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 ôjÉæj  19 ïjQÉàH  ÉgOóY »a zΩÉ`̀jC’G{  äô°ûf
 É≤«∏©J  ôeÉ©dG  óªM  ô«Ø°ùdG  IOÉ©°ùd  ’É≤e  2021
 Gò`̀g)  ¬fGƒæYh  hôîa  »∏Y  Qƒàcó∏d  ∫É≤e  ≈∏Y
 Iô«°ùe  ≈`̀dEG  IQÉ°TEG  ,(ôãq `©àªdG  A»£ÑdG  QÉ°ùªdG

 .á«dÉëdG »é«∏îdG ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée
 ¬d  hô`̀î`̀a  »∏Y  Qƒ`̀à`̀có`̀dG  ¿CG  Ωƒ∏©ªdG  ø`̀eh
 Éª«a  ájhóMh  á«HôY  ájôμa  äÉ≤∏£æeh  äÉ©∏£J
 ≈dEG ±ó¡J ádÉ°SQ πªëj ƒgh .∫ƒ≤j Éª«ah Öàμj
 »àdG  Ωƒ«¨dG  ∞°ûch  á«Hô©dG  á`̀eC’G  ¿CÉ°T  AÓ`̀YEG
.ájô«°üªdG É¡JóMh π«Ñ°S »a áeC’G »Yh ÖéëJ

 »a  ïjQÉàdG  ¢ShQO  ÖYƒà°SG  ¬fCG  »d  hóÑjh
 ,iôÑμdG  á«Hô©dG  IóMƒ∏d  á∏°TÉØdG  ä’hÉëªdG
 ≈dEG  É«YGO  ájô£≤dG  äÉfÉ«μdG  ≈dEG  ¬éJG  ºq `K  øeh
 øª°V  »eƒ≤dG  »`̀Yƒ`̀dG  QÉ``̀WEG  »`̀a  É¡àq `aO  ô««°ùJ
 ,è«∏îdG  ≈dEG  §«ëªdG  øe  ô«ÑμdG  »Hô©dG  ¿É«μdG

.äôcP Éª«a ÉÄ£îe ¿ƒcCG ’ ¿CG ƒLQCGh
 iQCG  Ó`̀a  ô`̀eÉ`̀©`̀dG  óªM  ô«Ø°ùdG  IOÉ`̀©`̀°`̀S  É``̀eCG
 …hó`̀Mƒ`̀dG  ôμØdG  ™`̀e  ±Ó`̀N  ≈∏Y  ¬``fCG  É«°üî°T
 Ö∏≤J É«eÉ°üY É°üî°T ¬«a iQCGh ..É«HôYh É«ª«∏bEG
 Ö°UÉæe ≈dEG ô«Ø°S øe á«°SÉeƒ∏HódG Ö°UÉæªdG »a
 ¬fƒc ≈dEG  ºK »é«∏îdG ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée »a áª¡e
 ¢ù∏éeh  á«ª«∏bE’G  ¿hDƒ°û∏d  »°SÉ«°ùdG  π∏ëªdG
 »∏Y QƒàcódG ∫É≤e ≈∏Y ¬≤«∏©J AÉL óbh .¿hÉ©àdG
 ´ÉaódG  »a ¬JÉ«dhDƒ°ùeh ¬JGôÑN ™bGh øe hôîa
 .É¡KGóMG ¢ûjÉY Éªc ¿hÉ©àdG  ¢ù∏ée Iô«°ùe øY
 AÉL  »Hô©dG  ™«HôdG  IQƒK  äÉÑ«îH  √OÉ¡°ûà°SGh

.¬∏ëe »a
 Éª«a  »∏Y  QƒàcódG  Å£``NCG  ’  ÉfCÉa  »dÉàdÉHh
 Éª«a  ô`̀eÉ`̀©`̀dG  ó`̀ª`̀M  ô«Ø°ùdG  IOÉ`̀©`̀°`̀S  ’h  ,∑QOCG

.Ö«°üj hCG Å£îj …CGôdG ájôM É¡fEG .∑Qóà°SG
 Iô«°ùe  ™``̀bGh  ø`̀e  ∞`̀«`̀°`̀VG  ¿CG  OhCG  »`̀æ`̀μ`̀dh
 »a  á«é«∏îdG  á`̀ª`̀¶`̀fC’G  ¿CG  ..¿hÉ`̀©`̀à`̀dG  ¢ù∏ée
 ¢†©Hh  É¡à«°Uƒ°üN  ø`̀Y  ∫RÉ`̀æ`̀à`̀dG  ≈``̀dEG  á`̀LÉ`̀M
 zájOÉ«°S{  ÉgôÑà©J  »àdG  äGAGô``̀LE’Gh  ø«fGƒ≤dG
 π©a  Éªc  .∑ôà°ûªdG  ¿hÉ©àdG  áë∏°üe  π«Ñ°S  »a

.»HhQhC’G OÉëJ’G
 á°UÉîdG  É¡à∏ªY  øY  ∫hó`̀dG  ∂∏J  âdRÉæJ  ó≤a
 âfƒch  zhQƒ`̀«`̀dG{  »g  ácôà°ûe  á∏ªY  äóªàYGh

.OÉëJ’G ¿hDƒ°T IQGOE’ ÉÑîàæe ÉfÉªdôH
 âëª°Sh  Ohó``̀ë``̀dG  É`̀¡`̀fGó`̀∏`̀H  ø`̀«`̀H  â`̀ë`̀à`̀ah
 äÓ°UGƒªdGh IQÉéàdGh ¢UÉî°TC’G  π≤æJ ájôëH
 ø«eOÉ≤∏d äQó°UCGh .Oƒ«b ¿hO øe äGQÉªãà°S’Gh
 á©Ñ°ùd  Ió``̀MGh  ∫ƒ`̀NO  Iô«°TCÉJ  ºdÉ©dG  ∫hO  ø`̀e

(øéæ°T Iõ«a) É«HhQhCG Gó∏H øjô°ûYh
 ¬`̀æ`̀FGõ`̀N í`̀à`̀a »``````̀HhQhC’G OÉ``̀ë``̀J’G ¿G π``̀H
 É«fÉÑ°SEG  πãe  IQOÉ≤dG  ô«Z  ∫hó`̀dG  iƒà°ùe  ™aôd
 ∫hódG  iƒà°ùe  »a  íÑ°üàd  ¿Éfƒ«dGh  ∫É¨JôÑdGh
 É¡fGõ«e ¢TÉ©fGh É¡fƒjO áédÉ©ªH πØμJ Éªc á«æ¨dG
 »àdG  ∫hódG  ¢†jƒ©J  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  .…OÉ°üàb’G
 Éª«a  (…OÉ°üàb’G  πeÉμàdG)  ´hô°ûe  »a  äôKCÉJ

.É¡æ«H
 ≥Øàj  ºd  ¿hÉ©àdG  ¢ù∏ée  óéf  áfQÉ≤ªdÉHh
 äÉeƒμëdG ¢†©Hh ,IóMƒe á∏ªY ≈∏Y ¿B’G ≈àM
 …QÉéJ πëe íàØH ìÉª°ù∏d ÉæWGƒe Éμjô°T Ö∏£àJ

.…QÉªãà°SG hCG
 ,É¡JÉéàæªd  á«∏ëe  á`̀jÉ`̀ª`̀M  É¡ª¶©e  »``̀ah
 ø«H  ≥jôØJh  QÉªãà°S’Gh  π≤æàdG  »`̀a  ≥`̀FGƒ`̀Yh
 áμ∏ªe  AÉæãà°SÉH  -  »é«∏îdGh  »∏ëªdG  øWGƒªdG
 ∫hó``dG  ¢†©H  »`̀a  Oƒ`̀°`̀ù`̀jh  -  ÉeƒªY  øjôëÑdG
 äÉbÓ©dG  »a  »°üî°ûdG  êGõªdG  ºμëJ  á«é«∏îdG
 Ö©°ûd  ájOÉ°üàb’G  ídÉ°üªdÉH  ô°†j  Éªe  ,á«æ«ÑdG

.è«∏îdG
 »àcQÉ°ûe  ø«M  ôcòJCG  âdR  Éªa  áÑ°SÉæªdÉHh

 á«Hô©dG á©eÉédG äÉYÉªàLG »a
 á°SÉ«°ùdG  OÉ©HE’  äGQGô`̀b  äòîJG  ÉªdÉW  É¡fCG
 IÉfÉ©eh  ájOÉ°üàb’G  ídÉ°üªdG  ≈∏Y  ô«KCÉàdG  øY
 .Ó«Ñ°S ò«Øæà∏d óéJ ºd É¡æμd ..∂dòd É©ÑJ Ö©°ûdG

 ≥∏¨J  ¿OQC’G  ≈`̀∏`̀Y  É`̀jQƒ`̀°`̀S  âÑ°†Z  GPEG  Óãªa
 ¿OQC’Gh  ¿ÉæÑd  ø«H  QƒÑ©dGh  IQÉéàdG  äGQÉ°ùe
 á«HôY ∫hO ¿CÉ°T ¿Éc Gòμgh .á«Hô©dG  IôjõédGh

.Üô¨ªdGh ¥ô°ûªdG »a iôNCG
 ó«Øà°ùJ  ¿hÉ©àdG  ¢ù∏ée  »a  äGOÉ«≤dG  π©dh
 OÉ°üàb’G øY á°SÉ«°ùdG OÉ©HEG »a ¢ShQódG ∂∏J øe

.É¡Hƒ©°T áë∏°üªd »°üî°ûdG êGõªdG øYh
 1969  ΩÉY  »a  ¬fCG  Öjô≤dG  ïjQÉàdG  ÉæKóëj
 áªb  ôªJDƒe  ó≤©d  »Hô©dG  è«∏îdG  äGQÉeG  âYGóJ
 ≥«≤ëàd  ¢ùªîdG  äGQÉeE’Gh ô£bh øjôëÑdG  ø«H
 É«fÉ£jôH øe áë«°üf ≈∏Y AÉæH ,á∏eÉ°ûdG IóMƒdG
 Üôq `°ûJ óbh ,»fÉ£jôÑdG  ÜGóàf’G AÉ¡fEG  áÑ°SÉæªH
 ºcÉM ƒ`̀ª`̀°`̀ù`̀dG Ö`̀MÉ`̀°`̀U IOÉ`̀«`̀≤`̀H ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG ó``̀ah
 áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  ø`̀H  ≈°ù«Y  ï«°ûdG  øjôëÑdG
 óªëe ø«°ùM QƒàcódG »fƒfÉ≤dG QÉ°ûà°ùªdG ¬©eh
 .¿hÉ©àdGh IóMƒdG ìhôH óaƒdG »bÉHh áfQÉëÑdG
 ,á∏eÉc  á«é«∏N  IóMƒd  ´hô°ûªH  óaƒdG  Ωó≤Jh
 á«é«∏îdG  áª≤dG  øe á≤aGƒªdG  ´hô°ûªdG  óéj º∏a
 ¢UÉN  êGõe  äGP  á∏FÉW  äÉ°ûbÉæe  ¬dƒM  äQGOh

 .øjôëÑdG óah Égó©H QOÉZ
 »a  ’ƒ≤©e  øjôëÑdG  ìGô`̀à`̀bG  iƒëa  ¿É`̀ch
 Ée  ¬æe  »JôcGòH  ≥∏Y  Éªeh  ..á«dhódG  •É°ShC’G

:»∏j
 ¢ùdÉée  OÉ``̀ë``̀J’G  ∫hO  »``̀a  CÉ`̀°`̀û`̀æ`̀J  ¿CG  .1
 á«©ªL  OÉëJÓd  ¿ƒ`̀μ`̀J  ¿CGh  áÑîàæe  á«fÉªdôH
 äÉfÉªdôÑdG  AÉ°†YCG  øe  OóY  øe  áfƒμe  á«eƒªY
 âMôàbGh  .OÉëJ’G  ∫hO  »a  ¿Éμ°ùdG  OóY  áÑ°ùæH
 É¡fÉμ°S áÑ°ùæH AÉ°†YCG áà°S É¡d ¿ƒμj ¿CG øjôëÑdG

.AÉ°†YCG 4 á«≤Ñ∏dh
 QÉÑàYÉH øjôëÑdG »a OÉëJ’G ô≤e ¿ƒμj ¿CG .2

.¿Éμ°ùdG OóY
 ™HQCG πc ºμëdG Ió°S è«∏îdG ΩÉμM ∫OÉÑàj ¿CG
 »a  ¬H  ∫ƒª©e  ƒg  Éªd  É¡HÉ°ûe)  äGƒæ°S  â°S  hCG

.(ÉªHQ - …õ«dÉªdG OÉëJ’G
 ó≤a ´hô°ûªdG Oô°S »a ∫É°Sôà°SÓd »YGO ’h
 ¿Éc øjôëÑdG ∞bƒe ¿CG »Øμjh !!íjôdG ™e ÖgP

.Éæ«eCGh Éaô°ûe
 øY â°†îªJ áª≤dG ∂∏J ¿CG ¢ùØædG íjôj Éªeh
 ∂dP  »ah  IóëàªdG  á«Hô©dG  äGQÉeE’G  ádhO  IO’h

.É°†jCG è«∏îdG ∫hód Ö°ùμe
 ∫hCG  øjôëÑdG  ¿CG  ∫ÉÑdG  øY  Ö«¨j  Óa  ó©Hh  
 π`̀ FGhCG  òæe  á«é«∏N  Ió`̀Mƒ`̀d  ÉMGôàbG  ió`̀HG  ø`̀e
 ¬∏dGóÑY ΩƒMôªdG ô°ûf ø«M á«°VÉªdG äÉæ«©HQC’G
 OÉëJG  ≥«≤ëàd  IƒYO øjôëÑdG  IójôL »a óFGõdG

 .»Hô©dG è«∏îdG äGQÉeG ø«H
 »°VÉªdG  ¢`̀ShQO  ¿CG  ∂°T  Óa  ∫ÉM  πc  ≈∏Yh
 ¢ù∏ée  É¡æe  ó«Øà°ùj  ±ƒ`̀°`̀S  É`̀jGƒ`̀æ`̀dG  ¥ó`̀°`̀Uh
 ≥«≤ëàd ¬Jô«°ùe í«ë°üJ »a »é«∏îdG ¿hÉ©àdG
 ’ƒª°T  ôãcCG  IóMƒd  óMGƒdG  è«∏îdG  Ö©°T  ∫ÉeG
 ø«dhC’G  Oƒ¡éd  áªJÉN  π`̀ª`̀LCGh  ’Éée  ™`̀°`̀ShCGh

.≥``aƒªdG ¬∏dGh ..øjôNB’Gh

»`̀dÉ`̀≤`̀ e ∫ƒ````̀M ≥`̀ «`̀ ∏`̀ ë`̀ J
ô````eÉ````©````dGh hô`````î`````a

 :º∏≤H
áfQÉëÑdG óª »≤J

 Iô°†M  ø`̀e  ºjôc  ¬«LƒàH
 øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U
 OÓ`̀Ñ`̀dG  ∂`̀∏`̀e  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y
 áæë°T º«∏°ùJ Ωƒ«dG ºJ ,ióØªdG
 øe á`̀ã`̀dÉ`̀ã`̀dG ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e
 äGOGó````̀eE’Gh á`̀«`̀KÉ`̀ZE’G OGƒ`̀ª`̀ dG
 É«Hô°U  ájQƒ¡ªL  ≈`̀ dEG  á«Ñ£dG

 É¡JóYÉ°ùe  π«Ñ°S  »a  ,á≤jó°üdG
 QÉ`̀°`̀û`̀à`̀fG äÉ``̀«``̀YGó``̀J á`̀¡`̀LGƒ`̀ª`̀d

.(19 ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«a
 äGó`̀YÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG √ò``̀g »``̀JCÉ``̀Jh
 ∂∏ªdG ádÓL ¢UôM øe É kbÓ£fG
 §`̀HGhô`̀dG  õjõ©J  ≈∏Y  ióØªdG
 ¬àdÓL  ΩÉ`̀ª`̀à`̀gGh  ,á`̀«`̀fÉ`̀°`̀ù`̀fE’G

 IóYÉ°ùªdGh  ¿ƒ©dG  ój  ºjó≤àH
.ºdÉ©dG Üƒ©°T ™«ªéd

 ¬``Lh á`̀Ñ`̀°`̀SÉ`̀æ`̀ª`̀dG √ò``̀ ¡``̀ Hh
 óªM  ø`̀H  ô`̀°`̀UÉ`̀f  ï«°ûdG  ƒª°S
 É«Hô°U  á`̀jQƒ`̀¡`̀ª`̀L  ≈```̀dEG  á`̀ª`̀∏`̀c
 á`̀dÉ`̀°`̀SQh ,≥`̀jó`̀°`̀ü`̀dG É`̀¡`̀Ñ`̀©`̀°`̀Th
 ø«∏eÉ©∏d  √ƒ`̀ª`̀°`̀S  ø``̀e  ô`̀jó`̀≤`̀J

 ≈∏Y á``«``eÉ``eC’G ±ƒ`̀Ø`̀°`̀ü`̀dG  »``a
 á¡LGƒªd  º¡eGõàdGh  º¡àYÉé°T

:É¡°üf Gòg ,¢Shô«ØdG Gòg
 ¿CG  »d  Gƒëª°SG  ájGóÑdG  »a
 äÉ«æªàdGh  äÉ«ëàdG  ºμd  π≤fCG
 ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓéd  áÑ«£dG
 ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M

 áØ«∏N  ∫BG  ≈`̀°`̀ù`̀«`̀Y  ø``̀ H  ó``ª``M
 ¬∏dG  ¬¶ØM  ióØªdG  OÓÑdG  ∂∏e
 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ∂dòch  ,√É`̀YQh
 óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG
 óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG
 AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQh ≈∏YC’G
 øY  áHÉ«ædÉHh  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe
 ÖMÉ°Uh  ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓL
 OhCG  »°ùØfh  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 »a  ø«∏eÉ©dG  ™«ªL  »«MCG  ¿CG
 ø«∏eÉ©dGh  á«eÉeC’G  •ƒ£îdG
 ºgOƒ¡éd »fÉ°ùfE’G ∫ÉéªdG »a
 º`̀¡`̀à`̀HÉ`̀é`̀à`̀°`̀SGh á`̀«`̀FÉ`̀æ`̀ã`̀à`̀°`̀S’G

.ÉfhQƒc ¢Shô«a áëFÉéd
 º`̀¡`̀à`̀YÉ`̀é`̀°`̀T »``«``ë``f É``̀ª``̀c
 Ωƒ`̀«`̀dG  .º`̀¡`̀eGõ`̀à`̀ dGh  º¡Ø¨°Th
 áæë°T ådÉK π°Uƒf ¿CG  Éæaô°ûj
 ≈``dEG á`̀«`̀Ñ`̀W äGOGó``````̀eEGh á``̀KÉ``̀ZEG
 ÉæFÉbó°UCG  IóYÉ°ùªd  OGô`̀¨`̀∏`̀H
 äÉLÉ«àM’G  á«Ñ∏J  »a  AGõ`̀YC’G
 .á``̀KQÉ``̀μ``̀dG √ò````g »```a á`̀ª`̀¡`̀ª`̀ dG
 »`̀à`̀dG Oƒ``¡``é``dG √ò``̀¡``̀H ô`̀î`̀à`̀Ø`̀f
 ∂∏ªdG  ádÓL  º«dÉ©J  ø`̀e  ™ÑæJ
 Éfó«dÉ≤Jh  É`̀æ`̀JGOÉ`̀Yh  áªjôμdG
 ÉææjO º«dÉ©àd áaÉ°VE’ÉH á≤jô©dG

.∞«æëdG »eÓ°SE’G
 ¿ƒ````̀eõ````̀à````̀∏````̀e ø```````̀ë```````̀fh
 ÉæFÉbó°UCG  ºYO  »a  QGôªà°S’ÉH
 »YÉªL  πμ°ûH  ÜQÉ`̀ë`̀f  Éªæ«H
 Ωƒ«dGh  ,»ªdÉ©dG  AÉ`̀Hƒ`̀dG  Gò`̀g
 É`̀æ`̀eGõ`̀à`̀ dG ó``̀cDƒ``̀ f ¿CÉ````̀H ô`̀î`̀Ø`̀f
 äÉ`̀bÓ`̀©`̀dGh  »Hô°üdG  Ö©°û∏d
 .Éæjó∏H  ™ªéJ  »`̀à`̀dG  á«FÉæãdG
 ∫Ó`̀N ø`̀e ¬``̀ fCG Ió`̀°`̀û`̀Hh ø```̀eDhCG
 ¿hÉ`̀©`̀à`̀ dGh äÉ``bÓ``©``dG á`̀jƒ`̀≤`̀J
 AÉØ∏ëdGh AÉbó°UC’G ø«H »dhódG
 π°†aCGh  G kOGó©à°SG  ôãcCG  íÑ°üf
 IôaÉ°†àe  Oƒ¡L  ∫òÑd  G kõ«¡éJ
 .áÑ©°üdG  äÉbhC’G  √òg RhÉéàd
 IOÉjõd  Éfó¡Y  ≈∏Y  ¿ƒbÉH  øëf
 IOÉjõd  ™∏£àf  øëfh  ¿hÉ©àdG

.Éæjó∏H ø«H äÉbÓ©dG
 ¿CG  ƒ`````̀LQCG  ΩÉ``à``î``dG  »```̀ah
 »`̀JÉ`̀«`̀æ`̀ª`̀J Ö```̀«```̀WCG Gƒ``∏``Ñ``≤``à``J
 Ωó`̀≤`̀à`̀dG á`̀∏`̀ °`̀UGƒ`̀eh á`̀ë`̀°`̀ü`̀dÉ`̀H

.É«Hô°U Ö©°ûd QÉgOR’Gh
 ¬∏dG áªMQh ºμ«∏Y ΩÓ°ùdGh

.¬JÉcôHh
 ô°UÉf  ï«°ûdG  ƒª°S  Ωó≤Jh
 π`̀ã`̀ª`̀e  á`̀Ø`̀«`̀∏`̀N  ∫BG  ó``̀ª``̀M  ø```̀H
 ∫ÉªYCÓd  ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓL
 ôμ°ûdG  ¢`̀ü`̀dÉ`̀î`̀H  á`̀«`̀fÉ`̀°`̀ù`̀fE’G
 Ö`̀MÉ`̀°`̀U Iô`̀°`̀†`̀ë`̀d ô`̀ jó`̀≤`̀ à`̀ dGh
 ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG
 ≈∏Y ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N
 ºjó≤àH áªjôμdG á«fÉ°ùfE’G ¬ààØd
 ∞∏àîªd  IóYÉ°ùªdGh  ¿ƒ©dG  ój
 »a  É k°Uƒ°üN  ,ºdÉ©dG  Üƒ©°T
 á`̀«`̀FÉ`̀æ`̀ã`̀à`̀°`̀S’G ±hô```¶```dG π``̀X
 ≈∏Y  ,ÉfhQƒc  ¢Shô«a  QÉ°ûàf’
 øe É kbÓ£fG ,»ªdÉ©dG iƒà°ùªdG
 ÉæJGOÉYh  á«æjôëÑdG  Éæàjƒg

.á∏«°UC’G

á``μ∏`ª`e  á``æ``ë``°T  º````«``∏°ùJ  ..∂``∏`ª`dG  á``dÓL  ø``e  äÉ``¡«LƒàH
É``«Hô°U ≈``dEG á``«Ñ£dGh á``«KÉZE’G OGƒ``ªdG ø``e á``ãdÉãdG ø``jôëÑdG

¿ó`̀ jÉ`̀ H Å`̀æ`̀¡`̀j AGQRƒ``````̀ dG ¢`̀ ù`̀ «`̀ FQ ó`̀ ¡`̀ ©`̀ dG »```̀dh
É``̀μ``̀ jô``̀ eC’ É``̀°``̀ù``̀«``̀FQ ¬`̀ Ñ`̀ «`̀ °`̀ ü`̀ æ`̀ J á`̀ Ñ`̀ °`̀ SÉ`̀ æ`̀ ª`̀ H

 ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  å©H
 ¢ù«FQ ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S
 áeÉîa  ≈dEG  áÄæ¡J  á«bôH  ,AGQRƒ`̀ dG  ¢ù∏ée
 ¬Ñ«°üæJ áÑ°SÉæªH ∂dPh ,¿ójÉH ƒL ¢ù«FôdG
 á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G Ió`̀ë`̀à`̀ª`̀dG äÉ`̀ j’ƒ`̀ ∏`̀ d kÉ`̀°`̀ù`̀«`̀FQ
 Qƒaƒe  ¬àeÉîØd  √ƒª°S  kÉ«æªàe  ,á≤jó°üdG
 »a  OGó°ùdGh  ≥«aƒàdGh  IOÉ©°ùdGh  áë°üdG
 »μjôeC’G  Ö©°ûdG  IOÉ«bh ,á«°SÉFôdG  ¬eÉ¡e
 »bôdGh  Ωó≤àdG  øe  ójõªdG  ƒëf  ≥jó°üdG

.QÉgOR’Gh
 »`̀dh  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  Ö`̀MÉ`̀°`̀U  √ƒ``̀fh
 ™ªéj  ÉªH  AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ó¡©dG
 á«îjQÉJ  äÉbÓY  øe  ø«≤jó°üdG  øjó∏ÑdG
 kÉeÉY 120 øe ôãcCG ≈dEG óàªJ á≤«Kh ácGô°Th

 ,ájƒb  ºFÉYOh  áæ«àe  ¢ù°SCG  ≈`̀dEG  óæà°ùJh
 ,ájƒb  ábGó°U  ø`̀e  ø«Ñ©°ûdG  §Hôj  ÉªHh

.∫OÉÑàe ôjó≤Jh
 á∏°UGƒªd  ¬©∏£J  ø`̀Y  √ƒª°S  Üô``̀YCGh
 á«é«JGôà°S’G  äÉbÓ©dG  õjõ©J  ≈∏Y  πª©dG
 IóëàªdG  äÉ`̀j’ƒ`̀dGh  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ø«H
 ,≥«°ùæàdGh  ¿hÉ©àdG  ôjƒ£Jh  ,á«μjôeC’G
 øjó∏Ñ∏d  ácôà°ûªdG  ídÉ°üªdG  Ωó`̀î`̀j  ÉªH

.áaÉc Ió©°UC’G ≈∏Y ø«≤jó°üdG ø«Ñ©°ûdGh
 »dh  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  å©H  Éªc
 áÄæ¡J  á«bôH  AGQRƒdG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ó¡©dG
 áÑ°SÉæªH ¢ùjQÉg ’ÉeÉc Ió«°ùdG ≈dEG á∏KÉªe
 IóëàªdG  äÉj’ƒdG  ¢ù«Fôd  áÑFÉf  É¡Ñ«°üæJ

.á«μjôeC’G.¿ójÉH ƒL | .AGQRƒdG ¢ù«FQ ó¡©dG »dh ƒª°S |
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 ô`̀ª`̀JDƒ`̀ª`̀dG ∫Ó``̀N ≥`̀jô`̀Ø`̀dG AÉ`̀°`̀†`̀YCG ∫É```bh
 »Ñ£dG  »æWƒdG  ≥jôØdG  √ó≤Y  …òdG  »Øë°üdG
 ô¡X  (19-ó«aƒc)  ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d
 á«Ñ£dG  çƒëÑ∏d  ó¡©dG  »`̀dh  õcôe  »a  ¢ùeCG
 øY åjóë∏d …ôμ°ù©dG ≈Ø°ûà°ùªdÉH ÖjQóàdGh
 áμ∏ªe  ¿G  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«a  äGóéà°ùe  ô`̀NBG
 »a  É«ªdÉY  ådÉãdG  õcôªdG  â∏àMG  øjôëÑdG
 100  πc  øe  º«©£àdG  ≈∏Y  ø«∏°UÉëdG  áÑ°ùf

.%8^4 ≠∏ÑJ »àdGh Oôa
 ¢Shô«a  º«©£J  zIQƒ£N{  ≥jôØdG  ≈Øfh
 ¢VGôeC’G  ≈°Vôeh  ø°ùdG  QÉÑc  ≈∏Y  ÉfhQƒc
 º«∏°Sh  ø``̀eBG  í«≤∏àdG  ¿CG  Gó`̀ cDƒ`̀ e  ,á`̀æ`̀eõ`̀ª`̀dG
 ¢``̀VGô``̀eC’G  ≈`̀°`̀Vô`̀eh  ø`̀°`̀ù`̀dG  QÉ`̀Ñ`̀c  áëjô°ûd
 á∏ªëdG  ∫ÓN  øe  √ó°UQ  ºJ  Ée  ƒgh áæeõªdG
 òæe  áμ∏ªªdG  É¡àæ°TO  »àdG  º«©£à∏d  á«æWƒdG
 äÉØYÉ°†e …G ó°UQ ºàj ºd PEG  »°VÉªdG ô¡°ûdG
 »a  ájƒdhC’G  º¡d  âfÉc  Gòd  ,ìÉ≤∏dG  »≤∏J  ó©H

 .¬«∏Y ∫ƒ°üëdG
 ¢Uƒ°üîH ¬`̀æ`̀Y  ¿Ó```̀YE’G  º`̀J  É`̀e  ∫ƒ``̀Mh
 ≥jôØdG  í`̀°`̀VhCG  z∂«àfƒ«H  -Qõ`̀jÉ`̀ a{  º«©£J
 äÉæë°T º«∏°ùJ ádhóL IOÉYEG ºJ ób ¬fCG »Ñ£dG
 ∫ÓN  É¡dƒ°Uh  Qô≤ªdG  øe  ¿Éc  »àdG  º«©£àdG
 ácô°ûdG  ¬`̀H  äOÉ``̀aCG  É`̀e  Ö°ùM  …QÉ`̀é`̀dG  ôjÉæj
 êÉàfE’ÉH  á°UÉîdG  É¡JÉ«∏ªY  ≥`̀ah  á©æ°üªdG
 ôKDƒj  ød  ô«NCÉàdG  Gòg ¿CG  ≈dEG  Éàa’ ,ójQƒàdGh
 ¿ƒ≤∏à«°S  øjòdG  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  ≈∏Y
 -  Qõ`̀jÉ`̀a{  ácô°T  º«©£J  øe  á«fÉãdG  áYôédG
 ó«YGƒªdG  Ö°ùM  á∏Ñ≤ªdG  IôàØdG  »a  z∂«àfƒ«H
.º¡d áHƒ∏£ªdG á«ªμdG ôaGƒJ ≈dEG G kô¶f IQô≤ªdG

 øe âfÉc øjôëÑdG áμ∏ªe ¿CG ≥jôØdG ócCGh
 äÉª«©£àdG  Ö∏£H  âeÉb  »àdG  ∫hó`̀ dG  π``̀FGhCG
 É¡££N  ™`̀e  É k«°TÉªJ  IQƒ`̀cò`̀ª`̀dG  ácô°ûdG  ø`̀e
 G kô`̀ qcò`̀e  ,¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀dG  ™`̀e  πeÉ©à∏d  á«bÉÑà°S’G
 º«©£à∏d  á`̀«`̀fÉ`̀ã`̀dG  á`̀Yô`̀é`̀dG  ò```̀NCG  IQhô`̀ °`̀†`̀H
 øe  Éeƒj  21  ó©H  ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød  OÉ°†ªdG
 ¿CÉH  Égƒæe  ,º«©£àdG  øe  ≈dhC’G  áYôédG  òNCG

 ®ÉØë∏d IQhô°V ¬æμdh …QÉ«àNG ƒg º«©£àdG
.™ªàéªdG áeÓ°Sh áë°U ≈∏Y

 áë°üdG  IQGRh  π`̀«`̀ch  ó``̀cCG  ¬ÑfÉL  ø``eh
 ∫GDƒ`̀°`̀S  ≈∏Y √OQ  »`̀a  ™`̀fÉ`̀ª`̀dG  ó`̀«`̀dh  Qƒ`̀à`̀có`̀dG
 πª©j  »àdG  ô«jÉ©ªdG  ∫ƒM  zè«∏îdG  QÉÑNCG{`d
 ¥ÓZE’Gh íàØdG ádCÉ°ùe »a »æWƒdG ≥jôØdG É¡H
 ô«Z  á£dÉîªdG  áé«àf  äÉ`̀HÉ`̀°`̀UEG  ó`̀°`̀UQ  ó©H
 ¿G  ,á°UÉîdG  äÉ°ù°SDƒªdG  ¢†©ÑH  ádhDƒ°ùªdG
 IóY  ≈∏Y  óªà©J  ¥Ó```ZE’Gh  íàØdG  äGAGô```̀LEG
 á©HÉàªdG  É¡æe  ácôà°ûe  äGõ`̀μ`̀Jô`̀eh  ô«jÉ©e
 ,á`̀«`̀eƒ`̀«`̀dG ä’É``̀ë``̀dG ó``°``UQh AÉ`̀°`̀ü`̀≤`̀à`̀°`̀S’Gh
 »a ájRGôàM’G äGAGôLE’G ≥«Ñ£J ¿CG Éë°Vƒe
 »YÉªàLG  óYÉÑJ  øe  áØ∏àîªdG  á£°ûfC’G  πªY
 ¿hÉ¡àdG  Ωó``Yh  áaÉ¶ædGh  áeÉªμdG  AGó```̀JQGh
 »àdG áª¡ªdG ô«jÉ©ªdG øe á«FÉbƒdG äGAGôLE’ÉH
 ™°VƒdG º««≤J »a »æWƒdG ≥jôØdG É¡«∏Y óªà©j
 íàØdG ádCÉ°ùe »a ¬JÉ«°UƒJ Ωó≤«d »eƒj πμ°ûH

.¥ÓZE’G hCG
 ¿CG  ≈`̀∏`̀Y  √OQ ¥É`̀«`̀°`̀S  »`̀a  ™`̀fÉ`̀ª`̀dG  Oó`̀ °`̀Th
 πeÉc  ΩÉ`̀Y  Qhô`̀e  ó©Hh  »æjôëÑdG  ™ªàéªdG
 äGAGôLE’G ≥«Ñ£àH Ωõ∏e ÉfhQƒc áëFÉL ≈∏Y
 OGôaCG  πμd  ácôà°ûe  á«dhDƒ°ùe  »gh  á«FÉbƒdG
 ≥jô£dG  ƒg  É¡H  ¿hÉ¡àdG  ΩóY  ¿CGh  ™ªàéªdG
 º«©£àdG  ò``̀NCG  ™`̀e  á«©«Ñ£dG  IÉ«ëdG IOƒ©d

.áYÉæªdG ôaƒj …òdG Üƒ∏£ªdG
 IQGRh  π«ch  ™fÉªdG  ó«dh  QƒàcódG  Oó°Th
 …ó°üà∏d »Ñ£dG »æWƒdG ≥jôØdG ƒ°†Y áë°üdG
 QÉà¡à°S’G ΩóY IQhô°V ≈∏Y ÉfhQƒc ¢Shô«Ød
 ájRGôàM’G  äGAGô`̀LE’G  ≥«Ñ£J  »a  ¿hÉ¡àdGh
 á«ª°SôdG  äÉ¡édG  øe  IQOÉ°üdG  äÉª«∏©àdGh
 Ée ≈∏Y á¶aÉëªdGh ¢Shô«ØdG QÉ°ûàfG øe óë∏d
 πeÉ©àdG »a Iõ«ªe äÉjƒà°ùe øe ¬«dEG  Éæ∏°Uh
 QGôªà°SG  ÖÑ°ùH ¬fCG  ≈dEG  G kô«°ûe ,áëFÉédG  ™e
 ÉæfEÉa  á`̀jRGô`̀à`̀M’G äGAGô````̀LE’G  »`̀a  ¿hÉ`̀¡`̀à`̀dG
 OóY »a G kôªà°ùe É kYÉØJQG ó¡°ûf ÉædR Ée ∞°SCÓd

.…QÉédG ôjÉæj ô¡°T ∫ÓN áªFÉ≤dG ä’ÉëdG

 ™«ªédG  ¿CG  ≈∏Y  √ó`̀«`̀cCÉ`̀J  ™`̀fÉ`̀ª`̀dG  Oó``̀Lh
 OGóYCG  »a  ¿É°ü≤ædGh  IOÉjõdG  øY  ¿ƒdhDƒ°ùe
 IOÉ``̀jR …CG  ¿CÉ```̀H  É`̀gƒ`̀æ`̀e  ,á`̀ª`̀FÉ`̀≤`̀ dG  ä’É``̀ë``̀dG
 á≤HÉ°S  π`̀MGô`̀e  ≈``̀dEG  Éfó«©J  ó`̀b  OGó```̀ YC’G  »`̀a
 ¿CÉ``̀Hh ,É``̀fhQƒ``̀c ¢`̀Shô`̀«`̀a ™``e π`̀eÉ`̀©`̀à`̀dG ø``e
 ™e  πeÉ©àdG  ¿CÉ`̀°`̀û`̀H  IòîàªdG  äGQGô``̀≤``̀dG  π`̀c
 Ö°ùM  …QhO  πμ°ûH  É¡à©LGôe  ºàJ  ¢Shô«ØdG
 QGô≤dG  PÉîJG  É¡«∏Y  kAÉæH  ºàjh  ,äGóéà°ùªdG
 øWGƒªdGh  øWƒdG  áë∏°üe  »a  Ö°üj  …ò`̀dG

.º«≤ªdGh
 áÑ°ùf ¿CG ≈dEG áë°üdG IQGRh π«ch QÉ°TCGh
 1  øe  IôàØdG  »a  â©ØJQG  ób  áªFÉ≤dG  ä’ÉëdG
 káfQÉ≤e ,%43 ÜQÉ≤j ÉªH …QÉédG ôjÉæj 18 ≈dEG
 Ée ¿CGh ,2020 ôÑª°ùjO 30 ≈dEG 14 øe IôàØdÉH
 √òg ¢ùØf »a áªFÉ≤dG ä’ÉëdG øe %18 ¬àÑ°ùf
 ≈dEG 0 øe ºgQÉªYCG ìhGôàJ ∫ÉØWC’ »g IôàØdG
 øe  ÖLƒà°ùJ  IOÉjõdG  √òg  ¿CÉH  É kë°Vƒe  ,17
 QòëH  á∏°UGƒªdGh  Oƒ¡édG  áØYÉ°†e  ™«ªédG
 ¿hÉ¡àdG ΩóYh á«dÉëdG á∏MôªdG ∫ÓN ΩGõàdGh

.ΩGõàd’G ΩóY øe áÑJôàªdG QÉKB’G »a G kóHCG
 π°UGƒJ  áë°üdG  IQGRh  ¿CG  ™fÉªdG  ™HÉJh
 ¿hÉ`̀©`̀à`̀dÉ`̀H á`̀Ø`̀ã`̀μ`̀ª`̀dG á`̀«`̀°`̀û`̀«`̀à`̀Ø`̀à`̀dG É`̀¡`̀JÓ`̀ª`̀M
 º`̀YÉ`̀£`̀ª`̀dG  ≈`̀∏`̀Y  á`̀ bÓ`̀©`̀ dG  äGP  äÉ`̀ ¡`̀é`̀ dG  ™``̀e
 á«FÉ°ùædG  π«ªéàdG  äÉ`̀fƒ`̀dÉ`̀°`̀Uh  »gÉ≤ªdGh
 ,á«°VÉjôdG  ä’É`̀°`̀ü`̀dGh  á«dÉLôdG  á`̀bÓ`̀ë`̀dGh
 ájRGôàM’G  äGAGô`̀LE’É`̀H  É¡eGõàdG  øe  ócCÉà∏d
 QÉ°ûàfG  ø`̀e  óë∏d  á«ë°üdG  äÉ`̀WGô`̀à`̀°`̀T’Gh
 PÉîJG  ºà«°S  ¬`̀fCG  ≈`̀dEG  Éàa’  ,ÉfhQƒc  ¢Shô«a
 áYOGôdG  á«fƒfÉ≤dGh  ájQGOE’G  äGAGô`̀LE’G  áaÉc
 hCG  á«YÉæ°üdG  äBÉ°ûæªdG  øe  ø«ØdÉîªdG  ó°V
 ¢Uôë∏d  äBÉ°ûæªdGh  OGô`̀aC’G  É k«YGO  ,ájQÉéàdG
 á``̀jRGô``̀à``̀M’G äGAGô````̀LE’É````̀H ΩGõ```̀à```̀d’G ≈`̀∏`̀Y

.IQOÉ°üdG äÉª«∏©àdGh
 áæé∏dG  ø`̀e  ¬«LƒàH  ¬``̀ fCG  ™`̀fÉ`̀ª`̀dG  ó```̀cCGh
 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  á°SÉFôH  á«≤«°ùæàdG
 ó¡©dG  »dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G

 áeóN  ø«°TóJ  º`̀J  AGQRƒ````̀dG  ¢ù∏ée  ¢`̀ù`̀«`̀FQ
 OÉ°†ªdG  º«©£àdG  AÉ£YE’  á∏≤æàªdG  äGóMƒdG
 øe  ≈```̀dhC’G  ó©J  »`̀à`̀dGh  ,É``fhQƒ``c  ¢Shô«Ød
 ø°ùdG  QÉÑc  øe  ø«ÑZGô∏d  ôaƒJ  å«M  É¡Yƒf
 Ö©°üj  øªe  á°UÉîdG  äÉ`̀LÉ`̀«`̀à`̀M’G  …hPh
 ô«aƒJ ±ó¡H ∂dPh º«©£àdG òNCG π≤æàdG º¡«∏Y
 ,ÉfhQƒc  ¢Shô«a  ó°V  º¡d  á`̀eRÓ`̀dG  ájÉªëdG
 …hPh ø`̀°`̀ù`̀ dG  QÉ``̀Ñ``̀c  ø``̀e ø`̀ «`̀ Ñ`̀ZGô`̀ dG  É``̀«``̀YGO
 ∫ÓN øe º«©£à∏d π«é°ùà∏d áæeõªdG ¢VGôeC’G
healthalert.  »fhôàμdE’G  ™bƒªdG  IQÉjR
 ∂dòch  444  ºbôdÉH  ∫É°üJ’G  hCG  ,gov.bh
 É kæÄª£e ,»YGh ™ªàée ≥«Ñ£J ôÑY π«é°ùàdG
 º«©£àdG  ≈∏Y  ∫ƒ°üëdG  »a  ø«ÑZGôdG  ™«ªL
 ¿ƒμ«°S  º«©£àdG  ¿CÉH  π«é°ùàdÉH  GƒeÉb  øjòdG
 ¿CÉH  Égƒæe  ,≥∏≤∏d  »YGO  ’h  ™«ªé∏d  GôaGƒàe
 øe á«aÉμdG OGóYC’G ô«aƒJ ≈∏Y â°UôM áμ∏ªªdG
 »àdG ∫hódG πFGhCG  øe âfÉc å«M äÉª«©£àdG
 ø«∏é°ùªdG  ™«ªL  ¿CG  GócDƒe  ,äÉMÉ≤∏dG  âÑ∏W
 ºgó«YGƒe  ójóëJ  ≈∏Y  πª©dG  ºà«°S  º«©£à∏d

.»≤ÑàªdG ¿hõîªdG Ö°ùM
 ∫É¨°TE’G OGóYCG »dÉªLEG ™fÉªdG ¢Vô©à°SGh
 ábÉ£dG  ≠∏ÑJ  å«M  ,êÓ©dGh  ∫õ©dG  õcGôe  »a
 5202  êÓ`̀©`̀dGh  ∫õ©dG  õcGôªd  á«HÉ©«à°S’G
 Ée  G kôjô°S  2241  É¡æe  ∫É¨°TE’G  ≠∏Ñj  ,ôjô°S
 É kæ«Ñe  ,á«HÉ©«à°S’G  ábÉ£dG  øe  %43^1  πãªj
 ≥«Ñ£J  º`̀J  »`̀à`̀dG  á`̀ª`̀FÉ`̀≤`̀dG  ä’É``ë``dG  Oó``̀Y  ¿CG
 É¡«∏Y  …QÉ`̀«`̀à`̀N’G  »dõæªdG  »ë°üdG  ∫õ`̀©`̀dG
 ÉeCG  ,¢VGôYC’G  Qƒ¡X  Ωó©d  ä’ÉM  2205  ≠∏H
 áªFÉ≤dG  ä’ÉëdG  »dÉªLEG  øe  ø«aÉ©àªdG  áÑ°ùf
 »a  ,áªFÉ≤dG  ä’ÉëdG  øe  %96^62  â¨∏H  ó≤a
 ä’ÉëdG øe %0^37 äÉ«aƒdG áÑ°ùf â¨∏H ø«M

.áªFÉ≤dG
 ±É`̀æ`̀e Ö`̀«`̀Ñ`̀W Ωó`̀≤`̀ ª`̀ dG ó```̀ cCG ¬`̀Ñ`̀fÉ`̀L ø``̀e
 ájó©ªdG  ¢``̀VGô``̀eC’G  …QÉ`̀°`̀û`̀à`̀°`̀SG  »fÉ£ë≤dG
 ≥`̀jô`̀Ø`̀dG  ƒ`̀°`̀†`̀Yh  …ô`̀μ`̀°`̀ù`̀©`̀dG  ≈Ø°ûà°ùªdÉH
 ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d  »Ñ£dG  »æWƒdG
 á«YÉªL  áYÉæe  AÉæH  »`̀a  º¡°ùj  º«©£àdG  ¿CG
 ,áÄHhC’Gh ¢VGôeC’G QÉ°ûàfG øe π∏≤j »dÉàdÉHh
 ¢VGôeC’ÉH  áHÉ°UE’G  øe  ájÉbƒdG  »a  º¡°ùjh
 áμ∏ªe  ¿CG  ÉØ«°†e  ,É kYƒ«°T  π`̀ bCG  É¡∏©éj  Éªe
 ,º«©£à∏d  á«æWƒdG  á∏ªëdG  â≤∏WCG  øjôëÑdG
 ÉfhQƒc ¢Shô«Ød OÉ°†ªdG º«©£àdG òNC’ ∂dPh
 »àdGh  áμ∏ªªdG  »a  Ióªà©ªdG  äÉMÉ≤∏dG  øª°V
 á∏ªëdG ¿CG ≈dEG G kô«°ûe ,É¡à«fƒeCÉe øe ócCÉàdG ºJ
 ójóëJ  ºàjh  áMÉàe  äÉª«©£àdGh  ,Iôªà°ùe

.»≤ÑàªdG ¿hõîªdG Ö°ùM º«©£àdG ó«YGƒe
 âeÉb »àdG ájôjô°ùdG çÉëHC’G ¿CG í°VhCGh
 …hP hCG ø°ùdG QÉÑμd ìÉ≤∏dG òNC’ øjôëÑdG É¡H

 áeÓ°Sh  á«fƒeCÉe  âàÑKCG  ,áæeõªdG  ¢VGôeC’G
 ìÉ≤∏d IQƒ£N …CG ∑Éæg óLƒJ ’ ¬fCGh ,ìÉ≤∏dG
 áæeõªdG  ¢`̀VGô`̀eC’G  …hPh  ø°ùdG  QÉÑc  ≈∏Y

 .¢Shô«ØdG ó°V áYÉæe º¡ëæe å«M
 ò``̀NCG á`̀Hô`̀é`̀J »`̀fÉ`̀£`̀ë`̀≤`̀dG ¢`̀Vô`̀©`̀à`̀°`̀SGh
 óªM  ∂∏ªdG  ≈Ø°ûà°ùe  »`̀a  ºàJ  »`̀à`̀dG  ìÉ`̀≤`̀∏`̀dG
 »àdG  äGAGô`̀LE’G  áaÉc  ≥Ñ£J  å«M  ,»©eÉédG
 ∫ÓN  øe  ,äÉØYÉ°†e  …CG  çhóM  ΩóY  øª°†J
 á«∏ª©H  Ωƒ≤j  …òdG  ≥jôØ∏d  áã«ãëdG  á©HÉàªdG
 Ióªd ¢`̀UÉ`̀î`̀°`̀TC’G á`̀©`̀HÉ`̀à`̀e º`̀à`̀jh ,º`̀«`̀©`̀£`̀à`̀dG
 á≤«bO  30h  ø«jOÉ©dG  ¢UÉî°TCÓd  á≤«bO  15
 ≥jôØdG  Ωƒ`̀≤`̀j  å«M  ,á«°SÉ°ùM  º¡jód  øªd
 ≈∏Y  ó«cCÉà∏d  áã«ãëdG  á©HÉàªdG  äGƒ`̀£`̀î`̀H
 óMCG  ƒg  zìÉ≤∏dG{  òNCG  ¿CGh  ìÉ≤∏dG  zá«fƒeCÉe{
 øe ¢Shô«Ø∏d …ó°üà∏d äGQÉ«îdGh πÑ°ùdG ºgCG
 ìÉ≤∏dG  É¡fƒμj  »àdG  IOÉ°†ªdG  ΩÉ°ùLC’G  ∫ÓN

.¬JÉØYÉ°†e ≈∏Y Ö∏¨àdGh ¢Shô«ØdG áHQÉëªd
 ø«∏°UÉëdG OóY ¿CG  ≈dEG  »fÉ£ë≤dG  QÉ°TCGh
 »a  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  øe  º«©£àdG  ≈∏Y
 AóH  òæe  143596  ≠∏H  ó`̀b  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 »YƒdG π°†ØH ¬fEG  ≈dEG  G kô«°ûe ,º«©£àdG á«∏ªY
 ó≤a  ∂`̀dò`̀d  IQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀dGh  º«©£àdG  ò``̀NCG  á«ªgCÉH
 É k«dhO  ådÉãdG  õcôªdG  øjôëÑdG  áμ∏ªe  â∏àMG
 100 πc øe º«©£àdG ≈∏Y ø«∏°UÉëdG áÑ°ùf »a
 RÉéfEG  ƒ`̀gh  %8^4  »dGƒM  ≠∏ÑJ  »àdGh  ,Oô`̀a
 ôîah  RGõ`̀à`̀YG  Qó°üe  ó©jh  áμ∏ªª∏d  »ªdÉY
 ádhòÑªdG  á«æWƒdG  Oƒ¡édG  ócDƒj  ÉªH  ™«ªé∏d
 áaÉμd  √ô`̀μ`̀°`̀T  É`̀ keó`̀≤`̀e  ,¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀∏`̀d  …ó°üà∏d
 º«©£àdG  òNCG  ≈∏Y  º¡°UôMh  º¡dÉÑbE’  OGô`̀aC’G
.™«ªédG áeÓ°Sh áë°U ájÉªM ≈∏Y ¢UôëdGh

 ≈∏Y Ö`̀é`̀j ¬````̀fCG  »`̀fÉ`̀£`̀ë`̀≤`̀ dG  ±É```̀°```̀VCGh
 QòëH  á∏°UGƒªdG  º«©£àdG  ≈∏Y  ø«∏°UÉëdG
 kájÉªM  ájRGôàM’G  äGAGô`̀LE’É`̀H  ΩGõàd’G  »a
 ,»©ªàéªdG  §«ëªdGh  º`̀gô`̀°`̀SCGh  º¡°ùØfC’
 »a QGô`̀ª`̀à`̀°`̀S’G  ™ªàéªdG  »`̀a  Oô`̀a  π`̀c  ≈`̀∏`̀Yh
 äÉ¡édG øe IQOÉ°üdG äÉª«∏©àdG áaÉμH ΩGõàd’G
 »YÉªàL’G  óYÉÑàdG  ô«jÉ©e  É¡æeh  á«æ©ªdG

.äÉeÉªμdG AGóJQGh
 á∏«ªL  IQƒàcódG  äOóL  ,iô`̀NCG  á¡L  øe
 ájó©ªdG  ¢```VGô```eC’G  á`̀jQÉ`̀°`̀û`̀à`̀°`̀SG  ¿É`̀ª`̀∏`̀°`̀ù`̀dG
 á«fÉª∏°ùdG  ™ªéªH  á`̀«`̀æ`̀WÉ`̀Ñ`̀dG  ¢```VGô```eC’Gh
 …ó°üà∏d »Ñ£dG »æWƒdG ≥jôØdG ƒ°†Y »Ñ£dG
 IQhô`̀°`̀V ≈`̀∏`̀Y É`̀gó`̀«`̀cCÉ`̀J É``̀fhQƒ``̀c ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀d
 äÉª«∏©àdÉH ΩGõàd’G ∫ÓN øe QòëH á∏°UGƒªdG
 »a  ádhòÑªdG  á«æWƒdG  Oƒ¡édG  ºYód  IQOÉ°üdG
 ßØMh  ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀dG  QÉ°ûàfG  ø`̀e  ó`̀ë`̀dG  π«Ñ°S
 áë°üdG  IQGRh  ¿CG  Ió`̀cDƒ`̀e  ,™«ªédG  áeÓ°S
 ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d  »Ñ£dG  »æWƒdG  ≥jôØdGh

 áëaÉμªd  ÉªgOƒ¡L  »`̀a  ¿hôªà°ùe  É`̀fhQƒ`̀c
.™«ªédG áeÓ°Sh áë°U ßØëj ÉªH ¢Shô«ØdG

 áë°üdG  IQGRh  ¿CG  ≈`̀ dEG  ¿Éª∏°ùdG  âàØdh
 ¢`̀ü`̀ë`̀Ø`̀dG äÓ``̀ª``̀M ∞`̀«`̀ã`̀μ`̀J »```̀a Iô`̀ª`̀à`̀ °`̀ù`̀e
 øe  óë∏d  ≥WÉæªdG  ∞∏àîe  »`̀a  »FGƒ°û©dG
 äGP  ≥WÉæªdG  »a  á°UÉNh  ¢Shô«ØdG  QÉ°ûàfG
 Ωƒ≤J äÓªëdG √òg ¿EG å«M ,á«fÉμ°ùdG áaÉãμdG
 ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒª∏d  äÉ°UƒëØdG  Ö«JôàH
 »a  ºgÉ°ùj  ÉªH  á«æah  á«ÑW  ºbGƒW  ∫ÓN  øe

.™ªàéªdG OGôaCG áeÓ°Sh áë°U ≈∏Y ®ÉØëdG
 ¬LƒJ  Ωó`̀Y  IQhô°†H  ¿Éª∏°ùdG  â`̀gƒ`̀fh
 óLGƒJ  øcÉeC’  áªFÉ≤dG  ä’Éë∏d  ø«£dÉîªdG
 QÉ`̀¶`̀ à`̀ fGh »`̀ FGƒ`̀ °`̀ û`̀©`̀ dG ¢`̀ü`̀ë`̀Ø`̀dG äGó`````̀Mh
 ™ÑàJ  á«dBÉH  ø««æ©ªdG  πÑb  øe  º¡H  ∫É°üJ’G
 »àdG  äÉª«∏©àdÉH  ΩGõ`̀à`̀d’Gh  ø«£dÉîªdG  ô`̀KCG
 iƒà°ùe  õ`̀jõ`̀©`̀J  á`̀∏`̀°`̀UGƒ`̀eh  ,º`̀¡`̀d  ≈£©à°S
 á`̀eRÓ`̀dGh  áHƒ∏£ªdG  á`̀«`̀FÉ`̀bƒ`̀dG  äGAGô`````̀LE’G

.¢Shô«ØdG QÉ°ûàfG ôWÉîe Öæéàd
 ìÉ°üaE’G  IQhô°V  ≈dEG  ¿Éª∏°ùdG  äQÉ°TCGh
 ™ÑàJ  ≥jôØd  áHƒ∏£ªdG  äÉeƒ∏©ªdG  áaÉc  øY
 áªFÉ≤dG  ä’ÉëdG  OóY  áaô©ªd  ø«£dÉîªdG  ôKCG
 É¡«aÉ©Jh  É¡LÓYh  É¡«dEG  ∫ƒ°UƒdG  áYô°Sh
 ßØëj  ÉªH  ¢Shô«ØdG  QÉ°ûàfG  øe  óë∏d  ∂`̀dPh

.™«ªédG áeÓ°Sh áë°U
 á∏°UGƒªdG ™«ªédG ≈∏Y ¿EG ¿Éª∏°ùdG âdÉbh
 ájRGôàM’G  äGAGôLE’G  áaÉμH  ΩGõàd’Gh QòëH
 ,¢Shô«ØdG QÉ°ûàfG øe óë∏d á«FÉbƒdG ô«HGóàdGh
 ÉgQÉ°üàNGh äÉ©ªéàdG øY OÉ©àH’G IQhô°Vh
 §«ëªdGh  ∫õæªdG  »a  Ió`̀MGƒ`̀dG  Iô`̀°`̀SC’G  ≈∏Y

.OhóëªdGh OÉà©ªdG ¥É£ædG »a »YÉªàL’G
 É k°†jCG  º¡ªdG  øe  ¬`̀fCG  ¿Éª∏°ùdG  âaÉ°VCGh
 »YÉªàL’G óYÉÑàdG  ô«jÉ©ªH ΩGõàd’G á∏°UGƒe
 øcÉeC’G πc »a ∫õæªdG êQÉN äÉeÉªμdG ¢ùÑdh
 Iô°SC’G ¥É£f »a äÉeÉªμdG ¢ùÑdh ,äÉbhC’Gh
 º¡jód  ø`̀ª`̀e  É``̀gOGô``̀aCG  á∏HÉ≤e  ó`̀æ`̀Y  Ió``̀MGƒ``̀dG
 ø°ùdG QÉÑc hCG áæeÉc á«ë°U ±hôXh ¢VGôeCG
 ∫Gõ`̀j  ’  ô£îdÉa  ,ô£î∏d  ô`̀ã`̀cCG  ø«°Vô©ªdG
 áeÓ°Sh  áë°üd  Üƒ∏£e  Qò`̀ë`̀dGh  G kOƒ`̀Lƒ`̀e

.™«ªédG
 ¿Éª∏°ùdG â°Vô©à°SG π°üàe ó«©°U ≈∏Yh
 ¢Shô«ØH  áªFÉ≤dG  ä’Éë∏d  »ë°üdG  ™°VƒdG
 áªFÉ≤dG  ä’ÉëdG  OóY  ¿CG  âæ«H  å«M ,ÉfhQƒc
 ä’ÉëdG  â¨∏Hh  ,ádÉM  16  ≠∏H  ájÉæ©dG  âëJ
 38 êÓ©dG »≤∏J »ë°üdG É¡©°Vh Ö∏£àj »àdG
 É¡©°Vh ádÉM 2945 ¿CG  ø«M »a ,áªFÉb ádÉM
 áªFÉ≤dG  ä’Éë∏d  »dÉªLE’G  Oó©dG  øe  ô≤à°ùe
 âaÉ©J ø«M »a ,áªFÉb  ádÉM 2961 ≠∏H  …òdG

.¢Shô«ØdG øe ádÉM 94937

:ø∏©j ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üà∏d »Ñ£dG »æWƒdG ≥jôØdG

 ¿Éμ``°ùdG º``«©£J á``Ñ°ùf »``a É``«ªdÉY å``dÉãdG õ``côªdG π``àëJ ø``jôëÑdG
 É¡æe  »`̀≤`̀ j  ìÉ``̀≤``̀∏``̀dGh  ¢``̀Shô``̀«``̀Ø``̀dG  ø``̀ e  IQƒ``̀ë``̀à``̀e  hCG  Ió``̀ jó``̀ L  á`̀ dÓ`̀ °`̀ S  …CG  ø``̀ e  á`̀ «`̀ dÉ`̀ N  á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀dG

 Ió``̀é``̀à``̀°``̀ù``̀ª``̀dG äÉ`````̀HÉ`````̀°`````̀UE’G Oó``````̀Y IOÉ`````````̀ jR
»``°``VÉ``ª``dG  ô``¡``°``û``dÉ``H  á```fQÉ```≤```e  ٪43  á`̀ Ñ`̀ °`̀ ù`̀ æ`̀ H
 á«fÉãdG áYôédG ádhóL ∫Éªμà°SG ≈∏Y ôKDƒj ød zQõjÉa{ ìÉ≤d áæë°T ôNCÉJ

:»∏Y áªWÉa âÑàc
 ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d  »æWƒdG  ≥jôØdG  ócCG
 ¢Shô«a  …CG  ø`̀e  ÉeÉªJ  á«dÉN  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¿G
 IójóédG ádÓ°ùdÉH äÉHÉ°UEG …CG ó°UQ ºàj ºdh Qƒëàe
 á«∏ªY ¿G Éë°Vƒe z19 ó«aƒc{ ¢Shô«Ød IQƒëàªdG hCG
 IójóL ä’Ó°S …CG  ó°Uôd Iôªà°ùe ™ÑààdGh ó°UôàdG
 á«FÉbƒdG  äGAGô```̀LE’Gh  äGRGô`̀à`̀M’G  ¿CGh  ô¡¶J  ób
 º«©£àdGh  ìÉ≤∏dG  ¿CG  GócDƒe  ,É¡æY  ∞°ûμ∏d  á∏°UGƒàe
 ä’Ó°ùdG  π`̀ ch  ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀dG  ≈∏Y  »°†≤j  ô`̀aGƒ`̀à`̀ª`̀dG
 ≈`̀dEG  ™«ªédG  É`̀«`̀YGO  ,¬`̀æ`̀e  IQƒ`̀ë`̀à`̀ª`̀dGh  Ióéà°ùªdG
 ájRGôàM’G  äGAGôLE’G  πc  ≥«Ñ£Jh  QòëdG  á∏°UGƒe
 .™ªàéªdG OGôaCG πc áeÓ°S ¿Éª°†d º«©£àdG ó©H ≈àM

 ∫É``̀Ø``̀WCG  É``̀eƒ``̀j  18  ∫Ó```̀N  ø`̀«`̀ HÉ`̀ °`̀ü`̀ª`̀ dG  »``̀dÉ``̀ª``̀LEG  ø``̀ e  ٪18

 ¿hDƒ°Th ∫É¨°T’G  ôjRh ìô°U
 »fGôª©dG  §«£îàdGh  äÉ`̀jó`̀∏`̀Ñ`̀dG
 ∞∏N  ¬∏dGóÑY  øH  ΩÉ°üY  ¢Sóæ¡ªdG
 ´hô°ûe  ø`̀e  â¡àfG  IQGRƒ```̀dG  ¿CÉ``H
 ôjƒ£J  øe  »∏«ªμàdG  ó≤©dG  ôjƒ£J
 …òdGh  ,äGQójƒædGh  ÉÑdCG  »©WÉ≤J
 ´QÉ°T  ø«°ùëJh  ™«°SƒJ  øª°†àj
 ≈dEG øjQÉ°ùe øe ™jô°ùdG óªM ∂∏ªdG
 ≈dEG 96 ´QÉ°T øe ∂dPh äGQÉ°ùe 3

.ôμ°ùY ™WÉ≤J
 ´hô°ûªdG  ¿EG  ô``jRƒ``dG  ∫É``̀ bh
 ΩÉ``̀MOR’G  ø`̀e  π«∏≤àdG  ≈``̀dEG  ±ó`̀¡`̀j
 ´QÉ°ûdG  ≈∏Y  π°UÉëdG  …Qhô`̀ª`̀dG
 ¬``à``©``°``Sƒ``J ≥````jô````W ø````̀Y ∂```````̀ dPh
 ábÉ£dG  IOÉjõd  ¬JÉ©WÉ≤J  ôjƒ£Jh
 ø`̀eR π`̀ «`̀∏`̀≤`̀ Jh ¬``̀ d á`̀«`̀HÉ`̀©`̀«`̀à`̀°`̀S’G
 ºéM  ¿G  ≈``̀ dEG  G kô`̀«`̀°`̀û`̀e  ,QÉ`̀¶`̀à`̀f’G
 ∂∏ªdG ´QÉ°T ≈∏Y ájQhôªdG ácôëdG
 ∞`̀dCG  63  ≠∏ÑJ  ôjƒ£àdG  πÑb  óªM
 ø«gÉéJ’G  »`̀a  Ωƒ`̀«`̀dG  »`̀a  áÑcôe
 »a  ,á`̀∏`̀«`̀≤`̀K  äÉ`̀ Ñ`̀ cô`̀e  %29  É`̀¡`̀æ`̀e
 äÉYÉ°S  »a  QhôªdG  ºéM  ¿CG  ø«M
 áÑcôe  5000  ≈``̀dEG  π°üj  IhQò```̀dG

 ¿EÉa  ôjƒ£àdG  ó©H  ÉeCG  ,áYÉ°ùdG  »a
 ójõà°S ´QÉ°û∏d á«HÉ©«à°S’G ábÉ£dG
 6500  ≈```̀ dEG  π`̀°`̀ü`̀à`̀d  %24  ƒ`̀ë`̀æ`̀H
 øeR  π∏≤«°Sh  ,áYÉ°ùdG  »a  áÑcôe
 áÑ°ùæH  äÉ©WÉ≤àdG  ≈∏Y  QÉ¶àf’G

.%34 »dGƒM
 ´hô°ûªdG  ¿CG  ôjRƒdG  ±É°VCGh
 ø`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dGh ø`̀«`̀eOÉ`̀≤`̀dG Ωó`̀î`̀«`̀°`̀S
 ,ƒL  ,ôμ°ùY  :á«dÉàdG  ≥WÉæªdG  øe
 ,áØ«∏N áæjóe ,øjôëÑdG IQO ,QhódG
 ≈°ù«Y  á`̀æ`̀jó`̀e  ≈```̀dEG  ø`̀«`̀¡`̀é`̀à`̀ª`̀dGh
 áYƒªée  ∂dòch  ,Iôà°Sh  ´ÉaôdGh
 ájQÉéàdG  äBÉ`̀°`̀û`̀æ`̀ª`̀dGh  äÉ`̀cô`̀°`̀û`̀dG
 á«YÉæ°üdG  ≥WÉæªdG  »`̀a  á`̀©`̀bGƒ`̀dG

.ÉÑdCGh ƒμHÉH É¡æeh
 ∫É``ª``YCG  ¿CG  ô`̀ cò`̀ dÉ`̀ H  ô`̀ jó`̀é`̀ dG
 AÉ°ûfEG  É k°†jG  âæª°†J  ´hô°ûªdG
 øeh  QÉ£eC’G  √É«e  ∞jô°üJ  áμÑ°T
 ≈∏Y  áMƒàØe  IÉæb  AÉ°ûfEG  É¡æª°V
 ∂∏ªdG ´QÉ°ûd »Hô¨dG ÖfÉédG ∫ƒW
 äÉ≤Ñ£dÉH  ¥ô`̀£`̀dG  ∞`̀°`̀UQh  ,ó`̀ª`̀M
 øjôëÑdG  áμ∏ªªH  É¡«a  ∫ƒª©ªdG
 ôjƒ£Jh â∏Ø°SC’G á≤ÑW ≈dEG ’ƒ°Uh

 IQÉ`̀ fE’G  Ió`̀ª`̀YCG  ™°Vhh ,á`̀Ø`̀°`̀UQC’G
 äGQÉ``̀ °``̀ TE’Gh  LED  ΩGó`̀î`̀à`̀°`̀SÉ`̀H
 á`̀jQhô`̀ª`̀dG  äÉ`̀eÓ`̀©`̀dGh  á«Fƒ°†dG
 áeÓ°ùdG  õLGƒM Ö«côJh ,áeRÓdG
 õLÉM  AÉæHh  ≥jô£dG  »ÑfÉL  ≈∏Y
 ∂dPh  ø«gÉéJ’G  π°üØj  »fÉ°SôN
 áeÓ°ùdG  iƒà°ùe  ™``̀aQ  π``̀LCG  ø`̀e
 ´QÉ``̀°``̀û``̀dG Gò````̀g ≈``̀∏``̀Y á```̀jQhô```̀ª```̀dG
 ≥HÉ°S  â`̀bh  »`̀a  º`̀J  Éªc  ,™jô°ùdG
 ∫Ó≤à°S’G  ´QÉ°T  øe  òØæe  AÉ°ûfEG

 ≥WÉæªdG Ωóî«d áμ∏ªªdG á©eÉL óæY
 .IQhÉéªdG  ájQÉéàdGh  á«fÉμ°SE’G
 πÑb øe ´hô°ûªdG ò«ØæJ ºJ ¬fCG É kª∏Y
 ∞dÉëJ πÑb øe ºJ ´hô°ûªdG ò«ØæJ
 á°Sóæ¡∏d  »`̀°`̀S  »`̀°`̀S  »`̀c  »`̀à`̀cô`̀°`̀T

.ä’hÉ≤ª∏d ¢SÉfh ä’hÉ≤ªdGh
 ¿CG  ∞`̀ ∏`̀N  ¢`̀Só`̀æ`̀¡`̀ª`̀dG  √ƒ````̀fh
 ´hô°ûªd  ∫Éªμà°SG  ƒg  ´hô°ûªdG
 óªM  ∂∏ªdG  ´QÉ`̀°`̀T  ™WÉ≤J  ôjƒ£J
 πjƒëJ øª°†J …òdGh (É≤HÉ°S ÉÑdCG)
 øe  ™WÉ≤J  ≈`̀ dEG  »dÉëdG  ÉÑdCG  QGhO
 ™WÉ≤J  ø`̀e  ¿ƒ`̀μ`̀à`̀j  äÉ`̀jƒ`̀à`̀°`̀ù`̀e  3

 ,á«Fƒ°V  äGQÉ`̀°`̀TEÉ`̀H  QGó``̀j  »`̀°`̀VQCG
 πc »a äGQÉ°ùe 3 øe …ƒ∏Y ô°ùLh
 ≈∏Y  QhôªdG  ácôM  π≤æjh  ,√ÉéJG
 ´QÉ°Th  ∫Ó≤à°S’G  ´QÉ`̀°`̀T  OGó`̀à`̀eG
 √ÉéJ’G …OÉMCG ô°ùLh ,óªM ∂∏ªdG
 ≥HÉ°ùdG  ô°ùédG  ƒ∏©j  øjQÉ°ùe  øe
 áeOÉ≤dG QhôªdG ácôM π≤æjh ,√ôcP
 óªMC’G ôHÉL ï«°ûdG ´QÉ°T á¡L øe
 ∂∏ªdG ´QÉ°T ≈dEG á¡éàªdGh ìÉÑ°üdG

.óªM
 ≈dEG  ôμ°ûdÉH  IQGRƒ``̀dG  Ωó≤àJh
 IQGRƒ``̀ H  Qhô`̀ª`̀∏`̀d  á`̀eÉ`̀©`̀dG  IQGOE’G

 ∫Ó`̀N º`̀¡`̀fhÉ`̀©`̀J ≈`̀∏`̀Y á`̀ «`̀ ∏`̀NGó`̀ dG
 ôμ°ûdGh  ,´hô`̀°`̀û`̀ª`̀dG  ò«ØæJ  Iô`̀à`̀a
 ≥jô£dG  »eóîà°ùe  ™«ªéd  É°†jG
 ºgó«≤Jh  ºgôÑ°Uh  º¡fhÉ©J  ≈∏Y
 äÓjƒëàdG Iôàa ∫ÓN äGOÉ°TQ’ÉH

 .ájQhôªdG
 ¢`̀ù`̀«`̀FQ OÉ```̀°```̀TCG ,¬``̀Ñ``̀fÉ``̀L ø```e
 á«HƒæédG  á≤£æªdG  …ó∏H  ¢ù∏ée
 √RÉéfEG ºJ  ÉªH  »ª«ªàdG  QóH  ó«°ùdG
 ≠dÉH  ôKG  øe  ¬d  Éªdh  ´hô°ûªdG  »a
 á¶aÉëªdG  »`̀a  ¥ô`̀£`̀dG  áμÑ°T  ≈∏Y
 Oƒ`̀¡`̀é`̀dG ≈`̀∏`̀Y É`̀ k«`̀æ`̀ã`̀e ,á`̀«`̀Hƒ`̀æ`̀é`̀dG
 IQGRh É`̀¡`̀H  Ωƒ`̀≤`̀ J  »`̀à`̀ dG  Iô`̀«`̀Ñ`̀μ`̀dG
 äÉ`̀jó`̀ ∏`̀ Ñ`̀ dG ¿hDƒ````°````Th ∫É```¨```°```TC’G
 ∫Ó`̀N  ø`̀e  »`̀fGô`̀ª`̀©`̀dG  §«£îàdGh
 ≥`̀∏`̀Nh π``ª``©``dG Iô```«```Jh ™`̀jô`̀ °`̀ù`̀ J
 ´hô°ûªdG  ò«ØæJh  IójóL  äGQÉ°ùe
 πjõéH  Ωó`̀≤`̀J  Éªc  ,á`̀«`̀dÉ`̀Y  IOƒ`̀é`̀H
 á«HƒæédG á¶aÉëªdG »dÉgC’ ôμ°ûdG
 á«FÉ°ûfE’G  ∫É`̀ª`̀YCÓ`̀d  º¡∏ªëJ  ≈∏Y
 πª©dG  πMGôe  AÉ`̀æ`̀KCG  ájôjƒ£àdGh
 ≈``̀dh’G á`̀æ`̀Ñ`̀∏`̀dG Gó````̀HCGh É`̀ª`̀ FGO º`̀¡`̀a

.´hô°ûe πc ìÉéæd

 áeÉbEG ìôà≤J ÜGƒædG ¢ù∏ée á°ù«FQ
´ÉaôdG »a áéàæªdG ô``°SCÓd õcôe

 ¬∏dGóÑY  âæH  á`̀jRƒ`̀a  âeó≤J
 ÜGƒ`̀æ`̀ dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e á`̀°`̀ù`̀«`̀FQ π`̀ æ`̀ jR
 õcôe  áeÉbEG  ¿CÉ°ûH  áÑZôH  ìGôàbÉH
 ±ó¡j ,´ÉaôdG »a áéàæªdG ô°SCÓd
 ô«Ñc Oó©d …OÉ°üàb’G ø«μªàdG ≈dEG
 »a IOƒLƒªdG áéàæªdG ô°SC’G øe
 á«∏«gCÉJ  äGQhO ∫ÓN øe ,´ÉaôdG
 ,õ`̀cô`̀ª`̀dG É`̀¡`̀ª`̀«`̀≤`̀j ,á`̀«`̀≤`̀jƒ`̀°`̀ù`̀Jh
 äÉYhô°ûe áeÉbEG  ≈∏Y É¡©«é°ûJh
 Éªe  ,ô¨°üdG  á«gÉæàe  hCG  Iô«¨°U
 ,πª©dG  ¢Uôa  øe  ô«ãμdG  ≥≤ë«°S
 ¥Gƒ°SC’G ôÑY ô°TÉÑªdG ≥jƒ°ùàdGh

 ÜGƒædG øe πc ìGôàb’G ºjó≤J »a ∑QÉ°T óbh .áμ∏ªªdG πNGO iôÑμdG
 ,ÜÉ£M  ¥GRô`̀dG  óÑY  ,…QÉ°üfC’G  óªMCG  ,ø«æ«YƒÑdG  »°ù«°ùdG  óªëe
 ¿CG  ìôà≤ª∏d  á«ë«°VƒàdG  IôcòªdG  »a  AÉL  óbh  ,»fGôëÑdG  Oƒªëeh
 Iô«°ùe  »a  Ió`̀FGQ  áHôéJ  ó©j  áéàæªdG  á«æjôëÑdG  Iô°SC’G  ´hô°ûe
 áéàæªdG  ô°SCÓd  õcôe áeÉbEG  ¿CGh ,øjôëÑdG  áμ∏ªe »a …ƒªæàdG  πª©dG
 ô°SCÓd  ôaƒjh  ,IOó©àe  á«dõæe  äÉYÉæ°U  ≈∏Y  ÖjQóàdG  ¢Uôa  ôaƒ«°S
 áéàæªdG  ô°SCÓd  ¢VQÉ©ªdG  áeÉbEG  ≥jôW  øY  É¡JÉéàæe  ≥jƒ°ùJ  ¢Uôa
 IOÉjR ≈dEG …ODƒjh ,iôÑμdG ájQÉéàdG äÉ©ªéªdG »a É¡JÉéàæe ¢VôYh

.ó«dG Ö°ùc ≈∏Y OÉªàY’G áaÉ≤K ≥«ª©Jh ô°ûfh ,ô°SC’G √òg ä’ƒNóe

ó`̀ª`̀M ∂``̀∏``̀ª``̀dG ´QÉ```̀ °```̀ T á``̀©``̀°``̀Sƒ``̀J ø```̀ e »`̀ ¡`̀ à`̀ æ`̀ J ∫É```̀ ¨```̀ °```̀ TC’G

.∫É¨°TC’G ôjRh |
.ÜGƒædG ¢ù∏ée á°ù«FQ |
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خالل ا�صتقباله وزير املوا�صالت

نا�صر بن حمد ي�صيد بدور هيئة الف�صاء يف تنمية القدرات الوطنية

الزياين ي�صيد بجهود توثيق م�صرية العمل الدبلوما�صي والإداري 

توثيق جميع قرارات »اخلارجية« واأر�صفتها يف �صجل مركزي

قائد  الوطني  الأمن  م�شت�شار  ا�شتقبل 

اآل  حمد  بن  نا�شر  ال�شيخ  �شمو  امللكي  احلر�س 

وزير  حممد  اأحمد  بن  كمال  املهند�س  خليفة، 

اإدارة  جمل�س  رئي�س  والت�شالت  املوا�شالت 

الهيئة الوطنية لعلوم الف�شاء، والدكتور حممد 

الوطنية  للهيئة  التنفيذي  الرئي�س  الع�شريي 

لعلوم الف�شاء.

بن  نا�شر  ال�شيخ  �شمو  اأ�شاد  اللقاء  وخالل 

الهيئة  به  الذي ت�شطلع  بالدور  اآل خليفة  حمد 

الأبحاث  اإعداد  يف  الف�شاء  لعلوم  الوطنية 

والدرا�شات وتنمية القدرات الوطنية مبا يخدم 

يف  مكانتها  ويعزز  البحرين  مملكة  توجهات 

جمال علوم الف�شاء، موؤكًدا �شموه اأهمية موا�شلة 

العمل اجلاد يف �شبيل رفعة مملكة البحرين يف 

خمتلف املجالت مبا فيها قطاع الف�شاء وتنمية 

الأبحاث.

واأ�شاد �شمو ال�شيخ نا�شر بن حمد اآل خليفة 

الهيئة  تنفذها  التي  وال�شرتاتيجيات  باخلطط 

امل�شتقبلية  الف�شاء وم�شاريعها  الوطنية لعلوم 

وما قطعته الهيئة من �شوط يف مراحل التدريب 

التعاون  لتعزيز  الرامية  وجهودها  والإعداد 

وال�شديقة لالرتقاء  ال�شقيقة  الدول  مع خمتلف 

الأهداف  كل  لتحقيق  الف�شاء  علوم  بقطاع 

اأجل تقدم وتطور وازدهار مملكة  املن�شودة من 

البحرين.

اآل  حمد  بن  نا�شر  ال�شيخ  �شمو  وا�شتمع 

التي  الإجنازات  اأهم  حول  اإيجاز  اإىل  خليفة 

حّققتها الهيئة خالل الفرتة املا�شية، اإ�شافة اإىل 

اأهم اخلطوات املتخذة من قبل الهيئة يف �شبيل 

الأهداف  يحقق  مبا  امل�شتقبل  يف  عملها  تطوير 

التي و�شعتها الهيئة.

را�شد  بن  عبداللطيف  الدكتور  ا�شتقبل 

بالديوان  اأم�س،  اخلارجية  وزير  الزياين، 

بن  را�شد  ال�شيخ  ال�شفري  للوزارة،  العام 

عبدالرحمن بن را�شد اآل خليفة، رئي�س جلنة 

واأع�شاء  اخلارجية  وزارة  قرارات  اأر�شفة 

اللجنة.

ال�شيخ  ال�شفري  قدم  اللقاء،  م�شتهل  ويف 

ا للجهود  را�شد بن عبدالرحمن اآل خليفة عر�شً

وت�شنيف  ح�شر  يف  اللجنة  بها  قامت  التي 

والتعليمات  والإجراءات  القرارات  وتوثيق 

قدم  كما  اخلارجية،  وزارة  يف  �شدرت  التي 

للوزير �شرًحا حول الآلية التي اتبعتها اللجنة 

واأر�شفتها  القرارات  جميع  وتوثيق  ر�شد  يف 

الإلكرتوين  اإعداد نظامه  يف �شجل مركزي مت 

بالتعاون مع اإدارة نظم املعلومات بالوزارة. 

وقد اأعرب وزير اخلارجية عن �شكره وتقديره 

لرئي�س جلنة اأر�شفة قرارات وزارة اخلارجية 

بها  قامت  التي  باجلهود  م�شيًدا  واأع�شائها، 

واأر�شفة  وتوثيق  ح�شر  اأجل  من  اللجنة 

موؤكًدا  الوزارة،  ال�شادرة يف  القرارات  جميع 

على اأهمية توثيق كل الإجراءات والتعليمات 

التي �شدرت يف الوزارة بهدف توثيق م�شرية 

الوزارة  يف  والإداري  الدبلوما�شي  العمل 

العمل،  يف  الأداء  مب�شتوى  الرتقاء  ومتابعة 

متمنًيا لرئي�س واأع�شاء اللجنة دوام التوفيق 

وال�شداد، وموا�شلة جهودها يف هذا املجال.

ت�صليم �صحنة البحرين الثالثة 

من املواد الإغاثية والطبية اإىل �صربيا

اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب  من ح�شرة  كرمي  بتوجيه 

خليفة ملك البالد املفدى، حفظه اهلل ورعاه، مت اأم�س ت�شليم �شحنة مملكة 

جمهورية  اإىل  الطبية  والإمدادات  الإغاثية  املواد  من  الثالثة  البحرين 

�شربيا ال�شديقة، يف �شبيل م�شاعدتها ملواجهة تداعيات انت�شار فريو�س 

كورونا )كوفيد 19(.

على  املفدى  امللك  جاللة  حر�س  من  انطالًقا  امل�شاعدات  هذه  وتاأتي 

تعزيز الروابط الإن�شانية، واهتمام جاللته بتقدمي يد العون وامل�شاعدة 

جلميع �شعوب العامل.

وبهذه املنا�شبة، وّجه �شمو ال�شيخ نا�شر بن حمد كلمة اإىل جمهورية 

�شربيا و�شعبها ال�شديق، ور�شالة تقدير من �شموه للعاملني يف ال�شفوف 

الأمامية؛ على �شجاعتهم والتزامهم ملواجهة هذا الفريو�س، هذا ن�شها:

يف البداية ا�شمحوا يل اأن اأنقل لكم التحيات والتمنيات الطيبة جلاللة 

امللك املفدى ح�شرة �شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة ملك 

البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه، كذلك �شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان 

بن حمد اآل خليفة ويل العهد نائب القائد الأعلى ورئي�س جمل�س الوزراء 

مملكة البحرين، وبالنيابة عن جاللة امللك املفدى و�شاحب ال�شمو امللكي 

والعاملني  الأمامية  اخلطوط  العاملني يف  اأحيي جميع  اأن  اأود  ونف�شي، 

يف املجال الإن�شاين؛ جلهودهم ال�شتثنائية وا�شتجابتهم جلائحة فريو�س 

كورونا.

نو�شل  اأن  ي�شرفنا  اليوم،  والتزامهم  �شجاعتهم و�شغفهم  نحّيي  كما 

ثالث �شحنة اإغاثة واإمدادات طبية اإىل بلغراد مل�شاعدة اأ�شدقائنا الأعزاء يف 

تلبية الحتياجات املهمة يف هذه الكارثة. نفتخر بهذه اجلهود التي تنبع 

بالإ�شافة  العريقة،  وتقاليدنا  وعاداتنا  الكرمية  امللك  جاللة  تعاليم  من 

لتعاليم ديننا الإ�شالمي احلنيف.

ب�شكل  نحارب  بينما  اأ�شدقائنا  دعم  بال�شتمرار يف  ملتزمون  ونحن 

لل�شعب  التزامنا  نوؤكد  باأن  نفخر  واليوم  العاملي،  الوباء  هذا  جماعي 

من  اأنه  وب�شدة  اأوؤمن  بلدينا.  جتمع  التي  الثنائية  والعالقات  ال�شربي 

الأ�شدقاء واحللفاء ن�شبح  الدويل بني  والتعاون  العالقات  تقوية  خالل 

اأكرث ا�شتعداًدا واأف�شل جتهيًزا لبذل جهود مت�شافرة لتجاوز هذه الأوقات 

لزيادة  ونتطلع  التعاون،  لزيادة  عهدنا  على  باقون  ونحن  ال�شعبة، 

العالقات بني بلدينا.

وموا�شلة  بال�شحة  متنياتي  اأطيب  تتقبلوا  اأن  اأرجو  اخلتام،  ويف 

التقدم والزدهار ل�شعب �شربيا، وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

وتقدم �شمو ال�شيخ نا�شر بن حمد اآل خليفة ممثل جاللة امللك املفدى 

لالأعمال الإن�شانية بخال�س ال�شكر والتقدير حل�شرة �شاحب اجلاللة امللك 

حمد بن عي�شى اآل خليفة عاهل البالد املفدى، حفظه اهلل ورعاه، على لفتته 

العامل،  �شعوب  ملختلف  وامل�شاعدة  العون  يد  بتقدمي  الكرمية  الإن�شانية 

على  كورونا  فريو�س  لنت�شار  ال�شتثنائية  الظروف  ظل  يف  ا  خ�شو�شً

امل�شتوى العاملي، انطالًقا من هويتنا البحرينية وعاداتنا الأ�شيلة.
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املانع: اتخاذ جميع الإجراءات الإدارية والقانونية الرادعة �ضد املخالفني

ارتفاع الإ�ضابات بن�ضبة 43% خالل يناير و18% من امل�ضابني اأطفال

متام اأبو�صايف:

�صدد الفريق الوطني الطبي للت�صدي 

على   »19 »كوفيد  كورونا  لفريو�س 

يف  والتهاون  ال�صتهتار،  عدم  �صرورة 

تطبيق الإجراءات الحرتازية والتعليمات 

الر�صمية، للحد من  ال�صادرة من اجلهات 

ارتفاع  على  موؤكدين  الفريو�س،  انت�صار 

�صهر  خالل  امل�صجلة  باحلالت  م�صتمر 

يناير اجلاري ب�صبب ا�صتمرار التهاون يف 

تطبيق الإجراءات الحرتازية.

املوؤمتر  يف  املتحدثون  وك�صف 

ال�صحايف الذي ُعقد ع�صر اأم�س بح�صور 

املانع،  وليد  ال�صحة  وزارة  وكيل 

مقدم   - املعدية  الأمرا�س  وا�صت�صاري 

وا�صت�صارية  القحطاين،  مناف   - طبيب 

عن  ال�صلمان  جميلة  املعدية  الأمرا�س 

ارتفاع ي�صل اإىل ن�صبة 43% يف احلالت 

الأطفال من  امل�صتجدة، فيما �صكل  القائمة 

احلالت  جمموع  من   %18 نحو  بينهم 

القائمة امل�صتجدة.

ودعا املانع املواطنني واملقيمني الذين 

�صجلوا لأخذ اللقاحات لعدم القلق، حيث 

على  موؤكًدا  للجميع،  اجلرعات  �صتتوافر 

اللقاحات �صيتم  اأن جميع امل�صجلني لأخذ 

ح�صب  لهم  مواعيد  حتديد  على  العمل 

من  البحرين  كانت  اإذ  املتبقي،  املخزون 

اأوائل الدول التي طلبت اللقاحات.

خدمة  تد�صني  عن  املانع  وك�صف 

من  للراغبني  للتطعيم  املتنقلة  الوحدات 

كبار ال�صن، وذوي الحتياجات اخلا�صة، 

التن�صيقية  اللجنة  من  بتوجيه  وذلك 

جمل�س  رئي�س  العهد،  ويل  �صمو  برئا�صة 

للت�صجيل  الفئات  هذه  داعني  الوزراء، 

املوقع  زيارة  خالل  من  التطعيم  لأخذ 

اأو  ال�صحة،  لوزارة  الر�صمي  الإلكرتوين 

الت�صال بـ444.

اأن اجلهات  التاأكيد على  املانع  وجدد 

الإجراءات  جميع  �صتتخذ  الر�صمية 

الإدارية والقانونية الرادعة �صد املخالفني 

حيث  والتجارية،  ال�صناعية  املن�صاآت  يف 

توا�صل وزارة ال�صحة حمالتها التفتي�صية 

و�صالونات  واملقاهي،  املطاعم  على 

ال�صالت  وكذلك  واحلالقة،  التجميل 

بالتدابري  التزامها  من  للتاأكد  الريا�صية؛ 

الحرتازية.

ن�صبة  ارتفاع يف  »هناك  املانع:  وقال 

من 18-1  الفرتة  امل�صتجدة يف  احلالت 

مقارنة   %43 يقارب  مبا  اجلاري،  يناير 

فيما  املا�صي،  ال�صهر  من  ذاتها  بالفرتة 

بلغت ن�صبة الأطفال بني احلالت القائمة 

امل�صتجدة نحو %18.

من  ت�صتوجب  الزيادة  »هذه  وتابع: 

وموا�صلة  اجلهود،  م�صاعفة  اجلميع 

بحذر يف هذه املرحلة، وعدم التهاون«.

اأن  على  القحطاين  اأكد  جانبه،  من   

على  ح�صلوا  قد  ا  �صخ�صً  143596

كا�صًفا  التطعيم،  بدء عملية  منذ  التطعيم 

على  الثالثة  املرتبة  البحرين  احتالل  عن 

م�صتوى العامل، يف ن�صبة احلا�صلني على 

والتي  فرد،   100 كل  بني  من  التطعيم 

تبلغ نحو 8.4، معترًبا ذلك اإجناًزا عاملًيا 

للمملكة، وم�صدر اعتزاز وفخر للجميع.

التاأخري  اأن  على  القحطاين  و�صدد 

جدولة  اإعادة  عن  الناجت  اللقاحات  باأخذ 

يوؤثر على  لن  فايزر  لقاح  احل�صول على 

املقرر اأخذهم للجرعة الثانية من املطعوم 

القحطاين  ودعا  املحددة.  اأوقاته  يف  ذاته 

ملوا�صلة  اجلرعات،  على  ح�صلوا  الذين 

اتباع الحرتازات حلماية اأنف�صهم واأ�صرهم 

ال�صلمان  اأكدت  جانبها،  من  الإ�صابة.  من 

تكثيف  يف  ال�صحة  وزارة  موا�صلة  على 

خمتلف  يف  الع�صوائي  الفح�س  حمالت 

من  املخالطني  حمذرة  البحرين،  مناطق 

الفح�س  اإجراء  اأماكن  اىل  التوجه  عدم 

الت�صال  بانتظار  واللتزام  الع�صوائي، 

اأثر  تتبع  باآلية  املعنيني  قبل  من  بهم 

املخالطني.

و�صددت ال�صلمان على اأهمية الإف�صاح 

تتبع  لفريق  املطلوبة  املعلومات  بكل 

القائمة،  احلالت  عدد  ملعرفة  املخالطني 

و�صرعة الو�صول اإليها.

حول  لـ»الأيام«  �صوؤال  على  رد  ويف 

نفاذ كميات لقاح فايزر  الأمريكي-الأملاين 

اأكد املانع على اأن دفعة جديدة من اللقاح 

جدولة  اإعادة  اأن  معترًبا  قريًبا،  �صت�صل 

ال�صركة ل  قبل  اللقاح من  احل�صول على 

يعني نفاذ كمياته.

و�صدد املانع على اأن الو�صع الوبائي 

يتم تقيميه يومًيا، وكذلك تدار�س العودة 

اإىل �صيا�صات الإغالق التي يحكمها معايري 

يتم العمل من خاللها.

من  الكثري  اأن  اإىل  املانع  ولفت 

فيها  يتم  مل  حدثت  التي  التجمعات 

اأن  على  م�صدًدا  احرتازات،  اأي  مراعات 

مر  التي  اجلائحة  مع  التعامل  جتربة 

امل�صوؤولية يف  اأن  اأثبتت  الآن،  عام  عليها 

مكافحة اجلائحة تقع على كل فرد.

�صدد  لـ»الأيام«  �صوؤال  على  رد  ويف 

حيال  الإيجابية  الر�صالة  اأن  على  املانع 

اأن تفهم ب�صكل خاطئ،  اللقاحات ل يجب 

ويتم التخلي عن الحرتازات الوقائية.

نفى  املتحورة،  ال�صاللت  وحول 

اأيًّا  �صجلت  قد  البحرين  تكون  اأن  املانع 

من احلالت امل�صابة بالفريو�س املتحور، 

اأحيطت  املبالغات  من  الكثري  اأن  معترًبا 

حول هذه ال�صاللت.

اللقاحات  اأن  على  املانع،  واأكد 

املعتمدة يف البحرين، تغطي كل ال�صاللت 

العالجي  ال�صتعداد  اإىل  لفًتا  املتحورة، 

البحرين  ت�صجيل  حال  معها يف  للتعامل 

اأًيا منها.

يكون  اأن  القحطاين  نفى  جانبه،  من 

وجود  اإىل  خل�صت  علمية  درا�صات  هناك 

اأن  على  موؤكًدا  اللقاحات،  حول  خماطر 

البحرين مل ت�صجيل اأي حالة ح�صلت على 

تطعيم وحدثت لها م�صاعفات.

من  جميع  اإن  القحطاين  وقال 

طبًيا،  مراقبتهم  يتم  للقاحات  يخ�صعون 

فايزر،  لقاح  على  ح�صلوا  الذين  ل�صيما 

اأخذ  بعد  طبًيا  مراقبتهم  تتم  حيث 

اجلرعات، ونفى القحطاين اأن تكون هناك 

املزمنة  الأمرا�س  مر�صى  على  خطورة 

تر�صد  مل  حيث  اللقاحات،  تلقيهم  بفعل 

اأكدت  من جانبها،  ذلك.  اأية حالت حول 

الذين  الأفراد  التزام  اأهمية  على  ال�صلمان 

ح�صلوا على اجلرعة الأوىل من اللقاحات 

باأخذ اجلرعة الثانية مبوعدها.

الأ�صخا�س  اأن  اإىل  ال�صلمان  ولفتت 

خالل  بالفريو�س  ي�صابون  قد  الذين 

ذلك  يكون  اجلرعتني،  بني  ما  الفرتة 

ناجًتا عن عدم تكوين اأج�صادهم لأج�صام 

التزام  اأهمية  م�صادة كافية، م�صددة على 

بني  ما  فرتة  يف  بالفريو�س  ي�صاب  من 

اجلرعتني باأخذ اجلرعة الثانية مبوعدها.

الطبية  التاأكيدات  ال�صلمان  وجددت 

على  يعني  ل  اللقاحات  اأخذ  اأن  على 

واللتزام  الكمامة،  ارتداء  عدم  الإطالق 

بالتدابري الوقائية.

�ضيادون: تلقينا معاملة ل اإن�ضانية يف الدوحة عالوة على قطع اأرزاقنا وحب�ضنا

ال�ضلطات القطرية متار�س اأ�ضاليب الإرهاب والقر�ضنة �ضد البحارة البحرينيني

حمرر ال�صوؤون املحلية:

حتدث �صيادون عن املعاناة وامل�صايقات 

التي تعر�صوا لها من قبل ال�صلطات القطرية، 

اأرزاقهم  تعطيل  ت�صببت يف  التي  واإجراءاتها 

وتراكم الديون عليهم ل�صنوات عديدة.

�صاحب  توجيهات  ال�صيادون  وثّمن 

اجلاللة امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة عاهل 

الأمري  امللكي  ال�صمو  و�صاحب  املفدى،  البالد 

العهد رئي�س  اآل خليفة ويل  �صلمان بن حمد 

ب�صاأن  لل�صيادين  املطمئنة  الوزراء،  جمل�س 

املواطنني  حقوق  ا�صرتداد  على  احلر�س 

بهم،  حلقت  التي  الأ�صرار  عن  وتعوي�صهم 

م�صيدين باجلهود التي بذلتها مملكة البحرين 

موؤخًرا،  البحرينيني  ال�صيادين  عن  لالإفراج 

�صامي  البحريني  البطل  �صمنهم  من  وكان 

احلداد.

عي�صى:  عبدعلي  ح�صني  البحار  وقال 

يف  العظم(  )بيب  منطقة  يف  اأبحر  »كنت 

العام 2017، و�صادف يف  من  فرباير  �صهر 

اليوم ظهور �صباب ب�صكل كثيف، وهذا  ذلك 

اأتيه يف و�صط البحر، لذا حاولت  ما جعلني 

العودة  من  لأمتكن  الياب�صة  اىل  الو�صول 

من  بدلً  اخلطاأ  ولكن عن طريق  الوطن،  اإىل 

توجهت  البحرين  مملكة  وطني  اإىل  التوجه 

اىل قطر، فوقتها مل يتوافر لدي جهاز املالحة 

ونفذ الوقود من حمرك القارب اخلا�س بي«.

عن  قطر  اىل  و�صويل  »عند  وتابع: 

الدوريات  اإحدى  اأخربتني  اخلطاأ  طريق 

القطرية اأنه مينع الدخول اإىل املياه الإقليمية 

فاأجل�صوين  حدث،  مبا  فاأخربتهم  القطرية، 

لقرابة ال�صاعة، ومن ثم جاءت دورية اأخرى 

)روي�س(،  ت�صمى  منطقة  اإىل  واأخذتني 

و�صلت  ثم  اأخرى،  �صاعة  فيها  وانتظرت 

دوريات ال�صرطة و�صاهدوا ما لدي من اأ�صماك، 

ومن ثم مت توقيفي ملدة 19 يوًما تقريًبا، ومت 

النيابة وتغرميي مبلغ 3000  عر�صي على 

ريال قطري )300 دينار بحريني(«.

كان  املدة  هذه  انق�صاء  »بعد  واأ�صاف: 

من املفرت�س اأن يتم نقلي اىل )مركز الإبعاد( 

حتى يتم ت�صليمي اىل مملكة البحرين، اإل اأنه 

الإجراءات  اإنهاء  انتظار  اأثناء  علي يف  اأغمي 

اإحدى  اىل  نقلي  فتم  بالت�صليم،  املتعلقة 

وجودي  اأثناء  ويف  بعدها  امل�صت�صفيات، 

الإفراج عني  اأنه �صيتم  اأخربوين  بامل�صت�صفى 

و�صياأتي اأهلي ل�صرتجاعي اإىل الوطن، ولكن 

يجب اإيقاف القارب اخلا�س بي«.

الوطن  اأر�س  اىل  »بعد عودتي  ووا�صل: 

القطرية  ال�صلطات  مع  هنا  من  اأتابع  كنت 

بي،  اخلا�س  القارب  ا�صرتجاع  من  لأمتكن 

الذين  ال�صيادين  من  جمموعة  هناك  وكان 

ل�صتالم  اجلو  طريق  عن  ال�صفر  قّرروا 

و�صولنا  وعند  معهم،  فذهبت  قواربهم، 

يعمل،  ل  املحرك  ولكن  قاربي،  اإىل  توجهت 

وحاولت مع املحرك ب�صتى الطرق ولكن دون 

جدوى، وهذا ما ت�صبب برتاكم الديون علي، اإذ 

اإنني اأعي�س من خالل ممار�صة مهنة ال�صيد، 

وعند توقفي ب�صبب اإيقاف القارب الذي قمت 

ب�صرائه عن طريق قر�س بنكي قمت بالتدين 

من العديد من الأ�صخا�س لأمتكن من العي�س، 

ا اأنه ل مدخول لدي �صوى ما اأح�صل  خ�صو�صً

عليه من مهنة �صيد الأ�صماك«.

عبا�س  البحار  قال  ذاته،  ال�صاأن  ويف 

الأ�صماك يف  �صيد  مهنة  اأمار�س  »كنت  اأمان: 

�صمال البحرين يف املياه الإقليمية البحرينية 

تابعة  وهي  )اأبواخلرب(،  ت�صمى  مبنطقة 

فيها  وجودي  اأثناء  ويف  البحرين،  ململكة 

ال�صواحل  خفر  قبل  من  بقاربني  تفاجاأت 

علي  وي�صرخون  بي  يحيطان  القطرية 

)حترك ب�صرعة فائقة(، وكان الهدف من هذا 

القطرية،  الإقليمية  املياه  اإىل  اإي�صايل  الأمر 

اأحدهم  وقام  اإيقايف  مت  حتركت  اأن  وبعد 

وقال  البطن،  منطقة  على  ال�صالح  بو�صع 

اأن  تريدين  هل  �صتفعل؟  )ماذا  با�صتهزاء  يل 

مل  واأنا  �صيًئا،  اأفعل  )لن  فاأجبته  اأقتلك؟(، 

اأفعل اأي �صيء(، وقام مبوا�صلة ال�صراخ علي 

وم�صادرة جهاز املالحة مني، بعدها توا�صل 

واأخربهم  لهم  التابعة  الدوريات  اإحدى  مع 

باأنني  عليه  فردوا  بحرينًيا،  بحاًرا  اأنه وجد 

واأن  البحرينية  الإقليمية  املياه  يف  كنت 

كان  اأنه  اإل  وطني،  اىل  لأعود  تركي  عليه 

بعدها  باقتيادي  وقام  حجزي،  على  م�صًرا 

اإليها  و�صولنا  وعند  )الروي�س(،  منطقة  اإىل 

قالوا با�صتهزاء: )و�صلوا الزبائن(، وبقينا يف 

)الفر�صة( حتى الظهر من دون تقدمي الطعام 

اأو املاء لنا، بعدها مت اأخذي للنيابة ومن ثم اإىل 

مركز اخلور يف ال�صاعة 1 �صباحا، واأًنا على 

هذا احلال مل اأرحت ومل يتم تقدمي الطعام اأو 

املاء يل، واأخربوين بعدها بالتوّجه اإىل النوم 

املجرمني  من  العديد  على  �صالة حتتوي  يف 

وغريهم،  املخدرات  كمتعاطي  الآ�صيويني، 

مع  ت�صعوين  كيف  خليجي  اأنا  فاأخربتهم 

هوؤلء، فاأنا مل اأقم باأي �صيء؟ وبعد جمادلة 

�صغرية  غرفة  اإىل  واأخي  اأنا  نقلي  مت  معهم 

جًدا مب�صاحة مرت ون�صف، وتخلو من وجود 

يوًما،   16 ملدة  واأخي  اأنا  فيها  وبقينا  نافذة 

نهاًرا،  اأم  ليالً  كان  اإذا  بالوقت  نعلم  ل  وكنا 

وكنا ن�صاأل ال�صرطة حني نرغب يف ال�صالة، 

الغرفة  بداخل هذه  ال�صم�س  فنحن ل ن�صاهد 

نف�صية،  باأ�صرار  لنا  ت�صببت  التي  ال�صيقة 

اأمتمننا  اآخر حتى  �صجن  اإىل  نقلنا  بعدها مت 

نقوم  ل  لنا  يقدمونه  الذي  والطعام  ال�صهر، 

باأكله، فهو خم�ص�س لالآ�صيويني«.

مت  النيابة،  على  عر�صنا  »وبعد  وتابع: 

تغرمينا باأكرث من 5 اآلف دينار، وحتى بعد 

اأزاول  الإفراج عني وعودتي اإىل البحرين مل 

ومل  اخلوف  انتابني  اإذ  مدة،  بعد  اإل  مهنتي 

اأذهب حتى اإىل )القراقري( اخلا�صة بي؛ خوًفا 

وهذا  اأخرى،  ملرة  معي  حدث  ما  اإعادة  من 

ما  وخ�صرت  علي،  الديون  برتاكم  ت�صبب  ما 

يقارب 16 األف دينار«.

قاليل  جمعية  رئي�س  علق  جانبه،  من 

لل�صيادين حممد الدخيل قائال: »نحن كجمعية 

ال�صلطات  بها  تقوم  التي  املمار�صات  نرف�س 

البحرينيني،  ال�صيادين  مل�صايقة  القطرية 

لل�صيادين  الأمور  هذه  حتدث  األ  ونتمنى 

ي�صرتزق  البحريني  فال�صياد  البحرينيني، 

اأن  املفرت�س  ومن  البحر،  من  رزقه  ويك�صب 

الأخرية  الفرتة  يف  اأنه  اإل  مطمئًنا،  يكون 

-بح�صب ما لحظناه من قبل ال�صيادين واأنا 

اأحدهم- اأن هناك ممار�صات من قبل ال�صلطات 

البحرينيني،  ال�صيادين  ت�صتهدف  القطرية 

املمار�صات  هذه  نرف�س  كجمعية  ونحن 

ون�صتغرب منها«.

واأ�صاف: »جل�صنا مع ال�صيادين كجمعية 

حرقة  واأ�صابتهم  م�صاكلهم،  منهم  و�صمعنا 

حدث،  ما  لنا  يروون  وهم  وخوف  قلب 

الأ�صلحة  اإ�صهار  مت  من  هناك  اأن  ا  خ�صو�صً

عليهم واقتيادهم اإىل املياه الإقليمية القطرية 

ب�صكل اإجباري، واإجبارهم على حفظ املواقع 

تهديد  حتت  املالحة  جهاز  يف  القطرية 

ال�صالح، وهذا يعترب عمل قرا�صنة، وال�صياد 

وخوًفا  بالقتل  التهديد  من  خوًفا  البحريني 

ت�صدرها  التي  لالأوامر  ين�صاع  عائلته  على 

اأن  يعني  ل  هذا  ولكن  القطرية،  ال�صلطات 

بل  القطرية،  الإقليمية  للمياه  دخل  ال�صياد 

يتم اإجباره على دخولها حتت تهديد ال�صالح 

ومن ثم القيام بح�صبه«.

وتابع: »نحن كجمعية ن�صيد مبا تف�صل 

بن  �صلمان  الأمري  امللكي  ال�صمو  �صاحب  به 

الوزراء،  رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد 

بني  امل�صايد  فتح  ب�صاأن  ورعاه،  اهلل  حفظه 

لل�صيادين  التعر�س  دون  من  اخلليج  دول 

اإىل  اجلزيل  بال�صكر  ونتوجه  وتخويفهم، 

ح�صرة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�صى 

اهلل  حفظه  املفدى،  البالد  ملك  خليفة  اآل 

امللكي  ال�صمو  �صاحب  ح�صرة  واإىل  ورعاه، 

العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �صلمان  الأمري 

رئي�س الوزراء، حفظه اهلل ورعاه، واإىل وزير 

الداخلية الفريق اأول ال�صيخ را�صد بن عبداهلل 

اآل خليفة؛ على اجلهود التي مت بذلها لالإفراج 

عن جميع ال�صيادين البحرينيني، وبالأخ�س 

البطل البحريني �صامي احلداد«.

عبا�س اأمانحممد الدخيل

 حمافظ العا�ضمة: �ضرورة امتثال

 اجلميع لالإجراءات الحرتازية

حمافظ  خليفة  اآل  عبدالرحمن  بن  ه�صام  ال�صيخ  ثمن 

اجلاللة  �صاحب  ح�صرة  توجيهات  العا�صمة  حمافظة 

امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة عاهل البالد املفدى، الرامية 

واإتاحته  كورونا  لفريو�س  امل�صاد  الآمن  التطعيم  لتوفري 

جماًنا جلميع املواطنني واملقيمني، مبا يحفظ �صحة و�صالمة 

�صاحب  وحر�س  مبتابعة  م�صيًدا  املجتمع،  اأفراد  جميع 

العهد  اآل خليفة ويل  بن حمد  �صلمان  الأمري  امللكي  ال�صمو 

ال�صتباقية  الإجراءات  الوزراء على تطبيق  رئي�س جمل�س 

اجلائحة،  ملواجهة  والوقائية  الحرتازية  التدابري  وتعزيز 

الدول  من  نظرياتها  عن  البحرين  مملكة  ميز  الذي  الأمر 

واأعطاها الفارق من خالل التعاطي ال�صريع وال�صتباقي مع 

اجلائحة.

وحث ال�صيخ ه�صام بن عبدالرحمن املواطنني واملقيمني 

والتدابري  الحرتازية  لالإجراءات  المتثال  �صرورة  على 

الوقائية والإر�صادات ال�صحية ال�صادرة عن الفريق الوطني 

الطبي للت�صدي لفريو�س كورونا )كوفيد 19(، واجلهات 

ذات العالقة، الهادفة اإىل حماية املجتمع وحتقيق امل�صلحة 

العامة، مل�صاهمتها يف احلد من انت�صار اجلائحة وال�صيطرة 

على معدلت انت�صار الفريو�س يف ظل الرتفاع املتزايد يف 

عدد احلالت القائمة خالل الفرتة الأخرية، منوًها باأهمية 

احلفاظ على املجهودات الوطنية للت�صدي للفريو�س طوال 

ال�صحة  منظمة  بتقدير  حظيت  والتي  املا�صية،  الفرتة 

العاملية والعديد من اجلهات الدولية.

واأ�صاد املحافظ بوعي املجتمع الذي له دور مهم وموؤثر 

للفريو�س،  للت�صدي  الوطنية  اجلهود  جناح  ا�صتمرار  يف 

على  ا  حر�صً للفريو�س  امل�صاد  التطعيم  اأخذ  اإىل  داعًيا 

حماية اجلميع، و�صرورة ال�صتمرار يف تطبيق الحرتازات 

التجمعات  وتفادي  الجتماعي،  التباعد  كمعايري  ال�صحية 

العائلية الكبرية والقت�صار على الأ�صرة الواحدة يف املنزل 

املعتاد واملحدود، وارتداء  النطاق  واملحيط الجتماعي يف 

يف  التهاون  اأو  الإهمال  عدم  اأهمية  اإىل  لفًتا  الكمامات، 

ارتفاع  زيادة  لتاليف  والتعليمات  الإجراءات  تلك  تطبيق 

على  �صلًبا  ذلك  انعكا�س  وبالتايل  القائمة،  احلالت  اأعداد 

�صالمة املجتمع والقطاعات احليوية، �صائالً املوىل عز وجل 

اأن يحفظ البحرين من كل �صوء ومكروه، واأن يدمي علينا 

نعمة ال�صحة والأمان.

ال�شيخ ه�شام بن عبدالرحمن

 جانب من امل�ؤمتر ال�شحايف 



برملان 12www.alayam.com

اخلمي�س 8 جمادى الآخرة  1442 ـ العدد 11611 

Thursday 21st  January 2021 - No. 11611

خالد امل�سقطي

زيادة خم�س�سات م�ساريع الإ�سكان بـ33 مليون دينار.. امل�سقطي بعد اجتماع مع احلكومة:

ا�ستمرار الزيادة ال�سنوية ملوظفي احلكومة ول تقليل للعالوات واملكافاآت

حمرر ال�ش�ؤون الربملانية:

واملالية  االقت�سادية  ال�س�ؤون  جلنة  رئي�س  قال 

اأكدت  اإن احلك�مة  امل�سقطي  ال�س�رى خالد  مبجل�س 

خالل االجتماع الذي ُعقد ام�س مع ممثلي احلك�مة 

ح�ل م�سروع امليزانية اجلديد، باأن الزيادة ال�سن�ية 

ا�ستكمال  ومت  امليزانية،  يف  م�سمنة  للم�ظفني 

اإجراءات �سرفها للم�ظفني امل�ستحقني لهذه الزيادة، 

الت�ظيف يف اجلهات احلك�مية،  ت�ستمر عملية  فيما 

والتي تاأتي �سمن �سالحيات ال�زارة املعنية اإذا كانت 

االعتمادات املالية كافية لذلك.

وذكر اأن رئي�س دي�ان اخلدمة املدنية اأفاد خالل 

اأ�سهم يف تخفي�س  االجتماع باأن التقاعد االختياري 

ما ن�سبته %16 من الباب االأول يف امليزانية العامة، 

ووفر نح� 125 ملي�ن دينار �سن�ًيا من الباب االأول 

بج�دة  التزامها  احلك�مة  اأكدت  فيما  امليزانية،  يف 

اخلدمات املقدمة للم�اطنني واالرتقاء بها، فيما تق�م 

الك�ادر  من  لال�ستفادة  مت�ا�سل  بجهد  ال�زارات 

ال�طنية قدر االإمكان عرب الت�ظيف.

ال�ش�ؤون  جلنة  رئي�س  اأو�شح  ذاته،  ال�شياق  ويف 

املالية والقت�شادية مبجل�س ال�ش�رى اأن رئي�س دي�ان 

اخلدمة املدنية اأو�شح �شمن املرئيات التي عر�شها يف 

العامة للدولة لل�شنتني  امليزانية  اأن  امل�شرتك  الجتماع 

ول  العالوات  لتقليل  ت�جه  اأي  تت�شمن  ل  املاليتني 

ت�جد مرونة يف  فيما  املكافاآت يف اجلهات احلك�مية، 

وزارة  وكل  لل�زارات،  املخ�ش�شة  امليزانية  ا�شتخدام 

تك�ن معنية بعد احت�شاب تكلفة الق�ى العاملة بت�زيع 

اأو  الإ�شايف  العمل  اأو  التدريب  على  العتمادات  باقي 

برامج  لإيقاف  نية  اأي  نافًيا  وغريه،  اجلزئي  العمل 

انت�شار  مل�اجهة  املتبعة  الإجراءات  �شمن  التدريب 

فريو�س كرورنا.

وك�شف امل�شقطي اأن وزير الإ�شكان اأكد �شمن اإجابته 

 33 مبقدار  الإ�شكان  ميزانية  زيادة  الت�شاوؤلت  على 

ملي�ن دينار بحريني، وه� ما يدل على الهتمام الذي 

الظروف  �شمن  حتى  الإ�شكاين  بامللف  احلك�مة  ت�ليه 

الأ�شئلة  اأحد  على  رده  معر�س  يف  مفيًدا  ال�شتثنائية، 

ملي�ن   260 جمم�عها  اإطارية  اتفاقية  ت�قيع  عن 

على  وذلك  �شرتة،  �شرق  مدينة  لبناء  بحريني  دينار 

ثالث مراحل، ت�شمل كل مرحلة البنية التحتية وت�شليم 

وحدات �شكنية، فيما مت ال�شروع يف املرحلة الأوىل منذ 

بداية 2021م، و�شيتم ا�شتكمالها يف دي�شمرب 2022م، 

حيث التزمت احلك�مة بدفع مبلغ اإىل ال�شركة املط�رة 

 22 بعد  الدفعات  حتال  واأن  البناء  يف  ال�شروع  ليتم 

نهاية 2022،  الدفعات يف  اأوىل  لت�شديد  �شهًرا، وذلك 

فيما يتم العمل حالًيا من خالل امليزانية املطروحة على 

الت��شع يف بناء البنية التحية ملدينة �شرق �شرتة مبا 

يتيح الإ�شراع يف عملية البناء يف ال�شن�ات املقبلة.

باأن  اأو�شح  الإ�شكان  وزير  اأن  امل�شقطي  واأفاد 

العمل م�شتمر ل�شتحداث املزيد من الربامج الإ�شكانية 

واإتاحة املزيد من الفر�س اأمام امل�اطنني لال�شتفادة من 

اإجناز  لتحقيق  و�ش�لً  املبتكرة،  التم�ينية  اخلدمات 

اخلدمة الف�رية، مبيًنا ا�شتمرار ال�زارة بتقدمي عالوة 

نتيجة  ياأتي  خف�شها  واأن  امليزانية  �شمن  الإ�شكان 

ل�شتفادة 3187 م�اطًنا من برنامج مزايا، حيث ميثل 

هذا الربنامج فر�شة خلف�س اعتمادات عالوة الإ�شكان 

�شمن امليزانية العامة يف امل�شتقبل.

جمل�س  قرار  اأن  امل�شقطي  اأكد  ذاته،  ال�شياق  يف 

�شلمان  الأمري  امللكي  ال�شم�  �شاحب  برئا�شة  ال�زراء 

ال�زراء،  رئي�س جمل�س  العهد  اآل خليفة ويل  بن حمد 

عن  معا�شاتهم  تقل  للذين  التقاعدي  املعا�س  بزيادة 

�شمن  املطالب  اأهم  اأحد  حقق  العام،  لهذا  دينار   500

-2021 للعامني  للدولة  العامة  امليزانية  م�شروع 

بعد  خا�شة  اإجنازها  �شرعة  يف  �شي�شهم  ما  2022م، 

ال��ش�ل لت�افق بني ال�شلطتني الت�شريعية والتنفيذية 

بعدم تغيري معايري الدعم للم�اطنني باعتبار ما حققه 

اململكة  بها  التي متر  ال�شتثنائية  للظروف  مراعاة  من 

امل�اطنني وخا�شة  والعامل، واملحافظة على مكت�شبات 

ذوي الدخل املحدود.

املالية  ال�ش�ؤون  جلنة  با�شم  امل�شقطي  رفع  وفيما 

ال�شكر  اآيات  اأ�شمى  ال�ش�رى  مبجل�س  والقت�شادية 

والتقدير اإىل جاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة عاهل 

مبراعاة  دائًما  ال�شديدة  ت�جيهاته  على  املفدى  البالد 

ال�شم�  ل�شاحب  مثمًنا  للم�اطنني،  املعي�شي  امل�شت�ى 

امللكي الأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س 

امل�اطنني  لتطلعات  وم�شاندته  دعمه  ال�زراء،  جمل�س 

احتياجاتهم،  وتلّم�س  ل�ش�ؤونهم  امل�شتمرة  ومتابعته 

امل�شرتكة  الجتماعات  حتقق  باأن  تطلعه  عن  معرًبا 

والن�اب  ال�ش�رى  مبجل�شي  املاليتني  اللجنتني  بني 

الت�افقات، مبا ي�شب يف  مزيًدا من  امل�قرة  واحلك�مة 

م�شلحة ال�طن وامل�اطنني.

املالية  ال�ش�ؤون  جلنة  �شاركت  فيما  ذلك  ياأتي 

�شم  الذي  الرابع  امل�شرتك  الجتماع  يف  والقت�شادية 

اإىل جانبها جلنة ال�ش�ؤون املالية والقت�شادية مبجل�س 

بن  �شلمان  ال�شيخ  بح�ش�ر  احلك�مة،  الن�اب وممثلي 

خليفة اآل خليفة وزير املالية والقت�شاد ال�طني، وغامن 

ال�ش�رى  جمل�شي  �ش�ؤون  وزير  الب�عينني  ف�شل  بن 

الإ�شكان،  وزير  احلمر  يعق�ب  بن  وبا�شم  والن�اب، 

وذلك  املدنية؛  اخلدمة  دي�ان  رئي�س  الزايد  واأحمد 

لال�شتماع ملرئيات اجلهات احلك�مية ح�ل الت�شاوؤلت 

التي تقدم بها ممثل� ال�شلطة الت�شريعية ب�شاأن م�شروع 

امليزانية العامة للدولة للعامني 2021-2022م.

 الفريق احلكومي: م�سلحة املواطن

 اأولوية ق�سوى وتاأتي دائًما فوق كل اعتبار

اجتماعاته  احلك�مي  الفريق  وا�شل 

املالية  ال�ش�ؤون  جلنتي  مع  امل�شرتكة 

والن�اب،  ال�ش�رى  مبجل�شي  والقت�شادية 

ملناق�شة  املبذولة  اجله�د  اإطار  يف  وذلك 

لل�شنتني  للدولة  العامة  امليزانية  م�شروع 

املاليتني )2022-2021(.

كالً  �شم  الذي  احلك�مي  الفريق  وعقد 

من ال�شيخ �شلمان بن خليفة اآل خليفة وزير 

املالية والقت�شاد ال�طني، واملهند�س با�شم 

وغامن  الإ�شكان،  وزير  احلمر  يعق�ب  بن 

جمل�شي  �ش�ؤون  وزير  الب�عينني  ف�شل  بن 

الزايد  زايد  بن  واأحمد  والن�اب،  ال�ش�رى 

اجتماعه  املدنية،  اخلدمة  دي�ان  رئي�س 

ممثلي  مع  ُبعد  عن  اأم�س  ي�م  امل�شرتك 

ال�ش�ؤون  جلنتي  من  الت�شريعية  ال�شلطة 

ال�ش�رى  مبجل�شي  والقت�شادية  املالية 

والن�اب، حيث مت مناق�شة عدد من امل�ا�شيع 

اأهمها تقديرات ميزانية امل�شاريع الإ�شكانية 

العاملة  الق�ى  نفقات  ميزانية  وتقديرات 

التي ي�شرف عليها دي�ان اخلدمة املدنية.

الربامج  بحث  مت  الجتماع  وخالل 

الإ�شكان  وزارة  �شتعتمدها  التي  واخلطط 

يف  املدرجة  الإ�شكانية  امل�شاريع  لتنفيذ 

لل�شنتني  للدولة  العامة  امليزانية  م�شروع 

وتقدمي   )2022-2021( املاليتني 

ا�شتف�شارات  على  والرد  الإي�شاحات 

مت  حيث  ح�لها،  اللجنتني  وت�شاوؤلت 

التاأكيد على اأهمية ا�شتدامة تقدمي اخلدمات 

للم�اطنني باأق�شى درجة من الكفاءة.

واأ�شار الفريق احلك�مي اإىل اأن ميزانية 

-2021( ميزانية  يف  الإ�شكانية  امل�شاريع 

امل�شاريع  من  عدد  على  ت�شتمل   )2022

اململكة  حمافظات  مبختلف  الإ�شكانية 

واخلدمات ومن بينها م�شروع ديرة العي�ن 

مزايا،  وم�شروع  املحرق،  بديار  الإ�شكاين 

مت  كما  الإ�شكاين.  �شرتة  �شرق  وم�شروع 

العاملة  الق�ى  نفقات  ميزانية  ا�شتعرا�س 

التي ي�شرف عليها دي�ان اخلدمة املدنية.

م�شلحة  اأن  احلك�مي  الفريق  اأكد  كما 

ف�ق  دائًما  وتاأتي  ق�ش�ى  اأول�ية  امل�اطن 

كل اعتبار واإليه ت�جه كل اخلطط والربامج 

الأ�شا�شية  التنمية  ركائز  اأحد  باعتباره 

بالرغم من الظروف ال�شتثنائية والتحديات 

والعامل  البحرين  مملكة  ت�شهدها  التي 

ك�رونا  فريو�س  جائحة  ب�شبب  اأجمع 

النفط،  اأ�شعار  وانخفا�س   )19 )ك�فيد 

من  وم�شتمرة  قائمة  مازالت  اجله�د  اأن  اإل 

مع  امل�شرتكة  الجتماعات  تعك�شه  ما  خالل 

على  دائم  من حر�س  الت�شريعــية  ال�شلطة 

حتقيق كل ما فيه خري ومناء ل�شالح ال�طن 

الأهداف  حتقيق  يف  ي�شــهم  مبا  وامل�اطن 

والتطلعات املن�ش�دة.

برنامج لت�سكني املوظفني املوؤقتني يف وزارتي العدل والعمل.. البحراين:

اإعادة هيكلة 52 جهة حكومية خلف�ض النفقات

غالب اأحمد:

املالية  اللجنة  رئي�س  اأكد 

الن�اب  مبجل�س  والقت�شادية 

ا�شتمرار  البحراين  حمم�د  النائب 

وعدم  للم�ظفني  ال�شن�ية  الزيادة 

يف  العاملني  بعالوات  امل�شا�س 

اأي  ي�جد  ل  واأنه  العام  القطاع 

برامج  اأن  م��شًحا  للتقليل،  ت�جه 

الرتقيات واحل�افز م�شتمرة ب�شرط 

عدم جتاوز امليزانية املر�ش�دة.

وبني اأن التقاعد الختياري وفر 

ما يقارب 125 ملي�ًنا من ميزانية 

النفقات مبا ن�شبته 16% من نفقات 

الق�ى العاملة، م�شرًيا اإىل اأن دي�ان 

اخلدمة فتح باب النقل بني اجلهات 

وتغطية  للت�ظيف  احلك�مية 

الفج�ة.

قيام  عن  البحراين  وك�شف 

دي�ان اخلدمة املدنية باإعادة هيكلة 

خلف�س  وذلك  حك�مية،  جهة   52

يف  البحراين  واأ�شاف  النفقات. 

وخالل  اأنهم  لـ»الأيام«  ت�شريح 

القادمة  العامة  امليزانية  مناق�شة 

اأكدوا  املدنية  اخلدمة  دي�ان  مع 

لتمكني  اآلية  و�شع  �شرورة  على 

ال�ظائف  يف  البحريني  امل�ظف 

من  وذلك  ال�افدون،  ي�شغلها  التي 

خالل زيادة ميزانية التدريب على 

التي  الربامج  وزيادة  العمل  راأ�س 

ت�شمن متكني البحريني.

»مالية  رئي�س  واأو�شح 

دي�ان  رئي�س  عن  نقالً  الن�اب« 

اخلدمة املدنية عن برنامج لت�شكني 

يف  العاملني  امل�ؤقتني  امل�ظفني 

اإىل  والعدل، م�شرًيا  العمل  وزارتي 

القطاع  يف  الت�ظيف  ا�شتمرارية 

العام وال�شتمرار يف ال�شتثمار يف 

امل�اطن البحريني.

رئي�س  عن  البحراين  ونقل 

اأن  الجتماع  بعد  اخلدمة  دي�ان 

ال�شتعانة بت�ظيف الأجنبي ل يتم 

جتديد  يتم  ول  فريدة  خلدمة  اإل 

واأن  لل�شرورة،  اإل  الأجنبي  عقد 

م�ظف  اآلف   7 من  اأكرث  هناك 

 %83 العام،  القطاع  يف  اأجنبي 

منهم يف قطاعي التعليم وال�شحة، 

م�ظف،  اآلف   6 يقارب  مبا  وذلك 

على  م�زعني  اآخر  م�ظف  واألف 

بقية القطاعات احلك�مية.

اخلدمة  دي�ان  اأن  اإىل  واأ�شار 

مع  بالتن�شيق  �شيق�م  املدنية 

وزارة املالية لبحث زيادة ميزانية 

التدريب لرفع متكني البحريني يف 

القطاعات احلك�مية.

اأكد النائب  ويف �شياق مت�شل، 

حمم�د البحراين اأن امليزانية املقبلة 

يف   %20 بن�شبة  زيادة  �شت�شهد 

امل�شاريع الإ�شكانية، حيث �شتك�ن 

امليزانية للعام 2021 تقدر بـ95 

ملي�ًنا، فيما للعام 2022 �شت�شل 

اإىل 100 ملي�ن دينار.

وزارة  اإن  البحراين  وقال 

با�شم  ال�زير  يف  ممثلة  الإ�شكان 

لزيادة  خطة  عن  ك�شفت  احلمر 

تقنيات  خالل  من  الإنفاق  كفاءة 

جديدة يف البناء والتي تك�ن فيها 

التعاون  زيادة يف  مع  اأقل  التكلفة 

مع القطاع اخلا�س.

الإ�شكان  وزارة  اأن  اإىل  واأ�شار 

م�شارات،  عدة  من  خطة  و�شعت 

وال�حدات  ال�شقق  بناء  وهي 

»مزايا«  برنامج  يف  والت��شع 

وم�شارات  القرو�س،  ومت�يل 

جديدة هي حق لتط�ير الأرا�شي.

حمم�د البحراين

التعاقد مع املمر�سني الأجانب ب�سفة موؤقتة.. وزيرة ال�سحة:

توظيف جميع البحرينيني حاملي �سهادات التمري�ض ولغاية دفعة 2020
غالب اأحمد:

قالت وزيرة ال�شحة فائقة ال�شالح اإن ال�زارة قامت بت�ظيف جميع البحرينيني 

من حملة �شهادات التمري�س ولغاية دفعة 2020 والذين مت ا�شتالم طلباتهم من 

دي�ان اخلدمة املدنية والتي تنطبق عليهم �شروط الت�ظيف ولديهم رخ�شة مزاولة 

املهنة.

اأن  اإىل  واأ�شارت وزيرة ال�شحة يف رد لها على �ش�ؤال للنائب زينب عبدالأمري 

ال�شتعانة باملمر�شني الأجانب متت بناًء على الظروف ال�شحية خالل اجلائحة و�شد 

النق�س احلا�شل مل�اجهة الطلب الزائد املفاجئ على اخلدمة يف التخ�ش�شات الطبية 

لفرتة  م�ؤقتة  بعق�د  معهم  التعاقد  اأن  م�ؤكدة  التن�شيقية،  اللجنة  قرار  على  وبناًء 

اجلائحة، واأن النظام يف حال الإعالن للت�ظيف لغري البحرينيني يك�ن بعد النتهاء 

البحرينيني  املمر�شني  عدد  اأن  ال�شالح  واأو�شحت  البحرينيني.  ت�ظيف جميع  من 

ا�شتعانت  ال�زارة  اأن  اىل  ا وممر�شة، لفتة  العامني 2019-2020 بلغ 389 ممر�شً ال�زارة خالل  الذين مت ت�ظيفهم يف 

مبمر�شني من جن�شية اآ�شي�ية نظًرا للظروف ال�شحية التي مير بها العامل واململكة وحاجة ال�زارة ل�شتجابة �شريعة لإدارة 

الزمة الطارئة جلائحة ك�رونا، حيث مت التعاقد مع عدد من املمر�شني املتخ�ش�شني 

من  وذلك  املعدية،  والمرا�س  والط�ارئ  املركزة  العناية  منها  تخ�ش�شات  عدة  يف 

خالل �شركة متخ�ش�شة معتمدة من دي�ان اخلدمة املدنية ل�شغل وظائف م�ؤقتة ملدة 

6 �شه�ر.

وقالت ال�زيرة اإن ال�ظائف املخ�ش�شة للمر�شني الأجانب م�ؤقتة، واإن اخلريجني 

البحرينيني يتم ت�ظيفهم بالدرجات التخ�ش�شية ك�نهم يحمل�ن �شهادة البكال�ري��س 

العل�م  كلية  من  التمري�س  بخريجي  ترحب  ال�زارة  اأن  واأو�شحت  التمري�س.  يف 

العديد  ت�ظيف  ومت  للجراحني،  امللكية  الكلية  الطبية-  البحرين  وجامعة  ال�شحية 

للمر�شني  م�شتمرة  الت�ظيف  عملية  زالت  وما  ال�شابقة،  ال�شن�ات  مدى  على  منهم 

ال�شحف  يف  ال�ظائف  عن  الإعالن  يتم  حيث  املت�افرة،  وال�ش�اغر  احلاجة  بح�شب 

املحلية واخلارجية وفق النظام املتبع.

ك�رونا  اأزمة  تط�ع�ا خالل  الذين  امل�اطنني  من  ت�ظيف 30000  عدم  وح�ل 

ومن بينهم حملة �شهادة التمري�س، قالت وزيرة ال�شحة اإنه مت ت�ظيف جميع خريجي التمري�س ممن تنطبق عليهم ال�شروط، 

اأما باقي املتط�عني فال�زارة لي�شت جهة الخت�شا�س يف الرد على هذا اجلانب.

 زينب عبداالأمريوزيرة ال�سحة
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 السلمان: ضرورة أخذ جرعات 
لقاح »كورونا« في أوقاتها المحددة

سماهر سيف اليزل  «

أكدت استشارية األمراض المعدية واألمراض الباطنية 
بمجمع الس��لمانية الطبي عضو الفريق الوطني الطبي 
للتصدي لفيروس كورونا الدكتورة جميلة السلمان على 
ضرورة أخذ جرعات لقاح كورونا )كوفيد19( في أوقاتها 
المح��ددة، بحيث أن كمية األجس��ام المض��ادة تختلف 
ف��ي تكونها بين األفراد، مبين��ة أن اإلصابة بالفيروس 
بي��ن الجرعات »وارد«، وال تمنع أخذ اللقاح، كما ال يعني 

التساهل في اإلجراءات. 
وش��ددت الس��لمان عل��ى ض��رورة مواصل��ة االلت��زام 
باإلج��راءات االحترازية في ه��ذه المرحلة، مبينة أن كل 
ما تحقق من جهد وإنجاز بروح الفريق الواحد يستوجب 
م��ن كل فرد فينا باختالف موقع��ه أن يجدد همته من 

أجل البحرين حتى نصل بأمان«.
وحثت الجميع على المواصلة بحذر وااللتزام بكافة اإلجراءات 
االحترازي��ة والتدابير الوقائية للحد من انتش��ار الفيروس، 
مؤك��دة على ض��رورة االبتعاد عن التجمع��ات واختصارها 
على األس��رة الواحدة في المنزل والمحي��ط االجتماعي في 
النطاق المعتاد والمحدود، ولب��س الكمامات خارج المنزل 
ف��ي كل األماكن واألوق��ات، فالخطر مازال موج��ودًا والحذر 

مطلوب«.
وأك��دت الس��لمان ب��أن وزارة الصح��ة والفري��ق الوطن��ي 
الطبي للتصدي لفيروس كورونا مس��تمران في جهودهما 
لمكافح��ة الفي��روس بما يحف��ظ صحة وس��المة الجميع، 
م��ن خالل تكثيف حم��الت الفحص العش��وائي في مختلف 
المناطق للحد من انتش��ار الفي��روس وخاصة في المناطق 
ذات الكثاف��ة الس��كانية حي��ث تقوم بترتي��ب الفحوصات 

للمواطني��ن والمقيمي��ن من خ��الل طاقم طب��ي وفني بما 
يساهم في الحفاظ على صحة وسالمة أفراد المجتمع.

وأك��دت على وجوب عدم توج��ه المخالطين ألماكن تواجد 
وح��دات الفح��ص العش��وائي، وانتظار االتص��ال بهم من 
قبل فريق تتبع اث��ر المخالطين، وااللتزام بجميع اإلجراءات 
االحترازي��ة، واإلفص��اح عن كل المعلوم��ات الالزمة للتتبع 
ع��دد الحاالت المخالطة لكل حال��ة إلمكانية الوصول إليها 
وإج��راء ال��الزم، مع ض��رورة االبتع��اد عن التجمع��ات غير 

الضرورية إال في نطاق األسرة. 
وكش��فت الس��لمان أن  عدد الحاالت القائمة تحت العناية 
بلغ 16 حالة، و38 حالة تس��تدعي تلق��ي العالج، في حين 
2945 حالة وضعها مس��تقر من الع��دد اإلجمالي للحاالت 
2961، فيما بل��غ عدد الحاالت التي تعافت وصل ل�94937 

ألف.

 القحطاني: 8.4٪ حصلوا على لقاح »كورونا«
وانحسار أعداد المصابين واجب وطني

سماهر سيف اليزل  «

أك��د المقدم طبيب من��اف القحطاني أن ع��دد الحاصلين 
على التطعي��م بلغ 143596 م��ن المواطنين والمقيمين 
ف��ي المملكة منذ بدء عملية التطعيم، مبينًا أن التطعيم 
يس��هم في بناء مناعة جماعية وبالتالي يقلل من انتشار 
األمراض واألوبئة، كما ويس��هم في الوقاية من اإلصابة 
باألم��راض مما يجعلها أقل ش��يوعًا، منوهًا إلى أن اللقاح 

قرار اختياري. 
 جاء ذلك خالل المؤتم��ر الصحفي للفريق الوطني الطبي 
للتصدي لفيروس كورونا )كوفيد19( من مركز ولي العهد 

للتدريب والبحوث الطبية الثالثاء.
وق��ال القحطاني إن احتالل البحري��ن المركز الثالث دوليًا 
ف��ي نس��بة الحاصلين عل��ى التطعيم م��ن كل 100 فرد، 

والتي تبلغ حوال��ي 8.4%، مبينًا أن هذا اإلنجاز تم  بفضل 
الوعي بأهمية أخذ التطعيم والمب��ادرة، لذلك فهو إنجاٌز 
عالم��ي للمملك��ة ويعد مص��در اعتزاز وفخ��ر للجميع بما 

يؤكد على الجهود الوطنية المبذولة للتصدي للفيروس.
وكش��ف القحطاني أنه تمت إعادة جدولة تسليم شحنات 
تطعي��م »فايزر-بيونتي��ك« التي كان مق��رر وصولها في 
يناير الجاري حس��ب ما أفادت به الش��ركة المصنعة وفق 
عملياته��ا الخاص��ة باإلنت��اج والتوريد، موضح��ًا أن هذا 
التأخي��ر ل��ن يؤثر عل��ى المواطني��ن والمقيمي��ن الذين 
سيتلقون الجرعة الثانية من التطعيم في الفترة المقبلة 
حس��ب المواعيد المقررة نظرًا لتواف��ر الكمية المطلوبة 

لهم.
وأكد أن البحرين كانت من أوائل الدول التي قامت بطلب 
التطعيمات من الش��ركة المذكورة تماش��يًا مع خططها 

االستباقية للتعامل مع الفيروس، مجددًا التذكير بضرورة 
أخ��ذ الجرعة الثاني��ة للتطعيم المضاد لفي��روس كورونا 
بع��د 21 يومًا من أخذ الجرعة األولى من التطعيم، منوهًا 
إلى أن التطعيم اختياري ولكنه ضروري للحفاظ على صحة 

وسالمة المجتمع.
وبين أن »الحاصلين على التطعيم يجب عليهم المواصلة 
بحذر في االلتزام باإلجراءات االحترازية حمايًة ألنفس��هم 
وأس��رهم والمحي��ط المجتمع��ي وندع��و كل ف��رد ف��ي 
المجتمع لالستمرار في االلتزام بكافة التعليمات الصادرة 
م��ن الجهات المعني��ة ومنها معايي��ر التباعد االجتماعي 
وارتداء الكمامات«، مش��ددًا على ض��رورة المواصلة بحذر 
حتى انحسار األعداد مس��ؤولية وواجب وطني حفاظًا على 
صحة الجميع، مؤكدًا أنه ليس هناك خطورة من أخذ لقاح 

كورونا ألصحاب األمراض المزمنة، ولهم األولوية ألخذه.

 المانع: ارتفـاع الحـاالت 
المستجدة بـ»كورونا« 43٪ خالل 18 يومًا

سماهر سيف اليزل  «

أك��د وكي��ل وزارة الصح��ة عض��و الفري��ق 
الوطن��ي الطبي للتص��دي لفيروس كورونا 
)كوفي��د19( د.ولي��د المان��ع، ع��ن ارتفاع 
نس��بة الحاالت المس��تجدة ف��ي الفترة ما 
بي��ن 1-18 يناير الجاري إلى  43%، مقارنة 
بالفترة من 14 إلى 30 ديسمبر الماضي. 

وأوضح أن نسبة إصابات الحاالت المستجدة 
لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 1 إلى 
17 س��نة في هذه الفت��رة وصل إلى %18، 
مبينًا أن كل ذلك بس��بب استمرار التهاون 
ل��دى البع��ض ف��ي اإلج��راءات االحترازية 
والتعليمات الصادرة من الجهات الرسمية 

للحد من انتشار الفيروس.
وق��ال خ��الل المؤتم��ر الصحف��ي للفريق 

الوطن��ي للتص��دي لفي��روس كورون��ا، إن 
الجميع مس��ؤول ع��ن الزي��ادة أو النقصان 
في عدد الح��االت القائمة، منوه��ًا إلى أن 
أي زي��ادة في األعداد قد تعيدنا إلى مراحل 

سابقة من التعامل مع الفيروس.
وأك��د المان��ع أن كافة الق��رارات المتخذة 
بشأن التعامل مع الفيروس تتم مراجعتها 
بشكل دوري حسب المستجدات، ويتم بناًء 
عليه��ا اتخاذ القرار الذي يصب في مصلحة 

الوطن والمواطن والمقيم.
وش��دد عل��ى أن الزي��ادة تس��توجب م��ن 
الجميع مضاعفة الجهود والمواصلة بحذر 
خالل المرحلة الحالي��ة وعدم التهاون أبدًا 

في اآلثار المترتبة من عدم االلتزام.
وأوضح المانع أن التطعيم سيكون متوفرًا 
للجمي��ع قريب��ًا، مبين��ًا في الوقت نفس��ه 

أن مملك��ة البحري��ن حرصت عل��ى توفير 
الكميات الكافية للتطعيم. 

وتط��رق إلى إجمالي اإلش��غال ف��ي مراكز 
الطاق��ة  تبل��غ  حي��ث  والع��الج  الع��زل 
االس��تيعابية 5202، بل��غ اإلش��غال منها 
2241 أي م��ا نس��بته 43.1% م��ن الطاقة 
الكلية وأن عدد الح��االت القائمة التي تم 
تطبي��ق الع��زل المنزلي عليه��ا بلغ 2205 
المتعافي��ن  بلغ��ت نس��بة  حال��ة، فيم��ا 
96.62% ف��ي حي��ن بلغت نس��بة الوفيات 

0.37% من الحاالت القائمة. 
وأوضح أن هناك تش��ديد لبعض اإلجراءات 
لبع��ض األنش��طة، وأن الفري��ق الوطن��ي 
يدرس ويرصد ويقيم الوضع بشكل يومي، 
وهن��اك وج��ود الحتمالي��ة إع��ادة الغل��ق 

بحسب المعايير التي يراها الفريق.

حاالت مصابة بـ»كورونا«: المخالطة سبب انتشار الفيروس
أكدت حاالت قائم��ة لفيروس كورونا )كوفي��د19(، أهمية 
االلت��زام باإلج��راءات االحترازية الالزم��ة وتنفيذ تعليمات 
الفري��ق الوطني الطبي للتصدي لفي��روس كورونا، الفتين 
إل��ى أهمية تجنب التجمع��ات قدر اإلم��كان، موضحين أن 
المخالط��ة في ع��دد من المنش��آت واألنش��طة المختلفة 
دون األخذ باالحت��رازات كانت الس��بب الرئيس إلصابتهم 

بالفيروس.
وأعرب��ت الحاالت القائمة تقديرهم الكبير للجهود الوطنية 
لفريق البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
ب��ن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والتي 
أدت إلى خلق نموذج مش��رف للتعاطي مع تحدي الفيروس 
أم��ام العال��م بأس��ره، موصي��ن بمواصل��ة ب��ذل الجهود 

المخلصة لالنتهاء منها في القريب العاجل.
وبينت الحاالت القائمة من خالل تجاربهم المختلفة أهمية 

التقيد باإلج��راءات االحترازية وعدم التهاون في تطبيقها، 
موصي��ن بأهمي��ة تجنب االخت��الط وعدم المش��اركة في 

التجمعات قدر اإلمكان.
وأك��دوا أن مس��ؤولية مجابه��ة الفيروس هي مس��ؤولية 
جماعية يجب أن يقوم كل ش��خص بدوره من أجل الوصول 
إلى بر األم��ان، داعين إلى ضرورة مواصلة االلتزام للحفاظ 
على سالمة المجتمع والتصدي لهذه الجائحة بعزم وإصرار 

وعدم االستهتار حتى القضاء على الفيروس.
ش��ريفة فياض ناصر، أصيبت بالفيروس نتيجة مخالطتها 
ألبناء أخيها في أحد التجمعات العائلية، تقول شريفة عن 
تجربتها مع فيروس كورونا: »لطالما اعتبرت نفسي بعيدة 
ع��ن دائرة اإلصاب��ة، فأنا ربة منزل وال أخ��رج من البيت إال 
لش��راء احتياجات المنزل، ولكنن��ي أصبت بالفيروس نتيجة 
أحد التجمعات العائلية حيث خالطت أبناء أخي الذين كانوا 

شبابًا يخرجون ويمارسون أنشطة حياتهم مع أصدقائهم«.
وتق��ول »عل��ى الرغم م��ن احترازاتهم الصحي��ة وتقيدهم 
باإلرش��ادات إال أنهم أصيبوا بالفي��روس دون علمهم فلم 
تك��ن هناك أع��راض لديه��م، ومع األس��ف نقل��وا لي قبل 
اكتش��اف إصابته��م«. وتضي��ف ش��ريفة وص��ف تفاصيل 
إصابته��ا: »اس��تدعت حالتي البقاء في المستش��فى، ول�9 
أيام متواصلة بقيت في مركز كانو ثم حجرت ل�9 أيام أخرى 
في غرف��ة لوحدي في المنزل، وأس��تطيع الق��ول من خالل 
تجربت��ي بأن��ه فيروس صع��ب ومزعج، إذ فقدت الش��هية 
والقدرة على الش��م، وأصبت بضيق ش��ديد ف��ي الصدر إلى 

جانب كحة بسيطة«.
فيم��ا أوضح هاني عب��داهلل محمود، وه��و موظف حكومي، 
أن��ه يح��رص دائمًا عل��ى التباع��د وعدم االخت��الط إال أنه 
أصي��ب أخي��رًا بالفي��روس، وع��ن تجربته ق��ال: »قد أكون 

التقط��ت الفيروس من أي مكان عام إم��ا من برادة أو من 
مطع��م، فرغم احتياطاتي وح��ذري إال أنني تفاجأت بتأكيد 
إصابت��ي دون وجود أي أعراض، فقد كان اكتش��افي لذلك 
محض صدفة«. وعن تفاصيل اكتش��اف إصابته قال هاني: 
»كان م��ن المق��رر إخضاعي لعملية منظار في مستش��فى 
السلمانية، وعليه قمت بإجراء الفحص المختبري لفيروس 
كورونا كمتطلب س��ابق للعملية، وعندها ظهرت نتيجتي 
إيجابي��ة وكانت المفاج��أة، ففي الوقت ال��ذي كنت أعتقد 

أنني غير مصاب كنت حاماًل للفيروس دون علمي«.
الش��ابة بش��رى حميد التي تبلغ من العمر 25 عامًا، تقول 
عن تجربة إصابتها بالفيروس: »كانت تجربة مؤلمة جدًا، 
ففي الوق��ت الذي نعتقد بأننا في مأمن نصاب بالفيروس 
لنكتشف أن الخطر ال يزال موجودًا حولنا، وال يعرف اإلنسان 

من أين يمكن أن يصاب به«.

18٪ إصابات األطفال منذ بداية يناير
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خولة البوسميط

معلومة في كبسولة

تذبذب سلوك المريض بين السعادة المفرطة واالكتئاب الحاد

 لمياء األشقر لـ                   : »اضطراب ثنائي القطب« 
يصيب 3 أشخاص من بين 100 بالغ

كش��فت أخصائي��ة الط��ب النفس��ي بمركز س��لوان للطب 
النفس��ي د. لمياء األش��قر ع��ن أن »مرض ثنائ��ي القطب 
يصي��ب من 1 إلى 3 من بين 100 من األش��خاص البالغين 
إال أن نس��بة اإلصابة تقل بعد سن األربعين«، موضحة أن 
»الم��رض يصيب األطفال والكب��ار والمراهقين وقد يصيب 
األطفال األصغر سنًا أيضًا ولكنه قد ال يالحظ من الوالدين 
أو المربي��ن«. وقال في تصريحات ل�»الوطن«، »يعد مرض 
ثنائي القطب من األمراض النفس��ية الش��ائعة وهو يعني 
»النقيضين«، فمشاعر مرضى هذا االضطراب تكون إما فرح 
وبهجة وسرور واهتياج وشعور بالقوة الخارقة واإلمكانيات 
الهائل��ة لدى المريض أو تصبح كآب��ة وحزن وفقدان اللذة 
ف��ي الحياة والرغبة فيها والتفكي��ر في االنتحار والقيام به، 
فيأتي اس��م االضطراب »ثنائي القطب« من تذبذب سلوك 
ومزاج المصاب به بين السعادة المفرطة والحركة الدائمة 

إلى فقدان الرغبة في الحياة واالكتئاب الحاد«.
وأش��ارت إلى أن »هذا االضطراب كان يسمى سابقًا »مرض 
الهوس واالكتئاب«، نظرًا لتميزه بتقلبات المزاج إلى درجة 
أكبر بكثير مما هو معتاد أو متعارف عليه لدى األش��خاص 
العاديي��ن ف��ي حياتهم، وتقل��ب المزاج قد يكون ش��عورًا 
ش��ديد باليأس واالكتئاب أو شعورًا عالي بالبهجة والسرور 
لحد الوص��ول لمرحلة اله��وس وغالبًا ما يص��اب المرضى 

بمشاعر مختلطة ما بين االكتئاب الحاد والهوس«.
وكش��فت عن أن »الم��رض يصيب 1 إلى 3 م��ن بين 100 
م��ن األش��خاص البالغين إال أن نس��بة اإلصاب��ة تقل بعد 
س��ن األربعي��ن. كم��ا أن اإلصاب��ة عن��د الذك��ور واإلن��اث 
متس��اوية. ويعيش معظ��م المصابين به حي��اة اعتيادية 
دون مالحظ��ة هذا االضطراب لديهم س��واء من أنفس��هم 
أو المقربي��ن منه��م حتى يص��ل لدى البعض إل��ى مراحل 
متقدمة تحيل حياة اإلنس��ان إلى جحيم إذا لم يتم التدخل 
الطب��ي في الوقت المناس��ب«. وف��ي رد على س��ؤال حول 
األش��خاص المعرضين لإلصابة بالم��رض، أفادت د. لمياء 
األش��قر بأن »المرض يصيب األطفال الكب��ار والمراهقين 
وق��د يصيب األطفال األصغر س��نًا أيضًا ولكنه قد ال يالحظ 
من الوالدي��ن أو المربي��ن«. وأوضحت أنه »رغ��م أن فترة 
الطفولة والمراهقة تش��هد بشكل طبيعي تبدل وتغير في 
المزاج والس��لوك ومحاولة األطفال تقلي��د الكبار ومحاولة 
المراهقين التش��به بالكبار واعتبار أنفس��هم كذلك، إال أن 
ه��ذا االضطراب له خصائص ممي��زة تنبئ عن اإلصابة به 
وأن��ه ليس ع��رض عابر ناتج عن النمو الطبيعي الجس��دي 

والنفسي واالجتماعي لألطفال والمراهقين«. 
وتحدثت عن »بعض العالمات التي قد تظهر على األطفال 
الكبار أو المراهقين عند اإلصابة باضطراب ثنائي القطب، 
وهي تقلب حاد في المزاج يختلف عما هو معروف أو معتاد 
عليه، وفرط الحركة والنش��اط الزائد والس��لوك العدواني 

غير المقبول اجتماعيًا، وتبني سلوكيات غير مقبولة أخالقيًا 
أو اجتماعي��ا مث��ل تعاطي الكحول والمخدرات أو ممارس��ة 
الجن��س العاب��ر وغي��ر المحس��وب مع ع��دد من الش��ركاء 

المختلفين، التفكير في االنتحار«. 
وقال��ت إن��ه »هنا يج��ب مالحظ��ة تداخل أع��راض بعض 

االضطرابات النفسية األخرى مع أعراض ثنائي القطب«.
وذك��رت أن��ه »ق��د يك��ون التش��خيص صعب��ًا بي��ن هذه 
االضطراب��ات ألنه غالبًا ما يصاحب اضطراب ثنائي القطب 
أح��د االضطراب��ات المذكورة س��لفًا«. وفي رد على س��ؤال 
ح��ول أنواع اضط��راب ثنائي القطب، أف��ادت بأن »هناك 4 
أن��واع من المرض، وهي، الن��وع األول، حيث يتميز بحدوث 
نوب��ة هوس واحدة على األقل م��ع أو بدون نوبات اكتئاب، 
والن��وع الثان��ي، يتمي��ز بوقوع نوب��ة واحدة م��ن الهوس 
الخفي��ف ونوب��ة اكتئابيه كبرى، والن��وع الثالث، وهو تغير 
المزاج، وهنا تظهر أربع حاالت خالل 12 شهرًا من اضطراب 
العاطفة الش��ديد ويصيب تقريبًا ش��خص من كل عش��رة 
أش��خاص من المصابين باضطراب ثنائي القطب ويحصل 
في حاالت الن��وع األول والثاني، والنوع الرابع وهو اضطراب 
الم��زاج ال��دوري، وهو عب��ارة تقلب��ات المزاج وهنا ليس��ت 
ش��ديدة كما ف��ي اضطراب ثنائ��ي القط��ب، ولكنها تدوم 
لفت��رة أطول، وفي بع��ض األحيان قد تتط��ور هذه الحالة 

لإلصابة باالضطراب«.
وقالت األشقر إنه »حتى اآلن ال توجد إجابة واضحة ألسباب 
اإلصابة باضطراب ثنائ��ي القطب ولكن تقول األبحاث إنه 
اضط��راب وراثي يس��ري في العوائل وينتق��ل بين أبنائها. 
والبعض يقول إنه نتيج��ة تغيرات تحدث في الدماغ تؤثر 
عل��ى الحال��ة المزاجية للش��خص ويمكن الس��يطرة عليها 
بإعط��اء األدوية. وهناك م��ن يقول إنه نات��ج عن ضغوط 

الحياة أو بعض األمراض الجسدية«.
وفيم��ا يتعلق بأع��راض اإلصابة بالم��رض، أوضحت أنها 
»تتمث��ل في 4 أعراض، هي األع��راض البدنية، والعاطفة، 

والتفكير، والسلوك«.
وقال��ت إن »األع��راض البدنية تتمثل في فقدان الش��هية 
وفق��دان الوزن، واضط��راب الن��وم، والنه��وض مبكرًا عن 
المعت��اد، والش��عور بالتعب، واإلمس��اك، وفق��دان الرغبة 
الجنس��ية«. وفيما يتعلق بالعاطفة، أوضحت أنها تتضمن 
»ش��عور ال ينتهي بالتعاس��ة، وفقدان االهتمام باألشياء، 
وع��دم القدرة على االس��تمتاع باألش��ياء، والش��عور بعدم 
االس��تقرار م��ع التحف��ز الدائم، وفق��دان الثق��ة بالنفس، 
والش��عور باليأس وعدم جدوى الحي��اة، وتوتر عصبي أكثر 

من الحد الطبيعي، والتفكير باالنتحار«.
وبش��أن العرض الثالث وهو التفكير، أوضحت األش��قر أنه 

يتضم��ن »عدم القدرة على اتخاذ القرارات حتى البس��يطة 
منه��ا، وعدم القدرة عل��ى التركيز، عدم الق��درة على البدء 
باألعمال أو إنهائها، وكث��رة البكاء أو الرغبة بالبكاء وعدم 
الق��درة على ذل��ك، واالنع��زال وعدم الرغبة ف��ي االختالط 

بالناس«.
ونوهت إلى أن��ه »عند اإلصابة باالكتئاب أو الهوس يصبح 
م��ن الصعوب��ة بم��كان أو من االس��تحالة عل��ى المريض 
العيش بصورة طبيعية. وقد يش��عر األشخاص المحيطين 
ب��ه بتغي��ره قبل أن يدرك ه��و أن هناك ش��يء غير طبيعي 
ق��د حصل له. وعدم عالج حالة االكتئ��اب أو الهوس يؤدي 
إل��ى تدمير العالقات الش��خصية أو فقدان العمل أو تدهور 

المرض ليصبح مزمنا وغير قابل للعالج.
وفيما يتعلق بالعالج، أوضحت د. لمياء األش��قر أنه »عادة 
ما يكون العالج بأحد وس��يلتين أم��ا باألدوية والعقاقير أو 
بالجلس��ات العالجية وغالبًا ما يكون باالثنين معًا. والعالج 
باألدوي��ة مهم ج��دًا وذلك للحفاظ على ات��زان المزاج لدى 
المري��ض كوقاية له من حدوث أي من النوبتين »االكتئاب 
أو الهوس«. ولعالج ثنائي القطب يلجأ األطباء النفس��يون 
إلى استخدام مثبتات المزاج لعالج نوبة الهوس ومضادات 
الكآبة لعالج نوب��ة االكتئاب. وتوجد أدوية مختلفة يمكن 
للمريض معرفتها من خالل طبيبه المعالج. ومن الضروري 
أن يعرف المريض، زيادة عدد مرات اإلصابة بنوبة الهوس 
تسبب زيادة في نس��بة اإلصابة بها أكثر وأكثر، وأن نسبة 
حدوث النوبات ال تقل مع تقدم العمر، وحتى في حال تأخر 
إصابت��ه بنوبة إال إن االحتمال قائم دائمًا لإلصابة بها في 

أي وقت«. 
وتطرق��ت د. لمياء األش��قر إل��ى العالج النفس��ي موضحة 
أن��ه »ما بين نوب��ات الكآبة والهوس، العالج النفس��ي قد 
يكون مفيدا، وقد يس��تمر من 6 إلى 9 ش��هور. بما يعادل 
16 جلس��ة عالجية مدة كل منها س��اعة واحدة، ويش��تمل 
العالج النفس��ي على العالج المعرفي السلوكي إضافة إلى، 
التثقي��ف الذاتي، ومراقب��ة المزاج، ليتمك��ن المريض من 
معرف��ة تقلبات الم��زاج لديه وعندما تصب��ح غير طبيعية، 
والسيطرة على المزاج، واللجوء للطبيب أو المعالج النفسي 

في الحال«. 
وفي رد على سؤال حول رعاية األطفال المصابين بالمرض، 
أف��ادت د. لمياء األش��قر بأنه »إذا كان للش��خص المصاب 
طف��ل فانه لن يس��تطيع رعايته بصورة جي��دة عند حدوث 
النوب��ات لذا البد من وجود الش��ريك أو أحد أف��راد العائلة 
للعناي��ة بالطف��ل وتوضيح ماهي��ة المرض ل��ه وبث روح 
االطمئنان لديه، كما أن األطفال األكبر س��نًا قد يش��عرون 
بأنهم س��بب إصابة األب - األم بالم��رض ويحتاجون لمن 
يطمئنهم بأنهم ليس��وا السبب وتوضيح كيف يستطيعون 

المساعدة. 

د. لمياء األشقر

4 أعراض و7 عالمات تظهر على المصابين

تداخل أعراض بعض االضطرابات النفسية مع »ثنائي القطب«

العالج النفسي من 6 إلى 9 أشهر في 16 جلسة 

4 طرق للعالج المعرفي السلوكي أبرزها السيطرة على المزاج

 عش بوعي.. 
كن مختلفًا بإيجابيتك »1«

يا ترى ه��ل بإمكانك حق��ًا أن تصبح مختلفًا بطريق��ة تفكيرك ونظرتك 
لألم��ور م��ن حولك؟ ه��ل بإمكانك أن تك��ون إيجابيًا ومتفائ��ال في أغلب 

األوقات..؟
هنال��ك اعتقاد عند األغلبية بأنه متى ما ت��م ذكر اإليجابية في أي محفل 
من المحافل فإن من يذكرها هو ش��خص يدعي المثالية في زمن ال تقبل 
في��ه المثالية ومن يتكلم عنها هو مدعي لها وهو بالتأكيد ش��خص أتى 

من كوكب آخر غير الكوكب الذي نعيش فيه..
وال أخفيك��م س��رًا بأنني كنت دائمًا ما أس��أل عن حقيق��ة إمكانية عيش 
الم��رء بطريق��ة تفكي��ر مختلفة.. كنت أس��أل دائم��ًا عن إص��راري على 
محاولة المس��اعدة ف��ي ذلك التغير نحو اإليجابية.. دائمًا ما كنت أس��مع 
تلك الكلمات التي تجعلني من منظورهم ش��خص أقرب إلى الالواقعية.. 
أتخطى ال��دروب للوصول إل��ى  المثالية.. فكري اإليجاب��ي ال يمت للواقع 

ومجرياته بصلة.. في نظرهم.. ولكن.. 
كي��ف باإلم��كان حقًا أن نكون أش��خاصًا إيجابيين في ظل م��ا نمر به من 
أح��داث، مواقف، تحديات وصعاب طوال الوق��ت.. ما يضعنا في صراع مع 
أفكارن��ا ومش��اعرنا وردود أفعالن��ا التي نجبر من خاللها ف��ي أوقات على 
التص��رف على عك��س طبيعتنا بس��لبية إن جاز لنا التعبي��ر وبذلك نفقد 
أش��خاص من حولنا.. إمكانية بقائنا متعادلي المش��اعر خالل اليوم.. هل 

هي حقًا ممكنة؟ 
إذ كيف لنا البقاء إيجابيين 24 س��اعة خالل اليوم. ففي الحقيقة اإلنس��ان 
الطبيعي ال يملك أن يبقي طاقته عالية طوال الوقت.. وال باستطاعته أن 
ال يك��ون له رد فعل يقابل الفعل ال��ذي تعرض له خالل األحداث اليومية 
التي يواجهه��ا فالبد من أن يكون لديه ردود أفع��ال يبقى مفعولها في 
أحيان معه طوال اليوم والليلة لكن ما يجب أن نعلمه بأننا من نملك أن 
نتحكم في مش��اعرنا وردود أفعالنا أمام ما نمر به من مجريات. هل حقًا 

أستطيع؟ نعم تستطيع. وللحديث بقية.   

* عضو لجنة شؤون العضوية وجودة الحياة بجمعية البحرين 
للتدريب وتنمية الموارد البشرية

الناس��ور العصعصي: هو عبارة عن كيس يتكّون في المنطقة الموجودة أقصى أس��فل الظهر، وهي التي تس��مى العصعص، ويحتوي هذا الكيس على ش��عر أو جلد ميت أو االثنين معًا، والسبب المباشر لتكّون ذلك الكيس هو وجود ثقب 
الشعر النامي حديثًا في الجلد، وتكوين كتلة واحدة. ويصاب بالناسور العصعصي األشخاص في سّن الشباب بنسبة أكبر من غيرهم، واألشخاص المعّرضون للجلوس لفترات طويلة كالسائقين أو أصحاب المهن اإلدارية والمكتبية.

تحت المجهر
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شــدد وكيــل وزارة الصحــة عضــو الفريــق الوطنــي الطبــي للتصــدي لفيــروس 
تطبيــق  فــي  والتهــاون  االســتهتار  عــدم  ضــرورة  علــى  المانــع  وليــد  كورونــا 
اإلجــراءات االحترازيــة والتعليمــات الصــادرة مــن الجهــات الرســمية للحد من 
انتشــار الفيــروس والمحافظــة علــى مــا وصلنــا إليه مــن مســتويات مميزة في 
التعامل مع الجائحة، مشــيرا إلى أنه بســبب اســتمرار التهاون في اإلجراءات 
االحترازية فإننا لألسف مازلنا نشهد ارتفاًعا مستمًرا في عدد الحاالت القائمة 

خالل شهر يناير الجاري.

وجـــدد المانـــع تأكيده علـــى أن الجميع 
والنقصـــان  الزيـــادة  عـــن  مســـؤولون 
فـــي أعـــداد الحـــاالت القائمـــة، منوهـــا 
بـــأن أي زيادة فـــي األعداد قـــد تعيدنا 
إلـــى مراحـــل ســـابقة مـــن التعامـــل مع 
فيـــروس كورونا، وبأن كافـــة القرارات 
المتخذة بشـــأن التعامل مـــع الفيروس 
تتـــم مراجعتهـــا بشـــكل دوري حســـب 
المســـتجدات، ويتم بنـــاًء عليها اتخاذ 
القرار الـــذي يصب في مصلحة الوطن 

والمواطن والمقيم.
جاء ذلك خالل المؤتمر الصحفي الذي 
عقده الفريق الوطنـــي الطبي للتصدي 
)كوفيـــد19-( ظهـــر  لفيـــروس كورونـــا 
أمـــس في مركـــز ولـــي العهـــد للبحوث 
بالمستشـــفى  والتدريـــب  الطبيـــة 
العسكري للحديث عن آخر مستجدات 

فيروس كورونا.
وأشـــار وكيـــل وزارة الصحـــة إلـــى أن 
نســـبة الحـــاالت القائمـــة قـــد ارتفعـــت 
في الفترة مـــن 1 إلى 18 يناير الجاري 
بمـــا يقارب 43 %، مقارنـــًة بالفترة من 
مـــا  وأن   ،2020 ديســـمبر   30 إلـــى   14
نســـبته 18 % من الحاالت القائمة في 
نفس هذه الفتـــرة هي ألطفال تتراوح 

أعمارهم بين 0 إلى 17.
الزيـــادة  هـــذه  أن  المانـــع  وأضـــاف 
مضاعفـــة  الجميـــع  مـــن  تســـتوجب 
والتـــزام  بحـــذر  والمواصلـــة  الجهـــود 
خالل المرحلـــة الحالية وعدم التهاون 
أبـــًدا فـــي اآلثـــار المترتبـــة مـــن عـــدم 

االلتزام.
وتابع المانـــع أن وزارة الصحة تواصل 
حمالتها التفتيشـــية المكثفة بالتعاون 
مع الجهات ذات العالقة على المطاعم 
التجميـــل  وصالونـــات  والمقاهـــي 
النسائية والحالقة الرجالية والصاالت 
التزامهـــا  مـــن  للتأكـــد  الرياضيـــة؛ 
باإلجراءات االحترازية واالشتراطات 
الصحيـــة للحـــد مـــن انتشـــار فيـــروس 

كورونا.
ولفت المانع إلى أنه سيتم اتخاذ كافة 
اإلجراءات اإلدارية والقانونية الرادعة 
ضد المخالفين من المنشآت الصناعية 
أو التجاريـــة، داعيا األفراد والمنشـــآت 

باإلجـــراءات  االلتـــزام  علـــى  للحـــرص 
االحترازية والتعليمات الصادرة.

وأكـــد المانـــع أنـــه بتوجيـــه مـــن اللجنة 
التنســـيقية برئاســـة ولـــي العهد رئيس 
مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األمير ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة تم 
المتنقلـــة  الوحـــدات  خدمـــة  تدشـــين 
لفيـــروس  المضـــاد  التطعيـــم  إلعطـــاء 
كورونـــا، والتـــي تعد األولـــى من نوعها 
حيـــث توفـــر للراغبيـــن من كبار الســـن 
ممـــن  الخاصـــة  االحتياجـــات  وذوي 
يصعـــب عليهـــم التنقل أخـــذ التطعيم؛ 
بهـــدف توفير الحماية الالزمة لهم ضد 

فيروس كورونا.
ودعـــا المانـــع الراغبيـــن من كبار الســـن 
التســـجيل  المزمنـــة  األمـــراض  وذوي 
الموقـــع  زيـــارة  خـــالل  مـــن  للتطعيـــم 
أو   ،healthalert.gov.bh اإللكترونـــي 
االتصال بالرقم 444 وكذلك التسجيل 
عبـــر تطبيـــق مجتمـــع واعـــي، مطمئنـــا 
جميـــع الراغبيـــن فـــي الحصـــول علـــى 
التطعيـــم الذين قاموا بالتســـجيل بأن 
للجميـــع  متوفـــًرا  ســـيكون  التطعيـــم 
وال داعـــي للقلـــق، منوهـــا بـــأن المملكة 
حرصـــت علـــى توفير األعـــداد الكافية 
مـــن التطعيمات، حيث كانت من أوائل 
الـــدول التي طلبـــت اللقاحـــات، مؤكدا 
أن جميـــع المســـجلين للتطعيم ســـيتم 
العمل على تحديد مواعيدهم حســـب 

المخزون المتبقي.
وأشـــار إلى أهميـــة الوعـــي المجتمعي 
بمواصلـــة االلتـــزام بكافـــة اإلجـــراءات 
الوقائيـــة  والتدابيـــر  االحترازيـــة 
وتكاتـــف الجميع من أجل القضاء على 
الفيروس، وضرورة اســـتمرار اختصار 
التجمعـــات علـــى األســـرة الواحدة في 
فـــي  االجتماعـــي  والمحيـــط  المنـــزل 
النطـــاق المعتـــاد والمحـــدود، واألماكن 

الخارجية المفتوحة بدل المغلقة.
أعـــداد  إجمالـــي  المانـــع  واســـتعرض 
اإلشـــغال فـــي مراكـــز العـــزل والعـــالج، 
حيث تبلغ الطاقة االســـتيعابية لمراكز 
يبلـــغ  ســـرير،   5202 والعـــالج  العـــزل 
اإلشـــغال منهـــا 2241 ســـريرًا مـــا يمثل 
االســـتيعابية،  الطاقـــة  مـــن   %  43.1

مبيًنـــا أن عـــدد الحـــاالت القائمـــة التي 
تـــم تطبيـــق العـــزل الصحـــي المنزلـــي 
االختياري عليهـــا بلغ 2205 حالة لعدم 
ظهور األعـــراض. أما نســـبة المتعافين 
مـــن إجمالـــي الحـــاالت القائمـــة، فقـــد 
بلغـــت 96.62 % من الحـــاالت القائمة، 
في حين بلغت نسبة الوفيات 0.37 % 

من الحاالت القائمة.
واختتم المانع حديثه بضرورة مراعاة 
الجهـــود الوطنية الكبيـــرة والمتواصلة 
ذات  الجهـــات  بهـــا  تقـــوم  التـــي 
االختصـــاص للتصـــدي للفيروس والبد 
مـــن التعـــاون لبلـــوغ الهـــدف المنشـــود 

للقضاء على الجائحة.
مـــن جانبـــه، أكـــد استشـــاري األمراض 
المعدية بالمستشـــفى العسكري وعضو 
للتصـــدي  الطبـــي  الوطنـــي  الفريـــق 
لفيروس كورونـــا المقدم طبيب مناف 
القحطانـــي بـــأن التطعيـــم يســـهم فـــي 
بنـــاء مناعـــة جماعيـــة، وبالتالـــي يقلل 
من انتشـــار األمراض واألوبئة، ويسهم 
في الوقاية من اإلصابة باألمراض مما 

يجعلها أقل شيوًعا.
وأضاف القحطاني أن مملكة البحرين 
أطلقت الحملة الوطنية للتطعيم، وذلك 
ألخذ التطعيم المضاد لفيروس كورونا 
ضمن اللقاحـــات المعتمدة في المملكة 
والتي تم التأكد من مأمونيتها، مشيرا 
إلى أن الحملة مســـتمرة، والتطعيمات 
متاحة ويتـــم تحديد مواعيد التطعيم 

حسب المخزون المتبقي.
عـــدد  أن  إلـــى  القحطانـــي  وأشـــار 

مـــن  التطعيـــم  علـــى  الحاصليـــن 
مملكـــة  فـــي  والمقيميـــن  المواطنيـــن 
البحريـــن قـــد بلـــغ 143596 منـــذ بـــدء 

عملية التطعيم.
وقـــال القحطانـــي إنه وبفضـــل الوعي 
بأهمية أخذ التطعيـــم والمبادرة لذلك، 
فقـــد احتلـــت مملكـــة البحريـــن المركز 
الثالث دولًيا في نسبة الحاصلين على 
التطعيم مـــن كل 100 فرد، والتي تبلغ 
نحـــو 8.4، وهـــو إنجاز عالمـــي للمملكة 
ويعـــد مصـــدر اعتـــزاز وفخـــر للجميـــع 
بمـــا يؤكـــد الجهـــود الوطنيـــة المبذولة 
للتصدي للفيروس، مقدًما شكره لكافة 
األفـــراد إلقبالهـــم وحرصهـــم على أخذ 
التطعيم والحـــرص على حماية صحة 

وسالمة الجميع.
وحـــول مـــا تم اإلعالن عنـــه بخصوص 
أوضـــح  “فايزر-بيونتيـــك”  تطعيـــم 
القحطانـــي أنـــه قد تـــم إعـــادة جدولة 
تســـليم شحنات التطعيم التي كان من 
المقـــرر وصولهـــا خـــالل ينايـــر الجاري 
وفـــق ما أفـــادت بـــه الشـــركة المصنعة 
باإلنتـــاج  الخاصـــة  عملياتهـــا  وفـــق 
والتوريـــد، الفتا إلى أن هذا التأخير لن 
يؤثر على المواطنين والمقيمين الذين 
ســـيتلقون الجرعة الثانيـــة من تطعيم 
شـــركة “فايزر-بيونتيـــك” فـــي الفتـــرة 
المقبلة حســـب المواعيد المقررة؛ نظرا 
لتوافر الكمية المطلوبة لهم. منوها بأن 
مملكة البحرين كانت من أوائل الدول 
التـــي قامـــت بطلـــب التطعيمـــات مـــن 
الشـــركة المذكورة تماشـــيا مع خططها 

الفيـــروس،  مـــع  للتعامـــل  االســـتباقية 
مذّكـــرا بضرورة أخـــذ الجرعـــة الثانية 
كورونـــا  لفيـــروس  المضـــاد  للتطعيـــم 
بعـــد 21 يوما من أخـــذ الجرعة األولى 
مـــن التطعيم، منوها بـــأن التطعيم هو 
اختياري، ولكنـــه ضرورة للحفاظ على 

صحة وسالمة المجتمع.
وأضـــاف القحطانـــي أنـــه يجـــب علـــى 
الحاصليـــن علـــى التطعيـــم المواصلـــة 
باإلجـــراءات  االلتـــزام  فـــي  بحـــذر 
االحترازية حمايًة ألنفســـهم وأســـرهم 
كل  وعلـــى  المجتمعـــي،  والمحيـــط 
فـــي  االســـتمرار  المجتمـــع  فـــي  فـــرد 
االلتزام بكافـــة التعليمات الصادرة من 
الجهات المعنية، ومنها معايير التباعد 

االجتماعي وارتداء الكمامات.
مـــن جهـــة أخـــرى، جـــددت استشـــارية 
األمـــراض المعدية واألمراض الباطنية 
بمجمع الســـلمانية الطبي عضو الفريق 
لفيـــروس  للتصـــدي  الطبـــي  الوطنـــي 
كورونـــا جميلة الســـلمان  تأكيدها على 
ضـــرورة المواصلـــة بحـــذر مـــن خـــالل 
لدعـــم  الصـــادرة  بالتعليمـــات  االلتـــزام 
الجهـــود الوطنيـــة المبذولة في ســـبيل 
الحـــد مـــن انتشـــار الفيـــروس وحفـــظ 
وزارة  بـــأن  مؤكـــدة  الجميـــع،  ســـالمة 
الطبـــي  الوطنـــي  والفريـــق  الصحـــة 
للتصدي لفيـــروس كورونا مســـتمرون 
فـــي جهودهما لمكافحـــة الفيروس بما 

يحفظ صحة وسالمة الجميع.
ولفتت الســـلمان إلى أن وزارة الصحة 
مســـتمرة في تكثيـــف حمالت الفحص 

المناطـــق؛  مختلـــف  فـــي  العشـــوائي 
للحـــد من انتشـــار الفيـــروس خصوصا 
فـــي المناطـــق ذات الكثافة الســـكانية، 
حيث إن هـــذه الحمالت تقوم بترتيب 
الفحوصات للمواطنين والمقيمين من 
خالل طواقم طبية وفنية بما يســـاهم 
في الحفاظ على صحة وسالمة أفراد 

المجتمع.
ونوهت الســـلمان بضـــرورة عدم توجه 
المخالطيـــن للحـــاالت القائمـــة ألماكـــن 
تواجـــد وحـــدات الفحـــص العشـــوائي 
وانتظار االتصال بهم من قبل المعنيين 
بآليـــة تتبـــع أثـــر المخالطيـــن وااللتزام 
لهـــم،  ســـتعطى  التـــي  بالتعليمـــات 
ومواصلـــة تعزيز مســـتوى اإلجراءات 
الوقائيـــة المطلوبـــة والالزمـــة لتجنب 

مخاطر انتشار الفيروس.
وأشارت السلمان إلى ضرورة اإلفصاح 
عن كافـــة المعلومـــات المطلوبة لفريق 
عـــدد  لمعرفـــة  المخالطيـــن  أثـــر  تتبـــع 
الوصـــول  وســـرعة  القائمـــة  الحـــاالت 
إليهـــا وعالجهـــا وتعافيها وذلـــك للحد 
من انتشـــار الفيروس بما يحفظ صحة 

وسالمة الجميع.
الجميـــع  علـــى  إن  الســـلمان  وقالـــت 
بكافـــة  وااللتـــزام  بحـــذر  المواصلـــة 
والتدابيـــر  االحترازيـــة  اإلجـــراءات 
الوقائيـــة للحـــد من انتشـــار الفيروس، 
التجمعـــات  عـــن  االبتعـــاد  وضـــرورة 
الواحـــدة  األســـرة  علـــى  واختصارهـــا 
فـــي المنزل والمحيـــط االجتماعي في 

النطاق المعتاد والمحدود.
وأضافت الســـلمان أنه مـــن المهم أيًضا 
التباعـــد  بمعاييـــر  االلتـــزام  مواصلـــة 
االجتماعـــي ولبـــس الكمامـــات خـــارج 
األماكـــن واألوقـــات،  فـــي كل  المنـــزل 
ولبـــس الكمامـــات فـــي نطـــاق األســـرة 
الواحـــدة عنـــد مقابلـــة أفرادهـــا ممـــن 
لديهم أمـــراض وظروف صحية كامنة 
أو كبار الســـن المعرضيـــن أكثر للخطر، 
والحـــذر  موجـــوًدا  يـــزال  ال  فالخطـــر 

مطلوب لصحة وسالمة الجميع.
اســـتعرضت  متصـــل  صعيـــد  وعلـــى 
للحـــاالت  الصحـــي  الوضـــع  الســـلمان 
حيـــث  كورونـــا،  بفيـــروس  القائمـــة 
بينـــت أن عـــدد الحـــاالت القائمة تحت 
العنايـــة بلغ  16 حالـــة، وبلغت الحاالت 
التـــي يتطلـــب وضعهـــا الصحـــي تلقي 
العـــالج 38 حالـــة قائمـــة، فـــي حين أن 
2945 حالـــة وضعها مســـتقر من العدد 
اإلجمالـــي للحـــاالت القائمـــة الـــذي بلغ 
2961 حالـــة قائمـــة، في حيـــن تعافت 

94937 حالة من الفيروس.

المنامة - بنا

43 % ارتفاع عدد المصابين في يناير و18 % من الحاالت ألطفال
ــم ــي ــع ــط ــت ــى ال ــلـ ــا بــنــســبــة الـــحـــاصـــلـــيـــن عـ ــ ــًيـ ــ ــة دولـ ــثـ ــالـ ــثـ ــن الـ ــريـ ــحـ ــبـ الـ
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قــال وكيــل وزارة الصحــة عضــو الفريــق الوطني الطبي للتصدي لفيــروس كورونا وليد المانع في رده على ســؤال صحافي حول 
المعايير التي يعمل بها الفريق الوطني، ووزارة الصحة بشــأن مســألة الفتح واإلغالق بالنســبة للمؤسسات الخاصة كما في بعض 
النــوادي، وذلــك بعــد اكتشــاف وزارة الصحــة إصابــة 24 شــخصا بفيــروس كورونــا “كوفيــد 19“ فــي أحــد النــوادي الرياضيــة فــي 
المحافظــة الجنوبيــة، بــأن المطلــوب هو تطبيق اإلجراءات االحترازية في عمل األنشــطة المختلفة من تباعد اجتماعي، وارتداء 
الكمامــة وااللتــزام بقواعــد النظافــة، وعــدم التهــاون باإلجــراءات الوقائية وهو ما يعتمــد عليه الفريق الوطني فــي تقييم الوضع 

بشكل يومي ليقدم توصياته في الفتح أو اإلغالق.

من جهة أخرى، أكـــد المانع عدم وجود 
أو ظهور أي ساللة جديدة، أو متحورة 
بالبحرين، وذلك بعد اكتشـــاف ظهورها 
في عدد مـــن دول الخليج، موضحا أن 
عمليـــة الترصد والتتبع مســـتمرة طول 
الوقـــت من قبل الفريـــق الوطني لرصد 

أي سالالت جديدة.
وأردف أن البحرين خالية تماما من أي 
فيروس متحور، وأن األخبار المبشـــرة 
هـــي أن اللقـــاح والتطعيـــم يقضي على 
الفيـــروس وكل الســـالالت المســـتجدة 

والمتحورة له.

ال خطورة من اللقاح على “كبار السن”

األمـــراض  استشـــاري  نفـــى  بـــدوره، 
المعدية بالمستشفى العسكري وعضو 
للتصـــدي  الطبـــي  الوطنـــي  الفريـــق 
لفيروس كورونا المقدم طبيب مناف 
القحطاني “خطورة “ تطعيم فيروس 
كورونـــا علـــى كبـــار الســـن ومرضـــى 
األمراض المزمنـــة، مؤكدا أن التلقيح 

الســـن  كبـــار  لشـــريحة  وســـليم  آمـــن 
وهـــو  المزمنـــة،  األمـــراض  ومرضـــى 
يمنحهـــم وقايـــة للتصـــدي للفيروس، 
لذلك كانت لهم األولوية في الحصول 

على التطعيم وأخذ اللقاح.
وأوضح، أن األبحاث الســـريرية التي 
قامت بهـــا البحرين ألخذ اللقاح لكبار 
المزمنـــة،  األمـــراض  ذوي  أو  الســـن 
أثبتت مأمونية وســـالمة اللقاح، على 
كبار الســـن وذوي األمـــراض المزمنة، 

حيث منحهم مناعة ضد الفيروس.
تجربـــة  القحطانـــي  واســـتعرض 
الملـــك  اللقـــاح فـــي مستشـــفى  أخـــذ 
حمـــد الجامعـــي، حيـــث تطبـــق كافـــة 
اإلجراءات التـــي تضمن عدم حدوث 
أي مضاعفـــات، مـــن خـــالل المتابعـــة 
الحثيثـــة للفريـــق الذي يقـــوم بعملية 
التطعيم، ولالطمئنان على “مأمونية” 
األشـــخاص  متابعـــة  تتـــم  اللقـــاح، 
العادييـــن لمدة 15 دقيقة و30 دقيقة 

لمن لديهم حساسية.

االلتزام بجرعتين من اللقاح

من جهتها، أكدت استشـــارية األمراض 
المعديـــة واألمـــراض الباطنيـــة بمجمع 
السلمانية الطبي عضو الفريق الوطني 
كورونـــا  لفيـــروس  للتصـــدي  الطبـــي 
جميلـــة الســـلمان، أن اإلصابة بفيروس 
كورونـــا بعـــد أخـــذ الجرعـــة األولى من 
اللقاح، ال يمنع االلتزام من أخذ الجرعة 
الثانيـــة فـــي الوقت المطلوب، مشـــددة 
علـــى أن أخـــذ الجرعـــة الثانية ضروري 
ومهـــم لزيـــادة األجســـام المضـــادة في 
جســـم المتلقـــي منوهـــة، بأن االجســـام 
المضـــادة تتكـــون بعـــد أخـــذ اللقاحيـــن 
لدى الملتقي، مشـــيرة إلى أن األجســـام 
المضادة تتواجد وتبدأ بالعمل لمحاربة 
الفيـــروس بعـــد التطعيم الثانـــي، ولكن 
هـــذا ال يمنع المصابين بكورونا من أخذ 
اللقاح بعد الشفاء، مع االلتزام بتطبيق 
كافـــة اإلجـــراءات االحترازيـــة لتجنب 

نقل الفيروس لآلخرين في المجتمع.

الــــتــــطــــعــــيــــم آمــــــــــن لـــــكـــــبـــــار الــــســــن

المانـع: ال “كـورونـا” متحـورة بالبحـريـن

المنامة - وزارة الداخلية

خليفــة  آل  عبدالرحمــن  بــن  هشــام  الشــيخ  العاصمــة  محافــظ  أشــاد 
بتوجيهــات عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل 
لفيــروس كورونــا  المضــاد  اآلمــن  التطعيــم  لتوفيــر  الراميــة  خليفــة، 
وإتاحته مجاًنا لجميع المواطنين والمقيمين، بما يحفظ صحة وسالمة 
جميــع أفــراد المجتمــع، مشــيًدا بمتابعــة وحــرص ولــي العهــد رئيــس 
الــوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمــد آل خليفة، على 
تطبيــق اإلجراءات االســتباقية وتعزيز التدابيــر االحترازية والوقائية 
لمواجهــة الجائحــة، األمــر الــذي ميز مملكــة البحرين عــن نظيراتها من 
الــدول وأعطاهــا الفــارق مــن خــالل التعاطي الســريع واالســتباقي مع 

الجائحة.
العاصمـــة  محافـــظ  وحـــّث 
علـــى  والمقيميـــن  المواطنيـــن 
لإلجـــراءات  االمتثـــال  ضـــرورة 
االحترازيـــة والتدابيـــر الوقائيـــة 
واإلرشـــادات الصحيـــة الصادرة 
الطبـــي  الوطنـــي  الفريـــق  عـــن 
كورونـــا  لفيـــروس  للتصـــدي 
ذات  والجهـــات   )19 )كوفيـــد 
العالقة الهادفة لحماية المجتمع 
العامـــة،  المصلحـــة  وتحقيـــق 
لمســـاهمتها في الحد من انتشار 
علـــى  والســـيطرة  الجائحـــة 
معـــدالت انتشـــار الفيـــروس في 
ظـــل االرتفاع المتزايـــد في عدد 
الحـــاالت القائمـــة خـــالل الفتـــرة 

األخيرة، منوهـــا بأهمية الحفاظ 
الوطنيـــة  المجهـــودات  علـــى 
للتصدي للفيروس طوال الفترة 
الماضيـــة والتـــي حظيت بتقدير 
منظمة الصحة العالمية والعديد 

من الجهات الدولية.
وأشـــاد المحافظ بوعي المجتمع 
الـــذي لـــه دور مهـــم ومؤثـــر فـــي 
اســـتمرار نجاح الجهود الوطنية 
للتصـــدي للفيـــروس، داعيا ألخذ 
للفيـــروس  المضـــاد  التطعيـــم 
الجميـــع،  حمايـــة  علـــى  حرًصـــا 
وضـــرورة االســـتمرار في تطبيق 
كمعاييـــر  الصحيـــة  االحتـــرازات 
وتفـــادي  االجتماعـــي،  التباعـــد 

الكبيـــرة  العائليـــة  التجمعـــات 
واالقتصار على األســـرة الواحدة 
في المنزل والمحيط االجتماعي 
في النطـــاق المعتـــاد والمحدود، 
وارتـــداء الكمامـــات، منوًهـــا إلى 
أهميـــة عدم اإلهمـــال أو التهاون 
اإلجـــراءات  تلـــك  تطبيـــق  فـــي 
زيـــادة  لتالفـــي  والتعليمـــات، 
ارتفـــاع أعـــداد الحـــاالت القائمة 
وبالتالي انعكاس ذلك ســـلًبا على 
والقطاعـــات  المجتمـــع  ســـالمة 
الحيوية، ســـائاًل المولى عز وجل 
أن يحفظ البحرين من كل ســـوء 
ومكـــروه، وأن يديـــم علينا نعمة 

الصحة واألمان.

إشادة بتوجيهات جاللة الملك لتوفير التطعيم مجاًنا

محافظ العاصمة: تجنبوا التجمعات العائلية الكبيرة وال تتهاونوا

بدور المالكي

143596 عدد الحاصلين 
على التطعيم من 

المواطنين والمقيمين

تأخير شحنة “فايز” لن يؤثر 
على تلقي الجرعة الثانية 

لتوافر الكمية

الشيخ هشام بن عبدالرحمن



اقتراح بقانون شوري لتحديد حد أدنى للمخزون اإلستراتيجي للسلع الرئيسة
الســـامية  الملكيـــة  للتوجيهـــات  تنفيـــًذا 
مـــن عاهـــل البالد صاحـــب الجاللـــة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفة، قـــّدم عدد من 
أعضاء مجلس الشـــورى اقتراًحـــا بقانون 
بشـــأن “المخـــزون االســـتراتيجي للســـلع”، 
والذي يهدف إلى تحديد الســـلع الرئيســـة 
االســـتراتيجية والحـــد األدنـــى لتوافرهـــا، 
وتحقيـــق التكامل والتعاون الخليجي في 
مجال أمن المخزون الســـلعي انسجاًما مع 

توجه مجلس التعاون الخليجي.
وقّدم االقتراح بقانون أصحاب األعضاء: 
الشـــورى  مجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب 
جمـــال فخرو، جهاد الفاضل رئيســـة لجنة 
الخدمـــات بمجلـــس الشـــورى، محمد علي 

حســـن علي رئيس لجنـــة المرافـــق العامة 
والبيئـــة بمجلس الشـــورى، وعلي العرادي 

وبسام البنمحمد.
وأكـــدت رئيســـة لجنة الخدمـــات بمجلس 
الشـــورى نائـــب رئيـــس الشـــبكة البرلمانية 
لألمـــن الغذائي في أفريقيا والعالم العربي 
جهـــاد الفاضـــل أن االقتـــراح بقانون ينص 
الرئيســـية  الســـلع  تحديـــد  علـــى  فحـــواه 
االستراتيجية الواجب استدامة توافرها، 
ونســـبة أمان يجب أال يقل عنها المخزون 
مـــن حيـــث الوفـــرة، فيمـــا يجيـــز للوزيـــر 
المختـــص فـــي األحـــوال الخطـــرة أو عند 
وقوع مـــا يهدد مخزون األمـــان أن يصدر 
قـــراًرا بحظر تصدير ســـلع معينة أو فرض 

قيـــود أو ســـقوف علـــى تصديرهـــا بصفـــة 
مؤقتـــة، ويكـــون معنًيـــا بإصـــدار تنبيهات 

باتخاذ احتياطات أخرى.
االقتـــراح  أن  الفاضـــل  وأوضحـــت 
بقانـــون سيســـهم فـــي تحقيـــق األولويات 
مخـــزون  لتأميـــن  االســـتراتيجية 
استراتيجي من السلع الرئيسية، خصوًصا 
في ظل ما أســـفرت عنه تداعيات جائحة 
)كوفيـــد 19( مـــن آثـــار ونتائـــج اقتصادية 
عّمـــت العالـــم أجمـــع، وتأثيـــر ذلـــك علـــى 
مخزون السلع الغذائية وغير الغذائية في 
مختلـــف البلدان، معتبرًة أن تحقيق األمن 
االقتصـــاد  الســـلعي لألشـــخاص وحمايـــة 
الســـلع  توفـــر  دوام  يتطلـــب  الوطنـــي 

االســـتراتيجية، لمـــا في ذلك مـــن انعكاس 
إيجابـــي كبيـــر علـــى مســـتوى االســـتقرار 

االجتماعي واالقتصادي.
وبّينت أن االقتراح بقانون ينســـجم مع ما 
ورد فـــي برنامـــج عمل الحكومـــة لألعوام 
2019 - 2022 بشـــأن تعزيز قدرة األجهزة 
وحـــاالت  الكـــوارث  لمواجهـــة  المعنيـــة 
الطـــوارئ، منوهـــًة إلـــى أن جائحة )كوفيد 
الثغـــرات  واضـــح  بشـــكل  أظهـــرت   )19
القانونيـــة التـــي تتطلب اتخـــاذ إجراءات 
لـــه  تتداعـــى  مـــا  بينهـــا  ومـــن  تشـــريعية، 
برلمانـــات بعـــض الدول من إنجـــاز قوانين 
تلـــزم بضمان توفير مخزون اســـتراتيجي 
من الســـلع وتحقيق مفهوم األمن الســـلعي 

من أجل مواجهـــة أية حاالت طارئة، مثل 
نقص الســـلع الضرورية ومـــا يترتب عليها 

من تداعيات سلبية.
االقتـــراح  بـــأن  الفاضـــل  واســـتدركت 

بقانون استرشـــد بالعديد مـــن االتفاقيات 
والقـــرارات المهمـــة، ومـــن بيـــن ذلـــك قرار 
رقـــم  المتحـــدة  لألمـــم  العامـــة  الجمعيـــة 
74/ 149 بعنوان الحق في الغذاء والصادر 
بتاريـــخ 18 ديســـمبر 2019، والـــذي أكـــد 
علـــى أهميـــة المخـــزون الســـلعي وتعزيـــز 
اإلجـــراءات الوطنيـــة الراميـــة إلـــى تنفيذ 
سياسات األمن الســـلعي المستدام، وقرار 
رقـــم  المتحـــدة  لألمـــم  العامـــة  الجمعيـــة 
74/ 204 بعنوان الســـلع األساســـية، والذي 
أكـــد علـــى أهمية التعـــاون بيـــن القطاعين 
العام والخاص في مجال السلع األساسية 
واتخـــاذ اإلجـــراءات التي تكفـــل مواجهة 

تقلبات األسعار.

جهاد الفاضل

القضيبية - مجلس الشورى
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 علوي الموسوي

أشار وزير شؤون الشباب والرياضة أيمن 
المؤيـــد إلـــى أن الـــوزارة تعمـــل مـــن أجل 
وضع خطة عشـــرية الحتياجـــات مناطق 
المملكـــة للمنشـــآت الرياضيـــة والشـــبابية 

بالتعاون مع الوزارات األخرى.
جـــاء ذلـــك ردا علـــى الســـؤال البرلمانـــي 
بشـــأن خطـــط  آل عبـــاس  للنائـــب عمـــار 
ومشـــاريع الـــوزارة للدائـــرة التاســـعة من 

محافظة العاصمة.
وأكد المؤيد أن الوزارة تعمل على دراسة 
طلـــب نـــادي العكر بإنشـــاء مقـــر المرافق 
الرياضية من الناحية الهندســـية والمالية 

ومدى إمكانية تنفيذ المشروع.
  وأوضـــح أن الوزارة قامت باالنتهاء من 
مشـــروعين فـــي تاســـعة العاصمـــة وهمـــا 
نـــادي ســـترة النموذجي وصالـــة رياضية 

متعددة األغراض، نادي المعامير.

 وأشـــار إلـــى أن الـــوزارة تـــدرس طلـــب 
الصناعـــي  النجيـــل  مـــن  ملعـــب  إنشـــاء 
فـــي نـــادي العكر ضمـــن مالعـــب الفرجان 
وإنشـــاء ملعـــب آخـــر فـــي حديقـــة العكر 
األشـــغال وشـــؤون  وزارة  مـــع  بالتعـــاون 
البلديات والتخطيـــط العمراني باإلضافة 
إلـــى عدد من المشـــاريع قيد الدراســـة مع 
مراعـــاة التعـــداد الســـكاني فـــي المنطقة، 

موضحا أن هذه المشـــاريع قيد الدراســـة 
وفـــي حال االنتهـــاء من كافة الدراســـات 
واإلجراءات اإلدارية والتنظيمية المتبعة 

سيتم اإلعالن عنها.
وبين الوزير انه من  المزمع حاليا إنشـــاء 
مالعـــب  مبـــادرة  ضمـــن  واحـــد  ملعـــب 
الفرجـــان داخـــل حديقـــة العكـــر بالتعاون 
البلديـــات  األشـــغال وشـــؤون  مـــع وزارة 
والتخطيط العمراني، كما تســـعى الوزارة 
لزيـــادة عـــدد المالعب في هـــذه المنطقة 
من خـــالل العمل على الســـعي إلى إيجاد 
المزيـــد مـــن األراضـــي وتوفيـــر الميزانية 

الالزمة .
وأردف انـــه ســـيتم  االنتهـــاء مـــن ملعـــب 
حديقة العكر خالل العام الجاري وســـيتم 
اإلعـــالن عـــن أي مالعـــب إضافيـــة فـــي 
حينـــه فـــور توافـــر األراضـــي والميزانيـــة 

والدراسات والتصاميم الالزمة.

عمار آل عباس

آل عباس يتســلم خطة “الشباب” بسترة والمعامير والعكر
ملعبان للنجيل الصناعي بنادي العكر وحديقة القرية

قطع “كهرباء المركزي”... وتوفيق: رسوم البلدية ال تسقط
 نّفـــذت هيئـــة الكهربـــاء والمـــاء حملـــة 
قطـــع للتيـــارات الكهربائية عـــن العديد 
من المحال التجارية في سوق المنامة 
المركزي، وشـــملت حمالت القطع عدًدا 
من ثالجـــات التبريد التي يســـتخدمها 
التجـــار في تخزين وحفظ ســـلعهم من 
اإلتـــالف كالســـمك والدجـــاج واللحوم 
والفواكـــه وبعـــض المنتجـــات الغذائية 

األخرى.
 وقـــال التجار في تواصلهم مع “البالد” 
إنهـــم تفاجـــأوا بقيـــام موظفـــي هيئـــة 
الكهربـــاء والمـــاء بحملـــة قطـــع للتيـــار 
الكهربائـــي بشـــكل واســـع فـــي الســـوق 
الثالثـــاء،  صبـــاح  وذلـــك  المركـــزي، 
مؤكديـــن أنهـــم تكّبـــدوا خســـائر لقـــاء 
قطـــع التيـــار الكهربائـــي عـــن محالهـــم 

وبراداتهم.

بهـــذه  قامـــت  الهيئـــة  بـــأن  وأفـــادوا 
اإلجراءات ليس ألننـــا لم ندفع فاتورة 
الكهرباء بل قامـــت بذلك ألنها أدرجت 
فـــي فواتير شـــهر يناير الجاري رســـوم 
بلدية ممتدة لعشـــرات الســـنين، وذلك 
بعدما أوعـــزت أمانة العاصمة للكهرباء 
بتحصيل هـــذه األموال دون وجه حق 

حسب تعبيرهم.
والهيئـــة  األمانـــة  إجـــراء  أن  وبّينـــوا   
مخالـــف للقانون وهو محـــل رفض تام 
مـــن قبل التجـــار خصوًصا مع الظروف 
التي يعانـــي منها قطاع البيـــع بالجملة 
والتجزئة في السوق، مشيرين إلى أن 
هـــذا اإلجراء أضـــّر بعمليات التشـــغيل 

الالزمة لهم في السوق.
 وتأتـــي خطوة تنفيذ حملة قطع التيار 
الكهربائي في الوقت الذي يســـعى فيه 

التجـــار لعقـــد تفاهمات مـــع األمانة من 
أجل الوصول لنتائج مرضية للطرفين 
بخصوص الرسوم البلدية التي لم تكن 
مفروضة على التجار بحسب حديثهم.

وعلى ذات المشرب، أكد عضو مجلس 
أمانـــة العاصمـــة رئيس اللجنـــة المالية 
رســـوم  أن  لـ”البـــالد”  توفيـــق  محمـــد 
البلديـــة على التجار ال تســـقط إال بقرار 
وزاري، إذ ستســـعى األمانـــة بتحصيلها 

من التجار ألنها حق أصيل لألمانة.

“أمانة العاصمة” علقت على ما نشر في 
“البـــالد” تحت عنوان “البلديات تطالب 
تجـــار الســـوق المركـــزي بدفـــع رســـوم 
بلديـــة لــــ 35 ســـنة” نافيـــة فـــي تعليقها 
الماليـــة  المتأخـــرات  )إدراج  اإلنشـــائي 
فواتيـــر  فـــي  المركـــزي  ســـوق  لتجـــار 
الكهرباء والماء(، إال أنها من خالل الرد 

فتحت البـــاب على مصراعيه إلمكانية 
تطبيقه.

 وتعليًقـــا على مـــا ورد بتعليـــق األمانة 
قدمت “البالد” مستنًدا تؤكد من خالله 
قيـــام األمانـــة وهيئـــة الكهربـــاء والماء 
باإلجـــراءات التـــي نفـــت أنهـــا اتخذتها 
فـــي حـــق التجـــار، وتؤكـــد فـــي الوقت 

نفســـه مـــا نشـــرته الصحيفة بنـــاء على 
مواقف وأقوال تجار الســـوق المركزي 
فـــي المنامة. وفـــي ذات الســـياق، قال 
تجـــار الســـوق المركـــزي فـــي تعقيبهـــم 
علـــى رد األمانة “إن مـــا أوردته األمانة 
يخالـــف الواقـــع والحقيقـــة والقانـــون، 
وإن قطاًعـــا واســـًعا مّنا اســـتلم فواتير 
رســـمية لمطالبتهـــم بدفع رســـوم بلدية 
عـــن عشـــرات الســـنين”. وأعلنـــوا أنهم 
بصـــدد رفـــع خطاب تظلـــم إلى مجلس 
الوزراء يتضّمن شـــرًحا وافًيا عن واقع 
السوق ومعاناة التجار وآثار الخطوات 
الضـــارة التـــي اتخذتهـــا األمانـــة منذ 4 
ســـنوات حتـــى اآلن، ومـــدى تأثيراتهـــا 
علـــى قطـــاع األمـــن الغذائي مســـتقبال، 
في ظل ما تعانيه البحرين والعالم من 

تداعيات جائحة كورونا”.

تجار لـ “البالد”: إجراء 
أمانة العاصمة 

والهيئة مخالف 
للقانون

علوي الموسوي

الصالح: توظيف البحرينيين من حملة شهادات التمريض لغاية دفعة 2020
لـــكـــورونـــا ــب  ــ ــانـ ــ أجـ بـــمـــمـــرضـــيـــن  ــة  ــ ــان ــ ــع ــ ــت ــ االس ــب:  ــ ــنـ ــ زيـ عـــلـــى  ردا  الــــــوزيــــــرة 

أعلنــت وزيــرة الصحــة فائقــة الصالح أن الوزارة قامت بتوظيف جميع البحرينيين من حملة شــهادات التمريض ولغاية دفعة عام 
2020، مــن الذيــن تــم اســتالم طلباتهــم من ديوان الخدمــة المدنية والتي تنطبق عليهم شــروط التوظيف ولديهــم رخصة لمزاولة 
المهنة، حيث أن النظام في حال اإلعالن للتوظيف لغير البحرينيين يكون بعد االنتهاء من توظيف جميع البحرينيين وقد بلغ عدد 

الممرضين البحرينيين الذين تم توظيفهم في الوزارة خالل العامين 2019 و2020، 389 ممرًضا وممرضة.

وأكدت أن الوزارة قامت بالتعاقد مع عدد 
مـــن الممرضيـــن األجانـــب المتخصصيـــن 
في عدة تخصصات منهـــا العناية المركزة 
وذلـــك  المعديـــة  واألمـــراض  والطـــوارئ 
للعمـــل بـــوزارة الصحـــة، من خالل شـــركة 
متخصصة ومعتمدة لـــدى ديوان الخدمة 
المدنيـــة، وذلـــك لشـــغل وظائـــف مؤقتـــة 
لمدة ســـتة شـــهور فقـــط، ولتغطية النقص 
في الكـــوادر التمريضيـــة المتخصصة في 
الوقت الراهن بســـبب الجائحـــة، مع العلم 
بـــأن الوظائف التي تـــم تخصيصها لهؤالء 

الممرضين هي وظائف مؤقتة”.
جـــاء ذلـــك رًدا علـــى ســـؤال تقدمـــت بـــه 
النائـــب زينـــب عبداألميـــر بشـــأن توظيف 
وزارة الصحـــة لممرضيـــن من الجنســـيات 

اآلسيوية.
فـــإن  فيـــه  شـــك  ال  ممـــا  أنـــه  وتابعـــت: 
الـــوزارة تفخـــر بوجـــود الكفـــاءات الطبية 
تعمـــل  والتـــي  البحرينيـــة  والتمريضيـــة 
النوعيـــة  الخدمـــات  لتوفيـــر  بحرفيـــة 
للمرضـــى، كمـــا أن خريجـــي التمريض من 
جامعـــة البحريـــن كليـــة العلـــوم الصحيـــة 

وجامعة البحريـــن الطبية والكلية الملكية 
اإليرلندية للجراحين موضع ترحيب دائم 
لدى الوزارة، وقد تم توظيف العديد منهم 
علـــى مـــدى الســـنوات الســـابقة ومازالـــت 
عمليـــة التوظيـــف مســـتمرة وأن األولوية 

للتوظيف للبحرينيين.
وأما بشأن توظيف 30 ألف من المواطنين 
الذيـــن تطوعوا خـــالل أزمـــة كورونا ومن 
بينهم من حملة شهادات التمريض فقالت 
الصالـــح: “لقد تم توظيـــف جميع خريجي 
التمريـــض ممـــن تنطبـــق عليهم الشـــروط 

والراغبيـــن فـــي العمل بالوزارة، أما بشـــأن 
بقيـــة المتطوعيـــن فالـــوزارة ليســـت جهة 

اختصاص في الرد على هذا الجانب”.
وأكـــدت الصالح أن السياســـة المتبعة في 
مـــلء الوظائف الشـــاغرة بالـــوزارة تتمثل 

في تطبيق ما جاء بقانون ديوان الخدمة 
المتعلـــق  منـــه   ،2010 لســـنة   48 المدنيـــة 
التنفيذيـــة  الالئحـــة  وكذلـــك  بالتعييـــن، 
لقانـــون الخدمـــة المدنية الصـــادرة بالقرار 
رقـــم 51 لســـنة 2012 فـــي المـــادة رقـــم 5 

المتعلقـــة بالتعييـــن أيًضا، مشـــيرة إلى أن 
إدارة الموارد البشـــرية في الـــوزارة تلتزم 
بشـــأن التوظيـــف بالـــوزارة بمـــا تضمنتـــه 
تعليمـــات الخدمة المدنية بشـــأن ضوابط 
وشـــروط التعيين في الوظائـــف بالجهات 

الحكومية.
وأفـــادت بـــأن الجهـــات الحكوميـــة تقـــوم 
بإخطار ديوان الخدمة المدنية بالوظائف 

الشاغرة لديها والحاجة لملئها.
قامـــت  الـــوزارة  أن  الصالـــح  وبينـــت 
باالســـتعانة بممرضين أجانب من جنسية 
نظـــًرا  وذلـــك  اآلســـيوية،  الـــدول  إحـــدى 
للظـــروف الصحيـــة التـــي تمر بهـــا المملكة 
والعالـــم أجمع، وحاجة الوزارة الســـتجابة 
ســـريعة إلدارة األزمـــة الطارئـــة لجائحـــة 

كورونا كوفيد 19.

زينب عبداألميرفائقة الصالح 

محرر الشؤون المحلية

عبـــرت والـــدة شـــاب بحرينـــي عـــن 
“خيبـــة أملهـــا” فـــي حصـــول ابنهـــا 
24 عاًمـــا، وهـــو  العمـــر  مـــن  البالـــغ 
طالـــب جامعـــي يعانـــي مـــن إعاقة، 
علـــى خدمة وزارة العمـــل والتنمية 
االجتماعيـــة المتمثلـــة فـــي “بطاقة 
اإلعاقـــة”؛ وذلـــك لحاجتـــه الماســـة 
اليوميـــة،  حياتـــه  أمـــور  لتغطيـــة 
إضافة إلى تخصيص الدعم المالي 
له كونه طالبا، فوالدته هي معيلته، 
وتواجـــه ظروًفا صعبـــة في تغطية 

متطلبات المعيشة والدراسة.
وقالت إنها تقدمت وفق اإلجراءات 
الرســـمية لتســـجيل ابنهـــا مـــن فئـــة 

ذوي اإلعاقـــة لكـــي يحصل علـــى البطاقة، إال أنه لـــم ُيوافق على 
منحه تلك البطاقة، وهي تأمل أن يصل صوتها إلى المســـؤولين 
فـــي الوزارة وينظرون فـــي مدى اســـتحقاقه لمخصص اإلعاقة، 

لشـــهادة  أنـــه طبًقـــا  إلـــى  مشـــيرة 
طبية صـــادرة عـــن وزارة الصحة، 
مـــروري  لحـــادث  الشـــاب  تعـــرض 
فـــي العـــام 2013 نتج عنـــه إصابة 
حادة وشديدة في الدماغ، إضافة 
إلـــى إصابات وكســـور متعددة في 
الجســـم، وهـــذه اإلصابة أثرت في 
عـــدم قدرتـــه علـــى تحريـــك رجله 
اليسري وشـــلل كلي، وال يستطيع 
المشـــي بصورة طبيعية، ما يعتبر 

من اإلعاقات الدائمة.
ولفتت المواطنة إلـــى أن ظروفها 
المعيشـــية، كونها متقاعدة وتدير 
مشـــروعها الخـــاص، ال تمكنها من 
تلبيـــة احتياجات ابنهـــا، خصوًصا 
فـــي ظل تـــردي وضـــع الســـوق والكســـاد الكبيـــر بســـبب جائحة 
كورونـــا، وتأمـــل أن يتـــم منـــح ابنهـــا حقـــه فـــي الحصـــول علـــى 

خدمات ذوي اإلعاقة.

شهادة طبية تثبت إصابة الشاب باإلعاقة

تعــرض لحادث نتــج عنه إصابــة بالدماغ وشــلل بقدمه 
مواطنة: ابني طالب جامعي محروم من “بطاقة اإلعاقة”
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