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 ióØªdG  ∂∏ªdG  á`̀dÓ`̀L  OÉ``°``TCGh
 …òdG »îjQÉàdG »ª∏©dG RÉéfE’G Gò¡H
 á«ªdÉ©dG  áfÉμªdG  ï«°SôJ  »a  º¡°ùj
 áeó≤àªdG ∫hódG ø«H äGQÉeE’G ádhód
 ,AÉ`̀°`̀†`̀Ø`̀dG ´É`̀£`̀b »``a ó```̀FGQ õ`̀cô`̀ª`̀c
 á«ª∏©dG  QOGƒμdG  Oƒ¡L  ≈∏Y  É k«æãe
 Gòg  RÉ`̀é`̀fEG  »a  áHÉ°ûdG  á`̀«`̀JGQÉ`̀eE’G
 äGQÉeEÓd G kôîa ó©j …òdG ´hô°ûªdG
 á`̀«`̀eÓ`̀°`̀SE’Gh á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG ø``«``à``eC’Gh

.ájô°ûÑdG áeóN »a º¡°ùjh
 äGQÉeE’G  ádhód  ¬àdÓL  ≈æªJh
 ∫É`̀é`̀e »``̀a Ωó``̀≤``̀à``̀dGh ìÉ`̀é`̀ æ`̀ dG π``̀c

 .ä’ÉéªdG ôFÉ°Sh AÉ°†ØdG
 ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M å©Hh
 ∂∏e áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG
 ≈`̀dEG  áÄæ¡J  á«bôH  ,ió`̀Ø`̀ª`̀dG  OÓ`̀Ñ`̀dG
 óªëe  ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ¬«NCG
 ¢ù«FQ  ÖFÉf  Ωƒàμe  ∫BG  ó`̀°`̀TGQ  ø`̀H
 IóëàªdG  á«Hô©dG  äGQÉ```̀eE’G  á``̀dhO
 AGQRƒ``̀ dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  á≤«≤°ûdG
 É¡dÓN øe ¬àdÓL √CÉæg ,»HO ºcÉM
 áª¡e »a πeC’G QÉÑ°ùe ¥ÓWEG ìÉéæH
 Öcƒc ±É°ûμà°S’ á«îjQÉJ á«FÉ°†a

.ïjôªdG
 »a á`̀dÓ`̀é`̀dG Ö`̀MÉ`̀°`̀U OÉ``̀°``̀TCGh
 áMƒª£dG  Iƒ£îdG  √ò`̀¡`̀H  á«bôÑdG
 …òdG  ,ójóédG  »îjQÉàdG  RÉéfE’Gh
 ∫Éée  »`̀a  äGQÉ````̀e’G  á``̀ dhO  ¬à≤≤M
 íÑ°üàd  ,É¡FÉæHCG  óYGƒ°ùH  AÉ°†ØdG
 ô«Z GQÉÑ°ùe ™°†J á«HôY ádhO ∫hCG

 ,ôªMC’G ÖcƒμdG ±É°ûμà°S’ ∫ƒgCÉe
 ø«àeCÓd  GRÉéfEG  ∂dòc  πμ°ûj  …òdGh
 Iô«°ùªd É k©aOh ,á«eÓ°SE’Gh á«Hô©dG
 ,AÉ°†ØdG ∫Éée »a á«ªdÉ©dG áaô©ªdG
 ¬JÉ«æªJ  Ö`̀«`̀WCG  ø`̀Y  ¬àdÓL  É kHô©e
 øe ójõªdG  ≥«≤ëàH äGQÉeE’G  ádhód
 áaÉc »a RÉéfE’Gh IOÉjôdGh Qƒ£àdG

.áª«μëdG É¡JOÉ«b πX »a øjOÉ«ªdG
 ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M å©Hh
 áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  ø`̀H  ó`̀ª`̀M  ∂`̀∏`̀ª`̀dG
 áÄæ¡J  á«bôH  ,ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY
 ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ¬`̀«`̀NCG  ≈`̀ dEG
 ó¡Y  »dh  ¿É«¡f  ∫BG  ó`̀jGR  øH  óªëe
 äGƒ≤∏d ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf »ÑXƒHCG
 á«Hô©dG  äGQÉ``eE’G  ádhóH  áë∏°ùªdG
 ìÉéf  áÑ°SÉæªH  ,á≤«≤°ûdG  IóëàªdG
 QÉÑ°ùe) ¥Ó`̀WG  »a äGQÉ``̀eE’G  á`̀dhO

.ïjôªdG Öcƒc ±É°ûμà°S’ (πeC’G
 »a ió`̀Ø`̀ª`̀dG π`̀gÉ`̀©`̀dG Üô````̀YCGh
 √ƒª°ùd  ¬«fÉ¡J  Ö`̀«`̀WCG  ø`̀Y  ¬à«bôH
 »îjQÉàdG  ´hô°ûªdG  Gò`̀g  ìÉéæH
 É¡JGAÉØc  Oƒ¡éH  äGQÉ```̀e’G  á`̀dhó`̀d
 óFGôdG  RÉéfE’G  Gò¡H  G kó«°ûe ,áHÉ°ûdG
 Iô«°ùe  »a  ábQÉa  á£ëe  ó©j  …òdG
 ádhO á≤«≤°û∏d ájQÉ°†ëdG äGRÉéfE’G
 á«ª∏©dG  É¡àfÉμªd  G kõjõ©Jh äGQÉeE’G
 ø«ªdÉ©∏d  G kô``̀î``̀ ah  ,á`̀«`̀FÉ`̀°`̀†`̀Ø`̀dGh
 º¡°ùj  É`̀ª`̀Hh  ,»`̀eÓ`̀°`̀SE’Gh  »Hô©dG
 É k«æªàe  ,á«fÉ°ùfE’G  áeóN  »a  É°†jCG
 QGôªà°SG  äGQÉ```̀eE’G  á`̀dhó`̀d  ¬àdÓL

 πLCG øe QÉgOR’Gh ìÉéædGh Ωó≤àdG
.≥«≤°ûdG É¡Ñ©°T √ÉaQh ô«N

 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  å©Hh
 áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ô«eC’G
 ≈dEG  áÄæ¡J  á«bôH  ,AGQRƒ``̀ dG  ¢ù«FQ
 ï`̀«`̀°`̀û`̀dG ƒ`̀ª`̀ °`̀ù`̀ dG Ö``MÉ``°``U ¬``̀ «``̀NCG
 ¢ù«FQ  ¿É«¡f  ∫BG  ó``̀jGR  ø`̀H  áØ«∏N
 IóëàªdG  á«Hô©dG  äGQÉ```̀eE’G  á``̀dhO
 ádhO ìÉéf áÑ°SÉæªH ∂dPh ,á≤«≤°ûdG
 (πeC’G  QÉÑ°ùe) ¥ÓWEG  »a äGQÉeE’G

.ïjôªdG Öcƒc ±É°ûμà°S’
 ƒ`̀ª`̀ °`̀ù`̀ dG Ö``̀MÉ``̀ °``̀U Üô`````````̀YCGh
 ¬à«bôH  »a  AGQRƒ`̀dG  ¢ù«FQ  »μ∏ªdG
 Gò`̀¡`̀H √ƒ`̀ª`̀°`̀ù`̀d ¬`̀«`̀fÉ`̀¡`̀J Ö``̀«``̀WCG ø``̀Y
 óFGôdGh  ô«ÑμdG  »îjQÉàdG  RÉéfE’G
 …ò`̀ dG  ,á≤«≤°ûdG  äGQÉ````̀e’G  á`̀ dhó`̀ d
 äGQÉ`̀eE’G  á`̀dhO  ∫ÉØàMG  ™e  øeGõàj
 ≈∏Y  É¡eÉ«≤d  ø«°ùªîdG  iô`̀cò`̀dÉ`̀H
 ¿É£∏°S  ø`̀H  ó``̀jGR  ï«°ûdG  ƒª°S  ó`̀j
 Ωó≤àd  ,√Gô``̀ K  ¬`̀∏`̀dG  Ö«W  ¿É«¡f  ∫BG
 kAÉ`̀£`̀Y AÉ`̀©`̀ª`̀L á`̀«`̀fÉ`̀°`̀ù`̀fEÓ`̀d ∂``dò``H
 Ωó≤àdG  ƒëf  É¡Jô«°ùe  Ωóîj  GójóL
 ¬∏ãªJ Ée ≈dEG √ƒª°S G kô«°ûe ,AÉªædGh
 øe IóFGôdG ájQÉ°†ëdG Iƒ£îdG √òg
 ø«ªdÉ©∏d ô«Ñc RGõàYGh ôîa Qó°üe
 √ƒª°S  É k«æªàe  ,»eÓ°SE’Gh  »Hô©dG

 ≥«≤°ûdG  É¡Ñ©°Th  äGQÉ```̀eE’G  á`̀dhó`̀d
 ≥«≤ëJh  ìÉ`̀é`̀æ`̀dGh  Ωó`̀≤`̀à`̀dG  ΩGhO
 áaô°ûªdG  äGRÉ``̀é``̀fE’G  ø`̀e  ó`̀jõ`̀ª`̀dG

.É k«ªdÉY
 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  å©Hh  
 áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ô«eC’G
 ≈dEG  áÄæ¡J  á«bôH  ,AGQRƒ``̀ dG  ¢ù«FQ
 óªëe  ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ¬«NCG
 ¢ù«FQ  ÖFÉf  Ωƒàμe  ∫BG  ó`̀°`̀TGQ  ø`̀H
 IóëàªdG  á«Hô©dG  äGQÉ```̀eE’G  á``̀dhO
 IQÉeEG  ºcÉM AGQRƒdG  ¢ù∏ée ¢ù«FQ
 á`̀dhO  ìÉ`̀é`̀f  áÑ°SÉæªH  ∂``̀dPh  ,»``̀HO
 (πeC’G  QÉÑ°ùe) ¥ÓWG »a äGQÉeE’G
 É¡æª°V  ,ïjôªdG  Öcƒc  ±É°ûμà°S’
 ¬«fÉ¡J ¢üdÉN AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S
 …QÉ°†ëdG  RÉ`̀é`̀fE’G  Gò`̀¡`̀H  √ƒª°ùd
 ¬à≤≤M  …ò```̀ dG  Ωó`̀≤`̀à`̀ª`̀dG  »`̀ª`̀∏`̀©`̀dGh
 ,É¡FÉæHCG  óYGƒ°ùH  á≤«≤°ûdG  äGQÉeE’G
 ádhód  óFGôdG  QhódÉH  √ƒª°S  G kó«°ûe
 ájô°ûÑdG  áaô©ªdG  óaQ  »a  äGQÉ`̀eE’G
 ,äÉjƒà°ùªdG  á`̀aÉ`̀c  ≈∏Y  É¡eó≤Jh
 ßØëj  ¿CG  π`̀Lh  õY  ≈dƒªdG  kÓFÉ°S
 áë°üdG  Qƒ`̀aƒ`̀ª`̀H  ¬©àªjh  √ƒª°S
 á``dhó``d  ≥`̀≤`̀ë`̀j  ¿CGh  IOÉ``̀©``̀°``̀ù``̀dGh
 G kójõe  ≥«≤°ûdG  É¡Ñ©°Th  äGQÉ``̀eE’G

.»bôdGh Ωó≤àdG øe

 ƒ`̀ª`̀°`̀ù`̀dG Ö`̀MÉ`̀ °`̀U å`̀©`̀ H É`̀ª`̀c 
 ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ô«eC’G  »μ∏ªdG
 áÄæ¡J  á«bôH  AGQRƒ`̀dG  ¢ù«FQ  áØ«∏N
 ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ¬`̀«`̀NCG  ≈`̀ dEG
 ó¡Y  »dh  ¿É«¡f  ∫BG  ó`̀jGR  øH  óªëe
 äGƒ≤∏d ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf »ÑXƒHCG
 á«Hô©dG  äGQÉ``eE’G  ádhóH  áë∏°ùªdG
 √ƒª°S  ô`̀Ñ`̀Y  ,á`̀≤`̀«`̀≤`̀°`̀û`̀dG  Ió`̀ë`̀à`̀ª`̀dG
 √ƒª°ùd  ¬`̀«`̀fÉ`̀¡`̀J  ¥OÉ``°``U  ø``Y  É`̀¡`̀«`̀a
 »a  äGQÉ``eE’G  á`̀dhO  ìÉéf  áÑ°SÉæªH
 ±É°ûμà°S’  (π`̀eC’G  QÉÑ°ùe)  ¥ÓWG
 √ƒª°S  G kó`̀«`̀°`̀û`̀e  ,ï``jô``ª``dG  Ö``cƒ``c
 É¡≤≤ëJ  »àdG  á«dGƒàªdG  äÉMÉéædÉH
 ä’ÉéªdG  ™«ªL  »a  äGQÉeE’G  ádhO
 »àdG  á«æ≤àdGh  á«ª∏©dG  Éª«°S  ’h
 Qƒ£àdGh  Ωó≤àdG  iƒà°ùe  ¢ùμ©J
 √ó¡°ûJ  …ò`̀dG  …QÉ°†ëdG  õéæªdGh
 Qó°üe πμ°ûj …òdG ,á≤«≤°ûdG ádhódG
 ,É`̀ k«`̀eÓ`̀°`̀SEGh  É`̀ k«`̀Hô`̀Y  RGõ``à``YGh  ôîa
 π`̀Lh õ``Y ≈`̀ dƒ`̀ª`̀dG √ƒ`̀ª`̀°`̀S kÓ`̀FÉ`̀°`̀S
 ôaGƒH  ¬©àªjh  √ƒª°S  ßØëj  ¿CG
 ≈∏Y  ºjój  ¿CGh  IOÉ©°ùdGh  áë°üdG
 √ó¡°ûj  Ée  ≥«≤°ûdG  äGQÉ`̀eE’G  Ö©°T
 ¬JOÉ«b  πX  »a  QÉ``gORGh  Qƒ£J  øe

.áª«μëdG
 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  å©Hh

 áØ«∏N  ∫BG  óªM  ø`̀H  ¿Éª∏°S  ô`̀«`̀eC’G
 ≈`̀∏`̀YC’G ó`̀FÉ`̀≤`̀ dG Ö`̀FÉ`̀f ó`̀¡`̀©`̀dG »``̀dh
 ¢ù∏ée  ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀d  ∫hC’G  Ö``FÉ``æ``dG
 ÖMÉ°U  ≈dEG  áÄæ¡J  á«bôH  ,AGQRƒ`̀dG
 ∫BG  ó`̀jGR  øH  áØ«∏N  ï«°ûdG  ƒª°ùdG
 á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO ¢ù«FQ ¿É«¡f
 É¡«a √ƒª°S ÜôYCG ,á≤«≤°ûdG IóëàªdG
 ádhO  ìÉéæH  á°üdÉîdG  ¬«fÉ¡J  øY
 (πeC’G  QÉÑ°ùe) ¥ÓWEG  »a äGQÉeE’G
 »FÉ°†ØdG  Éª«°TÉ¨«fÉJ  õ`̀cô`̀e  ø`̀e
 á«FÉ°†a  áª¡e  ∫hCG  »a  ,¿ÉHÉ«dG  »a
 Öcƒc ±É°ûμà°S’ á«eÓ°SEGh á«HôY

.ïjôªdG
 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U OÉ°TCGh 
 ≈`̀∏`̀YC’G ó`̀FÉ`̀≤`̀ dG Ö`̀FÉ`̀f ó`̀¡`̀©`̀dG »``̀dh
 ¢ù∏ée  ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀d  ∫hC’G  Ö``FÉ``æ``dG
 »ª∏©dG  RÉ```̀é```̀fE’G  Gò``¡``H  AGQRƒ``````̀dG
 ï«°SôJ  »a  º¡°ùj  …ò`̀dG  »îjQÉàdG
 äGQÉ``̀eE’G  á`̀dhó`̀d  á«ªdÉ©dG  áfÉμªdG
 ó`̀FGQ  õcôªc  áeó≤àªdG  ∫hó``̀dG  ø«H
 ≈∏Y √ƒª°S É k«æãe ,AÉ°†ØdG ´É£b »a
 á«JGQÉeE’G  á«ª∏©dG  QOGƒμdG  Oƒ¡L
 ,´hô°ûªdG  Gò`̀g  RÉ`̀é`̀fEG  »a  áHÉ°ûdG
 ø«àeC’Gh  äGQÉeEÓd  G kôîa  ó©j  …òdG
 »a  º¡°ùjh  á`̀«`̀eÓ`̀°`̀SE’Gh  á«Hô©dG

.ájô°ûÑdG áeóN

 äGQÉeE’G ádhód √ƒª°S ≈æªJh 
 ∫É`̀é`̀e »``̀a Ωó``̀≤``̀à``̀dGh ìÉ`̀é`̀ æ`̀ dG π``̀c

.ä’ÉéªdG ôFÉ°Sh AÉ°†ØdG
 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  å©Hh
 »dh áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G
 ÖFÉædG  ≈`̀∏`̀YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG
 ,AGQRƒ```̀ dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G
 ÖMÉ°U  ¬`̀ «`̀NCG  ≈```dEG  áÄæ¡J  á`̀«`̀bô`̀H
 ∫BG  ó°TGQ  øH  óªëe  ï«°ûdG  ƒª°ùdG
 äGQÉ`̀eE’G  ádhO  ¢ù«FQ  ÖFÉf  Ωƒàμe
 ¢ù«FQ  á≤«≤°ûdG  IóëàªdG  á«Hô©dG
 √CÉæg  ,»`̀HO  ºcÉM  AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée
 QÉÑ°ùe ¥ÓWEG ìÉéæH É¡dÓN √ƒª°S
 á«îjQÉJ  á«FÉ°†a  áª¡e  »`̀a  π``̀eC’G

.ïjôªdG Öcƒc ±É°ûμà°S’
 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U OÉ°TCGh 
 ≈`̀∏`̀YC’G ó`̀FÉ`̀≤`̀ dG Ö`̀FÉ`̀f ó`̀¡`̀©`̀dG »``̀dh
 ¢ù∏ée  ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀d  ∫hC’G  Ö``FÉ``æ``dG
 ,»îjQÉàdG  RÉ`̀é`̀fE’G  Gò¡H  AGQRƒ``̀dG
 ,¬à≤≤M  »àdG  á«JGQÉeE’G  QOGƒμdÉHh
 ø«àeCÓd GRÉéfEG ∂dòc πμ°ûj Ée ƒgh

.á«eÓ°SE’Gh á«Hô©dG
 Ö`̀«`̀WCG ø``̀Y √ƒ`̀ª`̀°`̀S Üô`````̀YCGh 
 ≥«≤ëàH  äGQÉ```̀eE’G  á`̀dhó`̀d  ¬JÉ«æªJ
 IOÉ```̀jô```̀dGh Qƒ``̀£``̀à``̀dG ø``̀ e ó``̀jõ``̀ª``̀dG
 πX »a øjOÉ«ªdG áaÉc »a RÉéfE’Gh

.áª«μëdG É¡JOÉ«b

 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  å©Hh

 »dh áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G

 ÖFÉædG  ≈`̀∏`̀YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG

 ,AGQRƒ```̀ dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G

 ÖMÉ°U  ¬`̀ «`̀NCG  ≈```dEG  áÄæ¡J  á`̀«`̀bô`̀H

 ∫BG  ó`̀ jGR  ø`̀H  óªëe  ï«°ûdG  ƒª°ùdG

 óFÉ≤dG ÖFÉf »ÑXƒHCG ó¡Y »dh ¿É«¡f

 á`̀dhó`̀H  áë∏°ùªdG  äGƒ`̀≤`̀∏`̀d  ≈`̀ ∏`̀ YC’G

 ,á≤«≤°ûdG IóëàªdG á«Hô©dG äGQÉeE’G

 »a  äGQÉ``eE’G  á`̀dhO  ìÉéf  áÑ°SÉæªH

 ±É°ûμà°S’  (π`̀eC’G  QÉÑ°ùe)  ¥ÓWG

.ïjôªdG Öcƒc

 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U OÉ°TCGh 

 ≈`̀∏`̀YC’G ó`̀FÉ`̀≤`̀ dG Ö`̀FÉ`̀f ó`̀¡`̀©`̀dG »``̀dh

 ¢ù∏ée  ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀d  ∫hC’G  Ö``FÉ``æ``dG

 »îjQÉàdG  RÉ`̀é`̀fE’G  Gò`̀¡`̀H  AGQRƒ```̀dG

 AÉæHCG  óYGƒ°ùH  ≥≤ëJ  …ò`̀dG  óFGôdG

 ï«°SôJ  »``̀a  √QhOh  ,äGQÉ````````eE’G

 ádhód  á«FÉ°†ØdGh  á«ª∏©dG  áfÉμªdG

 G kôîa  ó©j  Éªe  ,á≤«≤°ûdG  äGQÉ``̀eE’G

 ,»``̀eÓ``̀°``̀SE’Gh »`̀Hô`̀©`̀ dG ø`̀«`̀ª`̀dÉ`̀©`̀∏`̀d

 äGQÉ````̀eE’G á``dhó``d √ƒ`̀ª`̀°`̀S É`̀ k«`̀æ`̀ª`̀à`̀e

 QÉgOR’Gh ìÉéædGh Ωó≤àdG QGôªà°SG

 .≥«≤°ûdG É¡Ñ©°T √ÉaQh ô«N πLCG øe

¥Ó``WEG ìÉ``éæH äGQÉ```eE’G IOÉ``b ¿ƒ``Äæ`¡`j ó``¡©dG »``dhh AGQRƒ``dG ¢``ù«FQh ∂``∏ªdG
ï``jôªdG Ö``cƒc ±É``°ûμà°S’ á«eÓ``°SEGh á``«HôY á«FÉ``°†a á``ª¡e ∫hCÉc zπ``eC’G QÉÑ``°ùe{

.∂∏ªdG ádÓL |.ójGR øH áØ«∏N ï«°ûdG | .AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S |.ó°TGQ øH óªëe ï«°ûdG | .ó¡©dG »dh ƒª°S |ójGR øH óªëe ï«°ûdG |

 πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M å©H
 øH áØ«∏N ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¬«NCG ≈dEG áÄæ¡J á«bôH ,ióØªdG OÓÑdG
 ÜôYCG ,á≤«≤°ûdG IóëàªdG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO ¢ù«FQ ¿É«¡f ∫BG  ójGR
 ¥Ó`̀WEG  »a  äGQÉ``̀eE’G  á`̀dhO  ìÉéæH  á°üdÉîdG  ¬«fÉ¡J  øY  É¡«a  ¬àdÓL
 ∫hCG  »a  ,¿ÉHÉ«dG  »a  »FÉ°†ØdG  Éª«°TÉ¨«fÉJ  õcôe  øe  (π`̀eC’G  QÉÑ°ùe)

.ïjôªdG Öcƒc ±É°ûμà°S’ á«eÓ°SEGh á«HôY á«FÉ°†a áª¡e

»æWƒdG Ωƒ«dG iôcòH Éμ«é∏H ∂∏e Åæ¡j πgÉ©dG
 ∂∏ªdG ádÓL ≈dEG áÄæ¡J á«bôH ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M å©H
 ¬JÉ«æªJh ¬«fÉ¡J Ö«WCG øY É¡«a ¬àdÓL ÜôYCG ,√OÓÑd »æWƒdG Ωƒ«dG iôcP áÑ°SÉæªH ∂dPh Éμ«é∏H áμ∏ªe ∂∏e Ö«∏«a

.QÉgOR’Gh Ωó≤àdG øe ójõªdÉH á≤jó°üdG Éμ«é∏H áμ∏ªe Ö©°ûdh IOÉ©°ùdGh áë°üdG QƒaƒªH ¬d
 Qƒ£J øe √ó¡°ûJ Éeh ø«≤jó°üdG ø«Ñ©°ûdGh øjó∏ÑdG ø«H §HôJ »àdG áÑ«£dG äÉbÓ©dG ≥ª©H ¬àdÓL G kó«°ûe 

.ƒªfh

 ∫ÓN â∏ªY É¡fG áë°üdG IQGRh âë°VhCG
 ÜÉ©«à°SGh  ∞«XƒJ  ≈∏Y  ø««°VÉªdG  ø«eÉ©dG
 äÉÑ∏£àe  Gƒ`̀ª`̀JG  ø`̀jò`̀dG  ø«éjôîdG  ™«ªL
 hCG  á«ë°üdG  äÉ°UÉ°üàNÓd  »Hô©dG  ¢ù∏éªdG
 á«ë°üdG  äÉ°UÉ°üàNÓd  …Oƒ©°ùdG  ¢ù∏éªdG
 IQGRƒdG  âeõàdG  å«M äÉ°ü°üîàdG  ∞∏àîªH
 ¢ù∏ée  øY  IQOÉ°üdG  á«eÉ°ùdG  äÉ¡«LƒàdÉH
 ÜÉ©«à°SG  ájƒdhCG  ≈∏Y  ócƒJ  »àdGh  AGQRƒ`̀dG
 QOGƒ`̀μ`̀dG  ºYód  á«Ø«XƒdG  ôZGƒ°ûdG  ô«aƒJh
 ∫Ó`̀N ø``̀e äÉ`̀°`̀ü`̀°`̀ü`̀î`̀à`̀dG ≈`̀à`̀°`̀û`̀H á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG
 óbh  .ÖjQóàdG  øY  ∞«XƒàdG  π°üa  èeÉfôH
 ∫ÓN  º¡Ø«XƒJ  º`̀J  ø`̀jò`̀dG  Oó`̀Y  »dÉªLEG  ≠∏H

.ÉÑ«ÑW 98 á≤HÉ°ùdG IôàØdG
 »æjôëÑdG Ö«Ñ£dG ¿CG IQGRƒdG äócCG Éªc
 ìôW  óæY  π`̀ °`̀†`̀aC’Gh  ∫hC’G  QÉ`̀«`̀î`̀dG  ôÑà©j
 ò«ØæàH IQGRƒdG  âeÉb PEG  ,á«ÑjQóàdG  ôZGƒ°ûdG

 Ö°ùfCG ô«aƒàH ≥∏©àj Éª«a áeƒμëdG äÉ¡LƒJ
 øª°†J  »àdG  á«ÑjQóàdG  §£îdGh  è`̀eGô`̀Ñ`̀dG
 ≈dEG ΩÉª°†f’G ¢Uôa ≈∏Y ø«éjôîdG ∫ƒ°üM
 áë°üdG  IQGRƒH  áMÉàªdG  á«ÑjQóàdG  ôZGƒ°ûdG
 á«ÑjQóàdG  äÉÑ∏£àªdG  ∫Éªμà°SG  ó©H  ∂``dPh
 »a É¡H  ∫ƒª©ªdGh Ióªà©ªdG  äGAGôLEÓd  É≤ah
 äÉ°UÉ°üàN’G  ¢ùdÉée  πÑb  øe  ¿CÉ°ûdG  Gòg

.√ÓYCG É¡«dEG QÉ°ûªdG á«ë°üdG
 ºJ  øªd  »∏μdG  Oó`̀©`̀dG  ¿CG  ≈``̀dEG  äQÉ`̀ °`̀ TCGh
 417 ≠`̀∏`̀H ó`̀b è`̀eÉ`̀fô`̀Ñ`̀dG Aó``̀H ó`̀æ`̀e º`̀¡`̀Ñ`̀jQó`̀J
 ábÉ£dÉH  á`̀fQÉ`̀≤`̀e  ô«Ñc  Oó``̀Y  ƒ``̀gh  ,É`̀ kHQó`̀à`̀e
 á«ë°üdG õcGôªdGh äÉ«Ø°ûà°ùª∏d á«HÉ©«à°S’G

.IQGRƒdÉH
 ôNBG  èeÉfôH  ô«aƒJ  ≈∏Y  πª©dG  ºJ  Éªc
 áë°ü∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  ÖfÉL  øe  á«°UƒàH
 »Hô©dG è«∏îdG á©eÉLh ø«μªJ ™e ¿hÉ©àdÉHh

 QÉ«àNG »ÑjQóàdG èeÉfôÑdG Gòg ∫ÓN øe ºJh
 ºàjh ,ø«eÉY ióe ≈∏Y ¬H ¥ÉëàdÓd É kÑ«ÑW 80

.ΩÉY πc »a É kÑ«ÑW 40 ÖjQóJ
 πc ¢UôëJ É¡fG  ≈`̀dEG  IQGRƒ``dG  äQÉ`̀°`̀TCGh
 AÉÑWC’G  ™e  ôªà°ùªdG  π°UGƒàdG  ≈∏Y ¢UôëdG
 äGóéà°ùªdG  ∞∏àîªH  º¡àWÉMGh  ø«éjôîdG
 øe  º¡FÉª°SG  ΩÓà°SG  ºàj  å«M  ,äGQƒ£àdGh
 øe  ócCÉàdG  ó©H  ∂`̀ dPh  ÖjQóàdG  ¿hDƒ`̀°`̀T  πÑb
 äÉfÉμe’G Ö°ùëH áMÉàªdG á«ÑjQóàdG ôZGƒ°ûdG
 äÉ`̀fÉ`̀ë`̀à`̀e’G º`̀gRÉ`̀«`̀à`̀LG ó`̀©`̀ Hh ,á`̀MÉ`̀à`̀ª`̀ dG
 ¿Éª°†d  ø«éjôî∏d  iôéJ  »àdG  äÓHÉ≤ªdGh
 º¡eó≤J  ájQGôªà°SGh  Ωó≤ªdG  ÖjQóàdG  IOƒL

.áØ∏àîªdG äÉ°UÉ°üàN’G »a ºgQƒ£Jh
 ¿CÉH Oó°üdG Gòg »a áë°üdG IQGRh ó«ØJh
 É¡££N  ò«ØæJ  »a  á«°VÉe  ∫Gõ`̀J  ’  IQGRƒ``̀ dG
 AÉÑWC’G øe ø«éjôîdÉH ΩÉªàg’G ≈dEG á«eGôdG

 áªFÉ≤dG  äÉjóëàdG  øe  ºZôdÉH  ø««æjôëÑdG
 ájRGôàM’G  äGAGôLE’ÉH  á≤∏©àªdG  ±hô¶dGh
 ¢Shô«a áëFÉéd …ó°üà∏d á«FÉbƒdG ô«HGóàdGh
 »a  √QÉ°ûàfG  øe  óëdGh  19  ó«aƒc  É`̀fhQƒ`̀c
 ,»YÉªàL’G  óYÉÑàdG  ≥«≤ëàH  ΩGõ`̀à`̀d’G  π`̀X
 áaÉc  á∏°UGƒe  ≈∏Y  á°üjôM  IQGRƒ``̀dG  ¿G  PEG
 ÖjQóàdG  ¢Uôa  ô«aƒJh  èeGôÑdGh  §£îdG
 ≈∏Y  ∂dòc  º¡dƒ°üMh  ø««æjôëÑdG  AÉÑWCÓd
 á«eÉ°ùdG  äÉ¡«Lƒà∏d  Gò«ØæJ  ÖjQóàdG  ájƒdhCG
 AÉÑWC’ÉH  áeƒμëdG  ΩÉªàgG  ióe  ¢ùμ©J  »àdG
 ºgOƒ¡Lh  º¡JGAÉ£Y  ôjó≤Jh  ø««æjôëÑdG
 IÉYGôeh »dÉ¨dG øWƒdG Gòg áeóîd á°Sƒª∏ªdG
 äÉjƒà°ùªdG  ≈`̀∏`̀YCG  Ö°ùëH  º¡∏«gCÉJ  ¿Éª°V
 ¢ùμ©j  ÉªH  ∂dPh  É k«ªdÉY  Ióªà©ªdG  èeGôÑdGh
 á«ë°üdG  äÉeóîdG  iƒà°ùe  IAÉ`̀Ø`̀ch  IOƒ`̀L

.øjôëÑdG áμ∏ªªH ™«ªé∏d áeó≤ªdG

á«ÑjQóàdG ôZGƒ°ûdG ìôW óæY π°†aC’Gh ∫hC’G QÉ«îdG »æjôëÑdG Ö«Ñ£dG :áë°üdG

 ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ídÉ°üdG  ídÉ°U  øH  »∏Y  å©H
 ¢ù«FQ ºfÉ¨dG »∏Y ¥hRôe ≈dEG áÄæ¡J á«bôH iQƒ°ûdG
 øe  Üô`̀YCG  ,á≤«≤°ûdG  âjƒμdG  ádhóH  á`̀eC’G  ¢ù∏ée
 äÉμjôÑàdG  ¥OÉ`̀°`̀Uh  »fÉ¡àdG  ¢üdÉN  ø`̀Y  É¡dÓN
 âjôLCG  »àdG  á«MGôédG  á«∏ª©dG  ìÉéf  áÑ°SÉæªH
 ôHÉédG  ó`̀ª`̀MC’G  ìÉÑ°U  ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°üd
 ≈dƒªdG kÓFÉ°S ,á≤«≤°ûdG âjƒμdG ádhO ô«eCG ìÉÑ°üdG
 ¬©àªjh ΩÉàdG AÉØ°ûdÉH √ƒª°S ≈∏Y øªj ¿CG πLh õY
 √ó¡Y  á∏°UGƒªd  ,á«aÉ©dG  ΩÉªJh  áë°üdG  QƒaƒªH
 á«ªæàdGh  AÉ£©dGh  ô«îdG  Iô«°ùe  IOÉ«b  »a  ôgGõdG

 ádhO  ≈∏Y  ºjój  ¿CGh  ,á≤«≤°ûdG  âjƒμdG  á`̀dhO  »a
 QGô≤à°S’Gh  øeC’G  áª©f  ≥«≤°ûdG  É¡Ñ©°Th  âjƒμdG

.¿ÉeC’Gh
 ôHÉL  ôeÉK  ï«°ûdG  ≈`̀dEG  áÄæ¡J  á«bôH  å©H  Éªc
 iód  á≤«≤°ûdG  âjƒμdG  ádhO  ô«Ø°S  ìÉÑ°üdG  óªMC’G
 ¬d »fÉ¡àdG ¢üdÉîH É¡dÓN øe Ωó≤J ,øjôëÑdG áμ∏ªe
 á«∏ª©dG  ìÉéf  áÑ°SÉæªH  ≥«≤°ûdG  »àjƒμdG  Ö©°û∏dh
 ,âjƒμdG  ádhO  ô«eCG  ƒª°ùd  âjôLCG  »àdG  á«MGôédG
 ¬©àªjh  √ƒª°S  ßØëj  ¿CG  πLh  õY  ≈dƒªdG  É k«YGO

.á«aÉ©dGh áë°üdG QƒaƒªH

 âjƒμdG ô«eCG ƒª``°ùd á«MGôédG á«∏ª©dG ìÉéæH Åæ¡jh ..

 zπeC’G QÉÑ°ùe{ ¥ÓWEG ìÉéæH äGQÉeEÓd ∑QÉ nÑ oj iQƒ``°ûdG ¢ù«FQ

 øH  ô`̀°`̀UÉ`̀f  ï«°ûdG  ƒª°S  ™``̀aQ
 ∂∏ªdG  ádÓL  πãªe  áØ«∏N  ∫BG  óªM
 ÜÉÑ°ûdG ¿hDƒ°Th á«fÉ°ùfE’G ∫ÉªYCÓd
 ¢ù«FQ  »`̀æ`̀Wƒ`̀dG  ø```̀eC’G  QÉ°ûà°ùe
 á°VÉjôdGh ÜÉÑ°û∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG
 ≈`̀dEG  äÉμjôÑàdGh  »fÉ¡àdG  ¢üdÉN
 øH  áØ«∏N  ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 äGQÉeE’G ádhO ¢ù«FQ ¿É«¡f ∫BG ójGR
 áÑ°SÉæªH ,á≤«≤°ûdG IóëàªdG á«Hô©dG
 ¥Ó``WEG »`̀a äGQÉ````̀eE’G á``̀dhO ìÉ`̀é`̀f
 Éª«°TÉ¨«fÉJ õcôe øe (πeC’G QÉÑ°ùe)
 ∫hCG  »``a  ,¿É``HÉ``«``dG  »``a  »`̀FÉ`̀°`̀†`̀Ø`̀dG
 á`̀«`̀eÓ`̀°`̀SEGh  á`̀«`̀Hô`̀Y  á«FÉ°†a  áª¡e

.ïjôªdG Öcƒc ±É°ûμà°S’
 ô°UÉf  ï«°ûdG  ƒª°S  CÉ`̀æ`̀g  Éªc
 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ,áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH
 Ωƒàμe  ∫BG  ó°TGQ  øH  óªëe  ï«°ûdG
 á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO ¢ù«FQ ÖFÉf

 ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  á≤«≤°ûdG  IóëàªdG
 ƒª°ùdG ÖMÉ°Uh »HO ºcÉM AGQRƒdG
 »dh ¿É«¡f ∫BG ójGR øH óªëe ï«°ûdG
 ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  »ÑXƒHCG  ó¡Y
 äGQÉ`̀eE’G  ádhóH  áë∏°ùªdG  äGƒ≤∏d
 ƒª°Sh  ,á≤«≤°ûdG  IóëàªdG  á«Hô©dG
 ó°TGQ  øH  óªëe  øH  ¿GóªM  ï«°ûdG
 GócDƒe  ,»`̀HO  ó¡Y  »`̀dh  ,Ωƒàμe  ∫BG
 »ª∏©dG  RÉ``̀é``̀fE’G  Gò``̀g  ¿CG  √ƒ`̀ª`̀°`̀S
 áfÉμªdG ï«°SôJ »a º¡°ùj »îjQÉàdG
 á«Hô©dG  äGQÉ```eE’G  ádhód  á«ªdÉ©dG

.á≤«≤°ûdG IóëàªdG
 øH  ô°UÉf  ï«°ûdG  ƒª°S  ∫É`̀ bh
 RÉ`̀é`̀fE’G  ôÑà©j{  :áØ«∏N  ∫BG  óªM
 äGQÉ````e’G á``dhó``d ô`̀«`̀Ñ`̀μ`̀dG »`̀ª`̀∏`̀©`̀dG
 áHÉãªH  á≤«≤°ûdG  IóëàªdG  á«Hô©dG
 á«ª∏©dG  QOGƒμdG  Oƒ¡L  ≈∏Y  ó«cCÉJ
 Gòg  RÉ`̀é`̀fEG  »a  áHÉ°ûdG  á`̀«`̀JGQÉ`̀eE’G

 ádhód  G kôîa  ôÑà©j  …òdG  ´hô°ûªdG
 ø«àeC’Gh IóëàªdG á«Hô©dG äGQÉeE’G

.zá«eÓ°SE’Gh á«Hô©dG
 øH  ô°UÉf  ï«°ûdG  ƒª°S  QÉ°TCGh
 É©«ªL  Éæd  ≥`̀ë`̀j{  áØ«∏N  ∫BG  óªM

 äGQÉ`̀e’G  ádhO  ¬àeób  ÉªH  ôîØf  ¿CG
 ô«Ñc  Ωó`̀≤`̀J  ø`̀e  IóëàªdG  á«Hô©dG
 √ò`̀gh  AÉ°†ØdG  Ωƒ`̀∏`̀Y  ä’É`̀é`̀e  »`̀a
 Üô©∏d  ôîa  »g  ΩÉ¶©dG  äGRÉéfE’G
 √QÉÑàYÉH  É©ªL  á«eÓ°SE’G  á``eC’Gh
 á`̀«`̀JGQÉ`̀eEG  á«HÉÑ°T  ó`̀YGƒ`̀°`̀ù`̀H  ó«°T
 Üô`̀©`̀dGh  äGQÉ````e’G  º`̀°`̀SG  πé°ùjh
 ï``jQÉ``J »```a á``̀«``̀eÓ``̀°``̀SE’G á``````̀eC’Gh
 ïjôªdG  á°UÉNh  AÉ°†ØdG  ±É°ûàcG

..zπe’G QÉÑ°ùe ôÑY
 ô°UÉf  ï«°ûdG  ƒª°S  ±É`̀°`̀VCGh
 äÉjóëàdG ºZQ{ :áØ«∏N ∫BG  óªM øH
 »a  º`̀dÉ`̀©`̀dG  É¡H  ôªj  »`̀à`̀dG  Iô«ÑμdG
 äGQÉe’G ádhO ¿CG ’EG á«dÉëdG IôàØdG
 ΩÉªàgG  π°†ØHh  IóëàªdG  á«Hô©dG
 øH  áØ«∏N  ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 ƒª°ùdG  Ö`̀MÉ`̀°`̀Uh  ¿É«¡f  ∫BG  ó``̀jGR
 Ωƒàμe  ∫BG  ó°TGQ  øH  óªëe  ï«°ûdG

 óªëe ï`̀«`̀°`̀û`̀dG  ƒ`̀ª`̀°`̀ù`̀dG  Ö`̀MÉ`̀°`̀Uh
 á`̀dhO  óYGƒ°Sh  ¿É«¡f  ∫BG  ó`̀ jGR  ø`̀H
 ≈∏Y  º¡°UôMh  É¡HÉÑ°Th  äGQÉ`̀e’G
 QÉÑ°ùªdG  ò«ØæJ  á£Nh  ∫hóL  ´ÉÑJG
 πμ°T …ò```̀dG  ô```̀e’G ƒ``̀gh ¬``̀bÓ``̀WGh
 ¢ùjôμJh AÉ£©dGh óé∏d Éª¡e É©bGh
 π«ëà°ùe  A»°T  óLƒj  ’  ¬`̀fCG  áaÉ≤K

.zìÉéædG ≈dEG ∫ƒ°UƒdG ≥jôW »a
 øH  ô°UÉf  ï«°ûdG  ƒª°S  ™HÉJh
 QÉÑ°ùe  ôaƒ«°S{  :áØ«∏N  ∫BG  óªM
 äÉ`̀eƒ`̀∏`̀©`̀ª`̀dG ø```e ó``̀jó``̀©``̀dG π`````e’G
 πª©«°Sh  ïjôªdG  ∫ƒM  äÉfÉ«ÑdGh
 äÉaÉ°ûàcG  á`̀MÉ`̀ JG  ≈`̀∏`̀Y  QÉ`̀Ñ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG
 ó¡ª«°S  …òdG  ôe’G  ,Öcƒμ∏d  á«ª∏Y
 ∫ƒM  Ió`̀jó`̀L  äÉaÉ°ûàc’  ≥jô£dG
 …ój  ø«H  É¡©°Vhh  ïjôªdG  Öcƒc
 ÖcƒμdÉH  ø`̀«`̀ª`̀à`̀¡`̀ª`̀dGh  ø`̀«`̀ã`̀MÉ`̀Ñ`̀dG

.z¬aÉ°ûàcGh

AÉ°†ØdG Ωƒ∏Y »a Ωó≤J øe äGQÉeE’G ¬àeób ÉªH ôîàØf ¿CG Éæd ≥ëj :óªM øH ô°UÉf

.óªM øH ô°UÉf ï«°ûdG ƒª°S |

 í`̀ dÉ`̀ °`̀U ø````̀H »``̀ ∏``̀ Y ∑QÉ```````H
 iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ídÉ°üdG
 IóëàªdG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhód
 QÉÑ°ùe{  ¥ÓWEG  ìÉéæH  á≤«≤°ûdG
 zÉª«°TÉ¨«fÉJ{  õcôe  øe  zπ`̀ eC’G
 ∂`̀ dPh ,¿É`̀ HÉ`̀ «`̀ dG »`̀ a »`̀FÉ`̀°`̀†`̀Ø`̀dG
 á«HôY  á«FÉ°†a  áª¡e  ∫hCG  »`̀a

.ïjôªdG Öcƒc ±É°ûμà°S’
 ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e ¢``̀ù``̀«``̀FQ å```̀©```̀Hh
 √ò`̀¡`̀H á`̀Ä`̀æ`̀¡`̀J á`̀«`̀bô`̀H iQƒ`̀ °`̀ û`̀ dG
 øH  ô≤°U  ó«°ùdG  ≈`̀ dEG  áÑ°SÉæªdG
 ¢ù«FQ  …ôªdG  ó«©°S  øH  ¢TÉÑZ
 …OÉ``ë``J’G »`̀æ`̀Wƒ`̀dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG

 á`̀ «`̀ Hô`̀©`̀ dG äGQÉ``````````̀eE’G á```̀dhó```̀H
 É¡«a  Üô``YCG  ,á≤«≤°ûdG  IóëàªdG
 äÉμjôÑàdGh »fÉ¡àdG  ¢üdÉN øY

.zπeC’G QÉÑ°ùe{ ¥ÓWEG ìÉéæH
 ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e ¢``̀ù``̀«``̀FQ OÉ````̀°````̀TCGh
 …QÉ°†ëdG  RÉ`̀é`̀fE’É`̀H  iQƒ°ûdG
 ≥≤ëJ  …òdG  ,óFGôdG  »îjQÉàdGh
 º¡°ùo«d  ,äGQÉeE’G  AÉæHCG  óYGƒ°ùH
 á«ª∏©dG  á`̀fÉ`̀μ`̀ª`̀dG  ï`̀«`̀°`̀Sô`̀J  »``a
 äGQÉ````̀eE’G á``dhó``d á`̀«`̀FÉ`̀°`̀†`̀Ø`̀dGh
 ,á≤«≤°ûdG  Ió`̀ë`̀à`̀ª`̀dG  á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG
 ôÑà©j  RÉ`̀é`̀fE’G  Gò`̀g  ¿CG  G kó`̀cDƒ`̀e
 ø«àeC’Gh  äGQÉ`̀eE’G  ádhód  G kôîa

 º¡°ùjh  ,á`̀«`̀eÓ`̀°`̀SE’Gh  á«Hô©dG
 Öcƒμd  á«ª∏Y  äÉ`̀aÉ`̀°`̀û`̀à`̀cG  »`̀a

.ïjôªdG
 ¢ù∏ée  ¢`̀ù`̀«`̀FQ  å`̀©`̀H  É`̀ª`̀c
 á∏KÉªe  áÄæ¡J  á«bôH  iQƒ`̀°`̀û`̀dG
 ¿GóªM  øH  ¿É£∏°S  ï«°ûdG  ≈`̀dEG
 á`̀dhO  ô«Ø°S  ¿É«¡f  ∫BG  ó`̀ jGR  ø`̀H
 Ió`̀ë`̀à`̀ª`̀dG á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG äGQÉ``````̀eE’G
 ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  ió`̀d  á≤«≤°ûdG
 ójõªdG  πLh  sõY  ≈dƒªdG  ÓFÉ°S
 QÉ`̀gOR’Gh  AÉNôdGh  Ωó≤àdG  øe
 IóëàªdG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhód

.áª«μëdG É¡JOÉ«b πX »a

 óªëe  õcôe  øe  á°UÉN  IƒYóH
 ï«°ûdG  ô°†M  ,AÉ°†Ø∏d  ó`̀°`̀TGQ  ø`̀H
 ô«Ø°S  ,áØ«∏N  ∫BG  ¬∏dGóÑY  øH  ódÉN
 äGQÉeE’G ádhO iód øjôëÑdG áμ∏ªe
 äÉ¶ë∏dG  ó©H  øY IóëàªdG  á«Hô©dG
 zπeC’G  QÉÑ°ùe{  ¥Ó£f’  á«îjQÉàdG

.ïjôªdG Öcƒc ≈dEG ¬à∏MQ »a
 ódÉN  ï`̀«`̀°`̀û`̀dG  ô«Ø°ùdG  ™```̀aQh
 äÉ`̀jBG  ≈ª°SCG áØ«∏N  ∫BG  ¬∏dGóÑY  øH

 ÖMÉ°U  ≈`̀ dEG  äÉμjôÑàdGh  »fÉ¡àdG
 ∫BG  ó`̀jGR  øH  áØ«∏N  ï«°ûdG  ƒª°ùdG
 á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO ¢ù«FQ ¿É«¡f
 ƒª°ùdG ÖMÉ°Uh ,á≤«≤°ûdG IóëàªdG
 Ωƒàμe  ∫BG  ó°TGQ  øH  óªëe  ï«°ûdG
 á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO ¢ù«FQ ÖFÉf
 AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  IóëàªdG
 ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°Uh ,»HO ºcÉM
 ó¡Y  »dh  ¿É«¡f  ∫BG  ó`̀jGR  øH  óªëe

 äGƒ≤∏d ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf »ÑXƒHCG
 á«Hô©dG  äGQÉ``eE’G  ádhóH  áë∏°ùªdG
 RÉ`̀é`̀fE’G  Gò`̀g  áÑ°SÉæªH  ,Ió`̀ë`̀à`̀ª`̀dG

.»îjQÉàdG
 ¬∏dGóÑY  øH  ódÉN  ï«°ûdG  ó`̀cCGh
 ∫hC’G  QÉÑ°ùªdG  Gò`̀g  ¿CG  áØ«∏N  ∫BG
 G kójóL  G kRÉéfEG  ó©j  É«HôY  ¬Yƒf  øe
 äGQÉ``̀eE’G  á`̀ dhO  πé°S  ≈`̀ dEG  ±É°†j
 πaÉëdG  á≤«≤°ûdG  IóëàªdG  á«Hô©dG

 ≈∏Y Ó``̀«``̀dOh ,õ`̀«`̀ª`̀à`̀dGh IOÉ``̀jô``̀dÉ``̀H
 ,ä’É`̀é`̀ª`̀ dG ∞`̀∏`̀à`̀î`̀e »``̀a É`̀¡`̀eó`̀≤`̀J
 ¥Ó```̀WEG  ø``̀eGõ``̀J  ¿CG  ≈````̀dEG  G kô`̀ «`̀ °`̀û`̀e
 êhôîdÉH  ºdÉ©dG  Aó`̀H  ™e  QÉÑ°ùªdG
 ÉfhQƒc áëFÉL Oƒ«b øe »éjQóàdG
 ’  ¿CÉ``̀H  ºdÉ©∏d  G kó`̀jó`̀L  Ó``̀eCG  »£©j
 »°†ªdGh  ΩÉeCÓd  Ωó≤àdG  ™æªj  A»°T
 äGRÉ``̀é``̀fE’G  ø``e  ó`̀jõ`̀ª`̀dG  ≥«≤ëàd

 .Iõ«ªàªdG á«ª∏©dG

 ó©H  ø``̀ Y  ô`̀ °`̀†`̀ë`̀j  »``̀ Ñ``̀ Xƒ``̀ HCG  »``̀ a  ø`̀ jô`̀ ë`̀ Ñ`̀ dG  ô`̀ «`̀Ø`̀ °`̀ S
zπ````̀eC’G QÉ`̀ Ñ`̀ °`̀ ù`̀ e{ ¥Ó``̀ £``̀ f’ á`̀ «`̀ î`̀ jQÉ`̀ à`̀ dG äÉ`̀ ¶`̀ ë`̀ ∏`̀ dG

.¬∏dGóÑY øH ódÉN ï«°ûdG |

 ¿hDƒ°T  ô`̀ jRh  ø«æ«YƒÑdG  π°†a  ø`̀H  ºfÉZ  ∑QÉ`̀°`̀T
 øjô°û©dG  ´ÉªàL’G  »a  ÜGƒ`̀æ`̀dGh  iQƒ°ûdG  »°ù∏ée
 äGQGô`̀≤`̀ dG  ò«ØæJ  á©HÉàªH  áØ∏μªdG  á``̀jQGRƒ``̀dG  áæé∏d
 ó≤Y  …ò`̀dG  ,∑ôà°ûªdG  »é«∏îdG  πª©dÉH  ábÓ©dG  äGP
 óªëe  á°SÉFôH  »FôªdG  ∫É°üJ’G  á«æ≤àH  ø«æK’G  ¢ùeCG
 AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  ¿hDƒ°T  ô`̀jRh  …hÉbô≤dG  ¬∏dGóÑY  øH
 ,á≤«≤°ûdG IóëàªdG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhóH πÑ≤à°ùªdGh

.¿hÉ©àdG ¢ù∏éªd áeÉ©dG áfÉeC’G πÑb øe º«¶æàHh
 √QGó°UEG ºJ Ée áæé∏dG â°Vô©à°SG ´ÉªàL’G ∫ÓNh
 ò«Øæàd ¢ù∏éªdG ∫hO »a ájò«ØæJh á«©jô°ûJ äGhOCG øe
 äÉ«°UƒJ  øe  √ò«ØæJ  ºJ  Éeh  ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  äGQGôb
 ô¡°T  »a  §≤°ùe  »a  ó≤Y  …òdG  ô°ûY  ™°SÉàdG  ´ÉªàL’G
 Ωó≤e  ¢VôY  ≈∏Y  áæé∏dG  â©∏WG  Éªc  ,Ω2019  πjôHCG

 ¿CÉ°ûH  ¿hÉ©àdG  ¢ù∏ée  ∫hó`̀d  »FÉ°üME’G  õcôªdG  øe
 Qób  ôÑcCG  ≥«≤ëJh  ™bGƒdG  ¢VQCG  ≈∏Y  äGQGô≤dG  ò«ØæJ

.äGQGô≤dG ∂∏J øe ¢ù∏éªdG ∫hO »æWGƒe IOÉØà°SG øe
 »°ù∏ée ¿hDƒ`̀°`̀T ô``̀jRh Ωó`̀≤`̀J  ´É`̀ª`̀à`̀L’G ∫Ó``̀Nh
 ∞jÉf QƒàcódG ≈dEG »fÉ¡àdG ¢üdÉîH ÜGƒædGh iQƒ°ûdG
 ΩÉ©dG ø«eC’G Ö°üæe ¬«dƒJ áÑ°SÉæªH ±ôéëdG ìÓa øH
 ΩÉ¡e »a ìÉéædGh ≥«aƒàdG ¬d É k«æªàe ,¿hÉ©àdG ¢ù∏éªd
 »Ñ°ùàæe ™«ªL ≈dEGh ΩÉ©dG ø«eC’G ≈dEG  Ωó≤J Éªc ,¬∏ªY
 á«Hô©dG  è«∏îdG  ∫hód  ¿hÉ©àdG  ¢ù∏éªd  áeÉ©dG  áfÉeC’G
 »a  ádhòÑªdG  Oƒ¡édG  ≈∏Y  √ôjó≤Jh  √ôμ°T  ¢üdÉîH
 á©HÉàªdGh  áæé∏dG  äÉYÉªàL’  ≥«°ùæàdGh  ô«°†ëàdG
 ºJ  É`̀e  ≈∏Y  ±ƒbƒ∏d  AÉ`̀°`̀†`̀YC’G  ∫hó``̀dG  ™`̀e  Iôªà°ùªdG

.äGQGôb øe √ò«ØæJ

 á©HÉàe ´ÉªàLG »a ∑QÉ°ûj ÜGƒædGh iQƒ°ûdG »°ù∏ée ôjRh
∑ôà°ûªdG »é«∏îdG πª©dÉH ábÓ©dG äGP äGQGô≤dG ò«ØæJ
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15459

 óªMCG  øH  áØ«∏N  ï«°ûdG  øcôdG  ô«°ûªdG  πÑ≤à°SG
 IOÉ«≤dG »a øjôëÑdG ´ÉaO Iƒ≤d ΩÉ©dG óFÉ≤dG áØ«∏N ∫BG
 ó«≤©dG ,Ω2020 ƒ«dƒj 20 ø«æKE’G ¢ùeG ìÉÑ°U áeÉ©dG
 ≥ë∏ªdG  DAVID WALLIN  ¿Ó`̀jh  ó«ØjO
 iód á«μjôeC’G IóëàªdG äÉj’ƒdG IQÉØ°ùH …ôμ°ù©dG
 …òdGh  ,¬∏ªY  Iôàa  AÉ¡àfG  áÑ°SÉæªH  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 JOHN ∫hófÉb ¿ƒL ó«≤©dG ΩÉ©dG óFÉ≤dG ≈dG Ωób

.ójóédG  …ôμ°ù©dG  ≥ë∏ªdG  GONDOL
 ≥ë∏ªdÉH øjôëÑdG ´ÉaO Iƒ≤d ΩÉ©dG óFÉ≤dG ÖMQh
 Oƒ¡édG  ≈∏Y  É k«æãe  ,ójóédG  »`̀μ`̀jô`̀eC’G  …ôμ°ù©dG
 πc »a ìÉéædGh ≥«aƒàdG πc ¬d É k«æªàe ¬Ø∏°ùd áÑ«£dG
 ¬JÉ«æªJ øY ÜôYCG Éªc ,IójóL ΩÉ¡e øe ¬«dEG óæ°ùj Ée
 »μjôeC’G  …ôμ°ù©dG  ≥ë∏ª∏d  OGó`̀°`̀ù`̀dGh  ≥«aƒàdÉH

 äÉbÓ©d G kõjõ©Jh É kªYO IójóédG ¬∏ªY ΩÉ¡e »a ójóédG
.ø«≤jó°üdG øjó∏ÑdG ø«H áªFÉ≤dG ¿hÉ©àdGh ábGó°üdG

 ó©°S  óªëe  ø°ùM  ø`̀cô`̀dG  AGƒ`̀∏`̀dG  AÉ≤∏dG  ô°†M

 …ôëH  øcôdG  AGƒ∏dGh  ,áeÉ©dG  IOÉ«≤dG  ¿Gƒ`̀jO  ôjóe
 ¿É`̀cQC’G  áÄ«g  ¢ù«FQ  óYÉ°ùe  ¬∏dG  ∫Ée  óªMCG  ∞°Sƒj
 º°TÉg óªëe …ôëH øcôdG AGƒ∏dGh ,øjƒªàdGh OGóeEÓd
 øcôdG  AGƒ`̀∏`̀ dGh  ,…ôμ°ù©dG  ¿hÉ©àdG  ôjóe  IOÉ°ùdG

 ¿ÉcQC’G  áÄ«g  ¢ù«FQ  óYÉ°ùe  ádÉ°†ØdG  º«gGôHEG  ºfÉZ
 ∫BG  ódÉN øH  ¿Éª∏°S  ï«°ûdG  øcôdG  AGƒ∏dGh  ,äÉ«∏ª©∏d
 øe OóYh ,á«æ≤àdGh º«¶æàdGh §«£îàdG ôjóe áØ«∏N

 .øjôëÑdG ´ÉaO Iƒb •ÉÑ°V QÉÑc

3
Ω2020 ƒ«dƒj 21 - `g1441 Ió©≤dG hP 30 AÉKÓãdG - ¿ƒ©HQC’Gh á°ùeÉîdG áæ°ùdG - (15460) Oó©dG3

 ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¢SCGQ
 ¢ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG  ¿É`̀ª`̀∏`̀°`̀S  ø`̀ H  áØ«∏N
 »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U Qƒ°†ëH AGQRƒdG
 »dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G
 ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG
 ´É`̀ª`̀à`̀L’G AGQRƒ`````̀ dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀d
 AGQRƒdG  ¢ù∏éªd  »YƒÑ°SC’G  …OÉ«àY’G
 ∫É°üJ’G  á«æ≤J  ôÑY  ó©H  øY  ó≤Y  …ò`̀dG
 øH  ô°SÉj  QƒàcódG  ≈``̀dOCG  ó`̀bh  ,»FôªdG
 ¢ù∏éªd  ΩÉ`̀©`̀dG  ø`̀«`̀eC’G  ô°UÉædG  ≈°ù«Y
 íjô°üàdÉH  ´É`̀ª`̀à`̀L’G  Ö`̀≤`̀Y  AGQRƒ````̀ dG

:»dÉàdG
 ¢ù«FQ »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ÜôYCG
 ôYÉ°ûª∏d ôjó≤àdGh RGõàY’G øY AGQRƒdG
 Égô¡XCG  »àdG  áÑëªdÉH  áª©ØªdG  á∏«ÑædG
 ìÉéæH  kÉLÉ¡àHG  ¿ƒª«≤ªdGh  ¿ƒæWGƒªdG
 √ƒª°S ÉgGôLCG »àdG á«Ñ£dG äÉ°UƒëØdG
 äÉ«æªJ  øe  ¬æY  GhôÑY  ÉªHh  ,kGô`̀NDƒ`̀e
 ,¿Éæàe’Gh  ôjó≤àdG  ≈∏Y  å©ÑJ  ábOÉ°U
 ¿ƒ©dG  π`̀Lh  õY  ≈dƒªdG  √ƒª°S  kÓFÉ°S
 AÉ£©dGh  ∫òÑdG  á∏°UGƒe  »a  ≥«aƒàdGh
 ∂∏ªdG  ió`̀Ø`̀ª`̀dG  π`̀gÉ`̀©`̀dG  á`̀dÓ`̀L á`̀eó`̀î`̀d
 áμ∏ªe Ö©°Th áØ«∏N ∫BG  ≈°ù«Y øH óªM

.õjõ©dG øjôëÑdG
 øY  AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  Üô``YCG  Égó©H
 πLÉ©dG AÉØ°ûdG ¬JÉ«æªJh ¬JÉ«æeCG ¢üdÉN
 ¿Éª∏°S ∂∏ªdG ø«Øjô°ûdG ø«eôëdG ΩOÉîd
 áμ∏ªªdG  πgÉY  Oƒ©°S  ∫BG  õjõ©dGóÑY  øH
 ≈dƒªdG  º©æj  ¿CGh  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG
 á«aÉ©dGh áë°üdG QƒaƒªH ¬«∏Y πLh õY
 »a  AÉNôdGh  QÉgOR’G  Iô«°ùe  á∏°UGƒªd

 .á≤«≤°ûdG ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªªdG
 ¥OÉ°U øY AGQRƒdG ¢ù∏ée ÜôYCG ºK
 ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  Iô°†ëd  ¬«fÉ¡J
 ádhO ô«eCG ìÉÑ°üdG ôHÉédG óªMC’G ìÉÑ°U
 »àdG  á«MGôédG  á«∏ª©dG  ìÉéæH  âjƒμdG
 πLh õY ≈dƒªdG kÓFÉ°S ,√ƒª°ùd âjôLCG
 πLÉ©dG  AÉØ°ûdÉH  √ƒª°S  ≈∏Y  º©æj  ¿CG
 ΩÉªJh  áë°üdG  Qƒaƒe  ¬«∏Y  ºjój  ¿CGh
 QÉ```̀gOR’G Iô`̀«`̀°`̀ù`̀e á`̀∏`̀°`̀UGƒ`̀ª`̀d á`̀«`̀aÉ`̀©`̀dG
 ádhO  »a  √ƒª°S  ÉgOƒ≤j  »àdG  Ωó≤àdGh

.á≤«≤°ûdG âjƒμdG
 ƒ`̀ª`̀°`̀ù`̀dG Ö``̀MÉ``̀°``̀U ∞``̀∏``̀c É``̀gó``̀©``̀H
 ô`̀jRh  ø`̀e  Ó`̀c  AGQRƒ```̀dG  ¢ù«FQ  »μ∏ªdG
 §«£îàdGh  äÉjó∏ÑdG  ¿hDƒ°Th  ∫É¨°TC’G
 á∏°UGƒªH  ¿É`̀μ`̀°`̀SE’G  ô``̀jRhh  »fGôª©dG
 ó≤Øàd ¿óªdGh iô≤∏d á«fGó«ªdG äGQÉjõdG
 á«fÉμ°SE’Gh á«eóîdG É¡«dÉgCG  äÉLÉ«àMG
 iô≤dGh »∏HƒJ É¡æeh ,É¡∏M ≈∏Y πª©dGh

.IQhÉéªdG
 ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¬Lh ,ôNBG ÖfÉL øe
 ôjƒ£J  ≈``̀ dEG  AGQRƒ````̀dG  ¢`̀ù`̀«`̀FQ  »μ∏ªdG
 kÉ«≤aGôeh  kÉ«eóN  ájõcôªdG  ¥Gƒ`̀ °`̀ SC’G
 á«Ñ∏àd  Ωõ∏j  Ée  ô«aƒJh  É¡∏«gCÉJ  IOÉ`̀YEGh
 áYÉÑdG  áeóîd  É¡«a  á«°SÉ°SC’G  äÉLÉëdG
 Iô`̀à`̀°`̀S ¥ƒ``̀°``̀S É`̀¡`̀æ`̀e ,ø`̀«`̀bƒ`̀ °`̀ù`̀à`̀ª`̀ dGh
 Éª«a  .…QÉéàdG  Iôà°S  ™ªéeh  …õcôªdG
 ¢û«àØàdG äÓªM ∞«ãμJ ≈dEG √ƒª°S ¬Lh
 á«FGò¨dG  OGƒªdGh  ™∏°ùdG  ≈∏Y  áHÉbôdGh
 øe  ≥≤ëà∏d  áØ∏àîªdG  ™«ÑdG  õcGôe  »a

.É¡àeÓ°Sh É¡JOƒL
 äGôcòªdG »a ¢ù∏éªdG ô¶f ∂dP ó©H

 ò`̀î`̀JGh ¬`̀dÉ`̀ª`̀YCG ∫hó``̀L ≈`̀∏`̀Y á`̀LQó`̀ª`̀dG
 :»∏j Ée äGQGô≤dG øe É¡fCÉ°ûH

 á«μ∏ªdG  äÉ¡«LƒàdG  ≈∏Y AÉæH  :k’hCG
 á`̀dÓ`̀é`̀dG Ö`̀MÉ`̀°`̀U Iô`̀°`̀†`̀ë`̀d á`̀«`̀eÉ`̀°`̀ù`̀dG
 á«æWƒdG  Oƒ¡édG  ó«Mƒàd  ióØªdG  ∂∏ªdG
 ¢Shô«a  QÉ°ûàfG  äÉ°SÉμ©fG  á¡LGƒªd
 ≈∏Y kÉ`̀«`̀ª`̀dÉ`̀Y (19-ó``̀ «``̀ aƒ``̀ c)  É``̀ fhQƒ``̀c
 ≈∏Y  ß`̀aÉ`̀ë`̀j  É`̀ª`̀H  »∏ëªdG  iƒ`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG
 ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  áeÓ°Sh  áë°U
 ádhódG  èeGôH  QGôªà°SG  ™e  …RGƒàdÉH
 »`̀YÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀d kÉ`̀≤`̀«`̀≤`̀ë`̀J É`̀¡`̀∏`̀ª`̀Y Iô`̀«`̀ °`̀ù`̀eh
 ,ø«æWGƒªdG  ídÉ°üd  áeGóà°ùªdG  á«ªæàdG
 á°SÉFôH  áeƒμëdG  äGQGô``≤``d  á©HÉàeh
 AGQRƒ`̀dG  ¢ù«FQ  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 ÖMÉ°U  IOÉ«≤H  á«æWƒdG  Oƒ¡é∏d  kÉªYOh
 óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »dh  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 ,AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏éªd  ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈∏YC’G
 äÉcô°ûdG  AÉ`̀Ø`̀YEG  AGQRƒ```dG  ¢ù∏ée  Qô`̀b
 øY  π≤j  ’  É`̀e  Qó°üJ  »`̀à`̀dG  á«YÉæ°üdG
 áªFÉ≤dGh êQÉîdG ≈dEG É¡JÉéàæe øe %30
 IQGRƒd  á©HÉàdG  á«YÉæ°üdG  ≥WÉæªdG  »a
 øe á`̀MÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dGh IQÉ`̀é`̀ à`̀ dGh á`̀YÉ`̀æ`̀°`̀ü`̀dG
 áKÓK  IôàØd  É¡«∏Y  ≥ëà°ùªdG  QÉ`̀é`̀jE’G
 AÉØYEGh  ,2020  ƒ«dƒj  øe  G kAó`̀ H  ô¡°TCG
 ôãcC’G  äÉYÉ£≤dG  »a  á∏eÉ©dG  äÉcô°ûdG
 πé°ùdG  ójóéJ  Ωƒ`̀°`̀SQ  ™`̀aO  ø`̀e  kGô`̀KCÉ`̀ J
 á£°ûfCG  á`̀KÓ`̀K  ∫hCG  Ωƒ`̀°`̀SQh  …QÉ`̀é`̀à`̀dG
 ,2020  ΩÉ©d  …QÉ`̀é`̀à`̀dG  πé°ù∏d  á©HÉJ
 á«MÉ«°ùdG  ≥aGôªdGh  äBÉ°ûæªdG  AÉØYEGh
 ådÉãdG ™Hô∏d á«MÉ«°ùdG Ωƒ°SôdG ™aO øe

.2020 ΩÉY øe

 áæé∏dG  á«°UƒJ  ≈∏Y  AÉ`̀æ`̀H  :kÉ`̀«`̀fÉ`̀K
 »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U á°SÉFôH á«≤«°ùæàdG
 ÖFÉædG  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »`̀dh
 ≥`̀aGh  AGQRƒ```̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G
 π«μ°ûJh  AÉ°ûfEG  ≈∏Y  AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée
 á`̀ë`̀aÉ`̀μ`̀eh ±ô`̀£`̀ à`̀ dG á`̀HQÉ`̀ë`̀ª`̀d á`̀æ`̀é`̀d
 Qôbh ,∫GƒeC’G π°ùZh ¬∏jƒªJh ÜÉgQE’G
 Ωƒ°Sôe ´hô°ûe ≈∏Y á≤aGƒªdG ¢ù∏éªdG
 áæé∏dG  ¢`̀ü`̀à`̀î`̀Jh  ,¢`̀Uƒ`̀°`̀ü`̀î`̀dG  Gò`̀¡`̀H
 áHQÉëªH á≤∏©àªdG πFÉ°ùªdG áaÉc á°SGQóH
 ¬∏jƒªJh  ÜÉ```gQE’G  áëaÉμeh  ±ô£àdG
 äÉ°SÉ«°ùdG  ìGô`̀à`̀bGh  ∫Gƒ```̀eC’G  π°ùZh
 á«æWƒdG  Oƒ`̀¡`̀é`̀dG  ó`̀«`̀Mƒ`̀Jh  ≥«°ùæJh
 kÉ``̀jQhO  É¡ãjóëJh  É¡à©LGôeh  áeÉ©dG
 ìGôàbG  ≈`̀dG  áaÉ°VE’ÉH  ,¿CÉ°ûdG  Gò`̀g  »a
 ≈∏Y äÉfÉ«μdGh OGôaC’G êGQOEGh ∞«æ°üJ
 ôWÉîe º««≤Jh ,á«æWƒdG ÜÉgQE’G ºFGƒb
 π°ùZh  ÜÉ``````̀gQE’Gh  ±ô`̀£`̀à`̀ª`̀dG  ô`̀μ`̀Ø`̀dG
 áª¶fC’Gh äÉ©jô°ûàdG ìGôàbGh ,∫GƒeC’G
 ™aôJh  ,É¡àëaÉμeh  É¡àHQÉëªH  á°UÉîdG
 ≈``dEG É`̀¡`̀dÉ`̀ª`̀YCG è`̀FÉ`̀à`̀æ`̀H á```̀ jQhO ô`̀jQÉ`̀≤`̀J
 äÉMGôàb’G  øª°†àJ  AGQRƒ```dG  ¢ù∏ée
 »a kÉÑ°SÉæe √Gôj Ée PÉîJ’ äÉ«°UƒàdGh

.¿CÉ°ûdG Gòg
 ≈∏Y  AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  ≥`̀aGh  :kÉãdÉK
 AÉHô¡μdG  áÄ«¡d  õ«éj  QGô``̀ b  ´hô`̀°`̀û`̀e
 QÉÑàN’Gh  ¢üëØdG  ΩÉ¡e  OÉæ°SEG  AÉªdGh
 äÉ¡L  ≈`̀dEG  á«FÉHô¡μdG  äGójóªàdG  ≈∏Y
 á`̀Ä`̀«`̀¡`̀dG π`̀ Ñ`̀ b ø``̀e á`̀°`̀ü`̀Nô`̀e á``̀«``̀LQÉ``̀N
 §HGƒ°†dGh  •hô°û∏d  kÉ`̀≤`̀ah  IQƒ`̀cò`̀ª`̀dG
 äÉ¡édG  ™`̀e  ≥«°ùæàdÉH  É`̀gOó`̀ë`̀J  »`̀à`̀dG

 á≤aGƒªdG  ¢ù∏éªdG  Qô``̀bh  ,á°üàîªdG
 IójóL Iô≤a  áaÉ°VEÉH  QGôb  ´hô°ûe ≈∏Y
 (2) º``bQ QGô`̀≤`̀ dG  ø`̀e 113 IOÉ`̀ª`̀ dG  ≈``̀dEG
 äGójóªàdG  ΩÉ`̀¶`̀f  ¿CÉ`̀°`̀û`̀H  2010  áæ°ùd
 AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  ≥aGh  Éªc  ,á«FÉHô¡μdG
 ≈∏Y  ø«eCÉàdG  º¶æj  QGô`̀b  ´hô°ûe  ≈∏Y
 ¬ÑLƒªH ≥Ñ£jh AÉªdGh AÉHô¡μdG ÜÉ°ùM
 AÉHô¡μdG  äÉHÉ°ùM  ™«ªL  ≈∏Y  ø«eCÉàdG
 ¬«∏Y  πé°ùªdG  QÉ≤©dG  ¿É`̀c  GPEG  AÉ`̀ª`̀dGh
 Éªc  ,∑ôà°ûª∏d  ∑ƒ∏ªe  ô«Z  ÜÉ°ùëdG
 äÉHÉ°ùëdG  ≈∏Y  kÉ°†jCG  ø«eCÉàdG  ≥Ñ£j
 »°ù«FôdG  ÜÉ°ùëdÉH  á£ÑJôªdG  á«YôØdG
 øe  »°ù«FôdG  ÜÉ`̀°`̀ù`̀ë`̀dG  AÉæãà°SG  ™`̀e
 ≈∏Y  á≤aGƒªdG  ¢ù∏éªdG  Qôbh  ,ø«eCÉàdG
 øe  1  Iô≤ØdG  ∫GóÑà°SÉH  QGô`̀b  ´hô°ûe
 áæ°ùd  (2)  ºbQ  QGô≤dG  øe  á«fÉãdG  IOÉªdG

 ≠dÉÑe  ó`̀jó`̀ë`̀Jh  º«¶æJ  ¿CÉ`̀°`̀û`̀H  2015
.AÉªdGh AÉHô¡μdG äÉHÉ°ùM ≈∏Y ø«eCÉàdG

 ≈∏Y  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  ≥aGh  :kÉ©HGQ
 óYGƒ≤dGh §HGƒ°†dG º¶æj QGôb ´hô°ûe
 ≈∏Y  ∫ƒ°üë∏d  á`̀eRÓ`̀ dG  äGAGô`````̀LE’Gh
 OGó```̀YE’G Iô`̀à`̀a ∫Ó``̀N Æô`̀Ø`̀à`̀dG äGRÉ````̀LEG
 ä’ƒ`̀£`̀Ñ`̀dGh ÜÉ``©``dC’G »`̀a á`̀cQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dGh
 hCG  á«Hô©dG  hCG  á«é«∏îdG  á«°VÉjôdG
 »àdG  á«dhódG  hCG  ájQÉ≤dG  hCG  á«ª«∏bE’G
 êQÉîdG hCG πNGódG »a áμ∏ªªdG É¡«a πãªJ
 hCG  ájófC’G  hCG  äÉÑîàæªdG  iƒà°ùe  ≈∏Y
 ´hô°ûe  Oóëjh  ,á«°VÉjôdG  äGOÉëJ’G
 øe IRÉLE’G Ö∏W ºjó≤J äGAGôLEG QGô≤dG
 ´É£≤dGh á«eƒμëdG äÉ¡édG »a ø«∏eÉ©dG
 ÉgOÉªàYGh É¡«a âÑdGh É¡æjhóJh ¢UÉîdG
 á°VÉjôdGh ÜÉÑ°ûdG ¿hDƒ°T ôjRh πÑb øe

 .IRÉLE’ÉH πª©dG äÉ¡L QÉ£NEGh
 AGQRƒ```̀dG  ¢ù∏ée  ∫É```̀MCG  :kÉ`̀°`̀ù`̀eÉ`̀N
 ¿hDƒ``°``û``∏``d á````̀ jQGRƒ````̀ dG á``æ``é``∏``dG ≈`````̀dEG
 É¡°VôY  Iôcòe  á«©jô°ûàdGh  á«fƒfÉ≤dG
 ¿CÉ°ûH  AGQRƒ```̀dG  ¢ù∏ée  ¿hDƒ`̀°`̀T  ô``̀jRh
 É`̀jƒ`̀ZÉ`̀f ∫ƒ``̀cƒ``̀Jhô``̀H ≈```̀dG ΩÉ`̀ª`̀ °`̀†`̀f’G
 á«æ«édG  OQGƒ`̀ª`̀dG  ≈∏Y  ∫ƒ°üëdG  ∫ƒ`̀M
 ™aÉæª∏d  ∞°üæªdGh  ∫OÉ`̀©`̀dG  º°SÉ≤àdGh
 √ô`̀bCG  …ò`̀dGh  ,É¡eGóîà°SG  øY  áÄ°TÉædG
 ´ƒæàdG á«bÉØJ’ ô°TÉ©dG ±GôWC’G ôªJDƒe
 É`̀jƒ`̀ZÉ`̀f »``̀a ó`̀≤`̀Y …ò````dG »`̀Lƒ`̀dƒ`̀«`̀Ñ`̀ dG

.¿ÉHÉ«dÉH
 AGQRƒ```̀ dG  ¢ù∏ée  å`̀ë`̀H  :kÉ`̀°`̀SOÉ`̀°`̀S
 á«bÉØJG  ≈`̀ dEG  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ΩÉª°†fG
 É¡°VôY  »àdGh  ,≥ÑFõdG  ¿CÉ°ûH  ÉJÉeÉæ«e

 Qô`̀bh ,AGQRƒ```̀dG  ¢ù∏ée ¿hDƒ`̀°`̀T  ô``jRh
 ájQGRƒdG  áæé∏dG  ≈dEG  É¡àdÉMEG  ¢ù∏éªdG

.á«©jô°ûàdGh á«fƒfÉ≤dG ¿hDƒ°û∏d
 ≈∏Y  AGQRƒdG  ¢ù∏ée  ≥aGh  :kÉ©HÉ°S
 ô«LCÉJ  ¢ü«NGôJ  º¶æj  QGô`̀ b  ´hô°ûe
 ,á«FÉHô¡μdG  äÉ```LGQó```dGh  äGQÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dG
 äÉ`̀Ñ`̀cô`̀ª`̀dG QGô``̀≤``̀ dG ´hô``°``û``e Oó``̀ë``̀jh
 ≈``̀ fOC’G ó`̀ë`̀dGh É`̀¡`̀eÉ`̀é`̀MCGh É`̀¡`̀YGƒ`̀fCÉ`̀H
 äGƒæ°Sh  äGQÉ«°ùdG  ô«LCÉàd  Üƒ∏£ªdG
 Égô«Zh  ô«LCÉà∏d  É¡H  ìƒª°ùªdG  ™æ°üdG

 .á«ª«¶æàdG äGAGôLE’G øe
 ≈∏Y  AGQRƒ`̀ dG  ¢ù∏ée  ≥`̀aGh  :kÉæeÉK
 áeóN  õcôe  áeÉbEG  ¿CÉ°ûH  áÑZôH  ìGôàbG
 äGRGƒédGh  á«°ùæédG  ¿hDƒ°ûd  πeÉμàe
 á`̀KÓ`̀K ∫Ó``̀N ø``̀e ≥`̀≤`̀ë`̀à`̀ª`̀dG á```̀eÉ```̀bE’Gh
 áaÉ°VE’ÉH  áμ∏ªªdG  iƒà°ùe  ≈∏Y  ´hô`̀a
 πeÉ©àdG  ≈dEG  á«∏NGódG  IQGRh √ÉéJG  ≈dEG
 ø«©LGôªdG  ≈∏Y  kÓ«¡°ùJ  »fhôàμd’G

.RÉéfE’G áYô°S ¿Éª°Vh
 AGQRƒ````dG  ¢ù∏ée  ≥```̀aGh  :kÉ`̀©`̀°`̀SÉ`̀J
 ™æe  Iô`̀à`̀a  IOÉ`̀jõ`̀d  áÑZôH  ìGô`̀à`̀bG  ≈∏Y
 øe á`̀∏`̀«`̀≤`̀ã`̀dG äÉ````̀«````̀dB’Gh äÉ`̀ æ`̀MÉ`̀ °`̀ û`̀ dG
 IhQò`̀dG  äÉ`̀ bhCG  ∫Ó`̀N  ¥ô£dG  ΩGóîà°SG
 Qhôª∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG äGQGôb π«©ØJh

 .¢Uƒ°üîdG Gòg »a
 ≈∏Y AGQRƒdG  ¢ù∏ée ≥aGh :kGô°TÉY
 º«∏©à∏d  á°SQóe  ¿CÉ°ûH  áÑZôH  ìGô`̀à`̀bG
 óªM  áæjóªH  äÉ«àØ∏d  »æ¡ªdGh  »æØdG
 …RÉZ á°SQóe ∫ÓN øe kÉ«dÉM á≤≤ëªdGh

 .äÉæÑ∏d ájƒfÉãdG »Ñ«°ü≤dG

..ó¡©dG »dh Qƒ°†Mh AGQRƒdG ¢ù«FQ á°SÉFôH á«YƒÑ°SC’G ¬à°ù∏L ∫ÓN

á«MGôédG á«∏ª©dG ìÉéæH âjƒμdG ô«eCG Åæ¡jh  ..ø«eôëdG ΩOÉîdAÉØ°ûdG ≈æªàj AGQRƒdG ¢ù∏ée
iô≤dGh ¿óª∏d á«fGó«ªdG äGQÉjõdG á∏°UGƒªH ¿Éμ°SE’Gh ∫É¨°TC’G …ôjRh ∞∏μj AGQRƒdG ¢ù«FQ

2020 ΩÉY øe ådÉãdG ™``Hô∏d á«MÉ«°ùdG Ωƒ°SôdG ™aO øe á«MÉ«°ùdG ≥``aGôªdGh äBÉ°ûæªdG AÉ``ØYEG
 á``°üNôe á«LQÉN äÉ¡L ≈dEG á«FÉHô¡μdG äGó``jóªàdG QÉÑàNGh ¢üëa ΩÉ``¡e OÉæ``°SEG ≈∏Y á``≤aGƒªdG

.ô°UÉædG ô°SÉj .O |

 …Rƒ```̀a  Qƒ```̀à```̀có```̀dG  ¢````̀SCGô````̀J   
 IQGRh  π«ch  QOƒ`̀é`̀dG  øªMôdGóÑY
 º«∏©àdG  ¿hDƒ°ûd  º«∏©àdGh  á«HôàdG
 á«æWƒdG  áæé∏dG  ¢ù«FQ  ègÉæªdGh
 ´ÉªàLG  á«ª∏©dG  äÓgDƒªdG  ºjƒ≤àd
 øY  ó≤Y  …ò``̀ dGh  ,…Qhó```̀ dG  áæé∏dG
 ,»`̀Fô`̀ª`̀dG ∫É``̀°``̀ü``̀J’G á`̀«`̀æ`̀≤`̀à`̀H ó`̀©`̀H
 º``gCG ´É`̀ª`̀ à`̀L’G ¢`̀Vô`̀©`̀à`̀°`̀SG å`̀«`̀M
 ∫hóL  ≈∏Y  áLQóªdG  äÉYƒ°VƒªdG
 äÓgDƒªdG  É¡«a  ÉªH  ,áæé∏dG  ∫ÉªYCG
 äÉ°ù°SDƒªdG  øe  áMƒæªªdG  á«ª∏©dG
 »`̀à`̀dG äÉ`̀¡`̀é`̀ dG »```gh ,á`̀£`̀«`̀°`̀Sƒ`̀dG
 äÓgDƒªdG  íæªd  á£∏°S  É¡jód  â°ù«d
 ó«cCÉJ ºJ QÉWE’G Gòg »ah ,á«ªjOÉcC’G
 ™e  ≥aGƒàJ  ’  äÓ`̀gDƒ`̀ª`̀dG  √ò`̀g  ¿CG
 …QGRƒ`̀dG  QGô≤dG  øe  áæeÉãdG  IOÉªdG

 »àdGh  ,áæé∏dG  π«μ°ûàH  ¢UÉîdG
 á°ù°SDƒªdG  ¿ƒ`̀μ`̀J  ’CG{  ≈∏Y  â°üf
 »ª∏©dG  πgDƒª∏d  áëfÉªdG  á«ª«∏©àdG
 Éªc  ,zäGOÉ`̀¡`̀°`̀û`̀dG  QGó`̀°`̀UE’  É k£«°Sh

 äGQGô≤dG  áaÉμH  áeõà∏e  áæé∏dG  ¿CG
 äGAGô````̀LEG º`̀¶`̀æ`̀J »`̀à`̀ dG á```jQGRƒ```dG
 …CG  AÉæãà°SG  É¡d  øμªj  ’h  ,É¡∏ªY
 Ióªà©ªdG  ô«jÉ©ªdGh  §HGƒ°†dG  øe
 ká`̀jÉ`̀ª`̀M ,êQÉ```̀î```̀ dG »``̀a á``°``SGQó``∏``d
 á°UÉîdGh  á«eƒμëdG  äÉ°ù°SDƒª∏d
 …CG ø``̀e »`̀∏`̀ë`̀ª`̀dG π`̀ª`̀©`̀dG ¥ƒ``̀°``̀Sh
 iƒà°ùªdÉH »≤JôJ ’ á«ª∏Y äÓgDƒe
 ƒg É``̀e π`̀μ`̀ H ≥`̀∏`̀©`̀à`̀ª`̀dG Üƒ`̀∏`̀£`̀ª`̀dG

.É k«ª∏Yh É k«ªjOÉcCG ¬«∏Y ±QÉ©àe
 â`̀°`̀SQGó`̀J ,ô````NBG Ö`̀fÉ`̀L ø``̀eh
 ádÉëªdG  äÓ`̀gDƒ`̀ª`̀dG  á`̀aÉ`̀c  áæé∏dG
 ,áØ∏àîe á«ª∏Y äÉ°ü°üîJ »a É¡«dEG
 Ωƒ∏©dGh  á°Sóæ¡dGh  Ö£dG  â∏ª°T
 á«°SÉ«°ùdG Ωƒ∏©dGh ¿ƒfÉ≤dGh áeÉ©dG
 á«fÉ°ùfE’G  Ωƒ∏©dGh  ∫ÉªYC’G  IQGOEGh

 ¢†©H »a âÑdG â∏ qLCGh ,¢†jôªàdGh
 øe  G kó`̀ jõ`̀e  âÑ∏£J  »`̀à`̀dG  äÉÑ∏£dG

.á°SGQódG
 É``̀ k°``̀†``̀jCG á`̀ æ`̀é`̀ ∏`̀ dG äó``````̀cCG É``̀ª``̀c
 §HGƒ°†∏d  áÑ∏£dG  á©LGôe  IQhô°V
 ¥ÉëàdÓd  ájOÉ°Tôà°S’G  ô«jÉ©ªdGh
 º«∏©àdG  äÉ°ù°SDƒe  »`̀a  á`̀°`̀SGQó`̀dÉ`̀H
 IQƒ°ûæªdGh  ,áμ∏ªªdG  êQÉN  »dÉ©dG
 É¡H  ≈°UƒªdG  äÉ©eÉédG  áeóN  ôÑY
 ,á«fhôàμdE’G  áeƒμëdG  áHGƒH  ≈∏Y
 äGOÉ¡°ûdG ádOÉ©e º°ùb ∫ÓN øe hCG
 π«é°ùàdG  πÑb  IQGRƒ`̀dÉ`̀H  á«ÑæLC’G
 èeGôÑdGh  á«LQÉîdG  äÉ©eÉédG  »a
 ób ä’Éμ°TEG …C’ É kÑæéJ ,É¡eó≤J »àdG
 Qò©àjh êôîàdG ó©H ÖdÉ£dG ¬LGƒJ

 .»ª∏©dG ¬∏gDƒe ádOÉ©e É¡dÓN øe

 á«ª∏©dG äGOÉ¡°ûdG íæªH á£«°SƒdG äÉ°ù°SDƒªdG ¢UÉ°üàNG ΩóY ócDƒJ zäÓgDƒªdG ºjƒ≤J{

.QOƒédG …Rƒa .O |

 ï«°ûdG  ∫hCG  ≥`̀ jô`̀Ø`̀ dG  ÜÉ````̀fCG
 ôjRh  áØ«∏N  ∫BG  ¬∏dGóÑY  øH  ó°TGQ
 ó`̀FÉ`̀≤`̀ dG »`̀ ∏`̀ Y ó`̀ª`̀ë`̀e ,á``̀«``̀∏``̀NGó``̀dG
 äÉeƒ∏©ªdG áÄ«¡d …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG
 ácQÉ°ûª∏d  ,á«fhôàμdE’G  áeƒμëdGh
 á``̀ jQGRƒ``̀ dG á`̀æ`̀é`̀∏`̀dG ´É`̀ ª`̀ à`̀LG »``̀a
 ¢ù∏ée ∫hóH á«fhôàμdE’G áeƒμë∏d
 ,á«Hô©dG  è«∏îdG  ∫hó``̀d  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG
 á`̀eÉ`̀©`̀dG á```̀fÉ```̀eC’G ¬`̀Jó`̀≤`̀Y …ò`````dGh
 ôÑY  ,¢VÉjôdÉH  ¿hÉ©àdG  ¢ù∏éªd
 ácQÉ°ûªH  ,»FôªdG  ∫É°üJ’G  á«æ≤J
 ø«jò«ØæàdG  AÉ`̀ °`̀SDhô`̀ dGh  AGQRƒ```̀ dG
 äÉeƒμë∏d  ø`̀«`̀eÉ`̀©`̀dG  AGQó```̀ª```̀dGh

.¢ù∏éªdG ∫hóH á«fhôàμdE’G
 áæé∏dG âeÉb ´ÉªàL’G ∫ÓNh
 äÉ«éeôÑdG  π«∏ëJ á°üæe ø«°TóàH
 ø```̀eC’É```̀ H á```°```UÉ```î```dG á``̀ã``̀«``̀Ñ``̀î``̀dG
 »é«∏N ´hô°ûe ƒgh ,»fGôÑ«°ùdG
 õ`̀cGô`̀ª`̀dG á`̀æ`̀é`̀d ¬``̀Jó``̀YCG ,∑ô`̀à`̀°`̀û`̀e
 ÇQGƒ`̀£`̀ d á`̀HÉ`̀é`̀à`̀°`̀SÓ`̀d á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG
 ,¿hÉ©àdG  ¢ù∏ée  ∫hód  äÉÑ°SÉëdG
 π«∏ëàdG  Ö`̀«`̀dÉ`̀°`̀SCG  ≈`̀∏`̀Y  ó`̀ª`̀à`̀©`̀jh

 äÉ«éeôÑdG  ∞°ûμd  »μ«eÉæjódG
 ,ΩOGƒ`̀î`̀dG  ≈∏Y  áfõîªdG  áã«ÑîdG
 øe  IóMƒªdG  Oƒ¡é∏d  ÉªYGO  ó©jh
 øeCG  ¿Éª°†d  ¢ù∏éªdG  ∫hO  ÖfÉL

.É¡àjÉªMh äÉeƒ∏©ªdG
 GOó``̀Y á`̀æ`̀é`̀∏`̀dG â`̀°`̀û`̀bÉ`̀f ó```bh
 ≈∏Y  á`̀LQó`̀ª`̀dG  äÉYƒ°VƒªdG  ø`̀e
 á©HÉàe  É`̀¡`̀æ`̀eh  ,∫É``̀ª``̀YC’G  ∫hó``̀L
 äGQOÉ``̀Ñ``̀ª``̀ dG ò`̀«`̀Ø`̀æ`̀J á```«```dBG ô`̀«`̀ °`̀S
 äGQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG  á`̀©`̀LGô`̀e  ,ácôà°ûªdG
 ∫Ó`̀N  Égò«ØæàH  Aó`̀Ñ`̀ dG  ìô`̀à`̀≤`̀ª`̀dG
 á©HÉàe  º`̀J  É`̀ª`̀c  ,á∏Ñ≤ªdG  Iô`̀à`̀Ø`̀dG
 ájOÉ°Tôà°S’G  á«é«JGôà°S’G  ô«°S
 OÉªàYGh  á`̀«`̀fhô`̀à`̀μ`̀dE’G  áeƒμë∏d
 ,É¡aGógCG ≈∏Y áMôà≤ªdG äÓjó©àdG
 »JQOÉÑe  ≈∏Y  áæé∏dG  â©∏WG  Éªc
 ô`̀«`̀eC’G »`̀μ`̀∏`̀ª`̀dG ƒ`̀ª`̀°`̀ù`̀dG Ö`̀MÉ`̀°`̀U
 õjõ©dGóÑY  ø`̀H  ¿Éª∏°S  ø`̀H  óªëe
 ¢ù«FQ  ÖFÉf  ó¡©dG  »dh  Oƒ©°S  ∫BG
 ´É`̀ aó`̀ dG ô```̀jRh AGQRƒ`````̀ dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e
 á`̀jOƒ`̀©`̀°`̀ù`̀dG á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀dÉ`̀H
 ∫É`̀Ø`̀WC’G  á`̀jÉ`̀ª`̀M{  ∫ƒ``M  á≤«≤°ûdG

 ø«μªJ{h  z»fGôÑ«°ùdG  ºdÉ©dG  »a
 ,z»fGôÑ«°ùdG  ø```̀eC’G  »`̀a  ICGô``̀ª``̀dG
 áYƒaôªdG  äÉ«°UƒàdG  äóªàYGh
 áeƒμë∏d  ájò«ØæàdG  áæé∏dG  ø`̀e
 ò«ØæàH  AóÑdG  πLCG  øe  á«fhôàμdE’G
 ∫hódG  ø«H  ≥«°ùæàdÉH  ø«JQOÉÑªdG
 AGQRƒ```̀dG ≈`̀ æ`̀ KCG å`̀«`̀M ,AÉ``°``†``YC’G
 º¡ªYO  øjócDƒe  ,ø«JQOÉÑªdG  ≈∏Y
 ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªªdG Oƒ¡éd
 »a ICGôªdG ø«μªJh ∫ÉØWC’G ájÉªëd

.»fGôÑ«°ùdG øeC’G ∫Éée
 ºJ Ée ≈∏Y áæé∏dG  â©∏WG Éªc
 ¿CÉ°ûH  ÉgQGôb  ¢Uƒ°üîH  √RÉéfEG
 »a á«°SGQO ègÉæe ôjƒ£Jh OGóYEG
 ¬°VôY  ºJ  …òdGh  äÉeƒ∏©ªdG  øeCG
 á``̀jQGRƒ``̀dG á`̀æ`̀é`̀∏`̀dG AÉ`̀ °`̀†`̀YCG ≈`̀∏`̀Y
 ,¢ù∏éªdG  ∫hóH  º«∏©àdGh  á«Hôà∏d
 äGƒ£îdÉH  Éª∏Y  áæé∏dG  â£«MCGh
 ò«ØæJ ¢Uƒ°üîH ÉgPÉîJG ºJ »àdG
 ≈∏Y  Égôμ°T  ø`̀Y  áHô©e  ,QGô`̀≤`̀ dG
 ájQGRƒdG  áæé∏dG  áHÉéà°SG  áYô°S
 ¢ù∏éªdG  ∫hó`̀H  º«∏©àdGh  á«Hôà∏d

 ò«ØæJ á©HÉàe ≈∏Y áeÉ©dG áfÉeCÓdh
.QGô≤dG

 ∫ÓN  ,áæé∏dG  â°Vô©à°SGh
 áeÉ©dG  á`̀fÉ`̀eC’G  ôjô≤J  ,´É`̀ª`̀à`̀L’G
 ∫ƒ``M ¿hÉ``̀©``̀à``̀ dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e ∫hó````̀ d
 áëFÉL  ø`̀e  IOÉØà°ùªdG  ¢`̀ShQó`̀dG
-ó«aƒc óéà°ùªdG ÉfhQƒc ¢Shô«a

 »a  ¢ù∏éªdG  ∫hO  Oƒ`̀¡`̀Lh  .19
 á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dGh ä’É``̀°``̀ü``̀J’G ∫É``̀é``̀e
 ô`̀«`̀KCÉ`̀J á`̀¡`̀LGƒ`̀ª`̀ d á``«``fhô``à``μ``dE’G
 óëdGh  óéà°ùªdG  ÉfhQƒc  ¢Shô«a
 áæé∏dG  â`̀eó`̀b  å`̀«`̀M  ,√QÉ````̀KBG  ø`̀e
 ó¡édG ≈∏Y AÉ°†YC’G ∫hó∏d Égôμ°T
 áfÉeCÓdh  ∫ÉéªdG  Gòg  »a  ∫hòÑªdG
 ,ôjô≤àdG RÉéfEG á©HÉàe ≈∏Y áeÉ©dG
 ≥«°ùæà∏d  á`̀eÉ`̀©`̀dG  á``fÉ``eC’G  á`̀«`̀YGO
 ôjô≤J  OGó`̀YE’  AÉ°†YC’G  ∫hó`̀dG  ™e
 áæé∏dG  πªY  äÉMôà≤e  øª°†àj
 ¢``̀ShQó``̀dG Aƒ`̀ °`̀V ≈`̀∏`̀Y kÓ`̀Ñ`̀≤`̀à`̀°`̀ù`̀e
 ,áëFÉédG  √ò`̀g  øe  á°ü∏îà°ùªdG
 ΩOÉ≤dG  É¡YÉªàLG  »a  áæé∏d  ¬©aQh

.¬fCÉ°ûH á«°UƒàdGh ¬à°SGQód

øjôëÑdG »a ÉμjôeCG IQÉØ°ùH …ôμ°ù©dG ≥``ë∏ªdG πÑ≤à°ùj ΩÉ©dG óFÉ≤dG

è«∏îdG »a »fGôÑ«°ùdG ø``eCÓd áã«ÑîdG äÉ``«éeôÑdG π«∏ëJ á°üæe ø``«°TóJ

http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1216449
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á«Ñ«∏dG πFÉÑ≤dGh ¿ÉªdôÑdG Ö∏W ™e ºé°ùæJ …ô°üªdG ¿ÉªdôÑdG á≤aGƒe

É«Ñ«d »``a …ôμ°ù©dG π``NóàdG »a É``¡≤Mh ô°üe º``YO ócDƒj iQƒ``°ûdG á``«LQÉN ¢``ù«FQ
É«Ñ«d »``a ΩGóà``°ùªdG »``°SÉ«°ùdG πëdG ¿CÉ``°ûH …ô``°üªdG ìôà≤ªdÉH Ö``MôJ ÜGƒ``ædG á``«LQÉN

 äGAGô``̀LE’Gh  ô«HGóàdG  õjõ©J  »a  á«HƒæédG  á¶aÉëªdG  Oƒ¡L  QÉWEG »a
 øH  áØ«∏N  ï«°ûdG  ƒª°S  øe  É k°UôMh  ,ÉfhQƒc  ¢Shô«a  áëaÉμªd  ájRGôàM’G
 ∞«ØîJ ádCÉ°ùe á©HÉàªH á«HƒæédG  á¶aÉëªdG  ßaÉëe áØ«∏N ∫BG  áØ«∏N øH »∏Y
 á«HƒæédG á¶aÉëªdG øe ∑ôà°ûe ≥jôa ΩÉb ,á«æμ°ùdG ≥WÉæªdG »a ádÉª©dG áaÉãc
 ájó∏Hh  á«HƒæédG  á¶aÉëªdG  áWô°T  ájôjóeh  »fóªdG  ´ÉaódG  áeÉ©dG  IQGOE’Gh
 øe á«fGó«ªdG äGQÉjõdG øe á∏°ù∏°ùH ,AÉªdGh AÉHô¡μdG áÄ«gh á«HƒæédG á≤£æªdG
 ,IóaGƒdG ádÉª©dG É¡æ£≤J »àdG ácôà°ûªdG øcÉ°ùªdG øe OóY ´É°VhCG í«ë°üJ πLCG
 É kæμ°ùe  388  QÉ£NEG  ºJ  Éª«a  ,É kcôà°ûe  É k«YÉªL  É kæμ°ùe  691  ô°üM  ºJ  å«M
 Éªc ,º¡YÉ°VhCG  í«ë°üJ QƒW »a É kæμ°ùe 215h ,º¡YÉ°VhCG  í«ë°üàd É kcôà°ûe
 áeÓ°ùdG äÉWGôà°TG º¡àØdÉîªd É kcôà°ûe É kæμ°ùe 12 øY »FÉHô¡μdG QÉ«àdG ™£b ºJ

.á°üàîªdG äÉ¡édG πÑb øe áYƒ°VƒªdG
 äÉeóîdG  IQGOEG  ôjóe  »LÉM  ∞«£∏dGóÑY  ódÉN  ¢Sóæ¡ªdG  QÉ`̀°`̀TCG  ó`̀bh
 ΩÉ«≤dG »a á¶aÉëªdG QGôªà°SG ≈dEG ,á«HƒæédG á¶aÉëªdÉH QÉªãà°S’Gh á«°Sóæ¡dG
 ádÉª©dG áaÉãc ∞«Øîàd áØdÉîªdG »fÉÑªdG ´É°VhCG í«ë°üàd á«fGó«ªdG äGQÉjõdÉH
 áaÉc  PÉîJGh  áeÓ°ùdGh  ø`̀eC’G  ô«jÉ©e  ôaGƒJ  øe  ócCÉàdGh  ,º¡æμ°S  ≥WÉæe  »a

.øcÉ°ùªdG ∂∏J πNGO á«FÉbƒdGh á«æeC’G ô«HGóàdG
 ƒª°S ¬H Ωƒ≤j …òdG RQÉÑdG QhódÉH ∑ôà°ûªdG πª©dG ≥jôa OÉ°TCG ,º¡à¡L øe
 PÉîJG »a á«HƒæédG á¶aÉëªdG ßaÉëe áØ«∏N ∫BG áØ«∏N øH »∏Y øH áØ«∏N ï«°ûdG
 á«æeC’G Iõ¡LC’G ∞∏àîe ™e ≥«°ùæàdGh ¿hÉ©àdÉH ,ájRGôàM’G äGAGôLE’G ™«ªL

.á¶aÉëªdG ≥WÉæe AÉLQCG »a áeÓ°ùdGh øeC’G õjõ©àd á°üàîªdG äÉ¡édGh
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..»æjôëÑdG AÉ°†≤dG
 áîeÉ°ûdG á°ù°SDƒªdG 

ó«ªëŸG ó«ª malmahmeed7@gmail.com

 ø««HÉgQEG ó°V øjôëÑdG áμ∏ªe »a »FÉ°†b ºμM É¡«a Qó°üj Iôe πc »a
 ,ΩÉμMCÓd É¡°†aQ ø∏©àd ,á«LQÉN äÉ¡L øe äGƒ°UCG ¢†©H Éæd êôîJ á∏àbh
 ,á∏≤à°ùªdG  á«FÉ°†≤dG  á£∏°ùdG  ¿CÉ``̀ch  ,É¡FÉ¨dEG  hCG  É¡∏jó©àH  É¡àÑdÉ£eh
 á∏≤à°ùe ádhO »a ,ágGõædGh ádGó©dG äGP ,áeôàëªdGh áîeÉ°ûdG á°ù°SDƒªdG
 ,äÉ¡édG ∂∏J äÉjÉZh AGƒgC’ É≤ah É¡eÉμMCG ¿ƒμJ ¿CG »¨Ñæj ,IOÉ«°S äGPh

.á∏FÉ£dG ∫GƒeC’G hCG ,á∏∏°†ªdGh äÉeƒ∏©ªdÉH Égóªj øeh
 ,á©°UÉf  Iô«°Sh  ábGôY  äGP  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a  á«FÉ°†≤dG  á£∏°ùdG
 πμH  iôéJ  äGAGô`̀LEGh  ¿ƒfÉbh  ,π°VÉaCG  ä’É`̀LQh  ,áîeÉ°T  äÉeÉb  É¡Hh
 øe ,»°VÉ≤dG ô«ª°V »a ô≤j ÉªHh ,≥ëdGh ∫ó©dÉH ºμëJ ,á«fÓYh á«aÉØ°T
 øWGƒe πc PÓeh ,™ªàéªdG ≈ªM »eÉM »gh ,óMCG øe ô«KCÉJ hCG πNóJ ¿hO

.áÑ«£dG ¢VQC’G √òg ≈∏Y º«≤eh
 ,Iô«NC’G  ¿ƒμJ  ød  ó«cCÉàdÉHh  ,≈dhC’G  IôªdG  »g  √òg  â°ù«d  ™Ñ£dÉH
 äÉ¡Lh  ,äÉYƒªéeh  äÉYÉªL  ø`̀e  ,äÉëjô°üJh  äÉfÉ«H  Qhó`̀°`̀U  »`̀a
 ¿CG ’EG ÉgOGôaCG ≈HCG ,á∏ëæe á«HÉgQEG á«©ªL ™e π°UGƒJ äGP ,äÉ«°üî°Th
 Éeó©H ,º¡HÉfPCGh º¡YÉÑJCG ÉjÉ°†≤H GhôLÉàjh ,øWƒdG ó°V áfÉ«îdG Gƒ°SQÉªj

 .¿ƒfÉ≤dG RhÉéJh ,áªjôédGh πà≤dG á°SQÉªe ≈∏Y ºgƒ°VôMh ºgƒWQh
 ,Iôe  πc  »`̀ah  ,á`̀«`̀HÉ`̀gQE’G  á«©ªédG  ∂∏J  ™e  ´õØJ  ,∂dòc  ™Ñ£dÉHh
 ,zá«bƒ≤Mh á«fÉªdôHh á«°SÉ«°S{ á«ÑæLCG äÉ«°üî°Th á«eÓYEG ôHÉæe ¢†©H
 áμ∏ªe  ó°V  á≤Ñ°ùe  ΩÉ`̀μ`̀MCGh  ∞`̀bGƒ`̀e  äGPh  ,É`̀ª`̀FGO  QôμàJ  √ƒ``Lh  »`̀gh
 ΩƒëJ  äÉ«°üî°ûdGh  äÉª¶æªdG  ∂∏J  øe  ô«ãμdG  ¿CG  Öjô¨dGh  ,øjôëÑdG
 øe ºYOh πjƒªJh ,ÉjÉ£Yh ÉjGógh ,∫ÉªYCGh ∫GƒeCG ΩÓà°SG äÉ¡Ñ°T É¡dƒM
 ,äÉª¶æªdG  ∂∏J  ¢†©H  äGô≤e  äGQÉéjEG  ™aO  ≈àMh  πH  ,»fGôjE’G  ΩÉ¶ædG
 IôjõédGh  ¿Gô`̀jEG  äGƒæb  èeGôH  »a  á∏°UGƒàe  äÉaÉ°†à°SÉH  ¿ƒ¶ëj  Éªc
 áμ∏ªe  ó°V  Iô`̀eGDƒ`̀ª`̀dGh  IAÉ`̀ °`̀SE’G  á∏°ù∏°S  ∫Éªμà°SG  π`̀LCG  ø`̀e  ,ájô£≤dG

 .øjôëÑdG
 É¡°†aQ{ :øY âæ∏YCG Éªæ«M á«æjôëÑdG á«LQÉîdG IQGRh â∏©a Éæ°ùMh
 ºμM  ¿CÉ°ûH  äÉª¶æªdG  ¢†©H  øY  IQOÉ°üdG  äÉ≤«∏©àdGh  äÉfÉ«Ñ∏d  ΩÉàdG
 ™e  óª©dG  πà≤dG  áªjôL  ÉÑμJQG  ø««æjôëH  ø«ª¡àe  ≥ëH  QOÉ°üdG  ΩGó`̀YE’G
 ..øjôNBG  πàb  »a ´hô°ûdGh áWô°ûdG  OGôaCG  óMC’ ó°UôàdGh QGô°UE’G  ≥Ñ°S
 ≥jôW  øY  äAÉL  QOÉ°üdG  ºμë∏d  á≤«bódG  ô«Zh  Iõ«ëàªdG  äGOÉ≤àf’G  ¿CGh
 ájÉYódGh  áWƒ∏¨ªdG  äÉeƒ∏©ªdG  »é¡æe  πμ°ûH ô°ûæJ  »àdG  äÉYÉªédG
 á«fƒfÉ≤dG  óYGƒ≤dG  ¿CG  IQGRƒ``̀dG  Ió`̀cDƒ`̀eh  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  øY  á«Ñ∏°ùdG
 ÇOÉÑeh »dhódG ¿ƒfÉ≤dG ™e ≥ØàJ øjôëÑdG áμ∏ªe »a á≤Ñ£ªdG äÉ°SQÉªªdGh
 Ωƒ≤J á«æWƒdG ºcÉëªdG ¿CGh ,IóëàªdG ºeC’G iód Ióªà©ªdG ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M

.záªcÉëªdG πMGôe áaÉc ∫ÓN ø«ª¡àª∏d äÉfÉª°†dG áaÉc ¿ƒ°üH
 øjôëÑdG áμ∏ªe ó°V ,ôeBÉàdGh Qó¨dGh ,∫hÉ£àdGh IAÉ°SE’G π°ù∏°ùe ¿EG
 ¿Éc ÉªdÉWh ..¬eÓMCGh ¬YÉªWCÉH »fGôjEG  ΩÉ¶f ∑Éæg ÉªdÉW ∞bƒàj ødh ºd
 ∑Éæg  ¿Éc  ÉªdÉWh  ..É¡FÉ≤°TCGh  øjôëÑ∏d  ¬à«gGôμH  zøjóªëdG  ΩÉ¶f{  ∑Éæg
 ôeBÉàe  πc  ¿É°†MCG  »a  º¡°ùØfCG  Gƒ`̀eQh  ,øWƒdG  á∏°UƒH  GƒYÉ°VCG  OGô``aCG
 áªμM  π°†ØHh  ,¬∏dG  ßØëH  øjôëÑdG  áμ∏ªe  øμdh  ..ô°Th  áæàa  ÖMÉ°Uh
 º£ëàJ …òdG  ïeÉ°ûdG  πÑédG  GóHCGh  ÉªFGO  π¶à°S ,É¡Ñ©°T ∂°SÉªJh É¡JOÉ«b

 .äGôeGDƒªdG πc √óæY

 ï«°ûdG  Ö«ÑW  AGƒ``̀∏``̀dG  ìô`̀°`̀U
 óFÉb áØ«∏N ∫BG ¬∏dG á«£Y øH ¿Éª∏°S
 ¿CG  »©eÉédG  óªM  ∂∏ªdG  ≈Ø°ûà°ùe
 ôªà°ùj  ΩGQhCÓ````̀ d  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  õ`̀cô`̀e
 á∏eÉμàe  á«LÓY  äÉ`̀eó`̀N  ºjó≤àH
 øe  ºZôdÉH  Iõ«ªàe  á«ë°U  ájÉYQh
 (ÉfhQƒc  áëFÉL)  á«ë°üdG  á`̀eRC’G
 ™æe äGRGôàMGh ºdÉ©dG É¡H ôªj »àdG

.ôØ°ùdG
 øjôëÑdG  õcôe  ¿CG  ≈dG  QÉ°TCGh
 QOGƒ`̀c  ø`̀e  ¬`̀H  ™àªàj  ÉªH  ΩGQhCÓ```̀d
 Iõ`̀¡`̀LC’G  çó```̀MCGh  π`̀«`̀gCÉ`̀à`̀dG  á«dÉY
 ÖYƒà°ùj  ¿CG  ´É£à°SG  IQƒ£àªdG
 ≈°VôªdG  øe  ¬«dEG  Ωó≤J  øe  ™«ªL
 ¿ƒ≤∏àj  Gƒ`̀fÉ`̀c  ø`̀jò`̀dG  ø««æjôëÑdG
 ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  êQÉîdG  »a  º¡LÓY
 á«≤H  á©HÉàeh  ∫ÉÑ≤à°SÉH  √QGôªà°SG

.ø«ª«≤eh ø«æWGƒe øe ≈°VôªdG
 ï«°ûdG  Ö«ÑW  AGƒ``∏``dG  OÉ````aCGh

 OGó````̀YCG  ¿CÉ````̀ H  á`̀Ø`̀«`̀∏`̀N  ∫BG  ¿É`̀ª`̀∏`̀ °`̀S
 ΩGQhCÓd øjôëÑdG õcôe »a ≈°VôªdG
 ôjÉæj  ò`̀æ`̀e  ∞©°†dG  ≈``̀dG  äó``jGõ``J
 å«ëH  …QÉ`̀é`̀dG  ΩÉ©dG ƒ«fƒj  ≈`̀ dG
 õcôªdG  »a  á«LQÉîdG  äGOÉ«©dG  ¿CG
 »a ádÉM 1252 ôjÉæj »a â∏Ñ≤à°SG
 2140 ≈dEG π°Uh Oó©dG Gòg ¿CG ø«M
 ≥aóJ  ¢ùμ©fGh  .ƒ«fƒj  »`̀a  á`̀dÉ`̀M
 ΩÉ°ùbCG ∞∏àîe •É°ûf ≈∏Y ≈°VôªdG
 ≈°VôªdG OGóYCG äójGõJ å«M õcôªdG
 Gòg  ôKDƒj  ¿CG  ¿hO  øe  Oô£e  πμ°ûH
 »àdG  ájÉYôdG  á«Yƒf  ≈∏Y  ójGõàdG
 ô«jÉ©ª∏d  ≥HÉ£e  πμ°ûH  äôªà°SG
 π«Ñ°S  ≈`̀∏`̀©`̀a  .É`̀ k«`̀ª`̀dÉ`̀Y  Ió`̀ª`̀à`̀©`̀ª`̀dG
 IóMh »a ä’ÉëdG OóY ójGõJ ∫ÉãªdG
 696 øe á«eƒ«dG  …hÉª«μdG  êÓ©dG

.ƒ«fƒj »a 1216 ≈dEG ôjÉæj »a
 AGƒ`̀∏`̀dG  ô``̀ qcP iô``̀NCG á¡L ø`̀eh
 •É`̀°`̀û`̀æ`̀H ¿É`̀ª`̀∏`̀ °`̀S ï`̀«`̀°`̀û`̀dG Ö`̀«`̀Ñ`̀W

 å«M ΩGQhCÓ`````̀d  á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG  á`̀æ`̀é`̀∏`̀dG
 »a  á°ûbÉæªdG  ä’ÉëdG  OóY  â£îJ
 å«Mh  áFÉªKÓãdG  ó`̀MGƒ`̀dG  ô¡°ûdG
 º`̀gDhÓ`̀eRh  õ`̀cô`̀ª`̀dG  AÉ`̀Ñ`̀WCG  ó¡àéj
 øjôëÑdG  äÉ°ù°SDƒe  ∞∏àîe  ø`̀e
 ™éfCG  ™°Vh  πLCG  øe  á«FÉØ°ûà°S’G
 ≈bQCG »YGôJ »àdG á«LÓ©dG §£îdG

.á«ªdÉ©dG ô«jÉ©ªdG
 º°ùb ¿CG ¿Éª∏°S ï«°ûdG ±É°VCGh
 º¶©dG »≤f ´QR º°ùbh ΩódG ¢VGôeCG
 É k«dÉM  ¿Óª©j  á«YòédG  ÉjÓîdGh
 ¿B’G ≈àM âjôLCG óbh .á∏eÉc ábÉ£H

.õcôªdG »a ´QR á«∏ªY 23
 ï«°ûdG  Ö`̀«`̀Ñ`̀W  AGƒ``̀∏``̀dG  √ƒ```̀fh
 áØ«∏N  ∫BG  ¬`̀∏`̀dG  á«£Y  ø`̀H  ¿Éª∏°S
 »a »YÉ©°TE’G  êÓ©dG  º°ùb  ¿CG  ≈dG
 »a πÑ≤à°SG  ΩGQhCÓd øjôëÑdG  õcôe
 É k°†jôe  (259)  2020  ƒ«fƒj  ô¡°T
 êÓ`̀Y  á`̀°`̀ù`̀∏`̀L  915  º`̀¡`̀ d  â``̀ jô``̀LCG

.»YÉ©°TEG
 IQƒcòªdG äÉ«FÉ°üME’G ¿G ócCGh
 »a  õcôªdG  IQGOEG  ¢UôM  ≈∏Y  ∫óJ
 ≈∏YCG  ≈∏Y  πgDƒe  »ÑW  ºbÉW  ô«aƒJ
 á∏eÉc áYƒªée ≈dEG áaÉ°VEG ,iƒà°ùe

 ≥aGôªdGh  Iõ`̀¡`̀LC’Gh  äGó©ªdG  øe
 ô«jÉ©ªdG »Ñ∏J »àdG áãjóëdG á«Ñ£dG
 »Ñ∏J »àdG ∫õ©dG ±ôZ πãe á«dhódG
 ¿ƒfÉ©j  øjòdG  ≈°VôªdG  äÉLÉ«àMG
 ø«°Vô©ªdGh  áYÉæªdG  ¢VÉØîfG  øe
 ≈°VôªdG ∂dP »a ÉªH ihó©dG ô£îd
 øe  á«dÉY  äÉ`̀Yô`̀L  ¿ƒ≤∏àj  ø`̀jò`̀dG
 πX  »a  á°UÉN  á«FÉ«ª«μdG  êÓ©dG
 áëFÉL)  á«ªdÉ©dG  á«ë°üdG  á`̀eRC’G
 ƒg ∂``̀ dP ø``̀e ±ó``̀¡``̀dGh .(É```̀fhQƒ```̀c
 á«Ñ£dG  äÉeóîdGh  êÓ©dG  ø«WƒJ
 Iõ«ªàªdG á«Ñ£dG äGAÉØμdG ∫ÓN øe
 ≈dG  íª£f  É`̀æ`̀fEG  å«M  õ`̀cô`̀ª`̀dG  »`̀a
 á∏eÉμàe  á`̀«`̀LÓ`̀Y  á``̀eó``̀N  ô`̀«`̀aƒ`̀J
 áμ∏ªe  »a  Iõ«ªàe  á«ë°U  ájÉYQh
 å©ÑJh ≈°VôªdG á≤K RƒëJ øjôëÑdG
 ÉæfCG  ó`̀cCGh  .º¡°SƒØf  »a  ¿ÉæÄªW’G
 ∫ƒ°UƒdG π``̀LCG  ø`̀e Gó`̀¡`̀L ƒ`̀dCÉ`̀f  ø`̀d
 É k«©°S  á«ªdÉ©dG  iƒà°ùe  ≈dEG  É©jô°S

 êQÉ`̀î`̀dG  ø`̀e  ≈°VôªdG  ÜÉ£≤à°S’
 ájOÉ°üàb’G  á``̀jDhô``̀dG  ™`̀e  É k«°TÉªJ
 »àdG  2030  Ió`̀«`̀°`̀Tô`̀dG  áeƒμë∏d
 á¡Lh  øjôëÑdG  ¿ƒμJ  ¿C’  â££N

.á«LÓ©dG áMÉ«°ù∏d
 ΩGQhCÓ`̀ d  øjôëÑdG  õcôe  º°†j
 äÉeóîdG ºjó≤àd G kõ¡ée G kôjô°S 160
 ø`̀«`̀¨`̀dÉ`̀Ñ`̀dG ≈`̀ °`̀Vô`̀ª`̀ ∏`̀ d á`̀ «`̀ë`̀ °`̀ü`̀ dG
 ΩódG  ¢VGôeCÉH  ø«HÉ°üªdG  ∫ÉØWC’Gh
 :äÉeóîdG √òg πª°ûJh .ΩGQhC’G hCG
 ¢`̀ü`̀«`̀î`̀°`̀û`̀Jh ô``̀μ``̀Ñ``̀ª``̀dG ∞``̀°``̀û``̀μ``̀dG
 êÓ©dG  ,…hÉª«μdG  êÓ©dG  ,ΩGQhC’G
 ´Éîf  á``̀YGQR  äÉ«∏ªY  ,»`̀YÉ`̀©`̀°`̀TE’G
 áMGôL  ,á«YòédG  ÉjÓîdGh  º¶©dG
 êÓ©dG  ,á≤FÉØdG  ájÉæ©dG  ,ΩGQhC’G
 …ò`̀dG  çÉ``ë``HC’G  õ`̀cô`̀eh  »Ø«£∏àdG
 Ωó`̀dG  ¢`̀VGô`̀eCG  ™«°VGƒªH  ≈æ©«°S
 çÉ``̀ë``̀HCG  É`̀ k°`̀Uƒ`̀ °`̀ü`̀Nh  ΩGQhC’Gh

 .á«YòédG ÉjÓîdG

≈°VôªdG ™«ªéd IQƒ``£àe äÉeóN Ωó≤j ΩGQhCÓd øjôëÑdG õ``côe :óªM ∂∏ªdG ≈Ø°ûà°ùe ó``FÉb

 áØ«∏N ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U IQOÉÑe  øe  É nbÓ£fG
 ô¡°T  »a  ¬H  ∫ÉØàM’G  ºà«°S  …òdG  »æjôëÑdG  Ö«Ñ£dG  Ωƒj  OÉªàYÉH  AGQRƒ`̀dG  ¢ù«FQ
 äÉ°ù°SDƒªdGh OGôaC’Gh á«æØdG ÖgGƒªdG ÜÉë°UCG áë°üdG IQGRh ƒYóJ ,πÑ≤ªdG ôÑªaƒf
 IõFÉL) QÉ©°T º«ª°üàd á≤HÉ°ùe »a ácQÉ°ûªdG ≈dEG á°ü°üîàªdG ÖJÉμªdGh äÉcô°ûdGh
.∫ÉØàM’G ∫ÓN É¡ëæe ºà«°S »àdGh ,(»æjôëÑdG Ö«Ñ£∏d áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N

 øe  QÉ©°ûdG  ¿ƒμj  ¿CG  :á«dÉàdG  •hô°ûdÉH  ΩGõ`̀à`̀d’G  ∑Gôà°T’G  »a  ø«ÑZGôdG  ≈∏Yh
 ,áÑ°SÉæª∏d  π«ÑædG  ±ó¡dGh  iõ¨ªdG  øY  º«ª°üàdG  ôÑ©j  ¿CG  ,¬°ùØf  ∑QÉ°ûªdG  º«ª°üJ
 É k°ùÑà≤e hCG É kî°ùæà°ùe hCG É k¡HÉ°ûe ¿ƒμj ’CGh ,á«æjôëÑdG ájƒ¡dG øY G kôÑ©e ¿ƒμj ¿CG
 ìƒ°VƒdÉH º«ª°üàdG ¿GƒdCG º°ùàJ ¿CG ,á«LQÉN hCG á«∏NGO äÉ¡éd iôNCG äGQÉ©°T øe
 ¿CG ,áãjóëdG º«ª°üàdG èeGôH ΩGóîà°SG ∫ÓN øe á«dÉ©dG IOƒédGh ºZÉæàdGh ábódGh
 ±hôëH  áÑ°SÉæªdG  º°SG  øª°†àj  ¿CG  ≈∏Y  ,ó«≤©àdG  ΩóYh  ádƒ¡°ùdÉH  º«ª°üàdG  õ«ªàj
 ¬àYÉÑW óæY ò«ØæàdG π¡°S º«ª°üàdG ¿ƒμj ¿CG ,ájõ«∏éf’Gh á«Hô©dG ø«à¨∏dÉH áë°VGh
 ºjó≤J ºàj ¿CG ,ájQÉcòàdG ÉjGó¡dGh õFGƒédGh äÉYƒÑ£ªdGh äÉMƒ∏dG »a ¬eGóîà°SGh
 ,ôãcCG hCG »æa πª©H Ωó≤àdG ∑QÉ°ûª∏d ≥ëj ,º«ª°üàdG ∫ƒdóeh Iôμa øY õLƒe ìô°T

.∂dP ó©H ¬æe Ö∏£J äÉaÉ°VEG hCG äÓjó©J ájCG ò«ØæàH á≤HÉ°ùªdÉH õFÉØdG Ωõà∏j
 ,ø«°üàîªdGh  AGôÑîdG  øe  áæéd  ∫Ó`̀N  øe  ácQÉ°ûªdG  ∫É`̀ª`̀YC’G  º««≤J  ºà«°S
 äÉ«dÉ©ØdG πc »a É«ª°SQ √OÉªàYGh õFÉØdG º«ª°üàdG QÉ«àNG …ôé«°S ∂dP ≈∏Y AÉæHh
 IõFÉL õFÉØdG íæª«°Sh ,»æjôëÑdG Ö«Ñ£dG Ωƒ«H ≥∏©àJ »àdG äÉYƒÑ£ªdGh á£°ûfC’Gh
 ôÑY ácQÉ°ûªdG ∫ÉªYC’G áë°üdG IQGRh πÑ≤à°ùJh.»æjôëH QÉæjO 1000 ÉgQób á«dÉe
 √É°übCG  óYƒe  »a  ∂dPh  kbsabdr.logo@health.gov.bh  »dÉàdG  »fhôàμd’G  ójôÑdG
 ≈dEG  º∏°ùj  (USB)  ¢TÓa  ≈∏Y  äÉª«ª°üàdG  ºjó≤J  ºàj  ¿CGh  2020  ¢ù£°ùZCG  31
 »a  IQGRƒ`̀dG  ≈æÑªH  áë°üdG  Iô`̀jRh  ÖàμªH  èeGôH  ≥°ùæe  ≈°ù«Y  óªMCG  Oƒªëe
 øe  ójõªd.∑QÉ°ûe  πμd  π°UGƒàdG  ΩÉ`̀bQCGh  á«°üî°ûdG  äÉfÉ«ÑdG  øª°†àj  ô«ØédG

.17811150 ºbQ ∞JÉg ≈∏Y π°UGƒàdG AÉLôdG QÉ°ùØà°S’G

 á``≤HÉ°ùe  ìô``£J  á``ë°üdG  IQGRh
 øH áØ«∏N Iõ``FÉL QÉ``©°T º``«ª°üàd
»æjôëÑdG Ö«Ñ£∏d áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S

á`̀cô`̀à`̀°`̀û`̀ª`̀dG ø`̀ cÉ`̀ °`̀ ù`̀ ª`̀ dÉ`̀ H á`̀ dÉ`̀ ª`̀ ©`̀ dG ´É```̀ °```̀ VhCG í`̀«`̀ë`̀°`̀ü`̀à`̀d á`̀ «`̀ Hƒ`̀ æ`̀ é`̀ dÉ`̀ H á`̀ ∏`̀ ª`̀ M

.óªM ∂∏ªdG ≈Ø°ûà°ùe óFÉb |

 ihó©dG  áëaÉμe  Ió`̀Mh  Ωƒ≤J
 áë°üdG  IQGRƒ``̀H  á`̀«`̀dhC’G  ájÉYôdÉH
 §``£``î``dG ø````̀e ó```̀jó```̀©```̀dG ò``̀«``̀Ø``̀æ``̀à``̀H
 á`̀«`̀FÉ`̀bƒ`̀dG ô`̀«`̀HGó`̀à`̀dGh á``jRGô``à``M’G
 õ`̀cGô`̀ª`̀dG  ™«ªéH  É`̀«`̀ dhO  Ióªà©ªdG
 Oƒ¡édG  π`̀X  »`̀a  ∂```dPh  ,á`̀«`̀ë`̀°`̀ü`̀dG
 áëFÉéd …ó°üà∏d  ádhòÑªdG á«æWƒdG

.19)-ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«a
 äÉ``̀°``̀SÉ``̀«``̀°``̀ù``̀dG º``````̀gCG ∫ƒ``````̀Mh
 ájÉbƒdG  »a  IòîàªdG  äGAGô```̀LE’Gh
 õcGôªdG πμH É¡àëaÉμeh ihó©dG øe
 ó`̀cCG  ,ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªªH  á«ë°üdG
 ájÉYôdÉH  ihó`̀©`̀dG  áëaÉμe  ≥°ùæe
 º``̀gCG  ø``̀e  ¿CG  ¥É``̀bó``̀dG  ¬``̀W á``̀ «``̀ dhC’G
 »`̀à`̀dG á```̀jRGô```̀à```̀M’G äGAGô``````````̀LE’G
 Qƒ```̀eC’G √ò``̀g ø`̀ª`̀°`̀V É`̀gó`̀«`̀cCÉ`̀J º`̀à`̀j
 AÉ`̀ª`̀dÉ`̀H ø`̀jó`̀«`̀dG π`̀°`̀ù`̀Z á`̀«`̀ª`̀gCG ƒ``g
 ,á«fÉK 20 øY π≤J ’ Ióe ¿ƒHÉ°üdGh
 ≈dEG  ,»YÉªàL’G  óYÉÑàdG  ≥«≤ëJh

 óæY ºØdG á«£¨J ≈∏Y ¢UôëdG ÖfÉL
 äGó©e ¢ùÑdh ,¢SÉ£©dG  hCG  ∫É©°ùdG
 ≈∏Y  ≥«bóàdGh  á«°üî°ûdG  ájÉbƒdG
 ≈∏Y  õ«côàdGh  á«ë°üdG  πª©dG  áÄ«H
 º«≤©àdGh  ô«¡£àdGh  áaÉ¶ædG  Qƒ`̀eCG
 á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG  IQGRh  ió```̀d  Ió`̀ª`̀à`̀©`̀ª`̀dG
 »`̀æ`̀Wƒ`̀dG ≥`̀jô`̀Ø`̀dG ø``Y IQOÉ``̀°``̀ü``̀dGh
 É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«a  áëaÉμªd  »Ñ£dG

.19 ó«aƒc
 ¿CG ≈```̀ dEG  ¥É``̀bó``̀ dG ¬``̀W QÉ```̀°```̀TCGh
 É¡YÉÑJG  ºàj  »àdG  º«≤©àdG  äGAGô`̀LEG
 ™«ªL ∞«¶æJ ¿Éª°V ∫ÓN øe CGóÑJ
 á«ë°üdG  õ`̀cGô`̀ª`̀dG  ≥`̀aGô`̀eh  AÉ``̀LQCG
 ô«¡£J  É¡©Ñàjh  ,áeÉ©dG  äÉØ¶æªdÉH
 äGô¡£ªdÉH  í`̀£`̀°`̀SC’Gh  äÉ`̀«`̀°`̀VQC’G
 á«∏ªY  ºàJ  ájÉ¡ædG  »`̀ah  áÑ°SÉæªdG
 »ë°üdG  õcôª∏d  á∏eÉ°ûdG  º«≤©àdG
 äÉHhôμ«ªdG  ´Gƒ```fCG  ™«ªL  IOÉ```HE’
 É`̀ jô`̀«`̀ à`̀μ`̀ Ñ`̀ dG π``̀ª``̀°``̀û``̀Jh IQÉ```̀°```̀†```̀dG

 É¡æeh  äÉ`̀°`̀Shô`̀«`̀Ø`̀dGh  äÉ`̀jô`̀£`̀Ø`̀dGh
 ∂dPh ,(19-ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«a
 πª©dG  áÄ«H  íÑ°üJ  ¿CG  π«Ñ°S  »`̀a
 πÑb  øe  ΩGóîà°SÓd  áæeBGh  á«ë°U

.™«ªédG
 º«≤©àdG  á«∏ªY  ¿CG  í``̀°``̀VhCGh
 ø«HQóªdG  ø«Ø¶æªdG  ∫Ó`̀N  øe  ºàJ

 ô`̀«`̀¡`̀£`̀Jh ∞`̀«`̀¶`̀æ`̀à`̀d ø``̀«``̀∏``̀gDƒ``̀ª``̀dGh
 ¬FÉLQCG πμH »ë°üdG õcôªdG º«≤©Jh
 Aó`̀H π`̀Ñ`̀b ∂``̀ dPh É`̀«`̀eƒ`̀j QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SÉ`̀H
 ΩGhódG  AÉ¡àfG  ó©Hh  ¬FÉæKCGh  ΩGhódG
 Ö°ùëHh  IQôμàe  äGôàØHh  É°†jCG
 ≈dEG  áLÉëdGh  ihó©dG  ô£N  º««≤J
 ±Gô°TEG  âëJ  ∂dP  πc  ¿ƒμjh  ,∂`̀dP

 áëaÉμe  ¢`̀†`̀jô`̀ª`̀J  »`̀«`̀°`̀UÉ`̀°`̀ü`̀à`̀NG
 ™`̀«`̀ª`̀é`̀H ø``̀jOƒ``̀Lƒ``̀ª``̀ dG ihó```̀©```̀ dG
 ¿hOhõ`̀j  øjòdGh  á«ë°üdG  õcGôªdG
 á``eRÓ``dG äÉ`̀ª`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dÉ`̀H ø`̀«`̀Ø`̀¶`̀æ`̀ª`̀dG
 ∫ƒM á«∏ª©dGh á«ª∏©dG äGOÉ°TQE’Gh
 äÉØ¶æªdG  ´Gƒ`̀fCG  ∞∏àîe  ΩGóîà°SG
 äGõ«côàdÉH äÉª≤©ªdGh äGô¡£ªdGh
 ≥«bóàdGh  ,áHƒ∏£ªdG  äÉØ«ØîàdGh
 áÄ«H  ≈dEG  ∫ƒ°UƒdG  π«Ñ°S  »a  º¡«∏Y

.ihó©dG øe á«dÉN áª«∏°S πªY
 á«ë°üdG  õcGôªdG  ¿CG  ±É`̀°`̀VCGh
 ó`̀jó`̀©`̀dG ≥`̀«`̀Ñ`̀£`̀Jh ò`̀«`̀Ø`̀æ`̀JÜ â`̀eÉ`̀ b
 ,á«FÉbƒdG  iô``NC’G  äGAGô``̀LE’G  øe
 PÉ`̀î`̀JG  ≈`̀∏`̀Y  ¢`̀Uô`̀ë`̀dG  É¡æª°V  ø`̀e
 á«FÉbƒdG  äGAGô`````̀LE’G  ø`̀e  ó`̀jó`̀©`̀dG
 √òg  ∫ÓN  á«ë°üdG  õcGôªdG  π`̀NGO
 ∞∏àîe  »a  á«FÉæãà°S’G  ±hô`̀¶`̀dG
 º¡°ùj  ÉªH  »ë°üdG  õcôªdG  ≥aGôe
 áeÓ°Sh  áë°U  ≈`̀∏`̀Y  ®É`̀Ø`̀ë`̀dG  »`̀a

 ∫ÉÑ≤à°SG á«dBÉH ≥∏©àj Éª«ah.™«ªédG
 ¬`̀fCÉ`̀H ¥É``̀bó``̀dG ¬``̀W OÉ````̀aCG ≈`̀°`̀Vô`̀ª`̀dG
 ø«©LGôªdG  ™«ªL  ∫ÉÑ≤à°SG  º`̀à`̀j
 πÑb ø``̀e Gõ``̀fƒ``̀∏``̀Ø``̀fE’G á`̀£`̀ë`̀e »``̀a
 øe  ó`̀cCÉ`̀à`̀dG  ºàj  å«M  ,ø«°VôªªdG
 áLQO  ¢SÉ«bh  ¬LƒdG  áeÉªc  ¢ùÑd
 Égó©H  ºàjh  ™LGôe  πμd  IQGô`̀ë`̀dG
 á≤∏©àªdG  äÉ`̀fÉ`̀«`̀Ñ`̀dG  π``̀c  π«é°ùJ
 äÉeƒ∏©ªdG πc π«é°ùJh ¢VGôYC’ÉH
 ∫ÉÑ≤à°S’Éa  ,∞`̀«`̀æ`̀°`̀ü`̀à`̀dG  á`̀bÉ`̀£`̀Ñ`̀H
 πNGóe óæY ¢†jôªdG ≈∏Y ∞°ûμdGh
 ∫Ó`̀N  ø`̀e  º`̀à`̀j  á«ë°üdG  õ`̀cGô`̀ª`̀dG
 »a  IOƒ`̀Lƒ`̀ª`̀dG  Gõ`̀fƒ`̀∏`̀Ø`̀fE’G  á£ëe
 »`̀à`̀dGh  ,á«ë°üdG  õ`̀cGô`̀ª`̀dG  ™«ªL
 »FóÑªdG  ∞«æ°üàdG  É¡dÓN  øe  ºàj
 ¬Ñà°ûªdG πjƒëJ ºK øeh øjOOôàª∏d
 hCG  Gõfƒ∏ØfE’G IOÉ«Y ≈dEG  º¡°VGôYCÉH
 ádÉëdG  º««≤J  Ö°ùëH  ∫õ©dG  IOÉ«Y

.Ö«Ñ£dG πÑb øe

á«ë°üdG  õ`̀cGô`̀ª`̀ dÉ`̀ H  á`̀ «`̀ FÉ`̀ bƒ`̀ dG  ô`̀ «`̀ HGó`̀ à`̀ dGh  á``̀jRGô``̀à``̀M’G  §`̀£`̀î`̀dG  ó`̀ jó`̀ Y  ò«ØæJ

 øH õ`̀jõ`̀©`̀dGó`̀Ñ`̀Y Qƒ`̀à`̀có`̀dG ó``̀cCG
 áæéd  ¢`̀ù`̀«`̀FQ  ¿É`̀ª`̀é`̀©`̀dG  ¬`̀∏`̀dGó`̀Ñ`̀Y
 øeC’Gh ´ÉaódGh á«LQÉîdG ¿hDƒ°ûdG
 Qhó`̀dG  iQƒ°ûdG  ¢ù∏éªH  »æWƒdG
 ¬H Ωƒ`̀≤`̀J …ò``̀dG »`̀eƒ`̀≤`̀dGh »`̀Hô`̀©`̀dG
 øWƒ∏d  á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG  ô°üe  á`̀jQƒ`̀¡`̀ª`̀L
 ´ÉaódG  á«bÉØJG  øe  ÉbÓ£fG  »Hô©dG
 ádhódG á©eÉL »a ∑ôà°ûªdG »Hô©dG
 ô°üe ≥`̀M ≈`̀∏`̀Y GOó`̀°`̀û`̀e ,á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG
 øe á`̀«`̀Hô`̀¨`̀dG É``gOhó``M á`̀jÉ`̀ª`̀M »`̀a
 »a »`̀Hô`̀©`̀dG É`̀¡`̀Ñ`̀LGhh ,ÜÉ`````̀gQE’G
 »`̀ °`̀VGQC’G  Ió``̀Mh  ≈`̀∏`̀Y  á¶aÉëªdG
 áë∏°üªdG  ¬«°†à≤J  É`̀ª`̀H  ,á«Ñ«∏dG
 øY  ´É``̀aó``̀dGh  ,É«Ñ«d  »`̀a  á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG
 äÉ``Yõ``f ø```e É`̀¡`̀Ñ`̀©`̀°`̀Th É```̀gOhó```̀M
 á`̀«`̀HÉ`̀gQE’G  äÉ«°û«∏ªdGh  ±ô`̀£`̀à`̀dG

 .á≤£æªdG »a É¡«ªYGOh
 ≈````̀dEG  ¿É``̀ª``̀é``̀©``̀ dG  .O  â```̀Ø```̀dh
 …ô°üªdG  ¿É`̀ª`̀dô`̀Ñ`̀dG  ∞`̀bƒ`̀e  ó`̀«`̀jCÉ`̀J
 ìÉ`̀à`̀Ø`̀dGó`̀Ñ`̀Y ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀∏`̀d ¬`̀°`̀†`̀jƒ`̀Ø`̀Jh
 ∞bƒd  É«Ñ«d  »a  πNóàdÉH  »°ù«°ùdG
 ¿CÉ`̀ °`̀û`̀ dG »``̀a á`̀«`̀cô`̀à`̀ dG äÓ``̀Nó``̀à``̀dG
 øeCG áYõYR »a ÉgQGôªà°SGh »Hô©dG
 »JCÉj  QGô≤dG  Gòg  ¿CÉH  Égƒæe  ,É«Ñ«d
 »Ñ«∏dG  ¿ÉªdôÑdG  IƒYO ™e ÉeÉé°ùfG
 IQhô°V  ≈dEG  É«Ñ«d  πFÉÑbh  ñƒ«°Th
 Ö©°T  ájÉªëd  Éjôμ°ùY  ô°üe  πNóJ

.É«côJ äÓNóJ øe É«Ñ«d ¢VQCGh
 ¿hDƒ`̀°`̀û`̀dG  áæéd  ¢ù«FQ  ó```cCGh
 »æWƒdG  øeC’Gh  ´ÉaódGh  á«LQÉîdG
 π`̀Nó`̀à`̀dG  ¿CG  iQƒ``̀°``̀û``̀dG  ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀H
 ∞bƒd  IQhô°V  É«Ñ«d  »a  …ôμ°ù©dG
 IOÉ©à°SG  π`̀LCG  øe  »côàdG  πNóàdG
 áMÉ°ùdG  ≈∏Y  QGô`̀≤`̀à`̀°`̀S’Gh  ø```eC’G

 ÇOÉÑe  ø`̀e  ÉbÓ£fG  ∂`̀ dPh  ,á«Ñ«∏dG
 QÉÑàYÉH  á∏«°UC’G  á«Hô©dG  á«eƒ≤dG
 ø``̀eCG ø``̀e CGõ`̀é`̀ à`̀ j ’ G kAõ````̀L É`̀«`̀Ñ`̀«`̀d
 »eƒ≤dG  ø``̀eC’Gh  ô°üe  QGô≤à°SGh

.»Hô©dG
 ¿hDƒ```̀°```̀û```̀dG á``̀æ``̀é``̀d äó`````````̀cCGh
 »æWƒdG  øe’Gh ´ÉaódGh  á«LQÉîdG
 »°ù«°ùdG  óªëe  ÖFÉædG  á°SÉFôH
 ó«jCÉàdG  áæé∏dG  ¢ù«FQ  ø«æ«YƒÑdG
 ¬H ΩÉb …òdG í°VGƒdG ∞bƒª∏d ΩÉàdG
 »a …ô°üªdG ÜGƒædG ¢ù∏ée AÉ°†YCG
 ∫É«M  ¢ùeCG  äó≤©fG  »àdG  á°ù∏édG
 ≈∏Y  Égô«KCÉJh  É«Ñ«d  »a  äGQƒ£àdG
 ±Gô```̀W’G ™`̀«`̀ª`̀L Iƒ````̀YOh ,ô`̀°`̀ü`̀e
 πM ≈```̀dG π`̀ °`̀Uƒ`̀à`̀ dG ≈```̀dG á`̀«`̀Ñ`̀«`̀∏`̀dG
 ,É«Ñ«d  ádCÉ°ùe  πëd ΩGóà°ùe »°SÉ«°S
 äÉMƒªWh äÉ©∏£J ≥«≤ëJ πLCG øe
 ø`̀eC’G  »a  ≥«≤°ûdG  »Ñ«∏dG  Ö©°ûdG
 áμ∏ªe º``YO  Ió`̀cDƒ`̀e  ,QGô`̀≤`̀à`̀°`̀S’Gh

 É¡H Ωƒ≤J »àdG Oƒ¡édG πμd øjôëÑdG
 πLCG  øe  á«Hô©dG  ô°üe  ájQƒ¡ªL
 ´ÉaódGh »Hô©dG »eƒ≤dG øeC’G ßØM

.ácôà°ûªdG ÉjÉ°†≤dGh ídÉ°üªdG øY
 É¡d  ¿É`̀«`̀H  »`̀a  áæé∏dG  â`̀æ`̀«`̀Hh
 ô°üe  á`̀jQƒ`̀¡`̀ª`̀L  ¬``H  Ωƒ`̀≤`̀ J  É``e  ¿G
 äGAGô``````̀LEGh Oƒ``¡``L ø``̀e á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG
 »æWƒdG  ÉgQGô≤à°SGh  É¡æeCG  ájÉªëd
 π«°UCG ≥M ƒg ôaÉ°S RhÉéJ …CG øe
 IQhô°V  ≈∏Y  IOó°ûe  ,´hô°ûe  h
 …ó°üà∏d  Oƒ¡édG  ó«MƒJh  ∞JÉμàdG
 »eƒ≤dG øeC’ÉH ¢ùªJ ä’hÉëe …C’
 ¿hDƒ`̀°`̀û`̀dG  »`̀a π`̀Nó`̀à`̀dG  hCG  »`̀Hô`̀©`̀dG

.á≤£æªdG ∫hód á«∏NGódG
 áμ∏ªe  ¿CG  á`̀æ`̀é`̀∏`̀dG  â``̀Hô``̀YGh
 ÖMÉ°U  Iô°†M  IOÉ`̀«`̀≤`̀H  øjôëÑdG
 ∫BG  ≈°ù«Y  ø`̀H  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG
 ∞≤J  ,ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY  áØ«∏N
 É`̀¡`̀JOÉ`̀«`̀bh ô`̀°`̀ü`̀e ™``̀e É`̀Ñ`̀ dÉ`̀bh É`̀Ñ`̀∏`̀b

 ádhÉëe  …CG  ó°V  ≥«≤°ûdG  É¡Ñ©°Th
 ,»Hô©dGh  »eƒ≤dG øeC’ÉH ¢SÉ°ùª∏d
 »æjôëÑdG  ∞`̀ bƒ`̀ª`̀dG  ¿CG  á`̀æ`̀«`̀Ñ`̀eh
 ™«ªéd  ìƒ°Vh  πμH  º`̀YGOh  í°VGh
 Gò¡H  IòîàªdG  äGQGô≤dGh  ∞bGƒªdG
 ’  GAõL  ô°üe  øeCG  IôÑà©e  ,¿CÉ°ûdG
 øe  ¢ù«dh  è«∏îdG  ø`̀eCG  øe  CGõéàj

.§≤a øjôëÑdG øeCG
 ¿hDƒ```̀°```̀û```̀dG á``̀æ``̀é``̀d â```æ```«```Hh
 »æWƒdG  øeC’Gh  ´ÉaódGh  á«LQÉîdG
 »a  â`̀ë`̀Ñ`̀°`̀UCG  á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG  ∫hó```̀dG  ¿CG
 äÉ`̀jó`̀ë`̀J ¬``LGƒ``J ø``̀gGô``̀dG â``bƒ``dG
 øe IôaÉ°ùdG äÓNóàdG ÖÑ°ùH Iô«Ñc
 ,»∏NGódG  É¡fCÉ°T  »a  É«côJ  h  ¿GôjG
 ºYO »a í°VGƒdG ºgQhO øY ∂«gÉf
 á«HÉgQE’G  äÉª¶æªdGh  äÉ«°û«∏ªdG
 ≈°Vƒah  ÖjôîJ  ∫É`̀ª`̀YCÉ`̀H  ΩÉ«≤∏d
 ø```eGh í`̀dÉ`̀ °`̀ü`̀ª`̀H ô``°``†``Jh ô```KDƒ```J
 º¡°ùJh  πμc  á≤£æªdG  QGô`̀≤`̀à`̀°`̀SGh
 á«YGO  ,É¡JGQó≤e  ≈∏Y  Iô£«°ùdG  »a
 Üƒ`̀©`̀°`̀Th äÉ``fÉ``ª``dô``Hh äÉ`̀eƒ`̀μ`̀M
 ∞JÉμàdG  ≈dG  É©«ªL  á«Hô©dG  ∫hódG
 áaBG ¬Lh »a GóMGh ÉØ°U ±ƒbƒdGh
 É¡«∏Y  AÉ°†≤dGh  áà«≤ªdG  ÜÉ``̀gQ’G
 Ée  πμH  É¡«∏Y  ø«°VôëªdG  ≈`̀∏`̀Yh

 .äÉ«fÉμeGh πFÉ°Sh øe â«JhCG
 Égó«cCÉJ  ø`̀Y  áæé∏dG  â`̀Hô`̀YGh
 ™`̀«`̀ª`̀L ÜhÉ```̀é```̀J IQhô````°````V ≈``̀∏``̀Y
 √òg  ™`̀e  É«Ñ«d  á``̀dhO  »`̀a  ±Gô```̀WC’G
 »æWƒdG ídÉ°üdG Ö«∏¨Jh ,IQOÉÑªdG
 Ö©°û∏d  AÉ`̀Nô`̀dGh  á«ªæàdG  ≥«≤ëàd
 ø`̀eC’G  ï«°SôJh  ,≥«≤°ûdG  »Ñ«∏dG
 ¿Éª°Vh É«Ñ«d  ádhO »a QGô≤à°S’Gh

  .É¡«°VGQCG áeÓ°Sh IóMh

.¿Éªé©dG õjõ©dGóÑY .O |
.á«LQÉîdG ôjRh |

.»°ù«°ùdG óªëe |

.»∏jRGôÑdG á«LQÉîdG ôjRh |

 ô``jRh  ø``«H  »``ØJÉg  ∫É``°üJG
»``∏jRGôÑdG  √ô``«¶fh á``«LQÉîdG
 ,¢ùeG ,á«LQÉîdG ôjRh ,»fÉjõdG ó°TGQ øH ∞«£∏dGóÑY QƒàcódG ≈≤∏J
 πjRGôÑdG  ájQƒ¡ªL  á«LQÉN  ôjRh  ƒ`̀LhGQCG  ƒà°ùfQEG  øe  É k«ØJÉg  k’É°üJG

.ájOÉëJ’G
 Ωó≤àªdG  QÉ°ùªdG  ∫ƒM  ô¶ædG  äÉ¡Lh  ∫OÉÑJ  ∫É°üJ’G  ∫ÓN  iôLh
 ,ájOÉëJ’G  πjRGôÑdG  ájQƒ¡ªLh  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ø«H  á«FÉæãdG  äÉbÓ©∏d
 »a á°UÉN ™°ShCG ¥ÉaBG ƒëf ø«≤jó°üdG øjó∏ÑdG ø«H ¿hÉ©àdG õjõ©J πÑ°Sh
 .ácôà°ûªdG ídÉ°üª∏d áeóN …QÉªãà°S’Gh …QÉéàdGh …OÉ°üàb’G ∫ÉéªdG

 äÉ«YGóJ  á¡LGƒªd  ∑ôà°ûªdG  ¿hÉ©àdG  ä’Éée  ¿GôjRƒdG  åëH  Éªc
 ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,É¡æe  »aÉ©àdG  πÑ°Sh  óéà°ùªdG  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  áëFÉL
 äGP  ÉjÉ°†≤dGh  ,á≤£æªdG  »a  á«æeC’Gh  á«°SÉ«°ùdG  ´É`̀°`̀VhC’G  äGQƒ`̀£`̀J

 .∑ôà°ûªdG ΩÉªàg’G

.»JGQÉeE’G á«LQÉîdG ôjRh |

 á«LQÉîdG ôjRh »fÉjõdG ó°TGQ øH ∞«£∏dGóÑY QƒàcódG iôLCG
 ¿É«¡f  ∫BG  ójGR  øH  ¬∏dGóÑY  ï«°ûdG  ƒª°S  ™e  É«ØJÉg  ’É°üJG  ¢ùeCG
 á«Hô©dG  äGQÉ````eE’G  á`̀dhó`̀H  »`̀dhó`̀dG  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dGh  á«LQÉîdG  ô``̀jRh

 .á≤«≤°ûdG IóëàªdG
 á«Ñ∏≤dG ¬«fÉ¡J øY ∫É°üJ’G ∫ÓN á«LQÉîdG ôjRh ÜôYCG óbh
 ¥ÓWEG  áÑ°SÉæªH  ÉÑ©°Th  IOÉ«b  IóëàªdG  á«Hô©dG  äGQÉ`̀eE’G  ádhód
 ïjôªdG  ±É°ûμà°S’  á«FÉ°†a  á«HôY  áª¡e  ∫hCG  »a  zπeC’G  QÉÑ°ùe{
 ∫Éée  »`̀a  IóëàªdG  á«Hô©dG  äGQÉ```̀eE’G  á`̀ dhO  IOÉ``̀jQ  ≈∏Y  øgôÑJ

 øY  á«LQÉîdG  ôjRh  ôqÑYh.»Hô©dG  iƒà°ùªdG  ≈∏Y  AÉ°†ØdG  Ωƒ∏Y
 áª«μëdG  IOÉ«≤dG  »YÉ°ùªH  ÉÑ©°Th  IOÉ«b  øjôëÑdG  áμ∏ªe  RGõàYG
 Ωó≤àdGh  »ªdÉ©dG  …QÉ°†ëdG  ÖcôdG  áÑcGƒªd  äGQÉ``̀eE’G  á`̀dhO  »a
 á«dhódG  áfÉμªdG  õjõ©àd  π°UGƒàªdG  É¡©∏£Jh  ,…ô°ü©dG  »ª∏©dG
 ∞«£∏dGóÑY QƒàcódG OÉ°TCGh.äÉjƒà°ùªdG áaÉc ≈∏Y äGQÉeE’G ádhód
 »a óFGôdG ´hô°ûªdG Gòg RÉéfEÉH ∫É°üJ’G ∫ÓN »fÉjõdG ó°TGQ øH
 äGQÉ`̀eE’G  á`̀dhO  Oƒ¡L  êƒàj  …ò`̀dG  AÉ°†ØdG  çÉ`̀ë`̀HCGh  É«LƒdƒæμJ
 É¡££Nh  Ió``̀FGô``̀dG  ájƒªæàdG  É¡Jô«°ùe  »`̀a  Ió`̀ë`̀à`̀ª`̀dG  á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG

 Gòg »a áeó≤àªdG ∫hódG ºdÉY ≈dEG ∫ƒNó∏d áMƒª£dG á«é«JGôà°S’G
 QOGƒc  áÄ«¡Jh  ,AÉ©ªL  ájô°ûÑdG  áeóîd  ™°SGƒdG  »ª∏©dG  ∫ÉéªdG

.AÉ°†ØdG Ωƒ∏Y á°SGQOh OÉ«JQG ≈∏Y IQOÉb áHQóeh á∏gDƒe á«æWh
 √ôμ°T øY ¿É«¡f ∫BG ójGR øH ¬∏dGóÑY ï«°ûdG ƒª°S ô qÑY ¬ÑfÉL øe
 ,ábOÉ°üdG  ájƒNC’G  ôYÉ°ûªdG  √òg  ≈∏Y  á«LQÉîdG  ôjRƒd  √ôjó≤Jh
 øjó∏ÑdG ø«H Ió«WƒdG ájƒNC’G äÉbÓ©dG √ó¡°ûJ ÉªH √ƒª°S Gó«°ûe
 É«æªàe ,ä’ÉéªdG ∞∏àîe »a ƒªfh Qƒ£J øe ø«≤«≤°ûdG ø«Ñ©°ûdGh

.QÉgOR’Gh Qƒ£àdGh Ωó≤àdG ΩGhO øjôëÑdG áμ∏ªªd

äGQÉeE’G RÉ``éfEÉH ó``«°ûj á«LQÉîdG ô``jRh ..»``JGQÉeE’G √ô``«¶f ™e »ØJÉg ∫É``°üJG »``a

 πbCG ≈dEG ™``LGôàJ ÉfhQƒc äÉHÉ°UEG OGó``YCG
»dGƒàdG ≈∏Y »fÉãdG Ωƒ«∏d ádÉM ±’BG 4 øe
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 ,z¥ôëªdG QÉjO{ ácô°T âeÉbCG
 ô`̀jƒ`̀£`̀à`̀dG äÉ`̀cô`̀°`̀T ô``̀Ñ``̀cCG ió````̀MEG
 »a  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a  …QÉ≤©dG
 øjô°û©dGh  …OÉ`̀ë`̀ dG  ó```MC’G  Ωƒ``j
 1441  ΩÉ©d  Ió©≤dG  …P  ô¡°T  øe
 ,2020  ƒ«dƒj  12  ¬≤aGƒj  ájôég
 ¢`̀SÉ`̀ °`̀ SC’G ô`̀é`̀M ™``°``Vh º`̀ °`̀ SGô`̀e
 ºJ  z¿ƒ`̀«`̀©`̀dG  Iô```̀jO{  »`̀a  óé°ùªd
 ó``̀MCG π``Ñ``b ø``̀ e ¬`̀à`̀Ø`̀∏`̀μ`̀H ´ô``̀Ñ``̀à``̀dG
 á∏«°†a Qƒ°†ëH ∂dPh ,ø«æ°ùëªdG
 óªëe  øH  ó°TGQ  QƒàcódG  ï«°ûdG
 ±ÉbhC’G  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  …ôLÉ¡dG
 º`̀«`̀μ`̀ë`̀dGó`̀Ñ`̀Y ó`̀ «`̀ °`̀ ù`̀ dGh á`̀«`̀æ`̀°`̀ù`̀dG
 ¢ù∏ée ¢`̀ù`̀«`̀FQ  •É`̀«`̀î`̀dG  Üƒ`̀≤`̀©`̀j
 ,z¥ô`̀ë`̀ª`̀dG  QÉ````jO{  á`̀cô`̀°`̀T  IQGOEG
 IQGOEG  ø```̀e  ø`̀«`̀∏`̀ã`̀ª`̀e  Ö``̀fÉ``̀é``̀Hh
 QÉ`̀ jO{  á`̀cô`̀°`̀Th  á«æ°ùdG  ±É```̀bhC’G
 ø«°Sóæ¡ªdG  øe  Oó`̀Yh  ,z¥ôëªdG
 ácô°T  »∏ãªeh  ø«jQÉ°ûà°S’Gh
 »àdG  ,áfÉ«°üdGh  ä’hÉ≤ª∏d  ÉHQhG
 .óé°ùªdG  ó««°ûJ  ≈∏Y  ±ô°ûoà°S
 ΩGõ`̀à`̀d’G  áÑ°SÉæªdG  ∫Ó`̀N  º`̀J  ó`̀bh
 ô`̀«`̀HGó`̀à`̀dGh  äGAGô``````̀LE’G  ™«ªéH
 äGOÉ``̀°``̀TQG Ö`̀°`̀ù`̀ë`̀H á``̀jRGô``̀à``̀M’G

.á«ª°SôdG äÉÄ«¡dG
 RÉ`̀é`̀fEG  º`̀à`̀j  ¿CG  Qô`̀≤`̀ª`̀ dG  ø``̀e
 ™HôdG  ∫Ó`̀N  ¬ª«∏°ùJh  óé°ùªdG
 å«M  ,ΩOÉ``̀≤``̀ dG  ΩÉ``̀©``̀dG  ø``̀e  ∫hC’G
 ä’hÉ≤ª∏d  É`̀HQhG  ácô°T  ô°TÉÑà°S
 ó««°ûàdG  äGõ`̀«`̀¡`̀é`̀J  á`̀fÉ`̀«`̀°`̀ü`̀dGh
 á«FÉ°ûf’G  ∫ÉªYC’G  ò«ØæJ  ¿Éª°Vh
 ™«ªL »a IAÉØμdG øe Qób ≈°übCÉH
 óé°ùªdG íÑ°ü«°Sh .AÉæÑdG πMGôe
 ó©H  z¿ƒ«©dG  IôjO{``d  Éª¡e  É kª∏© ne
 ¬MÉààaGh  ∫É`̀ª`̀Y’G  ø`̀e  AÉ`̀¡`̀à`̀f’G
 Ée  ø°†àë«°S  ¬`̀fƒ`̀c  ,ø«∏°üª∏d
 ≈∏Y  ,»`̀∏`̀ °`̀ü`̀e  600  ≈`̀∏`̀Y  ó``̀jõ``̀j
 .™Hôe ôàe 1^217 ÉgQób áMÉ°ùe

 ¿ƒjQÉª©ªdG{ ácô°T âeÉb óbh
 ó`̀é`̀°`̀ù`̀ª`̀dG º`̀«`̀ª`̀ °`̀ü`̀à`̀H zÜô````̀©````̀dG
 ,Iójôa á«°Sóæg ∫Éμ°TCG ΩGóîà°SÉH
 IQÉ`̀ª`̀©`̀dG ø``a ø``e IÉ`̀Mƒ`̀à`̀°`̀ù`̀ oª`̀dGh
 .á`̀∏`̀«`̀°`̀UC’G á`̀«`̀eÓ`̀ °`̀SE’G á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG
 ,á`̀î`̀eÉ`̀°`̀T á`̀fò`̀Ä`̀e ∂`̀ dò`̀c ¬``æ``jõ`` oJh
 ,±QÉNõdÉH  áæjõ oe  áÑb  ¬£°SƒàJh
 ÉjQÉª©e É kMô°U ¿ƒμ«d ¬∏gDƒ«°S Ée

.GôNÉa
 ìô`̀°`̀U ,á`̀Ñ`̀ °`̀SÉ`̀æ`̀ª`̀ dG √ò``̀¡``̀Hh
 øH  ó°TGQ  QƒàcódG  ï«°ûdG  á∏«°†a
 ¢ù∏ée  ¢`̀ù`̀«`̀FQ  …ô`̀LÉ`̀¡`̀dG  óªëe
 ¿CG  É`̀fô`̀°`̀ù`̀j{ :á`̀«`̀æ`̀°`̀ù`̀dG  ±É`````̀bhC’G
 ô``̀NBG â`̀«`̀H QÉ``̀ª``̀YEG á``̀jGó``̀H ó`̀¡`̀°`̀û`̀f
 QÉ`̀ jO á`̀æ`̀jó`̀e »`̀ a ¬`̀∏`̀ dG äƒ`̀«`̀H ø`̀e
 ôμ°ûdGh AÉæãdÉH ¬Lƒàfh ,¥ôëªdG
 »î°ùdG  ´ô`̀ Ñ`̀ à`̀ dG  Gò```̀g  Ö`̀MÉ`̀°`̀ü`̀d
 RÉ``é``fE’ ø`̀«`̀ª`̀gÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG ™`̀«`̀ª`̀é`̀dh
 øªãfh  .∑QÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG  ´hô°ûªdG  Gò`̀g
 QÉjO{  ácô°T  Oƒ¡Lh  §£N  É°†jCG
 »a  IOÉÑ©dG  QhO  ô°ûæH  z¥ôëªdG
 É¡Ñjô≤àd  áæjóªdG  AÉ`̀ë`̀fCG  ∞∏àîe
 ™«ªL á`̀æ`̀μ`̀°`̀S  ø``̀e  »```̀dÉ```̀gC’G  ø``̀e
 Iôj{  »dÉgC’  ∑QÉÑfh  .™jQÉ°ûªdG
 Gòg  ≈∏Y  ¢UÉN  πμ°ûH  z¿ƒ`̀«`̀©`̀dG
 ¬∏dG  ∫CÉ`̀°`̀ù`̀fh ,¿ƒ`̀ª`̀«`̀ª`̀dG  ìô`̀°`̀ü`̀dG
 ò«ØæJ  óæY  √OGhQ  øe  º¡∏©éj  ¿CG
 AÉHƒdG  ±É°ûμfGh  √ó««°ûJ  ∫ÉªYCG

.z≈dÉ©J ¬fPEÉH
 ó`̀«`̀°`̀ù`̀dG ∫É```̀ b ,¬``̀Ñ``̀fÉ``̀L ø```̀ eh
 ¢ù«FQ •É«îdG Üƒ≤©j º«μëdGóÑY
 z¥ôëªdG QÉjO{ ácô°T IQGOEG ¢ù∏ée
 ôjó≤dG  »∏©dG  ¬∏dG  óªëf{  :Ó`̀FÉ`̀b
 ∫hCG  AÉæH  »a  AóÑdG  Éæd  ô°ùj  …òdG
 ,z¿ƒ«©dG  Iô`̀jO{  ´hô°ûe  óLÉ°ùe

 ¿CG  É`̀fQhô`̀°`̀S  »``̀YGhO ø`̀e ¬``̀fCG  Éªc
 á«àëàdG  á«æÑdG  ∫Éªμà°SG  ø∏©f
 ´ôÑàdG  ºJ  …ò`̀dG  óé°ùªdG  ó««°ûàd
 ,ø«æ°ùëªdG  ó```̀MCG  ¬`̀FÉ`̀æ`̀H  áª«≤H
 »a  á≤K  Éæ∏ch  .G kô`̀«`̀N  ¬`̀∏`̀dG  √Gõ``̀L
 ä’hÉ`̀≤`̀ª`̀∏`̀d É```̀HQhG á`̀cô`̀°`̀T IAÉ`̀ Ø`̀ c
 É`̀gOÉ`̀ª`̀à`̀YG º`̀ J »`̀à`̀dG ,á`̀fÉ`̀«`̀°`̀ü`̀dGh
 Gò``̀g QÉ```̀ª```̀YE’ »``̀ª``̀°``̀SQ ∫hÉ``̀≤``̀ª``̀c
 á©°SGƒdG  É¡JôÑîd  ∂dPh  ,óé°ùªdG
 ≈∏Y  AÉ`̀æ`̀Ñ`̀dGh  ä’hÉ`̀≤`̀ª`̀dG  ∫ÉéªH
 ≈°TÉªàJ  »àdGh  ,áμ∏ªªdG  iƒà°ùe
 ™«ªL RÉéfE’ á«YÉ°ùdG ÉæaGógCG ™e
 IOƒ`̀Lh  á«dÉY  IAÉØμH  ™jQÉ°ûªdG

.zIõ«ªe
 øe z¥ô``ë``ª``dG QÉ````̀jO{ ó`̀©`̀ Jh
 á∏eÉμàªdG  á«æμ°ùdG  ¿ó`̀ª`̀dG  ô`̀Ñ`̀cCG
 º°ùàJ  å«M  øjôëÑdG  áμ∏ªe  »`̀a
 É`̀¡`̀à`̀«`̀gÉ`̀aQh ô``̀NÉ``̀Ø``̀dG É`̀¡`̀©`̀HÉ`̀£`̀H
 É¡dÓN  ø`̀e  ô`̀aƒ`̀J  »`̀à`̀dG  IôjÉ¨ªdG
 øμ°ùdG ∫ƒ∏M øe áYƒæàe äGQÉ«N
 .á«bGôdG  ájô°ü©dG  IÉ«ëdG  πÑ°Sh
 ójôØdG  èjõªdG  ÖfÉéH  Gò`̀g  »JCÉj
 øe  z¥ô`̀ë`̀ª`̀dG  QÉ``̀jO{  ¬eó≤J  …ò``dG
 á`̀jQÉ`̀é`̀à`̀dGh á`̀«`̀æ`̀μ`̀°`̀ù`̀dG ≥`̀ aGô`̀ª`̀ dG
 »`̀à`̀dG á`̀«`̀ë`̀°`̀ü`̀dGh á`̀«`̀¡`̀«`̀aô`̀à`̀ dGh
 ájô°ü©dG  áæjóªdG  êPƒªf  π°UCÉJ

 .á«∏Ñ≤à°ùªdGh á∏eÉμàªdG

ô``éM  ™``°Vh  π``ØM  º``«≤ oJ  z¥ô``ëªdG  QÉ``jO{
z¿ƒ``«©dG  Iô``jO{  »``a  ó``é°ùe  ∫hC’ ¢``SÉ°SC’G

 øªMôdGóÑY  ø`̀H  ΩÉ°ûg  ï«°ûdG  ó``̀cCG
 ,áª°UÉ©dG  á¶aÉëe  ßaÉëe  áØ«∏N  ∫BG
 »°VGôàa’G  á¶aÉëªdG  ¢ù∏ée  ±ƒ«°Vh
 ,»FôªdG  ∫É°üJ’G  á«æ≤J  ôÑY  º«bCG  …ò`̀dG
 áeóN  »a  á∏«∏L  GOƒ¡L  ø«Yƒ£àª∏d  ¿CG
 º`̀gQhó`̀d  á«©ªàéªdG  á¶aÉëªdG  ±Gó``̀gCG
 øe ÉfhQƒc ¢Shô«a  áeRCG  ∫ÓN Oƒ¡°ûªdG
 ôWÉîe  √ÉéJ  »YƒdG  iƒà°ùe  ™aQ  ∫ÓN
 AÉ£©dG  »fÉ©e  ∂dòH  øjó°ùée  ,√QÉ°ûàfG

.º¡©ªàéeh º¡æWƒd áÑëªdGh ô«îdGh
 »°VGôàa’G  ¢ù∏éªdG  OGhQ  OÉ`̀ °`̀TCGh
 ¿ƒdhDƒ°ùeh  ¿ƒjQƒ°T  ¬«a  ∑QÉ°T  …ò`̀dG
 øjO  ∫É```LQh  ¿ƒ`̀jOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀bGh  ¿ƒ«eƒμM
 ,»dÉgC’G  øe  ∞«Ødh  ¿ƒ«ªjOÉcCGh  QÉéJh
 AGƒ`̀à`̀M’  á`̀ dhó`̀dG  É¡dòÑJ  »`̀à`̀dG  Oƒ¡édÉH
 ¿CÉH  ø«gƒæe  ;É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«a  QÉ°ûàfG
 ô£N  á`̀jGó`̀Ñ`̀dG  ò`̀æ`̀e  äô©°ûà°SG  á``̀dhó``̀dG
 ,á«bÉÑà°S’G  É¡JGAGôLEÉH  âeÉbh  áëFÉédG
 á«FÉbƒdGh  ájRGôàM’G  ô«HGóàdG  äRõ`̀Yh

 IOÉ°TEÉH â«¶M »àdGh ,áëFÉédG á¡LGƒªd
 πc ø`̀e ¿É`̀æ`̀à`̀eG π`̀ë`̀eh ,»```̀dhO ô`̀jó`̀≤`̀Jh
 ¢VQC’G  √òg  ≈∏Y  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG
 á«æeC’G  äÉ¡édG  IAÉØμH  ø«gƒæe  ,áÑ«£dG
 Oƒ¡Lh  ,á«æjôëÑdG  á«Ñ£dG  º`̀bGƒ`̀£`̀dGh
 Gòg  áëaÉμªd  áfhÉ©àªdG  äÉ¡édG  ™«ªL
 hCG  »eƒμëdG  ´É£≤dG  ø`̀e  AGƒ`̀°`̀S  AÉ`̀Hƒ`̀dG

.¢UÉîdG
 »Yƒ£àe Oƒ¡L ≈∏Y Qƒ°†ëdG ≈æKCGh
 IOó©àe ΩÉ¡ªH ΩÉ«≤dG »a áª°UÉ©dG á¶aÉëe
 ∫Ó`̀N ø`̀e ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀dG  QÉ`̀°`̀û`̀à`̀fG  ø`̀e  óë∏d
 ábÓëdG äÓëeh äÉfƒdÉ°U ≈∏Y ¢û«àØàdG
 ∂`̀dPh  á«FÉ°ùædGh  á`̀«`̀dÉ`̀Lô`̀dG  π«ªéàdGh
 äGAGôLEGh äÉWGôà°T’ É¡æ«ª°†J øe ócCÉà∏d
 Ö`̀fÉ`̀L ≈````dEG ,¢``Shô``«``Ø``dG ø``̀e á`̀eÓ`̀°`̀ù`̀ dG
 á£°SGƒH  áª°UÉ©dG  ´QGƒ°T  ¢†©H  º«≤©J
 IQGRh  ™e  ¿hÉ©àdÉH  ∂`̀dPh  ,áª≤©e  OGƒ`̀e
 ,»fóªdG  ´Éaó∏d  áeÉ©dG  IQGOE’Gh  áë°üdG
 »`̀HÉ`̀é`̀jE’G  ø«Yƒ£àªdG  Qhó``̀H  ø«gƒæe

 RhÉéJ  »`̀a  ô°TÉÑe  πμ°ûH  º¡àªgÉ°ùeh
 á«dhDƒ°ùªH  πª©dG  ∫Ó`̀N  øe  á``eRC’G  √ò`̀g
 øe äÉ`̀ª`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dGh äGOÉ``̀°``̀TQE’É``̀H ò````NC’Gh
 äGQOÉÑªdG  ø«æªãe  ,á°üàîªdG  äÉ¡édG
 »àdGh  Gô`̀NDƒ`̀e  á¶aÉëªdG  É¡à≤∏WCG  »àdG
 á«ªæJ  »```a  …OÉ````jô````dG  É`````̀gQhO  â`̀°`̀ù`̀μ`̀Y

 ,ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  áeóNh  ™ªàéªdG
 á¶aÉëe  ¿CG  ≈``̀dEG  ßaÉëªdG  QÉ`̀ °`̀TCG  å«M
 ≥«°ùæàdÉH  IójóL  á£N  ™°†à°S  áª°UÉ©dG
 º«≤©àd  ø«Yƒ£àªdGh  á«æ©ªdG  äÉ¡édG  ™e
 ø`̀cÉ`̀eC’Gh  ´QGƒ°ûdG  øe  øμªe  Oó`̀Y  ôÑcCG

 .áª°UÉ©dÉH äÓëªdGh

É``fhQƒc QÉ``°ûàfG á``ëaÉμe »``a ø``«Yƒ£àª∏d á``∏«∏L Oƒ``¡L :á``ª°UÉ©dG ß``aÉëe

:»°ùæe π°VÉa Öàc
áæWÓ°ùdG ÒeC’GóÑY :ôjƒ°üJ

 ÖMÉ°U  ¿Gƒ```̀jO  ø`̀e  á©HÉàªH

 AGQRƒ```̀ dG ¢`̀ù`̀«`̀FQ »`̀μ`̀∏`̀ª`̀dG ƒ`̀ª`̀°`̀ù`̀dG

 QÉ`̀ Ñ`̀NCG{ ¬`̀Jô`̀°`̀û`̀f É`̀e ™`̀e É`̀HhÉ`̀é`̀Jh

 »a  »ª°SôdG  É¡HÉ°ùM  ≈∏Y  zè«∏îdG

 áæ°ùe ∫ƒ`̀M zΩGô`̀¨`̀à`̀°`̀ù`̀fE’G{  ™`̀bƒ`̀e

 AÉHô¡c  ¿hO  ø`̀e  ¢û«©J  á«æjôëH

 AÉªdGh AÉHô¡μdG áÄ«g âeÉb ΩÉY Ióe

 ∑QÉÑªdG πFGh ôjRƒdG øe äÉ¡«LƒàH

 …ò«ØæàdG  ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG  ø`̀e  ≥«°ùæJh

 ∫BG  º«gGôHEG øH ±Gƒf ï«°ûdG áÄ«¡∏d

 ∫õæe  ≈dEG  AÉHô¡μdG  ´ÉLQEÉH  áØ«∏N

 øe  á£«°ùH  äÉYÉ°S  ó©H  áæWGƒªdG

 QÉÑNCG{  ΩGô¨à°ùfEG  »a  É¡àdÉM  ô°ûf

 ±hô¶dG  ≈dEG  Gô¶f  ∂dPh  ,zè«∏îdG

 »a  É¡°û«©J  â`̀fÉ`̀c  »`̀à`̀dG  áÑ©°üdG

 OÓ`̀Ñ`̀dG  á≤£æªH  ∂`̀dÉ`̀¡`̀à`̀ª`̀dG  É`̀¡`̀dõ`̀æ`̀e

 äÉ¡édG  ø`̀e  Oó`̀Y  ΩÉ`̀b  Éª«a.ºjó≤dG

 áæWGƒªdG  ∫õæe  IQÉ`̀jõ`̀H  á«ª°SôdG

 OGƒe  øe  É¡JÉLÉ«àMG  ≈∏Y  ±ƒbƒ∏d

.»dõæe çÉKCGh äÉ«fhôàμdEGh á«FGòZ

 AÉ`̀Hô`̀¡`̀μ`̀ dG  IQGRh  â``̀eÉ``̀ bh

 ôjRh øe Iô°TÉÑe á©HÉàªH AÉªdGh

 ï«°ûdGh  ∑QÉÑªdG  πFGh  AÉHô¡μdG

 ´É£≤fG  áeRC’  º«gGôHG  øH  ±Gƒf

 …òdGh áæ°ùªdG ∫õæe »a AÉHô¡μdG

 âeÉbh ,áKQƒdG πÑb øe ¬©£b ºJ

 ™«ªL ™`̀e π`̀°`̀UGƒ`̀à`̀dÉ`̀H  IQGRƒ````̀dG

 AÉHô¡μdG ´ÉLQEG ºJh É¡Jô°SCG OGôaCG

.§≤a IOhó©e äÉYÉ°S ∫ÓN

 ≈∏Y ÉgOQ »a IQGRƒdG âdÉbh

 Ée ≈dG IQÉ°TE’ÉH :zè«∏îdG QÉÑNCG{

 ≈∏Y  AGô¨dG  ºμàØ«ë°U  »a  ô°ûf

 ´É£≤fG  ¢Uƒ°üîH  ΩGô¨à°ùf’G

 OƒJ  áæ°ùe  ICGô```eG  ø`̀Y  AÉHô¡μdG

 í°VƒJ ¿CG  AÉªdGh  AÉHô¡μdG  áÄ«g

 ¬©£b  º`̀J  AÉ`̀Hô`̀¡`̀μ`̀dG  ÜÉ`̀°`̀ù`̀M  ¿CG

 QÉ≤©dG ∑Óe Ö∏W ≈∏Y AÉæH É≤Ñ°ùe

 ´ÉLQE’ OGó©à°S’G ºJCG ≈∏Y øëfh

 QÉ≤©dG  ∑Óe Ωó≤J  ∫ÉM »a QÉ«àdG

.QÉ«àdG ´ÉLQEG Ö∏£H

 ¢û«©J  á`̀æ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG  ¿CG  ô``̀cò``̀j

 »a  ∂dÉ¡àªdG  É¡dõæe  »a  Ió«Mh

 äGƒæ°S  òæe  ºjó≤dG  OÓ`̀H  á≤£æe

 ,êGhõ``̀dG  É¡d  ≥Ñ°ùj  º`̀dh  á∏jƒW

 É``̀¡``̀Jó``̀dGh ™```̀e ¢`̀û`̀«`̀©`̀J â```̀fÉ```̀ch

 ºdh  ,ÉeÉY  19  πÑb  â«aƒJ  ≈àM

 äÉ`̀¡`̀é`̀dG ™``̀e É`̀gó`̀©`̀H π`̀ °`̀UGƒ`̀à`̀J

 ájô«îdG  äÉ«©ªédG  hCG  á«ª°SôdG

 øY ìÉ``̀°``̀ü``̀aE’G É`̀¡`̀°`̀†`̀aQ Ö`̀Ñ`̀°`̀ù`̀H

.á«°û«©ªdG É¡àdÉM

AGQRƒdG ¢ù«FQ ¿GƒjO øe á©HÉàªH

zè«∏îdG QÉÑNCG{ ô``ÑY É¡JÉfÉ©e  äô°ûf á``æ°ùe ∫õæe ≈dEG »FÉHô¡μdG QÉ``«àdG IOÉ``YEG
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 á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG â`̀æ`̀∏`̀YCG :ä’É```̀cƒ```̀dG – ¿ó`̀æ`̀ d
 ¿ƒ«∏e  90  êÉ`̀à`̀fE’  ÉbÉØJG  ¢ùeG  á«fÉ£jôÑdG
 19-ó«aƒc ó°V ôjƒ£àdG ó«b ø«MÉ≤d øe áYôL
 »fÉªdC’G zQõjÉa/∂«àfƒ«H{ ±ÓàFG ™«æ°üJ øe

 .á«°ùfôØdG zÉØ«ædÉa{ äGôÑàîeh »μjôeC’G
 ¿ƒ«∏e  30  ∫hÉæàJ  »àdG  äÉbÉØJ’G  √ò`̀g
 60h »`̀μ`̀ jô`̀eC’G »`̀fÉ`̀ª`̀ dC’G ±Ó`̀à`̀FÓ`̀d á`̀Yô`̀L
 áaÉ°VEG ¿ÉμeEG ™e) á«°ùfôØdG áYƒªéª∏d Éfƒ«∏e
 ™e  ¥É`̀Ø`̀JG  ≈``̀dEG  ±É°†J  ,(á`̀Yô`̀L  ¿ƒ«∏e  40
 áFÉe ≈∏Y á«fÉ£jôÑdG zÉμ«æjRGôà°SCG{ áYƒªée
 OQƒØ°ùcCG á©eÉL √Qƒ£J ìÉ≤d øe áYôL ¿ƒ«∏e
 IóYGƒdG äÉMÉ≤∏dG ™jQÉ°ûe ôãcCG ø«H ∞æ°üjh

 .ºdÉ©dG »a
 ô«Ñc ¥QÉØH  äÉMÉ≤∏dG  √òg OóY ≈£îàjh
 ,áª°ùf  ¿ƒ«∏e  66  ≠dÉÑdG  É«fÉ£jôH  ¿Éμ°S  OóY
 âfÉc  É`̀e  GPEG  Ωƒ∏©ªdG  ô«Z  ø`̀e  ∫Gõ``̀j  ’  øμd
 Iô«NC’G ádÉëdG »ah ,á«HÉéjEG èFÉàæH »JDƒà°S
 í«≤∏àd  á`̀eRÓ`̀ dG  äÉ`̀Yô`̀é`̀dG  Oó``̀Y  ¿ƒμ«°S  É`̀e

 .¬æ«Y ¢üî°ûdG
 ¿É«H  »a  á«fÉ£jôÑdG  áeƒμëdG  äQÉ°TCGh
 ∂∏ªJ IójóédG äÉbÉØJ’G √òg ™e âJÉH É¡fCG ≈dEG
 19-ó«aƒc  ó°V  äÉMÉ≤d  áKÓK  ≈dEG  ÉæeBG  GPÉØf{
 »£©j Ée  ,ºdÉ©dG  ∫ƒMh Éæg Égôjƒ£J …ôéj
 ìÉ≤d ≈∏Y ∫ƒ°üëdG ¢Uôa πc IóëàªdG áμ∏ªªdG

 .zâbh ´ô°SCG »a ∫É©ah øeBG
 ¿CÉ`̀°`̀û`̀H á``̀YPÓ``̀ dG äGOÉ``̀≤``̀à``̀f’G π``̀X »```ah
 ójõj  ÉªH  äOhCG  »àdG  áeRCÓd  É`̀¡`̀JQGOEG  á≤jôW
 âæ∏YCG  ,É«fÉ£jôH  »a  ¢üî°T  ∞`̀ dCG  45  ≈∏Y
 »a ¿ƒ°ùfƒL ¢ùjQƒH AGQRƒdG ¢ù«FQ áeƒμM
 Oƒ¡édG »a ´Gô°SEÓd zπªY Iƒb{ π«μ°ûJ πjôHCG

 .¬LÉàfEGh ìÉ≤d ôjƒ£J ≈dEG á«eGôdG

 ¿CG ≈dEG ÉeQÉ°T ∑ƒdCG äÉcô°ûdG ôjRh âØdh
 á«f’ó«°U äÉcô°T ™e IójóédG äÉcGô°ûdG √òg{
 π°†aCG  É«fÉ£jôÑd  ôaƒà°S  ∫hC’G  ∞°üdG  ø`̀e
 ¢UÉî°TC’G  »ªëj  ìÉ≤d  ≈∏Y  ∫ƒ°üë∏d  ¢Uôa

 .zá°VôY ôãcC’G
 Óé°S  á«fÉ£jôÑdG  áeƒμëdG  âëàa  ∂dòc
 ácQÉ°ûªdG  »a  ø«ÑZGôdG  ø«Yƒ£àª∏d  É°ü°üîe
 »a  á∏eBG  ,ìÉ≤d  ôjƒ£àd  ájôjô°S  ÜQÉéJ  »a
 πªàëe ∑QÉ`̀°`̀û`̀e  ¿ƒ`̀«`̀∏`̀e  ∞`̀°`̀ü`̀f  ÜÉ`̀£`̀≤`̀à`̀°`̀SG

 .ôHƒàcCG ∫ƒ∏ëH

 ™`̀e É``̀ bÉ``̀ Ø``̀ JG á``̀eƒ``̀μ``̀ë``̀dG äó```≤```Y ∂```dò```c
 ÉeÉ°ùLCG  …ƒëj  êÓY  ôjƒ£àd  zÉμ«æjRGôà°SCG{
 ,º¡ë«≤∏J øμªj ’ øªd 19-ó«aƒc ó°V IOÉ°†e
 .»YÉæe ¢ü≤æH hCG ¿ÉWô°ùdÉH ¿ƒHÉ°üªdG º¡æ«H
 ™e  èàæJ  ¿CG  É`̀«`̀°`̀ShQ  π`̀eCÉ`̀J  É¡ÑfÉL  ø`̀e
 øe  á`̀Yô`̀L  ¿ƒ`̀«`̀∏`̀e  »`̀à`̀FÉ`̀e  ≈`̀ dGƒ`̀M  É¡FÉcô°T
 ìÉéf  ∫ÉM  »a  ΩÉ©dG  Gòg  ¢Shô«ØdG  ó°V  ìÉ≤d
 ø`̀∏`̀YCG  É`̀ e  Ö°ùëH  ,á`̀jô`̀jô`̀°`̀ù`̀dG  äGQÉ``Ñ``à``N’G

 .¢ùeG iƒà°ùªdG ™«aQ »°ShQ ∫hDƒ°ùe
 ¢ù«FQ  ƒ``̀gh ∞`̀«`̀jô`̀à`̀ª`̀jO  π`̀jô`̀«`̀c  ∫É```̀bh

 ∫ƒªj …ò``̀dG »`̀°`̀Shô`̀dG …OÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dG ¥hó`̀æ`̀°`̀ü`̀dG
 »a ,»°ShQ ìÉ≤d ôjƒ£J ≈dEG  á«eGôdG çƒëÑdG
 ¿EG z¢Shô«a ÉfhQƒc Üƒà°S{ ™bƒe ™e á∏HÉ≤e
 »a  ájôjô°ùdG  ÜQÉéàdG  øe  ≈`̀ dhC’G  á∏MôªdG
 á«fÉãdG á∏MôªdG »¡àæJ ¿CG ≈∏Y â¡àfG{ É«°ShQ

 .z¢ù£°ùZCG øe ådÉãdG OhóëH
 ÜQÉéàdG øe áãdÉãdG á∏MôªdG ¿CG ≈dEG âØdh
 ¿Gó∏H  »ah á«°ShôdG  »°VGQC’G  ≈∏Y π°üëà°S
 á«Hô©dG äGQÉeE’G É°Uƒ°üN É¡æ«H ,IóY iôNCG
 ¿CG  ≈∏Y  ,á«≤jôaEG  ¿Gó`̀∏`̀Hh  É«côJh  IóëàªdG
 øe GQÉÑàYG{ É«°ShQ »a ≥«KƒJ IOÉ¡°ûH »¡àæJ
 ,∂dP  ó«©H{  ∞«jôàªjO  ±É`̀°`̀VCGh  .z¢ù£°ùZCG

.z™°SGh ¥É£f ≈∏Y ìÉ≤∏dG êÉàfEÉH AóÑdG …ƒæf
 605h  ±’BG  606```̀H  ¢Shô«ØdG  iOhCGh
 ø«°üdG  »a  √Qƒ¡X  òæe  π`̀bC’G  ≈∏Y  ¢UÉî°TCG
 äÉj’ƒdGh .¢SôH ¢ùfGôa Ö°ùëH ,ôÑª°ùjO »a
 øe  GQô`̀°`̀†`̀J  º`̀dÉ`̀©`̀dG  ∫hO  ô`̀ã`̀cCG  »`̀g  IóëàªdG
 IÉah  140^534)  äÉHÉ°UE’Gh  äÉ«aƒdG  á«MÉf
 π`̀jRGô`̀Ñ`̀dG  É¡«∏J  ,(á`̀HÉ`̀°`̀UEG  ø«jÓe  3^7  ø«H
 ∂«°ùμªdG ºK (45300) É«fÉ£jôH ºK (79488)

 .(35045) É«dÉ£jEGh (39184)
 áë°üdG  áª¶æe  â`̀Hô`̀YCG  ∂`̀dP  ¿ƒ°†Z  »a
 Iô«Jh  z´QÉ°ùJ{`d  zÉ¡≤∏b{  øY  ¢ùeG  á«ªdÉ©dG
 ≈àM âfÉc »àdG  ,É«≤jôaEG  »a 19-ó«aƒc AÉHh

  .¬d ™°SGh ¢ûØJ øe iCÉæªH ¿B’G
 »a áFQÉ£dG á«ë°üdG ä’ÉëdG ôjóe ∫Ébh
 »Øë°U  ôªJDƒe  ∫Ó`̀N  ø`̀jGQ  πμjÉe  áª¶æªdG
 iôf ÉfCGóH ÉæfCG ™bGƒd kGóL ≥∏b ÉfCG{ ∞«æL »a
 Éæ«∏Yh  ,É«≤jôaEG  »a  ¢VôªdG  Iô«Jƒd  kÉYQÉ°ùJ
 ô¡¶f  ¿CGh  áeÉJ  ájóéH  ∂`̀dP  kÉ©«ªL  òNCÉf  ¿CG

  .á«æ©ªdG ∫hódG ™e zkÉæeÉ°†J

 πãªj  :(Ü  ±  CG)  -  ΩƒWôîdG
 ôªY  ≥HÉ°ùdG  »fGOƒ°ùdG  ¢ù«FôdG
 ìÉÑ°U  ¿hô`̀NBG  16  ¬©eh  ô«°ûÑdG
 á°UÉN áªμëe ΩÉeCG AÉKÓãdG Ωƒ«dG
 ,Ωƒ`̀Wô`̀î`̀dG  »`̀a  IÉ°†b  á`̀KÓ`̀K  ø`̀e
 áeƒμëdG  ≈`̀∏`̀Y  ÜÓ``̀≤``̀f’G  áª¡àH
 á«°†b  »`̀a  1989  ΩÉ`̀Y  áÑîàæªdG
 π°üJ  ó`̀b  É¡Yƒf  ø`̀e  ≈```̀dhC’G  »`̀g
 Ö°ùëH  ,ΩGó`````YE’G  ≈``̀ dEG  É¡àHƒ≤Y

 .AÉY qO’G »∏ãªe
 øe ,√ô``̀°``̀†``̀M õ`̀©`̀e ∫ƒ``̀≤``̀ jh
 ádÉcƒd ,á«°†≤dG »a ΩÉ¡J’G »∏ãªe
 ¿ƒeó≤j  ¿ƒª¡àªdG{  ¢SôH  ¢ùfGôa
 øe  96  IOÉªdG  ÖLƒªH  áªcÉëª∏d
 áæ°ùd »fGOƒ°ùdG »FÉæédG ¿ƒfÉ≤dG
 ΩÉ`̀¶`̀æ`̀dG  ¢`̀†`̀jƒ`̀≤`̀J  »```̀gh  1983
 ¢ùØf  øe  78  IOÉªdGh  …Qƒà°SódG
 π©ØdG »a ∑Gôà°T’G »gh ¿ƒfÉ≤dG
 ô«°ûÑdG øjOCG ∫ÉM »ah .z»FÉæédG
 ¬LGƒj  ó≤a  ,96  IOÉ`̀ª`̀dG  ÖLƒªH
 Ö°ùëH  ,ΩGó``̀YE’G  ÉgÉ°übCG  áHƒ≤Y
 Éæjód{  ó``̀ cCG  …ò``̀ dG  ΩÉ``¡``J’G  πãªe
 á¡LGƒe  »`̀a  ájƒb  äÉfÉ«Hh  á`̀ dOG
 É¡fCG{  √ô°†M í°VhCGh .zø«ª¡àªdG
 »àdG  ¿GOƒ°ùdG  »a  ≈``̀dhC’G  IôªdG
 …ôμ°ùY ÜÓ≤fÉH ΩÉb øe É¡«a Ωó≤j
 ¢û«édG  ìÉ``̀WCGh  .záªcÉëªdG  ≈`̀ dEG
 π`̀jô`̀HG  »`̀a  ô«°ûÑdÉH  »`̀fGOƒ`̀°`̀ù`̀dG
 á«Ñ©°T  äÉLÉéàMG  Ö≤Y  2019

 .IóY Gô¡°TCG äôªà°SG
 ¿GOƒ°ùdG  »a  ºμëdG  ≈dƒàJh
 ôªà°ùà°S  á«dÉ≤àfG  á£∏°S  É«dÉM

 Égó©H  …ôéJ  äGƒæ°S  çÓK  Ióªd
 ,2019 ƒjÉe »ah .áeÉY äÉHÉîàfG
 »a É≤M’h iƒYódG ¿ƒeÉëe ∑ôM
 áæéd  ΩÉ`̀©`̀dG  ÖFÉædG  πμ°T  ¢`̀SQÉ`̀e
 º`̀Jh  1989  ÜÓ`̀≤`̀ fG  »`̀a  ≥«≤ëJ
 øeh  .ácôà°ûe  ΩÉ¡JG  áÄ«g  AÉ°ûfEG
 ÉÑFÉf  á«°†≤dG  »a  ø«ª¡àªdG  Rô`̀HCG
 …ôμHh  ¬`̀W  ¿ÉªãY  »∏Y  ô«°ûÑdG
 ≈``̀dEG á``aÉ``°``VE’É``H ,í`̀ dÉ`̀ °`̀U ø`̀°`̀ù`̀M
 ™bGƒe Ghó∏≤J ø««fóeh ø«jôμ°ùY
 ó¡Y »`̀a äÉ```̀j’h º`̀μ`̀Mh á```̀jQGRh
 √ô°†M  ∫ƒ≤jh  .≥HÉ°ùdG  ¢ù«FôdG
 ø°ùM …ô``μ``Hh  ô`̀«`̀°`̀û`̀Ñ`̀dG  ¢``†``aQ{
 ≥«≤ëàdG  áæéd  ™e çóëàdG  ídÉ°U
 ΩÉ```̀eCG ¿Ó`̀ã`̀ª`̀j ±ƒ``°``S ∂```̀dP ™```̀eh
 ô«°ûÑdG  ÜÓ≤fG  ¿É`̀ch  .záªμëªdG
 ΩÉY ¿GOƒ°ùdG ∫Ó≤à°SG òæe ådÉãdG
 Éª¡H  ΩÉ``̀b  ø`̀«`̀HÓ`̀≤`̀fG  ó`̀©`̀H  ,1956
 (1964-1959)  Oƒ`̀Ñ`̀Y  º`̀«`̀gGô`̀HEG
 .(1985-1969)  …ô«ªf  ôØ©Lh
 øe á£∏°ùdG ≈∏Y ô«°ûÑdG ≈dƒà°SGh
 ¥OÉ°üdG  á°SÉFôH  áÑîàæe  áeƒμM
 Rô`̀HCG  ,á``̀eC’G  Üõ`̀M  º«YR  …ó¡ªdG

 .á«fGOƒ°ùdG ÜGõM’G
 É`̀°`̀†`̀jCG Üƒ``∏``£``e ô`̀«`̀ °`̀û`̀ Ñ`̀ dGh
 á«dhódG  á«FÉæédG  áªμëªdG  ø`̀e
 IOÉ```̀ HG º``̀ FGô``̀L ÜÉ```̀μ```̀JQG á`̀ª`̀¡`̀à`̀H
 iô`̀NCGh  q»bôY  ô«¡£Jh  á«YÉªL
 »a  ´Gõ`̀æ`̀dG  AÉ`̀æ`̀KCG  á«fÉ°ùf’G  ó°V
 …òdG  ,OÓ`̀Ñ`̀dG  Üô`̀Z  Qƒ``̀aQGO  º«∏bEG
 2004h  1959  ø``̀«``̀H  ô``ª``à``°``SG
 ø«jÓeh π«àb ∞dCG 300`H ÖÑ°ùJh

 ,»°VÉªdG ôÑª°ùjO »ah .ø«MRÉædG
 IóMGh  »a  OÉ°ùØdÉH  ô«°ûÑdG  ø`̀jOCG
 ºμM  Qó°Uh  ,√ qó`̀°`̀V  ÉjÉ°†≤dG  øe
 ìÓ°UEÓd  QGO  »a  ¬«∏Y  ßqØëàdÉH

 .ø«eÉY Ióªd »YÉªàL’G
 áªcÉëªdG{  √ô`̀°`̀†`̀M  ∫ƒ`̀≤`̀ jh
 ∫hÉëj  øe  πc  ≈`̀dEG  ádÉ°SQ  π°SôJ
 ¿CÉH  …Qƒà°SódG  ΩÉ¶ædG  ¢†jƒ≤J
 ájÉªM  πãªj  Gò``̀gh  Ωô`̀é`̀j  ô``̀ eC’G
 ´ÉaódG ≥jôa iôjh .zá«WGô≤ªjó∏d
 150 ø``̀e ∞`̀ dDƒ`̀ ª`̀ dG ô`̀«`̀°`̀û`̀Ñ`̀dG ø``̀Y
 zá«°SÉ«°S  áªcÉëe{  É¡fCG  ,É«eÉëe
 ™`̀FÉ`̀bƒ`̀dG  √ò``̀g  â£≤°S  ø`̀«`̀M  »``a
 »∏©édG  º`̀°`̀TÉ`̀g  ∫É``̀bh  .ΩOÉ`̀≤`̀à`̀dÉ`̀H
 ¢SôH  ¢ùfGôØd  ´É`̀aó`̀dG  ≥jôa  ø`̀e
 á«°SÉ«°S  É¡fCG  áªcÉëª∏d  ÉæàjDhQ{
 É¡fCG  Éªc  ¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀dG  Üƒ``K  â`̀°`̀ù`̀Ñ`̀doCG
 ø«ª¡àª∏d  »FGóY  ñÉæe  »a  …ôéJ

 .z¿ƒfÉ≤dG ò«ØæJ Iõ¡LCG πÑb øe
 √ò```̀g{ »``∏``©``é``dG ±É````̀ °````̀VCGh
 ≈°†e PEG  ΩOÉ≤àdÉH  â£≤°S  ™FÉbƒdG
 Iô°ûY  ø``̀e  ô``̀ã``̀cCG  É`̀ ¡`̀Yƒ`̀bh  ≈`̀∏`̀Y
 áªcÉëªdG{  ¿CG  iCGQh  .zΩGƒ`````̀YCG
 á`̀«`̀eÓ`̀°`̀SE’G á``cô``ë``dG ±ó`̀¡`̀à`̀°`̀ù`̀J
 É¡ª°Uh  ¿hó``̀jô``̀jh  á`̀«`̀fGOƒ`̀°`̀ù`̀dG
 á`̀ dOC’G  øe  Éæjód  øμdh  ÜÉ`̀gQE’É`̀H
 .zAGô`̀à`̀aG  ¬`̀fCÉ`̀Hh  ∂`̀ dP  ¢†Mój  É`̀e
 ¬`̀HÓ`̀≤`̀ fG »```a ô`̀«`̀°`̀û`̀Ñ`̀dG π``°``ü``Mh
 ºYO  ≈∏Y  1989  ΩÉ`̀Y  …ôμ°ù©dG
 zá`̀«`̀eƒ`̀≤`̀dG á`̀ «`̀eÓ`̀ °`̀SE’G á`̀¡`̀Ñ`̀é`̀dG{
 »aƒJ  …òdG  »HGôàdG  ø°ùM  IOÉ«≤H
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 ≈≤àdG :(Ü ± CG) - ¬∏dG ΩGQ
 íeÉ°S …ô°üªdG á«LQÉîdG ôjRh
 ¢ù«FôdG  ø«æK’G  ¢ùeCG  …ôμ°T
 »a  ¢SÉÑY  Oƒªëe  »æ«£°ù∏ØdG
 »a  á«æ«£°ù∏ØdG  á°SÉFôdG  ô≤e
 ±ÉæÄà°SG  πÑ°S  ÉãëHh  ¬∏dG  ΩGQ
 πM ≈dG Oƒ≤J »àdG äÉ°VhÉØªdG
 √OÓH  ¢†aQ  GócDƒe  ,ø«àdhódG

 .á«∏«FGô°S’G º°†dG §£N
 á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀ dG ô`````jRh ∫É`````bh
 AÉ≤∏dG Ö≤Y ø««Øë°ü∏d …ô°üªdG
 OÉ`̀é`̀jG  ≈``̀dG  ≈©°ùJ  ô°üe  ¿EG{
 äGQGô≤d  É≤ah  Ö°SÉæªdG  QÉWE’G
 IQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀dh á`̀«`̀dhó`̀dG á`̀«`̀Yô`̀°`̀û`̀dG
 ¥ƒ`̀≤`̀ë`̀∏`̀dh á`̀«`̀Hô`̀©`̀ dG ΩÓ``°``ù``dG
 »æ«£°ù∏ØdG  Ö©°û∏d  áYhô°ûªdG
 »°SÉ«°ùdG  QÉ°ùªdG  ±ÉæÄà°S’
 äÉ``̀°``̀VhÉ``̀Ø``̀ª``̀dG ±É``̀æ``̀Ä``̀à``̀°``̀SGh
 ,ø«àdhódG  πM  ≈`̀dG  Oƒ≤J  »àdG
 …ò`̀dG π`̀ ã`̀e’G π`̀ë`̀dG √QÉ`̀Ñ`̀à`̀YÉ`̀H
 »æ«£°ù∏ØdG  ø«Ñ©°û∏d  í`̀«`̀à`̀j

 .zΩÓ°ùH ¢û«©dG »∏«FGô°S’Gh
 πª©J{ √OÓH ¿G …ôμ°T ócCGh
 √òg ºYód ø««dhódG É¡FÉcô°T ™e
 IôgÉ≤dG ¢†aQ GOóée ,zOƒ¡édG
 …CGh{  á«∏«FGô°S’G  º°†dG  á£îd
 ≈©°ùjh  .zá``̀jOÉ``̀MG  äÉ`̀aô`̀°`̀ü`̀J
 »∏«FGô°S’G  AGQRƒ````̀dG  ¢`̀ù`̀«`̀FQ
 §£îe ò«Øæàd ƒgÉ«æàf ø«eÉ«æH
 »a É¡JÉæWƒà°ùªd π«FGô°SEG º°V
 á≤£æeh á∏àëªdG á«Hô¨dG áØ°†dG
 .á«é«JGôà°S’G  ¿OQC’G  Qƒ``̀Z

 øe GAõ```̀L §`̀£`̀î`̀ª`̀dG ô`̀Ñ`̀à`̀©`̀jh
 ¿É`̀c ™```̀°```̀ShCG á``«``μ``jô``eCG á`̀£`̀N
 É¡æ∏YCG  ÖeGôJ  ódÉfhO  ¢ù«FôdG

 .ôjÉæj ôNGhCG
 ø«H  äÉ``̀bÓ``̀©``̀dG  äô``̀ Jƒ``̀ Jh
 π«FGô°SGh  á«æ«£°ù∏ØdG  á£∏°ùdG
 â`̀©`̀£`̀bh º``°``†``dG ¿Ó`````YG ó``©``H
 π«FGô°SG  ™e  É¡JÉbÓY  á£∏°ùdG
 .á«æe’G  äÉbÓ©dG  É°Uƒ°üNh
 á«æ«£°ù∏ØdG AÉÑf’G ádÉch â∏≤fh
 »æ«£°ù∏ØdG  ¢ù«FôdG  ¿CG{  É`̀ah
 ≈∏Y …ô``μ``°``T  ô```̀jRƒ```̀dG  ™``̀∏``̀WG
 ó«©°U  ≈∏Y  äGóéà°ùªdG  ô`̀NBG
 áaÉ°VEG  ,á«æ«£°ù∏ØdG  á«°†≤dG
 É«°SÉ«°S  á`̀ dhò`̀Ñ`̀ª`̀ dG  Oƒ`̀¡`̀é`̀∏`̀d
 º`̀Yó`̀dG ó`̀°`̀û`̀ë`̀d É`̀«`̀ °`̀SÉ`̀eƒ`̀∏`̀ HOh
 ,»æ«£°ù∏ØdG  ∞bƒª∏d  »`̀dhó`̀dG
 π«FGô°SEG  ΩÉ«b  ™æe  ≈dEG  ±OÉ¡dG

 .zº°†dG §£N ò«ØæàH
 ΩGôd  …ôμ°T  IQÉjR  äAÉLh
 √GôLG  »ØJÉg  ∫É°üJG  ó©H  ¬∏dG
 ìÉàØdG  óÑY  …ô°üªdG  ¢ù«FôdG
 ¢ù«FôdÉH  ó`̀M’G  Ωƒj  »°ù«°ùdG
 ô°üe º``̀YO ¬`̀«`̀a  ó````cCGh ¢`̀SÉ`̀Ñ`̀Y
 âdÉbh  .á«æ«£°ù∏ØdG  á£∏°ù∏d
 ócG  »°ù«°ùdG  ¢ù«FôdG  ¿EG{  Éah
 ∫OÉY  πM  OÉéjEG  IQhô°V  ≈∏Y
 π`̀«`̀fh  á«æ«£°ù∏ØdG  á«°†≤∏d
 ¬dÓ≤à°SG  »æ«£°ù∏ØdG  Ö©°ûdG
 ¢Só≤dG  É¡àª°UÉYh  ¬`̀à`̀dhO  »`̀a
 1967 ΩÉY OhóM ≈∏Y á«bô°ûdG
 .zá«dhódG á«Yô°ûdG äGQGôb ≥ah

 »°ù«°ùdG  ¿EG{  â`̀ aÉ`̀ °`̀VGh

 á`̀jQÉ`̀é`̀dG ä’É`̀ °`̀ü`̀ J’É`̀ H Ö``̀MQ

 ¢`̀SÉ`̀ª`̀Mh í`̀à`̀ a »`̀à`̀cô`̀M ø`̀«`̀ H

 ,»æ«£°ù∏ØdG  ∞bƒªdG  ó«Mƒàd

 á∏°UGƒªd  ô°üe  OGó©à°SG  ÉjóÑe

 ∫Ébh .zQÉWE’G  Gòg »a ÉgOƒ¡L

 :ø««Øë°ü∏d  É`̀ °`̀†`̀ jCG  …ô`̀μ`̀ °`̀T

 óÑY  ¢ù«FôdG  áeÉîa  »`̀fó`̀ahCG{

 ádÉ°SQ  π≤fC’  »°ù«°ùdG  ìÉàØdG

 Oƒªëe ¢ù«FôdG áeÉîa ≈dG ºYO

 IQRGDƒ``̀eh  º`̀YO  ádÉ°SQ  ,¢SÉÑY

 ´Éaó∏d  º``̀FGO  …ô°üe  ΩGõ`̀ à`̀ dGh

 Ö©°û∏d áYhô°ûªdG ¥ƒ≤ëdG øY

 .z»æ«£°ù∏ØdG

 ô```̀jRh ∫É````̀b ,¬``̀ Ñ``̀ fÉ``̀L ø```̀e

 ¢VÉjQ  »æ«£°ù∏ØdG  á«LQÉîdG

 ÉæKóëJ Ée{ ø««Øë°ü∏d »μdÉªdG

 ™æªd  Oƒ`̀¡`̀é`̀dG  á©HÉàe  ¿É``c  ¬`̀H

 äÉ°VhÉØªdG ≈dG IOƒ©dGh º°†dG

 á``̀«``̀dhó``̀dG äÉ``̀«``̀Yô``̀°``̀û``̀dG ≥````̀ah

 ≈∏Y  Éæ≤aGƒJh  ,É¡«∏Y  ≥ØàªdG

 ™«HÉ°S’G  ∫Ó`̀N  á©HÉàªdG  √ò`̀g

 ≈dG  …ôμ°T  π`̀°`̀Uhh  .zá∏Ñ≤ªdG

 á`̀«`̀fOQG á`̀«`̀Mhô`̀e »`̀a ¬`̀∏`̀dG  ΩGQ

 π`̀gÉ`̀©`̀dG ó```̀M’G ≈`̀≤`̀à`̀dG É`̀eó`̀©`̀H

 »fÉãdG  ¬∏dG  óÑY  ∂∏ªdG  »`̀fOQ’G

  .¿ÉªY »a

 ¿É«H »a ¬∏dG óÑY ∂∏ªdG ócCGh

 Ö≤Y »μ∏ªdG  ¿GƒjódG  øY Qó°U

 âHÉãdG  ¿OQC’G  ∞`̀bƒ`̀e{  AÉ≤∏dG

 á«æ«£°ù∏ØdG  á`̀«`̀°`̀†`̀≤`̀dG  √É`̀é`̀J

 ΩÓ`̀°`̀ù`̀ dG ≥`̀«`̀≤`̀ë`̀J IQhô````°````Vh

 πM ¢SÉ°SCG ≈∏Y ∫OÉ©dGh πeÉ°ûdG

 áeÉbEG  øª°†j  …ò`̀dG  ,ø«àdhódG

 ,á∏≤à°ùªdG  á«æ«£°ù∏ØdG  ádhódG

 ,IÉ«ë∏d  á∏HÉ≤dGh  IOÉ«°ùdG  äGP

 ƒ«fƒj  øe  ™HGôdG  •ƒ£N  ≈∏Y

 ¢Só≤dG  É¡àª°UÉYh  ,1967  ΩÉY

 .zá«bô°ûdG

ˆG  ΩGQ  ø```̀ e  ó```̀ cDƒ```̀ j  …ô``̀°``̀ü``̀ª``̀dG  á``̀ «``̀ LQÉ``̀ î``̀ dG  ô`````̀ jRh
 á```«```∏```«```FGô```°```SE’G º```̀°```̀†```̀dG §```̀£```̀N √OÓ````````̀H ¢````̀†````̀aQ

(RôàjhQ)           .ÉfhQƒc ¢Shô«a ó°V IóYGh äÉMÉ≤d ™jQÉ°ûe |

 »àdG  ºdÉ©dG  ∫hO  .Gó`̀L  ÖjôZ  â`̀bh  »`̀a  ¢û«©f
 âëÑ°UCG  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  ™e  á°Sô°T  ácô©e  ¢VƒîJ
 .OGôaC’G ΩGõàdG ≈∏Y É¡dÉeBG πc ≥∏©J πÑb øe âÑàc Éªc
 ó©j  ºd  á©ªàée áÑ«gôdG  É¡JÉ«fÉμeEG  πμH  ºdÉ©dG  ∫hOh
 ≥≤ëàj  ¿CG  πeCÉJh  ácô©ªdG  »a  ¬eóîà°ùJ  ìÓ°S  É¡d
 á©£≤dG  √òg ..º©f  ..áeÉªμdG  iƒ°S  ¬jój  ≈∏Y ô°üædG
 ò≤æªdG »g âëÑ°UCG âfÉc ÉjCG hCG ¢TÉª≤dG øe Iô«¨°üdG

.É¡∏c ájô°ûÑ∏d
 á≤∏£ªdG ádƒ£ÑdG QhO Ö©∏àd Ωƒ«dG âeó≤J áeÉªμdG

.ÉfhQƒc ™e ájô°ûÑdG ácô©e »a
 õcGôªdG ≈∏Y ¿ƒªFÉ≤dGh AGôÑîdGh AÉª∏©dG ,Ωƒ«dG
 πc  »a  ¿ƒ«eƒμëdG  ¿ƒdhDƒ°ùªdGh  á°üàîªdG  á«∏ª©dG
 QhódÉH »æ¨àdG iƒ°S åjóM øe º¡d ó©j ºd ,ºdÉ©dG ∫hO
 ¢SÉædG Ió°TÉæe iƒ°Sh ,áeÉªμdG ¬Ñ©∏J …òdG »îjQÉàdG
.º¡JÉ©ªàéeh º¡dhódh º¡°ùØfC’ GPÉ≤fEG É¡«dEG GhCÉé∏j ¿CG

 Gòg »a π«b Éªe É°†©H ÇQÉ≤dG …õjõY »©e πeCÉJ
.∫ÉM …CG ≈∏Y ™«ªé∏d Iô«Ñc IóFÉa ¬«Øa ,Oó°üdG

 ∫É``̀jhR{  á«©ªL  ¢ù«FQ  ,¿É`̀æ`̀°`̀û`̀jô`̀μ`̀eGQ  »μæ«a
 πHƒf  Iõ`̀FÉ`̀L  ≈∏Y  õFÉëdG  ,¿ó`̀æ`̀d  »`̀a  z»à««°SGƒ°S
 É«dÉM ìÉàªdG πëdG ¿EG  √Qó°UCG  ¿É«H »a ∫Éb ,AÉ«ª«μ∏d
 ¿EG{  :ÓFÉb  ±É°VCGh  .áeÉªμdG  ƒg  ÉfhQƒc  øe  ájÉbƒ∏d
 äÉH 19-ó«aƒc áëFÉL áëaÉμªd áeÉªμdG ™°Vh ¢†aQ
 »©«Ñ£dG øe ¿Éc »°VÉªdG »a ..ôμ°S ∫ÉM »a IOÉ«≤dÉc
 øe ¿Éch ∫õæªdG ≈dEG  IOƒ©dGh ¢ShDƒμdG ¢†©H ∫hÉæJ
 .¿ÉeCG  ΩGõM  ™°Vh  ¿hO  øe  IQÉ«°ùdG  IOÉ«b  »©«Ñ£dG
 äÉ«cƒ∏°ù∏d  ø««aÉæe  ¿GôÑà©j  ¿Éaô°üàdG  ¿Gòg  Ωƒ«dG
 ø«H  êhô`̀î`̀dG  óæY  áeÉªc  ™°Vh  Ωó`̀Yh  ,á«YÉªàL’G
 :±É°VCGh. zÉ¡°ùØf áfÉîdG »a ∞æ°üj ¿CG Öéj ¢SÉædG
 ¢†©ÑdG  Éæ°†©H  »ªëf  áeÉªμdG  É©«ªL  ™°†f  ÉeóæY{

.zó©H ¢Shô«ØdG ≈∏Y AÉ°†≤dG ºàj ºd .Éæ°ùØfCGh
 áëaÉμªd á«μjôeC’G õcGôªdG ôjóe ó∏«aójQ äôHhQ
 ôÑY  á∏HÉ≤e  »a  çóëàj  ¿Éc  É¡æe  ájÉbƒdGh  ¢VGôeC’G

.ÉeÉL á«μjôeC’G á«Ñ£dG á«©ªédG ájQhO ™e âfôàfE’G
 ,áeÉªμdG  ø««μjôeC’G  ™«ªL  ™°Vh  GPEG  ¬`̀fEG  ∫É`̀bh
 áHÉ°UE’G ä’ÉM ójGõJ ≈∏Y Iô£«°ùdG  øμªªdG øe ¬fEÉa
 á«fÉªKh  á©HQCG  ø«H  ìhGôàJ  Iôàa  ∫ÓN  19-ó«aƒμH

.™«HÉ°SCG
 :¿Gƒæ©H ’É≤e Öàc ±GO ôØ«dhCG »fÉ£jôÑdG ÖJÉμdG
 AGóJQG ¿EG ∫ƒ≤j ..zπ«Ñf »æeÉ°†J πªY áeÉªμdG AGóJQG{
 ó«gR øªK ∂dP ¿CG ’EG ,êÉYREÓd GQó°üe ¿ƒμj ób áeÉªμdG
 IóYÉ°ùª∏d  -±hô¶dG  √òg »a  ¬∏«îJ  øμªj  øªK  qπbCG-
 PÉ≤fEG ádhÉëe »ah ,OÉ°üàb’Gh ™ªàéªdG IOÉ©à°SG »a
 áeÉªμdG ¿CG ±É°VCGh .∞FÉXƒdG ø«jÓeh ,ìGhQC’G ±’BG
 ,É¡jóJôJ Iôe πc »a øμdh ,™ªàéªdG  ≈∏Y ÖjôZ ôeCG
 ,»FÉæãà°S’G  ±ô¶dG  Gò`̀g  »a  É¡«∏Y  OÉ«àY’G  OGOõ``j

 AÉæKCG  ÉægƒLh  á«£¨J  ¿EG  ..ìGhQC’G  ò≤æj  ób  Ée  ƒgh
 Iô«Ñc  IóFÉa  ¬d  á≤∏¨e  øcÉeCG  »a  AÉHô¨dG  ™e  óLGƒàdG
 π«Ñf  πªY  áeÉªμdG  AGó`̀JQG  ¿EGh  ,øjôNB’G  ájÉªM  »a

.∞£∏dGh øeÉ°†àdG ø«H ™ªéj ,§«°ùHh
 »æWƒdG  ó¡©ªdG  ôjóe  »°ûJhÉa  »fƒàfCG  QƒàcódG
 ¿EG  ∫É`̀b  ájó©ªdG  ¢`̀VGô`̀eC’Gh  á«°SÉ°ùë∏d  »`̀μ`̀jô`̀eC’G
 OÓÑdG íàa IOÉYEG á«∏ªY ™bGƒdG »a ¿ƒÄ£Ñj ø««μjôeC’G
 ´ÉØJQG  »a  ÖÑ°ùàj  …òdG  ôeC’G  ,áeÉªμdG  AGóJQG  Ωó©H

.ihó©dG ä’ó©e
 çóM »a âfôàfE’G ôÑY QGƒM »a ,»°ûJhÉa ∫Ébh
 âÑ°UCG  GPEG{  ¬`̀fEG  á«μjôeC’G  IQÉéàdG  áaôZ  á°ù°SDƒªd
 ..ôNBG  É k°üî°T Ö«°üà°S ∂fCG  πªàëªdG øªa ,ihó©dÉH
 »YÉªL  Qƒ©°T  ó«dƒJ  ádhÉëe  ≈``̀dEG  áLÉëH  ø`̀ë`̀fh
 í`̀°`̀VhCGh  zá«©ªàéªdGh  á«°üî°ûdG  á«dhDƒ°ùªdÉH
 ,zÉ`̀fOÓ`̀H  »`̀a  ∫Ó≤à°S’G  ìhQ{  Ωôàëj  ¬`̀ fCG  »°ûJhÉa
 »a  GƒfhÉ©àj{  ¿CG  ™«ªédG  ≈∏Y Öéj ¬fCG  ±É°VCG  ¬æμd
 ójõªdG  π©éf  ¿CG  Éæ©£à°SG  GPEG  .ájÉ¨∏d  ô«£N  ™°Vh
 ójõªdG  ≈∏Y π°üëf ¿CG  πeCÉf  ,∂dP  ¿ƒª¡Øj ¢SÉædG  øe
 AGóJQ’ OGó©à°SG ≈∏Y ¿ƒfƒμ«°S øjòdG ¢UÉî°TC’G øe

.zá©æbC’G
 ¿EG  É¡ÑfÉL  øe  âdÉb  â°SƒH  ø£æ°TGh  áØ«ë°U
 »æWƒdG ™bGƒdG ¿ƒμJ ¿CG ∂°Th ≈∏Y âëÑ°UCG äÉeÉªμdG
 ójGõàe  OóY  √ÉéJG  ™e  IóëàªdG  äÉj’ƒdG  »a  ójóédG
 ó©j  Éªæ«H  ,É¡FGóJQG  ¢VôØd  äÉcô°ûdGh  äÉj’ƒdG  øe

.OÓÑdG ≈a ´ÉaódG •ƒ£N ôNBG É¡fCÉH áë°üdG AGôÑN
 ¿CG  øe  ºZôdG  ≈∏Y  ¬`̀fCG  ≈`̀ dEG  áØ«ë°üdG  äQÉ`̀°`̀TCGh
 ¢Vôa »a Éeób »°†ªdG ¢†aôj ∫Gõj ’ ¢†«HC’G â«ÑdG
 ≈∏Y ádOC’G ôãμJ ,»æWƒdG ó«©°üdG ≈∏Y áeÉªμdG AGóJQG
 §≤a  ¢ù«dh  ,É«∏©a  ÉÑ∏£àe  âëÑ°UCG  ¬LƒdG  á«£ZCG  ¿CG
 É©FÉ°T  É¡«a  É¡eGóîà°SG  ¿Éc  ≈àdG  iôÑμdG  ¿óªdG  »a

.ô¡°TCG òæe
 »dƒ£ÑdG  Qhó`̀ dG  π«Ñ°S  ≈∏Yh  ,á«μjôeCG  á`̀°`̀SGQO
 √òg ¿G äôcP ,áeÉªμdG  ¬Ñ©∏J …òdG Ö«gôdG …ôë°ùdG
 .É°üî°T 140 IÉ«M IóMGh á©bGh »a äò≤fCG  áeÉªμdG
 π«ªéà∏d  ¿ƒdÉ°U  »a  ¿Óª©j  ø«æKG  ¿CG  çó`̀M  …ò`̀dG
 A’Dƒ`̀g  øμd  É°üî°T  140  É£dÉNh  ,ÉfhQƒμH  ÉÑ«°UCG
 ¿C’  ,GƒHÉ°üj  ºd  º¡fG  ¢UƒëØdG  âàÑKCG  ø«£dÉîªdG

.áeÉªμdG ¿ÉjóJôj ÉfÉc ø«æK’G
 »a  »Ø°ù∏ØdG  ÖfÉédG  ø`̀e  ÇQÉ`̀≤`̀dG  …õ`̀jõ`̀Y  ∂`̀YO
 ¿EG  å«M øe É≤M πeCÉàdG  ≥ëà°ùj …òdGh åjóëdG Gòg
 íÑ°UCG É¡JÉ«fÉμeEGh É¡JGõéæeh É¡îjQÉJ πμH ájô°ûÑdG
 º¡ªdG ..∂dP ¬«æ©j Éeh áeÉªμdÉH É≤∏©e Égô«°üeh É¡∏eCG
 áª°SÉëdG  á«ªgC’G  ≈dG  GOóée  Éæ¡Ñæj  åjóëdG  Gòg  ¿CG
 πμH  ΩGõàdÓd  É°†jCG  øμdh  ,áeÉªμdG  AGóJQ’ §≤a  ¢ù«d

.áHƒ∏£ªdG ájRGôàM’G äGAGôLE’Gh óYGƒ≤dG

QhO »a áeÉªμdG
á≤∏£ªdG ádƒ£ÑdG

√ôgR ó«°ùdG

 âdÉb  :(Rô``̀à``̀jhQ) –  Iô`̀gÉ`̀≤`̀dG
 ¢ù«FôdG  ¿EG  á`̀jô`̀°`̀ü`̀ª`̀dG  á`̀°`̀SÉ`̀Fô`̀dG
 ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dGh  »°ù«°ùdG  ìÉ`̀à`̀Ø`̀dGó`̀Ñ`̀Y
 »a  É≤ØJG  ÖeGôJ  ódÉfhO  »μjôe’G
 ≈∏Y  ø«æK’G  ¢ùeCG  »ØJÉg  ∫É°üJG
 É«Ñ«d  »a  QÉædG  ¥Ó`̀WEG  ∞bh  â«ÑãJ
 »a  AóÑ∏d  Gó«¡ªJ  ó«©°üàdG  Ωó``Yh
 .á«°SÉ«°ùdG ∫ƒ∏ëdGh QGƒëdG π«©ØJ
 »∏Y  .O  ¿É`̀ª`̀ dô`̀ Ñ`̀ dG  ¢`̀ù`̀«`̀FQ  ∫É````bh
 »°ù«°ùdG  ¿G  ø««Øë°ü∏d  ∫É©dGóÑY
 ¿Éc  Éªæ«H  É«ØJÉg  ÉKóëJ  Ö`̀eGô`̀Jh
 .á≤∏¨e á°ù∏L »a …ô°üªdG ¿ÉªdôÑdG
 ¢`̀ù`̀eCG Ωƒ``̀j ≥``̀M’ â``̀bh »``̀ah
 ô°ûf  ≈∏Y  …ô°üªdG  ¿ÉªdôÑdG  ≥aGh
 áHQÉëªd  êQÉîdG  »a  áë∏°ùe  äGƒb
 ô°UÉæY{h  zá`̀«`̀eGô`̀LEG  äÉ«°û«∏e{
 √É``̀é``̀J’G{ »``̀a zá`̀«`̀Ñ`̀æ`̀LCG á`̀ «`̀ HÉ`̀gQG
 »a  ∂`̀dPh  ,z»Hô¨dG  »é«JGôà°S’G
 ∫Ébh .íLQ’G ≈∏Y É«Ñ«d ≈dG IQÉ°TG
 øY  ™aGóà°S  äGƒ`̀≤`̀dG  ¿G  ¿ÉªdôÑdG
 .π«°UÉØJ ôcòj ºd ¬æμd »eƒ≤dG øe’G
 QÉ°TCG É≤HÉ°S ÉfÉ«H ¢ù∏éªdG íë°Uh
 z»Hô©dG »é«JGôà°S’G √ÉéJ’G{ ≈dG

 .z»Hô¨dG{ ¢ù«dh
 ájô°üe  ΩÓ`̀YG  πFÉ°Sh  âdÉbh

 ÜGƒ`̀æ`̀dG  ¿G  á°ù∏édG  OÉ`̀≤`̀©`̀fG  π`̀Ñ`̀b

 º¡fEGh  »Ñ«∏dG  ¿CÉ°ûdG  ¿ƒ°ûbÉæ«°S

 É°†jƒØJ  »°ù«°ùdG  ¿ƒ`̀ë`̀æ`̀ª`̀j  ó``b

 ∫É```̀bh .´Gô```̀°```̀ü```̀dG »```̀a π``̀Nó``̀à``̀dÉ``̀H

 ¿G  »°VÉªdG  ´ƒÑ°S’G  »a  »°ù«°ùdG

 »a  …ó`̀j’G  áaƒàμe  ∞≤J  ød  ô°üe

 øeCÓd  äGójó¡àdÉH  É¡Ø°Uh  Ée  ¬Lh

 πNóJ  …CG  ¿EGh  ,»Ñ«∏dGh  …ô°üªdG

 ¿ÉªdôÑdG á≤aGƒe Ö∏£à«°S É«Ñ«d »a

 .√QÉ°üfCG ¬«∏Y øª«¡j …òdG

 ΩóY  AGRG  ≥∏≤H  ô°üe  ô©°ûJh

 É«côJ  º``̀YOh  É«Ñ«d  »`̀a  QGô`̀≤`̀à`̀°`̀S’G

 »a  É`̀«`̀dhO  É¡H  ±ôà©ªdG  áeƒμë∏d

 øe  Égƒ∏JÉ≤e  ÜôàbG  »àdG  ¢ù∏HGôW

 ≈∏Y  OÓÑdG  §°Sh  »a  äô°S  áæjóe

 ¥ô°T äGƒ``̀b ø`̀e É`̀gOGOô`̀à`̀°`̀SG π``̀eCG

 z»Ñ«∏dG  »`̀æ`̀Wƒ`̀dG  ¢`̀û`̀«`̀é`̀dG{  É«Ñ«d

 .ôàØM áØ«∏N IOÉ«≤H

 Å`̀fGƒ`̀e á``̀ HGƒ``̀H »``̀g äô``̀ °``̀Sh
 É¡«∏Y  ô£«°ùj  »àdG  §ØædG  ôjó°üJ
 ø`̀∏`̀YCGh  ,»Ñ«∏dG  »`̀æ`̀Wƒ`̀dG  ¢û«édG
 »`̀°`̀VÉ`̀ª`̀dG ô`̀¡`̀°`̀û`̀dG »``̀a »`̀°`̀ù`̀«`̀°`̀ù`̀dG
 ôªMCG  É£N  äô°S  »a  ∫Éà≤dG  á¡ÑL
 ÖfÉL  ≈dG  ôàØM  ºYóJ  »àdG  ô°üªd

 .É«°ShQh äGQÉe’G
 äGƒ≤d  »côàdG  º`̀Yó`̀dG  º¡°SCGh
 »a  É`̀«`̀dhO  É¡H  ±ôà©ªdG  áeƒμëdG
 øY  »Ñ«∏dG  »æWƒdG  ¢û«édG  »∏îJ
 ôªà°SG  …òdG  ¢ù∏HGôW ≈∏Y ¬eƒég
 á£îd  á°SÉμàfG  »a  ∂dPh  Gô¡°T  14
 óbh  .Iƒ`̀≤`̀dÉ`̀H  É«Ñ«d  ó«Mƒàd  ôàØM
 ≈dG É«Ñ«d »a ô«ÑμdG ó«©°üàdG …ODƒj
 ô°TÉÑe  ´Gô`̀°`̀U  ∫É©°TEÉH  áaRÉéªdG
 â∏°SQCG  »àdG  á«ÑæL’G  iƒ≤dG  ø«H
 »a  É«Ñ«d  ≈``̀ dEG  ø«∏JÉ≤eh  á`̀ë`̀∏`̀°`̀SCG

 .áë∏°S’G ô¶ëd ∑É¡àfG
 ¿G  ájô°üªdG  á°SÉFôdG  âdÉbh
 ó°S  É°†jCG  É°ûbÉf  ÖeGôJh  »°ù«°ùdG
 IôgÉ≤dG  ô©°ûJh .»Hƒ«K’G  á°†¡ædG
 Aπe »a CGóÑà°S É«Hƒ«KG ¿CG øe ≥∏≤H
 ™`̀eh  É¡©e  ¥É`̀Ø`̀ JG  ¿hO  ø`̀e  ó`̀°`̀ù`̀dG
 É°†jCG  Qô°†àj  ó`̀b  …ò``dG  ¿GOƒ`̀°`̀ù`̀dG

.∂dP áé«àf

 É«Ñ«d »a QÉædG ¥Ó``WEG ∞bh â«ÑãJ ≈∏Y Ö``eGôJh »°ù«°ùdG ø«H ≥``aGƒàdG

.ÖeGôJ ódÉfhO |                                                                          .»°ù«°ùdG ìÉàØdGóÑY |

(Ü ± CG)          .á≤HÉ°S áªcÉëe á°ù∏L ∫ÓN ΩÉ¡J’G ¢üØb »a ô«°ûÑdG |

 ≈∏Y ÜÓ``≤f’G á``ª¡àH ô``«°ûÑdG ô``ªY á``ªcÉëe
 1989  »``a  á``ÑîàæªdG  ¿GOƒ``°ùdG  á``eƒμM

(RôàjhQ)             .…ô°üªdG á«LQÉîdG ôjRh ¬dÉÑ≤à°SG iód »æ«£°ù∏ØdG ¢ù«FôdG |
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التاأمني على جميع ح�سابات الكهرباء واملاء با�ستثناء احل�ساب الرئي�سي اململوك.. جمل�س الوزراء:

اإعفاء ال�سركات ال�سناعية والقطاعات الأكثـر ت�سرًرا واملن�ساآت ال�سياحية من بع�س الر�سوم

خليفة  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  راأ�س 

بن �سلمان اآل خليفة رئي�س الوزراء، وبح�سور 

�ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل 

النائب  الأعلى  القائد  نائب  العهد  ويل  خليفة 

الجتماع  الوزراء،  جمل�س  لرئي�س  الأول 

العتيادي الأ�سبوعي ملجل�س الوزراء الذي عقد 

عن ُبعد عرب تقنية الت�سال املرئي.

اأدىل الدكتور يا�سر بن عي�سى النا�سر  وقد 

الجتماع  عقب  الوزراء  ملجل�س  العام  الأمني 

بالت�سريح التايل:

اأعرب �ساحب ال�سمو امللكي رئي�س الوزراء 

املفعمة  النبيلة  للم�ساعر  العتزاز والتقدير  عن 

واملقيمون  املواطنون  اأظهرها  التي  باملحبة 

ابتهاًجا بنجاح الفحو�سات الطبية التي اأجراها 

متنيات  من  عنه  عربوا  ومبا  موؤخًرا،  �سموه 

�سائالً  والمتنان،  التقدير  على  تبعث  �سادقة 

يف  والتوفيق  العون  وجل  عز  املوىل  �سموه 

العاهل  جاللة  خلدمة  والعطاء  البذل  موا�سلة 

و�سعب  خليفة  اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك  املفدى 

مملكة البحرين العزيز.

خال�س  عن  الوزراء  جمل�س  اأعرب  بعدها 

خلادم  العاجل  بال�سفاء  ومتنياته  اأمنياته 

عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني 

ال�سعودية،  العربية  اململكة  عاهل  �سعود  اآل 

واأن ينعم املوىل عز وجل عليه مبوفور ال�سحة 

والعافية ملوا�سلة م�سرية الزدهار والرخاء يف 

اململكة العربية ال�سعودية ال�سقيقة. 

ثم اأعرب جمل�س الوزراء عن �سادق تهانيه 

اإىل ح�سرة �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سباح الأحمد 

على جناح  الكويت  دولة  اأمري  ال�سباح  اجلابر 

�سائالً  ل�سموه،  اأجريت  التي  اجلراحية  العملية 

بال�سفاء  �سموه  على  ينعم  اأن  وجل  عز  املوىل 

ومتام  ال�سحة  موفور  عليه  يدمي  واأن  العاجل 

العافية ملوا�سلة م�سرية الزدهار والتقدم التي 

يقودها �سموه يف دولة الكويت ال�سقيقة.

رئي�س  امللكي  ال�سمو  �ساحب  كلف  بعدها 

و�سوؤون  الأ�سغال  وزير  من  كالً  الوزراء، 

الإ�سكان  ووزير  العمراين  والتخطيط  البلديات 

مبوا�سلة الزيارات امليدانية للقرى واملدن لتفقد 

احتياجات اأهاليها اخلدمية والإ�سكانية والعمل 

على حلها، ومنها توبلي والقرى املجاورة.

ال�سمو  فقد وجه �ساحب  اآخر،  ومن جانب 

الأ�سواق  تطوير  اإىل  الوزراء  رئي�س  امللكي 

املركزية خدمًيا ومرافقًيا واإعادة تاأهيلها وتوفري 

ما يلزم لتلبية احلاجات الأ�سا�سية فيها خلدمة 

الباعة واملت�سوقني، ومنها �سوق �سرتة املركزي 

اإىل  �سموه  وجه  فيما  التجاري.  �سرتة  وجممع 

ال�سلع  على  والرقابة  التفتي�س  حمالت  تكثيف 

املختلفة  البيع  مراكز  يف  الغذائية  واملواد 

للتحقق من جودتها و�سالمتها.

بعد ذلك نظر املجل�س يف املذكرات املدرجة 

بع�س  ب�ساأنها  واتخذ  اأعماله  جدول  على 

القرارات، وهي:

ال�سامية  امللكية  التوجيهات  اأولً: بناًء على 

لتوحيد  املفدى  امللك  اجلاللة  �ساحب  حل�سرة 

انت�سار  انعكا�سات  ملواجهة  الوطنية  اجلهود 

على  عاملًيا   )19 )كوفيد  كورونا  فريو�س 

امل�ستوى املحلي مبا يحافظ على �سحة و�سالمة 

املواطنني واملقيمني بالتوازي مع ا�ستمرار برامج 

التنمية  مل�ساعي  عملها حتقيًقا  الدولة وم�سرية 

لقرارات  ومتابعة  املواطنني  ل�سالح  امل�ستدامة 

رئي�س  امللكي  ال�سمو  برئا�سة �ساحب  احلكومة 

الوزراء ودعًما للجهود الوطنية بقيادة �ساحب 

الأعلى  القائد  نائب  العهد  ويل  امللكي  ال�سمو 

قرر جمل�س  فقد  الوزراء،  ملجل�س  الأول  النائب 

ت�سدر  التي  ال�سناعية  ال�سركات  اإعفاء  الوزراء 

اخلارج  اإىل  منتجاتها  من   %30 عن  يقل  ل  ما 

التابعة لوزارة  ال�سناعية  املناطق  والقائمة يف 

الإيجار  من  وال�سياحة  والتجارة  ال�سناعة 

امل�ستحق عليها لفرتة ثالثة اأ�سهر بدًءا من يوليو 

2020، واإعفاء ال�سركات العاملة يف القطاعات 

ال�سجل  جتديد  ر�سوم  دفع  من  تاأثًرا  الأكرث 

تابعة  اأن�سطة  ثالثة  اأول  ور�سوم  التجاري 

لل�سجل التجاري لعام 2020، واإعفاء املن�ساآت 

ال�سياحية  الر�سوم  ال�سياحية من دفع  واملرافق 

للربع الثالث من عام 2020.

التن�سيقية  اللجنة  تو�سية  على  بناًء  ثانًيا: 

نائب  العهد  ويل  امللكي  ال�سمو  �ساحب  برئا�سة 

جمل�س  لرئي�س  الأول  النائب  الأعلى  القائد 

اإن�ساء  على  الوزراء  جمل�س  وافق  فقد  الوزراء، 

وت�سكيل جلنة ملحاربة التطرف ومكافحة الإرهاب 

املوافقة  املجل�س  الأموال، وقرر  ومتويله وغ�سل 

على م�سروع مر�سوم بهذا اخل�سو�س، وتخت�س 

مبحاربة  املتعلقة  امل�سائل  كل  بدرا�سة  اللجنة 

وغ�سل  ومتويله  الإرهاب  ومكافحة  التطرف 

وتوحيد  وتن�سيق  ال�سيا�سات  واقرتاح  الأموال 

وحتديثها  ومراجعتها  العامة  الوطنية  اجلهود 

اقرتاح  اىل  بالإ�سافة  ال�ساأن،  هذا  يف  دورًيا 

قوائم  على  والكيانات  الأفراد  واإدراج  ت�سنيف 

الإرهاب الوطنية، وتقييم خماطر الفكر املتطرف 

الت�سريعات  واقرتاح  الأموال،  وغ�سل  والإرهاب 

والأنظمة اخلا�سة مبحاربتها ومكافحتها، وترفع 

تقارير دورية بنتائج اأعمالها اإىل جمل�س الوزراء 

تت�سمن القرتاحات والتو�سيات لتخاذ ما يراه 

منا�سًبا يف هذا ال�ساأن.

م�سروع  على  الوزراء  جمل�س  وافق  ثالًثا: 

مهام  اإ�سناد  واملاء  الكهرباء  لهيئة  يجيز  قرار 

الكهربائية  التمديدات  على  والختبار  الفح�س 

الهيئة  قبل  من  مرخ�سة  خارجية  جهات  اإىل 

املذكورة وفًقا لل�سروط وال�سوابط التي حتددها 

املجل�س  وقرر  املخت�سة،  اجلهات  مع  بالتن�سيق 

املوافقة على م�سروع قرار باإ�سافة فقرة جديدة 

ل�سنة   )2( رقم  القرار  من   113 املادة  اإىل 

كما  الكهربائية،  التمديدات  نظام  ب�ساأن   2010

ينظم  قرار  م�سروع  على  الوزراء  جمل�س  وافق 

ويطبق  واملاء  الكهرباء  ح�ساب  على  التاأمني 

الكهرباء  ح�سابات  جميع  على  التاأمني  مبوجبه 

واملاء اإذا كان العقار امل�سجل عليه احل�ساب غري 

على  ا  اأي�سً التاأمني  يطبق  كما  للم�سرتك،  مملوك 

احل�سابات الفرعية املرتبطة باحل�ساب الرئي�سي 

مع ا�ستثناء احل�ساب الرئي�سي من التاأمني، وقرر 

با�ستبدال  قرار  م�سروع  على  املوافقة  املجل�س 

 )2( رقم  القرار  من  الثانية  املادة  من   1 الفقرة 

ل�سنة 2015 ب�ساأن تنظيم وحتديد مبالغ التاأمني 

على ح�سابات الكهرباء واملاء.

م�سروع  على  الوزراء  جمل�س  وافق  رابًعا: 

والإجراءات  والقواعد  ال�سوابط  ينظم  قرار 

خالل  التفرغ  اإجازات  على  للح�سول  الالزمة 

والبطولت  الألعاب  يف  وامل�ساركة  الإعداد  فرتة 

الإقليمية  اأو  العربية  اأو  اخلليجية  الريا�سية 

اململكة  فيها  متثل  التي  الدولية  اأو  القارية  اأو 

املنتخبات  م�ستوى  على  اخلارج  اأو  الداخل  يف 

ويحدد  الريا�سية،  الحتادات  اأو  الأندية  اأو 

اإجراءات تقدمي طلب الإجازة من  م�سروع القرار 

العاملني يف اجلهات احلكومية والقطاع اخلا�س 

وزير  قبل  من  واعتمادها  فيها  والبت  وتدوينها 

�سوؤون ال�سباب والريا�سة واإخطار جهات العمل 

بالإجازة.

اللجنة  اإىل  الوزراء  جمل�س  اأحال  خام�ًسا: 

الوزارية لل�سوؤون القانونية والت�سريعية مذكرة 

ب�ساأن  الوزراء  جمل�س  �سئون  وزير  عر�سها 

اإىل بروتوكول ناغويا حول احل�سول  الن�سمام 

على املوارد اجلينية والتقا�سم العادل واملن�سف 

اأقره  والذي  ا�ستخدامها،  عن  النا�سئة  للمنافع 

التنوع  لتفاقية  العا�سر  الأطراف  موؤمتر 

البيولوجي الذي عقد يف ناغويا باليابان.

�ساد�ًسا: بحث جمل�س الوزراء ان�سمام مملكة 

الزئبق،  ب�ساأن  ميناماتا  اتفاقية  اإىل  البحرين 

الوزراء،  جمل�س  �سوؤون  وزير  عر�سها  والتي 

الوزارية  اللجنة  اإىل  اإحالتها  املجل�س  وقرر 

لل�سوؤون القانونية والت�سريعية.

م�سروع  على  الوزراء  وافق جمل�س  �سابًعا: 

قرار ينظم تراخي�س تاأجري ال�سيارات والدراجات 

املركبات  القرار  م�سروع  ويحدد  الكهربائية، 

املطلوب  الأدنى  واحلد  واأحجامها  باأنواعها 

لتاأجري ال�سيارات و�سنوات ال�سنع امل�سموح بها 

للتاأجري وغريها من الإجراءات التنظيمية.

اقرتاح  على  الوزراء  جمل�س  وافق  ثامًنا: 

ل�سئون  متكامل  مركز خدمة  اإقامة  ب�ساأن  برغبة 

اجلن�سية واجلوازات والإقامة املتحقق من خالل 

اإىل  بالإ�سافة  اململكة  م�ستوى  على  فروع  ثالثة 

الإلكرتوين  التعامل  اإىل  الداخلية  وزارة  اجتاه 

ت�سهيالً على املراجعني و�سمان �سرعة الإجناز.

اقرتاح  على  الوزراء  جمل�س  وافق  تا�سًعا: 

والآليات  ال�ساحنات  منع  فرتة  لزيادة  برغبة 

الثقيلة من ا�ستخدام الطرق خالل اأوقات الذروة 

هذا  يف  للمرور  الأعلى  املجل�س  قرارات  وتفعيل 

اخل�سو�س.

اقرتاح  على  الوزراء  جمل�س  وافق  عا�سًرا: 

واملهني  الفني  للتعليم  مدر�سة  ب�ساأن  برغبة 

خالل  من  حالًيا  واملحققة  حمد  مبدينة  للفتيات 

يذكر  للبنات.  الثانوية  الق�سيبي  غازي  مدر�سة 

ان »اليام« ن�سرت ال�سبت املا�سي ملفا خا�سا عن 

احتياجات اأهايل �سرتة ومطالبتهم بتطوير �سوق 

�سرتة املركزي وجممع �سرتة.

ــر �ـــســـوق �ـــســـرة وجمــمــعــهــا الــتــجــاري ــيــ�ــس الـــــــوزراء يـــوجـــه اإىل تــطــوي جتــــاوًبــــا مـــع مـــا نــ�ــســرتــه »الأيــــــــــام«.. رئ

د. يا�صر النا�صر

طرح م�سابقة لت�سميم �سعار جائزة خليفة بن �سلمان للطبيب البحريني
انطالًقا من مبادرة �ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة 

يوم  باعتماد  املوقر  الوزراء  رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن 

الطبيب البحريني الذي �سيتم الحتفال به يف �سهر نوفمرب 

املقبل، دعت وزارة ال�سحة اأ�سحاب املواهب الفنية والأفراد 

اإىل امل�ساركة  واملوؤ�س�سات وال�سركات واملكاتب املتخ�س�سة 

يف م�سابقة لت�سميم �سعار جائزة خليفة بن �سلمان اآل خليفة 

للطبيب البحريني، والتي �سيتم منحها خالل الحتفال.

واأ�سار اإىل اأن من �سروط ال�سرتاك يف امل�سابقة، اأن يكون 

ال�سعار من ت�سميم امل�سارك نف�سه، واأن يعرب الت�سميم عن 

عن  معرًبا  يكون  واأن  للمنا�سبة،  النبيل  والهدف  املغزى 

اأو  م�ستن�سًخا  اأو  م�سابًها  يكون  ل  واأن  البحرينية،  الهوية 

مقتب�ًسا من �سعارات اأخرى جلهات داخلية اأو خارجية، واأن 

تت�سم األوان الت�سميم بالو�سوح والدقة والتناغم واجلودة 

العالية من خالل ا�ستخدام برامج الت�سميم احلديثة.

وعدم  بال�سهولة  الت�سميم  يتميز  اأن  ي�سرتط  كما 

وا�سحة  بحروف  املنا�سبة  ا�سم  يت�سمن  اأن  على  التعقيد، 

�سهل  الت�سميم  يكون  واأن  والجنليزية،  العربية  باللغتني 

التنفيذ عند طباعته وا�ستخدامه يف اللوحات واملطبوعات 

�سرح موجز  تقدمي  يتم  واأن  التذكارية،  والهدايا  واجلوائز 

عن فكرة ومدلول الت�سميم.

اأو  فني  بعمل  التقدم  للم�سارك  يحق  الوزارة  وبح�سب 

اأية  بامل�سابقة بتنفيذ  اأن يلتزم يف حال فوزه  اأكرث، وعليه 

تعديالت اأو اإ�سافات تطلب منه بعد ذلك.

من  امل�ساركة  الأعمال  تقييم  �سيتم  الوزارة  وبح�سب 

ذلك  على  وبناء  واملخت�سني،  اخلرباء  من  جلنة  خالل 

كل  يف  ر�سمًيا  واعتماده  الفائز  الت�سميم  اختيار  �سيجري 

الفعاليات والأن�سطة واملطبوعات التي تتعلق بيوم الطبيب 

 1000 وقدرها  مالية  جائزة  الفائز  و�سيمنح  البحريني، 

دينار بحريني.

الربيد  امل�ساركة عرب  الأعمال  ال�سحة  وت�ستقبل وزارة 

وذلك   ،kbsabdr.logo@health.gov.bh الإلكرتوين: 

تقدمي  يتم  واأن   2020 اأغ�سط�س   31 اأق�ساه  موعد  يف 

اأحمد  حممود  اإىل  ي�سلم   )USB( فال�س  على  الت�سميمات 

عي�سى من�سق برامج مبكتب وزيرة ال�سحة مببنى الوزارة 

التوا�سل  واأرقام  ال�سخ�سية  البيانات  يت�سمن  اجلفري  يف 

لكل م�سارك.
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ا�شتقبل امل�شري الركن ال�شيخ خليفة بن اأحمد اآل 

خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين يف القيادة 

امللحق  ويالن  ديفيد  العقيد  اأم�س،  �شباح  العامة 

الع�شكري ب�شفارة الوليات املتحدة الأمريكية لدى 

مملكة البحرين مبنا�شبة انتهاء فرتة عمله، والذي 

الع�شكري  امللحق  قاندول  جون  العقيد  له  قدم 

اجلديد.

البحرين  دفاع  لقوة  العام  القائد  ورحب 

على  مثنًيا  اجلديد،  الأمريكي  الع�شكري  بامللحق 

التوفيق  كل  له  متمنًيا  ل�شلفه،  الطيبة  اجلهود 

والنجاح يف كل ما ي�شند اإليه من مهام جديدة.

وال�شداد  بالتوفيق  متنياته  عن  اأعرب  كما 

للملحق الع�شكري الأمريكي اجلديد يف مهام عمله 

اجلديدة دعًما وتعزيًزا لعالقات ال�شداقة والتعاون 

القائمة بني البلدين ال�شديقني.

وح�شر اللقاء اللواء الركن ح�شن حممد �شعد 

الركن بحري  واللواء  العامة،  القيادة  ديوان  مدير 

اأحمد مال اهلل م�شاعد رئي�س هيئة الأركان  يو�شف 

حممد  بحري  الركن  واللواء  والتموين،  لالإمداد 

ها�شم ال�شادة مدير التعاون الع�شكري،

م�شاعد  الف�شالة  اإبراهيم  غامن  الركن  واللواء 

الركن  واللواء  للعمليات،  الأركان  هيئة  رئي�س 

التخطيط  اآل خليفة مدير  �شلمان بن خالد  ال�شيخ 

قوة  �شباط  كبار  من  وعدد  والتقنية،  والتنظيم 

دفاع البحرين.

القائــد العام ي�ستقبــل امللحــق الع�سكــري الأمريكــي

عبداهلل  بن  را�شد  ال�شيخ  اأول  الفريق  اأناب 

القائد  علي  حممد  الداخلية،  وزير  خليفة  اآل 

واحلكومة  املعلومات  لهيئة  التنفيذي  الرئي�س 

اللجنة  اجتماع  يف  للم�شاركة  الإلكرتونية، 

جمل�س  بدول  الإلكرتونية  للحكومة  الوزارية 

عقدته  والذي  العربية،  اخلليج  لدول  التعاون 

بالريا�س،  التعاون  ملجل�س  العامة  الأمانة 

الروؤ�شاء  مب�شاركة  املرئي،  الت�شال  تقنية  عرب 

للحكومات  العامني  واملدراء  التنفيذيني 

الإلكرتونية بدول املجل�س.

بتد�شني  اللجنة  قامت  الجتماع،  وخالل 

اخلا�شة  اخلبيثة  الربجميات  حتليل  من�شة 

خليجي  م�شروع  وهو  ال�شيرباين،  بالأمن 

م�شرتك، اأعدته جلنة املراكز الوطنية لال�شتجابة 

التعاون،  جمل�س  لدول  احلا�شبات  لطوارئ 

ويعتمد على اأ�شاليب التحليل الديناميكي لك�شف 

الربجميات اخلبيثة املخزنة على اخلوادم، وُيعد 

داعًما للجهود املوحدة من جانب دول املجل�س؛ 

ل�شمان اأمن املعلومات وحمايتها.

اللجنة، عدًدا من املو�شوعات   وقد ناق�شت 

املدرجة على جدول الأعمال، ومنها متابعة �شري 

اآلية تنفيذ املبادرات امل�شرتكة، مراجعة املبادرات 

املقرتح البدء بتنفيذها خالل الفرتة املقبلة، كما 

ال�شرت�شادية  ال�شرتاتيجية  �شري  متابعة  مت 

التعديالت  واعتماد  اللكرتونية  للحكومة 

اللجنة على  اطلعت  اأهدافها، كما  املقرتحة على 

مبادرتي �شاحب ال�شمو امللكي الأمري حممد بن 

�شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود ويل العهد نائب 

باململكة  الدفاع  وزير  الوزراء  جمل�س  رئي�س 

»حماية  حول  ال�شقيقة  ال�شعودية  العربية 

الأطفال يف العامل ال�شيرباين« و»متكني املراأة يف 

الأمن ال�شيرباين«، واعتمدت التو�شيات املرفوعة 

من  الإلكرتونية  للحكومة  التنفيذية  اللجنة  من 

اأجل البدء بتنفيذ املبادرتني بالتن�شيق بني الدول 

الأع�شاء، حيث اأثنى اأ�شحاب املعايل وال�شعادة 

الوزراء على املبادرتني، موؤكدين دعمهم جلهود 

الأطفال  حلماية  ال�شعودية  العربية  اململكة 

ومتكني املراأة يف جمال الأمن ال�شيرباين.

اإجنازه  مت  ما  على  اللجنة  اطلعت  كما 

مناهج  اإعداد وتطوير  ب�شاأن  قرارها  بخ�شو�س 

درا�شية يف اأمن املعلومات والذي مت عر�شه على 

اأع�شاء اللجنة الوزارية للرتبية والتعليم بدول 

املجل�س، واأحيطت اللجنة، علًما باخلطوات التي 

معربة  القرار،  تنفيذ  بخ�شو�س  اتخاذها  مت 

الوزارية  اللجنة  ا�شتجابة  �شرعة  على  �شكرها 

للرتبية والتعليم بدول املجل�س ولالأمانة العامة 

على متابعة تنفيذ القرار. 

وا�شتعر�شت اللجنة، خالل الجتماع، تقرير 

حول  التعاون  جمل�س  لدول  العامة  الأمانة 

الدرو�س امل�شتفادة من جائحة فريو�س كورونا 

املجل�س  دول  وجهود   ،19-COVID امل�شتجد 

الإلكرتونية  واحلكومة  الت�شالت  جمال  يف 

امل�شتجد واحلد  كورونا  تاأثري فريو�س  ملواجهة 

للدول  �شكرها  اللجنة  قدمت  حيث  اآثاره،  من 

املجال  هذا  يف  املبذول  اجلهد  على  الأع�شاء 

التقرير،  اجناز  متابعة  على  العامة  ولالأمانة 

الدول  مع  للتن�شيق  العامة  الأمانة  داعية 

عمل  مقرتحات  يت�شمن  تقرير  لإعداد  الأع�شاء 

اللجنة م�شتقبالً على �شوء الدرو�س امل�شتخل�شة 

اجتماعها  يف  للجنة  ورفعه  اجلائحة،  هذه  من 

القادم لدرا�شته والتو�شية ب�شاأنه.

البحرين ت�سارك يف اجتماع »وزارية احلكومة الإلكرتونية« بدول التعاون 

تد�سني من�سة حتليل الربجميات اخلبيثة للأمن ال�سيرباين

»العا�سمة« توا�سل توزيع ال�سلل

 الغذائية �سمن م�سروع »غذاوؤك يف بيتك«

التي  خري«  »فينا  حملة  اإطار  يف 

حمد  بن  نا�شر  ال�شيخ  �شمو  اأطلقها 

لالأعمال  امللك  جاللة  ممثل  خليفة  اآل 

م�شت�شار  ال�شباب  و�شوؤون  الإن�شانية 

اأمناء  جمل�س  رئي�س  الوطني  الأمن 

الإن�شانية،  لالأعمال  امللكية  املوؤ�ش�شة 

توزيع  العا�شمة  حمافظة  وا�شلت 

»غذاوؤك  م�شروع  الغذائية �شمن  ال�شالل 

امللكية  املوؤ�ش�شة  اأطلقته  الذي  بيتك«  يف 

وزارة  مع  بالتعاون  الإن�شانية  لالأعمال 

بن  ه�شام  ال�شيخ  الداخلية، حيث ح�شر 

عبدالرحمن اآل خليفة حمافظ العا�شمة، 

وطه عبدالقادر �شفري دولة فل�شطني لدى 

التي  التوزيع  عملية  البحرين،  مملكة 

الهندية  الأعمال  �شيدات  جمعية  اأقامتها 

�شمن نطاق العا�شمة.

وقد اأكد املحافظ اأن حمافظة العا�شمة 

اجلهات  خمتلف  مع  التن�شيق  توا�شل 

امل�شاعدات  ت�شليم  على  للعمل  املتعاونة 

املت�شررة جراء فريو�س  لالأ�شر  الغذائية 

دعًما  اجلهود  هذه  تاأتي  اإذ  كورونا، 

مبا  وذلك  الوطنية،  واحلملة  للم�شروع 

املجتمعي  التكاتف  تعزيز  يف  ي�شهم 

اإىل  املجتمعية  ال�شراكة  مبداأ  وتفعيل 

التي  الإن�شاين  العطاء  ثقافة  ن�شر  جانب 

عرف بها �شعب البحرين.

الربيع  اأحمد  التوزيع،  عملية  ح�شر 

ويو�شف  املجتمع،  �شوؤون  ق�شم  رئي�س 

لوري رئي�س ق�شم التخطيط ال�شرتاتيجي 

واإدارة امل�شاريع مبحافظة العا�شمة.

»اجلنوبية« تنّفذ زيارات ميدانية

 لت�سحيـــح اأو�ســـاع امل�ساكن امل�سرتكــة

يف اإطار جهود املحافظة اجلنوبية يف تعزيز التدابري والإجراءات الحرتازية ملكافحة 

اآل خليفة حمافظ   بن خليفة  بن علي  ال�شيخ خليفة  �شمو  ا من  فريو�س كورونا، وحر�شً

اجلنوبية مبتابعة م�شاألة تخفيف كثافة العمالة يف املناطق ال�شكنية، قام فريق م�شرتك 

من املحافظة اجلنوبية والإدارة العامة الدفاع املدين ومديرية �شرطة املحافظة اجلنوبية 

وبلدية املنطقة اجلنوبية وهيئة الكهرباء واملاء، ب�شل�شلة من الزيارات امليدانية من اأجل 

ت�شحيح اأو�شاع عدد من امل�شاكن امل�شرتكة التي تقطنها العمالة الوافدة، اإذ مت ح�شر 691 

م�شكًنا جماعًيا م�شرتًكا، فيما مت اإخطار 388 م�شكًنا م�شرتًكا لت�شحيح اأو�شاعهم، و215 

م�شكًنا يف طور ت�شحيح اأو�شاعهم، كما مت قطع التيار الكهربائي عن 12 م�شكًنا م�شرتًكا 

ملخالفتهم ل�شرتاطات ال�شالمة املو�شوعة من قبل اجلهات املخت�شة.

وقد اأ�شار املهند�س خالد عبداللطيف حاجي مدير اإدارة اخلدمات الهند�شية وال�شتثمار 

باملحافظة اجلنوبية، اإىل ا�شتمرار املحافظة يف القيام بالزيارات امليدانية لت�شحيح اأو�شاع 

املباين املخالفة لتخفيف كثافة العمالة يف مناطق �شكنهم، والتاأكد من توافر معايري الأمن 

وال�شالمة واتخاذ كل التدابري الأمنية والوقائية داخل تلك امل�شاكن.

توطني العلج واخلدمات الطبية من خلل الكفاءات الطبية.. �سلمان بن عطية اهلل:

خدمات مركز الأورام املقدمة للمر�سى مل تتاأثر بجائحة كورونا

اأكد اللواء طبيب ال�شيخ �شلمان بن عطية اهلل اآل 

اأن مركز  امللك حمد اجلامعي  خليفة قائد م�شت�شفى 

عالجية  خدمات  تقدمي  يف  م�شرت  لالأورام  البحرين 

الأزمة  من  بالرغم  متميزة  متكاملة ورعاية �شحية 

العامل  بها  مير  التي  كورونا(  )جائحة  ال�شحية 

واحرتازات منع ال�شفر.

مبا  الأورام  البحرين  مركز  اأن  اإىل  واأ�شار 

يتمتع به من كوادر عالية التاأهيل واأحدث الأجهزة 

املتطورة اأ�شتطاع اأن ي�شتوعب جميع من تقدم اإليه 

من املر�شى البحرينيني الذين كانوا يتلقون عالجهم 

با�شتقبال  ا�شتمراره  اإىل  بالإ�شافة  اخلارج  يف 

ومتابعة بقية املر�شى من مواطنني ومقيمني.

واأفاد اللواء طبيب ال�شيخ �شلمان اآل خليفة اأن 

تزايدت  لالأورام  البحرين  مركز  يف  املر�شى  اأعداد 

اجلاري  العام  يونيو  ولغاية  يناير  منذ  لل�شعف 

ا�شتقبلت  املركز  يف  اخلارجية  العيادات  اأن  بحيث 

يف يناير 1252 حالة يف حني اأن هذا العدد و�شل 

اإىل حالة 2140 يف يونيو. وانعك�س تدفق املر�شى 

على ن�شاط خمتلف اأق�شام املركز حيث تزايدت اأعداد 

التزايد  هذا  يوؤثر  اأن  دون  م�شطرد  ب�شكل  املر�شى 

مطابق  ب�شكل  ا�شتمرت  التي  الرعاية  نوعية  على 

تزايد  املثال  �شبيل  فعلى  عاملًيا.  املعتمدة  للمعايري 

عدد احلالت يف وحدة العالج الكيماوي اليومية من 

696 يف يناير اإىل 1216 يف يونيو.

ومن جهة اأخرى ذّكر اللواء طبيب ال�شيخ �شلمان 

عدد  تخطت  لالأورام حيث  الوطنية  اللجنة  بن�شاط 

احلالت املناق�شة يف ال�شهر الواحد الثالثمائة وحيث 

يجتهد اأطباء املركز وزمالوؤهم من خمتلف موؤ�ش�شات 

البحرين ال�شت�شفائية من اأجل و�شع اأجنع اخلطط 

العالجية تراعي اأرقى املعايري العاملية.

الدم  اأمرا�س  ق�شم  اأن  �شلمان  ال�شيخ  واأ�شاف 

يعمالن  اجلذعية  واخلاليا  العظم  نقي  زرع  وق�شم 

 23 الآن  حتى  اأجريت  وقد  كاملة،  بطاقة  حالًيا 

عملية زرع يف املركز.

ونوه اللواء طبيب ال�شيخ �شلمان بن عطية اهلل 

مركز  يف  الإ�شعاعي  العالج  ق�شم  اأن  اإىل  خليفة  اآل 

 ،2020 يونيو  �شهر  يف  ا�شتقبل  لالأورام  البحرين 

عالج  جل�شة   915 لهم  اأجريت  ا  مري�شً  259

اإ�شعاعي.

على  تدل  املذكورة  الإح�شاءات  ان  واأكد 

موؤهل  طبي  طاقم  توفري  يف  املركز  اإدارة  حر�س 

كاملة من  اإىل جمموعة  اإ�شافة  م�شتوى،  اأعلى  على 

التي  احلديثة  الطبية  واملرافق  والأجهزة  املعدات 

تلبي  التي  العزل  غرف  مثل  الدولية  املعايري  تلبي 

انخفا�س  من  يعانون  الذين  املر�شى  احتياجات 

ذلك  يف  مبا  العدوى  خلطر  واملعر�شني  املناعة 

العالج  من  عالية  جرعات  يتلقون  الذين  املر�شى 

العاملية  ال�شحية  الأزمة  ظل  خا�شة يف  الكيميائية 

)جائحة كورونا(.

و�شدد على اأن »املركز ي�شعى اإىل توطني العالج 

واخلدمات الطبية من خالل الكفاءات الطبية املتميزة 

يف املركز حيث اإننا نطمح اإىل توفري خدمة عالجية 

متكاملة ورعاية �شحية متميزة يف مملكة البحرين 

حتوذ ثقة املر�شى وتبعث الطمئنان يف نفو�شهم«. 

�شريًعا  الو�شول  اأجل  من  جهًدا  ناألو  »لن  وقال: 

من  املر�شى  ل�شتقطاب  �شعًيا  العاملية  م�شتوى  اإىل 

للحكومة  القت�شادية  الروؤية  مع  متا�شًيا  اخلارج 

البحرين  تكون  لأن  خططت  التي   2030 الر�شيدة 

وجهة لل�شياحة العالجية«.

اللواء طبيب ال�سيخ �سلمان بن عطية اهلل

توظيف  على  املا�شيني  العامني  خالل  عملت  باأنها  ال�شحة  وزارة  قالت 

العربي  املجل�س  متطلبات  اأمّتوا  الذين  اخلريجني  جميع  وا�شتيعاب 

ال�شحية  لالخت�شا�شات  ال�شعودي  املجل�س  اأو  ال�شحية  لالخت�شا�شات 

مبختلف التخ�ش�شات.

واأكدت الوزارة التزامها بالتوجيهات ال�شامية ال�شادرة عن جمل�س الوزراء 

الكوادر  لدعم  الوظيفية  ال�شواغر  وتوفري  ا�شتيعاب  اأولوية  على  توؤكد  والتي 

الوطنية ب�شتى التخ�ش�شات من خالل برنامج ف�شل التوظيف عن التدريب. وقد 

بلغ اإجمايل عدد الذين مت توظيفهم خالل الفرتة ال�شابقة 98 طبيًبا.

عند  والأف�شل  الأول  اخليار  يعد  البحريني  الطبيب  اأن  الوزارة  اأكدت  كما 

طرح ال�شواغر التدريبية، اإذ قامت الوزارة بتنفيذ توجهات احلكومة املوقرة فيما 

يتعلق بتوفري اأن�شب الربامج واخلطط التدريبية التي ت�شمن ح�شول اخلريجني 

على فر�س الن�شمام اإىل ال�شواغر التدريبية املتاحة بوزارة ال�شحة، وذلك بعد 

هذا  يف  بها  واملعمول  املعتمدة  لالإجراءات  وفًقا  التدريبية  املتطلبات  ا�شتكمال 

ال�شاأن من قبل جمال�س الخت�شا�شات ال�شحية امل�شار اإليها اأعاله. واأ�شارت اإىل 

اأن العدد الكلي ملن مت تدريبه مند بدء الربنامج قد بلغ 417 متدرًبا، وهو عدد 

كبري مقارنة بالطاقة ال�شتيعابية للم�شت�شفيات واملراكز ال�شحية بالوزارة.

موؤكدة اأن اجلائحة مل تلِغ خططها اخلا�سة باخلريجني.. »ال�سحة«: 

الطبيب البحريني خيارنا الأول واملف�سل لل�سواغر التدريبية

»ال�سيادلة« ترف�ض اإعفاء 

خريجي ال�سيدلة من امتحان »نهرا«

خديجة العرادي:

اأبدت جمعية ال�شيادلة البحرينية ا�شتغرابها ال�شديد من منا�شدة بع�س خريجي 

الوطنية  الهيئة  تعقده  الذي  الرتاخي�س  امتحان  من  لإعفائهم  ال�شيدلة،  برنامج 

لتنظيم املهن ال�شحية »نهرا«، وذلك يف عدة ح�شابات بو�شائل التوا�شل الجتماعي.

القاطع ملثل هذا النوع من الطلبات،  وعربت اجلمعية عن ا�شتغرابها ورف�شها 

مبينة اأنها كجمعية لل�شيادلة ترف�س اأي اإعفاء لأي عامل يف اأي جمال من جمالت 

حتمله  وملا  �شرورة  من  المتحان  لهذا  ملا  وذلك  الرتاخي�س،  امتحان  من  ال�شحة 

خمتلف املهن ال�شحية من اأهمية كونها تتعامل مع اأرواح الب�شر يف خمتلف جوانبها.

برنامج  »خريجي  باأن  ثقتها  عن  لـ»الأيام«  لها  ت�شريح  اجلمعية يف  واأعربت 

الذي  الأمر  وهو  درا�شتهم،  اأثناء  يف  الكافية  واملهارات  املعرفة  تلقوا  قد  ال�شيدلة 

ميكنهم من اجتياز المتحان باقتدار وكفاءة عالية«.

»املنامة حلقوق الإن�سان«: الق�ساء البحريني 

م�ستقل وفًقا للد�ستور ويت�سف باحليادية

اأن  الإن�شان  حلقوق  املنامة  مركز  اأكد 

ومتميز  عريق  تاريخ  لها  البحرين  حماكم 

وم�شتقلة بح�شب الد�شتور وتت�شف بالنزاهة 

واحليادية وت�شعى لتحقيق العدالة و�شيادة 

القانون واإحقاق احلق وهي �شلطة رئي�شية 

امل�شلحة  لإعالء  ت�شعى  �شلطات   3 �شمن 

الوطنية العليا، معرًبا عن ا�شتغرابه ال�شديد 

ق�شايا  على  املنظمات  بع�س  تركيز  من 

تتداول  بينما  بالإرهاب  تتعلق  حمددة 

 100 عن  يقل  ل  مبا  البحرينية  املحاكم 

بح�شب  وذلك  الواحد،  العام  دعوى يف  األف 

الأرقام الر�شمية ال�شادرة من املجل�س الأعلى 

�شمن عمله ال�شفاف يف املوؤمترات ال�شحافية 

ما  كل  مناق�شة  خاللها  يتم  والتي  ال�شنوية 

يتعلق بعملهم.

حلقوق  املنامة  مركز  رئي�س  وقالت 

اللظي  عبدالرحمن  دينا  املحامية  الإن�شان 

الدولية  املنظمات  بع�س  بيانات  تكرار  اإن 

حول و�شع الق�شاء البحريني واتهامه بعدم 

ال�شوؤون  يف  مربر  غري  تدخالً  يعد  احلياد 

الداخلية ململكة البحرين دون اأن ت�شهد �شري 

ال�شتئناف  مبرحلة  متر  التي  املحاكمات 

املحاكم  يف  به  معمول  هو  كما  والتمييز 

تقبل  ول  ب�شفافية  تعمل  والتي  البحرينية 

خارجية  اأو  داخلية  جهة  اأي  من  تاأثري  باأي 

كي  الد�شتور  من  ا�شتقالليتها  قوة  وت�شتمد 

ال�شلطة  على  البحريني  الق�شاء  يح�شل 

الكاملة لتحقيق العدل.
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44 حديقة بالعا�شمة وطلبات عديدة لإن�شاء مالعب.. النكال:

و�شع الأ�شواق املركزية »مقلق« ول ميزانيات اأو خطط لتطويرها

�سارة جنيب:

اأمانة  مبجل�س  اخلدمات  جلنة  رئي�س  اأفاد 

عدد  اأن  النكال  عبدالواحد  الدكتور  العا�سمة 

احلدائق يف املحافظة يبلغ 44 حديقة ومتنزه، 

واأن هناك عدًدا من اخلطط وامل�ساريع لتطويرها 

و�سيانتها.

وقال يف مقابلة له مع »الأيام« اإن العديد من 

الطلبات ت�سل للمجل�س ب�ساأن اإن�ساء مالعب يف 

خمتلف املناطق، وهناك اهتمام كبري بالواجهات 

ومن  �سياحي،  جذب  عامل  متثل  التي  البحرية 

بني  الواقعة  باملنطقة  الدفان  درا�سة خط  املقرر 

متهيًدا  توبلي  وخليج  ال�سرقي  العكر  �ساحل 

لتطوير ال�ساحل.

الأ�سواق  ب�ساأن  قلقه  عن  النكال  وعبرّ 

املركزية، موؤكًدا اأن �سوق املنامة املركزي بحاجة 

لتطوير �سامل، اأما �سوق جدحف�س و�سرتة فهي 

بحاجة لإعادة بناء بالكامل بحيث تكون مكيفة 

وتت�سمن املرافق الأ�سا�سية لالأ�سواق، وفيما يلي 

ن�س اللقاء:

احلدائق  ب�صيانة  مرتبطة  حتديات  هناك   ]

جل�صات  خالل  مرة  من  لأكرث  مناق�صتها  جرت 

املجل�س، هل مت التو�صل اإىل حل ب�صاأن ذلك؟

- ت�سم حمافظة العا�سمة حوايل 44 حديقة 

التقاطعات  من  العديد  اإىل  بالإ�سافة  ومتنزه، 

والن�سب  ال�سباحة  وبرك  واملما�سي  وامليادين 

اأهم  من  واحدة  �سيانتها  وتعتب  والنافورات، 

اأولوياتنا خا�سة يف ظل تقلي�س امليزانية �سنة 

بعد �سنة.

ويف اإطار ال�سعي لإيجاد حل لهذه امل�سكلة، 

مع  لل�سراكة  العا�سمة  اأمانة  جمل�س  اجته 

م�سروع  واأطلق  املدين،  املجتمع  موؤ�س�سات 

تاأهيل و�سيانة احلدائق بالتعاون مع اجلمعية 

ل�سيانة  الجتماعية  للم�سئولية  البحرينية 

نوعه  من  الأول  امل�سروع  وهو  حدائق   3

البحرين،  يف  البلدي  العمل  م�ستوى  على 

ال�سيانة  مب�ساريف  اجلمعية  �ستتكفل  حيث 

القطاع اخلا�س وبالتن�سيق مع  وبالتعاون مع 

اجلهاز  ومع  العا�سمة  اأمانة  جمل�س  من  كل 

التنفيذي لالأمانة.

اإىل  ال�سياق  هذا  يف  ا  اأي�سً الإ�سارة  وجتدر 

تطوير  م�سروع  تعتزم و�سمن  بابكو  �سركة  اأن 

منطلق  من  امل�ساريع  من  عدد  تنفيذ  امل�سفاة، 

امل�سئولية الجتماعية، ومت التوافق معهم ب�ساأن 

املحيطة،  املناطق  يف  احلدائق  من  عدد  تطوير 

حديقة  تطوير  تكاليف  بتغطية  �ستقوم  اإذ 

امل�ساريع  من  عدد  اإىل  بالإ�سافة  الغربي،  العكر 

احلدائق  يف  بيئية  كرا�سي  توفري  ت�سمل  التي 

الأماكن  يف  توفريها  على  عالوة  واملتنزهات، 

التي ل تندرج �سمن اخت�سا�س اأمانة العا�سمة 

مثل املراكز ال�سحية واملراكز ال�سبابية وبالقرب 

من امل�ساجد وحمطات با�سات الطلبة وغريها.

احلدائق  اإن�صاء  مل�صاريع  بالن�صبة  ماذا   ]

واملتنزهات؟

- يعتب هذا امل�سروع الأكب يف العا�سمة، 

افتتاحها  يتم  اأن  ويفرت�س  مكتمل  �سبه  وهو 

خالل العام اجلاري 2020، اإل اأن هناك بع�س 

الوقت  بع�س  �ستحتاج  التي  الفنية  الإجراءات 

ل�ستكمالها قبل افتتاح احلديقة ب�سكل ر�سمي.

اأنه  اإىل  ال�سياق  هذا  ا يف  اأي�سً اأ�سري  اأن  اأود 

حديقة  اإن�ساء  ب�ساأن  كثرية  وعود  هناك  كانت 

ملمو�س  �سيء  هناك  لي�س  لكن  الكبى،  �سند 

مرتبط بتخ�سي�س ميزانية حتى الآن.

اأما بالن�سبة حلديقة الديه املائية، فقد �سبق 

التي  الأر�س  اأن  اإل  املخططات،  اعتماد  مت  واأن 

�سيتم  احلديقة  عليها  تقام  اأن  املقرر  من  كان 

ووعدتنا  �سحي،  مركز  لإن�ساء  تخ�سي�سها 

الوزارة بتخ�سي�س اأر�س ثانية للم�سروع.

اإن�صاء  م�صروع  �صمن  مت حتقيقه  الذي  ما   ]

100 ملعب بالن�صبة ملحافظة العا�صمة؟

ت�سل  التي  الطلبات  من  العديد  هناك   -

خمتلف  يف  املالعب  اإن�ساء  ب�ساأن  املجل�س  اإىل 

املرافق  هذه  اأن  اإذ  العا�سمة  حمافظة  مناطق 

الأن�سطة  ملمار�سة  ال�سباب  اأمام  الفر�سة  تتيح 

ين�سجم  ما  وهو  مواهبهم،  و�سقل  الريا�سية 

ال�سيخ نا�سر بن حمد لإن�ساء  مع مبادرة �سمو 

100 ملعب، وقد مت ت�سكيل جلنة ميدانية بحثت 

اإن�ساء عدد من املالعب �سيكون من بينها حديقة 

وزارة  وافتتحت  احلورة،  منطقة  يف  وملعب 

�سئون ال�سباب والريا�سة كل من ملعب حديقة 

وقت  يف  »العدلية«،  حديقة  وملعب  »املاحوز« 

�سابق هذا العام.

بني  تعاونا  هناك  اأن  اإىل  الإ�سارة  وجتدر 

ال�سلوم  اأحمد  والنائب  العا�سمة  اأمانة  جمل�س 

وجهود كبرية من قبله لإن�ساء مالعب بالدائرة 

من  بتمويل  العا�سمة  حمافظة  يف  اخلام�سة 

موؤ�س�سات بالقطاع اخلا�س.

ا اإن�ساء ملعب متعدد الأغرا�س  من املقرر اأي�سً

يف منطقة �سرتة مبجمع 604، وقد مت ا�ستكمال 

ت�ساميمه وتخ�سي�س ميزانية لإن�سائه.

وماذا  ال�صواحل،  لتطوير  خطط  هناك  هل   ]

ب�صاأن م�صروع الواجهة البحرية؟

تتميز  العا�سمة  حمافظة  اأن  من  بالرغم 

لالأ�سف غري  اأنها  اإل  البحرية،  الواجهات  بكرثة 

م�ستغلة ب�سكل �سحيح، ونحن ن�سعى لتطوير 

ال�سواحل لتكون متنف�ًسا لالأهايل.

املجل�س  يبحثها  التي  امل�ساريع  بني  ومن 

من خالل اللجنة وهناك مقرتح لتطوير �ساحل 

العلوم  جامعة  على  املطل  ال�سرقي  العكر 

هيئة  مرئيات  طلبنا  اأن  و�سبق  التطبيقية، 

اإن�ساء  اإمكانية  مدى  لبحث  العمراين  التخطيط 

الأ�سغال  وزير  رد  موؤخًرا  وردنا  وقد  �ساحل 

ع�سام  العمراين  والتخطيط  البلديات  و�سئون 

اإقامة  بالإمكان  باأنه  ترى  الهيئة  باأن  خلف 

وذلك  والتخطيطية،  الفنية  الناحية  من  �ساحل 

بعد اأن تتم درا�سة خط الدفان، وهو ما �سيتيح 

التي  البحرية  الواجهات  من  العديد  ا�ستغالل 

ميكن ا�ستغاللها �سياحًيا، متتد من منطقة خليج 

توبلي.

البحرية خمطط  الواجهة  مل�سروع  بالن�سبة 

بع�س  هناك  لكن  عليه  التوافق  ومت  معتمد 

اجلوانب املرتبطة بعمليات تطوير اأخرى، ت�سمل 

يتم  امليرتو وغريها، ومل  واإن�ساء  الفاحت  �سارع 

الآن،  حتى  بامل�سروع  اخلا�سة  امليزانية  ر�سد 

وذلك حلني النتهاء من الإجراءات ال�ستباقية.

الأ�صواق  لتطوير  م�صاريع  هناك  األي�صت   ]

املركزية الثالثة يف العا�صمة؟

الأ�سواق  و�سع  يقلقني  احلقيقة،  يف   -

حتتاج  املبداأ  حيث  فمن  عام،  ب�سكل  املركزية 

اأف�سل،  ب�سكل  متطور  ل�سوق  املنامة  العا�سمة 

كما  عليه،  تعتمد  الأخرى  الأ�سواق  واأن  خا�سة 

ال�سوق  تطوير  ناق�ست  ال�سابقة  املجال�س  اأن 

هو  احلايل  الو�سع  لكن  مرة،  من  اأكرث  املركزي 

جمرد »�سيانة« وهي جهود من اأمانة العا�سمة 

الفعلي  نظًرا لعدم تخ�سي�س ميزانية للتطوير 

الذي نطمح اإليه.

�سرتة  و�سوق  جدحف�س  �سوق  و�سع  اأما 

اأي  هناك  لي�ست  واأنه  بكثري، خا�سة  اأ�سواأ  فهو 

خطط تطويرية يف الأفق ول ميزانيات، كما اأنها 

املتطلبات  من  وغريها  واملرافق  للتكييف  تفتقر 

لإعادة  بحاجة  اإنها  القول  وميكن  الأ�سا�سية، 

الإن�ساء بالكامل.

الت�ساميم  جدحف�س،  ل�سوق  بالن�سبة 

جاهزة ومت الإطالع عليها من قبل نواب املنطقة 

من  توجيهات  هناك  دورة، وكانت  من  اأكرث  يف 

�سمو رئي�س الوزراء ب�ساأن تطوير ال�سوق لكننا 

بانتظار قرار لتخ�سي�س امليزانية.

وحدة مكافحة العدوى بالرعاية الأولية

 تنفذ اخلطط الحرتازية بجميع املراكز ال�شحية
بالرعاية  العدوى  مكافحة  وحدة  تقوم 

من  العديد  بتنفيذ  ال�سحة  بوزارة  الأولية 

الوقائية  والتدابري  الحرتازية  اخلطط 

املعتمدة دولًيا بجميع املراكز ال�سحية وذلك 

للت�سدي  املبذولة  الوطنية  اجلهود  ظل  يف 

جلائحة فريو�س كورونا )كوفيد-19(.

والإجراءات  ال�سيا�سات  اأهم  وحول 

املتخذة يف الوقاية من العدوى ومكافحتها 

بكافة املراكز ال�سحية مبملكة البحرين، اأكد 

من�سق مكافحة العدوى بالرعاية الأولية طه 

الحرتازية  الإجراءات  اأهم  من  باأن  الدقاق 

الأمور  هذه  �سمن  عليها  التاأكيد  يتم  التي 

وال�سابون  باملاء  اليدين  غ�سل  اأهمية  هو 

ملدة ل تقل عن 20 ثانية، وحتقيق التباعد 

الإجتماعي، اإىل جانب احلر�س على تغطية 

ولب�س  العطا�س،  اأو  ال�سعال  عند  الفم 

على  والتدقيق  ال�سخ�سية  الوقاية  معدات 

اأمور  على  والرتكيز  ال�سحية  العمل  بيئة 

لدى  املعتمدة  والتعقيم  والتطهري  النظافة 

الفريق  عن  وال�سادرة  ال�سحة  وزارة 

كورونا  فريو�س  ملكافحة  الطبي  الوطني 

كوفيد-19.

اإجراءات  اأن  اىل  الدقاق  طه  واأ�سار 

خالل  من  تبداأ  اتباعها  يتم  التي  التعقيم 

�سمان تنظيف جميع اأرجاء ومرافق املراكز 

ويتبعها  العامة،  باملنظفات  ال�سحية 

باملطهرات  والأ�سطح  الأر�سيات  تطهري 

التعقيم  عملية  تتم  النهاية  ويف  املنا�سبة 

جميع  لإبادة  ال�سحي  للمركز  ال�ساملة 

اأنواع امليكروبات ال�سارة وت�سمل البكترييا 

فريو�س  ومنها  والفريو�سات  والفطريات 

اأن  �سبيل  يف  وذلك  كوفيد-19،  كورونا 

ت�سبح بيئة العمل �سحية واآمنة لال�ستخدام 

من قبل اجلميع.

واأو�سح طه الدقاق باأن عملية التعقيم 

واملوؤهلني  املدربني  املنظفني  خالل  من  تتم 

ال�سحي  املركز  وتعقيم  وتطهري  لتنظيف 

قبل  وذلك  يومًيا،  با�ستمرار  اأرجائه  بكل 

الدوام  انتهاء  وبعد  واأثنائه  الدوام  بدء 

تقييم  وبح�سب  متكررة  وبفرتات  ا  اأي�سً

ويكون  لذلك،  واحلاجة  العدوى  خطر 

متري�س  اأخ�سائي  اإ�سراف  حتت  ذلك  كل 

بجميع  املوجودين  العدوى  مكافحة 

املنظفني  دون  يزورّ والذين  ال�سحية  املراكز 

العلمية  والإر�سادات  الالزمة  بالتعليمات 

اأنواع  خمتلف  ا�ستخدام  حول  والعملية 

بالرتكيزات  املنظفات واملطهرات واملعقمات 

يف  عليهم  والتدقيق  املطلوبة،  والتخفيفات 

�سبيل الو�سول لبيئة عمل �سليمة خالية من 

العدوى.

معدات  توفري  مت  فقد  ذلك  على  عالوة 

الوقاية ال�سخ�سية للمنظفني )الرداء الواقي، 

غطاء  النظارات،  الوجه،  واقي  القفازات، 

توفري  اأجل  من  الراأ�س(  وغطاء  الأحذية 

انتقال  للمنظفني من خطر  الالزمة  احلماية 

العدوى وحفاًظا على �سحتهم و�سالمتهم.

اآلت  توفري  مت  فقد  ذلك،  اإىل  بالإ�سافة 

ال�سحية  املراكز  جلميع  املعقمات  ر�س 

توفري  جانب  اإىل  عليها،  املنظفني  وتدريب 

والتعقيم  والتطهري  التنظيف  �سوائل 

وخمتلف  واملم�سحات  التنظيف  واأقم�سة 

اأدوات التنظيف الالزمة، بحيث يكون تعقيم 

املراكز ال�سحية ب�سكل اأ�سا�سي تعقيًما ذاتيا، 

اأي�سا  املدين  الدفاع  باأفراد  ال�ستعانة  ويتم 

كاإجراء  ال�سحية  املراكز  خمتلف  لتعقيم 

تقييم  بح�سب  دوري  ب�سكل  اإ�سايف  وقائي 

خطر العدوى يف تلك املراكز ال�سحية.

واأ�ساف طه الدقاق باأن املراكز ال�سحية 

قامت بتنفيذ وتطبيق العديد من الإجراءات 

احلر�س  �سمنها  من  الوقائية  الأخرى 

الوقائية  الإجراءات  من  العديد  اتخاذ  على 

الظروف  هذه  خالل  ال�سحية  املراكز  داخل 

املركز  مرافق  خمتلف  يف  ال�ستثنائية 

على �سحة  احلفاظ  ي�سهم يف  ال�سحي مبا 

و�سالمة اجلميع.

عبدالواحد النكال

البوعينني ي�شارك يف اجتماع »وزارية 

تنفيذ قرارات العمـل اخلليجـي امل�شرتك«

ال�سورى  جمل�سي  �سوؤون  وزير  �سارك 

والنواب غامن بن ف�سل البوعينني يف الجتماع 

الع�سرين للجنة الوزارية املكلفة مبتابعة تنفيذ 

القرارات ذات العالقة بالعمل اخلليجي امل�سرتك، 

الت�سال  بتقنية  الثنني  اأم�س  يوم  عقد  الذي 

القرقاوي  عبداهلل  بن  حممد  برئا�سة  املرئي 

الوزراء وامل�ستقبل بدولة  وزير �سوؤون جمل�س 

الإمارات العربية املتحدة ال�سقيقة، وبتنظيم من 

قبل الأمانة العامة ملجل�س التعاون.

اللجنة ما مت  وخالل الجتماع ا�ستعر�ست 

اإ�سداره من اأدوات ت�سريعية وتنفيذية يف دول 

مت  وما  الأعلى  املجل�س  قرارات  لتنفيذ  املجل�س 

ع�سر  التا�سع  الجتماع  تو�سيات  من  تنفيذه 

والذي عقد يف م�سقط يف �سهر اأبريل 2019م. 

كما اطلعت اللجنة على عر�س مقدم من املركز 

تنفيذ  ب�ساأن  التعاون  جمل�س  لدول  الإح�سائي 

قدر  اأكب  الواقع وحتقيق  اأر�س  على  القرارات 

تلك  من  املجل�س  دول  مواطني  ا�ستفادة  من 

القرارات.

�سوؤون  وزير  تقدم  الجتماع  وخالل 

التهاين  بخال�س  والنواب  ال�سورى  جمل�سي 

بن فالح احلجرف مبنا�سبة  نايف  الدكتور  اإىل 

التعاون،  ملجل�س  العام  الأمني  من�سب  توليه 

عمله،  مهام  يف  والنجاح  التوفيق  له  متمنًيا 

واإىل جميع منت�سبي  العام  الأمني  اإىل  تقدم  كما 

اخلليج  لدول  التعاون  ملجل�س  العامة  الأمانة 

اجلهود  على  وتقديره  �سكره  بخال�س  العربية 

لجتماعات  والتن�سيق  التح�سري  يف  املبذولة 

الأع�ساء  الدول  مع  امل�ستمرة  واملتابعة  اللجنة 

للوقوف على ما مت تنفيذه من قرارات.

القب�ض على �شابني 

يروجان مادة ال�شبو املخدرة

مكافحة  �سرطة  باأن  اجلنائية  والأدلة  للمباحث  العامة  الإدارة  عام  مدير  �سرح 

املخدرات، متكنت من القب�س على �سخ�سني )30، 37 عاما( اإثر قيامهما بالرتويج ملادة 

ال�سبو املخدرة.

واأو�سح اأنه بعد التاأكد من املعلومات، مت مبا�سرة اأعمال البحث والتحري والتي اأ�سفرت 

عن حتديد هوية املذكورين، و�سبطهما متلب�سني يف عملية بيع مادة ال�سبو املخدرة.

غامن البوعينني

 »الوطنية للموؤهالت«:ل اخت�شا�ض

 للموؤ�ش�شات الو�شيطة مبنح ال�شهادات العلمية

اجلودر  عبدالرحمن  فوزي  الدكتور  تراأ�س 

التعليم  ل�سئون  والتعليم  الرتبية  وكيل وزارة 

لتقومي  الوطنية  اللجنة  رئي�س  واملناهج 

الدوري،  اللجنة  اجتماع  العلمية  املوؤهالت 

والذي عقد عن بعد بتقنية الت�سال املرئي، حيث 

املدرجة  املو�سوعات  اأهم  الجتماع  ا�ستعر�س 

املوؤهالت  فيها  مبا  اللجنة،  اأعمال  جدول  على 

الو�سيطة،  املوؤ�س�سات  من  املمنوحة  العلمية 

ملنح  �سلطة  لديها  لي�ست  التي  اجلهات  وهي 

املوؤهالت الأكادميية.

هذه  باأن  التاأكيد  مت  الإطار،  هذا  ويف 

املوؤهالت ل تتوافق مع املادة الثامنة من القرار 

الوزاري اخلا�س بت�سكيل اللجنة، والتي ن�ست 

املانحة  التعليمية  املوؤ�س�سة  تكون  »األ  على 

للموؤهل العلمي و�سيطاً لإ�سدار ال�سهادات«، كما 

اأن اللجنة ملتزمة بكافة القرارات الوزارية التي 

ا�ستثناء  لها  ميكن  ول  عملها،  اإجراءات  تنظم 

للدرا�سة  املعتمدة  واملعايري  ال�سوابط  من  اأي 

احلكومية  للموؤ�س�سات  حمايًة  اخلارج،  يف 

واخلا�سة و�سوق العمل املحلي من اأية موؤهالت 

علمية ل ترتقي بامل�ستوى املطلوب املتعلق بكل 

ما هو متعارف عليه اأكادميياً وعلمياً.

كافة  اللجنة  تدار�ست  اآخر،  جانب  ومن 

علمية  تخ�س�سات  يف  اإليها  املحالة  املوؤهالت 

والعلوم  والهند�سة  الطب  �سملت  خمتلفة، 

واإدارة  ال�سيا�سية  والعلوم  والقانون  العامة 

لت  الأعمال والعلوم الإن�سانية والتمري�س، واأجرّ

البت يف بع�س الطلبات التي تطلبت مزيداً من 

الدرا�سة.

�سرورة  على  اأي�ساً  اللجنة  اأكدت  كما 

واملعايري  لل�سوابط  الطلبة  مراجعة 

ال�سرت�سادية لاللتحاق بالدرا�سة يف موؤ�س�سات 

واملن�سورة  اململكة،  خارج  العايل  التعليم 

بوابة  على  بها  املو�سى  اجلامعات  خدمة  عب 

احلكومة اللكرتونية، اأو من خالل ق�سم معادلة 

الت�سجيل  قبــل  بالوزارة  الأجنبية  ال�سهــادات 

التي  والبامــج  اخلارجية  اجلامــعات  يف 

تواجــه  قد  اإ�سكالت  لأيـــة  جتنباً  تقدمها، 

خــاللها  مــن  ويتــعذر  التخرج  بعد  الطالب 

معادلة موؤهله العلمي.

د. فوزي اجلودر

توفيقي وال�شيخ يتناف�شان 

على رئا�شة جمعية املهند�شني اليوم

لعقد  الالزمة  الإجراءات  كل  اتخاذ  من  لالنتهاء  البحرينية  املهند�سني  جمعية  ت�ستعد 

اجتماع جمعيتها العمومية عن ُبعد وانتخاب جمل�س الإدارة اجلديد للدورة القادمة، وذلك 

اليوم الثالثاء املوافق 21 يوليو اجلاري.

ويتناف�س يف انتخابات الرئا�سة لهذه الدورة كل من الدكتور �سياء عبدالعزيز توفيقي 

الرئي�س احلايل للجمعية، وفوؤاد ال�سيخ الأمني املايل للمجل�س احلايل، فيما حتتدم املناف�سة 

القحطاين،  الدكتور هيثم  املجل�س، وهم:  اأع�ساء اجلمعية على 4 مقاعد يف  بني �سبعة من 

خلفان  رمي  العلوي،  رائدة  الدكتورة  الزياين،  رجاء  �سرف،  ماجد  زياد،  اأبو  رائد  الدكتور 

يف  العمومية  اجلمعية  لجتماع  اأع�ساءها  البحرينية  املهند�سني  ودعت  اجلالوي.  ومهدي 

وقت �سابق، ولعدم اكتمال الن�ساب القانوين الالزم يف الجتماع الأول يف 7 يوليو فقد متت 

الدعوة لجتماع ثاٍن ليكون يوم الثالثاء املوافق 21 يوليو اجلاري عب برنامج »زوم« بعدد 

ثلث الأع�ساء، ويف حال عدم اكتمال الن�ساب �سيتم تاأجيل الجتماع ملدة ن�سف �ساعة بعدها 

يكــون الجتــماع �سحيًحا بح�سور 10% من الأعــ�ساء، ثم يتــم عقد انتخابات اجلمعــية 

يــوم الأربعــاء املوافق 22 يوليو 2020.

فوؤاد ال�صيخد. �صياء توفيقي
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رئي�س جمل�س ال�شورى يهنئ بنجاح العملية 

اجلراحيـة ل�شمــو اأمري دولة الكويت ال�شقيقـة 

رئي�س  ال�صالح  �صالح  بن  علي  بعث 

مرزوق  اإىل  تهنئة  برقية  ال�صورى  جمل�س 

بدولة  الأمة  جمل�س  رئي�س  الغامن  علي 

عن  خاللها  من  اأعرب  ال�صقيقة،  الكويت 

خال�س التهاين و�صادق التربيكات ملنا�صبة 

اأجريت  التي  اجلراحية  العملية  جناح 

الأحمد  �صباح  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  اإىل 

اجلابر ال�صباح اأمري دولة الكويت ال�صقيقة، 

�صموه  على  مين  اأن  وجل  عز  املوىل  �صائالً 

ال�صحة  مبوفور  وميتعه  التام  بال�صفاء 

يف  الزاهر  عهده  ملوا�صلة  العافية،  ومتام 

والتنمية  والعطاء  اخلري  م�صرية  قيادة 

على  يدمي  واأن  ال�صقيقة،  الكويت  دولة  يف 

الأمن  ال�صقيق نعمة  الكويت و�صعبها  دولة 

وال�صتقرار والأمان.

ثامر  ال�صيخ  اإىل  تهنئة  برقية  كما بعث 

الكويت  دولة  �صفري  ال�صباح  الأحمد  جابر 

من  تقدم  البحرين،  مملكة  لدى  ال�صقيقة 

خاللها بخال�س التهاين ل�صعادته ولل�صعب 

العملية  جناح  ملنا�صبة  ال�صقيق  الكويتي 

دولة  اأمري  ل�صمو  اأجريت  التي  اجلراحية 

يحفظ  اأن  وجل  عز  املوىل  داعًيا  الكويت، 

�صموه وميتعه مبوفور ال�صحة والعافية.

رئي�س جمل�س ال�شورى

الع�شومــي يطالـــب بتوظيـــف الأطبـــاء املتطوعيـــن

بتوظيف  الع�صومي  عادل  النائب  طالب 

الأطباء املتطوعني ممن هم عاطلني عن العمل، 

التي  للجدارة  توظيفهم  �صرورة  على  موؤكًدا 

اأثبتوها للتعامل مع جائحة فايرو�س كورونا 

»كوفيد-19«.

عن  العاطلني  »الأطباء  الع�صومي:  وقال 

العمل اأثبتوا جدارتهم ووطنيتهم وي�صتحقون 

التوظيف يف وزارة ال�صحة بكل جدارة، حيث 

الوطن  حب  يف  تفانيهم  املتطوعون  اأثبت 

واإخال�صهم له مت�صلحني بالإخال�س والتفاين«، 

هذه  ومتكني  احت�صان  �صرورة  على  منوًها 

اأن  اإىل  م�صرًيا  توظيفهم،  خالل  من  الكفاءات 

الكفاءات التي تزخر بها مملكة البحرين تعترب 

ميزة كبرية جًدا وثروة وطنية يجب احلفاظ 

عليها يف مملكة البحرين«. 

الدول  من  العديد  اأن  الع�صومي  واأكد 

املجاورة �صارعت لال�صتعانة باأطباء من خارج 

بالدهم، يف حني اأن مملكة البحرين مل ت�صهًدا 

يجب  وطنية  ثروة  لوجود  الأطباء  يف  ا  نق�صً

احلفاظ عليها وا�صتثمارها وتنميتها.
عادل الع�شومي

تفعياًل لتوجيهات امللك بدعم ذوي الدخل املحدود.. الذوادي: 

مقرتح بوقف اأق�شاط قرو�س ال�شتبدال للمتقاعدين حلني اإقرار فائ�س »ال�شندوق«

اإن  العامر  اأحمد  النواب  قال ع�صو جمل�س 

من  الف�صاء  اإىل  الأوىل  ملهمتها  الإمارات  اإطالق 

تاريخي  اإجناز  الأمل«  »م�صبار  م�صروع  خالل 

الإماراتية  القيادة  بعزم  حتقق  وحلم  للعرب 

طوال �صنوات ما�صية وبثقتها الكاملة بالكوادر 

الوطنية الإماراتية ال�صابة التي وجدت لنف�صها 

مكاًنا يف هذا امليدان احليوي بعلم الف�صاء.

درا�صة  اإىل  يهدف  الذي  امل�صبار  اإن  وقال 

الأحمر وغالفه اجلوي �صوف  الكوكب  مكونات 

اإليه من معلومات حول  ميد العامل مبا يحتاج 

عاملية  دول  فيه  ت�صعى  الذي  الكوكب  هذا 

لإطالق  الأمريكية  املتحدة  والوليات  كال�صني 

ما  يعد  مما  احلايل،  ال�صيف  خالل  م�صبارين 

قامت به دولة الإمارات العربية املتحدة مواكبة 

للتطور العاملي يف علم الف�صاء بلحظة تاريخية 

الذي  امل�صبار  اإطالق  جناح  بعد  العامل  �صهدها 

�صيدونها  للف�صاء  الإمارات  طريق  بداية  يد�صن 

التاريخ لتكون م�صدر فخر لكل العرب.

اإعداد  اأن  اإىل  العامر  اأحمد  النائب  واأ�صار 

جيل من ال�صباب الإماراتي حمب لعلوم الف�صاء 

العلمية  امل�صتويات  واأحدث  باأعلى  وتاأهيلهم 

اخلارطة  على  ككل  العرب  ي�صع  اأن  �صاأنه  من 

جمال  يف  العلمي  الإجناز  حتقيق  يف  العاملية 

يف  نف�صها  العزمية  على  وال�صتمرار  الف�صاء، 

حتقيق اإجنازات الدولة وحتقيق حلم املوؤ�ص�س 

بن  زايد  ال�صيخ  تعاىل  اهلل  باإذن  له  املغفور 

�صلطان اآل نهيان.

العامر: »م�شبار الأمل« اإجناز 

للعرب وبداية اإجنازات علمية بعزم اإماراتي

اأحمد العامر

جامعة البحرين ت�شارك يف اأكرب

 جتمٍع عاملٍي ملحللي ال�شبكات الجتماعية

امل�صاعُد  الأ�صتاذة  تراأ�صت 

هدى  الدكتورة  البحرين  بجامعة 

اأوليفر  مع  بامل�صاركة  املدحوب 

الجتماع  علم  اأ�صتاذ  جود�صون 

يف معهد ماك�س بالنك يف باري�س 

للم�صار  احلوارية  احللقة  اإدارة 

الثنائية  العالقة  بدرا�صة  املخت�س 

من  العمل  واأماكن  العمال  بني 

الجتماعية.  العالقات  منظور 

ال�صنوي  املوؤمتر  خالل  ذلك  جاء 

ال�صبكة  عقدته  الذي  الر�صمي 

ال�صبكي  التحليل  لعلوم  الدولية 

اأكرُب  ُيعد  والذي   ،)INSNA(

ملحللي  خا�س  عاملٍي  جتمٍع 

ال�صبكات الجتماعية اإذ يفوق عدد 

احتفل  م�صارك.  الألف  اأع�صائه 

العام  هذا  للموؤمتر  املنظمون 

ذكرى  على  عاماً  اأربعني  مبرور 

تاأ�صي�س هذا التجمع الدويل والذي 

باري�س  يف  عقده  املزمع  من  كان 

فايرو�س  جائحة  ب�صبب  ولكن 

عرب  عقده  مت  فقد  كوفيد-19 

دامت  املوؤمتر  اأعمال  النرتنت. 

 13 من  اأيام  خم�صة  مدى  على 

اإىل 17 من يوليو ومت من خالله 

عر�س 470 عمالً بحثًيا يف جمال 

خاللها  ناق�س  ال�صبكي،  التحليل 

خمتلف  من  لعلماء  درا�صات  عدة 

الجتماع  علم  مثل:  التخ�ص�صات 

والكمبيوتر  والريا�صيات 

العمل  ور�س  ممت  �صُ وغريهم. 

ي�صمُح  ب�صكٍل  املوؤمتر  وجل�صات 

اأو  بالنظرية  املهتمني  لالأفراِد 

حتليل  تطبيقات  اأو  الأ�صاليب 

مب�صاركة  الجتماعية  ال�صبكات 

الهتمامات  وا�صتك�صاف  الأفكار 

امل�صرتكة.

املدحوب  الدكتورة  واأكدت 

املوؤمترعلى  يف  م�صاركتها  خالل 

حتليليٍة  منهجياٍت  ا�صتخداِم 

الإجتماعيِة  ال�صبكاِت  لفهم  جديدٍة 

املتكونِة يف بيئات العمل. وت�صمن 

اأربعة  مناق�صة  امل�صارالبحثي  هذا 

اأوراق بحثية، ومنها البحث الذي 

�صاركت به الدكتورة هدى املدحوب 

من  �صلطان  رمي  الدكتورة  مع 

الداخلي  والت�صميم  العمارة  ق�صم 

بجامعة البحرين والذي يهدف اإىل 

الطلبة  بني  التعاون  �صبكات  فهم 

يف ا�صتوديوهات الت�صميم وكيفية 

ال�صبكات  هذه  من  ال�صتفادة 

لإعداد  الالزمة  املهارات  لتعزيز 

الطلبة لواقع املمار�صة املهنية. 

حتليل  على  الدرا�صة  قامت 

يف  الجتماعية  ال�صبكات 

املعمارية  الهند�صة  ا�صتوديوهات 

يف  للطلبة  الداخلي  والت�صميم 

بجامعة  الرابعة  الدرا�صية  ال�صنة 

على  الدرا�صة  وامتدت  البحرين 

مدى 6 ا�صابيع يف ال�صنة الدرا�صية 

2019 - 2020م. 

ركزت هذه الدرا�صة على الربط 

وقيا�س  ال�صبكي  التحليل  بني 

لفهم  الالزمة  الرئي�صية  املهارات 

�صبكات التعاون يف ا�صتوديوهات 

العمل  مهارات:  وهي  الت�صميم، 

حل  الواحد،  الفريق  بروح 

والقيادة.  التدريب،  امل�صكالت، 

تفاعالً  البحثية  الورقة  هذه  لقت 

يف  والباحثني  املخت�صني  قبل  من 

كونها  ال�صبكي  التحليل  جمال 

مبعايري  التعليمية  العملية  تربط 

املهارات  جديدة قائمة على قيا�س 

الأكادميي  الأداء  قيا�س  عن  بدلً 

الدرا�صة  نتائُج  ُتظهر  البحت. 

التعاونية  املهام  اإىل دمج  احلاجة 

وا�صعة  فر�س  لتوفري  املتنوعة 

للتوا�صل بني الطلبة طوال الف�صل 

على  الإقت�صار  وعدم  الدرا�صي، 

مثل هذا املهام يف الأ�صابيع الوىل. 

بيئة  خلق  ُي�صهل  بدوره  والذي 

تعليمية �صحية تقوم على تعزيز 

عملية التعلم امل�صرتك بني الطلبة. 

كما ُت�صري الدرا�صة اإىل الدور املهم 

توجيه  الأ�صتاذ يف  به  يقوم  الذي 

الجتماعية  العالقات  ديناميكيات 

مما  اإيجابية  نتائج  اإىل  للو�صول 

اأداء  ت�صجيل  يف  الطلبة  ي�صاعد 

كما  اأعلى.  اأكادميي  وحت�صيل 

اأكدت الدرا�صة اإىل اأن دور الأ�صتاذ 

لربنامج  التعليمية  العملية  يف 

ميكن  ل  الت�صميم  ا�صتوديوهات 

ال�صتغناء عنه اإذ من خالله ميكن 

و�صيا�صات  التدخل  نقاط  حتديد 

الربط ال�صبكي. 

الدرا�صة  اأو�صت  واأخرًيا 

اأهمية  اإىل  اللتفات  �صرورة  اإىل 

على  القائمة  القيا�س  معايري 

التحليل ال�صبكي وربطها بالعملية 

التعليمية.

�صاحب  توجيهات  اإن  الذوادي  وقال 

اجلاللة امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة عاهل 

البالد املفدى خريطة طريق وطنية جلميع 

امل�صلحة  اإعالء  اأجل  من  للعمل  ال�صلطات 

متطلبات  اإىل  والنظر  العليا  الوطنية 

واحتياجات املواطنني والعمل على حتقيق 

العي�س الكرمي كما يوجه له جاللته يف كل 

خطاباته املوجهة للمواطنني الكرام، م�صرًيا 

القت�صادي  الو�صع  يواكب  املقرتح  اأن  اإىل 

متطلبات  من  يعانونه  وما  للمتقاعدين 

الأ�صعار  وارتفاع  املعي�صة  وغالء  احلياة 

اأ�صرهم،  لحتياجات  اإيفائهم  و�صعوبة 

التنفيذية  ال�صلطتني  على  كبري  دور  ويقع 

والت�صريعية يف اإيجاد احللول الالزمة لأي 

عقبات يواجهها املواطن، وتذليل ال�صعوبات 

يدر�س  الكتواري  اخلبري  اأن  ومبا  اأمامه. 

التقاعدية  لل�صناديق  احلالية  الأو�صاع 

واملرهونة بوجود فوائ�س واإىل حني انتهاء 

الزيادة  لتوقف  ونظًرا  املطلوبة،  الدرا�صات 

و�صعه  على  واأثره  للمتقاعد  ال�صنوية 

القت�صادي، نرفع هذا املقرتح من اأجل وقف 

ح�صم  حني  اإىل  ال�صتبدال  قرو�س  اأق�صاط 

و�صع الزيادة ومراعاة املتقاعدين. 

وحول اعتبارات امل�صلحة العامة املربرة 

لعر�س هذا املقرتح، فاأكد الذوادي اأن توفري 

العي�س الكرمي على قائمة الأولويات وتعرب 

هذا  يف  املفدى  امللك  جاللة  توجيهات  عن 

اجلانب، كما اأن املتقاعد يحتاج اإىل تعوي�س 

وقــف العالوة ال�صنوية واملرتبطة بوجود 

يواجهها  التي  الأعباء  وتخفيف  الفائــ�س، 

املتقاعــد نتيجة الو�صع القت�صادي احلايل 

مما  الأ�صعار،  وارتفاع  املعي�صة  غــالء  من 

ي�صتوجــب على ال�صلطة الت�صريعية العمل 

خالل  من  املتقاعدين  معي�صة  حت�صني  على 

التعــاون مع ال�صلطة التنفيذية التي يجب 

يف  املتقاعدين  حقوق  لتحقيق  ت�صـعى  اأن 

هذا اجلانب.

عبداهلل  النائب  تقدم 

برغبة  مبقرتح  الذوادي 

قرو�س  اأق�شاط  لوقف 

املتقاعدين  عن  التقاعد 

املحدود  الدخل  ذوي  من 

التقرير  اإ�شدار  حني  اإىل 

االكتواري  للخبري  النهائي 

ال�شناديق  فائ�س  حول 

بالعالوة  واملرتبطة  التقاعدية 

املقرتح  اأن  موؤكًدا  ال�شنوية، 

التوجيهات  على  بناًء  ياأتي 

تعزيز  ب�شاأن  ال�شامية  امللكية 

جلميع  املعي�شي  اال�شتقرار 

ذوي  ا  خ�شو�شً املواطنني، 

واأ�شرهم  املحدود  الدخل 

واأهمية التكامل بني ال�شلطتني 

التنفيذية والت�شريعية من اأجل 

حفظ ال�شناديق التقاعدية.

د. عبداهلل الذوادي

https://www.alayam.com/alayam/local/865215/News.html
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 مديرو فنادق ومطاعم:  
كوادرنا مؤهلون للتعامل مع احترازات »كورونا« 

    جسر الملك فهد شريان حياة القطاع السياحي 
أيمن شكل

بع��ث مدي��رو فن��ادق ومطاعم 
تطمي��ن  رس��ائل  بحريني��ة 
الخلي��ج  ب��دول  األش��قاء  إل��ى 
البحري��ن  اس��تعدادات  توض��ح 
الستقبالهم عند فتح جسر الملك 
فهد والذي وصفوه ب� »ش��ريان 
الحياة« بالنس��بة ألنش��طتهم، 
مؤكدي��ن أنه��م اتخ��ذوا كافة 
االحترازية  واإلج��راءات  التدابير 
استعداد الستقبال الزبائن عند 
الس��ماح بفتح المطاعم وعودة 
الحي��اة إلى طبيعته��ا مع توفير 

الحماية الكاملة للضيوف. 
وأكد مستش��ار تطوي��ر األعمال 
بفندق كراون بالزا أنه تم تدريب 
جميع الموظفي��ن بالفندق على 
لمكافحة  عالمي��ة  بروتوكوالت 
)كوفي��د19(  كورون��ا  في��روس 
والوقاية منه وتوفير إقامة آمنة 
م��ع اس��تخدام كافة المنش��آت 
الفندقية مثل المطاعم وصاالت 
الرياض��ة وحمام��ات الس��باحة 

وغيرها.
وقال الكوهجي إن تلك اإلجراءات 
تبدأ من الموظف الذي يستقبل 
الضي��وف ويفت��ح باب الس��يارة 
الحقائ��ب  حام��ل  ث��م  له��م، 
والضيافة،  االستقبال  وموظفي 
مشيرًا إلى أن هذه اإلجراءات تم 
تدريب العاملي��ن جميعًا عليها 
بحيث س��يقومون بتدوين كافة 
المعلومات ع��ن الزبون مؤكدًا 

أن الش��ركات العالمي��ة وحدت 
اإلج��راءات في ه��ذا الصدد وتم 
تداوله��ا على مس��توى الفنادق 

العالمية.
وح��ول المطاع��م ف��ي الفندق، 
بع��ث الكوهجي رس��الة طمأنة 
إل��ى الس��ياح مش��يرًا إل��ى أن��ه 
ت��م إزل��ة نصف ع��دد الطاوالت 
للحف��اظ على مس��احة أكثر من  

مترين بينها.

وش��دد مدير عام فندق جولدن 
تيوليب عبدالرحيم الس��يد على 
أهمية ع��دم وج��ود حجر صحي 
عن��د فت��ح جس��ر المل��ك فهد، 
مش��يرًا إلى أن ذلك لن يس��اعد 
بش��كل  الس��ياحة  ع��ودة  ف��ي 
طبيعي، فم��ن غير المنطقي أن 
يأتي الس��ائح في إجازة أس��بوع 

ويتعرض للحجر لمدة 10 أيام.
لكن��ه أك��د أن فن��دق جول��دن 

تيولي��ب ملتزم بكافة اإلجراءات 
االحترازية التي توصي بها وزارة 
الصحة وفريق البحرين للتصدي 
لفي��روس كورون��ا )كوفيد 19(، 
وقال: نح��رص على ارتداء جميع 
الواقية  للمالب��س  الموظفي��ن 
مع وض��ع الكمامات ف��ي جميع 
نس��بة  وتخفي��ض  األوق��ات، 
 %60 م��ن  ألكث��ر  االس��تيعاب 

بمطاعم الفندق  
من جهة أخرى أكد مدير مطعم 
تبريز علي عباس العاش��وري أن 
المطع��م قام بتخفي��ض أعداد 
الط��اوالت ألكث��ر ثل��ث الطاقة 
أن  إل��ى  الفت��ًا  االس��تيعابية، 
المطعم كان يستقبل أكثر من 
600 زب��ون ضم��ن 170 طاولة 
قب��ل جائح��ة كورون��ا، لكن تم 
تخفي��ض األعداد بحيث س��يتم 
السماح لقرابة 200 زبون فقط.

وأوض��ح العاش��وري أن في حال 
االزدحام فس��يتم تطبيق نظام 

حجز المواعيد المسبق، للحفاظ 
على نس��ب التباع��د االجتماعي 
وعدم التكدس، وقال إن الزبون 
س��يأتي ليجد عن��د حجزه طاولة 
معقمة ومعدة بأدوات نظيفة، 
وسيتم توقيت الدخول والخروج 
بأزمن��ة متباعدة نس��بيًا، وبعد 
إعادة تنظيف وتعقيم الطاوالت.
ق��ال  مواس��م  مطع��م  وف��ي 
مدي��ره بوش��باك إن��ه ق��د تم 
وض��ع مجموعة م��ن اإلجراءات 
وف��ق  والتدابي��ر  االحترازي��ة 
لمكافحة  البحري��ن  فريق  رؤية 
)كوفي��د  كورون��ا  في��روس 
19(، حي��ث س��يلتزم المطع��م 
بمس��افة 3 أمتار م��ن التباعد 
بي��ن كل طاول��ة، م��ع قي��اس 
درج��ة ح��رارة كل الزبائن قبل 
المطعم، وتعقيم جميع  دخول 
األدوات والطاوالت، واس��تخدام 
أدوات أكل ذات اس��تخدام لمرة 

واحدة.

علي عاشوري إبراهيم الكوهجي 

»الجنوبية«: إخطار 388 مسكنًا مشتركًا 
لتصحيح األوضاع وقطع الكهرباء عن 12

أعلنت المحافظة الجنوبية، عن حصر 691 مس��كنًا جماعيًا مشتركًا، فيما 
تم إخطار 388 مسكنًا مشتركًا لتصحيح أوضاعها، و215 مسكنًا في طور 
تصحيح أوضاعها، فيما تم قطع التيار الكهربائي عن 12 مسكنًا مشتركًا 
لمخالفتها الش��تراطات السالمة الموضوعة من قبل الجهات المختصة.  
جاء ذلك، خالل سلسلة من الزيارات الميدانية، نظمها فريق مشترك من 
المحافظ��ة واإلدارة العام��ة للدفاع المدني ومديرية ش��رطة المحافظة 
وبلدية المنطقة الجنوبية وهيئة الكهرباء والماء، من أجل تصحيح أوضاع 
عدد من المس��اكن المش��تركة التي تقطنها العمالة الوافدة، وذلك في 
إط��ار جهود المحافظة الجنوبية في تعزيز التدابير واإلجراءات االحترازية 
لمكافحة فيروس كورونا )كوفيد 19(، وحرصًا من محافظ الجنوبية سمو 
الش��يخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة على متابعة مس��ألة تخفيف 

كثافة العمالة في المناطق السكنية.
وأش��ار مدير إدارة الخدمات الهندسية واالس��تثمار بالمحافظة الجنوبية 
خال��د حاجي إلى اس��تمرار الزي��ارات الميدانية لتصحيح أوض��اع المباني 
المخالفة لتخفيف كثافة العمالة في مناطق س��كنهم، والتأكد من توافر 

معايير األمن والسالمة واتخاذ كافة التدابير األمنية والوقائية داخل تلك 
المس��اكن.  فيما أشاد فريق العمل المشترك بالدور البارز الذي يقوم به 
سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة في اتخاذ جميع اإلجراءات 
االحترازي��ة، بالتعاون والتنس��يق م��ع مختلف األجه��زة األمنية والجهات 

المختصة لتعزيز األمن والسالمة في أرجاء مناطق المحافظة.

عبدالرحيم السيد 

حالتا وفاة بـ»كورونا« 
 لمواطنة ووافد وإصابة

514 حالة جديدة
كشفت وزارة الصحة عن »تسجيل حالتي وفاة بفيروس 
كورونا )كوفيد19(، لمواطنة تبلغ من العمر 66 عامًا، 
ووافد يبلغ من العم��ر 50 عامًا، أمس اإلثنين، ليرتفع 
ع��دد حاالت الوف��اة بالفيروس إل��ى 128 حالة وفاة«، 
فيم��ا أعربت ال��وزارة ع��ن »خالص تعازيها ألس��رتي 

الفقيدين وكافة أهلهما وأقاربهما«.
وأعلنت وزارة الصح��ة أن »الفحوصات التي بلغ عددها 
9352 في يوم أمس اإلثنين، 20 يوليو 2020، أظهرت 
تس��جيل 514 حال��ة قائم��ة جديدة منه��ا 256 حالة 
لعمالة واف��دة، و257 حالة لمخالطين لحاالت قائمة، 
وحالة واحدة قادمة من الخارج، كما تعافت 593 حالة 
إضافية ليصل العدد اإلجمالي للحاالت المتعافية إلى 

.»32965
وذك��رت أن »ع��دد الحاالت القائمة تح��ت العناية بلغ 
46 حالة، والحاالت التي يتطلب وضعها الصحي تلقي 
العالج بلغت 70 حالة، في حين أن 3797 حالة وضعها 
مستقر من العدد اإلجمالي للحاالت القائمة الذي بلغ 
3843 حالة قائم��ة«. وأجرت الوزارة »735492 فحصًا 

طبيًا«.

 محافظ العاصمة: خطة جديدة 
لتعقيم الشوارع واألماكن والمحالت

أك��د محاف��ظ العاصم��ة الش��يخ هش��ام بن 
عبدالرحمن آل خليفة، أن للمتطوعين جهودًا 
جليلة في خدمة أهداف المحافظة المجتمعية 
لدورهم المش��هود خالل أزمة فيروس كورونا 
م��ن خالل رف��ع مس��توى الوعي تج��اه مخاطر 
انتش��اره، مجس��دين بذل��ك معان��ي العطاء 

والخير والمحبة لوطنهم ومجتمعهم.
وأش��اد رواد المجل��س االفتراض��ي بالجه��ود 
التي تبذلها المملكة الحتواء انتش��ار فيروس 
كورونا، منوهين بأنها استشعرت منذ البداية 
خطر الجائحة وقامت بإجراءاتها االس��تباقية، 
وعززت التدابير االحترازية والوقائية لمواجهة 
الجائحة، والتي حظيت بإش��ادة وتقدير دولي، 
ومحل امتنان من كافة المواطنين والمقيمين 
على ه��ذه األرض الطيب��ة، منوهي��ن بكفاءة 
الجهات األمنية والطواق��م الطبية البحرينية، 
وجهود جميع الجهات المتعاونة لمكافحة هذا 

الوباء سواء من القطاع الحكومي أو الخاص.
وأثنى الحضور عل��ى جهود متطوعي محافظة 
العاصم��ة في القي��ام بمهام متع��ددة للحد 
م��ن انتش��ار الفيروس م��ن خ��الل التفتيش 

على صالون��ات ومح��الت الحالق��ة والتجميل 
م��ن  للتأك��د  وذل��ك  والنس��ائية  الرجالي��ة 
تضمينها الش��تراطات وإجراءات السالمة من 
الفي��روس، إلى جان��ب تعقيم بعض ش��وارع 
العاصم��ة بواس��طة م��واد معقم��ة، وذل��ك 
بالتع��اون م��ع وزارة الصح��ة واإلدارة العامة 
للدف��اع المدن��ي، منوهين ب��دور المتطوعين 
اإليجاب��ي ومس��اهمتهم بش��كل مباش��ر في 
تجاوز هذه األزمة من خالل العمل بمسؤولية 

واألخذ باإلرش��ادات والتعليم��ات من الجهات 
المختصة، مثمنين المب��ادرات التي أطلقتها 
المحافظة مؤخرًا والتي عكست دورها الريادي 
ف��ي تنمي��ة المجتم��ع وخدم��ة المواطني��ن 
والمقيمين. وأش��ار المحافظ إلى أن محافظة 
العاصمة س��تضع خطة جديدة بالتنسيق مع 
الجه��ات المعنية والمتطوعي��ن لتعقيم أكبر 
عدد ممكن من الش��وارع واألماكن والمحالت 

بالعاصمة.
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 تدشين منصة تحليل 
البرمجيات الخبيثة لألمن السيبراني خليجيًا

للحكوم��ة  الوزاري��ة  اللجن��ة  دش��نت 
اإللكتروني��ة ب��دول مجل��س التعاون 
لدول الخلي��ج العربي��ة، منصة تحليل 
البرمجي��ات الخبيث��ة الخاص��ة باألمن 
خليج��ي  مش��روع  وه��و  الس��يبراني، 
مشترك، أعدته لجنة المراكز الوطنية 
لالس��تجابة لطوارئ الحاس��بات لدول 

مجلس التعاون.
أس��اليب  عل��ى  المش��روع،  ويعتم��د 
التحليل الديناميكي لكشف البرمجيات 
الخبيثة المخزنة عل��ى الخوادم، ويعد 
داعم��ًا للجه��ود الموحدة م��ن جانب 
دول المجلس لضمان أمن المعلومات 

وحمايتها.
وأناب وزير الداخلية الفريق أول الركن 
الش��يخ راش��د بن عب��داهلل آل خليفة، 
الرئيس التنفي��ذي لهيئة المعلومات 
والحكوم��ة اإللكترونية محمد القائد، 
للمشاركة في اجتماع اللجنة الوزارية، 
الذي عقدته األمان��ة العامة لمجلس 
التعاون بالرياض، عبر تقنية االتصال 
والرؤس��اء  الوزراء  المرئي، بمش��اركة 
العامي��ن  والمديري��ن  التنفيذيي��ن 
للحكومات اإللكترونية بدول المجلس.

وناقشت اللجنة، عددًا من الموضوعات 
المدرج��ة على ج��دول األعمال، ومنها 
متابعة س��ير آلي��ة تنفي��ذ المبادرات 
المب��ادرات  ومراجع��ة  المش��تركة، 
المقترح الب��دء بتنفيذها خالل الفترة 
س��ير  متابع��ة  ت��م  كم��ا  المقبل��ة، 
اإلس��تراتيجية االسترشادية للحكومة 
التعدي��الت  واعتم��اد  اإللكتروني��ة 

المقترحة على أهدافها.
واطلعت اللجن��ة على مبادرتي صاحب 

الس��مو الملك��ي األمي��ر محم��د ب��ن 
س��لمان بن عبدالعزيز آل س��عود ولي 
العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
الدفاع بالمملكة العربية الس��عودية 
الش��قيقة حول »حماي��ة األطفال في 
العال��م الس��يبراني« و»تمكين المرأة 

في األمن السيبراني«.
المرفوع��ة  التوصي��ات  واعتم��دت 
م��ن اللجنة م��ن أج��ل الب��دء بتنفيذ 
المبادرتي��ن بالتنس��يق بي��ن ال��دول 

األعض��اء، حي��ث أثن��ى ال��وزراء عل��ى 
المبادرتين، مؤكدين دعمهم لجهود 
لحماية  الس��عودية  العربية  المملكة 
األطف��ال، وتمكي��ن الم��رأة في مجال 

األمن السيبراني.
كما اطلعت اللجن��ة على ما تم إنجازه 
بخصوص قرارها بشأن إعداد وتطوير 
مناهج دراس��ية في أم��ن المعلومات، 
والذي ت��م عرضه على أعض��اء اللجنة 
ب��دول  والتعلي��م  للتربي��ة  الوزاري��ة 

علم��ا  اللجن��ة،  وأحيط��ت  المجل��س، 
بالخطوات التي تم اتخاذها بخصوص 
تنفيذ القرار، معربة عن ش��كرها على 
سرعة استجابة اللجنة الوزارية للتربية 
والتعلي��م ب��دول المجل��س، ولألمانة 

العامة على متابعة تنفيذ القرار.
اللجن��ة تقري��ر األمانة  واس��تعرضت 
العام��ة ل��دول مجلس التع��اون حول 
جائح��ة  م��ن  المس��تفادة  ال��دروس 
فيروس كورون��ا »كوفيد19«، وجهود 
دول المجل��س ف��ي مج��ال االتصاالت 
والحكومة اإللكترونية لمواجهة تأثير 
في��روس كورونا المس��تجد والحد من 

آثاره.
لل��دول  ش��كرها  اللجن��ة  وقدم��ت 
األعض��اء عل��ى الجه��د المب��ذول في 
ه��ذا المج��ال ولألمان��ة العام��ة على 
متابعة إنجاز التقري��ر، داعية األمانة 
العامة للتنس��يق مع ال��دول األعضاء 
إلعداد تقرير يتضمن مقترحات عمل 
اللجن��ة مس��تقباًل، في ض��وء الدروس 
المستخلصة من هذه الجائحة، ورفعه 
إل��ى اللجن��ة ف��ي اجتماعه��ا الق��ادم 

لدراسته والتوصية بشأنه.

 »الصحة« تطرح مسابقة لتصميم شعار 
»جائزة خليفة بن سلمان« للطبيب البحريني

دع��ت وزارة الصحة أصح��اب المواهب الفنية واألفراد والمؤسس��ات 
والشركات والمكاتب المتخصصة إلى المشاركة في مسابقة لتصميم 
ش��عار »جائزة خليفة بن سلمان آل خليفة للطبيب البحريني«، والتي 
س��يتم منحها خالل االحتفال بيوم الطبيب البحريني في شهر نوفمبر 

المقبل.
وعل��ى الراغبين في االش��تراك، االلت��زام بالش��روط المطلوبة وهي 
أن يكون الش��عار من تصميم المش��ارك نفس��ه، أن يعب��ر التصميم 
ع��ن المغزى والهدف النبيل للمناس��بة، أن يكون معب��ًرا عن الهوية 
البحرينية، وأن ال يكون مش��ابًها أو مستنسًخا أو مقتبًسا من شعارات 
أخ��رى لجهات داخلية أو خارجية، أن تتس��م ألوان التصميم بالوضوح 
والدقة والتناغم والجودة العالية من خالل اس��تخدام برامج التصميم 
الحديث��ة، أن يتمي��ز التصمي��م بالس��هولة وعدم التعقي��د، على أن 
يتضمن اسم المناسبة بحروف واضحة باللغتين العربية واإلنجليزية، 
أن يكون التصميم سهل التنفيذ عند طباعته واستخدامه في اللوحات 

والمطبوعات والجوائز والهدايا التذكارية، أن يتم تقديم ش��رح موجز 
عن فك��رة ومدلول التصميم، يحق للمش��ارك التق��دم بعمل فني أو 
أكثر، يلتزم الفائز بالمسابقة بتنفيذ أية تعديالت أو إضافات تطلب 

منه بعد ذلك.
وقالت إنه س��يتم تقييم األعمال المشاركة من خالل لجنة من الخبراء 
والمختصين، وبناء على ذلك سيجرى اختيار التصميم الفائز واعتماده 
رس��ميًا في كل الفعاليات واألنش��طة والمطبوعات التي تتعلق بيوم 

الطبيب البحريني، وسيمنح الفائز جائزة مالية وقدرها 1000 دينار.
وتس��تقبل وزارة الصح��ة األعمال المش��اركة عبر البري��د اإللكتروني 
التال��ي kbsabdr.logo@health.gov.bh  وذل��ك ف��ي موعد أقصاه 
 )USB( 31 أغس��طس 2020 وأن يتم تقديم التصميمات على فالش
يس��لم إلى محمود أحمد عيس��ى منس��ق برامج بمكتب وزيرة الصحة 
بمبنى الوزارة في الجفير يتضمن البيانات الشخصية وأرقام التواصل 

لكل مشارك.

 وزير الخارجية 
يبحث ونظيره البرازيلي 

التعاون لمواجهة »كورونا«
تلق��ى وزير الخارجي��ة د.عبداللطيف الزياني أمس، 
اتصااًل هاتفيًا من وزير خارجية جمهورية البرازيل 
االتحادية إرنستو أراوجو، حيث جرى تبادل وجهات 
النظر ح��ول المس��ار المتقدم للعالق��ات الثنائية 
بي��ن البحري��ن والبرازيل، وس��بل تعزي��ز التعاون 
بين البلدين الصديقين نحو آفاق أوس��ع خاصة في 
المجال االقتصادي والتجاري واالس��تثماري خدمة 

للمصالح المشتركة. 
 كما بح��ث الوزي��ران مجاالت التعاون المش��ترك 
لمواجهة تداعي��ات جائحة فيروس كورونا )كوفيد 
19( المس��تجد وسبل التعافي منها، باإلضافة إلى 
تطورات األوضاع السياسية واألمنية في المنطقة، 

والقضايا ذات االهتمام المشترك.

 سفير البحرين في أبوظبي يحضر 
عن بعد لحظات انطالق »مسبار األمل«

حضر سفير مملكة البحرين لدى دولة اإلمارات 
العربية المتحدة الش��يخ خالد ب��ن عبداهلل آل 
خليف��ة عن بعد، اللحظ��ات التاريخية النطالق 
»مس��بار األمل« في رحلته إلى كوكب المريخ، 
وذلك بدعوة خاصة من مركز محمد بن راش��د 

للفضاء.
ورفع الشيخ خالد بن عبداهلل آل خليفة، التهاني 
والتبريكات إلى صاحب الس��مو الش��يخ خليفة 
بن زايد آل نهيان رئيس دولة اإلمارات العربية 
المتح��دة الش��قيقة، وصاحب الس��مو الش��يخ 
محمد بن راش��د آل مكت��وم نائب رئيس دولة 
اإلمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء 
حاكم دبي، وصاحب الس��مو الش��يخ محمد بن 

زايد آل نهيان ولي عه��د أبوظبي نائب القائد 
األعلى للقوات المسلحة بدولة اإلمارات العربية 

المتحدة، بمناسبة هذا اإلنجاز التاريخي.
وأكد أن هذا المسبار األول من نوعه عربيًا يعد 
إنجازًا جدي��دًا يضاف إلى س��جل دولة اإلمارات 
العربي��ة المتحدة الش��قيقة الحاف��ل بالريادة 
والتمي��ز، ودلي��اًل عل��ى تقدمه��ا ف��ي مختلف 

المجاالت.
وأش��ار إلى أن تزام��ن إطالق المس��بار مع بدء 
العال��م بالخ��روج التدريجي من قي��ود جائحة 
كورونا يعطي أماًل جديدًا للعالم بأن ال ش��يء 
يمنع التقدم لألمام والمض��ي لتحقيق المزيد 

من اإلنجازات العلمية المتميزة.

 وزير الخارجية 
يهنئ نظيره اإلماراتي 
بإطالق »مسبار األمل«

أجرى وزير الخارجية الدكتور عبداللطيف بن راشد 
الزياني اإلثنين اتص��اال هاتفيا مع وزير الخارجية 
والتعاون الدولي بدولة اإلمارات العربية المتحدة 

الشقيقة سمو الشيخ عبداهلل بن زايد آل نهيان. 
وق��د أع��رب وزي��ر الخارجية خ��الل االتص��ال عن 
تهانيه القلبية لدول��ة اإلمارات العربية المتحدة 
قيادة وش��عبًا بمناسبة إطالق »مسبار األمل« في 
أول مهمة عربي��ة فضائية الستكش��اف المريخ، 
تبرهن على ريادة دولة اإلمارات العربية المتحدة 

في مجال علوم الفضاء على المستوى العربي.
وعب��ر وزي��ر الخارجية عن اعت��زاز مملكة البحرين 
قي��ادة وش��عبًا بمس��اعي القي��ادة الحكيم��ة في 
دولة اإلم��ارات لمواكبة الركب الحضاري العالمي 
والتقدم العلمي العص��ري، وتطلعها المتواصل 
لتعزيز المكانة الدولية لدولة اإلمارات على كافة 

المستويات.
وأش��اد الدكت��ور عبداللطي��ف بن راش��د الزياني 
خالل االتص��ال بإنجاز ه��ذا المش��روع الرائد في 
تكنولوجيا وأبحاث الفضاء الذي يتوج جهود دولة 
اإلمارات العربية المتحدة في مسيرتها التنموية 
الرائدة وخططها االستراتيجية الطموحة للدخول 
إلى عالم الدول المتقدمة في هذا المجال العلمي 
الواس��ع لخدمة البش��رية جمع��اء، وتهيئة كوادر 
وطنية مؤهلة ومدربة قادرة على ارتياد ودراس��ة 

علوم الفضاء.
من جانبه عبر س��مو الش��يخ عبداهلل ب��ن زايد آل 
نهيان عن ش��كره وتقديره لوزي��ر الخارجية على 
هذه المشاعر األخوية الصادقة، مشيدًا سموه بما 
تش��هده العالقات األخوية الوطيدة بين البلدين 
والش��عبين الشقيقين من تطور ونمو في مختلف 
المجاالت، متمنيًا لمملك��ة البحرين دوام التقدم 

والتطور واالزدهار.

»خارجية النواب« ترحب بالمقترح المصري 
بشأن الحل السياسي المستدام في ليبيا

أكدت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن 
الوطني برئاسة رئيس اللجنة  النائب محمد 
البوعيني��ن، التأيي��د التام للموق��ف الواضح 
الذي قام به أعض��اء مجلس النواب المصري 
في الجلسة المنعقدة أمس، حيال التطورات 
ف��ي ليبيا وتأثيرها على مص��ر، ودعوة جميع 
االط��راف الليبي��ة للتوصل الى حل سياس��ي 
مس��تدام لحل مس��ألة ليبيا، من أجل تحقيق 
تطلعات وطموحات الش��عب الليبي الشقيق 

في األمن واالستقرار.
وأك��دت دعم البحري��ن لكافة الجه��ود التي 
تق��وم بها جمهورية مص��ر العربية من أجل 
حفظ األم��ن القوم��ي العرب��ي والدفاع عن 

المصالح والقضايا المشتركة.
وبين��ت اللجن��ة ف��ي بي��ان، أن ما تق��وم به 
جمهورية مصر العربية من جهود وإجراءات 
لحماي��ة أمنه��ا واس��تقرارها الوطني من أي 

تجاوز س��افر هو حق أصيل ومشروع، مشددة 
الجه��ود  التكات��ف وتوحي��د  عل��ى ض��رورة 
للتصدي ألي محاوالت تمس باألمن القومي 
العربي أو التدخل في الشؤون الداخلية لدول 

المنطقة.
واوضحت أن البحري��ن بقيادة حضرة صاحب 
الجالل��ة المل��ك حمد ب��ن عيس��ى آل خليفة 
عاه��ل البالد المف��دى، تقف قلب��ًا وقالبًا مع 
مص��ر وقيادته��ا وش��عبها الش��قيق ضد أي 
محاولة للمس��اس باألمن القومي  والعربي، 
مبينة أن الموقف البحريني واضح وداعم بكل 
وضوح لجمي��ع المواقف والق��رارات المتخذة 
بهذا الش��أن، معتبرة أمن مصر جزء ال يتجزأ 
م��ن أم��ن الخليج ولي��س من ام��ن البحرين 

فقط.
ف��ي  أصبح��ت  العربي��ة  ال��دول  أن  وبين��ت 
الوقت الراهن تواجه تحديات كبيرة بس��بب 

التدخ��الت الس��افرة م��ن إي��ران وتركيا في 
ش��أنها الداخلي، ناهيك ع��ن دورهم الواضح 
في دعم المليش��يات والمنظم��ات اإلرهابية 
للقيام بأعم��ال تخريب وفوضى تؤثر وتضر 
بمصال��ح وأم��ن واس��تقرار المنطق��ة ككل 

وتساهم في السيطرة على مقدراتها.
ودع��ت حكومات وبرلمانات وش��عوب الدول 
العربي��ة جميعًا إلى التكات��ف والوقوف صفًا 
واحدًا في وجه آفة اإلرهاب المقيتة والقضاء 
عليها وعلى المحرضين عليها بكل ما أوتيت 

من وسائل وامكانيات. 
وأعرب��ت ع��ن تأكيدها على ض��رورة تجاوب 
جمي��ع األط��راف ف��ي دول��ة ليبي��ا م��ع هذه 
المب��ادرة، وتغليب الصال��ح الوطني لتحقيق 
التنمي��ة والرخ��اء للش��عب الليبي الش��قيق، 
وترس��يخ األمن واالس��تقرار في دول��ة ليبيا 

وضمان وحدة وسالمة أراضيها.
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»الصحة«: تنفيذ اإلجراءات االحترازية 
والوقائية بجميع المراكز الصحية

تق��وم وح��دة مكافح��ة الع��دوى بالرعاي��ة األولية 
بوزارة الصح��ة بتنفيذ عديد من الخطط االحترازية 
والتدابير الوقائية المعتم��دة دوليًّا بجميع المراكز 
الصحي��ة، وذلك في ظل الجه��ود الوطنية المبذولة 

للتصدي لجائحة فيروس كورونا )كوفيد 19(.
وح��ول أه��م السياس��ات واإلج��راءات المتخ��ذة في 
الوقاي��ة م��ن الع��دوى ومكافحته��ا ب��كل المراكز 
الصحي��ة بالمملكة، أكد منس��ق مكافح��ة العدوى 
بالرعاي��ة األولي��ة ط��ه الدق��اق أن أه��م اإلجراءات 
االحترازي��ة التي يت��م تأكيدها ضمن ه��ذه األمور 
هي أهمية غس��ل اليدين بالم��اء والصابون مدة ال 
تق��ل عن 20 ثاني��ة، وتحقيق التباع��د االجتماعي، 
إلى جان��ب الحرص على تغطية الفم عند الس��عال 
أو العط��اس، ولب��س مع��دات الوقاية الش��خصية، 
والتدقيق على بيئة العم��ل الصحية، والتركيز على 
أم��ور النظافة والتطهير والتعقي��م المعتمدة لدى 
وزارة الصحة، والص��ادرة عن الفريق الوطني الطبي 
لمكافح��ة في��روس كورون��ا كوفي��د 19. وأوضح أن 
عملي��ة التعقيم تتم من خالل المنظفين المدربين 
والمؤهلي��ن لتنظي��ف  المرك��ز الصح��ي وتطهيره 
وتعقيم��ه ب��كل أرجائ��ه باس��تمرار يوميًّ��ا، وذلك 
قب��ل بدء ال��دوام وفي أثنائ��ه وبعد انته��اء الدوام 
أيًضا، بفترات متكررة بحس��ب تقييم خطر العدوى 
والحاج��ة إل��ى ذلك، ويك��ون كل ذلك تحت إش��راف 
اختصاصيي تمريض مكافح��ة العدوى الموجودين 

بجمي��ع المراكز الصحية، والذين يزودون المنظفين 
بالتعليمات الالزمة واإلرش��ادات العلمية والعملية 
حول استخدام مختلف أنواع المنظفات والمطهرات 
والمعقم��ات بالتركي��زات والتخفيف��ات المطلوبة، 
والتدقيق عليهم في س��بيل الوصول إلى بيئة عمل 
س��ليمة خالية من العدوى. عالوة على ذلك فقد تم 
توفير معدات الوقاية الشخصية للمنظفين: )الرداء 
الواقي، والقفازات، وواقي الوجه، والنظارات، وغطاء 
األحذي��ة، وغطاء الرأس( م��ن أجل توفي��ر الحماية 
الالزمة للمنظفين من خطر انتقال العدوى وحفاًظا 

على صحتهم وسالمتهم.
وأضاف طه الدقاق أن المراكز الصحية قامت بتنفيذ 
وتطبيق عدي��د من اإلجراءات األخ��رى الوقائية من 
ضمنه��ا الح��رص على اتخ��اذ عديد م��ن اإلجراءات 
الوقائية داخل المراك��ز الصحية خالل هذه الظروف 
االس��تثنائية في مختلف مرافق المركز الصحي، بما 

يسهم في الحفاظ على صحة الجميع وسالمتهم.
وحرًصا على توفير أفضل سبل الحماية المتاحة، بما 
ف��ي ذلك الوقاية من الع��دوى ومكافحتها؛ فقد تم 
وض��ع عدد كاٍف من معقم��ات اليد في جميع مرافق 
المراك��ز الصحي��ة. كما تم اس��تالم أجه��زة خاصة 
بالتعقيم، والتنس��يق لتقديم محاضرات إرش��ادية 
للمنظفين الصحيين حول اس��تخدام األجهزة بشكل 
فعال أسبوعًيا تحت إشراف الممرضة المسؤولة عن 

مكافحة العدوى بالمركز.

 »الصحة«: توظيف 
98 طبيبًا خالل العامين الماضيين

أك��دت وزارة الصح��ة أنه��ا عمل��ت خ��الل العامي��ن 
الماضيي��ن على توظيف واس��تيعاب جميع الخريجين 
الذين أتموا متطلبات المجلس العربي لالختصاصات 
لالختصاص��ات  الس��عودي  المجل��س  أو  الصحي��ة، 
الصحي��ة بمختلف التخصصات، حي��ث التزمت الوزارة 
بالتوجيه��ات الس��امية الصادرة عن مجل��س الوزراء، 
والت��ي تؤك��د أولوي��ة اس��تيعاب وتوفي��ر الش��واغر 
الوظيفية، لدعم الكوادر الوطنية بش��تى التخصصات 
من خ��الل برنامج فصل التوظيف ع��ن التدريب، وقد 
بل��غ إجمالي ع��دد الذين تم توظيفه��م خالل الفترة 

السابقة 98 طبيًبا.  
وأوضح��ت ال��وزارة أن الطبي��ب البحريني يع��د الخيار 
األول واألفض��ل عن��د ط��رح الش��واغر التدريبي��ة؛ أذ 
قام��ت الوزارة بتنفيذ توجيهات الحكومة فيما يتعلق 
بتوفي��ر أنس��ب البرام��ج والخط��ط التدريبي��ة التي 
تضم��ن حصول الخريجين على ف��رص االنضمام إلى 
الش��واغر التدريبي��ة المتاح��ة بوزارة الصح��ة، وذلك 
بعد اس��تكمال المتطلبات التدريبية وفًقا لإلجراءات 
المعتم��دة والمعم��ول بها في هذا الش��أن من قبل 

مجالس االختصاص��ات الصحية المش��ار إليها أعاله. 
وأش��ارت إل��ى أن الع��دد الكلي لمن ت��م تدريبه منذ 
ب��دء البرنامج بلغ 417 متدرًبا، وهو عدد كبير مقارنة 
بالطاقة االستيعابية للمستشفيات والمراكز الصحية 

بالوزارة.
كما ت��م العمل على توفير برنام��ج آخر بتوصية من 
جانب المجلس األعل��ى للصحة، بالتعاون مع تمكين 
وجامعة الخليج العربي، وت��م من خالل هذا البرنامج 
التدريب��ي اختي��ار 80 طبيًب��ا لاللتحاق ب��ه على مدى 

عامين، ويتم تدريب 40 طبيًبا في كل عام.
وأش��ارت إلى أنها تحرص كل الح��رص على التواصل 
المس��تمر مع األطباء الخريجين، وإحاطتهم بمختلف 
المس��تجدات والتطورات، حيث يتم تس��لم أسمائهم 
م��ن قبل ش��ؤون التدري��ب، وذلك بع��د التأكيد من 
اإلمكان��ات  بحس��ب  المتاح��ة  التدريبي��ة  الش��واغر 
المتاحة، وبعد اجتيازهم االمتحانات والمقابالت التي 
تج��رى للخريجين؛ لضم��ان جودة التدري��ب المقدم، 
واس��تمرارية تقدمهم، وتطورهم ف��ي االختصاصات 

المختلفة.

 سلمان بن عطية اهلل: »البحرين لألورام« 
يستقبل 1216 حالة بعد وقف عالج الخارج بسبب »كورونا«

    تقديم كافة الخدمات لمرضى األورام في ظل الجائحة
ق��ال قائد مستش��فى الملك حمد 
الش��يخ  طبي��ب  الل��واء  الجامع��ي 
س��لمان بن عطي��ة اهلل آل خليفة 
إن مرك��ز البحرين لألورام يس��تمر 
بتقديم خدم��ات عالجية متكاملة 
ورعاية صحية متميزة بالرغم من 
)جائح��ة كورونا(  الصحي��ة  األزمة 
التي يمر بها العالم واحترازات منع 
الس��فر. و أش��ار أن مركز البحرين 
ل��ألورام بما يتمتع ب��ه من كوادر 
عالي��ة التأهي��ل وأح��دث األجهزة 
المتطورة اس��تطاع أن يس��توعب 
جمي��ع من تقدم إليه من المرضى 
البحرينيي��ن الذين كان��وا يتلقون 
عالجهم في الخ��ارج باإلضافة إلى 
استمراره باستقبال ومتابعة بقية 

المرضى من مواطنين ومقيمين.
وبين اللواء طبيب الش��يخ س��لمان 
آل خليف��ة أن أع��داد المرضى في 

تزايدت  ل��ألورام  البحري��ن  مرك��ز 
للضع��ف منذ يناي��ر ولغاية يونيو 
الع��ام الجاري بحي��ث إن العيادات 
الخارجية في المركز اس��تقبلت في 
يناي��ر 1252 حالة في حين أن هذا 
العدد وصل  إل��ى 2140 حالة في 
يوني��و و أنعكس تدف��ق المرضى 

على نش��اط مختلف أقسام المركز 
حيث تزايدت أعداد المرضى بشكل 
مضطرد دون أن يؤثر هذا التزايد 
على نوعية الرعاية التى استمرت 
بشكل مطابق للمعايير المعتمدة 
عالميًا فعلى س��بيل المثال تزايد 
ع��دد الح��االت ف��ي وح��دة العالج 
الكيم��اوي اليومي��ة م��ن 696 في 

يناير إلى 1216 في يونيو.
ومن جهة أخ��رى ذّكر اللواء طبيب 
الش��يخ س��لمان بنش��اط اللجن��ة 
الوطني��ة ل��ألورام حي��ث تخط��ت 
ف��ي  المناقش��ة  الح��االت  ع��دد 
الش��هر الواح��د الثالثمائة وحيث 
وزمالؤهم  المرك��ز  أطب��اء  يجتهد 
م��ن مختل��ف مؤسس��ات البحرين 
االستش��فائية من أجل وضع أنجع 
أرقى  العالجي��ة تراع��ي  الخط��ط 

المعايير العالمية.

وأضاف الش��يخ س��لمان أن قس��م 
ال��دم وقس��م زرع نق��ي  أم��راض 
العظم والخالي��ا الجذعية يعمالن 
حالي��ًا بطاق��ة كاملة وق��د أجريت 
ف��ي  زرع  عملي��ة   23 اآلن  حت��ى 

المركز. 
ونوه اللواء طبيب الش��يخ س��لمان 
ب��ن عطية اهلل آل خليفة أن قس��م 
مرك��ز  ف��ي  اإلش��عاعي  الع��الج 
البحرين لألورام استقبل، في شهر 
يوني��و 2020، 259 مريضًا أجريت 

لهم 915 جلسة عالج إشعاعي.
وأك��د أن اإلحصائي��ات المذك��ورة 
ت��دل عل��ى ح��رص إدارة المرك��ز 
ف��ي توفي��ر طاق��م طب��ي مؤهل 
عل��ى أعلى مس��توى، إضاف��ة إلى 
مجموع��ة كامل��ة م��ن المع��دات 
الطبي��ة  والمراف��ق  واألجه��زة 
المعايي��ر  تلب��ي  الت��ي  الحديث��ة 

الدولي��ة مث��ل غ��رف الع��زل التي 
الذين  المرض��ى  احتياجات  تلب��ي 
المناعة  انخف��اض  يعان��ون م��ن 
الع��دوى  لخط��ر  والمعرضي��ن 
بم��ا ف��ي ذل��ك المرض��ى الذي��ن 
يتلقون جرع��ات عالية من العالج 
الكيميائي��ة  خاصة في ظل األزمة 
الصحية العالمية ) جائحة كورونا(  
واله��دف م��ن ذل��ك ه��و توطين 
العالج والخدمات الطبية من خالل 
الكف��اءات الطبي��ة المتمي��زة في 
المرك��ز حي��ث إننا نطم��ح بتوفير 
خدم��ة عالجي��ة متكامل��ة ورعاية 
صحية متمي��زة في المملكة تحوز 
ثق��ة المرضى وتبع��ث االطمئنان 

في نفوسهم.
وأك��د أننا لن نألو جه��دًا من أجل 
مس��توى  إل��ى  س��ريعًا  الوص��ول 
الس��تقطاب  س��عيًا  العالمي��ة 

المرض��ى م��ن الخارج تماش��يًا مع 
للحكوم��ة  االقتصادي��ة  الرؤي��ة 
الرش��يدة 2030 التي خططت ألن 
تك��ون البحري��ن وجهة للس��ياحة 

العالجية.
ويضم مركز البحرين لألورام  160 
س��ريرًا مجه��زًا لتقدي��م الخدمات 
البالغي��ن  للمرض��ى  الصحي��ة 
واألطفال المصابين بأمراض الدم 
أو األورام. وتش��مل هذه الخدمات: 
وتش��خيص  المبك��ر  الكش��ف 
العالج  الكيم��اوي،  العالج  األورام، 
اإلش��عاعي، عملي��ات زراع��ة نخاع 
العظ��م والخالي��ا الجذعية، جراحة 
األورام، العناي��ة الفائق��ة، العالج 
التلطيف��ي و مركز األبح��اث الذي 
س��يعنى بمواضي��ع أم��راض الدم 
واألورام وخصوص��ًا أبح��اث الخاليا 

الجذعية.

الشيخ سلمان بن عطية اهلل آل خليفة

الحزم المالية واالقتصادية لدعم المواطنين والقطاع الخاص 
لمواجهة انعكاسات فيروس كورونا (كوفيد-19)

أكثر من 4.5 مليار دينار بحريني

الحزمة المالية واالقتصادية (أبريل – مايو – يونيو) 

التكفل برواتـــب البحرينييـــن المؤمن عليهم 
في القطاع الخاص

اإلعفاء من دفع الرسوم البلدية 

دفع %50 مـــن رواتب البحرينيين المؤمن 
عليهـــم فـــي المنشـــآت األكثـــر تأثـــرًا في 

القطاع الخاص

إســـناد القطاعات االقتصاديـــة األكثر تأثرًا 
من تداعيات فيـــروس كورونا (كوفيد-19) 

من قبل صندوق العمل (تمكين)

التكفل بدفـــع فواتير الكهربـــاء والماء لكافة 
المشتركين من األفراد والشركات

اإلعفـــاء من دفع إيجـــار األراضي الصناعية 
الحكومية

لكافـــة  والمـــاء  الكهربـــاء  بفواتيـــر  التكفـــل 
المشتركين المواطنين في مسكنهم األول

تخفيض رسوم العمل %50 وإعفاء 
القطاعات األكثر تأثًرا

الحزمة المالية واالقتصادية (يوليو – أغسطس – سبتمبر) 

إعـــادة توجيه جميـــع برامج صنـــدوق العمل 
(تمكين) وتوجيهها لدعم الشركات المتأثرة  

 اإلعفاء من بعض الرسوم لدى هيئة تنظيم 
سوق العمل

تخصيـــص محفظتيـــن األولى لدعم ســـواق 
ســـيارات األجرة والنقل المشترك والباصات 
والحافالت، والثانية لمدربي الســـياقة بمبلغ 
ال يتجاوز 300 دينار شهريًا من قبل صندوق 

العمل (تمكين)

مضاعفة حجم صندوق الســـيولة ليصل إلى 
200 مليون دينار

وقـــف تحصيل اإليجـــارات من المســـتأجرين 
والمنتفعين من المحالت واألراضي المؤجرة 

والمسجلة باسم المجلس األعلى للبيئة

إيقـــاف تحصيـــل اإليجـــارات الشـــهرية مـــن 
المحـــالت  مـــن  والمنتفعيـــن  المســـتأجرين 

التجارية المملوكة لبنك اإلسكان

 إعفاء المســـتأجرين ألمـــالك البلدية 
من اإليجارات الشهرية

دفـــع الرواتب كاملـــة للعامالت فـــي رياض 
األطفـــال و دور الحضانـــة مـــن غيـــر المؤمن 
عليهم في الهيئة العامة للتأمين االجتماعي 

من قبل صندوق العمل (تمكين)

حزمة من القـــرارات من مصرف البحرين 
المركزي لرفـــع قدرة اإلقـــراض للبنوك 
3.7 مليـــار دينـــار لتأجيـــل  بمـــا يعـــادل 
األقساط أو التمويل االضافي للعمالء

للخدمـــات  الشـــهرية  األقســـاط  تأجيـــل 
اإلسكانية المستحقة على المواطنين

مبادرات مستمرة (من أبريل - سبتمبر)

إعفاء الشـــركات الصناعية التي تصدر 
مـــا ال يقل عن %30 من منتجاتها إلى 
األراضـــي  إيجـــار  دفـــع  مـــن  الخـــارج 

الصناعية الحكومية 

إعفاء الشركات العاملة في القطاعات األكثر 
تأثرًا من دفع رســـوم تجديد الســـجل التجاري 
ورســـوم أول ثالثـــة أنشـــطة تابعـــة للســـجل 

التجاري لعام 2020

إعفاء المنشـــآت والمرافق الســـياحية من 
دفع رسوم السياحة

سبتمبرأغسطسيوليويونيومايوأبريل
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ما بين استمرار مخاوف المرضى من وجود شوائب 
مسرطنة في بعض أدوية الس��كري، وتطمينات 
الهيئة الوطنية لتنظيم المهن الصحية بسحبها 
من الس��وق، إال أن االتصاالت مازالت تنهال على 
جمعي��ة البحرين لمكافحة الس��رطان حول مدى 

تأثير هذه األدوية على وضعهم الصحي.
فيما أك��دت الهيئ��ة الوطني��ة لتنظي��م المهن 
والخدم��ات الصحي��ة »نه��را«، ل�»الوط��ن«، أن 
الكش��ف ع��ن أدوية ذات ش��وائب مس��رطنة أمر 
وارد وحص��ل أكث��ر من م��رة في اآلون��ة األخيرة 
ف��ي العالم، بعد أن كش��ف هيئة الغ��ذاء والدواء 

األمريكية وإعالنها ذلك.
وذك��رت الرئي��س التنفي��ذي للهيئ��ة د.مري��م 
الجالهم��ة، أن��ه ت��م س��حب 23 دواء بن��اء على 
التحذي��رات الدولي��ة أو الس��حب الطوع��ي م��ن 
الش��ركات نفس��ها نتيجة عيوب في المنتج أثناء 
التصني��ع، إلعتم��اد آلي��ة الكش��ف ع��ن األدوية 
والفحص عنها بقانون رقم )18( لسنة 1997 في 
ش��أن ت�نظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية 
والقانون 20 المعدل له آلية تس��جيل الدواء في 
البحرين لضمان جودة ال��دواء ومنع دخول أدوية 

مزورة.
كم��ا نصت المادة )64( على حظر تداول األدوي�ة 
والمس��تحضرات الصيدلية س��واء كانت محضرة 
محليا أم مس��توردة، إال بعد تسجيلها في الهيئة 
بتقدي��م طل��ب التس��جيل إل��ى إدارة الصيدل��ة 
ومراقبة األدوي��ة في الهيئة مرفقًا به ش��ه�ادة 
رس��مية من الس��لطة الصحي��ة في بلد المنش��أ 
تثبت أن الدواء أو المستحضر الصيدلي المطلوب 
تس��جيله، مصرح باس��تعماله، ويتداول بالفعل 
بنف��س المواصف��ات والتركيبات المص��درة به، 
وش��هادة تثبت أن المصنع أو الشركة المصنعة 
لل��دواء أو المس��تحضر الصيدلي ال��ذي تصدره، 
تتبع بشأنه أس��س الممارسة العلمية الصحيحة 
للتصنيع، وأنه��ا تخضع للتفتي��ش الصحي على 

فترات مختلفة.
كم��ا يج��ب أن ترفق ش��هادة ثابت فيها س��عر 
بيع ال��دواء أو المس��تحضر الصيدل��ي المطلوب 
اس��تيراده للجمه��ور ف��ي بلد المنش��أ وأس��عار 
تصدي��ره إلى الدول المج��اورة لمملكة البحرين، 
وعين��ات م��ن ال��دواء أو المس��تحضر الصيدل��ي 

المطلوب تسجيله.
ويجب أن تتضمن، 3 نسخ من النشرات الدوائية 
الصيدل��ي  المس��تحضر  أو  بال��دواء  الخاص��ة 
المطل��وب والتي توزع مع��ه، وملف مختصر عن 
الدراس��ات العلمية الت��ي أجريت عل��ى الدواء أو 
المس��تحضر الصيدلي، والدراسات المفصلة عن 
ثب��ات فعاليته تحت الظ��روف الجوية المختلفة 

وطريقة تحليله.
وأضاف��ت، أن الهيئة قام��ت بالدراس��ة الكاملة 
لمل��ف ال��دواء »الدراس��ات العلمي��ة«، التحلي��ل 
لضم��ان  التس��جيل  قب��ل  لألدوي��ة  المختب��ري 

مطابقتها بالمواصفات.
وعن إمكانية أن يكون هناك تجارب سريرية على 
األدوية لمعرفة أضراره��ا وآثارها الجانبية تحت 
إش��راف طبي، قالت الجالهمة إن إج��راء التجارب 
الس��ريرة متاح ومنظم في البحرين، حيث وافقت 
الهيئة حت��ى اآلن على إجراء تجارب على 4 أدوية 
منه��ا لم��رض فقر ال��دم المنجل��ي وأدوية عالج 

كورونا.
وتنقسم البحوث الس��ريرية إلى 4 مراحل، األولى 
تجرب��ة ال��دواء على األصح��اء من غي��ر المرضى 
حيث تسمح البحرين بإجراء األبحاث في المراحل 
الثانية والثالث��ة والرابعة وال تس��مح بالمرحلة 

األولى وهي إجراؤه على األصحاء.
أم��ا المرحل��ة الثانية وه��ي تجربة ال��دواء على 
100 إل��ى 300 مريض لفحص الفعالية واألضرار 
الجانبي��ة وتمت��د لس��نة، فيما تتعل��ق المرحلة 
الثالثة بتجرب��ة الدواء عل��ى 300 إلى 300 آالف 
مريض لمدة 5 س��نوات لتقيي��م الفعالية واآلثار 
الجانبي��ة. أما المرحل��ة الرابعة فتش��مل تقييم 
ال��دواء بع��د تس��ويقه واس��تخدامه م��ن قب��ل 

المرضى. 
ونوهت ب��أن البح��ث يخضع إلش��راف لجنة فنية 
البح��ث  مختص��ة بالهيئ��ة، تقيِّ��م بروتوك��ول 
وأخالقيات��ه قب��ل الموافقة عليه ويت��م متابعة 
نتائج��ه بش��كل دوري. ويطلب م��ن الباحث رفع 
تقارير دورية ح��ول النتائج وأية مضاعفات تنتج 

عنه.
وفيم��ا يتعل��ق، بإمكاني��ة مقاض��اة الش��ركات 
المصنعة لألدوية التي تم س��حبها من الس��وق 
الحتمالية أن تؤدي للس��رطان، أكدت الجالهمة، 
أنه ال يمكن ذلك، حيث إن هذه المادة المسرطنة 
موجودة في الكثير من األش��ياء م��ن حولنا وفي 

األغذية بنسب بسيطة ومسموحة.
وقالت إن »الشركات المصنعة لألدوية اكتشفت 

مؤخ��رًا أنها يمكن أن تتواجد ف��ي األدوية أيضا 
وبدأت في القيام بالدراس��ات لضمان خلوها من 
ه��ذه المادة أو وجودها بنس��ب مس��موحة وهو 

إجراء عالمي«. 
وأشارت إلى أنه بإمكانية أي شخص تضرر من أي 
منتج س��واء كان دواء أو غيره وكان الضرر نتيجة 
عيوب ف��ي ال��دواء وتوف��رت أركان المس��ؤولية 
بتحقق أركانها الثالثة الخط��أ والضرر والعالقة 
وال  المنتج��ة،  الش��ركة  يقاض��ي  أن  الس��ببية، 
يش��مل ذلك اآلثار الجانبية المذكورة في النشرة 

الدوائية.
وأكدت مخاطب��ة كافة ال��وكالء والصيدليات في 
المملك��ة لتعليق بيع األدوية، حيث تم التفتيش 
للتأكد مبينة أن الجميع ملتزم ال توجد مخالفات 

وال شكاوى. 
فيما أش��ارت استش��ارية طب العائلة والحاصلة 
على ماجس��تير في الس��كري د.أم��ل الغانم، إلى 
أن م��ادة »NDMA« موجودة في الم��اء وبأنواع 
عدي��دة من الطعام بنس��ب قليلة مم��ا يجعلها 
آمنة بمعايير دولية معينة وعند ارتفاع النس��بة 
عن المعي��ار تتحول إلى مواد مس��رطنة ويمكن 
أن تتس��بب بمرض الس��رطان بعد س��نوات من 
االس��تخدام. وقالت »بع��د فحص هيئ��ة الغذاء 
وال��دواء األمريكية لدواء الميتفورمين »إكس آر« 
أعلن��ت في 28 ماي��و الماضي عن ارتفاع نس��بة 
ال��� NDMA في��ه وبه��ذه الحالة تعتبر ش��وائب 

مس��رطنة وتم س��حب دواء واحد. كما تم سحب 
دواء الميتفورمين »إكس آر« من 5 شركات حتى 

اآلن.
وذك��رت أن هيئة الغذاء والدواء الس��عودية بعد 
يوم من اإلعالن عملت على وضع قائمة باألدوية 
اآلمنة ذات نس��ب طبيعية لم��ادة NDMA وبناًء 
على تل��ك القائمة قام��ت »نهرا« ف��ي 31 مايو 
بمراجع��ة ه��ذه األدوي��ة ومايتواج��د منها في 
البحرين وأعلنت عن س��المتها م��ع إضافة أدوية 
أخ��رى تم التأكد عنها ووض��ع قائمة جديدة بما 

هو آمن في 7 يونيو.
وأوضحت أن مرضى السكري، يستخدمون العديد 
م��ن األدوية م��ن ضمنه��ا الميتفورمين »إكس 
آر« وال��ذي تم وقف صرفه لحين ظه��ور النتائج، 
حيث إن الدفعات الس��ابقة التي تم اس��تيرادها 
وس��حبها من الس��وق يتم فحصها بشكل مباشر 
عن��د وصولها لكل دولة واليتم اعتمادها إال بعد 
التأكد من سالمتها عدا الدفعة االخيرة التي تم 
فحصها وكش��ف بعض الشوائب فيها بأعلى من 

النسب المسموح بها وتم سحبها للتأكد منها.
فيما أكد استش��اري أمراض الس��رطان والجراحة 
العام��ة ورئيس جمعي��ة مكافحة الس��رطان د. 
عبدالرحمن فخرو، تلق��ي الجمعية اتصاالت من 
مواطنين ومقيمين بشكل دائم، تتعلق بأمراض 
الس��رطان والعالج��ات واألدوي��ة وأماكن العالج 

سواء في البحرين أو في الخارج.

وأوضح أن الجمعية تقوم بتقديم النصح واإلرشاد 
والتوجي��ه ف��ي ه��ذا الخص��وص باإلضاف��ة إلى 
تقديم مساعدات مادية وأخرى بحسب الضوابط 
واإلج��راءات، إل��ى جانب تقديم الدع��م المعنوي 

والنفسي الالزم للمريض وألسرته.
وبخص��وص م��ا ت��م تداوله مؤخ��رًا ف��ي مواقع 
التواص��ل اإلجتماع��ي ع��ن دواء الميتفورمي��ن 
»جلوكوفاج« عن وجود بعض المواد المس��رطنة 
في مس��تحضر Metformin »ميتفورمين« والذي 
يس��تخدمه مرض��ى الس��كري وتق��وم بإنتاج��ه 
العديد من ش��ركات تصنيع األدوي��ة في العالم 
قامت الجمعية باإلتصال بالجهات المختصة في 

عالج السكري واألمراض األخرى لمتابعة األمر.
وق��ال »قام��ت الجمعي��ة بالتواصل م��ع بعض 
المؤسسات الطبية العالمية لمتابعة الموضوع 
للوقوف على آخر المستجدات في هذا الخصوص، 
حيث أعلنت أيض��ًا هيئة الدواء والغذاء األمريكية 
ع��ن احتواء نس��بة ف��وق المعدل المس��موح به 
 N-Nitrosodimethylamine عالمي��ًا من م��ادة
NDMA ، ف��ي بعض الش��حنات من مس��تحضر 
ميتفورمين والتي قد تؤدي لإلصابة بالسرطان.
وأضاف فخرو »أفادت بعض الدراس��ات أن بعض 
الشحنات من مستحضر ميتفورمين تحتوي على 
نس��بة ف��وق المعدل المس��موح ب��ه عالميًا من 

NDMA قد تؤدي إلى اإلصابة بالسرطان«.
وأكد أن التوجيهات التي صدرت عن وزارة الصحة 
ونه��را لألش��خاص الذي��ن يس��تخدمون األدوية 
المذكورة عليهم مراجعة الطبيب المختص وأخذ 
الرأي والمش��ورة الطبية الالزمة في حال مواصلة 

أخذ الدواء أو تغييره.
وشدد على حرص الجمعية على صحة المواطنين، 
مؤك��دًا أن الجمعية تلقت اتصاالت لالستفس��ار 
عن مستحضر ميتفورمين وغيره حيث تم تقديم 
النص��ح واإلرش��اد له��م وتوجيهه��م لمراجع��ة 

طبيبهم المختص ألخذ المشورة الطبية.
وذكر أن اإلحصائيات الصادرة عن سجل السرطان 
الوطني في البحرين تش��ير بأنه قد تم تس��جيل 
399 حالة جديدة بين النس��اء و120 حالة جديدة 
بين الرجال في العام 2016. أما بالنس��بة لعدد 
اإلصاب��ات بين األطفال أش��ارت اإلحصائيات عن 
تس��جيل 14 حالة جديدة بي��ن األوالد و15 حالة 

جديدة بين البنات في نفس العام.
فيما أك��د المواطن صالح أحمد، وقف اس��تخدام 
األدوي��ة بع��د احتوائه��ا عل��ى نس��بة أكثر من 
المس��وح بها بعد تلقيه رس��الة نصي��ة بوقفها 

واستبدالها.
إلى ذلك كشف المدير التنفيذي لصيدليات ناصر 
وأمين س��ر جمعية أصح��اب الصيدليات،د.عادل 
خل��ف أن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن الصحية 
تق��وم بالتفتيش الدوري على الصيدليات للتاكد 

من سالمة كافة األدوية.
وأكد أنه تم جمع كافة األدوية التي تحتوي على 
 »NDMA« نسب أعلى من المسوح بها من مادة
وإزالتها من األرفف، مش��يرًا إلى إن المش��كلة ال 
 »NDMA« تعتبر في الدواء نفس��ه بل في مادة
ونس��بتها ويمكن أن يتم اس��تبدالها بش��ركات 

أخرى آمنة.
وأكد أن الصيدليات واجهت بعض الخس��ائر بعد 
سحب األدوية المسرطنة، لكنه أوضح أن مصلحة 
المستهلك والمواطن والمقيم في المقام األول، 
مبينًا أنه في العادة يتم إخطار الصيدليات بإزالة 
جميع األدوية وتجميعها وفي بعض األحيان يتم 

إعادتها إلى الوكيل.
يذكر أن الهيئة العامة للدواء والغذاء بالمملكة 
العربي��ة الس��عودية أعلن��ت مؤخرًا، عن س��حب 
مستحضرات »GLUCARE XR« من إنتاج شركة 
الجزي��رة للصناعات الدوائية وذلك بعد الكش��ف 
عن وج��ود خلل في جودة بعض المس��تحضرات 

.Metformin المحتوية على المادة الفعالية
تل��ك  تل��وث  ف��ي  الج��ودة  مش��كلة  وتمثل��ت 
المستحضرات بالشوائب الكيميائية التي تعرف 
 )NDMA) N-nitrosodimethylamine بم��ادة 
وتعتبر هذه الشوائب ضمن المواد التي يحتمل 
أن تكون مسرطنة في حال التعرض لها بكميات 
أكث��ر م��ن الحدود المقبول اس��تهالكها بش��كل 

يومي لفترات طويلة جدًا.
وبعد إجراء عمليات التحق��ق المتبعة والتحاليل 
الالزم��ة من قب��ل الهيئة العامة للغ��ذاء والدواء 
بالس��عودية عل��ى المس��تحضرات الصيدالني��ة 
 )Metformin( المحتوي��ة على الم��ادة الفعال��ة
 )Glucare XR( وعلى ذلك قررت سحب مستحضر

بالتراكيز الموضحة أعاله احترازية.

إعــداد: مــوزة فـريــد

38128228

مرضى سكري: نخشى »الشوائب المسرطنة«.. »نهرا«: 
سحب األدوية المشبوهة 

د.أمل الغانم د. عبدالرحمن فخرو د.مريم الجالهمة

مريم الجالهمة:  إيقاف 23 دواًء بعد تحذيرات دولية

 أمل الغانم: الدفعات 
المستوردة سليمة عدا األخيرة

 فخرو: اتصاالت مستمرة من
الجمهور لالستفسار عن الـ»ميتفورمين«
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 »نهرا« تبرئ »جلوكوفاج« 
من المواد المسرطنة

أيمن شكل

ب��رأت الهيئة الوطني��ة لتنظيم المهن والخدم��ات الصحية »نه��را«، دواء جلوكوفاج من تهمة 
إصابة مس��تخدميه بالسرطان، حيث أكدت على حسابها بموقع إنس��تغرام، أن الدواء بتركيزيه 

500 مغ و 1000 مغ، خاليين من الشوائب المسرطنة.
وأعلنت »نهرا« عن ذلك ضمن قائمة ثالثة إضافية باألدوية اآلمنة لمرض الس��كري والمحتوية 
عل��ى م��ادة الميتفورمين، حيث أك��دت أن دواء جلوكوف��اج 500 مغ و 1000 م��غ، ال يوجد بهما 
ش��وائب مسرطنة )NDMA( أو موجودة بالنسب المس��موح بها، وذلك بناء على تقارير السالمة 

المقدمة من الشركات المصنعة لتلك األدوية.
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اآلراء واألفكار الواردة في هذه المقاالت تعكس آراء 
أصحابها وحدهم.. وال تمثل بالضرورة رأيًا أو موقفًا 

رسميًا لجريدة »الوطن« أو سياستها التحريرية 
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جيل ليبرالي 
مختلف

ماليي��ن الخليجيين ول��دوا خالل العقدين الماضيين، وش��ريحة 
واس��عة منهم بلغت العش��رين عامًا من عمرها اآلن، هؤالء لم 
يعاصروا تحوالت القرن العش��رين، ولم يش��هدوا تراجع اليسار 
وصعود الثيوقراطيين، بل ول��دوا في خضم تراجع الثيوقراطية 
الخليجي��ة، لذلك لم يش��عروا بها كثي��رًا ألنها ب��دأت بالتراجع 
وهم أطفال، واآلن هم في س��ن الش��باب ال يشعرون بأي تأثير 
للجماع��ات الثيوقراطي��ة في مجتمعاتهم، بل يج��دون انفتاحًا 

كبيرًا لم يعشه جيل خليجي من قبل قط. 
عندم��ا قدمت الليبرالي��ة إلى المجتمع��ات الخليجية المحافظة 
جاءت من قبل بعض األس��اتذة العرب، ونتيجة النتشار أدبيات 
اليس��ار بعد ظهور التعليم النظامي، إضاف��ة إلى ابتعاث أعداد 
كبيرة من الش��باب للدراس��ة الجامعية في الخ��ارج. لكن اليوم 
الجي��ل الخليج��ي الجديد ليس بحاجة إل��ى كل ذلك حتى يعتنق 
الليبرالية، ألن فهمه لنمط الحياة يقوم على هذا المفهوم بعد 
أن تش��كل من قبل أس��ر تنبذ الثيوقراطي��ة، أو درس في إحدى 
الم��دارس الخاصة التي تختلف ثقافة الدراس��ة فيها عن ثقافة 

المدارس الحكومية. 
لكن األخطر من هذا كله أن الجيل الخليجي الشاب كّون ثقافته 
ونظرت��ه للمجتمع من خالل م��ا تعّرض له من محتوى ثقافي � 
إعالمي عبر اإلنترنت، وشبكات التواصل االجتماعي التي يمكنه 
اس��تخدامها في أي وقت بحكم امتالكه ألجهزة الهاتف الذكية 
في أي وقت، وهي بالطبع أجهزة ال تخضع لرقابة أسرية أو حتى 

لرقابة من الدولة ومؤسساتها بشكل تقليدي. 
تعّرض هذا الجيل لتش��كيل ثقافة مختلفة تمامًا عن ثقافة أي 
جيل خليجي ظهر منذ بواكير القرن العش��رين، فهو لم يتعرض 
لتجاذب��ات القومية العربية، أو ضغ��وط الثيوقراطية الخليجية، 
ب��ل وجد نفس��ه في مجتمع تخل��ى للتو عن هيمن��ة الجماعات 
األيديولوجي��ة، وانفتح لمرحلة ما بع��د األيديولوجيا تزامنًا مع 
التخل��ي عن نظرية الدولة الريعية الت��ي ميزت الدول الخليجية 

منذ بداية السبعينات وحتى العام 2014. 
لسنا بصدد تقييم ثقافة هذا الجيل، بقدر حاجتنا اليوم لفهمه 
ألنه س��يتمكن من قيادة ال��دول الخليجية بمؤسس��اتها خالل 

فترة لن تتجاوز العشرين عامًا من اليوم.

خلفيات 
اغتيال 

الكاظمي

أس��تاذ العلوم السياس��ية بجامع��ة الكويت ووزي��ر اإلعالم 
الكويتي األسبق الدكتور سعد بن طفلة العجمي نشر أخيرًا 
تغريدة مهمة عبر من خاللها عن خشيته من اغتيال رئيس 
الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وأوضح أن عدة أس��باب 
ترش��ح الكاظمي ليك��ون هدفًا لإلرهابيين أوله��ا أنه »فتح 
عش دبابير الحشد الش��عبي والتنظيمات اإلرهابية التابعة 
له، ولتوجهه العروبي ولسعيه إلى تعزيز العالقات مع دول 
الخليج العربي وقيامه بتش��ديد الرقاب��ة على حدود العراق 

مع إيران«. 
الكاتب والروائي واألكاديمي السابق السعودي تركي الحمد 
علق عل��ى التغريدة بتغري��دة قال فيها »ال أس��تبعد ذلك، 
بل ه��و احتمال كبير، وقد تجاوز الكاظمي كل خطوط إيران 
الحمراء وأذرعتها في العراق.. فإذا كان الهاشمي قد اغتيل 
لنش��اطه الصحفي والبحثي، فكيف برئيس وزراء يريد إفساد 
الطبخ��ة اإليرانية برمتها، وإعادة الع��راق للعراق«، وهو ما 
وافقهم��ا عليه كثي��رون فكتب أحدهم »إن��ه اآلن في عين 
العاصفة ويس��بح ضد التيار الفاسد والنفوذ الذي اكتسبوه 
م��ن التغلغل الصف��وي  اإليراني.. العراق أصبح مس��تنقعًا 
أيدلوجيًا صفويًا صعب الخالص منه ولكن ليس مستحياًل.. 
نس��أل اهلل له العون والس��داد في تجاوز ه��ذه المرحلة من 

أجل عراقنا الحبيب«.
ورغم تشكيك البعض في توجه الكاظمي والقول إنه »تربية 
ماللي إيران« وإنه »لم يكن ليتولى رئاس��ة الحكومة لو لم 
تكن إي��ران راضية بذلك« إال أن أغلب من علق على تغريدة 
بن طفلة رأى أن الكاظمي صادق في توجهه ومس��عاه وأنه 
يمك��ن أن ينجح لو أنه تمكن من حك��م العراق بقبضة من 

حديد.. »حيث العراق بحاجة إلى مثل هذه القبضة«. 
مؤش��رات كثيرة تدفع إل��ى القول بأن الكاظمي س��يواصل 
مس��عاه ولن يتراجع مهما حصل وأنه سيدخل في مواجهة 
مباش��رة مع النظ��ام اإليراني الذي يعتب��ر أن له في العراق 
حقًا يف��وق حق العراقيين. وهذا يعن��ي أن احتمالية اغتيال 
الكاظم��ي واردة ف��ي كل حين، فالنظ��ام اإليراني يقبل من 

اآلخرين كل شيء باستثناء التعرض لمصالحه و»حقوقه«.

 صناديق التقاعد.. 
الخيارات الصعبة وتحسين األداء

»ال يمك��ن تحقيق اس��تدامة صناديق التقاعد 
حتى عام 2086 من دون اتخاذ إجراءات وتدابير 
إضافي��ة«.. به��ذه الكلمات لخص��ت الرئيس 
التنفيذي للهيئة العامة للتأمين االجتماعي، 
إيم��ان المرباطي، وضع الصناديق التقاعد في 
الندوة التي أقامها مركز »دراس��ات« األسبوع 
الماضي، محذرة أنه إذا تم استنزاف كل أموال 
الصنادي��ق وأصولها فلن تكون هناك إمكانية 

حتى لسداد المعاشات.
لم يكن هذا التحذير األول من نوعه، بل سبقه 
مجموعة م��ن التحذيرات أك��دت على ضرورة 
اتخ��اذ ق��رارات جذري��ة، وربما تك��ون صعبة 
أحيان��ًا، حفاظًا على اس��تدامة هذه الصناديق 
وتعزي��ز قدرته��ا عل��ى الوف��اء بالتزاماته��ا 
تج��اه المش��تركين واألجيال القادم��ة، وكان 
آخرها الدراس��ة الش��املة التي وضعها الخبير 
االكتواري عام 2018، محذرًا فيها من استنزاف 
الصندوق العام في 2024 وفي الخاص 2033.

وبالعودة إلى تقري��ر الخبير االكتواري الصادر 
ع��ام 2015 نج��د أن��ه ح��دد ث��الث مراح��ل 
للصنادي��ق، األول��ى فيما يخ��ص المصروفات 

م��ع االش��تراكات متوقعًا أن يت��م تجاوز هذه 
الفت��رة ع��ام 2016، أما الثانية التي ش��ملت 
ضم االستثمارات مع االشتراكات فقد توقع أن 
يستمر الصندوق العام حتى 2019 والصندوق 
الخ��اص حت��ى 2022، أم��ا المرحل��ة الثالث��ة 
المتعلقة باستنزاف الصناديق بالكامل فأشار 
إلى أن ذلك س��يتحقق في 2028 وفي القطاع 

الخاص 2034.
وتش��عباتها  األرق��ام  إره��اق  ع��ن  وبعي��دًا 
عش��رات  فيه��ا  يكم��ن  الت��ي  وتفاصيله��ا، 
الش��ياطين، وال تس��اهم إال بمزيد من الحيرة 
لجمه��ور المواطنين، فأصبح ال بد من التحرك 
وبخطوات مدروس��ة ومحس��وبة نح��و العمل 
وبس��رعة عل��ى الحف��اظ على اس��تدامة هذه 
الصنادي��ق وحفظ حق��وق المس��اهمين بها، 
وضم��ن خطة عم��ل وطنية تس��اهم فيها كل 
القطاعات ذات العالقة، لتحديد أوجه القصور 
وتعديل المسار وبما يتوافق مع رؤية المملكة 
في الحفاظ على مكتسبات المواطن وال يمس 

حقوقه األساسية.  
خيارات قد تكون صعبة ولكنها ضرورية، البد 

لها أن تتزامن مع دع��وة جاللة الملك حفظه 
اهلل في افتت��اح دور االنعقاد األول من الفصل 
التش��ريعي الخام��س بضرورة تنوي��ع مصادر 
دخل الصنادي��ق التقاعدي��ة وتطوير مجاالت 
االس��تثمار فيها والعمل على مراجعة شاملة 
للسياسيات وصواًل لتحسين الخدمات المقدمة 

للمتقاعدين واستمرارية عمل الصناديق.

* إضاءة..
»ندعو أعضاء الس��لطة التش��ريعية إلى دعم 
وم��ن  الضروري��ة،  واإلج��راءات  اإلصالح��ات 
بي��ن أهمها ما تعل��ق باس��تدامة الصناديق 
التقاعدي��ة لضم��ان قدرته��ا عل��ى اإليف��اء 
بالتزاماتها تج��اه األجيال القادمة. كما ندعو 
الحكوم��ة أن تضع ضم��ن أولوياتها الخطط 
الالزم��ة لتطوير مج��االت االس��تثمار وتنويع 
مص��ادر دخ��ل الصناديق التأمينية لتحس��ين 
الخدمات المقدمة للمتقاعدين«. »من كلمة 
جاللة الملك في افتتاح دور االنعقاد األول من 
الفصل التشريعي الخامس، ديسمبر 2018«.

تقرير الخارجية البريطانية.. أغاظهم!

التقري��ر البريطان��ي الس��نوي الص��ادر م��ن وزارة الخارجية وش��ؤون 
الكومنول��ث حول حق��وق اإلنس��ان والديمقراطية ع��ن العام 2019، 
أثنى وبش��كل كبير على س��جل البحرين اإليجابي في الحريات وحقوق 
اإلنس��ان، ليؤكد أن مملكتنا الغالية تس��ير بقوة وثب��ات في احترام 
وتقدير اإلنسان، ومنحه حقوقه وحرياته دون تضييق، طالما ال تجلب 

الشر للبالد والعباد. 
هذا التقدير البريطاني يضاف إلى سلس��لة طويلة من النجاح والتميز 
الذي تحققه مملكتنا في س��جلها الحافل في دعم الحريات والحقوق، 
ومن الجمي��ل أن يتزامن صدور هذا التقرير مع قرب مناس��بة هامة، 
هي اليوم العالمي لمكافحة االتجار باألشخاص في 30 يوليو، وللعلم 
ف��إن تقري��ر وزارة الخارجية البريطانية أثنى أيض��ًا على إنجاز مملكة 
البحرين في مكافحة االتجار بالبش��ر، التي حققت الفئة األولى وذلك 
في تقرير وزارة الخارجية األمريكية المتعلق بتصنيف الدول في مجال 
مكافحة االتجار باألش��خاص، لتكون المملكة بذل��ك الدولة الوحيدة 
في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا التي تتبوأ هذه المرتبة. 

ه��ذا التقرير أغاظ أعداء النجاح، م��ن الذين ال يريدون للبحرين حصد 
مث��ل هذه اإلنجازات، خاصة في مجال��ي الحقوق والحريات، ألن هؤالء 
»متخصصين« في الك��ذب والتدليس واالفتراء على بالدنا في هذين 

المجالين تحديدًا، وتفوق البحرين فيهما يكش��ف زيف ادعاءاتهم، بل 
ويؤلمهم لحد الوجع، خاصة وأنهم وفي الفترة األخيرة بالذات نظموا 
حمالت موجه��ة لضرب الحق��وق والحريات في البحري��ن، »واحتلوا« 
وس��ائل التواصل االجتماعي قبيل صدور التقرير البريطاني، ووضعوا 
وس��ومًا »هاش تاغ« ضد البحرين، مس��تعينين بذل��ك ب�»دكاكين« 
الحري��ات والحقوق الموجودة في الغرب ومنها ف��ي إنجلترا، كل ذلك 
م��ن أجل الضغ��ط على البحرين واس��تمالة الدول الكب��رى لتصديق 
أباطيلهم، ولكنهم لم يجدوا ما يتمنون، وألجمتهم بريطانيا نفسها 
بإصداره��ا التقرير المذكور، لتضربهم في مقت��ل، فُبعثرت أوراقهم 

ومخططاتهم الشريرة ضد البحرين.
إن مملكة البحرين رسمت استراتيجيتها لما يتعلق باحترام الحريات 
والحق��وق، وف��ق نه��ج واض��ح، قائم على أس��اس متي��ن متمثل في 
المش��روع اإلصالحي لجالل��ة الملك المفدى، الذي أصب��ح اليوم نهجًا 
ش��اماًل، لوطن متطور دائمًا، ال يكتفي بما حقق��ه بل يطمح للمزيد 
م��ن اإلنج��ازات، ومملكتنا الغالي��ة مؤمنة بالنقد اله��ادف، واختالف 
وجهات النظر التي نتطلع من خاللها لتحقيق األفضل لبالدنا، وليس 
استغالل الديمقراطية للضرب في وحدتنا ونسيجنا الوطني، فهذا ما 

ال يقبله أي مواطن شريف.

هيفاء عدوان

@Haifadwanhaifa. juma@gmail .com

نقطة ضوء

علي شاهين الجزاف @alshaheen7661ashaheen7661@gmail .com
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أخيرًا .. »لقاح« ضد »كورونا«

أه��م األخبار المتداولة ي��وم أمس كان إعالن جامعة »أوكس��فورد« 
البريطانية بش��أن لقاحها المحتمل ال��ذي تعمل عليه، ليكون لقاحًا 

مضادًا لفيروس كورونا )كوفيد 19( المستجد. 
هذا اللقاح أعلن عنه في الس��ابق، وقيل إنه سيتم إخضاعه للتجربة 
للتأكد من فعاليته، وقدرته على حماية المتحصل عليه من اإلصابة 
بالفي��روس س��ريع االنتش��ار، وحينه��ا كان هن��اك تصري��ح في أحد 
المؤتم��رات الصحفية لوكيل وزارة الصح��ة الدكتور وليد المانع عن 

نية مملكة البحرين شراء اللقاح وحجز كميات منه في حال نجاحه. 
إعالن الجامعة البريطانية العريقة بش��أن هذا اللقاح باألمس أش��ار 
للنتائ��ج الجي��دة لهذا اللقاح م��ن خالل رد الفعل ل��دى المتطوعين 
»األصحاء« الذين تعاطوه في أبري��ل الماضي، حيث أظهرت النتائج 
مس��تويات سالمة مقبولة، وأن الجرعة الثانية من اللقاح أظهرت رد 
فعل مناع��ي للمتطوعين، كون هذا اللقاح يحفز الجس��م على إنتاج 

أجسام مضادة وخاليا تائية تحمي من اإلصابة بالفيروس.  
قد يكون هذا أهم خبر تنتظره البش��رية منذ ش��هور، إذ مع االنتشار 
الرهي��ب لفيروس »كورونا«، وبلوغ��ه كل دول العالم وحصده ألرواح 
بش��ر كثيري��ن، كان لزامًا أن يط��وع العلم كل طاقات��ه حول العالم 
إليجاد الع��الج أو إيجاد مصل وقائي، إذ اس��تمرار الوضع على ما هو 
عليه ف��ي عدم قدرة العال��م على التصدي لفي��روس ال يرى بالعين 

المجردة، هو اس��تمرار لوضع خطير له تداعياته المخيفة على أرواح 
الناس أواًل، وعلى اقتصاديات الدول ثانيًا، وعلى كل ما يرتبط بهذه 

األمور من أضرار على األعمال والمهن والمعيشة واألموال. 
ل��و رصدنا م��ا صرفته البحري��ن وحدها م��ن أموال للتص��دي لهذا 
الفي��روس لوجدنا أنن��ا نتحدث ع��ن ماليين عديدة، منه��ا ما وضع 
مباشرة في العمليات الصحية والطبية المرتبطة بإصابات وعالجات 
الفي��روس، ومنها ما وضع في عملية إنق��اذ االقتصاد ودعم األعمال 
ودع��م األفراد من مواطني��ن ومقيمين، وهناك س��يناريوهات قريبة 
ومشابهة اتخذتها العديد من الدول وكلها مرتبطة بصرف ماليين 

ال تتوقف. 
هذا المصل إن أثبت قوته وحمايته للبش��ر، فإنه س��يكون المطلب 
األول لدى الجميع، ألنه سيمثل الدرع الواقية للتصدي لهذا الفيروس، 
وإلعادة الحياة لما كانت عليه س��ابقًا، وهنا نعم الدول ستدفع مبالغ 
ضخم��ة أيض��ًا لكنها على األقل س��تكون مبالغ نظي��ر الحصول على 

»الحل النهائي« لهذه األزمة العالمية. 
نأم��ل أن يكون المصل ال��ذي أنتجته الجامع��ة البريطانية العريقة 
ه��و بداية التخلص من هذا الكابوس، وبداية تحصل البش��رية على 
درع تحميه��ا من »كورون��ا«، وبالتالي من تأثي��رات وتداعيات هذا 

الفيروس.

https://bit.ly/39eB8hf
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تصحيح أوضاع 388 مسكًنا مشترًكا في “الجنوبية”
ــة ــة العمالـ ــألة تخفيـــف كثافـ ــة مسـ ــمو المحافـــظ لمتابعـ ــا مـــن سـ حرصـ

فـــي إطار جهود المحافظـــة الجنوبية في 
تعزيـــز التدابيـــر واإلجـــراءات االحترازية 
لمكافحـــة فيـــروس كورونـــا، وحرصـــا من 
محافظ الجنوبية ســـمو الشيخ خليفة بن 
علي بن خليفة آل خليفة بمتابعة مســـألة 
المناطـــق  فـــي  العمالـــة  كثافـــة  تخفيـــف 
السكنية، قام فريق مشترك من المحافظة 
الجنوبية واإلدارة العامـــة الدفاع المدني 
المحافظـــة الجنوبيـــة  ومديريـــة شـــرطة 
وبلدية المنطقة الجنوبية وهيئة الكهرباء 
والماء، بسلســـلة من الزيـــارات الميدانية؛ 
مـــن  عـــدد  أوضـــاع  أجـــل تصحيـــح  مـــن 
المســـاكن المشـــتركة التي تقطنها العمالة 
الوافـــدة، حيـــث تـــم حصـــر 691 مســـكنا 
جماعيـــا مشـــتركا، فيمـــا تـــم إخطـــار 388 
أوضاعهـــم،  لتصحيـــح  مشـــتركا  مســـكنا 
تصحيـــح  طـــور  فـــي  مســـكنا  و215 

أوضاعهـــم، كما تم قطع التيـــار الكهربائي 
لمخالفتهـــم  مشـــتركا  مســـكنا   12 عـــن 
الشـــتراطات السالمة الموضوعة من قبل 

الجهات المختصة.
وقد أشار مدير إدارة الخدمات الهندسية 
الجنوبيـــة  بالمحافظـــة  واالســـتثمار 
خالـــد عبداللطيـــف حاجـــي إلى اســـتمرار 

المحافظة في القيام بالزيارات الميدانية 
المخالفـــة؛  المبانـــي  أوضـــاع  لتصحيـــح 
مناطـــق  فـــي  العمالـــة  كثافـــة  لتخفيـــف 
ســـكنهم، والتأكد من توافـــر معايير األمن 
والســـالمة واتخاذ كافـــة التدابير األمنية 

والوقائية داخل تلك المساكن.
مـــن جهتهم، أشـــاد فريق العمل المشـــترك 

بالـــدور البـــارز الـــذي يقـــوم بـــه محافـــظ 
المحافظة الجنوبية ســـمو الشـــيخ خليفة 
بـــن علي بـــن خليفة آل خليفـــة في اتخاذ 
جميـــع اإلجـــراءات االحترازيـــة، بالتعاون 
والتنســـيق مع مختلـــف األجهـــزة األمنية 
األمـــن  لتعزيـــز  المختصـــة؛  والجهـــات 

والسالمة في أرجاء مناطق المحافظة.

المنامة - وزارة الداخلية

المشير يودع الملحق العسكري لدى السفارة األميركية
ــن الــبــلــديــن ــي ــز عـــاقـــات الــصــداقــة والـــتـــعـــاون ب ــزي ــع دعـــم وت

اســـتقبل القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الركن 
الشـــيخ خليفة بـــن أحمد آل خليفة فـــي القيادة العامة 
 DAVID WALLIN صبـــاح أمـــس، العقيد ديفيد ويـــالن
الملحق العسكري بسفارة الواليات المتحدة األميركية 
لدى مملكة البحرين بمناسبة انتهاء فترة عمله، والذي 
 JOHN GONDOL قانـــدول  العقيـــد جـــون  لـــه  قـــدم 

الملحق العسكري الجديد.
ورحـــب القائـــد العـــام لقـــوة دفـــاع البحريـــن بالملحـــق 
العسكري األميركي الجديد، مثنيا على الجهود الطيبة 
لسلفه متمنيا له كل التوفيق والنجاح في كل ما يسند 
إليـــه من مهـــام جديـــدة، معرًبا عـــن تمنياتـــه بالتوفيق 
والســـداد للملحـــق العســـكري األميركـــي الجديـــد فـــي 
مهـــام عملـــه الجديدة دعما وتعزيـــزا لعالقات الصداقة 

والتعاون القائمة بين البلدين الصديقين.
حضـــر اللقـــاء اللـــواء الركـــن حســـن محمد ســـعد مدير 

ديـــوان القيـــادة العامـــة، واللـــواء الركن بحري يوســـف 
أحمـــد مال هللا مســـاعد رئيـــس هيئـــة األركان لإلمداد 
والتمويـــن، واللواء الركن بحري محمد هاشـــم الســـادة 
مدير التعاون العســـكري، واللواء الركـــن غانم إبراهيم 

للعمليـــات،  األركان  هيئـــة  رئيـــس  مســـاعد  الفضالـــة 
واللواء الركن الشـــيخ ســـلمان بن خالد آل خليفة مدير 
التخطيـــط والتنظيـــم والتقنية، وعدد مـــن كبار ضباط 

قوة دفاع البحرين.

الرفاع - قوة الدفاع

اإلعالم الغربي في زمن كورونا.. رعب.. عنصرية
Û  ،ال أحــد ينكــر مــا لإلعالم من أهمية كبرى في جميع مناحي الحياة وفي كل األوقات

وأن هذا الدور يكتســب أهمية إضافية ويكون أكثر حساســية وتأثيًرا عند األزمات 
والمحــن، كتلــك التــي يعيشــها العالــم أجمــع منــذ شــهور عــدة، وتتمثــل فــي انتشــار 
فيــروس كورونــا المســتجد )كوفيــد 19( فــي أرجــاء المعمــورة بال اســتثناء أو حتى 
رحمــة. هنــا يقــع علــى عاتق اإلعالم مهمة أساســية فــي التوعية الصحيحــة بالوباء، 
والحــد مــن التهويــل مع عــدم التهوين، والتثبــت من المعلومة مــن ذوي االختصاص 
وإرشــادهم  الجمهــور  منهــا وتصحيحــه، وحــث  الخاطــئ  انتشــار  ومنــع  والخبــرة، 
لالستماع وااللتزام بما تصدره الجهات الطبية والرسمية، السيما في ظل ما نشهده 

من تنوع وغزارة في المنصات اإلعالمية.
Û  ولكــن، ولألســف الشــديد، بــدل من أن تكــون هذه الجائحــة دافًعا إلعــالم موحد في

الرؤيــة والهــدف وأكثر إيجابية في الدور والعمل، وجدنا ارتباًكا كبيًرا وتحديًدا في 
اإلعــالم الغربــي الــذي يصــف نفســه - وكنــا نظنه - باألكثــر حيادية ودقة فــي نقل أو 
كتابــة األخبــار وكشــف الحقائق، فــإذا به ومنذ ظهور الجائحــة يتخبط، ويهمل دوره 
في نشر الوعي ويبتعد عن الصفات التي كان يتباهى بها ويجعل من نفسه نموذًجا 

لآلخرين فيها.
Û  يشير بحث لكارين وال جورجينسين، وهي مديرة تطوير البحوث والبيئة في كلية

الصحافــة بجامعــة كارديــف البريطانيــة، إلــى أن الخــوف كان الســمة األبــرز فــي كل 
وســائل اإلعــالم الغربيــة في تقديمها لجائحــة كورونا المســتجد، إذ ذكرت أنه خالل 
شــهر تقريًبــا )مــن 12 مــن يناير وحتى 13 من فبراير 2020( تم نشــر 1066 مقاال عن 
الفيــروس تطغــى عليهــا ســمات الخوف والهلــع والتهويل، في حيــن وصف 50 مقاال 
الفيــروس بالقاتــل، وكانــت أكثر الصور المتداولة هي مدينــة ووهان الصينية، وبهذا 

كانت سبًبا في تفجر التعليقات العنصرية ضد كل ما هو صيني.
Û  ورغم أن التفسير التآمري للوقائع الضخمة واألحداث عميق األثر والتأثير، واإليمان

بنظريــة المؤامــرة تــكاد تكــون صفــة لصيقــة بالعــرب، إال أننــا وجدنا اإلعــالم الغربي 
نفســه يجنــح ويعتمــد علــى هــذه النظريــات عنــد التعاطــي مــع الجائحــة، بــل قرأنــا 
وشــاهدنا كثيــرا مــن األطبــاء في الغــرب، خصوصا فــي أميركا، يتكلمــون عن وجود 

مؤامرة دولية في تلك األزمة الكونية.
Û  بظني أن اإلعالم الغربي افتقد الهدف األساس الذي يعمل من أجله وفي ظله، وهو

ما أثر سلًبا على معالجته لفيروس كورونا الذي ال يزال غامضا في تطوراته ودرجة 
فتكه، فكان هذا اإلعالم بذلك سبًبا في نشر الرعب وإحياء العنصرية بين الشعوب.

Û  فــإذا كان هنــاك رعــب أو هلع أو زيادة في تفشــي العنصرية، فــإن اإلعالم الغربي هو
المسؤول األول عن ذلك.

Û  ومــن حســن الحــظ أن اإلعــالم العربــي قــد فطــن لذلــك بعــد أن تأثــر فتــرة باإلعــالم
الغربي ودخل في متاهة نظرية المؤامرة، لكن المشهد اإلعالمي عاد لدوره ووضعه 
الطبيعي عندما أصبح ناقال عن المصادر الرســمية والجهات المعنية، حتى وإن كان 
هنــاك ســيل مــن التصريحات والمعلومــات المتناقضة التــي تخلق ضبابيــة وارتباًكا، 
لكنها تظل أفضل حاال وأقل خطورة من التورط فيما تورط فيه اإلعالم الغربي من 
أدوار ســلبية خطيــرة كنشــر الرعــب والعنصرية، علــى الرغم مما يتوافــر له من عتاد 

وأسلحة إعالمية ال يمتلكها اإلعالم العربي.

moanes.almardi@albiladpress.com

مؤنس المردي 

تعقيم أكبر عدد ممكن من الشوارع والمحالت
ــة والـــتـــطـــوعـــيـــة ــيـ ــبـ ــطـ ــة والـ ــ ــي ــ ــن ــ ــود األم ــهـ ــجـ ــالـ ــوه بـ ــ ــن ــ ــة” ي ــ ــم ــ ــاص ــ ــع ــ مـــجـــلـــس “ال

أكد محافظ العاصمة الشـــيخ هشام 
بـــن عبدالرحمن آل خليفة، وضيوف 
االفتراضـــي  المحافظـــة  مجلـــس 
االتصـــال  تقنيـــة  عبـــر  أقيـــم  الـــذي 
جهـــودا  للمتطوعيـــن  أن  المرئـــي، 
جليلة فـــي خدمة أهداف المحافظة 
المجتمعية لدورهم المشـــهود خالل 
أزمـــة فيـــروس كورونـــا مـــن خـــالل 
رفـــع مســـتوى الوعي تجـــاه مخاطر 
انتشـــاره، مجســـدين بذلـــك معانـــي 
العطـــاء والخيـــر والمحبـــة لوطنهـــم 

ومجتمعهم.
وأشـــاد رواد المجلـــس االفتراضـــي، 
الذي شارك فيه شوريون ومسؤولون 
ورجـــال  واقتصاديـــون  حكوميـــون 
دين وتجـــار وأكاديميون ولفيف من 

األهالي، بالجهود التي تبذلها الدولة 
الحتـــواء انتشـــار فيـــروس كورونـــا، 
منوهيـــن أن الدولة استشـــعرت منذ 
وقامـــت  الجائحـــة  خطـــر  البدايـــة 
وعـــززت  االســـتباقية،  بإجراءاتهـــا 
والوقائيـــة  االحترازيـــة  التدابيـــر 
لمواجهـــة الجائحـــة، التـــي حظيـــت 
بإشادة وتقدير دولي، ومحل امتنان 
مـــن جميـــع المواطنيـــن والمقيميـــن 
علـــى هـــذه األرض الطيبـــة، منوهين 
بكفاءة الجهـــات األمنيـــة والطواقم 
الطبيـــة البحرينيـــة، وجهـــود جميـــع 
الجهـــات المتعاونـــة لمكافحـــة هـــذا 
الوباء ســـواء من القطـــاع الحكومي 

أو الخاص.
جهـــود  علـــى  الحضـــور،  وأثنـــى 

متطوعـــي محافظـــة العاصمـــة فـــي 
مـــن  للحـــد  متعـــددة  بمهـــام  القيـــام 
انتشار الفيروس من خالل التفتيش 

علـــى صالونـــات ومحـــالت الحالقـــة 
والتجميل الرجالية والنسائية وذلك 
مـــن تضمينهـــا الشـــتراطات  للتأكـــد 

وإجراءات الســـالمة مـــن الفيروس، 
إلـــى جانـــب تعقيـــم بعـــض شـــوارع 
معقمـــة،  مـــواد  بواســـطة  العاصمـــة 

بالتعاون مـــع وزارة الصحة واإلدارة 
العامـــة للدفـــاع المدني. ونـــوه بدور 
المتطوعيـــن اإليجابي ومســـاهمتهم 
بشكل مباشر في تجاوز هذه األزمة 
مـــن خالل العمل بمســـؤولية واألخذ 
باإلرشادات والتعليمات من الجهات 
المبـــادرات  مثمنيـــن  المختصـــة، 
أخيـــًرا،  المحافظـــة  أطلقتهـــا  التـــي 
التـــي عكســـت دورهـــا الريـــادي فـــي 
تنميـــة المجتمع وخدمـــة المواطنين 
والمقيميـــن، إذ أشـــار المحافـــظ إلى 
أن محافظـــة العاصمة ســـتضع خطة 
الجهـــات  مـــع  بالتنســـيق  جديـــدة 
المعنيـــة والمتطوعيـــن لتعقيـــم أكبر 
عـــدد ممكن مـــن الشـــوارع واألماكن 

والمحالت بالعاصمة.

المنامة - محافظة العاصمة

الشيشـــة  محـــالت  أصحـــاب  تحـــدث 
اإللكترونيـــة في البحريـــن لـ “البالد” عن 
اتخـــاذ الجمـــارك في الجانب الســـعودي 
فـــي  تمثلـــت  اإلجـــراءات  مـــن  جملـــة 
تغيير االشـــتراطات الخاصة باســـتقبال 
الشـــحنات التجارية للشيشـــة؛ للحد من 

إرسالها ألسماء وهمية.
وقـــال صاحـــب محـــالت “فيـــب مـــان” 
حسين شـــبيب لـ “البالد” إن اشتراطات 
فـــي  الســـعودية تغيـــرت  إلـــى  الشـــحن 
الفتـــرة األخيـــرة علـــى أن تكـــون جهازا 
واحدا وعلبـــة “كويالت” بعدد 1، ونكهة 
شيشـــة عـــدد 1 إمـــا 60 مـــل أو 30 مـــل 
فقط. وأشار إلى أن السبب وراء تغيير 
االشتراطات هو استغالل بعض التجار 

موضـــوع  والســـعودية  البحريـــن  فـــي 
الشـــحن للمفـــرد وشـــحن كميـــات علـــى 
دفعـــات لتجـــار في الســـعودية بأســـماء 
وهمية، مـــا أدى لتأثر مبيعات المحالت 
في البحرين وانخفاضها بنســـبة 70 % 
حتـــى 80 %. مـــن جانبه، قـــال صاحب 
حســـن   ”OHMS VAPE“ محـــالت 
المتـــروك لـ “البالد” إن الشـــحنات معلقة 

منذ شـــهر، إذ تم إرســـالها في 20 يونيو 
الماضـــي ومازالت الشـــحنة معلقة دون 
إشعارهم فيما إذا كانت قد صودرت أو 

سيفرج عنها الحًقا.
بهـــذه  المحـــالت خســـرت  أن  وأضـــاف 
الفتـــرة، إذ لم تصـــل البضاعة ألصحابها 
وال يمكـــن إرجاعهـــا بعـــد أن تعرضـــت 

لحرارة الطقس.

للحد مــن إرســال الشــحنات التجاريــة ألســماء وهمية
قيود سعودية على الشيشة اإللكترونية القادمة من البحرين

المنامة - محافظة العاصمة

التـــي  خيـــر”  “فينـــا  إطـــار حملـــة  فـــي 
أطلقهـــا ممثـــل جاللـــة الملـــك لألعمال 
اإلنســـانية وشـــؤون الشـــباب مستشار 
األمـــن الوطنـــي رئيـــس مجلـــس أمناء 
المؤسســـة الملكية لألعمال اإلنســـانية 
سمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة، 
توزيـــع  العاصمـــة  محافظـــة  واصلـــت 
السالل الغذائية ضمن مشروع “غذاؤك 
فـــي بيتـــك” الـــذي أطلقتـــه المؤسســـة 
الملكيـــة لألعمـــال اإلنســـانية بالتعاون 
مـــع وزارة الداخليـــة، إذ حضر محافظ 
العاصمة الشـــيخ هشام بن عبدالرحمن 
آل خليفة، وســـفير دولة فلسطين لدى 
مملكـــة البحرين طه عبدالقـــادر عملية 
التوزيـــع التي أقامتها جمعية ســـيدات 
األعمال الهندية ضمن نطاق العاصمة.

وأكـــد المحافظ أن محافظـــة العاصمة 
مختلـــف  مـــع  التنســـيق  تواصـــل 
الجهـــات المتعاونة للعمل على تســـليم 
المســـاعدات الغذائية لألسر المتضررة 
جـــراء فيـــروس كورونـــا، إذ تأتي هذه 
والحملـــة  للمشـــروع  دعمـــا  الجهـــود 
الوطنية، بما يسهم في تعزيز التكاتف 
الشـــراكة  مبـــدأ  وتفعيـــل  المجتمعـــي 

إلـــى جانـــب نشـــر ثقافـــة  المجتمعيـــة 
العطاء اإلنســـاني التي عرف بها شعب 

البحرين.
حضـــر عمليـــة التوزيـــع رئيـــس قســـم 
شـــؤون المجتمع أحمد الربيع، ورئيس 
قسم التخطيط اإلســـتراتيجي وإدارة 
المشـــاريع بمحافظة العاصمة يوســـف 

لوري.

المشــروع يســهم فــي تعزيــز التكاتــف المجتمعــي
“العاصمة” تواصل توزيع السالل الغذائية لألسر المتضررة

زينب العكري
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المنامة - بنا

العـــدوى  مكافحـــة  وحـــدة  تقـــوم 
بالرعايـــة األوليـــة بـــوزارة الصحـــة 
الخطـــط  مـــن  العديـــد  بتنفيـــذ 
الوقائيـــة  والتدابيـــر  االحترازيـــة 
المراكـــز  بجميـــع  دوليـــا  المعتمـــدة 
الصحيـــة وذلـــك فـــي ظـــل الجهود 
الوطنية المبذولة للتصدي لجائحة 

فيروس كورونا )كوفيد 19(.
وحول أهم السياسات واإلجراءات 
المتخـــذة في الوقاية مـــن العدوى 
ومكافحتها بكافة المراكز الصحية 
منســـق  أكـــد  البحريـــن،  بمملكـــة 
مكافحـــة العـــدوى بالرعاية األولية 
طه الدقاق بأن من أهم اإلجراءات 
االحترازية التي يتم التأكيد عليها 
ضمن هذه األمور هو أهمية غســـل 
لمـــدة  والصابـــون  بالمـــاء  اليديـــن 
20 ثانيـــة، وتحقيـــق  ال تقـــل عـــن 
التباعـــد االجتماعـــي، إلـــى جانـــب 
الحـــرص علـــى تغطيـــة الفـــم عنـــد 
السعال أو العطاس، ولبس معدات 
الوقاية الشـــخصية والتدقيق على 
بيئـــة العمل الصحية والتركيز على 
أمـــور النظافة والتطهيـــر والتعقيم 
الصحـــة  وزارة  لـــدى  المعتمـــدة 
الوطنـــي  الفريـــق  عـــن  والصـــادرة 

الطبي لمكافحة فيروس كورونا.
وأشار طه الدقاق إلى أن إجراءات 
التعقيـــم التـــي يتـــم اتباعهـــا تبـــدأ 
مـــن خـــال ضمـــان تنظيـــف جميع 
أرجـــاء ومرافـــق المراكـــز الصحية 
بالمنظفـــات العامة، ويتبعها تطهير 
األرضيـــات واألســـطح بالمطهرات 
المناســـبة، وفي النهاية تتم عملية 
التعقيـــم الشـــاملة للمركـــز الصحي 
إلبـــادة جميـــع أنـــواع الميكروبـــات 
البكتيريـــا  وتشـــمل  الضـــارة 
والفطريـــات والفيروســـات، ومنهـــا 
فيـــروس كورونا، وذلك في ســـبيل 
صحيـــة  العمـــل  بيئـــة  تصبـــح  أن 
قبـــل  مـــن  لاســـتخدام  وآمنـــة 
الجميـــع. وأوضح طـــه الدقاق بأن 

التعقيـــم تتـــم مـــن خـــال  عمليـــة 
والمؤهليـــن  المدربيـــن  المنظفيـــن 
لتنظيـــف وتطهيـــر وتعقيـــم المركز 
باســـتمرار  أرجائـــه  بـــكل  الصحـــي 
الـــدوام  بـــدء  يوميـــا، وذلـــك قبـــل 
وأثنائـــه وبعد انتهاء الـــدوام أيضا 
وبفترات متكررة وبحســـب تقييم 
لذلـــك،  والحاجـــة  العـــدوى  خطـــر 
ويكـــون كل ذلـــك تحـــت إشـــراف 
مكافحـــة  تمريـــض  اختصاصيـــي 
بجميـــع  الموجوديـــن  العـــدوى 
المراكز الصحيـــة، والذين يزودون 
الازمـــة  بالتعليمـــات  المنظفيـــن 
والعمليـــة  العلميـــة  واإلرشـــادات 
أنـــواع  حـــول اســـتخدام مختلـــف 
المنظفـــات والمطهرات والمعقمات 
والتخفيفـــات  بالتركيـــزات 
المطلوبـــة، والتدقيـــق عليهـــم فـــي 
ســـبيل الوصول لبيئة عمل ســـليمة 

خالية من العدوى.
الوقايـــة  معـــدات  توفيـــر  وتـــم 
)الـــرداء  للمنظفيـــن  الشـــخصية 
الواقـــي، القفـــازات، واقـــي الوجه، 
النظارات، غطـــاء األحذية وغطاء 
الـــرأس(؛ مـــن أجل توفيـــر الحماية 
الازمة للمنظفين من خطر انتقال 
العـــدوى وحفاظـــا علـــى صحتهـــم 

وسامتهم.
كما تـــم توفير آالت رش المعقمات 
لجميـــع المراكز الصحيـــة وتدريب 
جانـــب  إلـــى  عليهـــا،  المنظفيـــن 
توفير ســـوائل التنظيف والتطهير 
التنظيـــف  وأقمشـــة  والتعقيـــم 
أدوات  ومختلـــف  والممســـحات 
التنظيـــف الازمـــة، بحيـــث يكـــون 
بشـــكل  الصحيـــة  المراكـــز  تعقيـــم 
ويتـــم  ذاتيـــا،  تعقيمـــا  أســـاس 
االســـتعانة بأفـــراد الدفـــاع المدني 
المراكـــز  مختلـــف  لتعقيـــم  أيضـــا 
الصحيـــة كإجـــراء وقائـــي إضافي 
بشـــكل دوري بحســـب تقييم خطر 

العدوى في تلك المراكز الصحية.

“مكافحة العدوى” تنفذ اإلجراءات 
االحترازية بالمراكز الصحية

المنامة - مركز البحرين لألورام

صـــرح قائد مستشـــفى الملك حمد 
الشـــيخ  اللـــواء طبيـــب  الجامعـــي 
ســـلمان بـــن عطيـــة هللا آل خليفـــة 
بأن مركز البحرين لألورام مســـتمر 
بتقديم خدمـــات عاجية متكاملة 
ورعاية صحية متميزة بالرغم من 
األزمـــة الصحيـــة )جائحـــة كورونا( 
التي يمر بها العالم واحترازات منع 

السفر.
فـــي  المرضـــى  أعـــداد  أن  وأفـــاد 
مركـــز البحريـــن لـــألورام تزايـــدت 
للضعـــف منذ ينايـــر ولغايـــة يونيو 
العـــام الجاري بحيـــث إن العيادات 
الخارجية في المركز استقبلت في 
يناير 1252 حالة، في حين أن هذا 
العـــدد وصـــل إلى حالـــة 2140 في 

يونيو.  
الـــدم  أمـــراض  أن قســـم  وأضـــاف 
وقســـم زرع نقـــي العظـــم والخايا 
بطاقـــة  حاليـــا  يعمـــان  الجذعيـــة 
كاملة، حيث أجريت حتى اآلن 23 

عملية زرع في المركز.
ونـــوه أن قســـم العاج اإلشـــعاعي 
في مركز البحرين لألورام استقبل 
في شهر يونيو 2020، 259 مريضا 
عـــاج  جلســـة   915 لهـــم  أجريـــت 

إشعاعي.
المذكـــورة  اإلحصـــاءات  ان  وأكـــد 
تدل على حـــرص إدارة المركز في 
توفير طاقم طبي مؤهل على أعلى 
مجموعـــة  إلـــى  إضافـــة  مســـتوى، 
واألجهـــزة  المعـــدات  مـــن  كاملـــة 
والمرافـــق الطبيـــة الحديثـــة التـــي 
تلبـــي المعايير الدوليـــة مثل غرف 

احتياجـــات  تلبـــي  التـــي  العـــزل 
المرضـــى الذيـــن يعانـــون انخفاض 
المناعة والمعرضين لخطر العدوى 
الذيـــن  المرضـــى  ذلـــك  فـــي  بمـــا 
يتلقـــون جرعات عاليـــة من العاج 
ظـــل  فـــي  خصوصـــا  الكيميائيـــة 
األزمـــة الصحية العالميـــة المتمثلة 

بجائحة كورونا. 
وأوضـــح أن “الهـــدف مـــن ذلك هو 
توطين العـــاج والخدمات الطبية 
الطبيـــة  الكفـــاءات  خـــال  مـــن 
المتميـــزة فـــي المركـــز، حيـــث إننـــا 
عاجيـــة  خدمـــة  بتوفيـــر  نطمـــح 
متكاملـــة ورعايـــة صحيـــة متميزة 
فـــي مملكـــة البحريـــن تحـــوذ ثقـــة 
المرضـــى وتبعـــث األطمئنـــان فـــي 

نفوسهم”. 
وأكـــد “لـــن ندخـــر جهـــدا مـــن أجل 
مســـتوى  إلـــى  ســـريعا  الوصـــول 
الســـتقطاب  ســـعيا  العالميـــة 
المرضـــى مـــن الخـــارج تماشـــيا مع 
للحكومـــة  االقتصاديـــة  الرؤيـــة 
الرشـــيدة 2030 التي خططت ألن 
تكـــون البحريـــن وجهـــة للســـياحة 

العاجية”.

إجراء 23 عملية زرع خاليا جذعية 
بمركز البحرين لألورام

الشيخ سلمان بن عطية الله

الحزم المالية واالقتصادية لدعم المواطنين والقطاع الخاص 
لمواجهة انعكاسات فيروس كورونا (كوفيد-19)

أكثر من 4.5 مليار دينار بحريني

الحزمة المالية واالقتصادية (أبريل – مايو – يونيو) 

التكفل برواتـــب البحرينييـــن المؤمن عليهم 
في القطاع الخاص

اإلعفاء من دفع الرسوم البلدية 

دفع %50 مـــن رواتب البحرينيين المؤمن 
عليهـــم فـــي المنشـــآت األكثـــر تأثـــرًا في 

القطاع الخاص

إســـناد القطاعات االقتصاديـــة األكثر تأثرًا 
من تداعيات فيـــروس كورونا (كوفيد-19) 

من قبل صندوق العمل (تمكين)

التكفل بدفـــع فواتير الكهربـــاء والماء لكافة 
المشتركين من األفراد والشركات

اإلعفـــاء من دفع إيجـــار األراضي الصناعية 
الحكومية

لكافـــة  والمـــاء  الكهربـــاء  بفواتيـــر  التكفـــل 
المشتركين المواطنين في مسكنهم األول

تخفيض رسوم العمل %50 وإعفاء 
القطاعات األكثر تأثًرا

الحزمة المالية واالقتصادية (يوليو – أغسطس – سبتمبر) 

إعـــادة توجيه جميـــع برامج صنـــدوق العمل 
(تمكين) وتوجيهها لدعم الشركات المتأثرة  

 اإلعفاء من بعض الرسوم لدى هيئة تنظيم 
سوق العمل

تخصيـــص محفظتيـــن األولى لدعم ســـواق 
ســـيارات األجرة والنقل المشترك والباصات 
والحافالت، والثانية لمدربي الســـياقة بمبلغ 
ال يتجاوز 300 دينار شهريًا من قبل صندوق 

العمل (تمكين)

مضاعفة حجم صندوق الســـيولة ليصل إلى 
200 مليون دينار

وقـــف تحصيل اإليجـــارات من المســـتأجرين 
والمنتفعين من المحالت واألراضي المؤجرة 

والمسجلة باسم المجلس األعلى للبيئة

إيقـــاف تحصيـــل اإليجـــارات الشـــهرية مـــن 
المحـــالت  مـــن  والمنتفعيـــن  المســـتأجرين 

التجارية المملوكة لبنك اإلسكان

 إعفاء المســـتأجرين ألمـــالك البلدية 
من اإليجارات الشهرية

دفـــع الرواتب كاملـــة للعامالت فـــي رياض 
األطفـــال و دور الحضانـــة مـــن غيـــر المؤمن 
عليهم في الهيئة العامة للتأمين االجتماعي 

من قبل صندوق العمل (تمكين)

حزمة من القـــرارات من مصرف البحرين 
المركزي لرفـــع قدرة اإلقـــراض للبنوك 
3.7 مليـــار دينـــار لتأجيـــل  بمـــا يعـــادل 
األقساط أو التمويل االضافي للعمالء

للخدمـــات  الشـــهرية  األقســـاط  تأجيـــل 
اإلسكانية المستحقة على المواطنين

مبادرات مستمرة (من أبريل - سبتمبر)

إعفاء الشـــركات الصناعية التي تصدر 
مـــا ال يقل عن %30 من منتجاتها إلى 
األراضـــي  إيجـــار  دفـــع  مـــن  الخـــارج 

الصناعية الحكومية 

إعفاء الشركات العاملة في القطاعات األكثر 
تأثرًا من دفع رســـوم تجديد الســـجل التجاري 
ورســـوم أول ثالثـــة أنشـــطة تابعـــة للســـجل 

التجاري لعام 2020

إعفاء المنشـــآت والمرافق الســـياحية من 
دفع رسوم السياحة

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

للتواصل: 17111483

للمنظمات المريضة... أصابعكم الشيطانية العابثة مقطوعة
تكـــرر دون حياء تدخل بعض المنظمات وأصحاب الظواهر المريضة في 
شؤوننا الداخلية بعد صدور حكم اإلعدام بتاريخ 13 يوليو بحق متهمين 
بحرينيين ارتكبا جريمة القتل العمد مع سبق اإلصرار والترصد ألحد أفراد 
الشرطة، والشروع في قتل آخرين، ورأينا منهم االهتمام إلى أقصى حد 
بتلميع الوجوه الطائفية القبيحة والمليئة ببثور كراهية الوطن، واإلسهام 
فـــي تشـــجيع اإلرهاب والمســـتبدين والمتطرفين، واشـــتغل جناح الكذب 
ومحـــاوالت التشـــويه واالفتـــراء على البحريـــن، وعادوا إلى االســـطوانة 

المشروخة والجزء المتبقي من الفبركة. 
وزارة الخارجيـــة “أعربت عن رفضها التام للبيانـــات والتعليقات الصادرة 
عـــن بعض المنظمات، وأكدت أن المحاكمة بكل مراحلها اســـتوفت جميع 
متطلبـــات تحقيـــق مبـــدأ المحاكمـــة العادلـــة، وتم نظـــر الدعـــوى من قبل 
خمســـة عشـــر قاضيا في عدة محاكم على مدى 6 سنوات تم فيها فحص 
مشروعية األدلة القائمة ضد المحكوم عليهما، ومن ثم ثبوت مسؤوليتهما 
عما أسند إليهما، وأن القواعد القانونية والممارسات المنطبقة في مملكة 
البحريـــن تتفـــق مـــع القانـــون الدولـــي ومبادئ حقـــوق اإلنســـان المعتمدة 

لـــدى األمم المتحـــدة، وأن المحاكـــم الوطنية تقوم بصـــون كل الضمانات 
للمتهمين خالل مراحل المحاكمة كافة”.

الســـلطة القضائية في البحرين معروفة بالنزاهة وترســـيخ حكم وسيادة 
القانون، وقد استغرقت القضية 6 سنوات، تم خاللها صون كل الضمانات 
للمتهميـــن خـــالل كل مراحل المحاكمة، لكن تلـــك المنظمات تكافح بغباء 
لكي ال يدان أي إرهابي يقتل ويخرب ويحرق ويهرب أسلحة ومتفجرات 
ويزرع القنابل في أية محاكمة، بل تريد أن نبعث له برقية شكر وأغطية 
مفارش لينطلق هاربا بحثا عن مشاريع ومواعيد جديدة للقتل واإلرهاب.
إن هتك حرمات الدين في األنفس واألموال واألمن واالستقرار، ال تفعله 
إال نفـــس فاجرة، مشـــبعة بالحقـــد والخيانـــة والبغي والعـــدوان، وجريمة 
القتـــل العمـــد مع ســـبق اإلصـــرار والترصد، مـــن األخطار العظيمـــة التي ال 
يمكـــن بـــأي حال مـــن األحوال التســـاهل بهـــا، وكل المجتمعـــات باختالف 

أديانها تردع من تسول له نفسه االعتداء على الناس وقتلهم.
نقول لتلك المنظمات، أصابعكم الشيطانية العابثة مقطوعة ومغروسة  «

بال حراك.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

ماذا بعد؟
كثيـــًرا ما يســـأل هـــذه األيام، ما الذي ســـتكون عليه الحيـــاة فيما بعد ما 
نأملـــه مـــن القضـــاء أو الســـيطرة على مـــرض كورونا )كوفيـــد 19(، فهل 
سيبقى الناس على ما كانوا عليه، أم أنهم سيتغيرون، وستتغير الحياة، 

وتصبح مختلفة عما كانت عليه في السابق؟
أسئلة تدور في أذهان الكثيرين، فإنه من غير المنطقي أن تعود الحياة 
إلـــى طبيعتهـــا الســـابقة، وإن كانت هـــذه الفرضية محتملة لـــدى البعض 
نوًعـــا ما، مبررين ذلك بأن اإلنســـان ينســـى بطبعـــه، وبالتالي قد ال يلتزم 
بمـــا يجـــب عليه االلتزام بـــه، خصوًصا بعد مرور مـــدة طويلة من الزمن 

على المشكلة.
مـــن ناحية أخرى، هل ســـتقلل الجهات المختلفـــة اهتمامها بالدعوة إلى 
االلتـــزام باالحترازات الصحيـــة الواجب اتباعها بعد أن صدحت منابرها 
عبـــر كل الوســـائل المتاحـــة والممكنـــة بضـــرورة توخي الحـــذر؟ فالدور 
التوعـــوي لـــه تأثيـــره المهم، إلى جانب االشـــتراطات المفروضـــة قانوًنا، 
والناس قد ال يستشـــعرون بقاء الخطر ما لم يجدوا باســـتمرار التوعية 
المالئمة حتى مع غياب الحاجة الملحة لها، ألن السيناريوهات مفتوحة 
علـــى مصراعيهـــا أمـــام هكـــذا ظـــروف، وال أحـــد علـــى دراية بمـــا يخبئه 

المستقبل.
ومن الطبيعي أيًضا أن تلقي الظروف الراهنة ظاللها على نسبة كبيرة من  «

الناس، ليغدوا فيما بعد مختلفين تماما، ملتزمين إلى األبد باالحترازات 
الكفيلة بحمايتهم وحماية أسرهم ومن حولهم، وبما أن القلق قد ال يساور 

الناس لهذا السبب وحسب، بل يطفو على السطح سبب آخر مهم جًدا 
أيًضا أال وهو األمراض النفسية والجسمانية المتوقع تفاقمها من هذه 

الجائحة، لذلك بات من الضرورة بمكان أن تكون الجهات المعنية متأهبة 
تماًما ومحترزة هي األخرى لكل السيناريوهات المحتملة وغير المحتملة 

حيث ال ينفع - مع عدم االستعداد – حينها الندم.

dr.ali.saegh@gmail.com

د. علي الصايغ

كان يـــا ما كان في قديم الزمان وســـالف العصر واألوان، وكأنني أعيش في 
ذاك الزمان الذي كان فيه لحكايات جدتي صيت وشأن، حيث كان.. جزيرة 
جميلة يعيش فيها شاب يدعى أموور، يحمل من اسمه الكثير فهو شخصية 
مرهفـــة عاطفية ويحب اللون األحمر بشـــكل كبير، عـــاش وحيًدا حزيًنا بعد 
وفـــاة والدتـــه، لذلـــك ازداد ارتباطه بالطبيعة حتى بدأ يرســـم على الجدران 
ويســـتخدم اللون األحمر في معظم رسوماته، غالًبا ما يقف متأمالً ما ينتج 
عن تلك الرســـومات من معان، فاكتشـــف بداخله شـــخًصا فناًنـــا، لكن الحزن 
مازال مستمًرا ومنعسًكا على أغلب لوحاته، حينها جاء بمجموعة أوراق من 
الشجر وكتب على كل منها ما يجول بخاطره من أمنيات وأحالم، واحتفظ 

بها في صندوق حاجياته.
مضـــى مـــن الزمـــن عامان.. وأمـــوور على نفـــس الحال، يصحو فـــي الصباح 
فيتوجـــه إلـــى تلـــك األرض المجـــاورة يجلس هنـــا وهناك مســـتمتعا بجمال 
الطبيعـــة والهـــدوء، حتى باغتتـــه اللحظة التي أعلنت عن هبـــات عاتية من 
ريـــاح األفـــكار التـــي اجتاحـــت لحظات الهـــدوء التي يعيشـــها، ليبـــدأ بطرح 
الســـؤال التالي على نفســـه “كيـــف أجعل لحياتـــي معنى؟” وأخذته سلســـلة 

أفكاره في عتاب مع نفسه.
انتابتـــه لحظـــات صمـــت راح معهـــا يتذكـــر أحاديـــث والدتـــه قبـــل موتهـــا 
ونصائحهـــا لـــه بأن يكون ســـيد المحبة أينما وجدت، وصانع الســـعادة كيفما 

حلـــت، فاســـتفاق من تلـــك القيود التـــي منعته من اإلحســـاس الفعلي بقيمة 
حياتـــه وقـــوة مـــا لديه، لكنه ســـرعان ما توجـــه إلى ذاك الصنـــدوق العجيب 
وهو الشـــيء الوحيد الذي تركته والدته له، اســـتخرج تلك األوراق الجميلة 
التـــي انتقاهـــا بعناية من تلـــك المزرعة، وهاج بها مســـرًعا مخاطًبا كل لوحة 
مـــن لوحاته المرســـومة علـــى الجدران: “األمـــر الوحيد الذي يصنع الســـعادة 
هـــو الحـــب، وأنـــا خلقت من أجل الحب وســـأعطي الحب فـــي كل لوحة من 

لوحاتي لتكون رسالة سامية للبشرية من أجل الحب والمحبة”.
حينهـــا انتقل للنظر إلى أوراق األشـــجار التي بيده ورفع عينيه إلى الســـماء 
وفجـــأة تطايرت تلـــك األوراق التي ظل محتفظا بها لســـنوات، معلنا لحظة 
التحـــول للورقـــة األقـــوى التـــى اســـتطاع أن يمســـك بهـــا قبـــل وقوعها على 
األرض، وكانت هي السر الذي ساعده على اكتشاف ذاته وتغيير حياته نحو 
الســـعادة الحقيقيـــة، وراح يترجم تلك األحاســـيس في لوحاتـــه الفنية التي 
بيعـــت فيما بعد فـــي أكبر المعارض الفنية وحصلت على العديد من الجوائز 

وصارت من أكثر اللوحات التي تجذب الهواة والفنانين.
العبرة من تلك القصة في الورقة الحقيقية التي بإمكانها صناعة إنسان،  «

فشخصية أموور ترمز إلى الحب كما هو معناها في اللغة الفرنسية، والقوة 
السحرية كانت في تلك الورقة التي أنقذت أموور من قسوة حياته ليكون إنساًنا 

وهاًجا، يعطي الحب من أجل الحب، لذا عزيزي القارئ، هال عثرت على الورقة 
التي تجعل لحياتك معنى وأثرا؟.

د. حورية الديري

عندما تتطاير األوراق

أرقام تصنع البحرين... الجمعيات 
والتكريم االفتراضي للمتفوقين

لفت نظري خبر إقامة الجمعية األهلية لدعم التعليم والتدريب حفالً افتراضيًا 
للمتفوقين من الذكور واإلناث، في جميع المراحل الدراسية، وبلغ عددهم 72، 
وال يفوتنا أن نبارك لهم وألهاليهم، حيث “احتفاًء بتفوقهم ومشـــاركتهم فرحة 
التفوق وتحفيزهم على مواصلة التفوق سعيًا لتخريج أجيال قادرة على خدمة 
المجتمع”، كما بين رئيس الجمعية حمزة شرف. وهي خطوة تسير في االتجاه 
العـــام لمملكة البحرين بتقديم مختلف الخدمـــات في القطاعات، والتعامل عن 
بعـــد على ضوء اإلجـــراءات االحترازية المتبعة من الجهـــات المختصة، وتأتي 
أهميـــة هذا التكريم كون الجمعية األهلية تأسســـت فـــي 2003م، وهي واحدة 
مـــن المؤسســـات المهتمة بالتعليـــم والتدريب، مع أول جمعيـــة في هذا المجال 
فـــي 1981 وهـــي البحرين للتدريب وتنمية الموارد البشـــرية وإنجاز البحرينية 

)2005(، والعمل الخيري االجتماعي البحرينية “خير” )2006(.
هنـــا، نقف لرصد تأســـيس الجمعيات فـــي البحرين الموثق مـــن األخ د. منصور 
ســـرحان، بتكوين “نـــادي اقبال أوال”، قبل زهاء 107 أعـــوام، )1913(، ثم لحقه 
النـــادي الهندي )1915(، والنادي األدبي، بعد خمســـة أعـــوام، والنادي البريطاني 
فـــي 1935م. فـــي مطلـــع األربعينـــات، تأسســـت جمعيـــة اإلصـــالح، وشـــهدت 
الخمســـينات ظهور أول جمعيتين نســـائيتين، نادي السيدات )1953(، وكنيسة 
ســـانت كرســـتوفر بنفس العـــام، ونهضة فتـــاة البحريـــن )1955(، وصـــدور أول 
قانون ينظم الترخيص للجمعيات والنوادي في نهاية العقد. في 1960 أشهرت 
جمعيـــة رعايـــة الطفل واألمومة، وكنيســـة المار توما البحريـــن، ونادي روتاري 

المنامة في منتصف الستينات.
فترة السبعينات كانت حافلة بإنشاء عدد كبير من الجمعيات التي ال تزال نشطة 
مثـــل: الهالل األحمر البحريني، والمهندســـين البحرينيـــة، واألطباء البحرينية، 
والمحاســـبين البحرينيـــة، والمحاميـــن البحرينيـــة، والبحرين لتنظيـــم ورعاية 
األسرة، والبحرين للفن المعاصر، ومدينة عيسى التعاونية االستهالكية، والحد 
التعاونية االســـتهالكية، ثم زاد عدد مؤسسات المجتمع المدني في الثمانينات 
والتسعينات مع انطالق نشاط الصناديق الخيرية، والتي تحولت إلى جمعيات 
خيرية الحقًا، حيث أشرنا في دليلنا للجمعيات األهلية في مملكة البحرين لعام 
2001م إلـــى وصـــول عدد المؤسســـات االهلية 197 في نهاية عـــام 1996م، ثم 
إلـــى 220 بداية األلفية. الطفرة، ســـجلت بعـــد عقدين عندما بلغ عدد المنظمات 
األهلية المرخصة من وزارة العمل والتنمية االجتماعية 613 جمعية مطلع هذا 

العام 2020م.
فكما بينت التواريخ واألرقام التي صنعت البحرين، بزوغ ونمو مؤسسات المجتمع  «

المدني منذ بداية العقد األول للقرن العشرين، التي تدعم التنمية المستدامة 
الشاملة، نفخر اليوم وبعد أكثر من مئة عام، أن نرى جمعياتنا تواكب التغيرات، 

مثل كورونا، وتتبع التكريم االفتراضي عن بعد لتكريم متفوقي الوطن.

حسين المهدي
hmaalmahdi@gmail.com

أعجبني وأراحني جدا عنوان ومضمون مقال الشاعر الكبير فاروق جويدة 
فـــي جريدة األهرام المصرية، فنحـــن بحاجة لمثل هذه األصوات المحترمة 
التـــي تـــدرك خطـــورة ما يقـــوم به بعـــض الصبيـــة والمأجورين على وســـائل 

التواصل االجتماعي لإلساءة إلى العالقات بين البلدين الشقيقين.
لقد تابعنا خالل الفترة الماضية العديد من الفيديوهات والمنشورات الشاذة 
التـــي مثلت صدمة لنا من قبل أشـــخاص على وســـائل التواصل االجتماعي 

التي نسيء استخدامها بكل أسف.
ال يمكننـــي كمواطنـــة عربية أقدر كل الدول والشـــعوب الشـــقيقة أن أتخيل 
أن ما تقوم به هذه القلة من إساءات هو صدفة، أو أنه يحدث دون ترتيب 
من أطراف بعينها تريد ضرب العالقات التاريخية التي تجمع بين الشعوب 

العربيـــة وبعضهـــا البعض، فمصر والكويـــت - بما فيهما مـــن مثقفين رفيعي 
المســـتوى - ال تقبـــالن مثـــل هذه الممارســـات التي ال تمثل أيا من الشـــعبين 

على اإلطالق.
وفي نفس الوقت لن يسكت المثقفون واإلعالميون الشرفاء عن هذه القلة 

التي يجوز أن نصفها بأنها الزبد الذي يذهب جفاء.
عندما كتب األستاذ فاروق جويدة مقاله تحت هذا العنوان شعرت بالتفاؤل،  «

ألن المثقفين من أمثال هذا الشاعر الكبير أدركوا حجم اإلساءة واستوعبوا 
درجة الخبث التي تكمن خلف هذه الممارسات غير المسؤولة والتي ينخرط 
فيها شباب جاهل يتم التغرير به واستخدامه، وها أنا ذا قد أدليت دلوي في 

هذه المسألة، وأدعو كل مثقف وكل إعالمي شريف إلى التعبير عن رفضه لهذه 
القلة.

B7747 
@hotmail.com

بثينة خليفة قاسم

وسائل الخراب االجتماعي
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الحبس سنتين وغرامة 200 دينار عقوبة التغريدات الطائفية
قــال المحامــي حســن العجــوز إن حريــة الرأي والتعبير مكفولة بموجب المادة )23( من دســتور مملكــة البحرين إّل أن هذه 
الحرية مقيدة بشــرط عدم المســاس بأســس العقيدة اإلســامية ووحدة الشــعب، وبما ل يثير الفرقة أو الطائفية، فجميع 
أفــراد المجتمــع متســاوون ل فــرق بينهــم، إذ تنــص المــادة 22 من دســتور مملكة البحرين علــى أن “حريــة الضمير مطلقة، 
وتكفــل الدولــة حرمــة ُدور العبادة، وحرية القيام بشــعائر األديان والمواكب والجتماعــات الدينية طبقا للعادات المرعية 

في البلد”.

أحـــاط  البحرينـــي  المشـــرع  أن  وأكـــد 
حريـــة الديـــن والفكر والمعتقد بســـياج 
قانوني يضمن حمايتها من االعتداءات 
واالنتهـــاكات، إذ اعتبـــر التحريض على 
بغـــض طائفـــة معينة من الناس بشـــكل 
علني جريمة تصل عقوبتها إلى الحبس 
ســـنتين والغرامة التـــي ال تتجاوز 200 

العقوبتيـــن  هاتيـــن  بإحـــدى  أو  دينـــار 
وفًقا للمـــادة )172( من قانون العقوبات 
الصادر بمرســـوم بقانون رقم )15( لسنة 

 .1976
وتابـــع: أولى المشـــرع الحمايـــة الالزمة 
أكان  ســـواء  بالديـــن  المســـاس  لعـــدم 
مـــن  غيرهـــا  أو  اإلســـالمية  الشـــريعة 

األديان السماوية المعترف بها، إذ جعل 
االعتداء عليها بشكل علني أو التحقير 
بشعائرها جريمة معاقب عليها بالحبس 
لمـــدة ال تتجـــاوز ســـنة أو بالغرامة التي 
ال تتجـــاوز 100 دينـــار بموجـــب المـــادة 

)309( من قانون العقوبات. 
وبيـــن العجوز أن المشـــرع جـــرم جميع 

صـــور المســـاس باألديـــان المعتـــرف بها 
وبمعتقداتها ومقدساتها بموجب المادة 
310 مـــن ذات القانون، فأســـبغ الحماية 

الالزمـــة علـــى الكتـــب المقدســـة ليمنـــع 
المســـاس بها وتحريـــف نصوصها عمًدا 
لتغييـــر معناهـــا أو تعاليمهـــا أو التحقير 
الرمـــوز  علـــى  وأيًضـــا  أحكامهـــا،  مـــن 
واألشـــخاص التي تكون موضع تمجيد 
وتقديـــس لدى أهل الملـــة فمنع إهانتها 
علًنـــا، وكذلـــك منـــع المســـاس بالشـــعائر 
الدينية، إذ اعتبر تقليد الشعائر الدينية 
جريمـــة  منهـــا  الســـخرية  بقصـــد  علًنـــا 
معاقب عليها بالحبـــس لمدة ال تتجاوز 
ســـنة أو بالغرامـــة التـــي ال تتجـــاوز مئة 

دينار.
علـــى  المشـــرع  مـــن  “حرًصـــا  وأكمـــل   

وحدة الشـــعب البحرينـــي وحفاًظا منه 
على الســـلم واألمن ولمنع إثـــارة الفتنة 
فقـــد كفل لألفراد حرية الـــرأي والتعبير 
علـــى أال يتضمـــن ازدراء لطائفة معينة 
أو تحريضـــا علـــى البغـــض والكراهيـــة 
اتجاههـــا علًنـــا، فجـــرم جميـــع األفعـــال 
التي تحرض على ازدراء طائفة معينة 
أو تمـــس بمعتقداتهـــا ســـواًء كان هـــذا 
التحريض والمساس قد ارُتكب بصورة 
علنيـــة عـــن طريـــق الخطـــاب المباشـــر 
للجمهـــور، أو عن طريق إحدى وســـائل 
التواصـــل االجتماعـــي الحديثـــة التـــي 

يسيء البعض استخدامها”.

المحامي حسن العجوز

“المنامة للحقوق”: القضاء البحريني مستقل ويتصف بالحيادية
ــا ــادرهـ ــصـ ــات مــــن مـ ــومـ ــلـ ــعـ ــمـ ــذ الـ ــ ــ ــة ألخ ــ ــي ــ ــدول ــ ــمـــات ال ــنـــظـ ــمـ ــو الـ ــ ــدع ــ ــي ت ــظـ ــلـ الـ

أكد مركز المنامة لحقوق اإلنســان أن محاكم البحرين لها تاريخ عريق ومتميز ومســتقلة بحســب الدســتور وتتصف بالنزاهة والحيادية وتســعى لتحقيق 
العدالة وســيادة القانون وإحقاق الحق، وهي ســلطة رئيســة ضمن 3 ســلطات تســعى إلعاء المصلحة الوطنية العليا، معربا عن اســتغرابه الشــديد من 
تركيــز بعــض المنظمــات علــى قضايــا محــددة تتعلــق باإلرهــاب، بينما تتــداول المحاكم البحرينية بمــا ل يقل عن 100 ألــف دعوى في العــام الواحد وذلك 
بحســب األرقام الرســمية الصادرة من المجلس األعلى ضمن عمله الشــفاف في المؤتمرات الصحفية الســنوية، والتي يتم خالها مناقشــة كل ما يتعلق 

بعملهم.

وقالـــت رئيس مركـــز المنامة لحقوق 
اإلنســـان المحاميـــة دينـــا اللظـــي أن 
المنظمـــات  بعـــض  بيانـــات  تكـــرار 
القضـــاء  وضـــع  حـــول  الدوليـــة 

الحيـــاد  بعـــدم  واتهامـــه  البحرينـــي 
يعـــد تدخـــال غيـــر مبرر في الشـــؤون 
الداخليـــة لمملكـــة البحريـــن دون أن 
تشـــهد ســـير المحاكمـــات التـــي تمـــر 

بمرحلة االســـتئناف والتمييز كما هو 
معمول بـــه في المحاكـــم البحرينية، 
تقبـــل  وال  بشـــفافية  تعمـــل  والتـــي 
بـــأي تأثيـــر مـــن أي جهـــة داخليـــة أو 

خارجية وتســـتمد قوة اســـتقالليتها 
مـــن الدســـتور؛ كـــي يحصـــل القضاء 
الكاملـــة  الســـلطة  علـــى  البحرينـــي 

لتحقيق العدل.

العربيـــة  المنظمـــات  اللظـــي  ودعـــت 
والعالميـــة لمد يد التعـــاون للحصول 
علـــى أي معلومـــات تتعلـــق بحقـــوق 
اإلنســـان فـــي مملكـــة البحريـــن، كمـــا 
أن أبـــواب وزارة الخارجية مفتوحة 
للجميع لالطالع على تجربة البحرين 
المتقدمة في حقوق اإلنســـان، وأخذ 
المعلومات مـــن مصادرها الصحيحة 
وعـــدم االعتمـــاد علـــى مصـــادر غيـــر 

موثوقة لمآرب معينة.

المنامة - مركز المنامة لحقوق اإلنسان
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الجالهمة لـ “^”: إحالة المؤسسات الصحية المخالفة للنيابة
إجـــراءات تجـــــــاه أي مؤسســـات أو مهنييــــــن يزاولـــــــون الخدمـــات التجميليـــــة دون ترخيــــــص

كشــفت الرئيــس التنفيــذي للهيئــة الوطنيــة لتنظيم المهــن والخدمات 
الصحيــة )نهــرا(، مريــم الجاهمة عن اإلجراءات التــي اتخذتها الهيئة 
بالنســبة للمؤسســات والمراكــز الصحيــة الـــ 5، التــي تــم ضبطهــا وهي 

تقدم “الفيلر“ و “البوتكس” من دون تصريح.

فـــي  الجالهمـــة  وأوضحـــت 
تصريحـــات خاصة لــــ “البـــالد“، أن 
خدمـــة  زاوال  اللذيـــن  الطبيبيـــن 
التجميـــل )بوتوكـــس وفيلـــر( فـــي 
صين  مؤسســـتين وهمـــا غيـــر مرخَّ
مـــن الهيئـــة قد أحيـــال إلـــى النيابة 
العامـــة، مردفة أنه بعـــد اتخاذ كل 
اإلجراءات القانونية من مفتشـــي 
الهيئـــة الحاملين لصفـــة الضبطية 
القضائية، فقد أحيلت المؤسستان 
إلى لجنة المســـاءلة بالهيئة والتي 
يرأسها قاضي مسؤول بالهيئة عن 
المخالفات الواردة عن المؤسسات 

الصحية.
وتابعت، أما بالنســـبة للمؤسســـات 
أحيلـــت  فقـــد  المخالفـــة،   3 الــــ 
المؤسســـات إلـــى لجنة المســـاءلة، 
مبينة، أما المهنيون العاملون فيها 

وهـــم مرخصـــون أساســـا ولكنهـــم 
تجاوزوا حدود الترخيص الممنوح 
لهـــم فقد تم تحويلهـــم إلى اللجنة 
اإلجـــراءات  التخـــاذ  التأديبيـــة 

التأديبية الالزمة بحقهم.
المجلـــس  إن  الجالهمـــة  وقالـــت 
األعلـــى للصحة حدد 4 تخصصات 
خدمـــات  مزاولـــة  يمكنهـــا  فقـــط 
الفيلـــر والبوتكـــس وهـــم: جراحـــو 
الجلديـــة،  أطبـــاء  التجميـــل، 
أطبـــاء األنـــف واألذن والحنجـــرة 
وأطبـــاء األســـنان، وفـــي المنطقـــة 
المتعلقـــة بالفم فقط، محذرة كافة 
المؤسســـات والمراكـــز الطبيـــة من 
مخالفـــة األنظمـــة والقوانيـــن ممـــا 
قد يعرض المؤسســـات إلى اتخاذ 
إجراءات مشـــددة حيالها، مطالبة 
هـــذه  مـــن  المســـتفيدين  جميـــع 

الخدمـــات التأكـــد مـــن أن مـــزاول 
المهنـــة مرخـــص من الهيئـــة للقيام 
بمثل هذه اإلجـــراءات، مؤكدة أن 
هذا حق طبيعي لكل مســـتفيد من 

هذه الخدمات.
وأكـــد أن هـــذا يصب فـــي مصلحة 
والذيـــن  والمرضـــى  المتردديـــن 
يتلقـــون خدمـــات طبية فـــي مثل 
هذه المراكز والمؤسســـات لضمان 
حصولهـــم علـــى خدمـــات عالجية 
ومداخـــالت تجميليـــة عـــن طريق 
ومؤهليـــن  مختصيـــن  معالجيـــن 

الخدمـــات،  هـــذه  مثـــل  لتقديـــم 
الهيئـــة  عمـــل  أن  علـــى  مشـــددة 
يصـــب ويهدف علـــى تعزيز جودة 
خـــالل  مـــن  المرضـــى  وســـالمة 
والسياســـات  اإلرشـــادات  وضـــع 
المناســـبة بما يتماشـــى مـــع أفضل 
والمراقبـــة  الدوليـــة  الممارســـات 
المســـتمرة لتطبيقها لضمان جودة 
وسالمة جميع المواد المستخدمة 
فـــي المنشـــآت الطبية فـــي مملكة 

البحرين.
وحذرت الرئيـــس التنفيذي للهيئة 
الوطنية لتنظيم المهن والخدمات 
الهيئـــة  أن  مـــن  )نهـــرا(  الصحيـــة 
ســـتتخذ كل اإلجـــراءات القانونية 
مؤسســـات  أي  تجـــاه  الالزمـــة 
الخدمـــات  يزالـــون  مهنييـــن  أو 
التجميلية من دون موافقة الهيئة 
ومـــن خـــالل فريـــق متخصص من 
المفتشين الذي يعملون على مدار 
الساعة والحاملين لصفة الضبطية 

القضائية.

مريم الجالهمة

الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية )نهرا( تترصد المخالفين
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