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Ω2020 ƒ«dƒj 9 - `g1441 Ió©≤dG hP 18 ¢ù«ªîdG - ¿ƒ©HQC’Gh á°ùeÉîdG áæ°ùdG - (15448) Oó©dG

ó``¡``©``dG »```````dhh AGQRƒ``````````dG ¢```ù```«```FQh ∂```∏```ª```dG
√ó```¡```Y »```````dhh ø```«```eô```ë```dG ΩOÉ```````N ¿hõ`````©`````j
áμ∏ªªdG ∂∏e Oƒ©°S ∫BG õjõ©dGóÑY øH ¿Éª∏°S ∂∏ªdG ø«Øjô°ûdG
¢üdÉN øY É¡«a √ƒª°S ÜôYCG ,á≤«≤°ûdG ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG
»μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U IÉah »a ¬JÉ°SGƒe ¥OÉ°Uh ¬jRÉ©J
Ók FÉ°S ,Oƒ©°S ∫BG õjõ©dGóÑY ø``H Oƒ©°S ø``H ódÉN ô``«`eC’G
¬æμ°ùjh ¬fGƒ°VQh ¬àªMQ ™°SGƒH √óª¨àj ¿CG ôjó≤dG ≈dƒªdG
ôÑ°üdG π«ªL áªjôμdG áμdÉªdG á∏FÉ©dG º¡∏jh ¬JÉæL í«°ùa
.¿Gƒ∏°ùdGh
óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U å©H Éªc
ájõ©J á«bôH AGQRƒ``dG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G
øH óªëe ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¬«NCG ≈``dEG á∏KÉªe
¢ù«FQ ÖFÉf ó¡©dG »``dh Oƒ©°S ∫BG õjõ©dGóÑY øH ¿Éª∏°S
ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªªdÉH ´ÉaódG ôjRh AGQRƒ``dG ¢ù∏ée
.á≤«≤°ûdG

ÖMÉ°U IÉah »a ¬JÉ°SGƒe ¥OÉ°Uh ¬jRÉ©J ôq MCG øY √ƒª°S
∫BG õjõ©dGóÑY øH Oƒ©°S øH ódÉN ô``«`eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG
™°SGƒH ó«≤ØdG óª¨àj ¿CG π``Lh õY ≈dƒªdG Ók FÉ°S ,Oƒ©°S
.¬JÉæL í«°ùa ¬æμ°ùjh ¬fGƒ°VQh ¬àªMQ
á«bôH AGQRƒdG ¢ù«FQ »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U å©H Éªc
»μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¬«NCG ≈dEG á∏KÉªe IÉ°SGƒeh ájõ©J
ó¡©dG »dh Oƒ©°S ∫BG õjõ©dGóÑY øH ¿Éª∏°S øH óªëe ô«eC’G
á«Hô©dG áμ∏ªªdÉH ´ÉaódG ôjRh AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ÖFÉf
¬JÉ°SGƒeh ¬jRÉ©J ¢üdÉN √ƒª°S É¡æª°V ,á≤«≤°ûdG ájOƒ©°ùdG
.πMGôdG ó«≤ØdG IÉah »a
∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U å©Hh
¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh áØ«∏N
ø«eôëdG ΩOÉN ≈dEG IÉ°SGƒeh ájõ©J á«bôH AGQRƒdG ¢ù∏ée

∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M å©H
¬«NCG ≈dEG IÉ°SGƒeh ájõ©J á«bôH ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N
∫BG õjõ©dGóÑY øH ¿Éª∏°S ∂∏ªdG ø«Øjô°ûdG ø«eôëdG ΩOÉN
.á≤«≤°ûdG ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªªdG ∂∏e Oƒ©°S
¥OÉ°Uh ¬jRÉ©J ¢üdÉN øY á«bôÑdG »a ¬àdÓL Üô``YCG
øH ódÉN ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U IÉah »a ¬JÉ°SGƒe
¿CG ôjó≤dG ≈dƒªdG Ók FÉ°S ,Oƒ©°S ∫BG õjõ©dGóÑY øH Oƒ©°S
¿CGh ¬JÉæL í«°ùa ¬æμ°ùjh ¬fGƒ°VQh ¬àªMQ ™°SGƒH √óª¨àj
.AGõ©dG ø°ùMh ôÑ°üdG π«ªL áªjôμdG áμdÉªdG á∏FÉ©dG º¡∏j
¿Éª∏°S øH áØ«∏N ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U å©Hh
¬«NCG ≈dEG IÉ°SGƒeh ájõ©J á«bôH AGQRƒdG ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG
∫BG õjõ©dGóÑY øH ¿Éª∏°S ∂∏ªdG ø«Øjô°ûdG ø«eôëdG ΩOÉN
É¡«a ôÑY ,á≤«≤°ûdG ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªªdG πgÉY Oƒ©°S

¿ƒ≤∏àj ó``¡©dG »``dhh AGQRƒ``dG ¢``ù«FQh ∂``∏ªdG
»``fÉà°ùcÉ`Ñ`dG ¢``ù«`Fô`dG ø``e ô```μ`°T äÉ``«`bô`H
IôFÉ£dG •ƒ≤°S ÉjÉë°V »a ¬d ájõ©ªdG √ƒª°S á«bôH
.»°ûJGôc »a á«fóªdG
¿Éà°ùcÉH ¢ù«FQ øe á«bôH ó¡©dG »dh ≈≤∏J Éªc
øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ≈≤∏J
ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG óªM
á«HGƒL ôμ°T á«bôH AGQRƒ``dG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G
¢ù«FQ …ƒ∏Y ±QÉ``Y QƒàcódG ¢ù«FôdG áeÉîa ø``e
á«bôH ≈∏Y GkOQ ∂dPh ,á«eÓ°SE’G ¿Éà°ùcÉH ájQƒ¡ªL
á«fóªdG IôFÉ£dG •ƒ≤°S ÉjÉë°V »a √ƒª°S ájõ©J
.»°ûJGôc »a

øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M ≈≤∏J
ôμ°T á«bôH ,ióØªdG OÓ``Ñ`dG ∂∏e áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y
…ƒ∏Y ±QÉ``Y QƒàcódG ¢ù«FôdG áeÉîa øe á«HGƒL
≈∏Y GOQ ∂dPh ,á«eÓ°SE’G ¿Éà°ùcÉH ájQƒ¡ªL ¢ù«FQ
IôFÉ£dG •ƒ≤°S ÉjÉë°V »``a ¬àdÓL ájõ©J á«bôH
.»°ûJGôc »a á«fóªdG
áØ«∏N ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ≈≤∏J Éªc
ôμ°T á«bôH ,AGQRƒ`` dG ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH
…ƒ∏Y ±QÉ``Y QƒàcódG ¢ù«FôdG áeÉîa øe á«HGƒL
≈∏Y GOQ ∂dPh ,á«eÓ°SE’G ¿Éà°ùcÉH ájQƒ¡ªL ¢ù«FQ

»``μjôeC’G ô``«Ø°ùdG ™``jOƒ`à`d Ó``Ø``M º``«`≤`j á``«LQÉîdG ô``jRh

äÉj’ƒdG IQÉØ°S ∫ÉªYCÉH ºFÉ≤dG
áμ∏ªe iód á«μjôeC’G IóëàªdG
.øjôëÑdG

∫BG è``«`YO ø``H ≈°ù«Y â``æ`H É``fQ
,á«LQÉîdG IQGRh π«ch áØ«∏N
ÖFÉf ,¢ùjQÉØJ …ô«L ó«°ùdGh

.AÉªædGh Qƒ£àdG
Ωó``b ,π``Ø` ë` dG á``jÉ``¡` f »```ah
ó°TGQ øH ∞«£∏dGóÑY QƒàcódG
¢ùμ«g øà°ùL ô«Ø°ù∏d »fÉjõdG
√ò¡H á``jQÉ``cò``J á``jó``g πjôÑ«°S
≥«aƒàdG πc ¬d Ék«æªàe ,áÑ°SÉæªdG
.ìÉéædGh
¬∏dGóÑY ó«°ùdG ,πØëdG ô°†M
,…ô°ShódG ôÑL øH π°ü«a øH
,á``«``LQÉ``î``dG ô`` ` `jRh ó``YÉ``°` ù` e
øH ó°TGQ øH ¬∏dGóÑY ô«Ø°ùdGh
∂∏°ùdG ó«ªY ,…ƒ``∏`jó``ª`dG »∏Y
¿ÉªY áæ£∏°S ô«Ø°S »°SÉeƒ∏HódG
ï«°ûdG Qƒ``à` có``dGh ,á``≤`«`≤`°`û`dG
áØ«∏N ∫BG ó``ª` MCG ø``H ¬``∏`dGó``Ñ`Y
,á«dhódG ¿hDƒ°û∏d IQGRƒdG π«ch
QÉ«°S ∑QÉ``Ñ` e ó``«`Mh ô«Ø°ùdGh
á«ª«∏bE’G ¿hDƒ°û∏d IQGRƒdG π«ch
áî«°ûdG .Oh ,¿hÉ©àdG ¢ù∏éeh

á«μjôeC’G IóëàªdG äÉ``j’ƒ``dG
äÉbÓ©dG õjõ©J »``a á≤jó°üdG
øjó∏ÑdG §``Hô``J »``à` dG á«FÉæãdG
AÉ≤JQ’Gh ø«≤jó°üdG ø«Ñ©°ûdGh
≥«°ùæàdGh ¿hÉ©àdG äÉjƒà°ùªH
,ä’ÉéªdG ∞∏àîe »a ∑ôà°ûªdG
ø«H äÓ°üdGh §HGhôdG õjõ©Jh
øY ÉkHô©e ,ø«≤jó°üdG ø«Ñ©°ûdG
≥«aƒàdG ΩGhO ô«Ø°ù∏d ¬JÉ«æªJ
.ìÉéædGh
ô«Ø°S Üô`` `YCG ,¬``Ñ` fÉ``L ø``e
á«μjôeC’G IóëàªdG äÉ``j’ƒ``dG
ô``jRƒ``d √ô``jó``≤``Jh √ô``μ` °` T ø`` Y
»a ø«dhDƒ°ùªdG πμdh á«LQÉîdG
øe ¬«≤d Ée ≈∏Y øjôëÑdG áμ∏ªe
π«¡°ùJ »a º¡°SCG ¿hÉ©Jh ºYO
Ék«æªàe ,¬``∏`ª`Y ΩÉ``¡` e ìÉ`` é` `fEGh
äÉ``bÓ``©` dh ø``jô``ë` Ñ` dG á``μ`∏`ª`ª`d
ΩGhO ø``jó``∏`Ñ`dG ø``«`H á``bGó``°` ü` dG

øH ∞«£∏dGóÑY QƒàcódG ΩÉbCG
á«LQÉîdG ôjRh ,»fÉjõdG ó°TGQ
¢ùeCG IQGRƒ∏d ΩÉ©dG ¿GƒjódG »a
ƒ«dƒj 8 ≥``aGƒ``ª` dG AÉ```©` `HQC’G
ô«Ø°ùdG ™jOƒàd Ók ØM ,Ω2020
ô«Ø°S ,πjôÑ«°S ¢ùμ«g øà°ùL
á«μjôeC’G IóëàªdG äÉ``j’ƒ``dG
∂``dPh ,ø``jô``ë` Ñ` dG á``μ`∏`ª`e ió`` d
¬∏ªY Iô``à` a AÉ``¡` à` fG á``Ñ`°`SÉ``æ`ª`H
.áμ∏ªªdG »a √OÓÑd Gôk «Ø°S
ôjRh ÖMQ ,πØëdG ∫ÓNh
øà°ùL ô``«`Ø`°`ù`dÉ``H á``«` LQÉ``î` dG
≥ªY Gkó` cDƒ` e ,πjôÑ«°S ¢ùμ«g
∞dÉëàdGh á«îjQÉàdG äÉbÓ©dG
ø``«`H º`` FÉ`` ≤` `dG »``é` «` JGô``à` °` S’G
äÉ`` j’ƒ`` dGh ø``jô``ë` Ñ` dG á``μ`∏`ª`e
»``à` dGh á``«``μ``jô``eC’G Ió``ë` à` ª` dG
™«ªL ≈∏Y G kƒªfh GQk ƒ£J ó¡°ûJ
ô«Ø°S Oƒ¡éH Gkó«°ûe ,Ió©°UC’G

:ΩÓYE’G ôjRh ..á«YGPE’G äÉgƒjOƒà°SÓd »æ≤àdG ôjƒ£àdG ´hô°ûe ¬MÉààaG iód

≈```∏```YC’G{ Oƒ``¡``é``H ó``«``°``û``j ΩÉ```©```dG ó``FÉ``≤``dG
á``«`Ñ`£``dG äÉ``eó```î``dG IQGOEG »``a zá``ë``°ü``∏d
,øjôëÑdG áμ∏ªe »``a á«ë°üdG
…òdG ôªà°ùªdG ΩÉªàg’ÉH É kgƒæe
Qƒ£J áeGóà°SG »a ¢ù∏éªdG ¬«dƒj
á«Ñ£dG á``ª` ¶` fC’Gh äÉ°ù°SDƒªdG
á``Ñ`cGƒ``ª`d ,É``¡``JOƒ``L ø``«`°`ù`ë`Jh
…ƒ«ëdG ∫ÉéªdG Gòg »a åjóëàdG
.º«≤ªdGh øWGƒªdG Ωóîj ÉªH

.áë°ü∏d ≈∏YC’G
óFÉ≤dG Ö``MQ AÉ``≤`∏`dG ∫Ó``Nh
¢ù«FôH øjôëÑdG ´ÉaO Iƒ≤d ΩÉ©dG
Gkó«°ûe ,áë°ü∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG
≈``∏``YC’G ¢``ù` ∏` é` ª` dG ¬``eó``≤` j É``ª` H
»a á``Ñ` «` W Oƒ``¡``L ø`` e á``ë`°`ü`∏`d
ájÉYôdGh á«Ñ£dG äÉeóîdG IQGOEG

ø``cô``dG ô``«` °` û` ª` dG π``Ñ` ≤` à` °` SG
áØ«∏N ∫BG óªMCG øH áØ«∏N ï«°ûdG
øjôëÑdG ´ÉaO Iƒ≤d ΩÉ©dG óFÉ≤dG
¢ùeCG ìÉÑ°U áeÉ©dG IOÉ«≤dG »a
,Ω2020 ƒ``«` dƒ``j 8 AÉ`` `©` ``HQC’G
øH óªëe ï«°ûdG Ö«ÑW ≥jôØdG
¢ù∏éªdG ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG ¬∏dGóÑY

á```dÉ```°```SQ ≈``≤``∏``à``j á```«```LQÉ```î```dG ô```````jRh
»````cQÉ````ª````fó````dG √ô````«````¶````f ø`````e ô```μ```°```T

áÑëªdG øe ¢ù°SCG ≈∏Y óæà°ùJ »àdGh
øjôëÑdG áμ∏ªªd Ék«æªàe ,ôjó≤àdGh
.AÉªædGh Qƒ£àdG øe ójõªdG

ábGó°üdG äÉ``bÓ``Y QÉ°ùªH Gkó«°ûe
áμ∏ªeh øjôëÑdG áμ∏ªe ø«H áªFÉ≤dG
ä’É``é`ª`dG ∞∏àîe »``a ∑QÉ``ª` fó``dG

∞«£∏dGóÑY Qƒ``à` có``dG ≈``≤`∏`J
á«LQÉîdG ôjRh »fÉjõdG ó°TGQ øH
»Ñ«L ó``«` °` ù` dG ø`` e ô``μ`°`T á``dÉ``°` SQ
áμ∏ªe á``«` LQÉ``N ô`` `jRh ,Oƒ`` aƒ`` c
.á≤jó°üdG ∑QÉªfódG
Oƒaƒc »Ñ«L ó«°ùdG ÜôYCG óbh
¬àeób Ée ≈∏Y √ôjó≤Jh √ôμ°T øY
ø°ùMh ájÉYQ øe øjôëÑdG áμ∏ªe
ø««cQÉªfO ø«æWGƒªd áaÉ«°†dG
á∏bÉædG øàe ≈∏Y øjOƒLƒe GƒfÉc
¿ÉeC’G ôH ≈dEG º¡dÉ°üjEGh (π°ùchôH)
ºgó∏H ≈dEG IOƒ©dG ≈∏Y º¡JóYÉ°ùeh
¢Shô«a á``ë`FÉ``L QÉ``°`û`à`fG π``X »``a
,ºdÉ©dG »``a (19 ó``«`aƒ``c) É``fhQƒ``c

∂```jô```°```Th ø````Wƒ````dG äƒ````°````U ø```jô```ë```Ñ```dG á`````````YGPEG
á```jQÉ```°```†```ë```dGh á```jƒ```ª```æ```à```dG äGRÉ```````é```````fE’G »````a

π``ª` ©` dG Ö`` `fGƒ`` `L ∞``∏` à` î` e »`` `a
É¡éeGôH á``∏`°`UGƒ``eh ,»``eÓ``YE’G
QOGƒ```μ` `dG OGó`` ` ` `YE’ á``«``Ñ``jQó``à``dG
,á``«`æ`Wƒ``dG á``«` æ` Ø` dGh á``«``eÓ``YE’G
É`` ¡` `JGQó`` bh É``¡``JGQÉ``¡``e π``≤` °` Uh
,á«YGóHE’Gh á«æ¡ªdGh á«aô©ªdG
»a IQGRƒ`` ` `dG Oƒ``¡` L º``Yó``j É``ª` H
áë«ë°U á«eÓYEG ádÉ°SQ ºjó≤J
áeGóà°ùeh Iô``KDƒ` eh á``bƒ``Kƒ``eh
ájQÉÑNE’G äÉ°üæªdG ∞∏àîe ôÑY
π``FÉ``°` Sh É``¡` «` a É``ª` H ,á``«``ª``bô``dGh
≈``∏`Yh ,»``YÉ``ª` à` L’G π``°` UGƒ``à` dG
á``fÉ``eC’Gh á«bGó°üªdG øe ¢ù°SCG
IOƒ``é` dGh IAÉ``Ø` μ` dGh á``«`æ`¡`ª`dGh
.á«dÉ©dG

á``«``¡``«``aô``à``dGh á`` ` `jQÉ`` ` `Ñ` ` ` NE’Gh
ºgõ«ªJh º¡°UÓNEGh ,á«HÉÑ°ûdGh
AGOCG »a IQGRƒdG »ØXƒe ™«ªLh
á«æWƒdG á``«` eÓ``YE’G º``¡`JÉ``Ñ`LGh
»a zø``jô``ë``Ñ``dG ≥`` jô`` a{ ø``ª` °` V
á«FÉæãà°S’G ±hô``¶` dG á¡LGƒe
,ÉfhQƒc ¢Shô«a áëFÉéd áægGôdG
»``Yƒ``dG ™`` `aQ »`` a º``¡``eÉ``¡``°``SEGh
iƒ``à`ë`e º``jó``≤` à` H »``©` ª` à` é` ª` dG
.∫hDƒ°ùeh ¥GQ »eÓYEG
óªëe øH »∏Y ó«°ùdG ócCGh
¿CG ΩÓ`` ` ` YE’G ô`` ` jRh »``ë` «` eô``dG
É¡JÉYhô°ûe »a á«°VÉe IQGRƒ``dG
äÉ«æ≤àdG ∞«XƒàH ájôjƒ£àdG
áæªbôdG ƒëf ∫ƒëàdGh áãjóëdG

AGQRƒdG ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S
»μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U IQRGDƒ`eh
áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G
≈``∏`YC’G óFÉ≤dG Ö``FÉ``f ó¡©dG »``dh
¢ù∏ée ¢``ù`«`Fô``d ∫hC’G Ö``FÉ``æ` dG
.AGQRƒdG
ádÉ°SôH ΩÓYE’G ôjRh Ωó≤Jh
πª©dG OGhQ ≈``dEG ô``jó``≤`Jh á«ëJ
á«æWƒdG QOGƒμdG ≈``dEGh ,»``YGPE’G
ø«Lôîeh ø««YGPEG øe áYóÑªdG
≈∏Y ,kAÉ``°` ù` fh ’k É`` `LQ ,ø``«`«`æ`ah
IQGOEG »``a á`` `HhDhó`` `dG º``gOƒ``¡` L
á`` «` `YGPE’G äÉ``£` ë` ª` dG π``«`¨`°`û`Jh
´ƒæJh ±Ó``à`NG ≈∏Y ,á«æWƒdG
ájƒYƒàdGh á«Ø«≤ãàdG É¡àdÉ°SQ

äÉgƒjóà°SG á©Ñ°S »a áØ°TQC’Gh
åÑdG äÉ«æ≤J ø«°TóJh á``«` YGPEG
âfôàfE’G ôÑY ô°TÉÑªdG »FôªdG
±ôZ á«bôJh ,¿ƒjõØ∏àdG á°TÉ°Th
äGõ«¡éJh ,ºμëàdGh áÑbGôªdG
»fÉZC’Gh èeGôÑdG êÉàfEGh äƒ°üdG
.á«dÉY IOƒéH ≈≤«°SƒªdGh
áYGPEG ¿CG ΩÓYE’G ôjRh ócCGh
±ô``°`û`ª`dG É``¡`î`jQÉ``à`H ø``jô``ë` Ñ` dG
π``ã`ª`J á``Yƒ``æ` à` ª` dG É``¡` JÉ``£` ë` eh
ΩÓ``YE’G ìhô``d Ék«≤«≤M Gkó«°ùéJ
,∫hDƒ` °` ù` ª` dGh π``YÉ``Ø` dG »``æ` Wƒ``dG
¬àdÉ°SQh øWƒdG äƒ°U É¡Ø°UƒH
ΩÓ``°`ù`dGh á«ªæàdG ≈`` dEG á``bGƒ``à` dG
ïjQÉJ ≈∏Y IógÉ°Th ,QÉ``gOR’Gh
áμjô°Th ,áãjóëdG á«fóªdG ádhódG
ájƒªæàdG äGRÉ``é`fE’G Iô«°ùe »a
á``jQÉ``°` †` ë` dGh á``«` WGô``≤` ª` jó``dGh
ó¡©dG ∫ÓN á∏°UGƒàªdGh IóFGôdG
ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†ëd ôgGõdG
áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG
.ióØªdG OÓÑdG πgÉY
áYGPE’G á∏°UGƒe ≈dEG QÉ°TCGh
»a á«îjQÉàdG á«æWƒdG É¡àdÉ°SQ
á°ûbÉæeh AÉªàf’Gh ájƒ¡dG õjõ©J
äÉ``eÉ``ª`à`gGh á``«`æ`Wƒ``dG ÉjÉ°†≤dG
á«Yƒ°Vƒeh ¥ó°üH ø«æWGƒªdG
AGƒ`` ` `LCG QÉ`` ` ` WEG »```a á``«` aÉ``Ø` °` Th
ádhDƒ°ùªdG á``«`eÓ``YE’G äÉ``jô``ë`dG
»MÓ°UE’G ´hô°ûªdG É¡∏Øc »àdG
,ióØªdG ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°üd
ÖMÉ°U á°SÉFôH ¬àeƒμM øe ºYóH
øH áØ«∏N ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG

ó``ª` ë` e ø`` ` H »`` ∏` `Y í`` à` `à` `aG
á∏MôªdG ΩÓ``YE’G ôjRh »ë«eôdG
ô``jƒ``£`à`dG ´hô``°` û` e ø``e ≈`` ` dhC’G
á```YGPEG äÉ``gƒ``jOƒ``à` °` S’ »``æ`≤`à`dG
¥É``«` °` S »```a ∂`` ` `dPh ,ø`` jô`` ë` `Ñ` `dG
á«æ≤àdGh á``«`æ`Ø`dG äÉ``Yhô``°`û`ª`dG
õjõ©àd IQGRƒ`` ` dG É``gò``Ø`æ`J »``à` dG
Ö``cGƒ``j É``ª` H ,»```eÓ```YE’G π``ª` ©` dG
´É``£` b »`` a äGQƒ`` £` `à` `dG çó`` ` `MCG
É«LƒdƒæμJh ∫É°üJ’Gh ΩÓ``YE’G
™``e ≥`` aGƒ`` à` `dÉ`` H ,äÉ`` eƒ`` ∏` `©` `ª` `dG
ájDhôdGh áeƒμëdG πªY èeÉfôH
.2030 ájOÉ°üàb’G
ió`` d ,ô`` ` `jRƒ`` ` `dG Üô`` ` ` ` `YCGh
»a π``ª` ©` dG ô``«` °` S ≈``∏` Y ¬`` YÓ`` WG
Qƒ°†ëH á«YGPE’G äÉgƒjOƒà°S’G
ôëH óªëe øªMôdGóÑY QƒàcódG
QÉ``Ñ` ch ΩÓ`` ` `YE’G IQGRh π``«``ch
√ôjó≤J øY ,IQGRƒdÉH ø«dhDƒ°ùªdG
á``°`ü`∏`î`ª`dG á``«` æ` Wƒ``dG Oƒ``¡` é` ∏` d
»àdG á«æØdGh á«eÓYE’G QOGƒμ∏d
´hô°ûªdG Gòg RÉéfEG »a âª¡°SCG
á«Yƒf áaÉ°VEG √QÉÑàYÉH ,»æ≤àdG
á«æjôëÑdG á``YGPE’G äGRÉéfEG ≈dEG
ò``æ`e ≥`` jô`` ©` `dG É`` ¡` `î` `jQÉ`` J ô`` Ñ` `Y
.ÉkeÉY 80 πÑb É¡àbÓ£fG
≈``dEG ΩÓ`` YE’G ô``jRh ™ªà°SGh
ôjóe ¿Éª∏°S ¢``ù`fƒ``j ø``e ìô``°`T
ÖfGƒL ºgCG ∫ƒM øjôëÑdG áYGPEG
»a »``æ`≤`à`dG ô``jƒ``£` à` dG ´hô``°` û` e
åjóëàdG á«∏ªYh ,≈dhC’G ¬à∏Môe
Iõ¡LC’G ΩGóîà°SG »a ójóéàdGh
πª©dG IQGOEGh åÑdG »a á«ªbôdG

õ``«``ª``à``H ó```«```°```û```j ó`````ª`````MCG ø`````H ó````dÉ````N
á```«```fÉ```ª```dC’G á``«``æ``jô``ë``Ñ``dG äÉ```bÓ```©```dG
äÉjƒà°ùªdG ≈∏Y Ωó≤Jh Qƒ£J øe »FÉæãdG ¿hÉ©àdGh
¬dòÑj Éª«a ìÉéædGh ≥«aƒàdG πc ô«Ø°ù∏d Ék«æªàe ,áaÉc
äÉbÓ©dÉH »°†ªdG »a øjó∏ÑdG »YÉ°ùe ΩóîJ Oƒ¡L øe
.ÖMQCG ¥ÉaB’
RGõàYG øY ¿ÉªcƒH ƒeÉK …Éc ô«Ø°ùdG ócCG ¬ÑfÉL øe
Ió«WƒdG ábGó°üdG äÉbÓ©H ájOÉëJ’G É«fÉªdCG ájQƒ¡ªL
¿hÉ©àdG ôWCÉH AÉ≤JQ’G ≈∏Y É¡°UôMh øjôëÑdG áμ∏ªe ™e
.ä’ÉéªdG ≈à°T »a ∑ôà°ûªdG

áØ«∏N ∫BG óªëe øH óªMCG øH ódÉN ï«°ûdG πÑ≤à°SG
¬ÑàμªH á«°SÉeƒ∏HódG ¿hDƒ°û∏d ∂∏ªdG ádÓL QÉ°ûà°ùe
ô«Ø°S ,¿ÉªcƒH ƒeÉK …Éc ô«Ø°ùdG ¢ùeCG á«Ñ«°†≤dG ô°ü≤H
.øjôëÑdG áμ∏ªe iód ájOÉëJ’G É«fÉªdCG ájQƒ¡ªL
óªëe øH óªMCG øH ódÉN ï«°ûdG ÖMQ AÉ≤∏dG ∫ÓNh
¬MÉ«JQG øY GkôÑ©e ,¿ÉªcƒH ƒeÉK …Éc ô«Ø°ùdÉH áØ«∏N ∫BG
øjôëÑdG áμ∏ªe ø«H á``bGó``°`ü`dG äÉ``bÓ``Y õ«ªJh Iƒ``≤`d
≥«°ùæàdG √ó¡°ûj É``eh ,á``jOÉ``ë`J’G É«fÉªdCG ájQƒ¡ªLh

π``Ñ``≤``à``°``ù``j ´É`````aó`````dG ¿hDƒ`````°`````T ô```````jRh
…Oƒ```©```°```ù```dG …ô```μ```°```ù```©```dG ≥```ë```∏```ª```dG

.…ôμ°ù©dG
øcôdG AGƒ∏dG AÉ≤∏dG ô°†M
IOÉ°ùdG º°TÉg óªëe …ôëH
.…ôμ°ù©dG ¿hÉ©àdG ôjóe

¢``Vô``©` à` °` SGh ,á``jOƒ``©``°``ù``dG
á`` `jƒ`` `NC’G äÉ```bÓ```©` `dG ¬`` ©` `e
ø«H ô``ª` à` °` ù` ª` dG ¿hÉ`` ©` `à` `dGh
∫ÉéªdG »a ø«≤«≤°ûdG øjó∏ÑdG

ø``cô``dG ≥``jô``Ø` dG πÑ≤à°SG
»ª«©ædG ø°ùM ø``H ¬∏dGóÑY
»a ´É```aó```dG ¿hDƒ` `°` `T ô`` ` jRh
¢ùeCG ìÉÑ°U áeÉ©dG IOÉ«≤dG
,Ω2020 ƒ«dƒj 8 AÉ``©` HQC’G
º«gGôHEG øH ó¡a øcôdG ó«ª©dG
…ôμ°ù©dG ≥ë∏ªdG ¿É«æãdG
á``«`Hô``©`dG á``μ`∏``ª`ª`dG IQÉ``Ø` °` ù` H
ió``d á``≤`«`≤`°`û`dG á``jOƒ``©` °` ù` dG
.áμ∏ªªdG
Ö`` MQ AÉ```≤` `∏` `dG ∫Ó`` ` ` Nh
≥ë∏ªdÉH ´ÉaódG ¿hDƒ°T ôjRh
á«Hô©dG áμ∏ªª∏d …ôμ°ù©dG

3
¿hÉ©àdG{ QhóH ó«°ûj á«LQÉîdG ôjRh
»eÓ°SE’G πª©dG õjõ©J »a z»eÓ°SE’G
ô``jRh »``fÉ``jõ``dG ó``°` TGQ ø``H ∞«£∏dGóÑY Qƒ``à`có``dG ≈≤∏J
óªMCG ø``H ∞°Sƒj QƒàcódG ø``e É«ØJÉg ’É°üJG á«LQÉîdG
.»eÓ°SE’G ¿hÉ©àdG áª¶æªd ΩÉ©dG ø«eC’G ø«ª«ã©dG
…òdG º¡ªdG QhódG á«LQÉîdG ôjRh ócCG ∫É°üJ’G ∫ÓNh
πª©dG õjõ©J »``a »``eÓ``°`SE’G ¿hÉ©àdG áª¶æe ¬``H ™∏£°†J
∑ôà°ûªdG ≥«°ùæàdGh ¿hÉ©àdG äÉjƒà°ùªH AÉ≤JQ’Gh »eÓ°SE’G
ôjƒ£J »a ΩÉ©dG ø«eC’G Oƒ¡éH Gó«°ûe ,AÉ°†YC’G ∫hódG ø«H
»eÓ°SE’G ¿hÉ©àdG áª¶æªd É«æªàe ,É¡Jõ¡LCGh áª¶æªdG AGOCG
.ìÉéædG øe Gójõe
ø«ª«ã©dG ó``ª`MCG ø``H ∞°Sƒj QƒàcódG OÉ``°`TCG ¬ÑfÉL ø``e
á¡LGƒe »a øjôëÑdG áμ∏ªe É¡àdòH »àdG Iô«ÑμdG Oƒ¡édÉH
ø«æWGƒªdG ≈∏Y á¶aÉëªdGh (-) ÉfhQƒc ¢Shô«a áëFÉL
.QÉgOR’Gh Ωó≤àdG ΩGhO øjôëÑdG áμ∏ªªd É«æªàe ,ø«ª«≤ªdGh
äÉ``Yƒ``°`Vƒ``ª`dG Oó`` Y å``ë`H ∫É``°` ü` J’G ∫Ó`` N iô`` L É``ª`c
.∑ôà°ûªdG ΩÉªàg’G äGP ÉjÉ°†≤dGh

Ö``àμª∏d Gô``jóe »``æjôëH ø``««©J
ä’É°üJÓd »dhódG OÉëJÓd »ª«∏bE’G
,áØ«∏N ∫BG ó``ª`MCG ø``H ¬∏dGóÑY ï«°ûdG Qƒ``à`có``dG ™ªàLG
∫É°üJ’G ôÑY ¢ùeCG ,á«dhódG ¿hDƒ°û∏d á«LQÉîdG IQGRh π«ch
¬æ««©J áÑ°SÉæªH ,¢ûjhQO óªëe ∫OÉY ™e »FôªdG »fhôàμdE’G
™HÉàdG ä’É°üJÓd »dhódG OÉëJÓd »ª«∏bE’G Öàμª∏d Gôk jóe
ájQƒ¡ªéH IôgÉ≤dG áæjóªH √ô≤e »a ,IóëàªdG ºeC’G áª¶æªd
.á≤«≤°ûdG á«Hô©dG ô°üe
óªMCG øH ¬∏dGóÑY ï«°ûdG QƒàcódG Ωób ´ÉªàL’G ∫Ó``Nh
»dhódG OÉëJÓd »ª«∏bE’G ÖàμªdG ôjóªd ¬àÄæ¡J áØ«∏N ∫BG
GRÉéfEG ó©j …òdGh ,™«aôdG Ö°üæªdG Gòg √ó∏≤J ≈∏Y ä’É°üJÓd
¬d Ék«æªàe ,á«æjôëÑdG QOGƒ``μ`dG äGRÉ``é` fEG πé°S »a Gkó`jó``L
.¬eÉ¡e AGOCG »a OGó°ùdGh ≥«aƒàdG
¿CG á«dhódG ¿hDƒ°û∏d á«LQÉîdG IQGRh π«ch í``°`VhCGh
õjõ©àd áª¡eh á°Sƒª∏e äGƒ£N äòîJG á«LQÉîdG IQGRh
,á«ª«∏bE’Gh á«dhódG äÉª¶æªdG ájƒ°†Y »a »æWƒdG Qƒ°†ëdG
Ö°UÉæªdG ∞∏àîe »``a øjôëÑdG áμ∏ªe π«ãªJ áÑ°ùf ™``aQh
QOGƒμdGh äGAÉØμdG ΩÉeCG ∫ÉéªdG áMÉJEGh ,á«ªdÉ©dG πaÉëªdGh
ÉªH ,á«dhódG äÉª¶æªdG »a ájOÉ«≤dG Ö°UÉæªdG π¨°ûd á«æWƒdG
ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†ëd πeÉ°ûdG »MÓ°UE’G è¡ædG ÖcGƒj
≥aGƒàjh ,ióØªdG OÓÑdG πgÉY ,áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG
ájOÉ°üàb’G øjôëÑdG ájDhQh ,á«eƒμëdG èeGôÑdGh §£îdG ™e
.2030
¿CG áØ«∏N ∫BG ó``ª`MCG ø``H ¬∏dGóÑY ï«°ûdG Qƒ``à`có``dG ó``cCGh
ä’É°üJ’Gh äÉcGô°ûdG õjõ©Jh …ô°ûÑdG ô°üæ©dG »a QÉªãà°S’G
Gòg øeh ,ÉkªFGO GQk É«Nh á«æWh á«é«JGôà°SG πãªj á«dhódG
á«æWƒdG QOGƒμdG óaQ ≈∏Y á«LQÉîdG IQGRh πª©J ≥∏£æªdG
»àdG áªFÓªdG ÖjQóàdG ¢Uôa ô«aƒJh ,äGôÑîdGh äGQÉ¡ªdÉH
’h á«dhódG äÉª¶æªdG »a πãeC’G QÉ«îdG º¡∏©L É¡fCÉ°T øe
á«dhO äÉMÉéf ∑Éæg ¿CG Éæk «Ñe ,IóëàªdG ºeC’G áª¶æe Éª«°S
ä’ÉéªdG ∞∏àîe »a á«æjôëH äÉ«°üî°T É¡Jô£°S Iô¡Ñe
.êQÉîdG »a øjôëÑdG áμ∏ªe á©ª°Sh áfÉμe õjõ©J »a âª¡°SCG

Ió``jóL äÉ``HÉ°UEG 610 π``«é°ùJ
ä’É``M 503 »``aÉ©Jh É``fhQƒμH
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≈∏YC’G ´ÉaódG ¢ù∏éªd ÉeÉY Éæ«eCG √ƒª°S ø««©J áÑ°SÉæªH

äÉμjôÑàdGh »``fÉ¡àdG äÉ``«bôH øe ójó©dG ≈``≤∏àj ó``ªM øH ô``°UÉf
ó``ª``M ø````H ô``°``UÉ``æ``d »```æ```Wƒ```dG Qhó```````dG ¢``ù``μ``©``J á``«``μ``∏``ª``dG á```≤```ã```dG :¿ƒ```Ä```æ```¡```ª```dG
øH ¿Éª∏°S ï«°ûdG ,øjôëÑdG Ωƒ«æªdCG ácô°T øe …OGô©dG ¿Éª∏°S ¬°VhQ ,É≤k HÉ°S
óªëe ¬∏dGóÑY ΩÉ°üY ,á«HƒæédG á≤£æªdG áWô°T õcôe ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG óªMCG
,º«∏©àdGh á«HôàdG IQGRƒH äGó°TôªdGh á«Ø°ûμdGh á«°VÉjôdG á«HôàdG IQGOEG ôjóe
âæH ájRƒa ,»∏eƒ°ûdG á∏FÉYh ¬à∏FÉYh »∏eƒ°ûdG Üƒ≤©j ¿Ó°SQ ΩÉ«î∏d ∫ÉMQ
áØ«∏N ∫BG áØ«∏N ø``H ¬∏dGóÑY ï«°ûdG ,ÜGƒ``æ` dG ¢ù∏ée á°ù«FQ πæjR ¬∏dGóÑY
ƒHCG óªëe π«Ñf ,zƒμ∏àH{ á«μ∏°SÓdGh á«μ∏°ùdG ä’É°üJÓd øjôëÑdG ácô°T ¢ù«FQ
ódÉN ¿Ghôe ,∫É¨°TC’G IQGRƒH ájôëÑdG IhôãdGh áYGQõ∏d IQGRƒdG π«ch íàØdG
ƒ°†Y ø«æ«YƒÑdG »°ù«°ùdG óªëe ,≥«bódG øMÉ£ªd øjôëÑdG ácô°T ¢ù«FQ IQÉÑW
»μdÉªdG »∏Y ìÓ°U ,ÜGƒædG ¢ù∏ée ƒ°†Y »ª«©ædG óLÉe »∏Y ,ÜGƒædG ¢ù∏ée
,íJÉØdG ™eÉL ΩÉeEG ôªY ìÓ°U »∏Y ,âjƒμdG ádhO iód øjôëÑdG áμ∏ªe ô«Ø°S
øH óªMCG ÉªjQ ,º°üëdG ΩCG …OÉf AÉ°†YCG ™«ªLh »∏Y øH øªMôdGóÑY øH ΩÉ°ûg
»fÉãdG ÖFÉædG ójGR óªMCG »∏Y ,ø«æ°ùªdG ájÉYôd ƒcƒj QGód ΩÉ©dG ôjóªdG ¢ùª°T
QÉÑédGóÑY ≈°ù«Y ,»égƒμdG QÉÑédGóÑY ΩƒMôªdG AÉæHCG ,ÜGƒædG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd
óYÉ°ùªdG ΩÉ©dG ø«eC’G »°Tƒ∏ÑdG óªëe ≈æe ,ÜGƒædG ¢ù∏ée ƒ°†Y »égƒμdG
.º«∏©àdGh á«HôàdG IQGRƒH ájOÉªàY’Gh º««≤à∏d
∫ÉªL QƒàcódG õcôe ídÉ°U ∫ÉªL ,¬fGƒNEGh »éMƒH ∞°Sƒj óªëe π«∏N
π«∏N º«μëdGóÑY ,QÉªKEG ∂æH ôjóe …ôLÉ¡dG ¬∏dGóÑY øH »eÉ°S ,ΩÉ¶©∏d ídÉ°U
óYÉ°ùªdG π«cƒdG Ö«édG ∞°Sƒj áî«°T ,QÉªKE’G ∂æÑd …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG ´ƒ£ªdG
ídÉ°üdG ídÉ°U øH »∏Y ,º«∏©àdGh á«HôàdG IQGRƒH á«HÓ£dG á£°ûfC’Gh äÉeóî∏d
,iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ƒ°†Y ¿Gó«ªM º``«`gGô``HEG ô°SÉj ,iQƒ``°`û`dG ¢ù∏ée ¢ù«FQ
ÉjôcR ,äÉjhÉª«chôàÑdG áYÉæ°üd è«∏îdG ácô°T ¢ù«FQ …ôgGƒL øªMôdGóÑY
…óée ,ô∏μ°ùdG ≈°Vôe ájÉYôd øjôëÑdG á«©ªéd ΩÉ©dG ø«eC’G ºXÉμdG º«gGôHEG
óªMCG áeÉ°SCG ,á«fhÉ©àdG ≈°ù«Y áæjóe á«©ªL IQGOEG ¢ù∏ée ¢ù«FQ §«°ûædG
¢ù∏ée ƒ°†Y …OGhò``dG áØ«∏N ¬∏dGóÑY ,iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ΩÉY ø«eCG QƒØ°ü©dG
øH ìÓ°U ,iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd »fÉãdG ÖFÉædG ¿Éª∏°S »∏Y á∏«ªL ,ÜGƒædG
ÖFÉædG hôîa óªëe ∫ÉªL ,ájô«îdG ¥ôëªdG á«©ªL IQGOEG ¢ù«FQ ø°ùMƒH óªëe
º«©ædG ÜÉÑ°T õcôe ¢ù«FQ ø°ùëªdGóÑY …RÉZ ,iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G
áHÉbôdG π«ch áØ«∏N ∫BG óªëe øH ódÉN øH ¬∏dGóÑY ï«°ûdG ,»°VÉjôdGh »aÉ≤ãdG
¬∏dGóÑY ø«eCG ,øjódG ìÓ°U ∞°Sƒj ,ájQGOE’Gh á«dÉªdG áHÉbôdG ¿GƒjóH ájQGOE’G
.õ«ªàdG Oƒ≤j º«∏©à∏d …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG
»∏Y ,á«æjôëÑdG á«ÑªdGQÉÑdG áæé∏dG ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG è«YO øH óªëe ï«°ûdG
¬∏dGóÑY õjõ©dGóÑY ,á«æjôëÑdG á«ÑªdGQÉÑdG áæé∏d ΩÉ©dG ø«eC’G óLÉªdG óªëe
ô«gR ,»æWƒdG øjôëÑdG ∂æÑH á«é«JGôà°S’G äÉHÉ°ùë∏d …ò«ØæJ ¢ù«FQ ôªMC’G
»Ñ«éf ≈°ù«Y ,IQGOE’G ¢ù∏ée AÉ°†YCGh áeÉæªdG …OÉf ¢ù«FQ »fhQRÉc π«YÉª°SG
…ò«ØæàdG ¢ù«FôdG ∞°Sƒj óªMCG ,∞«°ùdG äGQÉ≤Y ácô°T IQGOEG ¢ù∏ée ¢ù«FQ
øjôëÑdG ∂æH IQGOEG ¢ù∏ée ¢ù«FQ OGô``e »∏Y OGô``e ,∞«°ùdG äGQÉ``≤`Y ácô°ûd
º°SÉH ,IQGOE’G ¢ù∏ée AÉ°†YCGh è«gÉª°S …OÉf ¢ù«FQ º«gGôHEG óªëe ,âjƒμdGh
IQGRh π«ch QOƒ``é`dG øªMôdGóÑY …Rƒ``a ,¿É``μ`°`SE’G ô``jRh ôªëdG Üƒ≤©j øH
ø«eC’G ¢Sôég óªMCG ±QÉY ,º«∏©àdGh á«HôàdG IQGRƒH ègÉæªdGh º«∏©àdG ¿hDƒ°ûd
øH ¬∏dGóÑY ï«°ûdG ,»YÉæªdG ≈°ù«Y ó«dh ,øjôëÑdG áYÉæ°Uh IQÉéJ áaô¨H »dÉªdG
äÓ°UGƒªdG IQGRƒH ójôÑdG ´É£b º«¶æJ IQGOEG ôjóe áØ«∏N ∫BG áØ«∏N øH ¿Éª∏°S
øH ø«°ùëdGóÑY ,»∏gC’G …OÉædG IQGOEG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ƒfÉc ódÉN ,ä’É°üJ’Gh
õcôe ¢ù«FQ ó«©dG óªëe º©æªdGóÑY ,áeGóà°ùªdG ábÉ£dG áÄ«g ¢ù«FQ GRô«e »∏Y
óªëe ≈°ù«Y ,õcôªdG »Ñ°ùàæeh IQGOE’G ¢ù∏ée AÉ°†YCGh »aÉ≤ãdG IôjõédG
ôjRh QÉ°ûà°ùe »ª°SÉ≤dG ÜÉgƒdGóÑY ìôa ,Iô«ØM áYƒªée ¢ù«FQ º«MôdGóÑY
.RôàjhQ ádÉch Qƒ°üe ∫ÉÑbEG óªM ,»éjôa Ö«éf ,AGQRƒdG ¢ù∏ée ¿hDƒ°T

.óªM øH ô°UÉf ï«°ûdG ƒª°S |
»YÉæªdG øªMôdGóÑY »aƒ°T ,øjôëÑdG áμ∏ªe iód á«Hô©dG ô°üe ájQƒ¡ªL ô«Ø°S
º«MôdGóÑY ,øjôëÑdG RÉZ IQGOEG ¢ù∏ée ƒ°†Y ø°ùëdG óªëe ±GhQ ,√O’hCGh
∞°Sƒj ÜÉgƒdGóÑY ,¥óæØdG »ØXƒeh Ö«dƒJ ¿ódƒL ¥óæa ΩÉY ôjóe ó«°ùdG
¢ù«FQ ¢SÉf ¬∏dGóÑY ô«ª°S ,ƒfÉc óªëe ódÉN ,êGƒëdG áYƒªée øe êGƒëdG
ôjóe íàØdG ƒHCG óªëe º°SÉL ,º«àj ø«°ùM »∏Y ,øjôëÑdG áYÉæ°Uh IQÉéJ áaôZ
,ô«°ûªL ±QÉY ,…QÉ≤©dG π«é°ùàdGh áMÉ°ùªdG RÉ¡éH äÉeƒ∏©ªdG º¶f IQGOEG
¿Gó«ªM óªëe øH π«ªL ,ájQƒà°SódG áªμëªdG ¢ù«FQ ÖFÉf ÓªdG º«gGôHEG óªMCG
áÄ«¡d …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG óFÉ≤dG »∏Y óªëe ,á«YÉªàL’G á«ªæàdGh πª©dG ôjRh
á«©ªéd ΩÉ©dG ø«eC’G ∫Éªc º«gGôHEG ø°ùM ,á«fhôàμdE’G áeƒμëdGh äÉeƒ∏©ªdG
,á«∏NGódG IQGRƒH ΩÉ©dG øeC’G ¢ù«FQ ø°ùëdG ø°ùM øH ¥QÉW ,ájô«îdG øjôëÑdG
á«©ªL AÉ°†YCGh IQGOEG ,á«∏NGódG IQGRƒH ΩÉ©dG ÖFÉædG ø«æ«YƒÑdG π°†a øH »∏Y
áμ∏ªe iód âjƒμdG ádhO ô«Ø°S ìÉÑ°üdG óªMC’G ôHÉL ôeÉK ,ø«aƒØμª∏d ábGó°üdG
øH áØ«∏N øH QóH ï«°ûdG ,ÜGƒædG ¢ù∏ée ƒ°†Y »©«ØædG º«gGôHEG ,øjôëÑdG
,ä’É°üJ’Gh äÓ°UGƒªdG IQGRƒ``H ójôÑ∏d óYÉ°ùªdG π«cƒdG áØ«∏N ∫BG ¬∏dGóÑY
.»eÓ°SE’G »æWƒdG ôÑæªdG á«©ªéd ΩÉ©dG ø«eC’G …OÉª©dG π«YÉª°SEG óªëe
ô°UÉf ,πª©dG ¥ƒ°S º«¶æJ áÄ«¡d …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG ≈°ù«©dG ¬∏dGóÑY øH áeÉ°SCG
¿Éª«∏°S ¿É£∏°S ,á«æjôëÑdG ∫ÉªYC’G ∫ÉLQ á«©ªL IQGOEG ¢ù∏ée ƒ°†Y »∏gC’G »∏Y
ôjóe ¬∏dGóÑY ódÉN ,…QÉéàdG »é«∏îdG ±ô°üª∏d …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG »Ñ«°ü≤dG
§«£îàdG áÄ«¡d …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG ô«°ûªL øªMôdGóÑY ±ƒf ,¿Éμ°SE’G ∂æH ΩÉY
ø°ùM ,øjôëÑdG ∂æμà«dƒH á©eÉéH á«æ≤àdG øjôëÑdG á«∏c ,»fGôª©dG ôjƒ£àdGh
ºdÉ°S øH OGƒL ,…õcôªdG øjôëÑdG ±ô°üe IQGOEG ¢ù∏ée ¢ù«FQ áªgÓédG áØ«∏N
ø°ùëe á«æZ ,áª°UÉ©dG áfÉeCG ¢ù∏ée ,AGQRƒ``dG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ÖFÉf ¢†jô©dG
¢ù«FQ …ô«éëdG ô°SÉj ,âjƒμdGh øjôëÑdG ∂æH IQGOEG ¢ù∏ée ƒ°†Y …RGQó``dG
ßaÉëe QƒØ°ü©dG ø«°ùëdGóÑY ï«°ûdG øH »∏Y ,ÉÑdCG ∫ÉªY áHÉ≤f IQGOEG ¢ù∏ée
»L IQGOEG ¢ù∏ée ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG áØ«∏N øH óªMCG ï«°ûdG ,á«dÉª°ûdG á¶aÉëªdG
OÉëJ’G …OÉf ¢ù«FQ ±ô°T QƒfCGó«°S ,OƒdÉªdG ∑QÉÑe …RÉZ ,∫Éà«HÉc ¢ûJEG ±EG

∫ÉªYCÓd ∂∏ªdG ádÓL πãªe áØ«∏N ∫BG óªM øH ô°UÉf ï«°ûdG ƒª°S ≈≤∏J
≈∏YC’G ¢ù∏éªdG ¢ù«FQ »æWƒdG ø``eC’G QÉ°ûà°ùe ÜÉÑ°ûdG ¿hDƒ°Th á«fÉ°ùfE’G
ø«dhDƒ°ùªdG QÉÑc øe äÉμjôÑàdGh »fÉ¡àdG äÉ«bôH øe Gkójõe á°VÉjôdGh ÜÉÑ°û∏d
ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M øY »eÉ°ùdG »μ∏ªdG ôeC’G Qhó°U áÑ°SÉæªH ,øjôëÑdG »a
ÉkeÉY Éæk «eCG √ƒª°S ø««©àH ,ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG
.≈∏YC’G ´ÉaódG ¢ù∏éªd
¬d ø«Äæ¡ªdG ™«ªéd √ôjó≤J øY áØ«∏N ∫BG óªM øH ô°UÉf ï«°ûdG ƒª°S ÜôYCGh
Gò¡H áMôØe äÉª∏ch Iõ«ªàe ôYÉ°ûe â∏ªM »àdG º¡JÉ«bôHh º¡JÉHÉ£îH √RGõYGh
GógÉL ≈©°ù«°S ¬fCG √ƒª°S GócDƒe ,ióØªdG ∂∏ªdG ádÓL πÑb øe »eÉ°ùdG ø««©àdG
.ióØªdG ∂∏ªdG ádÓéd áª«μëdG IOÉ«≤dG πX »a É¡ª∏Yh øjôëÑdG º°SG á©aQ ≈dEG
»æWƒdG QhódG ¢ùμ©J á«eÉ°ùdG á«μ∏ªdG á≤ãdG √òg ¿CG äÉ«bôÑdG ƒ∏°Sôe ócCGh
,ø«æWGƒªdGh øWƒdG áeóN π«Ñ°S »a Iô«ÑμdG √Oƒ¡Lh √ƒª°S ¬H ™∏£°†j …òdG
ájôμ°ù©dG ä’ÉéªdG »a Iô«ÑμdG ¬JÉ«fÉμeGh √ƒª°S äGQó``b ¢ùμ©J É¡fCG Éªc
AÉ£Y øe √ƒª°S ¬eó≤j Ée »a OGó°ùdGh ≥«aƒàdG ΩGhO √ƒª°ùd ø«æªàe ,á«æeC’Gh
.Ék«dÉY øjôëÑdG º°SG ™aôd ôªà°ùe
¿hDƒ°T ôjRh áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH »∏Y ï«°ûdG :øe äÉ«bôÑdG √ƒª°S ≈≤∏Jh
øH ódÉN ï«°ûdG ,∫ó©dG ôjRh áØ«∏N ∫BG »∏Y øH ódÉN ï«°ûdG ,»μ∏ªdG ¿GƒjódG
ø°ùM ¬∏dGóÑY QÉ°ûà°ùªdG ,∂∏ªdG ádÓL QÉ°ûà°ùe áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH óªëe
ï«°ûdG ,AÉ°†≤∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG ¢ù«FQ ÖFÉf õ««ªàdG áªμëe ¢ù«FQ ø«æ«YƒÑdG
ø°ùM øH ¬∏dGóÑY ,ÉÑdCG ácô°T IQGOEG ¢ù∏ée ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH è«YO
hôîa ¬∏dGóÑY øH ø°ùM ,ájOÉ°üàb’G ¿hDƒ°û∏d AGQRƒ``dG ¢ù«FQ QÉ°ûà°ùe ∞«°S
áØ«∏N ∫BG ¬∏dGóÑY øH óªëe ï«°ûdG ,ájOÉ°üàb’G ¿hDƒ°û∏d ∂∏ªdG ádÓL QÉ°ûà°ùe
¿hDƒ°Th ∫É¨°TC’G ôjRh ∞∏N ¬∏dGóÑY øH ΩÉ°üY ,áë°ü∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG ¢ù«FQ
,áØ«∏N ∫BG óªëe øH ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ï«°ûdG ,»fGôª©dG §«£îàdGh äÉjó∏ÑdG
IôjRh ídÉ°üdG ó«©°S âæH á≤FÉa ,áØ«∏N ∫BG ¿É£∏°S øH óªMCG øH óªëe ï«°ûdG
,áª°UÉ©dG á¶aÉëe ßaÉëe áØ«∏N ∫BG øªMôdGóÑY øH ΩÉ°ûg ï«°ûdG ,áë°üdG
AÉæeCG ¢ù∏ée AÉ°†YCGh AÉæeCG ¢ù∏ée ¢ù«FQ »Ñ«à©dG ¿Éª«∏°S âæH »e áî«°ûdG
óªëe óªMCG ,ÜGƒædG ¢ù∏ée ƒ°†Y ôÑªb »eÉ°S QÉªY ,øjôëÑdG ¿É«H á°SQóe
ihÉYO π«é°ùJ »FÉ°üNCG ´ƒ£ªdG óªMCG »∏Y ,ÜGƒædG ¢ù∏ée ƒ°†Y ôeÉ©dG
π«ch …ô°ShódG ºdÉ°S ìÉÑ°U ,¬∏dGóÑY ¬dE’GóÑY ¿ÉæL ,ájQƒà°SódG áªμëªdG
ó«dh ,¬«Ñ°ùàæeh ≈°ù«Y áæjóe …OÉ``f ,á«YÉªàL’G á«ªæàdGh πª©dG IQGRh
óªëe ó°TGQ ,è«∏îdG ¿Gô«W ácô°ûH …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG ÖFÉf …ƒ∏©dG ó«ªëdGóÑY
õcôªd …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG »YÉæªdG óªëe óªMCG ,ÜGƒædG ¢ù∏ée ΩÉY ø«eCG áªéfƒH
´ÉaôdG ácô°ûH ÜóàæªdG ƒ°†©dG »YGôdG øªMôdGóÑY ô°SÉj ,»æWƒdG ∫É°üJ’G
,»°VQ ∫BG óªMCG øH ¬∏dGóÑY ,ÉÑdCG ácô°ûd …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG »dÉ≤ÑdG »∏Y ,Rƒ«a
ï«°ûdG ∫BG ¬∏dGóÑY óªëe ,¬à∏FÉYh ¬∏dGóÑY óªM ¿RÉe ,…ó«©°ùdG º°SÉL øH óªMCG
ΩÉ©dG ø«eC’G OGõ¡H »∏Y óªëe ,ájQƒà°SódG áªμëªdÉH IÉ°†≤dG IOÉ°ùdG IQGOEG ôjóe
,øjôëÑdG áHGƒH ácô°T ΩÉY ôjóe »∏Y ¬∏dGóÑY ,äGójGõªdGh äÉ°übÉæªdG ¢ù∏éªd
»Ñ«°ü≤dG …RÉZ øH π«¡°S ,AÉªdGh AÉHô¡μdG ¿hDƒ°T ôjRh ∑QÉÑªdG ô°UÉf øH πFGh
,…ÉHGOGO »∏Y óªMCG ¢SÉÑY ,QGƒë∏d á«æjôëÑdG á°ù°SDƒª∏d AÉæeC’G ¢ù∏ée ¢ù«FQ
¢ù∏ée ƒ°†Y …ÉæÑdG óªMCG QÉªY ,øjôëÑdG á©eÉL ¢ù«FQ IõªM ∞°Sƒj ¢VÉjQ
¿É£∏°S ìÓ°U ¬∏dGóÑY ,ΩÉ``jC’G IQGOEG ¢ù∏ée ƒ°†Y ôªëdG π«Ñf ó°TGQ ,ÜGƒædG
»Ñ«éf óªëe ódÉN ,ø«eCÉà∏d á«àjƒμdG á«æjôëÑdG ácô°û∏d …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG
.øjôëÑdG áYÉæ°Uh IQÉéJ áaôZ ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG
ó«dh ,»àjƒμdG πjƒªàdG â«Ñd …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG •É«îdG Üƒ≤©j º«μëdGóÑY
IQGOEG ƒ°†Y óæ°S ≈°ù«Y ¬∏dGóÑY ≈°ù«Y ,áë°üdG IQGRh π«ch ™fÉªdG áØ«∏N
ê.Ω.CG ácô°ûd IQGOE’G ¢ù∏ée ¢ù«FQ ¿É©ªL óªMCG óªëe ,≈°ù«Y áæjóe …OÉf
¿ÉÑ©°T óªëe ô°SÉj ,ÜGƒædG ¢ù∏ée ƒ°†Y …ô°ShódG º«gGôHEG ¬∏dGóÑY ,™jQÉ°ûª∏d

´É``aôdG á``≤£æe »``a á``«eóîdG º``¡JÉLÉ«àMG å``ëÑjh »``dÉgC’G »``≤à∏j á``«HƒæédG ß``aÉëe

á«ªæàdG ≥``≤`ë`J »``à` dG ™``jQÉ``°` û` ª` dGh
≈∏YCG ≥≤ëJh á¶aÉëªdG »a á∏eÉ°ûdG
ájRGôàM’Gh ájƒYƒàdG äÉjƒà°ùªdG
.áeÓ°ùdGh øeC’G »a

ßaÉëe ƒª°ùd º``gô``jó``≤`Jh ºgôμ°T
¬eÉªàgG ≈∏Y á«HƒæédG á¶aÉëªdG
ô°TÉÑªdG π``°` UGƒ``à` dG »``a ¬``°` Uô``Mh
äÉ``Ñ` ∏` £` à` ª` dG ∞``∏` à` î` e á`` ©` `HÉ`` à` `eh

™e á``cGô``°` û` dÉ``H ∂`` `dPh ,á``¶` aÉ``ë` ª` dG
.á«æeC’G Iõ¡LC’G ∞∏àîe
¢`` ù` `∏` `é` `ª` `dG{ ΩÉ`` ``à` ` `N »`` ` ` `ah
≠dÉH øY Qƒ°†ëdG ôqÑY z»°VGôàa’G

,»YÉªàL’G óYÉÑàdG ≥«≤ëàd áeRÓdG
º«≤©àdG äÓ``ª` M á∏°ù∏°S á`` eÉ`` bEGh
OGô``aCG ™«ªL áeÓ°Sh ø``eCG ¿Éª°†d
≥``WÉ``æ` e ∞``∏` à` î` e »`` `a ™``ª` à` é` ª` dG

GócDƒe ,AGQRƒdG ¢ù∏éªd ∫hC’G ÖFÉædG
z»``°`VGô``à`a’G ¢ù∏éªdG{ ¿CG √ƒª°S
äÉ``LÉ``«` à` MG »``≤` ∏` à` d á`` eÉ`` g IÉ`` æ` `b
á«æeC’G º¡JÉ©∏£J ≥«≤ëJh »dÉgC’G
.á«eóîdGh á«YÉªàL’Gh
¢ù∏éªdG ∫ÓN √ƒª°S ™ªà°SGh
º¡JÉLÉ«àMGh »``dÉ``gC’G äÉMôà≤ªd
»a á``«` æ` eC’Gh ájƒªæàdGh á«eóîdG
™jQÉ°ûªdG ∫Ó``N ø``e ´É``aô``dG á≤£æe
´hô°ûªc á¶aÉëªdG É¡H »°†ªJ »àdG
´hô``°`û`eh á«æ«æëdG ø``«`Yh √õ``à`æ`e
≥«≤ëJ QÉWEG »a ∂dPh áØjƒZ ΩCG ø«Y
¢UôM øe Ébk Ó£fGh ,á∏eÉ°ûdG á«ªæàdG
¢ù∏éªdG{ QhO RGô``HEG »a á¶aÉëªdG
á¶aÉëªdG äGƒ``æ``bh z»``°` VGô``à` a’G
á≤∏ëc É``gQÉ``ª`ã`à`°`SGh á``«`fhô``à`μ`dE’G
∞∏àîe ò«ØæJ á©HÉàeh ó°Uôd π°Uh
äÉ``¡`é`dG ™``e IOQGƒ`` ` dG äÉ``Mô``à`≤`ª`dG
.á«æ©ªdG
≈``dEG ß``aÉ``ë` ª` dG ƒ``ª`°`S QÉ`` °` `TCGh
»a á¶aÉëªdG É¡dòÑJ »àdG Oƒ¡édG
∫ÓN øe É``fhQƒ``c ¢Shô«a áëaÉμe
á``jRGô``à``M’G äGAGô`` ` ` `LE’G ≥``«`Ñ`£`J

ºFGódG π°UGƒàdG õjõ©J QÉWEG »a
ƒª°S ≈≤àdG »dÉgC’Gh á¶aÉëªdG ø«H
∫BG áØ«∏N øH »∏Y øH áØ«∏N ï«°ûdG
á«HƒæédG á¶aÉëªdG ßaÉëe áØ«∏N
»a »``Fô``ª` dG ∫É``°` ü` J’G á``«`æ`≤`J ô``Ñ` Y
øe GkOó`` Y ,z»``°` VGô``à` a’G ¢ù∏éªdG{
Qƒ°†ëH »Hô¨dG ´ÉaôdG á≤£æe »dÉgCG
.á¶aÉëªdG øe ø«dhDƒ°ùªdG øe OóY
Ö``MQ AÉ`` ≤` `∏` `dG π``¡` à` °` ù` e »`` `ah
á«HƒæédG á¶aÉëªdG ßaÉëe ƒª°S
øY É``Hô``©` e Qƒ``°` †` ë` dGh »``dÉ``gC’É``H
º¡∏°UGƒJ ≈∏Y º¡d √ôjó≤Jh √ôμ°T
É kë°Vƒe ,á¶aÉëªdG ™``e ôªà°ùªdG
ø«æWGƒªdG ™e π°UGƒàdG ¿CG √ƒª°S
»JCÉj á«©ªàéªdG ácGô°ûdG π«©ØJh
Iô°†ëd Iójó°ùdG äÉ¡«LƒàdG øª°V
≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U
ºYóHh ,ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG
ódGƒdG ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U
¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N
ƒª°ùdG ÖMÉ°U IQRGDƒ` `eh ,AGQRƒ`` dG
∫BG óªM ø``H ¿Éª∏°S ô``«` eC’G »μ∏ªdG
≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh áØ«∏N

ógÉ°ûe ≈``dEG ™ªà°ùªdG ∫ƒ``ë«°Sh á``«Yƒf á∏≤f ø``jôëÑdG á``YGPE’ »``ªbôdG ô``jƒ£àdG :¿ƒ``dhDƒ°ùe
Ωóîj ±ƒ°S ´hô°ûªdG Gò``g ¿CG ≈``dEG
ôãcC’h ø««eÓYE’G øe Iô«Ñc áëjô°T
≈∏Y á¶aÉëª∏d áeOÉb äGƒæ°S 10 øe
áfÉ«°üdG ∫ÉªYCÉH IOƒédG ájQGôªà°SG
.áÑMÉ°üªdG ájQhódG
¿Éª∏°S ¢ùfƒj ó«°ùdG OÉ°TCG √QhóH
äGAÉ``Ø`μ`dÉ``H ø``jô``ë`Ñ`dG á`` ` YGPEG ô``jó``e
»a πª©J »``à`dG áHÉ°ûdG á«æjôëÑdG
ΩÉ``°` ù` bC’Gh äÉ``°`ü`°`ü`î`à`dG ∞``∏`à`î`e
»àdGh á«°Sóæ¡dGh á«æØdGh á``«`YGPE’G
§«£îàdG ≈∏Y πª©dG »``a âWôîfG
ôjƒ£àdG ´hô°ûªd ò«ØæàdGh õ«¡éàdGh
.á«YGPE’G äÉgƒjOƒà°SÓd »æ≤àdG
íjô°üJ »a á``YGPE’G ôjóe ó``cCGh
Gòg øe ≈``dhC’G á∏MôªdG ¿CG ,zÉæH{`d
áÑcGƒe ≈dEG ±ó¡J óYGƒdG ´hô°ûªdG
π«∏≤àdGh »``ª`bô``dG »æ≤àdG Qƒ``£`à`dG
»a á∏ªàëªdG äÉYÉ£≤f’G áÑ°ùf øe
áaôZh á``«` YGPE’G äÉgƒjOƒjóà°S’G
íª£j É``ª` c ,á``°` ù` «` Fô``dG á``Ñ` bGô``ª` dG
≈``dEG »`` `YGPE’G πª©dÉH ∫É``≤`à`f’G ≈``dG
å«M ø``e á``«`aGô``à`MG ô``ã` cCG iƒà°ùe
¬æe IOÉØà°S’Gh ¿ƒª°†ªdGh πμ°ûdG
âbƒdG ô«aƒàd äÉLƒªdG ™«ªL »``a
QOGƒμ∏d πãeC’G QÉªãà°S’Gh ó¡édGh
OGô`` ` aE’G ø``e ó``jõ``e ƒ``ë` f á``jô``°` û` Ñ` dG
.»YGóHE’G êÉàfE’G äÉMÉ°ùªd

.ôëH øªMôdGóÑY |
ó«©°üdG ≈∏Y »``eÓ``YE’G ´É£≤dG »``a
.»ªdÉ©dG
Gò«ØæJ{ ,zÉæH{`d íjô°üJ »a ∫Ébh
»ë«eôdG óªëe øH »∏Y äÉ¡«Lƒàd
≥jôØdG ìhô``H Éæ∏ªY ΩÓ`` YE’G ô``jRh
´hô°ûe ø«°Tóàd GOGó©à°SG ó``MGƒ``dG
¿EG .á``YGPE’G äÉgƒjOƒà°S’ ôjƒ£àdG
IQób õjõ©J »a º¡°ùj ´hô°ûªdG Gòg
∂dP ∫ÓN øe ≈©°ùfh ,»YGPE’G åÑdG
»©HÉàªd ΩÓYE’G ádÉ°SôH AÉ≤JQ’G ≈dEG
.z¿Éμe πc »a áYGPE’G
´hô°ûªdG Gò``g ¿CG ≈``dEG QÉ``°` TCGh
QOGƒμHh ,Gô¡°T 11 √RÉ``é`fEG ôªà°SG
É``°` Só``æ` ¡` e 15 â``ª` °` V á``«` æ` jô``ë` H
âØdh ,ø«jQGOE’G øe OóY IófÉ°ùªHh

.¿Éª∏°S ¢ùfƒj |
πμ°T »a Iô«Ñc á«æ≤Jh á«Yƒf á∏≤f
»`` `YGPE’G å``Ñ` dG IOƒ`` `Lh ¿ƒ``ª`°`†`eh
äÉ``Lƒ``ª` dG ∞``∏` à` î` e »`` a è``eGô``Ñ` ∏` d
á«æjôëÑdG äGAÉØμdÉH Gk ó«°ûe ,á«YGPE’G
π«¨°ûJ ≈``∏` Y ∞``μ` ©` Jh ô``jó``J »``à` dG
.QGóàbGh IAÉØc πμH ´hô°ûªdG ò«ØæJh
¬∏dGóÑY ¢Sóæ¡ªdG ócCG ¬à¡L øe
óYÉ°ùªdG π``«`cƒ``dG »°Tƒ∏ÑdG ó``ª` MCG
≈∏Y ΩÓ``YE’G IQGRƒ``H á«æØdG ¿hDƒ°û∏d
ájôjƒ£àdG §£îdG ò«ØæJ »a »°†ªdG
πª©dÉH AÉ`` ≤` `JQ’G »``a º``¡`°`ù`J »``à` dG
êÉ``à``fE’G …ó``«` ©` °` U ≈``∏` Y »`` eÓ`` YE’G
Éàa’ ,IófÉ°ùªdG Iõ``¡` LC’G ôjƒ£Jh
IQGRƒ``dG ¢UôM ≈dG ¬``JGP âbƒdG »a
á∏°UÉëdG äGQƒ``£` à` dG á``Ñ`cGƒ``e ≈``∏`Y

.»°Tƒ∏ÑdG ¬∏dGóÑY |
»a á``«` YGó``HE’Gh á«°ùaÉæàdG ¬``JGQó``b
á«æØdG äGóéà°ùªdG çó``MCG IôjÉ°ùe
.á«eÓYE’G áMÉ°ùdG ≈∏Y á«æ¡ªdGh
ódÉN ¬``∏`dGó``Ñ`Y ó`` cCG ¬``Ñ`fÉ``L ø``e
¿hDƒ°ûd óYÉ°ùªdG π«cƒdG …ô°ShódG
äGõ«¡éàdG ¿CG ¿ƒjõØ∏àdGh á``YGPE’G
áYGPEG äÉgƒjOƒà°S’ áãjóëdG á«æ≤àdG
á∏≤f ôÑà©J Qƒ£àªdG É¡∏μ°ûH øjôëÑdG
ó¡°ûJ º``d á`` YGPE’G ï``jQÉ``J »``a á«Yƒf
.äÉ«æ«fÉªãdG òæe É¡∏ãe
íjô°üJ »a …ô°ShódG í°VhCGh
óªëe ø``H »∏Y ø«°TóJ ¿CG ,zÉ``æ` H{`` d
á∏Môª∏d ΩÓ`` ` YE’G ô`` jRh »``ë`«`eô``dG
»æ≤àdG ôjƒ£àdG ´hô°ûe øe ≈``dhC’G
πãªj á`` `«` ` YGPE’G äÉ``gƒ``jOƒ``à` °` SÓ``d

.…ô°ShódG ¬∏dGóÑY |
áÑcGƒeh ,º«≤ªdGh øWGƒªdGh øWƒdG
ájƒªæàdG áμ∏ªªdG äGRÉ``é`fEG Iô«°ùe
ó¡©dG ∫Ó``N á∏eÉ°ûdG ájQÉ°†ëdGh
á``dÓ``é`dG Ö``MÉ``°`U Iô``°`†`ë`d ô``gGõ``dG
πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG
.ióØªdG OÓÑdG
¿CG ô``ë` H Qƒ`` à` `có`` dG í`` `°` ` VhCGh
äÉgƒjOƒà°SCG »``a »ªbôdG ∫ƒëàdG
§``£`N QÉ`` ` `WEG »`` a »`` JCÉ` `j á`` ` ` `YGPE’G
»ë«eôdG óªëe øH »∏Y äÉ¡«LƒJh
øe ó``jõ``ª` dG ò«Øæàd ΩÓ`` ` YE’G ô```jRh
á``«` æ` ≤` à` dGh á``«` æ` Ø` dG äÉ``Yhô``°``û``ª``dG
,∫É°üJ’Gh ΩÓ``YE’G ´É£≤H ¢Vƒ¡æ∏d
»a á``ã`jó``ë`dG äÉ``«`æ`≤`à`dG ∞``«` Xƒ``Jh
π«©ØJh ,»`` ` `YGPE’G π``ª`©`dG ô``jƒ``£`J

ΩÓY’G IQGRƒ``H ¿ƒdhDƒ°ùe ócCG
øe ≈`` ` dhC’G á``∏` Mô``ª` dG ø``«`°`Tó``J ¿CG
øjôëÑdG á``YGPEG äÉgƒjóà°SG ôjƒ£J
¥Ó£fG ôªY ø``e áª¡e á∏Môe ó©J
É¡JOÉjQ øe Rõ©Jh øjôëÑdG á``YGPEG
ôÑY É¡JÉeóN ´ƒæàH É¡à«°ùaÉæJh
áeƒ¶æe π``X »``a IOó``©`à`e äÉ°üæe
á«æWh QOGƒ``c ø``e ¿É`` cQC’G á∏eÉμàe
OGhô`` `dG Iô``«` °` ù` e π``°` UGƒ``J á``Yó``Ñ` e
Qƒ£àdG Ö``cGƒ``J áãjóM äGõ«¡éJh
´É``£` ≤` dG √ó``¡` °` û` j …ò`` ` `dG »`` ª` `bô`` dG
.»eÓYE’G
Qƒ``à`có``dG ∫É``b Oó``°`ü`dG ò``g »``ah
IQGRh π«ch ôëH óªëe øªMôdGóÑY
,zÉæH{ øjôëÑdG AÉÑfCG ádÉcƒd ΩÓYE’G
ôjƒ£J ø``e Ωƒ``«``dG √ó``¡`°`û`f É``e ¿EG
ƒg øjôëÑdG á`` `YGPEG äÉ``gƒ``jó``à`°`S’
πª©dG ø``e á≤HÉ°S π``MGô``ª`d OGó``à` eG
á``YGPEG IOÉ``jQ ¢ùμ©j …ò``dG ôªà°ùªdG
¿CG Gk ó``cDƒ` e ,á≤£æªdG »``a øjôëÑdG
äÉ«æ≤J ∫É`` ` NOEGh »``ª`bô``dG ∫ƒ``ë`à`dG
áYGPE’G πªY ¬LhCG ∞∏àîe »a IójóL
á«Yƒf á∏≤f çGó`` MEG π``LCG ø``e »``JCÉ`j
ΩÓ``YE’G πFÉ°S ™e á«°ùaÉæà∏d IRõ©e
ôÑY »≤∏àªdG ≈dEG ∫ƒ°UƒdGh iôNC’G
,áãjóëdG π°UGƒàdG Iõ¡LCG ∞∏àîe
áeóN »a πYÉØdG ÉgQƒ°†M õjõ©Jh
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:ócDƒj »YƒÑ°SC’G √ôªJDƒe ∫ÓN ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üà∏d »æWƒdG ≥jôØdG

á«HÉéjEG á«eƒ«dG äÉ°UƒëØdG øe ٪6^5h ..»æjôëÑdG ™ªàéªdG »a ¢Shô«ØdG QÉ°ûàfG ∫ó©e ¢VÉØîfG
٪0^32 äÉ````«````aƒ````dGh á```ª```FÉ```≤```dG ä’É`````ë`````dG »````dÉ````ª````LEG ø````e ٪83 ø``«``aÉ``©``à``ª``dG á``Ñ``°``ù``f :™````fÉ````ª````dG

™``«``HÉ``°``SCG á``KÓ``K á``«``æ``Wƒ``dG á``«``Ñ``£``dG QOGƒ```μ```dG ™``e πª©«°S ô```FGõ```dG »``dÉ``£``jE’G ≥``jô``Ø``dG :»``fÉ``£``ë``≤``dG
»a É¡ØYÉ°†Jh ¢Shô«ØdG QÉ°ûàfG äGô°TDƒe ¿G ≥jôØdG ø«Hh
ºdh 2020 ƒ«fƒj 19 ïjQÉJ ≈àM Ékeƒj 21 â¨∏H »æjôëÑdG ™ªàéªdG
ø«M »a ,Ékeƒj 18 »°†e ó©H …CG Ωƒ«dG ≈àM ≥M’ ∞YÉ°†J çóëj
12 âfÉc ø«æWGƒªdG ø«H ä’ÉëdG ∞YÉ°†àd âbƒdG øe Ióe ôNBG ¿CG
ó©H …CG ¿B’G ≈dEG ∞YÉ°†J çóëj ºdh »°VÉªdG ƒ«fƒj 13 ïjQÉàH Ékeƒj
øjóaGƒdG ø«H ä’Éë∏d ∞YÉ°†J ôNBG ¥ô¨à°SG Éªc ,Ékeƒj 24 »°†e
≈àM ä’Éë∏d ≥M’ ∞YÉ°†J çóëj ºdh ,ƒ«fƒj 4 ïjQÉàH Ékeƒj 21
ø«æWGƒªdG ΩGõàdG ¢ùμ©j Ée ƒgh ,Ékeƒj 33 »°†e ó©H …CG Ωƒ«dG
.á«ë°üdG äÉ«cƒ∏°ùdGh ájRGôàM’G äGAGôLE’ÉH øjóaGƒdGh

Éeƒj 24 òæe ø«æWGƒªdG äÉHÉ°UEG »a ÉØYÉ°†J ó°Uôf ºd :…QÉ°üfC’G

òNCÉH áæeõªdG ¢VGôeC’G ≈°Vôe ΩGõàdG IQhô°V ≈∏Y
ø pe ±ƒîàdG Ωó``Yh º¡FÉÑWCG á©LGôeh º¡JÉLÓY
.ihó©dG •É≤àdG á«°ûN ≈Ø°ûà°ùªdG ≈dG ÜÉgòdG
ä’Éë∏d »ë°üdG ™°VƒdG ¿Éª∏°ùdG â°Vô©à°SGh
âgƒf å«M ,(19 ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«Ød áªFÉ≤dG
60 â¨∏H ájÉæ©dG âëJ áªFÉ≤dG ä’ÉëdG OóY ¿CÉ`H
»≤∏J »ë°üdG É¡©°Vh Ö∏£àj »àdG ä’ÉëdGh ,ádÉM
ádÉM 4593 ¿CG Éªc ,áªFÉb ádÉM 58 â¨∏H êÓ©dG
áªFÉ≤dG ä’Éë∏d »dÉªLE’G Oó©dG øe ô≤à°ùe É¡©°Vh
25570 »aÉ©J ºJh ,áªFÉb ádÉM 4653 ≠∏H …ò``dG
.êÓ©dGh ∫õ©dG õcGôe øe É¡LhôNh ádÉM
π°UGƒJ áë°üdG IQGRh ¿CG ¿Éª∏°ùdG âaÉ°VCGh
á«eƒ«dG äÉ°UƒëØdG OGó``YCGh ¥É£f ™«°SƒJ Ωõ©H
êÓY ≈∏Y πª©dGh ,áªFÉ≤dG ä’Éë∏d ôμÑªdG ∫ƒ°Uƒ∏d
»a »aÉ©àdÉH º¡°ùj ÉªH êÓ©dG ≈dG É¡æe êÉàëj øe
621 øe ôãcCG AGôLEG Ωƒ«dG ≈àM ºJh ,´ô°SCG âbh
.…ôÑàîe ¢üëa ∞dCG
AGóJQG á«eGõdEG ≈∏Y ó«cCÉàdG ¿Éª∏°ùdG äOóLh
äÉ``bhC’Gh øcÉeC’G πc »a ∫õæªdG êQÉN äÉeÉªμdG
óæY Ék °†jCG É¡FGóJQGh ,IQÉ«°ùdG IOÉ«b AÉæKCG GóY Ée
»àdG äÉ°VÉjôdG AÉæãà°SGh »°ûªdG á°VÉjQ á°SQÉªe
áMÉÑ°ùdGh …ôédG πãe Gkójó°T Ék«fóH Gkó¡L Ö∏£àJ
AGó``JQG ÖfÉL ≈``dEG ,á«FGƒ¡dG äÉ``LGQó``dG Üƒ``cQh
¢``VGô``eCG º¡jód ¢``UÉ``î`°`TCG á∏HÉ≤e óæY äÉ``eÉ``ª`μ`dG
ø«°Vô©ªdG ø°ùdG QÉÑc øe hCG áæeÉc á«ë°U ±hôXh
ΩGõàd’Gh ,IóMGƒdG Iô°SC’G QÉWEG πNGO ô£î∏d ôãcCG
.»YÉªàL’G óYÉÑàdG ô«jÉ©ªH
QGôªà°S’G IQhô``°` V ≈``dEG ¿Éª∏°ùdG äQÉ``°` TCGh
Gk ó«L ¿ƒHÉ°üdGh AÉªdÉH øjó«dG π°ù¨H ΩGõàd’G »a
º≤©e ΩGóîà°SG ≈∏Y ¢UôëdG ™``e ,…QhO πμ°ûH
ºàj »``à`dG AÉ``«` °` TC’Gh í``£`°`SC’G ∞«¶æJh ,ø``jó``«`dG
IQƒ°üH Gk ó«L É¡ª«≤©Jh Qôμàe πμ°ûH É¡eGóîà°SG
øe ¢ü∏îàdGh ,∫É©°ùdG óæY ºØdG á«£¨Jh ,á``jQhO
ÖæéJh ,áë«ë°üdG á≤jô£dÉH áeóîà°ùªdG πjOÉæªdG
»ah ,∫É©°ùdG hCG ≈ªëdG øe »fÉ©j ¢üî°T …CG ¢ùªd
∫É°üJ’G ¬«∏Y ¢üî°T …CG ≈∏Y ¢VGôYC’G äô¡X ∫ÉM
.¬d ≈£©J ±ƒ°S »àdG äÉª«∏©àdG ´ÉÑJGh 444 ≈∏Y

.ô°TDƒªdG Gòg »a lø°ùëJ
èFÉàædG ∫ó©e{ ƒgh ådÉãdG ô°TDƒªdG ∫ƒMh
,zá«eƒ«dG äÉ°UƒëØdG OóY »dÉªLEG øe á«HÉéjE’G
»a ¬``fCG ≈``dEG ô«°ûJ ΩÉ`` bQC’G ¿CG …QÉ``°`ü`fC’G øq«Ña
äÉ°UƒëØdG áÑ°ùf âMhGôJ ø««°VÉªdG ø«YƒÑ°SC’G
áμ∏ªªdG »a äÉ°UƒëØ∏d »∏μdG Oó©dG øe á«HÉéjE’G
%6^5 »dGƒM §°SƒàªH %10 ≈``dEG %4^3 ø«H Ée
ƒ«fƒj 14-1 IôàØ∏d á≤HÉ°ùdG áÑ°ùædG ¿CG ø«M »a
ô«¨J OƒLh ΩóY ¢ùμ©j Ée ,%9 ≈dEG %4^7 â¨∏H
ô°TDƒªdG ¿CG Éë°Vƒe ,ô°TDƒªdG Gò``g »a ®ƒë∏e
,…ôjó≤àdG …Qƒ``Ø` dG ôKÉμàdG º``bQ{ ƒ``gh ™``HGô``dG
∞°ûc ø««°VÉªdG ø«YƒÑ°SC’G »a R t)) z™ªàée
Ée áμ∏ªªdG »a …QƒØdG ôKÉμàdG ∫ó©e ìhGô``J øY
®ƒë∏e ¢VÉØîfG ≈∏Y ∫ój Ée ,1^4 ≈dEG 1^1 ø«H
2020 ƒ«fƒj 14 ≈dEG 1 IôàØ∏d ≥HÉ°ùdG ∫ó©ªdG øY
É kgƒæe ,1^8h 1^3 ø«H ìhGôàj ∫ó©ªdG ¿Éc Éªæ«M
∫ƒ°Uƒ∏d Oƒ¡édG πc ∫òH ™«ªédG ≈∏Y ∫Gõj ’ ¬fCÉH
øe πbCG áÑ°ùf ≥«≤ëJh áæeB’G ô«jÉ©ªdG OhóM ≈dEG
ødh ,ìÉéæH …óëàdG Gòg RhÉéJ øe øμªàæd 1
πÑb øe ΩÉàdG ΩGõàd’G ∫ÓN øe ’q EG ∂dP ™«£à°ùf
.™«ªédG
Ωõ©dG á∏°UGƒe ¿CG ≈∏Y ó«cCÉàdG …QÉ°üfC’G OóLh
á«æWƒdG Oƒ¡édG πμd ìÉéædG õμJôe á«dhDƒ°ùªH
±Gó`` `gC’G ≥≤ëæ°S ™``«`ª`é`dG ∞``JÉ``μ` Jh ¿hÉ``©` à` Hh
ó«≤àdÉH QGôªà°S’G á«ªgCG ≈``dEG áaÉ°VEG ,IOƒ°ûæªdG
»dÉëdG â``bƒ``dG »``a »YÉªàL’G óYÉÑàdG ô«jÉ©ªH
øY π≤J ’ áaÉ°ùe ∑ôJ ≈∏Y ¢UôëdG πª°ûJ »àdGh
¢ùÑ∏H ΩGõ``à` d’Gh ô`` NBGh ¢üî°T π``c ø«H øjôàe
IQOÉ°üdG äÉª«∏©àdG πμH ó«≤àdG á«ªgCG ™e ,ΩÉªμdG
Éªc ™°VƒdG Oƒ©«d áμ∏ªªdG »a á«ª°SôdG äÉ¡édG øe
.π°†aCGh ¬«∏Y ¿Éc
¿Éª∏°ùdG á∏«ªL IQƒàcódG äócCG ôNBG ÖfÉL øeh
á«æWÉÑdG ¢VGôeC’Gh ájó©ªdG ¢VGôeC’G ájQÉ°ûà°SG
»æWƒdG ≥jôØdG ƒ°†Y »Ñ£dG á«fÉª∏°ùdG ™ªéªH
¬fG (19-ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üà∏d »Ñ£dG
ôÑY ¢Shô«ØdG QÉ°ûàfG ∫ƒM á«ª∏Y ä’’O óLƒJ ’
ó«cCÉJ ÖLh Gòd IOhóëe äÉ°SGQO ∑Éæg ÉªfGh AGƒ¡dG
áμ∏ªªdG »a á≤Ñ£ªdG á©ÑàªdG ájÉbƒdG ¥ô£H ΩGõàd’G
IOó°ûe ,äÉeÉªμdG AGóJQGh »YÉªàL’G óYÉÑàdG É¡æeh

»a ¢Shô«ØdG QÉ°ûàfG ¢SÉ«≤H á≤∏©àªdG äGô°TDƒªdG
»a Iô«NC’G äÉfÉ«ÑdG âë°VhCG å«M ,™ªàéªdG
áØYÉ°†ªd ¥ô¨à°ùªdG âbƒdG{ ƒgh ∫hC’G ô°TDƒªdG
¥ô¨à°ùªdG â``bƒ``dG Ió``e ¿CG zä’É``ë` dG »``dÉ``ª`LEG
â¨∏H øjôëÑdG áμ∏ªªH ä’ÉëdG »dÉªLEG áØYÉ°†ªd
çóëj ºdh 2020 ƒ«fƒj 19 ïjQÉJ ≈àM Ékeƒj 21
18 »°†e ó©H …CG Ωƒ``«`dG ≈àM ≥``M’ ∞YÉ°†J
∞YÉ°†àd âbƒdG øe Ióe ôNBG ¿CG ø«M »a ,Ékeƒj
ïjQÉàH Ékeƒj 12 âfÉc ø«æWGƒªdG ø«H ä’ÉëdG
¿B’G ≈dEG ∞YÉ°†J çóëj ºdh »°VÉªdG ƒ«fƒj 13
∞YÉ°†J ôNBG ¥ô¨à°SGh ,Ékeƒj 24 »°†e ó©H …CG
ƒ«fƒj 4 ïjQÉàH Ékeƒj 21 øjóaGƒdG ø«H ä’Éë∏d
…CG Ωƒ«dG ≈àM ä’Éë∏d ≥M’ ∞YÉ°†J çóëj ºdh
ø«æWGƒªdG ΩGõàdG ¢ùμ©j Ée ,Ékeƒj 33 »°†e ó©H
äÉ«cƒ∏°ùdGh ájRGôàM’G äGAGôLE’ÉH øjóaGƒdGh
.á«ë°üdG
ƒgh »fÉãdG ô°TDƒªdG ≈dEG …QÉ°üfC’G QÉ°TCGh
ä’ÉëdG πHÉ≤e IójóédG áªFÉ≤dG ä’ÉëdG áÑ°ùf{
ä’ÉëdG áÑ°ùf â``MhGô``J ¬``fCG Éæk «Ñe ,zá«aÉ©àªdG
ä’ÉëdG πHÉ≤e ø««°VÉªdG ø«YƒÑ°SC’G »a áªFÉ≤dG
πμd IójóL ádÉM 1^4 ≈dEG 0^6 ø«H Ée á«aÉ©àªdG
áÑ°ùædÉH áfQÉ≤e ,1^2 §°SƒàªH á«aÉ©àe ádÉM
ô¡°T ø``e ø``«` dhC’G ø``«`Yƒ``Ñ`°`SC’G ∫Ó``N á≤HÉ°ùdG
πμd IójóL ádÉM 1^9 ≈dEG 0^7 â¨∏H »àdGh ƒ«fƒj
∑Éæ¡a äÉ«£©ªdG √òg ≈∏Y AÉæHh ,á«aÉ©àe ádÉM

É``Ñ``à``μ``e í``à``à``Ø``J á```ª```°```UÉ```©```dG á`````fÉ`````eCG
Dƒ``dDƒ``∏``dG ™``ª``é``ª``H ø``«``cô``à``°``û``ª``dG á``eó``î``d
400 øe ôãcCG É«eƒj πÑ≤à°ùJ É¡fG ≈dEG äQÉ°TCGh
ô«aƒJ ºJ óbh Éjô¡°T Ö∏W 10^500h ¢SÉ«cCÓd Ö∏W
,Ω2020 ƒ«fƒj ≈dEG ôjÉæj øe IôàØdG »a Ö∏W ∞dCG 65
É¡eó≤J á«fÉée áeóN áeÉª≤dG ¢SÉ«cCG ¿CG áë°Vƒe
êQóæJh ácƒ∏ªªdG øcÉ°ùªdG ÜÉë°UC’ áª°UÉ©dG áfÉeCG
»ØXƒeh AÉHôbCGh AÉæHCG øμ°ùc º¡æª°V äÉÄØdG ¢†©H
øcÉ°ùe øμ°ùJ »àdG á«æjôëÑdG ô°SC’G É°†jCGh ∂dÉªdG
Ωƒ°SôdG ¢†«ØîJ áeóN øe º¡JOÉØà°SG •ô°ûH IôLDƒe
.1999 áæ°ùd (3) ºbQ QGô≤dG ≈dEG GOÉæà°SG ájó∏ÑdG
¢SÉ«cCG ™jRƒàH É«dÉM Ωƒ≤J É¡fG áfÉeC’G äôcPh
øe ≈∏YCG áØ∏μHh áÄ«Ñ∏d á≤jó°U áØ∏àîe äÉØ°UGƒe äGP
äÉ«ªμdG ≈∏Y ôKCG …òdG ôeC’G ,á≤HÉ°ùdG ¢SÉ«cC’G áØ∏c
™æ°üªdG øe É¡d á©HÉàdG ™jRƒàdG ÖJÉμªd π°üJ »àdG
IójóédG á«Yƒæ∏d áHƒ∏£ªdG äÉ«∏ª©dG ÖÑ°ùH èàæªdG
»a ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdÉH Ö«¡J ∂dòd ,¢SÉ«cC’G øe
á«dÉëdG IôàØdG »a É¡©e ¿hÉ©àdG áª°UÉ©dG á¶aÉëe
ºàj ¿G ≈dEG Éjô¡°T Ö∏W πμd óMGh ¢ù«c ΩÓà°SG »a
AÉØ«à°S’ Oó©dG IOÉjR »dÉàdÉHh êÉàfE’G á«∏ªY á«ªæJ
.äÉÑ∏£dG áaÉc

¢SÉ«cC’G áeóN ôaƒà°S É¡fCG áª°UÉ©dG áfÉeCG âæ∏YCG
™ªéªH ójóL õcôe »a ø«côà°ûªdG äÉHÉ°ùM åjóëJh
.2020 ƒ«dƒj 12 óMC’G øe AGóàHG …QÉéàdG DƒdDƒ∏dG
É¡d ¿É``«` H »`` a á``ª` °` UÉ``©` dG á`` fÉ`` eCG â`` ë` `°` `VhCGh
áMGôdG πÑ°S ô«aƒJ ≈∏Y É¡°UôM øe ÉbÓ£fG É¡fG
GOÉæà°SGh AGƒ``°`S ó``M ≈∏Y ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒª∏d
§«£îàdGh äÉjó∏ÑdG ¿hDƒ`°`T ô``jRh äÉ¡«LƒJ ≈``dEG
π¡°ùJ Iõ«ªàe äÉeóN ºjó≤àH ΩÉªàgÓd »fGôª©dG
º¡d áeó≤ªdG ájó∏ÑdG äÉeóîdÉH ´ÉØàf’G AÓª©dG ≈∏Y
™ªée »a ¢SÉ«cC’G áeóîd ójóL õcôe ô«aƒàH Ωƒ≤à°S
¥ƒ°ùdG »a ºjó≤dG ¬©bƒe øe ’óH …QÉéàdG DƒdDƒ∏dG
.…õcôªdG
™àªà«°S ójóédG õcôªdG ¿CÉ` H á``fÉ``eC’G äOÉ`` aCGh
ôaƒ«°Sh äGQÉ«°ù∏d áÑjôb ∞bGƒeh ôÑcG áMÉ°ùªH
âfÉc »àdG ø«côà°ûªdG äÉHÉ°ùM äÉfÉ«H åjóëJ
øFÉμdG áª°UÉ©dG áfÉeCG ≈æÑe »a É¡eÉªJG »Yóà°ùJ
ø«©LGôª∏d ìÉ``ª`°`ù`dG Oó``°`ü`H É``¡` fG áæ«Ñe ,è``fõ``dÉ``H
º¡Ä«ée πÑb Ék«fhôàμdEG º¡°ùØfCÉH º¡JÉHÉ°ùM åjóëàH
.áeOÉ≤dG áÑjô≤dG á∏MôªdG »a õcôªdG ≈dEG

»∏Y áªWÉa :âÑàc
-ó«aƒc{ óéà°ùªdG ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üà∏d »æWƒdG ≥jôØdG ∞°ûc
¢Shô«ØH ≥∏©àªdG »∏ëªdG »ë°üdG ™°Vƒ∏d Iô°ûÑe äGô°TDƒe øY z19
PG ,»æjôëÑdG ™ªàéªdG »a √QÉ°ûàfG ∫ó©e ¢VÉØîfG ÉgRôHCG ÉfhQƒc
ø«YƒÑ°SC’G ∫ÓN ¢†ØîfG …QƒØdG ôKÉμàdG ∫ó©e ¿G ≈dEG ΩÉbQC’G ô«°ûJ
äÉ°UƒëØdG áÑ°ùf §°Sƒàe ¿CG Éªc ,1^4 ≈dEG 1^1 ó©àj ºdh ø««°VÉªdG
ø«YƒÑ°SC’G ∫ÓN %6^5 ≠∏H á«eƒ«dG äÉ°UƒëØdG »dÉªLG øe á«HÉéj’G
%4^7 â¨∏H ƒ«fƒj 14-1 IôàØ∏d á≤HÉ°ùdG áÑ°ùædG ¿CG ø«M »a ø««°VÉªdG
.ô°TDƒªdG Gòg »a ®ƒë∏e ô«¨J OƒLh ΩóY ¢ùμ©j Ée ,%9 ≈dEG

ø``jôëÑdG »``a ø``«aÉ©àªd á``HÉ°UEG …CG π``é°ùf º``d :¿É``ª∏°ùdG

á∏≤æàe ∫õ``Y ±ô``Z ô«aƒàH ΩÉ``b å«M ,É``fhQƒ``c
¬Ñà°ûªdG ∫õ©d áãjóëdG äÉ«æ≤àdG çóMCÉH IOhõe
±ô¨dG √ò``g RÉàªJh ,¢Shô«ØdÉH º¡àHÉ°UEG »``a
¥ƒØdG Aƒ°†∏d äÉë°Tôeh »Ñ∏°S §¨°V OƒLƒH
≠∏ÑJ »``à` dG ±ô``¨` dG …ƒ``à`ë`J É``ª`c ,»``é`°`ù`Ø`æ`Ñ`dG
øY π≤j ’ Ée ≈∏Y QÉàeCG 3 »a QÉàeCG 3 É¡àMÉ°ùe
áaÉ°VE’ÉH ,áYÉ°ùdG »a AGƒ¡∏d É kë°Tôeh Gkô«¨àe 48
äGó©ªdG ™«ªLh ájÉæ©dG IóMh ôjô°S OƒLh ≈dEG
.áHƒ∏£ªdG á«Ñ£dG
õ«ªàJ ∫õ©dG ±ô``Z ¿CG »fÉ£ë≤dG ±É``°`VCGh
k G
»gh ,ádhõ©ªdG äÓbÉædG øe OóY OƒLƒH É°†jC
™e ºéëdG ô«¨°U ∑ôëàe ∫õY RÉ¡L øY IQÉÑY
Ωóîà°ùj ¬H ¢UÉN »Ñ∏°S §¨°V í«°TôJ Oƒ``Lh
¢†jô©J ¿hO ø``e áªFÉ≤dG ä’É``ë`dG π≤fh ∫õ©d
ôÑà©j Gò¡Hh ,¢Shô«Ø∏d ≈Ø°ûà°ùªdG »a øjôNB’G
áμ∏ªªdG »a ≈Ø°ûà°ùe ∫hCG …ôμ°ù©dG ≈Ø°ûà°ùªdG
,ádhõ©ªdG äÓbÉædG øe ójó©dG ø«eCÉJ å«M øe
hCG É¡«a ¬Ñà°ûªdG ä’Éë∏d øeBG π≤æH íª°ùJ »àdGh
…CG ¿hO øe ÉfhQƒc ¢Shô«ØH É¡àHÉ°UEG ócDƒªdG
.øjôNB’G ≈°VôªdG hCG ø«ØXƒªdG ≈∏Y ôcòj ô£N
óªëe ó``ª`MCG Ö«ÑW Ωó≤ªdG ó``cCG ¬ÑfÉL ø``e
»``JGò``dG ô``«`«`°`ù`à`dG ´hô``°` û` e ô``jó``e …QÉ`` °` `ü` `fC’G
áë°ü∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdÉH á«eƒμëdG äÉ«Ø°ûà°ùª∏d
™«ªédG áeÓ°Sh áë°U ≈∏Y ®ÉØëdG á∏°UGƒe ≈∏Y
É°Vô©à°ùe ,¢Shô«Ø∏d …ó°üà∏d á«dhDƒ°ùeh Ωõ©H

»àdG áªFÉ≤dG ä’ÉëdG ÉeCG ,á«HÉ©«à°S’G ábÉ£dG øe
…QÉ«àN’G »dõæªdG »ë°üdG ∫õ``©`dG ≥«Ñ£J º``J
»gh ,áªFÉ≤dG ä’É``ë`dG øe 1814 ≠∏Ñàa É¡«∏Y
™e ≥HÉ£àJh ¢``VGô``YCG …CG ø``e »fÉ©J ’ ä’É``M
É kë°Vƒe ,∫õ©dG øe ´ƒædG Gò¡d IOóëªdG •hô°ûdG
áªFÉ≤dG ä’ÉëdG »dÉªLEG øe ø«aÉ©àªdG áÑ°ùf ¿CG
äÉ«aƒdG áÑ°ùf â¨∏H ø«M »a ,%83^85 â¨∏H
.%0^32
»fÉ£ë≤dG ±Éæe Ö«ÑW Ωó≤ªdG OÉaCG ¬à¡L øe
≈Ø°ûà°ùªdÉH á``jó``©`ª`dG ¢`` VGô`` eC’G …QÉ``°`û`à`°`SG
…ó°üà∏d »``æ`Wƒ``dG ≥``jô``Ø`dG ƒ``°`†`Yh …ôμ°ù©dG
¬LGƒj 444 øNÉ°ùdG §îdG ¿CÉH ÉfhQƒc ¢Shô«Ød
k
òæe áªdÉμe ∞``dCG 600 º∏°ùJ PEG ,Gójó°T É£¨°V
ø«YƒÑ°SC’G äÉªdÉμe øe %32 ¿CG Éë°Vƒe ,¬æ«°TóJ
ôÑY É¡àHÉLG ≈∏Y ∫ƒ°üëdG øμªj ø««°VÉªdG
≥«°ùæàdG ájQGôªà°SG GócDƒe ,»fhôàμd’G ™bƒªdG
πLG ø`` pe 444 ≈∏Y ø«aô°ûªdG ™``e ´É``ª`à`L’Gh
.á°üàîªdG á«eƒμëdG á¡é∏d áªdÉμªdG πjƒëJ
øjôëÑdG áμ∏ªe ¿CG »``fÉ``£`ë`≤`dG í``°``VhCGh
»a É¡∏ªY äGQÉ°ùe øe äRõY á«bÉÑà°S’G É¡JGƒ£îH
á«dhO äGOÉ°TEG ≈∏Y â∏°üMh ¢Shô«Ø∏d …ó°üàdG
»fÉ£ë≤dG âØdh ,…óëàdG Gò``g ™e É¡∏eÉ©J »a
øjôëÑdG IQÉjõH Ωƒ≤j Ék«dÉ£jEG Ék«ÑW Gkóah ¿CG ≈dG
™e πeÉ©àdG »a ÜQÉéàdGh äGôÑîdG ∫OÉÑJ ±ó¡H
á«Ñ£dG QOGƒμdG ™e Öãc øY πª©dG ôÑY ¢Shô«ØdG
êÓ©dG ä’ƒ``cƒ``Jhô``H ≈∏Y ´Ó```W’Gh á«æWƒdG
¿G ≈dEG Gô«°ûe ,áØ∏àîªdG êÓ©dG õcGôe »a á©ÑàªdG
áØ«∏N ∫BG ¬∏dGóÑY øH óªëe ï«°ûdG Ö«ÑW ≥jôØdG
≥jôØdG ¢ù«FQ áë°ü∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG ¢ù«FQ
∫ÉÑ≤à°SÉH ΩÉb ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üà∏d »æWƒdG
áHôéJ ¢VôY ºJ å«M ,»dÉ£jE’G »Ñ£dG óaƒdG
,¢Shô«ØdÉH á≤∏©àªdG äGóéà°ùªdG ôNBGh øjôëÑdG
k ƒe
IƒLôªdG èFÉàædG IQÉjõdG √òg ≥≤ëJ ¿CG ÓeD
É``gó``jhõ``Jh π``ª`©`dG äGQÉ``°` ù` e ø«°ùëJ ø``e É¡æe
√ò¡d …ó°üàdG »a º¡°ùj ÉªH äÉ°SQÉªªdG π°†aCÉH
.áëFÉédG
…ôμ°ù©dG ≈Ø°ûà°ùªdG ¿CG »fÉ£ë≤dG ó``cCGh
á``jRGô``à` M’G äGAGô`` ` ` `LE’G π``c PÉ``î``JG π``°` UGƒ``j
¢Shô«a QÉ°ûàfG ø``e óë∏d á«FÉbƒdG ô«HGóàdGh

áHÉ°UEG πé°ùJ ºd øjôëÑdG ¿G ≥jôØdG ø«Hh
ôjGôÑa »a áHÉ°UEG ∫hG ±É°ûàcG òæe ±É©àe
…CG
m
IOƒY ≈dG ô«°ûj »ª∏Y π«dO óLƒj ’h »°VÉªdG
»a ¢Shô«ØdG ô``KG AÉ≤H ¿Gh »aÉ©àª∏d ¢VôªdG
Oƒ``Lh π``H ¢VôªdG IOƒ``Y »æ©j ’ Iôàa √ó°ùL
»ª¶©dG á«ÑdÉ¨dG ¿G ≈``dEG Gô«°ûe ,â«e ¢Shô«a
¿hO øe ¢Shô«ØdG øe ¿ƒaÉ°ûàj ø«aÉ©àªdG øe
¬JócCG Ée ƒgh ,πjƒ£dG ióªdG ≈∏Y á«ÑfÉL QÉKG
ø«HÉ°üªdG ¢†©H ¿G Éë°Vƒe ,á«ª∏©dG äÉ°SGQódG
Ö∏≤dGh áFôdG »a á«ë°U äÉØYÉ°†ªd ¿ƒ°Vô©àj ób
.»Ñ°ü©dG RÉ¡édGh
ô``ª`JDƒ`ª`dG ∫Ó`` N ≥``jô``Ø` dG AÉ``°` †` YCG ™``ª` LGh
»dh õcôe »a ¢ùeCG AÉ°ùe √ó≤Y …òdG »Øë°üdG
≈Ø°ûà°ùªdÉH ÖjQóàdGh á«Ñ£dG çƒëÑ∏d ó¡©dG
á«dhDƒ°ùªdÉH ΩGõ``à` d’G IQhô``°`V ≈∏Y …ôμ°ù©dG
äGAGô`` ` ` `LE’Gh äGQGô`` ≤` `dÉ`` H ó``«` ≤` à` dGh á``jOô``Ø``dG
áë°U ≈∏Y ®ÉØë∏d á«FÉbƒdG ô«HGóàdGh ájRGôàM’G
áëFÉL RhÉ``é`J »``a º¡°ùj ÉªH ™«ªédG áeÓ°Sh
.ìÉéæH ÉfhQƒc
IQGRh π``«`ch ™``fÉ``ª`dG ó``«`dh Qƒ``à` có``dG ó`` cCGh
…ó°üà∏d »Ñ£dG »æWƒdG ≥jôØdG ƒ°†Y áë°üdG
øjôëÑdG áμ∏ªe ¿CG (19-ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«Ød
¢Shô«a á¡LGƒe »``a ™ªàéªdG »YƒH âë∏°ùJ
äGAGôLE’ÉH á«dhDƒ°ùªH Oôa πc ΩGõàdGh ÉfhQƒc
π°UGƒà°Sh ,á``«`FÉ``bƒ``dG ô``«`HGó``à`dGh á``jRGô``à` M’G
áaÉc ø«°ü∏îªdG É¡FÉæHCG Ωõ©H ÉgOƒ¡L áμ∏ªªdG
.¢Shô«Ø∏d …ó°üà∏d
∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M ôjó≤J ¿EG :∫Ébh
ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM
¬HÉ£N »``a á«ë°üdG QOGƒ``μ``dGh á«Ñ£dG ¥ôØ∏d
≈∏YC’G ¢ù∏éªdG ´ÉªàLG ¬°SDhôJ ió``d »eÉ°ùdG
ógÉ©fh ,ádhòÑªdG Oƒ¡édG πμd ¬ªYO ócDƒj ´Éaó∏d
Ée πc ºjó≤Jh Oƒ¡édG √òg QGôªà°SG ≈∏Y ¬àdÓL
.™«ªédG áeÓ°Sh áë°U ßØëd Ωõ∏j
á«bÉÑà°SG §£N Oƒ``Lh ≈``dEG ™fÉªdG QÉ``°`TCGh
≥Ñ£à°S ™«ªédG áeÓ°S øª°†J äÉWGôà°TG ≥ah
¿G ≈dG Gô«°ûe ,ó¡a ∂∏ªdG ô°ùL íàa Qô≤J Ée ≈àe
ácôM ≥«°ùæàd ø«àμ∏ªªdG ø«H ôªà°ùe ≥«°ùæàdG
,ó¡a ∂∏ªdG ô°ùL ôÑY øjôaÉ°ùªdG êhôNh ∫ƒNO
áëaÉμe »a á©ÑàªdG äGRGôàM’Gh ô«jÉ©ªdG øª°V
äGAGô``LE’G ájQGôªà°SG GócDƒe ,Ék fhQƒc ¢Shô«a
»dhódG øjôëÑdG QÉ£e »a á≤Ñ£ªdG ájRGôàM’G
¿G ≈dEG Gô«°ûe ,áëFÉédG AóH òæe ≥∏¨j ºd …òdG
á«æWh Oƒ¡L øe ºàj ÉªH á«dhódG äGOÉ°TE’G ™HÉàJ
è¡ædG áë°U ≈∏Y π``«`dO øjôëÑdG »``a á°ü∏îe
Éë°Vƒe ,¢Shô«ØdG ™e πeÉ©àdG »a ¬©Ñàf …òdG
ΩÉ©dG ôjóªdG ¢Sƒ°ù«jôÑ«Z ¢ShQó«J.O IOÉ°TEG ¿CG
øjôëÑdG áμ∏ªe Qhó``H á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æªd
.Ωõ©H á∏°UGƒªdG ≈∏Y õl aÉM áëFÉédG á¡LGƒe »a
õcGôe »a ∫É¨°TE’G OGóYCG ≈dEG ™fÉªdG ¥ô£Jh
á«HÉ©«à°S’G ábÉ£dG ¿CG ôcP å«M ,êÓ©dGh ∫õ©dG
≠∏Ñj ,Gkô` jô``°` S 8357 êÓ``©` dGh ∫õ``©` dG õ``cGô``ª`d
%34 πãªj Ée ƒgh ,Gk ôjô°S 2839 É¡æe ∫É¨°TE’G

ø«æWGƒªdG º``Yód á``«eƒμëdG äGQOÉ``ÑªdG å``ëÑJ ziQƒ``°ûdG á``«dÉe{
É``fhQƒc á``¡LGƒe Oƒ``¡L π``X »``a »``æWƒdG OÉ``°üàb’G õ``jõ©Jh

øjQÉ°ûà°ùªdG OGóYEG øe ø«à«fƒfÉb ø«Jôcòe
äQôb Éª«a ,Éª¡fCÉ°ûH áæé∏dÉH ø««fƒfÉ≤dG
äÉYÉªàL’G ∫ÓN Éª¡ãëH á∏°UGƒe áæé∏dG
.áeOÉ≤dG

áæ°ùd (27) ºbQ ¿ƒfÉ≤H Ωƒ°SôªdG ΩÉμMCG
Iôμah ,…QÉ``é` à` dG πé°ùdG ¿CÉ`°`û`H 2015
™«ÑdG º«¶æJ ¿CÉ°ûH ¿ƒfÉ≤H ìGôàbÉH Ωó≤àdG
≈∏Y á``æ`é`∏`dG â``©`∏`WG å``«`M ,§«°ù≤àdÉH

ÖfÉL ≈dEG ,ø«æWGƒª∏d »°û«©ªdG iƒà°ùªdG
É¡∏ª°û«°S »``à`dG á``jOÉ``°`ü`à`b’G äÉ``YÉ``£`≤`dG
√ò¡d á©bƒàªdG èFÉàædG øY Ók °†a ,º``Yó``dG
iƒà°ùªdG áæé∏dG âæªK å«M ,äGQGô``≤` dG
áeƒμëdG ø«H ≥«°ùæàdGh ¿hÉ©à∏d Ωó≤àªdG
∑ôà°ûªdG ¢UôëdGh á«©jô°ûàdG á£∏°ùdGh
πX »a É«∏©dG á«æWƒdG áë∏°üªdG ºjó≤J ≈∏Y
áμ∏ªªdG É¡H ôªJ »àdG á«FÉæãà°S’G ±hô¶dG
.ºdÉ©dGh
ºFGódG ÉgOGó©à°SG áæé∏dG äó``cCG Éªc
á°ûbÉæªH ≥∏©àj Ée πc »a ÉgQhóH ΩÉ«≤∏d
É¡Ñ«MôJh ,ájOÉ°üàb’Gh á«dÉªdG ´É°VhC’G
»a áªgÉ°ùªdG É¡fCÉ°T øe äÉ«Fôe …CG ºjó≤àd
¿Éc AGƒ°S ,»æWƒdG OÉ°üàb’G á∏é©H ™aódG
IRÉ``LE’G ∫ÓN hCG OÉ≤©f’G QhO ∫ÓN ∂dP
äÉ«MÓ°üdG QÉ``WEG »``a ∂``dPh ,á«fÉªdôÑdG
.ájQƒà°SódG
Iôμa áæé∏dG âãëH Éª«a ∂``dP »``JCÉ` j
¢†©H πjó©J ¿CÉ°ûH ¿ƒfÉ≤H ìGôàbÉH Ωó≤àdG

á``«` dÉ``ª` dG ¿hDƒ` ` °` ` û` ` dG á``æ` é` d â``ã` ë` H
∫Ó``N iQƒ``°` û` dG ¢ù∏éªH á``jOÉ``°` ü` à` b’Gh
ódÉN á°SÉFôH ¢ùeCG ìÉÑ°U ó≤©æªdG É¡YÉªàLG
äGQOÉÑªdG ,áæé∏dG ¢ù«FQ »£≤°ùªdG ø«°ùM
õ``jõ``©`Jh ø``«` æ` WGƒ``ª` dG º``Yó``d á``«` eƒ``μ` ë` dG
’k Éªμà°SG »JCÉJ »àdGh ,»æWƒdG OÉ°üàb’G
É¡àæÑJ ¿CG ≥Ñ°S »àdG ájOÉ°üàb’G áeõë∏d
ÖMÉ°U Iô°†M äÉ¡«Lƒàd Gòk «ØæJ áeƒμëdG
≈∏Y äó``cCG »àdGh ióØªdG πgÉ©dG ádÓédG
á¡LGƒªd á«æWƒdG Oƒ¡édG ó«MƒJ á«ªgCG
.(19-ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«a äÉ°SÉμ©fG
áæé∏dG â°Vô©à°SG ´ÉªàL’G ∫Ó``Nh
Gòg »a áeƒμëdG É¡JòîJG »àdG äGQGô≤dG
áæé∏dG ¢ù«FQ ¢VôY ≈∏Y â©∏WGh ,¥É«°ùdG
ôjRh Qƒ°†ëH ó≤Y …ò``dG ´ÉªàL’G ∫ƒ``M
áæéd ¢ù«FQh »æWƒdG OÉ°üàb’Gh á«dÉªdG
¢ù∏éªH ájOÉ°üàb’Gh á«dÉªdG ¿hDƒ`°`û`dG
≥«Ñ£J äÉ`` «` `dBG ∫hÉ``æ``J …ò`` `dGh ,ÜGƒ`` æ` `dG
ºYO ≈∏Y Égô«KCÉJh á«eƒμëdG äGQGô``≤` dG
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امللك ورئي�س الوزراء وويل العهد يعزون خادم احلرمني بوفاة الأمري خالد بن �سعود
بعث ح�صرة �صاحب اجلاللة امللك حمد
بن عي�صى اآل خليفة عاهل البالد املفدى،
حفظه اهلل ورعاه ،برقية تعزية وموا�صاة اإىل
اأخيه خادم احلرمني ال�صريفني امللك �صلمان
بن عبدالعزيز اآل �صعود ملك اململكة العربية
ال�صعودية ال�صقيقة.
واأعرب جاللته اأيده اهلل يف الربقية عن
خال�س تعازيه و�صادق موا�صاته يف وفاة
�صاحب ال�صمو امللكي الأمري خالد بن �صعود
بن عبدالعزيز اآل �صعود� ،صائالً املوىل القدير
اأن يتغمده بوا�صع رحمته ور�صوانه وي�صكنه
ف�صيح جناته ،واأن يلهم العائلة املالكة الكرمية
جميل ال�صرب وح�صن العزاء.
كما بعث �صاحب ال�صمو امللكي الأمري
خليفة بن �صلمان اآل خليفة رئي�س الوزراء،
برقية تعزية وموا�صاة اإىل اأخيه خادم احلرمني
ال�صريفني امللك �صلمان بن عبدالعزيز اآل �صعود
عرب
عاهل اململكة العربية ال�صعودية ال�صقيقة ،رَّ
فيها �صموه عن اأحر تعازيه و�صادق موا�صاته
يف وفاة �صاحب ال�صمو امللكي الأمري خالد بن
�صعود بن عبدالعزيز اآل �صعود� ،صائالً املوىل
عز وجل اأن يتغمد الفقيد بوا�صع رحمته
ور�صوانه وي�صكنه ف�صيح جناته.

جاللة امللك

خادم احلرمني ال�سريفني

�سمو رئي�س الوزراء

�سمو ويل العهد

كما بعث �صاحب ال�صمو امللكي رئي�س
الوزراء املوقر ،برقية تعزية وموا�صاة مماثلة
اىل اأخيه �صاحب ال�صمو امللكي الأمري حممد
بن �صلمان بن عبدالعزيز اآل �صعود ويل العهد
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع
باململكة العربية ال�صعودية ال�صقيقة� ،صمنها
�صموه خال�س تعازيه وموا�صاته بوفاة الفقيد

الراحل.
وبعث �صاحب ال�صمو امللكي الأمري �صلمان
بن حمد اآل خليفة ويل العهد نائب القائد
الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء،
برقية تعزية وموا�صاة اإىل خادم احلرمني
ال�صريفني امللك �صلمان بن عبدالعزيز اآل �صعود
ملك اململكة العربية ال�صعودية ال�صقيقة،

اأعرب �صموه فيها عن خال�س تعازيه و�صادق
موا�صاته يف وفاة �صاحب ال�صمو امللكي
الأمري خالد بن �صعود بن عبدالعزيز اآل
�صعود� ،صائالً املوىل القدير اأن يتغمده بوا�صع
رحمته ور�صوانه وي�صكنه ف�صيح جناته،
ويلهم العائلة املالكة الكرمية جميل ال�صرب
وال�صلوان.

كما بعث �صاحب ال�صمو امللكي ويل العهد
نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س
جمل�س الوزراء ،برقية تعزية مماثلة اإىل اأخيه
�صاحب ال�صمو امللكي الأمري حممد بن �صلمان
بن عبدالعزيز اآل �صعود ويل العهد نائب
رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع باململكة
العربية ال�صعودية ال�صقيقة.

امللك ورئي�س الوزراء وويل العهد يتلقون
برقية �سكر جوابية من الرئي�س الباك�ستاين
تلقى ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة ملك البالد
املفدى ،برقية �سكر جوابية من الرئي�س الدكتور عارف علوي رئي�س جمهورية
باك�ستان الإ�سالمية ،وذلك ردًا على برقية تعزية جاللته يف �سحايا �سقوط
الطائرة املدنية يف كرات�سي.
كما تلقى �ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة رئي�س
الوزراء ،برقية �سكر جوابية من الرئي�س الدكتور عارف علوي رئي�س جمهورية
باك�ستان الإ�سالمية ،وذلك ردًا على برقية �سموه املعزية له يف �سحايا �سقوط
الطائرة املدنية يف كرات�سي.
وتلقى �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد
نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء ،برقية �سكر جوابية
من الرئي�س الدكتور عارف علوي رئي�س جمهورية باك�ستان الإ�سالمية ،وذلك
ردًا على برقية تعزية �سموه يف �سحايا �سقوط الطائرة املدنية يف كرات�سي.

لل�سح ــة»
القائ ــد الع ــام ي�سي ــد بجه ــود «الأعلى
ّ
ا�صتقبل امل�صري الركن ال�صيخ
خليفة بن اأحمد اآل خليفة القائد العام
لقوة دفاع البحرين ،يف القيادة العامة
�صباح يوم اأم�س الأربعاء ،الفريق طبيب
ال�صيخ حممد بن عبداهلل اآل خليفة رئي�س
املجل�س الأعلى لل�صحة.
وخالل اللقاء ،رحّ ب القائد العام
لقوة دفاع البحرين برئي�س املجل�س
الأعلى لل�صحة ،م�صيدًا مبا يقدّمه
املجل�س الأعلى لل�صحة من جهود طيبة
يف اإدارة اخلدمات الطبية والرعاية
ال�صحية يف مملكة البحرين ،منوهًا
بالهتمام امل�صتمر الذي يُوليه املجل�س
يف ا�صتدامة تطور املوؤ�ص�صات والأنظمة
الطبية وحت�صني جودتها؛ ملواكبة
التحديث يف هذا املجال احليوي مبا
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حمليات 07

ال�صلمان :ال يوجد دليل علمي يوؤكد عودة «كورونا» للمتعافني منه

«الع�صكري» ّ
وفر غرف عزل متنقلة ..وتراجع ن�صبة الفحو�صات االإيجابية
متام اأبو�صايف:

ال�صيخ ه�صام بن عبدالرحمن اآل خليفة *

ك�صف اأع�صاء الفريق الطبي الوطني
للت�صدي لـ«فريو�س كورونا» عن
تفا�صيل غرف العزل ال�صحي املتنقلة التي
ت�صتخدم لعزل امل�صتبه باإ�صابتهم بفريو�س
«كوفيد »19-ليكون بذلك امل�صت�صفى الع�صكري
اأول م�صت�صفى يف اململكة يوفر هذه اخلدمة.
واأكد املتحدثون يف املوؤمتر ال�صحفي
للفريق والذي �صارك فيه كل من وكيل وزارة
ال�صحة وليد املانع ،مدير التخطيط والتدريب
باملجل�س الأعلى لل�صحة ،ومقدم طبيب اأحمد
الأن�صاري ،ا�صت�صاري الأمرا�س املعدية يف
امل�صت�صفى الع�صكري ،ومقدم طبيب مناف
القحطاين ،وا�صت�صارية الأمرا�س املعدية
مب�صت�صفى ال�صلمانية جميلة ال�صلمان ،تراجع
موؤ�صر التكاثر الفوري التقديري «ار تي» خالل
الأ�صبوعني املا�صيني اإىل « »1،4 -1،1بعد اأن
كان قد �صجل هذا املوؤ�صر خالل مطلع �صهر
يونيو املا�صي معدلت ت�صل ما بني « -1،3اإىل
.»1،8
ولفت املتحدثون اإىل اأن الأ�صبوعيني
ً
املا�صيني قد �صهدا انخفا�صا يف معدل
الفحو�صات الإيجابية من اإجمايل الفحو�صات
التي جترى يوميًا ،حيث تراوح متو�صط
ن�صبة الفحو�صات الإيجابية من العدد الكلي
للفحو�صات يف اململكة حوايل  .%6،5فيما
بلغت – وفق املتحدثني – ن�صبة احلالت
القائمة اجلديدة مقابل احلالت املتعافية خالل
الأ�صبوعني املا�صيني ما بني  0.6اإىل  1.4حالة
جديدة لكل حالة متعافية مبتو�صط ي�صل اإىل
.1.2
من جانبه ،اأكد املانع على وجود خطط
ا�صتباقية وا�صرتاطات �صيتم تفعيلها والعمل
بها ،عندما يتم اإعادة حركة ال�صفر والتنقل
عرب ج�صر امللك فهد اإىل و�صعها الطبيعي ،لف ًتا
اإىل اأن ال�صلطات املعنية يف كال البلدين تقوم
بالتن�صيق والتعاون الدائم.
و�صدد املانع على اأن ا�صتنئاف الرحالت
اجلوية من واإىل مطار البحرين الدويل ،والتي
كانت قد توقفت خالل الفرتة املا�صية ب�صبب
اجلائحة ،لن يكون اإل وفق ال�صرتاطات
والحرتازات التي و�صعها املطار الذي مل يغلق
اأ�صالً منذ بدء اجلائحة وحتى الآن ،لف ًتا اإىل اأن
هذه الحرتازات �صوف ي�صتمر العمل بها مع اأي
زيادة با�صتنئاف الرحالت اجلوية.
واأو�صح املانع اأن عدد الوفيات ل ي�صكل
مقيا�صً ا على مدى انت�صار املر�س ،لف ًتا اإىل اأن
ال�صلطات ال�صحية تعتمد عدة معايري منها
ن�صبة التكاثر الفوري للمر�س ،ومعدلت
احلالت القائمة اأمام احلالت املتعافية،
واإجمايل الفحو�صات اليومية ذات النتائج
الإيجابية مقابل الفحو�صات ذات النتائج
ال�صلبية.
من جانبه ،اأكد القحطاين على اأن اخلط
الوطني  444قد تعامل منذ اإطالقه مع 600
األف مكاملة ،لف ًتا اإىل اأن  %32من املكاملات التي
وردت اإليه خالل الأ�صبوعني ،كانت تت�صمن
ا�صتف�صارات متوافرة على املوقع الإلكرتوين.
وقال القحطاين يف رده على �صوؤال
لـ«الأيام» حول عدم الرد على املكاملات
الواردة رغم التحديث الذي �صهده اخلط يف
الآونة الأخرية ،اإن هناك اجتماعات دورية مع
امل�صرفني على  444من اأجل تطوير اآليات عمل

«جهود العا�صمة يف زمن الكورونا»

اخلط ،وحتويلها اإىل اجلهات املعنية للتعامل
معها ،وفق طبيعية الت�صال ،مما �صيوؤدي
اإىل تخفيف ال�صغط على اخلط الوطني .لف ًتا
القحطاين اإىل اأن نظام الرد الآيل الذي اأن�صئ
موؤخ ًرا كان يهدف اإىل ح�صول احلالت احلرجة
على الرد ال�صريع.
وك�صف القحطاين اأن اختبارات تدار�س
عالجات البالزما قد و�صلت اإىل اأ�صبوعها
الأخري ،مما يعني اأنها باتت يف املراحل
الخرية .ونفت ال�صلمان اأن يكون هناك اأي
دليل علمي ي�صري اإىل اأن املر�س قد يعود لأي
ٍ
متعاف ،اأو ي�صاب به مرة اأخرى ،لفتة اإىل اأن
هناك بع�س احلالت يبقى هناك اأثر للفريو�س
يف ج�صد املتعايف ملدة �صهر اأو �صهرين ،لكن ل
يعني عودة املر�س اإليه على الإطالق.
و�صددت ال�صلمان على اأن وجود دللت
علمية  -كانت قد نوق�صت موؤخ ًرا من قبل
منظمة ال�صحة العاملية حول اإمكانية انت�صار
الفريو�س يف الهواء  -ل يعني تغيري طرق
الوقاية املتبعة بالتعامل مع الفريو�س يف
البحرين ،حيث يتم يف البحرين فر�س
التباعد الجتماعي ،وارتداء الكمامات ،وهي
ذات الحرتازات التي تغطي اإمكانية انتقال
الفريو�س بالهواء.
وك�صف املانع عن تفا�صيل الطاقة
ال�صيتعابية يف مراكز العزل والعالج ،والتي
بلغت نحو  ،8357منها فقط  2839يتم
اإ�صغالها حاليًا ،اأي ما ي�صل فقط اإىل  %34من
اإجمايل الطاقة ال�صتيعابية ،فيما و�صل عدد
احلالت القائمة التي تخ�صع للعزل املنزيل
الختياري اإىل  ،1814لف ًتا اإىل اأن هذه
احلالت ل تعاين من اأي اأعرا�س ،وتتطابق

حالتها مع ال�صروط املحددة لهذا النوع من
العزل.
واأ�صار املانع اإىل اأن ن�صبة املتعافيني من
اإجمايل احلالت القائمة ،قد بلغت - %83
 ،%85فيما و�صلت ن�صبة الوفيات من جمموع
امل�صابني نحو .%0.32
من جانبه ،ك�صف القحطاين عن تفا�صيل
غرف العزل املتنقلة والتي اأطلقتها اخلدمات
الطبية امللكية ،كاأحدث التقنيات احلديثة
لعزل امل�صتبه باإ�صابتهم بالفريو�س ،والتي
تاأتي �صمن موا�صلة امل�صت�صفى الع�صكري
اتخاذ جميع الإجراءات الحرتازية ،والتدابري
الوقائية ،للحد من انت�صار الفريو�س.
واأكد القحطاين على اأن امل�صت�صفى
الع�صكري يعد اأول م�صت�صفى يف اململكة يقوم
بتاأمني العديد من الناقالت املعزولة والتي
ت�صمح بنقل اآمن للحالت امل�صتبه فيها اأو
املوؤكدة باإ�صابتها بفريو�س كورونا ،دون اأي
خطر يذكر على املوظفني اأو املر�صى الآخرين.
من جانبه ،اأكد الأن�صاري على اأن
البيانات الأخرية يف موؤ�صر ت�صاعف اإجمايل
احلالت ،قد اأو�صحت اأن الوقت امل�صتغرق
مل�صاعفة اإجمايل احلالت يف البحرين هو
 21يومًا حتى تاريخ  19من يونيو املا�صي،
حيث مل تت�صاعف احلالت منذ منت�صف
ال�صهر املا�صي .ولفت الأن�صاري اإىل اأن اآخر
مدة ت�صاعفت فيها احلالت يف اململكة كانت
يوم  13يونيو املا�صي ،ومل حتدث اأي
م�صاعفة لإجمايل احلالت يف البحرين منذ
ذلك التاريخ ،فيما كان قد ا�صتغرق  -وفق
الأن�صاري  -ت�صاعف احلالت بني الوافدين
 21يومًا يف تاريخ  4يونيو ،ومل يحدث لح ًقا

ت�صاعف للحالت بينهم حتى تاريخ اليوم.
واأ�صار الن�صاري اإىل حت�صّ ن يف موؤ�صر
احلالت القائمة اجلديدة مقابل احلالت
املتعافية ،حيث تراوحت ن�صبة احلالت
القائمة اجلديدة ،مقابل احلالت املتعافية،
خالل الأ�صبوعني املا�صيني ،ما بني  0.6اإىل 1.4
حالة جديدة لكل حالة متعافية ،اأي مبتو�صط
ي�صل اإىل  1.2فيما لفت الأن�صاري اإىل اأن
ذات املوؤ�صر قد �صهد حت�ص ًنا خالل الأ�صبوعني
الأوليني من يونيو ،حيث بلغت ن�صبته 0.7
اإىل  1.9حالة جديدة لكل حالة متعافية.
وحول معدل النتائج الإيجابية من
اإجمايل الفحو�صات اليومية ،والذي يعترب
املوؤ�صر الثالث ،اأكد الأن�صاري على اأن ن�صبة
الفحو�صات الإيجابية ،من اإجمايل الفحو�صات
التي جتريها ال�صلطات ال�صحية يوميًا ل
يتعدى متو�صط ن�صبتها اأكرث من  .%6.5لف ًتا
اإىل اأن الفرتة من  1اإىل  14يونيو قد تراوحت
هذه الن�صبة ما بني  %4.7اإىل  ،%9فيما مل يطراأ
عليها اأي تغري ملحوظ.
اأما حول معدل التكاثر الفوري للمر�س
«ار تي» ،فقد اأكد الأن�صاري على تراجع موؤ�صر
التكاثر الفوري التقديري خالل الأ�صبوعني
املا�صيني اإىل « »1.4 -1.1بعد اأن كان قد
�صجل هذا املوؤ�صر خالل مطلع �صهر يونيو
املا�صي معدلت ت�صل ما بني « -1.3اإىل .»1.8
ومن جانبها ،اأكدت ال�صلمان على اأن
فح�صا
البحرين قد و�صلت اإىل اإجراء 621
ً
خمتربيًا حتى تاريخ يوم الأربعاء ،وهو ما
يعترب من اأعلى معدلت الفحو�صات للك�صف
عن «كوفيد ،»19-ن�صبة لعدد ال�صكان على
م�صتوى العامل.

ال�صهلي يوؤكد زيادة ن�صبة ر�صد املخالفات بنحو « ..183%البلديات»:

 131طلب بناء يف العا�صمة بالن�صف االأول ..وال تراجع باالأعداد
�صارة جنيب:
اأفادت الوكيل امل�صاعد للخدمات البلدية
امل�صرتكة بوزارة الأ�صغال و�صوؤون البلديات
والتخطيط العمراين �صوقية حميدان باأن عدد
طلبات تراخي�س البناء ال�صادرة يف العا�صمة
عرب نظام بنايات خالل الن�صف الأول من
العام اجلاري بلغ  131طلبًا ،وقد انخف�س
عدد الطلبات خالل �صهر اأبريل املا�صي اإذ مت
ت�صجيل  12طلبًا فقط ،م�صرية اإىل اأن التذبذب
طبيعي جدًا خالل اأ�صهر ال�صنة.
جاء ذلك خالل عر�س قدمته خالل امللتقى
املرئي الأول الذي نظمته جلنة العالقات
العامة والإعالم مبجل�س اأمانة العا�صمة
حتت عنوان «اخلدمات البلدية بالعا�صمة يف
ظل جائحة كورونا ..واقع وحتديات».
واأ�صارت حميدان اإىل اأنه مت العمل على
تطوير قنوات التوا�صل مع العمالء ،وتد�صني
عدة خدمات اإلكرتونية جديدة ،منها اإ�صدار
العناوين اإلكرتونيًا عرب نظام «بنايات» ،اإذ
ي�صتطيع املكتب الهند�صي التقدم بالعناوين
دون احلاجة لزيارة اجلهة املهنية ،وطباعة
اللوحات املعدنية ا ً
أي�صا ،وبدء مرحلة الإ�صراف
ومتابعة البناء عرب نظام بنايات ا ً
أي�صا ،ف�صالً
عن عقد الجتماعات مع املكاتب ال�صت�صارية
عن بُعد ،واإر�صال قنوات التوا�صل اجلديدة
للمكاتب الهند�صية واحلر�س على الرد
ال�صتف�صارات يف نف�س اليوم.

وفيما يتعلق مبتابعة العمل يف امل�صاريع،
قالت اإن ن�صبة اإجناز احلديقة املائية بلغت
 ،%85وجتري متابعة العمل يف م�صروع
جتميل وتطوير تقاطع الفاروق ،وبلغت
ن�صبة الإجناز فيه  ،%60ف�صالً عن م�صروع
مم�صى �صارع الأمري �صعود الفي�صل ،والذي
�صيكون عبارة عن مم�صى بطول 1500
مرت ،و�صي�صم اأجهزة ريا�صية وجل�صات
موزعة على امتداد املم�صى ،وت�صري كل الأمور
بح�صب اخلطة .وخالل املنتدى ،قال النائب
عادل الع�صومي اإن دور اأمانة العا�صمة كان
اإيجابيًا يف توفري اخلدمات بالرغم من الآثار
املرتتبة على انت�صار جائحة كورونا ،موؤكدًا
على اأهمية ت�صريع وترية التحول الإلكرتوين،

وتقدمي اأكرب عدد ممكن من اخلدمات عن بُعد،
من خالل منظومة اأكرث تطو ًرا ي�صهل على
جميع املواطنني واملقيمني الو�صول اإليها
بي�صر و�صهولة.
واأ�صاف« :نحن على ثقة باأن الكفاءات
املوجودة يف جميع الأجهزة قادرة على اأن
جتعل العا�صمة �صاحبة الريادة الأوىل
يف املبادرات ،ونحن م�صتعدون للتعاون
من خالل املجل�س النيابي لدعم التحول
الإلكرتوين با�صتخدام الأدوات القانونية»،
لف ًتا اإىل اأن العالقة بني ال�صلطة الت�صريعية
وجمل�س اأمانة العا�صمة واجلهاز التنفيذي
اإيجابية وقائمة على التكاملية ولي�س
التناف�صية.

بدوره ،اأو�صح مدير عام اأمانة العا�صمة
حممد ال�صهلي باأن جمموع املخالفات التي
ر�صدتها وزارة الأ�صغال والتخطيط العمراين
وفق نظام الر�صد املتحرك بلغ 1536
خمالفة ،فيما مت ر�صد  839خمالفة قبل
ا�صتخدام النظام ال�صابق والنظام احلايل،
وبلغت ن�صبة زيادة يف ر�صد املخالفات
 %183تقريبًا.
وتف�صيليًا ،قال اإن عدد املخالفات
املر�صودة عرب النظام املتحرك بلغ 381
يف العا�صمة ،وذلك خالل الن�صف الأول من
العام اجلاري ،بالإ�صافة اإىل  604خمالفات
يف بلدية املحرق 330 ،باملنطقة ال�صمالية،
و 221باملنطقة اجلنوبية.
ولفت اإىل اأن اأبرز نتائج ا�صتخدام النظام
متثلت يف ر�صد املخالفات بجميع اأنواعها
جلميع اأق�صام البلديات والأمانة ،مبا فيها
الرقابة والتفتي�س ،وخدمات النظافة ،وق�صم
اخلدمات البلدية ،ف�صالً عن التاأكد من اإدخال
املخالفات ب�صورة �صحيحة يف النظام،
وا�صتكمال اإجراءاتها وحفظها يف اأر�صيف
اإلكرتوين متكامل ،ح�صب تو�صية ديوان
الرقابة املالية والإدارية ،وحتقيق نتائج
ر�صد اأكرب للمخالفات بجميع اأنواعها ،و�صرعة
الو�صول اإىل املعلومات الالزمة يف املوقع
لتحديد املخالف ب�صكل مف�صل ،والعمل على
تفعيل القوانني امل�صتجدة من خالل ا�صتخدام
النظام وتطبيق قانون النظافة العامة.

اإن مملكة البحرين تويل اهتما ًما كبريًا لتنمية
ثقافة العطاء الإن�ساين وتر�سيخ مبداأ امل�سوؤولية
الجتماعية باعتبارها اأولوية للمجتمعات املتح�سرة،
فهذه الثقافة اأ�سبحت موؤ�س ًرا مه ًما يف التنمية،
لذلك كانت اململكة �سباقة يف تقدمي مبادرات رائدة
ومتميزة لتدارك اأ�سرار وتداعيات جائحة فايرو�س
خ�سو�سا واأن الإمكانات
كورونا (كوفيد،)-19
ً
الالزمة التي تخ�س�سها القيادة احلكيمة وما نتج
عنها من الو�سول اإىل اجلاهزية الق�سوى املطلوبة
يف مثل هذه الظروف بكل كفاءة واقتدار نالت ثقة
املواطنني واملقيمني وثناء منظمة ال�سحة العاملية،
وذلك بف�سل التوجيهات ال�سديدة من لدن ح�سرة
�ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة عاهل
البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه ،وبدعم احلكومة
املوقرة برئا�سة �ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة
بن �سلمان اآل خليفة رئي�س الوزراء املوقر حفظه
اهلل ،وموؤازرة واهتمام �ساحب ال�سمو امللكي الأمري
�سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد ،نائب القائد
الأعلى ،النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء حفظه
اهلل.
ومع بدء اأزمة كورونا ،ا�ست�سعرت حمافظة
العا�سمة �سرورة مواكبة ودعم جهود احلكومة
املوقرة للت�سدي للجائحة وتداعياتها ،باإطالق
املبادرات خلدمة الوطن واملواطن واملقيم ،ويف هذا
ال�سياق اأطلقت املحافظة حملة «م ًعا نهتم» بتاريخ 6
اأبريل  ،2020وكانت املبادرة الأوىل على م�ستوى
املحافظات ،والتي تعنى بتوزيع الوجبات ال�ساخنة
وال�سالل الغذائية على العوائل البحرينية املتعففة
التي ت�سررت من جائحة فريو�س كورونا امل�ستجد
(كوفيد )-19وكذلك العمالة الأجنبية التي ت�سررت
جراء اأزمة كورونا ،وذلك تنفي ًذا لتوجيهات الفريق
اأول معايل ال�سيخ را�سد بن عبداهلل اآل خليفة وزير
الداخلية ،وتفعيالً ملبداأ ال�سراكة املجتمعية ،وبدعم
�سخي من موؤ�س�سات و�سركات القطاع اخلا�س،
وقد جنحت املحافظة بف�سل من اهلل بتوزيع ما
جمموعه  45األف وجبة و�سلة غذائية منذ اإطالق
احلملة.
ووا�سلت املحافظة جهودها خالل الفرتة
املا�سية بتوزيع �سالل غذائية �سمن حملة (فينا
خري) التي اأطلقها �سمو ال�سيخ نا�سر بن حمد اآل
خليفة ممثل جاللة امللك لالأعمال الإن�سانية و�سوؤون
ال�سباب ،م�ست�سار الأمن الوطني ،رئي�س املجل�س
الأعلى لل�سباب والريا�سة ،رئي�س جمل�س اأمناء
املوؤ�س�سة امللكية لالأعمال الإن�سانية ،حيث وزعت
املحافظة عرب حملة «فينا خري» اأكرث من  517األف
(اأكرث من ن�سف مليون) وجبة و�سلة غذائية ،كما
وزعت املحافظة � 6500سلة غذائية �سمن م�سروع
«غذاوؤك يف بيتك».
اإىل ذلك قامت املحافظة بالتعاون مع جهات
حكومية متعددة بحملة م�سرتكة بهدف تقليل الكثافة
العددية للعمال يف �سكنهم امل�سرتك ،وذلك ا�ستنادًا
اإىل قرار اللجنة التن�سيقية برئا�سة �ساحب ال�سمو
امللكي ويل العهد ،وتنفي ًذا لتوجيهات معايل وزير
جناحا
الداخلية يف هذا ال�ساأن ،وحققت املحافظة
ً
كبريًا على هذا ال�سعيد ،ول زال الفريق م�ستم ًرا
يف القيام بزيارات ميدانية ب�سكل يومي لت�سحيح
اأو�ساع املباين املخالفة لال�سرتاطات ،حيث جنح
الفريق امل�سرتك بالك�سف عن  267مبنى ،حيث قطع
التيار الكهربائي عن  235مبنى من جمموع العدد
الآنف ذكره ،يف حني مت اإرجاع التيار اإىل 186
مبنى عدّلت اأو�ساعها ،لت�سل ن�سبة املباين املعدلة
اإىل  ،70%كما واإن الإجراءات جنحت يف خف�س
كثافة العمالة يف املباين املكتظة مبجموع بلغ 4349
عامالً بن�سبة  32%من اإجمايل العمال القاطنني يف
تلك البوؤرة.
وي�سرفنا اأن نكون جز ًءا من فريق البحرين
ونقف يف ال�سفوف الأمامية مع كل املخل�سني يف
مثل هذا الظرف ال�ستثنائي الذي يتطلب منّا الوقوف
�س ًفا واحدًا خلدمة هذا الوطن املعطاء يف ظل العهد
الزاهر لعاهل البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه ،لذلك
�سنوا�سل مبادراتنا الجتماعية والتنموية حتى
انتهاء جائحة كورونا باإذن اهلل تعاىل ،لدورها يف
تفعيل مفهوم ال�سراكة املجتمعية وتعزيز ثقافة
امل�سوؤولية املجتمعية ،وال�سكر لفريق حمافظة
العا�سمة الذي عمل ليالً ونها ًرا ولكل الداعمني
وامل�ساندين لنا يف هذه املهمة من ال�سادة التجار
وال�سركات والبنوك ،وهي بادرة طيبة ودللة على
حب اخلري املتاأ�سل يف اأبناء هذه الأر�س الطيبة.
* حمافظ حمافظة العا�سمة

02

أخبار الوطن

local@alwatannews.net

السنة  | 15العدد 5325

القائد العام :جهود
طيبة لـ «األعلى للصحة»
في إدارة الخدمات الطبية

استقبل القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الركن
الش��يخ خليفة بن أحمد آل خليفة ف��ي القيادة العامة
األربعاء ،رئيس المجلس األعلى للصحة الفريق طبيب
الشيخ محمد بن عبداهلل آل خليفة.
وخ��الل اللقاء رح��ب القائد العام لق��وة دفاع البحرين
برئي��س المجلس األعلى للصحة ،مش��يداً بما يقدمه
المجل��س األعلى للصحة م��ن جهود طيب��ة في إدارة
الخدم��ات الطبي��ة والرعاي��ة الصحية ف��ي المملكة،
منوه�� ًا باالهتم��ام المس��تمر الذي يولي��ه المجلس
ف��ي اس��تدامة تطور المؤسس��ات واألنظم��ة الطبية
وتحس��ين جودتها ،لمواكبة التحديث في هذا المجال
الحيوي بما يخدم المواطن والمقيم.

خالد بن أحمد :عالقات صداقة
متميزة بين البحرين وألمانيا
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الملك ورئيس الوزراء وولي العهد يعزون
خادم الحرمين الشريفين بوفاة خالد بن سعود
بعث حضرة صاح��ب الجاللة الملك حمد بن
عيس��ى آل خليفة عاهل البالد المفدى برقية
تعزية ومواس��اة إل��ى أخيه خ��ادم الحرمين
الش��ريفين الملك س��لمان بن عبدالعزيز آل
س��عود ملك المملك��ة العربية الس��عودية
الش��قيقة .أع��رب جاللت��ه ف��ي البرقية عن
خال��ص تعازي��ه وصادق مواس��اته في وفاة
صاحب السمو الملكي األمير خالد بن سعود
ب��ن عبدالعزي��ز آل س��عود ،س��ائ ً
ال المولى
القدي��ر أن يتغمده بواس��ع رحمته ورضوانه
ويس��كنه فس��يح جنات��ه وأن يله��م العائلة
المالكة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.
وبعث صاحب الس��مو الملك��ي األمير خليفة
بن س��لمان آل خليفة رئي��س الوزراء ،ببرقية
تعزية ومواس��اة إل��ى أخيه خ��ادم الحرمين
الش��ريفين الملك س��لمان بن عبدالعزيز آل
س��عود عاهل المملكة العربية الس��عودية

الش��قيقة ،عبر فيها س��موه عن أحر تعازيه
وصادق مواس��اته ف��ي وفاة صاحب الس��مو
الملكي األمير خالد بن س��عود بن عبدالعزيز
آل سعود ،س��ائ ً
ال المولى عز وجل أن يتغمد
الفقي��د بواس��ع رحمت��ه ورضوانه ويس��كنه
فسيح جناته.
كم��ا بع��ث صاحب الس��مو الملك��ي رئيس
الوزراء ،ببرقية تعزية ومواس��اة مماثلة إلى
أخيه صاحب الس��مو الملكي األمير محمد بن
س��لمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد
نائ��ب رئيس مجل��س ال��وزراء وزي��ر الدفاع
بالمملك��ة العربي��ة الس��عودية الش��قيقة،
ضمنها س��موه خال��ص تعازيه ومواس��اته
بوفاة الفقيد الراحل.
كم��ا بع��ث صاح��ب الس��مو الملك��ي األمير
س��لمان ب��ن حم��د آل خليف��ة ول��ي العهد
نائ��ب القائد األعل��ى النائ��ب األول لرئيس

مجل��س ال��وزراء برقية تعزية ومواس��اة إلى
خادم الحرمين الش��ريفين الملك سلمان بن
عبدالعزيز آل س��عود ملك المملكة العربية
الس��عودية الش��قيقة ،أعرب سموه فيها عن
خال��ص تعازي��ه وصادق مواس��اته في وفاة
صاحب السمو الملكي األمير خالد بن سعود
بن عبدالعزيز آل سعود ،سائ ً
ال المولى القدير
أن يتغمده بواس��ع رحمته ورضوانه ويسكنه
فسيح جناته ويلهم العائلة المالكة الكريمة
جميل الصبر والسلوان.
كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد
نائ��ب القائد األعل��ى النائ��ب األول لرئيس
مجل��س ال��وزراء برقي��ة تعزي��ة مماثلة إلى
أخيه صاحب الس��مو الملكي األمير محمد بن
س��لمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد
نائ��ب رئيس مجل��س ال��وزراء وزي��ر الدفاع
بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.

الملك ورئيس الوزراء وولي العهد يتلقون
برقية شكر جوابية من الرئيس الباكستاني
تلقى حضرة صاح��ب الجاللة الملك حمد
بن عيس��ى آل خليفة ملك البالد المفدى،
برقية ش��كر جوابية من رئيس جمهورية
باكستان اإلس��المية د.عارف علوي ،وذلك
ردا عل��ى برقية تعزي��ة جاللته في ضحايا
سقوط الطائرة المدنية في كراتشي.
كما تلق��ى صاحب الس��مو الملكي األمير

خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء،
برقية ش��كر جوابية من رئيس جمهورية
باكستان اإلس��المية د.عارف علوي ،وذلك
رداً عل��ى برقي��ة س��موه المعزي��ة له في
ضحاي��ا س��قوط الطائ��رة المدني��ة ف��ي
كراتشي.
وتلق��ى صاح��ب الس��مو الملك��ي األمي��ر

س��لمان بن حم��د آل خليفة ول��ي العهد
نائب القائد األعل��ى النائب األول لرئيس
مجل��س ال��وزراء ،برقية ش��كر جوابية من
رئي��س جمهورية باكس��تان اإلس��المية
ردا على برقية تعزية
د.عارف علوي ،وذلك ً
سموه في ضحايا سقوط الطائرة المدنية
في كراتشي.

وزير الخارجية:
عالقات تاريخية عميقة تربط البحرين وأمريكا
اس��تقبل مستش��ار جاللة الملك للش��ؤون الدبلوماسية
الش��يخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة بمكتبه بقصر
القضيبية امس الس��فير االلماني كاي ثامو بوكمان لدى
المملكة.
ورحب الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة بالسفير
كاي ثامو بوكمان ،معبراً عن ارتياحه لقوة وتميز عالقات
الصداق��ة بين البحرين وألمانيا ،وما يش��هده التنس��يق
والتع��اون الثنائ��ي من تط��ور وتقدم على المس��تويات
كاف��ة ،متمن ًيا للس��فير كل التوفيق والنج��اح فيما يبذله
من جهود تخدم مس��اعي البلدين في المضي بالعالقات
آلفاق أرحب.
م��ن جانبه ،أك��د الس��فير كاي ثامو بوكمان ع��ن اعتزاز
جمهورية ألمانيا االتحادية بعالق��ات الصداقة الوطيدة
مع مملكة البحري��ن وحرصها على االرتقاء بأطر التعاون
المشترك في شتى المجاالت.

وزير الخارجية :دور مهم
لـ «التعاون اإلسالمي» في
التنسيق بين الدول األعضاء
تلقى وزير الخارجية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني،
اتص��ا ًال هاتف ًي��ا م��ن األمي��ن الع��ام لمنظم��ة التعاون
اإلسالمي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين.
وأكد وزي��ر الخارجية عل��ى الدور الهام ال��ذي تضطلع به
منظم��ة التعاون اإلس��المي في تعزيز العمل اإلس��المي
واالرتقاء بمس��تويات التعاون والتنس��يق المشترك بين
مش��يدا بجهود األمي��ن العام في تطوير
الدول األعضاء،
ً
أداء المنظم��ة وأجهزته��ا ،متمن ًي��ا لمنظم��ة التع��اون
اإلسالمي المزيد من النجاح.
من جانبه أش��اد العثيمين بالجهود الكبيرة التي بذلتها
البحرين في مواجه��ة جائحة فيروس كورونا (كوفيد )19
والمحافظة عل��ى المواطنين والمقيمين ،متمن ًيا لمملكة
البحرين دوام التقدم واالزهار.
كما جرى خالل االتصال ،بحث عدد الموضوعات والقضايا
ذات االهتمام المشترك.

وزير الخارجية يتلقى رسالة
شكر من نظيره الدنماركي
تلقى وزير الخارجية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني،
رسالة شكر من نظيره الدنماركي جيبي كوفود.
وأعرب كوفود عن شكره وتقديره على ما قدمته البحرين
من رعاية وحس��ن الضيافة لمواطني��ن دنماركيين كانوا
متواجدين عل��ى متن الناقلة (بروكس��ل) وإيصالهم إلى
بر األمان ومس��اعدتهم على الع��ودة إلى بلدهم في ظل
انتشار جائحة فيروس الكورونا (كوفيد  )19في العالم.
وأش��اد بمس��ار عالقات الصداقة القائمة بي��ن البحرين
والدنمارك في مختلف المجاالت والتي تستند على أسس
من المحبة والتقدير ،متمن ًيا لمملكة البحرين المزيد من
التطور والنماء.

أق��ام وزي��ر الخارجي��ة د.عبداللطي��ف الزياني
ف��ي الدي��وان الع��ام لل��وزارة األربع��اء ،حف ً
ال
لتوديع ،س��فير الواليات المتح��دة األمريكية
لدى البحرين جس��تن هيكس سيبريل ،وذلك
بمناس��بة انتهاء فت��رة عمله س��فيراً لبالده
ف��ي المملكة ،بحضور مس��اعد وزير الخارجية
عبداهلل الدوسري ،وعميد السلك الدبلوماسي
سفير س��لطنة عمان الشقيقة السفير عبداهلل
المديل��وي ،ووكي��ل الوزارة للش��ؤون الدولية
د.الش��يخ عبداهلل بن أحم��د آل خليفة ،ووكيل
الوزارة للش��ؤون اإلقليمي��ة ومجلس التعاون
الس��فير وحيد س��يار ،ووكي��ل وزارة الخارجية
د.الش��يخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة،
ونائب القائم بأعمال سفارة الواليات المتحدة
األمريكية لدى البحرين جيري تفاريس.
وخالل الحف��ل ،رحب وزير الخارجية بالس��فير
جس��تن هيكس س��يبريل ،مؤك��داً على عمق
العالق��ات التاريخية والتحالف االس��تراتيجي
القائ��م بي��ن البحري��ن والوالي��ات المتح��دة

األمريكي��ة والتي تش��هد تطوراً ونم��واً على
كافة األصعدة ،مشيداً بجهود سفير الواليات
المتح��دة األمريكي��ة الصديق��ة ف��ي تعزي��ز
العالق��ات الثنائي��ة الت��ي ترب��ط البلدي��ن
والش��عبين والصديقين واالرتقاء بمستويات
التع��اون والتنس��يق المش��ترك ف��ي مختلف
المج��االت ،وتعزي��ز الروابط والص��الت بين
الش��عبين الصديقي��ن ،معرب ًا ع��ن تمنياته
للسفير بدوام التوفيق والنجاح.

من جانب��ه ،أعرب س��فير الوالي��ات المتحدة
األمريكية عن ش��كره وتقديره لوزير الخارجية
ولكافة المسؤولين في البحرين على ما لقيه
من دعم وتعاون أس��هم في تس��هيل وإنجاح
مه��ام عمل��ه ،متمني�� ًا للبحري��ن ولعالق��ات
الصداقة بين البلدين دوام التطور والنماء.
وفي نهاية الحفل ،قدم الزياني للسفير هدية
تذكاري��ة به��ذه المناس��بة ،متمني�� ًا له كل
التوفيق والنجاح.

عبداهلل بن أحمد :االستثمار
في العنصر البشري استراتيجية وطنية
أك��د وكي��ل وزارة الخارجي��ة للش��ؤون الدولية
د.الش��يخ عب��داهلل ب��ن أحم��د آل خليف��ة ،أن
االستثمار في العنصر البشري وتعزيز الشراكات
واالتصاالت الدولية يمثل اس��تراتيجية وطنية
وخياراً دائم�� ًا .جاء ذلك ،أثن��اء اجتماعه أمس،
عب��ر االتص��ال اإللكترون��ي المرئي ،م��ع عادل
دروي��ش ،بمناس��بة تعيين��ه مدي��راً للمكتب
اإلقليم��ي لالتحاد الدول��ي لالتص��االت التابع
لمنظم��ة األم��م المتح��دة ،في مق��ره بمدينة
القاهرة بجمهورية مصر العربية الشقيقة.
وقدم الش��يخ عبداهلل بن أحمد ،تهنئته لمدير
المكت��ب اإلقليمي لالتح��اد الدولي لالتصاالت
عل��ى تقل��ده ه��ذا المنص��ب الرفي��ع ،وال��ذي
يعد إنج��ازاً جديداً في س��جل إنج��ازات الكوادر
البحريني��ة ،متمني�� ًا ل��ه التوفيق والس��داد في

د.الشيخ عبداهلل بن أحمد آل خليفة

أداء مهام��ه .وأوضح ،أن الوزارة اتخذت خطوات
ملموس��ة ومهمة لتعزيز الحض��ور الوطني في
عضوي��ة المنظمات الدولي��ة واإلقليمية ،ورفع
نس��بة تمثي��ل البحرين في مختل��ف المناصب

والمحاف��ل العالمي��ة ،وإتاح��ة المج��ال أم��ام
الكف��اءات والك��وادر الوطنية لش��غل المناصب
القيادي��ة ف��ي المنظمات الدولي��ة ،بما يواكب
النه��ج اإلصالح��ي الش��امل لحض��رة صاح��ب
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ،عاهل
الب��الد المفدى ،ويتوافق م��ع الخطط والبرامج
الحكومية ،ورؤية البحرين االقتصادية .2030
وأكد ،أن وزارة الخارجية تعمل ،على رفد الكوادر
الوطنية بالمه��ارات والخب��رات ،وتوفير فرص
التدري��ب المالئم��ة التي من ش��أنها جعلهم
الخي��ار األمثل ف��ي المنظمات الدولية الس��يما
منظمة األمم المتحدة ،مبين ًا أن هناك نجاحات
دولية مبهرة س��طرتها شخصيات بحرينية في
مختل��ف المجاالت س��اهمت في تعزي��ز مكانة
وسمعة البحرين في الخارج.

السجن  3سنوات لمتهم زور شهاداته العلمية
قال رئيس نيابة المحافظة الجنوبية الش��يخ
عبداهلل بن عبدالرحمن آل خليفة إن المحكمة
الكب��رى الجنائي��ة أص��درت أم��س حكم ًا في
القضي��ة الخاص��ة بتزوي��ر ش��هادات علمية
واستعمالها ،حيث قضت المحكمة بمعاقبة
المتهم بالسجن لمدة ثالث سنوات عما أسند
إليه من اتهام ومصادرة المحررات المزورة.
وكان��ت النياب��ة العامة قد تلق��ت بالغ ًا من
وزارة التربي��ة والتعلي��م مضمون��ه تق��دم

المته��م إليها بطلب للتصديق على ش��هادة
علمي��ة واعتماده��ا تبي��ن نس��بتها زوراً إلى
إح��دى الجامعات بدولة عربية ،وقد باش��رت
النياب��ة التحقيق فور ورود ذل��ك البالغ ،حيث
اس��تمعت إلى أق��وال المختصين في قس��م
معادلة الش��هادات األجنبية ب��وزارة التربية
والتعليم ،وكش��فت التحقيقات عن صحة ما
تضمنه البالغ من قيام المتهم وبمس��اعدة
ش��خص عربي الجنس��ية باصطناع الشهادة

الجامعي��ة موضوع البالغ فض ً
ال عن ش��هادة
أخرى تفي��د الحص��ول على مؤه��ل الثانوية
العام��ة م��ن مدرس��ة بالخ��ارج عل��ى خالف
الحقيق��ة .كم��ا اس��تجوبت النياب��ة المتهم
ال��ذي اعت��رف بتزوي��ره هاتين الش��هادتين
وتقديمهم��ا إل��ى وزارة التربي��ة والتعلي��م
العتمادهم��ا مع علم��ه بتزويرهم��ا ،وأمرت
بإحالته إلى المحكم��ة الكبرى الجنائية التي
أصدرت حكمها المتقدم.
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«التأمين االجتماعي» 10 :توصيات عاجلة
للحكومة تضمن استدامة الصناديق التقاعدية
أك��دت الهيئ��ة العام��ة للتأمي��ن االجتماع��ي ،أن
مجلس اإلدارة اس��تعرض تقرير الخبي��ر االكتواري
بش��أن األوضاع المالية للصنادي��ق التقاعدية وفق ًا
للبيانات المالية في  31ديسمبر  ،2018وبعد عقده
لع��دة اجتماعات مع الخبير االكت��واري تم التوصل
إل��ى  10توصي��ات عاجلة تم رفعها إل��ى الحكومة،

به��دف إج��راء حزمة إصالح��ات لضمان اس��تدامة
الصنادي��ق التقاعدي��ة والتأميني��ة وقدرته��ا على
الوف��اء بالتزاماتها المالية تج��اه  95ألف مواطن،
ولمد عمر الصناديق التقاعدية إلى  58س��نة حتى
سنة .2086
أش��ار تقرير الخبير اإلكتواري إلى أن��ه من المتوقع

نفاد أص��ول صندوق تقاعد القط��اع العام المدني
ف��ي  ،2024ونفاد أص��ول صندوق تقاع��د القطاع
الخاص في سنة .2033
وقالت الهيئة ،إنها تولي األهمية القصوى للحفاظ
عل��ى حق��وق المتقاعدي��ن واس��تدامة الصنادي��ق
التقاعدية لصالح المواطنين وأسرهم.

«النيابة» 36 :مليون دينار إجمالي غرامات
«قضية بنك المستقبل» وسجن  5سنوات
ق��ال رئيس النياب��ة محمد جمال س��لطان بأن
المحكم��ة الكب��رى الجنائي��ة أص��درت أحكام ًا
حضوري��ة اعتبارية ف��ي خمس قضاي��ا خاصة
بغسل األموال والمتهم فيها خمسة مسؤولين
ببنك المس��تقبل فض ً
ال عن ذل��ك البنك وثالثة
بن��وك إيراني��ة حي��ث بل��غ إجمال��ي الغرامات
المحك��وم به��ا س��تة وثالث��ون ملي��ون دينار
ومصادرة مبالغ التحويالت التي ناهزت المليون
دوالر ،حي��ث قض��ت المحكم��ة ف��ي كل قضية
بإدانة المتهمين جميع ًا ،وبمعاقبة مس��ؤولي
بنك المس��تقبل بالس��جن لمدة خمس سنوات
وتغري��م كل منه��م مبل��غ مليون دين��ار ،وكذا

بتغريم كل من البن��وك المتورطة مبلغ مليون
دين��ار ،مع مص��ادرة مبالغ التحوي��الت المالية
موضوع الجريمة.
وكان��ت النياب��ة العام��ة أعلن��ت س��ابق ًا أن
تحقيقاتها كش��فت عن مخط��ط مكن مختلف
الكيان��ات اإليرانية بما فيها تلك المتورطة في
تمويل اإلرهاب أو الخاضعة للعقوبات الدولية
من تنفيذ المعامالت الدولية مع تجنب التدقيق
التنظيم��ي ،حيث تبي��ن قيام بنك المس��تقبل
الذي يعمل تحت إشراف البنك الوطني اإليراني
(مل��ي) وبن��ك ص��ادرات إي��ران بتمري��ر آالف
المعامالت المالية الدولي��ة مع توفير غطاءات

للكيانات اإليرانية فيها ،وذلك من خالل اإلخفاء
واإلزالة المتعمدة للمعلومات األساس��ية عند
تحويل األموال عبر شبكة السويفت.
وأض��اف بأن النياب��ة العامة ال زالت مس��تمرة
في تحقيقاتها في ش��أن باق��ي الوقائع والتي
تضمنت قيام بنك المستقبل والبنوك اإليرانية
ول��ذات األغراض بتنفي��ذ المعام��الت الدولية
بالمخالف��ة لقان��ون حظ��ر ومكافح��ة غس��ل
األموال وتمويل اإلره��اب والقوانين واألنظمة
المصرفي��ة المعمول بها ف��ي المملكة وذلك
تمهي��داً إلحالة تل��ك القضايا إل��ى المحاكمة
الجنائية.

الخدمة تتيح نقل األحداث المحلية أو ً
ال بأول
تطلق صحيف��ة «الوطن» خدمة
«ك��ن مراس�� ً
ال» التفاعلي��ة،
األولى من نوعها على مس��توى
البحرين ،لتتيح لقرائها الفرصة
لنقل األحداث المحلية أو ً
ال بأول،
وأن يكونوا ش��ركاء ف��ي صناعة
المحتوى اإلعالمي.
وقالت مس��ؤولة قسم األونالين
ف��ي الصحيفة زه��راء حبيب ،إن
الخدمة تش��كل منصة تفاعلية
مبتك��رة ،من ش��أنها أن تجعل
القراء ج��ز ًءا ال يتجزأ من صناعة

المحت��وى اإلعالم��ي اله��ادف
والمش��اركة في التأثي��ر ،الفتة
إلى أن «كن مراس�� ً
ال» س��تجعل
«الوط��ن» أق��رب إل��ى قرائه��ا
ومش��تركيها بفتح المجال أمام
الجميع للمش��اركة بنقل األخبار
واألح��داث المحلية أو ً
ال بأول عبر
هواتفهم الذكية.
وبينت أن الم��واد الفوتوغرافية
والمرئي��ة المرس��لة م��ن قب��ل
جمهور ق��راء «الوطن» ،س��يتم
تحريرها ونش��رها عل��ى الموقع

زهراء حبيب

أيمن شكل

فيها الرقابة والتفتيش ،وخدمات النظافة ،وقس��م الخدمات البلدية،
مش��يرا إلى تدش��ين مركز للخدمات اإللكترونية ،والتنسيق مع إدارة
نظ��م المعلومات بش��ؤون البلديات لتحويل جمي��ع خدمات التقديم
إلكتروني ،وتدش��ين مبادرة «نخدمك بدارك» التي تهدف لتس��هيل
الخدمات لفئة المس��نين وذوي الهمم وتوصي��ل الخدمة إلى مقرات
سكنهم إلنجاز المعامالت الخاصة بهم.
كم��ا أوضح أنه ت��م تعيي��ن حوالي  20حارس�� ًا عند بواب��ات الدخول
والخ��روج في الس��وق المرك��زي ،به��دف التحكم في ع��دد الداخلين
للسوق والخارجين منه ،والتأكد من االلتزام بلبس الكمامات من قبل
مرتادي السوق ،واستخدام أجهزة فحص الحرارة للعمالة.
الن��دوة ش��ارك فيها الن��واب عادل العس��ومي وعمار البن��اي وفاضل
الس��واد ،والمهن��دس صالح طرادة رئي��س مجلس أمان��ة العاصمة
وأحمد الخباز رئيس مركز الس��نابس الثقافي ،حيث وصف العس��ومي
دور أمان��ة العاصمة باإليجابي في توفي��ر الخدمات بالرغم من اآلثار
المترتبة على انتشار فيروس كورونا كوفيد .19

«تنسيقي الشمالية» :بحث تصحيح
أوضاع مساكن العمال غير النظامية
بحث المجلس التنسيقي بالمحافظة الشمالية،
س��بل تعزيز دعم عم��ل الفري��ق الميداني عبر
توفي��ر المعلومات المتعلق��ة بمالك العقارات
تمهيداً التخ��اذ اإلجراءات اإلداري��ة والقانونية
الت��ي تضمن تحقيق التباعد االجتماعي خاصة
في سكن العمال الجماعي المشترك المكتظة.
وثمن محافظ الشمالية علي العصفور ،الجهود
ّ
الت��ي يبذله��ا فري��ق البحرين الوطن��ي بقيادة
صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان بن حمد
آل خليفة ولي العهد األمين نائب القائد األعلى
النائ��ب األول لرئيس مجلس ال��وزراء للتصدي
لجائحة فيروس كورونا ،مشيداً بالتعاون البناء
بي��ن المحافظة والجه��ات الحكومية في تنفيذ
توجيهات وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد
بن عب��داهلل آل خليفة ،والمتضمن��ه وضع آلية

لتخفيف كثافة العمالة الوافدة في مساكنهم.
ج��اء ذل��ك خ��الل ترؤس��ه اجتم��اع المجل��س
التنس��يقي الرابع عبر االتصال المرئي بحضور
نائ��ب المحافظ العميد خالد بن ربيعة س��نان
الدوس��ري ،وأعض��اء المجلس ممثل��ي الجهات
الحكومي��ة واألهال��ي وع��دد من المس��ؤولين
بالمحافظة ،حيث اطلع المجلس على اإلجراءات
والخطوات التي اتخذته��ا المحافظة من خالل
فريق العم��ل المكلف لحصر الس��كن الجماعي
المشترك.
وناق��ش المجل��س الخط��وات الت��ي اتخذتها
المحافظ��ة بش��أن اعتم��اد منظم��ة الصح��ة
العالمي��ة لمنطقة عالي مدين��ة صحية ضمن
برنام��ج الم��دن الصحي��ة ،تمهي��داً العتم��اد
المحافظ��ة الش��مالية الصحي��ة ،حي��ث ت��م

أعلن��ت وزارة الداخلي��ة عل��ى حس��ابها بموق��ع التواصل
االجتماع��ي «تويتر»« ،العثور على ش��خص متوفى «54
عام ًا» داخل سيارة بمنطقة سلماباد.
وأضافت أن «المعلومات األولية تش��ير إلى وجود شبهة
جنائية ،وأن الجهات المختصة تباشر إجراءاتها».

ضبط  3أشخاص
بحوزتهم كميات من
الروبيان المحظور صيده

أبو الفتح :إطالق مخطط
استثماري لمشروعات
االستزراع السمكي

1536مخالفة بلدية بالعاصمة في  6شهور
كش��ف مدير عام أمانة العاصمة محمد الس��هلي أن المخالفات التي
رصدتها وزارة األشغال وش��ؤون البلديات والتخطيط العمراني ،من
خالل نظام الرصد المتحرك في النصف األول من العام الجاري ،قد بلغ
 1536مخالفة ،بنس��بة زيادة  %183عن النظام الس��ابق ،كانت أعلى
نس��بة في المحرق بإجمال��ي مخالفة ،ثم العاصمة ب���  381مخالفة
تلتها الشمالية ب�  330مخالفة وأخيراً الجنوبية ب�  221مخالفة.
من جانبها قالت الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة شوقية
حميدان خ��الل الملتقى المرئ��ي األول الذي نظمت��ه لجنة العالقات
العام��ة واإلع��الم بمجلس أمان��ة العاصمة تحت عن��وان «الخدمات
البلدي��ة بالعاصمة في ظل جائحة فيروس كورونا ..واقع وتحديات»،
إن عدد طلب��ات تراخيص البناء الصادرة خالل النصف األول من العام
الجاري قد بلغ  131طلب ًا ،وقد انخفض عدد الطلبات خالل شهر أبريل
الماضي إذ تم تسجيل  12طلب ًا فقط.
وأك��د م .الس��هلي أن من أبرز نتائج اس��تخدام النظ��ام المتحرك هو
رصد المخالفات بجميع أنواعها لجميع أقس��ام البلديات واألمانة ،بما

«الداخلية» :العثور على متوفى
بسيارة في سلماباد والمعلومات
تشير لشبهة جنائية

قال قائد خفر الس��واحل ب��أن الدوريات البري��ة التابعة
لخف��ر الس��واحل تمكنت ف��ي وقائع مختلف��ة من ضبط
ثالثة أشخاص وبحوزتهم كميات متفاوتة من الروبيان
المحظور صيده في هذه الفترة من العام بموجب القرار
الوزاري الصادر في هذا الشأن.
وأش��ار إلى أنه ت��م اتخاذ اإلج��راءات القانوني��ة الالزمة،
تمهيداً لعرض القضايا على النيابة العامة.

تطلق «كن مراس ً
ال» إلشراك
القراء بصناعة المحتوى اإلعالمي
اإللكتروني الرس��مي للصحيفة
تح��ت ب��اب «ك��ن مراس�� ً
ال»
وكاف��ة حس��اباتها ومنصاته��ا
اإللكتروني��ة المعتم��دة ف��ي
مختل��ف وس��ائل التواص��ل
االجتماعي.
وأش��ارت إلى أن مش��اركة القراء
كمراس��لين افتراضيي��ن م��ع
«الوطن» ،س��يفتح الباب واسع ًا
أمام إبراز هموم القراء وتسليط
الض��وء أكث��ر عل��ى احتياج��ات
المجتمع البحريني.

وأك��دت حرصه��ا وف��ق المس��ؤوليات المناطة بها
حص��ول المش��تركين الحاليي��ن والذي س��يحالون
للتقاعد بالمس��تقبل على كاف��ة حقوقهم بعدالة
وف��ق القواني��ن المعم��ول به��ا من خ��الل تنفيذ
االصالح��ات العاجل��ة والالزم��ة لتحقيق اس��تدامة
الصناديق لصالح المتقاعدين.

اس��تعراض البني��ة التحتي��ة في عال��ي ومدى
اس��تيعابها لمش��روع ضاحية الرملي خصوص ًا
فيما يتعلق بالصرف الصحي.
وأوض��ح مدي��ر إدارة الص��رف الصح��ي ب��وزارة
األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني
شوقي منديل أن نسبة توصيل الصرف الصحي
في عالي تتجاوز .%85
وأشار إلى المشاريع التي تعكف المحافظة على
تنفيذها ف��ي عالي وهي برنام��ج الرابح األكبر
من بيتك ،وتسويق برنامج المدن الصحية من
خالل التواصل مع األهالي في عالي ،وتش��كيل
اللجان بالشراكة مع المجتمع المدني ،وتحليل
الوضع الصحي واالجتماعي ،وتنفيذ المش��اريع
الداعم��ة للبرنام��ج ،باإلضاف��ة إل��ى التقيي��م
المستمر.

أكد وكي��ل الزراع��ة والثروة
البحري��ة ب��وزارة األش��غال
وشؤون البلديات والتخطيط
العمران��ي الدكت��ور نبي��ل
محم��د أبو الفت��ح أن الوزارة
وبتوجيه��ات وزير األش��غال
وشؤون البلديات والتخطيط
العمران��ي المهندس عصام
بن عب��داهلل خلف ،مس��تمرة
ف��ي تنفي��ذ الخط��ط الت��ي
د .نبيل أبو الفتح
وضعته��ا من أج��ل االرتقاء
بالقطاعين الزراعي والس��مكي ،فض ً
ال ع��ن مواصلة العمل
على برامج تنس��يق مع الجهات ذات العالقة في سعيها نحو
تعظيم مس��اهمة القطاعين في األمن الغذائي المس��تدام
للمملكة .وأوضح أن الوزارة ممثلة في وكالة الزراعة والثروة
البحري��ة تعكف خالل هذه الفترة عل��ى التواصل والمتابعة
ضم��ن الخط��ة االس��تراتيجية لتنفي��ذ مش��روعات خاصة
بالقطاعين الزراعي والسمكي عبر فتح الشراكات مع القطاع
الخاص .وأش��ار أبو الفتح إلى أن قطاع االس��تزراع السمكي
يش��كل مح��وراً مهم ًا في جه��ود البحرين نح��و تحقيق أمن
غذائي مس��تدام ،وانطالق ًا من ه��ذا االهتمام عمدت وكالة
الزراع��ة والث��روة البحرية عل��ى إطالق مخطط اس��تثماري
لمشروعات في مجال االستزراع السمكي ،عبر تخصيص عدد
من األراضي ضمن مخطط رأس حيان والمخصصة لمشاريع
االس��تزراع الس��مكي .وذكر أن الوكالة لن تدخ��ر جهداً في
س��بيل تنفي��ذ االس��تراتيجية الوطني��ة لتطوير االس��تزراع
البحري والتي ستساهم في إحداث نقلة نوعية في مستويات
انتاج األسماك عبر االستزراع خالل الخمس سنوات القادمة،
األمر ال��ذي يتطلب تضافر الجهود بي��ن مختلف القطاعات
الحكومي��ة لتذليل كافة الصعوبات مم��ا يعد توجه ًا مهم ًا
يبشر بخلق مزارع إنتاج جديدة وناجحة كما نأمل جميع ًا.
وبين أن إط��الق البرنامج الوطني لتدريب الكفاءات المحلية
على االس��تزراع الس��مكي ،من خ��الل اتفاقية م��ع صندوق
العم��ل «تمكين» والتي هدفت إلى دعم تدريب  15بحريني ًا
في مجال استزراع األس��ماك المحلية داخل وخارج المملكة،
كان أحد البرامج الطموحة التي تخدم استراتيجية النهوض
بقط��اع االس��تزراع الس��مكي دعم��ا لألم��ن الغذائ��ي في
المملكة ،وس��تواصل الوزارة على مواصلة البرنامج لتدريب
البحرينيين.
وق��ال أبو الفتح إنه ضمن االهتم��ام بالعاملين في القطاع
الزراعي والذي يشكل أولوية في عمل الوكالة ،وذلك انطالقاً
من اهتم��ام الحكوم��ة ،بدع��م العاملين في ه��ذا المجال
لتمكين��ه من أن يقوم بدوره في دع��م جهود تحقيق األمن
الغذائ��ي في المملكة ،تم توفير  19أرض�� ًا زراعية بمنطقة
هورة عال��ي لصغ��ار المزارعين وهي األراض��ي المتاحة في
الموقع ،حيث تم إبرام عقود انتفاع لمدة  10س��نوات قابلة
للتمدي��د لمدد مماثلة م��ع  19مزارع ًا بحريني�� ًا ،ولفت إلى
أن��ه تم اختيار المزارعين لكونهم يواجهون تحديات تتعلق
بتوفير أراضي زراعية لضمان استدامة نشاطهم في القطاع
الزراعي.
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«الفريق الوطني» :تحسن في مؤشر حاالت
«كورونا» القائمة وانخفاض التكاثر الفوري
أيمن شكل

أعلن الفري��ق الوطني للتصدي لفيروس
كورونا (كوفيد )19-عن حدوث تحس��ن
ف��ي مؤش��ر نس��بة الح��االت القائم��ة
الجدي��دة مقاب��ل الح��االت المتعافي��ة،
وانخف��اض رق��م التكاثر الف��وري ،فيما
كش��فوا ع��ن توفير غ��رف ع��زل متنقلة
م��زودة بأح��دث التقني��ات والناق��ات
المعزولة بالمستش��فى العسكري الذي
يعتب��ر األول ف��ي المملك��ة ال��ذي يوفر

غرف وناقالت معزولة بالعسكري ..وعالج البالزما في أسبوعه األخير
المطار مستمر في العمل ونعتمد الفحص الداخلي للقادمين
 78ألف اتصال على  444خالل أسبوعين ثلثها استفسارات عامة
هذه الغرف والناقات ،مؤكدين أن عاج
البازما قد وصل إلى األسبوع األخير من

الدراس��ة الت��ي تجريها البحري��ن ،ويتم
تقيي��م التجارب الس��ريرية من قبل وفد

إيطالي كجهة محايدة.
كما نف��ى الفريق خ��ال مؤتمر صحفي

عقد ظه��ر أمس غل��ق مط��ار البحرين،
مؤكدي��ن اعتماد المملكة على الفحص
الداخل��ي للقادمي��ن ،وأعلن��وا عن تلقي
 600أل��ف مكالم��ة على الخ��ط الوطني
 444من��ذ بداي��ة تدش��ينه ،و  78أل��ف
مكالم��ة خ��ال األس��بوعين الماضيين،
 %32منها استفسارات عامة ،بينما كان
معدل الرد على الحاالت الحرجة أقل من
 20ثانية.

المانع ٪83.85 :نسبة
المتعافين من حاالت «كورونا» القائمة
أعلن وكيل وزارة الصحة عضو الفريق الوطني الطبي للتصدي
لفيروس كورونا (كوفيد )19-د .وليد المانع أن نسبة المتعافين
م��ن إجمالي الحاالت القائمة بلغ��ت  ،%83.85في حين بلغت
نس��بة الوفي��ات  ،.%0.32موضح�� ًا أن الطاق��ة االس��تيعابية
لمراك��ز العزل والعاج قد بلغت  8357س��ري ًرا ،كان اإلش��غال
منها  2839س��ريراً ما يمث��ل  %34من الطاقة االس��تيعابية،
أم��ا الحاالت القائم��ة التي تم تطبيق الع��زل الصحي المنزلي
االختياري عليها فتبلغ  1814من الحاالت القائمة ،وهي حاالت
ال تعاني من أية أعراض وتتطابق مع الش��روط المحددة لهذا
النوع من العزل.
وأكد د .وليد المانع في رده على س��ؤال «الوطن» بش��أن فتح
المرافق ومط��ار البحرين على الرغم من زيادة حاالت الوفيات،
أن المط��ار ل��م يغلق ولك��ن يتم تطبي��ق إج��راءات احترازية
وش��روط معينة لدخول المطار من قبل المسافرين القادمين
للبحرين ،كما نوه إلى معايير الوفيات التي تحدث عنها المقدم
األنصاري ،بشأن الوفيات واألعداد المصابة وعدم ربط األعداد
بالنسب والمعايير.
وأش��ار المانع إلى التنسيق والتعاون والخطط االستباقية بين
البحرين والس��عودية في حال تم فتح جس��ر الملك فهد ،الفتا
إلى أن ش��هادات الفحص قب��ل دخول الباد ،تحت��اج لمعايير
لوجس��تية وفنية وأمني��ة العتمادها للحفاظ عل��ى مصداقية
المصدر وعدم التزوير ،وهي قيد الدراسة ويجري العمل عليها
للتأك��د من آلي��ة اإلجراءات المتبع��ة في ال��دول لقبولها في

تنسيق وتعاون استباقي
مع السعودية قبل
فتح جسر الملك فهد
البحرين ،لكن حاليا يعتمد على الفحص داخل المملكة.
وقال المان��ع إن مملكة البحرين تس��لحت بوعي المجتمع في
مواجهة فيروس كورونا والتزام كل فرد بمسؤولية باإلجراءات
االحترازي��ة والتدابير الوقائية ،وس��تواصل المملكة جهودها
بعزم أبنائها المخلصين كافة للتصدي للفيروس.
منوها إلى تقدير حضرة صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى
آل خليف��ة عاهل الباد المفدى حفظه اهلل ورعاه للفرق الطبية
والك��وادر الصحي��ة في خطابه الس��امي لدى ترؤس��ه اجتماع
المجلس األعل��ى للدفاع ،وال��ذي يؤكد دعم��ه لكافة الجهود
المبذول��ة ،وقال :نعاهد جالته على اس��تمرار ه��ذه الجهود
وتقديم كل ما يلزم لحفظ صحة وسامة الجميع.
وأضاف وكيل وزارة الصحة أن تتابع اإلشادات الدولية بما يتم
من جهود وطنية مخلصة في مملكة البحرين دليل على صحة
النه��ج الذي نتبعه ف��ي التعامل مع الفيروس ،مش��يراً إلى أن
إشادة د .تيدروس غيبرييسوس المدير العام لمنظمة الصحة
العالمية بدور مملكة البحرين في مواجهة الجائحة حافز على
المواصلة بعزم.

السلمان :ال توجد حاالت
متعافية أصيبت بـ «كورونا» مجددًا
مضاعفات على متعافين من الفيروس
اس��تعرضت استش��ارية األم��راض المعدي��ة
واألمراض الباطنية بمجمع السلمانية الطبي عضو
الفري��ق الوطن��ي الطبي للتصدي لفي��روس كورونا
(كوفي��د )19-د .جميلة الس��لمان الس��لمان الوضع
الصحي للح��االت القائمة لفي��روس كورونا (كوفيد
 ،)19حي��ث نوهت بأن عدد الح��االت القائمة تحت
العناي��ة بلغ��ت  60حال��ة ،والحاالت الت��ي يتطلب
وضعها الصحي تلقي العاج بلغت  58حالة قائمة،
كم��ا أن  4593حال��ة وضعها مس��تقر م��ن العدد
اإلجمال��ي للح��االت القائمة الذي بل��غ  4653حالة
قائم��ة ،وتم تعاف��ي  25570حال��ة وخروجها من
مراكز العزل والعاج.
وح��ول اآلث��ار الجانبي��ة للمتعافي��ن م��ن فيروس
كوفي��د  ،19نفت د .جميلة وجود مضاعفات ظهرت
على أغلب المتعافين بحس��ب الدراس��ات ومتابعة
أغل��ب المتعافي��ن عل��ى مس��توى العال��م ،إال أنها
أش��ارت لدراس��ات تؤكد وج��ود مضاعفات بنس��بة
 %40تقريب�� ًا وأظهرت تليف وتغي��ر والتهابات في
الرئتي��ن والبع��ض منه��م يحتاج لألكس��جين بعد
التعافي لفترة ،وفي حاالت أخرى تأثر القلب خاصة
المصابي��ن ممن يعان��ون أمراض ًا ف��ي القلب حيث

ظهرت جلطات أو ضعف العضلة.
وقالت الس��لمان إن الجهاز العصب��ي يعتبر العضو
الثال��ث الذي ربم��ا يتأثر بع��د التعافي ويتس��بب
بجلط��ات دماغي��ة بنس��بة بس��يطة أو التأثير على
الحالة النفس��ية وحاس��تي الش��م والت��ذوق والتان
تع��ودان لطبيعتهم��ا في وق��ت الح��ق ،وأوضحت
أنه ت��م تغيير البروتوك��ول العاجي ف��ي البحرين
بعد ماحظ��ة حدوث جلطات ف��ي األوعية الدموية
أو القل��ب أو الدم��اغ للمتعافين ،وش��ددت على أن
المرض يعتبر جديداً ويتطلع العالم الكتساب خبرة
فيه.
وأكدت د .جميلة أنه ال توجد أي حالة على مس��توى
العال��م قد عاد إليها المرض بع��د التعافي ،وقالت
إن��ه ال يوجد دليل علم��ي على ع��ودة المرض مرة
أخرى ،لكن لوحظ بعد التعافي ظهور الفيروس في
المسحات التي تجرى للمتعافين لفترة تتراوح بين
ش��هر إلى ش��هرين ،لكنه فيروس ميت ال يعدي وال
يعيد المرض للمتعافي مرة أخرى.
كم��ا أوضحت أن الفيروس��ات نوع��ان :األول ينتقل
عبر اله��واء والثاني ينتقل من خال الرذاذ وتعتمد
عل��ى حجم الفيروس ،وقالت إن الباحثين في أمريكا

تحدث��وا ع��ن دالالت انتقال كوفي��د  19عن طريق
الهواء ،وقالت إن البحرين اعتمدت في جميع مراكز
العاج والعزل والمستشفيات على احتمالية انتقال
الفي��روس عبر اله��واء ويس��تخدم المتعاملون مع
المرض��ى في البحرين القناع  ،95 Nالذي يس��تخدم
في حال انتقال الفيروس عبر الهواء ،مش��ددة على
التباعد االجتماعي وارتداء الكمامات.
وأكدت د .الس��لمان أن جميع مستش��فيات البحرين
اتخذت كافة اإلجراءات لمنع انتقال فيروس كورونا،
ومهيئة للتعامل مع الجائحة ،مشددة على أن نسبة
انتق��ال العدوى داخل المستش��فيات تك��ون قليلة
جداً ،وقالت إنه في فترة الجائحة يجب على كل من
لديه أمراض مزمنة المواظبة على متابعة مواعيده
وتناول األدوية بانتظام ،حيث تهتم المستش��فيات
بمتابع��ة ه��ؤالء لتف��ادي ارتف��اع نس��ب الوفيات
بينهم ،مقارنة مع نسب الوفيات بسبب كورونا.
وأضافت الس��لمان أن وزارة الصح��ة تواصل بعزم
توس��يع نطاق وأعداد الفحوص��ات اليومية للوصول
المبك��ر للحاالت القائم��ة ،والعمل عل��ى عاج من
يحت��اج منها للعاج بما يس��هم بالتعافي في وقت
أس��رع ،وتم حت��ى اليوم إج��راء أكثر م��ن  621ألف

فحص مختبري.
وج��ددت الس��لمان التأكي��د عل��ى إلزامي��ة ارتداء
الكمام��ات خ��ارج المنزل في كل األماك��ن واألوقات
ما ع��دا أثناء قيادة الس��يارة ،وارتدائه��ا أيض ًا عند
ممارس��ة رياضة المشي واس��تثناء الرياضات التي
ش��ديدا مثل الجري والس��باحة
جهدا بدن ًيا
ً
تتطلب ً
ورك��وب الدراج��ات الهوائي��ة ،إل��ى جان��ب ارت��داء
الكمام��ات عن��د مقابلة أش��خاص لديه��م أمراض
وظروف صحية كامنة أو من كبار الس��ن المعرضين
أكث��ر للخطر داخل إطار األس��رة الواح��دة ،وااللتزام
بمعايير التباعد االجتماعي.
وأشارت السلمان إلى ضرورة االستمرار في االلتزام
بغس��ل اليدين بالماء والصابون جيداً بشكل دوري،
مع الحرص على اس��تخدام معق��م اليدين ،وتنظيف
األس��طح واألش��ياء الت��ي يتم اس��تخدامها بش��كل
متكرر وتعقيمها جيداً بصورة دورية ،وتغطية الفم
عند الس��عال ،والتخلص من المناديل المستخدمة
بالطريق��ة الصحيح��ة ،وتجن��ب لمس أي ش��خص
يعان��ي م��ن الحمى أو الس��عال ،وفي ح��ال ظهرت
األعراض على أي ش��خص علي��ه االتصال على 444
واتباع التعليمات التي سوف تعطى إليه.
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القحطاني« :العسكري» أول
مستشفى بالمملكة يوفر غرف عزل متنقلة
وفد إيطالي محايد لتقييم تجارب البالزما السريرية
كش��ف استش��اري األم��راض المعدية
بالمستش��فى العسكري وعضو الفريق
الوطن��ي للتص��دي لفي��روس كورون��ا
المق��دم طبي��ب من��اف القحطان��ي أن
المستش��فى العس��كري يواصل اتخاذ
كافة اإلج��راءات االحترازي��ة والتدابير
الوقائي��ة للح��د م��ن انتش��ار فيروس
كورون��ا حي��ث ق��ام بتوفير غ��رف عزل
متنقل��ة م��زودة بأح��دث التقني��ات
الحديث��ة لع��زل المش��تبه بإصابتهم
بالفي��روس ،وتمتاز هذه الغرف بوجود
ضغط سلبي ومرش��حات للضوء الفوق
البنفس��جي ،كما تحت��وي الغرف والتي
تبلغ مساحتها  3متر في  3متر على ما
ومرش��حا للهواء
ال يقل عن  48متغي ًرا
ً
في الس��اعة ،باإلضافة إلى وجود سرير
وحدة العناي��ة وجميع المعدات الطبية
المطلوبة.
وأض��اف القحطان��ي أن غ��رف الع��زل
ً
تتمي��ز أيضا بوجود ع��دد من الناقالت
المعزول��ة وه��ي عبارة ع��ن جهاز عزل
متحرك صغير الحجم مع وجود ترش��يح
ضغط س��لبي خاص به يستخدم لعزل

ونق��ل الحاالت القائم��ة دون تعريض
اآلخري��ن ف��ي المستش��فى للفيروس،
وبهذا يعتبر المستشفى العسكري أول
مستشفى في المملكة من حيث تأمين
العدي��د من الناق��الت المعزولة والتي
تس��مح بنقل آم��ن للحاالت المش��تبه
فيه��ا أو المؤك��دة إصابته��ا بفيروس
كورون��ا م��ن دون أي خط��ر يذكر على

الموظفين أو المرضى اآلخرين.
وأش��ار القحطاني الى أن الفريق طبيب
الشيخ محمد بن عبداهلل آل خليفة رئيس
المجل��س األعلى للصحة رئيس الفريق
الوطن��ي للتص��دي لفي��روس كورون��ا
قام باس��تقبال الوفد الطبي اإليطالي،
حيث تم ع��رض تجرب��ة البحرين وآخر
المس��تجدات المتعلق��ة بالفي��روس،

ً
مؤم��ال أن تحقق هذه الزي��ارة النتائج
المرج��وة منها من تحس��ين مس��ارات
العمل وتزويدها بأفضل الممارس��ات
بما يسهم في التصدي لهذه الجائحة.
وأوض��ح أن ع��الج البالزم��ا ق��د وص��ل
إلى األس��بوع األخير من الدراس��ة التي
تجريه��ا البحري��ن ،الفتا إل��ى أن الوفد
اإليطال��ي هو الجه��ة المحاي��دة التي
ستقيم التجارب السريرية كأحد شروط
الدراسات وعندها سيتم عرض النتائج.
وكشف د .القحطاني عن استالم قرابة
 600أل��ف مكالمة عل��ى الخط الوطني
 444منذ بداية تدش��ينه ،مش��يرا إلى
تلق��ي حوال��ي  78أل��ف مكالم��ة خالل
األسبوعين الماضيين %32 ،منها فقط
استفس��ارات عامة موجودة على موقع
وزارة الصحة ،و  %8منها لمعرفة نتائج
الفحص والمتاح��ة أيض ًا على أكثر من
وسيلة تواصل ،مؤكداً أن تلك العوامل
تضع فريق  444تحت ضغط كبير جداً،
وأوضح أن المتوس��ط الزمني للحصول
على المعلوم��ة الوافية م��ن المتصل
تبل��غ  4دقائق ،وقد أنش��ئ نظام الرد

اآللي لتصنيف نوعية المكالمة ،مشدداً
على أن معدل الرد على الحاالت الحرجة
أق��ل من  20ثانية ،وأعلن أنه يتم عقد
اجتماع��ات دوري��ة وتقرر زي��ادة طاقم
الفريق وس��يتم تحديث نظ��ام تلقائي
لتحويل الطلبات إلى الجهة المختصة.
ودع��ا الجمي��ع إل��ى مواصل��ة الع��زم
بمسؤولية حتى نتجاوز تحدي الفيروس
مؤكدا أهمية عدم التهاون في
بنجاح،
ً
االلتزام باإلجراءات االحترازية والتدابير
الوقائي��ة واالس��تمرار ب��ذات العزيمة
لضمان صحة وسالمة الجميع.
وأوضح القحطان��ي أن مملكة البحرين
بخطواتها االستباقية عززت من مسارات
عملها في التصدي للفيروس وحصدت
على إشادات دولية في تعاملها مع هذا
وفدا طب ًيا
التحدي ،ولفت القحطاني أن ً
إيطال ًي��ا يق��وم بزي��ارة البحرين بهدف
تبادل الخبرات والتج��ارب في التعامل
م��ع الفيروس عبر العم��ل عن كثب مع
الكوادر الطبي��ة الوطنية واالطالع على
بروتوكوالت العالج المتبعة في مراكز
العالج المختلفة.

األنصاري :المؤشرات تؤكد التزام
المواطنين والوافدين بإجراءات «كورونا» االحترازية
استعرض مدير مشروع التسيير الذاتي
للمستش��فيات الحكومي��ة بالمجلس
األعلى للصح��ة المق��دم طبيب أحمد
محمد األنصاري المؤش��رات المتعلقة
بقياس انتشار الفيروس في المجتمع،
حي��ث أوضح��ت البيانات األخي��رة في
المؤشر األول وهو «الوقت المستغرق
لمضاعف��ة إجمالي الح��االت» أن مدة
الوقت المس��تغرق لمضاعفة إجمالي
الح��االت بمملكة البحري��ن بلغت 21
يوما حتى تاري��خ  19يونيو  2020ولم
ً
يح��دث تضاع��ف الحق حت��ى أمس أي
يوما ،ف��ي حين أن آخر
بع��د مضي ً 18
م��دة من الوقت لتضاعف الحاالت بين
يوما بتاريخ 13
المواطنين كان��ت ً 12
يوني��و الماض��ي ولم يح��دث تضاعف
يوما،
إل��ى أمس ،أي بع��د مض��ي ً 24
واس��تغرق آخر تضاعف للح��االت بين
يوما بتاريخ  4يونيو ولم
الوافدين ً 21
يح��دث تضاع��ف الحق للح��االت حتى
يوم��ا ،مما
الي��وم أي بعد مض��ي ً 33
يعكس التزام المواطني��ن والوافدين
باإلج��راءات االحترازي��ة والس��لوكيات
الصحية.
وأوضح أن الوقت المس��تغرق العالمي
لمضاعف��ة ح��االت اإلصاب��ة ه��و 14
يوم ًا ،مش��يراً إلى أن مضاعفة الحاالت
وتسارعها في مدة أقل من ذلك يعتبر
مؤشراً سلبي ًا.
وأش��ار األنصاري إلى المؤش��ر الثاني
وهو «نس��بة الحاالت القائمة الجديدة
مقابل الح��االت المتعافية» ،مبي ًنا أنه
تراوح��ت نس��بة الح��االت القائمة في
األس��بوعين الماضيين مقابل الحاالت
المتعافي��ة ما بي��ن  0.6إلى  1.4حالة
جديدة لكل حالة متعافية بمتوس��ط
 ،1.2مقارنة بالنس��بة الس��ابقة خالل
األس��بوعين األوليين من ش��هر يونيو
والتي بلغت  0.7الى  1.9حالة جديدة
لكل حال��ة متعافية ،وبن��اء على هذه
ٌ
تحس��ن ف��ي هذا
المعطي��ات فهناك
المؤشر.
وحول المؤش��ر الثالث وه��و «معدل
النتائ��ج اإليجابي��ة م��ن إجمالي عدد
الفحوصات اليومي��ة» ،فب ّين األنصاري
أن األرقام تشير إلى أنه في األسبوعين
الماضيين تراوحت نس��بة الفحوصات
اإليجابية من العدد الكلي للفحوصات
في المملك��ة ما بي��ن  %4.3إلى %10
بمتوس��ط حوال��ي  %6.5ف��ي حين أن
النس��بة الس��ابقة للفترة  14-1يونيو
بلغت  %4.7إلى  ،%9مما يعكس عدم
وجود تغير ملحوظ في هذا المؤش��ر.
وأوض��ح األنص��اري أن المؤش��ر الرابع
وهو «رقم التكاثر الف��وري التقديري،
مجتم��ع ( »R (tف��ي األس��بوعين

الماضيين كش��ف ع��ن ت��راوح معدل
التكاث��ر الفوري ف��ي المملكة ما بين
 1.1إلى  ،1.4مم��ا يدل على انخفاض

ملحوظ ع��ن المعدل الس��ابق للفترة
 1إل��ى  14يوني��و  2020حينم��ا كان
المع��دل يتراوح بي��ن  1.3إل��ى ،1.8

منوها بأنه اليزال على الجميع بذل كل
ً
الجه��ود للوصول إلى ح��دود المعايير
اآلمن��ة وتحقي��ق نس��بة أق��ل م��ن 1

لليوم الثاني على التوالي..
ال وفيات بـ «كورونا» في البحرين
كش��فت إحصائي��ات وزارة الصحة أم��س األربعاء عن
«عدم تس��جيل أية وفاة بفيروس كورونا (كوفيد،)19
لليوم الثاني على التوالي ،ليس��تقر العدد الحالي عند
 98حالة وفاة».
وأعلن��ت وزارة الصحة أن «الفحوصات التي بلغ عددها
 9391ي��وم أمس األربع��اء 8 ،يولي��و  ،2020أظهرت
تس��جيل  610ح��االت قائمة جديدة منه��ا  339حالة
لعمالة وافدة ،و 265حالة لمخالطين لحاالت قائمة،
و 6ح��االت قادمة من الخارج ،كما تعافت  503حاالت
إضافية ليصل العدد اإلجمالي للحاالت المتعافية إلى
.»26073
وذكرت الوزارة أن «عدد الحاالت القائمة تحت العناية
بلغ  56حالة ،والح��االت التي يتطلب وضعها الصحي
تلق��ي الع��الج بلغ��ت  85حال��ة ،في حي��ن أن 4704
حاالت وضعها مس��تقر من الع��دد اإلجمالي للحاالت
القائمة الذي بلغ  4760حالة قائمة» .وأجرت الوزارة
« 630753فحص ًا طبي ًا».

لنتمك��ن من تجاوز هذا التحدي بنجاح
ولن نستطيع ذلك إ ّ
ال من خالل االلتزام
التام من قبل الجميع.
وشدد على مواصلة الحفاظ على صحة
وس��المة الجمي��ع بع��زم ومس��ؤولية
للتصدي للفيروس ،معر ًبا عن تقديره
لل��كادر الطب��ي عل��ى جهوده��م ف��ي
مواجهة ه��ذه الجائح��ة للحفاظ على
صح��ة المرض��ى وحرصهم عل��ى بقاء
المنظومة الصحية متماس��كة وقوية،
وموجها ش��كره للمواطنين والوافدين
ً
على ما يبدونه من الت��زام باإلجراءات
االحترازي��ة والتقي��د بالس��لوكيات
الصحية خالل الفترة الماضية التي كان
لها بالغ األثر على الوضع المستجد.
وج��دد األنص��اري التأكي��د عل��ى أن
مواصل��ة الع��زم بمس��ؤولية مرتك��ز
النج��اح لكاف��ة الجه��ود الوطني��ة
وبتع��اون وتكات��ف الجمي��ع س��نحقق
األهداف المنشودة ،إضافة إلى أهمية
االس��تمرار بالتقيد بمعايي��ر التباعد
االجتماعي ف��ي الوق��ت الحالي والتي
تش��مل الح��رص على ترك مس��افة ال
تقل عن مترين بين كل ش��خص وآخر
وااللت��زام بلب��س الكمام ،م��ع أهمية
التقي��د بكافة التعليمات الصادرة من
الجهات الرس��مية في المملكة ليعود
الوضع كما كان عليه وأفضل.
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تحت المجهر

الحمل والرضاعة
في زمن «كورونا»
د .صفاء موسى عمران
يعكف الباحثون على دراس��ة تأثير فيروس كورونا (كوفيد ،)19لتحديد
مخاط��ره أثناء الحمل وبعد الوالدة ،خاصة بعد تس��جيل حاالت إصابة
لدى أطفال حديثي الوالدة في بعض دول العالم.
ورغ��م ما تُظهره األبح��اث العلمية من أن النس��اء الحوامل ال يواجهن
خطراً أكبر باإلصابة بالفي��روس مقارنة بالمرأة غير الحامل من نفس
الفئة العمرية ،إال أن التغيرات التي تحدث في جسم الحامل في األشهر
األخيرة من الحمل تجعلها أكثر عرضة اللتهابات الجهاز التنفسي ،كما
أن الحوامل اللواتي يعانين من مشاكل صحية كأمراض الرئة ،وارتفاع
ضغط الدم ،والسكري ،أكثر عرضة لتدهور الحالة الصحية.
وقد بينت مستش��فى ماساتشوس��تس الع��ام في الوالي��ات المتحدة
األمريكي��ة أن العديد من الدراس��ات التي تبحث ع��ن تأثير الفيروس
خالل فترة الحمل والرضاعة تؤكد على عدم وجود فيروس (كوفيد)19
في الس��ائل المهبلي أو في دم الحبل الس��ري أو في حليب األم ،كما لم
ُيكتشف الفيروس في السائل األمنيوسي أو في المشيمة.
في حين أوضحت المجلة األمريكية لعلم األمراض الس��ريرية أن دراسة
أجريت على  16امرأة حام ً
ال في إحدى المستشفيات أشارت إلى احتمال
مهاجم��ة فيروس كورونا لمش��يمة النس��اء الحوامل بط��رق يمكن أن
تتداخل مع توصيل األكس��جين والعناص��ر الغذائية إلى الجنين ،إال أنه
من غير المعروف إلى اآلن ما إذا كان الفيروس يس��بب إس��قاط ًا للحمل
أو يؤث��ر على نمو الجنين ،ولكن كإجراء وقائي ،تُنصح النس��اء الحوامل
بتجنب التواص��ل االجتماعي وذلك لتقليل ف��رص إصابتهن بفيروس
كورونا.
وإذا كانت المرأة الحامل قد أصيبت بالفيروس فسيركز النهج العالجي
على تخفيف األعراض ،وقد يش��مل الراحة وتناول الكثير من السوائل،
باإلضافة إلى اس��تخدام األدوية لتقليل الحمى وتخفيف األلم أو تقليل
الس��عال .وقد تس��توجب بعض الحاالت البقاء في المستشفى للعالج.
وكما ه��و معروف أن ارتفاع درجة الحرارة في األس��بوع الس��ادس من
الحم��ل تقريب ًا قد يرتب��ط باعتالالت في الدماغ والحبل الش��وكي لدى
الجنين ،وهذه االعتالالت ليس��ت مرتبطة ب� (كوفيد )19بالذات ولكنها
مرتبطة بأي مس��بب الرتفاع الحرارة ،ورغ��م أن هذه االحتمالية تعتبر
ضئيل��ة إذ إن س��يدتين من كل  1000حامل تتعرض��ان الرتفاع حرارة
الجس��م في بداية الحمل قد يتعرض جنينهما لهذا النوع من المشاكل
إال أنها يجب أن تؤخذ بالحسبان.
وحي��ث إن العديد من النس��اء الحوامل يش��عرن بالخ��وف من اإلصابة
بعدوى (كوفيد )19لذلك يتجنبن إج��راء الفحوصات الطبية المنتظمة
في المستش��فيات والمراكز الصحية وقد يشكل هذا نوع ًا من الضغط
النفسي عليهن ،لذلك ،فإن مناقشة المرأة الحامل مع الجهات الصحية
المختص��ة لجميع االحتماالت الممكنة ووضع خطة للوالدة من ش��أنه
أن يخفف مش��اعر القلق ،وذلك بمنح إحس��اس أكبر بالس��يطرة ،وحتى
اآلن ،ال يوجد ما يس��تدعي اعتماد إجراء العملية القيصرية كبديل عن
الوالدة الطبيعية عند إصابة األم ب� (كوفيد ،)19إال إذا وجدت مس��ببات
تستدعي ذلك.
وبع��د والدة الطف��ل ،من المه��م أيض ًا مواصل��ة تلقي دعم وإرش��اد
مهنيين ،بما في ذلك التحصين الروتيني للطفل.
ورغ��م ك��ون االبح��اث العلمية نف��ت وج��ود الفيروس ف��ي حليب االم
المصابة بفيروس كورونا ،اال ان احتمالية نقل األم المصابة للفيروس
إل��ى الطفل من خالل الرذاذ التنفس��ي أثناء الرضاع��ة الطبيعية امر ال
يمكن تجاهل��ه .لذلك يجب اتخاذ عدة خط��وات لتجنب نقل الفيروس
إل��ى الطفل الرضيع ،كغس��ل اليدين قب��ل لمس الطفل وبع��ده ،وإذا
أمكن ،ارتداء كمامة أثناء اإلرضاع الطبيعي.
وقد أعلنت منظمة «اليونيسف» أن النساء الحوامل ،وال ُر ّضع المولودين
خالل جائحة فيروس كورونا مهددون بالخطر بس��بب تع ّرض األنظمة
ّ
وتعطل الخدمات .لذلك دع��ت المنظمة جميع
الصحي��ة ألعباء كبي��رة
الحكومات لب��ذل جهود إضافية في هذه الظروف االس��تثنائية لتقليل
تل��ك األخطار .كما حث��ت الكلية الملكية البريطانية للنس��اء والتوليد،
عل��ى تجنب الحمل أو إجراء التلقيح الصناعي خالل هذه الفترة ،بس��بب
الخوف من آثار سلبية للفيروس على الحمل.
* أخصائية طب مجتمع وعلم الوبائيات

مصطلحات طبية

اإلنزيمات
جزيئات حيوية مصنوعة من البروتينات ،تتكون من أحماض أمينية
عديدة ،تس��اعد على تحفيز وزيادة س��رعة التفاع��الت الكيميائية
داخل الخاليا الحيوية في جس��م اإلنسان ،وتستطيع القيام بوظائف
عدة مثل الهض��م وعمليات األيض ،لذلك يعتب��ر لوجودها أهمية
بالغة في حياة اإلنسان.

معلومة في كبسولة

نهاية معاناة مرضى الكوليسترول..
حقنة نصف سنوية في البحرين قريبًا
أيمن شكل

في ب��ادرة أم��ل جدي��دة للذين يعان��ون من
الكوليس��ترول وتناول حب��وب يومية لمحاولة
السيطرة عليه ،كشف استشاري أمراض القلب،
د .س��عد التميمي ،عن «قرب إنتاج عالج ثوري
جدي��د يزيح ع��ن كاهل مرضى الكوليس��ترول
عناء الحبوب اليومية واستبدالها بحقنة تؤخذ
مرة واحدة كل  6أشهر» ،معلن ًا أن «الدواء ربما
س��يكون متاح ًا في المنطق��ة والبحرين نهاية
عام .»2020
وأوض��ح د .التميمي في تصريحات ل� «الوطن»
أن «الدواء أعلن عنه خالل مؤتمر جمعية القلب
األمريكي��ة األخير ،وهو عب��ارة عن حقنة تدعى
«إنكلس��يران» تؤخذ كل  6أشهر ومن المتوقع
أن يت��م تطويره��ا لتصب��ح حقن��ة س��نوية»،
مش��يراً إلى أنه «يوجد نوعان من الحقن لعالج
ارتفاع الكولس��ترول وه���م��ا Evolocumab
و ،Alirucomabوهم��ا م��ن مجموعة تس��مى
 inhibitors PCSK9ولكنها تعطى مرة واحدة
كل أسبوعين أو مرة في الشهر أحيان ًا».
وأوض��ح أن «ال��دواء صناع��ة ش��ركة أمريكية
لكنه م��ازال قيد التصنيع ولم يتم تداوله على
نط��اق تجاري إلى الي��وم ،وتوق��ع أن يباع في
أمريكا خالل األش��هر القليل��ة المقبلة ،ويتاح
في البحرين بعد اعتماده» .وقال إن «دراس��ة
للخبير والعالم «سميث أوريون» ،تم تقديمها
في مؤتم��ر جمعية القلب األمريكية كش��فت
أن ال��دواء الجدي��د يس��تطيع خفض مس��توى
الكوليس��ترول الض��ار بنس��به  ،٪58وق��د تم
تجربته عل��ى آالف المتطوعين من المرضى،
حي��ث أظه��رت النتائ��ج األخيرة قدرت��ه على
خفض نس��بة الكوليس��ترول من خالل تثبيط
عمل الجين الخ��اص ببروتين  PCSK9ويمنع
إنتاج��ه ف��ي الكبد وهو بروتي��ن يعيق عمليه
التخلص من الكولس��ترول الض��ار حيث يقوم
بتدمير مس��تقبالت الكولس��ترول الضار LDL
مما ي��ؤدي إلى ارتفاع نس��بة الكوليس��ترول

د .سعد التميمي

التميمي :الدواء يخفض
«الكوليسترول الضار» بنسبة ٪58
اآلثار الجانبية ألم بسيط
في موضع الحقن ال تتجاوز ٪2
استخدام الدواء
تحت إشراف طبي السيما مرضى القلب
الضار .»LDL
وحول اآلثار الجانبي��ة للدواء ،أكد د .التميمي،
أن «الدراس��ة أثبت��ت فعالي��ة وأم��ان ال��دواء
الجدي��د « »Inclisiranحيث ل��م تظهر له آثار
جانبية خطيرة فيما عدا ألم بسيط في موضع
الحقن بنسبة ال تتجاوز  ،٪2ولم تظهر أعراض
ألم العض��الت أو زيادة إنزيمات الكبد كما هو
الحال مع أدوية الكوليسترول التقليدية».
وتتسبب زيادة الكوليس��ترول الضار في الدم
 LDLفي زيادة نس��بة اإلصابة بأمراض القلب
وتصل��ب الش��رايين واألزم��ات القلبي��ة ،وفي

هذا الصدد ،ق��ال د .التميمي إن «الدراس��ات
العلمية الحديثة أكدت أثر خفض مس��تويات
الكوليسترول على نسب حدوث األزمات القلبية
وتصلب الش��رايين خصوص ًا إذا كان المريض
مصاب بعوامل أخرى مثل داء الس��كر ،وارتفاع
ضغط الدم أو من المدخنين».
ونوه د .التميمي إلى «ضرورة اإلش��راف الطبي
عند استخدام الدواء للمرضى وخصوص ًا مرضى
القل��ب» ،مضيف��ا أن «الطبي��ب المختص هو
الذي يستطيع تقرير استخدام المريض لمثل
هذا الدواء وكمية الجرعة المطلوبة».

 :الجفاف أبرز مضاعفات
سالمة لـ
النزالت المعوية لألطفال في الصيف
وليد صبري

أك��د استش��اري ط��ب األطف��ال
وحديثي الوالدة د .هشام سالمة
أن «الجفاف هو أبرز المضاعفات
الت��ي يج��ب االنتب��اه اليه��ا عند
إصابة األطفال بالنزالت المعوية
خ��الل فص��ل الصي��ف» ،مضيف ًا
أن «الوقاي��ة من ح��دوث الجفاف
وعالجه عن��د حدوثه لدى الطفل
المصاب بالنزل��ة المعوية تبقى
اله��م األول للطبي��ب المعالج»،
متحدث�� ًا ع��ن «طريقتين إلعطاء
الطفل محلول معالجة الجفاف».
وأضاف د .س��المة في تصريحات
ل��� «الوط��ن» أن «الوقاي��ة م��ن
الجف��اف وعالج��ه عن��د حدوث��ه
تكون بتناول كثير من الس��وائل
السيما السوائل قليلة السكريات،
وكذلك محلول الجف��اف المتوفر
بالصيدلي��ات» ،الفت�� ًا إل��ى أن
«الجفاف ي��ؤدي إل��ى الكثير من
المش��كالت الصحي��ة بالنس��بة
ً
خاصة صغار السن ،مثل
لألطفال
التأثير عل��ى العالم��ات الحيوية
كالنب��ض والتنفس ودرجة حرارة
الجسم وكذلك على درجة الوعي،
وأن فق��د الس��وائل من الجس��م
يحدث نتيجة القيء ،واإلس��هال،
وضع��ف الش��هية لتعوي��ض
الفاقد».
وقال إن «هناك طريقتان لتناول
الطف��ل محلول الجف��اف ،األولى،
ع��ن طري��ق الف��م طالم��ا كان
الطفل ق��اد ًرا على تقب��ل تناوله
بالف��م دون ح��دوث ق��ئ متكرر،
والثاني��ة ع��ن طري��ق المحاليل
الوريدية ،وغالب ًا ما نلجأ إليها في

د .هشام سالمة

تناول محلول الجفاف عن طريق
الفم أو المحاليل الوريدية
الرطوبة تؤدي لزيادة األزمات
الحادة عند مرضى الربو الشعبي
تحذير من وصف المضادات
الحيوية لعالج أزمات الربو الحادة
حاالت الجف��اف الش��ديد والقيء
المتكرر».
وذكر أنه «تعتبر النزالت المعوية
البكتيري��ة «التس��مم الغذائي»،
والطفيلية ،والفيروسية ،هي أبرز
األم��راض التي تصي��ب األطفال
خ��الل فت��رة الصيف ،الس��يما مع
ارتفاع درجة الحرارة وزيادة نسبة
الرطوب��ة في الج��و ،األم��ر الذي
ي��ؤدي كذلك إل��ى زي��ادة نوبات
الربو الحادة عند األطفال «مرضي
الرب��و الش��عبي» ،خاص��ة عن��د

تزامنها مع رياح الغبار واألتربة»،
فيما حذر أيض ًا من «زيادة اإلصابة
باألم��راض الجلدي��ة الفطري��ة
والبكتيرية وكذلك حاالت اإلكزيما
والحساس��ية الجلدي��ة وضرب��ات
الش��مس» .وفيما يتعلق بأسباب
اإلصاب��ة بالن��زالت المعوي��ة في
فصل الصيف ،أفاد د .س��المة بأن
«ارتفاع الح��رارة والرطوبة تؤدي
حتم�� ًا ال��ى تكاث��ر البكتيريا مما
يؤدي الى حدوث حاالت التس��مم
الغذائ��ي ،لذا يج��ب الحرص على

نظافة وجودة مصدر الطعام الذي
نتناول��ه وكذل��ك حف��ظ الطعام
بطريقة صحية وسليمة».
ونوه إلى «ضرورة عدم اللجوء إلى
المض��ادات الحيوي��ة كعالج في
حاالت النزالت المعوية» ،مضيفا
أنه «قد أنصح بتناولها فقط في
«بعض» حاالت النزالت المعوية
البكتيرية والطفيلية».
وح��ذر د .س��المة م��ن «وص��ف
المض��ادات الحيوي��ة كع��الج
روتين��ي لح��االت وأزم��ات الرب��و
الش��عبي الحادة» ،مشيراً إلى أنه
«ال نلج��أ ف��ي مثل ه��ذه الحاالت
إلى العالج بالمض��ادات الحيوية
إال إذا حدث��ت مضاعف��ات نت��ج
عنها إلتهاب بكتيري رئوي ،وهذا
األمر يرجع إلى تشخيص الطبيب
المعالج بنا ًء على الكش��ف الطبي
والفحوص��ات» ،مبين�� ًا أن «فترة
عالج أزم��ات الربو عن��د األطفال
عادة ما تستغرق من يومين إلى
 5أيام في معظم الحاالت».

معد ومزمن يصيب جميع أجزاء الجس��م حيث يتس��بب في إصابات مختلفة ذات صورة متعددة ،ويحدث نتيجة ميكروب
الزهري :مرض تناس��لي ٍ
حلزوني الش��كل يشبه الخيط الرفيع ،وتنتقل العدوى عن طريق االتصال الجنس��ي بين المريض والسليم ،وقد تنتقل العدوى باستعمال أدوات
المريض ،واألم المصابة قد تنقل العدوى للجنين عن طريق الحبل السري.

البحرين تتلقى

البحرين تعزي خادم الحرمين بوفاة خالد بن سعود

شكر الرئيس

الباكستاني
المنامة  -بنا

تــلــقــى عــاهــل الــبــاد صــاحــب الــجــالــة

الملك حمد بن عيسى آل خليفة ،ورئيس
الـ ــوزراء صاحب السمو الملكي األمير

خليفة بن سلمان آل خليفة ،وولي العهد

نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس
مجلس ال ــوزراء صاحب السمو الملكي

األمير سلمان بن حمد آل خليفة ،برقيات
شــكــر جــوابــيــة مـ ــن رئ ــي ــس جــمــهــوريــة

باكستان اإلسامية عــارف عــلــوي ،ردا

علي برقية تعزية جالته فــي ضحايا

سمو رئيس الوزراء

سمو ولي العهد

خادم الحرمين الشريفين

جاللة الملك

صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان

بن عبدالعزيز آل سعود ،سائالً المولى

برقيتـــي تعزيـــة ومواســـاة مماثلتيـــن

بعـــث عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة

ومواســـاة إلى ملـــك المملكـــة العربية

ورضوانه ويســـكنه فسيح جناته وأن

الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية

ورئيـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو

الملـــك ســـلمان بـــن عبدالعزيـــز آل

خليفة وولي العهد نائب القائد األعلى

وصـــادق مواســـاته في وفـــاة صاحب

سقوط الطائرة المدنية في كراتشي.

الخميس  9يوليو  18 - 2020ذو القعدة  - 1441العدد 4286

المنامة  -بنا

بـــن حمـــد آل خليفـــة برقيـــات تعزيـــة

الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة

الســـعودية خادم الحرمين الشـــريفين

الملكـــي األميـــر خليفـــة بن ســـلمان آل

سعود ،أعربوا فيها عن خالص تعازيه

النائب األول لرئيـــس مجلس الوزراء

الســـمو الملكي األمير خالد بن ســـعود

القديـــر أن يتغمـــده بواســـع رحمتـــه

يلهـــم العائلـــة المالكة الكريمـــة جميل
الصبر وحسن العزاء.

إلـــى ولي العهـــد نائب رئيـــس مجلس

الســـعودية صاحـــب الســـمو الملكـــي

األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز

كما بعث ســـمو رئيس الوزراء وســـمو

آل ســـعود ،ضمناهـــا ســـموهما خالص

النائب األول لرئيـــس مجلس الوزراء

الراحل.

ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى

تعازيهمـــا ومواســـاتهما بوفـــاة الفقيد

“المجلس االفتراضي” قناة مهمة لتلقي احتياجات األهالي

سمو محافظ الجنوبية :إقامة حمالت التعقيم لضمان سالمة أفراد المجتمع
لرصد ومتابعة تنفيذ مختلف المقترحات

المنامة  -وزارة الداخلية

تطوير المؤسسات الطبية
وتحسين جودتها
الرفاع  -قوة الدفاع

اســتقبل القائــد العــام لقــوة دفــاع البحريــن المشــير الركــن الشــيخ

خليفة بن أحمد آل خليفة في القيادة العامة أمس رئيس المجلس

األعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدهللا آل خليفة.
وخالل اللقـــاء رحب القائد العام

البحريـــن ،ومنوهًـــا باالهتمـــام

للصحـــة،

في اســـتدامة تطور المؤسســـات

لقـــوة دفـــاع البحريـــن برئيـــس

المجلـــس األعلـــى
ً
مشـــيدا بمـــا يقدمـــه المجلـــس

األعلـــى للصحة مـــن جهود طيبة
فـــي إدارة الخدمـــات الطبيـــة

والرعايـــة الصحيـــة فـــي مملكـــة

المســـتمر الـــذي يوليـــه المجلـــس
واألنظمـــة الطبيـــة وتحســـين

جودتهـــا ،لمواكبـــة التحديث في
هذا المجـــال الحيـــوي بما يخدم

المواطن والمقيم.

الـــواردة مـــع الجهـــات المعنيـــة .وأشـــار

التقـــى محافـــظ الجنوبيـــة ســـمو الشـــيخ

ســـمو المحافظ إلـــى الجهود التـــي تبذلها

خليفـــة بن علي بن خليفـــة آل خليفة عبر

المحافظـــة في مكافحـــة فيروس كورونا

تقنيـــة االتصـــال المرئـــي فـــي “المجلـــس

من خالل تطبيـــق اإلجراءات االحترازية

االفتراضـــي” ،عـــددًا مـــن أهالـــي منطقـــة

الالزمـــة لتحقيـــق التباعـــد االجتماعـــي،

الرفـــاع الغربـــي بحضـــور عـــدد مـــن

وإقامـــة سلســـلة حمالت التعقيـــم لضمان

المسؤولين من المحافظة.

أمـــن وســـالمة كافـــة أفـــراد المجتمع في

وفي مســـتهل اللقاء ،رحب سمو محافظ

مختلـــف مناطـــق المحافظـــة ،وذلـــك

المحافظـــة الجنوبيـــة باألهالي والحضور
معربـــا عـــن شـــكره وتقديـــره لهـــم علـــى

بالشراكة مع مختلف األجهزة األمنية.

وفـــي ختام “المجلـــس االفتراضـــي” ،ع ّبر

األعلـــى النائـــب األول لمجلـــس الـــوزراء

واألمنيـــة في منطقـــة الرفـــاع ،من خالل

صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن

المشـــاريع التـــي تمضـــي بهـــا المحافظـــة

حمد آل خليفة .وأكد سموه أن “المجلس

كمشروع منتزه وعين الحنينية ومشروع

االفتراضـــي” قناة مهمة لتلقي احتياجات

عيـــن أم غويفـــة ،وذلك في إطـــار تحقيق
ً
وانطالقـــا مـــن حـــرص
التنميـــة الشـــامل،

المباشـــر ومتابعـــة مختلـــف المتطلبـــات

واالجتماعية والخدمية.

المحافظـــة فـــي إبـــراز دور “المجلـــس

والمشـــاريع التي تحقق التنمية الشـــاملة

الملكي األمير الوالد خليفة بن ســـلمان آل

واســـتمع سموه أثناء المجلس لمقترحات

االفتراضـــي”

المحافظـــة

في المحافظة وتحقق أعلى المســـتويات

خليفـــة ومؤازرة ولـــي العهد نائـــب القائد

األهالي واحتياجاتهم الخدمية والتنموية

اإللكترونيـــة واســـتثمارها كحلقـــة وصـــل

التوعويـــة واالحترازيـــة فـــي األمـــن

والسالمة.

ً
موضحا
تواصلهم المستمر مع المحافظة،
ســـموه أن التواصـــل مـــع المواطنيـــن
وتفعيل الشـــراكة المجتمعية يأتي ضمن
التوجيهات السديدة لعاهل البالد صاحب
الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة،
وبدعـــم رئيـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو

األهالـــي وتحقيـــق تطلعاتهـــم األمنيـــة

وقنـــوات

الحضـــور عـــن بالـــغ شـــكرهم وتقديرهـــم

لســـمو محافـــظ المحافظـــة الجنوبيـــة
علـــى اهتمامـــه وحرصـــه فـــي التواصـــل
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وزير الخارجية يقيم حفل توديع للسفير األميركي

مؤكـــدًا أهميـــة االرتقـــاء بمســـتويات التعـــاون والتنســـيق المشـــترك

تعزيز التعــاون المالــي مــع أميــركا
المنامة  -بنا

المنامة  -وزارة الخارجية

من جانبه ،أعرب سفير الواليات المتحدة األميركية

أقـــام وزيـــر الخارجيـــة عبداللطيـــف الزيانـــي ،فـــي
الديـــوان العام للوزارة امس األربعـــاء ،حفاً لتوديع

كافـــة فـــي مملكـــة البحريـــن على مـــا لقيه مـــن دعم

ســـفير الواليـــات المتحـــدة األميركيـــة لـــدى مملكـــة
البحريـــن جســـتن هيكس ســـيبريل ،وذلك بمناســـبة

انتهاء فترة عمله سفيرًا لباده في المملكة.

أكـــد وزيـــر المالية واالقتصاد الوطني الشـــيخ ســـلمان بن خليفـــة آل خليفة

وأثنـــاء الحفـــل ،رحـــب وزيـــر الخارجيـــة بالســـفير

البحريـــن والواليات المتحدة األميركية الصديقة والتعاون المســـتمر بينهما

التاريخيـــة والتحالـــف االســـتراتيجي القائـــم بيـــن

األثـــر اإليجابـــي في تعزيز الشـــراكة االقتصاديـــة بين البلدين.جـــاء ذلك لدى

تشـــهد تطـــورًا ونمـــوً ا على كافـــة األصعدة ،مشـــيدًا

سيبيريل بمناسبة انتهاء فترة عمله.

فـــي تعزيـــز العاقـــات الثنائيـــة التي تربـــط البلدين

عمـــق العاقـــات التاريخيـــة واإلســـتراتيجية المتميـــزة التـــي تربـــط مملكة
فـــي شـــتى المجاالت خصوصا في المجـــال المالي واالقتصـــادي مما كان له

اســـتقبال الوزير ســـفير الواليات المتحـــدة األميركية لدى مملكة البحرين جاســـتين

جســـتن هيكـــس ســـيبريل ،مؤكـــدًا عمـــق العاقـــات

عن شـــكره وتقديـــره لوزير الخارجية وللمســـؤولين
وتعـــاون أســـهم فـــي تســـهيل وإنجـــاح مهـــام عمله،
متمنيـــا لمملكـــة البحريـــن ولعاقـــات الصداقـــة بين
ً

البلدين دوام التطور والنماء.

وفـــي نهايـــة الحفـــل ،قـــدم الزياني للســـفير جســـتن

هيكـــس ســـيبريل هديـــة تذكاريـــة بهـــذه المناســـبة،
متمنيا له كل التوفيق والنجاح.
ً

مملكة البحرين والواليات المتحدة األميركية ،التي

البحرين ساعدت دنماركيين في العودة لبالدهم

بجهود سفير الواليات المتحدة األميركية الصديقة

» تلقى وزير الخارجية عبداللطيف الزياني ،رسالة شكر من وزير خارجية مملكة الدنمارك جيبي كوفود.

وأعرب كوفود عن شكره وتقديره على ما قدمته مملكة البحرين من رعاية وحسن الضيافة لمواطنين
دنماركيين كانوا موجودين على متن الناقلة (بروكسل) ،وإيصالهم إلى بر األمان ومساعدتهم على

والشـــعبين والصديقيـــن واالرتقـــاء بمســـتويات

التعاون والتنســـيق المشترك في مختلف المجاالت،

العودة إلى بلدهم في ظل انتشار جائحة فيروس الكورونا (كوفيد  )19في العالم ،مشيدً ا بمسار عالقات

وتعزيز الروابط والصات بين الشعبين الصديقين،

الصداقة القائمة بين مملكة البحرين ومملكة الدنمارك في مختلف المجاالت ،التي تستند على أسس
من المحبة والتقدير ،متمنيًا لمملكة البحرين المزيد من التطور والنماء.

معربًا عن تمنياته للسفير بدوام التوفيق والنجاح.

تعزيز التعاون العسكري مع السعودية
الرفاع  -قوة الدفاع

استقبل وزير شؤون الدفاع الفريق الركن عبدهللا النعيمي في القيادة العامة صباح

أمس الملحق العسكري بسفارة المملكة العربية السعودية لدى المملكة العميد الركن
فهد الثنيان .واستعرض وزير شؤون الدفاع مع الملحق العسكري العاقات األخوية

والتعاون المستمر بين البلدين الشقيقين في المجال العسكري.

رفع نسبة تمثيل البحرين في المحافل العالمية
عبــداهلل بن أحمــد :تعيين درويش في “الدولي لاتصاالت” إنجاز للكوادر الوطنية
البـــاد صاحـــب الجالـــة الملـــك حمـــد بـــن

المنامة  -وزارة الخارجية

عيســـى آل خليفـــة ،ويتوافق مـــع الخطط

اجتمـــع وكيـــل وزارة الخارجيـــة للشـــؤون

والبرامـــج الحكوميـــة ،ورؤيـــة البحريـــن

الدوليـــة الشـــيخ عبـــدهللا بـــن أحمـــد آل

االقتصادية .2030

خليفـــة ،امـــس ،عبر االتصـــال اإللكتروني

وأكـــد الشـــيخ عبـــدهللا أن االســـتثمار

المرئي ،مع عادل درويش؛ بمناسبة تعيينه

فـــي العنصـــر البشـــري وتعزيـــز الشـــراكات

مديـــرًا للمكتب اإلقليمي لاتحـــاد الدولي

واالتصـــاالت الدوليـــة يمثل إســـتراتيجية

لاتصاالت التابـــع لمنظمة األمم المتحدة،

وطنيـــة وخيارًا دائمً ا ،ومـــن هذا المنطلق،

فـــي مقره بمدينة القاهرة بجمهورية مصر

تعمـــل وزارة الخارجية علـــى رفد الكوادر

العربية الشقيقة.

االرتقاء بعالقات الصداقة مع ألمانيا
المنامة  -بنا

الوطنيـــة بالمهـــارات والخبـــرات ،وتوفيـــر

وخال االجتماع ،قدم الشـــيخ عبدهللا بن

فـــرص التدريـــب المائمة التي من شـــأنها

أحمـــد آل خليفـــة ،تهنئتـــه لمديـــر المكتب

جعلهـــم الخيـــار األمثـــل فـــي المنظمـــات

اإلقليمـــي لاتحاد الدولي لاتصاالت على

الدوليـــة الســـيما منظمـــة األمـــم المتحدة،

اســـتقبل مستشار جالة الملك للشؤون الدبلوماسية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد

تقلـــده هـــذا المنصـــب الرفيع ،والـــذي يعد
إنجا ًزا جديدًا في سجل إنجازات الكوادر

خطوات ملموسة ومهمة؛ لتعزيز الحضور

العالميـــة ،وإتاحة المجال أمـــام الكفاءات

مبينًـــا أن هنـــاك نجاحـــات دوليـــة مبهـــرة

البحريـــن كاي بوكمـــان .وعبر عن ارتياحه لقوة وتميـــز عاقات الصداقة بين البلدين،

في أداء مهامه.

واإلقليميـــة ،ورفـــع نســـبة تمثيـــل مملكـــة

القياديـــة فـــي المنظمـــات الدوليـــة ،بمـــا

المجـــاالت ســـاهمت فـــي تعزيـــز مكانـــة

آل خليفة ،بمكتبه بقصر القضيبية أمس ،سفير جمهورية ألمانيا االتحادية لدى مملكة

متمنيـــا لـــه التوفيق والســـداد
البحرينيـــة،
ً

وما يشهده التنسيق والتعاون الثنائي من تطور وتقدم على المستويات كافة.

وأوضـــح أن وزارة الخارجيـــة اتخـــذت

الوطنـــي في عضويـــة المنظمـــات الدولية

البحرين في مختلف المناصب والمحافل

والكـــوادر الوطنيـــة لشـــغل المناصـــب

يواكـــب النهـــج اإلصاحي الشـــامل لعاهل

ســـطرتها شخصيات بحرينية في مختلف
وسمعة مملكة البحرين في الخارج.

الفريق الوطني الطبي :نواصل بعزم للحفاظ على صحة الجميع

الــطــاقــة االســتــيــعــابــيــة لــمــراكــز الـــعـــاج  8357ســـريـــرًا يــبــلــغ اإلشـــغـــال مــنــهــا 2839
بعـــد مضي  33يومً ا ،ممـــا يعكس التزام

المنامة  -بنا

المواطنيـــن والوافديـــن باإلجـــراءات

أكــد وكيــل وزارة الصحــة عضو الفريــق الوطني الطبي للتصــدي لفيروس كورونا

االحترازية والسلوكيات الصحية.

(كوفيــد )-19وليــد المانع أن مملكة البحرين تســلحت بوعــي المجتمع في مواجهة
فيــروس كورونــا والتــزام كل فــرد بمســؤولية باإلجــراءات االحترازيــة والتدابيــر

توسيع نطاق وأعداد الفحوصات اليومية

الوقائيــة ،وســتواصل المملكــة جهودهــا بعــزم أبنائهــا المخلصيــن كافــة للتصــدي

وأكـــدت استشـــارية األمـــراض المعديـــة

للفيروس.

وقـــال إن “تقديـــر جالـــة عاهـــل البـــاد

ما يمثل  % 34من الطاقة االســـتيعابية.

خطابـــه الســـامي لـــدى ترؤســـه اجتمـــاع

العـــزل الصحـــي المنزلـــي االختيـــاري

للفـــرق الطبيـــة والكـــوادر الصحيـــة فـــي
المجلـــس األعلـــى للدفـــاع يؤكـــد دعمـــه

واألمـــراض الباطنيـــة بمجمع الســـلمانية
الطبـــي عضـــو الفريـــق الوطنـــي الطبـــي

أمـــا الحـــاالت القائمـــة التـــي تـــم تطبيق

المؤتمر الصحافي للفريق الوطني لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد )19

للتصدي لفيـــروس كورونـــا (كوفيد)-19
جميلة الســـلمان أن الحفـــاظ على صحة

عليهـــا ،فتبلغ  1814من الحاالت القائمة،

نتجـــاوز تحـــدي الفيـــروس بنجـــاح،

الوطنيـــة واالطـــاع علـــى بروتوكوالت

األخيرة في المؤشـــر األول وهو “الوقت

وســـامة المجتمـــع يتطلـــب المواصلـــة

وتتطابـــق مـــع الشـــروط المحـــددة لهـــذا

باإلجـــراءات االحترازيـــة والتدابيـــر

المختلفة.

أن مـــدة الوقـــت المســـتغرق لمضاعفـــة

القضاء على الفيروس.

جـــاء ذلك فـــي المؤتمـــر الصحافي الذي

المتعافيـــن من إجمالي الحـــاالت القائمة

لضمان صحة وسامة الجميع.

كورونـــا (كوفيـــد )-19أمـــس فـــي مركـــز

الوفيات .% 0.32

بخطواتهـــا االســـتباقية عـــززت مـــن

وفد إيطالي في البحرين لتبادل الخبرات

وحصـــدت علـــى إشـــادات دوليـــة فـــي

لكافة الجهـــود المبذولة ،ونعاهد جالته
على اســـتمرار هذه الجهـــود وتقديم كل

ما يلزم لحفظ صحة وسامة الجميع”.

عقده الفريق الوطني للتصدي لفيروس
ولـــي العهد للبحـــوث الطبيـــة والتدريب

بالمستشـــفى العسكري للحديث عن آخر

مستجدات فيروس كورونا.

وهـــي حـــاالت ال تعاني من أيـــة أعراض

مؤكدًا أهمية عـــدم التهاون في االلتزام

ً
موضحـــا أن نســـبة
النـــوع مـــن العـــزل،

الوقائيـــة واالســـتمرار بـــذات العزيمـــة؛

بلغـــت  ،% 83.85في حين بلغت نســـبة

العـــاج المتبعـــة فـــي مراكـــز العـــاج

مواصلة الحفاظ على صحة الجميع

وأوضـــح القحطانـــي أن مملكة البحرين

مســـارات عملها في التصدي للفيروس،

األعلى للصحة المقدم طبيب األنصاري

مـــدة من الوقت لتضاعـــف الحاالت بين

مراكز العـــزل والعاج ،إذ ذكر أن الطاقة

الوطنـــي للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا

بزيـــارة البحرين بهدف تبـــادل الخبرات

ســـريرًا ،يبلغ اإلشـــغال منها  2839سريرا

إلـــى مواصلـــة العـــزم بمســـؤولية؛ حتى

عبـــر العمل عن كثب مـــع الكوادر الطبية

وتطـــرق المانع إلى أعداد اإلشـــغال في

بالمستشـــفى العســـكري وعضـــو الفريق

إيطاليا يقوم
طبيـــا
القحطانـــي أن وفدًا
ً
ً

االستيعابية لمراكز العزل والعاج 8357

المقـــدم طبيب مناف القحطاني الجميع

والتجـــارب فـــي التعامـــل مـــع الفيروس

للمستشـــفيات الحكوميـــة بالمجلـــس
مواصلـــة الحفـــاظ على صحة وســـامة

الجميـــع بعـــزم ومســـؤولية للتصـــدي
للفيروس.

واســـتعرض

األنصـــاري

بدور المالكي

لفيروس كورونا جميلة السلمان في ردها على سؤال لـ “البالد” أن الفيروسات نوعان ،نوع منهما

مثمـــرا بيـــن البحريـــن والســـعودية اســـتعدادا

لفتح جســـر الملك فهد ،مشـــيرا إلـــى أن التعاون
والتنســـيق بيـــن المملكتيـــن مســـتمر فـــي جميع

كل العاملين والممارســين الصحيين في البحرين يســتخدمون القناع الخاص ،ويؤكدون التباعد

العســـكري ،عضـــو الفريـــق الوطنـــي للتصـــدي

ونفت عودة المرض للمتعافين في البحرين مرة

تتـــراوح بيـــن شـــهر إلى شـــهرين ،لكنـــه فيروس

ســـؤال عن استخدام بازما الدم في العاج في

وشددت على أنه ال توجد أي حالة على مستوى

أخرى

إنـــه ال يوجد دليل علمي على عودة المرض مرة

اســـتعدادا لفتح جسر الملك فهد وعودة النشاط

فـــي المســـحات التـــي تجـــرى للمتعافيـــن لفتـــرة

وأكد استشـــاري األمراض المعدية بالمستشـــفى
لفيـــروس كورونا ،مناف القحطاني في رده على

ميـــت ال يعدي وال يعيـــد المـــرض للمتعافي مرة

البحريـــن ،أن عاج البازما وصل إلى األســـبوع

األخير من الدراســـة التي تجريها البحرين ،الفتا

وعن الخطط المشتركة بين البحرين والسعودية،

إلـــى أن الوفـــد اإليطالـــي هـــو الجهـــة المحايـــدة

الســـياحي والتجـــاري قبل نهاية الشـــهر الجاري،

المطلوبـــة لمثـــل هـــذه الدراســـات ،وأنـــه ســـيتم

نـــوه وكيـــل وزارة الصحـــة وليـــد المانـــع إلـــى أن

التي ســـتقيم التجارب السريرية كأحد الشروط
عرض النتائج قريبا.

اآلن أي بعـــد مضي  24يومً ا ،واســـتغرق

فـــي المجتمـــع ،إذ أوضحـــت البيانـــات

ينتقــل عبــر الهــواء ،والثاني ينتقل من خالل الرذاذ .وأشــارت إلى أن البحرين اعتمدت في جميع

االجتماعي وارتداء الكمامات والقفازات.

يونيو الماضي ولم يحدث تضاعف إلى

تضاعف الحق للحـــاالت حتى اليوم أي

المتعلقـــة بقيـــاس انتشـــار الفيـــروس

الجوانب المشتركة بين البلدين.

مراكــز العــالج والعــزل والمستشــفيات علــى كافة احتماالت طــرق انتقال الفيــروس  ،مؤكدة أن

المواطنيـــن كانـــت  12يومً ـــا بتاريخ 13

المؤشـــرات

هناك تنسيقا مشتركا وخططا استباقية وتعاونا

أكــدت استشــاري األمــراض المعديــة فــي مستشــفى الســلمانية ،عضــو الفريــق الوطنــي للتصدي

أي بعد مضي  18يومً ا ،في حين أن آخر

آخـــر تضاعـــف للحـــاالت بيـــن الوافدين

البحرين اعتمدت في عالج “كورونا” على احتماالت انتقال الفيروس

أخـــرى ،لكن لوحظ بعد التعافي ظهور الفيروس

 21يومً ـــا حتـــى تاريـــخ  19يونيو 2020

وأكـــد مديـــر مشـــروع التســـيير الذاتـــي

ودعـــا استشـــاري األمـــراض المعديـــة

العالم قـــد عاد إليها المرض بعد التعافي ،وقالت

إجمالـــي الحاالت بمملكة البحرين بلغت
ولـــم يحدث تضاعف الحـــق حتى اليوم

تعاملهـــا مـــع هـــذا التحـــدي ،ولفـــت

أخرى ،مؤكدة أن المتعافين البحرينيين بخير.

المســـتغرق لمضاعفـــة إجمالي الحاالت”

 21يومً ـــا بتاريـــخ  4يونيـــو ولـــم يحدث

بعـــزم وإصـــرار ومســـؤولية حتـــى يتـــم

واســـتعرضت الســـلمان الوضـــع الصحي

للحاالت القائمة لفيروس كورونا (كوفيد
 ،)19حيـــث نوهـــت بـــأن عـــدد الحـــاالت

القائمـــة تحـــت العنايـــة بلغـــت  60حالة،

والحاالت التـــي يتطلب وضعها الصحي
تلقـــي العـــاج بلغـــت  58حالـــة قائمـــة،

كمـــا أن  4593حالـــة وضعها مســـتقر من
العـــدد اإلجمالي للحـــاالت القائمـــة الذي
بلـــغ  4653حالـــة قائمـــة ،وتـــم تعافـــي

 25570حالة وخروجها من مراكز العزل
والعاج.

“التعاون اإلسالمي” :جهود كبيرة للبحرين في مواجهة الجائحة
المنامة  -وزارة الخارجية

تلقــى وزيــر الخارجيــة عبداللطيــف الزيانــي ،اتصــاالً
هاتفيــا مــن
ً

األمين العام لمنظمة التعاون اإلسالمي يوسف العثيمين.
وخـــال االتصـــال ،أكـــد وزيـــر
الخارجيـــة علـــى الـــدور الهـــام

الذي تضطلع به منظمة التعاون
اإلســـامي فـــي تعزيـــز العمـــل

اإلسامي واالرتقاء بمستويات
التعـــاون والتنســـيق المشـــترك
بيـــن الـــدول األعضـــاء ،مشـــيدًا

بجهـــود األمين العام في تطوير

متمنيا
أداء المنظمة وأجهزتها،
ً
لمنظمـــة التعـــاون اإلســـامي

المزيد من النجاح.

مـــن جانبـــه ،أشـــاد العثيميـــن
بالجهـــود الكبيـــرة التـــي بذلتهـــا
مملكـــة البحريـــن فـــي مواجهـــة

جائحـــة

فيـــروس

كورونـــا

(كوفيـــد  )19والمحافظـــة علـــى

متمنيا
المواطنيـــن والمقيميـــن،
ً
لمملكـــة البحريـــن دوام التقـــدم

واالزهار.

كمـــا جرى خال االتصال ،بحث
عـــدد الموضوعـــات والقضايـــا

ذات االهتمام المشترك.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

الباعة الجائلون “األجانب” ...اعتداءات غادرة على سوق العمل
الجميـــع يتفـــق على أن عدم االســـتقرار في أســـواقنا المحليـــة يعود في

المقـــام األول إلـــى التدخل األجنبي ســـواء كان مباشـــرا أو غير مباشـــر،

ونعني هنا العمالة اآلسيوية التي تنتشر في كل بقعة من البحرين وتبيع

كل صنف ونوع من البضائع ،وزاحمت المواطن البســـيط وســـحبت منه
كل شـــيء وتســـيدت واحتكرت بعض المناطق “بالفرشات والعربانات”،
حتى أصبحت هذه الظاهرة من أشـــرس الظواهر الســـلبية في المجتمع

وتسترعي العمل الحاسم ،ويوم االثنين الماضي “وافق مجلس الوزراء
علـــى اقتـــراح برغبـــة مقدم من مجلـــس النـــواب لوقف الباعـــة األجانب

الجائليـــن واتخـــاذ اإلجراءات القانونيـــة الالزمة لمنع هـــذه الظاهرة من

كل األماكـــن واألســـواق والطرقات ودور العبـــادة ،وكلف المجلس وزارة

األشـــغال وشـــؤون البلديات والتخطيط العمراني بالتنسيق مع الجهات

ذات العالقة واالختصاص”.

علـــى ما يقوم به هـــؤالء االعتداءات الغادرة على ســـوق العمل وإلحاق
األضرار بالمواطن ،وأصبح التصدي لهذه الظاهرة مسؤولية كل مواطن،
بحيث يجب التوقف عن الشـــراء من الباعة الجائلين األجانب والتبليغ
عنهم ،ومن األخطار الكبيرة أن نسمح لهؤالء بالتوسع واالسترزاق على
حساب من يملك التراخيص الرسمية في ممارسة العديد من األنشطة،

للتواصل17111483 :

ناهيـــك عـــن األمـــراض التي ينقلونهـــا فـــي “عرباتهم وفرشـــاتهم” وعدم
معرفة مصدر البضائع خصوصا األطعمة ،وبجولة استكشـــافية ســـريعة
في سوق المنامة سنرى القذارة واألوساخ بمختلف التسميات والنعوت
تنبع من هؤالء الباعة المزروعين في األســـواق مثل األلغام ومخالفاتهم
على مختلف المستويات أكثر رسوخا ويقينا من الموت نفسه.
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» لتتكامل جهودنا “مواطنين ومسؤولين” في تجميع األضواء الكاشفة

لقـــد تزايـــدت أعـــداد الباعـــة األجانـــب الجائلين بصـــورة غير مســـبوقة،

عن هذه الظاهرة السلبية واإلعداد المنظم وقطع الطريق على أولئك

في تعطيل الكثير من المشاريع وقطع أرزاق المواطن ،ويمكننا أن نطلق

بمؤسساتهم الصغيرة ومتناهية الصغر.

وعانى منهم ســـوق العمل كثيـــرا ،فلهؤالء الباعة الجائليـــن أدوار ماكرة

اآلراء الواردة في
«منطلقات» تعبر
عن أصحابها وال
»
تلزم «
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بثينة خليفة قاسم
B7747@hotmail.com

في زمن كورونا ...المآسي درجات
لقد خلق فيروس كورونا ماليين المآسي في كل أنحاء هذا الكوكب
المنكـــوب ،فكل شـــخص له مأســـاته الخاصة التي قـــد يفصح عنها أو
يجعلهـــا فـــي داخله وهـــو ما جعلنـــا نقرأ عـــن تزايد حـــاالت االكتئاب

والجنون في العالم.

مليـــون حكايـــة وحكايـــة يمكننـــا أن نســـمعها كل يـــوم ،آالف األحالم

تأجلت وآالف األحالم ماتت ،مأســـاتك قد تبدو شـــيئا تافها في نظر
غيرك ومأســـاة غيرك ليســـت شـــيئا في نظرك ،لكن ال يعرف الوجع إال
من يشـــعر به ،فالســـيدة التي كانت تســـتعد لركوب الطائرة في رحلة

األحالم واالســـتجمام في مكان بعيد تألمت وندبت حظها الذي دمره

كورونا ،والســـيدة الريفية التي عجزت عن بيع بيض دجاجها بســـبب

إغالق كورونا هي أيضا تتألم وتعاني.

خالل جولتي اليومية في الصحف التي أبحث فيها عن جديد حول
دراما كورونا ،مررت ســـريعا على قصص البطالة والدمار االقتصادي
وفقـــدان الماليين حـــول العالم وظائفهم ومـــوت اآلالف من الذين ال
يملكـــون تأمينـــا صحيـــا ،ولم أتوقف كثيـــرا عند هـــذه القصص ،ليس

لعدم أهميتها ،لكن كونها أصبحت مألوفة وكثيرة وأصبحت أتعايش
معهـــا كمـــا أتعايـــش مـــع األرقـــام المرعبة لعـــدد وفيـــات كورونا حول

العالـــم .لكننـــي توقفت فجأة عند مأســـاة من نوع آخـــر ،وأعترف أنها

أضحكتني في بداية األمر عندما قرأت عنوانها ،لكنني عندما مضيت

في قراءتها أدركت أنها مأساة من المآسي التي صنعها كورونا.

إنهـــا مأســـاة النســـاء البريطانيـــات الالتـــي ضـــاع حلمهن فـــي الحمل

وإنجـــاب طفـــل يحقق لهن حلم األمومة واألســـرة .وتتلخص مأســـاة
النســـوة فـــي كونهـــن على وشـــك إجـــراء عمليـــة تلقيـــح صناعي في

العيادات المخصصة لذلك ،لكن هذه العيادات أغلقت ضمن إجراءات
مكافحـــة الفيـــروس فـــي بريطانيـــا .ليس الســـبب في ضيـــاع حلمهن

fatin.hamz
a@gmail.com

فاتن حمزة

شكراً مدرسة النسيم
األمور في ســـياراتهم لمشـــاهدة تخرج أبنائهم ،بدأ الحفل بإلقاء كلمة الطلبة

القلب على تحقيق حلم الطلبة وإرســـال رســـالة عظيمة تقول لهم “ال تجعلوا

الخريجيـــن ،وكان منهم الطالب ابن الدكتور وليد المانع وكيل وزارة الصحة

تضحياتـــه فـــي مكافحة فيروس كورونا ،موقف مؤثر مـــن االبن تجاه والده
ً
كثيرا ،لقد أبكاني بقدر ما أفرحني لعفوية المشـــاعر الصادقة
أثر في نفســـي

اإلنجاز ،لقد وفقتم في تطبيق التدريس عن بعد بكل سالسة ويسر ،واليوم
ً
مجددا في حفل التخرج.
ٔاينعت ثمار جهودكم ،ها ٔانتم تبدعون وتتميزون

التي أظهرها الشاب تجاه والده.

ً
أيضـــا موقـــف والـــده تجاهـــه واحتضانه ،فقـــد كان له أثـــر أكبر لما
والمبكـــي

يحتويـــه من مشـــاعر تمتزج بين فرحة تخرج ابنـــه وتأثره ببكائه ،لحظات ال
يشـــوبها أي ّ
تصنع ،ومن جهة أخرى تذكرت والدي وفقداني عناقه ،لقد رحل
ً
قريبا بعد أن خلع ثوب الدنيا الفانية ولبس ثوب النعيم األبدي ،فياله من
عنا

البويضـــات أو يقـــل إنتاجهـــا وبالتالي تكون نهاية حلـــم األمومة لدى

ً
شـــكرا نقولها من
للـــه الحمد أننا نشـــهد فـــي مملكتنا جهودا تتحدى الصعاب،

العقبـــات تعيقكـــم عـــن تحقيـــق أمنياتكـــم ،فبإمكانكـــم تحويل األمـــل لنجاح
وتميز” ،وبفضل هللا ثم جهود مديرة المدرسة اإلنسانة الراقية وا ٔ
الم الفاضلة

كلمتـــه لـــم يتمالك نفســـه ،وذرف الدمـــوع لحظة الحديث عـــن والده وحجم

قد وصلن ســـن األربعيـــن أو تخطين هذا الســـن وبالتالي تقل حيوية

» قصة سيراها الكثيرون ال شيء ضمن مآسي حرب كورونا ،لكنها
مأساة إنسانية وحلم يموت وألم ال عالج له.

أقامت مدرســـة النســـيم الدولية احتفالها الســـنوي لتخريج فوج من طلبتها

عضو الفريق الوطني لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد ،)-19عندما كان يلقي

الحيـــاة لطبيعتها ،لكن لألســـف عندمـــا تعود الحياة لطبيعتها ســـيكن

الكثير منهن.

فقد ويالها من وحشة.

في قلعة عراد مع مراعاة شـــروط التباعـــد االجتماعي ،وذلك بحضور أولياء

مجـــرد اإلغـــالق ،فمن الممكن أن يقمن بإجراء هذه العملية بعد عودة

ســـميرة الكوهجي وجميع الطاقم اإلداري والتعليمي استطاعوا تحقيق هذا

» هنيئ ًا لنا وللبحرين وجود مدارس متميزة بمستوى تعليمي عال تعتمد على
التربية قبل التعليم ،لقد أثبتت مدارس البحرين مدى جودتها وإمكانياتها

في ظل هذه الظروف حيث لم يعقها أي عائق لمواصلة العملية التعليمية
بكل يسر ،نشكر جهودكم ،فأنتم مستقبل البحرين وبكم بإذن الله سنرتقي

وسنحقق التميز لنكون دائما في الصدارة.

ياسمين خلف

yasmeeniat@yasmeeniat.com

العمل كما يريده المستقبل
ما كان للكثير من قطاعات العمل ،الحكومية منها والخاصة لتوافق على مقترح
أو فكـــرة العمـــل من المنزل لـــو وضعت على طاولة النقاش قبـــل مرحلة كورونا،

فكثيرون إن لم نقل الجميع سيرفضها وسيتحفظ عليها .ولكن فيروس كورونا
(كوفيـــد  )19جـــاء ليضعنـــا أمام األمر الواقـــع ،وجاء ربما ليعيـــد برمجتنا للحياة

آت ال محالة.
بطريقة تالئم المستقبل الذي ال شك أنه ٍ
ztawfeeqi
@gmail.com

زهير توفيقي

سحر التواصل
أنعـــم هللا علينـــا بالكثيـــر والحمـــد والشـــكر لـــه ،وقـــد وهـــب عبـــده خاصيـــة

معينـــة أو موهبة ليســـتثمرها في حياته ،وهنـــاك الكثير من الناس يفتقرون

إلـــى أبســـط تلـــك القواعـــد أي التواصل واالتصـــال ،على الرغم مـــن أنهم قد

يتمتعـــون بالمؤهـــالت العلمية والثقافية والخبـــرة الالزمة إال أنهم يفتقدون

هذه الجزئية.

إذا هناك مواصفات مهمة بل مهمة جدًا ألي شـــخص وذلك لتحقيق النجاح
له على المســـتوى الشـــخصي ،كما أن صلة الرحم مفهوم أساســـي نص عليه
الديـــن اإلســـالمي ،والمقصـــود عـــدم القطيعـــة بيـــن األقـــارب ،والحـــث على

زيارتهـــم ،ويعـــرف بعض الفقهاء الصلـــة :بالوصل ،وهو ضـــد القطع ،ويكون
الوصل بالمعاملة نحو السالم ،وطالقة الوجه ،والبشاشة ،والزيارة ،وبالمال،
ونحوها.

ومـــن وجهة نظري الشـــخصية ،فـــإن تطبيق التواصل واالتصـــال الفعال من

أهم مبادئ النجاح وخلق عالقات متميزة ونافعة وبدون مقابل ،إذ إن هذه

العادة الحميدة لها مفعول السحر على الجميع.

كثيـــر مـــن النـــاس ال يدركـــون أهميـــة التواصل ،وكمـــا تعلمون بأنـــه ال يكلف
شـــيئا ،لكن البعض ال يعي أنه باالســـتمرار على هذه العادة الحســـنة سيجني

ثمارهـــا علـــى المســـتوى القريـــب ،إذا هنـــاك عالقـــة قويـــة ومباشـــرة لنجاح

العمـــل مـــن المنزل اثبت حضـــوره اإليجابي وبقوة ،أثبـــت أن الكثير من األعمال
يمكـــن أن ُتنجـــز من المنـــزل ،وربما بكفاءة أعلى كذلك .كما أنه لو طبق وبشـــكل
دائـــم ســـيوفر علـــى أصحـــاب العمـــل ُكلـــف المكاتـــب والمصروفـــات التشـــغيلية

والمكتبية ،ناهيك عن تخفيف وطأة ازدحام المرور الخانق.
ً
خصوصا
يمكن للعمل من المنزل أن يُ حسن من الحياة االجتماعية ،فالسماح لألم
في عامي ما بعد الوضع من البقاء في المنزل ،ســـيمكنها من التفرغ أكثر لتربية

أبنائها ،وســـيكون له أثره على صحتها وصحة طفلها ونفسيتهما .وسيمكنها من
التفرغ للتدريس وإلدارة منزلها ،وســـيقضي على الكثير من الخالفات الزوجية،
ً
ً
اقتصاديا .بل
خصوصا إن كانـــت مجبرة عليه
التـــي ســـببها خروج المرأة للعمل،

اإلنســـان وتكوين شـــخصيته المتميزة وكســـب االحترام في المجتمع ،وهذا

ً
جنبا
ســـيمكن البعض من تحسين مســـتواهم االقتصادي بالبدء بمشاريع خاصة

يوميـــة ومـــن االلتزامات األدبية ،إضافة إلى األســـلوب الراقـــي في التعامل،

ً
خصوصا الخطيرة
وسيسنح العمل من المنزل لذوي الهمم أو األمراض المزمنة

شـــخص ســـيعجب بلباقتك في الحديث وانتقائك ألفاظك ومدحك وثنائك

الشـــخصي .وســـتمكن الموظف من إنهاء معامالته الحكومية والشـــخصية ،بل

األسلوب األمثل لنجاح عالقاتك االجتماعية.

ربمـــا هـــي فكـــرة قد ال تســـتقيم مـــع الموظفين ُ
الجـــدد ،عديمي الخبـــرة أو ذوي
ً
كثيرا مع
الخبـــرة القليلـــة ،حيث لم يكتســـبوا بعد مهـــارة العمل ،ولكنها مناســـبة

بالطبـــع يحتـــاج وقتًـــا ليس قليـــال ،حيث إن هـــذه الصفات تعتبر ممارســـات

إلى جنب مع وظائفهم.

فعندمـــا تكون راقيا في معاملتـــك يرتفع قدرك ومكانتك لدى اآلخرين فكل

منهـــا ،فـــي الحصـــول على فـــرص للعمـــل ،طالمـــا كانـــت ال تســـتدعي حضورهم

لهم وســـيحرصون على صداقتك ،فأســـلوبك يعكس شخصيتك والرقي هو

وتجديد نشاطه مع تناوب العمل ما بين المكتب والمنزل كل أسبوعين.

» قال أحد الحكماء البنه ،إن عالقتنا مع الناس تدوم وتستمر بالتغاضي،

وتزداد انسجامً ا بالتراضي ،لكنها تمرض بالتدقيق ،وتموت وتنتهي بالتحقيق.

باالبتسامة نتجاوز الحزن وبالصبر نتجاوز الهموم ،وبالصمت نتجاوز

الحماقات وبالكلمة الطيبة نتجاوز الكراهية ،تميز بما شئت لكن ال تتكبر أبدا.

اكتب بما شئت لكن ال تستفز أحدً ا وانتقد كما شئت لكن ال تطعن أحدً ا ،فروعة
اإلنسان ليست بما يملك بل بما يمنح ،ودعا كذلك سيدنا محمد صلى الله

عليه وسلم إلى عفة اللسان وطيب الكالم ،قال عليه الصالة والسالم “الكلمة

الطيبة صدقة” .وعلى المحبة نلتقي.

ذوي الخبرات الطويلة ،والقادرين على المسك بزمام العمل ولو كان عن بعُ د.

ولكن ما يجب أن يســـتوعبه أصحاب األعمـــال كذلك ،إن العمل عن بُعد ال يعني
أن الموظف مُ تاح  24ســـاعة ،فللعمل ساعات محددة ،ومن حق الموظف بعدها

أن يتفرغ لحياته الخاصة.

» ياسمينة :لنضع أقدامنا على عتبات المستقبل األكثر مرونة.
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“التأمينات” :رفع  10توصيات عاجلة الستدامة الصناديق التقاعدية
لـــلـــوفـــاء بــالــتــزامــاتــهــا الــمــالــيــة تـــجـــاه  95ألــــف مــواطــن

المنامة  -بنا

قالت الهيئة العامة للتأمين االجتماعي

مـــع الخبيـــر االكتـــواري تـــم التوصـــل

علـــى حقـــوق المتقاعدين واســـتدامة

إلـــى الحكومـــة؛ بهـــدف إجـــراء حزمة

إنها تولـــي األهمية القصـــوى؛ للحفاظ
التقاعديـــة

الصناديـــق

لصالـــح

المواطنين وأسرهم ،وأوضحت الهيئة
أن مجلـــس إدارة الهيئـــة اســـتعرض
تقريـــر الخبيـــر االكتـــواري بشـــأن

األوضـــاع المالية للصناديق التقاعدية
وفقا للبيانات المالية في  31ديســـمبر
 ،2018وبعـــد عقـــده لعـــدة اجتماعات

إلـــى  10توصيـــات عاجلـــة تـــم رفعهـــا
مـــن اإلصاحـــات ،وضمـــان اســـتدامة

الصناديـــق التقاعديـــة والتأمينيـــة
وقدرتهـــا علـــى الوفـــاء بالتزاماتهـــا

نفاد أصول صندوق
تقاعد القطاع العام
 2024و”الخاص”
في 2033

وأكـــدت

الهيئـــة

وفـــق

حرصهـــا

المســـؤوليات المناطـــة بهـــا حصـــول

المشـــتركين
ســـيحالون

الحالييـــن،

للتقاعـــد

والـــذي

بالمســـتقبل

علـــى كافـــة حقوقهـــم بعدالـــة وفـــق

القوانيـــن المعمـــول بهـــا مـــن خـــال

الماليـــة تجـــاه  95ألـــف مواطـــن ،ولمد

عمر الصناديق التقاعدية إلى  58سنة

نفـــاد أصـــول صنـــدوق تقاعـــد القطاع

الخبيـــر االكتواري إلى أنه من المتوقع

أصول صندوق تقاعد القطاع الخاص

حتـــى ســـنة  ،2086حيث أشـــار تقرير

في سنة .2033

العـــام المدني فـــي ســـنة  ،2024ونفاد

تنفيذ اإلصاحـــات العاجلة والازمة؛
لتحقيق اســـتدامة الصناديـــق لصالح
المتقاعدين.

الخميس  9يوليو  18 - 2020ذو القعدة  - 1441العدد 4286

ً
المدن”وفقا لمبدأ األولوية
قبول طلبات “تنمية
المنامة  -وزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني

عقبـــت وزارة األشـــغال وشـــؤون

مـــع الميزانيـــة المتاحـــة والمعتمـــدة

بخصوص الجلسة األخيرة لمجلس

دراســـة الحالـــة االجتماعيـــة لألســـرة

البلديـــات والتخطيـــط العمرانـــي
بلـــدي المنطقـــة الشـــمالية وتصريح

العضـــو البلـــدي عبـــدهللا القبيســـي
والتـــي تطـــرق فيهـــا إلـــى الميزانية
المخصصـــة لمشـــروع تنميـــة المدن

والقـــرى فـــي المحافظـــة الشـــمالية،

إضافـــة المنـــازل التـــي تعرضـــت
للحريـــق كحـــاالت عاجلـــة ،وفيمـــا

“^” تنشـــر “مالبســـات اجتمـــاع التأمينـــات” علـــى لســـان رئيـــس “الحـــر”

المنامة  -بنا

أفصـــح رئيـــس االتحاد الحـــر لنقابات

وأكـــد أن االتحـــاد الحـــر ليـــس ضـــد

تصويـــت  14عضـــوا فـــي مجلـــس

بحقوق العمال.

عمـــال البحريـــن يعقـــوب يوســـف عن

إدارة هيئـــة التأمينـــات االجتماعيـــة

بالموافقة على رفع نسبة االشتراكات

التأمينية من  % 18إلى .% 27

اإلصاحـــات ،لكنـــه ضـــد المســـاس

بالموافقـــة ،خـــال اجتمـــاع جـــرى

تداعيـــات أزمـــة فيـــروس كورونـــا،

العضـــو الوحيد الذي رفض التصويت
لمناقشـــة تقريـــر توصيـــات الخبيـــر

االكتـــواري الـــذي خلص إلـــى ضرورة

وقـــف الزيـــادة الســـنوية للمتقاعدين
كذلـــك .وعبـــر رئيـــس االتحـــاد الحـــر

يعقـــوب يوســـف عـــن رفضـــه للقـــرار

وأســـفه لموقـــف االتحـــاد العمالـــي
اآلخـــر الـــذي وقف مع مشـــروع زيادة

االســـتقطاع ،حيث صـــوت بالموافقة

دون أي نقاش ،بينما يظهرون للعمال
مواقـــف أخـــرى غيـــر التـــي تتخذ في

الغرف المغلقة ،مشيرا إلى أن االتحاد
الحـــر كان الصـــوت الوحيـــد الرافـــض

للمشروع ،من بين  15عضوا.

لكن يمكـــن تعديل ذلك بوضع ســـقف
للرواتـــب التـــي يجـــب أن تســـتمر لها

الزيادة السنوية.

بالجلســـة االعتياديـــة لمجلـــس بلـــدي

مـــن  117إلـــى  47منزال فـــي المحافظة

تصريـــح رئيـــس اللجنـــة الفنيـــة فـــي

مجلـــس بلدي الشـــمالية الســـيد عبدهللا

القبيسي تحت عنوان “البلديات تسقط

 70بيتا من مشروع الترميم للشمالية”..

أن يتـــم إدخـــال الطلبـــات المســـتوفية

للشـــروط فـــي عمليـــات التنفيذ بشـــكل

وأضـــاف أنـــه وبحســـب توصيـــات

التأمينات من العمال األجانب أســـوة

وباإلشـــارة إلى الموضوع المنشـــور في

إلـــى  ،% 27أي بنســـبة  ،% 9ولـــم

ألـــف عامل أجنبـــي يمكـــن أن يرفدوا

بالفعل باستام قوائم طلبات المجالس

المجالـــس أعمـــال ترميـــم وصيانـــة 65

الخبير االكتواري سيتم زيادة النسبة
يتـــم إيضـــاح كيف ســـيتم توزيع هذه

النســـبة على أصحاب العمل والعمال،
وقـــال إن هـــذه الزيـــادة تعتبـــر دعوة

التأمينـــات عـــن مقتـــرح خصـــم

الشعبية في المشاركة في صنع القرار.

بالمواطـــن ،الفتـــا إلـــى وجـــود 600

الصحـــف المحليـــة فـــإن الـــوزارة قامت

صنـــدوق التأمينـــات بميزانية ضخمة

لو تم إقرار خصم التأمينات منهم.

وقال إن الصنـــدوق يمكن أن يتحمل

ينتظرهـــا المتقاعـــد كل عـــام لتكـــون

عن المواطن واستبداله باألجنبي.

وقـــف الزيـــادة الســـنوية  % 3التـــي
ســـندا له في نهاية حياته ويســـتطيع
مـــن خالهـــا تأميـــن دخـــل يضمـــن له

وعبـــر عن رفضه فـــي التحفظ الثالث

حياة كريمة خصوصا في ظل ظروف

القطـــاع الخـــاص علـــى المواطنيـــن،

المواطنيـــن والمتقاعديـــن ،الســـيما

“كورونـــا” التي أثـــرت على حياة كافة

إلـــى العـــام  ،2033لكن لم يتـــم تقدير

تداعيات كوفيد  19على الصندوق.

المجتمعـــي وعرضـــه علـــى أصحـــاب

اعتبارهـــم الحلقـــة األضعـــف ،حيـــث

ضمـــن لهـــم المشـــروع اإلصاحـــي
لجالـــة الملـــك حقوقهـــم العماليـــة
والنقابيـــة كطـــرف ثالـــث رئيـــس عند

التفاوض.

البلديـــة لمشـــروع تنمية المـــدن والقرى
 ترميـــم وصيانـــة البيـــوت – حيـــثإن التقديـــم لهـــذا المشـــروع يتـــم عبـــر

المجالس البلدية المعنية بحصر المنازل
المســـتحقة تبعـــا للمعاييـــر المدرجة في
الدليـــل االسترشـــادي لمشـــروع تنميـــة

المدن والقرى وتحديد أولويات التنفيذ
بالنسبة للمجالس البلدية.

متواصـــل حيـــث يتـــم قبـــول الطلبـــات

تبعـــا لمعايير محددة وحســـب أولويات
وحسب ما هو مقرر من ميزانيات.

مـــن أنجح المشـــاريع البلدية التي تمس
حيـــث أنجـــزت الـــوزارة بالتعـــاون مـــع

منـــزال خال العـــام  2019في مناقصات

ضمـــن مشـــروع تنميـــة المـــدن والقـــرى

وفـــق اآلليـــة والمعاييـــر واالولويـــات
التـــي يتـــم رفعهـــا مـــن قبـــل المجالـــس

البلديـــة وتم انجـــاز  61منزال خال عام
جـــار تنفيـــذ
 2020وإضافـــة إلـــى ذلـــك
ٍ
أعمـــال ترميـــم وصيانـــة  50منزال ضمن

المشروع.

وقامـــت الوزارة بدراســـة هـــذه الطلبات

أمـــا بالنســـبة لمشـــروع عـــوازل األمطار

حيـــث تعتبـــر هـــذه المعاييـــر شـــرطا

المـــدن والقـــرى فقـــد تـــم إنجـــاز 150

ومـــدى اســـتيفائها لمعاييـــر المشـــروع
للقبول في المشـــروع فقـــد تم مخاطبة
المجالـــس بعـــدد الطلبـــات المقترحـــة

والـــذي ينـــدرج ضمـــن مشـــروع تنميـــة

طلبـــا للعـــام  2019موزعـــة علـــى جميع

محافظـــات المملكة ،وإنجـــاز  132طلبا

خال النصف األول من العام .2020

إطالق مخطط استثماري في االستزراع السمكي
المنامة  -وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني

أكـــد وكيـــل الزراعـــة والثـــروة
البحريـــة

بـــوزارة

األشـــغال

وشـــؤون البلديـــات والتخطيط

المنامة  -وزارة الداخلية

العمرانـــي نبيـــل أبـــو الفتـــح أن

الـــوزارة مســـتمرة فـــي تنفيـــذ

البحرين الوطني بقيادة ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس

الخطـــط التي وضعتها من أجل

مجلــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان بن حمــد آل خليفة

االرتقـــاء بالقطاعيـــن الزراعـــي

للتصــدي لجائحة كورونا ،مشــيدا بالتعــاون البناء بين المحافظة والجهات

والســـمكي.وأوضح أن الـــوزارة

الحكومية في تنفيذ توجيهات وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن

تعكـــف خـــال هـــذه الفتـــرة علـــى

وكيل الزراعة والثروة البحرية نبيل أبوالفتح

االســـتراتيجية لتنفيذ مشـــروعات

األراضي ضمن مخطط رأس حيان

عبــدهللا آل خليفــة والمتضمنــة وضع آليــة لتخفيف كثافــة العمالة الوافدة

التواصـــل والمتابعـــة ضمـــن الخطة

جـــاء ذلـــك خـــال تـــرؤس المحافـــظ

العقـــارات تمهيدا التخـــاذ اإلجراءات

الزراعـــي

عبـــر االتصـــال المرئي بحضـــور نائب

تحقيق التباعد االجتماعي خصوصا

في مساكنهم.

اجتمـــاع المجلـــس التنســـيقي الرابـــع
المحافـــظ العميـــد خالـــد الدوســـري
وأعضـــاء المجلـــس ممثلـــي الجهـــات

الحكوميـــة واألهالـــي وعـــدد مـــن

المســـؤولين بالمحافظـــة ،حيث اطلع
المجلس على اإلجراءات والخطوات
التـــي اتخذتهـــا المحافظـــة من خال

فريـــق العمـــل المكلف لحصر الســـكن

الجماعي المشترك ،كما تم بحث سبل
تعزيـــز دعـــم عمـــل الفريـــق الميداني

عبر توفير المعلومات المتعلقة بماك

خاصـــة

في المساكن المكتظة.

بعـــد ذلك ناقش المجلـــس الخطوات
التـــي اتخذتهـــا المحافظـــة بشـــأن

اعتمـــاد منظمـــة الصحـــة العالميـــة
لمنطقـــة عالـــي مدينـــة صحية ضمن
برنامـــج المـــدن الصحيـــة وذلـــك

تمهيـــدا العتماد المحافظة الشـــمالية
الصحية ،حيث تم اســـتعراض البنية

التحتية في عالي ومدى اســـتيعابها
لمشـــروع ضاحيـــة الرملـــي خصوصا

+973

38344464

بالقطاعيـــن

والســـمكي عبر فتح الشـــراكات مع

اإلداريـــة والقانونيـــة التـــي تضمـــن

عرض وطلب
38344464

المعتمـــدة والميزانيـــات المتاحـــة علـــى

حاجة المواطن البحريني بشكل مباشر

 %لصالـــح صنـــدوق العمـــل نيابة عن

أثنــى محافــظ الشــمالية علــي العصفــور علــى الجهــود التــي يبذلهــا فريــق

17580939

 47طلبـــا حســـب األولويـــة والمعاييـــر

واســـتغرب رئيـــس االتحـــاد صمـــت

المجلـــس التنســـيقي يســـتعرض منظومـــة اعتمـــاد عالـــي مدينـــة صحيـــة

+973

ومعايير التقديم للمشروع والتي بلغت

للمجالس البلديـــة التي تعبر عن اإلرادة

تصحيح أوضاع مساكن العمال غير النظامية في “الشمالية”

17111504

المنـــازل التـــي اســـتكملت اشـــتراطات

ويعـــد مشـــروع تنميـــة المـــدن والقـــرى

يـــد الـــوزارة ممـــدودة لتقديـــم الدعـــم

والتي استكملت االشتراطات وتتوافق

+973

الشـــمالية فـــإن الـــوزارة قـــد اعتمـــدت

منها ،و % 7تخصـــم من العامل ،علما

حاليـــا يتحمـــل صاحب العمـــل % 11

الشـــأن ،وفي مقدمتهـــم العمال وعدم

لزيـــادة االشـــتراكات التأمينيـــة فـــي

ويطالـــب برفـــع الميزانيـــة” ،وكذلـــك

هذه الزيادة.

التقاعـــد مـــع التأمينـــات ،لكـــن ليـــس

للحل.

يناقـــش تقليـــص طلبـــات تنميـــة المدن

مـــن أنـــه قـــد تـــم تقليـــص عـــدد المنازل

تقدموا للتقاعد على أمل اســـتمرارية

وذكـــر أنهـــم اليوم يرغبـــون حتى في

وتتضاعف المشكلة بصورة غير قابلة

الشـــمالية تحت عنـــوان “لدي الشـــمالية

التقاعـــد االختيـــاري للحكومـــة قـــد

ودعا يوسف إلى طرح القرار للنقاش

وحتـــى ال يتضـــرر الصندوقـــان

وبخصوص ما أشـــار له المجلس البلدي

يلي نص الرد كاما :باإلشـــارة إلى ما

ً
شـــريكا
إن المجالـــس البلديـــة تشـــكل

وأشـــار إلـــى التحفظ الثانـــي قائا إن

قبل إصاح الصنـــدوق العام للتقاعد،

على أساسها قبول الطلب.

أساســـيا مـــع األجهـــزة التنفيذيـــة وأن
ً

صريحة ألصحاب العمل باالســـتغناء

االتحـــاد الحـــر يقبـــل دمـــج صنـــدوق

المبنـــى وغيرهـــا من المعاييـــر التي يتم

التنفيـــذ بالنســـبة للمجالـــس البلديـــة

ولدينا تحفظ شديد على ثاثة بنود،

ظـــل ازديـــاد الغاء المعيشـــي وتزايد

المبنـــى ومـــرور  10ســـنوات على ملكية

مشـــيرا إلى أنه يتم اســـتقطاع % 18

أصحاب العمل.

وأكـــد أن ممثـــل االتحـــاد الحـــر كان

وعـــدم وجـــود مخالفـــات إنشـــائية فـــي

وأن آالف المتقاعديـــن ضمـــن برنامج

وقال :نحن نرفض أي مساس بحقوق

أولها المســـاس بالزيادة الســـنوية في

المنشأة ومن ثم صدور رخصة الترميم

توضح “شؤون البلديات ما يلي:

بأن تمكين هي من تدفع اســـتقطاع 1

ومكتسبات المتقاعدين والمشتركين

ودخلهـــا الشـــهري والتقريـــر الفنـــي عـــن

للمنطقة الشـــمالية في جلســـته األخيرة

نشـــر فـــي الصحـــف المحلية بمـــا يتعلق

االتحاد العام للنقابات وافق على زيادة االستقطاع

للمشـــروع ومنها اســـتيفاء اشـــتراطات

القطاع الخاص.

فيمـــا يتعلق بالصرف الصحي ،حيث

االستزراع الســـمكي يشكل محورا

والمخصصـــة لمشـــاريع االســـتزراع

السمكي.

وبيـــن أن إطـــاق البرنامج الوطني

المـــدن الصحية من خـــال التواصل

أوضـــح مديـــر إدارة الصرف الصحي

مـــع األهالـــي فـــي عالـــي ،وتشـــكيل

وأشـــار أبـــو الفتـــح إلـــى أن قطـــاع

لتدريـــب الكفـــاءات المحليـــة على

بـــوزارة األشـــغال وشـــؤون البلديات

اللجـــان بالشـــراكة مـــع المجتمـــع

والتخطيط العمراني شـــوقي منديل

المدنـــي ،وتحليـــل الوضـــع الصحـــي

مهمـــا فـــي جهـــود البحريـــن نحـــو

أن نســـبة توصيـــل الصـــرف الصحي

واالجتماعـــي ،وتنفيـــذ المشـــاريع

تحقيـــق أمـــن غذائـــي مســـتدام،

اتفاقية مع صندوق العمل “تمكين”

وانطاقـــا من هـــذا االهتمام عمدت

في عالي تتجاوز الـ .% 85

الداعمـــة للبرنامـــج ،باإلضافـــة إلـــى

وكالـــة الزراعـــة والثـــروة البحريـــة

وأشـــار المحافظ إلى المشـــاريع التي

التقييم المستمر.

تعكـــف المحافظـــة علـــى تنفيذهـــا

كمـــا تم بحـــث ســـبل المحافظة على

فـــي عالـــي ،وهـــي برنامـــج الرابـــح

صناعـــة الفخار وتطويـــر أفران حرق

األكبـــر من بيتـــك ،وتســـويق برنامج

المشغوالت الفخارية.

علـــى إطـــاق مخطـــط اســـتثماري

لمشـــروعات في مجال االســـتزراع
الســـمكي ،عبـــر تخصيـــص عدد من

االســـتزراع الســـمكي ،مـــن خـــال
والتـــي هدفـــت إلـــى دعـــم تدريـــب

 15بحرينيـــا فـــي مجـــال اســـتزراع

األســـماك المحليـــة داخـــل وخـــارج
مملكـــة البحريـــن ،كان أحد البرامج

الطموحة التي تخدم اســـتراتيجية
النهوض بالبقطاع.
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