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 »a  á«∏NGódG  »``̀JQGRh  ø«H  ∑ôà°ûªdG  »`̀æ`̀eC’G  πª©dG  ≥jôa  ó≤Y
 ≥jôØdG  á°SÉFôH ó©H øY ™°SÉàdG  ¬YÉªàLG IóëàªdG  áμ∏ªªdGh øjôëÑdG
 ≥jôa ¢ù«FQ ø«dÉ°ûJ ∑QÉeh ΩÉ©dG øeC’G ¢ù«FQ ø°ùëdG ø°ùM øH ¥QÉW
 øe OóY »∏ãªe Qƒ°†ëH ,á«fÉ£jôÑdG á«∏NGódG IQGRƒH »dhódG ¿hÉ©àdG

.øjó∏ÑdG »a á«æeC’G äÉ¡édG
 IQGRh Oƒ¡L ∫ƒM GRÉéjEG ΩÉ©dG øeC’G ¢ù«FQ Ω qób ´ÉªàL’G ∫ÓNh
 äÉ¡«Lƒàd Gò«ØæJ »JCÉJ  »àdGh ,ÉfhQƒc ¢Shô«a áëaÉμe »a á«∏NGódG
 IQGRƒdG âeÉb å«M ,á«≤«°ùæàdG áæé∏dG äGQGôb QÉWEG »a á«∏NGódG ôjRh
 ∂dPh ,ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒª∏d  ájƒYƒàdG  äÓªëdG  ∞«ãμJ  ≈∏Y πª©dÉH
 ájRGôàM’G ô«HGóàdGh á«FÉbƒdG äGAGôLE’G ´ÉÑJG á«ªgCG ó«cCÉJ ∫ÓN øe
 πª©dG ºJ Éªc ,áeÉ©dG áeÓ°ùdG ≈∏Y ®ÉØëdG πLCG øe äÉ©ªéàdG ÖæéJh
 óYÉÑà∏d  É≤«≤ëJ  º¡æμ°S  øcÉeCG  »a  IóaGƒdG  ádÉª©dG  áaÉãc  ∞«ØîJ  ≈∏Y
 áWô°Th IóéædG  áWô°Th á«æeC’G  äÉjôjóªdG  äô°TÉH  Éª«a  ,»YÉªàL’G
 »a ¬LƒdG áeÉªc AGóJQG ≈∏Y ó«cCÉàdGh ¿ƒfÉ≤dG ò«ØæàH ™ªàéªdG áeóN
 QGô≤dG  ≥«Ñ£J »a AóÑdG òæe ∂dPh ájQÉéàdG äÓëªdGh áeÉ©dG øcÉeC’G

.¿CÉ°ûdG Gòg »a QOÉ°üdG »eGõdE’G
 Éæ«a{ á«æWƒdG á∏ªëdÉH Oó°üdG Gòg »a ΩÉ©dG øeC’G ¢ù«FQ OÉ°TCGh
 ádÓL πãªe áØ«∏N ∫BG  óªM øH ô°UÉf ï«°ûdG ƒª°S É¡≤∏WCG »àdG ,zô«N
 »æWƒdG  ø`̀eC’G  QÉ°ûà°ùe  ÜÉÑ°ûdG  ¿hDƒ°Th  á«fÉ°ùfE’G  ∫ÉªYCÓd  ∂∏ªdG
 AÉæeCG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  á°VÉjôdGh  ÜÉÑ°û∏d  ≈`̀∏`̀YC’G  ¢ù∏éªdG  ¢ù«FQ
 áëaÉμªd á«æWƒdG Oƒ¡édG ºYód ,á«fÉ°ùfE’G ∫ÉªYCÓd á«μ∏ªdG á°ù°SDƒªdG

 π«°UC’G »æjôëÑdG ™ªàéªdG ¬H õ«ªàj Ée ¢ùμ©J »àdGh ÉfhQƒc ¢Shô«a
.ºMÓàdGh  πaÉμàdGh AÉ£©dGh  ô«îdG »a á∏«Ñf á«fÉ°ùfEG º«b øe

 »fóªdG  ´Éaó∏d  áeÉ©dG  IQGOE’G  ¿CG  ΩÉ©dG  ø`̀eC’G  ¢ù«FQ  í`̀°`̀VhCGh
 áeÉ©dG  øjOÉ«ªdGh  ø`̀cÉ`̀eC’G  »a  ô«¡£àdG  äÉ«∏ªY  øe  ójó©dÉH  âeÉb
 á«æeC’G äÉjôjóªdG »Ñ°ùàæe ÖjQóJ ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,äBÉ°ûæªdGh »fÉÑªdGh
 áë«ë°üdG  ¥ô£dG  ≈∏Y  ø«Yƒ£àªdG  OGô```aC’Gh  á°UÉîdG  äÉcô°ûdGh
 ÉJQGRh  É¡ª«≤J  »àdG  ácôà°ûªdG  á«ÑjQóàdG  äGQhódÉH  Égƒæe  ,ô«¡£à∏d
 ,IRQÉ`̀H  äÉMÉéf  øe  ¬à≤≤M  É`̀eh  ,ø«≤jó°üdG  øjó∏ÑdG  »a  á«∏NGódG
 QGôªà°SG  Gó`̀cDƒ`̀e  ,É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«a  áëFÉL  á¡LGƒe  ∫Ó`̀N  á°UÉNh

 ≈∏Y º¡JÉÑLGƒH ΩÉ«≤∏d øeC’G ∫ÉLQ π«gCÉJh ÖjQóàdG ∫Éée »a ¿hÉ©àdG
 kÉHô©e  ,ó∏«Ø°SQOÉg  á©eÉL  Oƒ¡éH  ¬JGP  âbƒdG  »a  Gó«°ûe  ,¬Lh  πªcCG
 á«ªjOÉcC’G  èeGôH  ≈dEG  äÉ°ü°üîàdG  øe  ójõe  áaÉ°VEG  ≈dEG  ¬©∏£J  øY

.áWô°û∏d á«μ∏ªdG
 á≤∏©àªdG  äÉYƒ°VƒªdG  øe  OóY  á°ûbÉæe  ´ÉªàL’G  ∫ÓN  ºJ  óbh
 »a á«∏NGódG IQGRh á«é«JGôà°SG ™e ≥Øàj ÉªH á«æeC’G äGQGOE’G ôjƒ£àH
 IQGRƒdÉH  äÉYÉ£≤dGh Iõ¡LC’G  πμH AÉ≤JQ’Gh »fGôÑ«°ùdG  øeC’G  õjõ©J
 ôNBG ¢VGô©à°SG ºJ Éªc ,AGOC’G »a õ«ªà∏d  É≤«≤ëJ äÉjƒà°ùªdG ≈∏YCG ≈dEG
 äGQhódGh ójóédG »dhódG øjôëÑdG QÉ£ªd á«FÉ°ûfE’G πMGôªdG äGQƒ£J
 äÉ«æ≤àdGh äGó©ªdG çóMCG ΩGóîà°SGh ,QÉ£ªdG øeCÉH á°UÉîdG á«ÑjQóàdG
 á«∏NGódG  IQGRh  ¢UôM  ócCG  å«M  ,¿Gô«£dG  øeCG  ∫Éée  »a  IQƒ£àªdG
 á«æeC’G  äÉÑ∏£àª∏d  É≤«≤ëJ  »dhódG  øjôëÑdG  QÉ£e  ø`̀eCG  õjõ©J  ≈∏Y

.…ƒ«ëdG ≥aôªdG Gòg ø«eCÉàd áeRÓdG
 »àdG  á«HÉéj’G  èFÉàædG  ¢VGô©à°SG  ´ÉªàL’G  ∫Ó`̀N  iô`̀L  Éªc
 OÉØà°SG »àdGh øjôëÑdG áμ∏ªe »a á∏jóÑdG äÉHƒ≤©dG ¿ƒfÉb ò«ØæJ É¡≤≤M
 »a  ™°SƒàdG  ≈∏Y  á«∏NGódG  IQGRh  πª©J  å«M  ,Ωƒμëe  2701  É¡æe
 ΩƒμëªdG  É¡æe  ó«Øà°ùj  »àdG  πFGóÑdG  ∫Éée  »a  ¿ƒfÉ≤dG  Gòg  ≥«Ñ£J

.ÖjQóàdGh π«gCÉàdG èeGôÑd ´ƒ°†îdG É¡æeh
 IQGRh ≈dEG ôμ°ûdÉH ΩÉ©dG øeC’G ¢ù«FQ Ωó≤J ,´ÉªàL’G ΩÉàN »ah
 ¬LhCG õjõ©J »a º¡°ùJ Oƒ¡L øe ¬fhóÑj Ée ≈∏Y á«fÉ£jôÑdG á«∏NGódG

.ø«≤jó°üdG øjó∏ÑdG ø«H »æeC’G ¿hÉ©àdG
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 ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  å©H
 OÓÑdG  π`̀gÉ`̀Y  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  ø`̀H  óªM
 ¢ù«FôdG  áeÉîa  ≈dEG  áÄæ¡J  á«bôH  ióØªdG
 ,É«æ«aƒ∏°S ájQƒ¡ªL ¢ù«FQ QƒgÉH ähQƒH
 ó«©∏d  ájƒæ°ùdG  iô`̀cò`̀dG  áÑ°SÉæªH  ∂``dPh

.√OÓÑd »æWƒdG

 ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M å©H Éªc
 OÓÑdG  π`̀gÉ`̀Y  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  ø`̀H  óªM
 ¢ù«FôdG  áeÉîa  ≈dEG  áÄæ¡J  á«bôH  ióØªdG
 ájQƒ¡ªL ¢ù«FQ »°Sƒ«f ƒàæ«°SÉL Ö«∏«a
 ∫Ó≤à°SG  iôcP  áÑ°SÉæªH  ∂dPh  ,≥«ÑeRƒe

.√OÓH

 ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  å©H
 OÓÑdG  π`̀gÉ`̀Y  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  ø`̀H  óªM
 ¢ù«FôdG  áeÉîa  ≈`̀dEG  áÄæ¡J  á«bôH  ióØªdG
 É«°ShQ  ájQƒ¡ªL  ¢ù«FQ  ø«JƒH  ô«ªjOÓa
 iô`̀cò`̀dG  áÑ°SÉæªH  á≤jó°üdG  á`̀``̀jOÉ`̀ë`̀J’G
 á«ªdÉ©dG ÜôëdG »a AÉØ∏ëdG QÉ°üàf’ 75`dG
 »a  »à«aƒ°ùdG  OÉëJ’G  QÉ°üàfGh  á«fÉãdG

.≈ª¶©dG á«æWƒdG ÜôëdG

 »a  ióØªdG  ∂∏ªdG  á`̀dÓ`̀L  Üô``̀YCG  ó`̀bh
 ¢ù«Fô∏d ¬«fÉ¡J ¢üdÉNh Ö«WCG øY á«bôÑdG
 É«°Shôd  É«æªàe  áÑ°SÉæªdG  √ò¡H  »°ShôdG
 QÉgOR’Gh  á©aôdGh  Ωó≤àdG  ΩGhO  á≤jó°üdG

.áª«μëdG ¬àeÉîa IOÉ«b πX »a
 áÑ«£dG  äÉbÓ©dG  ≥ª©H  ¬àdÓL  OÉ°TCGh
 ø`̀«`̀Ñ`̀©`̀°`̀û`̀dGh ø`̀jó`̀∏`̀Ñ`̀dG ø`̀«`̀H §``Hô``J »``à``dG

.ƒªfh Qƒ£J øe √ó¡°ûJ Éeh ø«≤jó°üdG

 ó```̀«```̀©```̀dÉ```̀H Å````̀æ````̀¡````̀j ∂`````∏`````ª`````dG
 iô`̀ ``̀ ``̀ cPh É`̀«`̀``̀æ`̀``̀«`̀``̀aƒ`̀``̀∏`̀°`̀ù`̀d »``æ``Wƒ``dG
 ≥`̀ «`̀ ``̀ Ñ`̀ ``̀ eRƒ`̀ ``̀ ``̀ ``̀ e ∫Ó`````≤````````à````````°``SG

 á`̀ «`̀ bô`̀ H å`̀ ©`̀ Ñ`̀ j ∂``̀∏``̀ª``̀dG á``̀ dÓ``̀ L
»`̀ °`̀ Shô`̀ dG ¢`̀ ù`̀ «`̀ Fô`̀ dG ≈```̀ dEG á`̀Ä`̀æ`̀¡`̀J

’É``̀ °``̀ ü``̀ JG ≈``̀≤``̀∏``̀à``̀j á```̀ «```̀ LQÉ```̀ î```̀ dG ô```````̀ jRh
»```̀ fÉ```̀ é```̀ «```̀ HQPC’G √ô``̀ «``̀ ¶``̀ f ø````̀e É``̀ «``̀ Ø``̀ JÉ``̀ g

…Oƒ©``°ùdG …ôμ``°ù©dG ≥``ë∏ªdG πÑ≤à``°ùj ¿ÉcQC’G ¢``ù«FQ
 ô≤°U  ø`̀H  ÜÉ``̀jP  ø`̀cô`̀dG  ≥`̀jô`̀Ø`̀dG  πÑ≤à°SG 
 »a  ¬ÑàμªH  ¿É`````cQC’G  á`̀Ä`̀«`̀g  ¢`̀ù`̀«`̀FQ  »ª«©ædG
 ƒ«fƒj 24  AÉ©HQC’G ¢ùeCG ìÉÑ°U ,áeÉ©dG IOÉ«≤dG
 ¿É«æãdG  º«gGôHG  øH  ó¡a  øcôdG  ó«ª©dG  ,Ω2020
 á«Hô©dG  áμ∏ªªdG  IQÉØ°ùH  …ôμ°ù©dG  ≥ë∏ªdG

.áμ∏ªªdG iód á≤«≤°ûdG ájOƒ©°ùdG
 ¿É`̀cQC’G  áÄ«g  ¢ù«FQ  Ö`̀MQ  AÉ≤∏dG  ∫Ó`̀Nh
 ¢Vô©à°SGh  ,…Oƒ©°ùdG  …ôμ°ù©dG  ≥ë∏ªdÉH
 ø«H  ôªà°ùªdG  ¿hÉ©àdGh  ájƒNC’G  äÉbÓ©dG  ¬©e

.…ôμ°ù©dG ∫ÉéªdG »a ø«≤«≤°ûdG øjó∏ÑdG

 ´ÉªàL’G »``a »``æjôëÑdG Ö``fÉédG ¢``SCGôàj ΩÉ``©dG ø``eC’G ¢``ù«FQ
Ió``ëàªdG  á``μ∏ªªdGh  ø``jô`ë`Ñ`dG  ø```«`H  ∑ô`à```°û`ª`dG  »```æ`eC’G

 á«é«JGôà°S’G  äÉ°SGQó∏d  øjôëÑdG  õcôe º q¶f
 ¬`̀JGQGƒ`̀M çó``̀MCG zäÉ``̀°``̀SGQO{ á`̀bÉ`̀£`̀dGh á`̀«`̀dhó`̀dGh
 ¢Shô«a  á``̀eRCG  äÉjóëJ  ∫ƒ`̀M  ,ó`̀©`̀ oH  ø`̀Y  ájôμØdG
 ¢ù∏ée  ∫hó`̀d  (19-ó`̀«`̀aƒ`̀c)  zóéà°ùªdG  É`̀fhQƒ`̀c{
 É¡àé¡àfG  »àdG  äÉ«dB’G  åëHh ,»é«∏îdG  ¿hÉ©àdG
 ¢ShQódGh  ,á`̀eRC’G  √òg  ™e  πeÉ©à∏d  è«∏îdG  ∫hO
 hCG  »ë°üdG  ó«©°üdG  ≈∏Y  AGƒ°S  ,É¡æe  IOÉØà°ùªdG

.á∏KÉªe äÉeRCG ∫ÓN
 ï«°ûdG Qƒ`̀à`̀có`̀dG ø`̀e π`̀c QGƒ`̀ë`̀dG »`̀a ∑QÉ`̀°`̀T
 AÉæeCG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ,áØ«∏N  ∫BG  óªMCG  øH  ¬∏dGóÑY
 óªM  øH  õjõ©dGóÑY  QƒàcódGh  ,zäÉ`̀°`̀SGQO{  õcôe
 ¿hÉ©àdG ¢ù∏éªd óYÉ°ùªdG ΩÉ©dG ø«eC’G ,≥°ûjƒ©dG
 IQƒàcódGh  ,äÉ°VhÉØªdGh  á«°SÉ«°ùdG  ¿hDƒ°û∏d
 äÉ°SÉ«°ù∏d  äGQÉeE’G  õcôe ¢ù«FQ ,»ÑàμdG  ΩÉ°ùàHG
 ¢ù«FôdG »°ùÑ©dG ¬∏dGóÑY øH áeÉ°SCGh ,»ÑXƒHCG »a
 QGƒëdG  QGOCG  .πª©dG  ¥ƒ°S  º«¶æJ  áÄ«¡d  …ò«ØæàdG
 äÉ°SGQódG  èeÉfôH  ôjóe  ,∂°ûc  ±ô`̀°`̀TCG  QƒàcódG

.zäÉ°SGQO{ õcôªH á«dhódGh á«é«JGôà°S’G
 Qƒ``̀à``̀có``̀dG Ö````̀MQ QGƒ```̀ë```̀ dG π`̀¡`̀à`̀°`̀ù`̀e »````̀ah
 ø«KóëàªdÉH  áØ«∏N  ∫BG  óªMCG  øH  ¬∏dGóÑY  ï«°ûdG
 ∫hÉæJ »a á°UôØdG √òg á«ªgCG GócDƒe ,ø«cQÉ°ûªdGh
 AÉHƒdG  Gòg  äÉ«YGóàH  á°UÉîdG  QhÉëªdG  π«∏ëJh
 ¬JÉÑ∏£àeh ¬JGô«KCÉJ  ≈∏Y ±ƒbƒdG  ±ó¡H ,»ªdÉ©dG
 ≥«aƒàdG  ø«Kóëàª∏d  É k«æªàe  ,á«∏Ñ≤à°ùªdGh  á«fB’G

.¢TÉ≤ædG AGôKEG »a
 AóÑd õLƒe m¢Vô©H ∂°ûc ±ô°TCG QƒàcódG ΩÉbh
 ΩÉ©dG  ô`̀NGhCG  òæe  ÉfhQƒc  áëFÉL  QÉ°ûàfG  Qƒ£Jh
 ájOôØdG  áHÉéà°S’G QGƒWCGh äÉjƒà°ùeh ,»°VÉªdG
 äÉª¶æªdGh  ∫hó```̀dG  iƒà°ùe  ≈`̀∏`̀Y  á`̀«`̀YÉ`̀ª`̀é`̀dGh
 ¢Shô«ØdG  ó°UQ  øe  G kAó``H  ,ºdÉ©dG  ∫ƒ`̀M  á«æ©ªdG
 ≈dEG  k’ƒ°Uh  »ª«∏bEG  ºK  »∏ëe  mAÉHƒc  √Qƒ£J  »a

.á«ªdÉY áëFÉL ¬Ø«æ°üJ
 ≥°ûjƒ©dG õjõ©dGóÑY QƒàcódG çóëJ ∂dP ó©H
 äÉjóëJh  äÉeRCG  øe  ÉfhQƒc  áëFÉL  ¬àéàfCG  ÉªY
 ,óMGh m¿BG »a äÉjƒà°ùªdGh Ió©°UC’G ∞∏àîe ≈∏Y
 ôÑY  â∏≤àfG  è«∏îdG  ∫hO  »`̀a  ihó`̀©`̀dG  ¿CG  Éæ«Ñe
 , ká«ØN  ¿hôaÉ°ùªdG  º¡æeh  ,¿GôjEG  ≈dEG  øjôaÉ°ùªdG
 ≥«°ùæàdGh äÉbÓ©dG ÜÉ«Z ™°VƒdG …qOôJ øe OGRh
 ihó©dG  QÉ°ûàfG  áMGóa  ≈∏Y  É¡ªqàμJh  ,¿Gô`̀jEG  ™e
 Éªc  .≈°VôªdG  êÓ`̀Y  »a  É¡∏°ûah  ,É¡«°VGQCG  ≈∏Y
 π°SÓ°Sh êÉ`̀à`̀fE’G  •ƒ£N ô`̀KCÉ`̀J  á``̀eRCG  ≈`̀ dEG  QÉ`̀°`̀TCG
 mπ≤K  ø`̀e  ø«°üdG  ¬∏μ°ûJ  É`̀e  ≈``̀dEG  G kô`̀¶`̀f  ,ó`̀jQƒ`̀à`̀dG
 ±hô¶dG  äAÉ°Sh  ,É«ªdÉY  ÖfÉédG  Gò`̀g  »a  ô«Ñc
 ™e  ø`̀eGõ`̀à`̀dÉ`̀H  á`̀ë`̀FÉ`̀é`̀dG  Qƒ`̀¡`̀¶`̀d  ó`̀jGõ`̀à`̀e  mπμ°ûH
 ø«H  ájQÉéJh  á«°SÉ«°S  äGôJƒJh  …OÉ°üàbG  mOƒcQ

.ø«°üdGh IóëàªdG äÉj’ƒdG
 ΩÉ`̀°`̀ù`̀à`̀HG IQƒ``̀à``̀có``̀ dG â`̀Ø`̀ °`̀Uh É`̀¡`̀Ñ`̀fÉ`̀L ø``̀e
 ¥ó°U  ≈`̀ dEG  êÉàëJ  áØ°TÉc{  É¡fCÉH  á``̀eRC’G  »ÑàμdG
 äó¡°T áLhOõe áeRCG  É¡fƒc ≈dEG  G kô¶f ,záØ°TÉμªdG
 ,É k«ªdÉY  áëFÉédG  QÉ°ûàfGh  ,§ØædG  QÉ©°SCG  •ƒÑg
 ≈∏Y è«∏îdG ∫hO øe ádhO πc áHÉéà°SG â°ùμ©fGh

 øeC’Gh ,»Ñ£dG OGó©à°S’G å«M øe É¡©°Vh áfÉàe
 ¬fCG  äôcPh .IôaGƒàªdG  á«dÉªdG  IAÓªdGh ,»FGò¨dG
 äÉ£∏°ùdG  ø«H  ó©oH  øY  Ió≤©æªdG  äÉYÉªàL’G  ºZQ
 â∏ªY  á`̀ dhO  π`̀c  ¿CG  ’EG  è«∏îdG  ∫hO  »`̀a  á«æ©ªdG
 IQƒàcódG  äô`̀cPh  ,áëFÉédG  á¡LGƒªd  Ió`̀M  ≈∏Y
 ádhó∏d G kQÉÑàNG â∏ qμ°T áëFÉédG ¿CG »ÑàμdG ΩÉ°ùàHG
 øjÉÑàdG πãe á«aÉ≤K äÉeƒ¶æe â≤∏N »àdG ,á«©jôdG
 á«YÉªàL’G  ¢`̀VGô`̀eC’Gh  ,ICÉ`̀aÉ`̀μ`̀ª`̀dGh  πª©dG  ø«H
 ¿hO  ø`̀e  áæWGƒªdG  ¥ƒ≤M  ò``̀NCGh  ,π`̀cGƒ`̀à`̀dG  πãe
 á¡LGƒe ≈dEG ¢SÉædÉH áeRC’G äOCG Éªc ,πHÉ≤e ºjó≤J
 :âaÉ°VCGh  .º¡dhO  ¬Jó¡°T  …òdG  ¥ÓZE’Gh º¡ahôX
 á`̀«`̀eÓ`̀YE’G  IQGOE’G  »`̀a  âëéf  è«∏îdG  ∫hO  ¿EG
 á«YƒàdGh ,É¡à¡LGƒe äÉÑ∏£àeh áeRC’G äGóéà°ùªd
 óYÉÑàdGh  ,áeÓ°ùdG  äÉÑ∏£àeh  ô¶ëdG  äGAGôLEÉH
 äÉYÉ°TE’G áëaÉμeh ,¥ÓZE’G πMGôeh »YÉªàL’G
 áæ«Ñe ,»YÉªàL’G π°UGƒàdG πFÉ°Sh ôÑY Iô°ûàæªdG
 äÉcô°Th  ,á«æWƒdG  ÖîædGh  ΩÓ``YE’G  πFÉ°Sh  ¿CG
 ófÉ°ùe …ƒb QhO AGOCÉH  âeÉb  ,á«eƒμëdG ∫É°üJ’G

 .ájÉbƒdGh áHÉéà°SÓd
 áμ∏ªe  áHôéJ  »°ùÑ©dG  áeÉ°SCG  ∫hÉæJ  ,√QhóH

 .á«ÑæLC’G ádÉª©dG ´É°VhCG º«¶æJ »a øjôëÑdG
 áμ∏ªe  »`̀a  É k≤Ñ°ùe  ò`̀î`̀ tJG  QGô`̀≤`̀ dG  ¿EG  :∫É```̀bh
 øY á`̀dÉ`̀ª`̀©`̀dG  √ò```g  ∫hO Q qò``̀©``̀J  ó`̀©`̀ H-  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 ≈∏Y  IQó`̀≤`̀dG  Ωó`̀Y  ™ qbƒJ  øe  É kbÓ£fG  -º¡dÉÑ≤à°SG
 OÉ°üàbG  ÜÉ©«à°SG  hCG  Ió`̀ aGƒ`̀ dG  ádÉª©dG  π«MôJ
 ôeCÉc  óaGƒdG  ¿ qƒμªdG  ™e  πeÉ©àdGh  ,º¡d  á∏MôªdG
 ,≈dÉ©J  ¬`̀∏`̀dG  ¿PEÉ```H  ôªà°S  áëFÉédG  ¿CGh  ,™```bGh
 ,á`̀dÉ`̀ª`̀©`̀dG ≈```̀dEG á`̀jOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G á`̀LÉ`̀ë`̀dG Oƒ`̀©`̀à`̀°`̀Sh

 ≈∏Y  ∫Éª©dG  áfCÉª£d  ΩÉY  ƒØY  QGó°UEG  ºJ  »dÉàdÉHh
 ≈∏Y º¡©«é°ûàdh ,øjOQÉ£e ô«Z º¡fCGh  º¡YÉ°VhCG
 GƒÑ«°UCG ∫ÉM »a »Ñ£dG ¢üëØ∏d Ωó≤àdÉH IQOÉÑªdG
 á«dB’G  √òg  ¿CG  É kë°Vƒe  ,êÓ©dG  »q≤∏àd  ¢VGôYC’ÉH
 ádÉª©dG øª°V ø«ØdÉîªdG OóY ¢VÉØîfG »a âÑÑ°ùJ
 ≈dEG  ±É°†j  ∂dòc  .áFÉªdG  »a  25  »dGƒM  QGó≤ªH
 IôaGƒàªdG  äGôÑîdG  ïjQÉJ  »a  ¢ù«d  ¬fCG  ádCÉ°ùªdG
 äô¡¶a ,ºéëdG Gò¡H mçóM ™e πeÉ©à∏d  É¡∏gDƒj Ée
 í∏°üJ ,¿CÉ°ûdG Gòg »a á«ª«∏bEGh á«æWh äGOÉ¡àLG
 ™e  ¿hÉ©àdG  ¿CG  ≈`̀dEG  ¢ü∏Nh  .∑ôà°ûªdG  ´ÓWÓd
 ¿ƒμ«°S  …OÉ°üàb’G  OÉªàY’Gh  á«fÉμ°ùdG  áÑ«côàdG
 ∫hÉæJ Öéjh ,áëFÉédG ∫GhR ó©H πZÉ°ûdG π¨°ûdG
 áë∏°üªdGh  zQGô°V  ’h  Qô°V  ’{  å«M  øe  πëdG

.ájOÉ°üàb’G
 øjôëÑdG áμ∏ªªd âë«JCG Iƒb •É≤f øY çóëJh
 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U »dƒJ  É¡æe  ,áëFÉé∏d  …ó°üàdG  »a
 »dh  ,áØ«∏N  ∫BG  óªM  ø`̀H  ¿Éª∏°S  ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG
 ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG
 ºK  ø`̀eh  ,á```̀eRC’G  á«∏N  IOÉ`̀«`̀b  ,AGQRƒ````dG  ¢ù∏ée
 »a  á£∏°ùdG  ¢SCGôd  πãªe  óLGƒJ  »a  øWGƒªdG  á≤K
 äGQGôb π«©ØJ ºJ Éªc ,áeRCÓd …ó°üàdG Ωôg ¢SCGQ
 äÉ«dBG ÖfÉéH ,á≤Ñ°ùe á«ë°Uh ájQÉéJh ájOÉ°üàbG
 òæe  ¢ù°SCÉJ  …òdG  π£©àdG  ó°V  ø«eCÉàdG  ¥hóæ°üc
 ∞FÉXh  ≈∏Y  ®ÉØëdG  »a  º¡°SCGh  ,äGƒæ°S  ô°ûY
 ≈dEG  áLÉëdG  ¿hO  ¢UÉîdG  ´É£≤dG  »a  ø«æWGƒªdG
 øe  Öë°ùdG  hCG  ádhó∏d  áeÉ©dG  á«fGõ«ªdG  ¥É``̀gQEG

.á«é«JGôà°S’G É¡JGQÉªãà°SG

ÉfhQƒc áeRCG IQGOE’ è«∏îdG ∫hO äÉ«é«JGôà°SG ∫ƒM zäÉ°SGQO{ õcôe Ihóf ∫ÓN

áëFÉédG ∫GhR ó©H πZÉ°ûdG π¨°ûdG …OÉ°üàb’G OÉªàY’Gh á«fÉμ°ùdG áÑ«côàdG

 ≈°ù«Y øH ¿Éª∏°S ¥ôëªdG á¶aÉëe ßaÉëe ™aQ
 »dÉgCG  ™«ªL ¬«∏Y ™ªLCG  ÉMôà≤e »YÉæªdG  …óæg øH
 ƒª°S  º°SG  πªëj  ΩÉ°Sh  AÉ°ûfEÉH  »°†≤j  á¶aÉëªdG
 ±ƒØ°üdG  øe  á«Ñ£dG  ºbGƒ£dG  ≈dG  Ωó≤j  ,ó¡©dG  »dh
 º¡fÉæàeGh  ºgôμ°T  ¢üdÉN  ø`̀Y  øjôÑ©e  ,≈```̀dhC’G
 á¡LGƒe  »a  áμ∏ªªdG  É¡dòÑJ  »àdG  Oƒ¡é∏d  ºgôjó≤Jh
 äÉeóîdG »a »bôdÉH √ƒØ°Uh …òdGh ÉfhQƒc áëFÉL
 ,á«ë°üdG  á«àëàdG  á«æÑdG  Iƒb ¢ùμ©j …òdGh á«Ñ£dG
 »àdG  á«æjôëÑdG  á«ë°üdG  QOGƒμ∏d  ó«édG  π«gCÉàdGh
.»ªdÉ©dG …óëàdG Gòg ∫ÓN âdGRÉeh É¡JQGóL âàÑKG

 øe  Oó`̀Y  ™e  ßaÉëªdG  π°UGƒJ  ∫Ó`̀N  ∂`̀dP  AÉ`̀L
 å«M á«FôªdG ∫É°üJ’G äÉ«æ≤J ôÑY á¶aÉëªdG »dÉgCG

 ôjó≤àdGh  ¿Éæàe’Gh  ôμ°ûdG  »dÉg’Gh  ßaÉëªdG  ™aQ
 ø«æªãe  ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  ≈dEG
 É¡H  ô`̀eCG  »àdG  á«dÉªdG  ΩõëdG  ôÑY  OhóëeÓdG  ºYódG
 èJÉædG  ø`̀e  áFÉªdÉH  ø«KÓãdG  ¥ƒØJ  »`̀à`̀dGh  ¬àdÓL
 äGQOÉÑe  ™«ªL  ò«ØæJ  »a  âªgÉ°S  »àdGh  ,»∏ëªdG
 ¥Gƒ`̀°`̀SC’G  »`̀a  ádƒ«°ùdG  ï°V  ≈∏Y  â∏ªYh  áeõëdG
 ∞FÉXh  ≈∏Y  ®ÉØëdG  »a  É°†jCG  âªgÉ°Sh  ,á«∏ëªdG
 ø`̀jò`̀dGh  ¢UÉîdG  ´É£≤dG  »`̀a  á°UÉN  ø««æjôëÑdG
 É°†jCG  »dÉgC’G  ≈æKCGh  .º¡ÑJGhQ  ™aóH  ádhódG  â∏ØμJ
 øe AÉØYE’Gh AÉªdGh AÉHô¡μdG ô«JGƒa ™aO IQOÉÑe ≈∏Y
 áaÉc iód ájô¡°ûdG •É°ùbC’G π«LCÉJh ,ájó∏ÑdG Ωƒ°SôdG
 ¿Éμ°SE’G  ¢Vhôb  π«LCÉJ  ∂dòch  ,ájQÉéàdG  ∑ƒæÑdG

 »àdG  ΩQÉ`̀μ`̀ª`̀dG  ø`̀e  É`̀gô`̀«`̀Zh  πª©dG  Ωƒ`̀°`̀SQ  ∞``̀bhh
 ∂∏ªdG  ádÓéd  ¿Éæàe’G  øY  »dÉgC’G  É¡dÓN  øe  ôÑY
 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°üd  ôμ°ûdG  Gƒeób  Éªc  .ióØªdG
 QGôªà°SÉH  √ƒª°S  äÉ¡«LƒJ  ≈∏Y  AGQRƒ``̀dG  ¢ù«FQ
 QGôbh ,áØ∏àîªdG äÉeóîdGh ™jQÉ°ûªdG ™«ªéH πª©dG
 ócDƒj …òdGh ,»æjôëÑdG Ö«Ñ£∏d Ωƒj OÉªàYÉH √ƒª°S

.AÉª∏©dGh º∏©dÉH øjôëÑdG ΩÉªàgGh ¢UôM
 ÖMÉ°U ≈dEG  ¿Éæàe’Gh ôμ°ûdG »dÉgC’G ™aQ Éªc
 ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh »μ∏ªdG ƒª°ùdG
 …OÉ«≤dG  QhódG  ≈∏Y  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G
 á∏°UGƒàªdGh Iôªà°ùªdG Oƒ¡édGh √ƒª°S ¬eó≤j …òdG

.Ωƒ«dG ≈àM øjôëÑdG ≈dEG AÉHƒdG ∫ƒNO πÑb øe

 AÉ``°ûfEG  ´É``ªLE’ÉH  ¿ƒ``Môà`≤`j  ¥ô``ëªdG  »``dÉgCGh  ß``aÉëe
á«Ñ£dG º``bGƒ£dG ≈dEG Ωó``≤j ó¡`©`dG »dh º``°SG πªëj ΩÉ``°Sh

 ô`̀jRh  »`̀fÉ`̀jõ`̀dG  ó`̀°`̀TGQ  ø`̀H  ∞«£∏dGóÑY  Qƒ`̀à`̀có`̀dG  ≈≤∏J

 É k«ØJÉg k’É°üJG ,Ω2020 ƒ«fƒj 24 AÉ©HQC’G ¢ùeCG ,á«LQÉîdG

 ájQƒ¡ªL  á«LQÉN  ô`̀jRh  ±hQÉjóªëe  QÉ`̀ª`̀dEG  ó«°ùdG  ø`̀e

 ¿ÉÑfÉédG  Üô```̀YCG  »`̀Ø`̀JÉ`̀¡`̀dG  ∫É`̀°`̀ü`̀J’G  ∫Ó``̀Nh  .¿É``é``«``HQPCG

 áμ∏ªe  ø«H  ™ªéJ  »àdG  ábGó°üdG  äÉbÓ©H  ÉªgRGõàYG  øY

 ≈∏Y  Éª¡°UôM  øjócDƒe  ,¿Éé«HQPCG  ájQƒ¡ªLh  øjôëÑdG

 ∞∏àîe  »a  ™°ShCG  ¥É`̀aBG  ≈dEG  ¿hÉ©àdG  äÉjƒà°ùªH  AÉ≤JQ’G

 ø«Ñ©°ûdGh øjó∏ÑdG ≈∏Y á©ØæªdGh ô«îdÉH Oƒ©j ÉªH ä’ÉéªdG

 …ó°üàdG »a ádhòÑªdG Oƒ¡édG ¢VGô©à°SG ºJ Éªc .ø«≤jó°üdG

 åëH ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,(19 ó«aƒc)  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  áëFÉéd

 ≈∏Y  ∑ôà°ûªdG  ΩÉªàg’G  äGP  äÉYƒ°VƒªdGh  ÉjÉ°†≤dG  RôHCG

.á«dhódGh á«ª«∏bE’G ø«àMÉ°ùdG
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»∏Y áªWÉa :âÑàc
 ≥`̀ jô`̀ Ø`̀ dG AÉ``̀ °``̀†``̀YCG ™```̀ª```̀LCGh
 …ò`̀dG  »Øë°üdG  ô`̀ª`̀JDƒ`̀ª`̀dG  ∫Ó``̀N
 õ`̀cô`̀e »```a ¢```ù```eCG AÉ``°``ù``e √ó``̀≤``̀Y
 á`̀«`̀Ñ`̀£`̀dG çƒ`̀ë`̀Ñ`̀ ∏`̀ d ó``¡``©``dG »````dh
 …ôμ°ù©dG  ≈Ø°ûà°ùªdÉH  ÖjQóàdGh
 äGó`̀é`̀à`̀°`̀ù`̀e ô````̀NBG ø``̀Y å`̀jó`̀ë`̀∏`̀ d
 IQhô`̀°`̀V ≈`̀∏`̀Y É``fhQƒ``c ¢`̀Shô`̀«`̀a
 á`̀jOô`̀Ø`̀dG á`̀«`̀dhDƒ`̀°`̀ù`̀ª`̀dÉ`̀H ΩGõ``̀à``̀d’G
 äGAGô``̀LE’Gh  äGQGô≤dÉH  ó«≤àdGh
 á«FÉbƒdG  ô«HGóàdGh  á`̀jRGô`̀à`̀M’G
 á`̀eÓ`̀°`̀Sh á`̀ë`̀°`̀U ≈`̀ ∏`̀ Y ®É`̀Ø`̀ë`̀∏`̀ d
 RhÉ`̀é`̀J  »``a  º¡°ùj  É`̀ª`̀H  ™`̀«`̀ª`̀é`̀dG
 øjOó°ûe  ,ìÉéæH  ÉfhQƒc  áëFÉL
 ≈dEG …ODƒj QÉà¡à°S’G ¿G CGóÑe ≈∏Y
 ≈`̀dEG  …ODƒ``̀j  ΩGõ`̀ à`̀ d’Gh  ,QÉ°ûàf’G
 ≈`̀ dEG  ™«ªédG  ø`̀«`̀YGO  ,QÉ`̀°`̀ù`̀ë`̀f’G
 √ÉéJ  á«dhDƒ°ùªdGh  áfÉeC’G  πªëJ

.™ªàéªdGh øWƒdG
 ™fÉªdG  ó`̀«`̀dh  Qƒ`̀à`̀có`̀dG  ó``̀ cCGh
 ƒ`̀°`̀†`̀Y  á`̀ë`̀ °`̀ü`̀ dG  IQGRh  π``̀«``̀ch
 …ó°üà∏d  »Ñ£dG  »æWƒdG  ≥jôØdG
 (19-ó`̀«`̀aƒ`̀c)  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«Ød
 »©«ÑW  øjôëÑdG  »a  ™°VƒdG  ¿CG
 øY  ∞∏àîfh  áØØîe  äGAGô`̀LE’Gh
 ,è«∏îdG  ∫hO  É¡æeh  ∫hó``dG  á«≤H
 …óëJ  RÉ`̀«`̀à`̀LG  ¿G  ≈```̀dEG  G kô`̀«`̀°`̀û`̀e
 Ö∏£àj  ìÉéæH  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«a
 ¬YÉÑJGh  ¬à«dhDƒ°ùªH  OôØdG  ΩGõàdG
 ô«HGóàdGh  ájRGôàM’G  äGAGô`̀LE’G
 Oƒ¡L  QGôªà°SÉH  É kgƒæe  ,á«FÉbƒdG
 wπc  øjôëÑdG  ≥jôa  AÉ°†YCG  áaÉc
 ó`̀MGh  ±ó`̀g  ≥«≤ëàd  ¬©bƒe  »`̀a
 áeÓ°Sh  áë°U  ≈∏Y  ®ÉØëdG  ƒg
 áμ∏ªe  »a  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG

.øjôëÑdG
 IQhô`̀°`̀V ≈`̀∏`̀Y ™`̀fÉ`̀ª`̀dG å``̀Mh
 äÉØdÉîe …CG øY ≠«∏ÑàdÉH IQOÉÑªdG
 ¿G  Gó`̀cDƒ`̀e  ,ΩGõ`̀à`̀d’G  Ωó©H  ≥∏©àJ
 É`̀gQhó`̀H  Ωƒ`̀≤`̀J  á«æ©ªdG  äÉ`̀¡`̀é`̀dG
 Égó°UQ  ºàj  äÉØdÉîe  …G  ∫É`̀«`̀M
 äÉ©ªéàdÉH  ≥∏©àj  Éª«a  á°UÉN
 .»YÉªàL’G óYÉÑàdG IÉYGôe ΩóYh

 áeÓ°Sh áë°U ¿EG ™fÉªdG ∫Ébh
 ≈``̀ dhC’G  ±ƒ`̀Ø`̀°`̀ü`̀dG  »`̀a  ø«∏eÉ©dG
 ájƒdhCG  á«Ñ£dG  ºbGƒ£dG  ™«ªLh
 ´ÉaódG §N º¡a áë°üdG IQGRh iód
 ,¢Shô«Ø∏d  …ó`̀°`̀ü`̀à`̀dG  »`̀a  ∫hC’G
 ¿Éaô©dGh  ôμ°ûdG  ≠dÉH  º¡d  É k¡Lƒe
 π«d  Iôªà°ùªdG  áaÉc  ºgOƒ¡L  ≈∏Y
 ¿Éª°†d  π∏c  hCG  π∏e  ¿hO  øe  QÉ¡f
 Iƒ`̀Yó`̀dG  G kOó`̀é`̀e  ,™«ªédG  áë°U
 á«dhDƒ°ùªH  ΩGõàd’G  IQhô°V  ≈`̀dEG
 »eÉeC’G ∞°üdG »a ÉædÉ£HCG ájÉªëd
 Gòg  »a  ¬ªjó≤J  øμªj  Ée  πbCG  Gò¡a
 Éë°Vƒe  ,»`̀FÉ`̀æ`̀ã`̀à`̀°`̀S’G  ±ô``¶``dG
 ihó`̀©`̀dG  áëaÉμe  º`̀¡`̀ª`̀dG  ø`̀e  ¬``̀fCG
 ôÑY  á«ë°üdG  ájÉYôdG  ∫Éée  »`̀a
 áeÓ°ùdG  äÉ``̀LQO  ≈°übCG  ≥«≤ëJ
 áæeBG  πªY  áÄ«H  ô«aƒàH  ø```̀eC’Gh
 ,»ë°üdG  ´É`̀£`̀≤`̀dG  »`̀a  ø«∏eÉ©∏d
 áeõà∏e  áë°üdG  IQGRh  ¿CG  GócDƒe
 á«ªdÉ©dG  äÉ`̀«`̀°`̀Uƒ`̀à`̀dG  ≥«Ñ£àH
 øe ájó©ªdG  ¢VGôeC’G  øe ájÉbƒ∏d
 ø«∏eÉ©dG ΩGõàdG iƒà°ùe ™aQ ∫ÓN
 äÉWGôà°TG  ≥«Ñ£àH  ø««ë°üdG
 ¢†ØN  π`̀LCG  øe  ihó©dG  áëaÉμe
 »a á`̀Ñ`̀°`̀ù`̀à`̀μ`̀ª`̀dG ihó``̀©``̀ dG á`̀Ñ`̀°`̀ù`̀f

.á«ë°üdG äBÉ°ûæªdG
 πª©dG  ¿CG  ™`̀fÉ`̀ª`̀dG  ±É``̀°``̀VCGh
 áeÓ°ùdG  ô«jÉ©e  ™aQ  ≈∏Y  ôªà°ùe
 ¢`̀VGô`̀eC’G  ø`̀e  ájÉbƒdG  ∫Éée  »`̀a
 π````NGO á```̀«```̀FÉ```̀Hƒ```̀dGh á``̀jó``̀©``̀ª``̀ dG

 äÉ«Ø°ûà°ùªdGh  á«ë°üdG  õcGôªdG
 ΩGõ``̀à``̀ dG á``̀ «``̀ ª``̀gCGh ,á``̀«``̀eƒ``̀μ``̀ë``̀dG
 …QhO  πμ°ûH  ø««ë°üdG  ø«∏eÉ©dG
 »àdG  ihó``̀©``̀dG  á`̀ë`̀aÉ`̀μ`̀e  ó`̀YGƒ`̀≤`̀H
 á«ªdÉ©dG  áë°üdG  áª¶æe  É¡JQó°UCG
 ´Ó```̀WEG ™``̀e ,¢`̀Uƒ`̀ °`̀ü`̀î`̀ dG Gò``̀¡``̀H
 ≈∏Y  ø««ë°üdG  ø«∏eÉ©dG  ™«ªL
 É k«ªdÉY  ¢Vôª∏d  »FÉHƒdG  ™°VƒdG
 ¬fCG  ≈dEG  G kô«°ûe  ,É k«∏ëeh  É k«ª«∏bEGh
 ôÑY  á«FÉbh  äGAGô```̀LEG  PÉ`̀î`̀JG  º`̀J
 ≥∏©àJ  á«°Sóæg  äGAGô```̀LEG  ò«ØæJ
 ô«aƒJ  πãe  πª©dG  øcÉeCG  áeÓ°ùH
 ø««ë°üdG ø«∏eÉ©∏d π°üØæe πNóe
 ±ôZh  á∏°üØæe  á«ë°U  ≥aGôeh
 äGhOCG áaÉc ô«aƒJ ºJ Éªc ,á∏°üØæe
 á«°üî°ûdG  á`̀ jÉ`̀ bƒ`̀ dGh  á`̀jÉ`̀ª`̀ë`̀dG
 ≈`̀∏`̀YCG ≈`̀∏`̀Y º`̀¡`̀dƒ`̀°`̀ü`̀M ¿É`̀ª`̀°`̀†`̀d
 ∫ƒ`̀°`̀Uh ™`̀æ`̀ª`̀d á`̀jÉ`̀ª`̀ë`̀dG äÉ```̀LQO
 ∫É`̀°`̀ü`̀J’G ∫Ó```N ø``̀e ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀ dG
 ô°ûf ≈dEG áaÉ°VEG ,áªFÉ≤dG ä’ÉëdÉH
 ™bGƒe  Ö°ùëH  á`̀jOÉ`̀°`̀TQ’G  á``̀dOC’G
 ™e  πeÉ©à∏d  ¬JÉÑ∏£àeh  π`̀ª`̀©`̀dG
 ≥aGôªdG  ≈∏Y  OOôàJ  »àdG  ä’ÉëdG

.á«ë°üdG
 ¢ü«°üîJ  º``̀J  ¬``̀fCÉ``̀H  √ƒ````fh
 ≈∏Y  Ö`̀jQó`̀à`̀ dG  è``̀eGô``̀Hh  äGQhO
 ihó©dG  áëaÉμe  ô«jÉ©eh  πFÉ°Sh
 º¡°ùJh πª©dG IAÉØc øe ójõJ »àdG
 ájÉªëdG  ô«jÉ©e  ≈∏YCG  ô«aƒJ  »a
 áaÉc ¬«LƒJ ºàj Éªc ,¢Shô«ØdG øe
 QGôªà°S’ÉH  ø««ë°üdG  ø«∏eÉ©dG
 ô«¡£àdGh  ∞«¶æàdG  äÉ«∏ªY  »`̀a
 ≈∏Y  É kXÉØM  ôªà°ùªdG  º«≤©àdGh

.º¡dƒM øe áeÓ°Sh º¡àeÓ°S
 øY  πØ¨f  ’  ÉæfEG  ™fÉªdG  ∫Ébh
 ø«∏eÉ©dG  ™«ªL  áeÓ°S  øe  ócCÉàdG
 äÉ°UƒëØdG  AGô`̀LEG  á∏°UGƒe  ôÑY
 ¿Éª°Vh  º¡d  á`̀jQhó`̀dG  ájôÑàîªdG
 ø`̀«`̀H ¢``̀Shô``̀«``̀Ø``̀dG ∫É``̀≤``̀ à``̀fG Ωó````̀Y
 ¿Éμe »``a  ø`̀«`̀∏`̀eÉ`̀©`̀dG  ø`̀«`̀Ø`̀Xƒ`̀ª`̀dG
 »ah ,ºgóMCG áHÉ°UEG ∫ÉM »a óMGh
 É¡«a  ¬Ñà°ûe  ä’É``̀M  Qƒ`̀¡`̀X  ∫É``̀M
 G kQƒ`̀a  ºàj  á∏eÉ©dG  ±ƒØ°üdG  ø«H
 áeRÓdG  äGAGôLE’G  PÉîJGh  º¡dõY

.¢Shô«ØdG ∫É≤àfG ΩóY ¿Éª°†d

 Ö«ÑW  Ωó≤ªdG  ó`̀cCG  ¬ÑfÉL  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

 É``̀ fhQƒ``̀c ¢``̀Shô``̀«``̀Ø``̀d …ó`̀ °`̀ü`̀ à`̀ ∏`̀ d

 á«æWƒdG  Oƒ¡édG  á`̀aÉ`̀c  á∏°UGƒe

 á`̀ë`̀°`̀U ≈``̀∏``̀Y ®É``̀Ø``̀ë``̀dG ¿É`̀ª`̀ °`̀†`̀ d

 ¿CÉ``̀H É`̀ kgƒ`̀æ`̀e ,™`̀«`̀ª`̀é`̀dG á`̀eÓ`̀°`̀Sh

 º¡°ùj  º¡ØJÉμJh  ™«ªédG  ¿hÉ`̀©`̀J

 áaÉc  ô«°S  ìÉéfEG  »a  ô«Ñc  πμ°ûH

.áYƒ°VƒªdG äÉ«∏ª©dGh §£îdG

 ≈```̀dEG »``̀fÉ``̀£``̀ë``̀≤``̀dG ¥ô```̀£```̀Jh

 ÖLGƒdG  äÉª«∏©àdG  øY  åjóëdG

 äô¡X »àdG ä’ÉëdG πÑb øe É¡YÉÑJG

 ó©Ña ,á«HÉéjEG ájôÑàîªdG É¡éFÉàf

 á«HÉéjE’G  ¢üëØdG  áé«àf  Qƒ¡X

 ádÉëdG  ™`̀e  π°UGƒàdG  ºà«°S  ¬`̀fEÉ`̀a

 πãªe  π`̀Ñ`̀b  ø`̀e  á`̀YÉ`̀°`̀S  48  ∫Ó``̀N

 ºàj  ºd  ∫ÉM  »ah  ,áë°üdG  IQGRh

 ≈Lôj  áYÉ°S  48  ∫ÓN  π°UGƒàdG

 ≈dEG  Égƒæe  ,444  ºbôdÉH  ∫É°üJ’G

 øjôNB’G  á£dÉîe  ÖæéJ  IQhô°V

 G kQƒ`̀a  É¡°ùØf  ∫õ©H  ádÉëdG  ΩÉ«bh

 Ió`̀ª`̀à`̀©`̀ª`̀dG äÉ`̀ª`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dG Ö`̀°`̀ù`̀ë`̀H

 ∫õ©dGh  ø`̀jô`̀NB’G  á£dÉîe  Ωó`̀Yh

 IQhO  Ωóîà°SGh  áæ«©e  áaôZ  »a

 IQhô°†dG  óæYh  ,á∏°üØæe  √É«e

 Öéj øjôNB’G  á£dÉîªd  iƒ°ü≤dG

 äGRÉ`̀Ø`̀≤`̀dGh ¬`̀Lƒ`̀dG ´É`̀æ`̀b AGó```̀JQG

 øY  áæμªe  á`̀aÉ`̀°`̀ù`̀e  ô``Ñ``cCG  ∑ô```̀Jh

.øjôNB’G

 á«ªgCG  ≈∏Y  »fÉ£ë≤dG  Oó°Th

 á`̀ª`̀FÉ`̀≤`̀dG á`̀ dÉ`̀ë`̀ dG á`̀cQÉ`̀°`̀û`̀e Ωó```̀Y
 á«°üî°ûdG  á`̀«`̀dõ`̀æ`̀ª`̀dG  äGhOC’G
 ÜGƒ```̀cC’Gh ¥É`̀ Ñ`̀WC’G ∂`̀ dP  »`̀a ÉªH
 ™`̀e ¢```TQÉ```Ø```ª```dGh ∞``̀°``̀TÉ``̀æ``̀ª``̀dGh
 ºØdG  á«£¨Jh  ,ø`̀jô`̀NBG  ¢UÉî°TCG
 πjóæªH  ¢ù£©dGh  ∫É©°ùdG  óæY
 πjOÉæªdG øe ¢ü∏îàdG øe ócCÉàdGh
 äÓª¡e  á`̀∏`̀°`̀S  »``̀a  á`̀eó`̀î`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG
 ΩÉ¶àfÉH  øjó«dG  π°ùZ  ™`̀e  á≤∏¨e
 á«fÉK  20  Ióªd  ¿ƒHÉ°üdGh  AÉªdÉH
 ¢ü«°üîJ  IQhô°Vh  ,π`̀ bC’G  ≈∏Y
 øe  ócCÉàdGh  ,IOóëe  äÓª¡e  á∏°S
 ™æªd  á`̀LhOõ`̀e  ¢SÉ«cCG  ΩGóîà°SG
 ∫ÉM »a ¬fCG ≈dEG G kô«°ûe ,Üô°ùJ …CG
 hCG ≈ªëdÉc á«dÉàdG ¢VGôYC’G Qƒ¡X
 ∫ÓN ¢ùØæàdG »a ≥«°V hCG ∫É©°ùdG
 ∫É°üJ’G  Öéj  á«dÉàdG  É`̀ keƒ`̀j  14
 Ö∏Wh 444 øNÉ°ùdG §îdÉH G kQƒa
 ÆÓHEG IQhô°V ™e ,á«Ñ£dG ájÉYôdG
 á«ªgCÉH  º¡à£dÉîe âªJ  øe  ™«ªL
 å«M  É k°†jCG  º¡°ùØfCG  ∫õ©H  º¡eÉ«b
 AGô```̀LE’  º`̀¡`̀©`̀e  π`̀°`̀UGƒ`̀à`̀dG  ºà«°S

.º¡d …ôÑàîªdG ¢üëØdG
 äó`````cCG ô``````̀NBG Ö```̀fÉ```̀L ø`````eh
 ¿É`̀ª`̀∏`̀ °`̀ù`̀ dG á`̀ ∏`̀ «`̀ ª`̀L IQƒ```̀à```̀có```̀ dG
 ájó©ªdG  ¢``̀VGô``̀eC’G  á`̀jQÉ`̀°`̀û`̀à`̀°`̀SG
 ™ªéªH  á`̀«`̀æ`̀WÉ`̀Ñ`̀dG  ¢```̀VGô```̀ eC’Gh
 ≥jôØdG  ƒ°†Y  »Ñ£dG  á«fÉª∏°ùdG
 ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d  »Ñ£dG
 áë°üdG  IQGRh  ¿CG  (19-ó`̀«`̀aƒ`̀c)
 OGó```̀YCGh  ¥É`̀£`̀f  ™«°SƒJ  π`̀°`̀UGƒ`̀J
 ∫ƒ°Uƒ∏d  á`̀«`̀eƒ`̀«`̀dG  äÉ`̀°`̀Uƒ`̀ë`̀Ø`̀dG
 å«M  ,á`̀ª`̀FÉ`̀≤`̀dG  ä’É`̀ë`̀∏`̀d  ôμÑªdG
 ä’ÉëdG  √ò¡d  ∫ƒ°UƒdG  áYô°S  ¿EG
 êÓY ≈∏Y πª©dG  áYô°S  »a º¡°ùj
 º¡°ùj  ÉªH  êÓ©∏d  É¡æe  êÉàëj  øe
 kágƒæe  ,´ô°SCG  âbh  »a  »aÉ©àdÉH
 äÉ`̀°`̀Uƒ`̀ë`̀Ø`̀dG  »``dÉ``ª``LG  ¿CG  ≈````̀dEG
 øe  ô`̀ã`̀cCG  ≈``̀dEG  π`̀°`̀Uh  ájôÑàîªdG
 Ée  …CG  …ôÑàîe  ¢üëa  ∞`̀dCG  494

.øjôëÑdG ¿Éμ°S å∏K ∫OÉ©j
 ¿É`̀ª`̀∏`̀°`̀ù`̀dG â`̀°`̀Vô`̀©`̀à`̀°`̀SG É`̀ª`̀c
 áªFÉ≤dG  ä’Éë∏d  »ë°üdG  ™°VƒdG
 ,(19-ó«aƒc)  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«ØH
 áªFÉ≤dG  ä’ÉëdG  OóY  π°Uh  å«M

 »≤∏J »ë°üdG É¡©°Vh Ö∏£àj »àdG
 36 É¡æe ,áªFÉb ádÉM 117 êÓ©dG
 5508 ¿CG  Éªc ,ájÉæ©dG âëJ ádÉM
 Oó©dG  øe  ô≤à°ùe  É¡©°Vh  ä’É`̀M
 …òdG  áªFÉ≤dG  ä’Éë∏d  »dÉªLE’G
 ºJ ø«M »a ,áªFÉb ádÉM 5544 ≠∏H
 øe É¡LhôNh ádÉM 17450 »aÉ©J
 ≈dEG ágƒæe ,êÓ©dGh ∫õ©dG õcGôe
 ô«jÉ©ªH ΩGõàd’G á∏°UGƒe IQhô°V
 Ö`̀æ`̀é`̀Jh »``̀YÉ``̀ª``̀à``̀L’G ó``YÉ``Ñ``à``dG
 á`̀«`̀eGõ`̀dEGh  ,á`̀«`̀∏`̀FÉ`̀©`̀dG  äÉ©ªéàdG
 ∫õæªdG  êQÉ``̀N  äÉeÉªμdG  AGó```JQG
 GóY  Ée  äÉ``̀bhC’Gh  øcÉeC’G  πc  »a
 ÉgAGóJQGh  ,IQÉ«°ùdG  IOÉ«b  AÉæKCG
 »°ûªdG á°VÉjQ á°SQÉªe óæY É k°†jCG
 Ö∏£àJ »àdG  äÉ°VÉjôdG  AÉæãà°SGh
 …ôédG  πãe  G kó`̀jó`̀°`̀T  É k«fóH  G kó`̀¡`̀L
 äÉ``̀LGQó``̀dG Üƒ```̀cQh á`̀MÉ`̀Ñ`̀°`̀ù`̀dGh

.á«FGƒ¡dG
 º`̀¡`̀ª`̀dG ø```e ¬`````fCG â```aÉ```°```VCGh
 á∏HÉ≤e  ó`̀æ`̀Y  äÉ`̀eÉ`̀ª`̀μ`̀ dG  AGó`````̀JQG
 ±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
 Ió`̀cDƒ`̀e ,Ió``̀MGƒ``̀dG Iô`̀ °`̀ SC’G QÉ``̀WEG
 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
 í£°SC’G ∞«¶æJ á«ªgCG ≈dEG Iô«°ûe
 É¡eGóîà°SG  ºàj  »àdG  AÉ`̀«`̀°`̀TC’Gh
 G kó`̀«`̀L  É¡ª«≤©Jh  Qô`̀μ`̀à`̀e  πμ°ûH
 óæY ºØdG á«£¨Jh ,ájQhO IQƒ°üH
 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
 444 ≈`̀∏`̀Y ∫É``°``ü``J’G ¬`̀«`̀∏`̀Y ¿EÉ```̀ a
 ±ƒ°S  »`̀à`̀dG  äÉª«∏©àdG  ´É`̀ Ñ`̀ JGh
 Ωó`̀Y ≈`̀∏`̀Y IOó`̀°`̀û`̀e ,¬``̀«``̀dEG ≈`̀£`̀©`̀J
 øe  IQOÉ°üdG  äGQGô≤dÉH  ¿hÉ¡àdG
 ßØM  π``̀LCG  ø`̀e  á«æ©ªdG  äÉ`̀¡`̀é`̀dG

.™«ªédG áeÓ°Sh áë°U

..»YƒÑ°SC’G √ôªJDƒe ∫ÓN ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üà∏d »æWƒdG ≥jôØdG

 π```Ñ`b  É``fhQƒc  ìÉ```≤d  ø``e  á`æë```°T  õ``éëd  ábÉÑ``°ùdG  ∫hó``dG  ø``e  ø``jôëÑdG
 É¡fÉμ``°S å∏`K ¢``üëØH á``jRGôàM’G É``¡JGAGôLEG »``a É``eó≤J äRô``MCGh ..¬``MôW

 ٪0^29  äÉ``«aƒdGh  ٪74  »``aÉ©àdG  áÑ``°ùf  :™``fÉªdG
 óéà°ùªdG  ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d  »æWƒdG  ≥jôØdG  ∞°ûc
 äõéM  »àdG  ∫hó`̀dG  π`̀FGhCG  øe  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¿G  z19-ó«aƒc{
 ¥Gƒ°SC’G  »a  ¬MôW πÑb  OQƒØ°ùcCG  á©eÉL ìÉ≤d  øe  á«aÉc  áæë°T
 ¿hÉ©àdG  ¢ù∏ée  ∫hO  ™e  ≥Ñ°ùe  ¥ÉØJG  ≈∏Y  AÉæH  ∂dPh  á«ªdÉ©dG
 G kô«°ûe  ,É«ÑW  √OÉªàYGh  ¬à«dÉ©a  ó«cCÉJ  ∫ÉM  √OGô«à°SG  ºà«°S  Éªc
 ∫ƒcƒJhôÑdG øª°V É«dÉM Ωóîà°ùj z¿hRÉã«eÉ°ùμjO{ QÉ≤Y ¿G ≈dEG
 äÉ«aƒdG  áÑ°ùf  π«∏≤J  »`̀a  ¬à«dÉ©a  ó«cCÉJ  ó©H  ∂``dPh  »LÓ©dG
 ¢ùØæàdG  Iõ¡LCG  âëJ  áLôëdGh  áeó≤àªdG  ÉfhQƒc  ä’É`̀M  ø«H

.»YÉæ°üdG
 ¿B’G  ≈àM  äôLG  áeÉ©dG  áë°üdG  äGôÑàîe  ¿G  ≥jôØdG  ócCGh
 å∏K  ¿G  ≈`̀dEG  ô«°ûj  Ée  ƒgh  …ôÑàîe  ¢üëa  ∞`̀dCG  494  øe  ôãcG

 GócDƒe  ,É«ªdÉY  Éeó≤àe  ÉªbQ  ó©j  Éªe  º¡°üëa ºJ  øjôëÑdG  ¿Éμ°S
 ≈dhC’G áLQódG øe ø«£dÉîªdG ¿G âàÑKCG á«eƒ«dG ó°UôdG á«∏ªY ¿G
 ¢ü«°üîJ ºJ óbh ºgô«¨H áfQÉ≤e ihóY ´ô°SCGh IQƒ£N ôãcG ºg

.IQƒ£N ôãcC’G ≥ah º¡Ø«æ°üàd ¢Sôªàe »ÑW ≥jôa
 »a  ÉfhQƒc  øe  »aÉ©àdG  áÑ°ùf  ¿CG  »æWƒdG  ≥jôØdG  ø∏YCGh
 â¨∏H  ø«M  »`̀a  ä’É`̀ë`̀dG  »`̀dÉ`̀ª`̀LEG  ø`̀e  %74^66  ≠∏H  áμ∏ªªdG
 ábÉ£dG  ¿CG  Éë°Vƒe ,áªFÉ≤dG  ä’ÉëdG  øe  %0^29 äÉ«aƒdG  áÑ°ùf
 ∫É¨°TEG ºJ ,I qô°SnCG 8303 ≠∏ÑJ êÓ©dGh ∫õ©dG õcGôªd á«HÉ©«à°S’G
 ádÉM 1734  ™°†îJ  Éª«a  ,%45^8  áÑ°ùæH  É¡æe  G kôjô°S  3811
 ¢VGôYC’G Qƒ¡X ΩóY ≈dEG G kô¶f …QÉ«àN’G »dõæªdG »ë°üdG ∫õ©∏d

.∫õ©dG øe ´ƒædG Gò¡d IOóëªdG •hô°ûdG ™e É¡≤HÉ£Jh É¡«∏Y

º¡Ø«æ``°üàd ¢``üàîe ≥``jôah ≈``dhC’G á``LQódG ø``e ø``«£dÉîªdG IQƒ``£N â``ÑKCG ó``°UôdG :»``fÉ£ë≤dG

 »LÓ©dG  ∫ƒ`̀ cƒ`̀ Jhô`̀ Ñ`̀ dG  øª°V  ƒ``̀gh  z¿hRÉ`̀ã`̀«`̀eÉ`̀°`̀ù`̀μ`̀jO{  QÉ`̀≤`̀Y  ΩGó`̀î`̀à`̀°`̀SG  É``fCGó``H  :¿É`̀ª`̀∏`̀°`̀ù`̀dG
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 »∏Y ø``̀H ó`̀LÉ`̀e Qƒ``à``có``dG OÉ``̀°``̀TCG
 º`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dGh á`̀«`̀Hô`̀à`̀dG ô````jRh »`̀ª`̀«`̀©`̀æ`̀dG
 »àdG  á`̀aô`̀°`̀û`̀ª`̀dGh Iõ`̀«`̀ª`̀ª`̀dG  è`̀FÉ`̀à`̀æ`̀dÉ`̀H
 ôjô≤àdG  »`̀a  øjôëÑdG  áμ∏ªe  É¡à≤≤M
 QOÉ°üdG  2020  º«∏©àdG  ó°Uôd  »ªdÉ©dG
 á«Hôà∏d  Ió`̀ë`̀à`̀ª`̀dG  º```̀eC’G  áª¶æe  ø`̀Y
 …òdGh  ,(ƒμ°ùfƒ«dG)  áaÉ≤ãdGh  º∏©dGh
 :™«ªé∏d  πeÉ°ûdG  º«∏©àdG)  ¿GƒæY  πªM
 √ò¡H  kGô`̀Ñ`̀©`̀e  ,(AÉ`̀æ`̀ã`̀à`̀°`̀SG  Ó`̀H  ™«ªédG
 ¿Éæàe’Gh ôjó≤àdG »fÉ©e øY áÑ°SÉæªdG
 øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†ëd
 ,ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y
 áØ«∏N  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°Uh
 ,AGQRƒ`̀dG  ¢ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH
 ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°Uh
 ÖFÉf  ó¡©dG  »``dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  ø`̀H
 ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈`̀∏`̀YC’G  óFÉ≤dG
 øe  ¬H  ¿ƒ∏°†Øàj  Éªd  ,AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée
 Iô«°ùª∏d  ΩGhó``̀dG  ≈∏Y  IófÉ°ùeh  º`̀YO
 á`̀©`̀HÉ`̀à`̀ª`̀dGh ,á``̀cQÉ``̀Ñ``̀ª``̀dG á`̀«`̀ª`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dG
 óªëe  ï«°ûdG  ƒª°S  πÑb  øe  Iôªà°ùªdG
 ¢ù«FQ  Ö`̀FÉ`̀ f  á`̀Ø`̀«`̀∏`̀N  ∫BG  ∑QÉ``̀Ñ``̀e  ø``̀H
 ¢ù∏éªdG  ¢`̀ù`̀«`̀FQ  AGQRƒ``````̀dG  ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e
 Éªe ,ÖjQóàdGh º«∏©àdG  ôjƒ£àd  ≈∏YC’G
 á«ª«∏©àdG  äGRÉéfE’G  ≥«≤ëJ  »a  º¡°SCG

.»ªdÉ©dG ó«©°üdG ≈∏Y Iójó©dG
 ôjô≤àdG  Gòg  ¿CG  ôjRƒdG  í°VhCGh
 ∫hó`̀d π`̀°`̀UÉ`̀ë`̀dG Ωó`̀≤`̀à`̀dG ió``̀e ó`̀°`̀Uô`̀j

 øe  ™`̀HGô`̀dG  ±ó`̀¡`̀dG  ≥«≤ëJ  »`̀a  ºdÉ©dG
 πãªàªdGh  ,áeGóà°ùªdG  á«ªæàdG  ±Gó`̀gCG
 ∞°üæªdG  ó«édG  º«∏©àdG  ¿Éª°V  »`̀a
 ¢Uôa  õ`̀jõ`̀©`̀Jh  ,™`̀«`̀ª`̀é`̀∏`̀d  π`̀eÉ`̀°`̀û`̀dGh
 ∂`̀ dPh  ,™«ªé∏d  IÉ`̀«`̀ë`̀dG  ió``̀e  º∏©àdG
 á≤∏©àªdG  äÉ`̀fÉ`̀«`̀Ñ`̀dG  π«∏ëJ  ∫Ó``N  ø`̀e
 ™e  ,á«fƒfÉ≤dGh  ájƒHôàdG  ÖfGƒédÉH
 èeO  ´ƒ°Vƒe  ≈∏Y  ΩÉ©dG  Gòg  õ«côàdG
 º«∏©àdG  »a  á°UÉîdG  äÉLÉ«àM’G  …hP
 ócCG å«M ,±É°üfE’G ôgÉ¶e øe ô¡¶ªc
 ≥«Ñ£J »a øjôëÑdG áμ∏ªe õ«ªJ ôjô≤àdG
 áÑ∏£dG ájÉYQh èeGódGh ™eÉédG º«∏©àdG
 kÉgƒæe  ,á°UÉîdG  äÉLÉ«àM’G  …hP  øe
 ≈∏Y  º«∏©àdGh  á«HôàdG  IQGRh  ¢UôëH
 ,ájOÉ©dG  á«°SGQódG  ∫ƒ°üØdG  »a º¡éeO
 Gòg  »`̀a  Iô«ãc  Oƒ`̀¡`̀L  ø`̀e  ¬àdòH  É``eh
 áªFÓªdG áÄ«ÑdG ô«aƒJ É¡æ«H øe ,Oó°üdG
 Ió`̀fÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG π``̀FÉ``̀°``̀Sƒ``̀dGh ≥``̀ aGô``̀ª``̀ dGh
 äÉ`̀Ä`̀Ø`̀dG ∂`̀∏`̀J ™``e ø`̀«`̀∏`̀eÉ`̀©`̀dG Ö``̀jQó``̀Jh
 ≈dEG  ,™ªàéªdG  OGôaCG  ø«H  »YƒdG  ô°ûfh
 øe »©jô°ûàdG ÖfÉédÉH ΩÉªàg’G ÖfÉL
 »a  äÉÄØdG  √ò`̀g  ¥ƒ≤M  ¢ùjôμJ  ∫Ó`̀N
 OQh  å«M  ,¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀dGh  Qƒà°SódG  OGƒ`̀e
 øjôëÑdG  âdhCG  ÉªdÉ£d{  ¬fCG  ôjô≤àdG  »a
 áØ«©°†dG  äÉÄØdG  ™«ªéd  kGô«Ñc  kÉeÉªàgG
 ¢UÉî°TC’G  ká°UÉNh  ,™ªàéªdG  π`̀NGO
 å«M  ,á`̀°`̀UÉ`̀î`̀dG  äÉ`̀LÉ`̀«`̀ à`̀M’G  …hP
 ’  kGAõ```L  πãªJ  äÉYƒªéªdG  √ò``g  ¿EG

 πμ°ûH  √Qƒ`̀£`̀Jh  ™ªàéªdG  ø`̀e  CGõéàj
 ó`̀YCG …ò```dG ≥`̀jô`̀Ø`̀dG QÉ``̀°``̀TCG É`̀ª`̀c ,zΩÉ```̀Y
 ≈dEG  øjôëÑdG  áμ∏ªªH  ¢UÉîdG  ∞∏ªdG
 â©°S  ób  º«∏©àdGh  á«HôàdG  IQGRh{  ¿CG
 äÉLÉ«àM’G  …hP ÜÓ£dG  π«é°ùJ  ≈dEG
 ¿hO  á«eƒμëdG  ¢SQGóªdG  »a  á°UÉîdG
 ,zø«jOÉ©dG ÜÓ£dG ™e º¡éeOh ,õ««ªJ
 ΩÉ©dG  »a  èeódG  ¢SQGóe  OóY  ¿CÉH  kÉª∏Y
 Ω2020/2019  »`̀dÉ`̀ë`̀dG  »``̀°``̀SGQó``̀dG
 OóY  ≠∏H  Éªæ«H  ,á°SQóe  (82)  ≠∏H  ób
 á«Hôà∏d  è`̀eGô`̀H  ôaƒJ  »àdG  ¢`̀SQGó`̀ª`̀dG
 ∞∏àîe  »`̀a  á°SQóe  (179)  á°UÉîdG

 .º«∏©àdG äÉjƒà°ùe
 ô`̀jô`̀≤`̀à`̀dG  ¿CG  ô``̀ jRƒ``̀ dG  ±É```̀°```̀VCGh
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  ìÉéf  ≈dEG  ∂dòc  QÉ°TCG

 …hP  ø`̀e  áÑ∏£dG  ∫ƒ°üM  ¿Éª°V  »`̀a
 äÉeóîdG  ≈∏Y  á°UÉîdG  äÉLÉ«àM’G
 â∏°Uh  å«M  ,á`̀«`̀°`̀SÉ`̀°`̀SC’G  á«ª«∏©àdG
 É¡«a  ô`̀aGƒ`̀à`̀J  »`̀à`̀dG  ¢`̀SQGó`̀ª`̀ dG  áÑ°ùf
 ™e  Ö°SÉæàJ  äÓ«¡°ùJh  á«àëJ  á«æH
 »a %100 ≈dEG áÑ∏£dG ∂ÄdhCG äÉLÉ«àMG
 É¡à∏ãeCG øeh ,á«ª«∏©àdG πMGôªdG ™«ªL

 ø«bÉ©ªdG  áÑ∏£∏d  äGQó`̀ë`̀æ`̀ª`̀dG  ô«aƒJ
 äGQÉ``̀°``̀TEGh Qhô``̀ª``̀dG ¥ô```Wh ,kÉ`̀jó`̀°`̀ù`̀L
 ôJƒ«ÑªμdG  Iõ``̀¡``̀LCGh  Ö`̀à`̀μ`̀dGh  π`̀ jGô`̀H
 π`̀FÉ`̀°`̀Sƒ`̀dGh ,ø`̀«`̀aƒ`̀Ø`̀μ`̀ª`̀dÉ`̀H á`̀°`̀UÉ`̀î`̀dG
 º«ª°üJh  ,™ª°ù∏d  IóYÉ°ùªdG  á«Ñ£dG
 …hP  øe  áÑ∏£∏d  πeÉμàe  è¡æe  ò«ØæJh

.¿hGO áeRÓàeh á«ægòdG äÉbÉYE’G

á«°SGQódG ∫ƒ°üØdG »a º¡éeO á°SÉ«°ùH ó«°ûj ó«édG º«∏©àdG ó°Uôd »ªdÉ©dG ôjô≤àdG

 á``̀é``̀eGOá``̀«``̀ª``̀«``̀∏``̀©``̀J á``̀ Ä``̀ «``̀ H ô```̀ aƒ```̀ J ø```jô```ë```Ñ```dG
äÉ`̀ LÉ`̀ «`̀ à`̀ ``̀ M’G  …hP  ™`̀ ``̀ e  Ö`̀°`̀SÉ`̀ ``̀æ`̀à`̀J  äÓ`̀ ``̀ «`̀ ¡`̀ °`̀ ù`̀ Jh

.º«∏©àdGh á«HôàdG ôjRh |

 º`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dG IOƒ````̀L á`̀Ä`̀«`̀g äó``̀≤``̀Y
 »fhôàμdE’G  ióàæªdG  ¢ùeCG  ÖjQóàdGh
 πX  »a  øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a  º«∏©àdG
 É`̀eh -19 ó`̀«`̀aƒ`̀c{  É``fhQƒ``c  á`̀ë`̀FÉ`̀L
 π°UGƒàdG  á°üæe  ∫Ó`̀N  ø`̀e  zÉgó©H
 ≈∏Y Aƒ``°``†``dG  §`̀«`̀∏`̀°`̀ù`̀à`̀d  ,ó``` r©``` oH  ø``̀Y
 ÖjQóàdGh  º«∏©àdG  äÉ°ù°SDƒe  Oƒ¡L
 IôàØdG  ∫Ó``̀N  ,ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªe  »`̀a
 ÉfhQƒc  áëFÉL  Aó`̀H  òæeh  ,á«dÉëdG
 Qƒ°†ëd  πé°S  ó``bh  ,z19-ó``«``aƒ``c{
 øe ∑QÉ°ûe 700 øe Üô≤j Ée ióàæªdG
 ø«ªà¡ªdGh  ,ø««æ©ªdGh  ,ø«°üàîªdG
 »ÑjQóàdGh  ,»ª«∏©àdG  ∫É`̀é`̀ª`̀dG  »`̀a

.ºdÉ©dG iƒà°ùe ≈∏Y …ƒHôàdGh
 á`̀cQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀H ió``̀à``̀æ``̀ª``̀dG nó````̀ p≤````̀ oYh
 ,äÉ``̀¡``̀é``̀dG ¢``†``©``H ø```̀e ø`̀ «`̀ Kó`̀ë`̀ à`̀e
 á«æ©ªdG  ,äÉ°ù°SDƒªdGh  ,äÉÄ«¡dGh
 ,øjôëÑdG áμ∏ªe »a ¬JOƒLh º«∏©àdÉH
 øe wπ``̀ c ió`̀à`̀æ`̀ª`̀dG »``̀a ∑QÉ``̀°``̀T å`̀«`̀M
 ¢ù«FQ IõªM ¢VÉjQ QƒàcódG PÉà°SC’G
 óªëe  Qƒ`̀à`̀có`̀dGh  ,øjôëÑdG  á©eÉL
 á«HôàdG  IQGRh  π«ch  á©ªL  ∑QÉ`̀Ñ`̀e
 ,äÉ``̀eó``̀î``̀dGh OQGƒ``̀ª``̀∏``̀ d º`̀ «`̀ ∏`̀ ©`̀ à`̀ dGh
 »Ñ«à©dG  »`̀e  áî«°ûdG  IQƒ``à``có``dGh
 ¿É«H  á`̀°`̀SQó`̀e  AÉ`̀æ`̀eCG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ
 »Ñjô©dG  ºã«e  QƒàcódGh  ,øjôëÑdG
 ó¡©ªH  IOƒ``̀é``̀dG  ¿É`̀ª`̀°`̀V  ∫hCG  ô`̀jó`̀e
 á`̀«`̀aô`̀°`̀ü`̀ª`̀dG äÉ``̀°``̀SGQó``̀∏``̀d ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀ dG

.á«dÉªdGh
 ôjóe  ióàæªdG  äÉ°ù∏L  QGOCGh
 äÓ`̀gDƒ`̀ª`̀∏`̀ d »``̀æ``̀Wƒ``̀dG QÉ``````̀WE’G ΩÉ```̀Y
 IOƒL áÄ«g »a á«æWƒdG äÉfÉëàe’Gh
 ¥QÉ`̀W  Qƒ`̀à`̀có`̀dG  Ö`̀jQó`̀à`̀dGh  º«∏©àdG

.…óæ°ùdG
 ø«gÉ°T ôgGƒL IQƒàcódG äócGh 
 áÄ«¡∏d  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  »μë°†ªdG
 πμ°ûH â≤ÑW ó r©oH øY º«∏©àdG á«∏ªY s¿CG
 á«dBÉc º«∏©àdG äÉjƒà°ùe πμd …Qhô°V
 äÉ°ù°SDƒe  áaÉc  »a  Ió`̀jó`̀Lh  áFQÉW
 ó©j å«M ;ºdÉ©dG ∫hóH »dÉ©dG º«∏©àdG
 ≥«≤ëJ äÉ«dBG øe á«dBG ó©H øY º«∏©àdG
 ≥«≤ëàd ,ÓÑ≤à°ùe IÉ«ëdG ióe º∏©àdG
 áeGóà°ùªdG  á«ªæà∏d  ™`̀HGô`̀dG  ±ó`̀¡`̀dG
 áÄ«g  »a  ¬«∏Y  πª©f  Ée  ƒgh  ,2030
 ió`̀MEÉ`̀c  ,Ö`̀jQó`̀à`̀dGh  º«∏©àdG  IOƒ``̀L
 »a ÖjQóàdGh º«∏©àdG ôjƒ£J äGQOÉÑe
 ƒª°S øe Iójó°S äÉ¡«LƒàHh áμ∏ªªdG
 –  áØ«∏N  ∫BG  ∑QÉÑe  øH  óªëe  ï«°ûdG
 ¢ù∏éªdG ¢ù«FQ AGQRƒdG ¢ù«FQ ÖFÉf
 ;ÖjQóàdGh  º«∏©àdG  ôjƒ£àd  ≈`̀∏`̀YC’G
 »a äÓgDƒª∏d »æWƒdG QÉWE’G AÉ°ûfEÉH
 å«M ,áÄ«¡dG á∏¶e âëJ 2012 ΩÉ©dG
 º∏©à∏d  É kªYGO  äÓgDƒªdG  QÉ`̀WEG  ôÑà©j

.IÉ«ëdG ióe
 º««≤àH{ âeÉb áÄ«¡dG ¿G âaÉ°VCGh
 º«∏©àdG äÉ°ù°SDƒe »a zó©H øY º«∏©àdG
 IôàØdG  ∫Ó`̀N  áμ∏ªªdG  »a  ÖjQóàdGh
 ≈`̀dEG  º««≤àdG  Gò``g  ±ó`̀¡`̀jh  ,á`̀«`̀dÉ`̀ë`̀dG
 IôàØdG  ∫ÓN  áeó≤ªdG  Oƒ¡édG  ≥«KƒJ
 Ωó≤j Ée IOƒL ≈∏Y ±ƒbƒ∏d ,á«dÉëdG
 øe ;ÖjQóàdGh º«∏©àdG äÉ°ù°SDƒe »a
 ºjó≤Jh ,Ió«édG äÉ°SQÉªªdG ô°ûf πLCG
 º«∏©àdG  ΩÉ`̀¶`̀f  ôjƒ£àd  äÉ`̀«`̀°`̀Uƒ`̀à`̀dG
 IOƒL  áeGóà°SG  ¿Éª°V  ™e  ,ó©H  øY
 OÉªàY’G  QGôªà°SG  ádÉM  »a  º«∏©àdG
 áeOÉ≤dG  á∏MôªdG  »a  á«dB’G  √òg  ≈∏Y
 ôWCG ôjƒ£J ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,ôÑcCG πμ°ûH
 óbh ,É¡JÉ«dBGh ,É¡JGAGôLEGh ,á©LGôªdG
 IQhô°V  ≈`̀dEG  á«dÉëdG  IôàØdG  äô¡XCG
 »a ó©H øY º«∏©à∏d á«é«JGôà°SG ™°Vh
 áª¶fC’G πjó©J »a ô¶ædG ™e ,áμ∏ªªdG
 É¡JÉLôîªH  ±Gô`̀à`̀YÓ`̀d  ø`̀«`̀fGƒ`̀≤`̀dGh
 áë°VGh  äGAGôLEGh  §HGƒ°V  Ö°ùëH

.¿CÉ°ûdG Gòg »a

 QƒàcódG  PÉà°SC’G  ¥ô£J  √hQó`̀H  
 øjôëÑdG á©eÉL ¢ù«FQ IõªM ¢VÉjQ
 »a »ªbôdG ∫ƒëà∏d »æeõdG §îdG ≈dEG
 Ω só n≤ oªdG »æØdG ºYódGh ,øjôëÑdG á©eÉL
 ôÑY  ,¢ùjQóàdG  áÄ«g AÉ°†YCGh  áÑ∏£∏d
 ∫ÓN  øe  á«ª∏©dG  ÜQÉéàdG  π«é°ùJ
 ∫hÉ`̀æ`̀J É`̀ª`̀c ,á`̀«`̀°`̀VGô`̀à`̀a’G π`̀eÉ`̀©`̀ª`̀dG
 á`̀©`̀eÉ`̀L â``̀¡``̀LGh »``̀à``̀dG äÉ``jó``ë``à``dG
 ,Ö``jQó``à``dG äÉ`̀«`̀∏`̀ª`̀Y »``̀a ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀ dG
 äÉcô°ûdG »a »∏ª©dG ÖjQóàdG á°UÉNh
 õ«côàdÉH  ¬dGóÑà°SGh  ;äÉ°ù°SDƒªdGh
 áÑ∏£dG ≈∏Y Öéj »àdG äGQÉ¡ªdG ≈∏Y
 á«æ≤àdG äGQÉ¡ªdG âfÉcCG AGƒ°S É¡ª∏©J
 ΩGóîà°SG øe º¡æ«μªJh ;á«aô©ªdG ΩCG
 äÉÑ∏£àe  õjõ©Jh  ,á«àëàdG  á«æÑdG
 º«∏©àdG äÉ°ù°SDƒe »a IOƒédG ¿Éª°V

.»dÉ©dG
 óªëe  QƒàcódG  ¢Vô©à°SG  Éª«a
 á«HôàdG  IQGRh  π«ch  á©ªL  ∑QÉ`̀Ñ`̀e
 ábQh  ,äÉeóîdGh  OQGƒª∏d  º«∏©àdGh
 »àdG ,zá«°VGôàa’G ∫ƒ°üØdG{ :¿Gƒæ©H
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  áHôéJ  É¡dÓN í°Vh
 º«∏©àdGh  á«HôàdG  IQGRh  »`̀a  á∏ãªe
 πX  »a  »ª«∏©àdG  ΩÉ¶ædG  ôjƒ£J  »a
 ™e  Ö°SÉæàj  ÉªH  ,áægGôdG  ±hô`̀¶`̀dG
 πX  »`̀a  á«dÉëdG  ±hô`̀¶`̀dG  äÉÑ∏£àe
 ∫ƒ°üØdG AÉ°ûfEÉH z19-ó«aƒc{ áëFÉL
 ¿Éª°†d  ;á`̀ «`̀ °`̀VGô`̀ à`̀ a’G  á`̀ «`̀ °`̀ SGQó`̀ dG
 ™e  ,á«ª«∏©àdG  á«∏ª©dG  QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG
 √òg  IQGOE’  øjõ«ªàe  ø«ª∏©e  ô«aƒJ

.∫ƒ°üØdG
 äGQGô````̀≤````̀dG  ¿G  ≈````̀ dG  QÉ````̀ °````̀ TCGh
 â`̀fô`̀à`̀fE’G  ô`̀Ñ`̀Y  º«∏©àdÉH  á≤∏©àªdG
 äGQGô``̀b  â`̀fÉ`̀c  øjôëÑdG  áμ∏ªe  »`̀a
 áæé∏dG  øe  ±Gô°TEGh  ácQÉÑªH  á«æWh
 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  á°SÉFôH  á«≤«°ùæàdG
 ∫BG  óªM  ø`̀H  ¿Éª∏°S  ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG
 ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »dh áØ«∏N
 ,AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG
 âHô°V  É`̀fhQƒ`̀c  áëFÉL  ¿G  ÉØ«°†e
 óªàYG  »àdG  º««≤àdG  äÉjô¶f  º¶©e
 Ée  òæe  ¿ƒª∏©ªdGh  ¿ƒãMÉÑdG  É¡«∏Y
 â©°Vhh  ,Oƒ`̀≤`̀Y  á°ùªN  ≈∏Y  ó`̀jõ`̀j
 »a  á«ª«∏©àdG  á`̀ª`̀¶`̀fC’G  ø`̀e  ô«ãμdG

.¥RCÉe
 ájõcôªdG ∫ƒ°üØdG ¿G ≈dG QÉ°TCGh
 IQGRh  É¡à≤ÑW  »`̀à`̀ dG  á`̀«`̀°`̀VGô`̀à`̀a’G
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a  º«∏©àdGh  á«HôàdG
 á«ª«∏©àdG  á«∏ª©dG  ájQGôªà°SG  äôah
 âbƒdG  »`̀a  ´É£≤fG  ¿hO  ø`̀e  áÑ∏£∏d
 ≈`̀dG  iô````̀NCG  ∫hO ¬`̀«`̀a  äCÉ``̀é``̀d  …ò```̀dG
 zº∏©ªdG  º««≤J{  ≈ª°ùj  ÉªH  AÉØàc’G
 ôÑY  ÖdÉ£dG  º«≤j  º∏©ªdG  ¿G  ≈æ©ªH
 ¬d  áÑ°SÉæe  ÉgGôj  »àdG  áLQódG  ¬ëæe

.á«ª«∏©àdG á«∏ª©dG QGôªà°SG ¿hO øe
 á«HôàdG  IQGRh  π«ch  ó¡°ûà°SGh
 »a  OQh É`̀ª`̀H  ¬``à``bQh  »``a  º`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dGh
 The){  »`̀°`̀ù`̀æ`̀ª`̀dG  å``̀∏``̀ã``̀dG{  ÜÉ``̀à``̀c
 QOÉ°üdG  (Forgotten Third
 ¢TÉ≤f  ôÑY  ∫hÉæàj  …ò``̀dGh  ,Gô`̀NDƒ`̀e
 º««≤àdG  á`̀ª`̀¶`̀fCG  á«∏YÉa  ió``e  ≥«ªY
 IóëàªdG  áμ∏ªªdG  »a  É«dÉM  á©ÑàªdG
 Üƒ`̀°`̀SQ  É`̀jƒ`̀æ`̀°`̀S  É¡æY  èàæj  »`̀ à`̀ dGh
 RÉ«àLG øe º¡æμªJ ΩóYh áÑ∏£dG  å∏K
 ,É«∏©dG  ájƒfÉã∏d  á«ª«∏©àdG  IOÉ¡°ûdG
 π``̀NGO  äÉ`̀Ñ`̀dÉ`̀£`̀e  ∑É`̀ æ`̀g  ¿G  ÉØ«°†e
 áeRG øe IOÉØà°S’ÉH IóëàªdG áμ∏ªªdG
 »ª«∏©àdG ó¡°ûªdG º°SQ IOÉYE’ ÉfhQƒc
 ¥ôWh  º««≤àdG  äÉ«∏ª©H  π°üàj  Éª«a

.¢ùjQóàdG
 ≈`̀dG  ∑QÉ``Ñ``e ó`̀ª`̀ë`̀e .O ¥ô``£``Jh
 øe  âaƒ°ShôμjÉe  ácô°T  ¬Jô°ûf  Ée
 »a  øjôëÑdG  áHôéJ  øY  »dhO  ôjô≤J
 ájõcôªdG á«°VGôàa’G ∫ƒ°üØdG ≥«Ñ£J

 øjôëÑdG  ∞«XƒàH  ¬«a  äOÉ°TCG  …ò`̀dG
 ¿Éª°†d  âfôàfE’G  ôÑY  º«∏©àdG  á«æ≤àd

.áëFÉédG πX »a º«∏©àdG QGôªà°SG
 IQƒ`̀à`̀có`̀dG É`̀¡`̀à`̀eó`̀b á```̀bQh »``̀ah
 ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  »Ñ«à©dG  »e  áî«°ûdG
 âëJ  øjôëÑdG  ¿É«H  á°SQóe  AÉ`̀æ`̀eCG
 ¿É`̀«`̀H á``̀°``̀SQó``̀e á``̀Hô``̀é``̀J{ :¿Gƒ```̀æ```̀Y
-ó`̀«`̀aƒ`̀c á`̀ë`̀FÉ`̀L π``X »``a ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 É¡dÓN  â`̀ë`̀°`̀VhCG  ,zÉ`̀gó`̀©`̀H  É``eh  19
 »a  á©nÑ sà oªdG  ájRGôàM’G  äGAGô``̀LE’G
 ,øgGôdG  ™°VƒdG  ∫ÓN ¿É«ÑdG  á°SQóe
 G kò«ØæJ  ,¢SQGóªdG  ¥ÓZEG  ™e  á°UÉNh
 äGQGô``̀≤``̀dGh ,á`̀«`̀FÉ`̀bƒ`̀dG äGAGô``̀LEÓ``̀ d
 âæ«H  å«M  ,áeƒμëdG  øY  IQOÉ°üdG
 ádhòÑªdG  Oƒ¡édG  »Ñ«à©dG  IQƒàcódG
 á«∏ª©dG  á©HÉàªd  á°SQóªdG  πÑb  ø`̀e
 ¬©ÑàJ Éeh ,ó©H øY É¡àÑ∏£d á«ª«∏©àdG
 äÉ«∏ª©d  Ió`̀jó`̀L  äÉ«é«JGôà°SG  ø`̀e
 »àdG äÉjóëàdG ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,º««≤àdG
 k’ƒ°Uh  É¡u∏M  πÑ°Sh  ,É¡à¡LGƒe  âªJ
 É¡°UÓîà°SG  ºJ  »àdG  äÉ«°UƒàdG  ≈dEG
 QGôªà°S’Gh ,äÉHƒ©°üdG ≈∏Y Ö∏¨à∏d
 Éeh  »dÉëdG  ™°VƒdG  ™e  πeÉ©àdG  »a

.√ó©H
 ¿Éª°V ∫hCG ôjóe Ωób ,¬ÑfÉL øe
 äÉ°SGQó∏d øjôëÑdG ó¡©e »a IOƒédG
 ºã«e  Qƒ`̀à`̀có`̀dG  á«dÉªdGh  á«aô°üªdG
 É¡dÓN  çóëJ  πªY  á`̀ bQh  ,»Ñjô©dG
 º«∏©àdG  »``̀a  ó`̀¡`̀©`̀ª`̀dG  á`̀jô`̀é`̀J  ∫ƒ``̀M
 √òg  ¿CG  ≈∏Y  Oó°T  å«M  ,»fhôàμdE’G
 ó¡©ªdG  ≈∏Y  ø«ªFÉ≤dG  â£YCG  áHôéàdG
 º∏©àdG  ƒ`̀ë`̀f  º`̀¡`̀JGƒ`̀£`̀N  »``̀a  á`̀≤`̀ã`̀dG
 πÑb  ¬«a  AóÑdG  ºJ  …ò`̀dG  »fhôàμdE’G
 ø°Tó«d  ,19–ó«aƒc   ÉfhQƒc  áëFÉL
 Ωó≤j  G kQƒ£àe  É kYhô°ûe  ∂dòH  ó¡©ªdG
 G kOó°ûe ,ø«HQóàª∏d äGQÉ«îdG øe G kOóY
 OGó©à°SG  ≈∏Y  ¿É`̀c  ó¡©ªdG  s¿CG  ≈∏Y
 º`̀∏`̀©`̀à`̀dG á`̀°`̀ü`̀æ`̀e ∫Ó```̀N ø``̀e ≥`̀Ñ`̀°`̀ù`̀e
 á°SQÉªe  »a  áeóîà°ùªdG  »fhôàμdE’G
 òNCG  ºJ  å«M  ,»fhôàμdE’G  ÖjQóàdG
 ÉªH  á°üæª∏d  ΩÉ``à``dG  ∫É`̀≤`̀ à`̀ f’G  QGô```̀b
 »a  á«dÉëdG  äGóéà°ùªdG  ™e  ÖcGƒàj

.øgGôdG ™°VƒdG πX
 G kOó````Y ¿ƒ``̀cQÉ``̀°``̀û``̀ª``̀dG ∫hÉ```̀æ```̀Jh
 ,áØ∏àîªdGh  á`̀ª`̀¡`̀ª`̀dG  QhÉ`̀ë`̀ª`̀ dG  ø``e
 á°ûbÉæeh  ,¢VGô©à°SG  »a  á∏ãªàªdGh
 ,ó©H  øY  º«∏©à∏d  á«dÉëdG  äÉ°SQÉªªdG
 »àdG  äÉ`̀jó`̀ë`̀à`̀dGh ¢`̀Uô`̀Ø`̀dG  ô`̀°`̀ü`̀Mh
 ∫ÓN ÖjQóàdGh º«∏©àdG ´É£b ¬LGƒJ
 ±hô`̀¶`̀ dG π``̀X »``̀a á`̀«`̀dÉ`̀ë`̀dG Iô`̀à`̀Ø`̀ dG
 Aƒ°V  »``̀ah  ,á`̀FQÉ`̀£`̀dG  á«FÉæãà°S’G
 áμ∏ªe  É`̀¡`̀©`̀Ñ`̀à`̀J  »``̀à``̀dG  äGAGô````````̀LE’G
 áëFÉL  QÉ°ûàf’  …ó°üà∏d  ;øjôëÑdG

 ≈∏Y  ±ô©àdG  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,ÉfhQƒc
 á`̀eRC’G  øe  IOÉØà°ùªdG  ¢`̀ShQó`̀dG  º`̀gCG
 ≈∏Y Aƒ`̀ °`̀†`̀ dG  §`̀«`̀∏`̀°`̀ù`̀Jh ,á`̀ «`̀ dÉ`̀ë`̀ dG
 ±ƒ°S  »àdG  äÉ«°UƒàdGh  äÉMGôàb’G

 øμªj »`̀à`̀dGh ,ió`̀à`̀æ`̀ª`̀dG É`̀¡`̀H êô`̀î`̀j
 ,™bGƒdG ¢VQCG ≈∏Y Égò«ØæJh É¡≤«Ñ£J
 á«dÉëdG  á∏MôªdG  »a  É¡«∏Y  õ«côàdGh

.ÉfhQƒc á∏Môe ó©H Éeh

zÉfhQƒc πX »a º«∏©àdG{ »fhôàμdE’G ióàæªdG ∫ÓN

»∏YÉØJ πμ°ûH º«∏©àdG ájQGôªà°SG âæª°V á«°VGôàa’G ∫ƒ°üØdG :á«HôàdG π«ch

á°Vôªeh É°Vôªe 44h ÉÑ«ÑW 152 êôîJ á«Ñ£dG øjôëÑdG á©eÉL
 á©eÉL  –  Gó`̀æ`̀dô`̀jCG  »`̀a  ø«MGôé∏d  á«μ∏ªdG  á«∏μdG  âª¶f
 É¡îjQÉJ  »a  »°VGôàaG  èjôîJ  πØM  ∫hCG  ¢ùeCG  á«Ñ£dG  øjôëÑdG
 Ö£dG  á«∏c  »a  ÉÑ«ÑW  152  êôîJ  äó¡°T  å«M  ,2020  á©aód
 ¢†jôªàdG á«∏μd ¢SƒjQƒdÉμÑdG èeÉfôH »a á°Vôªeh É°Vôªe 44h
 äÉ°SGQódG  á«∏μd  ¢†jôªàdG  ô«à°ùLÉe  »a  ÉéjôN  13h  ádÉÑ≤dGh

.çÉëHC’Gh É«∏©dG
 Éª¡dÓN  Ωó`̀b  å«M  ø««°VGôàaG  ø«∏ØM  á©eÉédG  â`̀eÉ`̀bCGh
 ¢ù∏éªdG ¢ù«FQ ,áØ«∏N ∫BG ¬∏dGóÑY øH óªëe ï«°ûdG Ö«ÑW ≥jôØdG
 áë°üdG IôjRh ídÉ°üdG ó«©°S âæH á≤FÉa IPÉà°SC’Gh áë°ü∏d ≈∏YC’G
 OhCG{ :¬àdÉ°SQ »a óªëe ï«°ûdG ∫Ébh .ø«éjôî∏d ºYódGh áÄæ¡àdG
 É¡KÉëHCG  ≈∏Y  (øjôëÑdG   (RCSIôμ°TC’  á°UôØdG  √òg  ºæàZCG  ¿CG
 Oƒ¡é∏d  ôªà°ùªdG  É¡ªYO  ≈∏Yh19-ó«aƒc  áëaÉμe  »a  ájôjô°ùdG
 âdÉbh  .záeÉ©dG  áë°üdG  ájÉªMh  AÉHƒdG  AGƒàMG  »a  á«eƒμëdG
 OhCG{  :ø«éjôî∏d  É¡àdÉ°SQ »a ídÉ°üdG ó«©°S âæH á≤FÉa IPÉà°SC’G
 øjòdG  ¢†jôªàdGh  Ö£dG  ÜÓ`̀W  ôμ°TC’  á°UôØdG  √ò`̀g  ºæàZCG  ¿CG
 Oƒ¡édG GƒªYOh áë°üdG IQGRƒH áeÉ©dG áë°üdG IQGOEG »a GƒYƒ£J
 ºàÑKCG ó≤d .ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üà∏d »æWƒdG ≥jôØdG ÉgOƒ≤j »àdG

.z»æjôëÑdG ™ªàéªdG IóYÉ°ùªd ºμ«fÉØJ ióe ºJô¡XCGh ºμJGQób
 ºjƒ≤àdG  »`̀a  º```̀gC’G  É`̀ª`̀gh ,¿É`̀«`̀°`̀VGô`̀à`̀a’G  ¿Ó`̀Ø`̀ë`̀dG  CGó```̀Hh
 Qƒ°ù«ahôÑdG  á«Ñ£dG  øjôëÑdG  á©eÉL  ¢ù«Fôd  áª∏μH  ,»©eÉédG
 º¡dƒ°üëd 2020 á©aO »éjôN ≈∏Y ¬«a ≈æKCG å«M Ωƒà©dG ô«ª°S
 äÉjóëàdG  ≈∏Y  º¡Ñ∏¨Jh  º¡J’Éée  »a  ¢SƒjQƒdÉμÑdG  áLQO  ≈∏Y
 Qƒ°ù«ahôÑdG  ∫É`̀bh  .19-ó«aƒc  áëFÉL  ÖÑ°ùH  Égƒ¡LGh  »àdG
 πª©dG  øe  IójóY  äGƒæ°ùd  èjƒàJ  ƒg  Ωƒ«dG{  :¬àª∏c  »a  Ωƒà©dG
 Ö∏¨àdG  »a  Ωƒ«dG  ƒéjôN  íéf  å«M  »fÉØàªdG  õ«côàdGh  ¥É°ûdG
 ájÉ¨∏d Qƒîa ÉfCG .äÉbhC’G Ö©°UCG »ah äÉjóëàdG øe ójó©dG ≈∏Y
 ø«aôàëªdG  øe  á©eÉédG  ≥jôØH  Qƒîa  »æfCG  Éªc  2020  á©aóH

 ÉæHÓW  √ÉéJ  ÉæeGõàdGh  ÉæàdÉ°SQ  Ghó°ùL  øjòdG  ø««ªjOÉcC’Gh
 »a  ô¡¶«°S  äÉjóëàdG  øe  ójõªdG  ¿CG  ócDƒªdG  ø`̀eh  .º¡MÉéfh
 É¡fEÉa A»°T ≈∏Y Iô«NC’G çGóMC’G âdO GPEG øμdh ,á∏Ñ≤ªdG äGƒæ°ùdG
 äGQÉ¡ªdGh  áaô©ªdÉH  ¿hOhõe  2020  á©aO  »éjôN  ¿CG  ≈∏Y  ∫óJ
 ø«°Vôªeh  AÉ`̀Ñ`̀WCG  GƒëÑ°ü«d  ¿hõ`̀gÉ`̀Lh  äÉjóëàdG  á¡LGƒªd

.zºgÉ°Vôªd á«ÑW ájÉYQ π°†aCG ¿ƒeó≤j ø«ëLÉf ø«aôàëe
 ¿ÉfhQ  ∂jôJÉH  Qƒ°ù«ahôÑdG  øe  πc  ø«∏ØëdG  »a  çóëJ  Éªc
 QƒàcódGh ,GóædôjCG  »a ø«MGôé∏d  á«μ∏ªdG  á«∏μdG  ¢ù«FQ π«fƒchCG
 øjó«°ûe  ,á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG  Gó`̀æ`̀dô`̀jCG  á©eÉL  ¢ù«FQ  èæ«fÉe  ¢`̀ù`̀jQƒ`̀e
 øjôÑ©eh  áÑ©°üdG  äÉ`̀ bhC’G  √òg  ∫ÓN  2020  »éjôN  áfhôªH
 ájÉYôdG  IOÉb  ±ƒØ°U  ≈dEG  ø«éjôîdG  ΩÉª°†fG  ≈∏Y  Éª¡°UôM  øY

.ºdÉ©dG ∫ƒM á«ë°üdG
 áMGôédG Qƒ°ù«ahôH ,»dÉHQƒc øJQÉe Qƒ°ù«ahôÑdG É°†jCG ΩÉb
 äGOÉ¡°ûdG ºjó≤àH (øjôëÑdG  (RCSI»a áMGôédG º°ùb ¢ù«FQh
 ¿Ó`̀YEG  ƒ`̀gh  ,êôîàdG  ¿É«H  º¡«∏Y  Ó`̀Jh  É«°VGôàaG  ø«éjôî∏d
 á°SQÉªªdGh  ±GôàM’G  ô«jÉ©e  ≈∏YCG  ≈∏Y  ®ÉØëdÉH  º¡eGõàdG  ≈∏Y

.á«æ¡ªdG º¡JÉ«M »a á«bÓNC’G
 »a ∑QÉ°ûe Qƒ°ù«ahôH ,º°SÉL ¿GôØZ IQƒ°ù«ahôÑdG äCÉægh
 AÉª°SCG  âæ∏YCGh  2020  á©aO  (øjôëÑdG   (RCSI»a  á∏FÉ©dG  ÖW
 Iôjóe  ,¢`̀TGƒ`̀W  ¿É`̀ª`̀jEG  IQƒàcódG  âeÉbh  .Ö£dG  á«∏c  »éjôN
 »éjôN  AÉª°SG  ¿ÓYEÉH  ádÉÑ≤dGh  ¢†jôªàdG  ¢SƒjQƒdÉμH  èeÉfôH
 IQƒ°ù«ahôÑdG âæ∏YCGh .ádÉÑ≤dGh ¢†jôªàdG á«∏c øe ¢SƒjQƒdÉμÑdG
 AÉª°SG ádÉÑ≤dGh ¢†jôªàdG ô«à°ùLÉe èeÉfôH Iôjóe ,¿ƒLó«H GQƒe
 .çÉëHC’Gh É«∏©dG äÉ°SGQódG á«∏c øe ¢†jôªàdG ô«à°ùLÉe »éjôN
 ójôØdCG  Qƒ°ù«ahôÑdG  ºjó≤àH  ¿É«°VGôàa’G  ¿ÓØëdG  ºààNGh
 Ö£dG á«∏c ôjóeh á«ªjOÉcC’G ¿hDƒ°û∏d ¢ù«FôdG ÖFÉf ,¿ƒ°ùdƒμ«f
 å«M .ø«à«∏μdG øe ø«bƒØàªdG ÜÓ£dG ≈dEG õFGƒédG ,á©eÉédG »a

 á«dGó«ªdÉH Ö£dG á«∏c á©aO ≈∏Y ∫hC’G ,ôªëdG ΩÉ°ùH QƒàcódG ∫Éf
 áaÉ°VE’ÉH  á©eÉédG  »a  »ª∏Y  π«°üëJ  äÉ``LQO  ≈∏YC’  á«ÑgòdG
 áæ°ù∏d  á«°†ØdG  á«dGó«ªdGh Ö£dG  »a ¿Écƒæ«a  ¢ùª«L IõFÉL ≈dEG
 á«ÑgòdG  á«dGó«ªdG  IõFÉéH  óLÉªdG  óªëe  QƒàcódG  RÉah  .Iô«NC’G
 ájõfhôÑdG  á«dGó«ªdGh  á©eÉédG  »a  »ª∏Y  π«°üëJ  äÉLQO  ≈∏YC’
 hCG  ∫É«f  IõFÉéH  …OGhò`̀dG  ºjQ  IQƒàcódG  äRÉ`̀ah  Iô«NC’G  áæ°ù∏d

.áMGôédG »a õæ«é«g
 »a  á«°†ØdG  á«dGó«ªdGh  á«ÑgòdG  á«dGó«ªdG  íæe  º`̀J  ó`̀bh
 ¢†jôªàdG  á«∏c  á©aO  ≈∏Y  ≈``dhC’G  ≈`̀dEG  ¢†jôªàdG  ¢SƒjQƒdÉμH
 ô«à°ùLÉe  »a  á«ÑgòdG  á«dGó«ªdG  äRÉMh  ,ó«©°S  AGQƒM  ádÉÑ≤dGh
 á«dGó«ªdÉH  RƒØæY  ô«ÑY  äRÉ`̀a  Éªæ«H  .èæ«°S  áª°ùH  ¢†jôªàdG
 »a  á«eÓ°SE’G  Ió`̀«`̀aQ  IõFÉéH  ôjÉ°S  Ihô``e  äRÉ``̀ah  ájõfhôÑdG

.¢†jôªàdG
 ºàª¡dCG  ¿CG  ó©H{  :¬àª∏c  »a  ¿ƒ°ù∏μ«f  Qƒ°ù«ahôÑdG  ∫É`̀bh
 ¬H  ºàªb  ÉªH  á«Ñ£dG  øjôëÑdG  á©eÉL  ÜÓW  øe  áeOÉ≤dG  ∫É«LC’G
 ¿ƒ∏°UGƒà°S  ºμfCG  »a  ∂°T  …ó`̀d  ¢ù«∏a  ,Iô`̀«`̀NC’G  ô¡°TC’G  ∫Ó`̀N
 áÄ«g  AÉ°†YCG  ™«ªL  øY  áHÉ«ædÉHh  »ª°SÉH  .ø«éjôîc  ΩÉ`̀¡`̀dE’G
 ≈ª°SCG  ºμd  Ωó``̀bCG  ,á«Ñ£dG  øjôëÑdG  á©eÉL  »`̀a  Éæg  ¢ùjQóàdG
 á«dÉàdG  á∏MôªdG  ¿hDhóÑJ  ºàfCGh  ≥«aƒàdG  πc  ºμd  ≈æªJCGh  Éæ«fÉ¡J
 øY  á∏«ªL  äÉjôcP  ºà∏ªM  GƒfƒμJ  ¿CG  πeBG  .á«æ¡ªdG  ºμJÉ«M  øe
 ,πÑ≤à°ùªdG »a ºμJÉMÉéf ¢ü°üb ´Éª°S ≈dEG  ™∏£JCGh Éæ©e ºμàbh

.z2020 á©aO ≈°ùæf ød ó«cCÉàdÉHh
 êôîJ ,2010 ΩÉY »a É¡d ∫hC’G èjôîàdG πØM º«¶æJ òæeh
 Ö£dG  »`̀a  ÖdÉW  2000  ø`̀e  ô`̀ã`̀cCG  á«Ñ£dG  øjôëÑdG  á©eÉL  ø`̀e
 ádhO  26  »a  ¿B’G  ¿ƒ∏ª©j  ºgh  ,É«∏©dG  äÉ°SGQódGh  ¢†jôªàdGh

.ºdÉ©dG ∫ƒM

 ø«°üdG  â∏é°S  …òdG  âbƒdG  òæe
 ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀H  á``̀HÉ``̀°``̀UEG  á``dÉ``M  ∫hCG  ¬`̀«`̀a
 íéf  ,¿B’G  ≈àM  óéà°ùªdG  É`̀fhQƒ`̀c
 »°ûØJ  AGƒ`̀à`̀MG  »a  »æ«°üdG  Ö©°ûdG
 πNOh ,á«æ°†ªdG √Oƒ¡L π°†ØH AÉHƒdG
 ájOÉ°üàb’G  á«ªæà∏d  Ió`̀jó`̀L  á∏Môe
 ájÉbƒdG  ™e  …RGƒàdÉH  á«YÉªàL’Gh
 ¬`̀Lh »`̀a .AÉ``̀Hƒ``̀dG ≈`̀∏`̀Y Iô`̀£`̀«`̀°`̀ù`̀dGh
 øY á`̀é`̀JÉ`̀æ`̀dG á`̀LhOõ`̀ª`̀ dG äÉ`̀jó`̀ë`̀à`̀dG
 ¢`̀TÉ`̀©`̀fEGh ¢`̀Sô`̀°`̀û`̀dG AÉ`̀ Hƒ`̀ dG á`̀¡`̀LGƒ`̀e
 É¡«a  ÉªH  ºdÉ©dG  ∫hO  Ωƒ≤J  ,OÉ°üàb’G
 πjó©àH  á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG  ∫hó````̀ dGh  ø`̀«`̀°`̀ü`̀dG
 ,á«æWƒdG  É¡ahô¶d  É≤ah  É¡JÉ°SÉ«°S
 AÉ``Hƒ``dG á`̀ª`̀jõ`̀g á`̀Yô`̀°`̀S ≈````dEG É`̀«`̀©`̀°`̀S
.á«©«Ñ£dG IÉ«ëdGh êÉàfE’G ±ÉæÄà°SGh
 √ò`̀g ø``̀e  √É`̀æ`̀ª`̀∏`̀©`̀J  É``̀e  º```̀gCG  ¿EG
 ájô°ûÑdG  É¡°VƒîJ  »`̀à`̀dG  á`̀cô`̀©`̀ª`̀dG
 áë°üdGh  áeÓ°ùdG  ¿CG  ƒg  AÉHƒdG  ó°V
 ºd  ºdÉ©dG  Üƒ©°ûd  Ωó≤àdGh  á«ªæàdGh

 ƒg  Éªc  øμf  ºd  ÉæfCGh  ,Ωƒ«dG  ƒg  Éªc  á≤«Kh  á£HGôàe  øμJ
 ájôb »a ¢û«©J ¿Gó∏ÑdG áaÉc ¿CG É≤«ªY ÉcGQOEG ø«cQóe Ωƒ«dG
 πÑ≤à°ùe  …P  ™ªàée  »a  ájô°ûÑdG  ¢û«©Jh  ,Ió`̀MGh  á«fƒc
 ™°ShCG  ¥É£f  ≈∏Y  »`̀dhó`̀dG  ¿hÉ©àdG  ≈`̀ dEG  êÉàëæa  ,∑ôà°ûe
 á«FÉæãà°S’G áª≤dG ó≤Y ºJ ,¥É«°ùdG Gòg »a .AÉHƒdG á¡LGƒªd
 ájOƒ©°ùdG  á°SÉFôH  AÉHƒdG  á¡LGƒe  ¿CÉ°ûH  20``̀dG  áYƒªéªd
 ócCG  å«M  ,á°ü°üîàªdG  ájQGRƒdG  äÉYÉªàL’G  øe  á∏°ù∏°Sh
 ºYOh ±GôWC’G ájOó©àH ∂°ùªàdG á«ªgCG ≈∏Y É¡«a ¿ƒcQÉ°ûªdG
 áë°üdG  á«©ªéd  73``̀ dG  IQhó``̀dG  äAÉ`̀Lh  .»`̀dhó`̀dG  ¿hÉ©àdG
 ájƒb  Iƒ£N  áHÉãªH  »°VÉªdG  ô¡°ûdG  »a  Ió≤©æªdG  á«ªdÉ©dG

.±GôWC’G IOó©àªdG πaÉëªdG »a »dhódG ™ªàéª∏d iôNCG
 »a  »HÉéjEG  ºgÉ°ùe  á«Hô©dG  ∫hó``dGh  ø«°üdG  øe  πc
 â∏X  ,AÉHƒdG  çhó`̀M  ó©H  .AÉHƒdG  ó°V  á«dhódG  áHÉéà°S’G
 áeÓ°Sh ’hCG Ö©°ûdG{ CGóÑªH áeõà∏e á«Hô©dG ∫hódGh ø«°üdG
 áª¡ªdG  äÉ≤∏ëdG  »a  ájƒb  äGAGôLEG  äòîJGh  ,z’hCG  IÉ«ëdG
 ,™ÑààdGh êÓ©dGh ¢üëØdGh »ë°üdG  ôéëdGh ájÉbƒdG  πãe
 ƒªædG  ≈∏Y  á«Ñ∏°ùdG  AÉ`̀Hƒ`̀dG  äÉ«YGóJ  π«∏≤J  ≈∏Y  â∏ªYh
 π«dO ô«N ,á«HÉéjEG èFÉàf â≤≤Mh ,»YÉªàL’Gh …OÉ°üàb’G
 ≈fOCG  Iójó©dG  á«Hô©dG  ∫hódG  »a  IÉaƒdG  ∫ó©e  ¿CG  ∂dP  ≈∏Y
 ø«H  IôaÉ°†àªdG  Oƒ¡édG  äAÉL  .ô«ãμH  áeó≤àªdG  ∫hódG  øe
 ÉeGôàMGh  kájÉªM  AÉHƒdG  áëaÉμªd  á«Hô©dG  ∫hó`̀dGh  ø«°üdG
 øeÉ°†àdG  »a  øªμJ  Iƒb  ºdÉ©∏d  ô¡XCG  Éªe  ,¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤ëd

.á«eÉædG ∫hódG ø«H
 ábGó°üdÉH  á`̀«`̀Hô`̀©`̀dGh  á«æ«°üdG  ø`̀«`̀à`̀eC’G  Ó`̀c  ºà¡J
 Ωƒ¡Øe áªLôJ ≈∏Y É«∏©a ¿Óª©Jh ,á«bÓNC’G  á«dhDƒ°ùªdGh
 âfÉc  Éªd  .™bGƒdG  ¢`̀VQCG  ≈∏Y  ∑ôà°ûªdG  πÑ≤à°ùªdG  ™ªàée
 ∫hódG IOÉb ÜôYCG ,AÉHƒdG áëaÉμªd É¡JÉbhCG ô£NCG »a ø«°üdG
 ¢ù∏éeh  á«Hô©dG  ∫hódG  á©eÉL  »a  ¿ƒdhDƒ°ùªdGh  á«Hô©dG
 øY  á«ª«∏bE’G  äÉª¶æªdG  øe  Éªgô«Zh  »é«∏îdG  ¿hÉ©àdG
 äÉeƒμM  âeóbh  ,»æ«°üdG  ÖfÉé∏d  º¡æeÉ°†Jh  º¡JÉ°SGƒe
 »æ«°üdG  ÖfÉé∏d  IóYÉ°ùeh  ÉªYO  É¡Hƒ©°Th  á«Hô©dG  ∫hódG
 ÖfÉédG  øe  áÑ«£dG  ôYÉ°ûªdG  √òg  π¶à°S  ,áØ∏àîe  ∫Éμ°TCÉH
 Ö©°ûdG  ∞WÉ©J  ,πHÉ≤ªdG  »ah  .ÉæHƒ∏b  »a  IQƒØëe  »Hô©dG
 Ωóbh  ,AÉ`̀Hƒ`̀dG  øe  IQô°†àªdG  á«Hô©dG  ∫hó`̀dG  ™e  »æ«°üdG
 ô«Z  äGAÉ°üMEÓd  É≤ah  .¢`̀UÓ`̀NEG  πμH  IóYÉ°ùeh  ÉªYO  É¡d
 á«Hô©dG ∫hódG ≈dEG  ø«°üdG âeób ób ,Ωƒ«dG ájÉ¨d ,á∏ªàμªdG
 1^1  øe  ôãcCGh  áØ∏àîe  Rô o£H  áeÉªc  ø«jÓe  8^4  »dGƒM
 ,¥Gh  ¢SÉÑd  ∞`̀ dCG  300  øe  Üô≤j  É`̀eh  QÉÑàNG  º≤W  ¿ƒ«∏e
 ø««Ñ£dG  AGôÑîdG  ø«H  á«°VGôàa’G  äÉYÉªàL’G  äó`̀≤`̀Yh
 ∫hódG  á©eÉLh  á«HôY  á`̀dhO  17  »a  º¡FGô¶fh  ø««æ«°üdG
 AGôÑîdG ábôaCG â∏°SQCGh ,»é«∏îdG ¿hÉ©àdG ¢ù∏éeh á«Hô©dG
 âª°SÉ≤Jh ,áë∏e äÉLÉ«àMG É¡d  á«HôY ∫hO 8 ≈dEG  ø««Ñ£dG
 ä’Éée  »a  ßØëJ  …CG  ¿hóH  áé°VÉædG  èeGôÑdGh  äGôÑîdG

.Iô£«°ùdGh ájÉbƒdGh êÓ©dGh ¢ü«î°ûàdG
 AGôÑîdG  ≥jôa  á«æ«°üdG  áeƒμëdG  â∏°SQCG  ,ΩÉ`̀ jCG  πÑb

 Ö∏W ≈∏Y AÉæH ø«£°ù∏a ≈dEG ø««Ñ£dG
 ò`̀NC’G  ™`̀eh  á«æ«£°ù∏ØdG  áeƒμëdG
 á`̀«`̀©`̀bGƒ`̀dG É`̀¡`̀JÉ`̀LÉ`̀«`̀à`̀MG QÉ`̀Ñ`̀à`̀Y’É`̀H
 ,¬°ùØf  âbƒdG  »a  .AÉHƒdG  áëaÉμªd
 ¿ƒ«∏ªH  »`̀æ`̀«`̀°`̀ü`̀dG  Ö`̀fÉ`̀é`̀dG  ´ô`̀Ñ`̀ J
 ájƒæ°ùdG  ¬àªgÉ°ùªc  »μjôeCG  Q’hO
 á``̀KÉ``̀ZE’ Ió``ë``à``ª``dG º`````̀eC’G á``̀dÉ``̀cƒ``̀d
 »a ø««æ«£°ù∏ØdG ø«ÄLÓdG π«¨°ûJh
 äÉ°ù°SDƒªdG  íæeh  ,≈``̀fOC’G  ¥ô°ûdG
 äÉeõ∏à°ùe  ádÉcƒ∏d  á©HÉàdG  á«Ñ£dG
 ∫Ó`̀N ø`̀e äGó`̀YÉ`̀°`̀ù`̀e Ωó``̀bh ,á`̀«`̀Ñ`̀W
 ø«ÄLÓdGh  ø«£°ù∏a  ≈``̀dEG  á`̀dÉ`̀cƒ`̀dG
 ¿OQC’G »a øjOƒLƒªdG ø««æ«£°ù∏ØdG
 äÉcôëàdG  ó°ùéJ  .ájQƒ°Sh  ¿ÉæÑdh
 ábGó°üdG  ≥ªY ióe √ÓYCG  IQƒcòªdG
 Ö`̀©`̀°`̀û`̀dGh »`̀æ`̀«`̀°`̀ü`̀dG Ö`̀©`̀°`̀û`̀dG ø`̀«`̀H
 Üƒ©°ûdGh  É°Uƒ°üN  »æ«£°ù∏ØdG
 »æ«°üdG ¿hÉ©àdG ¿EG .ÉeƒªY á«Hô©dG
 Iôe  ∫ój  AÉHƒdG  áëaÉμe  »a  »Hô©dG
 ¿É°ü∏îe  ¿Éμjô°T  á«Hô©dG  ∫hó`̀dGh  ø«°üdG  ¿CG  ≈∏Y  iôNCG

.∑ôà°ûªdG πÑ≤à°ùªdG ™ªàée »a ¢†©ÑdÉH Éª¡°†©H ≥ãj
 ∫É`̀£`̀Jh ,QhÉ``ë``e  Ió``̀Y  »`̀a  AÉ``Hƒ``dG  äÉ`̀«`̀YGó`̀J  í°†àJ
 ,IójóédG  ±hô¶dG  πX  »a  .Ió°ûH  á«Hô©dG  ∫hódGh  ø«°üdG
 âbh  …CG  øe  ó°TCG  áLÉëH  »Hô©dGh  »æ«°üdG  ø«ÑfÉédG  ¿EG
 »æ«°üdG  ™ªàéªdG  á`̀eÉ`̀bEG  »`̀a  Oƒ¡édG  ôaÉ°†J  ≈``dEG  ≈°†e
 õjõ©Jh  ,ójóédG  ô°ü©dG  ƒëf  ∑ôà°ûªdG  πÑ≤à°ùª∏d  »Hô©dG
 øgGôdG  âbƒdG  »a  áØ∏àîªdG  äÉjóëàdG  á¡LGƒªd  øeÉ°†àdG

.πÑ≤à°ùªdG »ah
 Iô£«°ùdGh  ájÉbƒdG  ø°ùM  »g  iƒ°ü≤dG  ájƒdhC’G  ¿EG
 º°SÉ≤J  õ`̀jõ`̀©`̀J  á`̀∏`̀°`̀UGƒ`̀e  ø«ÑfÉé∏d  øμªj  .AÉ``̀Hƒ``̀dG  ≈`̀∏`̀Y
 AGô``̀LEGh  ,Ió«ØªdG  äÉ`̀°`̀SQÉ`̀ª`̀ª`̀dGh  äGô`̀Ñ`̀î`̀dGh  äÉeƒ∏©ªdG
 åëHh  …ôjô°ùdG  êÓ`̀©`̀dGh  ¢üëØdG  ä’Éée  »a  ¿hÉ©àdG
 ¢Uôëj  ,AÉ`̀Hƒ`̀dG  ¬`̀Lh  »`̀a  .á```̀jhOC’Gh  äÉMÉ≤∏dG  ôjƒ£Jh
 »a  Ée  ºjó≤J  á∏°UGƒe  ≈∏Y  ¢UÓNEG  πμH  »æ«°üdG  ÖfÉédG
 ≈∏Y ÉgóYÉ°ùj ÉªH ,á«Hô©dG ∫hódG ≈dEG äGóYÉ°ùªdG øe ¬©°Sh
 QÉ°üàf’G  ≥«≤ëJh  ,øμªe  âbh  Üô`̀bCG  »a  AÉHƒdG  AGƒàMG

.AÉHƒdG ó°V ácô©ªdG »a »FÉ¡ædG
 z≥jô£dGh ΩGõëdG{  AÉæH  á∏°UGƒe ø«ÑfÉédG  ≈∏Y Öéj
 …OÉ°üàb’G ƒªædG ±ÉÄæà°SG ≈∏Y ó«H Gój πª©dGh ,äÉÑK πμH
 É°Uôa  ó¡°ûJ  »àdG  IójóédG  ´É°VhC’G  πX  »a  .»YÉªàL’Gh
 áeAGƒªd ¥ôW ±É°ûμà°SG Éæ«∏Y Öéj ,óMGh ¿BG »a äÉjóëJh
 õjõ©Jh ,»∏ª©dG ¿hÉ©àdG ≥«ª©Jh ájƒªæàdG äÉ«é«JGôà°S’G
 OÉ°üàb’G  íàa  IOÉYEGh  áë°üdGh  Ö£dG  ä’Éée »a  ¿hÉ©àdG
 ƒëf É≤jôW z≥jô£dGh ΩGõëdG{ π©éj ÉªH ,Ö©°ûdG á°û«©eh

.áë°üdGh ¿hÉ©àdGh á«ªæàdG
 ájOó©àdG  á`̀ jGQ  ™`̀aQ  á∏°UGƒe  ø«ÑfÉédG  ≈∏Y  Öéj
 »a á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æªd Üƒ∏£ªdG QhódG ºYOh ,É«dÉY
 IóëàªdG  ºeC’G QhO áfÉ«°Uh ,AÉHƒdG  ó°V »dhódG  ¿hÉ©àdG
 áëaÉμe »a ¿hÉ©àdG ≈∏Y »dhódG ™ªàéªdG åMh ,É¡àfÉμeh
 »a QÉ°üàf’G π«Ñ°S »a ájƒb á«HÉéjEG ábÉW ï°Vh ,AÉHƒdG
.zá«HôY á«æ«°U äÉªgÉ°ùe{`H AÉHƒdG ó°V á«ªdÉ©dG ácô©ªdG

 ,¬°ù«°SCÉJ  òæe  »Hô©dG  »æ«°üdG  ¿hÉ©àdG  ióàæe  πX
 õ`̀jõ`̀©`̀Jh  …hÉ`̀°`̀ù`̀à`̀ª`̀dG  QGƒ``̀ë``̀dG  AGô````̀LE’  á`̀ª`̀¡`̀e  á°üæªc
 Oƒ≤j  ,»Hô©dGh  »æ«°üdG  ø«ÑfÉédG  ø«H  »∏ª©dG  ¿hÉ©àdG
 á«YÉªédG  äÉcôëàdGh  á«Hô©dG  á«æ«°üdG  äÉbÓ©dG  Qƒ£J
 ≈∏Y  ¿ÉÑfÉédG  πª©j  ,¿B’G  .ä’ÉéªdG  áaÉc  »a  ø«ÑfÉé∏d
 ¿hÉ©àdG ióàæªd …QGRƒdG ´ÉªàLÓd á©°SÉàdG IQhódG OGóYEG
 »a  ´ÉªàL’G  Gòg  ºgÉ°ùj  ¿CG  »a  πeCÉf  ,»Hô©dG  »æ«°üdG
 ø«H  ¿hÉ©àdG  õjõ©Jh  Oƒ¡édG  ôaÉ°†Jh  ≥aGƒàdG  IQƒ∏H
 »Hô©dG  »æ«°üdG  ™ªàéªdG  á`̀eÉ`̀bE’  Éª¡©aOh  ,ø«ÑfÉédG
 πÑ≤à°ùe ≥∏Nh ,ójóédG  ô°ü©dG  ƒëf ∑ôà°ûªdG  πÑ≤à°ùª∏d
 ,á«Hô©dG  á«æ«°üdG  á«é«JGôà°S’G  ácGô°ûdG  äÉbÓ©d  πªLCG
 Üƒ©°T  ≈∏Y  á«Hô©dG  á«æ«°üdG  ábGó°üdG  óFGƒØH  Oƒ©j  ÉªH

.π°†aCG πμ°ûH ø«ÑfÉédG

∑ôà°ûªdG πÑ≤à°ùªdG ™ªàée »a ¿hÉ©àdGh øeÉ°†àdG
AÉHƒdG áªjõ¡d zá«HôY á«æ«°U äÉªgÉ°ùe{ ºjó≤Jh

:º∏≤H 
| ¿ƒ¨æ°ûJ ‹ ÒØ°ùdG 

.á«æ«°üdG á«LQÉîdG IQGRƒH »Hô©dG »æ«°üdG ¿hÉ©àdG ióàæe ¿hDƒ°T ô«Ø°S |

.øjôëÑdG »a á«°VGôàa’G ∫ƒ°üØdG áHôéJ ≈∏Y Aƒ°†dG §∏°ùJ âaƒ°ShôμjÉe ácô°T |
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 áØ«∏N  øH  ¿Éª∏°S  ï«°ûdG  ó`̀cCG
 OÉ°üàb’Gh  á«dÉªdG  ôjRh  áØ«∏N  ∫BG
 ≥`̀«`̀°`̀ù`̀æ`̀à`̀dG á``̀∏``̀°``̀UGƒ``̀e »``̀æ``̀Wƒ``̀ dG
 ø«à£∏°ùdG  ø«H ∑ôà°ûªdG  ¿hÉ©àdGh
 π`̀LCG  ø`̀e  á«©jô°ûàdGh  ájò«ØæàdG
 óë∏d  IOƒ°ûæªdG  äÉ©∏£àdG  ≥«≤ëJ
 ÉfhQƒc ¢Shô«a äÉ«YGóJh QÉKBG øe
 É≤«≤ëJ OÉ°üàb’G ≈∏Y (19-ó«aƒc)
 »a  Ö°üj  ÉªH  áeGóà°ùªdG  á«ªæà∏d
 Égƒæe  ,ø`̀WGƒ`̀ª`̀dGh  øWƒdG  ídÉ°U
 πª©dGh  ™«ªédG  ∞`̀JÉ`̀μ`̀J  á`̀«`̀ª`̀gCÉ`̀H
 »£îàd  ó``̀MGƒ``̀dG  ≥`̀ jô`̀Ø`̀ dG  ìhô```̀ H
 Gò«ØæJ  ìÉéf  πμH  á∏Ñ≤ªdG  á∏MôªdG
 á`̀dÓ`̀é`̀dG Ö`̀MÉ`̀°`̀U Iô`̀°`̀†`̀M iDhô````d
 áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  ø`̀H  óªM  ∂∏ªdG
 ká∏°UGƒeh  ,ió`̀Ø`̀ª`̀dG  OÓ`̀Ñ`̀dG  π`̀gÉ`̀Y
 ÖMÉ°U  á°SÉFôH  áeƒμëdG  äGQGô≤d
 øH  áØ«∏N  ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 ,AGQRƒ`̀dG  ¢ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S
 IOÉ«≤H  á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG  Oƒ¡é∏d  É`̀ kª`̀YOh
 ô`̀«`̀eC’G »`̀μ`̀∏`̀ª`̀dG ƒ`̀ª`̀°`̀ù`̀dG Ö`̀MÉ`̀°`̀U
 ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S
 ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf

.AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd
 …òdG  ´ÉªàL’G  ∫ÓN  ∂dP  AÉL
 QGôªà°SG QÉWEG »a ó©H øY ¢ùeGCGó≤Y
 ø«H  ∑ôà°ûªdG  ¿hÉ©àdGh  ≥«°ùæàdG
 á«©jô°ûàdGh  ájò«ØæàdG  ø«à£∏°ùdG
 »a  Óãªàe  »eƒμëdG  ≥jôØdG  ø«H
 áØ«∏N  ∫BG  áØ«∏N  øH  ¿Éª∏°S  ï«°ûdG
 »æWƒdG  OÉ°üàb’Gh  á«dÉªdG  ô`̀jRh
 ¿Gó«ªM  »`̀∏`̀Y  óªëe  ø`̀H  π`̀«`̀ª`̀Lh
 á«YÉªàL’G  á«ªæàdGh  πª©dG  ôjRh
 ôjRh  ø«æ«YƒÑdG  π°†a  øH  ºfÉZh
 ÜGƒædGh iQƒ°ûdG  »°ù∏ée ¿hDƒ°T
 ô`̀ jRh »`̀fÉ`̀jõ`̀dG ó`̀ °`̀ TGQ ø`̀H ó```̀jGRh
 ™e  áMÉ«°ùdGh  IQÉéàdGh  áYÉæ°üdG
 á«dÉªdG  áæé∏dG  AÉ`̀°`̀†`̀YCGh  »°ù«FQ
 iQƒ°ûdG  »°ù∏éªH  ájOÉ°üàb’Gh
 Rô````̀ HCG ¢``̀VGô``̀©``̀à``̀°``̀S’ ÜGƒ````̀ æ````̀ dGh

 á«dÉªdG  äGQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀dGh  äGóéà°ùªdG
 QÉ```̀ KB’G á`̀¡`̀LGƒ`̀ª`̀d á`̀ jOÉ`̀ °`̀ü`̀ à`̀ b’Gh
 äÉ«YGóJ AGôL áéJÉædG ájOÉ°üàb’G

.(19-ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«a
 OÉ°üàb’Gh  á«dÉªdG  ôjRh  ∫Ébh
 πª©J  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¿EG  »æWƒdG
 á`̀ª`̀FÉ`̀b Iô`̀ª`̀à`̀°`̀ù`̀e á`̀«`̀é`̀¡`̀æ`̀e ≥```̀ah
 äÉgƒjQÉæ«°ùdG  π`̀c  á`̀ °`̀ SGQO  ≈`̀∏`̀Y
 Ée  ≈`̀à`̀e  ò«ØæàdG  π`̀ë`̀e  É`̀¡`̀©`̀°`̀Vhh
 äGƒ`̀£`̀N  øª°V  á`̀LÉ`̀ë`̀dG  â°†àbG
 πª©J  á∏eÉ°T  äGAGô`̀LEGh  á«bÉÑà°SG
 QÉKB’G  ∞«ØîJ  ≈∏Y  ´É£à°ùªdG  Qób
 ≈∏Y  ÉfhQƒc  áëFÉéd  ájOÉ°üàb’G
 É kbô£àe  ,¬∏ªcCÉH  »ªdÉ©dG  OÉ°üàb’G
 »àdG  áØ∏àîªdG  äGQOÉ``̀Ñ``̀ª``̀dG  ≈```̀dEG
 äGAGôLE’G øª°V áeƒμëdG É¡JòîJG
 ¿Éc  »àdG  á«bÉÑà°S’G  á`̀jRGô`̀à`̀M’G
 OÉ°üàb’G  ºYO  »a  RQÉÑdG  QhódG  É¡d

.»æWƒdG
 ±hô¶dG  πX  »a  ¬fCG  ±É°VCGh
-ó«aƒc)  ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød  áægGôdG

 äGQOÉÑªdG  π`̀c  ¬«LƒJ  ºà«°S  (19
 á`̀jOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G äÉ`̀YÉ`̀£`̀≤`̀ dG OÉ`̀ æ`̀ °`̀ SE’
 áëFÉédG äÉ«YGóJ øe GQô°†J ôãcC’G

 …OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G QGô`̀≤`̀à`̀°`̀SÓ`̀d Gõ`̀jõ`̀©`̀J
 áeGóà°S’G  »YÉ°ùªd  GQGô`̀ª`̀à`̀°`̀SGh
 á∏éY  ™`̀aO  »`̀a  º¡°ùj  ÉªH  á«dÉªdG

.ájOÉ°üàb’G á«ªæàdG
 …ó°üàdG »YÉ°ùe ¿CG ≈dEG √ƒfh
 øjôëÑdG  áμ∏ªªd  ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød
 øWGƒªdG  áeÓ°Sh  áë°üd  â©°Vh
 …OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G ¬`̀©`̀°`̀Vh QGô`̀≤`̀ à`̀ °`̀ SGh
 ºJ  ¬«∏Y  AÉ`̀æ`̀Hh  ,iƒ`̀°`̀ü`̀b  á``jƒ``dhCG
 áØ∏àîªdG äGQOÉÑªdGh §£îdG ™°Vh
 áeõë∏d IOƒ°ûæªdG ±GógC’G ≥«≤ëàd
 ºJ »`̀ à`̀ dG á`̀ jOÉ`̀ °`̀ü`̀à`̀ b’Gh á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀dG
 á«μ∏ªdG  äÉ¡«Lƒà∏d  Gò«ØæJ  É¡bÓWEG
 QÉæjO  äGQÉ«∏e 4^3 áª«≤H  á«eÉ°ùdG

.»æjôëH
 äGQOÉÑe  π«°UÉØJ  ¢Vô©à°SGh
 »àdG  ájOÉ°üàb’Gh  á«dÉªdG  áeõëdG
 OÉ°üàbG  ºéM  ø`̀e  %32^2  â¨∏H
 É`̀¡`̀JÉ`̀°`̀SÉ`̀μ`̀©`̀fGh ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e
 ájOÉ°üàb’G  ácôëdG  ≈∏Y á«HÉéjE’G
 …ó≤ædG  Öë°ùdG  »a  ƒjÉe  ô¡°T  »a
 •É≤f óæY äÉ©«ÑªdGh ,±QÉ°üªdG øe
 ,äGQOÉ`̀°`̀ü`̀dGh  äGOQGƒ````̀dGh  ,™«ÑdG
 πeÉ©àdG  äÉ`̀jƒ`̀dhCG  ¿CG  ≈`̀ dEG  G kô«°ûe

 »g á`̀jOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G äÉ`̀jó`̀ë`̀à`̀dG ™``̀e
 ,á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG á`̀dÉ`̀ª`̀©`̀dG ≈`̀∏`̀Y ®É`̀Ø`̀ë`̀dG
 á`̀jOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G äÉ`̀YÉ`̀£`̀≤`̀dG OÉ`̀æ`̀ °`̀SEGh
 ¢Shô«a  äÉ«YGóJ  øe  G kôKCÉJ  ôãcC’G
 ™`̀°`̀Vhh ,(19-ó``̀«``̀ aƒ``̀c) É``̀fhQƒ``̀c
 Ö°ùfC’G ™bƒªdG »a øjôëÑdG áμ∏ªe
 …OÉ°üàb’G  »aÉ©àdG  øe  IOÉØà°SÓd
 áeÉ©dG  á«dÉªdG  ¬Jó¡°T  É`̀e  π`̀X  »`̀a
 ,áeÉ©dG äGOGôjE’G »a ¢VÉØîfG øe
 áeÉ©dG á«fGõ«ªdG õéY »a IOÉjõdGh

.á«∏jƒªàdG äÉLÉëdG »a IOÉjõdGh
 »a  QGô`̀ª`̀à`̀°`̀S’G  ¿CG  í``̀°``̀VhCGh
 »æWƒdG OÉ°üàb’G »a ádƒ«°ùdG ï°V
 ¥hóæ°U  ºéM  áØYÉ°†e  »a  º¡°SCG
 π°ü«d  ¿ƒ«∏e  100  ø`̀e  ádƒ«°ùdG
 ,»æjôëH  QÉ`̀æ`̀jO  ¿ƒ«∏e  200  ≈`̀ dEG
 èeGôH  ¬«LƒJ  IOÉ```̀YEG  Ö`̀fÉ`̀L  ≈``̀dEG
 º`̀Yó`̀d zø`̀«`̀μ`̀ª`̀J{ π`̀ª`̀©`̀dG ¥hó`̀æ`̀ °`̀U
 ºYO  èeÉfôH)  IôKCÉàªdG  äÉcô°ûdG
 ºYój  ÉªH  ,(∫É``̀ª``̀YC’G  á`̀jQGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG
 äÉ°ù°SDƒªdGh  äÉcô°ûdG  ájQGôªà°SG
 OGô```aC’Gh  á£°SƒàªdGh  Iô«¨°üdG
 ¢UÉîdG  ´É£≤dG  ƒªf  »`̀a  º¡°ùjh
 ò«ØæJ  á∏°UGƒe  Gó`̀cDƒ`̀e  ,áμ∏ªªdÉH

 äÉ©∏£àdG  ≥«≤ëàd  äGQOÉÑªdG  √òg
.IOƒ°ûæªdG

 ¿hÉ`̀©`̀à`̀ dGh  π`̀ª`̀©`̀dG  ¿CG  ó````̀cCGh
 ájò«ØæàdG  ø«à£∏°ùdG  ø«H  ∑ôà°ûªdG
 øWƒdG  áë∏°üe  ¬aóg  á«©jô°ûàdGh
 ƒgh  ,∫hC’G  ΩÉ≤ªdG  »a  øWGƒªdGh
 ójõªdG ≥«≤ëàd É kªFGO ¬«∏Y ∫ƒ©f Ée
 »àdG  äGRÉ``̀é``̀fE’Gh  ™jQÉ°ûªdG  ø`̀e
 ºYóJh  ™«ªédG  ídÉ°U  »`̀a  Ö°üJ
.áμ∏ªª∏d …OÉ°üàb’G ƒªædG á∏°UGƒe
 óªëe øH π«ªL ócCG ¬ÑfÉL øe
 á«ªæàdGh πª©dG ôjRh ¿Gó«ªM »∏Y
 á«dÉªdG  á`̀eõ`̀ë`̀dG  ¿CG  á`̀«`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G
 øe  ¬æª°†àJ  É``̀eh  á`̀jOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’Gh
 áeƒμëdG  ¢UôM  ¢ùμ©J  äGQOÉ`̀Ñ`̀e
 ∫Ó`̀N ø`̀e ø`̀WGƒ`̀ª`̀dÉ`̀H É`̀¡`̀eÉ`̀ª`̀à`̀gGh
 Ö°üf  ¬`̀©`̀°`̀Vhh ¬`̀«`̀a  QÉ`̀ª`̀ã`̀à`̀°`̀S’G
 É¡JGQOÉÑeh  É¡££N  πc  »a  É¡æ«Y
 ¥É£f  á©°SƒJ  º`̀J  PEG  ;á`̀Yƒ`̀æ`̀à`̀ª`̀dG
 äÉYÉ£≤dG OÉæ°SEG »a º¡°ùàd áeõëdG
 äÉ`̀«`̀YGó`̀J AGô```̀L GQô`̀ °`̀†`̀J ô``̀ã``̀cC’G
 ¬«dEG ≈©°ùJ Ée ƒgh ÉfhQƒc ¢Shô«a

.»æWƒdG ÉgOÉ°üàbG ºYód áeƒμëdG
 π`̀°`̀†`̀a ø````̀H º```̀fÉ```̀Z Üô`````````̀YCGh

 »°ù∏ée  ¿hDƒ°T  ô`̀jRh  ø«æ«YƒÑdG
 √ô`̀μ`̀°`̀T ø``̀Y ÜGƒ```̀æ```̀dGh iQƒ``̀°``̀û``̀dG
 »`̀°`̀ù`̀∏`̀é`̀e »``°``ù``«``Fô``d √ô```̀jó```̀≤```̀Jh
 AÉ``̀°``̀†``̀YCGh ÜGƒ```̀ æ```̀ dGh iQƒ``̀°``̀û``̀dG
 ¬fhóÑj Ée ≈∏Y á«©jô°ûàdG á£∏°ùdG
 ™e  ôªà°ùe  ¿hÉ`̀©`̀Jh  ΩÉ`̀ª`̀à`̀gG  ø`̀e
 ∞∏àîe  »``a  á`̀jò`̀«`̀Ø`̀æ`̀à`̀dG  á`̀£`̀∏`̀°`̀ù`̀dG
 ídÉ°U  »`̀a  Ö°üj  É`̀ª`̀H  ä’É`̀é`̀ª`̀dG
 G kó`̀«`̀°`̀û`̀e ,ø``̀«``̀æ``̀WGƒ``̀ª``̀dGh ø``̀Wƒ``̀dG
 ¿Éà£∏°ùdG  ¬jóÑJ  …ò`̀ dG  ¿hÉ©àdÉH
 πc  »a  á`̀jƒ`̀dhCG  øWGƒªdG  É¡∏©Lh

.É¡«YÉ°ùe
 ó``̀°``̀TGQ ø```̀H ó`````̀jGR ±É````̀°````̀VCGh
 IQÉéàdGh  áYÉæ°üdG  ôjRh  »fÉjõdG
 »a  äGQOÉ``̀ Ñ``̀ª``̀ dG  ¿CG  á`̀MÉ`̀«`̀ °`̀ù`̀ dGh
 »YÉæ°üdGh  …QÉ`̀é`̀à`̀dG  ø«YÉ£≤dG
 äÉjóëàdG  π`̀c  RhÉ`̀é`̀à`̀d  Iôªà°ùe
 IQÉéJ áaôZ ™e ∑ôà°ûªdG ¿hÉ©àdÉH
 äGP  äÉ¡édGh  øjôëÑdG  áYÉæ°Uh
 á∏éY  ™`̀aO  »`̀a  º¡°ùj  ÉªH  ábÓ©dG
 πc ƒ`̀ª`̀fh á`̀jOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G á`̀«`̀ª`̀æ`̀à`̀dG
 É¡àjƒ«M  É¡JOÉ©à°SGh  äÉYÉ£≤dG
 AÉªf »a ÉgQhO Rõ©j ÉªH É¡WÉ°ûfh

.øjôëÑdG QÉgORGh

 :á«dÉªdG ôjRh.. ÜGƒædGh iQƒ°ûdG »à«dÉe ™e áeƒμëdG ´ÉªàLG ∫ÓN

ìÉéæH á∏MôªdG »£îàd óMGƒdG ≥jôØdG ìhôH á«≤«°ùæàdG Oƒ¡édG á∏°UGƒe
 ÉfhQƒc øe Gô``KCÉJ ôãcC’G äÉYÉ£≤dG OÉæ``°SEGh á«æWƒdG ádÉª©dG ≈``∏Y ®ÉØëdG »``g É``æJÉjƒdhCG

 ¢ù«FQ »£≤°ùªdG ø«°ùM ódÉN ócCG
 ájOÉ°üàb’Gh  á«dÉªdG  ¿hDƒ°ûdG  áæéd
 QGôªà°SG  á`̀«`̀ª`̀gCG  iQƒ`̀°`̀û`̀dG  ¢ù∏éªH
 á£∏°ùdG  ø`̀«`̀H  ≥`̀«`̀°`̀ù`̀æ`̀à`̀dGh  ¿hÉ`̀©`̀ à`̀ dG
 QhO  õjõ©àd  áeƒμëdGh  á«©jô°ûàdG
 äÉjóëàdG  πX  »a  »æWƒdG  OÉ°üàb’G
 ™ªLCG  ºdÉ©dGh  á≤£æªdG  É¡¡LGƒJ  »àdG
 É``̀fhQƒ``̀c ¢``Shô``«``a QÉ`̀ °`̀û`̀à`̀fG á`̀é`̀«`̀à`̀f
 »a á°UÉNh ,§ØædG QÉ©°SCG ¢VÉØîfGh
 á«fGõ«ª∏d OGóYEÓd ádhòÑªdG Oƒ¡édG πX
 ø«à«dÉªdG  ø«àæ°ù∏d  á`̀dhó`̀∏`̀d  á`̀eÉ`̀©`̀dG
 øjódG  ™e  πeÉ©àdGh  ,2022  -2021
 áeõëdG  QÉ`̀KBG  á°SGQO  øY  kÓ°†a  ,ΩÉ©dG

.áμ∏ªªdG É¡àæÑJ »àdG ájOÉ°üàb’G
 AÉ°†YCGh  ¬àcQÉ°ûe  iód  ∂dP  AÉL
 ájOÉ°üàb’Gh  á«dÉªdG  ¿hDƒ°ûdG  áæéd
 ´É`̀ª`̀ à`̀L’G »``̀a iQƒ``̀°``̀û``̀dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀H
 áæédh  áeƒμëdG  »∏ãªe  ™e  ∑ôà°ûªdG
 ¢ù∏éªH ájOÉ°üàb’Gh á«dÉªdG ¿hDƒ°ûdG
 áeõëdG  AGOCG  ¢VGô©à°S’  ,ÜGƒ``æ``dG
 QÉ°ûàfG òæe áμ∏ªªdG É¡àæÑJ »àdG á«dÉªdG
 ,ºdÉ©dG  iƒà°ùe  ≈∏Y  ÉfhQƒc  ¢Shô«a
 ¢ù∏ée  ôjó≤J  øY  »£≤°ùªdG  ÜôYCG  PEG
 áeƒμëdG É¡àdòH »àdG Oƒ¡é∏d iQƒ°ûdG
 ¿CG kGócDƒe ,»æWƒdG OÉ°üàb’G ø«°üëàd
 ™«ªédG  øe  Ö∏£àJ  á∏Ñ≤ªdG  á∏MôªdG
 »aÓàd  ≥«°ùæàdGh  ¿hÉ©àdG  øe  Gójõe
 øWGƒªdGh øWƒdG ≈∏Y »Ñ∏°S ô«KCÉJ …CG
 Oƒ`̀¡`̀é`̀dG á`̀∏`̀ °`̀UGƒ`̀e ™``̀e ,»`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 áë°üdG  ≈∏Y  á¶aÉëªdG  ≈`̀ dEG  á«eGôdG
 ΩGõàd’G ™e ,ájƒdhCG  ÉgQÉÑàYÉH áeÉ©dG
 ,¬«≤ëà°ùªd  »eƒμëdG  ºYódG  ¬«LƒàH
 ôªJ  »àdG  á°UÉîdG  ´É°VhC’G  IÉYGôeh
 á£°SƒàªdGh Iô«¨°üdG äÉ°ù°SDƒªdG É¡H

.¢UÉîdG ´É£≤dG »a
 áæéd  ¿CG  ≈``̀dEG  »£≤°ùªdG  â`̀Ø`̀dh
 ¢ù∏éªH ájOÉ°üàb’Gh á«dÉªdG ¿hDƒ°ûdG
 ¥Ó```̀WEG QGô`̀ª`̀ à`̀ °`̀ SG ó``̀jDƒ``̀J iQƒ``̀°``̀û``̀dG
 …OÉ°üàb’G  iƒà°ùªdG  ≈∏Y  äGQOÉÑªdG
 ,ÖfÉL  øe  ºYódG  ¬«LƒJ  »YGôj  ÉªH
 äÉ`̀YÉ`̀£`̀≤`̀dG º``̀YO äÉ``̀ jƒ``̀ dhCG Ö`̀«`̀Jô`̀Jh
 ,ôNBG  ÖfÉL  øe  áØ∏àîªdG  ájOÉ°üàb’G
 »a ¥ÉØf’G ó«°TôJ CGóÑe ≈∏Y ó«cCÉàdG ™e
 Égó¡°ûj »àdG á«FÉæãà°S’G ±hô¶dG πX

 OGó©à°S’G  π`̀eÉ`̀c  ø`̀Y  ÉHô©e  ,º`̀dÉ`̀©`̀dG
 Ée  πc  ºjó≤Jh  ,áeƒμëdG  ™e  ¿hÉ©à∏d
 ≈dEG  ∫ƒ°UƒdG  »a  º¡°ùj  ¿CG  ¬fCÉ°T  øe
 ≈∏Y  á¶aÉëªdGh  á«æWƒdG  áë∏°üªdG
 á`̀jÉ`̀YQh  ,äÉÑ°ùàμªdGh  äGRÉ``̀é``̀fE’G

.øWGƒªdGh øWƒdG áë∏°üe
 QÉ`̀Ñ`̀NCG{``̀d  ¢`̀UÉ`̀N  íjô°üJ  »``̀ah
 á«dÉªdG  áæé∏dG  ¢ù«FQ  ∫É`̀b  zè«∏îdG
 iQƒ`̀°`̀û`̀ dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀H á``jOÉ``°``ü``à``b’Gh
 »fÉªdôÑdG  »`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG  ´É`̀ª`̀à`̀L’G  ¿EG
 äÉYÉ°S  3  ƒëf  ≈``̀dEG  ó`̀à`̀eG  ∑ôà°ûªdG
 Ée  º««≤J  IOÉ```̀YEG  π``̀LCG  ø`̀e  á∏°UGƒàe
 äGQGô```̀bh äGAGô````̀LEG ø`̀e √PÉ`̀î`̀ JG º`̀J
 á`̀ë`̀FÉ`̀é`̀dG Iô``̀à``̀a ∫Ó```̀N á`̀ jOÉ`̀ °`̀ü`̀ à`̀ bG
 ,»æjôëÑdG  øWGƒªdG  ≈∏Y  É¡JGô«KCÉJh
 äGQÉ°ùØà°S’G  á«ÑdÉZ  ø`̀Y  á`̀HÉ`̀LE’Gh
 ø`̀e AGQRƒ`````````̀ dG ≈``````dEG â```¡```Lh »```à```dG

.ÜGƒædGh ø«jQƒ°ûdG
 »dh  ƒª°S  IOÉ«b  ¿CG  ≈∏Y  Oó°Th
 øe  √òîJG  Éeh  øjôëÑdG  ≥jôØd  ó¡©dG
 ™e πeÉ©àdG »a IQGóédG âàÑKCG äGQGôb
 É¡à°Vôa  »àdG  á«©«Ñ£dG  ô«Z  ±hô¶dG
 á«bÉÑà°SG äGAGôLEG ∫ÓN øe áëFÉédG
 Ö`̀fÉ`̀é`̀dGh »`̀ë`̀°`̀ü`̀dG Ö``fÉ``é``dG ≈`̀∏`̀Y
 ,É¡MÉéf  âàÑKCG  »`̀à`̀dGh  …OÉ°üàb’G
 â©°Vh á«≤«°ùæàdG áæé∏dG ¿CG Éë°Vƒe
 CGƒ``°``SCG ≈`̀∏`̀Y AÉ`̀æ`̀H äGAGô``````LEG á`̀eõ`̀M

.¢Shô«ØdG äÉ«YGóàd äÉgƒjQÉæ«°ùdG
 á«dÉªdG  áæé∏dG  ¢ù«FQ  ∞°ûch
 ¿hô`̀j  º`̀¡`̀ fCG  ø`̀Y  iQƒ`̀°`̀û`̀dG  ¢ù∏éªH
 á«MÓ°U ájò«ØæàdG á£∏°ùdG íæe á«ªgCG
 ™e π`̀eÉ`̀©`̀à`̀dG »``̀a É`̀Ñ`̀°`̀SÉ`̀æ`̀e √Gô```̀ J É``̀e
 ¬μ∏ªJ  Ée  ≈dEG  Gô¶f  áëFÉédG  äÉ«YGóJ
 á°†«Øà°ùeh  á«Yƒ°Vƒe  äÉ°SGQO  øe
 ¬Ñ∏£àJ  Éeh  ,äÉYÉ£≤dG  ∞∏àîe  √ÉéJ
 äGQGô≤dG  OÉîJG  »a  áYô°S  øe  áeRC’G

.ΩÉ©dG ídÉ°üdG ≈∏Y ™ØædÉH Oƒ©j ÉªH
 ájQGôªà°SG  ójDƒj  ¬fCG  ≈dEG  QÉ°TCGh
 AGƒ°S  GQô°†J  ô`̀ã`̀cC’G  äÉÄØ∏d  º`̀Yó`̀dG
 …OÉ°üàb’G ´É£≤dG hCG ø«æWGƒªdG ø«H
 PÉîJG  ΩóY  ≈dEG  äÉØàd’G  IQhô°V  ™e
 ™°VƒdG  ≈`̀∏`̀Y  Ö∏°ùdÉH  Oƒ`̀©`̀J  ∫ƒ`̀∏`̀M
 AGƒ°S  áμ∏ªªdÉH  …OÉ°üàb’Gh  »dÉªdG
 õéY  hCG  ΩÉ``̀©``̀dG  ø``̀jó``̀dG  á`̀«`̀MÉ`̀f  ø``̀e

.áeÉ©dG á«fGõ«ªdG
 á∏MôªdG  √òg ¿CG  »£≤°ùªdG  ócCGh
 …QÉéàdG  ´É£≤∏d  áÑ°SÉæe  á°Uôa  qó©J
 »àdG  äÉYÉ£≤dG  øe ócCÉàdGh  á©LGôª∏d
 ô«aƒJ  π```̀LCG  ø``e  OÉ``æ``°``SE’G  ≥ëà°ùJ
 á`̀jQGô`̀ª`̀à`̀°`̀S’ á`̀Hƒ`̀∏`̀£`̀ª`̀dG á``̀fhô``̀ª``̀dG
 hCG  ¥OÉæØdÉc  IQô°†àªdG  äÉYÉ£≤dG
 ∑Éæg ¿CG ≈∏Y GOó°ûe ,Égô«Zh ºYÉ£ªdG
 á«æjôëÑdG ádÉª©dG ≈∏Y Écôà°ûe É°UôM

 ºYódG ájƒdhCG AÉ£YEG ™e É¡H ΩÉªàg’Gh
 »àdG á°UÉîdG äÉ°ù°SDƒªdGh äÉcô°û∏d
 √QÉÑàYÉH á«æWƒdG ádÉª©dG ≈∏Y ßaÉëJ
 »a  ájQhô°†dG  §HGƒ°†dG  øe  Gó`̀MGh

.ºYódG ¬«LƒJ
 ≈∏Y  õ«côàdG  á«ªgCG  ≈`̀dEG  QÉ°TCGh
 º¡°ùJ  »``̀à``̀dGh  á`̀é`̀à`̀æ`̀ª`̀dG  ô`̀°`̀UÉ`̀æ`̀©`̀dG
 »`̀æ`̀Wƒ`̀dG OÉ``̀°``̀ü``̀à``̀b’G »``̀ a á`̀«`̀dÉ`̀©`̀Ø`̀H

.¬àjQGôªà°SGh

á«æjôëÑdG ádÉª©dG ≈∏Y ßaÉëJ »àdG äÉcô°û∏d ºYódG ájƒdhCG:»£≤°ùªdG

.»£≤°ùªdG ódÉN |

 ìÉ`̀Ñ`̀°`̀U ó``̀ª``̀MCG Ö``̀FÉ``̀æ``̀dG ó````̀cCG
 ¿hDƒ`̀°`̀û`̀dG á`̀æ`̀é`̀d ¢`̀ù`̀«`̀FQ Ωƒ`̀∏`̀°`̀ù`̀dG
 ¢ù∏éªH  á`̀jOÉ`̀ °`̀ü`̀à`̀b’Gh  á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀dG
 ™e  ¢``̀ù``̀eC’G  ´É`̀ª`̀à`̀LG  ¿CG  ÜGƒ``̀æ``̀dG
 AGQB’G  ∫hGó````̀J  »`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG  ó``̀aƒ``̀dG
 ´É````̀ °````̀VhC’G äGó``̀é``̀à``̀°``̀ù``̀e ∫ƒ`````̀M
 áeõëdG ò«ØæJ Aƒ°V »a ájOÉ°üàb’G

.ájOÉ°üàb’G
 á``jDhô``dÉ``H Ωƒ`̀∏`̀ °`̀ù`̀ dG OÉ```̀°```̀TCGh 
 ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†ëd  áª«μëdG
 áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  ø`̀H  óªM  ∂∏ªdG
 äÉ¡«LƒàdGh  ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY
 »àdGh  ,¬àdÓL  ¿ó`̀d  ø`̀e  á«eÉ°ùdG
 É¡d  ¿Éc  á«bÉÑà°SG  äGƒ£N  äôªKCG

 áëFÉL »°ûØJ ≈∏Y áÑJôàªdG QÉKB’G π«∏≤J »a ôKC’G º«¶Y
.(19 ó«aƒc) ÉfhQƒc

 áeƒμëdG  ¬àeób  …ò`̀ dG  õ«ªªdG  Qhó`̀dÉ`̀H  OÉ`̀°`̀TCG  Éªc
 ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U á°SÉFôH
 øjô«ÑμdG  ΩÉªàg’Gh ºYódGh ,AGQRƒdG  ¢ù«FQ  áØ«∏N ∫BG
 óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  πÑb  øe
 ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »dh  áØ«∏N  ∫BG
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  π©L  …ò`̀dG  ,AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd
 ôÑYh ,áægGôdG áeRC’G ™e πeÉ©àdG »a á«dhO IOÉ°TEG πëe

.áeó≤àe äGƒ£Nh ábÓN äGQOÉÑe
 ºYód  â≤∏WCG  »àdG  ájOÉ°üàb’G  áeõëdG  ¿CG  ô`̀cPh
 »HÉéjE’G  ô`̀KC’G  É¡d  ¿Éc  ¢UÉîdG  ´É£≤dGh  ø«æWGƒªdG
 ¢ù∏éªH Gó``̀M …ò``̀ dG  ô```̀eC’G ,á`̀«`̀°`̀VÉ`̀ª`̀dG  Iô`̀à`̀Ø`̀dG  ∫Ó``̀N
 ,á«fÉK  ájOÉ°üàbG  áeõM ºjó≤àd  Ö∏W ºjó≤J  ≈dEG  ÜGƒædG
 QGô≤à°S’G  ≥≤ëJh  ,…QÉéàdG  ´É£≤∏d  ôÑcCG  á©aO  ≥≤ëJ
 øe  êhôî∏d  »©°ùdG  Rõ`̀©`̀Jh  ,ø«æWGƒª∏d  »°û«©ªdG

.á«æWƒdG Oƒ¡édG ∞JÉμJ πX »a áægGôdG áeRC’G
 øe  âÑ∏W  áæé∏dG  ¿CG  ≈`̀dEG  Ωƒ∏°ùdG  ÖFÉædG  QÉ°TCGh
 ,áeOÉb  ô¡°TCG  áKÓãd  ájOÉ°üàbG  áeõM  ºjó≤J  áeƒμëdG
 ºYód  ,kGQô`̀°`̀†`̀J  ô`̀ã`̀cC’G  äÉ`̀YÉ`̀£`̀≤`̀dG  ≈``̀dEG  É¡¡«LƒJ  ºàj
 ≈∏Y  áÑJôàªdG  QÉ`̀KB’G  π«∏≤J  »a  áªFÉ≤dG  á«é«JGôà°S’G

.»æWƒdG OÉ°üàb’G
 ≈∏Y  ó«cCÉàdG  ∫hÉæJ  ´ÉªàL’G  ¿CG  ≈`̀ dEG  QÉ`̀°`̀TCG  Éªc
 ≈∏Y  πª©dGh  ,º¡ØFÉXh  ¿ƒæWGƒªdG  ó≤Øj  ’CG  IQhô°V
 ôãcC’G  äÉYÉ£≤dG  »a  ø««æjôëÑdG  ÖJGhQ  ºYO  á∏°UGƒe
 ¥hóæ°U Qô°†J ΩóY øª°†J IójóL á«dBG øª°V ,kGQô°†J
 »àdG äÉjÉ¨dÉH AÉØjE’G ≈∏Y ¬JQób ¿Éª°Vh ,π£©àdG ∫óH

.É¡∏LCG øe ¢ù°SCÉJ

 ∫ÓN â°ûbÉf áæé∏dG ¿CG ôcPh
 ≈∏Y  π`̀ª`̀©`̀dG  ∑ôà°ûªdG  ´É`̀ª`̀à`̀L’G
 ≈`̀dEG  á`̀«`̀eGô`̀dG  äGƒ`̀£`̀î`̀dG  á∏°UGƒe
 øe ,ø«æWGƒªdG øY AÉÑYC’G ∞«ØîJ
 ,AÉªdGh AÉHô¡μdG ô«JGƒa ºYO ∫ÓN
 »àdG iôNC’G QƒeC’G ≈dEG áaÉ°VE’ÉH

.ájOÉ°üàb’G áeõëdG É¡JƒM
 ´É``̀ª``̀à``̀L’G  ¿CG  ≈`````̀dEG  â``̀Ø``̀ dh
 á∏éY  IOƒ````̀Y  ´ƒ``̀°``̀Vƒ``̀e  ∫hGó`````̀ J
 áμ∏ªe  ø`̀«`̀ H  …QÉ``̀é``̀à``̀dG  ∫OÉ``̀Ñ``̀à``̀dG
 IQƒ°üH  iôNC’G  ∫hódGh  øjôëÑdG
 ¿CG  G kó```̀cDƒ```̀e  ,É`̀ «`̀é`̀ jQó`̀ J  á`̀«`̀©`̀«`̀Ñ`̀W
 Éª¡ØJ  ió`````̀HCG  »`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀ dG  ó``̀aƒ``̀dG
 äÉMôà≤ªdG  ™e  É«HÉéjEG  kÉ«WÉ©Jh
 áaÉc øjhóJ ∫ÓN øe ,ÜGƒædG É¡eób »àdG äGQƒ°üàdGh
 ™°Vƒd  É¡à°SGQO  ≈∏Y  πª©dGh  ,áMhô£ªdG  äÉ«FôªdG
.áeOÉ≤dG á∏«∏≤dG ΩÉjC’G ∫ÓN ∂dP AGREG Ö°SÉæªdG Qƒ°üàdG
 ≈∏Y »HÉ«ædG ¢ù∏éªdG ¢UôM Ωƒ∏°ùdG ÖFÉædG ócCGh
 ,∑ôà°ûªdG  ≥«°ùæàdG  iƒà°ùe  ™`̀aQh  ,¿hÉ©àdG  õjõ©J
 áμ∏ªe áë∏°üe »a Ö°üj ÉªH á«æWƒdG Oƒ¡édG ó«MƒJh
 ø«æWGƒª∏d  »°û«©ªdG  QGô≤à°S’G  ≥«≤ëJh  ,øjôëÑdG
 ∂∏ªdG  ádÓéd  áª«μëdG  iDhôdÉH  IQÉæà°SG  ∂dPh  ,ΩGôμdG

.ióØªdG
 áμ∏ªªdG ¬H ôªJ Éeh áægGôdG IôàØdG  ¿CG  ≈∏Y Oó°Th
 áëFÉL  AGôL  á«FÉæãà°SG  ±hôX  øe  ºdÉ©dG  ∫hO  áaÉch
 πª©dG á«ªgCG ≈∏Y ó«cCÉàdG Ö∏£àJ (19 - ó«aƒc) ÉfhQƒc
 äÉ°ù°SDƒªdGh äÉ¡édG áaÉc πÑb øe óMGƒdG ≥jôØdG ìhôH
 ,ábÓN äGQOÉÑeh ,Iôªãe èFÉàf ≈dEG ∫ƒ°Uƒ∏d ,á«æWƒdG
 øe ójõe ƒëf á«æWƒdG á«ªæàdG  á∏é©H ™aódG »a º¡°ùJ

.Ωó≤àdG
 ¢†©H  äGQƒ°üJh  äÉ«Fôe  AÉ≤à°SG  á«ªgCG  iCGQh
 …OÉ°üàb’G  ∫ÉéªdG  »a  á°ü°üîàªdG  á«æ¡ªdG  äÉ¡édG
 øª°†J  ,á∏eÉμàe  á£N  ™°Vh  ≈∏Y  πª©dGh  ,…QÉéàdGh
 ≈∏Y  »HÉéjE’G  ô`̀KC’É`̀H  Oƒ©J  ,á«∏Ñ≤à°ùe  á``jDhQ  OÉ`̀é`̀jEG
 ™e ,§°SƒàªdGh ô«°ü≤dG ø«jóªdG ≈∏Y äÉYÉ£≤dG ™«ªL
 ≈dEG  ∫ƒ°Uƒ∏d  äGóéà°ùªdG  áaÉc åëHh πª©dG  á∏°UGƒe

.IƒLôªdG äÉjÉ¨dG ≥≤ëJ ∫ƒ∏M
 á«ªæàdG  Qƒëe  ƒg  »æjôëÑdG  øWGƒªdG  ¿CÉH  OÉaCGh
 ¢UôM  kGó`̀ cDƒ`̀e  ,»`̀æ`̀Wƒ`̀dG  πª©dG  Iõ`̀«`̀cQh  ô`̀jƒ`̀£`̀à`̀dGh
 ∫ƒ∏M  ™°Vh  ≈∏Y  ájò«ØæàdGh  á«©jô°ûàdG  ø«à£∏°ùdG
 ø«æWGƒªdG ¥ƒ≤M »YGôJ áægGôdG ±hô¶∏d äÉédÉ©eh

.º¡JÉÑ°ùàμe ßØMh

 º``YódG  ó``jóªJ  ¢``SQóJ  á``eƒμëdG  :Ωƒ``∏°ùdG
ÉæÑ∏W ≈``∏Y AÉæH á«aÉ°VEG ô``¡°TCG á``KÓK »``dÉªdG

Ωƒ∏°ùdG óªMCG |

 »ª«©ædG óLÉe »∏Y .O ÖFÉædG ócCG
 áμ∏ªªdG  øe  ô«ÑμdG  »Hô©dG  ºYódG  ¿CG
 øjôëÑdG  áμ∏ªeh  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG
 øe Égô«Zh IóëàªdG äGQÉeE’G ádhOh
 á«ªdÉ©dGh  á«Hô©dG  ¿Gó∏ÑdG  ∞∏àîe
 »a  á«Hô©dG  ô°üe  ájQƒ¡ªL  ∞bƒªd
 ,á«Hô¨dG  É`̀gOhó`̀M  ø`̀«`̀eCÉ`̀Jh  ájÉªM
 ¢ù«FôdG áeÉîØd á°ü∏îªdG »YÉ°ùªdGh
 ≈`̀dEG  π°Uƒà∏d  »°ù«°ùdG  ìÉàØdGóÑY

 É«Ñ«d  »`̀a  QÉ`̀æ`̀dG  ¥Ó``̀WEG  ∞bƒd  ¥É`̀Ø`̀JG
 ,»°SÉ«°ùdG  QÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG  ≈``̀ dEG  IOƒ``̀©``̀dGh
 ±É`̀Ø`̀£`̀°`̀U’G ≈`̀∏`̀Y í``̀°``̀VGh ô``°``TDƒ``e
 AGREG  ô°üe  ∞bƒªd  »ªdÉ©dGh  »Hô©dG

.á«Ñ«∏dG á«°†≤dG
 …ô`̀°`̀ü`̀ª`̀dG ∞`̀ bƒ`̀ª`̀ dÉ`̀ H OÉ```̀ °```̀TCGh
 ,É«Ñ«d  QGô`̀≤`̀ à`̀ °`̀SGh  Ió``̀Mƒ``̀d  º``̀YGó``̀dG
 ≈∏Y  kGógÉ°T  π¶«°S  ïjQÉàdG  ¿EG  kÓFÉb
 É«Ñ«d  á``dhO  √ÉéJ  ô«ÑμdG  ô°üe  QhO

 É¡∏≤ãH  ô°üe  ¿CÉ``̀H  kÉgƒæe  ,á≤«≤°ûdG
 ≈∏Y IQOÉb »ª«∏bE’Gh »Hô©dG ÉgQhOh
 ¿hO  øe  á«Hô©dG  á≤£æªdG  ÉjÉ°†b  πM
 ¿hDƒ`̀°`̀û`̀dG »`̀a á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG äÓ`̀Nó`̀à`̀dG
 ¬«°†à≤J ÉªHh á«Hô©dG ∫hó∏d á«∏NGódG
 É`̀gÉ`̀jÉ`̀°`̀†`̀b »``̀a á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG í`̀dÉ`̀°`̀ü`̀ª`̀dG

.á«Ñ©°ûdGh á«°SÉ«°ùdG
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  ∞bƒe  ¿CG  ó`̀cCGh
 á¡LGƒe »a kÉªFGO ô°üªd ófÉ°ùeh ºYGO

 ,ÉgQGô≤à°SGh É¡æeCG ¢ùªJ äGójó¡J …CG
 πjƒW ïjQÉJ ô°üeh øjôëÑdG ¿CG Éàa’
 ≈∏Y ácôà°ûªdG  ájƒNC’G  äÉbÓ©dG  øe
 ô«°üªH  ¿É£ÑJôjh  áaÉc  äÉjƒà°ùªdG
 áàHÉK  IOGQEGh  Ió`̀Mhh  ∑ôà°ûe  »HôY
 á°üdÉN á«HôY IóMh ≥«≤ëJ »a kÓeCG
 »a  á«ªdÉ©dG  äÉjóëàdG  πμd  …ó°üà∏d

.∞bGƒªdGh ±hô¶dG ∞∏àîe
 »Hô©dG  ´QÉ°ûdG  ¿CG  ≈∏Y  Oó°Th

 Iƒ≤H  ô°üe  ºYój  »é«∏îdG  á°UÉNh

.»Hô©dG »eƒ≤dG øeC’G πLCG øe

 »eƒ≤dG  øeC’G  πLCG  øe  ô°üe  ºYój  »Hô©dG  ´QÉ°ûdG  :»ª«©ædG  ÖFÉædG

.»ª«©ædG »∏Y .O |

ÊÉjõdG ΩÉ°ûg

ô£N í«ë°üJ
á«fÉμ°ùdG áÑ«côàdG 

 ,ΩOÉ≤dG  øY º∏©f  ’h ,ÉfhQƒc ¢Shô«a  ó©H  ¬àæj  ºd
 Óa ,ÉgÉë°Vh á∏«d »a ô«¨àJ ób ó°UôJ »àdG äGô°TDƒªdG
 á≤«≤M  á«ë°üdGh  á«ªbôdG  äGô°TDƒªdG  ¿ƒμJ  ¿CG  øμªj
.iôNCG ∫hO »a çóM Éª∏ãe A»°T πc ô«¨àj ó≤a ,á¨eGO

 É¡æe  ,Iô«ãc  äÉ«YGóJh  äÉ©ÑJ  É¡d  ÉfhQƒc  áëFÉL
 òNCG  ¿EÉ`̀a  »dÉàdÉHh  ,É≤M’  ô¡¶«°S  Ée  É¡æeh  ,ô¡X  Ée
 ¿CG »¨Ñæj ádhódG πÑb øe á°ShQóªdG á«ª∏©dG äGƒ£îdG
 »a √ò«ØæJ ºJ Ée äGƒ£îdG √òg øe ,ó¨dG πÑb Ωƒ«dG ºàj
 ƒgh âjƒμdGh ájOƒ©°ùdGh äGQÉeE’G πãe IQhÉée ∫hO
 íÑ°UCG …òdG á«fÉμ°ùdG áÑ«côàdG ô£N í«ë°üJ äGAGôLEG
.GóZ ôéØæà°ùa Ωƒ«dG ôéØæJ ºd ¿EG ,ÜhôëdG ΩÉ¨dCG ¬Ñ°ûj
 êÓY áØ∏c IóMGh ádhO GóY Ée è«∏îdG ∫hO â∏ªëJ
 ,∫hódG ≈∏Y á¶gÉH áØ∏μdG √òg âfÉch ,ájƒ«°SB’G ádÉª©dG
 Éæg øe ,ø«æWGƒªdG êÓY áØ∏c øe ôÑcCG  âfÉc ÉªHQ πH

.ÉædhO »a ¬æY äƒμ°ùªdG ô£îdG ºéM ™«ªé∏d í°†JG
 ’  ô``̀eC’G  Gò`̀g  ..ádÉª©dG  ≈`̀ dEG  É`̀æ`̀dhO  áLÉM  ôμæf  ’
 hCG IóFGõdG ádÉª©dG øY Éæg åjóëdG ÉªfEGh ,¬«∏Y ∞∏àîoj
 äÉeÉbE’G QÉéJ ∞≤j É°†jCG ádÉª©dG √òg ∞∏Nh ,áÑFÉ°ùdG
 ≈∏Y  ¿ƒ∏°üëjh  Iô«Ñc  OGóYCÉH  ádÉª©dÉH  ¿ƒJCÉj  øjòdG
 øY ádÉª©dG øe OhOôªc ô¡°T πc ájÉ¡f »a Iô«ãc ∫GƒeCG
 ô«Z  hCG  ¿Éc  ÉYhô°ûe  ,πªY  …CG  ¿ƒ∏ª©j  ó∏ÑdÉH  º¡côJ

.∂dP
 ƒgh  ,πeÉY  ∞`̀dCG  100  π«MôJ  âaó¡à°SG  âjƒμdG
 ™°VƒdG IQƒ°U âë°†JG ¿CG ó©H øe …ƒbh ΩQÉ°U AGôLEG
 äôéØJ  Éªc  ,âjƒμdG  »a  É¡FÉ≤Hh  ádÉª©dG  √ò¡d  ô£îdG
 ™e  ôLÉàj  …ò`̀ dG  ájƒ«°SBG  á«°ùæL  ø`̀e  ÖFÉædG  á«°†b
 πg  º∏©oj  ’h  ,ádÉª©dG  íjQÉ°üJ  »a  âjƒμdÉH  ¢UÉî°TCG
 ¬jód ΩCG §≤a âjƒμdG »a Qƒ°†M ¬jód …ƒ«°SB’G ÖFÉædG

.iôNCG ∫hO »a Qƒ°†M
 ∞«dÉμJ ádhóc Éæ∏ªëJ øjôëÑdG »a ÉæfCG …ôjó≤J »a
 …òdG âbƒdG »a GójóëJ ájƒ«°SB’G ádÉª©dG êÓ©d Iô«Ñc
 óª©àH ádÉª©dG √òg ¢†©H ΩÉ«b ∫ƒM åjóM ¬«a ô°ûàfG
 áMGôdG  ≈∏Y  π°üëJ  ≈àM  ,ÉfhQƒc  ¢Shô«ØH  É¡àHÉ°UEG

.∞«¶ædG ∞«μªdG ¿ÉμªdGh ΩÉ©£dGh
 ,Iô`̀«`̀ã`̀c ô`̀£`̀N ¢```̀SGô```̀LCG â``Yô``b á`̀ë`̀FÉ`̀é`̀dG √ò```̀g
 ƒë°üf Éæ∏©éJ ¿CG »¨Ñæj ¢SGôLC’G √òg ¿CG …OÉ≤àYÉHh
.QGôb hCG πM ô«Z øe É¡æμd (áeƒ∏©e) äÉeRC’h Éæ©bGƒd

 ¢SôL  ó©H  ø`̀e  ™°VƒdG  Gò`̀¡`̀d  í«ë°üJ  ó`̀Lƒ`̀j  ’CG
!?..É«dÉY ¬Jƒ°U ¿Éc …òdG ÉfhQƒc
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ó«ªëŸG ó«ª
 äGRÉ`̀é`̀fE’Gh  ,á«æWƒdG  ∫ÉªYC’G  ≥«KƒJh  ó°UQ
 äÉ`̀eó`̀î`̀dGh ,Iô`̀«`̀Ñ`̀μ`̀dG äÉ`̀«`̀ë`̀°`̀†`̀à`̀dGh ,á`̀jQÉ`̀°`̀†`̀ë`̀dG
 ≥M  ßØëj  ,OÓ`̀Ñ`̀dG  ï`̀jQÉ`̀J  ø`̀e  º¡e  Aõ`̀L  ,á∏«∏édG
 OGôaCG ≥M ßØëj Éªc ,ø«eCGh »Yƒ°Vƒe πμ°ûH øWh
 »a  OÓ`̀Ñ`̀dG  º`̀YO  »`̀a  âª¡°SCG  äÉ`̀¡`̀Lh  äÉ«°üî°Th

.ábQÉah áª°SÉM á«îjQÉJ äÉ¶ëd
 ô`̀ã`̀cCG  ¿ƒ`̀μ`̀J  É`̀æ`̀g  ï``̀jQCÉ``̀à``̀dGh  ≥`̀«`̀Kƒ`̀à`̀dG  á«∏ªY
 ,øWƒdG  AÉæHCG  É¡Ñàμj  Éªæ«M  á«bGó°üeh  á«Yƒ°Vƒe
 ,É¡«a ÓYÉa Gƒ°†Y ¿Éch Égó¡°T øe Égô£°ùj Éªæ«Mh
 ÉfÉæÄªWGh á≤K á«∏ª©dG OGOõJ ..É¡àbhQCG ø«H Écôëàeh
 IôÑN äGP á«æWh äÉ«°üî°T á«∏ª©∏d  Qó°üàj ÉeóæY
 ≥«KƒàdG »a á≤HÉ°S ÜQÉéJh ,á«ª∏Y IOÉ¡°Th ,á«∏ªY

 .»æWƒdG ïjQCÉàdGh
 ≈Ø£°üe .O ¿CG  »æWƒdG ≥aGƒàdG QGƒM »a ôcPCG
 ∫ÉªYCÓd  á«μ∏ªdG  á°ù°SDƒª∏d  ΩÉ`̀©`̀dG  ø`̀«`̀eC’G  ó«°ùdG
 ¿Éch  ,QGƒëdG  »a  ø«cQÉ°ûªdG  óMCG  ¿Éc  ,á«fÉ°ùfE’G
 »a  ¬`̀d  Ωƒ`̀j  ∫hCG  òæe  á«∏ª©dG  ≥«KƒJ  ≈∏Y  É°üjôM
 ¬JGQGƒMh  ¬JGAÉ≤dh  ¬°UôM  óLCG  âæch  ,ácQÉ°ûªdG
 ≥jôØdG øª°V âæc å«M ,ø«cQÉ°ûªdG ™e ¬JÉ°ûbÉæeh

.»æWƒdG ≥aGƒàdG QGƒëd »eÓYE’G
 ìÉéf  á°üb  ,ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªe  ó¡°ûJ  Ωƒ`̀«`̀ dGh
 ájƒªæàdG  Iô«°ùªdG  πX  »a  IójóL  á«æWh  á«fÉ°ùfEG
 óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  IOÉ«≤H  á∏eÉ°ûdG
 ¬∏dG  ¬¶ØM ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY áØ«∏N ∫BG  ≈°ù«Y øH
 áë°U ¿Éª°V »a á«eÉ°ùdG á«μ∏ªdG ¬JÉ¡«LƒJh ,√ÉYQh
 ΩRÓdG ºYódG ô«aƒJh ,ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG áeÓ°Sh

.ÉfhQƒc áëFÉéd …ó°üà∏d
 ÖMÉ°U  á°SÉFôH  IôbƒªdG  áeƒμëdG  âdòH  ó`̀bh
 áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 Gòg  »a  á«æ°†e  GOƒ¡L  ,¬∏dG  ¬¶ØM  AGQRƒ`̀dG  ¢ù«FQ
 Qƒ°U ™aQCGh ´hQCG  øjôëÑdG  ≥jôa Ωób Éªc ,ÖfÉédG

 ƒª°ùdG ÖMÉ°U IOÉ«≤H ÉfhQƒc áeRC’ áëLÉædG IQGOE’G
 ó¡©dG  »dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG
 ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈`̀∏`̀YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf
 PÉîJG ≈∏Y øjôëÑdG ≥jôa πªYh ,¬∏dG ¬¶ØM AGQRƒdG
 …ó°üà∏d á«FÉbƒdG äGƒ£îdGh ájRGôàM’G äGAGôLE’G
 ¬©e ∫Éf õ«ªàe πμ°ûH (19-ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«Ød

.á«ªdÉ©dGh á«dhódG äGOÉ¡°ûdG
 äÉ«°üî°Th  ,Iô«ãc  äÉ°ù°SDƒeh  IójóY  äÉ¡L
 ,áë°VGh GOƒ¡L GƒdòH ,¿ƒª«≤eh ¿ƒæWGƒe ,OGôaCGh
 äÓªMh  ,äGQOÉ`̀Ñ`̀eh  è`̀eGô`̀Hh  ,™jQÉ°ûeh  §£Nh
 äó°ùLh ,á©°SGh á«©ªàée ácQÉ°ûe äó¡°T ,á£°ûfCGh

 .π«°UC’G »æjôëÑdG ∞JÉμàdGh ºMÓàdG IQƒ°U
 á°SÉFôH  á«fÉ°ùfE’G  ∫ÉªYCÓd  á«μ∏ªdG  á°ù°SDƒªdG
 ádÓL  πãªe  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ô°UÉf  ï«°ûdG  ƒª°S
 QÉ°ûà°ùe  ÜÉÑ°ûdG  ¿hDƒ°Th  ájô«îdG  ∫ÉªYCÓd  ∂∏ªdG
 á«μ∏ªdG á°ù°SDƒªdG AÉæeCG ¢ù∏ée ¢ù«FQ »æWƒdG øeC’G
 RôHCG óMCG »a RQÉÑdG QhódG É¡d ¿Éc ,á«fÉ°ùfE’G ∫ÉªYCÓd
 ™jQÉ°ûe ∫ÓN øe ,ÉfhQƒc áëFÉéd …ó°üàdG ÖfGƒL
 ,π``̀eGQC’Gh  ΩÉ`̀à`̀jC’G  â∏ª°T  ,IójóY  á«æWh  á«fÉ°ùfEG
 ádÉª©dG  IóYÉ°ùeh  ,áéàæªdGh  áØØ©àªdG  ô`̀ °`̀SC’Gh
 á∏ªMh  ,zø«eƒμëªdG  ø«eQÉ¨dG{  IóYÉ°ùeh  ,IóaGƒdG
 øe  ójó©dGh  ,zô«N  πYÉa{  ´hô°ûe  ºYOh  ,ô«N  Éæ«a
 »àdGh  ,Ió`̀ FGô`̀ dG  á«æWƒdGh  á«fÉ°ùfE’G  äGQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG

 .™ªLCG ºdÉ©∏d á©«aQ êPÉªf âëÑ°UCG
 Oó°üH  ó«°ùdG  ≈Ø£°üe  .O  ¿CG  âª∏Y  ,Gô`̀NDƒ`̀e
 áμ∏ªe  Oƒ`̀¡`̀L  πé°ùj  »≤«KƒJ  ÜÉ`̀à`̀c  ø`̀e  AÉ`̀¡`̀à`̀f’G
 »a á«fÉ°ùfE’G ∫ÉªYCÓd á«μ∏ªdG á°ù°SDƒªdGh ,øjôëÑdG
 á«∏ªY ºàJ ¿CG π«ªédG øeh ,ÉfhQƒc áëFÉéd …ó°üàdG
 åjóë∏d  Oƒ©f ±ƒ°Sh ..á«dÉëdG IôàØdG  »a ≥«KƒàdG
 º¡e ≥«KƒJ ƒ¡a ,ÉÑjôb √QGó°UEG ºàj Éªæ«M ÜÉàμdG øY

.ºgCG á«æWh á∏Môªd

malmahmeed7@gmail.com

ºgCG á«æWh á∏Môªd º¡e ≥«KƒJ

®ƒØë`e ΩÓ`°SEG:Ëó≤Jeslammahfoouz@hotmail.com

 áØ«∏N  ∫BG  áØ«∏N  âæH  á°üM  áî«°ûdG  ƒª°S  äó``cCG
 ™«bƒJ ¿CG  øjôëÑdG  RÉéfEG  á°ù°SDƒe IQGOEG  ¢ù∏ée ¢ù«FQ
 IQGRhh øjôëÑdG RÉéfEG á°ù°SDƒe ø«H Ée ¿hÉ©àdG á«bÉØJG
 ±ó¡J »àdG  á°ù°SDƒªdG  ájDhQ øª°V »JCÉj  ÜÉÑ°ûdG  ¿hDƒ°T
 »æjôëÑdG  ÜÉÑ°ûdG  πÑ≤à°ùe  õjõ©Jh  ºYódG  ºjó≤J  ≈`̀dEG

 .πÑ≤à°ùªdGh á«ªæàdG OÉªY º¡fƒμd
 íjô°üàdG  Gò`̀¡`̀H  á°üM  áî«°ûdG  ƒª°S  â```dOCG  ó``bh
 ¿hDƒ°T  IQGRh  ø«H  ¿hÉ©àdG  á«bÉØJG  ™«bƒJ  áÑ°SÉæªH
 »àdGh  øjôëÑdG  RÉ`̀é`̀fEG  á°ù°SDƒeh  á°VÉjôdGh  ÜÉÑ°ûdG
 õcôe ≈æÑªH øjôëÑdG  RÉéfEG  á°ù°SDƒe ´ÉØàfG  ≈∏Y ¢üæJ
 áÑZQh  ∞JÉμJ  ±ó¡H  ∂dPh  ,äGƒæ°S  ¢ùªN  Ióe  ´Gó`̀HE’G
 Oƒ¡édG ó«MƒJh ≥aGƒàdGh πeÉμàdG  ≥«≤ëJ »a ø«aô£dG

 øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a  »HÉÑ°ûdG  πª©dÉH  AÉ≤JQ’G  π`̀LCG  øe
 ÜÉÑ°ûdG  äGQÉ¡e  á«ªæJ  »a  º¡°ùJ  »àdG  èeGôÑdG  ºjó≤Jh
 »a  Ö`̀gGƒ`̀ª`̀dG  RGô```̀ HEGh  π≤°Uh  ±É°ûàcG  ≈``̀dEG  ≈©°ùJh

.ä’ÉéªdG ∞∏àîe
 ó«°ùdG ôjó≤àdGh ôμ°ûdÉH á°üM áî«°ûdG ƒª°S â q°üNh
 ,á°VÉjôdGh ÜÉÑ°ûdG ¿hDƒ°T ôjRh ójDƒªdG ≥«aƒJ øH øªjCG
 QÉgORG »a »HÉéjEG πμ°ûH º¡°ù«°S ¿hÉ©àdG Gòg ¿CG IócDƒe

 .»HÉÑ°ûdG ´É£≤dG
 øe  π`̀c  É¡dòÑj  »`̀à`̀dG  áã«ãëdG  Oƒ¡édÉH  äOÉ``̀°``̀TCGh
 »àdGh ÜÓ£dGh ø«Yƒ£àªdGh á°ù°SDƒªdG ∫ÉªYCÉH ø«ªFÉ≤dG
 »a  Iõ«ªàªdG  äGRÉéfE’G  øe  ójó©dG  ≥«≤ëJ  »a  âªgÉ°S

.¬JÉbÉW ¬«LƒJh »æjôëÑdG ÜÉÑ°ûdG ájÉYQ

..´GóHE’G õcôªH zRÉéfEG{ ´ÉØàfG á«bÉØJG ™«bƒJ ó©H

»HÉÑ°ûdG ´É£≤dG QÉgORG »a º¡°ùj zá°VÉjôdGh ÜÉÑ°ûdG{ ™e ¿hÉ©àdG :áØ«∏N âæH á°üM

á°VÉjôdGh ÜÉÑ°ûdG ôjRh |.áØ«∏N âæH á°üM áî«°ûdG ƒª°S |

 »æWƒdG  ∫É`̀°`̀ü`̀J’G  õ`̀cô`̀e  º¶f
 πFÉ°Sh  Qƒ`̀£`̀J  ∫ƒ``̀M  Ihó``̀ f  ¢`̀ù`̀eCG
 äÉ«dÉ©a ≈dhCÉc øjôëÑdG »a ΩÓYE’G
 áμÑ°T  AÉ°†YC’  »`̀eÓ`̀YE’G  ¢ù∏éªdG
 á«æ≤J ôÑY ∂dPh ,»eƒμëdG ∫É°üJ’G
 QƒàcódG  É¡eób  ,»FôªdG  ∫É°üJ’G
 IQGOEG  ôjóe π«YÉª°SEG  óªëe ∞°Sƒj
 ¿hDƒ`̀°`̀T IQGRƒ````H ΩÓ````YE’G π`̀FÉ`̀°`̀Sh
 Gƒ°†Y  150  á`̀cQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀H  ,ΩÓ`````YE’G

 .»eƒμëdG ∫É°üJ’G áμÑ°ûH
 »YÉæªdG  ó`̀ª`̀ë`̀e  ó`̀ª`̀MCG  ∫É```̀bh
 ∫É°üJ’G  õcôªd  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG
 ó©J  IQOÉ``̀Ñ``̀ª``̀dG  √ò``̀g  s¿EG  »`̀æ`̀Wƒ`̀dG
 äGhó```̀æ```̀dG á`̀∏`̀°`̀ù`̀∏`̀°`̀ù`̀d á```bÓ```£```f’G
 äGQhódGh  πª©dG  ¢TQhh  á«aô©ªdG
 õcôªdG  Égó≤©«°S  »àdG  á«ÑjQóàdG
 ¬`````aGó`````gCGh …RGƒ````̀à````̀dÉ````̀H É````````̀jQhO
 √QhO  QÉWEG  øª°Vh  ,á«é«JGôà°S’G

 AÉæHh »æ¡ªdG ôjƒ£àdÉH ¿hÉ©àdG »a
 ∫É°üJ’G πªY ¥ôah »ØXƒe äGQób
 äÉ``¡``é``dG ™``«``ª``L »```̀a ΩÓ`````````̀YE’Gh
 º¡d  º``̀Yó``̀ dG  º``̀jó``̀≤``̀Jh  á`̀«`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀ dG
 ≥«°ùæàdÉH  ∂`̀ dPh  ,áLÉëdG  Ö°ùëH

.á«æ©ªdG äÉ¡édG ™e
 ó≤©«°S  õcôªdG  ¿CG  ≈`̀dEG  QÉ°TCGh
 ∫hÉæàJ äGhóf á∏Ñ≤ªdG IôàØdG ∫ÓN
 ¢TQh ÖfÉL ≈dEG áaOÉg äÉYƒ°Vƒe
 πª°ûà°S  Ö``̀jQó``̀J  è``̀ eGô``̀ Hh  π`̀ª`̀Y
 §«£îàdÉc  áYƒæàe  äÉ°ü°üîJ
 ,π«∏ëàdGh  ó°UôdGh  ,»é«JGôà°S’G
 äÉbÓ©dGh ∫É°üJ’G äGQÉ¡e õjõ©Jh
 iƒ`̀à`̀ë`̀ª`̀dG êÉ```̀à```̀fEGh ,á```«```eÓ```YE’G
 Égƒæe ,»ªbôdGh …ó«∏≤àdG »eÓYE’G
 ≈°übCG  ≥«≤ëJ ≈∏Y õcôªdG ¢UôëH
 áμÑ°ûdG AÉ°†YCG ™e ¿hÉ©àdG äÉLQO
 ó«MƒJ  »a  ¬aGógCG  ™e  ≥aGƒàj  ÉªH

 ,»`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG »```̀eÓ```̀YE’G ÜÉ``£``î``dG
 »eƒμëdG ∫É°üJ’G áeƒ¶æe õjõ©Jh
 è¡æHh  ,ΩGó`̀à`̀ °`̀ù`̀eh  π`̀YÉ`̀a  πμ°ûH
 õjõ©J  πLCG  øe  ,õ«ªe  »é«JGôà°SG

 äÉ`̀¡`̀é`̀dG ø`̀«`̀H π`̀ °`̀UGƒ`̀à`̀ dG Qƒ`̀°`̀ù`̀L
 ,»LQÉîdG  ÉgQƒ¡ªLh  á«eƒμëdG
 ∫ƒM  ™«ªédG  ±ÉØàdG  øª°†j  ÉªH

.á«æWƒdG ídÉ°üªdG

 Qƒ`̀à`̀có`̀dG OÉ``̀ °``̀ TCG ,¬`̀ Ñ`̀ fÉ`̀L ø``̀e
 IQGOEG  ôjóe π«YÉª°SEG  óªëe ∞°Sƒj
 ¿hDƒ`̀°`̀T IQGRƒ````H ΩÓ````YE’G π`̀FÉ`̀°`̀Sh
 ∫É`̀°`̀ü`̀J’G õ`̀cô`̀e Oƒ`̀¡`̀é`̀H ΩÓ`````YE’G
 √òg  º«¶æJ  »`̀a  √QhOh  ,»`̀æ`̀Wƒ`̀dG
 ôμØdG π≤°U »a º¡°ùJ »àdG IQOÉÑªdG
 Rõ©Jh á«eÓYE’G äGQÉ¡ªdGh »aÉ≤ãdG
 ø«°üàîª∏d  á`̀«`̀dÉ`̀°`̀ü`̀J’G  äGQó``̀≤``̀dG
 ≈`̀dEG  Gô«°ûe  ,á«eƒμëdG  äÉ¡édÉH
 åjóë∏d  IhóædG  ´ƒ°Vƒe AÉ≤àfG  ¿CG
 »a ΩÓ``````̀YE’G π``̀FÉ``̀°``̀Sh Qƒ``̀£``̀J ø``̀Y
 Iô«°ùªdÉH  ∞`̀jô`̀©`̀à`̀dGh  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 ∞jô©à∏d  á«ªgCG  πμ°ûj  á«îjQÉàdG
 áμ∏ªªdG  »`̀a  á`̀«`̀eÓ`̀YE’G  Iô«°ùªdÉH
 ∂dP  ¢`̀SÉ`̀μ`̀©`̀fGh  ,É¡JÉ£ëe  Rô```̀HCGh
 Ió©°UC’Gh  ä’ÉéªdG  ∞∏àîe  ≈∏Y
 á«aÉ≤ãdG ácôëdG á«ªæJ »a Éªs«°S ’h

.á«YÉªàL’Gh ájOÉ°üàb’Gh

»eƒμëdG ∫É``°üJ’G áμÑ``°T AÉ``°†YC’ É«eÓYEG É``°ù∏ée ≥``∏£j z»``æWƒdG ∫É``°üJ’G{

áfGOEÓd »Øμj ’ äÉjôëàdGh äÉª°üÑdG ôjô≤J

äGQóîªdG π≤æH ¿Gó``e ≈∏Y áæ``°S 15 øé``°ùdÉH ÉªμM ¢†≤æJ õ««ªàdG
 ÉªμM  õ««ªàdG  áªμëe  â°†≤f
 ∑Gôà°T’ÉH º¡àe ≈∏Y áæ°S 15 øé°ùdÉH
 OGƒ``e Ö`̀jô`̀¡`̀à`̀d á``«``eGô``LEG á`̀«`̀∏`̀N »``a
 áªμëªdG  äQÉ`̀°`̀TCG  å«M  ,äGQó`̀î`̀ª`̀dG
 QóîªdG  ≈∏Y  äÉª°üÑdG  ôjô≤J  ¿CG  ≈dEG
 äÉjôëàdGh …hƒædG ¢†ªëdG π«∏ëJh
 Ö∏L  áªjôL  äƒÑãd  á«aÉc  ô«Z  á`̀dOG

.É¡«a QÉéJ’Gh IQóîªdG OGƒªdG
 ø`̀ª`̀Mô`̀dGó`̀Ñ`̀Y »`̀eÉ`̀ë`̀ª`̀dG ∫É````bh
 á`̀©`̀bGƒ`̀dG  »`̀a  ø```̀jOCG  ¬`̀∏`̀cƒ`̀e  ¿G  º«æZ
 ø«ª¡àe  6  øe  Üô≤j  Ée  âª°V  »àdG
 OGƒªdG  Ö∏éd  áμÑ°T  Gƒ∏μ°T  ø`̀jô`̀NBG
 ™°Vh »a º¡«∏Y ¢†Ñ≤dG ºJh IQóîªdG
 ≈∏Y  ¬∏cƒe  ≈∏Y  ¢†Ñ≤dG  º`̀Jh  ¢ùÑ∏J
 ¿Éc  ¬``fCG  âØ°ûc  äÉjôëàdG  ¿CG  óæ°S
 »a  É¡ª°ù≤jh  IQóîªdG  OGƒªdG  õ¡éj
 IQÉ«°ùdG  »a  É¡«Øîjh  ,á«é«∏N  ádhO

 ≠dÉÑªdG ΩÓà°SGh Öjô¡à∏d áeóîà°ùªdG
 IQÉéàdG  ∂∏J  øe  á∏°üëàªdG  ájó≤ædG
 ,OÓÑdG ≈dG É¡∏≤fh øjôëÑdG »a áªKB’G
 πHÉ≤ªH  π≤f  ¬`̀fCG  áHÉ«ædG  ¬d  äóæ°SCGh
 »a  IQóîªdG  ¢û«°ûëdG  Öæ≤dG  IOÉ`̀e

.É¡H ¢üNôªdG ∫GƒMC’G ô«Z
 á```̀fGO’EG  º`̀μ`̀M  ¿CÉ```H  º«æZ  ™```aOh
 ¿hO §≤a äÉª°üÑdG ôjô≤J ≈∏Y óªàYG
 iƒ°S  ô``̀NBG  π«dóH  GRõ`̀©`̀e  ¿ƒ`̀μ`̀j  ¿CG
 ≈∏Y  äóªàYG  »àdG  á«æeC’G  äÉjôëàdG
 ºZQ  É°†jCG  äÉª°üÑdG  ¢üëa  ôjô≤J
 ≈`̀dEG  á`̀aÉ`̀°`̀VE’É`̀H  Qƒ°üb  ø`̀e  ¬HÉ°T  É`̀e
 ÉªY  RGôMG  øe  ¬£Ñ°V  ºJ  Ée  ±ÓàNG
 ¬«a  â∏N  iòdG  âbƒdG  »a  ¬∏«∏ëJ  ºJ
 OGƒªdÉH ¬d á∏°U ájCG øe á«°†≤dG ¥GQhCG
 óMG  IQÉ«°S  »a  áWƒÑ°†ªdG  IQóîªdG

.ø«ª¡àªdG

 äÉ«ã«M  »`̀a  áªμëªdG  â`̀ dÉ`̀ bh
 á«FÉæédG  ΩÉ`̀μ`̀MC’G  ¿CG  ºμë∏d  É¡°†≤f
 ¢ù°SDƒJ  ’h  ø«≤«dGh  ΩõédÉH  ≈æÑJ
 äQÉ°TCGh ¢VhôØdG ≈∏Y ∫ÉªàM’G ≈∏Y

 ôjô≤J ≈∏Y óªàYG áfGOE’G ºμM ¿CG ≈dG
 ó`̀gGƒ`̀°`̀T á```̀jCG OQƒ```̀j º``̀dh äÉ`̀ª`̀°`̀ü`̀Ñ`̀dG
 øYÉ£dG  ¿G  ó«ØJ  ø`̀FGô`̀b  hCG  iô```̀NCG
 »a  áYÉ°ùªdGh  ¥ÉØJ’G  ≥jô£H  ∑QÉ°T
 âfÉc  ¿EGh  ≈àM  IQóîªdG  OGƒªdG  π≤f
 øYÉ£dG  ¿CG  ≈``̀dEG  äQÉ`̀ °`̀TCG  äÉjôëàdG
 IQó`̀î`̀ª`̀dG  OGƒ``̀ª``̀dG  õ«¡éàH  ¢`̀ü`̀à`̀NG
 á`̀«`̀é`̀«`̀«`̀∏`̀N á`````̀dhO »```̀a É`̀¡`̀ª`̀«`̀°`̀ù`̀≤`̀Jh
 »a áeóîà°ùªdG IQÉ«°ùdG »a É¡FÉØNGh

.øjôëÑdG ≈dEG É¡∏≤f
 É`̀gó`̀Mh äÉ`̀jô`̀ë`̀à`̀dG  ¿G äó```̀cCGh
 Ó«dO  ¿ƒ`̀μ`̀ J  ’  äÉ`̀ª`̀°`̀ü`̀Ñ`̀dG  ô`̀jô`̀≤`̀Jh
 Éªdh  ,áªjôédG  äƒÑK  ≈∏Y  É«°SÉ°SCG
 áªjôédG  äƒÑK  »a  ≈ØàcG  ºμëdG  ¿Éc
 äÉjôëàdGh  äÉª°üÑdG  ôjô≤J  ≈∏Y
 ¬°†≤f ÖLƒà°ùjh Gô°UÉb ¿ƒμ«a §≤a

.IOÉYE’Gh

.º«æZ øªMôdGóÑY |

 ,QÉæjO ±’BG  3 áeGô¨dGh äGƒæ°S 5 øé°ùdG  É«∏©dG  ±ÉæÄà°S’G áªμëe äójCG
 øY √OÉ©HEGh ,…ô°S Qó°üªd ,QÉæjO 300 ≠∏ÑªH ÉaÉj ¢Uôb 100 ´ÉH …ƒ«°SBG ≈∏Y

.äÉWƒÑ°†ªdG IQOÉ°üeh OÓÑdG
 …ƒ«°SBG  ΩÉ«≤H  ó«ØJ  äGQóîªdG  áëaÉμe  IQGOEG  ≈dEG  äOQh  ób  äÉeƒ∏©e  âfÉc
 Ωƒ≤j  º¡àªdG  ¿CG  äócCG  »àdG  äÉjôëàdG  øe ójõªdG  AGôLEG  ºàa  ,IQóîe OGƒe ™«ÑH
 øe ájô°ùdG QOÉ°üªdG óMCG øμªJ IôàØdG ∂∏J ∫ÓNh ,IQóîªdG ÉaÉ«dG ¢UGôbCG ™«ÑH
 ΩÉbh ,¬°û«àØJh ¬£Ñ°†d áeÉ©dG áHÉ«ædG øe ¿PEG QGó°üà°SG ºàa ,º¡àªdG ™e π°UGƒàdG
 300 ≠∏ÑªH ÉaÉ«dG ¢UGôbCG AGô°T ¬æe Ö∏Wh É«ØJÉg ¬H ∫É°üJ’ÉH …ô°ùdG Qó°üªdG
 á«Ñ«°†≤dG ™eÉL øe Üô≤dÉH áeÉæªdG ≈dEG Qƒ°†ëdG ¬æe Ö∏Wh º¡àªdG ≥aGƒa ,QÉæjO
 å«M ¬«∏Y ≥ØàªdG ¿ÉμªdG ≈dEG …ô°ùdG Qó°üªdG ¬LƒJ π©ØdÉHh ,¢UGôbC’G ΩÓà°S’
 áWô°ûdG âeÉ≤a ,º∏°ùàdGh º«∏°ùàdG á«∏ªY ºJCGh ,ôNBG ¢üî°T ¬à≤aôHh º¡àªdG ô°†M

.á«©«ÑW ô«Z ádÉM »a »fÉãdG ¿CG ø«ÑJ å«M ø«ª¡àªdG ≈∏Y ¢†Ñ≤dÉH
 ≈∏Y Qƒã©dG ºàj ºd øμd ¬°û«àØJh ∫hC’G º¡àªdG ∫õæe ≈dEG  áWô°ûdG â¡LƒJh
 ΩGõM  ∞∏N  ™æ£°üe  Ö«L  ≈∏Y  Qƒã©dG  ºJ  ábóH  º¡àªdG  ¢û«àØJ  óæY  øμd  ,A»°T

.ÉaÉj ¢Uôb 20 ¬«a CÉÑîe ∫É£æÑdG
 Ωƒj  »`̀ah  ,ÉaÉ«dG  ÜƒÑM  ≈WÉ©àj  ¬`̀fCG  äÉ≤«≤ëàdG  »a  ∫hC’G  º¡àªdG  Qô`̀bh
 ¢üî°T  á∏HÉ≤ªd  ,»fÉãdG  º¡àªdG  ¬≤jó°U  á≤aôH  á«Ñ«°†≤dG  ≈`̀ dEG  ¬LƒJ  á©bGƒdG
 ¢Uôb  100  ¬æe  Ö∏W  ¬∏HÉb  ÉeóæYh  ,IQóîªdG  IOÉªdG  øe  É°Uôb  120  áª«∏°ùJh

.…ôë°ùdG ¬Ñ«L »a »bÉÑdÉH ßØàMGh É¡«dEG êÉàëj »àdG á«ªμdG ¬ª∏°ùa ,§≤a
 IOÉe  »WÉ©à∏d  πHÉ≤ªH  Ωób  ¬`̀fCG  ∫hC’G  º¡àªdG  ≈dG  áeÉ©dG  áHÉ«ædG  äóæ°SCGh
 »WÉ©àdG  ó°ü≤H GRôMCGh GRÉM Éª¡fCG  ø«ª¡àªdG  ≈dGh ,zø«eÉà«aÉà«e{ É«∏≤Y IôKDƒe

.ø«eÉà«aÉà«e É«∏≤Y IôKDƒe IOÉe

É``aÉ«dG  »``a  QÉ``éJÓd  …ƒ«``°SB’  OÉ``©HE’Gh  äGƒæ``°S  5  øé``°ùdG

¢ù«ªîdÉH äÉjhÉM ∫É©``°TEGh ô¡ªéJ »a GƒcQÉ°T áæ``°S ø«ª¡àe 3 ¢ùÑM
 ¢ùÑëH  á«FÉæédG  iôÑμdG  áªμëªdG  â°†b
 ô¡ªéJ  »`̀a  ø`̀jô`̀NBGh  Gƒcôà°TG  áæ°S  ø«ª¡àe  3
 áeÉª≤dG  äÉjhÉM  ¬«a  Gƒ∏©°TCG  ¢ù«ªîdG  á≤£æªH
 QÉ°TCGh á©bGƒdG GhôμfCG Éª«a ,´QÉ°ûdG ≥∏¨H GƒeÉbh
 ,áaó°U  á©bGƒdG  ¿ÉμªH  ºgóLGƒJ  ≈`̀dG  º¡æe  πc
 ø«ª¡àªdG ø°S áKGóM ≈dEG G kô¶f ¬fCG áªμëªdG âdÉbh
 πc  ¢ùÑëH  â°†bh  á`̀aCGô`̀dG  øe  §°ù≤H  º¡JòNCÉa

.áæ°S º¡æe
 ÉZÓH  ≈≤∏J  ¢ù«ªîdG  á`̀cô`̀°`̀T  õ`̀cô`̀e  ¿É```ch
 øe  É°üî°T  15  »dGƒM  øe  áYƒªée  ΩÉ«≤H  ó«Øj
 ¥Ó`̀ZEGh  äÉjhÉM  »a  ≥jôM  ∫É©°TEÉH  ø«HôîªdG
 ºJh  ΩÉ¶ædG  äGƒ`̀b  ≈∏Y  IQÉéëdG  »`̀eQh  ´QÉ°ûdG

.º¡æe ø«cQÉ°ûªdG øe 3 ≈∏Y ¢†Ñ≤dG
 …òdG ÆÓÑdG ôKCG ≈∏Y ¬fG á©bGƒdG ógÉ°T ∫Ébh
 ´QÉ°ûdG  ≈∏Y  ø«HôîªdG  øe  Oó`̀Y  êhôîH  √É≤∏J

 É°üî°T 15 ógÉ°Th á©bGƒdG ¿Éμe ≈dEG ¬LƒJ ΩÉ©dG
 AÉ≤dEÉH  GƒeÉb  Éædƒ°U)h  OôéªHh  ø«ªã∏e  º¡ª¶©e
 OGô```aCG π`̀Lô`̀Jh á`̀Wô`̀°`̀û`̀dG OGô````aCG ≈`̀∏`̀Y IQÉ`̀é`̀ë`̀dG
 ióMG  Gƒ∏NO  ø«ª¡àe  áKÓK  á©HÉàe  ºJh  áWô°ûdG
 ≈æÑªdG  í£°S  ≈`̀dEG  ’ƒ°Uh  º¡©ÑàJ  ºàa  äÉjÉæÑdG
 º¡JRƒëH  ôãYh  GRÉØb  …óJôj  ºgóMCG  ¿É`̀c  å«M

.(äÉLÉLR 3h ≠Ñ°U π£°Sh áMGób ≈∏Y
 ¬fCG  ÉªYGR  á©bGƒdG  ∫hC’G  º¡àªdG  ôμfCG  Éª«a
 óMCÉH  AÉ°û©dG  ∫hÉæàd  ¬FÉbó°UCG  óMCG  ™e ÉÑgGP ¿Éc
 ø«ªã∏e É°UÉî°TCG ógÉ°Th á©bGƒdG ¿ÉμªH ºYÉ£ªdG
 ´QÉ°ûdG  ≥∏Zh  áeÉª≤dG  äÉjhÉM  ¥ôëH  ¿ƒeƒ≤j
 áWô°ûdG  ∫É```̀LQh  ¿ƒ`̀°`̀†`̀cô`̀j  º`̀gó`̀gÉ`̀°`̀T  É`̀gó`̀©`̀Hh
 ¢†Ñ≤dG ºJh ¬≤jó°U á≤aQ ôNB’G ƒg Üô¡a ,º¡Ø∏N
 ¿Éμe ≈dG  óªM áæjóe øe ¬LƒJ ¬fCG  ÉØ«°†e ,¬«∏Y
 ¬dGDƒ°S  óæY  ø«M  »`̀a  AÉ°û©dG  ∫hÉ`̀æ`̀à`̀d  á`̀©`̀bGƒ`̀dG

 ¿ÉμªH  ¬«dEG  ¬LƒàdG  OGQCG  …ò`̀dG  º©£ªdG  º°SG  øY
 ±É°VCG  Éª«a  ,¬ª°SG  ±ô©j  ’  ¬`̀fG  QÉ°TCG  á©bGƒdG
 á©bGƒdG ¿Éμe ≈dG óªM áæjóe øe ¬LƒJ ¬fCG ôNB’G
 ÅLƒah ¬≤jó°U á≤aQ º©£e …CG »a AGó¨dG ∫hÉæàd
 ºYR  Éª«a  ,º¡Ø∏N  •ô°ûdGh  ¿ƒ°†côj  ø«ªã∏ªH

.ôFÉé°S AGô°ûd á©bGƒdG ¿ÉμªH óLGƒJ ¬fCG ô«NC’G
 »a  º`̀¡`̀fG  ø«ª¡àªdG  ≈``dG  áHÉ«ædG  äó`̀æ`̀°`̀SCGh
 áª°UÉ©dG  á¶aÉëe  øeCG  IôFGóH  2020  πjôHCG  15
 ä’ƒ≤æªdG  »a  É≤jôM  ø«dƒ¡ée  øjôNBGh  Gƒ∏©°TCG
 øe  ¥GQhC’É`̀ H  áæ«ÑªdG  ´ƒædGh  ∞°UƒdÉH  áæ«ÑªdG
 Éªc ,ô£î∏d º¡dGƒeCGh ¢SÉædG IÉ«M ¢†jô©J ¬fCÉ°T
 ¿Éμe »a ô¡ªéJ »a ø«dƒ¡ée øjôNBGh Gƒcôà°TG
 ¢Vô¨dG  ¢UÉî°TCG  á°ùªN øe ôãcCG  øe ∞dDƒe ΩÉY
 ∞æ©dG  Gƒeóîà°SGh  ΩÉ©dG  ø`̀eC’É`̀H  ∫Ó``̀NE’G  ¬æe

.É¡∏LCG øe Gƒ©ªàLG »àdG ájÉ¨dG ≥«≤ëàd

 ICGôeG ≈∏Y ¢†Ñ≤dG øe âæμªJ ájôjóªdG áWô°T ¿CÉH áª°UÉ©dG á¶aÉëe áWô°T ájôjóe ΩÉY ôjóe ìô°U

 ¿CG ≈∏Y á«FGòZ OGƒe òNCG ∫ÓN øe ∂dPh ,¥Gƒ°SC’G óMCÉH áYÉÑdG øe OóY ≈∏Y ∫É«àM’ÉH âeÉb (ÉeÉY 34)

.É≤M’ á«fhôàμdE’G äÉ≤«Ñ£àdG óMCG ôÑY á«dÉªdG º¡JÉ≤ëà°ùe ™aóH Ωƒ≤J

 äôØ°SCG »àdG …ôëàdGh åëÑdG äÉ«∏ªY Iô°TÉÑe âªJ ¿CÉ°ûdG Gòg »a äÉZÓÑdG »≤∏J Qƒa ¬fCG ≈dEG QÉ°TCGh

.á¡HÉ°ûe iôNCG ÉjÉ°†b »a É¡WQƒJ ø«ÑJh ,É¡«∏Y ¢†Ñ≤dGh IQƒcòªdG ájƒg ójóëJ øY

.áeÉ©dG áHÉ«ædG ≈dEG á«°†≤dG ádÉME’ áeRÓdG á«fƒfÉ≤dG äGAGôLE’G PÉîJG QÉL ¬fCG ócCGh

 ∫É«àM’ÉH âeÉb ICGôeG ≈∏Y ¢†Ñ≤dG :(áª°UÉ©dG áWô°T)
á«dÉªdG  º¡JÉ≤ëà°ùe  ™aO  ¿hO  øe  áYÉÑdG  øe  OóY  ≈∏Y
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خالل اجتماع مع جلنتي ال�شوؤون املالية يف جمل�شي ال�شورى والنواب

وزير املالية: اإ�شناد القطاعات االأكرث ت�شرًرا تعزيًزا ال�شتقرار االقت�شاد
وزير  خليفة  اآل  خليفة  بن  �سلمان  ال�سيخ  اأكد 

التن�سيق  موا�سلة  الوطني  واالقت�ساد  املالية 

التنفيذية  ال�سلطتني  بني  امل�سرتك  والتعاون 

املن�سودة  التطلعات  اأجل حتقيق  من  والت�سريعية؛ 

)كوفيد  كورونا  فريو�س  وتداعيات  اآثار  من  للحد 

19( على االقت�ساد، حتقيًقا للتنمية امل�ستدامة مبا 

ي�سب يف �سالح الوطن واملواطن.

واأ�سار الوزير اإىل اأهمية تكاتف اجلميع والعمل 

بكل  املقبلة  املرحلة  لتخطي  الواحد  الفريق  بروح 

امللك  اجلاللة  �ساحب  لروؤى ح�سرة  تنفيًذا  جناح، 

املفدى،  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�سى  بن  حمد 

وموا�سلًة لقرارات احلكومة برئا�سة �ساحب ال�سمو 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة  االأمري  امللكي 

�ساحب  بقيادة  الوطنية  للجهود  ودعًما  الوزراء، 

اآل خليفة ويل  ال�سمو امللكي االأمري �سلمان بن حمد 

لرئي�س  االأول  النائب  االأعلى  القائد  نائب  العهد 

جمل�س الوزراء.

عن  اأم�س  ُعقد  الذي  االجتماع  خالل  ذلك  جاء 

ُبعد، يف اإطار ا�ستمرار التن�سيق والتعاون امل�سرتك 

الفريق  بني  والت�سريعية  التنفيذية  ال�سلطتني  بني 

اآل  خليفة  بن  �سلمان  ال�سيخ  يف  متمثالً  احلكومي 

وجميل  الوطني،  واالقت�ساد  املالية  وزير  خليفة 

والتنمية  العمل  وزير  حميدان  علي  حممد  بن 

االجتماعية، وغامن بن ف�سل البوعينني وزير �سوؤون 

جمل�سي ال�سورى والنواب، وزايد بن را�سد الزياين 

رئي�سي  مع  وال�سياحة،  والتجارة  ال�سناعة  وزير 

مبجل�سي  واالقت�سادية  املالية  اللجنة  واأع�ساء 

امل�ستجدات  اأبرز  ال�ستعرا�س  والنواب؛  ال�سورى 

االآثار  ملواجهة  واالقت�سادية  املالية  واملبادرات 

االقت�سادية الناجتة جراء تداعيات فريو�س كورونا 

)كوفيد 19(.

وقال وزير املالية واالقت�ساد الوطني اإن مملكة 

على  قائمة  م�ستمرة  منهجية  وفق  تعمل  البحرين 

درا�سة ال�سيناريوهات كافة وو�سعها حمّل التنفيذ 

ا�ستباقية  �سمن خطوات  احلاجة،  اقت�ست  ما  متى 

واإجراءات �ساملة تعمل قدر امل�ستطاع على تخفيف 

االقت�ساد  على  كورونا  جلائحة  االقت�سادية  االآثار 

املختلفة  املبادرات  اإىل  متطرًقا  باأكمله،  العاملي 

االإجراءات  �سمن  املوقرة  احلكومة  اتخذتها  التي 

االحرتازية اال�ستباقية، والتي كان لها الدور البارز 

يف دعم االقت�ساد الوطني.

واأ�ساف اأنه يف ظل الظروف الراهنة لفريو�س 

كورونا )كوفيد 19(، �سيتم توجيه جميع املبادرات 

من  ت�سرًرا  االأكرث  االقت�سادية  القطاعات  الإ�سناد 

االقت�سادي  لال�ستقرار  تعزيًزا  اجلائحة؛  تداعيات 

وا�ستمراًرا مل�ساعي اال�ستدامة املالية، مبا ي�سهم يف 

دفع عجلة التنمية االقت�سادية.

واأ�سار اإىل اأن م�ساعي الت�سدي لفريو�س كورونا 

املواطن  و�سالمة  ل�سحة  و�سعت  البحرين  ململكة 

ق�سوى،  اأولوية  االقت�سادي  و�سعه  وا�ستقرار 

وعليه ُو�سعت اخلطط واملبادرات املختلفة لتحقيق 

االأهداف املن�سودة للحزمة املالية واالقت�سادية التي 

مت اإطالقها تنفيًذا للتوجيهات امللكية ال�سامية بقيمة 

4.3 مليار دينار بحريني.

احلزمة  مبادرات  تفا�سيل  الوزير  وا�ستعر�س 

حجم  من   %32.2 بلغت  التي  واالقت�سادية  املالية 

انعكا�سات  ظهرت  اإذ  البحرين،  مملكة  اقت�ساد 

مايو  �سهر  يف  االقت�سادية  احلركة  على  اإيجابية 

عند  واملبيعات  امل�سارف،  من  النقدي  ال�سحب  يف 

اأن  اإىل  البيع، والواردات وال�سادرات، م�سرًيا  نقاط 

هي  االقت�سادية  التحديات  مع  التعامل  اأولويات 

القطاعات  واإ�سناد  الوطنية،  العمالة  على  احلفاظ 

االقت�سادية االأكرث تاأثًرا من تداعيات فريو�س كورونا 

باملوقع  البحرين  مملكة  وو�سع   ،)19 )كوفيد 

االقت�سادي يف ظل  التعايف  لال�ستفادة من  االأن�سب 

ما �سهدته املالية العامة من انخفا�س يف االإيرادات 

العامة، والزيادة يف عجز امليزانية العامة والزيادة 

اال�ستمرار  اأن  واأو�سح  التمويلية.  احلاجات  يف 

يف  اأ�سهم  الوطني  االقت�ساد  يف  ال�سيولة  �سخ  يف 

ال�سيولة من 100 مليون  م�ساعفة حجم �سندوق 

اإىل جانب  بحريني،  دينار  مليون  اإىل 200  لي�سل 

اإعادة توجيه برامج �سندوق العمل »متكني« لدعم 

ال�سركات املتاأثرة )برنامج دعم ا�ستمرارية االأعمال(، 

مبا يدعم ا�ستمرارية ال�سركات واملوؤ�س�سات ال�سغرية 

واملتو�سطة واالأفراد، وي�سهم يف منو القطاع اخلا�س 

باململكة، موؤكًدا موا�سلة تنفيذ هذه املبادرات لتحقيق 

والتعاون  العمل  اأن  واأكد  املن�سودة.  التطلعات 

امل�سرتك بني ال�سلطتني التنفيذية والت�سريعية هدفه 

وهو  االأول،  املقام  يف  واملواطن  الوطن  م�سلحة 

امل�ساريع  من  املزيد  لتحقيق  دوًما  عليه  يعّول  ما 

وتدعم  اجلميع  �سالح  يف  ت�سّب  التي  واالإجنازات 

موا�سلة النمو االقت�سادي للمملكة.

حميدان  علي  حممد  بن  جميل  اأكد  جانبه،  من 

وزير العمل والتنمية االجتماعية اأن احلزمة املالية 

تعك�س  مبادرات  من  تت�سّمنه  وما  واالقت�سادية 

من  باملواطن،  واهتمامها  املوقرة  احلكومة  حر�س 

خالل اال�ستثمار فيه وو�سعه ن�سب عينها يف جميع 

نطاق  تو�سعة  مت  اإذ  املتنوعة،  ومبادراتها  خططها 

ت�سرًرا  االأكرث  القطاعات  اإ�سناد  يف  لت�سهم  احلزمة 

جّراء تداعيات فريو�س كورونا، وهو ما ت�سعى اإليه 

احلكومة لدعم اقت�سادها الوطني.

واأعرب غامن بن ف�سل البوعينني وزير �سوؤون 

وتقديره  �سكره  عن  والنواب  ال�سورى  جمل�سي 

لرئي�سي جمل�سي ال�سورى والنواب واأع�ساء ال�سلطة 

وتعاون  اهتمام  من  يبدونه  ما  على  الت�سريعية؛ 

م�ستمر مع ال�سلطة التنفيذية يف خمتلف املجاالت، 

مبا ي�سّب يف �سالح الوطن واملواطنني.

واأ�ساف زايد بن را�سد الزياين وزير ال�سناعة 

القطاعني  يف  املبادرات  اأن  وال�سياحة  والتجارة 

التحديات  لتجاوز  م�ستمرة  وال�سناعي  التجاري 

كافة، بالتعاون امل�سرتك مع غرفة جتارة و�سناعة 

البحرين واجلهات ذات العالقة، مبا ي�سهم يف دفع 

القطاعات  جميع  ومنو  االقت�سادية  التنمية  عجلة 

وا�ستعادتها حليويتها ون�ساطها، مبا يعزز دورها 

يف مناء وازدهار البحرين.

ال�سيخ �سلمان بن خليفة

حماية وظائف املواطنني وتخفيف االأعباء على االأ�شر.. ال�شلوم:

توافق على دعم 6 قطاعات.. واالجتماعات م�شتمّرة

األًفا مل تت�شّرر 2331 من�شاأة جتارية ت�شم 35 

وزير العمل: %97 من مف�شويل »كورونا« اأجانب

املرحلة املقبلة تتطلب مزيًدا من التعاون.. امل�شقطي:

ترتيب اأولويات دعم القطاعات االقت�شادية وتر�شيد االإنفاق

فاطمة �سلمان:

قال النائب اأحمد �سباح ال�سلوم رئي�س جلنة ال�سوؤون 

املالية واالقت�سادية مبجل�س النواب، اإن االجتماع امل�سرتك 

بني ال�سلطتني خرج بتوافق على �سرورة دعم 6 قطاعات 

جتارية يف الفرتة املقبلة، هي الفنادق، واملطاعم، ومكاتب 

ال�سفريات، وال�ساالت الريا�سية، ومعاهد التدريب، ودور 

بحث  املقبلة  االجتماعات  خالل  ي�ستمر  اأن  على  ال�سينما، 

اإمكانية دعم املزيد من القطاعات.

واأكد اأن حزمة الدعم املقبلة �ستكون حمدودة و�سُتوّجه 

قابلة  اأ�سهر   3 ملّدة  و�ست�ستمر  ت�سرًرا،  االأكرث  لل�سركات 

للتمديد.

با�ستمرار  مبدئًيا  ترحيًبا حكومًيا  اأنه مل�س  اإىل  واأ�سار 

مهلة  طلب  احلكومي  الوفد  اأن  اإال  حمدود،  ب�سكل  الدعم 

اإىل جانب عقد مزيد  اأكرب،  املقدمة ب�سكل  املرئيات  لدرا�سة 

من االجتماعات امل�سرتكة لبحث دعم االقت�ساد الوطني يف 

املرحلة املقبلة.

واأكد ال�سلوم اأن احلزمة االقت�سادية التي اأُطلقت لدعم 

خالل  االإيجابي  االأثر  لها  كان  اخلا�س  والقطاع  املواطنني 

الفرتة املا�سية، االأمر الذي حدا مبجل�س النواب تقدمي طلب 

للقطاع  اأكرب  دفعة  حتقق  ثانية  اقت�سادية  حزمة  لتقدمي 

وتعزز  للمواطنني،  املعي�سي  اال�ستقرار  وحتقق  التجاري، 

ال�سعي للخروج من االأزمة الراهنة يف ظل تكاتف اجلهود 

الوطنية. واأ�سار اإىل اأن االجتماع تناول التاأكيد على �سرورة 

دعم  موا�سلة  على  والعمل  وظائفهم،  املواطنون  يفقد  اأال 

رواتب البحرينيني يف القطاعات االأكرث ت�سرًرا، �سمن اآلية 

التعطل، و�سمان  جديدة ت�سمن عدم ت�سرر �سندوق بدل 

قدرته على االإيفاء بالغايات التي تاأ�س�س من اأجلها.

وذكر اأن اللجنة ناق�ست خالل االجتماع امل�سرتك العمل 

عن  االأعباء  تخفيف  اإىل  الرامية  اخلطوات  موا�سلة  على 

املواطنني، من خالل دعم فواتري الكهرباء واملاء، باالإ�سافة 

اإىل االأمور االأخرى التي حوتها احلزمة االقت�سادية.

حمرر ال�سوؤون الربملانية:

قال وزير العمل والتنمية االجتماعية جميل حميدان، اإن 

97% من امل�سّرحني عن اأعمالهم يف البحرين ب�سبب جائحة 

كورونا هم من العمال االأجانب مقابل 3% لبحرينيني.

امل�سرتك  الربملاين   - احلكومي  االجتماع  يف  وك�سف 

ب�سبب  البحرينيني  املف�سولني  عدد  اأن  اأم�س،  ُعقد  الذي 

تتابع  الوزارة  واأن  اإىل 270 فقط،  جائحة كورونا و�سل 

توفري وظائف لهم.

وعن ال�سركات املت�سررة ب�سبب اجلائحة، قال الوزير 

األف   35 حوايل  فيها  يعمل  جتارية  من�ساأة   2331 باأن 

بحريني مل تت�سّرر من االأزمة وو�سعها جّيد، مقابل 8800 

من�ساأة جتارية ت�سررت جزئًيا اأو كليًّا بح�سب القطاع الذي 

تنتمي اإليه.

واأّكد اأن هناك ت�سخيًما يف حاالت فردية مل�سّرحني عن 

اأمر  وهو  االجتماعي،  التوا�سل  و�سائل  بع�س  يف  العمل 

للتعامل  احلاجة  اإىل  منوًها  الثقة،  عدم  من  اأجواء  يخلق 

االإيجابي وعدم الت�سخيم.

كما �سّدد على اأن الوزارة تراقب الو�سع الو�سع وتبذل 

كل جهودها للحفاظ على العمالة البحرينية وعدم امل�سا�س 

بها.

حمرر ال�سوؤون الربملانية:

اأكد خالد ح�سني امل�سقطي، رئي�س جلنة ال�سوؤون املالية 

التعاون  ا�ستمرار  اأهمية  ال�سورى،  مبجل�س  واالقت�سادية 

والتن�سيق بني ال�سلطة الت�سريعية واحلكومة لتعزيز دور 

االقت�ساد الوطني يف ظل التحديات التي تواجهها املنطقة 

والعامل اأجمع نتيجة انت�سار فايرو�س كورونا وانخفا�س 

الإعداد  املبذولة  اجلهود  ظل  يف  خا�سة  النفط،  اأ�سعار 

امليزانية العامة للدولة لل�سنتني املاليتني 2022-2021، 

احلزمة  اآثار  درا�سة  عن  ف�سالً  العام،  الَدين  مع  والتعامل 

االقت�سادية التي تبنتها اململكة. ولفت اإىل اأن اللجنة توؤيد 

مبا  االقت�سادي  امل�ستوى  على  املبادرات  اإطالق  ا�ستمرار 

دعم  اأولويات  وترتيب  جانب،  من  الدعم  توجيه  يراعي 

القطاعات االقت�سادية املختلفة من جانب اآخر، مع التاأكيد 

على مبداأ تر�سيد االإنفاق يف ظل الظروف اال�ستثنائية التي 

مع  للتعاون  اال�ستعداد  كامل  عن  معرًبا  العامل،  ي�سهدها 

احلكومة، وتقدمي كل ما من �ساأنه اأن ي�ساهم يف الو�سول 

للم�سلحة الوطنية واملحافظة على االإجنازات واملكت�سبات، 

ورعاية م�سلحة الوطن واملواطن. واأّكد اأن املرحلة املقبلة 

تتطلب من اجلميع مزيًدا من التعاون والتن�سيق لتاليف اأي 

تاأثري �سلبي على الوطن واملواطن البحريني.
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املركز يطلق ور�ًصا يف التخطيط والر�صد وتعزيز مهارات االت�صال

»االت�صال الوطني« يطلق جمل�ًصا الأع�صاء �صبكة االت�صال احلكومي

البحرين تقرتح اإبراز جهود مكافحة كورونا عرب احلقائب االإخبارية

ندوة  اأم�س  الوطني  االت�صال  مركز  نّظم 

يف  البحرين«،  يف  االإعالم  و�صائل  »تطور  حول 

�صبكة  الأع�صاء  االإعالمي  املجل�س  فعاليات  اأوىل 

االت�صال  تقنية  عرب  وذلك  احلكومي،  االت�صال 

اإ�صماعيل  حممد  يو�صف  الدكتور  قدمها  املرئي، 

�صوؤون  بوزارة  االإعالم  و�صائل  اإدارة  مدير 

االإعالم، مب�صاركة 150 ع�صًوا ب�صبكة االت�صال 

احلكومي.

اأحمد حممد املناعي الرئي�س التنفيذي  وقال 

تعد  املبادرة  هذه  اإَنّ  الوطني  االت�صال  ملركز 

وور�س  املعرفية  الندوات  ل�صل�صلة  االنطالقة 

العمل والدورات التدريبية التي �صيعقدها املركز 

دورًيا بالتوازي مع اأهدافه اال�صرتاتيجية، �صمن 

وبناء  املهني  بالتطوير  التعاون  يف  دوره  اإطار 

واالإعالم  االت�صال  عمل  وفرق  موظفي  قدرات 

لهم  الدعم  وتقدمي  احلكومية  اجلهات  يف جميع 

اجلهات  مع  بالتن�صيق  وذلك  احلاجة،  ح�صب 

املعنية.

الفرتة  خالل  �صيعقد  املركز  اأن  اإىل  واأ�صار 

املقبلة ندوات تتناول مو�صوعات هادفة اإىل جانب 

ور�س عمل وبرامج تدريب �صت�صمل تخ�ص�صات 

والر�صد  اال�صرتاتيجي،  كالتخطيط  متنوعة، 

والعالقات  االت�صال  مهارات  والتحليل، وتعزيز 

التقليدي  االإعالمي  املحتوى  واإنتاج  االإعالمية، 

حتقيق  على  املركز  بحر�س  منوًها  والرقمي، 

ال�صبكة مبا  اأع�صاء  التعاون مع  اأق�صى درجات 

اأهدافه يف توحيد اخلطاب االإعالمي  يتوافق مع 

احلكومي  االت�صال  منظومة  وتعزيز  احلكومي، 

ب�صكل فاعل وم�صتدام، وبنهج ا�صرتاتيجي مميز؛ 

اجلهات  بني  التوا�صل  ج�صور  تعزيز  اأجل  من 

ي�صمن  مبا  اخلارجي،  وجمهورها  احلكومية 

التفاف اجلميع حول امل�صالح الوطنية.

حممد  يو�صف  الدكتور  اأ�صاد  جانبه،  من 

بوزارة  االإعالم  و�صائل  اإدارة  مدير  اإ�صماعيل 

الوطني،  االت�صال  مركز  بجهود  االإعالم  �صوؤون 

ت�صهم  التي  املبادرة  هذه  تنظيم  يف  ودوره 

االإعالمية  واملهارات  الثقايف  الفكر  �صقل  يف 

للمخت�صني باجلهات  االت�صالية  القدرات  وتعزز 

احلكومية، م�صرًيا اإىل اأن انتقاء مو�صوع الندوة 

البحرين  االإعالم يف  و�صائل  تطور  عن  للحديث 

اأهمية  ي�صكل  التاريخية  بامل�صرية  والتعريف 

واأبرز  اململكة  يف  االإعالمية  بامل�صرية  للتعريف 

املجاالت  حمطاتها، وانعكا�س ذلك على خمتلف 

الثقافية  احلركة  تنمية  يف  �صَيّما  ال  واالأ�صعدة، 

واالقت�صادية واالجتماعية.

�صارك الوكيل امل�صاعد ل�صوؤون االإذاعة 

عرب  الدو�صري،  خالد  عبداهلل  والتلفزيون 

االت�صال املرئي اأم�س، يف اجتماع املجل�س 

الحتاد   )103( دورته  يف  التنفيذي 

.)ASBU( اإذاعات الدول العربية

التعاون  تن�صيط  االجتماع  ومت خالل 

االأع�صاء  الدول  خمتلف  مع  االإعالمي 

اأثنى امل�صاركون باالجتماع  باالحتاد، وقد 

من  االأع�صاء  الدول  به  تقوم  ما  على 

مبادرات اإعالمية للحد من انت�صار جائحة 

فريو�س كورونا »كوفيد 19«.

مملكة  تقدمت  االجتماع،  وخالل 

البحرين مبقرتح الإبراز جهود واإجراءات 

جائحة  مواجهة  يف  االأع�صاء  الدول 

الدعم  واأ�صكال  و�صور  كورونا،  فريو�س 

تداعيات  من  التخفيف  على  �صاعدت  التي 

م�صاركة  خالل  من  وذلك  اجلائحة،  هذه 

احلقائب  يف  االإعالمية  الر�صائل  تلك 

العربية  الدول  تربط  التي  االإخبارية 

االآ�صيوي  واالتــحاد  االأوروبي  ولالحتاد 

وال�صبكات االإخبارية امل�صرتكـة يف احتاد 

اإذاعات الدول العربية.

د. يو�سف حممد

علي: مئات الكتب يف خمتلف املجاالت املعرفية والفكرية والعلمية وجلميع الفئات

اإقبال كبري على خ�صومات »الك�صكول« يف يومه االأول.. واإ�صدارات اأخرى اليوم
حممد بحر:

د�ّصن »الك�صكول«، اأم�س االأربعاء، اأول اأّيام خ�صوماته 

و�صهد ح�صوًرا  املتنوعة،  الكتب  من  كبرية  على جمموعة 

كبرًيا ومتنوًعا من ع�ّصاق القراءة والورق، اإذ نفدت العديد 

من االإ�صدارات يف غ�صون �صاعات قليلة.

وقال رئي�س ق�صم الكتب واملعار�س مبوؤ�ص�صة »االأيام« 

للن�صر ح�صن علي اإن اخل�صومات �صت�صتمر لغاية الـ30 من 

ال�صهر اجلاري، و�صتحر�س اإدارة »الك�صكول« على اإ�صافة 

املزيد من العناوين ب�صكل يومي، لتكون يف متناول جميع 

الزّوار ويف جميع اأيام اخل�صومات.

التي  اخل�صومات  من  املو�صم  هذا  اإطالق  اأن  اإىل  الفًتا 

»االأيام« على  �صياق حر�س  ياأتي يف  اإمنا  اإىل %90  ت�صل 

جميع  متناول  يف  الكتاب  وجعل  الثقافية  ال�صاحة  اإثراء 

ال�صرائح، وذلك �صمن م�صاعي املوؤ�ص�صة يف ت�صجيع القراءة 

والثقافة وخلق ف�صاءات معرفية حمّفزة.

من جانبها، اأكدت دالل عبداهلل العلوي، م�صوؤولة مكتبة  

اإقباالً  �صهد  اخل�صومات  من  االأّول  اليوم  اأن  »الك�صكول«، 

ا من فئات ال�صباب واالأطفال. كبرًيا، خ�صو�صً

وقالت اإن اأغلب مبيعات االأم�س كانت ل�صالح »الروايات 

والكتب التاريخية والفل�صفية«، اإذ حظيت باإقبال كبري من 

العناوين اجلديدة من  اإىل طرح املزيد من  الزّوار، م�صرية 

اخل�صومات.  من  املقبلة  االأيام  خالل  والق�ص�س  الروايات 

االأيام  مبركز  »الك�صكول«  موقع  يف  اخل�صومات  وت�صتمر 

ال�صاعة  من  يومًيا  اأبوابه  يفتح  اإذ  اجلنبية،  يف  االإعالمي 

التا�صعة �صباًحا حتى التا�صعة م�صاًء.

االإجراءات  جميع  بتطبيق  »الك�صكول«  اإدارة  وتلتزم 

 ،»19 »كوفيد  كورونا  فريو�س  من  للوقاية  االحرتازية 

من خالل توفري اأماكن لالنتظار، وال�صماح لعدد حمدد من 

جلميع  احلرارة  درجة  وقيا�س  للقاعة،  بالدخول  الزّوار 

الهواتف،  واأرقام  االأ�صماء  وت�صجيل  الدخول  قبل  الزّوار 

داعية جميع الزّوار اإىل التعاون.

عبداهلل الدو�سري

ت�صوير: عبدعلي قربان - ح�صن قربان
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عطاءات اإن�سانية وحلمة وطنية.. ال�سيد:

املواطنون واملقيمون يلبون نداء البحرين بتفاعلهم مع »فينا خري«

 حققت امل�ؤ�س�سة امللكية للأعمال الإن�سانية الكثري من 

امل�اطنني  على  يخفف  بل�سًما  لتك�ن  الإن�سانية  العطاءات 

جراء  البحرين  بها  التي متر  الراهنة  الأزمة  هذه  ظروف 

ومبادرات  اإ�سهامات  عدة  لها  وكانت  ك�رونا،  جائحة 

متكنت من خللها من م�ا�سلة عملها الإن�ساين وال��س�ل 

اإىل الفئات امل�ستحقة، بل كان لها دور يف مد يدها البي�ساء 

الطيبة من م�اطنني  الأر�س  اإىل كل من يعي�س على هذه 

للم�ؤ�س�سة  الإن�ساين  العمل  اأكرث على  ومقيمني، ولل�ق�ف 

يف ظل جائحة ك�رونا كان لنا هذا اللقاء مع الأمني العام 

م�سطفى  الدكت�ر  الإن�سانية  للأعمال  امللكية  للم�ؤ�س�سة 

ال�سيد:

امللكية  التوجيهات  �صدرت  الأزمة  بداية  منذ   ]

املوؤ�ص�صة  لدى  امل�صجلة  املحتاجة  الأ�صر  مب�صاعدة 

والتنمية  العمل  ووزارة  الإن�صانية  للأعمال  امللكية 

الأ�صر  كورونا  فريو�س  من  املت�صررة  الجتماعية 

البحرينية املت�صررة.. فكيف مت التعامل مع املو�صوع؟

والتقدير  ال�سكر  اأتقدم بخال�س  اأن  بداية يطيب يل   -

عي�سى  بن  امللك حمد  اجلللة  �ساحب  �سيدي ح�سرة  اإىل 

الرئي�س  ورعاه  اهلل  حفظه  املفدى  البلد  عاهل  خليفة  اآل 

على  الإن�سانية  للأعمال  امللكية  للم�ؤ�س�سة  الفخري 

والهتمام  الإن�ساين  للعمل  ودعمه  جللته  ت�جيهات 

بامل�اطنني، كما اأتقدم بال�سكر والعرفان على ما تف�سل به 

جللته من اإ�سادة بالنجاح الباهر والتجاوب منقطع النظري 

الذي اأبداه اأهل البحرين الكرام مع احلملة ال�طنية »فينا 

خري« وتقدير جللته للم�ساهمات القيمة من قبل امل�اطنني 

وامل�سرفية  البنكية  وامل�ؤ�س�سات  الأعمال  والتجار ورجال 

وال�سركات واجلمعيات واملقيمني والأفراد الذين لب�ا نداء 

ال�طن يف تقدمي الدعم وامل�ساهمة يف هذه احلملة ال�طنية 

والتي كما قال جللته اأيده اهلل عك�ست ما يتميز به املجتمع 

البحريني الأ�سيل من قيم نبيلة يف اخلري والبذل والعطاء 

تخطي  من  البحرين  مكنت  والتلحم،  والرتابط  والتكافل 

الكثري من التحديات.

من  حتقق  وما  جناح  من  مت  ما  جميع  باأن  �سك  ول 

اإجنازات مل يكن ليتحقق ل�ل ت�فيق اهلل �سبحانه وتعاىل 

ومن ثم الدعم والهتمام الكبري الذي ي�ليه جللته حفظه 

اهلل بعمل امل�ؤ�س�سة منذ اإن�سائها، كما ل بد اأن ن�سيد باجله�د 

امللكي  ال�سم�  �ساحب  برئا�سة  امل�قرة  للحك�مة  احلثيثة 

امل�قر  ال�زراء  رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة  الأمري 

ل�باء  للت�سدي  ال�طني  البحرين  فريق  به  يق�م  وما 

بن  �سلمان  الأمري  امللكي  ال�سم�  �ساحب  بقيادة  ك�رونا 

حمد اآل خليفة ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول 

لحت�اء  جد  بكل  يعمل  والذي  ال�زراء  جمل�س  لرئي�س 

ومنع انت�سار وباء ك�رونا )ك�فيد 19( يف اململكة، عرب 

الحرتازية  والإجراءات  الدولية  املعايري  جميع  تطبيق 

مل�اجهة الفريو�س.

بن  حمد  امللك  اجلللة  �ساحب  ح�سرة  اأ�سدر  وحني 

ورعاه  اهلل  حفظه  املفدى  البلد  عاهل  خليفة  اآل  عي�سى 

امل�سجلة  املحتاجة  الأ�سر  مب�ساعدة  ال�سامي  جللته  اأمر 

العمل  ووزارة  الن�سانية  للأعمال  امللكية  امل�ؤ�س�سة  لدى 

والتنمية الجتماعية املت�سررة من فريو�س ك�رونا، وجه 

الإن�سانية برئا�سة �سم�  امللكية للأعمال  امل�ؤ�س�سة  جللته 

ال�سيخ نا�سر بن حمد اآل خليفة ممثل جللة امللك للأعمال 

امل�ؤ�س�سة  اأمناء  رئي�س جمل�س  ال�سباب  و�س�ؤون  اخلريية 

الإ�سراف على  باأن تت�ىل مهمة  الإن�سانية  امللكية للأعمال 

الف�ر  على  وقمنا  املكرمة،  هذه  تنفيذ  ومتابعة  �سرف 

بالتن�سيق مع اجلهات املخت�سة ل�سرعة �سرف هذه املكرمة 

التي ت�سهم يف ت�فري احتياجات هذه الأ�سر وم�ستلزماتهم 

هذا  يف  ي�اجه�نها  التي  املادية  الأعباء  من  للتخفيف 

ال��سع ال�ستثنائي، اإذ بلغ عدد الأ�سر 1000 اأ�سرة، كما مت 

الت�ا�سل بجميع الأ�سر التي �سرفت لها املكرمة للطمئنان 

على اأو�ساعهم واحتياجاتهم.

[ حققت حملة »فينا خري« التي اأطلقت مببادرة 

اآل خليفة  نا�صر بن حمد  ال�صيخ  واهتمام من �صمو 

جناًحا كبريًا.. فكيف تلم�س هذا النجاح؟

- بداية اأ�سيد بالدور البارز واملتميز الذي قام به �سم� 

ال�سيخ نا�سر بن حمد اآل خليفة ممثل جللة امللك للأعمال 

الإن�سانية و�س�ؤون ال�سباب رئي�س جمل�س اأمناء امل�ؤ�س�سة 

امللكية للأعمال الإن�سانية يف قيادة العمل يف هذه احلملة 

ونقدر  متميًزا  جتاوًبا  اهلل  بحمد  لقت  والتي  ال�طنية 

للجميع الذين �سارع�ا اإىل تلبية نداء ال�طن بتقدمي الدعم 

وامل�ساهمة يف هذه احلملة الأمر الذي يعك�س التلحم الكبري 

بني القيادة وال�سعب وير�سخ العادات احلميدة التي عرف 

وحمبة  وتعاون  تعا�سد  من  القدم  منذ  البحرين  اأهل  بها 

اأو  باجلديد  لي�س  وهذا  به،  وعرف�ا  بذلك  ا�ستهروا  حتى 

امل�ستغرب على �سعب البحرين فقد راأينا ذلك يف العديد من 

املبادرات التي قام بها العديد من امل�اطنني وكذلك العدد 

الكبري من املتط�عني الذي بلغ ع�سرات الآلف.

اأوجه �صرف م�صاهمات حملة »فينا  [  ما هي 

خري«؟

اآل خليفة  - بت�جيه من �سم� ال�سيخ نا�سر بن حمد 

مت تخ�سي�س خم�سة مليني دينار لدعم الأ�سر وامل�اطنني 

البحرينيني املحتاجني واملت�سررين من وباء ك�رونا، كما 

التي ت�سب يف م�سلحة  امل�ساريع  اعتمد �سم�ه حزمة من 

امل�اطنني واملت�سررين من جائحة ك�رنا مبيزانية قدرها 

17،43 ملي�ن دينار ت�سمل دعم الفئات املحتاجة والأ�سر 

املنتجة واأ�سحاب الأعمال غري امل�سجلني يف نظام التاأمينات 

املحتاجة  الأ�سر  من  للطلب  اآلية  ح�ا�سيب  وت�فري 

وامل�ساهمة يف تعقيم وتطهري املدن والقرى وت�فري �سلل 

اإن�ساء  غذائية �سمن م�سروع »غذاوؤك يف بيتك«، ودرا�سة 

وتقنيات  الربجميات  الأوبئة ودعم  لدرا�سة وعلج  مركز 

التعلم عن ُبعد ودعم الغارمني.

العدل  ووزارة  الداخلية  وزارة  مع  التن�سيق  ومت 

وال�س�ؤون الإ�سلمية والأوقاف، حيث مت تخ�سي�س مبلغ 

ال�طنية  احلملة  م�ساهمات  من  دينار  األف   330 وقدره 

اأطلقته  الذي  خري«  »فاعل  م�سروع  ل�سالح  خري«  »فينا 

من  البي�ساء  الأيادي  اأ�سحاب  لتمكني  الداخلية  وزارة 

واملتعرثين، ممن  املع�سرين  ل�سالح  مالية  التربع مببالغ 

�سدر بحقهم اأحكام ق�سائية بعد درا�سة اأو�ساع املحك�مني 

بح�سب  الربنامج  يف  واإدراجهم  واملتعرثين  املع�سرين 

ال�س�ابط وال�سرتاطات مل�ستحقيها بعد التدقيق على هذه 

هذا  يف  اللزمة  ال�سرتاطات  ت�افر  من  والتاأكد  احلالت 

ال�ساأن. 

[  وما هي اأبرز امل�صاهمات الأخرى للموؤ�ص�صة 

امللكية يف الت�صدي لوباء كورونا؟ 

ال�سيخ  �سم�  وبقيادة  ال�سامية  للت�جيهات  تنفيًذا   -

من  العديد  امل�ؤ�س�سة  اأطلقت  خليفة  اآل  حمد  بن  نا�سر 

جللة  مكرمة  ت�زيع  مت  حيث  الكرمية،  امللكية  املبادرات 

اأ�سرة من الأ�سر املكف�لة لدى امل�ؤ�س�سة  امللك على 1000 

العمل والتنمية الجتماعية،  امل�سجلة لدى وزارة  والأ�سر 

اإ�سافة اإىل دعم اأكرث من 100 كفيف من املحتاجني والذين 

فقدوا وظائفهم. 

وقامت بامل�ؤ�س�سة التن�سيق مع وزارة الداخلية لإعداد 

م�سروع ت�زيع الأغذية على املحتاجني يف مرحلتني، حيث 

مت ت�زيع ملي�ن و�ستمائة األف وجبة و�سلة غذائية تقريًبا 

البحرينية  الأ�سر  على  بيتك«  يف  »غذاوؤك  م�سروع  �سمن 

واملحتاجني يف خمتلف اجلهات يف البحرين.

كمامات  لإنتاج  وطنية  مبادرة  امل�ؤ�س�سة  اأطلقت  كما 

ال�جه مت خللها اإنتاج مائة األف كمام بالتعاون مع الأ�سر 

املنتجة املنت�سبة للم�ؤ�س�سة وباإ�سراف من وزارة ال�سحة، 

حيث مت التفاق مع اأكرث من 181 اأ�سرة من الأ�سر املنتجة 

خياطة  وحمل  م�سغلً   33 من  واأكرث  للم�ؤ�س�سة  التابعة 

ل�سمان  ال�سحة  وزارة  باإ�سراف  ال�ج�ه  كمامات  لإنتاج 

هذه  ت�زيع  ومت  الكمامات  هذه  وفعالية  و�سلمة  �سحة 

وكذلك  عملهم،  م�اقع  يف  العمال  على  جماًنا  الكمامات 

ت�سليم وزارة ال�سحة ع�سرة اآلف كمام دعًما من امل�ؤ�س�سة 

جله�د وزارة ال�سحة.

ود�سنت امل�ؤ�س�سة مبادرة »ن�ساأل عنكم« وهي مبادرة 

اجتماعية اأ�سرية هدفت اإىل الطمئنان على اأ�سر امل�ؤ�س�سة 

م�سكلت  اأية  تخطي  يف  وم�ساعدتهم  معهم  والت�ا�سل 

اأ�سرية اأو ذاتية وكيفية التعامل معها ومع الأبناء، حيث مت 

الت�سال بـ 4525 اأ�سرة مكف�لة للأرامل من اأعمار 20 اإىل 

الأ�سرية  ال�ست�سارات  خدمة  تد�سني  جانب  اإىل  عاًما،   59

ا�ستقبال 1850  ومت  الأو�ساع،  هذه  الإلكرتونية يف ظل 

للآليات  وفًقا  عليهم  الرد  يتم  اأ�سرية  ا�ست�سارة  طلب 

اجلماعي  للإر�ساد  حلقات  تنظم  ومت  املتبعة،  الإر�سادية 

برنامج  عرب  املكف�لني  والأيتام  للأرامل  الفرتا�سي 

)Teams( مبا يتما�سى مع الإجراءات الحرتازية املتبعة، 

اإ�سافة اإىل ن�سر ر�سائل ت�ع�ية، ومقاطع م�سم�عة لدقائق 

عرب  املخت�سني  من  لعدد  مبا�سرة  بثت  وحلقات  اإيجابية، 

الأوىل  املراحل  البدء يف  اإىل  اإ�سافة  )الإن�ستقرام(،  تطبيق 

ك�رونا  اأو�ساع  ظل  يف  الأ�سرية  ال�طنية  للدرا�سة 

بالتعاون مع اأحد املخت�سني يف جامعة البحرين. 

خلل  الإن�ساين  عملها  عن  امل�ؤ�س�سة  تت�قف  مل   -

امل�اطنني وتقدمي  تلقي طلبات  بل وا�سلت  هذه اجلائحة، 

الدعم لهم.. فكيف مت التعامل يف هذا ال��سع؟

الحرتازية  والتدابري  الإجراءات  امل�ؤ�س�سة  اتبعت 

فايرو�س  ملكافحة  ال�طني  الفريق  قبل  من  بها  امل��سي 

ك�رونا من خلل وقف ا�ستقبال املراجعني يف ق�سم خدمات 

املراجعني وحت�يل طلبات التقدمي اإىل التقدمي الإلكرتوين 

عرب م�قع امل�ؤ�س�سة، ومت ا�ستلم 1900 طلب م�ساعدات، 

كما مت الرد اإلكرتونًيا على 2500 طلب ا�ستعلم منذ بدء 

خدمة الت�سجيل الإلكرتوين، كما مت تد�سني اخلط ال�ساخن 

الفئات  دعم  خدمة  اجلمه�ر ح�ل  ا�ستف�سارات  على  للرد 

اآثار فريو�س ك�رونا �سمن  املت�سررين من  امل�ستحقة من 

امل�ساعدات  �سرف  امل�ؤ�س�سة  واأمتت  خري،  فينا  حملة 

امل�سجلة  املت�سررة  املحتاجة  بالأ�سر  اخلا�سة  املعي�سية 

املبلغ اخلا�س مب�ساهمات حملة  امل�ؤ�س�سة من �سمن  لدى 

»فينا خري« لعدد 5000 اأ�سرة بحرينية.

الت�سال  فتم  باأ�سرها  الهتمام  امل�ؤ�س�سة  وا�سلت  كما 

احلا�سلني  من  املكف�لني  الأيتام  من  طالًبا   220 بعدد 

درا�ستهم  عن  لل�س�ؤال  امل�ؤ�س�سة  يف  درا�سية  بعثات  على 

جانب  اإىل  الراهنة،  الأزمة  ظل  يف  التقنية  واحتياجاتهم 

املحتاجة  الأ�سر  من  لعدد  حمم�لً  حا�س�ًبا   20 ت�زيع 

لتفعيل التعليم عن بعد يف ظل الأزمة الراهنة، بتربع من 

فاعل خري.

بالإ�سافة اإىل ذلك مت اإعداد وتنفيذ باقة من الفعاليات 

وامل�سابقات للأيتام والأرامل عن بعد عرب قن�ات الت�ا�سل 

م�سابقات  تقدمي  ومت  خللها،  من  والتفاعل  الجتماعي 

وم�سابقة  التلوة  م�سابقة  مثل  حتفيزية  بج�ائز  من�عة 

ومن  الفيدي�،  العاب  وم�سابقة  التاأليف  وم�سابقة  الر�سم 

جهة اأخرى مت عر�س جمم�عة من املقاطع التعليمية التي 

ممكن م�ساهدتها وتطبيقها يف املنزل مثل فن الطبخ وفن 

التفاعلية  املحا�سرات  اإىل  بالإ�سافة  والكرو�سيه،  املكياج 

عرب ال�ات�س اآب والإن�ستغرام املبا�سر.

[  كيف كان الدور الإعلمي للموؤ�ص�صة يف هذه 

الفرتة؟

اإنتاج عدة  اأ�سرها من خلل  - ت�ا�سلت امل�ؤ�س�سة مع 

وتعليمات  للأ�سر  ت�ع�ية  ر�سائل  على  حتت�ي  اأفلم 

احرتازية بالتعاون مع اجلهات الر�سمية، اإىل جانب ن�سر 

وحملة  امللكية  بالت�جيهات  يتعلق  ما  وكل  الأخبار  كل 

ال��سائل  جميع  عرب  امل�ؤ�س�سة  ومبادرات  خري«  »فينا 

جانب  اإىل  والإذاعة  والتلفزي�ن  كال�سحف  الإعلمية 

و�سائل الت�ا�سل الجتماعي لتتمكن امل�ؤ�س�سة من ال��س�ل 

ملختلف ال�سرائح عرب القن�ات كافة. 

التلفزي�ن وو�سائل  اإعلمية عرب  كما مت تنظيم حملة 

يف  البحرين  مملكة  دور  لتخليد  الجتماعي  الت�ا�سل 

جميع الإجراءات الحرتازية التي مت اتخاذها �سد فريو�س 

الك�رونا )ك�فيد 19( ولت�عية املجتمع البحريني مب�سار 

هذا الفريو�س.

[  لدى املوؤ�ص�صة فريق تطوعي كبري كان له دور 

الفرتة..  هذه  خلل  املوؤ�ص�صة  عمل  يف  امل�صاهمة  يف 

فكيف مل�صتم تعاون املتطوعني؟

جلنة  الإن�سانية  للأعمال  امللكية  امل�ؤ�س�سة  اأطلقت 

البحرين  اأبناء  جلميع  الفر�سة  اإتاحة  بهدف  التط�ع 

بلغ  حيُث  والأرامل،  الأيتام  وخدمة  التط�ع  يف  الراغبني 

من  ومتط�عة  متط�ع   700 من  اأكرث  املتط�عني  عدد 

امل�اطنني واملقيمني، كانت لهم اأدوار خمتلفة يف فعل اخلري 

ك�رونا  جائحة  خلل  ا  وخ�س��سً املا�سية  الفرتة  ط�ال 

بالت�سال  املتط�ع�ن  �سارك  حيث  البلد،  بها  مرت  التي 

اإىل  الطبية  والأدوية  الرم�سانية  ال�سلل  واإي�سال  بالأ�سر 

منازلهم اإىل جانب امل�ساهمة يف �سناعة الكمامات وتغليفها 

واإي�سال امل�ستلزمات اإىل بقية املتط�عني وت�زيعها.

الذين  امل�ؤ�س�سة بانتداب 13 من منت�سبيها  كما قامت 

مت تدريبهم يف اأم�ر ال�سحة وال�سلمة ومبادئ التمري�س 

املراأة  لتنمية  البحرينية  املراأة  جمعية  مع  بالتعاون 

ال�سحة  وزارة  يف  للتط�ع  ال�سحية،  العل�م  كلية  يف 

يف  ك�رونا  فايرو�س  مكافحة  يف  ال�سلمانية  مب�ست�سفى 

ال�سف�ف الأمامية.

[  اأطلقت املوؤ�ص�صة وبالتعاون مع هيئة املعلومات 

الدعم  لطلب  ت�صجيل  خدمة  الإلكرتونية  واحلكومة 

حدثنا  خري«..  »فينا  حملة  �صمن  امل�صتحقة  للفئات 

اأكرث عن هذه اخلدمة.

امللك  اجلللة  �ساحب  ح�سرة  لت�جيهات  تنفيًذا   -

اهلل  حفظه  املفدى  البلد  عاهل  خليفة  اآل  عي�سى  بن  حمد 

املت�سررة من فريو�س  البحرينية  الأ�سر  ورعاه مب�ساعدة 

التي  املادية  الأعباء  من  للتخفيف   )19 )ك�فيد  ك�رونا 

حلملة  ومتابعًة  ال�ستثنائي،  ال��سع  هذا  يف  ي�اجه�نها 

اآل  حمد  بن  نا�سر  ال�سيخ  �سم�  اأطلقها  التي  »فينا خري« 

حلملة  واملتابعة  التن�سيق  جلنة  �سم�ه  وتكليف  خليفة 

وامل�اطنني  الأ�سر  وم�ساعدة  بدعم  املعنية  خري«  »فينا 

املحتاجني واملت�سررين من فريو�س ك�رونا،  البحرينيني 

بالتعاون  قامت  الإن�سانية  للأعمال  امللكية  امل�ؤ�س�سة  فاإن 

مع هيئة املعل�مات واحلك�مة الإلكرتونية باإطلق خدمة 

اإلكرتونية لتلقي طلبات الدعم وامل�ساعدة، وبداأت امل�ؤ�س�سة 

با�ستقبال الطلبات، وعمل الدرا�سة البحثية من قبل فريق 

اللزم  لتخاذ  املتخ�س�س  الجتماعيني  الخت�سا�سيني 

والتجهيز لل�سرف للم�ستحقني.

[  كلمة اأخرية.

ننعم  الإن�سانية  للأعمال  امللكية  امل�ؤ�س�سة  يف  اإننا 

برئا�سة كرمية من �سيدي جللة امللك املفدى حمد بن عي�سى 

للأعمال  امللكية  للم�ؤ�س�سة  الفخري  الرئي�س  خليفة  اآل 

الإن�سانية حفظه اهلل ورعاه، وبقيادة �سابة طم�حة ت�سجع 

الإبداع والتميز يف الإجناز م�ستلهًما من ت�جيهات جللة 

الإن�سانية  مببادراته  دائًما  ُيفاجئنا  والذي  املفدى  امللك 

نا�سر  ال�سيخ  �سم�  يف  متمثلة  ة،  النريرّ واأفكاره  الكبرية 

امل�ؤ�س�سة  اإجنازات  م�سرية  يق�د  الذي  خليفة  اآل  بن حمد 

اإليها،  امل�كلة  باملهام  امل�ؤ�س�سة  لتق�م  واإتقان،  بكل جدارة 

خارج  حتى  الإن�ساين  العمل  مد  يف  امل�ؤ�س�سة  وجنحت 

البحرين، لتك�ن وجهة تعني على التخفيف من الآلم، وما 

باأكملها،  البحرين  تهم  ق�سية  ه�  الفرتة  هذه  يف  به  منر 

ما  وهذا  وال�سراء  ال�سراء  بتلحمها يف  عرفت  والبحرين 

ن�سهده من حلمة وطنية و�سراكة جمتمعية كلن يف مكانه 

على  يعي�س  من  وكل  و�سعبها  البحرين  خلدمة  وجماله 

هذه الأر�س الطيبة ي�ؤكد اأننا فينا خري.

ب����اخل����ري �������س������اه������م������وا  وامل������ق������ي������م������ن  امل��������واط��������ن��������ن  م��������ن  وم������ت������ط������وع������ة  م������ت������ط������وع   700
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 يف امل�ؤمتر ال�صحفي لفريق البحرين:

بجب االإبالغ عن خمالفات عدم االلتزام بالتدابري االحرتازية

متام اأبو �صايف:

اأعلن اأع�صاء الفريق الطبي الوطني للت�صدي لفريو�س 

كورونا )كوفيد 19( اأن البحرين قد حجزت كميات كبرية 

من اللقاح الربيطاين الذي من املوؤمل اأن يطرح يف الأ�صواق 

مالية يف  تكاليف  اأي  عن  الك�صف  دون  املقبل،  �صبتمرب  يف 

الوقت احلا�صر.

عقد ع�صر  الذي  ال�صحفي  املوؤمتر  املتحدثون يف  وقال 

اأم�س بح�صور وكيل وزارة ال�صحة وليد املانع، وا�صت�صاري 

الأمرا�س املعدية يف قوة دفاع البحرين مقدم طبيب مناف 

القحطاين، وا�صت�صارية الأمرا�س املعدية يف جممع ال�صلمانية 

الطبي جميلة ال�صلمان، اإن البحرين تقوم باإجراءات تن�صيقية 

على  البحرين  ح�صول  �صمان  اأجل  من  خليجية  دول  مع 

علماء  اإنتاجه  على  عمل  الذي  اللقاح  من  الالزمة  الكميات 

من جامعة اإك�صفورد الربيطانية، م�صددين على اأن البحرين 

�صوف تكون ال�صباقة يف احل�صول على الكميات الالزمة من 

اللقاح الربيطاين.

اأي  عن  للتبليغ  املتحدثون  دعا  اآخر،  �صعيد  وعلى 

خمالفات تر�صد حيال عدم اللتزام بالحرتازات، والتدابري 

التجمعات،  ومنع  الجتماعي،  بالتباعد  املتعلقة  الوقائية 

م�صددين على اأن اجلهات املعنية تقوم بدورها عرب الدوريات 

الأمنية، وتتخذ جميع الإجراءات القانونية حيال املخالفني.

وقال وكيل وزارة ال�صحة يف رده على �صوؤال لـ »الأيام« 

حول مقاطع الفيديو التي انت�صرت موؤخًرا لتجمعات لأنا�س 

يف مناطق زراعية، دون الكرتاث لقرارات منع التجمعات، 

للت�صدي  الوطني  الفريق  من  جزء  هي  املعنية  اجلهة  اإن 

لـ)كوفيد 19(، كما يتم يومًيا مناق�صة مو�صوع التجمعات 

من قبل الفريق الوطني، فيما تقوم الأجهزة املعنية بدورها 

كافة  القانونية  الإجراءات  واتخاذ  املخالفات،  ر�صد  يف 

حيالها.

وتابع املانع »املخالفات قد تكون موجودة، وناأ�صف لعدم 

اللتزام من قبل فئات من املجتمع، لذلك ندعو بدورنا للتبليغ 

عن اأي خمالفات، كي يتخذ حيالها الإجراءات القانونية«.

يف  اجلائحة  خالل  الأو�صاع  طبيعة  اأن  املانع  واأكد 

البحرين، تختلف عن ما كانت عليه بالن�صبة لدول جماورة، 

بحظر  تتعلق  قرارات  �صابق  وقت  يف  اتخذت  قد  كانت 

التجوال، مما يجعل مقيا�س العودة للحياة الطبيعية فيها، 

يختلف عن مفهومها يف البحرين، التي مل تتخذ اأي قرارات 

تتعلق بحظر التجوال منذ بدء اجلائحة.

وقال املانع »لدينا معايري معينة ترتبط مبعدل انت�صار 

لهذه  وتبًعا  الإ�صابات،  اأعداد  منحنى  وت�صطيح  املر�س، 

املعايري يتم اتخاذ قرارات تخفيف الإجراءات، وكلما �صاهدنا 

تطوًرا اإيجابًيا يف معدلت انت�صار املر�س، كلما مت تخفيف 

الإجراءات«.

الوطني  اأن اخلط  على  املانع  اأكد  �صوؤال،  على  رد  ويف 

444 قد خ�صع لتطوير بقدرته الت�صغيلية، وكذلك تطوير 

اخليارات املتوافرة لتغطية الت�صالت التي ترد اإليه ب�صكل 

اأف�صل، وفق طبيعتها، لفًتا اإىل اأن الكثري من الت�صالت التي 

ترد اإىل اخلط الوطني تت�صمن ا�صتف�صارات تتوافر اإجاباتها 

على املوقع الإلكرتوين. داعًيا اإىل عدم التخوف، اأو الت�صرف 

بـ)رهاب( غري منطقي عند معرفة الفرد اأنه كان على مقربة 

من �صخ�س ثبتت اإ�صابته، فيما ت�صكل ظهور الأعرا�س على 

الفرد الأولوية الق�صوى بالإخ�صاع للفح�س ب�صكل فوري.

اأثبتت  قد  التجارب  اأن  على  القحطاين  اأكد  جانبه،  من 

اأن املخالطني من الدرجة الأوىل -اأي الأفراد املتواجدين مع 

امل�صاب يف املنزل ذاته- هم الأكرث عر�صة لالإ�صابة باملر�س، 

ت�صنيف  على  يعمل  ا  متخ�ص�صً فريًقا  هناك  اأن  مو�صًحا 

لالإ�صابة  فر�صة  الأكرث  اأي  الأكرث خطورة،  املخالطني وفق 

باملر�س.

وكان املتحدثون يف املوؤمتر ال�صحفي قد اأكدوا يف بداية 

املوؤمتر ال�صحفي، على اأن وزارة ال�صحة حري�صة على رفع 

املعدية،  الأمرا�س  من  الوقاية  جمال  يف  ال�صالمة  معايري 

م�صددين  احلكومية.  وامل�صت�صفيات  ال�صحية،  املراكز  داخل 

على التزام الوزارة بتطبيق التو�صيات العاملية للوقاية من 

الأمرا�س املعدية، من خالل رفع م�صتوى التزام العاملني يف 

القطاعات ال�صحية با�صرتاطات مكافحة العدوى املكت�صبة يف 

املن�صاآت ال�صحية.

و�صدد املانع على اأن �صحة العاملني يف ال�صفوف الأوىل، 

وجميع الطواقم الطبية، ت�صكل اأولوية لدى وزارة ال�صحة، 

باعتبارهم خط الدفاع الأول يف الت�صدي لفريو�س )كوفيد 

19(، داعًيا اجلميع اإىل �صرورة اللتزام مب�صوؤولية من اأجل 

حماية من و�صفهم بـ »اأبطالنا يف ال�صف الأمامي«، معترًبا 

الظروف  هذه  تقدميه يف  ما ميكن  اأقل  هو  اللتزام  هذا  اأن 

ال�صتثنائية، وقال املانع »نهدف من خالل مكافحة العدوى 

درجات  اأق�صى  حتقيق  اإىل  ال�صحية،  الرعاية  جمال  يف 

ال�صالمة، وتوفري بيئة عمل اآمنة جلميع العاملني يف القطاع 

ال�صحي«، وتابع »لقد مت اتخاذ اإجراءات وقائية عرب تنفيذ 

اأماكن العمل، مثل توفري  اإجراءات هند�صية تتعلق ب�صالمة 

مدخل منف�صل للعاملني ال�صحيني، ومرافق وغرف منف�صلة 

لهم، كما مت توفري كل اأدوات احلماية، والوقاية ال�صخ�صية، 

درجات  اأعلى  على  ال�صحيني  العاملني  ح�صول  ل�صمان 

احلماية، ومنع انتقال الفريو�س من خالل الت�صال باحلالت 

القائمة.

وحول الطاقة ال�صتيعابية، ك�صف املانع عن اأن 1734 

املنزيل  ال�صحي  للعزل  حالًيا  تخ�صع  القائمة  احلالت  من 

وتطابق  عليها،  اأعرا�س  ظهور  لعدم  وذلك  الختياري، 

حالتها مع ال�صروط املحددة للعزل املنزيل الختياري. فيما 

 8303 والعالج  العزل  ملراكز  ال�صتيعابية  الطاقة  بلغت 

اأ�صّرة، ي�صغل منها حالًيا 3811 �صريًرا فقط.

وا�صتعر�س وكيل وزارة ال�صحة املانع، ن�صبة املتعافني 

من اإجمايل احلالت القائمة، اإذ بلغت نحو 74.66%، فيما ل 

تتجاوز ن�صبة الوفيات 0.29% من اإجمايل احلالت القائمة.

اأي فرد تظهر نتائج  اأن  اأكد القحطاين على  من جانبه، 

فحو�صاته »اإيجابية«، �صيتم التوا�صل معه خالل 48 �صاعة 

من قبل ممثلي وزارة ال�صحة، م�صدًدا على اأن تعليمات العزل 

الآخرين،  تتمثل يف وجوب عدم خمالطة  املنزيل،  واحلجر 

منف�صلة،  مياه  دورة  وا�صتخدام  معينة،  غرفة  والعزل يف 

م�صافة  اأكرب  وترك  والقفازات،  الأقنعة  بارتداء  واللتزام 

ممكنة عندما ت�صتدعي ال�صرورة الق�صوى خمالطة الآخرين.

ا يف عدم  اأي�صً تتمثل  التعليمات  اأن  القحطاين  واأو�صح 

م�صاركة الآخرين اأدواتهم املنزلية وال�صخ�صية، مبا يف ذلك 

الأكواب، وال�صحون، واملنا�صف، واملفار�س، واحلر�س على 

تغطية الفم عند ال�صعال، والعط�س مبناديل يتم التخل�س 

منها ب�صكل فوري يف �صلة مهمالت مغلقة، مع اللتزام بغ�صل 

اليدين بانتظام، وتخ�صي�س �صلة مهمالت حمددة للم�صاب، 

والتاأكد من ا�صتخدام اأكيا�س مزدوجة ملنع اأي ت�صرب.

ودعا القحطاين اإىل �صرعة الإبالغ عرب الت�صال بـ 444 

وال�صعال،  كاحلمى،  للمر�س،  اأعرا�س  اأي  ظهور  حال  يف 

و�صيق التنف�س، مع وجوب اإبالغ ال�صلطات ال�صحية بجميع 

ا، قبل اأن  من خالطهم امل�صاب، على اأن يعزلوا اأنف�صهم اأي�صً

يتم التوا�صل معهم لخ�صاعهم للفح�س.

اأكدت ال�صلمان على تعايف 17450 حالة  من جانبها، 

اليوم،  ع�صر  حتى  والعالج  العزل  مراكز  من  وخروجها 

م�صرًيا اإىل اأن 5508 حالت قائمة هي يف و�صع م�صتقر، ول 

تخ�صع لأي عالج، يف مقابل 117 حالة تتلقى العالج، و36 

حالة يف العناية الق�صوى.

الفريق ال�طني للت�صدي لفايرو�س ك�رونا خالل امل�ؤمتر ال�صحفي

البحرين ت�صتعر�ض جتربتها خلدمتهم خالل اجتماع »االإ�صك�ا«:

األًفا من ذوي العزمية يتلق�ن رعاية خا�صة اأثناء اجلائحة  12
الجتماعي،  للرعاية والتاأهيل  امل�صاعد  الوكيل  �صاركت 

ال�صيخة عائ�صة بنت علي اآل خليفة، اأم�س يف اجتماع كبار 

م�صوؤويل الدول العربية املعنيني مبلف مواجهة اآثار جائحة 

يف  الإعاقة  ذوي  الأ�صخا�س  على  )كوفيد-19(  كورونا 

الدول العربية، الذي عقدته جلنة الأمم املتحدة القت�صادية 

الجتماعية لغربي اآ�صيا )الإ�صكوا( عرب الت�صال الإلكرتوين 

املرئي، وذلك بالتعاون مع جامعة الدول العربية، واملنظمة 

العربية لالأ�صخا�س ذوي الإعاقة )ذوي العزمية(، ومب�صاركة 

ممثلني من جامعة الدول العربية، واملبعوث اخلا�س لالأمني 

العام لالأمم املتحدة املعني بالإعاقة.

ويهدف الجتماع اإىل التن�صيق مع ال�صركاء واحلكومات 

كورونا  فريو�س  جائحة  لتداعيات  الت�صدي  حول 

)كوفيد-19(، وتاأثريها على الأ�صخا�س ذوي الإعاقة )ذوي 

العزمية(، والتعرف على املبادرات الوطنية يف هذا ال�صاأن، 

وتوفري من�صة لالطالع على التجارب املختلفة والآليات التي 

ت�صعها الدول حلماية املجتمعات من هذه اجلائحة واآثارها 

الفئة خدمة  والقت�صادية على هذه  والجتماعية  ال�صحية 

لهم ومتكينهم واإدماجهم يف املجتمع.

والتاأهيل  للرعاية  امل�صاعد  الوكيل  وا�صتعر�صت 

الجتماعي خالل الجتماع جهود مملكة البحرين يف رعاية 

ظل  يف  العزمية(  )ذوي  الإعاقة  ذوي  الأ�صخا�س  وحماية 

نحو  عددهم  يبلغ  والذين  العاملية،  ال�صتثنائية  الظروف 

12 األًفا، اإذ ا�صتمرت وزارة العمل والتنمية الجتماعية يف 

تقدمي خدمات �صاملة لهم تتمثل يف �صرف املخ�ص�س املادي 

ا�صتمرار  عن  ف�صالً  �صهرًيا،  دينار   100 بواقع  ال�صهري 

الإعاقة  ذوي  لالأ�صخا�س  والتاأهيل  الرعاية  خدمات  تقدمي 

من جملة من اخلدمات امل�صاندة الأخرى والربامج املتنوعة 

املراكز  خالل  من  وذلك  املذكورة،  للفئة  توفريها  مت  التي 

التاأهيلية احلكومية والأهلية واخلا�صة، وذلك عرب تفعيل 

خدمة التعلم والتدريب عن بعد، بعد تعليق احل�صور فيها 

منذ فرباير املا�صي وحتى منت�صف يونيو اجلاري، حلماية 

الدرو�س  الطالب واحلفاظ على �صحتهم، حيث مت تطبيق 

الإلكرتونية وجل�صات التاأهيل من خالل اأنظمة التعليم عن 

ُبعد.

الإعاقة  ذوي  من  الطالب  عدد  اإجمايل  اأن  واأو�صحت 

امل�صتفيدين من هذه املراكز يبلغ 1562 طالًبا م�صتفيًدا من 6 

مراكز حكومية، و15 من املراكز التاأهيلية الأهلية التي تدار 

�صنوًيا  الوزارة  املدين وتدعمها  املجتمع  منظمات  من خالل 

ا. مببلغ مليون ومائتي األف دينار، و18 مركًزا تاأهيلًيا خا�صً

واأ�صارت ال�صيخة عائ�صة بنت علي اآل خليفة اإىل ا�صتمرار 

ال�صراكة املجتمعية مع املنظمات الأهلية يف ت�صغيل الوحدات 

تدريب  خدمة  تقدمي  يف  وال�صتمرار  الإعاقة  لذوي  املتنقلة 

ال�صياقة لهم بال�صراكة مع الإدارة العامة للمرور يف وزارة 

الداخلية، لفتة اإىل اأن الوزارة م�صتمرة يف البت يف طلبات 

املواطنني يف خدمة خم�ص�س الإعاقة، وخدمة توفري الأجهزة 

هيئة  مع  والتعاون  التن�صيق  عن  ف�صالً  لهم،  واملعينات 

الهوية  بطاقة  لتد�صني  الإلكرتونية  واحلكومة  املعلومات 

الوطنية للمواطن واملدجمة بها نوعية الإعاقة.

وكيل البلديات: 4028 معاملة اإلكرتونية خالل �صهرين 
بوزارة  البلديات  �صوؤون  وكيل  ك�صف 

والتخطيط  البلديات  و�صوؤون  الأ�صغال 

العمراين املهند�س ال�صيخ حممد بن اأحمد اآل 

خليفة عن اإجناز 4028 معاملة اإلكرتونية 

يف »البلديات« منذ حتويل اإجراءات تقدمي 

عدد من خدمات �صوؤون البلديات اإلكرتونياً 

ابتداًء من �صهر اأبريل املا�صي وذلك من خالل 

تد�صني مركز خدمات العمالء اللكرتوين. 

اأكرث  اأنَّ  اإىل  البلديات  وكيل  واأو�صح 

من 20 خدمة بلدية مت حتويلها موؤخراً اإىل 

خدمات اإلكرتونية بعد اأن كان يتطلب من 

املراجعني احل�صور �صخ�صياً ملراكز خدمة 

العمالء التابعة لأمانة العا�صمة والبلديات 

الثالث لتقدمي اأو مراجعة الطلبات املتعلقة 

بهذه اخلدمات. 

اإطار  يف  جاء  ذلك  اأنَّ  اإىل  م�صرياً 

واملقيمني  املواطنني  خلدمة  الوزارة  �صعي 

وامل�صتثمرين يف مملكة البحرين وت�صهيل 

للخدمات  واملراجعة  التقدمي  اإجراءات 

الإلكرتوين  ل  »التحوُّ اأنَّ  مو�صحاً  البلدية، 

مع  يتما�صى  ا�صرتاتيجي  م�صروع  ُيعد 

روؤية مملكة البحرين 2030 ويرتكز على 

-2019 املوقرة  احلكومة  عمل  برنامج 

هات  توُجّ مع  متاماً  يتوافق  كما   ،2022

هيئة املعلومات واحلكومة الإلكرتونية«.

اأنُّه مت حتويل  ال�صيخ حممد  واأو�صح 

على  يتطلب  كان  التي  املعامالت  من  عدد 

مراكز  اإىل  �صخ�صياً  احل�صور  �صاحبها 

خدمات العمالء باأمانة العا�صمة والبلديات 

ميكن  اإلكرتونية  معامالت  اإىل  الثالث 

العمالء  خدمات  مركز  خالل  من  تقدميها 

اإثبات  �صهادة  »تاأتي  وقال:  اللكرتوين، 

ال�صكن يف املرتبة الأوىل من بني اخلدمات 

بواقع 1751 معاملة اإلكرتونية، فيما تاأتي 

احل�صاب  فتح  معاملة  الثانية  املرتبة  يف 

املرتبة  ويف  معاملة،   550 بواقع  البلدي 

التاأمني  ا�صرتجاع  طلبات  جاءت  الثالثة 

بواقع 453 معاملة، يليها طلبات رخ�س 

ثم  ومن  معاملة،   284 بواقع  احلفريات 

�صهادة اإمتام بناء بواقع 250 معاملة«.

وتابع »من منطلق حر�صنا على تطوير 

اخلدمات البلدية فقد قامت الوزارة بو�صع 

خمت�س  تقني  عمل  فريق  وت�صكيل  خطة 

من اإدارة نظم املعلومات بالوزارة لتحويل 

الكرتونية،  خدمات  اإىل  البلدية  اخلدمات 

حيث ا�صتطاع فريق العمل منذ �صهر مار�س 

اإجراءات تقدمي 20 خدمة  املا�صي حتويل 

الإلكرتوين  املوقع  عرب  وتوفريها  بلدية 

املعلومات  نظم  اإدارة  اأنَّ  كما  للوزارة، 

بالوزارة تعمل جاهدة وبالتن�صيق امل�صتمر 

مع هيئة املعلومات واحلكومة الإلكرتونية 

البلدية  اخلدمات  من  املزيد  حتويل  على 

لتكون اإلكرتونية يف امل�صتقبل«.

واأ�صاف »هذه اخلطوة قللت من حاجة 

الأمامية  املكاتب  اإىل  املراجعني  ح�صور 

ا�صتخدام  باإمكانهم  اأ�صبح  اإذ  للبلدية، 

موقع الوزارة الإلكرتوين لتقدمي املعامالت 

متابعة  اإىل  اإ�صافة  الالزمة،  والوثائق 

مت  اإذا  ما  ومعرفة  اإلكرتونياً  طلباتهم 

قبول الطلب اأو رف�صه، اإ�صافة اإىل اإمكانية 

ال�صتف�صار واملتابعة يف حالة الرف�س«.

الفريق  »باأن  حممد  ال�صيخ  واأو�صح 

اإدارة  يف  ممثل  الوزارة  يف  املخت�س 

من  عدد  اأكرب  باإتاحة  قام  املعلومات  نظم 

اللكرتوين  املوقع  طريق  عن  اخلدمات 

اأكرث  اخلا�س بالوزارة والذي ي�صم حالياً 

من 20 خدمة بلدية جرى تنفيذها على عدَّة 

خطوات.

ال�صيخ حممد بن اأحمد

م�صاركة ال�صيخة عائ�صة عرب االت�صال املرئي

احل�����������االت م��������ن   0.29% ت�������ت�������ج�������اوز  ال  وال���������ف��������ي��������ات  ال�������ت�������ع�������ايف  ن���������ص����ب����ة   %  74.66  

وزير الرتبية: 179 مدر�صة

ة  ت�فر برامج للرتبية اخلا�صّ

النعيمي  علي  بن  ماجد  والتعليم  الرتبية  وزير  اأ�صاد 

بالنتائج املميزة وامل�صرفة التي حققتها مملكة البحرين يف 

ال�صادر عن منظمة  التعليم 2020  العاملي لر�صد  التقرير 

الأمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة )اليون�صكو(، والذي 

حمل عنوان )التعليم ال�صامل للجميع: اجلميع بال ا�صتثناء(، 

معرًبا بهذه املنا�صبة عن معاين التقدير والمتنان حل�صرة 

�صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة عاهل البالد 

اآل  املفدى، و�صاحب ال�صمو امللكي الأمري خليفة بن �صلمان 

خليفة رئي�س الوزراء املوقر، و�صاحب ال�صمو امللكي الأمري 

الأعلى  القائد  نائب  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �صلمان 

لون به من  الوزراء، ملا يتف�صّ الأول لرئي�س جمل�س  النائب 

املباركة،  التعليمية  للم�صرية  الدوام  على  وم�صاندة  دعم 

واملتابعة امل�صتمرة من قبل �صمو ال�صيخ حممد بن مبارك اآل 

خليفة نائب رئي�س جمل�س الوزراء رئي�س املجل�س الأعلى 

اأ�صهم يف حتقيق الإجنازات  لتطوير التعليم والتدريب، ما 

التعليمية العديدة على ال�صعيد العاملي.

التقدم  مدى  ير�صد  التقرير  هذا  اأن  الوزير  واأو�صح 

اأهداف  من  الرابع  الهدف  العامل يف حتقيق  لدول  احلا�صل 

التنمية امل�صتدامة، املتمثل يف �صمان التعليم اجليد املن�صف 

وال�صامل للجميع، وتعزيز فر�س التعلم مدى احلياة للجميع، 

وذلك من خالل حتليل البيانات املتعلقة باجلوانب الرتبوية 

والقانونية، مع الرتكيز لهذا العام على مو�صوع دمج ذوي 

الحتياجات اخلا�صة يف التعليم كمظهر من مظاهر الإن�صاف، 

اإذ اأكد التقرير متيز مملكة البحرين يف تطبيق التعليم اجلامع 

اخلا�صة،  الحتياجات  ذوي  من  الطلبة  ورعاية  والدامج 

يف  دجمهم  على  والتعليم  الرتبية  وزارة  بحر�س  منوًها 

الف�صول الدرا�صية العادية وما بذلته من جهود كثرية يف هذا 

ال�صدد، ومن بينها توفري البيئة املالئمة واملرافق والو�صائل 

الوعي  ون�صر  الفئات  تلك  مع  العاملني  وتدريب  امل�صاندة 

اأفراد املجتمع، اإىل جانب الهتمام باجلانب الت�صريعي  بني 

الد�صتور  مواد  يف  الفئات  هذه  حقوق  تكري�س  خالل  من 

البحرين  اأولت  »لطاملا  اأنه  التقرير  يف  ورد  اإذ  والقانون، 

اهتماًما كبرًيا بجميع الفئات ال�صعيفة داخل املجتمع، خا�صًة 

الأ�صخا�س ذوي الحتياجات اخلا�صة، اإذ اإن هذه املجموعات 

متثل جزًءا ل يتجزاأ من املجتمع وتطوره ب�صكل عام«، كما 

اأ�صار الفريق الذي اأعد امللف اخلا�س مبملكة البحرين اإىل اأن 

»وزارة الرتبية والتعليم قد �صعت اإىل ت�صجيل الطالب ذوي 

متييز،  دون  احلكومية  املدار�س  يف  اخلا�صة  الحتياجات 

ودجمهم مع الطالب العاديني«، علًما باأن عدد مدار�س الدمج 

 )82( بلغ  قد   2020/2019 احلايل  الدرا�صي  العام  يف 

للرتبية  برامج  توفر  التي  املدار�س  بلغ عدد  بينما  مدر�صة، 

اخلا�صة )179( مدر�صة يف خمتلف م�صتويات التعليم.

واأ�صاف الوزير اأن التقرير اأ�صار كذلك اإىل جناح مملكة 

الحتياجات  ذوي  من  الطلبة  �صمان ح�صول  البحرين يف 

اخلا�صة على اخلدمات التعليمية الأ�صا�صية، اإذ و�صلت ن�صبة 

املدار�س التي تتوافر فيها بنية حتتية وت�صهيالت تتنا�صب 

املراحل  اإىل 100% يف جميع  الطلبة  اأولئك  احتياجات  مع 

التعليمية.
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اإدارة الأزمة تنبثق من اأ�ضول الإدارة العامة

اأحمد زمان

كلمات لها معنى

بدر عبدامللك
»العم توم« ما زال يبحث عن امل�ضاواة

مع الإ�ضدارات اجلديدة 

لل�ضيخ اأحمد علي حميد

حميد  علي  �أحمد  �ل�شيخ  بف�شيلة  معرفتي 

تعرفت  عندما  �شنة  �أربعني  من  �أكرث  �إىل  تعود 

عليه باملعهد �لديني، حيث كنت حينذ�ك قد نقلت 

لالجتماعيات  كمدر�س  �لديني  باملعهد  للتدري�س 

بعد �أن تخرجت من جامعة بريوت �لعربية، وكان 

وعني  �ل�شريف  �لأزهر  من  تخرج  قد  ف�شيلته 

مدر�ًشا باملعهد �لديني لتدري�س �ملو�د �لدينية من 

فقه وتف�شري وحديث.

ويف �لو�قع �أن �ملعهد �لديني كان حينها ي�شم 

�ملرحوم  �ل�شيخ  ف�شيلة  وهم  �لقامات  من  ثالثة 

�أحمد �ملطوع مدير �ملعهد وف�شيلة �ل�شيخ �ملرحوم 

�أحمد  �ل�شيخ  �هلل وف�شيلة  حممد �شم�س رحمهما 

بال�شحة  و�أمده  عمره  يف  �هلل  �أطال  حميد  علي 

ي�شم  كان  �لديني  �ملعهد  �أن  و�شحيح  و�لعافية.. 

لكنني  �لأفا�شل،  و�ل�شيوخ  �ملدر�شني  من  �لعديد 

خ�ش�شت هوؤلء �ل�شيوخ �لأفا�شل بالذكر و�لثناء 

نعمة  بفقد  �بتالهم  قد  وتعاىل  �شبحانه  �هلل  لأن 

�لب�شرية  بنعمة  عو�شهم  �شبحانه  لكنه  �لب�شر، 

�شاعًر�،  �أديبًا  �ملطوع  �أحمد  �ل�شيخ  فكان  �لنافذة، 

وكان �ل�شيخ حممد �شم�س �إماًما وخطيبًا مفوًها يف 

�أحد جو�مع �ملنطقة، وكان ول يز�ل �ل�شيخ �أحمد 

�لدينية  �لإ�شد�ر�ت  من  للعديد  موؤلًفا  حميد  علي 

�لتي تنفع �لنا�س.. وبالرغم من �إعاقتهم �لب�شرية 

�إل �أنها مل متنعهم من �لدر��شة بالأزهر �ل�شريف 

و�مل�شاهمة يف �خلدمة �لرتبوية بعد تخرجهم من 

�جلامعة.

من  �لرغم  على  ف�شيلته  فاإن  �حلقيقة  ويف 

�أي  �إهد�ئي  على  ي�شر  فاإنه  بع�س،  عن  �بتعادنا 

�إ�شد�ر�ت تدل على �شعة  �إ�شد�ر جديد له، وهي 

�طالعه و�هتمامه �جلم بالنو�حي �لروحية وتعلقه 

بحب �مل�شطفى �شلى �هلل عليه و�شلم، و�آخر هذه 

�أيام من ف�شيلته  قبل  �لتي و�شلتني  �لإ�شد�ر�ت 

»�إحياء �ملنا�شبات �لدينية.. حكمتها وفو�ئدها على 

»ملحات  بعنو�ن  �شغري  وكتيب  �مل�شلم«،  �ملجتمع 

عن �لقر�آن �لكرمي«.

�ملنا�شبات  »�إحياء  وهو  �لأول  �لإ�شد�ر  �أما 

�لدينية.. حكمتها وفو�ئدها على �ملجتمع �مل�شلم«، 

باملولد  و�لأعياد  �ملنا�شبات  هذه  ف�شيلته  فيُعدد 

�لنبوي �ل�شريف وبعثة �لنبي �شلى �هلل عليه و�شلم 

ونزول �لوحي عليه وهجرته من مكة �ملكرمة �إىل 

وليلة  رم�شان  و�شهر  مكة  وفتح  �ملنورة  �ملدينة 

و�لأ�شحى،  �لفطر  وعيدي  عا�شور�ء  ويوم  �لقدر 

وف�شائلها  �ملنا�شبات  هذه  مز�يا  ف�شيلته  ويعدد 

�لعلماء  �آر�ء  يورد  ثم  �لإ�شالمي،  �ملجتمع  على 

يف �إحياء هذه �ملنا�شبات �لدينية، ومنهم �لدكتور 

�لأ�شبق  �لعام  �لأمني  �جلندي  �ل�شحات  حممد 

بالقاهرة  �لإ�شالمية  لل�شوؤون  �لأعلى  للمجل�س 

مل  طاملا  �لدينية  �ملنا�شبات  �إحياء  �أن  يوؤكد  �لذي 

�أمر مباح، وقد  �هلل  ما يخالف �شرع  فيها  يحدث 

قال كثري من �لفقهاء �أن تلك �لحتفالت لو كانت 

�مل�شلمني  تاريخ  يف  �لأحد�ث  وتذ�كر  �هلل  بذكر 

فاإنها تكون مبثابة ربط  �لعرب منها  و��شتخال�س 

ع�شى  و�أجماده  وتاريخه  بالدين  �مل�شلمني  لقلوب 

�أن يكون ذلك و�شيلة لتوحيد �مل�شلمني.

�أما �لإ�شد�ر �لآخر �لذي و�شلني من ف�شيلته 

�لقر�آن  عن  »ملحات  ��شمه  �شغري  كتيب  فهو 

�لكرمي«، ويعدد ف�شيلته فيه �أ�شماء �لقر�آن �لكرمي 

ومنها �لكتاب و�لفرقان و�لذكر و�لنور و�لتنزيل، 

�شاحبه  على  �لكرمي  �لقر�آن  ف�شائل  يعدد  ثم 

ومنها ك�شب �حل�شنات �لكثرية و�لرفعة يف �لدنيا 

يوم  ل�شاحبه  �لكرمي  �لقر�آن  و�شفاعة  و�لآخرة 

�هلل  وير�شى  �لكر�مة  بتاج  قارئه  وُيحلى  �لقيامة 

من  �هلل وخا�شته وي�شبح  �أهل  من  عنه وي�شبح 

خري �لنا�س ويخرجه من �لظلمات �إىل �لنور، ومن 

�لدنيا  يف  ي�شل  فاإنه  �لكرمي  �لقر�آن  حق  �شيع 

ف�شيلته  �أثبته  ذلك  وكل  �لآخرة..  يف  وي�شقى 

بالدليل من �لقر�آن �لكرمي و�ل�شنة �لنبوية �ملطهرة.

حميد  علي  �أحمد  �ل�شيخ  ف�شيلة  يتناول  ثم 

و�آياته  و�شوره  �أجز�ئه  وعدد  �لكرمي  �لقر�آن 

�آية   4475 �ملكية  �لآيات  �أن عدد  وحروفه فيقول 

وعدد �لآيات �ملدنية 1716 �آية وعدد كلمات �لقر�آن 

�لكرمي 77943 كلمة وعدد حروف �لقر�آن �لكرمي 

�شورة   86 �ملكية  �ل�شور  وعدد  حرًفا   323671
�شجد�ت  وعدد  �شورة   28 �ملدنية  �ل�شور  وعدد 

�لتالوة يف �لقر�آن �لكرمي 15 �شجدة.

و�ملز�يا  �جلليلة  بالفو�ئد  مليئان  و�لكتيّبان 

�لعظيمة، ف�شكًر� لف�شيلة �ل�شيخ �أحمد علي حميد 

على هد�ياه �لكرمية.
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جائحة  تطويق  اأجل  من  جهود  من  اليوم  اإن�سان  يبذله  ما  كل  رغم 

الكورونا، اأو الأزمة التي ولدتها، لكن ن�سبة عالية من تلك اجلهود ان�سدت 

وعدد  �سحاياه،  اإ�سابات  اأرقام  يف  والتدقيق  اأخبارها،  متابعة  نحو 

املت�سافني، واأعداد من كانوا يف تعداد ال�سحايا. ثم تطور الأمر بعد ذلك 

التهم -  ال�سراعات، وتبادل  الإن�سان نف�سه ي�ستمتع مبالحقة  فبات ذلك 

ملفتة،  بتفا�سيل  تتناقلها،  راحت  والتي   - الأزمة  تلك  عن  جنمت  التي 

بني  حتى  اأو  الدول،  روؤ�ساء  بني  املختلفة،  الإعالم  موؤ�س�سات  وتروجها 

امل�سوؤولني يف هذه الدولة اأو تلك.

تداعياتها  تزال  ما  التي  القول،  لنا  جاز  اإن  الزوبعة،  تلك  خ�سم  يف 

يف  »عربدتها«  توا�سل  لكنها  لتطويقها.  املبذولة  اجلهود  رغم  تتفاقم، 

املزيد  وراءها  وتاركة  الأرواح،  من  املزيد  حا�سدة  املحاولت،  تلك  قهر 

ال�سعب، حتديد  اأح�سائها كوارث، رمبا من  التي حتمل يف  من اخل�سائر 

م�ساحات الدوائر التي �سوف تر�سمها، ب�سكل مبا�سر او غري مبا�سر. رغم 

تعد  اجلائحة،  حتى  او  الأزمة،  او  الكارثة  هذه  اإن  القول  ذلك ميكن  كل 

الأق�سى على الإن�سان، منذ الك�ساد الكبري الذي اأملَّ به يف نهاية العقد الثالث 

من القرن الع�سرين، واأدى فيما اأدى اإليه اإىل اندلع احلرب الكونية الثانية 

 .1945 العام  قبل  اأوزارها  ت�سع  ومل   ،1939 العام  يف  اندلعت  التي 

وتر�سخ ذلك الك�ساد يف ذاكرة الإن�سان التاريخية التي باتت ت�ستدعيه عند 

كل كارثة تلم بها.

قادت  التي  هي  الكورونا  اأزمة  اأفرزتها  التي  التداعيات  عمق  ولرمبا 

فريو�س  انت�سار  على  الإن�سان  اأطلقها  التي  والنعوت  ال�سفات  تعدد  اإىل 

موا�سفات  فيها  راأوا  واآخرون  اأزمة،  اعتربها  البع�س  »كوفيد-19«. 

لكن  »الكارثة«.  خانة  اإىل و�سعها يف  البع�س  ذهب  »جائحة«، يف حني 

الأزمة هي التعبري الأكرث الت�ساًقا بها، خالل الفرتة التي مرت عليها منذ 

اكت�سافها حتى يومنا هذا. وجعل ذلك الفريو�س املتناهي يف ال�سغر العامل 

يقف �سبه م�سلول غري قادر على الو�سول اإىل ما ميكنه اأن يحد من �سرعة 

انت�ساره، ويقل�س من دائرة اخل�سائر التي ولدها، وعلى اأكرث من �سعيد، 

لي�س القت�سادي �سوى الأبرز بينها.

من الق�سايا التي اأثارتها »اأزمة« الكورونا، هي دفع البع�س منا نحو 

الذي  الطريق  وما  الكلمة،  هذه  جذر  هو  وما  الأزمة،  مفهوم  يف  التفكري 

�سلكته كي ت�سل اإىل قامو�س العامل، ويجري تداولها؟.

لتعبري  �ساملة  اإحاطة  بلعبا�س مبحاولة  الرزاق  عبد  الباحث  ينجح 

تناولت  الأزمة«،  معنى  »ما  عنوان  حملت  له  مطولة  درا�سة  يف  الأزمة 

امل�سطلح من منطلق �سمويل، تطرق اإىل خمتلف جوانبه التاريخية منها، 

والنطاق املعريف الذي تغطيه.

بهم  »اأملَّ«  الذين  بينه هوؤلء  من  والكاتب  منا،  البع�س  يفاجاأ  ورمبا 

العجب اأن العودة اإىل جذور الكلمة التاريخية �سي�سعنا اأمام معنى يبدو 

غريًبا اأمام مفهومنا له، كما يقول موقع »املو�سوعة ال�سيا�سية الإلكرتوين«، 

اأنها وردت يف »اللغة ال�سينية جامعة بني معنيني ا�ستملت عليهما كلمة 

wit-ji فكلمة )wit( تعني اخلطر، وكلمة )ji( تعني الفر�سة التي ميكن 
اأن ن�ستثمرها لدرء اخلطر«.

وهذا يعني اأن لالأزمة بخالف الفكرة التي يحملها الكثريون منا، الذي 

يح�سره يف النطاق ال�سلبي، وجهني الأول منهما �سلبي مبعنى »اخلطر«، 

والآخر اإيجابي يحمل يف طياته فر�سة درء ذلك اخلطر.

ويعطي البع�س هذا التعريف بعًدا لغوًيا مييزه عن ا�ستحداث التعبري 

يف اللغة ال�سينية. ففي اللغة الإغريقية تولد املفهوم من املمار�سة، العملية، 

اإذ اأن »اأول ما ورد م�سطلح الأزمة كان يف علم الطب الإغريقي، حيث كانت 

ُتعرب اأو تدل على اللحظات امل�سريية من تطور املر�س، وبالتايل يتوقف 

عليها �سفاء املري�س اأو موته«.

مييز  ح�سارًيا  بعًدا  املفهومني  تف�سري  يف  الختالف  يك�سف  ولرمبا 

الإغريق عن ال�سينيني. فبينما يرى يف ال�سينيون اأن الأزمة، على الرغم 

القدرات  نطلق  لكي  فر�سة  تعد  وم�سائب  اأخطار  من  حتمله  »ما  مما 

ونوجد  الظروف  �سياغة  لنعيد  ن�ستثمرها  اأن  املمكن  من  التي  الإبداعية 

وي�سعون  املر�س،  وبني  بينها  يربطون  الإغريق  جند  جيدة«،  حلول 

احتمالني للنهايات التي ميكن اأن توؤول لها.

املباغتة،  بعن�سر  الأزمة  اندلع  ارتباط  على  امل�سادر  اإجماع  ورغم 

لكن البع�س ي�سفي عليا ت�سنيف اآخر، حيث يعترب البع�س منها ما تقع 

يحمل  حني  يف  والفي�سانات،  العوا�سف  مثل  الطبيعة  على  م�سوؤوليته 

والجتماعية.  القت�سادية  الأزمات  مثل  الآخر  بع�سها  نف�سه  الإن�سان 

يف  الأزمات  و�سع  حيث  ب�ساطة،  اأ�سد  ت�سنيف  على  البع�س  واقت�سر 

خانتني الأوىل منهما تلك املتكررة، اأو الدورية، والأخرى غري الدورية.

ويذهب يهب البع�س الآخر اإىل ما هو اأبعد من ذلك، حني يعطيها عمًرا 

بـ»مرحلة  تبداأ  به.  اخلا�سة  موا�سفاته  منها  لكل  دورات  حمدًدا مير يف 

امليالد«، قبل اأن تتطور كي ت�سل اإىل »مرحلة النمو والت�ساع«، قبل اأن ترقى 

اإىل »مرحلة الن�سج«، كي تعود بعدها اإىل »مرحلة النح�سار والتقل�س«، 

قبل حتط رحالها يف نهاية الأمر عند »مرحلة الختفاء« والتال�سي.

الإن�سان  �سنع  من  اإن�سانية  حتى  اأو  اأخرى،  طبيعية  ظاهرة  وكاأي 

نف�سه، كانت ردة فعل هذا الأخري، انطالًقا من حر�سه على درء الأخطار 

التي تواجهه، وحر�سه على ا�ستمرار تطوير م�ستوى حياته، والرتقاء به 

نحو الأف�سل، �سارع الإن�سان اإىل و�سع ما ي�سبه النظام، الذي بداأ ب�سيًطا 

يف اإجراءاته، ويقت�سر على ردة الفعل الآنية الباحثة عن درء خطر الأزمة 

والنجاة من ويالتها، قبل اأن يتطور كي ي�سبح مادة تدر�س يف اجلامعات 

واملعاهد التي اأ�سبحت متخ�س�سة فيا اأ�سبح يعرف بعلم »اإدارة الأزمات«، 

الطبيعية منها وتلك التي ولدها الإن�سان ذاته.

ويرجع بع�س املراجع جذور تاأ�سي�س علم اإدارة الأزمات اإىل منت�سف 

ال�ستينات من القرن الع�سرين وذلك ناجت عن »درا�سة قامت بها جامعة 

هارفرد الأمريكية« عن ماهية الأزمة وكيفية احتوائها ومواجهتها. وجتدر 

الإ�سارة اإىل اأن اإدارة الأزمة تنبثق من اأ�سول الإدارة العامة وذلك ملا تقوم 

به الإدارة العامة من دور يف مواجهة الكوارث العامة والطارئة واملفاجئة 

واحلرائق والفي�سانات والزلزل واحلروب التي تقابل املجتمع وتت�سدى 

لها الدولة بكل ما تقدر عليه يف حدود اإمكانياتها املادية والب�سرية.

املجهول،  نحو  كوخه  يغادر  لكي  لقرون طويلة  توم  العم  ا�ستغرق 

ل  وعرة  طرق  اأمامه  كان  الطويلة،  التاريخية  امل�سافة  تلك  يقطع  ولكي 

التاريخية  �ساللته  متتد  توم  فالعم  واحدة،  تكون  باأن  طبيعتها  نخال 

البهائم يف  اأو  البقر  ال�ساخن كما يتم كي جلد  لب�سر مت دمغهم باحلديد 

القاتلة واملوؤملة  النارية  الأختام  احلظائر لكي ل ت�سيع وتختلط، وبتلك 

اأقنانه  �سّيد  فلكل  ملكّيتهم،  تعود  وملن  ملكيتها  على  التعرف  يتم  كان 

ما  لأجداده. ومبثل  ملكيته  تعود  بنف�سه كختم  التي �سنعها  والكلي�سية 

ورث العبد ورقة عبوديته يف تلك الأختام النارية ورث الأعيان والأ�سياد 

يف  املحفوظة  والأوراق  الأختام  تلك  خالل  من  ا  اأي�سً ملكيتهم  ورقة 

يك�سرها  خا�سة  مطرقة  اإىل  حتتاج  باأقفال  املغلقة  اخل�سبية  ال�سناديق 

بتلك  عبوديتهم  �سال�سل  تك�سري  على  يقوون  ل  ولكنهم  اأنف�سهم،  العبيد 

القبول  اخلنوع يف  اأ�سباب  اأحد  والبوؤ�س  الفقر  كان  اأزمنة  ال�سهولة، يف 

برباثن العبودية، فمن مل تكن لديه ما�سية واأر�س للزراعة ميوت جوًعا 

لو هرب يف طرقات و�سحراء �سا�سعة، بل ول يجراأ اأن يخفيه �سخ�س اأو 

جماعة بتلك ال�سهولة التي نعرفها يف يومنا. مل تكن املدينة تنامت لكي 

يهرب لها العبيد، ومل تكن الإقطاعيات �سهل الو�سول لها لكي حتت�سن 

اإقطاعية  اأ�سياد  من  واأعدائهم  عبيد هربوا من خ�سومهم  اأخرى  اإقطاعية 

اأخرى. 

ع�سر  ن�سوء  عملية  �سّهلت  اإذ  خمتلفة،  زمنية  حقبة  يف  ذلك  حدث 

كما  نعتقد،  كما  ارحم  تكن  الإمرباطوريات مل  ولكن  الظاهرة،  تلك  املدن 

اأن احت�سان اإقطاعية اأخرى لعبيد هاربني ل يعني اأنهم �سيح�سلون على 

�سك احلرية والغفران مبجرد اأن تقع اأرجلهم داخل تلك اململكة اجلديدة 

لنبيل اأخر ظل حامال �سوطه ب�سكل ي�سبه ال�سيد الأخر. 

اللغات رمبا اختلفت، الأماكن اأي�سا اختلفت، الثقافات كلها اختلفت، 

ولكن ما ظل واحدا هو ذلك النهج القا�سي من العبودية البغي�سة، التي 

بها جدران  ويغزو  يحطمها  اأن  �سبارتاكو�س  طراز  من  متمرد  على  كان 

اململكة املحظورة، ويحرك من خلفها جي�س جديد من العبيد نحو روما 

املنهارة. هذا احللم نحو احلرية انفجر يف التاريخ كما ينفجر ماء الأر�س، 

وهطل كاملطر الغزيز كما تفعل ال�سماء عندما ترتعد فيها الغيوم غا�سبة. 

فللحرية اأبواب وا�سعة تطل فجاأة وتفتح طريًقا ل يغلق اأبًدا. 

�سفن  تهداأ  مثلما مل  ال�سبارتاكو�سي،  ذلك احلريق  بعد  تهداأ روما  مل 

وراء  فيما  وهي متخر  الأمل  باإيقاع  املرجتفة  اأفريقيا  من  القادمة  العبيد 

اأوروبا  كانت  فقد  اجلديد،  بالعامل  ت�سميته  مت  لعامل  الأطل�سي  املحيط 

الهجرة  كانت  فما  لأبنائه،  يت�سع  يعد  مل  خمتلفا  منوذًجا  القدمية 

اأفريقيا، ولكي ينجح  اإل من  اإل منها ومل تكن الهجرة ال�سوداء  البي�ساء 

اأن  عليهم  كان  هناك،  لهم  ال�سم�س  ح�سارة  بناء  يف  البي�س  املهاجرين 

الهندي  اإن  اكت�سفوا  اإن  بعد  املزارع،  تلك  يف  الأ�سود  الرجل  يرو�سوا 

الأحمر ح�سان ل يقبل التهجني، فقرروا بدلً من ا�ستمالكه تدمريه ب�سرًيا 

بفكرة ت�سفيته ج�سديا واإبادته من الوجود نهائيا. جنحوا بع�س ال�سيء 

باأخر،  كائن  ا�ستبدال  قرروا  ولكنهم  املقيتة،  الإن�سانية  الفل�سفة  تلك  يف 

�سوداء،  بجلدة  �سفراء  وجلدة  جمعدة  بفروة  ناعمة  وفروه  باآلة،  اآلة 

ولكنهم اكت�سفوا، وهذا �سر غباء الرجل الأبي�س يف حينه عن اإن الدماء 

الإن�سانية لونها واحد، وباأن العرق الأزرق والدم الأزرق وهما �سنعته 

القارة الأوروبية عندما كان حلظوة نبالء اأوروبا قيمة ثقافية وح�سارية 

مغلوطة!

ابدي  �سراع  يف  يدخلنا  وجهني  ي�سنع  التاريخي  اخلطاأ  اإن  يحدث 

بالإن�سان  نحتفظ  باأن  ملزمني  كنا  ولكننا  ن�ستهيها.  نكن  مل  ومتاهات 

اجلديد والقادم من قارة اأخرى وكقيمٍة ا�ستبدالية ب�سلعة حملية وب�سّكان 

اأ�سليني. يف عرف التاجر ل يهم �سكل ول نوع ال�سلعة دائًما واإمنا قيمتها 

التبادلية يف ال�سوق، وقد تكون اأقّل من قيمتها الفعلية، فالنا�س من ال�سهل 

غ�سهم دائًما. ا�ستمرت لعبة الرتاكم املايل ببيع الإن�سان ك�سلعة، ومن خالل 

ال�سفن املنهمكة يف الذهاب والإياب بني قارتني يف�سلهما املحيط، كان على 

الروائية الأمريكية هرييت بيت�سر �ستاو اأن تكتب حكاية حقيقية عن كوخ 

العم توم، الذي غادره نحو البيت الأبي�س واىل الأبد، ولكنه بعد ن�سال 

مرير وطويل مع كل اأ�سكال التحديات واملوت والقهر الإن�ساين. ومنذ اأن 

حطم العم توم قيوده وهرب جرًيا كان على الأحفاد انت�سال امل�سعل من 

اأوملبياد البيت الأبي�س، مثلما حملوا جوائز  يده، ملوا�سلة طريقهم نحو 

كربى يف حمافل عدة اأوملبية يف بطولة اجلري، وكاأنهم يرك�سون نحو 

نيل حريتها،  اأجل  الإن�سانية من  لكم كان موؤمل طريق  املفقودة.  احلرية 

التاريخ  ملف  يف  موؤملة  حكاية  اآخر  باأنهم  ال�سود  �سعور  هو  والأعظم 

البغي�س لالإن�سانية. فهل نوا�سل جميًعا ومًعا من اأجل حقوق الإن�سان؟! 

والذي ا�ستغرق وقًتا اأطول بكثري من تلك القيود العظمى يف التاريخ، فقد 

�سجنت احلرية دائًما يف �سجون الأقوياء والأثرياء واملت�سلطني القادرين 

على ممار�سة فن الغواية.

يحدث اأن اخلطاأ التاريخي ي�ضنع وجهني

 يدخلنا يف �ضراع اأبدي ومتاهات مل نكن ن�ضتهيها
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 الملك يهنئ رئيس 
سلوفينيا بذكرى العيد الوطني

 بع��ث حض��رة صاح��ب الجاللة المل��ك حمد بن عيس��ى
آل خليفة عاهل الب��الد المفدى، برقية تهنئة إلى رئيس 
جمهورية سلوفينيا بوروت باهور، وذلك بمناسبة الذكرى 

السنوية للعيد الوطني لبالده.

 الملك يهنئ رئيس 
موزمبيق بذكرى االستقالل

 بع��ث حض��رة صاح��ب الجاللة المل��ك حمد بن عيس��ى
آل خليفة عاهل الب��الد المفدى، برقية تهنئة إلى رئيس 
جمهوري��ة موزمبي��ق فيلي��ب جاس��ينتو نيوس��ي، وذلك 

بمناسبة ذكرى استقالل بالده.

 وزير الخارجية يبحث 
 مع نظيره األذربيجاني 

جهود التصدي لـ»كورونا«

تلق��ى وزي��ر الخارجي��ة د.عبداللطي��ف الزيان��ي، األربع��اء، 
اتصااًل هاتفيًا م��ن وزير خارجية جمهوري��ة أذربيجان إلمار 
محمدي��اروف. وخالل االتصال الهاتف��ي، أعرب الجانبان عن 
اعتزازهم��ا بعالق��ات الصداق��ة الت��ي تجمع بي��ن البحرين 
وجمهوري��ة أذربيج��ان، مؤكدي��ن حرصهما عل��ى االرتقاء 
بمستويات التعاون إلى آفاق أوسع في مختلف المجاالت بما 
يعود بالخير والمنفعة على البلدين والش��عبين الصديقين. 
كما تم اس��تعراض الجهود المبذولة ف��ي التصدي لجائحة 
فيروس كورونا )كوفيد 19(، باإلضافة إلى بحث أبرز القضايا 
والموضوع��ات ذات االهتم��ام المش��ترك على الس��احتين 

اإلقليمية والدولية.

إلمار محمدياروف د.عبداللطيف الزياني

رئيس هيئة األركان يبحث مع الملحق 
العسكري السعودي التعاون المشترك

اس��تقبل رئيس هيئة األركان الفريق الركن ذياب 
النعيم��ي بمكتب��ه في القي��ادة العام��ة األربعاء، 
الملح��ق العس��كري بس��فارة المملك��ة العربي��ة 
السعودية الش��قيقة لدى المملكة العميد الركن 

فه��د الثني��ان.  وخالل اللق��اء رحب رئي��س هيئة 
األركان بالملحق العسكري السعودي، واستعرض 
معه العالق��ات األخوية والتعاون المس��تمر بين 

البلدين الشقيقين في المجال العسكري.

خالص الشكر والتقدير اىل 

 الفريق طبيب الشيخ دمحم بن عبد اهللا آل خليفة 
 رئيـس املجلس األعلــى للصحــــة 

 وسعادة األستاذة فائقة بنت سعيد الصاحل 
 وزيرة الصحة 

 ملشاركهتم يف حفل التخرّج األفرتايض 
 لدفعة العام 2020 لدفعة العام 2020

وأمسى الهتاين لطلبة دفعة العام 2020
 من لكية الطب ولكية المتريض والقبالة 

 ولكية الدراسات العليا واألحباث مبناسبة خترجهم 

 اللكية امللكية للجراحني يف ايرلندا   
جامعة البحرين الطبية  

 سياسيون ومحللون:
ليبيا مقبرة ألحالم قطر وتركيا

بتدخ��الت  سياس��يون  ن��دد 
النظ��ام الترك��ي المدعوم��ة 
من النظ��ام القطري في دولة 
الرخيصة  ومحاوالتهما  ليبيا، 
بزعزعة اس��تقرار دولة عربية 
تابعة  إرهابية  كيان��ات  وزرع 
لجماع��ة اإلخ��وان، وأكدوا أن 
األوه��ام العثماني��ة للرئيس 
التركي أردوغ��ان لن تتحقق، 
وس��تكون ليبيا مقبرة ألحالم 
قطر وتركي��ا. وقالوا إن مصر 
األوه��ام  له��ذه  س��تتصدى 
بدع��م عرب��ي واس��ع لتعزيز 
التي  الليبية  الدولة  اس��تقرار 

تعاني من اإلرهاب.
والمحل��ل  الكات��ب  وق��ال 
السياس��ي عبداهلل الجنيد، إن 
مص��ر دول��ة مركزي��ة ضمن 
فضاءها الجيوسياس��ي، لذلك 
م��ن الطبيعي أن يك��ون لها 
دور ب��ارز وقي��ادي ف��ي إدارة 
االزم��ة الليبي��ة. واضطلع��ت 
مصر بذل��ك سياس��يا وامنيا، 

وسعت عبر تاريخ األزمة على 
للعودة  االطراف  تحفيز جميع 
إل��ى طاول��ة الح��وار وإنه��اء 
الص��راع، الفت��ا إل��ى أن عدم 
اس��تقرار ليبي��ا يض��ر باألمن 

القومي المصري.
 وأضاف: »لذلك من الطبيعي 
ج��دًا ان ُتق��دم عل��ى تحفي��ز 
االطراف بتوجيه انذار بالتدخل 
العس��كري في حال اس��تمرت 
حكوم��ة الوف��اق ف��ي تجاهل 
ما يمثل��ه التدخل التركي في 
ليبي��ا وتأثير ذلك عل��ى آفاق 
االس��تقرار المنشودة من قبل 

جميع دول جوار ليبيا«.
م��ن جانبه��ا أك��دت الكاتبة 
والناق��دة د. انتصار البناء، أن 
الكبرى،  العربية  الدولة  مصر 
كان ه��ذا قدره��ا التاريخ��ي، 
وُفرض عليها كافة الخيارات. 

وقالت إن الحفاظ على األمن 
القوم��ي المص��ري هو حفاظ 
على األم��ن القوم��ي العربي 
المهم��ة  وه��ذه  بالكام��ل. 
تحملتها مصر في مس��يرتها 
منذ فج��ر التاري��خ. وفي هذه 
المرحل��ة تواج��ه كافة حدود 
القط��ر المص��ري تهدي��دات 
لم يس��بق لها مثي��ل. فجميع 
وكل  مش��تعلة.  الجبه��ات 
تحاول  المتطرفة  الجماع��ات 
م��ن خاللها،  اخت��راق مص��ر 
الفتة إل��ى أن الجبهة الليبية 
تبدو أش��د الجبهات اش��تعاال 
وخط��ورة، لس��ببين: أولهم��ا 
المس��تعرة  الح��رب  طبيع��ة 
نوعي��ة  وثانيهم��ا  فيه��ا. 
التدخالت األجنبية التي تعبث 

باألرض الليبية.
وقالت إن التدخل العس��كري 
الترك��ي العلني والس��افر في 
الح��رب الليبي��ة ه��و انحي��از 
حزب��ي لط��رف ض��د آخ��ر في 
األزمة الليبية. ويعتبر اختراقا 
للش��أن الليب��ي، م��ن أخط��ر 
أبع��اده أنه يه��دد أمن مصر 

بشكل مباشر. 
وأوضحت البناء ما يسعى إليه 
الطموح  إن  قائل��ة  أردوغ��ان 
الترك��ي ف��ي ع��ودة الزعامة 
التركي��ة العثمانية للمنطقة 
اله��دف منه تقوي��ض الدول 
والحل��ول  الكب��رى  العربي��ة 
محله��ا، خصوص��ا في حس��م 

واالنتصار  المشتعلة  األزمات 
الموالية  المسلحة  للجماعات 
لتركي��ا التي تن��درج جميعها 
الدولي  التنظي��م  عباءة  تحت 
ال��ذي  المس��لمين  لإلخ��وان 

ترعاه تركيا.
وش��ددت عل��ى أحقي��ة مصر 
الت��ي  التدابي��ر  ب��أن تتخ��ذ 
تحمي أمن حدودها وتضمن 
وواج��ب  أراضيه��ا،  وح��دة 
خلفها  باالصطف��اف  الع��رب 
ومس��اندتها أم��ام أي خط��ر 
األمي��ال  آالف  م��ن  يزح��ف 
ليتموض��ع قربه��ا ويؤس��س 
جيوب��ا تعم��ل عل��ى زعزع��ة 

استقرارها.
وأش��ارت إل��ى أن مص��ر ق��د 
ساندت العرب طوال تاريخها 
العري��ق ف��ي األمن والس��لم 
ل��م  والقل��ق. كم��ا  والح��رب 
تدخر جهدا وال عونا إلخوانها 
الع��رب وقدمت الم��ال والدم 
والعمال  واألطب��اء  والعلم��اء 
ولذلك تستحق أال نبخل عليها 

اليوم بالدعم والتأييد.
ونبه رئيس الهيئة المركزية 
الوح��دة  لتجم��ع  الس��ابق 
الحويحي،  عب��داهلل  الوطني��ة 
إل��ى أن األمن القومي العربي 
أم��ن واحد ال يتج��زأ وأن أمن 
مصر هو جزء أصيل من األمن 
القومي العربي، وما يقوم به 
الترك��ي بالتدخل في  النظام 
اإلخواني  النظ��ام  ودعم  ليبيا 
مرتزقت��ه  وإرس��ال  هن��اك 
اإلرهابيي��ن إلى ليبي��ا ما هو 
إلقام��ة  أردوغان��ي  حل��م  إال 
أرض  على  العثمانية  الخالفة 
ليبي��ا العربية مس��تغال حالة 
الضعف التي تعيشها الدولة.

التوج��ه  ه��ذا  أن  وأوض��ح 
م��ن  دعم��ا  يلق��ى  الترك��ي 
جماع��ة اإلخ��وان اإلرهابي��ة، 
بع��د أن فش��لت تركي��ا ف��ي 
الس��يطرة على مص��ر، وقيام 
وإس��قاط  يوني��ة،   30 ث��ورة 
الرئيس عبدالفتاح السيس��ي 
لمشروعها مع جماعة اإلخوان 

اإلرهابية.
وأك��د أن ما يحدث ف��ي ليبيا 
هدفه تهديد الجبهة الغربية 
لمصر وزعزعة االستقرار فيها 
مسلحة  إرهابية  بميليش��يات 
عم��دت إل��ى ش��ن هجم��ات 

إرهابية عل��ى كافة األصعدة 
والجه��ات س��واء ف��ي الغرب 
ناحي��ة ليبي��ا أو ف��ي الش��رق 

بشبه جزيرة سيناء.
وق��ال إن م��ا تقوم ب��ه مصر 
لحماي��ة حدوده��ا ه��و ح��ق 
مش��روع، ويج��ب عل��ى الدول 
الح��ق  ه��ذا  دع��م  العربي��ة 
ال��ذي يضمن اس��تقرار مصر 
وأمنها، وع��ودة ليبيا للحضن 
العرب��ي، ويأتي ضم��ن إطار 
الواجب القوم��ي لحماية أمن 
ال��ذي يتهدده  العربية  األمة 
النظ��ام الترك��ي م��ن جانب 
وإي��ران من جان��ب آخر. وندد 
رئي��س االتحاد الح��ر لنقابات 
عمال البحرين يعقوب يوسف 
بالمحاوالت الرخيصة لزعزعة 
أم��ن مص��ر قل��ب العروب��ة، 
الترك��ي  النظ��ام  ومح��اوالت 
بتقس��يم دولة ليبيا الشقيقة 
وإح��داث ش��رخ ف��ي القومية 
العربي��ة، بدعم م��ن جماعة 
أرادت  التي  اإلرهابية  اإلخوان 
في الس��ابق تحويل مصر إلى 
بؤرة للكيانات اإلرهابية، لكن 
الرئيس عبدالفتاح السيس��ي 
كان له��م بالمرص��اد وأنق��ذ 
مص��ر واألم��ة العربي��ة م��ن 

شرور هذه الجماعة.
س��تكون  ليبي��ا  أن  وأك��د 
وأوه��ام قطر  لتركيا  مقب��رة 
التي  اإلرهابي��ة  والجماع��ات 
تمولها بالسيطرة على الدول 
العربي��ة، وس��تعود ليبيا إلى 
محيطه��ا العرب��ي ف��ي أقرب 
وقت ممك��ن، عبر دعم عربي 
ش��امل لمواق��ف مص��ر حيال 
هذا المخطط الذي يحاول كال 
واألمير  الترك��ي  الرئيس  من 
القطري تمري��ره في مفاصل 

دولة ليبيا العربية الشقيقة.
وق��ال إن مص��ر دوم��ا كانت 
العمال��ي  للنض��ال  داعم��ا 
وصاحب��ة تاريخ م��ن النضال 
عل��ى  للحف��اظ  المش��رف 
مق��درات األم��ة العربية، وال 
زالت تقف ض��د أطماع كثيرة 
س��واء م��ن الش��رق أو الغرب 
وحتى الجنوب، لكنها ستبقى 
دوما في حفظ اهلل، ولن يقبل 
أي عربي مس��لم حر أن تصاب 
مص��ر بس��وء ألنه��ا الحصن 

الحصين لألمة العربية.

الملك يبعث برقية تهنئة إلى الرئيس الروسي
 بع��ث حض��رة صاح��ب الجالل��ة المل��ك حمد بن عيس��ى

آل خليفة عاهل البالد المف��دى برقية تهنئة إلى الرئيس 
فالديمي��ر بوتي��ن رئي��س جمهوري��ة روس��يا االتحادي�ة 
الصديقة وذلك بمناس��بة الذكرى ال��� 75 النتصار الحلفاء 
في الحرب العالمية الثانية وانتصار االتحاد السوفيتي في 

الحرب الوطنية العظمى.
وق��د أع��رب جاللة المل��ك المفدى في البرقي��ة عن أطيب 
وخالص تهانيه للرئيس الروس��ي بهذه المناسبة متمنيًا 
لروس��يا الصديقة دوام التقدم والرفعة واالزدهار في ظل 

قيادة فخامته الحكيمة.
وأش��اد جاللته بعم��ق العالقات الطيبة الت��ي تربط بين 
البلدين والشعبين الصديقين وما تشهده من تطور ونمو.
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 وزير المالية: الحفاظ على العمالة 
الوطنية وإسناد القطاعات األكثر تأثرًا

     دراسة كافة السيناريوهات ووضعها محل التنفيذ عند الحاجة
أكد وزير المالية واالقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن 
خليف��ة آل خليفة، أن أولويات التعام��ل مع التحديات 
االقتصادية هي الحفاظ على العمالة الوطنية، وإسناد 
القطاع��ات االقتصادي��ة األكث��ر تأثرًا م��ن تداعيات 

فيروس كورونا )كوفيد 19(.
وأش��ار إلى من األوليات أيضًا، وضع المملكة بالموقع 
األنس��ب لالس��تفادة من التعافي االقتصادي في ظل 
ما ش��هدته المالية العامة من انخفاض في اإليرادات 
العام��ة، والزيادة في عجز الميزاني��ة العامة والزيادة 

في الحاجات التمويلية.
ج��اء ذلك خ��الل االجتماع ال��ذي عقد أم��س عن بعد 
في إطار اس��تمرار التنس��يق والتعاون المشترك بين 
الفري��ق  التنفيذي��ة والتش��ريعية بي��ن  الس��لطتين 
الحكومي متمثاًل في وزير المالية واالقتصاد الوطني، 
ووزي��ر العمل والتنمي��ة االجتماعية جمي��ل حميدان، 
ووزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، 
ووزي��ر الصناعة والتجارة والس��ياحة زاي��د الزياني مع 
رئيسي وأعضاء اللجنة المالية واالقتصادية بمجلسي 
المس��تجدات  أب��رز  الس��تعراض  والن��واب  الش��ورى 
والمب��ادرات المالي��ة واالقتصادي��ة لمواجه��ة اآلثار 
االقتصادية الناتجة جراء تداعيات كورونا )كوفيد 19(.

وأكد الوزير، على مواصلة التنسيق والتعاون المشترك 
بين السلطتين التنفيذية والتشريعية من أجل تحقيق 
التطلعات المنش��ودة للحد من آثار وتداعيات فيروس 
كورون��ا )كوفيد 19( عل��ى االقتصاد تحقيق��ًا للتنمية 

المستدامة بما يصب في صالح الوطن والمواطن.
ون��وه بأهمية تكات��ف الجميع والعمل ب��روح الفريق 
الواح��د لتخطي المرحل��ة المقبلة بكل نج��اح تنفيذًا 
ل��رؤى حضرة صاح��ب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى 
آل خليف��ة عاه��ل البالد المف��دى، ومواصل��ًة لقرارات 
الحكومة برئاس��ة صاحب السمو الملكي األمير خليفة 
بن س��لمان آل خليف��ة رئيس ال��وزراء، ودعمًا للجهود 
الوطنية بقيادة صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان 
بن حم��د آل خليفة ول��ي العهد نائ��ب القائد األعلى 

النائب األول لرئيس مجلس الوزراء.
وقال، إن البحرين تعمل وفق منهجية مستمرة قائمة 
على دراسة كافة السيناريوهات ووضعها محل التنفيذ 
متى م��ا اقتض��ت الحاجة ضم��ن خطوات اس��تباقية 
وإجراءات ش��املة تعمل قدر المس��تطاع على تخفيف 
اآلث��ار االقتصادي��ة لجائحة كورونا )كوفي��د 19( على 
االقتص��اد العالمي بأكمل��ه، متطرقًا إل��ى المبادرات 
المختلف��ة الت��ي اتخذتها الحكومة ضم��ن اإلجراءات 
االحترازية االس��تباقية والت��ي كان لها الدور البارز في 

دعم االقتصاد الوطني.
وأض��اف أنه في ظل الظ��روف الراهنة لفيروس كورونا 
)كوفيد 19(، س��يتم توجي��ه كافة المبادرات إلس��ناد 

القطاع��ات االقتصادية األكث��ر تضررًا م��ن تداعيات 
الجائح��ة تعزي��زًا لالس��تقرار االقتصادي واس��تمرارًا 
لمس��اعي االستدامة المالية بما يسهم في دفع عجلة 

التنمية االقتصادية.
ونوه بأن مس��اعي التصدي لفي��روس كورونا )كوفيد 
المواط��ن  البحري��ن وضع��ت لصح��ة وس��المة   )19
واستقرار وضعه االقتصادي أولوية قصوى، وعليه تم 
وضع الخطط والمب��ادرات المختلفة لتحقيق األهداف 
المنش��ودة للحزم��ة المالي��ة واالقتصادي��ة التي تم 
إطالقه��ا تنفيذًا للتوجيهات الملكية الس��امية بقيمة 

4.3 مليار دينار.
المالي��ة  الحزم��ة  مب��ادرات  تفاصي��ل  واس��تعرض 
واالقتصادي��ة التي بلغ��ت 32.2% من حج��م اقتصاد 
الحرك��ة  عل��ى  اإليجابي��ة  وانعكاس��اتها  البحري��ن 
االقتصادية في ش��هر ماي��و في الس��حب النقدي من 
المص��ارف، والمبيع��ات عند نق��اط البي��ع، والواردات 

والصادرات.
وأوضح الشيخ سلمان بن خليفة، أن االستمرار في ضخ 
الس��يولة في االقتص��اد الوطني س��اهم في مضاعفة 
حجم صندوق السيولة من 100 مليون ليصل إلى 200 
مليون دين��ار، إلى جانب إعادة توجي��ه برامج صندوق 
العم��ل »تمكين« لدعم الش��ركات المتأثرة »برنامج 
دع��م اس��تمرارية األعم��ال« بم��ا يدعم اس��تمرارية 
الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة واألفراد 

ويسهم في نمو القطاع الخاص بالمملكة.
وأكد مواصلة تنفيذ هذه المبادرات لتحقيق التطلعات 
المنش��ودة، مؤكدًا أن العمل والتعاون المشترك بين 

الس��لطتين التنفيذي��ة والتش��ريعية هدف��ه مصلحة 
الوط��ن والمواط��ن في المق��ام األول، وه��و ما نعول 
عليه دوم��ًا لتحقيق المزيد من المش��اريع واإلنجازات 
التي تصب ف��ي صالح الجميع وتدع��م مواصلة النمو 

االقتصادي للمملكة.
 من جانب��ه، أكد وزير العمل والتنمية االجتماعية، أن 
الحزمة المالية واالقتصادية وما تتضمنه من مبادرات 
تعك��س حرص الحكوم��ة واهتمامه��ا بالمواطن من 
خالل االس��تثمار في��ه ووضعه نصب عينه��ا في كافة 
خططها ومبادراتها المتنوعة حيث تم توسعة نطاق 
الحزمة لتسهم في إسناد القطاعات األكثر تضررًا جراء 
تداعي��ات فيروس كورونا )كوفيد 19( وهو ما تس��عى 

إليه الحكومة لدعم اقتصادها الوطني.
م��ن جهت��ه، أع��رب وزير ش��ؤون مجلس��ي الش��ورى 

والنواب غانم البوعينين عن ش��كره وتقديره لرئيسي 
مجلسي الش��ورى والنواب وأعضاء السلطة التشريعية 
عل��ى م��ا يبدونه م��ن اهتم��ام وتعاون مس��تمر مع 
الس��لطة التنفيذية ف��ي مختلف المج��االت بما يصب 
في صالح الوطن والمواطنين، مش��يدًا بالتعاون الذي 
تبديه الس��لطتان وجعلها المواط��ن أولوية في كافة 

مساعيها.
فيم��ا ق��ال وزي��ر الصناع��ة والتج��ارة والس��ياحة، إن 
المبادرات في القطاعين التجاري والصناعي مس��تمرة 
لتج��اوز كافة التحديات بالتعاون المش��ترك مع غرفة 
تج��ارة وصناعة البحري��ن والجه��ات ذات العالقة بما 
يس��هم في دفع عجلة التنمية االقتصادية ونمو كافة 
القطاعات واس��تعادتها لحيويتها ونشاطها بما يعزز 

دورها في نماء وازدهار البحرين.

السلوم: وعد حكومي بحزمة مالية للقطاعات األكثر تضررًا
حسن الستري

المالي��ة  الش��ؤون  لجن��ة  رئي��س  أك��د 
أحم��د  الن��واب  بمجل��س  واالقتصادي��ة 
الس��لوم أن الحكومة وعدت بحزمة مالية 
للقطاعات األكثر تضررا من أزمة فيروس 

كورونا »كوفيد19«.
وبين أن التحدي��ات التي تواجه الحكومة 
تمثلت في توق��ف برنامج التوازن المالي 
وزيادة العجز وقلة اإليرادات، مما أثر سلبًا 
عل��ى الموازنة العامة، مفي��دًا أن األرقام 

سيتم اإلعالن عنها خالل الشهر القادم.
وأوض��ح ل�»الوط��ن«، أن الحكوم��ة أكدت 
ضرورة الحفاظ على العمالة الوطنية في 

القط��اع الخاص ودع��م القطاعات األكثر 
تض��ررًا، مش��يرًا إل��ى أن الحكومة ذكرت 
أنه يتم دراس��ة األنس��ب لتكون البحرين 

جاهزة لجذب االستثمار.
وقال »اجتمعت اللجنتين المالية النيابية 
والشورية مع الحكومة لالطالع على الوضع 
الع��ام وتقييم الوضع االقتصادي والمالي 
والصحي ج��راء جائحة كورون��ا، وكيف تم 
تنفيذ الحزمة الس��ابقة، وذكرت الحكومة 
أن بع��ض القطاع��ات ربحت م��ن األزمة، 
واألخرى اس��تفادت من الحزمة اس��تفادة 
كبي��رًا، وأهمه��ا الس��حوبات النقدية في 

المص��ارف وال��واردات وزي��ادة المبيعات، 
وهذه مؤش��رات إيجابية، وقطاع ثالث لم 
يس��تفد من الحزمة االقتصادي��ة وال زال 

يريد الدعم«.
وأض��اف: »قدمن��ا مرئياتن��ا آللي��ة دعم 
ووع��دت  تض��ررًا،  األكث��ر  القطاع��ات 
الحكومة بدراس��تها، مؤكدة أنه س��يتم 
دعم القطاعات األكث��ر تضررًا كالمطاعم 
والصالونات، وأن يت��م التركيز عليها في 
المرحلة المقبلة، وقد لفتت الحكومة إلى 

أن الدعم سيتم سحبه بشكل تدريجي«.
م��ن جانب��ه، قال رئي��س لجنة الش��ؤون 

المالي��ة واالقتصادي��ة بمجلس الش��ورى 
الس��ابقة  »الحزم��ة  المس��قطي:  خال��د 
ش��ابها االس��تعجال، ألن الحجم الحقيقي 
لالزمة ل��م يتضح بعد، أم��ا اآلن فالوضع 
تغي��ر، ونح��ن بمجل��س الش��ورى يهمنا 
الحف��اظ عل��ى العمال��ة البحريني��ة ف��ي 
المؤسس��ات الوطني��ة، ونض��ع ثقتنا في 
اللجنة التنس��يقية برئاسة صاحب السمو 
الملكي األمير س��لمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهد النائ��ب األول لرئيس مجلس 
ال��وزراء، فهم أكث��ر إلمامًا من��ا بالوضع، 

أحمد السلوم وسنوافيهم بمرئياتنا ومالحظاتنا.

الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة

 وضع المملكة بالموقع األنسب 
لالستفادة من التعافي االقتصادي

 وزير العمل: إسناد القطاعات
األكثر تضررًا جراء تداعيات »كورونا«

 الزياني: استمرار المبادرات في
»التجاري والصناعي« لتجاوز التحديات

 النعيمي: الشارع العربي والخليجي 
يدعمان مصر من أجل األمن القومي العربي

أكد نائ��ب رئيس لجنة الش��ؤون التش��ريعية 
والقانوني��ة بمجل��س النواب د. عل��ي النعيمي 
أن الدعم العربي الكبي��ر من المملكة العربية 
الس��عودية ومملك��ة البحرين ودول��ة اإلمارات 
المتح��دة وغيرها من مختلف البل��دان العربية 
والعالمي��ة لموقف جمهورية مصر العربية في 
حماية وتأمي��ن حدودها الغربية، والمس��اعي 
المخلصة لرئيس عبدالفتاح السيسي للتوصل 
إلى اتفاق لوقف إطالق الن��ار في ليبيا والعودة 
إل��ى المس��ار السياس��ي مؤش��ر واض��ح عل��ى 
االصطف��اف العربي والعالمي لموقف مصر إزاء 

القضية الليبية. 
لوح��دة  الداع��م  المص��ري  بالموق��ف  وأش��اد 
واس��تقرار ليبيا، قائاًل إن التاريخ سيظل شاهدًا 
على دور مصر الكبير تجاه دولة ليبيا الشقيقة، 
منوه��ًا ب��أن مص��ر بثقله��ا ودوره��ا العرب��ي 

واإلقليم��ي ق��ادرة على ح��ل قضاي��ا المنطقة 
العربية، دون التدخالت الخارجية في الش��ؤون 
الداخلية للدول العربية وبما تقتضيه المصالح 

العربية في قضاياها السياسية والشعبية. 

وأك��د أن موقف البحرين داعم ومس��اند لمصر 
دائمًا ف��ي مواجهة أي تهدي��دات تمس أمنها 
واس��تقرارها، الفت��ًا أن البحرين ومص��ر تاريخ 
طويل م��ن العالقات األخوية المش��تركة على 
كاف��ة المس��تويات ويرتبط��ان بمصي��ر عربي 
مش��ترك ووحدة وإرادة ثابتة أم��اًل في تحقيق 
وحدة عربي��ة خالصة للتصدي لكافة التحديات 

العالمية في مختلف الظروف والمواقف. 
وش��دد على أن الشارع العربي وخاصة الخليجي 
يدع��م مص��ر بقوة م��ن أج��ل األم��ن القومي 
العربي، وأن الجميع يتفهم وبشكل دقيق تلك 
المخاوف الت��ي تحدث عنها الرئيس السيس��ي 
في خطابه تجاه التدخالت المباش��رة في أرض 
عربي��ة، موضحًا أن مصر هي ركيزة االس��تقرار 
في الوطن العربي بتاريخها العميق ومحيطيها 

اإلقليمي والدولي.

 د. علي النعيمي

وفاة مواطنين بـ»كورونا« 
و508 إصابات جديدة

أعلن��ت وزارة الصحة »وفاة حال��ة قائمة لفيروس كورونا 
)كوفي��د 19( لمواط��ن يبل��غ من العم��ر 75 عام��ًا، كما 
س��جلت حالة وفاة لمواطنة 83 عامًا أمس األربعاء، فيما 
أعرب��ت الوزارة عن خال��ص تعازيها ألس��رتي الفقيدين 
وكافة أهلهما وأقاربهما«، ليرتفع عدد حاالت الوفاة إلى 
69 حال��ة. وذكرت الوزارة مس��اء أمس في حس��ابها على 
»تويتر«، أن »الفحوص التي بلغ عددها 8735، األربعاء، 
24 يونيو، أظهرت تسجيل 508 حاالت قائمة جديدة منها 
317 حال��ة لعمالة وافدة، و189 حالة لمخالطين لحاالت 
قائمة وحالت��ان قادمتان من الخ��ارج، كما تعافت 527 
حالة إضافية ليصل الع��دد اإلجمالي للحاالت المتعافية 
إلى 17977«. وأوضحت أن »ع��دد الحاالت القائمة التي 
يتطلب وضعها الصحي تلقي العالج بلغ 162 حالة، منها 
38 حالة تحت العناي��ة، في حين أن 5487 حالة وضعها 
مس��تقر من العدد اإلجمالي للح��االت القائمة الذي بلغ 
5525 حالة قائمة«. وأجرت الوزارة 502763 فحصًا طبيًا.



كشفت استشارية األمراض المعدية واألمراض 
الباطنية بمجمع السلمانية الطبي عضو الفريق 
الطبي للتصدي لفيروس كورونا )كوفيد-19( د. 
جميلة الس��لمان أن ثلث السكان تم فحصهم، 
منوهًة أن إجمالي الفحوصات المختبرية وصل 
إلى أكثر من 494 أل��ف فحص مختبري، وقالت 
إن وزارة الصح��ة تواصل توس��يع نطاق وأعداد 
الفحوص��ات اليومية للوص��ول المبكر للحاالت 
القائمة، حيث أن سرعة الوصول لهذه الحاالت 
يسهم في س��رعة العمل على عالج من يحتاج 
منه��ا للعالج بما يس��هم بالتعاف��ي في وقت 

أسرع.
وأوضحت د. جميلة أن دواء »ديكس��ا ميتازون« 
الذي أعلنت منظمة الصحة العالمية عن نجاحه 
في ع��الج الح��االت الحرجة للفي��روس وتقليل 
نس��بة الوفيات، أنه نوع م��ن األدوية القديمة 
التي تعالج االلتهابات بصورة عامة في الجسم 
ويستخدم في زراعة األعضاء والربو والحساسية 
واألمراض الجلدية ويتم أخذه عن طريق الحقن 
أو الفم وكذلك االستنشاق لمرضى الربو، لكن 
الدراسة التي أجريت في بريطانيا بجرعة معينة 

لمدة 10 أيام، لقياس والتأكد من االستجابة.
وأشارت إلى أن الخاضعين لتجربة الدواء كانوا 
2000 حال��ة بينما ل��م يخضع��وا 4 آالف حالة 
أخ��رى، ولوح��ظ أن المرضى مم��ن يخضعون 
للعناية المركزة والمحتاجين لألوكس��جين قد 
قل��ت الوفي��ات لديه��م بنس��بة 30%، ومن لم 
يحتاجوا لجهاز التنفس قلت 20% ولم يتأثر به 

الحاالت األخرى.
وأك��دت أن النتائ��ج كان��ت مبش��رة وتنص��ح 
باستخدامه، ولكونه متوفر في البحرين وتوجد 
خبرة طويلة الستخدام هذا الدواء، فقد شرعت 
للبروتوك��ول  الصح��ة باس��تخدامه وس��يضم 

العالجي لمملكة البحرين.

واستعرضت الس��لمان الوضع الصحي للحاالت 
القائم��ة بفي��روس كورونا )كوفي��د 19(، حيث 
وصل��ت ع��دد الح��االت القائمة الت��ي يتطلب 
وضعها الصحي تلقي العالج 117حالة قائمة، 
منه��ا 36 حالة تح��ت العناية، كم��ا أن 5508 
ح��االت وضعها مس��تقر من الع��دد اإلجمالي 
للحاالت القائمة ال��ذي بلغ 5544 حالة قائمة، 
في حين تم تعافي 17450 حالة وخروجها من 
مراكز العزل والعالج. ونوهت السلمان بضرورة 
مواصل��ة االلتزام بمعايي��ر التباعد االجتماعي 
وتجنب التجمع��ات العائلي��ة، وإلزامية ارتداء 
الكمامات خارج المنزل في كل األماكن واألوقات 
ما عدا أثناء قيادة السيارة، وارتدائها أيضًا عند 
ممارس��ة رياضة المش��ي واس��تثناء الرياضات 
الت��ي تتطلب جه��ًدا بدنًيا ش��ديًدا مثل الجري 

والسباحة وركوب الدراجات الهوائية.
 وأضافت أنه من المه��م ارتداء الكمامات عند 
مقابلة أشخاص لديهم أمراض وظروف صحية 
كامنة أو من كبار السن المعرضين أكثر للخطر 
داخ��ل إط��ار األس��رة الواحدة، مؤك��دة ضرورة 
االس��تمرار في االلتزام بغس��ل اليدي��ن بالماء 
والصابون جيدًا بش��كل دوري، مع الحرص على 

استخدام معقم اليدين.
 وأش��ارت إلى أهمية تنظيف األس��طح واألشياء 
التي يتم اس��تخدامها بشكل متكرر وتعقيمها 
جيدًا بصورة دورية، وتغطية الفم عند السعال، 
والتخلص من المناديل المستخدمة بالطريقة 
الصحيحة، وتجنب لمس أي ش��خص يعاني من 
الحمى أو الس��عال، وفي ح��ال ظهرت األعراض 
على أي ش��خص عليه االتصال على 444 واتباع 
التعليمات التي سوف تعطى إليه، مشددة على 
ع��دم التهاون بالقرارات الص��ادرة من الجهات 

المعنية من أجل حفظ صحة وسالمة الجميع.
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 »الفريق الوطني«: تنسيق لحجز لقاح 
»أوكسفورد« وسنكون سباقين الستيراده

     ضم دواء »ديكساميتازون« للبروتكول العالجي 
أيمن شكل

أعل��ن الفريق الوطن��ي للتصدي 
)كوفيد-19(  لفي��روس كورون��ا 
أن البحرين لديها تنس��يق لحجز 
كمي��ة كبيرة م��ن اللق��اح الذي 
أعلن��ت عنه جامعة أوكس��فورد، 
مؤكدي��ن أن المملكة س��تكون 
اللق��اح  اس��تيراد  ف��ي  س��باقة 
المتوقع طرحه في شهر سبتمبر 
المقبل إذا ما أثبت نجاعته، كما 
كش��فوا ع��ن اس��تخدام الصحة 
ل��دواء ديكس��اميتازون في عالج 

الح��االت المتقدم��ة، وس��يضم 
للبروتوك��ول العالج��ي لمملكة 
البحرين. وش��دد الفريق الوطني 
خ��الل المؤتمر الصحف��ي الذي 
عقده ظهر أم��س في مركز ولي 
العهد للبحوث الطبية والتدريب 
للحديث  العسكري  بالمستشفى 

ع��ن آخ��ر مس��تجدات في��روس 
صح��ة  أولوي��ة  عل��ى  كورون��ا، 
وس��المة العاملين في الصفوف 
الطبية  الطواقم  األولى وجمي��ع 
لدى وزارة الصحة، مؤكدين على 
أن الحياة س��تعود لطبيعتها إذا 

تحسنت الظروف.

 عودة الحياة لطبيعتها 
عند تحسن الظروف

السلمان: فحص ثلث سكان البحرين

 البحرين تقترح إبراز الجهود العربية 
في مواجهة »كورونا« إخباريًا

أك��د الوكي��ل المس��اعد لش��ؤون 
عب��داهلل  والتلفزي��ون  لإلذاع��ة 
الدوس��ري، أن البحري��ن تقدم��ت 
بمقت��رح إلب��راز جه��ود وإجراءات 
الدول العربية في مواجهة جائحة 
»كوفي��د19«،  كورون��ا  في��روس 
وصور وأشكال الدعم التي ساعدت 
عل��ى التخفيف م��ن تداعيات هذه 
المقت��رح،  ويتضم��ن  الجائح��ة. 
مش��اركة الرس��ائل اإلعالمية في 
الحقائ��ب اإلخباري��ة الت��ي تربط 
الدول العربي��ة ولالتحاد األوروبي 
والش��بكات  األس��يوي  واالتح��اد 
اإلخباري��ة المش��تركة ف��ي اتحاد 

إذاعات الدول العربية.
ج��اء ذل��ك، خ��الل مش��اركته عبر 
ف��ي  أم��س،  المرئ��ي  االتص��ال 
اجتم��اع المجل��س التنفي��ذي في 
دورت��ه ال���103 التح��اد إذاع��ات 

.»ASBU« الدول العربية
وت��م خ��الل االجتم��اع، تنش��يط 
التع��اون اإلعالم��ي م��ع مختل��ف 

ال��دول األعض��اء باالتح��اد، حيث 
أثن��ى المش��اركون على م��ا تقوم 
به ال��دول األعضاء م��ن مبادرات 
إعالمي��ة للحد من انتش��ار جائحة 

فيروس كورونا )كوفيد 19(.
كما تم مناقش��ة اإلج��راءات التي 
اتخذته��ا الدول العربي��ة إعالميًا 
وسبل تثقيف المواطن باإلجراءات 
الوقائي��ة المتخ��ذة للتعام��ل مع 
تبع��ات ه��ذا الم��رض وللحد من 

انتش��ار الوباء، حيث ت��م التأكيد 
والفاعل  الدائ��م  التنس��يق  عل��ى 
اإلعالمي  العم��ل  تفعي��ل  بهدف 
يخ��دم  بم��ا  المش��ترك  العرب��ي 

مختلف قضايا وطننا العربي.
 وتضم��ن جدول أعم��ال المجلس 
التنفي��ذي العدي��د م��ن الملفات 
الدائمة  اللجان  ومناقش��ة تقارير 
ح��ول مختلف األنش��طة اإلعالمية 

التحاد إذاعات الدول العربية.
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المانع: تخفيف اإلجراءات يخضع لمعايير.. وسنضاعف طاقة 444
     دعا للتبليغ عن المخالفات ورصدها

أعل��ن وكي��ل وزارة الصح��ة عضو 
للتصدي  الطبي  الوطن��ي  الفريق 
)كوفي��د19(  كورون��ا  لفي��روس 
د. ولي��د المان��ع البحري��ن لديها 
تنس��يق لحجز كمي��ات كبيرة من 
لق��اح جامع��ة أوكس��فورد ال��ذي 
أعلنت عن��ه، الفتًا إلى أنه ما يزال 
تح��ت التجربة وم��ن المتوقع أن 
يت��م طرح��ه في ش��هر س��بتمبر 
المقب��ل، وطم��أن ب��أن البحرين 
س��تكون س��باقة في اس��تيراده، 
حيث تم حجز كمية كبيرة من هذا 
اللق��اح، وقد قام��ت دول مجلس 
التعاون الخليج��ي باالتفاق لحجز 
اللقاح، ألن جميع الدول س��تطلبه 

إذا ما أثبت نجاعته. 
علم��ه  الصح��ة  وكي��ل  ونف��ى 
بالتكلف��ة المتوقع��ة للقاح لكنه 
شدد على اتخاذ اإلجراءات لتوفير 
اللقاح بالكمي��ة المطلوبة وقال: 
عن��د ط��رح اللق��اح في األس��واق 

فسيكون متواجدًا في البحرين.
وحول نسب المتعافين والوفيات، 
أوضح المانع أن نسبة المتعافين 
م��ن إجمال��ي الح��االت القائم��ة 
بلغ��ت 74.66%، ف��ي حين بلغت 
نسبة الوفيات 0.29% من الحاالت 
القائم��ة. وتط��رق المان��ع إل��ى 
إجمالي أعداد اإلش��غال في مراكز 
الع��زل والع��اج، حيث أش��ار إلى 
أن الطاق��ة االس��تيعابية لمراكز 
العزل والعاج تبلغ 8303 سريرًا، 
اإلش��غال منها 3811 سريرًا، كما 
أن 1734من الحاالت القائمة تم 
المنزلي  الصح��ي  الع��زل  تطبيق 
االختي��اري عليه��ا وذل��ك لع��دم 
ظهور األع��راض عليها وتطابقها 

مع الش��روط المحددة لهذا النوع 
م��ن الع��زل. وأوض��ح المان��ع أن 
اإلج��راءات الت��ي اتخذتها مملكة 
البحرين للتصدي لفيروس كورونا 
)كوفي��د 19( كان��ت مختلفة عن 
دول الخلي��ج التي اتخ��ذ بعضها 
إجراءات أش��د وعلى سبيل المثال 
من��ع التج��ول ال��ذي ل��م تفرضه 
البحري��ن، وقال إننا ف��ي البحرين 
وف��ق  الطبيعي��ة  حياتن��ا  نس��ير 
التدابي��ر االحترازي��ة دون التأثر، 
حيث األس��واق مفتوحة وال يوجد 

منع للتجول واألعمال لم تتوقف.
وح��ول توقي��ت الع��ودة للحي��اة 
الطبيعي��ة ف��ي رده عل��ى س��ؤال 
الوط��ن، قال المان��ع إن المعايير 
مثل الطاقة االستيعابية ومعدل 

المنحن��ى  وتس��طيح  االنتش��ار 
ت��ؤدي  كله��ا  الن��اس،  والت��زام 
لتقييم يمكن م��ن خاله تخفيف 
اإلج��راءات، وق��د اتخ��ذت العديد 
من الق��رارات في الفترة الماضية 
لتخفيف اإلجراءات وكلما تحسنت 
الظروف فسيتم تخفيف اإلجراءات.
وحيال الضغ��ط الكبير على مركز 
االتصال 444، أشار المانع إلى أن 
الرقم يتواصل معه الجميع، سواء 
لاستفس��ار أو أخذ موعد أو حتى 
طرح الهم��وم والمش��اكل وكثير 
من التس��اؤالت الت��ي لها عاقة 
بالفيروس والتي ال عاقة لها به، 
مؤكدًا عدم تقصير المس��ؤولين 
ف��ي المركز ف��ي الرد عل��ى كافة 

التساؤالت.

وكش��ف وكي��ل وزارة الصح��ة عن 
الطاق��ة  لزي��ادة  خط��ط  وج��ود 
االتص��ال  لمرك��ز  االس��تيعابية 
444، نتيج��ة لزي��ادة االتصاالت، 
مشيرًا إلى أن الطاقة االستيعابية 
شهدت زيادة في ومضاعفة خال 
الفت��رة األخيرة، وق��ال إن خيارات 
المتصل  أم��ام  التواص��ل عديدة 
وحتى ال يكون هناك فترة انتظار.
وأوضح أن األس��ئلة المتكررة تم 
اإلجابة عليها من قبل المختصين 
وتصنيفه��ا ووضعه��ا على موقع 
تطبي��ق  ف��ي  أو  الصح��ة  وزارة 
مجتم��ع واع��ي وكذل��ك وس��ائل 
اإلع��ام والتواص��ل االجتماع��ي، 
إجابات  الحص��ول عل��ى  ويمك��ن 
لاستفس��ارات عبر وسائل كثيرة 
لتخفي��ف الضغ��ط عل��ى المركز. 
وأك��د د. ولي��د أن أع��راض ضيق 
النف��س وأل��م الص��در ال يجب أن 
ينتظر صاحبها الرد من رقم 444، 
بل عليه التوجه إل��ى أقرب مركز 
ط��وارئ أو مرك��ز صحي وس��يتم 

التعامل مع الحالة. 
وق��ال المان��ع إن اجتي��از تح��دي 
فيروس كورونا )كوفيد 19( بنجاح 
بمسؤوليته  الفرد  التزام  يتطلب 
االحترازي��ة  اإلج��راءات  واتباع��ه 
منوًه��ا  الوقائي��ة،  والتدابي��ر 
أعضاء  كاف��ة  باس��تمرار جه��ود 
فري��ق البحري��ن كٌل ف��ي موقعه 
لتحقيق ه��دف واحد وهو الحفاظ 
المواطنين  على صح��ة وس��امة 

والمقيمين في مملكة البحرين.
وق��ال المان��ع إن صحة وس��امة 
العاملي��ن ف��ي الصف��وف األولى 
وجمي��ع الطواقم الطبي��ة أولوية 

لدى وزارة الصحة فهم خط الدفاع 
للفي��روس،  التص��دي  ف��ي  األول 
موجًها لهم بالغ الشكر والعرفان 
لكاف��ة جهودهم المس��تمرة ليل 
نه��ار دون مل��ل أو كل��ل لضمان 
صح��ة الجمي��ع، مج��ددًا الدع��وة 
بمس��ؤولية  االلت��زام  بض��رورة 
لحماية أبطالنا في الصف األمامي 
فه��ذا أقل ما يمك��ن تقديمه في 

هذا الظرف االستثنائي.
وأوض��ح المان��ع أنه م��ن المهم 
مكافحة العدوى في مجال الرعاية 
الصحية عبر تحقيق أقصى درجات 
الس��امة واألم��ن بتوفي��ر بيئ��ة 
عمل آمنة للعاملي��ن في القطاع 
الصحي، مؤك��دًا أن وزارة الصحة 
التوصي��ات  بتطبي��ق  ملتزم��ة 
العالمي��ة للوقاية م��ن األمراض 
المعدي��ة من خال رفع مس��توى 
الصحيي��ن  العاملي��ن  الت��زام 
مكافح��ة  اش��تراطات  بتطبي��ق 
الع��دوى م��ن أجل خفض نس��بة 
العدوى المكتس��بة في المنشآت 

الصحية.
وأضاف المانع أن العمل مس��تمر 
على رفع معايير السامة في مجال 
الوقاية م��ن األم��راض المعدية 
والوبائية داخ��ل المراكز الصحية 
الحكومي��ة،  والمستش��فيات 
وأهمية التزام العاملين الصحيين 
بقواع��د مكافح��ة  بش��كل دوري 
الع��دوى التي أصدرته��ا منظمة 
الصحة العالمية بهذا الخصوص، 
العاملي��ن  جمي��ع  إط��اع  م��ع 
الصحيي��ن عل��ى الوض��ع الوبائي 

للمرض عالميًا وإقليميًا ومحليًا.
 وأش��ار المانع إلى أن��ه تم اتخاذ 

تنفي��ذ  عب��ر  وقائي��ة  إج��راءات 
إجراءات هندسية تتعلق بسامة 
أماكن العمل مث��ل توفير مدخل 
الصحيي��ن  للعاملي��ن  منفص��ل 
ومراف��ق صحية منفصل��ة وغرف 
توفي��ر  ت��م  كم��ا  منفصل��ة، 
كاف��ة أدوات الحماي��ة والوقاي��ة 
الشخصية لضمان حصولهم على 
أعلى درجات الحماية لمنع وصول 
الفي��روس م��ن خ��ال االتص��ال 
بالحاالت القائمة، إضافة إلى نشر 
األدلة اإلرش��ادية بحس��ب مواقع 
العم��ل ومتطلبات��ه للتعامل مع 
الحاالت التي تتردد على المرافق 

الصحية.
ون��وه بأنه تم تخصي��ص دورات 
وبرام��ج التدري��ب عل��ى وس��ائل 
ومعايي��ر مكافحة الع��دوى التي 
تزي��د من كفاءة العمل وتس��هم 
ف��ي توفير أعلى معايي��ر الحماية 
من الفي��روس، كما يت��م توجيه 
الصحيي��ن  العاملي��ن  كاف��ة 
باالس��تمرار في عمليات التنظيف 
والتطهي��ر والتعقي��م المس��تمر 
حفاظًا على س��امتهم وس��امة 

من حولهم.
وق��ال المان��ع إنن��ا ال نغف��ل عن 
التأكد من سامة جميع العاملين 
عب��ر مواصل��ة إج��راء الفحوصات 
المختبري��ة الدورية لهم وضمان 
بي��ن  الفي��روس  انتق��ال  ع��دم 
الموظفي��ن العاملي��ن في مكان 
واحد في حال إصابة أحدهم، وفي 
حال ظهور حاالت مشتبه بها بين 
الصفوف العاملة يتم فورًا عزلهم 
الازمة لضمان  اإلجراءات  واتخاذ 

عدم انتقال الفيروس.  

القحطاني: فريق مختص يدير ملف المخالطين لحاالت قائمة
المعدي��ة  األم��راض  استش��اري  أك��د 
بالمستش��فى العس��كري وعضو الفريق 
كورون��ا  لفي��روس  للتص��دي  الوطن��ي 
من��اف  طبي��ب  المق��دم  )كوفي��د19( 
الجه��ود  كاف��ة  مواصل��ة  القحطان��ي 
الوطني��ة لضم��ان الحف��اظ عل��ى صحة 
وس��امة الجمي��ع، منوه��ًا ب��أن تع��اون 
الجمي��ع وتكاتفهم يس��هم بش��كل كبير 
في إنجاح س��ير كافة الخطط والعمليات 
الموضوعة. وتط��رق القحطاني للحديث 
عن التعليمات الواج��ب اتباعها من قبل 
الحاالت التي ظهرت نتائجها المختبرية 
إيجابي��ة، فبع��د ظه��ور نتيج��ة الفحص 

اإليجابية فإنه س��يتم التواصل مع الحالة 
خ��ال 48 س��اعة من قب��ل ممث��ل وزارة 
الصحة، وفي ح��ال لم يتم التواصل خال 

48 ساعة يرجى االتصال بالرقم 444.
وأش��ار إل��ى وجود فري��ق مخت��ص يدير 
قائم��ة،  لح��االت  المخالطي��ن  قضي��ة 
وطمأن بأن هذا الفري��ق يصنف الحاالت 
بحس��ب األولوية، إذا كان المخالط قريبًا 
م��ن الحالة والتي س��يتم التعامل معها 
مباش��رة، أو لديه مخالط��ة عادية، الفتًا 
إلى أن الدراس��ات أثبت��ت أن المخالطين 
م��ن الدرج��ة األولى ه��م األكث��ر عرضة 

لإلصابة.

ونوه القحطان��ي بضرورة تجنب مخالطة 
اآلخري��ن وقي��ام الحال��ة بعزل نفس��ها 
فورًا حس��ب التعليمات المعتمدة وعدم 
مخالطة اآلخرين والعزل في غرفة معينة 
واس��تخدام دورة مي��اه منفصل��ة، وعند 
الضرورة القصوى لمخالطة اآلخرين يجب 
ارتداء قناع الوجه والقف��ازات وترك أكبر 

مسافة ممكنة عن اآلخرين.
وش��دد على أهمية عدم مش��اركة الحالة 
القائمة األدوات المنزلية الش��خصية بما 
في ذل��ك األطب��اق واألكواب والمناش��ف 
والمفارش مع أش��خاص آخرين، وتغطية 
الف��م عن��د الس��عال والعط��س بمنديل 

والتأك��د م��ن التخل��ص م��ن المنادي��ل 
المستخدمة في سلة مهمات مغلقة مع 
غس��ل اليدين بانتظام بالماء والصابون 
لم��دة 20 ثاني��ة عل��ى األق��ل، وضرورة 
تخصيص سلة مهمات محددة، والتأكد 
من اس��تخدام أكياس مزدوج��ة لمنع أي 

تسرب.
وأش��ار القحطاني إلى أن��ه في حال ظهور 

األع��راض التالية كالحمى أو الس��عال أو 
ضيق في التنفس خ��ال 14 يومًا التالية 
يجب االتصال فورًا بالخط الس��اخن 444 
وطلب الرعاية الطبي��ة، مع ضرورة إباغ 
جمي��ع م��ن تم��ت مخالطته��م بأهمية 
قيامهم بعزل أنفسهم أيضًا حيث سيتم 
التواصل معهم إلجراء الفحص المختبري 

لهم.

 »األصالة« تقترح استراتيجية
وطنية للتعامل مع أزمة »كورونا«

أك��د رئي��س كتلة األصالة اإلس��امية أحمد األنص��اري أن الكتلة 
سُتس��لم اللجنة المالية واالقتصادية بمجلس النواب رؤيتها عن 
الوضع االقتص��ادي في المملكة خال الفترة المقبلة، وهي عبارة 
عن اس��تراتيجية وطنية تقدمها الكتلة بش��أن كيفي��ة التعامل 
مع اآلثار االقتصادية المترتبة على الجائحة، وكيفية مس��اعدات 
الش��عب البحرين��ي والفئات المتض��ررة، والخروج بآلي��ات فّعالة 

لتطوير االقتصاد وتحسين فاعلية كفاءة الجهاز الحكومي.
 وأضاف: »تمثلت أبرز نقاط االستراتيجية الوطنية المقترحة من 
األصالة ف��ي أن أداء البحري��ن خال أزمة جائحة في��روس كورونا 
كان والي��زال متمي��زًا، م��ن خال اإلج��راءات والقرارات الس��ريعة 
الحازم��ة التي اتخذته��ا للتعامل مع الجائح��ة وتخفيف تبعاتها 
وآثارها على االقتصاد وحياة المواطنين، إلى جانب اقتراح تشكيل 
لجنة ملكية س��امية لمعالجة اآلث��ار االقتصادية لجائحة فيروس 
كورونا على االقتصاد الوطني )الحكومي والخاص(، وكيفية إعادة 
فتح المؤسس��ات االقتصادية وتجنيبه��ا مخاوف اإلغاق وتصفية 
األعمال إغاق االقتصاد والمؤسس��ات العامة والخاصة، ودراس��ة 
أث��ر األزمة عل��ى الدين العام، وعج��ز الميزاني��ة، وكيفية عاجه، 
وتمديد الحزمة المالية واالقتصادية المخصصة للتعامل مع آثار 

الجائحة، وللسيطرة عليها، ولمساعدة الفئات األكثر تضررًا«.
 وتابع األنصاري: »كما تمثلت في تأجيل تحصيل أقساط القروض 
ثاثة أش��هر، ودفع روات��ب الفئات األكثر تض��ررًا، وضرورة إدراك 
مخاطر االعتماد على مصدر دخل واحد، وهو النفط، والعمل على 
تنويع مصادر الدخل وعدم االعتماد على النفط فقط، ودعوة وزراء 
االقتصاد في مجلس التعاون الخليجي للتنس��يق المشترك بشأن 
التعام��ل مع اآلث��ار االقتصادية لجائحة في��روس كورونا والوضع 
االقتصادي برمته، ومساعدة القطاعات االقتصادية على معاودة 
النهوض، الس��يما وأن الجائحة أدت إلى إغ��اق كثير من األعمال 
ومؤسس��ات القطاع الخ��اص، وتقل��ص الطلب، وركود النش��اط 

االقتص��ادي برمت��ه، وإع��ادة النظر ف��ي مفهوم األم��ن القومي 
واالقتصادي برمته، وتشجيع االستثمار في القطاعات التي تحقق 
األمن القوم��ي واالقتصادي بعد جائحة فيروس كورونا، الس��يما 
االس��تثمار في القط��اع الطبي وإنتاج األمص��ال واألجهزة الطبية 
والعقاقير بما أنها تشهد انتعاشًا كبيرًا وتلبي احتياجات رئيسية 
للسكان وتعتبر من األمن القومي االستراتيجي، وتحفيز مبادرات 
القط��اع الخاص لاتجاه لاس��تثمار ف��ي القطاع الطب��ي وإنتاج 
األمصال وأجه��زة التنفس والمعدات الدقيق��ة والحيوية، وليس 
فقط مج��رد فتح مستش��فيات خاصة، وتطوير تجرب��ة الحكومة 
اإللكتروني��ة، والت��ي أثبتت نجاح��ًا كبيرًا في البحري��ن، وكان لها 
دور كبي��ر وفّعال في التعامل مع الفي��روس، وإنجاز األعمال دون 
اختاط مباش��ر، وهو ما يش��ير إل��ى أهمية زيادة االس��تثمار في 

القطاع البشري والتقني، وقطاع المعلومات«.
 وواصل: »دراس��ة تأثي��ر األزمة على العجز ف��ي الميزانية العامة 
للدولة، مع انخفاض سعر برميل النفط إلى 38 دوالر للبرميل في 
شهر مارس 2020، وانخفاض الطلب العالمي على النفط، نتيجة 
إغ��اق األنش��طة االقتصادية والتجاري��ة في أغل��ب دول العالم، 
وضرورة االتجاه لمزيد من تش��جيع االقتصاد اإلس��امي، وتقليل 
نسب الفائدة، والذي ثبتت أهميته الكبيرة خال األزمة، حيث قام 
مصرف البحري��ن المركزي بتخفيضها خ��ال األزمة، مع انكماش 

الناتج المحلي العالمي بنسبة 3% وفقًا لصندوق النقد الدولي«.
وختم األنصاري: »بضرورة أن يش��مل الدعم الحكومي للقطاعات 
األخرى التي لم يش��ملها الدع��م، مثل: الص��االت الرياضية التي 
يمتلكها البحرينيون، واألسر المنتجة وممن يعمل في مجال نقل 
الطلب��ة للمدارس والجامع��ات، وإلغاء نظام الفي��زا المرنة، الذي 
ثبت ضرره على االقتصاد الوطني وعلى المجتمع البحريني بشكل 
عام، والعمل على تس��هيل ترحي��ل العمالة األجنبي��ة المخالفة، 

وإسقاط مخالفاتهم مقابل مغادرتهم للباد«.
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الكلية الملكية للجراحين تنظم حفل تخرج افتراضيًا

نظم��ت الكلية الملكية للجراحين في أيرلندا – جامعة 
البحري��ن الطبي��ة RCSI( البحري��ن أم��س أول حف��ل 
تخري��ج افتراض��ي في تاريخه��ا لدفع��ة 2020، حيث 
شهدت تخرج 152 طبيبًا من كلية الطب و44 ممرضًا 
وممرض��ة من برنامج البكالوري��وس لكلية التمريض 
والقبال��ة و13خريجًا م��ن ماجس��تير التمريض لكلية 

الدراسات العليا واألبحاث.
وأقام��ت الجامع��ة حفلي��ن افتراضيي��ن حي��ث ق��دم 
خاللهما رئيس المجلس األعلى للصحة الفريق طبيب 
الش��يخ محمد ب��ن عب��داهلل آل خليفة ووزي��رة الصحة 
فائقة بنت س��عيد الصالح التهنئة والدعم للخريجين. 
وقال في رس��الته: »أود أن أغتنم هذه الفرصة ألشكر 
RCSI( البحري��ن على أبحاثها الس��ريرية في مكافحة 
كوفيد-19 وعلى دعمها المس��تمر للجهود الحكومية 

في احتواء الوباء وحماية الصحة العامة«.
وقالت الصالح في رس��التها للخريجين: »أود أن أغتنم 
هذه الفرصة ألش��كر طالب الط��ب والتمريض الذين 
تطوعوا في إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة ودعموا 
الجهود التي يقودها الفريق الوطني للتصدي لفيروس 
كورون��ا )كوفيد 19(. لق��د أثبتم قدراتك��م وأظهرتم 

مدى تفانيكم لمساعدة المجتمع البحريني«.
وأثنى رئيس جامعة البحرين الطبية البروفيسور سمير 
العت��وم »اليوم هو تتويج لس��نوات عديدة من العمل 
الش��اق والتركيز المتفاني حيث نجح خريجو اليوم في 
التغلب على العديد من التحديات وفي أصعب األوقات 
أن��ا فخور للغاية بدفع��ة 2020 كما أنني فخور بفريق 
الجامعة من المحترفين واألكاديميين الذين جس��دوا 
رس��التنا والتزامنا تجاه طالبنا ونجاحهم ومن المؤكد 

أن المزيد من التحديات ستظهر في السنوات المقبلة، 
ولكن إذا دلت األحداث األخيرة على ش��يء، فإنها تدل 
عل��ى أن خريج��ي دفع��ة 2020 م��زودون بالمعرف��ة 
والمه��ارات لمواجه��ة التحديات وجاه��زون ليصبحوا 
أطب��اء وممرضين محترفين ناجحي��ن يقدمون أفضل 
رعاي��ة طبي��ة لمرضاهم«. وق��ام بروفيس��ور الجراحة 
ورئي��س قس��م الجراحة ف��ي RCSI( البحري��ن مارتن 
كوربالي بتقديم الش��هادات للخريجين افتراضيًا وتال 
عليهم بيان التخرج، وهو إعالنا على التزامهم بالحفاظ 
عل��ى أعلى معايي��ر االحت��راف والممارس��ة األخالقية 
في حياته��م المهنية. واختتم الحف��الن االفتراضيان 
بتقديم البروفيسور ألفريد نيكولسون، نائب الرئيس 
للش��ؤون األكاديمية ومدير كلية الطب في الجامعة، 

الجوائز للطالب المتفوقين من الكليتين.

 الحواج يدعو إلى جعل التعليم 
اإللكتروني ركنًا أساسًا في الجامعات

وجه الرئيس المؤس��س للجامعة 
األهلي��ة عب��داهلل الح��واج، دع��وة 
للجامعات والمؤسسات التعليمية 
العالمي��ة إل��ى أن يك��ون التعليم 
ف��ي  أساس��يًا  ج��زءًا  اإللكترون��ي 

منظومتها التعليمية والدراسية.
التعلي��م  أهمي��ة  وأك��د تعاظ��م 
اإللكتروني في الس��نوات المقبلة، 
وعلى أهمية إعادة رس��م مفاهيم 
والتقويم في  واالعتمادية  الجودة 
إط��ار منظوم��ة تعليمية يش��كل 
التعلي��م اإللكتروني ركنا أساس��يًا 
فيها. وق��ال الح��واج الحاصل على 
الدكتوراه الفخرية من إحدى أعرق 
تقدي��را  البريطاني��ة  الجامع��ات 
إلس��هاماته وجه��وده ف��ي مجال 
التعليم، مخاطبًا عددًا واس��عًا من 
والمفكرين  واألكاديميين  العلماء 
ضم��ن فعاليات المؤتم��ر الدولي 
ال���18 للرابط��ة العالمية للتنمية 
عب��ر  عق��د  ال��ذي  المس��تدامة 
»التايم��ز«، إن التوظيف الموس��ع 
للتكنولوجي��ا ف��ي التعلي��م الذي 
ألجأتنا إليه الجائحة، س��نجد فيها 
م��ن الفوائ��د والمكاس��ب الت��ي 
تتس��ق مع األه��داف التنموية في 
مج��ال التعليم ما يجعلنا نعزز من 
اهتمامن��ا به واالس��تفادة المثلى 

منه في مسيرتنا التعليمية.
التعليم  تحديات  المؤتمر  وتناول 
في ظروف جائحة فيروس كورونا، 
حي��ث تركزت مناقش��ات المؤتمر 
على أهمي��ة التعلي��م اإللكتروني 
األعمال  بمش��اركة مدير تطوي��ر 
في مجموعة كامب��ردج التعليمية 
مانوي��ل  المتح��دة  بالمملك��ة 
فروتوس بيريز، وأس��تاذ االقتصاد 
بجامعة دلهي في جمهورية الهند 

د.سيما جوشي.
وأوضح الحواج، أن البحرين بشكل 
عام والجامعة األهلية بشكل خاص 
كانوا على أهبة االس��تعداد لهذه 
المرحل��ة لم��ا تتضمن��ه البحرين 
م��ن بني��ة تحتي��ة متقدم��ة جدًا 

في مجال االتص��االت وتكنولوجيا 
المعلومات، فيم��ا كانت الجامعة 
تس��تعين  انطالقته��ا  ومن��ذ 
بالتعلي��م اإللكتروني بوصفه أحد 
أوجه التعليم المس��اندة للعملية 
التعليمية إل��ى جانب التعليم عبر 
الحضور المباشر للطلبة إلى الحرم 

الجامعي وقاعات الدراسة.
وق��ال إن البحرين المح��دودة في 
مساحتها طموحة جدا فيما يتعلق 
وتطم��ح  التكنولوجي��ا  بمواكب��ة 
جامعاته��ا بأن يكون له��ا تأثيرًا 

في هذا المجال.
وتط��رق إل��ى نج��اح الجامعة في 
التعليمية  تحويل جميع مقرراتها 
إل��ى منص��ة التعل��م اإللكترونية 

تش��كل  ل��م  حي��ث  »المودي��ل«، 
الجائحة قلقا لدى قيادات الجامعة 
طالبه��ا،  حت��ى  أو  أس��اتذتها  أو 
ونجحت الجامع��ة فعاًل في تحويل 

التحدي إلى فرصة جديدة.
وأس��س الحواج الجامع��ة األهلية، 
وهي أول جامع��ة خاصة بحرينية، 
وحققت تقدما باهرا في التصانيف 
ج��ودة  مؤش��رات  ف��ي  الدولي��ة 
التعلي��م، كما تم تصنيفها ضمن 
جامع��ات الفئ��ة األول��ى بحس��ب 
التعلي��م  مق��ررات هيئ��ة ج��ودة 

والتدريب بمملكة البحرين. 
وينتظ��م فيه��ا اليوم نح��و 2000 
طالب وطالب��ة، فيما أتمت تخريج 
الف��وج الراب��ع عش��ر م��ن طلبتها 
في ش��هر نوفمبر 2019 متضمنا 
البكالوريوس  بدرجت��ي  خريجي��ن 
والماجس��تير من 5 كليات علمية، 
المعلومات،  تكنولوجيا  كلية  هي: 
كلي��ة العل��وم اإلداري��ة والمالية، 
وكلي��ة  والعل��وم،  اآلداب  وكلي��ة 
الهندس��ة، وكلية الدراسات العليا 
والبحوث. إذ ته��دف الجامعة منذ 
نش��أتها إل��ى تقديم نم��وذج راق 
من التعليم ذو الجودة العالية في 
إط��ار تعزيز الدور الريادي لمملكة 
البحرين في مجال التعليم العالي.

عالم أحمدعبداهلل الحواج

»فوربس«: جامعة البحرين 
رائدة في تقنية بلوك تشين

أك��دت مجلة فورب��س العالمي��ة Forbes، على ريادة 
جامع��ة البحري��ن في مج��ال تطبي��ق تقني��ة »بلوك 

تشين«. 
ووصف مقال نش��رته المجلة الش��هيرة ف��ي موقعها 
اإللكتروني بعنوان: »البنك المركزي الس��عودي يقود 
الطري��ق مع التحوي��ل المدع��وم من بلوك تش��ين«، 
تجربة الجامعة بالرائدة في منطقة الش��رق األوسط، 
التي تستدعي أن يلتفت العالم إليها ويستفيد منها. 
وذكر المقال الذي نشر مؤخرًا، أن مملكة البحرين كانت 
س��باقة في مجال تطبي��ق تقنية بلوك تش��ين، وتعد 
رائدة في هذا المجال، إذ سعت الجهات التنظيمية في 
البحرين إلى سرعة إدخال نظام جديد ألصول التشفير 
والعم��ل بش��كل وثيق م��ع قط��اع الخدم��ات المالية 
والحكوم��ة لجذب خبرات بلوك تش��ين من جميع أنحاء 
العالم. ولفت المقال إلى أن جامعة البحرين استفادت 
من ه��ذه التقنية عبر إصدار ش��هادات دبلوم موثقة. 
واحتفل��ت الجامعة في أبريل 2019 بتس��ليم أكثر من 
100 ش��هادة رقمي��ة ت��مَّ إصدارها من منص��ة بلوك 
تش��ين BlockChain إل��ى طلبة من جامع��ة البحرين 
ومن خارجه��ا. وكانت الجامعة اعتم��دت تقنية بلوك 
تش��ين، لتصبح واحدة من أوائل الهيئ��ات التعليمية 
التي تصدر ش��هادات لخريجيها عبر ه��ذه التقنية في 
المنطق��ة، األم��ر ال��ذي عزز ري��ادة الجامع��ة وعكس 
تبنيها للتقنيات الحديثة في مختلف جوانب عملياتها 
وبرامجه��ا األكاديمية. وأصبح باإلم��كان تحقيق أمان 
أكبر والتحقق من مصداقية الشهادات األكاديمية التي 
تمنحه��ا جامعة البحرين بواس��طة اإلنترنت بطريقة 
سهلة وميس��رة، من أي مكان في العالم، دون الحاجة 
إلى الرج��وع إلى الجامعة أو أي جهة أخرى للتحقق من 

مصداقيتها. 

 المناعي يقترح نصبًا
  تذكاريًا في دوار 18 

إلنجازات ناصر بن حمد
ق��دم ممثل الدائ��رة الحادية عش��رة بالمحافظة الش��مالية 
العضو البلدي أحمد المناعي، مقترحًا في االجتماع االعتيادي 
إلنش��اء نصب تذكاري إلنجازات ومبادرات س��مو الشيخ ناصر 
بن حم��د آل خليف��ة ممثل جالل��ة الملك لألعم��ال الخيرية 
وش��ؤون الش��باب، مستش��ار األمن الوطني، رئيس المجلس 

األعلى للشباب والرياضة.
وأوضح أن إنجازات س��مو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة هي 
إنج��ازات يحتف��ي بها كل مواط��ن وهي تمثل قوة للش��باب 
وينبغ��ي أن تكون مترس��خة أمام الجميع ك��ي يقتفي أثرها 
الش��باب ويح��ذون حذوه��ا، وق��د ب��ادر بها س��موه من أجل 
تفعيلها على أرض الواقع، وسيكون مقترح النصب التذكاري 

بمثابة تذكير وتخليد لهذه المبادرات واإلنجازات.
وح��ول مبررات المقت��رح قال، إنه س��يكون بمثاب��ة تعديل 
وتجميل للدوار، كما سيحس��ن من الصورة الجمالية للموقع، 
وس��يكون النصب التذكاري هذا مميزا في ه��ذا الموقع لكل 
المارين بهذا الموقع الذي هو بالقرب من مختلف الخدمات.

وأك��د أن ه��ذا المقترح نال ثق��ة وموافقة أعض��اء المجلس 
البل��دي للمنطقة الش��مالية حيث صوت الجمي��ع إلقامة هذا 
النص��ب والذي س��يوضح صورة م��ن اإلنج��ازات والتي منها 
مدينة ش��باب 2030 واليوم الرياضي وسباق القدرة، وقد تم 
اختيار جائزة ناصر بن حمد لإلبداع الش��بابي لتكون النصب 

التذكاري في دوار 18.

 »االتصال الوطني« ينظم 
ندوة حول تطور وسائل اإلعالم في البحرين

نظم مركز االتصال الوطني ندوة حول تطور وس��ائل اإلعالم في البحرين 
كأولى فعالي��ات المجلس اإلعالمي ألعضاء ش��بكة االتص��ال الحكومي، 
وذلك عبر تقنية االتصال المرئي، حيث قدمها مدير إدارة وسائل اإلعالم 
بوزارة ش��ؤون اإلعالم الدكتور يوس��ف محمد إس��ماعيل، بمشاركة 150 

عضوًا بشبكة االتصال الحكومي. 
وقال الرئي��س التنفيذي لمركز االتصال الوطني أحمد محمد المناعي إن 
هذه المبادرة تعد االنطالقة لسلس��لة الن��دوات المعرفية وورش العمل 
وال��دورات التدريبي��ة التي س��يعقدها المرك��ز دوريًا بالت��وازي وأهدافه 
االس��تراتيجية، وضمن إطار دوره ف��ي التعاون بالتطوي��ر المهني وبناء 
قدرات موظفي وفرق عمل االتصال واإلعالم في جميع الجهات الحكومية 
وتقديم الدعم لهم حسب الحاجة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأشار إلى أن المركز سيعقد خالل الفترة المقبلة ندوات تتناول موضوعات 
هادفة إلى جانب ورش عمل وبرامج تدريب ستش��مل تخصصات متنوعة 
كالتخطي��ط االس��تراتيجي، والرصد والتحليل، وتعزي��ز مهارات االتصال 
والعالقات اإلعالمية، وإنتاج المحتوى اإلعالمي التقليدي والرقمي، منوهًا 
بح��رص المركز ف��ي تحقيق أقصى درج��ات التعاون مع أعضاء الش��بكة 
وبما يتوافق مع أهدافه في توحي��د الخطاب اإلعالمي الحكومي، وتعزيز 
منظومة االتصال الحكومي بش��كل فاعل ومس��تدام، وبنهج استراتيجي 
مميز، من أجل تعزيز جس��ور التواصل بين الجهات الحكومية وجمهورها 

الخارجي، بما يضمن التفاف الجميع حول المصالح الوطنية.
ومن جانبه، أشاد مدير إدارة وسائل اإلعالم بوزارة شؤون اإلعالم الدكتور 
يوسف محمد إس��ماعيل بجهود مركز االتصال الوطني، ودوره في تنظيم 
هذه المبادرة التي تس��هم في صقل الفكر الثقافي والمهارات اإلعالمية 
وتع��زز القدرات االتصالي��ة للمختصين بالجهات الحكومية، مش��يرًا إلى 

أن انتق��اء موضوع الندوة للحديث عن تطور وس��ائل اإلعالم في البحرين 
والتعريف بالمسيرة التاريخية يشكل أهمية للتعريف بالمسيرة اإلعالمية 
ف��ي المملك��ة وأب��رز محطاتها، وانع��كاس ذلك على مختل��ف المجاالت 
واألصعدة السيما في تنمية الحركة الثقافية واالقتصادية واالجتماعية.
وتاب��ع أن اإلع��الم ف��ي البحرين يزخر بتاريخ مش��رف وحاف��ل باإلنجازات 
الكبيرة، وس��يظل التاريخ الوطني يس��تذكر جهود وتضحيات الشخصيات 
الرائدة من مؤسس��ي الصحافة واإلعالم، مبينًا أن كل مرحلة من مراحل 
التط��ور اإلعالمي الذي م��رت بها البحرين يعد محطة فخر أس��همت في 
تحقي��ق ال��رؤى والتطلعات، موضح��ًا بأهمية التح��ول اإلعالمي الرقمي 
ف��ي الفترة الراهن��ة ودور اإلع��الم اإللكتروني اليوم ومنص��ات التواصل 

االجتماعي في تحقيق الرسالة اإلعالمية الطموحة والبناءة. 



إشراف: وليــد صبــري
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نرحب بمشاركاتكم على

Health
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 هناء الخان لـ                 : تقويم األسنان 
الشفاف العالج األنسب في زمن »كورونا«

     5 أسباب للتسوس أبرزها ارتداد األحماض من المعدة للفم
وليد صبري

األس��نان  تقوي��م  استش��ارية  كش��فت 
والفكي��ن والحاصلة عل��ى عضوية الكلية 
الملكية للجراحين بأدنبره في اس��كتلندا 
د. هن��اء أحمد الخان عن أن »خيار التقويم 
الش��فاف في عالج األس��نان، يعد األنسب 
في الوقت الحالي، الس��يما ف��ي ظل أزمة 
فيروس كورون��ا )كوفيد19(«، مضيفة أن 
»التقوي��م الش��فاف  ال يتطلب اس��تخدام 
األدوات واألجه��زة الت��ي يحتاجه��ا عالج 

التقويم باألسالك واألجهزة الثابتة«.
وأضاف��ت ف��ي تصريحات ل��� »الوطن« أن 
»ع��الج التقوي��م الش��فاف يك��ون محددًا 
بم��دة زمني��ة دقيقة  وعدد زي��ارات محدد 
وخطة العالج تك��ون واضحة من قبل بدء 
العالج، لذل��ك فأنا أرى أنه االختيار األمثل 
في هذا الوقت«. وفي رد على س��ؤال حول 
أح��دث ط��رق ع��الج التقوي��م المطروحة 
حالي��ًا، أف��ادت د. هناء الخان ب��أن »عالج 
تقويم األس��نان يوجد فيه الجديد بش��كل 
متناٍم وسريع، ونحن نقوم بمتابعة أحدث 
الط��رق في العالج وذل��ك لنقدم لمرضانا 
أحدث وأحسن الطرق للعالج والتي تناسب 

حالتهم كُل بخصوصيته«.
في س��ياق متصل، اعتب��رت د. هناء الخان 
أن »التس��وس يعد أكثر أمراض األس��نان 
انتشارًا وشيوعًا في البحرين«، مشيرة إلى 
أن »هناك 5 أس��باب لإلصابة بالتسوس، 
بينه��ا، بعض المش��كالت الصحي��ة التي 
تصيب األسنان، السيما ما يتعلق بارتداد 
األحم��اض م��ن المع��دة«. وأوضح��ت أن 
»تس��وس األس��نان يحدث نتيج��ة تراكم 
الطعام بين األس��نان وعدم إزالته بشكل 
ت��ام، خاص��ة الس��كريات والكربوهيدرات 
والطع��ام اللزج والبقولي��ات، حيث تعمل 
البكتيري��ا الموج��ودة بالف��م على تحويل 
بقايا الطع��ام إلى أحماض، وهو ما يؤدي 
لتسوس األس��نان«. وذكرت أن »من بين 
العوام��ل المس��اهمة في التس��وس، بل 
يعد الس��بب األول، هو قل��ة نظافة الفم، 

ما يعني، عدم اس��تخدام الفرش��اة وخيط 
األسنان في التنظيف باستمرار، األمر الذي 
يؤدي إلى نشاط البكتيريا وتكوين البالك 

ووضع مينا األسنان في خطر«.
ولفتت إلى أن »الس��بب الثاني، يكمن في 
تك��ون طبقة البالك، حي��ث يهاجم البالك 
مين��ا األس��نان مس��ببًا تجاويف وتسوس��ًا 
بالس��ن«. وقالت إن »اللعاب يساعد على 
إزالة البالك المتراكم على األس��نان، وفي 
حال جف��اف الفم، يمكن أن يتراكم البالك 

بش��كل أس��رع، ولهذا نعتبر جف��اف الفم 
أحد أسباب التسوس«. وأكدت أن »السبب 
الراب��ع يعود إلى الطعام والش��راب، حيث 
تس��اعد مأك��والت ومش��روبات مح��ددة 
المجفف��ة  والفواك��ه  الحلوي��ات  مث��ل 
والكربوهي��درات وغيره��ا عل��ى اإلصاب��ة 
بتسوس األس��نان، ما يس��توجب تنظيف 
الفم جيدًا بالفرش��اة والخيط الطبي بعد 
تناول الطعام، مع تجنب تناول مشروبات 
الصودا والسكريات وغيرها«. وكشفت أن 

»بع��ض المش��اكل الصحية تس��اعد على 
تس��وس األس��نان حي��ث يمك��ن أن ترتد 
األحم��اض من المعدة، لتص��ل إلى الفم، 
فعلى س��بيل المثال، يزيد الشره العصبي 
من اإلصابة بتس��وس األس��نان من خالل 
األحم��اض الت��ي ترجع من المع��دة أثناء 
القيء المتكرر، فضاًل عن مساهمة بعض 
عالجات السرطان في تعزيز نمو البكتيريا 
في الف��م«. وفيما يتعلق بط��رق الوقاية 
والع��الج، قالت د. هناء الخ��ان إنها »تعد 

من أفض��ل الطرق للتخلص من تس��وس 
األس��نان، وتب��دأ باالعتناء بنظاف��ة الفم 
بش��كل منتظم، وعمل فح��ص دوري لدى 
الطبيب المختص«. وش��رحت أبرز وسائل 
العناي��ة بصحة األس��نان، موضح��ة أنها 
والمعجون،  الفرشاة  استخدام  »تتضمن، 
حيث يجب البحث بعناية عن فرشاة أسنان 
ناعمة أو متوس��طة بحيث يمكن أن تصل 
إلى جميع أسطح األسنان، مع ضرورة اختيار 
معج��ون مناس��ب، واس��تعمال الفرش��اة 
والمعجون مرتي��ن يومي��ًا«. وأضافت أن 
»استعمال خيط األسنان أو الخيط المائي 
بانتظام »مرة في اليوم«، على إزالة بقايا 
الطعام المتراكمة بين األسنان، وبالتالي 
يحد من تراكم البالك ونشاط البكتيريا«.

وقال��ت إن »المضمض��ة بغس��ول الف��م 
تس��اعد على االستمتاع بفم نظيف، وقتل 
والتس��وس«.  للبالك  المس��ببة  البكتيريا 
إل��ى »ض��رورة زي��ارة الطبي��ب  ونوه��ت 
مرتين س��نويًا لعم��ل الفحوصات الالزمة 
وتنظيف الفم من الجير والبالك، فضاًل عن 
تغيير منتجات تنظيف الفم تحت إش��راف 

الطبيب«. 

د. هناء الخان

التسوس أكثر أمراض األسنان انتشارًا في البحرين

التقويم الشفاف مرتبط بمدة زمنية وعدد زيارات محدد 

استعمال الخيط المائي مرة يوميًا 

 بعض عالجات السرطان تعزز نمو البكتيريا في الفم

زيارة الطبيب مرتين سنويًا للفحص والتنظيف

د. أمل الجودر

تحت المجهر

»خوش حياة«.. 
الوقاية منهج حياة

هن��اك ثالث مس��تويات للوقاية من األمراض والحوادث، المس��توى األول، منع 
حدوث المرض أو الحادث، والمس��توى الثاني منع تأخير العالج وذلك من خالل 
التش��خيص المبكر، والمستوى الثالث منع المضاعفات بالتعايش مع المرض 
بأفض��ل طريقة. ومفه��وم الوقاية م��ن المرض أو الحوادث مفهوم إس��المي 
متأص��ل. فبالرغ��م من اإليم��ان واليقين ب��أن كل ما يحدث لنا ه��و قضاء اهلل 
س��بحانه وتعال��ى وقدره إال أننا في الوقت نفس��ه مأمورون باألخذ باألس��باب 
لدرء مخاطر األمراض وتفادي الحوادث قبل وقوعها والشواهد على ذلك كثيرة 
من القرآن والس��نة، نكتف��ي بذكر األكثر أهمية منها قول��ه تعالى »وال تلقوا 
بأيديكم إلى التهلكة«، »وكلوا واش��ربوا وال تسرفوا«، وقول النبي محمد صلى 

اهلل عليه وسلم: »أعقلها وتوكل«. 
إن نمط الحياة يعني أس��لوب المعيش��ة أو نهجها. فما ه��ي عاداتنا الغذائية 

واالستهالكية واالجتماعية وهواياتنا وقراراتنا بكيفية قضاء وقت فراغنا؟
على الرغ��م من أن أنماط الحياة كانت وال تزال عام��اًل دائمًا وهامًا في حدوث 
األم��راض، إال أن أهميته��ا لتعزي���ز الصحة والوقاية من األم��راض لم تبرز إال 
مؤخرًا، عندما استطاعت الدول المتقدمة في خفض معدالت الوفيات الناجمة 
م��ن أمراض القلب بواس��طة تغيير نمط الحياة وس��لوكيات األف��راد. فعندما 
اس��تبدلت األطعمة الغنية بالدهون والكوليس��ترول بأطعم��ة قليلة الدهون، 
وحل الزيت النباتي بداًل من الس��من الحيواني وزاد اس��تهالك السمك بداًل من 
اللحوم وم��ارس الماليين النش��اط البدني بانتظام ونجح��ت حمالت التدخين 
ف��ي الحد من انتش��ار ظاهرة التدخي��ن انخفضت معدالت األم��راض المزمنة 
غير المعدية. ومن المؤكد أن خلق عادات صحية س��ليمة منذ مرحلة الطفولة 
المبكرة أس��هل وأجدى وأرس��خ من محاولة تغيير سلوكيات في منتصف العمر 
بعد أن تس��تفحل العادات الخاطئة ويصعب تغييرها وعليه فإن على األس��رة 
والمدرسة دور كبير في زرع هذه السلوكيات السليمة لدى أطفالهم منذ الصغر. 
ومن الجدير بالذكر بأن تقارير منظمة الصحة العالمية تشير إلى أنه باإلمكان 
خفض نس��بة أمراض القلب والجلطة والنوع الثاني من السكري بنحو 80% من 
النس��ب الحالية لو تجنب الناس التدخين والغذاء غير الصحي والخمول البدني 

والكحول.

* محاضر ومدرب - عضو مجلس إدارة جمعية البحرين للتدريب 
وتنمية الموارد البشرية

 تحذير من إعالنات السماعات الطبية.. 
ال تناسب األذن ودون ضمان

التواصل  مواق��ع  انتش��رت في 
ع��ن  إعالن��ات  االجتماع��ي 
س��ماعات أذن لضعاف الس��مع 
تتسم بالس��هولة في التركيب 
والسعر المغري، لكنها ال تشير 
إل��ى الضمان��ات الخاصة بتلك 
الس��ماعات وم��دى مالءمته��ا 
لمن يعانون من ضعف السمع، 
وأين توج��د مراكز الصيانة في 

حال تعرضت للعطل.
وتابع��ت »الوط��ن« أح��د هذه 
اإلعالن��ات وت��م التواص��ل مع 
المورد عبر رقم اتصال أمريكي، 
ردت من خالل��ه موظفة أكدت 
أن تلك السماعات تالئم جميع 
ويمك��ن  المرضي��ة  الح��االت 
ضبطه��ا عل��ى أي أذن تعان��ي 
من قوة سمع بدرجة متفاوتة، 
وقالت إنه »يتم إرسال السماعة 
الطل��ب  عن��وان صاح��ب  إل��ى 
ويك��ون الدف��ع عند االس��تالم، 

وذلك لطمأنة الزبائن«.
مراك��ز  ع��ن  س��ؤالها  وعن��د 
الضم��ان، وم��ا ه��ي الطريقة 
ف��ي حال كان��ت الس��ماعة غير 

ض��رر،  أصابه��ا  أو  مالئم��ة 
أجابت بأنهم »ش��ركة نشاطها 
فق��ط عب��ر اإلنترن��ت، وه��ذا 
لضمان تقديم أس��عار منافسة 
توج��د  ال  ألن��ه  لمنتجاته��م، 
محالت أو وكالء«، وأكدت أنهم 
المنت��ج  توصي��ل  »يضمن��ون 
بس��عره األصلي وبدون عمولة 
وتتلخ��ص  وكي��ل،  أو  وس��يط 
مهمتهم في التخزين والشحن 
من عدة دول بينها دول خليجية 

وهونغ كونغ«.
وحول سياسية االسترجاع قالت 

إن »الش��ركة تعط��ي ضم��ان 
اس��تعمال 30 يوم��ًا وضم��ان 
يش��مل  ش��هرًا   12 تصني��ع 
اإلصالح واالستبدال«، لكنها لم 
تحدد آلية تفعيل ذلك الضمان 

إال عبر الموقع اإللكتروني.
ف��ي المقاب��ل، على المس��توى 
الطب��ي أك��د استش��اري ط��ب 
وجراح��ة أمراض األن��ف واألذن 
والحنج��رة د. طالل الس��ندي أن 
»ه��ذه الس��ماعات له��ا أضرار 
م��ن  أكث��ر  المس��تخدم  عل��ى 
بس��عر  عليها  الحصول  فوائ��د 

مخفض«، وقال إن »الس��ماعة 
يج��ب أن يت��م تصميمها على 
وتضاري��س  وحج��م  قي��اس 
األذن الت��ي تختلف من إنس��ان 
إل��ى آخ��ر، وال بد قب��ل تصميم 
الس��ماعة م��ن فحص الس��مع 
ل��دى أخصائ��ي فني س��معيات 
وال��ذي يق��دم تقري��رًا للطبيب 
يمكن من خالل��ه تحديد حاجة 
المريض للس��ماعة من عدمه، 
وهل يمكن عالج ضعف السمع 

أم ال«.
وأوض��ح د. الس��ندي أن »تل��ك 
اإلعالنات الدعائية تعتمد على 
سهولة وسرعة الطلب والسعر 
الرخيص، لكن عادة ما يتفاجئ 
المري��ض بمنت��ج ال يس��تطيع 
اس��تخدامه، ويمكن أن يتسبب 
له في أضرار ومضاعفات صحية 
خطيرة«، وقال، »إذا لم تستوِف 
الطبي��ة  الش��روط  الس��ماعة 
أذن  وتصميمها بش��كل يالئم 
المري��ض، فل��ن يتمك��ن م��ن 
باقي��ة في  المحافظ��ة عليه��ا 

أذنه«.

د.طالل السندي

معلومة في كبسولة

أيمن شكل

التهاب المسالك البولية: التهاب بكتيري يحدث في الجهاز البولي أو المسالك البولية، 
ويصيب القسم السفلي »المثانة«، وأبرزأعراضه ألم أسفل البطن عند التبّول، وكثرة 
التب��ول، والش��عور بالحرقة أثناء التب��ّول، وظهور الدم في الب��ول، وتتمثل أبرز طرق 

العالج في شرب كميات كبيرة من المياة واالعتناء بالنظافة الشخصية.



 أكــد وكيــل وزارة الصحــة عضــو الفريــق الوطنــي الطبــي للتصــدي لفيروس 
كورونــا )كوفيــد 19( وليــد المانــع أن اجتيــاز تحــدي فيــروس كورونــا بنجــاح 
يتطلــب التــزام الفــرد بمســؤوليته واتباعه اإلجــراءات االحترازيــة والتدابير 
الوقائيــة، منّوًها باســتمرار جهــود كافة أعضاء فريق البحرين كٌل في موقعه 
لتحقيق هدف واحد وهو الحفاظ على صحة وسالمة المواطنين والمقيمين 

في مملكة البحرين.

وســـامة  صحـــة  إن  المانـــع  وقـــال   
العاملين في الصفوف األولى وجميع 
الطواقـــم الطبيـــة أولوية لـــدى وزارة 
الصحـــة فهم خـــط الدفـــاع األول في 
التصـــدي للفيـــروس، موّجًهـــا لهم بالغ 
جهودهـــم  لكافـــة  والعرفـــان  الشـــكر 
أو  ملـــل  دون  نهـــار  ليـــل  المســـتمرة 
كلـــل لضمـــان صحـــة الجميـــع، مجدًدا 
الدعوة بضـــرورة االلتزام بمســـؤولية 
لحمايـــة أبطالنـــا في الصـــف األمامي 
فهـــذا أقل مـــا يمكن تقديمـــه في هذا 
الظرف االســـتثنائي. جاء ذلك، خال 
المؤتمر الصحفـــي الذي عقده الفريق 
الوطنـــي للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا 
)كوفيـــد 19( ظهـــر اليـــوم فـــي مركـــز 
ولي العهد للبحوث الطبية والتدريب 
بالمستشـــفى العســـكري للحديث عن 

آخر مستجدات فيروس كورونا. 
المهـــم  مـــن  أنـــه  المانـــع  وأوضـــح   
مكافحـــة العدوى في مجـــال الرعاية 
الصحية عبر تحقيـــق أقصى درجات 
الســـامة واألمـــن بتوفيـــر بيئـــة عمل 
آمنـــة للعامليـــن في القطـــاع الصحي، 
ملتزمـــة  الصحـــة  وزارة  أن  مؤكـــًدا 
بتطبيـــق التوصيـــات العالمية للوقاية 
مـــن األمراض المعديـــة من خال رفع 
مســـتوى التـــزام العامليـــن الصحيين 
بتطبيق اشـــتراطات مكافحة العدوى 
العـــدوى  نســـبة  خفـــض  أجـــل  مـــن 
الصحيـــة.  المنشـــآت  فـــي  المكتســـبة 
مســـتمر  العمـــل  أن  المانـــع  وأضـــاف 
علـــى رفع معايير الســـامة في مجال 
المعديـــة  األمـــراض  مـــن  الوقايـــة 
الصحيـــة  المراكـــز  داخـــل  والوبائيـــة 
والمستشـــفيات الحكوميـــة، وأهميـــة 
بشـــكل  الصحييـــن  العامليـــن  التـــزام 
دوري بقواعد مكافحـــة العدوى التي 
أصدرتها منظمة الصحة العالمية بهذا 
الخصوص، مع إطاع جميع العاملين 
الوبائـــي  الوضـــع  علـــى  الصحييـــن 

ا.  ا ومحليًّ ا وإقليميًّ للمرض عالميًّ
اتخـــاذ  تـــم  أنـــه  إلـــى  المانـــع  وأشـــار 
إجراءات وقائية عبر تنفيذ إجراءات 
هندســـية تتعلق بسامة أماكن العمل 
مثـــل توفير مدخـــل منفصل للعاملين 
الصحييـــن ومرافـــق صحيـــة منفصلة 
وغـــرف منفصلة، كما تـــم توفير كافة 
أدوات الحمايـــة والوقاية الشـــخصية 
لضمـــان حصولهم علـــى أعلى درجات 
الحمايـــة لمنـــع وصول الفيـــروس من 
القائمـــة،  بالحـــاالت  االتصـــال  خـــال 
إضافـــة إلـــى نشـــر األدلـــة اإلرشـــادية 
ومتطلباتـــه  العمـــل  مواقـــع  بحســـب 
للتعامـــل مع الحاالت التي تتردد على 

المرافق الصحية. 

دورات  تخصيـــص  تـــم  بأنـــه  ونـــّوه   
وســـائل  علـــى  التدريـــب  وبرامـــج 
ومعايير مكافحة العـــدوى التي تزيد 
مـــن كفـــاءة العمل وتســـهم في توفير 
أعلـــى معايير الحمايـــة من الفيروس، 
العامليـــن  كافـــة  توجيـــه  يتـــم  كمـــا 
الصحييـــن باالســـتمرار فـــي عمليـــات 
التنظيف والتطهير والتعقيم المستمر 
حفاًظـــا على ســـامتهم وســـامة من 

حولهم.
 وقال المانع إننا ال نغفل عن التأكد من 
ســـامة جميع العاملين عبـــر مواصلة 
المختبريـــة  الفحوصـــات  إجـــراء 
الدوريـــة لهـــم وضمـــان عـــدم انتقـــال 
الفيروس بين الموظفين العاملين في 
مكان واحد فـــي حال إصابة أحدهم، 
وفـــي حال ظهـــور حاالت مشـــتبه بها 
بين الصفوف العاملة يتم فوًرا عزلهم 
واتخـــاذ اإلجـــراءات الازمـــة لضمان 

عدم انتقال الفيروس.
 وحول نســـب المتعافيـــن والوفيات، 
أوضح المانع أن نســـبة المتعافين من 
إجمالي الحاالت القائمة بلغت 74.66 
%، فـــي حيـــن بلغـــت نســـبة الوفيات 

0.29 % من الحاالت القائمة.
 وتطـــّرق المانـــع إلـــى إجمالـــي أعداد 
اإلشـــغال في مراكـــز العـــزل والعاج، 
حيث أشار إلى أن الطاقة االستيعابية 
 8303 تبلـــغ  والعـــاج  العـــزل  لمراكـــز 
أســـرة، اإلشـــغال منهـــا 3811 ســـريًرا، 
كمـــا أن 1734 مـــن الحـــاالت القائمـــة 
تـــم تطبيـــق العـــزل الصحـــي المنزلي 
االختيـــاري عليها، وذلـــك لعدم ظهور 
األعراض عليها وتطابقها مع الشروط 

المحددة لهذا النوع من العزل. 

 من جانبـــه، أكد استشـــاري األمراض 
العســـكري  بالمستشـــفى  المعديـــة 
للتصـــدي  الوطنـــي  الفريـــق  وعضـــو 
لفيروس كورونا المقدم طبيب مناف 
الجهـــود  كافـــة  مواصلـــة  القحطانـــي 
الوطنيـــة لضمـــان الحفاظ على صحة 
وســـامة الجميـــع، منّوًها بـــأن تعاون 
بشـــكل  يســـهم  وتكاتفهـــم  الجميـــع 
كبيـــر في إنجاح ســـير كافـــة الخطط 

والعمليات الموضوعة. 
عـــن  للحديـــث  القحطانـــي  وتطـــّرق   
مـــن  اتباعهـــا  الواجـــب  التعليمـــات 
قبـــل الحـــاالت التـــي ظهـــرت نتائجها 
ظهـــور  فبعـــد  إيجابيـــة،  المختبريـــة 
نتيجة الفحص اإليجابية فإنه سيتم 
التواصـــل مع الحالة خال 48 ســـاعة 
مـــن قبل ممثـــل وزارة الصحـــة، وفي 
حال لم يتم التواصل خال 48 ساعة 

يرجـــى االتصـــال بالرقـــم 444. ونـــّوه 
القحطانـــي بضرورة تجنـــب مخالطة 
اآلخريـــن وقيـــام الحالة بعزل نفســـها 
المعتمـــدة  التعليمـــات  حســـب  فـــوًرا 
وعـــدم مخالطة اآلخريـــن والعزل في 
غرفـــة معينـــة واســـتخدم دورة مياه 
منفصلـــة، وعنـــد الضـــرورة القصـــوى 
لمخالطة اآلخرين يجب ارتداء قناع 
الوجـــه والقفازات وترك أكبر مســـافة 

ممكنة عن اآلخرين. 
 وشـــّدد القحطانـــي علـــى أهمية عدم 
األدوات  القائمـــة  الحالـــة  مشـــاركة 
ذلـــك  فـــي  بمـــا  الشـــخصية  المنزليـــة 
والمناشـــف  واألكـــواب  األطبـــاق 
آخريـــن،  أشـــخاص  مـــع  والمفـــارش 
وتغطيـــة الفم عند الســـعال والعطس 
بمنديـــل والتأكـــد مـــن التخلـــص مـــن 
ســـلة  فـــي  المســـتخدمة  المناديـــل 

مهمـــات مغلقـــة مـــع غســـل اليديـــن 
بانتظـــام بالمـــاء والصابـــون لمـــدة 20 
ثانية على األقل، وضرورة تخصيص 
ســـلة مهمـــات محـــددة، والتأكـــد من 
اســـتخدام أكيـــاس مزدوجـــة لمنع أي 

تسرب.
 وأشـــار القحطانـــي إلى أنـــه في حال 
ظهـــور األعـــراض التاليـــة كالحمى أو 
الســـعال أو ضيـــق فـــي التنفس خال 
14 يوًمـــا التالية يجـــب االتصال فوًرا 
بالخـــط الســـاخن 444 وطلب الرعاية 
الطبيـــة، مع ضرورة إبـــاغ جميع من 
تمت مخالطتهم بأهمية قيامهم بعزل 
أنفســـهم أيًضا حيث ســـيتم التواصل 
معهم إلجراء الفحص المختبري لهم. 
استشـــارية  أكـــدت  جهتهـــا،  مـــن   
األمراض المعدية واألمراض الباطنية 
بمجمع السلمانية الطبي عضو الفريق 

كورونـــا  لفيـــروس  للتصـــدي  الطبـــي 
)كوفيد19-( جميلة السلمان أن وزارة 
الصحة تواصل توسيع نطاق وأعداد 
الفحوصات اليوميـــة للوصول المبكر 
للحـــاالت القائمـــة، حيـــث إن ســـرعة 
الوصـــول لهـــذه الحـــاالت يســـهم فـــي 
ســـرعة العمل على عاج مـــن يحتاج 
منهـــا للعـــاج بما يســـهم بالتعافي في 
وقت أســـرع، منوهًة إلـــى أن إجمالي 
الفحوصـــات المختبريـــة وصـــل إلـــى 

أكثر من 494 ألف فحص مختبري. 
الوضـــع  الســـلمان  اســـتعرضت  كمـــا   
الصحـــي للحـــاالت القائمـــة بفيـــروس 
كورونا )كوفيد 19(، حيث وصل عدد 
الحـــاالت القائمة التي يتطلب وضعها 
الصحي تلقي العاج 117حالة قائمة، 
منهـــا 36 حالـــة تحت العنايـــة، كما أن 
مـــن  5508 حـــاالت وضعهـــا مســـتقر 
العدد اإلجمالي للحاالت القائمة الذي 
بلـــغ 5544 حالـــة قائمة، فـــي حين تم 
تعافـــي 17450 حالـــة وخروجهـــا من 

مراكز العزل والعاج. 
 ونّوهـــت الســـلمان بضـــرورة مواصلة 
االلتـــزام بمعايير التباعـــد االجتماعي 
وتجنب التجمعات العائلية، وإلزامية 
ارتـــداء الكمامـــات خـــارج المنزل في 
كل األماكـــن واألوقـــات ما عـــدا أثناء 
قيـــادة الســـيارة، وارتدائهـــا أيًضا عند 
ممارســـة رياضـــة المشـــي واســـتثناء 
ا  الرياضـــات التـــي تتطلب جهـــًدا بدنيًّ
والســـباحة  الجـــري  مثـــل  شـــديًدا 
وركوب الدراجات الهوائية. وأضافت 
أنـــه من المهـــم ارتـــداء الكمامات عند 
أمـــراض  لديهـــم  أشـــخاص  مقابلـــة 
وظـــروف صحيـــة كامنة أو مـــن كبار 
الســـن المعرضيـــن أكثـــر للخطر داخل 
مؤكـــدة  الواحـــدة،  األســـرة  إطـــار 
ضرورة االســـتمرار في االلتزام بغسل 
اليدين بالماء والصابون جيًدا بشـــكل 
دوري، مـــع الحـــرص علـــى اســـتخدام 
معقـــم اليديـــن. وأشـــارت إلـــى أهمية 
تنظيف األســـطح واألشياء التي يتم 
اســـتخدامها بشـــكل متكرر وتعقيمها 
جيـــًدا بصـــورة دورية، وتغطيـــة الفم 
عند الســـعال، والتخلص من المناديل 
الصحيحـــة،  بالطريقـــة  المســـتخدمة 
وتجنـــب لمس أي شـــخص يعاني من 
الحمى أو الســـعال، وفي حال ظهرت 
عليـــه  شـــخص  أي  علـــى  األعـــراض 
االتصال علـــى 444 واتباع التعليمات 
التي ســـوف تعطى إليه، مشددة على 
عدم التهاون بالقـــرارات الصادرة من 
الجهات المعنية من أجل حفظ صحة 

وسامة الجميع.

المنامة - بنا
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المانع لـ “^”: البحرين سباقة في شراء لقاح “أكسفورد”
أكد وكيل وزارة الصحة وليد المانع، في رده على سؤال لـ “البالد” بشأن خطة الحكومة البحرينية لشراء اللقاح 
الجديد لفيروس كورونا المستجد )كوفيد 19(، الذي تنتجه جامعة أكسفورد البريطانية ويتوقع أن يكون جاهزا 
لالستخدام في أوائل سبتمبر المقبل، واالجراءات التي تم اتخاذها لشراء اللقاح لحد آالن، وكم ستكلف فاتورة 
هــذا اللقــاح الحكومــة البحرينيــة، أن لقاح جامعة اكســفورد مازال تحــت التجربة، ومن المتوقــع أن يكون جاهزا 
خــالل شــهر ســبتمبر المقبــل، موضحــا أن البحريــن ودول مجلــس التعــاون الخليجــي عقــدت اتفاقا لحجــز اللقاح، 
موضحــا أن هنــاك تنســيقا مــع دول مجلــس التعاون لحجز كمية كبيــرة من اللقاح في الفتــرة المقبلة بعد اعتماده 

لتوزيعه لالستخدام.

وشـــدد علـــى أن البحريـــن ســـتكون 
ســـباقة فـــي حجـــز كميـــات كبيـــرة 
منـــه لاســـتخدام وكما كانـــت دوما 
الســـباقة فـــي كثير مـــن اإلجراءات 
االحترازيـــة والوقائيـــة فـــي الفترة 
الماضيـــة، مطمئنـــا كل المواطنيـــن 
الكميـــة  كل  بتوفيـــر  والمقيميـــن 
المطلوبـــة مـــن هـــذا اللقاح، مشـــيرا 
إلـــى أن الكلفة “المادية” الزالت غير 
معروفة لحد اآلن، ولكن اإلجراءات 
لتوفيـــر الكمية المطلوبـــة والكبيرة 
قبـــل طرحهـــا قد تمـــت، وســـيكون 

اللقاح عند طرحه في البحرين.
وفـــي ذات الســـياق أكـــد المانـــع أن 
الحيـــاة طبيعيـــة فـــي البحرين، مع 
االحترازيـــة  االجـــراءات  فـــرض 
منـــع  يوجـــد  ال  وأنـــه  والوقائيـــة، 
للتجـــول أو توقـــف لألعمـــال، الفتا 
الـــى وجـــود معاييـــر واشـــتراطات 
الكامـــل  االنفتـــاح  شـــروط  تحـــدد 
ومنهـــا الطاقـــة االســـتيعابية وعدد 
الحـــاالت، والفحوصـــات المختبرية 
والتزام الناس بااللتزامات الوقائية 
الفتـــرة  أن  موضحـــا  والصحيـــة، 

الحالية والســـابقة شـــهدت تخفيف 
متمنيـــا  اإلجـــراءات،  مـــن  العديـــد 
العودة الكاملة للحياة في البحرين 

في أقرب وقت.
وأشـــار المانـــع في رده على ســـؤال 
بشـــأن االتصال برقم 444، أن هناك 
ضغطـــا كبيـــرا علـــى الرقـــم، مبينـــا 
أنهم يتلقون استفســـارات ليس لها 
عاقة بالفيروس، مردفا أن تطويرا 
مستمرا يشهده الرقم وآليات عمله، 
المتعـــددة  الخيـــارات  اآلن  ومنهـــا 
التـــي أضيفت أخيـــرا، والعمل على 

الـــردود، ولتفـــادي  زيـــادة خطـــوط 
إشـــير  األســـئلة،  وتكـــرار  الضغـــط 
إلـــى أن المعلومـــات موجـــودة على 
موقـــع الصحـــة أو تطبيـــق “مجتمع 
واعي” وعلى صفحة الوزارة، لذلك 
مـــن الممكـــن االطاع عليهـــا مؤكدا 
جهوزية المراكز الصحية والطوارئ 
مـــن  تعانـــي  أو  طارئـــة  حالـــة  ألي 
أعراض كورونا كضيق النفس وألم 
الصدر والتـــي التحتـــاج االتصال بـ 
444، وإنمـــا التوجـــه ألقـــرب مركـــز 

صحي.
من جانبه، أكد استشـــاري األمراض 
العســـكري  بالمستشـــفى  المعديـــة 
وعضـــو الفريـــق الوطنـــي للتصـــدي 
لفيـــروس كورونـــا المقـــدم طبيـــب 
علـــى  رده  فـــي  القحطانـــي  منـــاف 
ســـؤال بشـــأن الزيـــادة فـــي أعـــداد 
معرفـــة  وكيفيـــة  المخالطيـــن، 
المخالطـــة، أن هنـــاك فريقا مختصا 
المخالطيـــن ويصنـــف  ملـــف  يديـــر 
الحـــاالت حســـب األولويـــة، إذ يتم 
التعامـــل مع الحالـــة األخطر فاألقل 
هنـــاك  أن  الـــى  مشـــيرا  خطـــورة، 
تعريفات واضحة للتعامل المباشر، 
بحيـــث يتـــم التعامـــل بســـرعة مـــع 
بحالـــة  مقارنـــة  الخطيـــرة  الحالـــة 
المخالطـــة العاديـــة، داعيـــا إلـــى أنه 
يجـــب أخـــذ االحتـــرازات المطلوبة 
هاجـــس  لديـــه  شـــخص  أي  عنـــد 

بشـــأن االصابـــة بالمـــرض من خال 
المخالطـــة، من خـــال التواصل مع 
444، والعزل لمدة 14 يوما، واتباع 

التوصيات المطلوبة.
مـــن جهـــة أخـــرى، أوضحـــت عضو 
الفريـــق الوطنـــي لمكافحة فيروس 
استشـــاري   ،”19 “كوفيـــد  كورونـــا 
مجمـــع  فـــي  المعديـــة  األمـــراض 
الســـلمانية الطبـــي جميلة الســـلمان 
أنه ســـيتم اســـتخدام دواء “ديكسا 
حيـــث  البحريـــن،  فـــي  ميثـــازون” 
أثبت نتائج فعالة في عاج حاالت 
المصابيـــن بكورونـــا فـــي بريطانيا، 
وهـــو مـــن األدويـــة القديمـــة التـــي 
تســـتخدم لعاج االلتهابـــات عموما 
أنـــه  الـــى  باإلضافـــة  الجســـم،  فـــي 
واســـعة  فـــي مجموعـــة  يســـتخدم 
مـــن الحـــاالت المرضيـــة مثـــل الربو 

والحساسية واألمراض الجلدية.

استخدام “ديكسا 
ميثازون” ضمن 

البرتوكول العالجي 
لمرضى “كوفيد 

”١٩

المؤتمر الصحافي الذي عقده الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا )كوفيد 19( ظهر أمس

بدور المالكي



6 سنوات لم تسع “التخطيط” لتصنيف 30 بيتا في باربار
ــة ــق ــط ــن ــم ــة تـــصـــنـــيـــف ال ــ ــرع ــ ــس الــــــــــــوزراء س ــ ــي ــ األهـــــالـــــي يــــنــــاشــــدون ســـمـــو رئ

لعـــل الوقت لـــن يســـعف األبناء لنحـــت ذكرياتهم 
على جدران غرفهم الخاصة في بيت العائلة، بعد 
أن أصبـــح حلما بعيد المنال؛ نتيجة غياب الخطة 

الواضحة لدى هيئة التخطيط.
أكثر مـــن 6 أعوام مضت على شـــرائهم عقاراتهم 
الواقعـــة فـــي قلـــب القريـــة القديمـــة، وكان األمل 
والتطويـــر  التخطيـــط  هيئـــة  تنتهـــي  أن  حينهـــا 
العمرانـــي مـــن تخطيـــط المنطقـــة غيـــر المصنفة 
في غضون 6 أشـــهر على األكثر، حسب تقديرات 
ذلـــك  فـــي  العقـــارات  لمشـــتري  الهيئـــة  موظفـــي 

الوقت.
ما كان مالك العقارات الموزعة على 3 مخططات، 
وتضم نحو 30 أرضا يعلمون حينها أن 6 أشهر من 
االنتظـــار قد تتحول إلى 6 ســـنوات، بل ربما أكثر 
من ذلك، في ظل غياب الخطة الزمنية الواضحة 

لموعد إتمام إجراءات تصنيف المخطط، وتعقيد 
اإلجـــراءات إلـــى حـــد ال يطـــاق احتمالـــه؛ إلنهـــاء 
معانـــاة األهالي الذيـــن ضحوا بكل ما يملكون من 
أمـــوال من أجـــل أن يؤمنوا لعائالتهم االســـتقرار 

والسكينة.
منذ العام 2015 وحتى اليوم، لم يتغير رد الهيئة 
علـــى مالك األراضـــي الذين يراجعونها باســـتمرار 
طـــوال هـــذه الفتـــرة، فضـــال عـــن ردودهـــا علـــى 

استفسارات الممثل البلدي للمنطقة.
ففـــي نوفمبر 2015  صدر خطاب عن مدير إدارة 
تخطيـــط المـــدن والقـــرى بشـــأن أحـــد العقـــارات 
بالمخطـــط الواقع بمجمع 518 بقريـــة باربار، ذكر 
فيـــه أن “العقار واقع ضمـــن منطقة غير مخططة 

)UP( حسب خرائط التصنيف المعتمدة”.
ولفت إلى أن “العقار ناتج عن تقسيم لهيئة الفرز 
وغيـــر ناتج عـــن تصنيف معتمد من قبـــل اإلدارة 

العامة للتخطيط العمراني”.

وبيـــن أن “تخطيـــط المنطقة مـــدرج على جدول 
بالوضعيـــة  موافاتهـــم  وســـيتم  اإلدارة،  أعمـــال 
الجديـــدة فـــور الحصول علـــى جميـــع الموافقات 

الرسمية واعتماد المخطط التفصيلي”.
يمر عامان على ذلـــك الخطاب، ويأتي الرد اآلخر 
من مدير عام التخطيط العمراني الســـابق الشيخ 
حمـــد بن محمـــد آل خليفـــة على طلـــب المجلس 
البلـــدي الشـــمالي ليؤكـــد فيـــه أن أحـــد العقـــارات 
مازالـــت تقع ضمن المناطـــق غير المصنفة، والذي 
تقـــوم اإلدارة حينهـــا بإعداد المخطـــط التفصيلي 

لتلك المنطقة.
وبيـــن أنه ســـيتم موافـــاة مالك العقـــار بالوضعية 
الجديدة للعقار والتصنيف المعتمد فور الحصول 
علـــى الحصـــول على جميـــع الموافقات الرســـمية 
وفـــق  للمنطقـــة  التفصيلـــي  المخطـــط  واعتمـــاد 

اإلجراءات المتبعة في هذا الشأن.
األهالي بثوا شـــكواهم هذه عبر “البالد” وناشدوا 

فيها رئيس الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
خليفـــة بن ســـلمان آل خليفـــة بتوجيـــه المعنيين 
في هيئـــة التخطيط والتطوير العمراني لســـرعة 
االســـتجابة لطلبهم بتخطيط المنطقة وتصنيفها؛ 
إلنهـــاء معاناتهـــم التي دامت لســـنوات عدة دون 

بارقة أمل.
ولفتـــوا إلـــى أنه لـــم يعـــد لديهم أي حلـــول أخرى 
للحصـــول علـــى الســـكن الالئـــق بهـــم ســـوى عبـــر 
تصنيـــف المنطقـــة؛ مـــن أجـــل الســـماح لهـــم فـــي 
الشـــروع في بناء مســـاكنهم، الســـيما بعد سقوط 
حقهم في االستفادة من الخدمات اإلسكانية بعد 

امتالكهم العقارات.
وبينـــوا أن موقـــع المخطـــط متوســـط لبيوتـــات 
القريـــة القديمـــة، وهـــو مـــا يعـــد عامـــال إيجابيـــا 
لتســـهيل عملية توصيل الخدمات، وسرعة إنجاز 
المخطـــط، بدال من تأجيل هـــذا المخطط الصغير 

نسخة من خطاب المدير العام للتخطيط العمراني السابقلسنوات.
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سيدعلي المحافظة

مروة خميس

سيدعلي المحافظة

أصـــدرت وزارة الصحـــة تعيًما يلزم 
فيـــه جميـــع زوار مجمـــع الســـلمانية 
الطبـــي والطب النفســـي بـــأن تكون 
أيـــام   3 خـــالل  للمرضـــى  الزيـــارة 
فقـــط وهي يـــوم اإلثنيـــن واألربعاء 
والجمعـــة من الســـاعة 5 مســـاء إلى 

7 مساًء.

إدارة  مـــن  الصـــادر  التعميـــم  ونـــّوه 
والمـــوارد  اإلداريـــة  الخدمـــات 
والـــذي  الحكوميـــة  للمستشـــفيات 
حصلـــت “البـــالد” علـــى نســـخة منه 
بـــأن ال يكـــون عـــدد الـــزوار أكثر من 
شـــخصين من أفراد أسرة المريض، 
سياســـات  مـــع  تماشـــًيا  وذلـــك 
مـــن  والحـــد  الوقايـــة  وإجـــراءات 

انتشار فيروس كورونا المستجد.

زائران لكل مريض

عبر رئيـــس مجلس بلـــدي المحرق 
اســـتيائه  عـــن  المرباطـــي  غـــازي 
الشـــديد من تأخر وزارة المالية في 
توقيع عقود تنظيف مبنى البلدية، 
األمـــر الـــذي أدى إلـــى بقـــاء المبنى 

دون عمال نظافة ألكثر من شهر.
تتحمـــل  الماليـــة  “وزارة  إن  وقـــال 
بلديـــة  مبنـــى  وضـــع  مســـؤولية 
المحـــرق بموظفيه ومراجعيه ٔامام 
بســـبب  وبيئيـــة  صحيـــة  مخاطـــر 
المبنـــى،  تنظيـــف  عقـــود  عرقلـــة 
السيما خالل فترة انتشار فيروس 
كورونـــا )كوفيد 19(، والتي تتطلب 
النظافـــة  مســـتوى  فـــي  التشـــديد 

والتعقيم”.
وذكـــر أن الوزارة طلبـــت في وقت 
ســـابق خفض عـــدد عمـــال النظافة 
عمـــال،   6 إلـــى  عامـــل   12 مـــن 
واســـتجابت البلديـــة لهـــذا الطلب، 
إال أن عرقلة الوزارة عملية إمضاء 
إفـــراغ  إلـــى  أدى  النظافـــة  عقـــود 
البلديـــة من عمـــال النظافة بشـــكل 

كامل منذ أكثر من شهر.
وأشـــار إلـــى أن الوضـــع فـــي مبنـــى 
البلدية يزداد سوءًا، إذ إنه ال يوجد 
مـــن ينظف ويعقـــم مرافـــق المبنى 
المكـــون من ثالثـــة أدوار، بدءا من 
المرافق الصحيـــة التي تحتاج إلى 
العنايـــة على مدار الســـاعة، وصوالً 

والتـــي  الموظفيـــن،  مكاتـــب  إلـــى 
تتطلـــب عمليات المســـح والتعقيم 
وهـــو ما ال يتوفـــر عليه الموظفون، 
انتهـــاًء بصالة المراجعين واألبواب 
والساللم والمصاعد التي تعد بيئة 

خصبة النتشار الفيروس.
ولفـــت إلى فشـــل جميـــع محاوالته 
للتواصل مع مســـؤولي الوزارة؛ من 
أجـــل العمل على تســـريع إجراءات 
إمضـــاء عقـــود النظافـــة الجديـــدة، 
العـــام  والمقـــدرة حســـب ميزانيـــة 

2020 بمبلغ 20 ألفا و193 دينارا.
وتساءل عن أسباب تأخير إمضاء 
العقد حتى منتصف العام، ومشددا 
علـــى أهميـــة عـــدم المســـاس بهـــذا 
النفقـــات؛  خفـــض  لدواعـــي  البنـــد 
نظرا الرتباطـــه بالجوانب الصحية 
والبيئيـــة، وهـــي أمـــور غيـــر قابلـــة 

للتعويض.

بلدية المحرق بال منظفين للشهر الثاني

مجلس العاصمة يفرض رسوما على منشآت تصل إلى ألف دينار
ـــررة ـــر مب ـــاف غي ـــوم 6 أضع ـــادة الرس ـــكال: زي ـــادة.. الن ـــمح بالزي ـــروف ال تس ـــدان: الظ حمي

وافق مجلـــس أمانـــة العاصمة على 
نصـــوص  بعـــض  تعديـــل  مقتـــرح 
مـــن  الســـادس  الفصـــل  وأحـــكام 
الالئحة التنفيذيـــة لقانون البلديات 
والقرار الوزاري لسنة 2005، لتعديل 
فئات الرســـوم البلدية على المواقع 
الســـكنية والتجاريـــة بما يتالءم مع 
ما استجد عليها من تعديالت ونوع 

األنشطة.
وحددت في المادة 50 من الرســـوم 
البلديـــة علـــى المبانـــي التـــي تؤجـــر 
بواقـــع  )الخانـــات(  الغـــرف  بنظـــام 
رســـم بلـــدي قـــدره 5 دنانير شـــهريًا 
عـــن كل غرفة ســـواء كانت شـــاغرة 
القيمـــة  كانـــت  أيـــا  أو  مشـــغولة  أو 
اإليجارية في عقد اإليجار ويتحمل 
جميـــع  فـــي  الرســـم  هـــذا  المالـــك 
الحـــاالت، فيمـــا بالجـــدول المرافـــق 
للقرار الوزاري يتم احتســـاب رسوم 
التـــي تؤجـــر  المبانـــي  بلديـــة علـــى 
بنظـــام الخانـــات بواقـــع رســـم بلدي 

ثابت مقداره 30 دينارا.
الماليـــة  اللجنـــة  رئيســـة  وبينـــت 
والقانونيـــة خلـــود القطان أنه يجب 
تحديث األحكام المتعلقة بالرســـوم 
البلدية لتتواكب مع العصر الحديث، 
إذ إن فئـــات الرســـوم الحالية مضى 

عليها فترة طويلة دون تعديل.
وقالت المدير العام ألمانة العاصمة 
شـــوقية حميدان: “يجب أال نرفض 
التجـــار حاليـــًا فـــي  الرســـوم علـــى 
الظـــروف الحاليـــة، إذ كان التوجـــه 
أن  فيجـــب  الظـــروف،  هـــذه  قبـــل 
يكون هناك تحليل أكثر للرسومات 

البلدية”. 
أمانـــة  مجلـــس  عضـــو  وتســـاءلت 
العاصمة مها آل شهاب عن الرسوم 
األنشـــطة  ذات  للمـــزارع  البلديـــة 
المـــزارع  أن  ذكـــرت  إذ  التجاريـــة، 
تقوم ببيـــع الروب واأللبان وغيرها، 
فهل لديها ترخيص تجاري أو يرفق 

لها رسوم بلدية؟ 
ولفتـــت إلـــى أننـــا كخدمـــات بلدية 
أعتقد أن اإلنتـــاج الزراعي تحديدًا 
بإعطاء الخبـــراء خدمتهم باقتراح 
الرســـوم، فالبـــد أن نكـــون حنونين 

وأكثر رأفة على القطاع الزراعي.
وعقبـــت العضو خلود القطان: نحن 
مع دعم المزارع البحريني من األلف 
إلـــى الياء وهذا القرار اســـتغرق 15 
ســـنة لتغييره. حديثنا اليوم يخص 
الكبيـــرة،  التجاريـــة  المشـــروعات 
لماذا نغلق على أنفسنا في حين أن 
هنـــاك مـــزارع تصـــدر 200 إلى 300 
ألف دينار قيمـــة منتوجاتها، فلماذا 
ال تقـــوم بدفـــع 1000 دينار رســـوما 

بلدية؟

ودعت عضو مجلس أمانة العاصمة 
هدى ســـلطان أن يتم وضع التقدير 
علـــى حســـب نوع النشـــاط حســـب 

إنتاجه ودخله.
فيمـــا أشـــار العضـــو محمـــد هنـــدي 
إلـــى أن ال يوجـــد ما يســـمى بمزارع 
تجارية وأخرى ال، إنما هناك مزارع 
منتجة ومزارع غير منتجة، فيجب 
أن يتـــم دارســـة الرســـوم البلديـــة، 
فهنـــاك مـــزارع موســـمية ال تنتـــج، 
فيجـــب أال نعامـــل المـــزارع معاملة 
التجاريـــة،  كالمنشـــآت  الرســـوم 

وأعتقد أن الرسوم جدًا عالية.
النـــكال  العضـــو عبدالواحـــد  وبيـــن 
أن هنـــاك دعمـــا للمـــزارع البحريني 
باألســـاس، وأنـــه برفـــع الرســـم فـــي 

القطـــاع كأننـــا نســـير عكـــس التيار، 
وتساءل: لماذا ال يجب أن نزيد من 
الرســـوم البلديـــة 6 أضعاف في 15 

سنة؟
وقالـــت نائـــب رئيس مجلـــس أمانة 
العاصمـــة عزيزة كمال: “نحن لســـنا 
ورســـوما  ضرائـــب  تفـــرض  جهـــة 
بلديـــة، وإنما جهة توفـــر الخدمات، 
فـــال يجـــب أن نعتمـــد علـــى دخـــل 
المـــكان وأعتقـــد أن الرســـوم غيـــر 

مناسبة.
كمـــا وافق مجلـــس أمانـــة العاصمة 
لجنـــة  مـــن  المعـــد  المقتـــرح  علـــى 
األمن والســـالمة والحماية الخاص 
بتطبيق اشتراطات األمن والسالمة 
والحماية في أعمال الهدم أو البناء 
أو الترميم في المباني والمنشـــآت، 
علـــى أن تنـــدرج هذه االشـــتراطات 
ضمـــن الدليل الموحد الشـــتراطات 

تراخيص البناء.
الفنيـــة  اللجنـــة  رئيســـة  وبينـــت 
هدى ســـلطان أن المقتـــرح يختص 
واالشـــتراطات  اإلجـــراءات  بـــكل 
وغيرهـــا مـــن األمـــور ذات الصالـــة 
وتهيئتـــه  العمـــل  وموقـــع  بالعمالـــة 
اتخاذهـــا  الواجـــب  واالحتياطـــات 
خـــالل  مـــن  الوقائيـــة  للســـالمة 
اســـتخدام أحدث الطرق والمعدات 
فـــي عمليـــة الهـــدم أو الترميـــم أو 

البناء.
وفـــي بند الرســـائل الـــواردة، أشـــار 
وزيـــر األشـــغال وشـــؤون البلديـــات 
والتخطيـــط العمرانـــي عصام خلف 
بشأن قرار المجلس بالموافقة على 
التصاميـــم األولية لحديقة جدعلي 
بجمع 721 مع االستغناء عن الملعب 
المتعـــدد رياضية وتوســـعة منطقة 
ألعـــاب األطفال، إلـــى أنه تم توجيه 
المعنييـــن فـــي الوكالـــة المســـاعدة 
لخدمـــات البلدية المشـــتركة بالبدء 

بالرسومات التفصيلية للمشروع.

وصفات مكافحة “كورونا”... بين الوهم والخزعبالت
تعرضت صحـــة أحـــد المواطنين للخطر 
ونقـــل إلـــى قســـم الطـــوارئ والحـــوادث 
بمجمـــع الســـلمانية الطبي لتلقـــي العالج 
بعد إصابته بتســـمم فيتامينات، أدى إلى 
شـــعوره بآالم فـــي المعدة وتقيؤ بســـبب 
اســـتخدام أنـــواع مـــن الفيتامينات دون 
استشـــارة طبية، أماًل في تقوية مناعته 
ضد فيـــروس “كورونا”، فيما أصيب آخر 
بحـــروق فـــي األنـــف ومجـــرى التنفـــس 
بســـبب تكـــرار استنشـــاق المـــاء المغلـــي 

لقتل الفيروس في الحلق.
 وبشـــكل مســـتمر، ومنذ انتشار فيروس 
األطبـــاء  أصبـــح   ،)19 )كوفيـــد  كورونـــا 
في مجمـــع الســـلمانية الطبـــي ومختلف 
يســـتقبلون  والعيـــادات،  المستشـــفيات 
حـــاالت مرضيـــة متعـــددة بســـبب اتبـــاع 
الوصفات الشـــعبية التي انتشرت بشكل 

كبيـــر في وســـائل التواصـــل االجتماعي 
وبعض قنـــوات اليوتيوب، وتنوعت بين 
خلطات الثوم والبصل والليمون ومغلي 
األعشـــاب والفيكس وقائمـــة طويلة من 
الوصفـــات التـــي تنتشـــر كل يـــوم، فيمـــا 
يؤكد كل من استشاري أمراض وجراحة 
األنـــف واألذن والحنجـــرة أحمـــد جمـــال 
وطبيبـــة األنـــف واألذن الحنجـــرة هالـــة 
رضي حميد لـ”البالد” أن كل تلك وصفات 
“غير علمية”، وبعضها خزعبالت وبعضها 
اآلخـــر يمثـــل خطـــورة بالغـــة على صحة 
بتســـممات  بالفعـــل  وتســـبب  اإلنســـان، 

وحروق في األنف ومجرى التنفس.
وجراحـــة  أمـــراض  استشـــاري  ويلفـــت 
األنـــف واألذن والحنجـــرة أحمـــد جمـــال 
إلـــى أن هنـــاك كثيًرا مـــن الوصفات التي 
تبادلهـــا النـــاس ربمـــا مـــن بـــاب الوقايـــة 

النفـــس أو اتقـــاء اإلصابـــة وهـــي مجـــرد 
وغيـــر  علميـــة  غيـــر  لكنهـــا  محـــاوالت، 
صحيحة في مجملها، وأود التأكيد على 
أنـــه ليـــس هنـــاك حتـــى اآلن دواء ناجـــع 
لعـــالج اإلصابة بهذا الفيروس أو التمنيع 
“التحصين” ضـــده، وكما يعرف كثيرون، 

ســـواء مـــن األطباء أم من عامـــة الناس، 
فهـــذا الفيـــروس ليـــس له تكويـــن محدد 
يهاجمـــه،  دواء  هنـــاك  ليـــس  وبالتالـــي 
فالفيـــروس يدخل إلـــى الخلية ويدمرها 

من الداخل.
ماذا عن الديكساميثازون؟

ا على سؤال يتعلق بما أعلنته منظمة   وردًّ
الصحـــة العالميـــة عـــن نتائـــج التجـــارب 
الســـريرية األوليـــة الـــواردة مـــن المملكة 
المتحـــدة حول عقار كورتيكوســـتيرويد 
الديكســـاميثازون، قـــال دكتور جمال إن 
هذا الدواء يســـتخدم منذ ســـنين لعالج 
مشـــاكل صحية وهو عالج غير مباشـــر! 
أي أنه يســـتخدم في حالة وجود انتفاخ 
في الصدر أو وجود خاليا ال تعمل بشكل 
جيـــد أو لتخفيـــف الماء في الرئـــة مثاًل، 
لكـــن البعـــض يعتقد أنـــه عـــالج للكورونا 
والصحيـــح أنـــه يخفـــف مضـــار االلتهاب 
وتجمع الســـوائل أو انتفاخ األنسجة، إال 

أنه “أكرر” ليس عالًجا للكورونا.
لك أن تتخيل الخطر!

 مـــن جهتها، أوضحـــت طبيبة أنف وأذن 
وحنجرة هالة رضي حميد أن الوصفات 

التي انتشرت منذ بداية فيروس كورونا 
ا وبعضهـــا قـــد يكـــون مقنًعـــا  كثيـــرة جـــدًّ
بالنســـبة للناس، فيمـــا بعضها اآلخر بعيد 
عـــن القناعـــة تماًمـــا، ومـــن أشـــهر هـــذه 
الخزعبالت التي انتشـــرت هو استنشاق 
الهواء الســـاخن باعتقاد المستنشـــق أنه 
يقتـــل الفيروس في المجاري التنفســـية، 
الحـــروق  فـــي  حـــاالت  إلـــى  أدى  وهـــذا 
وقـــد  األســـف،  شـــديد  مـــع  األنـــف  فـــي 
ســـجلنا حـــاالت في الطـــوارئ لدى بعض 
األشخاص بســـبب استنشاق الماء الحار 
ولـــك أن تتخيـــل الحـــروق فـــي مجـــرى 

التنفس واألنف.
وتابعـــت أن البعـــض يعتقد أنـــه من أجل 
التغلـــب علـــى “فيـــروس كورونـــا”، يلـــزم 
الفيتامينـــات  مـــن  خلطـــات  اســـتخدام 

والمكمالت الغذائية لرفع المناعة.

أحمد جمال

غازي المرباطي
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انتهاء تفتيش “بحرين فارما” لصناعة األدوية والتشغيل قريبا

إلقامة مصانع كمامات أحدها قيد اإلنشاء

ألذونـات الخزانـة الشهريـة

للهيئـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  قالـــت 
الوطنية لتنظيم المهن والخدمات 
الصحية مريم الجالهمة إن أعمال 
للكمامـــات  مصنـــع  فـــي  التشـــييد 
الطبيـــة، تجـــري على قدم وســـاق، 
وإن الهيئة تـــدرس طلبين آخرين؛ 
من أجل إنشاء مصنعين للكمامات 

إضافيين.
فـــي تصريـــح  الجالهمـــة  وأكـــدت 
انتهـــت  الهيئـــة  أن  “البـــالد”  لــــ 
مؤخـــرا مـــن أعمـــال التفتيش على 
مصنـــع “ البحريـــن فارمـــا” لصناعة 
الصيدالنيـــة  المســـتحضرات 
طـــور  فـــي  وأنهـــا   والطبيـــة، 
اإلجراءات النهائية إلصدار شهادة 
تشـــغيل المصنـــع والتـــي ستســـمح 
األوليـــة؛  المـــواد  اســـتيراد  لـــه 
واإلنتـــاج  التشـــغيل  فـــي  للبـــدء 
التجريبي للدواء والمســـتحضرات 

الصيدالنية.
أمـــا فيمـــا يتعلـــق بالمصنـــع الثاني 
لألدويـــة، وهـــو “غلـــف بايوتيـــك”، 
فإنـــه ال يـــزال فـــي طـــور اإلنشـــاء 

حاليا.
وبخصوص توقعاتها لبدء تشغيل 
المصنع الذي تمت أعمال التفتيش 
أنـــه  الجالهمـــة  أشـــارت  عليـــه، 

ســـيكون مـــا بيـــن ثالثة إلـــى أربعة 
أشهر تقريبا.

وبشأن ما إذا كان المصنعان اللذان 
يشيدان في البحرين باستثمارات 
خليجيـــة كبيـــرة، سيســـاهمان في 
فـــي  الخليـــج  دول  جهـــود  دعـــم 
كورونـــا،  وبـــاء  انتشـــار  مكافحـــة 
بتوفيـــر  يتعلـــق  فيمـــا  وخصوصـــا 
خصوصـــا  والكمامـــات  المعقمـــات 
مـــن نـــوع N95، أشـــارت الجالهمة 
أن مصنـــع “بحرين فارما” ســـيقوم 

والمســـتحضرات  األدويـــة  بإنتـــاج 
الصيدالنية فقط.

المعقمـــات  إن  بالقـــول  وأردفـــت 
للتصنيـــف  ســـتخضع  والكمامـــات 
كجهـــاز طبـــي، وهـــي ليســـت مـــن 
اختصاص المصنـــع. أما المعقمات، 
فهنـــاك عدد من الشـــركات المحلية 
الصناعـــة  وزراة  مـــن  المرخصـــة 
والتجارة والسياحة تقوم بإنتاجها 
بناء على اإلرشادات التي وضعتها 
المهـــن  لتنظيـــم  الوطنيـــة  الهيئـــة 

والخدمات الصحية.
ترخيـــص  علـــى  الحصـــول  وبعـــد 
اســـتيراد المواد األولية والتشغيل 
التجريبـــي من المفتـــرض أن تقوم 
الهيئـــة بالتفتيـــش والمراقبـــة على 
وعمليـــات  التجريبيـــة  المنتجـــات 

المصنـــع قبل البـــدء فـــي العمليات 
التجارية.

المســـتثمرين  مـــن  عـــدد  وكان 
البحرينييـــن أعلنـــوا عـــن رغبتهـــم 
في تشـــييد مصانـــع خاصة لتوفير 
الطلـــب  ارتفـــع  التـــي  الكمامـــات 
العالمي عليها بشـــدة بسبب تفشي 
وباء كورونا، والذي دفع أســـعارها 
إلـــى ارتفـــاع جنونـــي، حيـــث مـــن 
المصانـــع  هـــذه  توفـــر  أن  المؤمـــل 
احتياجـــات دول المنطقة من هذه 
الكمامات الطبية التي تدعم جهود 
المملكة فـــي التغلب على الجائحة 
خصوصـــا أنـــه بحســـب التعلميات، 
فإنه يجب على جميـــع المواطنين 
والمقيمين ارتداء الكمامات الطبية 

في األماكن العامة والتجمعات.

أعلـــن مصـــرف البحريـــن المركـــزي 
بأنـــه تمـــت تغطيـــة اإلصـــدار رقـــم 
 ISIN BH0003764C31(  1814
( مـــن أذونـــات الخزانـــة الحكومية 
الشـــهرية التـــي يصدرهـــا مصـــرف 
عـــن  نيابـــة  المركـــزي  البحريـــن 

حكومـــة البحرين.تبلـــغ قيمـــة هذا 
اإلصـــدار 35 مليـــون دينـــار لفتـــرة 
فــــي  تبـــدأ  يومـــًا   182 اســـتحقاق 
28 يونيـــو 2020 وتنتهـــي فـــي 27 
ديسمبر 2020 ، كما بلغ معدل سعر 
الفائـــدة على هذه األذونـــات 2.58 

% مقارنـــة بمعـــدل ســـعر الفائـــدة 
ألذونـــات اإلصدار الســـابق بتاريخ 
31 مايـــو 2020 حيـــث بلغت 2.62 

%
الخصـــم  ســـعر  معـــدل  بلـــغ  وقـــد 
98.711 %وتـــم قبـــول أقـــل ســـعر 

للمشـــاركة بواقـــع 98.678 % علمًا 
اإلصـــدار  تغطيـــة  تمـــت  قـــد  بأنـــه 

بنسبة 137 %.
كمـــا بلـــغ الرصيـــد القائـــم ألذونات 
الخزانـــة مع هذا اإلصدار ما قيمته 

2.110 مليار دينار بحريني.

المنامة - المصرف المركزي

لندن - رويترز

الذهب يصعد قرب أعلى 
مستوى في 8 سنوات

في  مستوياته  ألعلى  الذهب  صعد 
ثماني سنوات تقريبا أمس، إذ ارتفع 
الــمــعــدن الــنــفــيــس فـــي الــمــعــامــات 
 1767.93 إلــــى    %  0.1 الـــفـــوريـــة 
بحلول  )األونـــصـــة(  لــأوقــيــة  دوالر 
جرينتش  بتوقيت   06:45 الــســاعــة 
وهو  دوالرا،   1773 المــس  أن  بعد 
 2012 أكتوبر  منذ  مستوياته  أعلى 
آسيا.  فــي  المبكرة  الــتــعــامــات  فــي 
اآلجلة  األميركية  العقود  وصعدت 

للذهب 0.2 % إلى 1785.80 دوالر.

رحلتك الرقمية عبر هاتفك الذكي
هكـــذا بدأت رحلة االنطالقة الرقمية كأول تطبيق في مجال الخدمات المصرفية 
الرقميـــة المتوفرة عبـــر الهاتف الذكي فقـــط، وبكل فخر واعتـــزاز بصناعة محلية 
بالطاقـــات الشـــبابية ممزوجـــة بالخبـــرات البحرينيـــة مـــن أبائنـــا في هـــذا المجال 

والهدف هو الوصول للعالمية، إنه يا سادة بنك “إلى”.
فـــي العام الماضـــي، اطلق بنك ABC بالتحديد في شـــهر نوفمبر 2019، االنطالقة 
األولـــى فـــي مجال صيرفـــة التجزئـــة الرقمية في البحريـــن وذلك بتدشـــينه بنكه 
الرقمـــي “إلى”. ويتمثـــل هذا النموذج بـــدءا من البحرين ووصـــوال للعالمية، حيث 

.”Google Play”و ”Apple“ يتوفر التطبيق عبر متجري
يتصدر رســـميا التطبيق المصرفي البحريني “إلى” منذ األيام القليلة الماضية في 
متجـــر “آبـــل” محققا المركـــز األول لألكثر تحميال ضمن التطبيقـــات المصرفية في 
المملكـــة، وبيـــن أكثر مـــن 50 تطبيقا مصرفيا توفر خدماتها عبـــر التطبيق الرقمي 

محليا. 
وفـــر التطبيـــق أفضل مفهـــوم للتجربـــة الحقيقية للواقـــع االفتراضي فـــي القطاع 
المصرفـــي بأحـــداث التقنيـــات والتكنلوجيـــا الحديثـــة. ابتداء من فتح الحســـاب 
الذي تقوم بإجراءاته الرقمية وأنت تبدأ رحلتك الرقمية من خالل هاتفك الذكي 
وخالل دقائق يوفر لك بطاقتك االفتراضية لتعيش عالمك في الحياة المصرفية 

عبر بنك رقمي يلبي احتياجاتك.
دائمًا نشـــيد ونشـــجع على دعم “صنع في البحرين” خصوصا في مجال التســـويق 
الرقمـــي والتجارة اإللكترونية، هنا المســـتقبل الواعد بتطبيق التكنولوجيا لخدمة 
البشـــرية وتســـهيل األمور في تلبيـــة االحتياجات وتوفير أفضـــل الحلول حتى لو 
كنا في زمن فيروس كورونا. بنك “إلى” رحلة “صنع في البحرين” لحياة مصرفية 

رقمية أكثر ذكاًء.

hamed.almahari@albiladpress.com

حامد المحاري

المنامة - بنك “إلى”

دشـــن بنـــك “إلـــى”، وهـــو البنـــك الرقمـــي األســـرع نمـــوا فـــي 
البحريـــن، برنامـــج التوفير “الحّصالة”؛ بهـــدف تمكين العمالء 
مـــن االدخار ومســـاعدتهم فـــي تحقيق تطلعاتهـــم وأهدافهم 
القصيـــرة والطويلـــة األجـــل. ويأتي إطـــالق الحّصالـــة تعبيرا 
عن شـــعار بنك “إلى”، بنك يعّبر عنك، واســـتجابة الحتياجات 
العمـــالء لفتـــح حســـابات إضافية. وتعتبـــر الحّصالـــة طريقة 
ذكية وبســـيطة تشـــجع العمالء من خـــالل تطبيق البنك على 
اقتطـــاع جـــزء مـــن أموالهـــم وتخصيصهـــا ألهم األمـــور التي 
يســـعون لتحقيقهـــا أو لألهداف التـــي تأخـــر تحقيقها نتيجة 

محدودية التخطيط المالي المتاح لديهم.
ووفاًء بوعد البنك بتحويل الخدمات المصرفية عند إطالقها 
نوفمبـــر الماضـــي، تأتي خدمـــة الحّصالة كجزء مـــن المرحلة 
الثانيـــة لتدشـــين “إلـــى”، والتي ستشـــهد إطالق حلـــول مالية 
ذكية تعزز التغيير السلوكي اإليجابي لتحسين نمط الحياة.

و قـــال الرئيـــس التنفيـــذي لبنـــك “إلى” فـــي البحريـــن، محمد 

المعراج “إن هذه الخطوة األولية المتمثلة في تصميم وطرح 
الحّصالـــة ُتمكـــن عمالءنـــا مـــن الوصـــول إلى غاياتهم بشـــكل 
أسرع من أي وقت مضى. وتمثل الحّصالة مجرد البداية في 
رحلتنا إلحداث تطوير جذري في الخدمات المصرفية والتي 
سيتم تصميمها، واضعين في االعتبار الطموح واالحتياجات 

الحديثة لعمالئنا”.

األجــل والطويلــة  القصيــرة  التطلعــات  لتحقيــق 
“إلى” يطلق التوفير الذكي “الحّصالة”

الجفير - المهندسين البحرينية

البحرينيـــة  المهندســـين  تعتـــزم جمعيـــة 
عقـــد اجتمـــاع جمعيتهـــا العموميـــة “عن 
ُبعد”، عبر وســـائل التواصل المرئي وذلك 
حرًصـــا منهـــا االلتـــزام بأقصـــى التدابيـــر 
الوقائيـــة واإلجـــراءات االحترازيـــة التي 
لفيـــروس  للتصـــدي  الجمعيـــة  اتخذتهـــا 

كورونا منذ بداية الجائحة.
 وقـــد دعـــت الجمعية أعضائهـــا الراغبين 
في الترشـــح لمنصب الرئيـــس وعضوية 
الجديـــدة  دورتـــه  فـــي  اإلدارة  مجلـــس 
عبـــر  الترشـــيح وذلـــك  بتقديـــم طلبـــات 
تعبئة االســـتمارة المعدة لذلك وإرســـالها 
عبـــر البريـــد اإللكترونـــي المخصص لهذا 
الغـــرض، علما بأن باب الترشـــح ســـيظل 
مفتوحـــا حتى يـــوم الثالثـــاء الموافق 1 

يوليـــو 2020 وينتهـــي مـــع نهايـــة الدوام 
الرسمي للجمعية لهذا اليوم. 

 وعليـــه، قـــّررت الجمعية عقـــد اجتماعها 
7 يوليـــو  األول يـــوم الثالثـــاء الموافـــق 
2020، في تمام الســـاعة الســـابعة مساء، 
إذ ســـيكون االجتماع عن ُبعـــد وبحضور 
عـــدم  حـــال  وفـــي  المطلقـــة.  األغلبيـــة 
اكتمال النصاب القانوني للتصويت، فإن 
االجتماع سيؤجل ليوم األربعاء الموافق 
22 مـــن الشـــهر ذاتـــه و يكـــون االجتمـــاع 

قائما بحضور ثلث أعضاء الجمعية ممن 
يحـــق لهـــم التصويـــت. وإذا لـــم يكتمـــل 
النصـــاب يؤجـــل االجتمـــاع إلـــى جلســـة 
أخرى تعقد خـــالل مدة ال تقل عن نصف 
ساعة حيث يكون اإلجتماع صحيحا إذا 

حضره 10 % من األعضاء.
اجتمـــاع  أعمـــال  جـــدول  وســـيتضمن 
علـــى  المصادقـــة  العموميـــة  الجمعيـــة 
جدول األعمال، والمصادقة على محضر 
الســـابق،  العموميـــة  الجمعيـــة  اجتمـــاع 
عـــن  اإلدارة  مجلـــس  تقريـــر  ومناقشـــة 
أعمـــال الدورة المنتهيـــة، والتقرير المالي 
للجمعيـــة، وتعييـــن مدققـــي الحســـابات، 
باإلضافة إلى تشـــكيل لجنة االنتخابات، 

ومن ثم االنتخابات.

الجمعيــة تعتــزم عقــد عموميتهــا عــن ُبعــد 7 يوليــو
“المهندسين”: فتح باب الترشح لمجلس إدارة جديد

محمد المعراج

علي الفردان

3
طلبات

35
مليون دينار

مريم الجالهمة

بدء تشغيل أول 
مصنع بحريني 

لألدوية خالل 4 أشهر 

المتحـــدة  شـــركة  فـــي  الشـــريك  كشـــف 
الســـتزراع األحيـــاء المائيـــة، علـــي كمـــال 
الديـــن، عـــن أول مشـــروع بحريني ينجح 
فـــي االســـتزراع الســـمكي وإنتـــاج ســـمك 
البلطـــي بنوعيـــه األســـود واألحمـــر محلًيا 
ســـياحًيا  مشـــروًعا  يعتبـــر  اذ  بالكامـــل، 
تعليميـــا وترفيهيا يســـتمتع فيـــه مرتادوه 
بجولـــة تعليميـــة وتثقيفيـــة بالمزرعة إلى 
جانب صيد األســـماك، كما يعمل المشروع 
على التأمين الغذائي لمدينة حمد والقرى 

المجاورة لها.
وقال كمـــال الدين لـ”البالد” “إن المشـــروع 
ينتـــج ســـنوًيا بمعـــدل يتراوح مـــا بين 25 
و30 طنـــا، ممـــا يعنـــي نحـــو 1.5 طنـــا إلى 
طنيـــن شـــهرًيا إال أن المعـــدل يختلـــف من 

موســـم إلى آخـــر، كما أنه فيبعـــض أحيان 
يرتفـــع معـــدل الشـــراء ليكـــون أســـرع من 
عمليـــة نمو األســـماك فيتم اإلغـــالق فترة 
حتى يصل السمك إلى وزن معين ثم يتم 

الفتح مرة أخرى”.
وأوضـــح “إننا أول مشـــروع فـــي البحرين 
يتمكـــن مـــن تنفيـــذ االســـتزراع الســـمكي 
بأحـــواض شـــبه مفتوحـــة، وتـــم تصميـــم 
المزرعـــة بالكامل محلًيـــا وبأيدي بحرينية 
بمـــا فـــي ذلـــك التمديـــدات والفالتـــر، وتم 
اســـتخدام أجهـــزة قليلـــة بالمزرعـــة وهذه 
األجهزة تم تصميمها محلًيا بأقل التكاليف 
وأبســـط األدوات، كمـــا تـــم االعتمـــاد على 
إعـــادة تدويـــر المـــواد، وذلـــك بعـــد رؤيـــة 

طريقة صناعة األجهزة”.
وأشـــار إلـــى أن المزرعـــة متميـــزة بإنتـــاج 

اســـتيراد  يتـــم  كان  إذ  البلطـــي،  ســـمك 
األســـماك من الخارج في بداية المشروع، 
ولكننا نجحنا فـــي تكاثره محلًيا. وأضاف 
أن كيلـــو ســـمك البلطي األســـود يتم بيعه 
بســـعر ثابـــت مناســـب ألصحـــاب الدخـــل 
المحـــدود وهـــو 2.5 دينار، كمـــا لدينا نوع 
حصـــري يتـــم إنتاجـــه لدينـــا وهـــو البلطي 

األحمر ويباع الكيلو بسعر 4.5 دنانير.
وتابـــع كمـــال الديـــن “المشـــروع بدأتـــه مع 
شريكي البحريني قبل 4 أعوام في مزرعة 
مساحتها 7 آالف متر مربع، مشيًرا إلى أن 
 Edutainment( فكـــرة المشـــروع جديـــدة
Fish Farm(، فالمزرعة تجمع بين الترفيه 
والتعليـــم  للمرتاديـــن مـــع رؤيـــة مراحـــل 
االســـتزراع الســـمكي، اذ  باســـتطاعة مـــن 
يزور المزرعة لشـــراء األســـماك االستفادة 

من المعلومـــات، كما يتم الســـماح للعوائل 
بصيد األســـماك عـــن طريق الشـــبك، وهي 

طريقة آمنة للعوائل. 
وأوضـــح كمـــال الديـــن أنـــه تـــم الســـماح 
بالحضـــور  )األربعـــاء(  أمـــس  يـــوم  منـــذ 

إلـــى المزرعـــة بالمواعيـــد لصيـــد األســـماك 
وشـــرائها، إال أنـــه غير مســـموح بالجلوس 
بالمزرعـــة وفًقـــا للقوانيـــن، وذلك للظروف 
االســـتثنائية لجائحة كورونـــا. وعن فكرة 
االســـتزراع الســـمكي، أوضح كمـــال الدين 

أن االستزراع السمكي يواجه في األجواء 
الخارجيـــة صعوبـــة حيـــث يعتبـــر مناخنـــا  
شـــبه اســـتوائي لـــذا نجـــد االســـتزراع في 
دول الخليج يكـــون في مناطق مغطاة أو 

في أحواض داخل البحر.

أول مشروع بحريني لالستزراع السمكي بأحواض شبه مفتوحة
طنا  30 سنوًيا  تنتج  المائية”  لألحياء  “المتحدة  لـــ“^”:  الدين  كمال 

أمل الحامد

جانب من زيارة مجلس بلدي الشمالية للمشروع 
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عندمـــا قدم العالـــم الفيزيائي ألبرت آينشـــتاين للعالم معادلته الشـــهيرة “الطاقة 
تساوي الكتلة ضرب مربع سرعة الضوء”، كان بهذا أول من وّضح عالقة الطاقة 
بالمادة بشـــكل رياضي، حيث إّن تلك المعادلة تعني أن المادة المنطلقة بســـرعة 
هي مربع سرعة الضوء تجتاز السقف المادي لتعود إلى األصل الذي هو الطاقة 
التـــي ظهـــرت على شـــكل تلك المـــادة، وكأن ســـرعة الضوء الحـــد الفاصل لذلك 
االجتيـــاز من عالم المادة المرئي إلى حقل الطاقـــة المعلوماتي الالمرئي، والذي 
يطلـــق عليـــه “الفيزيـــاء الكمية”، أي أّن فـــي دخول طاقة معلومـــات مادة ما إلى 
حّيز التجسيد المادي تكثيفا تدريجيا لتلك الطاقة لتظهر في النهاية على شكل 
مـــادة وفق المعلومـــات الخاصة بها، وعلى نظم وقوانيـــن الطبيعة الكامنة أيضا 

في الحقل المعلوماتي الكوني.
تلك المادة هي ما يجسده خيال اإلنسان المعّمر عندما يكتشف دوره في تعمير 
األرض، ذلـــك االكتشـــاف يكون عن طريق االنتباه لما يحيط به من أشـــياء ولما 
يجلـــب اهتمامـــه دون إكراه أو تصّنع، وبعد هذا عليـــه أن يدير عقله ليكون ذلك 
العقـــل خادما أمينا وقرينا مطيعا من أجـــل تفعيل ذلك الدور المعني بخلق ذلك 

اإلنسان، أي القيمة العليا الذاتية غير المشروطة برضا اآلخرين.
بممارســـة القيمـــة العليا يحيى اإلنســـان بيـــن التحدي واإلنجاز، فيكـــون متوازنا 

في الطاقة، وبالتالي يكون متوازيا شعوريا أو انفعاليا، وبالنسبة لسرعة الضوء 
التـــي ذكرناهـــا أعاله، بما أن الســـرعة هي حاصل قســـمة المســـافة علـــى الزمن، 
والتـــي هي للضـــوء 299,792,458 مترا فـــي الثانية الواحدة، يـــكاد يكون هناك 
ال زمن بالنســـبة لتلك المســـافة العالية جدا، وحيث إن ذلك الالزمن يكون عنده 
اإلنســـان في حالـــة تجل وانطالق وإبداع فـــي قيمته العليا الذاتيـــة، ألنه يكون 
محّلقـــا في عالم الطاقة وحقل المعلومات المفتوح، يلتقط ذلك اإلنســـان إحدى 
تلك المعلومات أو األفكار المقرونة بقيمته العليا، فيحيل ذلم لعمل مخّلد صالح 

لخدمة البشرية.

إّن ما يرّكز عليه معظم البشر في حياتهم يستهلك كل طاقتهم وهم ال يشعرون!  «
فتضيع طاقاتهم هباء، لكن عندما يفّعل اإلنسان ما يحيى ألجله، فإنّه يجتاز تلك 

المشاعر المادية المدّمرة إلى المشاعر السامية المرتبطة بالحياة والنماء والتطّور، 
تلك المشاعر تكون تحقيقا للسالم المفّعل لإلنسانية... ذلك االجتياز للمشاعر 

المادية ينطلق نحو النعيم والتكامل، الذي يتحقق فقط باتساق القلب الذي هو 
مكمن القيمة العليا بالفص األمامي من الدماغ، الذي يكّون الروابط العصبية 

للعقل الجديد، المربوط بخير ونماء وصحة ذلك اإلنسان، وبهذا تكون القيمة العليا 
هي الشفرة الربانية الرحيمة. دعوة إلى التأّمل في الذات.

د. ندى الحساوي

شفرة الخالص... طرح علمي

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

للتواصل: 17111483

العقلية األميركية ال تزال تعيش رشاقة العنصرية
من يطلع على كتاب “لماذا نفد صبرنا” لمارتن لوثر كنج سيتعرف 
على االضطهاد العنصري الفظ الذي مارسته أميركا ضد اإلنسان 
الزنجـــي وتعـــدد إيقاعاته حتى يومنا هـــذا، فبالرغم من أن عمر 
الكتاب ســـنوات طويلة إال أن العقليـــة األميركية ال تزال تعيش 
رشـــاقة اضطهاد السود، وآخرها حادثة قتل المواطن األميركي 

جورج فلويد على يد أفراد الشرطة.
مارتـــن لوثر كان يشـــعر بمـــرارة عندما يرى أن بـــالده تدافع عن 
الحرية في بالد أجنبية وتفشل في ضمان تلك الحرية لعشرين 
مليـــون نســـمة مـــن مواطنيهـــا، وما من شـــك فـــي أن أميـــركا ال 
تدافع في الخارج عن الحرية بدالالتها اإلنســـانية واالجتماعية 
واالقتصاديـــة كمـــا نفهمها نحـــن، إنما تدافع عـــن حرية من نوع 
جديد هـــي حرية مصالحها. ويعرج الكتـــاب إلى تصوير اليأس 
العميـــق الـــذي أصاب الســـود نتيجـــة اإلبطاء في إلغـــاء التفرقة 
العنصريـــة فـــي المدارس، فعلـــى الرغم من أن محكمـــة القضاء 
العالـــي أصـــدرت عام 1954 قرارا يقضـــي بالقضاء على التفرقة 

العنصريـــة علـــى وجـــه الســـرعة، إال أن تنفيـــذ هـــذا القـــرار يتـــم 
ببطء شـــديد، ففي بدايـــة عام 1963 كان عدد التالميذ الســـود 
الملحقيـــن بالمـــدارس المختلطـــة ال يتعـــدى 9 % مـــن مجمـــوع 
الطـــالب، ومعنى هذا كما يقول مارتن لوثر كنج أنه “إذا ســـارت 
األمـــور على هذا المنوال، فلن يتحقـــق االندماج بالمدارس قبل 

عام 2054”.
وقبل أيام شاهدت عبر منصة “نتفليكس” برنامجا وثائقيا يتحدث  «

عن السجون األميركية ونصيب السود منها، حيث يشرح عدد 
من الخبراء واألساتذة الظلم الذي يتعرض له المواطن األميركي 
األسود ونظرة الشك التي تالحقه من قبل رجال الشرطة، ونسبة 

السود في السجون األميركية مرتفعة جدا نسبة إلى البيض، 
فالشرطة اعتادت إلقاء القبض على السود المسالمين والزج 

بهم في السجون ومعاملتهم معاملة فظة قاسية أثارت استياء 
العالم وال تزال، وكل رئيس يصل إلى البيت األبيض يحمل ملفا 
عن هذه القضية ولكن هناك قاعدة أميركية عنصرية تقول “إن 

األسود آخر من يعمل، وأول من يطرد من العمل”!.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

الزواج في زمن كورونا
االجتماعيـــة  حياتنـــا  علـــى  يؤثـــر  أن  كورونـــا  اســـتطاع 
واالقتصادية بخسائر بشرية ومادية في جميع بلدان العالم، 
إال أنه لم يقف حائال بين عقود االقتران والزواج، وقد أصبح 
الـــزواج مختلًفـــا كثيـــًرا فـــي زمـــن كورونـــا فـــي كل تفاصيله 
اتباًعا لضرورة التباعد االجتماعي وتجنب أماكن التجمعات 

وااللتزام بالبقاء في المنزل.
فقد قرر العديد من الشـــباب سواء عقد قرانهم في ظل هذه 
الظروف مع األخذ بجميـــع اإلجراءات الوقائية واالحترازية 
ســـواء في المنزل أو في مكتب المأذون الشـــرعي، وتوجب 
االلتـــزام باإلجـــراءات االحترازية أثناء عقـــده كتنظيم العقد 
بحضـــور أســـرة العروســـين والمـــأذون الشـــرعي مـــع ارتـــداء 
الكمامـــات والتعقيـــم وترك مســـافة بيـــن الحاضريـــن، وعدم 
دعـــوة األصدقـــاء واألقربـــاء ألجـــل الحفـــاظ علـــى ســـالمة 

العروسين وأسرتهما وعليهم أيًضا.
آخرون عقدوا قرانهم بدعوة األقارب واألصدقاء لمشاركتهم 
ـ )مراسم  فرحة الزواج عبر البث المباشـــر على “اإلنســـتغرام”ـ 
زواج افتراضي( ــ وعبر دائرة تلفزيونية مغلقة بدون حضور 
المدعوين وذلك بهدف تطبيق مبدأ التباعد االجتماعي، وقد 
تلقى العرســـان التهاني والتبريكات عبر رابط “اإلنســـتغرام”، 
وبذلـــك اكتملـــت فرحـــة المتزوجين وأســـرتهما بهـــذا الزواج 

المختصر حضوًرا وتكلفة. 
الـــزواج في عصـــر كورونا ليـــس ُمكلًفا مادًيا، فهـــو ال يحتاج 
إلـــى قاعة احتفـــال للرجال وأخـــرى للنســـاء، وال يحتاج إلى 
والئم وال بطاقات للدعوة، ويمكن أن تحضر وتشـــاهد حفلة 
الزواج المختصرة وأنت جالس في بيتك، والمرأة لن تحتاج 
إلى فســـتان جديد وزينة وغير ذلك كونها ستشـــاهد تنظيم 
الـــزواج وهـــي في بيتها، بجانب أن عـــدد الحضور لن يتعدى 

أسرة العروسين ال أكثر.

لم يستطع كورونا القاسي أن يوقف مجرى الزواج، ففي عصر  «
التقنيات واإللكترونيات كل شيء ممكن، حتى الزواج اإللكتروني 

الذي يتم بقيام العروسين بتعبئة بياناتهما بالحاسب اآللي 
وبعد أن يتأكد المأذون من شروط عقد الزواج يرفعه إلى 

المحكمة اإللكترونية ليتم التصديق على العقد.

عبدعلي الغسرة

عقليات سائدة
كان األولـــون يرتحلـــون لصيـــد اللؤلـــؤ، وهو مـــا يتفق علـــى أنها 
مهنة الغالبية العظمى من ســـكان الخليج قديمًا، ويتكفل النساء 
حينهـــا بإتمام كل األعمال لحين عودتهم، وهو ما يعتبر أنموذجًا 
للشـــراكة الحقيقية بين الرجل والمرأة، ولم تكن النســـوة وقتئذ 
تمتهـــن الوظائـــف علـــى اختالفهـــا كما هـــو حاصل اليـــوم، وربما 
نستثني القليل من المهن والحرف النسائية المناسبة لطبيعتهن، 

حتى ال نمنح طرحنا هذا صفة اإلطالق.
وقد ســـيرت ســـلطة البيت في ظل تلك األوضاع لصالح الرجل، 
كونـــه مصـــدر الرزق للعائلـــة، ناهيك عما منحه الديـــن والمجتمع 
والثقافة من متســـع على مســـتوى الحرية الشخصية والحضور، 
وربمـــا اســـتغل بعض الرجال هذه الســـلطة اســـتغالالً ســـيئًا، في 
حيـــن أن المرأة مارســـت دورهـــا الطبيعي في اإلنجـــاب، وتربية 
األبنـــاء، إلـــى جانب أعمـــال البيت، لكن مع بدء المرأة المشـــاركة 
فـــي كل نواحـــي الحيـــاة العمليـــة باســـتقاللية تامـــة، والتـــي قد 
تتناســـب أو ال تتناسب مع طبيعتها الجسمانية والسيكولوجية، 
اختلفـــت المعادلـــة، بعدما تبدلـــت المعطيات، لتصبـــح المحصلة 

مغايرة تمامًا.
وال تكمن المسألة في امتهان المرأة كل األعمال، بل ببقاء العقلية  «

القديمة حاضرة إلى يومنا هذا رغم التغير الذي حصل؛ فمازال 
ينظر إلى المرأة على أنها اإلنسانة الضعيفة المغلوب على أمرها، 
رغم االستقاللية والحرية والقوانين الداعمة التي تتمتع بها اليوم، 

ناهيك عن استغالل البعض لهذه النظرة في تعزيز انطباع سوء 
الرجال، واستئثارهم، وهيمنتهم، في حين أنه ال يوجد رجل سيئ، 
وال حتى امرأة سيئة، بل يوجد إنسان سيئ، من الممكن أن يصدر 

منه أو تصدر منها أية أخطاء، وعليه، ال يمكن تقبل إسقاط سيئات 
بعض رجال األمس على رجال اليوم.

dr.ali.saegh@gmail.com

د. علي الصايغ

كان وجهـــه يحكـــي ألف قصة ألم وهو يهم بإزالة “بســـطته” في إحدى األســـواق 
المتنقلة، رجل ســـتيني يعيل أكثر من ســـبعة أبناء، وال معاش تقاعدي لديه، وال 
مصـــدر رزق آخـــر لـــه غير “بســـطة” يقتات منها قـــوت يومه. أصحاب الفرشـــات 
والبســـطات فـــي األســـواق المتنقلـــة بيـــن القرى، مـــن الفئـــات األكثر تضـــررًا من 
تداعيـــات جائحـــة كورونـــا، التزمـــوا منازلهـــم ألكثـــر مـــن ثالثـــة أشـــهر تنفيـــذا 
لإلجراءات االحترازية للتصدي للجائحة، وقبل أســـابيع فقط، اســـتأنفوا عملهم، 

إال أن الجهات المعنية رفضت تواجدهم في األماكن العامة.
ما يجب أن يكون في الُحسبان، أن هؤالء محدودو الدخل أو دونه، وال يملكون 
أي مصدٍر للرزق غير ما يتحصلون عليه من بيعهم بعض المنتوجات المتواضعة 
ذات الربح اليســـير، وأنهم تكبدوا خســـائر كبيرة جراء توقفهم عن العمل ألشهر 
دون مصـــدر للدخـــل، ودون أيـــة إعانـــة مـــن أية جهة أخـــرى تســـندهم في هذه 
الضائقـــة، وأنهـــم علـــى الرغم مـــن كل ذلك لم يســـتأنفوا عملهم إال مـــع التزامهم 
بكل االشـــتراطات االحترازية، والتي منها لبســـهم الكمامـــات والقفازات، ووضع 
معقم اليدين الســـتخدام المتسوقين، بل إنهم وضعوا الفتات إرشادية بضرورة 

االلتزام بلبس الكمام والقفاز لمرتادي بسطاتهم من الزبائن. 
مـــا يجـــب أن يقـــال، إن المحـــالت فـــي المجمعـــات التجاريـــة والتـــي ُســـمح لهـــا 
باســـتئناف العمل تقع في حيز مغلق، عكس البسطات التي تتواجد في األماكن 
المفتوحـــة والهـــواء الطلَّق، وأن المتســـوقين في تلك المجمعـــات أعدادهم أكثر 
بكثيـــر مـــن مرتادي البســـطات التي ُيقســـم أصحابها أنه خالل الســـاعة الواحدة 

يستقبلون زبونة أو زبونتين فقط!
ما نطلبه التفاتة لهذه الطبقة المطحونة من المواطنين، الذين يكســـبون قوتهم 
بعـــرق جبينهم، والســـماح لهـــم بمزاولة عملهـــم، ضمن االشـــتراطات االحترازية، 
ومخالفـــة مـــن يشـــق عنهـــا، ليقيننـــا بأنهـــم ملتزمـــون بها، والســـماح لهـــم بفرش 
بســـطاتهم بمســـافة ال تقـــل عن متريـــن بين كل بســـطة وأخرى تحقيقـــًا للتباعد 
االجتماعـــي، ويمكـــن ألفراد شـــرطة المجتمع المـــرور عليهم بيـــن الحين واآلخر 

للتأكد من مدى التزامهم بتلك االشتراطات. 
ياسمينة:

هذه البسطات مصدر الرزق الوحيد ألكثر من 100 عائلة. «

yasmeeniat
@yasmeeniat.com

ياسمين خلف

األسواق المتنقلة وأصحاب “البسطات”
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