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á°UÉîdG  äÉ«Ø°ûà°ùªdG  »a  zÉfhQƒc{  øe  ájRGôàM’G  äGAGôLE’G  õjõ©J

»HÉgQEG π``ªY Iô``FÉ£dG •É``≤°SEG :¿Gô``jEG ó°V á``«FÉ°†b iƒ``YO
É`̀jÉ`̀ë`̀°`̀†`̀dG  ô``̀°``̀SC’  É`̀°`̀†`̀jƒ`̀©`̀J  Q’hO  QÉ`̀ «`̀ ∏`̀ e  ø``̀e  ô`̀ ã`̀ cCÉ`̀ H  á`̀Ñ`̀dÉ`̀£`̀ª`̀dG

 »≤«°ùæàdG AÉ≤∏dG »a á«ÑW õcGôe 7h ≈Ø°ûà°ùe 21 ∑QÉ°T

 äÉ`̀eó`̀î`̀dGh  ø¡ªdG  º«¶æàd  á«æWƒdG  áÄ«¡dG  ¬Jó≤Y  …ò``̀dG

 ≥«°ùæà∏d áë°üdG IQGRƒH áë°üdG IQGOEG ™e ¿hÉ©àdÉH á«ë°üdG

 äGOGó©à°S’G  ôNBG  ≈∏Y  ±ƒbƒdGh  ø«ÑfÉédG  ø«H  ∑ôà°ûªdG

 ÉfhQƒc  ¢Shô«a  ¿CÉ°ûH  ájRGôàM’G  á«æWƒdG  äGAGô```LE’Gh

.óéà°ùªdG

 áÄ«¡∏d  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  áªgÓédG  ºjôe  .O  â`̀dÉ`̀bh

 »JCÉj  AÉ≤∏dG  ¿EG  á«ë°üdG  äÉeóîdGh  ø¡ªdG  º«¶æàd  á«æWƒdG

 »Ñ£dG ´É£≤dG ≈∏Y áHÉbôdGh º«¶æàdG »a áÄ«¡dG QhO QÉWEG »a

 ,á°UÉîdG á«ë°üdG äÉ°ù°SDƒªdG ™e ºFGódG ≥«°ùæàdGh ¢UÉîdG

 ≈∏Y  á°UÉîdG  äÉ«Ø°ûà°ùªdG  »dhDƒ°ùe  áÄ«¡dG  â©∏WCG  PEG

 áμ∏ªe ≈dEG ihó©dG ∫ƒ°Uh ™æªd IòîàªdG á«FÉbƒdG äGAGôLE’G

 Ωƒ≤j  …ò`̀dG  »Ñ£dG  »æWƒdG  ≥jôØdG  π«μ°ûJ  É¡æe  ,øjôëÑdG

 á°UÉNh  çQGƒμdG  á¡LGƒªd  á«æWƒdG  áæé∏dG  ™e  ≥«°ùæàdÉH

 …CG ±É°ûàcG ∫ÉM »a hCG É¡àHÉ°UEG »a ¬Ñà°ûªdG ä’ÉëdG ∫É«M

 áeRÓdG ájRGôàM’G äGAGôLE’G ò«Øæàd ∂dPh ,OÓÑdG »a ádÉM

.óéà°ùªdG ÉfhQƒc ¢Shô«a ∫ƒ°Uh ™æªd É¡≤«Ñ£J …QÉédG

 äGAGô``LE’Gh  á«ª∏©dG  πF’ódG  πc  ´ÉÑJG  á«ªgCG  äó`̀cCGh

 πÑb  øe  ä’ÉëdG  √òg  πãe  »a  É¡«∏Y  ±QÉ©àªdG  ájRGôàM’G

 »ë°üdG »YƒdG õjõ©J á«ªgCG ≈dEG kIô«°ûe ,ø««ë°üdG ø«∏eÉ©dG

 äGAGô``̀LE’Gh  ihó©dG  ∫É≤àfG  ¥ô`̀W  ∫ƒ`̀M  ΩRÓ`̀dG  ∞«≤ãàdGh

 ,ójóédG  ÉfhQƒc  ¢Shô«ØH  áHÉ°UE’G  ™æªH  á°UÉîdG  á«FÉbƒdG

 ∑ôà°ûªdG  ≥«°ùæàdGh  ¿hÉ©àdG  õjõ©J  á«ªgCG  ≈∏Y  IOó°ûe

 ´ÉÑJGh  á°UÉîdGh  áeÉ©dG  á«ë°üdG  äÉ°ù°SDƒªdGh  áÄ«¡dG  ø«H

 …ó°üàdÉH  »`̀æ`̀©`̀ª`̀dG  »`̀æ`̀Wƒ`̀dG  »`̀Ñ`̀£`̀dG  ≥`̀jô`̀Ø`̀dG  äÉ`̀¡`̀«`̀Lƒ`̀J

 áHƒ∏£ªdG  ájRGôàM’G  äGOÉ°TQE’G  ≥«Ñ£J  ó«cCÉJh  ,¢Shô«Ø∏d

.¿CÉ°ûdG Gòg »a

 äGAGô``̀LEG  ¿EG  áë°üdG  IQGRh  âdÉb  ¬°ùØf  â`̀bƒ`̀dG  »`̀a

 ≈∏Y äAÉL á«æ«°üdG ¿Éghh áæjóe øe áeOÉ≤dG  áÑdÉ£dG  ∫õY

 …ó°üà∏d  »Ñ£dG  »æWƒdG  ≥jôØdG  äÉ¡«LƒJh äÉ«°UƒJ QGôZ

 ≥jôØdG  ≈dƒàj  PEG  ,»ë°üdG  ø`̀eC’G  ≈∏Y  ®ÉØëdGh  ¢Shô«Ø∏d

.¢Shô«ØdG á¡HÉéªd á∏eÉ°ûdG á«æWƒdG á£îdG ò«ØæJh á©HÉàe

 ádÉM …CG ó°UôJ ºd Ωƒ«dG ≈dEG  É¡fCG  ≈dEG  IQGRƒdG âgƒfh

 »àdG ä’ÉëdG OóY ¿CGh ,áμ∏ªªdG »a ÉfhQƒc ¢Shô«ØH áHÉ°UEG

.á«Ñ∏°S É¡©«ªLh ,ádÉM 40 ≠∏H ób ¢üëØdG É¡d …ôLCG

(6¢U π«°UÉØàdG)

 ÉeÉbCG  ¿CG  ≥Ñ°S  ¿Éjóæc  ¿É«eÉëe  ≈©°ùj  :ƒàfhQƒJ

 IôμdG  IOÉ``̀YEG  ≈``dEG  ¿Gô``̀ jEG  ó°V  áëLÉf  á«FÉ°†b  iƒ``YO

 »àdG  á`̀«`̀fGô`̀chC’G  ÜÉ`̀cô`̀dG  IôFÉW  ÉjÉë°V  øY  áHÉ«ædÉH

 ¢†jƒ©àH ø«ÑdÉ£e ,»°VÉªdG ô¡°ûdG ¿Gô¡W ¥ƒa â£≤°SoCG

 .(Q’hO  QÉ«∏e  1^1)  …óæc  Q’hO  QÉ«∏e  1^5  øY  π≤j  ’

 ≈∏YC’G  »fGôjE’G  ó°TôªdGh  ¿GôjEG  ó°V  iƒYódG  âª«bCGh

.iôNCG äÉ¡Lh …QƒãdG ¢SôëdGh

 á«fGôchC’G  IôFÉ£dG  â£≤°SCG  É¡fCÉH  ¿Gô`̀ jEG  äô`̀ bCGh

 πà≤e  øY  ôØ°SCG  Ée  ,ôjÉæj  øe  øeÉãdG  »a  CÉ£îdG  ≥jô£H

 øe  ,É°üî°T  176  ºgOóYh  É¡æàe  ≈∏Y  GƒfÉc  øe  ™«ªL

.Éjóæc 57 º¡æ«H

 Égóª©àH  IójGõàe  á«HôZ  äÉeÉ¡JG ¿GôjEG  ¬LGƒJh

 ´Gô°SE’G ≈dEG äGƒYO §°Sh áHƒμæªdG IôFÉ£dG ±Gó¡à°SG

 á≤«≤M  ∞°ûc  øª°†j  π≤à°ùeh  ±ÉØ°T  ≥«≤ëJ  AGô`̀LEÉ`̀H

.737 -èæjƒH IôFÉ£dG •ƒ≤°S

 ºJh  ,±hô©e  ô«Z  á«°†≤dG  »a  »°ù«FôdG  »YóªdGh

 Öjôb  ¬fCÉH  ∞°Uƒj …òdG  hO  ¿ƒL º°SÉH  É«FóÑe  ¬Øjô©J

 AÉLh .hO ∑ÉL ≈Yójh ÉjÉë°†dG óMC’ ≈dhC’G áLQódG øe

 ájƒg  ájÉªM  …Qhô°†dG  øe  ¿CG  iƒ`̀Yó`̀dG  áØ«ë°U  »a

 á«fGôjE’G  ¬Jô°SCG  ¢Vô©àJ  ¿CG{  ∫ÉªàMG  ÖÑ°ùH  hO  ¿ƒL

.z»fGôjE’G ΩÉ¶ædG ÖfÉL øe iPC’G hCG ô£î∏d
 πªY{ IôFÉ£dG •É≤°SEG ¿CG iƒYódG áØ«ë°U »a AÉLh

.zOƒ°ü≤eh óª©àe »HÉgQEG
 √ódGh ∑QÉ°ûjh ódƒfQCG √ÉfƒL ƒg ø««eÉëªdG óMCGh

 øe ,¿GôjEG ó°V ihÉYO IóY »a ™aGôJ …òdG ódƒfQCG ∑QÉe
 »a  ÉÑÑ°S  âfÉc  2017  ΩÉY  »a  á«aÉæÄà°SG  iƒYO  É¡æ«H
.á«fGôjE’G Ió°UQC’G ¢†©H ≈∏Y ø«YóªdG áë∏°üªd õéëdG

 iƒYóH É°UÉN 2017 ΩÉY »a QOÉ°üdG ºμëdG ¿Éch

 πàb  äÉ«∏ªYh  äGô«éØJ  »a  ¿ƒ«μjôeCG  ÉjÉë°V  É¡eÉbCG

 ádhDƒ°ùe  ¿Gô``̀ jEG  ¿CÉ``H  á«μjôeCG  ºcÉëe  â°†b  ∞£Nh

 ≠∏Ñe  ≈∏Y ∫ƒ°üëdG  øe  Gƒæμªàj  ºd  ø«YóªdG  øμd  ,É¡æY

 äÉj’ƒdG »a ΩÉμMCG ôÑY Q’hO QÉ«∏e 1^7 ƒgh ¢†jƒ©àdG

 ô¶f  ôªà°ùj  ¿CG  íLôªdG  øe  ¿EG  ódƒfQCG  ∫Ébh  .IóëàªdG

 É¡«a Qó°üj ºμM …CG ±ÉæÄà°SG øμªjh ,äGƒæ°S iƒYódG

.πÑ≤à°ùªdG »a √ò«ØæJh

 äƒ°U  ∑É`̀æ`̀g  ¿ƒ`̀μ`̀j  ¿CG{  :ó``̀dƒ``̀fQCG  √É`̀ fƒ`̀L  ∫É``̀ bh

 ±ó¡dG ƒg Gò¡a ºcÉëªdG »a º¡°†jƒ©àd ≈©°ùeh ô°SCÓd

 ¿ƒμfh  ∑Éæg  ≈`̀dEG  π°üf  ÉeóæY{  :±É`̀°`̀VCGh  .z»°ù«FôdG

.z¬∏©Øæ°S Ée Gò¡a Ió°UQC’G √òg øY åëÑdG ≈dEG áLÉëH

 »∏Y »``̀fGô``̀jE’G ≈``∏``YC’G º`̀«`̀Yõ`̀dG ≈``̀ dEG á`̀aÉ`̀°`̀VE’É`̀Hh

 ,…QƒãdG ¢SôëdG IOÉb QÉÑc ó°V iƒYódG âª«bCG »ÄæeÉN

 IôFÉ£dG  •É≤°SEG  øY  ádhDƒ°ùªdG  IóMƒdG  óFÉb  º¡æ«H  øe

.√OGR »LÉM …’Gô«eC’G

 ,ƒàfhQƒJ  »a  ôjÉæj  24  ïjQÉàH  iƒYódG  âª«bCGh

 º¡fÓYEG  ºJ  ób  º¡«∏Y ≈YóªdG  ¿Éc  ¿EG  Éë°VGh ¢ù«d  øμd

 ájóæμdG  áeƒμëdG  ¿EG  ódƒfQCG  ∫Ébh  .’  hCG  ¿Gô`̀jEG  »a  É¡H

 ¿CÉ`̀H  Gó`̀«`̀cCÉ`̀J  ≈≤∏J  ¬``̀fEGh  ,º`̀¡`̀ZÓ`̀HEG  øª°†J  ¿CÉ``H  áÑdÉ£e

.z≥jô£dG »a{ ô«°ùJ iƒYódG

:zè«∏îdG QÉÑNCG{ ™e QGƒM »a ƒfÉc …Rƒa

 ƒ``fÉc ó``ªMCG ø``H ∞``°Sƒj á``Yƒªée
É``«ªdÉY  á``°ùaÉæªdG  IQó``b  ∂``∏àªJ

:»YÉ°ùdG óª Öàc
 ∫ÉªYC’G πLQ ƒfÉc óªMCG øH ∞°Sƒj áYƒªée IQGOEG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ÖFÉf ócCG
 äGƒæ°ùdG  ∫Ó`̀N  áªgÉ°ùe  ácô°T  ≈`̀ dEG  áYƒªéªdG  ∫ƒëJ  ¿CG  ƒfÉc  óªMCG  …Rƒ`̀a
 äÉÑ∏£àeh  äGóéà°ùªdG  ™e  º∏bCÉà∏d  ájQhô°V  áHÉéà°SG  πãªj  áeOÉ≤dG  ¢ùªîdG
 øe  áYƒªéªdG  Égó¡°ûJ  »àdG  Iô«ÑμdG  äGQƒ£àdGh  ,ÖfÉL  øe  åjóëdG  ô°ü©dG

.ôNBG ÖfÉL
 ój ≈∏Y É¡°ù«°SCÉJ  øe ÉeÉY 130 ∫ÓN âYÉ£à°SG  áYƒªéªdG  ¿CG  ≈dG  QÉ°TCGh
 áª¡e ájQÉéJ ä’Éée »a ™°SƒàdG »a áàHÉK ≈£îH ô«°ùJ ¿CG ƒfÉc óªMCG øH ∞°Sƒj
 áà°S ≈dEG áfÉeC’G áKQƒe ,Égô«Zh äÉ«dB’Gh äÉ«à°ùLƒ∏dGh øë°ûdGh áMÓªdG πãe

.á∏FÉ©dG øe á«dÉààe ∫É«LCG
 áMÓª∏d  ƒfÉc  ácô°T  ∫ƒ°Uh  ¿EG  zè«∏îdG  QÉÑNCG{  ™e  QGƒM  »a  ƒfÉc  ∫Ébh
 áª¡e á«Yƒf á∏≤f πãªj É«≤jôaEG ÜƒæL »a É¡Ñàμe ∫ÓN øe »HƒæédG Ö£≤dG ≈dEG
 ¥ô°ûdG  »a  øë°ûdGh  áMÓªdG  äÉcô°T  ôÑcCG  ióMEG  ó©J  »àdG  ácô°ûdG  á£°ûfCG  »a
 Ée  äGQó≤dGh  äÉ«fÉμeE’G  øe  É¡jód  ¿CG  ºdÉ©∏d  âÑãJ  ¿CG  âYÉ£à°SG  PEG  ;§°ShC’G

.¢ü«∏îàdGh øë°ûdGh áMÓªdG ∫Éée »a á«ªdÉY äÉcô°T á°ùaÉæªd É¡∏gDƒj
 ¿CG  GôÑà©e  ,¢UÉîdGh  ΩÉ©dG  ø«YÉ£≤dG  ø«H  ácGô°ûdG  õjõ©J  ≈dEG  ƒfÉc  ÉYOh
 äÉÑKE’  á«aÉμdG  ¢UôØdG  ≈∏Y  ¿B’G  ≈àM  π°üëj  ºd  øjôëÑdG  »a  ¢UÉîdG  ´É£≤dG
 ¿CG  ≈dEG  Égƒæe  ,á«é«JGôà°S’G  ™jQÉ°ûªdGh  äÉYÉ£≤dG  ∞∏àîe  IQGOEG  ≈∏Y  ¬JQób
 ´É£≤dG É¡H ¢†¡æj ¿CG øμªj »àdG á«MÉ«°ùdG ájQÉªãà°S’G ¢UôØdG øe ô«ãμdG ∑Éæg

.á«aÉμdG á°UôØdG » p£YoCG Ée GPEG ¢UÉîdG

(4¢U π«°UÉØàdG)

 730^5  ≥≤ëj  zóëàªdG  »`̀∏`̀gC’G{
 É`̀ MÉ`̀ HQCG  »`̀μ`̀ jô`̀eCG  Q’hO  ¿ƒ`̀«`̀∏`̀e
»`̀°`̀VÉ`̀ª`̀dG ΩÉ``̀©``̀dG ø``̀Y á`̀«`̀aÉ`̀ °`̀U

 óëàªdG  »``̀ ∏``̀gC’G  ∂`̀ æ`̀Ñ`̀ dG  ø``̀∏``̀YCG

 øe  ™HGôdG  ™Hô∏d  íHQ  »aÉ°U  ≥«≤ëJ

 ¥ƒ≤M  AÉæãà°SG  ó©H-  »°VÉªdG  ΩÉ©dG

 Q’hO  ¿ƒ«∏e  172^1  ≠∏H  -á`̀«`̀∏`̀bC’G

 Q’hO ¿ƒ«∏e 169^3`H áfQÉ≤e »μjôeCG

 øe  É¡°ùØf  á«©HôdG  IôàØ∏d  »`̀μ`̀jô`̀eCG

 πé°ù«d  ,%1^7 ƒªæH  …CG  ;2018 ΩÉY

 á«°SÉ«b  á«aÉ°U  É`̀MÉ`̀HQCG  ∂dòH  ∂æÑdG

 â¨∏H qΩC’G áYƒªéªdG »ªgÉ°ùªd IóFÉY

 øY  »`̀μ`̀jô`̀eCG  Q’hO  ¿ƒ`̀«`̀∏`̀e  730^5

 ôÑª°ùjO 31 »a á«¡àæªdG áæ°ùdG πªée

 ìÉHQCG øY %4^7 √Qób ´ÉØJQÉH ,2019

 ¿ƒ«∏e 697^5 â¨∏H »àdG 2018 ΩÉY

.»μjôeCG Q’hO

 π©°ûe  áYƒªéªdG  IQGOEG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ∫É`̀b  èFÉàædG  √ò`̀g  ≈∏Y  É≤«∏©Jh

 πªéªd IRÉàªe äGô°TDƒeh »°SÉ«b AGOCG ≥«≤ëJ π°UGh ∂æÑdG ¿EG ¿Éªã©dG õjõ©dGóÑY

 Ió«©ÑdG áë°VGƒdG ¬à«é«JGôà°SGh ¬àjDhQ QÉªK ó°üM »a ∂dòH Gôªà°ùe ,2019 ΩÉY

 ¬JGOGôjEG  QOÉ°üeh äÉYÉ£b ™jƒæJ ≈∏Y IõμJôªdG á°ShQóªdG ¬∏ªY äÉ«dBGh ióªdG

 .§°ûædG »ª«∏bE’G √OƒLh ÉjGõe øe IOÉØà°S’Gh

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

 OôH áLƒe ø``e Qò``ëJ OÉ``°UQC’G
 áμ∏ªªdG  ¿CG  øe  ä’É°üJ’Gh  äÓ°UGƒªdG  IQGRƒ`̀H  ájƒédG  OÉ°UQC’G  äQòM
 áHôJC’G óYÉ°üJh á«dÉY êGƒeCG ≈dEG ájODƒe Ωƒ«dG á«HôZ á«dÉª°T ÉMÉjQ ó¡°ûJ ±ƒ°S

.≥WÉæªdG ¢†©H »a
 Ée É¡àYô°S ¿ƒμJ ±ƒ°S ìÉjôdG √òg ¿EG ájƒédG OÉ°UQC’G IQGOEÉH Qó°üe ∫Ébh
 á°UÉNh ÉfÉ«MCG áYô°ùdG Iójó°T ≈dEG π°üàd É¡àYô°S OGOõJ ºK ájƒb ≈dEG á£°ûf ø«H
 QÉ°TCGh .QòëdGh á£«ëdG òNCG ≈dEG ôëÑdG …OÉJôe á«YGO ,AÉKÓãdGh ø«æKE’G »eƒj
 ®ƒë∏e πμ°ûH ¢VÉØîf’ÉH CGóÑJ ±ƒ°S á©bƒàªdG IQGôëdG äÉLQO ¿CG ≈dEG Qó°üªdG
 20 øe πbCG ≈dEG ≈ª¶©dG IQGôëdG äÉLQO ≈fóàJ PEG ;á«Hô¨dG á«dÉª°ûdG ìÉjôdG ™e
 IOQÉH  AGƒLC’G  ¿ƒμJh  ,ájƒÄe  äÉLQO  10 øe  πbCG  ≈dEG  iô¨°üdGh  ájƒÄe  áLQO

 .ΩÉY ¬LƒH
 ±ƒ°S §°ShC’G ¥ô°ûdG á≤£æe ¿CG øe Üô©dG ¢ù≤W ™bƒe QòM á«fÉK á¡L øe
 Éàa’  ,IQGôëdG  äÉLQO  »a  »°SÉ«b  ¢VÉØîfGh  ,á°SQÉb  á«Ñ£b  OôH  áLƒªH  ôKCÉàJ
 ’ƒ°Uh ¥Gô©dGh ΩÉ°ûdG OÓH ≥WÉæe ΩƒªY ≈∏Y ôKDƒJ ±ƒ°S á«Ñ£≤dG á∏àμdG ¿CG ≈dEG
 øeh .™Hôe ôàeƒ∏«c ¿ƒ«∏e 2^5 øe ôãcCG πª°ûJh ,è«∏îdGh á«Hô©dG IôjõédG ≈dEG

.ôØ°üdG ¿hO Ée ≈dEG ájOƒ©°ùdG »a IQGôëdG áLQO ¢†ØîæJ ¿CG ™bƒàªdG

ø°†àëJ ¢VÉjôdG ..∑ôà°ûe …Oƒ©°S »æjôëH º«¶æàH

¿ƒ``HôμdG  ø``jõîJh  RÉ``éàM’  »``dhódG  ô``ªJDƒªdG

¢Shô«ØdG ø``e ájÉbƒdGh ihó``©dG ∫É``≤àfG ∫ƒM »ë``°üdG »``YƒdG ô``°ûf :á``ªgÓédG º``jôe .O

.»≤«°ùæàdG AÉ≤∏dG ∫ÓN áªgÓédG ºjôe .O |

 ∑ôà°ûe  …Oƒ©°S  »æjôëH  º«¶æàH
 áμ∏ªªdG  »a  ¢VÉjôdG  áæjóe  ∞«°†à°ùJ
 IôàØdG  ∫ÓN á≤«≤°ûdG  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG
 ôªJDƒªdG  äÉ«dÉ©a  2020  ôjGôÑa  26-25
 ΩGóîà°SGh  RÉéàM’  »dhódG  ¢Vô©ªdGh
 ,(2020  iCCUS)  ¿ƒHôμdG  øjõîJh
 çGó````̀MC’G º```̀gCG ø``̀e Gó````̀MGh ó`̀©`̀j …ò```̀ dG
 ¢`̀VQÉ`̀©`̀ª`̀dGh äGô`̀ª`̀JDƒ`̀ª`̀dG Ió``æ``LCG ≈`̀∏`̀Y
 äÉeƒ∏©ªdG  ∫OÉÑJ  ±ó¡H  ,á°ü°üîàªdG
 Gòg  »a  áãjóëdG  äÉ«æ≤àdGh  äGôÑîdGh

.º¡ªdGh …ƒ«ëdG ∫ÉéªdG
 óªëe  ï«°ûdG  §`̀Ø`̀æ`̀dG  ô``̀jRh  ø`̀ª`̀Kh
 ΩÉ`̀ª`̀à`̀g’G  É`̀«`̀dÉ`̀Y  áØ«∏N  ∫BG  áØ«∏N  ø``H
 √ò¡d  ø«ÑfÉédG  øe  ∑ôà°ûªdG  º«¶æàdÉH
 õjõ©J  ≈dEG  á«eGôdG  á°ü°üîàªdG  á«dÉ©ØdG
 ó«°ùcCG  »`̀fÉ`̀K  äÉKÉ©ÑfG  RÉéàMG  á«æ≤J
 √ô`̀jhó`̀Jh  ¬eGóîà°SG  IOÉ``̀YEGh  ¿ƒHôμdG
 õjõ©Jh  ñÉ`̀æ`̀ª`̀dG  ô«¨J  áëaÉμe  ±ó`̀¡`̀H
 ≈∏Y ™ØædÉH Oƒ©«°S …òdG »£ØædG êÉàfE’G

.ájOÉ°üàb’G áeƒ¶æªdG
 ™`̀«`̀°`̀VGƒ`̀ª`̀dG á``«``ª``gCG ≈````̀dEG QÉ```̀°```̀TCGh
 »a  ¢Vô©à°S  »`̀à`̀dG  á«æØdG  ¥GQhC’Gh
 á«ªæàdGh  á`̀aô`̀©`̀ª`̀dG  õ`̀jõ`̀©`̀à`̀d  ô`̀ª`̀JDƒ`̀ª`̀dG
 äGôÑîdGh ÜQÉéàdGh äÉeƒ∏©ªdG ∫OÉÑJh
 ,äGQÉ¡ªdGh äGQó≤dG AÉæH »a ácQÉ°ûªdGh
 äGôÑNh  äGQÉ`̀¡`̀e  π≤°U  ≈`̀ dEG  áaÉ°VE’ÉH
 á`̀eÉ`̀YO  π`̀ã`̀ª`̀j  …ò```̀dG  …ô`̀°`̀û`̀Ñ`̀dG  ô°üæ©dG
 »a  áeGóà°ùªdG  á«ªæàdG  á«∏ª©d  á«°SÉ°SCG

.áÄ«ÑdG ≈∏Y á¶aÉëªdGh áÄ«ÑdG ∫Éée
 GOóY  ¢ûbÉæ«°S  ôªJDƒªdG  ¿CG  í°VhCGh
 äÉ«é«JGôà°SG πãe áª¡ªdG ™«°VGƒªdG øe
 ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée ∫hO »a ábÉ£dGh ñÉæªdG
 á«ª«∏bE’G  ô¶ædG  äÉ`̀¡`̀Lhh  ,»é«∏îdG
 ,øcGódG  »fƒHôμdG  OÉ°üàb’Gh  á«dhódGh
 ¢†ØN »`̀a ô`̀ª`̀JDƒ`̀ª`̀dG  ´ƒ`̀°`̀Vƒ`̀e á`̀ª`̀«`̀bh
 ™«°VGƒªdG øe Égô«Zh ,¿ƒHôμdG OÉ°üàbG

.ábÓ©dG äGP áª¡ªdG
(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.zè«∏îdG QÉÑNCG{ ≈dEG ¬ãjóM ∫ÓN ƒfÉc …Rƒa ¬«LƒdG |

.¿Éªã©dG π©°ûe |

.á«fGôchC’G IôFÉ£dG ÉjÉë°V ¢†©H Qƒ°U |

20 πà≤jh ó``fÓjÉJ »``a áëHòe Ö``μJôj …ó``æL
 zRôàjhQ{`d  ófÓjÉJ »a ´ÉaódG IQGRh º°SÉH çóëàªdG ∫Éb
 »ªàëj ÉjQÉéJ Gõcôe GƒªëàbG ¢û«édGh áWô°ûdG øe GOGôaCG ¿EG
 ΩÉ«b  ó©H  ,QGô`̀Ø`̀dG  ≈∏Y  äÉÄªdG  GhóYÉ°Sh  ,í∏°ùe  ºLÉ¡e  ¬H
 :çóëàªdG ±É°VCGh .á«FGƒ°ûY IQƒ°üH QÉædG ¥ÓWEÉH ºLÉ¡ªdG
 GhóYÉ°Sh  ,ácôà°ûe  á«∏ªY  ¿hòØæj  OƒæédGh  áWô°ûdG  OGô`̀aCG{
 OóY  .…QÉéàdG  õcôªdG  øe  êhôîdG  ≈∏Y  ¢SÉædG  øe  äÉÄªdG

.zÉahô©e ¢ù«d õcôªdG πNGO ø«bÉÑdG
 õcôe  π``̀NGO  ∫Gõ``̀j  ’  ¬`̀«`̀a  ¬Ñà°ûªdG  í∏°ùªdG  ¿EG  ∫É``̀bh
 ∫Éª°T  Éª«°SÉ°ûJGQ  ¿ƒNÉf  º«∏bEG  »a  …QÉéàdG  z21  ∫Éæ«eô«J{

.ófÓjÉJ »bô°T
 ¢û«édÉH  ÉjóæL  ¿CG  zâ°SƒH  ∑ƒμfÉH{  áØ«ë°U  äô`̀cPh

 20  πà≤a  ,ø««fóeh  ø«jôμ°ùY  ≈∏Y  ¢ùeCG  AÉ°ùe  QÉædG  ≥∏WCG
 »a øFÉgQ É«dÉM õéàëjh ,øjôNBG ÜÉ°UCGh πbC’G ≈∏Y É°üî°T

.»∏ëe …QÉéJ õcôe
 »a  ¿GhGô```̀jEG  õcôe  ø`̀e  ,¬ª°SG  ôcòj  º`̀d  ∫hDƒ`̀°`̀ù`̀e  ∫É``bh
 iƒà°ùe ≈∏Y ÇQGƒ£dG äÉeóîd õcôe ƒgh ,∑ƒμfÉH áª°UÉ©dG

.zÉëjôL 14h IÉah ádÉM 20{ ∑Éæg ¿EG ,OÓÑdG
 ΩÉb  ÉeóæY  äCGó`̀H  áëHòªdG{  ¿EG  zâ°SƒH  ∑ƒμfÉH{  ∫ƒ≤Jh
 √óFÉb  ¢UÉ°UôdÉH  πàbh  ,Iô`̀«`̀NPh  áë∏°SCG  ábô°ùH  ºLÉ¡ªdG
 πÑb  ,¢û«é∏d  ™HÉàdG  ∑ÉãeÉKGQƒ°S  ôμ°ù©e  »a  øjôNBG  ø«æKGh

.zájôμ°ùY »ØeÉg IQÉ«°S »a ÉHQÉg ôØj ¿CG

(15¢U π«°UÉØàdG)

 á«fóªdG áeóîdG ¿GƒjO ¢ù«FQ Qó°UCG
 áeóîdG  äÉ¡«LƒJ  ójGõdG  ójGR  øH  óªMCG
 ±ó¡J »àdG 2020 áæ°ùd (1) ºbQ á«fóªdG
 ¿CÉ°ûH  AGQRƒ```dG  ¢ù∏ée  QGô`̀ b  ¿É«H  ≈`̀ dEG
 ôjGôÑa 11 ≥aGƒªdG AÉKÓãdG Ωƒj ÜÉ°ùàMG
 äGQGRƒ``̀dG  πμd  πªY  Ωƒ`̀j  ∞°üf  2020
 ∂dPh ,á«eƒμëdG äÉ°ù°SDƒªdGh äÉÄ«¡dGh
 »æWƒdG  Ωƒ«dG  äÉ«dÉ©a  áeÉbEG  áÑ°SÉæªH

 øμªàj  ≈àM  ,øjôëÑdG  áμ∏ªªd  »°VÉjôdG
 ácQÉ°ûªdG  øe äÉ¡édG √òg »a ¿ƒ∏eÉ©dG
 á°üàîªdG  Iõ¡LC’G  ∞∏μJh  ,¬JÉ«dÉ©a  »a

.¿CÉ°ûdG Gò¡H ΩRÓdG PÉîJÉH
 á«fóªdG  áeóîdG  ¿GƒjO ¢ù«FQ ócCGh
 äGQGRƒ``̀dG  ™«ªL  ∞∏μJ  äÉ¡«LƒàdG  ¿CG
 ¿ƒfÉ≤d  á©°VÉîdG  á«eƒμëdG  äÉÄ«¡dGh
 áæ°ùd  (48)  º```̀ bQ  á``«``fó``ª``dG  á``̀eó``̀î``̀dG

 É¡«ØXƒªd  á«°VÉjQ  èeGôH  πª©H  2010
 á``jOÉ``ë``dG á``YÉ``°``ù``dG ø```e É`̀¡`̀«`̀Ñ`̀°`̀ù`̀à`̀æ`̀eh
 ô¡¶dG  ó©H  á«fÉãdG  ≈àM  ÉMÉÑ°U  Iô°ûY
 Gòg »a á«ÑªdhC’G  áæé∏dG  ™e π°UGƒàdGh
 á«eƒμëdG  äÉ¡édG  ≈∏Y  ¬``̀fCGh  ,¿CÉ`̀°`̀û`̀dG
 ô«°S  º«¶æàd  áeRÓdG  äGAGô``̀LE’G  PÉîJG
 äÉeóîdG  ≈∏Y  ô`̀KDƒ`̀j  ’  ÉªH  É¡H  πª©dG

.Qƒ¡ªédG ≈dEG áeó≤ªdG

»``°VÉjôdG »``æWƒdG Ωƒ``«dG á``Ñ°SÉæªH π``ªY Ωƒ``j ∞``°üf AÉ``KÓãdG
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.. ¥ÉæàN’G øe ™«°VQ πØW IÉ«M ò≤æJ á«fÉª∏°ùdG

äGô°ùμªdG hCG q∂``Ø∏d á∏HÉ≤dG ΩÓ``bC’G hCG Iô``«¨°üdG AGõ``LC’G äGP ÜÉ``©dC’G GhQò``MG
 á`̀«`̀eÉ`̀ °`̀S IQƒ````à````có````dG â```̀dÉ```̀b
 ¿PC’G  º`̀°`̀ù`̀b  á`̀°`̀ù`̀«`̀FQ  …ô``̀°``̀Shó``̀dG
 ájQÉ°ûà°SGh  IôéæëdGh  ∞``̀fC’Gh
 º°ù≤dG ¿EG ¿RGƒàdGh ™ª°ùdG ¢VGôeCG
 »Ñ£dG  á«fÉª∏°ùdG  ™ªéªH  iô``LCG
 á©ªédG ìÉÑ°U áFQÉW QÉ¶æe á«∏ªY
 »a  ≥dÉY  ÖjôZ  º°ùL  êGôîà°S’
 πØ£d  »∏Ø°ùdG  »°ùØæàdG  iôéªdG

.kGô¡°T ô°ûY óMCG ôª©dG øe ≠∏Ñj
 z…ô°ShódG{  IQƒàcódG  âæ«Hh
 áHƒ©°U  øe  »fÉ©j  ¿Éc  πØ£dG  ¿CG
 ¥É````̀bQRGh ô`̀«`̀Ø`̀°`̀Uh ¢`̀ù`̀Ø`̀æ`̀à`̀dG »``̀a
 Éªe  ,ΩÉ`̀jCG  Iô°ûY ióe ≈∏Y ™£≤àe
 .≈Ø°ûà°ùªdG ≈dEG √QÉ°†MEG ≈Yóà°SG

 IQƒcòªdG  ¢``VGô``YC’G  ≈∏Y  AÉ`̀æ`̀Hh
 ºJ  ,á©°TC’G  πªYh  ¢üëØdG  ó©Hh
 ¿ôe »°ü«î°ûJ QÉ¶æe πªY Ö«JôJ
 Qƒ`̀à`̀có`̀dG  á`̀£`̀°`̀SGƒ`̀H  ÇQÉ``̀W  πμ°ûH
 …QÉ°ûà°SG  …ôμ©dG  ôØ©L  ΩÉ°ûg
 RÉ¡édG  ¢``̀VGô``̀eCGh  ∫É``̀Ø``̀WC’G  Ö`̀W
 Oƒ`̀Lh  ¢ü«î°ûJ  º`̀Jh  .»°ùØæàdG
 »°ùØæàdG  iôéªdG  »a ÖjôZ º°ùL

.»∏Ø°ùdG
 Iô«Ñc  ™£b  Oƒ`̀Lh  øq«ÑJ  ó`̀bh
 áÑ©°ûdG  OGóàeG  ≈∏Y äGô°ùμªdG  øe
 »a  á£°SƒàªdGh  á«dhC’G  á«FGƒ¡dG
 ábóH É¡LGôîà°SG ºJ ,≈æª«dG áFôdG
 …ƒFôdG  QÉ¶æªdG  á£°SGƒH á«gÉæàe

 ¿PC’G  …QÉ°ûà°SG  ój  ≈∏Y  Ö∏°üdG
 …Dƒd  QƒàcódG  IôéæëdGh  ∞`̀ fC’Gh
 ¬`̀ª`̀bÉ`̀Wh …ô`̀μ`̀ ©`̀ dG ∫ƒ`̀ °`̀Sô`̀ dGó`̀ Ñ`̀Y
 øe ¿ƒ``̀μ``̀ª``̀dG ÜhÉ``̀æ``̀ª``̀ dG »``Ñ``£``dG
 …ó`̀«`̀Mh º`̀°`̀SÉ`̀L á`̀Ñ`̀g IQƒ``̀à``̀có``̀dG
 ø«°ùëdGóÑY  Iô```̀gR  IQƒ``̀à``̀có``̀dGh
 ºbÉW øe Iõ«ªàe á©HÉàeh ,¢ùjQOG
 º°ùb  ¢ù«FQ  º¡°SCGQ  ≈∏Y  ,ôjóîàdG
 Qƒ`̀à`̀có`̀dG …QÉ`̀°`̀û`̀à`̀°`̀S’G ô`̀jó`̀î`̀à`̀dG
 ø«HhÉæªdG  ¢ù«FQh  ,»dÉ©dG  ΩRÉ`̀M
 ºbÉWh ,ôëH »ëàa  hôªY QƒàcódG
 ø«Jó«°ùdG  øe  ¿ƒμªdG  ¢†jôªàdG
 ôjóîàdG »JóYÉ°ùeh ,»à«æah ÉehCG

.¿GRƒ°Sh É°û«f ¿ÉJó«°ùdG
 …ôμ©dG  ΩÉ°ûg  QƒàcódG  É`̀YOh
 AÉ`̀«`̀ dhCG …ô`̀μ`̀©`̀dG …Dƒ``̀ d Qƒ`̀à`̀có`̀dGh

 ∫ÉØWC’G  ájÉYôH  Ωƒ≤j  øeh  QƒeC’G
 ∫ÉØWC’G ¢VÉjQ hCG äƒ«ÑdG »a AGƒ°S
 ∫É``̀Ø``̀WC’G á``Ñ``bGô``e IQhô```°```V ≈```̀dG
 ¥É`̀æ`̀à`̀N’G ¢```̀VGô```̀YC’ √É``̀Ñ``̀à``̀f’Gh
 AÉ£YEG  ÖæéJh ,¢ùØæàdG  áHƒ©°Uh
 ÜÉ©dC’G äGƒæ°S çÓãdG ¿hO πØ£dG
 ΩÓbC’G  hCG  Iô«¨°üdG  AGõ`̀LC’G  äGP
 ájƒàëªdG áª©WC’G hCG ,∂Ø∏d á∏HÉ≤dG
 hCG  äGô`̀°`̀ù`̀μ`̀ª`̀ dGh Üƒ`̀Ñ`̀ë`̀dG  ≈`̀∏`̀Y
 ≈∏Y ¢UôëdGh ,ôcÉμ°ùdGh iƒ∏ëdG
 .πØ£dG  ∫hÉæàe  øY  kGó«©H  É¡©°Vh
 ¥ÉæàN’G  ô£N  øe  ájÉbƒ∏d  ∂`̀dPh

.É¡H
 º°ùb ¢`̀ù`̀«`̀FQ ó``̀ cCG  ¬`̀Ñ`̀fÉ`̀L ø`̀e

 »Ñ£dG  á«fÉª∏°ùdG  ™ªéªH  ∫ÉØWC’G
 …QÉ°ûà°SG  ÖLQ  Qƒ°üæe  QƒàcódG
 AÉ`̀ª`̀°`̀ü`̀dG Oó``̀ ¨``̀ dGh ∫É```̀Ø```̀WC’G Ö``̀W
 πÑ≤à°ùj  º`̀°`̀ù`̀≤`̀dG  ¿CG  …ô`̀μ`̀ °`̀ù`̀ dGh
 á¡HÉ°ûªdG  ä’É``̀ë``̀dG  ø``̀e  ô`̀«`̀ã`̀μ`̀dG
 πLÉ©dG  ¢ü«î°ûàdG  »Yóà°ùJ  »àdG
 ,Iô`̀£`̀î`̀dG äÉ`̀Ø`̀YÉ`̀°`̀†`̀ª`̀dG …OÉ`̀Ø`̀ à`̀ d
 ájƒFôdG  ô«XÉæªdG  AGôLEÉH  Ωƒ≤jh
 áÑjô¨dG  ΩÉ°ùLC’G  êGôNE’  áFQÉ£dG
 »∏Ø°ùdG  »°ùØæàdG  iô`̀é`̀ª`̀dG  ø`̀e
 »a ä’ÉM çÓK ≈dEG ø«àdÉM ∫ó©ªH
 ™jô°ùdG ≥«°ùæàdGh ¿hÉ©àdÉH ô¡°ûdG
 ∞fC’Gh ¿PC’Gh ôjóîàdG »ª°ùb ™e

.IôéæëdGh

 º«¶æàd á«æWƒdG áÄ«¡dG äó≤Y
 á`̀«`̀ë`̀°`̀ü`̀dG äÉ```̀eó```̀î```̀dGh ø``̀¡``̀ª``̀dG
 IQGRƒH áë°üdG IQGOEG ™e ¿hÉ©àdÉH
 ø«dhDƒ°ùª∏d É«≤«°ùæJ AÉ≤d áë°üdG
 äÉ«Ø°ûà°ùªdG  »``̀a  ø`̀«`̀«`̀æ`̀©`̀ª`̀dGh
 ,á°UÉîdG  á«ë°üdG  äÉ°ù°SDƒªdGh
 »HòY º`̀jô`̀e  IQƒ`̀ à`̀ có`̀ dG  á`̀jÉ`̀Yô`̀H
 …ò`̀«`̀Ø`̀æ`̀à`̀dG ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG á`̀ª`̀gÓ`̀é`̀dG
 ø¡ªdG  º«¶æàd  á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG  áÄ«¡∏d
 ∂```̀ dPh á``«``ë``°``ü``dG äÉ```̀eó```̀î```̀ dGh
 ;zô«îdG  êGô``̀HCG{  »a  áÄ«¡dG  ô≤ªH
 ø«ÑfÉédG  ø«H  ∑ôà°ûªdG  ≥«°ùæà∏d
 äGOGó©à°S’G  ôNBG  ≈∏Y ±ƒbƒdGh
 ájRGôàM’G  á«æWƒdG  äGAGôLE’Gh
.óéà°ùªdG ÉfhQƒc ¢Shô«a ¿CÉ°ûH

 º`̀jô`̀e IQƒ```̀à```̀có```̀dG äó```````̀cCGh
 AÉ≤∏dG  Gò`̀g  º«¶æJ  ¿CG  áªgÓédG
 ≈Ø°ûà°ùe 21 ácQÉ°ûªH  ó≤Y …òdG
 »a  »JCÉj  Iô«Ñc  á«ÑW  õcGôe  7h
 º«¶æàdG  »``a  á`̀Ä`̀«`̀¡`̀dG  QhO  QÉ```̀WEG
 »Ñ£dG  ´É`̀£`̀≤`̀ dG  ≈`̀∏`̀Y  á``̀HÉ``̀bô``̀dGh
 ™e  º``FGó``dG  ≥«°ùæàdGh  ¢`̀UÉ`̀î`̀dG
 ,á°UÉîdG  á«ë°üdG  äÉ°ù°SDƒªdG
 »`̀dhDƒ`̀°`̀ù`̀e  á`̀Ä`̀«`̀¡`̀dG  â``̀©``̀∏``̀WCG  PEG
 ≈∏Y  á`̀ °`̀UÉ`̀î`̀ dG  äÉ`̀«`̀Ø`̀°`̀û`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG
 IòîàªdG  á`̀«`̀FÉ`̀bƒ`̀dG  äGAGô`````̀LE’G
 áμ∏ªe  ≈dEG  ihó©dG  ∫ƒ°Uh  ™æªd
 ≥jôØdG  π«μ°ûJ  É¡æe  ,øjôëÑdG
 Ωƒ`̀≤`̀ j …ò`````̀dG »``̀Ñ``̀£``̀dG »``̀æ``̀Wƒ``̀dG
 á«æWƒdG  áæé∏dG  ™`̀e  ≥«°ùæàdÉH
 ∫É«M  á°UÉNh  çQGƒμdG  á¡LGƒªd
 É¡àHÉ°UEG  »`̀a  ¬Ñà°ûªdG  ä’É`̀ë`̀dG

 »a ádÉM …CG  ±É°ûàcG  ∫ÉM »a hCG
 ò«Øæàd  ∂``̀dPh ,¬`̀∏`̀dG  Qó`̀b  ’ OÓ`̀Ñ`̀dG
 áeRÓdG  á`̀jRGô`̀à`̀M’G  äGAGô```̀LE’G
 ∫ƒ°Uh  ™æªd  É¡≤«Ñ£J  …QÉ`̀é`̀dG

 .óéà°ùªdG ÉfhQƒc ¢Shô«a
 º`̀jô`̀e IQƒ```̀à```̀có```̀dG äó```````̀cCGh
 ´É``̀ª``̀ à``̀L’G ∫Ó`````̀N á``̀ª``̀gÓ``̀é``̀ dG
 á«ª∏©dG  πF’ódG  πc  ´ÉÑJG  á«ªgCG
 á````jRGô````à````M’G äGAGô````````````````̀LE’Gh
 √ò`̀g  π`̀ã`̀e  »`̀ a  É¡«∏Y  ±QÉ`̀©`̀à`̀ª`̀dG
 ø`̀«`̀∏`̀eÉ`̀©`̀ dG π``̀Ñ``̀b ø```̀e ä’É````̀ë````̀dG
 á«ªgCG  ≈``̀dEG  kIô«°ûe  ,ø««ë°üdG

 ∞«≤ãàdGh  »ë°üdG  »YƒdG  õjõ©J
 ihó©dG  ∫É≤àfG  ¥ôW ∫ƒM ΩRÓdG
 á°UÉîdG  á«FÉbƒdG  äGAGô````̀LE’Gh
 ÉfhQƒc  ¢Shô«ØH  áHÉ°UE’G  ™æªH

.óéà°ùªdG
 äOó``°``T QÉ``````̀WE’G Gò````g »````ah
 ≈∏Y  áÄ«¡∏d  …ò«ØæàdG  ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG
 ≥«°ùæàdGh  ¿hÉ©àdG  õjõ©J  á«ªgCG
 äÉ°ù°SDƒªdGh áÄ«¡dG ø«H ∑ôà°ûªdG
 ´ÉÑJGh á°UÉîdGh áeÉ©dG á«ë°üdG
 »æWƒdG  »Ñ£dG  ≥jôØdG  äÉ¡«LƒJ
 ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀∏`̀d …ó`̀°`̀ü`̀à`̀dÉ`̀H »`̀æ`̀©`̀ª`̀dG

 äGOÉ````̀ °````̀TQE’G ≥`̀«`̀Ñ`̀£`̀J ó``̀ «``̀cCÉ``̀ Jh
 Gò`̀g »`̀a á`̀Hƒ`̀∏`̀£`̀ª`̀dG á``jRGô``à``M’G

.¿CÉ°ûdG
 πc ´ÓWEG ´ÉªàL’G ∫ÓN ºJh
 äGóéà°ùªdG ºgCG ≈∏Y ø«dhDƒ°ùªdG
 ∫ƒM  ø`̀gGô`̀dG  ™°VƒdÉH  á≤∏©àªdG
 óéà°ùªdG ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG
 äGAGô`````````̀LE’G õ``̀jõ``̀©``̀J ó```̀«```̀cCÉ```̀Jh

.áeRÓdG á«FÉbƒdGh ájRGôàM’G
 â`̀eó`̀b Oó``̀ °``̀ü``̀ dG Gò````̀g »````̀ah
 ô°UÉf  iô`̀Ñ`̀c  IQƒ`̀à`̀có`̀ dG  ø`̀e  π`̀ c
 ¢VGôeC’G  áëaÉμe  Ió`̀Mh  ¢ù«FQ

 áeÉ©dG  áë°üdG  IQGOEG  »a  ájó©ªdG
 á`̀LGƒ`̀î`̀ dG AÉ`̀ Ø`̀ °`̀U IQƒ```à```có```dGh
 ™ªée »a ihó©dG áëaÉμe ∫hDƒ°ùe
 ø«Jô°VÉëe  »Ñ£dG  á«fÉª∏°ùdG
 AÉ≤∏dG  ∫hÉ`̀æ`̀J  Éªc  ,¿CÉ`̀°`̀û`̀dG  Gò`̀¡`̀H
 á«Ñ£dG ä’ƒcƒJhôÑdG ¢VGô©à°SG
 AÉæH  É`̀fhQƒ`̀c  ¢`̀Shô`̀«`̀a  áëaÉμªd
 iôLh  ,á«ªdÉ©dG  äGOÉ°TQ’G  ≈∏Y
 äGOGó`̀©`̀ à`̀ °`̀SG ¢`̀Vô`̀©`̀à`̀°`̀SG ∂``dò``c
 áëaÉμªd  á°UÉîdG  äÉ«Ø°ûà°ùªdG
 ≥`̀«`̀°`̀ù`̀æ`̀à`̀dG õ``̀jõ``̀©``̀Jh ,ihó```̀ ©```̀ dG
 äÉ«Ø°ûà°ùªdG  ø`̀«`̀H  π`̀ eÉ`̀μ`̀ à`̀ dGh

 .á°UÉîdGh áeÉ©dG

 ƒ`̀∏`̀ã`̀ª`̀e ô``̀Ñ``̀Y º``̀¡``̀Ñ``̀fÉ``̀L ø```̀e

 ≠dÉH  ø`̀Y  á«ë°üdG  äÉ°ù°SDƒªdG

 á«æWƒdG áÄ«¡∏d ºgôjó≤Jh ºgôμ°T

 á«ë°üdG äÉeóîdGh ø¡ªdG º«¶æàd

 ôªà°ùªdGh  º`̀FGó`̀dG  É¡°UôM  ≈∏Y

 º¡°ùj ÉªH ∑ôà°ûªdG ≥«°ùæàdG ≈∏Y

 äÉ`̀°`̀SQÉ`̀ª`̀e π`̀ °`̀†`̀ aCG ≥`̀«`̀Ñ`̀£`̀J »``̀a

 á`̀eÓ`̀°`̀ù`̀dGh á`̀ë`̀°`̀ü`̀dGh IOƒ``̀é``̀ dG

 ô«jÉ©ªdG  ≥ah  ihó©dG  áëaÉμeh

.Ióªà©ªdG

zÉfhQƒc{ ¿CÉ°ûH á°UÉîdG äÉ«Ø°ûà°ùªdG ™e É«≤«°ùæJ AÉ≤d ó≤©J zá«ë°üdG ø¡ªdG{

 ∫ƒM ô°ûf Ée ≈∏Y GOQ ,É¡d ¿É«H »a áë°üdG IQGRh âdÉb
 É¡«a  ô°ûàæj  »àdG  ¿É``ghh  áæjóe  øe  áeOÉ≤dG  áÑdÉ£dG  ∫õ`̀Y
 ¿EG  ,á«Ñ©°ûdG  ø«°üdG  ájQƒ¡ªéH  óéà°ùªdG  ÉfhQƒc  ¢Shô«a
 ≈∏Y äAÉL áÑdÉ£dG Ωhó≤H äòîJG »àdG ájRGôàM’G äGAGôLE’G
 …ó°üà∏d »Ñ£dG »æWƒdG ≥jôØdG äÉ¡«LƒàHh äÉ«°UƒJ QGôZ
 ≥jôØdG ≈dƒàj å«M ,»ë°üdG øeC’G ≈∏Y ®ÉØëdGh ¢Shô«Ø∏d

.¢Shô«ØdG á¡HÉéªd á∏eÉ°ûdG á«æWƒdG á£îdG ò«ØæJh á©HÉàe
 á«≤ÑàªdG ΩÉjC’G πªμà°ùJ ±ƒ°S áÑdÉ£dG ¿CG IQGRƒdG äócCGh
 IôàØdG  ¿EG  å«M  ,»Ñ£dG  á«fÉª∏°ùdG  ™ªéªH  ∫õ©dG  IóMh  »a
 »gh  »ªdÉ©dG  ∫ƒcƒJhôÑdG  »a  â°ü°üN  »àdGh  á«≤ÑàªdG

 ≈∏Y ®ÉØë∏d  ájRGôàMGh á«FÉbh äGAGôLEG  ¿ƒμà°S ,Éeƒj 14
 -¬∏dG íª°S ’- ¢Shô«ØdG ∫É≤àfG øe ø«£dÉîªdGh É¡∏gCG áë°U
 øe ø«eOÉ≤∏d ºdÉ©dG ∫hO ™«ªL »a á©Ñàe äGAGôLE’G √òg ¿CGh

.OÓÑ∏d »ë°üdG øeC’G ≈∏Y É kXÉØM ójóëàdÉH ¿Éghh áæjóe
 »a  ∫õ`̀©`̀∏`̀d  â©°†N  ó`̀b  á`̀Ñ`̀dÉ`̀£`̀dG  ¿CG  IQGRƒ````̀ dG  â`̀æ`̀«`̀Hh
 •ƒ£îdG  øàe  ≈∏Y  ¿É`̀ghh  áæjóe  øe  â∏≤f  ÉeóæY  ,¿OQC’G
 ≈dEG âeób ÉeóæYh ,§≤a óMGh ´ƒÑ°SCG Ióªd á«fOQC’G ájƒédG
 IôàØdG É«dÉM πªμà°ùJh ,áeRÓdG ¢UƒëØ∏d â©°†N øjôëÑdG
 »Ñ£dG ºbÉ£dG πÑb øe á∏eÉ°T ájÉYôH áÑdÉ£dG ™àªàJh ,á«≤ÑàªdG
 IóªdG  ∫Éªμà°SG  ó©Hh  ,É¡H  á°UÉN  ∫õY  áaô¨H  »°†jôªàdGh

 ∫õ©dG øe É¡LGôNG ºà«°S É¡d áeRÓdG ¢UƒëØdG øe AÉ¡àf’Gh
.¬∏dG AÉ°T ¿G áªdÉ°S É¡∏gC’ IOƒ©dGh

 ’G  ,áÑdÉ£∏d  áÑ°ùædÉH  ™°VƒdG  áHƒ©°U  IQGRƒdG  Qó≤J  PEGh
 IòîàªdG  äGAGô``̀LE’G  ≈∏Y  ô«Ñc  ôKG  ¬d  É¡ª¡ØJh  É¡fhÉ©J  ¿G
 áë°üdG  É¡d  ø«æªàe  ,äÉHƒ©°üdG  √ò¡d  É¡∏ªëJ  ≈∏Y  ôμ°ûJh

.á«aÉ©dGh
 ºd  Ωƒ«dG  ≈`̀dEG  É¡fCG  ≈`̀dEG  IQGRƒ`̀dG  âgƒf  ôNG  ÖfÉL  øeh
 ä’ÉëdG OóY ¿CÉHh ,ÉfhQƒc ¢Shô«Ød áHÉ°UEG ádÉM …CG ó°UôJ
 É¡©«ªLh  ,É°üëa  40  â¨∏H  ó`̀b  ¢üëØdG  É¡d  â`̀jô`̀LCG  »àdG

.áÑdÉ°S

:áë°üdG IQGRh

z¿É``ghh{ ø``e Ió``FÉ©dG á``ÑdÉ£dG ™``e á``jRGôàM’G äGAGô``LE’G
 É``fhQƒμd  …ó``°üà∏d  »``Ñ£dG  »``æWƒdG  ≥``jôØdG  äÉ``¡«LƒàH  â``ªJ

 ¿hDƒ```̀°```̀û```̀dG á``̀æ``̀é``̀d â```≤```à```dG
 ø`````̀eC’Gh ´É````̀aó````̀dGh á``̀«``̀LQÉ``̀î``̀dG
 á°SÉFôH  ÜGƒædG  ¢ù∏éªH  »æWƒdG
 »`̀°`̀ù`̀«`̀°`̀ù`̀dG ó``̀ª``̀ë``̀e ¢``̀Só``̀æ``̀¡``̀ª``̀dG
 QóH  ÖFÉædG  Qƒ°†Mh  ø«æ«YƒÑdG
 ¢ù«FQ  ÖFÉf  …ô°ShódG  Oƒ©°S  øH
 ∞°Sƒj øH ≈°ù«Y ÖFÉædGh áæé∏dG
 ÖFÉfh  áæé∏dG  ƒ°†Y  …ô`̀°`̀Shó`̀dG
 QƒfCG  ô«Ø°ùdG  ¥Éã«ªdG  á∏àc  ¢ù«FQ
 ø«°üdG ájQƒ¡ªL ô«Ø°S ¬∏dG Ö«ÑM
 å«M øjôëÑdG áμ∏ªe iód á«Ñ©°ûdG
 äGóéà°ùe  ô`̀NBG  ≈`̀dEG  AÉ≤∏dG  ¥ô£J
 øjó∏ÑdG  ø«H  á«FÉæãdG  äÉ`̀bÓ`̀©`̀dG
 ∑ôà°ûªdG  ¿hÉ©àdG  õjõ©J  πÑ°Sh
 ájQƒ¡ªLh  ÜGƒ`̀æ`̀dG  ¢ù∏ée  ø«H
 á`̀«`̀°`̀SÉ`̀eƒ`̀∏`̀Hó`̀dG õ`̀jõ`̀©`̀Jh ø`̀«`̀°`̀ü`̀dG

.Éª¡æ«H á«fÉªdôÑdG
 Oƒ¡édG  ≈``dEG  ¥ô£àdG  º`̀J  Éªc
 É¡dòÑJ  »`̀à`̀dG  áã«ãëdGh  Iô`̀«`̀Ñ`̀μ`̀dG

 ¢Shô«a  ≈∏Y  Iô£«°ù∏d  ø«°üdG
 äGAGôL’Gh äÉWÉ«àM’Gh ÉfhQƒc
 óbh  ,É¡H  âeÉb  »àdG  á`̀jRGô`̀à`̀M’G
 √òg  áaÉμd  Égôjó≤J  áæé∏dG  äó`̀HCG
 »æjôëÑdG  Ö©°ûdG  º`̀YOh  Oƒ¡édG
 ø«°üdG  »a  AÉbó°UCÓd  OhóëeÓdG

.AÉHƒdG Gòg á¡LGƒªd
 ô`̀«`̀Ø`̀°`̀ù`̀dG á`̀æ`̀é`̀∏`̀ dG â``̀©``̀∏``̀WCGh
 »°üî°ûdG  ΩÉªàg’G  ≈∏Y  »æ«°üdG
 ¿Éª∏°S  ô`̀«`̀eC’G  ó¡©dG  »`̀dh  ƒª°ùd
 ∫ƒ∏M  ™°VƒH  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH
 äÉ©eÉédG  ø``e  Ö`̀£`̀dG  »`̀é`̀jô`̀î`̀d
 √ƒª°S  äÉ`̀¡`̀«`̀Lƒ`̀Jh  ,á`̀«`̀æ`̀«`̀°`̀ü`̀dG
 ôjƒ£àd  ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  ∞«∏μàH
 ÖFÉf  á°SÉFôH  ÖjQóàdGh  º«∏©àdG
 ƒª°S  AGQRƒ``````̀dG  ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e  ¢`̀ù`̀«`̀FQ
 áØ«∏N  ∫BG  ∑QÉÑe  øH  óªëe  ï«°ûdG
 »àdG  áÑ°SÉæªdG  ∫ƒ∏ëdG  ìGôàbÉH
 ø«éjôîdG  A’Dƒ`̀g  ´É`̀°`̀VhCG  ≥aƒJ

 Ióªà©ªdG ô«jÉ©ªdG ™e Ö°SÉæàj ÉªH
 ºjƒ≤àd  á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG  á`̀æ`̀é`̀∏`̀dG  ió```̀d
 ¢TÉ≤ædG  º`̀Jh   .á«ª∏©dG  äÓgDƒªdG
 øe  »àdG  ™«°VGƒªdG  ∫ƒ`̀M  É°†jCG

 »a  ,ÉÑjôb  QƒædG  iôJ  ¿CG  πeDƒªdG
 øjôëÑdG  »æWGƒe  AÉØYEG  É¡àeó≤e
 ájQƒ¡ªéd  ∫ƒ`̀Nó`̀dG  Iô«°TCÉJ  ø`̀e
 õcôe  AÉ`̀°`̀û`̀fEGh  ,á«Ñ©°ûdG  ø«°üdG

 ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀ dG »```̀a »`̀æ`̀ «`̀ °`̀U »``̀aÉ``̀≤``̀K
 ácôà°ûªdG  äÉ`̀«`̀bÉ`̀Ø`̀J’G  π`̀«`̀©`̀Ø`̀Jh
 ø«H  á«fÉªdôÑdG  á`̀«`̀°`̀SÉ`̀eƒ`̀∏`̀Hó`̀dGh

.ø«aô£dG

zÉfhQƒc{ á¡HÉéªd ádhòÑªdG Oƒ¡édG »æ«°üdG ô«Ø°ùdG ™e åëÑJ zÜGƒædG á«LQÉN{
ÉÑjôb QƒædG iô``j ø«``°üdG Iô«``°TCÉJ øe ø««æjôëÑdG AÉØYEG :»``°ù«°ùdG ÖFÉædG

!¿Éà°ùμLÉW »a ¿GƒNE’G

 Aƒ°V »a ¬d Ée á«ªgC’G øe ¬d ôÑN óæY ΩÓYE’G πFÉ°Sh ∞bƒàJ ºd
 ôjô≤J  øY  Éæg  åjóëdGh  ,á≤£æªdG  ìÉàéJ  »àdG  á«æeC’G  äGQƒ£àdG
 …òdG  ,»°VÉªdG  ô¡°ûdG  øe ôjÉæj  28 ïjQÉàH  Qƒ°ûæªdG  RôàjhQ ádÉch
 É°üî°T  113  ≈∏Y  ¢†Ñ≤dG  AÉ≤dEÉH  ¿Éà°ùμLÉW  áeƒμM  ΩÉ«b  ∞°ûc
 áªFÉb ≈∏Y ∞æ°üªdG zø«ª∏°ùªdG ¿GƒNE’G{ º«¶æJ ≈dEG º¡FÉªàfG áª¡àH
 ¢VƒÑ≤ªdG ø«H øe .á«μ«LÉ£dG ájQƒ¡ªédG »a IQƒ¶ëªdG äÉª¶æªdG
 kÓ°†a  …ó∏ÑdG  ¢ù∏éªdG  »a  ƒ°†Yh  á©eÉédG  IòJÉ°SCG  øe  OóY  º¡«∏Y

.ÖfÉLCG øY
 zìÓ°UE’G{  ÜõM  ≈dEG  »ªàæj  øe  πc  ΩôéJ  á«μ«LÉ£dG  áeƒμëdG
 ò«Øæàd  §«£îàdÉH  √ô°UÉæYh  ÜõëdG  º¡àJh  ,»μ«LÉ£dG  »eÓ°SE’G
 OóY  ≈∏Y  á«HÉgQEG  äÉªég  ò«ØæJ  »a  ∑Gôà°T’ÉHh  ,OÓÑdG  »a  ÜÓ≤fG
 âëJ ™≤j ¬fEÉa ÜõëdG Gòg ≈dEG »ªàæj øe πc ¿EÉa ∂dòdh .™bGƒªdG øe

.¿Éà°ùμLÉW »a ¿ƒfÉ≤dG ºjôéJ á∏FÉW
 äÉH  á£∏°ùdG  ƒëf  »YÉ°ùdG  »dÉμjOGôdG  ÜõëdG  ¿CG  »æ©j  Gò`̀g
 è«∏îdG  ∫hO øe OóY »a ¬ªjôéJ øY kÓ°†a ,É«°SBG  §°Sh »a É k≤MÓe
 ∫hódG √òg ™«ªL »ah ,É«≤jôaEG ∫Éª°T ∫hO øe ôNBG OóYh ô°üe »ah
 ΩÉ¶f  Ö∏b  ≈∏Y πª©dG  »g √ô°UÉæY  ≈dEG  á¡LƒªdG  ≈dhC’G  áª¡àdG  ¿EÉa
 êQÉîdG  ™e  ôHÉîàdGh  QGô≤à°S’Gh  øeC’G  ¢†jƒ≤J  øY  kÓ°†a  ,ºμëdG

.QGô°SC’G AÉ°ûaEG ∂dP »a ÉªH ∫hó∏d É«∏©dG ídÉ°üªdG ó°V πª©dGh
 ’  ÉªH  ócDƒJ  á«dhódGh  á«ª«∏bE’G  êPÉªædGh  á∏ãeC’G  øe  ójó©dG  ¿EG
 áæª«gh  äÉHÓ≤fG  º«¶æJ  ƒg  z¿Gƒ`̀NE’G{  º«¶æJ  ¿CG  k’Éée  ∂°û∏d  ´ój
 ¿CG  ≈dEG  ádhódG  ¥ÉªYCG  »a  π¨∏¨àdG  ≈∏Y  ∞μ©j  º«¶æJh  ,ºμëdG  ≈∏Y
 á«ª∏°S  ø`̀Y  åjóëdG  ¿CGh  ,á£∏°ùdG  ≈∏Y  ¢VÉ°†≤f’G  áYÉ°S  ø«ëJ
 ¬Jó«≤Yh ¬é¡f øe πjó©àdGh äGô«¨àdG áÑcGƒe ≈∏Y ¬JQóbh º«¶æàdG

.™bGƒdG ¢VQCG ≈∏Y π«dódG ô≤àØj åjóM ƒg ÉªfEG ¬JÉ¡LƒJh

á©ªL ∑QÉÑe óª .O Mubarak_bh@yahoo.com

…ô°ShódG á«eÉ°S .O |

:ôeÉ©dG ÖFÉædG ..á≤aÉf ΩÉæZCG Ωƒëd ™«H øe ihÉμ°T ó©H

 ..í`̀ FÉ`̀ Hò`̀ dG ≈`̀∏`̀Y ΩÉ``̀à``̀NCG Oƒ```Lh IQhô``̀°``̀V
äÉ`̀jó`̀∏`̀Ñ`̀dGh á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG á`̀dAÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀H Ωƒ`̀ bCÉ`̀ °`̀ Sh

 Ωƒ≤J ¿CG IQhô°†H ôeÉ©dG óªMCG ÖFÉædG ÖdÉW
 ø«μ∏¡à°ùªdG ájÉªM »a ôÑcCG QhóH áë°üdG IQGRh
 ΩÉ¡Øà°S’G  áeÓY  í«°VƒJh  ºYÉ£ªdG  ÖYÓJ  øe
 »a  ´É`̀Ñ`̀J  »`̀à`̀dG  Ωƒ`̀ë`̀∏`̀dG  QOÉ`̀°`̀ü`̀e  ∫ƒ`̀M Iô«ÑμdG
 ¥Gƒ°SC’G  É¡æeh  ™«ÑdG  òaÉæe  »a  ∂dòch  ºYÉ£ªdG
 ∫ƒM ádhGóàªdG iƒμ°ûdG ¿CG ≈dEG G kô«°ûe ,ájõcôªdG
 ≥jô£dG áYQÉb ≈∏Y ájƒ°ûªdG ôjõæîdG Ωƒëd ™«H
 äÉØdÉîe  ¬≤aGôJ  ,áeÉæªdÉH  ºYÉ£ªdG  ó`̀MCG  Üô`̀b
 á©HÉàdG  ¥Gƒ°SC’G  »ah äÉ¶aÉëªdG  πc »a Iô«ãc

.áë°üdG IQGRh øe á«≤«≤M áHÉbQ ¿hO äÉjó∏Ñ∏d
 hCG  áé∏ãªdG  Ωƒ`̀ë`̀∏`̀ dG  ™`̀«`̀H  º`̀à`̀j  ¬```̀fCG  ô```̀cPh
 QOÉ°üªH  ÖYÓàdGh  ,áLRÉW  É¡fCG  ≈∏Y  IOôÑªdG
 ¢†©H  ¿CG  Éªc  ∞dÉîe  πμ°ûH  É¡æjõîJh  Ωƒë∏dG
 »a  á°†jôe  hCG  á≤aÉf  ΩÉæZCG  Ωƒëd  ™«ÑJ  ºYÉ£ªdG
 ∫Ébh .á«FGƒ°û©dG ïdÉ°ùªdG ≈∏Y áHÉbôdG ÜÉ«Z πX
 »dÉëdG âbƒdG »a πª©J áYGQõdG ¿hDƒ°T ádÉch ¿EG
 á«FGƒ°û©dG  ïdÉ°ùªdG  ÜÉ`̀ë`̀°`̀UCG  AÉYóà°SG  ≈∏Y
 º¡eGõàdG  ΩóYh  ,á«fƒfÉ≤dG  º¡JGRhÉéJ  ≈dEG  G kô¶f
 Iƒ£îdG  √ò`̀g  G kôÑà©e  ,á«ë°üdG  äÉWGôà°T’ÉH
 á«FGƒ°û©dG  ïdÉ°ùªdG  ÜÉë°UCG  ™«é°ûàd  á«HÉéjEG
 äÓé°S  QGó°üà°SGh  äÉWGôà°T’ÉH  ΩGõàd’G  ≈∏Y
 á«ë°U  á`̀«`̀dBÉ`̀H  Ωƒ`̀ë`̀∏`̀dG  ìô``̀W  ¿Éª°†d  á`̀jQÉ`̀é`̀J
 ¿G  ≈dEG  G kô«°ûe  ,áë°üdGh  áYGQõdG  áHÉbQ  âëJh
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 اإجراءات العزل للطلبة احرتازية فقط.. »ال�صحة«: 

فح�س 40 حالة وعدم ت�صجيل اأية اإ�صابة بفريو�س كورونا

»الرتبية« تعتمد تطبيقات اإلكرتونية للتوا�صل الر�صمي بني املعلم والطالب

يف  ال�صحة  وزارة  قالت 

حول  ن�صر  ما  على  ردا  لها،  بيان 

مدينة  من  القادمة  الطالبة  عزل 

ووهان التي ينت�صر فيها فريو�س 

بجمهورية  امل�صتجد  كورونا 

الجراءات  اإن  ال�صعبية،  ال�صني 

بقدوم  اتخذت  التي  الحرتازية 

الطالبة جاءت على غرار تو�صيات 

وتوجيهات الفريق الوطني الطبي 

للت�صدي للفريو�س واحلفاظ على 

الأمن ال�صحي، حيث يتوىل الفريق 

الوطنية  اخلطة  وتنفيذ  متابعة 

ال�صاملة ملجابهة الفريو�س.

واأكدت الوزارة على اأن الطالبة 

يف  املتبقية  الأيام  ت�صتكمل  �صوف 

ال�صلمانية  مبجمع  العزل  وحدة 

الطبي، اإذ اإن الفرتة املتبقية والتي 

العاملي  خ�ص�صت يف الربوتوكول 

اإجراءات  �صتكون  يوما،   14 هي 

على  للحفاظ  واحرتازية  وقائية 

�صحة اأهلها واملخالطني من انتقال 

هذه  واأن  اهلل،  �صمح  ل  الفريو�س 

دول  جميع  يف  متبعة  الإجراءات 

العامل للقادمني من مدينة ووهان 

الأمن  على  حفاًظا  بالتحديد 

ال�صحي للبالد.

وبينت الوزارة باأن الطالبة قد 

خ�صعت للعزل يف الأردن، عندما 

على منت  مدينة ووهان  من  نقلت 

ملدة  الأردنية  اجلوية  اخلطوط 

اأ�صبوع واحد فقط، وعندما قدمت 

للفحو�صات  خ�صعت  للبحرين 

الفرتة  حاليا  وت�صتكمل  الالزمة، 

برعاية  الطالبة  وتتمتع  املتبقية، 

الطبي  الطاقم  قبل  من  �صاملة 

خا�صة  عزل  بغرفة  والتمري�صي 

بها، وبعد ا�صتكمال املدة والنتهاء 

من الفحو�صات الالزمة لها �صيتم 

والعودة  العزل  من  اإخراجها 

لأهلها �صاملة اإن �صاء اهلل.

�صعوبة  الوزارة  تقدر  واإذ 

اأن  اإل  للطالبة،  بالن�صبة  الو�صع 

تعاونها وتفهمها له اأثر كبري على 

على  وت�صكر  املتخذة  الإجراءات 

متمنني  ال�صعوبات  لهذه  حتملها 

لها ال�صحة والعافية.

نوهت  اآخر،  جانب  ومن 

مل  اليوم  اإىل  اأنها  اإىل  الوزارة 

لفريو�س  اإ�صابة  حالة  اأية  تر�صد 

التي  واأن عدد احلالت  الكورونا، 

اأجريت لها الفح�س قد بلغت 40، 

وجميعها �صلبية.

�صارة جنيب:

تعميًما  والتعليم  الرتبية  وزارة  اأ�صدرت 

كاأداة   »Office365« ا�صتخدام  وجوب  ب�صاأن 

ر�صمية للتوا�صل الإداري والتعليمي عن طريق 

الربيد الإلكرتوين الر�صمي اخلا�س بالربنامج.

الذي ح�صلت »الأيام« على  التعميم  واأ�صار 

توفرها  التي  اخلدمات  باقة  اأن  اإىل  منه  ن�صخة 

تخزين  تتيح  والتي  والتعليم  الرتبية  وزارة 

امللفات وم�صاركتها تهدف اإىل حتقيق املزيد من 

والتعاون  والت�صاركية  العمل  يف  الحرتافية 

مواكبة  ا  واأي�صً املختلفة،  العمل  اأفرقة  بني  ما 

التطور التقني يف التعليم، فيكون التوا�صل ما 

بني الطالب واملعلم عن طريق القنوات الر�صمية 

واملعتمدة، واأ�صافت: »ياأتي هذا الإجراء يف اإطار 

مواكبة التطور التقني يف التعليم، بحيث يكون 

التوا�صل بني الطالب واملعلم عن طريق القنوات 

ووقت  العمل  كفاءة  ورفع  واملعتمدة،  الر�صمية 

الإجناز يف املجال الإداري والتعليمي«.

تفعيل  خطة  ملتابعة  »الرتبية«  ودعــت 

»Office365« للعام الدرا�صي 2020/ 2019 

التعليم  الرقمي يف  التمكني  لتطبيق م�صتجدات 

التوا�صل  يف  دورها  وتفعيل  الأمثل،  بال�صكل 

ب�صورة ر�صمية بني جميع املعنيني.

باأعمال  القائم  اأ�صدر  ويف �صياق ذي �صلة، 

مدير م�صروع جاللة امللك حمد ملدار�س امل�صتقبل 

بدر اجلالهمة تعميًما اآخر ب�صاأن املتابعة اليومية 

خالل  من   »Teams« وتطبيق  الر�صمي  للربيد 

.»Office365« ح�صاب

وبني التعميم اأنه متا�صًيا مع اأهداف وزارة 

الرتبية والتعليم يف التمكني الإداري والتعليمي، 

التعليم  تكنولوجيا  اخت�صا�صي  على  يتوجب 

كاأداة   Office365 تطبيقات  اعتماد  �صرورة 

 Microsoft« للتوا�صل الر�صمي من خالل برنامج

واأ�صاف:  الر�صمي،   »Outlook«و  »Teams
حمد  امللك  جاللة  م�صروع  اإدارة  توا�صل  »يتم 

تكنولوجيا  اخت�صا�صي  مع  امل�صتقبل  ملدار�س 

التعليم يف املدر�صة ب�صكل يومي من خالل هذه 

اإجناز  من  التعذر  عند  اأنه  اإىل  لفًتا  القنوات«، 

العمل املطلوب ف�صيتم خماطبة املدر�صة بر�صالة 

ا�صتف�صار ر�صمية.

وكانت وزارة الرتبية والتعليم قد اأ�صدرت 

يف وقت �صابق تعميًما مبنع ت�صكيل جمموعات 

مع  للتوا�صل  »القروبات«  الجتماعي  التوا�صل 

اأنه  اإىل  م�صرية  الطلبة،  �صوؤون  ملتابعة  الأهايل 

»ل حاجة لت�صكيل جمموعات توا�صل اجتماعي 

املا�صية  الأعوام  خالل  تبنينّ  اأن  بعد  باملدار�س 

وجود م�صاكل اأثنّرت �صلًبا على العالقة بني البيت 

واملدر�صة«.

واأكدت الرتبية على اللتزام باعتماد اأ�صاليب 

واآليات التوا�صل الر�صمية بالدرجة الأوىل، اإذ اإن 

ا�صتخدام و�صائل التوا�صل الجتماعي لي�س بديالً 

التوا�صل  عن  يغني  ول  الر�صمية  الآليات  عن 

املبا�صر، ل�صمان تلقي الر�صالة ب�صورة مبا�صرة ل 

لب�س فيها و�صمان عدم حدوث اأي نوع من �صوء 

الفهم، وبينت الرتبية اأنه اإمياًنا باأهمية التوا�صل 

املدر�صة  بني  والتعليمية  الإدارية  الهيئتني  بني 

التعليمية  العملية  وخدمة  ــور  الأم واأولياء 

على  يجب  الطلبة،  �صوؤون  ومتابعة  التعلمية 

جميع املدرا�س اللتزام باعتماد اأ�صاليب واآليات 

اإن  حيث  الوىل،  بالدرجة  الر�صمية  التوا�صل 

ا�صتخدام و�صائل التوا�صل الجتماعي لي�س بديالً 

عنها.

لقاء يبحث تعزيز االإجراءات االحرتازية �صد »كورونا«

ال�صفري البحريني لدى ال�صني:

ال�صفارة مل تتلَق اأي مكاملات من بحرينيني باالآونة االأخرية

متام اأبو�صايف:

جمهورية  لدى  البحرين  �صفري  اأكد 

ال�صفارة  اأن  العبداهلل  اأنور  ال�صعبية  ال�صني 

مل تعد تتلقى مكاملات من رعايا بحرينيني 

يف الآونة الأخرية، ما قد يدلل على مغادرة 

جميعهم لالأرا�صي ال�صينية. 

ت�صريحات  يف  العبداهلل  ال�صفري  وقال 

تواجه  التي  التحديات  اأحد  اإن  لـ»الأيام« 

التزام  عدم  هو  الأعداد  ح�صر  يف  ال�صفارة 

بع�س الطلبة بت�صجيل اأ�صمائهم وعناوينهم 

التي يدر�صون فيها  التعليمية  واملوؤ�ص�صات 

دائًما  حتث  ال�صفارة  اأن  مع  ال�صفارة،  لدى 

الو�صول  لت�صهيل  ذلك؛  على  اجلدد  الطلبة 

احلال  هو  كما  الطوارئ،  حالت  يف  اإليهم 

الآن. 

واأ�صار ال�صفري اىل اأن ال�صفارة ما زالت 

يف  الر�صمية  للعطلة  تبًعا  اأبوابها  مغلقة 

اىل  لفًتا  الثنني،  يوم  تنتهي  التي  البالد 

ف�صوف  العطلة  يتم متديد  مل  حال  اأنه يف 

تبا�صر ال�صفارة اأعمالها ولكن بعدد قليل من 

البعثة الدبلوما�صية، وعلى راأ�صهم ال�صفري 

العبداهلل.

وحول الو�صع الراهن بالن�صبة للبعثة 

الدبلوما�صية، لفت ال�صفري اىل اأن حتركاتهم 

كاأفراد بعثة دبلوما�صية حمدودة جًدا وعلى 

نطاق �صينّق، كما مت تعطيل جميع و�صائل 

الأجرة  و�صيارات  البالد  يف  العام  النقل 

�صينية  مدن  يف  الفريو�س  انت�صار  ظل  يف 

خمتلفة وتزايد اأعداد الإ�صابات به.

القبي�صي: وزير البلديات وّجه 

ب�صرف اأكيا�س القمامة للمواطنني باأثر رجعي

مدير نادي ال�صباط ي�صيد باعتماد 

النادي اأول موؤ�ص�صة حكومية معززة لل�صحة

ال�صمالية  بلدي  جمل�س  ع�صو  انتقد 

اأحمد القبي�صي طريقة �صرف بلدية املنطقة 

ال�صمالية لالأكيا�س على املواطنني.

وقال يف ت�صريح خا�س لـ»الأيام«، اإن 

للمواطنني  الأكيا�س  ب�صرف  وجه  الوزير 

باتخاذ  تقوم  البلدية  اأن  اإل  رجعي،  باأثر 

اآلية مغايرة عرب اإعطاء كل مواطن لـ»�صدة« 

�صرف  دون  الأكيا�س  من  فقط  ــدة  واح

الأكيا�س اخلا�صة بالأ�صهر ال�صابقة.

القبي�صي عن �صبب اتخاذ مثل  وت�صاءل 

هذا الإجراء وتع�صري الأمور على املواطنني 

الوزير  واأن  خ�صو�صا  ت�صهيلها  من  بدل 

للم�صرتكني  الأكيا�س  ت�صرف  باأن  وجه  قد 

دون  ال�صابقة  والأ�صهر  احلايل  ال�صهر  من 

الالحقة.

من  كبريا  ــددا  ع اإن  القبي�صي  ــال  وق

املواطنني �صكوا له اآلية التوزيع التي تختلف 

عن بقية املحافظات والذي يعد خطاأ ينبغي 

املواطنني  اأمور  وحلحلة  �صريعا  ت�صحيحه 

وت�صهيل تقدمي اخلدمات لهم.

مدير  جا�صم  ح�صن  جا�صم  الرائد  اأكد 

نادي �صباط الأمن العام، اأن اعتماد النادي، 

كاأول موؤ�ص�صة حكومية معززة لل�صحة على 

برنامج  �صمن  البحرين،  مملكة  م�صتوى 

ملنظمة  التابع  �صحية(  مدينة  )املنامة 

ال�صحة العاملية، يعد اإجنازا بكل املقايي�س، 

الفريق  توجيهات  اإىل  فيه  الف�صل  مرجعاً 

اأول ال�صيخ را�صد بن عبداهلل اآل خليفة وزير 

الداخلية بالعمل امل�صتمر على تطوير مفهوم 

�صحة بيئة العمل، ون�صره يف كافة مرافق 

الوزارة.

هام�س  على  له  ت�صريح  يف  واأ�صار 

الحتفال، الذي اأقيم بهذه املنا�صبة، بح�صور 

خرباء من منظمة ال�صحة العاملية، ورئي�س 

مبحافظة  ال�صحية  املدن  جلنة  واأع�صاء 

النجاح  هذا  النادي حقق  اأن  اإىل  العا�صمة، 

املتميز بعد ا�صتيفاء املعايري املطبقة لربنامج 

اأماكن عمل معزز لل�صحة، وتقييمها من قبل 

خرباء منظمة ال�صحة العاملية، لفتاً اإىل اأن 

برنامج املدن ال�صحية والذي اأطلقته املنظمة 

احلالة  حت�صني  اإىل  يهدف   1986 عام 

ال�صحية لل�صكان يف العامل من خالل ت�صافر 

اجلهود املجتمعية لتحقيق تنمية متكاملة، 

البيئة  �صحة  خدمات  م�صتوى  ورفع 

اأف�صل  حياة  اإىل  و�صول  املعي�صة  وظروف 

وتنمية م�صتدامة.

املهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  عقدت 

اإدارة  مع  بالتعاون  ال�صحية  واخلدمات 

تن�صيقيا  لقاء  ال�صحة  بوزارة  ال�صحة 

امل�صت�صفيات  يف  واملعنيني  للم�صوؤولني 

رعاية  اخلا�صة حتت  ال�صحية  واملوؤ�ص�صات 

الرئي�س  اجلالهمة  عذبي  مرمي  الدكتورة 

املهن  لتنظيم  الوطنية  للهيئة  التنفيذي 

الهيئة  مبقر  وذلك  ال�صحية  واخلدمات 

بني  امل�صرتك  للتن�صيق  اخلري«  »اأبراج  يف 

ال�صتعدادات  اآخر  على  والوقوف  اجلانبني 

ب�صاأن  الحرتازية  الوطنية  والإجراءات 

فريو�س الكورونا امل�صتجد.

اأن  اجلالهمة  مرمي  الدكتورة  واأكدت 

 21 مب�صاركة  عقد  الذي  اللقاء  هذا  تنظيم 

يف  ياأتي  كبرية  طبية  مراكز  و7  م�صت�صفى 

على  والرقابة  التنظيم  الهيئة يف  دور  اإطار 

الدائم مع  القطاع الطبي اخلا�س والتن�صيق 

اأطلعت  اخلا�صة، حيث  ال�صحية  املوؤ�ص�صات 

على  اخلا�صة  امل�صت�صفيات  م�صوؤويل  الهيئة 

و�صول  ملنع  املتخذة  الوقائية  الإجراءات 

ت�صكيل  ومنها  البحرين،  مملكة  اإىل  العدوى 

الفريق الوطني الطبي الذي يقوم بالتن�صيق 

الكوارث  ملواجهة  الوطنية  اللجنة  مع 

باإ�صابتها  امل�صتبه  احلالت  حيال  وبخا�صة 

ل  البالد  يف  حالة  اأي  اكت�صاف  حال  يف  اأو 

قدر اهلل، وذلك لتنفيذ الإجراءات الحرتازية 

و�صول  ملنع  تطبيقها  اجلاري  الالزمة 

فريو�س الكورونا امل�صتجد.

خالل  اجلالهمة  مرمي  الدكتورة  واأكدت 

العلمية  الدلئل  كل  اتباع  اأهمية  الجتماع 

يف  عليها  املتعارف  الحرتازية  والإجراءات 

مثل هذه احلالت من قبل العاملني ال�صحيني، 

ال�صحي  الوعي  تعزيز  اأهمية  اإىل  م�صرية 

العدوى  انتقال  طرق  حول  الالزم  والتقيف 

والإجراءات الوقائية اخلا�صة مبنع الإ�صابة 

مبر�س فريو�س الكورونا اجلديد.

خرباء يزورون املن�صاآت �صمن ملف نيل املنامة لقب املدينة ال�صحية 

»العا�صمة« ت�صمن ا�صرتاطات ال�صالمة يف 65 من�صاأة مبيناء �صلمان
ت�صمني  من  العا�صمة  حمافظة  انتهت 

من�صاأة   65 يف  وال�صالمة  الأمن  ا�صرتاطات 

باملنطقة ال�صناعية يف ميناء �صلمان بالتعاون 

خالل  وذلك  املعنية،  احلكومية  اجلهات  مع 

زيارة ميدانية لآخر من�صاأة مت ا�صتيفاء معايري 

منظمة  خرباء  بح�صور  فيها  وال�صالمة  الأمن 

ال�صحة العاملية الدكتور �صمر الفقي والدكتور 

زيارة اخلرباء  تاأتي �صمن  والتي  الفكي،  نزار 

املدينة  املنامة لنيل لقب  الدوليني لتقييم ملف 

ال�صحية.

اآل  عبدالرحمن  بن  ه�صام  ال�صيخ  واأكد 

خليفة حمافظ حمافظة العا�صمة، يف ت�صريح 

له على هام�س الزيارة، اأن: »املحافظة حتر�س 

تعزيز  اإىل  تهدف  التي  املبادرات  تبني  على 

بالتعاون  وذلك  املخاطر،  من  املجتمع  حماية 

اأتت هذه  مع اجلهات احلكومية املعنية، حيث 

الأمنية  اللجنة  من  تو�صية  على  بناًء  احلملة 

الرقابة  تعزيز  بغر�س  للمحافظة  التابعة 

لأ�صحاب  والإر�صاد  والتوجيه  والتوعية 

املن�صاآت واملخازن والعاملني فيها، والتاأكد من 

اتخاذها  الواجب  الوقائية  الإجراءات  اتباعهم 

توافر  ي�صمن  مبا  حرائق،  اأي  وقوع  لتفادي 

بيئة حم�صنة من م�صادر املخاطر«.

وبني اأن »اللجنة قامت يف م�صتهل عملها 

�صلمان  ميناء  يف  ال�صناعية  املنطقة  مب�صح 

مرخ�صة  كانت  �صواء  فيها،  امل�صانع  وح�صر 

اأو غري مرخ�صة، حيث ات�صح اأن عددها يبلغ 

 5 ت�صكيل  ومت  ومن�صاأة،  م�صنًعا   65 حوايل 

اجلهات  خمتلف  من  اأع�صاء  تت�صمن  فرق 

والتجارة  ال�صناعة  وزارة  وهي:  املعنية، 

املدين،  للدفاع  العامة  والإدارة  وال�صياحة، 

العمل،  ووزارة  واملاء،  الكهرباء  وهيئة 

تلك  قامت  وقد  العا�صمة.  اأمانة  اإىل  اإ�صافة 

توافر  من  للتاأكد  تفتي�صية  بزيارات  الفرق 

قبل  من  املعتمدة  وال�صالمة  الأمن  ا�صرتاطات 

املر�صودة،  املواقع  جميع  يف  املدين  الدفاع 

وعملت على تعديل اأو�صاع امل�صانع املخالفة 

والعاملني  املن�صاآت  �صالمة  ي�صمن  مبا 

ومرتادي املنطقة«.

ابتلع قطًعا كبرية من املك�صرات.. »ال�صلمانية« تنقذ حياة طفل ر�صيع من االختناق

قالت رئي�صة ق�صم الأذن والأنف واحلنجرة 

اأمرا�س ال�صمع والتوازن �صامية  وا�صت�صارية 

اإن الق�صم اأجرى جممع ال�صلمانية  الدو�صري، 

اجلمعة  �صباح  طارئة  منظار  عملية  الطبي 

ج�صم  ل�صتخراج   ،2020 فرباير   7 املوافق 

ال�صفلي  التنف�صي  املجرى  يف  عالق  غريب 

لطفل يبلغ من العمر اأحد ع�صر �صهراً.

الطفل  اأن  »الدو�صري«  الدكتورة  وبينت 

و�صفري  التنف�س  يف  �صعوبة  من  يعاين  كان 

ما  اأيام،  ع�صرة  مدى  على  متقطع  وازرقاق 

على  وبناء  للم�صت�صفى.  اإح�صاره  ا�صتدعى 

وعمل  الفح�س  وبعد  املذكورة  الأعرا�س 

الأ�صعة، مت ترتيب عمل منظار ت�صخي�صي مرن 

جعفر  ه�صام  الدكتور  بوا�صطة  طارئ  ب�صكل 

واأمرا�س  الأطفال  طب  ا�صت�صاري  العكري، 

اجلهاز التنف�صي. ومت ت�صخي�س وجود ج�صم 

غريب يف املجرى التنف�صي ال�صفلي.

املك�صرات  من  كبرية  قطع  وجود  وتبني 

الأولية  الهوائية  ال�صعبة  امتداد  على 

ا�صتخراجها  مت  اليمنى،  الرئة  واملتو�صطة يف 

الرئوي  املنظار  بوا�صطة  متناهية  بدقة 

والأنف  الأذن  ا�صت�صاري  يد  على  ال�صلب 

عبدالر�صول  لوؤي  الدكتور  واحلنجرة 

من  املكون  املناوب  الطبي  وطاقمه  العكري، 

والدكتورة  وحيدي،  جا�صم  هبة  الدكتورة 

متميزة  ومتابعة  ادري�س،  عبداحل�صني  زهرة 

من طاقم التخدير، وعلى راأ�صهم رئي�س ق�صم 

العايل،  حازم  الدكتور  ال�صت�صاري  التخدير 

الدكتور عمرو فتحي بحر،  املناوبني  ورئي�س 

اأوما  ال�صيدتني  من  املكون  التمري�س  وطاقم 

ني�صا  ال�صيدتان  التخدير  وم�صاعدتا  وفنيتي، 

و�صوزان.

والدكتور  العكري  ه�صام  الدكتور  ودعا 

لوؤي العكري اأولياء الأمور ومن يقوم برعاية 

الأطفال �صواء يف البيوت اأو ريا�س الأطفال، 

لأعرا�س  والنتباه  الأطفال  مراقبة  ب�صرورة 

اإعطاء  وجتنب  التنف�س،  و�صعوبة  الختناق 

ذات  الألعاب  �صنوات  الثالث  دون  الطفل 

اأو  للفك،  القابلة  الأقالم  اأو  ال�صغرية  الأجزاء 

الأطعمة املحتوية على احلبوب واملك�صرات اأو 

و�صعها  على  واحلر�س  وال�صكاكر،  احللوى 

من  للوقاية  وذلك  الطفل.  متناول  عن  بعيداً 

الدو�سريخطر الختناق بها. �سامية 
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�سماء عبداجلليل:

 

اأكد وزير العمل وال�سوؤون الإجتماعية جميل حميدان اأن عدد الأفراد والأ�سر البحرينية الواقعة حتت احلد الأدنى ملتطلبات احلياة 

ال�سا�سية، وامل�ستفيدين من امل�ساعدات الجتماعية يبلغ 17209، جاء ذلك يف معر�ض رده على �سوؤال النائب الدكتور عبداهلل الذوادي 

حول عدد الأفراد والأ�سر البحرينية الواقعة حتت احلد الأدنى ملتطلبات احلياة الأ�سا�سية.

وقال الوزير اإنه وفقا لن�ض املادة 6 فقرة )ب( من قانون ال�سمان الجتماعي رقم )18( ل�سنة 2006، فاإن امل�ساعدة الجتماعية 

للحياة  توافره  الالزم  ال�سهري  الدخل  باأنه  اإليه  ي�سار  والذي  الأ�سا�سية،  احلياة  ملتطلبات  الالزم  الأدنى  احلد  اأ�سا�ض  على  ت�سرف 

املعي�سية �سواء لالأ�سر اأو الأفراد، والذي يقدر مببلغ 336 دينار لالأ�سرة املكونة من 6 اأفراد اأو اأكرث، وذلك بناء على اآخر درا�سة مت 

اعتمادها يف هذا املجال.

ارتفاع متو�سط رواتب املواطنني يف »اخلا�ص« بن�سبة 4.3 % يف 2019.. وزير العمل للنائب الذوادي:

17209 اأ�سرة وفرد بحريني حتت احلد الأدنى ملتطلبات احلياة الأ�سا�سية

ملتطلبات  الأدنى  احلد  حتديد  مت  اأنه  الوزير  واأو�سح 

اأجريت  التي  الدرا�سات  اإحدى  بناء على  الأ�سا�سية  احلياة 

بخ�سو�ص هذا ال�ساأن، وقد اأجريت اآخر درا�سة عام 2010 

نتائج  جاءت  وقد  الدويل،  البنك  مبعرفة  متت  والتي 

الغالء  )عالوة  املايل  الدعم  من  كل  دمج  باقرتاح  الدرا�سة 

يتم  مل  اأنه  اإل  واحدة،  كم�ساعدة  الجتماعي(  وال�سمان 

تنفيذ هذه النتائج ب�سبب عدم موافقة ال�سلطة الت�سريعية 

عليها بالرغم من موافقة جمل�ص الوزراء عليها يف جل�سته 

املنعقدة بتاريخ 12 يونيو 2011.

خطوة  برنامج  قدمت  الوزارة  اأن  اإىل  الوزير  واأ�سار 

للم�سروعات املنزلية وجمموعة من اخلدمات منها، وبرامج 

املتاحة  والإمكانات  تتنا�سب  وجمانية  متنوعة  تدريبية 

جميع  يف  متوافرة  الربامج  فهذه  الدخل.  حمدودة  لالأ�سر 

وجلميع  التدريب  يف  يرغب  من  لكل  الجتماعية  املراكز 

الفئات العمرية ممن ي�ستطيع من ينت�سب لها ويرغب يف 

على  احل�سول  وبعد  منزيل  م�سروع  �ساحب  اإىل  التحول 

وقد  الإنتاجية.  الوحدات  اإىل  ينتمي  اأن  املنا�سب  التدريب 

بلغ عدد الأ�سر التي تدربت يف املراكز الجتماعية 15172، 

وذلك لعام 2019.

منها  وجمانية  دائمة  بيع  منافذ  الوزارة  وفرت  كما 

اإذ و�سل عدد  الأيدي البحرينية  جممع العا�سمة ملنتجات 

�سرتة  ومركز  منتجة،  اأ�سرة   130 منه  امل�ستفيدة  الأ�سر 

اإنتاجه  بلغ  اإذ  الغذائية  باملواد  واخلا�ص  املنتجة  لالأ�سر 

138 طن وت�ستفيد منه 256 اأ�سرة منتجة، بالإ�سافة اإىل 

امل�ستفيدين منه  الدويل وقد بلغ عدد  البحرين  حمل مطار 

46 اأ�سرة منتجة.

لرفع  الوزارة  بها  تقوم  والإجراءات  اخلطط  وحول 

اإنه  الوزير  قال  البحرين،  مملكة  يف  الفقر  خط  م�ستوى 

وفقا لقانون ال�سمان الجتماعي رقم )18( ل�سنة 2006، 

اأنه  املادة )6( منه على  الفقرة )ب( من  والذي ين�ص يف 

ي�سرتط ل�ستحقاق امل�ساعدة الجتماعية اأن يثبت بالبحث 

امل�ساعدة  لطالب  ال�سهري  الدخل  جمموع  اأن  الجتماعي، 

متطلبات  لتوفري  الالزم  الأدنى  احلد  عن  يقل  الجتماعية 

امل�ساعدة  قيمة  تكون  احلالة  هذه  ويف  الأ�سا�سية،  احلياة 

هذه  لتوفري  كافيا  ي�سبح  للدخل حتى  مكملة  الجتماعية 

املتطلبات، مما يعني اأن ح�ساب امل�ساعدة الجتماعية لالأ�سر 

والأفراد يعتمد يف جوهره على حتديد احلد الأدنى، واإزاء 

عام 2010،  اأجريت  التي  الدرا�سة  النواب  رف�ص جمل�ص 

حاليا  تعكف  الوزارة  فاإن  قبل،  من  به  قمنا  ما  نحو  على 

جديدة  درا�سة  اإجراء  ومدى  احلايل،  الو�سع  درا�سة  على 

ميكن من خاللها حتديد قيمة احلد الأدنى ملتطلبات احلياة 

الأ�سا�سية.

واأ�سار الوزير اإىل اأن وزارة العمل والتنمية الجتماعية 

لتمكينها  الدخل  الأ�سر حمدودة  وم�ساعدة  دعم  اإىل  تهدف 

اقت�ساديا واجتماعيا بهدف توفري ال�ستقرار الأ�سري لتلك 

الأ�سر، وذلك من خالل عدة مبادرات اأهمها م�سروع الأ�سر 

هذا  ويعد  املنزلية.  للم�سروعات  خطوة  وبرنامج  املنتجة 

امل�سروع من اأهم امل�ساريع التي تفخر بها الوزارة وت�سعها 

وبرنامج  املنتجة  الأ�سر  م�سروع  مثل  اأولوياتها  �سمن 

بتطوير  املتعلقة  واملبادرات  املنزلية  للم�سروعات  خطوة 

والأ�سر  لالأفراد  والجتماعي  القت�سادي  التمكني  برامج 

ذوي الدخل املحدود التي ت�سمنتها روؤية مملكة البحرين 

.2030

وتابع: »يعد هذا امل�سروع اأحد امل�سروعات الناجحة يف 

متكني الأ�سرة، وقد مت توثيقه كاأف�سل املمار�سات احلكومية 

الناجحة للعام 2014، كما تعدى جناحه النطاق املحلي 

 2015 عام  يف  البحرين  مملكة  بفوز  العاملية  اإىل  لي�سل 

التنمية  مل�ساريع  العاملية  اأجفند  بجائزة  الثالث  باملركز 

العربي  اخلليج  برنامج  ينظمها  والتي  الريادية  الب�سرية 

تر�سيحها  مت  م�سروعا   )59( بني  من  )اأجفند(.  للتنمية 

الرائد يف جمال  هو  ليكون  دولة   )43( قبل  من  للجائزة 

ويبلغ  به.  يحتذى  املنتجة ومنوذجا  الأ�سر  م�ساريع  دعم 

عدد امللتحقني بامل�سروع ما يقارب من 1500 اأ�سرة منهم 

والباقي  املنتج،  املنزل  القيد  رخ�سة  على  ح�سلوا   680

ال�سرتاطات  ا�ستكمال  بعد  القيد  على  احل�سول  طور  يف 

اأ�سرة من تلك الأ�سر  اخلا�سة للح�سول عليه. وهناك 44 

اأ�سبحن رواد اأعمال واأ�سحاب م�ساريع ا�ستثمارية يناف�سن 

يف �سوق العمل، وميثل ما ن�سبته 80% من تلك الأ�سر ممن 

ي�سنفون كاأ�سر حمدودة الدخل«.

وفيما يتعلق مب�سروع حت�سني ورفع اأجور البحرينيني 

مت  قد  اإنه  الوزير  قال  املحدود،  الدخل  ذوي  من  وخا�سة 

العمل �سمن م�سروع خا�ص بتح�سني اأجور البحرينيني يف 

القطاع اخلا�ص، حيث يتم حتمل مقدار الزيادة اأو الرتقية 

مع  بالتن�سيق  عامني  اإىل  ت�سل  ملدة  البحريتي  راتب  يف 

العمل  �ساحب  تت�سجيع  بغر�ص  متكني،  العقل  �سندوق 

على زيادة راتب البحريني. وقد ا�ستفاد منه خالل العامني 

اأدى برامج  اآلف عامل بحريني، كما  اأكرث من 7  املا�سيني 

 %70 اإىل  ت�سل  والتي  البحرينيني  املوظفني  اأجور  دعم 

اأجور  حت�سني  اإىل  متكني،  العمل  �سندوق  مع  بالتن�سيق 

رواتب  متو�سط  وارتفاع  اخلا�ص،  القطاع  يف  البحرينيني 

العام  خالل   %4.3 بن�سبة  اخلا�ص  القطاع  يف  املواطنني 

2019، الأمر الذي �ساهم كثريا يف حت�سني م�ستوى دخل 

املواطنني خالل الفرتة املا�سية.

عبداهلل الذواديوزير العمل

امل���ن���زل���ي���ة  امل���������س����اري����ع  ذوي  م�����ن  واأ�����س����ب����ح����ت  الج���ت���م���اع���ي���ة  امل������راك������ز  يف  ت�����درب�����ت  اأ�������س������رة   15172

اأف������راد  6 336 دي�����ن�����اًرا ل�����أ�����س����رة امل���ك���ون���ة م����ن  احل�����د الأدن���������ى ال���������زم مل��ت��ط��ل��ب��ات احل����ي����اة الأ����س���ا����س���ي���ة 

نواب يناق�سون مع ال�سفري ال�سيني م�ستجدات 

»كورونا« و»خريجي اجلامعات ال�سينية« و»اإعفاء التاأ�سريات«
والدفاع  اخلارجية  ال�سوؤون  جلنة  التقت 

برئا�سة  النواب  مبجل�ص  الوطني  والأمن 

البوعينني، وح�سور  ال�سي�سي  املهند�ص حممد 

رئي�ص  نائب  الدو�سري  �سعود  بن  بدر  النائب 

اللجنة، والنائب عي�سى بن يو�سف الدو�سري 

امليثاق،  كتلة  رئي�ص  ونائب  اللجنة  ع�سو 

بال�سفري انور حبيب اهلل �سفري جمهورية ال�سني 

تطرق  حيث  البحرين،  مملكة  لدى  ال�سعبية 

بني  الثنائية  العالقات  م�ستجدات  لآخر  اللقاء 

بني  امل�سرتك  التعاون  تعزيز  و�سبل  البلدين، 

وتعزيز  ال�سني،  وجمهورية  النواب  جمل�ص 

الدبلوما�سية الربملانية بينهما، كما مت التطرق 

للجهود الكبرية واحلثيثة التي تبذلها ال�سني 

لل�سيطرة على فريو�ص كورونا والحتياطات 

والجراءات الحرتازية التي قامت بها، حيث 

ابدت اللجنة تقديرها لكافة هذه اجلهود ودعم 

يف  لال�سدقاء  الالحمدود  البحريني  ال�سعب 

ال�سني ملواجهة هذا الوباء.

على  ال�سيني،  ال�سفري  اللجنة،  واأطلعت 

�ساحب  العهد  ويل  ل�سمو  ال�سخ�سي  الهتمام 

ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة؛ 

من  اجلامعات  الطب  خلريجي  حلول  بو�سع 

املجل�ص  بتكليف  �سموه  وتوجيهات  ال�سينية، 

برئا�سة  والتدريب  التعليم  لتطوير  الأعلى 

ال�سيخ  �سمو  الوزراء  جمل�ص  رئي�ص  نائب 

احللول  باقرتاح  خليفة،  اآل  مبارك  بن  حممد 

 املنا�سبة التي توفق اأو�ساع هوؤلء اخلريجني، 

مبا يتنا�سب مع املعايري املعتمدة لدى اللجنة 

الوطنية  لتقومي املوؤهالت العلمية. 

التي  املوا�سيع  حول  اي�سا  النقا�ص  ومت 

النور قريبا، ويف مقدمتها  املوؤمل ان ترى  من 

الدخول  تاأ�سرية  من  البحرين  مواطني  اعفاء 

مركز  وان�ساء  ال�سعبية،  ال�سني  جلمهورية 

ثقايف �سيني يف البحرين، وتفعيل التفاقيات 

بني  الربملانية  والدبلوما�سية  امل�سرتكة 

الطرفني.

الت�سريعية ال�سلطة  الدو�سري: 

 �ستوا�سل الرقابة على ملف »البحرنة«

ع�سو  الدو�سري  عبداهلل  النائب  اأكد 

جمل�ص النواب نائب رئي�ص جلنة التحقيق 

اجلهات  قيام  عدم  ب�ساأن  الربملانية 

القطاعني  يف  الوظائف  ببحرنة  املخت�سة 

والذي  اللجنة  تقرير  اأن  واخلا�ص،  العام 

الأخرية  النواب  جمل�ص  جل�سة  يف  عر�ص 

املهمة  التو�سيات  من  العديد  على  ا�ستمل 

تخفي�ص  يف  فّعال  ب�سكل  �ست�سهم  التي 

جزًءا  و�ستحل  عمل  عن  الباحثني  اأعداد 

منها  يعاين  التي  امل�سكلة  هذه  من  كبرًيا 

العدد  تزايد  ظل  يف  املواطنني  من  الكثري 

بحرنة  ملف  يجد  واأن  م�ستمر  ب�سكل 

الوظائف احلل يف القريب العاجل واإحالل 

واخلا�ص  العام  القطاعني  يف  البحرينيني 

ليكونوا اخليار الأول يف التوظيف. 

حديثه  معر�ص  يف  الدو�سري  واأ�سار 

التي  التحديات  من  العديد  هناك  اأن 

مع  متعاونني  نقف  اأن  وعلينا  تواجهنا 

ال�سلطة التنفيذية يف �سبيل اإيجاد احللول 

عمل  عن  الباحثني  م�سكلة  حلل  املنا�سبة 

بها  تقدم  التي  التو�سيات  تفعيل  عرب 

ثقته  موؤكًدا  للحكومة،  النواب  جمل�ص 

الوظائف يف  بحرنة  ملف  يجد  باأن  التامة 

القطاعني العام واخلا�ص طريقه اإىل النور 

يف الفرتة القادمة، واأن يكون عام 2020 

�سيكون  الذي  امللف  هذا  حلل  خري  بداية 

له احللول  اإذا مل جند  امل�ستقبل  �سائًكا يف 

اإنهائه ب�سكل كامل  التي ت�سهم يف  املجدية 

وعرب خطط ق�سرية وطويلة املدى.

عبداهلل الدو�سري

جانب من اللقاء مع ال�سفري ال�سيني

خ�ل كلمتها اأمام املوؤمتر الربملاين العربي الطارئ بالأردن.. رئي�ص النواب:

تعزيز الدبلوما�سية الربملانية العربية لدعم حقوق ال�سعب الفل�سطيني

زينل  فوزية  النواب  رئي�ص جمل�ص  اأكدت 

�ساحب  ح�سرة  بقيادة  البحرين،  مملكة  اأن 

اآل خليفة عاهل  امللك حمد بن عي�سى  اجلاللة 

يف  ورا�سخ  ثابت  موقف  لديها  املفدى،  البالد 

اجلهود  وم�ساندة  الفل�سطينيني،  الأ�سقاء  دعم 

الرامية اإىل ح�سولهم على حقوقهم امل�سروعة 

القد�ص  وعا�سمتها  امل�ستقلة  دولتهم  اإقامة  يف 

الدولية  ال�سرعية  لقرارات  وفقا  ال�سرقية، 

القمة  اأقّرتها  التي  العربية  ال�سالم  ومبادرة 

من  نابع  موقف  وهو   ،2002 عام  العربية 

العربي  بانتمائها  البحرين  مملكة  التزام 

والإ�سالمي.

عرّبت  البحرين  مملكة  اأن  اىل  واأ�سارت 

من  العديد  يف  وتكراًرا  مراًرا  املوقف  هذا  عن 

الإقليمية  والتجمعات  واملواقف  املنا�سبات 

امل�سروعة  للحقوق  دعمها  واأعلنت  والدولية، 

ال�سقيق،  الفل�سطيني  لل�سعب  والعادلة 

وم�ساندتها لكل ما يراه الأ�سقاء الفل�سطينيون 

دولتهم  اإقامة  يف  وحقهم  لتطلعاتهم  ملبًيا 

على  امل�سروعة  حقوقهم  وا�ستعادة  امل�ستقلة 

اأر�سهم وترابهم.

الثالثني  باملوؤمتر  كلمتها  خالل  ذلك  جاء 

بالعا�سمة  العربي  الربملاين  لالحتاد  الطارئ 

الأردنية عّمان 8 فرباير اجلاري.

اأمام املوؤمتر الربملاين  واأ�سافت يف كلمتها 

العربي الطارئ »اأننا جنتمع اليوم يف مرحلة 

دقيقة من تاريخ الأمتني العربية والإ�سالمية، 

على  نكون  اأن  جميًعا  منا  ت�ستوجب  مرحلة 

قدر امل�سوؤولية، واأن نوّحد ال�سفوف واملواقف 

كانت  التي  الفل�سطينية  الق�سية  م�ساندة  يف 

الأوىل  وامل�سلمني  العرب  ق�سية  و�ستظل 

وحمور الهتمام، رغم التحديات العديدة التي 

كمجال�ص  عاتقنا  على  وتقع  املنطقة،  بها  متر 

ت�سريعية وبرملانات عربية م�سوؤوليات كربى 

يف اأن نكون على قدر هذا التحدي وامل�سوؤولية، 

واأن تكون مواقفنا وقراراتنا مت�سقة مع اأهمية 

العربية  �سعوبنا  وتطلعات  الق�سية  وحجم 

والإ�سالمية«.

واأو�سحت اأن �سعوبنا العربية تنتظر من 

برملاناتها وجمال�سها الت�سريعية اليوم اأن تقول 

كلمتها يف هذه الفرتة الع�سيبة التي متر بها 

الق�سية الفل�سطينية، ويجب اأن نكون على قدر 

منتلكه  ما  كل  ن�ستخدم  واأن  امل�سوؤولية،  هذه 

من اأدوات وعالقات مع برملانات العامل لتبيان 

البيان  عنه  عرّب  الذي  الثابت  العربي  موقفنا 

يف  العربية  الدول  جامعة  ملجل�ص  اخلتامي 

اأو  اأي خطة  الأخري، برف�ص  الطارئ  اجتماعه 

م�سروع ل يحقق طموحات ال�سعب الفل�سطيني 

اإىل  امل�ستندة  ال�سالم  مرجعيات  ويخالف 

ذات  املتحدة  الأمم  وقرارات  الدويل  القانون 

بال�سالم خياًرا  التم�ّسك  ال�سلة، والتاأكيد على 

ا�سرتاتيجًيا حلل الق�سية الفل�سطينية.

ودعت اإىل تقدمي ر�سالة برملانية عربية اإىل 

العامل، باأن الق�سية الفل�سطينية كانت و�ستبقى 

التحديات  كل  رغم  املركزية  ق�سيتنا  هي 

والظروف، واإننا نرف�ص اأي مبادرات اأو خطط 

تنال من احلقوق امل�سروعة والعادلة لل�سعب 

الفل�سطيني ال�سقيق.

البحرين  مملكة  تقدير  عن  اأعربت  كما 

عبا�ص  حممود  للرئي�ص  الكبرية  للجهود 

اإزاء  العربي  املوقف  توحيد  على  وحر�سه 

التطورات وامل�ستجدات بالن�سبة لاللتزام الأكرب 

الفل�سطينية،  الق�سية  وهي  الأوىل،  والق�سية 

اأن يقوم املجتمع الدويل بتحّمل  اأهمية  موؤكدة 

الفل�سطيني  ال�سعب  حماية  يف  م�سوؤولياته 

مع  تتنافى  اأحادية  خطوات  اأي  من  ال�سقيق 

قرارات الأمم املتحدة والقانون الدويل. 

بيانه  ي�سّمن  باأن  املوؤمتر  طالبت  كما 

مقرتحات  اأو  خطط  اأي  رف�ص  اخلتامي 

منفردة، ل ت�سع يف اعتبارها م�سالح ال�سعب 

وحقوقه  الوطنية  واإرادته  الفل�سطيني 

امل�سروعة.

نواب يناقشون مع السفير الصيني مستجدات »كورونا« و»خريجي الجامعات الصينية« و»إعفاء التأشيرات«

https://www.alayam.com/online/local/840823/News.html
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�سويا - )�أ ف ب(:

ميد�نية  م�سادر  �أفادت 

نيوز  لـ»�سكان  �إدلب  يف 

رتل  بدخول  عربية« 

منذ  �لأ�سخم  هو  ع�سكري 

يف  �لرتكية  �لنقاط  �إن�ساء 

�لت�سعيد  خف�ض  مناطق 

�سمال  �إدلب  حمافظة  يف 

�سوريا.

�لرتل  �مل�سادر  وقدرت 

 300 من  باأكرث  �لرتكي 

يحتوي  ع�سكرية،  �ألية 

�لدبابات  ع�سر�ت  على 

وناقالت  �لثقيلة  و�ملد�فع 

�مل�سفحة  و�لعربات  �جلند 

و�سيار�ت �لدعم �للوج�ستي.

الأرا�ضي  دخل  الرتكي  الع�ضكري  الرتل  اأن  اإىل  واأ�ضارت 

ال�ضورية من معرب كفر لو�ضني احلدودي مع تركيا �ضمال اإدلب.

ويتوقع بح�ضب م�ضادر ع�ضكرية اأن يتوجه الرتل الع�ضكري 

مع�ضكر  اإدلب يف  ريف  ع�ضكرية جديدة يف  نقاط  ثالث  لإن�ضاء 

الطالئع، بالقرب من بلدة امل�ضطومة الواقعة على طريق )مدينة 

اأماكن  يف  ع�ضكريتني  نقطتني  اإن�ضاء  �ضيتّم  بينما  اأريحا(.  اإدلب 

اأخرى يف ريف اإدلب.

الأرتال  ع�ضرات  دخول  اأيام  منذ  اإدلب  حمافظة  وت�ضهد 

واأعداد  واملدافع  بالدبابات  واملزّودة  الرتكي  للجي�ش  الع�ضكرية 

كبرية من اجلنود امل�ضاة، وينت�ضر يف حميط حمافظة اإدلب وعلى 

الطرق الدولية )m4( و)m5( بالقرب من مدينة �ضراقب.

وكان الرئي�ش الرتكي رجب طيب اأردوغان قد اأمهل القوات 

نهاية  اإىل  الرتكية  املراقبة  نقاط  املوجودة يف حميط  ال�ضورية 

فرباير، من اأجل الن�ضحاب.

وقال اأردوغان الأربعاء: »خالل مكاملتي مع الرئي�ش الرو�ضي 

اأخربته اأن على القوات ال�ضورية اأن تن�ضحب اإىل احلدود املتفق 

عليها يف �ضوت�ضي حول اإدلب. اأي خلف نقاط مراقبتنا«.

خالف تركي - رو�ضي

ويخ�ضى مراقبون اأن يوؤدي الت�ضعيد بني اأنقرة ودم�ضق اإىل 

تدهور اأكرب للو�ضع امل�ضطرب يف املنطقة.

لوقف  يلزم  ما  بكل  �ضتقوم  تركيا  اأن  اأوغلو  جاوي�ش  واأكد 

املاأ�ضاة الإن�ضانية يف اإدلب، ح�ضبما نقلت »رويرتز«.

اإن  اخلمي�ش،  ال�ضورية،  الر�ضمية  الإعالم  و�ضائل  وقالت 

وحدات من اجلي�ش ال�ضوري دخلت مدينة �ضراقب ال�ضرتاتيجية 

يف حمافظة اإدلب اخلا�ضعة ل�ضيطرة ف�ضائل م�ضلحة، وبداأت يف 

»مت�ضيطها« واإزالة الألغام منها.

�ضراقب  مدينة  ال�ضبت على  اأم�ش  ال�ضوري  و�ضيطر اجلي�ش 

يف اإدلب يف �ضمال غرب البالد، وبات على و�ضك ا�ضتعادة كامل 

الطريق الدويل حلب-دم�ضق، رغم حتذيرات اأطلقتها اأنقرة التي 

اأر�ضلت املزيد من التعزيزات الع�ضكرية اإىل املنطقة.

بداأته  وا�ضع  هجوم  اإطار  يف  �ضراقب  على  ال�ضيطرة  وتاأتي 

اإدلب  يف  مناطق  يف  دي�ضمرب  يف  رو�ضي  بدعم  النظام  قوات 

�ضيطرة  حتت  وواقعة  �ضخ�ش،  ماليني  ثالثة  تاأوي  وجوارها 

معار�ضة  وف�ضائل  �ضاًبقا(  الن�ضرة  )جبهة  ال�ضام  هيئة حترير 

اأخرى اأقل نفوًذا.

اجلنوبي  اإدلب  ريف  على  النظام  قوات  هجوم  ويرتكز 

واجلنوبي ال�ضرقي وريف حلب اجلنوبي الغربي املجاور، حيث 

بالعا�ضمة  الذي ي�ضل مدينة حلب  »اإم 5«  الدويل  الطريق  مير 

اإىل  دم�ضق، ويعرب مدًنا رئي�ضة عدة من حماة وحم�ش و�ضولً 

احلدود اجلنوبية مع الأردن.

هذا  ل�ضتعادة  الراهن  الوقت  يف  باإحلاح  دم�ضق  وت�ضعى 

الأكرب منه تدريجًيا  الطريق كامالً، والذي �ضيطرت على اجلزء 

خالل هجمات ع�ضكرية على مر ال�ضنوات املا�ضية.

من  »وحدات  اأن  ال�ضبت  ال�ضوري  الر�ضمي  التلفزيون  واأفاد 

مدينة  على  بالكامل  �ضيطرتها  حتكم  ال�ضوري  العربي  اجلي�ش 

الطريق  مير  حيث  ال�ضرقي،  اجلنوبي  اإدلب  ريف  يف  �ضراقب« 

الدويل.

اأم�ش  النظام  ا�ضتمرار املعارك والغارات، حققت قوات  ومع 

طريق  من  اجلزء  على  �ضيطرتها  غداة  التقدم  من  املزيد  ال�ضبت 

»اإم 5« املوجود يف حمافظة اإدلب، وفق املر�ضد ال�ضوري حلقوق 

الإن�ضان.

وترتكز املعارك ال�ضبت يف حميط الطريق جنوب غرب حلب. 

من  واملر�ضد،  الر�ضمي  الإعالم  بح�ضب  النظام،  قوات  ومتكنت 

ال�ضيطرة على بلدة العي�ش املطلة على الطريق.

اأن »ال�ضيطرة على  واأو�ضح مدير املر�ضد رامي عبدالرحمن 

على  ال�ضيطرة  و�ضك  على  باتت  النظام  قوات  اأن  تعني  العي�ش 

كامل الطريق الدويل حلب - دم�ضق«، م�ضرًيا اإىل اأنه ل يزال هناك 

15 كيلومرًتا منه خارج �ضيطرتها متر يف ريف حلب اجلنوبي 

الغربي.

الآن  عملياتها  النظام  قوات  تركز  اأن  عبدالرحمن  ورجح 

على حميط الطريق غرب حلب بدلً من التوجه اإىل �ضمال اإدلب، 

م�ضرًيا اإىل اأن مقاتلني اإيرانيني، ومن حزب اهلل اللبناين ي�ضاركون 

يف معارك حلب.

قافلة من �لدبابات و�لآليات �لع�سكرية �لرتكية متر على �إحدى طرق �إدلب »�أ ف ب«

�جلي�ش �ل�سوري ي�سيطر على مدينة �سر�قب يف �إدلب

رتل ع�سكري هو �لأ�سخم للقو�ت �لرتكية يدخل �لأر��سي �ل�سورية

عوا�ضم - وكالت:

ال�ضبت،  العاملية،  ال�ضحة  منظمة  ذكرت 

الآن  حتى  وفاة  حالة   723 �ضجلت  ال�ضني  اأن 

بفريو�ش كورونا، اإىل جانب 34 األًفا و598 حالة 

اإ�ضابة.  واأو�ضح املدير العام للمنظمة، تيدرو�ش 

فى  اأم�ش  عقده  �ضحايف  موؤمتر  خالل  اأدانوم، 

اإ�ضابة خارج  ت�ضجيل 288 حالة  اأنه مت  جنيف 

ال�ضني يف 24 دولة اأخرى، ح�ضبما نقلت وكالة 

بلومربج لالأنباء. 

حالت  يف  »ا�ضتقراًرا«  هناك  اأن  اإىل  واأ�ضار 

الإ�ضابة مبقاطعة هوبي ال�ضينية. 

م�ضوؤول  رايان،  مايكل  قال  اخرى،  جهة  من 

يومية  اإحاطة  يف  املنظمة،  يف  الطوارئ  برنامج 

بل  نكافح فريو�ش كورونا فقط،  من جنيف: »ل 

الأخبار الزائفة ب�ضاأنه«.

حتديث  على  يعمل  فريق  »لدينا  اأ�ضاف  كما 

الفريو�ش«، م�ضرًيا  العامل ب�ضاأن  املعلومات حول 

كورونا  فريو�ش  ظهور  على  مي�ِش  مل  اأنه  اإىل 

عن  اإجابة  يف  املنظمة  وقالت  اأ�ضابيع.   6 �ضوى 

الآن  الإنرتنت: »نبحث  اأ�ضئلة حول كورونا عرب 

م�ضاألة انتقال الفريو�ش بني الب�ضر عرب العدوى«، 

تقدم  مع  تزداد  الفريو�ش  خطورة  اأن  مو�ضًحا 

الإن�ضان يف ال�ضن. واأكدت »ال�ضحة العاملية« اأنها 

و»يوتيوب«  و»في�ضبوك«  »غوغل«  مع  تتوا�ضل 

لن�ضر معلومات دقيقة عن كورونا.

مع  تن�ضق  املنظمة  اإن  رايان  قال  ذلك،  اإىل 

�ضركات ال�ضياحة البحرية ملنع انت�ضار الفريو�ش 

احلجر  من  ال�ضياح  اإخراج  على  وتعمل  الفتاك، 

امل�ضابني  عدد  ارتفع  بعدما  ذلك  جاء  ال�ضحي. 

بفريو�ش كورونا على منت �ضفينة �ضياحية تر�ضو 

ا،  �ضخ�ضً  61 اإىل  اليابان  يف  يوكوهاما  مبيناء 

�ضفينة  منت  على  راكب   3700 قرابة  يخ�ضع  اإذ 

مدته  �ضحي  حلجر   )Diamond Princess(

14 يوًما، على الأقل. من جانبها، قالت ماريا فان 

كريكوف من برنامج الطوارئ: »نعمل على حتديد 

»راأينا  واأ�ضافت  ما ميكن«،  باأ�ضرع  للمر�ش  ا�ضم 

جمموعة  �ضمن  للفريو�ش  انتقال  حالت  بع�ش 

الأ�ضر  �ضمن  »الإ�ضابات  اأ�ضافت  كما  واحدة«. 

الواحدة توفر فر�ضة مهمة لفهم الفريو�ش«.

تراقب  اأنها  العاملية  ال�ضحة  اأكدت  ذلك،  اإىل 

الو�ضع يف اأملانيا و�ضنغافورة، اإذ اأعلنت احلكومة 

الدرجة  اإىل  التاأهب  حالة  رفع  ال�ضنغافورية 

امل�ضابة  احلالت  عدد  ارتفاع  ب�ضبب  الربتقالية؛ 

بفريو�ش كورونا اإىل 33 حالة.

واأكدت اأن الأرقام والبيانات تتيح لنا معاجلة 

فّعالة لفريو�ش كورونا.

تيدرو�ض �أد�نوم خالل موؤمتر �سحايف يف جنيف »رويرتز«

خطورة �لفريو�ش تزد�د مع �لتقدم يف �ل�سن.. �ل�سحة �لعاملية: 

723 حالة وفاة بـ»كورونا« و�أكرث من 34 �ألف �إ�سابة فى �ل�سني

وكالت - اأبوظبي:

اأعلنت وزارة ال�ضحة ووقاية املجتمع الإماراتية ت�ضخي�ش   حالتني جديدتني 

ال�ضحة  منظمة  معايري  وفق  امل�ضتمر،  الدوري  الفح�ش  من خالل  ر�ضدهما  مت 

العاملية للم�ضابني باأعرا�ش فريو�ش كورونا امل�ضتجد. وبذلك يكون اإجمايل عدد 

احلالت املكت�ضفة يف دولة الإمارات �ضبع حالت منذ ظهور الفريو�ش امل�ضتجد. 

من  وهم  اجلدد،  للم�ضابني  ال�ضحية  »احلالة  اأن  لها  بيان  يف  الوزارة  واأكدت 

وفق  الالزمة  الطبية  والرعاية  املالحظة  حتت  والفلبينية،  ال�ضينية  اجلن�ضية 

اأعلى املعايري ال�ضحية املعمول بها بالدولة«. و�ضددت وزارة ال�ضحة الإماراتية 

التبليغ  ال�ضحية يف  املن�ضاآت  الإلكرتوين، وا�ضتمرار  التبليغ  فاعلية نظام  على 

عن اأي حالت ا�ضتباه جديدة تظهر وفق دليل اإجراءات الر�ضد واملراقبة التي مت 

تفعيلها يف جميع املن�ضاآت ال�ضحية بالدولة، ملراقبة اأي عار�ش لأجل اأي تدخل 

طبي للتعامل مع املر�ش، وفًقا لوكالة اأنباء الإمارات )وام(.

�لإمار�ت تعلن ت�سجيل حالتني جديدتني بفريو�ش كورونا

ا للحكومة �جلديدة لبنان: تو��سل �لحتجاجات يف �لعا�سمة رف�سً

بريوت- )د ب اأ(:

بريوت  يف  املحتجني  من  م�ضريتان  خرجت 

تتوجه  اأن  قبل  العا�ضمة،  �ضوارع  من  عددا  وجابت 

اإىل املجل�ش النيابي لالإعالن عن عدم ثقتهم بحكومة 

ندفع  و»لن  ثقة«،  »ل  �ضعار  حتت  دياب  ح�ضان 

الثمن«. 

منطقة  من  املحتجني  من  م�ضرية  وانطلقت 

�ضوارع  من  عددا  وجابت  بريوت  يف  ال�ضفروليه 

قرب  تتوقف  اأن  قبل  اأمنية،  مبواكبة  العا�ضمة، 

املجل�ش النيابي. 

وانطلقت م�ضرية اأخرى من اأمام وزارة الداخلية 

يف �ضارع احلمرا يف بريوت، مبواكبة اأمنية، وتوقفت 

قرب م�ضرف لبنان لبع�ش الوقت. 

وندد املحتجون بال�ضيا�ضات املالية حتت عنوان 

»ل ثقة باحلكومة« و»لن ندفع الثمن«، وهتفوا �ضد 

حاكم م�ضرف لبنان ريا�ش �ضالمة، قبل اأن تتوقف 

امل�ضرية قرب املجل�ش النيابي. 

وحمل املحتجون الأعالم اللبنانية واملظالت يف 

واأعلنوا  لبنان،  ي�ضهده  الذي  العا�ضف  الطق�ش  ظل 

بانتخابات  عدم ثقتهم باحلكومة اجلديدة، مطالبني 

اىل حميط  للنزول  املحتجون  ودعا  مبكرة.   نيابية 

انعقاد  ملنع  املقبل؛  الثالثاء  يوم  النيابي  املجل�ش 

البيان  ملناق�ضة  املخ�ض�ضة  النيابي  املجل�ش  جل�ضة 

اأ�ضا�ضه.   على  للحكومة  الثقة  واإعطاء  الوزاري 

ال�ضعبية قد انطلقت يف لبنان  وكانت الحتجاجات 

يف اأكتوبر املا�ضي. 

تكنوقراط  حكومة  بت�ضكيل  املحتجون  ويطالب 

وخف�ش  مبكرة،  نيابية  انتخابات  واإجراء  اإنقاذية، 

الأو�ضاع  ومعاجلة  عاًما،   18 اإىل  القرتاع  �ضن 

وحما�ضبة  املنهوبة،  الأموال  وا�ضرتداد  القت�ضادية، 

الفا�ضدين. 

 وت�ضكلت حكومة جديدة يف 21 يناير املن�ضرم 

برئا�ضة ح�ضان دياب بعد ا�ضتقالة حكومة احلريري 

على وقع الحتجاجات ال�ضعبية بعد 13 يوًما على 

انطالق الحتجاجات.

يومي  يعقد  �ضوف  النيابي  املجل�ش  اأن  يذكر 

الظهر  املقبلني جل�ضة نيابية قبل  الثالثاء والأربعاء 

وبعده؛ ملناق�ضة البيان الوزاري الذي اأعدته احلكومة 

والت�ضويت على الثقة.

مر�فعات ختامية �سر�سة �أمام �لق�ساء �لربيطاين

 ر�سى قطرية حتا�سر م�سوؤويل »باركليز«

هجوم �إلكرتوين يقطع �لإنرتنت عن طهر�ن

 خامنئي يقّر بوجع �لعقوبات على �إير�ن

ملحامي  اخلتامية  املرافعات  يف 

امل�ضرفيني  كبار  ق�ضية  يف  املتهمني 

و�ضف  باركليز،  بنك  يف  ال�ضابقني 

عن  الدفاع  حمامي  كيل�ضي  جون 

املتهم روجر جنكنز، الذي يطلق عليه 

ت�ضمية »حار�ش البوابة« لقيامه بدور 

الو�ضيط يف عقد ال�ضفقات مع رئي�ش 

بن  حمد  ال�ضابق  القطري  الوزراء 

جا�ضم، باأن جل�ضات املحاكمة مرتبكة 

للغاية، بحيث ميكن ت�ضبيهها بـ»حقل 

بع�ضها  مري�ضة  اأرانب  فيه  تتخبط 

ن�ضرته  تقرير  بح�ضب  ببع�ش«، 

�ضحيفة »فاينن�ضال تاميز«.

مرافعته  يف  املحامي  واأ�ضاف 

اأولد  مبحكمة  املحلفني  هيئة  اأمام 

مكتب  اأن  ال�ضهرية،  الربيطانية  بيلي 

الكربى  الحتيال  جرائم  مكافحة 

على  خاطئة،  معطيات  طرح   SFO
مدار الأ�ضهر الأربعة املا�ضية )اأي منذ 

بداية جل�ضات املحاكمة(، فيما يعك�ش 

حالة من »�ضوء الفهم الكامل للعقلية 

التجارية«.

»رمبا  قائالً:  كيل�ضي  ووا�ضل 

تعتقدون اأن الكثري من الأرانب الربية 

ممثلو  ذكرها  التي  )الأطروحات 

�ضحيحة،   )SFO مكتب  عن  الدعاء 

جميع  اأن  هو  حدث  ما  حقيقة  لكن 

البع�ش،  ببع�ضها  ا�ضطدمت  الأرانب 

بفريو�ش  م�ضابة  جميعها  اأن  وتبنّي 

قاتل«. 

بداأت  املحاكمة  جل�ضات  وكانت 

يف اأوائل اأكتوبر، وت�ضارف على بلوغ 

اأن  املقرر  من  اإذ  النهائية،  مراحلها 

مناق�ضة  مرحلة  املحلفني  هيئة  تبداأ 

الأحكام، خالل الأ�ضبوعني املقبلني.

حماكمة  اأول  الق�ضية  تلك  وتعد 

تتعلق  املتحدة  اململكة  يف  جنائية 

م�ضوؤولون  ارتكبها  مبخالفات 

خالل  امل�ضريف  القطاع  يف  تنفيذيون 

الدعاء  ممثلو  ووجه  املالية.  الأزمة 

اتهامات بالحتيال، ت�ضل مدة عقوبتها 

الق�ضوى ال�ضجن 10 �ضنوات، وت�ضمل 

كبار  من  ثالثة  وهم  املتهمني،  ارتكاب 

يف  ال�ضابقني  التنفيذيني  امل�ضوؤولني 

يف  والتدلي�ش  الحتيال  باركليز، 

اأجل دفع ر�ضوم  حمررات ر�ضمية من 

�ضندوق  �ضركات  اإىل  �ضرية  اإ�ضافية 

ورئي�ش  القطري  ال�ضيادي  الرثوة 

بن  حمد  ال�ضابق  القطري  الوزراء 

مار�ضها  ل�ضغوط  ا�ضتجابة  جا�ضم؛ 

م�ضاهمة  على  املوافقة  مقابل  الأخري 

بنك  راأ�ضمال  يف  القطري  ال�ضندوق 

امل�ضوؤولني  م�ضاعي  م�ضتغالً  باركليز، 

روؤو�ش  على  للح�ضول  ال�ضابقني 

الأموال من اأجل جتنب تاأميم البنك يف 

ذروة الأزمة املالية عام 2008.

على الرغم من ت�ضريحات �ضابقة 

الذين  الإيرانيني  امل�ضوؤولني  من  لعدد 

اأكدوا اأن العقوبات الأمريكية اجلديدة 

اأقّر  بالناجحة،  تكن  مل  اإيران  على 

املر�ضد الإيراين علي خامنئي، ال�ضبت، 

كلمة  يف  ودعا  البالد.  على  باأثرها 

اجلوية  القوة  وكوادر  قادة  اأمام  له 

التلفزيون  نقلها  الإيراين،  للجي�ش 

الر�ضمي الإيراين، اإىل تقوية البالد من 

اأجل مواجهة تلك التحديات.

اأن  اإيران  على  اأن  اعترب  كما 

ت�ضبح قوية مبا فيه الكفاية لالنتهاء 

وجتّنب  العدو«  »تهديدات  من 

وقال:  تعبريه.  بح�ضب  اندلع حرب، 

البالد قوية يف كل  اأن ت�ضبح  »يجب 

الع�ضكري.  القطاع  واأحدها  املجالت، 

ل نريد تهديد اأحد، هذا لي�ش للتهديد، 

على  واحلفاظ  التهديدات  ملنع  اإمنا 

اأكد  ثانية،  ناحية  من  البالد«.  اأمن 

�ضجاد بنابي ع�ضو جلنة اإدارة �ضركة 

اإيران  اأن  اأم�ش،  الإيرانية،  الت�ضالت 

اإىل  اأدى  اإلكرتوين  لهجوم  تعر�ضت 

انقطاع خدمة الإنرتنت موؤقًتا.

جّراء  تت�ضرر  مل  »ال�ضبكة  وقال: 

الهجوم الذي مل يتم حتديد م�ضدره«، 

كما  لالأنباء.  »مهر«  وكالة  عن  نقالً 

يف  خلالً  واجهت  اإيران  اأن  اأو�ضح 

وبع�ش  الأر�ضية  الهواتف  اإنرتنت 

ب�ضبب  �ضاعة؛  ملدة  اجلوال  �ضركات 

الهجوم الإلكرتوين.

»الخدمة المدنية«: مزايا جديدة لتسهيل تقديم طلبات التوظيف

https://www.alayam.com/alayam/economic/840048/News.html
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 الجالهمة: التنسيق المشترك 
مع المؤسسات الصحية للتصدي لـ»كورونا«

ش��ددت الرئيس التنفي��ذي الهيئ��ة الوطنية 
لتنظيم المه��ن والخدمات الصحي��ة د.مريم 
الجالهمة، على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق 
المش��ترك بين الهيئة والمؤسس��ات الصحية 
العام��ة والخاص��ة واتب��اع توجيه��ات الفريق 
الطب��ي الوطن��ي المعني بالتص��دي لفيروس 
»كورون��ا« والتأكي��د على تطبيق اإلرش��ادات 

االحترازية المطلوبة في هذا الشأن.
جاء ذلك، خالل لقاء تنس��يقي عقدته بالتعاون 
م��ع إدارة الصحة بوزارة الصحة للمس��ؤولين 
والمعنيي��ن في المستش��فيات والمؤسس��ات 
الصحي��ة الخاص��ة تح��ت رعايته��ا للتنس��يق 
المش��ترك والوقوف عل��ى آخر االس��تعدادات 
واإلجراءات الوطنية االحترازية بش��أن فيروس 

الكورونا المستجد.
وأكدت الجالهم��ة أن تنظيم اللقاء، الذي عقد 
بمشاركة 21 مستشفى و7 مراكز طبية كبيرة 
يأتي في إطار دور الهيئة في التنظيم والرقابة 
على القطاع الطبي الخاص والتنس��يق الدائم 

مع المؤسسات الصحية الخاصة.
المستش��فيات  مس��ؤولي  الهيئ��ة  وأطلع��ت 
الخاصة على اإلجراءات الوقائية المتخذة لمنع 
وصول الع��دوى إلى البحرين، ومنها تش��كيل 
الفري��ق الوطني الطبي الذي يقوم بالتنس��يق 

مع اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث وبخاصة 
حيال الحاالت المش��تبه بإصابته��ا أو في حال 
اكتش��اف أي حالة في البالد ال قدر اهلل، لتنفيذ 
اإلجراءات االحترازي��ة الالزمة الجاري تطبيقها 

لمنع وصول فيروس الكورونا المستجد.
وأك��دت، أهمية اتب��اع كافة الدالئ��ل العلمية 
واإلجراءات االحترازية المتعارف عليها في مثل 
ه��ذه الحاالت من قب��ل العاملي��ن الصحيين، 
مش��يرًة إل��ى أهمي��ة تعزي��ز الوع��ي الصحي 

والتقي��ف ال��الزم حول ط��رق انتق��ال العدوى 
واإلج��راءات الوقائي��ة الخاصة بمن��ع اإلصابة 

بمرض فيروس الكورونا الجديد.
وتم خالل االجتماع، إطالع كافة المس��ؤولين 
عل��ى أه��م المس��تجدات المتعلق��ة بالوض��ع 
الراهن حول انتش��ار فيروس الكورونا الجديد 
والتأكي��د عل��ى تعزي��ز اإلج��راءات االحترازية 

والوقائية الالزمة.
وقدمت كل من رئيس وحدة مكافحة األمراض 
المعدي��ة ف��ي إدارة الصح��ة العام��ة د.كبرى 
ناصر، ومس��ؤول مكافحة الع��دوى في مجمع 
السلمانية الطبي د.صفاء الخواجة محاضرتين 

بهذا الشأن.
كما تن��اول اللق��اء اس��تعراض البروتوكوالت 
الطبية لمكافح��ة فيروس الكورون��ا بناء على 
االرش��ادات العالمية، وجرى كذلك اس��تعرض 
اس��تعدادات المستش��فيات الخاصة لمكافحة 
الع��دوى، وتعزي��ز التنس��يق والتكام��ل بي��ن 

المستشفيات العامة والخاصة.
فيم��ا عب��ر ممثل��و المؤسس��ات الصحية، عن 
شكرهم للهيئة على حرصها الدائم والمستمر 
في التنسيق المشترك بما يساهم في تطبيق 
أفضل ممارس��ات الجودة والصحة والس��المة 

ومكافحة العدوى وفق المعايير المعتمدة.

د. مريم الجالهمة

»الصحة«: الطالبة القادمة من »ووهان« 
تستكمل أيامًا في وحدة العزل بالسلمانية

قال��ت وزارة الصح��ة في بيان لها، ردا على ما نش��ر ح��ول عزل الطالبة 
القادم��ة من مدينة ووهان التي ينتش��ر فيها فيروس كورنا المس��تجد 

بجمهورية الصين الشعبية، 
ب��أن اإلج��راءات االحترازي��ة الت��ي اتخذت بق��دوم الطالبة ج��اءت على 
غرار توصي��ات وبتوجيهات الفريق الوطني الطب��ي للتصدي للفيروس 
والحفاظ على األمن الصحي، حيث يتولى الفريق متابعة وتنفيذ الخطة 

الوطنية الشاملة لمجابهة الفيروس.
وأك��دت الوزارة على أن الطالبة س��وف تس��تكمل األي��ام المتبقية في 
وحدة العزل بمجمع الس��لمانية الطبي، حيث إن الفترة المتبقية والتي 
خصص��ت في البروتوك��ول العالمي وه��ي 14 يوما، س��تكون إجراءات 
وقائي��ة واحترازية للحفاظ على صح��ة أهلها والمخالطي��ن من انتقال 
الفيروس ال س��مح اهلل، وان هذه اإلجراءات متبعة في جميع دول العالم 
للقادمين من مدينة واهان بالتحديد حفاًظا على األمن الصحي للبالد.

وبينت الوزارة بأن الطالب��ة خضعت للعزل في األردن، عندما نقلت من 
مدين��ة واهان على مت��ن الخطوط الجوية األردنية لمدة أس��بوع واحد 
فقط، وعندما قدمت للبحرين خضعت للفحوصات الالزمة، وتس��تكمل 
حالي��ا الفترة المتبقية، وتتمتع الطالبة برعاية ش��املة من قبل الطاقم 
الطب��ي والتمريض��ي بغرفة ع��زل خاصة به��ا، وبعد اس��تكمال المدة 
واالنتهاء من الفحوصات الالزمة لها س��يتم إخراجها من العزل والعودة 

ألهلها.
وإذ تق��در ال��وزارة صعوبة الوض��ع بالنس��بة للطالب��ة، إال أن تعاونها 
وتفهمها له أثر كبير على اإلجراءات المتخذة وتشكر على تحملها لهذه 

الصعوبات متمنين لها الصحة والعافية.
وم��ن جان��ب آخر، لفتت الوزارة إل��ى أنها إلى اليوم ل��م ترصد أي حالة 
إصاب��ة لفيروس الكورونا، وبأن عدد الح��االت التي أجريت لها الفحص 

قد بلغت 40 فحصا، وجميعها سالبة.

»السلمانية« ينقذ حياة 
رضيع علق جسم غريب 

بمجراه التنفسي
قالت رئيسة قس��م األذن واألنف والحنجرة واستشارية 
أمراض السمع والتوازن د.سامية الدوسري، إن القسم 
بمجمع الس��لمانية الطبي أجرى عملي��ة منظار طارئة 
الجمعة، الس��تخراج جس��م غري��ب عالق ف��ي المجرى 

التنفسي السفلي لطفل يبلغ من العمر 11 شهرًا.
وبينت الدوسري أن الطفل كان يعاني من صعوبة في 
التنف��س وصفير وازرقاق متقطع على مدى 10 أيام، ما 

استدعى إحضاره للمستشفى.
وبن��اء عل��ى األعراض وبع��د الفحص وعمل األش��عة، 
تم ترتيب عمل منظار تش��خيصي مرن بش��كل طارئ 
بواس��طة، استش��اري ط��ب األطفال وأم��راض الجهاز 
التنفس��ي. د.هشام العكري وتم تشخيص وجود جسم 

غريب في المجرى التنفسي السفلي.
وتبي��ن وجود قطع كبيرة من المكس��رات على امتداد 
الشعبة الهوائية األولية والمتوسطة في الرئة اليمنى، 
تم استخراجها بدقة متناهية بواسطة المنظار الرئوي 
الصل��ب على ي��د استش��اري األذن واألن��ف والحنجرة 
د.لؤي العك��ري وطاقمه الطبي المن��اوب المكون من 
د.هبة وحيدي ود.زهرة عبدالحس��ين إدريس، ومتابعة 
متميزة من طاقم التخدير، وعلى رأس��هم رئيس قسم 
التخدير االستش��اري د.حازم العالي، ورئيس المناوبين 
د.عم��رو بح��ر، وطاق��م التمري��ض المكون م��ن أوما 

وفنيتي، ومساعدتا التخدير نيشا وسوزان.
ودعا د.هش��ام العك��ري ود.لؤي العك��ري أولياء األمور 
ومن يقوم برعاية األطفال س��واء في البيوت أو رياض 
األطف��ال، إلى أهمية مراقبة األطفال واالنتباه ألعراض 
االختناق وصعوبة التنفس، وتجنب إعطاء الطفل دون 
الثالث سنوات األلعاب ذات األجزاء الصغيرة أو األقالم 
القابل��ة للف��ك، أو األطعم��ة المحتوية عل��ى الحبوب 
والمكس��رات أو الحل��وى والس��كاكر، والح��رص عل��ى 
وضعه��ا بعيدًا عن متناول الطف��ل. وذلك للوقاية من 

خطر االختناق بها.
من جانبه أكد رئيس قس��م األطفال بمجمع السلمانية 
الطبي استشاري طب األطفال والغدد الصماء والسكري 
د.منصور رجب، أن القسم يستقبل الكثير من الحاالت 
المش��ابهة التي تستدعي التش��خيص العاجل لتفادي 
المضاعفات الخطي��رة، ويقوم بإجراء المناظير الرئوية 
الطارئة إلخراج األجس��ام الغريبة من المجرى التنفسي 
الس��فلي بمع��دل حالتي��ن إل��ى 3 حاالت في الش��هر 
بالتعاون والتنس��يق السريع مع قسمي التخدير واألذن 

واألنف والحنجرة.

 وكيل »الثروة الحيوانية«: إعادة توطين 
الكالب الضالة في حديقة للحيوانات األليفة

أكد وكي��ل الث��روة الحيوانية بوزارة األش��غال وش��ؤون البلديات 
والتخطي��ط العمراني د.خال��د أحمد، أن مش��روع الوكالة الحتواء 
ظاهرة الكالب الضالة، س��يرتكز على إعادة توطين الكالب الضالة 
ف��ي حديقة للحيوانات األليفة بعد تعقيمها جراحيًا وتحصينها ضد 

األمراض الوبائية.
واستعرض أحمد مع جمعية الرفق بالحيوان بحضور رئيس الجمعية 
محمود فرج والرئي��س التنفيذي للجمعية بول ديورك، المش��روع 
والذي سيراعي سالمة المجتمع وتحقيق متطلبات الرفق بالحيوان 

وكذلك الحفاظ على النظام البيئي المتزن.
وأوض��ح وكيل الوزارة أن »م��ن أهم األهداف الرئيس��ة من إعادة 
التوطي��ن له��ذه الكالب هو التطوير الس��لوكي لها باستئناس��ها 
للتخلي عن صفة الكالب السائبة إلى حيوانات أليفة ضمن برنامج 
تدري��ب متخصص وفت��ح باب التبن��ي للكالب من قب��ل المجتمع 

المدني«.
وأوض��ح، أن الوكالة عازمة على إيج��اد حلول دائمة لهذه الظاهرة 
وليس العالج الوقتي المؤقت، مشيرًا إلى أن »الخطة االستراتيجية 
للوكال��ة هي تحوي��ل هذه الظاه��رة من ظاهرة مه��ددة للصحة 
العام��ة واألمن االجتماعي إلى ظاهرة مقبول��ة اجتماعيًا ومحافظة 

على الصحة العامة«.
وتاب��ع »مازال��ت الوكالة تتلق��ى اتصاالت عن وج��ود الكالب بين 
األحياء السكنية وبدورنا نقوم بالتنسيق مع الشركة المكلفة بجمع 
الكالب الضالة وتمديد العمل من قبل فرق جمع الكالب بالش��ركة 
على مدار الس��اعة، س��عيًا منا لالس��تجابة الفورية لبالغات الكالب 

الضالة وحفاظًا منها على سالمة المجتمع«.
وأض��اف: »كما تم خ��الل االجتماع مناقش��ة تفعي��ل دور المجتمع 
المدن��ي في عملي��ات العالج الدائ��م لهذه الظاهرة، والمش��اركة 
الفعالة في تطبيق الخطة االس��تراتيجية للوكالة للتخلص السليم 

من هذه الظاهرة«.
من جهته أبدى رئيس الجمعية، استعداد الجمعية للتعاون التام مع 
الوكالة لتحقيق هذه االس��تراتيجية النوعية على مستوى المنطقة 
والتي جاءت متوافقة مع المتطلبات الرئيسة لتحقيق مبادئ الرفق 

بالحيوان التي حث عليها ديننا الحنيف.
وط��رح رئي��س الجمعية أف��كارًا تطويرية للخطة ومد ي��د التعاون 
النوع��ي والفن��ي للوكال��ة للنهوض به��ذه الخطة االس��تراتيجية 

وتطبيقها على أرض الواقع.
وق��ال: »إن االجتم��اع كان ثمرة تنس��يق وتع��اون وتضافر جهود 
الوكال��ة لتعزيز دور المجتمع المدني المفصلي في عالج مثل هذه 

الظواهر وللقضاء عليها«.
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المانمة - وزارة الداخلية

تحـــت رعاية مديـــر عـــام اإلدارة العامة 
لإلصـــاح والتأهيـــل العميد عبدالســـام 
العريفـــي، نظمـــت اإلدارة حفـــل تكريـــم 
لعـــدد مـــن الموظفيـــن، تقديـــرا للجهـــود 
المبذولـــة وللعطـــاء المتميز فـــي تطوير 

األداء.
وتضمـــن التكريـــم محاضرة عـــن كيفية 
معاملـــة النزالء وفقـــا للمعاييـــر الدولية 
مـــن  تعـــد  والتـــي  اإلنســـان،  لحقـــوق 
 ، العامـــة  لـــإلدارة  األساســـية  المبـــادئ 
وبعدهـــا ألقـــى مدير عـــام االدارة العامة 
لإلصاح والتأهيل كلمة أشـــار فيها إلى 
توجيهات وزير الداخلية بااللتزام التام 
بكل مبادئ حقوق اإلنســـان عبر تطبيق 
والتأهيـــل  اإلصـــاح  مؤسســـة  قانـــون 
والئحتـــه التنفيذيـــة والتعـــاون مع عدد 

من الجهات والمنظمات المعنية.
وأوضـــح أن هـــذا التكريم يأتـــي تنفيذا 
لتوجيهات وكيل وزارة الداخلية الشيخ 
ناصر بـــن عبدالرحمن آل خليفة بتقديم 
كل أنواع الدعم لتطوير العمل، الفتا إلى 
تنظيم برامـــج ودورات تدريبية لتوفير 
موظفيـــن مؤهليـــن بالتعـــاون مـــع عـــدد 
مـــن المؤسســـات والهيئـــات الحكوميـــة 
والخاصـــة ، وأضاف أن تنظيم فعاليات 
ومحاضـــرات كهـــذه لها األثـــر اإليجابي 
علـــى موظفي اإلدارة ورفـــع معنوياتهم 

للتطوير البناء.
وفـــي نهايـــة الحفـــل، قـــام المديـــر العام 
والتأهيـــل  لإلصـــاح  العامـــة  لـــإلدارة 
الموظفيـــن  علـــى  الشـــهادات  بتوزيـــع 
المكرمين، متمنيا لهم التوفيق والسداد.

تكريم عدد من موظفي “اإلصالح والتأهيل”
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إجراءات منسقة بين القطاعات الصحية لمواجهة “كورونا”
عقـــدت الهيئـــة الوطنيـــة لتنظيـــم المهن 
والخدمـــات الصحية )نهـــرا( بالتعاون مع 
إدارة الصحة بوزارة الصحة لقاء تنسيقيا 
للمسؤولين والمعنيين في المستشفيات 
والمؤسســـات الصحيـــة الخاصـــة تحـــت 
رعايـــة الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية 
لتنظيم المهن والخدمات الصحية مريم 
الجاهمـــة وذلك بمقر الهيئـــة في “أبراج 
الخير” للتنسيق المشـــترك بين الجانبين 
االســـتعدادات  آخـــر  علـــى  والوقـــوف 
واإلجراءات الوطنية االحترازية بشـــأن 
المســـتجد. وأكـــدت  الكورونـــا  فيـــروس 
الجاهمـــة بـــأن تنظيـــم هذا اللقـــاء الذي 
عقـــد بمشـــاركة 21 مستشـــفى و7 مراكز 
طبيـــة كبيـــرة يأتي في إطـــار دور الهيئة 
القطـــاع  علـــى  والرقابـــة  التنظيـــم  فـــي 
الطبـــي الخـــاص والتنســـيق الدائـــم مـــع 
المؤسســـات الصحيـــة الخاصـــة، حيـــث 

أطلعـــت الهيئة مســـؤولي المستشـــفيات 
الوقائيـــة  اإلجـــراءات  علـــى  الخاصـــة 
المتخذة لمنع وصول العدوى إلى مملكة 
البحرين، ومنها تشـــكيل الفريق الوطني 
الطبي الـــذي يقوم بالتنســـيق مع اللجنة 
الوطنيـــة لمواجهـــة الكـــوارث خصوصـــا 
حيال الحاالت المشـــتبه بإصابتها أو في 
حال اكتشـــاف أي حالة في الباد ال قدر 
هللا، وذلك لتنفيذ اإلجراءات االحترازية 
الازمـــة الجـــاري تطبيقهـــا لمنـــع وصول 

فيروس الكورونا المستجد.
وأكـــدت خـــال االجتمـــاع أهميـــة اتبـــاع 
واإلجـــراءات  العلميـــة  الدالئـــل  كافـــة 

االحترازية المتعارف عليها في مثل هذه 
الحـــاالت مـــن قبـــل العامليـــن الصحيين، 
مشيرًة إلى أهمية تعزيز الوعي الصحي 
انتقـــال  طـــرق  حـــول  الـــازم  والتقيـــف 
العدوى واإلجـــراءات الوقائيـــة الخاصة 
بمنع اإلصابـــة بمرض فيـــروس الكورونا 

الجديد.
الرئيـــس  شـــددت  اإلطـــار  هـــذا  وفـــي 
تعزيـــز  أهميـــة  علـــى  للهيئـــة  التنفيـــذي 
التعاون والتنســـيق المشـــترك بين الهيئة 

والمؤسســـات الصحيـــة العامة والخاصة 
واتباع توجيهات الفريق الطبي الوطني 
المعنـــي بالتصـــدي للفيـــروس والتأكيـــد 
االحترازيـــة  اإلرشـــادات  تطبيـــق  علـــى 
المطلوبـــة فـــي هـــذا الشـــأن. وتـــم خال 
االجتمـــاع إطاع كافة المســـؤولين على 
بالوضـــع  المتعلقـــة  المســـتجدات  أهـــم 
الراهـــن حول انتشـــار فيـــروس الكورونا 
الجديد، والتأكيد على تعزيز اإلجراءات 

االحترازية والوقائية الازمة.

وفـــي هـــذا الصـــدد قدمت كل مـــن كبرى 
ناصـــر رئيس وحـــدة مكافحـــة األمراض 
المعدية في إدارة الصحة العامة واصفاء 
الخواجـــة مســـؤول مكافحة العدوى في 
الطبـــي محاضرتيـــن  الســـلمانية  مجمـــع 
بهذا الشـــأن، كما تناول اللقاء استعراض 
البروتوكوالت الطبية لمكافحة فيروس 
الكورونـــا بناء على االرشـــادات العالمية، 
اســـتعدادات  اســـتعرض  كذلـــك  وجـــرى 
لمكافحـــة  الخاصـــة  المستشـــفيات 

العدوى، وتعزيز التنســـيق والتكامل بين 
المستشفيات العامة والخاصة .

المؤسســـات  مـــن جانبهـــم، عبـــر ممثلـــو 
الصحيـــة عـــن بالـــغ شـــكرهم وتقديرهم 
للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات 
الصحيـــة على حرصها الدائم والمســـتمر 
يســـاهم  بمـــا  المشـــترك  التنســـيق  فـــي 
فـــي تطبيـــق أفضـــل ممارســـات الجودة 
والصحـــة والســـامة ومكافحـــة العدوى 

وفق المعايير المعتمدة.

المنامة - الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية
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مراكز طبية خاصة

مأزق الجماعات السياسية اإلسالمية
Û  وقعت “الجماعات السياســية اإلســامية” في مأزق حرج

حيــال التطــورات التي يشــهدها اآلن المســرح السياســي 
فــي الهنــد؛ فالمعــروف أن هذه الجماعــات تطالب وتدعو 
وتســعى إلــى إقامــة “دولــة دينية إســامية” علــى قواعد  
ومقومات ومرتكزات محددة، مرجعيتها ســماوية إلهية، 
ودســتورها القرآن الكريم، والشــريعة اإلسامية قانونها، 
ويحكمهــا رجــال ديــن أجــاء، وتهيمــن عليهــا المؤسســة 
الدينية وليس المؤسسات الدستورية، ويتم الحكم فيها 
باســم هللا، وال يكــون لها حدود، وتكــون وظيفتها األولى 

الجهاد في سبيل هللا.
Û  ويشــهد المســرح السياســي فــي الهند اآلن توجهــا جارفا

نحــو إقامــة دولــة دينيــة مرتكــزة علــى أســس وقواعــد 
مطابقــة أو مماثلــة لمــا تطالــب بــه الجماعــات السياســية 

اإلسامية ولكن بنسخة ونكهة هندوسية.
Û  الهنــد فــي  الهندوســية  الدينيــة  السياســية  فالجماعــات 

قــد اشــتد عودهــا في الســنوات األخيرة، واســتفادت من 
دروس وتجــارب جماعاتنا، وتمكنت منذ العام 2014 من 
الوصــول إلــى كراســي الحكــم والســيطرة علــى البرلمــان 
بأغلبيــة ســاحقة عــن طريــق االنتخابــات، وأخــذت تنفــذ 
برامج وسياسات تهدف إلى تحقيق أجنداتها السياسية 
المعلنــة بتحويــل الهنــد مــن دولــة ديمقراطيــة تعدديــة 
علمانية إلى دولة دينية هندوســية “هندو راشــترا” ترتكز 
على الشرائع والقواعد والمقدسات الهندوسية، فيتحول 
المســلمون فيها، الذين تتــراوح أعدادهم بين 200 و300 
مليون مســلم إلى “ذميين” تطبق عليهم أحكام الشــريعة 
الهندوســية وقــد ُتفرض عليهم الجزيــة أو ما يعادلها في 

معجم المفردات الهندوسية.
Û  أن منــذ  الهندوســية  السياســية  الجماعــات  بــدأت  لقــد 

تســلمت الســلطة فــي الهنــد باتخــاذ خطــوات تهــدف إلى 
تقليص نفوذ ووجود المسلمين فيها؛ بما في ذلك تشريع 
قوانين إقصائية تستهدف المسلمين وتنال من حقوقهم 
الهنــدي  البرلمــان  أقــره  الــذي  القانــون  مثــل  األساســية، 
مؤخــًرا، والــذي يمنــح الجنســية لــكل مــن أقام فــي الهند 
مــن الاجئيــن لمــدة 6 ســنوات باســتثناء المســلمين، كما 

تم ســحب جنســيات  4 مايين مواطن هنــدي، غالبيتهم 
العظمى من المســلمين، الذين أصبحوا اآلن ُمجردين من 

حقوقهم ومعرضين للترحيل.
Û  وقبــل ذلــك كان البرلمــان الهنــدي قــد أقر مشــروع قانون

الطــاق  أو  “البائــن”  الفــوري  اإلســامي  الطــاق  يحظــر 
مــن يرتكبهــا  ُيعاقــب  بالثــاث، وجعلــه جريمــة جنائيــة 
بالســجن ثــاث ســنوات، وهــي خطــوة أولية تؤكــد النية 
على تقليص دور أحكام الشــريعة اإلســامية في الحياة 

العامة للمسلمين في الهند.
Û  وقبلها بسنين وبتشجيع من قيادات الجماعات السياسية

الهندوســية قامــت حشــود مــن الهنــدوس المتطرفين في 
العــام 1992 بهــدم مســجد “بابــري” العريــق المؤســس في 
القــرن 16 الميــادي في شــمال مدينة ايوديــا، بدعوى أنه 
يقــوم علــى أنقــاض معبــد لإللــه “رامــا” في مســقط رأســه 
وعاصمة ملكه. كما أن هذه الجماعات تدعي اآلن أن “تاج 
محل” الذي بناه اإلمبراطور المغولي المســلم شــاه جهان، 

هو في األصل معبد لإلله شيفا، وتطالب باسترداده.
Û  هكذا تفكر وهكذا تتصرف قيادات الجماعات السياســية

الدينيــة أًيــا كان انتماؤهــا، وأينمــا كانــت وحيثمــا حلــت؛ 
وعلى األســاس أو القناعة ذاتها فقد قام تنظيم “طالبان” 
اإلســامي باســتخدام الصواريــخ والمتفجــرات لتدميــر 
وتفجيــر تماثيــل أثريــة نــادرة لـــ “بــوذا” بمنطقــة “باميان” 
بأفغانســتان فــي العــام 2001، بينهــا أكبــر تمثــال لبــوذا 
فــي العالــم، علــى الرغــم مــن االحتجاجــات والتحذيرات 
والمناشــدات الدوليــة إلنقاذ هذه اآلثــار البوذية القديمة. 
قيــم  ترفــض  الهندوســية  السياســية   والجماعــات 
الّاعنــف التــي نادى بها المهاتما غانــدي، والتي اعتبروها 
تنكًرا وارتدادا عن أعظم ما تختزنه الماحم الهندوســية 

القديمة وتاريخها من رجولية قتالية.
Û  فــي اإلســامية  السياســية  الجماعــات  أحــزاب  ومثــل 

الباد العربية التي شــكلت حشــودا ومليشــيات مســلحة، 
فــإن الجماعــات السياســية الهندوســية في الهند شــكلت 
هــي أيًضــا مليشــيات مماثلــة؛ أبرزهــا كتائــب  “راشــتريا 
RSS” وهــي وحــدات مســلحة  سوايامســيفاك ســانغ أو 

إعدادهــا  تــم  المتعصبيــن؛  الهنــدوس  المتطوعيــن  مــن 
وتطويرهــا فــي مزاوجة بين اإلعــداد الروحي والتدريب 

على الفنون القتالية. 
Û  ”وفي ما يشــابه فرق “األمر بالمعروف والنهي عن المنكر

فرًقــا  شــكلت  الهندوســية  السياســية  الجماعــات  فــإن 
مشــابهة؛ منهــا فــرق “حمايــة البقــر” التــي تقــوم بتفتيش 
لتفتيــش  الســريعة  الطرقــات  علــى  وتتجــول  المحــات 
حافــات الشــحن للتأكــد مــن خلوها مــن األبقار المســاقة 
والهنــدوس  الهندوســية  ُوجــدت  أن  فمنــذ  للمســالخ؛ 
يحلــون  وال  ومقدســا،  مبــاركا  البقــرة حيوانــا  يعتبــرون 
ذبحها وأكل لحومها، لكن األعوام األخيرة شــهدت طفرة 
كأداة  ذلــك  واســتخدام  للبقــر،  والتبجيــل  اإلجــال  مــن 
سياســية إليــذاء المســلمين الذيــن يهيمنون علــى تجارة 
اللحــوم وتضييــق الخنــاق حولهــم. مــع أن الهنــد هــي من 
أكبر الدول المصدرة للحوم األبقار في العالم، وبذلك فقد 
أصبــح المســلمون فــي الكثير من واليــات الهند معرضين 
للســجن أو القتل إذا قاموا بذبح األبقار أو عثر على أنهم 

يأكلون لحومها.
Û  إلــى اإلســامية  السياســية  الجماعــات  تســتند  وكمــا 

مخــزون زاخر من الموروثات، فإن الجماعات السياســية 
الهندوســية تســتند أيًضــا إلــى رصيد ثري مــن موروثاتها 
القوميــة  األيديولوجيــة  أو  “الهندوتفــا”  عقيــدة  منهــا 
الهندوســية، والتــي تعنــي أن الهندوســية ليســت مجــرد 
ديانة، بل هي ديانة وقومية وأرض قبل كل شــيء. وأن 
الهنــد للهنــدوس فــإذا أردت أن تبقــى في الهنــد عليك أن 

تكون هندوسًيا.
Û  إن المســلمين فــي الهنــد يشــكلون مــا نســبته 15 % مــن

عــدد الســكان أو 200 مليــون نســمة علــى أقــل تقدير، أي 
أكثــر مــن خمســة أضعــاف ســكان دول مجلــس التعــاون 
حالــة  فــي  اآلن  يعيشــون  وهــم  مجتمعــة،  الخليجــي 
مــن القلــق والتخــوف والتوتــر، وال شــك أن الجماعــات 
السياســية اإلســامية التــي تدعو إلى إقامــة دولة دينية 
إسامية في الوطن العربي ستقف حائرة وعاجزة حيال 
مــا يعانيــه أو مــا قــد يعانيــه المســلمون فــي الهنــد تحــت 

ظال الدولة الدينية الهندوســية، إذ كيف لها أن تعترض 
علــى الديانــات األخــرى أو تحرمهــا من ممارســة حق هي 
تســعى إليــه وتطالــب بممارســته، فقــد قــال هللا ســبحانه 
وتعالــى: “أتأمرون الناس بالبر وتنســون أنفســكم” أو كما 
قــال الشــاعر أبــو األســود الدؤلــي: ال تنه عن خلــق وتأتي 

مثله ... عار عليك إذا فعلت عظيم.
Û  إن الجماعات السياســية اإلســامية الســنية التي تســعى

الوطــن  فــي  اإلســامية  الدينيــة  الدولــة  تأســيس  إلــى 
العربــي ال تختلــف عــن الجماعــات السياســية اإلســامية 
الشــيعية التي نجحت في تأســيس الدولة أو الجمهورية 
اإلســامية في إيران، والجماعتــان مًعا ال تختلفان كثيًرا 
السياســية  الجماعــات  عــن  وأســاليبهما  أهدافهمــا  فــي 
الهندوسية التي تسعى إلى تحويل الهند إلى دولة دينية 
هندوســية، وال يختلــف الثاثة عن الجماعات السياســية 
ونجحــت  اليهــودي  الديــن  اســتغلت  التــي  الصهيونيــة 
اليهوديــة علــى األراضــي  فــي تأســيس دولــة إســرائيل 

الفلسطينية.
Û  لذلــك فإننا ال نســاند مشــاريع إقامــة دول دينية، وننتصر

لمدنيــة الدولــة فــي كل المجتمعــات، وندعو إلــى احترام 
الديانــات وإبعادهــا عن الســلطة، ونتمنــى توجيه الجهود 
الروحــي  االمتــاء  يعــزز  مــا  إلــى  اإليمانيــة  والطاقــات 
السياســية  األنظمــة  أن  مقتنعيــن  األخاقــي،  والســمو 
الدينيــة أصبحــت بطبيعتها خارجة عن ســياق العصر وال 
تتمتــع باالســتقرار وتظــل فــي صــراع وعدم انســجام مع 

مكونات المجتمع األخرى.
Û  ونســتحضر فــي نهايــة هــذه الوقفــة مــا طرحــه المفكــر

اإلســامي البــارز خالــد محمــد خالــد عــن رأيه فــي فصل 
الديــن عــن الدولــة الــذي أورد في كتابه “من هنــا نبدأ” أن 
“الديــن حيــن يتحــول إلــى حكومــة، فــإن هــذه الحكومة 
الدينيــة تتحــول إلــى عــبء ال يطــاق... وهــي في تســعة 
وتســعين فــي المئــة منهــا جحيــم وفوضــى، وأنهــا إحدى 
المؤسســات التاريخية التي استنفدت أغراضها، ولم يعد 
لهــا مــكان فــي التاريــخ الحديــث”. رحــم هللا المفكر خالد 

محمد خالد وأسكنه فسيح جناته.

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com

عبدالنبي الشعلة

خلف يشيد بمضمون رسالة الماجستير لحمد الغتم
خرجـــت بتوصيـــات مهمـــة حـــول الشـــراكة بيـــن “العـــام” و”الخـــاص”

وشـــؤون  األشـــغال  وزيـــر  اســـتقبل 
البلديـــات والتخطيـــط العمراني عصام 
خلـــف فـــي مكتبـــه بشـــؤون البلديـــات 
المهنـــدس ببلديـــة المنطقـــة الجنوبيـــة 
حمـــد الغتم وذلـــك إلهدائه نســـخة من 
رســـالة الماجســـتير فـــي علـــوم اإلدارة 
العامـــة التي تحصل عليهـــا من جامعة 
بعنـــوان  الفرنســـية  مرســـيليا  إكـــس 
“عوامـــل النجاح والفشـــل في مشـــاريع 
الشـــراكة بين القطاعين العام والخاص 
والبلديـــات  األشـــغال  شـــؤون  بـــوزارة 
والتخطيـــط العمرانـــي” وذلـــك بحضور 
وكيل الوزارة لشـــؤون البلديات الشيخ 

محمد بن أحمد آل خليفة.
وخـــال اللقـــاء قـــدم الغتـــم نبـــذة عن 
رســـالة الماجســـتير، والتي ترتكز على 
االقتصاديـــة  البحريـــن  مملكـــة  رؤيـــة 
مـــن  العـــام  القطـــاع  لتحويـــل   2030
مقـــدم للخدمـــة إلـــى منظم فـــي بعض 
القطاعـــات بما يضمن تقديم الخدمات 

بصـــوره أفضـــل بالشـــراكة مـــع القطاع 
الخاص.

علـــى  للحصـــول  الرســـالة  وتهـــدف 
العوامـــل المهمـــة المؤديـــة إلـــى نجـــاح 
بيـــن  مـــا  الشـــراكة  مشـــاريع  فشـــل  أو 
القطاعيـــن العام والخاص فـــي الوزارة 
عن طريق البحث في المشاريع التابعة 
للـــوزارة، والبحـــث مبن علـــى مقابات 
شخصية مع القطاعين العام والخاص، 
كمـــا لـــه فائـــدة لتقليـــل مخاطر الفشـــل 
وزيـــادة احتماليـــة النجـــاح وذلـــك عـــن 
طريـــق أخذ العوامـــل المؤديـــة للنجاح 

واستخدامها إلنجاح المشاريع وتفادي 
العوامل المؤدية للفشـــل في المشـــاريع 

المستقبلية.
وقـــد توصلـــت الرســـالة إلـــى الحاجـــة 
لسن تشريعات وقوانين تنظم وتسهل 
نجـــاح عمليـــه الشـــراكة في المشـــاريع 
الخـــاص،  القطـــاع  مـــع  االســـتثمارية 
كذلك إنشـــاء جهاز أو قطاع عام يعنى 
بهذا النوع من المشـــاريع االســـتثمارية 
المشتركة مكون من مختصين وخبراء 

في مجال المشاريع.
لجنـــه  بعمـــل  الدراســـة  أوصـــت  وقـــد 

الحكوميـــة  الجهـــات  بيـــن  تنســـيقية 
للحصول على جميع الموافقات األولية 
قبل طرح المشـــاريع وعرض الدراسات 
والنتائـــج األوليـــة واألربـــاح المتوقعـــة 
للقطاع الخـــاص لتحفيزهم للمشـــاركة 

في المشروع.
وقـــد أثن الوزيـــر على جهـــود الموظف 
حمـــد الغتـــم فـــي نيلـــه هـــذه الدرجـــة 
العلميـــة المتميزة، مشـــيدا بما تضمنته 
الدراسة من بحوث وتقارير علمية ذات 
عاقة مباشـــرة بواقع العمل وبالحلول 
المشـــاريع  لتطويـــر  الممكنـــة  العمليـــة 
االســـتثمارية المشـــتركة، مؤكدا أهمية 
الدراســـات التي تخدم الباد في شتى 
المجاالت وضرورة أن تعالج الدراسات 

العلمية القضايا المحلية.
كما نوه الوزير بتقدم منظومة البحوث 
العمليـــة فـــي مملكـــة البحريـــن، متمنيا 
للموظـــف حمد الغتم التوفيق والنجاح 
التطويـــر  مواصلـــة  فـــي  باإلســـهام 

والبحوث لما فيه مصلحة الوطن.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

http://www.albiladpress.com/newspaper/4135/625628.html
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“كورونا” ينتقل برذاذ “الكحة” أو العطس

أوضـــح رئيس قســـم الميكروبولوجي 
والمناعـــة واألمراض المعدية بجامعة 
الخليـــج العربي خالد مبـــارك بن دينه 
أن فيروس كورونا ينتشر من شخص 
الجهـــاز  إفـــرازات  عـــن طريـــق  آلخـــر 

التنفسي.
ونـــوه أن األشـــخاص الذيـــن يعانـــون 
كبـــار  ومـــن  المناعـــة  جهـــاز  ضعـــف 
الســـن واألطفـــال هـــم األكثـــر عرضـــة 
للتأثـــر بالفيـــروس، موضحـــا أن أكثـــر 
مـــن يصـــاب بالعـــدوى بالكورونـــا هـــم 

القائمـــون على العناية بالمرضى، ومن 
يقيم معهم في المكان نفسه.

وقـــال: تشـــير أدلـــة وتقاريـــر منظمـــة 
مكافحـــة  ومراكـــز  العالميـــة  الصحـــة 
أّن  إلـــى  منهـــا  والوقايـــة  األمـــراض 
فيروس كورونـــا الجديد يمتلك أيضا 

القـــدرة على نقـــل العدوى من إنســـان 
مصـــاب إلـــى إنســـان آخـــر مما يفســـر 
بعكـــس  المتســـارع  انتشـــاره  معـــدل 

أمراض لكورونا السابقة.
وحول انتقال المرض قال، ينتقل هذا 
المرض عبر إفرازات الرذاذ التنفســـي 

الـــذي يخـــرج مـــن الشـــخص المصاب 
بالفيـــروس مـــن الفـــم أثنـــاء الســـعال 
عـــن  وذلـــك  العطـــس  أثنـــاء  واألنـــف 
طريـــق الهـــواء وعن طريق األســـطح 

الملوثة بهذه اإلفرازات. 
وواصل: تســـتمر فتـــرة ظهور أعراض 

المـــرض مـــا بيـــن يوميـــن إلـــى أربعـــة 
عشـــر يوما مشـــابها في ذلك لفيروس 
)MERS(، كما تنتقل العدوى للشخص 
أو مصافحـــة  بعـــد مالمســـة  الســـليم 
اليديـــن  ملـــوث  مصـــاب  شـــخص 
بالفيـــروس، أو عبـــر لمـــس أســـطح أو 

أدوات ملوثـــة بالفيـــروس، كمـــا  عبـــر 
فرك العينين، أو األنف، أو الفم بيدين 
ملوثتيـــن بالفيـــروس، وتبـــدأ أعراضه 
بحمى، ثم ســـعال قد يصل إلى سعال 
حـــاد وضيـــق فـــي التنفس يـــؤدي إلى 

التهاب رئوي.

البروفيسور بن دينه مقدما شرائح عرض بالندوة راشد الغائب وعلي هالل وإسماعيل السقاي

راشد الغائب

زينب سوار

علوي الموسوي

كوثر جاسم

دليلة أرناؤوط

سميرة المبروك

بدور المالكي
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ما بين يومين إلى 

14 يوما 

local@albiladpress.com

األحد 9 فبراير 2020 - 15 جمادى اآلخرة 1441 - العدد 4135
09

تحدث رئيس قسم الميكروبولوجي والمناعة 
واألمـــراض المعديـــة بجامعة الخليـــج العربي 
خالد مبارك بن دينه عن فيروس “كورونا” بأنه 
مجموعة من الفيروسات التي تصيب اإلنسان 

والحيوان بأمراض نزالت البرد.
وبين بندوة توعوية ألسرة صحيفة البالد عن 
فيروس كورونا أن شدة األعراض تتراوح من 
نزالت البرد العادية الشـــائعة البسيطة، وصوال 
إلى المتالزمة التنفســـية الحادة الخطرة، وقد 
يتطـــور المـــرض إلى االلتهاب الرئوي والفشـــل 
الكلـــوي، وهي مضاعفـــات خطيرة تـــؤدي إلى 

الوفاة  وبنســـبة تصل إلـــى 2 % من المصابين 
فيه.

وذكـــر أن فيـــروس الكورونا الحالي المســـتجد 
يعـــد طفـــرة مـــن فيـــروس كورونـــا المعـــروف 
ســـابقا، مســـتعرضا بدايـــة تفشـــي المرض في 
مدينـــة ووهـــان الصينيـــة وآليات تطـــوره لحد 
اآلن، مبينـــا الفـــرق بيـــن اإلصابـــات البكتريـــة 
واإلصابات الفيروســـية، مطمئنـــا أن الباحثين 

والعلماء اســـتطاعوا معرفة التسلسل الجيني 
لفيـــروس كورونـــا، وهو ما ســـيجعلهم قادرين 
علـــى معرفـــة إيجـــاد عـــالج لـــه فـــي القريـــب 

العاجل.
مـــن جهته، قـــال الرئيس التنفيذي بشـــركة دار 
البـــالد للصحافـــة أحمـــد البحر إن البروفســـور 
خالد بـــن دينه من القامات الوطنية المشـــهود 
لها محليـــا وخليجيا وعالميـــا بالتميز والريادة 
في مجال عملـــه، مما أهله ألن يعتلي مناصب 
البحريـــن وخـــارج  فـــي  جـــدا  مهمـــة  ومراكـــز 
البحرين، ومنها منظمة الصحة العالمية، وعدد 
مـــن المراكـــز الطبيـــة المعروفـــة على مســـتوى 

خالد بن دينهالعالم. أحمد البحر

بداية كورونا اإلصابة بنزلة برد وقد يصل للفشل الكلوي
عالميا للجدل  المثير  الفيروس  عن  بندوة  دينه  بن  البروفيسور  تستضيف   ”^“

ــة بــالــفــيــروس ــاب ــإص ــة ل ــرض ــض األكـــثـــر ع ــري ــم ــون وأهــــل ال ــرض ــم ــم ــاء وال ــبـ األطـ

العلماء سيجدون عالجا 
لفيروس كورونا قريبا

بدور المالكي | تصوير رسول الحجيري

بـــن ديــنــه ــور  ــس ــي ــروف ــب ال ــة  ــوبـ وأجـ بــصــحــيــفــة ^..  ــاء  ــزمـ الـ ــة  ــل ــئ أس ــض  ــع ب

لماذا لم يتم حجر الطلبة البحرينيين العائدين من الصين بالعزل الصحي  «
لمدة 14 يوما وذلك مراعاة لفترة حضانة الفيروس البالغة أسبوعين؟

 تنتشر أخبار عبر وسائل التواصل االجتماعي عن وجود حاالت مصابة  «
بفيروس كورونا بالبحرين، فما مدى دقة هذه المعلومات؟

 هل لبس الكمامة يقي من اإلصابة بفيروس كورونا؟ «

- كيف ترون استعدادات البحرين للفيروس؟ «

 كيف يمكن الوقاية من فيروس كورونا؟ «

 انتشر فيديو بوسائل التواصل االجتماعي عن سقوط صينيين في وسط  «
الشارع وبالمجمعات.. وكتب على هذا الفيديو أنه عن قتلى الفيروس.. 

ما دقة هذا محتوى هذا الفيديو؟

أي األعمار يصيب فيروس كورونا؟ «

 ما مدى جاهزية مختبرات الصحة العامة بوزارة الصحة لتحليل وجود  «
فيروس كورونا؟

- كان يجب عزل الطلبة ألربعة عشـــر يوما؛ للتأكد من ســـالمتهم خالل فترة حضانة 
المـــرض، ومـــن الممكـــن حجـــر المريـــض فـــي غرفة فـــي بيته مـــع المتابعـــة والرقابة 

الصحية.

- علينـــا عـــدم االعتماد أبدا على معلومات وســـائل التواصل االجتماعي، بل 
أخذ المعلومات من مصادرها كوزارة الصحة والمختصين في هذا الجانب 

فقط.

- اســـتخدام القنـــاع ضـــروري، ولكن يجب أن نتخـــذ معه كافة اإلجـــراءات الوقائية 
األخرى أيضا.

 البحريـــن مـــن الـــدول المتميـــزة عالميا فـــي مجال 
الرعاية الصحية، ومن خالل تقارير منظمة الصحة 
العالميـــة، والبحرين تمكنت مـــن إقصاء العديد من 

األمـــراض منها وخصوصا شـــلل األطفـــال، وخفض 
نســـبة وفيـــات المواليـــد األطفـــال إلـــى أقـــل نســـبة 
معروفـــة عالميا، ولها نظام وقائـــي متميز، وتمتلك 

بنيـــة تحتية قوية، وجهـــود وزارة الصحة وبالدعم 
الحكومة واضحة جدا في هذا الجانب.

- ضـــرورة الوقاية الذاتية من المرض من خالل 
غســـل اليديـــن بالصابـــون والمـــاء أو بالكحـــول 
المعقـــم، وتغطيـــة الفم واألنف أثناء الســـعال أو 
العطـــس، واســـتعمال المناديل الورقيـــة أو على 
واســـتخدام  والســـعال  العطـــس  أثنـــاء  األذرع 

المكتظـــة  التجمعـــات  أماكـــن  فـــي  الكمامـــات 
جيـــدا،  والبيـــض  اللحـــوم  وطهـــي  واالزدحـــام، 
مـــع  المباشـــر  االحتـــكاك  أو  االتصـــال  تجنـــب 
المصابيـــن أو أي شـــخص تظهـــر عليـــه أعـــراض 
المـــرض، وتجنب التعامل مـــع الحيوانات البرية 

أو حيوانات المزرعة دون وسائل الوقاية.
وأشـــار أنه ولحد اآلن ال يوجد أي دواء موصى 
بـــه للوقاية من فيـــروس كورونـــا أو عالجه، وال 

تزال بعض العالجات قيد االستقصاء.

إنه فيديو مفبرك، وال صحة له إطالقا. أعتقد أنه جزء من البروبوغندا ضد الصين، 
وإلثـــارة القلق بشـــكل أكثر عـــن الفيروس. هذا الفيديو عبارة عـــن عمل تضامني مع 

المرضى، وليس له عالقة بتساقط ضحايا الفيروس.

- فيروس الكورونا يصيب عادة كبار السن، والمصابين ببعض األمراض ممن تكون 
مناعتهم أقل، وكذلك األطفال.

- وزارة الصحـــة وبدعـــم مـــن الحكومة وفـــرت أجهزة متخصصـــة بتحاليل فيروس 
كورونا، ولدى البحرين خطة وطنية للرصد واالســـتجابة والحد من الفيروس، ولها 
تواصل عالي المســـتوى مع منظمة الصحة العالمية ومع دول الخليج العربي لخطة 

عمل وطنية خليجية للحد والوقاية من الفيروس.

كان يجب عزل طلبتنا العائدين

ال تعتمدوا على معلومات “السوشيل ميديا”

لبس الكمامة ضروري

نظام وقائي متميز بالبحرين

الوقاية من كورونا

فيديو سقوط الصينيين “مفبرك”

فيروس يضرب الكبار واألطفال

أجهزة جديدة لتحليل الفيروس

http://www.albiladpress.com/newspaper/4135/625639.html
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