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:»∏Y áªWÉa âÑàc
 …ó°üà∏d  »æWƒdG  ≥jôØdG  ¢ù«FQ  áë°ü∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  ¢ù«FQ  ócCG
 ∫BG  ¬∏dGóÑY  øH  óªëe  ï«°ûdG  Ö«ÑW  ≥jôØdG  z19-ó«aƒc{  ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød
 øY{  á«ë°üdG  ájÉYôdG  ºjó≤J  ƒëf  äÉÑãH  ¬éàJ  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¿CG  áØ«∏N
 áëFÉL  AÉæKCG  ≈°VôªdG  ájÉYôd  á«°SÉ°SCG  IGOCG  âëÑ°UCG  É¡fCG  Éë°Vƒe  ,zó©H
 ájÉYôdG  QGôªà°SG  øe  âæ qμe  zó©H  øY  Ö«Ñ£àdG{  áeóN  ¿EG  ∫É`̀bh  .ÉfhQƒc
 ¿CG øμªj ¿Éc »àdG ájRGƒªdG QGô°VC’Gh §¨°†dG âØØNh ≈°VôªdG øe ójó©∏d
 Ée ≈dEG Gô«°ûe ,øjôëÑdG »a ¿ƒ°û«©j øjòdG ¢UÉî°TC’G áë°üH AÉHƒdG É¡≤ë∏ oj

 »a á«ë°üdG ájÉYôdG äÉ°ù°SDƒe áfhôe øe á«°VÉªdG ô¡°TC’G ∫ÓN √ó°UQ ºJ
 Gƒfƒμj ¿CGh ,§¨°†dG âëJ ±ô°üàdG ≈∏Y á©FGQ IQób äô¡XCG »àdGh áμ∏ªªdG

 .≈°Vôª∏d Iõ«ªàe ájÉYQ ºjó≤àH Gƒeõà∏j ¿CGh øjôμàÑe
 øeÉãdG É¡ª°Sƒe »a zÖ£dG áæ¡e äÉ«bÓNCG{ Ihóf ¬àjÉYQ ∫ÓN ∂dP AÉL
 »FôªdG ∫É°üJ’G ôÑY ¢ùeCG ìÉÑ°U »©eÉédG óªM ∂∏ªdG ≈Ø°ûà°ùe É¡ª¶f »àdG
 ø«YÉ£≤dG  øe »ë°U ¢SQÉªeh ¢üàîeh ô«ÑNh …QÉ°ûà°SG 600 ácQÉ°ûªH

.¢UÉîdGh »eƒμëdG

(5¢U π«°UÉØàdG)

 ,ø`̀eC’Gh  ¢û«édG  äGƒ≤d  ∞«ãc  QÉ°ûàfG  §°Sh
 ôãcCG  âØ∏N  »àdG  ähô«H  QÉéØfG  áKQÉc  ™bh  ≈∏Yh
 äGôgÉ¶J  âÑ°ùdG  ¢`̀ù`̀eCG  â`̀Lô`̀N  ,Ó«àb  158  ø`̀e
 Ωƒj{  QÉ©°T  âëJ  á«fÉæÑ∏dG  áª°UÉ©dG  §°Sh  áÑ°VÉZ
 ,¿ƒ`̀Y  ∫É°û«e  ¢ù«FôdG  π«MôH  ÖdÉ£J  zÜÉ°ùëdG
 ¿Gô«ædG â©dófG Éª«a .ÜÉjO ¿É q°ùM áeƒμëdG ¢ù«FQh
 §°Sh  »fÉæÑ∏dG  ¿ÉªdôÑdG  ≈æÑe  øe  Öjôb  ≈æÑe  »a
 zçóëdG/á«Hô©dG{  á∏°SGôe  äOÉ``̀aCG  Éªc  .áª°UÉ©dG
 ¿hôgÉ¶àe É¡«a ≈≤dCG ø«aô£dG ø«H äÉcÉÑà°TG ´ƒbƒH
 ø`̀eC’G äGƒ`̀ b â`̀eÉ`̀bh .ø``̀eC’G ≈∏Y á`̀bQÉ`̀M äÉ`̀LÉ`̀LR
 ≈∏Y ´ƒeó∏d π«°ùªdG RÉ¨dGh »ëdG ¢UÉ°UôdG ¥ÓWEÉH
 ,¿ÉªdôÑdG ƒëf ¬LƒàdG ≈dEG GhóªY øjòdG øjôgÉ¶àªdG

.º¡æ«H äÉHÉ°UEG 110 ∞ q∏N
 OOQh  .¢UÉ°UQ  ¥Ó`̀WEG  ºJ  ¬fCG  áWô°ûdG  äó`̀cCGh
 ,zΩÉ¶ædG  •É≤°SEG  ójôj  Ö©°ûdG{  ±Éàg  ¿ƒéàëªdG
 á°TÉ°TQ  ™aGóe  É¡«∏Y  äGQÉ«°S  ¿ƒÑcôj  OƒæL  ΩÉ`̀bh
 âNô°Uh  .äÉcÉÑà°T’G  §°Sh  á≤£æªdG  »a  ájQhóH
 Gƒ≤∏£àd Éæg ºàfCG πg ..Éæg ¢û«édG ..É≤M πg{ ICGôeG
 ¬LGƒf  ¿CG  Éææμªjh  Éæ«dEG  Gƒª°†fG  ..¢UÉ°UôdG  Éæ«∏Y

 ÉgGóMEG äôq«N äÉàa’ ¿ƒéàëe ™aQh .zÉ©e áeƒμëdG
 ≥fÉ°ûe GƒÑ°üfh ,≥æ°ûdGh ádÉ≤à°S’G ø«H ø«dhDƒ°ùªdG
 øe  äGô°ûY  áWô°ûdG  â≤∏WCGh  .ΩÉ¶ædG  IOÉ≤d  ájõeQ
 øjòdG  ø«éàëªdG  ≈∏Y ´ƒeó∏d  π«°ùªdG  RÉ¨dG  äGƒÑY
 ºëàbGh  .IQÉéëdÉH  OƒæédG  Gƒ≤°TQh  QÉædG  Gƒeô°VCG
 ™bGƒdG  á«LQÉîdG  IQGRh  ≈æÑe  ¿hô`̀NBG  ¿hôgÉ¶àe
 ¬«a  ø«©aGQ  ,áª°UÉ©dG  §°Sh  á«aô°TC’G  á≤£æe  »a
 ø«æ∏©e  ,zìÓ°ùdG  áYhõæe  áæjóe  ähô«H{  äGQÉ©°T
 â∏≤fh .zá«fÉæÑ∏dG IQƒãdG{`d Gô≤e âë°VCG IQGRƒdG ¿CG
 GhôgÉ¶J  ó`̀b  øjóYÉ≤àe  ø«jôμ°ùY  ¿CG  äÉeƒ∏©ªdG
 ≈æÑe  ¿hô```̀NBG  º`̀ë`̀à`̀bG  Éª«a  ,É`̀°`̀†`̀jCG  ≈æÑªdG  π``̀NGO
 »a ø«éàëªdG óMCG ∫Ébh .áÄ«ÑdGh OÉ°üàb’G »JQGRh
 »fÉæÑ∏dG Ö©°ûdG ƒYóf Éæg ¿ƒbÉH øëf{ :äƒ°U ôÑμe
 âdÉ©J ¬JGP ¥É«°ùdG »a .zäGQGRƒdG ™«ªL ∫ÓàMG ≈dEG
 ø«Ø°UGh ,z¬∏dG ÜõM{ ó°V ø«éàëªdG ¢†©H äÉaÉàg
 õLGƒM  ¢û«édGh  ø`̀eC’G  ΩÉ`̀bCG  Éª«a  ,»HÉgQE’ÉH  √É`̀jEG

.¿ÉªdôÑdG ΩÉëàbG ™æªd

 (10¢U π«°UÉØàdG)

zÜÉ``°ùëdG Ωƒj{ »``a π©à``°ûJ ähô``«H
ΩÉ`̀¶`̀æ`̀dG  IOÉ``̀≤``̀ d  á``̀jõ``̀eQ  ≥`̀ fÉ`̀ °`̀û`̀e  Ö`̀ °`̀ ü`̀ fh  äGQGRh  ΩÉ``ë``à``bG

â∏eÉ©J øjôëÑdG :ø£æ°TGh »a Éfô«Ø°S
á«aÉØ``°Th  á«dhDƒ``°ùªH  É``fhQƒc  ™``e

 ó°TGQ øH ¬∏dGóÑY ï«°ûdG ócCG

 øjôëÑdG  áμ∏ªe  ô«Ø°S  áØ«∏N  ∫BG

 á«μjôeC’G IóëàªdG äÉj’ƒdG iód

 ¿EÉa á«ªdÉ©dG ôjQÉ≤àdG Ö°ùëH ¬fCG

 øjôëÑ∏d  …OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G  ™`̀°`̀Vƒ`̀dG

 m∫ÉM  »a  ¿ƒμ«°S  á≤£æªdG  ∫hOh

 ¬fCG  ÉØ«°†e  ,ΩOÉ≤dG  ΩÉ©dG  π°†aCG

 øjôëÑdG  ≥≤ëJ  ¿CG  ™bƒàªdG  øe

 »∏ëªdG  è`̀JÉ`̀æ`̀ dG  »``̀a  Gƒ`̀ª`̀ f  %3

.»≤«≤ëdG »dÉªLE’G

 zôjƒμ°S ºjÉJ{ »a á«dÉªdG ¥Gƒ°SC’G ™bƒe ™e  á∏HÉ≤e »a ô«Ø°ùdG Oó°Th

 ™e  â∏eÉ©J  øjôëÑdG  ¿CG  ≈∏Y  É«ØdOÓ«a  »a  »îjQÉàdG  …QÉéàdG  ≈æÑªdÉH

 §ÑJôJ áeÉ©dG áë°üdG ¿CG ≥∏£æe øe á«aÉØ°Th á«dhDƒ°ùªH ÉfhQƒc áëFÉL

.ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG πc áeÓ°Sh øeCÉH

(2¢U π«°UÉØàdG)

 ó`̀°`̀ü`̀ë`̀J z∫hô``̀à``̀ Ñ``̀ ∏``̀ d ô``̀ jƒ``̀ £``̀ J{
 á`̀ «`̀ ª`̀ dÉ`̀ ©`̀ dG õ``̀«``̀ª``̀à``̀dG Iõ```̀ FÉ```̀ L
 ácô°ûdG á∏¶e âëJ ájƒ°†æªdG ácô°ûdG ,∫hôàÑ∏d ôjƒ£J ácô°T â∏°üM
 ádhDƒ°ùªdGh  RÉ¨dGh  §Øæ∏d  á«æWƒdG  áÄ«¡∏d  á©HÉàdG  RÉ¨dGh  §Øæ∏d  á°†HÉ≤dG
 º¶f »a õ«ªàdG IõFÉL ≈∏Y ,øjôëÑdG »a RÉ¨dGh §ØædG êÉàfEG  äÉ«∏ªY øY
 (Special Achievements in GIS - SAG) á«aGô¨édG äÉeƒ∏©ªdG
 »a  ºdÉ©dG  iƒà°ùe  ≈∏Y  IóFGôdG  á«Ä«ÑdG  º¶æ∏d  Esri  ácô°T  øe  áeó≤ªdG

 .á«aGô¨édG äÉeƒ∏©ªdG º¶f èeGôH ∫Éée
 ¿EG  ∑Óà°ùjEG  ¢ùª«L  ∫hôàÑ∏d  ôjƒ£J  ácô°ûd  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  ∫Ébh
 300000 øe ôãcCG ø«H øe ábƒeôªdG IõFÉédG √ò¡H RƒØ∏d äô«àNG ácô°ûdG
 §ØædG  ∫Éée  »a  É¡JOÉjôd  Gôjó≤J  ;ºdÉ©dG  ∫hO  ∞∏àîe  øe  ácQÉ°ûe  á¡L

 .RÉ¨dGh
zó©H øY{ á«ë°üdG á``jÉYôdG ƒëf äÉÑãH ¬éàJ øjôëÑdG :á``ë°ü∏d ≈∏YC’G ¢``ù«FQ

.»fÉæÑ∏dG ´QÉ°ûdG Ö∏£e ..¬∏dG ÜõM ìÓ°S ´õf |

ºdÉ©dGh øjôëÑdG »a áaÉë°üdG Ωƒªg
√ôgR ó«°ùdG :º∏≤H

 äÉ«©ªédG äÉYôÑJ ô``°ü≤H »HÉ«f ìGôàbG
 §``≤a ø``jôëÑdG π``NGO ≈``∏Y á```jô``«`îdG
(5¢U π«°UÉØàdG)

««

««

.ó°TGQ øH ¬∏dGóÑY ï«°ûdG |

(ájOÉ°üàb’G áëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

 ø`````eC’G ø`````«`H á`````«`eGO äÉ```cÉ`Ñ`à```°TG
≈``MôédG äGô``°ûY •ƒ≤``°Sh ø``«éàëªdGh

(7¢U)

 Ió`jó`L á`«`é`«`JGô`à`°SG :á``æ``jO ø`H
ó``jô``Ñ``à``dGh ∞`̀ «`̀ «`̀ μ`̀ à`̀ dG ´É``̀£``̀≤``̀d
(3¢U π«°UÉØàdG)



 ,á«≤«°ùæàdG  á`̀æ`̀é`̀∏`̀dG  äGQGô````̀b  ≈`̀∏`̀Y  AÉ`̀æ`̀H
 ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  á°SÉFôH
 óFÉ≤dG  Ö`̀FÉ`̀f  ó`̀¡`̀©`̀dG  »``̀dh  áØ«∏N  ∫BG  ó`̀ª`̀M  ø`̀H
 ,AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈∏YC’G
 3 ïjQÉàH  ÖjQóàdG  ógÉ©e πªY ±ÉæÄà°SG  ¿CÉ°ûH
 øª°V  ∂`̀dPh  ≥«∏©àdG  Iôàa  ó©H  2020  ôÑªàÑ°S
 ¢Shô«a ôWÉîªd …ó°üà∏d øjôëÑdG áμ∏ªe Oƒ¡L
 ≥jôØdG ¢VôY ≈∏Y kAÉæHh ,(19-ó«aƒc) ÉfhQƒc
 ,É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d  »Ñ£dG  »`̀æ`̀Wƒ`̀dG
 áØ«∏N  ∫BG  ¬∏dGóÑY  ø`̀H  óªëe  ï«°ûdG  á°SÉFôH
 ôjRh  Qó°UCG  ,áë°ü∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  ¢ù«FQ
 øH  π«ªL  ó«°ùdG  á«YÉªàL’G  á«ªæàdGh  πª©dG
 äÉ°ù°SDƒªd  kÉ`̀ jQGOEG  kÉª«ª©J  ¿Gó«ªM  »∏Y  óªëe
 ÖjQóàdG  á£°ûfCG  ±ÉæÄà°S’  á°UÉîdG  ÖjQóàdG
 QÉ©°TEG ≈àM ,Ω2020 ôÑªàÑ°S 3 øe kAGóàHG É¡jód
 ájRGôàM’G  äGAGô``̀LE’Gh  §HGƒ°†dG  ≥ah  ,ô`̀NBG
 …ó°üà∏d »Ñ£dG »æWƒdG ≥jôØdG É¡H ≈°UhCG »àdG
 áeÓ°S  ≈∏Y  ®ÉØë∏d  ∂`̀ dPh  ,É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«Ød
 πª©dG ™bGƒe »a øjóLGƒàªdGh ø«∏eÉ©dG áë°Uh

.¢Shô«ØdG »°ûØJ øe óë∏d
 ÜÉë°UCG  ≈∏Y  ó«cCÉàdG{  :º«ª©àdG  »a  AÉLh
 ájQGOE’G  áÄ«¡dG  AÉ°†YCGh  á«ÑjQóàdG  äÉ°ù°SDƒªdG
 ò«ØæàH  ΩGõàd’G  ø«HQóàªdG  ™«ªLh  á«ÑjQóàdGh
 ÉªH áë°üdG IQGRh πÑb øe IQOÉ°üdG äÉ¡«LƒàdG
 ô«aƒJ ¿Éª°V ™e ,áeÉ©dG áë°üdG ¿ƒ°U ¬fCÉ°T øe
 »a  øjóLGƒàªdG  OGô`̀aC’G  ájÉªM ¬fCÉ°T  øe  Ée  πc
 QÉ°ûàfG  ôWÉîe  øe  á«ÑjQóàdG  á°ù°SDƒªdG  ô≤e

.z(19-ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«a
 ÜÉë°UCG  ≈∏Y  ÖLƒàj  ¬fEÉa  ,∂dP  ÖLƒªHh
 ¬LƒdG  äÉeÉªc  ô«aƒJ  á«ÑjQóàdG  äÉ°ù°SDƒªdG
 ø«HQóàªdGh  ø«∏eÉ©dG  ™«ªL  ΩGõ``̀dEGh  á«FÉbƒdG
 á«ÑjQóàdG  á°ù°SDƒªdG  ô`̀≤`̀e  »`̀a  É¡eGóîà°SÉH
 á°ù°SDƒªdG  ∫ƒ`̀Nó`̀H  Oô`̀a  …C’  ìÉª°ùdG  Ωó`̀Y  ™`̀e

 ,äÉeÉªμ∏d  ¬eGóîà°SG  øe  ócCÉàdG  πÑb  á«ÑjQóàdG
 óYÉÑàdG  äÉWGôà°TG  ≥«Ñ£J  ≈∏Y  á¶aÉëªdG  ™e
 RhÉéJ  ΩóY  IQhô°V  ≈∏Y  ó«cCÉàdGh  »YÉªàL’G
 ∞°üdG  »`̀a  ø«HQóàe  (10)  ø«HQóàªdG  OGó```YCG
 øY  ø«HQóàªdG  ø«H  áaÉ°ùªdG  π≤J  ’CGh  óMGƒdG

.ôàe 2
 ™«ªL  º«≤©J  á«ªgCG  ≈∏Y  º«ª©àdG  Oó`̀°`̀Th
 ô«¡£J  ™e  ,ΩGóîà°S’G  πÑb  ácôà°ûªdG  äGhOC’G
 πª°ûjh  ,á`̀ «`̀eƒ`̀j  IQƒ`̀ °`̀ü`̀H  õ`̀cô`̀ª`̀ dG  º`̀«`̀≤`̀©`̀Jh
 äGó`̀©`̀ª`̀dGh Ö`̀jQó`̀à`̀dG ≥`̀ aGô`̀eh ±ƒ`̀Ø`̀°`̀ü`̀dG ∂``̀dP
 Iõ``̀¡``̀LCGh á``````̀jQGOE’G Ö`̀JÉ`̀μ`̀ª`̀dGh á`̀eó`̀î`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG
 ™«ªL  IQGô```̀M  ¢`̀SÉ`̀«`̀b  ø`̀Y  Ó°†a  ,ø`̀«`̀Ø`̀Xƒ`̀ª`̀dG
 á`̀«`̀Ñ`̀jQó`̀à`̀dG á`̀Ä`̀«`̀¡`̀dGh á`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dÉ`̀H ø`̀«`̀∏`̀eÉ`̀©`̀dG
 á`̀LQO  âfÉc  GPEGh  ,»`̀eƒ`̀j  πμ°ûH  ø«HQóàªdGh
 ∫ƒNódÉH º¡d ìÉª°ùdG ΩóY Öéj á©ØJôe IQGôëdG
 ∫É°üJ’G ≥jôW øY ìÉ°üaE’G áYô°S IQhô°V ™e
 ô¡¶J  ä’É`̀M  »a  √ÉÑà°T’G  óæY  (444)  ºbôdÉH
 ∫ÉªàMG  ≈``̀dEG  ô«°ûJ  ¢``̀VGô``̀YCGh  äÉ`̀eÓ`̀Y  É¡«∏Y
 hCG  (19  -  ó«aƒc)  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«ØH  áHÉ°UE’G
 ÜÉ°üe  ¢üî°T  á£dÉîªd  Gƒ°Vô©J  º¡fCG  ó≤à©j

.¢Shô«ØdÉH
 »°VGôàa’G  ÖjQóà∏d  §HGƒ°V  ójóëJ  ºJh
 ∂dPh ,äÉfÉëàe’Gh πª©dG ¢SCGQ ≈∏Y ÖjQóàdGh
 ≈∏Y  á«ÑjQóàdG  äÉ°ù°SDƒªdG  ÜÉë°UCG  ™«é°ûàH
 ∞∏àîªH √õjõ©Jh »°VGôàa’G ÖjQóàdG á∏°UGƒe
 »Ø°üdG ÖjQóàdG ø«H èeódG á«fÉμeEG ™e πFÉ°SƒdG
 ,èeÉfôÑdG  ´ƒ`̀f  √Oó`̀ë`̀j  É`̀e  ≥`̀ah  »°VGôàa’Gh
 »fGó«ªdG  Ö`̀jQó`̀à`̀dÉ`̀H  ìÉª°ùdG  ≈``̀dEG  á`̀aÉ`̀°`̀VE’É`̀H
 ΩGõàd’G  ™e  ,πª©dG  ¢SCGQ  ≈∏Y  ÖjQóàdG  èeGôÑd
 Éªc .¿CÉ°ûdG Gò¡d áª¶æªdG §HGƒ°†dGh •hô°ûdÉH
 äÉfÉëàeG ó≤©H ÖjQóàdG äÉ°ù°SDƒªd ìÉª°ùdG ºJ
 øe Ohóëe Oó©d hCG …Oôa πμ°ûH á«dhódG èeGôÑdG
 ¢UÉî°TCG 5 ºgOóY RhÉéàj ’ å«ëH ø«æëàªªdG

 äÉWGôà°T’ÉH  ΩGõ`̀à`̀d’G  ™e  ÖbGôªdG  º¡«a  øªH
.º«ª©àdG ÉgOóM »àdG

 á«YÉªàL’G á«ªæàdGh πª©dG IQGRh Ωƒ≤à°Sh
 äÉ°ù°SDƒªdG  ™«ªL  ≈∏Y  …Qhó```̀dG  ¢û«àØàdÉH
 äÉWGôà°T’ÉH ΩGõàd’G øe ócCÉà∏d ∂dPh ,á«ÑjQóàdG
 ,ÖjQóàdG  ±ÉæÄà°SG  á«∏ªY  §HGƒ°Vh  á«ë°üdG
 ºà«°S á«ÑjQóJ á°ù°SDƒe …CG ΩGõàdG ΩóY ∫ÉM »ah
 ,IQô≤ªdG á«fƒfÉ≤dG äGAGôLE’G PÉîJGh É¡àØdÉîe

.™«ªédG áeÓ°Sh áë°U ≈∏Y á¶aÉëª∏d ∂dPh
 ¿Gó«ªM ô`̀jRƒ`̀dG  ó``̀cCG  ,¥É`̀«`̀°`̀ù`̀dG  Gò`̀g »`̀ ah
 Ée  QÉ`̀WEG  »a  »JCÉj  ÖjQóàdG  á«∏ªY  ±ÉæÄà°SG  ¿CG
 ´É£b AÉ«MEG IOÉYEG øe áeÉ©dG áë∏°üªdG ¬«°†à≤J
 ø«ãMÉÑdG  ÖjQóJ  ∫Éée  »a  ¬à«ªgC’  ÖjQóàdG
 ´É£≤dG  äBÉ°ûæe  »a  º¡LÉeOE’  kGó«¡ªJ  ,πªY  øY
 äGQó≤dG ôjƒ£J »a ¬àªgÉ°ùe øY kÓ°†a ,¢UÉîdG
 á«æWƒdG  QOGƒμ∏d  á«æ¡ªdG  äGQÉ`̀¡`̀ª`̀dGh  á«JGòdG
 äÉYÉ£≤dG  »a  á°UÉNh  ,kÉ«Ø«Xh  º¡H  AÉ≤JQ’Gh
 ¿Gô«£dG πãe ôªà°ùªdG  ÖjQóàdG  ÖLƒà°ùJ »àdG

 äÉ`̀«`̀æ`̀≤`̀à`̀dGh á`̀∏`̀«`̀≤`̀ã`̀dG äÉ``̀©``̀aGô``̀dGh á`̀°`̀Só`̀æ`̀¡`̀dGh
.Égô«Zh á«YÉæ°üdGh á«FÉHô¡μdG

 áeOÉ≤dG  á∏MôªdG  ¿CG  ≈`̀ dEG  ¿Gó«ªM  QÉ`̀°`̀TCGh
 ,á°UÉîdG  ÖjQóàdG  äÉ°ù°SDƒªd  q móëJ  á∏Môe  »g
 ∫É q©ØdG  ≥jƒ°ùàdG  »`̀a  É`̀¡`̀JGQó`̀b  RGô```̀HEG  É¡«∏Yh
 á«ªæàd  IôμàÑªdG  ∫ƒ`̀∏`̀ë`̀dG  OÉ``̀é``̀jEGh  Ö`̀jQó`̀à`̀∏`̀d
 »a ÉgQhO ájQGôªà°SG  ¿Éª°†d  ájô°ûÑdG  OQGƒªdG
 áeƒμëdG  ¿CG  ≈dEG  kÉàa’  ,ájô°ûÑdG  á«ªæàdG  á∏éY
 …òdG  ,»æ¡ªdG  ÖjQóà∏d  kÉ°UÉN  kÉeÉªàgG  »dƒJ
 »a ø«æWGƒªdG êÉeOEGh OGóYE’ á©°SGh kÉbÉaBG íàØj
 ,πª©dG  ¥ƒ°S  »a  áØ∏àîªdG  á«LÉàfE’G  äÉYÉ£≤dG
 á«YÉªàL’G  á«ªæàdGh  πª©dG  IQGRh  âeÉb  ∂dòd
 äGAÉ≤∏dG øe á∏°ù∏°S ó≤©H á«°VÉªdG IôàØdG ∫ÓN
 äÉ°ù°SDƒe  ÜÉ`̀ë`̀°`̀UCG  »∏ãªe  ™`̀e  á`̀jQhÉ`̀°`̀û`̀à`̀dG
 åëÑd  ´É£≤dG  »a  ø««æ©ªdGh  á°UÉîdG  ÖjQóàdG
 §`̀HGƒ`̀°`̀†`̀dG  ≥``̀ah  Ö`̀jQó`̀à`̀ dG  á«∏ªY  ±É`̀æ`̀Ä`̀à`̀°`̀SG
 ájõgÉL  ióe  åëHh  ,ájRGôàM’G  äGAGô`̀LE’Gh
 á«∏ªY  ±ÉæÄà°S’  äÉ°ù°SDƒªdG  ∂∏J  OGó©à°SGh

.Ióéà°ùªdG ±hô¶dG ≥ah ÖjQóàdG
 πª©dG  IQGRh  â`̀eÉ`̀b  ,QÉ`````̀WE’G  Gò``̀g  »``̀ ah
 áYƒªée OÉªàYGh ójóëàH á«YÉªàL’G á«ªæàdGh
 ÖjQóàdÉH  á°UÉîdG  äÉWGôà°T’Gh  ΩÉμMC’G  øe
 ,AÉcô°ûdG  ™`̀e  ≥«°ùæàdÉH  ∂``̀dPh  ,»`̀°`̀VGô`̀à`̀a’G
 IOƒL  áÄ«gh  (ø«μªJ)  πª©dG  ¥hóæ°U  á°UÉNh
 ÖjQóàdG  á°SÓ°S  øª°†j ÉªH  ,ÖjQóàdGh  º«∏©àdG
 á«ª°SôdG  äÉ¡édG  ΩÉ«b  á«fÉμeEG  ™e  ,»°VGôàa’G
 É¡JGAGôLEG áaÉc á©HÉàeh á«∏ª©dG ó°UQh áÑbGôªH
 ájQGôªà°SG  ¿Éª°†d  ∂dPh  ,É¡àeÓ°S  øe  ócCÉàdGh
 ÖjQóàdG äÉ°ù°SDƒe Qô°†J ΩóYh ÖjQóàdG ´É£b
 »a  ¬≤«≤ëJ  º`̀J  É`̀eh  É¡JÉÑ°ùàμe  ≈∏Y  AÉ`̀≤`̀HE’Gh
 õjõ©Jh  ,kÉ«æ¡e  »æWƒdG  ô°üæ©dG  á«ªæJ  ∫Éée
 á«ªæJh  ÖjQóà∏d  »ª«∏bEG  õcôªc  áμ∏ªªdG  ™bƒe

.ájô°ûÑdG OQGƒªdG

 øH ¬`̀∏`̀ dGó`̀Ñ`̀Y ï`̀«`̀°`̀û`̀dG ó````̀cCG
 áμ∏ªe  ô«Ø°S  áØ«∏N  ∫BG  ó`̀°`̀TGQ
 IóëàªdG äÉj’ƒdG iód øjôëÑdG
 â∏eÉ©J  øjôëÑdG  ¿CG  á«μjôeC’G
 á«dhDƒ°ùªH  ÉfhQƒc  áëFÉL  ™e
 áë°üdG ¿CG  ≥∏£æe øe á«aÉØ°Th
 áeÓ°Sh  ø`̀eCÉ`̀H  §ÑJôJ  á`̀eÉ`̀©`̀dG
 ,ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  á`̀aÉ`̀c
 Iójó°ùdG  äÉ¡«LƒàdÉH  G kó«°ûe
 ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†ëd
 πgÉY áØ«∏N ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM
 êÓ©H  πØμàdÉH  ,ióØªdG  OÓÑdG
 øe á`̀ª`̀FÉ`̀≤`̀ dG ä’É```ë```dG ™`̀«`̀ª`̀L
 πª©dGh  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG
 OóY  IOÉ`̀jR  ≈∏Y  ¬JGP  âbƒdG  »a
 óëdG  »a  º¡°ùj  ÉªH  äÉ°UƒëØdG
 äÉ«YGóJh ¢Shô«ØdG QÉ°ûàfG øe
 â`̀ë`̀Ñ`̀ °`̀UCG ≈``̀à``̀M ,á``̀ë``̀FÉ``̀é``̀ dG
 øe  »fÉãdG  õcôªdG  »a  øjôëÑdG
 πμd  ¢üëa  áÑ°ùf  ≈`̀∏`̀YCG  å«M

.¢üî°T 1000
 Iô°TÉÑe á∏HÉ≤e »a ∂dP AÉL
 QÉμàH’G á°ûbÉæªd É¡°ü«°üîJ ºJ
 ∫ÓN ádhDƒ°ùe áªcƒM πLCG  øe
 É``gGô``LCG ,19-ó``̀«``̀aƒ``̀c á`̀ë`̀FÉ`̀L
 ¥Gƒ``̀°``̀SC’G ™`̀ bƒ`̀e ™``̀e ô`̀«`̀Ø`̀°`̀ù`̀dG
 zô`̀jƒ`̀μ`̀°`̀S º``̀jÉ``̀J{ »``̀a á`̀ «`̀ dÉ`̀ª`̀ dG
 »a »îjQÉàdG  …QÉéàdG  ≈æÑªdÉH
 É°†jCG  ó¡°ûj  …ò``̀ dGh  É«ØdOÓ«a
 á`̀«`̀dhO äÉ`̀«`̀ dÉ`̀©`̀ ah äGô``̀ª``̀JDƒ``̀e

.ôμØdG IOÉb QÉÑc ∞«°†à°ùjh
 ∫Ó``̀N ô``«``Ø``°``ù``dG QÉ````̀ °````̀ TCGh
 â∏àMG øjôëÑdG ¿CG ≈dEG á∏HÉ≤ªdG
 á≤£æªdG  »a  ±É©J  áÑ°ùf  ≈∏YCG
 áÑ°ùf  â¨∏H  Éª«a  %93  áÑ°ùæH
 º`̀J  å``̀«``̀M  %0^36  äÉ``̀ «``̀ aƒ``̀ dG
 πeÉ©à∏d  ôμÑe  â`̀bƒ`̀H  ∑ô`̀ë`̀à`̀dG

 Égƒæe  ,É```fhQƒ```c  á`̀ë`̀FÉ`̀L  ™``̀e
 ádÉM  ∫hCG  ±É°ûàcG  πÑb  ¬fCG  ≈dEG
 Gòg IQƒ£N áμ∏ªªdG äô©°ûà°SG
 ójó©dG PÉîJG ∫ÓN øe ¢Shô«ØdG
 á``̀jRGô``̀à``̀M’G äGAGô````````LE’G ø``̀e
 Iô°TÉÑe  äÉ¡«LƒàH  á«bÉÑà°S’G
 »`̀μ`̀∏`̀ª`̀dG ƒ`̀ª`̀°`̀ù`̀dG Ö`̀MÉ`̀ °`̀U ø``̀e
 áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G
 ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »`̀dh
 ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG
 ≥jôØdG  π«μ°ûJ  É¡ªgCGh  AGQRƒdG
 ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀d …ó`̀°`̀ü`̀à`̀∏`̀d »`̀æ`̀Wƒ`̀ dG
 ™HÉàjh  ±ô°ûj  …ò``̀dG  É`̀fhQƒ`̀c
 É kë°Vƒe ,¢Shô«ØdG  ™e  πeÉ©àdG
 iô`̀NC’G  á«ë°üdG  äÉeóîdG  ¿CG
 äGAGô`````̀LE’G Ö`̀Ñ`̀°`̀ù`̀H ô`̀KCÉ`̀à`̀J º``̀d

.ÉfhQƒc ™e πeÉ©à∏d á«ë°üdG
 ádCÉ°ùe  ≈dEG  ô«Ø°ùdG  ¥ô£Jh
 áëFÉL ™e πeÉ©àdG  »a QÉμàH’G
 ≥«Ñ£J  ≈``̀ dEG  G kô`̀«`̀°`̀û`̀e  ,É``̀fhQƒ``̀c
 π`̀ jƒ`̀ë`̀ Jh z»``````̀YGh ™``ª``à``é``e{
 Ió`̀Mh  ≈``dEG  äGQÉ«°ù∏d  ∞`̀bGƒ`̀e
 øcÉ°ùe  á`̀eÉ`̀ bEGh  Iõ`̀cô`̀e  ájÉæY
 »àdG  á«ÑæLC’G  ádÉª©∏d  áàbDƒe
 á¶àμe  ø`̀cÉ`̀ °`̀ù`̀e  »``̀ a  ¢`̀û`̀«`̀©`̀J
 ≈`̀ dEG  π≤æ∏d  äÓ`̀aÉ`̀M  π`̀jƒ`̀ë`̀Jh

.á∏≤æàe ¢üëa äGóMh
 Iô«ãc É°Uôa ∑Éæg ¿EG  ∫Ébh
 πª©∏d áeƒμë∏d É°Uôah QÉμàHÓd
 ∫ƒ∏M OÉéjE’ ¢UÉîdG ´É£≤dG ™e
 ájÉæ©dG  á«Ø«c  ≈`̀dEG  ô¶æf  å«M
 ≈∏Y  Éeób  ô«°ùdGh  ¢UÉî°TC’ÉH
 ¬fCG ÉØ«°†e ,…OÉ°üàb’G ó«©°üdG
 ¿EÉa  ,á«ªdÉ©dG  ôjQÉ≤àdG  Ö°ùëH
 øjôëÑ∏d  …OÉ°üàb’G  ™°VƒdG
 ∫ÉM »a ¿ƒμ«°S á≤£æªdG ∫hOh
 ¬fCG ±É°VCGh .ΩOÉ≤dG ΩÉ©dG π°†aCG

 øjôëÑdG  ≥≤ëJ ¿CG  ™bƒàªdG  øe

 »∏ëªdG  è`̀JÉ`̀æ`̀dG  »`̀a  Gƒ`̀ª`̀f  %3

 ºJ  å`̀«`̀M  »≤«≤ëdG  »`̀ dÉ`̀ª`̀LE’G

 »`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG ¥É```̀Ø```̀f’G ¢`̀ü`̀«`̀∏`̀≤`̀J

 á`̀dhó`̀L  IOÉ````̀YEGh  %30  áÑ°ùæH

 RhÉéJ  Ωó©d  ™jQÉ°ûªdG  ¢†©H

.ΩÉ©dG Gò¡d ∞jQÉ°üªdG á«fGõ«e

 âfÉc  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  ¿EG  ∫É```̀bh

 ™`̀jƒ`̀æ`̀J á`̀ «`̀ª`̀gCÉ`̀ H á`````̀jGQO ≈`̀ ∏`̀ Y

 »dÉªdG  ´É£≤dGh  πNódG  QOÉ°üe

 »∏ëªdG  èJÉædG  »a  º¡°ùj  ¬fƒc

 %16^7  á`̀Ñ`̀°`̀ù`̀æ`̀H  »```̀dÉ```̀ª```̀LE’G

 ´É`̀£`̀bh  ™«æ°üàdG  ´É`̀£`̀b  ¬«∏j

 ≈dEG G kô«°ûe ,á«eƒμëdG äÉeóîdG

 …OÉ°üàb’G  á«ªæàdG  ¢ù∏ée  ¿CG

 á`̀cô`̀°`̀T  134  Üò```̀L  »``̀a  í`̀é`̀f

.2019 ΩÉY ≈àM á«ÑæLCG

 ∫Ó`̀N  ô«Ø°ùdG  ∫hÉ`̀æ`̀J  É`̀ª`̀c

 §ØædG  äÉ`̀aÉ`̀°`̀û`̀à`̀cG  ,á`̀∏`̀HÉ`̀≤`̀ª`̀dG

 ,Iô`̀«`̀NC’G  IôàØdG  ∫Ó`̀N  RÉ`̀¨`̀dGh

 äÉaÉ°ûàc’G √òg ¢û©æà°S ∞«ch

 É°Vô©à°ùe  ,»∏ëªdG  OÉ°üàb’G

 É«LƒdƒæμàdG  ´hô`̀°`̀û`̀e  ∂`̀ dò`̀c

 ¬≤∏WCG  …ò`̀dG  QÉμàH’Gh  á«dÉªdG

.…õcôªdG øjôëÑdG ±ô°üe
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.AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S |

 ó¡©dG  »```̀dhh  AGQRƒ`````̀dG  ¢`̀ ù`̀ «`̀ FQh  ∂`̀∏`̀ª`̀dG
IQƒ`̀aÉ`̀¨`̀æ`̀°`̀ù`̀d »`̀ æ`̀ Wƒ`̀ dG Ωƒ`̀ «`̀ dÉ`̀ H ¿ƒ`̀Ä`̀æ`̀¡`̀j

 á«bôH ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M å©H
 iôcP áÑ°SÉæªH ∂dPh ,IQƒaÉ¨æ°S ájQƒ¡ªL á°ù«FQ Üƒ≤©j áª«∏M Ió«°ùdG áeÉîa ≈dEG áÄæ¡J
 áë°üdG  QƒaƒªH  É¡d  ¬JÉ«æªJh  ¬«fÉ¡J  Ö«WCG  øY  É¡«a  ¬àdÓL  ÜôYCG  ,ÉgOÓÑd  »æWƒdG  Ωƒ«dG

.QÉgOR’Gh Ωó≤àdG øe ójõªdÉH ≥jó°üdG IQƒaÉ¨æ°S ájQƒ¡ªL Ö©°ûdh IOÉ©°ùdGh
 á«bôH AGQRƒdG ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG  ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U å©Hh
 iôcP áÑ°SÉæªH ∂dPh IQƒaÉ¨æ°S ájQƒ¡ªL á°ù«FQ Üƒ≤©j áª«∏M Ió«°ùdG áeÉîa ≈dEG  áÄæ¡J

.ÉgOÓÑd »æWƒdG Ωƒ«dG
 ,IOÉ©°ùdGh  áë°üdG  QƒaƒªH  É¡àeÉîØd  ¬JÉ«æªJ  ¢üdÉN  øY  á«bôÑdG  »a  √ƒª°S  ÜôYCGh

 .AÉªædGh Ωó≤àdG øe ójõªdG ≥jó°üdG IQƒaÉ¨æ°S ájQƒ¡ªL Ö©°ûdh
 ø«°ùg »d ó«°ùdG ≈dEG á∏KÉªe áÄæ¡J á«bôH AGQRƒdG ¢ù«FQ »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U å©H Éªc

.IQƒaÉ¨æ°S AGQRh ¢ù«FQ ≠fƒd
 óFÉ≤dG  ÖFÉf ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG  óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U å©Hh
 Üƒ≤©j áª«∏M Ió«°ùdG áeÉîa ≈dEG áÄæ¡J á«bôH AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G
 øY É¡«a  √ƒª°S ÜôYCG  ,ÉgOÓÑd  »æWƒdG  Ωƒ«dG  iôcP áÑ°SÉæªH IQƒaÉ¨æ°S ájQƒ¡ªL á°ù«FQ
 ≥jó°üdG  IQƒaÉ¨æ°S  ájQƒ¡ªL  Ö©°ûdh  ,IOÉ©°ùdGh  áë°üdG  QƒaƒªH  É¡d  ¬JÉ«æªJ  ¢üdÉN

.QÉgOR’Gh AÉªædG øe ójõªdG
 ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »dh  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  å©H  Éªc

 .IQƒaÉ¨æ°S AGQRh ¢ù«FQ ≠fƒd ø«°ùg »d ó«°ùdG ≈dEG á∏KÉªe áÄæ¡J á«bôH AGQRƒdG ¢ù∏ée

 »a ¬dhGóJ ™«°TCG Ée ájôØ©édG ±ÉbhC’G IQGOEG âØf
 ´ÉªàLG ó≤Y ¿CÉ°ûH »YÉªàL’G π°UGƒàdG πFÉ°Sh ¢†©H
 AGQƒ°TÉY  º°Sƒe  ¢Uƒ°üîH  äGQƒ°üàH  êhô`̀î`̀dGh

.πÑ≤ªdG
 í«ë°U ô«Z ¬dhGóJ ºàj Ée ¿CG  IQGOE’G âë°VhCGh
 ±É`̀bhC’G  IQGOEG  ø«H  ´ÉªàLG  …CG  ó≤Y  ºàj  ºdh  ÉbÓWEG
 øe  πμ°T  …CÉH  ºJBÉªdGh  á«ª°SôdG  äÉ¡édGh  ájôØ©édG

.∫Éμ°TC’G

 …ƒæ°ùdG  AÉ≤∏dG  º«¶æJ  Oó°üH  É¡ qfCG  IQGOE’G  äócCGh
 πÑ≤ªdG  ¢ù«ªîdG  Ωƒ`̀j  ìÉÑ°U  äÉ«æ«°ùëdGh  ºJBÉª∏d
 »FôªdG  ∫É°üJ’G  á«æ≤J  ôÑY  ¢ù£°ùZCG  13  ≥aGƒªdG
 »a  ácQÉ°ûª∏d  ºJBÉªdG  AÉ`̀°`̀SDhQ  ≈`̀dEG  IƒYódG  ¬Lƒà°Sh

.AÉ≤∏dG
 ´ƒLôdGh ábódG …ôëJ ≈dEG ™«ªédG IQGOE’G âYOh
 ¬`̀dhGó`̀J  º`̀à`̀j  É`̀e  ™«ªL  »`̀a  á«ª°SôdG  QOÉ`̀°`̀ü`̀ª`̀dG  ≈``̀ dEG

.IQGOE’G ¢Uƒ°üîH

 ¿hDƒ°T  ôjRh  ójDƒªdG  ≥«aƒJ  øH  øªjCG  ∑QÉ°ûj
 èFÉàf  ¥Ó``̀WEG  äÉ«dÉ©a  »`̀a  á`̀°`̀VÉ`̀jô`̀dGh  ÜÉÑ°ûdG
 ¿Gƒæ©H É`̀¡`̀Yƒ`̀f  ø`̀e  ≈````dhC’G  á`̀∏`̀eÉ`̀°`̀û`̀dG  á`̀ °`̀SGQó`̀ dG
 äÉjƒdhCG ôªJDƒe{ øª°V z»Hô©dG ÜÉÑ°ûdG äÉjƒdhCG{
 ÜÉÑ°ûdG  õcôe{  É`̀gGô`̀LCG  »àdGh  z»Hô©dG  ÜÉÑ°ûdG
 ∫BG  ójGR øH Qƒ°üæe ï«°ûdG ƒª°S á°SÉFôH z»Hô©dG
 ¿hDƒ°T  ôjRh  AGQRƒdG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ÖFÉf ,¿É«¡f

 .á°SÉFôdG
 11  AÉ`̀KÓ`̀ã`̀dG  ó≤©j  …ò``dG  ôªJDƒªdG  ó¡°û«°Sh
 ,»ªbôdG  π°UGƒàdG  á«æ≤J  ôÑY  2020  ¢ù£°ùZCG
 ∫hó`̀dG  á©eÉL  ΩÉ`̀Y  ø`̀«`̀eCG  §«¨dG  ƒ`̀HCG  ó`̀ª`̀MCG  áª∏c
 ±É°ùY  ÉæjO  IQƒàcódG  ≈`̀ dEG  äÓ`̀NGó`̀eh  ,á«Hô©dG
 ,äGQÉeE’G  ádhO »a IóëàªdG  ºeCÓd º«≤ªdG  ≥°ùæªdG
 óYÉ°ùªdG ΩÉ©dG ø«eC’G ádGõZ ƒHCG AÉØ«g IQƒàcódGh
 »≤∏«°S  É`̀ª`̀c  ,á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG  ∫hó```̀ dG  á`̀©`̀eÉ`̀é`̀d  ø``̀«``̀eC’G
 ó«ªM  øe  ó°TGQ  ï«°ûdG  ƒª°S  á«MÉààa’G  áª∏μdG
 ,»Hô©dG  ÜÉÑ°ûdG  õ`̀cô`̀e  ¢ù«FQ  Ö`̀FÉ`̀f  »ª«©ædG
 øe »Hô©dG ÜÉÑ°ûdG AGQRh äÓNGóe ≈dEG áaÉ°VE’ÉH
 ,äGQÉeE’Gh  ,¿OQC’Gh  ,Üô¨ªdGh  ,ô°üe  ,øjôëÑdG
 áÄ«¡dG ΩÉY ôjóe äÉª∏c ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,É«fÉàjQƒeh
 á°ù°SDƒªdG  ΩÉY  ôjóeh  âjƒμdG  »a  ÜÉÑ°û∏d  áeÉ©dG

.äGQÉeE’ »a ÜÉÑ°û∏d ájOÉëJ’G
 É`̀°`̀UÉ`̀N G kQGƒ`````̀M ô`̀ª`̀ JDƒ`̀ª`̀ dG ∞`̀«`̀°`̀†`̀à`̀°`̀ù`̀j É`̀ª`̀c
 øWƒdG  AÉ```LQCG  ∞∏àîe  ø`̀e  áHÉ°Th  ÜÉ`̀°`̀T  100```̀d
 á°ûbÉæªd  ø«dhDƒ°ùªdG  øe  áÑîf  ácQÉ°ûªH  »Hô©dG
 ¿ÓYEG  ôªJDƒªdG  ó¡°û«°S  Éª«a  ,á°SGQódG  äÉLôîe
 á°UÉN  á«∏YÉØJ  IQOÉÑe  øY  »Hô©dG  ÜÉÑ°ûdG  õcôe

.»Hô©dG ÜÉÑ°ûdG äÉjƒdhCÉH
 ÜÉÑ°ûdG  äÉjƒdhCG  »ªbôdG  ôªJDƒªdG  ¢Vô©«°S
 á°SGQódG  èFÉàf  ø∏©j  Éªc  ,É¡≤«≤ëJ  ¥ÉaBGh  »Hô©dG
 ÉjÉ°†≤dG  Rô``HCG  ´Ó£à°S’  É`̀gGô`̀LCG  »àdG  á∏eÉ°ûdG
 á«æÑªdG  ≥FÉ≤ëdG  ≥ah  »Hô©dG  ÜÉÑ°ûdG  º¡J  »àdG
 äÉ°SÉ«°ùdG ™°Vh »a ºgÉ°ùJ »àdGh ,çÉëHC’G ≈∏Y

.»Hô©dG ÜÉÑ°ûdG ø«μªàd èeGôH ºjó≤Jh
 »Hô©dG  ´Ó£à°SG  äÉ`̀jƒ`̀dhCG  á`̀°`̀SGQO  â∏ª°Th
 21  øe  áHÉ°Th  ÜÉ°T  7000  ≈`̀ dhC’G  É¡à∏Môe  »a
 34h  15  ø«H  ájôª©dG  äÉÄØdG  øª°V  á«HôY  á`̀dhO
 É≤ah »Hô©dG ÜÉÑ°ûdG äÉjƒdhCG ¢VôY ºà«°Sh .áæ°S
 ÜÉÑ°ûdG  äÉjƒdhCG  ≈∏Y  ±ô©à∏d  á«°ù«FQ  äÉYÉ£≤d
 øª°V  ájƒ«M  äÉ`̀jƒ`̀dhCG  Ió`̀Y  ´Ó£à°S’G  »£¨jh
 ,¿É``̀eC’Gh  ,á«ë°üdG  ájÉYôdGh  ,º«∏©àdG  äÉYÉ£b
 ,áÄ«ÑdGh ,äGòdG ôjƒ£Jh ,πª©dG ¢Uôah ,πNódGh
 ,¬«aôàdGh ,á«©ªàéªdG ô«jÉ©ªdGh ,á«àëàdG ≈æÑdGh

.»LƒdƒæμàdG Ωó≤àdGh
 ¿EG{  á°VÉjôdGh  ÜÉÑ°ûdG  ¿hDƒ`̀°`̀T  ô`̀jRh  ∫É`̀bh
 ¢ù°SDƒ«°S  »Hô©dG  ÜÉÑ°ûdG  äÉ`̀jƒ`̀dhCG  ´Ó£à°SG
 π`̀LCG  ø`̀e  ÜÉÑ°ûdG  äGQó`̀≤`̀H  á≤ãdGh  áeÉg  á∏Môªd
 AÉæH  ƒëf  ¥Ó£fÓd  ¢Uôa  ≈dEG  äÉjóëàdG  πjƒëJ
 OÉæà°S’ÉH ,á«ªæàdG óYGƒ≤d É≤ah á«Hô©dG äÉ©ªàéªdG
 ΩÉbQC’Gh á«©bGƒdGh á«≤«≤ëdG äÉ°SGQódG èFÉàf ≈∏Y
 äÉjƒdhCG ójóëàd É©Lôe πμ°ûJ »àdG äÉ«FÉ°üME’Gh
 πª©dG ºéM IOÉjR »a áªgÉ°ùªdGh »Hô©dG ÜÉÑ°ûdG
 GQhO  GhòNCÉ«d  ÜÉÑ°ûdG  äÉ«fÉμeEG  ôjƒ£Jh  »Hô©dG

 .zπÑ≤à°ùªdG áYÉæ°U »a ôÑcCG
 √ôjó≤J  øY  ójDƒªdG  ≥«aƒJ  øH  øªjCG  Üô`̀YCGh
 »Hô©dG  ÜÉÑ°ûdG  õcôe  ¬dòH  …ò`̀ dG  ô«ÑμdG  ó¡é∏d
 πμ°ûà°S  »àdG  áeÉ¡dG  á°SGQódG  √òg  OGóYEG  πLCG  øe
 »HÉÑ°ûdG  ´É£≤dG  øY  ø«dhDƒ°ùª∏d  á«°SÉ°SCG  IóYÉb
 á«Hô©dG  á«HÉÑ°ûdG  èeGôÑdG  AÉæÑd  É©Lôe  πμ°ûà°Sh

.ácôà°ûªdG
 Iô`̀jRh  ,»`̀YhQõ`̀ª`̀dG  π«¡°S  âæH  Éª°T  â`̀dÉ`̀bh
 õ`̀cô`̀e ¢`̀ù`̀«`̀FQ Ö`̀FÉ`̀ f ÜÉ`̀Ñ`̀°`̀û`̀dG ¿hDƒ`̀ °`̀ û`̀ d á``̀dhó``̀dG
 áªFÉ≤dG  äÉeƒ∏©ªdGh  äÉfÉ«ÑdG{  :»Hô©dG  ÜÉÑ°ûdG
 äÉ``jƒ``dhCG  ´Ó`̀£`̀à`̀°`̀SG  »`̀a  á«ª∏Y  äÉ«é¡æe  ≈`̀∏`̀Y
 ¬ëFGô°Th ájôª©dG ¬JÉÄa ∞∏àîªH »Hô©dG ÜÉÑ°ûdG
 ô°üæYh  »é«JGôà°SG  ¿hõ`̀î`̀e  »`̀g  á«©ªàéªdG
 IQƒ°U  »£©J  É¡fC’  ,πÑ≤à°ùªdG  AÉæH  »a  …ƒ«M

.z¬JÉ©∏£Jh ÜÉÑ°ûdG äÉLÉ«àMG øY á∏eÉ°T

 …ƒ`̀æ`̀°`̀ù`̀dG AÉ`̀≤`̀ ∏`̀ dG :á`̀jô`̀Ø`̀©`̀é`̀dG ±É`````̀ bhC’G
¢`̀ù`̀ «`̀ª`̀î`̀ dG äÉ``̀«``̀æ``̀«``̀°``̀ù``̀ë``̀dGh º``̀JBÉ``̀ª``̀ ∏``̀ d

»Hô©dG ÜÉÑ°ûdG äÉjƒdhCG ôªJDƒe »a ∑QÉ°ûJ øjôëÑdG

.á°VÉjôdGh ÜÉÑ°ûdG ôjRh |

.πª©dG ôjRh |

áªFÉ≤dG ä’ÉëdG πc êÓ©H πØμà∏d ióØªdG ∂∏ªdG ádÓL äÉ¡«LƒàH Gó«°ûe

á«aÉØ°Th á«dhDƒ°ùªH ÉfhQƒc áëFÉL ™e â∏eÉ©J øjôëÑdG :ø£æ``°TGh »a øjôëÑdG ô«Ø°S

 ¿É«M øH ôHÉL á°SQóe øe Ö«ÑM ¬∏dGóÑY »∏Y º∏©ªdG π°üM
 º∏©e{  IOÉ¡°T  ≈∏Y ,»dGƒàdG  ≈∏Y »fÉãdG  ΩÉ©∏d  ,ø«æÑ∏d  á«FGóàH’G
 √õ«ªàd ,á«ªdÉ©dG âaƒ°ShôμjÉe ácô°T øe zô«ÑîdG âaƒ°ShôμjÉe
 ¿ô≤dG  äGQÉ¡e  ÜÉ°ùcEGh  ÜÉ°ùàcGh  ,º«∏©àdG  »a  á«æ≤àdG  èeO  »a

.ø«ª∏©ªdGh áÑ∏£∏d øjô°û©dGh …OÉëdG
 º∏©ª∏d  áÄæ¡àdG  á`̀dÉ`̀°`̀SQ  »`̀a  âaƒ°ShôμjÉe  ácô°T  â`̀dÉ`̀bh
-2020  IôàØ∏d  Gô«ÑN  Éª∏©e  ºcQÉ«àNÉH  Éæ«fÉ¡J  :»æjôëÑdG

 Gõ«ªJ  ø«ª∏©ªdG  ôãcCG  øe  áYƒªée  ≈`̀dEG  º°†æJ  ±ƒ°Sh  ,2021
 ¿CG  ó≤à©f  øëfh  ,ó¨dG  ºdÉY  ≥∏N  øe  Ωƒ«dG  ÜÓW  ¿ƒæ qμªj  øªe
 ,ÜÓ£∏d 21`dG ¿ô≤dG äGQÉ¡e AÉæH É¡æμªj ’ ÉgóMh É«LƒdƒæμàdG
 ™ªéf ÖÑ°ùdG Gò¡dh ,ø«HôªdG ±ƒØ°U »a øªμJ ô««¨àdG Iƒb øμdh

.É¡à«ªæJh ºμJGRÉéfEÉH ±GôàYÓd ,kÉ©e ºμ∏ãe ô««¨àdG »©fÉ°U
 »ª∏©e ™ªàée »a Gô«ÑN ∑QÉ«àNG ºJ ó≤d :ácô°ûdG âaÉ°VCGh
 ìhQ  ∂`̀jó`̀dh  ,∂∏ª©d  ¢ùªëàe  ∂``̀fC’  (MIE)âaƒ°ShôμjÉe
 ¿hôμØj  øjòdG  ÜÓ£dG  ΩÉ¡dE’  GógÉL  ≈©°ùJh  ,á«≤«≤M  á«fhÉ©J
 Qó≤f  øëfh ,º«∏©àdG  »a  É«LƒdƒæμàdG  èeO  »a  ¥hóæ°üdG  êQÉN
 ,º«∏©àdG  »a  õ«ªàdG  â≤≤M  ó≤a  ,∂jód  IQOÉÑªdG  ìhQh  ∂°SÉªM
 øëfh  .»YÉªàL’G  π°UGƒàdG  πFÉ°Shh  É«LƒdƒæμàdG  ΩGóîà°SÉH

 .∂Ø¨°Th ∂JGQób øe IOÉØà°S’G øe øjôNB’G ø«μªàd ≈©°ùf

 ≈`̀∏`̀Y π`̀ °`̀ ü`̀ ë`̀ j »``æ``jô``ë``H
 ô`̀«`̀Ñ`̀î`̀dG º`̀ ∏`̀ ©`̀ ª`̀ dG IOÉ``̀¡``̀°``̀T
zâ``̀ aƒ``̀ °``̀ Shô``̀μ``̀ jÉ``̀ e{ ø```̀ e

ôÑªàÑ°S 3 á°UÉîdG ÖjQóàdG äÉ``°ù°SDƒªH ÖjQóàdG á£°ûfCG ±ÉæÄà°SÉH ìÉ``ª°ùdG

ΩOÉ≤dG ΩÉ©dG π°†aCG ∫ÉM »a ¿ƒμ«°S á≤£æªdG ∫hOh áμ∏ªª∏d …OÉ°üàb’G ™°VƒdG

 »μ∏ªdG  ƒ`̀ª`̀°`̀ù`̀dG  Ö`̀MÉ`̀°`̀U  Üô```̀YCG
 áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  ø`̀H  áØ«∏N  ô`̀«`̀eC’G
 Ö©°û∏d  ¬`̀jRÉ`̀©`̀J  ø`̀Y  AGQRƒ```̀ dG  ¢ù«FQ
 CÉaôe  QÉéØfG  AGô`̀L  ≥«≤°ûdG  »fÉæÑ∏dG
 øjôëÑdG øeÉ°†J √ƒª°S GócDƒe ,ähô«H

.≥«≤°ûdG ¿ÉæÑd ÖfÉL ≈dEG É¡aƒbhh
 »ª°SôdG  √ƒ`̀ª`̀°`̀S  ÜÉ`̀°`̀ù`̀M  ô`̀°`̀û`̀fh
 :»`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G π`̀ °`̀UGƒ`̀à`̀dG ™`̀bƒ`̀e ≈`̀∏`̀Y
 ™`̀HÉ`̀à`̀fh ¿É`̀æ`̀Ñ`̀d »``̀a AÉ``̀≤``̀°``̀TC’G …õ``©``f
 ¬∏dG  ∫CÉ°ùfh  ,º«dC’G  çOÉëdG  äGQƒ£J
 ≈MôédG ≈∏Y πLÉ©dG AÉØ°ûdÉH øªj ¿CG
 øjôëÑdG  øeÉ°†J  ócDƒfh  ,ø«HÉ°üªdGh
 ,≥«≤°ûdG  ¿ÉæÑd  ÖfÉL  ≈`̀ dEG  É¡aƒbhh
 »fÉæÑ∏dG  Ö©°ûdG  IQó`̀b  »a  á≤K  Éæ∏ch
 øe  ¿É`̀æ`̀Ñ`̀∏`̀H  ¢`̀Vƒ`̀¡`̀æ`̀dG  ≈`̀∏`̀Y  ≥«≤°ûdG
 Ωó≤à∏d  GóaGQ  √Éfó¡Y  Éªc  ¿ƒμ«d  ójóL

.AÉªædGh

 øeÉ°†J  ó``̀cDƒ``̀j  AGQRƒ`````̀ dG  ¢`̀ù`̀«`̀ FQ
≥`̀«`̀≤`̀°`̀û`̀dG ¿É`̀ æ`̀ Ñ`̀ d ™``̀ e ø`̀ jô`̀ ë`̀ Ñ`̀ dG
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:ÜÉjO ó«dh Öàc
 ¢ù«FôdG  á`̀æ`̀jO  ø`̀H  ∑QÉ`̀Ñ`̀e  óªëe  Qƒ`̀à`̀có`̀dG  ó``̀ cCG
 ¢ù∏éªdG  ¥ÓWG  ¿G  áÄ«Ñ∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éª∏d  …ò«ØæàdG
 É¡æe  ±ó`̀¡`̀dG  äÉ©jô°ûàdG  ø`̀e  Ió`̀jó`̀L  áeõM  G kô`̀NDƒ`̀e
 ¿hRhC’G  á≤ÑW  »aÉ©J  ≈∏Y  IóYÉ°ùªdGh  áÄ«ÑdG  ájÉªM
 ï«°ûdG ƒª°S ™«bƒJ ¿G ≈dEG G kô«°ûe ,…ƒédG ±Ó¨dG »a
 ádÓéd  »°üî°ûdG  πãªªdG  ,áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¬∏dGóÑY
 QGô≤dG  ,áÄ«Ñ∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  ¢ù«FQ  ,ióØªdG  ∂∏ªdG
 ójôÑàdG  §`̀FÉ`̀°`̀Sh  IQGOEG  ¿CÉ`̀°`̀û`̀H  2020  áæ°ùd  1  º`̀bQ
 ó©j  …ò``̀dGh  ,∞««μàdG  äGó``̀Mhh  ójôÑàdG  äGó``̀Mhh
 áæ°ùd  (54)  º`̀bQ  ¿ƒfÉ≤d  ájò«ØæàdG  áëFÓdG  áHÉãªH
 ¿CÉ°ûH  óMƒªdG  (ΩÉ¶ædG)  ¿ƒfÉb  ≈∏Y  á≤aGƒªdÉH  2014
 ¢ù∏ée  ∫hó``̀d  ¿hRhC’G  á≤Ñ£d  IóØæà°ùªdG  OGƒ`̀ª`̀ dG
 ΩGõàdG ¥É«°S »a »JCÉj ,á«Hô©dG è«∏îdG ∫hód ¿hÉ©àdG
 ájÉªëd Éæ««a á«bÉØJG  äÉÑ∏£àe √ÉéJG øjôëÑdG  áμ∏ªe
 OGƒªdG  ¿CÉ°ûH  ∫Éjôàfƒe  ∫ƒcƒJôHh  ,¿hRhC’G  á≤ÑW
 IõØb  QGô≤dG  Gòg  GôÑà©e  ,¿hRhC’G  á≤Ñ£d  IóØæà°ùªdG
 ,…ò«ØæàdGh »HÉbôdG »eƒμëdG πª©dG ∫Éée »a á«Yƒf
 §FÉ°Sƒd  áª«∏°ùdG  IQGOEÓ``̀ d  »HôY  »é«∏N  êPƒ`̀ª`̀fh

.∞««μàdGh ójôÑàdG Iõ¡LCGh
 QÉÑNCG{`d  äÉëjô°üJ  »a  áæjO  øH  QƒàcO  QÉ`̀°`̀TCGh
 á«é«∏N  ∫hO  ∫hCG  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¿G  ≈`̀ dEG  zè«∏îdG
 ,¿hRhC’G  á≤ÑW  ájÉªëd  Éæ««a  á«bÉØJG  ≈∏Y  ¥OÉ°üJ
 á≤Ñ£d IóØæà°ùªdG OGƒªdG ¿CÉ°ûH ∫Éjôàfƒe ∫ƒcƒJhôHh
 áKÓK  ø`̀e  ô`̀ã`̀cCG  ∫Ó``̀Nh  ,1990  ΩÉ`̀©`̀dG  »`̀a  ¿hRhC’G
 πeÉμdG  ΩGõàd’G  øjôëÑdG  âYÉ£à°SG  á∏°UGƒàe  Oƒ≤Y
 ¢ü∏îàdG  ∫ÓN  øe  ,∫Éjôàfƒe  ∫ƒcƒJhôH  äÉÑ∏£àªH
 CFC  áæjƒHôcQhQƒ∏ahQƒ∏μdG  OGƒ`̀ª`̀dG  ø`̀e  ΩÉ`̀à`̀dG

.2010 ΩÉ©dG òæe ∂dPh É¡H πª©J »àdG Iõ¡LC’Gh
 ™`̀e  É``̀«``̀dÉ``̀M  π``̀ª``̀©``̀J  ø``̀jô``̀ë``̀Ñ``̀dG  ¿CG  ±É`````°`````VCGh
 OGƒªdG  ø`̀e  »éjQóàdG  ¢ü∏îà∏d  ,»`̀dhó`̀dG  ™ªàéªdG
 »`̀gh  HCFC  á«fƒ«Hôc  hQƒ`̀∏`̀ahQƒ`̀∏`̀chQó`̀«`̀¡`̀dG
 IóØæà°ùe  É°†jCG  É¡æμdh   (CFCs)  øY  πFGóH  áHÉãªH
 ΩÉ©dG ájÉ¡æH É¡æe ¢ü∏îàdG Öéj å«M ,¿hRhC’G á≤Ñ£d
 Qó°U 2020 áæ°ùd 1 ºbQ QGô≤dG ¿G ≈dEG Gô«°ûe ,2030
 ∞««μàdG  äÉ«LƒdƒæμJ  ¬«a  ô«¨àJ  GóL  º¡e  âbh  »a
 ∫ƒ`̀cƒ`̀Jhô`̀Ñ`̀d  Ió`̀jó`̀é`̀dG  äÉÑ∏£àªdG  ÖÑ°ùH  ,É`̀«`̀ª`̀dÉ`̀Y
  ójôÑàdG §FÉ°Sƒd »éjQóàdG ¢†ØîdG É¡æeh ,∫Éjôàfƒe
 ,¿hRhC’G  á≤Ñ£d  IóØæà°ùe  ôÑà©J  ’  »àdGh(HFCs)
 Gòdh  ,…QGôëdG  ¢SÉÑàM’G  IôgÉX  »a  ºgÉ°ùJ  É¡æμdh
 áHÉbôdG  ∫hGó``̀L  »`̀a  É¡©°Vh  »`̀dhó`̀dG  ™ªàéªdG  Qô`̀b
 ¿ƒμ«°S  ôeC’G  Gòg  ¿G  ≈dEG  Éàa’  ,»éjQóàdG  ¢†ØîdGh
 å«M ,QÉëdG  ñÉæªdG  äGP  ∫hódG  ≈∏Y  »Ñ∏°S  OhOôe  ¬d
 ¢†©Ñd á©LÉf á«LƒdƒæμJ πFGóH Ωƒ«dG ≈àM óLƒJ ’

.á£°SƒàªdG É°Uƒ°üNh ∞««μàdG äGóMh ΩÉéMCG

ójôÑàdG §FÉ°Sh ôjhóJ IOÉYEG
 ≈`̀∏`̀YC’G  ¢ù∏éª∏d  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  í``°``VhCGh

 áÄ«H  »a  ô«μØà∏d  ¢ù∏éªdG  ™`̀aO  ô`̀eC’G  Gò`̀g  ¿G  áÄ«Ñ∏d
 áeóîà°ùªdG  ójôÑàdG  §FÉ°Sh  ßØM  »a  óYÉ°ùJ  IójóL
 É¡YÉLôà°SG  ∫Ó`̀N  øe  º«∏°S  πμ°ûH  É`̀¡`̀JQGOEGh  ,É«dÉM
 hCG  ÉgôjhóJ  IOÉ`̀YEG  ºK  øeh  ,áfÉ«°üdG  äÉ«∏ªY  AÉæKCG

.iôNCG Iôe É¡eGóîà°S’ Gó«¡ªJ É¡MÓ°üà°SG
 á£N ¢ù∏éªdG ™°Vh ôeC’G Gòg ≥«≤ëàd ¬fG ôcPh
 É¡JÉfhõîe ≈∏Y ®ÉØëdG øe áμ∏ªªdG øμªJ á«é«JGôà°SG
 ø«YÉ£≤dG ™e ácGô°ûdGh ¿hÉ©àdÉH ójôÑàdG §FÉ°Sh øe
 ¿Gh  ,»fóªdG  ™ªàéªdG  äÉ°ù°SDƒeh  ,¢UÉîdGh  ΩÉ©dG
 »àdG  á°UÓîdG  πãªj  ,2020  áæ°ùd  (1)  º`̀bQ  QGô`̀≤`̀dG
 ¢ù∏éªdG  É¡©°Vh  »àdG  á«é«JGôà°S’G  ìhQ  ¢ùμ©J
 äÉjóëàdG  á`̀¡`̀LGƒ`̀e  »`̀a  øjôëÑdG  áμ∏ªe  IóYÉ°ùªd
 ¿EG  å«M ,ójôÑàdG  äÉ«LƒdƒæμàH á≤∏©àªdG á«∏Ñ≤à°ùªdG
 ’  á≤£æªdGh  øjôëÑdG  »a  ójôÑàdGh  ∞««μàdG  äGóMh
 ™«ªL  »`̀a  áë∏e  IQhô`̀°`̀V  »`̀g  É`̀e  Qó≤H  á«gÉaQ  ó©J
 ¢ù∏éªdG  ø`̀e  Ö∏£J  …ò``̀ dG  ô```̀eC’G  ,IÉ`̀«`̀ë`̀dG  Ö`̀fGƒ`̀L
 åëÑ∏d  á«°VÉªdG  äGƒæ°ùdG  ∫Ó`̀N  Iô«Ñc  Oƒ¡L  ∫ò`̀H
 á¡LGƒe  ≈∏Y  áμ∏ªªdG  óYÉ°ùJ  »àdG  πÑ°ùdG  π°†aCG  øY
 É¡«∏Y  Ö∏¨à∏d  á«é«JGôà°SG  ¢ù°SCG  ™°Vhh  äÉjóëàdG

.øμªe Qô°V πbCÉH
 »a  ¢üî∏àj  …QGRƒ``̀dG  QGô`̀≤`̀dG  ¿G  áæjO  øH  ø«Hh
 ¢ü«NôJh  π«é°ùJ  »``gh  á«°ù«FQ  Ö`̀fGƒ`̀L  á`̀©`̀HQCG
 ,∞««μàdGh  ójôÑàdG  äGó`̀Mh  ∂dòch  ójôÑàdG  §FÉ°Sh
 ,…ƒédG  ±Ó`̀¨`̀dG  »`̀a  ójôÑàdG  §FÉ°Sh  ¥Ó``̀WEG  ™æeh
 ø««æØdG  ÖjQóJh  ,ójôÑàdG  §FÉ°Sh  äÉjhÉM  IQGOEGh
 ¢ùμ©J á©HQC’G ±GógC’G √òg ¿G ÉØ«°†e ,º¡°ü«NôJh
 áÄ«Ñ∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  øμªàd  ,…QGRƒ`̀dG  QGô≤dG  ìhQ
 ójôÑàdG  äGóMh  ´GƒfCG  ™«ªL  π«é°ùJh  ¢ü«NôJ  øe
 ,É¡«a  áeóîà°ùªdG  ójôÑàdG  §FÉ°Sh  ∂dòch  ∞««μàdGh
 π«é°ùàd IójóL á«dBG çGóëà°SG ≈dEG …ODƒ«°S ôeC’G Gòg
 ΩÉ`̀é`̀MC’G  äGP  ójôÑàdGh  ∞««μàdG  äGó``̀Mh  áÑbGôeh
 »YÉæ°üdG  »`̀YÉ`̀£`̀≤`̀dG  »`̀a  Ωóîà°ùJ  »`̀à`̀dGh  Iô`̀«`̀Ñ`̀μ`̀dG
 øW 15 øY ójõJ äÉ©°S »gh ,Ö∏ZC’G  »a …QÉéàdGh
 äÓé°S  ßØMh  AÉ°ûfEÉH  äBÉ°ûæªdG  ΩGõ``̀dEG  ™e  ,ójôÑJ
 á«∏«¨°ûàdGh  á°UÉîdG  äÉfÉ«ÑdG  É¡H  ø«Ñe  Ió`̀Mh  πμd

.áfÉ«°üdG äÉ«∏ªYh

∞««μJ IóMh Éfƒ«∏e
 »fƒ«∏e  øe  ôãcCG  øjôëÑdG  »a  ∂∏ªf{  ÓFÉb  ™HÉJh
 ,(R22)  ≈ª°ùj  ójôÑJ  §«°SƒH  πª©J  ∞««μJ  Ió`̀Mh
 áeóîà°ùªdG  ójôÑàdG  §FÉ°Sh  π°†aCG  ø`̀e  ó©j  ƒ`̀gh
 …ODƒJ  áÄWÉîdG  äÉ°SQÉªªdGh  ,∞««μàdG  äGó`̀Mh  »a
 »a  RÉ¨dG  Gòg  ¥ÓWEG  ≈dEG  áfÉ«°üdG  hCG  π«¨°ûàdG  AÉæKCG
 ƒgh  ,¬eGóîà°SG  IOÉ``̀YEGh  ¬YÉLôà°SG  øe  ’ó`̀H  ƒédG
 âbƒdG  ¢ùØf  »ah  ,áÄ«Ñ∏d  áª«°ùL  GQGô°VCG  ÖÑ°ùj  Ée
 ôaƒJ áeGóà°SG øe º«≤ªdG hCG »æjôëÑdG øWGƒªdG Ωôëj
 ¢†ØîdG  äGAGô```̀LEG  ™`̀e  πÑ≤à°ùªdG  »`̀a  §«°SƒdG  Gò`̀g
 ∫ƒcƒJhôH  äÉÑ∏£àªH  ÉeGõàdG  áμ∏ªªdG  É¡H  Ωƒ≤J  »àdG

.∫Éjôàfƒe

 äGóMƒd  π«é°ùàdGh  áHÉbôdG  äÉ«∏ªY  ¿CG  í°VhCGh
 øμªà°S  Iô«ÑμdG  ΩÉ`̀é`̀MC’G  äGP  ójôÑàdGh  ∞««μàdG
 äÉ«∏ª©d  ø«ØdÉîªdG  ≈∏Y  √ó`̀j  ™`̀°`̀Vh  ø`̀e  ¢ù∏éªdG
 ∫ÓN  ø`̀e  ,¬YÉLôà°SG  ¿hO  ƒédG  »`̀a  RÉ`̀¨`̀dG  ¥Ó``̀WEG
 »a  áÑbGôªdGh  áfÉ«°üdG  äÉ«∏ª©d  ôªà°ùe  πé°S  ™°Vh
 √ò¡d  ájQhO  ôjQÉ≤Jh  ±ƒ°ûc  ºjó≤J  ∂dòch  ,™bƒe  πc
 ôãcCG ô«aƒJ øe áμ∏ªªdG øμª«°S ôeC’G Gògh ,äÉ«∏ª©dG
 ôeC’G ,ÉgOGô«à°SG ∫óH äGRÉ¨dG øe Éjƒæ°S øW 400 øe
 ∞««μàdG Iõ¡LCG ΩGóîà°SG QGôªà°SG »a ºgÉ°ù«°S …òdG
 ΩóY ÖÑ°ùH IójóL äGóMƒH É¡dGóÑà°SG  ¿hO ,áMÉàªdG
 …OÉ°üàbG OhOôe ¬d ¿ƒμ«°S Éeh ,ójôÑàdG §FÉ°Sh ôaƒJ
 ≈∏Y ∂dòch ,á¡L øe ô°TÉÑe πμ°ûH øWGƒªdG ≈∏Y º¡e

.iôNCG á¡L øe øWGƒªdGh ôLÉàdG

ójôÑJ RÉZ áfGƒ£°SCG ∞dCG 100
 OQƒà°ùJ øjôëÑdG áμ∏ªe ¿CG  ≈dEG  áæjO øH QÉ°TCGh
 ójôÑàdG  §FÉ°Sƒd  áfGƒ£°SCG  ∞`̀ dCG  (100)  øe  ôãcCG
 ô«Z  äÉfGƒ£°SC’G  √ògh  ,zójôÑàdG  RÉZ  äÉfGƒ£°SCG{
 á«ªc Qó¡d ’hCG …ODƒj …òdG ôeC’G ,áÄÑ©àdG IOÉYE’ á∏HÉb
 øμªJ  ΩóY  ÖÑ°ùH  (RÉ¨dG)  ójôÑàdG  §«°Sh  øe  Iô«Ñc
 ájhÉëdG øe á«ªμdG πeÉc êGôîà°SG øe áfÉ«°üdG »æa
 ó©H  äÉfGƒ£°SC’G  √òg  ôÑà©J  É«fÉKh  ,á«æa  ÜÉÑ°SC’
 á≤jô£H  É¡æe  ¢ü∏îàdG  Öéj  äÉØ∏îe  É¡eGóîà°SG

.áæ«©e
 äÉ`̀jhÉ`̀M  OGô`̀«`̀à`̀°`̀SG  ô`̀¶`̀M  ¢ù∏éªdG  ¿G  ô```cPh
 ô«Z  ,(R22)   (RÉ¨dG  äÉfGƒ£°SEG)  ójôÑàdG  §FÉ°Sh
 áfÉ«°üdG  ´É£b  IóYÉ°ùªd  ,ΩGóîà°S’G  IOÉYE’  á∏HÉ≤dG
 ∂dòch ,ójôÑàdG  §FÉ°Sh äÉfhõîe ≈∏Y ®ÉØëdG  øe

 IOÉ`̀YEGh  ´ÉLôà°S’G  Ωƒ¡Øe  ¢ù«°SCÉJ  ≈∏Y  ¬JóYÉ°ùe
 ójôÑJ  äÉjhÉM  ô«aƒJ  ∫ÓN  øe  áÄÑ©àdGh  ôjhóàdG
 QGôb  ¿Éjô°S  Aó`̀H  øY  ÉØ°TÉc  ,áÄÑ©àdG  IOÉ`̀YE’  á∏HÉb
 ºà«°S  ø«M  »`̀a  .2021  ôjÉæj  1  ø`̀e  á`̀jGó`̀H  ô¶ëdG
 ójôÑàdG  RÉZ  äÉfGƒ£°SCG  ´GƒfCG  ™«ªL OGô«à°SG  ô¶M
.2022 ôjÉæj 1 øe ájGóH øë°ûdG IOÉYE’ á∏HÉ≤dG ô«Z

 É¡æe IOó`̀©`̀à`̀e  ó`̀FGƒ`̀a  QGô`̀≤`̀ dG  Gò`̀¡`̀d  ¿CG  ±É`̀ °`̀VCGh
 Iô«Ñc äÉ«ªc OGô«à°S’ áLÉëdG ΩóY ÖÑ°ùH ájOÉ°üàbG
 IOÉYEG ó©H É«∏ëe ÉgôaƒJ ÖÑ°ùH ójôÑàdG §FÉ°Sh øe
 áfQÉ≤e  πbCG  á«bƒ°ùdG  ÉgQÉ©°SCG  ¿C’  ∂dòch  ,ÉgôjhóJ
 ™ØædÉH Oƒ©«°S Éªe ,√OGô«à°SG óæY É¡æe ójóédG ô©°ùH
 ≈∏Yh,»∏ëªdG  ¥ƒ°ùdG  øe  É¡FGô°T  óæY  ôLÉàdG  ≈∏Y
 AGô°ûd  á«dÉY  ≠dÉÑe  ™aód  ô£°†j  ød  …ò`̀dG  øWGƒªdG
 ´ÉØJQG ÖÑ°ùH ,É k«dÉM π°UÉM ƒg Éªc ójôÑàdG §«°Sh
 ¬æe  ¢ü∏îàdG  áé«àf  É«ªdÉY  ójôÑàdG  §«°Sh  ô©°S
 ≥≤ëj  Éªc  ,á©æ°üªdG  ∫hó``̀dG  »`̀a  »éjQóJ  πμ°ûH
 »a  äGRÉ¨dG  ¥ÓWEG  ΩóY  ÖÑ°ùH  á«Ä«H  óFGƒa  ô¶ëdG
 ô«KCÉJh ,¿hRhC’G á≤ÑW OÉØæà°SG ≈dEG …ODƒj Éªe ƒédG

.áeÉ©dG áë°üdG ≈∏Y ∂dP

∞««μàdGh ójôÑàdG »a ø«∏eÉ©dG ÖjQóJ
 áÄ«Ñ∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éª∏d  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  ócCGh
 ójôÑàdG »YÉ£b »a ø«∏eÉ©dG ø««æØdG ÖjQóJ Iôμa ¿G
 »àdG  á«é«JGôà°S’G  á£îdG  øe AõL »g ,∞««μàdGh
 »gh ,2016 ΩÉ©dG »a áÄ«Ñ∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG É¡≤∏WCG
 Ö«côJ ∫Éée »a ø«∏eÉ©dG ø««æØdG ΩGõdEG ±ó¡H »JCÉJ
 ≈∏Y  ∞««μàdGh  ójôÑàdG  Iõ`̀¡`̀LCG  áfÉ«°Uh  π«¨°ûJh
 Ióªà©ªdG äÉ°SQÉªªdG π°†aCG ≥ah äÉ«∏ª©dG √òg AGOCG
 ,ƒédG »a äGRÉ¨dG ¥ÓWEG áÑ°ùf π«∏≤J ±ó¡H ,É«ªdÉY

.á«é«JGôà°S’G äÉfhõîªdG ≈∏Y ®ÉØëdGh
 ,â`̀bƒ`̀ dG ™``̀e äQƒ``̀£``̀J Iô`̀μ`̀ Ø`̀ dG √ò```g ¿G ∫É```̀ bh
 ∞bhh  ¢†«ØîJ  ¿CÉ°ûH  á«ªdÉ©dG  äÉ¡LƒàdG  ÖÑ°ùH
 ∂dP  ô«KCÉJh  ,á∏jóÑdG  ójôÑàdG  §FÉ°Sh  ´Gƒ`̀fCG  ¢†©H
 ¿EG  å`̀«`̀M  ,πÑ≤à°ùªdG  »`̀a  ∞««μàdG  áYÉæ°U  ≈`̀∏`̀Y
 ,áeOÉ≤dG  á°ùªîdG  ΩGƒ```̀YC’G  ∫Ó`̀N  äÉ«LƒdƒæμàdG
 IôÑîdG  ´ƒ`̀°`̀Vƒ`̀e  ø`̀e  ô`̀ã`̀cCG  π`̀eÉ`̀©`̀dG  ø`̀e  Ö∏£àà°S
 ,áfÉ«°üdGh Ö«côàdGh π«¨°ûàdG äÉ«∏ªY »a IOÉà©ªdG
 øe  É«∏c  É¡aÓàNGh  ójôÑàdG  §FÉ°Sh  á©«ÑW  ÖÑ°ùH
 ¥ƒ°ùdG  »a  ôaGƒàªdG  øY  á«FÉjõ«ah  á«FÉ«ª«c  á«MÉf
 Ωó≤àe πμ°ûH  ≈©°ùj ¢ù∏éªdG  π©L Ée Gòg ,»ªdÉ©dG
 ,Égò«ØæJh  äÉ°SQÉªªdG  π°†aCG  ≈∏Y  ±ô©à∏d  ≥Ñ°ùeh
 ,º«∏©àdGh  á«HôàdG  IQGRh  ™e  ¢ù∏éªdG  ¿hÉ©J  å«M
 Ée  âëJ  áØãμe  πªY  ¢TQh  »a  ø«°Sóæ¡ªdG  ÖjQóàd
 ø«HQóªdG  øe  π«L  ≥∏îd  (ø«HQóªdG  ÖjQóJ)  ≈ª°ùj
 »a  ø««æØdG  Ö`̀jQó`̀à`̀d  ΩÉ`̀eõ`̀ dG  ò``̀NCG  ≈`̀∏`̀Y  ø`̀jQOÉ`̀≤`̀ dG

.áμ∏ªªdG
 ¿hÉ©àdÉH  äAÉ`̀L  áHôéàdG  ∂∏J  ¿G  ≈`̀ dEG  QÉ`̀°`̀TCGh
 »a á`̀ «`̀ dhó`̀ dG ó`̀gÉ`̀©`̀ª`̀dG º```̀gCG ó```̀MCG ™``e ≥`̀«`̀°`̀ù`̀æ`̀à`̀dGh
 F gas)  á`̀«`̀HQhC’G  IOÉ¡°ûdG  á∏¶e  âëJ  ,É```̀HhQhCG

 »``̀HQhC’G  OÉ`̀ë`̀J’G  »`̀a  á≤Ñ£ªdG  (regulation
 »dhO  ÖjQóJ  IOÉ¡°T  âëæe å«M ,2006 ΩÉ©dG  òæe
 ø««æØdG  ÖjQóJ  AóÑd  º¡∏gDƒj  Éªe  ,ø«HQóªdG  ™«ªéd
 ,áHôéàdG  õjõ©àd  ¬`̀fG  ÉØ«°†e  ,»∏ëªdG  ¥ƒ°ùdG  »a
 ∫hCG  2019  ΩÉ©dG  »a  áÄ«Ñ∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  ≥∏WCG
 (200) øe ôãcCG  êôîJ å«M ,ø««æØdG  ÖjQóJ ¢TQh
 É«©°S  ,¢UÉîdG  ´É≤dG  øe  ácô°T  (44)  øe  ÜQóàe
 ,IójóédG  äÉ©jô°ûàdG  ò«ØæJ  AóH  πÑb  ¢ù∏éªdG  øe
 ∞««μàdGh ójôÑàdG »YÉ£b »a á∏eÉ©dG äÉcô°ûdG ΩÉ¡dEG

.ÖjQóàdG á«ªgCÉH

ájƒæ°ùdG á«Ä«ÑdG á°üNôdG
 ,2020 áæ°ùd 1 ºbQ …QGRƒdG QGô≤dG ¿G ≈dEG âØdh
 ójôÑàdG  »YÉ£b  »a  á∏eÉ©dG  äÉcô°ûdG  ™«ªL  Ωõ∏j
 ≈∏Yh  ,ájƒæ°ùdG  á«Ä«ÑdG  á°üNôdG  òNCÉH  ∞««μàdGh
 √òg  ≈∏Y  É¡jód  ¿ƒ«æØdGh  ¿ƒ°Sóæ¡ªdG  π°üëj  ¿CG
 ó©H  ,á«æØdG  º¡JQÉ¡e  ¢ùμ©J  »àdG  á«Ä«ÑdG  á°üNôdG
 πÑb  ø`̀e  Ióªà©ªdG  ógÉ©ªdG  ø`̀e  ÖjQóàdG  AÉØ«à°SG
 ó¡©ªdG  »dÉëdG  âbƒdG  »a  ¬`̀fCG  É kë°Vƒe  ,¢ù∏éªdG
 ï«°ûdG  ó¡©ªH  zõ«ªàdG{  õcôe  ƒg  ó«MƒdG  óªà©ªdG
 ø«∏eÉ©∏d  á«Ä«ÑdG  á°üNôdGh  ,É«Lƒdƒæμà∏d  áØ«∏N
 ÖjQóJ  ºàjh  ,ójóéà∏d  á∏HÉb  äGƒæ°S  ¢ùªN  É¡Jóe

.zø«μªJ{ øe ºYóH ÉfÉée ø««æjôëÑdG

»æjôëÑdG ÜÉÑ°û∏d IójóL ¢Uôa ≥∏N
 …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  áæjO  ø`̀H  óªëe  .O  ºààNGh
 »a  ôîØf{  ÓFÉb  ¬ëjô°üJ  áÄ«Ñ∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éª∏d
 …ODƒj ójóL πc »a ø«bÉÑ°S ¿ƒμf ¿CG øjôëÑdG áμ∏ªe
 á«Ä«ÑdG  äÉWGôà°T’Gh  äÉÑ∏£àªdG  ø«H  ¿RGƒ`̀J  ≈`̀dEG
 ,z»YÉªàL’Gh  …OÉ°üàb’G  ÖfÉédG  ™e  ∂dP  »bÓJh
 ¢ù«d GóL áª¡e á«æWh OÉ©HCG ¬d QGô≤dG Gòg ¿G GócDƒe
 áeƒμëdG  πªY  §£îd  OGóàeG  ƒ¡a  ,§≤a  áÄ«ÑdG  ≈∏Y
 »æjôëÑdG  ÜÉÑ°û∏d  Ió`̀jó`̀L  ¢`̀Uô`̀a  ≥∏îd  É¡«©°Sh
 πÑ≤à°ùe  É¡d  »àdG  ájƒ«ëdG  äÉYÉ£≤dG  »a  ¬æ«¡ªJh
 π°†aCG ≥ah ø««æjôëÑdG ÖjQóJ ¿G ≈dEG G kô«°ûe ,óYGh
 äGó``Mh  áfÉ«°Uh  Ö«côJ  ∫É`̀é`̀e  »`̀a  äÉ`̀°`̀SQÉ`̀ª`̀ª`̀dG
 á°SQÉªªd  á«Ä«H  á°üNQ  º¡ëæeh  ,∞««μàdGh  ójôÑàdG
 ´É£≤dG Gò``g QÉ```̀gORG ≈``̀dEG  …ODƒ`̀«`̀°`̀S ,∫É``̀ª``̀YC’G √ò``g
 á«JGƒe á°UôØdG ¿hóé«°S øjòdG »æjôëÑdG ÜÉÑ°ûdÉH
 ¢ù∏éªdG É¡≤∏WCG »àdG äÉ©jô°ûàdG ∫ÓN øe ¥Ó£fÓd
 ø«æWGƒªdG  ∞JÉμJ  IQhô°†H  ÉÑdÉ£e  ,áÄ«Ñ∏d  ≈∏YC’G
 πÑ≤à°ùªdG »a ìÉª°ùdG ΩóYh ,»Ä«ÑdG º¡«Yh ∫ÓN øe
 hCG  º¡Jƒ«H  »a  º¡dÉªYCG  á°SQÉªe  øe  áfÉ«°üdG  »«æØd
 Ée ,á«Ä«ÑdG á°üNô∏d kÓeÉM »æØdG øμj ºd Ée º¡JÉcô°T

.¬H Ωƒ≤«°S …òdG πª©dG áeÓ°S øª°†j

:zè«∏îdG QÉÑNCG{`d áÄ«Ñ∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éª∏d …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG

 2021 ™∏£e áÄÑ©àdG IOÉYE’ á∏HÉ≤dG ójôÑàdG RÉ``Z äÉfGƒ£°SCG ≈∏Y §≤a OÉªàY’G
Éjƒæ°S  äGRÉ```¨```dG  ø``̀e  ø``̀W  400  ø``̀e  ô``̀ã``̀cCG  ô`̀ aƒ`̀ J  ∞`̀«`̀«`̀μ`̀à`̀dG  äGó````̀Mh  á`̀Ñ`̀bGô`̀ª`̀d  Ió``̀jó``̀L  á``̀«``̀dBG

á``ªî°V  ≠``dÉÑe  ô``aƒJh  ø``««æjôëÑ∏d  Iô``«Ñc  π``ªY  ¢``Uôa  í``àØJ  zá``Ä«Ñ∏d  ≈``∏YC’G{  á``«é«JGôà°SG
»`̀fÉ`̀é`̀e ø`̀ «`̀ «`̀ æ`̀ jô`̀ ë`̀ Ñ`̀ dG Ö```̀jQó```̀Jh ..äÉ``̀Ø``̀«``̀μ``̀ª``̀dG ´É``̀£``̀b »```a ø`̀ «`̀ ∏`̀ eÉ`̀ ©`̀ dG ™`̀«`̀ª`̀é`̀d ¢``ü``«``NGô``J QGó````°````UEG

.áæjO øH ∑QÉÑe óªëe .O |

 ió`̀d á`̀jô`̀°`̀ü`̀ª`̀dG IQÉ`̀Ø`̀°`̀ù`̀dG â`̀ª`̀ JCG  
 äÉHÉîàf’ É¡JGOGó©à°SG  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 …ôéJ  »àdG  …ô°üªdG  ñƒ«°ûdG  ¢ù∏ée
 ¢ù£°ùZCG 12 ≈àM ôªà°ùJh óMC’G Ωƒ«dG
 äÓjó©àdG  ≈∏Y  á≤aGƒªdG  ó©H  …QÉédG
 πª©dG  IOÉ```̀YEG  äô``̀ bCG  »`̀à`̀dG  ájQƒà°SódG
.á«©jô°ûàdG á£∏°ùdG »a ø«àaô¨dG ΩÉ¶æH

 Iôª∏d  äÉ`̀HÉ`̀î`̀à`̀f’G  √ò``̀g  …ô``é``Jh
 ájô°üªdG  äÉHÉîàf’G  ïjQÉJ  »a  ≈dhC’G
 ≥«°ùæà∏d  É`̀≤`̀ ah  É`̀ jó`̀ jô`̀ Hh  É`̀«`̀fhô`̀à`̀μ`̀ dEG
 ájô°üªdG á«LQÉîdG IQGRh ø«H ∑ôà°ûªdG
.ájô°üªdG äÉHÉîàfÓd á«æWƒdG áÄ«¡dGh

 ¿É`̀Ñ`̀©`̀°`̀T ô`̀ °`̀SÉ`̀ j ô`̀«`̀Ø`̀°`̀ù`̀dG ìô``̀°``̀Uh
 ió`̀d  á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG  ô°üe  á`̀jQƒ`̀¡`̀ª`̀L  ô«Ø°S
 ¿CÉH  zè«∏îdG  QÉÑNCG{`d  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 ájô°üªdG  äÉHÉîàfÓd  á«æWƒdG  áÄ«¡dG
 äGQÉØ°ùdG  ™«ªL  AGQBG  ´Ó£à°SÉH  âeÉb
 »a  ájô°üªdG  á«°SÉeƒ∏HódG  äÉã©ÑdGh
 á«∏ª©dG  OÉ≤©fG  á«fÉμeEG  ¿CÉ°ûH  êQÉîdG
 ,ô°TÉÑªdG ´Gôàb’G ≥jôW øY á«HÉîàf’G
 √òg áHƒ©°U ≈∏Y AGQB’G ™«ªL â≤aGƒJh
 ájRGôàM’G  äGAGô```̀LE’G  π`̀X  »`̀a  á`̀«`̀dB’G
 á«ÑdÉZ  É¡≤Ñ£J  »àdG  á«FÉbƒdG  ô«HGóàdGh
 ÉfhQƒc ¢Shô«a á¡LGƒe »a ºdÉ©dG ∫hO

.z19-ó«aƒc{ óéà°ùªdG
 ¿CG  …ô`̀°`̀ü`̀ª`̀dG  ô`̀«`̀Ø`̀°`̀ù`̀dG  ±É```̀°```̀VCGh
 ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG »```a á`̀ jô`̀ °`̀ü`̀ª`̀ dG IQÉ``̀Ø``̀°``̀ù``̀dG
 äÉHÉîàfÓd  á«æWƒdG  áÄ«¡∏d  âë°VhCG
 äÉª«∏©àdGh äÉ¡«LƒàdÉH ΩGõàd’G á«ªgCG

 áëaÉμªd  »æWƒdG  ≥jôØdG  øe  IQOÉ°üdG
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  »`̀a  É`̀fhQƒ`̀c  ¢`̀Shô`̀«`̀a
 äÉ©ªéàdG  øY  OÉ©àH’ÉH  »°†≤J  »àdGh
 ,»YÉªàL’G  óYÉÑàdG  ≥«≤ëJ  IQhô°Vh
 ∫ÉÑ≤à°SG ºàj ¿CG Ö©°üdG øe ¿Éc ¬fEÉa Gòd
 ô≤e  »`̀a  ø«jô°üªdG  ø«ÑNÉædG  ø`̀e  …CG

.IQÉØ°ùdG
 ≈∏Y QGô`̀≤`̀à`̀°`̀S’G º`̀J :Ó`̀FÉ`̀b ™`̀HÉ`̀Jh
 ñƒ«°ûdG  ¢ù∏ée  äÉHÉîàfG  iôéJ  ¿CG
 á«fhôàμdEG  ácôà°ûe  á«dBG  ≥ah  …ô°üªdG
 π«é°ùàdG  ÜÉH  íàa  ºJ  å«M  ,ájójôHh
 »a  ø«ª«≤ªdG  ø«jô°üª∏d  »`̀fhô`̀à`̀μ`̀dE’G
 ø«ÑNÉædG  áªFÉb  »a  π«é°ùà∏d  êQÉîdG

 ƒ«dƒj  25  ø`̀e  Iô`̀à`̀Ø`̀dG  »`̀a  É`̀«`̀fhô`̀à`̀μ`̀dEG
 πc  º∏°ùJ  óbh  ,»°VÉªdG  ƒ«dƒj  31  ≈dEG
 É«fhôàμdEG  ¬ª°SG  πé°S  …ô°üe  øWGƒe

.π«é°ùàdÉH É°UÉN ÉªbQ
 πc  ¿CG  ≈dEG  …ô°üªdG  ô«Ø°ùdG  QÉ°TCGh
 ∫ƒ°üëdG  ¬d  ìÉà«°S  ¬JÉfÉ«H  πé°S  øe
 ≈∏Y ø``e …CGô````̀ dG AGó````̀HEG äÉ`̀bÉ`̀£`̀H ≈`̀∏`̀Y
 ∫Ó`̀N äÉ`̀HÉ`̀î`̀à`̀ fÓ`̀ d á`̀ «`̀ æ`̀Wƒ`̀ dG ™``̀bƒ``̀e
 …OôØ∏d  ábÉ£H  º°†Jh  ´Gô`̀à`̀b’G  »eƒj
 áfÉîdG  ÖNÉædG  QÉàîj  ,ºFGƒ≤∏d  iôNCGh
 ¿hójh êQÉîdÉH ø«jô°üª∏d á°ü°üîªdG
 Ö`̀NÉ`̀æ`̀dG  ™`̀Ñ`̀£`̀j  ,É`̀¡`̀«`̀a  π«é°ùàdG  º``̀bQ
 ø«ë°TôªdG  QÉàîjh  ´Gôàb’G  »JÉbÉ£H
 ΩGóîà°SÉH  ºFGƒ≤dGh  …OôØdG  ø«eÉ¶æ∏d
 ábÉ£H  ≈∏Y  Ö£°ûdG  ºàj  ’h  ,±É`̀L  º∏b
 hCG  É¡«∏Y  äÉ`̀eÓ`̀Y  ™`̀°`̀Vh  hCG  ´Gô``à``b’G

.É¡ÑMÉ°U ø«ÑJ äÉeÓY
 ¿CG Ö`̀NÉ`̀f π``c ≈`̀∏`̀Y ¬```̀fCG í``̀°``̀VhCGh
 ±hô¶e  π`̀NGO  ´Gôàb’G  »àbÉ£H  ™°†j
 »eƒ≤dG  ºbôdG  IQƒ°U  ¬H  É≤aôe  ¢†«HCG
 QGô`̀bEG  ÖNÉædG  ™°†j  ,ôØ°ùdG  RGƒ`̀L  hCG
 øe  ™bƒeh  äÉfÉ«ÑdG  πeÉμH  âjƒ°üàdG
 ≈∏Y  ÖNÉædG  âÑãj  ,É«°üî°T  ÖNÉædG
 áæé∏dG  ¿Gƒ``̀æ``̀Yh  ¬`̀JÉ`̀fÉ`̀«`̀H  ±hô`̀¶`̀ª`̀ dG
 áæé∏dG ≈dEG ¥GQhC’G π°SôJh ,á«HÉîàf’G
 ójôÑdG  ≥jôW  øY  á«°SÉeƒ∏HódG  áã©ÑdÉH

.πé©à°ùªdG
 Iôàa  óe  ºJ  ¬fCG  øY  ô«Ø°ùdG  ∞°ûch
 ≈àM »`̀HÉ`̀î`̀à`̀f’G ±hô``¶``ª``dG  º`̀«`̀∏`̀°`̀ù`̀J

 ¿CG  ÉØ«°†e  ,…QÉédG  ¢ù£°ùZCG  12  Ωƒj
 ΩÓà°SG  ≈dƒàà°S  á«HÉîàfG  áæéd  π`̀c
 ïjQGƒJ ≈dƒàJh É¡«dEG IOQGƒdG äÉHÉ£îdG
 ó«YGƒªdG  ™`̀e  É¡bÉØJG  ió``̀eh  É`̀¡`̀dÉ`̀°`̀SQEG
 Éªc  äÉHÉîàf’G  áÄ«g  πÑb  øe  IOóëªdG
 IOóëªdG  äÉÑ∏£àªdG  πc  ôaGƒJ  ¢üëØJ
 ≥jOÉæ°üdG  ≈∏Y  É¡©jRƒJ  ºàj  ºK  ,É¡æe
 …OôØdG  »a  AGƒ°S  á¶aÉëe  πμd  Ió©ªdG

.ºFGƒ≤dG hCG
 áæéd  π``̀c  ø``̀«``̀eCG  ¿CG  ≈```̀ dEG  QÉ```°```TCGh
 π«é°ùàH  Ωƒ≤«°S  êQÉîdG  »a  á«HÉîàfG
 »fhôàμdE’G ΩÉ¶ædG »a âjƒ°üàdG á«∏ªY
 äÉHÉîàfÓd  á«æWƒdG  áÄ«¡dÉH  §ÑJôªdG
 Ωó`̀Yh  äGƒ`̀°`̀UC’G  êGhORG  Ωó`̀Y  ¿Éª°†d
 …CG  »`̀a  âjƒ°üàdÉH  ¢üî°û∏d  ìÉª°ùdG

.ôNBG ¿Éμe
 Ió`̀ª`̀ dG á`̀ jÉ`̀ ¡`̀ f »``̀ a ¬````̀ fCG í```̀ °```̀VhCGh
 áæé∏d  É°ù«FQ  ¬àØ°üH  ≈dƒà«°S  IOóëªdG
 OGó``̀YEGh  äGƒ`̀ °`̀UC’G  Rô`̀Ø`̀H  øjôëÑdG  »`̀a
 áÄ«¡dG  ≈``̀dEG  É`̀¡`̀dÉ`̀°`̀SQEGh  Rô`̀Ø`̀dG  ô°VÉëe
 á«LQÉîdG  IQGRhh äÉHÉîàfÓd  á«æWƒdG
 øe  IQOÉ¨e  á«°SÉeƒ∏HO  áÑ«≤M  ∫hCG  »a

.áμ∏ªªdG
 äÉ¡édG  ™e  ≥«°ùæàdG  ºJ  ¬`̀fCG  ó`̀ cCGh
 »a  ójôÑdÉH  øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a  á«æ©ªdG
 ø«jô°üªdG  ≈∏Y  ô«°ù«à∏d  ¿CÉ`̀°`̀û`̀dG  Gò`̀g
 á«∏ª©dG  »`̀a  á`̀cQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dG  »`̀a  ø`̀«`̀Ñ`̀ZGô`̀dG

.á«HÉîàf’G

 äó`̀ ©`̀ à`̀ °`̀ SG á``̀eÉ``̀æ``̀ª``̀dÉ``̀H á``̀jô``̀°``̀ü``̀ª``̀dG IQÉ``̀ Ø``̀ °``̀ ù``̀ dG
Ωƒ``«``dG …ô``°``ü``ª``dG ñƒ``«``°``û``dG ¢`̀ ù`̀ ∏`̀ é`̀ e äÉ``̀HÉ``̀î``̀à``̀f’
≈``dhC’G Iô``ª∏d ó``jôÑdG ≥``jôW ø``Y âjƒ``°üàdG :¿ÉÑ©``°T ô``°SÉj ô«Ø``°ùdG

.¿ÉÑ©°T ô°SÉj |

 ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  »a  ÜÉÑ°ûdG  áæéd  âª¶f
 IAGô`̀b{  ¿Gƒæ©H  ó©H  øY  á«∏YÉØJ  á«dÉ©a  ICGôª∏d
 ≈∏Y Aƒ°†dG §«∏°ùJ É¡dÓN øe iôL zÜÉàc »a
 IOÉjR  »a  á«æjôëÑdG  ICGôªdG  QhO)  ¿Gƒæ©H  ÜÉàc
 á«eÓYE’G  áæé∏dG  Iƒ°†©d  (»YÉªàL’G  »YƒdG
 ICGôªdG  Iô«°ùe  â°Vô©à°SG  PEG  …Qƒ°üæªdG  IQƒf
 IQƒ∏H  á«Ø«ch  »eÓYE’G  ∫ÉéªdG  »a  á«æjôëÑdG
 øe  á«æjôëÑdG  ICGô`̀ª`̀dG  ió`̀d  »YÉªàL’G  »YƒdG
 ÉjÉ°†b  ∫hÉæàJ  »àdG  á«fƒjõØ∏àdG  èeGôÑdG  ∫ÓN
 ôãcCG ácQÉ°ûªH ∂dPh ,É¡bƒ≤Mh á«æjôëÑdG ICGôªdG

.áHÉ°Th ÉHÉ°T 30 øe
 QhOh á`̀«`̀ª`̀gCG  ≈``̀ dEG  …Qƒ`̀°`̀ü`̀æ`̀ª`̀dG â`̀bô`̀£`̀Jh
 IQƒ°U  õjõ©J  »a  »YÉªàL’G  π°UGƒàdG  πFÉ°Sh
 »a  É¡àª°üH  â`̀cô`̀J  »`̀à`̀dG  á«æjôëÑdG  ICGô``̀ª``̀dG
 »Øë°üdG  ∫ÉéªdG  »a  Éª«°S  ’h  ,ä’É`̀é`̀e  Ió`̀Y
 äÉ°ü°üîJ  »a  ÉgQƒ°†M  âàÑKCGh  ,»eÓYE’Gh
 ôjQÉ≤àdGh  è`̀eGô`̀Ñ`̀dG  º`̀jó`̀≤`̀Jh  OGó`̀YEÉ`̀ c  á`̀«`̀eÓ`̀YEG
 ,á«fhôàμdE’Gh ájQÉÑN’Gh á«fƒjõØ∏àdGh á«YGPE’G
 ™æ°U ™bGƒe ≈dEG É¡dƒ°Uh »a º¡°SCG ∂dP ¿CG áæ«Ñe
 ¢ù∏éªdG  ∫ÉØàMG  ôcòdÉH  äô°†ëà°SGh  ,QGô≤dG
 QÉ©°T âëJ á«æjôëÑdG ICGôªdG Ωƒ«H ICGôª∏d ≈∏YC’G
 ∂dPh z2013 ΩÉY »a ΩÓYE’Gh á«æjôëÑdG ICGôªdG{

.ΩÓYE’G ∫Éée »a ICGôªdG äGRÉéfEÉH AÉØàMÓd
 ±ó¡H zÜÉàc »a IAGôb{ •É°ûf Iôμa Ωƒ≤Jh
 á«Ø«ch  á«ªgCÉH  ÜÉÑ°ûdG  ôjƒæJ  »a  QGôªà°S’G
 ¢ù°SCG  ≈`̀∏`̀Y  ø«°ùæédG  ø`̀«`̀H  ¿RGƒ``̀à``̀dG  ≥«≤ëJ
 ÉªH ICGôªdGh πLôdG ø«H ¢UôØdG  DƒaÉμJh ádGó©dG
 …ô°SC’G  øjó«©°üdG  ≈∏Y  ºgQGô≤à°SG  »a  º¡°ùj

.»æ¡ªdGh
 á°UÉN  áæéd  π«μ°ûJ  º`̀J  ¬`̀fCG  ôcòdÉH  ôjóL
 2003 ΩÉY »a ICGôª∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdÉH ÜÉÑ°ûdÉH
 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  áÑMÉ°U  äÉ¡«LƒJ  ≈∏Y  AÉ`̀æ`̀H
 πgÉY áæjôb áØ«∏N ∫BG º«gGôHEG âæH áμ«Ñ°S Iô«eC’G
 ;ICGôª∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  á°ù«FQ  ióØªdG  OÓÑdG
 OGóYE’G ºgOGóYEGh ø«°ùæédG øe ÜÉÑ°ûdÉH ájÉæ©∏d
 äÉ«é«JGôà°S’G  ™°Vh  »a  ΩÉ¡°SEÓd  í«ë°üdG
 á«æjôëÑdG  ICGô``̀ ª``̀ dG  Ωó`̀≤`̀ J  ∫É`̀é`̀e  »``̀a  á`̀eÉ`̀©`̀ dG
 ∂dPh  ,ÉgÉjÉ°†b  »æÑJh  É¡JÉ©∏£J  øY  ô«Ñ©àdGh
 áeRÓdG  äGQÉ¡ªdG  º¡HÉ°ùcEGh  º¡æ«μªJ  ∫ÓN  øe
 »àdG  á«æWƒdG  Oƒ¡édG  IófÉ°ùªd  º¡∏gDƒJ  »àdG
 ≈∏Y ºFÉ≤dG  »é«JGôà°S’G √ÉéJ’G Gòg »a πª©J
 ø«H  Oƒ¡édG  »a  πeÉμàdGh  QGhOC’G  »a  ¿RGƒàdG

.…ƒªæàdG AÉæÑdG »a πLôdGh ICGôªdG

 Iô`̀«`̀°`̀ù`̀e ¢`̀ Vô`̀ ©`̀ à`̀ °`̀ ù`̀ J ÜÉ``̀Ñ``̀°``̀û``̀dG á`̀ æ`̀ é`̀ d
ΩÓ```̀YE’G ∫É`̀ é`̀ e »``a á`̀«`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG ICGô``̀ ª``̀ dG
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 ¢ù«Fôd  »`̀ fÉ`̀ ã`̀ dG  Ö`̀ FÉ`̀ æ`̀ dG  ∫É```̀b
 ¿EG  ójGR  »∏Y  ÖFÉædG  ÜGƒædG  ¢ù∏ée
 ÉgQhO »a á«°VÉe øjôëÑdG ´ÉaO Iƒb
 ó©H ájôμ°ù©dG áeƒ¶æªdG ôjƒ£J »a
 ájôëÑdG  á``jQhó``dG  áæ«Ø°S  É¡ª∏°ùJ
 øe zIQÉHõdG øjôëÑdG áμ∏ªe áæ«Ø°S{
 áμ∏ªªdÉH ájôëÑdG çƒª°ùJQƒH IóYÉb
 G kQhO  πμ°ûJ  ±ƒ°S  »àdGh  IóëàªdG
 ìÓ°ùd  ájôëÑdG  Iƒ`̀≤`̀dG  øª°V  É vª¡e
 …ò`̀dGh  »æjôëÑdG  »μ∏ªdG  ájôëÑdG
 áãjóM  á∏JÉ≤e  á«HôM  ÉæØ°S  º°†j
 π≤f  øØ°Sh  IQƒ£àe  IQGOEG  øØ°Sh

.ÉëÑ°U áWÉbôah áeó≤àe ÖjQóJh
 á«ªdÉ©dG  ±hô``̀¶``̀dG  ¿CG  ô```̀cPh
 øe  É`̀gô`̀«`̀Zh  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  ≈`̀∏`̀Y  ºàëJ
 ôjƒ£J  á≤jó°üdGh  á≤«≤°ûdG  ∫hó``dG
 á`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG á`̀jô`̀μ`̀°`̀ù`̀©`̀dG É`̀¡`̀à`̀eƒ`̀¶`̀æ`̀e
 OƒLh ™e »Hô©dG è«∏îdG »a á°UÉN
 á≤£æªdG  ¬`̀LGƒ`̀J  Iôªà°ùe  äÉjóëJ
 …QÉéàdG  π≤ædG  ácôM  ≈∏Y  ô`̀KDƒ`̀Jh
 ¬LGƒJ  PEG  ,§ØædG  á°UÉNh  »ªdÉ©dG
 ó«©°U  ≈∏Y  äÉ`̀jó`̀ë`̀J  è«∏îdG  ∫hO
 áë∏°SC’G  Ö`̀jô`̀¡`̀Jh  …ô`̀ë`̀Ñ`̀dG  ø``̀eC’G
 äÉª¶æªdG  ∫Ó`̀¨`̀à`̀°`̀SGh  á``̀«``̀fGô``̀jE’G
 QÉ``ë``Ñ``dG »```̀a π`̀ ª`̀©`̀ ∏`̀ d á````«````HÉ````gQE’G

.á«ª«∏bE’G äÉYGô°üdGh
 ≈∏Y  ÜGƒ`̀æ`̀dG  ¢ù∏ée  ¿EG  ∫É``bh

 øjôëÑdG  ´É`̀aO  Iƒ`̀b  ΩÉ«≤H  áeÉJ  á≤K
 ø``̀eC’G AÉ``̀ °``̀SQEG »``a º`̀¡`̀ª`̀dG É``̀gQhó``̀H
 áªgÉ°ùªdGh øjôëÑdG »a QGô≤à°S’Gh
 äÉbÓ©dG ∫ÓN øe »ªdÉ©dG º∏°ùdG »a
 ∫hO ™e øjôëÑ∏d á≤jó°üdGh ájƒNC’G
 π«Ñ°S  »a  äÉbÓ©dG  õjõ©Jh  ºdÉ©dG
 äÉYGô°üdG  ∞bhh  ÜÉ`̀gQE’G  áëaÉμe
 Üƒ©°ûdÉH ∂àØJ äòNCG  »àdG á«ªdÉ©dG

.É¡∏Ñ≤à°ùe ≈∏Y ôKDƒJh
 ¬∏dGóÑY  .O  ÖFÉædG  ∫É`̀b  √Qhó``̀H
 á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG á`̀æ`̀é`̀d ƒ`̀°`̀†`̀Y …OGhò`````̀dG
 Iƒb  ¿EG  »`̀æ`̀Wƒ`̀dG  ø```̀eC’Gh  ´É``aó``dGh
 QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SÉ`̀H π`̀ª`̀©`̀J ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG ´É```̀aO
 É¡àeƒ¶æe  å`̀jó`̀ë`̀Jh  ô`̀jƒ`̀£`̀J  ≈`̀∏`̀Y
 Ö`̀jQó`̀à`̀dGh  í«∏°ùàdÉH  á`̀jô`̀μ`̀°`̀ù`̀©`̀dG
 ∫ÉéªdG  »a  óéà°ùj  Ée  πμd  áÑcGƒeh
 ¿ƒ°U »a É¡aGógCG ≥«≤ëàd …ôμ°ù©dG
 ácQÉ°ûªdGh  øWƒdG  QGô≤à°SGh  ø`̀eCG
 AÉ`̀bó`̀°`̀UC’Gh AÉ`̀≤`̀ °`̀TC’G Ió`̀fÉ`̀°`̀ù`̀e »`̀a
 ßØM »a øjôëÑdG áμ∏ªe QhO õjõ©àd

.ø««dhódG º∏°ùdGh øeC’G
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  º∏°ùJ  ¿CG  ôcPh
 ø``̀jô``̀ë``̀Ñ``̀dG ´É```````aO Iƒ```̀≤```̀H á``̀∏``̀ã``̀ª``̀e
 áæ«Ø°S)  á«HôëdG  á`̀ jQhó`̀ dG  áæ«Ø°S
 IóYÉ≤H  (IQÉ``̀Hõ``̀dG  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 áμ∏ªªdÉH  á`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  çƒ`̀ª`̀°`̀ù`̀JQƒ`̀H
 ´É``̀aO Iƒ``≤``d á`̀ª`̀¡`̀e á`̀∏`̀≤`̀f Ió`̀ë`̀à`̀ª`̀dG

 iDhQ  øª°V  ÉgQhóH  ΩÉ«≤∏d  øjôëÑdG
 óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M
 OÓÑdG  π`̀gÉ`̀Y  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  ø`̀H
 ∫É`̀LQ  ΩÉ«≤d  ≈`̀∏`̀YC’G  óFÉ≤dG  ióØªdG
 øe º`̀¡`̀Ñ`̀LGƒ`̀H ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG ´É``̀ aO Iƒ``̀b
 á°ü∏îe  Oƒ`̀¡`̀Lh  π«Ñf  »æWh  πªY
 º¡àdÉ°SQh  ±ô°ûªdG  º¡ÑLGh  AGOC’
 ¬Jô«°ùeh øWƒdG  øY Ohò∏d  á«eÉ°ùdG
 É¡ªYOh  ,¬«æWGƒe  áeGôch  ácQÉÑªdG
 á∏eÉ°ûdG  á«æWƒdG  á°†¡æ∏d  »°SÉ°SC’G
.ájƒªæàdGh ájQÉ°†ëdG äÉÑ°ùàμªdGh

 øjôëÑdG ´ÉaO Iƒb ¿CG ≈dEG QÉ°TCGh
 áØ«∏N ï«°ûdG øcôdG ô«°ûªdG Oƒ¡éHh
 Iƒ≤d ΩÉ©dG óFÉ≤dG áØ«∏N ∫BG  óªMCG øH
 áàHÉK  ≈£îH  ô«°ùJ  øjôëÑdG  ´É`̀aO
 øe  É¡°ù«°SCÉJ  òæe  Ió``̀YGh  §£îHh
 ¬©°Vhh  ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓL  πÑb
 ≈∏Y ¢``Uô``ë``dGh ≈`````dhC’G É`̀¡`̀JÉ`̀æ`̀Ñ`̀∏`̀d
 ∂∏°S  »``̀a  ø``̀Wƒ``̀dG  AÉ``̀æ``̀HCG  •Gô``̀î``̀fG
 »a  º¡∏«gCÉJh  º¡ÑjQóJh  ájôμ°ù©dG
 áë∏°SC’G  ô«aƒJh  êQÉîdGh  πNGódG
 »fÉÑªdGh  äGõ«¡éàdGh  äGó`̀©`̀ª`̀dGh
 ≥«≤ëàd  á``̀«``̀Ñ``̀jQó``̀à``̀dGh  á````````̀ jQGOE’G
 ®ÉØë∏d  ¬àdÓéd  á«eÉ°ùdG  ±Gó``̀gC’G

.»dÉ¨dG øWƒdG ≈∏Y
 ≈°ù«Y  ÖFÉædG  CÉ`̀æ`̀g  ¬ÑfÉL  ø`̀e
 ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG ´É````̀aO Iƒ```̀b …ô``̀ °``̀ Shó``̀ dG

 á«HôëdG  á`̀jQhó`̀dG  áæ«Ø°S  É¡ª∏°ùàH
 GócDƒe  ,IQÉ`̀Hõ`̀dG  º°SG  â∏ªM  »àdGh
 á`̀jQhó`̀dG  áæ«Ø°ùdG  √ò`̀g  á«ª°ùJ  ¿CG
 ≈∏Y  õjõ©dG  IQÉHõdG  º°SÉH  á«HôëdG
 áfÉμªdG  ≈∏Y  º¡e  ó«cCÉJ  ƒ¡d  ÉæHƒ∏b
 É¡îjQÉàd ó«∏îJh (IQÉHõdG)`d ájOÉjôdG
 á«é«JGôà°S’G  É¡àfÉμeh  ≥`̀jô`̀©`̀dG
 »a áª¡ªdG á«é«∏îdG á¡LGƒdG É¡fƒc
 AõLh  º∏©dGh  IQÉéàdGh  OÉ°üàb’G

.áμ∏ªªdG »°VGQCG øe π«°UCG
 á`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  ìÓ``̀°``̀S  ¿EG{  ó`````̀ cCGh
 Ωƒ`̀«`̀dG í`̀Ñ`̀°`̀UCG »`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG »`̀μ`̀∏`̀ª`̀dG
 ,øWƒ∏d  á«°SÉ°SC’G  Iƒ≤dG  õFÉcQ  óMCG
 ø`̀e ¬`̀μ`̀ ∏`̀ ª`̀ j É```̀e ™```̀e É``̀°``̀Uƒ``̀°``̀ü``̀Nh

 äÉeƒ¶æeh ájƒb ájôμ°ùY äÓ«μ°ûJ
 ¿CG  ≈dEG  G kô«°ûe  ,zIQƒ£àeh  áeó≤àe
 ∞∏àîe  ≈∏Y  …ôμ°ù©dG  πeÉμàdG  Gòg
 iDhô`̀∏`̀d  G kó«°ùéJ  »`̀JCÉ`̀ j  Ió`̀©`̀ °`̀UC’G
 ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†ëd  áª«μëdG
 áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  ø`̀H  ó`̀ª`̀M  ∂`̀∏`̀ª`̀dG
 ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY

.øjôëÑdG ´ÉaO Iƒ≤d
 áæ«Ø°S  ∫ƒ````̀NO  ¿CG  ±É```̀°```̀VCGh
 ≈``̀ dEG ±É`̀°`̀†`̀à`̀d á`̀«`̀Hô`̀ë`̀dG IQÉ```̀Hõ```̀dG
 ≈`̀dEG  á`̀aÉ`̀°`̀VE’É`̀H  …ôëÑdG  ∫ƒ`̀£`̀°`̀SC’G
 IQƒ£àªdG ájQGOE’Gh á«HôëdG øØ°ùdG
 ≈∏Y  ó``̀«``̀cCÉ``̀J  ’EG  ƒ``̀g  É``̀e  iô``````̀NC’G
 É¡îjQÉJ  ó«∏îàH  áμ∏ªªdG  ΩÉ`̀ª`̀à`̀gG

 ójó©dG  ó¡°T  …ò`̀dG  ≥jô©dG  …ôëÑdG
 É¡°VÉN  »àdG  ™FÉbƒdGh  ∑QÉ©ªdG  øe
 É````̀gQhOh »`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀ dG ∫ƒ``̀£``̀ °``̀ SC’G
 ≈∏Y RQÉÑdG »é«JGôà°S’Gh »ª«∏bE’G

.Qƒ°ü©dG ôe
 Oƒ¡édG  ¿EG  …ô`̀ °`̀Shó`̀ dG  ∫É```bh
 ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG ´É```̀ aO Iƒ`̀≤`̀ d á`̀ë`̀ °`̀VGƒ`̀dG
 óFÉ≤dG  IOÉ`̀«`̀≤`̀H  É¡«Ñ°ùàæe  ™`̀«`̀ª`̀Lh
 áØ«∏N  ï«°ûdG  øcôdG  ô«°ûªdG  ΩÉ©dG
 ôjó≤J  πëe  »g  áØ«∏N  ∫BG  óªMCG  øH
 »a  á`̀«`̀Yƒ`̀f  á∏≤f  É¡≤«≤ëàd  AÉ`̀ æ`̀ Kh
 äGƒæ°ùdG  ∫Gƒ`̀W  ä’ÉéªdG  ∞∏àîe
 øe  ô«ÑμdG  º`̀Yó`̀dG  π°†ØH  á«°VÉªdG

.áª«μëdG IOÉ«≤dG

:¿hócDƒj ÜGƒfá«ª«∏bE’G äÉjóëàdG πX »a áμ∏ªª∏d ájôëÑdG Iƒ≤∏d èjƒàJ zIQÉHõdG{ áæ«Ø°S

.…OGhòdG ¬∏dGóÑY |.…ô°ShódG ≈°ù«Y |.ójGR »∏Y |

ó«ªëŸG ó«ª malmahmeed7@gmail.com

»HÉéjE’G ÜÉ£îdG
 »YÉªàL’G π°UGƒàdG »a 

 πcÉ°ûeh º£∏ëJ ∫ƒW ≈∏Y ¬fC’ ,zÜÉ°ùJGh Ühôb{ øe âLôN ΩÉjCG πÑb{
 Öéjh ,Iô«ãc Iƒ∏Mh á«HÉéjEG QƒeCG Éæjód ÉæfCG øe ºZôdG ≈∏Y ..á«Ñ∏°S ô°ûfh
 ≈∏Y É«HÉéjEG  ôKDƒj ÉæeÓc π©éfh ,É¡H ∂°ùªàfh É¡∏bÉæàfh É¡æY çóëàf ¿CG
 Éæ©é°ûJ  ìGQh  ..IôjódG  »a  IOƒLƒe  á«HÉéjE’Gh  áÑ«£dGh  ô«îdÉa  ,»bÉÑdG
 π«eõdG ñC’G øe »dEG â∏°Uh á«ØJÉg ádÉ°SQ √òg ..zΩó≤àdGh RÉéfE’G øe ójõªd

.»YÉªàL’G ΩÓYEÓd »ªdÉ©dG …OÉædG ¢ù«FQ QÉμÑ°S »∏Y
 »a  ™«∏°Vh  õ«ªàeh  ô«ÑNh  §°TÉf  ¢üî°T  øe  ,ócDƒJ  ádÉ°SôdG  √òg
 ¢†©ÑdG iód zá«Ñ∏°ùdG ìhôdG{ IôgÉX QÉ°ûàfG ,»YÉªàL’G π°UGƒàdG πFÉ°Sh
 Üƒ∏£ªdG ó≤ædG ø«H í°VGƒdG §∏îdGh ,QÉ°ûàf’G á©°SGh á«eÓYEG äÉ°üæe ôÑY

.ôeCG …C’ z∞jOÉéªdG ô«°ùμJ{h π°UGƒàªdGh ôªà°ùªdG AÉ«à°S’G ø«Hh
 ihó©dG πãe ,¬dÉ≤àfGh ¬∏¨∏¨Jh √QÉ°ûàfG »a »Ñ∏°ùdG ÜÉ£îdG IQƒ£N
 ,á«∏≤Yh á«°ùØf ¿ƒμJ Éæg ∫É≤àf’G á«∏ªY ¿CG á°UÉNh ,¢SÉædG ø«H ¢VôªdGh
 ,¬`̀dÉ`̀ª`̀YCGh  ¬`̀Ø`̀bGƒ`̀e  ≈∏Y  ô¡¶J  É¡æμdh  ,¢üî°ûdG  É¡H  ô©°ûj  ’  IQƒ`̀°`̀ü`̀H

.¬JÉ≤«∏©Jh ¬dÉ©aCG OhOQh ,¬eÓch ¬JÉaô°üJh
 ÉªfEGh ,¿É°ùfE’G á«°ùØf ≈∏Y §≤a ôKDƒj ’ ¬fCG »Ñ∏°ùdG ÜÉ£îdG IQƒ£N
 ,¬à°ù°SDƒe  hCG  ¬æWƒd  ¬ÑMh ¬F’h ≈∏Y ≈àMh ,¬`̀FGOCGh  ¬à«LÉàfEG  ≈∏Y ∂dòc
 ,AÉbó°UCG ,Iô°SCG) É¡«dEG »ªàæj »àdG áYƒªéªdG hCG ,É¡«a πª©j »àdG á¡édG hCG
 ,π°UÉM  ô`̀eCG  …C’  ó≤ædGh  ,ºFÉ≤dG  ™°VƒdÉH  É°VôdG  Ωó`̀Y  å«M  ,(...…OÉ```̀f
 ájhGOƒ°ùdG  ájDhôdGh ,äÉédÉ©eh ∫ƒ∏M hCG  IQOÉÑe »a ∂«μ°ûàdGh ¢†aôdGh

 .»¡àæJ ’ »àdG ¢ùLGƒ¡dGh ≥∏≤dGh ±ƒîdG »a ¢û«©dGh ,πÑ≤à°ùª∏d
 ÉªdÉY  äCÉ°ûfCG  »YÉªàL’G  π°UGƒàdG  πFÉ°Sh  ¿CG  ƒg  ,∂dòc  ô`̀NBG  ô`̀eCG
 ºàjh  ¬æe  Qó°üj  Ée  πc  ¿CG  ¬«a  ¿ƒ°ùª¨æªdG  Qƒ°üàj  ,Gô«£N  É«°VGôàaG
 íÑ°UCGh  ,™ªLCG  ºdÉ©dG  ¬H  ôKCÉJh  ô°ûàfG  ób  ¬«∏Y  ≥«∏©àdGh  ,¬æY  çóëàdG
 ø«©HÉàªdG øe GQƒHÉW óLƒd ,¬à«H IòaÉf øe πWCG ƒd ¬fCGh ,zóªëe{ áeCG åjóM
 »a ¿ƒ∏¨°ûæªdG Qƒ°üàj å«M ,≥«bO ô«Z ôeCG Gògh ,ø«Ñé©ªdGh øjôKCÉàªdGh
 áLQód  ,¢SÉædG  ≈dEG  π°Uhh ¬∏©a  π©a  ób  ¬fƒÑàμj  Ée  πc  ¿CG  zôàjƒàdG  ºdÉY{
 Qƒ°üàj ÉfÉμe hCG  É°ù∏ée πNO hCG  ´QÉ°ûdG  »a ºgóMCG  êôN ƒd  ¬fCG  OÉ≤àY’G
 ,Öàμj Ée ≈∏Y ≥«∏©àdGh á©HÉàªdG πH ,ΩÉªàg’Gh QÉ¶fC’G §ëe ¿ƒμ«°S ¬fCG
 …QóJ  ’h  ,É¡JÉLÉ«àMGh  É¡ÑdÉ£eh  É¡eƒª¡H  É°SÉ°SCG  á∏¨°ûæe  ¢SÉædG  Éª«a
 ÜÉ°ùM ¬jód ¿ƒμj ’ ób ¢†©ÑdG  ¿EG  πH ,¿ÓY ¬H ≥∏Y Ée ’h ,¿Óa Öàc Ée

.Ó°UCG ôàjƒJ
 ÜÉæ°ùdG{`H ≥∏©J hCG ,zÜÉ°ùJGƒdG{ øeOCG øe iód ∂dòc OƒLƒe ,¬JGP ôeC’G
 ,»YÉªàL’G π°UGƒàdG πFÉ°Sh »a √ô°ûf ºàj ÉªH ¬eƒj ∫GƒW π¨°ûfG hCG ,zäÉ°T

.¬àbƒd √QÉªãà°SGh ¬YÉàªà°SG ≈∏Yh ,¬JÉ«M ≈∏Yh ÉÑ∏°S ¬«∏Y äôKCÉa
 »a  »YÉªàL’G  π°UGƒàdG  πFÉ°Sh  »a  á«Ñ∏°ùdG  ôgGƒ¶dG  ¿CG  óéJ  ∂dòd
 ôãcCG  É¡«a  zøjRhÉéàªdGh  ø«à∏ØæªdG{  ≈∏Y  á«fƒfÉ≤dG  áÑ°SÉëªdG  ¿CGh  ,ójGõJ
 πc  »a  ™jô°S  Égô«KCÉJ  ¿CGh  ,iô`̀NC’G  á«eÓYE’G  πFÉ°SƒdÉH  ø«∏¨°ûæªdG  øe

.•ƒ≤°ùdG hCG Oƒ©°üdG »a AGƒ°Sh ,∫GhõdG »a hCG QÉ°ûàf’G »a AGƒ°S ,A»°T
 πcÉ°ûªdG ÖÑ°ùj Ée πc ∫GõàYGh ,ôeCG πc »a Üƒ∏£e »HÉéjE’G ÜÉ£îdG
 ,º£∏ëàdG zäÉHhôb{ âdõàYG ƒd A»°T …CG ∂JƒØj ød ¬fCG ÉeÉªJ ≥Kh ,º¡e ôeCG
 ,∂Jô°SC’h ∂d  »HÉéjEG  ƒg Éª«a ∂àbh äôªãà°SGh ,á«Ñ∏°ùdG  ô°ûædG  πFÉ°Shh

 .∂©ªàéeh ∂æWhh

 äÉ«©ªédG •É°ûf ô``°ü≤d  »HÉ«f ìGôàbG
øjôëÑdG πNGO ≈∏Y É¡JÉYôÑJh ájô«îdG

 ÜGƒ```æ```dG ø```̀e π```̀c Ωó```≤```J
 .Oh  »``̀©``̀«``̀Ø``̀æ``̀dG  º````̀«````̀gGô````̀HEG
 ódÉNh  º«MôdGóÑY  áeƒ°ü©e
 ô°ü≤H  áÑZôH  ìGôàbÉH  ≥æYƒH
 ájô«îdG  äÉ«©ªédG  äÉWÉ°ûf
 áμ∏ªe  π``NGO  ≈∏Y  É¡JÉYôÑJh
 ¿ƒ`̀μ`̀j  ¿CGh  ,§`̀≤`̀ a  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 äÉ``̀Yô``̀Ñ``̀à``̀dG á`̀ «`̀ ∏`̀ ª`̀Y º`̀ «`̀¶`̀ æ`̀ J
 äÉ``̀ KÉ``̀ ZE’Gh äGó``̀YÉ``̀ °``̀ ù``̀ ª``̀ dGh
 á°ù°SDƒªdGh  ádhó∏d  á«LQÉîdG
 ,á«fÉ°ùfE’G  ∫É`̀ª`̀YCÓ`̀d  á«μ∏ªdG
 √ò````g ∫ƒ`````̀ °`````̀Uh ¿É````̀ª````̀ °````̀Vh

 Ghô``̀cPh  .áLÉàëªdG  ∫hó``̀dG  »`̀a  á«ª°SôdG  äÉ¡édG  ≈``̀dEG  äGóYÉ°ùªdG
 ,ô«îdG  ≥«≤ëJ  ƒg  …ô«îdG  πª©dG  ±óg  qn¿CG  á«MÉ°†jE’G  IôcòªdG  »a
 õjõ©J  πLCG  øe  ,¢UÉî°TC’G  ø«H  »YÉªàL’G  øeÉ°†àdGh  πaÉμàdG  ô°ûfh
 ¢Vƒ¡ædG  »a  Ió«ªëdG  ¥Ó``̀NC’G  ï«°SôJh  ¢SÉædG  ø«H  ºMGôàdG  á∏°U
 áaÉc  ≈∏Y  m»HÉéjEG  mô«KCÉJ  hP  …ô«îdG  πª©dG  ¿CG  ∂°T  ’h  .äÉ©ªàéªdÉH
 ô«îdG ºjó≤J »a ¿hÉ©àdGh ,¢SÉædG ø«H ácQÉ°ûªdG ï°Sôjh ,ø«LÉàëªdG
 Qƒ©°T  õjõ©J  »a  º¡°ùjh ô≤ØdG  QÉKBG  øe  óëdG  »a  º¡°ùjh ,ø«≤ëà°ùª∏d
 (9) IOÉªdG øe ≈dhC’G Iô≤ØdG â°üfh .¢SÉædG ™«ªL ø«H á∏°üdGh AÉ£©dG
 ∫ÉªdG  ™ªL  º«¶æJ  ¿CÉ°ûH  2013  áæ°ùd  (21)  ºbQ  ¿ƒfÉ≤H  Ωƒ°SôªdG  øe
 Éªe á«dÉe ≠dÉÑe ájCG πjƒëJ ¬d ¢ü qnNôª∏d Rƒéj ’{ ¬fCG áeÉ©dG ¢VGôZCÓd
 kÉ≤ahh ôjRƒdG á≤aGƒªH ’EG áμ∏ªªdG êQÉN á¡L hCG ¢üî°T ≈dEG ¬ o© rªL ºJ

.zájò«ØæàdG áëFÓdG ÉgOóëJ »àdG §HGƒ°†∏d
 äÉ«©ªédG äÉWÉ°ûf ô°üb »a áÑZôH ìGôàb’G Gòg ¿ƒª°†e ¢üî∏àjh
 áμ∏ªe  π`̀NGO  »a  ø«LÉàëªdG  ≈∏Y  É¡«£©J  »àdG  äÉYôÑàdGh  ájô«îdG
 øe ∂dPh ,øjôëÑdG áμ∏ªe êQÉN ≈dEG äÉYôÑàdG πjƒëJ ΩóYh ,øjôëÑdG
 º¡fƒμd  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  πNGO  »a  ø«LÉàëªdG  äÉLÉM  á¡LGƒe  πLCG
 øjQ qô°†àªdG  IÉfÉ©e  øe  ∞«ØîàdG  πLCG  øeh  ,äÉYôÑàdG  ºjó≤àH  ≈dhC’G
 äÉYôÑàdG  ∫É°üjEGh  º«¶æJ  ¿ƒμj  ¿CGh  ,áμ∏ªªdG  πNGO  »a  ø«LÉàëªdGh
 á«μ∏ªdG  á°ù°SDƒªdGh ádhódG  πÑb  øe á«LQÉîdG  äÉKÉZE’Gh äGóYÉ°ùªdGh

.ìGôàb’G Gò¡H Éæeó≤J ó≤a ∂dòdh §≤a á«fÉ°ùfE’G ∫ÉªYCÓd

.»©«ØædG º«gGôHEG |

 Ihóæd  ¬àjÉYQ  ∫Ó`̀N  ∂`̀dP  AÉ`̀L
 É¡ª°Sƒe »a Ö£dG áæ¡e äÉ«bÓNCG{
 ≈Ø°ûà°ùe  É¡ª¶f  »`̀à`̀dG  zø`̀eÉ`̀ã`̀ dG
 ¢ùeCG  ìÉÑ°U  »©eÉédG  óªM  ∂∏ªdG
 ¿GƒæY  âëJ  »FôªdG  ∫É°üJ’G  ôÑY
 äó¡°T  »àdGh  zó©H  øY  Ö«Ñ£àdG{
 ô«ÑNh  …QÉ°ûà°SG  600  ácQÉ°ûe
 øe »`̀ë`̀°`̀U ¢`̀SQÉ`̀ª`̀eh ¢`̀ü`̀à`̀î`̀eh
 ,¢`̀UÉ`̀î`̀dGh  »`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG  ø«YÉ£≤dG
 ø«Kóëàe  10  É¡dÓN  ≈`̀≤`̀dCG  å«M
 á«°TÉ≤f  äÉ°ù∏L  3  ô`̀Ñ`̀Y  Aƒ`̀°`̀†`̀dG
 Ö«Ñ£àdG »a äGóéà°ùªdG ôNBG ≈∏Y
 äÉeóîdG  »a  É«dÉM ™ÑàªdG  ó©H  øY

.á«eƒμëdG á«ë°üdG
 áë°ü∏d  ≈`̀∏`̀YC’G  ¢ù«FQ  ó``̀cCGh
 áμ∏ªe  ¿CG  á«MÉààa’G  ¬àª∏c  ∫Ó`̀N
 ƒëf  ÉgOƒ¡L  π°UGƒà°S  øjôëÑdG
 á«ªbôdG  á«ë°üdG  ájÉYôdG  áª¶fCG
 »æWƒdG  »Ñ£dG  πé°ùdG  ∫Ó`̀N  øe
 »æWƒdG  »ë°üdG  ø«eCÉàdG  ΩÉ¶fh
 ≈∏Y GOó`̀°`̀û`̀e ,±hô``̀¶``̀dG π`̀c â`̀ë`̀J
 á«ë°üdG á«£¨àdÉH áeƒμëdG ΩGõàdG
 áª¶æe  äÉ«°Uƒàd  É`̀ k≤`̀ah  á∏eÉ°ûdG
 ÉæeGõàdG π°UGƒfh ,á«ªdÉ©dG áë°üdG

.áeGóà°ùªdG á«ªæàdG ±GógCG ƒëf
 ôμ°ûdG  ºjó≤àH  ¬àª∏c  ºààNGh
 ájÉYôdG  ∫Éée  »a  ø«∏eÉ©dG  ™«ªéd
 ø``̀jò``̀dG ø``````«``````jQGOE’Gh á`̀ «`̀ë`̀ °`̀ü`̀ dG
 á`̀jÉ`̀Yô`̀dG »``̀a É`̀ k«`̀ eƒ`̀ j ¿ƒ`̀ª`̀gÉ`̀°`̀ù`̀j
 ¿ƒ°û«©j øjòdG ¢UÉî°TCÓd áeó≤ªdG
 ∫ƒ°Uƒe ôμ°ûdG ∂dòc ,øjôëÑdG »a
 »©eÉédG  óªM  ∂∏ªdG  ≈Ø°ûà°ùªd
 »àdG  äÉYƒ°Vƒª∏d  √QÉ«àNG  ≈∏Y
 Aƒ°†dG §∏°ùJ »àdGh É¡à°ûbÉæe âªJ
 ±hÉ`̀î`̀ª`̀ dG ≈`̀ ∏`̀Y ô`̀°`̀TÉ`̀Ñ`̀e π`̀μ`̀°`̀û`̀H
 á«ë°üdG  ájÉYôdG  ∫ƒ`̀M  á«bÓNC’G
 É©«ªL  ºμd  ≈æªJCG  É``̀fCGh  ,ó©H  ø`̀Y

.GóL áëLÉf Ihóf
 »a Ihó``̀æ``̀dG è`̀eÉ`̀fô`̀H ≥`̀∏`̀£`̀fG
 á`̀bQh  ¢`̀Vô`̀©`̀H  á«MÉÑ°üdG  ¬`̀Jô`̀à`̀a
 í`̀dÉ`̀°`̀U ∫É``̀ª``̀L Qƒ``à``có``∏``d á`̀«`̀ª`̀∏`̀Y
 á£HGQ  ¢ù«FQh  ΩÉ¶©dG  …QÉ°ûà°SG
 …òdG  øjôëÑdG  »a  ΩÉ¶©dG  »MGôL
 ó©H øe Ö«Ñ£àdG ïjQÉàd É°VôY Ωób
 á«dÉ«N Iôμa ¿Éc ¿CG òæe π≤àfG ∞«ch
 ™bGh ≈dEG øjô°û©dG ¿ô≤dG ™∏£e »a

 ºjó≤àd  ∫hó``̀ dG  ø`̀e  ô«ãc  »`̀a  »ÑW
 á`̀«`̀LÓ`̀©`̀dGh á`̀«`̀ë`̀°`̀ü`̀dG äÉ``eó``î``dG
 ¢`̀UÉ`̀î`̀°`̀TCÓ`̀d  É`̀ª`̀«`̀°`̀S  ’h ó`̀©`̀H  ø``̀Y
 ≈`̀dEG  ∫ƒ`̀°`̀Uƒ`̀dG  º¡«∏Y  ≥°ûj  ø`̀jò`̀dG
 πX »`̀a Ωƒ`̀«`̀ dG í`̀Ñ`̀°`̀UCGh Ö`̀«`̀Ñ`̀£`̀dG
 QGôªà°SÓd  ÉjQhô°V  GôeCG  áëFÉédG
 ¿EGh  á«ë°üdG  äÉeóîdG  ºjó≤J  »a
 ¢†jôªdG  á``̀ jDhQ  ø`̀Y  »æ¨j  ’  ¿É`̀c
 ,IójóY  ä’ÉM  »a  º««≤à∏d  kIô°TÉÑe
 »a  IQÉ`̀jõ`̀dG  âfÉc  GPEG  kÉ°Uƒ°üNh
.≈dhC’G Iôª∏dh äÉ°ü°üîàdG ¢†©H

 º°ùb  á°ù«FQ  âeób  É¡ÑfÉL  øe
 º«¶æàd á«æWƒdG áÄ«¡dÉH ¢ü«NGôàdG
 á∏ãªe  á«ë°üdG  äÉeóîdGh  ø¡ªdG
 IQƒàcódG á«æjôëÑdG AÉÑWC’G á«©ªL
 ó`̀FGƒ`̀a  ∫ƒ``̀M  É`̀°`̀Vô`̀Y  º`̀°`̀SÉ`̀≤`̀dG  Éæ«d
 πãe  ó©H  ø`̀Y  Ö«Ñ£àdG  ΩGóîà°SG
 ôjƒ£Jh á«aGô¨édG OhóëdG RhÉéJ
 á`̀ «`̀ fÉ`̀μ`̀ eEGh á`̀«`̀ë`̀°`̀ü`̀dG äÉ``̀eó``̀î``̀dG
 á`̀«`̀fhô`̀à`̀μ`̀ dG  äGhOCG  ΩGó``̀î``̀à``̀°``̀SG
 ó©H  øY  ≈°VôªdG  á©HÉàªd  á«æ≤Jh
 á«dõæªdG  º¡JÉ°Uƒëa  á©HÉàe  πãe
 ¢†©H ∑Éæg ¿CG áë°Vƒe ,kÉ«fhôàμdEG
 óæY  kÉÑ∏°S  ôKDƒJ  ób  »àdG  äGô¨ãdG
 »¨Ñæ«a ,äÉeóîdG √òg πãe ≥«Ñ£J
 äÉ≤«Ñ£àdG  º«YóJ  ≈∏Y  ¢`̀Uô`̀ë`̀dG
 äÉØ∏ªdG  áeÓ°S  ßØëj  ÉªH  á«Ñ£dG
 á«°Uƒ°üNh  ájô°S  ßØMh  á«Ñ£dG
 .áXƒØëªdG  á«ë°üdG  äÉ`̀fÉ`̀«`̀Ñ`̀dG
 §HGƒ°V ∑Éæg ¿ƒμJ ¿CG º¡ªdG øeh
 IQhô°V πãe áë°VGh äÉWGôà°TGh
 kÉ°üNôe  á`̀eó`̀î`̀dG  Ωó`̀≤`̀e  ¿ƒ`̀μ`̀j  ¿CG
 ¬Lƒjh  øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a  πª©∏d
 ¬°UÉ°üàNG  ∫É`̀é`̀e  »`̀a  äÉ`̀eó`̀î`̀dG

 .»Ñ£dG ¬°ü«NôJ Ö°ùëH
 ΩGóîà°SG ≈dEG º°SÉ≤dG âbô£Jh
 »`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G π``°``UGƒ``à``dG π``FÉ``°``Sh
 ¿É``̀«``̀Hh ó``̀©``̀H ø```̀Y Ö`̀«`̀Ñ`̀£`̀à`̀ dG »```̀a
 Ö«Ñ£dG  ô°ûæj  ¿CG  Rƒ`̀é`̀j  ’  ¬```fCG
 ¿hO  øe  ≈°VôªdG  ΩÉ°ùLC’  GQƒ°U
 ≈∏Y ∂```̀dP  ô`̀°`̀ü`̀à`̀≤`̀jh ,º`̀¡`̀à`̀≤`̀ aGƒ`̀e
 â°ù«dh  Ióªà©ªdG  á«Ñ£dG  äÓéªdG
 π°UGƒà∏d  áeóîà°ùªdG  πFÉ°SƒdG
 á≤F’  hCG  á`̀ æ`̀eBG  áÄ«H  »`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G
 ¿CG  π°†Øjh  ,Qƒ`̀°`̀ü`̀dG  √ò``̀g  ô°ûæd
 π°UGƒàdG πFÉ°Sh ΩGóîà°SG ô°üà≤j

 áeÉ©dG  á«YƒàdG  ≈∏Y  »YÉªàL’G
 á°UÉN  äÉ`̀fÉ`̀«`̀H  …CG  ô``cP  ¿hO  ø`̀e

.¥ÓWE’G ≈∏Y ≈°VôªdÉH
 ƒæ°û«a  Qƒ`̀à`̀có`̀dG  Ωó`̀ b  √Qhó``̀ H
 á«∏μdÉH ¢†jôªàdG á«∏c øe â«éfGQ
-Gó`̀æ`̀dô`̀jG  »`̀a  ø«MGôé∏d  á«μ∏ªdG

 ºbÉW  QhO  ø``Y  kÉ`̀°`̀Vô`̀Y  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 íFÉ°üædG  º`̀jó`̀≤`̀J  »``a  ¢`̀†`̀jô`̀ª`̀à`̀dG
 PEG  ,ó©H  ø`̀Y  á«LÓ©dG  äÉ`̀eó`̀î`̀dGh
 º««≤J  »`̀a  É`̀jQƒ`̀ë`̀e  GQhO  º`̀¡`̀d  ¿EG
 ∫ƒ°üë∏d  º¡d  ≥«°ùæàdGh  ≈°VôªdG
 ≈dEG Gô«°ûe ,á«LÓ©dG äÉeóîdG ≈∏Y
 »a  äGQƒ£àdG  øe  ô«ãμdG  ∑Éæg  ¿CG
 ºbÉW ∫ƒîJ »àdG áãjóëdG äÉ«æ≤àdG
 ∫É°üJG  ≈∏Y  Gƒfƒμj  ¿CG  ¢†jôªàdG
 ™ÑàJh  ó©H  øY  ÉMÉéfh  kÉHôb  ôãcCG
 πãe  ájƒ«ëdGh  á«ë°üdG  º¡àdÉM
 äGAGô``bh  ¢†ÑædGh  §¨°†dG  ™ÑàJ
 á«ªbQ  §FÉ°Sh  ôÑY  Égô«Zh  ôμ°ùdG
 »a  π¡°S  πμ°ûH  ô`̀aGƒ`̀à`̀J  IOó`̀©`̀à`̀e

.á«còdG ∞JGƒ¡dG ôÑYh ∫õæªdG
 Oó¨dG  …QÉ°ûà°SG  â°Vô©à°SGh
 ≈Ø°ûà°ùªH  …ô`̀μ`̀ °`̀ù`̀dGh  AÉ`̀ª`̀°`̀ü`̀dG
 ∫’O IQƒàcódG »©eÉédG óªM ∂∏ªdG
 ™e ∫É©ØdG π°UGƒàdG ¥ôW »ë«eôdG
 ¿Éª°†d ∞JÉ¡dG ≥jôW øY ≈°VôªdG
 ≈∏Y  ∫ƒ`̀°`̀ü`̀ë`̀dGh  áªdÉμªdG  ìÉ`̀é`̀f
 ™e  áHƒ∏£ªdG  á«Ñ£dG  äÉeƒ∏©ªdG
 ø«H  ábÓ©dG  á«ª«ªM  ≈∏Y  ®ÉØëdG
 Égó≤àØj ób »àdG ¢†jôªdGh Ö«Ñ£dG
 Ö«Ñ£àdG  ΩGóîà°SG  óæY  ≈°VôªdG
 ¿CG  á`̀«`̀ª`̀gCG  ≈∏Y IOó`̀°`̀û`̀e  ,ó`̀©`̀H  ø`̀Y
 âfÉc GPEG  Ée π°üàªdG Ö«Ñ£dG ∑Qój
 Qƒ°†ëdG  »Yóà°ùJ  ¢†jôªdG  ádÉM
 »a AGƒ``̀ °``̀S º`̀«`̀«`̀≤`̀à`̀∏`̀d »`̀°`̀ü`̀î`̀°`̀û`̀dG
 »°TÉëàd ÇQGƒ£dG º°ùb hCG  IOÉ«©dG
 »a  CÉ£îdG  hCG  ¢VGôeC’G  äÉØYÉ°†e
 ¬°ü«î°ûJh  ¢†jôªdG  ádÉM  ôjó≤J
 â°VôY  Éªc  ,áë«ë°üdG  IQƒ°üdÉH
 Ió```̀FGô```̀ dGh á``̀ë``̀LÉ``̀æ``̀dG á``̀Hô``̀é``̀à``̀dG
 »©eÉédG  óªM  ∂∏ªdG  ≈Ø°ûà°ùªd
 øY  Ö«Ñ£àdG  äÉ`̀eó`̀N  º`̀jó`̀≤`̀J  »`̀a
 É¡«∏Y  πª©j  »àdG  äGƒ£îdGh  ó©H
 º««≤àd  …QGOE’Gh  »Ñ£dG  º`̀bÉ`̀£`̀dG
 É¡JOƒL  ô`̀jƒ`̀£`̀Jh  á`̀eó`̀î`̀dG  IAÉ`̀Ø`̀c

.QGôªà°SÉH

 ójRƒHCG ihQCG âeób É¡ÑfÉL øe
 á«æWƒdG  áÄ«¡dÉH  »f’ó«°U  ¢ûàØe)
 (á«ë°üdG äÉeóîdGh ø¡ªdG º«¶æàd
 äGAGôLE’Gh §HGƒ°†dG ∫ƒM kÉ°VôY
 ºjó≤J óæY áÄ«¡dG πÑb øe áHƒ∏£ªdG
 ,ó©H  øY  ≈°Vôª∏d  á`̀jhOCG  äÉØ°Uh
 É¡©°Vh  º`̀ J  §`̀HGƒ`̀°`̀†`̀dG  ¿EG  å`̀«`̀M
 á```̀jhOC’G º`̀jó`̀≤`̀J ¿É```̀eCG ø`̀e ó`̀cCÉ`̀à`̀∏`̀d
 í«ë°üdG  ¢`̀†`̀jô`̀ª`̀∏`̀d  á`̀ë`̀«`̀ë`̀°`̀ü`̀dG
 á«Ñ£dG  AÉ£NC’G  á«dÉªàMG  π«∏≤Jh
 ¢üàîj É`̀ª`̀«`̀a  •hô``°``T  ™`̀°`̀Vh ™``e
 äÉ°ü°üîàH  ≥∏©àJ  »àdG  ájhOC’ÉH
 èàæj  ób  »àdG  ô«bÉ≤©dG  πãe IOóëe
 á©°VÉîdG  á````̀jhOC’Gh  ¿É```̀eOEG  É¡æY
 ’  á``̀jhOC’G  √ò`̀g  ¿EG  å«M  ,áHÉbô∏d
 øjOóëe AÉÑWCG øe ’EG É¡Ø°Uh øμªj
 ’h kÉ`̀«`̀bQh IOó`̀ë`̀e äÉ`̀Ø`̀°`̀Uh »`̀ah

.kÉ«fhôàμdEG hCG ó©H øY Ωó≤J
 ∫Óg  óªëe  QƒàcódG  Ωó`̀b  Éªc
 ô`̀jƒ`̀£`̀J á`̀ «`̀ª`̀gCG ∫ƒ```̀M Iô`̀°`̀VÉ`̀ë`̀e
 ≈`̀°`̀Vô`̀ª`̀∏`̀d á`̀«`̀ë`̀°`̀ü`̀dG äÓ`̀é`̀ °`̀ ù`̀ dG
 á`̀eÓ`̀°`̀ù`̀dG ¢``̀UGƒ``̀î``̀H É``gõ``jõ``©``Jh
 äÉØ∏ªdG  á«°Uƒ°üN  ßØëd  áeRÓdG
 ,záæ°Uô≤dG{ øe É¡àjÉªMh á«ë°üdG
 π`̀FÉ`̀°`̀Sƒ`̀dG ô`̀jƒ`̀£`̀J Ö`̀Lƒ`̀à`̀j É`̀ª`̀c
 π«¡°ùJ  É`̀¡`̀fCÉ`̀°`̀T  ø`̀e  »`̀à`̀dG  á«æ≤àdG
 AÉæKCG ≈°VôªdG ™e ∫É©ØdG π°UGƒàdG
 á«Ñ£dG ó«YGƒªdGh ó©H øY Ö«Ñ£àdG
 ≥`̀jô`̀W ø``̀Y É```̀gDhGô```̀LEG º`̀à`̀j »``à``dG
 OóMh ƒjó«ØdG äÉKOÉëe hCG ∞JÉ¡dG
 π©éJ  ¿CG  É¡æμªj  »àdG  §HGƒ°†dG
 ,™bGƒdG ≈`̀ dEG  Üô`̀bCG  äGQÉ`̀jõ`̀dG  √ò`̀g
 äô°üàNG  áëFÉédG  ¿CG  ≈dEG  Égƒæe
 á∏éY âYô°Sh ≥FGƒ©dG  øe ô«ãμdG
 á«ë°üdG  äÉeóîdG  ºjó≤J  ôjƒ£J

.kÉ«ªbQ

 …OGôªdG ≈°ù«Y »fƒfÉ≤dG Ωóbh
 á«fƒfÉ≤dG §HGƒ°†dG ∫ƒM Iô°VÉëe
 É¡JÉYGôe »Ñ£dG ºbÉ£∏d »¨Ñæj »àdG
 ó©H øY Ö«Ñ£àdG äÉeóN ºjó≤J óæY
 ¢†jôª∏d  á«fƒfÉ≤dG  ¥ƒ≤ëdG  ßØëd
 ,á«ë°üdG  á°ù°SDƒªdGh  Ö«Ñ£∏dh
 ¬≤M  øe  ¢†jôªdG  ¿CG  ≈`̀ dEG  Gô«°ûe
 ’óH  á«°üî°ûdG  IQÉjõdÉH  áÑdÉ£ªdG
 ≥ëj  É`̀ª`̀c  ó`̀©`̀H  ø`̀Y  Ö«Ñ£àdG  ø`̀e
 Ωhó≤dÉH ¢†jôªdG ¬Lƒj ¿CG Ö«Ñ£∏d
 ¢üëØ∏d ≈Ø°ûà°ùªdG hCG IOÉ«©dG ≈dEG
 ¿CG  ≈∏Y  GOó°ûe  ,êÓ©dGh  º««≤àdGh
 IAÉØc  á«ë°üdG  á°ù°SDƒªdG  øª°†J
 ≈∏Y ¥GôàN’G øe É¡¶ØMh áeóîdG
 ¢UôM  ≈`̀dEG  áaÉ°VEG  ,∫ÉãªdG  π«Ñ°S
 ≈∏Y á`̀eó`̀î`̀ dG  »`̀eó`̀≤`̀ eh AÉ```Ñ```WC’G
 í«ë°üdG  ¢†jôªdG  ™`̀e  ∫É`̀°`̀ü`̀J’G
 äÉeƒ∏©ªdG  ø`̀Y  ìÉ`̀ °`̀ü`̀aE’G  Ωó``̀Yh
 ìƒª°ùª∏d  ’EG  ¢†jôªdÉH  á°UÉîdG
 ¢†©H  ¿CG  ≈dEG  Égƒæe  ,kÉ«fƒfÉb  º¡d
 AÉ`̀Ñ`̀WC’G  π°üëj  ¿CG  Ö∏£J  ∫hó``̀dG
 á°SQÉªªd  ¢`̀UÉ`̀N  ¢`̀ü`̀«`̀Nô`̀J  ≈`̀∏`̀Y
 ≈∏Y ó`̀©`̀H ø``̀Y Ö`̀«`̀Ñ`̀£`̀à`̀dG äÉ``̀eó``̀N

.∫ÉãªdG π«Ñ°S
 óªëe  Qƒ`̀°`̀ù`̀«`̀ahô`̀Ñ`̀dG  Ωó```̀ bh
 »Hô©dG  è«∏îdG  á©eÉL  øe  »fÉg
 »a á«ª«∏©àdG äGQƒ£àdG øY kÉ°VôY
 »°VGôàa’G  »Ñ£dG  º«∏©àdG  ºjó≤J
 ìÉéæH  É`̀¡`̀Jó`̀©`̀J  »`̀à`̀dG  ≥`̀ FGƒ`̀©`̀ dGh
 »a  »Hô©dG  è«∏îdG  á©eÉL  õ«ªàe
 øY  »Ñ£dG  º«∏©àdG  ºjó≤J  áeGóà°SG
 Ωƒ`̀∏`̀©`̀dGh  Ö`̀£`̀dG  á«∏c  áÑ∏£d  ó`̀©`̀H
 èeGôÑdG  ¢Vô©à°SG  å«M  ,á«Ñ£dG
 á`̀©`̀eÉ`̀é`̀dG »```̀a É``̀«``̀dÉ``̀M á`̀≤`̀ Ñ`̀£`̀ª`̀ dG
 áÄ«¡dG  É`̀¡`̀à`̀©`̀Ñ`̀JG  »`̀à`̀ dG  äÉ```«```dB’Gh
 äÉeƒ∏©ªdG  π«°UƒJ  »a  á«ªjOÉcC’G

 kÉ`̀°`̀†`̀jCGh  º¡ª««≤J  ¥ô``̀Wh  áÑ∏£∏d
 »àdG  á«FÉ¡ædG  äÉfÉëàe’G  ºjó≤J
 äÉLôîe  IOƒL  øe  ócCÉàdG  øª°†J
 å«M  ø`̀e  áÑ∏£dG  IAÉ`̀Ø`̀ch  º«∏©àdG
 á`̀eRÓ`̀dG á`̀fÉ`̀≤`̀à`̀dG ≈`̀∏`̀Y ∫ƒ`̀°`̀ü`̀ë`̀dG
 »`̀ah  AÉ`̀Ñ`̀WCÉ`̀c  ™ªàéª∏d  êôîà∏d
 äGAGôLE’ÉH  ΩGõàd’G  âbƒdG  ¢ùØf
 º¡àeÓ°S  øª°†J  »àdG  ájRGôàM’G

.ÉfhQƒc ¢Shô«a øe
 ¿ÉÑ«ÑW ¢Vô©à°SG ΩÉàîdG »ah
 IQƒ`̀à`̀có`̀ dG É`̀ª`̀g êô`̀î`̀à`̀ dG É`̀ã`̀jó`̀M
 è«∏îdG  á©eÉL  ø`̀e  õjÉØdG  áªWÉa
 Qƒ`̀KÉ`̀e ø`̀«`̀dÉ`̀f Qƒ`̀à`̀có`̀dGh »`̀Hô`̀©`̀dG
 »a  ø«MGôé∏d  á«μ∏ªdG  á«∏μdG  øe
 ™e  Éª¡àHôéJ  øjôëÑdG-GóædôjG
 ó©H  øY  º««≤àdGh  ó©H  øY  º«∏©àdG
 Oƒ¡édG  ø«æªãe  ,áëFÉédG  πX  »a
 äÉ©eÉédG  É¡H  âeÉb  »àdG  Iô«ÑμdG
 ®ÉØëdG  »a  á«ªjOÉcC’G  äÉ¡édGh
 ∂``dò``ch á`̀Ñ`̀∏`̀£`̀c º`̀¡`̀à`̀eÓ`̀°`̀S ≈``∏``Y
 ¿hó``̀H  º¡ª«∏©J  »``̀a  QGô`̀ª`̀ à`̀ °`̀ S’G
 á«HÉéjE’G  »MGƒædG  øeh  .´É£≤fG
 Éªgô¶f  á¡Lh  »a  ó©H  øY  º∏©à∏d
 ™e  áÑ∏£dG  πYÉØJ  ó`̀jõ`̀j  ¬``̀fCG  Gó``̀cCG
 ≈∏Y  º¡JQób  øe  ójõjh  ø«ª∏©ªdG
 ,á°Vhô©ªdG  á«ª∏©dG  IOÉªdG  á`̀jDhQ
 IQGOEG  IQhô°V  º∏©àd  º¡dƒîj  Éªc
 áfhôªdÉH  í«ë°U  πμ°ûH  º¡àbh
 áÑ°ùædÉH ÉeCG .¬°ùØf ÖdÉ£dG ÉgOóëj
 º`̀¡`̀fCG  Ghô`̀Ñ`̀Y  ó`̀≤`̀a  äÉ«Ñ∏°ùdG  ≈``̀ dEG
 ìô°üdG  »`̀a  IÉ«ëdG  qƒ`̀L  Ghó`̀≤`̀à`̀aG
 …ò`̀dG  »°ùØædG  º`̀Yó`̀dGh  »©eÉédG
 áÑ∏£dÉH  •Ó``̀à``̀N’G  ø`̀e  ¬`̀fhó`̀é`̀j
 …ò`̀dG  õ«côàdG  ƒ`̀L  ø`̀eh  ø`̀jô`̀NB’G
 äÉÑàμªdG ábhQCG »a ¬fhóéj GƒfÉc

.á©eÉédÉH á«Ñ£dG

zó© oH øY{ Ö£dG áæ¡e äÉ«bÓNCG Ihóf »a ¿ƒcQÉ°ûj ¢üàîeh Ö«ÑW 600

 ájQGôªà°SG »``a º``¡°SCG zó``© oH ø``Y Ö``«Ñ£àdG{ :á``ë°ü∏d ≈``∏YC’G ¢``ù«FQ
ÉfhQƒc áëFÉL ∫Ó``N ≈°VôªdG øY QGô°VC’G ∞``ØNh ..á«ë°üdG á``eóîdG

: »∏Y áªWÉa âÑàc
 ≥jôØdG  z19  ó«aƒc{  ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d  »æWƒdG  ≥jôØdG  ¢ù«FQ  áë°ü∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  ¢ù«FQ  ôcP
 á«ë°üdG  ájÉYôdG  ºjó≤àd  áª¡e á≤jôW »g ó©H øY á«ë°üdG  ájÉYôdG  ¿CG  áØ«∏N ∫BG  ¬∏dGóÑY øH óªëe ï«°ûdG  Ö«ÑW
 ájÉYôd á«°SÉ°SCG IGOCG âëÑ°UCG É¡fCG Éë°Vƒe ,á«°VÉªdG á∏«∏≤dG äGƒæ°ùdG ióe ≈∏Y äÉÑãH Égƒëf øjôëÑdG ¬éàJ »àdG

.19-COVID áëFÉL AÉæKCG ≈°VôªdG
 QGô°VC’Gh §¨°†dG âØØNh ≈°VôªdG øe ójó©∏d ájÉYôdG QGôªà°SG øe âæ qμe zó©H øY Ö«Ñ£àdG{ áeóN ¿EG ∫Ébh 
 √ó°UQ ºJ Ée ≈dEG Gô«°ûe ,øjôëÑdG »a ¿ƒ°û«©j øjòdG ¢UÉî°TC’G áë°üH AÉHƒdG É¡≤ë∏j ¿CG øμªj ¿Éc »àdG ájRGƒªdG
 ±ô°üàdG ≈∏Y á©FGQ IQób äô¡XCG »àdGh áμ∏ªªdG »a á«ë°üdG ájÉYôdG äÉ°ù°SDƒe áfhôe øe á«°VÉªdG ô¡°TC’G ∫ÓN

.≈°Vôª∏d Iõ«ªàe ájÉYQ ºjó≤àH Gƒeõà∏j ¿CGh øjôμàÑe Gƒfƒμj ¿CGh ,§¨°†dG âëJ

.ΩÓYE’G ôjRh |

 ájÉæY  âØ∏J  ¿CG  á``̀eÉ``̀bE’Gh  äGRGƒ``̀é``̀dGh  á«°ùæédG  ¿hDƒ`̀ °`̀T  Oƒ``J
 á¶aÉëªH »æeC’G ™ªéªdG »a »JÉeóîdG É¡Yôa ¿CG ≈dEG ΩGôμdG ø«©LGôªdG
 §≤a  ø«ª«≤ª∏d  áeÉbE’G  ≥°ü∏e  áeóN  ô«aƒàd  ¢ü°üîj  ±ƒ°S  ¥ôëªdG
 áYÉ°ùdG  øe  2020 ¢ù£°ùZCG  9  ≥aGƒªdG  óMC’G  Ωƒ«dG  øe  G kQÉÑàYG  ∂dPh
 äGRGƒL º«∏°ùJ ºàj ±ƒ°S Éª«a , kAÉ°ùe 2:00 áYÉ°ùdG ≈àM É kMÉÑ°U 8:00
 ΩGhódG ΩÉjCG ∫ÓN §≤a ≈°ù«Y áæjóe ´ôa »a IõgÉédG á«æjôëÑdG ôØ°ùdG

. kAÉ°ùe 2:00 áYÉ°ùdG ≈àM É kMÉÑ°U 8:00 áYÉ°ùdG øe »ª°SôdG
 G kò«ØæJ  ¬`̀fCG  ≈`̀ dEG  á`̀eÉ`̀bE’Gh  äGRGƒ`̀é`̀dGh  á«°ùæédG  ¿hDƒ`̀°`̀T  √ƒæJh
 É≤«Ñ£Jh  ÉfhQƒc  áëFÉL  á¡LGƒªd  ájRGôàM’Gh  á«FÉbƒdG  äGAGôLEÓd
 ™ªéªdG ≈dEG ™LGôe …CG ∫ƒNóH íª°ùj ød ¬fEÉa »YÉªàL’G óYÉÑàdG CGóÑªd
 ø«©LGôªdG ≈∏Y ø«©àj å«M ,≥Ñ°ùe óYƒe ¬jód ¿ƒμj ¿CG ¿hO øe »æeC’G

.Skiplino ≥«Ñ£J ôÑY É≤Ñ°ùe ºgó«YGƒe õéM
 á«ªgCG É¡«©LGôe ≈∏Y áeÉbE’Gh äGRGƒédGh á«°ùæédG ¿hDƒ°T ócDƒJh
 äÉeÉªc ¢ùÑ∏H ∂dPh ihó©dG ∫É≤àfG ™æªd ájRGôàM’G ô«HGóàdÉH ΩGõàd’G

 .º¡JÓeÉ©e RÉéfE’ ºgóLGƒJ AÉæKCG ¬LƒdG

 :zäGRGƒédGh á«°ùæédG{
 ¥ôëªdG á``¶aÉëªH »æeC’G ™``ªéªdG ´ô``a
§≤a ø«ª«≤ª∏d áeÉbE’G ≥°ü∏e áeóN ô«aƒàd

 √ôîa  ø`̀Y  ΩÓ``̀YE’G  ô``jRh  »ë«eôdG  óªëe  ø`̀H  »∏Y  Üô``̀YCG
 ∫BG  óªM  øH  ódÉN  ï«°ûdG  ƒª°ùd  IóFGôdG  äGQOÉÑªdÉH  √RGõ`̀à`̀YGh
 á°VÉjôdGh  ÜÉÑ°û∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  áØ«∏N
 »æjôëÑdG  ÜÉÑ°ûdG  ºYO  »a  á«æjôëÑdG  á«ÑªdhC’G  áæé∏dG  ¢ù«FQ
 äGRÉ``̀é``̀fE’G  ø`̀e  ó`̀jõ`̀e  ≥«≤ëàd  º`̀ ¡`̀ JGQó`̀ bh  º`̀¡`̀Ñ`̀gGƒ`̀e  π`̀≤`̀°`̀Uh

.á«æWƒdG äÉÑ°ùàμªdGh
 Rõ©J áØ«∏N ∫BG óªM øH ódÉN ï«°ûdG ƒª°S äGQOÉÑe ¿CG ócCGh
 øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  äÉ¡«LƒJh  iDhQ  ø`̀e
 ÜÉÑ°ûdG  »a  QÉªãà°S’G  »a  ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY áØ«∏N ∫BG  ≈°ù«Y
 º¡fƒμd  ™ªàéªdG  »a  á∏YÉØdG  ácQÉ°ûªdGh  πª©∏d  ¢UôØdG  º¡ëæeh

 ™aO »a áªgÉ°ùªdGh ôjƒ£àdGh AÉæÑdG  á«∏ªY »a á«≤«≤ëdG IGƒædG
.øWƒdG Gò¡H AÉ≤JQ’Gh Ωó≤àdG á∏éY

 ∫BG  óªM  øH  ódÉN  ï«°ûdG  ƒª°S  ¬«LƒJ  ΩÓ`̀YE’G  ôjRh  ø qªKh
 QÉWEG  »a  »JCÉJ  »àdG  ,â«ÑdÉa~∂àÑgƒe#  IQOÉÑe  ¥ÓWEÉH  áØ«∏N
 ,º¡H ΩÉªàg’Gh ÜÉÑ°ûdG  ºYO á∏°UGƒªd Iõ«ªàªdG  √ƒª°S äGQOÉÑe
~π°UGƒf#  QÉ©°ûd  G kõjõ©J »JCÉJ  á≤HÉ°ùªdG  √òg áeÉbEG  ¿CG  G kócDƒe

 øª°†J  AGƒ``̀LCG  »`̀a  RÉ`̀é`̀fE’Gh  πª©dG  á∏°UGƒe  ∫Ó`̀N  ø`̀e  Ωõ©H
 áëaÉμe »a º¡°ùj …òdG »YÉªàL’G óYÉÑàdG ≥≤ëJh ™«ªédG áeÓ°S
 á«≤«°ùæàdG áæé∏dG É¡JòîJG »àdG äGAGôLEÓd G kò«ØæJ ÉfhQƒc áëFÉL
.áëFÉédG √òg á¡LGƒªd ó¡©dG »dh »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U á°SÉFôH

 áÄ«¡J  »`̀a  â«ÑdÉa~∂àÑgƒe#  IQOÉ`̀Ñ`̀e  ±Gó`̀gCÉ`̀ H  OÉ`̀ °`̀ TCGh
 øe  á«HÉÑ°ûdG  äÉbÉ£dGh  ÖgGƒªdG  ±É°ûàc’  áªFÓªdG  AGƒ``LC’G
 QÉ¡XEGh  á°ùaÉæªdG  ≈∏Y  ÜÉÑ°ûdG  ™é°ûJ  IójóL  äÉ°üæe  ∫Ó`̀N
 ácQÉ°ûªdGh áaÉ≤ãdÉH ≈∏ëàj π«L øjƒμJ »a º¡°ùJ »àdG ÖgGƒªdG

.™ªàéªdG ôjƒ£Jh AÉæH »a á«≤«≤ëdGh á∏YÉØdG
 ºYód  äÉ`̀«`̀fÉ`̀μ`̀eE’G  π`̀c  ôî°ùà°S  ΩÓ```̀YE’G  IQGRh  ¿CG  ó```cCGh
 á≤HÉ°ùªdG  á«£¨J  ∫Ó`̀N  øe  â«ÑdÉa~∂àÑgƒe#  IQOÉÑe  ìÉéf
 ,á«FÉ¡ædG  á∏MôªdG  äÉ°ùaÉæe  π≤æd  πeÉμàe  ƒjóà°SG  ¢ü«°üîJh
 ≥«aƒàdG  á≤HÉ°ùªdG  ≈∏Y  ø«ªFÉ≤dG  π`̀ch  áª¶æªdG  áæé∏d  É k«æªàe

.ìÉéædGh

â«ÑdG »a ∂àÑgƒe IQOÉ``Ñe ºYód äÉ``«fÉμeE’G πc ôî``°ùæ°S :ΩÓYE’G ô``jRh



 º¡°†jôëàd  Éjƒ«°SBG 11 ≈∏Y ¢†Ñ≤dG

 ÜGOBÓd  á«aÉæe  ∫ÉªYCGá°SQÉªe  ≈∏Y

Iôμ``°ùªdG  OGƒ``ªdG  ™``«Hh á``eÉ©dG
 ádOC’Gh  åMÉÑª∏d  áeÉ©dG  IQGOE’G  ΩÉY  ôjóe  ìô°U
 ájÉªMh ô°ûÑdÉH QÉéJ’G áëaÉμe áWô°T ¿CÉH á«FÉæédG
 Éjƒ«°SBG  11  ≈∏Y  ¢†Ñ≤dG  øe  âæμªJ  áeÉ©dG  ÜGOB’G
 ≈∏Y  ¢†jôëàdÉH  º¡eÉ«b  ô`̀KEG  ∂`̀ dPh  ,AÉ°ùf  4  º¡æ«H
 OGƒªdG  ™«Hh  áeÉ©dG  ÜGOBÓ``d  á«aÉæe  ∫ÉªYCG  á°SQÉªe

.Iôμ°ùªdG
 »a  äÉeƒ∏©ªd  IQGOE’G  »≤∏J  Qƒ`̀a  ¬``fCG  í`̀°`̀VhCGh
 »àdG  …ôëàdGh  åëÑdG  ∫ÉªYCG  Iô°TÉÑe  ºJ  ¿CÉ°ûdG  Gòg
 º¡«∏Y ¢†Ñ≤dGh  øjQƒcòªdG  ájƒg ójóëJ  øY äôØ°SCG

.º¡JRƒëH âfÉc »àdG áWƒÑ°†ªdG OGƒªdG õjôëJh
 ádOC’Gh åMÉÑª∏d  áeÉ©dG  IQGOE’G  ΩÉY ôjóe QÉ°TCGh
 á«fƒfÉ≤dG äGAGôLE’G áaÉc PÉîJG ºJ ¬fCG  ≈dEG  á«FÉæédG

.áeÉ©dG áHÉ«ædG ≈dEG á«°†≤dG ádÉME’ G kó«¡ªJ ,áeRÓdG
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 …OÉëdG  ¿ô`̀≤`̀dG  »`̀a  º«∏©àdG  ±Gó``̀gCG  º`̀gCG  ø`̀e
 GƒëÑ°ü«d  ÜÓ£dG  iód  ´GóHE’G  á«ªæJ  øjô°û©dGh
 QÉμàHGh á©bƒàªdG ô«Z äÓμ°ûªdG πM ≈∏Y øjQOÉb
 .IOóéàªdG  ∞bGƒª∏d  áYƒæàeh  IOó`̀©`̀à`̀e  π`̀FGó`̀H
 ø«H  ájƒb  §`̀HGhQ  Oƒ`̀Lh  äÉ°SGQódG  äô¡XCG  óbh
 ¢ûbÉæj  .´Gó`̀HE’G  IOÉ`̀jRh  ÉØdCG  á«ZÉeódG  äÉLƒªdG
 ÉØdCG á«ZÉeódG äÉLƒª∏d »Ø«XƒdG QhódG ∫É≤ªdG Gòg

.º«∏©àdG »a ´GóHE’G á«ªæJ »a
 »àdG  ¿É°ùfE’G  AÉ°†YCG  ôãcCG  øe  ÆÉeódG  ôÑà©j
 Oƒ©jh  ,»`̀FÉ`̀Hô`̀¡`̀μ`̀dG  •É°ûædG  ø`̀e  ô«ãμdG  ó¡°ûJ
 hCG  ,¬«a  á«Ñ°ü©dG  ÉjÓîdG  πªY  á©«ÑW  ≈`̀ dEG  ∂`̀dP
 »àdGh  ,(Neurons)  äÉfƒÑ°ü©dÉH  ≈ª°ùJ  Ée
 .¢†©ÑdG  É¡°†©H  ™e  π°UGƒà∏d  AÉHô¡μdG  Ωóîà°ùJ
 á«FÉHô¡c  äÉLƒe  ÉjÓîdG  √ò`̀g  πªY  øY  èàæjh
 ,(Brain Waves) á«ZÉeódG äÉLƒªdÉH ≈ª°ùJ
 (Frequencies)  É¡JGOOôJ  áª«b  »a  ∞∏àîJ
 .á«°ùØædG  ¬àdÉMh  ¿É°ùfEÓd  »∏≤©dG  •É°ûædG  Ö°ùM
 »∏≤©dG  •É°ûædG  ≈∏Y  ∫’óà°S’G  É k«ª∏Y  øμeCG  óbh
 OOôJ  ¢SÉ«b  ∫ÓN  øe  ¿É°ùfEÓd  á«°ùØædG  ádÉëdGh
 .•É°ûædG  Gò`̀g  ø`̀Y  áéJÉædG  á«ZÉeódG  äÉ`̀Lƒ`̀ª`̀dG
 ∂∏J  äGOOô``̀J  ¿CG  AÉª∏©dG  ó`̀Lh  ó≤a  ,ΩÉ`̀Y  πμ°ûHh
 •É°ûædG áaÉãch Ió°T ™e É kjOôW Ö°SÉæàJ äÉLƒªdG
 ¿É°ùfE’G  Ωƒ≤j  Éª∏c  ¬`̀fCG  ≈æ©ªH  ,èJÉædG  »∏≤©dG
 ô«μØàdÉc  ,Ió≤©eh  Iô«ãc  á«∏≤Y  ∞FÉXhh  ∫ÉªYCÉH
 äGOOô`̀J  äGP  á«ZÉeO  äÉLƒe  âéàf  Éª∏c  , kÓãe
 ¿EÉa  É kFOÉgh É k«Nôà°ùe ¿É°ùfE’G  ¿Éc  GPEG  ÉeCG  .á«dÉY
 äGOOô`̀J  äGP  ¿ƒμJ  áéJÉædG  á«ZÉeódG  äÉLƒªdG
 äÉLƒªdG  OOô`̀J  ¿CG  ôcòdÉH  ôjóédGh  .á°†Øîæe
 ,(Hertz)  õJô«¡dG  Ió`̀Mƒ`̀H  ¢SÉ≤j  á`̀«`̀ZÉ`̀eó`̀dG
 á«fÉãdG  »a á«LƒªdG  äGRGõàg’G OóY πãªJ »àdGh

.IóMGƒdG
 äÉLƒe áahô©ªdG á«ZÉeódG äÉLƒªdG ºgCG øe
 ádÉM »a ¿ƒμj ÉeóæY ÆÉeódG É¡≤∏£j »àdGh zÉà«H{
 ,(»YGƒdG π≤©dG) õ«côàdGh πª©dGh •É°ûædGh ¬ÑæàdG
 AÉNôà°S’G  ádÉM »a  É¡≤∏£j »àdG  zÉØdCG{  äÉLƒeh
 »àdG  zÉà«K{  äÉLƒeh  ,´Gó`̀HE’Gh  …OÉ©dG  πeCÉàdGh
 ≥«ª©dG  πeCÉàdGh  ΩÓMC’Gh  ΩƒædG  ádÉM  »a  É¡≤∏£j

 »a É¡≤∏£j »àdG  zÉàdO{  äÉLƒeh ,(øWÉÑdG  π≤©dG)

 ôjóédGh .(»YhÓdG) ΩÓMCG ÓH ≥«ª©dG ΩƒædG ádÉM

 IOƒ`̀Lƒ`̀e á`̀«`̀ZÉ`̀eó`̀dG äÉ`̀Lƒ`̀ª`̀dG √ò``̀g ¿CG  ô`̀cò`̀dÉ`̀H

 πμ°ûH  πª©Jh  ,ÆÉ`̀eó`̀dG  »a  âbƒdG  ¢ùØf  »a  É¡∏c

 ÉæØWGƒYh ÉfQÉμaC’ øμªj å«ëH ≥°SÉæàeh ºZÉæàe

 ø«Mh  ,»dÉãe  ¿RGƒ`̀J  ≈dEG  π°üJ  ¿CG  Éæ°ù«°SÉMCGh

 á«≤H  ≈∏Y  áæ«©e  á«ZÉeO  äÉLƒe  ô£«°ùJh  ≈¨£J

 äÉLƒªdG ∂∏J ádÉM »a πNój ÆÉeódG ¿EÉa äÉLƒªdG

 ,á«æ≤J  á«MÉf  øeh  .(Dominant)  á«ZÉ£dG

 ºJ  »àdG  (Alpha Waves)  ÉØdCG  äÉLƒe  ¿EÉa

 äÉLƒªdG  §`̀°`̀Sh  »`̀a  ™≤J  1929  ΩÉ`̀Y  É¡aÉ°ûàcG

.(õJô«g 12 - 8) äGOOôàdG å«M øe á«ZÉeódG

 πc  óæY  IOƒ`̀Lƒ`̀e  á«∏≤Y  IQó``̀b  ƒ`̀g  ´Gó```̀HE’G

 ¬dÉμ°TCG  §°ùHCG  »a  ƒgh  ,áJhÉØàe  Ö°ùæHh  ô°ûÑdG

 êÉàfEGh ¥hóæ°üdG êQÉN ô«μØàdG ≈∏Y IQó≤dG πãªj

 .øjôNB’G  ô«μØJ  ∫hÉæàe  »a  IOÉY  ¿ƒμJ  ’  QÉμaCG

 »a  ÉØdCG  äÉLƒe  õjõ©J  ¿CG  äÉ°SGQódG  âàÑKCG  óbh

 å«M  ,´Gó```HE’G  äÉ«cƒ∏°S  Qƒ£jh  »ªæj  ÆÉ`̀eó`̀dG

 áLQóH  ¿hõ«ªàj  ø`̀jò`̀dG  ¢`̀UÉ`̀î`̀°`̀TC’G  ¿CG  ß`̀Mƒ`̀d

 øe  í°VGh  •É°ûf  º¡jód  ¿É`̀c  ´Gó``̀HE’G  øe  á«dÉY

 IôbÉÑ©dG  øe  ô«ãμdG  ïjQÉJ  ô«°ûjh  .ÉØdCG  äÉLƒe

 ´GóHE’G ä’ÉM »a GƒfÉc º¡fCG ≈dG øjÉà°ûæjBG ∫ÉãeCG

 ≈dEG …ODƒj Ée ,∫ƒéàJ º¡dƒ≤Y ¿ƒcôàjh ¿ƒNôà°ùj

 »a ô«μØàdG øe º¡æμªJ »àdG ÉØdCG  ádÉM »a É¡dƒNO

 .áaƒdCÉe  ô«Z  IójóL  Ö«dÉ°SCÉH  º«gÉØªdGh  RƒeôdG

 πeCÉàdGh  …ó°ùédGh  »∏≤©dG  AÉNôà°S’G  ôÑà©jh

 ¥ô£dG ºgCG øe ø«æ«©dG ¥ÓZEGh ≥«ª©dG ¢ùØæàdGh

 .ÉØdCG ádÉM ≈dEG ∫ƒ°UƒdG ≈∏Y ÆÉeódG óYÉ°ùJ »àdG

 ¢†©H  ≥`̀∏`̀WCG  ó≤a  ,á`̀jƒ`̀Hô`̀à`̀dG  á«MÉædG  ø`̀eh

 ´Gó``̀HE’G  ™`̀°`̀Vh{  º°SG  É`̀Ø`̀dCG  ádÉM  ≈∏Y  ø«jƒHôàdG

 Öéj º«∏©àdG πMGôe πc ¿CG ≈∏Y GhócCGh ,zº∏©àdGh

 ø«ª∏©ªdG  ≈∏Y Öéj ,∂dòd  .ÉØdCG  ádÉM ÉgOƒ°ùJ  ¿CG

 ÜÓ£dG óYÉ°ùJ »àdG á«Ø°üdG á£°ûfC’G ≈∏Y õ«côàdG

 »≤«≤ëdG º∏©àdG Ö°ùμd ÉØdCG ádÉM ≈dEG ∫ƒ°UƒdG ≈∏Y

 .´GóHE’Gh »°SGQódG ¥ƒØàdGh

abuloum@gmail.com

 äÉLƒª∏d »Ø«XƒdG QhódG
´GóHE’G á«ªæJ »a ÉØdCG á«ZÉeódG

®ƒØ ΩÓ°SEG :Ëó≤Jeslammahfoouz@hotmail.com

 á````̀YGQõ````̀dG ¿hDƒ````̀ °````̀ T â``̀Ø``̀°``̀û``̀c
 äÉjó∏ÑdG  ¿hDƒ°Th  ∫É¨°TC’G  IQGRƒH
 §°Sƒàe ¿CG øY »fGôª©dG §«£îàdGh
 π«îædG  á°Sƒ°ùH  ájô¡°ûdG  áHÉ°UE’G
 ∂dPh ,ô¡°TCG  áà°S ∫ÓN %0^8 â¨∏H
 á°Sƒ°S  áaBG  áëaÉμªd  ÉgOƒ¡L  øª°V
 ™e  á≤°ùàe  »`̀JCÉ`̀J  »`̀à`̀dGh  ,π`̀«`̀î`̀æ`̀dG
 ¢ü«°üîJ  ôÑY  ,áeƒμëdG  ΩÉªàgG
 ´hô°ûe  ºYód  QÉæjO  ¿ƒ«∏e  á«fGõ«e
 π«îædG  á`̀°`̀Sƒ`̀°`̀S  á`̀ë`̀aÉ`̀μ`̀eh  ô°üM
 200 ∫ó©ªH äGƒæ°S 5 Ióe AGôªëdG

.Éjƒæ°S QÉæjO ∞dCG
 ¿hDƒ°ûd  óYÉ°ùªdG  π«cƒdG  ∫Ébh
 óªëe  õjõ©dGóÑY  QƒàcódG  áYGQõdG
 ´hô°ûe  øª°V  πª©dG  ¿EG  ºjôμdGóÑY
 IôàØdG ∫ÓN π«îædG á°Sƒ°S áëaÉμe
 ôØ°SCG  2020  ƒ«fƒj  ≈àM  ôjÉæj  øe
 á∏îf  ∞dCG  174  øe  ôãcCG  ¢üëa  øY
 ,πFÉ°ùØdG  ø`̀e  ∞``̀dCG  71  ø`̀e  ô`̀ã`̀cCGh
 ≥`̀FGó`̀ë`̀dGh  ø«JÉ°ùÑdG  ∂``dP  πª°Th
 ≥`̀FGó`̀ë`̀dG ≈``̀ dEG á`̀aÉ`̀°`̀VEG ´QGƒ`̀ °`̀û`̀ dGh
 á«æμ°ùdG  äÉ`̀©`̀ª`̀é`̀ª`̀dGh  á`̀«`̀dõ`̀æ`̀ª`̀dG
 .øjôëÑdG áμ∏ªe äÉ¶aÉëe ∞∏àîªH
 πFÉ°ùØdGh  π«îædG  ¿CG  í°VhCGh
 É¡àédÉ©e  â`̀ª`̀J  »``̀à``̀dG  á`̀HÉ`̀°`̀ü`̀ª`̀dG
 ió`̀d Ió`̀ª`̀à`̀©`̀ª`̀dG çÓ``̀ã``̀dG ¥ô``£``dÉ``H
 (ø≤ëdGh  ,¢TôdG  ,ô«îÑàdG)  ádÉcƒdG
 ,á∏«°ùah  á∏îf  3477  É`̀gOó`̀Y  ≠∏H
 äô°TÉH  πª©dG  ¥ô``a  ¿CG  ≈``̀dEG  kÉ`̀à`̀a’
 πFÉ°ùØdGh  π«îædG  øe  646  á`̀dGREÉ`̀H

.áHÉ°üªdG
 ≈`̀ dEG ó`̀YÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG π`̀«`̀cƒ`̀dG √ƒ```fh
 ¢TQ  øY  ∞bƒàJ  ´hô°ûªdG  ¥ôa  ¿CG
 QÉªãdG  è°†f  Iôàa  äGó«ÑªdG  ø≤Mh
 ÖLƒà°ùJ  »`̀à`̀ dG  ä’É``̀ë``̀dG  »``a  ’EG
 π«îædG  êÓ`̀©`̀ d  ™`̀jô`̀°`̀ù`̀dG  π`̀Nó`̀à`̀ dG

 .ÜÉ°üªdG
 ô¡°TCG áà°ùdG Iôàa ∫ÓN ¬fCG ôcPh
 á«fƒeôa  Ió«°üe  2017  ô°ûf  º`̀J
 óbh  ,´QGõ`̀ª`̀dG  »a  π«îædG  á°Sƒ°ùd
 øe  á£≤à∏ªdG  äGô°ûëdG  OGóYCG  â¨∏H

.Iô°ûM ∞dCG 33 øe ôãcCG óFÉ°üªdG
 óYÉ°ùªdG  π«cƒdG  ¢Vô©à°SGh
 äÉ`̀Lô`̀î`̀e º```̀gCG á``̀YGQõ``̀dG ¿hDƒ`̀ °`̀û`̀ d
 ,π«îædG  á°Sƒ°S  áëaÉμe  ´hô°ûe
 áHÉ°UE’G  áÑ°ùf  ¢†ØN  »a  πãªàJh
 kGó``̀L äÉ`̀jƒ`̀à`̀°`̀ù`̀e ≈````̀dEG Iô`̀°`̀û`̀ë`̀dÉ`̀H
 π«îædG  OGó```̀YCG  ¢ü«∏≤Jh  ,á«fóàe

 äGó«Ñª∏d øeB’G ΩGóîà°S’Gh ,∫GõªdG
 »a  áHÉ°UE’G  QÉ°ùëfGh  ,á«FÉ«ª«μdG
 ,Ωó©æe  iƒà°ùe  ≈dEG  ™bGƒªdG  ¢†©H
 äGô°ûë∏d  …ƒ«ëdG  ´ƒæàdG  ájÉªMh
 ó«°TôJ ∫ÓN øe QƒgóàdG øe á©aÉædG
 ¥ôW ΩGóîà°SGh äGó«ÑªdG ΩGóîà°SG

.áÄ«Ñ∏d á≤jó°Uh áæeBG
 á«°ù«FôdG ±GógC’G ¿CG ≈dEG QÉ°TCGh
 ®É```̀Ø```̀ë```̀dG   »a πãªàJ ´hô°ûª∏d
 »YÉªàLG  çhQƒ``̀ª``̀c  á`̀∏`̀î`̀æ`̀dG  ≈`̀∏`̀Y
 ≈∏Y  Iô£«°ùdG  ÖfÉL  ≈`̀dEG  ,»aÉ≤Kh
 óëdGh  ,Iô°ûëdÉH  áHÉ°UE’G  iƒà°ùe
 QOGƒc  AÉæHh  ,áHÉ°UE’G  QÉ°ûàfG  øe
 º¶f  èeGôH  IQGOEG  ≈∏Y  IQOÉ`̀ b  á«æa
 π«îædG  á`̀°`̀Sƒ`̀°`̀S  Iô`̀°`̀û`̀ë`̀H  º`̀μ`̀ë`̀à`̀dG
 √òg  πãe  π≤f  á«fÉμeEGh  ,AGô`̀ª`̀ë`̀dG
 π«îædG  äÉ``aBG  áëaÉμe  »a  èeGôÑdG
 Iô°ûMh ,äGQÉØëdG á°UÉNh iôNC’G
 ÖfÉL  ≈`̀ dEG  ,QÉÑ¨dG  º∏Mh  Iô«ªëdG
 áaÉc  πª°ûJ  á«JÉeƒ∏©e  IóYÉb  AÉ°ûfEG

.´hô°ûªdG äÉfÉ«H
 óYÉ°ùªdG  π«cƒdG  ¢Vô©à°SGh
 IQGOEG  π`̀Ñ`̀b  ø`̀e  á`̀dhò`̀Ñ`̀ª`̀dG  Oƒ`̀¡`̀é`̀dG
 èeÉfôH  π«©Øàd  á`̀«`̀JÉ`̀Ñ`̀æ`̀dG  Ihô``ã``dG
 ,AGôªëdG  π«îædG  á°Sƒ°S  ´hô°ûe
 ¢üëah  ´QGõªdG  í°ùe  ∂dP  º°†jh
 á°üàîªdG  ¥ôØdG  Ωƒ≤J  PEG  ,π«îædG
 á`̀ª`̀FÉ`̀b Ö`̀°`̀ù`̀ë`̀H ´QGõ```̀ª```̀dG í`̀°`̀ù`̀ª`̀H
 áaÉ°VE’ÉH  ,á≤£æe  πc  »a  ´QGõ`̀ª`̀dG
 IOQGƒ`````dG äÉ``̀ZÓ``̀Ñ``̀dG á`̀©`̀HÉ`̀à`̀e ≈````̀dEG
 π`̀cÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dG ¢`̀Uƒ`̀°`̀ü`̀î`̀H ´hô`̀°`̀û`̀ª`̀∏`̀d
 ¢üëa  º``à``jh  ,π`̀«`̀î`̀æ`̀∏`̀d  á`̀«`̀ë`̀°`̀ü`̀dG
 »a  áHÉ°UEÓd  πHÉ≤dG  π«îædG  ™«ªL
 π«îædG  ó`̀jó`̀ë`̀J  º`̀à`̀jh  ,™``bƒ``e  π``c

 ôjòëàdG  äÉ`̀eÓ`̀Y  ™°VƒH  ÜÉ°üªdG
 ,(Warning Tape)  É¡«∏Y
 Ωƒ≤J  Éªc  ,.êÓ©dG  ¥ôØd  Égõ«¡éJh
 »a  πFÉ°ùØdGh  π«îædG  OóY  π«é°ùàH

.™bGƒªdG √òg
 ,êÓ`̀©`̀dG  äÉ«∏ªY  ¢Uƒ°üîHh
 πª°ûJ  êÓ`̀©`̀dG  äÉ«∏ªY  ¿CG  í`̀°`̀VhCG
 πãªàJ  »àdG  êÓ©dG  äÉ«ª∏©H  ΩÉ«≤dG
 ø«°ùμà°SƒØdG  ¢UGôbCG  ΩGóîà°SG  »a
 ´ò`̀L  »`̀ a  á`̀ HÉ`̀ °`̀UE’G  á≤£æe  ø`̀≤`̀Mh
 á«FÉª«μdG äGó«ÑªdG ΩGóîà°SÉH á∏îædG
 á£«°ùÑdG  áHÉ°UE’G  ä’É`̀M  »a  ∂`̀dPh
 ójó°ûdG  π«îædG  ádGREGh ,á£°SƒàªdGh
 Iô«¨°U  ™£b  ≈dEG  ¬©«£≤Jh  áHÉ°UE’G
 ô«îÑàd  á°UÉN  ¢SÉ«cCG  »a  ¬©°Vhh
 ¢``̀UGô``̀bCG ΩGó`̀î`̀à`̀ °`̀SÉ`̀H ™`̀£`̀≤`̀ dG ∂`̀∏`̀ J
 äƒe  ¿Éª°†d  ∂`̀ dPh  ,ø«°ùμà°SƒØdG
 ≈dEG ,áÄÑàîªdG Iô°ûëdG QGƒWCG ™«ªL
 áeƒYóªdG  äGó«ÑªdG  ô«aƒJ  ÖfÉL

.π«îædG ∑Óeh ø«YQGõª∏d
 Iô°ûM  áÑbGôe  ≈``dEG  áÑ°ùædÉHh
 ¿CG  ô`̀ cP  ,AGô`̀ª`̀ë`̀dG  π«îædG  á°Sƒ°S
 QhO õ`̀jõ`̀©`̀J ≈`̀∏`̀Y õ`̀cô`̀à`̀J Oƒ`̀¡`̀é`̀ dG
 ∂`̀ dPh  ,á`̀aBÓ`̀ d  á«cƒ∏°ùdG  áëaÉμªdG

 á«fƒeôØdG  óFÉ°üªdG  ô°ûf  ∫ÓN  øe
 ™«ªL  »```a  á`̀°`̀Sƒ`̀°`̀ù`̀ dÉ`̀H  á``°``UÉ``î``dG
 ™«ªL  »a  áHÉ°üªdG  π«îædG  ø«JÉ°ùH
 ™«ªéJ  áÑbGôªd  ∂`̀dPh  ,äÉ¶aÉëªdG
 ¢Vôa øe óëdG  ±ó¡H πeÉμdG  Qƒ£dG
 ¢†«Ñ∏d  äGô°ûëdG  ™°Vhh  êhGõàdG
 ™ÑàJh  ,Iô°ûë∏d  OGó````̀YC’G  π«∏≤Jh
 Qƒ¡°T  ∫Ó``̀N  É`̀¡`̀d  •É`̀°`̀û`̀æ`̀dG  äGô``à``a

.áØ∏àîªdG áæ°ùdG
 Ö`̀ fÉ`̀é`̀ dÉ`̀ H ΩÉ```̀ª```̀à```̀g’G ó```````̀cCGh
 kÉHQóàe 57 ƒëf π«gCÉJ ôÑY »ÑjQóàdG
 π«îædG  ∫É``é``e  »``̀a  ø`̀«`̀∏`̀eÉ`̀©`̀dG  ø``̀e
 »eƒμëdG  ´É`̀£`̀≤`̀dG  äÉ`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀e  »`̀a
 ∫Ó`̀N ø`̀e ,OGô`````̀aC’Gh ø`̀«`̀YQGõ`̀ª`̀dGh
 á°UÉîdG πª©dG ¢TQh ó≤Yh ÖjQóàdG
 ¥ô``Wh  π`̀«`̀î`̀æ`̀dG  äÉ```̀ aBG  ¢ü«î°ûàH
 π«îædG  á°Sƒ°S  á°UÉNh  É¡àëaÉμe

.AGôªëdG
 ™e ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG  º`̀J  ¬``fCG  ≈``dEG  âØdh
 á«YGQõdG  á«ªæà∏d  á«Hô©dG  áª¶æªdG
 ´hô°ûe »a áëaÉμªdG äÉ«∏ªY º««≤àd
 π«îædG  á`̀°`̀Sƒ`̀°`̀S  á`̀ë`̀aÉ`̀μ`̀eh  ô`̀°`̀ü`̀M
 Iƒ≤dG  •É≤f  ójóëJ ¢Vô¨H ,AGôªëdG
 ôjƒ£J  äÉMôà≤eh  ∞©°†dG  •É≤fh

 .AGOC’G
 ó`̀YÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG π``̀«``̀cƒ``̀dG çó```̀ë```̀Jh
 ôjƒ£àdG  §£N  øY  áYGQõdG  ¿hDƒ°ûd
 Gòg  »`̀a  ìÉéædG  ≥«≤ëJ  áØYÉ°†ªd
 áfÉ©à°S’G ∫ÓN øe ∂dPh ,´hô°ûªdG
 »a ó`̀©`̀H ø``̀Y QÉ`̀©`̀°`̀û`̀à`̀°`̀S’G á`̀«`̀æ`̀≤`̀à`̀H
 º`̀°`̀SQh ,á`̀ HÉ`̀ °`̀UE’G QÉ`̀°`̀û`̀à`̀fG á`̀Ñ`̀bGô`̀e
 ∫ÓN ø`̀e á`̀HÉ`̀°`̀UE’G ™`̀jRƒ`̀J §`̀FGô`̀N
 á«aGô¨édG äÉeƒ∏©ªdG º¶f äÉ≤«Ñ£J
 á`̀Ä`̀«`̀¡`̀dG  ™``̀e  ¿hÉ``̀©``̀à``̀dÉ``̀H  ,(GIS)
 ,(NSSA)  AÉ°†ØdG  Ωƒ∏©d  á«æWƒdG
 á«μ«dhQójÉ¡dG  ™``̀aGhô``̀dG  ∫É````̀NOEGh
 äÉHÉ°UEÓd  ¢üëØdG  äÉ`̀«`̀dBG  ió`̀MEÉ`̀c
 ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,π«îædG  ≈∏Y  ájƒ∏©dG
 áaÉédG  óFÉ°üªdG  ∫ÉNOEÉH  QGôªà°S’G
 (Electrap)  á«°ù«WÉæ¨ehô¡μdG
 á`̀«`̀dÉ`̀©`̀dG  á`̀«`̀dÉ`̀©`̀Ø`̀dG  äGP  á`̀ã`̀jó`̀ë`̀dG
 á°Sƒ°S  Iô`̀°`̀û`̀M  Üò``é``H  á`̀°`̀UÉ`̀î`̀dG
 óFÉ°üªdG  π`̀ë`̀e  É`̀¡`̀ dÓ`̀MEGh  π«îædG
 ,´hô°ûªdG »a áeóîà°ùªdG ájó«∏≤àdG
 (M2i)  á«°ùfôØdG  óFÉ°üªdG  ∫ÉNOEGh
 ó°UôdG  èeGôH  øª°V  áÄ«Ñ∏d  á`̀æ`̀eB’G
 ¢†ØN π```LCG  ø`̀e ∂`̀ dò`̀c á`̀Ñ`̀bGô`̀ª`̀dGh

 .Iô°ûëdG OGóYCG

É vjô¡``°T áFÉªdG »``a 0^8 ≈dEG AGô``ªëdG á``°Sƒ°ùdÉH π``«îædG áHÉ``°UEG ¢``VÉØîfG

.ºjôμdGóÑY õjõ©dGóÑY .O |

 ¬H  »bô°ûdG  ôμ©dG  á≤£æªH  Qƒé¡e  ∫õæe  ≈∏Y  Qƒã©dG  ∞°ûc
 ™æ°üdG  á«∏ëe  πHÉæ≤dGh  äGôéØàªdG  áYÉæ°U  »a  Ωóîà°ùJ  äGhOG
 ™«æ°üàd  ¿õîªc  ∫õ`̀æ`̀ª`̀dG  ΩGó`̀î`̀à`̀°`̀SG  »`̀a  ø«ª¡àe  3  •Qƒ``̀J  ø`̀Y
 ∫O  ¿G  ó©H  á«HÉgQEG  äÉ«∏ªY  »a  É¡eGóîà°SG  ±ó¡H  ¬H  äGôéØàªdG
 åëÑdG  ôjô≤J  ∞°ûc Éªc ,Éª¡æe ø«æKG  •QƒJ øY äÉª°üÑdG  ôjô≤J
 äGQƒ∏μdGh Ωƒ«°SÉJƒÑdG  OGƒe ≈∏Y äÉWƒÑ°†ªdG  AGƒàMG »FÉæédG
 ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,äÉàjôÑμdGh  äGôàædG  OGƒ`̀e  ¥GôàMG  øY  áéJÉædG

.IôéØàe OGƒªd §«∏Nh âjôÑμdG §«∏Nh ºëØdG
 ∫õæe ≈∏Y Qƒã©dÉH OÉaCG  ób á«æ©ªdG  äÉ¡édG ¬≤à∏J ÆÓH ¿Éch
 ∫ÉªYCG »a πª©à°ùJ OGƒe øjõîàd ´Oƒà°ùªc ¬eGóîà°SG ºàj Qƒé¡e
 äÉjÉØWh ±PGƒb ≈∏Y Qƒã©dG ºJh á«æeCG Iƒb â¡LƒJ å«M ,Ö¨°ûdG
 π«eôHh  »∏ëe  ìÓ°Sh  IôéØàe  OGƒ`̀eh  ábQÉM  äÉLÉLRh  ≥jôM
 ,ΩÉ©dG øeC’ÉH ∫ÓNE’G äÉ«∏ªY »a Ωóîà°ùJ iôNCG äGhOCGh ,IQOƒH
 á≤£æªH ¬«∏Y ôãY …òdG  ´Oƒà°ùªdG  øe øe’G äGƒb êhôN AÉæKCGh
 IôÑ≤e øe Üô≤dÉH QÉéØfG äƒ°U øeC’G äGƒb â©ª°S »bô°ûdG ôμ©dG

 AóHh ™jô°ùdG πNóàdG äGƒb πÑb øe á©bGƒdG ™e πeÉ©àdG ºJh ôμ©dG
.á©bGƒdG ∫ƒM á«æeCG äÉjôëJ

 »a  »fÉãdGh  ∫hC’G  ø«ª¡àªdG  ´ƒ∏°V  øY  äÉjôëàdG  âØ°ûch
 øe  ø«ÑJ  Éªc  Éª¡°üîJ  É¡«∏Y  ôãY  »àdG  OGƒ`̀ª`̀dG  ¿CGh  ,á`̀©`̀bGƒ`̀dG
 »a  ÜQÉgh  á«HÉgQE’G  ô°UÉæ©dG  óMCG  ådÉãdG  º¡àªdG  ¿CG  äÉjôëàdG
 º¡Ø«∏μàH  Ωƒ≤jh áμ∏ªªdG  πNGO  ô°UÉæ©dG  ™e  π°UGƒàj  ¬fCGh  ¿GôjEG
 »fÉãdG º¡àªdG ÜQO ¬fG Éªc ,äGôéØàª∏d á«cÉëªdG ΩÉ°ùLC’G áYÉæ°üH
 âÑK ¿CG ó©H ,ø«ª¡àªdG §Ñ°V ºJh IôéØàªdG äGƒÑ©dG ™«æ°üJ ≈∏Y
 …Qhó`̀dG  í°ùªdG  AGô`̀LEÉ`̀H  ¬`̀fCG  »FÉæédG  åëÑdG  ôÑàîe  ôjô≤J  øe
 ájô°ûÑdG ÉjÓîdG Qó°üe ƒg »fÉãdG º¡àªdG ¿CG ø«ÑJ äÉfÉ«ÑdG IóYÉ≤H

.∫hC’G º¡àªdG ≈dEG áaÉ°VE’ÉH OGƒªdG ∂∏J ≈∏Y øe áYƒaôªdG
 øjõîàH  ÉeÉb  Éª¡fCG  ≈dEG  GQÉ°TCGh  á©bGƒdÉH  ¿Éª¡àªdG  ±ôàYGh
 º¡àªdG  ¿CÉH  »fÉãdG  º¡àªdG  ±ôàYG  Éªc  ,´Oƒà°ùªdG  »a  OGƒªdG  ∂∏J
 äGôéØàªdG  äGƒÑ©dG  áYÉæ°U  ≈∏Y  ¬ÑjQóàH  ΩÉ`̀b  øe  ƒg  ådÉãdG
 √óYÉ°S  Ée  ƒg  ∫hC’G  º¡àªdG  ¿CGh  á«HÉgQEG  ºFGôL  ÜÉμJQG  ó°ü≤H

.ábQÉëdG äÉLÉLõdGh »∏ëªdG ìÓ°ùdG ™e É¡æjõîJh É¡àYÉæ°U »a
 2014 »eÉY ¿ƒ°†Y »a º¡fCG  ø«ª¡àªdG ≈dEG  áHÉ«ædG äóæ°SCGh
 GRÉM »fÉãdGh ∫hC’G ¿Éª¡àªdG :øjôëÑdG áμ∏ªe øeCG IôFGóH 2015h
 IôéØàe äGƒÑY ¢ü«NôJ ô«¨H ø«dƒ¡ée øjôNBGh É©æ°Uh GRôMCGh
 ¢Vô¨d  Gò«ØæJ  ΩÉ©dG  ø`̀eC’É`̀H  πîj  •É°ûf  »a  É¡dÉª©à°SG  ó°ü≤H
 ∫É©à°TÓd  á∏HÉb  äÉ`̀LÉ`̀LR  ø`̀jô`̀NBGh  GRô``̀MCGh  GRÉ`̀M  Éªc  ,»`̀HÉ`̀gQEG
 º¡àªdG ÜQO ¬fCG ådÉãdG º¡àªdG ≈dEG áHÉ«ædG äóæ°SCG Éªc ,z±ƒJƒdƒe{
 á«HÉgQEG ∫ÉªYG »a É¡HÉμJQG ó°ü≤H äGôéØàªdG ∫Éª©à°SG ≈∏Y »fÉãdG
 ÜQóàdG áª¡J »fÉãdG º¡àªdG ≈dEG äóæ°SCG Éªc ,øjôëÑdG áμ∏ªe πNGO

.á«HÉgQEG ∫ÉªYCG »a É¡HÉμJQG ó°ü≤H áë∏°SC’G ∫Éª©à°SG ≈∏Y
 ∫hC’G  ø«ª¡àªdG  ¿CG  ¥GQhC’G  øe  âHÉãdG  ¿EG  áªμëªdG  âdÉbh
 ,áªjôédG  ÜÉμJQG  âbh  ôª©dG  øe  Iô°ûY  áæeÉãdG  Éªàj  ºd  »fÉãdGh
 ∫õæJ  ¿G  áªμëªdG  ≈∏Y  ø«©àj  ÉØØîe  GQò`̀Y  ¬©e  ó©j  …ò`̀dG  ô`̀eC’G
 áªμëªdG âªμM ÜÉÑ°SC’G √ò¡dh ,áëæédG áHƒ≤Y óM ≈dEG áHƒ≤©dÉH

 .º¡æe πc ≈∏Y äGƒæ°S 10 øé°ùdÉH ø«ª¡àªdG áÑbÉ©ªH

»bô°ûdG ôμ©dÉH äGôéØàªdG ¿õîe ÜÉë°UCG í°†Øj äÉª``°üÑdG ôjô≤J
É¡JÉfƒμe ø``jõîJh äGô``éØàªdG ™«æ°üàd ø``«HÉ°T óæéj ¿Gô``jEG »a ÜQÉ``g

 á«Yô°ûdG  áªμëªdG  â`̀°`̀†`̀aQ
 ÖdÉW  »æjôëH  iƒ`̀YO  ájôØ©édG
 ,¬dÉØWC’  ¬à≤«∏W  áfÉ°†M  •É≤°SEÉH
 ¬àeób (CD) Ééeóe É°Uôb ¿CG ’EG
 áÄ«g  ¬H  äò`̀NCG  áªμëªdG  ≈dEG  Ω’G
 ¢`̀†`̀aQ »``̀a É`̀Ñ`̀Ñ`̀°`̀S ¿É``̀c á`̀ª`̀μ`̀ë`̀ª`̀dG
 ióMEÉH »YóªdG ô¡X å«M iƒYódG
 πîj πμ°ûH äÉ«ÑæLCG ™e äÉ°ù∏édG

.áeÉ©dG ÜGOB’ÉH
 ΩÉ`̀°`̀ù`̀à`̀HG á`̀«`̀eÉ`̀ë`̀ª`̀dG â``̀dÉ``̀bh
 Ωó≤J á«æ«KÓK É¡à∏cƒe ¿EG ÆÉÑ°üdG
 É¡àfÉ°†M  •É≤°SE’  iƒYóH  É¡≤«∏W
 É«Yô°T ÉªμM äRÉM É¡fCG ’EG ,O’hCÓd
 QÉ«àNG  äÉÑKEÉH  ¬∏é©à°ùe  áØ°üH
 ΩGõ`̀dEGh  ,É¡©e  çƒμªdG  ≈dEG  ø«∏ØW
 ¢ùÑ∏ªdGh  π`̀cCÉ`̀ª`̀dG  á≤Øf  É¡≤«∏W
 ,≈ë°VC’Gh  ô£ØdG  …ó«Y  Iƒ°ùch
 ≠∏H  GPEG  ÉYô°T  Qô≤ªdG  ¿CG  áØ«°†e
 Gô`̀cP Gó`̀«`̀°`̀TQh ÓbÉY ¿É``ch ó`̀dƒ`̀dG
 áfÉ°†M ¬«∏Y óMC’ ¢ù«∏a  »ãfCG  hG
 íÑ°üjh ,ø«jƒH’G ≈àM áj’h ’h

 »°VÉ≤àdG  á«∏gCG  ¬`̀dh  ,√ô``eCG  ÉμdÉe
 ≥ëa  ,¬°ùØf  º°UÉîjh  º°üàîjh
 ≈∏Y  ÉªFÉb  ¿ƒμj  ódƒ∏d  »°VÉ≤àdG

.π≤©dGh Æƒ∏ÑdG »æcQ
 É¨∏H âæÑdGh ódƒdG ¿CÉH â©aOh
 Éª¡«dEG  â`̀¡`̀Lh  Éªc  ,Æƒ`̀∏`̀Ñ`̀dG  ø°S
 Gô`̀¡`̀Xh  á«¡Ø°T  á∏Ä°SG  áªμëªdG
 ø°ùM  Éª¡Jô«°üHh  Éªgô°üH  ≈`̀dEG
 Éª¡JQóbh  ,á«fÓ≤©dG  Éª¡aô°üJ
 »a  Éª¡©Øæj  É`̀ e  ¢ü«î°ûJ  ≈`̀∏`̀Y
 á«∏ª©dGh  á«ª∏©dG  Éª¡JÉ«M  Iô«°ùe
 ΩÉª°†f’G  GQÉ`̀à`̀NG  ó`̀bh  ,á«dÉªdGh
 â°†b  ∂``̀ dò``̀ dh  ,É``̀ª``̀¡``̀Jó``̀dGh  ≈````̀ dEG
 ≥M  äÉ`̀Ñ`̀KEÉ`̀H  ∂dòd  É©ÑJ  áªμëªdG
 â`̀æ`̀Ñ`̀dGh ô``̀ Ñ``̀ cC’G ó``̀dƒ``̀dG QÉ`̀ «`̀ à`̀NG

.Éª¡JódGƒd
 âdÉb ôNB’G ódƒdG ¢üîj Éª«ah
 ø°S »a ¬fCG øe ºZôdÉH ¬fEG áªμëªdG
 ¬àfÉ°†M  ¬«∏Y  ≈YóªdG  ¢UÉ°üàNG
 ódƒdG  ≈≤Ñj  ¿CG  iôJ  áªμëªdG  ¿EÉa
 ¬«∏Y  ÉXÉØM  ¬`̀Jó`̀dGh  áfÉ°†M  »`̀a

 ÉYô°T  Qô≤ªdG  ¿EG  PEG  ,¬`̀d  Éfƒ°Uh
 áfÉeC’G  ø°VÉëdG  ≈∏Y  •ôà°ûj  ¬fCG
 ≈∏Y IQó``̀≤``̀dGh ,¿ƒ`̀°`̀†`̀ë`̀ª`̀dG ≈`̀∏`̀Y
 ¬àjÉYQh ¬¶ØMh ¿ƒ°†ëªdG á«HôJ
 ±ƒbƒdÉH ¬fCG ’EG ,¬ëdÉ°üe ô«HóJh
 Qƒ°U  øe  á«YóªdG  ¬àeób  Ée  ≈∏Y
 ,(CD)  ¢`̀Uô`̀bh  ,á`̀«`̀aGô`̀Zƒ`̀Jƒ`̀a
 ´É`̀°`̀VhCG  »`̀a  »`̀Yó`̀ª`̀dG  É¡«a  ô¡¶j
 »a  ¬Hƒ∏°SG  ¿CG  Éªc  ,  á«bÓNCG  ô«Z
 ¢SÉb  ø`̀H’G  ™e  QGƒëdGh  πeÉ©àdG
 ,áªMôdGh áaCGôdG øY ó«©H ∞«æYh
 ô«ãc  ¬fƒμd  ¬dÉ¨°ûfG  ø`̀Y  Ó°†a
 øÄª£J  ’  áªμëªdG  ¿EÉ``̀a  ,ôØ°ùdG
 ≈∏Y  IQó`̀≤`̀ dG  ô`̀aGƒ`̀Jh  ≥≤ëJ  ≈``̀dEG
 ¬àjÉYQh ¬¶ØMh ¿ƒ°†ëªdG á«HôJ
 ≈`̀Yó`̀ª`̀dG »``̀a ¬`̀ë`̀dÉ`̀°`̀ü`̀e ô`̀ «`̀ Hó`̀ Jh
 ¬æ«H ≥jôØàdG ¿CG ≈∏Y IhÓY ,¬«∏Y
 ¬JÉ«M ≈∏Y  ôKDƒj  ób  ¬FÉ≤°TCG  ø«Hh
 ºK  ø`̀eh  ,á«°SGQódGh  á«YÉªàL’G
 áfÉ°†M  º°†H  áªμëªdG  »°†≤àa

.¬«∏Y ≈YóªdG ≈dEG ódƒdG

áKÓãdG ÉgO’hCG áfÉ°†M á«æ«KÓãd øª°†j èeóe ¢Uôb

 3  øé°ùdÉH  ºμëdG  É«∏©dG  ±ÉæÄà°S’G  áªμëe  äójCG
 ágÉ©H  ¬àHÉ°UEG  »a  ÖÑ°ùJh  ôNBG  ºμd  ÜÉ°T  ≈∏Y  äGƒæ°S
 øe  Oó`̀Y  •ƒ≤°S  »`̀a  áªμ∏dG  âÑÑ°ùJ  ¿CG  ó©H  áªjóà°ùe
 18 ¿ƒ°†Z »a ¬fCG ¬«dEG áeÉ©dG áHÉ«ædG äóæ°SCGh ,¬fÉæ°SCG
 ∂dPh  ¬«∏Y  »æéªdG  áeÓ°S  ≈∏Y  ióàYG  2019  ôÑªàÑ°S
 ,¬ªa  ≈∏Y  ¬ªμdh  ∞∏îdG  øe  ¬°SCGQ  ≈∏Y  ¬Hô°†H  ΩÉb  ¿CÉH
 á«eÉe’G  ™WGƒ≤dG  ¿Éæ°SC’G  øe  OóY  •ƒ≤°S  ¬æY  èàf  Ée
 ≈°†aCG óbh ,á≤aôªdG á«Ñ£dG ôjQÉ≤à∏d É≤ah ∂dPh ájƒ∏©dG
 ó°ü≤j ¿G ¿hO øe ¬H áªjóà°ùe ágÉY ∞∏îJ ≈dG AGóàY’G
.äÉ≤«≤ëàdÉH ø«ÑªdG ƒëædG ≈∏Y %2 áÑ°ùæH ∂dPh É¡KGóMG

 áWô°T  õcôe  »≤∏J  ≈`̀ dEG  á©bGƒdG  π«°UÉØJ  Oƒ`̀©`̀Jh
 ’É°üJG ¬«≤∏J √OÉØe ¬«∏Y »æéªdG ≥«≤°T øe ÉZÓH ´ÉaôdG
 AGóàY’ÉH GƒeÉb ¢UÉî°TG OƒLƒH ¬«a √ôÑNCG ¬≤«≤°T øe

 Üô≤dÉH ∂dPh (¬«∏Y »æéªdG) ôN’G ¬≤«≤°T ≈∏Y Üô°†dÉH
 ≈`̀dEG  ¬∏≤f  º`̀J  ¬``̀fCGh  ,»bô°ûdG  ´É`̀aô`̀dG  áWô°T  õ`̀cô`̀e  ø`̀e
 ≈Ø°ûà°ùªdG ≈dEG ¬LƒJ ¬«∏Y AÉæHh ,…ôμ°ù©dG ≈Ø°ûà°ùªdG

.»YƒdG GóbÉa ¬≤«≤°T ógÉ°Th
 øY  ¬dGDƒ°ùH  ΩÉ`̀b  ¬«∏Y  »æéªdG  ¥ÉØà°SG  ¿CG  ó©Hh
 º¡fCG  ¬d  Qô`̀bh  ¬«∏Y  AGóàY’ÉH  GƒeÉb  øjòdG  ¢UÉî°T’G
 ,¬ª°SG  ±ô`̀©`̀j  ’  å`̀dÉ`̀ã`̀dGh  »`̀fÉ`̀ã`̀dGh  ∫h’G  ¿ƒª¡àªdG
 GOƒLƒe ¬«∏Y »æéªdG ¿Éc Ée AÉæKG ¬fCG á©bGƒdG π«°UÉØJh
 GƒfÉch º¡«∏Y ≈YóªdG ô°†M ¢ù«ØædG ô°üb RÉH øe Üô≤dÉH
 AGóàY’Gh IQÉ«°ùdG øe ∫hõædÉH GƒeÉbh IQÉ«°S ¿ƒ∏≤à°ùj
 á¡L øe ¬°SCGQ ≈∏Y ÉgógÉ°ûj ºd IOÉM IGOCG á£°SGƒH ¬«∏Y
 º¡jójCG  á£°SGƒH  ¬«∏Y  AGóàY’ÉH  GƒeÉb  Égó©Hh  ,QÉ°ù«dG

.á«eÉe’G ¬fÉæ°SG øe 2 •ƒ≤°S ≈dG iOG Ée ,¬¡Lh ≈∏Y

ágÉ©H ôNBG áHÉ°UEG »a ÖÑ``°ùJ »æjô°û©d äGƒæ°S 3 øé``°ùdG

 …ƒ«°SBG  ø©W  É«∏©dG  ±ÉæÄà°S’G  áªμëe  â°†aQ
 OGƒªdG  »`̀a  QÉéJEÓd  äGƒæ°S  10  øé°ùdÉH  Ωƒμëe
 √OÉ©HEGh QÉæjO ±’BG 5 ¬ªjô¨J ≈dEG áaÉ°VE’ÉH IQóîªdG
 ó©H  ¬H  ôjô≤à∏d  ∂dPh  ,Üƒ≤©dG  ò«ØæJ  ó©H  OÓÑdG  øY

.ÉfƒfÉb Qô≤ªdG OÉ©«ªdG
 á«æeC’G  äÉ`̀¡`̀é`̀dG  »≤∏J  á`̀©`̀bGƒ`̀dG  á`̀jGó`̀H  â`̀fÉ`̀ch
 ∑Gôà°T’Gh  Ö«JôàdÉH  º¡àªdG  ΩÉ«≤H  ó«ØJ  äÉeƒ∏©e
 äÉjôëàdG  äócCGh  ,IQóîªdG  OGƒªdG  ™«H  äÉ«∏ªY  »a
 ≥jôW  øY  º¡àªdG  ≈dEG  π°UƒàdG  ºJh  áeƒ∏©ªdG  áë°U
 ≈∏Y  ¬©e  ≥ØJGh  ¬©e  ábÓ©dG  äó`̀Wh  …ô°S  Qó°üe
 ,GQÉæjO 150 πHÉ≤e (ÉfGƒéjQÉªdG) IQóîe OGƒe AGô°T
 âªJh OÉHÉª∏°S  á≤£æe »a  º«∏°ùàdG  ≈∏Y ¥ÉØJ’G  ºJh

.áWô°ûdG ∫ÉLQ øe ™ª°ùeh iCGôe ≈∏Y áªjôédG
 ºJh ,Qƒ°üªdG ≠∏ÑªdG ¬JRƒëHh º¡àªdG §Ñ°V ºJh
 ¬æμ°S  ≈dEG  ¬LƒàdGh  ¬«∏Y  Iô£«°ù∏d  Iƒ≤dG  ΩGóîà°SG
 äÉÑædG  øe  á«ªc  ≈∏Y  ø`̀eC’G  äGƒb  äôãY  ¬°û«àØàHh
 ¬fCÉH  OÉ`̀aCG  äGQóîªdG  Qó°üe  øY  ¬dGDƒ°ùHh  ,QóîªdG
 ¥ÉØJ’ÉH  ÉgójóëJ  ºàj  áØ∏àîe  øcÉeCG  øe  É¡ª∏°ùàj

.ôNBG ™e
 ¬H  π°üJG  ôNG  ≈∏Y  ±ô©J  ¬fCÉH  º¡àªdG  ±ôàYGh
 IQóîªdG  OGƒªdG  øe  á«ªc  ™«H  ¬æe  Ö∏£«d  Iôàa  òæe

 ¢UÉî°T’Gh  IQóîªdG  OGƒªdG  º«∏°ùJ  øcÉeCG  ¬d  OóMh
 ,¬d  ádƒªY  πHÉ≤e  ™«ÑdG  á∏«°üM  ¿ƒª∏°ùà«°S  øjòdG
 IôªdG »a ¬fCG ’EG ,πÑb øe äGôe 3 á©bGƒdG ∂∏àH ΩÉbh

.øeC’G á°†Ñb »a §≤°S á©HGôdG
 2019  ΩÉ`̀Y  ¿ƒ°†Z  ¬`̀fCG  ¬`̀«`̀dEG  áHÉ«ædG  äóæ°SCÉa
 IOÉªdG πHÉ≤ªH Ωób :’hCG ¥ôëªdG á¶aÉëe øeCG IôFGóH
 ¢üNôªdG  ∫Gƒ``MC’G  ô«Z  »a  ÉfGƒéjQÉªdG  IQóîªdG
 RÉM :É«fÉKh ,¥GQhC’ÉH ø«ÑªdG ƒëædG ≈∏Y ÉfƒfÉb É¡H
 IQóîªdG IOÉªdG É¡H ¢üNôªdG ∫GƒMC’G ô«Z »a RôMCGh
 â°†b ÜÉÑ°SC’G  √ò¡dh ,»WÉ©àdG  ó°ü≤H  ÉfGƒéjQÉªdG
 ±’BG 5 ¬ªjô¨Jh äGƒæ°S 10 º¡àªdG øé°ùH áªμëªdG
 øY  √OÉ©HEÉH  äô`̀eCGh  äÉWƒÑ°†ªdG  IQOÉ°üeh  QÉæjO
 ≈∏Y  º¡àªdG  ∞fCÉà°SGh  ,áHƒ≤©dG  ò«ØæJ  ó©H  OÓÑdG
.áLQO ∫hCG ºμM QGó°UEG ≈∏Y ô¡°T øe ôãcCG ó©H ºμëdG
 ¿ƒ`̀fÉ`̀b  ø``̀e Qô`̀≤`̀ ª`̀ dG  ¿G á`̀ª`̀μ`̀ë`̀ª`̀dG  äQÉ```̀ °```̀TCGh
 »a ¿ƒμj ΩÉμMC’G ±ÉæÄà°SG ¿CG  á«FÉæédG äGAGôLE’G
 ïjQÉJ øeh ºμëdÉH ≥£ædG ïjQÉJ øe Éeƒj 15 ±ôX
 ∞fCÉà°ùªdG  Qôb Éªæ«H ,øμJ ºd  ¿CÉc á°VQÉ©ªdG  QÉÑàYG
 iòdG  ô`̀eC’G  ,ô¡°T  øe  ôãcG  ó©H  ºμëdG  ≈∏Y  ø©£dG
 ó©H  ¬H  ôjô≤à∏d  ¬dƒÑb  Ωó©H  áªμëªdG  ¬©e  »°†≤J

.OÉ©«ªdG

 OÉ©«ªdG ó©H ¬H ôjô≤à∏d äGƒæ°S 10 øé°ùdÉH Ωƒμëe ±ÉæÄà°SG ¢†aQ
 áeÉ©dG  áë°üdG  IQGOEG  â`̀eÉ`̀b
 áÑbGôe º°ù≤H á∏ãªe áë°üdG IQGRƒH
 ™e  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dGh  ≥«°ùæàdÉH  á`̀jò`̀ZC’G
 áYÉæ°üdG  IQGRƒ``̀H  ¢û«àØàdG  IQGOEG
 á`̀Ä`̀«`̀gh á``MÉ``«``°``ù``dGh IQÉ```é```à```dGh
 ,¢`̀VQÉ`̀©`̀ª`̀dGh  áMÉ«°ù∏d  øjôëÑdG
 ≥∏¨H  ,á©ªédG  ∫hC’G  ¢ùeCG  AÉ°ùe
 ∞«æ°üàd á©°VÉîdG äBÉ°ûæªdG ióMEG
 á≤£æe  »``a  á`̀«`̀MÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dG  äÉ`̀eó`̀î`̀dG
 PÉîJG  Iô°TÉÑeh  ,É```̀ jQGOEG  á«dó©dG
 ∫ƒª©ªdG  á`̀«`̀fƒ`̀fÉ`̀≤`̀dG  äGAGô``````LE’G
 ICÉ°ûæªdG  áØdÉîe  ô``̀KEG  ∂``̀ dPh  ,É`̀¡`̀H
 ô«HGóàdGh  ájRGôàM’G  äGAGô``̀LE’G
 ¢Shô«a  QÉ°ûàfG  øe  óë∏d  á«FÉbƒdG
 øe  IQOÉ°üdG  (19-ó«aƒc)  ÉfhQƒc

.á«æ©ªdG äÉ¡édG
 á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG  IQGOEG  â``̀ë``̀°``̀VhCGh
 ∂∏J  áØdÉîe  ≈`̀ dEG  G kô`̀¶`̀f  ¬`̀ fCG  áeÉ©dG
 äÉWGôà°T’Gh  äGAGô`̀LE’G  ICÉ°ûæªdG
 »a  É¡≤«Ñ£J  Ö`̀LGƒ`̀ dG  á«ª«¶æàdG
 áæ°ùd  51  º``̀ bQ  …QGRƒ`````̀dG  QGô``̀≤``̀dG
 á«ë°üdG  äÉWGôà°T’G  ¿CÉ°ûH  2020
 º`̀YÉ`̀£`̀ª`̀dG  »``̀a  É¡≤«Ñ£J  Ö``̀LGƒ``̀ dG
 QÉ°ûàfG  ™æeh  AGƒ`̀à`̀M’  »gÉ≤ªdGh
 Ó°†a ,(19-ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«a

 ¬JGP âbƒdG »a äGRƒéëdG Oó©J øY
 »a  øFÉHõdG  äÉfÉ«H  π«é°ùJ  Ωó`̀Yh
 ôjóe  ádhÉëeh  ,äGRƒéëdG  ∞°ûc
 π«∏°†Jh äÉeƒ∏©ªdG  AÉØNEG  º©£ªdG
 ó©J  É`̀e  ,»FÉ°†≤dG  §Ñ°†dG  Qƒ`̀eCÉ`̀e
 Gò¡H  IQOÉ°üdG  äÉª«∏©à∏d  äÉØdÉîe
 ôeC’G  ,áægGôdG  ´É°VhC’G  »a  ¿CÉ°ûdG
 ø«fGƒ≤dG  ≥«Ñ£J  ≈Yóà°SG  …ò``̀dG

.ICÉ°ûæªdG ∫É«M
 áeÉ©dG  áë°üdG  IQGOEG  âàØdh

 »FÉ°†≤dG  §Ñ°†dG  …QƒeCÉe  ¿CG  ≈dEG
 Gƒ`̀eÉ`̀ b á```̀jò```̀ZC’G á``̀Ñ``̀bGô``̀e º`̀°`̀ù`̀≤`̀H
 §Ñ°†dG  …Qƒ``eCÉ``e  ™`̀e  ≥«°ùæàdÉH
 IQGRƒH  ¢û«àØàdG  IQGOEÉ`̀H  »FÉ°†≤dG
 áMÉ«°ùdGh  IQÉ`̀é`̀à`̀ dGh  áYÉæ°üdG
 á`̀MÉ`̀«`̀°`̀ù`̀∏`̀ d ø``̀jô``̀ë``̀Ñ``̀ dG á``̀ Ä``̀ «``̀gh
 äÉØdÉîe  §Ñ°V  ºJh  ,¢VQÉ©ªdGh
 G kó«¡ªJ  ,É```̀jQGOEG  É¡≤∏Zh  ICÉ°ûæªdG
 á```````̀jQGOE’G äGAGô``````````̀LE’G PÉ```̀î```̀J’

.¿CÉ°ûdG Gò¡H á«fƒfÉ≤dGh

 ájRGôàM’G äGAGôLE’G ¬àØdÉîªd á«dó©dÉH á«MÉ«``°ùdG ºYÉ£ªdG óMCG ¥ÓZEG
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هتافات �سد »حزب اللـه« الإرهابي وتعليق امل�سانق 

مظاهرات »الغ�سب« جتتاح بريوت.. واقتحام 3 وزارات

بني  اأم�س،  بريوت،  و�سط  دامية  مواجهات  احتدمت   

القوات الأمنية اللبنانية واآلف املحتجني الذين خرجوا اإىل 

ال�سوارع يف هبة �سعبية، احتجاًجا على الأداء احلكومي 

وف�ساد النخب احلاكمة يف البالد، بعد انفجار مرفاأ بريوت 

الذي خلف 158 قتيالً واآلف اجلرحى.

والقت�ساد  اخلارجية  وزارات  املتظاهرون  واقتحم 

والبيئة، ورفعوا �سعارات عليها، كما قاموا بتحطيم �سورة 

الرئي�س اللبناين مي�سال عون. واأكد بيان للمتظاهرين اأن 

الثورة قررت اتخاذ مبنى وزارة اخلارجية مقًرا لها.

�سد  املظاهرات  موقع  يف  نار  اإطالق  دوي  و�سمع 

النخبة احلاكمة بو�سط بريوت، واأكدت ال�سرطة لرويرتز 

اإنه مت اإطالق ر�سا�س.

وقالت تقارير اإن رجل اأمن قتل واأ�سيب اأكرث من 200 

من املتظاهرين يف ال�ستباكات العنيفة. 

م�سانق  حبال  الغا�سبني  املحتجني  بع�س  ورفع 

ت اإحداها امل�سوؤولني  رمزية. ورفع حمتجون لفتات خريرّ

بني ال�ستقالة وال�سنق. يف ال�سياق، تعالت هتافات بع�س 

املحتجني �سد »حزب اهلل« وا�سفني اإياه بالإرهابي.

جاء ذلك بعدما دعت عدة جمعيات ومنظمات مدنية 

اأجل  من  بريوت  و�سط  ال�سهداء  �ساحة  يف  التجمع  اإىل 

املطالبة مبحا�سبة جميع امل�سوؤولني عن تلك املاأ�ساة، التي 

حلرّت باملدينة، وا�ستقالة احلكومة ورئي�س اجلمهورية.

ال�ساطع«  و»الغ�سب  احل�ساب«  »يوم  و�سوم  وحتت 

مواقع  على  النا�سطني  مئات  دعا  امل�سانق«،  و»علقوا 

التوا�سل النا�س اإىل النزول للتعبري عن �سخطهم ورف�سهم 

ملمار�سة ال�سيا�سيني يف البالد، ل�سيما بعد ثبوت اإهمالهم 

القاتل يف العديد من امللفات وعلى راأ�سها كارثة املرفاأ.

تر�سية 769 مناق�سة بـ631 

مليون دينار خالل الن�سف الأول

ال�سيخ  واملزايدات  املناق�سات  جمل�س  رئي�س  �سررّح 

نايف بن خالد اآل خليفة باأن عمليات املجل�س للن�سف الأول 

من العام اجلاري �سهدت تر�سية 769 مناق�سة ومزايدة، 

بقيمة اإجمالية تقدرّر بحوايل 631.9 مليون دينار، اإذ ت�سدَّر 

قطاع الإن�ساءات وال�ست�سارات الهند�سية قائمة الرت�سيات 

النفط  قطاع  يليه  دينار،  مليون  بـ222.4  تقدرّر  بقيمة 

وبلغ  دينار،  مليون   157.4 بحوايل  تقدرّر  بقيمة  والغاز 

حوايل  واملعدات  املواد  قطاع  يف  الرت�سيات  قيمة  اإجمايل 

واملزايدات  اخلدمات  قطاع  يليه  دينار،  مليون   110.6

وال�ستثمار بقيمة 76.5 مليون دينار، واأخرًيا جاء قطاع 

الطريان بقيمة تقدرّر بحوايل 65.0 مليون دينار.

ال�شيخ نايف بن خالد

جانب من املظاهرات يف بريوت يوم اأم�س وعمليات �شنق وهمية

ملتزمون بالتغطية ال�سحية ال�ساملة.. »الأعلى لل�سحة«:

اإحالل الرعاية الطبية »عن ُبعد« �سمن املنظومة ال�سحية
خديجة العرادي:

الفريق  رئي�س  لل�سحة  الأعلى  املجل�س  رئي�س  اأكد 

الوطني للت�سدي لفريو�س كورونا )كوفيد 19( الفريق 

اأن ا�ستخدام  اآل خليفة،  طبيب ال�سيخ حممد بن عبداهلل 

نظام »التطبيب عن ُبعد« يف البحرين، مكرّن من ا�ستمرارية 

تقدمي جميع اأنواع الرعاية للعديد من املر�سى، كما اأنه 

خفرّف ال�سغط والأ�سرار املوازية التي ميكن اأن يلحقها 

البحرين  الذين يعي�سون يف  الأ�سخا�س  الوباء ب�سحة 

خالل فرتة جائحة كورونا. وذكر اأن الرعاية ال�سحية 

»عن ُبعد« �ستكون هي الطريقة التي تتجه اإليها البحرين 

لتقدمي الرعاية ال�سحية.

قانون حلماية الكوادر ال�سحية

واعتبار الأطباء املتوفني �سهداء واجب

فاطمة �سلمان:

حماية  اإىل  يهدف  جديد  قانوين  بت�سريع  اب  نورّ تقدرّم 

الأطباء والعاملني يف املجال ال�سحي، وذلك يف ظل تف�سي 

فريو�س كورونا ومع الزيادة امل�ستمرة يف اأعداد امل�سابني 

بعدوى )كوفيد 19( بني اأع�ساء الفريق الطبي.

اأحمد  النائب  اجلديد  القانون  مقدرّمي  اأبرز  اأحد  وقال 

ال�سلوم رئي�س جلنة ال�سوؤون املالية والقت�سادية مبجل�س 

لتوفري  ي�سعى  اجلديد  القرتاح  اإن  لـ»الأيام«  النواب 

الفريق  اأع�ساء  وجميع  الأطباء  حلماية  مهمة  �سمانات 

الطبي والعاملني يف املجال ال�سحي يف مواجهة الفريو�س 

القاتل، اأو يف حالة تف�سي الأوبئة اأو الأمرا�س.

ويت�سمن مقرتح القانون اجلديد العديد من بروتوكولت 

»حماية الأطباء« من اأبرزها وجوب معاملة الطبيب اأو اأٍي 

من الكادر الطبي الذين يتعر�سون للوفاة اأثناء ممار�ستهم 

لوظيفتهم وفق الظروف الطارئة يف حالة تف�سي الأوبئة اأو 

الأمرا�س اأو الزلزل اأو الكوارث الطبيعية اأو ب�سبب احلرب 

اأو لأي �سبب اآخر، معاملة ك�سهداء الواجب.

ال�سماح با�ستئناف التدريب 

باملوؤ�س�سات اخلا�سة وفق الحرتازات

 اأ�سدر وزير العمل والتنمية الجتماعية، جميل حميدان، 

تعميًما اإدارًيا ملوؤ�س�سات التدريب اخلا�سة ل�ستئناف اأن�سطة 

التدريب لديها ابتداًء من 3 �سبتمرب 2020م، وحتى اإ�سعار 

اأو�سى  التي  الحرتازية  والإجــراءات  ال�سوابط  وفق  اآخر، 

بها الفريق الوطني الطبي للت�سدي لفريو�س كورونا، وذلك 

للحفاظ على �سالمة و�سحة العاملني واملتواجدين يف مواقع 

العمل وللحد من تف�سي الفريو�س.

املوؤ�س�سات  اأ�سحاب  على  »التاأكيد  التعميم  يف  وجاء 

وجميع  والتدريبية  ــة  الإداري الهيئة  واأع�ساء  التدريبية 

املتدربني اللتزام بتنفيذ التوجيهات ال�سادرة من قبل وزارة 

�سمان  مع  العامة،  ال�سحة  �سون  �ساأنه  من  مبا  ال�سحة 

مقر  يف  املتواجدين  الأفراد  حماية  �ساأنه  من  ما  كل  توفري 

كورونا  فريو�س  انت�سار  خماطر  من  التدريبية  املوؤ�س�سة 

)كوفيد-19(«.

ومبوجب ذلك، فاإنه يتوجب على اأ�سحاب املوؤ�س�سات 

جميع  واإلزام  الوقائية  الوجه  كمامات  توفري  التدريبية 

املوؤ�س�سة  مقر  يف  با�ستخدامها  واملتدربني  العاملني 

التدريبية.

معامالت الت�سجيل العقاري تعاود الرتفاع

يــولــيــو يف  ـــعـــقـــاري  ال الـــــتـــــداول  ديــــنــــار  مـــلـــيـــون   64
كاظم عبدالـلرّه:

العقاري  والت�سجيل  امل�ساحة  موؤ�سر جهاز  ل  �سجرّ

لة خالل �سهري يونيو  منًوا يف عدد املعامالت امل�سجرّ

لة  ويوليو املا�سية، بعد انخفا�س عدد املعامالت امل�سجرّ

خالل اأ�سهر مار�س واأبريل ومايو 2020.

لة خالل �سهر يونيو  و�سعد عدد املعامالت امل�سجرّ

املا�سي ليبلغ 1133 معاملة، مقابل 732 معاملة مت 

يوليو  �سهر  املا�سي، ويف  مايو  �سهر  ت�سجيلها خالل 

قفز عدد معامالت الت�سجيل العقاري، وبداأ يف مالم�سة 

لة خالل �سهري يناير وفرباير،  معدل املعامالت امل�سجرّ

 1349 ت�سجيل  مت  اإذ  كورونا،  اأزمة  تف�سي  قبل  اأي 

معاملة خالل �سهر يوليو.

واأ�سارت اإح�ساءات املوقع الر�سمي جلهاز امل�ساحة 

والت�سجيل العقاري اإىل اأن حجم التداول العقاري بلغ 

يف �سهر يوليو املا�سي 64.504 مليون دينار.

الأول  الن�سف  يف  العقاري  التبادل  حجم  وكان 

دينار،  مليون   293.031 بلغ  قد  اجلاري  العام  من 

اإجمايل  وبلغ  معاملة،   7132 ت�سجيل  خالل  من 

املا�سي  يوليو  نهاية  حتى  العقاري  التداول  حجم 

357.535 مليون دينار.

دعوة املاآمت واحل�سينيات لّلقاء ال�سنوي اخلمي�ض املقبل

ل لت�سورات ب�ساأن »عا�سوراء« »اجلعفرية« تنفي التو�سّ

اأ�سيع تداوله يف  الأوقاف اجلعفرية ما  اإدارة  نفت 

بع�س و�سائل التوا�سل الجتماعي ب�ساأن عقد اجتماع 

رات بخ�سو�س مو�سم عا�سوراء املقبل.  واخلروج بت�سورّ

�سحيح  غري  تداوله  يتم  ما  اأن  الإدارة  واأو�سحت 

الأوقاف  اإدارة  بني  اجتماع  اأي  عقد  يتم  ومل  اإطالًقا، 

من  �سكل  باأي  واملاآمت  الر�سمية  واجلهات  اجلعفرية 

الأ�سكال.

ال�سنوي  اللقاء  تنظيم  ب�سدد  اأنها  الإدارة  واأكدت 

للماآمت واحل�سينيات �سباح يوم اخلمي�س املقبل املوافق 

ه  و�ستوجرّ املرئي،  الت�سال  تقنية  عرب  اأغ�سط�س،   13

الدعوة لروؤ�ساء املاآمت للم�ساركة يف اللقاء.

ودعت الإدارة اجلميع اإىل حتررّي الدقة والرجوع اإىل 

تداوله بخ�سو�س  ما يتم  الر�سمية يف جميع  امل�سادر 

الإدارة.
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امللك ورئي�س الوزراء وويل العهد يهنئون 

رئي�سة �سنغافورة بذكرى اليوم الوطني

بعث ح�صرة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن 

عي�صى اآل خليفة عاهل البالد املفدى برقية تهنئة 

اإىل حليمة يعقوب رئي�صة جمهورية �صنغافورة، 

لبالدها،  الوطني  اليوم  ذكرى  مبنا�صبة  وذلك 

ومتنياته  تهانيه  اأطيب  عن  فيها  جاللته  اأعرب 

ول�صعب  وال�صعادة  ال�صحة  مبوفور  لها 

جمهورية �صنغافورة ال�صديق باملزيد من التقدم 

والزدهار.

وبعث �صاحب ال�صمو امللكي الأمري خليفة بن 

تهنئة  برقية  الوزراء،  رئي�س  خليفة  اآل  �صلمان 

اإىل حليمة يعقوب رئي�صة جمهورية �صنغافورة، 

وذلك مبنا�صبة ذكرى اليوم الوطني لبالدها.

خال�س  عن  الربقية  يف  �صموه  واأعرب 

متنياته لها مبوفور ال�صحة وال�صعادة، ول�صعب 

التقدم  من  املزيد  ال�صديق  �صنغافورة  جمهورية 

والنماء.

رئي�س  امللكي  ال�صمو  �صاحب  بعث  كما 

الوزراء، برقية تهنئة مماثلة اإىل يل ه�صني لونغ 

رئي�س وزراء �صنغافورة.

�صلمان  الأمري  امللكي  ال�صمو  �صاحب  وبعث 

بن حمد اآل خليفة ويل العهد نائب القائد الأعلى 

برقية  الوزراء،  جمل�س  لرئي�س  الأول  النائب 

جمهورية  رئي�صة  يعقوب  حليمة  اإىل  تهنئة 

الوطني  اليوم  ذكرى  مبنا�صبة  �صنغافورة، 

لبالدها، اأعرب �صموه فيها عن خال�س متنياته لها 

جمهورية  ول�صعب  وال�صعادة،  ال�صحة  مبوفور 

�صنغافورة ال�صديق املزيد من النماء والزدهار.

العهد  ويل  امللكي  ال�صمو  �صاحب  بعث  كما 

نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س 

الوزراء، برقية تهنئة مماثلة اإىل يل ه�صني لونغ 

رئي�س وزراء �صنغافورة.

10 متدربني يف ال�سف الواحد وال تقل امل�سافة بني املتدربني عن مرتين.. حميدان:

ال�سماح با�ستئناف اأن�سطة التدريب مبوؤ�س�سات التدريب اخلا�سة

التن�صيقية،  اللجنة  قرارات  على  بناء 

برئا�صة �صاحب ال�صمو امللكي الأمري �صلمان بن 

حمد اآل خليفة، ويل العهد نائب القائد الأعلى 

الوزراء، حفظه  لرئي�س جمل�س  الأول  النائب 

التدريب  معاهد  عمل  ا�صتئناف  ب�صاأن  اهلل، 

بتاريخ 3 �صبتمرب 2020 بعد فرتة التعليق 

للت�صدي  البحرين  مملكة  جهود  �صمن  وذلك 

ملخاطر فريو�س كورونا )كوفيد 19(، وبناًء 

للت�صدي  الطبي  الوطني  الفريق  عر�س  على 

ال�صيخ  معايل  برئا�صة  كورونا،  لفريو�س 

املجل�س  رئي�س  خليفة،  اآل  اهلل  عبد  بن  حممد 

والتنمية  العمل  اأ�صدر وزير  لل�صحة،  الأعلى 

حميدان،  علي  حممد  بن  جميل  الجتماعية، 

اخلا�صة  التدريب  ملوؤ�ص�صات  اإدارًيا  تعميًما 

من  ابتداًء  لديها  التدريب  اأن�صطة  ل�صتئناف 

3 �صبتمرب 2020م، وحتى اإ�صعار اآخر، وفق 

ال�صوابط والإجراءات الحرتازية التي اأو�صى 

بها الفريق الوطني الطبي للت�صدي لفريو�س 

و�صحة  �صالمة  على  للحفاظ  وذلك  كورونا، 

العاملني واملتواجدين يف مواقع العمل وللحد 

من تف�صي الفريو�س.

اأ�صحاب  »التاأكيد على  التعميم  وجاء يف 

املوؤ�ص�صات التدريبية واأع�صاء الهيئة الإدارية 

بتنفيذ  اللتزام  املتدربني  وجميع  والتدريبية 

ال�صحة  وزارة  قبل  من  ال�صادرة  التوجيهات 

مع  العامة،  ال�صحة  �صون  �صاأنه  من  مبا 

الأفراد  �صاأنه حماية  من  ما  كل  توفري  �صمان 

من  التدريبية  املوؤ�ص�صة  مقر  يف  املتواجدين 

)كوفيد  كورونا  فريو�س  انت�صار  خماطر 

.»)19

 ومبوجب ذلك، فاإنه يتوجب على اأ�صحاب 

الوجه  كمامات  توفري  التدريبية  املوؤ�ص�صات 

واملتدربني  العاملني  جميع  واإلزام  الوقائية 

التدريبية  املوؤ�ص�صة  مقر  يف  با�صتخدامها 

املوؤ�ص�صة  بدخول  فرد  لأي  ال�صماح  عدم  مع 

التدريبية قبل التاأكد من ا�صتخدامه للكمامات، 

التباعد  ا�صرتاطات  تطبيق  على  املحافظة  مع 

الجتماعي والتاأكيد على �صرورة عدم جتاوز 

ال�صف  يف  متدربني   )10( املتدربني  اأعداد 

عن  املتدربني  بني  امل�صافة  تقل  واأل  الواحد 

مرتين.

جميع  تعقيم  اأهمية  على  التعميم  و�صدد 

امل�صرتكة قبل ال�صتخدام، مع تطهري  الأدوات 

وي�صمل  يومية،  ب�صورة  املركز  وتعقيم 

واملعدات  التدريب  ومرافق  ال�صفوف  ذلك 

امل�صتخدمة واملكاتب الإدارية واأجهزة املوظفني، 

العاملني  جميع  حرارة  قيا�س  عن  ف�صالً 

باملوؤ�ص�صة والهيئة التدريبية واملتدربني ب�صكل 

مرتفعة،  احلرارة  درجة  كانت  واإذا  يومي، 

�صرورة  مع  بالدخول  لهم  ال�صماح  يجب  فال 

بالرقم  الت�صال  طريق  عن  الإف�صاح  �صرعة 

)444( عند ال�صتباه يف حالت تظهر عليها 

الإ�صابة  احتمال  اإىل  ت�صري  واأعرا�س  عالمات 

بفريو�س كورونا )كوفيد 19( اأو يعتقد باأنهم 

تعر�صوا ملخالطة �صخ�س م�صاب بالفريو�س.

الفرتا�صي  للتدريب  ومت حتديد �صوابط 

والمتحانات،  العمل  راأ�س  على  والتدريب 

وذلك بت�صجيع اأ�صحاب املوؤ�ص�صات التدريبية 

وتعزيزه  الفرتا�صي  التدريب  موا�صلة  على 

بني  الدمج  اإمكانية  مع  الو�صائل  مبختلف 

ما  وفق  والفرتا�صي  ال�صفي  التدريب 

ال�صماح  اإىل  بالإ�صافة  الربنامج،  نوع  يحدده 

بالتدريب امليداين لربامج التدريب على راأ�س 

وال�صوابط  بال�صروط  اللتزام  مع  العمل، 

املنظمة لهذا ال�صاأن. كما مت ال�صماح ملوؤ�ص�صات 

الدولية  الربامج  امتحانات  بعقد  التدريب 

املمتحنني  من  حمدود  لعدد  اأو  فردي  ب�صكل 

بحيث ل يتجاوز عددهم 5 اأ�صخا�س مبا فيهم 

املراقب مع اللتزام بال�صرتاطات التي حددها 

التعميم.

والتنمية  العمل  وزارة  و�صتقوم 

جميع  على  الدوري  بالتفتي�س  الجتماعية 

املوؤ�ص�صات التدريبية، وذلك للتاأكد من اللتزام 

عملية  و�صوابط  ال�صحية  بال�صرتاطات 

اأي  التزام  عدم  حال  التدريب، ويف  ا�صتئناف 

واتخاذ  خمالفتها  �صيتم  تدريبية  موؤ�ص�صة 

الإجراءات القانونية املقررة، وذلك للمحافظة 

على �صحة و�صالمة اجلميع.

حميدان  الوزير  اأكد  ال�صياق،  هذا  ويف 

اإطار  يف  ياأتي  التدريب  عملية  ا�صتئناف  اأن 

اإحياء  اإعادة  من  العامة  امل�صلحة  تقت�صيه  ما 

تدريب  جمال  يف  لأهميته  التدريب  قطاع 

يف  لإدماجهم  متهيًدا  عمل،  عن  الباحثني 

من�صاآت القطاع اخلا�س، ف�صالً عن م�صاهمته 

املهنية  واملهارات  الذاتية  القدرات  تطوير  يف 

وظيفًيا،  بهم  والرتقاء  الوطنية  للكوادر 

خا�صة يف القطاعات التي ت�صتوجب التدريب 

والرافعات  والهند�صة  الطريان  مثل  امل�صتمر 

وال�صناعية  الكهربائية  والتقنيات  الثقيلة 

وغريها.

واأ�صار حميدان اإىل اأن املرحلة املقبلة هي 

اخلا�صة،  التدريب  ملوؤ�ص�صات  حتٍد  مرحلة 

الفّعال  الت�صويق  يف  قدراتها  اإبراز  وعليها 

لتنمية  املبتكرة  احللول  واإيجاد  للتدريب 

املوارد الب�صرية ل�صمان ا�صتمرارية دورها يف 

عجلة التنمية الب�صرية، لفًتا اإىل اأن احلكومة 

ا بالتدريب املهني،  املوقرة تويل اهتماًما خا�صً

واإدماج  لإعداد  وا�صعة  اآفاًقا  يفتح  والذي 

املختلفة  الإنتاجية  القطاعات  يف  املواطنني 

العمل  وزارة  قامت  لذلك  العمل،  �صوق  يف 

املا�صية  الفرتة  خالل  الجتماعية  والتنمية 

مع  الت�صاورية  اللقاءات  من  �صل�صلة  بعقد 

اخلا�صة  التدريب  موؤ�ص�صات  اأ�صحاب  ممثلي 

ا�صتئناف  لبحث  القطاع  يف  واملعنيني 

والإجراءات  ال�صوابط  وفق  التدريب  عملية 

وا�صتعداد  جاهزية  مدى  وبحث  الحرتازية، 

تلك املوؤ�ص�صات ل�صتئناف عملية التدريب وفق 

الظروف امل�صتجدة.

وزير العمل

»العمل«: تلّقي 59 ات�ساالً هاتفًيا 

للإخطار عن خمالفات العمل وقت الظهرية

خدمة  مع  اإيجابًيا  واملقيمون  املواطنون  تفاعل 

الذي  الهاتفي  الت�صال  خط  عرب  املبا�صر  التوا�صل 

اأو  خ�ص�صته وزارة العمل والتنمية الجتماعية لالإبالغ 

 ،2013 ل�صنة   )3( رقم  القرار  تطبيق  عن  ال�صتف�صار 

ال�صم�س  اأ�صعة  حتت  الظهرية  وقت  العمل  حظر  ب�صاأن 

بني  ما  الفرتة  خالل  املك�صوفة  الأماكن  ويف  واملبا�صرة 

خالل  ع�صًرا  الرابعة  ال�صاعة  حتى  ظهًرا   12 ال�صاعة 

�صهري يوليو واأغ�صط�س من كل عام، والذي بداأ تطبيقه 

للمرة الأوىل يف مملكة البحرين خالل العام 2007. 

وال�صالمة  التفتي�س  اإدارة  مدير  باأعمال  القائم  وقال 

اإن  ال�صيخ،  عقيل  م�صطفى  املهند�س  بالوزارة،  املهنية 

املواطنني  وعي  م�صتوى  يعك�س  الإيجابي  التفاعل  هذا 

طياته  يف  يحمل  ملا  نظًرا  القرار  هذا  باأهمية  واملقيمني 

الظهرية  وقت  العمل  مزاولة  اإن  اإذ  اإن�صانية،  اأبعاد  من 

خطًرا  ي�صكل  والرطوبة  احلرارة  ن�صبة  ارتفاع  ظل  يف 

كبرًيا على �صحة و�صالمة العمال، م�صرًيا اإىل اأن الوزارة 

رقم  على  هاتفًيا  ات�صالً   )59( تاريخه  حتى  تلّقت  قد 

يتم  التي  املخالفات  عن  لالإبالغ  املخ�ص�س  الت�صال 

ر�صدها من قبل اجلمهور، وهو )32265727(، حيث 

وجود  عن  الإبالغ  بني  امل�صتلمة  الت�صالت  تنوعت 

منها  القرار،  بتطبيق  اخلا�صة  ال�صتف�صارات  اأو  خمالفة 

ال�صتف�صارات القانونية، ومنها ما يتعلق باإعادة تنظيم 

خمتلف  من  توفريه  يتعني  وما  العمل،  �صاعات  جدولة 

وكيفية  العمل،  مواقع  يف  ال�صخ�صية  الوقاية  معدات 

ال�صتجابة ال�صريعة حلالت الإجهاد احلراري و�صربات 

من  الفرتة  هذه  يف  املختلفة  ال�صيف  واأمرا�س  ال�صم�س 

العام.

عن  بالغ  تلقي  فور  فاإنه  ال�صكاوى،  بخ�صو�س  اأما 

بالوزارة  املخت�س  الفريق  يقوم  للقرار  خمالفة  وجود 

فوًرا بالإجراء الالزم من خالل الك�صف واملعاينة ملواقع 

املخالفة  ارتكاب  من  والتحقق  هاتفًيا  عنها  املبلغ  العمل 

من عدمه.

اململكة تعاملت مع اجلائحة ب�سفافية.. عبداهلل بن را�سد: 

البحرين حتقق اأعلى ن�سبة تعاٍف من »كورونا«

را�صد  بن  عبداهلل  ال�صيخ  اأكد 

البحرين  مملكة  �صفري  خليفة  اآل 

اأن  الأمريكية  املتحدة  الوليات  لدى 

البحرين تعاملت مع جائحة كورونا 

اأن  منطلق  من  و�صفافية،  مب�صوؤولية 

باأمن و�صالمة  ترتبط  العامة  ال�صحة 

م�صيًدا  كافة،  واملقيمني  املواطنني 

بالتوجيهات ال�صديدة حل�صرة �صاحب 

اجلاللة امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة 

بعالج  بالتكفل  املفدى،  البالد  عاهل 

املواطنني  من  القائمة  احلالت  جميع 

واملقيمني، والعمل يف الوقت ذاته على 

زيادة عدد الفحو�صات مبا ي�صهم يف 

احلد من انت�صار الفريو�س وتداعيات 

اجلائحة، حتى اأ�صبحت البحرين يف 

ن�صبة  اأعلى  حيث  من  الثاين  املركز 

فح�س لكل 1000 �صخ�س.

مبا�صرة  مقابلة  يف  ذلك  جاء 

البتكار  ملناق�صة  تخ�صي�صها  مت 

خالل  م�صوؤولة  حوكمة  اأجل  من 

اأجراها   ،)19 )كوفيد  جائحة 

املالية  الأ�صواق  موقع  مع  ال�صفري 

التجاري  باملبنى  �صكوير«  »تامي  يف 

التاريخي يف فيالدلفيا، والذي ي�صهد 

دولية  وفعاليات  موؤمترات  ا  اأي�صً

وي�صت�صيف كبار قادة الفكر.

اإىل  املقابلة  خالل  ال�صفري  واأ�صار 

اأن البحرين احتلت اأعلى ن�صبة تعاٍف 

بلغت  فيما  بن�صبة %93،  املنطقة  يف 

ن�صبة الوفيات 0.36%، اإذ مت التحرك 

جائحة  مع  للتعامل  مبكرة  ب�صورة 

اكت�صاف  قبل  اأنه  اإىل  لفًتا  كورونا، 

اأول حالة ا�صت�صعرت اململكة خطورة 

هذا الفريو�س من خالل اتخاذ العديد 

من الإجراءات الحرتازية ال�صتباقية 

بتوجيهات مبا�صرة من �صاحب ال�صمو 

امللكي الأمري �صلمان بن حمد اآل خليفة 

ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب 

الأول لرئي�س جمل�س الوزراء، واأهمها 

للت�صدي  الوطني  الفريق  ت�صكيل 

لفريو�س كورونا الذي ي�صرف ويتابع 

اأن  مو�صًحا  الفريو�س،  مع  التعامل 

تتاأثر  مل  الأخرى،  ال�صحية  اخلدمات 

للتعامل  ال�صحية  الإجراءات  ب�صبب 

مع كورونا.

وتطرق ال�صفري اإىل م�صاألة البتكار 

كورونا،  جائحة  مع  التعامل  يف 

اإىل تطبيق »واعي«، وحتويل  م�صريا 

عناية  وحدة  اإىل  لل�صيارات  مواقف 

مركزة، واإقامة م�صاكن موؤقتة للعمالة 

م�صاكن  يف  تعي�س  التي  الأجنبية 

للنقل  حافالت  وحتويل  مكتظة، 

لوحدات فح�س متنقلة.

على  كانت  البحرين  اأن  واأ�صاف 

الدخل  م�صادر  تنويع  باأهمية  دراية 

والقطاع املايل؛ كونه ي�صهم يف الناجت 

املحلي الإجمايل بن�صبة 16.7%، يليه 

اخلدمات  وقطاع  الت�صنيع  قطاع 

جمل�س  اأن  اإىل  م�صرًيا  احلكومية، 

جذب  يف  جنح  القت�صادي  التنمية 

134 �صركة اأجنبية حتى عام 2019.
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   د. عبداهلل يو�سف املطوع

اأمني حليوة

من الرعيل الثاين الذين خدموا التعليم يف مملكة البحرين، 

الأق�سام  يف  در�س  من  كل  يعرفه  جّمة،  اإن�سانية  مواقف  ذو 

وحتديًدا  العربية  بريوت  جامعة  اإىل  انت�سب  اأو  التجارية 

اأبناء  كل  يعرفه  الأب  مثل  للطالب  فكان  التجارة،  كلية  يف 

القا�سي  لها  ي�سهد  والتي  املتميزة،  لأفعاله  قاطبة  البحرين 

على  ولو  النا�س  ُيوؤثر  العلمية،  مادته  من  متمكن  والداين، 

نف�سه، اإداري متميز متوا�سع ومتعاون، ُيقدم عمله لوجه اهلل 

ل يريد جزاًء ول �سكوًرا، وخا�سة اإنه دائًما ما يكون متطوًعا 

لتدري�س الطلبة، اإذ قلما جند مثله، فهو اخلبري واملعلم واملدير 

والرئي�س، عرفته عن قرب يف اللقاءات الرتبوية واملوؤمترات 

اإنه الأ�ستاذ اأمني حممد  الداخلية، فهو تربوي مبعنى الكلمة، 

اأحمد حليوة.

جاء الأ�ستاذ اأمني حليوة من حي ال�سجاعية م�سقط راأ�سه 

 11 ولد يف  البحرين،  الرتبية يف مملكة  تاريخ  لي�ساهم يف 

مدار�س  يف  در�س  حيث  1940م،  عام  من  يونيو  �سهر  من 

فيها  در�س  التي  الأوىل  حمطته  اجلرن  مدر�سة  فكانت  غزة، 

فكانت  الثانوية  املرحلة  اأما  والإعدادية،  البتدائية  املرحلتني 

يف مدر�سة ثانوية فل�سطني وهي حمطته الثانية، حيث اأكمل 

اأحياء عام 1957م،  العلمي تخ�س�س  ق�سم  العامة  الثانوية 

�سم�س  عني  جامعة  يف  لاللتحاق  قاده  التخ�س�س  هذا 

ليتخ�س�س يف اإدارة الأعمال، حيث تخرج عام 1962م ليعمل 

نا�سر  التجارية مبدر�سة  للمواد  مبا�سرة معلًما  بعد تخرجه 

الثانوية مبدينة غزة يف العام الدرا�سي 1962 /    1963م.

يف العام الدرا�سي 1963 /    1964م تعاقد الأ�ستاذ اأمني 

حليوة مع بعثة البحرين يف غزة كمعلم للمواد التجارية، اإذ 

ُعنّي يف الق�سم التجاري مبدر�سة املنامة الثانوية عندما كان 

ُرقي ملعلم  بعدها  اهلل،  الأ�ستاذ عبدامللك احلمر رحمه  مديرها 

اأول ثم ملدير م�ساعد للق�سم التجاري يف املدر�سة.

اآل  حممد  بن  عبدالعزيز  ال�سيخ  مدر�سة  اأُن�سئت  عندما 

حيث  اإليها،  العام  الق�سم  نقل  مّت  للبنني،  الثانوية  خليفة 

اأول  )وهي  فقط  جتارية  الثانوية  املنامة  مدر�سة  اأ�سبحت 

اأمني  الأ�ستاذ  ُعنّي  اإذ  البحرين(،  مملكة  يف  جتارية  ثانوية 

اأمني  الأ�ستاذ  ُرقي  بعدها  1977م،  عام  لها  مديًرا  حليوة 

حليوة لُيعني رئي�ًسا للتعليم الثانوي التجاري.

لقد عمل الأ�ستاذ اأمني حليوة مع خربات تربوية بحرينية، 

الأ�ستاذ  مثل  املدر�سية  الإدارة  يف  منها  الكثري  اكت�سب  حيث 

اهلل،  الأ�ستاذ جميل اجل�سي رحمه  اهلل،  عبدامللك احلمر رحمه 

عبدالعزيز  والأ�ستاذ  ال�سعد،  ر�سا  عبداهلل  حممد  الأ�ستاذ 

ال�سماك.

اآلف  ع�سرة  تدريب  م�سروع  يف  الدولة  �سرعت  وعندما 

لهذا  مقًرا  التجارية  الثانوية  املنامة  مدر�سة  كانت  متدرب، 

ونظًرا  لها،  مديًرا  حليوة  اأمني  الأ�ستاذ  كان  عندما  امل�سروع 

حلبه اإىل العمل وم�ساعدة الآخرين �سرع مع املرحوم الأ�ستاذ 

حممد فرغلي يف تنظيم درا�سات للطبة من املنت�سبني جلامعة 

عام  حتى  امل�سروع  وا�ستمر  1966م،  عام  العربية  بريوت 

لطلبة  م�سائية  لدرو�س  املدر�سة  تنظيم  على  عطًفا  1999م، 

املنازل وطلبة التقوية يف املرحلة الثانوية، حيث كانت املنامة 

التجارية يف عهد الأ�ستاذ اأمني حليوة قبلة للطلبة الدار�سني 

ذكوًرا واإناثا.

لقد تخرج على يد الأ�ستاذ اأمني حليوة العديد من الطلبة 

الذين تبوؤوا منا�سب عليا يف الدولة على امل�ستوىل احلكومي 

واخلا�س من �سمال البحرين اإىل جنوبها من �سرقها اإىل غربها، 

نذكر على �سبيل املثال ل احل�سر الأ�ستاذ جميل حممد ح�سن 

�سلمان  ال�سيخ  الجتماعية،  وال�سوؤون  العمل  وزير  حميدان 

بن اإبراهيم اآل خليفة رئي�س الحتاد الآ�سيوي، الأ�ستاذ ح�سن 

الأ�ستاذ  الوطني،  البحرين  لبنك  التنفيذي  الرئي�س  جمعة 

عبدالرزاق القا�سم الرئي�س التنفيذي لبنك البحرين الوطني، 

الأعمال  الكوهجي، رجل  الأعمال عبداحلميد عبداجلبار  رجل 

جمل�س  ع�سو  املناعي  دروي�س  الأ�ستاذ  بوهندي،  عبداهلل 

ال�سورى، وغريهم.

الرتبوية  الأو�ساط  يف  �سهرته  على  عطًفا  التميز  هذا 

التقاعد  بعد  العمل  اإىل  حليوة  اأمني  الأ�ستاذ  قاد  والتعليمية 

عام 2000م يف جامعة البحرين قرابة ثالث �سنوات بالعمل 

التحق  املحري  ح�سن  الأ�ستاذ  من  وبطلب  اأنه  اإل  اجلزئي، 

مبدر�سة النور العاملية )مدر�سة خا�سة وطنية( لينقل خرباته 

لهذه املدر�سة عام 2005م حتى الآن، ويف هذه املدر�سة كان 

لالأ�ستاذ اأمني حليوة دور بارز يف اإحلاق الق�سم الثانوي فيها 

العام  يف  الأوىل  املجموعة  تخرجت  حيث  املقررات،  بنظام 

الدرا�سي 2007 /    2008م.

لقد بداأ الأ�ستاذ اأمني حليوة عمله يف املدر�سة م�سرًفا اإدارًيا 

ثم مديًرا م�ساعًدا للق�سم العربي ثم مديًرا للق�سم ذاته واأخرًيا 

مديًرا للمدر�سة ول يزال.

العمل  يف  حليوة  اأمني  الأ�ستاذ  م�سوار  اإىل  نظرنا  واإذ 

يف  ن�سعه  اأن  لنا  يحق  عاًما،   58 اإىل  امتد  الذي  الرتبوي 

مو�سوعة جيني�س باعتباره اأكرث �سخ�س ق�سى هذه املدة يف 

العمل الرتبوي والتعليمي.

لقد ُكِرَم الأ�ستاذ اأمني حليوة من قبل الدولة لبلوغه 30 

�سنة من العمل يف وزارة الرتبية والتعليم.

كانت لالأ�ستاذ اأمني حليوة م�ساركات يف املوؤمترات وور�س 

جمال  يف  وخا�سة  والتطويرية  الرتبوية  واللقاءات  العمل 

واأبحاث  اأوراق عدة  الرتبوي، وقدم  والتقومي  املقررات  نظام 

وا�ست�سارات يف جمال تخ�س�سه واملجالت الرتبوية الأخرى.

اإن �سح  وبهذا العطاء املتميز واملميز الذي فاق الت�سور 

التعبري، والذي ي�سهد له تاريخ الرتبية منذ اأن وطاأت اأقدامه 

قادًما من غزة حتى يومنا هذا، ندعو اهلل العلي القدير اأن ميد 

يف عمر الأ�ستاذ اجلليل واملربي الفا�سل اأمني حليوة.

»التطبيب عن ُبعد« مّكننا من ا�ستمرارية تقدمي اخلدمات خالل جائحة »كورونا«

»الأعلى لل�سحة«: البحرين تتجه لتقدمي الرعاية الطبية »عن ُبعد«
خديجة العرادي:

لل�سحة  الأعلى  املجل�س  رئي�س  اأكد 

لفريو�س  للت�سدي  الوطني  الفريق  رئي�س 

كورونا )كوفيد 19( الفريق طبيب ال�سيخ 

ا�ستخدام  اأن  خليفة،  اآل  اأهلل  عبد  بن  حممد 

نظام »التطبيب عن ُبعد« يف البحرين، مّكن 

الرعاية  اأنواع  ا�ستمرارية تقدمي جميع  من 

للعديد من املر�سى، كما اأنه خّفف ال�سغط 

يلحقها  اأن  ميكن  التي  املوازية  والأ�سرار 

يعي�سون  الذين  الأ�سخا�س  ب�سحة  الوباء 

يف البحرين خالل فرتة جائحة كورونا.

لل�سحة  الأعلى  املجل�س  رئي�س  وذكر 

اأن الرعاية ال�سحية »عن ُبعد« �ستكون هي 

لتقدمي  البحرين  ‘ليها  تتجه  التي  الطريقة 

البحرين  اأن  موؤكًدا  ال�سحية،  الرعاية 

عملت على اإحالل هذه املنظومة يف نظامها 

القليلة  ال�سنوات  خالل  بثبات  ال�سحي 

الأ�سا�س يف  الأداة  اأ�سبحت  املا�سية، حتى 

العمل يف جميع املرافق ال�سحية بالبحرين. 

جهودها  توا�سل  »البحرين  اإن  وقال 

اأنظمة  تاأمني  نحو  الظروف  كل  وحتت 

الرعاية ال�سحية الرقمية من خالل ال�سجل 

ال�سحي  التاأمني  ونظام  الوطني  الطبي 

بالتغطية  دائًما  ملتزمون  ونحن  الوطني، 

منظمة  لتو�سيات  وفًقا  ال�ساملة  ال�سحية 

نحو  التزامنا  ونوا�سل  العاملية،  ال�سحة 

عن  معرًبا  امل�ستدامة«،  التنمية  اأهداف 

�سكره جلميع العاملني يف الرعاية ال�سحية 

يف  يومًيا  ي�ساهمون  الذين  والإداريني 

الرعاية املقدمة للجميع بالبحرين، موجًها 

على  اجلامعي  حمد  امللك  مل�ست�سفى  �سكره 

مت  التي  للمو�سوعات  املمتاز  اختيارهم 

ت�سليط  اأجل  من  الندوة  خالل  مناق�ستها 

حول  الأخالقية  املخاوف  على  ال�سوء 

الرعاية ال�سحية عن ُبعد. 

واأعرب رئي�س املجل�س الأعلى لل�سحة، 

التي  واملرونة  للجاهزية  �سعادته  عن 

يف  ال�سحية  الرعاية  موؤ�س�سات  امتلكتها 

البحرين والتي اأظهرت جميعها قدرة رائعة 

على الت�سرف حتت ال�سغط، منوًها اإىل اأن 

جميع املوؤ�س�سات واملرافق التي كانت تقدم 

الرعاية ال�سحية يف البحرين، كانت خالل 

رعاية  بتقدمي  والتزمت  مبتكرة  اجلائحة 

متميزة للمر�سى.

املجل�س  رئي�س  كلمة  يف  ذلك  جاء 

الوطني  الفريق  رئي�س  لل�سحة  الأعلى 

 )19 )كوفيد  كورونا  لفريو�س  للت�سدي 

اآل  اأهلل  الفريق طبيب ال�سيخ حممد بن عبد 

خليفة خالل رعايته لندوة اأخالقيات مهنة 

ُبعد«  عن  »التطبيب  عنوان  حتت  الطب 

والتي نظمها ق�سم العالقات العامة وق�سم 

امللك حمد اجلامعي  التدريب يف م�ست�سفى 

»اأون لين« يف ن�سختها الثامنة على التوايل 

 600 مب�ساركة  ال�سبت  اأم�س  يوم  �سباح 

وممار�س  ومتخ�س�س  وخبري  ا�ست�ساري 

ومراكز  م�ست�سفيات  خمتلف  من  �سحي 

احلكومي  القطاعني  يف  البحرين  وعيادات 

من  الطبية  واملراكز  والعيادات  واخلا�س 

املنظومة ال�سحية بالبحرين، واألقى خاللها 

اآخر امل�ستجدات  10 متحدثني ال�سوء على 

اأ�سبح النظام  يف التطبيب عن ُبعد والذي 

ب�سبب  والعامل  البحرين  يف  به  املعمول 

جائحة كورونا )كوفيد 19(. 

�سالح  جمال  ال�ست�ساري  وا�ستعر�س 

اجلل�سة  يف  بالعظام  العناية  مركز  من 

»تاريخ  العلمية  ورقته  يف  ال�سباحية 

رئي�سة  حتدثت  بينما  ُبعد«،  عن  التطبيب 

غادة  الدكتورة  البحرينية  الأطباء  جمعية 

القا�سم عن »امل�سائل الأخالقية يف ا�ستخدام 

وحتدثت  الجتماعي«،  التوا�سل  و�سائل 

رينجيث  في�سنو  للدكتور  العلمية  الورقة 

الكلية  يف  والقبالة  التمري�س  كلية  من 

يف  التمري�س  »دور  عن  للجراحني  امللكية 

اخلدمات ال�سحية عن ُبعد«. 

د. العايل يحذر من خماطر التجمعات خالل عا�سوراء
حممد بحر:

ب�ساأن  املحدقة  ال�سحية  خماطر  من  العايل  حممد  الطبيب  حذر 

لنت�سار  فر�سة  باأنه  موؤكدا  املقبل،  عا�سوراء  مو�سم  التجمعات خالل 

عدوى فريو�س كورونا »كوفيد- 19«، خ�سو�سا واأن البحرين ل زالت 

تبذل الغايل والنفي�س من اأجل الق�ساء على اجلائحة.

وقال العايل يف حديث مع »الأيام« باأن التجمعات بجميع اأ�سكالها 

ا التجمعات املغلقة من الفعاليات اأو  خطرة يف الوقت احلايل، خ�سو�سً

التجمعات الدينية وحتى التجمعات العائلية، وقد لوحظ ارتفاعا ن�سبيا 

القائمة اجلديدة بعد انق�ساء فرتة عيد الأ�سحى،  اأعداد الإ�سابات  يف 

ب�سبب عدم اإلتزام البع�س بالإجراءات الحرتازية والإر�سادات الوقائية 

املحذرة من التجمعات.

العلمية  والروؤى  الدرا�سات  جميع  اأن  اىل  العايل  الطبيب  واأ�سار 

الأجنح  ال�سبيل  هو  احلايل  الوقت  يف  الإجتماعي  التباعد  باأن  توؤكد 

ال�سحية  اجلهات  لأراء  ال�ستماع  من  ولبد  اجلائحة،  على  للق�ساء 

املخت�سة للت�سدي جلائحة فريو�س كورونا »كوفيد-19«.

والإقبال  بالتزاحم  يت�سم  باأن مو�سم عا�سوراء عادة  العايل  وذكر 

الكثيف من خمتلف املراحل العمرية، وبالأخ�س فئة كبار ال�سن الذين 

يحر�سون دائما على احل�سور يف املاآمت، وهو ما �سي�سكل خطورة بالغة 

من تعر�سهم لالإ�سابة يف اأي حلظة.

»ال�سحة«: اإغالق مطعم

بالعدلية ملخالفته الإجراءات الحرتازية

»اجلوازات« تخ�س�ص فرعها باملحرق

لتوفري خدمة مل�سق الإقامة للمقيمني فقط

اإدارة ال�سحة العامة بوزارة  قامت 

الأغذية  مراقبة  بق�سم  ممثلة  ال�سحة 

بالتن�سيق والتعاون مع اإدارة التفتي�س 

بوزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة، 

واملعار�س،  لل�سياحة  البحرين  وهيئة 

م�ساء يوم اجلمعة املوافق 7 اأغ�سط�س 

2020م بغلق اإحدى املن�ساآت اخلا�سعة 

يف  ال�سياحية  اخلدمات  لت�سنيف 

اتخاذ  ومبا�سرة  اإدارًيا  العدلية  منطقة 

الإجراءات القانونية املعمول بها، وذلك 

لالإجراءات  املن�ساأة  خمالفة  اإثر  على 

الحرتازية والتدابري الوقائية للحد من 

 )19 )كوفيد  كورونا  فريو�س  انت�سار 

ال�سادرة من اجلهات املعنية. واأو�سحت 

اإدارة ال�سحة العامة باأنه نظًرا ملخالفة 

وال�سرتاطات  لالإجراءات  املن�ساأة  تلك 

القرار  يف  تطبيقها  الواجب  التنظيمية 

ب�ساأن  ل�سنة 2020  رقم 51  الوزاري 

الواجب تطبيقها  ال�سحية  ال�سرتاطات 

ومنع  لحتواء  واملقاهي  املطاعم  يف 

انت�سار فريو�س كورونا )كوفيد 19(، 

الوقت  يف  احلجوزات  تعدد  عن  ف�سالً 

الزبائن  بيانات  ت�سجيل  وعدم  ذاته 

مدير  وحماولة  احلجوزات،  ك�سف  يف 

املطعم اإخفاء املعلومات وت�سليل ماأمور 

خمالفات  تعد  مما  الق�سائي،  ال�سبط 

يف  ال�ساأن  بهذا  ال�سادرة  للتعليمات 

ا�ستدعى  الذي  الأمر  الراهنة،  الأو�ساع 

تطبيق القوانني حيال املن�ساأة.

ولفتت اإدارة ال�سحة العامة اإىل اأن 

ماأموري ال�سبط الق�سائي بق�سم مراقبة 

ماأموري  مع  بالتن�سيق  قاموا  الأغذية 

التفتي�س  باإدارة  الق�سائي  ال�سبط 

وال�سياحة  والتجارة  ال�سناعة  بوزارة 

واملعار�س،  لل�سياحة  البحرين  وهيئة 

وغلقها  املن�ساأة  خمالفات  �سبط  ومت 

الإجراءات  لتخاذ  متهيًدا  اإدارًيا، 

الإدارية والقانونية بهذا ال�ساأن.

اجلن�سية  �سوؤون  اأفادت 

فرعها  اأن  والإقامة  واجلوازات 

اخلدماتي يف املجمع الأمني مبحافظة 

املحرق �سوف يخ�س�س لتوفري خدمة 

وذلك  فقط،  للمقيمني  الإقامة  مل�سق 

 9 املوافق  الأحد  يوم  من  اعتباًرا 

 8:00 ال�ساعة  من   2020 اأغ�سط�س 

م�ساًء،   2:00 ال�ساعة  حتى  �سباًحا 

فيما �سوف يتم ت�سليم جوازات ال�سفر 

مدينة  فرع  يف  اجلاهزة  البحرينية 

عي�سى فقط خالل اأيام الدوام الر�سمي 

حتى  �سباًحا   8:00 ال�ساعة  من 

ال�ساعة 2:00 م�ساًء.

اجلن�سية  �سوؤون  ونوهت 

تنفيًذا  اأنه  اإىل  والإقامة  واجلوازات 

والحرتازية  الوقائية  لالإجراءات 

ملواجهة جائحة كورونا وتطبيًقا ملبداأ 

ي�سمح  لن  فاإنه  الجتماعي،  التباعد 

الأمني  املجمع  اإىل  مراجع  اأي  بدخول 

دون اأن يكون لديه موعد م�سبق، حيث 

يتعني على املراجعني حجز مواعيدهم 

.Skiplino م�سبًقا عرب تطبيق

د. حممد العايل

حممد بلجيك

رئي�ص ماأمت العجم الكبري: 

ن�ستعد لإحياء مو�سم عا�سوراء وفق التدابري الحرتازية

�سرح حممد بلجيك رئي�س ماأمت العجم الكبري، اأن ادارة املاأمت، 

امل�ساحبة  ا�ستعداداتها لإحياء مو�سم عا�سوراء والفعاليات  تتابع 

اجلهات  تقرها  التي  الحرتازية  والتدابري  الإجراءات  وفق  له، 

املعنية حفاظا على �سحة و�سالمة املواطنني.

واأو�سح اأن منع التجمعات واللتزام بكمامات الوجه وغريها 

اأ�سا�سية يف  اأمور  الوقائية ملكافحة فريو�س كورونا،  التدابري  من 

احياء عا�سوراء، كون ال�سحة وال�سالمة العامة، م�ساألة جوهرية 

ول ميكن التهاون يف تطبيق اأي اإجراء ي�ستهدف �سالمة اجلميع.

 واأ�ساف اأن املوؤ�سرات، توؤكد اأن التغلب على فريو�س كورونا، 

�سياأخذ وقتا ويتطلب جهداً وتعاوناً والتزاماً من اجلميع، واأن منع 

مرتكزات  من  الجتماعي  التباعد  وحتقيق  والختالط  التجمعات 

حتقيق جناح هذه امل�ساعي.

واأ�سار رئي�س ماأمت العجم الكبري، اىل اأن هذه الظروف ال�سحية 

امل�سئولية  اأن نكون على قدر من  ال�ستثنائية، تتطلب منا جميعا 

الوطنية، من اأجل �سالمة املجتمع، الأمر الذي ي�ستدعي اتباع و�سائل 

الفعاليات  وتنظيم  ال�سعائر  وممار�سة  اللكرتوين  كالبث  حديثة 

عن بعد، منوها اإىل اأننا بانتظار الإجراءات التف�سيلية التي تقرها 

اجلهات املعنية، والتي �سنلتزم بها ب�سكل كامل ونعمل على تطبيقها 

بالدقة املطلوبة، مبا يحقق احياء اآمنا و�ساملا لفعاليات عا�سوراء، 

القائمة على تعزيز الروحانيات والقيم ال�سالمية ال�سمحة.

ال�شيخ حممد بن عبد اأهلل
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شكر على تعاٍز

تتقدم عائلة الموسوي
بجزيل الشكر واالمتنان 

إلى سعادة
الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة

 وكيل وزارة الداخلية لشئون الجنسية والجوازات واإلقامة
الرئيس الفخري لجمعية البحرين للفنون التشكيلية

على مواساته 
في وفاة فقيدتنا الغالية المغفور لها بإذن اهلل 

شيخة إبراهيم الحبيشي )أم عدنان(

سائلين المولى العلي القدير أن يتغمد فقيدتنا 
بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهمنا في 
فقيدتنا الصبر والسلوان إنه سميع مجيب الدعاء.

داعين اهلل عز وجل أال يريه مكروهًا في عزيز لديه 
وأن يديم عليه نعمة الصحة والعافية 

إنا هلل وإنا إليه راجعون

معاملة من يتعّر�ض للوفاة ب�شبب عالج مر�شى م�شابني بوباء معاملة �شهيد الواجب.. قانون نيابي:

برتوكولت جديدة حلماية الأطباء والعاملني يف القطاع ال�شّحي يف حالت الأوبئة والكوارث

على  لـ»الأيام«  ت�صريحه  يف  ال�صلوم  النائب  واأّكد 

لأع�صاء  وامتيازات  احلماية  اإجراءات  »توفري  �صرورة 

حقوقهم  من  كحق  فقط  لي�س  وذلك  الطبي،  الفريق 

للمر�س،  الت�صدي  مهمة  ا�صتكمال  لي�صتطيعوا  الطبيعية 

يتحول  ل  كله وحتى  املجتمع  �صرورة حلماية  ا  اأي�صً بل 

الطبيب نف�صه اإىل م�صدر لتف�صي العدوى نتيجة تعر�صه 

املبا�صر للحالت املر�صية امل�صابة بالفريو�س املعدي«.

اأعداد  زيادة  احتمالية  ومع  اأنه  النائب  واأو�صح 

الحتمالت،  لكل  ال�صتعداد  الواجب  من  فاإنه  امل�صابني، 

حماية  هو  وفوًرا  الآن  اإليه  نحتاج  اإجراء  اأهم  »اإن  قائالً 

الأطباء و�صمان توفري كل اإجراءات الوقاية لهم، فحماية 

ا  اأي�صً وهو  الأول،  املقام  يف  له  اإن�صاين  حق  هو  الطبيب 

هناك  اأن  كما  واجبه،  اأداء  ا�صتمراره يف  ل�صمان  �صرورة 

بعًدا ثالًثا مهًما جًدا، وهو اأن الأطباء اأكرث فئة تتوا�صل مع 

املر�صى وجًها لوجه وبطريقة مبا�صرة، وميكن اأن يكونوا 

وهو  بهم،  وللمحيطني  لأهلهم  العدوى  لنقل  م�صدر  اأكرب 

ما يعني اأن حماية الأطباء مهمة وطنية ت�صاهم يف حماية 

املجتمع كله«.

فريو�س  مواجهة  يف  الأطباء  »يقف  ال�صلوم  وقال 

امل�صتجد )كوفيد-19(، لإغاثة امل�صابني ودعمهم  كورونا 

بالعامل،  مكان  كل  يف  ال�صحي  احلجر  م�صت�صفيات  يف 

ويحاول الأ�صخا�س ت�صجيعهم معنويا عن طريق الأغاين 

التوا�صل الجتماعي،  والفيديوهات املن�صورة على مواقع 

الدعم  الأكرب وهو  الدعم  تقّدم  اأن  عليها  ولكن احلكومات 

املادي.

عديدة  ا  ن�صو�صً يت�صمن  املقرتح  هذا  اأن  واأو�صح 

ومنها ما يتعلق بربوتوكول احلماية، قائالً »من ال�صرورة 

و�صع بروتوكول عاجل لفح�س واإجراء التحاليل لأع�صاء 

امل�صتبه  احلالت  مع  يتعاملون  الذين  الطبي  الفريق 

عليهم،  مر�صية  اأعرا�س  ظهور  انتظار  دون  باإ�صابتها، 

وقت  اأ�صرع  يف  والتحاليل  الفحو�س  نتائج  ظهور  ومع 

لئقة،  اأماكن  يف  وعزلهم  معها  التعامل  و�صرعة  ممكن، 

الرعاية  فيه  يلقون  بهم  خا�س  م�صت�صفى  بتخ�صي�س 

الغر�س، حتى  لهذا  يعد  م�صت�صفى  بكل  ق�صم  اأو  ال�صحية 

خالل  بالطمئنان  الطبي  الفريق  اأع�صاء  جميع  ي�صعر 

عملهم«.

ووجد ال�صلوم اأن هذا املقرتح بقانون من �صاأنه حماية 

الكادر الطبي وعائالتهم من اأي مر�س معٍد قد ينتقل لهم، 

بع�س  تقدمي  يف  اأمنوذًجا  تعد  اأخرى  دول  اإىل  م�صرًيا 

المتيازات  زيادة  يف  الطبي  الكادر  مل�صلحة  الإجراءات 

واملكافاآت كما فعلت م�صر ورو�صيا واأوكرانيا وبريطانيا 

واأذربيجان.

وفيما يلي اأبرز مواد القانون:

املادة رقم )1(

بروتوكول احلماية

اأ - �صرورة و�صع بروتوكول عاجل لفح�س واإجراء 

مع  يتعاملون  الذين  الطبى  الفريق  لأع�صاء  التحاليل 

اأعرا�س  ظهور  انتظار  دون  باإ�صابتها،  امل�صتبه  احلالت 

والتحاليل  الفحو�س  نتائج  ظهور  ومع  عليهم،  مر�صية 

اأ�صرع وقت ممكن، و�صرعة التعامل معها وعزلهم يف  فى 

بهم وخم�ص�س  م�صت�صفى خا�س  اأماكن لئقة،بتخ�صي�س 

بكل  ق�صم  اأو  ال�صحية  الرعاية  كافة  فيه  يلقون  لهم 

اأع�صاء  جميع  ي�صعر  حتى  الغر�س،  لهذا  يعد  م�صت�صفى 

الفريق الطبى بالطمئنان خالل عملهم.

الطبي  الكادر  من  اأياً  اأو  الطبيب  معاملة  يجب   – ب 

للوفاة  يتعر�صون  الذين  امل�صعفني  اأو  املمر�صني  �صوى 

ممار�صتهم  اأثناء  اأو  املنت�صر  الوباء  من  العدوى  ب�صبب 

لوظيفتهم وفق الظروف الطارئة يف حالة تف�صى الأوبئة 

ب�صبب  اأو  الطبيعية  الكوارث  اأو  الزلزال  اأو  الأمرا�س  اأو 

احلرب اأو لأي �صبب اآخر حماية لل�صحة العامة اأو الأمن 

ك�صهداء  معاملة  البالد،  يف  العليا  امل�صلحة  اأو  العام 

الواجب.

للكادر  الكاملة  ال�صحية  الرعاية  توفري  –يجب  ج 

الأوىل  ال�صفوف  يف  العاملني  وجميع  واملمر�صني  الطبي 

اأو  الزلزل  اأو  الطبيعية  الكوارث  اأو  الأوبئة  مواجهة  يف 

اأفراد  جميع  ي�صمل  واإن  الطارئة  الظروف  اأو  احلروب 

ب�صكل دوري و�صريعة  للفحو�صات  واإخ�صاعهم  واأ�صرهم 

ملنع انت�صار اأو انتقال العدوى اإليهم اأو لأحد اأفراد اأ�صرهم.

املادة رقم )2(

المتيازات املالية

ال�صفوف  يف  العاملني  وجميع  الطبي  الكادر  منح 

و�صواق  وامل�صعفني  واملمر�صني  الأطباء  من  الأوىل 

الإ�صعافات ممن يعملون يف مواجهة الظروف الطارئة يف 

اأو  الزلزل  اأو  الطبيعية  والكوارث  الأوبئة  تف�صي  حالة 

احلروب بع�س المتيازات املالية ح�صب ما هو مقرر وفق 

اجلدول املقرر واملرافق لهذا القانون. وتتمثل يف التايل:

-بدل العدوى

-زيادة يف املكافاة ال�صهرية

-زيادة يف بدل املهن الطبية

-زيادة يف بدل �صاعات عمل اإ�صافية

-زيادة يف عالوة خطر

املادة رقم )3(

ال�صفوف  يف  العاملني  وجميع  الكادرالطبي  مينح 

و�صواق  وامل�صعفني  واملمر�صني  الأطباء  من  الأوىل 

الإ�صعافات ممن يعملون يف مواجهة الظروف الطارئة يف 

اأو  الزلزال  اأو  الطبيعية  والكوارث  الأوبئة  تف�صي  حالة 

اأبنائهم  احلروب الأف�صلية والأولية يف ت�صغيل وتوظيف 

يف العمل يف نف�س املجال ال�صحي عرب التوظيف الدائم.

حت����دي����د ام�����ت�����ي�����ازات م����ال����ي����ة ج�����دي�����دة م���ن���ه���ا اإق�����������رار »ب��������دل ع����������دوى« وزي�����������ادة ل��������»ع�������الوة اخل����ط����ر«

فاطمة �صلمان:

الزيادة  ال�شحي، وذلك يف ظل تف�شي فريو�س كورونا ومع  املجال  الأطباء والعاملني يف  اإىل حماية  نّواب بت�شريع قانوين جديد يهدف  تقّدم 

امل�شتمرة يف اأعداد امل�شابني بعدوى )كوفيد 19( بني اأع�شاء الفريق الطبي.

وقال اأحد اأبرز مقّدمي القانون اجلديد النائب اأحمد ال�شلوم رئي�س جلنة ال�شوؤون املالية والقت�شادية مبجل�س النواب لـ»الأيام« اأن القرتاح اجلديد 

ي�شعى لتوفري �شمانات مهمة حلماية الأطباء وجميع اأع�شاء الفريق الطبي والعاملني يف املجال ال�شحي يف مواجهة الفريو�س القاتل، اأو يف حالة 

تف�شي الأوبئة اأو الأمرا�س اأو الزلزل اأو الكوارث الطبيعية اأو ب�شبب احلروب اأو لأي �شبب اآخر، حمايًة لل�شحة العامة والأمن العام وامل�شلحة العليا 

يف البالد.

�شوى  الطبي  الكادر  من  اأياً  اأو  الطبيب  معاملة  اأبرزها وجوب  من  الأطباء«  »حماية  بروتوكولت  العديد من  اجلديد  القانون  ويت�شمن مقرتح 

املمر�شني اأو امل�شعفني الذين يتعر�شون للوفاة ب�شبب العدوى من الوباء املنت�شر اأو اأثناء ممار�شتهم لوظيفتهم وفق الظروف الطارئة يف حالة تف�شى 

الأوبئة اأو الأمرا�س اأو الزلزال اأو الكوارث الطبيعية اأو ب�شبب احلرب اأو لأي �شبب اآخر حماية لل�شحة العامة اأو الأمن العام اأو امل�شلحة العليا يف 

البالد، معاملة ك�شهداء الواجب.

درا�شة: غالبية البحرينيني

ل ميتلكون جهاًزا ريا�شًيا منزلًيا

حديثة،  علمية  درا�صة  ك�صفت 

املال،  في�صل  الربوفي�صور  اأعدها 

ال�صحية  العلوم  بكلية  الأ�صتاذ 

والريا�صية بجامعة البحرين، بهدف 

اأفراد  ممار�صة  م�صتوى  عن  التعرف 

البدنية  لالأن�صطة  البحريني  املجتمع 

اأثناء فرتة احلجر املنزيل جراء جائحة 

عينة  �صملت  والتي  )كوفيد-19(، 

و�صرائح  واأعمار  فئات  خمتلف  من 

اختيارهم  مت  البحريني  املجتمع 

املجتمع  اأفراد  اأن  ع�صوائية،  بطريقة 

باأهمية  كبري  وعي  لديهم  البحريني 

تعزيز  يف  البدنية  الأن�صطة  ممار�صة 

من  اجل�صم  وحماية  العامة  ال�صحة 

التعر�س للعديد من امل�صاكل ال�صحية 

املناعة  جهاز  وتقوية  عامة  ب�صفة 

وتقليل من العدوى الفريو�صية ب�صفة 

التي  النتائج  اأهم  بني  ومن  خا�صة. 

امل�صي  ن�صاط  اأن  الدرا�صة  اأظهرتها 

اأف�صل  حيث  من  الأوىل  املرتبة  احتل 

اأفراد  يحر�س  التي  البدنية  الأن�صطة 

فرتة  اأثناء  ممار�صتها  على  املجتمع 

بن�صبة )64.9%(، يف  املنزيل  احلجر 

املرتبة  ال�صباحة يف  ن�صاط  اأتى  حني 

الأن�صطة  اأكرث  حيث  من  ال�صاد�صة 

البدنية ممار�صة بن�صبة )%6.8(.

اإىل  الدرا�صة  نتائج  اأ�صارت  كما 

الأن�صطة  ممار�صة  مرات  عدد  اأن 

اأثناء فرتة  اأ�صبوعًيا  بانتظام  البدنية 

البقاء يف املنزل جراء جائحة كورونا 

اأفراد املجتمع  تتفاوت يف ن�صبها بني 

اأن  النتائج  اأظهرت  حيث  البحريني، 

من   )%32.15( حوايل  كبرية  ن�صبة 

ميار�صون  البحريني  املجتمع  اأفراد 

مرات   2 اإىل   1 من  البدنية  الأن�صطة 

بانتظام اأ�صبوعًيا، بينما ن�صبة قليلة، 

املجتمع  اأفراد  من   ،)%18( حوايل 

البحريني ميار�صون الأن�صطة البدنية 

منظمة  باأن  علًما  مرات(،   6-5(

تن�صح   )WHO( العاملية  ال�صحة 

 64-18 بني  اأعمارهم  ترتاوح  ممن 

البدنية  الأن�صطة  مبمار�صة  عاًما 

معتدلة ال�صدة ب�صكل منتظم ملدة 30 

دقيقة يومًيا بحد اأدين خم�صة اأيام يف 

الأ�صبوع. واأو�صحت الدرا�صة اأنه اإىل 

جانب التفاوت يف ن�صب عدد �صاعات 

اليوم  يف  البدنية  الأن�صطة  ممار�صة 

الواحد اأثناء فرتة احلجز املنزيل جراء 

املجتمع  اأفراد  بني  كورونا  جائحة 

 )%36.3( حوايل  فاإن  البحريني، 

من اأفراد املجتمع ميار�صون الأن�صطة 

واحدة(  )�صاعة  مبتو�صط  البدنية 

اإىل  النتائج  اأ�صارت  حني  يف  يومًيا، 

املجتمع  اأفراد  من   )%32( حوايل  اأن 

�صاعة  ن�صف  حوايل  يخ�ص�صون 

البدنية،  الأن�صطة  ملمار�صة  يومًيا 

الن�صب  اإىل  جًدا  قريبة  الن�صب  وهذه 

التي حددتها منظمة ال�صحة العاملية 

الأن�صطة  ممار�صة  على  تن�س  والتي 

البدنية 30 اإىل 60 دقيقة يومًيا.

اأف�صل  اأن  اإىل  الدرا�صة  واأ�صارت 

فرتة ملمار�صة اأفراد املجتمع البحريني 

احلجز  فرتة  اأثناء  البدنية  الأن�صطة 

املنزيل جراء جائحة كورونا هي فرتة 

وبعد  الع�صر  بعد  بني  ما  املح�صورة 

حني  يف   ،)%30.0( بن�صبة  املغرب 

اأتت فرتة ال�صباح الباكر اأقل الفرتات 

املجتمع  اأفراد  ملمار�صة  املنا�صبة 

 ،)%10( بن�صبة  البدنية  الأن�صطة 

وهذه النتيجة تختلف مع العديد من 

اإىل  اأ�صارت  التي  ال�صابقة  الدرا�صات 

وقٍت  اأف�صل  هو  الباكر  ال�صباح  اأَنّ 

بع�س  يف  البدنية  الأن�صطة  ملمار�صة 

ذلك  يعزى  اأن  وميكن  املجتمعات 

وحالة  والبيئة  املجتمع  ثقافة  اإىل 

الطق�س.

اأن غالبية  كما اأو�صحت الدرا�صة 

ميتلكون  ل  البحريني  املجتمع  اأفراد 

ملمار�صة  منزلًيا  ريا�صًيا  جهاًزا 

الأن�صطة البدنية اأثناء فرتة البقاء يف 

وهوؤلء  كورونا  جائحة  جراء  املنزل 

يف   ،)%68.0( ن�صبة  ما  ي�صكلون 

املجتمع  اأفراد  اأن )32.0%( من  حني 

ميتلكون جهاز ريا�صي منزيل ملمار�صة 

الأجهزة  اأكرث  البدنية، ومن  الأن�صطة 

الريا�صية املنزلية التي ميتلكها اأفراد 

 ،)Treadmill( املجتمع جهاز امل�صي

الثابتة،  الهوائية  الدراجة  وجهاز 

واأجهزة تقوية الع�صالت. كما اأ�صارت 

املجتمع  اأفراد  غالبية  اأن  اإىل  النتائج 

البحريني يف�صلون ممار�صة الأن�صطة 

البدنية مبفردهم اأثناء فرتة البقاء يف 

بن�صبة  كورونا  جائحة  جراء  املنزل 

)74.0%(، بينما يف�صلون بقية اأفراد 

الأن�صطة  ممار�صة  الدرا�صة  جمتمع 

البدنية مع الأ�صرة بن�صبة )%26.0(.

بالهتمام  اجلديرة  النتائج  ومن 

من  ي�صتفيد  اأن  ميكن  اجل�صم  اأن 

حرق  يف  املنزلية  البدنية  الأعمال 

م�صتوى  ورفع  احلرارية  ال�صعرات 

ال�صحة  وتعزيز  البدنية  اللياقة 

غ�صل  املنزل،  تنظيف  مثل  العامة 

الب�صتنة للعناية باحلديقة،  املالب�س، 

الطعام،  حت�صري  ال�صيارة،  غ�صيل 

الدرا�صة  نتائج  اأ�صارت  فقد  وغريها. 

اأن اأكرث الأعمال البدنية املنزلية التي 

يقوم باأدائها اأفراد املجتمع البحريني 

اأثناء فرتة احلجز املنزيل هي تنظيف 

املنزل بن�صبة )31.8%(، يف حني جاء 

الطبخ يف املرتبة قبل الأخرية بن�صبة 

الأعمال  غالبية  واأن   ،)%17.4(

البدنية املنزلية يقوم بها الن�صاء.

اأكرث  اأن  الدرا�صة  بّينت  واأخرًيا، 

املجتمع  اأفراد  تدفع  التي  الأ�صباب 

البدنية  لأن�صطة  ملمار�صة  البحريني 

من  هي  املنزيل  احلجر  فرتة  اأثناء 

بن�صبة  العامة  بال�صحة  التمتع  اأجل 

وهذه  امل�صاركني،  من   )%39(

اأفراد  وعي  مدى  تعك�س  النتيجة 

يف  البدنة  الأن�صطة  باأهمية  املجتمع 

من  والوقاية  العامة  ال�صحة  تعزيز 

الأمرا�س. بينما اأ�صار حوايل )%22( 

من اأفراد املجتمع اإىل اأن ال�صبب الذي 

البدنية هو  الأن�صطة  ملمار�صة  يفعهم 

من اأجل اإنقا�س الوزن.

د. في�شل املال
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 الملك ورئيس الوزراء وولي العهد 
يهنئون رئيسة سنغافورة بذكرى اليوم الوطني

بعث حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة عاهل البللالد المفدى حفظه اهلل ورعاه 
برقيللة تهنئة إلى فخامة حليمة يعقوب رئيسللة 
جمهورية سنغافورة، وذلك بمناسبة ذكرى اليوم 
الوطنللي لبالدهللا، أعرب جاللته فيهللا عن أطيب 
تهانيه وتمنياته لها بموفور الصحة والسللعادة 
ولشللعب جمهورية سللنغافورة الصديق بالمزيد 

من التقدم واالزدهار.

وبعللث صاحب السللمو الملكي األميللر خليفة بن 
سلللمان آل خليفة رئيس الوزراء برقية تهنئة إلى 
فخامة حليمة يعقوب رئيسة جمهورية سنغافورة 

وذلك بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبالدها.
وأعرب سللموه حفظه اهلل في البرقية عن خالص 
تمنياتلله لفخامتهللا بموفور الصحة والسللعادة، 
ولشعب جمهورية سنغافورة الصديق المزيد من 

التقدم والنماء.

كمللا بعث صاحب السللمو الملكي رئيللس الوزراء 
برقية تهنئة مماثلة إلى السلليد لي هسين لونغ 

رئيس وزراء سنغافورة.
كما بعث صاحب السللمو الملكي األمير سلللمان 
بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد األعلى 
النائللب األول لرئيس مجلس الللوزراء حفظه اهلل 
برقيللة تهنئة إلى فخامة حليمة يعقوب رئيسللة 
جمهورية سنغافورة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني 

لبالدها، أعرب سللموه فيها عللن خالص تمنياته 
لها بموفور الصحة والسعادة، ولشعب جمهورية 

سنغافورة الصديق المزيد من النماء واالزدهار.
 كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب 
القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
برقية تهنئة مماثلة إلى السلليد لي هسين لونغ 

رئيس وزراء سنغافورة.

 حميدان: 10 طالب في الصف 
الواحد بمؤسسات التدريب الخاصة

بناء على قرارات اللجنة التنسيقية، 
برئاسللة صاحللب السللمو الملكي 
األمير سلللمان بن حمد آل خليفة، 
ولي العهللد نائب القائللد األعلى 
مجلللس  لرئيللس  األول  النائللب 
الللوزراء، بشللأن اسللتئناف عمللل 
معاهد التدريب بتاريخ 3 سبتمبر 
2020 بعللد فتللرة التعليق وذلك 
ضمللن جهللود مملكللة البحريللن 
للتصدي لمخاطللر فيروس كورونا 
)كوفيللد-19(، وبنللاًء علللى عرض 
الفريللق الوطني الطبللي للتصدي 
لفيللروس كورونللا )كوفيللد-19(،  
برئاسللة الشلليخ محمد بللن عبد 
اهلل آل خليفللة، رئيللس المجلللس 
األعلى للصحللة، أصدر وزير العمل 
والتنميللة االجتماعيللة، جميل بن 
محمللد علللي حميللدان، تعميمللًا 
إداريًا لمؤسسات التدريب الخاصة 
التدريللب  أنشللطة  السللتئناف 
سللبتمبر   3 مللن  ابتللداًء  لديهللا 
2020، وحتللى إشللعار آخللر، وفق 
الضوابللط واإلجللراءات االحترازية 
التللي أوصى بها الفريللق الوطني 
الطبي للتصللدي لفيروس كورونا 
للحفللاظ  وذلللك  )كوفيللد-19(، 
علللى سللالمة وصحللة العامليللن 
والموجوديللن فللي مواقللع العمل 

وللحد من تفشي الفيروس.
وجللاء في التعميللم »التأكيد على 
أصحللاب المؤسسللات التدريبيللة 
وأعضاء الهيئة اإلدارية والتدريبية 
وجميع المتدربين االلتزام بتنفيذ 
التوجيهللات الصللادرة مللن قبللل 
وزارة الصحة بما من شللأنه صون 
الصحة العامة، مللع ضمان توفير 

كل مللا من شللأنه حمايللة األفراد 
الموجوديللن في مقر المؤسسللة 
التدريبيللة مللن مخاطللر انتشللار 

فيروس كورونا )كوفيد-19(«.
وبموجب ذلللك، فإنه يتوجب على 
أصحللاب المؤسسللات التدريبيللة 
توفيللر كمامللات الوجلله الوقائية 
وإلزام جميع العاملين والمتدربين 
المؤسسة  مقر  في  باسللتخدامها 
التدريبية مع عدم السماح ألي فرد 
بدخول المؤسسللة التدريبية قبل 
التأكد من اسللتخدامه للكمامات، 
تطبيللق  علللى  المحافظللة  مللع 
اشللتراطات التباعللد االجتماعللي 
والتأكيد على ضللرورة عدم تجاوز 
أعللداد المتدربيللن )10( متدربين 
في الصف الواحد وأال تقل المسافة 

بين المتدربين عن 2 متر.
وشدد التعميم على أهمية تعقيم 
قبللل  المشللتركة  األدوات  جميللع 
االسللتخدام، مع تطهيللر وتعقيم 
المركللز بصللورة يومية، ويشللمل 
ذلك الصفللوف ومرافللق التدريب 
والمعدات المستخدمة والمكاتب 
اإلدارية وأجهزة الموظفين، فضاًل 
عن قياس حللرارة جميع العاملين 
بالمؤسسللة والهيئللة التدريبيللة 
والمتدربيللن بشللكل يومللي، وإذا 
كانللت درجللة الحللرارة مرتفعللة، 
فال يجب السللماح لهللم بالدخول 
مع ضللرورة سللرعة اإلفصللاح عن 
 )444( بالرقللم  االتصللال  طريللق 
عنللد االشللتباه في حللاالت تظهر 
عليها عالمات وأعراض تشللير إلى 
احتمال اإلصابللة بفيروس كورونا 
بأنهللم  يعتقللد  أو  )كوفيللد-19( 

تعرضوا لمخالطة شخص مصاب 
بالفيروس.

للتدريب  تحديللد ضوابللط  وتللم 
االفتراضللي والتدريللب على رأس 
وذلللك  واالمتحانللات،  العمللل 
المؤسسللات  أصحللاب  بتشللجيع 
التدريب  علللى مواصلة  التدريبية 
بمختلللف  وتعزيللزه  االفتراضللي 
الوسللائل مع إمكانيللة الدمج بين 
التدريب الصفي واالفتراضي وفق 
ما يحدده نوع البرنامج، باإلضافة 
إلى السللماح بالتدريللب الميداني 
لبرامج التدريب على رأس العمل، 
مع االلتزام بالشللروط والضوابط 
المنظمللة لهللذا الشللأن. كما تم 
التدريللب  لمؤسسللات  السللماح 
بعقللد امتحانات البرامللج الدولية 
بشللكل فللردي أو لعللدد محللدود 
مللن الممتحنين بحيللث ال يتجاوز 
عددهللم 5 أشللخاص بمللا فيهللم 
المراقب مع االلتزام باالشتراطات 

التي حددها التعميم.
وسللتقوم وزارة العمللل والتنمية 

االجتماعيللة بالتفتيللش الللدوري 
التدريبية،  على جميع المؤسسات 
االلتللزام  مللن  للتأكللد  وذلللك 
باالشللتراطات الصحيللة وضوابط 
عمليللة اسللتئناف التدريللب، وفي 
حللال عللدم التللزام أي مؤسسللة 
تدريبية سلليتم مخالفتها واتخاذ 
المقللررة،  القانونيللة  اإلجللراءات 
صحللة  علللى  للمحافظللة  وذلللك 

وسالمة الجميع.
وفللي هللذا السللياق، أكللد الوزير 
عمليللة  اسللتئناف  أن  حميللدان 
التدريب يأتي في إطار ما تقتضيه 
المصلحة العامللة من إعادة إحياء 
قطاع التدريب ألهميته في مجال 
تدريب الباحثين عن عمل، تمهيدًا 
إلدماجهللم فللي منشللآت القطاع 
الخاص، فضاًل عن مسللاهمته في 
تطوير القدرات الذاتية والمهارات 
المهنية للكوادر الوطنية واالرتقاء 
بهم وظيفيًا، خاصة في القطاعات 
التي تستوجب التدريب المستمر 
مثل الطيران والهندسة والرافعات 

الثقيلللة والتقنيللات الكهربائيللة 
والصناعية وغيرها.

وأشللار حميللدان إلللى أن المرحلة 
تحللٍد  مرحلللة  هللي  القادمللة 
الخاصللة،  التدريللب  لمؤسسللات 
وعليها إبراز قدراتها في التسويق 
الفعللال للتدريب وإيجللاد الحلول 
المبتكرة لتنمية الموارد البشرية 
اسللتمرارية دورهللا في  لضمللان 
عجلللة التنميللة البشللرية، الفتللًا 
إلللى أن الحكومة تولللي اهتمامًا 
خاصللًا بالتدريب المهنللي، والذي 
إلعللداد  واسللعة  آفاقللًا  يفتللح 
وإدمللاج المواطنين في القطاعات 
اإلنتاجيللة المختلفللة فللي سللوق 
العمل، لذلك قامللت وزارة العمل 
والتنمية االجتماعية خالل الفترة 
مللن  سلسلللة  بعقللد  الماضيللة 
اللقللاءات التشللاورية مللع ممثلي 
التدريللب  مؤسسللات  أصحللاب 
القطاع  فللي  والمعنيين  الخاصللة 
لبحث اسللتئناف عمليللة التدريب 
واإلجللراءات  الضوابللط  وفللق 

االحترازيللة، وبحث مللدى جاهزية 
المؤسسللات  تلللك  واسللتعداد 
التدريب وفق  السللتئناف عمليللة 

الظروف المستجدة.
وفي هذا اإلطار، قامت وزارة العمل 
بتحديللد  االجتماعيللة  والتنميللة 
واعتمللاد مجموعللة مللن األحكام 
واالشللتراطات الخاصللة بالتدريب 
االفتراضللي، وذلك بالتنسلليق مع 
الشللركاء، خاصة صنللدوق العمل 
»تمكيللن« وهيئة جللودة التعليم 
والتدريللب، بمللا يضمن سالسللة 
التدريب االفتراضللي، مع إمكانية 
الجهللات الرسللمية مللن مراقبللة 
ورصللد العمليللة ومتابعللة كافة 
إجراءاتها والتأكد من سللالمتها، 
وذلللك لضمان اسللتمرارية قطاع 
التدريللب وعدم تضرر مؤسسللات 
التدريب واإلبقاء على مكتسباتها 
وما تم تحقيقه فللي مجال تنمية 
العنصللر الوطني مهنيللًا، وتعزيز 
موقللع المملكللة كمركللز إقليمي 
للتدريب وتنمية الموارد البشرية.

 وزير العمل والتنمية االجتماعية

 تعقيم األدوات المشتركة 
قبل االستخدام بصورة يومية

 تشجيع أصحاب المؤسسات 
التدريبية على مواصلة التدريب االفتراضي

 عقد امتحانات البرامج الدولية
 بحضور 5 أشخاص بما فيهم المراقب

 »العمل: 59 بالغًا من الجمهور عن  
مخالفات »حظر العمل وقت الظهيرة«  

تفاعل المواطنون والمقيمون 
إيجابيللًا مللع خدمللة التواصل 
المباشللر عبللر خللط االتصال 
الهاتفللي الذي خصصته وزارة 
االجتماعية  والتنميللة  العمل 
االستفسللارعن  أو  لإلبللالغ 
تطبيللق القرار رقم )3( لسللنة 
2013، بشللأن حظللر العمللل 
وقللت الظهيللرة تحت أشللعة 
وفللي  والمباشللرة  الشللمس 
خللالل  المكشللوفة  األماكللن 
الفتللرة ما بيللن السللاعة 12 
الرابعة  السللاعة  حتللى  ظهرًا 
عصللرًا خللالل شللهري يوليللو 
وأغسطس من كل عام، والذي 
بدأ تطبيقلله للمرة األولى في 
مملكللة البحرين خللالل العام 

.2007
وقللال القائللم بأعمللال مدير 
والسللالمة  التفتيللش  إدارة 
المهندس  بالللوزارة،  المهنية 
مصطفللى عقيللل الشلليخ، أن 
التفاعل االيجابي يعكس  هذا 
المواطنيللن  وعللي  مسللتوى 
والمقيمين بأهمية هذا القرار 
نظرًا لما يحمل في طياته من 
أبعاد إنسانية، حيث أن مزاولة 
العمل وقللت الظهيرة في ظل 
ارتفاع نسبة الحرارة والرطوبة 
يشللكل خطرًا كبيرًا على صحة 
وسالمة العمال، مشيرًا إلى أن 

الوزارة قللد تلقت حتى تاريخه 
59 اتصللااًل هاتفيللًا على رقم 
لإلبالغ  المخصللص  االتصللال 
عللن المخالفللات التللي يتللم 
رصدها من قبل الجمهور، وهو 
)32265727(، حيللث تنوعللت 
االتصللاالت المسللتلمة بيللن 
اإلبللالغ عن وجللود مخالفة أو 
االستفسارات الخاصة بتطبيق 
االستفسللارات  القللرار، منهللا 
القانونيللة، ومنها مللا يتعلق 
بإعادة تنظيم جدولة سللاعات 
العمللل، ومللا يتعيللن توفيره 
من مختلللف معللدات الوقاية 
العمل،  الشللخصية في مواقع 
السريعة  االسللتجابة  وكيفية 
الحللراري  اإلجهللاد  لحللاالت 
وأمراض  الشللمس  وضربللات 

الصيللف المختلفللة فللي هذه 
الفترة من العام.

الشللكاوى،  بخصللوص  أمللا 
فإنلله فللور تلقللي بللالغ عللن 
وجللود مخالفللة للقللرار يقوم 
بالللوزارة  المختللص  الفريللق 
فورًا باإلجللراء الالزم من خالل 
لمواقللع  والمعاينللة  الكشللف 
العمللل المبلللغ عنهللا هاتفيًا 
والتحقق من ارتكاب المخالفة 

من عدمه.
الوزاري بشللأن  القللرار  وينص 
حظر العمل بأنه »يعاقب كل 
مللن يخالف أحكام هللذا القرار 
بالعقوبللات المنصوص عليها 
في المللادة )192( من قانون 
العمل األهلي الصادر بالقانون 
رقم )36( لسللنة 2012، والتي 
تنص على أنه يعاقب كل من 
يخالللف أيًا مللن أحللكام الباب 
)15( والقرارات الصادرة تنفيذًا 
له بالحبس مللدة ال تزيد على 
ثالثة أشهر وبالغرامة التي ال 
تقل عللن 500 دينار، وال تزيد 
عن ألف دينار أو بأحدي هاتين 

العقوبتين«.
وأكللد القائللم بأعمللال مدير 
والسللالمة  التفتيللش  إدارة 
المهندس مصطفى  المهنية، 
الشلليخ، أهمية قيللام أصحاب 
العمل بالتعاون مع مشللرفي 

ومهندسللي  العمللل  مواقللع 
السللالمة والصحللة المهنيللة 
في مختلف المنشللآت بالعمل 
على عللزل مصللدر الحللرارة أو 
التي يصدر  العملية اإلنتاجية 
عنهللا ذلك عللن بقيللة أماكن 
العمل كلمللا كان ذلك ممكنًا 
عمليًا وإقامللة الحواجز الواقية 
الحرارة  الختللزال  المخصصللة 
وعزل مصادرها وتوفير معدات 
الوقاية الشللخصية والمالبس 
المالئمللة للوقاية من مخاطر 
الحللرارة، واعتماد نظام تدوير 

العمال.
كما شللدد الشلليخ على أهمية 
قيللام أصحاب العمللل بتقليل 
سللاعات العمل التي يتعرض 
للمخاطللر  العامللل  فيهللا 
الراحة وتزويد  وزيادة فتللرات 
واألمالح  بالسللوائل  العاملين 
المناسبة وحثهم على تناولها 
بانتظام وبالكميات المناسبة، 
باإلضافللة الللى عللزل أماكللن 
عن  الطعللام  وتخزين  تنللاول 
الحللرارة والعمليللات  مصللادر 
اإلنتاجيللة التللي يصللدر عنها 
ذلك، فضللاًل عن ضرورة توفير 
اإلسعاف  خدمات  مسللتلزمات 
األولللي والتدخللل الطبللي في 
الحاالت الطارئة والعاجلة في 

مواقع العمل.

مصطفى الشيخ

وزير اإلعالم:  تسخير 
كافة  اإلمكانيات لنجاح 

»#موهبتك_فالبيت«
أعرب وزيللر اإلعالم، علي بن محمد الرميحي، عن فخره 
واعتزازه بالمبادرات الرائدة لسمو الشيخ خالد بن حمد 
آل خليفة النائب األول لرئيس المجلس األعلى للشباب 
والرياضة رئيس اللجنللة األولمبية البحرينية، في دعم 
الشللباب البحريني وصقل مواهبهم وقدراتهم لتحقيق 

المزيد من اإلنجازات والمكتسبات الوطنية.
وأكللد وزير اإلعالم أن مبادرات سللمو الشلليخ خالد بن 
حمد آل خليفة تعزز من رؤى وتوجيهات حضرة صاحب 
الجاللللة الملك حمد بن عيسللى آل خليفة عاهل البالد 
المفدى، في االسللتثمار في الشللباب ومنحهم الفرص 
للعمل والمشللاركة الفاعلة في المجتمع كونهم النواة 
الحقيقيللة في عملية البناء والتطوير والمسللاهمة في 

دفع عجلة التقدم واالرتقاء بهذا الوطن.
وثمن وزير اإلعالم توجيه سللمو الشلليخ خالد بن حمد 
آل خليفة بإطللالق مبللادرة #موهبتك_فالبيت، والتي 
تأتللي في إطار مبللادرات سللموه المتميللزة لمواصلة 
دعم الشللباب واالهتمللام بهم، مؤكللدًا أن إقامة هذه 
المسللابقة يأتي تعزيللزًا لشللعار #نواصل_بعزم من 
خالل مواصلة العمل واإلنجاز في أجواء تضمن سالمة 
الجميللع وتحقللق التباعد االجتماعي الذي يسللاهم في 
مكافحة جائحة كورونا تنفيذًا لإلجراءات التي اتخذتها 
اللجنة التنسيقية برئاسللة صاحب السمو الملكي ولي 

العهد لمواجهة هذه الجائحة.
وأشاد وزير اإلعالم بأهداف مبادرة #موهبتك_فالبيت 
فللي تهيئللة األجللواء المالئمللة الكتشللاف المواهللب 
والطاقات الشللبابية من خالل منصات جديدة تشللجع 
الشباب على المنافسللة وإظهار المواهب التي تساهم 
في تكويللن جيل يتحلى بالثقافة والمشللاركة الفاعلة 

والحقيقية في بناء وتطوير المجتمع.
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 »تطوير للبترول« تحصد جائزة 
التميز العالمية في نظم المعلومات الجغرافية

هنأ الرئي��س التنفي��ذي للهيئة 
ناصر  والغ��از  للنف��ط  الوطني��ة 
حص��ول  الس��ويدي  س��لطان 
ش��ركة تطوير للبترول الش��ركة 
الش��ركة  المنضوية تحت مظلة 
القابضة للنف��ط والغاز التابعة 
للهيئة والمس��ؤولة عن عمليات 
إنت��اج النفط والغ��از في مملكة 
البحري��ن على جائ��زة التميز في 
الجغرافي��ة  المعلوم��ات  نظ��م 
 Special Achievements(
المقدم��ة   )in GIS - SAG
من ش��ركة Esri للنظ��م البيئية 
الرائدة على مس��توى العالم في 
مج��ال برام��ج نظ��م المعلومات 
الجغرافية، وذل��ك من بين 300 
ألف جهة مش��اركة م��ن مختلف 

دول العالم.
ج��اك  إع��ان  عب��ر  ذل��ك  ج��اء 
دنجرموند مؤسس ورئيس شركة 
Esri ع��ن اختيار ش��ركة تطوير 
للجائ��زة ف��ي أكبر ح��دث عالمي 
الجغرافية عبر  المعلومات  لنظم 

المنص��ة اإللكترونية لهذا العام 
وبمشاركة وترشيح أكثر من 180 

منظمة في مجاالت متعددة.
الرئيس  المناس��بة ثمن  وبهذه 
تطوي��ر  لش��ركة  التنفي��ذي 
عاليًا  إيس��تاك  للبترول جيمس 
ب��ن  الش��يخ محم��د  توجيه��ات 
خليف��ة آل خليف��ة وزي��ر النفط، 
وما يوليه م��ن اهتمام باالرتقاء 
المؤش��رات  الش��ركة وفق  بأداء 

القياسية العالمية ونظم الجودة 
التي تهدف إلى االرتقاء بمختلف 
عملي��ات الش��ركة عل��ى أس��س 
علمية تعزز م��ن منظومة األداء 
وتعمل على توظيفها بالش��كل 
األمثل في تقليل الجهد والوقت، 
ولرفع مس��توى الدق��ة المكانية 
وزيادة القدرة التحليلية للبيانات.

أن  التنفي��ذي  الرئي��س  وق��ال 
للبترول  حصول ش��ركة تطوي��ر 
على هذه الجائزة المتميزة التي 
تعتب��ر األول��ى م��ن نوعه��ا في 
مجال نظم المعلومات الجغرافية 
تعك��س م��دى التط��ور العلمي 
والتقن��ي ف��ي مج��االت التعامل 
م��ع األنظم��ة المتقدم��ة كنظم 
المعلومات الجغرافية وما وصلت 
إلي��ه مملك��ة البحرين ف��ي هذا 
المجال على المس��توى العالمي، 
مؤكدًا على أن الجائزة العالمية 
تجعل من ش��ركة تطوير واحدة 
من أفضل الشركات على مستوى 
العال��م ف��ي اس��تخدام تقني��ات 

نظم المعلوم��ات الجغرافية في 
مج��ال النف��ط والغاز م��ن حيث 
االس��تخدام األمثل لم��وارد حقل 
البحرين النفطي، مراقبة وتحليل 
إدارة  الجغرافي��ة،  المعلوم��ات 
البيان��ات المكانية باإلضافة إلى 

حماية أصول الشركة. 
مش��يرًا إل��ى أن��ه قد ت��م اختيار 
الش��ركة للف��وز به��ذه الجائ��زة 
المرموق��ة م��ن بي��ن أكث��ر من 
300 أل��ف جه��ة مش��اركة م��ن 
وذل��ك  العال��م،  دول  مختل��ف 
المبتكر لرسم  لتطبيقها  تقديرًا 
الخرائط والتكنولوجيا التحليلية، 
النف��ط  مج��ال  ف��ي  وريادته��ا 
والغ��از، كما تم اختيار الش��ركة 
ضم��ن أكثر من 180 منظمة تم 
ترش��يحها للجائزة ف��ي مجاالت 
التجارية  متع��ددة كالصناع��ات 
والدف��اع والنق��ل واألعم��ال غير 
الربحي��ة واالتص��االت الس��لكية 
والاسلكية واألعمال الحكومية. 

وفي ختام تصريحه أشاد إيستاك 

بجمي��ع العاملين عل��ى ما بذلوه 
من جه��ود حثيثة وما يمتلكونه 
اس��تخدام  ف��ي  مه��ارات  م��ن 
الدق��ة  العالي��ة  التقني��ة  ه��ذه 
في رس��م الخرائ��ط الجيولوجية 
بدق��ة تحت  األماك��ن  وتحدي��د 
األرض األم��ر ال��ذي يس��هل با 
ش��ك في عملي��ات الش��ركة من 
معربًا عن  واإلنتاج،  االستكشاف 
جزي��ل الش��كر والتقدي��ر لفريق 
نظم المعلوم��ات الجغرافية في 
الش��ركة على تفانيهم المخلص 
والمس��تمر في الس��عي لتحقيق 
متطلب��ات الحص��ول عل��ى هذه 
الجائزة المتميزة على المستوى 
مؤك��دًا  والعالم��ي،  اإلقليم��ي 
على االس��تمرار في تحقيق أعلى 
والدولي��ة  اإلقليمي��ة  المعايي��ر 
في مج��ال الحلول الرقمية ونظم 
أح��دث  ومواكب��ة  المعلوم��ات 
التط��ورات التكنولوجية في هذا 

المجال المهم. 
تقدي��رًا   SAG جوائ��ز  وتمن��ح 

للمنظمات التي قامت باستخدام 
نظم المعلومات الجغرافية فعليًا 
بهدف فه��م البيان��ات المعقدة 
ومواجه��ة التحدي��ات العالمية. 
بالجائ��زة  الفائ��زون  ويبره��ن 
إمكاناتهم الرائ��دة لبرامج نظم 
 )GIS( الجغرافي��ة  المعلوم��ات 
مناهجه��م  خ��ال  م��ن  وذل��ك 
الجغرافي��ا  لعل��وم  الفري��دة 

المكانية.
مملك��ة  أن  بالذك��ر  الجدي��ر 
البحرين، ممثلة بش��ركة تطوير 
للبت��رول، ح��ازت على ع��دد من 
المس��تويين  عل��ى  الجوائ��ز 
اإلقليم��ي والعالم��ي ف��ي مجال 
الجغرافي��ة  المعلوم��ات  نظ��م 
واالستشعار عن ُبعد )RS(، كما 
أن الش��ركة تح��رص دائمًا على 
المعلومات  دعم مجتم��ع نظ��م 
الجغرافي��ة وRS على المس��توى 
الوطني من خ��ال رعاية مختلف 
المتخصصة في نظم  الفعاليات 

المعلومات الجغرافية.

 ناصر السويدي

سفير البحرين في واشنطن: المملكة تتعامل 
مع جائحة »كورونا« بمسؤولية وشفافية

      الوضع االقتصادي للبحرين يتحسن العام القادم
أكد س��فير مملكة البحرين لدى الواليات 
المتح��دة األمريكي��ة الش��يخ عبداهلل بن 
راش��د آل خليفة أن البحرين تعاملت مع 
جائحة كورونا )كوفيد-19( بمس��ؤولية 
وش��فافية من منطلق أن الصحة العامة 
ترتبط بأمن وس��امة كافة المواطنين 
بالتوجيه��ات  مش��يدًا  والمقيمي��ن، 
الس��ديدة لحضرة صاحب الجالة الملك 
حمد بن عيس��ى آل خليف��ة عاهل الباد 
المفدى حفظه اهلل ورعاه، بالتكفل بعاج 
جميع الح��االت القائمة م��ن المواطنين 
والمقيمين والعمل في الوقت ذاته على 
زيادة عدد الفحوص بما يسهم في الحد 
من انتشار الفيروس وتداعيات الجائحة، 
حت��ى أصبحت البحرين في المركز الثاني 
من حيث أعلى نس��بة فحص لكل 1000 

شخص.
ج��اء ذل��ك ف��ي مقابل��ة مباش��رة ت��م 
م��ن  االبت��كار  لمناقش��ة  تخصيصه��ا 
أج��ل حوكم��ة مس��ؤولة خ��ال جائح��ة 
)كوفي��د-19(، أجراها الس��فير مع موقع 
األس��واق المالي��ة ف��ي »تايم س��كوير« 
بالمبنى التج��اري التاريخي في فيادلفيا 
والذي يش��هد أيضًا مؤتمرات وفعاليات 

دولية ويستضيف كبار قادة الفكر.
وأش��ار الس��فير خ��ال المقابل��ة إلى أن 
البحري��ن احتلت أعلى نس��بة تعافي في 
المنطقة بنس��بة 93% فيما بلغت نسبة 
الوفيات 0.36% حيث تم التحرك بصورة 
مبك��رة للتعام��ل م��ع جائح��ة كورون��ا 
)كوفيد-19(، منوهًا إلى أنه قبل اكتشاف 
أول حالة استش��عرت المملك��ة خطورة 
ه��ذا الفي��روس من خال اتخ��اذ العديد 
م��ن اإلج��راءات االحترازي��ة االس��تباقية 
بتوجيهات مباش��رة من صاحب الس��مو 

الملك��ي األمي��ر س��لمان ب��ن حم��د آل 
خليفة ول��ي العهد نائ��ب القائد األعلى 
النائ��ب األول لرئي��س مجل��س ال��وزراء 
وأهمها تشكيل الفريق الوطني للتصدي 
ال��ذي  )كوفي��د-19(  لفي��روس كورون��ا 
يش��رف ويتاب��ع التعامل م��ع الفيروس، 
موضح��ًا أن الخدمات الصحية األخرى، لم 
تتأثر بسبب اإلجراءات الصحية للتعامل 

مع كورونا )كوفيد-19(.
وتطرق السفير إلى مس��ألة االبتكار في 
التعامل مع جائحة كورونا )كوفيد-19(، 
مش��يرًا إل��ى تطبي��ق »واع��ي« وتحويل 
مواقف للسيارات إلى وحدة عناية مركزة 
وإقامة مساكن مؤقتة للعمالة األجنبية 
التي تعيش في مساكن مكتظة وتحويل 

حافات للنقل لوحدات فحص متنقلة.
وق��ال إن هن��اك فرص��ًا كثي��رة لابتكار 
وفرص��ًا للحكوم��ة للعم��ل م��ع القطاع 
الخاص إليجاد حل��ول حيث ننظر لكيفية 
العناي��ة باألش��خاص والس��ير قدمًا على 
الصعيد االقتصادي، مضيفًا أنه حس��ب 
التقارير العالمية، فإن الوضع االقتصادي 

للبحرين ودول المنطقة سيكون في حاٍل 
أفض��ل الع��ام الق��ادم. وأض��اف أنه من 
المتوقع أن تحق��ق البحرين 3% نموًا في 
النات��ج المحلي اإلجمال��ي الحقيقي حيث 
ت��م تقليص اإلنف��اق الحكومي بنس��بة 
30% وإع��ادة جدول��ة بعض المش��اريع 
لع��دم تج��اوز ميزانية المصاري��ف لهذا 

العام.
وق��ال إن البحري��ن كان��ت عل��ى دراي��ة 
بأهمي��ة تنويع مصادر الدخ��ل والقطاع 
المالي كونه يس��هم ف��ي الناتج المحلي 
اإلجمال��ي بنس��بة 16.7% يلي��ه قط��اع 
التصني��ع وقط��اع الخدم��ات الحكومية، 
مشيرًا إلى أن مجلس التنمية االقتصادي 
نجح ف��ي جذب 134 ش��ركة أجنبية حتى 
ع��ام 2019. كم��ا تن��اول الس��فير خال 
والغ��از  النف��ط  اكتش��افات  المقابل��ة، 
خ��ال الفت��رة األخيرة، وكيف س��تنعش 
ه��ذه االكتش��افات االقتص��اد المحل��ي، 
مس��تعرضًا كذلك مش��روع التكنولوجيا 
المالي��ة واالبت��كار ال��ذي أطلقه مصرف 

البحرين المركزي.

 البحرين تحقق  3% نموًا 
في الناتج المحلي اإلجمالي 

بلدية الجنوبية تدشن 
المبادرة »رخص بناءك« 

للحد من المخالفات
من منطلق الحرص على جمالية المظهر العام والنسيج 
الحض��اري والعمراني للمناطق، قام��ت بلدية المنطقة 
الجنوبية بالتعاون مع المجلس البلدي بتدش��ين مبادرة 
توعوية تحت ش��عار »رخ��ص بناءك« للحد من انتش��ار 
مخالف��ات البناء واإلضاف��ات غير المرخصة ف��ي البيوت 

اإلسكانية الجديدة.
كم��ا قام��ت البلدية ممثلة بقس��م الرقاب��ة والتفتيش 
بحم��ات توعوية على عدد كبير من البيوت اإلس��كانية 
الجديدة ب��دءًا من مدينة خليفة، بهدف التس��هيل على 
المواطني��ن بالتقدم لترخيص اإلضافات بش��كل صحيح 
دون تكف��ل عن��اء الحض��ور الش��خصي لمبن��ى البلدية 
حفاظًا على س��امتهم في ظل الظروف الراهنة، وكذلك 
تشجيعهم على االنضباط والقيام باإلجراءات القانونية 
الازم��ة قبل مباش��رة أعمال البن��اء تافي��ًا للوقوع في 

المخالفات والحد من انتشارها.

إغالق مطعم سياحي 
بـ»العدلية« خالف اشتراطات 

مكافحة »كورونا«

أغلقت إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة ممثلة بقس��م 
مراقبة األغذية، بالتنس��يق والتعاون مع إدارة التفتيش 
ف��ي وزارة الصناعة والتجارة والس��ياحة، وهيئة البحرين 
للس��ياحة والمعارض، مس��اء الجمعة، منش��أة خاضعة 
لتصنيف الخدمات الس��ياحية في منطق��ة العدلية إداريًا 
ومباش��رة اتخاذ اإلجراءات القانونية المعمول بها، على 
إثر مخالفته��ا لإلجراءات االحترازي��ة والتدابير الوقائية 
للحد من انتش��ار فيروس كورون��ا )كوفيد-19( الصادرة 

من الجهات المعنية.
وأوضحت إدارة الصحة العام��ة بأنه نظرًا لمخالفة تلك 
المنش��أة لإلجراءات واالش��تراطات التنظيمي��ة الواجب 
تطبيقها في القرار الوزاري رقم )51( لس��نة 2020 بشأن 
االش��تراطات الصحية الواج��ب تطبيقها ف��ي المطاعم 
والمقاهي الحتواء ومنع انتش��ار في��روس كورونا، فضًا 
عن تعدد الحجوزات في ذات الوقت وعدم تسجيل بيانات 
الزبائ��ن في كش��ف الحجوزات، ومحاول��ة مدير المطعم 
إخف��اء المعلومات وتضلي��ل مأمور الضب��ط القضائي، 
مما تعد مخالفات للتعليمات الصادرة بهذا الش��أن في 
األوض��اع الراهنة، األمر الذي اس��تدعى تطبيق القوانين 

حيال المنشأة.
ولفتت، إلى أن مأموري الضبط القضائي بقسم مراقبة 
األغذية قاموا بالتنس��يق مع مأم��وري الضبط القضائي 
ب��إدارة التفتي��ش ب��وزارة الصناعة والتجارة والس��ياحة 
وهيئ��ة البحري��ن للس��ياحة والمع��ارض، وت��م ضب��ط 
مخالفات المنشأة وغلقها إداريًا تمهيدًا التخاذ اإلجراءات 

اإلدارية والقانونية بهذا الشأن.

 حالتا وفاة
بـ»كورونا« و322 إصابة

كش��فت إحصائي��ات وزارة الصحة مس��اء أمس ع��ن »وفاة 
حالتي��ن بفي��روس كورونا )كوفي��د19(، لمواط��ن يبلغ من 
العم��ر 64 عامًا، وواف��د يبلغ من العمر 53 عام��ًا«، ليرتفع 
عدد ح��االت الوفاة بالفيروس حتى مس��اء أم��س إلى 161 
حالة وفاة، فيما أعربت الوزارة عن »خالص تعازيها ألسرتي 

الفقيدين وكافة أهلهما وأقاربهما«.
وأعلن��ت الوزارة أن »الفحوصات الت��ي بلغ عددها 6831 في 
يوم أمس السبت، 8 أغسطس 2020، أظهرت تسجيل 322 
حال��ة قائمة جديدة منها 126 حال��ة لعمالة وافدة، و192 
حالة لمخالطين لحاالت قائمة و4 حاالت قادمة من الخارج، 
كم��ا تعاف��ت 273 حال��ة إضافي��ة ليصل الع��دد اإلجمالي 

للحاالت المتعافية إلى 40549«.
وذك��رت أن »ع��دد الح��االت القائمة تحت العناي��ة بلغ 36 
حال��ة، والحاالت التي يتطلب وضعه��ا الصحي تلقي العاج 
بلغ��ت 89 حالة، ف��ي حين أن 2883 حالة وضعها مس��تقر 
من العدد اإلجمالي للح��االت القائمة الذي بلغ 2919 حالة 

قائمة«. وأجرت الوزارة »892926 فحصًا طبيًا«.
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مشاركون بندوة »التطبيب عن ُبعد«:  
»كورونا« عجل تطوير الخدمات الصحية رقميًا

أكد المشاركون في ندوة أخالقيات مهنة الطب، 
التي نظمها مستش��فى المل��ك حمد الجامعي 
أمس، حول »التطبيب عن ُبعد«، برعاية رئيس 
المجلس األعلى للصحة، ورئيس الفريق الوطني 
للتصدي لفيروس كورونا )كوفيد-19(، الفريق 
طبيب الش��يخ محمد بن عب��داهلل آل خليفة، أن 
»الجائحة اختصرت كثيرًا من العوائق وسرعت 

عجلة تطوير تقديم الخدمات الصحية رقميًا«.
ورحب��ت استش��اري الغ��دد الصماء والس��كري 
بمستش��فى المل��ك حم��د الجامعي، ورئيس��ة 
الندوة، د.دالل الرميحي، بالمشاركين في الندوة 
التي ش��ارك خاللها 600 مختص، بالمشاركين 
والطاق��م اإلداري، د.هش��ام الس��عد، العقي��د 
بروفيس��ور استش��اري األن��ف واألذن والحنجرة 
والمدير العام للش��ؤون الطبية بالمستشفى، 
ومدير مركز التدريب واالحتراف بالمستش��فى 
د.دالل الحس��ن، ورئي��س األطباء، واستش��اري 
جراحة األطفال، بروفيس��ور مارت��ن كورباللي، 
ونائ��ب رئي��س األطب��اء بمستش��فى المل��ك 
حمد الجامعي، ورئيس قس��م الط��ب الباطني، 
واستش��اري الجهاز الهضمي والكبد والمناظير، 

د.عمر شريف.
وقدم استش��اري العظام ورئيس رابطة جراحي 
العظام في البحرين د.جمال صالح خالل الجلسة 
األولى، عرض��ًا قدم من خالل��ه تاريخ التطبيب 
ع��ن بعد وكيف انتقل منذ أن كان فكرة خيالية 
في مطلع القرن العش��رين إل��ى واقع طبي في 
كثير م��ن ال��دول لتقدي��م الخدم��ات الصحية 
والعالجية عن ُبعد، وال سيما لألشخاص الذين 

يشق عليهم الوصول للطبيب.
وأكد أن تقدي��م الخدمات العالجي��ة عن ُبعد، 
أصبح اليوم في ظل جائحة كورونا، أمرًا ضروريًا 
لالس��تمرار في تقديم الخدم��ات الصحية، وإن 
كان ال يغني عن رؤية المريض مباشرًة للتقييم 
في ح��االت عديدة، وخصوص��ًا إذا كانت الزيارة 

في بعض التخصصات للمرة األولى.
وقدم��ت رئيس قس��م تنظيم المه��ن الصحية 
بالهيئ��ة الوطني��ة لتنظيم المه��ن والخدمات 
الصحية د.لينا القاسم، حيث شاركت في الندوة 
ممثلة لجمعية األطب��اء البحرينية، عرضًا حول 
فوائد اس��تخدام التطبيب ع��ن بعد مثل تجاوز 
الح��دود الجغرافية وتطوي��ر الخدمات الصحية 
وإمكاني��ة اس��تخدام أدوات إلكترونية وتقنية 
لمتابع��ة المرض��ى ع��ن بع��د، مث��ل متابعة 

فحوصاتهم المنزلية إلكترونيًا. 
وأكدت أن هن��اك بعض الثغرات التي قد تؤثر 
س��لبًا عند تطبيق مثل ه��ذه الخدمات، فينبغي 
الح��رص على تدعي��م التطبيق��ات الطبية بما 
يحفظ س��المة الملفات الطبية وحفظ س��رية 

وخصوصية البيانات الصحية المحفوظة.
وقالت: »م��ن المهم أن تك��ون هناك ضوابط 
واش��تراطات كمث��ل ض��رورة أن يك��ون مقدم 
الخدم��ة مرخصًا للعم��ل في البحري��ن ويوجه 
الخدمات في مجال اختصاصه بحسب ترخيصه 
الطبي« متطرقة إلى استخدام وسائل التواصل 

االجتماعي في التطبيب عن ُبعد.
وبين��ت أن��ه ال يج��وز أن ينش��ر الطبي��ب صورًا 
ألجس��ام المرض��ى دون موافقته��م، ويقتصر 
ذلك عل��ى المجالت الطبي��ة المعتمدة، وليس 
الوسائل المستخدمة للتواصل االجتماعي. كما 
يفضل أن يقتصر اس��تخدام وس��ائل التواصل 

االجتماعي للتوعية العامة دون ذكر أي بيانات 
خاصة بالمرضى على اإلطالق.

فيما قدم د.فيشنو رانجيت من كلية التمريض 
بالكلية الملكية للجراحين في إيرلندا - البحرين، 
عرض��ًا ع��ن دور طاق��م التمريض ف��ي تقديم 
النصائح والخدمات العالجية عن ُبعد، حيث إن 
لهم دورًا محوريًا في تقييم المرضى والتنسيق 

لهم للحصول على الخدمات العالجية. 
وأوض��ح أن هن��اك كثي��را م��ن التط��ورات في 
التقني��ات الحديث��ة التي تخ��ول التمريض أن 
يكون��وا على اتصال أكثر قرب��ًا ونجاحًا عن بعد 
وتتب��ع حالته��م الصحية والحيوي��ة، مثل تتبع 
الضغ��ط والنبض وقراءات الس��كر وغيرها عبر 
وس��ائط رقمية متعددة تتوافر بش��كل سهل 

في المنزل وعبر الهواتف الذكية.
واستعرضت استشاري الغدد الصماء والسكري 
د.دالل  الجامع��ي  حم��د  المل��ك  بمستش��فى 
الرميحي، ط��رق التواصل الفع��ال مع المرضى 
عن طري��ق الهات��ف، لضمان نج��اح المكالمة 
والحصول على المعلوم��ات الطبية المطلوبة، 
مع الحفاظ عل��ى حميمية العالقة بين الطبيب 
والمري��ض الت��ي ق��د يفتقده��ا المرضى عند 

استخدام التطبيب عن ُبعد. 
وش��ددت عل��ى أهمي��ة أن يستش��ف الطبي��ب 
المتصل، ما إذا كانت حالة المريض تس��تدعي 
الحضور الش��خصي للتقييم س��واء في العيادة 
أو قس��م الطوارئ لتحاشي مضاعفات األمراض 
أو الخطأ في تقدير حالة المريض وتش��خيصه 
بالصورة الصحيح��ة، وعرضت كذل��ك التجربة 
الناجح��ة والرائ��دة لمستش��فى المل��ك حم��د 
الجامع��ي في تقديم خدمات التطبيب عن ُبعد 
والخط��وات الت��ي يعمل عليه��ا الطاقم الطبي 
واإلداري لتقييم كفاءة الخدمة وتطوير جودتها 

باستمرار.
وقدم��ت مفتش صيدالن��ي بالهيئ��ة الوطنية 
لتنظيم المهن والخدمات الصحية أروى أبوزيد، 
عرضًا حول الضوابط واإلجراءات المطلوبة من 
قبل الهيئة عند تقديم وصفات أدوية للمرضى 
ع��ن ُبع��د، حيث ت��م وض��ع الضواب��ط للتأكد 
من أمان تقدي��م األدوية الصحيح��ة للمريض 
الصحي��ح وتقلي��ل احتمالي��ة األخط��اء الطبية، 
مع وضع ش��روط فيم��ا يخت��ص باألدوية التي 

لها عالق��ة بتخصصات محددة مث��ل العقاقير 
التي قد ينتج عنها إدم��ان، واألدوية الخاضعة 
للرقابة، حيث إن هذه األدوية ال يمكن وصفها 
إال من أطباء محددين في وصفات محددة ورقيًا 

وال تقدم عن ُبعد أو إلكترونيًا.
د.محم��د ه��الل، من مستش��فى المل��ك حمد 
الجامع��ي، ق��دم محاضرة حول أهمي��ة تطوير 
الس��جالت الصحية للمرضى وتعزيزها بخواص 
الس��المة الالزمة لحف��ظ خصوصي��ة الملفات 
الصحية وحمايتها م��ن »القرصنة«، كما يجب 
تطوي��ر الوس��ائل التقني��ة الت��ي من ش��أنها 
تس��هيل التواصل الفعال مع المرضى في أثناء 
التطبيب عن ُبع��د والمواعيد الطبية التي يتم 
إجراؤها عن طريق الهاتف أو محادثات الفيديو.
وح��دد الضوابط التي يمكنه��ا أن تجعل هذه 
الزيارات أق��رب للواقع، منوهًا إل��ى أن الجائحة 
اختص��رت كثيرًا م��ن العوائق وس��رعت عجلة 
تطوي��ر تقدي��م الخدمات الصحي��ة رقميًا ومن 
المهم االس��تمرار في تحس��ين ه��ذا الخدمات؛ 
ألنه من الغالب استمراريتها بصورة أو بأخرى 

حتى بعد انتهاء الجائحة.
وقدم القانوني عيس��ى المرادي، من مستشفى 
الملك حم��د الجامعي، عرضًا، ح��ول الضوابط 
القانونية التي ينبغي للطاقم الطبي مراعاتها 
بع��د  ع��ن  التطبي��ب  تقدي��م خدم��ات  عن��د 
لحفظ الحق��وق القانونية للمري��ض وللطبيب 

والمؤسسة الصحية.
وأشار إلى أن من حق المريض المطالبة بالزيارة 
الشخصية بداًل من التطبيب عن ُبعد، كما يحق 
للطبي��ب أن يوجه المريض بالقدوم للعيادة أو 

المستشفى للفحص والتقييم والعالج.
وأك��د أن على المؤسس��ة الصحي��ة أن تضمن 
كف��اءة الخدم��ة وحفظها م��ن االخت��راق على 
س��بيل المثال. ومن المه��م أن يحرص األطباء 
ومقدم��و الخدم��ة عل��ى اتصال م��ع المريض 
الصحيح وال يقوموا باإلفص��اح عن المعلومات 
الخاصة بالمريض إال للمس��موح لهم قانونيًا، 
كما هو الحال في الزيارات العادية في العيادات 

والمستشفيات.
ونوه إل��ى أن بع��ض الدول تطل��ب أن يحصل 
األطباء على ترخيص خاص لممارس��ة خدمات 

التطبيب عن ُبعد على سبيل المثال.

»البحرين للسياحة والمعارض« 
تشارك في اجتماع لجنة 

السياحة والتنافسية

ش��اركت هيئة البحرين للس��ياحة والمع��ارض في االجتماع 
العاش��ر للجن��ة الس��ياحة والتنافس��ية لمنظمة الس��ياحة 
العالمية، الذي ُأقيم عن ُبعد بتاريخ 30 يوليو 2020، وذلك 
بمش��اركة القائ��م بأعمال مدي��ر إدارة التس��ويق والترويج 
السياحي لدى الهيئة د.علي فوالذ، كممثل لمملكة البحرين.

جدير بالذكر أن اجتماع لجنة الس��ياحة والتنافس��ية ينعقد 
بش��كل س��نوي، ويهدف لتعزيز أطر التعاون الس��ياحي بين 
الدول المش��اركة، مع توفير بيئة تتمتع بالمنافس��ة البناءة 
والتطوير المس��تدام للقطاع السياحي. وقد شاركت مملكة 
البحري��ن ف��ي اجتم��اع اللجنة كممث��ل لدول إقليم الش��رق 
األوس��ط. وبحث د.علي ف��والذ مع أعض��اء اإلدارة اإلقليمية 
للشرق األوسط، س��بل توثيق التعاون المشترك مع مملكة 
البحرين ف��ي عدد من المجاالت بما فيها مجال اإلحصائيات 
الس��ياحية وبرام��ج التدري��ب والتأهيل ومش��اريع التعاون 
الفن��ي. وفي س��ياق حديثه حول المش��اركة ف��ي االجتماع، 
ق��ال فوالذ: »تش��رفت ج��دًا بتمثيل مملك��ة البحرين خالل 
مشاركتي باجتماع لجنة الس��ياحة والتنافسية الذي تقيمه 
منظمة الس��ياحة العالمية عن ُبعد. وكان االجتماع بمثابة 
منصة هام��ة جمعتنا م��ع دول بارزة في القطاع الس��ياحي 
م��ن جميع أنحاء العالم، وقد أثم��ر بتضافر الجهود لتحقيق 
الرؤى الس��ياحية المش��تركة، خاصة في المرحلة التي يمر 
بها االقتصاد العالمي بشكل عام، وصناعة السياحة بشكل 
خ��اص من ج��راء التاثي��رات الناجم��ة عن في��روس كورونا 
)كوفيد-19( المستجد. ومن هذا الجانب، يستمر حرصنا في 
هيئة البحرين للس��ياحة والمعارض على بذل كافة الجهود 
لتعزيز المكانة السياحية المرموقة للمملكة، وزيادة وتيرة 

نمو االقتصاد الوطني«.

الدوسري: تقسيم مدينة سلمان 
إلى 7 مناطق و10 مجمعات

كش��ف العضو البلدي محمد سعد الدوس��ري ممثل الدائرة 
الثالثة ب المحافظة الشمالية عن استحداث مجمعات جديدة 
بالمحافظة الش��مالية، وإطالق مسميات على 7 مناطق في 
مدينة س��لمان التي تضم عش��رة مجمعات، بحيث زاد عدد 
مجمعات المحافظة الش��مالية م��ن 315 مجمعًا في العام 

2018 إلى 317 في العام 2019.
وقال الدوسري إن األسماء التي تم اختيارها للمناطق السبع 
في مدينة س��لمان هي: مدينة س��لمان، ضاحية الش��اطئ، 
تينار، أم المناشل، بو ربيعة، ضاحية النخيل، والبدع، مضيفًا 

أن استحداث هذه المناطق تم العام الماضي.

»البحرين للعمل التطوعي« تناقش دور 
اإلعالم في تعزيز ثقافة العمل التطوعي

نظمت جمعي��ة البحرين للعم��ل التطوعي وعبر االتص��ال المرئي 
ن��دوة دولية تفاعلية عن ُبعد وذلك ضم��ن المنتدى الدولي للحوار 
المجتمع��ي تح��ت عن��وان »دور اإلعالم ف��ي تعزيز ثقاف��ة العمل 
التطوع��ي« بمش��اركة إعالميي��ن ومتطوعي��ن ومهتمي��ن من 27 
دول��ة حيث بلغ عدد المش��اركين أكثر من 60 مش��اركًا وقد أش��رف 
على الندوة وأدارها نائب رئي��س جمعية البحرين للعمل التطوعي 
محمد يحيى البلوش��ي ورئيس اللجنة األهلية االجتماعية بالكالبية 
بالمملكة العربية الس��عودية حمد راشد الرشيد وتحدث في الندوة 
نخبة من اإلعالميين في الوطن العربي وهم نسرين معروف رئيسة 
إذاع��ة البحرين وعفاف المحيس��ن كبير المذيعيي��ن بهيئة اإلذاعة 
والتلفزي��ون بالمملكة العربية الس��عودية وفرح بوس��ليمي باحثة 
بالتربي��ة المختص��ة واإلعالم بالجمهورية التونس��ية ونس��مة أبو 

عمره ناشطة إعالمية من دولة فلسطين.
وقد أجمع المتحدثون على أهمية دور وس��ائل اإلعالم المتنوعة في 
إبراز األعمال التطوعية ودعمها بكل الوسائل المتاحة وتعزيز ثقافة 
العمل التطوعي في نفوس أفراد المجتمع وكذلك تش��جيع الجهات 
األهلي��ة والرس��مية والتجارية بدعم العمل التطوعي والمس��اهمة 
في رعاية األنش��طة التطوعية وإبرازها في المجتمع كثقافة أوصانا 
عليها ديننا اإلس��المي الحنيف وذكرت في جميع األديان الس��ماوية 
بصفتها أعمااًل إنس��انية نبيل��ة ال تفرق بين دي��ن ومذهب وتاجر 

وفقير.
وأك��دوا أن العمل التطوعي رس��الة نبيلة تعب��ر بصدق عن صفات 
اإلنس��انية وتعاملها بين مختلف البش��ر ليعم األمن والس��الم بين 
البش��رية، وبين المتحدثون ما قدمه المتطوعون من أعمال جليلة 
أثناء جائحة كورونا )كوفيد-19( وأصبحت شراكة كبيرة بين الجهود 

الرس��مية والمتطوعي��ن وأثمر ذلك ف��ي برامج وأنش��طة تثقيفية 
وعملية كان لها الدور الكبير في الحد من انتشار الوباء.

وف��ي نهاي��ة الندوة خص��ص الوقت للمناقش��ة العام��ة والرد على 
االستفس��ارات بين المش��اركين والمتحدثين الذي أس��فر عن عدة 
توصي��ات أهمها وجود مركز تدري��ب إعالمي ومرصد إعالمي يرصد 
ويوثق الجهود التطوعية حول العالم لتبادل الخبرات والتجارب بين 

الدول.
وأعرب البلوشي عن خالص شكره وتقديره للمتحدثين والمشاركين 
ف��ي الندوة من الدول العربية معربًا ع��ن تفاؤله بأن تحقق الندوة 
الهدف المنش��ود مبينًا عن اس��تمرار حلقات المنتدى الدولي للحوار 

بشكل شهري وفي مناقشات مواضيع تهم المجتمع.

»الجوازات«: المجمع األمني 
بالمحرق لملصق اإلقامة

أعلن��ت ش��ؤون الجنس��ية والج��وازات واإلقام��ة، أن فرعها 
الخدماتي في المجمع األمني بمحافظة المحرق س��يخصص 
لتوفير خدم��ة ملصق اإلقامة للمقيمين فق��ط، اعتبارًا من 
اليوم من الثامنة صباحًا وحتى الثانية مس��اًء، فيما س��يتم 
تس��ليم ج��وازات الس��فر البحرينية الجاهزة ف��ي فرع مدينة 
عيس��ى فقط خالل أيام الدوام الرس��مي من الثامنة صباحًا 
وحت��ى الثاني��ة مس��اًء. ونوهت إلى أن��ه تنفي��ذًا لإلجراءات 
الوقائي��ة واالحترازي��ة لمواجه��ة جائحة كورون��ا وتطبيقًا 
لمبدأ التباعد االجتماعي، فإنه لن يس��مح بدخول أي مراجع 
إل��ى المجمع األمني دون أن يكون لديه موعد مس��بق، حيث 
يتعين على المراجعين حجز مواعيدهم مس��بقًا عبر تطبيق 
Skiplino. وأكدت ش��ؤون الجنسية والجوازات واإلقامة على 
مراجعيه��ا، أهمية االلتزام بالتدابير االحترازية لمنع انتقال 
الع��دوى وذلك بلبس كمامات الوج��ه أثناء تواجدهم إلنجاز 

معامالتهم.

القبض على 11 آسيويًا 
لتحريضهم على أعمال 

منافية لآلداب
ص��رح مدير ع��ام اإلدارة العامة للمباحث واألدل��ة الجنائية 
أن ش��رطة مكافحة االتجار بالبش��ر وحماية اآلداب العامة، 
تمكنت من القبض على 11 آس��يويًا بينهم 4 نس��اء، وذلك 
إثر قيامهم بالتحريض على ممارس��ة أعمال منافية لآلداب 

العامة وبيع المواد المسكرة.
وأوضح أنه فور تلقي اإلدارة لمعلومات في هذا الش��أن، تم 
مباشرة أعمال البحث والتحري التي أسفرت عن تحديد هوية 
المذكورين والقبض عليهم وتحريز المواد المضبوطة التي 
كانت بحوزتهم. وأش��ار مدير ع��ام اإلدارة العامة للمباحث 
واألدلة الجنائية إلى أنه تم اتخاذ كافة اإلجراءات القانونية 

الالزمة، تمهيدًا إلحالة القضية إلى النيابة العامة.
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 دراسة: المشي أفضل 
األنشطة البدنية خالل الحجر المنزلي 

كش��فت دراس��ة علمي��ة حديثة، 
أعدها البروفيس��ور فيصل المال، 
األس��تاذ بكلية العل��وم الصحية 
والرياضي��ة بجامع��ة البحري��ن، 
به��دف التع��رف عل��ى مس��توى 
ممارسة أفراد المجتمع البحريني 
فترة  أثن��اء  البدني��ة  لألنش��طة 
الحجر المنزلي جراء جائحة كورونا 
)كوفيد-19(، والتي شملت عينة 
من مختلف فئات وأعمار وشرائح 
المجتم��ع البحريني تم اختيارهم 
أف��راد  أن  عش��وائية،  بطريق��ة 
البحرين��ي لديهم وعي  المجتمع 
كبير بأهمية ممارس��ة األنشطة 
البدنية في تعزيز الصحة العامة 
وحماي��ة الجس��م م��ن التعرض 
للعديد م��ن المش��اكل الصحية 
جه��از  وتقوي��ة  عام��ة  بصف��ة 
العدوى  م��ن  وتقلي��ل  المناع��ة 

الفيروسية بصفة خاصة.
وم��ن بي��ن أه��م النتائ��ج التي 
نش��اط  أن  الدراس��ة  أظهرته��ا 
المشي احتل المرتبة األولى من 
حي��ث أفض��ل األنش��طة البدنية 
الت��ي يح��رص أف��راد المجتم��ع 
على ممارستها أثناء فترة الحجر 
المنزلي بنسبة 64.9%، في حين 
أتى نش��اط السباحة في المرتبة 
السادسة من حيث أكثر األنشطة 

البدنية ممارسة بنسبة %6.8.
كما أش��ارت نتائج الدراس��ة إلى 
أن عدد مرات ممارس��ة األنشطة 
البدني��ة بانتظام أس��بوعيًا أثناء 
فت��رة البق��اء ف��ي المن��زل جراء 
)كوفي��د-19(  كورون��ا  جائح��ة 
تتف��اوت في نس��بها بي��ن أفراد 
المجتمع البحريني، حيث أظهرت 
النتائج أن نس��بة كبي��رة حوالي 
المجتم��ع  أف��راد  م��ن   %32.15
البحرين��ي يمارس��ون األنش��طة 
البدني��ة م��ن م��رة إل��ى مرتين 
بانتظام أس��بوعيًا، بينما نس��بة 

قليل��ة، حوال��ي 18%، م��ن أفراد 
البحرين��ي يمارس��ون  المجتم��ع 
األنش��طة البدني��ة )5-6 مرات(، 
الصح��ة  منظم��ة  ب��أن  علم��ًا 
العالمي��ة )WHO( تنص��ح ممن 
 64-18 بي��ن  أعماره��م  ت��راوح 
البدنية  عامًا بممارسة األنشطة 
معتدلة الش��دة بش��كل منتظم 
لمدة 30 دقيقة يوميًا بحد أدنى 

خمسة أيام في األسبوع. 
وأوضحت الدراس��ة أنه إلى جانب 
التفاوت في نس��ب عدد س��اعات 
ممارس��ة األنش��طة البدنية في 
الي��وم الواح��د أثناء فت��رة الحجز 
المنزل��ي ج��راء جائح��ة كورون��ا 
المجتمع  أفراد  بين  )كوفيد-19( 
البحريني، فإن حوالي 36.3% من 
أفراد المجتمع يمارسون األنشطة 
البدنية بمتوس��ط ساعة واحدة 
يومي��ًا، في حين أش��ارت النتائج 
إل��ى أن حوال��ي 32% م��ن أفراد 
المجتمع يخصصون حوالي نصف 
س��اعة يوميًا لممارسة األنشطة 
البدنية، وهذه النسب قريبة جدًا 
إلى النسب التي حددتها منظمة 
الصح��ة العالمي��ة والت��ي تنص 
البدنية  األنش��طة  ممارسة  على 

30 إلى 60 دقيقة يوميًا.
وأش��ارت الدراس��ة إلى أن أفضل 
فترة لممارس��ة أف��راد المجتمع 
البحريني األنش��طة البدنية أثناء 
فترة الحج��ز المنزلي جراء جائحة 
كورونا )كوفي��د-19( هي الفترة 
المحص��ورة ما بي��ن بعد العصر 
وبعد المغرب بنس��بة 30%، في 
حي��ن أتت فت��رة الصب��اح الباكر 
المناسبة لممارسة  الفترات  أقل 
أفراد المجتمع األنش��طة البدنية 
النتيج��ة  وه��ذه   ،%10 بنس��بة 
تختلف مع العديد من الدراس��ات 
الس��ابقة الت��ي أش��ارت إل��ى أنَّ 
الصب��اح الباكر هو أفض��ل وقٍت 

في  البدنية  األنش��طة  لممارسة 
بع��ض المجتمع��ات ويمكن أن 
يع��زى ذلك إلى ثقاف��ة المجتمع 

والبيئة وحالة الطقس.
كما أوضحت الدراس��ة أن غالبية 
ال  البحرين��ي  المجتم��ع  أف��راد 
يمتلكون جه��ازًا رياضي��ًا منزليًا 
أثناء  البدنية  األنشطة  لممارسة 
فت��رة البق��اء ف��ي المن��زل جراء 
)كوفي��د-19(  كورون��ا  جائح��ة 
نس��بة  م��ا  يش��كلون  وه��ؤالء 
م��ن   %32 أن  حي��ن  ف��ي   ،%68
أف��راد المجتمع يمتلك��ون جهازًا 
رياضيًا منزليًا لممارسة األنشطة 
البدني��ة، وم��ن أكث��ر األجه��زة 
الرياضية المنزلية التي يمتلكها 
أف��راد المجتم��ع جه��از المش��ي 
الدراج��ة  وجه��از   ،)Treadmill(
الهوائية الثابتة، وأجهزة تقوية 
العض��الت. كما أش��ارت النتائج 
إل��ى أن غالبي��ة أف��راد المجتمع 
ممارس��ة  يفضل��ون  البحرين��ي 
بمفرده��م  البدني��ة  األنش��طة 
أثن��اء فت��رة البق��اء ف��ي المنزل 
)كوفيد-19(  جراء جائحة كورونا 
بينم��ا يفضل��ون   ،%74 بنس��بة 
الدراس��ة  أف��راد مجتم��ع  بقي��ة 
ممارس��ة األنش��طة البدني��ة مع 

األسرة بنسبة %26.
وم��ن النتائج الجديرة باالهتمام 

أن الجسم يمكن أن يستفيد من 
األعمال البدنية المنزلية في حرق 
الس��عرات الحرارية ورفع مستوى 
اللياق��ة البدني��ة وتعزيز الصحة 
العام��ة مث��ل تنظي��ف المن��زل، 
غسل المالبس، البستنة للعناية 
بالحديقة، غسيل السيارة، تحضير 
الطع��ام، وغيره��ا. فقد أش��ارت 
نتائج الدراس��ة أن أكثر األعمال 
البدني��ة المنزلي��ة الت��ي يق��وم 
البحريني  المجتمع  أفراد  بأدائها 
أثن��اء فت��رة الحج��ز المنزلي هي 
تنظي��ف المنزل بنس��بة %31.8، 
في حين جاء الطب��خ في المرتبة 
قبل األخيرة بنس��بة 17.4%، وأن 
غالبية األعم��ال البدنية المنزلية 

تقوم بها النساء.
وأخي��رًا، بين��ت الدراس��ة أن أكثر 
أف��راد  تدف��ع  الت��ي  األس��باب 
لممارس��ة  البحرين��ي  المجتم��ع 
ألنشطة البدنية أثناء فترة الحجر 

المنزل��ي هي م��ن أج��ل التمتع 
 %39 بالصح��ة العام��ة بنس��بة 
من المش��اركين، وه��ذه النتيجة 
تعكس مدى وعي أفراد المجتمع 
البدن��ة في  بأهمي��ة األنش��طة 
تعزي��ز الصحة العام��ة والوقاية 
من األمراض. بينما أش��ار حوالي 
أن  المجتم��ع  أف��راد  م��ن   %22
الس��بب الذي يفعهم لممارس��ة 
األنش��طة البدني��ة ه��و من أجل 

إنقاص الوزن.
وأوصت الدراس��ة بض��رورة بذل 
مزيد من االهتمام والحرص على 
تخصيص وقت يومي لممارس��ة 
أن��واع األنش��طة البدني��ة  أح��د 
والرياضي��ة، أو على أق��ل تقدير 
رفعه لمستوى الحركة في نشاطه 
البدني اليومي، وضرورة ممارسة 
األنش��طة البدني��ة بانتظام في 
 Social( ظل التباع��د االجتماعي
Distancing( ألن لها تأثير على 

الطبيعية  المناع��ة  جهاز  تقوية 
األم��راض  ومقاومت��ه  للجس��م 

المعدية. 
كم��ا أكدت الدراس��ة على أهمية 
ممارس��ة الفرد النش��اط البدني 
 30 لم��دة  الش��دة  المتوس��ط 
دقيق��ة يومي��ًا من أج��ل الصحة 
األم��راض،  ومقاوم��ة  العام��ة 
المعرف��ة  قاع��دة  وتوس��يع 
األنش��طة  ممارس��ة  بأهمي��ة 
العامة  الصحية  للفائدة  البدنية 
والوقاي��ة من األمراض من خالل 
الندوات ووسائل اإلعالم المرئية 
واإللكتروني��ة،  والمس��موعة 
واالهتم��ام باألنش��طة البدني��ة 
بح��وث  بإج��راء  وذل��ك  للم��رأة 
الم��رأة وخاصة  تخ��ص نش��اط 
في مجتمعنا حي��ث يقل اهتمام 
الرياضي��ة  بالنواح��ي  الم��رأة 

وبالتالي النواحي الصحية لها.

فيصل المال

السباحة تحتل المرتبة السادسة في األنشطة 

 تنظيف البيت أكثر األعمال البدنية 
للنساء.. والطبخ في ذيل القائمة

المنام��ة  مرك��ز  رئي��س  قال��ت 
لحق��وق اإلنس��ان المحامية دينا 
إن مملكة  اللظ��ي  عبدالرحم��ن 
البحرين تب��ذل جهودًا كبيرة في 
توفي��ر س��بل االس��تقرار واألمن 
والتزامًا  للمواط��ن  االجتماع��ي 
منها بما نصت عليه المادة ال�9 
)و( من الدستور والمادة ال�5 )ج( 
من ميثاق العمل الوطني ومبادئ 
العهد الدول��ي الخاص بالحقوق 
واالجتماعي��ة  االقتصادي��ة 
والثقافي��ة ال��ذي انضم��ت إليه 
وين��ص   ،2008 ع��ام  البحري��ن 
بدوره على العدي��د من الحقوق 
المكفول��ة، وال س��يما الحق في 
الس��كن، والت��ي تأت��ي ضم��ن 
توجيهات حضرة صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة 
عاهل الب��الد المفدى حفظه اهلل 
ورع��اه ف��ي توفير س��بل العيش 
الكري��م للمواط��ن، م��ن خ��الل 
تقدي��م الخدم��ات االجتماعي��ة، 
وعلى رأس��ها الخدمة اإلسكانية 
وتوجيهاته ببن��اء 40 ألف وحدة 
سكنية وتنفيذها في أسرع وقت 

ممكن.
مملك��ة  حكوم��ة  إن  وقال��ت   
البحري��ن ومن خ��الل توجيهات 

ومتابعة صاحب الس��مو الملكي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة 
رئيس الوزراء قد طوعت القوانين 
للمواطني��ن  اس��تفادة  ألكب��ر 
وش��ملت فئات كثيرة كانت غير 
مستحقة وأصبحت اليوم مدرجة 
المس��تفيدين  قائم��ات  عل��ى 
اإلس��كانية،  الخدم��ات  م��ن 
المس��تمرة بإنشاء  والتوجيهات 
مشاريع جديدة ببناء مدن جديدة 
وتش��هد  الق��رى،  امت��دادات  أو 
وزارة اإلس��كان حرك��ة واس��عة 
من توزي��ع الوحدات اإلس��كانية 
بعد التوجيهات األخيرة لصاحب 
الس��مو الملك��ي األمير س��لمان 

بن حم��د آل خليفة ول��ي العهد 
نائب القائد األعلى النائب األول 
ال��وزراء بتوزيع  لرئيس مجل��س 
5000 وحدة إس��كانية على وجه 

السرعة.
اللظ��ي أن المش��اريع   وذك��رت 
اإلس��كانية في مملك��ة البحرين 
عالمي��ًا  ب��ه  يحت��ذى  أنم��وذج 
فقليل��ة ه��ي الدول الت��ي تدعم 
المواطن ببناء مس��كنه بقروض 
عام��ًا   25 م��دى  عل��ى  ميس��رة 
وتوفير بدائل لعدم االنتظار من 
الس��كن االجتماعي  خالل خدمة 
والت��ي تتيح للمواط��ن أن يختار 
مس��كنه ف��ي الموق��ع والقيم��ة 
الت��ي تناس��به وفق��ًا للش��روط 
واألحكام، ويس��تطيع أن يختصر 
س��نوات من عمره بعدم انتظار 
الخدم��ة اإلس��كانية التي يطمح 
للحص��ول  المواطني��ن  غالبي��ة 
إلى  عليه��ا بتقدي��م طلباته��م 
وزارة اإلس��كان وم��ع تزايد النمو 
السكاني تم طرح بدائل واسعة 
عن الوحدات الس��كنية منها بناء 
التمويلي��ة  والق��روض  الش��قق 

والسكن االجتماعي »مزايا« .
دين��ا  المحامي��ة  وش��ددت 
أن  عل��ى  اللظ��ي  عبدالرحم��ن 

المشاريع اإلسكانية هي مشاريع 
وطني��ة ويج��ب التعام��ل معها 
لتطويره��ا  إيجابي��ة  بص��ورة 
أس��لوب  بانته��اج  هدمه��ا  ال 
االنتق��اد اإليجاب��ي ال��ذي يصب 
ف��ي نهاي��ة األم��ر ف��ي مصلحة 
المواطن والراغب بالحصول على 
وحدة إس��كانية من ذوي الدخل 
المحدود، وأهمي��ة االلتزام بكل 
ما ينظم مس��ألة استالم الوحدة 
والمحافظة عليها وعدم مخالفة 
القان��ون خاص��ة فيم��ا يتعل��ق 
بالبناء والقواني��ن التي تنظمه، 
العائلة  التالعب بمصي��ر  وعدم 
بأكملها ببن��اء إضافات قد تضر 
بالوحدة السكنية وقاطنيها ويتم 
س��حب الوحدة قضائيًا ويخس��ر 
المواطن مكتس��بًا هامًا، مؤكدة 
أن حرية التعبير حول المش��اريع 
اإلس��كانية يج��ب أن تتوافق مع 
القان��ون وعدم اس��تغالل مواقع 
التواص��ل االجتماع��ي لتش��ويه 
الوطني��ة  المش��اريع  ص��ورة 
الس��بل  كافة  وفرت  فالحكوم��ة 
لتقدي��م الش��كاوى م��ن خ��الل 
الوطن��ي  والبرنام��ج  مكاتبه��ا 
»تواصل« وغيرها من الوس��ائل 

المختلفة.

 اللظي: البحرين توفر حق السكن 
للمواطن بمشاريع إسكانية ضخمة   

دينا اللظي

»شباب األعلى للمرأة« 
 تستعرض مسيرة 

البحرينية في اإلعالم
نظمت لجنة الشباب في المجلس األعلى للمرأة، فعالية 
تفاعلية ع��ن ُبعد بعنوان »قراءة ف��ي كتاب« جرى من 
خاللها تس��ليط الضوء على كتاب بعن��وان »دور المرأة 
البحريني��ة في زيادة الوع��ي االجتماعي« لعضوة اللجنة 
اإلعالمي��ة ن��ورة المنصوري حيث اس��تعرضت مس��يرة 

المرأة البحرينية في المجال اإلعالمي.
كما اس��تعرضت، كيفي��ة بلورة الوع��ي االجتماعي لدى 
الم��رأة البحرينية من خ��الل البرام��ج التلفزيونية التي 
تتن��اول قضاي��ا الم��رأة البحريني��ة وحقوقه��ا، وذل��ك 

بمشاركة أكثر من 30 شابًا وشابة.
وتطرق��ت إلى أهمية ودور وس��ائل التواصل االجتماعي 
في تعزيز صورة الم��رأة البحرينية التي تركت بصمتها 
في عدة مجاالت، السيما في المجال الصحفي واإلعالمي، 
وأثبتت حضورها في تخصصات إعالمية كإعداد وتقديم 
البرام��ج والتقاري��ر اإلذاعي��ة والتلفزيوني��ة واإلخبارية 

واإللكترونية.
وبينت أن ذلك أس��هم في وصوله��ا لمواقع صنع القرار، 
واستحضرت بالذكر احتفال المجلس األعلى للمرأة بيوم 
المرأة البحرينية تحت ش��عار »المرأة البحرينية واإلعالم 
في الع��ام 2013«، لالحتفاء بإنج��ازات المرأة في مجال 

اإلعالم.
وتهدف فكرة نش��اط »قراءة في كتاب«، إلى االس��تمرار 
في تنوير الش��باب بأهمية وكيفي��ة تحقيق التوازن بين 
الجنسين على أسس العدالة وتكافؤ الفرص بين الرجل 
والمرأة بما يس��هم في اس��تقرارهما عل��ى الصعيدين 

األسري والمهني. 



شدد رئيس المجلس األعلى للصحة رئيس الفريق الوطني للتصدي لفيروس 
كورونــا )كوفيــد 19( الفريــق طبيــب الشــيخ محمد بــن عبــدهللا آل خليفة، أن 
الرعايــة الصحيــة “عــن بعد” ســتكون هــي الطريقة التــي تتجه إليهــا البحرين 
لتقديم الرعاية الصحية، مؤكدا أن البحرين عملت على إحالل هذه المنظومة 
فــي نظامهــا الصحي بثبــات خالل الســنوات القليلة الماضيــة، حتى أصبحت 

األداة األساس في العمل في جميع مرافقنا الصحية بالبحرين.

أن  محمـــد  الشـــيخ  طبيـــب  الفريـــق  وأكـــد 
“اســـتخدامنا لنظـــام “التطبيب عـــن بعد” في 
البحريـــن مكننا من االســـتمرار بتقديم جميع 
أنـــواع الرعايـــة للعديد من المرضـــى، كما أنه 
خفف الضغط واألضرار الموازية التي يمكن 
أن يلحقهـــا الوبـــاء بصحة األشـــخاص الذين 
يعيشـــون في البحريـــن خالل فتـــرة جائحة 

كورونا”. 
واعـــرب رئيس المجلـــس األعلى للصحة عن 
ســـعادته حيـــال الجهوزيـــة والمرونـــة التـــي 
امتلكتهـــا مؤسســـات الرعايـــة الصحيـــة في 
البحرين، والتي أظهرت جميعها قدرة رائعة 
علـــى التصـــرف تحـــت الضغـــط، منوهـــا بأن 
جميع المؤسسات والمرافق التي كانت تقدم 
الرعايـــة الصحية في البحريـــن، كانت خالل 
الجائحـــة مبتكـــرة، والتزمت بتقديـــم رعاية 

متميزة للمرضى.
وبيـــن الشـــيخ محمـــد أن البحريـــن تواصـــل 
جهودهـــا وتحـــت كل الظـــروف نحـــو تأمين 
أنظمة الرعاية الصحية الرقمية عبر الســـجل 
الطبـــي الوطنـــي ونظـــام التأميـــن الصحـــي 
الوطنـــي، ونحـــن ملتزمـــون دائًمـــا بالتغطية 
الصحيـــة الشـــاملة وفًقـــا لتوصيـــات منظمة 
الصحـــة العالميـــة، ونواصـــل التزامنـــا نحـــو 
عـــن  معبـــرا  المســـتدامة،  التنميـــة  أهـــداف 
شـــكره لجميع العاملين في الرعاية الصحية 
فـــي  يوميـــا  يســـاهمون  الذيـــن  واإلدارييـــن 
الرعايـــة المقدمة للجميـــع بالبحرين، موجها 

شكره لمستشـــفى الملك حمد الجامعي على 
اختيارهـــم الممتـــاز للموضوعـــات التـــي تـــم 
مناقشـــتها بالندوة؛ من أجل تســـليط الضوء 
علـــى المخـــاوف األخالقيـــة بشـــأن الرعايـــة 

الصحية عن بعد.
 جـــاء ذلك في كلمة رئيـــس المجلس األعلى 
للصحـــة رئيـــس الفريـــق الوطنـــي للتصـــدي 
لفيـــروس كورونا )كوفيد 19(، الفريق طبيب 
الشـــيخ محمد بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة، لدى 
رعايته نـــدوة “أخالقيات مهنة الطب” تحت 
عنـــوان “التطبيـــب عـــن بعـــد”، والتـــي نظمها 
قســـم العالقـــات العامة وقســـم التدريب في 
مستشـــفى الملك حمد الجامعـــي “أون الين” 
فـــي نســـختها الثامنـــة علـــى التوالـــي، وذلك 
 600 فيهـــا  وشـــارك  الســـبت،  أمـــس  صبـــاح 
استشاري وخبير ومختص وممارس صحي 
من مختلف مستشـــفيات ومراكـــز وعيادات 
البحريـــن في القطاعيـــن الحكومي والخاص 
والعيـــادات والمراكـــز الطبية مـــن المنظومة 
الصحية بالبحرين، وألقى فيها 10 متحدثين 
الضوء على آخر المســـتجدات في التطبيب 
عـــن بعـــد، والذي أصبـــح النظـــام المعمول به 
فـــي البحرين والعالم بســـبب جائحة كورونا 

“كوفيد 19”. 
مـــن جانبـــه، عـــرض فـــي الجلســـة الصباحية 
االستشـــاري جمـــال صالح من مركـــز العناية 
بالعظام، في ورقته العلمية “تاريخ التطبيب 
عن بعد” وكيف انتقل من كونه فكره خيالية 

فـــي مطلع القـــرن الحادي والعشـــرين إلى أن 
أصبـــح واقعا طبيا في كثير مـــن دول العالم 
لتقديـــم الخدمـــات الصحيـــة والعالجية وإن 
كان ال يغنـــي عـــن رؤية المريـــض في العديد 
من الحاالت خصوصا خالل الزيارة األولى. 

بدورهـــا، تحدثـــت رئيســـة قســـم التراخيص 
بالهيئـــة الوطنيـــة لتنظيم المهـــن والخدمات 
الصحيـــة، لينا القاســـم عن فوائد اســـتخدام 
التطبيـــب عن بعد ودوره في تجاوز الحدود 
الصحيـــة،  الخدمـــات  وتطويـــر  الجغرافيـــة 
مؤكـــدة ضـــرورة أن يكـــون مقـــدم الخدمـــة 
مرخصا للعمل في البحرين ويوجه الخدمات 
فـــي مجـــال اختصاصـــه وحســـب ترخيصـــه 
الطبي، وأنه ال يجوز للطبيب أن ينشر صورا 

ألجســـام المرضـــى دون موافقتهم، مبينة أن 
ذلـــك يقتصـــر على مجـــال المجـــالت الطبية 
المعتمدة، وذلك في ورقتها بشـــأن “المسائل 
األخالقيـــة في اســـتخدام وســـائل التواصل 

االجتماعي”.
لفيشـــنو  العلميـــة  الورقـــة  تحدثـــت  بينمـــا 
رينجيـــث مـــن كليـــة التمريـــض والقبالة في 
“الكلية الملكية للجراحين” عن دور التمريض 

في الخدمات الصحية عن بعد. 
وفي الورشـــة الثانية، استعرضت استشارية 
الغدد الصماء والسكري في مستشفى الملك 
االتصـــال  “مهـــارات  الرميحـــي  دالل  حمـــد 
الالزمة للتطبيب عـــن بعد”، وطرق التواصل 
الفعـــال مـــع المرضـــى عـــن طريـــق الهاتـــف؛ 

علـــى  والحصـــول  المكالمـــة  نجـــاح  لضمـــان 
المعلومات الطبية المطلوبة مع الحفاظ على 
العالقة بين الطبيب والمريض التي يفتقدها 
المرضـــى عند اســـتخدام التطبيـــب عن بعد، 
مشـــددة على ضرورة أن يستضيف الطبيب 
المتصـــل المريض إذا كانت حالته تســـتدعي 
الحضور الشخصي سواء في العيادة أو في 
قسم الطوارئ لتحاشي مضاعفات األمراض 
المريـــض  حالـــه  تشـــخيص  فـــي  الخطـــأ  أو 
بالصـــورة الصحيحـــة. مســـتعرضة التجربـــة 
الناجحـــة والرائـــدة لمستشـــفى الملـــك حمد 

لخدمات التطبيب عن بعد. 
وتحدثـــت بعدهـــا أروى أبـــو زيد، مـــن الهيئة 
الوطنيـــة لتنظيم المهن والخدمات الصحية، 

عن الوصفات الطبية من خالل التطبيب عن 
بعد، بينما تناول محمد هالل من مستشـــفى 
ســـجالت  “توفيـــر  الجامعـــي  حمـــد  الملـــك 
إلكترونيـــة آمنة للمريض” فـــي التطبيب عن 

بعد. 
أمـــا األســـتاذ بقســـم طـــب العائلـــة والمجتمع 
فـــي جامعـــة الخليـــج العربـــي محمـــد هانـــي 
فاســـتعرض فـــي ورقته ابتـــكارات الخدمات 
الصحيـــة عـــن بعـــد فـــي التثقيـــف الصحـــي 
والتدريب، عارًضا تجربة كلية الطب بجامعة 
الخليـــج العربـــي فـــي التكيـــف والتعامل مع 
الوضع الفريد الذي فرض عليها خالل الفترة 
الماضية بسبب وباء “كوفيد ١٩”، إذ واجهت 
الكليـــة مثلهـــا مثـــل الغالبيـــة من مؤسســـات 
التعليـــم الطبي حول العالم تحدي اســـتمرار 
األنشـــطة التعليمية لطلبتها فـــي المرحلة ما 
قبل الســـريرية والمرحلة الســـريرية في ظل 
كونهـــا جامعـــة إقليمية ينتمـــي طلبتها ألكثر 
من دولة خليجية، وكذلك ضرورة اســـتمرار 
أنشـــطة التعلـــم بشـــكل تفاعلـــي، مســـتعرضا 
التكيفـــات واالبتـــكارات المتميـــزة في بعض 
أنشـــطة التعليـــم الطبـــي عنـــد بعـــد وكذلـــك 
الناجحـــة  والتجربـــة  الســـريري،  التدريـــب 
إلجراء االمتحانـــات النظرية عن بعد للطلبة 
التقييـــم  وكذلـــك  المراحـــل  مختلـــف  فـــي 
االكلينيكـــي عـــن بعد لطالب الســـنة النهائية، 
والتـــي تعـــد تجربة رائـــدة في تعليـــم المهن 

الصحية على المستوى اإلقليمي والدول. 
وفـــي األخيـــر، تنـــاول عيســـى المـــرادي مـــن 
مستشـــفى الملك حمد “االعتبارات القانونية 
في الطب عن بعد”، بينما سيتناول اثنان من 
طالب الطب مـــن الكلية الملكيـــة للجراحين 
الطـــب  التخـــرج محـــور “ممارســـة  حديثـــي 
بعـــد التعلـــم االفتراضـــي”، وســـتضم النـــدوة 
3 جلســـات نقاشـــية، ســـيتم فيهـــا مناقشـــة 
العديد من المحاور المتعلقة بأهداف الندوة 

ونتائجها.

رئيس “األعلى للصحة”: “كورونا” عزز منظومة “التطبيب عن بعد”
الــصــحــي ــلــقــطــاع  ل ــة  ــي ــرون ــت ــك اإلل ــة  ــوزي ــه ــج ال فـــي  ــاحــثــون  يــتــب ــارك  مـــشـ  600

إغالق مطعم سياحي بالعدلية لم يلتزم بنظام الحجوزات
أغلقـــت إدارة الصحـــة العامـــة بوزارة 
الصحـــة ممثلة بقســـم مراقبة األغذية 
إدارة  مـــع  والتعـــاون  بالتنســـيق 
التفتيـــش بـــوزارة الصناعـــة والتجارة 
والســـياحة، وهيئة البحرين للسياحة 
والمعارض، مســـاء أمس األول إحدى 
المنشآت الخاضعة لتصنيف الخدمات 
الســـياحية في منطقة العدليـــة إداريًا 
ومباشـــرة اتخاذ اإلجراءات القانونية 
المعمـــول بهـــا؛ إثـــر مخالفـــة المنشـــأة 

والتدابيـــر  االحترازيـــة  لإلجـــراءات 
الوقائيـــة للحـــد مـــن انتشـــار فيروس 
مـــن  الصـــادرة   )19 )كوفيـــد  كورونـــا 

الجهات المعنية.
وأوضحـــت إدارة الصحـــة العامـــة أنه 
نظًرا لمخالفة تلك المنشأة لإلجراءات 
الواجـــب  التنظيميـــة  واالشـــتراطات 
رقـــم  الـــوزاري  القـــرار  فـــي  تطبيقهـــا 
51 لســـنة 2020 بشـــأن االشـــتراطات 
فـــي  تطبيقهـــا  الواجـــب  الصحيـــة 

المطاعـــم والمقاهـــي الحتـــواء ومنـــع 
انتشـــار فيروس كورونـــا )كوفيد 19(، 
فضـــالً عن تعدد الحجـــوزات في ذات 
الوقت وعدم تســـجيل بيانات الزبائن 
في كشف الحجوزات، ومحاولة مدير 
المطعـــم إخفـــاء المعلومـــات وتضليل 
تعـــد  إذ  القضائـــي،  الضبـــط  مأمـــور 
مخالفـــات للتعليمـــات الصـــادرة بهـــذا 
الشـــأن فـــي األوضـــاع الراهنـــة، األمر 
الذي استدعى تطبيق القوانين حيال 

المنشـــأة. ولفتت إدارة الصحة العامة 
القضائـــي  الضبـــط  مأمـــوري  أن  إلـــى 
بقسم مراقبة األغذية قاموا بالتنسيق 
مـــع مأمـــوري الضبط القضائـــي بإدارة 
التفتيـــش بـــوزارة الصناعـــة والتجارة 
والســـياحة وهيئة البحرين للســـياحة 
مخالفـــات  ضبـــط  وتـــم  والمعـــارض، 
المنشـــأة وغلقها إدارًيا؛ تمهيًدا التخاذ 
اإلجـــراءات اإلداريـــة والقانونية بهذا 

الشأن.

المنامة - وزارة الصحة
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اإلجراءات االستباقية ضيقت الخناق على “كوفيد 19”
ــاالت  ــح ــاج كــل ال ــع ــة الــمــلــك تــكــفــل ب ــال ــن: ج ــط ــن ــواش ســفــيــرنــا ب

أكد ســـفير مملكة البحرين لدى الواليات 
المتحـــدة األمريكيـــة الشـــيخ عبدهللا بن 
راشـــد آل خليفة  أن البحرين تعاملت مع 
جائحة كورونا بمســـؤولية وشفافية من 
منطلـــق أن الصحـــة العامـــة ترتبط بأمن 
وســـالمة كافـــة المواطنيـــن والمقيميـــن، 
لعاهـــل  الســـديدة  بالتوجيهـــات  مشـــيًدا 
حمـــد  الملـــك  الجاللـــة  صاحـــب  البـــالد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة، بالتكفـــل بعـــالج 
جميـــع الحـــاالت القائمـــة مـــن المواطنين 
والمقيميـــن والعمل في الوقت ذاته على 
زيـــادة عـــدد الفحوصـــات بما يســـهم في 
الحـــد مـــن انتشـــار الفيـــروس وتداعيات 
الجائحـــة، حتـــى أصبحـــت البحرين في 
المركـــز الثانـــي مـــن حيـــث أعلـــى نســـبة 

فحص لكل 1000 شخص.
تـــم  مباشـــرة  مقابلـــة  فـــي  ذلـــك  جـــاء 
مـــن  االبتـــكار  لمناقشـــة  تخصيصهـــا 
أجـــل حوكمـــة مســـؤولة خـــالل جائحـــة 
كوفيـــد-١٩، أجراهـــا الســـفير مـــع موقـــع 
ســـكوير”  “تايـــم  فـــي  الماليـــة  األســـواق 
فـــي  التاريخـــي  التجـــاري  بالمبنـــى 
فيالدلفيـــا، والذي يشـــهد أيضا مؤتمرات 
وفعاليـــات دولية ويســـتضيف كبار قادة 
المقابلـــة  الســـفير خـــالل  الفكـــر. وأشـــار 
إلـــى أن البحريـــن احتلـــت أعلـــى نســـبة 

تعـــاٍف فـــي المنطقـــة بنســـبة 93 % فيما 
بلغـــت نســـبة الوفيـــات 0.36 %، حيـــث 
تـــم التحـــرك بصـــورة مبكـــرة للتعامل مع 
جائحـــة كورونـــا، منوهـــا إلـــى أنـــه قبـــل 
اكتشـــاف أول حالـــة استشـــعرت المملكة 
خطـــورة هذا الفيروس مـــن خالل اتخاذ 
االحترازيـــة  اإلجـــراءات  مـــن  العديـــد 
مـــن  مباشـــرة  بتوجيهـــات  االســـتباقية 
ولـــي العهد نائـــب القائـــد األعلـــى النائب 
األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليفـــة وأهمها تشـــكيل الفريـــق الوطني 
للتصـــدي لفيروس كورونا الذي يشـــرف، 
ويتابـــع التعامـــل مع الفيـــروس، موضحا 
أن الخدمـــات الصحية األخـــرى، لم تتأثر 
بســـبب اإلجراءات الصحيـــة للتعامل مع 
كورونا. وتطرق إلى مســـألة االبتكار في 

التعامل مـــع جائحة كورونا، مشـــيرا إلى 
تطبيق “مجتمع واعي” وتحويل مواقف 
مركـــزة  عنايـــة  وحـــدة  إلـــى  للســـيارات 
وإقامة مســـاكن مؤقتـــة للعمالة األجنبية 
التي تعيش في مساكن مكتظة وتحويل 

حافالت للنقل لوحدات فحص متنقلة.
وقـــال إن هنـــاك فرصـــا كثيـــرة لالبتـــكار 
القطـــاع  مـــع  للعمـــل  للحكومـــة  وفرصـــا 
ننظـــر  حلـــول، حيـــث  الخـــاص؛ إليجـــاد 
لكيفية العناية باألشـــخاص والسير قدما 
علـــى الصعيـــد االقتصـــادي، مضيفـــا أنـــه 
حســـب التقاريـــر العالميـــة، فـــإن الوضـــع 
المنطقـــة  ودول  للبحريـــن  االقتصـــادي 
ســـيكون فـــي حاٍل أفضـــل العـــام القادم. 
تحقـــق  أن  المتوقـــع  مـــن  أنـــه  وأضـــاف 
البحريـــن 3 % نمـــوا في الناتـــج المحلي 
اإلجمالـــي الحقيقـــي، حيـــث تـــم تقليص 

اإلنفـــاق الحكومي بنســـبة 30 % وإعادة 
جدولـــة بعـــض المشـــاريع لعـــدم تجـــاوز 
ميزانيـــة المصاريـــف لهـــذا العـــام. وقـــال 
إن البحريـــن كانـــت علـــى درايـــة بأهمية 
تنويـــع مصادر الدخـــل والقطـــاع المالي؛ 
كونه يسهم في الناتج المحلي اإلجمالي 
16.7 % يليـــه قطـــاع التصنيـــع  بنســـبة 
الحكوميـــة، مشـــيرا  الخدمـــات  وقطـــاع 
االقتصـــادي  التنميـــة  مجلـــس  أن  إلـــى 
نجـــح فـــي جـــذب 134 شـــركة أجنبيـــة 
حتـــى العـــام 2019. كمـــا تنـــاول الســـفير 
خـــالل المقابلة، اكتشـــافات النفط والغاز 
خـــالل الفتـــرة األخيرة، وكيف ســـتنعش 
المحلـــي،  االقتصـــاد  االكتشـــافات  هـــذه 
مســـتعرضا كذلـــك مشـــروع التكنولوجيا 
الماليـــة واالبتـــكار الـــذي أطلقـــه مصرف 

البحرين المركزي.

المنامة - وزارة الخارجية

القضيبية - مجلس النواب

هنـــأ عضـــو مجلـــس النـــواب النائب 
دفـــاع  قـــوة  الدوســـري  عيســـى 
البحرين بتســـلمها ســـفينة الدورية 
الحربية التي حملت اسم “الزبارة”، 
مؤكـــدا أن “تســـمية هـــذه الســـفينة 
الُزبـــارة  باســـم  الحربيـــة  الدوريـــة 
تأكيـــد  لـــه  قلوبنـــا  علـــى  العزيـــز 
مهـــم للمكانـــة الرياديـــة لــــ الزبـــارة 
وتخليـــد لتاريخها العريق ومكانتها 
الواجهـــة  كونهـــا  االســـتراتيجية 
الخليجيـــة المهمـــة فـــي االقتصـــاد 
والتجارة والعلـــم وجزء أصيل من 

أراضي المملكة”.
وأكد الدوســـري أن “سالح البحرية 
اليـــوم  أصبـــح  البحرينـــي  الملكـــي 
أحد ركائز القوة األساســـية للوطن، 
خصوصا مع ما يملكه من تشكيالت 
ومنظومـــات  قويـــة  عســـكرية 
إلـــى  مشـــيرا  ومتطـــورة،  متقدمـــة 
أن “هـــذا التكامـــل العســـكري علـــى 
مختلـــف األصعـــدة يأتي تجســـيدا 
للـــرؤى الحكيمـــة لحضـــرة صاحب 
الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة عاهل البالد المفـــدى القائد 
األعلى لقوة دفـــاع البحرين حفظه 

هللا ورعاه”.
وأضـــاف أن “دخول ســـفينة الزبارة 

الحربية لتضاف لألسطول البحري 
باإلضافة للسفن الحربية واإلدارية 
المتطـــورة األخرى ما هـــو إال تأكيد 
الهتمـــام المملكـــة بتخليـــد تاريخها 
البحـــري العريق الذي شـــهد العديد 
مـــن المعارك والوقائـــع التي خاضها 
ودورهـــا  البحرينـــي  األســـطول 
البـــارز  واالســـتراتيجي  اإلقليمـــي 

على مر العصور”.
الجهـــود  “إن  الدوســـري   وقـــال 
البحريـــن  دفـــاع  لقـــوة  الواضحـــة 
القائـــد  وجميـــع منتســـبيها بقيـــادة 
العام المشـــير الركن معالي الشـــيخ 
خليفـــة بـــن أحمـــد آل خليفـــة هـــي 
محـــل تقديـــر وثناء لتحقيقـــه نقلة 
نوعية في مختلف المجاالت طيلة 
الســـنوات الماضيـــة بفضـــل الدعـــم 

الكبير من القيادة الحكيمة”.

الدوسري: ضم “الزبارة” ألسطول 
“الدفاع” إضافة نوعية

بدور المالكي

عيسى الدوسري
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“العمل”: تفاعل ملحوظ لإلبالغ عن مخالفات “العمل وقت الظهيرة”
ــاوى ــك ــش ــل ل الــمــخــصــص  الـــخـــط  عـــبـــر  مــكــالــمــة   59 تــلــقــي 

مع  إيجابيا  والمقيمون  المواطنون  تفاعل 
خدمة التواصل المباشر عبر خط االتصال 
الــعــمــل  وزارة  خــصــصــتــه  ــذي  ــ الـ ــهــاتــفــي  ال
والتنمية االجتماعية لإلبالغ أو االستفسار 
 ،2013 لسنة   )3( رقــم  ــقــرار  ال تطبيق  عــن 
بــشــأن حــظــر الــعــمــل وقـــت الــظــهــيــرة تحت 
أشــعــة الــشــمــس والــمــبــاشــرة وفـــي األمــاكــن 
المكشوفة خالل الفترة ما بين الساعة 12 
عــصــرا خالل  الــرابــعــة  الساعة  ظــهــرا حتى 
شــهــري يــولــيــو وأغــســطــس مـــن كـــل عـــام، 
والذي بدأ تطبيقه للمرة األولى في مملكة 

البحرين خالل العام 2007. 
التفتيش  إدارة  مدير  بأعمال  القائم  وقــال 

بــــالــــوزارة، مصطفى  الــمــهــنــيــة  والــســالمــة 
يعكس  اإليجابي  التفاعل  هــذا  إن  الشيخ 
ــمــواطــنــيــن والــمــقــيــمــيــن  ــي ال مــســتــوى وعــ
في  يحمل  لــمــا  نــظــرا  الـــقـــرار؛  هـــذا  بأهمية 
طياته من أبعاد إنسانية، حيث إن مزاولة 
العمل وقت الظهيرة في ظل ارتفاع نسبة 
ــة يــشــكــل خــطــرا كبيرا  ــرطــوب الـــحـــرارة وال
إلى  مشيرا  الــعــمــال،  وســالمــة  صحة  على 
 )59( تــاريــخــه  تلقت حتى  قــد  ـــوزارة  الـ أن 
اتصاال هاتفيا على رقم االتصال المخصص 
رصدها  يتم  التي  المخالفات  عــن  لــإلبــالغ 
 ،)32265727( ــو  وهـ الــجــمــهــور،  قــبــل  مــن 
بين  المستلمة  االتــصــاالت  تنوعت  حيث 

اإلبالغ عن وجود مخالفة أو االستفسارات 
الخاصة بتطبيق القرار، منها االستفسارات 

تنظيم  بإعادة  يتعلق  ما  ومنها  القانونية، 
توفيره  يتعين  وما  العمل،  ساعات  جدولة 
من مختلف معدات الوقاية الشخصية في 
السريعة  االستجابة  وكيفية  العمل،  مواقع 
لحاالت اإلجهاد الحراري وضربات الشمس 
وأمراض الصيف المختلفة في هذه الفترة 

من العام.
تلقي  فــور  فإنه  الــشــكــاوى،  أمــا بخصوص   
ــلــقــرار ويــقــوم  ــود مــخــالــفــة ل ــالغ عـــن وجــ بـ
باإلجراء  فــورا  بــالــوزارة  المختص  الفريق 
لمواقع  والمعاينة  الكشف  الالزم من خالل 
من  والــتــحــقــق  هاتفيا  عنها  المبلغ  الــعــمــل 

ارتكاب المخالفة من عدمه.

مصطفى الشيخ

مدينة عيسى - وزارة العمل

معاهد التدريب تستأنف نشاطها 3 سبتمبر
مترين بمسافة  والتباعد  بالصف  متدربين   10 حميدان: 

التنسيقية،  الــلــجــنــة  ــرارات  ــ قـ عــلــى  بــنــاء 
األعلى  الــقــائــد  نــائــب  العهد  ــي  ول بــرئــاســة 
الــــوزراء  لــرئــيــس مــجــلــس  الــنــائــب األول 
بن  سلمان  األمير  الملكي  السمو  صاحب 
حــمــد آل خــلــيــفــة، بــشــأن اســتــئــنــاف عمل 
 2020 3 سبتمبر  بتاريخ  التدريب  معاهد 
جهود  ضــمــن  ــــك  وذل التعليق  فــتــرة  بــعــد 
مملكة البحرين للتصدي لمخاطر فيروس 
كــورونــا )كــوفــيــد19-(، وبــنــاًء على عرض 
لفيروس  للتصدي  الطبي  الوطني  الفريق 
كورونا، برئاسة الشيخ محمد بن عبدهللا 
آل خليفة، رئيس المجلس األعلى للصحة، 
االجتماعية،  والتنمية  العمل  وزيــر  أصــدر 
لمؤسسات  إداريا  تعميما  جميل حميدان، 
ــخــاصــة الســتــئــنــاف أنــشــطــة  الـــتـــدريـــب ال
3 سبتمبر  مــن  ــداًء  ــتـ ابـ لــديــهــا  ــتــدريــب  ال
المقبل، وحتى إشعار آخر، وفق الضوابط 
بها  أوصى  التي  االحترازية  واإلجــراءات 
لفيروس  للتصدي  الطبي  الوطني  الفريق 
ــا؛ لــلــحــفــاظ عــلــى ســالمــة وصحة  ــورونـ كـ
العمل  مواقع  في  والمتواجدين  العاملين 

وللحد من تفشي الفيروس.
وجاء في التعميم “التأكيد على أصحاب 
الهيئة  وأعــضــاء  التدريبية  الــمــؤســســات 
المتدربين  وجميع  والتدريبية  اإلداريـــة 
من  الصادرة  التوجيهات  بتنفيذ  االلتزام 
صون  شــأنــه  مــن  بما  الصحة  وزارة  قبل 
الصحة العامة، مع ضمان توفير كل ما من 

شأنه حماية األفراد المتواجدين في مقر 
انتشار  مخاطر  من  التدريبية  المؤسسة 

فيروس كورونا )كوفيد19-(”.
ــه يـــتـــوجـــب عــلــى  ــإنـ ــمـــوجـــب ذلــــــك، فـ وبـ
الــتــدريــبــيــة توفير  الــمــؤســســات  أصــحــاب 
ــزام جميع  ــ كــمــامــات الــوجــه الــوقــائــيــة وإل
في  باستخدامها  والمتدربين  العاملين 
مقر المؤسسة التدريبية مع عدم السماح 
التدريبية  الــمــؤســســة  بــدخــول  فـــرد  ألي 
مع  للكمامات،  استخدامه  من  التأكد  قبل 
المحافظة على تطبيق اشتراطات التباعد 
عدم  ضــرورة  على  والتأكيد  االجتماعي، 
متدربين   )10( المتدربين  أعـــداد  تــجــاوز 
المسافة بين  الواحد وأال تقل  في الصف 

المتدربين عن 2 متر.
جميع  تعقيم  أهمية  على  التعميم  وشــدد 
مع  االستخدام،  قبل  المشتركة  األدوات 
يومية،  بــصــورة  الــمــركــز  وتعقيم  تطهير 
التدريب  ومرافق  الصفوف  ذلك  ويشمل 
والمعدات المستخدمة والمكاتب اإلدارية 
وأجـــهـــزة الــمــوظــفــيــن، فــضــال عــن قياس 
حرارة جميع العاملين بالمؤسسة والهيئة 
والمتدربين بشكل يومي، وإذا  التدريبية 
مرتفعة، فال يجب  الــحــرارة  درجــة  كانت 
سرعة  ضــرورة  مع  بالدخول  لهم  السماح 
ــال بــالــرقــم  ــصـ ــاح عـــن طــريــق االتـ ــصـ اإلفـ
تظهر  حـــاالت  فــي  االشــتــبــاه  عــنــد   )444(
عليها عالمات وأعراض تشير إلى احتمال 
 )19  – )كوفيد  كورونا  بفيروس  اإلصابة 
أو يعتقد بأنهم تعرضوا لمخالطة شخص 

مصاب بالفيروس.
وتم تحديد ضوابط للتدريب االفتراضي 
والتدريب على رأس العمل واالمتحانات، 
ــك بــتــشــجــيــع أصـــحـــاب الــمــؤســســات  ــ وذلـ
ــة الـــتـــدريـــب  ــلـ ــواصـ الـــتـــدريـــبـــيـــة عـــلـــى مـ
الوسائل  بمختلف  وتــعــزيــزه  االفــتــراضــي 
مــع إمــكــان الــدمــج بين الــتــدريــب الصفي 
ــدده نـــوع  ــحــ ــ ــا ي واالفــــتــــراضــــي وفـــــق مــ
بالتدريب  السماح  إلــى  إضافة  البرنامج، 
الــمــيــدانــي لــبــرامــج الــتــدريــب عــلــى رأس 
والضوابط  بالشروط  االلــتــزام  مع  العمل، 
ــهــذا الـــشـــأن. كــمــا تــم الــســمــاح  الــمــنــظــمــة ل
ــتــدريــب بــعــقــد امــتــحــانــات  لــمــؤســســات ال
لعدد  أو  فـــردي  بشكل  الــدولــيــة  الــبــرامــج 
الممتحنين بحيث ال يتجاوز  محدود من 
المراقب  فيهم  بمن  أشــخــاص   5 عــددهــم 
ــتــزام بــاالشــتــراطــات الــتــي حددها  مــع االل

التعميم.
والــتــنــمــيــة  الـــعـــمـــل  وزارة  ــوم  ــقــ ــ ــت وســ
االجتماعية بالتفتيش الدوري على جميع 
للتأكد من االلتزام  التدريبية؛  المؤسسات 
عملية  وضــوابــط  الصحية  باالشتراطات 
استئناف التدريب، وفي حال عدم التزام 
مخالفتها  سيتم  تــدريــبــيــة  مــؤســســة  أي 
الــمــقــررة،  القانونية  ــراءات  ــ اإلجـ واتــخــاذ 

للمحافظة على صحة وسالمة الجميع.
وأكد حميدان أن استئناف عملية التدريب 
المصلحة  تقتضيه  مــا  ــار  إطــ فــي  يــأتــي 
التدريب  قطاع  إحياء  إعــادة  من  العامة 
الباحثين  تــدريــب  مــجــال  فــي  ألهــمــيــتــه 

منشآت  في  إلدماجهم  تمهيدا  عمل؛  عن 
الخاص، فضال عن مساهمته في  القطاع 
تطوير القدرات الذاتية والمهارات المهنية 
وظيفيا،  بهم  واالرتقاء  الوطنية  للكوادر 
تستوجب  التي  القطاعات  في  خصوصا 
التدريب المستمر مثل الطيران والهندسة 
الكهربائية  والتقنيات  الثقيلة  والرافعات 

والصناعية وغيرها.
العمل  وزارة  قــامــت  ــار،  ــ اإلطـ هـــذا  وفـــي 
واعتماد  بتحديد  االجتماعية  والتنمية 
ــام واالشـــتـــراطـــات  ــكـ مــجــمــوعــة مـــن األحـ
الــخــاصــة بــالــتــدريــب االفــتــراضــي، وذلــك 
بالتنسيق مع الشركاء، خصوصا صندوق 
التعليم  جــــودة  )تــمــكــيــن( وهــيــئــة  الــعــمــل 
التدريب  سالسة  يضمن  بما  والــتــدريــب، 
الرسمية  الجهات  إمكان  مع  االفتراضي، 
ــد الــعــمــلــيــة ومــتــابــعــة  ــ مـــن مــراقــبــة ورصـ
كــافــة إجــراءاتــهــا والــتــأكــد مــن سالمتها؛ 
التدريب وعدم  استمرارية قطاع  لضمان 
على  واإلبقاء  التدريب  مؤسسات  تضرر 
مجال  فــي  تحقيقه  تــم  ومــا  مكتسباتها 
وتعزيز  مهنيا،  الــوطــنــي  العنصر  تنمية 
للتدريب  اقليمي  كمركز  المملكة  مــوقــع 

وتنمية الموارد البشرية.

وزير العمل  والتنمية االجتماعية

 مدينة عيسى - وزارة العمل

مشاهدات “شبة الشمس”... الظهيرة وما أدراك
كانت الخطوة األولى بالنسبة لمشاهداتنا في جولة كاميرا “البالد” في أوج اشتداد 
درجة الحرارة هي زيارات تفقدية - إن جاز لنا التعبير - لقسم الطوارئ والحوادث 
بمجمــع الســلمانية الطبــي، باإلضافة إلى عــدد من المراكز الصحيــة والعيادات في 

أيام متقطعة من أواخر شهر يوليو حتى إجازة يوم عرفة.

درجــات  فيها  تسجل  التي  األيـــام  ففي 
ــرارة مـــا فــــوق 40 درجــــة مــئــويــة،  ــــحــ ال
الظهيرة  وقت  العمل  حظر  سريان  ومع 
فــي شــهــري يــولــيــو وأغــســطــس مــا بعد 
فإن  عــصــًرا،   4 حتى  ظــهــًرا   12 الساعة 
ــات  ــربـ احـــتـــمـــال تــســجــيــل حـــــــاالت ضـ
يصاب  التي  الحراري  واإلجهاد  الشمس 
ولله  أنه  غير  مرتفعة،  تكون  العمال  بها 
إصابات  تسجيل  يتم  لم  والمنة،  الحمد 
بضربات الشمس في الطوارئ أو المراكز 
هنا  حــاالت  وربما سجلت  زرنــاهــا،  التي 
طبية  ومــراكــز  مستشفيات  فــي  وهــنــاك 
ــرى، إال أن  ــ وعـــيـــادات فـــي مــنــاطــق أخـ
ــزام قــطــاعــات العمل  ــتـ الـ ــواضـــح هـــو  الـ
األماكن  في  العمل  بشأن  باالشتراطات 
المكشوفة تحت أشعة الشمس مباشرة.

كان المفتش هنا قبل قليل

في موقع حفريات بأحد شوارع المنامة، 
ــان مــشــرف الــعــمــل يــتــابــع مــع الــعــمــال  كـ
االستراحة،  قبل  األخــيــر  المهمة  إنــجــاز 

الموقع  مهندس  أن  الطالع،  حسن  ومــن 
ــه مــــن غــيــر  ــ ــد أنـ ــؤكـ ــا يـ ــارمــ ــ ســــوريــــش ب
الــمــســمــوح - وفــــق أنــظــمــة شــركــتــه - 
أشار  لكنه  والصحافة،  لإلعالم  الحديث 
إلى أن: مفتًشا من وزارة العمل والتنمية 
ــي  االجــتــمــاعــيــة كــــان “هـــنـــا قــبــل حــوال
ســاعــة”، واألمــــور عــلــى خــيــر مــا يـــرام.. 
عشرة  الثانية  قبل  العمل  نــوقــف  نحن 
ظهًرا حتى الرابعة عصًرا، بل كما اعتدنا 
خــالل الــســنــوات الــمــاضــيــة، وفــي بعض 
وفق  إنــجــاًزا  تتطلب  التي  المشروعات 
جـــدول زمــنــي “ضــيــق وخـــانـــق”، نحول 
من  نبدأ  أي  الليلية،  الفترات  إلى  العمل 

العاشرة لياًل حتى السادسة صباًحا.

نعم ننجز العمل ظهًرا

ويشير رئيس عمال في موقع استبدال 
ملتزمة،  شــركــتــه  أن  إلـــى  أرضـــي  كــابــل 
مخالفات  تسجيل  يتم  لم  أنــه  والدليل 
عليها منذ تطبيق القرار في العام 2007، 
مع  يعمل  وهـــو  لــيــقــول،  يــســتــدرك  لكنه 

الثانية  الساعة  حــوالــي  فــي  مجموعته 
لبعض  استثناًء  منح  الــقــرار  إن  ظــهــًرا، 
األعمال الطارئة ومنها شبكات الكهرباء، 
“بــالــتــأكــيــد سنعمل  ــقــول:  ــال ب ويــخــتــصــر 
لماذا؟  الظهيرة..  عز  في  المهمة  وننجز 
الراحة  يريدون  منازلهم  في  الناس  ألن 
مع أسرهم وأطفالهم، وتعلم جيًدا ماذا 
هذا  فــي  الكهربي  التيار  انقطاع  يعني 

الوقت.. أليس ذلك صحيًحا؟”.
ومـــن الــمــهــم اإلشــــارة هــنــا إلـــى أن فــرق 
بالضبط  تعدادهم  نعلم  وال  المفتشين، 
إال  البحرين،  بحيث يغطون كل مناطق 
المنشآت  جانب  من  الكبير  االلــتــزام  أن 
الكثير من  أن  يؤكد  اإلنشائية  والمواقع 
أرباب العمل يدركون أهمية االلتزام بهذا 
القرار حفاًظا على صحة عمالهم بالدرجة 
“الــتــورط” في  األولـــى، وكــذلــك لتجنب 

مخالفة قانونية قد يكون ثمنها باهًظا.

فطور وغداء وخلصنا

وربما  المواقع،  بعض  إلــى  نتجه  دعونا 
ــز..  وأوجـ أدق  بشكل  الــصــورة  تحدثت 
كانت  ــبــديــع،  ال شــــارع  عــلــى  دوار  فــفــي 
مــجــمــوعــة الــعــمــال تــعــمــل فـــي حــوالــي 
كان  الحر  أن  إال  صباًحا   10:30 الساعة 
يوجد  وال  مرتفعة،  والــرطــوبــة  شــديــًدا 
مكان لالستراحة سوى “شجرة صغيرة” 
بالك  فما  العامل  لـــرأس  ظلها  يكفي  ال 
ويبدو  العمال،  أحــد  أبلغنا  الــعــدد!  بهذا 
أنه الـ “فورمان” بأن جز العشب وتنسيق 
الساعة  بدأ  الدوار  المزروعات على هذا 
عن  أمـــا  ظــهــًرا،   11 وينتهي  صــبــاًحــا   7
االستراحة، فليس هنا مكان لالستراحة، 
اإلفــطــار لظالل  اتجهنا وقــت  أننا  ســوى 
أحد المباني، وما أن ننجز العمل، سنعود 

ــلــغــداء فـــي مــكــان يــتــوافــر فــيــه الــظــل  ل
ويكون عملنا قد انتهى.

اثنان من العمال ضبطتهما كاميرا “البالد” 
ــووووب”، وقد جلسا  “الهـ في مكان عمل 
أســفــل مــقــطــورة شــاحــنــة حــيــث الــمــكــان 
بعض  استمر  وحولهم  لــلــظــالل..  الوحيد 
ــيــات، لــكــن وقــت  الــعــمــال فــي الــحــفــر بــاآلل
تطبيق إيقاف العمل لم يحن بعد.. والحال 
في  المتوفر  ــارد  ــب ال الــمــاء  فهناك  كــذلــك، 
يمانع  وال  المتنقلة،  “الترامس”  الثالجات 

رئيس الموقع من أخذ قسط من الراحة.

من حق العمال الشكوى؟

فـــي الـــمـــواقـــع الــتــي تــكــون قــريــبــة من 
وكذلك  السكنية،  األحــيــاء  أو  الــشــوارع 
التي  تلك  قل  أو  الزراعية  األمــاكــن  في 
يوجد حول أو قرب مكان العمل أشجار 
وهنا،  ظاللها،  تحت  االســتــراحــة  يمكن 
العمل  إيــقــاف  قـــرار  أن  تأكيد  مــن  البــد 
في  الحق  العمال  منح  الظهيرة،  وقــت 
التقدم بالشكوى ضد أصحاب العمل في 
أشعة  تحت  العمل  على  إجبارهم  حــال 
تخصيص  تــم  وقــد  الــمــبــاشــرة،  الشمس 
رقم هاتفي هو 17870176 يتيح للعمال 

المخالفة..  االتــصــال واإلبـــالغ عــن هــذه 
المهم، سألنا مجموعة من العمال: “حان 
وقــت إيــقــاف الــعــمــل.. لــمــاذا أنــتــم هنا؟ 
هــل هــو وقــت االســتــراحــة تحت ظالل 
الشجرة أم ماذا؟”، فأشار أحدهم بقوله 
العمل  أنجزنا  أجـــاه..  بـــووووت  “األمـــور 
ونحن ننتظر قدوم الحافلة فلدينا عمل 

في موقع آخر لياًل”.

مكيف السيارة “التعيس”

مشاهدات “شبة الشمس” في عز الظهيرة 
البارد  الماء  الكثير من  تجعلك تستهلك 
إلى  ــالهــوب”  “ال بسبب  غضبك  وتــوجــه 
يتكرر  حــيــن  التعيس  الــســيــارة  مكيف 
في  لكنه  المواقع،  بعض  لزيارة  وقوفك 
وتنطلق  دقــائــق  وكلها  يــعــمــل..  النهاية 
وينعشك،  المكيف  فينتعش  الــســيــارة 
لكن ما ينعش أكثر، أن ترى تلك الرحمة 
من جانب أصحاب العمل أو حتى سائر 
يبثون  ــذيــن  ال والمقيمين  الــمــواطــنــيــن 
أو  شاًبا  تشاهد  حين  قلبك  في  السرور 
يقدمون  وهــم  امـــرأة  أو  رجــاًل  أو  طفاًل 
ــر والــمــرطــبــات  ــعــصــائ الـــمـــاء الـــبـــارد وال

للعمال.. “تسلمووووووووون”.

السيارات “تجرخ” في محطة البنزين والوضع “الهوووووب”

ماي بارد يسرسح على القلب.. حزته “البلكونة” اليوم تجهز بعون الله

“بيا” مستريح تحت ظالل نبتة قصيرة

صلح البنجر رفيق حتى بخمسة دنانير

شماغ وكمام يعني أن الظهرية على ما يرام

عيون المفتشين 
مفتوحة 

والمنحوس من 
يخالف

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - وزارة الداخلية

لفتــت شــؤون الجنســية والجــوازات واإلقامــة عنايــة المراجعين 
إلــى أن فرعهــا الخدماتــي في المجمــع األمني بمحافظــة المحرق 
ســوف يخصــص لتوفيــر خدمــة ملصــق اإلقامــة للمقيميــن فقــط 
وذلــك اعتبــارًا مــن اليوم مــن الســاعة 8:00 صباحًا حتى الســاعة 
2:00 مســاًء، فيمــا ســوف يتم تســليم جــوازات الســفر البحرينية 
الجاهزة في فرع مدينة عيسى فقط في أيام الدوام الرسمي من 

الساعة 8:00 صباًحا حتى الساعة 2:00 مساًء.

ونــــوهــــت شــــــؤون الــجــنــســيــة 
والــجــوازات واإلقــامــة إلــى أنه 
الوقائية  لـــإلجـــراءات  تــنــفــيــذًا 
جائحة  لمواجهة  واالحترازية 
التباعد  لمبدأ  وتطبيقا  كورونا 
لـــن يسمح  فــإنــه  االجــتــمــاعــي 
بدخول أي مراجع إلى المجمع 
لديه  يــكــون  أن  دون  األمــنــي 
موعد مسبق، حيث يتعين على 

مواعيدهم  حجز  المراجعين 
.Skiplino مسبقا عبر تطبيق

وأكــــــــدت شـــــــؤون الــجــنــســيــة 
ــة على  ــامــ ــ ــوازات واإلق ــ ــجـ ــ والـ
مــراجــعــيــهــا أهــمــيــة االلـــتـــزام 
لمنع  االحـــتـــرازيـــة  ــتــدابــيــر  ــال ب
انــتــقــال الــعــدوى وذلـــك بلبس 
كمامات الوجه أثناء وجودهم 

إلنجاز معامالتهم.

صــرح مديــر عــام اإلدارة العامــة للمباحــث واألدلــة الجنائيــة بأن 
شــرطة مكافحــة االتجــار بالبشــر وحماية اآلداب العامــة، تمكنت 
من القبض على 11 آسيويا بينهم 4 نساء، إثر قيامهم بالتحريض 
على ممارسة أعمال منافية لآلداب العامة وبيع المواد المسكرة.

اإلدارة  تلقي  أنه فور  وأوضح 
لــمــعــلــومــات فـــي هــــذا الــشــأن، 
ــال الــبــحــث  ــمـ ــم مـــبـــاشـــرة أعـ تـ
ــتــي أســـفـــرت عن  ــتــحــري ال وال
ــة الـــمـــذكـــوريـــن  ــويـ تـــحـــديـــد هـ
والـــقـــبـــض عــلــيــهــم وتـــحـــريـــز 
كانت  التي  المضبوطة  المواد 

بحوزتهم.
وأشار مدير عام اإلدارة العامة 
للمباحث واألدلة الجنائية إلى 
أنه تم اتخاذ كافة اإلجراءات 
ــة، تــمــهــيــدًا  ــــالزمــ الــقــانــونــيــة ال
ــى الــنــيــابــة  إلحـــالـــة الــقــضــيــة إلـ

العامة.

“الجوازات” تخصص فرع المجمع األمني 
بالمحرق لتوفير ملصق اإلقامة للمقيمين فقط

القبض على 11 آسيويا لتحريضهم على 
أعمال منافية لآلداب وبيع المسكرات

سعيد محمد



المال: “المشي” الرياضة المفضلة لدى 64.9 % من البحرينيين
أثــــــــــنــــــــــاء فــــــــتــــــــرة اإلغـــــــــــــــــــاق جــــــــــــــــراء جـــــــائـــــــحـــــــة كــــــــورونــــــــا

كشـــفت دراســـة علميـــة حديثـــة، أعدهـــا 
األستاذ بكلية العلوم الصحية والرياضية 
بجامعـــة البحريـــن فيصـــل المـــا؛ بهـــدف 
أفـــراد  ممارســـة  مســـتوى  عـــن  التعـــرف 
البدنيـــة  لألنشـــطة  البحرينـــي  المجتمـــع 
أثنـــاء فترة الحجـــر المنزلي جراء جائحة 
)كوفيـــد19-(، والتـــي شـــملت عينـــة مـــن 
مختلـــف فئات وأعمار وشـــرائح المجتمع 
البحريني تم اختيارهم بطريقة عشوائية، 
عـــن أن أفـــراد المجتمع البحرينـــي لديهم 
وعـــي كبيـــر بأهميـــة ممارســـة األنشـــطة 
البدنيـــة في تعزيز الصحة العامة وحماية 
الجسم من التعرض للعديد من المشكات 
جهـــاز  وتقويـــة  عامـــة  بصفـــة  الصحيـــة 
المناعـــة وتقليـــل من العدوى الفيروســـية 

خصوصا.
ومـــن بيـــن أهـــم النتائـــج التـــي أظهرتهـــا 
الدراســـة أن نشاط المشـــي احتل المرتبة 
األولى من حيث أفضل األنشـــطة البدنية 
علـــى  المجتمـــع  أفـــراد  يحـــرص  التـــي 
ممارســـتها أثنـــاء فتـــرة الحجـــر المنزلـــي 
بنســـبة )64.9 %(، فـــي حيـــن أتى نشـــاط 
الســـباحة في المرتبة السادســـة من حيث 
أكثر األنشطة البدنية ممارسة بنسبة )6.8 

.)%
وأشـــارت نتائـــج الدراســـة إلـــى أن عـــدد 
مرات ممارســـة األنشـــطة البدنية بانتظام 
أســـبوعيا أثنـــاء فتـــرة البقاء فـــي المنزل 
جـــراء جائحة كورونا تتفاوت في نســـبها 
بيـــن أفـــراد المجتمـــع البحرينـــي، حيـــث 
أظهـــرت النتائـــج أن نســـبة كبيـــرة نحـــو 
)32.15( مـــن أفـــراد المجتمـــع البحرينـــي 

يمارســـون األنشـــطة البدنيـــة مـــن 1 إلـــى 
2 مـــرات بانتظـــام أســـبوعيا، بينما نســـبة 
قليلـــة، نحـــو )18 %(، من أفـــراد المجتمع 
البدنيـــة  األنشـــطة  يمارســـون  البحرينـــي 

)6-5 مرات(.
 )WHO( علمـــًا بأن منظمة الصحة العالمية
تنصـــح ممـــن تتـــراوح أعمارهـــم بين -18

البدنيـــة  األنشـــطة  بممارســـة  عامـــا   64
معتدلـــة الشـــدة بشـــكل منتظم لمـــدة 30 
دقيقـــة يوميا بحد أدني خمســـة أيام في 

األسبوع.
وأوضحـــت أنـــه إلـــى جانب التفـــاوت في 
نســـب عـــدد ســـاعات ممارســـة األنشـــطة 
البدنيـــة فـــي اليـــوم الواحـــد أثنـــاء فتـــرة 
الحجـــز المنزلي جراء جائحة كورونا بين 
أفراد المجتمع البحريني، فإن نحو )36.3 
%( من أفراد المجتمع يمارسون األنشطة 

البدنية بمتوســـط )ســـاعة واحدة( يوميا، 
في حين أشـــارت النتائج إلى أن نحو )32 
%( مـــن أفـــراد المجتمـــع يخصصون نحو 
نصـــف ســـاعة يوميـــا لممارســـة األنشـــطة 
البدنيـــة، وهـــذه النســـب قريبـــة جـــدا إلى 

النســـب التـــي حددتهـــا منظمـــة الصحـــة 
ممارســـة  علـــى  تنـــص  والتـــي  العالميـــة، 
األنشطة البدنية 30 إلى 60 دقيقة يوميا.
وأوردت أن أفضـــل فتـــرة لممارســـة أفراد 
البدنيـــة  األنشـــطة  البحرينـــي  المجتمـــع 
أثنـــاء فترة الحجـــز المنزلي جراء جائحة 
كورونـــا هي فترة المحصـــورة ما بين بعد 
العصـــر وبعـــد المغـــرب بنســـبة )30.0 %(، 
فـــي حيـــن أتت فتـــرة الصبـــاح الباكر أقل 
الفترات المناسبة لممارسة أفراد المجتمع 

األنشطة البدنية بنسبة )10 %(.
وأوصت الدراســـة بضرورة بذل مزيد من 
االهتمـــام ومزيد من الحـــرص لتخصيص 
وقت يومي لممارسة أحد أنواع األنشطة 
البدنيـــة والرياضيـــة، أو علـــى أقـــل تقدير 
نشـــاطه  فـــي  الحركـــة  لمســـتوى  رفعـــه 
ممارســـة  وبضـــرورة  اليومـــي،  البدنـــي 

األنشطة البدنية بانتظام في ظل التباعد 
االجتماعي )Social Distancing(؛ ألن لها 
تأثير على تقويـــة جهاز المناعة الطبيعية 

للجسم ومقاومته األمراض المعدية.
كما أوصت بضرورة التأكيد على ممارسة 
الفـــرد النشـــاط البدنية المتوســـط الشـــدة 
لمـــدة 30 دقيقـــة يوميًا من أجـــل الصحة 
وتوســـيع  األمـــراض،  ومقاومـــة  العامـــة 
قاعدة المعرفة بأهمية ممارســـة األنشطة 
البدنية للفائدة الصحيـــة العامة والوقاية 
من األمراض من خال الندوات ووســـائل 
اإلعام المرئية والمسموعة واإللكترونية، 
وأخيرا، االهتمام باألنشطة البدنية للمرأة 
وذلك بإجراء بحوث تخص نشـــاط المرأة 
خصوصا في مجتمعنا، حيث يقل اهتمام 
وبالتالـــي  الرياضيـــة،  بالنواحـــي  المـــرأة 

النواحي الصحية لها.
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المنامة - بنا

صرح رئيس مأتم العجم الكبير 
محمد بلجيك بأن ادارة المأتم، 
إلحيـــاء  اســـتعداداتها  تتابـــع 
موســـم عاشـــوراء والفعاليـــات 
المصاحبة لـــه، وفق اإلجراءات 
التـــي  االحترازيـــة  والتدابيـــر 
تقرهـــا الجهـــات المعنية حفاظا 
على صحة وسامة المواطنين.

التجمعـــات  منـــع  أن  وأوضـــح 
الوجـــه  بكمامـــات  وااللتـــزام 
وغيرها مـــن التدابيـــر الوقائية 
لمكافحة فيروس كورونا، أمور 
أساســـية في احياء عاشـــوراء، 
كون الصحة والســـامة العامة، 
يمكـــن  وال  جوهريـــة  مســـألة 
التهـــاون في تطبيـــق أي إجراء 

يستهدف سامة الجميع.
 وأضـــاف أن المؤشـــرات، تؤكد 
فيـــروس  علـــى  التغلـــب  أن 
كورونا، ســـيأخذ وقتا ويتطلب 
مـــن  والتزامـــًا  وتعاونـــًا  جهـــدًا 
التجمعـــات  الجميـــع، وأن منـــع 
واالختـــاط وتحقيـــق التباعـــد 
مرتكـــزات  مـــن  االجتماعـــي 

تحقيق نجاح هذه المساعي.
العجـــم  مأتـــم  رئيـــس  وأشـــار 

الكبيـــر، الـــى أن هـــذه الظروف 
الصحيـــة االســـتثنائية، تتطلب 
منا جميعا أن نكون على قدر من 
المســـئولية الوطنيـــة، مـــن أجل 
ســـامة المجتمـــع، األمـــر الـــذي 
يســـتدعي اتباع وسائل حديثة 
كالبـــث االلكترونـــي وممارســـة 
الشـــعائر وتنظيم الفعاليات عن 
بعـــد، منوهـــا إلـــى أننـــا بانتظار 
التـــي  التفصيليـــة  اإلجـــراءات 
تقرهـــا الجهـــات المعنية، والتي 
سنلتزم بها بشكل كامل ونعمل 
علـــى تطبيقها بالدقة المطلوبة، 
بمـــا يحقـــق احياء آمنا وســـالما 
القائمـــة  عاشـــوراء،  لفعاليـــات 
على تعزيز الروحانيات والقيم 

االسامية السمحة.

رئيس مأتم “العجم”: إحياء عاشوراء وفق 
التدابير االحترازية من الجهات المعنية

المنامة - األوقاف الجعفرية

نفـــت إدارة األوقاف الجعفرية ما أشـــيع 
التواصـــل  وســـائل  بعـــض  فـــي  تداولـــه 
االجتماعي بشأن عقد اجتماع والخروج 
بتصورات بخصوص موســـم عاشـــوراء 

المقبل.
وأوضحت اإلدارة أن ما يتم تداوله غير 
صحيح إطاقا ولم يتم عقد اي اجتماع 
بين إدارة األوقـــاف الجعفرية والجهات 
الرسمية والمآتم بأي شكل من األشكال.

وأكـــدت اإلدارة أّنها بصدد تنظيم اللقاء 
الســـنوي للمآتم والحسينيات صباح يوم 
الخميـــس المقبل الموافق ١٣ أغســـطس 
عبـــر تقنيـــة االتصـــال المرئي وســـتوجه 
الدعـــوة لرؤســـاء المآتـــم للمشـــاركة في 
اللقاء. ودعت اإلدارة الجميع إلى تحري 
الدقـــة والرجـــوع إلى المصادر الرســـمية 
فـــي جميـــع مـــا يتـــم تداولـــه بخصوص 

اإلدارة.

“الجعفرية”: لم نجتمع مع المآتم واللقاء الخميس المقبل
التقيد باإلجراءات االحترازية للفريق الطبي في إحياء عاشوراء

ـــات ـــي للفعالي ـــث االلكترون ـــى الب ـــاد عل ـــكان االعتم ـــة: إم ـــس العاصم رواد مجل

أكـــد رواد مجلـــس محافظـــة العاصمـــة، 
الـــذي عقد عـــن بعد عبر تقنيـــة االتصال 
المرئي، برئاســـة المحافظ الشيخ هشام 
ضـــرورة  خليفـــة،  آل  عبدالرحمـــن  بـــن 
فـــي  االحترازيـــة  باإلجـــراءات  التقيـــد 
موســـم عاشـــوراء، والتي يقرها الفريق 
إحيـــاء  إمـــكان  إلـــى  منوهيـــن  الطبـــي، 
الشعائر والفعاليات الحسينية، عبر البث 
االلكترونـــي في إطار التمســـك بالتباعد 
االجتماعي ومنـــع التجمعات، باعتبارها 
أبـــرز التدابير المعمول بها ضمن الجهود 

الوطنية لمكافحة فيروس كورونا.
دور  أهميـــة  المجلـــس  رواد  وأكـــد 
علمـــاء الديـــن فـــي توعيـــة المواطنيـــن 
واالســـتعانة  االحترازيـــة  باإلجـــراءات 
بالبدائـــل الازمة في موســـم عاشـــوراء 
المنـــازل،  فـــي  البقـــاء  علـــى  والتأكيـــد 
مقترحيـــن متابعة الخطـــب الدينية عبر 
ووفـــق  االجتماعـــي  التواصـــل  وســـائل 
الضوابـــط واالشـــتراطات الصـــادرة من 
الجهـــات المختصـــة بهـــذا الشـــأن، دعما 
لجهـــود المملكـــة فـــي التصـــدي لجائحة 
كورونـــا وحفاظـــا علـــى ســـامة وصحة 

الجميع.
ففيما دعا محافظ العاصمة إلى ضرورة 

االلتـــزام بتعليمات الفريـــق الطبي، فيما 
يخـــص إقامـــة فعاليـــات عاشـــوراء في 
االســـتثنائية،  الصحيـــة  الظـــروف  ظـــل 
وتداعيـــات جائحـــة كورونـــا باعتبار أن 
رؤيـــة الفريـــق هـــي الفيصـــل فـــي ذلـــك 
األمر. وشـــدد ماجد الماجـــد على أهمية 
المواطنيـــن  وتوعيـــة  الجميـــع  تعـــاون 
فـــي  والتهـــاون  التجمعـــات  بمخاطـــر 
االحترازيـــة،  اإلجـــراءات  تطبيـــق 
الجهـــات  تعليمـــات  علـــى  واالطـــاع 
المختصـــة بخصـــوص اقامـــه الفعاليات 
وتقييمهـــم  المعنيـــة،  اللجـــان  وخاصـــة 
للوضـــع واالشـــتراطات الازمـــة إلقامه 
أي فعاليـــة أو مناســـبة. وأشـــار مهـــدي 
الجـــاوي إلى أن هنـــاك بدائل مطروحة 
لاحتفاء بعاشـــوراء ال تتطلب التجمع، 
وذلك بالبقاء في المنازل ومتابعة البث 
المباشـــر للخطـــب الدينيـــة، بمـــا يعكس 
وعي وتحضر الجميع، مشـــددًا على ثقة 
المجتمع بالكوادر الوطنية في الصفوف 
األماميـــة والفريـــق الوطنـــي المختـــص 
وجهـــوده في احتـــواء الفيـــروس ومنع 
انتشـــاره. وأضـــاف أنه شـــارك كمتطوع 
مـــع وزارة الصحـــة ومحافظـــة العاصمة 
ليكـــون أحد المفتشـــين علـــى صالونات 

الحاقـــة، ضمـــن جهـــود الحفـــاظ علـــى 
صحـــة وســـامة المجتمـــع، مســـتعرضًا 
تجربتـــه في إصابته وعائلته بالفيروس 
قامـــوا  مخالطـــة مصابيـــن  خـــال  مـــن 
عليهـــم  تكـــن  ولـــم  بمنزلهـــم  بزيارتهـــم 
أعـــراض المرض. ومـــن جهته، أكد عاء 
بموســـم  المحتفيـــن  اهتمـــام  عبدعلـــي 
عاشـــوراء بالحفاظ على صحة وسامة 
الجميـــع من خـــال تنفيذ االشـــتراطات 
والتعليمـــات الخاصـــة بمواجهة جائحة 
بمجلـــس  المشـــاركون  وأشـــاد  كورونـــا. 
المســـؤولين  مـــن  العاصمـــة  محافظـــة 
وممثلـــي مؤسســـات المجتمـــع المدنـــي 
واألهالي بالجهود التـــي تبذلها المملكة، 
معتبرين أنها قدمـــت تجربة فريدة في 

مواجهـــة الفيـــروس من خـــال االلتزام 
المدروســـة،  االحترازيـــة  باإلجـــراءات 
مما أســـهم فـــي تحقيق نتائـــج إيجابية، 
أشادت بها المنظمات الدولية على كافة 
المســـتويات. وأكـــد محافـــظ العاصمـــة 
أهميـــة دعم جهود مملكـــة البحرين في 
التصـــدي لجائحـــة كورونـــا وتداعياتها، 
مبـــادرات  عـــّدة  إطـــاق  خـــال  مـــن 
للحفـــاظ علـــى أمـــن وســـامة المجتمـــع 
مـــن المواطنين والمقيمين، مشـــيرًا إلى 
أن محافظـــة العاصمة وباعتبارها جزءًا 
من فريق البحرين، ماضية في التصدي 
لهـــذه الجائحـــة بالوقوف فـــي الصفوف 
األمامية مع كل الجهات في هذا الظرف 

االستثنائي من أجل خدمة الوطن. 

محافظ العاصمة يتحدث بمجلس المحافظة الذي عقد عن بعد عبر تقنية االتصال المرئي

المنامة - وزارة الداخلية

إغالق مواقف السيارات بالسالسل واألغالل في “اللوزي”
أشـــاد األهالي قاطنـــو بنايات اللوزي 
بمدينة حمد بجهود وزارة اإلســـكان 
حين عمدْت إلى التخطيط واإلعداد 
والتنظيم لهذا المشـــروع، إذ لم تترك 
ثغـــرة قد تكون مثـــار خاف أو نزاع 
النـــاس، إال وأشـــبعتها دراســـة  بيـــن 
وبحثـــا، ووضعت لها أنجـــع الحلول، 
ومنها على ســـبيل المثـــال ال الحصر 

تخصيص مواقف لسيارات النزالء.
ومـــن جانب آخر، شـــكا أهالي مجمع 
الصحيفـــة  منـــدوب  إلـــى   )1018(
علـــى  غريبـــة  ظاهـــرة  بـــروز  مـــن 
المنطقـــة تتمثل فـــي ارتكاب البعض 
بإغـــاق  القيـــام  حيـــث  المخالفـــات، 
بالساســـل  ســـياراتهم  مواقـــف 
األعمـــدة  وتثبيـــت  واألغـــال، 
خطـــرا  تشـــكل  التـــي  الحديديـــة 

اآلخريـــن.  ســـيارات  علـــى  كبيـــرا 
وأفـــاد األهالي أنهـــم ملتزمون بركن 
ســـياراتهم في مواقفهـــم المخصصة 
دون التعدي علـــى مواقف اآلخرين، 
مؤكدين أن المخالفات والتجاوزات 

سلوكيات غير مبررة.
المنطقـــة  بلديـــة  األهالـــي  وطالـــب 
وعـــدم  الجـــاد  بالتدخـــل  الشـــمالية 
التهـــاون في رصـــد هـــذه المخالفات 
والتجـــاوزات؛ حتـــى ال تتحـــول إلى 
ظاهرة منتشـــرة تســـيء إلى المنظر 
الجمالـــي للمنطقة، وتســـبب نزاعات 
بيـــن األهالـــي إذا ما تضررت ســـيارة 
أحدهم ال قدر هللا، مؤكدين ضرورة 
إيجـــاد حل جذري ومســـتعجل لهذه 

قت األهالي كثيرا. المشكلة التي أرَّ

مطالبة البلدية 
بالتدخل الجاد 

وعدم التهاون في 
رصد المخالفات

أشار الطبيب حسن الماجد إلى أهمية  «
االستمرار في تنفيذ كل اإلجراءات 

والتدابير االحترازية والوقائية لمواجهة 
فيروس كورونا التي مازالت إصاباته 

بين المواطنين والمقيمين مستمرة 
خصوصا بعد مناسبة عيد األضحى 

المبارك؛ بسبب التجمع والتقارب فيما 
بين األشخاص، مشيرا إلى أن الوضع 

الحالي ال يسمح بإقامة التجمعات 
واالحتفاالت؛ حفاظا على صحة وسالمة 

الجميع ومواجهة لهذا المرض الذي ال 
يفرق بين كبير أو صغير.

وقال الماجد “أنا مع التباعد االجتماعي  «
في جميع المناسبات ومنها االحتفال 

بشهر محرم، حيث تمر المملكة 
مثلها مثل باقي دول العالم في هذه 

األزمة الصحية والتي تتطلب تعاون 
وتكاتف الجميع، من خالل االلتزام 

بإرشادات وتعليمات اللجنة الوطنية 
لمواجهة فيروس كورونا، فنحن في 

مرحلة إغالق نسبي والوضع ال يسمح 
بإقامة أية تجمعات، فكم يحزننا إصابة 

المواطنين والمقيمين بفيروس 
كورونا، إذ تبذل الجهود على جميع 

األصعدة لعدم وقوع ذلك، إال أننا نؤكد 
أهمية تطبيق التعليمات واإلرشادات 

كافة التي تسهم في عدم وقوع 
اإلصابات بين أفراد المجتمع، إذ من 

المعلوم مدى خطورة هذه الفيروس 
خصوصا لكبار السن واألطفال 

وأصحاب األمراض المزمنة، فنحن ال 
نتمنى استمرار وقوع الوفيات بين أبناء 

المجتمع”.

وأشار إلى البدائل والحلول التي يمكن  «
طرحها واالستعانة بها والتي نشجع 

على تنفيذها، كالمشاركة في االحتفال 
بموسم عاشوراء عن بعد من خالل 

الوسائل اإللكترونية ومتابعة القراءات 
من خالل البث المباشر بما يسهم 

في تحقيق الغاية واألهداف التي تم 
وضعها لمواجهة جائحة كورونا، مؤكدا 

أن بفضل تعاون وتكاتف الجميع سوف 
نتمكن من تقليل نسبة اإلصابات 
وبالتالي القضاء عليها، معربا عن 

شكره وتقديره لجميع المتعاونين مع 
اللجان الطبية والمعنية في المملكة 

للتصدي لهذه الجائحة، متمنيا الصحة 
والسالمة للجميع.

الطبيب الماجد: الوضع الحالي يتطلب إحياء عاشوراء عن بعد 

حسن الماجد

محمد بلجيك

 فيصل المال

محرر الشؤون المحلية

 محرر الشؤون المحلية
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احتـــراق األوطان، انهيار الدول، تفكك الشـــعوب، الـــرزوح تحت القيود، 
اســـتمرار المسكوت عنه، بقاء الظلم، الفقر والجوع... االقتتال المجنون 
الـــذي ال يعـــرف حدودا بين المذاهب والتيـــارات، فقدان الحرية وانعدام 
األمن واالســـتقرار، كبت المشـــاعر، نزيف ال يتوقف عند تخوم وال ينتظر 
إذنا لالنحســـار، هذا ما تعيشـــه الدول والشـــعوب التي اختارت أن ترزح 
تحـــت رحمة حكـــم المليشـــيات والعصابـــات وتجار الموت ومســـتوردي 
المرتزقـــة ممن تدعمهـــم إيران والمنظمات الدولية المشـــبوهة المســـماة 
بمنظمـــات حقوق اإلنســـان، وهي ليســـت ســـوى دكاكيـــن للتخريب وبث 
الفتن، أليس هذا ما تعيشـــه وتنســـحق تحته دول عربية كالعراق ولبنان 
وليبيا واليمن، وغيرها من الدول التي تنازلت عن حكم القانون والنظام 

وسلمت نفسها لحكم المليشيات، دول تنزف بالساعة والدقيقة.
بالمقابـــل بالضفـــة األخـــرى مـــن خريطـــة العـــرب، لنتأمـــل نعمـــة األمـــن 
واالســـتقرار واالزدهار التي تحياها شعوب ودول مجلس التعاون، اللهم 
ال حسد وال غيرة، كم هي محظوظة هذه الخريطة األخرى من األوطان 
العربيـــة التـــي اختارت حكـــم القانون والنظام وتمســـكت بعقـــد الروابط 
اإلنســـانية والحضارية، ولم تخضع لحكم المليشيات، طبًعا ال يعني ذلك 
أن هذه المجتمعات مثالية أو “جنان وفراديس” وال توجد بها تجاوزات 
وأخطـــاء، فالمجتمع الفردوســـي ال يوجد إال فـــي قصص ألف ليلة وليلة، 

لكـــن تبقى هـــذه المجتمعات التي اختـــارت حكم القانـــون والنظام ونبذ 
التحـــزب ورفـــض المليشـــيات الدينيـــة والعصبية وكل أشـــكال التحزب 
واالرتـــزاق، مجتمعات تعيش بأمن وأمـــان وازدهار حتى رغم األعاصير 
واألزمات الماليـــة الدولية والمحلية، لكنها تحيا ضمن منظومة متكاملة 
مـــن حيـــث البنية التحتيـــة وتوفر العمـــل والتعليم والصحة واإلســـكان، 
وأهـــم من ذلك أن اإلنســـان في هذه الـــدول ال ينبش في براميل القمامة 
بحثـــا عـــن لقمة العيش، ال تقولـــوا إنها لقمة النفط، فالعـــراق أغنى نفطًيا 
من دول خليجيـــة مثل ُعمان والبحرين وحتى اإلمارات، فانظروا لحال 

العراق اليوم، رغم الثروة المائية والنفطية والزراعية والمعدنية.
السر في كلمة واحدة.. النظام، أي حكم باألرض ال يلتزم بالنظام مصيره 
كمصير دول الميليشـــيات، وال تبكوا اللبن المســـكوب فالشـــعوب لألسف 
اختـــارت ورضت واستســـلمت لحكم الميليشـــيات، ويوم تثـــور وتنفجر 
على الميليشـــيات ســـتعود للخريطة العالمية من جديـــد. إن المجتمعات 
المقيدة ضمن أعراف جنســـية ودينية وسياســـية، وسلة من المحرمات، 
وترزح تحت حكم أحزاب شـــيطانية باســـم هللا، هي مجتمعات يحكمها 

الفقر والبؤس والموت، كما هي الفاجعة للشقيق لبنان.

تنويرة: الحرية شمس تشرق بداخلك ال يرى ضوءها سواك. «

ahmedjuma44
@yahoo.com

أحمد جمعة

النظام أم المليشيات... وال تبكوا بيروت!

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

للتواصل: 17111483

حزب اهلل اإلرهابي ال تطفئه إال القوة
لقـــد أحبطت المحاوالت اإلرهابية التـــي تكررت في البحرين بفضل من 
هللا ثـــم بيقظـــة رجال األمن، على مدى ســـنوات طويلة، وبشـــكل خاص 
بعـــد أحـــداث “الدوار”، وكما هو معروف أن هـــذا أمر صعب ويحتاج إلى 
جهود كبيرة متواصلة، إال أن رجال األمن في البحرين استطاعوا كسب 
المعركـــة وأبطلـــوا العديـــد من العمليـــات اإلرهابيـــة بعمليات اســـتباقية 
جنبـــت البـــالد كـــوارث شـــديدة الخطـــورة، وكانـــوا ومازالـــوا يتحركون 
بفاعلية واحترافية، وستستمر جهود البحرين في القضاء على اإلرهاب 
حتى جذوره البعيدة مهما اســـتخدم العمالء واإلرهابيون من الوســـائل 

التي في حوزتهم.
إن التقرير الذي بثته قناة “العربية”، وتحدث عن “ضبط األجهزة األمنية 
البحرينيـــة خـــالل الســـنوات الثمانـــي األخيـــرة كميـــة كبيرة مـــن المواد 
المتفجرة شديدة الخطورة، إضافة إلى أسلحة وعبوات متفجرة وآالف 
الطلقـــات الناريـــة، ودور وزارة الداخلية البحرينية فـــي إحباط عمليتي 
تهريب مواد متفجرة إلى البحرين من إيران وضبط سيارتين محملتين 
بالمتفجرات، و كشفت إفادات األشخاص المقبوض عليهم وقوف حزب 

هللا اإلرهابي وراء هذه العمليات”.
إن هـــذا التقريـــر كشـــف عـــن ميليشـــيات مســـلحة تلقـــت تدريباتهـــا في 
إيـــران والعـــراق ولبنـــان، ولديهـــا رغبة متفجـــرة في العنف علـــى الدوام 
واندفاع شـــيطاني لتخريـــب وحرق البلد بأكمله، ولحـــزب هللا اإلرهابي 
دور فعـــال في احتضان اإلرهابيين وتدريبهـــم وتقديم كل أنواع الدعم 
الســـتمرار تهديداتهم الخطيرة وخططهم العدوانية، وبرز بشكل واضح 
أن الخطـــر الجدي على المجتمعـــات الخليجية هو هذا الحزب اإلرهابي 
الذي تســـبب أيضا في حرق لبنان وأبقاه مريضا وهزيال وأسيرا كل هذا 
الوقـــت للمخططـــات اإليرانية ومســـرحا لبروفـــات إرهابهـــم وإجرامهم، 
لكـــن اليوم انتفض الشـــعب اللبناني في وجه الحـــزب اإلرهابي “الحزب 
المســـلح الوحيد في البالد والمشارك في الســـلطة المتهمة بالفساد” بعد 
انفجـــار المرفـــأ، وســـتكون له كلمة الحســـم في أمور كثيـــرة مهمة، إذ لم 
يعد في مقدور الشعب اللبناني أن يغمض العين عن إرهاب هذا الحزب 
أو العصابـــة، خصوصـــا أن التغير أمر ممكن وضـــروري تحتمه ضرورات 

المعركة والعيش بأمن وأمان.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

وطن يروي قصة بيعه للغير تحت مســـميات واهية، وطن تقاســـمته 
أطماع “األحزاب” بشراسة، فنالت منه وانتهكت حرماته وبات وحيدا 
يصـــارع وحده عله ينجو مـــن بطش األهل قبل الغرباء الذين وجدوا 
فيـــه لقمـــة يســـهل هضمها مـــع انشـــغال الجميـــع بمصالحـــه الخاصة، 
وهكـــذا يكون حال الدول إذا لم تكن مصلحة الوطن المصلحة العليا 
واألساســـية، فيصبح غريقا يشـــكو الضعف ويتقاعس عن مســـاعدته 

أهله ألنه ببساطة بيع للخارج دون وازع، دون وعي، ودون رجعة.
لنـــا فـــي لبنـــان موعظة كبـــرى، لكل من اعتقـــد أن جهـــات خارجية أو 
أحزابـــا متقاتلـــة قـــد تحنو عليهم أكثـــر من أوطانهـــم، ودرس صريح 
وواضح يعلن أن األوطان تنمو بســـواعد أبنائها المخلصين األوفياء، 
أما بيع األوطان فال مســـتفيد منه سوى من يود أن يدق مسماره في 

نعش البلد، وأكررها مرارا لنا في لبنان موعظة يا أولي األلباب.
إن االنفجـــار المـــدوي الـــذي ضـــرب مرفأ بيـــروت، أوجعنـــا جميعا من 
أعمـــاق القلـــب، حالة الحزن التي عمت الدنيا كلهـــا لم تكن وقتية، لم 
تكن ســـهلة بمعنى الكلمة، فلبنان يعاني منذ عشـــرات الســـنين إال أننا 
لـــم نتوقع البتة أن تصل األمـــور إلى ما وصلت إليه من انتهاك حرمة 
وطن بأكمله لصالح الغير، ضحايا ودمار، تلك الدقائق المعدودة كانت 
بحجم ســـنين وأيام مر بها لبنان من قبل في حروب ومجازر أعادت 
لنـــا ذكريات حزينة لبلد جميـــل، ولوال لطف هللا وكما أفاد الخبراء أن 
موقـــع االنفجار بالميناء لعـــب دورا كبيرا في امتصاص البحر الطاقة 
الناجمة عن االنفجار وتخفيف عبئه، لكنا بكينا بدل الدموع دما العمر 

بأكمله.

سمر األبيوكي

لبنان الجريح

التضامن مع لبنان
لـــم يكـــن لبنان بحاجـــة إلى مثل هـــذا االنفجار الضخـــم الذي ضرب 
مرفأ بيروت وخســـائره الجســـيمة وضحاياه العديـــدة ليؤكد للعالم 
أنه بحاجة ماســـة للتضامن معه النتشاله من أوضاعه الخانقة التي 
يشهدها منذ فترة بفعل إصرار البعض على أن يظل رهينة للخارج، 
ومحكوما في توجهاته وسياســـاته من أطراف بعيدة، ومنهوبا في 

ثرواته وخيراته من جهات ال يهمها المواطن اللبناني ومعيشته.
بمجـــرد أن وقـــع انفجـــار بيـــروت المفجـــع توالـــت المواقـــف العربية 
ثـــم الدوليـــة اإلنســـانية، وتســـابقت دول عـــدة في تقديم يـــد العون 
والمســـاعدة للشـــعب اللبنانـــي الصابـــر على قـــدره، وأعلـــت الواجب 
اإلنســـاني فـــي مثـــل هـــذه الظـــروف اإلنســـانية القاهرة، وســـتنجح 
المساعدات في التخفيف من اآلثار المادية لالنفجار، وستظل اآلثار 
البشـــرية والنفســـية في ذاكـــرة األجيال التي عاشـــت هذه المأســـاة 
وشـــهدت أوجاعها بسبب جهات متعددة جعلت مصير أبناء الشعب 
وحياتهم إحدى األوراق التي تلعب بها في صراعاتها وتنافسها غير 

الشريف لجني األرباح والمكاسب.
انفجـــار بيـــروت يجب أن يكون باعثا لـــروح لبنانية جديدة على كل 
المستويات الشعبية والرسمية، وإيقاظ جميع األطراف والجماعات 
من أجل العمل ال لشـــيء ســـوى مصلحة لبنان، وإشـــعار اللبناني بأن 
بلـــده آمـــن وليـــس مختبًرا لمن يرغـــب في فرض نفوذ على حســـاب 

أرواح أبناء هذا البلد.

إن التعافي السليم للبنان لن يكون إال من خالل أبنائه الذين  «
عليهم أن يتكاتفوا ويصروا على إبعاد كل من “يشذ” عن الصف 

الوطني لتكون خيرات بلدهم لهم هم، ال لغيرهم.

Ata2928@gmail.com
عطا الشعراوي

إحياء المواسم الدينية في زمن كورونا
اعتـــاد أهـــل البحرين منُذ قديم الزمان على إحياء المناســـبات الدينية 
الجليلـــة في مواســـمها المعتادة، حيـــث إن إحياءها ُيمثـــل تراثا دينيا 
تمســـك بـــه أهـــل البحريـــن دون انقطـــاع، كإحيـــاء ليالي شـــهر رمضان 
وعاشـــوراء وغيرها مـــن المناســـبات الدينية، ومنُذ أن اجتـــاح كورونا 
بالدنـــا أصبـــح إحياء هذه المناســـبات يختلف عن مواســـمها الســـابقة، 
حيـــث كان النـــاس يجتمعـــون فـــي أماكن إحيائهـــا، وطبًقـــا لتوجيهات 
الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا والجهات المعنية فإن إحياء 
هذه المواســـم يتطلـــب التكيف مع الظـــرف الحالي وااللتـــزام بتطبيق 
مبدأ التباعد االجتماعي ومشاهدة المحاضرات الدينية وشعائرها عن 

طريق تقنية االتصال المرئي.
إن عـــدم الحضـــور المباشـــر إلـــى أماكـــن إحيـــاء المناســـبات الدينية ال 
يعنـــي التوقف عـــن إحيائها، إنما إحياؤها يتم بشـــكل افتراضي، وهذا 
مـــا ُيحقق الهدف األساســـي من إحياء المواســـم الدينية وهو الحفاظ 
على جوهرها ورمزيتها وقيمها، وهي مناسبات تذكرنا دائًما بالتكاتف 
والتمســـك بأهدافنـــا الدينيـــة وقيمنـــا اإلنســـانية، لـــذا، فـــإن اإلحيـــاء 
االفتراضـــي عبر تقنية االتصـــال المرئي للمواســـم الدينية ُيحقق ذات 
األهـــداف في اإلحياء المباشـــر لهـــا، فهاهو أذان الصلـــوات في أوقاتها 
يصـــدح ســـامًيا فـــي المســـاجد، إال أننـــا نصلـــي فـــي بيوتنـــا وليس في 
المساجد، وموسم الحج 1441هـ/ 2020م تم بأعداد قليلة حفاظا على 

سمو الحج وسالمة الحجاج الذين أدوا الفريضة بسالٍم وأمان.
للمواسم الدينية مكانة عظيمة في نفوس الجميع وتلقى الدعم الكبير 
من مؤسســـات الدولة، وإحياؤها البـــد أن يتناغم مع أهداف المصلحة 
العامة بااللتزام باإلجراءات االحترازية الوقائية وضرورة االبتعاد عن 
أية تجمعات قد تتســـبب في انتشـــار الوباء بين الناس، وإن إحياءها 
في هذا الظرف االستثنائي يجب أن يتواءم مع صوت العقل والقناعة 
بأهمية إحيائها بما ينسجم مع الظروف الصحية السائدة وبتوجيهات 

الجهات المعنية وسالمة الناس.

إن صحة اإلنسان وحياته الغالية محدودة القدرة والمدة،  «
وهي ليست له وحده بل ألسرته ومجتمعه وبالده، وإن 

حافظ اإلنسان على حياته فهو ُيحافظ في الوقت نفسه 
على حياة اآلخرين وديمومة مجتمعه، كما أن الوطن 
يسعى جاهًدا للحفاظ على اإلنسان كونه موردا بشريا 
ال يمكن االستغناء عنه، فسالمة البحرين من سالمة 

أهلها.
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