مـــع وزارتـــي الداخلية 
والخارجيـــة لتفعيـــل كافـــة اإلجـــراءات 
االحترازية المتخذة  للوقاية من مرض 
فيـــروس الكورونـــا )كوفيـــد 19( حفاظا 

على سالمة المواطنين والمقيمين.

الشـــاحنات  قيـــادة  أن  البعـــض  يـــرى 
والمقطـــورات مهمـــة صعبة يقـــوم بها 
فاطمـــة  البحرينيـــة  ولكـــن  الرجـــال، 
قـــادرة  المـــرأة  أن  أثبتـــت  القيـــدوم 
علـــى العمـــل في هـــذا المجال كســـائر 
القطاعـــات التـــي تعمـــل فيهـــا المـــرأة 
وال تقتصـــر أعمالهـــن علـــى الوظائـــف 

المكتبية فقط.
قيـــادة  فكـــرة  إن  القيـــدوم  وقالـــت 
المقطـــورة ليســـت من الوقـــت الحالي 
وانمـــا منـــذ الصغـــر إذ كانت ترســـمهم 
دائمـــا وتراقـــب الشـــاحنات، موضحة 
أنهـــا مـــن مواليـــد البحريـــن وعاشـــت 
فيهـــا حتـــى عمـــر العامين ثـــم انتقلت 
مع العائلة إلى السعودية والتي كانت 
طرقاتها مليئة بالشاحنارت و”اللواري” 
علمًيـــا  تســـمعى  التـــي  و”التيلـــرات” 
“القاطرة والمقطـــورات” وأضافت أنه 
عندمـــا كان عمرهـــا 7 ســـنوات وهـــي 
طالبـــة بمـــدارس الســـعودية المعلمـــة 
لـــم يعجبهـــا األداء لالمتحـــان فقالـــت 
لـــي “بحرينيـــة غبية مـــا تفهمين” ومع 
اختـــالف اللهجة وكوني طفلة أجبتها 
“عندمـــا أكبر ســـأجلب علـــم بالدي من 
البحرين إلى الســـعودية”، وبفضل من 
هللا ارتفـــع علـــم مملكتي عاليـــا كوني 

أول خليجية تقود “تيلر”.
وتضيـــف بعد أن تمكنت من الســـياقة 
مـــن  ســـيارة  أقـــود  كنـــت  بالبدايـــة 
عليهـــا  أنقـــل  صغيـــرة  عربـــة  خلفهـــا 
األشـــياء وأســـتخدمها دائمـــا مـــن العا 
2008، فبعدهـــا  العـــام  2005 وحتـــى 
كان أخوانـــي يعلمونـــي علـــى ســـياقة 
الوقـــوف  كســـر  وكيفيـــة  الشـــاحنات 
بالرجـــوع إلى الخلف، في العام 2009 
امتلكـــت باصـــا صغيـــر وكنـــت أقـــوم 
بالتوصيـــل وبعدهـــا فـــي العـــام 2013 
تجرأت وذهبت إلدارة األمور وسألت 
إذا كنـــت أســـتطيع أن أحصـــل علـــى 
رخصـــة ســـياقة شـــاحنات وأجابوني 
بعـــدم وجـــود أي مانع، وبعـــد “الكجة” 
ذهبت إلى مدرســـة الســـياقة الخاصة 
وســـلمت  ســـعيد  للســـيد  بالشـــاحنات 

األوراق وســـألني حينها كيف حصلِت 
على الشهادة فنحن نعلم أنهم يعطون 
لســـياقة البـــاص، وقلـــت له هل تشـــك 
األصلـــي  الختـــم  ألن  ال  قـــال  فيهـــا؟ 

موجود.
 10 للتدريـــب  المخصصـــة  الســـاعات 
ساعات وبعد الرســـوب في االمتحان 
االمتحـــان  فـــي  4 ســـاعات اضافيـــة، 
فـــي خـــروج  لـــدي تأخيـــر  االول كان 
الشـــاحنة من الدوار ورغم أنني قمت 
باخراجها بالطريقة الصحيحة إال أني 
فضلـــت التـــدرب أكثر وعدم اســـتالم 
الرخصـــة حتى آخذ هذه النقطة بعين 
االعتبـــار وحصلت علـــى الرخصة من 
االمتحـــان الثاني، صحيـــح أن البعض 
يعتبر ســـياقة الشـــاحنة خطيرة كونها 
كبيـــرة ولكنهـــا تحتـــاج فقـــط للتركيز 
والنعومـــة؛ ألن الســـيارة ال عقـــل لهـــا 

وانما تسير بعقل قائدها.
حـــب  لـــدي  إذ  صعوبـــة  أواجـــه  لـــم 
استطالع الشوارع دائما، قمت بقيادة 

رافعات سيارات، ومقطورات 9 أمتار، 
وبعدها قاطـــرة بطول 17 متر، ثم 20 
متـــر، والقاطرة التي عبرت بها جســـر 

الملك فهد بطول 23 متر.
ومقطـــورة  قاطـــرة  المتـــالك  أتطلـــع 
بالتحميـــل  أقـــوم  أننـــي  إذ  مســـتقبال 

حاليا من الميناء فقط.
وعن الدولة الثانية من بعد السعودية، 
قالـــت إنه شـــبه مؤكـــد ســـيكون هناك 
الخليجيـــة  الـــدول  الحـــدى  وجهـــة 
وعـــن ردة فعـــل الناس حـــول الفيديو 
المنتشـــر، قالـــت لـــم أقرأ الـــردود ألني 
رأي  علـــى  العيـــش  أردت  إذا  انســـانة 
المجتمـــع الـــذي حولـــي ســـأتعقد ولـــو 
رجعنا عقليا وفكريا إلى زمن الرسول 
الـــذي لـــم يكن فيـــه وســـائل التواصل 
الحالية كانت السيدة خديجة تاجرة.

ســـألوني شـــخصيا هـــل هنـــاك امـــرأة 
تقـــود “تيليـــر” وتخـــرج مـــن البحريـــن 
فـــي الســـعودية، فأجبتهم أال يســـمون 
البحريـــن بعـــروس الخليـــج.. فلتكمل 
التميـــز وتتقـــدم بالمســـيرة، ليس لدي 
علـــى  محتكـــرة  الوظيفـــة  بـــأن  فكـــر 
الرجـــل أو المـــرأة، فلدينا في البحرين 
بنـــاء  ومهندســـات  طـــرق  مهندســـات 
وهنـــاك امـــرأة فـــي ســـباق الســـيارات 
والغواصـــة وكابتـــن الطائـــرة، البعـــض 
مـــن  أصبـــح  أن  أردت  إننـــي  قـــال 
المشـــاهير، ولكـــن لـــو أننـــي أردت هذا 
للمـــرأة  الســـماح  أول  مـــن  لذهبـــت 

بالقيادة في السعودية.
وعن الوقت الذي استغرقته لتوصيل 
الســـيارات إلـــى الســـعودية بالقاطرة، 
أكدت أنها نحو 6 ســـاعات منذ دخول 

االجـــراءات  مـــن  واالنتهـــاء  الجســـر 
وخـــروج اللوحـــات البحرينيـــة وحتى 
الوصـــول إلـــى المعـــرض، مبينـــة أنهم 
قامـــوا بتعريفهـــا علـــى بعـــض النقـــاط 
عند العودة من االمارات والســـعودية 
بهـــا  تمـــر  التـــي  الجمركيـــة  والنقطـــة 
الشـــاحنات على جســـر الملك فهد في 
الســـعودية، إذ ســـألت الموظفيـــن عن 
للمعرفـــة،  الضروريـــة  األمـــور  بعـــض 
باســـتطالع  قمـــت  الوقـــت  وبنفـــس 
الشـــوارع مرة أخـــرى لمعرفـــة الوضع 
عند الوصول لها فـــي أوقات النهار أو 

المساء.
وفي األخير قدمت شكرها إلى القيادة 
الرشـــيدة ورئيســـة المجلـــس األعلـــى 
للمرأة صاحبة الســـمو الملكي األميرة 
سبيكة بنت إبراهيم ّال خليفة؛ لكونها 
البحريـــن،  فـــي  المـــرأة  لتقـــدم  رمـــزا 
والحكومة السعودية الفتتاح المجال 

لقيادة المرأة السيارة.
وأيضا إلى شـــركتي القيدوم لســـحب 
الســـيارات وفانتوم الخليج الداعمين 
األول، وإلـــى صاحـــب معـــارض جمال 
الدهـــان في الدمام الـــذي أعطى الثقة 
من البداية لنقل سياراته من البحرين 

إلى موقع المعارض.
و”الشـــغل مـــو عيـــب” وال يهمني كالم 
النـــاس أننـــي أخـــذت وظيفـــة لرجـــل؛ 
ولكنني ال أحب استالم المصروف من 
أحد وانما أجتهد على نفســـي والرزق 

من هللا.

فاطمة القيدوم

أسباب فشل الزواج
Û  ،فــي لقاءات جمعتنــي أخيرا بعدد من األصدقاء والمعارف واألقارب

تحدثنا كثيرا عن مسببات تفكك العالقات الزوجية، وعزوف الشباب 
البحرينــي عــن الــزواج، والخصومــة الحاصلــة بعــد الطــالق، فكانــت 

الخالصة في النقاط التالية:
Û  إثقال بعض العوائل على الشاب بالطلبات، أولها المهر والذي يتجاوز 

أحيانــا الثمانيــة آالف دينــار، هــذه البدايــة الخاطئــة تحمــل الشــاب 
الصغير عبء الديوان لسنوات طويلة، هو وابنتهم. فلماذا؟

Û  جهــل كال الطرفيــن )الزوج والزوجة( لواجبات وحقوق اآلخر، أعرف 
ما عليك قبل أن تطالب بما هو لك.

Û  العالقــة الزوجيــة الناجحــة يجــب أن تخلــو مــن األســرار، ويجب أن 
ُتبنى على الصداقة والمصارحة والوضوح التام.

Û  الحيــاة تفاصيــل  أدق  نقــل  فــي  االجتماعــي  التواصــل  برامــج  زج   
الزوجية، وهذا خطأ جسيم.

Û  عــدم تشــارك الزوجيــن فــي وضع أولويات األســرة. الحيــاة الزوجية 
يجــب أن يقتســمانها معــا؛ حتــى يتحمال معــا نتائج أي قرارات، ســلبا 

كانت أم إيجابا، القرار الفردي ولى عهده.
Û  الفضفضــة لألصدقــاء والمعــارف بــكل شــاردة وواردة، فــي حيــن أن 

العالقــة الزوجيــة يجــب أن تكــون خاصــة، ومغلقــة في أضيــق نطاق 
ممكن.

Û  طلــب الزوجــة يجــب أن يصــل لمفاهيــم المشــاركة مع زوجهــا، حول 
ماهيــة هــذا الطلــب، ومصــدر تلبيتــه وأولويته.. إلخ، يجــب أن تكون 

لجانبه وليس عليه.
Û  أن يتفق الزوجان على شــخص يكون حكما بينهم على طول الخط؛ 

لفض أي نزاع منذ البداية، وحتى ال يفتح الباب على الغارب لكل من 
هب ودب للتدخل، وللهدم بدل الصلح.

Û  أن يتفهــم كل طــرف جيــدا أولويــات اآلخــر، مهمــا كانــت صغيــرة أو 
هامشــية، االهتمام رســالة رائعة، ستساعد على تقوية العالقة، وعلى 

زيادة حميميتها.
Û  أن تقــدم الدولــة المبــادرات لدعم الشــباب المقبل على الــزواج، أولها 

رفع مبلغ عالوة بدل السكن، وصرفها بعد كتابة العقد مباشرة.
Û .تمنياتي للجميع بزواج ناجح

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

جمال الدهان الذي أعطى فاطمة القيدوم الثقة لنقل 
السيارات إلى معرضه في السعودية

زينب العكري

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - النيابة العامة

صـــرح رئيـــس النيابـــة نـــواف العوضي 
بأن النيابـــة العامة أنجـــزت تحقيقاتها 
فـــي واقعة اإلتجـــار بفتيـــات أجنبيات 
وحجـــز حريتهـــن بغيـــر وجـــه قانوني، 
وأمـــرت بإحالة 9 متهمين محبوســـين 
لجلســـة  الجنائيـــة  المحاكمـــة  إلـــى 
المحكمـــة  أمـــام  مـــارس  2020   3
القنصليـــة  الجنائية.وكانـــت  الكبـــرى 
بتعـــرض  أبلغـــت  قـــد  الكازخســـتانية 

إحـــدى الفتيات مـــن رعاياها للتعذيب؛ 
إلجبارها على ممارسة الدعارة. وتصل 
العقوبـــة المقـــررة عن جريمـــة اإلتجار 
باألشـــخاص إلـــى الســـجن، إضافة إلى 
الغرامـــات الماليـــة المقـــررة بالقانـــون، 
فضـــال عـــن إلـــزام المتهميـــن بدفـــع كل 
المصاريـــف بمـــا فيهـــا إعـــادة المجنـــي 
عليهن إلى دولتهن. وتم تســـهيل ســـفر 
الضحايـــا المجنـــي عليهـــن إلـــى بلدهن 

بناًء على رغبتهن وعلى نفقة الدولة.

محاكمة 9 بواقعة اإلتجار بأجنبيات

تحـــت رعايـــة وزيـــر الداخليـــة بالمملكـــة العربيـــة الســـعودية 
الشـــقيقة صاحب الســـمو الملكي األمير عبدالعزيز بن ســـعود 
بن نايف بن عبد العزيز آل ســـعود، حضر قائد خفر السواحل 
اللـــواء ركـــن بحـــري عالء عبـــدهللا ســـيادي الحفـــل الختامي 
لتمريـــن “القبضـــة 3 “ وحفـــل تخريـــج )4229( خريجـــا فـــي 
عـــدد من الدورات التدريبية التابعـــة لمديرية حرس الحدود 
السعودي وذلك بأكاديمية محمد بن نايف للعلوم والدراسات 

األمنية البحرية في مدينة جدة.
وبهذه المناسبة، أشاد قائد خفر السواحل بما تضمنه التمرين 
من تطبيقات نظرية وعملية تسهم في صقل وتأهيل األطقم 
البحرية من ضباط وأفراد واكتساب الخبرات الفنية وتطوير 
المهـــارات في عمليـــات األمن البحري، مثمنـــا كفاءة وقدرات 
حرس الحدود بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وقدرتهم 
علـــى تنظيم مثل هـــذه التمارين وإعداد الـــدورات التأهيلية 
والتأسيســـية والتخصصيـــة فـــي عـــدد من المجـــاالت المهمة 

للعمل األمني عموما، وفي المجال البحري خصوصا، مشـــيرا 
إلـــى أن حضور هـــذا التمرين يعـــزز مجاالت العمل المشـــترك 
والتنســـيق المتبـــادل بيـــن البلدين الشـــقيقين علـــى األصعدة 
كافـــة؛ للوصول إلى منظومة متقدمة تدعم األمن والســـالمة 

البحرية في المنطقة.

قائد خفر السواحل أشاد بكفاءة حرس الحدود بالسعودية
تنظيم الحفل الختامي لتمرين “القبضة 3”

المنامة - النيابة العامة

صـــرح رئيـــس نيابـــة محافظـــة العاصمة 
محمد صالح بأنه على إثر ورود بالغ من 
اإلدارة العامة للمباحث واألدلة الجنائية 
بقيـــام آســـيوي باالعتـــداء علـــى ممرضة 
في الطريق العام ومحاولة سرقتها، فقد 
باشرت النيابة العامة التحقيق في البالغ 
بعـــد القبـــض علـــى المتهـــم واســـتجوابه 
ومواجهتـــه بمـــا توصلت إليـــه التحريات 
والمقطـــع المصـــور المتداول فـــي مواقع 
بمـــا  اعتـــرف  إذ  االجتماعـــي،  التواصـــل 
هـــو منســـوب إليـــه مـــن اتهـــام وقـــرر أنه 
كان يحاول ســـرقة حقيبتهـــا، وقد خاب 
أثـــر الجريمة بعد مقاومـــة المجني عليها 
النيابـــة  وأمـــرت  بالمـــارة،  واســـتنجادها 
أن  بعـــد  التحقيـــق  ذمـــة  علـــى  بحبســـه 
وجهـــت إليه تهمة الشـــروع في الســـرقة 
باإلكـــراه، وجـــار اســـتكمال التحقيقـــات؛ 

تمهيدا إلحالة المتهم لمحاكمة عاجلة.

توجيه تهمة الشروع في السرقة 
باإلكراه للمعتدي على الممرضة

المنامة - وزارة الداخلية

العامـــة  لـــإدارة  العـــام  المديـــر  صـــرح 
للمباحـــث واألدلـــة الجنائية بأن شـــرطة 
وحمايـــة  بالبشـــر  االتجـــار  مكافحـــة 
اآلداب العامـــة، تمكنت من القبض على 
7 أشـــخاص آســـيويين )نســـاء ورجـــال( 
مشـــتبه بقيامهم بإيواء العمالة المنزلية 

الهاربة وتأجير غـــرف عليهن بالمخالفة 
للقانـــون. وأوضـــح أن بعـــض المقبوض 
عليهـــم، مطلوبون في قضايا أخرى، من 
بينهم امرأة )40 عاما( مشـــتبه بتزويرها 

بطاقة هوية.
 وأشار إلى أنه جار استكمال اإلجراءات 
إلحالـــة  تمهيـــدا  المقـــررة؛  القانونيـــة 

المقبوض عليهم إلى النيابة العامة.

القبض على مجموعة متورطة بإيواء عمالة منزلية هاربة

المنامة - بنا




