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2Ω2020 ¢ù£°ùZCG 16 - `g1441 áéëdG hP 26 óMC’G - ¿ƒ©HQC’Gh á°ùeÉîdG áæ°ùdG - (15486) Oó©dG

 ≥«Ñ£J øY á«ë°üdG äÉeóîdGh ø¡ªdG º«¶æàd á«æWƒdG áÄ«¡dG âæ∏YCG
 ≈àM ™æ°üªdG  »a ¬LÉàfEG  øe AGhódG  ójQƒJ ™Ñààd  πeÉ°T  »fhôàμdEG  ΩÉ¶f
 øjôëÑdG  áμ∏ªªd  IQhõe  ájhOCG  ∫ƒNO  ΩóY  øª°†j  ÉªH  ¢†jôª∏d  ¬dƒ°Uh
 É¡«a  ÉªHh  áHƒ∏£ªdG  äGAGô``̀LE’G  Ö°ùëH  AGhó`̀ dG  ±ô°U  ¿Éª°†d  ∂dòch

.áHÉbô∏d á©°VÉîdG ájhOC’G
 ò«Øæàd áë°ü∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG πÑb øe zMVC{ ácô°T QÉ«àNG ºJh 
 á∏°ù∏°S  ™ÑàJ  á°üæe  π«¨°ûJh  ò«ØæàH  ácô°ûdG  Ωƒ≤à°S  å«M  ,´hô°ûªdG
 Ö°ùM á«ª«¶æàdG ∫Éãàe’G äÉÑ∏£àe ™«ªL á«Ñ∏J ¿Éª°†d á«FGhódG ójQƒàdG
 »∏©ØdG  ™ÑààdÉH  á«HÉbôdG  á¡édG  ójhõJh  á«ªdÉ©dG  á«f’ó«°üdG  ô«jÉ©ªdG
 ™«æ°üàdG øe ójQƒàdG á∏°ù∏°S πMGôe øe á∏Môe πc »a äÉéàæªdG ™«ªéd

.øjôëÑdG áμ∏ªe πNGO ™«ÑdG á£≤f ≈dEG »∏°UC’G
 ΩÉ¶f QGó°UEG ¿CÉ°ûH 41 QGô≤dG ¢üæd G kò«ØæJ ΩÉ¶ædG Gòg ¥ÓWEG »JCÉjh
 ¢üf  …òdGh  øjôëÑdG  áμ∏ªe  πNGO  á`̀jhOC’G  ójQƒJ  á∏°ù∏°ùd  Ö≤©Jh  ™ÑàJ
 »dhódG  OƒcQÉÑdG  ΩGóîà°SÉH  á``̀jhOC’G  ƒYRƒeh  ƒ©æ°üe  Ωõà∏j  ¿CG  ≈∏Y
 ájhOC’G πμd (GTIN Global trade Item Number) ™∏°ù∏d
 IOQƒà°ùe  hCG  ™ræ°üdG  á«∏ëe  âfÉc  AGƒ°S  ,áμ∏ªªdG  »a  É¡dhGóJ  ºàj  »àdG
 É¡àÄÑ©J ºàjh êQÉîdG »a É¡©«æ°üJ ºàj »àdG hCG ,™ræ°üdG áeÉJ êQÉîdG øe
 ≈∏Y …ƒàë«d äÉØ°UGƒe OGóYEG ºàjh ,áμ∏ªªdG πNGO ™fÉ°üe »a É¡Ø«∏¨Jh
 ºbQh  AGhódG  á«MÓ°U  AÉ¡àfG  ïjQÉJh  ,AGhódÉH  ¢UÉîdG  (GTIN)  ºbQ
 IƒÑY πμH ¢UÉîdG  π°ù∏°ùàdG  ºbQh ,(Batch Number)  á«∏«¨°ûàdG

.(Serial Number)
 ºjôe  IQƒ`̀à`̀có`̀dG  áÄ«¡∏d  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  âMô°U  ,É¡ÑfÉL  ø`̀e
 iƒà°ùe  ≈∏Y  Ió``FGQ  áμ∏ªªdG  ¿CG  ΩÉ¶ædG  Gò`̀g  ¿CÉ°T  øe  q¿EG{  :áªgÓédG
 á«FGhódG  ójQƒàdG  á∏°ù∏°S  π©éjh  áØjõªdG  á`̀jhOC’G  ™«H  ∞bh  »a  ºdÉ©dG
 »HhQhC’G ΩÉ¶æ∏d É k≤ah ÉæeÉ¶f Éæªª°U ó≤d{ :áØ«°†e zÉ kfÉeCG ôãcCG øjôëÑ∏d
 »YÉªL πμ°ûH  ájhOC’G  ™«æ°üJ  äÉcô°T  ∫ƒªJ å«M ,ájhOC’G  øe ≥≤ëà∏d

 ødh  áÄ«¡dG  É¡∏ªëàJ  á«dÉe  áØ∏c  …CG  ¿hO  ,äÉ©«ÑªdG  ≈∏Y  kAÉæH  ΩÉ¶ædG
 Ωƒ°SQ …CG  ™aO ≈dEG  OGô«à°S’G AÓchh äÉ«dó«°üdGh äÉ«Ø°ûà°ùªdG ô£°†J

.zá«aÉ°VEG
 áë°ü∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  QGô≤H  áªgÓédG  ºjôe  IQƒàcódG  äOÉ°TCGh
 ácô°T »gh MVC  ácô°T ™e ¿hÉ©àdÉH Qƒ£àªdG πëdG Gòg πãe ò«ØæàH
 øe  ≥≤ëàdG  º¡æμªj  ΩÉ¶ædG  Gò¡d  ø«ª¶æªdG  q¿CG  ≈`̀ dEG  Iô«°ûe  ,á«æjôëH
 áFõéàdÉH  ™«ÑdG  äÉ«dó«°üd  øμªj  Éªc  .ôjhõàdG  ™æªd  äÉéàæªdG  áë°U
 IóYÉb  øe  ≥≤ëà∏d  É¡aô°U  πÑb  É«Fƒ°V  äÉéàæªdG  í°ùe  äÉ«Ø°ûà°ùªdGh
 π«∏≤J  ∫Ó`̀N  øe  ≈°VôªdG  áeÓ°S  ø«°ùëJ  ≈∏Y  πª©à°S  »àdG  äÉfÉ«ÑdG

.ádó«°üdG äÉ«∏ªY ábO ø«°ùëJh á«Ñ£dG AÉ£NC’G

 ácô°T  IQGOEG  ¢ù∏ée  á°ù«FQ  âdÉb  IójóédG  ácGô°ûdG  ≈∏Y  É k≤«∏©Jh
 ≥jôa  AÉæÑH  Éæªb  ó≤d{  :áØ«∏N ∫BG  º«gGôHEG  âæH AÉ«°V  áî«°ûdG  ,MVC
 »a É k«ªdÉY IóFGQ áfÉμe »a áμ∏ªªdG ™°Vƒd øjôëÑdG »a iƒà°ùªdG »aGôàMG
 Ωƒ≤«°S Éæjód  ≥jôØdG  ¿CG  »æaô°ûjh .ójQƒàdG  á∏°ù∏°S Ö≤©Jh ™ÑàJ áª¶fCG
 QGôªà°SG  πX  »a  ¿B’Gh  ,øjôëÑdG  áμ∏ªªd  ΩÉ¡dG  ´hô°ûªdG  Gò`̀g  ò«ØæàH
 É¡à«bGó°üeh  á«f’ó«°üdG  ójQƒàdG  π°SÓ°S  ôaGƒJ  íÑ°UCG  ,ÉfhQƒc  AÉHh

.z≈°†e âbh …CG øe É kMÉëdEG ôãcCG ájƒdhCG É¡àeÓ°Sh
 AÉ¡àf’G ó©H 2021 ájGóH »a »∏©ØdG ≥«Ñ£àdG CGóÑj ¿CG  ™bƒàªdG øeh
 AGhó`̀dG  ∑Ó¡à°SGh  OGô«à°SG  ΩÉ¶æH  ¬£HQh  πeÉμàªdG  ΩÉ¶ædG  ò«ØæJ  øe

 .áë°ü∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG á¡L øe CÉ°ûæªdG (DUR)

:á«ë°üdG ø¡ªdG áÄ«g

2021 »a ¢†jôªdG ≈``dEG ™æ°üªdG øe AGhódG ™Ñààd π``eÉ°T èeÉfôH ≥``«Ñ£J

 á≤∏©àªdG  IójóédG  á«dB’G  ó©Jh
 Ωó`̀≤`̀à`̀dG ó`̀©`̀ H ô``ZGƒ``°``û``dG ¿Ó```̀YEÉ```̀H
 øe  πª©∏d  íjô°üJ  QGó`̀°`̀UEG  Ö∏£H
 ¥ƒ°S  º«¶æJ  áÄ«g  ió``d  êQÉ`̀î`̀ dG
 ójõªdG  áMÉJE’  á«aÉ°VEG  á«dBG  πª©dG
 ø«æWGƒªdG  ΩÉ`̀eCG  πª©dG  ¢Uôa  øe
 IôaGƒàªdG  ôZGƒ°ûdG  ≈∏Y  ±ô©àdGh
 ó©J »``̀gh ,π`̀ª`̀©`̀dG ÜÉ`̀ë`̀°`̀UCG ió``̀d
 á©ÑàªdG  äÉ`̀ «`̀ dBÓ`̀ d  á`̀«`̀aÉ`̀°`̀VEG  á``̀«``̀dBG
 »a kÉ«dÉM É¡H ∫ƒª©ªdG äGAGôLE’Gh
 ,á«YÉªàL’G á«ªæàdGh πª©dG IQGRh
 »a  É¡JÉeóN  ºjó≤J  π°UGƒJ  »àdG
 πÑb  ≈àM  á«Ø«XƒdG  ôZGƒ°ûdG  »≤∏J
 ΩGó≤à°S’  π`̀ª`̀©`̀dG  ÜÉ`̀ë`̀°`̀UCG  Ωó`̀≤`̀J
 ¿ÉμeEÉH ¬fEG å«M ,êQÉîdG øe ádÉªY

 ôZGƒ°ûdG  ∫É``̀NOEG  πª©dG  ÜÉ`̀ë`̀°`̀UCG
 ΩÉ¶ædG ∫ÓN øe º¡°ùØfCÉH É¡JQGOEGh
 ¢VôY ≈``̀dEG  á`̀aÉ`̀°`̀VEG  ,»`̀fhô`̀à`̀μ`̀ dE’G
 ø«ãMÉÑdG  ≈∏Y  á«Ø«XƒdG  ôZGƒ°ûdG
 ∞`̀«`̀Xƒ`̀à`̀dG ¢`̀Vô`̀©`̀e »``̀a π`̀ª`̀Y ø``̀Y
 IQGRƒdG ™bƒe ∫ÓN øe »fhôàμdE’G
 Ée  QÉ«àNG  º¡d  ≈æ°ùà«d  »fhôàμdE’G
 áMÉàªdG  ∞`̀FÉ`̀Xƒ`̀dG  ø`̀e  º¡Ñ°SÉæj
 ,ô°TÉÑe  πμ°ûH  º¡°ùØfCG  í«°TôJh
 πª©dG  ÖMÉ°U  áÑZQ  ∫É`̀M  »`̀a  É`̀eCG
 ¢ü«NôJ  ≈∏Y  ∫ƒ°üë∏d  Ωó≤àdG  »a
 Ωƒ`̀≤`̀J ±ƒ`̀°`̀ù`̀a êQÉ``̀î``̀dG ø``̀e π`̀ª`̀Y
 AGôLEÉc  πª©dG  ¥ƒ°S  º«¶æJ  áÄ«g
 »a ôZGƒ°ûdG  ¢Vô©H ójóL »aÉ°VEG
 OƒLh Qò©J GPEGh ,á«∏ëªdG ∞ë°üdG

 á«°ü°üîJ áØ«Xh π¨°ûd ø««æjôëH
 ìÉª°ùdG  ºàj  ôZGƒ°ûdG  ¿Ó``YEG  ó©H
 Ö∏£H  Ωó`̀≤`̀à`̀dÉ`̀H  π`̀ª`̀©`̀dG  Ö`̀MÉ`̀°`̀ü`̀d
.øjôëÑdG êQÉN øe πª©∏d íjô°üJ

 πª©dG IQGRh ¿EG ¿Gó«ªM ∫Ébh
 â∏ªμà°SG  á«YÉªàL’G  á«ªæàdGh
 á``jQGOE’Gh  á«æØdG  äGAGô``̀LE’G  áaÉc
 ¥ƒ°S  º«¶æJ  áÄ«g  ™`̀e  ¿hÉ`̀©`̀à`̀∏`̀d
 QGô≤dG  ò«ØæJ  »a  ácQÉ°ûª∏d  πª©dG
 ,¬`̀Lh  π`̀ª`̀cCG  ≈∏Y  ø∏©ªdG  ójóédG
 πª©dG  ÜÉë°UCG  ™e  π°UGƒàdG  ôÑY
 á`̀«`̀Ø`̀«`̀Xƒ`̀dG ô`̀ZGƒ`̀ °`̀ û`̀ dG π`̀«`̀°`̀ü`̀ë`̀à`̀d
 OQGƒªdÉH  º`̀gó`̀jhõ`̀Jh  ø«æWGƒª∏d
 »a  º¡Ø«Xƒàd  á«æWƒdG  ájô°ûÑdG
 ÜÉë°UCG  ∞jô©Jh  ,ôZGƒ°ûdG  ∂∏J

 ¿ƒ∏°üëj  »`̀à`̀dG  É`̀jGõ`̀ª`̀dÉ`̀H  π`̀ª`̀©`̀dG

 ø«æWGƒªdG  º¡Ø«XƒJ  óæY  É¡«∏Y

 Gòg  »a  kGó«°ûe  ,πªY  øY  ø«ãMÉÑdG

 πª©dG  ÜÉ`̀ë`̀°`̀UCG  ¿hÉ`̀©`̀à`̀H  ¥É«°ùdG

 êÉ`̀eOEG  ≈`̀ dEG  áaOÉ¡dG  äGQOÉÑªdG  ™e

 ´É£≤dG äBÉ°ûæªH á«æjôëÑdG QOGƒμdG

 ¬H  õ«ªàj  ÉªH  kÉ`̀gƒ`̀æ`̀eh  ,¢`̀UÉ`̀î`̀dG

 »æWh  ¢ùM  ø`̀e  πª©dG  ÜÉ`̀ë`̀°`̀UCG

 ôÑY  ºgó∏H  √ÉéJ  á«dÉY  á«dhDƒ°ùeh

 Iô«°ùªdG  »`̀a  ádÉ©ØdG  º¡àcQÉ°ûe

 πª©dG  ¢`̀Uô`̀a  ô`̀«`̀aƒ`̀Jh  á`̀jƒ`̀ª`̀æ`̀à`̀dG

 á¶aÉëªdGh  ø«æWGƒª∏d  ájõéªdG

 º¡ëæeh »Ø«XƒdG ºgQGô≤à°SG ≈∏Y

 ™``bGƒ``ª``dG ò````̀NC’ »``̀bô``̀à``̀dG ¢``̀Uô``̀a
 ,êÉàfE’G ™bGƒe ∞∏àîe »a ájOÉ«≤dG
 É¡ªYOh äBÉ°ûæªdG ¿hÉ©àH OÉ°TCG Éªc
 ∞`̀«`̀Xƒ`̀à`̀dG ™``̀jQÉ``̀°``̀û``̀eh è``̀eGô``̀Ñ``̀d
 πª©dG IQGRh É¡≤∏£J »àdG áØ∏àîªdG

.á«YÉªàL’G á«ªæàdGh
 πª©dG  IQGRh  äò``̀î``̀JG  ó``̀ bh 
 äGAGô```̀LEG  á`̀«`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G  á«ªæàdGh
 á«dB’G  √ò`̀g  ™`̀e  πeÉ©à∏d  á«ª«¶æJ
 ΩÉ`̀«`̀b ∫Ó``̀N ø``̀e ∂```̀dPh ,Ió``̀jó``̀é``̀dG
 πμ°ûH  IQGRƒ`````̀dG  ó`̀jhõ`̀à`̀H  á`̀Ä`̀«`̀¡`̀dG
 πª©dG  ÜÉ`̀ë`̀°`̀UCG  äÉ`̀fÉ`̀«`̀Ñ`̀H  »`̀eƒ`̀j
 ∫ƒ°üë∏d  äÉÑ∏£H  ¿ƒeó≤àj  øjòdG
 hCG  êQÉîdG  øe  πªY  íjQÉ°üJ  ≈∏Y
 π«μ°ûJ  ºJ  Éªc  ,»∏ëªdG  πjƒëàdG
 ™`̀e π``°``UGƒ``à``∏``d ≥`̀ jƒ`̀ °`̀ ù`̀ J ≥``̀ jô``̀a
 ¿ƒeó≤àj  ø`̀jò`̀dG  πª©dG  ÜÉ`̀ë`̀°`̀UCG
 êQÉîdG  øe  πªY  íjQÉ°üJ  äÉÑ∏£H
 ø««æjôëÑ∏d  áÑ°SÉæªdG  ø¡ªdG  »`̀a
 kÉ`̀≤`̀Ñ`̀°`̀ù`̀e É``̀gó``̀jó``̀ë``̀J º```̀J »```̀à```̀ dGh
 Ωƒ≤J  Éªc  ,ôZGƒ°ûdG  ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d
 äÓHÉ≤e  ≥«°ùæJh  º«¶æàH  IQGRƒdG
 ÖMÉ°U  á`̀Ñ`̀ZQ  Ö°ùëH  ∞«XƒàdG
 õ`̀ aGƒ`̀Mh É``̀jGõ``̀e ¢``̀Vô``̀Yh π`̀ª`̀©`̀dG
 πãe  áMÉàªdG  ø««æjôëÑdG  ∞«XƒJ

 .ÖjQóàdGh QƒLC’G ºYO
 ôjRƒdG QÉ°TCG ,¥É«°ùdG Gòg »ah

 ø«æWGƒªdG  êÉ``̀eOEG  §£N  ¿CG  ≈``dEG
 ô«°ùJh ,áYƒæàe πªY øY ø«ãMÉÑdG
 ≈dEG  ±ó¡J  á∏eÉμàe  áeƒ¶æe  ≥`̀ah
 πª©dG  ¥ƒ`̀°`̀S  QGô`̀≤`̀à`̀°`̀SG  á`̀eGó`̀à`̀°`̀SG
 á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG QOGƒ```μ```dÉ```H √õ``̀jõ``̀©``̀Jh
 å«M  ,êÉ`̀à`̀fE’G  IQGOEG  ≈∏Y  IQOÉ`̀≤`̀dG
 èeGôHh  ™jQÉ°ûe  ™`̀e  ∂`̀ dP  ≈bÓàj
 πª©dG IQGRh ÉgòØæJ »àdG ∞«XƒàdG
 º¡°ùj  Éªe  ,á«YÉªàL’G  á«ªæàdGh
 ádÉ£ÑdG  áÑ°ùf  ≈∏Y  á¶aÉëªdG  »a
 áæÄª£ªdGh  á``æ``eB’G  É``gOhó``M  »`̀a
 ¬à≤K  kGOó``̀é``̀e  ,ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªªH
 â`̀à`̀Ñ`̀KCG »`̀à`̀ dG á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG á`̀dÉ`̀ª`̀©`̀dÉ`̀H
 OÉªàY’G  ihó`̀L  á«∏ª©dG  ÜQÉéàdG
 ,êÉ``à``fE’G  á∏éY  IQGOEG  »`̀a  É¡«∏Y
 π`̀eÉ`̀©`̀dG ¬``̀H ™`̀à`̀ª`̀à`̀j É`̀ª`̀ H kGó`̀ «`̀ °`̀ û`̀e
 »Ø«Xh  •É`̀Ñ`̀°`̀†`̀fG  ø`̀e  »æjôëÑdG
 ¬°UôMh πª©dG äÉ«bÓNCÉH ΩGõàdGh
 »`̀JGò`̀dG  ô`̀jƒ`̀£`̀à`̀dG  ≈`̀∏`̀Y  ôªà°ùªdG
 ICÉ°ûæª∏d »Ø«XƒdG A’ƒdGh »æ¡ªdGh
 øe  »`̀gh  ,Égôjƒ£J  ≈∏Y  πª©dGh
 πª©dG  ÖMÉ°U õØëJ »àdG  πeGƒ©dG
 »æjôëÑdG  ÜÉÑ°ûdG  ÜÉ£≤à°SG  ≈∏Y
 áë∏°üe Ωóîj ÉªH ¬JÉbÉW QÉªãà°SGh
 ≥≤ëjh  É¡H  πª©j  »`̀à`̀dG  ICÉ°ûæªdG
 ÉªHh Oƒ°ûæªdG  »Ø«XƒdG QGô≤à°S’G

.™«ªédG ≈∏Y IóFÉØdÉH Oƒ©j

ôZGƒ°ûdG ¿Ó``YEG QGôb ò«Øæàd á``«ª«¶æàdG äGAGô``LE’G CGó``ÑJ π``ª©dG IQGRh

.πª©dG ôjRh |

 áæé∏dG  QGô`̀b  ò«ØæJ  AóH  ¿CG  ¿Gó«ªM  »∏Y  óªëe  øH  π«ªL  ó«°ùdG  á«YÉªàL’G  á«ªæàdGh  πª©dG  ô`̀jRh  ó`̀cCG
 ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U á°SÉFôH á«≤«°ùæàdG
 AÉ£YEÉH  πª©dG  ¥ƒ°S  º«¶æJ  áÄ«gh  á«YÉªàL’G  á«ªæàdGh  πª©dG  IQGRh  ∞«∏μJ  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G
 ∫ÓN øe ø«æWGƒª∏d ôZGƒ°ûdG ¿ÓYEG πÑb êQÉîdG øe πªY ¢ü«NGôJ QGó°UEG ΩóYh ø««æjôëÑdG ∞«Xƒàd ájƒdhC’G
 Ióe á«eƒj äÉfÓYEG  ™°Vhh Ö∏£dÉH Ωó≤àªdG πª©dG ÖMÉ°üd ø««æjôëÑdG øe ∞«XƒàdG äGQÉ«N IQGRƒdG ∫É°SQEG
 »LQÉîdG hCG »∏ëªdG ∞«XƒàdÉH Ö∏£dG Ωó≤ªd QÉ«îdG ∑ôJ ™e Ö∏£dG Ωó≤e á≤Øf ≈∏Y á«∏ëªdG ∞ë°üdG »a ´ƒÑ°SCG
 ≈dEG áaÉ°VEG ,ø«æWGƒª∏d áÑ°SÉæªdG πª©dG ¢Uôa øe ójõe ô«aƒJ »a º¡°ù«°S ,Ö∏£dG ïjQÉJ øe ø«YƒÑ°SCG Qhôe ó©H
 ø«æWGƒªdG ΩÉeCG á°UôØdG áMÉJEG ∫ÓN øe πª©dG ¥ƒ°S »a áÄaÉμàªdG á°ùaÉæªdGh ádGó©dGh á«aÉØ°ûdG ÇOÉÑe õjõ©J

.¢UÉîdG ´É£≤dG äBÉ°ûæe iód IôaGƒàªdG ∞«XƒàdG ¢Uôa ≈∏Y ±ô©à∏d

 OÓ``ÑdG QOÉ```¨`j AGQRƒ``dG ¢``ù«FQ
á``̀ °``̀ UÉ``̀ N IQÉ````````````̀jR »``````̀a
 áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  QOÉ`̀Z

.á°UÉN IQÉjR »a êQÉîdG ≈dEG øWƒdG ¢VQCG AGQRƒdG ¢ù«FQ
 ¢ù«FQ  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U ¿GƒjO  øe QOÉ°U ¿É«H  »a  ∂dP  AÉL

.AGQRƒdG

.AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S |

 É«fGƒà«d ∞``«æ°üàH Ö``MôJ ø``jôëÑdG
á``̀«``̀HÉ``̀gQEG  á`̀ª`̀¶`̀æ`̀e  ˆG  Üõ```̀ M

 É«fGƒà«d ájQƒ¡ªL ¿ÓYEÉH øjôëÑdG áμ∏ªe á«LQÉN IQGRh âÑMQ
 ∫ƒNO  ™æe  ÉgQGôbh  ,á«HÉgQEG  áª¶æe  z¬∏dG  Üõ`̀M{  áª¶æe  ∞«æ°üJ
 Iƒ£N  É¡fCG  IócDƒe  ,äGƒæ°S  10  Ióe  É¡«°VGQC’  áª¶æªdG  √òg  OGô`̀aCG

.áaô£àªdG á«HÉgQE’G äÉª«¶æàdG áëaÉμe Oƒ¡L ºYO »a áª¡eh IAÉæH
 Oƒ¡éd  Égôjó≤J  øY  øjôëÑdG  áμ∏ªe  á«LQÉN  IQGRh  Üô©J  PEGh
 äÉª¶æª∏d  …ó`̀°`̀ü`̀à`̀dGh  ÜÉ````gQE’G  á`̀HQÉ`̀ë`̀e  »`̀a  É«fGƒà«d  ájQƒ¡ªL
 »dhódG  ™ªàéªdG  Oƒ¡L  õjõ©J  IQhô°V  ≈∏Y  Oó°ûJ  É¡fEÉa  ,á«HÉgQE’G
 áaÉμH ÜÉgQE’G ≈∏Y AÉ°†≤∏d áeRÓdG ô«HGóàdGh äGAGôLE’G áaÉc PÉîJGh

 .¬∏jƒªJ ™HÉæe ∞«ØéJh ¬dÉμ°TCGh √Qƒ°U

 ∫ƒM á«°TÉ≤f á``≤∏M »a ∑QÉ°ûJ zá``«HôàdG{
»é«∏îdG »dÉ©dG º«∏©àdG ≈∏Y zÉfhQƒc{ ô«KCÉJ

 øjôëÑdG  áμ∏ªe  âcQÉ°T

 á`̀«`̀Hô`̀à`̀ dG IQGRƒ```````̀H ká``∏``ã``ª``e

 á«°TÉ≤ædG á≤∏ëdG »a º«∏©àdGh

 áëFÉL  ô````KCG)  á`̀«`̀fhô`̀à`̀μ`̀ dE’G

 19  ó«aƒc  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«a

 ∫hO  »a  »dÉ©dG  º«∏©àdG  ≈∏Y

 è«∏îdG ∫hód ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée

 Öàμe  É¡ª¶f  »àdG  ,(á«Hô©dG

 ¿Éª°†d  á«é«∏îdG  áμÑ°ûdG

 ,»``̀dÉ``̀©``̀dG º`̀ «`̀ ∏`̀ ©`̀ à`̀ dG IOƒ`````̀L

 ø«dhDƒ°ùªdG øe OóY ácQÉ°ûªH

 »``dÉ``©``dG º``«``∏``©``à``dG ´É``̀£``̀≤``̀H

.»é«∏îdG

 IQGRƒ```````̀dG â``∏``ã``e ó````̀ bh

 º««≤àdG IQGOEG  ôjóe ∫ÉªYCÉH ºFÉ≤dG …RÉª¡£dG ¬∏dGóÑY á°ûFÉY IPÉà°SC’G

 á«ªgCG äócCG »àdGh ,»dÉ©dG º«∏©àdG ¢ù∏éªd áeÉ©dG áfÉeC’ÉH á©HÉàªdGh

 »∏Ñ≤à°ùªdG  ¬LƒàdG  ¿CGh  ,øgGôdG  ™°VƒdG  πX  »a  »fhôàμdE’G  º∏©àdG

 øeh  ,±hô¶dG  ™«ªL  »a  âfôàfE’G  ôÑY  º∏©àdG  QÉ«N  ôaƒj  ¿CG  óH  ’

 ø«H  ™ªéj  …ò`̀dG  èeóªdG  º∏©àdG  ≈`̀dEG  ¬LƒJ  ∑Éæg  ¿ƒμj  ¿CG  ™bƒàªdG

 Ée  óLƒj  ’  ¬`̀fCG  ≈`̀ dEG  Iô«°ûe  ,ó©H  ø`̀Y  º∏©àdGh  ájó«∏≤àdG  ∫ƒ°üØdG

 »a  º¡°ùj  …òdG  »fhÉ©àdG  º∏©àdGh  ájó«∏≤àdG  ¢ùjQóàdG  áÄ«H  ¢Vƒ©j

 ºgOGR  ájò¨Jh  á«YÉªàL’G  º¡JGQÉ¡e  ôjƒ£Jh  áÑ∏£dG  á«°üî°T  AÉæH

 hCG  ¢SQGóªdG  »a  AGƒ°S  ,≈``̀dhC’G  á∏MôªdG  áÑ∏W  ká°UÉNh  ,»aô©ªdG

.»dÉ©dG º«∏©àdG äÉ°ù°SDƒe

 ÉgPÉîJG ºJ »àdG ô«HGóàdGh äGAGôLE’G ≈dEG …RÉª¡£dG âbô£J Éªc

 º«∏©àdG  ¢ù∏éªd  áeÉ©dG  á`̀fÉ`̀eC’Gh  º«∏©àdGh  á«HôàdG  IQGRh  πÑb  øe

 káæ«Ñe ,»dÉ©dG º«∏©àdG »a º¡≤Mh áÑ∏£dG äÉÑ°ùàμe ≈∏Y ®ÉØë∏d ,»dÉ©dG

 á∏°UGƒªd  á°UÉîdGh á«eƒμëdG  »dÉ©dG  º«∏©àdG  äÉ°ù°SDƒe πYÉØJ  ióe

 »¡a  ,á«fhôàμd’G  É¡JÉ°üæe  ôjƒ£J  ≈dEG  É¡≤HÉ°ùJh  á«ª«∏©àdG  á«∏ª©dG

 ¿CG  âë°VhCG  Éªc  ,º«∏©àdG  Gòg  πãªd  áHƒ∏£ªdG  á«àëàdG  ≈æÑdG  ∂∏àªJ

 ≥«Ñ£àH  á≤∏©àªdG  äGOÉ°TQE’Gh  äÉª«∏©àdG  äQó°UCG  ób  áeÉ©dG  áfÉeC’G

 OÉªàY’G  ô«jÉ©e  ™e  ≈°TÉªàj  ÉªH  ó©H  øY  º∏©àdGh  »fhôàμdE’G  º∏©àdG

 äGOÉ°TQE’Gh §HGƒ°†∏d ÉgQGó°UEGh ,áμ∏ªªdG »a É¡H ∫ƒª©ªdG »ªjOÉcC’G

 .º«∏©àdG øe ´ƒædG Gòg πX »a º««≤àdG á«dBG ¿CÉ°ûH

 ¢ù∏éªd áeÉ©dG áfÉeC’G ¿CG ó«cCÉàdÉH ¢Vô©dG …RÉª¡£dG âªààNGh

 º«∏©àdG  äÉ°ù°SDƒe  ™e  áã«ãëdG  É¡JÉ©HÉàe  π°UGƒJ  »dÉ©dG  º«∏©àdG

 ´É°VhC’G Qƒ£J Aƒ°V »a πFGóÑdGh á«∏Ñ≤à°ùªdG §£îdG ºjó≤àd »dÉ©dG

 Üƒ∏£ªdG  πμ°ûdÉH  á«ª«∏©àdG  äÉeóîdG  áeGóà°SG  øª°†j  ÉªH ,áægGôdG

.á∏Ñ≤ªdG IôàØdG »a

.…RÉª¡£dG á°ûFÉY |

:»°ùæe π°VÉa Öàc
 á«YÉªàL’G  á«ªæàdGh  πª©dG  ôjRh  ∫Éb
 º«¶æàH  Ωƒ≤à°S  IQGRƒ`̀dG  ¿EG  ¿Gó«ªM  π«ªL
 áÑZQ  Ö°ùëH  ∞«XƒàdG  äÓHÉ≤e  ≥«°ùæJh
 õ`̀aGƒ`̀Mh É``jGõ``e ¢``Vô``Yh π`̀ª`̀©`̀dG Ö`̀MÉ`̀°`̀U
 º`̀YO  π`̀ã`̀e  á`̀MÉ`̀à`̀ª`̀dG  ø««æjôëÑdG  ∞`̀«`̀Xƒ`̀J
 ÖMÉ°U Qô`̀b ∫É`̀M »`̀a ,Ö`̀jQó`̀à`̀dGh Qƒ``̀LC’G
 øY  ø«ãMÉÑdG  øe  ¬Ñ°SÉæj  Ée  QÉ«àNG  πª©dG

.IQGRƒdG º¡ë°TôJ øjòdG ø««æjôëÑdG πªY
 QÉÑNCG{`d á°UÉN äÉëjô°üJ »a í°VhCGh
 »eƒj  πμ°ûH  Ωƒ`̀≤`̀J  IQGRƒ```̀ dG  ¿CG  zè«∏îdG

 äÉÑ∏£H Ωó≤àJ »àdG äBÉ°ûæªdG ™e π°UGƒàdÉH

 hCG êQÉîdG øe πªY íjQÉ°üJ ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d

 IQGRƒdG  ójhõJ  ºàj  å«M  »∏ëªdG  πjƒëàdG

 É¡ªjó≤J  ºàj  »àdG  äÉÑ∏£dG  ∂∏àH  »dBG  πμ°ûH

 »àdGh  ø««æjôëÑ∏d  áÑ°SÉæªdG  ø¡ªdG  »`̀a

 ¢VôY  ™e  …RGƒàdÉH  ,kÉ≤Ñ°ùe  ÉgójóëJ  ºJ

 π«μ°ûJ  º`̀J  å«M  ,∞ë°üdG  ôÑY  ∞FÉXƒdG

 πª©dG  ÜÉë°UCG  ™e  π°UGƒà∏d  ≥jƒ°ùJ  ≥jôa

.ø«eó≤àªdG

 áHÉbQ  ∑Éæg  ¿Éc  GPEG  Ée  ¢Uƒ°üîH  ÉeCG

 ø«eó≤àªdG ™e á«°üî°ûdG äÓHÉ≤ªdG á«dBG ≈∏Y

 πª©J IQGRƒdG ¿CG ¿Gó«ªM í°VhCÉa ∞FÉXƒ∏d

 π¨°ûd  ø«∏gDƒªdGh  ø«Ñ°SÉæªdG  í«°TôJ  ≈∏Y

 ,πª©dG  ÖMÉ°U  É¡H  Ωó≤àj  »àdG  ∞FÉXƒdG

 áHÉbôdGh  á«YÉªédG  äÓHÉ≤ªdG  º«¶æJ  ºàjh

 ¢UôØdG  ≥«≤ëàd  ,IQGRƒ```̀dG  πÑb  ø`̀e  É¡«∏Y

.IQGRƒdG º¡ë°TôJ øe ™«ªéd ádOÉ©dG

 ôZGƒ°ûdG  ¢`̀Vô`̀Y  ¿É``̀c  GPEG  É`̀e  ∫ƒ``̀Mh

 ¢VQÉ©e  ø`̀Y  »æ¨j  á«∏ëªdG  ∞ë°üdG  »`̀a

 ócCG  ,πª©dG  IQGRh  É¡ª«≤J  »àdG  ∞«XƒàdG

 á«dB’G  ¿CG  á«YÉªàL’G  á«ªæàdGh  πª©dG  ôjRh

 ∞«XƒJ  ¢UôØd  Rõ`̀©`̀eh  ójóL  Qó°üe  »`̀g

 øe  …CG  ø``Y  Ó`̀jó`̀H  â`̀°`̀ù`̀«`̀dh  ø««æjôëÑdG

 »àdG ájOÉ«àY’G ∞«XƒàdG πFÉ°Shh äGAGôLEG

 ∞«XƒàdG ¢VQÉ©e ¿CG Éªc ,IQGRƒdG É¡H Ωƒ≤J

 »àdG  áëLÉædG  ∞«XƒàdG  πFÉ°Sh  ióMEG  »g

 ø««æjôëÑdG  ∞«Xƒàd  IQGRƒ````dG  É¡é¡àæJ

 áëFÉL  ÖÑ°ùH  ¿B’Gh  ,¢UÉîdG  ´É£≤dG  »a

 ∞«XƒàdG  ¢VQÉ©e  âØbƒJ  ÉfhQƒc  ¢Shô«a

 AÉ°ûfEÉH  IQGRƒ``̀dG  âeÉb  ¬«∏Yh  ,ájOÉ«àY’G

 ¢VôY ôaƒj ºFGO »fhôàμdEG ∞«XƒJ ¢Vô©e

 πªY øY ø«ãMÉÑ∏d  ºFGO  πμ°ûH  πª©dG  ¢Uôa

 π¡°ùjh ,º¡Ñ°SÉæj Ée QÉ«àNG øe º¡æμªj ÉªH

 êÉàëj Ée ≈∏Y ∫ƒ°üëdG πª©dG ÖMÉ°U ≈∏Y

.á∏gDƒªdG á«æjôëÑdG QOGƒμdG øe ¬«dEG

 ∑É`̀æ`̀g  ¿É```̀c  GPEG  É``̀e  ¢`̀Uƒ`̀°`̀ü`̀î`̀H  É````̀eCG

 QGô≤dG  »a AóÑdG  òæe º¡Ø«XƒJ ºJ ¿ƒæWGƒe

 º««≤J Ö©°üdG øe ¬fCG ¿Gó«ªM ø«Ña ójóédG

 É¡àjGóH  »a  âdGRÉe  »`̀gh  IQOÉÑªdG  áHôéJ

 äÉ«dBG  ¿Ó`̀YEG  ºJ  ƒà∏dh  ,É¡éFÉàf  ¿Ó`̀YEG  hCG

 ≥jƒ°ùàdG ¥ôa AÉ°ûfEGh IQOÉÑªdG ™e πeÉ©àdG

 ó«cCÉJ  πμH  IQGRƒ`̀dG  πª©à°Sh  ,É¡H  á°UÉîdG

 èFÉàædG  ó`̀°`̀UQ  ≈∏Y  á`̀eOÉ`̀≤`̀dG  Iô`̀à`̀Ø`̀dG  ∫Ó`̀N

.áHôéàdG º««≤Jh

:zè«∏îdG QÉÑNCG{`d πª©dG ôjRh

ôZGƒ°ûdG ¿ÓYEG á``«dBG ôÑY ¢UÉîdG ∞FÉXh π¨°ûd ø``«∏gDƒªdG í«°TôJ Ö``bGôf
á`̀jOÉ`̀«`̀à`̀Y’G  ∞`̀«`̀Xƒ`̀à`̀dG  π`̀ FÉ`̀ °`̀ Shh  äGAGô`````̀ LEG  ø`̀ Y  Ó`̀ jó`̀ H  â°ù«d  Ió`̀ jó`̀ é`̀ dG  á``̀«``̀dB’G

 øH »∏Y øH áØ«∏N ï«°ûdG ƒª°S øe á©HÉàeh ºYóH

 »ah  ,á«HƒæédG  á¶aÉëªdG  ßaÉëe  áØ«∏N  ∫BG  áØ«∏N

 áëFÉL  áëaÉμe  »a  á«HƒæédG  á¶aÉëªdG  Oƒ¡L  QÉWEG

 »fóªdG  ´Éaó∏d  áeÉ©dG  IQGOE’G  ™e  ¿hÉ©àdÉH  ÉfhQƒc

 á¶aÉëªdG  â`̀eÉ`̀bCG  ,ø«Yƒ£àªdG  ø`̀e  Oó`̀Y  ácQÉ°ûeh

 øe  Oó`̀Y  »a  z…RGô`̀à`̀M’G  ô«¡£àdG{  á∏ªM  á«HƒæédG

.´ÉaôdG á≤£æªH áeÉ©dG ≥aGôªdG

 ôjóe  hÉ`̀Ø`̀dG  ø°ùM  óªëe  ó`̀cCG  áÑ°SÉæªdG  √ò`̀¡`̀Hh

 ™ªàéªdG  ¿hDƒ``̀ °``̀Th  á`̀«`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G  è`̀eGô`̀ Ñ`̀ dG  IQGOEG

 ¥É«°S »a »JCÉJ á∏ªëdG √òg ¿CG  á«HƒæédG á¶aÉëªdÉH

 ∞∏àîe  â∏ª°T  »àdG  Iôªà°ùªdG  äÓªëdG  øe  á∏°ù∏°S

 á©HÉàeh  ¢UôM  QÉ`̀WEG  »a  ∂`̀dPh  ,á¶aÉëªdG  ≥WÉæe

 áØ«∏N  ∫BG  áØ«∏N  ø`̀H  »∏Y  ø`̀H  áØ«∏N  ï«°ûdG  ƒª°S

 Oƒ¡édG õjõ©J πLCG øe ,á«HƒæédG á¶aÉëªdG ßaÉëe

 á«æeC’G  Iõ¡LC’G  ∞∏àîe  ™e  á«æeC’G  ácGô°ûdG  RGôHEGh

.ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG á«YƒJh áeÓ°S ≈∏Y ®ÉØë∏d

 øªMôdGóÑY  óªëe  Ö«≤ædG  QÉ°TCG  ôNBG  ÖfÉL  øe

 á¶aÉëªdÉH  »``̀æ``̀eC’G  ≥«°ùæàdG  §`̀HÉ`̀°`̀V  »Ñ«∏°TƒH

 …RGôàM’G ô«¡£àdG äÓªM á∏°UGƒe ¿CG ≈dEG á«HƒæédG

 ¿hÉ©àdG ∫ÓN øe áeÓ°ùdG äÉÑ∏£àe õjõ©J øª°V »JCÉJ

 äGQGOE’Gh »fóªdG ´Éaó∏d áeÉ©dG IQGOE’G ™e ∑ôà°ûªdG

 á«æeC’G äGQOÉÑªdGh èeGôÑdG ∞∏àîe ò«ØæJ »a á«æeC’G

 ≥«≤ëJ  »a  º¡°ùJ  »àdGh  á¶aÉëªdG  É¡æ°†àëJ  »àdG

 »dÉgC’Gh  ø«Yƒ£àªdG  ™e  á«©ªàéªdG  ácGô°ûdG  CGóÑe

.»©ªàéªdGh »æeC’G »YƒdG Ωƒ¡Øe ï«°Sôàd

 ô«¡£àdG  á∏ªM »a ¿ƒcQÉ°ûªdG  ÜôYCG  º¡ÑfÉL øe

 ºgôjó≤Jh ºgôμ°T  øY ø«Yƒ£àªdGh øeC’G  ∫ÉLQ øe

 »a á`̀«`̀Hƒ`̀æ`̀é`̀dG á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀ª`̀dG É`̀¡`̀dò`̀Ñ`̀J »`̀ à`̀ dG Oƒ`̀¡`̀é`̀∏`̀d

 á«æeC’G  äGQOÉÑªdG  á∏°UGƒe  »a  ¿hÉ©àdGh  ≥«°ùæàdG

.á«©ªàéªdGh

´ÉaôdG á≤£æªH ô«¡£J á∏`ª`M º«≤`J á«`Hƒ`æé`dG á¶aÉëªdG



 πãªe áØ«∏N ∫BG  óªM øH  ô°UÉf  ï«°ûdG  ƒª°S  ºjôμJ  ºJ
 IõFÉéH  ÜÉÑ°ûdG  ¿hDƒ°Th  á«fÉ°ùfE’G  ∫ÉªYCÓd  ∂∏ªdG  ádÓL
 øe  zíæªdG  ∫Éée  »a  ájôîØdG  ájOÉ«≤dG  ΩÉ©dG  á«°üî°T{
 á«ª«∏bE’G  áμÑ°ûdG  ƒ°†Y  ø«ëfÉªdG  äÉeóîd  »ªeC’G  õcôªdG
 »àdG  IRQÉ`̀Ñ`̀dG  Oƒ¡édG  π`̀X  »`̀a  ,á«YÉªàL’G  á«dhDƒ°ùª∏d
 ¢`̀VQCG  ≈∏Y  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  áeóîd  √ƒª°S  É¡dòH
 ádÓédG  ÖMÉ°U Iô°†M äÉ¡«Lƒàd  kGò«ØæJ  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 ,ióØªdG  OÓ`̀Ñ`̀dG  π`̀gÉ`̀Y  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  ø`̀H  óªM  ∂∏ªdG
 IõFÉLh  ôªJDƒe  äÉ«dÉ©a  ∫Ó`̀N  √ƒª°S  ºjôμJ  AÉ`̀L  å«M
 õcôªdG  ¬ª¶f  …ò`̀dG  2020  ΩÉ©d  ™HGôdG  áëfÉªdG  äÉ¡édG
 ô«ÑîdG  áYƒªée  ™e  ¿hÉ©àdÉH  ø«ëfÉªdG  äÉeóîd  »ªeC’G
 zó©H øY{ »FôªdG ∫É°üJ’G ≥jôW øY äGQÉ°ûà°SÓd »ªdÉ©dG
 ájÉYôHh áeGóà°ùªdG á«ªæà∏d »ªdÉ©dG õcôªdG øe ±Gô°TEÉHh
 iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ídÉ°üdG ídÉ°U øH »∏Y øe ájôîa
 á©HGôdG ¬JQhO »a ôªJDƒªdG Gòg º«bCG å«M ,øjôëÑdG áμ∏ªªH
 ºXÉ©àªdG  É``̀gQhOh  áëfÉªdG  äÉ¡édG{  ´ƒ°Vƒe  á°ûbÉæªd
 áeGóà°SGh  …OÉ°üàb’G  »aÉ©à∏d  §«£îàdG  èeGôH  ºYO  »a

.Iõ«ªàe á«dhOh á«HôY ácQÉ°ûªH ,zá«ªæàdG
 ≈Ø£°üe QƒàcódG √ƒª°S øY áHÉ«ædÉH IõFÉédG º∏°ùJ óbh

.á«fÉ°ùfE’G ∫ÉªYCÓd á«μ∏ªdG á°ù°SDƒª∏d ΩÉ©dG ø«eC’G ó«°ùdG
 ∫BG óªM øH ô°UÉf ï«°ûdG ƒª°S ÜôYCG ,áÑ°SÉæªdG √ò¡Hh
 ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†ëd  √ôjó≤Jh  √ôμ°T  øY  áØ«∏N
 ºYO  ≈∏Y  ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM

 á«ªæà∏d á«°SÉ°SC’G ±GógC’G ≥«≤ëàd áªFGódG ¬àdÓL ájÉYQh

 ô°ûÑdG  äÉLÉëH  AÉaƒdGh  á«dÉ¨dG  Éæàμ∏ªe  »a  áeGóà°ùªdG

.πjƒ£dG ióªdG ≈∏Y á«YÉªàL’G ájÉYôdG ≥«≤ëJh

 IQRGDƒªH áØ«∏N ∫BG  óªM øH ô°UÉf ï«°ûdG ƒª°S OÉ°TCGh
 øH  áØ«∏N ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U á°SÉFôH  áeƒμëdG
 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°Uh ,AGQRƒdG  ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG  ¿Éª∏°S
 óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G
 ºgÉ°S  å«M ,AGQRƒdG  ¢ù∏ée ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈∏YC’G
 ºjó≤àH  IójóY  ±Gó`̀gCG  ≥«≤ëJ  »a  IQRGDƒ`̀ª`̀dGh  ºYódG  Gò`̀g
 ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG πμd IQRGDƒªdGh ºYódG ´GƒfCG ∞∏àîe

.áμ∏ªªdG ¢VQCG ≈∏Y
 ¿CG  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ô°UÉf  ï«°ûdG  ƒª°S  í`̀°`̀VhCGh
 øe  ájÉYôH  ≈¶ëJ  á«fÉ°ùfE’G  ∫ÉªYCÓd  á«μ∏ªdG  á°ù°SDƒªdG
 áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M
 ≥«≤ëJ »a zô«N Éæ«a{ á∏ªM âªgÉ°S PEG ,ióØªdG OÓÑdG πgÉY
 ,»©ªàée ºYO ≈∏Y â∏°üM É¡fCG á°UÉNh ±GógC’G øe ójó©dG
 kÉæ«Ñe  ,¿ÉgPC’G  »a  kGQƒØëe ≈≤Ñ«°S  kÉØbƒe  ™«ªédG  πé°Sh
 áëFÉL øe øjQô°†àªdG ºYO »a âªgÉ°S á∏ªëdG ¿CG √ƒª°S
 â∏°Uhh  »æjôëÑdG  ™ªàéªdG  π`̀NGO  »a  ÉfhQƒc  ¢Shô«a
 ≈dEGh ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG ≈dEG á«æWƒdG á∏ªëdG äGóYÉ°ùe

.kÉ°†jCG øjôëÑdG êQÉN
 ≈dEG ôjó≤àdG áØ«∏N ∫BG óªM øH ô°UÉf ï«°ûdG ƒª°S Ωóbh
 á«ª«∏bE’G  áμÑ°ûdG  ƒ°†Y  ø«ëfÉªdG  äÉeóîd  »ªeC’G  õcôªdG
 á«°üî°T IõFÉéH √ƒª°S ºjôμJ ≈∏Y á«YÉªàL’G á«dhDƒ°ùª∏d
 º¡d √ƒª°S kÉ«æªàe ,íæªdG ∫Éée »a ájôîØdG ájOÉ«≤dG ΩÉ©dG

.ìÉéædGh ≥«aƒàdG πc
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.áØ«∏N ∫BG óªM øH ô°UÉf ï«°ûdG ƒª°S |

 ¿EG  »°VÉ≤dG  ≈°ù«Y  ÖFÉædG  ∫Éb
 óªM  øH  ô°UÉf  ï«°ûdG  ƒª°S  ºjôμJ
 ∫ÉªYCÓd ∂∏ªdG ádÓL πãªe áØ«∏N ∫BG
 QÉ°ûà°ùe ÜÉÑ°ûdG ¿hDƒ°Th á«fÉ°ùfE’G
 AÉæeCG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  »æWƒdG  øeC’G
 á«fÉ°ùfE’G ∫ÉªYCÓd á«μ∏ªdG á°ù°SDƒªdG
 ájOÉ«≤dG  ΩÉ`̀©`̀dG  á«°üî°T{  IõFÉéH
 ôªJDƒe øe zíæªdG ∫Éée »a ájôîØdG
 ™`̀HGô`̀dG  áëfÉªdG  äÉ`̀¡`̀é`̀dG  Iõ`̀FÉ`̀Lh
 »a  √ƒª°S  QhO  ¢ùμ©j  Ω2020 ΩÉ©d
 äôÑY »àdG  zô«N Éæ«a{ á∏ªM ¥ÓWEG
 ´É£≤dGh  ™ªàéªdG  QhO  á«ªgCG  øY
-ó«aƒc{ ÉfhQƒc áëFÉL »a ¢UÉîdG

 ∫É`̀ª`̀YC’G  º``̀YO  »`̀a  áªgÉ°ùª∏d  z19
 á°ù°SDƒªdG  É¡àdƒJ  »àdG  á«fÉ°ùfE’G
 »àdGh  á«fÉ°ùfE’G  ∫ÉªYCÓd  á«μ∏ªdG
 ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  âaó¡à°SG
 ºYódG  ≈dEG  á°SÉe  áLÉëH  GƒfÉc  øªe
 ÖÑ°ùJ »àdG ájOÉ°üàb’G QÉKB’G ÖÑ°ùH

 ¢Shô«Ød  »`̀ª`̀dÉ`̀©`̀dG  QÉ`̀°`̀û`̀à`̀f’G  É¡«a

 â¡LGh  »`̀à`̀dG  ôFÉ°ùîdGh  É`̀fhQƒ`̀c

.OGôaC’Gh äÉ°ù°SDƒªdGh äÉcô°ûdG

 GQhO  á∏ªë∏d  ¿CG  ≈``̀ dEG  QÉ``°``TCGh

 øjô«ãμdG  IÉ`̀fÉ`̀©`̀e  ™``̀aQ  »``a  Gô`̀«`̀Ñ`̀c

 ™ªàéªdG  äÉ°ù°SDƒe  QhO  äRõ``̀Yh
 …OGƒ``̀æ``̀ dGh äÉ`̀«`̀©`̀ª`̀é`̀dGh »`̀fó`̀ª`̀ dG
 á«Yƒ£àdG  ¥ô``̀Ø``̀dGh  äGOÉ```̀ë```̀J’Gh
 á«æWƒdG  Oƒ¡é∏d  º`̀¡`̀dò`̀Hh  á`̀«`̀∏`̀gC’G
 ™æeh …ó°üà∏d  øjôëÑdG  ≥jôa  ºYód
 äõ«ªJh  ,É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«a  QÉ°ûàfG

 ï«°ûdG  ƒª°S  Iƒ`̀Yó`̀H  á∏ªëdG  √ò``g
 ájGóÑc  ¬àªgÉ°ùeh  óªM  øH  ô°UÉf
 ´É£≤dG  ™é°T  Éªe  á∏ªëdG  √ò`̀g  »a
 ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdGh  ¢`̀UÉ`̀î`̀dG
 Qhó`̀H º`̀¡`̀fÉ`̀ª`̀jEGh ,á`̀cQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dG ≈`̀∏`̀Y
 á«fÉ°ùfE’G ∫ÉªYCÓd á«μ∏ªdG á°ù°SDƒªdG
 ±ô°üd  á«∏ªY  äGƒ`̀£`̀N  PÉ`̀î`̀JG  »`̀a
 ≥«∏J  »àdG  IQƒ°üdÉH  äÉYôÑàdG  √òg
 ,øjôëÑdG  áμ∏ªªd  á«æWƒdG  Oƒ¡édÉH
 á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀dG äÉ`̀ª`̀gÉ`̀ °`̀ù`̀ª`̀ dG ∫ƒ```̀°```̀Uhh
 É¡«dEG êÉàëJ »àdG áÄØdG ≈dEG á«æ«©dGh
 á°ù°SDƒªdG  ¬μ∏àªJ  Éªd  ô°TÉÑe  πμ°ûH
 Ö`̀fÉ`̀é`̀dG  Gò```̀g  »``̀a  ô`̀«`̀Ñ`̀c  QhO  ø``̀e
 Iójó°ùdG äÉ¡«LƒàdG π°†ØH äGƒæ°ùd
 óªM ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U Iô°†ëd
 OÓÑdG  π`̀gÉ`̀Y  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  ø`̀H

.ióØªdG
 ¿CG  ôeÉ©dG óªMCG  ÖFÉædG  ócCG  Éªc
 óªM  øH  ô°UÉf  ï«°ûdG  ƒª°S  ºjôμJ

 ∫ÉªYCÓd ∂∏ªdG ádÓL πãªe áØ«∏N ∫BG
 QÉ°ûà°ùe ÜÉÑ°ûdG ¿hDƒ°Th á«fÉ°ùfE’G
 AÉæeCG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  »æWƒdG  øeC’G
 á«fÉ°ùfE’G ∫ÉªYCÓd á«μ∏ªdG á°ù°SDƒªdG
 ájOÉ«≤dG  ΩÉ`̀©`̀dG  á«°üî°T{  IõFÉéH
 ôªJDƒe øe zíæªdG ∫Éée »a ájôîØdG
 ™`̀HGô`̀dG  áëfÉªdG  äÉ`̀¡`̀é`̀dG  Iõ`̀FÉ`̀Lh
 »àdG  Oƒ¡édG  ¢ùμ©j  Ω2020  ΩÉ©d
 …OÉ`̀jô`̀dG  √QhOh  √ƒª°S  É¡H  Ωƒ`̀≤`̀j
 ájôμ°ù©dG  ø`̀jOÉ`̀«`̀ª`̀dG  ∞∏àîe  »`̀a
 á«HÉÑ°ûdGh  ájô«îdGh  á«°VÉjôdGh
 √ƒª°S  ¬`̀H  õ«ªJ  É`̀e  É¡æe  ,É`̀gô`̀«`̀Zh
 á∏ªëd  ¬JOÉ«bh  »HÉéjEG  ô«KCÉJ  ø`̀e
 ´ôÑJ ∫hCÉH É¡«a CGóH »àdG zô«N Éæ«a{
 …ó°üà∏d  á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG  Oƒ`̀¡`̀é`̀dG  º`̀Yó`̀d
 É`̀ fhQƒ`̀c ¢`̀Shô`̀«`̀ a QÉ`̀°`̀û`̀à`̀fG ™`̀ æ`̀ eh
 øe ô«Ñc ÜhÉéJ ÉgÓJ ,z19-ó«aƒc{
 øe OGôaC’Gh äÉ°ù°SDƒªdGh äÉcô°ûdG

.ø«ª«≤eh ø«æWGƒe

zô«N Éæ«a{ ìÉ``éf ¢ùμ©j óªM øH ô°UÉæd í``æªdG ∫Éée »a ΩÉ©dG á``«°üî°T IõFÉL í``æe :ÜGƒ``f

.»°VÉ≤dG ≈°ù«Y |.ôeÉ©dG óªMCG |

 øH  ¿Éª∏°S  ¥ô`̀ë`̀ª`̀dG  á¶aÉëe  ß`̀aÉ`̀ë`̀e  ™``̀aQ
 »dÉgCG  πc º°SÉHh ¬ª°SÉH »YÉæªdG …óæg øH ≈°ù«Y
 ≈dEG  ôjó≤àdGh  ¿Éæàe’Gh  ôμ°ûdG  ¢üdÉN  á¶aÉëªdG
 ôjRh áØ«∏N ∫BG ¬∏dGóÑY øH ó°TGQ ï«°ûdG ∫hCG ≥jôØdG
 ô°üM ≈dƒàJ áæéd π«μ°ûàH QGôb QGó°UEÉH á«∏NGódG
 ¢û«àØàdG  äÉ«dBGh  É¡æjõîJ  ™bGƒeh  Iô£îdG  OGƒªdG
 ájRGôàM’G äGAGôLE’ÉH ΩGõàd’G øe ócCÉàdGh ,É¡«∏Y
 √òg ∫ƒ°Uh òæe ∂dPh ,¿CÉ°ûdG Gòg »a É¡H ∫ƒª©ªdG
 øcÉeCG  ≈dEG  É¡∏≤f  ≈àMh  áμ∏ªªdG  òaÉæe  ≈dEG  OGƒªdG
 å«M  ,»fGôª©dG  õ«ëdG  øY  Ió«©H  ,á`̀æ`̀eBG  øjõîJ
 äÉWGôà°T’G á©LGôªH áæé∏dG ∞«∏μJ QGô≤dG øª°†J
 ΩÉ«≤dGh  øjõîàdGh  π≤ædG  á«∏ªY  »a  É¡H  ∫ƒª©ªdG
 »a  á≤Ñ£ªdG  äGAGô`̀LE’G  áaÉμd  πeÉ°T  º««≤J  AGôLEÉH
 ,áeÓ°ùdG ô«jÉ©e ≈°übCG ô«aƒJ πLCG øe ,∫ÉéªdG Gòg

.™«ªédG áeÓ°Sh øeCG ≈∏Y ®ÉØëdG QÉWEG »a ∂dPh

 Gòg  Gƒ∏Ñ≤à°SG  »`̀ dÉ`̀gC’G  ¿CG  ßaÉëªdG  ó``̀cCGh
 á«∏NGódG IQGRh QhóH øjó«°ûe ,ΩÉJ ìÉ«JQÉH QGô≤dG
 ø«æWGƒªdG  áeÓ°Sh  ¿É`̀eCGh  ø`̀eCG  ≈∏Y  ®ÉØëdG  »a
 QhóH  á≤∏£ªdG  º¡à≤K  øjócDƒe  ,ÖfGƒédG  áaÉc  »a
 ø«ÑdÉ£e  ,áXƒë∏ªdG  ºgOƒ¡Lh  IQGRƒ`̀dG  »Ñ°ùàæe
 äÉfGõN π≤f êGQOEÉH á«æ©ªdG áé∏dG  ¬JGP âbƒdG »a
 É¡©bƒe øe »dhódG øjôëÑdG QÉ£ªd á©HÉàdG OƒbƒdG
 πNGO  ≈dEG  OGô©H  á«æμ°ùdG  ≥WÉæªdG  πNGóH  »dÉëdG
.ø«ª«≤ªdGh »dÉgC’G ≈∏Y ô£N øe ¬∏μ°ûJ Éªd QÉ£ªdG

 ∫É`̀ Ñ`̀ bE’G ¿CG ß`̀aÉ`̀ë`̀ª`̀dG ó```cCG  ô```NBG  Ö`̀fÉ`̀L ø`̀e
 π«é°ùàdG ≈∏Y ø«æWGƒªdG πÑb øe ô«¶ædG ™£≤æªdG
 áãdÉãdG  ájôjô°ùdG  ÜQÉéàdG  »a  …QÉ«àN’G  ´ƒ£à∏d
 á«æWƒdG  á°üæªdG  ∫Ó`̀N  øe z19-ó«aƒc{  ìÉ≤∏d
 ¬æμj  …ò``̀dG  Ö`̀ë`̀dGh  A’ƒ``̀dG  ió`̀e  ¢ùμ©j  ´ƒ£à∏d
 AÉæHCG áaÉ≤K ióe ócDƒj Éªc ,øWƒdGh IOÉ«≤∏d »dÉgC’G

 Qƒ£àªdG »ª∏©dG iƒà°ùªdGh ø«°ùæédG øe øjôëÑdG
 ΩGõàd’G ∫ÓN øe AGƒ°S ™«ªédG ¬«∏Y øgôH …òdGh
 øe hCG ¢Shô«Ø∏d …ó°üà∏d »æWƒdG ≥jôØdG äÉª«∏©àH

.¬dÉμ°TCG ∞∏àîªH ´ƒ£àdG ∫ÓN
 áaÉμH  á¶aÉëªdG  »`̀dÉ`̀gCG  ¿CG  ßaÉëªdG  ó``̀cCGh
 GócDƒe  ,´ƒ£àdG  ≈∏Y  º¡eõY  Ghó`̀cCG  ÉgGôbh  É¡fóe
 á≤∏©àªdG  ä’É°üJ’G øe ójó©dG  â≤∏J á¶aÉëªdG  ¿CG

.¿CÉ°ûdG Gò¡H
 ôμ°ûdG  ºjó≤àH  ¬ëjô°üJ  ßaÉëªdG  ºààNGh
 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  IOÉ«≤H  øjôëÑdG  ≥jôØd  ¿Éæàe’Gh
 ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG  óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG
 ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf
 äOÉ°TCG  »àdGh  ádhòÑªdG  Oƒ¡édG  áaÉc  ≈∏Y  AGQRƒdG
 äÉÄ«¡dG  øe  ójó©dGh  á«ªdÉ©dG  áë°üdG  áª¶æe  É¡H

.á«ªdÉ©dG äÉª¶æªdGh

:¥ôëªdG »dÉgCGh ßaÉëe

™«ªédG ìÉ``«JQG ≈∏Y å©ÑJ ø``«æWGƒªdG áeÓ°S ¿É``ª°†d á«∏NGódG ô``jRh äÉ``¡«LƒJ
á`̀jô`̀jô`̀°`̀ù`̀dG ÜQÉ``̀é``̀à``̀dG »``̀ a …QÉ``̀ «``̀ à``̀ N’G ´ƒ``£``à``dG ≈`̀ ∏`̀ Y ø`̀ «`̀ æ`̀ WGƒ`̀ ª`̀ dG ∫É``̀Ñ``̀bEÉ``̀H IOÉ```̀ °```̀ TE’G

.¥ôëªdG ßaÉëe |

 ¬∏dGóÑY  â`̀æ`̀H  á`̀jRƒ`̀a  ∑QÉ`̀°`̀û`̀J
 á°ù«FQ  ÜGƒædG  ¢ù∏ée á°ù«FQ  πæjR
 á«fÉªdôÑdG  áÑ©°û∏d  ájò«ØæàdG  áæé∏dG
 áãdÉãdG áª≤dG ∫ÉªYCG »a ,ø«æK’G GóZ
 »àdG  ,äÉfÉªdôÑdG  äÉ°ù«Fôd  Iô°ûY
 »dhódG  »fÉªdôÑdG  OÉëJ’G  Égó≤©j
 ÉjOÉ°üàbG ICGôªdG ø«μªJ õjõ©J{ ∫ƒM

.zkÉ«dÉe É¡LÉeOEGh
 º`̀gCG  áª∏μdG  ∫Ó`̀N  ∫hÉæàà°Sh
 áμ∏ªe  É¡à≤≤M  »`̀à`̀ dG  äGRÉ```̀é```̀fE’G
 ájƒªæàdG  Iô«°ùªdG  πX  »a  øjôëÑdG
 ÖMÉ°U  Iô`̀°`̀†`̀M  IOÉ`̀«`̀≤`̀H  á`̀∏`̀eÉ`̀°`̀û`̀dG
 ∫BG  ≈°ù«Y  ø`̀H  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG
 ∫Éée »a ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N
 ™°Vhh  ,ÉjOÉ°üàbG  ICGô`̀ª`̀dG  ø«μªJ

 ôÑcCG  ≥«≤ëàd  äGQOÉ`̀Ñ`̀eh  äGQƒ°üJ
 ,áëLÉædG  ÜQÉ`̀é`̀à`̀dG  ø`̀e  IOÉ`̀Ø`̀à`̀°`̀SG
 øe  äÉjÉ¨dG  ≈dEG  ∫ƒ°Uƒ∏d  É¡∏«©ØJh
 ≈∏Y AÉæH IGhÉ°ùªdGh ádGó©dG ≥«≤ëJ
 »a  ø«°ùæédG  ø«H  ¢UôØdG  DƒaÉμJ

.äÉ©ªàéªdG
 áª≤dG  åëÑJ  ¿CG  ™eõªdG  ø`̀eh
 ájQƒ¡ªL  É¡ª¶æJ  »àdG  á«°VGôàa’G
 18 –  17  IóªdG »a zÉæ««a{ É°ùªædG
 ÉgPÉîJG ºJ »àdG äGƒ£îdG ¢ù£°ùZCG
 ≈∏Y  º`̀FÉ`̀≤`̀dG  õ««ªàdG  ≈∏Y  AÉ°†≤∏d
 »a áªgÉ°ùª∏d  ,ø«fGƒ≤dG  »a QóæédG
 áLÉM  ió`̀e  åëHh  ,ICGô`̀ª`̀dG  ø«μªJ
 ≈dEG  áªFÉ≤dG  äÉ©jô°ûàdGh  ø«fGƒ≤dG
 á«Ø«c  åëH  ≈`̀dEG  áaÉ°VEG  ,áédÉ©ªdG

 »a  π`̀°`̀†`̀aCG  πμ°ûH  ∫É`̀Lô`̀dG  ∑Gô`̀ °`̀ TEG
.ICGôª∏d …OÉ°üàb’G ø«μªàdG õjõ©J

 Gƒ°†Y  áª≤dG  »`̀a  ∑QÉ°û«°Sh
 áªWÉa  á`̀«`̀fÉ`̀ª`̀dô`̀Ñ`̀dG  á`̀Ñ`̀©`̀°`̀û`̀dG  ó```ah
 ,ÜGƒædG  ¢ù∏ée  ƒ°†Y  º°SÉb  ¢SÉÑY
 ∫’ó`̀ dG  óªëe  ΩÉ°ùàHG  IQƒ`̀à`̀có`̀dGh

 .iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ƒ°†Y
 ´ƒ°Vƒe  áª≤dG  åëÑà°S  Éªc
 øeR  »a  AÉ°ùæ∏d  á«fÉªdôÑdG  IOÉ«≤dG)
 iDhQ  ≈```̀dEG  ∫ƒ``°``Uƒ``dGh  ,(É``̀ fhQƒ``̀ c
 IOÉ«≤dG  ≈∏Y  OÉªàY’G  á«fÉμeEG  ¿CÉ°ûH
 »NÉæªdG  πª©dG  õjõ©àd  á«FÉ°ùædG
 ∂dòch  ,¬©«°SƒJh  ∫É©ØdGh  …ƒ≤dG
 IQGOEG  »`̀a  ICGô``̀ª``̀dG  IOÉ`̀ «`̀ b  á°ûbÉæe

.á«ë°üdG äÉeRC’G

 áª≤dG  »``̀a  ∑QÉ`̀ °`̀ û`̀ J  ÜGƒ``̀ æ``̀ dG  ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e  á`̀°`̀ù`̀«`̀FQ
äÉ`̀ fÉ`̀ ª`̀ dô`̀ Ñ`̀ dG äÉ`̀ °`̀ ù`̀ «`̀ Fô`̀ d Iô``°``û``Y á``ã``dÉ``ã``dG

..íæªdG ∫Éée »a ájôîØdG ájOÉ«≤dG ΩÉ©dG á«°üî°ûH √ƒª°S ºjôμJ áÑ°SÉæªH

∂∏ªdG ádÓL ájDhQ ≥«≤ëàd »æWƒdG Éæé¡f ≈∏Y ô«°ùf :óªM øH ô°UÉf

 πæjR  ¬∏dGóÑY  âæH  ájRƒa  âã©H
 áÄæ¡J  á«bôH  ÜGƒædG  ¢ù∏ée  á°ù«FQ
 ∫BG  óªM  øH  ô°UÉf  ï«°ûdG  ƒª°S  ≈`̀dEG
 ∫ÉªYCÓd  ∂∏ªdG  á`̀dÓ`̀L  πãªe  áØ«∏N
 QÉ°ûà°ùe ÜÉÑ°ûdG  ¿hDƒ°Th á«fÉ°ùfE’G
 ¢ù∏éªdG  ¢`̀ù`̀«`̀FQ  »`̀æ`̀Wƒ`̀ dG  ø````̀eC’G
 áÑ°SÉæªH  á°VÉjôdGh  ÜÉÑ°û∏d  ≈∏YC’G
 á«°üî°T IõFÉL{ ≈∏Y √ƒª°S ∫ƒ°üM
 ∫Éée  »`̀a  ájôîØdG  á`̀jOÉ`̀«`̀≤`̀dG  ΩÉ`̀©`̀dG
 äÉ¡édG IõFÉLh ôªJDƒe øª°V zíæªdG

.2020 ΩÉ©d ™HGôdG áëfÉªdG
 ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e á``̀°``̀ù``̀«``̀FQ äOÉ`````̀ °`````̀TCGh
 ™∏£°†j  …òdG  ™«aôdG  QhódÉH  ÜGƒædG
 ∫BG  óªM  ø`̀H  ô°UÉf  ï«°ûdG  ƒª°S  ¬`̀H
 Oƒ¡L øe ∂dP  AGREG  π∏μJ  Éeh ,áØ«∏N
 ´É£≤d  á«dÉààe  äGRÉ``̀é``̀fEGh  ,á∏«∏L
 ,»æWƒdG  ø`̀eC’G  áeƒ¶æeh  ,ÜÉÑ°ûdG
 äÉ«é«JGôà°S’Gh §£îdG  ™°Vh ôÑY

 äGQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀dGh  ,á≤«bódGh  á°ShQóªdG
 »a  ≠dÉÑdG  ÉgôKCG  âcôJ  »àdG  ,á∏YÉØdG
 õjõ©Jh  á«æWƒdG  äGõéæªdG  º«¶©J
 πX  »a  ,øjôëÑdG  áμ∏ªªd  QGô≤à°S’G

 ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†ëd ôgGõdG ó¡©dG
 πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG
 »∏©dG  ¬∏dG  øe  á«YGO  ,ióØªdG  OÓÑdG
 Éªd ,¬eÉ¡e »a √ƒª°S ≥aƒj ¿CG ôjó≤dG

 º©æj  ¿CGh  ,õjõ©dG  øWƒ∏d  áeóN  ¬«a
 áë°üdÉH  √ƒª°S  ≈∏Y  ¬fÉëÑ°S  ¬∏dG

.≥«aƒàdG ΩGhOh
 ídÉ°üdG ídÉ°U øH »∏Y CÉ qæg Éªc 
 ï«°ûdG ƒª°S iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ
 πãªe  á`̀Ø`̀«`̀∏`̀N  ∫BG  ó`̀ª`̀M  ø``̀H  ô`̀°`̀UÉ`̀f
 á`̀«`̀fÉ`̀°`̀ù`̀fE’G ∫É`̀ª`̀YCÓ`̀ d ∂`̀∏`̀ª`̀dG á`̀ dÓ`̀L
 ø``eC’G  QÉ°ûà°ùe  ÜÉÑ°ûdG  ¿hDƒ``°``Th
 ´ÉaódG ¢ù∏éªd ΩÉ©dG ø«eC’G »æWƒdG
 ≈``∏``YC’G ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG ¢`̀ù`̀«`̀FQ ≈``̀∏``̀YC’G
 ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  á°VÉjôdGh  ÜÉÑ°û∏d
 ∫ÉªYCÓd  á«μ∏ªdG  á°ù°SDƒªdG  AÉ`̀æ`̀eCG
 íæe á`̀Ñ`̀°`̀SÉ`̀æ`̀ª`̀H  ∂```̀dPh ,á`̀«`̀fÉ`̀ °`̀ù`̀fE’G
 ájôîØdG ΩÉ©dG á«°üî°T IõFÉL √ qƒª°S
 ,2020 ΩÉ©d ínæ pªdG ∫Éée »a ájOÉ«≤dG
 áëfÉªdG  äÉ¡édG  IõFÉLh  ôªJDƒe  øe
 (âÑ°ùdG)  ¢`̀ù`̀eCG  º`̀«`̀bCG  …ò`̀ dG  ,™`̀HGô`̀dG
 áÑîf  ácQÉ°ûªH  øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a

 AGôÑîdGh áëfÉªdG äÉ¡édG øe Iô«Ñc
 ∫hó``̀ dG ∞`̀∏`̀à`̀î`̀e ø``̀e ø`̀«`̀°`̀ü`̀à`̀î`̀ª`̀dGh

.á«Hô©dGh á«é«∏îdG
 ƒª°S ≈dEG É¡ã©H áÄæ¡J á«bôH »ah
 ócCG  ,áØ«∏N ∫BG  óªM øH ô°UÉf ï«°ûdG
 QÉ«àNG  ¿CG  iQƒ°ûdG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ
 G kôjó≤J  »`̀JCÉ`̀j  Iõ`̀FÉ`̀é`̀dG  π«æd  √ qƒª°S
 á∏°UGƒàªdGh  áHhDhódG  √ qƒª°S  Oƒ¡éd
 …ò``̀dG RQÉ``̀Ñ``̀dG Qhó````̀ dGh ,á`̀ã`̀«`̀ã`̀ë`̀dGh
 ä’É`̀é`̀ª`̀dG  »`̀ a  √ qƒ`̀ª`̀°`̀S  ¬`̀ H  ™∏£°†j
 ≥≤ëj É`̀ª`̀H  ,á`̀«`̀fÉ`̀°`̀ù`̀fE’Gh á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG
 ÖMÉ°U  Iô`̀°`̀†`̀M  äÉ`̀©`̀∏`̀£`̀Jh  á````̀jDhQ
 É k«YGO  ,ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY  ádÓédG
 √ qƒª°S ≥aƒj ¿CG ôjó≤dG »∏©dG ≈dƒªdG
 ≥«≤ëJh  ,»dÉ¨dG  øWƒdG  áeóN  »a
 äÉÑ°ùàμªdGh  äGRÉ``é``fE’G  ø`̀e  ójõe
 áμ∏ªe  áfÉμe  õjõ©J  »a  º¡°ùoJ  »àdG
.ä’ÉéªdGh πaÉëªdG πc »a øjôëÑdG

 iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ¢ù«FQh ÜGƒædG ¢ù∏ée á°ù«FQ øe áÄæ¡àdG ≈≤∏àj óªM øH ô°UÉf

.ídÉ°üdG »∏Y | .πæjR ájRƒa |

 äÉ`̀jó`̀∏`̀Ñ`̀dG ¿hDƒ```̀°```̀Th ∫É``̀¨``̀°``̀TC’G ô````jRh ∫É```̀b
 ¬∏dGóÑY øH ΩÉ°üY ¢Sóæ¡ªdG »fGôª©dG §«£îàdGh
 á≤jóëdG ôjƒ£J øe á«fÉãdG á∏MôªdG ∫ÉªYCG ¿EG ∞∏N
 Ö∏ZCG{  ¿CG  GócDƒe  ,áª¶àæe  IQƒ°üH  ô«°ùJ  á«FÉªdG
 6 áMÉ°ùe ≈∏Y ΩÉ≤J »àdG á≤jóë∏d ôjƒ£àdG ∫ÉªYCG

.zá«dÉY Ö°ùæH É¡æe AÉ¡àf’G ºJ äGQÉàμg
 ôjƒ£àdG  ∫ÉªYCG  ≈∏Y ø«ªFÉ≤dG  ∞∏N ¬Lh Éªc
 øe  AÉ¡àf’G  π`̀LCG  øe  Oƒ¡édG  ∞«ãμJ  IQhô°†H
 Gó«¡ªJ  á`̀eOÉ`̀≤`̀dG  ô`̀¡`̀°`̀TC’G  ∫Ó`̀N  á≤jóëdG  ôjƒ£J

 .É¡MÉààa’
 ∞`̀ bGƒ`̀e ø``̀e AÉ``̀¡``̀à``̀f’G º``̀J ¬`````̀fCG{ í```̀°```̀VhCGh
 »fÉÑªdG  ∫É`̀ª`̀YCG  ø`̀e  AÉ¡àf’G  º`̀J  Éªc  ,äGQÉ«°ùdG

.zá≤jóëdG »a á«eóîdG
 …òdG  ´hô°ûªdG  ∫ÉªYCG  ¿CG  ≈dEG  ôjRƒdG  QÉ°TCGh
 OÓÑdG πgÉY áæjôb ¿ód øe ¢UÉN ΩÉªàgÉH ≈¶ëj
 áÑMÉ°U  ,ICGôª∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  á°ù«FQ  ,ióØªdG
 ∫BG  º«gGôHEG  âæH  áμ«Ñ°S  Iô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG

 .¬d Ωƒ°Sôe ƒg Ée ≥ah ô«°ùj ,áØ«∏N

 ôjRƒdG  É¡H  ΩÉb  ájó≤ØJ  ádƒL  ∫ÓN  ∂dP  AÉL
 ôjƒ£J  á«∏ªY  ô«°S  ≈∏Y  ´ÓWÓd  ´hô°ûª∏d  ∞∏N
 äÉjó∏ÑdG  ¿hDƒ°ûd  IQGRƒdG  π«ch  ¬≤aGôj  ,á≤£æªdG
 áØ«∏N  ∫BG  ó`̀ª`̀MCG  ø`̀H  óªëe  ï`̀«`̀°`̀û`̀dG  ¢`̀Só`̀æ`̀¡`̀ª`̀dG
 ácôà°ûªdG  ájó∏ÑdG  äÉeóî∏d  óYÉ°ùªdG  π«cƒdGh
 óYÉ°ùªdG  π`̀«`̀cƒ`̀dGh  ¿Gó«ªM  á«bƒ°T  á°Sóæ¡ªdG
 º`̀«`̀gGô`̀HEG  ¢Sóæ¡ªdG  »ë°üdG  ±ô`̀°`̀ü`̀dG  äÉ`̀eó`̀î`̀d
 ídÉ°U  áª°UÉ©dG  áfÉeCG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQh  êGƒëdG
 QóH  ¢Sóæ¡ªdG  ¥ô£dG  áfÉ«°U  IQGOEG  ôjóeh  IOGôW
 ∞°Sƒj  ¢Sóæ¡ªdG  ™jQÉ°ûªdG  IQGOEG  ôjóeh …ƒ∏©dG
 ¥ô£dG  §«£îJh  á°Sóæg  IQGOEG  ôjóeh  »éMƒH
 º°ùb  ¢ù«FQ  OGƒ`̀L  óªëe  ¢Sóæ¡ªdGh  IOÉªM  É¡e

.äGAÉ°ûfE’G
 çhQƒe ≈∏Y ®ÉØëdG IQhô°V ≈∏Y ∞∏N Oó°Th
 á≤jóëdG π«gCÉJ IOÉYEGh »îjQÉàdG á«FÉªdG á≤jóëdG
 πμ°ûdGh  äGô«ëÑdG  ≈∏Y  á¶aÉëªdG  ºàJ  ¿CG  ≈∏Y
 äÉë£°ùªdGh »°TÉªªdG »a á∏ãªàe ,á≤jóë∏d ΩÉ©dG

.Iôª©ªdG QÉé°TC’Gh IOƒLƒªdG á«FÉªdG

 Oƒ``¡``é``dG ∞`̀ «`̀ ã`̀ μ`̀ J ≈``````dEG ¬```Lƒ```j ∞``̀ ∏``̀N
á`̀«`̀FÉ`̀ª`̀dG á`̀≤`̀ jó`̀ë`̀ dG ô`̀jƒ`̀£`̀J ø``̀e AÉ`̀¡`̀ à`̀ fÓ`̀d

 ójDƒªdG  ≥«aƒJ  ø`̀H  ø`̀ª`̀jCG  CÉæg
 á°VÉjôdGh  ÜÉÑ°ûdG  ¿hDƒ`̀°`̀T  ô`̀jRh
 ∫BG  ó`̀ª`̀M  ø`̀H  ô`̀°`̀UÉ`̀f  ï«°ûdG  ƒª°S
 ∫ÉªYCÓd  ∂∏ªdG  ádÓL  πãªe  áØ«∏N
 ,ÜÉ`̀Ñ`̀°`̀û`̀dG ¿hDƒ```̀°```̀Th á`̀ «`̀ fÉ`̀ °`̀ù`̀ fE’G
 Iõ`̀FÉ`̀é`̀H √ƒ`̀ª`̀ °`̀S Rƒ```̀a á`̀Ñ`̀°`̀SÉ`̀æ`̀ª`̀H
 ájôîØdG  ájOÉ«≤dG  ΩÉ©dG  á«°üî°T)
 »ªeC’G õcôªdG øe (íæªdG ∫Éée »a
 áμÑ°ûdG  ƒ°†Y  ø«ëfÉªdG  äÉeóîd
 ,á«YÉªàL’G  á«dhDƒ°ùª∏d  á«ª«∏bE’G

 »`̀à`̀dG IRQÉ```̀Ñ```̀dG Oƒ``¡``é``dG π``̀X »``̀a
 ø«æWGƒªdG  áeóîd  √ƒª°S  É¡dòH
 áμ∏ªe  ¢`````VQCG  ≈`̀∏`̀Y  ø`̀«`̀ª`̀«`̀≤`̀ª`̀dGh

.øjôëÑdG
 ƒ`̀ª`̀°`̀S  ò``«``Ø``æ``J  ¿EG{  :∫É```````̀bh
 áØ«∏N  ∫BG  óªM  ø`̀H  ô°UÉf  ï«°ûdG
 ádÓédG  ÖMÉ°U Iô°†M äÉ¡«Lƒàd
 áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  ø`̀H  óªM  ∂∏ªdG
 á`̀«`̀eGô`̀dGh ió`̀Ø`̀ª`̀dG OÓ``̀Ñ``̀dG π`̀gÉ`̀Y
 Oƒ`̀°`̀û`̀æ`̀ª`̀dG Qƒ`̀£`̀ à`̀ dG ≥`̀«`̀≤`̀ë`̀J ≈```̀ dEG

 ÉªH  ä’ÉéªdG  ∞∏àîe  »a  áμ∏ªª∏d
 ój  ó`̀eh  á«fÉ°ùf’G  ÖfGƒédG  É¡«a
 Üƒ©°ûdG  πμd  IóYÉ°ùªdGh  ¿ƒ`̀©`̀dG
 º`̀¡`̀°`̀SCG …ò````̀dG ô````̀e’G ,á`̀LÉ`̀à`̀ë`̀ª`̀ dG
 òg  ≥«≤ëJ  »`̀a  á`̀ë`̀°`̀VGh  IQƒ`̀°`̀ü`̀H
 ócDƒj  …òdG  ô«ÑμdG  »ªdÉ©dG  RÉéfE’G
 ï«°ûdG ƒª°S ¬H ™∏£°†j …òdG QhódG
 ò«ØæàdG »a áØ«∏N ∫BG óªM øH ô°UÉf
 á«eÉ°ùdG á«μ∏ªdG äÉ¡«Lƒà∏d πãeC’G

.zä’ÉéªdG ∞∏àîe »a

 ï«°ûdG  ƒª°S  Ωób  ó≤d{  :™HÉJh
 ójó©dG  áØ«∏N  ∫BG  óªM  ø`̀H  ô°UÉf
 á«LQÉîdGh á«∏ëªdG  äGQOÉÑªdG  øe
 »a ô`̀«`̀Ñ`̀μ`̀dG ô````̀KC’G É`̀¡`̀d ¿É```c »`̀ à`̀ dG
 øe  â∏©Lh  á«fÉ°ùf’G  Ö`̀fGƒ`̀é`̀dG
 …òdG ôe’G ,IRQÉH á«°üî°T √ƒª°S
 IõFÉédG √òg √ƒª°S íæe »a º¡°SCG
 √QhOh √ƒª°S áfÉμe ócDƒàd á«ªdÉ©dG
 ÉªH  ä’ÉéªdG  ∞∏àîe  »a  »ªdÉ©dG

.zá«fÉ°ùfE’G ÖfGƒédG É¡«a

íæªdG ∫Éée »a ájOÉ«≤dG ΩÉ©dG á«°üî°T IõFÉéH óªM øH ô°UÉf Åæ¡j ÜÉÑ°ûdG ôjRh

.ÜÉÑ°ûdG ôjRh |

 øH ¿É`̀ª`̀∏`̀°`̀S ï`̀«`̀°`̀û`̀dG CÉ``æ``g
 ø`̀ «`̀ eC’G  á`̀Ø`̀«`̀∏`̀N  ∫BG  º``̀«``̀gGô``̀HEG
 ÜÉÑ°û∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éª∏d  ΩÉ©dG
 ô°UÉf  ï«°ûdG  ƒª°S  á°VÉjôdGh
 ádÓL πãªe áØ«∏N ∫BG  óªM øH
 á`̀«`̀fÉ`̀°`̀ù`̀fE’G ∫É``̀ª``̀YCÓ``̀d ∂`̀∏`̀ ª`̀ dG
 Rƒa áÑ°SÉæªH ,ÜÉÑ°ûdG ¿hDƒ°Th
 ΩÉ©dG á«°üî°T) IõFÉéH √ƒª°S
 ∫Éée »`̀a  á`̀jô`̀î`̀Ø`̀dG  á`̀jOÉ`̀«`̀≤`̀dG
 »`̀ª`̀eC’G õ`̀cô`̀ª`̀ dG ø``̀e (í`̀æ`̀ª`̀ dG
 ƒ°†Y  ø`̀«`̀ë`̀fÉ`̀ª`̀ dG  äÉ``̀eó``̀î``̀d
 á«dhDƒ°ùª∏d  á«ª«∏bE’G  áμÑ°ûdG

.á«YÉªàL’G
 ¿É`̀ª`̀∏`̀ °`̀S ï``̀«``̀°``̀û``̀dG ó```````̀cCGh

 ôÑ©j  QÉ«àN’G  Gò`̀g  ¿CG  áØ«∏N  ∫BG  º`̀«`̀gGô`̀HEG  ø`̀H
 ï«°ûdG  ƒª°S  É¡dòÑj  »àdG  Iô«ÑμdG  Oƒ¡édG  øY
 á«ªæàdG ±GógCG ≥«≤ëJ π«Ñ°S »a óªM øH ô°UÉf

 øjôëÑdG  áμ∏ªe »a  á∏eÉ°ûdG
 ≈∏Y ìÉ``̀ à``̀ Ø``̀ f’G  É`̀¡`̀«`̀a  É``ª``H
 ój  óeh á«dhódG  äÉ©ªàéªdG
 áLÉàëªdG  Üƒ©°û∏d  ¿ƒ©dG

.ºdÉ©dG AÉëfCG ∞∏àîe »a
 ô«ÑμdG  ô``̀KC’É``̀H  OÉ``̀°``̀TCGh
 IófÉ°ùªdGh  ºYódG  äGƒ£îd
 á`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dG É`̀¡`̀eó`̀≤`̀J »``à``dG
 á«fÉ°ùfE’G  ∫ÉªYCÓd  á«μ∏ªdG
 Iô°†M  äÉ¡«LƒJ  π`̀X  »`̀a
 óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U
 πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH
 á`̀©`̀HÉ`̀à`̀eh ió``Ø``ª``dG OÓ``̀Ñ``̀dG
 óªM øH ô°UÉf  ï«°ûdG  ƒª°S
 »a  º¡°SCG  ô«ÑμdG  ºYódG  ∂dP  ¿CG  Éæ«Ñe  ,áØ«∏N  ∫BG
 …ô«îdG πª©dG áMÉ°S ≈∏Y øjôëÑdG áfÉμe õjõ©J

.ºdÉ©dG »a »fÉ°ùfE’Gh

óªM ø``H ô°UÉf Å``æ¡j º``«gGôHEG ø``H ¿É``ª∏°S

.º«gGôHEG øH ¿Éª∏°S ï«°ûdG |
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 ..äGQÉ«°ùdG ≈∏Y ø«eCÉàdG
  äÓμ°ûeh ¢ü°üb

ó«ªëŸG ó«ª malmahmeed7@gmail.com

 äÉcô°T  z¢†©H{  ¿EÉa  ∂JQÉ«°S  ≈∏Y  Éæ«eCÉJ  πª©J  ¿CG  Qô≤J  Éªæ«M
 ø∏©Jh  ..iô``NC’G  ó«dG  »a  ôª≤dGh  ój  »a  ¢ùª°ûdG  ∂d  ™°†J  ø«eCÉàdG
 π£©àJ  ¿CG  ≈æªàJ  ∂fCG  áLQód  ..ábQÉîdG  äÓ«¡°ùàdGh  ÉjGõªdG  øY  ∂d
 ..ÉjGõªdG  ∂àH  ™àªà°ùJ  »c  ,¬∏dG  íª°S  ’  çOÉëH  ÜÉ°üJ  hCG  ,∂JQÉ«°S

!!..ôNBG ôeCG ™bGƒdG øμdh
 ..äÉ≤aGƒªdG  ô«NCÉJ  ..äGQGô`̀≤`̀dG  ∞jƒ°ùJ  ..äGAGô```LE’G  π«£©J
 IÉfÉ©e  äÓμ°ûeh  ¢ü°üb  øe  á£«°ùH  êPÉªf  ..äÉ©LGôªdG  QGôμJ
 ,IQÉ«°ù∏d …Qhôe çOÉM ´ƒbh óæY ø«eCÉàdG äÉcô°T z¢†©H{ ™e ¢SÉædG
 ´ƒÑ°SCG  Ióªd  ∂d  Égô«aƒJ  ºàj  »àdG  á∏jóÑdG  IQÉ«°ùdG  øY  Ó°†a  Gòg
 ó≤Y  ™«bƒJ  óæ©a  ,á∏jóÑdG  IQÉ«°ùdG  á«Yƒf  »a  ∂¶Mh  âfCGh  ,ôãcCG  hCG
 ,z¢ùjhQ õdhQ{ ´ƒf øe ¿ƒμà°S á∏jóÑdG IQÉ«°ùdG ¿CG ∂d π«îj ø«eCÉàdG
 É¡«∏Y π°üëJ »àdGh ,ô«¨°üdGh …OÉ°üàb’G ´ƒædG øe É¡fCG ∞°ûàμJ ºK

.äGQÉ«°ùdG ácô°T øe ø«eCÉJ ≠∏Ñe ≈àMh ôjhÉ°ûeh IÉfÉ©e ó©H
 Gô°TÉÑe  ÉWÉÑJQG  §ÑJôeh  ,º¡e  ∞∏e  äGQÉ«°ùdG  ≈∏Y  ø«eCÉàdG
 ,ájÉYôdGh  ΩÉªàg’G  øe  ójõe  ≈dEG  ájQhô°V  áLÉëHh  ,¢SÉædG  IÉ«ëH
 ,äÓμ°ûeh äGó«≤©J øe ¢SÉædG ¬«fÉ©j Éªd ∂∏¡à°ùªdG ájÉªM ∞«ãμJh
 øe óH ’h ,ΩÉ©dG »ë°üdG ø«eCÉàdG øe ójóL ´ƒf ≈∏Y ¿ƒ∏Ñ≤e øëfh
 ≈∏Y  ø«eCÉàdG  äÉcô°T  ¢†©H{  iód  á«Ñ∏°ùdG  äÉ°SQÉªªdG  ∫É≤àfG  ™æe

.z»ë°üdG ø«eCÉàdG ≈dEG äGQÉ«°ùdG
 Ωƒ«dGh  ,1950  ΩÉY  òæe  CGóH  øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a  ø«eCÉàdG  ïjQÉJ
 ,á«ÑæLCG  hCG  á«æWh  ø«eCÉJ  áÄ«g  hCG  ácô°T  150  ≈∏Y  ójõj  Ée  Éæjód
 ,ø«eCÉàdG ´É£b ≈∏Y áHÉbôdG áª¡e …õcôªdG øjôëÑdG ±ô°üe ≈dƒàjh
 ÖfÉéH ,ø«eCÉàdG ∫Éée »a Iõ«ªàe á«fƒfÉbh á«©jô°ûJ áeƒ¶æe Éæjódh

.ø«eCÉàdG ¿CÉ°T »a á«dhódG ô«jÉ©ªdG ≥«Ñ£J ≈∏Y ¢UôëdG
 ádÉëà°SGh  ,ø`̀«`̀eCÉ`̀à`̀dG  äÉ`̀cô`̀°`̀T  á«ëHQ  ádCÉ°ùe  »`̀a  ¢Vƒîf  ø`̀d
 Éææμdh  ..ô°ùîJ  Éæà≤£æe  »a  zá«cP{  ø«eCÉJ  ácô°T  øe  Éªa  ,É¡JQÉ°ùN
 »a  á°UÉN  ø«eCÉàdG  äÉcô°T  z¢†©H{  ≈∏Y  áHÉbôdG  OGOõ`̀J  ¿CG  ≈æªàf
 ôeC’G  ¿C’  ,ájQÉÑLEG  áeóN  É¡fƒc  ,äGQÉ«°ùdG  ≈∏Y  ø«eCÉàdG  ´ƒ°Vƒe
 ,IQôμàe  äÓμ°ûªdGh  ,Iôªà°ùe  äÉ°SQÉªªdGh  ,¥É£j  ’  íÑ°UCG  Ó©a
 ΩÉ«≤dG  »a  øæØàJ  ø«eCÉàdG  äÉcô°T  z¢†©H{h  ,á∏°UGƒàe  IÉfÉ©ªdGh
 ºJ ÉªHh ,¥ƒ≤ëdÉH áÑdÉ£ªdG á¶ëd ¢SÉædG IÉfÉ©e øe ójõJ äÉ°SQÉªªH

.äÓ«¡°ùJh ÉjGõe øe ó≤©dG »a ¬«∏Y ¥ÉØJ’G
 ºJ  OÓ`̀Ñ`̀dG  »`̀a  ájƒªæàdGh  ájƒ«ëdG  ä’ÉéªdG  ø`̀e  ójó©dG  ÉªHQ
 øe ô«ãμdG ∑Éægh ..É¡«a äÉ°TÉ≤fh äÉYÉªàLGh äGôªJDƒe ó≤Yh É¡ãëH
 ±ó¡H ,É¡«∏Y Aƒ°†dG §«∏°ùJh É¡FGOCG ø«°ùëJh Égôjƒ£J ºJ äÉYÉ£≤dG
 ´É£b  ¿CG  ’EG  ,AÓª©dGh  øFÉHõdGh  ø«μ∏¡à°ùª∏d  äÉeóîdG  π°†aCG  ºjó≤J
 πμ°ûH ¬d ¥ô£àdG ºàj ºd ,¬æe ¢SÉædG äÓμ°ûeh äGQÉ«°ùdG ≈∏Y ø«eCÉàdG
 äÉ°SQÉªe ¿C’ á∏LÉY áØbh ≈dEG áLÉëH ôeC’G Gògh ,≥ªYCGh ôãcCGh ôÑcCG
 ¬LƒàdG ’h ,ájOÉ°üàb’G ájDhôdG ™e ≥aGƒàJ ’ ø«eCÉàdG äÉcô°T z¢†©H{

 .OÓÑ∏d ΩÉ©dG »æ«eCÉàdG
 ≈∏Y  zπeÉ°ûdG{  ø«eCÉàdG  ÜÉë°UCG  øe  âæc  GPEG  ..Iô«NCG  áeƒ∏©e
 IÉfÉ©ªdGh äÓμ°ûªdG ¢ü°üb ¿EÉa ,zådÉãdG ±ô£dG{ ø«eCÉJ hCG ,IQÉ«°ùdG
 ºJ ¿CG Öéj á«æ«eCÉJ äÉ°SQÉªeh äGAGôLEG ÖÑ°ùH ,ádÉëe ’ ∂Ñ«°üà°S

.É¡d óM ™°Vh

zÉfhQƒc{ äÉLÉ«àM’ áHÉéà°SG É¡∏ªY á«é«JGôà°SG Qƒ£J zôªMC’G ∫Ó¡dG{
 á«©ªéd  ΩÉ`̀©`̀ dG  ø``̀«``̀eC’G  ∞°ûc
 »``̀æ``̀jô``̀ë``̀Ñ``̀dG ô``````̀ª``````̀MC’G ∫Ó`````̀¡`````̀dG
 á«©ªé∏d  ΩÉ`̀©`̀dG  ô`̀jó`̀ª`̀dGh  á`̀dÉ`̀cƒ`̀dÉ`̀H
 ΩÉ«b ø`̀Y …OÉ``ë``dG ∑QÉ`̀Ñ`̀e PÉ`̀à`̀ °`̀SC’G
 ôjƒ£Jh  á©LGôªH  É«dÉM  á«©ªédG
 É¡æμªj  É`̀ª`̀H  É`̀¡`̀∏`̀ª`̀Y  á`̀«`̀é`̀«`̀JGô`̀à`̀°`̀SG
 á∏YÉØdG  á`̀HÉ`̀é`̀à`̀°`̀S’G  á`̀∏`̀°`̀UGƒ`̀e  ø`̀e
 »KÉZE’G  πª©dG  äÉLÉ«àM’  á∏eÉμdGh
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  π``NGO  »`̀fÉ`̀°`̀ù`̀fE’Gh
 áëFÉL  »°ûØJ  π``X  »``a  É`̀¡`̀LQÉ`̀Nh

.z19-ó«aƒc{ ¢Shô«a
 ô≤e »a πªY ´ÉªàLG ∫ÓN ∫Ébh
 AÉ°SDhQ  øe  Oó`̀Y  Qƒ°†ëH  á«©ªédG
 IQGOE’Gh  ø`̀«`̀Yƒ`̀£`̀à`̀ª`̀dGh  ¿É`̀é`̀ ∏`̀ dG
 ôªMC’G  ∫Ó¡dG  á«©ªL  ¿EG  ájò«ØæàdG
 OGó`̀©`̀à`̀ °`̀S’G º````̀JCG ≈`̀∏`̀Y »`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 »ë°üdG  ´É£≤dG  IófÉ°ùe  á∏°UGƒªd
 á«©ªédG ¢UôM GócDƒe ,øjôëÑdG »a
 á«æWƒdG  É¡JÉeGõàdÉH  ¢Vƒ¡ædG  ≈∏Y

.¬Lh πªcCG ≈∏Y ∫ÉéªdG Gòg »a
 á«é«JGôà°S’G  ¿G  ≈`̀ dEG  QÉ`̀°`̀TCGh
 Gõ«côJ  øª°†àJ  á«©ªé∏d  IójóédG
 äGAGó``̀æ``̀d á`̀HÉ`̀é`̀à`̀ °`̀S’G ≈`̀∏`̀Y ô``̀Ñ``̀cCG
 QOGƒ`̀μ`̀dG  õ«¡éJh  á∏LÉ©dG  á`̀KÉ`̀ZE’G
 áÑgCG  ≈∏Y  Gƒfƒμ«d  ø«Yƒ£àªdGh
 ™e πeÉ©àdG πLCG øe ÉªFGO OGó©à°S’G
 çQGƒ`̀μ`̀dG  πãe äÉ```̀eRC’Gh ÇQGƒ`̀£`̀dG
 ø«ÄLÓdG çƒZh á«ë°üdGh á«©«Ñ£dG
 á`̀«`̀©`̀ª`̀é`̀dG  ¿CG  É`̀Ø`̀«`̀°`̀†`̀e  ,É``̀gô``̀«``̀Zh
 ≈∏Y É¡∏ª©H ¬JGP âbƒdG »a Iôªà°ùe
 ô°SCÓd  ájOÉ«àY’G  äGóYÉ°ùªdG  ºjó≤J

.áØØ©àªdG
 »æÑJ ≈∏Y á«©ªédG ¢UôM ócCGh

 »`̀é`̀«`̀JGô`̀à`̀°`̀S’G §`̀«`̀£`̀î`̀à`̀dG Ωƒ`̀¡`̀Ø`̀e
 »a  É`̀eó`̀b  »°†ªdG  ø`̀e  É¡æμªj  …ò``̀dG
 ¿ƒ`̀©`̀dG º`̀jó`̀≤`̀J ≈`̀∏`̀Y É`̀¡`̀∏`̀ª`̀Y π`̀«`̀©`̀Ø`̀J
 ø«LÉàëª∏d  »`̀fÉ`̀°`̀ù`̀fE’Gh  »``̀KÉ``̀ZE’G
 QÉWEG  »a  ,É¡LQÉNh  øjôëÑdG  πNGO
 ,ΩGóà°ùªdG  »°ù°SDƒªdG  πª©dG  ø`̀e
 á`̀ q«`̀∏`̀Ñ`̀≤`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG á````jDhô````dG ô``̀jƒ``̀£``̀Jh
 »àdG  áØ∏àîªdG  pá£°ûfC’Gh  á«©ªé∏d
 É¡£HôJ  »`̀à`̀dG  á`̀bÓ`̀©`̀dGh  É`̀¡`̀H  Ωƒ`̀≤`̀J
 á£N ∑ÓàeGh ,É¡H  á£«ëªdG  áÄ«ÑdÉH
 OóëJ  á«©ªédG  ió`̀ d  á«é«JGôà°SG
 äGAGó`̀æ`̀d  áHÉéà°S’G  á`̀«`̀ dBGh  á«Ø«c
 »a kIò````̀NBG ,º`̀dÉ`̀©`̀ dG ∫ƒ``̀M á`̀ «`̀ KÉ`̀ZE’G
 ,á`̀FQÉ`̀£`̀dG  Qƒ````̀eC’G  ™«ªL  QÉ`̀Ñ`̀à`̀Y’G

.áq«∏NGódGh áq«LQÉîdG äGôq«¨àªdGh
 í`̀°`̀VhCG  á∏°U  …P  ó«©°U  ≈`̀∏`̀Y
 á«©ªL  ¿CG  á`̀dÉ`̀cƒ`̀dÉ`̀H  ΩÉ`̀©`̀dG  ø`̀«`̀eC’G
 ô«Ñc  πμ°ûH  óªà©J  ô`̀ª`̀MC’G  ∫Ó`̀¡`̀dG
 É¡éeGôH  ò«ØæJ  »a  ø«Yƒ£àªdG  ≈∏Y
 πª©f{  ∫É`̀bh  ,É`̀¡`̀JGQOÉ`̀Ñ`̀eh  É¡à£Nh
 Üòéd  á«JGƒªdG  áÄ«ÑdG  ô«aƒJ  ≈∏Y
 ÜÉÑ°ûdGh  áÄ°TÉædG  øe  ø«Yƒ£àªdG
 ,»`̀fÉ`̀Ø`̀à`̀ª`̀dGh AÉ`̀£`̀©`̀ª`̀dG »`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 ¿hÉ©àdÉH  á«ÑjQóJ  è`̀eGô`̀H  ô«aƒJh
 á`̀«`̀dhó`̀dG  á`̀cô`̀ë`̀dG  »`̀a  ÉæFÉcô°T  ™`̀e
 øe  ôªMC’G  Ö«∏°üdGh  ôªMC’G  ∫Ó¡∏d
 äÉ«fÉμeEG  π«©ØJh  äGQó`̀b  AÉæH  πLCG
 º¡eÉeCG  ∫ÉéªdG  áMÉJEGh  ,ø«Yƒ£àªdG
 øY »`̀≤`̀«`̀Ñ`̀£`̀à`̀dG »`̀∏`̀ª`̀©`̀dG ô`̀«`̀Ñ`̀©`̀à`̀∏`̀d
 á«fÉ°ùfE’Gh º¡æWh √ÉéJ º¡à«dhDƒ°ùe
 øY  ¥É«°ùdG  Gòg  »a  ÉHô©e  ,zAÉ©ªL
 á«©ªédG  »a  ¿Éé∏dG  AÉ°SDhôd  √ôμ°T

.ø«Yƒ£àªdG ™«ªédh

É«eƒj √É«e ¿ƒdÉL ¿ƒ«∏e 50h AÉHô¡c äGhÉé«e 1500 è``àæJ zá«fÉãdG QhódG{
 AÉ`̀Hô`̀¡`̀μ`̀dG ¿hDƒ``̀°``̀T ô```̀jRh ΩÉ``̀b
 ô°UÉf  ø`̀H  π`̀ FGh  ¢Sóæ¡ªdG  AÉ`̀ª`̀dGh
 º«gGôHEG øH ±Gƒf ï«°ûdGh ∑QÉÑªdG
 áÄ«¡d  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  áØ«∏N  ∫BG
 ájó≤ØJ  IQÉ`̀ jõ`̀ H  AÉ`̀ª`̀ dGh  AÉ`̀Hô`̀¡`̀μ`̀dG
 QhódG  ácô°T  ´hô°ûe á£ëe ™bƒªd
 AÉ`̀ª`̀dGh AÉ`̀Hô`̀¡`̀μ`̀dG êÉ``à``fE’ á`̀«`̀fÉ`̀ã`̀dG
 AÉªdGh AÉHô¡μdG  áμÑ°T ™bGƒe ó≤Øàd
 AÉHô¡μdG  êÉ`̀à`̀fEG  á£ëeh  á°ù«FôdG

.á°UÉîdG AÉªdGh
 øª°V  IQÉ``̀ jõ``̀ dG  √ò``̀g  »``̀JCÉ``̀Jh
 äÉ£ëe  ™bGƒªd  ájó≤ØàdG  äGQÉjõdG
 GOGó©à°SG  á°UÉîdG  AÉHô¡μdG  êÉàfEG
 »eÉæàªdG Ö∏£dG á¡LGƒªd áÄ«¡dG øe
 ,√É«ªdGh  á«FÉHô¡μdG  ábÉ£dG  ≈∏Y
 øe ó``̀cCÉ``̀ à``̀ dGh ´Ó`````̀W’G º``̀ J å`̀ «`̀M
 êÉàfE’G  äÉ£ëeh  áμÑ°ûdG  ájõgÉL
 √É«ªdGh  ábÉ£dG  ≈∏Y Ö∏£dG  á«£¨àd

.á∏Ñ≤ªdG äGôàØdG ∫ÓN
 ¿ƒªFÉ≤dG  ó`̀cCG  IQÉ`̀jõ`̀dG  ∫Ó`̀Nh
 êÉàfE’  á«fÉãdG  Qhó``̀dG  á£ëe  ≈∏Y
 á∏Môe  ájõgÉL  AÉ`̀ª`̀dGh  AÉHô¡μdG
 äÉÑ∏£àªH  AÉØjEÓd  ÉÑjôb  π«¨°ûàdG
 á`̀«`̀FÉ`̀Hô`̀¡`̀μ`̀dG á`̀bÉ`̀£`̀dG ø``̀e á`̀μ`̀Ñ`̀°`̀û`̀dG

.√É«ªdGh
 á£ëe ´hô°ûe ¿EG ôjRƒdG ∫Ébh
 AÉ`̀Hô`̀¡`̀μ`̀dG êÉ``̀à``̀fE’ á`̀«`̀fÉ`̀ã`̀dG Qhó````dG
 ≥`̀jô`̀W ø``̀Y √ò`̀«`̀Ø`̀æ`̀J º`̀à`̀j AÉ```ª```dGh
 ΩÉ¶æH  ¢UÉîdG  ´É£≤dG  ™e  óbÉ©àdG
 AÉ`̀°`̀û`̀fEG  ¢`̀SÉ`̀°`̀SCG  ≈`̀∏`̀Y  (IWPP)

 ΩÉ¶æH  á£ëªdG  π«¨°ûJh  ∑ÓàeGh
 1500  á«LÉàfEG  IQó`̀≤`̀H  (BOO)
 ¿ƒ«∏e 50h AÉHô¡μdG øe äGhÉé«e

.Üô°ûdG √É«e øe nÉ«eƒj ¿ƒdÉL
 áÄ«¡d  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  ó`̀cCGh
 ájõgÉL  IQhô°V  AÉªdGh  AÉHô¡μdG

 áμÑ°T  áeóîd  ácô°ûdG  ájOÉªàYGh
 ’h  áμ∏ªª∏d  á«°ù«FôdG  AÉ`̀Hô`̀¡`̀μ`̀dG
 ≥`̀ah ∞`̀«`̀°`̀ü`̀dG äGô``̀à``̀a »``̀a É`̀ª`̀«`̀°`̀S
 √É`̀«`̀ª`̀dGh á`̀bÉ`̀£`̀dG AGô`̀°`̀T äÉ`̀«`̀bÉ`̀Ø`̀JG
 É`̀ª`̀c ,ø``̀«``̀aô``̀£``̀ dG ø``̀«``̀H á``̀eô``̀Ñ``̀ª``̀dG
 ,á£ëªdG  AGOCG  äGQÉ`̀Ñ`̀à`̀NG  ¢`̀û`̀bÉ`̀f
 ™«ªL  PÉ`̀î`̀JG  á`̀«`̀ª`̀gCG  ≈∏Y  G kOó`̀°`̀û`̀e
 áeóîdG  ºjó≤àd  áeRÓdG  äGAGô`̀LE’G
 ™«ªéd AÉHô¡μdG êÉàfEG »a áHƒ∏£ªdG
 ∫Ébh  .á«dÉY  IAÉØμHh  ø«côà°ûªdG
 AÉHô¡μdG  áÄ«¡d  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG
 äÉcô°ûdG √òg ™e óbÉ©àdG ¿EG AÉªdGh
 øe m∫ÉY iƒà°ùe ≥«≤ëJ ≈dEG  ±ó¡j
 ΩGõàd’G  ¿Éª°†d  AGOC’Gh  ájõgÉédG
 »a  AÉªdGh  AÉHô¡μdG  êÉàfEG  ô«jÉ©ªH
 Gòg  »a  á«ªdÉ©dG  äÉØ°UGƒªdG  QÉWEG

.∫ÉéªdG
 ô``jRh ∫É``̀b ∂``̀ dP ≈```̀dEG á`̀ aÉ`̀ °`̀VEG 

 IQó≤dG  ¿EG  AÉªdGh  AÉHô¡μdG  ¿hDƒ°T
 êÉàfEG  äÉcô°T  äÉ£ëªd  á«dÉªLE’G
 πãªJ  áμ∏ªªdG  »a  AÉªdGh  AÉHô¡μdG
 »a  ó«dƒàdG  IQó``̀b  ø`̀e  %79  áÑ°ùf
 IQób  »dÉªLEG  ≠∏Ñj  å«M  ,áμ∏ªªdG
 AÉHô¡μdG  øe  äÉcô°ûdG  √ò`̀g  êÉàfEG
 ¿ƒ«∏e  186h  äGhÉ`̀é`̀«`̀e  3920
 ,IÓëªdG √É«ªdG øe Ωƒ«dG »a ¿ƒdÉL
 øe  á«fÉãdG  á∏MôªdG  ∫É``̀NOEG  ó©Hh
 ™e  √É`̀«`̀ª`̀dGh  ábÉ£∏d  Qhó``̀dG  ™ªée
 ™ØJôJ  ±ƒ°S  2021  ∞«°U  á`̀jGó`̀H
 ábÉ£dG  ø`̀e  äGhÉ`̀é`̀«`̀e  5420  ≈``̀dEG
 ¿ƒdÉL  ¿ƒ«∏e  236h  á«FÉHô¡μdG
 õjõ©J ±ó`̀¡`̀H  ∂``̀dP  »``JCÉ``jh É`̀«`̀eƒ`̀j
 á«°ùaÉæJ  OÉéjEGh  ´É£≤dG  Gòg  AGOCG
 ¢ùμ©æj  ±ƒ°S  Éªe  ∫ÉéªdG  Gòg »a
 áμÑ°ûdG »a ΩÉ©dG AGOC’G ≈∏Y É kHÉéjEG

.√É«ªdG áμÑ°Th á«FÉHô¡μdG

 á°ù«FQ º°SÉ≤dG IOÉZ IQƒàcódG âdÉb
 AÉÑWC’G  ¿EG  á«æjôëÑdG  AÉÑWC’G  á«©ªL
 ±ƒ`̀Ø`̀°`̀ü`̀dG »``̀a á`̀«`̀ë`̀°`̀ü`̀dG QOGƒ```̀μ```̀dGh
 ¿hóªà°ùj  øjôëÑdG  áμ∏ªªH  á«eÉeC’G
 ºYódG  øe  ºK  ¬∏dG  øe  º¡∏eCGh  º¡àªjõY
 íFGô°T  ¬jóÑJ  …ò`̀dG  »Ñ©°ûdG  »YƒdGh
 QGôªà°SG  ≈∏Y ¿ƒd uƒ©j  ºgh ,™ªàéªdG
 ≈∏Y  º¡JóYÉ°ùªd  »`̀Yƒ`̀dGh  ºYódG  Gò`̀g
 º¡àcô©e »a Oƒª°üdGh äÉÑãdG á∏°UGƒe
 19-ó``̀«``̀aƒ``̀c É```̀fhQƒ```̀c ¢``̀Shô``̀«``̀a ™``̀e
 ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  ìGhQCG  ájÉªëd
 ÉæJÉ«M á°SQÉªe ≈dEG á©jô°ùdG IOƒ©dGh
 √òg  »°ûØJ  πÑb  âfÉc  Éªc  á«YÉªàL’G
 ™«ªL  º`̀Lô`̀à`̀J  ¿CG  Ö`̀é`̀jh  ,á`̀ë`̀FÉ`̀é`̀dG
 äGQGôb  ≈dEG  ºYódGh  á«Ñ©°ûdG  Oƒ¡édG
 ÉæJÉ«M  á`̀°`̀SQÉ`̀ª`̀e  á`̀≤`̀jô`̀W  »`̀a  áÑ©°U
 Gò¡d …ó°üàdG Iôàa ∫ÓN ∂dPh á«eƒ«dG

.ô«£îdG ¢Shô«ØdG
 Gòg  ¿G{  º°SÉ≤dG  IQƒàcódG  âdÉbh
 äGQÉ©°ûdÉH  ¿ƒμj  ¿CG  »¨Ñæj  ’  ºYódG
 ,§≤a  ΩÓ```YE’G  πFÉ°Sh  »`̀a  ô«¶æàdGh
 Qƒ©°ûdG  ∫ÓN  øe  ¿ƒμj  ¿CG  Öéj  πH
 áeÓ°S  ƒ`̀ë`̀f  á`̀∏`̀eÉ`̀μ`̀dG  á`̀«`̀dhDƒ`̀°`̀ù`̀ª`̀dÉ`̀H
 Oƒ¡édG  π`̀μ`̀H  áªgÉ°ùªdGh  ™ªàéªdG
 ≈`̀ dEG  á`̀©`̀jô`̀°`̀ù`̀dG  IOƒ``̀©``̀dG  »`̀a  áæμªªdG
 ø``̀eh á`̀©`̀«`̀ Ñ`̀£`̀ dG É``æ``JÉ``«``M á``̀°``̀SQÉ``̀ª``̀e
 äGAGô``̀LE’É``̀H π`̀eÉ`̀μ`̀dG ΩGõ``̀à``̀d’G ∫Ó``̀N
 ≥jôØdG  πÑb  øe  IQô≤ªdG  á`̀jRGô`̀à`̀M’G
 ,áëFÉédG  áëaÉμªH  »æ©ªdG  »æWƒdG
 ∫É≤àfG  á∏°ù∏°S  ô°ùc  ≈``̀ dEG  á`̀«`̀eGô`̀dGh
 »a  ¬Jô°UÉëeh  ,√QÉ°ûàfGh  ¢Shô«ØdG

.zøμªe ¥É£f ≥«°VCG
 ¿EÉ`̀a QÉ```̀WE’G Gò``g »``a{ â`̀aÉ`̀°`̀VCGh

 áaÉμd Égó«jCÉJ øY Üô©J AÉÑWC’G á«©ªL
 »àdG ô«HGóàdGh ájRGôàM’G äGAGôLE’G
 ¢Uƒ°üîH »Ñ£dG øjôëÑdG ≥jôa ÉgôbCG
 »àdGh ,á«æjódG äÉÑ°SÉæªdGh äÉ©ªéàdG
 áeÓ°Sh áë°U πLCG øe É¡H ó«≤àdG Öéj
 ô«jÉ©e  ™e  É¡≤aGƒJ  øY  Ó°†a  ™«ªédG

.zá«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æe
 ∞°Sƒj  Qƒ`̀à`̀có`̀dG  OÉ``̀°``̀TCG  √Qhó```̀H
 »æWƒdG  ≥jôØdG  Oƒ¡éH  ƒëàdG  óªMCG
 áë°ü∏d  ≈``̀∏``̀YC’G  ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dGh  »`̀Ñ`̀£`̀dG
 ∫BG  ¬∏dGóÑY  øH  óªëe  ï«°ûdG  á°SÉFôH
 ¿Éª°Vh  ¢Shô«Ø∏d  …ó°üà∏d  áØ«∏N
 áëFÉédG  √ò``̀g  ø`̀e  ™ªàéªdG  á`̀jÉ`̀ª`̀M
 äGAGô`̀LEG  øe  √PÉîJG  ºJ  Ée  ∂`̀dP  ø`̀eh
 AGQƒ°TÉY º°Sƒe AÉ«MG ∫ÓN ájRGôàMG
 ¢ù∏éªdG äÉ¡«Lƒàd GOÉæà°SG ΩÉ©dG Gòg

.á«eÓ°SE’G ¿hDƒ°û∏d ≈∏YC’G
 âbƒdG  »a  ájÉbƒdG  ¿CG{  ±É`̀°`̀VCGh
 ≥jô£dG  Éæd  ó¡ªà°S  É¡°ùØf  »g  øgGôdG
 ΩOÉ≤dG  ΩÉ©dG  AGQƒ°TÉY  º°Sƒe  AÉ«ME’
 ,záæ«fCÉªWh  ΩÓ°ùH  ≈dÉ©J  ¬∏dG  ¿PEÉ``̀H
 ™`̀«`̀ª`̀é`̀dG  ≈```̀∏```̀Y{  ¿CG  ≈``````̀dEG  nÉ```gƒ```æ```e
 ó«≤àdGh á«dhDƒ°ùªdG πªëàH QGôªà°S’G
 ≈∏Y  AÉ°†≤∏d  ájRGôàM’G  äGAGô`̀LE’É`̀H
 á£≤f  ≈`̀dEG  ´ƒLôdG  øe  n’ó`̀H  áëFÉédG
 »`̀æ`̀Wƒ`̀dG ≥`̀jô`̀Ø`̀dG ∫ò``̀H ó`̀≤`̀a ,á`̀ jGó`̀ Ñ`̀ dG
 Gô«Ñc  GOƒ`̀¡`̀é`̀e  ™`̀«`̀ª`̀é`̀dGh  »`̀Ñ`̀£`̀dGh
 RÉéfEG  øe  ¬«∏Y  øëf  Ée  ≈dEG  ∫ƒ°Uƒ∏d

.zÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üàdG »a
 QGôªà°S’G  Aƒ°V  ≈∏Y  ¬`̀fG  ó``cCGh
 ¥ÓZEGh  óLÉ°ùªdÉH  IÓ°üdG  ≥«∏©J  »a
 »YÉªàL’G  óYÉÑàdGh  ìGô`̀aC’G  ä’É°U
 ≈∏Yh  ,AGõ`̀©`̀ dGh  ó«©dG  äÉÑ°SÉæe  »`̀a

 ¢†©H  ≈`̀∏`̀Y  Oƒ`̀«`̀≤`̀dG  ¢†©H  ™``̀aQ  º``̀ZQ
 äÉ©ªéàH  ìÉª°ùdG  ¿G  ’G  äÉWÉ°ûædG
 ôeCG  AGQƒ°TÉY  iô`̀cP  AÉ`̀«`̀ME’  Ió°TÉM
 Oƒ¡L  ™«°†«°S  ¬`̀fC’  IQƒ£îdG  ájÉ¨H
 áª¶æe ¿CG Éª«°S ’ ,á≤HÉ°ùdG ô¡°TC’G πc
 çhó`̀M  ø`̀e  Qò`̀ë`̀J  á«ªdÉ©dG  áë°üdG

.z19-ó«aƒc{ øe á«fÉK áLƒe
 º«μëdGóÑY  .O  ó```̀cCG  ¬`̀Ñ`̀fÉ`̀L  ø``e
 ¿PGh  ∞````̀ fCG  …QÉ``°``û``à``°``SG  »``Ñ``jô``©``dG
 ¥ô`̀°`̀û`̀ dG ≈`̀Ø`̀°`̀û`̀à`̀°`̀ù`̀e »```a Iô``̀é``̀æ``̀Mh
 äGOÉ°TQE’G ´ÉÑJG IQhô°V ≈∏Y §°ShC’G
 øe  ájÉbƒ∏d  ájRGôàM’G  äGAGô```LE’Gh
 øY OÉ©àH’G QóLC’Gh ,ÉfhQƒc ¢Shô«a
 ÉÑÑ°S  ¿ƒμJ  Ée  ÉªFGO  »àdG  äÉ©ªéàdG
 ¿CG  ≈``̀ dEG  Égƒæe  ,äÉ`̀ HÉ`̀ °`̀UE’G  ´É`̀ Ø`̀ JQ’
 áLƒe …OÉØàH º¡°ùj äGRGôàM’G ´ÉÑJG
 »a  π°üM  Ée  πãe  áëFÉédG  øe  iôNCG

.∫hódG ¢†©H
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¿CG{  ±É``̀°``̀VCGh

 åëÑdG ∫ÓN øeC’Gh äGAGôLE’G OóëJ
 áLƒªdG  »a  πNóJ  ’  ≈àM  ,á°SGQódGh
 ø«æWGƒªdG ∞JÉμJ Ö∏£àj Gògh á«fÉãdG
 √ò¡d  …ó°üà∏d  äGAGô``````̀LE’G  ´É``̀Ñ``̀JGh
 äGAGôLE’G{  ¿CG  ≈dEG  G kô«°ûe  ,záëFÉédG
 ¢`̀ù`̀«`̀FQ ´É``ª``à``LG ø``̀Y äQó``̀°``̀U »``̀à``̀dG
 ¢ù∏éeh  áë°ü∏d  ≈``∏``YC’G  ¢ù∏éªdG
 á°Uôa  í«àJ  ájôØ©édG  ±É`̀bhC’G  IQGOEG
 »gh É¡Yƒf øe Iójôa áHôéàH ∫ƒNó∏d
 »a á«æ«°ùëdGh á«æjódG  ôFÉ©°ûdG  ájOCÉJ

.z…ô°SCG ƒL
 ¿PC’Gh  ∞``̀fC’G  …QÉ°ûà°SG  ∫É``̀bh
 ôFÉ©°û∏d ô°TÉÑªdG π≤ædG ¿G{ IôéæëdGh
 ,áægGôdG  ±hô¶dÉH  ó«MƒdG  πëdG  ƒg
 Gòg  AGQƒ°TÉY  AGƒ``̀LCG  ¿ƒμJ  ±ƒ°Sh

.zIôcGòdG øe ≈°ùæJ ødh Iõ«ªe ΩÉ©dG
 ó``̀FGQ Qƒ``̀à``̀có``̀dG ó````̀cCG ¬`̀à`̀¡`̀L ø``̀e
 ™ªéªH ÇQGƒ£dG º°ùb ¢ù«FQ ¥hRôªdG
 ó«≤J  á`̀«`̀ª`̀gCG  ≈∏Y  »Ñ£dG  á«fÉª∏°ùdG

 »æWƒdG  ≥jôØdG  äÉ«°UƒàH  ™«ªédG
 É`̀fhQƒ`̀c  ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀d  …ó°üà∏d  »`̀Ñ`̀£`̀dG
 πc  ∫ÓN ∂dPh  äÉ©ªéàdG  ¢üîj Éª«a
 ¢Shô«a ™e πeÉ©àdG πMGôe øe á∏Môe
 ìÉ≤∏dG  ≈``̀ dEG  ∫ƒ`̀°`̀Uƒ`̀dG  ≈`̀à`̀M  É`̀ fhQƒ`̀c
 º¡àë°U  ¬∏ãªJ  Éªd  ¢Shô«Ø∏d  OÉ°†ªdG

.iƒ°üb ájƒdhCG øe º¡àeÓ°Sh
 ΩóYh  Ωõ©H  á∏°UGƒªdG  ≈dEG  ÉYOh
 äGOÉ```̀ °```̀TQE’G ≥`̀«`̀Ñ`̀£`̀J »``̀a »``̀NGô``̀à``̀dG
 OÉ©àH’Gh  ,á`̀jRGô`̀à`̀M’G  äGAGô```̀LE’Gh
 ihó©dG π≤f Öæéàd äÉ©ªéàdG πc øY
 äGOÉ``°``TQE’G  ≈∏Y  ®ÉØëdG  á«ªgCG  ™`̀e
 »a  ,»`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G  óYÉÑàdÉH  á≤∏©àªdG

 QÉ°ûàfG  ø`̀e  ó`̀ë`̀ dGh  á`̀jÉ`̀bƒ`̀dG  π«Ñ°S
 äÉ¡«LƒàdG  ´ÉÑJG  GócDƒe  ,¢Shô«ØdG
 π`̀c ≥`̀ «`̀ Ñ`̀£`̀ J »```̀a ¿hÉ```̀¡```̀à```̀dG Ωó``````̀Yh
 IQOÉ°üdGh  É¡H  ≈°UƒªdG  äÉª«∏©àdG
 …ó°üà∏d  »Ñ£dG  »æWƒdG  ≥jôØdG  øY
 »àdGh (19- ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«Ød
 ä’É`̀ë`̀dG  ∫ó`̀©`̀e  ¢†ØN ≈``̀dEG  …ODƒ`̀à`̀°`̀S
 ÖæéJh á£dÉîªdG øY áªLÉædG áªFÉ≤dG
 √òg  ºéM  ¢ùμ©j  ÉªH  ÉgOóY  ´ÉØJQG
 á«ªgC’G  á¨dÉH  á«©ªàéªdG  á«dhDƒ°ùªdG
 ΩGõàd’G Öéj …òdG »æWƒdG ÖLGƒdGh
 áë°U ≈`̀∏`̀Y ®É`̀Ø`̀ë`̀ dG π`̀«`̀Ñ`̀°`̀S »``̀a ¬``̀H

.™«ªédG

 AGQƒ``°``TÉ``Y »``̀a á``̀ jRGô``̀ à``̀ M’G äGAGô````````LE’G :¿hó```̀ cDƒ```̀ j AÉ``̀ Ñ``̀ WCG
É````fhQƒ````c ø````̀ e Ió````̀ jó````̀ L á````Lƒ````e …OÉ````̀ Ø````̀ J »````̀ a º``̀ ¡``̀ °``̀ ù``̀ J

.º°SÉ≤dG IOÉZ .O |.»Ñjô©dG º«μëdGóÑY .O |.ƒëàdG ∞°Sƒj .O |.¥hRôªdG óFGQ .O |

 ô`̀«`̀aƒ`̀ à`̀ H á``̀«``̀Hô``̀à``̀dG Ö``̀dÉ``̀£``̀j …QÉ```̀ °```̀ ü```̀ fC’G Ö``̀ FÉ``̀ æ``̀ dG
á`̀«`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG ô``̀°``̀SCÓ``̀d ó``̀©``̀ oH ø``̀ Y º`̀ «`̀ ∏`̀ ©`̀ à`̀ dG äÉ`̀ Ñ`̀ ∏`̀ £`̀ à`̀ e

πª©à°ùe çÉKCG á``æë°T 60 πjõJ á«HƒæédG á``≤£æªdG á``jó∏H

 …QÉ°üfC’G óªMCG ÖFÉædG ÖdÉW
 ô«aƒàH  º«∏©àdGh  á«HôàdG  IQGRh
 äÉÑ∏£àªd  á«°SÉ°SC’G  äÉLÉ«àM’G
 ÜƒàHÓdG  øe  »°SÉ°SC’G  º«∏©àdG
 óbÉ©àdÉH  ∂``̀ dPh  ,â`̀fô`̀à`̀fG  §``̀Nh
 øjôëÑdÉH  ∫É°üJ’G  äÉcô°T  ™`̀e
 …õ`̀eQ  ô©°ùH  Üƒ`̀à`̀HÓ`̀dG  ô«aƒàd
 ô`̀°`̀SCÓ`̀d kÉ`̀ °`̀Uƒ`̀ °`̀ü`̀Nh ∫ƒ``̀≤``̀©``̀eh
.OhóëªdG πNódG …hP øe Iô«≤ØdG
 π°üØdG  ¿CG  …QÉ°üfC’G  ™HÉJh
 ≈∏Y í`̀Ñ`̀ °`̀UCG  ΩOÉ``̀≤``̀ dG  »``̀°``̀SGQó``̀dG
 ºd  á«HôàdG  IQGRh  ¿CG  ’EG  ÜGƒ`̀HC’G
 ºdh  áÑ∏£dG  √ÉéJ  É¡JÉÑLGƒH  º≤J
 »°SGQódG  ΩÉ©dG  ô«°S  á«dBG  í°VƒJ
 øY  á`̀°`̀SGQó`̀dG  á«Ø«ch  ¿B’G  ≈àM
 QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG ™``e kÉ`̀°`̀Uƒ`̀°`̀ü`̀Nh ó`̀©`̀H
 ≈∏Y É`̀XÉ`̀Ø`̀Mh É``̀fhQƒ``̀c á`̀ë`̀FÉ`̀L

 ô«aƒàd  ÜÓ`̀£`̀dG  É`̀æ`̀FÉ`̀æ`̀HCG  áeÓ°S
 ô««îJ  ôÑY  á`̀æ`̀eBG  á`̀«`̀°`̀SGQO  áÄ«H
 hCG  ó©H  øY  á°SGQódG  ø«H  ÜÓ£dG

.á°SQóªdÉH á°SGQódG
 IQGRh ø«H ≥«°ùæàdÉH ÖdÉWh
 á°ù°SDƒªdGh  º«∏©àdGh  á`̀«`̀Hô`̀à`̀dG
 ió`̀e ∫ƒ```̀M á`̀«`̀μ`̀∏`̀ª`̀dG á`̀jô`̀«`̀î`̀ dG
 IQOÉ`̀Ñ`̀e ø`̀e IOÉ`̀Ø`̀à`̀°`̀S’G á`̀«`̀fÉ`̀μ`̀eEG
 äGP  ô`̀°`̀SC’G  º`̀YO  »`̀a  zô«N  Éæ«a{
 äÉÑ∏£àe ô«aƒàH OhóëªdG πNódG
 ƒgh  ,º«∏©à∏d  á«°SÉ°SC’G  º«∏©àdG
 »a  kÉ«HÉéjEG  ôKDƒ«°S  …ò`̀dG  ô``eC’G
 zô«N  Éæ«a{  á∏ªM  ±Gó`̀gCG  ≥«≤ëJ
 …hP  øe  á«æjôëÑdG  ô°SC’G  ºYóH
 GhQô°†J  øjòdG  OhóëªdG  πNódG
 áëFÉL  øe  ÉjOÉ°üàbGh  É«°û«©e
 πªëJ  ¿ƒ©«£à°ùj  ’h  É`̀fhQƒ`̀c

 ô«aƒJh ó©H  øY á°SGQódG  ∞«dÉμJ
.âfôàfE’Gh ÜƒàHÓdG Iõ¡LCG

 »a  ¢üæj  Qƒà°SódG  ¿CG  ócCGh
 ≈∏Y  (CG)  Iô≤ØdG  á©HÉ°ùdG  IOÉ`̀ª`̀dG

 ÜGOB’Gh  Ωƒ∏©dG  ≈YôJ  ádhódG  ¿CG

 äÉ``̀eó``̀î``̀dG π``̀Ø``̀μ``̀Jh ¿ƒ```̀æ```̀Ø```̀dGh

 ø«æWGƒª∏d  á«aÉ≤ãdGh  á«ª«∏©àdG

 É«fÉéeh  É«eGõdEG  º«∏©àdG  ¿ƒμjh

 É¡æ«©j  »àdG  ≈`̀dhC’G  πMGôªdG  »a

 ø«Ñj  …òdG  ƒëædG  ≈∏Yh  ¿ƒfÉ≤dG

 á`̀£`̀î`̀dG ¿ƒ``̀fÉ``̀≤``̀dG ™`̀°`̀†`̀jh .¬``«``a

 .á``̀«``̀eC’G ≈`̀∏`̀Y AÉ`̀°`̀†`̀≤`̀∏`̀d á``̀eRÓ``̀dG

 á«HôàdG  IQGRh  Ö`̀dÉ`̀£`̀f  ∂``dò``dh

 É¡JÉ«dhDƒ°ùe  πªëàH  º«∏©àdGh

 ô«aƒJh  Qƒà°SódGh  ¿ƒfÉ≤dG  ≥ah

 ó©H  øY  º«∏©à∏d  áÑ°SÉæªdG  áÄ«ÑdG

 ájGóH  πÑb  É¡JÉLÉ«àMG  ô«aƒJh

 ≈∏Y íÑ°UCG …òdG »°SQóªdG ΩGhódG

.ÜGƒHC’G

 øe  ó`̀ë`̀dG  ≈`̀∏`̀Y  ¢`̀Uô`̀ë`̀dG  ≥∏£æe  ø`̀e
 √ƒ°ûJ  »`̀à`̀dG  á«Ñ∏°ùdG  ô`̀gÉ`̀¶`̀ª`̀dG  QÉ`̀°`̀û`̀à`̀fG
 á«HƒæédG á≤£æªdG ájó∏H âeÉb ΩÉ©dG ô¶æªdG
 ácô°Th  …ó`̀∏`̀Ñ`̀dG  ¢ù∏éªdG  ™`̀e  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dÉ`̀H
 øe  áæë°T  60  á`̀dGREÉ`̀H  áaÉ¶æ∏d  ô«°SÉHQhCG
 π°üJG{  IQOÉ`̀Ñ`̀e  øª°V  πª©à°ùªdG  çÉ``̀ KC’G
 k’õæe 40 ÜQÉ≤j Ée IQÉjR ∫ÓN øe ,z∂KÉKC’
 ¢ù£°ùZCG  ≈àM  ƒ«fƒj  22  øe  IôàØdG  »a
 çÉ````KC’G  π``≤``fh  ∂`̀«`̀μ`̀Ø`̀J  º``̀J  å`̀«`̀M  ,2020
 áeóî∏d á°ü°üîªdG áæMÉ°ûdG ôÑY πª©à°ùªdG
 ô«aƒJ ™e ∂dòd ø«°ü°üîªdG ∫Éª©dG óLGƒàH
 øe  á«FÉbƒdG  ájRGôàM’G  äGAGô``̀LE’G  áaÉc

.äGRÉØbh äÉeÉªc

 É¡bÓWEG  ºJ  »àdG  áeóîdG  √òg  ±ó¡Jh
 »eQ øe óëdG ≈dEG  »°VÉªdG ƒ«fƒj ô¡°T »a
 áMƒàØªdG  ø`̀cÉ`̀eC’G  »a  Ωóîà°ùªdG  çÉ``̀KC’G
 äÉ`̀ jhÉ`̀M ø``̀e Üô``≤``dÉ``Hh ´QGƒ``̀°``̀û``̀dG »```ah
 áaÉ¶ædG  ácô°T  ≈∏Y  Ö©°üj  å«M  ,áeÉª≤dG
 øe  ¢ü∏îà∏d  á°ü°üîªdG  äÉ°ùHÉμdÉH  É¡∏≤f
 …ODƒ`̀j  Éªe  ,á£«°ùÑdG  äÉØ∏îªdGh  áeÉª≤dG
 »fGôª©dGh  …QÉ°†ëdG  ™HÉ£dG  ¬jƒ°ûJ  ≈dEG
 çÉ```̀KC’G ø``e IOÉ`̀Ø`̀à`̀ °`̀S’G º`̀à`̀Jh ,≥`̀WÉ`̀æ`̀ª`̀∏`̀d
 äÉ«©ªé∏d  ¬ªjó≤J  »a  ∫Éª©à°SÓd  ídÉ°üdG
 çÉKC’G  ôjhóJ  IOÉYEG  ºàJ  ø«M »a ,ájô«îdG

 .∫Éª©à°SÓd πHÉ≤dG ô«Z
 πª°ûà°S  á``̀≤``̀MÓ``̀dG  á``∏``Mô``ª``dG  »````ah

 ™`̀ª`̀à`̀é`̀ª`̀dG äÉ``̀Ä``̀a ™`̀«`̀ª`̀L IQOÉ``̀Ñ``̀ª``̀ dG √ò```̀g
 á≤£æªdG  »`̀a  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  ø`̀e
 ∂«μØJ  á«∏ªY  ™°Sƒàà°S  å«M  ,á«HƒæédG
 ≈dEG  ´ƒÑ°SC’G  »a  ø«eƒj  øe  çÉ`̀KC’G  π≤fh
 »a  ø«JôFGO  πª°ûà°Sh  ´ƒÑ°SC’G  »a  ΩÉjCG  5

 .Ωƒj πc
 π«∏≤J  »a  IQOÉÑªdG  √ò`̀g  âª¡°SCG  ó`̀bh
 »a  ºjó≤dG  çÉ`̀KC’G  øe  ¢ü∏îàdG  äÉ«cƒ∏°S
 âb’  Éªc  ,∂dòd  á°ü°üîªdG  ™bGƒªdG  ô«Z
 ºgÉ°VQ π«fh Qƒ¡ªédG ¿É°ùëà°SG IQOÉÑªdG
 á≤£æªdG  ájó∏H  ≈`̀dEG  ôμ°ûdÉH  Gƒ¡LƒJ  å«M
 ºgÉ°VQ  ió`̀e  »°ü≤J  ∫Ó`̀N  øe  á«HƒæédG

 .áeóîdG ô«aƒJ ó©H

.…QÉ°üfC’G óªMCG |
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 øY ¿É°ùfE’G É¡H º°ùàj áª°S ≈bQCG  ƒg ô«μØàdG
 ´GƒfCG  øe  G kó≤©e  É kYƒf  πãªjh  ,äÉbƒ∏îªdG  ôFÉ°S
 äÉjƒà°ùe  ≈∏YCG  πàëj  å«M  ,…ô°ûÑdG  ∑ƒ∏°ùdG
 ¿É°ùfE’G IQób øY ô«μØàdG ôÑ©jh .»∏≤©dG •É°ûædG
 ≈dEG  ¬©aój  Ée  ,¬Yƒf  øe  ójôa  ƒg  Ée  ´Gó`̀ HEG  ≈∏Y
 ô°ùdG »YGóHE’G ô«μØàdG ôÑà©j ,∂dòd .ójóédG QÉμàHG
 äGƒæ°ùdG ôe ≈∏Y É¡eó≤Jh äÉ©ªàéªdG Q qƒ£J AGQh
 ≈∏Y  ∫É≤ªdG  Gò`̀g  »`̀a  Aƒ°†dG  §∏°ùf  .Qƒ°ü©dGh

.º«∏©àdG »a √QhOh »YGóHE’G ô«μØàdG
 Creative)  »```````̀YGó```````̀HE’G  ô``̀«``̀μ``̀Ø``̀à``̀ dG
 ≈dEG  ô¶ædG  ƒg  ¬JÉØjô©J  §°ùHCÉH  (Thinking
 ô«Zh  IójóLh  áØ∏àîe  á≤jô£H  AÉ«°TC’Gh  Qƒ`̀eC’G
 ¥hóæ°üdG  êQÉ`̀N  ô«μØàdÉH  ±ô©oj  Ée  hCG  ,á«£ªf
 õ«ªàjh  ,(Thinking outside the box)
 ∑GQOEGh  á¶MÓe  ≈∏Y  IQó≤dÉH  »`̀YGó`̀HE’G  ô«μØàdG
 ≥∏£j Ée ƒgh ,¿É«©∏d áë°VGh ô«Z QƒeCGh •ÉªfCG
 Lateral)  »ÑfÉédG  ô«μØàdG  º°SG  É kjƒHôJ  ¬«∏Y

.(thinking
 º«∏©àdG  »a  »YGóHE’G  ô«μØàdG  ±GógCG  ºgCG  øe
 IOÉjRh ,¬dƒM π°üëj Ée πμH ÖdÉ£dG »Yh á«ªæJ
 äÓμ°ûªdG  πëd  IójóL  πFÉ°Sh  QÉμàHG  ≈∏Y  ¬JQób
 ,IÉ«ëdG  »a  ¬¡LGƒJ  »àdG  äÉjóëqàdG  á¡LGƒeh
 IOÉjRh ,™ªàéªdG »ah á°SQóªdG »a √QhO π«©ØJh
 á«£ªædG øe ¬ægP ôjôëJ ≥jôW øY á«ægòdG ¬JAÉØc
.á∏ªàëe IójóL äÉ«fÉμeEG Qƒ°üJh êÉàfEG πLCG øe

 ÉªfEGh  áÑgƒe  Oôée  ¢ù«d  »YGóHE’G  ô«μØàdGh
 º∏©àdGh Ü qQóàdÉH ôjƒ£àdGh ÜÉ°ùàcÓd á∏HÉb IQÉ¡e
 ôjƒ£J »a áeóîà°ùªdG ¥ô£dG ºgCG øeh .øjôªàdGh
 mπμ°ûH  π q«îàdG  ≈∏Y  π≤©dG  Ö`̀jQó`̀J  IQÉ¡ªdG  √ò`̀g
 á«æ«JhôdG  ∫ÉªYC’G  ≈∏Y  õ«côàdG  øe  k’ó`̀H  º¶àæe
 ∂dP  ¿ƒ`̀μ`̀jh  ,äÉ`̀jó`̀ë`̀à`̀dGh  äÓμ°ûªdG  á¡LGƒªd
 øe  ôãcCG  øe  äÓμ°ûªdG  ∂∏J  ≈`̀dEG  ô¶ædG  ádhÉëªH
 êQÉN  ™«°VGƒe  IAGôb  É k°†jCG  ¥ô£dG  øeh  .á`̀jhGR
 Qób  ø`̀e  ó`̀jõ`̀j  É`̀e  ,¢ü°üîàdGh  ΩÉ`̀ª`̀à`̀g’G  ¥É`̀£`̀f
 ô¶f  äÉ¡Lh  ≈`̀ dEG  ∫ƒ°UƒdGh  AÉ«°TC’ÉH  áaô©ªdG
 .áØ∏àîe  á«YGóHEG  QÉμaCG  ó«dƒJ  »a  º¡°ùJ  IójóL
 (Brainstorming) »ægòdG ∞°ü©dG ôÑà©jh
 å«M ,»YGóHE’G ô«μØàdG »ªæJ »àdG ¥ô£dG ºgCG øe
 ¬d  ô£îJ »àdG  QÉμaC’G  ™«ªL áHÉàμH  ÖdÉ£dG  Ωƒ≤j

 OÉ≤àfG  ΩóY  ≈∏Y  ¢UôëdG  ™e  ,Ée  ´ƒ°Vƒe  ¿CÉ°ûH

 ºgCG QÉ«àNG ájÉ¡ædG »a ºK ,QÉμaC’G ∂∏J øe Iôμa …CG

 ¿ƒ«°ùØædG  AGôÑîdG  iôjh .É¡æe  á«YGóHE’G  QÉμaC’G

 »YGóHE’G  ô«μØàdG  á«ªæJ  »a  ádÉ©ØdG  ¥ô£dG  øe  ¿CG

 ¿Éæ©dG  ¥Ó``̀WE’  Ió`̀jó`̀L  ÜQÉ`̀é`̀J  ¢`̀Vƒ`̀Nh  ôØ°ùdG

 .IôμàÑeh á«HÉéjEG QÉμaCÉH êhôîdGh ¢ùØædGh π≤©∏d

 ÖdÉ£∏d »eƒ«dG ø«JhôdG ô««¨J ¿CG ¢†©ÑdG ó≤à©jh

 ô««¨àH  ∂dP  ¿ƒμjh  ,É kYGóHEG  ôãcCG  ¬∏©éj  ¿CG  øμªj

 á«ëJ ≈àM hCG  ô©°ûdG  áØ«Ø°üJ πãe á£«°ùH AÉ«°TCG

 á©àe  ôãcCGh  É k«μ«eÉæjO  ¬eƒj  π©éj  Ée  ,ìÉÑ°üdG

 IójóL QÉμaCÉH êhôîdGh √ô«μØJ ójóéJ øe ¬æμªjh

.IôμàÑeh

 á«°SÉ°SCG  ô°UÉæY  ∑Éæg  ¿CG  ôcòdÉH  ôjóédGh

 ¿CG  ≈æ©ªH  ,á`̀ dÉ`̀ °`̀UC’G  É¡æe  ,»``̀YGó``̀HE’G  ô«μØà∏d

 QÉμaCG  øY  É kØ∏àîeh  G kOôØàeh  G kõ«ªe  ô«μØàdG  ¿ƒμj

 IQó`̀≤`̀dG  »æ©J »`̀à`̀dG  ,á`̀bÓ`̀£`̀dG  É`̀¡`̀æ`̀eh ,ø``̀jô``̀NB’G

 äÉaOGôàªdGh  πFGóÑdG  ø`̀e  ô«Ñc  Oó`̀Y  ó«dƒJ  ≈∏Y

 ,»≤£æeh  ≥°ùæe  πμ°ûH  É¡Ñ«JôJh  ä’Éª©à°S’Gh

 QÉμaCG  ó«dƒJ  ≈∏Y  IQó`̀≤`̀dG  »`̀gh  ,áfhôªdG  É¡æeh

 IOÉY  á©bƒàªdG  QÉ`̀μ`̀aC’G  ´ƒ`̀f  øe  â°ù«d  áYƒæàe

 .áLÉëdG »Yóà°ùJ Ée Ö°ùëH ô«μØàdG §ªf ô««¨Jh

 áª¡ªdG ô°UÉæ©dG øe äÓμ°ûª∏d á«°SÉ°ùëdG ôÑà©Jh

 ±É°ûàcG  áYô°ùH  ≥∏©àJ  »àdGh  ,»YGóHE’G  ô«μØà∏d

 »a πNóàdGh É¡æe ≥≤ëàdGh É¡à¶MÓeh äÓμ°ûªdG

 ô«μØàdG  á«ªgCG  øe  ºZôdG  ≈∏Yh  .Ö°SÉæªdG  âbƒdG

 »àdG  äÉbƒ©ªdG  øe  áYƒªée  ∑Éæg  ¿EÉa  »YGóHE’G

 ∂∏J ºgCG øe .á°SQóªdG πÑb øe É¡«∏Y Ö∏¨àdG Öéj

 ¬∏©éj  Ée  ,¬°ùØæH  ¬à≤K  ÖdÉ£dG  ¿Gó≤a  äÉbƒ©ªdG

 »àdG  Qƒ``̀eC’G  §°ùHCG  »`̀a  ¬``̀jCGQ  »£©j  ¿CG  ≈°ûîj

 ,ábódG  Ωó`̀Yh  Qƒ¡àdG  É k°†jCG  É¡æeh  ,¬`̀dƒ`̀M  Qhó`̀J

 π°UƒàdG »a ÖdÉ£dG π°ûa ≈dEG Oƒ≤J ¿CG øμªj »àdGh

 πjóH  ∫hCG  QÉ«àNÉH  AÉØàc’Gh  ,∫ƒ∏ëdG  Ö°ùfCG  ≈dEG

 É k°†jCG »YGóHE’G ô«μØàdG äÉbƒ©e øeh ,¬eÉeCG ìô£j

 ô«μØàdGh  ´Gó``̀HE’G  ≈∏Y  á©é°ûe  áÄ«H  ôaGƒJ  Ωó`̀Y

 õaÉëdG Oƒ``̀Lh Ωó``̀Yh ,±ƒ`̀dCÉ`̀ª`̀dG  ø`̀Y êhô``î``dGh

.OƒªédGh •ÉÑME’G ≈dEG …ODƒj Ée ,™aGódGh

abuloum@gmail.com

º«∏©àdG »a »YGóHE’G ô«μØàdG

 IôgÉX πãªJ ºd É¡fCG ºZQh É«dÉM áMÉ°ùdG ≈∏Y áMhô£e á«°†b ∑Éæg

 ≥∏©àJ »gh ,ø«æWGƒªdG øe áëjô°T ô°TÉÑe πμ°ûH ¢ùªJ É¡fEÉa ¿B’G ≈àM

 øe º¡JOƒY ∫ÉM »a ÉfhQƒc ¢üëa AGôLEG  ∞«dÉμJ ø«æWGƒªdG  πªëàH

.ôØ°ùdG

 »a  áª«≤ªdG  É¡àæHG  ájDhQ  ™£à°ùJ  ºd  É¡fEG  ∫ƒ≤J  äÉæWGƒªdG  ióMEG

 »àdG ÉfhQƒc ±hôX ÖÑ°ùH ∂dPh ,ô¡°TCG á©Ñ°S øe ôãcCG òæe »HO IQÉeEG

 ôØ°ùdG »a É«dÉM ÉjóL ôμØJ »gh ,IóªdG √òg ∫GƒW ÉgôØ°S ¿hO âdÉM

 ÉfhQƒc ¢üëa AGôLEG É¡«∏Y ÉeGõd íÑ°UCG ¬fCÉH GôNDƒe âª∏Y óbh ,É¡«dEG

 AGôLEG  øY  Ó°†a  ,»HO  »a  ¬H  ∫ƒª©ªdG  ΩÉ¶ædG  Ö°ùëH  É¡JQOÉ¨e  πÑb

.øjôëÑdG ≈dEG É¡JOƒY óæY øjôNBG ø«°üëa

 »æ©j  Gò¡a  É¡àæHGh  É¡æHGh  É¡LhRh  »g  äôaÉ°S  ƒd  É¡fCG  ∞«°†Jh

 ôeC’G  ,GQÉæjO  360  »dGƒM  ≈dEG  π°üJ  ±ƒ°S  §≤a  äÉ°UƒëØdG  áØ∏c  ¿CG

 »gh ,äÉë°ùªdG AGôLE’ §≤a á∏«∏≤H â°ù«d á«fGõ«e ó°UQ Ö∏£àj …òdG

 ¢UÉîdG ÉfhQƒc ¢üëa áØ∏c øe ø«æWGƒªdG AÉØYEG ºàj ’ GPÉªd ∫AÉ°ùàJ

?É¡àdÉM πãe »a á°UÉN OÓÑdG êQÉN ôØ°ùdÉH

 GOhóëe  ∫GR’  áMÉ«°ù∏d  øjôëÑdG  ø`̀e  ôØ°ùdG  ¿EG  ∫ƒ≤j  ™`̀bGƒ`̀dG

 øe  ∂dòd  ,Iójó°T  ôWÉîe  øe  ¬∏ªëj  Éªd  áëFÉédG  √òg  πX  »a  ájÉ¨∏d

 øYh áØ∏μdG  √òg πªëàj ¿CG  ¬«∏Y á©àªdG  ≥«≤ëJ ±ó¡H áaRÉéªdG  Qô≤j

 IQÉjR É¡æeh ájQhô°V ÜÉÑ°SC’  ôaÉ°ùj  …òdG  øWGƒªdG  ÉeCG  ,ôWÉN Ö«W

 ∑Éæg ¿CG á°UÉNh ,AÖ©dG Gòg øe √DhÉØYEG øμªªdG øªa ÜQÉbC’Gh πgC’G

 ¿hô«ãμdG É¡æe ó«Øà°ùj øcÉeCG »a É«eƒj ºàJ Iô«ãc á«FGƒ°ûY äÉMƒ°ùe

 øe É¡d Iô«Ñc á«fGõ«e ó°UQ ™Ñ£dÉH Ö∏£àJ »àdGh ,ø«æWGƒªdG ô«Z øeh

 ø«æWGƒªdG ídÉ°üd É¡æe AõL ¬Lƒj ¿CG øμªªdG øe »dÉàdÉHh ,ádhódG πÑb

 ó«°UQ  ≈`̀dEG  ±É°†J  IQOÉ`̀H  »a  ,áeÉg  ´Ghó`̀d  ôØ°ùdG  »a  ¿ƒÑZôj  øjòdG

.áeRC’G √òg ´’ófG òæe á«fÉ°ùfE’ÉH ôNGõdG Ió«°TôdG IOÉ«≤dG

 Ωƒ«dG É¡H ôªf »àdG á«FÉæãà°S’G ±hô¶dGh ´É°VhC’G √òg ¿CG ∂°T ’

 ,ô°TÉÑe ô«Z hCG ô°TÉÑe πμ°ûH AGƒ°S ô°SC’G äÉ«fGõ«e ≈∏Y Gô«ãc äôKCG ób

 âëÑ°UCG  á«æ¨dG  ∫hódG  ≈àM  ,É¡JÉLÉ«àMÉH  AÉØjE’G  ≈∏Y  É¡JQób  ≈∏Yh

 äQô°†J  É¡æ«©H  äÉYÉ£b  ∑Éæg  ¿CG  Éªc  ,iôÑc  á«dÉe  á`̀eRCG  ≈∏Y  á∏Ñ≤e

 ∂dòd  á«Ñ∏°ùdG  QÉKB’G  ÉgƒØXƒe πªëàj  ºK  øeh ,Égô«Z  øe  ôÑcCG  πμ°ûH

 º¡∏gÉc øY ∞«ØîàdGh A’Dƒg IÉYGôe øe óH  ’ »dÉàdÉHh ,á¨dÉH  áLQóH

.…ƒ«M ô«Z hCG §«°ùH ¬fCG ¢†©ÑdG iCÉJQG ƒd ≈àM óæH …CG »a

 ≈∏Y øjôëÑdG  IOÉ«≤d  ¿ÉaôYh ôμ°T  áª∏c ¬Lƒf ¿CG  Éæg ÉæJƒØj  ’h

 É¡ØbGƒe  ≈∏Yh  ,á`̀eRC’G  ∂∏J  ∫ÓN  ºgô«Zh  É¡«æWGƒe  ÖfÉéH  É¡aƒbh

 ,º¡∏gÉc  øY  ∞«Øîà∏d  É¡JòîJG  »àdG  áªYGódGh  Iô°†ëàªdGh  á«dƒ£ÑdG

 IQGOEG  »a  áªμMh  ,õ««ªJ  ¿hO  øe  á«fÉ°ùfEG  É¡dÓN  øe  äô¡XCG  »àdGh

.π∏e hCG π∏c ¿hO øe áeRC’G

halakamal99@hotmail.comøjódG ∫Éªc ádÉg

á«fÉ°ùfEG IQOÉH

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

 ´ƒ£à∏d  »Hô©dG  OÉëJ’G  ¢ù«FQ  ´GõgƒH  ø°ùM  ócCG
 ï«°ûdG  ƒª°S  Iõ`̀FÉ`̀L  ¿CG  áÑ«£dG  áª∏μdG  á«©ªL  ¢ù«FQ
 ,»Yƒ£àdG  πª©∏d  áØ«∏N  ∫BG  áØ«∏N  øH  »∏Y  øH  ≈°ù«Y
 ±hô¶dGh  äÉjóëàdG  ºZQ  Iô°TÉ©dG  É¡àî°ùæH  Iôªà°ùe
 »°ûØJ  ÖÑ°ùH  ¬∏c  ºdÉ©dGh  øjôëÑdG  áμ∏ªe  É¡H  ôªJ  »àdG
 áî°ùædG √òg »a õcôà°Sh  ,(19 ó«aƒc) ÉfhQƒc áëFÉL
 á«eÉeC’G  ±ƒØ°üdG  »a  á«æWƒdG  QOGƒμdG  ºgCG  ºjôμJ  ≈∏Y
 äÉ«YGóJ  øe  ∞«ØîàdG  »a  Iô«Ñc  äÉeÉ¡°SEG  É¡d  ¿Éc  »àdG
 äÉ«ë°†J  ø`̀e  ¬fƒeó≤j  Éªd  kGô`̀jó`̀≤`̀J  ,á`̀ë`̀FÉ`̀é`̀dG  QÉ```̀KBGh
 áæWGƒª∏d  á«eÉ°S  m¿É©eh  ,IOƒ¡°ûe  á«æWh  á«dhDƒ°ùeh
 »Yƒ£àdG πª©dG OGhQ QÉ«àNG ¿CG ≈dEG kÉgƒæe ,¢UÓNE’Gh
 áæé∏dG É¡«∏Y ¢UôëJ á«Yƒ°Vƒe ô«jÉ©eh á«dBG  ≥ah ºàj
 á«eƒμëdG  äÉ°ù°SDƒªdG  ∞∏àîe  ™e  ¿hÉ©àdÉH  ,áª¶æªdG

 .QOGƒμdG √òg í«°Tôàd øjôëÑdG áμ∏ªe »a äÉÄ«¡dGh
 áî°ùædG ¥Ó£fG áÑ°SÉæªH ¬d ¿É«H »a ´GõgƒH ∫Ébh
 øjôëÑdG áμ∏ªe â©°Vh IõFÉédG ¿EG ,IõFÉédG øe Iô°TÉ©dG
 ,»Yƒ£àdGh »fÉ°ùfE’G  πª©dG  áªFÉbh áWQÉN IQGó°U »a
 »a  áªgÉ°ùªdG  ,á`̀©`̀«`̀aô`̀dG  äGQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG  øª°V  â`̀ë`̀°`̀VCGh

 ∂∏Jh ,IóëàªdG  ºeCÓd  áeGóà°ùªdG  á«ªæàdG  ±GógCG  ≥«≤ëJ
 ¿CG  ≈dEG  kÉàa’  ,á«æjôëÑdG  äGQOÉÑª∏d  Iõ«ªàªdG  QƒeC’G  øe
 ôjƒ£J »a ¬H  iòàëoj  kÉLPƒªf  âëÑ°UCG  øjôëÑdG  áμ∏ªe

.»Yƒ£àdG πª©dG äÉ«dBG
 á«©ªédG ±GógG QÉWG »a âª«bG IõFÉédG ¿G GócDƒe
 ºeCÓd  áeGóà°ùªdG  á«ªæàdG  ±GógG  ≥«≤ëJ  »a  áªgÉ°ùª∏d

  .É¡à«ªgCÉH á«YƒàdGh IóëàªdG
 ´hô°ûe  π°†aCG  õFGƒL  ´ƒªée  áª«b  ¿CG  ≈dG  √ƒfh
 áYRƒe ,Q’hO ∞dCG 20^000 ≈dEG π°üJ »æjôëH »Yƒ£J
 ,á«Yƒ£àdG  ¥ô`̀ Ø`̀ dGh  äÉ`̀«`̀©`̀ª`̀é`̀dGh  OGô````̀aC’G  äÉ`̀Ä`̀a  ≈`̀∏`̀Y
 ∫ÉªYCG  ≈∏Y  ø«ªFÉ≤dG  äÉ«°ùæédG  ™«ªL  øe  ø«ª«≤ªdGh
 ºJ  »àdG  áÄØdG  »gh  ,»æjôëÑdG  ™ªàéªdG  ΩóîJ  á«Yƒ£J
 øe kÉ©°SGh k’ÉÑbEG âb’ »àdGh ΩGƒYCG áKÓK πÑb É¡KGóëà°SG
 kÉHô©e ¬ëjô°üJ ´GõgƒH ºààNGh .áμ∏ªªdG  »a  ø«ª«≤ªdG
 ∫BG  áØ«∏N  øH  »∏Y  øH  ≈°ù«Y  ï«°ûdG  ƒª°ùd  √ôμ°T  øY
 ø°ùMh ,IõFÉé∏d á∏°UGƒàªdG áªjôμdG ¬àjÉYQ ≈∏Y ,áØ«∏N
 »a ≠dÉÑdG ôKC’G É¡d ¿Éc »àdG ,áª«μëdG ájDhôdGh §«£îàdG

.2011 ΩÉY »a ≈dhC’G É¡àbÓ£fG òæe É¡MÉéf

áØ«∏N ∫BG »∏Y øH ≈°ù«Y ï«°ûdG ƒª°S IõFÉL :´GõgƒH ø°ùM
±hô``̀¶``̀dG º```̀ ZQ Iô`̀ª`̀ à`̀ °`̀ ù`̀ e »`̀ Yƒ`̀ £`̀ à`̀ dG π`̀ª`̀©`̀∏`̀ d

.´GõgƒH ø°ùM |

 áª¡àH ÉæjOCG ø«jƒ«°SB’ óHDƒªdG øé°ùdG õ««ªàdG áªμëe äójCG  
 πc áªμëªdG âeôZh ÉfGƒéjQÉe äÉeGôLƒ∏«c 4 øe ôãcCG  Ö∏L
 OÉ©HEGh äÉWƒÑ°†ªdG IQOÉ°üªH äôeCGh QÉæjO ±’BG 5 ≠∏Ñe º¡àe

.áHƒ≤©dG PÉØf ó©H OÓÑdG øY ø«ª¡àªdG
 QÉ£ªdÉH ∑QÉªL §HÉ°V √ÉÑà°TG ≈dEG á©bGƒdG π«°UÉØJ Oƒ©Jh
 ÜÉcôdG  óMCG  á©àeCG  øª°V  ¿ƒJQÉc  πNGO  áYƒ°Vƒe  ¢SÉ«cCG  »a
 ¢SÉ«cCG  4  ≈∏Y  ôã©«d  É¡«°ûàØJ  ºàa  ,ájƒ«°SBG  ádhO  øe  ø«eOÉ≤dG
 ÉfGƒéjQÉªdG IOÉe É¡∏NGóH ¿ƒJQÉc ¥QƒH áØ∏¨e ºéëdG á£°Sƒàe
 ±ôàYGh  ,ÉeGôL  4241^9  äÉWƒÑ°†ªdG  ¿Rh  ≠∏Hh  ,IQóîªdG

 ô«NC’G  ¿EG  ∫Ébh  ,»fÉãdG  º¡àªdG  ídÉ°üd  Égô°†MCG  ¬fCÉH  º¡àªdG
 ÉfƒJQÉc  ¬d  Ö∏é«°S  É°üî°T  ¿CÉH  ¬¨∏HCGh  Éªgó∏H  »a  ¬H  π°üJG
 øjôëÑdG ≈dEG  ¬©e ¬Ñ∏é«d ÉfGƒéjQÉªdG ≈∏Y …ƒàëj QÉ£ªdG »a
 ,»fÉãdG º¡àªdÉH ´É≤jE’G »a ÉfhÉ©J ióHCGh ,á«HhQ ±’BG 3 πHÉ≤e
 Qƒ°†ëdG  ¬æe  Ö∏Wh  øjôëÑdG  ∫ƒNóH  ¬¨∏HCGh  ¬H  π°üJG  å«M

.äGQóîªdG º∏°ùJh ¬∏«°Uƒàd QÉ£ªdG »a ¬«dEG
 ôbCG  ¬fCG  ’EG  ,¬«∏Y  ¢†Ñ≤dG  ºJ  »fÉãdG  º¡àªdG  ô°†M  ÉeóæYh
 ¬æe  Ö∏W  …ò`̀dG  ∫hC’G  ¢üîJ  ÉfGƒéjQÉªdG  ¿CÉ`̀H  ¬JÉaGôàYG  »a
 ≈∏Y á«ªμdG ¬«£©j »μd Éªgó∏H »a øjOQƒªdG óMCG ™e π°UGƒàdG

 iôà°TGh ¢UÉî°TC’G óMCG ™e π°UGƒàa ,ó©H Éª«a É¡àª«b ™aój ¿CG
 øjôëÑdG »a º∏°ùàj ¿CG ≈∏Y ,QÉæjO 300 ÜQÉ≤j ≠∏ÑªH á«ªμdG ¬æe
 ≈dEG  áeÉ©dG  áHÉ«ædG  äóæ°SCG  .∫hC’G øe QÉæjO »ØdCG  É¡éjhôJ ó©H
 øjôëÑdG  QÉ£e  øeCG  IôFGóH  2018/2/28  »a  Éª¡fCG  ø«ª¡àªdG
 ô«Z  »a  zÉfGƒéjQÉe{  IQóîe  IOÉe  QÉéJ’G  ó°ü≤H  ÉÑ∏L  »dhódG
 IOÉe  Rô``̀MCGh  ∫hC’G  RÉ`̀M  Éªc  ,ÉfƒfÉb  É¡H  ¢üNôªdG  ∫Gƒ``̀MC’G
 óHDƒªdG  øé°ùdÉH  áªμëªdG  â°†bh  ,»WÉ©àdG  ó°ü≤H  ¢û«°ûëdG
 IQOÉ°üªH äôeCGh QÉæjO ±’BG 5 Éª¡æe πc ºjô¨àHh ø«æK’G ≈∏Y

.áHƒ≤©dG PÉØf ó©H OÓÑdG øY ø«ª¡àªdG OÉ©HEGh äÉWƒÑ°†ªdG

Ö`̀ ∏`̀L ’hÉ```````̀M ø``̀ ```̀ «``̀ jƒ``̀ «``̀ °``̀ SB’ ó```̀ HDƒ```̀ ª```̀ dG ø``̀ é``̀ °``̀ ù``̀ dG
ø``̀ jô``̀ ```̀ ```̀ ë``̀ Ñ``̀ dG  ≈`````````̀dEG  É````̀ fGƒ````̀ é````̀ jQÉ````̀ e  ƒ```̀∏```̀«```̀c  4

 äGƒæ°S  3  øé°ùdG  õ««ªàdG  áªμëe  äójCG
 ΩÉ`̀μ`̀MCG  ò«ØæJ  ø`̀e  É`̀HQÉ`̀g  ô``̀NBG  ≈`̀ Ø`̀NCG  º¡àªd
 áHÉ«ædG  â¡Lh  å«M  ,»dÉY  á≤£æªH  á«FÉ°†b
 ô¡°T  ¿ƒ°†Z  »`̀a  º`̀¡`̀fCG  ø`̀jô`̀NBG  ø«æKGh  ¬`̀«`̀dEG
 ¬°ùØæH  ≈`̀Ø`̀NCG  ∫hC’G  º¡àªdG  2018  ô`̀Hƒ`̀à`̀cCG
 ájÉæL  »a  ¬«∏Y  Ωƒμëe  ƒ`̀gh  »fÉãdG  º¡àªdG
 ∂dòH  ¬ª∏Y  ™e  âbDƒªdG  øé°ùdÉH  É¡«∏Y  ÖbÉ©j

.πcCÉªdGh øμ°ùªdG ¬d ôah ¿CÉH
 øY ∫hC’G º¡àªdG ™e ∑ôà°TG »fÉãdG º¡àªdG
 Éª¡àe  ¬fƒc  ∫ÉM  ¬°ùØf  AÉØNEÉH  ¥ÉØJ’G  ≥jôW
 øé°ùdÉH É¡«∏Y ÖbÉ©j ájÉæL »a ¬«∏Y Éeƒμëe

 ¥ÉØJ’G  ∂dP  ≈∏Y AÉæH  áªjôédG  âªàa  âbDƒªdG
.IóYÉ°ùªdG ∂∏Jh

 ∫hC’G ø«ª¡àªdG ™e ∑ôà°TG ådÉãdG º¡àªdG
 º¡àªdG  AÉ`̀Ø`̀NEÉ`̀H  ¥É`̀Ø`̀J’G  ≥jôW  ø`̀Y  »`̀fÉ`̀ã`̀dGh
 »a  ¬«∏Y  Éeƒμëe  Éª¡àe  ¬`̀fƒ`̀c  ∫É`̀M  »fÉãdG
 âªàa  âbDƒªdG  øé°ùdÉH  É¡«∏Y  ÖbÉ©j  ájÉæL

.¥ÉØJ’G ∂dP ≈∏Y AÉæH áªjôédG
 äÉ¡édG »≤∏J ≈dEG á«°†≤dG π«°UÉØJ Oƒ©Jh
 ájô°ùdG  äÉjôëàdG  É¡JócCG  äÉeƒ∏©e  á«æeC’G
 »fÉãdG  º¡àªdG AGƒjEÉH ∫hC’G º¡àªdG ΩÉ«≤H ó«ØJ
 äGƒæ°S  7  Ió``̀e  øé°ùdÉH  ¬«∏Y  Ωƒ`̀μ`̀ë`̀ª`̀dGh

 »a  ¬`̀Jó`̀YÉ`̀°`̀ù`̀eh  »`̀dÉ`̀Y  á≤£æe  »`̀a  ¬æμ°ùªH
 1  ïjQÉàH  ¬`̀fCGh  ,áWô°ûdG  ∫É`̀LQ  øY  »ØîàdG
 »fÉãdG  º¡àªdG  ≈∏Y  ¢†Ñ≤dG  ºJ  2018  ôÑªaƒf
 Qhó°U  øe  âÑK  óbh  ∫hC’G  º¡àªdG  øμ°ùe  »a
 IóªdG ¬æé°ùH »fÉãdG º¡àªdG ≥ëH »FÉæL ºμM

.IQƒcòªdG
 äÉ≤«≤ëJ  »`̀a  »`̀fÉ`̀ã`̀dG  º¡àªdG  ±ô`̀à`̀YGh
 »a  √óYÉ°S  ådÉãdG  º¡àªdG  ¿CÉH  áeÉ©dG  áHÉ«ædG
 ∫hC’G º¡àªdG áKOÉëªH ô«NC’G ΩÉb ¿CÉH »ØîàdG
 ≥aGƒa ¬æμ°ùe »a ¬FÉØNEÉH Ωƒ≤j ¿CG ¬æe Ö∏Wh
 á≤£æe »a ¬æμ°ùe »a √ÉØNCGh ¬Ñ∏W ≈∏Y ∫hC’G

 ±ôàYG  Éªc  Üô°ûªdGh  πcCÉªdG  ¬d  ô`̀ahh  »dÉY
 áeÉ©dG  áHÉ«ædG  äÉ≤«≤ëJ  »`̀a  ådÉãdG  º¡àªdG

.»fÉãdG º¡àªdG ¬H ±ôàYG Ée ¿ƒª°†ªH
 áÑbÉ©ªH  áªμëªdG  âªμM  ÜÉÑ°SC’G  √ò¡dh
 äGƒæ°S  3  Ió``e  øé°ùdÉH  É©«ªL  ø«ª¡àªdG
 Gò¡H  πÑ≤j  º∏a  ,ΩÉ`̀¡`̀JG  ø`̀e  º`̀¡`̀«`̀dEG  ó`̀æ`̀°`̀SCG  ÉªY
 ΩÉeCG  ¬«∏Y  Gƒæ©Wh  áKÓãdG  ¿ƒª¡àªdG  ºμëdG
 »ah Óμ°T ºμëdG ∫ƒÑ≤H â°†b »àdG ±ÉæÄà°S’G
 ∞fCÉà°ùªdG  ºμëdG  ó«jCÉJh  ¬°†aôH  ´ƒ°VƒªdG
 áªμëe ΩÉeCG  ô«NC’G  ∞fCÉà°SGh ,É©«ªL º¡≤ëH

.ó«jCÉàdGh ¢†aôdÉH â°†b »àdG õ««ªàdG

»FÉ°†b ºμM ò«ØæJ øe ÉHQÉg ôNBG ≈ØNCG º¡àªd äGƒæ°S 3 øé°ùdG ó«jCÉJ

 øe  »æ«KÓK  Ö∏éH  á«FÉæédG  iôÑμdG  áªμëªdG  äô``̀eCG   
 …ƒ«°SBG  ábô°ùH  ¬`̀eÉ`̀¡`̀JG  ó©H  ¢ù£°ùZCG  17  á°ù∏éd  ¬°ùÑëe
 õcôe ≈dEG ÆÓH OhQh ≈dEG á©bGƒdG π«°UÉØJ Oƒ©J å«M ,√GôcE’ÉH
 ¿CÉH ÅLƒa ¬fCÉH ó«Øj z…ƒ«°SBG{ øe »HƒæédG óªM áæjóe áWô°T
 êÉàëjh  zø«μ°ùe{  ¬fEG  ¬d  ∫ƒ≤jh  ¬≤aƒà°ùj  ájQÉf  áLGQO  ≥FÉ°S

.É k°†jCG ø«μ°ùe ¬fCÉH ôNB’G ƒg Oôa ,IóYÉ°ùe ≈dEG
 ¬à°†Ñb  ΩÉμMEÉH  ¬«∏Y  AGóàYE’ÉH  º¡àªdG  ΩÉ`̀b  ∂`̀dP  ô`̀KCG  ≈∏Y
 ábôØàe  AÉëfCÉH  ¬Hô°†H  ΩÉbh  É k°VQCG  ¬WÉ≤°SEÉH  ΩÉbh  ¬àÑbQ  ≈∏Y
 ¬ÑdÉ£j ¿Éch É¡H ¬Hô°Vh IPƒîdG òNCÉH ô«NC’G ΩÉbh ¬ª°ùL øe

 ™£à°ùj ºdh ∂dP øe ¬æμªj ºdh ΩhÉb ¬«∏Y »æéªdG ¿CG ’EG ∫ÉªdÉH
 äGôe IóY ¢VQ’G ≈∏Y IPƒîdG AÉ≤dEÉH º¡àªdG ΩÉb ºK øeh ¬àbô°S

.É¡Ø∏JCG ≈àM
 â∏°UƒJ »àdGh áeRÓdG äÉjôëàdG AGôLEG ºJ ∂dP ≈∏Y AÉæHh
 ≈dEG  ¬Lƒàe  ¬`̀fCG  ø«ÑJh  ¬æY  …ôëàdG  ºJh  á©bGƒdG  ÖμJôe  ≈`̀dEG
 ≈dEG  Oƒ©j  ∫õæªdG  ¿CG  ø«ÑJh  ¬«∏Y  ¢†Ñ≤dG  ºJh  √ƒ©Ñààa  ¬dõæe

.ájQÉædG áLGQódG ≈∏Y Qƒã©dG ºJ å«M º¡àªdG
 ÉÄ«°T ôcòàj ’ ¬fCÉH ôbCGh ΩÉ¡JG øe ¬«dEG Ö°ùf Ée º¡àªdG ôμfCGh
 á©bGƒdG  Ωƒj  á«dƒëc  äÉHhô°ûe  Üô°T  ¬fCG  á°UÉN  á©bGƒdG  øY

 áØ«ë°U  âàÑKCG  Éª«a  ,´ô°üdG  ¢Vôe  øe  »fÉ©j  ¬`̀fCG  ≈`̀YOG  Éªc
.äÉ«≤Ñ°S’G ÜÉë°UCG øe ¬fCG º¡àªdG

 ábô°S »a ´ô°T :k’hCG ,G kóFÉY ¬fƒc ∫ÉM áHÉ«ædG ¬«dEG â¡Lhh
 ¬«∏Y ™bGƒdG  √Gôc’G  ≥jô£H ∂dPh ¬«∏Y »æéª∏d  ∑ƒ∏ªªdG  ∫ÉªdG
 ’ ÖÑ°ùd áªjôédG ôKCG  ÜÉN óbh ¬ª°ùL áeÓ°S ≈∏Y ióàYG ¿CÉH
 ƒëædG  ≈∏Y  ∂dPh  ¬«∏Y  »æéªdG  áehÉ≤e  ƒgh  ¬«a  ¬`̀JOGQE’  πNO
 ´ƒædG  ø«ÑªdG  ∫ƒ≤æªdG  G kóªY  ∞∏JCG  :É k«fÉK  ,¥GQh’É``̀ H  ø«ÑªdG
 ø«ÑªdG  ƒëædG  ≈∏Y  ∂dPh  ô«¨∏d  ácƒ∏ªªdGh  ¥GQh’ÉH  ∞°UƒdGh

.äÉ≤«≤ëàdÉH

 √GôcE’ÉH …ƒ«°SBG ábô°ùH ¬eÉ¡J’ ¬°ùÑëe øe »æ«KÓK Ö∏éH ôeCÉJ áªμëªdG

 åMÉÑª∏d  á`̀eÉ`̀©`̀dG  IQGOE’G  ΩÉ``Y  ô`̀jó`̀e  ìô`̀°`̀U  
 ¿ƒfÉ≤dG  ò«ØæJ  QÉ``̀WEG  »`̀a  ¬`̀fCÉ`̀H  á«FÉæédG  á```̀dOC’Gh
 QÉéJ’G  áëaÉμe  áWô°T  âeÉb  áªjôédG  áëaÉμeh
 äGAGô`̀LE’G  PÉîJÉH  áeÉ©dG  ÜGOB’G  ájÉªMh  ô°ûÑdÉH
 ø«H  ºgQÉªYCG  ìhGôàJ  É k°üî°T  17  ∫É«M  á«fƒfÉ≤dG
 äÉ«°ùæL ¿ƒ∏ªëjh AÉ°ùf 10 º¡æ«H ,ÉeÉY 37h 23
 ≈∏Y  ¢†jôëàdÉH  º¡eÉ«≤d  ∂dPh  ,á«≤jôaEGh  ájƒ«°SBG
 OGƒªdG  ™«Hh  áeÉ©dG  ÜGOBÓd  á«aÉæe  ∫ÉªYCG  á°SQÉªe

.Iôμ°ùªdG
 »a  áWô°ûdG  äÉ«∏ªY  Oƒ`̀¡`̀L  ¿CG  ≈``̀dEG  QÉ`̀ °`̀TCGh
 ∫É©aC’G  øY  ∞°ûμdG  ≈`̀ dEG  äOÉ`̀b  …ôëàdGh  åëÑdG
 ¬«∏Yh  ,¿hQƒcòªdG  É¡H  Ωƒ≤j  »àdG  á«fƒfÉ≤dG  ô«Z
 ºJ  áeÉ©dG  áHÉ«ædG  øe  ¿PE’G  ≈∏Y  ∫ƒ°üëdG  ó©Hh
 »àdG  áWƒÑ°†ªdG  OGƒ`̀ª`̀dG  õjôëJh  º¡«∏Y  ¢†Ñ≤dG
 ¥GQhCG  ∫Éªμà°SG  QÉ`̀L  ¬`̀fEG  å«M  ,º¡JRƒëH  âfÉc

.áeÉ©dG áHÉ«ædG ≈∏Y É¡°Vô©d Gó«¡ªJ á©bGƒdG

 ¢`̀ †`̀ jô`̀ ë`̀ à`̀ dÉ`̀ H  É``̀ª``̀¡``̀à``̀e  17  §``̀Ñ``̀ °``̀V
ÜGOBÓ`````̀d á`̀ «`̀ aÉ`̀ æ`̀ ª`̀ dG ∫É````̀ª````̀YC’G ≈``̀∏``̀Y

 :áæWÓ°ùdG ÒeC’GóÑY Öàc
 ÉeÉY  63  »æjôëH  π`̀LQ  »≤d
 øe Iô`̀NCÉ`̀ à`̀e á`̀YÉ`̀°`̀S »``a ¬`̀Yô`̀°`̀ü`̀e
 AGôL  (á©ªédG)  ∫hC’G  ¢ùeCG  AÉ°ùe
 á≤£æªH  ¬dõæe  »`̀a  ≥jôM  Üƒ°ûf
 á«dhC’G  π«°UÉØàdG  ô«°ûJh.¥ôëªdG
 Iô°ûY  ájOÉëdG  áYÉ°ùdG  »a  ¬fCG  ≈dEG
 (á©ªédG)  Ωƒj  AÉ°ùe  øe  ∞°üædGh
 ¥ôëªdG  á≤£æªH  ¿ƒæWÉ≤dG  ÅLƒa
 ∫RÉæªdG  ó``̀MCG  »`̀a  ≥`̀jô`̀M  Üƒ°ûæH
 ∫É`̀°`̀ü`̀J’É`̀H Gƒ``̀eÉ``̀b Qƒ``̀Ø``̀dG ≈``̀∏``̀Yh
 Ghô°†M  ø`̀jò`̀dG  »`̀fó`̀ª`̀dG  ´É`̀aó`̀dÉ`̀H
 º¡«≤∏J  Qƒ``̀a  á`̀Yô`̀°`̀ù`̀dG  ¬``̀Lh  ≈`̀∏`̀Y
 äÉYƒªée  ≈`̀dEG  Gƒª°ù≤fGh  ÆÓÑdG
 ≥jôëdG Iô°UÉëe øe Gƒæμªàj »μd

 »fÉÑªdG  ≈``dEG  ∫É`̀≤`̀à`̀f’G  ø`̀e  ¬©æeh
 IÉah ≥jôëdG øY èàfh ,IQhÉéªdG

.∫õæªdG Qô°†Jh »æjôëH πLQ
 ≥jôëdG  ™bƒe »a óLGƒJ óbh
 IóéædG  áWô°T  äGQÉ`̀«`̀°`̀S  ø`̀e  Oó`̀Y
 øjOƒLƒªdG OÉ©HEÉH GƒeÉbh QhôªdGh

 ÜÉ°üj  ’  »μd  ≥jôëdG  øe  Üô≤dÉH
 ´ÉaódG ∫ÉLQ Ωƒ≤j ≈àMh º¡æe óMG
 OÉ`̀ª`̀NG ó`̀©`̀Hh ,º`̀¡`̀Ñ`̀LGƒ`̀H »`̀fó`̀ª`̀dG
 á«FÉæédG äÉ≤«≤ëàdG âeÉb ≥jôëdG
 ≥jôëdG  äÉ°ùHÓe  »`̀a  ≥«≤ëàdÉH

.¬HÉÑ°SG áaô©eh

¥ôëªdÉH ∫õæe »a ≥jôM Ö``Ñ°ùH »æjôëH IÉah

 É`̀ª`̀¡`̀JQÉ`̀«`̀°`̀S Qƒ``̀gó``̀ J ó`̀ ©`̀ H ø`̀«`̀«`̀æ`̀jô`̀ë`̀H á``̀HÉ``̀°``̀UEG
 :áæWÓ°ùdG ÒeC’GóÑY Öàc

 ábôØàe  äÉ`̀HÉ`̀°`̀UE’  ¿É«æjôëH  ¿É`̀HÉ`̀°`̀T  ¢`̀Vô`̀©`̀J
 QƒgóJ  ô`̀KEG  ¢ùeCG  ∫hCG  AÉ°ùe  øe  IôNCÉàe  áYÉ°S  »a

.¿Éª∏°S øH áØ«∏N ´QÉ°T ≈∏Y Éª¡JQÉ«°S
 ÉHÉ°T  ¿G  ≈dEG  çOÉë∏d  á«dh’G  π«°UÉØàdG  ô«°ûJh
 Iô°ûY á«fÉãdG  áYÉ°ùdG  »a ¬JQÉ«°S Oƒ≤j ¿Éc É«æjôëH
 ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ´QÉ°T  ≈∏Y  á©bGƒdG  Ωƒj  AÉ°ùe  øe
 QhôªdG áª¶fCÉH ó«≤àdG ΩóY ÖÑ°ùHh ôNBG ÜÉ°T ¬à≤aôHh

 §FGƒëdÉH Ωó£°UGh IOÉ«≤dG á∏éY ≈∏Y Iô£«°ùdG ó≤a
 ,áfÉ«°üdG ∫ÉªYC’ ´QÉ°ûdG »a â©°Vh »àdG á«àæª°S’G
 ÉªgóMCG  ábôØàe  äÉHÉ°UEÉH  Éª¡àHÉ°UG  ∂`̀dP  ø`̀Y  èàf
 »≤∏àd  ≈Ø°ûà°ùªdG  ≈`̀ dEG  É`̀gô`̀KCG  ≈∏Y  Éª¡∏≤f  ºJ  á¨«∏H
.Iô«Ñc äÉ«Ø∏àH IQÉ«°ùdG äQô°†J Éª«a ,ΩRÓdG êÓ©dG

 IóéædG  áWô°T  çOÉëdG  ´ƒbh  Qƒa  äô°†M  óbh
 ø«M  ≈``̀dEG  äGQÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dG  ô«°S  π«¡°ùàH  É``gOGô``aCG  ΩÉ``̀bh
 Égó©Hh  ,IQÉ«°ùdG  áMGRG  ºJh  QhôªdG  áWô°T  Qƒ°†M

.¬HÉÑ°SG áaô©ªd ≥«≤ëàdG á«ª°SôdG äÉ¡édG âëàa

 ∞°Sƒ«dG  AÉ`̀LQ  IQƒ`̀à`̀có`̀dG  âdÉb
 á°ù«FQh  ¢``VGô``eC’G  º∏Y  ájQÉ°ûà°SG
 äGOÉ°TQE’ÉH  ΩGõàd’G  ¿EG  πeÉ°ûdG  õcôe
 á``̀HÉ``̀°``̀UE’G ø```e á``jÉ``bƒ``∏``d á`̀«`̀ë`̀°`̀ü`̀dG
 ΩGõàd’G  á∏°UGƒeh  ,ÉfhQƒc  ¢Shô«ØH
 IQOÉ`̀°`̀ü`̀dG äÉ`̀ª`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dGh äGQGô``̀≤``̀dÉ``̀H
 áëaÉμªd  »Ñ£dG  »æWƒdG  ≥jôØdG  øY
 ƒg  ,(19  ó`̀«`̀aƒ`̀c)  É`̀ fhQƒ`̀c  ¢`̀Shô`̀«`̀a
 OGôaCG  øe  Oôa  πc  ≈∏Y  ™≤J  á«dhDƒ°ùe
 ∑ƒ∏°ùdÉH  ó«≤àdG  ≈dEG  âYOh  .™ªàéªdG
 ≈`̀ dEG  ∫ƒ`̀°`̀Uƒ`̀∏`̀d  »``̀YGƒ``̀dG  »©ªàéªdG
 QÉ°ûàfG  øe  óë∏d  IOƒ°ûæªdG  ±Gó`̀gC’G

.áëFÉédG
 ≥«Ñ£J  á`̀«`̀ª`̀gCG  ≈```̀ dEG  äQÉ```̀°```̀TCGh
 »Ñ£dG  »`̀æ`̀Wƒ`̀dG  ≥`̀jô`̀Ø`̀dG  äÉ`̀«`̀°`̀Uƒ`̀J
 ó«aƒc)  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d
 áë°U  ≈`̀∏`̀Y  ®É`̀Ø`̀ë`̀dG  π```̀LCG  ø``e  (19
 á«ªgCÉH  ká`̀gƒ`̀æ`̀e  ,™`̀«`̀ª`̀é`̀dG  á`̀eÓ`̀°`̀Sh
 ≈`̀ dEG á`̀«`̀∏`̀FÉ`̀©`̀dG äÉ`̀©`̀ª`̀é`̀à`̀dG QÉ`̀°`̀ü`̀à`̀NG
 OGô`̀aCG  iƒà°ùe  ≈∏Y  IOhóëe  äGAÉ≤d
 ™ªéàdG  ÖæéJh  ,Ió``̀MGƒ``̀dG  á∏FÉ©dG
 πgC’G  ø«H  á∏jƒW  Ióªd  Iô«Ñc  OGóYCÉH
 óFGƒªdG  áeÉbEG  ÖæéJh  ,¿É`̀μ`̀eE’G  Qób
 ™e ø`̀eGõ`̀à`̀dÉ`̀H äÉ`̀©`̀ª`̀é`̀à`̀dGh Iô`̀«`̀Ñ`̀μ`̀dG

 ¿ƒμJ  »`̀à`̀dGh  ,áØ∏àîªdG  äÉÑ°SÉæªdG
.ihó©dG ∫É≤àf’ ÉÑÑ°S

 áëaÉμe  QÉ```̀WEG  »`̀ a  ¬```̀fCG  â`̀æ`̀«`̀Hh
 É°UôMh  ,É`̀ fhQƒ`̀c  ¢`̀Shô`̀«`̀a  QÉ°ûàfG
 øjOOôàªdGh  ø«©LGôªdG  áë°U  ≈∏Y
 ÖLƒàj á«ë°üdG ≥aGôªdG ∞∏àîe ≈∏Y
 ó«≤àdG  IQhô°V  øjOOôàªdG  ™«ªL  ≈∏Y
 ihó©dG  áëaÉμe  äÉª«∏©àH  ΩGõàd’Gh
 õcGôªdGh  äÉ«Ø°ûà°ùªdG  êQÉNh  πNGO
 ,º¡àeÓ°S  ≈∏Y  á¶aÉëª∏d  á«ë°üdG
 óæY ’EG É¡«∏Y OOôàdG ΩóY á«ªgCG IócDƒe

.áFQÉ£dG ä’Éë∏dh ,IQhô°†dG

 ΩGõàd’G  á``«`ª`gCG  ó```cDƒ````J  π```eÉ``°û``dG  õ``cô``e  á°ù``«FQ
ÉfhQƒc ¢Shô«ØH áHÉ`°UE’G øe ájÉbƒ∏d  á«ë°üdG äGOÉ°TQE’ÉH



 äó``cCG :ä’É``̀cƒ``̀dG - Ωƒ`̀Wô`̀î`̀dG
 ΩÉàN  »`̀a  ¢`̀ù`̀eCG  ¿GOƒ``°``ù``dGh  ô°üe
 AGQRƒ`````̀dG ¢`̀ù`̀ «`̀ FQ É`̀ ¡`̀ H ΩÉ```̀ b IQÉ`````̀jR
 äÉ°VhÉØªdG  ¿CG  ΩƒWôî∏d  …ô°üªdG
 á«°†b  π`̀ë`̀d  zπ``̀ã``̀eC’G  π«Ñ°ùdG{  »`̀g
 ø«H  É`̀aÓ`̀N  ô«ãJ  »`̀à`̀dG  á°†¡ædG  ó°S
 ≈∏Y GOó`̀ °`̀ Th ,É`̀«`̀Hƒ`̀«`̀KCGh ø`̀«`̀à`̀dhó`̀dG

 .Ωõ∏e ¥ÉØJG ≈dEG π°UƒàdG IQhô°V
 √ÓJ ¿É`̀«`̀H »`̀a ¿É`̀Ñ`̀fÉ`̀é`̀dG ∫É``̀bh
 áaÉ≤ãdG  ô``̀jRh  ídÉ°U  óªëe  π°ü«a
 äÉ°VhÉØªdG  ¿EG{  »fGOƒ°ùdG  ΩÓYE’Gh
 ó°S  á«°†b  πëd  πãeC’G  π«Ñ°ùdG  »g
 ìÉéæd  ¿É©∏£àj  ¿Gó`̀∏`̀Ñ`̀dGh  á°†¡ædG
 OÉ`̀ë`̀J’G  ÉgÉYôj  »`̀à`̀dG  äÉ°VhÉØªdG

 .z»≤jôaE’G
 ¿Éaô£dG  iôj{  :¿É«ÑdG  ±É°VCGh
 Ωõ∏e  ¥É`̀Ø`̀JG  ≈``dEG  π°UƒàdG  IQhô`̀°`̀V
 çÓãdG ∫hódG ídÉ°üeh ¥ƒ≤M øª°†j
 »a ™bƒªdG ÇOÉÑªdG ¿ÓYEG ¥ÉØJG ≥ah
 ,»dhódG  ¿ƒfÉ≤dG  ÇOÉÑeh 2015 ΩÉY
 áeõ∏eh  á∏YÉa  á«dBG  øª°†j  ¿CG  ≈∏Y

 .zäÉYGõædG ájƒ°ùàd
 ôJƒJ §°Sh IQÉjõdG √òg äAÉLh
 á°†¡ædG  qó°S  É«Hƒ«KCG  AÉæH  øY  ºLÉf
 â`̀fÉ`̀ch  .¥QRC’G  π`̀ «`̀æ`̀dG  ô`̀¡`̀f  ≈`̀∏`̀Y
 π«LCÉJ  ø«æK’G  âÑ∏W  ób  ΩƒWôîdG
 ´ƒÑ°SCG  Ióe qó°ùdG  ¿CÉ°ûH  äÉ°VhÉØªdG

 .á«∏NGO äGQhÉ°ûe AGôLE’
 …ô°üªdG AGQRƒdG ¢ù«FQ IQÉjRh
 ¬d  ≈````̀ dhC’G  »``g  »`̀dƒ`̀Hó`̀e  ≈Ø£°üe
 á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG  π«μ°ûJ  ò`̀æ`̀e  Ωƒ`̀Wô`̀î`̀∏`̀d
 ,2019  »`̀a  á«dÉ≤àf’G  á`̀«`̀fGOƒ`̀°`̀ù`̀dG
 ¿hÉ©àdG  ¬`̀LhCG  õjõ©J{  ≈`̀dEG  âaógh
 äô``̀cP É``̀e Ö`̀°`̀ù`̀ë`̀H ,zø`̀jó`̀∏`̀ Ñ`̀ dG ø`̀«`̀H
 (Éfƒ°S)  á«fGOƒ°ùdG  AÉ`̀ Ñ`̀ fC’G  á`̀dÉ`̀ch
 ábÉ£dGh AÉHô¡μdG AGQRh É¡«a ¬≤aGQh
 ,…ôdGh  á«FÉªdG  OQGƒªdGh  ,IOóéàªdG
 IQÉ``̀é``̀à``̀dGh ¿É``̀μ``̀°``̀ù``̀dGh á``ë``°``ü``dGh

 .áYÉæ°üdGh
 ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  »dƒHóe  ≈≤àdGh
 ¬ÑFÉfh  ¿ÉgôÑdG  ìÉàØdGóÑY  IOÉ«°ùdG

 Éªc .IóM ≈∏Y Óc ƒ∏bO ¿GóªM óªëe
 »fGOƒ°ùdG √ô«¶f ™e äÉãMÉÑe iôLCG

.∑hóªM ¬∏dGóÑY
 ¬«æÑJ  …ò````̀ dG  á`̀°`̀†`̀¡`̀æ`̀dG  qó``̀ °``̀ Sh
 2011 òæe ¥QRC’G π«ædG ≈∏Y É«Hƒ«KCG
 ¢ùjOCG ø«H ójó°T ôJƒJ Qó°üe íÑ°UCG
 ΩƒWôîdGh  IôgÉ≤dGh  á¡L  øe  ÉHÉHCG
 íÑ°üj  ¿CG  ™bƒàjh  .á«fÉK  á¡L  øe
 ábÉ£dG  ó«dƒàd  ICÉ°ûæe  ôÑcCG  ó°ùdG  Gòg

 .É«≤jôaEG »a √É«ªdG øe á«FÉHô¡μdG
 ∫hó`̀dG  ¢VhÉØàJ  ,2011  òæeh
 Aπe ∫ƒM ¥ÉØ qJG ≈dEG ∫ƒ°Uƒ∏d çÓãdG
 √òg Qhôe ºZQ É¡æμd ,¬∏«¨°ûJh qó°ùdG
 ≈dEG  ∫ƒ°UƒdG  »a  â≤ØNCG  äGƒæ°ùdG

 .¥ÉØ qJG
 …Qhô°V ó°ùdG ¿CG É«Hƒ«KCG iôJh
 ø«M »a ,ájOÉ°üàb’G á«ªæàdG ≥«≤ëàd
 ¿EG PEG É¡d kÉjƒ«M kGójó¡J ô°üe √ôÑà©J
 øe %95 øe ôãcCG É¡d ô qaƒj π«ædG ô¡f
 .Üô°ûdGh …ôdG √É«e øe É¡JÉLÉ«àMG

 É`̀YO  :(Ü  ±  CG)  -  AÉ`̀©`̀æ`̀°`̀U

 º``̀eC’Gh  AÉ©æ°U  »`̀a  ¿ƒ`̀«`̀Kƒ`̀ë`̀dG

 áfÉ«°U »a  π«é©àdG  ≈dEG  IóëàªdG

 äGƒæ°S  òæe  IQƒé¡e  §Øf  á∏bÉf

 …OÉØàd  »æª«dG  π`̀MÉ`̀°`̀ù`̀dG  á`̀dÉ`̀Ñ`̀b

 øμd  ,á`̀«`̀ fÉ`̀ °`̀ù`̀ fEGh á`̀«`̀Ä`̀«`̀H  á``̀KQÉ``̀c

 ò«ØæàdG  á«dBG  ≈∏Y  ÉØ∏àNG  ø«aô£dG

 .á«∏ª©dG á∏bô©H äÉeÉ¡J’G ’OÉÑJh

 ô«Z  á°ù∏L  ≈∏Y  ô¡°T  ó©Hh

 »dhódG  ø`̀eC’G  ¢ù∏éªd  ájOÉ«àYG

 ™°Vh  øe  ¬≤∏b  øY  É¡dÓN  Üô`̀YCG

 º``̀eC’G  â`̀dÉ`̀b  ,áμdÉ¡àªdG  á`̀∏`̀bÉ`̀æ`̀dG

 ähô`̀«`̀H  QÉ``é``Ø``fG  q¿EG  Ió`̀ë`̀à`̀ª`̀ dG

 »a  »£ØædG  Üô`̀°`̀ù`̀à`̀dGh  ºî°†dG

 zô£îdG ¢SƒbÉf{ É qbO ¢Sƒ«°ûjQƒe

 ìÓ°UEG IQhô°V ≈dEG ºdÉ©dG ¬Ñàæ«d

 .á∏bÉædG

 πÑb  â©æ o°U  »àdG  zôaÉ°U{h

 á q°üæªc  Ωó`̀î`̀à`̀°`̀ù`̀ oJh  É``̀ keÉ``̀Y  45

 1^1 ƒëæH á∏ qªëe ,áªFÉY øjõîJ

 ΩÉîdG  §ØædG  ø`̀e  π«eôH  ¿ƒ«∏e

 ¿ƒ«∏e  40  »dGƒëH  É¡æªK  Q qó`̀≤`̀j

 áfÉ«°U  …C’  ™°†îJ  º`̀dh  .Q’hO

 π`̀cBÉ`̀J  ≈``̀ dEG  iqOCG  É`̀e  ,2015  ò`̀æ`̀e

 27  »ah  .É¡àdÉM  …qOô`̀Jh  É¡∏μ«g

 áaôZ ≈```̀dEG  √É`̀«`̀e â`̀H qô`̀°`̀ù`̀J  ƒ`̀jÉ`̀e

 .áæ«Ø°ùdG ∑ qôëe

 »a á«LQÉîdG ôjRh í°VhCGh

 ô«Z ø««KƒëdG øjOôªàªdG áeƒμM

 AÉ©æ°U  »`̀a  É`̀«`̀dhO  É¡H  ±ôà©ªdG

 Qƒëªàj  ±ÓîdG  q¿CG  ±ô°T  ΩÉ°ûg

 å«M  á∏bÉædG  ìÓ`̀°`̀UEG  á`̀«`̀dBG  ∫ƒ`̀M

 AGô```̀LEG ≈`̀∏`̀Y ¿hOô`̀ª`̀à`̀ª`̀ dG ô`̀°`̀ü`̀j

 Iô°TÉÑe  ìÓ`̀°`̀UEG  á«∏ªYh  º««≤J

 ¿C’  IóëàªdG  º``̀e’G  ™`̀aó`̀J  Éªæ«H

 Ió©H ΩÉ«≤dG QÉ«N É¡≤jôa íæe ºàj

 π°SGôªd  ±ô`̀°`̀T  ∫É``̀ bh  .äGQÉ````̀jR

 ôªJDƒe  ó©H  ¢SôH  ¢ùfGôa  ádÉch

 âÑ°ùdG  ¢ùeCG  AÉ©æ°U  »a  »Øë°U

 AóÑdGh º««≤J ∑Éæg ¿ƒμj ¿CG ójôf{

 ¿CG  ójôf{  ÉØ«°†e  ,zGQƒ``a  πª©dÉH

 º««≤àdG  ó©H  áfÉ«°U  ∑Éæg  ¿ƒμJ

 .zIô°TÉÑe

 øjòdG  ¿hOô`̀ª`̀à`̀ª`̀dG  ÖdÉ£jh

 »°VÉªdG »a IóëàªdG ºeC’G Gƒª¡JG

 ±ôà©ªdG  áeƒμëdG ≈dEG  RÉ«ëf’ÉH

 ÉYGõf ¿ƒ°Vƒîj »àdGh É«dhO É¡H

 øe å`̀dÉ`̀K ±ô``̀W Oƒ``Lƒ``H ,É`̀¡`̀©`̀e

 ,É«fÉªdCG  hCG  ójƒ°ùdG  ,á«HôZ  ádhO

.ìÓ°UE’G á«∏ªY ≈∏Y ±Gô°TEÓd

 º°SÉH  çóëàe  ∫Éb  ,á©ªédGh

 Ió`̀ë`̀à`̀ª`̀dG º``̀eCÓ``̀d ΩÉ``̀©``̀dG ø``̀«``̀eC’G

 ≥jôa q¿EG  ∑Qƒjƒ«f »a ø««Øë°üd

 ≈∏Y  ∫ƒ°üëdG  ô¶àæj  áª¶æªdG

 ø`̀jOô`̀ª`̀à`̀ª`̀dG π`̀Ñ`̀b ø``̀e í`̀jQÉ`̀°`̀ü`̀J

 Ió``jó``ë``dG á``æ``jó``e ø``̀e É``̀bÓ``̀£``̀fG

 º¡Jô£«°ùd  á`̀©`̀°`̀VÉ`̀î`̀dG  (Üô````̀Z)

 ìÓ°UE’  IOƒ©dG  ºK  º««≤J  AGô`̀LE’

 .∂`̀dP  ô``̀eC’G  Öq∏£J  Éªq∏c  ∫É`̀£`̀YC’G

 »a  QÉéØf’G  ÉàKOÉM  âbO{  Q qòMh

 ,¢ù£°ùZCG  øe  ™HGôdG  »a  ähô«H

 …òdG  ô«£îdG  »£ØædG  Üô°ùàdGh

 ,¢Sƒ«°ûjQƒe  »a  G kô`̀NDƒ`̀e  çó`̀M

 .zô£îdG ¢SƒbÉf

 É`̀gGô`̀LCG  äÉ``°``SGQO  ¿CG  ô``̀cPh

 q¿CG  ø`̀e  Qò`̀ë`̀J  ¿ƒ∏≤à°ùe  AGô`̀Ñ`̀N

 ô qeój  ó`̀b  »£ØædG  Üô°ùàdG  ô£N

 ôëÑdG  »`̀a  á«Ä«ÑdG  äÉeƒ¶æªdG

 IójóëdG  AÉæ«e  ¥Ó``̀ZEGh  ô`̀ª`̀MC’G

 ¢Vô©Jh  ô`̀¡`̀°`̀TCG  áà°ùd  …ƒ`̀«`̀ë`̀dG

 ¢üî°T  ø`̀«`̀jÓ`̀e  8^4  ø`̀e  ô`̀ ã`̀ cCG

 OGƒ`̀ª`̀dG  ø`̀e  á©ØJôe  äÉjƒà°ùªd

 .áKƒ∏ªdG

 IÉ`̀fÉ`̀©`̀e ≈```̀ dEG …ODƒ``̀«``̀°``̀S É`̀ª`̀c

 ôëÑdG  ≈`̀∏`̀Y  á`̀∏`̀£`̀e  iô````̀NCG  ∫hO

 ÉjôàjQEGh  »JƒÑ«L  É¡æ«H  ôªMC’G

 ÉÑ∏°S  ô`̀ qKDƒ`̀ «`̀ °`̀ Sh  ,á`̀jOƒ`̀©`̀ °`̀ù`̀ dGh

 ôëÑdG  »a  ájQÉéàdG  ácôëdG  ≈∏Y

 ôFÉ°ùîdG äQ qób ,k’ÉªLEGh .ôªMC’G

 §`̀Ø`̀æ`̀dG Üô`̀°`̀ù`̀J ≈`̀∏`̀Y á`̀Ñ`̀Jô`̀à`̀ª`̀dG

 ≈∏Y  Q’hO  QÉ«∏e  1^5`H  πªàëªdG

 .É`̀ keÉ`̀Y ø`̀jô`̀°`̀û`̀Yh á`̀°`̀ù`̀ª`̀N QGó```̀e

 âYO  z¢ù«ÑæjôZ{  áª¶æe  âfÉch

 ≈dEG  IóëàªdG  ºeC’G  ´ƒÑ°SC’G  Gòg

 .πLÉY ∑ôëJ

 ájò«ØæàdG  Iô`̀jó`̀ª`̀dG  â`̀ dÉ`̀ bh

 §``°``ShC’G  ¥ô`̀°`̀û`̀dG  »``a  áª¶æª∏d

 »a  êÉëdG  áæjR  É«≤jôaEG  ∫Éª°Th

 ∫ÉM »`̀a  .â`̀bƒ`̀dG  óØf ó`̀≤`̀d{  ¿É`̀«`̀H

 Éæ qfEÉa  ,IóëqàªdG  ºeC’G  ±ô°üqàJ  ºd

 ø«YC’G »°†ª¨eh ø«ªZôe ¬ qLƒàf

 ójõJ á«dhO á« qªgCG äGP áKQÉc ƒëf

 øe  ø«jÓªdG  ¢`̀SDƒ`̀Hh  IÉfÉ©e  øe

 .zø««æª«dG
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 QÉÑNC’G  ÇQÉ≤dG  …õjõY  »©e  πeCÉàJ  ¿CG  ƒ`̀LQCG
.á«dÉàdG ™FÉbƒdGh

 ΩÉ`̀©`̀dG Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG ø`̀∏`̀YCG Iô`̀à`̀a π`̀Ñ`̀b ,É`̀°`̀ù`̀fô`̀a »`̀a 
 É«FÉ°†b  É≤«≤ëJ  ¿CG  õ««ªàdG  áªμëe  iód  »°ùfôØdG
 ¢ù«FQ  ™e  ÉfhQƒc  á`̀eRCG  IQGOG  ∫ƒ`̀M  íàØj  ±ƒ°S
 áë°üdG  …ô``̀jRhh  Ö«∏«a  QGhOG  ≥HÉ°ùdG  AGQRƒ``̀ dG
 ¿CGh  ,ø`̀jRƒ`̀H  ¢ù««fCGh  ¿Gô«a  ¬«Ø«dhCG  ø«≤HÉ°ùdG
 ≥«≤ëàdG  áæéd  ΩÉeCG  ¬FÉYOÉH  Ωó≤à«°S  ΩÉ©dG  ÖFÉædG
 á°üàîªdG  á`̀jQƒ`̀¡`̀ª`̀é`̀dG  ∫ó`̀©`̀dG  áªμëªd  á`̀©`̀HÉ`̀à`̀dG
 AÉ°†YCG  É¡ÑμJôj  äGRhÉ``é``Jh  º`̀FGô`̀é`̀H  ô¶ædG  »`̀a
 ºJ ≥«≤ëàdGh .äÉ≤«≤ëàdÉH Ωƒ≤à°S »gh ,áeƒμëdG
 ∫ó©dG  áªμëe  ΩÉ``̀eCG  iƒμ°T  90  ºjó≤J  ≈∏Y  AÉæH
 IóMGh áª¡àH ™°ùàdG ihÉμ°ûdG â≤aQCGh ájQƒ¡ªédG
 ihÉμ°ûdG  √ògh ,záKQÉc  áëaÉμe øY ´Éæàe’G{  »g

.äÉ«©ªLh ,AÉÑWCGh ,¿ƒæWGƒe É¡eób
 áæjóªH  áeÉ©dG  áHÉ«ædG  äô``̀LG  É«dÉ£jEG  »`̀ah
 äÉ≤«≤ëJ  ,É«dÉ£jÉH  ÉjOQÉÑeƒd  º«∏bEÉH  ,ƒeÉLô«H
 »ÑjRƒL  AGQRƒ````̀ dG  ¢ù∏ée  ¢`̀ù`̀«`̀FQ  ™`̀e  á«FÉ°†b
 ájõcôªdG  äÉ£∏°ùdG  á`̀«`̀dhDƒ`̀°`̀ù`̀e  ¿CÉ`̀°`̀û`̀H  ,»`̀à`̀fƒ`̀c
 áëaÉμe »a ô«°ü≤J ∑Éæg ¿Éc GPEG Ée ∫ƒM á«ª«∏bE’Gh
 »a  ø«Jó∏Ñd  »ë°üdG  ∫õ©dG  ¿Ó`̀YEG  Ωó`̀Yh  ÉfhQƒc
 »°ûØàd  ø«JQDƒH  ÉàfÉc  áæjóªdÉH  á£«ëªdG  á≤£æªdG
 áë°üdG  ôjRh  É°†jCG  â∏ª°T  äÉ≤«≤ëàdG  .¢Shô«ØdG

.á«∏NGódG IôjRhh
 ¢VQÉ©ªdG  ∫Éª©dG  ÜõM  ¬Lh  ,É«fÉ£jôH  »ah  
 áeƒμë∏d  Iójó°T  äGOÉ≤àfG  ¿ƒæWGƒeh  äÉ«©ªLh
 ºbÉa  Éªe  áeRC’G  IQGOEG  Aƒ°Sh  ô«°ü≤àdÉH  Égƒª¡JGh
 AGQRƒ```dG  ¢ù«FQ  ∞æj  º``dh  .É``fhQƒ``c  QÉ°ûàfG  ø`̀e
 ôbCGh äÉeÉ¡J’G √òg ¿ƒ°ùfƒL ¢ùjQƒH »fÉ£jôÑdG
 »a  É`̀fhQƒ`̀c  ¢`̀Shô`̀«`̀a  ÖYƒà°ùJ  º`̀d  ¬àeƒμM  ¿CÉ``̀H
 .√QÉ°ûàfG  øe  z≈`̀ dhC’G  á∏«∏≤dG  ô¡°TC’Gh  ™«HÉ°SC’G{
 záMGô°üdG ájÉZ »a á∏Ä°SCG{ ∑Éæg âfÉc ¬fCG ±É°VCGh
 çó`̀ë`̀Jh .G kô`̀NCÉ`̀ à`̀e CGó``̀H ó`̀b ¥Ó```̀ZE’G ¿É``̀c GPEG  É`̀ª`̀Y
 ¬fEG  ∫Ébh  ,zIOÉØà°ùe  ¢`̀ShQO{  øY  É k°†jCG  ¿ƒ°ùfƒL
 πμ°ûH{  Qƒ`̀eC’G  ¢†©ÑH  ΩÉ«≤dG  AGQRƒ`̀dG  ¿ÉμeEÉH  ¿Éc

.z∞∏àîe
 º∏©f Éªc ÖeGôJ ¢ù«FôdG  ¢Vô©J ,ÉμjôeCG  »ah
 Ωó©H  ≈à°T  äÉ¡L  øe  äÉeÉ¡JGh  IOÉ`̀M  äGOÉ≤àf’
 É¡JQƒ£îd ôjó≤àdG Aƒ°Sh ,áeRC’G IQGOEG »a IAÉØμdG
 áeRC’G ºbÉa …òdG ôeC’G ,¢Shô«ØdG ¿CÉ°T øe π«∏≤àdGh

.ÉjÉë°†dG OGóYCG OGRh ÉgóeCG ∫ÉWCGh
 ºd á`̀eó`̀≤`̀à`̀ª`̀dG ∫hó```̀ dG √ò``̀g »`̀ a ¿ƒ`̀dhDƒ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG
 …òdG  øμd  ,ô«°ü≤àdG  Ghóª©àj  ºdh  ,ºFGôL  GƒÑμJôj

 GhQó≤j ºdh GƒμÑJQG ¢Shô«ØdG ô°ûàfG ø«M ¬fCG çóM
 PÉîJÉH  GƒYQÉ°Sh  ,Éë«ë°U  Gôjó≤J  ô£îdG  ºéM
 ,iô`̀NCG  IQÉÑ©H  .á°ShQóe  ô«Z  áYô°ùàe  äGƒ£N
 πμ°ûH  á`̀eRC’G  GhQGOCG  ∫hó`̀dG  √òg  »a  ¿ƒdhDƒ°ùªdG

.íLÉf ô«Zh ô°UÉb
 á«Hô¨dG  ∫hó`̀ dG  √ò`̀g  »a  çó`̀M  Ée  πeCÉàf  ø«M
 ,ä’ÉéªdG  πc  »a  áeó≤àe  É¡fG  ¢VhôØªdG  øe  »àdG
 ¿CG  Öéj  ÉæfEÉa  ,øjôëÑdG  »`̀a  çó`̀M  ÉªH  ¬`̀fQÉ`̀≤`̀fh
 äÉ¡édG  É¡H  äQGOCG  »àdG  á≤jô£dG  GóL  É«dÉY  Qó≤f

.ìÉéf øe ¬à≤≤M Éeh ÉfhQƒc áeRCG ádhDƒ°ùªdG
 ¿Éª∏°S  ô«eC’G  ƒª°S  IOÉ«≤H  »æWƒdG  ≥jôØdG  
 ,GóL ô«Ñc πª©H ΩÉb ,ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG  óªM øH
 IAÉØμdGh  á«dÉ©ØdG  äÉ`̀LQO  ≈°übCÉH  á``̀eRC’G  QGOCGh

.ìÉéædGh
 »a  ájGóÑdG  »a  ¬«a  GƒfÉ¡à°SG  …òdG  âbƒdG  »a  
 øe  Gƒ∏∏bh  ¢Shô«ØdG  ô£îH  á«Hô¨dG  ∫hó``dG  √ò`̀g
 ΩÉbh ô£î∏d GóL GôμÑe ó¡©dG »dh ƒª°S ¬ÑæJ ,¬fCÉ°T
 IQGOEG  ≈dƒàj  »c  »æWƒdG  ≥jôØdG  π«μ°ûàH  √ƒª°S
 »a  áHÉ°UEG  ä’ÉM  ô¡¶J  ¿G  πÑb  Gòg  çóM  .á`̀eRC’G

.øjôëÑdG
 á£N Qƒ`̀Ø`̀dG ≈`̀∏`̀Y »`̀æ`̀Wƒ`̀dG ≥`̀jô`̀Ø`̀dG ™`̀°`̀Vhh 
 äGAGô``̀LE’É``̀Hh  ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀dG  ™`̀e  πeÉ©à∏d  á«∏«°üØJ
 √òg  πjó©àH  ΩÉbh  ,áÑLGƒdG  ájRGôàM’Gh  á«FÉbƒdG
 Éeh  ™°VƒdG  Qƒ£J  Ö°ùëH  ôªà°ùe  πμ°ûH  á£îdG

.á∏Môe πc »a áeÉ©dG áë∏°üªdG ¬«°†à≤J
 á£N  »æWƒdG  ≥jôØdG  ™°Vh  ,á`̀jGó`̀Ñ`̀dG  òæeh  
 OÉ©HCÉH  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒª∏d  á∏eÉ°ûdG  á«Yƒà∏d

.É¡H ΩGõàd’G Öéj »àdG äGAGôLE’ÉHh ,ô£îdG
 ≈∏Y  áeRCÓd  ¬JQGOEÉH  »æWƒdG  ≥jôØdG  ¬∏©a  Ée  
 ¬éFÉàf  â`̀fÉ`̀c  ¢``ShQó``ª``dGh í`̀LÉ`̀æ`̀dG  ƒ`̀ë`̀æ`̀dG  Gò``̀g
 QÉ°ûàfG  øe  óëdGh  ô£îdG  øe  π«∏≤àdG  »a  á«HÉéjEG

.¢Shô«ØdG
 »æWƒdG ≥jôØdG IQGOEG ≈¶ëJ ¿CG ÉÑjôZ øμj ºdh 
 äGOÉ°TEG  É¡°SCGQ ≈∏Y IOó©àe á«dhO äGOÉ°TEÉH  áeRCÓd

.á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æe
 ,»æWƒdG ≥jôØdG AGOCÉH øjQƒîa ¿ƒμf ¿CG Öéj 

.Oƒ¡L øe ¬dòÑj Ée É«dÉY Qó≤f ¿CGh
 Oƒ¡édG  √ò¡d  »≤«≤ëdG  »∏ª©dG  ôjó≤àdG  øμd  
 ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG πc ΩGõàdG ôÑY ¿ƒμj ¿CG Öéj
 …òdG  ƒg  Gò`̀g  .áÑLGƒdG  á`̀jRGô`̀à`̀M’G  äGAGô`̀LE’É`̀H

.¢Shô«ØdG QÉ°ûàfG …ƒàëjh Oƒ¡édG √òg ºYój
 ’h ¬àæj ºd ô£îdG ¿CG ™«ªédG ∑Qój ¿CG Öéjh 

.¬à¡LGƒe πμdG á«dhDƒ°ùeh ,ÉªFÉb ∫Gõj

»æWƒdG ºμ≤jôØH øjQƒîa Gƒfƒc

 √ôgR ó«°ùdG  ôéM  πNO  :ä’ÉcƒdG  –  ¿óæd
 ¿óæd  ¬à°Vôa  Éeƒj  14  Ióe  »ë°U
 »àdG É`̀°`̀ù`̀fô`̀a  ø``e ø``jó``aGƒ``dG  ≈`̀∏`̀Y
 ,zOÉ`̀°`̀†`̀e AGô````̀LEG{ ¢`̀Vô`̀Ø`̀H äó`̀¡`̀©`̀J
 ≥«Ñ£J OÉY Éªæ«H ¢ùeCG ò«ØæàdG õ q«M
 É```̀ HhQhCG AÉ``̀ë``̀fCG á`̀aÉ`̀c »``a Oƒ`̀«`̀≤`̀ dG

 .ä’ÉØàM’G øe qóëdGh É kÑjô≤J
 ¢Vôa  ∫hódG  øe  ô«ãc  äOÉYCGh
 ihóY áLƒe Öæéàd á«∏ëe ô«HGóJ
 äÉ«aƒdG  áÑàY  RhÉéJ  ™e  ,Ió`̀jó`̀L
 760  ºdÉ©dG  »`̀a  19-ó`̀«`̀aƒ`̀c  AGô`̀L

 .Éfƒ«∏e 21 äÉHÉ°UE’Gh ÉØdCG
 Oó`̀Y ´É```Ø```JQG á``¡``LGƒ``e »```̀ah
 á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG äOÉ``````̀ YCG ,äÉ```̀HÉ```̀ °```̀UE’G
 Ióªd  ∫õY  ¢Vôa  ¢ùeCG  á«fÉ£jôÑdG
 ø«eOÉ≤dG  øjôaÉ°ùªdG  ≈∏Y  É keƒj  14
 ó©H  ,É£dÉeh  Góædƒgh  É°ùfôa  øe
 øe  º`̀¡`̀FÉ`̀Ø`̀YEG  ≈`̀∏`̀Y  ô¡°T  ø`̀e  ô`̀ã`̀cCG
 äÉÄe  §£N  á∏bô©H  ÖÑ°ùJ  Ée  ,∂dP
 AÉ°†≤d  ø`̀jô`̀aÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG  ø``̀e  ±’B’G

 .á«Ø«°üdG á∏£©dG
 á«fÉ£jôÑdG  áeƒμëdG  âÑàch
 á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀dG  ¿CG  ¢``̀ù``̀eCG  Ió``jô``¨``J  »``̀a
 Ωó`̀©`̀H É`̀ k«`̀ dÉ`̀M »`̀ °`̀Uƒ`̀J{ Ió`̀ë`̀à`̀ª`̀dG
 .É°ùfôa ≈dEG  z…Qhô°†dG  ô«Z ôØ°ùdG
 ôéM{ ¢`̀Vô`̀a CGó```̀H  ¬```̀fCG  â`̀ aÉ`̀ °`̀VCGh
 zøjóaGƒdG ≈∏Y É keƒj 14 Ióe »ë°U

 .É£dÉeh Góædƒgh É°ùfôa øe
 ∞dCG  160  ƒëf  ΩÉ`̀eCG  øμj  º`̀dh
 »a É`̀«`̀dÉ`̀M ¿hó``LGƒ``à``j »`̀fÉ`̀£`̀jô`̀H
 »°ùfôa  ∞`̀ dCG  300  ƒëfh  ,É°ùfôa
 »a á`̀«`̀Ø`̀«`̀°`̀ü`̀dG á`̀∏`̀£`̀©`̀dG ¿ƒ`̀°`̀†`̀≤`̀j
 á∏«∏b  äÉ`̀YÉ`̀ °`̀ S  iƒ``°``S  É`̀«`̀fÉ`̀£`̀jô`̀H
 ∫ƒ``̀NO π`̀Ñ`̀b º``̀gOÓ``̀H ≈```̀dEG IOƒ`̀©`̀∏`̀ d
 á∏FÉW  âëJ  ,ò«ØæàdG  õ q«M  QGô`̀≤`̀dG
 .º¡JOƒY óæY º¡°ùØfCG ôéM ÜƒLh

 õ`̀«`̀M QGô```̀≤```̀ dG ∫ƒ`````̀NO ó``̀©``̀ Hh

 ≈`̀dEG  ácôëdG  äOÉ`̀Y  ,¢`̀ù`̀eCG  ò«ØæàdG

 å«M ¬«dÉc CÉaôe »a »©«Ñ£dG É¡≤°ùf

 á∏jƒW  QÉ`̀¶`̀à`̀fG  ô`̀«`̀HGƒ`̀W  â∏μ°ûJ

 ≈°ûîJh  .á`̀«`̀°`̀VÉ`̀ª`̀dG  π`̀Ñ`̀b  á`̀∏`̀«`̀∏`̀dG

 G kQô°†J  ô`̀ ã`̀cC’G  á`̀ dhó`̀ dG  É«fÉ£jôH

 »a qóéà°ùªdG ÉfhQƒc ¢Shô«a AGôL

 ,(IÉ`̀ah  ∞`̀dCG  41  øe  ôãcCG)  É``̀HhQhCG

 âbh »`̀a ,äÉ`̀HÉ`̀°`̀UE’G Oó`̀Y ´É`̀Ø`̀JQG

 …òdG  ÉgOÉ°üàbG  ¢TÉ©fEG  ≈dEG  ≈©°ùJ

 .IQÉ≤dG »a ¬d π«ãe ’ G kQÉ«¡fG ó¡°T

 É¡Ø°SCG  ø`̀Y  É`̀°`̀ù`̀fô`̀a  â``̀Hô``̀YCGh

 É`̀¡`̀fCG â`̀æ`̀∏`̀YCGh »`̀fÉ`̀£`̀jô`̀Ñ`̀dG QGô`̀≤`̀∏`̀d

 .zG kOÉ°†e AGôLEG{ òîàà°S

 »a  ∫ÉëdG  ¢ùμ©j  ó¡°ûe  »`̀ah

 ™aQ ó©H G kOóée ≥∏¨æj ¬fCG hóÑj ºdÉY

 äÉH  ,∞«°üdG  ™∏£e  ∫õ©dG  ô«HGóJ

 »a  ≈àM  É`̀ k«`̀eGõ`̀dEG  äÉeÉªμdG  ™°Vh

 á«HhQhC’G ¿óªdG ¢†©H »a êQÉîdG

 øe  G kQÉ`̀Ñ`̀à`̀YG  π°ùchôH  QGô``̀Z  ≈∏Y

 .AÉ©HQC’G

 π≤àæj  å`̀«`̀M  ¢`̀ù`̀jQÉ`̀H  ™`̀Ñ`̀à`̀Jh

 ihóY  ∫ qó©e  ™e  áYô°ùH  ¢Shô«ØdG

 »æWh  ∫ó`̀©`̀e  π`̀HÉ`̀≤`̀e  %4^14  ≠`̀∏`̀H

 Öéj  :¬°ùØf  √ÉéJ’G  ,%2^4  ≠∏Ñj

 ìÉÑ°U  øe  G kQÉÑàYG  äÉeÉªμdG  ™°Vh

 É¡æ«H  ,Ió``̀jó``̀L  AÉ``̀«``̀MCG  »``̀a  ¢`̀ù`̀eG

 ôaƒ∏dG  ∞ëàe  ¬«a  ™≤j  …òdG  »ëdG

 .¬jõ«∏jõfÉ°ûdG  IOÉL  øe  AõL  »ah

 Iô°ûY  øe  ôãcC’  äÉ©ªéàdG  ™æªoJh

 óYÉÑàdG óYGƒb ΩôàëJ ’h ¢UÉî°TCG

 .…ó°ùédG

 É`̀«`̀fÉ`̀Ñ`̀°`̀SEG É`̀ «`̀ fÉ`̀ª`̀ dCG â`̀Ø`̀ qæ`̀ °`̀Uh

 OOôàj  »àdG  …QÉæμdG  QõL AÉæãà°SÉH

 øª°V  ,G kô«ãc  ¿ÉªdC’G  ìÉ«°ùdG  É¡«dEG

 â°Vôah ôWÉîªdG äGP ∫hódG áªFÉb

 AGô``̀LEG  É¡æe  ø`̀jó`̀aGƒ`̀dG  ≈∏Y  ∂`̀dò`̀H

 19-ó`̀ «`̀ aƒ`̀c ø``̀Y ∞`̀°`̀û`̀μ`̀dG ¢`̀ü`̀ë`̀a

 .»eGõdEG »ë°U ôéëd ´ƒ°†îdGh

 ≥∏Y  á«fÉfƒ«dG  Ohó`̀ë`̀dG  ≈∏Y

 ¿ƒ∏ª©j  ø`̀jò`̀ dG  ø`̀«`̀«`̀fÉ`̀Ñ`̀dC’G  ±’BG

 GƒfÉc  ÉeóæY  ,á©ªédG  ¿Éfƒ«dG  »a

 óMC’G  Ωƒj  πÑb  ∫ƒNódG  ¿ƒdhÉëj

 »eGõdEG  AGô`̀LEG  ≥«Ñ£J  CGóÑj  ÉeóæY

 ¢üëØd á«Ñ∏°S áé«àf ºjó≤àH »°†≤j

 .19-ó«aƒc øY ∞°ûμdG

 IóëàªdG  äÉ``j’ƒ``dG  ∫Gõ``̀J  ’h

 AÉHƒdG  AGôL  G kQô°†J  ôãcC’G  ádhódG

 IÉ`̀ah  446h  É`̀Ø`̀dCG  168  É¡∏«é°ùàH
 (523h  ±’BG  106)  πjRGôÑdG  É¡«∏J
 qºK  äÉ«ah  55908  ™e  ∂«°ùμªdGh
 â∏ qé°Sh  .IÉ`̀ ah  49036  ™e  óæ¡dG
 ¬`̀LGƒ`̀J »`̀à`̀dG Ió`̀ë`̀à`̀ª`̀dG äÉ``̀j’ƒ``̀dG
 ¢VôªdÉH äÉHÉ°UE’G OóY »a É kYÉØJQG
 øe ôãcCG á©ªédG ,ƒ«fƒj ôNGhCG òæe
 1280h  IójóL  áHÉ°UEG  ∞dCG  ø«à°S
 OGó©J ≥`̀ ah ,ó``̀MGh Ωƒ`̀j »`̀a IÉ``̀ah

 .õæμHƒg õfƒL á©eÉéd
 hCG  ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀ dG  IOƒ```̀Y  π`̀HÉ`̀≤`̀e
 ≈∏Y  ∫É``̀eBG  ≥ q∏©oJ  ,¬«°ûØJ  π°UGƒJ
 áeƒμëdG  â``̀eô``̀HCGh  .ìÉ`̀≤`̀ d  OÉ``é``jEG
 ™e Ió`̀ jó`̀L äÉ`̀bÉ`̀Ø`̀JG á`̀«`̀fÉ`̀£`̀jô`̀Ñ`̀dG
 ¿ƒ°ùfƒL  ófCG  ¿ƒ°ùfƒL  äGôÑàîe
 ≈∏Y πª°ûj ,á«μjôeC’G ¢ùcGQÉaƒfh

 .ìÉ≤d øe áYôL ¿ƒ«∏e ø«©°ùJ
 »dGQó«a  çƒëH  ó¡©e  ø`̀∏`̀YCGh
 øe  ádÓ°S  ôjƒ£J  á©ªédG  »μjôeCG
 qºàj  »c  qóéà°ùªdG  ÉfhQƒc  ¢Shô«a
 ø«Yƒ£àe ≈dEG ,Ée É keƒj ÉªHQ É¡æ≤M
 äÉMÉ≤d  á«dÉ©a  øe  ≥≤ëàdG  ±ó¡H

 .á«ÑjôéJ
 »```μ```jô```eC’G ó``̀¡``̀©``̀ª``̀dG ó```````̀cCGh
 √ô`̀jó`̀j …ò```dG á`̀jó`̀©`̀ª`̀dG ¢`̀VGô`̀eCÓ`̀ d
 »fƒ£fCG ¢†«HC’G â«ÑdG AÉÑWCG ô«Ñc
 ™«æ°üJ  ´hô°ûe  CGóH{  ¬fCG  ,»°ûJhÉa
 ôjƒ£àd  Ωóîà°ùoJ  ¿CG  øμªj  ádÓ°S
 ,¿É°ùfEÓd  »ÑjôéJ  ÜÉ¡àdG  êPƒªf

 .zôeC’G Ωõd GPEG
 ødh QGôb …CG ó¡©ªdG òîàj ºdh
 ájÉ¡f  πÑb  ∂dòH  ΩÉ«≤dG  ¬«∏Y  ÖJôàj
 ±ô©oJ  ¿CG  ¢VôàØoj  ÉeóæY  ,ΩÉ`̀©`̀dG
 á∏Môª∏d  ájôjô°ùdG  ÜQÉéàdG  èFÉàf
 áeó≤àe  ™jQÉ°ûe  áKÓK  øe  Iô«NC’G
. qóéà°ùªdG ÉfhQƒμd IOÉ°†e äÉMÉ≤∏d

 ≈`̀∏`̀Y »``̀ë``̀°``̀ü``̀dG ô``̀ é``̀ ë``̀ dG ¢```̀Vô```̀a CGó```̀ Ñ```̀ J ¿ó```̀æ```̀d
É```̀fhQƒ```̀c AGƒ````̀ à````̀ M’ É``̀°``̀ù``̀fô``̀a ø```̀ e ø```̀ jó```̀ aGƒ```̀ dG

(RôàjhQ)       .á«Ø«°üdG á∏£©dG AÉ°†≤d øjôaÉ°ùªdG øe ±’B’G äÉÄe §£N π£Y »fÉ£jôÑdG QGô≤dG |

:¬∏dGóÑY ó«ªM .O - OGó¨H
 ¿CG  ≈``̀ dEG  á«©LôªdG  AGƒ``̀ d  ó`̀FÉ`̀b  í`̀ª`̀d
 ó°üëj  øe  ƒg  ºJÉμdG  äÉ«°û«∏ªdG  ìÓ°S
 øe  ™«ªL  ¿CG  ø`̀e  GQò`̀ë`̀e  ,ø`̀«`̀£`̀°`̀TÉ`̀æ`̀dG

.πà≤«°S ¬Ñ©°T ¥ƒ≤ëH ÖdÉ£j
 ≈dEG  ádÉ°SQ  »a  …ô°SÉ«dG  ó«ªM  ∫Ébh
 §°TÉædG ∫É«àZG Ö≤Y »bGô©dG ΩÉ©dG …CGôdG
 ihÉàa  ¿EG  »fÉªë°ûdG  ø«°ùëJ  »fóªdG
 ø«£°TÉædG  ™«ªL  ∫É«àZÉH  ÖÑ°ùàJ  πà≤dG
 ¿ƒ©«°ûj á∏à≤dG ¿EGh ,º¡bƒ≤ëH ø«ÑdÉ£ªdG
 Ωó`̀dG  ø`̀e  ô`̀jQGƒ`̀b  ¿ƒHô°ûjh  ºgÉjÉë°V
.∫õ©dG ø«£°TÉædG ≈∏Y º¡JGQÉ°üàf’ ÉÑîf

 ¿É`̀°`̀ù`̀fE’G  ¥ƒ`̀≤`̀M  äÉª¶æe  â`̀æ`̀∏`̀YCGh
 §°TÉædG  ∫É«àZG  ø`̀Y  Iô°üÑdG  áæjóe  »`̀a
 QhO  ¬`̀d  ¿É``c  …ò``̀dG  »fÉªë°ûdG  ø«°ùëJ
 ºëàbG  å«M  ,øjô°ûJ  äGôgÉ¶J  »a  ô«Ñc
 πª©j  »àdG  ácô°ûdG  ¿ƒdƒ¡ée  ¿ƒë∏°ùe
 ¢UÉ°UQ á≤°TôH √hô£eCGh »fÉªë°ûdG É¡H
 ≈∏Y ¬∏à≤e »a ÖÑ°ùJ Ée áªJÉc áë∏°SCG øe

.QƒØdG
 »a á«æeC’G áæé∏dG »a QOÉ°üe ∫ƒ≤Jh
 äGô°TDƒªdG  ™«ªL  ¿EG  »bGô©dG  ¿ÉªdôÑdG
 ìÓ°ùdG  πªëJ  Iò`̀aÉ`̀f  äÉ`̀¡`̀L  ¿CG  ó`̀cDƒ`̀J
 òØæJ  ø`̀e  »`̀g  á£∏°ùdGh  ∫É`̀ª`̀dG  ∂∏àªJh
 ¢ù«FQ  êGô``̀MEG  ±ó¡H  ∫É«àZ’G  äÉ«∏ªY

 »ªXÉμdG  ≈Ø£°üe  »`̀bGô`̀©`̀ dG  AGQRƒ`````dG
.ø«£°TÉædG ºYO øY ™LGôàdG ≈∏Y √QÉÑLEGh
 »`̀ª`̀XÉ`̀μ`̀dG √Qó``̀ °``̀UCG QGô```̀b õ`̀Ø`̀à`̀°`̀SGh
 º¡d  AGó¡°T  äGôgÉ¶àdG  ÉjÉë°V  QÉÑàYÉH
 ¬Lh  Éªc  ,º¡JGRÉ«àeGh  AGó¡°ûdG  ¥ƒ≤M
 ÜÉ°ùM  ≈∏Y  äGôgÉ¶àdG  ≈MôL  êÓ©H
 ¬`̀à`̀dÉ`̀M »`̀°`̀†`̀à`̀≤`̀J ø``̀e ∫É```̀°```̀SQEGh á``̀ dhó``̀ dG
 ≈∏Y  êÓ©∏d  ¥Gô©dG  êQÉ`̀N  ≈`̀dEG  á«ë°üdG
 ôØ°ùdG  ∞«dÉμJ  á«dÉªdG  IQGRh  πªëàJ  ¿CG

.êÓ©dGh
 ™«aQ »æeCG Qó°üe ∫Éb iôNCG á¡L øe
 πFÉ°üØdG IOÉb º¶©e ¿EG  zè«∏îdG QÉÑNCG{`d
 ÉaƒN  ¥Gô©dG  GhQOÉ`̀Z  áë∏°ùªdG  á«©«°ûdG

 øe º`̀¡`̀dRÉ`̀æ`̀eh º`̀¡`̀JGô`̀≤`̀e ±Gó`̀¡`̀à`̀°`̀SG ø`̀e
 º°SÉ≤d  çó`̀M  Éªc  ádƒ¡ée  äGô`̀FÉ`̀W  πÑb

.¢Sóæ¡ªdG …ó¡eƒHCGh »fÉª«∏°S
 •ÉÑ°V  ø``e  Gô`̀«`̀Ñ`̀c  GOó```̀Y  ¿CG  ø`̀«`̀Hh
 ∫ÉLQ  íæe  øe  ôeòàe  á«∏NGódGh  ¢û«édG
 ’  º`̀¡`̀fCG  º``ZQ  á©«aQ  É`̀Ñ`̀JQ  ø«ªª©e  ø``jO

.¬YGƒfCG πμH ìÓ°ùdG ΩGóîà°SG ¿ƒæ°ùëj
 …Qƒf  ≥Ñ°SC’G  AGQRƒ`̀dG  ¢ù«FQ  ¿Éch
 äGOÉ«b  íæªH  äGQGô`̀b  Qó°UCG  ób  »μdÉªdG
 PEG  ,á«dÉY ájôμ°ùY ÉÑJQ  ¬H  á£ÑJôe á«æjO
 πLQ ƒgh IƒYódG  ÜõM IOÉb  óMCG  π°üM
 øe  ó©J  »àdG  ≥jôa  áÑJQ  ≈∏Y  ºª©e  øjO

 .»bGô©dG ¢û«édG »a ÖJôdG ™aQCG ø«H

 ø`̀e ó```̀jõ```̀ª```̀dG ó``̀°``̀ü``̀ë``̀J º```̀ JGƒ```̀ μ```̀ dG :¥Gô`````̀ ©`````̀ dG
äÉ`̀«`̀°`̀û`̀«`̀∏`̀ª`̀dG º`̀¡`̀ à`̀ j á`̀ «`̀ ©`̀ Lô`̀ ª`̀ dG AGƒ`````̀dh AÉ`̀ £`̀ °`̀ û`̀ æ`̀ dG

 ºà«°S ¬fCG ¿ÉN á©ªL ∑QOCG ÉeóæY :(Ü ± CG) - ∫ƒHÉc
 πàb Ωƒég »a • qQƒJ ¬fCÉH ¬Ñà°ûj πLQ øY ÉÑjôb êGôaE’G
 ¬LGƒJ  ¿Éà°ùfÉ¨aCG  »Øa  .z¬Ñ∏b  »a  ø© oW{  ¬fCÉH  ô©°T  ,¬æHG
 ∫ƒÑb  »a  áHƒ©°U  ¿ÉÑdÉW  ácôM  äÉªég  ÉjÉë°V  äÓFÉY
 ΩÓ°S á«∏ªY º°SÉH ácôëdG øe AÉæé°S øY Ö≤JôªdG êGôaE’G

 .íéæJ ’ ób
 ΩÉeCG  áîîØe  áæMÉ°T  äôéØfG  .2017  ƒjÉe  31  »a
 ºd …òdG AGóàY’G ôØ°SCGh ,∫ƒHÉc »a á«°SÉeƒ∏HódG á≤£æªdG
 πà≤e øY ,øjOôªàªdG ≈dEG  ¬àÑ°ùf äÉ£∏°ùdG øμd  ¬æ«ÑJ qºàj
 ô¨°UCG  (É keÉY  24)  øjhÉf  º¡æ«H  ,É k°üî°T  150  øe  ôãcCG

 .á©ªL AÉæHCG
 ±É°VCGh  .z»JÉ«M  »a  Ωƒj  CGƒ°SCG  ¿É`̀c{  á©ªL  ∫ƒ≤j
 .zäƒHÉàdG  »`̀a  (ø`̀jhÉ`̀f)  áãL  â``̀jCGQ  ÉeóæY  q»∏Y  »`̀ª`̀ZoCG{
 πLôdG  ió`̀d  á«ZÉeO  á£∏éH  Égó©H  áeó°üdG  âÑÑ°ùJh

 .»Ø°üf  π∏°T  øe  ∂dP  áé«àf  »fÉ©j  äÉH  …òdG  »æ«©Ñ°ùdG
 øY  É keƒj  ÉfƒdCÉ°ùj  ºd  øμd  ,ΩÓ°ùdG  ójôf  Éæ©«ªL{  ócDƒjh
 zΩÓ°S ∑Éæg ¿ƒμj ød{ ¬fCG iôjh .zÉjÉë°†dG (…CGQ) ,ÉæjCGQ
 ô°UÉæY  øe  ∫óé∏d  øjô«ãe  ø«é°S  400  øY  êGô`̀aE’G  ó©H

 .zÉæÑ©°Th »æHG á∏àb{`H º¡Ø°Uh ¿ÉÑdÉW ácôM
 ø«∏≤à©ªdG  A’Dƒ``g  ô«°üe  πbô©j  ,ô¡°TCG  Ió`̀Y  òæeh
 á«fÉ¨aC’G  áeƒμëdGh  øjOôªàªdG  ø«H  äÉ°VhÉØªdG  ¥Ó£fG
 ájÉ¡f »a ™b oh ¥ÉØJG É¡«∏Y q¢üæjh IóY äGôe âÄLQoCG »àdG
 q¢üædG Gòg »a .øjOôªàªdGh IóëàªdG äÉj’ƒdG ø«H ôjGôÑa
 ¿ÉÑdÉWh  ø£æ°TGh  â≤ØJG  ,∫ƒHÉc  ¬«∏Y  ¥OÉ°üJ  ºd  …ò`̀dG
 øe  ø«é°S  ±’BG  á°ùªN  ƒëf  :AÉæé°S  ∫OÉÑJ  ≈∏Y  É k°†jCG

 .á«fÉ¨aC’G äGƒ≤dG øe ô°üæY ∞dCG πHÉ≤e ¿ÉÑdÉW
 øe  ô«Ñc  Aõ`̀L  øY  á«fÉ¨aC’G  äÉ£∏°ùdG  âLôaCG  PEGh
 A’Dƒg ìGô°S ¥ÓWEG  øY ™æàªJ âfÉc É¡fCG  ’EG  ,ø«aƒbƒªdG

 á«eGO  äGAGóàYG  »a  •Qƒàe  º¡°†©Hh  ,øjô«NC’G  400`dG
 øμd  .Ö``fÉ``LC’Gh  ¿É`̀¨`̀aC’G  ø`̀e  ô«Ñc  Oó`̀Y  πà≤ªH  âÑÑ°ùJ
 »a  AÉ°†YC’G  ¿É¨aC’G  ¿É«YC’G  ±’BG  ≥aGh  ,»°VÉªdG  óMC’G

 .º¡æY êGôaE’G ≈∏Y (ÉZô«L Éjƒd) zô«ÑμdG ¢ù∏éªdG{
 øe ¢ù«ªîdG Ωƒj »æZ ±ô°TCG »fÉ¨aC’G ¢ù«FôdG Q qòMh
 äGQóîe QÉéJ øYh zøjOó°ûàe ø«eôée{ øY êGôaE’G ¿CG
 ≈dEG áÑ°ùædÉHh Éæ«dEG áÑ°ùædÉH G kô£N íLQC’G ≈∏Y πμ°û«°S{
 á©ªédG  ¢ù«FôdG  ±É°VCGh  .zºdÉ©dGh  (IóëàªdG  äÉj’ƒdG)
 »aÉ©Jh  ádGó©dG  ≥«≤ëJ  ™æe{  ≈∏Y  É k°†jCG  …ƒ£æj  ∂dP  ¿CG
 øY êGôaE’G …ôéj ¿Éc Éªæ«H ,zGƒ∏àob øjòdG ∂ÄdhCG äÓFÉY

 .ø«LÉ°ùªdG øe 80
 »àdG  QÓ`̀°`̀SGƒ`̀Z  Éæ«à«H  á«°ùfôØdG  á∏FÉY  äô`̀Ñ`̀à`̀YGh
 êGôaE’G  ¿CG  (¥ô°T) áfõZ »a 2003 ôÑªaƒf 16 »a â∏àob
 CGóÑe  ≈`̀dEG  G kOÉæà°SG{  á«ªeC’G  áØXƒªdG  á∏àb  øe  ø«æKG  øY

 Éª«°Sƒc  â`̀dÉ`̀bh  .z√Q qƒ`̀°`̀ü`̀J  øμªj  ’{  ô``̀eCG  záehÉ°ùªdG
 âÑ°ùdG ¢ùeCG  ,QÓ°SGƒZ á∏FÉY øY ´ÉaódG  á∏«ch ,¿ƒ«ghCG
 Éª¡©e  ¿GòNCÉ«°ùa  ,(A’Dƒ``̀g  ø`̀Y)  êGô``̀aE’G  ócCÉJ  GPEG{  ¬`̀fEG
 .zÉgô¶àæJ QÓ°SGƒZ á∏FÉY ∫GõJ ’ »àdG á≤«≤ëdG øe AõL
 É kMƒàØe  ∫Gõj  ’  á«°†≤dG  »a  É k«FÉ°†b  É k≤«≤ëJ  ¿CÉH  äô qcPh

 .É°ùfôa »a
 øY  ∂dòch  ø«æK’G  ø«ª¡àªdG  øY  êGô``̀aE’G  ™bƒàojh
 É°ù«HÉc  á`̀j’h  »a  2012  ΩÉ`̀Y  πàb  ≥HÉ°S  »fÉ¨aCG  …óæL
 πàobh .ìhôéH 13 áHÉ°UEÉH ÖÑ°ùJh ø««°ùfôa OƒæL á°ùªN
 AGóàY’G  »a  ,ø`̀eCG  ô°üæY  ƒgh  …óªMCG  »∏Y  õjÉa  É k°†jCG
 (É keÉY  42)  RÉæ¡°T  ¬àLhR  hóÑJh  .áîîØªdG  áæMÉ°ûdÉH
 øY QOÉ°üdG z»≤£æªdG ô«Z{ QGô≤dG RhÉéJ ≈∏Y IQOÉb ô«Z
 ∞«c{ ,∫ÉØWCG á©Ñ°ùd ΩCG  »gh RÉæ¡°T ∫CÉ°ùJh .ÉZô«L Éjƒd

 .zΩƒ«dG ∂dP »a Éæ«μH Éæ©«ªL ?∂dòH ΩÉ«≤dG øe GƒæμªJ

 ÉjÉë°†dG äÓ``FÉY Ωó``°üj ¿É``à°ùfÉ¨aCG »``a ¿É``ÑdÉW AÉ``æé°S ø``Y êGô``aE’G

 ìÓ°UEG ¿ƒ∏é©à°ùj IóëàªdG ºeC’Gh ¿ƒ«KƒëdG
 á«dB’G ≈``∏Y ¿ƒ``Ø∏àîjh ø``ª«dG á``dÉÑb á``∏bÉf

á°†¡ædG ó°S á«°†b »a zΩõ∏e ¥ÉØJG{ ≈dEG π°UƒàdG ≈∏Y »fGOƒ°S …ô°üe ójó°ûJ

(Ü ± CG)      .ΩƒWôîdG »a »Øë°üdG ôªJDƒªdG ∫ÓN ∑hóªMh »dƒHóe |
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موؤكداً اأن القرار �سيتيح املزيد من الفر�ص للمواطنني.. حميدان:

ا�ستكمال الإجراءات الفنية لتنفيد قرار »الإعالن عن ال�سواغر«

بن  جميل  الجتماعية  والتنمية  العمل  وزير  اأكد 

حممد علي حميدان اأن بدء تنفيذ قرار اللجنة التن�سيقية 

حمد  بن  �سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  برئا�سة 

الأول  النائب  الأعلى  القائد  نائب  العهد  ويل  خليفة  اآل 

والتنمية  العمل  بتكليف وزارة  الوزراء  لرئي�س جمل�س 

الجتماعية وهيئة تنظيم �سوق العمل باإعطاء الأولوية 

من  عمل  تراخي�س  اإ�سدار  وعدم  البحرينيني  لتوظيف 

اخلارج قبل اإعالن ال�سواغر للمواطنني من خالل اإر�سال 

ل�ساحب  البحرينيني  من  التوظيف  خيارات  الوزارة 

العمل املتقدم بالطلب وو�سع اإعالنات يومية ملدة اأ�سبوع 

ترك  مع  الطلب  مقدم  نفقة  على  املحلية  ال�سحف  يف 

اخليار ملقدم الطلب بالتوظيف املحلي اأو اخلارجي بعد 

مرور اأ�سبوعني من تاريخ الطلب.

من  مزيد  توفري  يف  القرار  ي�سهم  اأن  املتوقع  ومن 

تعزيز  اإىل  اإ�سافة  للمواطنني،  املنا�سبة  العمل  فر�س 

ال�سفافية والعدالة واملناف�سة املتكافئة يف �سوق  مبادئ 

للتعرف  املواطنني  اأمام  الفر�سة  اإتاحة  العمل من خالل 

القطاع  من�ساآت  لدى  املتوفرة  التوظيف  فر�س  على 

اخلا�س.

 وتعد الآلية اجلديدة املتعلقة بالإعالن عن ال�سواغر 

بعد التقدم بطلب اإ�سدار ت�سريح للعمل من اخلارج لدى 

هيئة تنظيم �سوق العمل اآلية اإ�سافية لإتاحة املزيد من 

ال�سواغر  على  والتعرف  املواطنني  اأمام  العمل  فر�س 

اإ�سافية  اآلية  تعد  وهي  العمل،  اأ�سحاب  لدى  املتوفرة 

لالآليات املتبعة والإجراءات املعمول بها حالياً يف وزارة 

العمل والتنمية الجتماعية، التي توا�سل تقدمي خدماتها 

اأ�سحاب  تقدم  قبل  حتى  الوظيفية  ال�سواغر  تلقي  يف 

باإمكان  اإنه  حيث  اخلارج،  من  عمالة  ل�ستقدام  العمل 

من  باأنف�سهم  واإدارتها  ال�سواغر  اإدخال  العمل  اأ�سحاب 

ال�سواغر  عر�س  اإىل  اإ�سافة  الإلكرتوين،  النظام  خالل 

التوظيف  الباحثني عن عمل يف معر�س  الوظيفية على 

الإلكرتوين من خالل موقع الوزارة الإلكرتوين ليت�سنى 

وتر�سيح  املتاحة  الوظائف  من  ينا�سبهم  ما  اختيار  لهم 

اأنف�سهم ب�سكل مبا�سر، اأما يف حال رغبة �ساحب العمل 

التقدم باحل�سول على ترخي�س عمل من اخلارج ف�سوف 

جديد  اإ�سايف  وكاإجراء  العمل  �سوق  تنظيم  هيئة  تقوم 

بعر�س ال�سواغر يف ال�سحف املحلية، واإذا تعذر وجود 

عن  الإعالن  بعد  تخ�س�سية  وظيفة  ل�سغل  بحرينيني 

بطلب  التقدم  العمل  ل�ساحب  ال�سماح  يتم  ال�سواغر 

ت�سريح للعمل من خارج البحرين.

 وقال حميدان، اإن وزارة العمل والتنمية الجتماعية 

ا�ستكملت كافة الإجراءات الفنية والإدارية للتعاون مع 

القرار  تنفيذ  يف  للم�ساركة  العمل  �سوق  تنظيم  هيئة 

مع  التوا�سل  عرب  وجه،  اأكمل  على  عنه  املعلن  اجلديد 

للمواطنني  الوظيفية  ال�سواغر  العمل لتح�سيل  اأ�سحاب 

يف  لتوظيفهم  الوطنية  الب�سرية  باملوارد  وتزويدهم 

التي  باملزايا  العمل  اأ�سحاب  وتعريف  ال�سواغر،  تلك 

الباحثني عن  للمواطنني  توظيفهم  عند  عليها  يح�سلون 

عمل، م�سيداً يف هذا ال�سياق بتعاون اأ�سحاب العمل مع 

املبادرات الهادفة اىل ادماج الكوادر البحرينية مبن�ساآت 

العمل  اأ�سحاب  به  يتميز  مبا  ومنوهاً  اخلا�س،  القطاع 

عرب  بلدهم  جتاه  عالية  وم�سوؤولية  وطني  ح�س  من 

التنموية وتوفري فر�س  امل�سرية  الفعالة يف  م�ساركتهم 

ا�ستقرارهم  على  واملحافظة  للمواطنني  املجزية  العمل 

القيادية  املواقع  لأخذ  الرتقي  فر�س  ومنحهم  الوظيفي 

املن�ساآت  بتعاون  اأ�ساد  كما  الإنتاج،  مواقع  خمتلف  يف 

ودعمها لربامج وم�ساريع التوظيف املختلفة التي تطلقها 

وزارة العمل والتنمية الجتماعية.

الجتماعية  والتنمية  العمل  وزارة  اتخذت  وقد   

اجلديدة  الآلية  هذه  مع  للتعامل  تنظيمية  اجراءات 

ب�سكل  الوزارة  بتزويد  الهيئة  قيام  خالل  من  وذلك 

بطلبات  يتقدمون  الذين  العمل  اأ�سحاب  ببيانات  يومي 

التحويل  اأو  اخلارج  من  عمل  ت�ساريح  على  للح�سول 

مع  للتوا�سل  ت�سويق  فريق  ت�سكيل  مت  كما  املحلي، 

اأ�سحاب العمل الذين يتقدمون بطلبات ت�ساريح عمل من 

اخلارج يف املهن املنا�سبة للبحرينيني والتي مت حتديدها 

م�سبقاً للح�سول على ال�سواغر، كما تقوم الوزارة بتنظيم 

وتن�سيق مقابالت التوظيف بح�سب رغبة �ساحب العمل 

وعر�س مزايا وحوافز توظيف البحرينيني املتاحة مثل 

دعم الأجور والتدريب. 

 ويف هذا ال�سياق، اأ�سار الوزير اإىل اأن خطط اإدماج 

وفق  وت�سري  متنوعة،  عمل  عن  الباحثني  املواطنني 

منظومة متكاملة تهدف اإىل ا�ستدامة ا�ستقرار �سوق العمل 

النتاج،  اإدارة  القادرة على  الوطنية  بالكوادر  وتعزيزه 

التي  التوظيف  وبرامج  م�ساريع  مع  ذلك  يتالقى  حيث 

تنفذها وزارة العمل والتنمية الجتماعية، مما ي�سهم يف 

املحافظة على ن�سبة البطالة يف حدودها الآمنة واملطمئنة 

التي  الوطنية  بالعمالة  ثقته  جمدداً  البحرين،  مبملكة 

اأثبتت التجارب العملية جدوى العتماد عليها يف اإدارة 

البحريني  العامل  به  يتمتع  مبا  م�سيداً  النتاج،  عجلة 

من ان�سباط وظيفي والتزام باأخالقيات العمل وحر�سه 

الوظيفي  والولء  واملهني  الذاتي  التطوير  على  امل�ستمر 

للمن�ساأة والعمل على تطويرها، وهي من العوامل التي 

البحريني  ال�سباب  ا�ستقطاب  على  العمل  حتفز �ساحب 

وا�ستثمار طاقاته مبا يخدم م�سلحة املن�ساأة التي يعمل 

يعود  ومبا  املن�سود  الوظيفي  ال�ستقرار  ويحقق  بها 

بالفائدة على اجلميع.

حميدان ي�ستعر�ص مع النائب اإ�سحاقي 

تعزيز فر�ص ال�ستثمار يف العن�سر الب�سري

بن  جميل  الجتماعية،  والتنمية  العمل  وزير  التقى 

النواب  جمل�س  ع�سو  مكتبه،  يف  حميدان،  علي  حممد 

مبجالت  الرتقاء  �سبل  معه  وبحث  اإ�سحاقي،  حممد  علي 

ا  التعاون بني ال�سلطتني التنفيذية والت�سريعية، وخ�سو�سً

جمال تعزيز القوانني والت�سريعات العمالية والجتماعية 

فئات  جلميع  التنموية  اخلدمات  اأف�سل  تقدمي  اإىل  الهادفة 

و�سرائح املجتمع.  

وخالل اللقاء، تناول حميدان اأهم املبادرات وامل�ساريع 

خدمة  الجتماعية  والتنمية  العمل  وزارة  تنفذها  التي 

التاأهيل  بربامج  منها  يتعلق  ما  خا�سة  للمواطنني، 

فر�س  وتعزيز  العمل  �سوق  اأنظمة  وتطوير  والتوظيف 

يف  الوظيفي  وا�ستقراره  الب�سري  العن�سر  يف  ال�ستثمار 

ملختلف  الرعاية  اأوجه  خمتلف  وتوفري  الظروف،  خمتلف 

�سرائح وفئات املجتمع يف مملكة البحرين.

وقد اأ�ساد النائب اإ�سحاقي، يف هذا اخل�سو�س، بجهود 

تنفيذ �سيا�سة  اإطار  العمل والتنمية الجتماعية يف  وزارة 

للمواطنني،  الكرمي  العي�س  �سمان  اإىل  الرامية  احلكومة 

التي  بالإجراءات  منوهاً  لهم،  اخلدمات  اأف�سل  وتوفري 

�سبيل  ال�ستثنائية، يف  الظروف  هذه  الوزارة يف  اتخذتها 

من�ساآت  يف  الوطنية  للعمالة  الوظيفي  ال�ستقرار  �سمان 

القطاع اخلا�س.

خالل زيارته التفقدية للم�سروع

خلف يوجه اإىل تكثيف اجلهود لالنتهاء من تطوير احلديقة املائية

البلديات والتخطيط  الأ�سغال و�سوؤون  قال وزير 

اأعمال  اإن  بن عبداهلل خلف،  املهند�س ع�سام  العمراين 

ت�سري  املائية  احلديقة  تطوير  من  الثانية  املرحلة 

التطوير  اأعمال  »اأغلب  اأن  موؤكدا  منتظمة،  ب�سورة 

مت  هكتارات   6 م�ساحة  على  تقام  التي  للحديقة 

النتهاء منها بن�سب عالية«.

التطوير  اأعمال  على  القائمني  خلف  وجه  كما 

ب�سرورة تكثيف اجلهود من اأجل النتهاء من تطوير 

احلديقة خالل الأ�سهر القادمة متهيدا لفتتاحها. 

واأو�سح »اأنه مت النتهاء من مواقف ال�سيارات كما 

مت النتهاء من اعمال املباين اخلدمية يف احلديقة«. 

والذي  امل�سروع  اعمال  اأن  اإىل  الوزير  واأ�سار 

البالد  عاهل  قرينة  لدن  من  خا�س  باهتمام  يحظى 

املفدى، رئي�سة املجل�س الأعلى للمراأة، �ساحبة ال�سمو 

ي�سري  خليفة،  اآل  اإبراهيم  بنت  �سبيكة  الأمرية  امللكي 

وفق ما هو مر�سوم له. 

جاء ذلك خالل جولة تفقدية قام بها الوزير خلف 

املنطقة،  تطوير  عملية  �سري  على  لالطالع  للم�سروع 

املهند�س  البلديات  ل�سوؤون  الوزارة  وكيل  يرافقه 

امل�ساعد  والوكيل  خليفة  اآل  اأحمد  بن  حممد  ال�سيخ 

�سوقية حميدان  املهند�سة  امل�سرتكة  البلدية  للخدمات 

املهند�س  ال�سحي  ال�سرف  خلدمات  امل�ساعد  والوكيل 

العا�سمة  امانة  جمل�س  ورئي�س  احلواج  ابراهيم 

املهند�س  الطرق  �سيانة  ادارة  ومدير  طرادة  �سالح 

يو�سف  املهند�س  امل�ساريع  اإدارة  ومدير  العلوي  بدر 

مها  الطرق  وتخطيط  هند�سة  ادارة  ومري  بوحجي 

حمادة واملهند�س حممد جواد رئي�س ق�سم الن�ساءات. 

تبلغ  والتي  البحريات  يف  بالعمل  البدء  وقال»مت 

من  النتهاء  مت  حيث  مرتا،   12،349 م�ساحتها 

اأعمال  يف  والبدء  بالكامل  للبحريات  التنظيف  اأعمال 

بعد  بالبحريات  املحيطة  الطبيعية  ال�سخور  تركيب 

الأعمال  ثم �ستبداأ  املتهالكة منها ومن  ال�سخور  اإزالة 

يف  واجلزيرة  اجل�سر  وبناء  للبحرية  امليكانيكية 

و�سط البحريات التي ت�سكل حممية طبيعية للطيور«. 

البحريات  لهذه  الفطرية  باحلياة  يتعلق  وفيما 

للحفاظ  امل�سروع  يف  البداية  منذ  »�سعينا  خلف  قال 

البط  نقل  اذ مت  البحريات  لهذه  الفطرية  على احلياة 

بالتن�سيق  العرين  حممية  اىل  البحريات  يف  املتواجد 

عند  للبحرية  لإرجاعها  للبيئة  الأعلى  املجل�س  مع 

يف  املوجودة  ال�سالحف  نقل  مت  كذلك  منها،  النتهاء 

مع  بالتن�سيق  اأي�سا  العرين  حممية  اىل  البحريات 

الأعمال  من  النتهاء  حلني  للبيئة  الأعلى  املجل�س 

للبحرية«.  التطويرية 

من جهة اأخرى، اأكد الوزير خلف اأنه »مت تركيب 

احلديقة  على  موزعة  اجللو�س(  )اماكن  مظلة   23

الت�سطيبات  �سوى  اخلدمية  املباين  من  يتبَق  مل  فيما 

النهائية للمبنى الإداري وعدد 2 مرافق عامة اإ�سافة 

اىل م�سلي مبرافقه وكافترييا. 

 اأهايل املحرق: ارتياح ب�ساأن قرار

مراجعة �سروط تخزين املواد اخلطرة 

هندي  بن  عي�سى  بن  �سلمان  املحرق  حمافظ  رفع 

خال�س  كافة،  املحافظة  اأهايل  وبا�سم  با�سمه  املناعي، 

ال�سكر والمتنان والتقدير اإىل الفريق اأول ال�سيخ را�سد بن 

بت�سكيل  قرارا  لإ�سداره  الداخلية  وزير  خليفة  اآل  عبداهلل 

جلنة تتوىل ح�سر املواد اخلطرة ومواقع تخزينها واآليات 

التفتي�س عليها، والتاأكد من اللتزام بالإجراءات الحرتازية 

املعمول بها يف هذا ال�ساأن، وذلك منذ و�سول هذه املواد اإىل 

منافذ اململكة وحتى نقلها اإىل اأماكن تخزين اآمنة، بعيدة عن 

اللجنة مبراجعة  القرار تكليف  اإذ ت�سمن  العمراين،  احليز 

ال�سرتاطات املعمول بها يف عملية النقل والتخزين والقيام 

هذا  يف  املطبقة  الإجراءات  جلميع  �سامل  تقييم  باإجراء 

وذلك يف  ال�سالمة،  معايري  اأق�سى  توفري  اأجل  من  املجال، 

اإطار احلفاظ على اأمن و�سالمة اجلميع.

بارتياح  القرار  هذا  ا�ستقبلوا  الأهايل  اأن  املحافظ  واأكد 

اأمن  على  احلفاظ  يف  الداخلية  وزارة  بدور  م�سيدين  تام، 

موؤكدين  كافة،  اجلوانب  يف  املواطنني  و�سالمة  واأمان 

ثقتهم املطلقة بدور منت�سبي الوزارة وجهودهم امللحوظة، 

خزانات  باإدراج  املعنية  اللجة  ذاته  الوقت  يف  مطالبني 

احلايل  موقعها  من  الدويل  البحرين  ملطار  التابعة  الوقود 

اإىل داخل املطار ملا ت�سكله  ال�سكنية بعراد،  املناطق  بداخل 

من خطر على الأهايل واملقيمني.

"الهالل الأحمر" يطور ا�سرتاتيجيته 
ا�ستجابة لحتياجات جائحة »كوفيد 19«

البحريني  الأحمر  الهالل  جلمعية  العام  الأمني  ك�سف 

قيام  عن  احلادي  مبارك  للجمعية  العام  واملدير  بالوكالة 

اجلمعية حاليا مبراجعة وتطوير ا�سرتاتيجية عملها، مبا 

ميكنها من موا�سلة ال�ستجابة الفاعلة والكاملة لحتياجات 

العمل الإغاثي والإن�ساين داخل مملكة البحرين وخارجها، 

يف ظل تف�سي جائحة فريو�س »كوفيد 19«.

بح�سور  اجلمعية،  مقر  يف  عمل  اجتماع  خالل  وقال 

التنفيذية،  والإدارة  واملتطوعني  اللجان  روؤ�ساء  من  عدد 

ال�ستعداد  اأمت  على  البحريني  الأحمر  الهالل  جمعية  اإن 

موؤكدا  البحرين،  يف  ال�سحي  القطاع  م�ساندة  ملوا�سلة 

حر�س اجلمعية على النهو�س بالتزاماتها الوطنية يف هذه 

املجال على اأكمل وجه.

التي  للجمعية  اجلديدة  ال�سرتاتيجية  اإىل  واأ�سار 

الإغاثة  لنداءات  ال�ستجابة  على  اأكرب  تركيزا  تت�سمن 

اأهبة  ليكونوا على  واملتطوعني  الكوادر  العاجلة، وجتهيز 

والأزمات،  الطوارئ  مع  التعامل  اأجل  من  دائما  ال�ستعداد 

مثل الكوارث الطبيعية وال�سحية وغوث الالجئني وغريها، 

على  بعملها  ذاته  الوقت  م�ستمرة يف  اجلمعية  اأن  م�سيفا 

تقدمي امل�ساعدات العتيادية لالأ�سر املتعففة.

التخطيط  مفهوم  تبني  على  اجلمعية  حر�س  واأكد 

ال�سرتاتيجي الذي ميكنها من امل�سي قدما يف تفعيل عملها 

داخل  للمحتاجني  والإن�ساين  الإغاثي  العون  تقدمي  على 

البحرين وخارجها، يف اإطار من العمل املوؤ�س�سي امل�ستدام.

حتت رعاية رئي�ص الوزراء

بحث الرتتيبات اخلا�سة بفعالية »مئوية القطاع امل�سريف«

بفعالية  اخلا�سة  الرتتيبات  اإطار  يف 

امل�سريف«  القطاع  بـ»مئوية  الحتفال 

�ساحب  من  كرمية  برعاية  �ستقام  التي 

�سلمان  بن  خليفة  الأمري  امللكي  ال�سمو 

اجتمع  املوقر،  الوزراء  رئي�س  خليفة  اآل 

�سوؤون  وزير  املطوع  اإبراهيم  بن  حممد 

ح�سام  ال�سيخ  وبح�سور  الوزراء  جمل�س 

�ساحب  بديوان  خليفة  اآل  عي�سى  بن 

عدنان  مع  الوزراء  رئي�س  امللكي  ال�سمو 

جمعية  اإدارة  جمل�س  رئي�س  يو�سف 

التنفيذي  الرئي�س  البحرين  م�سارف 

ملجموعة الربكة امل�سرفية، اإذ جرى بحث 

اخلا�سة  واملقرتحات  ال�ستعدادات  اآخر 

بالحتفال.

وخالل الجتماع اأكد حممد بن اإبراهيم 

امللكي  ال�سمو  �ساحب  رعاية  اأن  املطوع 

رئي�س الوزراء املوقر، حفظه اهلل، لحتفال 

تعبرًيا  تاأتي  امل�سريف«  القطاع  »مئوية 

القطاع  هذا  لدور  �سموه  تقدير  مدى  عن 

احليوي يف دعم القت�ساد الوطني، والذي 

كان ل�سموه الإ�سهام البارز يف توفري كل 

التطور  �ُسبل  له  وفرت  التي  املقومات 

والنجاح.

القطاع  بـ»مئوية  الحتفال  اإن  وقال 

لتوثيق  مهمة  منا�سبة  متثل  امل�سريف« 

البحرين  يف  امل�سريف  القطاع  جناحات 

وحر�س  والإ�سالمي،  التقليدي  ب�سقيه 

�ساحب ال�سمو امللكي رئي�س الوزراء على 

تكرمي ُرواد العمل امل�سريف الذين اأ�سهموا 

البحرين  تبووؤ  يف  وجهدهم  بعطاءاتهم 

واملالية  القت�سادية  التقارير  �سدارة 

من  اإليه  و�سلت  وما  عديدة،  ل�سنوات 

املنطقة  يف  متميز  وم�سريف  مايل  موقع 

يف ظل القيادة احلكيمة ل�ساحب اجلاللة 

امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة عاهل البالد 

املفدى حفظه اهلل ورعاه.

برئا�سة  احلكومة  اأن  اإىل  واأ�سار 

الوزراء  رئي�س  امللكي  ال�سمو  �ساحب 

امل�سريف،  بالقطاع  كبرًيا  اهتماًما  تويل 

لكي  تطويره  على  با�ستمرار  وتعمل 

يواكب امل�ستجدات املالية العاملية، وعملت 

على توفري البنية التحتية والتقنية التي 

القت�سادي،  دوره  تعزيز  يف  اأ�سهمت 

ل�سيما يف ظل ما ي�سهده العامل من طفرة 

يف  ملحوظ  وتقدم  وتكنولوجية  تقنية 

اخلدمات امل�سرفية الإلكرتونية.

تقوم  التي  باجلهود  املطوع  واأ�ساد 

اإعداد  يف  البحرين  م�سارف  جمعية  بها 

مبئوية  بالحتفال  اخلا�سة  الرتتيبات 

بامل�ستوى  يكون  حتى  امل�سريف  القطاع 

القطاع  تاريخ هذا  الذي يعرب عن  الالئق 

النماء  م�سرية  يف  ودوره  ومكانته 

الوطني، متمنًيا للجمعية والقائمني عليها 

ا�ستمرار النجاح والتوفيق.

اأن  يو�سف  عدنان  اأكد  جانبه  من 

رئي�س  امللكي  ال�سمو  �ساحب  رعاية 

ت�سكل  امل�سريف  القطاع  ملئوية  الوزراء 

املنت�سبني  جلميع  وفخر  اعتزاز  م�سدر 

واأن  اململكة،  يف  واملايل  امل�سريف  للقطاع 

�سموه  على  بغريب  لي�س  الهتمام  ذلك 

الذي اأر�سى بجهده وعمله اللبنات الأوىل 

لهذا القطاع اإمياًنا من �سموه باأهميته يف 

برامج  وتعزيز  الوطني  القت�ساد  خدمة 

البحرين يف جمال تنويع م�سادر الدخل.

ونوه اإىل اأن جمعية م�سارف البحرين 

اأجل جناح الحتفال، وذلك من  تعمل من 

والفعاليات  الأن�سطة  من  العديد  خالل 

يف  امل�سريف  العمل  م�سرية  تر�سد  التي 

ال�سناعة  اإليه  ما و�سلت  البالد، وجت�سد 

يف  ودورها  ومناء،  تقدم  من  امل�سرفية 

نه�سة  من  البحرين  حققته مملكة  ما  كل 

ح�سارية وتنموية يف خمتلف املجالت.
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   د. عبداهلل يو�سف املطوع

اأحمد جبارة

واملربي  اجلليل  الأ�ستاذ  عن  اأكتب  اأن  اأردُت  عندما 

اأنه من  اعتبار  البوفالح على  اأحمد �سالح جبارة  الفا�سل 

لدّي  تتوفر  الرتبية والتعليم، مل  تاريخ  الثاين يف  الرعيل 

الأخ  بنجله  اأت�سل  لأن  دعاين  الذي  الأمر  املعلومات،  جل 

تزويدي  يف  يتواَن  مل  الذي  البوفالح  اأحمد  بن  عبداملنعم 

ببع�ض املعلومات عن هذا الأ�ستاذ اجلليل.

ولد املربي الأ�ستاذ اأحمد جبارة عام 1935م يف مدينة 

احلد، حيث تعلم يف مدار�سها واكت�سب عاداتها وتقاليدها، 

التخرج  هذا  واأكمل  الثانوية  املنامة  مدر�سة  من  وتخرج 

بدبلوم يف الرتبية من اجلامعة الأمريكية يف بريوت.

التحق الأ�ستاذ اأحمد جبارة يف �سلك التدري�ض بوزارة 

وكانت  1965م،  عام  �سابًقا(  )املعارف  والتعليم  الرتبية 

اإليه  اأُ�سند  للبنني، حيث  الق�سيبية  مدر�سة  الأوىل  حمطته 

العربية  واللغة  كالريا�سيات  تقريًبا  املواد  تدري�ض جميع 

احلورة  ملدر�سة  ُنِقَل  بعدها  وغريها،  الإجنليزية  واللغة 

وهي حمطته الثانية، حيث در�ض اللغة الإجنليزية للمرحلة 

الإعدادية، فقد اأبدع فيه واأتقنه، بل وج�سد روح الإخال�ض 

يف تو�سيله للطلبة )خا�سة يف املوا�سيع املتعلقة باملبني 

للمجهول واملبني للمعلوم و�سياغة الكالم من املبا�سر لغري 

املبا�سر(.

الأ�ستاذ  ُنِقَل  1965/  1966م  الدرا�سي  العام  ويف 

اأحمد جبارة اإىل مدر�سة الرفاع الغربي الإعدادية للبنني عند 

ُعنّي م�سرًفا  املدر�سة، حيث  اإعدادية يف  افتتاح �سفوف  مّت 

اإىل عمله، وقد تنقل يف وظائف املعارف،  اإدارًيا بالإ�سافة 

عندما  للمباريات  اإدارته  مثل  املدرا�ض  من  عدًدا  اأدار  حيث 

كان حكًما لكرة القدم، اإذ حّكم العديد من املباريات بعد اأن 

در�ض قانون اللعبة واأتقنه.

وكان من ح�سن حظي اأن اأكون اأحد طالب الأ�ستاذ اأحمد 

الغربي  الرفاع  العدادي مبدر�سة  الأول  ال�سف  جبارة يف 

الإعدادية للبنني، حيث كان دقيًقا يف تدري�سه، وهادًئا يف 

اإي�سال املعلومات للطالب.

مدر�سة  يف  معلًما  ُعّينُت  عندما  1972م  عام  ويف 

الزلق، كان الأ�ستاذ اأحمد جبارة مديًرا لهذه املدر�سة، حيث 

الرابع  لل�سف  الإجنليزية  اللغة  مادة  تدري�ض  اإيل  اأُ�سند 

البتدائي على اعتبار اين كنُت طالًبا عنده ومتميًزا يف مادة 

مادتي  مثل  اأخرى  مواد  اإىل  بالإ�سافة  الإجنليزية،  اللغة 

الريا�سيات والعلوم.

اأفكار  ذا  ب�سو�ًسا  اأحمد جبارة رحيًما  الأ�ستاذ  كان  لقد 

لنا  وخرباته  توجيهاته  يعطي  ما  دائًما  اإذ  نرّية،  تربوية 

ونحن على العتبة الأوىل يف التدري�ض، ومع ذلك كان حازًما 

مع الطلبة ل يتوانى يف توجيههم واإر�سادهم وتاأديبهم.

اإىل  جبارة  اأحمد  الأ�ستاذ  ُنِقل  الزلق،  مدر�سة  وبعد 

مدار�ض اأخرى مديًرا لها كمدر�سة الرفاع ال�سرقي البتدائية 

ومدر�سة  للبنني  البتدائية  علي  الإمام  ومدر�سة  للبنني 

الداخل  عبدالرحمن  مدر�سة  ثم  للبنني  البتدائية  املاأمون 

تقاعد  اإذ  التقاعد،  وهي حمطة  للبنني  الإعدادية  البتدائية 

عن العمل عام 1995م.

قرابة  َعِمَل  قد  جبارة  اأحمد  الأ�ستاذ  يكون  وبذلك 

الأربعني عاًما ات�سمت باجلد واجلدية والن�ساط واملثابرة، 

الرتبوية  واللقاءات  الور�ض  من  العديد  يف  �سارك  كما 

واملوؤمترات ال�سنوية التي ُتقيمها وزارة الرتبية والتعليم، 

وكان مثالً جيًدا يف مداخالته الرتبوية، كما كان فاعالً يف 

تثبيت اأ�س�ض التقومي الرتبوي يف املدر�سة.

من  العديد  جبارة  اأحمد  الأ�ستاذ  يد  على  تخرج  وقد 

الطلبة منهم كاتب هذا املقال وغريهم ممن تبووؤا منا�سب 

عليا يف الدولة �سواء اأكان على امل�ستوى احلكومي اأو على 

من  التكرميات  من  بالعديد  حظي  كما  اخلا�ض،  امل�ستوى 

جهات خمتلفة اأثناء عمله بوزارة الرتبية والتعليم.

اإخال�ض وتفاين  �ساهًدا على  الرتبوي يبقى  الإرث  هذا 

الأ�ستاذ اأحمد �سالح جبارة البوفالح اأمد اهلل يف عمره.

30 األف عامل وافد حتولوا اإىل عمالة غري قانونية.. العب�سي: 

انخفا�ض العمالة املخالفة من 57 األًفا اإىل 45 األًفا خالل 5 �سهور

متام اأبو�سايف:

تنظيم  لهيئة  التنفيذي  الرئي�ض  اأكد 

العب�سي  عبداهلل  بن  اأ�سامة  العمل  �سوق 

�سهدت  قد  املا�سية  اخلم�سة  الأ�سهر  اأن 

املخالفة؛  العمالة  اأعــداد  يف  ا  انخفا�سً

الأو�ساع  ت�سحيح  لفرتة  نتيجة  وذلك 

اجلاري،  العام  نهاية  مع  تنتهي  التي 

قد  املخالفة  العمالة  ــداد  اأع اأن  كا�سًفا 

اإىل  األًفا   57 من  البحرين  يف  انخف�ست 

الأ�سبوع  حتى  خمالف  عامل  األف   45

املا�سي.

وقال العب�سي اإن هناك نحو 30 األف 

من  عنهم  ال�ستغناء  مت  قد  وافد  عامل 

قطاعات خمتلفة خالل ال�سهور املا�سية، 

اأن  اإل  كورونا،  لتداعيات جائحة  نتيجة 

فرتة الت�سحيح قد اأ�سهمت يف ا�ستيعاب 

األف  اإىل نحو 13  بالإ�سافة  الأعداد  هذه 

عامل خمالف قد ا�ستفادوا من هذه الفرتة.

حــالت  اأن  اإىل  العب�سي  ــار  ــس واأ�

حمدد،  بقطاع  ترتبط  مل  ال�ستغناء 

حــالت  خمتلفة  قطاعات  �سهدت  بــل 

التاأثر  نتيجة  العمل  عــن  ا�ستغناء 

قطاع  اأن  اإىل  لفًتا  اجلائحة،  بتداعيات 

مثل  اأخرى،  خدمية  وقطاعات  ال�سيافة 

كانت  الريا�سية،  و�سالت  ال�سالونات 

اأكرث القطاعات التي تاأثرت وظائفها.

اأن  على  التاأكيدات  العب�سي  وجّدد 

القانون �سيطبق بكامل قوته اإزاء العمالة 

املخالفة التي مل ت�ستفد من فرتة ت�سحيح 

املعطيات  توافرت  ما  متى  الأو�ــســاع 

املرتبط  الأمر  وهو  بالدها،  اىل  لإعادتها 

الدول  اأكرب  اإىل  الطريان  حركة  بعودة 

امل�سدرة للعمالة الوافدة اإىل البحرين.

قــال  الت�سحيح،  فـــرتة  ـــول  وح

التي  التداعيات  اأن  �سك  »ل  العب�سي: 

نتجت عن جائحة كورونا قد اأثرت على 

خمتلفة،  وجتارية  اقت�سادية  قطاعات 

لال�ستغناء  القطاعات  هذه  ا�سطرت  فقد 

عن اأعداد من العمالة الوافدة«.

اأعــداًدا  يومًيا  هناك  »اإن  وتابع: 

كونها  من  تتحول  الوافدة  العمالة  من 

اإىل عمالة خمالفة نتيجة  عمالة قانونية 

توقف  اأدى  املقابل  يف  عنها،  ال�ستغناء 

الدول  لكربى  �سيما  ل  الطريان،  رحالت 

امل�سدرة للعمالة، اإىل عدم اإمكانية اإعادة 

هذه العمالة اإىل بالدها«.

فرتة  اأ�سهمت  »بالطبع،  واأ�ساف: 

�سمن  من  كجزء  الأو�ــســاع  ت�سحيح 

قدمته  الذي  القت�سادي  الدعم  حزمة 

يف  القت�سادية  للفعاليات  الــدولــة 

التي  العمالة  من  كبرية  اأعداد  ا�ستيعاب 

مت ال�ستغناء عن خدماتها، بالإ�سافة اإىل 

التي  العمالة  من  كبرية  اأعداد  ا�ستيعاب 

قبل  ما  قانونية  غري  اأو�ساعها  كانت 

العمالة  اأعداد  اأن  جند  واليوم  اجلائحة، 

ا  املخالفة يف البحرين قد �سهدت انخفا�سً

عرب  متكنا  اإذ  الآن،  وحتى  مار�ض  منذ 

التي  العمالة  ا�ستيعاب  من  الفرتة  هذه 

اجلائحة،  خــالل  عنها  ال�ستغناء  مت 

الذين  العمالة  من  اأعداد  اإىل  بالإ�سافة 

قبل  ما  قانونية  غري  اأو�ساعهم  كانت 

نحو  عن  نتحدث  نحن  املا�سي.  مار�ض 

اأو�ساعهم  حتولت  وافد  عامل  األف   30

خمالفة  عمالة  اإىل  قانونية  عمالة  من 

نتيجة  املا�سية،  ال�سهور  خم�سة  خالل 

لإلغاء ت�ساريح عملهم اأو عدم جتديدها، 

ومع ذلك اأ�سهمت فرتة ت�سحيح الأو�ساع 

اإىل  بالإ�سافة  الأعــداد،  هذه  با�ستيعاب 

نحو 13 األف عامل كانت اأو�ساعهم غري 

قانونية ما قبل اجلائحة، وهو ما اأدى اإىل 

من  القانونية  غري  العمالة  اأعداد  خف�ض 

57 األًفا اإىل 45 األًفا«.

�سهدت  التي  القطاعات  اأكرث  وحول 

حالت ا�ستغناء عن العمل، لفت العب�سي 

اإىل اأن عمليات ال�ستغناء عن اخلدمات مل 

تكن مرتبطة بقطاعات حمددة، بل جاءت 

اأكرث  تبدو  فيما  القطاعات،  خمتلف  من 

الوظائف التي �سهدت عدم ا�ستقرار خالل 

قطاعات  وظائف يف  هي  املا�سية  الفرتة 

ال�سيافة  قطاع  راأ�سها  وعلى  خدمية، 

واملطاعم.

يكن  مل  »واقعًيا،  العب�سي:  وقــال 

يف  منح�سًرا  العمالة  عن  ال�ستغناء 

الفرتة  �سهدت  بل  حمــددة،  قطاعات 

العمالة  من  اأعداد  عن  ا�ستغناًء  املا�سية 

الوافدة من خمتلف القطاعات، لكن ب�سكل 

عام اأكرث الوظائف التي مل تكن م�ستقرة، 

هي  اجلائحة،  خالل  مهددة  واأ�سبحت 

واملطاعم  ال�سيافة  قطاع  يف  وظائف 

والفنادق، ووظائف املبيعات التي تت�سل 

اإىل  بالإ�سافة  خمتلفة،  خدمية  بقطاعات 

مثل  اأخرى  خدمية  قطاعات  يف  وظائف 

حمال ال�سالونات وال�سالت الريا�سية«.

الفرتة  ت�سهد  اأن  العب�سي  وتوقع 

الوظائف،  يف  اأكــرث  ا�ستقراًرا  املقبلة 

التدريجي  الفتح  �سيا�سة  مع  �سيما  ل 

لقطاعات خمتلفة.

و�سع  اأ�ستطيع  »ل  العب�سي:  وقال 

خالل  الأو�ساع  حول  دقيقة  تقديرات 

الفتح  �سيا�سة  مع  لكن  املقبلة،  الفرتة 

التدريجي لعدة قطاعات، قد ت�سهد الفرتة 

املقبلة ا�ستقراًرا اأكرث للوظائف«.

انتهاء فرتة  الأو�ساع ما بعد  وحول 

يف  اأكدنا  »لقد  العب�سي:  قال  الت�سحيح، 

القانون  تطبيق  اأهمية  على  �سابق  وقت 

نحن  املخالفة،  العمالة  اإزاء  قوته  بكامل 

اجلائحة،  فر�ستها  معطيات  مع  نتعامل 

لدول  الطريان  حركة  تعليق  واأبرزها 

للعمالة  امل�سدرة  الدول  بينها  من  عدة 

الوافدة، وعدم القدرة على اإعادة العمالة 

املخالفة اىل بالدها، لكن متى ما تغريت 

القانون  تطبيق  فيجب  املعطيات  هذه 

بكامل قوته«.

 اأ�سامة العب�سي 
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اإجراءات جديدة بال�سيدليات احلكومية لتحقيق رقابة �سارمة على �سرف االأدوية

خزائن حمكمة الغلق لالأدوية املخّدرة مت�سلة بجهاز اإنذار

خديجة العرادي:

احرتازية  اإجراءات  اإن  »الأيام«  لـ  م�سادر  قالت 

جديدة بداأت ال�سيدليات احلكومية باّتباعها يف �سباق 

رقابة  تت�سّمن  املخّدرة،  الأدوية  على  الرقابة  ت�سديد 

وحفظها  الأدوية،  تلك  وت�سجيل  �سرف  على  �سارمة 

اإنذار،  يف خزانة لها بابان بقفل مزدوج مت�سل بجهاز 

واتباع اأ�س�ض تخزين �سارمة ومراقبة درجات احلرارة 

بالأجنحة،  املعاجلة  وغرف  ال�سيدلية  يف  والرطوبة 

يف  الثالجات  يربط  ــذار  اإن نظام  توفري  بالإ�سافة 

ال�سيدلية مب�سوؤول ال�سيانة حال حدوث خلل.

�سوء  تاأتي يف  الإجراءات  تلك  اأن  امل�سادر  واأّكدت 

بن  خليفة  الأمــري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  توجيهات 

ال�سحة  لــوزارة  ــوزراء  ال رئي�ض  خليفة  اآل  �سلمان 

يف  ــة  الدوي �سرف  عمليات  على  الرقابة  بت�سديد 

حمافظات  مبختلف  واخلا�سة  احلكومية  ال�سيدليات 

القانونية  لالأنظمة  اتباعها  مدى  من  والتاأكد  اململكة، 

الأدوية  �سرف  من  احلد  يف  ي�سهم  ومبا  بها،  املعمول 

بغري وجه حق اأو بدون و�سفات طبية.

بالأدوية  ة  اخلا�سّ اخلزائن  باأن  امل�سادر  واأّكدت 

امل�سّنفة �سمن »الأدوية املخّدرة« �سيكون عليها رقابة 

اأبرزها  من  ة،  خا�سّ تنظيمية  وا�سرتاطات  �سارمة 

الطّبية،  الكوادر  من  �سخ�سني  بوجود  اإّل  فتحها  عدم 

اإلزام اجلهة الإدارة املعنية بجرد دوري  بالإ�سافة اإىل 

عدم  من  للتاأكد  اخلزائن  تلك  يف  املوجودة  لالأدوية 

التالعب فيها اأو �سرفها لأ�سخا�ض غري م�ستحقني لها.

يف  ــة  الأدوي �سرف  عمليات  اإن  امل�سادر  وقالت 

جميع  يف  م�سّددة  لإجراءات  خ�سعت  الأخرية  الفرتة 

املوجودة  ال�سيدليات  �سواء  احلكومية،  ال�سيدليات 

»املراكز  اأو  كـ»ال�سلمانية«   - العامة  امل�ست�سفيات  يف 

اأدوية  من  ي�سرف  ما  جميع  اأن  موؤكدًة  احلكومية«، 

من  م�سددة  رقابة  وفق  ياأتي  واملقيمني  للمواطنني 

بـ»و�سفة«  اإل  ت�سرف  ل  الأدوية  واأن  الوزارة،  قبل 

ال�سيديل  احتفاظ  مع  املخت�ض  الطبيب  من  خمتومة 

بالبيانات املتعلقة باملري�ض ورقمه ال�سخ�سي والدواء 

الذي �سرف له لالإثبات يف حالت التفتي�ض.

الأدوية  اأن جميع منافذ بيع  اإىل  واأ�سارت امل�سادر 

تخ�سع لعملية رقابة حمكمة من قبل الوزارة، م�سددًة 

الوزارة كل احلر�ض على �سحة و�سالمة  على حر�ض 

املواطنني.

ال�سيدليات  اأ�سحاب  من  عدد  اأكد  جهتهم،  من 

والإجـــراءات  ال�سرتاطات  يتبعون  اأنهم  اخلا�سة 

املهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  قبل  من  لهم  تقدم  التي 

بتطبيقها،  ملزمون  واأنهم  »نهرا«  ال�سحية  واخلدمات 

حمّررة  طبية  و�سفة  تقدمي  اأهمية  مقدمتها  يف  والتي 

اخت�سا�سي  اأو  ا�ست�ساري  طبيب  من  وا�سح  بخّط 

مرّخ�ض له مبزاولة املهنة يف البحرين يف التخ�س�سات 

الطبية املعنية ب�سرف الدواء املعني.

الدواء  كمية  تكون  باأن  التزامهم  على  اأكدوا  كم 

عن  يزيد  ل  مبا  الواحدة  الطبية  الو�سفة  يف  حمّددة 

حالة  يف  يقوم  ال�سيديل  اأن  اإىل  منوهني  يوًما،   30

ورقمه  املري�ض  ا�سم  بكتابة  خمّدرة  اأدوية  اأّية  �سرف 

قام  الذي  ال�سيديل  وتوقيع  الطبيب  وا�سم  ال�سخ�سي 

من  يتاأكد  اأن  ب�سرورة  ال�سيديل  اإلزام  مع  ب�سرفها، 

�سخ�سية  من  والتاأكد  الطبية  الو�سفة  بيانات  �سحة 

ال�سخ�سي. املري�ض ورقمه 

ت�سريحات  يف  ال�سيدليات  اأ�سحاب  واأ�ــســاد 

امللكي  ال�سمو  �ساحب  من  ال�سادر  بالأمر  لـ»الأيام« 

الوزراء،  رئي�ض  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة  الأمري 

ب�ساأن قيام وزارة ال�سحة بت�سديد الرقابة على عمليات 

واخلا�سة  احلكومية  ال�سيدليات  يف  الأدوية  �سرف 

ب�سحة  اهتمامهم  موؤكدين  اململكة،  حمافظات  مبختلف 

وفق  يعملون  واأنهم  واملقيمني  املواطنني  و�سالمة 

و�سرف  تالعب،  دون  بها  املعمول  القانونية  الأنظمة 

الأدوية مل�ستحقيها بو�سفة طبية مع مراعاة ا�سرتاطات 

تخزينها.

وكانت وزيرة ال�سّحة قد اأّكدت يف ت�سريح �سابق 

رئي�ض  �سمو  من  ال�سامي  التوجيه  �سدور  فور  باأّنه 

الأدوية،  �سرف  على  الرقابة  ت�سديد  ب�ساأن  الوزراء 

داخلية  حتقيق  جلنة  ت�سكيل  يف  ــوزارة  ال با�سرت 

ومت  ورد،  فيما  للتحقيق  الطبي  ال�سلمانية  مبجمع 

التعاون  ال�سحة  بوزارة  املعنية  اجلهات  اإىل  الإيعاز 

والتن�سيق مع الهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات 

ال�سحية وت�سهيل مهامها يف التحقيق حول املو�سوع، 

بعد توجيه �سموه الكرمي، بت�سديد الرقابة على خمازن 

والبيع  التخزين  ا�سرتاطات  من  والتاأكد  ــة،  الأدوي

ومراقبة الأدوية املخدرة والأدوية اخلا�سعة للرقابة، 

وذلك حفاًظا على �سحة و�سالمة املواطنني واملقيمني.

ل�سمان �سالمة جميع االأدوية امل�ستوردة يف اململكة.. »املهن ال�سحية«: 

تطبيق برنامج �سامل لتتبع الدواء من امل�سنع اإىل املري�ض يف 2021
املهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  اأعلنت 

واخلدمات ال�سحية عن تطبيق نظام اإلكرتوين 

�سامل لتتبع توريد الدواء من اإنتاجه يف امل�سنع 

حتى و�سوله للمري�ض مبا ي�سمن عدم دخول 

ل�سمان  وكذلك  البحرين  ململكة  مزورة  اأدوية 

�سرف الدواء بح�سب الإجراءات املطلوبة ومبا 

فيها الأدوية اخلا�سعة للرقابة.

قبل  من   »MVC« �سركة  اختيار  ومت 

اإذ  امل�سروع،  لتنفيذ  لل�سحة  الأعلى  املجل�ض 

تتبع  من�سة  وت�سغيل  بتنفيذ  ال�سركة  �ستقوم 

�سل�سلة التوريد الدوائية ل�سمان تلبية جميع 

املعايري  ح�سب  التنظيمية  المتثال  متطلبات 

الرقابية  اجلهة  وتزويد  العاملية  ال�سيدلنية 

بالتتبع الفعلي جلميع املنتجات يف كل مرحلة 

الت�سنيع  من  التوريد  �سل�سلة  مراحل  من 

الأ�سلي اإىل نقطة البيع داخل مملكة البحرين.

لن�ض  تنفيًذا  النظام  هذا  اإطالق  وياأتي 

وتعقب  تتبع  نظام  اإ�سدار  ب�ساأن   41 القرار 

ل�سل�سلة توريد الأدوية داخل مملكة البحرين 

وموزعو  م�سنعو  يلتزم  اأن  على  ن�ض  والذي 

لل�سلع  الدويل  )الباركود(  با�ستخدام  الأدوية 

 ،)GTIN Global trade Item Number(

وذلك لكل الأدوية التي يتم تداولها يف اململكة، 

من  م�ستوردة  اأو  ْنع  ال�سُّ حملية  كانت  �سواء 

ت�سنيعها  يتم  التي  اأو  ْنع،  ال�سُّ تامة  اخلارج 

يف اخلارج ويتم تعبئتها وتغليفها يف م�سانع 

اإعداد موا�سفات ليحتوي  اململكة. ويتم  داخل 

على رقم )GTIN( اخلا�ض بالدواء، وتاريخ 

الت�سغيلية  ورقم  الدواء،  �سالحية  انتهاء 

)Batch Number(، ورقم الت�سل�سل اخلا�ض 

.)Serial Number( بكل عبوة

التنفيذي  الرئي�ض  �سرحت  جانبها،  من 

من  »اإّن  اجلالهمة:  مرمي  الدكتورة  للهيئة 

�ساأن هذا النظام اأن اململكة رائدة على م�ستوى 

ويجعل  املزيفة  الأدوية  بيع  وقف  يف  العامل 

اأكرث  للبحرين  الدوائية  التوريد  �سل�سلة 

وفًقا  نظامنا  �سممنا  »لقد  م�سيفة:  اأماًنا«، 

حيث  الأدوية،  من  للتحقق  الأوروبي  للنظام 

ب�سكل جماعي  الأدوية  ت�سنيع  �سركات  متول 

تكلفة  اأي  دون  املبيعات،  على  بناًء  النظام 

مالية تتحملها الهيئة ولن ت�سطر امل�ست�سفيات 

اأي  دفع  اإىل  ال�سترياد  ووكالء  وال�سيدليات 

ر�سوم اإ�سافية«.
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دعت لاللتزام الكامل بالإجراءات الحرتازية.. »الأطباء«: 

الكوادر ال�شحية تعّول على الوعي ال�شعبي يف مواجهة كورونا
الأطباء  جمعية  رئي�سة  قالت 

البحرينية غادة القا�سم اإن الأطباء 

ال�سفوف  يف  ال�سحية  والكوادر 

البحرين  مبملكة  الأمامية 

من  واأملهم  عزميتهم  ي�ستمدون 

اهلل ثم من الدعم والوعي ال�سعبي 

الذي تبديه �سرائح املجتمع، وهم 

الدعم  هذا  ا�ستمرار  على  لون  يعِوّ

موا�سلة  على  مل�ساعدتهم  والوعي 

معركتهم  يف  وال�سمود  الثبات 

مع فريو�س كورونا )كوفيد 19( 

حلماية اأرواح املواطنني واملقيمني 

ممار�سة  اإىل  ال�سريعة  والعودة 

حياتنا الجتماعية كما كانت قبل 

اأن  ويجب  اجلائحة،  هذه  تف�سي 

ال�سعبية  اجلهود  جميع  ترتجم 

يف  �سعبة  قرارات  اىل  والدعم 

اليومية،  حياتنا  ممار�سة  طريقة 

لهذا  الت�سدي  فرتة  خالل  وذلك 

الفريو�س اخلطري.

القا�سم  الدكتورة  وقالت 

اأن  ينبغي  ل  الدعم  هذا  »اإن 

يف  والتنظري  بال�سعارات  يكون 

يجب  بل  فقط،  الإعالم  و�سائل 

ال�سعور  خالل  من  يكون  اأن 

�سالمة  نحو  الكاملة  بامل�سوؤولية 

اجلهود  بكل  وامل�ساهمة  املجتمع 

اإىل  ال�سريعة  العودة  يف  املمكنة 

ومن  الطبيعة،  حياتنا  ممار�سة 

بالإجراءات  الكامل  اللتزام  خالل 

الحرتازية املقررة من قبل الفريق 

الوطني املعني مبكافحة اجلائحة، 

انتقال  �سل�سلة  ك�سر  اإىل  والرامية 

وحما�سرته  وانت�ساره،  الفريو�س 

يف اأ�سيق نطاق ممكن«.

الإطار،  هذا  »يف  واأ�سافت 

تعرب  الأطباء  جمعية  فاإن 

الإجراءات  لكل  تاأييدها  عن 

اأقرها  التي  والتدابري  الحرتازية 

بخ�سو�س  الطبي  البحرين  فريق 

الدينية،  واملنا�سبات  التجمعات 

اأجل  من  بها  التقّيد  يجب  والتي 

�سحة و�سالمة اجلميع، ف�سالً عن 

توافقها مع معايري منظمة ال�سحة 

العاملية«.

غادة القا�سم

د. املرزوق يوؤكد اأهمية تقّيد

اجلميع بتو�شيات الفريق الوطني الطبي

ق�سم  رئي�س  املرزوق  رائد  د.  اأكد 

الطبي  ال�سلمانية  مبجمع  الطوارئ 

جميع  التزام  موا�سلة  اأهمية  على 

الحرتازية  بالإجراءات  املجتمع  اأفراد 

والقرارات ال�سادرة عن اجلهات الر�سمية 

انت�سار  من  احلد  جهود  لتعزيز  الرامية 

واحلفاظ   )19 )كوفيد  كورونا  فريو�س 

اأهمية  على  م�سدًدا  اجلميع،  �سحة  على 

الوطني  الفريق  بتو�سيات  اجلميع  تقّيد 

فيما  كورونا  لفريو�س  للت�سدي  الطبي 

كل  خالل  وذلك  التجمعات،  يخ�س 

فريو�س  مع  التعامل  مراحل  من  مرحلة 

كورونا حتى الو�سول اإىل اللقاح امل�ساد 

و�سالمتهم  �سحتهم  متثله  ملا  للفريو�س 

من اأولوية ق�سوى.

بعزم  املوا�سلة  اإىل  املرزوق  د.  ودعا 

الإر�سادات  تطبيق  يف  الرتاخي  وعدم 

عن  والبتعاد  الحرتازية،  والإجراءات 

مع  العدوى  نقل  لتجنب  كافة  التجمعات 

املتعلقة  الإر�سادات  على  احلفاظ  اأهمية 

الوقاية  �سبيل  يف  الجتماعي،  بالتباعد 

واحلد من انت�سار الفريو�س، موؤكًدا اتباع 

التوجيهات وعدم التهاون يف تطبيق كل 

عن  وال�سادرة  بها  املو�سى  التعليمات 

الفريق الوطني الطبي للت�سدي لفريو�س 

اإىل  �ستوؤدي  التي   )19 )كوفيد  كورونا 

الناجمة  القائمة  احلالت  معدل  خف�س 

مبا  عددها  ارتفاع  وجتنب  املخالطة  عن 

املجتمعية  امل�سوؤولية  هذه  حجم  يعك�س 

الذي  الوطني  والواجب  الأهمية  بالغة 

على  احلفاظ  �سبيل  به يف  اللتزام  يجب 

�سحة اجلميع.

ونوه املرزوق اإىل اأن حتدي فريو�س 

وفق  بعزم  املوا�سلة  ي�ستوجب  كورونا 

بنجاح،  لتجاوزه  الوطنية  امل�سوؤولية 

وامل�ساركة  املجتمعي  الوعي  خالل  من 

الفاعلة يف اجلهود الوطنية ملواجهة هذا 

موا�سلة  عرب  له  والت�سدي  الفريو�س 

للوقاية  الحرتازية  بالإجراءات  التقيد 

من الفريو�س واحلد من انت�ساره.

د. العريبي: اتباع الإجراءات الحرتازية يف 

عا�شوراء ي�شهم بتفادي موجة جديدة من كورونا

اأ�ساد د. عبداحلكيم العريبي، ا�ست�ساري 

ال�سرق  م�ست�سفى  يف  وحنجرة  واأذن  اأنف 

الالزمة  الحرتازية  بالإجراءات  الأو�سط، 

مو�سم  لإحياء  الطبي  الفريق  اأقرها  التي 

املواطن  �سحة  اأن  مو�سًحا  عا�سوراء، 

اأولوية حتظى بالهتمام والرعاية.

الإر�سادات  اتباع  �سرورة  على  واأكد 

والإجراءات الحرتازية للوقاية من فريو�س 

التجمعات  عن  البتعاد  والأجدر  كرونا، 

ارتفاع  يف  �سبًبا  تكون  ما  دائًما  التي 

اتباع الحرتازات  اأن  اإىل  الإ�سابات، منوًها 

ي�سهم يف تفادي موجة اأخرى من اجلائحة 

مثل ما ح�سل يف بع�س الدول.

واأ�سار اإىل اأنه يتابع با�ستمرار منحنيات 

التي  ا  وخ�سو�سً العامل،  لدول  الإ�سابة 

املتحدة  الوليات  مثل  عالية  اإ�سابات  بها 

واملك�سيك  والربازيل  والهند  الأمريكية 

ورو�سيا، بالإ�سافة اإىل الدول التي واجهت 

املوجة الثانية من )كوفيد 19( مثل فرن�سا 

الدول  »اأن  مو�سًحا  واإ�سبانيا،  واإيطاليا 

اأكرث  اأ�سبحت  ثانية  موجة  ت�سهد  التي 

ارتفاًعا  اأكرث  الإ�سابة  خطورة لأن معدلت 

ورفع  التجمعات  ب�سبب  الأوىل  املوجة  من 

القيود جميعها يف اآن واحد«.

حتدد  البحرين  مملكة  »اإن  واأ�ساف 

البحث  خالل  من  والأمن  الإجراءات 

والدرا�سة، حتى ل تدخل يف املوجة الثانية، 

واتباع  املواطنني  تكاتف  يتطلب  وهذا 

الإجراءات للت�سدي لهذه اجلائحة«، م�سرًيا 

اإىل اأن »الإجراءات التي �سدرت عن اجتماع 

وجمل�س  لل�سحة  الأعلى  املجل�س  رئي�س 

فر�سة  تتيح  اجلعفرية  الأوقاف  اإدارة 

للدخول يف جتربة فريدة من نوعها وهي 

تاأدية ال�سعائر الدينية واحل�سينية يف جو 

اأ�سري«.

والأذن  الأنف  ا�ست�ساري  وقال 

هو  لل�سعائر  املبا�سر  النقل  »اإن  واحلنجرة 

و�سوف  الراهنة،  بالظروف  الوحيد  احلل 

تكون اأجواء عا�سوراء هذا العام مميزة ولن 

تن�سى من الذاكرة«.

د. عبداحلكيم العريبي

د. التحو: الإجراءات الحرتازية لإحياء ذكرى 

عا�شوراء هي احلل املثايل يف ظل هذه الظروف ال�شتثنائية
اأحمد  يو�سف  الدكتور  اأكد 

ا�ستمرار  �سرورة  على  التحو 

بالإجراءات  والتقيد  العام  الوعي 

جائحة  ملواجهة  الحرتازية 

منع  �سمنها  من  والتي  كورونا، 

ال�سبب  تعد  التي  التجمعات 

من  الفريو�س  انت�سار  يف  الرئي�س 

باأن  له  ت�سمح  بيئة  خلق  خالل 

ينتقل من �سخ�س اإىل اآخر ب�سورة 

�سريعة وخطرة. 

بجهود  التحو  الدكتور  واأ�ساد 

واملجل�س  الطبي  الوطني  الفريق 

ال�سيخ  برئا�سة  لل�سحة  الأعلى 

حممد بن عبداهلل اآل خليفة للت�سدي 

للفريو�س و�سمان حماية املجتمع 

ما  ذلك  ومن  اجلائحة،  هذه  من 

احرتازية  اإجراءات  من  اتخاذه  مت 

هذا  عا�سوراء  مو�سم  اإحياء  خالل 

املجل�س  لتوجيهات  ا�ستناًدا  العام 

الأعلى لل�سوؤون الإ�سالمية.

واأ�ساف »اإن الوقاية يف الوقت 

لنا  �ستمهد  نف�سها  هي  الراهن 

عا�سوراء  مو�سم  لإحياء  الطريق 

تعاىل  اهلل  باإذن  القادم  العام 

اأن  اإىل  ب�سالم و طماأنينة«، منوًها 

بتحمل  ال�ستمرار  اجلميع  »على 

بالإجراءات  والتقيد  امل�سوؤولية 

اجلائحة  على  للق�ساء  الحرتازية 

بدلً من الرجوع اإىل نقطة البداية، 

والطبي  الوطني  الفريق  بذل  فقد 

للو�سول  كبرًيا  جمهوًدا  واجلميع 

يف  اإجناز  من  عليه  نحن  ما  اإىل 

الت�سدي لفايرو�س كورونا«.

واأكد اأنه على �سوء ال�ستمرار 

بامل�ساجد  ال�سالة  تعليق  يف 

والتباعد  الفراح  �سالت  واإغالق 

العيد  منا�سبات  يف  الجتماعي 

بع�س  رفع  رغم  وعلى  والعزاء، 

الن�ساطات،  بع�س  على  القيود 

حا�سدة  بتجمعات  ال�سماح  اأن  اإل 

عا�سوراء  ذكرى  لإحياء  ومكثفة 

اأمر بغاية اخلطورة؛ لأنه �سي�سيع 

جهود كل الأ�سهر ال�سابقة، ل�سيما 

حتذر  العاملية  ال�سحة  منظمة  اأن 

من حدوث موجة ثانية من )كوفيد 

 .)19

احلث  كطبيب  »واجبي  وقال 

على الوقاية من املر�س واحلر�س 

على الوعي ال�سحي لدى املواطنني، 

د. يو�سف التحو

د. رجاء اليو�سف

د. رائد املرزوق

د. اليو�شف تدعو اإىل جتّنب ا�شطحاب الأطفال يف الأماكن املزدحمة
علم  ا�ست�سارية  قالت 

ال�سامل  مركز  ورئي�س  الأمرا�س 

اإن  اليو�سف  رجاء  الدكتورة 

ال�سحية  بالإر�سادات  اللتزام 

بفريو�س  الإ�سابة  من  للوقاية 

اللتزام  وموا�سلة  كورونا، 

ال�سادرة  والتعليمات  بالقرارات 

من الفريق الوطني الطبي ملكافحة 

 ،)19 )كوفيد  كورونا  فريو�س 

من  فرد  كل  على  تقع  م�سوؤولية 

التقّيد  اإىل  ودعت  املجتمع،  اأفراد 

الواعي  املجتمعي  بال�سلوك 

املن�سودة  الأهداف  اإىل  للو�سول 

للحد من انت�سار اجلائحة.

تطبيق  اأهمية  اإىل  واأ�سارت 

الطبي  الوطني  الفريق  تو�سيات 

للت�سدي لفريو�س كورونا )كوفيد 

19( من اأجل احلفاظ على �سحة 

باأهمية  منوهًة  اجلميع،  و�سالمة 

اإىل  العائلية  التجمعات  اخت�سار 

م�ستوى  على  حمدودة  لقاءات 

وجتنب  الواحدة،  العائلة  اأفراد 

التجمع باأعداد كبرية وملدة طويلة 

وجتنب  الإمكان،  قدر  الأهل  بني 

والتجمعات  الكبرية  املوائد  اإقامة 

املختلفة،  املنا�سبات  مع  بالتزامن 

والتي تكون �سبًبا لنتقال العدوى.

مكافحة  اإطار  يف  اأنه  وبينت 

الكورونا،  فريو�س  انت�سار 

املراجعني  �سحة  على  ا  وحر�سً

املرافق  خمتلف  على  واملرتددين 

جميع  على  يتوّجب  ال�سحية، 

املرتددين �سرورة التقيد واللتزام 

داخل  العدوى  مكافحة  بتعليمات 

واملراكز  امل�ست�سفيات  وخارج 

ال�سحية للمحافظة على �سالمتهم، 

عليها  الرتدد  عدم  اأهمية  موؤكدة 

وللحالت  ال�سرورة،  عند  اإل 

الطارئة.

اأهمية  على  اليو�سف  و�سددت 

وكبار  الأطفال  ا�سطحاب  عدم 

القليلة  املناعة  ذوي  اأو  ال�سن 

الأماكن  يف  املزمنة  والأمرا�س 

التي قد تكون مزدحمة اإذا ما دعت 

احلاجة اأو ال�سرورة، حفاًظا على 

�سحتهم و�سالمتهم.

اإىل  املجتمع  اأفراد  ووجهت 

التطبيب  خدمة  من  ال�ستفادة 

من  املقدمة  واخلدمات  ُبعد  عن 

الأطباء عرب ال�ست�سارات بوا�سطة 

الفيديو، جتنًبا  وتقنيات  الت�سال 

التعر�س  واحتمالية  للذهاب 

للعدوى.

فيما قامت ال�شرطة بتوزيع كمامات الوجه على املخالفني.. م�شاعد رئي�س الأمن العام ل�شوؤون العمليات والتدريب:

 21646 خمالفة عدم ارتداء كمامة الوجه منذ بدء تطبيق القرار
اأكد العميد الركن د. ال�سيخ حمد بن حممد 

ل�سوؤون  العام  الأمن  رئي�س  م�ساعد  اآل خليفة 

التي  الأمنية  اأن اجلهود  والتدريب،  العمليات 

ت�سطلع بها مديريات واإدارات وزارة الداخلية، 

والإجراءات  التدابري  اتخاذ  يف  م�ستمرة 

يف  الجتماعي  التباعد  ل�سمان  الحرتازية 

التجارية  واملجمعات  واملحاّل  العامة  الأماكن 

ا من الوزارة على  وال�سواحل، م�سيًفا اأنه حر�سً

املديريات  �سرطة  بادرت  فقد  اجلميع  �سالمة 

وذلك  املخالفني،  على  الوجه  كمامات  بتوزيع 

تنفيذها  مت  التي  التوعوية  احلمالت  خالل 

واللتزام  الجتماعي  التباعد  ثقافة  لن�سر 

بارتداء كمامة الوجه يف الأماكن العامة، حيث 

�سرطة  ر�سدتها  التي  املخالفات  جمموع  بلغ 

املديريات يف حمافظات اململكة واإدارات وزارة 

تطبيق  بدء  منذ  خمالفة   21646 الداخلية 

القرار.

املحافظة  �سرطة  مديرية  اأن  واأو�سح 

خالل  من  الأمني  دورها  با�سرت  ال�سمالية 

املحافظة  مناطق  خمتلف  يف  التواجد 

التجارية،  والأ�سواق  واملجمعات  كال�سوارع 

والحرتازية  الوقائية  الإجراءات  اتخاذ  مت  اإذ 

اأ�سخا�س   5 عن  تزيد  التي  التجمعات  �سد 

مع  والأ�سواق،  كال�سواحل  العامة  الأماكن  يف 

قرارات  بتطبيق  اللتزام  اأهمية  على  التاأكيد 

اللجنة التن�سيقية بالتباعد الجتماعي وارتداء 

املديرية  �سرطة  با�سرت  حيث  الوجه،  كمامة 

امللتزمني  غري  ملخالفة  القانونية  اإجراءاتها 

كمامة  ارتداء  عدم  خمالفة   4694 ب�سبط 

على  للمحافظة  اإجراء   1470 واتخاذ  الوجه 

بـ  القيام  جانب  اإىل  هذا  الجتماعي،  التباعد 

412 حملة توعوية.

العام  الأمن  رئي�س  م�ساعد  واأ�ساف 

ل�سئون العمليات والتدريب اأن مديرية �سرطة 

الإجراءات  من  عدًدا  نفذت  العا�سمة  حمافظة 

املتعلقة بحفظ الأمن والنظام وتوفري اخلدمات 

حيث  اجلمهور،  يحتاجها  قد  التي  وامل�ساعدة 

القرارات  بتنفيذ  اجلميع  التزام  من  التاأكد  مت 

والتقيد  الزدحامات  بتجنب  وذلك  ال�سادرة 

التباعد  على  واحلفاظ  الكمامات  بارتداء 

 3553 املديرية  �سرطة  وحررت  الجتماعي، 

واتخذت  الوجه،  كمامة  ارتداء  عدم  خمالفة 

339 اإجراء للمحافظة على التباعد الجتماعي، 

وتنفيذ 553 حملة توعوية موجهة للجمهور.

�سرطة حمافظة  مديرية  اإطار جهود  ويف 

املحرق ودورها يف احلفاظ على الأمن والنظام 

العام وتنفيذ الإجراءات الوقائية والحرتازية 

اإجراء  جلائحة كورونا، فقد مت اتخاذ 1077 

وحترير  الجتماعي  التباعد  على  للحفاظ 

5471 خمالفة عدم ارتداء كمامة الوجه، كما 

قامت �سرطة املديرية بـ 944 حملة توعوية 

ميدانية يف خمتلف مناطق املحافظة.

املحافظة  �سرطة  مديرية  قامت  كما 

وقانونية  اأمنية  اإجراءات  بعدة  اجلنوبية 

خطة  و�سع  يف  متثلت  والنظام  الأمن  حلفظ 

الأمنية  الدوريات  توزيع  تت�سمن  متكاملة 

يف  املجتمع  خدمة  �سرطة  تواجد  وتكثيف 

الأحياء ال�سكنية لال�ستمرار بالتوعية لتحقيق 

حملة   359 تنفيذ  عرب  الجتماعي  التباعد 

توعوية، ور�سد خمالفات عدم ارتداء الكمامة 

والتي بلغت 2722 خمالفة، واتخاذ 2263 

اإجراء للحفاظ على التباعد الجتماعي.

من جانبها، قامت اإدارة العمليات برئا�سة 

عدم  خمالفات   5109 بتحرير  العام  الأمن 

ارتداء كمامة الوجه يف الأماكن العامة واتخاذ 

يف  الجتماعي  التباعد  لتحقيق  اإجراء   333

خمتلف حمافظات اململكة، وذلك �سمن جهودها 

الإجراءات  لتعزيز  املبذولة  اجلهود  دعم  يف 

كما  كورونا.  فريو�س  من  الوقائية  والتدابري 

النجدة  دوريات  بن�سر  العمليات  اإدارة  قامت 

بدورها  للقيام  اململكة  مناطق  خمتلف  يف 

و�سمان �سرعة ال�ستجابة عند تلقي اأي بالغ.

املنافذ  لأمن  العامة  الإدارة  ووا�سلت 

دورها يف ت�سهيل اإجراءات اإجالء رعايا الدول 

عددهم  البالغ  البحرين  مملكة  من  الأخرى 

بتاأمني  الإدارة  قامت  كما  م�سافرين،   14108

من  قادًما  م�سافًرا   67279 فح�س  عملية 

اخلارج، وبلغ عدد خمالفات عدم لب�س كمامة 

الوجه 97 خمالفة.

واأهاب م�ساعد رئي�س الأمن العام ل�سوؤون 

واملقيمني  املواطنني  بكل  والتدريب  العمليات 

ال�سادرة  بالقرارات  التقيد  �سرورة  اإىل 

ملكافحة فريو�س كورونا، وذلك بتحقيق مبداأ 

من  لأكرث  التجمع  وعدم  الجتماعي  التباعد 

الوجه  كمامة  بارتداء  واللتزام  اأ�سخا�س،   5

بالطريقة ال�سحيحة يف الأماكن العامة واملحال 

واملتنزهات  وال�سواحل  واملجمعات  التجارية 

كافة، موؤكًدا ال�ستمرار يف احلمالت التوعوية 

للمواطنني واملقيمني بلغات خمتلفة.

ال�سيخ حمد بن حممد
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عي�ضى بن عبدالـله: حري�ضون على تنفيذ توجيهات �ضموه

نا�ضر بن حمد يعتمد �ضباقات القدرة للمو�ضم القادم
اعتمد �صمو ال�صيخ نا�صر بن حمد اآل خليفة 

ممثل جللة امللك للأعمال الإن�صانية و�صوؤون 

القادم  للمو�صم  القدرة  �صباقات  ال�صباب، 

2020/2021، وذلك من خلل اجلدول الذي 

رفعه �صمو ال�صيخ عي�صى بن عبداهلل اآل خليفة 

و�صباقات  للفرو�صية  امللكي  الحتاد  رئي�س 

القدرة، والذي ت�صمن روزنامة مو�صم القدرة.

عبداهلل  بن  عي�صى  ال�صيخ  �صمو  واأعرب 

للفرو�صية  امللكي  الحتاد  رئي�س  خليفة  اآل 

ل�صمو  وتقديره  �صكره  عن  القدرة  و�صباقات 

دعم  على  خليفة؛  اآل  حمد  بن  نا�صر  ال�صيخ 

الفرو�صية، م�صريا  لريا�صات  املتوا�صل  �صموه 

على  حري�س  امللكي  الحتاد  اأن  اإىل  �صموه 

حمد  بن  نا�صر  ال�صيخ  �صمو  توجيهات  تنفيذ 

اآل خليفة ملوا�صلة الزدهار بريا�صة القدرة يف 

مملكتنا الغالية.

اآل  عبداهلل  بن  عي�صى  ال�صيخ  �صمو  واأكد 

ال�صيخ  ل�صمو  والتام  البالغ  تقديره  خليفة 

دعمه  على  خليفة؛  اآل  حمد  بن  نا�صر 

حققه  الذي  الباهر  والنجاح  لل�صباقات 

املا�صي  املو�صم  �صباقات  بتنظيم  الحتاد 

للحتاد  كبري  دافع  وهو   ،2020 /2019

ملوا�صلة بذل اجلهود لإخراج املو�صم احلايل 

حر�صه  اإن  اإذ  تنظيمية،  �صورة  باأف�صل 

التي  املثالية  الأجواء  توفري  على  مو�صول 

�صي�صهد  الذي  املو�صم  لهذا  النجاح  حتقق 

املثرية. ال�صباقات  من  �صل�صلة 

عبداهلل  بن  عي�صى  ال�صيخ  �صمو  واأو�صح 

اإخراج  على  حري�س  الحتاد  اأن  خليفة  اآل 

ريا�صات  يف  �صورة  باأف�صل  امل�صابقات 

الحتاد  �صينظمها  التي  وال�صباقات  القدرة 

القادم. املو�صم 

عبداهلل  بن  عي�صى  ال�صيخ  �صمو  ووجه 

لل�صتعداد  والفر�صان  ال�صطبلت  خليفة  اآل 

موا�صلة  اأجل  من  القادم؛  للمو�صم  الأمثل 

�صهدت  التي  القدرة  لريا�صة  الزدهار  حتقيق 

�صواء  املا�صي،  املو�صم  متوا�صلة يف  جناحات 

على م�صتوى التنظيم اأو املناف�صة القوية التي 

الحتاد  اأن  �صموه  مبينا  ال�صباقات،  �صهدتها 

لل�صطبلت  الدعم  كامل  تقدمي  على  حري�س 

والفر�صان وتهيئة الأجواء املثالية لهم.

عبداهلل  بن  عي�صى  ال�صيخ  �صمو  ومتنى 

جلميع  والنجاح  التوفيق  كل  خليفة  اآل 

املو�صم  يف  امل�صاركني  والفر�صان  الإ�صطبلت 

القادم.

اعتماد روزنامة املو�ضم

اآل  حمد  بن  نا�صر  ال�صيخ  �صمو  واعتمد 

اأعدها  والذي  القادم،  املو�صم  خليفة روزنامة 

الحتاد امللكي للفرو�صية و�صباقات القدرة.

القدرة  ب�صباق  اجلديد  املو�صم  و�صيبداأ 

تاأهيلية  و�صباقات   ،)1( الدويل  التاأهيلي 

 ،2020 اأكتوبر   16 يوم  وذلك  حملية 

اإذ�صيقام �صباق دويل مل�صافة 100 كم و�صباق 

ال�صرعة  حمدد  كم  و80   40 حملي  تاأهيلي 

-16 كم/ �س.

�صباق   2020 نوفمرب   7 يوم  و�صيقام 

و�صباقات   )2( الدويل  التاأهيلي  القدرة 

تاأهيلية حملية للمبتدئني، حيث �صيقام �صباق 

مل�صافة  دويل  و�صباق  كم   100 مل�صافة  دويل 

120 كم و�صباق تاأهيلي حملي 40 و80 كم 

حمدد ال�صرعة -16 كم/ �س.

�صتقام   ،2020 دي�صمرب   12 يوم  اأما 

حيث  للقدرة،  املجيد  الوطني  العيد  بطولة 

كم   100 مل�صافة  دويل  �صباق  تنظيم  �صيتم 

و120 كم و160 كم، و�صباق تاأهيلي حملي 

40 و80 كم حمدد ال�صرعة -16 كم/ �س.

ال�صيخ  �صمو  بطولة  الحتاد  و�صينظم 

خالد بن حمد اآل خليفة يوم 9 يناير 2021، 

كم،   100 مل�صافة  دويل  �صباق  �صيقام  اإذ 

و�صباق  كم،   120 مل�صافة  )اأهايل(  وحملي 

 40 حملي  تاأهيلي  و�صباق  كم،   160 دويل 

و80 كم حمدد ال�صرعة -16 كم/ �س.

و�صيكون اجلميع على موعد مع مهرجان 

املفدى  امللك  اجلللة  �صاحب  ح�صرة  كاأ�س 

و�صباقات  للفرو�صية  ورعاه،  اهلل  حفظه 

القدرة لفئات العموم والنا�صئني وال�صطبلت 

فرباير   20 يوم  وذلك  اخلا�صة  اخلليجية 

حملي  كم   120 �صباق  �صيقام  اإذ   ،2021

و�صباق  اخلا�صة،  اخلليجية  لل�صطبلت 

و�صباق  و�صباب(،  )نا�صئني  كم   120 دويل 

دويل 120 كم للعموم، و�صباق دويل مل�صافة 

160 كم، و�صباق دويل مل�صافة 100 كم.

الريا�صي  املو�صم  ختام  م�صك 

خم�ص�صا  �صيكون  للقدرة   2020/2021

اآل  حمد  بن  نا�صر  ال�صيخ  �صمو  لبطولة 

�صيقام  اإذ   ،2021 مار�س   20 يوم  خليفة 

�صباق دويل مل�صافة 100 كم و�صباق دويل /  

حملي )اأهايل( مل�صافة 120 كم، و�صباق دويل 

تاأهيلي حملي 40  و�صباق  كم،  مل�صافة 160 

و80 كم حمدد ال�صرعة -16 كم/ �س.

�صمو ال�صيخ عي�صى بن عبداهلل�صمو ال�صيخ نا�صر بن حمد

اجتماع تاريخي للجمعية العمومية لالحتاد العربي للري�ضة

تنظيم اأربع بطولت يف 2021 واعتماد النظام الأ�ضا�ضي اجلديد

جمعية الطب الريا�ضي توّزع املنا�ضب على الأع�ضاء

للجمعية  تاريخي  اجتماع 

العمومية للحتاد العربي للري�صة 

الطائرة تراأ�صته د. �صو�صن حاجي 

املا�صي،  اجلمعة  يوم  تقوي 

اأ�صل  من  دولة   14 بح�صور 

حتت  من�صوية  عربية  دولة   17

ما  وهو  مرة،  لأول  الحتاد  مظلة 

والتلحم  الن�صجام  روح  يعك�س 

واأع�صاء  التنفيذية  اللجنة  بني 

اجلمعية العمومية.

الجتماع  ُعقد  مرة،  ولأول 

بنظام الت�صال املرئي عرب تطبيق 

)ZOOM( بنجاح كبري، اإذ بداأت 

ترحيبية،  بكلمة  الجتماع  تقوي 

قالت فيها: »تغمرين الفرحة بعقد 

الذي  التاريخي  الجتماع  هذا 

حتت  عربية  دولة   14 يجمع 

ما يعك�س منو  واحد، وهو  �صقف 

وتطور هذا الكيان العربي«.

نفتخر  اأننا  »كما  واأ�صافت: 

التي  واملبادرات  بالأن�صطة 

توقف  فرتة  خلل  الحتاد  نظمها 

جائحة  ب�صبب  الريا�صي  الن�صاط 

كورونا، ليكون احتادنا يف طليعة 

تواجدت  التي  العربية  الحتادات 

عرب  الإلكرتوين  الف�صاء  يف  بقوة 

اقيمت  التي  والندوات  الدورات 

وحققت  املرئي  الت�صال  عرب 

جناحا كبريا«.

ال�صفياين  �صعد  األقى  بدوره، 

لحتاد  امل�صاعد  العام  الأمني 

الحتادات العربية كلمة نقل فيها 

حتيات الأمري طلل بن بدر رئي�س 

رئي�س  العربي  الريا�صي  املجل�س 

رئي�س  العربية،  الحتادات  احتاد 

العربية،  الأوملبية  اللجان  احتاد 

اأمني  وحتيات �صعود العبدالعزيز 

العربية،  الحتادات  احتاد  عام 

بها  يقوم  التي  باجلهود  م�صيدا 

قاريا  اللعبة  �صاأن  لرفع  الحتاد 

البارز  بالدور  منوها  وعربيا، 

الإلكرتوين  الف�صاء  عرب  للحتاد 

من  �صل�صلة  باإقامة  والتزامه 

مواقع  عرب  والربامج  الأن�صطة 

فرتة  خلل  الجتماعي  التوا�صل 

جائحة كورونا.

اللجنة  اجتماعا  وت�صمن 

العمومية  واجلمعية  التنفيذية 

اأبرزها  القرارات،  من  �صل�صلة 

املايل  التقرير  على  امل�صادقة 

 2019 لعام  اخلتامي  واحل�صاب 

مت  التي  بامللحظات  الأخذ  مع 

اللجنة  اجتماع  يف  مناق�صتها 

التنفيذية، كما مت اعتماد ع�صوية 

�صلطنة ُعمان لدى الحتاد العربي 

ر�صمية،  ب�صفة  الطائرة  للري�صة 

و�صادقت اجلمعية العمومية على 

عودة �صوريا اإىل ع�صوية الحتاد، 

�صر  اأمني  الجتماع  يف  و�صارك 

الحتاد ال�صوري اإياد حممود.

بطولت  اأربع  اإقامة  وتقرر 

على   2021 املقبل  العام  يف 

البطولة  اجلزائر  ت�صت�صيف  اأن 

وا�صت�صافة  للرجال،  العربية 

ال�صعودية لبطولة حتت 19 �صنة، 

وا�صت�صافة الكويت لبطولة حتت 

15 و16 و17، وا�صت�صافة مملكة 

البحرين اأو دولة الإمارات بطولة 

للبارامنتون، واتفق املجتمون على 

لل�صوؤون  الرئي�س  نائب  تفوي�س 

الفنية وامل�صابقات د. حممد ذيابات 

باإعداد روزنامة متكاملة وعر�صها 

على اللجنة التنفيذية.

الجتماع  اإقامة  تقّرر  كما 

يف  العمومية  للجمعية  القادم 

ال�صني ب�صهر مايو 2021، وذلك 

اجلمعية  اجتماع  هام�س  على 

العمومية للحتاد الدويل للري�صة 

الطائرة.

العمومية  اجلمعية  ووافقت 

على اعتماد النظام الأ�صا�صي املوحد 

عن  وال�صادر  العربية  للحتادات 

كما  العربية،  الحتادات  احتاد 

الأمني  ا�صتقالة  على  املوافقة  متت 

ب�صبب  ابراهيم  جعفر  �صيد  العام 

متنع  التي  الدويل  الحتاد  لوائح 

وتقرر  العمل،  يف  الزدواجية 

م�صيدين  العبا�صي،  ه�صام  تعيني 

الأول  لعبه  الذي  البارز  بالدور 

داخل  املن�صود  التطور  يف حتقيق 

كل  للعبا�صي  متمنني  الحتاد، 

التوفيق والنجاح.

دولة   14 الجتماع  ح�صر 

عربية، هي البحرين، ال�صعودية، 

لبنان،  عمان،  �صلطنة  الكويت، 

العراق،  م�صر،  تون�س،  اجلزائر، 

الأردن، فل�صطني، ال�صودان، ليبيا، 

الجتماع  عن  غاب  فيما  �صوريا، 

وموريتانيا  جيبوتي  من  كل 

واملغرب.

الريا�صي  للطب  البحرينية  اجلمعية  اإدارة  جمل�س  عقد 

والعلوم الريا�صية اجتماعه الأول برئا�صة الدكتور جمال حممد 

�صالح عبداهلل، وع�صوية كل من هبة موؤمن حممد فا�صل الريفي 

)نائبا رئي�س(، مي اإبراهيم خليفة مطر )اأمينا لل�صر(، علي ر�صا 

اأنور عبداهلل  مرت�صى غلوم نو�صاد كرا�صي )اأمينا ماليا(، عبداهلل 

جا�صم اجلودر )نائبا لأمني ال�صر(، لنا داون بولدنق بيرتز )نائبا 

للأمني املايل(، فار�س ذوالفقار نور الدين )ع�صو جمل�س اإدارة(، 

را�صد حميد حممد بافوتي )ع�صو جمل�س اإدارة(، ناجي علم الدين 

)ع�صو احتياط(، ونور حممد عبداهلل جناحي )ع�صو احتياط(، 

ومت خلل الجتماع توزيع املنا�صب واللجان على الأع�صاء.

وجاءت املنا�صب على النحو الآتي: اللجنة املالية را�صد حميد، 

جلنة �صوؤون الع�صوية والتنمية عبداهلل اجلودر، جلنة العلقات 

العامة والدولية نور جناحي، جلنة التعليم املهني امل�صتمر ناجي 

علم الدين، جلنة الأبحاث العلمية فار�س نور الدين.

وعرّب رئي�س اجلمعية الدكتور جمال �صالح عن بالغ �صكره 

وتقديره لرئي�س املجل�س الأعلى لل�صباب والريا�صة �صمو ال�صيخ 

البحرينية  الأوملبية  اللجنة  ولرئي�س  اآل خليفة،  بن حمد  نا�صر 

�صمو ال�صيخ خالد بن حمد اآل خليفة، على دعم ورعاية �صموهما 

يف  ومتثيله  البحرين  مملكة  يف  الريا�صي  الطب  تطوير  لفكرة 

بكل  امل�صوؤولية  هذه  حتمل  عاتقها  على  يكون  مهنية  جمعية 

فيها  يعد  التي  البحرينية  الريا�صة  تطور  مع  متا�صيا  جدية، 

رعاية  يف  الكبري  لدوره  نظرا  يتجزاأ؛  ل  جزءا  الريا�صي  الطب 

الريا�صيني.

ال�صباب  �صوؤون  وزير  اإىل  اجلزيل  بال�صكر  �صالح  تقدم  كما 

والريا�صة اأمين املوؤيد؛ على دعمه جلهود اجلمعية التي ياأتي يف 

مقدمة اأهدافها تطوير خدمات الطب الريا�صي يف مملكة البحرين 

البحرين  متثيل  اإىل  بالإ�صافة  املخت�صة،  اجلهات  مع  بالتن�صيق 

الإعداد  ومفهوم  وعي  ون�صر  العلقة،  ذات  الدولية  املحافل  يف 

املجتمعي  الوعي  زيادة  عن  ف�صل  امل�صاركات،  قبل  الريا�صي 

باأهمية ممار�صة الريا�صة.

الع�صوية  �صوؤون  جلنة  رئي�س  واأو�صح  اآخر،  جانب  من 

والتنمية يف اجلمعية عبداهلل اجلودر اأن ع�صوية اجلمعية تنق�صم 

اإىل 3 اأق�صام؛ الع�صوية العاملة الع�صوية امل�صاركة والع�صوية 

الفخرية، م�صريا اإىل اأن اجلمعية منفتحة على اجلميع للن�صمام 

الطب  لتطوير  الرامية  جهودها  يف  والإ�صهام  ع�صويتها  اإىل 

الريا�صي.

15 مت�ضابًقا يتناف�ضون يف الن�ضخة
 الثانية لبطولة البحرين غراند تورزمو

 21 املوافق  القادم  اجلمعة  يوم  ي�صهد 

اأوىل  انطلق  اجلاري  اأغ�صط�س  �صهر  من 

تورزمو  غراند  البحرين  بطولة  جولت 

للريا�صة الإلكرتونية يف ن�صختها الثانية، 

مب�صاركة 15 مت�صابقا من خمتلف الأعمار 

واجلن�صيات، وي�صهد املو�صم الثاين للبطولة 

التي حققت جناحا كبريا يف ن�صختها الأوىل 

م�صاركة 5 وجوه جديدة.

الن�صخة  يف  امل�صاركة  قائمة  وت�صم 

املبارك،  اإبراهيم  املت�صابقني  الثانية كل من 

�صميث،  لوي�س  الفردان،  حمد  اأمني،  حممد 

علي،  ح�صني  خليل،  ح�صن  ب�صارة،  طلل 

اأحمد  فوراجي،  عا�صف  ال�صكران،  ح�صني 

عبدالعزيز،  اأحمد  �صامي،  عبداهلل  يو�صف، 

وعبدالعزيز  �صعيد  خالد  خليفة،  علي 

من  �صجل  قد  توقيت  اأف�صل  وكان  �صامي. 

املت�صابق  املا�صية  الن�صخة  لقب  حامل  قبل 

 1.33.348 بلغ  والذي  املبارك  اإبراهيم 

دقيقة.

لل�صيارات  البحريني  الحتاد  وينظم 

هذه البطولة برعاية كل من حلبة البحرين 

الدولية موطن ريا�صة ال�صيارات يف ال�صرق 

 VPو  )DHL( اإل  اإت�س  ودي  الأو�صط، 

التاأهيل  جولة  مناف�صات  �صهدت  اإذ   ،Fuel
ال�صهر  املا�صي  اجلمعة  يوم  اأقيمت  التي 

خمتلف  من  مت�صابقا   48 ت�صجيل  اجلاري 

واملقيمني وحمبي  البحرينيني  من  الأعمار، 

وع�صاق ريا�صة ال�صيارات.

وت�صم البطولة البحرينية يف ن�صختها 

الثانية 5 جولت، تنطلق اأوىل جولتها يف 

وت�صبقها  اجلاري  اأغ�صط�س  �صهر  من   21

اأغ�صط�س،  من   14 يف  التاأهيلية  اجلولة 

اجلولة  اأغ�صط�س،   28 الثانية  اجلولة 

الرابعة  اجلولة  القادم،  �صبتمرب   4 الثالثة 

11 �صبتمرب، اجلولة اخلام�صة 18 �صبتمرب.

نقدية  جــوائــز  تخ�صي�س  مت  كما   

و�صاحب  الأوىل  الثلثة  باملراكز  للفائزين 

اأ�صرع لفة يف كل جولة، اإذ يح�صل �صاحب 

املركز الأول على 50 دينارا، املركز الثاين 

دينارا،   20 الثالث  املركز  دينارا،   30

على  اأما  دنانري،   10 لفة  ا�صرع  و�صاحب 

باللقب  الفائز  فيح�صل  البطولة  م�صتوى 

 300 الثاين  واملركز  دينار،   500 على 

دينار، واملركز الثالث 200 دينار.

لمعة  اأ�صماء  امل�صاركني  قائمة  و�صمت 

اخلربات  وا�صحاب  املت�صابقني  خرية  من 

من  العديد  يف  �صاركوا  وممن  الوا�صعة 

ما  والعاملية،  والدولية  املحلية  البطولت 

هذه  يف  بامل�صاركة  الكثريين  اهتمام  يوؤكد 

املناف�صات.

تنظم  التي  البطولة  هــذه  وت�صهم 

ال�صرق  م�صتوى  على  الثانية  للمرة 

الأو�صط، وحتظى باعرتاف الحتاد الدويل 

لل�صيارات، يف التوا�صل مع حمبي وع�صاق 

التناف�س  اأجواء  وخلق  ال�صيارات  ريا�صة 

كما  بينهم،  فيما  امل�صمار  على  الفرتا�صي 

ظل  يف  املنزل  يف  البقاء  تعزيز  يف  ت�صهم 

العامل  يعي�صها  التي  الراهنة  الظروف 

وحماربة جائحة فريو�س كورونا )كوفيد 

اللجنة  توجيهات  مع  يتما�صى  مبا   ،)19

امللكي  ال�صمو  �صاحب  برئا�صة  التن�صيقية 

الأمري �صلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد 

لرئي�س  الأول  النائب  الأعلى  القائد  نائب 

الإجراءات  مع  ومتا�صيا  الــوزراء،  جمل�س 

الوقائية والحرتازية.

البطولة  متابعة  يف  للراغبني  وميكن 

ومناف�صاتها، والطلع على معلومات اأكرث 

ومتابعة املناف�صات مبا�صرة، زيارة املوقع.

د. جمال حممد �صالح



02
local@alwatannews.net

أخبار الوطن
Sun 16  Aug 2020  |  السنة 15  |  العدد 5363   |  األحد 26 ذو الحجة 1441هـ

 البحرين ترحب 
 بتصنيف ليتوانيا 

»حزب اهلل« منظمة إرهابية
رحب��ت وزارة الخارجي��ة بإعالن جمهوري��ة ليتوانيا 
تصني��ف منظم��ة »ح��زب اهلل« كمنظم��ة إرهابية، 
وقرارها من��ع دخول أفراد ه��ذه المنظمة ألراضيها 
لمدة 10 س��نوات، مؤكدة أنها خطوة بناءة ومهمة 
ف��ي دع��م جه��ود مكافح��ة التنظيم��ات اإلرهابية 

المتطرفة.
وإذ تع��رب وزارة الخارجي��ة ع��ن تقديره��ا لجهود 
جمهوري��ة ليتوانيا في محارب��ة اإلرهاب والتصدي 
للمنظم��ات اإلرهابية، فإنها تش��دد عل��ى ضرورة 
تعزيز جهود المجتمع الدولي واتخاذ كافة اإلجراءات 
والتدابير الالزمة للقضاء على اإلرهاب بكافة صوره 

وأشكاله وتجفيف منابع تمويله.

رئيس الوزراء يغادر أرض 
الوطن في زيارة خاصة 

أعلن ديوان صاحب الس��مو الملك��ي رئيس الوزراء 
أن »صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان 
خليفة رئيس ال��وزراء غادر أرض الوطن إلى الخارج  
في زيارة خاصة. رافقت س��موه الس��المة في الحل 

والترحال«.

 بحث ترتيبات
»مئوية القطاع المصرفي«

بحث وزير ش��ؤون مجل��س الوزراء محم��د المطوع 
خالل اجتماع حضره الش��يخ حس��ام بن عيس��ى آل 
خليفة بديوان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء 
م��ع رئيس مجل��س إدارة جمعية مص��ارف البحرين 
الرئي��س التنفي��ذي لمجموعة البرك��ة المصرفية 
عدن��ان يوس��ف، آخ��ر االس��تعدادات والمقترحات 
الخاص��ة بفعالي��ة االحتف��ال ب�»مئوي��ة القط��اع 
المصرف��ي« الت��ي س��تقام برعاية صاحب الس��مو 
الملك��ي األمير خليفة بن س��لمان آل خليفة رئيس 

الوزراء.
وأك��د المط��وع أن رعاية صاح��ب الس��مو الملكي 
رئيس الوزراء، الحتفال »مئوية القطاع المصرفي« 
تأت��ي تعبي��رًا عن م��دى تقدير س��موه ل��دور هذا 
القط��اع الحيوي في دعم االقتص��اد الوطني، والذي 
كان لسموه اإلسهام البارز في توفير كل المقومات 

التي وفرت له ُسبل التطور والنجاح.
وق��ال: إن »مئوي��ة القط��اع المصرف��ي«، تمث��ل 
مناس��بة مهمة لتوثيق نجاحات القطاع المصرفي 
في البحرين بش��قيه التقليدي واإلس��المي، وحرص 
صاح��ب الس��مو الملكي رئيس ال��وزراء على تكريم 
ُرواد العمل المصرفي الذين أس��هموا بعطاءاتهم 
وجهده��م ف��ي تب��ّوء البحري��ن ص��دارة التقاري��ر 
االقتصادي��ة والمالية س��نوات عدي��دة، وما وصلت 
إليه من موقع مال��ي ومصرفي متميز في المنطقة 
ف��ي ظل القي��ادة الحكيمة لصاح��ب الجاللة الملك 

حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى.
وأش��ار إل��ى أن الحكوم��ة برئاس��ة صاحب الس��مو 
الملك��ي رئيس ال��وزراء تول��ي القط��اع المصرفي 
اهتمامًا كبيرًا، وتعمل باستمرار على تطويره لكي 
يواكب المس��تجدات المالية العالمية، وعملت على 
توفي��ر البني��ة التحتية والتقنية التي أس��همت في 
تعزيز دوره االقتصادي، وال سيما في ظل ما يشهده 
العالم من طفرة تقنية وتكنولوجية وتقدم ملحوظ 

في الخدمات المصرفية اإللكترونية.
وأش��اد المطوع بالجه��ود التي تق��وم بها جمعية 
مص��ارف البحري��ن ف��ي إع��داد الترتيب��ات الخاصة 
باالحتف��ال بمئوية القطاع المصرف��ي حتى يكون 
بالمس��توى الالئ��ق ال��ذي يعب��ر ع��ن تاري��خ هذا 
القطاع ومكانته ودوره في مس��يرة النماء الوطني، 
متمنيًا للجمعية والقائمين عليها اس��تمرار النجاح 

والتوفيق.
م��ن جانب��ه أك��د يوس��ف أن رعاية صاحب الس��مو 
الملك��ي رئي��س ال��وزراء مئوية القط��اع المصرفى 
تشكل مصدر اعتزاز وفخر لجميع المنتسبين للقطاع 
المصرفي والمالي في المملكة، وأن ذلك االهتمام 
ليس بغريب على س��موه الذي أرسى بجهده وعمله 
اللبن��ات األول��ى له��ذا القط��اع إيمانا من س��موه 
بأهميته في خدمة االقتصاد الوطني وتعزيز برامج 

البحرين في مجال تنويع مصادر الدخل.
ونوه إلى أن الجمعية تعمل من أجل نجاح االحتفال، 
م��ن خالل العديد م��ن األنش��طة والفعاليات التي 
ترصد مس��يرة العمل المصرفي في البالد، وتجسد 
ما وصلت إليه الصناعة المصرفية من تقدم ونماء، 
ودوره��ا في كل م��ا حققت��ه مملك��ة البحرين من 

نهضة حضارية وتنموية في المجاالت كافة.

 تكريم ناصر بن حمد  عن شخصية 
العام القيادية الفخرية في مجال المنح

تم تكريم سمو الشيخ ناصر بن 
حمد آل خليفة ممثل جاللة الملك 
وش��ؤون  اإلنس��انية  لألعم��ال 
»ش��خصية  بجائ��زة  الش��باب، 
الع��ام القيادي��ة الفخري��ة ف��ي 
المرك��ز  م��ن  المن��ح«،  مج��ال 
األممي لخدمات المانحين عضو 
الش��بكة اإلقليمية للمس��ؤولية 
االجتماعي��ة، ف��ي ظ��ل الجهود 
البارزة التي بذلها سموه لخدمة 
عل��ى  والمقيمي��ن  المواطني��ن 
أرض مملك��ة البحري��ن تنفي��ذًا 
صاح��ب  حض��رة  لتوجيه��ات 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل 

خليفة عاهل البالد المفدى.
خ��الل  س��موه  تكري��م  وج��اء 
فعاليات مؤتمر وجائزة الجهات 
 2020 لع��ام  الراب��ع  المانح��ة 
ال��ذي نظم��ه المرك��ز األمم��ي 
لخدم��ات المانحي��ن بالتع��اون 
م��ع مجموع��ة الخبي��ر العالمي 
لالستشارات عن طريق االتصال 
المرئ��ي »ع��ن ُبعد« وبإش��راف 
م��ن المرك��ز العالم��ي للتنمية 
فخري��ة  وبرعاي��ة  المس��تدامة 

م��ن رئيس مجلس الش��ورى في 
البحرين، حيث أقيم المؤتمر في 
دورته الرابعة لمناقشة موضوع 
ودوره��ا  المانح��ة  »الجه��ات 
برام��ج  دع��م  ف��ي  المتعاظ��م 
التخطي��ط للتعافي االقتصادي 
التنمية«، بمشاركة  واس��تدامة 

عربية ودولية متميزة. 
وتس��لم الجائ��زة بالنياب��ة عن 
للمؤسسة  العام  األمين  سموه، 
اإلنس��انية  لألعم��ال  الملكي��ة 

د.مصطفى السيد.

وأعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليف��ة عن ش��كره وتقديره 
إلى حضرة صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل 
البالد المفدى، على دعم ورعاية 
جاللته الدائمة لتحقيق األهداف 
المستدامة  للتنمية  األساس��ية 
الغالي��ة والوفاء  ف��ي مملكتن��ا 
بحاجات البش��ر وتحقيق الرعاية 
االجتماعية على المدى الطويل.

وأش��اد س��مو الش��يخ ناصر بن 
حمد آل خليفة بمؤازرة الحكومة 
برئاس��ة صاحب السمو الملكي 
األمي��ر خليف��ة ب��ن س��لمان آل 
خليف��ة رئيس ال��وزراء، وصاحب 
الس��مو الملك��ي األمير س��لمان 
ب��ن حمد آل خليف��ة ولي العهد 
األمي��ن نائ��ب القائ��د األعل��ى 
النائ��ب األول لرئي��س مجل��س 
الوزراء، حيث س��اهم هذا الدعم 
والمؤازرة بتحقيق أهداف عديدة 
في تقديم مختل��ف أنواع الدعم 
المواطني��ن  لكاف��ة  والم��ؤازرة 

والمقيمين على أرض المملكة.
وأوض��ح س��مو الش��يخ ناصر بن 

حم��د آل خليف��ة أن المؤسس��ة 
اإلنس��انية  لألعم��ال  الملكي��ة 
تحظى برعاية من حضرة صاحب 
الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى 
آل خليفة عاه��ل البالد المفدى، 
حيث س��اهمت حملة »فينا خير« 
بتحقي��ق العدي��د م��ن األهداف 
خاص��ة أنه��ا حصلت عل��ى دعم 
مجتمعي وس��جل الجميع موقفًا 

سيبقى محفورًا في األذهان.
وبين سموه أن الحملة ساهمت 
بدع��م المتضررين م��ن جائحة 
داخ��ل  ف��ي  كورون��ا  في��روس 
ووصل��ت  البحرين��ي  المجتم��ع 
الوطني��ة  الحمل��ة  مس��اعدات 
للمواطني��ن والمقيمي��ن وخارج 

البحرين أيضًا.
وقدم سمو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليف��ة، التقدير إل��ى المركز 
األممي لخدمات المانحين عضو 
الش��بكة اإلقليمية للمس��ؤولية 
تكريم س��موه  على  االجتماعية 
بجائزة ش��خصية العام القيادية 
الفخرية في مجال المنح، متمنيًا 
سموه لهم كل التوفيق والنجاح.

سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة

وزير الكهرباء: تدشين المرحلة الثانية لمحطة الدور 2021 
قال وزير ش��ؤون الكهرباء والماءوائل المبارك، 
إن مشروع محطة الدور الثانية إلنتاج الكهرباء 
والم��اء يت��م تنفيذها ع��ن طري��ق التعاقد مع 
القط��اع الخاص بنظ��ام )IWPP( على أس��اس 
 )BOO( إنشاء وامتالك وتشغيل المحطة بنظام
بقدرة إنتاجي��ة 1500 ميجاوات م��ن الكهرباء 

و50 مليون جالون يوميًا من مياه الشرب.
ق��ال وزير ش��ؤون الكهرب��اء والم��اء إن القدرة 
اإلجمالي��ة لمحطات ش��ركات إنت��اج الكهرباء 
والم��اء ف��ي المملك��ة تمث��ل نس��بة 79% من 
ق��درة التوليد في المملكة، حي��ث يبلغ إجمالي 
قدرة إنتاج هذه الش��ركات من الكهرباء 3920 
ميغ��اوات و186 ملي��ون جالون ف��ي اليوم من 
المياه المح��الة، وبعد إدخ��ال المرحلة الثانية 
من مجمع الدور للطاقة والمياه مع بداية صيف 
2021 س��وف ترتف��ع إل��ى 5420 ميجاوات من 
الطاقة الكهربائية و236 مليون جالون يوميًا، 
ويأت��ي ذلك به��دف تعزي��ز أداء ه��ذا القطاع 
وإيج��اد تنافس��ية في ه��ذا المجال مما س��وف 
ينعك��س إيجابًا عل��ى األداء العام في الش��بكة 

الكهربائية وشبكة المياه.
جاء ذلك خالل قيام وزير شؤون الكهرباء والماء 
م.وائ��ل بن ناصر المب��ارك والرئيس التنفيذي 
لهيئة الكهرباء والماء الشيخ نواف بن إبراهيم 
آل خليفة بزيارة تفقدية لموقع محطة مشروع 
ش��ركة ال��دور الثانية إلنت��اج الكهرب��اء والماء 
وذل��ك لتفق��د مواقع ش��بكة الكهرب��اء والماء 
الرئيسة ومحطة إنتاج الكهرباء والماء الخاصة.

وتأتي ه��ذه الزيارة ضمن الزي��ارات التفقدية 

لمواق��ع محط��ات إنت��اج الكهرب��اء الخاص��ة 
وذلك اس��تعدادًا من الهيئ��ة لمواجهة الطلب 
المتنام��ي على الطاق��ة الكهربائي��ة والمياه، 
حيث تم االطالع والتأكد من جاهزية الش��بكة 
ومحطات اإلنت��اج لتغطية الطلب على الطاقة 

والمياه خالل الفترات المقبلة.
وخالل الزي��ارة أكد القائمون على محطة الدور 
الثانية إلنتاج الكهرب��اء والماء جاهزية مرحلة 
التش��غيل قريب��ًا وذل��ك لإليف��اء بمتطلب��ات 

الشبكة من الطاقة الكهربائية والمياه.
م��ن جانب��ه، أك��د الرئي��س التنفي��ذي لهيئة 
الكهرباء والماء على ضرورة جاهزية واعتمادية 

الش��ركة لخدم��ة ش��بكة الكهرباء الرئيس��ية 
للمملك��ة والس��يما في فت��رات الصي��ف وفق 
اتفاقيات ش��راء الطاقة والمي��اه المبرمة بين 
الطرفي��ن، كما ناقش اختب��ارات أداء المحطة، 
مش��ددًا عل��ى أهمية اتخ��اذ جمي��ع اإلجراءات 
الالزمة لتقدي��م الخدمة المطلوب��ة في إنتاج 

الكهرباء لجميع المشتركين وبكفاءة عالية. 
وأض��اف أن التعاقد مع هذه الش��ركات يهدف 
إلى تحقيق مس��توى عاٍل من الجاهزية واألداء 
وذلك لضمان االلتزام بمعايير إنتاج الكهرباء 
و الماء في إط��ار المواصفات العالمية في هذا 

المجال.

 »نهرا«: برنامج شامل لتتبع 
الدواء من المصنع إلى المريض في 2021

أعلن��ت الهيئة الوطني��ة لتنظيم المهن والخدم��ات الصحية »نهرا« عن 
تطبيق نظام إلكتروني ش��امل لتتبع توريد الدواء من إنتاجه في المصنع 
حت��ى وصوله للمريض بم��ا يضمن عدم دخ��ول أدوية م��زورة لمملكة 
البحرين وكذلك لضمان صرف الدواء بحس��ب اإلج��راءات المطلوبة وبما 

فيها األدوية الخاضعة للرقابة.
 وت��م اختيار ش��ركة »MVC« من قب��ل المجلس األعل��ى للصحة لتنفيذ 
المش��روع. حيث ستقوم الش��ركة بتنفيذ وتش��غيل منصة تتبع سلسلة 
التوري��د الدوائية لضم��ان تلبية جمي��ع متطلبات االمتث��ال التنظيمية 
حس��ب المعايير الصيدالنية العالمي��ة وتزويد الجه��ة الرقابية بالتتبع 
الفعل��ي لجميع المنتجات في كل مرحلة من مراحل سلس��لة التوريد من 

التصنيع األصلي إلى نقطة البيع داخل المملكة.
ويأت��ي إط��الق هذا النظ��ام تنفيذًا لنص القرار 41 بش��أن إص��دار نظام 
تتبع وتعقب لسلس��لة توريد األدوي��ة داخل المملكة والذي نص على أن 
 GTIN( يلتزم مصنعي وموزعي األدوية باستخدام الباركود الدولي للسلع
Global trade Item Number( وذل��ك ل��كل األدوية الت��ي يتم تداولها 
ْنع أو مس��توردة م��ن الخارج تامة  ف��ي المملكة، س��واء كانت محلية الصُّ
ْن��ع، أو التي يت��م تصنيعها في الخارج ويت��م تعبئتها وتغليفها في  الصُّ
 )GTIN( مصانع داخ��ل المملكة. ويتم إعداد مواصفات ليحتوي على رقم
 Batch( الخاص بالدواء. وتاريخ انتهاء صالحية الدواء و رقم التش��غيلية

.)Serial Number( ورقم التسلسل الخاص بكل عبوة .)Number
من جانبها، قالت الرئي��س التنفيذي للهيئة د.مريم الجالهمة: »إّن من 
ش��أن ه��ذا النظام أن المملكة رائدة على مس��توى العال��م في وقف بيع 

األدوية المزيفة ويجعل سلسلة التوريد الدوائية للبحرين أكثر أمانًا«.
وأضاف��ت: »لق��د صممن��ا نظامنا وفق��ًا للنظ��ام األوروب��ي للتحقق من 
األدوية، حيث تمول ش��ركات تصنيع األدوية بش��كل جماعي النظام بناًء 
عل��ى المبيع��ات. دون أي تكلف��ة مالي��ة تتحملها الهيئ��ة ولن تضطر 

المستشفيات والصيدليات ووكالء االستيراد إلى دفع أي رسوم إضافية«.
وأش��ادت الجالهمة بقرار المجلس األعل��ى للصحة بتنفيذ مثل هذا الحل 
المتطور بالتعاون مع ش��ركة MVC وهي ش��ركة بحرينية، مش��يرة إلى 
أّن المنظمي��ن لهذا النظ��ام يمكنهم التحقق من صح��ة المنتجات لمنع 
التزوي��ر. كما يمك��ن لصيدليات البيع بالتجزئة و المستش��فيات مس��ح 
المنتجات ضوئيًا قبل صرفها للتحقق من قاعدة البيانات التي س��تعمل 
على تحس��ين س��المة المرضى من خالل تقليل األخطاء الطبية وتحسين 

دقة عمليات الصيدلة.
 ،MVC وتعليقًا على الش��راكة الجديدة، قالت رئيسة مجلس إدارة شركة
الش��يخة ضياء بن��ت إبراهيم آل خليف��ة: »لقد قمنا ببن��اء فريق احترافي 
المستوى في البحرين لوضع المملكة في مكانة رائدة عالميًا في أنظمة 
تتبع وتعقب سلس��لة التوريد. ويشرفني أن الفريق لدينا سيقوم بتنفيذ 
هذا المشروع الهام لمملكة البحرين. واآلن في ظل استمرار وباء كورونا، 
أصبح توافر سالس��ل التوريد الصيدالنية ومصداقيتها وسالمتها أولوية 

أكثر إلحاًحا من أي وقت مضى«.
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ارتفاع حاالت »كورونا« 29٪ خالل 10 أيام

سجل عدد الحاالت القائمة بفيروس كورونا ارتفاعًا ملحوظًا خالل 
العشرة أيام الماضية، بعد أن انخفضت الحاالت بشكل ملحوظ 
لتبلغ 2646 حالة، في 4 أغس��طس الحالي، لتعاود االرتفاع إلى  
3415 حالة بنهاية يوم الجمعة 14 أغس��طس، بزيادة مقدارها 
29 % خالل 10 أيام، وذلك بعد أن بلغت الحاالت القائمة مداها 

األعلى إلى 5727 في 17 يونيو الماضي.
 ورص��دت »الوطن« نس��ب االرتف��اع وفق��ًا للبيانات الرس��مية 
الص��ادرة عن وزارة الصحة، حيث س��جلت الحاالت في الفترة من 
10 إلى  14 أغس��طس زيادة بنس��بة قدرها نح��و 5% عن الفترة 

الماضية.
وبحس��ب الرصد، ف��إن  الحاالت بدأت باالنخف��اض تدريجيًا منذ 
31 يولي��و الماض��ي حيث وصل العدد اإلجمال��ي إلى 3252، في 
حين س��جلت الحاالت مع دخول شهر أغسطس انخفاضًا ملحوظًا 
بدءًا ب�2832 حاله واس��تمر االنخف��اض على مدى 8 أيام حتى 8 

أغسطس.
ول��م يلبث االنخف��اض الملحوظ فترة طويلة حي��ث بدأ االرتفاع 

التدريجي إلجمالي ع��دد الحاالت المصابة بالفيروس منذ تاريخ 
10 أغس��طس حيث تم تس��جيل 386 حالة وبذل��ك عاد إجمالي 
العدد إلى حاجز ال�3 آالف، واس��تمر الع��دد في االرتفاع تدريجيًا 
حيث س��جل يوم 13 أغس��طس الماضي 462 حال��ة وبالتالي وو 
إجمال��ي الحاالت حتى آخر إحصائية صادرة عن وزارة الصحة إلى 
3415، وبذلك تكون الزيادة من تاريخ 10 حتى 14 أغسطس نحو 
2041 حالة بنسبة قدرها 5% من إجمالي عدد الحاالت المصابة 

خالل الفترة المذكورة والتي قدرت ب� 44592 ألف حالة.
وكانت آلية تتبع أثر المخالطين كش��فت عن تس��جيل 19 حالة 
قائم��ة ف��ي 9 أس��ر مرتبطة بتجم��ع عائلي خ��الل العيد، تمت 
إصابته��م بع��د مخالطتهم لمواط��ن يبلغ من العم��ر 41 عامًا 
تم تأكيد إصابت��ه عقب ظهور األعراض عليه وفحصه، فيما تم 
رصد حاله قائمة لمواطنة 11 عامًا من خالل الفحص العشوائي 
وبع��د تتبع أثر المخالطين، تم اكتش��اف 8 ح��االت إضافية من 
5 أس��ر جميعهم كانوا على اتصال مباش��ر م��ع الحالة التي تم 

رصدها في تجمع عائلي خالل العيد.

بعد انخفاض الحاالت من 5727 إلى 2646
مريم بوجيري

التحو: اإلجراءات االحترازية إلحياء »عاشوراء« حل مثالي
أكد د. يوس��ف التحو أن اإلجراءات 
االحترازي��ة إلحياء ذكرى عاش��وراء 
ه��ي الح��ل المثالي ف��ي ظل هذه 

الظروف االستثنائية.
اس��تمرار  ض��رورة  عل��ى  وش��دد 
الوع��ي العام والتقي��د باإلجراءات 
جائح��ة  لمواجه��ة  االحترازي��ة 
كورون��ا، والت��ي م��ن ضمنها منع 
الس��بب  تع��د  الت��ي  التجمع��ات 
الرئي��س ف��ي انتش��ار الفيروس، 
من خالل خلق بيئة تسمح له بأن 
ينتقل من ش��خص إلى آخر بصورة 

سريعة وخطرة.
وأش��اد بجه��ود الفري��ق الوطن��ي 
الطب��ي والمجل��س األعلى للصحة 
برئاسة الش��يخ محمد بن عبداهلل 
للفي��روس  للتص��دي  خليف��ة  آل 
وضم��ان حماية المجتمع من هذه 
الجائحة، وم��ن ذلك ما تم اتخاذه 

م��ن إجراءات احترازي��ة خالل إحياء 
موسم عاشوراء هذا العام استنادا 
إل��ى توجيه��ات المجل��س األعلى 

للشؤون اإلسالمية.
وأض��اف: »إن الوقاية ف��ي الوقت 
الراه��ن هي نفس��ها س��تمهد لنا 

الطري��ق إلحياء موس��م عاش��وراء 
العام القادم بس��الم وطمأنينة«، 
الجمي��ع  »عل��ى  أن  إل��ى  منوه��ا 
المسؤولية  االس��تمرار في تحمل 
االحترازي��ة  باإلج��راءات  والتقي��د 
للقض��اء عل��ى الجائح��ة، بدال من 
الرج��وع إل��ى نقط��ة البداية، فقد 
والطب��ي  الوطن��ي  الفري��ق  ب��ذل 
والجمي��ع مجهودا كبي��را للوصول 
إل��ى ما نح��ن عليه م��ن إنجاز في 

التصدي لفيروس كورونا«.
وأك��د أنه في ضوء االس��تمرار في 
تعليق الصالة بالمس��اجد وإغالق 
صاالت األفراح والتباعد االجتماعي 
في مناس��بات العيد والعزاء، وعلى 
الرغم من رفع بع��ض القيود على 
بع��ض النش��اطات، فإن الس��ماح 
بتجمعات حاش��دة ومكثفة إلحياء 
ذك��رى عاش��وراء أم��ر ف��ي غاي��ة 

الخط��ورة؛ ألن��ه س��يضيع جه��ود 
كل األش��هر الس��ابقة، وال س��يما 
العالمي��ة  الصح��ة  منظم��ة  أن 
تحذر من ح��دوث موجة ثانية من 

»كوفيد-19«. 
وقال: »واجب��ي كطبيب الحث على 
الوقاية من المرض والحرص على 
الوع��ي الصحي ل��دى المواطنين، 
ونظ��رًا إلى الق��رارات الصادرة عن 
المجلس األعل��ى للصحة ومجلس 
أس��تطيع  الجعفري��ة،  األوق��اف 
المثال��ي  الح��ل  إنه��ا  أق��ول  أن 
والس��ليم في ظ��ل ه��ذه الظروف 
االس��تثنائية«. وأك��د أن البحرين 
أثبت��ت أنه��ا نم��وذج عالمي في 
التصدي للفيروس، وهو ما تش��ير 
إلي��ه إحصائي��ات نس��ب اإلصابة 
والتعافي، لذلك ال بد من مواصلة 

هذه الخطوات الستمرار النجاح.

د. يوسف التحو

القاسم: دعم األطباء في الصفوف األمامية 
عبر الشعور بالمسؤولية تجاه سالمة المجتمع

األطب��اء  جمعي��ة  رئيس��ة  قال��ت 
إن  القاس��م:  غ��ادة  د.  البحريني��ة 
ف��ي  الصحي��ة  والك��وادر  األطب��اء 
بالمملك��ة  األمامي��ة  الصف��وف 
وأمله��م  عزيمته��م  يس��تمدون 
م��ن الدعم والوعي الش��عبي الذي 
تبدي��ه ش��رائح المجتم��ع، وه��م 
لون على اس��تمرار هذا الدعم  يعوِّ
والوعي لمساعدتهم على مواصلة 
الثبات والصمود في معركتهم مع 
فيروس كورونا كوفيد-19؛ لحماية 
والمقيمي��ن  المواطني��ن  أرواح 
والع��ودة الس��ريعة إلى ممارس��ة 
حياتن��ا االجتماعية كما كانت قبل 

تفشي هذه الجائحة.
وأضافت: »يج��ب أن تترجم جميع 
إل��ى  الش��عبية والدع��م  الجه��ود 
قرارات صعبة في طريقة ممارسة 
حياتن��ا اليومية، وذل��ك خالل فترة 

التصدي لهذا الفيروس الخطر«.
وقال��ت: »إن هذا الدع��م ال ينبغي 
والتنظي��ر  بالش��عارات  يك��ون  أن 
ف��ي وس��ائل اإلع��الم فق��ط، ب��ل 
يج��ب أن يكون من خالل الش��عور 
الكاملة نحو سالمة  بالمس��ؤولية 
المجتمع والمساهمة بكل الجهود 
الممكنة في العودة الس��ريعة إلى 
ممارس��ة حياتن��ا الطبيع��ة، ومن 

خ��الل االلتزام الكام��ل باإلجراءات 
االحترازية المقررة من قبل الفريق 
الوطني المعني بمكافحة الجائحة، 
والرامية إلى كس��ر سلسلة انتقال 
الفي��روس وانتش��اره، ومحاصرته 

في أضيق نطاق ممكن«.
وأضاف��ت: »ف��ي ه��ذا اإلط��ار فإن 
الجمعية تعرب عن تأييدها كافة 
والتدابي��ر  االحترازي��ة  اإلج��راءات 
الت��ي أقرها فري��ق البحرين الطبي 
بخصوص التجمعات والمناس��بات 
الدينية، والتي يجب التقيد بها من 
أج��ل صحة وس��المة الجميع فضال 
عن توافقه��ا مع معايي��ر منظمة 

الصحة العالمية«.
وقال��ت: »نعل��م أن أم��د جائح��ة 
كورون��ا كوفيد-19 قد ط��ال على 
الجمي��ع بم��ا تحمله م��ن تبعات 
وتحدي��ات عل��ى جمي��ع قطاع��ات 
المجتم��ع، ولك��ن األصع��ب أصبح 
خلفن��ا، ومع بش��ائر تط��ور العالج 
واللقاح بتنا نرى ض��وءا في نهاية 
النف��ق، وم��ا علينا س��وى مواصلة 
االحترازي��ة  باإلج��راءات  االلت��زام 
الحرف��ي  والتطبي��ق  المطلوب��ة، 
والكامل لجميع التعليمات الخاصة 
بالتصدي للفي��روس، بما في ذلك 
االمتناع عن التجمع��ات بما فيها 

واألع��راس  الديني��ة  التجمع��ات 
العائلية  والتجمعات  والمؤتمرات 
وغيره��ا، والت��ي ق��د تس��هم في 
تبديد جهودنا وتضحياتنا كأطباء 
وكفري��ق طبي مس��اند نعمل في 
الصفوف األمامية منذ بدء الجائحة 
بدون كلل لحماية مجتمعنا وأهلنا 

وأحبائنا في البحرين«.
وأضافت: »ش��هدت البحرين كثيرا 
من ح��وادث انتش��ار الفيروس من 
خالل تجمع��ات عائلية في األعياد 
وغيرها، وتم نقل العدوى من خالل 
ش��خص واحد مصاب إلى عش��رات 
األش��خاص في محيطه وأسفر عن 
ذلك وفي��ات، وهذا بالتأكيد مما ال 

نريد رؤيته مجددا في البحرين«.
المؤسس��ات  بجمي��ع  وأش��ادت 
والش��ركات  والحكومي��ة  األهلي��ة 
والتج��اري  المصرف��ي  والقط��اع 
عل��ى مس��اهماتهم القّيم��ة ف��ي 
ومواصل��ة  المجتم��ع،  خدم��ة 
باإلج��راءات  الكام��ل  التزامه��م 
في��روس  لمحافح��ة  االحترازي��ة 
»إن  وقالت:  »كوفي��د19«.  كورونا 
ف��ي  البحري��ن  وإج��راءات  جه��ود 
مكافحة الفي��روس تتطابق تماما 
الصح��ة  م��ع متطلب��ات منظم��ة 
العالمية، وقد نالت إشادة عالمية 
من دول كثي��رة تتمتع بريادة في 
تقدي��م الخدم��ات العالجي��ة على 
مس��توى العال��م. وإن��ه ال ينبغي 
التفريط بمثل هذه اإلنجازات التي 
تعزز من مكان��ة البحرين والفريق 
الطبي في المحافل الدولية. ونحن 
نشهد اآلن أن هناك دوال كثيرة قد 
خففت م��ن إجراءاتها في مكافحة 
الفي��روس، واضطرت خ��الل فترة 
قصي��رة إل��ى العودة إل��ى االلتزام 
الكام��ل والغل��ق للح��دود والمدن 
مرة أخرى نتيجة لتفشي الفيروس 
بصورة متسارعة وكبيرة. ونحن ال 
نري��د أن نضطر إل��ى التعامل مع 
مثل هذا الوضع هنا في البحرين«.

د. غادة القاسم

رجاء اليوسف: االلتزام 
بإرشادات الوقاية من »كورونا« 

مسؤولية مجتمعية
قالت استش��ارية علم 
األم�����راض ورئيس��ة 
د.رجاء  الش��امل  مركز 
اليوس��ف، إن االلت��زام 
باإلرش��ادات الصحي��ة 
اإلصابة  م��ن  للوقاية 
بفي��روس كورون������ا، 
ومواصل��ة االلت�����زام 
والتعليمات  بالقرارات 
الفريق  م��ن  الصادرة 
الطب�����ي  الوطن������ي 
فيروس  لمكافح������ة 
كورون��ا )كوفي��د 19(، 

هو مسؤولية تقع على كل فرد من أفراد المجتمع، داعية 
إل��ى التقي��د بالس��لوك المجتمعي الواع��ي للوصول إلى 

األهداف المنشودة للحد من انتشار الجائحة.
وأش��ارت إلى أهمي��ة تطبي��ق توصيات الفري��ق الوطني 
الطب��ي للتصدي لفي��روس كورونا )كوفي��د 19( من أجل 
الحف��اظ على صح��ة وس��المة الجميع، منوه��ًة بأهمية 
اختص��ار التجمع��ات العائلية إلى لق��اءات محدودة على 
مس��توى أفراد العائلة الواحدة، وتجن��ب التجمع بأعداد 
كبيرة ولمدة طويلة بين األهل قدر اإلمكان، وتجنب إقامة 
الموائ��د الكبيرة والتجمع��ات بالتزامن مع المناس��بات 

المختلفة، والتي تكون سببًا النتقال العدوى.
وبينت اليوس��ف بأنه وفي إطار مكافحة انتش��ار فيروس 
كورونا، وحرصًا عل��ى صحة المراجعين والمترددين على 
مختلف المرافق الصحية يتوج��ب على جميع المترددين 
ضرورة التقيد وااللتزام بتعليمات مكافحة العدوى داخل 
وخارج المستش��فيات والمراكز الصحي��ة للمحافظة على 
س��المتهم، مؤكدة على أهمية عدم التردد عليها إال عند 

الضرورة، وللحاالت الطارئة.
وش��ددت اليوس��ف على أهمية عدم اصطح��اب األطفال 
وكبار الس��ن أو ذوي المناعة القليل��ة واألمراض المزمنة 
في األماكن التي قد تك��ون مزدحمة إذا ما دعت الحاجة 

أو الضرورة، حفاظًا على صحتهم وسالمتهم.
ووجهت أفراد المجتمع إلى الستفادة من خدمة التطبيب 
عن ُبعد والخدمات المقدمة من األطباء عبر االستشارات 
بواس��طة االتص��ال وتقني��ات الفيدي��و، تجنب��ًا للذهاب 

واحتمالية التعرض للعدوى.
وأشارت اليوس��ف إلى أهمية ترك مسافة متر إلى مترين 
بين كل ش��خص واآلخر حفاظ��ًا على التوصيات المش��ار 
إليه��ا لتحقي��ق التباع��د االجتماعي، واالس��تمرار باتباع 
الس��لوك الصح��ي، وااللتزام بغس��ل اليدين واس��تخدام 
المطه��ر الكحولي كلم��ا أمكن، وضرورة وض��ع الكمامة 

وتجنب لمس الوجه، وخصوصًا العين واألنف والفم.
إلى ذلك دعت إلى تغطية الفم عند الس��عال، والتخلص 
من المناديل المس��تخدمة بالطريقة الصحيحة، وتجنب 
لمس أي ش��خص يعاني من الحمى أو السعال، وفي حال 
ظه��ور أعراض على أي ش��خص االتصال ب��� 444 واتباع 

التعليمات التي سوف تعطى إليه.

د.رجاء اليوسف

وفاة وافدين بـ»كورونا« وإصابة 378

كش��فت إحصائيات وزارة الصحة عن »تس��جيل حالتي وفاة 
بفي��روس كورونا )كوفيد19( لوافد يبلغ من العمر 54 عامًا، 
وواف��د آخ��ر يبلغ من العم��ر 73 عامًا«، ليرتف��ع عدد حاالت 
الوف��اة بالفي��روس حتى مس��اء أمس إل��ى 170 حالة وفاة، 
فيما أعربت الوزارة عن »خالص تعازيها ألس��رتي الفقيدين 

وكافة أهلهما وأقربائهما«.
وأعلن��ت الوزارة أن »الفحوصات التي بلغ عددها 8142  يوم 
أمس السبت 15 أغسطس 2020 أظهرت تسجيل 378 حالة 
قائمة جدي��دة منها 132 حالة لعمال��ة وافدة، و236 حالة 
لمخالطين لحاالت قائمة و10 حاالت قادمة من الخارج، كما 
تعاف��ت 337 حالة إضافية ليصل الع��دد اإلجمالي للحاالت 

المتعافية إلى 42806«.
وذكرت أن »عدد الحاالت القائمة تحت العناية بلغ 35 حالة، 
والح��االت التي يتطلب وضعها الصح��ي تلقي العالج بلغت 
97 حالة، في حين أن 3419 حالة وضعها مستقر من العدد 
اإلجمال��ي للح��االت القائمة الذي بل��غ 3454 حالة قائمة«. 

وأجرت الوزارة »962334 فحصًا طبيًا«.

 المرزوق: تقيد الجميع بعدم
التجمعات يحد من إصابات »كورونا«

أكد  رئيس قس��م الطوارئ بمجمع الس��لمانية الطبي د. رائد المرزوق 
على أهمية مواصلة الت��زام كافة أفراد المجتمع باإلجراءات االحترازية 

والقرارات الصادرة عن الجهات الرسمية الرامية لتعزيز
جهود الحد من انتشار فيروس كورونا )كوفيد-19( والحفاظ على صحة 
الجميع، مش��ددًا على أهمية تقي��د الجميع بتوصي��ات الفريق الوطني 
الطبي للتصدي لفيروس كورونا فيما يخص التجمعات وذلك خالل كل 
مرحلة من مراحل التعامل مع فيروس كورونا حتى الوصول إلى اللقاح 

المضاد للفيروس لما تمثله صحتهم وسالمتهم من أولوية قصوى.
ودعا المرزوق إلى المواصلة بعزم وعدم التراخي في تطبيق اإلرشادات 

واإلج��راءات االحترازي��ة، واالبتعاد ع��ن كافة التجمع��ات لتجنب نقل 
العدوى مع أهمية الحفاظ على اإلرشادات المتعلقة بالتباعد

 االجتماع��ي، في س��بيل الوقاية والحد من انتش��ار الفي��روس، مؤكدًا 
اتب��اع التوجيهات وعدم التهاون في تطبيق كافة التعليمات الموصى 
به��ا والصادرة عن الفري��ق الوطني الطبي للتص��دي لفيروس كورونا 
)كوفيد -19( س��تؤدي إلى خفض معدل الحاالت القائمة الناجمة عن 
المخالط��ة وتجنب ارتف��اع عددها بما يعكس حجم هذه المس��ؤولية 
المجتمعي��ة بالغة األهمية والواجب الوطني الذي يجب االلتزام به في 

سبيل الحفاظ على صحة الجميع.
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 بلدية الجنوبية تزيل 60 شحنة 
أثاث مستعمل ضمن »اتصل ألثاثك«

م��ن منطلق الحرص على الحد من انتش��ار 
المظاهر السلبية التي تشوه المنظر العام 
قامت بلدية المنطق��ة الجنوبية بالتعاون 
م��ع المجل��س البل��دي وش��ركة أورباس��ير 
للنظاف��ة بإزال��ة 60 ش��حنة م��ن األث��اث 
المستعمل ضمن مبادرة »اتصل ألثاثك«، 
من خ��ال زي��ارة ما يق��ارب 40 من��زاًل في 
الفترة من 22 يونيو حتى أغسطس 2020، 
حي��ث تم تفكيك ونقل األثاث المس��تعمل 
عبر الش��احنة المخصص��ة للخدمة بوجود 
العمال المخصصي��ن لذلك مع توفير كافة 
اإلجراءات االحترازية الوقائية من كمامات 

وقفازات.

وته��دف ه��ذه الخدم��ة التي ت��م إطاقها 
في ش��هر يونيو الماضي إلى الحد من رمي 
األثاث المس��تخدم في األماكن المفتوحة 
حاوي��ات  م��ن  وبالق��رب  الش��وارع  وف��ي 
القمامة، حيث يصعب على شركة النظافة 
نقلها بالكابسات المخصصة للتخلص من 
القمامة والمخلفات البس��يطة، مما يؤدي 
إلى تش��ويه الطابع الحض��اري والعمراني 
للمناط��ق، وتت��م االس��تفادة م��ن األثاث 
الصالح لاستعمال في تقديمه للجمعيات 
الخيرية، في حي��ن تتم إعادة تدوير األثاث 

غير القابل لاستعمال.
وقد قامت البلدية بتخصيص خط س��اخن 

لاتص��ال م��ن قب��ل المواطني��ن لطل��ب 
الخدم��ة ط��وال أيام األس��بوع عل��ى هاتف 
رق��م: )80070000(، حيث إن هذه الخدمة 
موجه��ه حالي��ًا لفئ��ات محددة مث��ل كبار 
الس��ن وذوي الهمم والحاالت الخاصة على 
مدى يومين في األسبوع )األحد والخميس( 

لتفكيك ونقل األثاث المستخدم. 
وفي المرحلة الاحقة ستشمل هذه المبادرة 
جمي��ع فئ��ات المجتم��ع م��ن المواطني��ن 
المقيمي��ن ف��ي المنطق��ة الجنوبية، حيث 
ستتوس��ع عملية تفكي��ك ونقل األثاث من 
يومين في األس��بوع إلى 5 أيام في األسبوع 

وستشمل دائرتين في كل يوم. 

البحرين تشارك في حلقة 
نقاشية حول تأثير »كورونا« 

على التعليم العالي
ش��اركت البحري��ن ممثلًة ب��وزارة التربي��ة والتعليم في 
الحلقة النقاشية اإللكترونية )أثر جائحة فيروس كورونا 
على التعليم العالي في دول مجلس التعاون لدول الخليج 
العربية(، التي نظمها مكتب الش��بكة الخليجية لضمان 
جودة التعليم العالي، بمش��اركة عدد من المس��ؤولين 

بقطاع التعليم العالي الخليجي. 
وقد مثل��ت الوزارة القائ��م بأعمال مدي��ر إدارة التقييم 
والمتابع��ة باألمانة العام��ة لمجلس التعلي��م العالي 
أ.عائش��ة الطهم��ازي، والت��ي أك��دت أهمي��ة التعل��م 
التوج��ه  الراه��ن، وأن  الوض��ع  اإللكترون��ي ف��ي ظ��ل 
المس��تقبلي ال ب��د أن يوفر خي��ار التعلم عب��ر اإلنترنت 
ف��ي جميع الظروف، ومن المتوق��ع أن يكون هناك توجه 
إلى التعلم المدمج الذي يجم��ع بين الفصول التقليدية 
والتعل��م عن بعد، مش��يرة إلى أنه ال يوج��د ما يعوض 
بيئة التدريس التقليدية والتعلم التعاوني الذي يسهم 
في بناء ش��خصية الطلبة وتطوير مهاراتهم االجتماعية 
وتغذية زادهم المعرفي، وخاصًة طلبة المرحلة األولى، 
س��واء ف��ي الم��دارس أو مؤسس��ات التعلي��م العال��ي. 
وتطرق��ت الطهم��ازي إل��ى اإلج��راءات والتدابي��ر  التي 
ت��م اتخاذها من قب��ل وزارة التربي��ة والتعليم واألمانة 
العامة لمجلس التعليم العالي، للحفاظ على مكتسبات 
الطلبة وحقهم في التعليم العال��ي، مبينًة مدى تفاعل 
مؤسس��ات التعليم العالي الحكومية والخاصة لمواصلة 
العملي��ة التعليمية  وتس��ابقها إلى تطوي��ر منصاتها 
اإللكتروني��ة، فه��ي تمتلك البن��ى التحتي��ة المطلوبة 
لمثل ه��ذا التعليم، كما أوضح��ت أن األمانة العامة قد 
أص��درت  التعليم��ات واإلرش��ادات المتعلق��ة بتطبيق  
التعل��م اإللكترون��ي والتعلم عن بعد بما يتماش��ى مع 
معايير االعتم��اد األكاديمي المعمول بها في المملكة، 
وإصدارها للضوابط واإلرش��ادات بشأن آلية التقييم في 

ظل هذا النوع من التعليم. 
واختتم��ت الطهمازي العرض بالتأكي��د على أن األمانة 
العام��ة لمجل��س التعليم العال��ي تواص��ل متابعاتها 
الحثيثة مع مؤسس��ات التعلي��م العالي لتقديم الخطط 
المس��تقبلية والبدائل في ضوء تط��ور األوضاع الراهنة،  
بم��ا يضم��ن اس��تدامة الخدم��ات التعليمية بالش��كل 

المطلوب في الفترة المقبلة.

 »العمل«: تطبيق نظام استقدام العمالة
الجديد لمنح أولوية التوظيف للبحرينيين

     تنظيم مقابالت التوظيف حسب رغبة صاحب العمل
والتنمي��ة  العم��ل  وزي��ر  أك��د 
االجتماعي��ة جميل حمي��دان أن 
بدء تنفيذ قرار اللجنة التنسيقية 
برئاس��ة صاحب الس��مو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهد نائ��ب القائد األعلى 
النائ��ب األول لرئي��س مجل��س 
العم��ل  وزارة  بتكلي��ف  ال��وزراء 
وهيئ��ة  االجتماعي��ة  والتنمي��ة 
تنظي��م س��وق العم��ل بإعط��اء 
األولوي��ة لتوظي��ف البحرينيي��ن 
وع��دم إص��دار تراخي��ص عم��ل 
من الخ��ارج قبل إعان الش��واغر 
للمواطني��ن م��ن خ��ال إرس��ال 
ال��وزارة خي��ارات التوظي��ف م��ن 
العم��ل  لصاح��ب  البحرينيي��ن 
المتقدم بالطلب ووضع إعانات 
يومية لمدة أس��بوع في الصحف 
المحلية على نفقة مقدم الطلب 
م��ع ترك الخي��ار لمق��دم الطلب 
أو الخارجي  بالتوظي��ف المحل��ي 
بعد مرور أس��بوعين م��ن تاريخ 
الطلب، سيسهم في توفير مزيد 
م��ن ف��رص العم��ل المناس��بة 
للمواطني��ن، إضافة إل��ى تعزيز 
والعدال��ة  الش��فافية  مب��ادئ 
والمنافس��ة المتكافئة في سوق 
العمل من خ��ال إتاحة الفرصة 
أم��ام المواطني��ن للتع��رف على 
ف��رص التوظي��ف المتوفرة لدى 

منشآت القطاع الخاص.
وتعد اآللية الجدي��دة المتعلقة 
بع��د  الش��واغر  ع��ن  باإلع��ان 
التق��دم بطل��ب إص��دار تصريح 
للعم��ل من الخ��ارج ل��دى هيئة 
تنظيم سوق العمل آلية إضافية 
إلتاح��ة المزيد من فرص العمل 
أم��ام المواطني��ن والتعرف على 
المتوفرة لدى أصحاب  الش��واغر 
العم��ل، وهي تع��د آلية إضافية 
واإلج��راءات  المتبع��ة  لآللي��ات 

المعم��ول به��ا حاليًا ف��ي وزارة 
العم��ل والتنمي��ة االجتماعي��ة، 
التي تواص��ل تقدي��م خدماتها 
الوظيفية  الش��واغر  تلق��ي  ف��ي 
حت��ى قبل تق��دم أصحاب العمل 
الس��تقدام عمال��ة م��ن الخارج، 
أصح��اب  بإم��كان  أن��ه  حي��ث 
العمل إدخال الش��واغر وإدارتها 
بأنفس��هم م��ن خ��ال النظ��ام 
اإللكترون��ي، إضاف��ة إلى عرض 
الشواغر الوظيفية على الباحثين 
ع��ن عمل في مع��رض التوظيف 
اإللكترون��ي م��ن خ��ال موق��ع 
الوزارة اإللكتروني ليتس��نى لهم 
اختيار ما يناسبهم من الوظائف 
المتاحة وترشيح أنفسهم بشكل 
مباش��ر، أما في حال رغبة صاحب 
بالحص��ول على  التقدم  العم��ل 
ترخيص عمل من الخارج فسوف 
تقوم هيئة تنظيم س��وق العمل 
وكإج��راء إضافي جدي��د بعرض 
المحلية،  الصح��ف  في  الش��واغر 
وإذا تعذر وجود بحرينيين لشغل 
وظيف��ة تخصصية بع��د اإلعان 
عن الشواغر يتم السماح لصاحب 
العم��ل التق��دم بطل��ب تصريح 

للعمل من خارج البحرين.
وق��ال حمي��دان، إن وزارة العمل 

والتنمية االجتماعية اس��تكملت 
كافة اإلج��راءات الفنية واإلدارية 
للتعاون مع هيئة تنظيم س��وق 
العم��ل للمش��اركة ف��ي تنفي��ذ 
عن��ه  المعل��ن  الجدي��د  الق��رار 
على أكم��ل وجه، عب��ر التواصل 
م��ع أصح��اب العم��ل لتحصي��ل 
الش��واغر الوظيفي��ة للمواطنين 
وتزويده��م بالم��وارد البش��رية 
الوطني��ة لتوظيفه��م ف��ي تلك 
أصح��اب  وتعري��ف  الش��واغر، 
العم��ل بالمزايا الت��ي يحصلون 
عليها عند توظيفهم للمواطنين 
الباحثي��ن عن عمل، مش��يدًا في 
الس��ياق بتع��اون أصحاب  ه��ذا 
العم��ل م��ع المب��ادرات الهادفة 
ال��ى ادم��اج الك��وادر البحريني��ة 
بمنشآت القطاع الخاص، ومنوهًا 
بما يتميز به أصحاب العمل من 
ح��س وطن��ي ومس��ؤولية عالية 
تج��اه بلده��م عبر مش��اركتهم 
الفعال��ة في المس��يرة التنموية 
وتوفير ف��رص العم��ل المجزية 
عل��ى  والمحافظ��ة  للمواطني��ن 
اس��تقرارهم الوظيف��ي ومنحهم 
ف��رص الترق��ي ألخ��ذ المواق��ع 
مواق��ع  مختل��ف  ف��ي  القيادي��ة 
بتع��اون  أش��اد  كم��ا  اإلنت��اج، 
لبرام��ج  ودعمه��ا  المنش��آت 
ومش��اريع التوظي��ف المختلف��ة 
العم��ل  وزارة  تطلقه��ا  الت��ي 

والتنمية االجتماعية.
وقد اتخذت وزارة العمل والتنمية 
تنظيمية  إج��راءات  االجتماعي��ة 
للتعامل مع هذه اآللية الجديدة 
وذل��ك م��ن خ��ال قي��ام الهيئة 
بتزوي��د ال��وزارة بش��كل يوم��ي 
ببيان��ات أصحاب العم��ل الذين 
للحص��ول  بطلب��ات  يتقدم��ون 
على تصاري��ح عمل من الخارج أو 
التحويل المحلي، كما تم تشكيل 

م��ع  للتواص��ل  تس��ويق  فري��ق 
أصحاب العم��ل الذين يتقدمون 
بطلبات تصاريح عمل من الخارج 
في المهن المناسبة للبحرينيين 
مس��بقًا  تحديده��ا  ت��م  والت��ي 
للحصول على الشواغر، كما تقوم 
الوزارة بتنظيم وتنسيق مقابات 
رغب��ة صاحب  التوظيف بحس��ب 
العم��ل وع��رض مزاي��ا وحواف��ز 
توظيف البحرينيين المتاحة مثل 

دعم األجور والتدريب. 
وف��ي هذا الس��ياق، أش��ار الوزير 
إلى أن خطط إدم��اج المواطنين 
الباحثي��ن ع��ن عم��ل متنوع��ة، 
وتس��ير وفق منظوم��ة متكاملة 
تهدف إلى استدامة استقرار سوق 
العمل وتعزيزه بالكوادر الوطنية 
القادرة عل��ى إدارة اإلنتاج، حيث 
يتاقى ذلك مع مش��اريع وبرامج 
وزارة  تنفذه��ا  الت��ي  التوظي��ف 
العم��ل والتنمي��ة االجتماعي��ة، 
مما يس��هم ف��ي المحافظة على 
نسبة البطالة في حدودها اآلمنة 
والمطمئن��ة بالمملك��ة، مجددًا 
ثقت��ه بالعمال��ة الوطني��ة التي 
أثبت��ت التج��ارب العملية جدوى 
االعتم��اد عليها ف��ي إدارة عجلة 
اإلنت��اج، مش��يدًا بم��ا يتمتع به 
العام��ل البحريني م��ن انضباط 
بأخاقي��ات  والت��زام  وظيف��ي 
العم��ل وحرصه المس��تمر على 
التطوير الذاتي والمهني والوالء 
الوظيفي للمنش��أة والعمل على 
تطويره��ا، وه��ي م��ن العوامل 
الت��ي تحفز صاح��ب العمل على 
البحرين��ي  الش��باب  اس��تقطاب 
يخدم  بم��ا  واس��تثمار طاقات��ه 
مصلح��ة المنش��أة الت��ي يعمل 
بها ويحقق االس��تقرار الوظيفي 
المنش��ود وبما يع��ود بالفائدة 

على الجميع.

وزير العمل

 وزير العمل يستعرض 
 مع إسحاقي االستثمار

 في العنصر البشري

التق��ى وزير العمل والتنمية االجتماعية جميل حميدان، 
ف��ي مكتبه، عض��و مجلس النواب علي إس��حاقي، وبحث 
معه س��بل االرتقاء بمج��االت التعاون بين الس��لطتين 
التنفيذية والتشريعية، وخصوصًا مجال تعزيز القوانين 
والتشريعات العمالية واالجتماعية الهادفة إلى تقديم 
أفضل الخدمات التنموية لجميع فئات وشرائح المجتمع.  
وخال اللقاء، تناول حميدان أهم المبادرات والمش��اريع 
الت��ي تنفذها وزارة العمل والتنمي��ة االجتماعية خدمة 
للمواطني��ن، خاصة م��ا يتعلق منه��ا ببرام��ج التأهيل 
والتوظيف وتطوير أنظمة س��وق العم��ل وتعزيز فرص 
االس��تثمار في العنصر البشري واس��تقراره الوظيفي في 
مختل��ف الظروف، وتوفير مختلف أوج��ه الرعاية لمختلف 

شرائح وفئات المجتمع في المملكة.
وأش��اد إسحاقي، في هذا الخصوص، بجهود وزارة العمل 
والتنمي��ة االجتماعية في إطار تنفيذ سياس��ة الحكومة 
الرامي��ة إلى ضمان العيش الكري��م للمواطنين، وتوفير 
أفض��ل الخدمات لهم، منوهًا باإلج��راءات التي اتخذتها 
الوزارة في هذه الظروف االس��تثنائية، في سبيل ضمان 
االستقرار الوظيفي للعمالة الوطنية في منشآت القطاع 

الخاص.

 محافظة الجنوبية تقيم حملة تطهير 
احترازية في المرافق العامة بالرفاع

أقامت المحافظة الجنوبية حملة »التطهير 
االحت��رازي« في عدد م��ن المرافق العامة 
بمنطق��ة الرف��اع، بدع��م ومتابع��ة م��ن 
محافظ الجنوبية س��مو الش��يخ خليفة بن 
عل��ي بن خليفة آل خليفة، وفي إطار جهود 
المحافظ��ة الجنوبية ف��ي مكافحة جائحة 
كورونا وبالتعاون مع اإلدارة العامة للدفاع 

المدني ومشاركة عدد من المتطوعين. 
االجتماعي��ة  البرام��ج  إدارة  مدي��ر  وأك��د 
وشؤون المجتمع بالمحافظة محمد الفاو، 
أن الحمل��ة تأت��ي في س��ياق سلس��لة من 
الحمات المس��تمرة التي ش��ملت مختلف 
مناطق المحافظة، في إطار حرص ومتابعة 
محافظ الجنوبية، م��ن أجل تعزيز الجهود 
وإبراز الش��راكة األمنية مع مختلف األجهزة 
األمني��ة للحف��اظ عل��ى س��امة وتوعي��ة 

المواطنين والمقيمين.   
األمن��ي  التنس��يق  ضاب��ط  أش��ار  فيم��ا 
محم��د  النقي��ب  الجنوبي��ة  بالمحافظ��ة 
بوشليبي، إلى أن مواصلة حمات التطهير 
االحت��رازي تأت��ي ضمن تعزي��ز متطلبات 
الس��امة من خال التعاون المش��ترك مع  

اإلدارة العام��ة للدف��اع المدن��ي واإلدارات 
البرام��ج  مختل��ف  تنفي��ذ  ف��ي  األمني��ة  
تحتضنه��ا  الت��ي  األمني��ة  والمب��ادرات 
المحافظة والتي تس��هم ف��ي تحقيق مبدأ 
الش��راكة المجتمعي��ة م��ع المتطوعي��ن 
واألهال��ي لترس��يخ مفهوم الوع��ي األمني 

والمجتمعي. 
وأعرب المشاركون في حملة التطهير من 
رج��ال األم��ن والمتطوعين عن ش��كرهم 
وتقديرهم للجهود التي تبذلها المحافظة 
الجنوبي��ة، ف��ي التنس��يق والتع��اون ف��ي 

مواصلة المبادرات األمنية والمجتمعية.



06
local@alwatannews.net

أخبار الوطن
Sun 16  Aug 2020  |  السنة 15  |  العدد 5363   |  األحد 26 ذو الحجة 1441هـ

واحات القرآن الكريم 
 بـ»اإلصالح« تحتفي 
بحفظة كتاب اهلل

تواصل واحات القرآن الكريم بجمعية اإلصالح بالرغم 
من الظروف الراهنة في تخري��ج الحفظة والحافظات 
لكتاب اهلل كاماًل، وذلك استكمااًل لمشروعها النوعي 
»تاج الوقار«، حيث استمرت في متابعة حفظ طالبها 
)عن بعد( اس��تثمارًا لوس��ائل التواص��ل االجتماعي 
الحديث��ة، وقام��ت خالل ه��ذه الفت��رة باالنتهاء من 
تخريج تس��عة م��ن الحفظة والحافظ��ات لكتاب اهلل 

الكريم كاماًل.
واحتفت الواح��ات بإتمام حفظ الطلب��ة والطالبات: 
محم��د الوعيل، يوس��ف عبدالناصر، محم��د الجناحي، 
ميمونة العوضي، مهيتاب  يوسف، ملك محمد، هاجر 
عبدالكريم، هبة اهلل عبدالرحمن، فاطمة عبدالعظيم، 
حيث تم عقد جلسات ختم القرآن للحفظة والحافظات 
عبر برام��ج التواصل االجتماع��ي الحديث�����ة التزامًا 

بالتدابير واإلجراءات االحترازية.
الجدير بالذكر بأن واحات القرآن الكريم نظمت حفل 
ت��اج الوقار األول في الع��ام 2015 والثاني في العام 
2019، تحت رعاية كريمة من صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل البالد المفدى، وقد 
بل��غ عدد المكرمي��ن 200 حافظ وحافظ��ة، ومازالت 
المس��يرة مس��تمرة لتحقي��ق الهدف المنش��ود من 
المشروع بإتمام حفظ 1000 حافظ وحافظة للقرآن 

الكريم.

أكد مس��اعد رئيس األمن العام لش��ؤون العمليات والتدريب، العميد 
الركن الدكتور الش��يخ حمد ب��ن محمد آل خليف��ة أن الجهود األمنية 
التي تضطلع بها مديريات وإدارات وزارة الداخلية، مستمرة في اتخاذ 
التدابير واإلجراءات االحترازية لضمان التباعد االجتماعي في األماكن 
العامة والمحالت والمجمعات التجارية والس��واحل، مضيفا أنه حرصا 
من الوزارة على س��المة الجميع فقد بادرت ش��رطة المديريات بتوزيع 
كمام��ات الوجه على المخالفين، وذلك خ��الل الحمالت التوعوية التي 
تم تنفيذها لنش��ر ثقافة التباعد االجتماعي وااللتزام  بارتداء كمامة 
الوجه في األماكن العامة، حيث بلغ مجموع المخالفات التي رصدتها 
ش��رطة المديريات ف��ي محافظ��ات المملك��ة وإدارات وزارة الداخلية 

21646 مخالفة، وذلك منذ بدء تطبيق القرار.
وأوضح أن مديرية ش��رطة المحافظة الش��مالية باشرت دورها األمني 
من خالل التواجد في مختلف مناطق المحافظة، كالشوارع والمجمعات 
واألسواق التجارية، حيث تم اتخاذ اإلجراءات الوقائية واالحترازية ضد 
التجمعات التي تزيد عن 5 أش��خاص في األماكن العامة كالس��واحل 
واألس��واق، مع تأكيد أهمية االلتزام بتطبيق قرارات اللجنة التنسيقية 
بالتباع��د االجتماع��ي وارت��داء كمامة الوجه، حيث باش��رت ش��رطة 
المديري��ة إجراءاتها القانونية لمخالفة غير الملتزمين بضبط 4694 
مخالفة عدم ارتداء كمامة الوجه، واتخاذ 1470 إجراء للمحافظة على 

التباعد االجتماعي، هذا إلى جانب القيام ب�412 حملة توعوية.
وأضاف مس��اعد رئيس األمن العام لش��ؤون العملي��ات والتدريب أن 
مديرية شرطة محافظة العاصمة نفذت عددا من اإلجراءات المتعلقة 
بحفظ األمن والنظام وتوفير الخدمات والمس��اعدة التي قد يحتاجها 
إليه��ا الجمهور، حيث ت��م  التأكد من التزام الجمي��ع بتنفيذ القرارات  
الص��ادرة، وذل��ك بتجن��ب االزدحام��ات، والتقي��د بارت��داء الكمامات 
والحفاظ عل��ى التباعد االجتماع��ي، وحررت ش��رطة المديرية 3553 
مخالفة عدم ارتداء كمامة الوجه، واتخذت 339 إجراء للمحافظة على 

التباعد االجتماعي، وتنفيذ 553 حملة توعوية موجهة للجمهور.
وفي إطار جهود مديرية ش��رطة محافظة المحرق ودورها في الحفاظ 
على األم��ن والنظام الع��ام وتنفيذ اإلج��راءات الوقائي��ة واالحترازية 
لجائح��ة كورون��ا، فقد ت��م اتخاذ 1077 إج��راء للحفاظ عل��ى التباعد 
االجتماع��ي وتحري��ر 5471 مخالفة ع��دم ارتداء كمام��ة الوجه، كما 
قامت ش��رطة المديري��ة ب�944 حمل��ة توعوية ميداني��ة في مختلف 

مناطق المحافظة.
 وقام��ت مديري��ة ش��رطة المحافظة الجنوبي��ة بعدة إج��راءات أمنية 
وقانوني��ة لحف��ظ األم��ن والنظام، تمثل��ت في وضع خط��ة متكاملة 
تتضم��ن توزي��ع الدوري��ات األمني��ة، وتكثي��ف تواجد ش��رطة خدمة 
المجتمع في األحياء السكنية لالس��تمرار في التوعية لتحقيق التباعد 
االجتماعي عبر تنفيذ 359 حملة توعوية، ورصد مخالفات عدم ارتداء 
الكمام��ة بلغ��ت 2722 مخالف��ة، واتخ��اذ 2263 إج��راء للحفاظ على 

التباعد االجتماعي.
من جانبها، قامت إدارة العمليات برئاس��ة األمن العام بتحرير 5109 
مخالف��ات عدم ارتداء كمامة الوجه في األماك��ن العامة واتخاذ 333 
إجراء لتحقيق التباعد االجتماعي في مختلف محافظات المملكة، وذلك 
ضم��ن جهودها في دعم الجهود المبذولة لتعزيز اإلجراءات والتدابير 
الوقائية من فيروس كورونا، كما قامت إدارة العمليات بنش��ر دوريات 
النج��دة في مختل��ف مناطق المملك��ة للقيام بدورها وضمان س��رعة 

االستجابة عند تلقي أي بالغ.
وواصل��ت اإلدارة العام��ة ألمن المناف��ذ دورها في تس��هيل إجراءات 
إج��الء رعايا الدول األخرى من مملكة البحري��ن البالغ عددهم 14108 
مس��افرين، كما قامت اإلدارة بتأمين عملية فحص 67279 مس��افرا 
قادما م��ن الخارج، وبلغ ع��دد مخالفات عدم لب��س كمامة الوجه 97 

مخالفة.
وأهاب مس��اعد رئيس األمن العام لشؤون العمليات والتدريب بكافة 
المواطنين والمقيمي��ن ضرورة التقيد بالق��رارات الصادرة  لمكافحة 
في��روس كورونا، وذلك بتحقيق مبدأ التباعد االجتماعي وعدم التجمع 
ألكث��ر من 5 أش��خاص، وااللت��زام بارت��داء كمامة الوج��ه بالطريقة 
الصحيحة ف��ي كافة األماكن العامة والمح��الت التجارية والمجمعات 
والس��واحل والمتنزه��ات، مؤكدا االس��تمرار في الحم��الت التوعوية 

للمواطنين والمقيمين بلغات مختلفة.

 »الغرفة«: يوسف إبراهيم رئيسًا لـ»األسواق« 
والدالل لـ»الصحة« وبدر لـ»الصناعة« وترك لـ»النقل«

قرر مجل��س إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، إعادة تش��كيل عدد من 
اللجان الدائم��ة لما تبقى من عمر الدورة الحالية لمجلس اإلدارة »29«، 
حيث تم إس��ناد رئاس��ة لجنة األسواق التجارية إلى يوس��ف إبراهيم، ود. 
ابتسام الدالل لرئاسة لجنة الصحة، فيما تم إسناد رئاسة لجنة الصناعة 
والطاق��ة إلى فريد بدر ورئاس��ة لجن��ة النقل والخدمات اللوجس��تية إلى 
خال��د ترك. يأتي ذلك، تنفيذًا لما ورد في الباب الثالث من دليل إجراءات 
العمل الخاصة باللجان الدائمة والذي نص على »أن يتم تشكيل اللجان 
الدائم��ة بموافقة من مجلس اإلدارة وتس��تمر مدة عملها طوال الدورة، 
عل��ى أن يتم إعادة تعيي��ن نصف عدد أعضائها على األقل بعد س��نتين 
من تاريخ تش��كيل اللجنة، ويحق لمجلس اإلدارة إعادة تش��كيل اللجان أو 
إلغائها في ضوء تقييم أداء رؤس��ائها وأعضائها ومدى فاعليتها وحسب 

متطلبات العمل بالغرفة«.
وتم التجديد لكل من د.وهيب الخاجة، رئيسًا للجنة التعليم، خالد األمين، 
رئيسًا للجنة الثروة الغذائية، د.أسامة البحارنة، رئيسًا للجنة التكنولوجيا، 
سوسن أبو الحسن رئيسًا للجنة المالية والتأمين والضرائب، جهاد أمين 
رئيسًا للجنة الضيافة والسياحة، ورائد عمر رئيسًا للجنة العقار واإلنشاء.
 كما تم تعيين الرؤس��اء الس��ابقين للجان كمستش��ارين في المجموعة 
التنس��يقية. وأك��د رئيس الغرفة س��مير ن��اس، اهتمام مجل��س اإلدارة 
بالتطوير المس��تمر لعمل لج��ان الغرفة الدائمة باعتباره��ا أهم آليات 
تفعيل خط��ط وأهداف الغرفة في الفترة المقبل��ة، وأداة تواصل فاعلة 

بين الغرف��ة وأعضائها والمجتمع التجاري، فهي أه��م وأبرز آليات األداء 
التنم��وي للغرف��ة، وأه��م وأبرز مج��االت التحامها مع هم��وم وتطلعات 
القط��اع الخ��اص. وأض��اف أن عمل اللجان خ��الل الس��نتين الماضيتين، 
أثمر عن العديد من الخطط والمش��اريع والتوصي��ات واالقتراحات التي 
أس��همت في تقديم رؤى ناضجة لحل مشكالت ومعالجة المعوقات التي 
تواج��ه القطاعات التي تمثلها، كما تبن��ت خططًا تنفيذية وبرامج عمل 
طموحة، استلهمت مالمحها وخطوطها العريضة من المحاور واألهداف 

اإلستراتيجية التي حددها مجلس اإلدارة للدورة »29«.
وحرص��ت هذه اللجان على أن تترجم هذه المحاور واألهداف إلى فعاليات 
ومب��ادرات، نقل��ت المحاور واألهداف من خانة الش��عار إل��ى خانة العمل 
واإلنجاز. وشدد على أن طبيعة المرحلة القادمة وما أفرزته جائحة كورونا 
م��ن تحديات غير مس��بوقة، تلقي عل��ى جميع أجهزة الغرف��ة وهياكلها 
التنظيمية واإلدارية، وفي مقدمتها اللجان الدائمة، مس��ؤوليات عديدة، 
بحج��م التحديات التي فرضتها الجائحة فضاًل عن المتغيرات الس��ريعة 
والمتالحق��ة في البيئ��ة االقتصادية الدولية، التي أث��رت على اقتصادنا 
الذي يتطلع إلى تعظيم قدراته التنافس��ية، األمر الذي يتطلب من غرفة 
البحرين أال تس��تكين بم��ا حققته، وأال تكتفي بم��ا أنجزته، فالتحديات 
كبيرة وتستدعي من الجميع أكبر قدر من االلتزام، واإلخالص في العمل، 
كما تتطلب أعلى مس��تويات األداء، نهجًا وتمي��زًا وعطاء، وفي المقدمة 

من الجميع اللجان بكافة تخصصاتها.

 مدرسة المالكية تطلق 
مبادرة للتواصل مع الطالبات اليتيمات

أطلقت مدرسة المالكية االبتدائية اإلعدادية للبنات مبادرة تربوية إنسانية اجتماعية رائعة بعنوان 
)نح��ن معكم(، تقوم على تفعيل التواصل مع الطالبات اليتيمات، وزيارتهن في مناس��بات األعياد، 
وإش��راكهن في برنامج صيفي تحت عنوان )صيفك بالبيت أحل��ى(، والذي تم تنظيمه بالتعاون مع 

الجمعية األهلية لدعم التعليم والتدريب. 
وقد أش��رفت إدارة المدرس��ة على تنفيذ المبادرة بالتعاون مع قس��م اإلرش��اد االجتماعي، وشارك 
به��ا عدد من الطاقم التعليمي والطالبات. ورغم ظروف جائحة كورونا إال أّن الملتقيات واألنش��طة 
المتصل��ة بالمبادرة، والتي تم تنظيمه��ا عبر الفضاء اإللكتروني، قد تميزت بالتفاعل الكبير، حيث 
أشاد أولياء األمور بفعاليات المبادرة، والقت ارتياحًا واستحسانًا واضحًا لدى الطالبات، كما ساهمت 
في التطوير من مهاراتهن في التواصل بإيجابية كبيرة. واشتمل برنامج المبادرة على بعض الورش 
التدريبية مثل ورش��ة المكياج المسرحي التي تم تنظيمها ضمن البرنامج الصيفي )صيفك بالبيت 
أحلى(، والذي شاركت فيه الطالبات اليتيمات.  كما قام وفد من المدرسة بزيارة الطالبات اليتيمات 
بمنازله��ن بالعيد، من أجل إدخال البهجة عليهن ومش��اركتهن فرحة العي��د، واآلن بفترة اإلجازة 
الصيفية قامت أ.حنان مرهون المعلمة المنس��قة لمادة العلوم بالمدرس��ة، باس��تكمال المبادرة 
بالتعاون مع الجمعية األهلية، من خالل تنظيم برنامج خاص بالصيف بمشاركة بعض الزمالء من 

المعلمين ومشاركة طالبات المدرسة اليتيمات.

 مساعد رئيس األمن العام:
 21646 مخالفة عدم ارتداء كمامة منذ تطبيق القرار

    تسهيل إجراءات  إجالء 14108 مسافرين
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تــراثـنــــــــا

»إن الت��راث هو نم��ط الحياة الذي يخت��اره أهل هذه األرض وال��ذي نقله إليهم 
األجداد بقيمه وعاداته وتقاليده وبأس��اليبه المختلفة التي تحيكها المؤثرات 

االجتماعية، الثقافية واالقتصادية، على مر السنون«

أمنا العوده

لي��ش م��ا نرج��ع نعي��د إحي��اء فنوننا 
مناس��باتنا  ف��ي  الجميل��ة  الش��عبية 

االجتماعية؟

الجدري يرحل عن البحرين.. 
إعالن عمره 80 عامًا

إع��ان عمره 80 عامًا حول ارتفاع وب��اء الجدري عن البحرين 
صادر عن حكومة البحرين بتوقيع مستش��ار الحكومة آنذاك 

تشارلز بلغريف نصه اآلتي:
»الج��دري: نعل��ن للعموم بأنه ق��د ارتفع وب��اء الجدري عن 
البحري��ن ليعل��م ذل��ك«. حرر ف��ي 29 ذي القع��ده 1360ه� 

الموافق 18 ديسمبر 1941

اكتشف تاريخ مكافحة 
األوبئة في البحرين

 »الطاعون« األشد فتكًا في تاريخ 
 األمراض بالبحرين و»المنامة« األكثر تأثرًا 

قال الكاتب في التاريخ والباحث 
إن  كاظ��م:  د.ن��ادر  األكاديم��ي 
البحري��ن واجهوا  األهال��ي ف��ي 
دع��وات التطعي��م م��ن األوبئة 
بالرف��ض واالته��ام، والطاعون 
كان أكثر األمراض الوبائية التي 

مرت بتاريخ البحرين.
ل���  ف��ي س��رد  كاظ��م  وأض��اف 
األح��داث  حكاي��ة  »الوط��ن« 
التي مرت  واألوبئ��ة  التاريخي��ة 
على البحرين: »البحرين مثل أي 
دولة ف��ي العالم مّرت بأكثر من 
موجة لألوبئ��ة على مدى طويل 
م��ن التاري��خ، فالمرض ينتش��ر 
بانتق��ال البش��ر أو الحيوان��ات، 
والبحري��ن كانت حينه��ا محطة 
الس��فر  خط��وط  ف��ي  رئيس��ية 
ب��اد  بي��ن  قديم��ًا  والتج��ارة 
الرافدي��ن والهن��د، لذل��ك كان 
هن��اك كثير من األم��راض التي 
تدخل البحرين س��واء من الهند 
أو البص��رة وغيرها في العمليات 

التجارية«.

 الطاعون
وسنة الرحمة

وأش��ار إل��ى أن م��رض الطاعون 
كان م��ن أكثر األمراض الوبائية 
التي مرت بتاريخ البحرين، حيث 
كان ضم��ن موج��ات متع��ددة 
بحي��ث يختفي ويعود لانتش��ار 
م��رة أخ��رى، وانتش��ر الم��رض 
المذكور في عام 1831 حيث جاء 
حينه��ا من الهن��د، لكن واجهت 
البحري��ن في ع��ام 1903 موجة 
خطرة من الطاعون توفي إثرها 

عدد كبير من الناس.
مستش��فى  »أرش��يف  وأض��اف: 
اإلرس��الية األمريكي��ة أش��ار في 
وثائقه إل��ى أن الجنائز في ذلك 

العام كانت تخرج بشكل يومي، 
حتى إن الناس بدؤوا يملون من 
الدفن بسبب كثرة الجنائز خال 

تلك الفترة«.
وأوضح كاظ��م أن الناس أطلقوا 
تس��مية »س��نة الرحم��ة« على 
ع��ام 1924، لك��ن تأرجح معنى 
التسمية بين تأويلين مختلفين، 
األول أن الن��اس هم تحت رحمة 
الخال��ق ع��ز وج��ل لع��دم وجود 
الم��رض والتأوي��ل اآلخ��ر يعود 
لك��ون لق��اح الطاع��ون خرج في 
الس��نة المذك��ورة لذل��ك تمت 
تسميتها بس��نة الرحمة، مشيرًا 
إلى أن الموجات الخطرة للمرض 
كان له��ا تأثي��رات عل��ى م��دى 
طوي��ل فمث��ًا أصي��ب كثير من 
كبار الس��ن من األجيال السابقة 
الجدري  لم��رض  نتيجة  بالعمى 
ف��ي ع��ام 1907 كم��ا م��ر على 
البحرين كثير م��ن األوبئة منها 
م��رض الكوليرا في ع��ام 1904 
واإلنفلونزا اإلسبانية، كما انتشر 
مرض الماريا في الخمس��ينيات 
والس��تينيات من القرن الماضي 
باإلضاف��ة إلى مرض »تراكوما« 

الذي استمر فترة طويلة.
وأردف بالقول: »حتى عام 1905 

واح��د  مستش��فى  هن��اك  كان 
يعال��ج جمي��ع ح��االت المرضى 
اإلرس��الية  مستش��فى  وه��و 
األمريكي��ة كما أن األطباء الذين 
عالجوا المرضى أصيب بعضهم 
بالم��رض وتوف��وا، وأش��هر من 
توفي ف��ي ذاك الوقت الدكتورة 
ماريون تومسون أول طبيبة في 
البحري��ن، والت��ي أج��رت عملية 
التيفوئيد  جراحية بسبب مرض 

وُدفنت في البحرين«.

 المنامة األكثر 
تأثرًا باألوبئة 

وأض��اف: »بحك��م أن األم��راض 
الوبائية تأتي م��ن الخارج، كان 
الم��رض ينتش��ر ف��ي المنام��ة 
إل��ى  باألس��اس، وقلم��ا يص��ل 
المناط��ق البعيدة، وخصوصًا أن 
حركة الس��فر آن��ذاك تكون في 
المناط��ق الرئيس��ية، صحيح أن 
المناطق البعي��دة أصيبت بتلك 
األم��راض، لكن الح��االت األكبر 
كان��ت ف��ي المنام��ة باعتبارها 
للس��لع  الرئيس��ية  المحط��ة 
التج��ارة«،  وحرك��ة  والبضائ��ع 
مش��يرًا إلى أن الحكومة في ذاك 
الوق��ت اتخ��ذت ع��دة إج��راءات 
انتشار األوبئة،  وقرارات لتفادي 
منه��ا أن يبق��ى العامل��ون على 
الس��فينة ف��ي البح��ر ومنعه��م 
م��ن دخ��ول المين��اء، ويقتص��ر 
إنزال البضائع عل��ى العمال في 

السفينة.

الكرنتيله 
وع��اد بن��ا كاظ��م إلى تأس��يس 
أول محج��ر صح��ي ف��ي البحرين 
ع��ام 1909 ف��ي القضيبية على 

الس��احل وكان يس��مى باللهجة 
او  »الكرنتيله  الدارج��ة  العامية 
الكرنتين��ه« نس��بة إل��ى اللفظ 
األجنبي من كلمة » كوارنتين«، 
حت��ى انتقل الحج��ر الصحي إلى 
المح��رق  ف��ي  بوماه��ر  جزي��رة 
كجزي��رة معزولة تم تخصيصها 
للحج��ر الصح��ي في ع��ام 1929 
وبن��ي لها مرافق خاص��ة للعزل 
والحجر الصحي، وكان تأس��يس 
المحج��ر الصحي بن��اًء على قرار 
حاك��م البحري��ن آن��ذاك الش��يخ 
عيس��ى بن عل��ي آل خليفة الذي 
أصدر في ذل��ك الوقت تعليمات 
تنص عل��ى معاقبة أي ش��خص 

يتسبب في انتشار المرض.

رفض دعوات 
التطعيم

وقال: »إن مستش��فى اإلرسالية 
األمريكي��ة حينها واجه مش��كلة 
م��ع  التعام��ل  ف��ي  مجتمعي��ة 
األهال��ي تتعلق بتخ��وف الناس 
من التطعيم نظ��رًا إلى جهلهم 
ب��ه كم��ا كان لديه��م تصور أن 
التطعي��م حرام دينيًا؛ لذلك كان 
الجمي��ع يخاف ويح��ذر التطعيم 
باللقاحات إل��ى أن أصاب مرض 
الطاعون تحدي��دًا الجميع وامتأل 
حت��ى  بالمرض��ى  المستش��فى 
تقبلت الناس مس��ألة التطعيم 
اته��م  كم��ا   ،1903 ع��ام  ف��ي 
األهالي المبش��رين حينها أنهم 
الم��رض  انتش��ار  ف��ي  الس��بب 
بهدف القضاء على المس��لمين، 
وكانت الثقافة السائدة تقليدية 
تؤول الم��رض بس��بب ديني أو 
كعقاب أو امتحان رّباني أو مس 
م��ن الج��ن أو عائد إل��ى خرافة 

قديمة«.

نادر كاظم

وثائق وشواهد على تاريخ األوبئة

مستشفى االرسالية االمريكية

اعالن غرامة إخفاء مريض الجدري 
اعالن الحجر المنزلي للنساء واالطفال بالمحرق 
جنازة الطاعونالنتشار الجدري عام 1941

خرافة »بومة النحس« 
والطاعون

كان يعتق��د في البحري��ن قديمًا بأن طائ��ر »البومه« 
هو نذير ش��ؤم وجالب للنحس، وتزامن ذلك مع انتشار 
م��رض الطاعون في عام 1907، حي��ث كان الكثير من 
الناس يعتبرون أن »البوم« هو السبب في جلب المرض 
وانتش��اره في البحرين آنذاك، ولذلك كان الكثير منهم 
يحارب ذلك النذير الس��يئ بوضع »البرمه« وهي القربة 
أو اآلني��ة الفخاري��ة مختلفة األحجام يتم اس��تخدامها 
لحف��ظ وتبريد الم��اء بداخله��ا لغرض الش��رب ويتم 
تعليقها على س��ارية فوق سطح المنزل إلبعاد المرض 
و»البوم��ه« مع��ًا، حي��ث كان ذل��ك أح��د المعتق��دات 
القديمة السائدة والتي كان يتحرز بها الكثير من أذى 
المرض كما يلجأون لها رافضين بذلك فكرة التطعيم 

ضد المرض.

دعوات التطعيم حينها قوبلت برفض األهالي 
مريم بوجيري

أمثالنا

الطيب غلب الطبيب

-غلب: تعني قهَر أو هزَمالمفردات

آثره��االمعنى ف��ي  تف��وق  الطيب��ة   المعامل��ة 
 ما يعطيه الطبيب من دواء أو عاج
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أدار الندوة - أنس األغبش »تصوير: سهيل الوزير«

أجمع خبراء في القطاع الصحي، على أن السياحة العالجية في البحرين بحاجة إلى فريق عمل يضع استراتيجية واضحة لألعوام الـ5 المقبلة.
وبينوا في ندوة نظمتها »الوطن«، بعنوان »مســتقبل االســتثمار في القطاع الصحي والســياحة العالجية.. في ظل أزمة كورونا«، أن البحرين تفتقد إلى شــركات 

متخصصة لتنظيم السياحة العالجية، مطالبين بوضع خطة مستقبلية تتضمن تدريب كوادر طبية لسد الحاجة.
وأكدوا أن المملكة تمتلك مقومات مشجعة للسياحة العالجية من خالل اإلمكانات الطبية والكفاءات البشرية المؤهلة.

وبينــوا أن توجيــه االســتثمار في القطاع الصحي نحو المهنية سيشــكل نقطة فاصلة لدعم الســياحة العالجية، إذ يجب توجيهه نحــو التخصصات النادرة كمراكز 
القلب المفتوح والقسطرة وعالج أمراض القلب الخلقية عند األطفال ومراكز األبحاث والتكنولوجيا الطبية ومراكز اإلخصاب ومراكز الوراثة وأمراض الدم والسكري، 

باإلضافة إلى مشاريع الصناعة الدوائية والمستلزمات الطبية، ولتشغيل هذه المشاريع باالعتماد على الصناعات المحلية لسد الحاجة.
شــارك فــي الندوة الرئيــس التنفيذي لهيئة تنظيم المهن والخدمات الصحيــة »نهرا« د. مريم الجالهمة »عن ُبعد« عبر االتصــال المرئي، وبحضور عضو مجلس 
الشورى رئيس لجنة القطاع الصحي بغرفة تجارة وصناعة البحرين د.ابتسام الدالل ورئيس جمعية المستشفيات الخاصة د.عبدالوهاب محمد، وفيما يلي تفاصيل 

الندوة:

خبراء بندوة                : السياحة العالجية دون استراتيجية

»الوطــن«: كيف يمكن أن تكــون البحرين وجهة 
للســياحة العالجيــة فــي ظــل أزمة كورونــا وما 

بعدها؟
- د.ابتســام: نحن بحاجة ماسة إلى استراتيجية 
متكاملة للســياحة العالجية، األمر الذي يتطلب 
تشــكيل فريق عمل لفترة محــددة يضع النقاط 
األساسية لألعوام المقبلة ويقدم خاللها التقرير 
إلى الجهات العليا مع متابعة اإلستراتيجية، حتى 
نتمكن من تعزيز الســياحة العالجية، مع مراعاة 
إعــادة تأهيــل البنيــة التحتيــة للقطــاع الطبي 

لالنطالق نحو هدف »السياحة العالجية«.
وأرى أن البنيــة التحتيــة الصحيــة فــي المملكة 
تحتاج إلــى إعادة نظــر لالنطالق نحو الســياحة 
العالجية، ومن المهم أيضًا إطالق برنامج تدريبي 
ال يقــل عن عامين في التخصصات النادرة، وذلك 
بعــد أن أظهرت أزمة »كورونا« نقصًا في الكوادر 
الطبيــة والتمريضية في المستشــفيات الخاصة 
والحكوميــة، األمــر الــذي يســتلزم إيجــاد خطة 
تدريبيــة متكاملة نأخــذ في االعتبار اســتكمال 
هــذه األمور الضرورية من أجــل االتجاه نحو أمن 

صحي شامل.
- د.مريــم: أتفق معك أن االســتراتيجية غائبة، 
وعلى الرغم من حزمة الدعم المالي واالقتصادي 
التــي أقرتهــا الحكومة مؤخرًا، نحتــاج إلى خطة 
المطلوبــة  بالتخصصــات  تتعلــق  مســتقبلية 
لتوطين الســياحة الداخليــة والخارجية، فالتوجه 
العــام للحكومــة فتــح االســتثمارات فــي جميع 
المجاالت بما فيها االستثمار في القطاع الصحي.

أقتــرح أن تتضمن االســتراتيجية 5 أساســيات، 
تشــمل تحديد الفئة المســتهدفة من السياحة 
العالجية، واستحداث دليل في الموقع اإللكتروني 
يحوي كافة المعلومات المتعلقة بالمستشفيات 
واألطباء، باإلضافة إلى منصة إلكترونية إلرشــاد 
الســائح حول ســيرة الطبيب وخبرتــه المهنية، 
ناهيــك عــن تشــجيع القطــاع الخــاص لتكثيف 
االســتثمارات الصحية وأخيــرًا تخصيص »باقة« 
متكاملة لإلقامة والســياحة والمصروفات وكلفة 
العالج، وبالتالي المساهمة في تشكيل منظومة 
عالجيــة ســياحية متكاملة، مــع أهميــة تقييم 

ومتابعة حالة المريض.
أما بشــأن التدريب، فإن اللجنــة العليا للتدريب 
المنبثقــة مــن المجلــس األعلى للصحــة، أقرت 
خــالل اجتماعها خطة قبل أزمــة فيروس كورونا 
)كوفيد19( بشأن االحتياجات التدريبية وستشق 

طريقها قريبًا.
كما أن لدى هيئة تنظيــم المهن الصحية حاليًا، 
خطة لدراســة عدد األســرة بحســب عدد سكان 
البحريــن، ونوعية التخصصــات الموجودة خالل 
األعــوام الـــ5 المقبلة ســواء فــي مراكــز القلب 
المفتــوح وعــالج أمــراض القلــب الخلقيــة عند 
األطفــال أو مراكــز األبحــاث والتكنولوجيا أو في 
مهن مســاعدي األســنان، باإلضافــة إلى خطط 
لتوجيه االســتثمار من أجل الحفــاظ على جودة 

الخدمات. 
إذًا، الفئة المســتهدفة في المرحلة الحالية هي 
دول مجلــس التعاون الخليجي، فكثير من ســياح 
تلــك الــدول يقصــدون البحريــن للعالج ســواء 
فــي الطب المتخصــص أو التجميلــي أو جراحات 

األسنان. 
لدينــا توجــه لوضــع خطة مســتقبلية لدراســة 
التخصصات النادرة بالمنطقة، ومن هذا المنطلق 
نشــجع القطاع الخاص لالســتثمار فيهــا، وعلى 
الرغم من أن كلفتها في العادة تكون عالية فإن 
تطبيق الضمان الصحي سيسهل من ذلك كثيرًا.

الهيئــة لديهــا قائمــة بجميــع المستشــفيات 
والمهن والتخصصات، فقد ال يســتطيع الســائح 
الدخــول على الموقــع اإللكترونــي للهيئة، األمر 
الذي يتحتم معه إنشــاء منصة إلكترونية تسهل 
عليــه معرفة نوعيــة الخدمة المقدمــة والعالج 

وكلفته والطبيب المعالج.
- د.عبدالوهاب: السياســات وغياب االستراتيجية 

تعتبــران عائقًا أمــام الســياحة العالجية، األمر 
الــذي يســتلزم اســتحداث اســتراتيجية واضحة 
المعالم تقوم بتنفيذهــا لجنة متخصصة تكون 
مســؤوليتها الوصول إلى اســتكمال المتطلبات 
خالل فترة محددة، وخصوصًا أن الفكرة موجودة 
فــي أذهــان المســؤولين فــي المجلــس األعلى 

للصحة وهيئة تنظيم المهن الصحية. 
فالســياحة العالجيــة لكــي تمضي فــي الطريق 
الصحيح يجب أن تتضمــن كثيرًا من المتطلبات 
الهامــة مثــل توفيــر كافــة األدويــة والكفاءات 
الطبيــة المتميزة؛ حتى يســتطيع الزائر أن ينوع 
خياراته، وبالتالي تكون البحرين مركزًا للسياحة 

العالجية المتميزة في المنطقة. 

 التاريخ يشهد بتطور
الطب في البحرين

»الوطن«: كيف ترون مستقبل االستثمار الصحي، 
وخصوصــًا أن البحرين مشــهورة تاريخيًا بمهنة 

الطب؟
- د.عبدالوهاب: البحرين تمتلك مقومات السياحة 
العالجية، والتاريخ يشــهد أنهــا كانت قبلة لمن 
يريد العالج منذ نهاية القرن التاسع عشر وبداية 
القرن العشــرين، ولربما كانت البحرين في يوم 
ما قبلة لــدول الخليج العربــي للعالج، وخصوصًا 

في الطب العام والجراحة وطب األسنان.
كان األطبــاء فــي البحريــن فــي بدايــات القرن 
المراكــب لمعالجــة  العشــرين يخرجــون عبــر 
الغواصين في البحرين لما عرف عنهم بالكفاءة، 
ناهيك عن توجه األنظــار عالميًا في تلك الفترة 

لالستثمار الصحي في البحرين.
مستشــفى  أول  فيكتوريــا«  »مستشــفى  وكان 
بريطاني يتم تأسيسه في البحرين، وكان حينها 
صغيرًا يقدم خدمات اإلسعافات األولية، ومن ثم 
تم إنشــاء مستشــفى اإلرســالية األمريكية الذي 
تم افتتاحه في عام 1901، باإلضافة إلى افتتاح 
مستشــفى عوالي في عام 1937، تاله مستشفى 
النعيم ومستشــفى السلمانية. كل ذلك يؤكد أن 
البحرين كانت تمتلك مقومات لبناء مستشفيات 
أكثــر وأخــذت دور الريــادة في تطويــر الخدمات 

والكوادر الطبية منذ أمد بعيد.
إذًا، كانت المقومات البشــرية والمعدات التقنية 
موجودة، حيث يؤكد التاريخ أن أول الدفعات من 
خريجي الجامعة األمريكية في بيروت وغيرها من 

الجامعات كانوا أطباء بحرينيين.
هنــاك معوقات ظهــرت مؤخرًا أمام االســتثمار 
في القطــاع الصحي، فمن وجهــة نظري أرى أننا 
توســعنا في العالج العــام وتغاضينا عن العالج 
المتخصــص؛ فالمراكــز والمستشــفيات تكــرر 

الخدمات نفســها. كما أن هناك تخصصات نادرة 
تندرج تحت التخصصات الرئيســة، مثل: أمراض 
الباطنية واألطفال لم تســتكمل حتى اآلن، فمن 
الصعب أن أســتقطب أحدًا للعــالج ثم أفاجأ في 
منتصف رحلــة العالج بأن التخصــص النادر غير 

موجود.
وال ننســى أن نذكر أن ســرعة إنجــاز المعامالت 
التي تتميز بها البحرين والتسهيالت االجتماعية 
الســائدة الســتضافة الزائر وعدم وجــود حواجز 
لغويــة من أبــرز المتطلبــات الجاذبة للســياحة 

العالجية.

االستقرار االقتصادي 

»الوطن«: كيف لنا أن نطور من السياحة العالجية 
لتعزيز مكانة البحرين سياحيا؟

- د.ابتسام: البحرين تتميز باالستقرار السياسي 
واألمني واالقتصادي، وهي من أهم األمور الجاذبة 
للســياحة العالجية، كما أنها معروفة بكوادرها 
الطبيــة ذات الكفــاءة العاليــة والمستشــفيات 
المتميزة، وخصوصــًا أن الهيئة الوطنية لتنظيم 
المهــن والخدمــات الصحية بدأت مؤخــرًا بمنح 
المستشــفيات نظام الجودة، وقبل ذلك االعتماد 

الدولي. 
تتميــز البحريــن بالســياحة الثقافيــة العالجية 
العالية جــدًا، وخصوصًا أنها تمتلــك إرثًا ثقافيًا 
مــن خالل جهود هيئــة البحريــن للثقافة واآلثار 
إلــى جانــب عدم وجــود حاجــز لغــوي. كل هذه 
األمور ستســاهم في تطوير الســياحة العالجية. 
حاليــًا، نحن متعطلون بســبب فيــروس كورونا 
)كوفيــد19(، ولكن أعتقد أن الحياة ســتعود من 

جديد في أكتوبر المقبل.
- د.مريــم: نعــم األمــن واالســتقرار السياســي 
واالقتصــادي الذي تتميــز به المملكة يســاهم 
بشــكل فعال في اســتقطاب الســياحة العالجية 
إلى المملكة. وال ننسى كذلك أن تشجيع البحرين 
لالســتثمارات األجنبية في كافــة القطاعات بما 
فيها القطاع الصحي سيســاهم أيضًا في تحقيق 

هذا الهدف.
- د.عبدالوهــاب: أتفق معكن بــأن ما تتميز به 
البحرين من اســتقرار أمني وسياســي واقتصادي 
أدى إلى اســتقطاب رؤوس األموال األجنبية، لكن 
فــي تصــوري أن الصحة ال تختلف عن كل شــيء 
يتعلــق بأمــن أي دولة. صحيح أن االســتثمارات 
األجنبية في القطاع الصحي قد تخلق فرص عمل، 
ولكــن إذا ما تم فتــح الباب علــى مصراعيه من 
خالل مســاواة االســتثمارات األجنبية مع المحلية 
فإن اعتمادنا سيكون بشكل كبير على الفئة التي 
تم اســتقطابها من الخــارج إال أن االعتماد على 

المؤسســات الوطنية هو الذي سيدفع باالقتصاد 
إلى األمام.

برامج تأهيلية للمواطنين

»الوطــن«: تعانــي البحريــن نقصًا فــي بعض 
التخصصــات النــادرة. كيف يمكــن معالجة هذا 

األمر؟
- د.مريــم: توجهنــا المســتقبلي التركيــز على 
احتياجــات البحريــن مــن التخصصــات النــادرة 
وخصوصًا في مجال »القابالت« وهي مهنة تابعة 
للرعايــة الصحية تقــدم فيها القابــالت الرعاية 

للنساء خالل فترة الحمل والوالدة، وما بعدها.
هناك نقــص فعلي بمهن »القابالت« في العالم 
بأجمعــه، األمــر الذي يتطلــب تشــجيع القطاع 
الخــاص ليس في مجــال تقديم خدمــات صحية 
فحســب، بل في خدمات مســاندة مثل تشــجيع 
المغســلة الطبية، وتشجيع المعاهد التي تدرس 
مســاعدي أطباء األســنان والبصريــات ومكافحة 

العدوى.
لدينــا اآلن، توجه إلنشــاء معهــد متخصص في 
تقديــم خدمــات األســنان، بالتعــاون مــع كلية 
الجراحيــن الملكية في إنجلترا بعــد أخذ موافقة 
وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة، واتجهنــا 
إلى الخطــوات الفعلية والصحيحة، حيث ســيرفد 
المعهد ســوق العمل بخريجي أســنان، وستكون 
شــهادتهم معتمــدة مــن الهيئــة بدعــم من 
صندوق العمل »تمكين«، األمر الذي يؤكد وجود 

المقومات.
كمــا قامت الهيئــة -بالتعاون مــع وزارة العمل 
والتنمية االجتماعيــة و»تمكين«- بإيجاد برامج 
تتعلق بتأهيل المواطنين البحرينيين في وظيفة 
مســاعد خدمات أســنان، فلدينا خريجــو ثانوية 
عامة ليســوا بحاجة مواصلة الدراســة الجامعية، 

ويمكنهم االنخراط في هذا النوع من التدريب.
لذلــك رخصنــا ألول معهد خــاص للتدريب على 
مهن مساعدي خدمات األسنان، ومن المتوقع أن 
يخرج بنهاية العام الحالي ما بين 70 و90 خريجًا، 
وســيغطي احتياجات السوق، وبالتالي لن نضطر 
إلى تغطية النقص مــن الخارج مثل ما حدث في 

أزمة كورونا )كوفيد19(.
ومن هذا المنطلق، فإن هناك احتياجات تدريبية 
يجب تحديدها، وفي ضوء ذلك يتم تفعيل برامج 
تدريبيــة بحســب الحاجــة، ســواء بالتعــاون مع 
الجامعات أو من خالل طرحها على االستثمار عبر 
الجامعات الخاصة، إذا كانت تستطيع الدخول في 

هذا المجال.
- د.عبدالوهاب: صحيح نحــن بحاجة إلى التركيز 
علــى التخصصات النادرة الســتقطاب الســياحة 
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العالجية، وخصوصًا مهنة »التمريض«، مع األخذ 
بعين االعتبــار أن البحرين بدأت رحلة التمريض 
في الســتينيات، ومن المفتــرض أن يكون لدينا 
اكتفاء ذاتي، وأال يكون لدينا عجز في هذا الجانب.

إذًا، التخصصات النــادرة والمطلوبة، تعد تحديًا 
كبيرًا أمامنا ويجب إكماله، فإذا ما تم اســتكمال 
هذا الملف فإننا ســنضمن الوصول إلى السياحة 
العالجيــة، وخصوصــًا مع التســهيالت العالجية 
التي تقدمها المملكــة إلى جانب تنوع الثقافات 

وتعدد اللغات.
وحــدة  هنــاك  يكــون  أن  يجــب  د.ابتســام:   -
اســتثمارية مرجعيــة واحــدة تضــم عــددًا من 
الشــركاء اإلســتراتيجيين، مثــل هيئــة تنظيــم 
المهن الصحية، وشــؤون البلديــات والتخطيط 
العمراني وصنــدوق العمل »تمكيــن« ومجلس 
التنميــة االقتصاديــة وغرفــة تجــارة وصناعــة 
البحريــن وهيئة تنظيم ســوق العمــل ووكاالت 

السفر لتنظيم السياحة العالجية. 
خالل أزمة كورونا مثاًل، ظهر لدى المستشــفيات 
الخاصة نقص شــديد فــي الكــوادر التمريضية 
والفنيــة، حيث عانت من انســحاب تلــك الكوادر 
لالنخراط في الصفوف األمامية لمواجهة فيروس 
كورونا )كوفيد19(، ما يتطلب وجود خطة واضحة 

في التدريب بالشراكة مع الجامعات المحلية.
أتفــق، أن هناك نقصًا في مهن مســاعدي أطباء 
األســنان، والقابــالت القانونيــات، إلــى جانــب 
وجــود عجز في مهــن فنيي التخديــر والبصريات 
العــدوى  مكافحــة  فنيــو  وحتــى  والســمعيات، 
والتعقيم وفنيو القلب غير متوفرين في الســوق، 

نحن إذًا بحاجة إلى توجيه االستثمار.
من غير المعقول أن يكون لدينا 50 مركز أســنان 
وليس لدينا تخصصات مثل التشــوهات الخلقية 
في الجهــاز البولــي لألطفال وتشــوهات القلب، 
وبالتالي فإن تشــجيع القطاع الخاص سيســاهم 

في حل اإلشكالية. 
- د.مريــم: بخصــوص وجــود منظومــة واحــدة 
لالستثمار فإن الرقابة على المستشفيات الخاصة 
لها جهة وهيئة مســتقلة، فمنظومة »سجالت« 
بــوزارة الصناعة والتجارة والســياحة عبر الموقع 
اإللكتروني ساهمت في استقطاب المستثمرين 
والتخفيف عنهم. كما دشنا منصة إلكترونية في 
الهيئة تحت اســم »مكتب المستثمرين« ولدينا 
موظف مخصص يتابع كل طلبات المســتثمرين، 
حتــى لو كانت متعطلة في مــكان آخر وربطناها 

مع جميع الجهات.
بعــض  عطلــت  »كورونــا«  أزمــة  أن  صحيــح 
االســتثمارات المهمة قلياًل، ولكن ال ننسى أنها 
رخصت مؤخرًا ألول مصنــع طبي في البحرين في 
يونيو الماضي، وهناك مصنع آخر ســيرى النور مع 
نهاية العام 2020، ناهيك عن مصنع للكمامات 
الطبية ينتج كمامات من نوع N95 سيتم إنشاؤه 

قريبًا.

 تعامل حكومي
احترافي مع أزمة »كورونا«

»الوطن«: كيف ستغطون نقص الكادر التمريضي 
بعد انسحابه للعمل في الصفوف األمامية؟

- د.عبدالوهــاب: موقــف حكومــة البحرين خالل 
أزمة كورونا، كان جليًا للعيان حيث قامت بجهود 
كبيــرة مقارنة مع دول العالــم، والقت على أثرها 
إشادات عالمية، ومن بينها إشادة منظمة الصحة 
العالميــة، وخصوصــًا فيمــا يتعلــق بالفحــص 
المجاني لكافة المواطنين والمقيمين، وإمكانية 
فحص كورونا من الســيارات، كما قامت الحكومة 
بدفــع كلفــة المرضــى الذيــن تــم نقلهــم من 
المستشــفيات الحكومية إلى الخاصة، وخصوصًا 
أولئك الذيــن كانت إقامتهم طويلــة، إلى جانب 
عديد مــن الجهود الجبارة التــي قامت بها خالل 

األزمة.
بالنســبة إلــى لجانــب التمريضــي، فــإن وزارة 
الصحة ســمحت بالتقاعد االختياري، ولم يكن في 
الحســبان أن يظهر فيروس كورونــا )كوفيد19(، 
لكنه حدث بالتزامن مع فتــرة التقاعد االختياري 
وتــم اســتقطاب ممرضين مــن المستشــفيات 
الخاصــة، وأصبح هناك نقص ملحوظ وأثروا ماليًا 
علينا، وخصوصًا أن الرواتب المدفوعة في القطاع 
الحكومــي تعادل مــرة ونصــف أو مرتين مقارنة 

بالمستشفيات الخاصة.
- د.ابتســام: حينما بدأت البحرين التمريض كان 
ذلــك في الســتينيات، ومن المفتــرض أن يكون 
لدينا اكتفاء ذاتي في هذا الجانب. فيجب أن يكون 
األمن الصحي ضمن األجندة بأن يكون لدينا كادر 

تمريضي، بل يجب أن يكون هناك فائض.
- د.مريم: مهنة التمريض والعالج الطبيعي أيضًا 
من أهم القطاعــات التي أصبحت البحرين بحاجة 
ماســة إليها، حيث تعد نســبة المواطنة بالمهن 

المعاونــة والتمريض في البحريــن أكثر مقارنة 
مع دول مجلس التعــاون الخليجي، وبالتالي فإن 
البحرين ســبقتهم في مهنة التمريض، باستثناء 

المملكة العربية السعودية التي سبقتنا.

تشجيع العالج في الداخل 

»الوطن«: لماذا ال نشجع العالج داخليًا، وخصوصًا 
أن هناك مرضى يحتاجون عناية لفترة طويلة؟ 

- د.مريــم: اللجنة العليــا للعالج بالخــارج، التي 
شــكلها صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن 
ســلمان آل خليفــة رئيس الــوزراء مؤخــرًا لديها 
3 خطــط، أواًل، يمكن عــالج المريض في الداخل 
إذا كان التخصص موجــودًا، وهناك حاالت طلبت 
العالج في المستشــفيات الخاصــة، ثانيًا، يمكن 
استقطاب االستشاريين من الخارج لعالج الحاالت 
في المملكة، ثالثًا، هنــاك الضمان الصحي، فإذا 
كان العــالج ليس موجودًا فــي القطاع الحكومي 
فإن صندوق الضمان يســتطيع شــراء العالج من 

القطاع الخاص في البحرين لعالج المريض.
فقانون الضمــان الصحي صدر، وهناك دراســات 
حاليًا على اختيار الشــركة التي ستدير الصندوق، 
وبالتالــي تحديــد الخيــارات المتاحــة للمواطن، 
إمــا العالج فــي المستشــفيات الحكوميــة، وإما 
الحصــول علــى تأمين صحي اختيــاري خاص من 
خالل التعاقد مع أحد مزودي التغطية التأمينية. 

فخطة الصندوق تسير على قدم وساق.
هنــاك توجه جديــد للجنة العليا للعــالج بالخارج 
التي يرأسها د.الشــيخ فهد بن خليفة آل خليفة، 
يتمثل في االستعانة بالعالج المحلي في المقام 
األول، ومن ثــم العالج الخليجي وأخيــرًا األجنبي. 
كما أن هنــاك توجهًا حاليًا لالســتعانة باألطباء 
البحرينيين في القطاع الخاص إلجراء عمليات في 

القطاع الحكومي.
وبالتالي فإن أزمة كورونا )كوفيد19(، ســاهمت 
في تقوية العالقة بين القطاعين العام والخاص، 
بعد أن اســتعانت وزارة الصحة باألطباء لتحويل 
مرضــى اإلقامــة الطويلة إلــى القطــاع الخاص 

لتفريغ األسرة للعالجات األخرى. 
- د.ابتســام: دول مجلس التعاون الخليجي لدول 
الخليــج العربية تنفق 20 مليار دوالر ســنويًا على 
عالج مرضاهــا في الخارج، وتعد اإلمارات العربية 

المتحدة األولى خليجيًا في السياحة العالجية.
واألهم من ذلــك، ليس لدينا بيانــات وإحصاءات 
حتــى اآلن تتعلــق بنســبة مســاهمة الســياحة 
العالجيــة في الناتج المحلــي اإلجمالي للمملكة، 
وما هي نســبة النمو المســتهدف خــالل األعوام 
المقبلــة. وال بد مــن أن تتضمن اإلســتراتيجية 

تلك المعلومات كافة.
علينا توجيه فرص االستثمار بتعديل التشريعات، 
ثم االنطالق بثقة نحو مســتقبل أفضل، يجب أن 
نصــل إلى هــدف محــدد بتطوير حزمــة خدمات 
وترتيــب كافــة إجــراءات الموعــد مــع الطبيــب 

المختص وحجز اإلقامة وتأمين المواصالت.
فدورنا كغرفــة، ال يقتصر على تقديم المشــورة 
أو تنفيــذ إحصــاءات فــي القطــاع، لكننــا نعمل 
أيضــًا كوســيط بين القطــاع الصحــي والجهات 
الحكوميــة إليصال المعوقــات التي يواجهها في 

ظل التشــريعات الحالية وتمثيلها في فرق عمل 
االســتثمار الصحــي يعد أحد األســس الرئيســة 

لعملها.
- د.عبدالوهــاب: تكلفــة عــالج البحرينييــن في 
الخــارج تبلــغ ماليين الدنانيــر ســنويًا. كان من 
الممكــن أن تكون هناك اســتراتيجية مدروســة 
خالل األعوام الماضية لتقليل أعداد من ُيعالجون 
في الخارج، باســتثناء من يريــد العالج في الخارج 

برغبته.
وزراء الصحــة العــرب، اتفقــوا فــي عــام 1984 
علــى أن تكــون هناك مراكــز طبية تضــم كافة 
التخصصــات في الدول العربيــة، وتم على أثرها 
وضع إســتراتيجية، ولكــن تداخل بعــض األمور 
والتحديــات حالت دون تحقيق هــذا الحلم. أليس 
من حق الشــعب الخليجي وخصوصــًا البحرين أن 

تكون لديه مثل هذه المراكز المتخصصة؟
فمن وجهة نظري، أرى أنه من األفضل إذا كان ال 
بد من العالج في الخارج، فإن هناك دواًل شــقيقة 
تمتلــك مؤهالت كبيرة مثل مركــز الملك فيصل 
التخصصي بالمملكة العربية السعودية بداًل من 
الذهاب إلى دول أجنبية، وبالتالي المساهمة في 

تقليل المصاريف.
لنتطرق إلى العالقة بين المستشفيات الحكومية 
والخاصــة المحليــة، فهناك خبــرات موجودة في 
مستشفى دون اآلخر، وفي هذا الصدد أقترح على 
اللجنة العليــا للعالج في الخــارج، إتاحة إمكانية 
نقــل أي مريــض من مستشــفى يجــد عالجًا في 

مستشفى آخر ودراسة كل حالة على حدة.
الحكوميــة  المستشــفيات  بيــن  التنســيق  إذًا، 
والخاصة مطلب حتمي. فقد كنت أترأس ســابقًا 
لجنة لمدة عام ونصف وقدمت بمعية رئيس لجنة 
القطاع الصحي بالغرفة د.ابتسام الدالل مقترحًا 
بأن تغطي المستشــفيات الحكومية النقص في 

المستشفيات الخاصة، ولم نَر شيئًا حتى اآلن.
هناك نقطة مهمة، وهي أنه يجب على أي طبيب 
مراعاة نفسية المريض ويقدم له شرحًا وافيًا عن 
حالتــه وأال يضعه فــي حيرة من أمــره، وهو أمر 
غائــب في معظم مستشــفياتنا. صحيح أن هناك 
بعض المرضى ال يتقبلون التفاصيل كاملة ولكن 

يجب التعامل مع المريض كل بحسب وضعه.
وبالتالــي، فــإن الضمــان الصحي ســيحل جميع 
المشاكل، إذ سيؤدي إلى استقاللية المستشفيات 
والمراكز الصحيــة، وبالتالي فإن على الطبيب أن 
يثبــت جدارته وقدرته على العــالج والتعامل مع 

المرضى حتى يتمكن من استقطابهم.
لــكل  الصحــي  الضمــان  مــن  نوعــان  فهنــاك 
المواطنين، ويشــمل كل التخصصات الضرورية، 
ماعدا التجميل باستثناء المستشفيات الحكومية، 
ويمكــن أن يحــول مــن المراكــز الصحيــة إلــى 
المستشــفيات الحكومية، وإذا ما رغب في العالج 

بالمستشفيات الخاصة فعليه أن يدفع.
أمــا النــوع الثاني، وهــو بوليصة التأميــن، فإذا 
ما قــام المريض بالحصول عليهــا فإن الحكومة 
ستدفع ما نسبته 60% والباقي يدفعه المستفيد.

»الوطن«: كم تحتاج البحرين إلى استثمارات كي 
تكون قبلة للسياحة العالجية؟

- د.مريــم: نحتاج إلى دراســة بالتعاون مع وزارة 
الماليــة واالقتصــاد الوطنــي ومجلــس التنمية 

االقتصاديــة وصندوق العمــل »تمكين« وهيئة 
إجــراء دراســة  العمــل، بهــدف  تنظيــم ســوق 
مستفيضة بحجم االستثمارات القائمة، وبالتالي 
نســتطيع التركيز على األنواع والتخصصات التي 

سيتم استقطابها.
لدينا 19 مستشــفى خاصًا في البحرين حتى عام 
2019 بعــد أن كان 21 مستشــفى فــي 2018 
بســبب تغييــر تصنيف مستشــفيين إلــى مراكز 
طبية، ومن إجمالي تلك المستشــفيات حصل 17 
منهــا على االعتمــاد. وهناك مستشــفيان آخران 
بدأنا باعتمادهما وجاءت أزمة كورونا )كوفيد19( 

فتم تأجيل االعتماد.
أغلــب هــذه المستشــفيات تتركز فــي محافظة 
العاصمة، تليها المحافظــة الجنوبية، ومحافظة 
المحــرق، وأخيــرًا المحافظــة الشــمالية كونهــا 

سكنية ومجاالت االستثمار بها أكبر.
- د.عبدالوهــاب: مــن الصعــب تحديــد حجــم 
االســتثمار فــي القطــاع الصحــي الخــاص، لكن 
بحسب توقعاتي فإنه يتراوح بين 70 و80 مليون 
دينار، وخصوصًا أن هناك بعض المستشفيات لها 
فروع لمستشفيات موجودة في السابق، وبالتالي 

نحتاج إلى دراسة لتحديد حجم االستثمار.

 ال قانون لتحديد
رسوم المستشفيات

»الوطــن«: لوحظ اختالف في رســوم االســتقبال 
بين مستشــفى وآخر. هل من تفســير بخصوص 

ذلك؟
- د.مريــم: ال يوجــد في البحرين قانــون لتحديد 
الرسوم وال يمكن التدخل فيها، فعند التوجه إلى 
طبيب أخصائي وليس استشــاريًا قد يكون سعره 

أقل.
- د.عبدالوهــاب: أتفــق معك بأنــه ال يوجد في 
البحريــن وال حتــى فــي دول العالــم قانــون أو 
تشــريع يحدد رسوم دخول المستشفى. بل هناك 
مستشــفيات في دول أوروبا تحســب كلفة أعلى، 
وذلك يخضع لفترة جلــوس المريض مع الطبيب 

وهذا ال يوجد في البحرين.
إذًا، الموضــوع يتعلــق بنظرة المجتمــع إلى هذا 
الطبيب وتخصصه وما يقدمه وخبرته واستغالله 
للتقنيات التي تختصر الوقت وتشــخص المرض، 
وبالتالي، فإنه من الصعوبة تحديد رسم معين، 
ولكن يمكن أن نضع متوسطًا للرسوم، كما يجب 

أن أبحث عن الكيف وليس الكم. 
د.ابتســام: فــي حالــة تقديم نفس التشــخيص 
ونفــس العالج، فــال توجد فروقــات تذكر ويأتي 
الفرق عندما توظف بعض المستشفيات أو بعض 
المراكز الطبية كفاءات ليســت ذات خبرة كافية، 
وبالتالــي تكون الرواتب متدنيــة أو أنها تعتمد 
على نســبة عالية من المــردود المادي للفحوص 
المختبريــة، وبالتالي يعتمد دخــل الطبيب على 
كميــة الفحوص التــي يطلبها أو كميــة األدوية 
التــي يصفها، وهنــا تكمن الخطــورة. فاختالف 
الرســوم يكون باختالف تكلفة المؤسسة الطبية 
مــن رواتب ونــوع األجهزة والمواد المســتخدمة 
لتقديــم الخدمة العالجيــة باإلضافــة إلى حجم 

المؤسسة والفريق المتخصص إلدارتها.

نـدوة الوطن09
people@alwatannews.net

 البحرين توسعت بالعالج العام 
وتعاني نقصًا في التخصصات النادرة

د. مريم الجالهمة:
مصنع جديد لألدوية 

 في البحرين بنهاية 2020

إنشاء معهد  »أسنان 
 متخصص« بالتعاون 

مع »الجراحين الملكية«

د. ابتسام الدالل:
»كورونا« كشف نقصًا 

في الكوادر التمريضية 
والفنية بـ»الخاصة«

 دول الخليج  تنفق 
20 مليار دوالر سنويًا 

على العالج بالخارج

د. عبدالوهاب محمد:
 ال قانون في 

العالم يحدد رسوم 
المستشفيات

80 مليون دينار 
 استثمارات

المستشفيات الخاصة
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اآلراء واألفكار الواردة في هذه المقاالت تعكس آراء أصحابها 
وحدهم.. وال تمثل بالضرورة رأيًا أو موقفًا رسميًا لجريدة »الوطن« 

أو سياستها التحريرية 

فريد أحمد حسن
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د. لولوة بودالمة Lulwa777@gmail .com @Lulwa_budalamah

رأيي المتواضع

يوسف محمد أحمد بوزيد

علي شاهين الجزاف

صهيل

@alshaheen7661ashaheen7661@gmail .com

 مبادرة 
مأتم السكران

كان جمياًل مسارعة مأتم السكران بالمحرق إلى دعوة المعنيين باالحتفال بذكرى 
استش��هاد اإلمام الحس��ين عليه الس��الم إلى قصر إحياء عاش��وراء هذا العام على 
البدائل المتاحة عن بعد »بما يحقق التباعد االجتماعي المطلوب ويمنع التجمعات 
التي تعتبر أول أس��باب تفشي الوباء«. بيان مأتم السكران أهاب بأصحاب المآتم 
»تحمل المس��ؤولية الشرعية واإلنس��انية وااللتزام بما تتطلبه المصلحة العامة 
والجهود الوطنية لمكافحة فيروس كورونا« وشرح بأن »االعتماد في إحياء موسم 
عاش��وراء هذا العام على وسائل التواصل االجتماعي وإمكانية بث الخطب الدينية 
إلكترونيًا واالس��تفادة من مضمونه��ا الديني والروحاني يعتب��ر األفضل واألكثر 

ضمانًا لحماية األرواح والحد من انتشار العدوى«. 
جميل أيضًا مس��ارعة عدد من أصحاب المآتم إلى تأيي��د تلك الدعوة »المبادرة« 
وتأكيده��م على أنهم يعمل��ون »على التش��جيع على منع التجمع��ات حاليًا حتى 
انقش��اع الغمة« وأن »سالمة األهالي أولوية قصوى نعمل جميعًا على تحقيقها« 
وموافقته��م على اإلجرءات االحترازية التي يقرها الفريق الطبي ودعمهم لها كي 

»ال تذهب جهود منع نقل العدوى بين المواطنين والمقيمين هباء«. 
هذا التفكير العاقل والمتميز يتشارك فيه أهل البحرين جميعًا وصار يؤكده أصحاب 
المآتم في كل يوم بل ويتس��ابقون في ذلك، والواضح أنهم جميعًا متفقون على 
أن الس��بيل هو »استغالل التقنيات الحديثة كالتواصل عبر البث المباشر بالصوت 
والصورة ومتابعة كافة فعاليات عاش��وراء من خالل وسائل التواصل االجتماعي« 
وأنه��م جميع��ًا مقتنعون بأن الظرف اس��تثنائي وأنه لن يتكرر ف��ي حال االلتزام 
بالتعليم��ات غير المختلف عليها، وأن أجر مواس��اة آل البيت عليهم الس��الم ثابت 

في كل األحوال. 
واقع الحال يؤكد بأن أحدًا من الملتزمين بعزاء س��يد الش��هداء عليه الس��الم لن 
يخال��ف القرارات المتخذة من قبل الفريق الطبي المعني بمكافحة فيروس كورونا 
)كوفي��د�19( والهيئ��ات ذات العالق��ة والحكومة ويؤكد أيض��ًا أن أصحاب المآتم 
والمعنيي��ن بإحياء هذه المناس��بة س��يبذلون كل الجهود المطلوب��ة لتجاوز هذا 
العام االستثنائي والصعب وعدم السماح للعاطفة بالتسبب في التأثير سلبًا على 

الجهود المبذولة لمحاربة الفيروس وتعريض المواطنين والمقيمين للخطر.

أم المليون النخلة.. عرفتوها؟

تق��ول كلمات األغني��ة، أم العي��ون العذبة عرفتوه��ا؟ أم المليون 
النخلة عرفتوها؟ ليرد الكورس »عرفناها« ليتابع المغني أم المحبة 

والسالم دوم على أرضها أمان.. ليرد الكورس »البحرين«.. 
أغنية في غاية الروعة كنا ننش��دها ف��ي كل محفل وطني متباهين 
بم��ا تملكه مملكة البحرين م��ن موارد  مائي��ة وزراعية ومقومات 

إنسانية كالمحبة والسالم واألمن.. 
كلمات بس��يطة جميلة أتمنى أن يع��اد إنتاجها من جديد ليتعرف 

عليها الجيل الحالي.. 
سؤال يسكن عقلي دائمًا وأنا أجوب شوارع البحرين المختلفة لماذا 
ال يتم تش��جير جميع ش��وارع البحرين؟؟ هل الموضوع مس��تحيل؟؟ 
أم ه��ل هناك عراقيل تح��د من أن نرجع البحرين لس��ابق عهدها؟؟ 

ونجعلها بلد المليون نخلة؟؟  
أرى الكثيرين من محبي الزراعة يؤكدون أن موضوع التش��جير ليس 
باألمر الصعب الس��يما مع وج��ود ابتكارات س��هلت عملية الزراعة 
وطرق الري.. فضاًل عن اس��تحداث ط��رق حديثة أكدت على إمكانية 
االستفادة من إعادة استخدام المياه المستخدمة في عملية الري.. 
فلماذا ال تزال بعض شوارع البحرين قاحلة تفتقد ألي تشجير يدخل 
على النفس الس��رور ويزيد من جمال بحريننا الجميلة باإلضافة إلى 

التأثيرات اإليجابية للتشجير على جودة الهواء وخفض التلوث.. 
أعرف أنه يستحيل علينا زراعة مختلف أنواع األشجار ولكني أؤمن بأن 
هناك بع��ض المزروعات ذات قدرة عالية على التكيف مع جو وبيئة 

البحرين وال تحتاج إلى كميات كبيرة من الماء.. فلماذا ال نش��رع في 
ذلك الس��يما أن صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم 
آل خليف��ة قرينة حض��رة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل 
خليفة ملك مملكة البحرين، ورئيس��ة المجلس األعلى للمرأة لديها 
رؤية واس��تراتيجية واضحة بهذا الش��أن وتحرص س��موها بشكل 

شخصي على دعم جميع المبادرات الزراعية. 

* رأيي المتواضع: 
لماذا ال يتم إش��راك القطاع الخاص في تش��جير الشوارع بمزروعات 
إنتاجي��ة كالنخيل وغيرها من المزروعات التي من الممكن أن تنتج 
محاصيل زراعية بكمية تجارية يستطيع أن يوجهها القطاع الخاص 
في صناعات خاصة، كصناعة التمور ومشتقاته أو صناعة مواد خام 

من هذه المحاصيل لالستخدام في إنتاج سلع مختلفة..
بهذه الطريقة تكون الدولة والقطاع الخاص مس��تفيدين من هذه 
العملي��ة التبادلية في المنفعة. فالدولة س��تمنح مس��احة لرجال 
األعمال لالستثمار في زراعة بعض الشوارع مقابل أن يقوم صاحب 

العمل باالهتمام بالمزروعات وجني ثمارها. 
وال ش��ك في أن الرابح األكبر س��يكون بحرينن��ا الغالية والمواطنين 
والمقيمي��ن وزوار البحرين الذين سيس��تمتعون بمظهر األش��جار 

وأثره الطيب على الجو وجودة الهواء..

أسرتك مسؤوليتك.. 
في ظل »كورونا«

ف��ي البدء، يج��ب أن نرفع أكف الدعاء إلى اهلل تعالى، عل��ى ما أنعم به علينا من 
حكوم��ة جميع ش��خوصها من جاللة الملك المفدى إلى آخر مس��ؤول في س��لم 
إدارته��ا، حكومة جندت كل إمكاناتها الفكري��ة والعلمية والمالية والمواطنين 
والمخلصين للمحافظة ورعاية كل فرد من أبناء الوطن بمواجهة جائحة كورونا 
)كوفيد19(، لئال يتس��لل م��ن أي ثغرة، ليصيب أحدنا بمقتل، س��واء مواطن أو 

مقيم على أرضها.
ه��ذه الجائح��ة، أثبت��ت األبح��اث الطبي��ة والمختبرية أنها ليس��ت موس��مية، 
ومكافحتها قد يس��تغرق زمنًا طويال، وليست موجة عابرة، لذا وجب أخذ الحيطة 

والحذر بإستمرار ودون استرخاء، زاد عدد المصابين أو قل.
بعض الدول وخاصة في ش��رق آس��يا وش��مال إفريقيا، كانوا يلبسون الكمامات 
تحاش��يًا لداء السيارات التي تنبعث سمومها من عوادمها، وخاصة التي وقودها 
الديزل، وقليل جدًا أن ترى في دول مجلس التعاون الخليجي من يرتدي كمامة، 
ألن الجهة المس��ؤولة ع��ن البيئة عندنا، تبذل جهدها ليك��ون هواء دولنا نقيا، 
بوضع القوانين الرادعة والممنهجة، بحيث يكون الوقود المس��تعمل للسيارات 
بأق��ل نس��بة من الرص��اص والدخ��ان العالق بي��ن الس��ماء واألرض، ومولدات 
الكهرباء خالية من السحب الصفراء التي نراها تتعالى بالفضاء، ما يهدد طبقة 

األوزون، إال أنها تناقصت بشكل ملموس.
لك��ن جائحة كورونا، أجبرتنا عل��ى ارتداء الكمامات، بل واجب وضعها على الفم 
واألن��ف، كون هذه الجائحة ال جس��م لها وال ترى بالعي��ن المجردة، وعن طريق 
الفم واألنف تدخل إلى الجهاز التنفس��ي لإلنس��ان، ويصاب بكحة شديدة وضيق 
ف��ي التنفس والحمى، وكلما تم اكتش��اف ش��خص أصيب به��ذا الوباء في وقت 
مبك��ر، كان العالج والش��فاء في متناول اليد والس��يطرة علي��ه مؤكدًا بإذن اهلل 

تعالى.
نح��ن اآلن مقبل��ون على فعالي��ات، ولنا تجربة ف��ي عيد الفط��ر الماضي وكيف 
أن كثي��رًا من المواطني��ن والمقيمين لم يأخذوا إرش��ادات وتوجيهات الحكومة 
الموق��رة على محمل الجد، فانصرف العقد، وتس��اقطت الحص��ون، وارتفع عدد 

المصابين، وكل ما صرفناه من جهد وما بذلناه من مال، ذهب هباء؟
ه��ل نلوم الفريق الطب��ي الوطني ؟ اللوم كل اللوم على الذي��ن خالفوا النصائح 
واالحت��رازات، بعد أن أصبحت البحرين مثااًل يحت��ذى عالميًا في مكافحة جائحة 

الكورونا.
إن االس��تجابة للفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس »كورونا« فرض وواجب 
علينا جميعًا في جميع المناسبات والفعاليات المقبلة، واأليام التاليه لها، طالما 
أن هذا الوباء َنَفَسُه طويل، وبالمثل أن تكون حربنا عليه أشرس وهذه المقاومة 
ال تأتي بنتائج إيجابية ، إذا تقاعس أحدنا عن تطبيق األوامر، وبدأ بنفسه أواًل.

كل منا في شوق ولهفة للمة أفراد األسرة، واحتضان األصدقاء، وتبادل التهاني 
في المناس��بات، لكن ليثق كل منا أن الظ��روف الصحية واالحتراز يفرضان علينا 
التباعد االجتماعي فرضًا يجب تطبيقه بحذافيره، لكسب المعركة في أقل وقت 
وأق��ل جهد وأق��ل تكلفة، وأقل تكلفة ليس��ت في المال، المه��م أال نفقد أعزاء 
علينا، فهل نستجيب لنداء المخلصين الذين يواصلون الليل بالنهار لبلوغ الهدف 
المنش��ود؟ المس��ؤولية جماعية، لكن، كل رب أسرة مس��ؤول عن نفسه وأفراد 
أس��رته أواًل، وكل عام ومليكنا المفدى وس��مو رئيس الوزراء الموقر وسمو ولي 

العهد األمين، وكل مواطن ومقيم بسعادة وسرور.

ما يخشونه بعد تفجيرات بيروت

من الطبيعي جدًا أن تتوافق رغبة الرئيس اللبناني ميشال عون 
م��ع رغبة ما يس��مى ب� »حزب اهلل« اللبناني وأمينه العام حس��ن 
نصر اهلل بش��أن رف��ض الطرفين إج��راء تحقيق دول��ي لمعرفة 

األسباب التي أدت إلى تفجيرات مرفأ بيروت المروع.
هذا الرفض يفهم منه أن النتائج التي سيتوصل إليها التحقيق 
الدول��ي قد ال ترض��ي عون وال نص��ر اهلل، وليس كم��ا يدعيانه 
بش��أن التدخل ف��ي الس��يادة اللبنانية التي أراه��ا معدومة في 
ظ��ل وجود »حزب اهلل« الذي أنش��أ دولته الخاص��ة داخل الدولة 
اللبنانية، فامتلك األسلحة وس��يطر وتحكم في مفاصل الدولة، 
وهذا ما أفقد الدولة اللبنانية سيادتها، وليس تحقيقًا دوليًا في 

تفجيرات ميناء بيروت.
خطاب نص��ر اهلل بعد حادثة تفجير الميناء قوبل بالرفض التام 
من أغلب القوى السياس��ة في لبنان، خاصة عندما نفى وجود أي 
عالق��ة لحزبه بتل��ك التفجيرات، وهو ما كذبت��ه بعض األحزاب 
والش��خصيات األخرى مثل الوزيرين الس��ابقين أشرف ريفي من 
»تحال��ف 14 آذار«، ومي ش��دياق من حزب »الق��وات اللبنانية«، 
وإيلي محفوض رئيس حزب »حركة التغيير«، وغيرهم من الذين 
أك��دوا  لقناة »العربية« أن »حزب اهلل« لديه مربع أمني جمركي 
داخل مين��اء بيروت، وهو ال��ذي وقع فيه االنفج��ار لمادة نترات 

األموني��وم، وأن التجار اللبنانيين يعلمون بس��يطرة الحزب على 
الميناء الذي اعتاد أعضاء الحزب على جلب بضائعه عبره، ومنها 

األسلحة القادمة من إيران. 
إن التحقيق الدولي س��يظهر جليًا مدى هشاش��ة وضعف الدولة 
اللبناني��ة أمام »حزب اهلل«، كما أن الش��عب اللبناني يدرك جيدًا 
أن التحقيق المحلي في الحادث سيصل إلى طريق مسدود، حيث 
لن يج��رؤ أي قاٍض على إدانة »ح��زب اهلل« أو حتى االقتراب من 
إدانت��ه، فذلك معناه تصفية الحزب له وألس��رته، وله في ذلك 
س��وابق كثيرة، وعل��ى هذا األس��اس ارتفعت مطالب الش��عب 
بضرورة إجراء تحقيق دولي حيادي بعيدًا عن قبضة »حزب اهلل«، 
وهو مطل��ب ال ينبغي التن��ازل عنه، وال بد من اس��تغالل وجود 
ضحاي��ا أجانب في التفجيرات، وهو ما قد يؤدي إلى مطالبة دول 

بالتدخل في التحقيق.
إن تفجيرات بيروت قد تعيد إلى الواجهة ثورة الش��عب اللبناني 
التي بدأت أواخر العام الماضي ثم اختفت بسبب جائحة كورونا 
)كوفيد�19(، ولكن ربما تكون العودة هذه المرة أكثر قوة واشد 
وطأة، وقد يجد الش��عب فرصة تاريخية وذهبية إلزاحة س��يطرة 
»ح��زب اهلل« على ب��الده، فلعل كارث��ة بيروت تكون س��ببًا في 

تخلص لبنان من هذا الحزب التابع إليران وإلى األبد.

تمديد وقف القروض.. والعودة »الحذرة«!

هل ستعلن الحكومة تمديدًا لوقف القروض 
الشخصية لمدة ثالثة شهور أخرى، باعتبار 

أننا لم ننتِه من فيروس »كورونا« بعد؟!
س��ؤال وجهه لي عدة أشخاص، وكل أملهم 
بأنني أملك اإلجابة، والتي كانت بهز رأسي 
بأن��ي ال أع��رف، وال أظن أن هذا س��يحصل، 
خاص��ة وأن بع��ض الن��واب حاول��وا إث��ارة 
الموضوع بش��كل ف��ردي، وغالب��ًا كان عبر 
حس��اباتهم في التواصل االجتماعي لكن ال 

رد من الحكومة. 
نع��م ال أظ��ن، ألن القروض أوقف��ت لمدة 
س��تة ش��هور، وه��ي مب��ادرة حصل��ت في 
البحرين بتوافق بين الحكومة والبنوك، في 
حين كثي��ر من الدول حت��ى القريبة منا لم 
تقم بها، والس��بب كما أراه ويتفق بش��أنه 
البع��ض أن البل��د بحاج��ة لتحري��ك عجلة 
االقتص��اد بش��كل أكب��ر، وتحت��اج للعودة 
لممارس��ة روتينه��ا العمل��ي واالقتصادي، 
ألن االس��تمرار على الوضع الحالي لن يعني 
إال خس��ائر مالية كبيرة بالماليين »اليوم« 
قد تق��ود لتداعي��ات صعبة وق��رارات أكثر 

صعوبة »غدًا«. 

لك��ن ربما تك��ون نظرتنا خاطئ��ة، ولربما 
الحكوم��ة له��ا مخططاتها بش��أن القادم 
من الش��هور حتى نهاية العام فيما يتعلق 
م��ع كورونا، خاصة وأنن��ا دخلنا مراحل أكثر 
تقدم��ًا في مس��ألة التعامل م��ع المرض، 
وأعن��ي هنا ما يتعلق بزيادة الوعي بش��كل 
كبير، وأيضًا دخول العملية ألطوار استخدام 
اللق��اح المتوافر حاليًا عل��ى مجموعات من 
المتطوعين ما يبش��ر بأمل الوصول لعالج 

يقضي على هذا الفيروس. 
حتى في جانب تحريك االقتصاد، الخطوات 
المتخ��ذة عبر مراح��ل عديدة تكش��ف عن 
الس��عي للعودة إلى الحياة الطبيعية لكنها 
»عودة ح��ذرة«، إذ البد للحياة أن تس��تمر، 
الب��د لألعمال أن تمض��ي، والبد لالقتصاد 
أن يتحرك، وكذلك مشاريع األفراد البد وأن 
تع��اود العمل حتى ال يمضون في خس��ارة 
أكب��ر وحتى تعود البلد لالنفت��اح، وهذا ما 
نراه بش��أن كثير من المرافق السياحية في 
البلد س��واء فنادق أو مطاع��م أو مجمعات، 
م��ع ابتكار حل��ول عديدة تع��وض تعطيل 
بعض المرافق مثل فتح س��ينما الس��يارات 

وكذلك تس��هيل عمل سيارات بيع األطعمة 
»الكرفانات«. 

عادت بعض المرافق مثل النوادي الصحية، 
المطاع��م،  وقبله��ا  المقاه��ي  وس��تعود 
وبحس��ب ما يتردد فإن الجسر سيفتح قريبًا 
لتنتع��ش الس��ياحة مع الجي��ران، ما يعني 
قرب فت��ح الس��ينما والمجمعات بإش��غال 
كامل والفنادق والمنتجع��ات، ناهيكم عن 

العودة لألعمال والدراسة. 
كلها أم��ور مرتب لها أن تح��دث، وأن تتم 
وف��ق مراح��ل مدروس��ة، وهناك مؤش��رات 
تبشر بذلك وبكل إيجابية، لكن ما يقلق هنا 
هي تلك األرقام التي نش��رت مؤخرًا والتي 
كشفت عن اس��تمرار حاالت من االستهتار 
ف��ي إج��ازة عيد األضح��ى، وكي��ف أن هناك 
حاالت عديدة سجلت بسبب التهاون وعدم 
االلت��زام باإلج��راءات االحترازي��ة والمعنية 

بالتجمعات والمخالطة. 
كلنا نري��د العودة لم��ا كنا عليه، س��نعود 
بإذن اهلل، لكن المش��كلة أن البعض بعدم 
التزام��ه س��يجعل توقي��ت الع��ودة يتأخر 

كثيرًا.



ســموه يحوز شــخصية العام القيادية الفخريــة بمجال المنح

ناصر بن حمد: نسير على نهجنا الوطني لتحقيق الرؤية الملكية

الملـــك  تـــم تكريـــم ممثـــل جاللـــة 
وشـــؤون  اإلنســـانية  لألعمـــال 
الشـــباب ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن 
حمد آل خليفة بجائزة “شـــخصية 
العـــام القيادية الفخرية في مجال 
المنح” من المركز األممي لخدمات 
المانحين عضو الشـــبكة اإلقليمية 
للمســـئولية االجتماعيـــة، فـــي ظل 
الجهـــود البارزة التي بذلها ســـموه 
والمقيميـــن  المواطنيـــن  لخدمـــة 
على أرض مملكـــة البحرين تنفيذًا 
لتوجيهـــات عاهـــل البـــالد صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة، حيـــث جاء تكريم ســـموه 
فعاليـــات مؤتمـــر وجائـــزة  خـــالل 
لعـــام  الرابـــع  المانحـــة  الجهـــات 
2020 الـــذي نظمه المركـــز األممي 
بالتعـــاون  المانحيـــن  لخدمـــات 
العالمـــي  الخبيـــر  مجموعـــة  مـــع 
لإلستشـــارات عن طريـــق االتصال 
المرئـــي “عـــن بعـــد” وبإشـــراف من 
المركز العالمي للتنمية المستدامة 
رئيـــس  مـــن   فخريـــة  وبرعايـــة 
مجلـــس الشـــورى علـــي بـــن صالح 

الصالـــح بمملكـــة البحريـــن، حيـــث 
دورتـــه  فـــي  المؤتمـــر  هـــذا  أقيـــم 
الرابعة لمناقشة موضوع “الجهات 
المانحـــة ودورهـــا المتعاظـــم فـــي 
دعـــم برامـــج التخطيـــط للتعافـــي 
االقتصـــادي واســـتدامة التنميـــة”، 

بمشاركة عربية ودولية متميزة.
وقـــد تســـلم الجائـــزة بالنيابـــة عن 
للمؤسســـة  العـــام  ســـموه، األميـــن 
اإلنســـانية  لألعمـــال  الملكيـــة 

مصطفى السيد.
ســـمو  أعـــرب  المناســـبة،  وبهـــذه 
الشـــيخ ناصر بـــن حمـــد آل خليفة 
عـــن شـــكره وتقديـــره إلـــى عاهـــل 
البالد  صاحب الجاللة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة علـــى دعم 
ورعايـــة جاللتـــه الدائمـــة لتحقيق 
للتنميـــة  األساســـية  األهـــداف 
المســـتدامة فـــي مملكتنـــا الغاليـــة 
والوفاء بحاجات البشـــر وتحقيق 
الرعايـــة االجتماعيـــة علـــى المدى 

الطويل.
بـــن  ناصـــر  الشـــيخ  ســـمو  وأشـــاد 
حمد آل خليفـــة بمؤازرة الحكومة 

برئاســـة رئيـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكـــي األميـــر خليفـــة بن 
ســـلمان آل خليفـــة  ، وولـــي العهـــد 
األمين نائب القائـــد األعلى النائب 
الـــوزراء  مجلـــس  لرئيـــس  األول 
األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، حيث 
والمـــؤازرة  الدعـــم  هـــذا  ســـاهم 
بتحقيق أهداف عديدة في تقديم 
مختلـــف أنـــواع الدعـــم والمؤازرة 
لكافة المواطنيـــن والمقيمين على 

أرض المملكة.

وأوضح سمو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفـــة أن المؤسســـة الملكيـــة 
لألعمال اإلنســـانية تحظى برعاية 
مـــن صاحب الجاللـــة الملك، حيث 
ساهمت حملة “فينا خير” بتحقيق 
العديـــد من األهـــداف خاصـــة أنها 
مجتمعـــي  دعـــم  علـــى  حصلـــت 
وســـجل الجميـــع موقفـــًا ســـيبقى 
محفورًا في األذهان، مبينًا ســـموه 
بدعـــم  ســـاهمت  الحملـــة  أن  إلـــى 
المتضرريـــن مـــن جائحـــة فيروس 
المجتمـــع  داخـــل  فـــي  كورونـــا 
مســـاعدات  ووصلـــت  البحرينـــي 
للمواطنيـــن  الوطنيـــة  الحملـــة 
والمقيمين وخارج البحرين أيضًا.

وقدم ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد 
المركـــز  إلـــى  التقديـــر  خليفـــة  آل 
األممـــي لخدمـــات المانحين عضو 
للمســـئولية  اإلقليميـــة  الشـــبكة 
االجتماعيـــة علـــى تكريـــم ســـموه 
بجائـــزة شـــخصية العـــام القيادية 
الفخرية في مجـــال المنح، متمنيًا 

سموه لهم كل التوفيق والنجاح.

تغطية - المكتب اإلعالمي

سمو الشيخ ناصر بن حمد
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عيٌن على الخطر

علــى قاعــدة “المؤمــن ال يلــدغ مــن الجحــر مرتيــن”، يفكــر رئيــس 
الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفة بن ســلمان حفظه 
هللا ورعاه، يستبق التحدي بخطوات، والحادث العارض ال سمح 
هللا باالحتــراز، قبــل أيــام أصــدر ســموه توجيًهــا كريًمــا للجهــات 
المعنية بضرورة تشديد الرقابة على الورش والكراجات، مراجعة 
تراخيصهــا، وكذلــك الحال بالنســبة للمعامل الكائنــة في المناطق 
فــي  الســكنية  للمناطــق  المجــاورة  وتلــك  والتجاريــة  الصناعيــة 

مختلف محافظات المملكة.
التوجيــه الكريــم يهــدف إلــى التأكــد مــن التــزام هــذه الكراجــات 
والورش وكذلك المعامل باشــتراطات األمن والسالمة تجنًبا ألية 

مخاطر أو أحداث محتملة ال قدر هللا.
والخطــوة البحرينية االســتباقية تأتي بعــد التفجير المروع الذي 
قضــى علــى األخضــر واليابس فــي مرفأ بيــروت الحبيبــة، إهمال 
الدولة كان ســبًبا في الكارثة، وغض الطرف عن المناطق والمواد 
الحساســة المخزنــة فيهــا أصبــح بمثابــة الشــيطان الــذي يتتبعــه 
كل صانــع قــرار ليــس في لبنان الجريح فحســب إنما في مختلف 

أرجاء المنطقة أيًضا.
األمير خليفة بطبعه يفكر باحتساب ودقة في تأمين كل المواقع 
التــي يتــم فيهــا تخزيــن أية مــواد، وســموه بنظرتــه الثاقبة يدرك 
دائًمــا بــأن األمــن واألمــان هما صنوانــا األمم المتحضــرة، وقواعد 
الســالمة هــي العمــود الفقــري ألي ازدهــار اقتصــادي وأي أمــان 

مجتمعي، وأي استقرار سياسي.
مــن هنــا كان التوجيــه الكريــم من ســمو الرئيــس بمثابــة الخطوة 
االســتباقية التــي تقدمــت الصفــوف ونحــن مســتمرون فــي بنــاء 
الوطن وفي تأمين اإلنسان والمكان من كل ما قد يشوب حركته 
أو يعرقل نهضته، أو يعوق تطلعاته، ومن هنا كان يجب أن نضع 
النقــاط فــوق الحــروف وتحتهــا إزاء مختلــف المناطــق المرخص 
لهــا بتخزيــن حاويــات تحتــوي مــواد ذات طابــع حســاس، أو تلك 
التــي تســتخدم فــي معامــل األبحــاث ومراكــز التجارب مــن مواد 
كيماويــة وأخــرى طبيعيــة، ناهيــك عــن تلــك المواد التــي تختلط 
فيهــا أنســاب الحلقــات البتروكيماوية، والتي من شــأنها أن تكون 
شــديدة الحساســية والتفاعــل مــع بعضهــا البعــض، ومــع األجواء 
المحيطــة بهــا تأثــًرا أو ترابًطــا أو تعاظًمــا أو تحــواًل مــن مادة إلى 
أخــرى، ومــن مــواد إلى مواد، بل ومن طبيعة آمنة إلى أخرى أكثر 

خطًرا وشراسة على البيئة المحيطة.
البحرين آمنة وســتظل بحكمة قادتها أكثر قدرة على رفع رايات 
الطمأنينة على كل بيت، وعلى كل محافظة، على الزرع والضرع 
والســكن والســكينة؛ مــن أجل أن تنعم البالد وينعــم العباد بالخير 
الذي حصدوا ثماره، والنعم التي غرســوا فســائلها، والجذور التي 
عمــرت فــي األرض طويــاًل ونشــأت وترعرعــت معهــا شــخصية 
المواطــن لتضفــي علــى ُربــا البلــدان ذلــك الحنــو الطاغــي، وتلــك 
الحقيقــة المبهجــة المرفرفــة علــى علــى صــواري موانينــا، وفــوق 
منــارات مآذننــا وكنائســنا وقالعنــا وقرانــا، إنــه الســتر مــن هللا، 
والحنكــة من قــادة ملمون بحقائــق التاريخ ومســتوعبون لحركة 
الحيــاة، ومؤمنــون بحقــوق المواطــن، وهــو الســير فــي طريــق 
آمــن مطمئــن معبــد بالعلوم والفنــون واإلدارة الُمحكمــة الحديثة، 
واليقظة اليانعة في كل موقع عمل وفي كل شــأن إنتاجي، وفي 
كل منحــى تطوعــي، إنهــا الحيــاة فــي شــكلها الدلمونــي القديــم، 
وهي السرائر النقية في مضامينها المتألقة المحلقة في البعد من 
الحاضر وعلى المدى من المســتقبل، وعلى المشــاهدة إلحداثيات 

الماضي الجميل.
رئيــس الــوزراء كعهدنــا بــه ال يترك شــاردة وال واردة إال وأشــبعها 
مــن  ومحــاوالت  ســبقونا،  مــن  بتجــارب  وتيمًنــا  وتفكــًرا  بحًثــا 
يتجاورون معنا، ومكابدات من وقعت أعيننا عليهم وهم يعانون 

شرور غياب األمن، وكوارث انعدام األمان.
التعلــم مــن  بيــروت درس قــاس، وبيــروت خطــى علــى طريــق 
الــدرس، والتنبــؤ بالقــادم، والحفــظ لمكتســبات، واجبنــا حمايتها، 
ودورنا فرزها ورعايتها “وهللا خير حافًظا وهو أرحم الراحمين”.

بقلم:  د. عبداهلل الحواج

هذه السنة... جائزة العمل التطوعي للمرابطين بالصفوف األولى
علي بــن  عيسى  الشيخ  لسمو  الكريمة  الرعاية  على  يثني  بــوهــزاع 

أكـــد رئيـــس االتحاد العربـــي للتطوع 
رئيـــس جمعية الكلمة الطيبة حســـن 
الشـــيخ  ســـمو  جائـــزة  أن  بوهـــزاع 
عيســـى بن علي بن خليفة آل خليفة 
للعمل التطوعي، مســـتمرة بنســـختها 
العاشـــرة رغم التحديـــات والظروف 
التي تمـــر بها مملكة البحرين والعالم 
كلـــه بســـبب تفشـــي جائحـــة كورونا 
هـــذه  فـــي  وســـتركز   ،)19 )كوفيـــد 
النســـخة علـــى تكريـــم أهـــم الكـــوادر 
الوطنية في الصفوف األمامية التي 
كان لها إسهامات كبيرة في التخفيف 
الجائحـــة؛  وآثـــار  تداعيـــات  مـــن 
تقديـــًرا لمـــا يقدمونه مـــن تضحيات 
ومســـؤولية وطنية مشهودة، ومعاٍن 
ســـامية للمواطنة واإلخـــالص، مبينا 
التطوعـــي  العمـــل  رواد  اختيـــار  أن 
يتـــم وفق آليـــة ومعاييـــر موضوعية 
المنظمـــة،  اللجنـــة  عليهـــا  تحـــرص 
بالتعـــاون مـــع مختلـــف المؤسســـات 
مملكـــة  فـــي  والهيئـــات  الحكوميـــة 

البحرين لترشيح هذwه الكوادر. 
وقـــال بوهـــزاع في بيان له بمناســـبة 
انطالق النسخة العاشرة من الجائزة، 
إن الجائـــزة وضعـــت مملكة البحرين 
فـــي صـــدارة خارطـــة وقائمـــة العمل 
اإلنساني والتطوعي، وأضحت ضمن 
المبـــادرات الرفيعـــة، المســـاهمة فـــي 
تحقيق أهـــداف التنمية المســـتدامة 
لألمـــم المتحـــدة، وتلـــك مـــن األمـــور 
المتميـــزة للمبادرات البحرينية، الفًتا 
البحريـــن أصبحـــت  إلـــى أن مملكـــة 
نموذًجـــا ُيحتذى به في تطوير آليات 

العمل التطوعي.
مؤكـــًدا أن الجائزة أقيمـــت في إطار 
فـــي  للمســـاهمة  الجمعيـــة  أهـــداف 
تحقيق أهـــداف التنمية المســـتدامة 
لألمـــم المتحدة والتوعيـــة بأهميتها، 
الفًتـــا إلـــى مـــا تســـعى إليـــه الجمعية 
هـــو إبـــراز دور العمـــل التطوعـــي في 
بنـــاء القدرات وتنميـــة المهارات لدى 
المتطوعيـــن، كمـــا يســـهم فـــي تنمية 
والمجتمعيـــة  اإلنســـانية  الجوانـــب 
وروح المواطنـــة، فالتطوع ال يقتصر 
علـــى تقديـــم المســـاعدات الخيريـــة 
فحســـب، بـــل يمتـــد ليشـــمل مختلف 
واالجتماعيـــة  الصحيـــة  المجـــاالت 
واالقتصاديـــة والثقافيـــة والتعليمية 
وغيرها، ويســـتفيد منـــه كل فرد من 

أفراد المجتمع. 
ونوه أن العمـــل التطوعي في مملكة 
البحريـــن، ليـــس جائزة فحســـب، وال 

فعاليـــة وبرنامـــج فقـــط، لكنـــه نهـــج 
وثقافة رســـمية ومجتمعيـــة، قديمة 
ومعاصرة ومتجددة، توارثها األبناء 
عن اآلباء واألجداد، ونابعة من ثقافة 
بحرينيـــة عربيـــة، عريقـــة وأصيلـــة، 
واستندت إلى قيم إسالمية ومبادئ 
إنســـانية رفيعة.. حتـــى أصبح الفرد 
البحريني اليـــوم نموذًجا بارًزا للعمل 
التطوعـــي واإلنســـاني فـــي مختلـــف 

المجاالت والقطاعات.
ومـــن هنا يأتـــي دور العمل التطوعي 
الفاعـــل والمـــؤازر للجهـــود الرســـمية 
لخدمـــة المجتمـــع وســـد احتياجـــات 
األفراد قدر المســـتطاع خصوًصا في 

ظل هذه الظروف.
التطوعـــي  العمـــل  “إن  قائـــاًل  وتابـــع 
فـــي  تســـهم  التطـــوع  روح  وتنميـــة 
تعزيز اللحمـــة الوطنية واالســـتفادة 
مـــن الطاقـــات الشـــبابية التـــي تزخر 

بها مملكة البحرين والتي كانت أحد 
العوامـــل الرئيســـة في نجـــاح جائزة 
أفضل مشروع تطوعي في البحرين 
ضمـــن فعاليـــات جائزة ســـموه للعمل 
التطوعـــي، والتـــي أفـــرزت مجموعة 
مـــن الكـــوادر التطوعيـــة البحرينيـــة 
التـــي قدمـــت مشـــروعات تطوعيـــة 
متنوعـــة بأفـــكار إبداعيـــة، وحرصنـــا 
علـــى تطويـــر معاييـــر هـــذه الجائـــزة 
التـــي تدخل عامها الســـادس لتحفيز 
والتطوعيـــة  الشـــبابية  المشـــاركات 
داخـــل المملكـــة، كمـــا نحـــرص علـــى 
استمرار إطالق العديد من المبادرات، 
لتشـــجيع النهوض بالمجـــال الحيوي 
الـــذي أســـهم وال يزال يســـهم بشـــكل 

بارز في نهضة مملكتنا الحبيبة.
ونـــوه أن قيمة مجموع جوائز أفضل 
يصـــل  بحرينـــي  تطوعـــي  مشـــروع 
علـــى  موزعـــة  دوالر،  ألـــف   20 إلـــى 
فئـــات األفـــراد والجمعيـــات والفـــرق 
مـــن جميـــع  والمقيميـــن  التطوعيـــة، 
أعمـــال  علـــى  القائميـــن  الجنســـيات 
تطوعيـــة تخدم المجتمـــع البحريني، 
اســـتحداثها  تـــم  التـــي  الفئـــة  وهـــي 
قبـــل ثالثة أعـــوام والتي القت إقبااًل 

واسًعا من المقيمين في المملكة.
واختتـــم بوهزاع تصريحه معرًبا عن 
شـــكره لسمو الشـــيخ عيسى بن علي 
بـــن خليفـــة آل خليفـــة، علـــى رعايته 
الكريمة المتواصلة للجائزة، وحســـن 
التخطيـــط والرؤيـــة الحكيمـــة، التي 
كان لهـــا األثر البالغ فـــي نجاحها منذ 

انطالقتها األولى في العام 2011.

المنامة - جمعية الكلمة الطيبة

“الجنوبية” تقيم حملة تطهير في المرافق العامة بالرفاع
ــي ــل ــة بـــــن ع ــفـ ــيـ ــلـ ــخ خـ ــ ــي ــ ــش ــ ــو ال ــ ــم ــ ــة مـــــن س ــعـ ــابـ ــتـ ــمـ بـ

بدعم ومتابعة من محافظ الجنوبية 
ســـمو الشـــيخ خليفـــة بـــن علـــي بـــن 
خليفـــة آل خليفة، وفـــي إطار جهود 
المحافظـــة الجنوبيـــة فـــي مكافحـــة 
جائحة كورونا وبالتعاون مع اإلدارة 
العامة للدفاع المدني ومشاركة عدد 
مـــن المتطوعيـــن، أقامـــت المحافظة 
الجنوبية حملة “التطهير االحترازي” 
في عدد مـــن المرافق العامة بمنطقة 

الرفاع. 
وبهـــذه المناســـبة، أكـــد محمـــد الفاو 
االجتماعيـــة  البرامـــج  إدارة  مديـــر 
بالمحافظـــة  المجتمـــع  وشـــؤون 
تأتـــي  الحملـــة  هـــذه  أن  الجنوبيـــة 
فـــي ســـياق سلســـلة مـــن الحمـــالت 
مختلـــف  شـــملت  التـــي  المســـتمرة 
مناطـــق المحافظـــة، وذلـــك في إطار 
حرص ومتابعة ســـمو الشـــيخ خليفة 

بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ 
المحافظـــة الجنوبية، من أجل تعزيز 
الجهـــود وإبـــراز الشـــراكة األمنية مع 
مختلـــف األجهـــزة األمنيـــة للحفـــاظ 

المواطنيـــن  وتوعيـــة  ســـالمة  علـــى 
والمقيمين. 

ومن جانب آخر أشـــار النقيب محمد 
بوشـــليبي ضابـــط التنســـيق األمنـــي 

بالمحافظة الجنوبية إلى أن مواصلة 
حمـــالت التطهيـــر االحتـــرازي تأتـــي 
ضمن تعزيـــز متطلبات الســـالمة من 
خـــالل التعاون المشـــترك مـــع اإلدارة 
واإلدارات  المدنـــي  للدفـــاع  العامـــة 
األمنية فـــي تنفيذ مختلـــف البرامج 
والمبـــادرات األمنية التـــي تحتضنها 
فـــي  تســـهم  والتـــي  المحافظـــة 
تحقيـــق مبـــدأ الشـــراكة المجتمعيـــة 
مـــع المتطوعيـــن واألهالي لترســـيخ 
مفهـــوم الوعي األمنـــي والمجتمعي. 
مـــن جانبهم أعـــرب المشـــاركون في 
األمـــن  رجـــال  مـــن  التطهيـــر  حملـــة 
والمتطوعين عن شكرهم وتقديرهم 
المحافظـــة  تبذلهـــا  التـــي  للجهـــود 
الجنوبيـــة ، فـــي التنســـيق والتعاون 
األمنيـــة  المبـــادرات  مواصلـــة  فـــي 

والمجتمعية.
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الجالهمة لـ “^”: 731 زيارة تفتيشية لـ “نهرا” على الصيدليات
أعلنـــت الهيئـــة الوطنيـــة لتنظيـــم المهن 
والخدمـــات الصحيـــة عن تطبيـــق نظام 
إلكترونـــي شـــامل لتتبـــع توريـــد الـــدواء 
مـــن إنتاجـــه فـــي المصنع حتـــى وصوله 
للمريـــض بمـــا يضمن عدم دخـــول أدوية 
مـــزورة لمملكة البحريـــن، وكذلك لضمان 
اإلجـــراءات  بحســـب  الـــدواء  صـــرف 
المطلوبـــة، بمـــا فيهـــا األدويـــة الخاضعة 
 ”MVC“ شـــركة  أن  موضحـــة  للرقابـــة، 
األعلـــى  المجلـــس  قبـــل  مـــن  اختيـــرت 
ســـتنفذ  إذ  المشـــروع،  لتنفيـــذ  للصحـــة 
الشـــركة وتشـــغل منصـــة تتبـــع سلســـلة 
التوريـــد الدوائيـــة لضمـــان تلبيـــة جميع 
متطلبـــات االمتثـــال التنظيميـــة حســـب 
المعاييـــر الصيدالنيـــة العالميـــة وتزويـــد 
الجهـــة الرقابيـــة بالتتبـــع الفعلـــي لجميع 
المنتجـــات فـــي كل مرحلـــة مـــن مراحل 
سلسلة التوريد من التصنيع األصلي إلى 

نقطة البيع داخل مملكة البحرين.
وكشـــفت الرئيس التنفيذي للهيئة مريم 

الصيدليـــات  عـــدد  أن  عـــن  الجالهمـــة 
المرخصـــة بمملكة البحريـــن حتى يوليو 
2020 وصل إلى 323 صيدلية منها 249 
صيدليـــة مســـتقلة، و74 صيدليـــة تابعة 
لمرافق طبية خاصة تابعة لمستشـــفيات 

أو مراكز طبية.
وذكـــرت أن قســـم التفتيش أجـــرى 731 
زيـــارة تفتيشـــة ليرتفـــع عـــدد الحمـــالت 
نتيجـــة   %  22 بنســـبة  التفتيشـــية 
التوظيـــف الجديـــد لعـــدد مـــن مفتشـــي 
الصيدلة اإلضافيين في الهيئة، ما ساهم 
بالكشـــف عن 962 مخالفـــة وتصحيحها، 
وكان مـــن بينهـــا 38 % مخالفـــة متنوعة 
لألدويـــة، و16 % مخالفـــة كانت بســـبب 

درجة الحرارة والرطوبة.
وأوضحت الجالهمة في تصريح خاص 
لــــ “البـــالد” أن قســـم تنظيـــم المنتجـــات 
الصيدالنيـــة جـــدد 518 ترخيصـــا لمنتج 
284 طلبـــا لتجديـــد  صيدالنـــي، وباشـــر 
تســـجيل منتجات جديدة، ومرر القســـم 

النظـــام  باســـتخدام  فاتـــورة،   9053
اإللكترونـــي لتتبـــع األدويـــة “دور”، كمـــا 
مـــرر القســـم 1550 فاتورة يدويـــة، وتم 
تصنيف 328 من المنتجات الصيدالنية، 
وتجهيـــز 3163 معاملة اســـتيراد مؤقت 
لمنتجات غير مســـجلة، بينما تم تســـعير 
2608 دواء، مشيرة إلى أن عدد األدوية 
التـــي تم تســـجيلها في العـــام 2019، بلغ 

3491 منتجا دوائيا.
وعلى صعيد متصل، أوضحت الجالهمة 
أن الهيئة رصدت زيادة بنسبة 13 % في 
الشـــكاوى المقدمة إلى وحدة الشـــكاوى 

الطبية في الهيئة.

وقالـــت الجالهمـــة إن المملكـــة، بموجب 
هـــذا النظام، رائـــدة على مســـتوى العالم 
فـــي وقف بيـــع األدوية المزيفـــة ويجعل 
سلســـلة التوريد الدوائيـــة للبحرين أكثر 
أمانـــا، مضيفـــة “لقد صممنـــا نظامنا وفًقا 
للنظـــام األوروبـــي للتحقق مـــن األدوية، 
إذ تمول شـــركات تصنيع األدوية بشـــكل 
جماعـــي النظـــام بنـــاًء علـــى المبيعـــات، 
الهيئـــة،  كلفـــة ماليـــة تتحملهـــا  أي  دون 
ولن تضطـــر المستشـــفيات والصيدليات 

ووكالء االســـتيراد إلـــى دفـــع أي رســـوم 
إضافية”.

المجلـــس  بقـــرار  الجالهمـــة  وأشـــادت 
األعلـــى للصحـــة بتنفيـــذ مثل هـــذا الحل 
 ”MVC“ بالتعـــاون مـــع شـــركة  المتطـــور 
وهـــي شـــركة بحرينية، مشـــيرة إلـــى أّن 
المنظميـــن لهـــذا النظام يمكنهـــم التحقق 

من صحة المنتجات لمنع التزوير. 
كمـــا يمكـــن لصيدليـــات البيـــع بالتجزئـــة 
والمستشـــفيات مســـح المنتجات ضوئيا 

قبل صرفهـــا للتحقق من قاعدة البيانات 
ســـالمة  تحســـين  علـــى  ســـتعمل  التـــي 
األخطـــاء  تقليـــل  خـــالل  مـــن  المرضـــى 
الطبية وتحسين دقة عمليات الصيدلة.

وتعليًقـــا على الشـــراكة الجديـــدة، قالت 
 ”MVC“ شـــركة  إدارة  مجلـــس  رئيســـة 
الشـــيخة ضياء بنت إبراهيـــم آل خليفة 
“قمنـــا ببنـــاء فريـــق احترافي المســـتوى 
فـــي البحريـــن لوضع المملكة فـــي مكانة 
رائـــدة عالمًيـــا فـــي أنظمـــة تتبـــع وتعقب 
سلســـلة التوريـــد. ويشـــرفني أن الفريق 
لدينا سيقوم بتنفيذ هذا المشروع المهم 
لمملكة البحرين. واآلن في ظل استمرار 
توافـــر سالســـل  أصبـــح  كورونـــا،  وبـــاء 
ومصداقيتهـــا  الصيدالنيـــة  التوريـــد 
وســـالمتها أولويـــة أكثـــر إلحاًحـــا من أي 

وقت مضى”.

نظام إلكتروني 
لتتبع الدواء من 
المصنع للمريض 
مع بداية 2021
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الشيخان وبذور الحداثة
Û  مدينــة فــي  فيــه،  توفــى  الــذي  1848م  العــام  فــي 

اإلســكندرية، “مؤســس مصــر الحديثــة” محمــد علــي 
باشــا، ولد في مدينة الرفاع بالبحرين الشــيخ عيسى 
بــن علــي آل خليفــة، الــذي دامــت مــدة حكمــه ونجله 
الشيخ حمد للبحرين 72 سنة من 1869 حتى 1942؛ 
فقد ظل الشــيخ عيســى حاكما منــذ العام 1869حتى 
وفاتــه فــي 1932 إال أن الســلطة الفعليــة انتقلــت إلى 
يد نجله الشيخ حمد طيلة التسع سنوات األخيرة من 
حكمه بصفته نائب الحاكم، وحكم الشيخ حمد البالد 

بصفته حاكما حتى وفاته في العام 1942.
Û  وقــد عاصــرا خــالل فتــرة حكمهما تطــورات وأحداًثا 

مفصليــة كبــارا كانــت قــد شــهدتها المنطقــة والعالــم 
بأســره، منهــا افتتــاح قنــاة الســويس، وقيــام الثــورة 
العربيــة الكبــرى ضد الحكم العثماني بقيادة الشــريف 
حســين بن علي، ونشــوب الحربين العالميتين األولى 
والثانيــة، وانهيــار األمبراطوريــة العثمانية في تركيا، 
وســقوط الدولــة القاجاريــة فــي إيــران، وتولــي كمال 
أتاتورك ورضا شــاه الســلطة بمشــروعيهما التحديثي 
لبلديهما، والثورة العرابية في مصر، وتوحيد المملكة 
العربية الســعودية بقيادة الملك عبدالعزيز آل ســعود، 
وارتفــاع صــوت غانــدي منادًيــا بالحرية واالســتقالل 
فــي الهنــد، وتولــي الملك فيصــل األول حكــم العراق، 

وغيرها من التطورات واألحداث المصيرية.
Û  كمــا أن عهــد الشــيخ عيســى بــن علــي ونجلــه الشــيخ

حمــد شــهد بــزوغ أفــكار رواد وأئمــة ودعــاة التجديد 
العربيــة  النهضــة  عصــر  فــي  والتنويــر  واإلصــالح 
واإلســالمية؛ الــذي بــدأ فــي مصــر فــي أواخــر القــرن 
التاســع عشــر وبداية القرن العشــرين، والذي كان من 
أبرزهــم اإلمــام محمد عبــده، وجمال الديــن األفغاني، 
الكواكبــي،  الطهطــاوي، وعبدالرحمــن  رافــع  ورفاعــة 
ورشــيد رضا، وقاســم أمين، وعز الدين القســام، وطه 

حسين، وحافظ إبراهيم، وغيرهم،
Û  الذيــن نــادوا بإحــداث تغييــرات فــي المجتمــع، ونقــل

األمــة مــن حالة الجهــل والتخلف والتقوقــع إلى حالة 
تمكنهــا مــن تحقيــق تقدم حضــاري عن طريــق إعالء 

شأن العقل واالرتقاء بمنزلته والسعي لطلب المعرفة 
واتباع المناهج واألساليب العلمية، ولقد كان الدكتور 
طــه حســين صريًحــا واضًحــا عندما قــال: “إّن ســبيل 
النهضة واضحة مستقيمة ليس فيها ِعَوج وال التواء، 
وهــي أن نســير ســيرَة األوروّبّييــن ونســلك طريقهــم 
لنكون لهم أندادًا، ولنكوَن لهم شركاء في الحضارة”.

Û  إال أن جهــود هــؤالء الــرواد كانــت فرديــة تفتقــد إلــى
غطــاء تنظيمــي وإلــى قاعــدة فلســفية جديــدة، ولــم 
تتبلــور فــي شــكل تيار فكــري، واتســمت، فــي أغلبها، 
بالتردد وبالتهيب من الدعوة إلى االنتقال واالنقطاع 
عن الموروث، بل إن بعضهم ظل يحرص على التمسك 
واالتصــال بذلــك المــوروث واالرتبــاط بــه لكونــه، كما 
قالــوا؛ المنبــع واألصل للنهضة والتنوير لقرون ســابقة 
قبل أن تفوق أوروبا من سباتها وتستفيد منه، وبهذا 
االنطباع  تجنب معظم أوالئك الرواد مالمسة الواقع 
فظــل مشــروعهم النهضــوي فــي أغلبــه مشــدوًدا إلــى 

الجذور إلى أن تم إجهاضه في صيف العام 1952.
Û  اللذيــن ونجلــه  علــي  بــن  عيســى  للشــيخين  ونعــود 

أرســيا نظــام حكمهمــا على األســس الصحيحــة للدين 
اإلســالمي، وعلــى احتــرام مبادئــه ورجالــه، وقبــول 
إلــى  يحتاجــا  لــم  لكنهمــا  مدارســه،  بيــن  االختــالف 
استخدام الدين لتأكيد شرعية سلطتهما، ولم يحاوال 
امتطــاءه لتحقيــق أغــراض سياســية أو دنيويــة، ولم 
يشــجعا على إقحام الدين في الشــؤون السياســية أو 
األمــور العامــة للدولــة، ولــم يجــدا في أي تحــرك نحو 

النهوض والتطور مناقًضا للدين وتعاليمه.
Û  ومــن منطلق قبــول واحترام اآلخر فقــد تضاعف في

عهدهما عدد الحســينيات وعدد المســاجد للطائفتين 
الســنية والشــيعية وذلك ترســيًخا لمبدأ حرية العبادة 
وممارسة الحقوق والطقوس الدينية، وعندما تم في 
عهدهمــا فــي البحريــن افتتــاح أول كنيــس مســيحي 
المنطقــة  فــي  معبــد هندوســي  يهــودي وأول  وآخــر 
لــم يجــدا فــي ذلــك غضاضــة أو أي تهديــد لإلســالم 
أو تعاليمــه أو قيــم المجتمــع، بــل وجــدا فيــه تأكيــًدا 
علــى الثقــة بالنفــس والعقيــدة، وعلــى روح التســامح 

والتعايــش واالنفتــاح،  التــي يحــض عليهــا اإلســالم، 
والتي هي من أهم متطلبات الحداثة.

Û  ،وحرًصــا منهمــا علــى صون ســيادة الدولة وســالمتها
ولالســتفادة مــن الخبــرات والتجــارب األوروبية فقد 
أبرمــا إتفاقيــات للحمايــة والتعاون مــع بريطانيا التي 
كانــت وقتهــا أكبر قــوة، وكانــت اإلمبراطورية التي ال 
تغيب عنها الشمس، وقد اعتبرت تلك االتفاقيات من 
أفضــل االتفاقيــات المماثلة في ذلك الوقت وفي تلك 
الظــروف، واســتكمااًل وتفعيــاًل لتلــك االتفاقيــات فقد 
اســتعانا بالخبــرات األوروبيــة للشــروع فــي االنتقــال 
من النظام التقليدي للحكم إلى نظام الدولة الحديثة 
بتطويــر بنــى وهيــاكل اإلدارة الحديثة للبــالد بما في 
ذلــك توظيــف البريطانــي شــارلز بلغريــف كمستشــار 
مقيــم ومتفــرغ  لتنفيــذ المشــروع والمســاعدة علــى 

وضع اللبنات األولى للتحديث.
Û  ومــن هــذه القناعات، ومع تواضــع اإلمكانيات المادية

أو عدمهــا، فقــد انطلقا في تهيئــة األرضية وبذر بذور 
خدمــات  توفيــر  نحــو  اهتمامهمــا  بتوجيــه  الحداثــة 
الرعايــة الصحيــة والطبيــة الحديثة، وإرســاء قواعد 
والبنــات،  للبنيــن  المــدارس  بفتــح  الحديــث  التعليــم 
وتــم كذلــك إصــدار الصحــف وافتتــاح دور الســينما، 
كأدوات  الثقافيــة  واألنديــة  الجمعيــات  جانــب  إلــى 
لنشــر الثقافــة والمعرفة وقنوات الســتقطاب مختلف 
المنتجــات الثقافيــة واألدبيــة والفنيــة. وفــي الوقــت 
نفسه فقد شكلت تلك األندية والجمعيات النواة لنمو 
وتطــور مؤسســات المجتمــع المدنــي؛ وهــي مــن أهــم 
ركائز التنمية االجتماعية والسياسية وتسلق العتبات 

األساسية للحداثة.
Û  وعمل الشــيخ عيســى ونجله الشــيخ حمد على تعزيز

موقــع البحريــن االقتصادي كمركــز لصناعة اللؤلؤ في 
المنطقة، وكانا أيًضا سباقين في استشعار التحديات 
والفــرص االقتصادية، وإدراك الحاجة لتوفير الموارد 
الماليــة الالزمــة لعمليــة التحديــث والتطويــر والبناء، 
فكانت المباحثات مع الشــركات النفطية التي أفضت 
إلى اكتشــاف النفط واســتخراجه ضمــن اتفاقيات لم 

يتمكن اآلخرون من التوصل إلى أفضل منها في ذلك 
الوقــت، وقــد تزامــن اكتشــاف واســتخراج النفط في 
البحريــن فــي العــام 1932 مــع انهيــار الســوق العالمي 

للؤلؤ.
Û  وحــرص خلفهمــا الشــيخ ســلمان بن حمد الذي تســلم

الحكــم فــي العام 1942 حتى العــام 1961 على تعزيز 
البنــى  وترســيخ  وتثبيــت  ســلفيه،  وجهــود  خطــى 
والقواعــد التنمويــة والتحديثيــة التي شــيدت والتي 
مــن شــأنها إذا اســتمرت أن تــؤدي بالبــالد إلــى طريق 
الحداثــة، إال أنــه وبعــد 9 ســنوات مــن توليــه الحكــم، 
وبالتحديد في منتصف العام 1952 تعرضت التجربة 
أو المحاولــة في البحريــن وغيرها من الدول العربية، 
بمــا فــي ذلــك مصر، إلــى انحراف أو انتكاســة قاســية 
نتيجة لسلسلة من االنقالبات العسكرية التي شهدتها 
بعــض الــدول العربيــة، والتــي تــم فيها اســتباحة قيم 
الحداثــة وأسســها وإلــى تغــول المــد والفكــر القومــي 
المناهــض لالســتعمار األوروبــي بحيــث تحولــت تلك 
المناهضــة إلــى حالــة عــداء تطــال أفــكار ومنجــزات 
األوروبيــة  الــدول  وصــارت  األوروبيــة،  الحداثــة 
واألنظمــة الغربيــة وكل أفكارهــا أعــداء لنــا يهــددون 
األولويــات،  فاختلــت  وعقائدنــا؛  وقيمنــا  أصالتنــا 
وتحولــت األفــكار والمفاهيــم التنويريــة البراغماتيــة 
لمشــروع النهضــة واإلصــالح العربــي إلــى الشــعارات 
والمواجهــات اآليديولوجية والمنازعات والســجاالت 
والرأســمالية  واالشــتراكية  الشــيوعية  األفــكار  بيــن 
فــي  األمــة  وانشــغلت  وغيرهــا،  والبعثيــة  والقوميــة 
معــارك طاحنــة فيمــا بينهــا، مــا أدى إلى انهزامهم شــر 
هزيمــة على يد دولة وليــدة صغيرة في حرب 1967, 
وهــو مــا أدى بدوره إلى انبعاث واســتحضار اإلســالم 
السياسي وارتفاع شعار “اإلسالم هو الحل” واستثمار 

الرأسمال الديني في المنازعات على السلطة.
Û  رحــم هللا الشــيخ عيســى بــن علــي آل خليفــة ونجلــه

الشيخ حمد وأسكنهما فسيح جناته.
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عبدالنبي الشعلة

بدور المالكي

بحث ترتيبات االحتفال بـ “مئوية القطاع المصرفي”
ــر واعـــــــتـــــــزاز ــ ــخـ ــ ــو رئــــــيــــــس الــــــــــــــــــوزراء مــــــصــــــدر فـ ــ ــمـ ــ يـــــــوســـــــف: رعـــــــايـــــــة سـ

بفعاليـــة  الخاصـــة  الترتيبـــات  إطـــار  فـــي 
االحتفال بـ )مئوية القطاع المصرفي( التي 
ســـتقام برعاية كريمة من رئيـــس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكي األميـــر خليفة بن 
ســـلمان آل خليفـــة، اجتمـــع  وزير شـــؤون 
مجلس الوزراء محمد  المطوع  وبحضور 
الشيخ حسام بن عيسى آل خليفة بديوان 
صاحـــب الســـمو الملكـــي رئيـــس الـــوزراء 
مع  رئيس مجلـــس إدارة جمعية مصارف 
لمجموعـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  البحريـــن 
البركـــة المصرفيـــة عدنـــان يوســـف، حيث 
جرى بحث آخر االستعدادت والمقترحات 

الخاصة باالحتفال.
وخـــالل االجتمـــاع أكد المطـــوع أن رعاية 

صاحـــب الســـمو الملكـــي رئيـــس الـــوزراء 
المصرفـــي(  القطـــاع  )مئويـــة  الحتفـــال 
يأتـــي تعبيـــًرا عن مدى تقدير ســـموه لدور 
هـــذا القطاع الحيـــوي في دعـــم االقتصاد 
الوطني، والذي كان لسموه االسهام البارز 
فـــي توفيـــر كل المقومات التـــي وفرت له 

ُسبل التطور والنجاح.
القطـــاع  )مئويـــة  بــــ  االحتفـــال  إن  وقـــال 
المصرفـــي( تمثـــل مناســـبة مهمـــة لتوثيق 
نجاحـــات القطاع المصرفي فـــي البحرين 
وحـــرص  واالســـالمي،  التقليـــدي  بشـــقيه 
صاحـــب الســـمو الملكـــي رئيـــس الـــوزراء 
علـــى تكريـــم ُرواد العمـــل المصرفي الذين 
أســـهموا بعطاءاتهـــم وجهدهـــم فـــي تبوء 

البحريـــن لصـــدارة التقاريـــر االقتصاديـــة 
والماليـــة لســـنوات عديـــدة، ومـــا وصلـــت 
إليه من موقـــع مالي ومصرفي متميز في 
المنطقـــة في ظل القيـــادة الحكيمة لعاهل 
البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن 

عيسى آل خليفة.
وأشـــار إلـــى أن الحكومة برئاســـة صاحب 
تولـــي  الـــوزراء  رئيـــس  الملكـــي  الســـمو 
اهتماًما كبيًرا بالقطـــاع المصرفي، وتعمل 
يواكـــب  لكـــي  تطويـــره  علـــى  باســـتمرار 
وعملـــت  العالميـــة،  الماليـــة  المســـتجدات 
على توفير البنيـــة التحتية والتقنية التي 
االقتصـــادي،  دوره  تعزيـــز  فـــي  أســـهمت 
السيما في ظل ما يشهده العالم من طفرة 

تقنيـــة وتكنولوجيـــة وتقـــدم ملحوظ في 
الخدمـــات المصرفية االلكترونية. وأشـــاد 
المطـــوع بالجهـــود التي تقوم بهـــا جمعية 
مصـــارف البحريـــن فـــي إعـــداد الترتيبات 
القطـــاع  بمئويـــة  باالحتفـــال  الخاصـــة 
المصرفـــي حتـــى يكون بالمســـتوى الالئق 
الذي يعبر عن تاريخ هذا القطاع ومكانته 

ودوره في مســـيرة النماء الوطني، متمنيا 
للجمعية والقائمين عليها استمرار النجاح 
والتوفيـــق. من جانبه أكد عدنان يوســـف 
أن رعايـــة صاحـــب الســـمو الملكـــي رئيس 
الـــوزراء لمئوية القطاع المصرفى تشـــكل 
مصـــدر اعتـــزاز وفخـــر لجميع المنتســـبين 
للقطـــاع المصرفـــي والمالـــي فـــي المملكة، 

وأن ذلك االهتمام ليس بغريب على سموه 
الذي أرســـى بجهده وعمله اللبنات األولى 
لهذا القطاع إيمانا من ســـموه بأهميته في 
خدمـــة االقتصـــاد الوطني وتعزيـــز برامج 
البحرين في مجال تنويع مصادر الدخل.

ونـــوه إلـــى أن جمعيـــة مصـــارف البحرين 
تعمـــل مـــن أجـــل نجـــاح االحتفـــال، وذلك 
من خالل العديد من األنشـــطة والفعاليات 
التي ترصد مســـيرة العمـــل المصرفي في 
البالد، وتجســـد مـــا وصلت إليـــه الصناعة 
المصرفيـــة من تقـــدم ونمـــاء، ودورها في 
كل مـــا حققتـــه مملكة البحريـــن من نهضة 

حضارية وتنموية في كافة المجاالت.

المنامة - بنا



أكد  رئيس قســـم الطوارئ بمجمع السلمانية 
الطبـــي رائد المرزوق أهميـــة مواصلة التزام 
كل أفـــراد المجتمع باإلجـــراءات االحترازية 
والقـــرارات الصـــادرة عـــن الجهات الرســـمية 
الراميـــة لتعزيـــز جهـــود الحـــد مـــن انتشـــار 
فيـــروس كورونـــا )كوفيـــد - 19( والحفـــاظ 
علـــى صحـــة الجميـــع، مشـــدًدا علـــى أهميـــة 
تقيـــد الجميـــع بتوصيـــات الفريـــق الوطنـــي 
فيمـــا  كورونـــا  لفيـــروس  للتصـــدي  الطبـــي 
يخص التجمعات في كل مرحلة من مراحل 
التعامـــل مع فيـــروس كورونا حتى الوصول 
إلـــى اللقـــاح المضـــاد للفيـــروس لمـــا تمثلـــه 

صحتهم وسالمتهم من أولوية قصوى.
ودعـــا المـــرزوق إلـــى المواصلة بعـــزم وعدم 
التراخي في تطبيق اإلرشادات واإلجراءات 
االحترازيـــة، واالبتعـــاد عن كافـــة التجمعات 
لتجنـــب نقل العدوى مع أهمية الحفاظ على 
اإلرشـــادات المتعلقـــة بالتباعـــد االجتماعي، 
انتشـــار  مـــن  والحـــد  الوقايـــة  ســـبيل  فـــي 
الفيـــروس، مؤكـــدا اتبـــاع التوجيهات وعدم 

التهاون في تطبيق كافة التعليمات الموصى 
بهـــا والصـــادرة عن الفريـــق الوطنـــي الطبي 
 )19 لفيـــروس كورونـــا )كوفيـــد -  للتصـــدي 
ســـتؤدي إلى خفض معدل الحـــاالت القائمة 
ارتفـــاع  وتجنـــب  المخالطـــة  عـــن  الناجمـــة 
عددهـــا بمـــا يعكس حجـــم هذه المســـؤولية 
المجتمعيـــة بالغة األهمية والواجب الوطني 
الـــذي يجب االلتـــزام به في ســـبيل الحفاظ 
علـــى صحـــة الجميع. ونوه المـــرزوق إلى أن 

تحدي فيروس كورونا يستوجب المواصلة 
بعـــزم وفـــق المســـؤولية الوطنيـــة لتجـــاوزه 
المجتمعـــي  الوعـــي  خـــالل  مـــن  بنجـــاح، 
والمشـــاركة الفاعلـــة فـــي الجهـــود الوطنيـــة 
لمواجهـــة هـــذا الفيـــروس والتصـــدي له عبر 
االحترازيـــة  باإلجـــراءات  التقيـــد  مواصلـــة 

للوقاية من الفيروس والحد من انتشاره.
وجـــدد المرزوق التأكيد على إلزامية ارتداء 
الكمامـــات خـــارج المنـــزل فـــي كل األماكـــن 
واألوقـــات مـــا عـــدا أثنـــاء قيـــادة الســـيارة، 
واثنـــاء  المشـــي  رياضـــة  ممارســـة  عنـــد  أو 
الرياضـــات التي تتطلب جهًدا بدنًيا شـــديًدا 
مثل الجـــري والســـباحة وركـــوب الدراجات 
الهوائيـــة، إلـــى جانب ارتـــداء الكمامات عند 
مقابلـــة أشـــخاص لديهـــم أمـــراض وظروف 
صحيـــة كامنـــة أو من كبار الســـن المعرضين 
أكثـــر للخطـــر داخل إطـــار األســـرة الواحدة، 
وااللتزام بمعايير التباعد االجتماعي، وذلك 
حفاًظا على الصحة والســـالمة بين المجتمع 
والحـــد من انتشـــار الفيروس والســـعي نحو 

القضاء عليه في مملكة البحرين.

قالـــت رئيســـة جمعيـــة األطبـــاء البحرينيـــة 
غادة القاســـم إن األطباء والكـــوادر الصحية 
فـــي الصفـــوف األماميـــة بمملكـــة البحريـــن 
يســـتمدون عزيمتهم وأملهـــم من هللا ثم من 
الدعم والوعي الشـــعبي الذي تبديه شـــرائح 
لـــون على اســـتمرار هذا  المجتمـــع، وهـــم يعوِّ
الدعـــم والوعـــي لمســـاعدتهم علـــى مواصلة 
الثبـــات والصمود في معركتهـــم مع فيروس 
كورونا كوفيد - 19 لحماية أرواح المواطنين 
والمقيميـــن والعودة الســـريعة إلى ممارســـة 
حياتنـــا اإلجتماعيـــة كمـــا كانت قبل تفشـــي 
هـــذه الجائحـــة، ويجـــب أن تترجـــم جميـــع 
الجهود الشـــعبية والدعم الى قرارات صعبة 
فـــي طريقة ممارســـة حياتنـــا اليومية وذلك 
خالل فترة التصدي لهذا الفيروس الخطير.

وقالت القاسم: “إن الدعم ال ينبغي أن يكون 
بالشـــعارات والتنظيـــر فـــي وســـائل اإلعـــالم 
فقـــط، بل يجب أن يكون من خالل الشـــعور 
بالمســـؤولية الكاملـــة نحـــو ســـالمة المجتمع 
والمســـاهمة بكل الجهود الممكنة في العودة 
الطبيعـــة  حياتنـــا  ممارســـة  الـــى  الســـريعة 
ومـــن خـــالل االلتـــزام الكامـــل باإلجـــراءات 
االحترازيـــة المقررة من قبل الفريق الوطني 

المعنـــي بمكافحـــة الجائحـــة، والراميـــة إلـــى 
كســـر سلســـلة انتقـــال الفيـــروس وانتشـــاره، 

ومحاصرته في أضيق نطاق ممكن”.
فـــإن جمعيـــة  “فـــي هـــذا االطـــار  وأضافـــت 
األطبـــاء تعرب عن تأييدها لـــكل اإلجراءات 
فريـــق  أقرهـــا  التـــي  والتدابيـــر  االحترازيـــة 
التجمعـــات  بخصـــوص  الطبـــي  البحريـــن 
والمناســـبات الدينية، والتي يجب التقيد بها 
مـــن أجل صحة وســـالمة الجميـــع فضال عن 
توافقها مع معايير منظمة الصحة العالمية”.

كورونـــا  جائحـــة  أمـــد  أن  “نعلـــم  وقالـــت: 
كوفيـــد19- قد طال علـــى الجميع بما تحمله 
مـــن تبعـــات وتحديات على جميـــع قطاعات 
المجتمـــع، ولكـــن األصعـــب أصبـــح خلفنا إن 
شـــاء هللا، ومع بشـــائر تطور العـــالج واللقاح 
النفـــق، ومـــا  نهايـــة  فـــي  نـــرى ضـــوءا  بتنـــا 
علينـــا ســـوى مواصلـــة االلتـــزام باإلجراءات 

االحترازيـــة المطلوبـــة، والتطبيـــق الحرفـــي 
الخاصـــة  التعليمـــات  لجميـــع  والكامـــل 
بالتصـــدي للفيـــروس، بما في ذلـــك االمتناع 
عـــن التجمعات بمـــا فيها التجمعـــات الدينية 

واألعـــراس والمؤتمرات والتجمعات العائلية 
وغيرها، والتي قد تســـهم في تبديد جهودنا 
وتضحياتنـــا كأطبـــاء وكفريـــق طبي مســـاند 
بـــدء  منـــذ  األماميـــة  الصفـــوف  فـــي  نعمـــل 
الجائحة وبدون كلل لحماية مجتمعنا وأهلنا 

واحبائنا في مملكة البحرين”.
الكثيـــر  شـــهدت  البحريـــن  “إن  وأضافـــت 
مـــن حـــوادث انتشـــار الفيـــروس مـــن خـــالل 
تجمعـــات عائليـــة فـــي األعيـــاد وغيرهـــا، تم 
نقل العدوى من خالل شـــخص واحد مصاب 
إلى عشرات األشـــخاص في محيطه وأسفر 
عن ذلـــك وفيات. وهـــذا بالتأكد ممـــا ال نريد 
رؤيتـــه مجـــددا فـــي البحريـــن. وأشـــيد هنـــا 
والحكوميـــة  األهليـــة  المؤسســـات  بجميـــع 
والشـــركات والقطـــاع المصرفـــي والتجـــاري 
على مساهماتهم القيمة في خدمة المجتمع، 
باإلجـــراءات  الكامـــل  التزامهـــم  ومواصلـــة 

كورونـــا  فيـــروس  لمحافحـــة  اإلحترازيـــة 
كوفيـــد - 19”. واختتمـــت بقولهـــا “إن جهود 
وإجـــراءات مملكـــة البحريـــن فـــي مكافحـــة 
الفيـــروس تنطبق تماما مع متطلبات منظمة 
الصحـــة العالميـــة، وقـــد نالت إشـــادة عالمية 
مـــن دول كثيـــرة تتمتـــع بريـــادة فـــي تقديم 
الخدمات العالجية على مستوى العالم. وإنه 
ال ينبغـــي التفريط في مثل هـــذه اإلنجازات 
والتـــي تعـــزز مـــن مكانـــة البحريـــن والفريق 
الطبـــي في المحافـــل الدولية. ونحن نشـــهد 
اآلن أن هنـــاك دول كثيـــرة قـــد خففـــت مـــن 
إجراءاتها في مكافحة الفيروس، واضطرت 
خـــالل فترة قصيرة من العـــودة الى االلتزام 
الكامـــل والغلق للحـــدود والمدن مـــرة أخرى 
نتيجة لتفشـــي الفيروس بصورة متســـارعة 
وكبيرة. ونحن ال نريد أن نضطر الى التعامل 
مع مثل هذا الوضع هنا في مملكة البحرين”.

“األطباء” تؤيد اإلجراءات االحترازية للفريق الطبي بشأن التجمعات الدينية
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المنامة - بنا

أشـــاد عبدالحكيـــم العريبـــي استشـــاري أنـــف 
وأذن وحنجرة في مستشفى الشرق األوسط 
باإلجـــراءات االحترازيـــة الالزمـــة التي أقرها 
عاشـــوراء،  موســـم  إلحيـــاء  الطبـــي  الفريـــق 
موضحـــا أن صحـــة المواطـــن أولويـــة تحظى 

باالهتمام والرعاية.
وأكد ضـــرورة اتباع اإلرشـــادات واإلجراءات 
كرونـــا،  فيـــروس  مـــن  للوقايـــة  االحترازيـــة 
واألجـــدر االبتعاد عن التجمعات التي دائما ما 
تكون ســـبب ارتفاع اإلصابـــات، منوها إلى أن 
اتباع االحترازات يســـهم بتفادي موجة أخرى 
من الجائحـــة مثل ما حصل في بعض الدول. 
وأشـــار إلـــى أنـــه يتابـــع باســـتمرار منحنيـــات 
اإلصابـــة لـــدول العالـــم، وخصوصـــا التـــي بها 
المتحـــدة  الواليـــات  مثـــل  عاليـــة  إصابـــات 
والمكســـيك  والبرازيـــل  والهنـــد  األمريكيـــة 
وروســـيا، باإلضافـــة إلى الـــدول التي واجهت 
الموجـــة الثانيـــة مـــن كوفيـــد 19 مثل فرنســـا 
وإيطاليـــا واســـبانيا، موضحـــا “أن الدول التي 
تشـــهد موجـــة ثانيـــة أصبحـــت أكثـــر خطورة 
ألن معدالت اإلصابة اكثر ارتفاعا من الموجة 
األولى بسبب التجمعات ورفع القيود جميعها 
فـــي أن واحـــد”. وأضاف “أن مملكـــة البحرين 
البحـــث  خـــالل  واألمـــن  اإلجـــراءات  تحـــدد 

والدراســـة، حتى ال تدخل في الموجة الثانية 
واتبـــاع  المواطنيـــن  تكاتـــف  يتطلـــب  وهـــذا 
اإلجـــراءات للتصـــدي لهذه الجائحة”، مشـــيرا 
إلى أن “اإلجـــراءات التي صدرت عن اجتماع 
رئيس المجلس األعلى للصحة ومجلس إدارة 
األوقـــاف الجعفريـــة تتيـــح فرصـــة للدخـــول 
بتجربة فريدة من نوعها وهي تأدية الشـــعائر 
الدينيـــة والحســـينية فـــي جو أســـري”. وقال 
“إن النقل المباشـــر للشـــعائر هـــو الحل الوحيد 
أجـــواء  تكـــون  وســـوف  الراهنـــة،  بالظـــروف 
عاشـــوراء هـــذا العـــام مميـــزة ولن تنســـى من 

الذاكرة”.

البد من االلتزام باإلرشادات الصحية للوقاية من اإلصابة “كورونا”العريبي: اإلجراءات االحترازية في “عاشوراء” تسهم بتفادي موجة جديدة من “كورونا”
رئيسة “الشامل”: تجنب إقامة الموائد الكبيرة والتجمعات بالتزامن مع المناسبات المختلفة

األمـــراض  علـــم  استشـــارية  قالـــت 
رجـــاء  الشـــامل  مركـــز  ورئيســـة 
باإلرشـــادات  االلتـــزام  إن  اليوســـف، 
اإلصابـــة  مـــن  للوقايـــة  الصحيـــة 
بفيـــروس كورونا، ومواصلـــة االلتزام 
بالقـــرارات والتعليمـــات الصـــادرة من 
لمكافحـــة  الطبـــي  الوطنـــي  الفريـــق 
هـــو   ،)19 )كوفيـــد  كورونـــا  فيـــروس 
مـــن  فـــرد  كل  علـــى  تقـــع  مســـؤولية 
افـــراد المجتمـــع. داعيـــة إلـــى التقيـــد 
بالســـلوك المجتمعي الواعي للوصول 
إلـــى األهـــداف المنشـــودة للحـــد مـــن 
انتشار الجائحة.  وأشارت إلى أهمية 
الوطنـــي  الفريـــق  توصيـــات  تطبيـــق 
كورونـــا  لفيـــروس  للتصـــدي  الطبـــي 
)كوفيـــد 19( مـــن أجـــل الحفـــاظ على 
منوهـــًة  الجميـــع،  وســـالمة  صحـــة 
بأهميـــة اختصـــار التجمعـــات العائلية 

إلـــى لقـــاءات محدودة على مســـتوى 
وتجنـــب  الواحـــدة،  العائلـــة  أفـــراد 
التجمع بأعـــداد كبيرة ولمـــدة طويلة 
بيـــن األهـــل قـــدر اإلمـــكان، وتجنـــب 
إقامـــة الموائـــد الكبيـــرة والتجمعـــات 
بالتزامـــن مـــع المناســـبات المختلفـــة، 
والتـــي تكون ســـببا النتقـــال العدوى.  
مكافحـــة  إطـــار  وفـــي  أنـــه  وبينـــت 
انتشار فيروس كورونا، وحرصا على 
صحـــة المراجعيـــن والمتردديـــن على 
مختلـــف المرافـــق الصحيـــة يتوجب 
على جميع المترددين ضرورة التقيد 
وااللتزام بتعليمـــات مكافحة العدوى 
داخل وخارج المستشفيات والمراكز 
الصحيـــة للمحافظـــة على ســـالمتهم، 
مؤكـــدة أهمية عـــدم التـــردد عليها إال 

عند الضرورة وللحاالت الطارئة.
 وشـــددت اليوســـف على أهمية عدم 
الســـن  وكبـــار  األطفـــال  اصطحـــاب 

أو ذوي المناعـــة القليلـــة واألمـــراض 
المزمنـــة فـــي األماكن التـــي قد تكون 
أو  الحاجـــة  دعـــت  مـــا  إذا  مزدحمـــة 
صحتهـــم  علـــى  حفاًظـــا  الضـــرورة، 
وســـالمتهم.  ووجهت أفراد المجتمع 
إلى الستفادة من خدمة التطبيب عن 
بعد والخدمـــات المقدمة من األطباء 
عبـــر االستشـــارات بواســـطة االتصال 

للذهـــاب  تجنبـــا  الفيديـــو،  وتقنيـــات 
واحتمالية التعرض للعدوى.  وأشارت 
اليوســـف إلى أهمية ترك مســـافة متر 
إلـــى متريـــن بين كل شـــخص واآلخر 
المشـــار  التوصيـــات  علـــى  حفاًظـــا 
إليهـــا لتحقيـــق التباعـــد االجتماعـــي، 
واالســـتمرار باتباع الســـلوك الصحي، 
وااللتـــزام بغســـل اليدين واســـتخدام 
المطهر الكحولي كلما أمكن، وضرورة 
وضـــع الكمامة وتجنب لمـــس الوجه، 
والفـــم.   واألنـــف  العيـــن  وخصوصـــًا 
إلى ذلـــك دعت إلى تغطيـــة الفم عند 
المناديـــل  مـــن  والتخلـــص  الســـعال، 
الصحيحـــة،  بالطريقـــة  المســـتخدمة 
وتجنـــب لمس أي شـــخص يعاني من 
الحمى أو الســـعال، وفـــي حال ظهور 
أعـــراض علـــى أي شـــخص االتصال بـ 
444 واتبـــاع التعليمـــات التي ســـوف 

تعطى إليه.

21646 مخالفـــة عـــدم ارتـــداء كمامـــة منـــذ بـــدء تطبيـــق القـــرار
أكد مســـاعد رئيـــس األمن العام لشـــئون 
العمليات والتدريب العميد الركن الشيخ 
حمـــد بـــن محمـــد آل خليفـــة أن الجهـــود 
مديريـــات  بهـــا  تضطلـــع  التـــي  األمنيـــة 
وإدارات وزارة الداخليـــة، مســـتمرة فـــي 
اتخاذ التدابير واإلجـــراءات االحترازية 
لضمـــان التباعد االجتماعـــي في األماكن 
العامة والمحـــالت والمجمعات التجارية 
مـــن  حرصـــا  أنـــه  مضيفـــا  والســـواحل، 
الوزارة على ســـالمة الجميع فقد بادرت 
شرطة المديريات بتوزيع كمامات الوجه 
علـــى المخالفيـــن وذلك خـــالل الحمالت 
التوعويـــة التي تم تنفيذها لنشـــر ثقافة 
التباعـــد االجتماعـــي وااللتـــزام بارتـــداء 
كمامـــة الوجه فـــي األماكن العامة، حيث 
بلـــغ مجمـــوع المخالفـــات التـــي رصدتها 
محافظـــات  فـــي  المديريـــات  شـــرطة 

المملكة وإدارات وزارة الداخلية 21646 
مخالفة منذ بدء تطبيق القرار.

وأوضـــح أن مديريـــة شـــرطة المحافظة 
مـــن  األمنـــي  باشـــرت دورهـــا  الشـــمالية 
خـــالل الحضـــور فـــي مختلـــف مناطـــق 
والمجمعـــات  كالشـــوارع  المحافظـــة 
واألســـواق التجاريـــة حيـــث تـــم اتخـــاذ 
اإلجـــراءات الوقائيـــة واالحترازيـــة ضد 
التجمعات التي تزيد عن 5 أشخاص في 
األماكـــن العامة كالســـواحل واألســـواق، 
مـــع التأكيد على أهميـــة االلتزام بتطبيق 
بالتباعـــد  التنســـيقية  اللجنـــة  قـــرارات 
االجتماعي وارتداء كمامة الوجه، حيث 
إجراءاتهـــا  المديريـــة  شـــرطة  باشـــرت 
القانونية لمخالفة غير الملتزمين بضبط 
4694 مخالفة عدم ارتداء كمامة الوجه 
واتخـــاذ 1470 إجـــراء للمحافظـــة علـــى 
التباعـــد االجتماعـــي، هـــذا إلـــى جانـــب 

القيام بــ 412 حملة توعوية.
وأضـــاف أن مديريـــة شـــرطة محافظـــة 
العاصمـــة نفـــذت عـــددا مـــن اإلجـــراءات 
المتعلقـــة بحفظ األمن والنظـــام وتوفير 
الخدمات والمســـاعدة التي قد يحتاجها 
الجمهـــور، حيـــث تـــم التأكـــد مـــن التزام 
الجميع بتنفيذ القـــرارات الصادرة وذلك 
بتجنـــب االزدحامـــات والتقيـــد بارتـــداء 
التباعـــد  علـــى  والحفـــاظ  الكمامـــات 
االجتماعـــي، وحـــررت شـــرطة المديرية 
3553 مخالفة عدم ارتداء كمامة الوجه، 
واتخـــذت 339 إجـــراء للمحافظـــة علـــى 
التباعـــد االجتماعي، وتنفيـــذ 553 حملة 

توعوية موجهة للجمهور.
شـــرطة  مديريـــة  جهـــود  إطـــار  وفـــي 
محافظـــة المحرق ودورها فـــي الحفاظ 
وتنفيـــذ  العـــام  والنظـــام  األمـــن  علـــى 
واالحترازيـــة  الوقائيـــة  اإلجـــراءات 

لجائحـــة كورونـــا، فقـــد تم اتخـــاذ 1077 
إجراء للحفاظ علـــى التباعد االجتماعي 
ارتـــداء  عـــدم  مخالفـــة   5471 وتحريـــر 
شـــرطة  قامـــت  كمـــا  الوجـــه،  كمامـــة 
المديرية بـ 944 حملـــة توعوية ميدانية 

في مختلف مناطق المحافظة.
كمـــا قامـــت مديريـــة شـــرطة المحافظة 
الجنوبية بعدة إجراءات أمنية وقانونية 
لحفظ األمـــن والنظام تمثلـــت في وضع 

خطة متكاملـــة تتضمن توزيع الدوريات 
األمنيـــة وتكثيـــف تواجد شـــرطة خدمة 
المجتمع في األحياء السكنية لالستمرار 
بالتوعيـــة لتحقيـــق التباعـــد االجتماعي 
عبـــر تنفيـــذ 359 حملة توعويـــة، ورصد 
مخالفـــات عـــدم ارتـــداء الكمامـــة والتي 
 2263 واتخـــاذ  مخالفـــة،   2722 بلغـــت 
إجراء للحفاظ على التباعد االجتماعي.

من جانبها، قامت إدارة العمليات برئاسة 

األمن العام بتحرير 5109 مخالفات عدم 
ارتداء كمامـــة الوجه في األماكن العامة 
واتخـــاذ 333 إجـــراء لتحقيـــق التباعـــد 
محافظـــات  مختلـــف  فـــي  االجتماعـــي 
المملكـــة، وذلك ضمـــن جهودها في دعم 
اإلجـــراءات  لتعزيـــز  المبذولـــة  الجهـــود 
والتدابير الوقائية مـــن فيروس كورونا، 
كما قامت إدارة العمليات بنشـــر دوريات 
النجـــدة فـــي مختلـــف مناطـــق المملكـــة 
للقيام بدورها وضمان سرعة االستجابة 
عنـــد تلقـــي أي بـــالغ. وواصلـــت اإلدارة 
العامـــة ألمـــن المنافذ دورها في تســـهيل 
إجراءات إجالء رعايا الدول األخرى من 
مملكـــة البحريـــن البالغ عددهـــم 14108 
مســـافرين، كمـــا قامـــت اإلدارة بتأميـــن 
عملية فحص 67279 مســـافرا قادما من 
الخـــارج، وبلغ عدد مخالفـــات عدم لبس 

كمامة الوجه 97 مخالفة.
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ضـــرورة  التحـــو  يوســـف  الطبيـــب  أكـــد 
استمرار الوعي العام والتقيد باإلجراءات 
كورونـــا،  جائحـــة  لمواجهـــة  االحترازيـــة 
والتي من ضمنها منع التجمعات التي تعد 
الســـبب الرئيس في انتشار الفيروس من 
خالل خلق بيئة تســـمح لـــه بأن ينتقل من 

شخص إلى آخر بصورة سريعة وخطرة.
وأشـــاد التحـــو بجهـــود الفريـــق الوطنـــي 
الطبـــي والمجلس األعلى للصحة برئاســـة 
خليفـــة  آل  عبـــدهللا  بـــن  محمـــد  الشـــيخ 
حمايـــة  وضمـــان  للفيـــروس  للتصـــدي 
المجتمـــع مـــن هذه الجائحة ومـــن ذلك ما 
تم اتخاذه من إجـــراءات احترازية خالل 
احياء موسم عاشوراء هذا العام استنادا 
للشـــؤون  األعلـــى  المجلـــس  لتوجيهـــات 

اإلسالمية.
الوقـــت  فـــي  الوقايـــة  “أن  وأضـــاف 
الراهـــن هـــي نفســـها ســـتمهد لنـــا الطريـــق 
إلحيـــاء موســـم عاشـــوراء العـــام المقبـــل 
طمأنينـــة”،  و  بســـالم  تعالـــى  هللا  بـــإذن 

الفتـــا إلـــى أن “علـــى الجميـــع االســـتمرار 
بتحمل المســـؤولية والتقيـــد باإلجراءات 
االحترازيـــة للقضـــاء علـــى الجائحـــة بدالَ 
مـــن الرجـــوع الى نقطة البدايـــة، فقد بذل 
الفريق الوطني والطبي والجميع مجهودا 
كبيـــرا للوصـــول إلـــى مـــا نحـــن عليـــه من 
انجـــاز فـــي التصـــدي لفايـــروس كورونا”. 
وأكـــد أنه في ضوء االســـتمرار في تعليق 
الصالة بالمساجد واغالق صاالت االفراح 

والتباعـــد االجتماعي في مناســـبات العيد 
والعزاء، وعلى رغم رفع بعض القيود على 
بعض النشـــاطات اال ان السماح بتجمعات 
حاشـــدة ومكتفه إلحياء ذكرى عاشوراء، 
أمـــر بغاية الخطـــورة ألنه ســـيضيع جهود 
كل األشـــهر الســـابقة، ال ســـيما أن منظمـــة 
الصحة العالميـــة تحذر من حدوث موجة 

ثانية من “كوفيد - 19”. 
وقال “واجبي كطبيب الحث على الوقاية 
من المرض والحرص على الوعي الصحي 
لـــدى المواطنين، ونظًرا للقرارات الصادرة 
مـــن المجلـــس األعلـــى للصحـــة ومجلـــس 
األوقـــاف الجعفريـــة، اســـتطيع أن اقـــول 
بأنها الحل المثالي والســـليم في ظل هذه 
الظروف االســـتثنائية”، مؤكـــدا “أن مملكة 
البحريـــن أثبتـــت بأنها نمـــوذج عالمي في 
التصدي لفايروس كورونا، وهو ما تشـــير 
اليه احصائيات نســـب اإلصابة والتعافي، 
لذلـــك البد مـــن مواصلـــة هـــذه الخطوات 

الستمرار النجاح”.

التحو: اإلجراءات االحترازية إلحياء عاشوراء الحل المثالي بظل الظروف االستثنائية
منع التجمعات السبب الرئيس في انتشار الفيروس
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الســـعادة يمكن تحقيقها بمســـتويين، مســـتوى خاص من خالل اإلنسان الفرد نفسه، 
ومستوى عام بالحكومة عندما يقرر رئيسها وضع السعادة موضع التطبيق للمواطن 
باعتبار الســـعادة هدفا منشـــودا يتطلع له اإلنســـان من خالل كل الوســـائل التي يتم 
اســـتغاللها من أجل الوصول للسعادة، وليست شرطا المباشرة أو اإلعالن الكبير، بل 
بتحقيق كل طموحات المواطن باألمن واالســـتقرار واالزدهار الذي تفتقده شـــعوب 
كثيرة بالعالم، فلو تطلعنا حولنا لوجدنا أن بحريننا وبشـــهادة القاصي والداني تمثل 
وجهـــة حقيقية للســـعادة رغم ما يثار حول بعض المظاهر الســـلبية وبعض التقصير 
فـــي عـــدة مجـــاالت، وهذا أمـــر ال ينتقص من حجـــم اإلنجازات التي كرس لها ســـمو 
رئيس الوزراء األمير خليفة بن سلمان حفظه هللا من كل شر، وقته وجهده وصحته 
وهمه الدائم هو تحقيق السعادة ألبناء البلد بكل ما يتعلق بحياتهم العامة والخاصة، 
ولـــوال هذا التكريـــس واالهتمام لما رأينا هذا االســـتقرار واألمـــان والتطلع لمزيد من 
اإلنجازات التي توفر الحياة الســـهلة والمريحة للمواطن رغم األزمات والمحن التي 

تحيط بعالمنا اليوم.
المراقـــب للســـاحة المحلية لم يفته أن يرصد تلـــك األوامر والتوجيهات الصادرة عن 
ســـموه بمختلف قطاعات الدولة وخصوصا المتعلقة بصورة وثيقة بحياة المواطن، 

فـــال يـــكاد يمـــر يوم أو أســـبوع إال ونرى تصدي ســـموه لظاهـــرة أو مشـــكلة أو عقبة، 
فيزيح سموه عن كاهل المواطن عبًئا ما، أو يضع حًدا لمشكلة أو يسهل حياة قطاع 
مـــن القطاعـــات، وكان آخر هذه التوجيهات - وليس آخرها بالطبع – تلك التي تتعلق 
بسكن العمال والعمالة التي يعاني منها قطاع كبير من المواطنين، وهذا ما يدل على 
تلمـــس ســـموه كل المظاهر التي تتعلـــق بالحياة العامة في البالد، وهذا ســـبب تبوء 
البحرين في كل المحافل األممية الريادة بتحقيق اإلنجازات والمكاســـب التي تعود 
على اإلنســـان بالســـعادة واالســـتقرار، وكذلك للمقيم والزائر، وجاء تصنيف البحرين 
الدولي بهذا المجال شاهًدا على هذه المكانة، وسمو رئيس الوزراء الذي تعهد طوال 
حياته أطال هللا في عمره بالعمل على تحقيق الســـعادة للمواطن حتى لو عاكســـت 
المســـتجدات والتحديات التي تواجـــه البلد من خالل األزمات العالمية التي عجزت 
كثيـــر مـــن الدول عن تحقيقها رغم تفوقها باإلمكانيات.. إنهـــا اإلرادة التي يتمتع بها 
ســـمو رئيس الوزراء والخبرة والحنكة وحبه لشعبه وسعيه لتحقيق السعادة لشعبه 

حفظه هللا.

تنويرة: العقل مفتاحك إلى الحياة، إن أضعته أصبحت خارجها. «

ahmedjuma44
@yahoo.com

أحمد جمعة

السعادة في قاموس خليفة بن سلمان

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

للتواصل: 17111483

رؤية القيادة والتزام رؤساء المآتم بالتعليمات
لقـــد أثبتـــت أزمـــة كورونا أن الشـــعب البحرينـــي يمتلك قـــدرا هائال من 
الوعي واالنضباط وااللتزام والعمل الجاد المثمر، والتعامل مع أي حدث 
أو قضية بمسؤولية وأمانة، وجاءت نتائج االجتماع الذي عقده الفريق 
طبيـــب معالـــي الشـــيخ محمـــد بن عبـــدهللا آل خليفـــة، رئيـــس المجلس 
األعلى للصحة، رئيس الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا، 
مـــع مجلـــس إدارة األوقاف الجعفرية وذلك في إطـــار بحث اإلجراءات 
االحترازيـــة الالزمـــة إلحياء موســـم عاشـــوراء، والتي يعـــد االلتزام بها 
جزءا رئيســـيا من منظومة التدابير الوقائيـــة التي يتم العمل عليها، بما 
يضمـــن الصحة والســـالمة العامة للمجتمع، معبـــرة عن تكامل العمل في 
تحمـــل المســـؤولية وتشـــابك األيادي مـــن أجل صحة وســـالمة الجميع، 
فالتجمعات السبب الرئيسي والعامل األهم في انتشار فيروس كورونا، 
لهـــذا خرج االجتماع بعـــدة توصيات وإجراءات وقائية إلحياء موســـم 
عاشـــوراء، كاقتصار المراســـم على البث عن بعد، ومنـــع التجمعات منعا 
تامـــا خـــارج المآتم وفـــي الطرقـــات، وغلق المآتـــم النســـائية والمجالس 
النســـائية في المنازل، بحيث يتم إحياء ذكرى عاشـــوراء بصورة فردية 

أو فـــي نطـــاق األســـرة الواحـــدة فـــي المســـكن الواحـــد، أو عبر وســـائل 
التواصل والتقنيات الحديثة.

إن رؤية القيادة والتزام رؤســـاء المآتم بالتعليمات، من المؤكد ســـتقود 
العمل الدؤوب إلى النجاح وستحقق المزيد من األمن والسالمة والخير 
لهـــذا الوطن، فالمرحلة الراهنة تتطلب تكاتـــف وتعاضد الجميع والعمل 
بمبدأ الشمولية والمصلحة العامة، وللمواطن البحريني على مر التاريخ 
مواقـــف أصيلـــة ثابتـــة تحت قيادتـــه الرشـــيدة، وســـجل أروع المالحم 
في التماســـك والوحدة في مواجهة األزمات، وكما قال ســـيدي صاحب 
الســـمو الملكي األمير خليفة بن ســـلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر 
حفظـــه هللا ورعـــاه “إن وعـــي المواطـــن والمقيم هو مرتكـــز النجاح لكل 
الجهـــود التـــي تبذلها مختلـــف القطاعات من أجل تجـــاوز هذه المرحلة، 
وااللتزام بالتعليمات واإلرشـــادات االحترازية واجب وطني يجب على 
الجميع االضطالع بمسؤوليته في إنجازه من أجل الحفاظ على سالمة 

وصحة المجتمع”.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد
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ال أظـــّن أّن اللبنانيين كانـــوا يبالغون عندما وصفوا وطنهم لبنان بأّنه “قطعة 
ســـما، هللا رســـمها على األرض أحلى من الحلى”، وهذه الكلمات المعبرة شدا 
بهـــا عمالق الطـــرب اللبناني الراحل وديـــع الصافي، وهو ذاتـــه الذي قال “يا 
بلـــدي يـــا قّصـــة الجداول، يـــا ملعـــب العصافير، يـــا حكاية نواطيـــر، يا ذهب 

السنابل”.
كل الذين يحبون لبنان تألموا لما حل بهذا الوطن الجميل من كارثة مروعة 
أذهلـــت العالم بأســـره. إّن هذا الزلزال المروع لـــم يقتصر أثره على المواطن 
اللبنانّي، بل امتد إلى جميع محبي لبنان. كل محبي لبنان يتمنون أن ينهض 
مـــن تحـــت الركام فمن غير المقبول وال المعقول أن يبقى تحت الرماد أكثر. 
لقد عودنا اللبنانيون منذ زمن ســـحيق أنهم شـــعب الحضارة وصانعو الفرح، 
وهـــم اليـــوم قادرون بوعيهـــم وتضامنهم على إخراج لبنـــان من محنته، كما 
أن المطلـــوب من كل الذين يخافون على لبنان ويتمنون له الخير أن يفعلوا 

شيئا من أجله. 
نحن بال شـــك ســـعدنا بأن نجد المجتمع الدولي يهب إلنقاذ لبنان وســـنكون 
ســـعداء أكثـــر عندما تعود لـــه عافيتـــه ألداء دوره الحضـــاري والعروبّي كما 

كان دومـــا طـــوال تاريخه. جميعنـــا - نحن أبناء العروبـــة - نفتقد وجه لبنان 
الجميل، فكثيرون درســـوا في جامعاته وأكلوا من خبزه، وهناك من أمضوا 
أجمـــل األوقات في مقاهيـــه، والكثير من العروبيين فتـــح لهم لبنان ذراعيه 
واحتضنهـــم كأبنائه تماما، وكل هؤالء بال اســـتثناء مدينـــون للبنان بالكثير، 

فال تبخلوا عليه ولو بالقليل.
منذ الســـاعات األولـــى للكارثة أعلنت المنظمات اإلنســـانية والخيرية تقديم 
المســـاعدات وإعادة االبتســـامة ألهل لبنان، وأمام المسؤولين هناك عشرات 
المهمـــات لمـــا حل بلبنان من خراب فـــي األبنية والطرقات وشـــبكات المياه، 
والجميـــع مشـــغولون بإصالح الخـــراب الهائل والدمار الكبيـــر لكننا نعتقد أّن 
هنـــاك خرابا أكبر طال المشـــاعر العصبية لإلنســـان اللبنانـــي ودمرها تدميرا 

كامال، لذا نرجو أن يكون الهم األكبر هو إصالح قلوب اللبنانيين أوالً.
قبـــل ما ينيـــف على ثالثة عقود أتذكر أن العروبّي والمثقف القومي اللبناني 
رئيس الوزراء األســـبق ســـليم الحص قـــال عبارة ذات داللـــة عميقة تختزل 
واقـــع لبنـــان المرير ملخصها التالي “ما يجري علـــى األرض اللبنانية إنما هي 

لعبة الكبار تنفذ على هذا الوطن الصغير”.

sm.adnan56
@hotmail.com

محمد المحفوظ

لبنان “يا قطعة سما”

أعيدوا النظر في الفتاوى
في بعض األحيان تصدر عن بعض رجال الدين فتاوى تؤدي إلى 
االلتبـــاس وعدم الفهم، وتجعل الســـؤال الذي أجابت عنه الفتوى 
يلـــد أســـئلة أخـــرى كثيرة، منها مـــا أفتى به أحد رجـــال الدين من 
أن المـــال الـــذي يأخذه العامـــل من دون جهد أو عمـــل مال حرام؛ 
ألنه أخذه باعتباره عمال وهو لم يعمل في الحقيقة، واســـتند إلى 
قول الرسول صلى هللا عليه وسلم: ال تزول قدم عبد مسلم يوم 
القيامة حتى يســـأل عن أربع من بينها )حتى يســـأل عن ماله مما 

اكتسبه وفيم أنفقه(.
وأفتـــى رجل الدين بضرورة أن يمتنع الســـائل عن الحصول على 
األجـــر اإلضافـــي مادام ال يعمـــل، والحقيقة أن هـــذه الفتوى – مع 
تقديـــم كل االحتـــرام لصاحبهـــا - تحتـــاج إلـــى جملـــة اعتراضيـــة 
توضع خاللها. هذه الجملة نســـمعها كثيرًا عند الحكم على األمور 
بشكل علمي، وهي جملة “مع تثبيت كل الظروف”، هذه الظروف 
المطلـــوب تثبيتهـــا هنا أولهـــا أن يكون الراتب الـــذي يحصل عليه 
الموظـــف يكفيه لكـــي يأكل ويرعـــى أوالده ويعلمهـــم ويعالجهم، 
وليـــس مجرد إعانـــة بطالة تســـاعده لكي يبقى علـــى قيد الحياة 
فقـــط، والفـــرق كبير بيـــن أن يعيش اإلنســـان الحيـــاة، وأن يكون 

موجودًا في الحياة.
أمـــا الظرف اآلخر الذي يجـــب تثبيته هنا – وهو ظرف مضحك - 
وأقصـــد به الوقـــت الذي يقضيه الموظف أصالً فـــي العمل المقرر 
يوميـــًا، دون الوقـــت اإلضافـــي الذي جاءت بشـــأنه الفتـــوى، فإذا 
كان صافـــي الوقـــت الذي يقضيـــه الموظف الحكومـــي من العمل 
الحقيقي وليس الجلوس في المكتب ال يزيد عن 15 دقيقة، فهل 
يصبـــح الراتـــب األســـاس حراما أيضـــًا، أم أن الحرمـــة هنا تنصب 

على الوقت اإلضافي فقط؟!
أمـــا الظـــرف الثالث الذي يجـــب تثبيته – وهو يدعـــو إلى المرارة 
- هـــو أن يكون هنـــاك عمل أصالً مطلوب مـــن الموظف القيام به، 
فبعـــض الموظفيـــن ال يطلب منه شـــيء فيقوم بإعمـــال عقله في 
حـــل الكلمات المتقاطعة حتى ينتهي وقت العمل! ومن دون أخذ 
هـــذه “الظـــروف الثالثة” على األقل فـــي االعتبار عند تطبيق هذه 
الفتوى، ســـتبقى مـــع كل االحترام لصاحبهـــا فتوى صحيحة على 
المســـتوى النظري وعلى قدر المعنى الذي نقله سؤال السائل إلى 

المفتي.
... “المقال كامال في الموقع اإللكتروني”. «

B7747@hotmail.com

بثينة خليفة قاسم

هي حياتك!
باتـــت لـــدي قناعات مؤكدة حول تجربتي البســـيطة فـــي الحياة، 
وأعتقد أن ما مررنا به هذا العام جعلني على يقين تام بأن الحياة 
يجـــب أن تعـــاش كمـــا هـــي يوما بيـــوم، نســـتمتع بيومهـــا الجميل 
ونتعايش مع يومها الســـيئ، نسعى نحو االفضل لكن دون ضغط 
ال داعـــي لـــه، فالكثير مـــن المخططات ذهبـــت أدراج الرياح مع ما 
يعيشـــه العالم اآلن من جائحة وإرهاب وأمور جمة جعلتني على 

أتم اليقين بأن الحياة بلغتنا العامية “ما تسوى كل هالتعب”.
الفكـــرة التـــي أود إيصالها لقـــارئ عمودي هي ببســـاطة تكمن في 
الرضا والتوكل على هللا والســـعي لكن مجددا دون عناء وضغط 
نفســـي وعصبـــي، فأنت تريد وأنا أريد وهللا يفعـــل ما يريد، لذلك 
فأجمـــل ما في هذه الحياة أن نســـتمتع بها حتـــى إن كانت مليئة 
بخيبـــات األمل، فحتـــى من الخيبات تولد الـــدروس والعبر، لذلك 
ال ضرر وال ضرار بأن نكون ما عليه ونمر بما نعايشـــه وأن نراقب 
أنفســـنا فتتبدل قناعاتنا وأفكارنا، فكل شيء قابل للتغيير، حتى 
القلـــوب بيـــد الرحمن يقلبها حيث يشـــاء، لذلك ســـمي القلب قلبا، 

فهو متقلب أي أنه في حالة بعيدة عن الثبات التام.
هذه السنة ستسجل في تاريخ البشرية لما فيها من عبر ودروس 
وخبـــرات مكتســـبة أهمهـــا وعينـــا بذاتنـــا وتلمســـنا احتياجاتنـــا 
والوصـــول إلى الصدق مع النفس قبل اآلخرين، هي حياة واحدة 
ال تدع أحدا يسرقها منك، عشها كما يحلو لك، لكن إياك أن تظلم 
أحدا فينقلب الســـحر على الســـاحر، عدا ذلك اســـتمتع كما يجب 
فأنـــت مفـــارق لهذه األرض ومتوجه حيث ســـبقنا اآلخرون، فالله 
هللا فـــي نفســـك أن تظلمهـــا وتحملها فـــوق طاقتهـــا، هللا هللا في 

حياتك.

سمر األبيوكي
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