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 É`¡`eGõ`à`dG ó```cDƒ`J zƒ```μ`HÉ`H{
 Ωó``Yh »``æjôëÑdG ∞``XƒªdÉH
áfôëÑdG áÑ``°ù`f »a §``jôØàdG

 :¢SÉÑY ∫Gƒf âÑàc
 …CG  íjô°ùJ ºàj ød á«æWƒdG ádÉª©dG ¿CG  ƒμHÉH ácô°T IQGOEG  äócCG
 É¡fCGh  ,ácô°ûdG  äÉ«é«JGôà°SG  ºgCG  øe  ∞FÉXƒdG  áfôëH  ¿EG  πH  ,É¡æe
 ∞XƒªdÉH  É¡eGõàdG  äó`̀cCGh  ,iôÑc  á«ªgCG  ôjƒ£àdGh  ÖjQóàdG  »dƒJ
 IOÉjR ≈∏Y πª©J É¡fEG πH ,áfôëÑdG áÑ°ùf »a É¡£jôØJ ΩóYh »æjôëÑdG

.∫ÓME’Gh ÖjQóàdG á«∏ªY ≥jôW øY áfôëÑdG
 §Øf ácô°T »a ø«∏eÉ©dG áHÉ≤f IQGOEG ø«H ´ÉªàLG ∫ÓN ∂dP AÉL
 á°ûbÉæªd  »°VÉªdG  AÉKÓãdG  Ωƒ`̀j  ácô°ûdG  IQGOEGh  zƒμHÉH{  øjôëÑdG
 óbh  ,ø«ØXƒªdG  øe  OóY  øY  AÉæ¨à°S’G  ¿CÉ°ûH  ácô°ûdG  ¢ù«FQ  Iôcòe
 ±hô¶dG  áHÉ≤ædG  º¡ØJ  É¡ªgCG  ;•É≤ædG  øe  OóY  ≈dEG  ´ÉªàL’G  ¥ô£J
 §ØædG  áYÉæ°üH  ∞°ü©J  »`̀à`̀dG  á`̀Lô`̀ë`̀dGh  Iô`̀gÉ`̀≤`̀ dG  á`̀jOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G
 QGô≤à°S’G  ¿Éª°†H  É¡eÉªàgG  ¬JGP  âbƒdG  »ah  ,»ªdÉ©dG  OÉ°üàb’Gh
 ¿CG  IócDƒe  ,á«æWƒdG  ádÉª©dG  ¢Uƒ°üîdÉHh  ƒμHÉH  ∫Éª©d  »Ø«XƒdG
 ,äÉeRC’G RhÉéàd π«Ñ°ùdG ƒg IQGOE’Gh áHÉ≤ædG ø«H ≥«°ùæàdGh QGƒëdG
 ´ÉªàLÓd  ácô°ûdG  IQGOEG  øe  á©jô°ùdG  áHÉéà°S’G  áHÉ≤ædG  âæªK  Éªc
 AÉæ¨à°S’G  ¿Ó`̀YEG  ¿CG  ƒμHÉH  ácô°T  IQGOEG  âë°VhCG  ó`̀bh  ,ºgÉØàdGh
 ácô°ûdG  OóéJ  ºdh  º¡∏ªY  Oƒ≤Y  â¡àfG  »àdG  IóaGƒdG  ádÉª©dG  πª°ûj

.º¡©e óbÉ©àdG

(ájOÉ°üàb’G áëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

 ójõj :πeC’G QÉ``≤Y øY É«fÉ£jôH
ô«Ñc πμ``°ûH ÉfhQƒc ø``e AÉØ``°ûdG

 ,äGójhô«à°ùdG á∏FÉY øe QÉ≤Y ≈dEG ºdÉ©dG QÉ¶fCG ¬LƒàJ :(âf.á«Hô©dG)
 …òdG  ,óéà°ùªdG  ¢Shô«ØdG  ≈°Vôe  IÉ«M  PÉ`̀≤`̀fEG  »a  ¬à«dÉ©a  âÑKCG  Éeó©H
 ∫ÉeB’G äRõ©Jh .IQƒ£N ôãcC’G ¢VGôYC’G øe ¿ƒfÉ©j øjòdG ,ºdÉ©dG ìÉàLG

.z∞∏μe ô«Z{h ™°SGh ¥É£f ≈∏Y ìÉàe z19-ó«aƒc{`d êÓY ≈dEG π°UƒàdÉH
 PEG  ,z»ª∏Y  ¥GôàNG{  ¬fCÉH  QÉ≤©dG  á«ªdÉ©dG  áë°üdG  áª¶æe  âØ°Uh  óbh
 AÉ°ùe  ¿É«H  »a  ,¢Sƒ°ùjôÑ«Z ΩƒfÉgOCG  ¢ShQó«J  áª¶æª∏d  ΩÉ©dG  ôjóªdG  ∫Éb
 ≈°Vôe  ±ƒØ°U  »a  äÉ«aƒdG  øe  π∏≤j  âÑãe  êÓY  ∫hCG{  ¿EG  ,AÉKÓãdG  Ωƒj
 ¢ùØæàdG Iõ¡LCG hCG ø«é°ùcC’G Ö«HÉfCG á£°SGƒH ¿ƒ°ùØæàj øªe (19-ó«aƒc)
 ∑ƒμfÉg äÉe »fÉ£jôÑdG áë°üdG ôjRh OÉ°TCG AÉ©HQC’G ¢ùeCGh .z»YÉæ£°U’G
 CÉÑf π°†aCG ∂dP GôÑà©e ,ÉfhQƒc ≈°Vôe êÓY »a ¿hRÉã«eÉ°ùμjO ΩGóîà°SÉH
 ¢Uôa  π©ØdÉH  ójõj  ¬`̀fEG{  :∫É`̀bh  .»°ûØàdG  á¡LGƒªH  ≥∏©àj  Éª«a  ¿B’G  ≈àM
 Éæ«dEG  äOQh  »àdG  AÉÑfC’G  π°†aCG  óMCG  ¬fEG  ...ájÉ¨∏d  Iô«Ñc  IQƒ°üH  AÉØ°ûdG
 øμªj øjòdG  ¢UÉî°TC’G  §°Sƒàe ¿CG  ±É°VCG  Éªc  ,zÉ¡àeôH áeRC’G  √òg ∫ÓN
 ,≥WÉæªdG ™«ªL »a óMGh øe πbCG ihó©dG º¡«dEG π≤æj ¿CG ÜÉ°üªdG ¢üî°û∏d
 .É¡∏ªcCÉH IóëàªdG áμ∏ªªdG hCG Gôà∏éfEG øY çóëàj ¿Éc GPEG Ée í°Vƒj ºd ¬fCG ’EG

 ó``YCG  :zè``«∏îdG QÉ```Ñ`NCG{`d  iQƒ```°û`dG  äÉ```eó`N ¢``ù`«`FQ
á```°UÉ`îdG äÉ``©`eÉ`édGh ¢``SQGó`ª`dG »```fƒ`fÉ`b π```jó`©àd

óMGh Ωƒj »a ádÉM ±’BG 10 ™e πeÉ©à∏d ¿hõ``gÉL :»æWƒdG ≥``jôØdG

ÉfhQƒc ó°V ∫hC’G ó°üdG §FÉM ΩGõàd’G

:»∏Y áªWÉa âÑàc
 ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d  »æWƒdG  ≥jôØdG  ∞°ûc

 …ôà°ûà°S øjôëÑdG áμ∏ªe ¿CG øY z19-ó«aƒc{ óéà°ùªdG

 É¡dƒcƒJhôH  »a  ¬LQóà°Sh  zô«aÉØ«aG{  »°ShôdG  QÉ≤©dG

 âàÑKCG  á«Ñ£dG  ôjQÉ≤àdG  ¿CG  ≈dEG  Gô«°ûe  ,ÉÑjôb  »LÓ©dG

 ≈`̀ dhC’G  ¬∏MGôªH  ¢VôªdG  ¢`̀VGô`̀YCG  êÓ`̀Y  »`̀a  ¬à«dÉ©a

 πc á©HÉàe ≈∏Y áμ∏ªªdG ¢UôM GócDƒe ,ÉgQƒ£J ™æªjh

 Iô£«°ùdÉH  á∏«ØμdG  πÑ°ùdG  ô«aƒJh  áëFÉédG  äGóéà°ùe

.É¡«∏Y

 ¢ùeCG  »Øë°U  ôªJDƒe  ∫ÓN  »æWƒdG  ≥jôØdG  ó`̀cCGh

 í«ë°üdGh ™jô°ùdG »WÉ©àdG »a øjôëÑdG áμ∏ªe ájõgÉL

 ∫ó©e ´QÉ`̀°`̀ù`̀J  º``ZQ  ,Ωƒ`̀«`̀ dG  »`̀a  á`̀HÉ`̀°`̀UEG  ±’BG  10 ™`̀e

 ∫ÓN √ó°UQ ºJ …òdG ø«æWGƒªdG ø«H ¢Shô«ØdG QÉ°ûàfG

 á«dÉ©a ≈dEG  ¬JGP âbƒdG »a Gô«°ûe ,ø««°VÉªdG øjô¡°ûdG

 π«°üëJ ºJh GôNDƒe ¬æ«°TóJ ºJ …òdG ÉeRÓÑdÉH êÓ©dG

 º¡«∏Y  ≥Ñ£æJ  øªe  ±É©àe  ¢üî°T  200  øe  ÉeRÓÑdG

 .êÓ©dGh ∫õ©dG õcGôe ≈∏Y É¡©jRƒJ ºJh •hô°ûdG

 â¨∏H ¢VôªdG øe »aÉ©àdG áÑ°ùf ¿CG ≥jôØdG í°VhCGh

 áÑ°ùf  â¨∏H  ø«M  »a  ,áªFÉ≤dG  ä’ÉëdG  ø«H  %70^45
 ábÉ£dG  â¨∏H  Éªc  ,%1  ø`̀e  π``bCG  …CG  %0^24  äÉ`̀«`̀aƒ`̀dG
 G kôjô°S  8170  êÓ`̀©`̀dGh  ∫õ`̀©`̀dG  õcGôªd  á«HÉ©«à°S’G
 1718  ™°†îJ  Éª«a  ,É¡æe  G kô`̀jô`̀°`̀S  3922  ∫É`̀¨`̀°`̀TEG  º`̀J

 Qƒ¡X  Ωó©d  …QÉ«àN’G  »dõæªdG  »ë°üdG  ∫õ©∏d  ádÉM
 Gò¡d  IOóëªdG  •hô°ûdG  ™e  É¡≤HÉ£Jh  É¡«∏Y  ¢VGôYC’G
 á«HÉ©«à°S’G  ábÉ£dG  ≠∏ÑJ  ø«M  »a  ,∫õ`̀©`̀dG  øe  ´ƒædG
 ≠∏Ñj  ,I qô°SCG  3410  …RGôàM’G  »ë°üdG  ôéëdG  õcGôªd

.G kôjô°S 668 É¡æe ∫É¨°TE’G
 ∞dCG 438 øe ôãcCG AGôLEG ºJ ¬fCG »Ñ£dG ≥jôØdG ôcPh
 ≈dEG  áÑ°ùædÉH »°SÉ«bh Ωó≤àe ºbQ ƒgh …ôÑàîe ¢üëa
 ôãcCG  ´ƒ°†N ≈dEG  Gô«°ûe ,áμ∏ªªdG  »a »fÉμ°ùdG  OGó©àdG
 √ÉÑà°T’G ºJ øªe …ôÑîªdG ¢üëØ∏d ¢üî°T ∞dCG 60 øe
 øe  äÉHÉ°UE’G  ¿CG  GócDƒe  ,áªFÉb  ä’É`̀M  º¡à£dÉîe  »a
 iƒà°ùªdÉH  ≈¶ëJh  á«fÉ°ùfEÉH  πeÉ©J  IóaGƒdG  ádÉª©dG
 É«aÉf ,ø«æWGƒª∏d Ωó≤J »àdG á«ë°üdG ájÉYôdG øe ¬°ùØf
 á«ë°üdG  äÉeóîdG  iƒà°ùeh  ºéM  »a  ∫Ó`̀NEG  Oƒ`̀Lh

.É¡d áeó≤ªdG
 ¬°ùØf ßØëd ¬à«dhDƒ°ùªH OôØdG ΩGõàdG á«ªgCG GhócCGh
 ó°V ∫hC’G ó°üdG §FÉM πãªj ¬fƒμd ™ªàéªdG OGôaCG πch
 IQGRh  ¿CGh  ,á«FÉbƒdG  äGAGôLE’G  ¬YÉÑJG  ôÑY  ¢Shô«ØdG
 ,¢Shô«ØdÉH  ábÓ©dG  äGP  äGô°TDƒªdG  πc  ™HÉàJ  áë°üdG
 äGAGô```LEG  ø`̀e Ωõ`̀∏`̀j  É`̀e PÉ`̀î`̀JG ºàj É`̀gô`̀KCG  ≈∏Y »`̀à`̀dGh
 ≈fGƒàJ  ød  á°üàîªdG  äÉ¡édG  ¿CG  øjócDƒe  ,ájRGôàMG
 áØdÉîªdG äÓëªdG ∫É«M á«fƒfÉ≤dG äGAGôLE’G PÉîJG »a

.IQOÉ°üdG ájRGôàM’G äGAGôLEÓd
(4¢U π«°UÉØàdG)

:ó«ª◊GóÑY óªMCG Öàc
 á°ù«FQ π°VÉØdG OÉ¡L .O âdÉb
 iQƒ°ûdG  ¢ù∏éªH äÉeóîdG  áæéd
 äÉ°ù°SDƒe äRôaCG ÉfhQƒc áeRCG ¿EG
 É¡«ª°SCG ób Ée ø«H ,á°UÉîdG º«∏©àdG
 ôªãà°ùJ  º`̀ d  á`̀«`̀æ`̀Wh  äÉ`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀e
 Ihó``̀≤``̀dG »```̀gh á``````̀eRC’G ±hô````̀X
 äÉ°ù°SDƒeh  ,ΩÉ`̀©`̀dG  É¡cƒ∏°S  »`̀a
 øe  ójó©dG  â≤∏N  á«ëHQ  iô`̀NCG
 ≠dÉÑe  É¡°Vôa  ÖÑ°ùH  äÓμ°ûªdG
 IQƒJÉa  É¡H  Oó°ùàd  á«≤£æe  ô«Z
 ,á«°SGQódG  áæ°ùdG  øY  ÉgôFÉ°ùN
 É¡d  á``dhó``dG  ¬`̀à`̀eó`̀b  É`̀e  á∏gÉéàe
 ´É£≤dG  äÉ°ù°SDƒe  ø`̀e  Égô«¨dh
 πjƒªJ  πãe  äGAÉØYEG  øe  ¢UÉîdG

 øe  AÉØYE’Gh  ø««æjôëÑdG  ÖJGhQ
 AÉ`̀ª`̀dGh  AÉHô¡μdG  IQƒ`̀JÉ`̀a  OGó`̀°`̀S
 äGQOÉÑe  øe  Égô«Zh  ô¡°TCG  áKÓK

.ájOÉ°üàb’G áeõëdG øª°V

 øY zè«∏îdG QÉÑNCG{`d âØ°ûch

 πjó©àd  ¿ƒfÉ≤H  ÉMGôàbG  ó©J  É¡fCG

 ¿ƒ`̀ fÉ`̀ b É`̀ ª`̀g ø`̀«`̀ª`̀¡`̀e ø`̀ «`̀ fƒ`̀ fÉ`̀ b

 äÉ°ù°SDƒªdG)  á°UÉîdG  ¢SQGóªdG

 (á°UÉîdG  á«ÑjQóàdGh  á«ª«∏©àdG

 á`̀°`̀UÉ`̀î`̀dG äÉ`̀©`̀ eÉ`̀é`̀ dG ¿ƒ```fÉ```bh

 áédÉ©ªd  ∂dPh  ;(»dÉ©dG  º«∏©àdG)

 »a  âÑÑ°ùJ  á`̀«`̀©`̀jô`̀°`̀û`̀J  äGô``̀¨``̀K

 AÉ«dhCG  øe  ¢†jôY  ´É£b  IÉfÉ©e

 äÉ`̀©`̀eÉ`̀Lh ¢``SQGó``e ø`̀e Qƒ```̀ eC’G

 áeõëdG øe Gô«ãc äOÉØà°SG á°UÉN

 âëqHôJ É¡æμdh ádhó∏d ájOÉ°üàb’G

 »a  á«æjôëÑdG  ô°SC’G  Üƒ«L  øe

.áeRC’G Iôàa

 ø«H  ø`̀e  ¿CG  ≈```̀dEG  äQÉ``̀ °``̀ TCGh

 ø«fƒfÉ≤dÉH  áMôà≤ªdG  äÓjó©àdG

 øe  Ωƒ``̀°``̀SQ  …CG  π«°üëJ  ô`̀¶`̀M

 hCG  á```°```VhQ  …CG  »```a  ò``«``eÓ``à``dG

 á°UÉN  á©eÉL  hCG  á°UÉN  á°SQóe

 äGQÉÑàYG  ≥``̀ahh  …QGRh  QGô`̀≤`̀H

 ±hô¶dG  πãe  áeÉ©dG  áë∏°üªdG

 ™`̀°`̀Vhh  ,Ωƒ``̀«``̀dG  É¡°û«©f  »`̀à`̀ dG

 …CG  π«°üëàd  á`̀eQÉ`̀°`̀U  §`̀HGƒ`̀°`̀V

 ,á«°SGQódG  Ωƒ°SôdG  ±ÓîH ≠dÉÑe

 πeÉ©dG  ÖJGôd  ≈`̀fOCG  óM  ójóëJh

 á°SQóªdGh  á°VhôdÉH  »æjôëÑdG

 ∂dPh á°UÉîdG á©eÉédGh á°UÉîdG

 √ò¡H QƒLC’G »fóJ ihÉμ°T ÖÑ°ùH

.äÉ°ù°SDƒªdG

 (13¢U π«°UÉØàdG)

 ø`̀«`̀ «`̀©`̀ à`̀ H »``̀μ``̀∏``̀e ô```````eCG
 »````a  ø```jô`ë`Ñ`dG  »```∏`ã`ª`e
¿hÉ`©àdG ¢``ù∏ée zájQÉ``°ûà°SG{

 ∫BG  ≈°ù«Y  ø`̀H  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  ø`̀Y  Qó°U
 ¿CÉ°ûH  2020  áæ°ùd  (23)  ºbQ  »μ∏e  ôeCG  ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY  áØ«∏N
 ≈∏YC’G ¢ù∏éª∏d ájQÉ°ûà°S’G áÄ«¡dG »a øjôëÑdG áμ∏ªe »∏ãªe ø««©J

.á«Hô©dG è«∏îdG ∫hód ¿hÉ©àdG ¢ù∏éªd
 áÄ«¡dG »a AÉ°†YCG ø«©j :»μ∏ªdG ôeC’G øe ≈dhC’G IOÉªdG â°üfh
 á«Hô©dG è«∏îdG ∫hód ¿hÉ©àdG ¢ù∏éªd ≈∏YC’G ¢ù∏éª∏d ájQÉ°ûà°S’G

:øe πc
.áØ«∏N ∫BG ø°ùM âæH ºjôe áî«°ûdG IQƒàcódG

.…OÉª©dG ∞°Sƒj ô°UÉf ó«°ùdG
.…OGô©dG ¬∏dGóÑY »∏Y ó«°ùdG

.…OGhòdG áØ«∏N ¬∏dGóÑY QƒàcódG
.Ωƒ∏°ùdG ìÉÑ°U óªMCG ó«°ùdG

.äGƒæ°S çÓK áÄ«¡dG »a º¡àjƒ°†Y Ióe ¿ƒμJh
 ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ≈∏Y  :»μ∏ªdG  ôeC’G  øe  á«fÉãdG  IOÉªdG  »a  AÉLh
 √Qhó°U  ïjQÉJ  øe  GQÉÑàYG  ¬H  πª©jh  ,Gò`̀g  ÉfôeCG  ò«ØæJ  AGQRƒ``̀dG

.á«ª°SôdG IójôédG »a ô°ûæjh

 ¬``̀Lƒ``̀j ó``̀ ª``̀ M ø````̀H ô``̀ °``̀ UÉ``̀ f
 äQó°U  øªe  ø`̀«`̀eQÉ`̀¨`̀dG  º`̀Yó`̀d
á`̀«`̀FÉ`̀ °`̀†`̀b ΩÉ```̀ μ```̀ MCG º`̀ ¡`̀ ≤`̀ ë`̀ H

 ô°UÉf  ï«°ûdG  ƒª°S  Qó``°``UCG
 ádÓL  πãªe  áØ«∏N  ∫BG  ó`̀ª`̀M  ø`̀H
 ¿hDƒ°Th  á«fÉ°ùfE’G  ∫ÉªYCÓd  ∂∏ªdG
 »æWƒdG  ø`̀eC’G  QÉ°ûà°ùe  ÜÉÑ°ûdG
 á°ù°SDƒªdG  AÉ`̀æ`̀eCG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ
 á`̀ «`̀ fÉ`̀ °`̀ù`̀ fE’G ∫É``̀ª``̀YCÓ``̀ d á`̀«`̀μ`̀∏`̀ª`̀ dG
 áæé∏d  áªjôμdG  √ƒª°S  äÉ¡«LƒJ
 Éæ«a  á∏ªëd  á©HÉàªdGh  ≥«°ùæàdG
 äGóYÉ°ùªdG  ™jRƒàH  á«æ©ªdG  ô«N
 º¡≤ëH äQó°U øªe ø«eQÉ¨dG ºYód
 øjô°ù©ªdG  ø`̀e  á«FÉ°†b  ΩÉ``μ``MCG
 πYÉa  ´hô°ûe  øª°V  øjôã©àªdGh
 á«∏NGódG IQGRh ™e ¿hÉ©àdÉH ô«N

.±ÉbhC’Gh á«eÓ°SE’G ¿hDƒ°ûdGh ∫ó©dG IQGRhh
 »JCÉj ¬«LƒàdG Gòg ¿CÉH áØ«∏N ∫BG  óªM øH ô°UÉf ï«°ûdG ƒª°S ìô°Uh
 á«FÉ°†b ΩÉμMCG º¡≤ëH äQó°U øªe ø«eQÉ¨dG ø««æjôëÑdG ø«æWGƒªdG ºYód
 ∞bGƒªdÉH  GRGõàYGh  Gôjó≤Jh  AGóàbG  ∂`̀dPh  ,øjôã©àªdGh  øjô°ù©ªdG  øe
 øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  …ó«°ùd  á«fÉ°ùfE’G  äGQOÉÑªdGh
 áeƒμëdG πÑb øe áªjôμdG Oƒ¡édGh ,ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y
 ¢ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  IOÉ«≤H
 …ó«°S  IOÉ«≤H  zøjôëÑdG  ≥jôa{`d  á«æWƒdG  Oƒ¡édG  ™e  É«°TÉªJh  ,AGQRƒ`̀dG
 ÖFÉf  ó¡©dG  »dh  áØ«∏N ∫BG  óªM øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 Gôjó≤J  ≈≤∏J  »àdGh  ,AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG
 ¢Shô«a QÉ°ûàfG øe óë∏d Iô«ÑμdG Oƒ¡édG øª°V ,Gô«Ñc É«©ªàée ÉHhÉéJh
 IÉYGôeh ,zô«N Éæ«a{ á«æWƒdG á∏ªëdG ¬à≤≤M …òdG ôgÉÑdG ìÉéædGh ,ÉfhQƒc
 º¡Jô£°VG  øjòdG  ø«eQÉ¨dG  ø««æjôëÑdG  ø«æWGƒª∏d  á«fÉ°ùfE’G  ±hô¶∏d
 ≥∏£æe øeh ,º¡JOGQEG  øY ÉªZQ ∞°SDƒe ™°Vh ≈dEG  ∫ƒ°UƒdG ≈dEG  ±hô¶dG
.ºgô°SCG Üƒ∏bh º¡Hƒ∏b »a áé¡ÑdGh áMôØdG ∫ÉNOEG ≈∏Y ¢ü∏îªdG ¢UôëdG
 (3¢U π«°UÉØàdG)

 øe  »fÉãdG  π°üØdG  èFÉàf  øjôëÑdG  á©eÉL  âæ∏YCG
 øe ôãcCG  èFÉàf ∫É°SQEG  ºJh ,2020-2019 »°SGQódG ΩÉ©dG

 .»fhôàμdE’G ójôÑdG ≥jôW øY ÖdÉW 25200
 QƒàcódG π«é°ùàdGh ∫ƒÑ≤dG ó«ªY ∫ÉªYCÉH ºFÉ≤dG ∫Ébh
 âªJ  èFÉàædG  ∫É`̀°`̀SQEG  á«∏ªY  ¿EG  …QÉ°üfC’G  ídÉ°U  óªëe
 ≈∏Y  ´Ó`̀W’G  áÑ∏£dG  øe  ôÑcC’G  Oó©dG  ´É£à°SGh  ,ìÉéæH
 áÑ∏£dG  øe  π«∏b  Oó`̀Y  êÉàMG  Éª«a  ,É¡fÓYEG  Qƒ`̀a  º¡éFÉàf
 á«ª°SôdG  º¡JÉHÉ°ùM  §«°ûæJ  IOÉYEG  »a  á«æ≤J  IóYÉ°ùe  ≈dEG
 »àdG  èFÉàædG  ≈∏Y  ∫ƒ°üë∏d  ,»`̀fhô`̀à`̀μ`̀dE’G  ójôÑdG  ≈∏Y
 á©eÉL  ≥«Ñ£J  ≥jôW  øY  É¡«∏Y  ´Ó`̀W’G  É°†jCG  ¿ÉμeE’ÉH

 ¿hOƒ`̀j  øjòdG  áÑ∏£dG  ¿ÉμeEÉH  ¿CG  ≈`̀ dEG  QÉ`̀°`̀TCGh  .øjôëÑdG
 23-17 IôàØdG  ∫ÓN ∂dòH  Ö∏£H Ωó≤àdG  º¡éFÉàf  á©LGôe
 øe  ô`̀NBG  âbh  »a  º∏¶àdG  èFÉàf  ø∏©à°Sh  ,2020  ƒ«fƒj
 ÖdÉ£dG  π°UGƒJ  á«ªgCG  …QÉ°üfC’G  .O  ó`̀cCGh  .ô¡°ûdG  Gò`̀g
 ôÑªàÑ°S  »a  ¬àeóN  CGó`̀H  …ò`̀dG  zÖdÉ£dG  áeóN  õcôe{  ™e
 »≤∏J  ≈∏Y  πYÉa  πμ°ûH  áÑ∏£dG  õcôªdG  óYÉ°ùj  PEG  ;2019
 É¡æe  Iô«Ñc  áÑ°ùf  ≥∏©àJ  »àdG  º¡JGQÉ°ùØà°SGh  º¡JÉ¶MÓe
 ∫ƒ°üëdGh  èFÉàædG  ¿Ó`̀YEGh  π«é°ùàdGh  ∫ƒÑ≤dG  äÉ«∏ª©H
 ¥ôW  øe  Oó©H  ∂dPh  ,IOÉª©dG  øe  iô`̀NC’G  äÉeóîdG  ≈∏Y

.»°SÉ«b âbh »a É¡æY áHÉLE’Gh ,π°UGƒàdG

.∂∏ªdG ádÓL |

.óªM øH ô°UÉf ï«°ûdG ƒª°S |

.…QÉ°üfC’G óªëe .O |

٪1 øe π``bCG äÉ«aƒdG áÑ``°ùfh ..¢``Shô«ØdG ø``e »``aÉ©àdG áÑ``°ùf ٪70

.»Øë°üdG ôªJDƒªdG ∫ÓN »Ñ£dG »æWƒdG ≥jôØdG |

 ¿CÉ°ûH  á«HÉ«ædG  ≥«≤ëàdG  áæéd  äQô``̀b
 á«fÉμ°SE’G  äÉÑ∏£∏d  ™jRƒàdG  ô«jÉ©e  ádGóY
 IQGRh  ™`̀e  É`̀¡`̀JÉ`̀YÉ`̀ª`̀à`̀LGh  É`̀¡`̀JGQÉ`̀jR  ≥«∏©J
 É¡∏ªY  ∫Éªμà°SG  »a  QGôªà°S’G  ™e  ¿Éμ°SE’G

.á«HÉ«f ≥«≤ëJ áæé∏c
 ÖéM ¿EG ¢ùeCG É¡d ¿É«H »a áæé∏dG âdÉbh
 á«aÉØ°ûdG  Ωó`̀Yh  äÉeƒ∏©ªdG  ¿Éμ°SE’G  IQGRh
 ÜGƒ`̀æ`̀dG  ¢ù∏ée  AÉ`̀ °`̀†`̀YCG  ™``e  π`̀eÉ`̀©`̀à`̀dG  »``a

 ¬JÉfƒμe  πμH  øjôëÑdG  Ö©°T  ¿ƒ∏ãªj  øjòdG
 ´hô°ûªdG  É¡«∏Y  »æoH  »àdG  º«≤∏d  ∞dÉî oe  lôeCG

.∂∏ªdG ádÓéd »MÓ°UE’G
 ¿Éμ°SE’G IQGRh É¡JƒYO áæé∏dG äOóL Éªc
 ,Ö©°ûdG  »∏ãªe  ™``e  ¿hÉ`̀©`̀ à`̀ dG  AGó````̀HEG  ≈```̀dEG
 äÉØ∏ªdG  ºgCG  øe  ôÑà©j  ∞∏e  »a  É°Uƒ°üNh

.»æjôëÑdG øWGƒªdG ¥QDƒJ »àdG
 ∞≤«°S  øjôëÑdG  Ö©°T  ¿CG  ≈∏Y  äOó°Th

 ∂∏ªdG  ádÓL  IOÉ«b  ™e  ÖæL  ≈`̀dEG  ÉÑæL  ÉªFGO
 Iô«°ùªdGh »MÓ°UE’G ´hô°ûªdG ºYód ióØªdG
 IóMh  ¢ùμ©J  »àdG  ,øjôëÑ∏d  á«WGô≤ªjódG
 ìÉéfEG  ≈∏Y  √QGô`̀ °`̀UEGh  ,»æjôëÑdG  Ö©°ûdG
 CGó`̀Ñ`̀e ΩGô``̀à``̀MGh ,á`̀jQƒ`̀à`̀°`̀Só`̀dG äÉ`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dG
 º`̀gCG  ôÑà©J  »`̀à`̀dG  ,äÉ`̀£`̀∏`̀°`̀ù`̀dG  ø`̀«`̀H  π`̀°`̀ü`̀Ø`̀dG
 ∂∏ªdG  ádÓéd  »MÓ°UE’G  ´hô°ûªdG  äGRÉéfEG

.ióØªdG

É`̀¡`̀JÉ`̀YÉ`̀ª`̀à`̀LG ≥`̀ ∏`̀ ©`̀J á`̀ «`̀ HÉ`̀ «`̀ æ`̀ dG ≥`̀ «`̀≤`̀ë`̀à`̀dG á`̀æ`̀é`̀d
¿hÉ``©àdG Ωó``Y ≈``∏Y É```LÉ`é`à`MG ¿É``μ```°SE’G IQGRh ™```e

.π°VÉØdG OÉ¡L .O |

»fÉãdG  π°üØ∏d  É¡HÓW  èFÉàf  ø∏©J  øjôëÑdG  á©eÉL
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 óªëe  ï«°ûdG  ƒª°S  πÑ≤à°SG
 ¢ù«FQ ÖFÉf áØ«∏N ∫BG  ∑QÉÑe øH
 ô°ü≤H  ¬ÑàμªH  AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée
 ∞jô°T ºJÉM »eÉëªdG á«Ñ«°†≤dG
 áî°ùf √ƒª°S iógCG …òdG »ÑYõdG
 …ò`̀dG ÜÉ`̀à`̀μ`̀dG »`̀a ¬`̀JGô`̀cò`̀e ø`̀e
 IOGQEG  á°üb{  ¿GƒæY  âëJ  √ó`̀YCG
 ¬«a …hô`̀j …ò`̀dGh zπ`̀ eCGh Ωõ`̀Yh
 áØ∏àîªdG  É¡∏MGôeh  ¬JÉ«M  á°üb
 ¬HQÉéJh ,á«æ¡ªdGh É¡æe á°UÉîdG
 IÉeÉëªdG  á`̀dhGõ`̀e  »a  ¬JGôÑNh
 ,á`̀ «`̀ fƒ`̀fÉ`̀≤`̀ dG äGQÉ``̀°``̀û``̀à``̀ °``̀S’Gh
.»dÉªdGh …OÉ°üàb’G ø«YÉ£≤dGh
 Üô``````̀YCG AÉ```̀≤```̀∏```̀ dG ∫Ó```````̀Nh
 øY »``Ñ``Yõ``dG º``JÉ``M »`̀eÉ`̀ë`̀ª`̀dG
 Éªd  ,øjôëÑ∏d  ôjó≤àdGh  ôμ°ûdG
 øe  É¡Ñ©°Th  É`̀¡`̀JOÉ`̀«`̀b  ø`̀e  ¬«≤d
 ¬d É¡æe â∏©Lh ÜÉMôJh IhÉØM

 kGõcôeh ¬àeÉbE’ kÉæWƒe ¬à∏FÉ©dh

 ájQÉ°ûà°S’G  ¬`̀dÉ`̀ª`̀YCG  á°SQÉªªd

.á«fƒfÉ≤dGh

 CÉæg  ¬Ñ«MôJ  ¢Vô©e  »`̀ah

 ∫BG ∑QÉÑe øH óªëe ï«°ûdG ƒª°S

 »ÑYõdG  ºJÉM  »eÉëªdG  áØ«∏N

 ,¬`̀JGô`̀cò`̀e ÜÉ`̀ à`̀ c ¬`̀æ`̀ª`̀°`̀†`̀J É`̀ª`̀H

 ¬JÉ«M Iô«°ùªd √ôjó≤J øY kÉHô©e

 ,äÉMÉéf  øe  É¡dÓN  ¬≤≤M  Éeh

 ¬`̀JÉ`̀eÉ`̀¡`̀ °`̀SEÉ`̀H √ƒ``ª``°``S kGó``«``°``û``e

 IÉ`̀eÉ`̀ë`̀ª`̀dG á`̀æ`̀¡`̀e ô`̀ jƒ`̀£`̀ J »``̀ a

.á«fƒfÉ≤dG äGQÉ°ûà°S’Gh

»ÑYõdG ∞jô°T º``JÉM »eÉë`ª`dG π``Ñ≤à°ù`j ∑QÉÑe øH ó``ªëe

 ÖMÉ°U  äÉ`̀¡`̀«`̀Lƒ`̀à`̀d  kGò`̀«`̀Ø`̀æ`̀J
 øH  áØ«∏N  ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 ,AGQRƒ`̀dG  ¢ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S
 Üƒ≤©j  ø`̀H  º`̀°`̀SÉ`̀H  ¢Sóæ¡ªdG  ΩÉ``̀b
 IQÉ``jõ``H ¿É``̀μ``̀°``̀SE’G ô```̀ jRh ô`̀ª`̀ë`̀dG
 á«©ªH  á«ëdÉ°üdG  á`̀jô`̀≤`̀d  ájó≤ØJ
 ƒ`̀°`̀†`̀Y ∫É``̀ ª``̀ c ø``°``Sƒ``°``S Ö``̀FÉ``̀æ``̀ dG
 π«cƒdG  Qƒ°†ëHh  ,ÜGƒædG  ¢ù∏ée
 äÉ`̀eó`̀î`̀dGh  äÉ°SÉ«°ù∏d  óYÉ°ùªdG
 ,¿Gó«ëdG  ódÉN  QƒàcódG  á«fÉμ°SE’G
 á«fÉμ°SE’G  äÉeóîdG  IQGOEG  ôjóeh
 ¢ù«FQh  ,ôÑªb  »eÉ°S  ¢Sóæ¡ªdG
 IQGRƒ`̀dÉ`̀H  iô`̀≤`̀dG  äGOGó``̀à``̀eG  º°ùb
 ó≤Øàd ∂dPh ,êQOC’G É°VQ ¢Sóæ¡ªdG
 »`̀dÉ`̀gC’ á`̀«`̀fÉ`̀μ`̀°`̀SE’G äÉ`̀LÉ`̀«`̀à`̀M’G
 áMÉàªdG  ¢UôØdG  å`̀ë`̀Hh  ,á`̀jô`̀≤`̀dG
 ó«Øà°ùj  »fÉμ°SEG  ´hô°ûe  ô«aƒàd

.á«ëdÉ°üdG »dÉgCG ¬æe
 ócCG  ájô≤dG  »dÉgCG  ¬FÉ≤d  iódh
 ∞«∏μJ  ¿CG  ôªëdG  º°SÉH  ¢Sóæ¡ªdG
 ájôb  IQÉjõH  AGQRƒ`̀dG  ¢ù«FQ  ƒª°S
 ¢UôM  ió``̀e  ¢ùμ©j  á`̀«`̀ë`̀dÉ`̀°`̀ü`̀dG
 äÉ`̀LÉ`̀«`̀à`̀MG ¢`̀ù`̀ª`̀∏`̀J ≈`̀∏`̀Y √ƒ`̀ª`̀°`̀S
 á«fÉμ°SE’G  Éª«°S’h  ,ø«æWGƒªdG
 ô°üæY  ô``aƒ``J  É`̀gQÉ`̀Ñ`̀à`̀YÉ`̀H  ,É`̀¡`̀æ`̀e
 ºjôμdG  ¢û«©dG  πÑ°Sh  QGô≤à°S’G

.ø«æWGƒª∏d
 è¡f  ¿CG  ô```̀jRƒ```̀dG  ±É````°````VCGh
 øμ°ùdG  ∞∏e  IQGOEG  »`̀a  áeƒμëdG
 ¢ùª∏J  ≈`̀∏`̀Y  ó`̀ª`̀à`̀©`̀j  »`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G

 É¡àªLôJh  ,ø«æWGƒªdG  äÉLÉ«àMG
 ó`̀aQ  »``a  º¡°ùJ  π`̀ª`̀Y  è``eGô``H  ≈```̀dEG
 á`̀∏`̀eÉ`̀°`̀û`̀dG á`̀ jƒ`̀ª`̀ æ`̀ à`̀ dG Iô`̀ «`̀ °`̀ù`̀ª`̀ dG
 á≤£æe  IQÉjR  ¿CG  ÉØ«°†e  ,áμ∏ªªdÉH
 á`̀«`̀JGƒ`̀e á`̀°`̀Uô`̀a ó`̀©`̀J á`̀«`̀ë`̀dÉ`̀°`̀ü`̀dG
 á«fÉμ°SE’G äÉLÉ«àM’G ≈∏Y ´ÓWÓd
 åëH  ó«©°U  ≈∏Y  AGƒ`̀°`̀S  ,ájô≤∏d
 ,á«fÉμ°SE’G  ™jQÉ°ûªdG  ô«aƒJ  ¢Uôa
 á«Ñ∏àd  áÑ°SÉæªdG  §£îdG  á°SGQO  hCG
 ∫ÓN  ø`̀e  á≤£æªdG  »`̀dÉ`̀gCG  äÉÑ∏W
 IQGRh  É`̀gò`̀Ø`̀æ`̀J  »`̀à`̀ dG  ™`̀jQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dG
 ¿óe »a »dÉëdG âbƒdG »a ¿Éμ°SE’G

.IójóédG øjôëÑdG
 ≈`̀ dEG  ô`̀ª`̀ë`̀dG  ¢Sóæ¡ªdG  √ƒ``̀fh
 á«fÉμ°SE’G  äÉLÉ«àM’G  ™«ªL  ¿CG
 èeÉfôH  »a  É¡LGQOEG  ºà«°S  »dÉgCÓd

 áØ∏àîªdG  äGQGOE’G  ∫ÓN  øe  πªY
 äGQGRƒdG ™e ≥«°ùæàdÉHh ,IQGRƒdÉH
 ,ábÓ©dG  äGP  á«eóîdG  äÉ`̀¡`̀é`̀dGh
 πeÉ°T  ô`̀jô`̀≤`̀J  ™```aQ  º`̀à`̀j  ¿CG  ≈`̀∏`̀Y
 ¢Uƒ°üîdG  Gò¡H  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏éªd

.√ƒª°S äÉ¡«LƒJ ≈∏Y AÉæH
 ™«ªL »dƒJ IQGRƒ`̀dG  ¿CG  ó`̀cCGh
 ∞∏àîe  »``̀a  ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG  äÉ`̀Ñ`̀∏`̀W
 »a  á`̀«`̀ª`̀gC’G  áμ∏ªªdG  äÉ`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀e
 ,á`̀«`̀fÉ`̀μ`̀°`̀SE’G è``̀eGô``̀Ñ``̀dGh §`̀£`̀î`̀dG
 ™jô°ùJ  ≈`̀dEG  IQGRƒ``̀dG  ≈©°ùJ  å«M
 ≈∏Y ø``̀WGƒ``̀ª``̀dG  ∫ƒ`̀°`̀ü`̀M Iô``̀«``̀Jh
 ≥jôW øY AGƒ°S ,á«fÉμ°SE’G ¬àeóN
 IQGRƒ``̀ dG  ÉgòØæJ  »`̀à`̀dG  ™jQÉ°ûªdG
 äGQOÉ`̀Ñ`̀e hCG ,Ió`̀jó`̀é`̀dG ¿ó`̀ª`̀dG »`̀a
 »àdG  ¢UÉîdG  ´É£≤dG  ™e  ácGô°ûdG

 ≈∏Y ∫ƒ`̀°`̀ü`̀ë`̀∏`̀d  äÓ`̀jƒ`̀ª`̀ J  ô``aƒ``J
 ,É`̀jGõ`̀e  èeÉfôÑc  º`̀FÓ`̀ª`̀dG  øμ°ùdG
 ∫Gõ`̀J  ’  IQGRƒ````̀dG  ¿CG  ≈``̀ dEG  É`̀gƒ`̀æ`̀e
 äGQOÉÑªdG  øe  ójõªdG  ìôW  ¢SQóJ
 øWGƒª∏d  ô`̀aƒ`̀J  »`̀à`̀dG  á`̀«`̀fÉ`̀μ`̀°`̀SE’G

.á«fÉμ°SE’G ∫ƒ∏ëdG »a ÉYƒæJ
 IQÉjõdG  ∫ÓN  ¥ÉØJ’G  ºJ  óbh
 ájô≤dG  »`̀ dÉ`̀gCG  ™`̀e  AÉ`̀≤`̀d  ó`̀≤`̀Y  ≈`̀∏`̀Y
 IQGRƒdG  ô≤ªH  á∏Ñ≤ªdG  IôàØdG  ∫ÓN
 º¡JÉÑ∏Wh  º¡JÉLÉ«àMG  á©HÉàªd

.á«fÉμ°SE’G
 Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG äó````̀ cCG É`̀¡`̀à`̀¡`̀L ø``̀e
 ¢ù∏ée  ƒ`̀°`̀†`̀Y  ∫É``ª``c  ø`̀°`̀Sƒ`̀°`̀S
 ƒ`̀ª`̀°`̀ù`̀dG  Ö``MÉ``°``U  ¿CG  ÜGƒ```̀æ```̀dG
 ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ô«eC’G  »μ∏ªdG
 ≈∏Y  ¢Uôëj  Ée  kÉªFGO  áØ«∏N  ∫BG

 »a ø«æWGƒªdG äÉLÉ«àMG ¢ùª∏J
 ¿CGh  ,áμ∏ªªdG  äÉ¶aÉëe  ∞∏àîe
 »JCÉj  ø«æWGƒª∏d  øμ°ùdG  ô«aƒJ
 á©aGQ ,√ƒª°S äÉjƒdhCG áeó≤e »a
 ≈dEG ¿Éaô©dGh ôμ°ûdG äÉjBG ≈ª°SCG
 ≈dEG √ƒª°S äÉ¡«LƒJ ≈∏Y √ƒª°S
 ájô≤dG  IQÉ`̀jõ`̀H  ¿É`̀μ`̀°`̀SE’G  ô``̀jRh
 É`̀¡`̀JÉ`̀LÉ`̀«`̀à`̀MG ≈``∏``Y ´Ó``````̀W’Gh

.á«fÉμ°SE’G
 »dÉgCG ƒ∏ãªe ÜôYCG ¬à¡L øe
 ºgôμ°T  ≥«ªY  ø`̀Y  á«ëdÉ°üdG
 ≈∏Y  AGQRƒ```̀dG  ¢ù«FQ  ƒª°S  ≈``dEG
 ¢ùª∏àH  Ió`̀jó`̀ °`̀ù`̀ dG  ¬`̀JÉ`̀¡`̀«`̀Lƒ`̀J
 ,ájô≤∏d  á«fÉμ°SE’G  äÉLÉ«àM’G
 »a ô```̀KC’G ≠`̀dÉ`̀H É`̀¡`̀d ¿É``̀c »`̀à`̀ dGh

.á≤£æªdG »dÉgCG ¢SƒØf

 AGQRƒdG ¢ù«FQ äÉ¡«Lƒàd Gò«ØæJ

zá«ëdÉ°üdG{ »``dÉgC’ á«fÉμ°SE’G äÉ``LÉ«àM’G ó≤Øàj ¿Éμ``°SE’G ô``jRh

 âæH  á≤FÉa  IPÉà°S’G  âcQÉ°T

 áë°üdG  Iô```̀jRh  í`̀dÉ`̀°`̀ü`̀dG  ó«©°S

 ≥aGƒªdG  AÉ``©``HQ’G  ¢`̀ù`̀eCG  ìÉÑ°U
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 AGQRh  áæé∏d  ådÉãdG  »FÉæãà°S’G

 ,¿hÉ©àdG  ¢ù∏ée  ∫hó``̀H  áë°üdG

 ¢Shô«a äGóéà°ùe á°ûbÉæªd ∂dPh

 å«M ,((19-COVID  ÉfhQƒc

 á«°VGôàa’G  á°ù∏édG  »`̀a  ∑QÉ`̀°`̀T

 ∫hO  »`̀a  áë°üdG  AGQRh  á«FôªdG

 è«∏îdG  ∫hó```̀d  ¿hÉ`̀©`̀à`̀ dG  ¢ù∏ée

.á«Hô©dG

 ´É```̀ª```̀à```̀L’G á`````̀jGó`````̀H »```````ah

 ¿ƒ©ªàéªdG  ø`̀ª`̀K  »`̀FÉ`̀æ`̀ã`̀à`̀°`̀S’G

 ∫hó``H  á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG  äGQGRh  ¢`̀Uô`̀M

 áëaÉμe  ≈`̀∏`̀Y  ¿hÉ``©``à``dG  ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e

 π`̀c ™````̀e π```̀eÉ```̀©```̀à```̀dGh ¢```̀Vô```̀ª```̀dG

 áeÓ°S  øª°†j  ÉªH  äGóéà°ùªdG

 ∫hó``̀H ø`̀«`̀ª`̀«`̀≤`̀ª`̀dGh ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG

 äÉjƒà°ùe ≈∏YCÉH º¡©àªJh è«∏îdG

 ´ÉªàL’G  ¢Vô©à°SGh  .áë°üdG

 ∫hó``̀H  á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG  AGQRh  äGQGô`````̀b

 ≥«°ùæàdG øe Rõ©J »àdGh ¢ù∏éªdG

 ,AÉ`̀°`̀†`̀YC’G  ∫hó``̀dG  ø«H ¿hÉ`̀©`̀à`̀dGh

 äGô`̀Ñ`̀î`̀dG ∫OÉ``̀Ñ``̀J â`̀æ`̀ª`̀°`̀†`̀J ó```̀bh

 ø«H  äÉeƒ∏©ªdGh  ä’ƒcƒJhôÑdGh

 äÉYÉªàLG èFÉàfh ,AÉ°†YC’G ∫hódG

 ∫hó``̀H  á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG  äGQGRh  AÓ```̀ ch

 ´ƒ°Vƒe  ≈``̀dEG  á`̀aÉ`̀°`̀VEG  ,¢ù∏éªdG

 OGó©à°S’G §£îd »é«∏îdG π«dódG

.íFGƒédGh áÄHhCÓd áHÉéà°S’Gh

 Iô``̀ jRh â`̀æ`̀«`̀H É`̀¡`̀Ñ`̀fÉ`̀L ø``̀eh

 Iô``̀«``̀Ñ``̀μ``̀dG Oƒ```̀¡```̀é```̀ dG á``̀ë``̀ °``̀ü``̀ dG

 Ö`̀MÉ`̀°`̀U IOÉ``«``≤``H á`̀∏`̀ °`̀UGƒ`̀à`̀ª`̀ dGh

 øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG

 ÖFÉf  ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM

 ∫hC’G  Ö``̀FÉ``̀æ``̀dG  ≈```̀∏```̀YC’G  ó``̀FÉ``̀≤``̀dG

 »àdGh  AGQRƒ````dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd

 á¡LGƒe  »a  ìÉéæ∏d  GõμJôe  âfÉc

 πμa (19-ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«a

 óMGƒdG ≥jôØdG ìhôH ¬≤«≤ëJ ºJ Ée

 áë°U  ßØM  »a  ô«Ñc  πμ°ûH  º¡°SCG

 »a ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG áeÓ°Sh

.øjôëÑdG áμ∏ªe

 ´É```̀ ª```̀ à```̀L’G ΩÉ````̀ à````̀N »```````̀ ah

 áë°üdG  AGQRh  ócCG  ób  »°VGôàa’G

 QGôªà°SG  ¿hÉ©àdG  ¢ù∏ée  ∫hó`̀H

 ¢`̀Shô`̀ «`̀ Ø`̀ dG á`̀ë`̀aÉ`̀μ`̀ª`̀ d Oƒ``̀¡``̀é``̀dG

 ÉªH  äGóéà°ùªdG  πc  ™e  πeÉ©àdGh

 ø«æWGƒªdG  á`̀aÉ`̀c  áeÓ°S  øª°†j

 º¡©àªJh ,è«∏îdG ∫hóH ø«ª«≤ªdGh

 ø«æªãe ,áë°üdG  äÉjƒà°ùe ≈∏YCÉH

 Ωƒ≤j  »àdG  IQÉÑédG  Oƒ¡édG  ™«ªL

 »ë°üdG  ´É`̀£`̀≤`̀ dG  ƒÑ°ùàæe  É`̀¡`̀H

 º¡àªgÉ°ùeh  ¢ù∏éªdG  ∫hO  »`̀a

 QÉ°ûàfG  ø`̀e  ó`̀ë`̀dG  »`̀a  á°Sƒª∏ªdG

.¢Shô«ØdG

ø««é«∏îdG É¡FGô¶æd »FÉæãà°S’G ´ÉªàL’G »a ∑QÉ°ûJ áë°üdG IôjRh

 âæH  »e  áî«°ûdG  â∏Ñ≤à°SG  ,∑ôà°ûªdG  πª©dG  õjõ©J  QÉ`̀WEG  »a
 ¢ùeCG É¡Ñàμe »a QÉKB’Gh áaÉ≤ã∏d øjôëÑdG áÄ«g á°ù«FQ áØ«∏N ∫BG óªëe
 …QÉ≤©dG QÉªãà°SÓd øjôëÑdG ácô°ûd …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG ¢†qjô©dG ø«eCG

.ø«ÑfÉédG ø«H Ée ≥«°ùæàdGh ¿hÉ©àdG πÑ°S åëÑd ∂dPh ,(áeGOEG)
 RôHCG AÉ≤∏dG ∫ÓN áØ«∏N ∫BG óªëe âæH »e áî«°ûdG â°Vô©à°SGh
 ,áeGóà°ùªdG á«ªæàdG ∫Éée »a QÉKB’Gh áaÉ≤ã∏d øjôëÑdG áÄ«g ™jQÉ°ûe
 …QÉ≤©dG  ôjƒ£àdG  ácôëH  AÉ≤JQ’G  »a  á`̀eGOEG  ácô°T  Oƒ¡éH  Ió«°ûe
 ájQÉª©ªdG  ™jQÉ°ûªdGh  »aÉ≤ãdG  πª©∏d  ôªà°ùªdG  É¡ªYOh  øjôëÑdG  »a

.á«XÉØëdG
 øjôëÑdG  áÄ«g  á«é«JGôà°SÉH  ¢†qjô©dG  ø«eCG  OÉ°TCG  ¬ÑfÉL  øe
 á«KGôàdG  äÉÑ°ùàμªdG  ≈∏Y  ®ÉØëdG  »a  É¡«YÉ°ùeh  QÉ``̀KB’Gh  áaÉ≤ã∏d
 ≈∏YCG  ≥«≤ëàd  ºFGódG  √OGó©à°SG  øY  É kHô©e  ,áμ∏ªªdÉH  ájQÉ°†ëdGh
 ∑GôëdG  ô«N  ¬«a  Éªd  ø«ÑfÉédG  ø«H  ≥«°ùæàdGh  ¿hÉ©àdG  øe  iƒà°ùe

.IOó©àªdG ¬à£°ûfCGh ¬©jQÉ°ûeh »aÉ≤ãdG

áeGOE’ …ò``«Øæà`dG ¢``ù«`Fô`dG ™``e å``ë`Ñ`J »```e á``î`«°ûdG
»`̀aÉ`̀≤`̀ã`̀dG π`̀ª`̀©`̀dÉ`̀H AÉ`̀ ≤`̀ JQÓ`̀ d ¿hÉ`̀ ©`̀ à`̀ dG QGô`̀ ª`̀ à`̀ °`̀ SG

 øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  å©H
 áÄæ¡J  á«bôH  ,ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y
 ájQƒ¡ªL  ¢ù«FQ  Qƒ`̀a  »``̀fGO  ¢ù«FôdG  áeÉîa  ≈``̀dEG

.√OÓÑd »æWƒdG ó«©dG iôcP áÑ°SÉæªH ∂dPh ,π`°û«°S
 øH  áØ«∏N  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  å©Hh
 ≈dEG  áÄæ¡J  á«bôH  ,AGQRƒ`̀dG  ¢ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S
 ,π°û«°S  ájQƒ¡ªL  ¢ù«FQ  Qƒa  »fGO  ¢ù«FôdG  áeÉîa

.√OÓÑd »æWƒdG ó«©dG iôcP áÑ°SÉæªH ∂dPh
 AGQRƒdG ¢ù«FQ »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U å©H Éªc 
 ¿ƒàjô«e  âæ°ùæ«a  ó«°ùdG  ≈`̀dEG  á∏KÉªe  áÄæ¡J  á«bôH

.π°û«°S ájQƒ¡ªL ¢ù«FQ ÖFÉf
 øH ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U å©Hh
 ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG  óªM
 áeÉîa ≈dEG áÄæ¡J á«bôH AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G
 ∂dPh  ,π`°û«°S  ájQƒ¡ªL  ¢ù«FQ  Qƒa  »fGO  ¢ù«FôdG

.√OÓÑd »æWƒdG ó«©dG iôcP áÑ°SÉæªH
 ÖFÉf ó¡©dG »dh »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U å©H Éªc
 AGQRƒdG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG
 ¿ƒàjô«e  âæ°ùæ«a  ó«°ùdG  ≈`̀dEG  á∏KÉªe  áÄæ¡J  á«bôH

.π°û«°S ájQƒ¡ªL ¢ù«FQ ÖFÉf

 ó`̀¡`̀©`̀dG »````̀dhh AGQRƒ``````̀ dG ¢``ù``«``FQh ∂`̀ ∏`̀ ª`̀ dG
π`̀°`̀û`̀«`̀°`̀ù`̀d »``̀ æ``̀ Wƒ``̀ dG ó``̀«``̀©``̀dÉ``̀H ¿ƒ``̀Ä``̀æ``̀¡``̀j

 »fÉjõdG  ó`̀°`̀TGQ  ø`̀H  ∞«£∏dGóÑY  Qƒ`̀à`̀có`̀dG  ≈≤∏J
 ó«°ùdG  øe  É k«ØJÉg  ’É°üJG  ,¢`̀ù`̀eCG  ,á«LQÉîdG  ô`̀jRh
 á«Hô©dG ô°üe ájQƒ¡ªL á«LQÉN ôjRh …ôμ°T íeÉ°S

.á≤«≤°ûdG
 äÉbÓ©dG QÉ°ùe ¢VGô©à°SG ∫É°üJ’G ∫ÓN ºJ óbh
 ájQƒ¡ªLh  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ø«H  Ió«WƒdG  á`̀jƒ`̀NC’G
 õ«ªàªdG  iƒà°ùªdÉH  øjó«°ûe  ,á≤«≤°ûdG  á«Hô©dG  ô°üe
 ø«Ñ©°ûdGh  øjó∏ÑdG  ø«H  äÉbÓ©dG  ∂∏J  √ó¡°ûJ  …ò`̀dG

 ,äÉjƒà°ùªdG ∞∏àîe ≈∏Y AÉªfh Qƒ£J øe ø«≤«≤°ûdG
.ø«≤«≤°ûdG øjó∏ÑdG »JOÉ«b äÉ¡«LƒJ πX »a

 ô¶ædG  äÉ¡Lh  ∫OÉÑJ  ∫É°üJ’G  ∫Ó`̀N  iô`̀L  Éªc
 ,á`̀«`̀ª`̀«`̀∏`̀bE’G äGó`̀é`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dGh äGQƒ`̀£`̀à`̀ dG ô``̀NBG ∫ƒ``̀M
 ∑ôà°ûªdG ΩÉªàg’G äGP ÉjÉ°†≤dG RôHCG ∫ƒM åMÉÑàdGh
 Ée πc »a ∑ôà°ûªdG ≥«°ùæàdGh ¿hÉ©àdG õjõ©J πÑ°Sh
 øeÉ°†àdG õjõ©Jh ácôà°ûªdG ídÉ°üªdG áeóN ¬fCÉ°T øe

.»Hô©dG

 …ô``°``ü``ª``dG  √ô``̀ «``̀ ¶``̀ f  ™```̀ e  å``̀ ë``̀ Ñ``̀ jh  ..
á``̀ «``̀ FÉ``̀ æ``̀ ã``̀ dG äÉ`````̀bÓ`````̀©`````̀dG QÉ````°````ù````e

 AÉ```̀Ñ```̀WC’G á`̀«`̀©`̀ª`̀L â`̀Ø`̀ °`̀û`̀c
 ¿Ó`̀YEG  º`̀J  ¿EG  É`̀e  ¬``fCG  á«æjôëÑdG
 »æjôëÑdG Ö«Ñ£∏d Ωƒj ¢ü«°üîJ
 AGQRƒ```̀ dG  ¢ù∏ée  á°ù∏L  ∫Ó``̀N
 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  á°SÉFôH  GôNDƒe
 ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ô«eC’G  »μ∏ªdG
 ≈àM  ¢ù∏éªdG  ¢ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG
 πFÉ°SôdGh  ä’É`̀°`̀ü`̀J’G  âàaÉ¡J
 É¡«∏Y  ø«ªFÉ≤dGh  á«©ªédG  ≈∏Y
 ,áeÉY äÉ«°üî°Th ø«dhDƒ°ùe øe
 ô«Ñc OóY øe ójóëàdG ¬Lh ≈∏Yh
 øY Gƒ``Hô``YCG ø`̀jò`̀dG AÉ``Ñ``WC’G ø`̀e
 ¢ù«FQ  ƒª°ùd  ºgôjó≤Jh  ºgôμ°T
 áªjôμdG IQOÉÑdG √òg ≈∏Y AGQRƒdG

.√ƒª°S øe
 á«©ªédG  ô`̀°`̀S  ø``«``eCG  ∫É```̀bh
 GOó`̀Y  ¿EG  ∫ÉªcƒH  QGõ``f  QƒàcódG
 øY É°†jCG GƒHôYCG AÉÑWC’G øe Gô«Ñc
 ácQÉ°ûª∏d  º¡°SÉªMh  ºgOGó©à°SG
 AGQRƒ`̀dG  ¢ù«FQ  ƒª°S  IõFÉL  »a
 ø««æjôëÑdG  AÉ```Ñ```WC’G  º`̀jô`̀μ`̀à`̀d

 åëÑdG  ä’É`̀é`̀e  »`̀a  øjõ«ªàªdG

 º¡°ùj  É`̀ª`̀H  ,»`̀Ñ`̀£`̀ dGh  »`̀LÓ`̀©`̀dG

 øjôëÑdG  áμ∏ªe  áfÉμe  õjõ©J  »a

 »a  É«ª∏Y  áeó≤àªdG  ∫hó``̀dG  ø«H

 á«Yƒf  øe  Rõ©jh  ,∫ÉéªdG  Gò`̀g

 á`̀«`̀LÓ`̀©`̀dG äÉ``̀eó``̀î``̀dG IOƒ`````̀Lh

 »a  º«≤ªdGh  øWGƒª∏d  áeó≤ªdG

.øjôëÑdG áμ∏ªe
 á«©ªL ¿G ∫ÉªcƒH .O ±É°VCGh
 ≈∏Y  π©ØdÉH  πª©dG  äCGóH  AÉÑWC’G
 πjƒëJ  πLCG  øe  Oƒ¡édG  ≥«°ùæJ
 »æjôëÑdG  Ö«Ñ£dG  Ωƒj  áÑ°SÉæe
 AGQRƒ```dG  ¢ù«FQ  ƒª°S  Iõ`̀FÉ`̀Lh
 πªY  èeÉfôH  ≈dEG  AÉÑWC’G  ºjôμàd
 äGAÉ``̀≤``̀dh äGQhÉ``̀°``̀û``̀e ø`̀ª`̀°`̀†`̀à`̀j
 ™e  ¿hÉ©àdÉHh  ó©H  øY  äGhó`̀fh
 ≥«°ùæJ ±ó¡H AÉcô°ûdG øe ójó©dG
 äÉjÉ¨dG  ≥«≤ëJ πLCG  øe  Oƒ¡édG
 ,á«dÉ©ØdG  √ò``̀g  ø`̀e  IOƒ`̀°`̀û`̀æ`̀ª`̀dG
 ¢ù«FQ ƒª°S äÉ©∏£J ≥≤ëj ÉªHh

.»æjôëÑdG Ö«Ñ£dG øe AGQRƒdG
 AÉ`̀Ñ`̀WC’G  á«©ªL  ¿G  ™`̀HÉ`̀Jh
 ¢ü«°üîJ  ìôà≤ªH  âeó≤J  ÉeóæY
 âª°SQ  »æjôëÑdG  Ö«Ñ£∏d  Ωƒ`̀j
 √ò`̀g  ò«Øæàd  π`̀ª`̀Y  á`̀£`̀N  º`̀dÉ`̀©`̀e
 ≥«∏j  …ò```̀ dG  π`̀μ`̀°`̀û`̀dÉ`̀H  á`̀«`̀dÉ`̀©`̀Ø`̀dG
 Ö«Ñ£dG »fÉØJh ¢UÓNEGh AÉ£©H

.¬∏ªY »a »æjôëÑdG

:AÉÑWC’G á«©ªL

¢ù«FQ  ƒ`̀ª`̀°`̀S  ¿hô`̀μ`̀ °`̀û`̀j  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀ dG  AÉ``̀ Ñ``̀WCG
º``¡d  »``æ`Wh  Ωƒ```j  ¢``ü«`°ü`î`J  ≈``∏Y  AGQRƒ``dG

.∫ÉªcƒH QGõf .O |

ÜÉjO ó«dh :Öàc
 ÜGƒ``̀æ``̀ dG ø```̀e Oó````̀Y Ωó``̀≤``̀ J

 ΩÉ«b  ¿CÉ`̀ °`̀û`̀H  á`̀Ñ`̀Zô`̀H  ìGô`̀ à`̀ bÉ`̀ H

 çÉëHCG  õcôe  AÉ°ûfEÉH  áeƒμëdG

 ,á`̀Ä`̀HhC’Gh  ¢`̀VGô`̀eC’G  áëaÉμªd

 óLƒj ’ áμ∏ªªdG ¿ƒc ≈dEG Gô¶f

 ¢ü°üîàe  õ`̀ cô`̀e  É`̀«`̀dÉ`̀M  É`̀¡`̀H

 »`̀Ñ`̀£`̀dG »`̀ã`̀ë`̀Ñ`̀ dG π``ª``©``dG »```a

 »àdG  á«ª∏©dG  äÉ°SGQódG  ™°Vƒd

 êÓ©dG  ¥ô`̀W  É¡æe  ¢ü∏îà°ùj

 á¡LGƒªd  áÑ°SÉæªdG  á```̀jhOC’Gh

 äÉ``̀°``̀Shô``̀«``̀Ø``̀dGh ¢`````̀VGô`````̀eC’G

 ¬H ∫ƒ`̀ª`̀©`̀e ƒ``g É`̀ª`̀c á`̀ã`̀jó`̀ë`̀dG

 ájÉªëdh  ,∫hó``̀dG  øe  ô«ãc  »a

 ¢VGôeC’G  QÉ£NCG  øe  ™ªàéªdG

 .áÄHhC’Gh
 ƒ`̀eó`̀≤`̀e ÜGƒ````̀æ````̀dG ó```````̀cCGh
 ó```̀ª```̀MCG{ á``̀ Ñ``̀ Zô``̀ H ìGô`````̀ à`````̀ b’G
 ,ó`````̀ jGR »``̀ ∏``̀ Y ,…QÉ`````̀°`````̀ü`````̀fC’G
 óªëe  ,ÜÉ``̀£``̀M  ¥GRô```̀dGó```̀Ñ```̀Y
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¿CG  zOƒªMƒH
 á«æWƒdG á«Ñ£dG QOGƒμdÉH ôNõJ
 ∫Gƒ``̀W É`̀¡`̀JAÉ`̀Ø`̀c â`̀à`̀Ñ`̀KCG »`̀ à`̀ dG
 áeRC’G  ó©Hh á≤HÉ°ùdG  äGƒæ°ùdG
 É¡H  Ö`̀Ñ`̀°`̀ù`̀J  »``̀à``̀dG  á`̀ «`̀ª`̀ dÉ`̀©`̀ dG
 ÉªH âÑK »àdGh ÉfhQƒc ¢Shô«a
 øjôëÑdG ¿CG ∂°û∏d ’Éée ´ój ’
 iƒà°ùe  ≈∏Y  á«ÑW  QOGƒ`̀c  É¡H
 IQó≤dG  É¡jódh  IAÉØμdG  øe  ∫ÉY
 ºd  »àdG  äÉ`̀eRC’G  á¡LGƒe  ≈∏Y
 øe  ô«ãμdG  É¡à¡LGƒe  ™£à°ùJ

 õcGôe  É¡H  ó`̀Lƒ`̀j  »`̀à`̀dG  ∫hó``̀dG

.áÄHhC’G áëaÉμªd çÉëHCG

 ƒH  óªëe  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG  QÉ`̀ °`̀ TCGh

 QÉ`̀Ñ`̀NCG{``̀ d  íjô°üJ  »`̀a  Oƒ`̀ª`̀M
 ±hô``¶``dG  ¿CG  ≈```̀ dEG   zè`̀«`̀∏`̀î`̀ dG
 øjôëÑdG  ¿CG  âë°VhCG  áægGôdG
 πãe AÉ`̀ °`̀ û`̀ fEG  äÉ`̀eƒ`̀≤`̀e  ∂`̀∏`̀à`̀ª`̀J
 ΩGƒ`̀b  ¿EG  å«M  ,õ`̀cGô`̀ª`̀dG  √ò`̀g
 õμJôj  á«°SÉ°SC’G  õcGôªdG  ∂∏J
 ø«°ü°üîàªdG  AÉ`̀ª`̀∏`̀©`̀dG  ≈`̀∏`̀Y
 ¿ƒeƒ≤j  ø`̀jò`̀ dG  øjõ«ªàªdGh
 á``̀°``̀SGQó``̀dGh å`̀ë`̀ Ñ`̀ dG á`̀«`̀∏`̀ª`̀©`̀H
 á`̀Ä`̀HhC’Gh  ¢`̀VGô`̀eC’G  áëaÉμªd
 ¿ƒ©«£à°ùjh  ¿hOƒLƒe  ºgh
 ø«°ü°üîàªdG  øe  ≥jôa  IOÉ«b
 ¢VGôeC’Gh á«FÉbƒdG áë°üdG »a
 áfÉ©à°S’G  á«fÉμeEG  ™e  ájó©ªdG
 Gò`̀g »`̀ a á`̀«`̀ª`̀dÉ`̀©`̀dG äGô`̀Ñ`̀î`̀dÉ`̀H

 .ôeC’G ájGóH »a ∫ÉéªdG

áÄHhC’Gh ¢VGôeC’G áëaÉμªd çÉëHCG õcôe AÉ°ûfEÉH á«HÉ«f äÉÑdÉ£e

.OƒªM ƒH óªëe |

 ∞«£∏dGóÑY  QƒàcódG  iôLCG
 ô````̀jRh »```̀fÉ```̀ jõ```̀ dG ó````̀°````̀TGQ ø````̀H
 É k«ØJÉg  k’É°üJG  ,¢ùeCG  á«LQÉîdG
 π°ü«a ô«eC’G ƒª°ùdG ÖMÉ°U ™e
 Oƒ©°S  ∫BG  ¬∏dGóÑY  øH  ¿ÉMôa  øH
 á«Hô©dG  áμ∏ªªdG  á«LQÉN  ô`̀jRh

.á≤«≤°ûdG ájOƒ©°ùdG
 åëH ∫É``̀°``̀ü``̀J’G  ∫Ó```̀N º``̀J
 á`̀î`̀°`̀SGô`̀dG á``̀jƒ``̀NC’G äÉ`̀bÓ`̀©`̀ dG
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  ø`̀«`̀H  á`̀ª`̀FÉ`̀≤`̀dG
 ájOƒ©°ùdG  á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG  áμ∏ªªdGh
 »a Iƒbh áfÉàe øe ¬H õ«ªàJ Éeh
 á«eÉ°ùdG  ájÉYôdGh  ΩÉªàg’G  πX
 ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  ¿ód  øe
 áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG
 ¬`̀«`̀NCGh ,ió`̀Ø`̀ª`̀dG OÓ`̀Ñ`̀ dG π`̀gÉ`̀Y

 ∂∏ªdG  ø«Øjô°ûdG  ø«eôëdG  ΩOÉN
 Oƒ©°S ∫BG  õjõ©dG  óÑY øH ¿Éª∏°S

.ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªªdG ∂∏e
 åëH ∫É°üJ’G ∫ÓN ºJ Éªc
 ≥«°ùæàdGh  ¿hÉ©àdG  õjõ©J  πÑ°S

 ÉªH  áaÉc  Ió©°UC’G  ≈∏Y  »FÉæãdG
 ácôà°ûªdG  äÉ`̀Mƒ`̀ª`̀£`̀dG  »`̀Ñ`̀∏`̀j
 ,ø«≤«≤°ûdG  ø«Ñ©°ûdGh  øjó∏Ñ∏d
 äGQƒ```̀£```̀ J ≈``````dG á```̀ aÉ```̀ °```̀VE’É```̀ H

.´É°VhC’G

…Oƒ`̀ ©`̀ °`̀ ù`̀ dG √ô``̀«``̀¶``̀fh á``̀«``̀LQÉ``̀î``̀dG ô````̀ jRh
∑ô``à°ûªdG ¿hÉ``©`àdG õ``jõ©`J π```Ñ`°S ¿É````ã`ë`Ñ`j
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 ¿hDƒ°Th  ∫É¨°TC’G  ôjRh  ø∏YCG

 »fGôª©dG  §«£îàdGh  äÉ`̀jó`̀∏`̀Ñ`̀dG

 ∞∏N  ¬∏dGóÑY  øH  ΩÉ°üY  ¢Sóæ¡ªdG

 ø««æjôëÑdG  áaÉμd  kGQƒ``a  ìÉª°ùdG

 …ôëH ó«°U ¢ü«NGôJ º¡jód øjòdG

 zÆô`̀Ø`̀à`̀e ô`̀«`̀Z QÉ`̀ë`̀H {```̀H á`̀ahô`̀©`̀e

 §HGƒ°†∏d  kÉ≤ah  ó«°üdG  á°SQÉªªH

 Gòg  »`̀a  É¡H  ∫ƒª©ªdG  á`̀ª`̀¶`̀fC’Gh

.¢Uƒ°üîdG

 QÉ```WEG »```a{ ¬```̀fEG ∞`̀∏`̀N ∫É```̀bh

 IQGRƒ``̀dG  ø«H  ôªà°ùªdG  ≥«°ùæàdG

 IhôãdGh  áYGQõdG  ádÉch  »a  á∏ãªe

 πMGƒ°ùdG  ôØN  IOÉ`̀«`̀bh  ájôëÑdG

 É¡H  ∫ƒª©ªdG  áª¶fC’Gh  ø«fGƒ≤dG  ΩÉμMCG  PÉØfEG  ¿CÉ°ûH  á«∏NGódG  IQGRƒ`̀H

 Qô≤J ,øjôëÑdG áμ∏ªªd á«ª«∏bE’G √É«ªdG πNGO …ôëÑdG ó«°üdG º«¶æJ ¿CÉ°ûH

.zó«°üdG á°SQÉªªH kGQƒa º¡d ìÉª°ùdG

 Gò¡H  »≤«°ùæJ  ´ÉªàLG  ó≤Y  ó©H  AÉ`̀L  QGô`̀≤`̀dG  Gò`̀g  ¿CG  ≈``dEG  QÉ`̀ °`̀TCGh

 π«Ñf  QƒàcódG  ájôëÑdG  IhôãdGh  áYGQõ∏d  IQGRƒdG  π«ch  ø«H  ¢Uƒ°üîdG

 ¬∏dGóÑY  AÓY  …ôëH  øcQ  AGƒ∏dG  πMGƒ°ùdG  ôØN  óFÉbh  íàØdGƒHCG  óªëe

.…OÉ«°S

 ócCG  ,zÆôØàe  ô«Z  QÉëH{  IÉª°ùªdG  ó«°üdG  ¢ü«NGôàH  ≥∏©àj  Éª«ah

 á°SQÉªªd  ø««æjôëÑ∏d  ¬ëæe  ºàj  ¢ü«NGôàdG  øe  ´ƒædG  Gòg  ¿CG  ôjRƒdG

 IóYÉ°ùe  É¡ªgCG  ,áæ«©e  §HGƒ°Vh  äÉWGôà°T’  kÉ`̀≤`̀ah  …ôëÑdG  ó«°üdG

 º¡«∏Y ºàëJ ±hôX º¡jód  øªe hCG  ø°ùdG  QÉÑc  øe ø«aôàëªdG  øjOÉ«°üdG

 ,…ôëÑdG ó«°üdG á°SQÉªe AÉæKCG áæ«Ø°ùdG ô¡X ≈∏Y º¡HQÉbCG º¡©e ¿ƒμj ¿CG

 ádÉªY º¡jód ¢ù«d øjòdG ¢üNôdG »∏eÉM ø«aôàëªdG IQÉëÑdG ≈dEG áaÉ°VE’ÉH

.á«ÑæLCG

 ó¡L  π«∏≤J  ƒëf  IQGRƒ``̀dG  á«é«JGôà°SG  ≥«≤ëJ  QÉ`̀WEG  »a  ¬`̀fCG  ó`̀cCGh

 Gòg  »a  áeƒμëdG  ¬Lƒàd  kÉ≤ah  ájôëÑdG  áÄ«ÑdG  ≈∏Y  á¶aÉëª∏d  ó«°üdG

 ≈∏Y  πMGƒ°ùdG  ôØN  IOÉ«b  ™e  ´ÉªàL’G  ∫ÓN  ¥ÉØJ’G  ºJ  ,¢Uƒ°üîdG

 äÉWGôà°T’  kÉ≤ah  ¢ü«NGôàdG  øe  ´ƒædG  Gòg  QGó°UE’  IójóL  á«dBG  ™°Vh

 áë∏°üªdG  ≥≤ëj  ÉªHh  ¿ƒfÉ≤dG  ΩÉμMCG  ∞dÉîj  ’  ÉªHh  áæ«©e  §HGƒ°Vh

.áeÉ©dG

 QÉ``̀WEG  »`̀a  »`̀JCÉ`̀ J  á«≤«°ùæàdG  äGƒ`̀£`̀î`̀dG  √ò``̀g  ¿CG  ∞`̀∏`̀N  í``̀°``̀VhCGh

 ó«°üdG ∫Éée »a ∫ƒNó∏d ø««æjôëÑdG ™«é°ûJ ƒëf IQGRƒdG á«é«JGôà°SG

 á«é«JGôà°SG ≥«≤ëàd áª¡ªdG ájƒ«ëdG äÉYÉ£≤dG øe ôÑà©j …òdGh ,…ôëÑdG

 øjôëÑdG áμ∏ªªd ΩGóà°ùªdG »æWƒdG »FGò¨dG øeC’G »a áªgÉ°ùª∏d IQGRƒdG

 øY kÓ°†a ,»æWƒdG »FGò¨dG øeCÓd ióØªdG ∂∏ªdG ádÓL IQOÉÑe Aƒ°V »a

 èeÉfôH π«©Øàd áeRÓdG äÉÑ«JôàdG ™°Vh π«Ñ°S »a Iôªà°ùªdG Oƒ¡édG ∫òH

 ø«fGƒ≤∏d  kÉ≤ÑW √ò«Øæàd  AGQRƒdG  ¢ù∏ée ¬Lh …òdG  z»æjôëÑdG  IòNƒædG{

 ¿CÉ°ûH 2002 áæ°ùd (20) ºbQ ¿ƒfÉ≤H Ωƒ°SôªdG ΩÉμMCG á°UÉîHh ,áª¶fC’Gh

.ájôëÑdG IhôãdG ájÉªMh ∫Ó¨à°SGh ó«°U º«¶æJ

 πMGƒ°ùdG  ôØN  IOÉ«≤d  ôjó≤àdGh  ôμ°ûdG  πjõéH  ∞∏N  ôjRƒdG  Ωó≤Jh

 áë∏°üe  ¬«a  Éªd  ájôëÑdG  IhôãdGh  áYGQõdG  ádÉch  ™e  ôªà°ùªdG  É¡fhÉ©àd

.øWƒdG Gòg

 ô``«Z  IQÉ``ëÑ∏d  GQƒ``a  ìÉ``ª°ùdG
ó``«°üdG á``°SQÉªªH ø``«ZôØàªdG

.∫É¨°TC’G ôjRh | 

 øH  ô°UÉf  ï«°ûdG  ƒª°S  Qó`̀°`̀UCG
 ∂∏ªdG  ádÓL  πãªe  áØ«∏N  ∫BG  óªM
 ÜÉÑ°ûdG  ¿hDƒ°Th á«fÉ°ùfE’G  ∫ÉªYCÓd
 ¢ù«FQ  »`̀æ`̀Wƒ`̀dG  ø````eC’G  QÉ°ûà°ùe
 á«μ∏ªdG  á°ù°SDƒªdG  AÉ`̀æ`̀eCG  ¢ù∏ée
 √ƒª°S äÉ¡«LƒJ ,á«fÉ°ùfE’G ∫ÉªYCÓd
 á©HÉàªdGh  ≥«°ùæàdG  áæé∏d  áªjôμdG
 ™jRƒàH  á«æ©ªdG  zô«N  Éæ«a{  á∏ªëd
 øªe ø`̀«`̀eQÉ`̀¨`̀dG º`̀Yó`̀d äGó`̀YÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG
 øe  á«FÉ°†b  ΩÉ`̀μ`̀MCG  º¡≤ëH  Qó`̀°`̀U
 øª°V  ø`̀jô`̀ã`̀©`̀à`̀ª`̀dGh  ø`̀jô`̀°`̀ù`̀©`̀ª`̀dG
 ™e ¿hÉ`̀©`̀à`̀dÉ`̀H ô`̀«`̀N π`̀YÉ`̀a ´hô`̀°`̀û`̀e
 ∫ó`̀©`̀dG  IQGRhh  á`̀«`̀∏`̀NGó`̀dG  IQGRh

.±ÉbhC’Gh á«eÓ°SE’G ¿hDƒ°ûdGh
 ƒª°S  ìô°U  áÑ°SÉæªdG  √ò`̀¡`̀Hh
 ¬fCÉH áØ«∏N ∫BG óªM øH ô°UÉf ï«°ûdG
 ø«æWGƒªdG  ºYód  ¬«LƒàdG  Gòg  »JCÉj
 Qó°U  øªe  ø«eQÉ¨dG  ø««æjôëÑdG
 øjô°ù©ªdG øe á«FÉ°†b ΩÉμMCG º¡≤ëH
 G kôjó≤Jh  AGóàbG  ∂dPh  ,øjôã©àªdGh
 äGQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀dGh  ∞bGƒªdÉH  G kRGõ``̀à``̀YGh
 ÖMÉ°U  Iô°†M  …ó«°ùd  á«fÉ°ùfE’G
 ≈°ù«Y  ø``̀H  ó`̀ª`̀M  ∂`̀∏`̀ ª`̀ dG  á``dÓ``é``dG
 ,ió`̀Ø`̀ª`̀dG  OÓ``Ñ``dG  π`̀gÉ`̀Y  áØ«∏N  ∫BG
 áeƒμëdG  πÑb  øe  áªjôμdG  Oƒ¡édGh
 ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U IOÉ«≤H

 ¢ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N
 Oƒ`̀¡`̀é`̀dG ™``̀e É`̀ k«`̀°`̀TÉ`̀ª`̀Jh ,AGQRƒ``````̀dG
 IOÉ«≤H  zøjôëÑdG  ≥jôa{`d  á«æWƒdG
 ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U …ó«°S
 ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S
 ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈`̀∏`̀YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf
 ≈≤∏J »àdGh ,AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd
 ,G kô«Ñc  É k«©ªàée  É kHhÉéJh  G kôjó≤J
 øe  óë∏d  Iô`̀«`̀Ñ`̀μ`̀dG  Oƒ`̀¡`̀é`̀dG  øª°V
 ìÉéædGh  ,ÉfhQƒc  ¢Shô«a  QÉ°ûàfG
 á«æWƒdG  á∏ªëdG  ¬à≤≤M …òdG  ôgÉÑdG
 ±hô`̀¶`̀∏`̀d IÉ```̀YGô```̀eh zô``̀«``̀N É`̀æ`̀«`̀a{
 ø««æjôëÑdG  ø«æWGƒª∏d  á«fÉ°ùfE’G
 ±hô¶dG  º¡Jô£°VG  øjòdG  ø«eQÉ¨dG
 ∞°SDƒe ™`̀°`̀Vh ≈``̀dEG  ∫ƒ`̀°`̀Uƒ`̀dG  ≈``̀dEG
 ≥∏£æe ø``̀eh ,º```̀¡```̀JOGQEG  ø``Y  É`̀ª`̀ZQ
 ∫É```̀NOEG ≈`̀∏`̀Y ¢`̀ü`̀∏`̀î`̀ª`̀dG ¢`̀Uô`̀ë`̀ dG
 Üƒ∏bh º¡Hƒ∏b ≈∏Y áé¡ÑdGh áMôØdG

.ºgô°SCG
 Qƒ``̀à``̀có``̀dG Ωó``̀≤``̀ J ¬``̀Ñ``̀fÉ``̀L ø```̀e
 ΩÉ`̀ ©`̀ dG ø```̀«```̀eC’G ó`̀«`̀ °`̀ù`̀ dG ≈`̀Ø`̀£`̀°`̀ü`̀e
 ∫É``̀ª``̀YCÓ``̀d á`̀ «`̀μ`̀ ∏`̀ ª`̀ dG á`̀ °`̀ ù`̀ °`̀ SDƒ`̀ª`̀ ∏`̀ d
 ≥«°ùæJ  á`̀æ`̀é`̀d  ¢`̀ù`̀«`̀FQ  á`̀«`̀fÉ`̀°`̀ù`̀fE’G
 ™jRƒàH  á«æ©ªdG  á©HÉàªdGh  Oƒ¡édG
 á«æWƒdG  á∏ªëdG  »`̀a  äGó`̀YÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG
 ôjó≤àdGh ôμ°ûdG ¢üdÉîH zô«N Éæ«a{

 ∫BG  óªM  øH  ô°UÉf  ï«°ûdG  ƒª°S  ≈dEG
 á«fÉ°ùfE’G  áàØ∏dG  √ò`̀g  ≈∏Y  áØ«∏N
 áÄa √É``̀é``̀J  √ƒ``ª``°``S  ø```e  á``ª``jô``μ``dG
 ø««æjôëÑdG  ø«æWGƒªdG  ø`̀e  áª¡e
 ΩÉμMCG  º¡≤ëH  Qó°U  øªe  ø«eQÉ¨dG
 ,øjôã©àªdGh øjô°ù©ªdG øe á«FÉ°†b

 QhódG  äÉ¡«LƒàdG  √òg ¢ùμ©J å«M
 ƒª°S ¬H Ωƒ≤j …òdG ô«ÑμdG »fÉ°ùfE’G
 »àdG ΩÉ¡ªdG øe É kbÓ£fG ô°UÉf ï«°ûdG
 …ó«°ùd  πãªªc  √ƒª°S  É¡H  ™∏£°†j
 á`̀«`̀fÉ`̀°`̀ù`̀fE’G ∫É`̀ª`̀YCÓ`̀d ∂`̀∏`̀ª`̀dG á`̀dÓ`̀L
 á°ù°SDƒªdG  AÉæeCG  ¢ù∏éªd  ¢ù«Fôch

 »àdGh  á«fÉ°ùfE’G  ∫ÉªYCÓd  á«μ∏ªdG
 ,QGóàbGh  IAÉØc  πμH  √ƒª°S  ÉgOƒ≤j
 ¢ü∏îªdG  √ƒª°S  ¢UôM  ó°ùéàdh
 äÉªgÉ°ùe  ¬`̀«`̀Lƒ`̀J  IQhô``̀°``̀V  ≈`̀∏`̀Y
 Éæ«a á∏ªM »a ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG
 ÜÉë°UCG  ø`̀e  É¡«≤ëà°ùe  ≈``̀dEG  ô«N
 øjQô°†àªdGh  á«fÉ°ùfE’G  ä’É`̀ë`̀dG
 á∏LÉ©dGh  áægGôdG  ´É`̀°`̀VhC’G  AGô`̀L
 øe  ™ªLCG  ºdÉ©dG  ¬H  ôªj  Ée  πX  »a

.ábƒÑ°ùe ô«Z á«FÉæãà°SG ±hôX
 ó«°ùdG  ≈Ø£°üe  QƒàcódG  ø«Hh
 äÉ`̀¡`̀«`̀Lƒ`̀à`̀dG √ò```̀g ≈`̀∏`̀Y AÉ``æ``H ¬```̀ fCG
 ô°UÉf  ï«°ûdG  ƒª°S  πÑb  øe áªjôμdG
 ≥«°ùæàdG  º`̀J  ,áØ«∏N  ∫BG  ó`̀ª`̀M  ø`̀H
 ∫ó©dG  IQGRhh  á«∏NGódG  IQGRh  ™e
 ±É```̀ bhC’Gh á`̀«`̀eÓ`̀°`̀SE’G ¿hDƒ`̀ °`̀û`̀ dGh
 330 √Qób ≠∏Ñe ¢ü«°üîJ ºJ å«M
 á∏ªëdG  äÉªgÉ°ùe  ø`̀e  QÉ`̀æ`̀jO  ∞``̀dCG
 ´hô°ûe ídÉ°üd zô«N Éæ«a{ á«æWƒdG
 IQGRh  ¬`̀à`̀≤`̀∏`̀WCG  …ò```̀ dG  ô`̀«`̀N  π`̀ YÉ`̀ a
 …OÉ`̀jC’G  ÜÉë°UCG  ø«μªàd  á«∏NGódG
 á«dÉe  ≠dÉÑªH  ´ôÑàdG  ø`̀e  AÉ°†«ÑdG
 ,øjôã©àªdGh  øjô°ù©ªdG  ídÉ°üd
 á«FÉ°†b  ΩÉ`̀μ`̀MCG  º¡≤ëH  Qó°U  øªe
 ø«eƒμëªdG  ´É``̀°``̀VhCG  á`̀ °`̀ SGQO  ó`̀©`̀H
 º¡LGQOEGh  øjôã©àªdGh  øjô°ù©ªdG

 §`̀HGƒ`̀°`̀†`̀dG  Ö°ùëH  è`̀eÉ`̀fô`̀Ñ`̀dG  »`̀ a
 ó©H  É¡«≤ëà°ùªd  äÉ``̀WGô``̀à``̀°``̀T’Gh
 ócCÉàdGh  ä’ÉëdG  √òg  ≈∏Y  ≥«bóàdG
 »a  áeRÓdG  äÉWGôà°T’G  ôaGƒJ  øe

.¿CÉ°ûdG Gòg
 ≈`̀Ø`̀£`̀°`̀ü`̀e Qƒ```̀ à```̀có```̀ dG ∫É``````̀ bh
 øª°V  »`̀JCÉ`̀j  º`̀Yó`̀dG  Gò`̀g  ¿EG  ó«°ùdG
 ≥«°ùæàdG  áæéd  øe  áãdÉãdG  á∏MôªdG
 á«æ©ªdG  ô«N  Éæ«a  á∏ªëd  á©HÉàªdGh
 óªàYG  å«M  ,äGóYÉ°ùªdG  ™jRƒàH
 ∫BG ó`̀ª`̀M ø``H ô`̀°`̀UÉ`̀f ï`̀«`̀°`̀û`̀dG ƒ`̀ª`̀°`̀S
 »àdG  ™jQÉ°ûªdG  ø`̀e  á`̀eõ`̀M  áØ«∏N
 ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG á`̀ë`̀∏`̀°`̀ü`̀e »``̀a Ö`̀°`̀ü`̀J
 ÉfhQƒc  áëFÉL  ø`̀e  øjQô°†àªdGh
 ¿ƒ«∏e  17^43  É``gQó``b  á`̀«`̀fGõ`̀«`̀ª`̀H
 áLÉàëªdG  äÉÄØdG  ºYO  πª°ûJ  QÉæjO
 ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCGh  áéàæªdG  ô°SC’Gh
 äÉæ«eCÉàdG  ΩÉ¶f  »a  ø«∏é°ùªdG  ô«Z
 ÜÓ£∏d  á``̀«``̀dBG  Ö`̀«`̀°`̀SGƒ`̀M  ô`̀«`̀aƒ`̀Jh
 áªgÉ°ùªdGh  áLÉàëªdG  ô`̀°`̀SC’G  ø`̀e
 iô≤dGh  ¿ó`̀ª`̀dG  ô«¡£Jh  º«≤©J  »`̀a
 ´hô°ûe øª°V á«FGòZ ∫Ó°S ô«aƒJh
 AÉ°ûfEG  á`̀°`̀SGQOh  z∂à«H  »a  ∑DhGò``̀Z{
 ºYOh  áÄHhC’G  êÓYh  á°SGQód  õcôe
 ó©H øY º∏©àdG  äÉ«æ≤Jh äÉ«éeôÑdG

.ø«eQÉ¨dG ºYOh

á«FÉ°†b ΩÉμMCG º¡≤ëH äQó°U øªe ø«eQÉ¨dG ºYO ≈dEG ¬Lƒj óªM øH ô°UÉf
zô``«N π``YÉa{ ´hô``°ûe í``dÉ°üd zô``«N É``æ«a{ äÉ``ªgÉ°ùe ø``e  QÉ``æjO ∞``dCG  330 ¢``ü«°üîJ

 IOÉ```̀Z IQƒ```̀à```̀có```̀dG äó``````̀cCG
 AÉÑWC’G  á«©ªL  ¢ù«FQ  º°SÉ≤dG
 ÖMÉ°U  ácQÉÑe  ¿CG  á«æjôëÑdG
 øH áØ«∏N ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG
 AGQRƒdG ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S
 »æjôëÑdG  Ö«Ñ£∏d  Ωƒj  OÉªàYG
 ôÑªaƒf ô¡°T øe AÉ©HQCG ∫hCG »a
 Iõ`̀FÉ`̀L  ¢ü«°üîJh  ,ΩÉ``̀ Y  π`̀ c
 AÉ`̀Ñ`̀WC’G  ºjôμàd  √ƒª°S  º°SÉH
 »a ø`̀jõ`̀«`̀ª`̀à`̀ª`̀dG ø`̀«`̀«`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 ,»`̀ Ñ`̀£`̀ dGh »``̀LÓ``̀©``̀dG å`̀ë`̀ Ñ`̀ dG
 á`̀Mô`̀Ø`̀ dG ø```̀e á``̀dÉ``̀M äó```````̀LhCG
 •É``̀°``̀ShC’G á`̀ aÉ`̀c »``̀a Iô``eÉ``¨``dG

.á«Ñ£dG
 »a É¡d á∏NGóe »a âHôYCGh
 ≈∏Y  z»``̀YGh  ™ªàée{  èeÉfôH
 ¢ùeCG  AÉ°ùe  øjôëÑdG  ¿ƒjõØ∏J
 Ió«°TôdG  IOÉ«≤∏d  Égôμ°T  ø`̀Y
 ádÓédG  ÖMÉ°U  É¡°SCGQ  ≈∏Yh
 áØ«∏N ∫BG  ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG
 ÖMÉ°Uh  ,ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY
 áØ«∏N  ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 ¢ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  ø`̀H
 ƒª°ùdG  Ö`̀MÉ`̀ °`̀Uh  ,AGQRƒ```````dG
 óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG
 óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG
 ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈`̀∏`̀YC’G
 º¡ªYO  ≈`̀∏`̀Y  AGQRƒ````̀dG  ¢ù∏ée
 »a »`̀ë`̀°`̀ü`̀dG ´É`̀£`̀≤`̀∏`̀d ô`̀«`̀Ñ`̀μ`̀dG

.øjôëÑdG áμ∏ªe
 AÉ`̀Ñ`̀WC’G  ™«ªL  ¿EG  â`̀dÉ`̀bh
 QÉ¶àfG  »a  GƒfÉc  ø««æjôëÑdG
 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  IQOÉÑe
 ºYódG  ÖMÉ°U  AGQRƒ``̀dG  ¢ù«FQ
 ™«ªéd  Ohó``̀ë``̀eÓ``̀dGh  ô``̀Ñ``̀cC’G

 øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a  äÉYÉ£≤dG
 ,»`̀ë`̀°`̀ü`̀dG ´É``̀£``̀≤``̀dG á``̀°``̀UÉ``̀Nh
 Gô«Ñc  GQhO  √ƒª°ùd  ¿CG  äó`̀cCGh
 øe AÉ`̀Ñ`̀WCÓ`̀d  ≥≤ëJ É`̀e  π`̀c  »`̀a

.»©ªàée ôjó≤Jh ºjôμJ
 Ωƒj ¢ü«°üîJ ¿CG âaÉ°VCGh
 »æjôëÑdG  Ö«Ñ£dÉH  ∫ÉØàMÓd
 »a  á«Ñ£dG  Iô°SCÓd  õaÉM  ôÑcCG
 »a Ée πc ∫òÑd É¡©aOh øjôëÑdG
 ±ô°T  ≈∏Y  ∫ƒ°üë∏d  É¡©°Sh
 πªëJ »àdG IõFÉédG √ò¡H RƒØdG
 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  Ö`̀MÉ`̀°`̀U  º`̀°`̀SG
 ≈`̀ dEG ±ó`̀¡`̀Jh AGQRƒ````̀dG ¢`̀ù`̀«`̀FQ
 ø««æjôëÑdG  AÉ``̀Ñ``̀WC’G  º`̀jô`̀μ`̀J

 .øjõ«ªàªdG
 ¢ü«°üîJ  ¿CG  ≈dEG  âgƒfh
 áHÉãªH qó©j √ƒª°S º°SÉH  IõFÉL
 ó¡édG ø`̀e ó`̀jõ`̀e ∫ò`̀Ñ`̀d  õ`̀aÉ`̀ë`̀dG
 ∞jô°ûdG  ¢ùaÉæàdGh  AÉ`̀£`̀©`̀dGh
 ô`̀ jƒ`̀£`̀ J »````̀a ™``̀«``̀ª``̀é``̀dG ø``̀ «``̀ H
 É¡©é°ûJ  »àdG  á«Ñ£dG  çÉëHC’G
 É¡d Éªd AÉÑWC’G á«©ªL É¡ªYóJh
 ôjƒ£J  ≈∏Y  »HÉéjEG  ô«KCÉJ  øe
 AÉ``̀≤``̀ JQ’Gh »`̀ë`̀°`̀ü`̀dG ´É`̀£`̀≤`̀ dG
 áæ¡e  »`̀a  ø«∏eÉ©dG  iƒà°ùªH
 ≈∏Y  ™ØædÉH  Oƒ`̀©`̀j  É`̀ª`̀H  Ö`̀£`̀dG

.É¡Ñ©°Th øjôëÑdG áμ∏ªe
 ÖJÉμdG  ¬`̀Lƒ`̀J  ,¬ÑfÉL  ø`̀e
 »``̀fÉ``̀jõ``̀dG ΩÉ``̀°``̀û``̀g »`̀Ø`̀ë`̀ °`̀ü`̀ dG
 ÖMÉ°üd  ô`̀jó`̀≤`̀ à`̀ dGh  ô`̀μ`̀°`̀û`̀dÉ`̀H
 øH áØ«∏N ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG
 AGQRƒdG ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S
 Ωƒj  OÉªàYG  √ƒª°S  ácQÉÑe  ≈∏Y
 ¢ü«°üîJh  »æjôëÑdG  Ö«Ñ£∏d
 ºjôμàd √ƒª°S º°SG πªëJ IõFÉL

 øjõ«ªàªdG  ø««æjôëÑdG  AÉÑWC’G
 ,»Ñ£dGh  »LÓ©dG  åëÑdG  »a
 »``̀a{ á``̀∏``̀NGó``̀e »```̀a ±É````̀°````̀VCGh
 ∂∏J  ¿CG  z»fƒjõØ∏àdG  èeÉfôÑdG
 √ƒª°S ¿ód øe áªjôμdG IQOÉÑªdG
 ™ªàéªdG ôYÉ°ûªd Gó«°ùéJ »JCÉJ
 ´É£≤dG  Gòg  »a  ø«∏eÉ©dG  √ÉéJ
 ’  ¿Éc  IQOÉÑe  É¡fCGh  ,…ƒ«ëdG
 øe  AÉ`̀Ñ`̀WC’G  ¬eó≤j  Éªd  É¡æe  óH

.á∏«∏L äÉeóN
 »a  ™`̀«`̀ª`̀é`̀dG  ¿EG{  :∫É`````̀bh
 ºjó≤àd  ¿hó`̀¡`̀à`̀é`̀j  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 »`̀a º`̀ ¡`̀ °`̀ ù`̀ J á`̀ ∏`̀ «`̀ ∏`̀L äÉ```̀eó```̀N
 øjôëÑdGh  ,ø`̀Wƒ`̀dÉ`̀H  AÉ`̀≤`̀ JQ’G
 ∫ÓN ø`̀e  É`̀gAÉ`̀æ`̀HCG  kÉ`̀ª`̀FGO  Qó≤J
 ájôjó≤àdG  õFGƒédG  ¢ü«°üîJ
 »a  º¡°ùj  É`̀ª`̀H  á«©«é°ûàdGh
 AÉ£©dGh  ó¡édG  øe  ójõe  ∫ò`̀H

.zπª©dGh
 ºbGƒ£∏d  √ôμ°T  øY  ÜôYCGh
 πX  »a  ¿ƒ∏ª©j  øjòdG  á«Ñ£dG
 ¿ƒ∏°üjh ÉfhQƒc ¢Shô«a áeRCG
 áeÓ°S  π`̀LCG  ø`̀e  QÉ¡ædÉH  π«∏dG

 ¿ƒ≤ëà°ùj º¡fEG ∫Ébh ,™ªàéªdG
 ≈∏Y ¿É``̀æ``̀à``̀e’Gh ô`̀jó`̀≤`̀à`̀dG  π``̀c
 π``̀LCG ø``̀e á`̀∏`̀«`̀∏`̀é`̀dG º`̀¡`̀JÉ`̀eó`̀N
 á≤£æe  ≈dEG  øjôëÑdÉH  ∫ƒ°UƒdG

.»ë°üdG ¿ÉeC’G
 á`̀Ñ`̀«`̀Ñ`̀W â```dÉ```b ,É````̀gQhó````̀H
 ƒ°†Y  ∫’ó`̀dG  ΩÉ°ùàHG  ¿Éæ°SC’G
 ácQÉÑe  ¿EG  iQƒ`̀°`̀û`̀dG  ¢ù∏ée
 ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 áØ«∏N  ∫BG  ¿É`̀ª`̀∏`̀°`̀S  ø`̀ H  áØ«∏N
 OÉªàYG  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ
 ôÑªaƒf  ô¡°T  ø`̀e  AÉ`̀©`̀HQCG  ∫hCG
 Ö«Ñ£∏d  É°ü°üîe Éeƒj ΩÉY πc
 IõFÉL  ¢ü«°üîJh  »æjôëÑdG
 AÉ`̀Ñ`̀WC’G  ºjôμàd  √ƒª°S  º°SÉH
 »ª∏©dG  åëÑdG  »a  øjõ«ªàªdG
 â`̀é`̀∏`̀KCG ,»``̀Ñ``̀£``̀dGh »``LÓ``©``dG
 äó`̀cCGh  ,»Ñ£dG  QOÉμdG  Qhó°U
 RÉ«àeÉH á«æWh áØbh áHÉãªH É¡fCG
 »Ñ£dG  QOÉ`̀μ`̀dG  ºjôμJh ôjó≤àd
 »°VÉªdG  ôjGôÑa  òæe  πªY  …òdG
 ¢`̀Shô`̀«`̀a QÉ`̀ °`̀û`̀à`̀fG á``̀jGó``̀H ™``̀e
 »a  »FÉæãà°SG  πμ°ûH  É`̀fhQƒ`̀c

 .á«Ñ£dG äÉ°ù°SDƒªdG ™«ªL
 ≈dEG zèeÉfôÑdG »a{ âgƒfh
 GƒfÉc  ø««æjôëÑdG  AÉ`̀Ñ`̀WC’G  ¿CG
 á¡LGƒªd á«eÉeC’G ±ƒØ°üdG »a
 ∂dPh  ,ÉfhQƒc  ¢Shô«a  áëFÉL
 »Ñ£dG  QOÉμdG  ≈∏Y ójóéH ¢ù«d
 ¬ØbGƒªH ±hô©ªdG øjôëÑdG »a
 ¿CG äó```̀ cCGh ,»`̀æ`̀¡`̀ª`̀dG √õ`̀«`̀ª`̀Jh
 ≈`̀dEG á`̀LÉ`̀M »`̀a Gƒ`̀fÉ`̀c AÉ`̀ Ñ`̀WC’G
 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  IQOÉÑe
 πãªJ  »`̀à`̀dGh  ,AGQRƒ```̀ dG  ¢ù«FQ
 á°SÉFôH  áeƒμë∏d  áÑbÉK  á`̀ jDhQ

.√ƒª°S
 øY äÉª∏μdG õé©J{ :âdÉbh
 ƒª°ùdG ÖMÉ°U ôμ°T øY ô«Ñ©àdG
 √òg ≈∏Y AGQRƒdG ¢ù«FQ »μ∏ªdG
 »àdG  Iõ`̀FÉ`̀é`̀dG  ∂∏Jh  IQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG
 Éªd á«ªgC’G ≠dÉH âbh »a äAÉL
 »a  ô«Ñc  …ƒæ©e  ô«KCÉJ  øe  É¡d
 OQ áHÉãªH »gh ,AÉÑWC’G ¢SƒØf
 øjòdG  AÉ`̀Ñ`̀WC’G  A’Dƒ`̀¡`̀d  π«ªédG
 ¿hQó°üàjh  º¡°ùØfCÉH  ¿ƒë°†j
 áeÓ°S  ø``̀Y  É``̀ kYÉ``̀aO  ±ƒ`̀Ø`̀°`̀ü`̀dG
 áaÉ≤K  ¿CG{  âaÉ°VCGh  ,z™«ªédG
 ≈∏Y  á`̀Ñ`̀jô`̀¨`̀H  â°ù«d  º`̀jô`̀μ`̀à`̀dG

 ¢ù«FQ  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 ÉªFGO  ¢Uôëj  …ò``̀dG  AGQRƒ```̀ dG
 ¬`̀JÉ`̀æ`̀Hh ¬``̀FÉ``̀æ``̀HCG º`̀jô`̀μ`̀ J ≈`̀∏`̀Y
 ∞∏àîe  »``̀a  ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG  ø``̀e

.zä’ÉéªdG
 ÖMÉ°U  Iõ`̀FÉ`̀L  ¿CG  äCGQh
 AGQRƒ`̀dG  ¢ù«FQ  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 øjõ«ªàªdG  ø««æjôëÑdG  AÉÑWCÓd
 á`̀eƒ`̀¶`̀æ`̀e ô`̀jƒ`̀£`̀J »``̀a Ö`̀°`̀ü`̀J
 ô«aƒJh áμ∏ªªdÉH »ª∏©dG åëÑdG
 ôjƒ£àd  áÑ°SÉæe  á«ãëH  áÄ«H
 Rõ`̀©`̀j É`̀ª`̀H »`̀ë`̀°`̀ü`̀dG ´É``£``≤``dG

 .kÉ«ë°U øjôëÑdG äGQób

»``æjôëÑdG  Ö``«Ñ£∏d  Ωƒ``j  OÉ``ªàYÉH  AGQRƒ``dG  ¢``ù«FQ  á``cQÉÑªH  ó``«°ûJ  äÉ``«dÉ©a

.º°SÉ≤dG IOÉZ .O |

.áØ«∏N ∫BG óªM øH ô°UÉf ï«°ûdG ƒª°S |

 óªëe ó``̀FGQ Qƒ`̀à`̀có`̀dG ó``̀cCG
 ΩÉ``̀©``̀dG ô``̀jó``̀ª``̀ dG ¢`̀ù`̀ª`̀ °`̀T ø```̀H
 zÉÑ«H{  áeÉ©dG  IQGOE’G  ó¡©ªd
 øª°V  Ωƒ«dG  πª©j  ó¡©ªdG  ¿CG
 á`̀ °`̀ShQó`̀eh á`̀ë`̀ °`̀VGh §`̀£`̀N
 AÉ`̀æ`̀H á`̀∏`̀ °`̀UGƒ`̀e ≈`̀∏`̀Y õ`̀μ`̀ Jô`̀J
 Ωƒ∏©∏d  ∑ôëªdG  …QGOE’G  ôμØdG
 á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e π```©```Lh ,á````````````jQGOE’G
 á¡LGh ó¡©ªdÉH á∏ãªe øjôëÑdG
 á``````̀jQGOE’G Ωƒ``̀∏``̀©``̀dG ô`̀jƒ`̀£`̀à`̀ d
 áYÉæ°U  ôÑY  ,É`̀ «`̀ dhOh  É«∏ëe
 ∞∏àîe  »`̀a  á`̀aô`̀©`̀ª`̀dGh  º∏©dG
 ,áeÉ©dG  IQGOE’G  äÉ°ü°üîJ
 äÉeóîdG »a πeÉμàdG ≥«≤ëJh
 ¿hÉ©àdÉH  áeó≤ oªdG  á«ª«∏©àdG
 ÉªH  ,¢`̀UÉ`̀°`̀ü`̀à`̀N’G  …hP  ™`̀e
 áeƒ¶æe  áeGóà°SG  ≈∏Y  πª©j
 »cÉëJ  »àdG  ôjƒ£àdGh  º∏©àdG
 á«ªdÉ©dGh  á«æWƒdG  äÉ¡LƒàdG
 äGô°TDƒe  ≥«≤ëJ  »a  º¡°ùJh
 á«°ùaÉæàdG  º∏°S  ≈∏Y  áeó≤àe
 ¢VôY ∫ÓN ∂dP AÉL .á«ªdÉ©dG
 ø`̀«`̀HQó`̀ª`̀dG ≈`̀≤`̀à`̀∏`̀e »``̀a ¬`̀eó`̀ b
 ™ªL  …ò`̀dG  ∫hC’G  »fhôàμdE’G

 áμ∏ªe  øe  G kóªà©e  É`̀ kHQó`̀e  80

 .»Hô©dG è«∏îdGh øjôëÑdG

 ¿CG  ¢ùª°T  øH  .O  ±É°VCGh

 »fhôàμdE’G  ø«HQóªdG  ≈≤à∏e

 á«fhôàμdEG  á°üæe  ó©oj  ∫hC’G

 øe ó`̀¡`̀©`̀ª`̀dG ≈`̀©`̀°`̀ù`̀j Ió``̀jó``̀L

 ácGô°ûdG  ôjƒ£J  ≈``dEG  É¡dÓN

 ¬©ªéJ  »`̀à`̀dG  á«é«JGôà°S’G

 ôÑY  ,øjóªà©ªdG  ø«HQóªdÉH

 á`̀«`̀ª`̀∏`̀©`̀dG äGô``̀ Ñ``̀î``̀ dG ∫OÉ```̀Ñ```̀J

 ,á``Yƒ``æ``à``ª``dG á``«``≤``«``Ñ``£``à``dGh
 áYÉæ°U  á«∏ªY  »a  åMÉÑàdGh
 ,á«ÑjQóàdGh  á«ª«∏©àdG  OGƒªdG
 äÉ``Lô``î``ª``dÉ``H »``̀≤``̀Jô``̀j É``̀ª``̀H
 äGOÉ«≤dG  Qƒ£jh  ,á«eƒμëdG
 ¿CG  ≈````̀dEG  G kô`̀«`̀ °`̀û`̀e  ,á`̀ «`̀ æ`̀Wƒ`̀ dG
 á«≤«≤M  á°Uôa  ó©j  ≈≤à∏ªdG
 ,á`̀æ`̀gGô`̀ dG ±hô``̀¶``̀dG π``̀X »``̀a
 äGQOÉ``Ñ``eh ∫ƒ`̀∏`̀ë`̀H êhô`̀î`̀∏`̀d
 ∞«XƒJh  ,áYƒæàeh  IôμàÑ oe
 äÉ``eƒ``∏``©``ª``dG É``̀«``̀Lƒ``̀dƒ``̀æ``̀μ``̀J
 »a º`̀¡`̀°`̀ù`̀ oJ á`̀Ø`̀ã`̀μ`̀e IQƒ``°``ü``H
 »LƒdƒæμàdG  Qƒ£àdG  áÑcGƒe

.ôÑcCG IQƒ°üH
 ¿CG  ¢ùª°T  ø``H  í``̀ °``̀VhCGh
 á«°VGôàa’G  ≈≤à∏ªdG  äÉ°ù∏L
 äÉjóëàdG ≈∏Y Aƒ°†dG â£∏°S
 ó¡©ªdG  AÉ`̀cô`̀°`̀T  ¬`̀LGƒ`̀J  »`̀à`̀dG
 ,øjóªà©ªdG  ø«HQóªdG  áÄa  øe
 ∑QÉ`̀°`̀û`̀à`̀dGh å`̀MÉ`̀Ñ`̀à`̀dG ±ó`̀¡`̀H
 ,áÑ°SÉæªdG  ∫ƒ`̀∏`̀ë`̀dG  OÉ``̀é``̀jE’
 ∫ƒëàdG ≈dEG ∂dòc ¥ô£àdG ºJh
 º∏©àdG  á`̀«`̀∏`̀ª`̀Y  »``̀a  ™`̀jô`̀°`̀ù`̀dG
 QÉªãà°SG IQhô°Vh ,ôjƒ£àdGh

 É`̀«`̀Lƒ`̀dƒ`̀æ`̀μ`̀à`̀dGh äÉ`̀«`̀ æ`̀≤`̀ à`̀ dG
 ∫hÉæJ ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,áãjóëdG
 áeƒ¶æe  á`̀eGó`̀à`̀°`̀SG  ´ƒ`̀°`̀Vƒ`̀e
 πX »``̀a ô``jƒ``£``à``dGh º`̀∏`̀©`̀à`̀dG
 QÉªãà°S’G  á«ªgCGh  ,äÉ``̀eRC’G
 »≤Jôj  ÉªH  »ª∏©dG  åëÑdG  »a

.á«ª«∏©àdG äÉLôîªdÉH
 øe Oó``©``H êhô``̀î``̀ dG º```̀Jh
 áLÉëdG  É¡æ«H  øe  ,äÉ«°UƒàdG
 ÖjQóàdG  Ö«dÉ°SCG  åjóëJ  ≈dEG
 áãjóëdG  äÉ¡LƒàdG  ÖcGƒàd
 É«LƒdƒæμàdG ∞«XƒJ ∫ÓN øe
 ,»ª∏©dG  iƒàëªdG  ôjƒ£Jh
 áÄ«H  »a  ∞ãμe  πYÉØJ  ≥∏Nh
 áaÉ°VE’ÉH ,á«°VGôàa’G º«∏©àdG
 ™ªàéªd á°üæe ¢ü«°üîJ ≈dEG
 ø«HQóªdÉH  á°UÉN  äGô`̀Ñ`̀î`̀dG
 ∞«ãμJ  ƒëf  ,áaô©ªdG  ∫OÉÑàd
 ¿hÉ`̀©`̀à`̀ dGh ∂`̀«`̀Ñ`̀°`̀û`̀à`̀dG á`̀«`̀∏`̀ª`̀Y
 ó`̀«`̀cCÉ`̀J º```J É``ª``c ,∑ô``à``°``û``ª``dG
 äÉfÉ«H  IóYÉb  OƒLh  IQhô°V
 QOÉ`̀°`̀ü`̀ª`̀dGh çƒ`̀ë`̀ Ñ`̀ dG º`̀°`̀†`̀J
 Ö`̀FÉ`̀≤`̀ë`̀dG á`̀jò`̀¨`̀à`̀d á`̀«`̀ª`̀∏`̀©`̀dG

.á«ª∏©dG OGƒªdGh

 º`̀¶`̀æ`̀j  zÉ``̀ Ñ``̀ «``̀ H{  á``̀ eÉ``̀ ©``̀ dG  IQGOE’G  ó`̀ ¡`̀ ©`̀ e
∫hC’G  »``̀ fhô``̀ à``̀ μ``̀ dE’G  ø``̀«``̀HQó``̀ª``̀dG  ≈`̀≤`̀ à`̀ ∏`̀ e

.¢ùª°T øH óFGQ .O |
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 ºJ  ¬`̀fG  »Ñ£dG  ≥jôØdG  ô``cPh
 ¢üëa ∞`̀dCG  438 øe ôãcCG  AGô`̀LEG
 »°SÉ«bh Ωó≤àe ºbQ ƒgh …ôÑàîe
 »a  »`̀fÉ`̀μ`̀°`̀ù`̀dG  OGó`̀©`̀à`̀∏`̀d  áÑ°ùædÉH
 ôãcG  ´ƒ°†N ≈dEG  G kô«°ûe ,áμ∏ªªdG
 ¢üëØ∏d  ¢`̀ü`̀î`̀°`̀T  ∞```̀ dCG  60  ø``̀e
 √É`̀ Ñ`̀ à`̀ °`̀T’G º```J ø``ª``e …ô``Ñ``î``ª``dG
 GócDƒe  ,áªFÉb  ä’Éëd  º¡à£dÉîªH
 IóaGƒdG  ádÉª©dG  øe  äÉHÉ°UE’G  ¿G
 ¢ùØæH  ≈¶ëJh  á«fÉ°ùfEÉH  πeÉ©J
 á«ë°üdG  ájÉYôdG  ø`̀e  iƒà°ùªdG
 É«aÉf  ,ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀∏`̀d  Ωó`̀≤`̀ J  »`̀ à`̀ dG
 iƒà°ùeh  ºéM  »a  ∫ÓNG  OƒLh

..É¡d áeó≤ªdG á«ë°üdG äÉeóîdG
 ô`̀ª`̀ JDƒ`̀ª`̀ dG ∫Ó````̀N ∂````̀dP AÉ````̀L
 ≥`̀jô`̀Ø`̀dG √ó``≤``Y …ò```̀ dG »`̀Ø`̀ë`̀°`̀ü`̀dG
 ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀d …ó`̀°`̀ü`̀à`̀∏`̀ d »``̀æ``̀Wƒ``̀dG
 ¢ùeCG  ô¡X  (19-ó`̀«`̀aƒ`̀c)  ÉfhQƒc
 çƒëÑ∏d  ó`̀¡`̀©`̀dG  »``̀ dh  õ`̀cô`̀e  »``̀a
 ≈Ø°ûà°ùªdÉH  Ö`̀jQó`̀à`̀dGh  á«Ñ£dG
 ô``̀NBG ø``̀Y å`̀jó`̀ë`̀∏`̀ d …ô`̀μ`̀ °`̀ù`̀©`̀ dG

.ÉfhQƒc ¢Shô«a äGóéà°ùe
 ™fÉªdG  ó`̀«`̀dh  Qƒ`̀à`̀có`̀dG  ó``̀ cCGh
 ≥jôØdG ƒ°†Y áë°üdG IQGRh π«ch
 ¢Shô«Ød …ó°üà∏d  »Ñ£dG »æWƒdG
 á«ªgCG  ≈∏Y  (19-ó«aƒc)  ÉfhQƒc
 ßØëd  ¬à«dhDƒ°ùªH  Oô`̀Ø`̀dG  ΩGõ`̀à`̀dG
 ¬fƒc  ™ªàéªdG  OGôaCG  áaÉch  ¬°ùØf
 ó°V  ∫hC’G  ó`̀°`̀ü`̀dG  §`̀FÉ`̀M  π`̀ã`̀ª`̀j
 äGAGô`̀LE’G  ¬YÉÑJG  ôÑY  ¢Shô«ØdG
 IQGRh  ¿CG  ≈`̀ dEG  G kô«°ûe  ,á«FÉbƒdG
 äGô°TDƒªdG  á`̀aÉ`̀c  ™HÉàJ  áë°üdG
 »àdGh  ,¢Shô«ØdÉH  ábÓ©dG  äGP
 øe  Ωõ∏j  Ée  PÉîJG  ºàj  ÉgôKEG  ≈∏Y
 ¿CG Gó`̀cDƒ`̀e ,á`̀jRGô`̀à`̀MG äGAGô```̀LEG
 »a  ≈fGƒàJ  ød  á°üàîªdG  äÉ¡édG
 ∫É«M  á«fƒfÉ≤dG  äGAGôLE’G  PÉîJG
 äGAGô``̀LEÓ``̀d  áØdÉîªdG  äÓ`̀ë`̀ª`̀dG

.IQOÉ°üdG ájRGôàM’G
 OƒLƒH ™fÉªdG  QƒàcódG  √ƒfh
 ¢ü°ü≤dGh  êPÉ`̀ª`̀æ`̀dG  ø`̀e  ó`̀jó`̀©`̀dG
 øªe (øjôëÑdG ≥jôa) øe áëLÉædG
 á°Uôa ≈dEG ¢Shô«ØdG …óëJ GƒdƒM
 Gƒ`̀≤`̀∏`̀WCGh  ,ø«°ùëàdGh  ôjƒ£à∏d
 QÉ`̀μ`̀aC’Gh äGQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG ø`̀e ó`̀jó`̀©`̀dG
 ¥É«°S  »a  Ö°üJ  »àdG  á`̀«`̀YGó`̀HE’G
 É«æªàe  ,á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG  Oƒ`̀¡`̀é`̀dG  º``̀YO
 á«dhDƒ°ùªH  ΩGõ`̀à`̀d’G  ™«ªédG  ø`̀e
 ô£N QÉ©°ûà°SG »a ¿hÉ¡àdG ΩóYh

.¢Shô«ØdG
 ¬æY ¿Ó`````YE’G º``̀J É``̀e ∫ƒ```̀Mh
 ™««°ûJh  AGõ``©``dG  º`̀°`̀SGô`̀e  ¿CÉ`̀°`̀û`̀H
 äGAGôLEÓd G kOÉæà°SG ∂dPh õFÉæédG

 ≥jôØdG  øY  IQOÉ°üdG  ájRGôàM’G
 ¢Shô«Ød …ó°üà∏d  »Ñ£dG »æWƒdG
 ™`̀fÉ`̀ª`̀dG Qƒ`̀à`̀có`̀ dG â`̀Ø`̀d ,É``̀fhQƒ``̀c
 ™««°ûJ  QÉ`̀°`̀ü`̀à`̀bG  IQhô``̀°``̀V  ≈```̀ dEG
 PÉîJGh §≤a ÜQÉbC’G ≈∏Y õFÉæédG
 »a á∏ãªàªdG  á«FÉbƒdG  äÉWÉ«àM’G
 ∑ôJh  ,äGRÉØ≤dGh  äÉeÉªμdG  ¢ùÑd
 ΩóYh ,ø«©«°ûªdG ø«H áæeBG áaÉ°ùe
 ∫ÉÑ≤à°SGh ,á≤fÉ©ªdG hCG áëaÉ°üªdG
 π`̀°`̀UGƒ`̀à`̀dG π`̀FÉ`̀°`̀Sh ô`̀Ñ`̀Y AGõ``̀©``̀dG
 ≈∏Y  kAÉæH  ¬fCG  ÉØ«°†e  ,»YÉªàL’G
 ÜÉÑ°ûdG  ¿hDƒ``̀°``̀T  IQGRh  ¢`̀Vô`̀Y
 ≥jôØdG  äÉ`̀«`̀°`̀Uƒ`̀Jh  á`̀°`̀VÉ`̀jô`̀dGh
 ¢Shô«Ød …ó°üà∏d  »Ñ£dG »æWƒdG
 á«≤«°ùæàdG  áæé∏dG  â≤aGh  ÉfhQƒc
 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  á°SÉFôH
 áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G
 ≈`̀∏`̀YC’G  ó`̀FÉ`̀≤`̀dG  Ö`̀FÉ`̀f  ó¡©dG  »``dh
 ¢ù∏ée  ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀d  ∫hC’G  Ö`̀FÉ`̀æ`̀ dG
 ÖjQóàdÉH  ìÉª°ùdG  ≈∏Y  AGQRƒ``̀dG
 ø««°VÉjô∏d  »LQÉîdGh  »∏NGódG
 á«æWƒdG  äÉÑîàæªdGh  ø«aôàëªdG
 ,Ió`̀ª`̀ à`̀©`̀ª`̀ dG äÉ`̀ª`̀ «`̀ ∏`̀ ©`̀ à`̀ dG ≥````̀ah
 ±É`̀æ`̀Ä`̀à`̀°`̀SÉ`̀H É``̀ k°``̀†``̀jCG ìÉ``̀ª``̀°``̀ù``̀dGh
 ∫ƒ`̀∏`̀ë`̀H á`̀ «`̀ ∏`̀ë`̀ª`̀ dG äÉ`````̀jQhó`````̀dG
 ,Qƒ¡ªL  ¿hO  øe  ƒ«dƒj  ∞°üàæe
 ádhòÑªdG áã«ãëdG »YÉ°ùªdG G kócDƒe
 áëaÉμªd  á«æWƒdG  á∏ªëdG  øª°V
 ø«H »YƒdG IOÉjõd ÉfhQƒc ¢Shô«a
 ï«°SôJh  É k©«ªL  ™ªàéªdG  OGô``aCG
.¢Shô«ØdG øe ájÉbƒdG πÑ°Sh ¥ôW

 √ôμ°T  ø``̀Y  ™`̀fÉ`̀ª`̀ dG  Üô````̀ YCGh
 ÉgOƒ¡L  ≈∏Y  á«LQÉîdG  IQGRƒ``̀d
 äGQÉØ°ùdG  ™e  ôªà°ùªdG  É¡≤«°ùæJh
 ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  »`̀a  áØ∏àîªdG
 É`̀ kHhÉ`̀é`̀J äGQÉ`̀Ø`̀°`̀ù`̀dG äó```̀HCG å`̀«`̀M
 É`̀ ¡`̀ JÉ`̀ «`̀ dÉ`̀L á``̀«``̀Yƒ``̀J »```̀ a k’É```̀ ©```̀ a
 ô«HGóàdGh ájRGôàM’G äGAGôLE’ÉH
 ™e  ¿hÉ©àdÉH  IQOÉ°üdG  á«FÉbƒdG
 ¢Shô«a  áëaÉμªd  á«æWƒdG  á∏ªëdG
 áaÉc  ¿CG  ≈```̀dEG  G kô`̀«`̀°`̀û`̀e  ,É``̀fhQƒ``̀c
 …ó°üà∏d Iôªà°ùe á«æWƒdG Oƒ¡édG
 IAÉØμH πeÉ©àdGh ÉfhQƒc ¢Shô«Ød
 ∞∏àîe  ™``̀e  ø`̀«`̀à`̀«`̀dÉ`̀Y  á``̀ fhô``̀eh

.äGóéà°ùªdG
 Ö«ÑW  Ωó≤ªdG  ó`̀cCG  ,¬à¡L  øe
 …QÉ`̀°`̀û`̀à`̀°`̀SG »`̀fÉ`̀£`̀ë`̀≤`̀ dG ±É``̀æ``̀e
 ≈Ø°ûà°ùªdÉH  ájó©ªdG  ¢`̀VGô`̀eC’G
 »æWƒdG ≥jôØdG ƒ°†Yh …ôμ°ù©dG
 ≈∏Y  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d
 äÉª«∏©àdG  áaÉμH  ΩGõ`̀à`̀d’G  á«ªgCG
 á«æ©ªdG  äÉ`̀¡`̀é`̀dG  ø`̀e  IQOÉ`̀ °`̀ü`̀ dG
 áaÉc  á`̀eÓ`̀°`̀Sh  áë°U  ßØëj  ÉªH

 ¬fCG  ≈`̀ dEG  G kô«°ûe  ,™ªàéªdG  OGô``̀aCG
 ájôÑàîªdG  äÉ°UƒëØdG  IOÉjR  ™e
 ºJ ≈àM ø«£dÉîªdG OGóYCG äOGORG
 ¢üî°T  ∞`̀dCG  60  øe  ôãcCG  ¢üëa
 ä’Éëd  º¡à£dÉîªH  √ÉÑà°T’G  ºJ
 √ôμ°T øY É kHô©e ,Ωƒ«dG ≈dEG áªFÉb
 π«°UÉØJ  á«dBG  ≈∏Y  ºFÉ≤dG  ≥jôØ∏d
 »àdG ºgOƒ¡L ≈∏Y ø«£dÉîªdG ôKCG
 QÉ°ûàfG  øe óëdG  »a RQÉH QhO É¡d

.¢Shô«ØdG
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¿CG  ±É`̀°`̀VCGh
 É¡HQÉéJ G kôμÑe äCGóH  ∫hódG  á«≤Ñc
 ¢Shô«ØdG  ≈∏Y  AÉ°†≤∏d  ájôjô°ùdG
 áμ∏ªªdG  ¿CGh  ,ºdÉ©dG  ìÉàLG  …òdG
 ÉgOƒ¡L  á`̀∏`̀°`̀UGƒ`̀e  »`̀a  Iôªà°ùe
 ,»LÓ©dG  É¡dƒcƒJhôH  ôjƒ£àd
 ,ø«aÉ©àªdG ÉeRÓÑH êÓ©dG äCGóHh
 πjôHCG »a ¬fCG »fÉ£ë≤dG ø«H å«M
 ò«Øæàd  ≥jôa  π«μ°ûJ  ºJ  ,»°VÉªdG
 á≤∏©àªdG  á`̀jô`̀jô`̀°`̀ù`̀dG  çƒ`̀ë`̀ Ñ`̀ dG
 AGƒ∏dG  á°SÉFôH  ÉfhQƒc  ¢Shô«ØH
 »∏Y øH ódÉN ï«°ûdG Qƒ°ù«ahôÑdG
 á«Ñ£dG  äÉeóîdG  óFÉb  áØ«∏N  ∫BG
 ,…ôμ°ù©dG  ≈Ø°ûà°ùªdÉH  á«μ∏ªdG
 »a ÉeRÓÑdÉH ´ôÑàdG ÜÉH íàa ºJh
 …ôμ°ù©dG  ≈Ø°ûà°ùªdÉH  Ωó`̀dG  ∂æH
 200  øe  ôãcCG  ∫ÉÑ≤à°SG  ºJ  å«M
 º¡«∏Y ≥Ñ£æJ øªe ±É©àe ¢üî°T
 áØ°ù∏a  ¿G  ≈`̀ dEG  Égƒæe  ,•hô`̀°`̀û`̀dG
 É`̀eó`̀æ`̀Y ¬````̀fCG ≈`̀∏`̀Y Ωƒ``̀≤``̀J êÓ``̀©``̀dG
 ¢Vôe  …CÉH  ¿É°ùf’G  º°ùL  ÜÉ°üj
 ¢Shô«a  É¡æª°V  ø`̀eh  »°Shô«a
 »a  »YÉæªdG  RÉ¡édG  ¿EÉ`̀a  ÉfhQƒc
 ΩÉ`̀°`̀ù`̀LCG ø`̀jƒ`̀μ`̀à`̀H Ωƒ`̀≤`̀j º`̀°`̀ù`̀é`̀dG
 É`̀gQhó`̀H  »`̀à`̀dGh  ¢Vôª∏d  IOÉ°†e
 ≈∏Y  Ö∏¨àdG  »`̀a  º°ùédG  óYÉ°ùJ
 ,¢VôªdG  øe  »aÉ©àdGh  ¢Shô«ØdG
 IOÉ°†ªdG  ΩÉ°ùLC’G  √òg  óLGƒàJh
 á«°SÉ°SC’G  Ωó`̀dG  äÉfƒμe  ó`̀MCG  »a
 Iôàa ∫ÓN ∂dPh ÉeRÓÑdG ≈ª°ùjh
 ≥∏£j  ∂dòdh  ¢VôªdG  øe  »aÉ©àdG

.ágÉ≤ædG ÉeRÓH É¡«∏Y
 ÉeRÓÑH  ´ôÑàdG  á`̀«`̀dBG  ∫ƒ``Mh
 ¿CG »`̀fÉ`̀£`̀ë`̀≤`̀dG  í``̀°``̀VhCG á`̀gÉ`̀≤`̀æ`̀dG
 …OÉ«àY’G ´ôÑàdÉH Ωƒ≤j »aÉ©àªdG
 10  »dGƒM  ¥ô¨à°ùj  …ò`̀dGh  Ωó∏d
 ÉeRÓH ™jRƒJ Égó©H ºàjh ,≥FÉbO
 ™«ªL  ≈∏Y  É¡H  ´ôÑàªdG  ágÉ≤ædG
 ä’Éë∏d  êÓ`̀©`̀ dGh  ∫õ`̀©`̀dG  õ`̀cGô`̀e
 ΩódÉH  ´ôÑàdG  ¿CG  GócDƒe  ,áªFÉ≤dG
 øe  πμ°T  …CÉH  π∏≤j  ’  ÉeRÓÑdG  hCG
 á«°üî°ûdG  áYÉæªdG  øe  ∫Éμ°TC’G
 »a  É`̀ª`̀«`̀°`̀S  ’  ,¢``̀Shô``̀«``̀Ø``̀dG  ó``°``V

 Ió«L  áÑ°ùf  ≈∏Y  º°ùédG  ®ÉØàMG
.áfƒμàªdG IOÉ°†ªdG ΩÉ°ùLC’G øe

 ÖLGƒdG •hô°û∏d áÑ°ùædÉH ÉeCG
 É`̀eRÓ`̀Ñ`̀H ´ô`̀Ñ`̀à`̀ª`̀dG »``̀a É`̀gô`̀ aGƒ`̀ J
 ¿CG »`̀fÉ`̀£`̀ë`̀≤`̀dG  í``̀°``̀VhCG á`̀gÉ`̀≤`̀æ`̀dG
 ´ôÑàªdG  ¿CG  »`̀a  πãªàJ  •hô°ûdG
 ¢Shô«ØH  ¬àHÉ°UEG  ≥Ñ°S  ób  ΩódÉH
 Ió«L áë°üH ™àªàj ¿CGh ,ÉfhQƒc
 øe AÉ¡àf’Gh ,ΩódÉH ´ôÑà∏d ¬∏gDƒJ
 øe  …RGô`̀ à`̀M’G  »ë°üdG  ôéëdG
 ¿CGh  ,ø«YƒÑ°SCG  ø`̀Y  π≤J  ’  Ió`̀e
 á«ØfCG  áë°ùe  ô``̀NBG  áé«àf  ¿ƒ`̀μ`̀J
 »fÉ©j  q’CGh  ,¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀∏`̀d  á«Ñ∏°S
 âbƒdG »a ¢VGôYCG …CG øe ´ôÑàªdG
 ´ôÑàdG  ∫ÉLô∏d  øμªj  Éªc  ,»dÉëdG
 ≥Ñ°ùj ºd ¿CG •ô°ûH AÉ°ùædG ∂dòch
 ¿CG  ÖfÉL ≈dEG  ,∂dP πÑb πªëdG É¡d
 50  øe  ôãcCG  ´ôÑàªdG  ¿Rh  ¿ƒμj

.É keÉY 60h 21 ø«H √ôªYh èc
 ¿CÉ``̀ H »`̀fÉ`̀£`̀ë`̀≤`̀ dG ±É```̀ °```̀VCGh
 ,»`̀æ`̀Wh Ö````̀LGh Ωó``̀ dÉ``̀H ´ô``̀Ñ``̀à``̀dG
 øe  ø«aÉ©àªdG  áaÉc  ≈∏Y  ∫ƒ`̀©`̀fh
 »a  áªgÉ°ùª∏d  ø«ª«≤eh  ø«æWGƒe
 ø«ÑZGôdG  ƒYóf  Éªc  ,ÖLGƒdG  Gòg
 º°ùb  ™`̀e  π°UGƒàdG  ≈`̀ dG  ´ôÑàdÉH
 á«Ñ£dG  äÉeóîdÉH  Ωó`̀dÉ`̀H  ´ôÑàdG
 ,äÉeƒ∏©ªdG  ø`̀e  ójõªd  á«μ∏ªdG
 º¡ªYOh  ™«ªédG  ∞JÉμàH  ¬```̀fCGh
 øμªàæ°S  á«dhDƒ°ùªdÉH  º¡eGõàdGh

.¢Shô«Ø∏d …ó°üàdG øe
 Ωó≤ªdG  ¢Vô©à°SG  ¬ÑfÉL  øe
 …QÉ`̀°`̀ü`̀fC’G  óªëe  ó`̀ª`̀MCG  Ö«ÑW
 »`̀JGò`̀dG  ô««°ùàdG  ´hô`̀°`̀û`̀e  ô`̀jó`̀e
 ¢ù∏éªdÉH á«eƒμëdG äÉ«Ø°ûà°ùª∏d
 äGô``̀°``̀TDƒ``̀ª``̀dG á`̀ë`̀°`̀ü`̀∏`̀d ≈```̀∏```̀YC’G
 ¢Shô«ØdG QÉ°ûàfG ¢SÉ«≤H á≤∏©àªdG
 á°ùªN  ∑Éæg  ¿CG  PEG  ,™ªàéªdG  »a
 É¡«∏Y  OÉ``ª``à``Y’G  º`̀à`̀j  äGô``̀°``̀TDƒ``̀e
 áØYÉ°†ªd  ¥ô¨à°ùªdG  âbƒdG  É¡dhCG
 ¿EG  å``̀«``̀M  ,ä’É````̀ë````̀dG  »``̀ dÉ``̀ ª``̀LEG
 á«ªgCG ≈∏Y äócCG á«dhódG ô«jÉ©ªdG
 ä’É``ë``dG OGó`````̀YCG ∞`̀YÉ`̀°`̀†`̀J Ωó```̀Y
 π`̀bCG  ¥ô¨à°ùJ  Ió`̀e  ∫Ó`̀N  áªFÉ≤dG

 ¿ƒμJ ÉeóæY ¬fCG  PEG  ,ø«YƒÑ°SCG  øe
 ó©j ∂`̀ dP ¿EÉ``̀a ∂`̀ dP ø`̀e π``̀bCG Ió`̀ª`̀dG
 ¢Shô«a  QÉ°ûàfG  ¿CGh  ,É k«Ñ∏°S  G kôeCG
 §°SƒàªdG  ø``̀e  ´ô``̀°``̀SCG  É``̀fhQƒ``̀c
 ø«YƒÑ°SCG  ≠∏Ñj  …ò``̀dG  »©«Ñ£dG
 ¿CG  É`̀ª`̀c  ,ä’É``̀ë``̀dG  áØYÉ°†e  »`̀a
 áØYÉ°†ªd  ¥ô¨à°ùªdG  âbƒdG  Ióe
 ∫ÓN  ø«æWGƒªdG  ø«H  ä’É`̀ë`̀ dG
 ø«H âMhGôJ ø««°VÉªdG øjô¡°ûdG
 ¬fCG ≈dEG G kô«°ûe ,Éeƒj 11h Éeƒj 27
 âbƒdG ≠∏H »°VÉªdG ƒ«fƒj 13 »a
 11  ä’ÉëdG  ∞YÉ°†àd  ¥ô¨à°ùªdG
 ÉYQÉ°ùàe GQÉ°ûàfG ¢ùμ©j Éªe É keƒj
 iõ©jh ,ø«æWGƒªdG ø«H ¢Shô«Ø∏d
 ô«HGóàdÉH  ó«≤àdG  Ωó``̀Y  ≈``̀ dEG  ∂``̀dP
 áYƒ°VƒªdG  äGOÉ°TQE’Gh  á«FÉbƒdG

.™«ªédG áeÓ°S ßØëd
 »fÉãdG  ô°TDƒªdG  ¿CG  ≈dEG  Éàa’
 áªFÉ≤dG ä’ÉëdG áÑ°ùf ¢SÉ«≤d ƒg
 ä’É``̀ë``̀dÉ``̀H ká``̀ fQÉ``̀≤``̀ e Ió``̀ jó``̀é``̀ dG
 ¿CG  øμªªdG  øe  å«M  ,á«aÉ©àªdG
 »a ÉeCG ,óMGƒd móMGh áLQóH ¿ƒμJ
 áªFÉ≤dG ä’ÉëdG OGóYCG ójGõJ ádÉM
 á`̀«`̀aÉ`̀©`̀à`̀ª`̀dG ä’É`̀ë`̀ ∏`̀ d á`̀Ñ`̀°`̀ù`̀æ`̀dÉ`̀H
 ó`̀MGƒ`̀d ó``̀MGh Oó`̀©`̀d É`̀gRhÉ`̀é`̀Jh
 ™°ShC’G  QÉ°ûàf’G ¢ùμ©j ∂dP  ¿EÉa
 áÑ°ùf  âMhGôJ  å«M  ,¢Shô«Ø∏d
 ´ƒ`̀Ñ`̀°`̀SC’G »`̀a á`̀ª`̀FÉ`̀≤`̀dG ä’É`̀ë`̀ dG
 ä’É`̀ë`̀∏`̀ d á`̀Ñ`̀°`̀ù`̀æ`̀dÉ`̀H »``̀°``̀VÉ``̀ª``̀dG
 ,%1^6 h %0^8 ø«H Ée á«aÉ©àªdG
 ΩGõàd’ÉH  í°üæoj  ∂dP  ≈∏Y  kAÉæHh
 ™«ªL  ´ÉÑJGh  QòëdGh  á£«ëdGh
 Gò¡d …ó°üà∏d á«FÉbƒdG äGAGôLE’G
 ´ô°SCG »a ¬«∏Y Ö∏¨àdGh ¢Shô«ØdG

.áæμªe Ióe
 ¿CÉ````̀H …QÉ````̀°````̀ü````̀fC’G √ƒ``````̀ fh
 èFÉàædG ∫ó©e ƒg ådÉãdG ô°TDƒªdG
 Oó``Y »``̀dÉ``̀ª``̀LEG ø``̀e á``̀«``̀HÉ``̀é``̀jE’G
 ó©j  …òdGh  ,á«eƒ«dG  äÉ°UƒëØdG
 É k°†jCG  á«°SÉ°SC’G  ô«jÉ©ªdG  ó`̀MCG
 …CG)  á«HÉéjE’G  èFÉàædG  áÑ°ùf  »g
 »`̀dÉ`̀ª`̀LEG ø`̀e (á`̀ª`̀FÉ`̀≤`̀dG ä’É``ë``dG
 Öéj å`̀«`̀M äÉ`̀°`̀Uƒ`̀ë`̀Ø`̀ dG  Oó```̀Y

 äÉ°UƒëØdG  áÑ°ùf  RhÉ`̀é`̀à`̀J  ’CG
 Oó©dG  øe  %5  øe  ôãcCG  á«HÉéjE’G
 âMhGôJ å«M ,äÉ°UƒëØ∏d »∏μdG
 á`̀«`̀HÉ`̀é`̀jE’G  äÉ`̀°`̀Uƒ`̀ë`̀Ø`̀dG  áÑ°ùf
 Oó©dG øe á«°VÉªdG ™«HÉ°SC’G ∫ÓN
 Ée  áμ∏ªªdG  »a  äÉ°UƒëØ∏d  »∏μdG
 ∫ó`̀j  É`̀e  ƒ``̀gh  ,%9h  %5^7  ø`̀«`̀H
 Éfôcòjh  QÉ°ûàf’G  »a  äÉÑK  ≈∏Y
 á`̀«`̀ª`̀gCGh  á`̀jOô`̀Ø`̀dG  Éæà«dhDƒ°ùªH
 øμªàæd äÉª«∏©àdÉH πeÉμdG ΩGõàd’G
 øe óëdGh ¢Shô«Ø∏d …ó°üàdG øe
 ô°TDƒªdG  ¿CÉ``H  ÉØ«°†e  ,√QÉ°ûàfG
 …QƒØdG  ôKÉμàdG  º`̀bQ  ƒg  ™`̀HGô`̀dG
 …òdGh  ,R (t) ™ªàée ,…ôjó≤àdG
 ø`̀jò`̀dG ¢`̀UÉ`̀î`̀°`̀TC’G Oó`̀©`̀H ±ô`̀©`̀j
 á`̀HÉ`̀°`̀UEÓ`̀d  Gƒ`̀°`̀Vô`̀©`̀à`̀j  ¿CG  ø`̀μ`̀ª`̀j
 IóMGh áªFÉb ádÉM øe ¢Shô«ØdÉH
 ¢üî°ûdG  ¿CG  »æ©j  R  1  Oó©dGh
 ô`̀NBG  ¢üî°ûd  ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀dG  π≤æj
 ∫ó©e áÑ°ùf  âMhGôJ  å«M ,§≤a
 ´ƒ`̀Ñ`̀°`̀SC’G »`̀a …Qƒ``̀Ø``̀dG ô`̀KÉ`̀μ`̀à`̀dG
 %1^3 ø«H Ée áμ∏ªªdG »a »°VÉªdG
 Öéj  áÑ°ùædG  ¿CG  PEG  ,%1^8  ≈`̀ dEG
 RhÉéJ  ºà«d  1  øe  π`̀bCG  ¿ƒμJ  ¿CG
 ≥≤ëàj  ødh  ìÉéæH  …óëàdG  Gòg
 ™«ªédG  ΩGõàdG  ∫ÓN  øe  ’EG  ∂dP

.¬à«dhDƒ°ùªH
 ¿CG  …QÉ```̀°```̀ü```̀fC’G  í```̀ °```̀VhCGh
 ábÉ£dÉH  ≥∏©àj  ¢ùeÉîdG  ô°TDƒªdG
 PEG  ,»Ñ£dG  ºbÉ£dGh  á«HÉ©«à°S’G
 á«bÉÑà°S’G  äGAGô````̀LE’G  ™`̀e  ¬``̀fCG
 ÖMÉ°U  IOÉ«≤H  øjôëÑdG  ≥jôØd
 ÖFÉf  ó¡©dG  »`̀dh  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG
 ô«aƒJ  º`̀J  ¬`̀fCÉ`̀H  AGQRƒ```dG  ¢ù∏ée
 äÉ«Ø°ûà°ùªdG »a ±Éc Oó©H I qô°SCG
 ä’ÉëdG  ∫ÉÑ≤à°S’ ∂dòch ájÉæ©∏d
 ábÉ£dG  õ«¡éJ  ºJ  å«M  ,áªFÉ≤dG
 OóY  ™`̀e  …RGƒ`̀à`̀dÉ`̀H  á«HÉ©«à°S’G
 á∏gDƒªdG  á∏eÉ©dG  iƒ≤dG  øe  ±Éc
 É¡LÓYh  ä’É`̀ë`̀ dG  á`̀aÉ`̀c  IQGOE’
 ™«ªédG  ¿CG  Gó`̀cDƒ`̀e  ,É¡à©HÉàeh
 äGAGôLEG ájC’ OGó©à°S’G ºJCG ≈∏Y

 ≈∏Y  AÉ`̀æ`̀H  ò`̀î`̀à`̀J  ó``b  á«∏Ñ≤à°ùe
 OGó`̀YCGh  äGóéà°ùªdGh  ±hô`̀¶`̀dG
 øμªj  PEG  ,Ó`̀Ñ`̀≤`̀à`̀°`̀ù`̀e  ä’É```ë```dG
 áªFÉb  ádÉM  10^000  ™e  πeÉ©àdG
 ájõgÉédG  ≈`̀∏`̀Y  AÉ`̀æ`̀H  Ωƒ`̀«`̀dG  »`̀a

.É¡«dEG ∫ƒ°UƒdG ºJ »àdG
 ôªf É`̀æ`̀fEG  …QÉ``°``ü``fC’G ∫É``̀ bh
 »YƒH  øμdh  G kó`̀L  áª¡e  á∏MôªH
 øμªj  ø`̀«`̀ª`̀«`̀≤`̀ª`̀dGh  ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG
 á`̀ë`̀FÉ`̀é`̀dG √ò``̀g ≈`̀∏`̀Y Iô`̀£`̀«`̀°`̀ù`̀dG
 ∫hDƒ°ùªdG ΩGõàd’G ∫ÓN øe ∂dPh
 ø`̀e Aõ``````̀L π```̀ª```̀ë```̀Jh OÉ`````̀é`````̀dGh
 Éæ≤JÉY  ≈∏Y  IÉ≤∏ªdG  á«dhDƒ°ùªdG

.¬∏gCGh øWƒdG √ÉéJ
 IQƒàcódG äócCG ôNBG ÖfÉL øe
 á`̀jQÉ`̀°`̀û`̀à`̀°`̀SG ¿É`̀ª`̀∏`̀ °`̀ù`̀dG á`̀∏`̀«`̀ª`̀L
 ¢`̀VGô`̀eC’Gh  ájó©ªdG  ¢``̀VGô``̀eC’G
 á«fÉª∏°ùdG  ™`̀ª`̀é`̀ª`̀H  á`̀«`̀æ`̀WÉ`̀Ñ`̀dG
 »æWƒdG  ≥`̀jô`̀Ø`̀dG  ƒ°†Y  »`̀Ñ`̀£`̀dG
 ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üà∏d »Ñ£dG
 IQhô``̀ °``̀V ≈``̀∏``̀Y (19-ó```̀ «```̀ aƒ```̀ c)
 á`̀jOô`̀Ø`̀dG  á«dhDƒ°ùªdÉH  ΩGõ``̀à``̀d’G
 äGAGô``̀LE’Gh  äGQGô≤dÉH  ó«≤àdGh
 ,á«FÉbƒdG  ô«HGóàdGh  ájRGôàM’G
 áë°üdG  IQGRh  ¿CG  ≈``̀dEG  Iô«°ûe
 OGó``̀YCGh  ¥É`̀£`̀f  ™«°SƒJ  π`̀°`̀UGƒ`̀J
 ∫ƒ°Uƒ∏d  á«eƒ«dG  äÉ°UƒëØdG
 πª©dGh  ,áªFÉ≤dG  ä’Éë∏d  ôμÑªdG
 êÓ©∏d É¡æe êÉàëj øe êÓY ≈∏Y
 â`̀bh  »``a  »`̀aÉ`̀©`̀à`̀dÉ`̀H  º¡°ùj  É`̀ª`̀H
 Ωƒ`̀«`̀dG ≈`̀ à`̀M º``̀J å`̀«`̀M ,´ô```̀°```̀SCG
 ¢üëa  ∞dCG  438  øe  ôãcCG  AGôLEG

.…ôÑàîe
 »aÉ©J  ¿CÉH  ¿Éª∏°ùdG  âgƒfh
 á`̀ª`̀FÉ`̀≤`̀dG ä’É```̀ë```̀dG ø``̀e ô`̀«`̀ã`̀μ`̀ dG
 ≥«Ñ£J  ≈```̀dEG  Oƒ`̀©`̀j  ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀dÉ`̀H
 »a  ™ÑàªdG  »LÓ©dG  ∫ƒcƒJhôÑdG
 ÖfÉL  ≈dEG  ä’ÉëdG  √òg  áédÉ©e
 »àdG  Iôªà°ùªdG  á«ë°üdG  ájÉYôdG
 iOCG  Ée  áªFÉ≤dG  ä’ÉëdG  ÉgÉ≤∏àJ
 ¢Shô«ØdG  øe  É¡«aÉ©J  áYô°S  ≈dEG
 ∫õ`̀©`̀ dG õ``̀cGô``̀e ø``̀e É``̀¡``̀Lhô``̀Nh
 ™°VƒdG  á°Vô©à°ùe  ,êÓ``̀©``̀dGh

 ¢Shô«Ød áªFÉ≤dG ä’Éë∏d »ë°üdG
 å`̀«`̀M  (19  ó``̀«``̀aƒ``̀c)  É```̀ fhQƒ```̀ c
 »àdG  áªFÉ≤dG  ä’É`̀ë`̀dG  Oó`̀Y  ≠∏H
 »≤∏J  »ë°üdG  É¡©°Vh  Ö∏£àj
 É¡æe  ,á`̀ª`̀FÉ`̀b  á`̀dÉ`̀M  133  êÓ`̀©`̀dG
 5613h  ,ájÉæ©dG  âëJ  ádÉM  27
 Oó©dG  ø`̀e  ô≤à°ùe  É¡©°Vh  ádÉM
 …òdG  áªFÉ≤dG  ä’Éë∏d  »dÉªLE’G
 ø«M  »a  ,áªFÉb  ádÉM  5640  ≠∏H
 É¡LhôNh ádÉM 13866 »aÉ©J ºJ

.êÓ©dGh ∫õ©dG õcGôe øe
 ó`̀«`̀cCÉ`̀à`̀dG ¿É`̀ª`̀∏`̀°`̀ù`̀dG äOó```̀Lh
 äÉeÉªμdG  AGó```̀JQG  á`̀«`̀eGõ`̀dEG  ≈∏Y
 ø`̀cÉ`̀eC’G π`̀ c »`̀a ∫õ`̀æ`̀ª`̀dG êQÉ```N
 IOÉ`̀«`̀b AÉ``æ``KCG Gó``̀Y É`̀e äÉ`````̀bhC’Gh
 óæY  É k°†jCG  É`̀gAGó`̀JQGh  ,IQÉ«°ùdG
 AÉæãà°SGh »°ûªdG á°VÉjQ á°SQÉªe
 É k«fóH G kó¡L Ö∏£àJ »àdG äÉ°VÉjôdG
 áMÉÑ°ùdGh  …ô`̀é`̀dG  πãe  G kó`̀jó`̀°`̀T
 ≈dEG  ,á«FGƒ¡dG  äÉLGQódG  ÜƒcQh
 á∏HÉ≤e óæY äÉeÉªμdG AGóJQG ÖfÉL
 ±hôXh ¢VGôeCG º¡jód ¢UÉî°TCG
 ø°ùdG  QÉÑc  øe  hCG  áæeÉc  á«ë°U
 π`̀NGO  ô£î∏d  ô`̀ã`̀cCG  ø«°Vô©ªdG
 ΩGõàd’Gh  ,IóMGƒdG  Iô°SC’G  QÉWEG

.»YÉªàL’G óYÉÑàdG ô«jÉ©ªH
 ≈```̀dEG ¿É`̀ª`̀ ∏`̀ °`̀ ù`̀ dG äQÉ````̀ °````̀TCGh
 ΩGõàd’G  »a  QGôªà°S’G  IQhô°V
 ¿ƒHÉ°üdGh  AÉªdÉH  øjó«dG  π°ù¨H
 ¢UôëdG  ™e  ,…QhO  πμ°ûH  G kó«L
 ,ø`̀jó`̀«`̀dG º`̀≤`̀©`̀e ΩGó`̀î`̀à`̀°`̀SG ≈`̀∏`̀Y
 AÉ``«``°``TC’Gh í``£``°``SC’G ∞`̀«`̀¶`̀æ`̀Jh
 πμ°ûH  É`̀¡`̀eGó`̀î`̀à`̀°`̀SG  º`̀à`̀j  »``à``dG
 IQƒ°üH  G kó«L  É¡ª«≤©Jh  Qôμàe
 ó`̀æ`̀Y º```Ø```dG á``̀«``̀£``̀¨``̀Jh ,á````````̀jQhO
 πjOÉæªdG  øe  ¢ü∏îàdGh  ,∫É©°ùdG
 ,áë«ë°üdG á≤jô£dÉH áeóîà°ùªdG
 »fÉ©j  ¢üî°T  …CG  ¢ùªd  ÖæéJh
 ∫ÉM »ah ,∫É©°ùdG  hCG  ≈ªëdG øe
 ¢üî°T …CG ≈∏Y ¢VGôYC’G äô¡X
 ´ÉÑJGh  444  ≈∏Y  ∫É°üJ’G  ¬«∏Y
 ≈£©J  ±ƒ`̀°`̀S  »`̀à`̀dG  äÉª«∏©àdG

.¬«dEG

:»Øë°U ôªJDƒe »a ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üà∏d »æWƒdG ≥jôØdG

 É``fhQƒ``c  á``HÉ``°``UEG  ±’BG  10  ™``̀e  π`̀eÉ`̀©`̀à`̀∏`̀d  É`̀¡`̀ à`̀jõ`̀gÉ`̀L  ø`̀∏`̀©`̀J  ø`̀ jô`̀ ë`̀ Ñ`̀ dG
IQƒ`̀ £`̀ à`̀ e äÉ``̀ «``̀ fÉ``̀μ``̀ eEGh á``̀ HQó``̀ e á`̀ «`̀ Ñ`̀ W º``̀ bGƒ``̀ W ∂`̀ ∏`̀ à`̀ ª`̀ Jh Ωƒ``̀ «``̀ dG »``̀ a
É`̀Ñ`̀jô`̀b  »``LÓ``©``dG  ∫ƒ``̀cƒ``̀Jhô``̀Ñ``̀dG  »``̀ a  ¬```````̀ LGQOEGh  »``̀°``̀Shô``̀dG  zô``̀«``̀aÉ``̀Ø``̀«``̀aCG{  AGhO  AGô``̀ °``̀ T

 á`̀ Ñ`̀ °`̀ ù`̀ f  ٪70  ø````̀ e  ô````̀ ã````̀ cCG  :™````̀fÉ````̀ª````̀dG
 ٪0^24  π``````̀ bCG  äÉ````«````aƒ````dGh  »``̀ aÉ``̀ ©``̀ à``̀ dG

»∏Y áªWÉa :âÑàc 
 óéà°ùªdG  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d  »æWƒdG  ≥jôØdG  ∞°ûc
 »°ShôdG  QÉ≤©dG  AGô°ûH  Ωƒ≤à°S  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¿CG  z19  ó«aƒc{
 ¿G  GócDƒe  ,ÉÑjôb  »LÓ©dG  É¡dƒcƒJhôH  »a  ¬LQóà°Sh  zô«aÉØ«aG{
 IôμÑªdG  ¬∏MGôªH  ¢VôªdG  ¢VGôYG  êÓ`̀Y  »a  ¬à«dÉ©a  âÑKG  QÉ≤©dG
 äGóéà°ùe πc á©HÉàe ≈∏Y áμ∏ªªdG ¢UôM GócDƒe ,ÉgQƒ£J ¿hO ∫ÉMh

.É¡«∏Y Iô£«°ùdÉH á∏«ØμdG πÑ°ùdG ô«aƒJh áëFÉédG
 øjôëÑdG áμ∏ªe É¡H ™àªàJ »àdG ájõgÉédG ¿G »æWƒdG ≥jôØdG ócCGh
 ,Ωƒ«dG »a áHÉ°UEG ±’BG 10 ™e í«ë°üdGh ™jô°ùdG »WÉ©àdG øe É¡æμªJ
 ºJ  …ò`̀dG  ø«æWGƒªdG  ø«H  ¢Shô«ØdG  QÉ°ûàfG  ∫ó©e  ´QÉ°ùJ  πX  »a
 á«dÉ©a ≈dEG  âbƒdG äGP »a G kô«°ûe ,ø««°VÉªdG øjô¡°ûdG ∫ÓN √ó°UQ

 øe ÉeRÓÑdG  π«°üëJ ºJh GôNDƒe  ¬æ«°TóJ  ºJ  …òdG  ÉeRÓÑdÉH  êÓ©dG

 »∏Y É¡©jRƒJ ºJh •hô°ûdG º¡«∏Y ≥Ñ£æJ øªe ±É©àe ¢üî°T 200

 .êÓ©dGh ∫õ©dG õcGôe

 %70^45  â¨∏H  ¢VôªdG  øe  »aÉ©àdG  áÑ°ùf  ¿CG  ≥jôØdG  í°VhCGh

 …CG  %0^24  äÉ«aƒdG  áÑ°ùf  â¨∏H  ø«M  »a  ,áªFÉ≤dG  ä’É`̀ë`̀dG  ø«H

 êÓ©dGh  ∫õ©dG  õcGôªd  á«HÉ©«à°S’G  ábÉ£dG  â¨∏H  Éªc  ,%1  øe  πbG

 1718  ™°†îJ  Éª«a  ,G kôjô°S  3922  É¡æe  ∫É¨°TE’G  ≠∏H  G kôjô°S  8170

 É¡«∏Y ¢VGôYC’G Qƒ¡X Ωó©d …QÉ«àN’G »dõæªdG »ë°üdG ∫õ©∏d ádÉM

 ≠∏ÑJ ø«M »a ,∫õ©dG øe ´ƒædG Gò¡d IOóëªdG •hô°ûdG ™e É¡≤HÉ£Jh

 ,Iô q°SCG 3410 …RGôàM’G »ë°üdG ôéëdG õcGôªd á«HÉ©«à°S’G ábÉ£dG

.G kôjô°S 668 É¡æe ∫É¨°TE’G ≠∏Ñj

  :»``fÉ£ë≤dG

 á«``°VÉªdG  ™«HÉ``°SCG  8```dG  ∫Ó``N  É``eƒj  11  ¥ô¨à``°SG  äÉHÉ``°UE’G  ô``°TDƒe  óYÉ``°üJ

…QhO π`̀μ`̀°`̀û`̀H  »`̀ LÓ`̀ ©`̀ dG  ∫hó``̀ é``̀ dG  çó``̀ë``̀fh Ió``̀jó``̀Y á`̀ jô`̀ jô`̀ °`̀ S  ÜQÉ``̀é``̀J  É``æ``jô``LCG

: … Q É``°üf C’ G

 ƒ``gh …ô``Ñàîe ¢``üëa ∞``dCG 438 AGô``LEG  :¿É``ª∏°ùdG      

áμ∏ªªdG »a »``fÉμ°ùdG OGó©àdG ≈dEG á``Ñ°ùædÉH »°SÉ«b º``bQ
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øWÉÑdG π≤©dG ΩGóîà°SG
?º«∏©àdG »a (Subconscious Mind)

 ,k’É`̀©`̀aCG  íÑ°üà°S  É`̀¡`̀fC’  ∑QÉ`̀μ`̀aCG  Ö``̀bGQ{  :π«b
 É¡fC’  ∂`̀JGOÉ`̀Yh  ,äGOÉ``̀Y  íÑ°üà°S  É`̀¡`̀fC’  ∂`̀dÉ`̀©`̀aCGh
 .z∑ô«°üe  Oóëà°S  É¡fC’  ∂YÉÑWh  ,ÉYÉÑW  íÑ°üà°S
 ,∫É«N  ¢†ëe  øWÉÑdG  π≤©dG  I qƒb  q¿CG  ô«ãμdG  ó≤à©j
 kGQhO  Ö©∏Jh  ,á«≤«≤M  »¡a  í«ë°U  ô«Z  Gò``̀gh
 É¡∏jƒëJh  ¿É°ùfE’G  QÉ`̀μ`̀aC’  áHÉéà°S’G  »a  Éª¡e
 Gòg  »a  ±ô©àf  .á°Sƒª∏e  ≥FÉ≤Mh  äÉ«cƒ∏°S  ≈dEG
 »a  ¬eGóîà°SG  á«Ø«ch  øWÉÑdG  π≤©dG  ≈∏Y  ∫É≤ªdG

.º«∏©àdG
 ≈`̀ dEG  …ô`̀°`̀û`̀Ñ`̀dG  π`̀≤`̀©`̀dG  ¢`̀ù`̀Ø`̀æ`̀dG  AÉ`̀ª`̀∏`̀Y  º°ù≤j
 :Qƒ`̀©`̀°`̀û`̀ dG  hCG  »``̀Yƒ``̀ dG  ø``̀e  äÉ`̀jƒ`̀à`̀ °`̀ù`̀e  á``̀KÓ``̀K
 ø`̀WÉ`̀Ñ`̀dG  π`̀≤`̀ ©`̀ dGh  ,(Conscious)  »``̀Yƒ``̀dG
 »``````̀YhÓ``````̀dGh  ,(Subconscious)
 ôaÉ°†àJh  É¡©«ªL  óëàJh  ,(Unconscious)
 …òdG ƒg »YƒdÉa .¿É°ùfEÓd »©bGƒdG ºdÉ©dG øjƒμàd
 ôμØdGh áHÉàμdGh ΩÓμdG ∫ÓN øe ºdÉ©dG ™e π°UGƒàj
 øWÉÑdG  π≤©dGh  ,ÉgòØæ«d  º°ùé∏d  ô`̀eGhC’G  Qó°üjh
 ÜQÉéàdGh çGóMC’G Ö°ùëH »YƒdG ¬Lƒj …òdG ƒg
 »YhÓdG  É`̀eCG  ,»YƒdG  »a  ¿õîJ  ºd  »àdG  á≤HÉ°ùdG
 »àdGh  π≤©dG  øe  á≤«ª©dGh  Iô«ÑμdG  áMÉ°ùªdG  ƒ¡a
 »àdG AÉ«°TC’G ¿õîJ »àdGh ,É¡«dEG ∫ƒ°UƒdG Ö©°üj
 ôjóédG .äÉ«cƒ∏°ùdGh äGOÉ©dGh äGó≤à©ªdG πμ°ûJ
 ôWGƒîdG øY ∫hDƒ°ùªdG ƒg øWÉÑdG π≤©dG ¿CG ôcòdÉH
 äÉª q p°ùdG  Oóëjh  ¿É°ùfE’G  êGõ`̀e  ø`̀Yh  ,ΩÓ``̀MC’Gh

.¿É°ùfE’G á«°üî°ûd á q«≤«≤ëdG
 äÉ`̀cô`̀ë`̀ª`̀dG ≈`̀∏`̀Y ø`̀WÉ`̀Ñ`̀dG π`̀≤`̀©`̀dG …ƒ`̀à`̀ë`̀jh
 ¬¡«LƒJ  øμªjh  ,∑ƒ∏°ù∏d  á«∏NGódG  äGõØëªdGh
 ≥≤ëjh ¿É°ùfE’G áë∏°üe Ωóîj ÉªH »HÉéjEG πμ°ûH
 øWÉÑdG π≤©dG q¿CG kÉ«ª∏Y âÑK óbh .¬JÉ«M »a ìÉéædG
 Iôàa  AÉ`̀æ`̀KCG  ≈`̀ qà`̀M  kÓ`̀eÉ`̀c  Ωƒ`̀«`̀dG  QGó``̀e  ≈∏Y  πª©j

 ¬JÉjÉZ ≈dEG ∫ƒ°UƒdG ≈∏Y ¿É°ùfE’G IóYÉ°ùªd ,ΩƒqædG
 ô«¨jh  ,¬¡LGƒJ  »àdG  äÉÑ≤©dG  πjõjh  ,¬`̀aGó`̀gCGh
 ÉeCG  .±GógC’Gh  äÉjÉ¨dG  ∂∏J  ™e  Ö°SÉæà«d  ∑ƒ∏°ùdG
 øμªj ¬fEÉa ,»Ñ∏°S πμ°ûH øWÉÑdG π≤©dG ¬«LƒJ ºJ GPEG
 π°ûØdG  ≈`̀dEG  Oƒ≤J  á«Ñ∏°S  äÉ«cƒ∏°S  ≈`̀dEG  …ODƒ`̀j  ¿CG
 øμªj  ∞«c  :ºgC’G  ∫GDƒ°ùdG  »JCÉj  Éægh  .á°SÉ©àdGh
 Ö«éf  ?ìÉéædG  ≈dG  ÉfOƒ≤«d  øWÉÑdG  π≤©dG  ¬«LƒJ
 ¬eGóîà°SG  á«Ø«c  í«°VƒJ  ∫ÓN  øe  ∫GDƒ°ùdG  øY
.ìÉéædG ≥«≤ëJ ≈∏Y ÜÓ£dG IóYÉ°ùªd º«∏©àdG »a

 ø«ª∏©ª∏d  áHôéªdG  á«ª«∏©àdG  Ö«dÉ°SC’G  øe
 §«°ûæJ  ÜÓ£∏d  øWÉÑdG  π≤©dG  ΩGóîà°SG  õ«Øëàd
 äÉeƒ∏©e  ìô°ûH  ∂`̀dP  ¿ƒμjh  ,á≤HÉ°ùdG  áaô©ªdG
 ,É¡«∏Y IójóL äÉeƒ∏©e AÉæÑd ÖdÉ£dG É¡aô©j á≤HÉ°S
 .äÉeƒ∏©ªdG ø«H §HGhôdG …ƒ≤jh ÆÉeódG ßbƒj Ée
 ≥jôW øY √ÉÑàf’G ÜòL kÉ°†jCG ÆÉeódG ßbƒj Éªeh
 ¥ôW  ™jƒæJh  ΩÓ`̀μ`̀dG  óæY  äƒ°üdG  Iô`̀Ñ`̀f  ô««¨J

.º«∏©àdG Ö«dÉ°SCGh
 ÜÓ`̀£`̀dG á`̀≤`̀K á`̀jƒ`̀≤`̀J kÉ`̀°`̀†`̀jCG Ö`̀«`̀dÉ`̀°`̀SC’G ø``̀eh
 º¡dGDƒ°Sh  ,∞°üdG  »a  º¡Móe  ≥jôW  øY  º¡°ùØfCÉH
 º¡©«é°ûJh  ,É`̀¡`̀JÉ`̀HÉ`̀LEG  ¿ƒ`̀aô`̀©`̀j  á∏¡°S  á`̀∏`̀Ä`̀°`̀SCG
 .á°SGQódG ≈∏Y ºgõ«ØëJh ,ìÉéædG ≈∏Y QGôªà°SÉH
 iód  ¢ùØædÉH  á≤ãdG  ájƒ≤J  ¿CG  ôcòdÉH  ô`̀jó`̀é`̀dGh
 ≥«≤ëJ »a á«ªjOÉcC’G ¬JGQó≤H kÉ≤KGh ¬∏©éJ ÖdÉ£dG

.á«ª«∏©àdG ±GógC’G
 øjƒμJ  ≈∏Y  Ö`̀dÉ`̀£`̀dG  ™«é°ûJ  kÉ`̀°`̀†`̀jCG  É¡æeh
 ,¬dÉ«N  »a  á«∏Ñ≤à°ùªdG  ¬`̀aGó`̀gC’  áë°VGh  IQƒ°U
 ΩÉ«≤dG Öéj Éªd »eƒj πμ°ûH ¬JÉ«ëd á£N ™°Vhh
 »àdG  á«Ñ∏°ùdG  QÉμaC’G  øe  ¢ü∏îàdGh  ,¬≤«≤ëJh  ¬H
 QÉμaCÉH  É¡dGóÑà°SGh  ,π`̀eC’G  πà≤Jh  ºFGõ©dG  §ÑëJ

.á«HÉéjEG

 ájOÉ°üàb’Gh á«dÉªdG ¿hDƒ°ûdG áæéd âãëH

 øY  ó≤©æªdG  É¡YÉªàLG  ∫ÓN  iQƒ°ûdG  ¢ù∏éªH

 äGQƒ£J  »£≤°ùªdG  ø«°ùM  ódÉN  á°SÉFôH  ó©H

 »a …OÉ°üàb’Gh »dÉªdG ó«©°üdG ≈∏Y ´É°VhC’G

 »àdG  äGô«¨àªdGh  ±hô¶dGh  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe

 äÉ«YGóJ  á¡LGƒªd  »ªdÉ©dG  OÉ°üàb’G  Égó¡°ûj

 QÉ©°SCG ¢VÉØîfGh z19-ó«aƒc{ ¢Shô«a QÉ°ûàfG

.§ØædG

 QGô≤à°S’ÉH áæé∏dG äOÉ°TCG ¥É«°ùdG Gòg »ah

 áé«àf áμ∏ªªdG √ó¡°ûJ …òdG …OÉ°üàb’Gh »dÉªdG

 Iô°†M  É`̀gQó`̀°`̀UCG  »àdG  áª«μëdG  äÉ¡«Lƒà∏d

 áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U

 ¥ÓWG  É¡æY  èàf  »àdGh  ,ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY

 ø«°üëJ  »a  âª¡°SG  »àdG  ájOÉ°üàb’G  áeõëdG

 IócDƒe  ,á∏MôªdG  √ò`̀g  »a  »æWƒdG  OÉ°üàb’G

 á£∏°ùdG  ™e  ≥«°ùæàdGh  ¿hÉ©àdG  á«ªgCG  áæé∏dG

 É¡H  Ωƒ`̀≤`̀J  »`̀à`̀dG  äGƒ`̀£`̀î`̀dG  º``̀YOh  ájò«ØæàdG

 Égó¡°ûj »àdG á«FÉæãà°S’G ±hô¶dG ™e »WÉ©à∏d
 á«dhDƒ°ùªH  πª©dG  IQhô°V  ≈dEG  Iô«°ûe  ,ºdÉ©dG
 RhÉéàd É«∏©dG á«æWƒdG áë∏°üªdG ¬°VôØJ ÉªHh

.øWGƒªdGh øWƒdG ≈∏Y á«Ñ∏°S QÉKBG …CG
 ≈∏Y á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG ¢`̀Uô`̀M á`̀æ`̀é`̀∏`̀dG â`̀æ`̀ª`̀Kh

 É¡YÓWGh  á«©jô°ûàdG  á£∏°ùdG  ™`̀e  π°UGƒàdG
 Oƒ¡édÉH  á≤∏©àªdG  äGó`̀é`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG  ô```NBG  ≈`̀∏`̀Y
 ,ÉfhQƒc  ¢Shô«a  QÉ°ûàfG  áëaÉμªd  á«æWƒdG
 QhO  õjõ©àd  ÉgPÉîJG  ºà«°S  »àdG  äGƒ£îdGh
 áHô©e  ,á∏Ñ≤ªdG  á∏MôªdG  »a  »æWƒdG  OÉ°üàb’G

 »a  º¡°ùJ  »`̀à`̀dG  äGAÉ`̀≤`̀∏`̀dG  ó≤©H  É¡Ñ«MôJ  ø`̀Y

 ádhO  øª°V  »WGô≤ªjódG  πª©dG  Iô«°ùªH  ™aódG

.¿ƒfÉ≤dGh äÉ°ù°SDƒªdG

 ¿CÉ°û∏d  É¡ãëH  øª°V  áæé∏dG  â`̀Hô`̀YCG  Éªc

 á°UQƒH QGô≤d Égôjó≤J øY …OÉ°üàb’Gh »dÉªdG

 »a  áLQóªdG  äÉcô°ûdG  ™«ªL  ΩGõdEÉH  øjôëÑdG

 áYRƒªdG  ájó≤ædG  ìÉ`̀HQC’G  πjƒëàH  ,á°UQƒÑdG

 IQGOE’  zäÉ``̀fÉ``̀eCG{  ¥hó`̀æ`̀°`̀U  ≈``̀dEG  ø«ªgÉ°ùª∏d

 ¬``̀ JQGOEG  ≈dƒàà°S  »`̀à`̀dGh  ø«ªgÉ°ùªdG  ¥ƒ`̀≤`̀M

 ƒ«fƒj 30 øe GQÉÑàYG á°UÉ≤ª∏d øjôëÑdG ácô°T

.Ω2020 …QÉédG

 øe  GOó``̀Y  áæé∏dG  âãëH  Éª«a  ∂`̀ dP  »`̀JCÉ`̀j

 AÉ°†YC’G  É¡H  Ωó≤J  »àdG  äGQƒ°üàdGh  QÉμaC’G

 »dÉªdG  ÖfÉédÉH  á≤∏©àªdG  äÉ©jô°ûàdG  ôjƒ£àd

 ∫ÓN  πª©dG  á∏°UGƒe  äó`̀cCG  PEG  ,…OÉ°üàb’Gh

 øe ó`̀jõ`̀ª`̀dG ø`̀°`̀Sh ô`̀jƒ`̀£`̀à`̀d á`̀eOÉ`̀≤`̀ dG Iô`̀à`̀Ø`̀dG

.á∏MôªdG äÉÑ∏£àe ÖcGƒJ »àdG äÉ©jô°ûàdG

 ócDƒJh á``jOÉ°üàb’G ´É``°VhC’G äGQƒ``£J å``ëÑJ ziQƒ``°ûdG á``«dÉe{
á«FÉæãà°S’G ±hô¶dG RhÉ``éàd ájò«ØæàdG á£∏°ùdG ™``e ¿hÉ©àdG á«ªgCG

 âæH  »``e  áî«°ûdG  â`̀cQÉ`̀°`̀T
 áÄ«g  á`̀°`̀ù`̀«`̀FQ  áØ«∏N  ∫BG  óªëe
 »a ¢ùeCG QÉKB’Gh áaÉ≤ã∏d øjôëÑdG
 »°VGôàa’G  »FÉæãà°S’G  ôªJDƒªdG
 AÉ°†YC’G ∫hódG »a áaÉ≤ãdG AGQRƒd
 á«Hôà∏d  »eÓ°SE’G  ºdÉ©dG  áª¶æªH

 .(ƒμ°ù«°ùjEG) áaÉ≤ãdGh Ωƒ∏©dGh
 ¿Gƒ``̀æ``̀Y ô``̀ª``̀JDƒ``̀ª``̀dG π``̀ª``̀Mh
 »a »`̀aÉ`̀≤`̀ã`̀dG π`̀ª`̀©`̀dG á`̀eGó`̀à`̀ °`̀SG{
 z(19-ó«aƒc)  äÉ``̀eRC’G  á¡LGƒe
 »Ñ©μdG  IQƒf  IQƒàcódG  ¬à°SCGôJh
 »a áaô©ªdG á«ªæJh áaÉ≤ãdG IôjRh

.IóëàªdG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO
 ,á«MÉààa’G  á°ù∏édG  Ω qó``̀bh
 ,ô`̀ª`̀JDƒ`̀ª`̀dG á`̀°`̀ù`̀«`̀FQ ≈```dEG á`̀aÉ`̀ °`̀VEG
 óªëe  øH  ºdÉ°S  QƒàcódG  øe  πc
 ,ƒμ°ù«°ùjEÓd  ΩÉ©dG  ôjóªdG  ∂dÉªdG
 ó`̀ª`̀MCG ø``̀H ∞`̀ °`̀ Sƒ`̀ j Qƒ``̀ à``̀có``̀ dGh
 áª¶æªd  ΩÉ`̀©`̀dG  ø`̀«`̀eC’G  ø«ª«ã©dG
 ó`̀«`̀°`̀ù`̀dGh ,»``̀eÓ``̀°``̀SE’G ¿hÉ``©``à``dG
 õ``̀jô``̀«``̀eGQ ¿ƒ````````WhCG ƒ``̀à``̀ °``̀ù``̀fQEG
 áaÉ≤ã∏d  óYÉ°ùªdG  ΩÉ`̀©`̀dG  ô`̀jó`̀ª`̀dG
 π«é«eh  ƒμ°ùfƒ«dG  áª¶æe  »`̀a
 ÜhóæªdG  ¢Sƒæ«JGQƒe  π«éfhCG
 ∞dÉëàd  IóëàªdG  ºeCÓd  »eÉ°ùdG

 .äGQÉ°†ëdG
 äÉ`̀ª`̀∏`̀μ`̀H ô``̀ª``̀JDƒ``̀ª``̀dG CGó``````̀Hh
 º`̀gh  ,ø`̀«`̀«`̀°`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG  ø«Kóëàª∏d
 ádGõZ  ƒ`̀HCG  ∫ÓW  QƒàcódG  øe  πc
 ƒHCG  ∫Ó£d  ¢ù«FôdGh  ¢ù°SDƒªdG
 ôjóªdG  hQhó``̀fEG  ,á«ªdÉ©dG  ádGõZ
 á`̀°`̀SGQó`̀d  »``dhó``dG  õcôª∏d  ΩÉ`̀©`̀ dG
 äÉ`̀μ`̀∏`̀à`̀ª`̀ª`̀dG º``̀«``̀eô``̀Jh ¿ƒ``̀ °``̀Uh
 ø«eC’G  »YÉaôdG  ÖdÉWh  á«aÉ≤ãdG
 áMÉ«°ùdG  áª¶æªd  ≥HÉ°ùdG  ΩÉ©dG

 øe Oó``̀Y ≈``̀ dEG á`̀aÉ`̀°`̀VEG ,á`̀«`̀ª`̀dÉ`̀©`̀dG
 ∫hO »a áaÉ≤ãdG »dhDƒ°ùeh AGQRh
 øY  ø«∏ãªeh  »`̀eÓ`̀°`̀SE’G  º`̀dÉ`̀©`̀dG

.á«ªdÉY á«aÉ≤K äÉ°ù°SDƒe
 ,™`````̀HQC’G ¬`̀JÉ`̀°`̀ù`̀∏`̀L ∫Ó````̀Nh
 ÉjÉ°†≤dG  øe  G kOóY  ôªJDƒªdG  ¢ûbÉf
 »`̀à`̀ dG äÉ``̀jó``̀ë``̀à``̀dÉ``̀H á`̀≤`̀∏`̀©`̀à`̀ª`̀ dG
 á`̀«`̀aÉ`̀≤`̀ã`̀dG äÉ`̀YÉ`̀£`̀≤`̀ dG É`̀¡`̀¡`̀LGƒ`̀J
 ±hô¶dG  πX  »a  AÉ°†YC’G  ∫hó∏d
 »ªdÉ©dG  AÉ`̀Hƒ`̀dG  á`̀eRCÉ`̀H  á≤∏©àªdG

 á°ù∏édG  »```̀ah  .(19-ó```̀«```̀aƒ```̀c)
 äÉjóëàdG  á°ûbÉæe  âªJ  ≈``̀dhC’G
 QÉ`̀°`̀û`̀à`̀fG á````̀eRCG ∫Ó```̀N á`̀«`̀aÉ`̀≤`̀ã`̀dG
 á°ù∏édG  âdhÉæJ  Éª«a  ,¢Shô«ØdG
 IôàØdG »a áaÉ≤ãdG πÑ≤à°ùe á«fÉãdG
-ó`̀«`̀aƒ`̀c) á````eRCG AÉ`̀¡`̀à`̀fG ó`̀©`̀H É``e
 ¢ûbÉf  áãdÉãdG  á°ù∏édG  »ah  .(19
 äÉ¡LƒàdG ¿ƒdhDƒ°ùªdGh AGQRƒdG
 ,á`̀«`̀aÉ`̀≤`̀ã`̀dG á`̀MÉ`̀«`̀°`̀ù`̀∏`̀d Ió``jó``é``dG
 á`̀©`̀HGô`̀dG  á°ù∏édG  â`̀dhÉ`̀æ`̀J  Éª«a
 »aÉ≤ãdG  »é«JGôà°S’G  ´hô°ûªdG

.ƒμ°ù«°ùjEÓd »ªbôdG
 Qƒ°†ëdG  óªàYG  ΩÉàîdG  »ah
 ó```̀cCG å``̀«``̀M ,ô``̀ª``̀JDƒ``̀ª``̀ dG ¿Ó``````̀YEG
 AGQRh  ø```e  ¬``«``a  ¿ƒ`̀©`̀ª`̀à`̀é`̀ª`̀ dG
 ájDhôd  ºYódG  ójóéJ  ø«dhDƒ°ùeh
 ≈∏Y  áªFÉ≤dG  ƒμ°ù«°ùjE’G  áª¶æe
 …QÉ°†ëdGh »aÉ≤ãdG çGôàdG ¿ƒ°U
 ¥ƒ≤ëdG ájÉªMh »eÓ°SE’G ºdÉ©∏d
 É¡àeGóà°SG  ¿Éª°Vh  ¬«a  á«aÉ≤ãdG
 áaÉ°VEG  ,çQGƒμdGh äÉeRC’G  ∫ÓN
 ∫hó`̀dG  äGQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀H  Ö«MôàdG  ≈``dEG
 á«ª«∏bE’G  äÉª¶æªdGh  AÉ°†YC’G
 ¿Éª°V  ≈```dEG  á`̀«`̀eGô`̀dG  á`̀ «`̀ dhó`̀ dGh
 AÉæKCG  áaÉ≤ãdG  »a  ≥ëdG  áeGóà°SG

.ÇQGƒ£dGh äÉeRC’G
 ¬`̀fÓ`̀YEG »`̀a ô`̀ª`̀JDƒ`̀ª`̀dG ø`̀ qª`̀Kh
 á`̀ª`̀¶`̀æ`̀e ¥Ó``````````̀WEG »```̀eÉ```̀à```̀î```̀dG
 â`̀«`̀H{ IQOÉ````Ñ````e ƒ``μ``°``ù``«``°``ù``jE’G
 ¬Ø°UƒH  z»`̀ª`̀bô`̀dG  ƒμ°ù«°ùjE’G
 ä’É``̀é``̀e »```̀a á`̀ «`̀ aô`̀©`̀e á`̀°`̀ü`̀æ`̀e
 Éªc  .QÉμàH’Gh  Ωƒ∏©dGh  á«HôàdG
 õcôe ™e ¿hÉ©àdÉH ΩGõàd’G GhócCG
 çGôàdG áæédh çGôà∏d ƒμ°ù«°ùjE’G
 ≈æZ  RGô`̀HE’  »eÓ°SE’G  ºdÉ©dG  »a
 »a …QÉ°†ëdGh »aÉ≤ãdG çhQƒªdG

.AÉ°†YC’G ∫hódG
 ô`̀ª`̀JDƒ`̀ª`̀dG ¿Ó````̀YEG ø`̀ª`̀°`̀†`̀Jh
 õjõ©àH  AÉ`̀ °`̀†`̀YC’G  ∫hó```̀dG  ó¡©J
 äÉjóëàdG á¡LGƒªd áaÉ≤ãdG áfÉμe
 ôjƒ£Jh  á«∏Ñ≤à°ùªdG  á«aÉ≤ãdG
 Öjô≤àd  á«aÉ≤K  èeGôHh  ™jQÉ°ûe
 ∫ÉéªdG »a ø«æWGƒªdG øe áaÉ≤ãdG
 πª©dGh  ±É`̀jQC’G  »ah  …ô°†ëdG
 π`̀ª`̀©`̀dG ™``̀bGƒ``̀H ¢`̀Vƒ`̀¡`̀ æ`̀ dG ≈`̀ ∏`̀ Y
 ó«cCÉàdG  ºJh  .ø«Ø≤ãªdGh  »aÉ≤ãdG
 áMÉ«°ùdG ôjƒ£J á«ªgCG ≈∏Y ∂dòc
 ábÓ©dG õjõ©àH ΩGõàd’Gh á«aÉ≤ãdG
 »aÉ≤ãdG  ´É£≤dG  ø«H  Ée  á«∏eÉμàdG

.»°VÉjôdGh

QÉKB’Gh áaÉ≤ã∏d øjôëÑdG áÄ«g á°ù«FQ ácQÉ°ûªH

 á°üæªc  z»`̀ ª`̀ bô`̀ dG  ƒ`̀μ`̀°`̀ù`̀«`̀°`̀ù`̀jE’G  â`̀ «`̀ H{  IQOÉ``̀Ñ``̀e  ¥Ó```̀ WEG
QÉ``μ``à``H’Gh Ωƒ``̀∏``̀©``̀dGh á`̀ «`̀ Hô`̀ à`̀ dG ä’É``̀é``̀ e »``̀a á`̀ «`̀ aô`̀©`̀e

 ø¡ªdG  º«¶æàd  á«æWƒdG  áÄ«¡dG  âæ∏YCG
 äÉfÉëàeG  ±ÉæÄà°SG  á«ë°üdG  äÉeóîdGh
 øjôëÑdG áμ∏ªe »a á«ë°üdG ø¡ªdG »dhGõe
 20 ≥aGƒªdG πÑ≤ªdG âÑ°ùdG Ωƒj øe AGóàHG

.…QÉédG ƒ«fƒj
 ø¡ªdG  º«¶æJ  º°ùb  ¢ù«FQ  âMô°Uh
 óªëe  Éæ«d  IQƒ`̀à`̀có`̀dG  ,áÄ«¡dÉH  á«ë°üdG
 áæé∏dG  á`̀≤`̀aGƒ`̀e  ≈`̀∏`̀Y  AÉ`̀æ`̀H  ¬`̀fCÉ`̀ H  º`̀°`̀SÉ`̀≤`̀dG
 ¿É`̀ë`̀à`̀eG  õ`̀cô`̀e  í`̀à`̀a  IOÉ``̀YEÉ``̀H  á«≤«°ùæàdG
 »a  á«ë°üdG  ø¡ªdG  »°SQÉªªd  ¢ü«NGôàdG
 PÉîJG  ≈`̀dEG  áÄ«¡dG  â©°S  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe
 øe ó`̀cCÉ`̀à`̀∏`̀ d á``̀eRÓ``̀dG äGAGô```````̀LE’G ™`̀«`̀ª`̀L
 É«Lƒdƒæμà∏d  øjôëÑdG  õcôe  ìÉààaG  áYô°S

 ø¡ªdG  »dhGõe ¢ü«Nôàd  áeRÓdG  äÉfÉëàe’G ºjó≤J Iô°TÉÑeh
 á«YÉªàL’G á«ªæàdGh πª©dG IQGRh ™e ¿hÉ©àdÉH ∂dPh ,á«ë°üdG

 .É«Lƒdƒæμà∏d øjôëÑdG õcôeh ∂jôàehôH ácô°T h
 ócCÉà∏d  õcôª∏d  á«fGó«e  IQÉ`̀jõ`̀H  áÄ«¡dG  ƒ°ûàØe  ΩÉ`̀b  Éªc
 øe  óë∏d  áeRÓdG  ájRGôàM’G  äGAGôLEÓd   õcôªdG  ≥«Ñ£J  øe

 øª°†àJ  »àdGh  ,É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«a  QÉ°ûàfG
 AGó``̀JQGh  »YÉªàL’G  óYÉÑàdG  ø`̀e  ó`̀cCÉ`̀à`̀dG
 ø«eó≤àªdG  π`̀Ñ`̀b  ø`̀e  á`̀«`̀bGƒ`̀dG  äÉ`̀eÉ`̀ª`̀μ`̀dG
 º«≤©Jh  õ`̀cô`̀ª`̀dÉ`̀H  ø«∏eÉ©dGh  ¿É`̀ë`̀à`̀eÓ`̀d
 Iô`̀aGƒ`̀à`̀ª`̀dG  äGhOC’Gh  ¿É`̀ë`̀ à`̀ e’G  á`̀aô`̀Z
 ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  ¿Éëàe’G  äÉ°ù∏L  ø«H  É¡H
 IôàØdG  »a  ¿ÉëàeÓd  ø«eó≤àªdG  OóY  π«∏≤J
 ïjQÉJ ójóëJ ºJ óbh .∞°üædG ≈dEG IóMGƒdG
 âÑ°ùdG  Ωƒ`̀j  ≥`̀aGƒ`̀ª`̀dG  2020  ƒ«fƒj  20
 ádhGõe äÉfÉëàeG  ºjó≤J  õcôªdG  ±ÉæÄà°S’

.áæ¡ªdG
 ΩÉ«b  IQhô°†H  º°SÉ≤dG  .O  âgƒf  Éªc
 RÉ«àLG  º¡æe  Ö∏W  øªe  ø¡ªdG  »°SQÉªe
 ájQÉ°S áÄ«¡dG øe IQOÉ°U ¿ÉëàeG RƒeQ ø«∏eÉëdGh  ¿Éëàe’G
 ádhóL IOÉYE’ z∂jôàehôH{ ácô°T ™bƒe ≈dEG êƒdƒdG á«MÓ°üdG
 áMÉàªdG  ó«YGƒªdGh  ïjQGƒàdG  Ö°ùëH  Üƒ∏£ªdG  ¿Éëàe’G
 äGAGôLEG ∫Éªμà°S’ É¡«∏Y ∫ƒ°üëdG Qƒa áÄ«¡∏d èFÉàædG ô«aƒJh

.áμ∏ªªdG »a áæ¡ªdG ádhGõe ¢ü«NGôJ QGó°UEG

 äÉ`̀ fÉ`̀ ë`̀ à`̀ eG ∞`̀ fCÉ`̀ à`̀ °`̀ ù`̀ J zá`̀ «`̀ ë`̀ °`̀ ü`̀ dG ø``¡``ª``dG{
…QÉ``̀é``̀ dG  20  ø``¡``ª``dG  á```̀ dhGõ```̀e  ¢`̀ ü`̀ «`̀ Nô`̀ J

.º°SÉ≤dG Éæ«d .O |

 º¡fCG  äÉª∏©eh  ¿ƒª∏©e  ó`̀cCG
 º¡fCGh  ,»dÉ¨dG  øWƒdG  Gò¡d  lOƒæL
 øª°V  á`̀ª`̀gÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dÉ`̀H  ¿hQƒ```î```a
 ±hô¶dG  ∫ÓN  zøjôëÑdG  ≥jôa{
 ,zÉfhQƒc{  áëFÉL  É¡à°Vôa  »àdG
 á∏YÉØdG ácQÉ°ûªdG ∫ÓN øe ∂dPh
 IQGRh  ¬à≤≤M  …ò`̀dG  RÉ`̀é`̀fE’G  »a
 »a  πãªàªdG  ,º«∏©àdGh  á«HôàdG
 ,ìÉéæH  »`̀°`̀SGQó`̀dG  ΩÉ`̀©`̀dG  ∫É`̀ª`̀cEG
 ≥«∏©J  …óëJ  ≈∏Y  Öq∏¨àdG  ó©H
 ºq∏©àdG  áHôéJ  ≥«Ñ£àH  ,á°SGQódG
 äGAÉ`̀≤`̀ d »`̀a ∂``̀dP AÉ``̀L .ó`̀©`̀H ø`̀Y

.zè«∏îdG QÉÑNCG{ É¡JôLCG á°UÉN
 á`̀ª`̀WÉ`̀a á`̀ ª`̀ ∏`̀ ©`̀ ª`̀ dG â```̀dÉ```̀bh
 ∞°Uh  ™«£à°SCG  ’{  :±Éë°üdG
 …QhóH RGõàY’Gh á£Ñ¨dG ôYÉ°ûe
 ºq∏©àdG áHôéJ ìÉéfEG »a »FÓeRh
 áeGóà°SG »a áªgÉ°ùªdGh ,ó©H øY
 »``̀jCGô``̀Hh ,á`̀«`̀ª`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dG á`̀ eó`̀î`̀ dG
 áHôéàdG √òg èFÉàf ¿CG »°üî°ûdG
 …òdG »°SÉ«≤dG âbƒdG ºZQ ,áaô°ûe
 »∏μdG OÉªàYÓd ≥«°ùæàdG ¬bô¨à°SG
 äGQÉ¡ªdG  »æàfÉYCG  ó`̀bh  ,É¡«∏Y
 ´hô°ûe  øª°V  É¡àÑ°ùàcG  »`̀à`̀dG
 π°UGƒàdG ≈∏Y πÑ≤à°ùªdG ¢SQGóe
 áÑ∏£dG ™e ∞ãμªdG ∫É©ØdG »ªbôdG
 ΩGó`̀î`̀à`̀°`̀SGh ,Qƒ`````̀eC’G AÉ```«```dhCGh
 ,á«LƒdƒæμàdG  äÉ≤«Ñ£àdG  çóMG
 »JÉÑdÉW ™e π°UGƒàdG É¡æª°V øe
 »æ«Y uΩCÉH ø¡àjCGQ PEG ,ƒjó«ØdG ôÑY
 QhO äÉ°üª≤àe ¢ShQódG øMô°ûj

.zIô«¨°üdG áª∏©ªdG
 äò`````````NCG{ :â``````ë``````°``````VhCGh
 Qƒ``````eC’G AÉ````̀ «````̀ dhCG äÉ``̀YÉ``̀ Ñ``̀£``̀ fG

 º`̀ ¡`̀ HÉ`̀é`̀YEG ø```̀Y Ghô```̀Ñ```̀Y ø```̀jò```̀dG
 »àdG  á«ª«∏©àdG  ¥ô£dÉH  ô«ÑμdG
 á∏MQ  â`̀fÉ`̀c  ó≤d  ,ÉgÉæeóîà°SG
 âëéf  É¡æμdh  ,áÑ©°Uh  IójóL

.zπÑb øe É¡≤≤MCG ºd äÉLôîªH
 »dÉ≤ÑdG  óHÉY  PÉà°SC’G  QÉ°TCGh
 á°SQóªH  ájõ«∏éfE’G  á¨∏dG  º∏©e
 á«YÉæ°üdG  á`̀jƒ`̀fÉ`̀ã`̀dG  á`̀jô`̀HÉ`̀é`̀dG
 áμ∏ªe  ¬à≤≤M  Ée  ¿CG  ≈`̀ dEG  ø«æÑ∏d
 »ª«∏©àdG  ó«©°üdG  ≈∏Y  øjôëÑdG
 É¡JGRÉéfEG  á∏°ù∏°S  ≈``̀dEG  ±É°†j
 ,…ƒ«ëdG ´É£≤dG Gòg »a Iô¡ÑªdG
 ób ó©H øY º∏©àdG IQOÉÑe ¿CG É kæ«Ñe
 ÇOÉÑªdGh º«≤dG øe ójó©dG âî°SQ
 OÉªàY’G IQhô°V πãe ,á«HÉéjE’G
 »a  á«ªbôdG  É«LƒdƒæμàdG  ≈∏Y
 åëÑdG  áaÉ≤K  õjõ©Jh  ,º«∏©àdG

.»JGòdG ºq∏©àdGh
 ,∞«°V  áªWÉa  IPÉà°SC’G  ÉeCG
 á°SQóe  ø`̀e  á`̀«`̀Hô`̀Y  á`̀¨`̀d  áª∏©e
 ó≤a  ,äÉæÑ∏d  ájOGóYE’G  Ωƒã∏c  ΩCG

 IôàØdG √òg ∫ÓN ô©°TCG ºd{ :âdÉb
 QÉ`̀WEG  »`̀a  hCG  É`̀fó`̀Mh  πª©f  É`̀æ`̀fCG
 áeƒ¶æe  âfÉc  πH  ,§≤a  á°SQóe
 »Ñ°ùàæe  ™«ªL  πª°ûJ  á∏eÉμàe
 Éæc ó≤a ,º«∏©àdGh á«HôàdG  IQGRh
 øe á`̀«`̀YGh IOÉ`̀«`̀≤`̀H ,Ió```̀MGh G kó``̀j

 .zº«∏©àdGh á«HôàdG ôjRh
 ºjó≤J  º``J  ¬```̀fCG  â``ë``°``VhCGh
 áÑîf  πÑb  øe  á«aGƒdG  ìhô°ûdG
 ,äÉª∏©ªdGh  ø«ª∏©ªdG  Iô«N  øe
 ôÑY ¬ª«ª©J ºJ »æeR ∫hóL ≥ah
 ,áæμªªdG  π°UGƒàdG  πFÉ°Sh  ≈à°T
 ,áÑ∏£dG  øe  OóY  ôÑcCG  ≈dEG  π°ü«d
 äÉLÉ«àM’G ä’ÉM ÉæY Ö¨J ºdh
 π°UGƒàdG  º`̀J  ø`̀jò`̀dG  ,á`̀°`̀UÉ`̀î`̀dG
 ÉæfEG  ≈àM  ,ô°TÉÑe  πμ°ûH  º¡©e
 ¢†©ÑdG  IQÉ```̀jR  ≈``̀ dEG  É`̀fQô`̀£`̀°`̀VG
 áÑ∏W  ≈``dEG  ká`̀aÉ`̀°`̀VEG  ,º¡dRÉæe  »`̀a
 ºjó≤J  º¡«∏Y Qò©J øeh ,∫RÉæªdG
 »`̀ °`̀SGQó`̀ dG π`̀°`̀ü`̀Ø`̀dG äÉ`̀fÉ`̀ë`̀à`̀eG

.∫hC’G

:zè«∏îdG QÉÑNCG{`d ¿ƒª∏©e

ΩÉ©dG ∫É``ªcEG »``a á``ª``gÉ`°ù`ª`dÉ`H ¿hQƒ``î`a
zÉ```̀fhQƒ```̀c{ ±hô````̀X º```̀ ZQ »``̀ °``̀ SGQó``̀ dG

:ø°ùM »μe Öàc
 ø``̀e á````Yƒ````ª````é````e ó````̀≤````̀Y
 É¡YÉªàLG  á«HÉ≤ædG  äGOÉ`̀«`̀≤`̀dG
 ¢SQGóàd  è«∏îdG  ¥óæØH  ∫hC’G
 äÉ«dB’Gh ΩÉ©dG »HÉ≤ædG ™°VƒdG
 ¿hÉ`̀©`̀ à`̀ dG õ`̀jõ`̀©`̀à`̀d á`̀MÉ`̀ à`̀ª`̀ dG
 QÉ°ùe  í«ë°üàd  ∑ô`̀à`̀°`̀û`̀ª`̀dG

.á«HÉ≤ædG ácôëdG
 á`̀HÉ`̀≤`̀ f á``̀°``̀ù``̀«``̀FQ â```̀dÉ```̀bh
 ábóæØdG  ´É`̀£`̀b  »`̀a  ø`̀«`̀∏`̀eÉ`̀©`̀dG
 OÉ©°S  áMÉ«°ùdGh  ø`̀jƒ`̀ª`̀à`̀dGh
 ´É`̀ª`̀à`̀L’G  ¿EG  ∑QÉ``̀Ñ``̀e  ó`̀ª`̀ë`̀e
 ≈∏Y äGóéà°ùªdG πX »a »JCÉj
 Éeh á«HÉ≤ædGh á«dÉª©dG áMÉ°ùdG

 IóMh »a  ™LGôJ  øe  ¬«dEG  âdBG
.»dÉª©dG ´É£≤dG

 ø«©ªàéªdG  ¿CG  âaÉ°VCGh
 øgGôdG »HÉ≤ædG ™°VƒdG Gƒ°ûbÉf
 í«ë°üàd  á©LÉædG  äÉ`̀ «`̀ dB’Gh
 πX  »a  É°Uƒ°üNh  ¬JGQÉ°ùe
 (19  ó«aƒc  É`̀fhQƒ`̀c)  áëFÉL
 íjô°ùàdG  ∞∏e  ≈`̀dEG  áaÉ°VE’ÉH
 ,¬©e  πeÉ©àdG  á«Ø«ch  »dÉª©dG
 ¿CG  ≈dEG  Oó°üdG  Gòg  »a  Iô«°ûe
 ó«MƒJ ≈∏Y GhOó°T ø«©ªàéªdG
 ÇOÉÑe ï«°SôJ πLCG øe Oƒ¡édG
 ≈∏Y  óæà°ùªdG  »HÉ≤ædG  πª©dG
 á«YÉªàL’G  ádGó©dGh  ájôëdG

 .∫Éª©dG áaÉμd

á«dÉª©dG á``côëdG QÉ``°ùe í``«ë°üJ ≈``dEG ƒ``YóJ á``«HÉ≤f äGOÉ``«b

 Iôjóà°ùe  á`̀ dhÉ`̀ W  ó≤©d  ≥`̀«`̀°`̀ù`̀æ`̀à`̀dG:¿É`̀°`̀ù`̀fE’G  ¥ƒ`̀≤`̀ë`̀d  á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG
É`̀fhQƒ`̀c  á`̀ë`̀FÉ`̀L QÉ`̀°`̀û`̀à`̀fG  ≈`̀∏`̀Y  √ô```̀ KCGh  ∫É`̀ª`̀©`̀dG  øμ°S   ™```̀bGh ∫ƒ``̀M

 äÉjôëdGh ¥ƒ≤ëdG áæéd äó≤Y
 øY ô°ûY ¢ùeÉîdG É¡YÉªàLG áeÉ©dG
 óªëe  Qó`̀H  QƒàcódG  á°SÉFôH  ,ó©H
 OGOhh ,OGóëdG …ó¡e óªMCGh ,∫OÉY
 â°ûbÉf  å«M  ,…ƒ`̀°`̀Sƒ`̀ª`̀dG  »`̀°`̀VQ
 ¿CÉ°ûH  äGAGô``LEG  øe  √PÉîJG  ºJ  Ée
 ,á≤HÉ°ùdG  É¡JÉ«°UƒJh  É`̀¡`̀JGQGô`̀b
 Égôjô≤J  á°ûbÉæe  ≈``̀dEG  á`̀aÉ`̀°`̀VE’É`̀H
 ó`̀©`̀ª`̀dGh ∫É```̀ Ø```̀WC’G á``dÉ``ª``Y ∫ƒ```̀M
 πª©dG  IQGRh  ô`̀jô`̀≤`̀J  Aƒ`̀ °`̀V  »``̀a

.á«μjôeC’G
 ¬`̀«`̀dEG â`̀¡`̀à`̀fG É`̀ª`̀d ’É`̀ª`̀μ`̀à`̀°`̀SGh
 ≥`̀HÉ`̀°`̀ù`̀dG É`̀¡`̀YÉ`̀ª`̀à`̀LG »``̀a á`̀æ`̀é`̀∏`̀dG
 ó≤©d  ≥«°ùæàdG  á«ªgCÉH  ≥∏©àªdGh
 ™bGh ∫ƒM Iôjóà°ùe ádhÉW á«dÉ©a

 QÉ°ûàfG  ≈∏Y  √ô``̀KCGh  ∫Éª©dG  øμ°S
 á°ûbÉæe óæY ∂dPh ,ÉfhQƒc áëFÉL
 äÉ«dÉ©Ø∏d  É¡JGQƒ°üJh  É¡JÉMôà≤e
 á«æWƒdG  á°ù°SDƒªdG  Ωõà©J  »`̀à`̀dG
 ΩÉ`̀©`̀ dG ∫Ó```̀N É`̀gó`̀≤`̀©`̀d ≥`̀«`̀°`̀ù`̀æ`̀à`̀dG
 õjõ©J  ≈dEG  ±ó¡J  »àdGh  ,…QÉédG
 ∞∏àîªH  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  ájÉªMh
 á`̀«`̀°`̀SÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dGh á`̀«`̀fó`̀ª`̀dG É``̀¡``̀YGƒ``̀fCG
 á``̀«``̀YÉ``̀ª``̀à``̀L’Gh á``̀ jOÉ``̀ °``̀ü``̀ à``̀ b’Gh
 áæé∏dG  äó````̀ cCG  ó`̀≤`̀ a  ,á`̀ «`̀ aÉ`̀≤`̀ ã`̀ dGh
 ≈`̀ dEG  ±ó`̀¡`̀j  Qƒ°üJ  ™`̀°`̀Vh  á`̀«`̀ª`̀gCG
 ´ÉÑJÉH  ∫É``̀ª``̀YC’G  ÜÉ`̀ë`̀°`̀UCG  ΩGõ````dEG
 øcÉeC’G »a ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M ô«jÉ©e
 ócCÉàdGh  ∫Éª©dG  øμ°ùd  á°ü°üîªdG
 øeC’G  äÉWGôà°TG  ™«ªL  ôaGƒJ  øe

 ,áÄØdG  ∂∏J  øcÉ°ùe  »a  áeÓ°ùdGh
 á«dBG  OÉ`̀é`̀jEG  ≈∏Y  πª©dG  øY  Ó°†a
 á«æ©ªdG äÉ¡édG åM É¡dÓN øe ºàj

 ∫Éª©dG  ø«H  πª©dG  äÉbÓY  º«¶æàH
 π«©ØJ  »``̀a  ∫É```̀ª```̀YC’G  ÜÉ``̀ë``̀°``̀UCGh
 AGôLEG ≈∏Y πª©dGh »HÉbôdG ÉgQhO

 øcÉ°ùªdG  ∂∏àd  á«°û«àØJ  äGQÉ``̀ jR
 ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  ôaGƒJ  øe  ócCÉà∏d

.∫Éª©dG A’Dƒ¡d áØ∏àîªdG



!…ô°SC’G ∞æ©dGh ÉfhQƒc

ó«°TQ ájRƒa

 πFGƒ©dG πc ÉfhQƒc AÉHh π©L …òdG âbƒdG »a |
 ôéëdG  ≈ª°ùj  É`̀e  ≈``̀dEG  Iô£°†e  º`̀dÉ`̀©`̀dG  Üƒ©°T  »`̀a
 áHÉãªH  ¬`̀fCG  ¢†©ÑdG  √BGQ  ,â«ÑdG  »a  AÉ≤ÑdGh  »ë°üdG
 á°Uôa  √ò`̀g  ¿ƒμJ  ¿CG  øe  ’ó`̀Hh  !zájôÑédG  á`̀eÉ`̀bE’G{
 âdƒëJ  ó`̀bh  ,…ô`̀ °`̀ SC’G  ∞`̀dBÉ`̀à`̀dGh  ÜQÉ≤à∏d  á«îjQÉJ
 ø«Lhõ∏d  πª©dG  ±hôXh  Iô°UÉ©ªdG  IÉ«ëdG  Ö«dÉ°SCG
 Éægh  ,¢†©ÑdÉH  GPEÉa  ,…ô°SC’G  óYÉÑàdG  øe  ô«ãμdG  ≈dEG
 Éªc á«FÉ°üMEG äÉ©bƒàH ÉªfEGh ¬æ«©H ó∏H øY çóëàf ’
 ™Ñ£dÉH  ≥«bO  »ªdÉY  AÉ°üMEG  óLƒj  ’  ¬`̀fC’  ,¢VôàaG
 ∞æ©dG  OÉ``̀jORG  ≈`̀ dEG  ô«°ûJ  äÉ©bƒàdG  ∂∏Jh  ∂`̀dP  ∫ƒ`̀M
 ,ÉfhQƒc  Iôàa  »a  ô°SC’G  iód  %20  áÑ°ùæH  ºdÉ©dG  »a
 á«¶Ø∏dGh  ájó°ùédG  ¬dÉμ°TCÉH  ∞æ©dG  ÉjÉë°V  å«Mh
 ¿CÉμdh ,∫ÉØWC’Gh AÉ°ùædG øe ÖdÉ¨dG »a ºg á«°ùØædGh
 Ée  CGƒ`̀°`̀SCG  â`̀Lô`̀NCG  ∫õæªdG  »a  ájQGô£°V’G  á`̀eÉ`̀bE’G
 ≈∏Y  √ô`̀Jƒ`̀Jh  ¬Ñ°†Z  Ö°ü«d  zQƒμëªdG  π`̀Lô`̀dG{  »`̀a
 ºdÉ©dG ∫hO πª°T …ô°SC’G ∞æ©dG OÉjORG å«Mh ,¬à∏FÉY
 º∏«a ¢Vô©à°ùj É°†jCG  å«Mh ,á«Hô©dG ∫hódG »a É¡æe
 πjRGôÑdGh óæ¡dG øe êPÉªf GôNDƒe ¬°VôY ºJ z»≤FÉKh{
 ájOôa äGQOÉÑªH AÉ°ùædG ¢†©H âeÉb É¡«ah ,ø«£°ù∏ah
 á«fÉée  π°UGƒJ  •ƒ£N  íàØH  (äÉØæ©ªdG)  IóYÉ°ùªd
 AGƒ°S ∞«Øîà∏d ,á«°ùØædG ácQÉ°ûªdGh ihÉμ°ûdG ºq∏°ùàd
 ≈∏Y  ±ƒbƒ∏d  hCG  ,AÉHƒ∏d  á«YÉªàL’G  QÉKB’G  ICÉWh  øe

.π°UÉëdG ∞æ©dG ÜÉÑ°SCG
 Iô«ãc  ájô°SCG  êPÉ`̀ª`̀f  ∑Éæg  ¿CG  …Qƒ°üJ  »`̀a  |
 AÉ≤ÑdG  πX  »a  zájô°SC’G  á«ª«ªëdG{  øY  âØ°ûc  É°†jCG
 ºjó≤J ¢VôàØªdG  øe ∂dòdh ,â«ÑdG  »a …QÉÑLE’G ¬Ñ°T
 z…ô°SC’G  ∞dBÉàdG{  Gòg  ∫Éμ°TCG  πª°ûJ  á«eGQƒfÉH  Iô¶f
 ,iôNCGh ádhO ø«H ±ÓàNG ∑Éæg ¿Éc ¿EGh ,ºdÉ©dG »a
 …hÉ°ùàdÉH áYRƒe %20`dG áÑ°ùf ¿ƒμJ ¿CG Óãe øμªj Óa
 äÉ©ªàée  ∑Éæg  ¿CG  á°UÉNh  !ºdÉ©dG  Üƒ©°T  πc  ≈∏Y
 ICGôªdG  ø«H  ´Gô°üdG  º«b  øe  Égô«Z  øe  ôãcCG  »fÉ©J
 ÉªH  iô``̀NCG  ä’Ó`̀à`̀NG  ø`̀e  »fÉ©J  Égô«Zh  ,π`̀Lô`̀dGh

 òë°ûJ  iô`̀NCGh  ,zájQƒcòdG  IOÉ«°ùdG{  Ωƒ¡Øe  ¢üîj

 ∑Éæg Éªæ«H ,É«©ªàée ¬°ùjôμJh ∞æ©dG º«gÉØe É¡©bGh

 A±ódGh ºMÓàdÉH º°ùàJ iôNCG ∫hO »a ájô°SCG äÉbÓY

 »àdG  Iô°UÉ©ªdG  IÉ«ëdG  ±hôX  ºZQ  ,Égô«Z  øe  ôãcCG

 äÉ©ªàéªdG  π`̀c  ≈`̀∏`̀Y  ΩÉ``̀Y  πμ°ûH  É`̀¡`̀JGô`̀«`̀KCÉ`̀J  â`̀cô`̀J

 á«dGôÑ«∏dGh áªdƒ©dG º«gÉØe πX »a ºdÉ©dG »a ô°SC’Gh

 º«gÉØe  ôÑY  â°ù°SCÉJ  »àdG  º«≤dGh  ájOÉªdGh  IójóédG

 ´Gô°Uh ∫É«LC’G ´Gô°Uh ,πLôdGh ICGôªdG ø«H ´Gô°üdG

.Égô«Zh äGQÉ°†ëdG

 äÉ`̀«`̀dÉ`̀μ`̀°`̀TE’G ó``̀MCG ƒ`̀g É`̀eƒ`̀ª`̀Y …ô``̀°``̀SC’G ∞`̀æ`̀©`̀dG

 ádÉ£ÑdGh ô≤ØdG º¡°ùj óbh ,πμc äÉ©ªàéªdG »a áª¡ªdG

 Iô«£îdG äÉeRC’G ÖfÉL ≈dEG ,áÑ©°üdG IÉ«ëdG ±hôXh

 øe  ¢SÉædG  ≈∏Y  ¬côJ  É`̀eh  zÉ`̀fhQƒ`̀c  AÉ``̀Hh{  É`̀gô`̀NBGh

 ≈dEG  ô°SC’G  ™aóJ  É`̀eEG  ä’OÉ©e  ≥∏N  ≈`̀dEG  iOCG  äÓØfG

 ,∞æ©dG  ≈dEG  …ODƒªdG  ôJƒàdG  ≥∏N  ≈dEG  É`̀eEGh  ,ºMÓàdG

 âbƒdG ∫GƒW É©e AÉ≤ÑdG ≈dEG á∏FÉ©dG OGôaCG ô£°†j ø«M

 º«≤dG  •ÉªfCG  ƒg ∂dP  »a ºcÉëdGh !á∏jƒW á«æeR GOóe

 É©ªàée ºμëJ »àdG ,á«æjódGh á«bÓNC’Gh á«YÉªàL’G

 É¡æ«H á«MhQÓdGh á«bÓNCGÓdG º«≤dG ÖfÉL ≈dEG ,¬æ«©H

 ≈dEG  É`̀eEGh  …ô°SC’G  ºMÓàdG  º∏©J  ≈∏Y  É`̀eEG  πª©J  »àdG

 óMCG  ƒg  ájÉ¡ædG  »a  …ô°SC’G  ∞æ©dÉa  ∂dòdh  ,ôMÉæàdG

 ,Iô°SC’Gh  ™ªàéªdG  »a  á«∏NGódG  äÉ`̀eRC’G  äÉ°SÉμ©fG

 ,zÉfhQƒc{  ÖÑ°ùH  √OÉ`̀jORG  ’h  ,áaó°üdG  ó«dh  ¢ù«dh

 »©ªàéªdGh  »``bÓ``NC’G  »`̀Yƒ`̀dG  ´ƒ``f  ÖÑ°ùH  É`̀ª`̀fEGh

 ä’ÉëdG  πc »a OGôaC’G  äÉbÓY ºμëj …òdG  …ô°SC’Gh

 º«≤dGh ,äÉeRC’G ±hôX hCG ájOÉ©dG ±hô¶dG »a AGƒ°S

 πeÉμàdGh ádGó©dG º«bh ,áë«ë°üdG á«æjódGh á«bÓNC’G

 »a  ™ªàéªdGh  Iô`̀°`̀SC’G  OGô``̀aCG  QRBÉ``̀Jh  ø«°ùæédG  ø«H

 ∫Éμ°TCG  πc  ójóÑJ  ≈∏Y  IQó`̀b  ôãcC’G  ÉgóMh  äÉ``̀eRC’G

 ’ Gòg »ah ,…ô°SC’G ∞æ©dG É¡«a ÉªH ±ô£àdGh ∞æ©dG

!äÉ©ªàéªdG ¬HÉ°ûàJ
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 pQÉ`̀°`̀û`̀à`̀fGh pQƒ`̀¡`̀¶`̀d ≈```̀ dhC’G pΩÉ````̀jC’G oò`̀æ`̀e
 oπ¨°ûdG  äÉ``̀H  pº`̀dÉ`̀©`̀dG  »`̀a  É``fhQƒ``c  ¢`̀Shô`̀«`̀a
 oPÉîJG  ƒg  øjôëÑdG  áμ∏ªe  páeƒμëd  πZÉ°ûdG
 ™ªàéªdG  ájÉbh  á«Ø«μd  á«bÉÑà°S’G  ô«HGóàdG
 á«ªdÉ©dG  áëFÉédG  √ò`̀g  QÉ`̀KBG  øe  »æjôëÑdG
 AGƒ°S  óM  ≈∏Y  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  √ÉéJ
 ¬Jô°UÉëªd  G kó«¡ªJ  äÉYÉªL  hCG  GOGôaCG  GƒfÉc
 áeÉ©dG  áë°üdG  ≈∏Y  É kXÉØM  ¬«∏Y  AÉ°†≤dGh
 áeƒμëdG  øe  É kfÉªjEGh  ,»æjôëÑdG  ™ªàéª∏d
 ≈∏Y  áëFÉédG  √ò¡d  ô«ÑμdG  ôKC’ÉH  á«æjôëÑdG
 QÉÑàYÉH  πμc  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  õjõ©Jh  ájÉªM
 ≈∏Y  ô°üà≤J  ’  á«ªdÉ©dG  áëFÉédG  √ò`̀g  ¿CG
 ¿hO  ¥ƒ≤ëdG  á«≤H  ≈∏Y  πH  ,√ô«Z  ¿hO  ≥M
 π≤æàdGh á«ë°üdG ájÉYôdG »a ≥ëdÉc AÉæãà°SG
 ≈∏Y ∫ƒ°üëdG »a ≥ëdGh º«∏©àdG »a ≥ëdGh
 OGó`̀eE’G  »a  ≥ëdGh  ,áfƒeCÉªdG  Üô°ûdG  √É«e
 »a  ≥ëdGh  ájò¨àdGh  ø`̀eB’G  AGò¨dÉH  »aÉμdG
 áÄ«Ñd  á«ë°U  ±hô`̀X  »a  ≥ëdGh  ,øμ°ùªdG
 øY  Ó°†a  ,¥ƒ`̀≤`̀ë`̀dG  ø`̀e  √ô`̀«`̀Z  ≈``̀dEG  πª©dG
 Éª«a  äÉeƒ∏©ªdGh  á«YƒàdG  ≈∏Y  ∫ƒ°üëdG
 ™«ªédG  ácQÉ°ûªH  áeÉ©dG  áë°üdÉH  π°üàj
 á£ÑJôªdG  äGQGô`̀≤`̀dG  PÉîJG  á«∏ªY  πeÉc  »a
 »©ªàéªdG  ó«©°üdG  ≈∏Y  áeÉ©dG  áë°üdÉH
 ájQƒà°SódG  É¡JÉeGõàd’  Gò«ØæJ  »`̀æ`̀Wƒ`̀dGh
 áÑ«£dG  øjôëÑdG  ¢`̀VQCG  ≈∏Y  º«≤j  øe  √ÉéJ
 ™ªàéªdG  √ÉéJ  É¡eGõàd’  G kò«ØæJh  á«MÉf  øe

.¬«a πYÉa ƒ°†©c »dhódG
 áë°üdG  áª¶æe  ø∏©J  ¿CG  πÑb  ¬∏c  ∂`̀dPh
 ó«aƒc{  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«a  QÉÑàYG  á«ªdÉ©dG
 .2020  ¢SQÉe  11  ïjQÉàH  É«ªdÉY  AÉHh  z19
 ≈∏Y  AÉæH  øjôëÑdG  áμ∏ªe  áeƒμM  âeÉb  PEG
 ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  äÉ¡«LƒJ
 ÖFÉf  ó¡©dG  »dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S
 ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG
 »μ∏e  ∞«∏μàHh  √É`̀YQh  ¬∏dG  ¬¶ØM  AGQRƒ``dG
 ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓL  øe  »eÉ°S
 √ÉYQh  ¬∏dG  ¬¶ØM  ióØªdG  OÓÑdG  ∂∏e  áØ«∏N
 ôbƒªdG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  Qó`̀°`̀UCG  ,√õ`̀Y  ΩGOh
 ihó©dG ô£îd …ó°üà∏d ≥jôa π«μ°ûàH GQGôb
 ™e  ≥«°ùæàdGh  ¿hÉ©àdÉH  ÉfhQƒc  ¢Shô«ØH
 Iƒ£îc ,çQGƒμdG  á¡LGƒªd  á«æWƒdG  áæé∏dG
 á«FÉbƒdG  ô«HGóàdG  PÉ`̀î`̀J’  á«bÉÑà°SG  ≈``̀dhCG
 á©LGôªH  ΩÉ«≤∏d  ,áëFÉédG  √ò`̀g  á¡LGƒªd
 ∫ƒ°Uh  ™æªd  äGAGô```̀LE’Gh  º¶ædG  ≥«Ñ£Jh
 §£îdG ™°Vhh ,øjôëÑdG áμ∏ªe ≈dEG ihó©dG
 ádÉM  …CG  ™`̀e  πeÉ©à∏d  äÉ`̀«`̀fÉ`̀μ`̀eE’G  ô«aƒJh
 ,É¡©e πeÉ©àdGh ihó©dÉH É¡àHÉ°UEG »a ¬Ñà°ûe
 ¿Éc  øe  ™e  πeÉ©àdG  á£N  ™°Vh  øY  Ó°†a
 ihóY …CG ±É°ûàc’ ¢†jôªdG ™e ∫É°üJG ≈∏Y

 QÉ°ûàfG  Qƒ`̀£`̀J  á©HÉàeh
 Év«ª«∏bEGh  É v«ªdÉY  ¢VôªdG
 äÉª¶æªdG  ™e  π°UGƒàdÉH
 õcôe  ¢ù«°SCÉJh  á«ªdÉ©dG
 ≈∏Y πª©j ∫É°üJGh IOÉ«b
 Ωƒ≤j  Éªc  ,áYÉ°ùdG  QGó`̀e
 QÉ£NEÉH  »æWƒdG  ≥jôØdG
 äGóéà°ùªdÉH  Qƒ¡ªédG
 á````̀jQhO ô``̀jQÉ``̀≤``̀J ™`````̀aQh

.IôbƒªdG áeƒμë∏d
 äGAGôLE’G ô°üà≤J ºd
 áeÉ©dG áë°üdG ™°Vh ≈∏Y
 øe  á``̀eRC’G  √ò¡d  Éªd  §≤a

 ¥ƒ`̀≤`̀ë`̀dG ≈`̀∏`̀Y äÉ``̀«``̀YGó``̀J
 ó«©°U  ≈`̀∏`̀©`̀a  ,iô```````̀NC’G
 âeÉb  …OÉ°üàb’G  ∫ÉéªdG

 äGAGô``̀LEG  PÉîJÉH  øjôëÑdG  áμ∏ªe  áeƒμM
 ôKCG  π«∏≤J ≈∏Y É¡æe É°UôM áª°SÉMh á©jô°S
 ´É£bh ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG  ≈∏Y áëFÉédG
 »æWƒdG  OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G  º`̀Yó`̀H  ∂``̀ dPh  ,∫É``̀ª``̀YC’G
 QÉæjO  äGQÉ«∏e  4^3 áª«≤H  á∏eÉ°T  äGõ«ØëàH
 ô¡°TCG  áà°S  ≈```dEG  óàªà°S  »`̀à`̀ dGh  »`̀æ`̀jô`̀ë`̀H
 IOÉ``YEGh  IóFÉØdG  ä’ó©e  ¢†ØN  »a  â∏ãªJ
 ¢†ØNh  äÉÑJôªdG  º``YOh  ¢`̀Vhô`̀≤`̀dG  á∏μ«g
 øe  äGAÉ`̀Ø`̀YE’Gh  ,íæªdG  ô«aƒJh  äGQÉ`̀é`̀jE’G
 ,äÉcô°ûdGh OGôaCÓd äÉeóîdG Ωƒ°SQh ô«JGƒa
 ’CG  ≈`̀∏`̀Y  áª«μëdG  ÉæàeƒμM  â`̀°`̀Uô`̀M  ó``̀bh
 ≈∏Y  áÑJôàªdG  á«FÉæãà°S’G  ±hô`̀¶`̀dG  ôKDƒJ
 πc  »a  áª«∏©àdG  á«∏ª©dG  ô«°S  ≈∏Y  áëFÉédG
 áeÓ°Sh  áë°U  ≈∏Y  ¢UôëdG  ™`̀e  É¡∏MGôe
 ºjó≤àH ájQGOE’Gh á«ª«∏©àdG QOGƒμdGh áÑ∏£dG
 áHGƒÑdG  ôÑY  ó©H  ø`̀Y  á«ª«∏©àdG  ¢`̀ShQó`̀ dG
 º«∏©àdG ¿ƒμj ¿CG  ≈∏Y É¡æe É k°UôM á«ª«∏©àdG

.äÉbhC’Gh ±hô¶dG πc »a Gôªà°ùe
 »a ≥`̀ë`̀dG õ`̀jõ`̀©`̀Jh á`̀jÉ`̀ª`̀M QÉ```̀WEG »``̀ah
 ô¶M  ¢VôØH  øjôëÑdG  áμ∏ªe  º≤J  ºd  π≤æàdG
 OGô`̀aC’G  ájôM  ó«≤J  ô«HGóJ  PÉîJG  hCG  ∫GƒéJ
 ádÉM ¿ÓYEÉc ÉgQƒà°SO »a É¡«∏Y ¢Uƒ°üæªdG
 á«aô©dG  ΩÉμMC’G  ¿ÓYEG  hCG  á«æWƒdG  áeÓ°ùdG
 ¬fCGh π≤æàdG »a ≥ëdG á«ªgCG ≈∏Y É¡æe É k°UôM
 ,á«fƒfÉbh  ájQƒà°SO  äÉfÉª°†H  ™àªàj  ≥M
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  áeƒμM  ¿CG  ∂dÉæg  Ée  πc  πH
 øWGƒª∏d  »©ªàéªdG  »`̀Yƒ`̀dG  ≈∏Y  äóªàYG
 ,á∏jƒW  Oƒ≤Y  ióe  ≈∏Y  ¬H  äôªãà°SG  »àdG
 äGOÉ°TQE’G  QGó°UEG  ≈∏Y áeƒμëdG  äô°üàbGh
 á«FôªdG  ΩÓ``̀YE’G  πFÉ°Sh  ôÑY  äÉª«∏©àdGh
 »YÉªàL’G óYÉÑàdÉH ≥∏©àj Éª«a áYƒª°ùªdGh
 …ò`̀dG  ô``̀eC’G  ƒ`̀gh  ,á«YÉªàL’G  äGQÉ``jõ``dGh
 QÉKBG  AGôLh  ,º«≤ªdGh  øWGƒªdG  ¬©e  ÜhÉéJ

 ´É`̀£`̀b ≈``̀∏``̀Y á``̀ë``̀FÉ``̀é``̀dG
 áeƒμëdG  â∏ªY  ∫ÉªYC’G
 É¡JÉ°ù°SDƒe  ≥`̀jô`̀W  ø`̀Y
 á`̀Ø`̀∏`̀à`̀î`̀ª`̀dG É``̀¡``̀JÉ``̀Ä``̀«``̀gh
 äGAGô```̀LE’G  π«©ØJ  ≈∏Y
 ™`̀bGƒ`̀e »`̀a á``jRGô``à``M’G
 áë°U  ¿É`̀ª`̀°`̀†`̀d  π`̀ ª`̀©`̀ dG
 PÉîJGh  ∫Éª©dG  áeÓ°Sh
 »àdG  ádÉ©ØdG  äGAGô``̀LE’G
 QÉ`̀ °`̀ û`̀ à`̀ fG  ¿hO  ∫ƒ```ë```J
 ∫Éª©dG  ø`̀«`̀H  ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀dG
 äGAGô```̀LE’G  ójó°ûJ  ôÑY
 º¡∏ªY ™bGƒe »a á«HÉbôdG
 ô`̀NCÉ`̀à`̀J º````dh ,º`̀¡`̀ æ`̀μ`̀ °`̀ Sh
 ±hô`̀X  π`̀X  »`̀a  áeƒμëdG
 π`̀°`̀UGƒ`̀à`̀dG ø``Y á`̀ë`̀FÉ`̀é`̀dG
 á«°SÉeƒ∏HódG äÉã©ÑdGh äGQÉØ°ùdG »∏ãªe ™e
 ájÉYQ  É¡d  »àdG  hCG  ∫Éª©∏d  IQó°üªdG  ∫hó∏d
 äGAGô`̀LE’G  øY  º¡¨∏Ñàd  øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a
 ΩÉ«≤dG º¡«∏Y ø«©àj »àdG ájRGôàM’G á«FÉbƒdG

.¢Shô«ØdG QÉ°ûàfG ΩóY ¿Éª°†d É¡H
 ≈∏Y  øjôëÑdG  áeƒμM  Oƒ¡L  ô°üà≤J  ºd
 ø«æWGƒe øe øWƒdG OhóM πNGO øjOƒLƒªdG
 IOƒY  π«¡°ùàH  áeƒμëdG  âeÉb  πH  ø«ª«≤eh
 ø`̀jò`̀dG êQÉ``̀î``̀dG »`̀a ø`̀«`̀≤`̀dÉ`̀©`̀dG ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG
 áëFÉédG  QÉ°ûàfG  ÖÑ°ùH  πÑ°ùdG  º¡H  â©£≤J
 êQÉîdÉH  á∏eÉ©dG  É¡JÉã©Hh  É¡JGQÉØ°S  ôÑY
 »a  á`̀Ñ`̀∏`̀£`̀dGh  ø`̀jô`̀aÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG  IOƒ```̀Y  π«¡°ùàd
 äÓ`̀MQ  ô««°ùJ  ô`̀Ñ`̀Y  º`̀dÉ`̀©`̀dG  ∫hO  ∞∏àîe
 øe  É kfÉªjEG  ,ádhódG  á≤Øf  ≈∏Y  ∂dòd  á°ü°üîe
 øH óªM ∂∏ªdG ádÓL øe äÉ¡«LƒàHh ÉæJOÉ«b
 ¬¶ØM  ióØªdG  OÓÑdG  ∂∏e  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y
 »a ócDƒj  Ée  Gó`̀HCGh  É kªFGO  …ò`̀dGh √É`̀YQh ¬∏dG
 »æjôëÑdG  øWGƒªdG  ¿CG  ≈∏Y  ¬JGAÉ≤d  ™«ªL
 »æjôëÑdG  øWGƒªdG  ¿CGh  ¬JÉjƒdhCG  º∏°S  »a
 QÉÑàYÉH  øWƒdG  QGô≤à°SGh  á«ªæàdG  OÉªY  ƒg
 »ªëjh  ø«æWGƒªdG  ¥ƒ≤ëd  É`̀ k«`̀YGQ  ¬àdÓL
 ¬LQÉNh  øWƒdG  πNGO  GƒfÉc  ÉªæjCG  º¡JÉjôM

.™«ªé∏d É kHCGh
 á«dhódG  ô«jÉ©ªdG  ≥«Ñ£J  ô°üà≤j  º`̀dh
 πH  Oƒ«b  ¿hO  º¡àjôëH  ¿ƒ©àªàj  ø`̀e  ≈∏Y
 ¬¶ØM  ∂∏ªdG  ádÓL  »a  á∏ãªe  IOÉ«≤dG  â∏ªY
 íeÉ°ùàdG  á`̀aÉ`̀≤`̀K  õ`̀jõ`̀©`̀J  ≈`̀∏`̀Y  √É```̀YQh  ¬`̀∏`̀ dG
 √òg  πX  »a  ™ªàéªdG  ø«H  »NBÉàdG  §`̀HGhQh
 ¿CÉH ™ªàéªdG OGôaCG ø«H á«FÉæãà°S’G ±hô¶dG
 øY ƒØ©dG ¬àdÓéd »eÉ°ùdG »μ∏ªdG ôeC’G πª°T
 ≥«Ñ£Jh º¡«∏Y ΩƒμëªdG ¢UÉî°TC’G øe OóY
 »a  º¡LÉeOEG  ±ó¡H  º¡«∏Y  á∏jóÑdG  äÉHƒ≤©dG
 Aƒ°V  »`̀a  ±hô`̀¶`̀dG  √ò`̀g  π`̀X  »`̀a  ™ªàéªdG

 á«dhódG äÉ«bÉØJ’Gh ÇOÉÑªdGh ¿ƒfÉ≤dG ΩÉμMCG
 É¡«∏Y âbOÉ°U »àdG ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤ëH á°UÉîdG

.øjôëÑdG áμ∏ªe áeƒμM
 ≈∏Y ∫ƒ`̀°`̀ü`̀ë`̀dG »`̀a ≥`̀ë`̀dG QÉ```̀WEG »``̀ah
 â°UôM  á«aÉØ°ûdG  ≥∏£æe  ø`̀eh  áeƒ∏©ªdG
 IQGRh  »`̀a  á∏ãªe  øjôëÑdG  áμ∏ªe  áeƒμM
 ô`̀NBG  øª°†àj  ™`̀bƒ`̀e  ø«°TóJ  ≈∏Y  áë°üdG
 »a  É`̀ fhQƒ`̀c  ¢`̀Shô`̀«`̀a  áëaÉμe  äGóéà°ùe
 É v«eƒj  É°üî∏e  Éæª°†àe  ∫hCÉ`̀H  ’hCG  áμ∏ªªdG
 äÉ«aƒdGh  AÉØ°ûdGh  äÉ`̀HÉ`̀°`̀UE’G  ä’É`̀M  ø`̀Y
 äÉ°Uƒëa  è`̀FÉ`̀à`̀fh  ø`̀«`̀£`̀dÉ`̀î`̀ª`̀dG  ä’É```̀Mh

.¢üëØ∏d ø«©°VÉî∏d ÉfhQƒc
 Qhó`̀dG  á«æjôëÑdG  áeƒμëdG  ¢ùæJ  º`̀dh
 »°SÉ°SCG ∂jô°T É¡fCGh á«æjôëÑdG ICGôª∏d π«ÑædG
 äÉ«dhDƒ°ùe  ø`̀e  ¬∏ªëJ  ÉªH  ™ªàéªdG  »`̀a
 ájÉYQh ∫É«LC’G á«HôJ »a É¡≤JÉY ≈∏Y IÉ≤∏e
 ∂∏ªdG  á`̀ dÓ`̀L ø``̀e  É`̀¡`̀d  G kô``̀jó``̀≤``̀Jh ,É`̀¡`̀Jô`̀ °`̀SCG
 ±hô¶dG  πX  »a  √É`̀YQh  ¬∏dG  ¬¶ØM  ióØªdG
 ≥«∏©J  ∫Ó`̀N  ¬àdÓL  ¬`̀Lh  ó≤a  á«FÉæãà°S’G
 ≥«Ñ£àH  zó©H  øY  º«∏©àdG{  π«©ØJh  á°SGQódG
 »a  á∏eÉ©dG  ΩCÓ``̀d  ∫õ`̀æ`̀ª`̀dG  ø`̀e  πª©dG  ΩÉ`̀¶`̀f
 á«eƒμëdG äÉ°ù°SDƒªdGh äÉÄ«¡dGh äGQGRƒdG
 πª©dG äGQÉÑàYG ø«H ≥«aƒàdG É¡d øª°†j ÉªH
 ,∫õæªdÉH  á`̀jô`̀°`̀SC’G  É¡ØFÉXƒH  ¢`̀Vƒ`̀¡`̀æ`̀dGh
 AGQRhh  á«dhódG  äÉª¶æªdÉH  Gó`̀M  Ée  Gò`̀gh
 IOÉ`̀°`̀TE’G  ≈`̀ dEG  É¡FGôØ°Sh  ∫hó``dG  äÉfÉªdôHh
 Oó°üH  øjôëÑdG  áμ∏ªe  áeƒμM  äGAGô`̀LEÉ`̀H
 É¡æY äôÑY »àdGh ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üàdG
 á«LQÉîdG  IQGRhh  á«ªdÉ©dG  áë°üdG  áª¶æe
 øe  πch  øjôëÑdG  »a  Égô«Ø°Sh  á«fÉ£jôÑdG
 ø«°üdGh  ø«Ñ∏ØdGh  IóëàªdG  äÉj’ƒdG  ô«Ø°S

.øjôëÑdG »a ô°üeh
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  áeƒμM  ¢UôM  ¿EÉa  Gòd
 áÑJôàªdG  á«FÉæãà°S’G  ±hô¶dG  √òg  πX  »a
 ô«jÉ©ªdÉH  ΩGõàd’G  ≈∏Y  ÉfhQƒc  áëFÉL  ≈∏Y
 πH  G kô«¶æJ  øμj  ºd  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤ëd  á«dhódG
 §£Nh äÉ«é«JGôà°SGh Oƒ¡L ≈∏Y ºFÉb  ¬fEG
 áHôéàdG  ìÉéf  âÑàc  á«æjôëH  OÉjCÉH  á«æWh
 øWƒdG ïjQÉJ »a áëØ°U äô£°Sh á«æjôëÑdG
 É¡H õà©j »àdG áaô°ûªdG É¡JÉëØ°U ≈dEG ±É°†J
 ó°üëf  Ωƒ«dG  øëf  Égh  ,º«≤eh  øWGƒe  πc
 øjôëÑdG áμ∏ªe ∫ƒ≤àd äGOÉ¡°ûdGh äGRÉéfE’G
 Ωõà∏eh  ™«ªédG  Ωôàëj  øWƒdG  ¿CÉH  ™«ªé∏d
 äÉeRC’Gh  ±hô¶dG  âfÉc  Éª¡e  ™«ªédG  ΩÉeCG
 áeƒμMh  áª«μM  IOÉ`̀«`̀b  ¬«a  ø`̀Wƒ`̀dG  ΩGOÉ``̀e
 ±ô°ûªdG ¬îjQÉJ ô£°ùj É k«YGh É kÑ©°Th á«æWh

 .Qƒ°ü©dG ôÑY
 ∑QÉ°ûªdG ¿ƒfÉ≤dG PÉà°SCG |
øjôëÑdG á©eÉL - ¥ƒ≤ëdG á«∏μH

 ø«àeƒμëdG  øY  QOÉ°U  ∑ôà°ûe  ¿É«H  »a

 á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG äô`̀°`̀û`̀f á``«``μ``jô``eC’Gh á`̀«`̀bGô`̀©`̀ dG

 …QÉédG  ƒ«fƒj  øe  ô°ûY  »fÉãdG  »a  á«bGô©dG

 »é«JGôà°S’G QGƒë∏d  á«dhC’G èFÉàædG  2020

 ≈`̀dhC’G  ¬àdƒL  øª°V  IóëàªdG  äÉj’ƒdG  ™e

 ,¬`̀JGP  ô¡°ûdG  øe  11  -10  øe  IôàØdG  ∫Ó`̀N

 á«bÉØJG ≈∏Y óæà°SG ób QGƒëdG ∂dP ¿CG ¬«a AÉL

 ø«ÑfÉédG  ø«H  á©bƒªdG  »é«JGôà°S’G  QÉWE’G

 QGƒëdG  øe  ≈`̀dhC’G  ádƒédG  ¿CGh  ,2008  ΩÉY

 »a  ø«ÑfÉédG  ø«H  ¿hÉ©àdG  á°ûbÉæe  âæª°†J

 OÉ°üàb’Gh  ÜÉgQE’G  áëaÉμeh  øeC’G  ä’Éée

 äÉbÓ©dGh  á«°SÉ«°ùdG  ÉjÉ°†≤dGh  á`̀bÉ`̀£`̀dGh

 èFÉàæd  á«dhC’G  äGô°TDƒªdG  ¿CG  Éªc  ,á«aÉ≤ãdG

 øª°†àJ QGƒ``ë``dG  ∂``̀dP  ø`̀e  ≈````dhC’G  á`̀dƒ`̀é`̀dG

 øjQÉ°ûà°ùªH  á«bGô©dG  áeƒμëdG  ójhõJ  åëH

 ¢ü«∏≤Jh IójóédG áeƒμëdG ºYOh ø«jOÉ°üàbG

 ¥Gô©dG »a IOƒLƒªdG á«μjôeC’G äGƒ≤dG  OóY

 .äGƒ≤dG á«≤H ™°Vh ≈∏Y ¥ÉØJ’Gh

 Ö°ùàcG  ób  QGƒëdG  ∂dP  ¿CG  ôeC’G  ™bGhh

 »a  AÉL  ób  ¬fCG  :∫hC’G  .ÜÉÑ°SCG  áKÓãd  á«ªgCG

 øe  ÖeGôJ  »μjôeC’G  ¢ù«FôdG  Ö∏W  ÜÉ`̀≤`̀YCG

 √ÉéJ  ô`̀Ñ`̀cCG  Qhó``̀H  ´Ó`̀£`̀°`̀V’G  ƒ`̀JÉ`̀æ`̀dG  ∞∏M

 πà≤e ÜÉ≤YCG »a ∂dPh §°ShC’G ¥ô°ûdG ÉjÉ°†b

 äÉMôà≤ªdG  ø«H  øe  ¿É`̀ch  .»fÉª«∏°S  º°SÉb

 »a  ƒJÉædG  ∞∏M  QhO  ™«°SƒJ  ¿CÉ°ûdG  Gòg  »a

 »dhódG  ∞dÉëàdG  ø`̀Y  πjóÑc  AGƒ`̀°`̀S  ¥Gô`̀©`̀dG

 ∞∏M  ΩÉ`̀¡`̀e  ™«°SƒJ  hCG  z¢``û``YGO{  áHQÉëªd

 ¿CG  :»fÉãdGh  .¥Gô`̀©`̀dG  »a  á«ÑjQóàdG  ƒJÉædG

 »àdG  ÉfhQƒc  áëFÉL  ™e  øeGõJ  QGƒëdG  ∂dP

 äGƒb πªY ¢ü«∏≤J hCG ≥«∏©J É¡éFÉàf øe ¿Éc

 .¥Gô©dG »a ¢ûYGO áHQÉëªd »dhódG ∞dÉëàdG

 ´Gô°üdG ΩGóàMG øª°V QGƒëdG AÉL :ådÉãdGh

 äÉHƒ≤Y §°Sh ¿GôjEGh IóëàªdG äÉj’ƒdG ø«H

 É°†jCGh ø««fGôjEG G kOGôaCG âdÉW á«dÉààe á«μjôeCG

 »a  áMÓª∏d  ôªà°ùe  πμ°ûH  ¿Gô````jEG  ó`̀jó`̀¡`̀J

.õeôg ≥«°†e

 ∫ó`̀é`̀dG ø``e ô`̀«`̀ã`̀μ`̀dG QGƒ``̀ë``̀dG ∂``̀ dP QÉ```̀ KCG

 ,¥Gô©dG »a »ÑæLC’G OƒLƒdG ádCÉ°ùe á°UÉNh

 øe  ¢ùeÉîdG  »a  √Gó`̀e  ≠∏H  …ò`̀dG  ∫óédG  ∂dP

 ÜGƒædG  ¢ù∏ée  äƒ°U  ÉeóæY  2020  ôjÉæj

 êGôNEÉH  áeƒμëdG  ÖdÉ£j  QGôb  ≈∏Y  »bGô©dG

.¥Gô©dG øe á«ÑæLC’G äGƒ≤dG

 ¢VƒîdG  øY  G kó«©Hh

 √Gó```̀eh ∫ó``̀é``̀dG ∂```̀dP »``̀a

 ôØ°SCG  »`̀à`̀dG  äGQÉ``«``à``dGh

 »a »`̀≤`̀à`̀∏`̀J »``̀à``̀dGh É`̀¡`̀æ`̀Y

 •É≤f  »a  ™WÉ≤àJh  •É≤f

 É°SÉ°SCG  ∑Éæg  ¿EÉa  ,iô`̀NCG

 - á``̀«``̀bGô``̀©``̀dG äÉ``bÓ``©``∏``d

 ø`̀«`̀eÉ`̀°`̀†`̀eh á``̀«``̀μ``̀jô``̀eC’G

 ¢``̀SÉ``̀°``̀SC’É``̀a ,É`````̀aGó`````̀gCGh

 QÉ``````̀WE’G{ á``̀«``̀bÉ``̀Ø``̀JG ƒ```̀g

 á`̀bÓ`̀©`̀d »`̀é`̀«`̀ JGô`̀ à`̀ °`̀ S’G

 ¥Gô```©```dG ø``̀«``̀H á``̀ bGó``̀ °``̀U

 zIó``̀ë``̀à``̀ª``̀dG äÉ`````̀j’ƒ`````̀dGh

 2008  ΩÉ````̀Y  á``̀©``̀bƒ``̀ª``̀dGh

 óLGƒJ øcÉeCG äOóM »àdGh

 ¥Gô©dG »a á«ÑæLC’G äGƒ≤dG

 ¢ü«∏≤J ¿CÉ°ûH ø«ÑfÉédG ø«H QhÉ°ûàdG ∂dòch

 ,¥Gô`̀©`̀dG  »`̀a  »`̀μ`̀jô`̀eC’G  ó`̀LGƒ`̀à`̀dG  ójóªJ  hCG

 ∞dÉëàdG  äGƒbh  á«μjôeC’G  äGƒ≤dG  ¿CG  ôcòj

 óYGƒb â°S º«∏°ùàH âeÉb ¥Gô©dG  »a »dhódG

 »fÉª«∏°S πà≤e òæe á«bGô©dG äGƒ≤∏d ájôμ°ùY

 IOÉ``̀YEG  øª°V Qƒ`̀£`̀°`̀ù`̀dG  √ò``̀g  á`̀HÉ`̀à`̀c  ≈`̀à`̀Mh

 ºYO  ƒ¡a  ø«eÉ°†ªdG  ÉeCG  ,¥Gô©dÉH  ™°VƒªàdG

 ∫É£«d á«æeC’G OÉ©HC’G RhÉéàj …òdGh ¥Gô©dG

 á«aÉ≤ãdGh  ájOÉ°üàb’Gh  á«°SÉ«°ùdG  ä’ÉéªdG

 ƒg  ±ó`̀¡`̀ dGh  ,á«LƒdƒæμàdGh  á«ª«∏©àdGh

 ÉªH  ø«ÑfÉédG  ø«H  áfRGƒàe  ácGô°T  ôjƒ£J

.¥Gô©dG IOÉ«°Sh ∫Ó≤à°SG ßØëj

 øe QGƒM ¥Ó£fG ¿EÉa ,iôNCG  á«MÉf øe

 ¿ƒμJ ±ƒ°S á∏°ù∏°S ¿ƒμ«°S …òdGh ´ƒædG Gòg

 »æ©j  2020  ƒ«dƒj  »a  ¬æe  á«fÉãdG  ádƒédG

 »a  á«aÉØ°ûdG  øe  ójõªdG  »a  ø«aô£dG  áÑZQ

 ô°üà≤J  ºd  »àdGh  á«∏Ñ≤à°ùªdG  äÉbÓ©dG  º°SQ

 ’  PEG  -  ¬à«ªgCG  ºZôH  -  »æeC’G  ÖfÉédG  ≈∏Y

 Üƒ«édG ¢†©H »a §°ûæj ¢ûYGO º«¶æJ ∫Gõj

 ºdÉ©dG  ∫É¨°ûfG  ∞«Xƒàd  ádhÉëe »a  ¥Gô©dÉH

 Gòg  ¿CG  »`̀jCGô`̀Hh  ,É`̀fhQƒ`̀c  áëFÉL  á¡LGƒªH

 ¬`̀«`̀dEG QÉ``°``TCG É`̀e ƒ``̀gh kÓ`̀FÉ`̀g É`̀ kjó`̀ë`̀J ∫Gõ``̀j ’

 »μjôeC’G  óaƒªdG  …ôØ«L  ¢ùª«L  áMGô°U

 ¢ûYGO  áHQÉëªd  »`̀dhó`̀dG  ∞dÉëà∏d  ¢UÉîdG

 ∞bƒªdG »a ô««¨J …CG ∑Éæg ¢ù«d{ ∫Éb …òdGh

 π°UGƒJ ±ƒ`̀°`̀Sh ¥Gô`̀©`̀dG  ¿CÉ`̀°`̀û`̀H  »`̀μ`̀jô`̀eC’G

 Ió``̀ë``̀à``̀ª``̀dG äÉ``````̀j’ƒ``````̀ dG

 É``¡``JGƒ``b ≈``̀∏``̀Y ®É``̀Ø``̀ë``̀ dG

 á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG â`̀Ñ`̀ZQ É`̀ª`̀dÉ`̀W

 Oƒ````Lh »````a á```«```bGô```©```dG

 ø`̀eh ,á``̀«``̀μ``̀jô``̀eCG äGƒ````̀b

 áªjõ¡d  »dhódG  ∞dÉëàdG

 ≈dEG  É¡«°VGQCG  ≈∏Y  ¢ûYGO

 áªjõg  øe  AÉ¡àf’G  ø«M

 πªàμj  ºd  Gòg  ¿C’  ¢ûYGO

 Ió``̀æ``̀LCG ø`̀ª`̀ °`̀Vh ,zó``̀©``̀ H

 É`̀jÉ`̀°`̀†`̀b ó``̀Lƒ``̀J QGƒ```ë```dG

 ≈∏Y §ÑJôJ IójóY iôNCG

 äÉYÉ£b  ºYóH  ≥«Kh  ƒëf

 ¿É`̀é`̀∏`̀dÉ`̀H §`̀Ñ`̀Jô`̀J iô````̀NCG

 á«bÉØJG  »a  IOQGƒ`̀dG  â°ùdG

 ø«H »é«JGôà°S’G ¿hÉ©àdG

 É¡∏«©ØJ ≈∏Y ¥ÉØJ’G ºàj ÉªHQ »àdGh ø«ÑfÉédG

.iôNC’G ¿hO äÉjƒdhCÉH ΩÉªàg’G hCG É¡©«ªL

 ¬æY  ôØ°ùj  ¿CG  øμªj  ÉªY  ô¶ædG  ¢†¨Hh

 ,πÑ≤ªdG  ƒ«dƒj »a á«fÉãdG  ¬àdƒL »a QGƒëdG

 »a  äÉæjÉÑJ  Oƒ`̀Lh  QÉÑàY’G  »a  ò`̀NC’G  ™eh

 ¥Gô©dG  »a  á«°SÉ«°ùdG  äGQÉ«àdG  ¢†©H  iDhQ

 ¬fEÉa  á«μjôeC’G  -  á«bGô©dG  äÉbÓ©dG  ∫ƒ`̀M

 iôNCG  ájhGR øe ´ƒ°VƒªdG  ≈dG  ô¶ædG  Öéj

 øY  G kó«©H  :É`̀¡`̀dhCG  .Qƒ``eCG  á°ùªN  ≈∏Y  õμJôJ

 äÉcGô°T AÉæH ádCÉ°ùe ¿EÉa äÉbÓ©dG ∂∏J QÉ°ùe

 ºdÉ©dG  »a  IôKDƒªdG  iƒ≤dG  ™e  á«é«JGôà°SG

 ¬LGƒJ »àdG ∫hó∏d á«é«JGôà°SG IQhô°V ó©J

 §ÑJôj  ’h  ,É¡æe  »`̀æ`̀eC’G  á°UÉNh  äÉjóëJ

 ¿EG  π`̀H  Ö°ùëa  Ió`̀ë`̀à`̀ª`̀dG  äÉ`̀j’ƒ`̀dÉ`̀H  ô```̀eC’G

 á°SÉ«°ùdG  ∂∏J  è¡àfG  ó`̀b  ¬``̀JGP  ƒJÉædG  ∞∏M

 ∑Éæg ¿G π`̀H  ,á`̀«`̀ª`̀«`̀∏`̀bEG  äÉ`̀cGô`̀°`̀T  ∫Ó``̀N ø`̀e

 ¥Gô`̀©`̀dGh  ∞∏ëdG  ø«H  É«é«JGôà°SG  GQGƒ``̀M

 á«æeC’G  äÉ°ù°SDƒªdG  ôjƒ£àd  äGƒæ°S  òæe

 äGQGƒëdG  ¿CG  :É¡«fÉKh  ,¥Gô©dÉH  á«YÉaódGh

 áª¡e  ó©J  ∫hódG  ø«H  áæ∏©ªdG  á«é«JGôà°S’G

 áeRCÉH  §ÑJôJ  ¿CG  IQhô°†dÉH  ¢ù«dh  ájÉ¨∏d

 ∞jô©J  IOÉ````̀YE’  »``g  É``̀ª``̀fEGh  É``e  á∏μ°ûe  hCG

 áaÉ°VEG  hCG  πjó©àH  AGƒ°S  ácGô°ûdG  ø«eÉ°†e

 :É¡ãdÉKh  ,¿Éaô£dG  É¡«∏Y  ≥Øàj  IójóL  OƒæH

 á`̀dhO …C’ »`̀eƒ`̀≤`̀dG ø```eC’G äGOó`̀¡`̀e ø`̀e ¬``̀fCG

 ôeC’G ƒgh »ª«∏bE’G iƒ≤dG  ¿RGƒJ »a π∏îdG

 á«é«JGôà°SG  äÉcGô°T  ¢ù«°SCÉJ  Ö∏£àj  …òdG

 á«æeC’G ádhódG äGQób ºYO É¡æe ±ó¡dG ¿ƒμj

 É¡ëdÉ°üe ájÉªM øe É¡æμªj ’ ÉªH á«YÉaódGh

 G kôKDƒe É kaôW ¿ƒμJ πH Ö°ùëa á«é«JGôà°S’G

 øe ¬fCG :É¡©HGQh ,»ª«∏bE’G øeC’G áeƒ¶æe »a

 »æeC’G  √ó©H  »a  QGƒëdG  ∂dP  ∫GõàNG  CÉ£îdG

 á°UÉNh  É`̀fhQƒ`̀c  áëFÉL  äÉ«YGóJ  π`̀X  »`̀a

 ¥Gô©dG  »©°Sh  §ØædG  äGOGô```jEG  ™LGôJ  ™e

 ¿CG  ô`̀cò`̀j  ,á`̀Mƒ`̀ª`̀W  ájƒªæJ  §`̀£`̀N  ò«Øæàd

 ™HÉ°ùdG »a âæ∏YCG ób âfÉc IóëàªdG äÉj’ƒdG

 øe ¥Gô©dG AÉØYEG 2020 πjôHEG øe øjô°û©dGh

 ¿GôjEG ≈∏Y á°VhôØªdG ájOÉ°üàb’G äÉHƒ≤©dG

 RÉ¨dG  OGô«à°SÉH  ¥Gô©∏d  ìÉª°ùdG  ∫Ó`̀N  øe

 ºK  ,É keƒj  ø«KÓK  Ióªd  ¿Gô`̀jEG  øe  AÉHô¡μdGh

 iôNCG  ô¡°TCG  á©HQCG  Ióªd  AÉØYE’G  ∂dP  ójóéJ

 Öéj  ¬`̀fCG  :É¡°ùeÉNh  ,∞«°üdG  Iôàa  ∫Ó`̀N

 øe á«bGô©dG - á«μjôeC’G äÉbÓ©dG ≈dG ô¶ædG

 CGõéàj  ’  AõL  ¥Gô©dÉa  ,™`̀°`̀ShC’G  ÉgQƒ¶æe

 º°†J  »`̀à`̀dG  »`̀ª`̀«`̀∏`̀bE’G  ø```̀eC’G  áeƒ¶æe  ø`̀e

 á«μjôeC’G  IóëàªdG  äÉj’ƒ∏dh  è«∏îdG  ∫hO

 á≤£æªdG  ∂∏J  QGô≤à°SG  »a  á«°SÉ°SCG  áë∏°üe

 »dÉàdÉHh  ,É¡d  ájôgƒL  ídÉ°üe  º°†J  »àdG

 øeCÓd  ºYO  ƒg  ¥Gô©∏d  »μjôeC’G  ºYódG  ¿EÉ`̀a

.¬JGP »ª«∏bE’G

 QGƒëdG  ∂dòd  øμªj  ¬`̀ fCG  …ôjó≤J  »`̀ah  

 ¿Éaô£dG  ±ó¡à°SG  É`̀e  GPEG  √QÉ`̀ª`̀K  »`̀JDƒ`̀j  ¿CG

 πjƒëJ  á«fÉμeEG  :∫hC’G  ô`̀eC’G  .Qƒ``̀eCG  áKÓK

 ¿hÉ©àd  ¢`̀Uô`̀a  ≈``̀ dEG  ácôà°ûªdG  äÉ`̀jó`̀ë`̀à`̀dG

 ø«ÑfÉé∏d  ácôà°ûªdG  IóFÉØdG  ≥≤ëj  ÉªH  ôÑcCG

 á«bGôY  á`̀eƒ`̀μ`̀M  π«μ°ûJ  π`̀X  »`̀a  á`̀°`̀UÉ`̀Nh

 :»fÉãdGh ,»ªXÉμdG ≈Ø£°üe á°SÉFôH IójóL

 §ÑJôj  ’  ¬`̀fCG  ≈æ©ªH  QGƒ`̀ë`̀dG  ∂`̀dP  á°ù°SCÉe

 …QhO  πμ°ûH  ¿ƒμj  ÉªfEGh  á«àbh  ä’ƒëàH

 äÉ«dBGh  äÉjƒdhC’G  á©LGôªd  kÓãe  ø«eÉY  πc

 π°UƒàdG IQhô°V :ådÉãdGh ,ácôà°ûªdG πª©dG

 πëe  ÉjÉ°†≤dG  áaÉμd  á`̀fRGƒ`̀à`̀e  á¨«°U  ≈``̀dEG

.QGƒëdG

 ¢ùμ©j …òdG ∑ôà°ûªdG ¿É«ÑdG á«ªgCG ™eh

 Ö∏£àj πeÉ°ûdG º««≤àdG ¿EÉa á«HÉéjEG ø«eÉ°†e

 .á«fÉãdG ¬àdƒL ¬æY ôØ°ùJ ±ƒ°S Ée QÉ¶àfG
øjôëÑdG õcôªH á«é«JGôà°S’G äÉ°SGQódG èeÉfôH ôjóe |
zäÉ°SGQO{ ábÉ£dGh á«dhódGh á«é«JGôà°S’G äÉ°SGQó∏d

ô«jÉ©ªdÉH  ΩGõ`̀ à`̀ dÓ`̀ d  É`̀LPƒ`̀ª`̀f  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  ¿ƒ`̀μ`̀ J  É`̀eó`̀æ`̀Y
 É`̀ fhQƒ`̀ c á`̀ë`̀FÉ`̀L π``X »``a ¿É``°``ù``fE’G ¥ƒ`̀≤`̀ë`̀d á`̀ «`̀ dhó`̀ dG

 :º∏≤H
| ∫OÉY óª QóH .O

¥Gô`̀ ©`̀ dG ø`̀«`̀ H »`̀é`̀«`̀JGô`̀ à`̀ °`̀ S’G QGƒ``̀ë``̀ dG ø``̀e ≈````̀ dhC’G á`̀ dƒ`̀ é`̀ dG
á`̀«`̀æ`̀eC’G É`̀jÉ`̀°`̀†`̀≤`̀dG RhÉ`̀é`̀à`̀J á`̀cGô`̀ °`̀ T ..Ió`̀ ë`̀ à`̀ ª`̀ dG äÉ``̀ j’ƒ``̀ dGh

 :º∏≤H
| ∂°ûc óª ±ô°TCG .O

 ´É£≤dG ¿EG ∫ƒ≤dG øe óH ’ GAóH
 á«àëàdG  á`̀«`̀æ`̀Ñ`̀dG  π`̀ã`̀ª`̀j  …QÉ``≤``©``dG
 ájOÉ°üàb’G  äÉYÉ£≤∏d  á°ù«FôdG
 ÖfÉL  ø`̀eh  ,Ö`̀fÉ`̀L  ø`̀e  áØ∏àîªdG
 ø``̀eC’G  ø`̀e É`̀ vª`̀¡`̀e  GAõ``̀L πãªj ô``̀NBG
 å«Mh  ,»`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G  QGô`̀≤`̀à`̀°`̀S’Gh
 GQÉ```̀KBG  â`̀cô`̀J  É``̀fhQƒ``̀c  á`̀ë`̀FÉ`̀L ¿G
 äGOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G  πªée  ≈`̀∏`̀Y  á«Ñ∏°S
 AÉæãà°SÉH  ,º``dÉ``©``dG  »``̀a  á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG
 π`̀Nó`̀j »``̀à``̀ dG äÉ``̀YÉ``̀£``̀≤``̀dG ¢`̀†`̀©`̀H
 äGAGô``̀LE’G  QÉ`̀WEG  »a  É¡«∏Y  Ö∏£dG
 ,áëFÉédG  øe  ájÉbƒ∏d  ájRGôàM’G

 ÉjóëJ  …QÉ`̀≤`̀©`̀dG  ´É£≤dG  ¬``LGh  ó≤a
 »àdG ´hôØ∏d É≤ah øjÉÑàe ¬æμd Gô«Ñc
 á©«Ñ£d  É≤ahh  ,´É£≤dG  É¡æe  ¿ƒμàj
 ó≤a  ,ájQÉ≤©dG  äGó`̀Mƒ`̀dG  ΩGóîà°SG

 »a  ÉXƒë∏e  É©LGôJ  ójóédG  …QÉ≤©dG  QÉªãà°S’G  ó¡°T
 ™«H ó¡°T Éªæ«H ,»é«∏îdG ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée ∫hO ™«ªL
 »a  QÉ©°SC’G  »a  É°VÉØîfGh  ,GOƒ`̀cQ  ΩÉîdG  »`̀°`̀VGQC’G
 øe ô¡°TC’G ∫ÓN »é«∏îdG ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée ∫hO Ö∏ZG
 ÉÑdÉZ å«M »©«ÑW ôeCG ƒgh .2020ƒjÉe ≈àM ¢SQÉe
 êGôØfG  ó©H  Ée  ≈`̀dG  º¡JÉÑ∏W  ¿hôªãà°ùªdG  πLDƒj  Ée
 ájQÉéàdG  äÓëªdG  äGQÉéjEG  â°†ØîfG  Éª«a  .äÉeRC’G
 ,(%40-%20) áÑ°ùæH ájQÉªãà°S’G »fÉÑªdGh ÖJÉμªdGh
 Ö°ùæH  ’G  á«æμ°ùdG  äGóMƒdG  äGQÉéjEG  ¢†ØîæJ  ºdh
 ô¡°TC’G  äó¡°T Éªc .(%20 - %10) ø«H  ìhGôàJ  á∏«∏b
 .äGQÉéjE’G ™aO »a ∞∏îàdG øe IójóY ä’ÉM á«°VÉªdG
 ô`̀ã`̀cCG  »`̀a  äÉ≤Ø°ü∏d  á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀LE’G  áª«≤dG  â`̀©`̀LGô`̀Jh
 ¿hÉ©àdG  ¢ù∏ée  ∫hO  »a  É kWÉ°ûf  ájQÉ≤©dG  ¥Gƒ`̀°`̀SC’G
 ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áμ∏ªªdG  »a  G kójóëJh  »é«∏îdG
 áÑ°ùæH 2020 πjôHCGh ¢SQÉe …ô¡°T ∫ÓN »HO IQÉeEGh
 OóY  ¢†ØîfG  ø«M  »a  ,…ƒæ°S  ¢SÉ°SCG  ≈∏Y  %47^3
 …ƒæ°S  ¢SÉ°SCG  ≈∏Y  %46  áÑ°ùæH  ájQÉ≤©dG  äÉ≤Ø°üdG
 ,â°ùØfEG ƒμeÉc ácô°T ôjô≤àd É≤ah ,É¡JGP IôàØdG ∫ÓN

.2020 ƒjÉe12 »a Qƒ°ûæªdG
 â∏X  ó≤a  á«æμ°ùdG  äGQÉ≤©dG  QÉ©°SCG  ó«©°U  ≈∏Yh
 á«Hô©dG  áμ∏ªªdG  »Øa  ,ΩÉ©dG  ÉgGƒà°ùe  ≈∏Y  á¶aÉëe
 ihóL ácô°T øY ÉãjóM QOÉ°U ôjô≤J ô«°ûj ájOƒ©°ùdG
 á«æμ°ùdG  äGQÉ`̀≤`̀©`̀dG  QÉ`̀©`̀°`̀SCG  ´É`̀Ø`̀JQG  ≈``̀dEG  QÉªãà°SÓd
 ¢Vô©dÉH  áfQÉ≤e »dÉ©dG  Ö∏£dG  π©ØH  ,(%2^1)  áÑ°ùæH
 ájQÉéàdG äGQÉ≤©dG QÉ©°SCG â©LGôJ ø«M »a ,OhóëªdG
 ¢TÉªμfG  ÖÑ°ùH  …ƒæ°S  ¢SÉ°SCG  ≈∏Y  ,(%0^5)  áÑ°ùæH
 ¿ôàbGh ,§ØædG QÉ©°SCG ™LGôJh ÉfhQƒc π©ØH OÉ°üàb’G
 ájQÉ≤©dG QÉªãà°S’G ≥jOÉæ°U »a ®ƒë∏e ™LGôàH ∂dP

.ƒjÉeh πjôHCG …ô¡°T ∫ÓN z¢ùàjôdG{ ádhGóàªdG
 ∂jôëJ »a É vª¡e GQhO ájOƒ©°ùdG áeƒμëdG Ö©∏Jh
 ºYód Iójó©dG É¡éeGôH ôÑY »fÉμ°SE’G …QÉ≤©dG ´É£≤dG
 äÉ«YGóJ øe ºZôdÉÑa ,øμ°ùdG ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d ø«æWGƒªdG
 IQGRƒ`̀d  ™HÉàdG  z»æμ°S{  èeÉfôH  ¿EÉ`̀a  ÉfhQƒc  áëFÉL
 å«M  ,ø«æWGƒªdG  äÉÑ∏W  á«Ñ∏J  »a  ôªà°ùe  ¿Éμ°SE’G
 (300) ƒëf äÉÑ∏W á«Ñ∏J Ω2020 ΩÉY ∫ÓN Qô≤ªdG øe
 á«æμ°S  Ió`̀Mh  ∞`̀ dCG  (100)  øe  ôãcCG  ôÑY  Iô`̀°`̀SCG  ∞`̀ dCG
 (90)  ô«aƒJh  ,¢UÉîdG  ´É£≤dG  ™e  ácGô°ûdÉH  áYƒæàe
 ¿Éμ°SE’G IQGRh ≈©°ùJ å«M .á«æμ°S ¢VQCG áª«°ùb ∞dCG
 øe  ájOƒ©°ùdG  ô°SC’G  ø«μªJ  ≈`̀dEG  èeÉfôÑdG  ∫ÓN  øe
 ô©°Sh ´ô°SCG πμ°ûHh ô°ùj πμH ºFÓªdG øμ°ùªdG ∑ÓàeG
 áYƒªée ºjó≤J ≥jôW øY IOó©àe äGQÉ«N øª°V πbCG
 ™aQ  ≈`̀dEG  É«©°S  ,á«∏jƒªàdGh  á«æμ°ùdG  äGQÉ«îdG  øe
 2030  ∫ƒ∏ëH  ô`̀°`̀SC’G  ø`̀e  (%70)  ≈`̀ dEG  ∂∏ªàdG  áÑ°ùf

 óMCG  ,¿Éμ°SE’G èeÉfôH ±GógC’ É≤ah
 .2030 áμ∏ªªdG ájDhQ èeGôH

 ≈`̀ ∏`̀ Y π``̀ «``̀ ¡``̀ °``̀ù``̀ à``̀ dG π``````````̀LC’h
 á`̀HGƒ`̀Ñ`̀dG â``̀MÉ``̀JCG ó`̀≤`̀a ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG
 z»`̀æ`̀μ`̀°`̀S{ è`̀eÉ`̀fô`̀Ñ`̀d á`̀ «`̀ fhô`̀ à`̀μ`̀ dE’G
 »æμ°ùdG  §£îªdG  QÉ«àNG  á«°UÉN
 øe  øjó«Øà°ùªdG  πÑb  øe  Ö°SÉæªdG
 º¡JÉÑZQ  ≥`̀ah  á«fÉéªdG  »`̀°`̀VGQC’G
 OÉØà°SG ó≤a ,É«fhôàμdEG º¡JÉLÉ«àMGh
 ô¡°T  ∫ÓN  Iô°SCG  (19^864)  ƒë`f
 ∫ƒ∏ëdG  ∞∏àîe  øe  »°VÉªdG  ƒjÉe
 ôªà°ùj  »àdG  á«æμ°ùdG  äGQÉ`̀«`̀î`̀dGh
 á``̀MÉ``̀JEGh É`̀gô`̀«`̀aƒ`̀J »``̀a è`̀eÉ`̀ fô`̀ Ñ`̀ dG
 ÉeG  .É k«fhôàμdEG  ÉgõéMh  ÉgQÉ«àNG
 É¡JGQÉªãà°SÉH  áahô©ªdG  »HO  IQÉ`̀eEG
 ≈∏Y  É¡∏jƒ©Jh  áªî°†dG  ájQÉ≤©dG
 ájQÉ≤Y  ¢TÉªμfG  ádÉëH  ôªJ  É¡fCÉa  ,»ÑæLC’G  …ôà°ûªdG
 »a  ìƒ∏J  ájÉ¡f  …CG  ¿hO  ΩGƒ`̀YCG  á°ùªN  òæe  Iôªà°ùe
 ™eh .ICÉWh Égójõàd ÉfhQƒc áëFÉL äAÉL óbh ,≥aC’G
 ¬JôLCG  í°ùe  èFÉàf  äô`̀¡`̀XCG  ƒÑ°ùcEG  ¢Vô©e  π«LCÉJ
 òîàJ  »àdG  ájQÉ≤©dG  çÉëHCÓd  â«à°SG  π`̀jQ  ∫ƒ°ùæ«H
 äGQÉ≤©dG  »μdÉe  øe  %28  ƒëf  ¿CG  É¡d  Gô≤e  »HO  øe
 ,(%10-  %5)  ø«H  Ée  QÉ©°SC’G  »a  É©LGôJ  ¿ƒ©bƒàj
 ´É`̀°`̀VhC’G  á¡LGƒªdh  .á∏Ñ≤ªdG  áà°ùdG  ô¡°TC’G  ∫Ó`̀N
 ¢†«ØîJ  ≈``̀dEG  É¡«a  äGQÉ`̀≤`̀©`̀dG  hQƒ`̀£`̀e  CÉ`̀é`̀d  á`̀æ`̀gGô`̀dG
 ,øjôà°ûªdG  Üò`̀é`̀d  ô°ù«e  πjƒªJ  ºjó≤Jh  QÉ`̀©`̀°`̀SC’G
 áfôe  ø«fGƒbh  õaGƒM  á«eƒμëdG  äÉ£∏°ùdG  âeóbh
 »àdG  äÉjóëàdG  ø`̀e  óë∏d  …QÉ≤©dG  ´É£≤dG  ¢TÉ©fE’
 äÉ«YGóJ πX »a õcôàJ »àdGh …QÉ≤©dG ´É£≤dG ¬LGƒJ
 ™jQÉ°ûªdG ò«ØæJ ájQGôªà°SG ¿Éª°V »a ÉfhQƒc áëFÉL
 ,É¡d §£îe Éªd É≤ah äGóFÉY ≈∏Y ∫ƒ°üëdGh ,ájQÉ≤©dG
 √òg  ≈∏Y  ∑ƒæÑ∏d  á≤ëà°ùªdG  ¢Vhô≤dG  ™aO  AÉØ«à°S’
 ∫ÓN …QÉ≤©dG ´É£≤dG IQób ™aQ ≈dEG áaÉ°VEG ,™jQÉ°ûªdG
 øe  ,øμªe  âbh  ´ô°SCÉH  »aÉ©àdG  ≈∏Y  á∏Ñ≤ªdG  IôàØdG
 ,iôNC’G ájOÉ°üàb’G äÉYÉ£≤∏d »eƒμëdG ºYódG ∫ÓN
 ô«aƒJh  ¥ƒ°ùdG  »a  Ö∏£dG  QGôªà°SG  »a  º¡°ùj  ÉªH
 Éªæ«H  .QÉéjE’G  hCG  AGô°ûdG  πjƒªàd  ,á«dÉªdG  ádƒ«°ùdG
 QÉªãà°S’G  »a  É©°SƒJ  π`̀bG  ó©J  »àdG  »ÑXƒHCG  IQÉ`̀eEG
 »àdG  õ«ØëàdG  §£N  äOCG  ó≤a  »HO  IQÉeEG  øe  …QÉ≤©dG
 ±ô°üª∏d  …OÉ°üàb’G ºYódG á£Nh ,áeƒμëdG É¡à≤∏WCG
 »àdG ájOÉ°üàb’G õaGƒëdG áeõM ÖfÉL ≈dEG  ,…õcôªdG
 øe  äÉ`̀cô`̀°`̀Th  G kOGô```̀aCG  øjôªãà°ùªdG  É¡ÑLƒªH  â`̀Ø`̀YCG
 ΩÉ©dG  ájÉ¡f  ≈àM  …QÉ≤Y  π«é°ùJ  áeóN  (34)  Ωƒ°SQ
 ô«aƒJ  »a  âªgÉ°S  πeGƒ©dG  √òg  πc  ,2020  …QÉédG
 »ÑXƒHCÉH  äGQÉ≤©dG  ¥ƒ°S  IóYÉ°ùeh  á«aÉμdG  áfhôªdG
 √ƒªf  á∏°UGƒeh  áægGôdG  ´É°VhCÓd  áHÉéà°S’G  ≈∏Y
 äGô°TDƒªdG ¢†©H ô¡XCÉa ,¬J’hGóJ ºNR ≈∏Y ®ÉØëdGh
 πãe  ,2020  ΩÉ`̀Y  ø`̀e  ∫hC’G  ™`̀Hô`̀dG  ∫Ó`̀N  á«HÉéjE’G
 Iô«Jh DƒWÉÑJh ,äÉ©«ÑªdG ºéM »a …ƒæ°ùdG ´ÉØJQ’G
 ,IQÉ`̀eE’G  ≥WÉæe  ™«ªL  »a  äGQÉ≤©dG  áª«b  ¢VÉØîfG
 áÑ°ùæH »ÑXƒHCG  »a ájQÉ≤©dG ä’hGóàdG  áª«b ´ÉØJQGh
 πjôHCG  ô¡°T »a ºgQO äGQÉ«∏e (6^3) ≈dEG  π°üàd %34
 ∫ÓN  ºgQO  äGQÉ«∏e  (4^7)  ¬àª«b  ÉªH  áfQÉ≤e  2020
 ¬H  ìô°U  Éªd  É≤ah  .»°VÉªdG  ΩÉ©dG  øe  IôàØdG  ¢ùØf
 äGQÉ≤©dG ´É£≤d …ò«ØæàdG ôjóªdG ,»Ø«Ø©dG ÖjOCG ó«°ùdG
 á«∏ëªdG ∞ë°ü∏d »ÑXƒHCÉH π≤ædGh äÉjó∏ÑdG IôFGO »a

.2020 ƒjÉe 22 »a

…OÉ°üàbG ô«ÑNh »ªjOÉcCG |

 π`̀ X »````̀ a …QÉ````̀≤````̀©````̀dG ´É```̀ £```̀≤```̀ dG
(1)  É`̀ gó`̀ ©`̀ H  É```̀eh  É```fhQƒ```c  á`̀ ë`̀ FÉ`̀ L

:º∏≤H
| ¿hó©°ùdG OƒªM ó©°SCG .O 
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جامعة البحرين تعلن النتائج 

الأكادميية لنحو 25 األف طالب
حمافظ العا�صمة يدعو خللق قنوات توا�صل مبتكرة مع الأهايل

اأعلنت جامعة البحرين نتائج الف�شل الثاين من العام 

من  اأكرث  نتائج  اإر�شال  مت  اإذ   ،2020 /2019 الدرا�شي 

25200 األف طالب عن طريق الربيد الإلكرتوين.

الدكتور  والت�شجيل  القبول  عميد  باأعمال  القائم  وقال 

متت  النتائج  اإر�شال  عملية  اإن  الأن�شاري  �شالح  حممد 

على  الطالع  الطلبة  من  الأكرب  العدد  وا�شتطاع  بنجاح، 

نتائجهم فور اإعالنها، فيما احتاج عدد قليل من الطلبة اإىل 

الر�شمية على  اإعادة تن�شيط ح�شاباتهم  م�شاعدة تقنية يف 

بالإمكان  التي  النتائج  على  للح�شول  الإلكرتوين  الربيد 

ا الطالع عليها عن طريق تطبيق جامعة البحرين. اأي�شً

مراجعة  يوّدون  الذين  الطلبة  باإمكان  اأن  اإىل  واأ�شار 

نتائجهم التقدم بطلب بذلك يف الفرتة من 17 اإىل 23 يونيو 

2020، اإذ تعلن نتائج التظلم يف وقت اآخر من هذا ال�شهر.

»مركز  مع  الطالب  توا�شل  اأهمية  الأن�شاري  واأكد 

 ،-2019 �شبتمرب  يف  خدمته  بداأ  -الذي  الطالب«  خدمة 

اإذ ي�شاعد املركز الطلبة ب�شكل فاعل على تلقي مالحظاتهم 

بعمليات  منها  كبرية  ن�شبة  تتعلق  التي  وا�شتف�شاراتهم 

على  واحل�شول  النتائج،  واإعالن  والت�شجيل  القبول 

طرق  من  بعدد  وذلك  العمادة،  من  الأخرى  اخلدمات 

التوا�شل، والإجابة عنها يف وقت قيا�شي.

اآل  عبدالرحمن  بن  ه�شام  ال�شيخ  اأكد 

ما  اأن  العا�شمة  حمافظة  حمافظ  خليفة 

البحرين  مملكة  وعموم  املحافظة  ت�شهده 

بف�شل  ياأتي  م�شتمر  وازدهار  تقدم  من 

�شاحب  حل�شرة  ال�شديدة  التوجيهات 

اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة عاهل 

البالد املفدى، وبدعم �شاحب ال�شمو امللكي 

اآل خليفة رئي�س  الأمري خليفة بن �شلمان 

الوزراء، ومبوؤازرة واهتمام �شاحب ال�شمو 

خليفة  اآل  حمد  بن  �شلمان  الأمري  امللكي 

ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول 

لرئي�س جمل�س الوزراء، وذلك بتوفري جميع 

اخلدمات الأ�شا�شية وفق روؤية حكيمة، مبا 

من �شاأنه حتقيق النجاح والتميز والريادة 

والتنمية امل�شتدامة، م�شرًيا اإىل اأن ما نراه 

اليوم على اأر�س الواقع من تطور وعمران 

وازدهار هو النتيجة املبا�شرة لتلك اجلهود 

والتوجيهات واملتابعة.

حمافظ  م�شاركة  خالل  ذلك  جاء 

الذي  »ترابط«  برنامج  �شمن  العا�شمة 

ال�شيا�شية  للتنمية  البحرين  ينظمه معهد 

تقنية  الداخلية، عرب  بالتعاون مع وزارة 

اإطار تنفيذ مبادرات  الت�شال املرئي، ويف 

الوطني  النتماء  لتعزيز  الوطنية  اخلطة 

»بحريننا«،  املواطنة  قيم  وتكري�س 

واأهايل  اأعيان  من  وا�شعة  مب�شاركة 

املحافظة.

مهمة  اأدواًرا  للمحافظة  اأن  اإىل  واأ�شار 

العامة  ال�شيا�شة  تنفيذ  على  الإ�شراف  يف 

للدولة ومتابعة م�شروعات خطة التنمية، 

ال�شيخ  اأول  الفريق  لتوجيهات  تنفيًذا 

را�شد بن عبداهلل اآل خليفة وزير الداخلية، 

ملف  عينها  ن�شب  املحافظة  و�شعت  فقد 

متابعة جودة اخلدمات احلكومية املقدمة 

لدورها  حتقيًقا  واملقيمني،  للمواطنني 

الأهايل  بني  توا�شل  قنوات  خلق  يف 

وامل�شوؤولني من خمتلف اجلهات احلكومية، 

قنوات  اأهم  على  املحافظة  واعتمدت 

املواطنني واملقيمني؛ بغر�س  التوا�شل مع 

نقل احتياجاتهم ومطالبهم للم�شوؤولني من 

خمتلف اجلهات احلكومية ومتابعة حلها.

اإنه اإمياًنا باأهمية تعزيز قنوات  وقال 

عمدت  الأهايل،  مع  الت�شال  وو�شائل 

التي  الأدوات  اأف�شل  ابتكار  اإىل  املحافظة 

ت�شهم يف جعل عملية الت�شال مع املواطنني 

واملقيمني ب�شيطة وفّعالة، وا�شتغلت جميع 

الو�شائل احلديثة لتكون على قرب من فئات 

املجتمع كافة، اإذ يبلغ عدد قنوات التوا�شل 

ت�شتخدمها  التي  املبا�شرة  وغري  املبا�شرة 

املجل�س  �شمنها  من  قناًة،   20 املحافظة 

الزيارات  التن�شيقي،  املجل�س  الأ�شبوعي، 

احلديثة،  التوا�شل  و�شائل  امليدانية، 

)عا�شمتي(  وتطبيق  الإلكرتوين،  املوقع 

الذي اأطلقته املحافظة عام 2017، وتاأتي 

اللكرتونية  املن�شة  لتزويد  اخلطوة  هذه 

بتقنيات الن�شر اللكرتوين، كذلك لتطبيق 

اإذ  الراهنة،  الأو�شاع  دور احرتازي خالل 

اأ�شبح و�شيلة للتوا�شل مع الأهايل لرتجمة 

توّجه التباعد الجتماعي �شمن جهود احلد 

من انت�شار كورونا.

330 األف دينار من ريع حملة »فينا خري« مل�صروع »فاعل خري«.. نا�صر بن حمد:

 دع����م ال���غ���ارم���ن مّم����ن ����ص���درت ب��ح��ق��ه��م اأح����ك����ام ق�����ص��ائ��ي��ة
ممثل  خليفة  اآل  حمد  بن  نا�شر  ال�شيخ  �شمو  اأ�شدر 

م�شت�شار  ال�شباب  و�شوؤون  الإن�شانية  لالأعمال  امللك  جاللة 

الأمن الوطني رئي�س جمل�س اأمناء املوؤ�ش�شة امللكية لالأعمال 

الإن�شانية توجيهات �شموه الكرمية للجنة التن�شيق واملتابعة 

لدعم  امل�شاعدات،  بتوزيع  املعنية  خري«،  »فينا  حلملة 

املع�شرين  من  ق�شائية  اأحكام  بحقهم  �شدر  مّمن  الغارمني 

واملتعرثين �شمن م�شروع »فاعل خري«، بالتعاون مع وزارة 

الداخلية ووزارة العدل وال�شوؤون الإ�شالمية والأوقاف.

هذا  اإن  خليفة  اآل  حمد  بن  نا�شر  ال�شيخ  �شمو  وقال 

مّمن  الغارمني  البحرينيني  املواطنني  لدعم  ياأتي  التوجيه 

واملتعرثين،  املع�شرين  من  ق�شائية  اأحكام  بحقهم  �شدر 

واملبادرات  باملواقف  واعتزاًزا  وتقديًرا  اقتداًء  وذلك 

بن  حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب  ح�شرة  ل�شيدي  الإن�شانية 

اآل خليفة عاهل البالد املفدى، واجلهود الكرمية من  عي�شى 

خليفة  الأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  بقيادة  احلكومة  قبل 

اجلهود  مع  الوزراء، ومتا�شًيا  رئي�س  خليفة  اآل  �شلمان  بن 

ال�شمو  �شاحب  �شيدي  بقيادة  البحرين«  لـ»فريق  الوطنية 

امللكي الأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد نائب القائد 

تلقى  والتي  الوزراء،  جمل�س  لرئي�س  الأول  النائب  الأعلى 

تقديًرا وجتاوًبا جمتمعًيا كبرًيا، �شمن اجلهود الكبرية للحد 

الذي حققته  الباهر  والنجاح  كورونا،  فريو�س  انت�شار  من 

الإن�شانية  الظروف  ومراعاة  خري«،  »فينا  الوطنية  احلملة 

الظروف  ا�شطرتهم  الذين  الغارمني  البحرينيني  للمواطنني 

اإرادتهم، ومن منطلق  للو�شول اإىل و�شع موؤ�شف رغًما عن 

قلوبهم  والبهجة يف  الفرحة  اإدخال  على  املخل�س  احلر�س 

وقلوب اأ�شرهم.

العام  الأمني  ال�شيد  م�شطفى  الدكتور  تقدم  جانبه،  من 

تن�شيق  جلنة  رئي�س  الإن�شانية  لالأعمال  امللكية  للموؤ�ش�شة 

احلملة  يف  امل�شاعدات  بتوزيع  املعنية  واملتابعة  اجلهود 

�شمو  اإىل  والتقدير  ال�شكر  بخال�س  خري«  »فينا  الوطنية 

ال�شيخ نا�شر بن حمد اآل خليفة؛ على هذه اللفتة الإن�شانية 

الكرمية من �شموه جتاه فئة مهمة من املواطنني البحرينيني 

املع�شرين  من  ق�شائية  اأحكام  بحقهم  �شدر  مّمن  الغارمني 

الإن�شاين  الدور  التوجيهات  هذه  تعك�س  اإذ  واملتعرثين، 

املهام  انطالًقا من  ال�شيخ نا�شر  الذي يقوم به �شمو  الكبري 

التي ي�شطلع بها �شموه كممثل ل�شيدي جاللة امللك لالأعمال 

الإن�شانية، وكرئي�س ملجل�س اأمناء املوؤ�ش�شة امللكية لالأعمال 

الإن�شانية التي يقودها �شموه بكل كفاءة واقتدار، ولتج�ّشد 

اإ�شهامات  توجيه  �شرورة  على  املخل�س  �شموه  حر�س 

املواطنني واملقيمني يف حملة »فينا خري« مل�شاندة م�شتحقيها 

من اأ�شحاب احلالت الإن�شانية واملت�شررين جّراء الأو�شاع 

الراهنة والعاجلة، يف ظل ما مير به العامل اأجمع من ظروف 

ا�شتثنائية غري م�شبوقة.

التوجيهات  هذه  على  بناًء  اأنه  ال�شيد  م�شطفى  وبنّي 

خليفة،  اآل  حمد  بن  نا�شر  ال�شيخ  �شمو  قبل  من  الكرمية 

وال�شوؤون  العدل  ووزارة  الداخلية  وزراة  مع  التن�شيق  مت 

 330 وقدره  مبلغ  تخ�شي�س  مت  اإذ  والأوقاف،  الإ�شالمية 

األف دينار من اإ�شهامات احلملة الوطنية »فينا خري« ل�شالح 

لتمكني  الداخلية  وزارة  اأطلقته  الذي  »فاعل خري«  م�شروع 

مالية ل�شالح  التربع مببالغ  البي�شاء من  الأيادي  اأ�شحاب 

املع�شرين واملتعرثين، مّمن �شدر بحقهم اأحكام ق�شائية بعد 

واإدراجهم  واملتعرثين  املع�شرين  املحكومني  اأو�شاع  درا�شة 

يف الربنامج بح�شب ال�شوابط وال�شرتاطات مل�شتحقيها، بعد 

ال�شرتاطات  توافر  من  والتاأكد  احلالت  هذه  على  التدقيق 

اإن  ال�شيد  م�شطفى  الدكتور  وقال  ال�شاأن.  هذا  يف  الالزمة 

التن�شيق  جلنة  من  الثالثة  املرحلة  �شمن  ياأتي  الدعم  هذا 

امل�شاعدات،  بتوزيع  املعنية  خري«  »فينا  حلملة  واملتابعة 

من  حزمة  خليفة  اآل  حمد  بن  نا�شر  ال�شيخ  �شمو  اعتمد  اإذ 

امل�شاريع التي ت�شب يف م�شلحة املواطنني واملت�شررين من 

جائحة كورنا مبيزانية قدرها 17.43 مليون دينار ت�شمل 

الأعمال  واأ�شحاب  املنتجة  والأ�شر  املحتاجة  الفئات  دعم 

اآلية  حوا�شيب  وتوفري  التاأمينات،  نظام  يف  امل�شجلني  غري 

وتطهري  تعقيم  يف  والإ�شهام  املحتاجة،  الأ�شر  من  للطالب 

املدن والقرى، وتوفري �شالل غذائية �شمن م�شروع »غذاوؤك 

يف بيتك«، ودرا�شة اإن�شاء مركز لدرا�شة وعالج الأوبئة ودعم 

الربجميات وتقنيات التعلم عن ُبعد، ودعم الغارمني.

 ال�صيخ نا�صر بن حمد

يف حما�صرة »عن ُبعد« اأقامها »مركز عي�صى الثقايف«

وثائق عمرها اأكث�ر من 100 عام تثبت جهود البحرين التاريخية يف مكافحة الأوبئة
ال�شيخ حممد  الدكتور  الفريق طبيب  اأ�شاد 

الأعلى  املجل�س  رئي�س  خليفة  اآل  عبداهلل  بن 

لل�شحة رئي�س الفريق الوطني الطبي للت�شدي 

مركز  بجهود   )19 )كوفيد  كورونا  لفريو�س 

يف  الثقايف  عي�شى  مبركز  التاريخية  الوثائق 

ا  البحرين ومنجزاتها، خ�شو�شً تاأ�شيل عراقة 

يف توثيق تاريخ م�شرية القطاع ال�شحي الذي 

يعد اأ�شا�ًشا لدميومة املجتمع وا�شتقراره. 

يف  الفتتاحية  كلمته  خالل  ذلك  جاء 

حما�شرة »قراءة يف تاريخ مكافحة الأوبئة يف 

البحرين« التي نظمها مركز عي�شى الثقايف )عن 

ُبعد(، وقدمها الطبيب والباحث املتخ�ش�س يف 

اأحمد جوهر، بح�شور  التاريخ ال�شحي حممد 

)زووم(  من�شة  عرب  م�شارك   100 من  اأكرث 

الإلكرتونية.

اأ�شا�شًيا  مرتكًزا  يعد  التاريخ  اإن  وقال 

والتخطيط  احلا�شر  اإدارة  يف  قدًما  للم�شي 

مل�شتقبل املجتمعات، كما انه عن�شر جوهري يف 

حل الأزمات وتخطي العقبات مبجمل اأ�شكالها، 

موؤكًدا اأن مملكة البحرين اأثبتت قدرتها العالية 

كورونا  ومكافحة فريو�س  اإدارة  وكفاءتها يف 

اجلاللة  �شاحب  توجيهات  بف�شل  امل�شتجد، 

البالد  ملك  خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك 

خليفة  الأمري  امللكي  ال�شمو  و�شاحب  املفدى، 

املوقر،  الوزراء  رئي�س  خليفة  اآل  �شلمان  بن 

الأمري �شلمان بن حمد  امللكي  ال�شمو  و�شاحب 

اآل خليفة ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب 

الأول لرئي�س جمل�س الوزراء. 

واملمر�شني  الأطباء  »لكادر  واأ�شاف: 

ال�شفوف  يف  البحرين  وفريق  واملتطوعني 

وا�شحة  وب�شمات  كبري  ف�شل  الأمامية 

�شيوثقها التاريخ و�شتخلدها الأجيال القادمة، 

كما نفعل اليوم عندما نقوم بال�شتدلل بجهود 

للحفاظ  ن�شوئها  بدايات  يف  احلديثة  الدولة 

على �شالمة املجتمع«.

بن  خالد  ال�شيخ  الدكتور  دعا  جانبه،  من 

يف  والباحثني  املخت�شني  خليفة  اآل  خليفة 

خمتلف جمالتهم املهنية واملعرفية، من �شباب 

و�شابات اململكة، اإىل ال�شعي نحو توثيق تاريخ 

واإجنازات اململكة يف الأ�شعدة كافة. 

»اأف�شل  اإن  الرتحيبية  كلمته  خالل  وقال 

من يوؤّرخ لأي اإجناز جمتمعي هو املتخ�ش�س 

الطب  م�شرية  يوثق  باأن  اأوىل  فالطبيب  فيه، 

اأن  مبيًنا  املجتمع«،  يف  ال�شحية  والرعاية 

لدى  التاريخية  للوقائع  التحليلي  املنظور 

ات�شاًعا وو�شوًحا،  اأكرث  تكون  املوؤرخ  الطبيب 

ما يجعل املعاجلات واملعطيات ذات قيمة عالية 

املركز يف �شدد  اأن  علمًيا ومعرفًيا، معلنا عن 

ال�شحية  الرعاية  ملئوية  يوثق  كتاب  تد�شني 

والقطاع الطبي يف البحرين، من اإعداد الباحث 

حممد جوهر.

واأ�شاف: »البحرين �شباقة دائًما يف تقدمها، 

وكانت ممار�شاتها يف توفري الرعاية ال�شحية 

ومكافحة الأوبئة خالل فرتات مبكرة من القرن 

اإليها  ت�شتند  التي  امللهمة  القاعدة  هي  املا�شي 

جناحات اململكة يف جهودها احلالية للت�شدي 

اإىل  م�شرًيا   ،»)19 )كوفيد  كورونا  جلائحة 

املتجان�س كان حا�شًرا  الوطني  امل�شهد  اأن هذا 

الوثائق  ب�شهادة  العريق،  التاريخ  ذاكرة  يف 

التاريخية التي يتم ا�شتعرا�شها يف املحا�شرة.

جوهر  حممد  د.  املحا�شر  ا�شتعر�س  وقد 

الأوبئة  مكافحة  يف  البحرين  مملكة  جهود 

والأمرا�س خالل تاريخها احلديث منذ تاأ�شي�س 

الدولة احلديثة يف عهد ال�شيخ عي�شى بن علي 

اآل خليفة، و�شولً اإىل عهد جاللة امللك املفدى. 

يعود  ومرا�شالت  وثائق  حول  ا  عر�شً قدم  اإذ 

عمرها لأكرث من 100 عام تت�شمن توجيهات 

اآل  علي  بن  عي�شى  ال�شيخ  العظمة  �شاحب 

وا�شتقدام  �شحي،  حمجر  اأول  لت�شييد  خليفة 

وتوفري  عليه،  م�شرًفا  ليكون  هندي  طبيب 

وذلك  »الطاعون«  �شد  واللقاحات  التطعيمات 

كما   ،1910 اإىل   1907 من  الفرتة  خالل 

ا�شتعر�س وثائق ت�شييد حمجر �شحي حديث 

وذلك   ،1931 عام  باملحرق  بوماهر  بحالة 

ال�شحية يف  التحتية  البنية  تعزيز  اإىل جانب 

اأن  مبيًنا  امليزانيات،  واإقرار  امل�شت�شفيات  بناء 

البحرين ملوجات متكررة من وباء الطاعون يف 

العقود الأوىل من القرن الع�شرين.

�شهدت  البحرين  اأن  جوهر  اأو�شح  وقد 

حمد  ال�شيخ  العظمة  �شاحب  عهد  يف  تطوًرا 

بن عي�شى بن علي اآل خليفة يف جمال مكافحة 

الإجراءات  من  جمموعة  خالل  من  الأمرا�س 

والإر�شادات وال�شوابط املن�شورة يف الإعالنات 

ال�شادرة عن احلاكم، تفيد ب�شرورة الإبالغ عن 

وقوع اأي اإ�شابات جديدة، واللتزام بالبقاء يف 

والتجمعات،  الختالط  عن  والمتناع  املنازل 

تطبيق  يف  البحرين  واأ�شبقية  ريادة  يوؤكد  ما 

منع  وطرق  الجتماعي«  »التباعد  اأ�ش�س  اأهم 

مكافحة  جهود  عن  ف�شالً  العدوى،  انتقال 

»املالريا« عام 1935، من خالل ردم ومعاجلة 

يف  والبدء  وامل�شتنقعات،  الراكدة  املياه  برك 

اىل  املياه  تو�شيل  م�شروع  وتنفيذ  تخطيط 

الأحياء ال�شكنية واملنازل، وا�شتقدام خبري يف 

جمال مكافحة املالريا يف 1938. واأ�شار اإىل اأن 

لالإعالم وال�شحافة الوطنية حينها دوًرا كبرًيا 

طباعة  طريق  عن  ال�شحي  الوعي  ن�شر  يف 

وتوزيع الن�شرات ال�شحية احلكومية للت�شدي 

لالأوبئة.

�شاحب  البحرين  حاكم  اأن  جوهر  وبنّي 

العظمة ال�شيخ �شلمان بن حمد اآل خليفة �شعى 

نحو ا�شتكمال م�شروع تو�شيل املياه يف املنامة 

عام 1948، ما اأ�شهم يف الق�شاء على املالريا 

نهائًيا.

 د.ال�صيخ خالد بن خليفة

 ال�صيخ ه�صام بن عبدالرحمن
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تنفيًذا لتوجيهات رئي�س الوزراء 

وزير الإ�صكان يتفقد الحتياجات الإ�صكانية لأهايل »ال�صاحلية«

حتوي األف �صجرة �صديقة للبيئة بينها الأ�صناف البحرينية.. خلف:

اإجناز 80% من حديقة املحرق الكربى وافتتاحها قريًبا

اآلية جديدة لإ�صدار الرتاخي�س وفًقا ل�صرتاطات معينة.. خلف:

ال�صماح لأ�صحاب رخ�صة »بحار غري متفرغ« بال�صيد فوًرا

ال�شمو  �شاحب  لتوجيهات  تنفيًذا 

اآل خليفة  �شلمان  بن  الأمري خليفة  امللكي 

املهند�س  قام  املوقر،  الوزراء  رئي�س 

الإ�شكان  وزير  احلمر  يعقوب  بن  با�شم 

ال�شاحلية  قرية  اإىل  تفقدية  بزيارة 

مبعية النائب �شو�شن كمال ع�شو جمل�س 

امل�شاعد  الوكيل  وبح�شور  النواب، 

الدكتور  الإ�شكانية  لل�شيا�شات واخلدمات 

اخلدمات  اإدارة  ومدير  احليدان،  خالد 

ورئي�س  قمرب،  �شامي  املهند�س  الإ�شكانية 

املهند�س  بالوزارة  القرى  امتدادات  ق�شم 

الحتياجات  لتفقد  وذلك  الأدرج،  ر�شا 

الفر�س  وبحث  القرية،  لأهايل  الإ�شكانية 

ي�شتفيد  اإ�شكاين  م�شروع  لتوفري  املتاحة 

منه اأهايل ال�شاحلية.

ولدى لقائه باأهايل القرية اأكد املهند�س 

با�شم احلمر اأن تكليف �شمو رئي�س الوزراء 

حفظه اهلل ورعاه بزيارة قرية ال�شاحلية 

تلم�س  على  �شموه  حر�س  مدى  يعك�س 

الإ�شكانية  ول�شيما  املواطنني،  احتياجات 

ال�شتقرار  عن�شر  توفر  باعتبارها  منها، 

و�شبل العي�س الكرمي للمواطنني.

احلكومة  نهج  اأن  الوزير  واأ�شاف 

الجتماعي  ال�شكن  ملف  اإدارة  يف  املوقرة 

املواطنني،  احتياجات  تلم�س  على  يعتمد 

يف  ت�شهم  عمل  برامج  اإىل  وترجمتها 

باململكة،  ال�شاملة  التنموية  امل�شرية  رفد 

تعد  ال�شاحلية  منطقة  زيارة  اأن  م�شيًفا 

الحتياجات  على  لالطالع  مواتية  فر�شة 

�شعيد  على  �شواء  للقرية،  الإ�شكانية 

الإ�شكانية،  امل�شاريع  توفري  فر�س  بحث 

اأو درا�شة اخلطط املنا�شبة لتلبية طلبات 

التي  امل�شاريع  خالل  من  املنطقة  اأهايل 

احلايل  الوقت  يف  الإ�شكان  وزارة  تنفذها 

يف مدن البحرين اجلديدة.

جميع  اأن  اإىل  احلمر  املهند�س  ونوه 

�شيتم  لالأهايل  الإ�شكانية  الحتياجات 

خالل  من  عمل  برنامج  يف  اإدراجها 

وبالتن�شيق  بالوزارة،  املختلفة  الإدارات 

ذات  اخلدمية  واجلهات  الوزارات  مع 

�شامل  تقرير  رفع  يتم  اأن  على  العالقة، 

اخل�شو�س  بهذا  املوقر  الوزراء  ملجل�س 

بناًء على توجيهات �شموه حفظه اهلل.

طلبات  جميع  تويل  الوزارة  اأن  واأكد 

اململكة  حمافظات  خمتلف  يف  املواطنني 

الإ�شكانية،  والربامج  اخلطط  يف  الأهمية 

وترية  ت�شريع  اإىل  الوزارة  ت�شعى  اإذ 

الإ�شكانية،  خدمته  على  املواطن  ح�شول 

تنفذها  التي  امل�شاريع  طريق  عن  �شواء 

مبادرات  اأو  اجلديدة،  املدن  يف  الوزارة 

توفر  التي  اخلا�س  القطاع  مع  ال�شراكة 

املالئم  ال�شكن  على  للح�شول  متويالت 

الوزارة  اأن  اإىل  منوًها  مزايا،  كربنامج 

املبادرات  من  املزيد  طرح  تدر�س  تزال  ل 

يف  تنوًعا  للمواطن  توفر  التي  الإ�شكانية 

احللول الإ�شكانية.

على  الزيارة  خالل  التفاق  مت  وقد 

الفرتة  خالل  القرية  اأهايل  مع  لقاء  عقد 

املقبلة يف مقر الوزارة ملتابعة احتياجاتهم 

وطلباتهم الإ�شكانية.

من جهتها، اأكدت النائب �شو�شن كمال 

ال�شمو  �شاحب  اأن  النواب  جمل�س  ع�شو 

اآل خليفة  �شلمان  بن  الأمري خليفة  امللكي 

على  يحر�س  ما  دائًما  ورعاه  اهلل  حفظه 

خمتلف  يف  املواطنني  احتياجات  تلم�س 

ال�شكن  توفري  واأن  اململكة،  حمافظات 

للمواطنني ياأتي يف مقدمة اأولويات �شموه 

ال�شكر  اآيات  اأ�شمى  رافعة  اهلل،  حفظه 

والعرفان اإىل �شموه على توجيهات �شموه 

اإىل وزير الإ�شكان بزيارة القرية والطالع 

على احتياجاتها الإ�شكانية.

اأهايل  ممثلو  اأعرب  جهته،  من 

�شمو  اإىل  �شكرهم  عميق  عن  ال�شاحلية 

ال�شديدة  توجيهاته  على  الوزراء  رئي�س 

للقرية،  الإ�شكانية  الحتياجات  بتلم�س 

والتي كان لها بالغ الأثر يف نفو�س اأهايل 

املنطقة.

البلديات والتخطيط  الأ�شغال و�شوؤون  ك�شف وزير 

من   %80 اإجناز  عن  خلف  عبداهلل  بن  ع�شام  العمراين 

متهيًدا  وذلك  الكربى،  املحرق  حديقة  تطوير  م�شروع 

لفتتاحها يف الن�شف الثاين من العام اجلاري.

الوزارة  اعتماد  اإىل  ذاته  الوقت  يف  م�شرًيا 

للبيئة  ال�شديقة  الظل  اأ�شجار  تكثيف  ا�شرتاتيجية 

والأ�شجار البحرينية املثمرة بن�شب اأعلى مما كانت عليه 

يف ال�شنوات ال�شابقة يف احلدائق واملتنزهات وامليادين.

َمعلًما  �شت�شيف  احلديقة  اأن  خلف  الوزير  وبني 

احليوي  موقعها  خالل  من  املحرق  ملحافظة  جديًدا 

لوقوعها بالقرب من مطار البحرين الدويل على م�شاحة 

اإجمالية بلغت حوايل 90 األف مرت مربع، بكلفة اإن�شائية 

بلغت اأكرث من ثالثة ماليني دينار.

جاء ذلك خالل الزيارة التفقدية التي قام بها لالطالع 

على ما مت من اإجنازه من اأعمال تطوير احلديقة بح�شور 

اأحمد  ال�شيخ حممد بن  البلديات  الوزارة ل�شوؤون  وكيل 

اآل خليفة، وم�شوؤويل الوزارة وجمل�س املحرق البلدي.

تطوير حديقة  م�شروع  اأن  اإىل  الوزير خلف  واأ�شار 

الرئي�شية  امل�شروعات  اإحدى  تعد  الكربى،  املحرق 

تنفيذها  ويتم  بالوزارة،  البلديات  ل�شئون  بالن�شبة 

امللكي  ال�شمو  �شاحب  برئا�شة  احلكومة  من  بتوجيه 

الوزراء  رئي�س  خليفة  اآل  �شلمان  بن  خليفة  الأمري 

�شلمان  الأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  واهتمام  ومتابعة 

بن حمد اآل خليفة ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب 

جمل�س  مع  وبالتن�شيق  الوزراء  جمل�س  لرئي�س  الأول 

بلدي املحرق.

الكربى  املحرق  حديقة  »اإن�شاء  اأن  خلف  واأو�شح 

اإيجاد م�شاحات  ياأتي �شمن اأهداف �شوؤون البلديات يف 

الرتفيه  و�شائل  من  عالية  مب�شتويات  مهياأة  خ�شراء 

من  وذلك  املواطنني،  لراحة  الالزمة  اخلدمات  وخمتلف 

خالل اعتماد اف�شل املعايري و النظم والتقنيات الدولية 

يف جمال احلدائق بهدف حت�شني الأجواء وخف�س التلوث 

يف املدن واحلد من اأثر ظاهرة تغري املناخ العاملي«. 

وتابع »مت ت�شميم احلديقة لتجمع ما بني الت�شميم 

اجلمايل واملحافظة على التنوع احليوي لبع�س الأ�شجار 

وال�شجريات املحلية، لتنا�شب احتياجات خمتلف الفئات 

تكثيف  اإىل  امل�شروع  باإدارة  املعنيني  موجًها  العمرية«، 

وزيادة اأعداد الأ�شجار البحرينية املثمرة واأ�شجار الظل 

والتي تتنا�شب مع البيئة البحرينية واملناخ البحريني.

مظللتني  األعاب  منطقتي  امل�شروع  »يت�شمن  وتابع 

التي  الألعاب  من  خمتلفة  اأنواع  حتوي  الأطفال  لفئة 

مت  كما  العاملية،  ال�شالمة  ل�شروط  وفًقا  توزيعها  مت 

انطالًقا  اخلا�شة  الحتياجات  ذوي  األعاب  دمج  مراعاة 

من مراعاة حقوقهم يف الدمج جمتمعًيا، تبلغ م�شاحتها 

احلديقة  اأن  اإىل  م�شرًيا  مربًعا«.  مرًتا   1987 حوايل 

حتتوي على مم�شى ميتد على طول احلديقة يف متوج 

عر�شه  يبلغ  احلديقة  مكونات  خمتلف  بني  يربط  فريد 

حوايل 8 اأمتار. واأ�شاف »اإىل جانب وجود ال�شرتاحات 

انحاء احلديقة، مت  املوزعة يف خمتلف  املظللة  العائلية 

مبا  العامة  واملرافق  ال�شتثمارية  املباين  بع�س  اإن�شاء 

موقًفا   525 عددها  يبلغ  والتي  ال�شيارات  مواقف  فيها 

امل�شروع  اأن  كما  اإجنازها حوايل %90.  ن�شبة  بلغت  اإذ 

كعن�شر  امل�شروع  تتو�شط  جدارية  بنافورة  يتميز 

ا�شرتاتيجي يف احلديقة، وذلك من منطلق اإ�شافة عن�شر 

مييز م�شروع احلديقة ويهدف كذلك اإىل تلطيف الأجواء 

ملرتادي احلديقة«.

حوايل  اخل�شراء  امل�شطحات  ن�شبة  »تبلغ  واأردف 

37% من جممل م�شاحة احلديقة«.

وفيما يتعلق بالنباتات التي حتتوي عليها احلديقة، 

اأنواع  مبختلف  حالًيا  زراعتها  »يجري  خلف  قال 

من  متنوعة  جمموعة  جانب  اإىل  النباتية،  التغطيات 

املميزة  املحلية  الفواكه  واأ�شجار  وال�شجريات  الأ�شجار 

البحريني  وال�شدر  وال�شبار  واللوز  الليمون  كاأ�شجار 

القائمني على  اإذ مت توجيه  البحريني  واجليكو والتوت 

اأكرث من  البحرينية اىل  الأ�شجار  اأعداد  امل�شروع بزيادة 

الزينة  ونخيل  التمر  نخيل  جانب  اإىل  �شجرة،   150

والتي ي�شل يف جمملها اإىل اأكرث من األف �شجرة«.

يف  الوزارة  ا�شرتاتيجية  انعكا�س  على  خلف  واأكد 

التمر  نخيل  بزراعة  يتعلق  فيما  والت�شجري  التخ�شري 

والزينة  الظل  واأ�شجار  املثمرة  البحرينية  والأ�شجار 

والتي تتالءم مع املناخ البحريني وتكثيفها يف م�شاريع 

املائية  كاحلديقة  املركزية  احلدائق  فيها  مبا  الوزارة 

وحديقة املحرق الكربى.

املوقع  يحتوي  »كما  قائالً  ت�شريحه  خلف  وختم 

على �شيانة امل�شجد الواقع يف احلديقة وتوفري مواقف 

ال�شيارات خلدمة الزوار«.

املرحلة  م�شروع  تنفيذ  يف  البدء  مت  اأنه  اإىل  ي�شار 

الثانية بتاريخ 24 يناير2019، ومن املتوقع النتهاء 

تق�شيم  مت  اإذ  اجلاري  العام  من  الثاين  الن�شف  يف  منه 

امل�شروع اإىل مرحلتني.

والتخطيط  البلديات  و�شوؤون  الأ�شغال  وزير  اأعلن 

جلميع  فوًرا  ال�شماح  خلف،  عبداهلل  بن  ع�شام  العمراين 

البحرينيني الذين لديهم تراخي�س �شيد بحري واملعروفة 

لل�شوابط  وفًقا  ال�شيد  مبمار�شة  متفرغ«  غري  بـ»بحار 

والأنظمة املعمول بها يف هذا اخل�شو�س.

بني  امل�شتمر  التن�شيق  اإطار  »ويف  اإنه  خلف  وقال 

البحرية  والرثوة  الزراعة  وكالة  يف  ممثلة  الوزارة 

اإنفاذ  ب�شاأن  الداخلية  بوزارة  ال�شواحل  خفر  وقيادة 

اأحكام القوانني والأنظمة املعمول بها ب�شاأن تنظيم ال�شيد 

تقرر  البحرين،  ململكة  الإقليمية  املياه  داخل  البحري 

ال�شماح لهم فوًرا ملمار�شة ال�شيد«.

اجتماع  عقد  بعد  جاء  القرار  هذا  اأن  اإىل  واأ�شار 

للزراعة  الوزارة  وكيل  بني  اخل�شو�س  بهذا  تن�شيقي 

وقائد  اأبوالفتح  حممد  نبيل  الدكتور  البحرية  والرثوة 

خفر ال�شواحل اللواء ركن بحري عالء عبداهلل �شيادي.

بـ»بحار  امل�شماة  ال�شيد  برتاخي�س  يتعلق  وفيما 

الرتاخي�س  من  النوع  هذا  اأن  الوزير  اأكد  متفرغ«،  غري 

وفًقا  البحري  ال�شيد  ملمار�شة  للبحرينيني  منحه  يتم 

ال�شيادين  م�شاعدة  اأهمها  ل�شرتاطات و�شوابط معينة، 

حتتم  ظروف  لديهم  ممن  اأو  ال�شن  كبار  من  املحرتفني 

اأثناء  ال�شفينة  ظهر  على  اأقاربهم  معهم  يكون  اأن  عليهم 

ممار�شة ال�شيد البحري، بالإ�شافة اإىل البحارة املحرتفني 

حاملي الرخ�س الذين لي�س لديهم عمالة اأجنبية.

اأنه يف اإطار حتقيق ا�شرتاتيجية الوزارة نحو  واأكد 

وفًقا  البحرية  البيئة  على  للمحافظة  ال�شيد  جهد  تقليل 

مت  فقد  اخل�شو�س،  هذا  يف  املوقرة  احلكومة  لتوجه 

على  ال�شواحل  خفر  قيادة  مع  الجتماع  خالل  التفاق 

الرتاخي�س  من  النوع  هذا  لإ�شدار  جديدة  اآلية  و�شع 

وفًقا ل�شرتاطات و�شوابط معينة ومبا ل يخالف اأحكام 

القانون ومبا يحقق امل�شلحة العامة.

تاأتي  التن�شيقية  اخلطوات  هذه  اأن  خلف  واأو�شح 

البحرينيني  ت�شجيع  نحو  الوزارة  ا�شرتاتيجية  اإطار  يف 

من  يعترب  والذي  البحري،  ال�شيد  جمال  يف  للدخول 

الوزارة  ا�شرتاتيجية  لتحقيق  املهمة  احليوية  القطاعات 

ململكة  امل�شتدام  الوطني  الغذائي  الأمن  يف  للم�شاهمة 

لالأمن  املفدى  امللك  جاللة  مبادرة  �شوء  يف  البحرين 

يف  امل�شتمرة  اجلهود  بذل  عن  ف�شالً  الوطني،  الغذائي 

�شبيل و�شع الرتتيبات الالزمة لتفعيل برنامج »النوخذة 

طبًقا  لتنفيذه  الوزراء  جمل�س  وجه  الذي  البحريني« 

بقانون  املر�شوم  اأحكام  وبخا�شة  والأنظمة،  للقوانني 

وا�شتغالل  �شيد  تنظيم  ب�شاأن  ل�شنة 2002   )20( رقم 

وحماية الرثوة البحرية.

لقيادة  والتقدير  ال�شكر  بجزيل  خلف  الوزير  وتقدم 

الزراعة  وكالة  مع  امل�شتمر  لتعاونها  ال�شواحل  خفر 

والرثوة البحرية ملا فيه م�شلحة هذا الوطن.

وزير العمل يوؤكد اأهمية تعزيز قنوات 

التوا�صل مع جمل�س النواب

ثانوية احلد للبنات تفوز باملركز الأول 

عن م�صروع غطاء معّقم للهاتف اجلوال

بن  جميل  الجتماعية  والتنمية  العمل  وزير  التقى 

الدكتور ه�شام  النواب  حممد علي حميدان، ع�شو جمل�س 

معه  وبحث  بالوزارة،  مكتبه  يف  وذلك  الع�شريي،  اأحمد 

عدًدا من املوا�شيع املت�شلة باخلدمات التي تقدمها الوزارة، 

ودور ال�شلطة الت�شريعية يف تعزيز القوانني والت�شريعات 

اخلدمات  اأف�شل  تقدمي  اإىل  الهادفة  والجتماعية  العمالية 

جلميع فئات و�شرائح املجتمع. 

ال�شلطتني  بني  التعاون  مب�شتوى  حميدان  واأ�شاد 

اأهمية  اإىل  ال�شياق  هذا  م�شرًيا يف  والت�شريعية،  التنفيذية 

املوقر  النواب  اأع�شاء جمل�س  بني  التوا�شل  قنوات  تعزيز 

ووزارة العمل والتنمية الجتماعية، يف ظل حر�س الوزارة 

على فتح اأبوابها لبحث الق�شايا التي تهم املواطنني، موؤكًدا 

الإجراءات  على  النواب  اطالع  اأهمية  على  ذاته  الوقت  يف 

الراهن  الظرف  هذا  �شفافية يف  بكل  الوزارة  تتخذها  التي 

التي يعي�شه العامل ب�شبب انت�شار فريو�س كورونا )كوفيد 

19(، ومواجهة التحديات الناجمة عنه يف �شوق العمل.

الرتبية  وزير  النعيمي  علي  بن  ماجد  الدكتور  اأكد 

الطلبة  مهارات  تعزيز  على  الوزارة  حر�س  والتعليم، 

متطلبات  وحتقيق  ال�شطناعي  الذكاء  بتطبيق  واهتمامها 

التنمية امل�شتدامة، انطالًقا من التوجيهات احلكيمة حل�شرة 

�شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة عاهل البالد 

املفدى، و�شاحب ال�شمو امللكي الأمري خليفة بن �شلمان اآل 

خليفة رئي�س الوزراء املوقر، و�شاحب ال�شمو امللكي الأمري 

الأعلى  القائد  نائب  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �شلمان 

النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء حفظهم اهلل ورعاهم، 

مما جعل البحرين تتبواأ مكانة متميزة يف تقارير التعليم 

للجميع ال�شادرة عن منظمة اليون�شكو، اإىل جانب العديد 

من التقارير الدولية الأخرى التي اأكدت على ريادة اململكة 

يف جمايل التعليم والتنمية.

اخلتامي  احلفل  يف  م�شاركته  خالل  ذلك  جاء 

املدار�س  اأوملبياد  م�شابقة  من  الثانية  للن�شخة  الفرتا�شي 

اأهداف التنمية  »ريادة الأعمال والبتكار: الولوج لتحقيق 

ال�شتثمار  ترويج  مكتب  ينظمها  التي  امل�شتدامة 2030«، 

وال�شتثمار  العمال  لريادة  العربي  واملركز  والتكنولوجيا 

التابعني ملنظمة الأمم املتحدة للتنمية ال�شناعية )يونيدو( 

بتقنية  ُعقد  والذي  الثانوي،  التعليم  اإدارة  مع  بالتعاون 

ح�شني  ها�شم  الدكتور  بح�شور  ُبعد،  عن  املرئي  الت�شال 

رئي�س مكتب ترويج ال�شتثمار والتكنولوجيا مبنظمة الأمم 

املدار�س  وممثلي  )يونيدو(،  ال�شناعية  للتنمية  املتحدة 

املتاأهلة اإىل الت�شفيات النهائية للم�شابقة.

ح�شلت  حيث  النتائج،  اإعالن  مت  احلفل  ختام  ويف 

مدر�شة احلد الثانوية للبنات على املركز الأول عن م�شروع 

للهاتف  غطاء  عن  عبارة  وهو  مكان(،  كل  يف  )التعقيم 

اجلوال يحتوي على معّقم، ملواجهة الظروف ال�شتثنائية 

اأما  ال�شحة،  على  واحلفاظ  الأمرا�س  ومقاومة  احلالية 

النعمان  بنت  اأميمة  مدر�شة  عليه  فح�شلت  الثاين  املركز 

الثانوية للبنات عن م�شروع )الأنابيب الكهرومائية(.

»التخطيط العمراين« يرفع

ع�صرات الدعاوى لفرز العقارات

حمرر ال�شوؤون املحلية:

والتطوير  التخطيط  هيئة  اأن  »الأيام«  علمت 

الق�شائية  الدعاوى  ع�شرات  برفع  قامت  العمراين 

على عدد من الأحكام ال�شادرة ب�شاأن فرز العقارات، 

وذلك عن طريق العرتا�س اخلارج عن اخل�شومة 

الذي يتيح العرتا�س على احلكم الق�شائي من اأي 

جهة اأو �شخ�س مل يكن خ�شًما يف الدعوى ال�شادر 

فيها احلكم وراأى تاأثر حقه منه.

والتجارية،  املدنية  املرافعات  لقانون  وطبًقا 

فاإنه »يف احلالت التي يكون فيها احلكم ال�شادر 

يف الدعوى حجة على �شخ�س اأو يلحق به �شرًرا 

ومل ي�شبق اإدخاله اأو تدخله يف الدعوى، يكون لهذا 

ال�شخ�س احلق يف العرتا�س على هذا احلكم ما مل 

ي�شقط حقه مبرور الزمن«، فيما »ُيرفع العرتا�س 

املعتادة  بالطرق  احلكم  اأ�شدرت  التي  املحكمة  اإىل 

لرفع الدعوى«.

العرتا�س  على  »يرتتب  القانون،  ومبوجب 

على احلكم اإعادة طرح اخل�شومة على املحكمة من 

جديد، ول ي�شتفيد من احلكم ال�شادر فيه غري من 

رفعه، فيما هذا العرتا�س ل يوقف تنفيذ الأحكام 

النهائية ما مل تاأمر املحكمة املرفوع اإليها العرتا�س 

بوقفه لأ�شباب جدية«.

التخطيط  هيئة  قيام  اإن  مراقبون  وقال 

هذه  و�شع  قد  اخلطوة  بهذه  العمراين  والتطوير 

امل�شكلة على طريق احلل، موؤكدين اأهمية التنظيم 

لذلك  ملا  ومت�شقة؛  حمّددة  معايري  وفق  العقاري 

ذاكرين  احليوي،  القطاع  هذا  تطوير  يف  دور  من 

الأف�شل حل�شم هذا  للق�شاء هو اخليار  اللجوء  اأن 

امللف.
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ال�صالح ت�صارك يف اجتماع وزراء ال�صّحة لدول »التعاون«

�شعيد  بنت  فائقة  �شاركت 

اأم�س  ال�شحة،  وزيرة  ال�شالح 

االربعاء املوافق 17 يونيو 2020، 

الثالث  اال�شتثنائي  االجتماع  يف 

للجنة وزراء ال�شحة بدول جمل�س 

م�شتجدات  ملناق�شة  وذلك  التعاون، 

 ،)19 )كوفيد  كورونا  فريو�س 

االفرتا�شية  اجلل�شة  يف  �شارك  اإذ 

دول  يف  ال�شحة  وزراء  املرئية 

اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س 

العربية.

ويف بداية االجتماع اال�شتثنائي، 

وزرات  حر�س  املجتمعون  ثّمن 

التعاون  جمل�س  بدول  ال�شحة 

مع  والتعامل  املر�س  مكافحة  على 

�شالمة  ي�شمن  مبا  امل�شتجدات،  كل 

اخلليج  بدول  واملقيمني  املواطنني 

ومتتعهم باأعلى م�شتويات ال�شحة. 

قرارات  االجتماع  وا�شتعر�س 

التي  املجل�س  بدول  ال�شحة  وزراء 

بني  والتعاون  التن�شيق  من  تعزز 

ت�شّمنت  وقد  االأع�شاء،  الدول 

والربوتكوالت  اخلربات  تبادل 

االأع�شاء،  الدول  بني  واملعلومات 

وزارات  وكالء  اجتماعات  ونتائج 

اإىل  اإ�شافة  املجل�س،  بدول  ال�شحة 

خلطط  اخلليجي  الدليل  مو�شوع 

لالأوبئة  واال�شتجابة  اال�شتعداد 

واجلوائح.

وزيرة  بّينت  جانبها،  من 

ال�شحة »ال�شالح« اجلهود الكبرية 

ال�شمو  �شاحب  بقيادة  واملتوا�شلة 

اآل  حمد  بن  �شلمان  االأمري  امللكي 

القائد  نائب  العهد  ويل  خليفة 

االأعلى النائب االأول لرئي�س جمل�س 

مرتكًزا  كانت  والتي  الوزراء، 

فريو�س  مواجهة  يف  للنجاح 

مت  ما  فكل   ،)19 )كوفيد  كورونا 

حتقيقه بروح الفريق الواحد اأ�شهم 

ب�شكل كبري يف حفظ �شحة و�شالمة 

مملكة  يف  واملقيمني  املواطنني 

البحرين.

االجتماع  ختام  ويف   

االفرتا�شي، اأكد وزراء ال�شحة بدول 

اجلهود  ا�شتمرار  التعاون  جمل�س 

مع  والتعامل  الفريو�س  ملكافحة 

�شالمة  ي�شمن  مبا  امل�شتجدات  كل 

بدول  واملقيمني  املواطنني  جميع 

اخلليج، ومتتعهم باأعلى م�شتويات 

اجلهود  جميع  مثّمنني  ال�شحة، 

منت�شبو  بها  يقوم  التي  اجلّبارة 

املجل�س  دول  يف  ال�شحي  القطاع 

من  احلد  يف  امللمو�شة  واإ�شهاماتهم 

انت�شار الفريو�س.

وزيرة ال�صحة

املوؤ�صرات تعك�س انت�صاًرا مت�صارًعا للفريو�س بني املواطنني ..املوؤمتر ال�صحايف للفريق الوطني:

ة مع فتح املطار.. جاهزية للتعامل مع األف م�صاب يومًيا بروتوكوالت خا�صّ

متام اأبو�شايف:

اأكد اأع�شاء يف الفريق الطبي الوطني للت�شدي لفريو�س 

كورونا )كوفيد 19( اأن املوؤ�شرات حتكي انت�شاًرا مت�شارًعا 

االأخرية، مرجعني ذلك  االآونة  املواطنني يف  للفريو�س بني 

الرغم  على  وذلك  االحرتازية،  باالإجراءات  التقّيد  عدم  اإىل 

من االأرقام االأخرى االإيجابية املتعلقة، مثل التعايف ون�شب 

الفح�س وغريها.

املعيار  باأن  اأم�س  ال�شحايف  موؤمتره  الفريق يف  واأفاد 

الرئي�س يف فتح مطار البحرين الدويل ب�شكل طبيعي هو 

البحرين  مطار  اأن  على  م�شّددين  اجلميع،  �شالمة  حفظ 

ا�شتمرت  التي  العامل  يف  القليلة  املطارات  من  الــدويل 

باحلركة اجلوية للحاالت الطارئة، وفق ا�شرتاطات مازالت 

مطّبقة، وهي العزل والفح�س االإلزامي.

املوؤمتر  يف  املانع،  وليد  ال�شحة  وزارة  وكيل  وك�شف 

ا�شت�شاري  بح�شور  اأم�س  ع�شر  ُعقد  الــذي  ال�شحايف 

االأمرا�س املعدية يف قوة دفاع البحرين مقدم طبيب مناف 

االأعلى  املجل�س  التدريب والتخطيط يف  القحطاين، ومدير 

لل�شحة مقدم طبيب اأحمد االأن�شاري، وا�شت�شارية االأمرا�س 

اأن  ال�شلمان،  جميلة  الطبي  ال�شلمانية  جممع  يف  املعدية 

هناك درا�شة ُترى بني الفريق الطبي الوطني، واملعنيني 

والناقلة  الدويل،  البحرين  ومطار  املوا�شالت،  وزارة  يف 

اأجل  من  الداخلية،  ووزارة  اخلليج«،  »طريان  الوطنية 

املطار  فتح  اإىل  التوّجه  مع  تتنا�شب  بروتوكوالت  و�شع 

ب�شكل عام.

على �شعيد اآخر، رف�س املانع اأن يكون هناك اأي متييز 

اأو تفرقة بتقدمي اخلدمات العالجية والعزل بني املواطنني 

على  تتعامل  البحرين  اأن  على  م�شّدًدا  الوافدين،  واملقيمني 

كونهم  عن  كافة، مبناأى  اململكة  �شكان  مع  اإن�شاين  اأ�شا�س 

مواطنني اأو مقيمني. 

العالج  اأماكن  بني  التفريق  اأهمية  على  املانع  و�شّدد 

والعزل واحلجر، والتي تتطابق مع املعايري واال�شرتاطات 

موؤكًدا  �شكنهم،  اأماكن  التكّد�س يف  ال�شحية، وبني تخفيف 

اأ�شا�س  تقّدم على  العالج  مراكز  ال�شحية يف  اأن اخلدمات 

امل�شاواة االإن�شانية ولي�س اجلن�شية.

واأو�شح املانع اأن وزارة اخلارجية تتوا�شل ب�شكل دائم 

بهدف  اململكة؛  يف  املعتمدة  االأجنبية  ال�شفارات  جميع  مع 

التوا�شل املبا�شر مع رعاياهم، والتاأكد من ح�شولهم على 

جميع اأوجه الرعاية ال�شحية، ومعاجلة اأي متطلبات لهم، 

قائالً: »احلمد هلل، ننعم يف مملكة البحرين باالإن�شانية التي 

القيادة، وكل فرد يف البحرين يقّدم له ما يحتاج  عززتها 

كاإن�شان«.

املتعافني  الطبي  الفريق  اأع�شاء  اآخر، دعا  على �شعيد 

اإىل التربع بدمائهم؛ لالإ�شهام يف عالج حاالت قائمة، وذلك 

اأي  وجود  نافني  التربع،  لقبول  الطبية  اال�شرتاطات  وفق 

تاأثريات �شلبية للتربع بالدم على مناعة املتعايف.

اأُجريت  التي  ال�شريرية  التجارب  اإن  القحطاين  وقال 

للم�شابني قد  التعايف«  الدم »بالزما  ا�شتخدام بالزما  على 

للتنف�س  بـ)كوفيد 19(  امل�شاب  تقليل حاجة  اإىل  خل�شت 

يف  الفريو�س  با�شتهداف  البالزما  تقوم  اإذ  االأجهزة،  عرب 

احلالة  ج�شم  من  اإزالته  على  ي�شاعد  ما  امل�شاب،  ج�شم 

القائمة. 

للفريو�س  مت�شارع  انت�شار  االأن�شاري عن  ك�شف  فيما 

بني املواطنني �ُشّجل يف تاريخ 13 يونيو اجلاري، فقد بلغ 

الوقت امل�شتغرق لت�شاعف احلاالت بني النا�س 11 يوًما؛ 

واالإر�شادات  الوقائية  بالتدابري  التقّيد  عدم  ب�شبب  وذلك 

املو�شوعة حلفظ �شالمة اجلميع.

واأكد االأن�شاري اأن الطاقة اال�شتيعابية والطاقم الطبي 

على  القدرة  م�شتوى  البحرين  يف  جاهزيتهما  بلغت  قد 

اأي  وجود  نافًيا  الواحد،  اليوم  يف   10000 مع  التعامل 

عالقة بني تزايد اأعداد الوفيات يف البحرين -التي و�شفها 

املنطقة- وبني عودة ظهور  واالأقل بني دول  بـ»ال�شئيلة« 

الفريو�س يف االأيام االأخرية يف العا�شمة ال�شينية بكني.

�شراء  ب�شدد  البحرين  اأن  عن  ال�شلمان  ك�شفت  فيما 

�شّيما  ال   ،)19 )كوفيد  م�شاعفات  لعالج  الرو�شي  العقار 

بعد اأن اأثبت فعاليته يف اأوىل مراحل االإ�شابة باملر�س.

ويف ردٍّ على �شوؤال لـ»االأيام«، نفت ال�شلمان اأن تكون 

يف  الوفيات  اأعداد  تزايد  اأن  تثبت  علمية  داللة  اأي  هناك 

اأو متحور يف  تغرّي  عن  ناجت  االأخرية  االأيام  البحرين يف 

الفريو�س اأدى اإىل قوة تاأثري اإ�شابته على اأج�شاد امل�شابني.

وقالت ال�شلمان: »ال �شك اأن جميع الفريو�شات تخ�شع 

اإىل  يوؤدي  ما  التغرّيات  هذه  ومن  طفرات،  اأو  لتغرّيات 

�شعف الفريو�س وقدرته على العدوى، وتغرّيات قد توؤدي 

فعالً اإىل قوة الفريو�س، وقد اأكدت الدرا�شات وجود طفرات 

وتغرّيات يف فريو�س )كوفيد 19(، لكن حتى االآن ال داللة 

فر�س حدوث  من  زادت  قد  التغرّيات  هذه  اأن  على  علمية 

الوفاة«.

حاملو  يكون  اأن  القحطاين  نفى  �شوؤال،  على  ردٍّ  ويف 

نني من الوفاة بـ)كوفيد 19( -واإن  ف�شيلة الدم )O( حم�شّ

ف�شائل  اأن  �شابق  وقت  يف  اأكدت  قد  درا�شات  هناك  كانت 

الدم االأخرى اأكرث عر�شة لالإ�شابة والوفاة الناتة عنها-، 

موؤكًدا اأن عالقة )كوفيد 19( مع جميع ف�شائل الدم واحدة.

عن  القحطاين  ك�شف   ،444 الوطني  اخلط  وحول 

يتم  الوطني  اخلط  اإىل  ترد  التي  االت�شاالت  من   %90 اأن 

املبذولة يف تعزيز دور  التعامل معها، ما يعك�س اجلهود 

هذا اخلط الذي ان�شم اإىل العمل فيه اأعداد من املتطوعني، 

الفًتا اإىل اأنه مت فرز طبيعة االت�شاالت ما بني التبليغ عن 

حالة، اأو خمالطة، اأو ا�شتف�شارات حول املر�س، اإىل جانب 

توفري خدمة الربيد االإلكرتوين لال�شتف�شارات غري الطارئة، 

كذلك وجود مرتجمني بهدف تغطية اأكرب عدد من جمموع 

االت�شاالت التي ترد وبلغات خمتلفة.

املانع  ال�شحة  وزارة  وكيل  اأكد  �شوؤال،  على  ردٍّ  ويف 

االأمامية ال  ال�شفوف  العاملة يف  الطبية  الكوادر  اأعداد  اأن 

باالإ�شافة  الطبية،  املهن  خمتلف  من  فرد   2000 عن  يقل 

يقّدر  الذين  اللوج�شتية  اخلدمات  تقدم  الكوادرالتي  اإىل 

اإىل وجود خطط  فرد، الفًتا  عددهم مبا اليقل عن 3000 

وفًقا  الالزمة  التدريبات  تلقيها  بعد  الكوادر  اأعداد  لزيادة 

لالخت�شا�شات.

البحريني«  الطبيب  اأن تخ�شي�س »يوم  املانع  واعترب 

االأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  با�شم  جائزة  وتخ�شي�س 

اأتت  لفتة  الوزراء هي  رئي�س  اآل خليفة  �شلمان  بن  خليفة 

ما يحفز على  املتميزين،  لالأطباء  تكرمًيا  وُتعد  يف وقتها، 

التطّور واالإنتاجية.

اأهمية  ال�شحايف  املوؤمتر  بداية  اأكد يف  قد  املانع  وكان 

التزام الفرد مب�شوؤوليته حلفظ نف�شه واأفراد املجتمع كافة؛ 

كونه ميثل حائط ال�شد االأول �شد فريو�س كورونا )كوفيد 

19(، عرب اتباعة االإجراءات الوقائية، م�شّدًدا على اأن وزارة 

بالفريو�س،  العالقة  ذات  املوؤ�شرات  جميع  تتابع  ال�شحة 

والتي على اإثرها يتم اتخاذ ما يلزم من اإجراءات احرتازية، 

اتخاذ  يف  تتوانى  لن  املخت�شة  اجلهات  اأن  اإىل  الفًتا 

لالإجراءات  املخالفة  املحالت  حيال  القانونية  االإجــراءات 

االحرتازية ال�شادرة.

واأ�شار املانع اإىل مناذج وق�ش�س النجاح التي حتققت 

ملن حّولوا حتدي الفريو�س اإىل فر�شة للتطوير والتح�شني، 

واأطلقوا العديد من املبادرات واالأفكار االإبداعية التي ت�شّب 

يف �شياق دعم اجلهود.

و�شّدد املانع على ما اأُعلن ب�شاأن مرا�شم العزاء واجلنائز 

الفريق  قبل  من  ــرتازات  اح من  �شدر  ما  اإىل  باال�شتناد 

واجلنائز  الت�شييع  مرا�شم  تقت�شر  بحيث  الطبي،  الوطني 

على االأقارب فقط، مع اأخذ التدابري الوقائية ومنها ارتداء 

امل�شّيعني،  اآمنة بني  الكمامات، والقفازات، مع ترك م�شافة 

وعدم امل�شافحة اأو املعانقة، واقت�شار ا�شتقبال العزاء على 

و�شائل التوا�شل االجتماعي.

ولفت املانع اإىل ما ُعر�س من قبل وزارة �شوؤون ال�شباب 

اإذ  الطبي،  الفريق  من  ال�شادرة  والتو�شيات  والريا�شة، 

االأمري  العهد  ويل  �شمو  برئا�شة  التن�شيقية  اللجنة  وافقت 

الداخلي  للتدريب  ال�شماح  اآل خليفة على  بن حمد  �شلمان 

واخلارجي للريا�شيني املحرتفني واملنتخبات الوطنية وفق 

التعليمات املعتمدة.

ملراكز  اال�شتيعابية  الطاقة  زيادة  املانع  وا�شتعر�س 

الطاقة  بلغت  اإذ  ال�شحي،  واحلجر  والعالج  العزل 

ي�شل  �شريًرا،   8170 والعزل  العالج  ملراكز  اال�شتيعابية 

تطبيق  مت  فيما  �شريًرا،   3922 اإىل  لها  احلايل  االإ�شغال 

العزل ال�شحي املنزيل االختياري على ما ي�شل اإىل 1718 

من احلاالت القائمة احلالية؛ وذلك لعدم ظهور اأي اأعرا�س 

للمر�س، وتطابق هذه احلاالت مع ال�شروط املحّددة للعزل 

املنزيل االختياري، فيما و�شلت الطاقة اال�شتيعابية -وفق 

اأ�شّرة،  اإىل نحو 3410  املانع- يف مراكز احلجر ال�شحي 

يبلغ االإ�شغال فيها اإىل 668 �شريًرا.

 )19 )كوفيد  من  املتعافني  القحطاين  دعا  جانبه،  من 

اإىل التربع بالدم لالإ�شهام يف  مّمن تنطبق عليهم ال�شروط 

اأن عملية التربع بالدم ال تقلل  �شفاء حاالت قائمة، موؤكًدا 

على االإطالق من قوة مناعة املتربع -كما ُيعتقد-، بل تعزز 

من قوة مناعة ج�شده.

يف  بالبالزما  التربع  باب  ُفتح  قد  اأنه  القحطاين  واأكد 

اإذ  والن�شاء،  الرجال  اأمام  الع�شكري  بامل�شت�شفى  الدم  بنك 

مت ا�شتقبال نحو 200 متربع من املتعافني الذين انطبقت 

وال  النقاهة،  فرتة  اأبرزها تاوزه  التربع،  �شروط  عليهم 

يكون املتربع يعاين من اأي اأعرا�س مر�شية، واأن يتجاوز 

وزنه 50 كغم، واأال يقل عمره عن 21 عاًما، وال يزيد على 

60 عاًما، فيما حّددت �شروط قبول التربع ببالزما الدم من 

الن�شاء باملراة التي مل ي�شبق لها احلمل.

من  ت�شاعد  التي  الكيفية  �شرًحا حول  القحطاين  وقّدم 

التغلّب على  االأج�شام امل�شادة للمر�س اجل�شم يف  خاللها 

امل�شادة  االأج�شام  هذه  توجد  اإذ  منه،  والتعايف  الفريو�س 

يف اأحد مكونات الدم االأ�شا�شية، والتي تعرف بـ»البالزما«، 

وذلك خالل فرتة التعايف من املر�س، لذا يطلق عليها ا�شم 

»بالزما التعايف«.

التعايف يف عالج  بالزما  ا�شتخدام  اأن  القحطاين  واأكد 

الأجهزة  للخ�شوع  حاجتها  من  يقلل  القائمة  احلــاالت 

ج�شم  يف  الفريو�س  با�شتهداف  البالزما  تقوم  اإذ  التنف�س، 

امل�شاب، ما ي�شاعد على اإزالته من ج�شم احلالة القائمة. 

فرد  األــف   60 نحو  خ�شوع  عن  القحطاين  وك�شف 

قائمة،  حلاالت  مبخالطتهم  اال�شتباه  بعد  وذلك  للفح�س، 

اأعداد  لزيادة  تبًعا  املخالطني  اأعــداد  زيادة  عنه  نتج  ما 

الفحو�شات.

واأ�شار القحطاين اإىل اأن البحرين كانت قد بداأت مبكًرا 

يف  ت�شّكل  اإذ  الفريو�س،  على  للق�شاء  ال�شريرية  تاربها 

املتعلقة  ال�شريرية  البحوث  لتنفيذ  فريق  املا�شي  اأبريل 

امللكية  الطبية  اخلدمات  قائد  برئا�شة  كورونا  بفريو�س 

اللواء بروفي�شور ال�شيخ خالد بن علي اآل خليفة.

املتعلقة  املوؤ�شرات  االأن�شاري  ا�شتعر�س  جانبه،  من 

بقيا�س انت�شار الفريو�س يف املجتمع، اإذ اأكدت االإح�شاءات 

يف  احلاالت  اإجمايل  مل�شاعفة  ا�شتغرق  الذي  الوقت  اأن 

املا�شيني قد تراوح ما بني 11- ال�شهرين  البحرين خالل 

اجلديدة  القائمة  احلاالت  ن�شبة  تراوحت  فيما  يوًما،   27

بني  ما  املا�شية  االأ�شابيع  خالل  املتعافية  احلاالت  مقابل 

0.8% اإىل %1.6.

عدد  اإجمايل  من  االإيجابية  النتائج  معدل  عن  اأمــا 

االأن�شاري-  -وفق  تراوحت  فقد  اليومية،  الفحو�شات 

للفحو�شات  الكلي  العدد  من  االإيجابية  الفحو�شات  ن�شبة 

يف اململكة خالل االأ�شابيع املا�شية بني 5.7% اإىل 9%، فيما 

خالل  اململكة  يف  الفوري  التكاثر  معدل  ن�شبة  تراوحت 

االأ�شابيع املا�شية ما بني 1.3% اإىل %1.8.

اأن  االأن�شاري  اأكد  فقد  اال�شتيعابية  الطاقة  عن  اأما 

الطاقة اال�شتيعابية والطاقم الطبي قد بلغت اجلاهزية لهما 

للتعامل مع 10000 يف اليوم الواحد.

وك�شف االأن�شاري عن انت�شار مت�شارع للفريو�س بني 

املواطنني �ُشّجل يف تاريخ 13 يونيو اجلاري، اإذ بلغ الوقت 

فيما  يوًما،   11 النا�س  بني  احلاالت  لت�شاعف  امل�شتغرق 

الوقائية واالإر�شادات  بالتدابري  التقّيد  اإىل عدم  ُيعزى ذلك 

املو�شوعة حلفظ �شالمة اجلميع.

احلاالت  اأعداد  تزايد  حال  يف  اأنه  االأن�شاري  واعترب 

لعدد  وتاوزها  املتعافية،  احلاالت  اإىل  بالن�شبة  القائمة 

واحد لواحد، فاإن ذلك يعك�س -وفق االأن�شاري- االنت�شار 

االأو�شع للفريو�س، الفًتا اإىل اأن ن�شبة احلاالت القائمة اإىل 

احلاالت املتعافية قد تراوحت خالل االأ�شبوع املا�شي ما بني 

0.8% اإىل %1.6.

من  االإيجابية  الفحو�شات  ن�شبة  اأن  االأن�شاري  واأكد 

ما  تراوحت  والتي  اململكة،  يف  للفحو�شات  الكلي  العدد 

بني 5.7% اإىل 9% يف اململكة خالل االأ�شابيع املا�شية، تدل 

اأهمية  على ثبات االنت�شار، وتعزز -وفق االأن�شاري- من 

امل�شوؤولية الفردية واأهمية االلتزام بالتدابري واالحرتازات 

الوقائية. 

التكاثر  معدل  يكون  اأن  اأهمية  على  االأن�شاري  و�شّدد 

الفوري للفريو�س »ار تي« اأقل من 1، وذلك من اأجل تاوز 

اإذ  بامل�شوؤولية،  اجلميع  التزام  عرب  بنجاح  التحدي  هذا 

بني  ما  املا�شي  االأ�شبوع  املعدل خالل  هذا  ن�شبة  تراوحت 

1.3% اإىل %1.8.

وزارة  اأن  على  التاأكيد  ال�شلمان  جّددت  جانبها،  من 

ال�شحة توا�شل تو�شيع نطاق واأعداد الفحو�شات اليومية؛ 

على  والعمل  القائمة،  احلاالت  اإىل  املبكر  الو�شول  بهدف 

اإىل  �شعًيا  وذلك  العالج؛  اإىل  حتتاج  التي  احلاالت  عالج 

الو�شول بها اإىل التعايف املبكر.

واأو�شحت ال�شلمان اأن 133 حالة فقط تتطلب العالج 

فيما هناك 27 حالة  القائمة،  للحاالت  الكلي  املجموع  من 

تخ�شع للعالج يف العناية الق�شوى.

التي  املخربية  الفحو�شات  اأعداد  اأن  ال�شلمان  وك�شفت 

اأجرتها ال�شلطات ال�شحية حتى االآن قد و�شلت اإىل 438 

األف فح�س خمربي.

اجلميع �صالمة  حفظ  هو  كامل  ب�صكل  املطار  لفتح  الرئي�س  املعيار  املانع: 

اخلدمات العالجية تقّدم على اأ�صا�س اإن�صاين وال متييز بني مواطن واأجنبي

ال��وف��اة ف��ر���س  ب��زي��ادة  ال��ف��ريو���س  ت��غ��رّي  ت��رب��ط  دالئ���ل علمية  ال  ال�صلمان: 

ال��ق��ح��ط��اين: ت����ّرع امل��ت��ع��ايف ب��ب��الزم��ا ال����دم ال ي�����ص��ع��ف م��ن��اع��ة امل��ت��ّرع

جانب من امل�ؤمتر ال�صحايف

اإ�صادة وا�صعة مببادرة اعتماد يوم للطبيب البحريني.. برنامج »جمتمع واعي«: 

جائزة رئي�س الوزراء لالأطباء ت�صهم يف تطوير البحث العلمي

اأكدت الدكتورة غادة القا�شم رئي�س 

مباركة  اأن  البحرينية  االأطباء  جمعية 

�شاحب ال�شمو امللكي االأمري خليفة بن 

�شلمان اآل خليفة رئي�س الوزراء املوقر، 

اعتماد يوم للطبيب البحريني يف اأول 

عام،  كل  من  نوفمرب  �شهر  من  اأربعاء 

وتخ�شي�س جائزة با�شم �شموه لتكرمي 

االأطباء البحرينيني املتميزين يف البحث 

من  حالة  اأوجدت  والطبي،  العالجي 

الطبية  االأو�شاط  يف  الغامرة  الفرحة 

كافة.

واأعربت يف مداخلة لها عرب برنامج 

»جمتمع واعي« على تلفزيون البحرين، 

حل�شرة  �شكرها  عن  اأم�س،  م�شاء 

عي�شى  بن  امللك حمد  اجلاللة  �شاحب 

اآل خليفة عاهل البالد املفدى، و�شاحب 

ال�شمو امللكي االأمري خليفة بن �شلمان اآل 

خليفة رئي�س الوزراء، و�شاحب ال�شمو 

امللكي االأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة 

النائب  االأعلى  القائد  نائب  العهد  ويل 

على  الوزراء،  جمل�س  لرئي�س  االأول 

دعمهم الكبري للقطاع ال�شحي يف مملكة 

البحرين.

وقالت اإن جميع االأطباء البحرينيني 

كانوا يف انتظار مبادرة �شاحب ال�شمو 

الدعم  �شاحب  الوزراء،  رئي�س  امللكي 

القطاعات  جلميع  والالحمدود  االأكرب 

القطاع  خا�شة  البحرين،  مملكة  يف 

ال�شحي، واأكدت اأن ل�شموه دوًرا كبرًيا 

تكرمي  من  لالأطباء  حتقق  ما  كل  يف 

وتقدير جمتمعي.

 من جانبه، توجه الكاتب ال�شحفي 

والتقدير  بال�شكر  الزياين  ه�شام 

ل�شاحب ال�شمو امللكي االأمري خليفة بن 

�شلمان اآل خليفة رئي�س الوزراء املوقر؛ 

على مباركة �شموه باعتماد يوم للطبيب 

حتمل  جائزة  وتخ�شي�س  البحريني 

ا�شم �شموه لتكرمي االأطباء البحرينيني 

املتميزين يف البحث العالجي والطبي، 

بالربنامج  مداخلة  يف  واأ�شاف 

الكرمية  املبادرة  تلك  اأن  التلفزيوين 

مل�شاعر  ت�شيًدا  تاأتي  �شموه  لدن  من 

املجتمع تاه العاملني يف هذا القطاع 

احليوي، واأنها مبادرة كان ال بد منها ملا 

يقدمه االأطباء من خدمات جليلة.

االأ�شنان  طبيبة  قالت  بدورها، 

ال�شورى  ع�شو جمل�س  الدالل  ابت�شام 

اإن مباركة �شاحب ال�شمو امللكي االأمري 

رئي�س  خليفة  اآل  �شلمان  بن  خليفة 

اأربعاء من �شهر  اأول  الوزراء، باعتماد 

ا للطبيب  نوفمرب كل عام يوًما خم�ش�شً

با�شم  جائزة  وتخ�شي�س  البحريني، 

يف  املتميزين  االأطباء  لتكرمي  �شموه 

والطبي،  العالجي  العلمي  البحث 

واأكدت  الطبي،  الكادر  �شدور  اأثلجت 

لتقدير  بامتياز  وطنية  وقفة  اأنها 

منذ  عمل  الذي  الطبي  الكادر  وتكرمي 

انت�شار  بداية  مع  املا�شي  فرباير 

يف  ا�شتثنائي  ب�شكل  كورونا  فريو�س 

جميع املوؤ�ش�شات الطبية.
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يتقدم
رئي�س جمل�س الإدارة ورئي�س التحرير

واأع�صاء جمل�س الإدارة وجميع منت�صبي �صحيفة

باأحر التعازي و�صادق
 املوا�صاة اإىل عائلة البو�صطة

اأحمــد البو�سطـــــة

�صائلني اهلل تعاىل اأن يتغمد الفقيد بوا�صع رحمته
وي�صكنه ف�صيح جناته ويلهم اأهله وذويه ال�صرب وال�صلوان

فـي وفاة الزميل

»هيئة املعلومات«: باقة من اخلدمات الإلكرتونية خلّريجي املدار�س واجلامعات

من  والتعليم،  الرتبية  بوزارة  االمتحانات 

اأجل تقدميها للت�شجيل يف اجلهات االأكادميية 

املختلفة، وذلك عن طريق اال�شتفادة من خدمة 

الدرجات  وك�شف  ــادات  االإف ن�شخ  )اإ�شدار 

لطلبة املدار�س( املتوافرة عرب بوابة احلكومة 

االإلكرتونية واأجهزة اخلدمة الذاتية«.

من  ا�شتعداًدا  اأنــه  اخلاجة  واأو�شح 

خريجي الثانوية للحياة اجلامعية، يتوّجه 

رخ�شة  على  للح�شول  منهم  الغالبية 

مدر�شة  خدمات  تتوافر  لذلك  ال�شياقة، 

ال�شياقة عرب البوابة الوطنية، ت�شمل )البحث 

عن مدربي ال�شياقة(، )املحا�شرة النظرية(، 

)اإدارة  ال�شياقة(،  امتحان  موعد  )حجز 

رخ�شة  )جتديد  ال�شياقة(،  امتحان  مواعيد 

تعلم �شياقة(، م�شرًيا اإىل »اأن هيئة املعلومات 

واحلكومة االإلكرتونية وبالتعاون مع االإدارة 

العامة للمرور ب�شدد تد�شني خدمات اإ�شدار 

رخ�شة تعلم ال�شياقة )الكجة( اإلكرتونًيا«.

الرئي�س  نــائــب  دعـــا 

التنفيذي للتحول االإلكرتوين 

واحلكومة  املعلومات  بهيئة 

زكريا  الدكتور  االإلكرتونية 

خريجي  اخلــاجــة،  اأحــمــد 

املدار�س احلكومية واخلا�شة 

ــات،  ــع ــجــي اجلــام وخــري

جمموعة  مــن  لال�شتفادة 

اخلــدمــات االإلــكــرتونــيــة 

املتنوعة املتاحة عرب البوابة 

 ،bahrain.bh الوطنية 

موؤكًدا دور هذه اخلدمات يف 

اإجناز  �شرعة  من  متكينهم 

وتي�شري  التخرج  متطلبات 

من  التي  االأخرى  اخلطوات 

يف  اإمتامها  يتم  اأن  املعتاد 

هذه املرحلة.

اخلاجة  الدكتور  واأكــد 

االإلكرتونية  اخلدمات  اأن 

الظروف  تــواكــب  املتاحة 

�شرعة  يف  وت�شهم  الراهنة، 

عليها،  اخلريجني  ح�شول 

عناء  منهم  تتطلب  اأن  دون 

ملكاتب  ال�شخ�شي  احل�شور 

مبا  اخلدمة،  تقدمي  ومراكز 

على  ــاظ  احلــف يف  ي�شهم 

ويعزز  و�شالمتهم  �شحتهم 

من مبداأ التباعد االجتماعي، 

من  الباقة  هــذه  اأن  مبيًنا 

اخلدمات متوافرة عرب موقع 

احلكومة االإلكرتونية ومتجر 

bahrain.( التطبيقات 

 .)apps /bh
الرئي�س  نائب  ــر  وذك

التنفيذي للتحول االإلكرتوين 

اأكرث من  الباقة تت�شمن  »اأن 

من  اإلكرتونية،  خدمة   12

اأبرزها تطبيق )نتائج الطلبة 

الدرا�شية( الذي يتيح املجال 

خلريجي املدار�س احلكومية 

ــة  ــدادي االإع املرحلتني  مــن 

فيه،  الت�شجيل  والثانوية 

مبا ميكنهم من االطالع على 

اإ�شعارات  وا�شتالم  نتائجهم 

كما  �شدورها،  فور  النتائج 

طلبة  من  للراغبني  ميكن 

اإمكانية  احلكومية  املدار�س 

تقدمي طلب اإ�شدار ن�شخ من 

االإعدادية  املرحلة  �شهادات 

والثانوية ال�شادرة عن اإدارة 

ا ح 16 بحرينًيّ �سركة هند�سية ت�سرِّ

مل جتِر اأي تعقيم وطلبت من الأهايل اإح�سار الكتب الدرا�سية

م على اإ�سابة ممر�سة لديها بـ»كورونا« مدر�سة خا�سة تتكتَّ

حمرر ال�شوؤون املحلية:

عمال  لنقابات  العام  االحتاد  قال 

بت�شريح  �شكوى  ت�شلّم  اإّنه  البحرين 

16 عامالً بحرينًيا من اإحدى ال�شركات 

العاملة يف قطاع الهند�شة واخلدمات 

اأ�شل 76 عامالً  ال�شناعية، وذلك من 

بحرينًيا يعملون يف ال�شركة.

قرار  من  االحتاد  وا�شتغرب 

التي  ال�شركة  يف  البحرينيني  ت�شريح 

ال تتجاوز فيها ن�شبة البحرنة %10، 

مع  يّت�شق  ال  القرار  هذا  اأن  معترًبا 

اأولوية االأجنبي يف عملية الت�شريح.

القرار  من  امل�شّرحون  و�شكى 

من  عامني  بعد  جاء  والذي  املفاجئ 

اأن  اإىل  م�شريين  الرواتب،  تاأخر 

االلتزامات  عليه  تراكمت  بع�شهم 

املادية وفوائد تاأخر �شداد القرو�س.

االحتاد  قال  نف�شه،  ال�شياق  ويف 

اإّنه  البحرين  عمال  لنقابات  العام 

العمل  وزارة  اإىل  ال�شكوى  اأو�شل 

كحالة  االجتماعية  والتنمية 

م�شتعجلة لت�شويتها مع اإدارة ال�شركة 

كما  العمال  حقوق  و�شمان  املعنية 

بني  امل�شرتكة  اللجنة  به  اأو�شت 

االحتاد العام ووزارة العمل ب�شرورة 

ملثل  الطرفني  بني  املبا�شر  التوا�شل 

هذه احلاالت.

متام اأبو�شايف:

املدار�س  اأحد  اأن  »االأيام«  علمت 

باحتمالية  علم  على  كانت  اخلا�شة 

بـ»كوفيد  فيها  العامالت  اإحدى  اإ�شابة 

املوظفة  ا�شتمرت  ذلك  ومع   ،»19

تثبت  اأن  قبل  الدوام  اإىل  باحل�شور 

اإ�شابتها، و�شط تكتم من اإدارة املدر�شة.

حتذير  بعدم  املدر�شة  تكتِف  ومل 

بل  وحمايتهم،  فيها  العاملني  بقية 

الإرجاع  االأمور  اأولياء  بدعوة  ا�شتمرت 

للعام  والتعليم  الرتبية  وزارة  كتب 

املدر�شة«  »مبنى  اإىل  املا�شي  الدرا�شي 

الذي مل يخ�شع حتى االآن الأي تعقيم. 

وت�شري التفا�شيل اإىل اأن »ممر�شة« 

اإحدى  يف  تعمل  اآ�شيوية  جن�شية  من 

اإ�شابة  ثبت  قد  كان  اخلا�شة،  املدار�س 

ومع   ،»19 بـ»كوفيد  وابنها  زوجها 

املدر�شة« يوم  اإىل »مبنى  ذلك ح�شرت 

حافلة  وا�شتخدمت  املا�شي،  اخلمي�س 

اأي  دون  للمدر�شة  تابعة  جماعية 

هي  اإ�شابتها  تتاأكد  اأن  قبل  احرتازات، 

االأخرى قبل يومني.

اإ�شابة  على  املدر�شة  اإدارة  تكتَّمت 

»املمر�شة«، وا�شتمرت باإلزام العامالت 

وموظفني،  واإداريني  معلمات  من  فيها 

املدر�شة«  »مبنى  يف  والعمل  بالدوام 

بحجة االنتهاء من اإدخال نتائج الطلبة 

يخ�شع  اأن  دون  املدر�شة،  نظام  يف 

فح�س  حتى  اأو  تعقيم،  الأي  املبنى 

البوابة  عند  املوظفني  حرارة  درجة 

اأثناء دخولهم املبنى.

ن�شية  ر�شائل  املدر�شة  وجهت  كما 

اأولياء  جميع  اإىل  االأربعاء  اأم�س  يوم 

مبنى  اإىل  احل�شور  باأهمية  االأمور 

وزارة  كتب  اإعادة  اإجل  من  املدر�شة، 

الرتبية والتعليم، مواد »اللغة العربية، 

االجتماعيات  االإ�شالمية،  الرتبية 

املا�شي،  الدرا�شي  للعام  واملواطنة« 

من  تاأكدت  قد  املدر�شة  تكون  اأن  دون 

بني  حمتملة  اإ�شابات  وجود  عدم 

موظفيها.

»قطر بدون متيم«..

ح انتقالً مفاجًئا لل�سلطة يف الدوحة  درا�سة اأمريكية ترجِّ
متام اأبو�شايف:

اأمريكية حملت  درا�شة  اأ�شارت 

ا�شم »قطر بدون متيم« اإىل احتمالية 

لقطراالأمري  احلايل  احلاكم  اإزاحــة 

متيم بن حمد من قبل من و�شفتهم 

اأو  تاريخًيا،  املهم�شني  باملناف�شني 

قيادات قطرية لها قبول لدى عوا�شم 

خليجية وعربية، كانت قد اتخذت 

مقاطعة  موقف   2017 العام  منذ 

الدوحة على خلفية ا�شتمرار نظام 

قطر بالتدخل يف ال�شوؤون الداخلية 

لهذه الدول، ودعم جماعات اإرهابية.

اأعدها  التي  الدرا�شة  واعتربت 

الكاتب �شيمون هندر�شون اأن انتقال 

ال�شلطة الذي �شهدته »الدوحة« يف 

االأمري  تنازل  حني   2013 العام 

حمد بن خليفة اآل ثاين عن ال�شلطة 

طواعية ل�شالح ابنه متيم البالغ من 

العمر 33 عاًما، هو االنتقال االأكرث 

�شال�شة يف تاريخ قطر احلديث، اإذ 

�شكل االنتقال الق�شري لل�شلطة يف 

اعتيادًيا، لكن عهد جنله  اأمًرا  قطر 

على  �شل�ًشا  يكون  ولــن  مل  متيم 

رباعية  مقاطعة  ظل  يف  االإطــالق 

ت�شكل اأبرز التحديات التي يواجهها 

اليوم حاكم الدوحة.

�شل�شلة  الدرا�شة  وت�شتعر�س 

لالأ�شرة  التاريخية  ــداث  االأح من 

احلاكمة يف قطر، تنتهي عند والد 

كان  ــذي  ال حمد  ــايل  احل احلاكم 

نهاية  يف  ال�شلطة  عن  �شيتخلى 

اأ�شبابها  اأن  اأعلن  والتي  املطاف 

حاجته  وكذلك  بال�شكري،  اإ�شابته 

للخ�شوع لغ�شل الكلى، فيما كانت 

عليه  حتمت  اأخرى  اأ�شباب  هناك 

التنازل طوًعا عن ال�شلطة ل�شالح 

تر�شيحه  مع  ا�شتبعد  الذي  متيم 

لل�شلطة اختيار اأي من اأ�شقائه الذين 

يكربونه �شًنا.

اأبناء  �شغر  اأن  الدرا�شة  وترى 

والذي  لـ»الدوحة«  احلايل  احلاكم 

لعب  على  قادرين  غري  يجعلهم 

اإعادة  يرجح  قد  �شيا�شي،  دور  اأي 

متاًما  ابتعد  -الذي  »حمد«  والده 

واالجتماعي  ال�شيا�شي  امل�شهد  عن 

ب�شكل  ــو  ول لل�شلطة  قطر-  يف 

موؤقت، لكن اأ�شقاء متيم �شيكونون 

املر�شحني االأ�شا�شيني ليحلوا حمله 

اإذا تويف اأو اأ�شبح عاجًزا عن احلكم. 

عبداهلل  فاإن  الدار�شة،  وفق  وفعلًيا 

ال�شيخة  اأن  اإال  احلاكم،  نائب  هو 

موزة بنت نا�شر امل�شند �شتكون اأول 

املعرت�شني على و�شول عبداهلل اإىل 

ال�شلطة.

�شيناريو  الدرا�شة  تطرح  كما 

اآخر لـ»قطر بدون متيم« بحيث يتم 

اآل  ا�شتبدال متيم مبناف�س اآخر من 

ثاين، لكن يف الوقت ذاته ت�شتعر�س 

تعزيز  على  متيم  حر�س  الدرا�شة 

منه  املقربة  الــدوائــر  عرب  حكمه 

البالد،  خارج  �شفرة  خالل  ال�شيما 

داخل  االأمور  زمام  م�شك  وحماولة 

اإ�شارة لوجود  العائلة احلاكمة يف 

�شرخ يف العالقات.

ا عدة  فيما تطرح الدرا�شة اأي�شً

ال�شلطة  لتويل  قطرية  �شخ�شيات 

ثاين،  اآل  علي  بن  عبداهلل  ومنهم 

املعار�شني  اأبــرز  يعترب  والــذي 

لتميم، اإذ مت عر�شه يف لقاء اإعالمي 

امللك  ال�شريفني  احلرمني  خادم  مع 

�شعود  اآل  عبدالعزيز  بن  �شلمان 

عبدالعزيز  كذلك  االأزمــة،  بدء  بعد 

بن خليفة اآل ثاين، وكذلك مبارك بن 

خليفة اآل ثاين، كما تطرح الدرا�شة 

عدة �شخ�شيات تتمتع بتاريخ من 

اخلالفات مع احلاكم احلايل.

قطر  اأن  اإىل  الدرا�شة  وت�شري 

حاولت اأن تلعب خياراتها ب�شكل جيد 

ال �شيما يف العالقات مع وا�شنطن 

حني حاولت الدوحة طرح اأرا�شيها 

كبديل لقاعدة االأمري �شلطان اجلوية 

من  طلبت  قد  الريا�س  كانت  التي 

حر�شت  كما  اإخالءها،  وا�شنطن 

الدوحة على متويل تو�شعة القاعدة 

الع�شكرية، وتقدمي كل اأوجه الدعم 

اللوجي�شتي للواليات املتحدة، حتى 

برزت الدوحة كاأكرث اأر�س مت�شاهلة 

مع قوات اأجنبية حني فتحت جميع 

املواقع اأمام وا�شنطن للعمل فيها مع 

حتمل جميع تكاليف تو�شعتها من 

طرحت  كما  القطرية،  القيادة  قبل 

ميناء حمد )جنوب الدوحة( كمقر 

لالأ�شطول اخلام�س االأمريكي، رغم 

منذ  البحرين  يف  قيادته  مقر  اأن 

تتمتع  -التي  وا�شنطن  لكن  عقود، 

وع�شكرية  دبلوما�شية  بعالقات 

اخلليج-  دول  جميع  مع  مهمة 

الروابط  على  احلفاظ  اأن  تعترب 

العالقات  يف  التوترات  حالة  اأثناء 

بني الدوحة ودول خليجية، ي�شكل 

حتدًيا اأمامها.

ورغم كل ما قدمته الدوحة، اإال 

اأن ذلك مل يكن كفيالً بعدم اإغ�شاب 

من  ال�شيما  املا�شي،  يف  وا�شنطن 

الــذي  التحري�شي  البث  ــالل  خ

القطرية،  اجلزيرة  قناة  انتهجته 

الف�شفا�شة  التمويالت  بوؤر  وكذلك 

الأن�شطة اإرهابية معادية لوا�شنطن.

يبقى  اأن  الدرا�شة  وترجح 

رغم  حل  دون  اخلليجي  اخلالف 

اجلهود االأمريكية التي تعتربه اأحد 

حتدياتها يف املنطقة ال�شيما يف ظل 

قطرية،   - اإيرانية  عالقات  وجود 

وهو ما يعقد ال�شيا�شيات االأمريكية 

هذا  يكون  اأن  وميكن  طهران،  �شد 

انتقال  الأي  ال�شياق  هو  ال�شدع 

مفاجئ لل�شلطة يف الدوحة.
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الأ�شعة الفوق بنف�شجية �شد الفريو�شات

منذ اأكرث من اأربعني عاًما مت ا�شتخدام الأ�شعة الفوق 

طولها  يرتاوح  التي   )C UVC( النوع  من  بنف�شجية 

التعقيمات  يف  نانومرت   280 اىل   200 من  املوجي 

والهواء  ال�شحي  ال�شرف  ومياه  ال�شرب  مياه  وتطهري 

م�شببات  �شد  الأ�شطح  وتعقيم  ال�شيدلنية  واملنتجات 

الأمرا�س. 

ت�شتجيب الكائنات احلّية الدقيقة مبا فيها البكترييا 

التاجية  العائلة  من  الفريو�شات  ومنها  والفريو�شات 

ا�شتجابة  وتختلف  بنف�شجية،  الفوق  الأ�شعة  لتطهري 

لتطهري  ال�شتجابة  يف  بع�شها  عن  احلية  الكائنات 

الأ�شعة الفوق بنف�شجية. 

تبقى الفريو�شات التي تلت�شق على الأ�شطح فرتات 

الفريو�س،  يالم�شه  الذي  ال�شطح  ح�شب  على  خمتلفة 

للفريو�شات  بقايا  يرتك  اأن  العادي  للتعقيم  وميكن 

هنا  تكمن  لذلك  املطهرة  املادة  تلم�شها  مل  ال�شطح  على 

على  لقدرتها  بنف�شجية  الفوق  بالأ�شعة  التعقيم  كفاءة 

و�شول م�شاحة تتعر�س لالأ�شعة اأكرث من طرق التعقيم 

العادية. 

بنف�شجية  الفوق  الأ�شعة  من  النوع  هذا  اختبار  مت 

فريو�س  هما  الفريو�شات  من  خمتلفني  نوعني  مع 

MERS-CoV، وقد ثبت  SARS-CoV-1 وفريو�س 
اأن هذه الفريو�شات مت تعطيلها وقتلها بوا�شطة الأ�شعة 

يف  للرقابة  خا�شعة  ظروف  حتت  بنف�شجية  الفوق 

البنف�شجية  فوق  الأ�شعة  �شوء  فعالية  تعتمد  املخترب، 

الأ�شعة  �شوء  وقدرة  التعر�س  وقت  مثل  عوامل  على 

فوق البنف�شجية على الو�شول اإىل الفريو�شات يف املاء 

والهواء ويف �شقوق املواد والأ�شطح. 

اأج�شامنها  اآمنة عند تعر�س  الأ�شعة  ولكن هل هذه 

�شوء  الإن�شان،  ج�شم  على  خطرة  الأ�شعة  هذه  لها، 

�شوء  من  بكثري  اأقوى  هذا  البنف�شجية  فوق  الأ�شعة 

ال�شم�س العادي، وميكن اأن ي�شبب رد فعل �شديد ي�شبه 

ب�شبكية  ي�شر  اأن  وميكن  الب�شرة  على  ال�شم�س  حروق 

العني، ت�شّنف هذه الأ�شعة حتت الأ�شعة املوؤينة، حيث 

النووي  للحم�س  �شرًرا  ي�شبب  اأن  النوع  لهذا  ميكن 

داخل اأج�شامنا. لذلك يجب مراعاة اأنظمة ال�شالمة جيدا 

الفوق  الأ�شعة  بوا�شطة  التعقيم  با�شتخدام  البدء  قبل 

بنف�شجية. 

�شوء  تعطينا  التي  التقنية  هذه  ُت�شتخدم  اأن  ميكن 

امل�شت�شفيات  يف  للتعقيم  بنف�شجية  الفوق  الأ�شعة 

ا التعقيم ال�شطحي يف غرف العمليات ولغرف  وخ�شو�شً

يف  ا�شتخدامها  اأي�شا  ميكن  امل�شابني،  للمر�شى  العزل 

تعقيم الطائرات قبل وبعد كل رحلة ل�شمان عدم وجود 

الطيارة،  اأ�شطح  على  ال�شارة  والفريو�شات  البكترييا 

ويف اأي مكان مراد تعقيمه وفق اإجراءات ال�شالمة. 

   

حممد ال�شديقي

ترحب »الأيام« بر�شائل القراء وم�شاهماتهم، وتوجه قراءها اإىل ذكر ال�شم كامالً والعنوان م�شفوعني بعنوان الربيد الإلكرتوين اإذا وجد ورقم الت�شال.  وحتتفظ »الأيام« لنف�شها بحق التعديل والخت�شار وفق مقت�شيات الن�شر.
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من ترك امل�شي تركته العافية

النف�شيه،  وال�شغوط  التوتر  من  نخفف  لكي  من�شي 

من  نتعالج  لكي  اأوزاننا، من�شي  من  نخفف  لكي  من�شي 

مر�س ال�شكري والكل�شرتول، من�شي كي نن�شط وظائف 

الكلى والكبد والعني. من�شي كي نن�شط من عمل القلب، 

من�شي كي نخفف من �شالبة ال�شرايني، من�شي كي نخفف 

اله�شمي،  اجلهاز  وا�شطرابات  القولون  اأعرا�س  من 

نن�شط  كي  من�شي  املناعي،  جهازنا  نن�شط  كي  من�شي 

ع�شالتنا وعظامنا، وتقوى �شحتنا.

اإنَّ كل �شبب �شبق ذكره ميثل هدًفا جباًرا من اأهداف 

الأمرا�س  هذه  كل  باأن  فيها  جدال  ل  وحقيقة  امل�شي، 

دواوؤها امل�شي. 

يقول الأطباء: لي�س هنالك مر�س ع�شوي اأو نف�شي 

اإل وللم�شي دور يف عالجه. ولو اأن دواًء خرج لل�شوق 

له فوائد متاثل فوائد امل�شي ل�شرفه الأطباء يف كل و�شفة 

طبية، ول�شرتاه املر�شى باأغلى الأثمان، لكن املفارقة اأنه 

دواء فّعال وجماين، واملر�شى يرتددون يف تناوله! 

م�شمار  اأُن�شئ  لو  يقول:  دكتور  من  اأعجبتني  كلمة 

للم�شي حول كل م�شت�شفى، وم�شى النا�س حوله، ملا دخل 

امل�شت�شفى ن�شف َمن هم فيه الآن، وخلرج من امل�شت�شفى 

ن�شف من فيه..!

ائني.. لكنهم اأقعدونا على الأرائك، فلما  لقد ُخلقنا م�شَّ

اجتاحتنا الأمرا�س مل يعيدونا للم�شي، بل حملونا لرنقد 

على الأ�شرَّة البي�شاء ننتظر..

اهتم بحركتك تدوم عافيتك

وت�شتمر �شعادتك 

خالد املهزع

هل �شتكون ابنتي اإحدى امل�شمولت باملكرمة؟

اإىل وزير الداخلية املوقر.. لقد �شررنا جميًعا بنباأ مكرمة الأمرية �شبيكة بنت اإبراهيم اآل خليفة رئي�شة املجل�س 

الأعلى للمراأة بت�شديد الديون املتعرثة عن الالتي �شدر بحقهن اأحكام.

وابنتي من ذوي الحتياجات اخلا�شة فئة )�شم بكم( وتوجد عليها ق�شية ديون يف املحكمة )ق�شم التنفيذ(، لذا 

اأرجو منكم التف�شل والتكرم لأن تكون ابنتي من امل�شمولت مبكرمة �شمو الأمرية حفظها اهلل ول يخفى على معاليكم 

اأنها عاطلة عن العمل ولي�س مبقدورها اأن تدفع هذه الديون، وكذلك اأنا والدها مثقل بالديون .. وجزاكم اهلل خري 

اجلزاء، وجعل كل ذلك يف ميزان ح�شناتكم.

البيانات لدى املحررة

اإغالق احلدائق العامة ومرافقها

وزارة  اىل  ت�شاوؤلنا  نوجه  كورونا  فريو�س  انت�شار  ظل  يف 

الأ�شغال و�شوؤون البلديات والتخطيط العمراين »ملاذا مل ي�شدر 

قرب  مع  ا  خ�شو�شً ومرافقها؟«،  العامة  احلدائق  باإغالق  تعميم 

للتنزه  النا�س  فيه  يخرج  ما  عادة  الذي  ال�شيف  �شهر  حلول 

ترويًحا عن اأنف�شهم مع ارتفاع درجات احلرارة.

برك  لتاأجري  الرتخي�س  مبنع  قرار  ي�شدر  اأن  ناأمل  كما 

تفتح  بداأت  بع�شها  واإن  ا  خ�شو�شً اأنواعها،  بجميع  ال�شباحة 

ويجتمع فيها كثري من النا�س، وهو ما يثري املخاوف من ازدياد 

انتقال الفريو�س.

جا�شم املو�شوي

ا على مو�شوع »معاملتي متعطلة ب�شبب عدم الرد على الهاتف«.. ردَّ

حري�شون على اتباع جميع التعليمات والإجراءات الوقائية ل�شالمة اجلميع
اأطلعتنا �شحيفة الأيام يف عددها رقم )11384( 

لأحد  مبو�شوع   2020 يونيو   8 بتاريخ  ال�شادر 

»متعطلة«  )معاملتي  بعنوان  الأفا�شل  املواطنني 

الهيئة  فاإن  وعليه  الهاتف(،  على  الرد  عدم  ب�شبب 

على  جانبها  من  توؤكد  الجتماعي  للتاأمني  العامة 

الآتي:

الجتماعي  للتاأمني  العامة  الهيئة  قامت  اأولً: 

ا منها على �شالمة اجلميع، ويف اإطار التزامها  حر�شً

احلملة  قبل  من  ال�شادرة  ال�شحية  بالإر�شادات 

جملة  باتخاذ  كورونا  فريو�س  ملكافحة  الوطنية 

حتديد  ومنها  الطارئة،  الحرتازية  الإجراءات  من 

موعٍد  اأخذ  خالل  من  املراجعني  ا�شتقبال  �شوابط 

املعامالت  لأ�شحاب  الأولوية  تكون  بحيث  م�شبق، 

فقط. �شخ�شًيا  تتطلب ح�شوًرا  التي 

من خالل  التاأمينية  خدماتها  الهيئة  تتيح  ثانًيا: 

املوقع  على  امل�شرتكني(  خلدمات  الإلكرتوين  )املركز 

يتم  اإذ   ،www.sio.gov.bh للهيئة  الإلكرتوين 

حاجة  دون  اإلكرتونًيا،  املتعددة  اخلدمات  تقدمي 

كما  امل�شرتكني.  خدمات  مراكز  لزيارة  املراجعني 

قامت الهيئة برفع م�شتوى جاهزية عملية التوا�شل 

من خالل الت�شال مبركز الت�شالت واخلدمات على 

ا�شتف�شار  اأي  وجود  حال  يف   17000707 الرقم: 

قامت  كما  للزيارة.  املواعيد  ولأخذ  املراجعني،  لدى 

التاأمينية  اخلدمات  لتقدمي  الت�شال  خطوط  بدعم 

على  امل�شتويات؛ حفاًظا  اأعلى  وفق  ُبعد  عن  للجميع 

�شالمتهم.

ب�شاأن  املو�شوع  �شاحب  مع  التوا�شل  متَّ  ثالًثا: 

ا�شتمرارية  على  التاأكيد  مع  واإمتامها،  معاملته 

عرب  للجميع  التاأمينية  اخلدمات  كل  وتقدمي  العمل 

كل  اتباع  على  التاأكيد  جانب  اإىل  املتاحة،  القنوات 

جلميع  الوقائية  الحرتازية  والإجراءات  التعليمات 

ال�شتقبال. الهيئة ومرتاديها يف مراكز  موظفي 

الفا�شل  للمواطن  �شاكرين  بيانه،  لزم  ما  هذا 

املرفق. الرد  الأيام ن�شرها  تفهمه، مقّدرين ل�شحيفة 

الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي

»الإ�شكان« ترد على �شكاوى القراء

[ عطًفا على ما ُن�شر ب�شحيفتكم الغراء بعدد 11377 

مل  »ملاذا  بعنوان   2020 يونيو   1 املوافق  الثنني  يوم 

بعد  باأنه  اإفادتكم  نود  ال�شكن؟«،  بدل  عالوة  يل  ت�شرف 

ال�شكوى  ملقدم  باأن  تبني  الوزارة  بيانات  لقاعدة  الرجوع 

طلًبا مقّيًدا لدينا يف ال�شجالت كما هو مبني اأدناه:

 2013  /6  /  6 بتاريخ  �شادر  �شكنية  وحدة  طلب  له 

وهو قائم، نود الإفادة بتوا�شل املعنيني مع املذكور واإفادته 

حال  يف  لل�شرف  اإيذاًنا  توفريها  املطلوب  بامل�شتندات 

انطباق املعايري.

[ عطًفا على ما ُن�شر ب�شحيفتكم الغراء بعدد 11377 

يوم الثنني املوافق 1 يونيو 2020 بعنوان »اأربعة ع�شر 

اإفادتكم  نود  �شكنية«،  وحدة  واأملي يف  النتظار  من  عاًما 

ملقدم  بان  تبني  الوزارة  بيانات  لقاعدة  الرجوع  بعد  باأنه 

ال�شكوى طلبا مقيدا لدينا يف ال�شجالت كما هو مبني اأدناه:.

له طلب وحدة �شكنية �شادر بتاريخ 2/  11/  2006 

البيانات  الرجوع لقاعدة  باأنه بعد  الإفادة  وهو قائم، نود 

ا�شتعجال  بطلب  تقدم  واأن  �شبق  املذكور  باأن  يتبني  مل 

للوزارة  التقدم  ميكنه  وعليه  امل�شكن،  خدمة  تخ�شي�س 

حلالته  الداعمة  امل�شتندات  جميع  على  م�شمول  بالطلب 

عن طريق املوقع الإلكرتوين للوزارة اأو عن طريق الرابط 

للق�شم  ليت�شنى   services.housing.gov.bh   الإلكرتوين

على  لعر�شها  متهيًدا  تف�شيلية  درا�شة  اإعداد  املخت�س 

املعنيني للنظر فباإمكانية م�شاعدته ح�شب النظام، علًما باأنه 

م�شتفيد من املكرمة امللكية لبدل ال�شكن.

[ عطًفا على ما ُن�شر ب�شحيفتكم الغراء بعدد 11377 

يوم الثنني املوافق 1 يونيو 2020 بعنوان »ثالث �شنوات 

بعد  باأنه  اإفادتكم  نود  منزيل«،  مفتاح  لت�شلم  النتظار  يف 

للمواطن �شاحب  اأن  الوزارة تبني  بيانات  لقاعدة  الرجوع 

املو�شوع طلبا مقيدا لدينا يف ال�شجالت كما هو مبني اأدناه:.

له طلب وحدة �شكنية �شادر بتاريخ 1/  12/  1996 

وهو خم�ش�س يف مدينة �شلمان بتاريخ 27/  4/  2020، 

ح�شب  امل�شتفيدين  مع  التوا�شل  �شيتم  باأنه  الإفادة  نود 

الظروف  ظل  يف  الإ�شكانية  التوزيعات  يف  املتبع  النظام 

باأنه  علًما  املواطنني،  و�شالمة  �شحة  على  ا  حر�شً الراهنة 

م�شتفيد من املكرمة امللكية لبدل ال�شكن.

العالقات العامة والإعالم

وزارة الإ�شكان



سفير السودان لـ                  : تجربة عالمية ناجحة 
للبحرين بقيادة ولي العهد في مكافحة »كورونا«

     3 ماليين دوالر التبادل التجاري بين البلدين
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أكد س��فير الس��ودان في البحرين إبراهيم محمد الحس��ن أحمد أن »نجاح تجربة البحرين عالميًا في مكافحة فيروس كورونا )كوفيد 19(، دليل على الجهود الجبارة التي يبذلها صاحب السمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، نائب القائد األعلى، النائب األول لرئيس مجلس الوزراء«، مضيفًا أن »البحرين استحقت إشادة المنظمات الدولية السيما منظمة الصحة 

العالمية بحصولها على المركز األول عربيًا والثاني عالميًا في التعافي من الفيروس«.
وأوضح س��فير الس��ودان في حوار خّص به »الوطن« أن »المملكة س��وف تحصد نتائج مشروع »خيرات البحرين« في الس��ودان مع بدء انطالق المشروع«، مشيرًا إلى أن »نجاح المشروع يفتح 
الب��اب أم��ام تجارب ومب��ادرات جديدة«. وذكر أن »التبادل التج��اري بين البلدين يتجاوز 3 ماليي��ن دوالر«، الفتًا إلى »إكمال الخارطة االس��تثمارية بين البلدين باالمتيازات والتس��هيالت«. 
وتحدث سفير السودان عن »خطة الخرطوم لجذب رجال األعمال البحرينيين، وتنظيم منتدى استثماري سوداني بالمنامة«، مبينًا أن »هناك مبادرات للقطاع الخاص ورجال األعمال من خالل 

االستثمارات في الزراعة والثروة الحيوانية«. وإلى نص الحوار:

وليد صبري

كيف تقيم��ون العالقات بين البحرين والس��ودان في 
ظل التطورات اإلقليمية والدولية؟

- تحرص جمهورية الس��ودان ومملك��ة البحرين على 
تعزيز س��ير العالق��ات ف��ي كل المجاالت بم��ا يحقق 
مصلح��ة البلدين والش��عبين، وتتس��م العالقات في 
جوهرها بالتعاون والتنس��يق المس��تمر للمواقف في 
القضاي��ا والمناب��ر اإلقليمية والدولية، وتتس��م أيضًا 
باالستقرار والثبات بالرغم من التطورات والمتغيرات 
المتسارعة إقليميًا ودوليًا. وكان الفتتاح سفارة البلدين 
والزيارات واالتصاالت على مس��توى كبار المسؤولين، 
األثر الواضح في دفع وتطوير العالقات السياسية، كما 
أدى إل��ى تفهم أفضل لما يدور م��ن أحداث وتطورات 
سياس��ية واقتصادية وثقافية، وبالتالي تولدت قناعة 
لدى القيادة في البلدي��ن بأهمية دفع العالقات قدمًا 
والتنس��يق في المحافل اإلقليمي��ة والدولية. ووصلت 
العالقات لمس��توى متق��دم من التط��ور عبر اهتمام 
قي��ادة الدولة في قيام لجنة التش��اور السياس��ي بين 
البلدين وهناك مس��اٍع لترفيعها إلى مس��توى اللجنة 
الوزارية العليا المشتركة. وهنالك عدد من االتفاقيات 
الموقعة بين البلدين كاتفاقية إنشاء اللجنة الوزارية 

العليا المشتركة. 
كيف تقيمون جهود البحرين بقيادة س��مو ولي العهد 

في مكافحة فيروس كورونا؟
- إن نجاح تجرب��ة مملكة البحرين عالميًا في مكافحة 
فيروس كورونا دليل على الجهود الجبارة التي يبذلها 
صاح��ب الس��مو الملك��ي األمير س��لمان ب��ن حمد آل 
خليف��ة، ولي العهد، نائب القائد األعلى، النائب األول 
لرئي��س مجلس الوزراء. لقد لفت��ت التجربة البحرينية 
األنظ��ار بفض��ل تضافر وتالح��م أبن��اء المملكة من 
مواطنين ومقيمين، إلى جانب مس��اهمة المؤسسات 
ف��ي القطاعي��ن الع��ام والخ��اص وإبرازه��م لمب��دأ 
المسؤولية المجتمعية والوطنية. وقد عكفت مملكة 
البحري��ن في إط��ار توجيهات صاحب الس��مو الملكي 
ول��ي العهد، على وضع الخط��ط ومتابعتها لمكافحة 
الفيروس عبر وزاراتها ومؤسس��اتها بما يكفل توفير 
الرعاية الصحية وس��بل الوقاية، مع االهتمام بمصالح 
وأوضاع جميع القطاعات وأفراد المجتمع من مواطنين 
ومقيمين. وننتهز هذه الفرصة لنشيد بحكمة القيادة 
ف��ي المملك��ة وعلى رأس��ها حض��رة صاح��ب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، 
وبجه��ود صاح��ب الس��مو الملك��ي األمي��ر خليفة بن 
سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي 
ول��ي العهد، حيث قدمت المملكة نموذجًا متميزًا عبر 
فريقها الوطني لتطبيق اإلجراءات االحترازية وااللتزام 
بالبرتوك��والت العالجية المعتم��دة، وحصولها على 
المركز الثاني عالميًا واألول عربيًا في نس��بة التعافي 
من الفيروس مما جعلها محل إش��ادة منظمة الصحة 

العالمية.
هل لن��ا أن نتطرق إل��ى جهود الس��ودان في مكافحة 

فيروس كورونا؟
- جه��ود الس��ودان ف��ي مكافح��ة في��روس كورون��ا، 
تمثل��ت ف��ي، اهتمام قي��ادة الدولة الذي تجس��د في 
تش��كيل اللجنة العليا للطوارئ الصحية في السودان، 
الس��ودان  داخ��ل  والجماعي��ة  الفردي��ة  والمب��ادرات 
والت��ي وظف��ت وس��ائل التواصل االجتماع��ي للعمل 
عل��ى نش��ر التوعية واإلج��راءات االحترازي��ة للحد من 
خطر انتش��ار الفيروس، ودور المؤسس��ات والشركات 
»منظومة الصناعات الدفاعية«، وقيام الكوادر الطبية 
والصيدالني��ة بمبادرة تصني��ع المعقمات والكمامات 
وتوزيعها مجانًا، إلى جانب توزيع اإلرشادات الصحية، 
ودور الجالي��ات ح��ول العالم في المس��اهمة في دعم 
الجهود الوطنية لمكافحة فيروس كورونا عبر الروابط 
والجمعيات والنوادي الس��ودانية، التي ساهمت ماديًا 
بإرس��ال االحتياجات األساس��ية للكوادر الطبية »مواد 
التعقيم، والمعدات واألسرة الطبية، واألدوية«، وفتح 
حس��ابات لجم��ع التبرع��ات المالية. وال ننس��ى وقوف 
ال��دول الش��قيقة والصديق��ة ودعمها للس��ودان في 
مكافحة انتشار الفيروس، أما بإرسال كوادرها الطبية 
أو كتقديم المعينات الطبية، ونشير إلى مبادرة الجالية 
السودانية في البحرين بقيادة النادي السوداني وفتح 
حس��اب في بنك الخرطوم باس��م المنصة الس��ودانية 
لمكافح��ة جائح��ة في��روس كورونا لدع��م مجهودات 

الدولة.
هل نظمت سفارة السودان رحالت خاصة لتأمين عودة 

مواطنين من البحرين نتيجة أزمة فيروس كورونا؟ 
� قامت الس��فارة بعملية حصر وتس��جيل السودانيين 
الراغبين في العودة وتعمل على الترتيبات المتعلقة 
بذل��ك م��ع الجه��ات المختصة ف��ي الس��ودان ونتابع 
بصورة يومية ألجل بدء عودتهم بعد فتح المطارات.

ما آخر التطورات بش��أن مشروع »خيرات البحرين« في 
السودان؟

- مش��روع خيرات البحرين لإلنت��اج الزراعي والحيواني 
الممل��وك لمملك��ة البحري��ن يأت��ي في إط��ار مبادرة 
لتفعيل ق��رارات القمة االقتصادي��ة العربية لتحقيق 
األم��ن الغذائ��ي العربي وبن��اء عليه تم من��ح مملكة 
ف��دان  أل��ف   100 بمس��احة  زراعي��ة  أرض  البحري��ن 
لتحقي��ق االكتف��اء الذات��ي لمملك��ة البحري��ن م��ن 
المنتجات الزراعية واللحوم في خطوة تحقيق التكامل 
االقتص��ادي العربي. ويقع المش��روع في محلية الدبة 
غربة الجابرية بالوالية الش��مالية في مس��احة قدرها 
100 أل��ف ف��دان أي ما يع��ادل 42000 هكت��ار أي ما 
يعادل 420 كلم مربع في تربة خصبة ويبعد عن نهر 
النيل 56 كيلو مترًا وأقرب مطار للمشروع مطار دنقال 
الدولي حوالي 136 كلم، ويبعد عن ميناء بورتس��ودان 
الرئيسي حوالي 792 كيلو مترًا مع العلم بأن المشروع 
يقع بجوار مش��روع أمطار اإلماراتي ومش��روع الراجحي 
الس��عودي وأش��ير إلى النجاح��ات لكل م��ن المملكة 
العربية الس��عودية ودولة اإلمارات العربية المتحدة 
والت��ي بدأت تثم��ر من خ��الل إنتاج القم��ح والحبوب 

الزيتية وإنتاج األعالف »البرس��يم« والبقوليات والفول 
والبص��ل، كم��ا أن هناك إنتاج��ًا مقدرًا م��ن الفاكهة 
مث��ل البرتق��ال والموز. وقد زار المش��روع بالس��ودان 
في س��بتمبر 2017، وفد من شؤون الزراعة البحرينية 
الس��تكمال اإلجراءات القانونية. وبتوجيه من صاحب 
الس��مو الملك��ي ول��ي العه��د، تم إرس��ال وف��د رفيع 
المس��توى يتكون من خبراء فنييين وقانونيين بتاريخ 
23 س��بتمبر 2017، لمباشرة تس��جيل مشروع خيرات 
البحرين، وفتح مكتب تنس��يقي للمشروع بالخرطوم، 
وعين��ت البحرين مديرًا بحرينيًا مديرًا عامًا للمش��روع، 
ونسقت البعثة زيارة ناجحة لوفد بحريني من الحكومة 
البحرينية »ش��ركة ممتلكات البحرين الحكومية«، إلى 
السودان في أغس��طس 2018، ورتبت للوفد مقابالت 
م��ع قيادة وزارة االس��تثمار لبحث ش��روع البحرين في 
استغالل مش��روع خيرات البحرين بالوالية الشمالية، 
وقد ش��هد عام 2019 بدء االنطالق الفعلي للمشروع 
وتوقف المش��روع بع��د جائحة في��روس كورونا التي 
اجتاح��ت العالم بأثره ونتمنى بعد انتهاء الجائحة أن 
يعود العمل بالص��ورة المرجوة. وتتابع البعثة تنفيذ 
المشروع، حيث إن نجاح المش��روع سيفتح الباب أمام 

تجارب ومبادرات بحرينية جديدة
كم يبلغ حجم التبادل التجاري بين البحرين والسودان؟ 
- يتجاوز حجم التبادل التجاري بين السودان والبحرين 
التجاري��ة  والحرك��ة  الع��ام،  3 ماليي��ن دوالر خ��الل 
واالس��تثمارية متبادلة بي��ن البلدي��ن، إال أن الغالب 
عليه��ا مبادرات القطاع الخاص ورج��ال األعمال، حيث 

يمتلك عدد ليس بقليل داخل البلدين سجالت تجارية 
وأعم��ااًل اس��تثمارية موجه��ة بش��كل خ��اص لقطاع 

الزراعة والثروة الحيوانية.
ما هي خطة السودان لجذب المستثمرين البحرينيين؟
- خط��ة الس��ودان لج��ذب المس��تثمرين البحرينيين، 
تش��مل، حث وتش��جيع تبادل زيارات المسؤولين بين 
البلدين بش��كل مس��تمر، وضرورة تفعيل االتفاقيات 
والمذك��رات االقتصادية، وتنس��ق البعثة مع الجهات 
المختصة ف��ي الخرطوم لقيام منتدى اس��تثماري في 
البحري��ن، وتعكف الجهات المختصة بالس��ودان على 
إكمال الخارطة االستثمارية وما تحتويه من امتيازات 

وتسهيالت.
كم عدد أبناء الجالية السودانية في البحرين؟

- وج��ود الجالي��ة والوج��ود الس��وداني ف��ي البحرين 
ذو خصوصي��ة، وإل��ى ح��د كبي��ر نجح��ت الجالي��ة في 
االندماج داخل النس��يج االجتماع��ي البحريني، حيث إن 
غالبيتها والت��ي يبلغ تعدادها نحو 6 آالف، تعد جالية 
نوعي��ة ومميزة تت��وزع المهن التي تش��غلها ما بين 
المستش��ارين القانونيي��ن، واألطب��اء، والمحاس��بين، 
وأس��اتذة جامع��ات، وبياط��رة، وإداريي��ن »م��دراء«، 

ومهندسين زراعيين.
كيف تنظر الس��ودان إل��ى منظومة مجل��س التعاون 

الخليجي؟
- ترتك��ز العالق��ة بين الس��ودان ومنظوم��ة مجلس 
التعاون الخليجي على مبدأ الش��راكة االس��تراتيجية، 
حي��ث تمث��ل دول المجل��س عم��ق المح��ور العرب��ي 
للس��ودان، ومن��ذ تأسيس��ه يتابع المجل��س األوضاع 
والمتغيرات في الس��ودان، وتمي��زت مواقفه بالدعم 
المس��تمر لكافة جهود إح��الل الس��الم والتنمية، مع 
التأكيد على س��يادة الس��ودان الداخلية، ونشيد بدور 
مجل��س التع��اون الخليجي ف��ي حل األزم��ات العربية 

وتوحيد المواقف إقليميًا.
تتعرض دول الخليج إلى تهديدات من إيران عبر دعم 
ش��بكات وميليش��يات اإلره��اب، خاصة مع اس��تهداف 

سفن المالحة وشركات النفط.. ما رأيكم في ذلك؟
� يؤكد الس��ودان حرصه على أمن واس��تقرار أش��قائه 
ف��ي دول الخلي��ج العربي، ورفض كل ما يهدد الس��لم 
واألم��ن، ويرفض الس��ودان أي تهديد لحركة المالحة 

ومنشآت النفط في الخليج العربي.
كي��ف ترون مس��تقبل الس��ودان ف��ي مرحل��ة ما بعد 

البشير؟
- بعد ثورة ديس��مبر المجيدة نرى مستقبل السودان 
أكثر استقرارًا بفضل جهود مؤسسات الحكم اإلنتقالية 
»مجلس السيادة ومجلس الوزراء«، حيث أبرز السودان 
نموذجًا غير مس��بوق في الثورة السلمية في المنطقة 
لتالحم جمي��ع مكونات المجتمع واألحزاب السياس��ية 
ومؤسس��ات الدول��ة، ونموذجًا للتس��امح مع الحرص 
عل��ى حماي��ة األمن الوطن��ي. إن االس��تقرار والتنمية 
سيش��مل جميع األقاليم بمش��اركة جميع األطراف، إذ 
نش��ير هنا لمفاوضات الس��الم الس��ودانية في جوبا، 
وم��ن ث��م ومعالج��ة الوض��ع االقتصادي، وتحس��ين 
األوضاع المعيشية للمواطن، ثم االنفتاح نحو الدوائر 

اإلقليمية والدولية اقتصاديًا واستثماريًا.

سفير السودان خالل حواره مع »الوطن«  »تصوير: سهيل وزير«

مساٍع لترفيع »التشاور 
السياسي« إلى »اللجنة 

الوزارية العليا المشتركة«

جذب رجال األعمال 
البحرينيين ومنتدى 

استثماري سوداني بالمنامة

حصاد »خيرات البحرين« 
بالسودان مع االنطالقة 

وإكمال الخارطة االستثمارية

عودة سودانيين من 
البحرين بعد فتح 

المطارات نتيجة »كورونا«



المانع: 1718مصابًا بـ»كورونا«
يطبق عليهم الحجر المنزلي االختياري

أك��د الدكت��ور وليد المان��ع وكي��ل وزارة الصحة عضو 
الفري��ق الوطن��ي الطبي للتص��دي لفي��روس كورونا 
)كوفي��د-19( على أهمي��ة التزام الفرد بمس��ؤوليته 
لحف��ظ نفس��ه وكاف��ة أف��راد المجتمع كون��ه يمثل 
حائط الصد األول ضد الفيروس عبر اتباعه اإلجراءات 
الوقائية، مشددًا على أن الجهات المختصة لن تتوانى 
في اتخاذ اإلجراءات القانونية حيال المحالت المخالفة 

لإلجراءات االحترازية الصادرة.
وأش��ار المانع إلى أن نسبة المتعافين بلغت %70.45 
من الح��االت القائمة، في حين بلغت نس��بة الوفيات 
0.24% م��ن الح��االت القائم��ة، كم��ا بلغ��ت الطاقة 
االس��تيعابية لمراكز العزل والعالج 8170 سريرًا يبلغ 
اإلشغال منها 3922 سريرًا، كما أن 1718 من الحاالت 
القائم��ة يتم تطبيق العزل الصحي المنزلي االختياري 
عليها وذلك لعدم ظهور األعراض عليها وتطابقها مع 
الشروط المحددة لهذا النوع من العزل، في حين تبلغ 
الطاقة االس��تيعابية لمراكز الحج��ر الصحي االحترازي 
3410 أس��رة، يبلغ اإلش��غال منها 668 س��ريرًا. وقال 
المانع إن هدفنا جميعًا هو القضاء على هذا الفيروس 
متحدي��ن متكاتفين كجس��د واحد، وس��نحقق الهدف 

بتعاونكم والتزامكم بمسؤولية.
وأك��د المان��ع أن العاملي��ن في الصف��وف األولية من 
األطباء والممرضين والخدمات المساندة يبلغ عددهم 
2000 مش��يرًا إلى أهمية الخدمات المس��اندة األخرى 
التي ال تقل أهمية عن الك��وادر الطبية مثل التنظيف 
وتقدي��م الوجبات والصيدلة واألم��ن والذين ال يقلون 
أهمية ع��ن األطباء والممرضين ف��ي الصفوف األولى 

ويبلغ عددهم أكثر من 3500 شخص.
ولف��ت إل��ى وج��ود خط��ط مس��بقة لزي��ادة الطاقة 
االس��تيعابية ه��ذه الك��وادر وس��يتم تفعيله��ا وقت 
الحاجة، حيث يتم تدريب وتوزيع الكوادر على األماكن 
لمجابه��ة أع��داد اإلصابات، وق��ال إن أع��داد الكوادر 

تتفاوت بين أماكن العزل والحجر والعالج. 

 تعامل إنساني 
والعالج متساٍو للجميع

وأكد وكيل الصحة أن العمالة الوافدة تعامل إنسانيا، 
وحول االدع��اء بوضعهم ف��ي أماكن مزدحم��ة، قال: 
يج��ب التفريق بي��ن أماكن الع��الج والع��زل والحجر، 
وتتطابق مع المعايير واالشتراطات الصحية، وتخفف 
من التكدس الحاصل في أماكن سكنهم، أما بالنسبة 
ألماك��ن العالج فهي متس��اوية ويت��م التعامل فيها 
بإنسانية تامة بمملكة البحرين وال توجد تفرقة بين 

أي إنسان يحتاج للرعاية والعالج.

ونف��ى المان��ع االدع��اء بالتفرق��ة الفتًا إل��ى أن وزارة 
الخارجي��ة بمملك��ة البحري��ن تتواصل مع الس��فارات 
األجنبي��ة لتوفي��ر التواصل المباش��ر م��ع مواطنيهم 
والتأك��د من صحتهم وتوفير العالج وحل أي مش��كلة 
مباش��رة، واختتم قائ��اًل: الحمد هلل ننع��م في مملكة 
البحرين باإلنسانية التي أرستها القيادة، وكل فرد في 

البحرين يقدم له ما يحتاجه كإنسان.
وأعرب المانع عن شكره لوزارة الخارجية على جهودها 
وتنس��يقها المس��تمر م��ع الس��فارات المختلف��ة في 
مملكة البحري��ن، حيث أبدت الس��فارات تجاوبًا فعااًل 
في توعي��ة جالياتها باإلج��راءات االحترازية والتدابير 
الوقائي��ة الص��ادرة بالتع��اون م��ع الحمل��ة الوطنية 
لمكافحة في��روس كورونا )كوفيد19(، مش��يرًا إلى أن 
كاف��ة الجهود الوطنية مس��تمرة للتص��دي لفيروس 
كورونا )كوفيد19( والتعامل بكفاءة ومرونة عاليتين 

مع مختلف المستجدات.
ونوه وكيل وزارة الصحة باعتماد يوم للطبيب البحريني 

وتخصيص جائزة باس��م صاحب السمو الملكي األمير 
خليف��ة بن س��لمان آل خليف��ة رئيس ال��وزراء لتكريم 
األطب��اء البحرينيي��ن المتميزي��ن في مج��االت البحث 
العالجي والطبي، معتبره حافزا لألطباء، وثمن اهتمام 
س��مو رئيس الوزراء بتخصيص يوم للطبيب، الفتًا إلى 
أن سموه كان س��باقًا باالهتمام بالكادر الطبي، وقال 
إن تخصي��ص جائ��زة للكوادر الطبي��ة والصحية تحت 
مس��مى جائزة الطبيب البحرين يعد لفتة كريمة من 
س��موه لجميع الكوادر الطبية والصحية، ورفع أس��مى 
آيات الش��كر والعرفان إلى س��موه، الفت��ًا إلى وجود 4 
أطباء على طاولة المؤتمر الصحفي يش��عرون بالفرح 
والسعادة بالجائزة، داعيًا لتخصيص جائزة لإلنتاجية 

والتنافسية بالنسبة للطبيب. 

دراسة لبروتوكالت فتح المطار
وش��دد د. المانع عل��ى أن المقياس الرئيس��ي لفتح 
المطار هو حفظ س��المة الموجودي��ن في البحرين، 

مش��يرًا إل��ى أن مط��ار البحرين يعد م��ن المطارات 
القليلة في العالم التي اس��تمرت في العمل للحاالت 
الطارئ��ة، وقد وضع��ت بروتوكوالت لع��زل الحاالت 
المصابة من القادمي��ن، ومازلت تلك البروتوكوالت 

مطبقة.
وكش��ف عن دراس��ة تجرى بي��ن الفري��ق الطبي مع 
البحري��ن  ومط��ار  المواص��الت  ب��وزارة  المعنيي��ن 
الداخلي��ة وجمي��ع  الخلي��ج وكذل��ك وزارة  وطي��ران 
المعنيي��ن بكيفية وضع بروتوكالت تتناس��ب عامة 
مع فتح المطار، مش��ددًا على أن الفحص والعزل هو 

البروتوكول المتبع إلى اليوم. 
وأش��ار المان��ع إل��ى أن وزارة الصح��ة تتاب��ع كاف��ة 
المؤش��رات ذات العالق��ة بالفي��روس، والت��ي على 
إثره��ا يتم اتخاذ م��ا يلزم م��ن إج��راءات احترازية، 
منوها بوجود العديد من النماذج والقصص الناجحة 
من »فري��ق البحرين« ممن حول��وا تحدي الفيروس 
إلى فرصة للتطوير والتحس��ين، وأطلقوا العديد من 
المب��ادرات واألفكار اإلبداعية التي تصب في س��ياق 
دعم الجه��ود الوطنية، متمنيًا م��ن الجميع االلتزام 
بمس��ؤولية وع��دم الته��اون ف��ي استش��عار خطر 

الفيروس.
وحول ما تم اإلعالن عنه بشأن مراسم العزاء وتشييع 
الجنائز وذلك اس��تنادًا لإلجراءات االحترازية الصادرة 
عن الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا 
)كوفيد19(، لفت الدكتور المانع إلى ضرورة اقتصار 
تشييع الجنائز على األقارب فقط واتخاذ االحتياطات 
الوقائي��ة المتمثلة في لبس الكمام��ات والقفازات، 
وترك مسافة آمنة بين المشيعين، وعدم المصافحة 
أو المعانقة، واس��تقبال العزاء عبر وسائل التواصل 

االجتماعي.
وأض��اف وكيل وزارة الصحة أنه بناًء على عرض وزارة 
شؤون الش��باب والرياضة وتوصيات الفريق الوطني 
الطب��ي للتص��دي لفي��روس كورونا وافق��ت اللجنة 
التنس��يقية برئاس��ة صاحب الس��مو الملكي األمير 
س��لمان بن حمد آل خليفة ول��ي العهد نائب القائد 
األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل 
على السماح بالتدريب الداخلي والخارجي للرياضيين 
المحترفي��ن والمنتخب��ات الوطنية وف��ق التعليمات 
المعتم��دة، والس��ماح أيض��ًا باس��تئناف الدوريات 
المحلي��ة بحلول منتصف يوليو بدون جمهور، مؤكدًا 
عل��ى المس��اعي الحثيث��ة المبذولة ضم��ن الحملة 
الوطنية لمكافحة فيروس كورونا لزيادة الوعي بين 
أفراد المجتمع جميعًا وترس��يخ طرق وس��بل الوقاية 

من الفيروس.

 أكثر من 2000 طبيب وممرض
في الصفوف األمامية وخطط لزيادتهم 

 دراسة مع الجهات المعنية 
لوضع بروتوكوالت فتح المطار

تعافي 70.45% ونسبة الوفيات %0.24 

أيمن شكل
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السلمان: البحرين بصدد شراء دواء روسي لـ»كورونا« 
أك��دت د. جميلة الس��لمان استش��ارية 
األمراض المعدي��ة واألمراض الباطنية 
بمجمع السلمانية الطبي عضو الفريق 
لفي��روس  للتص��دي  الطب��ي  الوطن��ي 
كورونا )كوفيد-19( على حتمية حدوث 
تغي��رات في في��روس كورونا، مش��يرة 
إلى أن الدراس��ات لم تؤكد عالقة هذه 
الطفرات بزيادة الوفيات، فيما كش��فت 
عن عزم البحرين ش��راء الدواء الروس��ي 
ال��ذي تم اإلعالن عن اكتش��افه كعالج 

لكوفيد 19.
وأش��ارت الس��لمان إلى أن وزارة الصحة 
تواصل توسيع نطاق وأعداد الفحوصات 
للح��االت  المبك��ر  للوص��ول  اليومي��ة 
القائمة، والعم��ل على عالج من يحتاج 
منه��ا للعالج بما يس��هم بالتعافي في 
وقت أس��رع، حيث تم حت��ى أمس إجراء 

أكثر من 438 ألف فحص مختبري.

واس��تعرضت الس��لمان الوضع الصحي 
كورون��ا  لفي��روس  القائم��ة  للح��االت 
)كوفي��د 19(، حي��ث بلغ ع��دد الحاالت 
القائمة التي يتطل��ب وضعها الصحي 
تلقي الع��الج 133 حال��ة قائمة، منها 
27 حالة تح��ت العناي��ة، و5613 حالة 
وضعه��ا مس��تقر من الع��دد اإلجمالي 
للحاالت القائمة ال��ذي بلغ 5640 حالة 
قائمة، في حين تم تعافي 13866 حالة 

وخروجها من مراكز العزل والعالج.
والخ��اص  الروس��ي  العقاري��ن  وح��ول 
بجامع��ة أوكس��فورد وخط��ة البحرين 
في االس��تفادة من الصفق��ات الطبية 
له��ذه األدوية وش��راء األدوية، أوضحت 
د. جميل��ة أن البحري��ن بص��دد ش��راء 
الدواء الروسي واستخدامه في المراحل 

األولية للمرض للتقلي��ل من تطوره أو 
حدوث الوفيات. وشرحت السلمان تطور 
الفيروس��ات بش��كل عام مشيرة إلى أن 
التغي��رات التي تطرأ على الفيروس��ات 
تح��دث معه��ا بع��ض الطف��رات عند 
تكاثرها وتلك الطفرات بعضها صغير 
أو كبي��ر، منوهة إل��ى أن تلك الطفرات 
ال يش��ترط أن تك��ون أضع��ف في نقل 
الع��دوى أو أكث��ر خطورة ف��ي الوفيات، 

وأكدت أن التغيرات ستحدث حتمًا.
وقالت الس��لمان إن الدراس��ات أش��ارت 
لوجود طفرات وتغي��رات في الفيروس 
لكنها لم تؤكد أن تلك الطفرات كانت 

سببًا في زيادة الوفيات.
ونوه��ت الس��لمان بأن تعاف��ي الكثير 
من الحاالت القائم��ة بالفيروس يعود 

العالج��ي  البروتوك��ول  تطبي��ق  إل��ى 
المتب��ع ف��ي معالجة هذه الح��االت إلى 
جانب الرعاية الصحية المس��تمرة التي 
تتلقاها الح��االت القائمة م��ا أدى إلى 
سرعة تعافيها من الفيروس وخروجها 
من مراكز العزل والعالج، مش��ددة على 
ض��رورة االلتزام بالمس��ؤولية الفردية 
والتقيد بالقرارات واإلجراءات االحترازية 

والتدابير الوقائية.
وجددت الس��لمان التأكيد على إلزامية 
ارت��داء الكمامات خ��ارج المنزل في كل 
األماك��ن واألوق��ات ما عدا أثن��اء قيادة 
الس��يارة، وارتداءها أيضًا عند ممارسة 
رياضة المشي واستثناء الرياضات التي 
تتطلب جهدًا بدنيًا ش��ديدًا مثل الجري 
والس��باحة وركوب الدراج��ات الهوائية، 

إل��ى جانب ارتداء الكمامات عند مقابلة 
أشخاص لديهم أمراض وظروف صحية 
كامن��ة أو م��ن كبار الس��ن المعرضين 
أكثر للخطر داخل إطار األس��رة الواحدة، 

وااللتزام بمعايير التباعد االجتماعي.
وأشارت السلمان إلى ضرورة االستمرار 
ف��ي االلت��زام بغس��ل اليدي��ن بالم��اء 
والصابون جيدًا بشكل دوري، مع الحرص 
على اس��تخدام معقم اليدين، وتنظيف 
األسطح واألش��ياء التي يتم استخدامها 
بش��كل متكرر وتعقيمه��ا جيدًا بصورة 
دوري��ة، وتغطي��ة الفم عند الس��عال، 
والتخلص م��ن المناديل المس��تخدمة 
بالطريقة الصحيح��ة، وتجنب لمس أي 
ش��خص يعاني من الحمى أو الس��عال، 
وف��ي ح��ال ظه��رت األع��راض على أي 
ش��خص عليه االتصال على 444 واتباع 

التعليمات التي سوف تعطى إليه.

حدوث تغيرات في الفيروس تصاحبها طفرات 



 األنصاري: المؤشرات تعكس
انتشارًا متسارعًا للفيروس بين المواطنين

أحم��د  طبي��ب  المق��دم  كش��ف 
األنصاري مدير مش��روع التسيير 
الحكومية  للمستشفيات  الذاتي 
أن  األعل��ى للصح��ة  بالمجل��س 
انتش��ارًا  تعك��س  المؤش��رات 
كورون��ا  لفي��روس  متس��ارعًا 
المواطني��ن،  بي��ن  )كوفي��د19( 
حيث تضاعفت الح��االت في 11 
يومًا، فيما يش��هد معيار التكاثر 
ثبات��ًا، لكنه طمأن ب��أن الطاقة 
االستيعابية تمكن من التعامل 
م��ع 10,000 حال��ة قائم��ة في 
اليوم بناء على الجاهزية التي تم 

الوصول إليها.
المؤش��رات المتعلق��ة بقي��اس 
المجتمع،  الفيروس في  انتش��ار 
وصنف��ه ضمن 5 مؤش��رات يتم 
االعتم��اد عليه��ا: أوله��ا الوقت 
المس��تغرق لمضاعف��ة إجمالي 
المعايي��ر  إن  حي��ث  الح��االت، 
الدولية أكدت عل��ى أهمية عدم 
تضاعف أع��داد الحاالت القائمة 
خ��ال م��دة تس��تغرق أق��ل من 
أس��بوعين، إذ إن��ه عندما تكون 
المدة أقل من ذلك فإن ذلك يعد 
أمرًا س��لبيًا، وأن انتشار فيروس 
كورون��ا أس��رع م��ن المتوس��ط 
الطبيعي الذي يبلغ أسبوعين في 
مضاعفة الح��االت، كما أن مدة 
الوق��ت المس��تغرق لمضاعف��ة 
المواطنين خال  بي��ن  الح��االت 
الش��هرين الماضيي��ن تراوح��ت 
بين 27 يوم إلى 11 يوم، مشيرًا 
إلى أن��ه في 13 يوني��و الماضي 
بلغ الوقت المس��تغرق لتضاعف 
الح��االت 11 يوم��ًا مم��ا يعكس 
انتش��ار متس��ارع للفيروس بين 
المواطني��ن، ويع��زى ذل��ك إلى 
الوقائية  بالتدابي��ر  التقيد  عدم 
واإلرش��ادات الموضوع��ة لحفظ 

سامة الجميع.
الفتًا إلى أن المؤش��ر الثاني هو 
لقياس نس��بة الح��االت القائمة 
بالح��االت  مقارن��ًة  الجدي��دة 
المتعافي��ة، حيث م��ن الممكن 
أن تك��ون بدرج��ة واح��ٍد لواحد، 
أما في حالة تزايد أعداد الحاالت 
للح��االت  بالنس��بة  القائم��ة 
لع��دد  وتجاوزه��ا  المتعافي��ة 
واح��د لواح��د فإن ذل��ك يعكس 
للفيروس، حيث  األوسع  االنتشار 
تراوحت نس��بة الحاالت القائمة 
في األس��بوع الماضي بالنس��بة 
بي��ن  م��ا  المتعافي��ة  للح��االت 

0.8% إل��ى 1.6%، وبناًء على ذلك 
والحذر  والحيطة  بااللتزام  ُينصح 
واتباع جمي��ع اإلجراءات الوقائية 
للتصدي لهذا الفيروس والتغلب 

عليه في أسرع مدة ممكنة.
ون��وه األنص��اري ب��أن المؤش��ر 
النتائ��ج  مع��دل  ه��و  الثال��ث 
ع��دد  إجمال��ي  م��ن  اإليجابي��ة 
الفحوص��ات اليومية، والذي يعد 
أح��د المعايي��ر األساس��ية أيضًا 
هي نس��بة النتائج اإليجابية )أي 
إجمالي  م��ن  القائمة(  الح��االت 
ع��دد الفحوص��ات حي��ث يج��ب 
الفحوص��ات  نس��بة  تتج��اوز  أال 
اإليجابية أكثر من 5% من العدد 
الكلي للفحوصات، حيث تراوحت 
نسبة الفحوصات اإليجابية خال 
األس��ابيع الماضي��ة م��ن العدد 
الكلي للفحوصات في المملكة ما 
بين 5.7% إل��ى 9%، وهو ما يدل 
على ثبات في االنتش��ار ويذكرنا 
وأهمية  الفردي��ة  بمس��ؤوليتنا 
بالتعليم��ات  الكام��ل  االلت��زام 
لنتمكن م��ن التصدي للفيروس 

والحد من انتشاره.
وأض��اف األنص��اري أن المؤش��ر 
الرابع ه��و رقم التكاث��ر الفوري 

التقديري، مجتم��ع )R )t، والذي 
الذين  يعرف بع��دد األش��خاص 
يمك��ن أن يتعرض��وا لإلصاب��ة 
بالفي��روس م��ن حال��ة قائم��ة 
واح��دة والع��دد R 1 يعن��ي أن 
الشخص ينقل الفيروس لشخص 
آخ��ر فقط، حيث تراوحت نس��بة 
ف��ي  الف��وري  التكاث��ر  مع��دل 
األس��بوع الماضي ف��ي المملكة 
ما بي��ن 1.3% إل��ى 1.8%، إذ إن 
النس��بة يجب أن تك��ون أقل من 
1 ليتم تجاوز هذا التحدي بنجاح 
ول��ن يتحق��ق ذل��ك إال من خال 

التزام الجميع بمسؤوليته.
وأوض��ح األنص��اري أن المؤش��ر 
بالطاق��ة  يتعل��ق  الخام��س 
الطبي،  والطاق��م  االس��تيعابية 
إذ إنه مع اإلجراءات االس��تباقية 
لفري��ق البحرين بقي��ادة صاحب 
السمو الملكي ولي العهد نائب 
األول  النائ��ب  األعل��ى  القائ��د 
لرئي��س مجل��س ال��وزراء بأن��ه 
تم توفير أس��ّرة بع��دد كاٍف في 
المستش��فيات للعناي��ة وكذلك 
الستقبال الحاالت القائمة، حيث 
تم تجهيز الطاقة االس��تيعابية 
بالتوازي مع عدد كاٍف من القوى 

المؤهل��ة إلدارة كافة  العامل��ة 
الحاالت وعاجها ومتابعتها.

وأك��د األنص��اري أن الجميع على 
إج��راءات  االس��تعداد ألية  أت��م 
مس��تقبلية ق��د تتخذ بن��اء على 
وأعداد  والمس��تجدات  الظ��روف 
يمك��ن  إذ  مس��تقبًا،  الح��االت 
التعامل مع 10,000 حالة قائمة 
في الي��وم بن��اء عل��ى الجاهزية 
الت��ي تم الوص��ول إليه��ا. وقال 
األنصاري إننا نمر بمرحلة مهمة 
ج��ًدا ولك��ن بوع��ي المواطني��ن 
والمقيمين يمكن السيطرة على 
ه��ذه الجائح��ة وذل��ك من خال 
االلتزام المسؤول والجاد وتحمل 
جزء من المسؤولية الملقاة على 

عاتقنا تجاه الوطن وأهله.
وفي إجابته على سؤال »الوطن« 
ح��ول العاقة بي��ن تزايد حاالت 
وب��دء  البحري��ن  ف��ي  الوفي��ات 
موجة جديدة م��ن الفيروس في 
العاصم��ة الصيني��ة، أوض��ح د. 
األنصاري أن نس��بة الوفيات في 
البحري��ن تعتبر األقل مقارنة مع 
الدول المجاورة والعالمية، نافيًا 
وج��ود عاق��ة م��ع ما ح��دث في 

الصين.

جاهزية للتعامل مع 10 آالف حالة قائمة في اليوم 

ثبات في معدل االنتشار وزيادة بمعيار التكاثر 

 نسبة الوفيات في البحرين األقل عالميًا 
وال عالقة لموجة الفيروس الثانية
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القحطاني: فحص 60 ألف مشتبه بمخالطتهم حاالت قائمة
أش��ار المقدم طبيب مناف القحطاني استشاري 
األم��راض المعدية بالمستش��فى العس��كري 
وعضو الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا 
)كوفي��د19( إل��ى أنه وم��ع زي��ادة الفحوصات 
المختبري��ة، ازدادت أعداد المخالطين حتى تم 
فحص أكثر من 60 ألف ش��خص تم االش��تباه 
بمخالطتهم لحاالت قائم��ة إلى أمس، معربًا 
عن شكره للفريق القائم على آلية تفاصيل أثر 
المخالطي��ن على جهودهم الت��ي لها دور بارز 

في الحد من انتشار الفيروس.
وأض��اف أن مملكة البحرين كبقية الدول بدأت 
مبكرًا تجاربها السريرية للقضاء على الفيروس 
الذي اجت��اح العال��م، وأن المملكة مس��تمرة 
في مواصل��ة جهوده��ا لتطوي��ر بروتوكولها 
العاجي، وب��دأت العاج ببازم��ا المتعافين، 
حيث بي��ن القحطاني أنه في أبري��ل الماضي، 
تم تش��كيل فري��ق لتنفيذ البحوث الس��ريرية 
المتعلقة بفيروس كورونا )كوفيد19( برئاسة 
اللواء البروفيسور الشيخ خالد بن علي آل خليفة 
قائ��د الخدمات الطبية الملكية بالمستش��فى 
العس��كري، وتم فتح باب التب��رع بالبازما في 
بنك ال��دم بالمستش��فى العس��كري حيث تم 
اس��تقبال أكثر من 200 ش��خص متعاٍف ممن 

تنطبق عليهم الشروط.
وقال القحطاني إن فلسفة العاج تقوم على أنه 
عندما يصاب جسم اإلنسان بأي مرض فيروسي 
ومن ضمنها فيروس كورون��ا )كوفيد19( فإن 
الجه��از المناع��ي في الجس��م يق��وم بتكوين 
أجس��ام مضادة للمرض والتي بدورها تساعد 
الجسم في التغلب على الفيروس والتعافي من 
المرض، وتتواجد هذه األجس��ام المضادة في 
أحد مكونات الدم األساس��ية ويس��مى البازما 

وذلك خال فت��رة التعافي من المرض ولذلك 
يطلق عليها بازما النقاهة.

وح��ول آلي��ة التب��رع ببازم��ا النقاه��ة، أوضح 
القحطاني أن المتعافي يقوم بالتبرع االعتيادي 
للدم والذي يس��تغرق حوالي 10 دقائق، ويتم 
بعدها توزي��ع بازما النقاهة المتبرع بها على 
جمي��ع مراكز العزل والع��اج للحاالت القائمة، 
مؤك��دًا أن التبرع بالدم أو البازما ال يقلل بأي 
شكل من األش��كال من المناعة الشخصية ضد 
الفي��روس، ال س��يما في احتفاظ الجس��م على 
نسبة جيدة من األجس��ام المضادة المتكونة. 

أم��ا بالنس��بة للش��روط الواج��ب توافرها في 
المتب��رع ببازما النقاهة أوض��ح القحطاني أن 
الشروط تتمثل في أن المتبرع بالدم قد سبق 
إصابته بفي��روس كورون��ا، وأن يتمتع بصحة 
جي��دة تؤهل��ه للتب��رع بال��دم، واالنتهاء من 
الحج��ر الصحي االحترازي من م��دة ال تقل عن 
أس��بوعين، وأن تكون نتيجة آخر مسحة أنفية 
س��لبية للفيروس، وأال يعان��ي المتبرع من أي 
أعراض في الوقت الحال��ي، كما يمكن للرجال 
التبرع وكذلك النس��اء بشرط أن لم يسبق لها 
الحم��ل قبل ذل��ك، إل��ى جانب أن يك��ون وزن 

المتبرع أكثر من 50 كيلوجرام وعمره بين 21 
و60 عامًا. وأضاف القحطاني بأن التبرع بالدم 
واجب وطني، ونعول على كافة المتعافين من 
مواطنين ومقيمين للمساهمة في هذا الواجب، 
كما وندعو الراغبين بالتبرع التواصل مع قسم 
التبرع بالدم بالخدمات الطبية الملكية لمزيد 
من المعلومات، وأنه بتكاتف الجميع ودعمهم 
والتزامهم بمسؤولية س��نتمكن من التصدي 

للفيروس.
ونوه د. مناف القحطاني إلى الدراسات العالمية 
ح��ول أثر فصيل��ة الدم على قدرة الجس��م على 
 )O( تحمل اإلصابة، وأن أصح��اب فصيلة الدم
أكثر حماي��ة من الفي��روس ولديهم مضادات 
معدومة في باقي الفصائ��ل الدموية األخرى، 
وتع��رض أصح��اب فصيلت��ي )A وB( لإلصابة 
بالفي��روس، قائ��ًا إن الوفي��ات ف��ي البحرين 
 )O( كان م��ن بينها من يحمل��ون فصيلة الدم
وآخري��ن من باق��ي الفصائل، وال ي��زال البحث 
ح��ول العاق��ة، مؤك��دًا أن الع��اج واحد لكل 

فصائل الدم.
وأكد د. من��اف أن مركز االتصاالت 444 يتلقى 
عددًا كبي��رًا جدًا من االتص��االت يتم الرد على 
90% منها ف��ورًا، وتكون عادة استفس��ارات أو 
طلب موعد للمخالطة أو استفسار عن مخالط، 
وتل��ك يتم الرد عليها ف��ورًا، بينما يتم تحويل 
9% فق��ط للجه��ات المختص��ة للرد الس��ريع، 
منوه��ا ب��دور المتطوعي��ن، وق��ال إن هن��اك 
فعالية في فرز األس��ئلة، وكذل��ك تلقي البريد 
اإللكترون��ي للح��االت غير الطارئ��ة فضًا عن 
إتاح��ة وجود مترجمين ويس��تمر تطوير جهاز 
االتصال الوطني، حيث تعتبر البحرين س��باقة 

في هذا المجال بين دول المنطقة.

 90٪ من اتصاالت 444 يتم الرد 
عليها فورًا و9٪ تحول للمختصين

الصالح: العمل بروح الفريق 
الواحد أسهم بالحفاظ على 

الصحة والسالمة
أك��دت وزيرة الصحة فائقة الصال��ح، الجهود الكبيرة 
والمتواصل��ة بقيادة صاح��ب الس��مو الملكي األمير 
س��لمان بن حمد آل خليفة ولي العه��د نائب القائد 
األعل��ى النائ��ب األول لرئي��س مجلس ال��وزراء والتي 
كانت مرتك��زا للنجاح ف��ي مواجهة في��روس كورونا 
)كوفيد19(، مبينة أن كل ما تم تحقيقه بروح الفريق 
الواحد أس��هم بش��كل كبير في حفظ صحة وس��امة 

المواطنين والمقيمين.
ج��اء ذل��ك، أثن��اء مش��اركتها أم��س، ف��ي االجتماع 
االس��تثنائي الثالث للجنة وزراء الصحة بدول مجلس 
في��روس كورون��ا  لمناقش��ة مس��تجدات  التع��اون، 
)كوفي��د19(، حيث ش��ارك ف��ي الجلس��ة االفتراضية 
المرئية وزراء الصح��ة في دول مجلس التعاون لدول 

الخليج العربية.
وثم��ن المجتمع��ون ح��رص وزرات الصح��ة ب��دول 
مجل��س التع��اون على مكافح��ة الم��رض والتعامل 
مع كل المس��تجدات بما يضمن س��امة المواطنين 
والمقيمين بدول الخليج وتمتعهم بأعلى مستويات 

الصحة. 
واس��تعرض االجتم��اع، ق��رارات وزراء الصح��ة بدول 
المجلس والتي تعزز من التنسيق والتعاون بين الدول 
األعض��اء، وتضمنت تب��ادل الخب��رات والبروتكوالت 
والمعلومات بين الدول األعض��اء، ونتائج اجتماعات 
اصحب السعادة وكاء وزارات الصحة بدول المجلس، 
إضافة إلى موضوع الدليل الخليجي لخطط االستعداد 

واالستجابة لألوبئة والجوائح.
وأك��د وزراء الصحة ب��دول مجلس التعاون اس��تمرار 
كل  م��ع  والتعام��ل  الفي��روس  لمكافح��ة  الجه��ود 
المس��تجدات بما يضمن س��امة كاف��ة المواطنين 
والمقيمين بدول الخليج، وتمتعهم بأعلى مستويات 
الصح��ة، مثمنين جمي��ع الجهود الجب��ارة التي يقوم 
به��ا منتس��بو القط��اع الصح��ي ف��ي دول المجلس 
ومس��اهمتهم الملموس��ة ف��ي الح��د م��ن انتش��ار 

الفيروس.

أيمن شكل

406 إصابات بـ»كورونا« 
وتعافي 319 حالة

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 406 حاالت قائمة جديدة 
بفيروس كورونا )كوفيد 19( منها 216 حالة لعمالة 
وافدة، و189 حال��ة لمخالطين لحاالت قائمة وحالة 
واح��دة قادم��ة من الخ��ارج، كما تعاف��ت 319 حالة 
إضافية ليص��ل العدد اإلجمالي للح��االت المتعافية 
إل��ى 14185.الفتة إل��ى إجراء 7589 فحص��ًا في 17 

يونيو الحالي. 
وبين��ت الصحة أن عدد الحاالت القائمة التي يتطلب 
وضعها الصحي تلقي العاج بلغ 131 حالة، منها 27 
حال��ة تحت العناية، في حين أن 5700 حالة وضعها 
مس��تقر من العدد اإلجمالي للح��االت القائمة الذي 

بلغ 5727 حالة قائمة.



مصطلحات طبية

 70٪ من مرضى االنزالق
الغضروفي يعانون آالمًا أسفل الظهر

إصابات الرقبة نتيجة »متالزمة اآلالم 
المصاحبة الستخدام األجهزة الرقمية«

 رفع األثقال واالنحناء أبرز
أسباب اإلصابة بـ »االنزالق الغضروفي«

 آالم أسفل الظهر ثاني 
أسباب الغياب عن العمل بعد الصداع

 المنغولية: تحدث نتيجة خلل مجمله كروموس��ات الجنس بتركيبات مختلفة وهي أكثر من أمراض الخلل الكروموس��ومي شيوعًا حيث يصيب واحد من 
نحو 700 إلى 1000 مولود، ويمتاز المريض بشكل متميز يطلق عليه الوجه المنغولي ويظهر منذ الوالدة حيث يمكن تشخيصه بسهولة مبكرًا.

معلومة في كبسولة

د. أمل الجودر

تحت المجهر

»خوش حياة«.. 
التوازن واالعتدال

لعلك��م تتفقون معي بأننا جميعًا نري��د أن نعيش حياه رائعة! وال يختلف 
اثنان على أننا جميعًا نساء ورجااًل نطمع بأن نكون سعداء بالدنيا واآلخرة. 
وفي نف��س الوقت نحن على يقين تام بأن العم��ر مقدر ومكتوب، واألجل 
متى حان ال يستقدم وال يستأخر ساعة. وهذا يعني أننا لن نستطيع إطالة 
أعمارنا مهما حاولنا ولكن بالتأكيد نس��تطيع تحس��ين جودتها. والسؤال 

الذي يطرح نفسه، كيف يمكننا ذلك؟ 
اإلنس��ان مخلوق م��ن بدن وعقل وقل��ب وروح. وكل جانب م��ن جوانبه له 
احتياج��ات ولن يس��تطيع أحد تحقيق ج��ودة حياة بدون إش��باع حاجه كل 
جان��ب. إذن الت��وازن واالعت��دال بين الجوان��ب األربعة هو س��ر المعادلة 
لتحقيق »خوش حياة«. وفي الحقيقة جودة الحياة والصحة الشاملة ما هما 
إال وجه��ان لعملة واحدة، فالصحة الش��املة لها أربع��ة أبعاد، وهي البعد 
البدني، والنفس��ي، واالجتماعي، والروحي. ومن المؤكد بأن كل ش��يء في 
الحياة بدون صحة ال يساوي شيئًا فما قيمة المال؟ وما قيمة الشهرة؟ وما 
قيم��ة الوظيف��ة؟ وما قيمة األمومة واألبوة؟ بدون صحة. إذن أال تس��تحق 

الصحة الشاملة اهتمامنا ما دامت تؤثر على كل جزئيات حياتنا.
التوازن يتحقق بعدم طغيان جانب على آخر، فال يطغى االهتمام بالجانب 
البدني على االهتم��ام بالجانب الروحي، وال االهتمام بالجانب االجتماعي، 
عل��ى االهتمام بالجانب النفس��ي، والعك��س صحيح. علين��ا جميعًا العمل 
بحدي��ث الرس��ول صل��ى اهلل عليه وس��لم، »إن لبدنك عليك حقًا ولنفس��ك 
علي��ك حقًا وألهلك علي��ك حقًا ولربك عليك حقًا فإع��ط كل ذي حق حقه«، 
فنلبي حاجة كل بعد ونعطيه حقه على أتم وجه وبدون اإلخالل بجانب آخر 

وبذلك نحقق التوازن المطلوب.
أما االعتدال فهو الوس��ط. وكما يقال خير األمور الوس��ط فال تكون مبالغا 
ف��ي االهتم��ام بالصح��ة لدرج��ة الوس��واس القه��ري فمثاًل تغس��ل يدك 
مرات ومرات لتعود مرة أخرى لتغس��لها، وفي المقابل ال تكون مس��تخفًا 
باالهتمام بالصحة لحد االستهتار، فتأكل وتشرب من كل ما لذ وطاب من 
الطعام، دون مراعاة لكمية أو نوعية ما تأكل وتدخن وتسهر وتمارس كل 

ما هو ضار بصحتك دون أدنى مسؤولية.

* محاضر ومدرب - عضو مجلس إدارة جمعية البحرين للتدريب 
وتنمية الموارد البشرية

التهاب الزائدة الدودية الحاد
التهاب الزائدة الدودية الحاد: يحدث بأعراض من ضمنها فقدان الشهية، 
والقيء المتكرر، واأللم في البطن ويبدأ كمغص ثم ينتقل إلى أسفل جانب 

البطن األيمن، وعادة ما يحتاج لتدخل جراحي.

فوائد تناول الخضروات

تصميم: محمد بوعباسإعداد: وليـد صبـري

 جودة لـ                 : 80٪ من عالج 
االنزالق الغضروفي »تحفظي ودوائي« 

     إصابات الرقبة من »أمراض الحضارة«
وليد صبري

كش��ف استش��اري جراح��ة الم��خ واألعصاب 
وجراح��ة العم��ود الفقري، د. س��امي جودة، 
عن أن »80 % من ع��الج االنزالق الغضروفي 
التدخ��ل  تحفظ��ي ودوائ��ي، ف��ي حي��ن أن 
الجراح��ي يمث��ل أق��ل م��ن 20 % ويكون في 
الحاالت المتقدمة«، مش��يرا إلى أن »عمليات 
الغض��روف األص��ل فيه��ا رف��ع الضغط عن 
العصب س��واء كانت تجرى بالميكروس��كوب 
أو غيره��ا، ونس��بة الحاجة لتثبي��ت الفقرات 
بالمسامير والقضبان او »الشرائح« هي نسبة 

قليلة جدًا ومحصورة في حاالت محددة«.
وأضاف جودة في تصريح��ات ل� »الوطن« أن 
»ح��االت اإلصاب��ة بأمراض الرقب��ة تعد من 
أم��راض الحضارة«، موضح��ا أن »آالم الرقبة 
أصبح��ت في تزاي��د ملح��وظ، وأكثرها أصبح 
بس��بب االس��تخدام المف��رط لما يع��رف ب� 
»التليفونات الذكية واألل��واح الرقمية«، وما 
يصحب ذلك من وضع الرقبة مع الرأس بشكل 
خاط��ئ وألوقات طويلة، إل��ى الحد الذي ظهر 
لنا مصطلح طبي وأصبح شائًعا، ونطلق عليه 
ما يسمى ب� »متالزمة آالم الرقبة المصاحبة 

الستخدام األجهزة الرقمية««.
ونصح بضرورة »تمري��ن الرقبة علي حركات 
في مختلف االتجاهات وتحديدا ألعلى، ولكن 
بح��رص خصوص��ا إذا كان هن��اك تش��خيص 
أولي الن��زالق غضروفي بالفق��رات العنقية، 
وأيض��ا االنتب��اه للوس��ادة وم��دى ش��عورنا 
بالراحة وخصوصا بعد االستيقاظ من النوم، 
واستش��ارة الطبي��ب المخت��ص خاص��ة في 
حال الش��عور بتنميل او ضعف بأحد األطراف 

العلوي��ة«. وقال إن »القاعدة في تش��خيص 
الحالة المس��ببة آلالم الرقبة هي في المقام 
االول مناظ��رة الطبي��ب المخت��ص، ثم اجراء 
الفحوص إذا لزم األمر مثل األش��عة العادية 

أو فحص الرنين المغناطيسي«. 
وذك��ر أنه »ف��ي حال وجود ان��زالق غضروفي 
عنق��ي مصح��وب ب��آالم بأح��د الزارعي��ن أو 
كالهم��ا، أو تنمي��ل وفقد اإلحس��اس بهما، 
أو ضع��ف عضلي، غالبا يك��ون العالج جراحة 
الس��تئصال االن��زالق الغضروف��ي وتثبي��ت 

الفقرتين حول مكان الغضروف«.
وفيما يتعلق بآالم الظهر، قال جودة إن »آالم 
أسفل الظهر هي من األعراض األكثر شيوعا، 
وتأت��ي ف��ي المرتب��ة الثانية بع��د الصداع 

كسبب للغياب المتكرر عن العمل«. 
وأوض��ح أنه »في نح��و 80 % من ح��االت ألم 
أس��فل الظه��ر ال يوجد س��بب واض��ح محدد 
لها، ولكن األغلب هو ش��د عضلي أو توتر في 
األربطة بي��ن الفقرات أو تغي��رات المفاصل 
الفقاري��ة وكلها أس��باب بس��يطة خاصة في 

اآلالم غير المزمنة«.
وتطرق جودة للحديث عن »أس��باب االنزالق 
الغضروف��ي«، موضحا أنها »ترجع إلى بعض 
الممارس��ات الخاطئة كرف��ع أوزان ثقيلة مع 
اإلنحناء أو إلتفاف الجذع، وعادة ما يكون ذلك 
بعد س��ن الثالثين ومع بداية حدوث تغيرات 
بالغض��روف ذات��ه، وف��ي قليل م��ن األحيان 
يكون هن��اك عامل وراثي، اضاف��ة الى الوزن 
الزائد والع��ادات غير الس��ليمة كالجلوس أو 

قيادة السيارة لفترات طويلة«.

وذك��ر أن »االن��زالق الغضروفي يتس��بب في 
آالم ش��ديدة بالس��اق، والت��ي يطل��ق عليها 
عرق النسا »وهي تسمية خاطئة لألسف فهو 
بعص��ب وليس ع��رق وكذا بفت��ح النُّون فهو 
ليس مقصورا علي النس��اء«، مع االم بالظهر 

وتنميل أو تخدير بالساق«.
وأش��ار إل��ى أن »70% م��ن مرض��ى االنزالق 
الغضروف��ي يعان��ون من ألم أس��فل الظهر، 
وف��ي بع��ض الح��االت المتقدمة ق��د يكون 
هن��اك ضعف بعض��الت القدم أو الس��اق، أو 

تأثر التحكم في البول«. 
وق��ال إن��ه »ف��ي مثل ه��ذه الح��االت ينبغي 
مراجع��ة الطبي��ب المخت��ص، وق��د يحت��اج 
المريض لعم��ل بعض الفحوص مثل فحص 
الرنين المغناطيسي على الفقرات القطنية«. 
ون��وه د. ج��ودة إل��ى أن »الع��الج ف��ي أغلب 
الحاالت ه��و دوائ��ي وتحفظي، أم��ا الحاالت 
المتقدم��ة فع��ادة تك��ون بحاج��ة للتدخل 
الجراح��ي، وعمليات الغض��روف األصل فيها 
رفع الضغ��ط عن العصب س��واء كنت تجرى 
الحاجة  أوغيره��ا، ونس��بة  بالميكروس��كوب 
لتثبي��ت الفق��رات بالمس��امير والقضبان أو 
»الش��رائح« هي نس��بة قليلة جدا ومحصورة 

في حاالت محددة«.
وخل��ص د. ج��ودة إل��ى أن��ه »يبق��ى الق��ول 
إن الوقاي��ة خي��ر م��ن العالج، فينبغ��ي علينا 
المحافظة عل��ى الوزن، وتجنب الممارس��ات 
الخاطئة ف��ي حياتنا اليومي��ة، مثل الجلوس 
لفت��رات طويل��ة أو حم��ل أوزان ثقيلة، وكذا 

ينصح بممارسة شيء من الرياضة«.

د. سامي جودة

إشراف: وليــد صبــري
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التباعد أسوأ من »كورونا«!

عالميًا، فرض فيروس كورونا )كوفيد19( نفسه على البشرية كما لم 
يفرضه فيروس مثله من قبل. ودخلت البشرية في مجموعة إجراءات 
طبية احترازي��ة الحتوائه، مثل ارت��داء الكمام واالهتم��ام بالنظافة 
وغسيل اليدين، وترك مسافة كافية بين األشخاص. أما على الصعيد 
االجتماعي فقد دخل أكثر الناس، وخصوصًا المنضبطين منهم، فيما 
يش��به العزلة االجتماعية الكاملة، منقطعين عن لقاء أفراد أس��رهم 
وأصدقائه��م، وع��ن التوجه لألماك��ن الترفيهية التي كانت تش��كل 

مصدر متعة لهم.
يش��عر كثير من األش��خاص الملتزمين بقواني��ن التباعد االجتماعي 
بظلم ش��ديد وه��م يرون حاالت تفش��ي الفيروس في ازدياد بس��بب 
اس��تهتار اآلخرين. حي��ن تنقطع عن أهل��ك وأصدقائ��ك، ثم يبلغك 
أن عائ��الت مكونة من ثالثين أو س��تين ش��خصًا قد أصيب��وا جميعًا 
بالفي��روس نتيجة تجمع عائلي ترفيهي، ف��إن ذلك أمر محبط فعاًل. 
وي��دل عل��ى أن حالة العزلة التي نعيش��ها س��تطول بس��بب هؤالء 

المستهترين.
المجتمع يعاني من ضغط اجتماعي ونفس��ي ش��ديد بسبب االلتزام 

بالتوجيه��ات الصحية والدخول في هذه الحال��ة من العزلة. فحفالت 
الزف��اف قد ألغيت، وال يمكن نصب مجال��س العزاء، والمدارس تغلق 
أبوابه��ا أمام الطلبة، وتعلمهم عن ُبع��د. وكثير من مجاالت العمل 
التي تس��تدعي تقاربًا جسديًا قد توقفت أو أعيد تنظيمها وتقليصها 
مما ش��كل ضغط��ًا اقتصاديًا عل��ى أصحابها. وبالرغ��م من كل ذلك 
مازال الكثيرون دون مس��توى اإلحس��اس بمعان��اة اآلخرين وتعطل 
مصالحهم، وانحشار المجتمع كله في أزمة صحية يبدو أنها ستطول.
مواجهة فيروس س��ريع التفش��ي مثل )كوفيد 19( تستدعي تنشيف 
مسببات انتشاره. إما باتباع التوجيهات الصحية الرسمية، أو بالدخول 
ف��ي حالة اإلغالق والحظ��ر الكاملين. وه��ذا ما لم تلج��أ إليه مملكة 
البحري��ن نتيج��ة الكف��اءة العالية في إج��راءات مواجه��ة الفيروس، 
ونتيجة الثق��ة بوعي المجتمع البحريني. ولكن يب��دو أننا بحاجة إلى 
العودة مرة أخرى إلى شحن بطاريات الوعي التي يبدو أنها تعبت من 
ط��ول التعايش مع تفش��ي الفيروس. فاألزمة تحت��اج إلى جلد وصبر 
وتع��اون من الجميع. ال أن يلتزم البعض التزامًا كاماًل في س��بيل أن 
ينعم البعض اآلخر بحريته كاملة يصول ويجول دون مراعاة لآلخرين.

مشروع مخاطبة 
شعب إسرائيل

المقال الذي نش��ره أخيرًا سفير دولة اإلمارات العربية المتحدة لدى 
الواليات المتحدة األمريكية، يوسف العتيبة، في صحيفة »يديعوت 
أحرونوت« أثار ردود فعل متوقعة، البعض اعتبر أنه يخدم مصالح 
إس��رائيل، والبع��ض اآلخر رأى أنه يخدم الموق��ف العربي والقضية 
الفلس��طينية ويوصل رأيًا ينبغي أن يصل إلى الحكومة اإلسرائيلية 
لتفكر جيدًا قبل اإلقدام على خطوة تبعدها عن السالم الذي تدعي 
أنه��ا تريده. هذا البعض عزز رأيه بأن العتيبة ذكر في المقال »كنا 
نريد أن نصدق بأن إس��رائيل هي فرصة وليس��ت عدوة، نحن نقف 
أمام أخطار مش��تركة كبيرة جدًا، ونرى اإلمكانية الكامنة الضخمة 
ف��ي إقامة عالق��ات دافئة أكث��ر«، ونبه فيه إلى أن »قرار إس��رائيل 
بالضم، سيش��كل عالم��ة لن يك��ون باإلمكان تجاهله��ا«، وهو ما 
يعني باختصار أنكم يا إسرائيل إن كنتم جادين في سعيكم للسالم 
فعليك��م باالبتع��اد عن الخط��وات التي يمك��ن أن تصنف في باب 

الحماقة. 
 ردة الفع��ل الس��البة ليس��ت في مضم��ون الرس��الة، فمضمونها 
منطقي وعاقل ومطلوب وينبغي أن يصل إلى الحكومة اإلسرائيلية 
بوضوح، ردة الفعل الس��البة أساس��ها هي التحفظ على النشر في 
صحيفة إس��رائيلية وباللغ��ة العبرية، فمثل هذا العمل بالنس��بة 

ألولئك يعتبر تطبيعًا وتجاوزًا غير مقبول ومرفوض. 
من هنا ينبري السؤال الذي ينبغي مواجهته بشجاعة وعدم التهرب 
منه والبحث ل��ه عن إجابة، هل عدم اإلقدام على مثل هذه الخطوة 
هو في مصلحتنا؟ ما نتج عن نشر المقال هو أن الحكومة اإلسرائيلية 
عرفت بدق��ة وبتفصيل موقف الدول العربية م��ن خطوة قررت أن 
تخطوها، ومعها عرف الش��عب اإلس��رائيلي أن الذي تنوي حكومته 
اإلقدام عليه يمكن أن يضر بمصلحته ويحرمه من االستقرار، وهذا 
مكسب ينبغي عدم التقليل من أهميته، حيث يمكن أن يكون سببًا 
في تشكيل قوة شعبية ضاغطة على الحكومة اإلسرائيلية تمنعها 

من اإلقدام على تلك الخطوة. 
مخاطبة الشعب اإلسرائيلي بلغته يخدم القضية الفلسطينية.

صفحة في كتاب الزمن القادم..

من الطبيعي في ظل التحول الذي مّس جميع 
جوانب الحياة، أن تح��دث اهتزازات وتبدالت 
ف��ي ال��رؤى الفكري��ة والثقافي��ة والفني��ة. 
فمفهوم الثقافة في حد ذاته آخذ في التغّير، 
وفي بلورة رؤي��ة جديدة تختلف عما عهدناه 
ف��ي الق��رن العش��رين. فالوس��ائط األدبية 
تغّيرت بحك��م ارتباطها بالعص��ر وتحوالته 
التكنولوجي��ة واالتصالية. ومفهوم الش��عر 
على س��بيل المث��ال يعاد النظر فيه بش��كل 
مضطرد. والشاعر بالمعنى القديم يوّدع أفق 

التجربة، كي يأخذ شكاًل أو أشكااًل جديدة.
فإذا نظرنا للش��أن الثقافي بالمقياس الذي 
كان سائدًا، فإننا سنتحدث بالضرورة عن هذا 
االنحس��ار المش��هود، ألننا ال نجد الموضوع 
الذي نبحث عنه ضمن ذلك المنظور الس��ابق 
ف��ي مختلف أوج��ه اإلب��داع. ومن ذل��ك دور 
الكتاب ف��ي تأس��يس الثقافة: فف��ي القرن 
المنص��رم على األق��ل، قام مفه��وم الثقافة 
على قاعدة الكتاب. فاالنطالق من حّيز األمّية 
األبجدية إلى حّيز الكت��اب في حد ذاته، كان 
واحدًا من أس��س الثقاف��ة العربية في عصر 
النهض��ة، ولذلك ارتبط��ت الثقافة بالتعليم 

وبالقراءة والكتابة، وبس��لطة الكتاب بوجه 
عام.. وساد هذا المفهوم ما يقارب قرن من 
الزمان على األقل. فانبنى جيل ثقافة الكتاب 
عل��ى إدراك الثقاف��ة في أجناس��ها المحددة 
وقنواتها المألوفة. ولذلك عندما نتحدث عن 
الش��عر مثاًل، علينا أن نحصي أعداد الدواوين 
المنش��ورة وأس��ماء الش��عراء »المعتمدين 
نقدي��ًا«، ولكي نتحدث ع��ن القصة والرواية 
علين��ا أن نحصي القص��ص والروايات وأعداد 
القصاصين والروائيين. ولك��ن إذا حاولنا أن 
نتلمس الواقع الثقافي وما أصابه من تشٍظ 
انطالقًا من حيز األجناس األدبية المحدودة، 
فإننا س��نجد المبدع األدب��ي العربي قد تبخر 
ف��ي خضم ه��ذه التش��ظيات اإلبداعية التي 
عّم��ت المرحل��ة األخيرة من الق��رن الماضي 

والعقدين األخيرين من القرن الحالي.
والمش��كلة أننا مازلنا نبحث عن هؤالء داخل 
قوال��ب ومفاهي��م وأس��س ثقاف��ة تغّيرت. 
فإذا نظرنا إلى المس��ألة على صعيد الش��عر 
مث��اًل، فإنن��ا ال نكاد نظفر على نص ش��عري 
جديد يشدنا من خارج الس��ياقات المعتادة، 
إال باس��تثناءات محدودة. فق��د انفتح النص 

الش��عري على جمي��ع الفض��اءات واألجناس 
األدبي��ة، ثم تش��ّظى في جمل ش��عرية في 
عدد كبي��ر من الفنون األخ��رى المحايثة له، 
كاللوحة التش��كيلية والخط العربي والرواية 
والقصة، وحتى النقد األدبي فقد تغير جذريًا. 
وإذن فإن م��ا بقي من الش��عر الذي نتحدث 
عن��ه كثيرًا إال القليل القلي��ل. إننا إزاء صفحة 

جديدة في كتاب الزمن.!

* همس:

في الحلم
تجيء كل ليلة

فراشة من حرير 
تحمل رسائلها،

في غبار المسافة.
وفي الصباح، 

أقرأ خطوط الكف:
»في آخر الزمان،

ليٌل طويل وأفجار،
وُبركاٌن من جليد

ورحيل أال ينتهي«.

يوم الطبيب 
البحريني

يثمن المجتمع البحريني قرار مجلس الوزراء باعتماد يوم الطبيب 
البحريني في أول أربعاء من ش��هر نوفمبر من كل عام وتخصيص 
جائ��زة باسم صاح��ب السم�و الملكي األمي�ر خليف��ة بن سلم�ان 
آل خليف��ة رئي��س ال��وزراء الموق��ر لتكري��م األطب��اء البحرينيين 

المتميزين في البحث العالجي والطبي. 
هذه الحفاوة وهذا التكريم ما هو إال تقدير لجهودهم في الحفاظ 
عل��ى س��المة وصحة المجتم��ع، باإلضاف��ة إلى تحفيزه��م لمزيد 
من الجه��د لالرتقاء بجودة الخدمات الصحي��ة المقدمة للمواطن 

والمقيم.
الطبي��ب بتخصصات��ه المتعددة ل��ه دور عظيم في بن��اء مجتمع 
س��ليم خاٍل من األمراض، له دور واضح للحد من انتش��ار األمراض 
واألوبئ��ة، له دور ف��ي الرعاية الصحي��ة وفي تعزي��ز الوقاية من 
األم��راض وإنقاذ حي��اة الناس، مهنة الط��ب ال تختلف عن المهن 
األخرى فجميع المهن تكم��ل بعضها البعض لحاجة المجتمعات 
إل��ى جمي��ع األدوار للتنمية والتق��دم ولكنها مهنة إنس��انية في 

المقام األول.  
ي��وم الطبيب البحرين��ي وجائزة األمير خليفة بن س��لمان لتكريم 
األطب��اء ه��ي ثمرة لجهود واضحة نالمس��ها كل ي��وم كتضحيات 
يقدمونه��ا لمن يحتاجها، هم يس��تحقون التكريم والحفاوة بكل 
جدارة، ربما اعتدنا على خدماتهم اإلنس��انية واعتدنا على دورهم 
الجلي في المجتمع، ولكن لألمانة، عندما حلت على العالم جائحة 
في��روس كورونا )كوفي��د 19(، أدركنا بأن س��المتنا وصحتنا تحت 
رعاي��ة اهلل عز وجل ومن ثم رعاي��ة األطباء والكوادر الطبية بجميع 
اختصاصاته��م، وفي هذه األزمة نرى أن��ه ال يزال الجيش األبيض 
في الصف��وف األولى وهم الجيش الذي يح��ارب الفيروس بصمود 
وثبات، مثلما يحارب العس��كري العدو ويس��هر على راحتنا وأمننا 

واستقرارنا.  
الطبي��ب البحريني وصلت جه��وده العلمية للعالمي��ة وقد حصد 
العدي��د من الجوائ��ز العربية والعالمية، وه��ذه المبادرة النوعية 
م��ن مجلس ال��وزراء تؤكد عل��ى كفاءتهم العالي��ة وخبراتهم بل 
تخلق مزيدًا من المنافس��ات اإليجابي��ة في القطاع الصحي وتدعو 
للتش��جيع المس��تمر، فجائزة األمير خليفة بن س��لمان لها ش��أن 
عظي��م كصاحب الجائ��زة عظيم بحكمته وبصيرت��ه يقدر الجهود 

المتفانية ويعبر عنها بمثل هذه المبادرات الوطنية. 
أزمة فيروس كورونا كشفت جهودهم ومساعيهم من أجل سالمة 
وصحة الجميع وحرصهم على عدم تفش��ي الفيروس في المجتمع، 
ي��وم الطبيب وجائزة األمير خليفة بن س��لمان هو تقدير بس��يط 
لمجهودات كالجبال العالية ثابتة وراسخة من أجل سالمة الجميع.

د. إنتصار البناء

ماذا لو...؟

entesaralbana@gmail.com @EntesarALBanna

فاطمة الصديقي
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fatema.aa@hotmail.com

كمال الذيب

مجرد رأي

لن أرتدي »كمامتي«!!

إثب��ات وع��ي المجتمع��ات ال يك��ون بال��كالم أو االفت��راض أو نش��ر 
الشعارات، بل عبر الممارسات التي يمكن رصدها ومشاهدتها وحتى 

قياسها رقميًا. 
لذل��ك دائم��ًا نكرر ونق��ول ب��أن الفرد ف��ي المجتمع يمث��ل »نصف 
المعادل��ة« في مواجهة الدولة لفيروس كورونا )كوفيد19(، ما يعني 
أنه مهم��ا بذلت الحكومة وأجهزتها من جه��ود، ومهما صرفت من 
أم��وال طائلة، جهدها لن يحقق الهدف األس��مى طالما الجانب اآلخر 

»متهاون«. 
وأقول هنا جزء من هذا الجانب اآلخر »متهاون«، بدليل أنه في مقابل 
كثير م��ن الناس الملتزمي��ن هناك من مازال يستس��هل هذا الوباء، 
ويتعامل معه بأسلوب »المقامرة«، فااللتزام باإلجراءات واالحترازات 

ليس مطبقًا حتى في أبسط صوره. 
مث��ال ذلك ما أعلنته أم��س وزارة الداخلية عن المخالفات المرصودة 
بشأن »ارتداء الكمامات« في األماكن العامة، وهي إحدى االشتراطات 
الملزمة التي أعلنت عنها اللجنة التنسيقية برئاسة سمو ولي العهد، 

والتي حددت مقابل اإلخالل بها غرامة مالية. 
ع��دد المخالفين منذ بدء تطبيق إلزامي��ة ارتداء الكمامات بلغ 4735 
مخالفًا، وهو عدد ال يفترض أن نصل إليه طالما أننا »مجتمع واعي« 
في تصرفاته وس��لوكياته، ما يكش��ف أن هناك بالفع��ل تهاونًا لدى 
البع��ض. لربما نحتاج إل��ى »رفع مبلغ« المخالفة حت��ى يلتزم هؤالء 
المتس��اهلين! واهلل ليست ش��جاعة أبدًا حينما يقول لك أحدهم: »لن 

أرتدي الكمامة، ولست خائفًا من كورونا«!!!
يحصل هذا في وقت تشير فيه األرقام واإلحصائيات الرسمية الصادرة 
أن البحرين اس��توردت مئات اآلالف من األقنعة الواقية بلغت قيمتها 
قرابة 11 مليونًا في ش��هرين فقط، بينما اس��توردت في ش��هر مايو 
فقط كمامات طبية ولوازم للوقاية بلغت قيمتها أكثر من 5 ماليين 

دينار. 
كل هذه األرق��ام والمبالغ تبلغ حجم الصرف واإلنفاق على توفير هذه 
األدوات الوقائي��ة، بالتال��ي مقابله��ا الب��د من التزام الن��اس، أقلها 
لحماية أنفس��هم وتقليل نس��بة تعرضهم للخطر، إذ التهاون يعني 
إرهاق كاهل الدول��ة أكثر في عملية توفير المس��تلزمات الضرورية، 
وكذل��ك إرهاقها بش��أن الممارس��ات الطبي��ة الموجه��ة للمصابين 
والمخالطين، وأيضًا زيادة األرقام بالنسبة لإلصابات وحتى الوفيات. 
ف��ي وقت تحاول في��ه الدولة أن تس��تعيد عديدًا م��ن جوانب الحياة 
االعتيادية، فإن هذه النماذج م��ن الالمباالة وعدم االكتراث من قبل 
البع��ض، إنما هي عوائق تعطل أية توجهات إلعادة النمط الس��ابق 
في أس��رع وق��ت، وكذلك هي عوائ��ق تعرقل حتى عملي��ات التعافي 

االقتصادي والتجاري. 
فقط عملية االلتزام بلبس الكمامات الطبية ل�»الحماية الش��خصية« 
وع��دد المخالف��ات التي رصدت، تكفي لتبين وجود ش��ريحة ليس��ت 
بقليلة مازالت لم تس��توعب خطورة الته��اون مع مثل هذا الفيروس 

سريع االنتشار.



المنامة - بنا

أكـــدت رئيـــس جمعيـــة األطبـــاء البحرينيـــة غـــادة 
القاســـم، أن مباركـــة رئيس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير خليفة بن ســـلمان آل خليفة، اعتماد 
يـــوم للطبيـــب البحريني فـــي أول أربعاء من شـــهر 
نوفمبـــر كل عـــام، وتخصيص جائزة باســـم ســـموه 
لتكريم األطبـــاء البحرينيين المتميزين في البحث 
العالجي والطبي، أوجدت حالة من الفرحة الغامرة 

فى كافة األوساط الطبية.
وأعربـــت فـــى مداخلة لها لبرنامـــج “مجتمع واعي” 
علـــى تلفزيـــون البحرين مســـاء أمس، عن شـــكرها 
للقيادة الرشـــيدة وعلى رأسها عاهل البالد صاحب 
الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، ورئيس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي األميـــر خليفة بن 
ســـلمان آل خليفة، وولي العهـــد نائب القائد األعلى 
الـــوزراء صاحـــب  لرئيـــس مجلـــس  النائـــب األول 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفة 
علـــى دعمهـــم الكبيـــر للقطـــاع الصحي فـــي مملكة 

البحرين.
وقالـــت إن جميـــع األطبـــاء البحرينييـــن كانـــوا في 
رئيـــس  الملكـــي  الســـمو  مبـــادرة صاحـــب  انتظـــار 
الـــوزراء صاحب الدعم األكبـــر والالمحدود لجميع 
القطاعـــات فـــى مملكـــة البحريـــن خاصـــة القطـــاع 
الصحـــي، وأكـــدت أن لســـموه دورا كبيرا فى كل ما 

تحقق لألطباء من تكريم وتقدير مجتمعي.

وأضافـــت أن تخصيـــص يـــوم لالحتفـــال بالطبيب 
البحرينـــي أكبر حافز لألســـرة الطبيـــة فى البحرين 
ودفعهـــا لبـــذل كل مـــا فـــى وســـعها للحصـــول على 
شرف الفوز بهذه الجائزة التي تحمل اسم صاحب 
الســـمو الملكـــي رئيس الوزراء وتهـــدف إلى تكريم 

األطباء البحرينيين المتميزين.
ونوهـــت بـــأن تخصيـــص جائزة باســـم ســـموه تعد 
بمثابـــة الحافـــز لبـــذل المزيد مـــن الجهـــد والعطاء 
والتنافس الشريف بين الجميع فى تطوير األبحاث 
الطبية التى تشـــجعها وتدعمها جمعية األطباء لما 
لهـــا من تأثير إيجابي علـــى تطوير القطاع الصحي 
واالرتقـــاء بمســـتوى العامليـــن في مهنـــة الطب بما 

يعود بالنفع على مملكة البحرين وشعبها.
ومن جانبه، توجه الكاتب الصحفى هشـــام الزياني 
بالشـــكر والتقديـــر لرئيـــس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر خليفة بـــن ســـلمان آل خليفة، على 
مباركـــة ســـموه باعتمـــاد يـــوم للطبيـــب البحرينـــي 

وتخصيـــص جائـــزة تحمـــل اســـم ســـموه لتكريـــم 
البحـــث  فـــي  المتميزيـــن  البحرينييـــن  األطبـــاء 
“فـــى  فـــى مداخلـــة  والطبـــي، وأضـــاف  العالجـــي 
البرنامـــج التلفزيوني” أن تلك المبادرة الكريمة من 
لدن ســـموه تأتي تجســـيدا لمشـــاعر المجتمع تجاه 
العامليـــن فى هـــذا القطـــاع الحيوي، وأنهـــا مبادرة 
كان البـــد منهـــا لمـــا يقدمـــوه األطبـــاء مـــن خدمات 

جليلة.
وقال: “إن الجميع فـــى البحرين يجتهدون لتقديم 
بالوطـــن،  االرتقـــاء  فـــى  تســـهم  جليلـــة  خدمـــات 
والبحريـــن تقدر دائمـــا أبناءها من خالل تخصيص 
الجوائز التقديرية والتشجيعية بما يسهم فى بذل 

مزيد من الجهد والعطاء العمل”.
وأعرب عن شـــكره للطواقم الطبيـــة الذين يعملون 
فـــى ظل أزمـــة فيـــروس كورونا ويواصلـــون الليل 
بالنهـــار مـــن أجـــل ســـالمة المجتمـــع، وقـــال إنهـــم 
يســـتحقون كل التقديـــر واإلمتنان علـــى خدماتهم 

الجليلـــة مـــن أجل الوصـــول بالبحرين إلـــى منطقة 
األمان الصحي.

وبدورهـــا، قالـــت عضـــو مجلـــس الشـــورى طبيبـــة 
األســـنان ابتســـام الدالل إن مباركة صاحب الســـمو 
الملكـــي األمير خليفة بن ســـلمان آل خليفة اعتماد 
كيـــوم  عـــام  كل  نوفمبـــر  شـــهر  مـــن  أربعـــاء  أول 
مخصـــص للطبيـــب البحرينـــي وتخصيـــص جائزة 
باســـم سموه لتكريم األطباء المتميزين في البحث 
العلمـــي العالجـــي والطبـــي، أثلجـــت صـــدور الكادر 
الطبـــي، وأكـــدت أنهـــا بمثابة وقفة وطنيـــة بامتياز 

لتقدير وتكريم الكادر الطبي الذي عمل منذ فبراير 
الماضـــي مع بداية انتشـــار فيروس كورونا بشـــكل 

استثنائي فى جميع المؤسسات الطبية.
ونوهت “فى البرنامج “ إلى أن األطباء البحرينيين 
كانـــوا فـــى الصفـــوف األماميـــة لمواجهـــة جائحـــة 
فيـــروس كورونـــا وذلك ليـــس بجديد علـــى الكادر 
الطبـــي فـــي البحريـــن المعـــروف بمواقفـــه وتميزه 
المهني، وأكدت أن األطباء كانوا فى حاجة لمبادرة 
صاحب الســـمو الملكي رئيس الوزراء، والتى تمثل 

رؤية ثاقبة للحكومة الموقرة برئاسة سموه.
وقالـــت : “تعجز الكلمات عن شـــكر صاحب الســـمو 
الملكـــي رئيس الـــوزراء على هـــذه المبـــادرة وتلك 
الجائـــزة التى جاءت فى وقـــت بالغ األهمية لما لها 
مـــن تأثير معنـــوى كبير على نفـــوس األطباء وهى 
بمثابـــة رد الجميل لهؤالء األطبـــاء الذين يضحون 
بأنفســـهم ويتصـــدرون الصفوف دفاًعا عن ســـالمة 
الجميـــع”، وأضافـــت: “إن ثقافـــة التكريـــم ليســـت 
بغريبـــة على صاحب الســـمو الملكي رئيس الوزراء 
الـــذى دومـــا يحرص علـــى تكريم أبنائـــه وبناته من 

المواطنين فى مختلف المجاالت: .
ورأت أن جائـــزة صاحـــب الســـمو الملكـــي رئيـــس 
الوزراء لألطبـــاء البحرينيين المتميزين تصب فى 
تطويـــر منظومة البحـــث العلمـــي بالمملكة وتوفير 
بيئـــة بحثيـــة مناســـبة لتطوير القطـــاع الصحي بما 

يعزز من قدرات البحرين صحيا.

سمو رئيس الوزراء

رئيس األطباء: جائزة ســمو رئيس الوزراء حافز للتنافس الشــريف  فى تطوير األبحاث الطبية

يوم الطبيب البحريني أوجد حالة من الفرحة الغامرة في أوساطنا

المنامة - وزارة الخارجية

تلقى وزير الخارجية عبداللطيف الزياني، أمس، اتصااًل هاتفًيا من 
وزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري.

وتم أثناء االتصال اســـتعراض مســـار العالقـــات األخوية الوطيدة 
بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، مشـــيدين بالمستوى 
المتميـــز الذي تشـــهده تلـــك العالقات بيـــن البلدين والشـــعبين من 
تطور ونماء على مختلف المســـتويات، في ظل توجيهات قيادتي 

البلدين.
وجـــرى أثنـــاء االتصال، تبادل وجهات النظر حـــول آخر التطورات 
القضايـــا ذات  أبـــرز  والمســـتجدات اإلقليميـــة، والتباحـــث حـــول 
االهتمـــام المشـــترك، وســـبل تعزيـــز التعـــاون والتنســـيق المشـــترك 
في كل ما من شـــأنه خدمـــة المصالح المشـــتركة وتعزيز التضامن 

العربي.

مباحثات بحرينية مصرية بشأن تطورات األوضاع
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المنامة - بنا

البحرين تهنئ سيشل بالعيد الوطني

الملك  الجاللة  صــاحــب  الــبــالد  عــاهــل  بعث 
حمد بن عيسى آل خليفة ورئيس الوزراء 
بن  خليفة  األمــيــر  الملكي  السمو  صــاحــب 
القائد  نائب  العهد  وولي  خليفة  آل  سلمان 
األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
بن  سلمان  األمــيــر  الملكي  السمو  صــاحــب 
رئيس  إلــى  تهنئة  برقيات  خليفة،  آل  حمد 
جمهورية سيشـل داني فور، وذلك بمناسبة 
رئيس  وبعث  لبالده.  الوطني  العيد  ذكــرى 
الـــــوزراء وســمــو ولـــي الــعــهــد نــائــب الــقــائــد 
األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
نائب رئيس  إلى  تهنئتين مماثلتين  برقيتي 

جمهورية سيشل فينسنت ميريتون.

صـــدر عن عاهـــل البالد صاحـــب الجاللـــة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة أمـــر ملكـــي رقـــم )23( لســـنة 
2020 بشـــأن تعييـــن ممثلـــي مملكـــة البحريـــن فـــي 
الهيئة االستشـــارية للمجلس األعلى لمجلس التعاون 
لـــدول الخليـــج العربيـــة.  ونصـــت المـــادة األولى من 
األمـــر الملكي: يعيـــن أعضاء في الهيئة االستشـــارية 
للمجلـــس األعلـــى لمجلـــس التعـــاون لـــدول الخليـــج 

العربية كل من: الشـــيخة مريم بنت حسن آل خليفة، 
ناصر يوســـف العمادي، الســـيد علي عبدهللا العرادي، 
الـــذوادي وأحمـــد صبـــاح  الدكتـــور عبـــدهللا خليفـــة 
السلوم. وتكون مدة عضويتهم في الهيئة 3 سنوات. 
وجاء في المادة الثانية من األمر الملكي: على رئيس 
مجلـــس الوزراء تنفيـــذ أمرنا هذا، ويعمـــل به اعتبارا 

من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

المنامة - بنا

أمر ملكي بتعيين ممثلي البحرين 
في “استشارية التعاون”

جاللة الملك

الزياني: الجميع 
يجتهدون لتقديم 

خدمات جليلة تسهم 
فى االرتقاء بالوطن

الدالل:  تأثير معنوى 
كبير على نفوس 

األطباء وبمثابة رد 
الجميل لهم

المنامة - بنا

اســـتقبل نائـــب رئيـــس مجلـــس 
الشـــيخ محمـــد  ســـمو  الـــوزراء 
بـــن مبـــارك آل خليفـــة بمكتبـــه 
المحامـــي  القضيبيـــة،  بقصـــر 
حاتم الزعبي الذي أهدى سموه 
نســـخة من مذكراته في الكتاب 
الذي أعده تحـــت عنوان “قصة 
إرادة وعزم وأمل” والذي يروي 
ومراحلهـــا  حياتـــه  قصـــة  فيـــه 
منهـــا  الخاصـــة  المختلفـــة 
والمهنية، وتجاربه وخبراته في 
المحاماة واالستشارات  مزاولة 
والقطاعيـــن  القانونيـــة، 

االقتصادي والمالي.
وخالل اللقاء، أعـــرب المحامي 
الشـــكر  عـــن  الزعبـــي  حاتـــم 

والتقديـــر للبحريـــن، ولمـــا لقيه 
مـــن  وشـــعبها  قيادتهـــا  مـــن 
حفـــاوة وترحاب جعلت منها له 
ولعائلته موطنًا إلقامته ومركزًا 
لممارســـته أعماله االستشـــارية 

والقانونية.
هنـــأ  ترحيبـــه  معـــرض  وفـــي   
ســـمو الشـــيخ محمد بـــن مبارك 
حاتـــم  المحامـــي  خليفـــة  ال 
الزعبـــي علـــى ما تضمنـــه كتاب 
تقديـــره  عـــن  معربـــًا  مذكراتـــه 
حققـــه  ومـــا  حياتـــه  لمســـيرة 
خاللهـــا مـــن نجاحـــات، مشـــيدًا 
ســـموه بإســـهاماته فـــي تطويـــر 
المحاماة واالستشـــارات  مهنـــة 

القانونية.

محمد بن مبارك يشيد بكتاب المحامي حاتم الزعبي

دعم الغارمين ممن صدرت بحقهم أحكام قضائية

توسيع قنوات التواصل بين “العمل” و“النواب”

ناصــر بــن حمد يوجه لتنســيق التعــاون بين “فينا خيــر” و“الداخليــة” و“العدل”

أصـــدر ممثـــل جاللـــة الملـــك لألعمال اإلنســـانية وشـــؤون 
الشـــباب مستشـــار األمـــن الوطنـــي رئيـــس مجلـــس أمناء 
المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية سمو الشيخ ناصر بن 
حمد آل خليفة، توجيهات ســـموه الكريمة للجنة التنسيق 
والمتابعـــة لحملـــة فينا خيـــر المعنية بتوزيع المســـاعدات 
لدعـــم الغارمين ممـــن صدرت بحقهم أحـــكام قضائية من 
المعسرين والمتعثرين ضمن مشروع فاعل خير بالتعاون 
مـــع وزراة الداخليـــة ووزارة العدل والشـــؤون اإلســـالمية 

واألوقاف.
وصرح ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن حمد آل خليفـــة بأنه يأتي 
هـــذا التوجيه لدعم المواطنين البحرينيين الغارمين ممن 
صدرت بحقهم أحكام قضائية من المعسرين والمتعثرين، 
وذلـــك اقتـــداء وتقديـــرا واعتـــزازا بالمواقـــف والمبادرات 
اإلنســـانية لعاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة والجهـــود الكريمـــة من قبـــل الحكومة 
بقيـــادة رئيـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
خليفة بن سلمان آل خليفة، وتماشيا مع الجهود الوطنية 
لــــ “فريق البحريـــن” بقيادة ولي العهد نائـــب القائد األعلى 
النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكـــي األمير ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة، والتـــي تلقى 
تقديـــرا وتجاوبـــا مجتمعيا كبيـــرا، ضمن الجهـــود الكبيرة 
للحـــد من انتشـــار فيروس كورونـــا، والنجـــاح الباهر الذي 
حققتـــه الحملـــة الوطنيـــة “فينا خيـــر” ومراعـــاة للظروف 
الذيـــن  الغارميـــن  البحرينييـــن  للمواطنيـــن  اإلنســـانية 
اضطرتهـــم الظـــروف للوصـــول إلـــى وضـــع مؤســـف رغما 
عـــن إرادتهم، ومن منطلق الحـــرص المخلص على إدخال 

الفرحة والبهجة على قلوبهم وقلوب أسرهم.

مـــن جانبه، تقدم األمين العام للمؤسســـة الملكية لألعمال 
اإلنســـانية رئيس لجنة تنســـيق الجهود والمتابعة المعنية 
مصطفى الســـيد بتوزيع المســـاعدات في الحملة الوطنية 
فينا خير بخالص الشـــكر والتقدير إلى ســـمو الشيخ ناصر 
بـــن حمـــد آل خليفة علـــى هذه اللفتـــة اإلنســـانية الكريمة 
مـــن ســـموه تجاه فئـــة مهمة مـــن المواطنيـــن البحرينيين 
مـــن  أحـــكام قضائيـــة  بحقهـــم  ممـــن صـــدرت  الغارميـــن 
المعســـرين والمتعثريـــن، حيـــث تعكس هـــذه التوجيهات 
الـــدور اإلنســـاني الكبير الذي يقوم به ســـمو الشـــيخ ناصر 
انطالقـــا مـــن المهـــام التـــي يضطلـــع بهـــا ســـموه كممثـــل 
لجاللـــة الملك لألعمال اإلنســـانية وكرئيس لمجلس أمناء 
المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية، والتي يقودها سموه 
بـــكل كفـــاءة واقتدار، ولتجســـد حـــرص ســـموه المخلص 
على ضـــرورة توجيـــه مســـاهمات المواطنيـــن والمقيمين 

في حملة فينا خير إلى مســـتحقيها من أصحاب الحاالت 
اإلنســـانية والمتضررين جراء األوضـــاع الراهنة والعاجلة 
في ظل ما يمر به العالم أجمع من ظروف استثنائية غير 

مسبوقة.
ـــن الســـيد أنه بناء علـــى هذه التوجيهـــات الكريمة من  وبيَّ
قبل ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة، تم التنســـيق 
مـــع وزراة الداخليـــة ووزارة العدل والشـــؤون اإلســـالمية 
واألوقاف، حيث تم تخصيص مبلغ وقدره 330 ألف دينار 
من مساهمات الحملة الوطنية “فينا خير” لصالح مشروع 
فاعل خير الـــذي أطلقته وزارة الداخلية لتمكين أصحاب 
األيادي البيضاء من التبرع بمبالغ مالية لصالح المعسرين 
والمتعثريـــن، ممـــن صـــدرت بحقهـــم أحـــكام قضائية بعد 
والمتعثريـــن  المعســـرين  المحكوميـــن  أوضـــاع  دراســـة 
وإدراجهم في البرنامج بحســـب الضوابط واالشـــتراطات 
لمســـتحقيها بعـــد التدقيق على هذه الحـــاالت والتأكد من 

توافر االشتراطات الالزمة في هذا الشأن.
وقال السيد إن هذا الدعم يأتي ضمن المرحلة الثالثة من 
لجنة التنســـيق والمتابعة لحملة فينا خير المعنية بتوزيع 
المســـاعدات، حيـــث اعتمـــد ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد 
آل خليفـــة حزمـــة من المشـــاريع التي تصـــب في مصلحة 
المواطنيـــن والمتضرريـــن مـــن جائحـــة كورنـــا بميزانيـــة 
قدرهـــا 17,43 مليون دينار تشـــمل دعم الفئات المحتاجة 
واألســـر المنتجـــة وأصحـــاب األعمال غير المســـجلين في 
نظـــام التأمينـــات وتوفيـــر حواســـيب آليـــة للطـــالب مـــن 
األســـر المحتاجة، والمســـاهمة في تعقيـــم وتطهير المدن 
والقرى، وتوفير ســـالل غذائية ضمن مشروع غذاؤك في 
بيتك، ودراســـة إنشاء مركز لدراسة وعالج األوبئة ودعم 

البرمجيات وتقنيات التعلم عن ُبعد ودعم الغارمين.

التقى وزير العمل والتنميـــة االجتماعية، جميل حميدان، 
عضو مجلس النواب هشـــام العشـــيري، وذلـــك في مكتبه 
بالـــوزارة، وبحـــث معـــه عـــددا مـــن المواضيـــع المتصلـــة 
بالخدمات التي تقدمها الوزارة، ودور الســـلطة التشريعية 
في تعزيـــز القوانين والتشـــريعات العماليـــة واالجتماعية 
الهادفة إلى تقديم أفضل الخدمات لجميع فئات وشرائح 

المجتمع. 

وأشاد حميدان بمستوى التعاون بين السلطتين التنفيذية 
والتشـــريعية، مشـــيرًا فـــي هذا الســـياق إلى أهميـــة تعزيز 
قنوات التواصل بين أعضاء مجلس النواب ووزارة العمل 
والتنميـــة االجتماعيـــة، في ظل حرص الـــوزارة على فتح 
أبوابهـــا لبحـــث القضايا التـــي تهم المواطنيـــن، مؤكدًا في 
الوقـــت ذاته على أهميـــة اطالع النواب علـــى االجراءات 
التي تتخذها الوزارة بكل شفافية في هذا الظرف الراهن 
التي يعيشـــه العالم بسبب انتشـــار مرض فيروس كورونا 

)كوفيد 19-(، ومواجهة التحديات الناجمة عنه في سوق 
العمل.

من جانبه، نوه النائب العشيري بالتعاون القائم بين وزارة 
العمل والتنمية االجتماعية ومجلس النواب، الفتًا إلى أن 
ذلك انعكـــس ايجابًا على التشـــريعات الوطنية والقوانين 
التـــي يصدرهـــا المجلس بما يســـهل من مهـــام الوزارة في 
تنفيذ خطـــط ومبادرات توظيف المواطنين في منشـــآت 

القطاع الخاص وتعزيز برامج الرعاية االجتماعية<

سمو الشيخ ناصر بن حمد

ضاحية السيف - المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية



أكـــد وكيـــل وزارة الصحـــة عضـــو الفريـــق الوطنـــي 
الطبي للتصدي لفيـــروس كورونا )كوفيد19-( وليد 
المانع أهمية التزام الفرد بمســـؤوليته لحفظ نفســـه 
وكافة أفراد المجتمع؛ كونه يمثل حائط الصد األول 

ضد الفيروس عبر اتباعه اإلجراءات الوقائية.
وأشـــار المانـــع إلـــى أن وزارة الصحـــة تتابـــع كافـــة 
المؤشـــرات ذات العالقـــة بالفيـــروس، والتـــي علـــى 
إثرهـــا يتم اتخـــاذ ما يلزم من إجـــراءات احترازية، 
مؤكـــًدا أن الجهات المختصة لـــن تتوانى في اتخاذ 
اإلجـــراءات القانونيـــة حيـــال المحـــالت المخالفـــة 

لإلجراءات االحترازية الصادرة.
جاء ذلك خالل المؤتمر الصحفي الذي عقده الفريق 
الوطنـــي للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا )كوفيـــد19-( 
ظهـــر أمـــس في مركـــز ولي العهـــد للبحـــوث الطبية 
والتدريب بالمستشـــفى العسكري للحديث عن آخر 

مستجدات فيروس كورونا.
ونـــوه المانع بوجـــود العديد من النمـــاذج والقصص 
الناجحـــة مـــن )فريـــق البحرين( ممن حولـــوا تحدي 
الفيروس إلى فرصة للتطوير والتحســـين، وأطلقوا 
العديد من المبادرات واألفكار اإلبداعية التي تصب 
في سياق دعم الجهود الوطنية، متمنيا من الجميع 
االلتـــزام بالمســـؤولية وعدم التهاون في استشـــعار 

خطر الفيروس.
وحـــول مـــا تـــم اإلعالن عنـــه بشـــأن مراســـم العزاء 
لإلجـــراءات  اســـتنادا  وذلـــك  الجنائـــز  وتشـــييع 
االحترازيـــة الصـــادرة عـــن الفريـــق الوطنـــي الطبي 
للتصـــدي لفيروس كورونا، لفـــت المانع إلى ضرورة 
اقتصار تشـــييع الجنائز على األقارب فقط، واتخاذ 
االحتياطـــات الوقائية المتمثلـــة في لبس الكمامات 
والقفـــازات، وتـــرك مســـافة آمنـــة بيـــن المشـــيعين، 
وعدم المصافحة أو المعانقة، واستقبال العزاء عبر 

وسائل التواصل االجتماعي.
وأضـــاف وكيـــل وزارة الصحة أنه بنـــاًء على عرض 
وزارة شؤون الشـــباب والرياضة وتوصيات الفريق 
الوطنـــي الطبي للتصـــدي لفيـــروس كورونا وافقت 
اللجنـــة التنســـيقية برئاســـة ولي العهد نائـــب القائد 
الـــوزراء  مجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب  األعلـــى 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفة على الســـماح بالتدريب الداخلي والخارجي 
للرياضيين المحترفيـــن والمنتخبات الوطنية وفق 
التعليمـــات المعتمـــدة، والســـماح أيضـــا باســـتئناف 
الدوريات المحليـــة بحلول منتصف يوليو من دون 
الجماهير، مؤكًدا المساعي الحثيثة المبذولة ضمن 
الحملـــة الوطنيـــة لمكافحة فيـــروس كورونا لزيادة 
الوعـــي بين أفـــراد المجتمع جميعا، وترســـيخ طرق 

وسبل الوقاية من الفيروس.
وأعـــرب المانـــع عـــن شـــكره لـــوزارة الخارجية على 
جهودها وتنسيقها المستمر مع السفارات المختلفة 
في مملكة البحرين، حيث أبدت الســـفارات تجاوبا 
فعاال فـــي توعية جالياتها باإلجـــراءات االحترازية 
والتدابيـــر الوقائيـــة الصـــادرة بالتعاون مـــع الحملة 
الوطنيـــة لمكافحة فيروس كورونا، مشـــيًرا إلى أن 
كافـــة الجهـــود الوطنية مســـتمرة للتصدي لفيروس 
كورونـــا والتعامـــل بكفـــاءة ومرونـــة عاليتيـــن مـــع 

مختلف المستجدات.

وأشـــار المانع إلى أن نســـبة المتعافين بلغت 70.45 
% مـــن الحـــاالت القائمـــة، فـــي حيـــن بلغـــت نســـبة 
الوفيـــات 0.24 % مـــن الحاالت القائمـــة، كما بلغت 
الطاقـــة االســـتيعابية لمراكـــز العزل والعـــالج 8170 
ســـريًرا يبلـــغ اإلشـــغال، منهـــا 3922 ســـريًرا، كما أن 
1718 مـــن الحـــاالت القائمـــة يتـــم تطبيـــق العـــزل 
الصحي المنزلي االختياري عليها وذلك لعدم ظهور 
األعراض عليها وتطابقها مع الشروط المحددة لهذا 
النوع من العزل، في حين تبلغ الطاقة االســـتيعابية 

لمراكز الحجر الصحي. 
المعديـــة  األمـــراض  استشـــاري  أكـــد  جهتـــه،  مـــن 
الوطنـــي  الفريـــق  العســـكري وعضـــو  بالمستشـــفى 
للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا المقـــدم طبيـــب منـــاف 
القحطاني أهمية االلتزام بكافة التعليمات الصادرة 
من الجهات المعنية بما يحفظ صحة وسالمة كافة 

أفراد المجتمع.
وأشـــار القحطاني إلـــى أنه ومع زيـــادة الفحوصات 
المختبريـــة، ازدادت أعـــداد المخالطيـــن حتـــى تـــم 
فحـــص أكثـــر مـــن 60 ألـــف شـــخص تـــم االشـــتباه 
معرًبـــا  اليـــوم،  إلـــى  قائمـــة  لحـــاالت  بمخالطتهـــم 
عـــن شـــكره للفريـــق القائـــم علـــى آلية تفاصيـــل أثر 
المخالطيـــن علـــى جهودهم التـــي لهـــا دور بارز في 

الحد من انتشار الفيروس.
وأضـــاف أن مملكـــة البحريـــن كبقيـــة الـــدول بدأت 
مبكـــًرا تجاربهـــا الســـريرية للقضاء علـــى الفيروس 
الـــذي اجتـــاح العالـــم، وأن المملكـــة مســـتمرة فـــي 
مواصلـــة جهودهـــا لتطويـــر بروتوكولهـــا العالجـــي، 
بيـــن  حيـــث  المتعافيـــن،  ببالزمـــا  العـــالج  وبـــدأت 
القحطاني أنه في أبريل الماضي تم تشـــكيل فريق 
لتنفيذ البحوث السريرية المتعلقة بفيروس كورونا 
برئاســـة قائد الخدمات الطبية الملكية بالمستشفى 
العســـكري اللـــواء الشـــيخ خالد بن علـــي آل خليفة، 
وتـــم فتـــح بـــاب التبـــرع بالبالزمـــا فـــي بنـــك الـــدم 
بالمستشفى العســـكري، حيث تم استقبال أكثر من 

200 شخص متعاٍف ممن تنطبق عليهم الشروط.
وقـــال القحطاني إن فلســـفة العالج تقـــوم على أنه 
عندما يصاب جســـم اإلنســـان بأي مرض فيروســـي 
ومن ضمنهـــا فيروس كورونا، فـــإن الجهاز المناعي 
في الجســـم يقوم بتكوين أجســـام مضادة للمرض، 
والتـــي بدورهـــا تســـاعد الجســـم فـــي التغلـــب على 
الفيـــروس والتعافـــي مـــن المـــرض، وتتواجـــد هذه 
األجســـام المضادة في أحد مكونات الدم األساسية 
ويســـمى البالزمـــا وذلـــك خـــالل فتـــرة التعافي من 

المرض ولذلك يطلق عليها بالزما النقاهة.
أوضـــح  النقاهـــة،  ببالزمـــا  التبـــرع  آليـــة  وحـــول 
القحطانـــي أن المتعافـــي يقـــوم بالتبـــرع االعتيادي 
للدم، والذي يســـتغرق نحـــو 10 دقائق، ويتم بعدها 
توزيع بالزمـــا النقاهة المتبرع بها على جميع مراكز 
العـــزل والعالج للحـــاالت القائمة، مؤكـــًدا أن التبرع 
بالـــدم أو البالزمـــا ال يقلـــل بأي شـــكل من األشـــكال 
مـــن المناعة الشـــخصية ضد الفيروس، الســـيما في 
احتفـــاظ الجســـم على نســـبة جيـــدة من األجســـام 

المضادة المتكونة.
أما بالنســـبة للشـــروط الواجب توافرها في المتبرع 
ببالزمـــا النقاهـــة، فأوضـــح القحطاني أن الشـــروط 
تتمثـــل فـــي أن المتبـــرع بالـــدم قـــد ســـبق إصابتـــه 
بفيـــروس كورونـــا، وأن يتمتع بصحـــة جيدة تؤهله 

الصحـــي  الحجـــر  مـــن  واالنتهـــاء  بالـــدم،  للتبـــرع 
االحترازي من مدة ال تقل عن أسبوعين، وأن تكون 
نتيجـــة آخـــر مســـحة أنفية ســـلبية للفيـــروس، وأاّل 
يعانـــي المتبرع من أي أعراض فـــي الوقت الحالي، 
كما يمكن للرجال التبرع وكذلك النســـاء بشـــرط أن 
لم يســـبق لها الحمل قبـــل ذلك، إلى جانب أن يكون 
وزن المتبـــرع أكثر من 50 كـــج وعمره بين 21 و60 

عاما.
واجـــب  بالـــدم  التبـــرع  بـــأن  القحطانـــي  وأضـــاف 
وطنـــي، ونعول على كافـــة المتعافين من مواطنين 
ومقيمين؛ للمســـاهمة في هـــذا الواجب، كما وندعو 
الراغبيـــن بالتبرع التواصل مع قســـم التبـــرع بالدم 
بالخدمـــات الطبيـــة الملكيـــة لمزيد مـــن المعلومات، 
وأنه بتكاتف الجميع ودعمهم والتزامهم بمسؤولية 

سنتمكن من التصدي للفيروس.
مـــن جانبـــه، أعـــرب مدير مشـــروع التســـيير الذاتي 
للمستشـــفيات الحكومية بالمجلـــس األعلى للصحة 
المقـــدم طبيـــب أحمد محمـــد األنصاري عن شـــكره 
للمواطنيـــن والمقيميـــن علـــى ما يبدونه مـــن التزام 
بالســـلوكيات  والتقيـــد  االحترازيـــة  باإلجـــراءات 
الصحية خالل الفتـــرة الماضية، وإلى كافة الكوادر 
العاملـــة فـــي المياديـــن الســـيما الصحيـــة واألمنيـــة 
والخدميـــة والصحافـــة والتـــي تعمـــل علـــى مـــدار 

الساعة لخدمة الوطن والمواطنين والُمقيمين.
التباعـــد  التقيـــد بتدابيـــر  وأكـــد األنصـــاري أهميـــة 
االجتماعي بالوقت الحالي عبر ترك مســـافة ال تقل 
عـــن متريـــن بين كل شـــخص وآخـــر، والتقيد بكافة 
فـــي  الرســـمية  الجهـــات  الصـــادرة مـــن  التعليمـــات 

المملكة ليعود الوضع كما كان عليه وأفضل.
واســـتعرض األنصاري المؤشـــرات المتعلقة بقياس 
انتشـــار الفيروس في المجتمع، إذ إن هناك خمســـة 
مؤشرات يتم االعتماد عليها أولها الوقت المستغرق 
المعاييـــر  إن  الحـــاالت، حيـــث  لمضاعفـــة إجمالـــي 
الدوليـــة أكدت أهمية عـــدم تضاعف أعداد الحاالت 
القائمـــة خـــالل مدة تســـتغرق أقـــل من أســـبوعين، 
إذ إنـــه عندمـــا تكون المـــدة أقل من ذلـــك، فإن ذلك 
يعد أمرا ســـلبيا، وأن انتشـــار فيروس كورونا أسرع 
مـــن المتوســـط الطبيعـــي الـــذي يبلغ أســـبوعين في 
مضاعفـــة الحاالت، كمـــا أن مدة الوقت المســـتغرق 
لمضاعفـــة الحاالت بين المواطنين خالل الشـــهرين 
الماضييـــن تراوحـــت بيـــن 27 يومـــا إلـــى 11 يوما، 
مشـــيرا إلـــى أنه فـــي 13 يونيو الماضـــي بلغ الوقت 
المســـتغرق لتضاعف الحـــاالت 11 يوما مما يعكس 
انتشـــار متســـارع للفيروس بين المواطنين، ويعزى 
ذلك إلى عدم التقيد بالتدابير الوقائية واإلرشادات 

الموضوعة لحفظ سالمة الجميع.
ولفـــت إلـــى أن المؤشـــر الثانـــي هـــو لقيـــاس نســـبة 
بالحـــاالت  مقارنـــًة  الجديـــدة  القائمـــة  الحـــاالت 
المتعافية، حيث من الممكن أن تكون بدرجة واحٍد 
لواحـــد. أما فـــي حالة تزايد أعداد الحـــاالت القائمة 
بالنســـبة للحاالت المتعافية وتجاوزهـــا لعدد واحد 
لواحد، فإن ذلك يعكس االنتشار األوسع للفيروس، 
حيث تراوحت نســـبة الحاالت القائمة في األسبوع 
الماضـــي بالنســـبة للحـــاالت المتعافيـــة مـــا بين 0.8 
% إلـــى 1.6 %، وبنـــاًء علـــى ذلـــك ُينصـــح بااللتزام 
والحيطة والحذر واتباع جميع اإلجراءات الوقائية 
للتصـــدي لهـــذا الفيـــروس والتغلب عليه في أســـرع 

مدة ممكنة.
ونـــوه األنصـــاري بـــأن المؤشـــر الثالـــث هـــو معـــدل 
النتائـــج اإليجابيـــة مـــن إجمالـــي عـــدد الفحوصات 
اليوميـــة، والذي يعد أحد المعايير األساســـية أيضا 
هي نســـبة النتائـــج اإليجابية )أي الحـــاالت القائمة( 
مـــن إجمالـــي عـــدد الفحوصـــات، حيـــث يجـــب أال 
تتجاوز نســـبة الفحوصات اإليجابية أكثر من 5 % 
من العدد الكلي للفحوصات، حيث تراوحت نســـبة 
الفحوصات اإليجابية خالل األســـابيع الماضية من 
العـــدد الكلـــي للفحوصات فـــي المملكة مـــا بين 5.7 
% إلـــى 9 %، وهو ما يدل على ثبات في االنتشـــار 
االلتـــزام  وأهميـــة  الفرديـــة  بمســـؤوليتنا  ويذكرنـــا 
الكامـــل بالتعليمات لنتمكن مـــن التصدي للفيروس 

والحد من انتشاره.
وأضاف األنصاري أن المؤشر الرابع هو رقم التكاثر 
)R )t، والـــذي يعـــرف  الفـــوري التقديـــري، مجتمـــع 
بعدد األشـــخاص الذين يمكن أن يتعرضوا لإلصابة 
بالفيـــروس من حالة قائمة واحدة والعددR 1 يعني 
أن الشـــخص ينقـــل الفيـــروس لشـــخص آخـــر فقط، 
حيـــث تراوحـــت نســـبة معـــدل التكاثر الفـــوري في 
األســـبوع الماضي فـــي المملكة ما بيـــن 1.3 % إلى 
1.8 %، إذ إن النسبة يجب أن تكون أقل من 1 ليتم 
تجـــاوز هذا التحـــدي بنجاح، ولـــن يتحقق ذلك إلى 

من خالل التزام الجميع بالمسؤولية.
وأوضـــح األنصـــاري أن المؤشـــر الخامـــس يتعلـــق 
بالطاقـــة االســـتيعابية والطاقـــم الطبـــي، إذ إنـــه مع 
بقيـــادة  البحريـــن  لفريـــق  االســـتباقية  اإلجـــراءات 
ولي العهـــد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي بأنـــه تم 
توفير أســـّرة بعـــدد كاٍف في المستشـــفيات للعناية 
تـــم  حيـــث  القائمـــة،  الحـــاالت  الســـتقبال  وكذلـــك 
تجهيز الطاقة االســـتيعابية بالتـــوازي مع عدد كاف 
مـــن القـــوى العاملـــة المؤهلـــة إلدارة كافـــة الحاالت 

وعالجها ومتابعتها.
وأكد األنصاري أن الجميع على أتم االســـتعداد ألية 
إجـــراءات مســـتقبلية قد تتخذ بنـــاء على الظروف 
والمســـتجدات وأعداد الحاالت مســـتقبال، إذ يمكن 
التعامل مع 10,000 حالة قائمة في اليوم بناء على 

الجاهزية التي تم الوصول إليها.
وقـــال األنصاري إننـــا نمر بمرحلة مهمـــة جًدا، ولكن 
بوعـــي المواطنين والمقيمين يمكن الســـيطرة على 
هـــذه الجائحـــة وذلك مـــن خالل االلتزام المســـؤول 
والجـــاد وتحمل جزء مـــن المســـؤولية الملقاة على 

عاتقنا تجاه الوطن وأهله.
من جانب آخر، أكدت استشـــارية األمراض المعدية 
واألمراض الباطنية بمجمع الســـلمانية الطبي عضو 
الفريـــق الوطني الطبـــي للتصدي لفيـــروس كورونا 
االلتـــزام  ضـــرورة  الســـلمان،  جميلـــة  )كوفيـــد19-( 
بالمسؤولية الفردية والتقيد بالقرارات واإلجراءات 

االحترازية والتدابير الوقائية.
وأشـــارت إلـــى أن وزارة الصحـــة تواصـــل توســـيع 
نطاق وأعداد الفحوصـــات اليومية للوصول المبكر 
للحاالت القائمة، والعمل على عالج من يحتاج منها 
للعالج بما يســـهم بالتعافي في وقت أســـرع، حيث 
تـــم حتـــى اليـــوم إجراء أكثـــر مـــن 438 ألف فحص 

مختبري.
ونوهـــت الســـلمان بـــأن تعافـــي الكثير مـــن الحاالت 
القائمـــة بالفيـــروس يعـــود إلى تطبيـــق البروتوكول 
العالجـــي المتبـــع فـــي معالجـــة هـــذه الحـــاالت إلى 
جانـــب الرعايـــة الصحيـــة المســـتمرة التـــي تتلقاها 
الحـــاالت القائمـــة مـــا أدى إلـــى ســـرعة تعافيهـــا من 

الفيروس وخروجها من مراكز العزل والعالج.
واســـتعرضت الســـلمان الوضـــع الصحـــي للحـــاالت 
القائمـــة لفيـــروس كورونـــا )كوفيـــد 19(، حيـــث بلغ 
عدد الحـــاالت القائمة التي يتطلب وضعها الصحي 
تلقـــي العالج 133 حالة قائمـــة، منها 27 حالة تحت 
العنايـــة، و5613 حالـــة وضعهـــا مســـتقر مـــن العـــدد 
اإلجمالـــي للحـــاالت القائمـــة الـــذي بلـــغ 5640 حالة 
قائمة، في حيـــن تم تعافي 13866 حالة وخروجها 

من مراكز العزل والعالج.
وجـــددت الســـلمان التأكيـــد علـــى إلزاميـــة ارتـــداء 
الكمامـــات خارج المنزل فـــي كل األماكن واألوقات 
مـــا عدا أثنـــاء قيادة الســـيارة، وارتدائهـــا أيضا عند 
ممارســـة رياضة المشي واســـتثناء الرياضات التي 
تتطلـــب جهًدا بدنًيا شـــديًدا مثل الجري والســـباحة 
وركـــوب الدراجـــات الهوائيـــة، إلـــى جانـــب ارتـــداء 
الكمامـــات عنـــد مقابلـــة أشـــخاص لديهـــم أمـــراض 
وظروف صحية كامنة أو من كبار السن المعرضين 
أكثر للخطر داخل إطار األســـرة الواحدة، وااللتزام 

بمعايير التباعد االجتماعي.
فـــي  االســـتمرار  إلـــى ضـــرورة  الســـلمان  وأشـــارت 
االلتزام بغسل اليدين بالماء والصابون جيدا بشكل 
دوري، مـــع الحـــرص على اســـتخدام معقـــم اليدين، 
وتنظيف األســـطح واألشـــياء التي يتم استخدامها 
بشـــكل متكـــرر وتعقيمهـــا جيـــدًا بصـــورة دوريـــة، 
وتغطيـــة الفم عند الســـعال، والتخلص من المناديل 
المستخدمة بالطريقة الصحيحة، وتجنب لمس أي 
شخص يعاني الحمى أو السعال، وفي حال ظهرت 
األعراض على أي شـــخص عليه االتصال على 444 

واتباع التعليمات التي سوف تعطى إليه.

المنامة - بنا

انتشار متسارع لـ “كورونا” بين المواطنين لعدم التقيد باإلجراءات
ــة األزمـ إلدارة  ــة  ــام ت ــة  ــزي ــاه وج  ...%  9 اإليــجــابــيــة  لــلــفــحــوصــات  عــالــيــة  نــســبــة 
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المانع لـ “^”: نشكر سمو رئيس الوزراء لتكريمه الكوادر الطبية
فـــي رده علـــى ســـؤال لــــ “البالد“ حـــول تكريـــم رئيس الـــوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفة 
البحرينـــي  للطبيـــب  يـــوم  واعتمـــاد  البحرينييـــن،  األطبـــاء 
وتخصيص جائزة باســـمه، وتخصيص جائزة تميز لكل الكوادر 
الطبيـــة البحرينية، وألول مرة على مســـتوى الخليج والمنطقة 
والعالـــم، رفـــع وكيـــل وزارة الصحـــة وليـــد  المانع أســـمى آيات 
الشـــكر والتقديـــر والعرفان إلـــى صاحب الســـمو الملكي رئيس 
الـــوزراء بمناســـبة مبادرتـــه الكريمـــة التـــي قدمها لـــكل الكوادر 
الطبية البحرينية، معلنا أن 4 أطباء من المشاركين في المؤتمر 
الصحفي تملؤهم الفرحة والســـعادة بهذه المبادرة الكريمة من 
لـــدن ســـموه وبالجائـــزة المخصصة، مؤكـــدا أن جميـــع األطباء 
الزمالء، وفي مختلف مواقع العمل عبروا عن الســـعادة والفرح 

بهذه المكرمة السامية.
وأوضـــح المانع أن العامليـــن في الصفوف األوليـــة من الكوادر 
الطبيـــة والتمريضيـــة بلـــغ 2000 كادر، مؤكدا أهميـــة الخدمات 
المســـاندة األخـــرى، والتـــي ال تقـــل أهمية عـــن الكـــوادر الطبية 
والتمريضيـــة في الصفوف األولى مثل الصيدلة واألمن وعمال 
التنظيف ومقدمي الوجبات الذين ويبلغ عددهم كامال أكثر من 
3500 كادر، منوهـــا إلى وجود خطط مســـتقبلية لزيادة الطاقة 

االستيعابية، وســـيتم تفعيلها وقت الحاجة، حيث يتم تدريب 
وتوزيـــع الكـــوادر علـــى أماكن العـــزل والحجر والعـــالج إذا كان 
هناك أي زيادة في أعداد اإلصابات، مبينا تفاوت أعداد الكوادر 

بين أماكن العزل والحجر والعالج.
وحول الســـفر أشـــار وكيـــل وزارة الصحة إلى ان هنـــاك معايير 
ومقيـــاس رئيســـي لفتـــح مطـــار البحريـــن وهـــو ضمان ســـالمة 
الموجوديـــن فـــي البحرين، مشـــيرا إلى أن مطـــار البحرين يعد 
مـــن المطـــارات القليلـــة فـــي العالـــم التـــي اســـتمرت فـــي العمل 
فـــي الحـــاالت الطارئة، و وضعـــت بروتوكوالت لعـــزل الحاالت 

المصابة من القادمين، ومازالت تلك البروتوكوالت مطبقة .
وذكر المانع ، أن دراســـة تجرى بين الفريق الطبي مع المعنيين 
بـــوزارة المواصالت ومطـــار البحرين وطيـــران الخليج وكذلك 
وزارة الداخليـــة وجميـــع المعنييـــن لكيفية وضـــع بروتوكوالت 
تتناســـب عامـــة مـــع فتـــح المطـــار ، مشـــددا على أن إجـــراءات 

الفحص والعزل الزالت تطبق في المطار .
وفـــي رده على ســـؤال حول وجـــود تفرقة في العالج بالنســـبة 
للعمالـــة الوافدة ، شـــدد المانع على أن مملكـــة البحرين تتعامل 
مع  العمالة الوافدة تعامال إنسانيا،وحول  االدعاء بوضعهم في 
أماكـــن مزدحمة قـــال يجب التفريق بين أماكـــن العالج والعزل 
والحجـــر، مؤكدا ان كل هـــذه الخدمات الطبية من عالج وعزل 
وحجـــر تتطابق مع المعايير واالشـــتراطات الصحية ، وتخفف 

من التكدس الحاصل في أماكن سكنهم مشددا بأنه ال توجد أي 
تفرقة بين أي إنســـان يحتاج للرعاية والعالج بمملكة البحرين، 
مردفـــا أن وزارة الخارجيـــة بالبحريـــن تتواصـــل مع الســـفارات 
األجنبيـــة لتوفير التواصل المباشـــر مع مواطنيهـــم والتأكد من 
صحتهـــم وتوفير العالج لهم وحل أي مشـــكلة مباشـــرة، وعادة 
ما تقوم الســـفارات بمرافقة المعنيين بزيارة جالياتها واإلطالع 

على أوضاعهم.

األنصاري : البحرين األقل بالوفيات

وأشار ، مدير التدريب والتخطيط في المجلس االعلى للصحة 
، الدكتـــور أحمـــد االنصاري ، في رده على ســـؤال حول العالقة 
بيـــن تزايد حاالت الوفيـــات في البحرين وبـــدء موجة جديدة 
مـــن الفيـــروس فـــي العاصمة الصينيـــة ، إلى أن نســـبة الوفيات 
في البحرين تعتبر األقل مقارنة مع الدول المجاورة والعالمية، 

نافيا وجود عالقة مع ما حدث في الصين .

االستشارية السلمان: الطفرات قد ال تسبب الوفيات

وقالـــت استشـــارية االمـــراض المعديـــة فـــي مجمـــع الســـلمانية 
الطبـــي ، فـــي ردهـــا على ســـؤال حول العقـــار الروســـي ، وعقار 
جامعـــة أكســـفورد ، بالنســـبة للعقارين الروســـي وعقـــار جامعة 
أوكسفورد وخطة البحرين في االستفادة من الصفقات الطبية 

لهذه األدوية وشـــراء األدوية فأن البحرين بصدد شراء الدواء 
الروسي واستخدامه ، مؤكدة أن الدواء الروسي يكمن مفعوله 
فـــي المراحـــل األوليـــة للمـــرض للتقليل مـــن تطـــوره أو حدوث 
الوفيات ، مســـتعرضة تطور الفيروســـات بشـــكل عـــام ، منوهة 
أن التغيـــرات التـــي تمـــر بهـــا الفيروســـات وتـــؤدي الـــى حدوث 
بعـــض الطفـــرات عنـــد تكاثرهـــا وتلـــك الطفـــرات بعضهـــا كبيرة 
وبعضهـــا صغيـــرة ، مردفـــة ، وال يشـــترط في تلـــك الطفرات أن 
تكـــون أضعـــف فـــي نقل العـــدوى أو أكثـــر خطورة وتـــؤدي الى 
حصول وفيات ، موضحة ، إن الدراسات أثبتت وجود طفرات 
وتغيـــرات فـــي الفيروس لكنها لم تؤكـــد أن تلك الطفرات كانت 

سببا في زيادة الوفيات بسبب هذا التحور .
القحطاني: فصيلة الدم “ أو” األكثر حماية

بـــدوره، أكـــد ، عضـــو الفريـــق الوطنـــي منـــاف القحطانـــي أن 
الدراســـات العالميـــة أكدت أن مـــن يحملون فصيلة الـــدم “ أو “ 
هـــم أقل عرضـــة لإلصابة بفيروس كورونـــا “كوفيد 19“، مؤكدا 
أن البحـــث ال يـــزال جاريا حول تأكيد العالقة أو عدم تأكيدها ، 

مؤكدا أن العالج واحد لكل فصائل الدم.
وأشـــار القحطانـــي ، في رده عـــن مركز االتصـــاالت بالقول ، أن 
مركـــز االتصـــاالت 444 يتلقى عـــددا كبيرا جدا مـــن االتصاالت 
يتم الرد على 90 % منها فورا،ويتم تحويل 9 % فقط للجهات 

المختصة للرد السريع.

بدور المالكي

33 حالة تتطلب 
عالجا و27 في 
العناية و5613 
وضعهم مستقر

اقتصار تشييع 
الجنائز على 

األقارب وفق 
التدابير االحترازية

فحص أكثر 
من 60 ألف 

شخص مشتبه 
بمخالطتهم

استئناف الدوريات 
المحلية بحلول 

منتصف يوليو من 
دون جمهور

70.45 % نسبة 
المتعافين 

والوفيات بلغت 
 % 0.24

استقبال أكثر 
من 200 شخص 

متعاٍف  للتبرع 
بالبالزما



فواتير الكهرباء مرتفعة... والمالكي: الستمرار اإلعفاء
طالــب مواطنــون عبــر “البــاد” وزارة شــؤون الكهربــاء والمــاء بضــرورة تعديــل 
احتساب فاتورة األشهر الثاثة المعفاة بحيث يعتمد المعيار العادل والمناسب 

لاستهاك مراعاة لظروف المرحلة الراهنة.

وقـــال المواطنـــون إن اشـــتراط الوزارة 
أال يزيـــد معدل االســـتهالك عـــن فاتورة 
الشـــهر المماثـــل بالعـــام الماضـــي يعتبر 
احتماليـــات  ألن  عـــادل؛  غيـــر  معيـــارا 
زيادة فاتورة األشـــهر الثالثة المدعومة 
بالعـــام  نظيرتهـــا  مـــن  أرفـــع  ســـتكون 
الماضـــي، وذلـــك لعـــدة أســـباب أبرزهـــا 
بالبيـــوت  والطلبـــة  الموظفيـــن  وجـــود 
بســـبب أجـــواء الحجر المنزلـــي والعمل 
عـــن بعد وتحقيـــق التباعـــد االجتماعي 

ازديـــاد  وبالتالـــي  الواحـــد،  بالمنـــزل 
والمـــاء  الكهربـــاء  اســـتهالك  معـــدالت 

بالبيت.
طريقـــة  تعديـــل  بضـــرورة  وطالبـــوا 
احتســـاب معـــدل االســـتهالك بالفواتير 
ســـتكون  مقبلـــة  أشـــهر  وأي  الثـــالث، 

خاضعة للدعم.
مـــن جهتـــه، قـــال النائب باســـم المالكي 
إن اســـتمرار األزمـــة يتطلـــب اســـتمرار 
الحزمـــة االقتصاديـــة والماليـــة لثالثـــة 

أشـــهر أخـــرى ســـواء مـــن دعـــم رواتب 
العاملين بالقطاع الخاص لثالثة أشـــهر، 
وإعفاء المشتركين من فواتير الكهرباء 
والماء، وتوفير منح مالية للمؤسســـات 
المتضررة، وإيقاف قروض االستبدال.

وأكـــد أن عوامـــل الدفع بدفعـــة جديدة 
باقيـــة  مازالـــت  أخـــرى  دعـــم  وحزمـــة 
وذلـــك لكـــون األزمة لـــم تنته إلـــى اآلن 

والتداعيات السلبية مستمرة.
وأشـــار إلى أنه قد كان ضمن الموقعين 
علـــى اقتـــراح برغبـــة؛ لتمديـــد الحزمـــة 
االقتصادية المالية لثالثة أشهر أخرى.

وشـــدد المالكـــي على أن تكـــون الدفعة 

مقننـــة  القادمـــة  الماليـــة  والحزمـــة 
وبضوابـــط بحيـــث تشـــمل المتضررين 

واألكثر استحقاقا.
وأشـــار المالكـــي إلـــى أن دعـــم الرواتب 
يكـــون  أن  يجـــب  المقبلـــة  لألشـــهر 

للمؤسســـات والشـــركات التـــي تضررت 
بفعـــل األزمـــة؛ لكون بعض المؤسســـات 
لـــم تتضرر ولم يشـــهد عملهـــا أي تراجع 
واستمرت في عملها بشكل طبيعي ولم 

تتأثر إال بشكل بسيط أو ال يذكر.

وزير الكهرباء مستقبال النائبين الذوادي والمالكي قبل أيام

أول حجر صحي بالقضيبية بـ 5 آالف روبية... و“القار” لمواجهة المالريا
ــة األوبـــــئـــــة بــالــبــحــريــن ــحـ ــافـ ــكـ ــخ مـ ــ ــاريـ ــ ــن تـ ــ ــرة عـ ــاضـ ــحـ ــمـ ــر بـ ــ ــوه ــ ــيـــب ج ــبـ ــطـ الـ

 أقــام مركز عيســى الثقافي محاضرة بعنــوان “قراءة في تاريخ مكافحة األوبئة في 
.zoom البحرين” وذلك خال محاضرة إلكترونية على منصة

تناولـــت المحاضرة جهود مملكة البحرين 
الرائـــدة تاريخيـــا فـــي مكافحـــة انتشـــار 
األوبئـــة، والتـــي تميزت بتراكـــم الخبرات 
الصحية عبر السنين في مواجهة موجات 
الجائحات الوبائيـــة ومكافحتها والقضاء 

عليها حتى جائجة كورونا 2020.
واســـتعرض محمـــد جوهـــر، وهـــو طبيب 
مقيم أول في قســـم جراحة الفم والوجه 
والفكيـــن فـــي مجمـــع الســـلمانية الطبـــي 
والباحـــث فـــي التاريـــخ الصحـــي لمملكة 
البحريـــن عـــددا مـــن الوثائـــق البحرينيـــة 
علـــى  الضـــوء  تســـلط  التـــي  التاريخيـــة 
اهتمام ومتابعـــة وتوجيه حكام البحرين 
تذليـــل  وســـبل  المتعاقبـــة،  للحكومـــات 
التنظيميـــة  الظـــروف  وتهيئـــة  العقبـــات 
المعنيـــة؛  المؤسســـات  كفـــاءة  وتعزيـــز 

لضمان الحفاظ على صحة المجتمع.
وأشـــار إلى دعـــم حاكم البحرين األســـبق 
آل  علـــي  بـــن  عيســـى  الشـــيخ  المرحـــوم 
خليفـــة؛ لتعزيـــز البنية التحتيـــة الصحية  
مستشـــفى  إقامـــة  دعـــم  تســـهيل  منهـــا 
ماســـون التذكاري )اإلرســـالية األميركية(؛ 

للمســـاهمة فـــي رعايـــة وعـــالج المصابين 
إنشـــاء  ودعـــم   1903 فـــي  بالطاعـــون 

مستشفى فكتوريا التذكاري في 1905.
واســـتعرض أبـــرز التدابيـــر الصحيـــة فـــي 
عهد الشـــيخ عيســـى بـــن علـــي آل خليفة، 
والـــذي تؤكـــده المراســـلة األولـــى فـــي 8 
أكتوبـــر مـــن العـــام 1910 بنـــاء أول حجر 
صحي في البحرين في منطقة القضيبية 
بالمنامـــة العـــام 1910، حيـــث  كلف بناؤه 
القيمـــة  5 آالف روبيـــة، و3 آالف روبيـــة 

التشغيلية له.
اللقاحـــات  توفيـــر  التدابيـــر  بيـــن  ومـــن 
الطاعـــون  ضـــد  مجانـــا  والتطعيمـــات 
والجـــدري والكوليـــرا، حيـــث تـــم توفيـــر 
نحـــو 3000 لقاح مجانـــي في العام 1924 
ضـــد الطاعـــون وفتـــح المجالـــس لتلقـــي 

اللقاحات.
مـــن اإلجـــراءات التي كانـــت تتخذ للحد 
قـــدوم  منـــع  هـــو  األوبئـــة   انتشـــار  مـــن 
القادميـــن مـــن المدن المنتشـــر بهـــا وباء 
البضائـــع  اســـتيراد  وحظـــر  الكوليـــرا، 
االســـتهالكية كالخضروات والفواكه منه 

في العام 1927.
الجديـــد  الصحـــي  الحجـــر  أن  وذكـــر 
“الكرنتينه” أنشـــئ في حالـــة بو ماهر في 
المحرق سنة 1913؛ وذلك النتشار مرض 
وكلـــف  المحـــرق،  جزيـــرة  فـــي  الجـــدري 
يتكفـــل  والـــذي  روبيـــة،  آالف   9 إنشـــاؤه 
المســـافرين  وفحـــص  الســـفن  بتفتيـــش 

وإصدار الشهادات الطبية.
مـــن أوجه مكافحة المالريا ردم ومعالجة 

برك المياه الراكدة والمســـتنقعات وتوفير 
“القـــار”  الخـــام  كالنفـــط  الالزمـــة  المـــواد 
والمبيدات الحشرية مجانا، إنشاء مزارع 
سمكية إلنتاج أسماك تتغذى على يرقات 
البعـــوض )ســـمكة جـــرو العربيـــة(، البـــدء 
فـــي التخطيط وتنفيذ مشـــاريع شـــبكات 
توصيـــل المياه والصـــرف الصحي ورصد 
واســـتقدام   ،1935 فـــي  لهـــا  الميزانيـــات 
خبيـــر فـــي مكافحة المـــال ريـــا الميجر ام 

كـــي افريـــدي” فـــي 1937 وتشـــكيل لجنة 
الصحة العامة في 1939.

ومـــن بيـــن اإلجـــراءات رصـــد اإلصابـــات 
الجديـــدة وتطبيـــق التباعـــد االجتماعـــي، 
الحكوميـــة  المراســـالت  تثبـــت  حيـــث 
تـــم  أنـــه  البحريـــن  حكومـــة  وإعالنـــات 
التحذيـــر من انتشـــار الجـــدري في 1940 
وضـــرورة اإلبـــالغ عـــن الحـــاالت المصابة 

بالمرض وضرورة البقاء في المنازل.

اإلجـــراءات  أبـــرز  جوهـــر  واســـتعرض 
والتدابيـــر الصحيـــة في الفتـــرات الزمنية 
فـــي  كورونـــا  جائحـــة  حتـــى  المتالحقـــة 

فبراير 2020.

توثيق التاريخ

من جانبه، شـــكر رئيـــس المجلس األعلى 
للصحـــة رئيس الفريـــق الوطني للتصدي 
لفيـــروس كورونـــا )كوفيـــد - 19( الفريق 
الدكتـــور محمـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة 
جهـــود الكوادر الطبيـــة والمتطوعين في 
الصفوف األولى لمواجهة جائحة كورونا 
واســـتمرارهم في العطاء ألكثر من 100 

يوم بفضل توجيهات القيادة الحكيمة.
ودعا نائب رئيس مجلـــس األمناء المدير 
التنفيـــذي لمركز عيســـى الثقافي الشـــيخ 
خالـــد بن خليفة آل خليفـــة في كلمته كل 
المتخصصيـــن والباحثيـــن؛ للســـعي نحـــو 

توثيق تاريخ المملكة في كل المجاالت.

صورة من الندوة عن ُبعد

مطالبات بتعديل 
معيار اإلعفاء 
وسداد فارق 

االستهالك

 3000 لقاح 
مجاني لمواجهة 

طاعون 1924
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محرر الشؤون المحلية

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

وشـــؤون  األشـــغال  وزيـــر  أعلـــن 
العمرانـــي  والتخطيـــط  البلديـــات 
عصـــام خلـــف، الســـماح فـــورًا لـــكل 
البحرينييـــن الذين لديهم تراخيص 
صيـــد بحـــري والمعروفـــة بــــ “بحار 
غيـــر متفرغ”بممارســـة الصيد وفقًا 
للضوابـــط واالنظمـــة المعمـــول بهـــا 

في هذا الخصوص”.
إطـــار  “وفـــي  انـــه  خلـــف  وقـــال 
الـــوزارة  بيـــن  المســـتمر  التنســـيق 
ممثلة فـــي وكالة الزراعـــة والثروة 
البحريـــة وقيـــادة خفـــر الســـواحل 
بوزارة الداخلية بشأن إنفاذ أحكام 
القوانيـــن واألنظمـــة المعمـــول بهـــا 
بشـــأن تنظيم الصيد البحري داخل 
الميـــاه اإلقليمية لمملكـــة البحرين، 
تقـــرر الســـماح لهم فـــورًا لممارســـة 

الصيد.
واشـــار الى ان القـــرار جاء بعد عقد 
اجتماع تنســـيقي بهـــذا الخصوص 
بيـــن وكيل الوزارة للزراعة والثروة 
البحرية  نبيل أبوالفتح وقائد خفر 
الســـواحل اللواء ركـــن بحري عالء 

سيادي.
وفيمـــا يتعلـــق بتراخيـــص الصيـــد 
المســـماة بـ “بحار غيـــر متفرغ”، أكد 
الوزير أن هذا النوع من التراخيص 
يتـــم منحـــه للبحرينييـــن لممارســـة 
الصيـــد البحـــري وفقًا الشـــتراطات 
وضوابـــط معينـــة، أهمها مســـاعدة 
كبـــار  مـــن  المحترفيـــن  الصياديـــن 
الســـن أو ممن لديهم ظروف تحتم 
عليهم أن يكون معهم أقاربهم على 
ظهر الســـفينة أثناء ممارسة الصيد 
البحـــارة  إلـــى  باإلضافـــة  البحـــري، 
المحترفين حاملـــي الرخص الذين 

ليس لديهم عمالة أجنبية.
تحقيـــق  إطـــار  فـــي  أنـــه  وأكـــد 
اســـتراتيجية الـــوزارة نحـــو تقليل 
جهد الصيـــد للمحافظة على البيئة 
البحريـــة وفقًا لتوجه الحكومة في 
هـــذا الخصـــوص، فقـــد تـــم االتفاق 
خـــالل االجتمـــاع مـــع قيـــادة خفـــر 
الســـواحل علـــى وضع آليـــة جديدة 
إلصـــدار هذا النوع مـــن التراخيص 
وفقًا الشـــتراطات وضوابط معينة 
وبمـــا ال يخالف أحكام القانون وبما 

يحقق المصلحة العامة.
الخطـــوات  أن  خلـــف  وأوضـــح 
إطـــار  فـــي  تأتـــي  التنســـيقية 
اســـتراتيجية الوزارة نحو تشـــجيع 
البحرينييـــن للدخـــول فـــي مجـــال 
الصيـــد البحـــري، والـــذي يعتبر من 
القطاعات الحيوية المهمة لتحقيق 
للمســـاهمة  الـــوزارة  اســـتراتيجية 
الوطنـــي  الغذائـــي  األمـــن  فـــي 
فـــي  البحريـــن  لمملكـــة  المســـتدام 
ضـــوء مبـــادرة جاللة الملـــك  لألمن 
الغذائـــي الوطنـــي، فضالً عـــن بذل 
الجهود المســـتمرة في سبيل وضع 
الترتيبـــات الالزمـــة لتفعيل برنامج 
“النوخـــذة البحرينـــي” الـــذي وجـــه 
طبقـــًا  لتنفيـــذه  الـــوزراء   مجلـــس 
وبخاصـــة  واألنظمـــة،  للقوانيـــن 
أحكام المرســـوم بقانـــون رقم )20( 
لســـنة 2002 بشـــأن تنظيـــم صيـــد 
واستغالل وحماية الثروة البحرية.
وتقـــدم الوزير خلف بجزيل الشـــكر 
والتقديـــر لقيـــادة خفـــر الســـواحل 
لتعاونها المستمر مع وكالة الزراعة 
والثـــروة البحرية لمـــا فيه مصلحة 

هذا الوطن.

السماح للبحرينيين الُمصنفين 
بـ “بحار غير متفرغ” بالصيد

حديقة أبو العيش... محمية الحشائش الضارة
ــام ــمـ ــتـ االهـ عـــــدم  مــــن  ــي  ــانـ ــعـ تـ ومـــبـــانـــيـــهـــا  روح...  بــــا 

تعتبر حديقة أبو العيش في سترة من حدائق األحياء السكنية ومساحتها نحو 756 
متــرا مربعــا. ويوجــد بالحديقة منطقة للعب األطفال، وعدة جلســات عائلية، وزرعت 

فيها العديد من األشجار والنخيل. 

الجمـــل الســـابقة هي شـــرح عـــن الحديقة 
األشـــغال  بـــوزارة  اإللكترونـــي  بالموقـــع 
وشـــؤون البلديات والتخطيـــط العمراني، 
ولكن عدســـة “البالد” سجلت واقعا مغايرا 

عن الحديقة.
الحديقـــة عبـــارة عـــن هيكل بـــال روح. وال 
يبدو مشهد صورة افتتاح الحديقة مقاربا 
لمـــا رصدتـــه العدســـة بجولتهـــا الجديدة. 
أصبحت حديقة مليئة بالحشائش الضارة 
عـــدم  مـــن  تعانـــي  ومبانيهـــا  والمزعجـــة، 
االهتمـــام و”شـــخابيط” المراهقيـــن، الذين 
ال يدركـــون أهمية صيانـــة المرافق البلدية 
العامـــة. تحـــرك مجلـــس أمانـــة العاصمـــة 
وأمانـــة العاصمة إلعـــادة الـــروح للحدائق 

قبل فترة، ومن بينها حديقة أبو العيش.
وكانـــت مدير عام أمانة العاصمة شـــوقية 
حميـــدان قـــد أعلنت في أبريـــل 2019 عن 
توجـــه لطـــرح مزايـــدات عامـــة الســـتثمار 

أجـــزاء من بعض الحدائـــق )مثل المالعب 
أو المقاهي أو الخدمات العامة(، ومن بين 
الحدائـــق المشـــمولة بالخطـــة حديقـــة أبو 

العيش.
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عّراب قانون االحتشام يشرحه: ال فرض للحجاب
قال النائب أحمد األنصاري لـ “البالد” إن فكرة االقتراح بقانون السلوك العام، 
الــذي يفــرض االحتشــام بالمجمــع، يأتــي بعــد أن لوحــظ عــدم أخــذ الوافدين 

عادات وتقاليد البحرين.

وأوضـــح أن األجانب بدأوا بممارســـة 
للصالـــة  خاصـــة  بمالبـــس  الرياضـــة 
الرياضيـــة في الشـــارع، وهي مالبس 
والســـرة  البطـــن  أكمـــام وتظهـــر  دون 
وضاغـــط،  الركبـــة  لفـــوق  و”شـــورت” 
ممـــا يظهـــر أن التعـــري أمر عـــادي في 
البحريـــن، وهو أســـلوب خاطئ والبد 

أن نتصدى لها.
وأضاف أن القانون ال يجبر فيه الناس 
على لبـــس العبـــاءة أو الحجاب، فهذا 

رأي شـــخصي وال يقصـــد منـــع حريـــة 
الناس بهـــذا القانون، ولكـــن المهم هو 
المالبس المحتشـــمة والســـاترة سواء 
للمســـلمة وغيـــر المســـلمة، الفتـــا إلـــى 
أن البحريـــن دولـــة إســـالمية وترحب 
بجميع الوافدين واألجانب والســـياح، 
ونطالب باحترامهم العادات والتقاليد 
مثلمـــا يكـــون البحرينـــي عنـــد الســـفر 
محترًمـــا ألســـلوب وحيـــاة وقوانيـــن 

البلد المسافر له.

وأشـــار إلـــى أن القانـــون ليـــس للمرأة 
فقط، فهناك مـــن الرجال من أصبحوا 
يلبسون مالبس ضاغطة تبرز الجسم 
وفانيلـــة بـــدون أكمـــام، الفًتـــا إلـــى أن 
الكويـــت واإلمارات لديها هذا القانون 
ويمنـــع دخول أي شـــخص بلباس غير 

التجاريـــة  المجمعـــات  إلـــى  محتشـــم 
واألماكن العامة.

وقال إن أسلوب حياتنا ال تقتصر على 
دور العبادة والصالة في المساجد، بل 
لدينـــا عـــادات وتقاليـــد وديـــن يلزمنا، 
فكيـــف يمكـــن ألوليـــاء األمـــور تربيـــة 
أبنائهـــم مع هـــذه القيم، وفـــي الوقت 
نفســـه يرون عدم ممانعـــة التعري في 
الشـــوارع واألماكـــن العامـــة، وال ذنب 

لولـــي األمـــر إذا كان يريد ألســـرته أن 
تكـــون بناتـــه فكيـــف يســـتطيع إقناع 

ذاتـــه  الوقـــت  وفـــي  بالســـتر  بناتـــه 
يشاهدون المجتمع بدأ يتغير أسلوبه.

أحمد األنصاري

local@albiladpress.com
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2700 نزيل إجمالي المستفيدين من “العقوبات البديلة”

إعادة محاكمة متهم باختالس أموال سيدة و8 أشقاء

خـــوري: توجـــه للتوســـع فـــي تطبيـــق القانـــون لمســـاهمته فـــي تخفيـــف اكتظـــاظ النزالء

قالــت رئيســة المؤسســة الوطنيــة لحقــوق االنســان ماريــا خــوري بأن 
عــدد المســتفيدين من قانون العقوبــات البديلة بلغ 2700 نزيل من كال 
الجنسين، موضحة أنه عدد كبير ساهم بتخفيف االكتظاظ بالسجون، 

خاصة بهذه الفترة االستثنائية.

جـــاء ذلـــك علـــى هامـــش النـــدوة 
بـ”جائحـــة  المعنونـــة  النقاشـــية 
كورونا وحقوق االنسان بالبحرين” 
النائـــب  مجلـــس  نظمـــه  والـــذي 
تطبيـــق  عبـــر  النفيعـــي  إبراهيـــم 
)زوم(، بمشاركة النائب عمار البناي 
وعـــدد مـــن النشـــطاء السياســـيين 

واإلعالميين.
 ورأت خـــوري أن البحريـــن تتجـــه 
الـــى التوســـع فـــي تطبيـــق قانـــون 
العقوبـــات البديلـــة، ألثرها إيجابي 
من تعزيز لحقوق االنسان وتوطيد 
العالقات االســـرية، ونيل الحقوق 
المختلفة كالصحيـــة واالجتماعية 
وغيرها، يضاف إليها بقية الروافد 
التـــي تعزز حقول حقوق اإلنســـان 

المختلفة.
وفـــي تعليق لـــه، أكد النائـــب عمار 
فـــي  االنســـان  حقـــوق  أن  البنـــاي 
البحريـــن متأصـــل منـــذ البدايات، 
دون أي تمييـــز لطائفـــة أو لـــون أو 
عـــرق أو ديـــن أو مذهـــب، بقولـــه” 
الحقـــوق هنا غيـــر قابلـــة للتجزئة، 
ومنـــذ ظهـــور الفيروس قبـــل عدة 
شـــهور، بـــادرت المملكـــة فـــي أخذ 
االحتياطات ورفـــع درجة التأهب 
بمـــا  كورونـــا،  لمكافحـــة  الالزمـــة 
يخـــدم المواطـــن والمقيـــم والزائر 
والوافـــد، وهي جهود قدرت دوليًا 

وأمميا”.
وتابع البناي “كل ما يصل إلينا في 

مجلس النـــواب بما يتعلق بحقوق 
االنســـان فنحن نتواصـــل باهتمام 
مـــع المؤسســـة الوطنيـــة لحقـــوق 
والتناقـــش،  للتباحـــث  االنســـان 
والنظر في القوانيـــن والمعاهدات 
البحريـــن،  عليهـــا  أمضـــت  التـــي 
وحق االنســـان في التمتع بحقوقه 
المكفولـــة دوليا، وقيـــاس ذلك مع 
مـــا حققته الدولة للفـــرد، خصوصًا 
مع تفشـــي الفيـــروس والتـــي منها 
مجانية العـــالج والرعاية الصحية 

وللجميع”.
مستشـــفيات  “شـــاهدنا  وأردف 
ميدانية، ومحاجر صحية، أنشئت 
بوقـــت قياســـي وبأعلـــى درجـــات 
الجـــودة والكفـــاءات الطبيـــة مـــن 
حيث الرعايـــة والخدمات الالزمة 

للمصابين”.
الـــدور المهـــم  إلـــى  البنـــاي  ولفـــت 
العمـــل  وزارة  بهـــا  قامـــت  الـــذي 
لحمايـــة  االجتماعيـــة  والشـــئون 
العمالة الوافدة، منها تقديم الدولة 
بشـــهر رمضـــان ألكثـــر مـــن مليون 
وســـبعمائة الف وجبه لهم، وزعت 
بجميـــع المناطق، بمبـــادرة وطنية 
تجســـد روح التعـــاون والتالحـــم، 
ونشـــهد اليـــوم أكثـــر من 30 ســـلة 

غذائية ناشفة.
بـــدوره، أوضـــح الناشـــط العمالـــي 
عطيـــة هللا روحاني بـــأن البحرين 
نمـــوذج يحتـــذى بتوفيـــر الرعايـــة 

الجميـــع  ينالهـــا  والتـــي  الصحيـــة 
االســـتثنائية  المرحلـــة  هـــذه  فـــي 
خالفـــًا لبعـــض الـــدول المتحضـــرة 
والمتمدنـــة والتـــي تتشـــدق دائمـــًا 

برعاية حقوق االنسان.
وأضاف روحانـــي” تصدر البحرين 
المراكز المتقدمة في رعاية حقوق 
االنســـان خصوصـــًا علـــى الصعيـــد 
العربي والخليجـــي، يعكس جدية 
الدولة واهتمامها الصادق في هذا 

الحقل الحيوي المهم”.
وفـــي تعليـــق لخـــوري عمـــا يتواتر 
عـــن  الشـــارع  فـــي  حديـــث  مـــن 
وجـــود تأخيـــرات فـــي دفـــع بعض 
لرواتـــب  والمؤسســـات  الشـــركات 
العمالة الوافدة في مرحلة كورونا 
قنـــوات  “هنالـــك  قالـــت  تحديـــدًا، 
الوطنيـــة  المؤسســـة  قائمـــة منهـــا 
لحقـــوق اإلنســـان لتلقي الشـــكاوي 
الجهـــة  مـــع  وللتواصـــل  الالزمـــة، 
جهـــود  يواكبهـــا  بذلـــك،  المعنيـــة 
رسمية ونيابية لضمان نيل العمالة 

لرواتبهم المستحقة”.
وبينت أن المؤسســـة كونت فريق 
لزيـــارة  لجنـــة  طريـــق  عـــن  قابـــل 
أماكـــن العـــزل، والحجـــر، لالطالع 
عن قرب على التســـهيالت والدعم 
الـــذي  واللوجســـتي،  الصحـــي 
للمعزوليـــن والمحجوريـــن،  يقـــدم 

وســـيكون تقريرنا جاهـــزًا للعرض 
قريبـــًا،  المختصـــة  الجهـــات  علـــى 
المراكـــز  وهـــذه  البحريـــن  يعطـــي 
عالمة مميزة للتعامل مع الجائحة 

والمصابين منها.
وقالت”أيضـــًا قمنـــا بزيـــارة مركـــز 
بمنطقـــة  والتأهيـــل  اإلصـــالح 
جـــو، لكـــي نقـــف على اإلجـــراءات 
االفـــراد  لحمايـــة  االحترازيـــة 
والنـــزالء، وخرجنـــا بتقرير مصور 
ذلـــك،  عـــن  البحريـــن  بتلفزيـــون 
وحصـــول البحريـــن علـــى عالمـــة 

مميزة من األفراد والنزالء”.
مئـــة  مـــن  “أكثـــر  خـــوري  وزادت 
حصـــل  مرئيـــة  طبيـــة  استشـــارة 
عليها النـــزالء هنالـــك، للتقليل من 
خروجهـــم ودخولهـــم، حماية لهم، 
ناهيك عن االتصال المرئي والذي 
فعـــل مـــع تعليـــق الزيارات بســـبب 
الفيـــروس، وهـــي خطـــوة مميـــزة 
بمجال حقوق االنســـان، باإلضافة 
للخـــارج،  األدويـــة  توصيـــل  الـــى 
والعودة من الخـــارج والتعليم من 
بعد، كلها إنجازات مميزة يجب أن 

تذكر”.

نقضــت محكمــة التمييــز حكًمــا يقضــي بحبــس متهــم باختــالس أمــوال 8 
أشقاء وسيدة أخرى، والذين سلموه أموالهم على سبيل الوكالة، وأمرت 
بإعــادة القضيــة للمحكمــة التــي أصــدرت حكمها بحبســه لمدة 3 أشــهر مع 
وقــف التنفيــذ لتحكم فيها من جديد وفقا للتعديالت الجديدة على قانون 
اإلجراءات الجنائية الصادرة في شهر أبريل الماضي، كونها أصلح للمتهم.

أحالـــت  العامـــة  النيابـــة  وكانـــت 
الطاعـــن للمحاكمة علـــى اعتبار أنه 
فـــي غضـــون العـــام 2015 وحتـــى 
عام 2018، اختلس المبالغ النقدية 
المبينة قـــدرا بـــاألوراق والمملوكة 
للمجني عليهم )8 أشـــقاء وســـيدة 
أخرى( والمســـلمة إليه على ســـبيل 
الوكالـــة اضـــرارا بأصحـــاب الحـــق 
المتضرريـــن  طالـــب  كمـــا  عليـــه، 
فـــي دعوى مدنيـــة أمـــام المحكمة 
الجنائيـــة بتعويض مؤقـــت مداره 
ارتكبـــه  لمـــا  نتيجـــة  دينـــار   1000
المتهـــم واألضرار التي تســـبب لهم 

بها.
درجـــة  أول  محكمـــة  وعاقبتـــه 
وقـــدرت  أشـــهر   3 لمـــد  بالحبـــس 
التنفيـــذ  لوقـــف  دينـــار   100 مبلـــغ 
وأمـــرت بإحالـــة الدعـــوى المدنيـــة 
المختصـــة،  المدنيـــة  للمحكمـــة 
الحكـــم،  لهـــذا  باســـتئناف  وتقـــدم 
حيث انتهت المحكمة إلى القضاء 

بتأييـــد الحكـــم المســـتأنف ولكنهـــا 
أمرت بذات الوقـــت بوقف تنفيذه 
لمـــدة 3 ســـنوات تبـــدأ مـــن تاريـــخ 

الحكم.
وأوضحـــت محكمـــة التمييـــز فـــي 
أسباب حكمها أنه لما كان قد صدر 
بعـــد الحكم المطعـــون فيه القانون 
 2 بتاريـــخ   2020 لســـنة   )7( رقـــم 
أبريـــل 2020 بتعديل بعض أحكام 
قانون اإلجراءات الجنائية الصادر 
بالمرســـوم بقانـــون رقـــم 46 لســـنة 
2002، ونـــص فـــي المـــادة )5( منـــه 
علـــى العمـــل بأحكامـــه مـــن اليـــوم 
التالي لنشره في الجريدة الرسمية، 
والـــذي تم بتاريـــخ 3 أبريل 2020، 
ونـــص فـــي المـــادة )4( منـــه علـــى 
إضافة مواد جديدة منها 21 مكررا 
)أ( و )ب( إلـــى قانـــون اإلجـــراءات 
الجنائيـــة، واللتين نص فيهما على 
أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص 
الخـــاص  وكيلهـــم  أو  لورثتـــه  أو 

مجتمعيـــن في الجنحة المنصوص 
عليهـــا فـــي المـــادة )343( عقوبات 
أن يطلـــب مـــن النيابـــة العامـــة أو 
المحكمة بحســـب األحـــوال إثبات 
صلحه مـــع المتهم بموجب محضر 
صلـــح كتابـــي موقع منهمـــا في أية 

حالة كانت عليها الدعوى.
وتابعـــت: وبعـــد صيـــرورة الحكـــم 
أو  التصالـــح  علـــى  ويترتـــب  باتـــا 
الصلـــح انقضاء الدعـــوى الجنائية 
فـــي الجريمـــة محـــل التصالـــح أو 
الصلح والجرائم األخرى المرتبطة 
بهـــا ارتباطا ال يقل التجزئة بجميع 
أوصافهـــا وكيفياتهـــا القانونية إذا 
كانـــت العقوبـــة المقـــررة لهـــا أخف 

من عقوبة الجريمة محل التصالح 
أو  للتصالـــح  أثـــر  وال  الصلـــح،  أو 
الصلـــح علـــى حقوق المضـــرور من 
الجريمة وإن كانـــت كل من المادة 
21 مكـــررا )أ( و)ب( ســـالفتي الذكر 
حكمهـــا  أن  إال  إجرائيـــا،  ظاهرهـــا 
يقـــرر قاعدة موضوعيـــة ألنه يقيد 
حـــق الدولـــة فـــي العقـــاب بتقريـــر 
انقضاء الدعـــوى الجنائية بالصلح 
بـــدال من معاقبـــة المتهـــم، ومن ثم 
فـــإن هذا القانون يســـري من اليوم 
التالـــي لنشـــره بالجريدة الرســـمية 
باعتبـــاره القانـــون األصلـــح للمتهم 
وفقـــا للفقـــرة الثانيـــة مـــن المـــادة 

األولى من قانون العقوبات.

ماريا خوري

تلقت “البالد” شكوى من الزميل اإلعالمي أحمد جعفر على خلفية 
اإلهمــال الــذي تعــرض له بقســم الحــوادث والطوارئ بمستشــفى 
الســلمانية الطبــي أمــس، والذي تخطى الخمس ســاعات دون أن 

يحصل على العالج الالزم، علما بأنه مريض سكلر. 

وقـــال جعفر “قضيت خمس 
ســـاعات في قسم الحوادث 
والطوارئ التابع لمستشـــفى 
الســـلمانية دون أن أتلقى أي 
عـــالج، دخلـــت صبـــاح أمس 
االربعاء وامضيت قرابة 50 
دقيقـــة في انتظار التصنيف 
فقـــط ثـــم نحـــو 20 دقيقـــة 

للدخول على الطبيب”. 
وأضاف”بعد تحويلي لغرفة 
فـــي  بقيـــت   A المعالجـــة 
لمـــدة  المستشـــفى  ممـــرات 
انتظـــر  4 ســـاعات إضافيـــة 
ســـريرا دون أن يكتـــرث بي 
أي مـــن الطاقم الطبي حيث 
كنـــت أشـــعر بألم مبـــرح في 
الصـــدر نتيجـــة نوبـــة ســـكلر 

حادة”. 
وتابع “تبدل )الشفت( وتغير 
أن  دون  الطبـــي  الطاقـــم 
أحصـــل علـــى أدنـــى اهتمام 
وحتى في حال السؤال عن 
الموعـــد التقريبـــي للحصول 
على ســـرير، ال أحـــد يعيرني 

اهتماما”.
خمـــس  “بعـــد  جعفـــر  وزاد 

حاولـــت  انتظـــار  ســـاعات 
مع األطبـــاء الحصـــول على 
الحـــاد  األلـــم  لتهدئـــة  إبـــرة 
لكنهـــم رفضـــوا ذلـــك بحجة 
الـــذي  الطبـــي  البروتوكـــول 
يســـتوجب الحصـــول علـــى 
فـــي  البـــدء  ثـــم  اوال  ســـرير 
أغـــادر  مـــا جعلنـــي  العـــالج، 
دون  بآالمـــي  المستشـــفى 
الحصول على العالج الالزم. 
علما بأنني مريض سكلر، وال 
اتكرر على زيارة المستشفى 
بشـــكل دائـــم إال فـــي حـــال 

الحاجة الملحة”. 
يذكر أن مركـــز أمراض الدم 
الوراثيـــة ال يســـتقبل حاالت 
الســـكلر حاليـــا بعـــد تحويله 
لمركز عزل لمصابي كورونا.

ناشــدت لجنــة أهالــي الماحوز اإلســكانية رئيس الــوزراء صاحب 
الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة حفظــه هللا 
ورعاه بإعطاء طلبات أهالي الماحوز القديمة األولوية في خطة 

توزيع الوحدات السكنية القادمة.

وفيمـــا يأتـــي أبـــرز مـــا ورد فـــي 
أرســـل  الـــذي  اللجنـــة  بيـــان 

لصحيفة البالد:
يطيب لنا أن نرفع إلى ســـموكم 
الكريـــم مناشـــدتنا راجين النظر 
في طلباتنا اإلســـكانية الخاصة 
بأهالـــي منطقة الماحـــوز مجمع 
العاصمـــة،  بمحافظـــة   )334(
والمتكدســـة طلباتهم منذ ســـنة 
2000 وما بعدها على الرغم من 
كبر حجم المشـــاريع اإلســـكانية 
التي أقيمت علـــى أراض قريبة 
من منطقتنا وتـــم توزيعها على 

طلبات حديثة جدًا. 
ونـــود إحاطة ســـموكم حفظكم 
اإلســـكانية  الطلبـــات  بـــأن  هللا 
فـــي القـــرى المجـــاورة لمنطقـــة 
الماحـــوز، والتـــي أقيمـــت فيهـــا 
غطـــت  قـــد  إســـكانية  مشـــاريع 
 2006 العـــام  لغايـــة  طلباتهـــا 
وأكثـــر، علـــى الرغـــم بأننـــا قمنا 
وتوفيـــر  بياناتنـــا  بتحديـــث 

متطلبات الوزارة.
وال يخفـــى علـــى ســـموكم بأننـــا 
القديمـــة  الطلبـــات  أصحـــاب 

بمنطقـــة الماحوز مجمـــع )334( 
نعانـــي ظروفـــًا صعبـــة في ظل 
االقتصاديـــة، وبعض  الظـــروف 
اآلبـــاء تقدم بهـــم العمر وأصبح 
األبناء في الجامعات وفي سن 
الزواج وهم يقطنون في غرفة 
واحـــدة في بيـــوت أجدادهم أو 
مســـكن مؤجـــر يفتقـــر ألبســـط 
حقـــوق المواطـــن فـــي العيـــش 
ســـموكم  مـــن  آمليـــن  الكريـــم، 
أوامركـــم  بإصـــدار  التكـــرم 
الســـامية للمعنييـــن فـــي وزارة 
اإلســـكان لتغطية طلباتنا ضمن 
المشـــاريع اإلســـكانية القادمـــة، 
فـــي  المنـــازل  بالحصـــول علـــى 
أســـوة  ممكنـــة  فرصـــة  أقـــرب 

بالمناطق المجاورة لنا.

مريض سكلر يترنح في ممرات 
السلمانية 5 ساعات دون عالج

جامعيون بالماحوز يسكنون مع 
والديهم في غرفة ببيت أجدادهم

زينب العكري

منتقدا رجاال 
يلبسون مالبس 

ضاغطة تبرز الجسم 
وفانيلة دون أكمام

 ال مالبس ضاغطة 
أو فوق الركبة

محرر الشؤون المحلية

لجنة األهالي 
اإلسكانية تناشد سمو 

رئيس الوزراء بتلبية 
الطلبات القديمة

غادر المستشفى 
بآالمه ناقما على 

تجاهل نداءات 
“األبرة المهدئة”

عباس إبراهيم

إبراهيم النهام

ابراهيم النهام
 البناي: حقوق 

اإلنسان متأصلة منذ 
البدايات دون أي 

تمييز لطائفة أو عرق
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

العقوبات البديلة وواجب البناء والتعمير
تتبـــع مملكـــة البحرين بقيادة ســـيدي جاللة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة عاهـــل البـــالد المفدى حفظـــه هللا ورعـــاه، فلســـفة متميزة في 
اإلصالح والتأهيل ومنهجـــا إلعادة دمج المحكوم عليهم في المجتمع 
والمشـــاركة الفعالة في البناء والتنمية، ومثلت العقوبات البديلة التي 
أمر بها جاللته أيده هللا إضافة إلى ســـجل البحرين الناصع في حقوق 
اإلنســـان، والتي اســـتفاد منها 2699 من الرجال والنساء وصغار السن 
من 16 إلى 21 عاما، منذ أن بدأت وزارة الداخلية في تنفيذ العقوبات 

البديلة في 16 مايو من العام 2018.
إن إيجابيـــات العقوبـــات البديلة واســـعة ومتعددة، وأهمهـــا االنخراط 
فـــي المجتمـــع مـــن جديـــد، وفتـــح صفحـــة بيضـــاء للعـــودة واالندماج 
واإلصـــالح وإعطاء الفرصة للتغير، ولها تأثير إيجابي كبير على األهل 
واألقـــارب، وقد أشـــاد الجميع بالتوجيهات الملكية الســـامية بالتوســـع 
في تطبيق قانون العقوبات البديلة، وإتاحة فرص التدريب والتأهيل، 
وهـــذا تأكيـــد على االهتمـــام الالمحـــدود الـــذي توليه مملكـــة البحرين 
للمحكوميـــن والتوجـــه نحـــو توفيـــر الحيـــاة الكريمة لهـــم وتقديم كل 

التســـهيالت الالزمة لمساعدتهم على االســـتقرار النفسي واالجتماعي 
والمعيشـــي، وإتاحة مزيد من فرص العمل وبرامج التدريب والتأهيل 
ورفـــع الكفـــاءة اإلنتاجيـــة، واألرقام تتحـــدث عن النجـــاح الكبير الذي 
حققـــه قانـــون العقوبات البديلـــة وبرامجه المطروحة التي تســـهم في 
بنـــاء المحكـــوم عليهم لالنخراط في ســـوق العمل والمســـاهمة الفاعلة 

في بناء المجتمع.
إننـــا أمام نص كامل لتميز بحريني ومشـــروع رائد في مجال اإلصالح 
والتأهيـــل، وعمـــل محكم بفضـــل جهود القيـــادة وقيم التســـامح التي 
يتحلـــى بهـــا المجتمع البحريني، واألســـس الثابتة من الـــود والتعاضد، 
وكما قال األمين العام لجمعية البحرين لمراقبة حقوق اإلنسان فيصل 
فـــوالذ “إن تطبيـــق القانـــون خطوة مهمة مـــن البحريـــن لتعزيز حقوق 

اإلنسان والتي تعتبر رائدة في المنطقة”.
كل من استفاد ومن سيستفيد من قانون العقوبات البديلة سيتحمل  «

أعباء المسؤولية والقيام بواجب البناء والتعمير والدخول إلى المستقبل 
الزاهر، وليس هناك أجمل من بناء الوطن في جميع المجاالت.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

كان للصحافـــة البحرينية دور كبير فـــي التوعية بمخاطر “كوفيد 19”، فمنذ 
أن اســـتوطن هـــذا الوباء أرضنا قامـــت الصحافة البحرينية بـــأداء رائع في 
مواجهتـــه ومواجهة محاوالت التشـــكيك وصد اإلشـــاعات بشـــأنه، وأبرزت 
الصحافة بكل اقتدار وببســـالة منتسبيها دور وتوجيهات القيادة السياسية 
وأجهزة الدولة وقطاعاتها التي ارتقت بحس المسؤولية الوطنية وبمستوى 

التحديات التي تواجهها البحرين وجهودها في التصدي لهذه التحديات.
وال يختلـــف دور الصحافة المحلية عن باقي القطاعات األخرى في مختلف 
األزمـــات، بـــل أصبحت ركنا أساســـيا مـــن أركان مواجهة األزمات، وتجســـد 
ذلـــك بتحمل مســـؤوليتها المهنية واألخالقية والمجتمعيـــة، فهاهي جرائدنا 
البحرينية تســـعى جاهـــدة في التوعيـــة والتحذير والتنبيـــه بخطورة الداء 
والتعريـــف بكل اإلجراءات الوقائية ونشـــر التعليمـــات االحترازية، كما جند 
ُكتابهـــا أقالمهم لتأدية رســـالتهم النبيلـــة بتقديم المعلومـــة الصحيحة التي 
تجمـــع مـــا بين التوجيـــه والتعبئة فـــي مواجهة هـــذا الوباء، والـــرد على كل 

الشائعات ودحضها بالحقائق والمعلومات من مصدرها الرسمي الموثوق.
فـــي كل أزمـــة تمر بهـــا البحرين يتبيـــن الموقف الحقيقـــي لصحافتها، حيث 
تتضاعف مسؤوليتها الفاعلة والمؤثرة، فاإلعالم الجاد والمسؤول قادر على 

تحمل مسؤوليته الوطنية، وقد كشفت هذه األزمة حقيقة موقف صحافتنا 
ودورهـــا الوطنـــي فـــي دعم جهـــود الدولـــة والقطاعـــات المختلفـــة وخدمة 
المواطنيـــن، فأصبحت صحافتنا من أهم مرتكـــزات إدارة مكافحة الكوفيد 
والعمـــل على طمأنة المجتمـــع الحتواء التداعيات المترتبـــة عليه، وتصدت 
بحزم للشائعات المرتبطة بكل شفافية استناًدا إلى المعلومات التي توفرها 
الجهات الحكومية ونقلها إلى أفراد المجتمع في رســـالة واضحة وبســـيطة 

ومفهومة.
واســـتطاعت صحافتنـــا الوطنيـــة توعيـــة المواطنيـــن وتعزيز فكـــرة تكامل 
المسؤولية المجتمعية في أية أزمة، وذلك من خالل اللقاءات الصحافية مع 
مختلف األطباء والخبـــراء والمتخصصين والفعاليات المحلية والمواطنين 
والمؤسسات المجتمعية وتسليط الضوء على آرائهم في كيفية التعامل مع 

هذا الوباء الذي ساهم كثيًرا في وقاية الناس. 
ستكون الصحافة البحرينية حاضرة دائًما في متابعة ما يحدث في البحرين  «

ورصد تطورات أية أزمة، فالصحافة أداة مشاركة وفاعلة في إدارة األزمات 
متحلية بالمسؤولية الوطنية ورسالتها الحضارية واإلنسانية واألداء المهني 

الصادق.

عبدعلي الغسرة

دور الصحافة في ملحمة كورونا

المحنـــة فـــي حياة البشـــر وفي تاريـــخ الدول المحك األساســـي الـــذي يبين 
معـــدن الرجال وقدرتهم على مواجهة هذه المحـــن، وعندما تتعرض الدولة 
لكارثـــة أو خطـــر من أي نوع يتضـــح المكون األخالقي والقيمي واإلنســـاني 

لهذه الدولة.
وعندما جاء فيروس كورونا اهتزت القيم اإلنسانية بشدة وتراجعت داخل 
الشـــعب الواحد كما رأينا في بعض الدول، لكن في بلدي البحرين كان األمر 
مختلفـــا تمامـــا لدرجـــة أنني فكـــرت مرارا أن أوثـــق التجربـــة البحرينية في 
مواجهة فيروس كورونا ألفتخر بأداء المســـؤولين البحرينيين، لذلك كانت 
ســـعادتي بالغـــة عندما علمت أن هناك فريقا قـــام بتوثيق هذه التجربة التي 

أراها ملحمة من مالحم الكفاح البحريني خالل التاريخ المعاصر.
علمـــت أن جمعيـــة المرصـــد لحقوق اإلنســـان قامـــت بتوثيق هـــذه التجربة 
الصعبة التي أدارها بشـــكل مباشـــر صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان بن 
حمـــد آل خليفة ولي العهد نائب القائد األعلـــى النائب األول لرئيس مجلس 

الوزراء وجعلت البحرين محل احترام الجميع.

إننـــا نملك ما هـــو أهم بكثير في مواجهة محنة من هـــذا النوع، فنحن نملك 
اإلنســـانية ونملـــك منظومة قيم رســـخها في نفوســـنا وعقولنـــا جاللة الملك 
المفـــدى حمـــد بن عيســـى آل خليفة عاهل البـــالد، هذه المنظومـــة هي التي 
جعلتنا محل احترام العالم وجعلتنا ال نفرق بين مواطن ووافد في مواجهة 

هذه النازلة الكبرى.
وبجانـــب الفلســـفة اإلنســـانية الرفيعـــة التـــي تبنتهـــا البحرين فـــي مواجهة 
هـــذا الفيـــروس، هناك عقيدة الســـبق واحترام اإلنســـان وتكريمه، فقد كانت 
البحريـــن بقيادتها الحكيمة في مقدمة الـــدول التي اتخذت من اإلجراءات 

الحمائية ما يدل على مدى تقديسها اإلنسان وكرامته وحياته.
ال تتسع زاويتي هنا ألسرد تفاصيل الخطة التي وضعتها البحرين بقيادة سمو  «

األمير سلمان بن حمد وشاركت فيها بإخالص وإبداع كل الجهات الصحية 
واألمنية واإلعالمية والثقافية واألهلية باقتدار، لكن يمكنني أن أشد على أيدي 
فريق جمعية المرصد الوطني الذين أعدوا تقريرهم الموثق العلمي حول هذه 

التجربة ألنها بالفعل تجربة تستحق التوثيق وتستحق أن يقرأها أبناؤنا ويقرأها 
العالم.

B7747@hot-
mail.com

بثينة خليفة قاسم

لهذا أفتخر ببلدي

والحل مع المدارس الخاصة؟
خـــالل تســـوقي برفقـــة شـــقيقاتي فـــي إحـــدى البلـــدان العربيـــة - طبعـــًا 
قبـــل زمـــن كورونا- حاولت إحـــدى البائعات جذبنا إلـــى محلها، ونجحت 
فـــي ذلـــك، لم ترق لنـــا بضاعتها فشـــكرناها وهممنا بالخـــروج من محلها، 
فاعترضتنا ومنعتنا بالقوة، متداركة بقولها: “أنا لم أبع شيئًا منذ الصباح، 
ولن تخرجن إال بعد أن تشترين مني”! وكأننا مسؤوالت عن مدى ربحها 

أو خسارتها في تجارتها. 
مـــرت بخاطـــري هـــذه الحادثة، وأنا أســـتمع لشـــكاوى أولياء أمـــور طلبة 
المـــدارس الخاصـــة المتكررة منذ أن بدأ التعليم عـــن ُبعد، بعد أن أغلقت 
المدارس، مطالبين بتخفيض الرســـوم الدراســـية، حيث استجابت بعض 
المـــدارس على مضض بتخفيضها 5 - 10 %، فيما كانت أغلب المدارس 
“عمـــك أصمـــخ” واكتفـــت بإعـــادة جدولة الرســـوم “يعني بتدفـــع بتدفع”، 
كتلـــك البائعـــة التي ترغم الزبائن على الشـــراء وإن لم تعجبهم البضاعة! 
رغم أنها لم تقدم خدمات يستفيد منها الطلبة بتاتًا مع إغالق المدارس، 

كالمواصالت، والتغذية واألنشطة والرحالت وغيرها.
بعض تلك المدارس لم تكتف بذلك، بل رغم كل هذه الظروف االستثنائية، 
إال أنها ترهق طلبتها بمشاريع، وليتها أية مشاريع، وفي حدود إمكانيات 
وقـــدرات الطلبة، بل هي تتجاوزهـــا، ليضطر األهالي تحت الضغوط إلى 
اللجوء إلى المكاتب المتخصصة كمكاتب االستشارات الهندسية، والتي 
يعترف المهندسون فيها أنها مشاريع تفوق مستوى طلبة المدارس، ولم 
يتعلمها المهندســـون أنفســـهم إال في المرحلة الجامعية، فيتكبد األهالي 
كلفـــا مادية أقلهـــا 50 دينارًا لكل مشـــروع من تلك المشـــاريع، وطبعًا كل 

مدرس يطلب من طلبته مشروع “فنتك” غير!
مـــاذا اســـتفاد الطالب بعدها؟ هو لم ينجز مشـــروعه بنفســـه، وحده ولي 
األمـــر من تكبد عنـــاء البحث عن منقذ يخلصهم من محنتهم، وهو اآلخر 
من ســـيدفع، جشـــع بعض تلك المدارس كما يبدو ســـيدفع الكثيرين إلى 
تحويل أبنائهم إلى المدارس الحكومية كما صرح بذلك ُكثر، ما ســـيفقد 
المدارس الحكومية هامشـــًا من ربحها، وربما سيدفعها إلى رفع رسومها 
ويتضرر أهالي الباقين في تلك المدارس، ما سيشـــكل عبئا إضافيا على 

خدمات التعليم الحكومي الذي يعاني هو اآلخر من الضغط.

ياسمينة: 

ما الحل يا وزارة التربية والتعليم مع المدارس الخاصة؟. «

ياسمين خلف
yasmeeniat@yasmeeniat.com

هل تتداعى الهدنة الروسية - التركية
مـــن المســـتبعد أن يكون تأجيل زيـــارة وزيري الخارجية والدفاع الروســـيين 
لتركيـــا والتي كانت من المفتـــرض أن تتم األحد الماضي نتيجة ظرف طارئ 
أو محـــض ترتيبـــات لوجســـتية، بل إنه أقرب من أن يفســـر بأنه نتيجة تفاقم 
شقاق بين الجانب الروسي والتركي واستفحال الخالف في المواقف بينهما.
فمـــن المعروف أن الحليفين تارة والخصمين تارة أخرى يلتقيان في مواقف 
ويختلفان في مواقف أخرى، خصوصًا عندما يكونان فاعلين أساسيين ومن 
األطـــراف المهمة في هـــذه الملفات، ولربمـــا يعد الملف الســـوري والليبي أهم 
ملفيـــن يختلفـــان فيهما، حيث يلعب الروس واألتراك دور الحليف األساســـي 

والعراب ألطراف الخالف الرئيسية في كل من سوريا وليبيا.
فروســـيا التي تدعم األســـد دعمًا منقطع النظير وتؤكد شـــرعيته في ســـوريا 
تخالفهـــا فـــي ذلـــك تركيـــا التي ترغب فـــي اإلطاحة باألســـد، حيـــث إن تركيا 
توغلـــت واحتلت أراض ســـورية عديـــدة بحجة األمن القومـــي التركي حيث 
تتاخـــم تركيـــا ســـوريا فـــي الحدود علـــى إدلـــب وهي بالضبـــط حاليـــًا محور 

الخالف في سوريا. 
مـــن الواضـــح أن الهدنة التي تم التوقيع عليها في شـــهر مـــارس الماضي بين 
كل من روســـيا وتركيا توشك على التداعي حيث قامت روسيا بشن ضربات 

جوية على إدلب ذلك إثر استقدام تركيا تعزيزات عسكرية في إدلب. 
علـــى الطـــرف اآلخـــر وفي ليبيا يبدو أن تركيا انتشـــت بالتقـــدم المحدود في 
غـــرب ليبيـــا حيـــث إن انســـحاب الجيـــش الوطنـــي مـــن محيـــط طرابلس إثر 
تفاهمات دولية مع المشـــير خليفة حفتر خلق لدى تركيا تصورا بأنها تمســـك 
زمـــام األمـــور وأنهـــا تمكنت من فـــرض نفوذها علـــى األرض رغما عـــن الدول 
األوروبيـــة الداعمـــة للجيش الوطني، وبالتأكيد روســـيا الداعمـــة لحفتر أيضًا 
وفي ضوء ذلك من الواضح أن الخالف اســـتفحل بين روسيا وتركيا وزادت 

الهوة فيما بينهما. 
ال أعتقد أن العالقة الروسية التركية ستشهد انقالبًا وتغيراً دراماتيكيًا  «

حيث إن المصالح التي تجمع بينهما أكبر من الخالف، حيث سيتم تغليب 
المصالح الكبرى على زوايا الخالف وسيتم تقسيم األراضي العربية مجدداً 

في سبيل الصلح بين الدولتين.

بدور عدنان
bedoor.articles@gmail.com
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