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 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ÜôYCG
 áØ«∏N ∫BG  ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ô«eC’G
 »fÉ¡àdG  Ö«WCG  øY AGQRƒdG  ¢ù«FQ
 ¬`̀ FÉ`̀ æ`̀ HC’ äÉ`̀μ`̀ jô`̀ Ñ`̀ à`̀ dG ¢``̀ü``̀dÉ``̀Nh
 ™`̀«`̀ª`̀Lh äÉ`̀ Ñ`̀ «`̀ Ñ`̀£`̀ dGh AÉ```̀ Ñ```̀WC’G
 ´É`̀£`̀≤`̀ dG »``̀ a á`̀ ∏`̀ eÉ`̀©`̀ dG QOGƒ```̀μ```̀ dG
 ,ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e »``̀a »`̀ë`̀°`̀ü`̀dG
 Ö«Ñ£dG  Ωƒ«H  ∫ÉØàM’G  áÑ°SÉæªH
 ¬H π`̀Ø`̀à`̀ë`̀J …ò````̀dGh ,»`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 ,É¡îjQÉJ »a ≈dhC’G Iôª∏d áμ∏ªªdG
 √ò¡d  π°UGƒàªdG  AÉ£©∏d  G kô`̀jó`̀≤`̀J
 »a É`̀¡`̀FÉ`̀æ`̀HCG ø``e Iõ`̀jõ`̀©`̀ dG á`̀Ä`̀Ø`̀dG
 Ée  ôÑY  º¡©ªàéeh  º¡æWh  áeóN
 Oƒ¡Lh  äÉ«ë°†J  ø`̀e  ¬fƒeó≤j
 ®ÉØëdG  π`̀LCG  øe  á∏«Ñf  á«fÉ°ùfEG

.™ªàéªdG áë°Uh áeÓ°S ≈∏Y
 ôîØdG ≥«ªY øY √ƒª°S ôÑYh
 á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG QOGƒ``̀μ``̀dÉ``̀H RGõ```̀à```̀Y’Gh
 GócDƒe  ,»Ñ£dG  ´É£≤dG  »a  á∏eÉ©dG
 »a É``̀ kLPƒ``̀ª``̀f ó`̀©`̀J É``̀¡``̀fCG √ƒ`̀ª`̀°`̀S
 øe ¬H ™àªàJ Éªd ,RÉéfE’Gh IAÉØμdG
 ,Iõ«ªàe  á«æ¡eh á«ª∏Y  äÉjƒà°ùe
 QÉªãà°S’G  äÉ°SÉ«°S  ìÉéf  ¢ùμ©J
 √QÉÑàYÉH  »æjôëÑdG  øWGƒªdG  »a
 É¡«∏Y óªà©j »àdG á«≤«≤ëdG IhôãdG

.äÉYÉ£≤dG ∞∏àîe á«ªæJ »a
 ´É`̀£`̀≤`̀ dG  ¿CG  √ƒ``ª``°``S  ó`````̀ cCGh
 ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e »``̀a »`̀ë`̀°`̀ü`̀dG
 »a  ¬``̀JQGó``̀L  âÑãj  ¿CG  ´É`̀£`̀à`̀°`̀SG
 ,á«ë°üdG  äÉjóëàdG  áaÉc  á¡LGƒe

 »a  á`̀eó`̀≤`̀à`̀e  á`̀fÉ`̀μ`̀e  CGƒ`̀Ñ`̀à`̀j  ¿CGh
 á``«``LÓ``©``dG äÉ```̀eó```̀î```̀dG º``̀jó``̀≤``̀ J
 π°†aCG  »gÉ°†J  »àdG  á«ë°üdGh
 G kô«°ûe  ,á`̀«`̀ª`̀dÉ`̀©`̀dG  äÉ`̀jƒ`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG
 …ò`̀dG Qhó```̀dG á`̀«`̀ª`̀gCG ≈``̀ dEG √ƒ`̀ª`̀°`̀S
 »a  »æjôëÑdG  Ö«Ñ£dG  ¬H  ¢†¡æj
 á«ë°üdG  äÉeóîdG  IAÉØc  õjõ©J
 »a ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒª∏d áeó≤ªdG

.áμ∏ªªdG
 ¿CG  ≈``̀ ∏``̀ Y  √ƒ``̀ª``̀ °``̀ S  Oó````̀°````̀Th
 »ë°üdG  ´É£≤dG  »dƒJ  áeƒμëdG
 ôjƒ£J  π``̀LCG  ø`̀e  G kô«Ñc  É keÉªàgG
 …ƒ`̀«`̀ë`̀dG ´É`̀£`̀≤`̀ dG Gò```̀g á`̀«`̀ª`̀æ`̀Jh
 äÉ©∏£Jh iDhQ ≥≤ëj ÉªHh º¡ªdG
 óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M

 ¢Vƒ¡ædG  »a  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH
 á`̀«`̀eó`̀î`̀dG äÉ`̀YÉ`̀£`̀≤`̀ dG ∞`̀∏`̀à`̀î`̀ª`̀H
 õjõ©Jh á«æWƒdG QOGƒμdG  ø«μªJh
 ,ájƒªæàdG  Iô«°ùªdG  »a  É¡eÉ¡°SEG
 Oó`̀°`̀ü`̀dG Gò``̀g »``a √ƒ`̀ª`̀°`̀S Gó`̀«`̀°`̀û`̀e
 AÉ≤JQ’G »a áë°üdG IQGRh Oƒ¡éH

.á«æWƒdG á«Ñ£dG QOGƒμdÉH
 ôμ°ûdG  º«¶©H  √ƒª°S  ¬LƒJh
 AÉ``̀Ñ``̀WC’G ™`̀«`̀ª`̀L ≈```̀ dEG ô`̀ jó`̀≤`̀ à`̀ dGh
 øjógÉL  Gƒ©°S  øªe  ø««æjôëÑdG
 ±ƒØ°üdG  IQGó`̀°`̀U  »`̀a  Gƒ`̀ dGRÉ`̀ eh
 ¢Shô«a áëFÉéd …ó°üà∏d á«eÉeC’G
 √ƒª°S  Gó«°ûe  ,óéà°ùªdG  ÉfhQƒc
 á«Ñ£dG  QOGƒ`̀μ`̀dG  ¬`̀jODƒ`̀J  ÉªH  ∂dòc
 øe  ¢UÉîdGh  ΩÉ©dG  ø«YÉ£≤dG  »a

 ∫ÓN  ø`̀e  ¢ü∏îe  »æWh  Ö``LGh
 ≈∏YCG ≈∏Y áeGóà°ùe á«ë°U äÉeóN
 ø«æWGƒª∏d  IOƒ`̀é`̀ dG  äÉjƒà°ùe

.áμ∏ªªdG »a ø«ª«≤ªdGh
 Ö«Ñ£dG  ¿CG  ≈dEG  √ƒª°S  √ƒfh
 »a É kaô°ûe Óé°S ∂∏àªj »æjôëÑdG
 IAÉØμdGh  ¢`̀UÓ`̀NE’Gh  á«ë°†àdG
 á`̀aÉ`̀c á``̀¡``̀LGƒ``̀ª``̀d OGó```©```à```°```S’Gh
 ºgÉfó¡Y  É`̀ª`̀c  º``̀gh  ,äÉ`̀jó`̀ë`̀à`̀dG
 ¿Gó«e  »a  ø«°ü∏îe  G kOƒæL  É kªFGO
 º¡æWh  ≈≤Ñj  ¿CG  πLCG  øe  …óëàdG
 ™«ªédG  ¬«a  oº©æj  ,≈aÉ©e  É kªdÉ°S

.»ë°üdG øeC’ÉH
 á«©ªL  Oƒ¡éH  √ƒª°S  OÉ°TCGh
 ¬H  Ωƒ≤J  Éeh  ,á«æjôëÑdG  AÉÑWC’G

 äÉ©∏£J  ≥«≤ëJ  »a  óFGQ  QhO  øe
 øjòdG ,»Ñ£dG ´É£≤dG »a ø«∏eÉ©dG

 º¡ØbGƒe  ôÑY  áª«b  IÉ«ë∏d  Gƒ£YCG
 √ƒª°S  É«æªàe  ,á©«aôdG  á«fÉ°ùfE’G

 øjôëÑdG  äÉÑ«ÑWh  AÉÑWCG  ™«ªéd
.ìÉéædGh ≥«aƒàdG πc ø«°ü∏îªdG

»æjôëÑdG Ö«Ñ£dG Ωƒj áÑ°SÉæªH

ø`̀ jô`̀ ë`̀ Ñ`̀ dG äÉ``Ñ``«``Ñ``Wh AÉ```̀ Ñ```̀WCG √AÉ````æ````HCG Å`̀ æ`̀ ¡`̀ j AGQRƒ```````̀ dG ¢``ù``«``FQ
ÉfhQƒc ¢Shô«a á¡LGƒe »a á«Ñ£dG á«æWƒdG QOGƒμdÉH ó«°ûj √ƒª°S

á«ë°üdG äÉ``jóëàdG πc á``¡LGƒe »``a ¬JQGóL â``ÑKCG »``ë°üdG ´É``£≤dG

 πæjR  ¬∏dGóÑY  âæH  ájRƒa  â©aQ
 äÉ`̀jBG  ≈ª°SCG  ÜGƒ`̀æ`̀dG  ¢ù∏ée  á°ù«FQ
 Iô°†M  ≈```̀ dEG  äÉ`̀μ`̀ jô`̀Ñ`̀à`̀ dGh  »`̀fÉ`̀¡`̀à`̀dG
 ø`̀H ó``̀ª``̀M ∂``̀∏``̀ª``̀dG á``̀dÓ``̀é``̀dG Ö``̀MÉ``̀°``̀U
 ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y
 ,»æjôëÑdG  Ö`̀«`̀Ñ`̀£`̀dG  Ωƒ``̀j  áÑ°SÉæªH
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  √ó¡°ûJ  ÉªH  ágƒæe
 Ωó≤J  øe  ¬àdÓéd  ôgGõdG  ó¡©dG  πX  »a
 ∫ÉéªdG  »a  á«eÉæàe  äGRÉ`̀é`̀fEGh  Oô£e
 ÉLPƒªf  áμ∏ªªdG  øe  â∏©L  ,»ë°üdG

.»ªdÉ©dG iƒà°ùªdG ≈∏Y ¬H iòàëj
 ÜGƒædG  ¢ù∏ée  á°ù«FQ  äOÉ`̀°`̀TCGh
 ÖMÉ°U  ¬«dƒj  …òdG  ΩÉªàg’Gh  ºYódÉH
 ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG
 ´É£≤∏d  AGQRƒ`````̀dG  ¢`̀ù`̀«`̀FQ  á`̀Ø`̀«`̀∏`̀N  ∫BG
 Ö«Ñ£dG  Ωƒ`̀j  √ƒª°S  OÉªàYÉH  ,»Ñ£dG
 ô¡°T  ø`̀e  AÉ`̀©`̀ HQCG  ∫hCG  »`̀a  »æjôëÑdG

 IõFÉL{  ¥ÓWEGh  ,ΩÉ©dG  πc  øe  ôÑªaƒf
 Ö«Ñ£∏d  áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  ø`̀H  áØ«∏N
 QhO  ¢ùμ©j  …ò``dG  ô``̀eC’G  ,z»æjôëÑdG
 QOGƒ`̀μ`̀ dGh äGAÉ`̀Ø`̀μ`̀ dG º``̀YO »`̀a √ƒ`̀ª`̀°`̀S
 »YÉ°ùe  øY  ôÑ©jh  ,á«æjôëÑdG  á«Ñ£dG
 ,»æWƒdG  õéæªdG  õjõ©J  »a  áeƒμëdG
 øe  ójõªdÉH  ájƒªæàdG  Iô«°ùªdG  ó`̀aQh
 RGõàY’G  øY  âHôYCG  Éªc  .äÉÑ°ùàμªdG
 …ò`̀dG  ™`̀«`̀aô`̀dG  iƒà°ùªdÉH  QÉ`̀î`̀à`̀a’Gh
 ÖMÉ°U  IOÉ«≤H  øjôëÑdG  ≥jôa  ¬≤≤ëj
 óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 ó`̀FÉ`̀≤`̀dG  Ö`̀FÉ`̀ f  ó`̀¡`̀©`̀dG  »``̀ dh á`̀Ø`̀«`̀∏`̀N ∫BG
 ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈`̀∏`̀YC’G
 áª«°ùédG  äÉjóëàdG  RhÉéàd  ,AGQRƒ`̀dG
-ó«aƒc)  ÉfhQƒc  áëFÉL  »°ûØJ  AGôL
 áμæMh  áªμM  π°†ØH  ≥≤ëJ  Éeh  ,(19
 ,áeRCÓd Iõ«ªàeh ádÉ©a IQGOEG øe √ƒª°S

 áμ∏ªªd IóFGQ áHôéJ ºjó≤J »a âª¡°SCG
 »dÉãe  êPƒªæc  É``̀gRGô``̀HEGh  ,øjôëÑdG
 á«ë°üdG  äGAGô``̀LE’G  π°†aCG  PÉîJG  »a
 äÉjƒà°ùªdG  ≈`̀bQCG  Æƒ∏Hh  ,á«FÉbƒdGh
 ,á«Ñ£dG  äÉeóîdGh  ájÉYôdG  ºjó≤J  »a

 äô`̀cPh  .™«ªé∏d  áeÓ°ùdG  ≥≤ëj  ÉªH
 IhôK  ¿ƒ∏ãªj  ø««æjôëÑdG  AÉÑWC’G  ¿CG
 øe ¬H ¿ƒeƒ≤j Ée ô«¶f ,øWƒ∏d á«≤«≤M
 äÉ«ë°†Jh  ,á«dÉY  á«fÉ°ùfEG  á«dhDƒ°ùe
 ™`̀ª`̀à`̀é`̀ª`̀dG á`̀ë`̀°`̀U π````̀LCG ø``̀e ,Iô``«``Ñ``c
 ,øWƒ∏d  á©aôdGh  QGô≤à°S’G  ≥«≤ëJh
 á«Ñ£dG QOGƒμ∏d ôjó≤àdG ôaGh øY áHô©e
 º`̀gOƒ`̀¡`̀L ≈`̀∏`̀Y »`̀ë`̀°`̀ü`̀dG ´É`̀£`̀≤`̀ dG »``a
 ’h ,¢`̀ü`̀∏`̀î`̀ª`̀dG º`̀¡`̀∏`̀ª`̀Yh ,Iõ`̀«`̀ª`̀à`̀ª`̀dG
 äó`̀cCGh  .É`̀fhQƒ`̀c  áëFÉL  ∫Ó`̀N  Éª«°S
 »ë°üdG  ´É£≤∏d  ÜGƒ`̀æ`̀dG  ¢ù∏ée  º`̀YO
 øe ¬«a ø«∏eÉ©dGh ,øjôëÑdG áμ∏ªe »a
 ,á«æah ájQGOEGh á«°†jôªJh á«ÑW QOGƒc
 á`̀©`̀LGô`̀eh ,ø`̀«`̀fGƒ`̀≤`̀dG ø`̀°`̀S ∫Ó``̀N ø`̀e
 ,´É£≤dG  Gò`̀¡`̀H  á≤∏©àªdG  äÉ©jô°ûàdG
 ™e  áªé°ùæe  É¡∏©éj  ÉªH  ,Égôjƒ£Jh

.áμ∏ªªdG »a »eÉæàªdG »Ñ£dG Ωó≤àdG

:ÜGƒædG ¢ù∏ée á°ù«FQ ..»æjôëÑdG Ö«Ñ£dG Ωƒj áÑ°SÉæªH

ø`̀Wƒ`̀ ∏`̀ d á`̀ «`̀≤`̀ «`̀≤`̀ M Ihô`````̀K ¿ƒ``«``æ``jô``ë``Ñ``dG AÉ````̀Ñ````̀WC’G

.ÜGƒædG ¢ù∏ée á°ù«FQ |

 ±OÉ°üj …òdG  »æjôëÑdG  Ö«Ñ£dG  Ωƒj áÑ°SÉæªd
 Üô©j  ,ΩÉ`̀Y  π`̀c  ø`̀e  ôÑªaƒf  ô¡°T  ø`̀e  AÉ`̀©`̀HQCG  ∫hCG
 RGõàY’G  ≠dÉHh  ôîØdG  º«¶Y  øY  iQƒ°ûdG  ¢ù∏ée
 ô«Ñc  º`̀YO  øe  ¿ƒ«æjôëÑdG  AÉ`̀Ñ`̀WC’G  ¬H  ≈¶ëj  ÉªH
 Iô°†ëd áª«μëdG IOÉ«≤dG ¿ód øe π°UGƒàe ΩÉªàgGh
 áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  ø`̀H  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U
 »àdG  Oƒ¡édG  É k«dÉY  É kæªãe  ,ió`̀Ø`̀ª`̀dG  OÓ`̀Ñ`̀dG  π`̀gÉ`̀Y
 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  á°SÉFôH  áeƒμëdG  É¡H  Ωƒ≤J
 ,AGQRƒ`̀dG  ¢ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ô«eC’G
 ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U øe IQRGDƒªHh
 ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH
 ¢UôëdGh  ,AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG
 á«ë°üdGh  á«Ñ£dG  äÉeóîdG  áeGóà°SG  ≈∏Y  ô«ÑμdG
 É¡eó≤j »àdG  IAÉØμdGh IOƒédG øe á«dÉY äÉjƒà°ùªH

.¿ƒ«æjôëÑdG AÉÑWC’G
 ¬«a  ó«°ûj  …òdG  âbƒdG  »a iQƒ°ûdG  ¢ù∏ée ¿EG
 …òdG  ô«ÑμdG  »fÉØàdGh  á«æWƒdG  á«dhDƒ°ùªdG  ìhô`̀H

 IófÉ°ùªdGh  á«°†jôªàdGh  á«Ñ£dG  QOGƒμdG  ¬H  RÉàªJ
 ¬fEÉa  ,á«ë°üdG  äÉ°ù°SDƒªdGh  äÉ«Ø°ûà°ùªdG  ∞∏àîªH
 »àdG  Oƒ¡édÉH  RGõ`̀à`̀Y’Gh  ôîØdG  ≥«ªY  øY  Üô©j
 §N  »`̀a  ¿ƒ`̀∏`̀eÉ`̀©`̀dG  ¿ƒ`̀°`̀Vô`̀ª`̀ª`̀dGh  AÉ`̀ Ñ`̀WC’G  É¡dòÑj
 ®ÉØëdGh  ,á«ë°üdG  ájÉYôdG  ô«aƒàd  ∫hC’G  ´ÉaódG
 øª°V  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  áeÓ°Sh  áë°U  ≈∏Y
 å«M ,(19 ó«aƒc) áëFÉL áëaÉμªd á«æWƒdG Oƒ¡édG
 ¿ƒ©àªàj »àdG IôÑîdGh IAÉØμdG Oƒ¡édG √òg â°ùμY
 ôjƒ£J  »a  ádÉ q©ØdG  ácQÉ°ûªdG  ≈∏Y  º¡°UôMh  ,É¡H

.øjôëÑdG áμ∏ªe »a á«ë°üdG ájÉYôdGh áeƒ¶æªdG
 …ò`̀dG  ΩÉªàg’ÉH  iQƒ`̀°`̀û`̀dG  ¢ù∏ée  ó«°ûj  Éªc
 Ö«Ñ£dÉHh  ,»`̀ë`̀°`̀ü`̀dG  ´É`̀£`̀≤`̀dÉ`̀H  á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG  ¬`̀«`̀dƒ`̀J
 äGQOÉÑªdGh  äÉ«é«JGôà°S’G  áaÉc  ºYOh  ,»æjôëÑdG
 á«LÓ©dGh á«ë°üdG äÉeóîdG Ωó≤Jh ôjƒ£àd á«eGôdG

.IOó©àªdG
 ÖMÉ°U  Iõ`̀FÉ`̀L  ¿CG  iQƒ`̀°`̀û`̀dG  ¢ù∏ée  ó`̀cDƒ`̀jh
 áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG

 AÉÑWC’G  ºjôμàd  ±ó¡J  »àdGh  ,»æjôëÑdG  Ö«Ñ£∏d
 πãªJ  ,»`̀Ñ`̀£`̀dGh  ,»`̀LÓ`̀©`̀dG  åëÑdG  »`̀a  øjõ«ªàªdG
 äÉMÉéædGh  äGRÉéfE’ÉH  É¡«a  ≈Øàëoj  á«æWh  á£ëe
 AÉ£©dÉH  RGõàY’Gh  ôîØdG  ≈∏Y  å©ÑJ  »gh  ,á«Ñ£dG

.äÉ°ü°üîàdG ∞∏àîe »a AÉÑWCÓd ô«ÑμdG
 ¢ù∏ée »a ÉæJƒØj ’ á«æWƒdG áÑ°SÉæªdG √òg »ah
 äÉμjôÑàdGh  »fÉ¡àdG  Ö«WCÉH  Ωó≤àf  ¿CG  iQƒ`̀°`̀û`̀dG
 ™«ªédh  ,IõFÉédÉH  äGõFÉØdG  äÉ«æjôëÑdG  äÉÑ«Ñ£∏d
 øY  ¢ù∏éªdG  É kHô©e  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a  AÉ`̀Ñ`̀WC’G
 AGOC’  É¡H  ¿ƒeƒ≤j  »àdG  Iô«ÑμdG  Oƒ¡é∏d  √ôjó≤J
 Ö«Ñ£dG ¬H º°ùàj Ée ∂dòc É kæªãe ,á«fÉ°ùfE’G º¡àdÉ°SQ
 G kócDƒe ,¬∏ªY AGOCG  »a ¢UÓNEGh ¿ÉØJ  øe »æjôëÑdG
 »àdG  á«æWƒdG  äÉ©jô°ûà∏d  ï°SGôdG  ¬ªYO  ¢ù∏éªdG
 ∫ÉéªdG  »a  øjôëÑdG  áμ∏ªe  áfÉμe  õjõ©J  É¡fCÉ°T  øe
 Iô«°ùªd  G kó``̀aGQ  ∫ÉéªdG  Gò`̀g  π©éj  ÉªHh  ,»ë°üdG
 ÖMÉ°U Iô°†M IOÉ«≤H áμ∏ªªdG »a QÉgOR’Gh AÉªædG

.∂∏ªdG ádÓédG

 »``fÉØàdGh  á``«æWƒdG  á``«dhDƒ°ùªdG  ìhô``H  ó``«°ûj  iQƒ``°ûdG  ¢``ù∏ée
á``«°†jôª```àdGh  á``«Ñ```£dG  QOGƒ``μ``dG  ¬``H  RÉ``à`ªJ  …ò```dG  ô``«``Ñ``μdG
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..ÇQÉ£dG ΩGóîà°SÓd ¬JRÉLEG ó©H

 É`̀ fhQƒ`̀ c ìÉ`̀ ≤`̀ d ò``̀NCÉ``̀H ¢``̀ù``̀eCG √ô`̀ ª`̀ JDƒ`̀ e CGó``̀Ñ``̀j »`̀ æ`̀ Wƒ`̀ dG ≥`̀ jô`̀ Ø`̀ dG
áμ∏ªªdG  ø`̀ «`̀ fGƒ`̀ b  ™``̀e  ≥`̀ aGƒ`̀ à`̀ j  ÇQÉ``̀ £``̀ dG  ΩGó``î``à``°``S’Gh  ..∫É```©```ah  ø```̀ eBG  ìÉ`̀≤`̀ ∏`̀ dG  :ó```cDƒ```jh

 á```̀ ∏```̀ eÉ```̀μ```̀ dG IOƒ````````̀©````````̀dG á````̀ ∏````̀ Mô````̀ e »```````̀a ø````̀ ë````̀ f
 IQhô````̀ °````̀V ô`````̀ã`````̀cCG äÉ```````̀H ΩGõ````````à````````d’Gh IÉ```̀«```̀ë```̀∏```̀d

 :»∏Y áªWÉa âÑàc
-ó«aƒc{  óéà°ùªdG  ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d  »æWƒdG  ≥jôØdG  ¢ü°üN

 ó¡©dG »dh õcôªH ¢ùeCG  √ó≤Y …òdG »Øë°üdG ôªJDƒªdG øe ≈dhC’G ≥FÉbódG z19
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¬JRÉLCG  …òdG  ÉfhQƒc  ìÉ≤d  òNCÉH  á«Ñ£dG  çƒëÑdGh  ÖjQóà∏d
 ∫É£HG  øe  ¢Shô«ØdÉH  ø«HÉ°üªdG  ™e  ÓeÉ©J  ôãcC’G  äÉÄØ∏d  ÇQÉ£dG  ΩGóîà°SÓd

 .…QÉ«àNG πμ°ûH á«eÉeC’G ±ƒØ°üdG
 ìÉ≤∏d ÇQÉ£dG ΩGóîà°S’G øjôëÑdG áμ∏ªe IRÉLEG ¿CG »æWƒdG ≥jôØdG ócCGh
 øe  ÉfhQƒc  ¢Shô«ØH  áªFÉ≤dG  ä’ÉëdG  ™e  ÓeÉ©J  ôãcC’G  äÉÄØ∏d  z19-ó«aƒc{
 º¡d  ¿ÉeC’G  á∏«°Sh ô«aƒJ ≈dEG  ±ó¡j …QÉ«àNG πμ°ûH  á«eÉeC’G  ±ƒØ°üdG  ∫É£HCG
 ≥jôØdG É kæªãe ,º¡∏ªY á©«ÑW ÖÑ°ùH É¡d ¿ƒ°Vô©àj ób QÉ£NCG …CG øe º¡àjÉªMh
 ó¡©dG  »dh  áØ«∏N ∫BG  óªM øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U äÉ¡«LƒJ
 ájƒdhC’G  AÉ£YE’  AGQRƒ`̀ dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf
 √ƒª°S  ΩÉªàgGh  á©HÉàeh  º«©£àdG  ≈∏Y  ∫ƒ°üë∏d  á«eÉeC’G  ±ƒØ°üdG  ∫É£HC’

.™«ªédG áeÓ°Sh áë°U ≈∏Y ¬°UôMh

 íFGƒ∏dG  ™e ΩÉJ  πμ°ûH ≥aGƒàj ìÉ≤∏d  ÇQÉ£dG  ΩGóîà°S’G ¿EG  ≥jôØdG  ∫Ébh
 »FÉæãà°S’G ¢ü«NôàdÉH íª°ùJ »àdG øjôëÑdG áμ∏ªe »a É¡H ∫ƒª©ªdG ø«fGƒ≤dGh
 ìÉ≤∏d ÇQÉ£dG ΩGóîà°S’G äRÉLCG øjôëÑdG ¿CG ≈dEG G kô«°ûe ,áFQÉ£dG ä’ÉëdG »a
 ÉfhQƒc  ¢Shô«ØH  áªFÉ≤dG  ä’ÉëdG  ™e  ÓeÉ©J  ôãcC’G  äÉÄØdG  ΩÉ`̀eCG  ¬àMÉJEGh
 ób  QÉ£NCG  …CG  øe  º¡àjÉªMh  º¡d  ¿ÉeC’G  πFÉ°Sh  ô«aƒJ  ±ó¡H  …QÉ«àNG  πμ°ûH
 ¿CG  GócDƒe  ,áªFÉ≤dG  ä’ÉëdÉH  º¡dÉ°üJGh  º¡∏ªY  á©«ÑW  ÖÑ°ùH  É¡d  ¿ƒ°Vô©àj
 ≥«°ùæàdG  Oƒ¡éd  ’Éªμà°SG  »JCÉJ  z19-ó«aƒc{  ìÉ≤∏d  ÇQÉ£dG  ΩGóîà°S’G  IRÉLEG
 ,G42 ácô°T »a á∏ãªe á≤«≤°ûdG IóëàªdG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO ™e ¿hÉ©àdGh
 ájôjô°ùdG  ÜQÉéàdG  øe  á«fÉãdGh  ≈`̀ dhC’G  ø«à∏MôªdG  äÉ°SGQO  èFÉàf  ¿CG  Éªc
 ≥«°ùæàdÉH  ÇQÉ£dG  ΩGóîà°S’G ¢ü«NôJ ºJ óbh ,∫É©ah øeBG  ìÉ≤∏dG  ¿CG  äô¡XCG
 ¿É`̀eC’Gh  IOƒédG  áÑbGôe  äGAGô``LEG  øe  ójó©dG  ≥«Ñ£àd  á©æ°üªdG  ácô°ûdG  ™e
 »a  á«ë°üdG  äÉ¡édG  √OóëJ  ¥É£f  øª°V  ΩGóîà°S’G  É¡æe  ,ìÉ≤∏d  á«dÉ©ØdGh
 ,º«©£àdG  ΩÉ¶fh  áYôédGh  áaó¡à°ùªdG  äÉÄØdG  OGóYCG  ójóëJh  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe
 áªYGO äÉeƒ∏©e ô«aƒJh á«Ñ∏°ùdG çGóMC’G øY ÆÓHE’Gh áÑbGôªdG ≈dEG áaÉ°VE’ÉH

.™«æ°üàdGh á«dÉ©ØdGh áeÓ°ù∏d

 ™jô°ùdG  ¢üëØdG  QGô```̀bEG  ø`̀Y  ≥`̀jô`̀Ø`̀dG  çó`̀ë`̀Jh
 ó©H  AÉ`̀L  …ò``̀dGh  äÉ«dó«°üdÉH  √ô`̀«`̀aƒ`̀Jh  É`̀fhQƒ`̀μ`̀d
 øjô¡°T  øe  ôãcC’  ≥jôØdG  ÉgòØf  á°†«Øà°ùe  á°SGQO
 äóHCG  »àdG  á©æ°üªdG  ácô°ûdG  ≈`̀dEG  É¡éFÉàf  â©aQh
 »a  áμ∏ªªdG  É¡à≤≤M  »àdG  èFÉàædÉH  ÉgQÉ¡ÑfG  ÉgQhóH
 AGôLEG  âfÉc  á°SGQódG  á£N  ¿G  Éë°Vƒe  ,¿CÉ°ûdG  Gòg
 ø«ÑJh  É¡æe  %70  á«£¨J  âªJ  ó`̀bh  ¢üëa  ∞`̀dCG  20
 OGôaCÓd ¬àMÉJEG QGôbEG ºJ Gòd ,Ió«L ¢üëØdG èFÉàf ¿G
 ,…hó©dG  QÉ°ûàfG  ™æeh  áHÉ°UE’G  øY  ôμÑªdG  ∞°ûμ∏d
 øY  Éæ«æ¨j  ød  äÉ°UƒëØdG  øe  ´ƒædG  Gòg  ¿CG  Éæ«Ñe
 GófÉ°ùe  ¿ƒμ«°Sh  (pcr)  »°SÉ°SC’G  ¢üëØdG  ΩÉ¶f
 ¢üëØdG  ¿CG  Éªc  äGõ«ªeh  ¢üFÉ°üN  Éª¡æe  πμ∏a  ¬d
 IóYÉ°ùe  ¿ƒμà°S  áæ«©e  äÉ`̀WGô`̀à`̀°`̀TG  ¬`̀ d  ™`̀jô`̀°`̀ù`̀dG

.»°SÉ°SC’G ¢üëØ∏d
 √ó≤Y  …ò`̀dG  »Øë°üdG  ôªJDƒªdG  ∫Ó`̀N  ∂`̀dP  AÉ`̀L
 ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d  »Ñ£dG  »æWƒdG  ≥jôØdG
 çƒëÑ∏d ó¡©dG »dh õcôe »a ¢ùeCG ô¡X (19-ó«aƒc)
 øY åjóë∏d …ôμ°ù©dG ≈Ø°ûà°ùªdÉH ÖjQóàdGh á«Ñ£dG

.ÉfhQƒc ¢Shô«a äGóéà°ùe ôNBG
 IQGRh π`̀«`̀ch ™`̀fÉ`̀ª`̀dG ó`̀«`̀dh Qƒ`̀à`̀có`̀dG í`̀ °`̀VhCGh
 …ó°üà∏d  »`̀Ñ`̀£`̀dG  »`̀æ`̀Wƒ`̀dG  ≥`̀jô`̀Ø`̀dG  ƒ°†Y  áë°üdG
 ΩGóîà°SG  á«fÉμeEG  ¢SQGóJ  ºàj  ¬fCG  ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød
 OÉªàY’G  ºàj  ød  øμdh  òaÉæªdG  »a  ™jô°ùdG  ¢üëØdG
 ƒg  (pcr)  ¢`̀ü`̀ë`̀ah  á`̀«`̀Ø`̀fC’G  áë°ùªdG  ¿CGh  ¬«∏Y
 ÉfóYÉ°ùj ób ™jô°ùdG ¢üëØdG ¿CG ó«H áμ∏ªªdÉH óªà©ªdG
 Éææμªj …òdG ¢üëØdG ƒg ¢ù«d øμdh áæ«©ªdG Iôàa »a

.¬«∏Y OÉªàY’G
 ¢Shô«ØdÉH  ø«HÉ°üªdG  OGó`̀YCG  QÉ°ùëfG  ¿EG  ∫Ébh
 »Yh  ìÉàf  ¿Éc  »°VÉªdG  ´ƒÑ°SC’G  ∫ÓN  áμ∏ªªdG  »a
 øμªj  ’h  QÉà¡à°S’Gh  ¿hÉ¡àdG  øe  GQòëe  ,¢SÉædG
 Ée  ƒgh  º°SGƒªdÉH  á«eƒ«dG  äÉHÉ°UE’G  ô°TDƒe  §HQ
 OGóYCÉH  ÉYÉØJQG  ó¡°T  …ò`̀dG  »°VÉªdG  ∞«°üdG  √ó``cCG
 ™jƒæJ  ôÑY  Iôªà°ùe  Oƒ¡édG  ¿CG  GócDƒe  ;ø«HÉ°üªdG
 ø«æWGƒªdG  á`̀eÓ`̀°`̀Sh  áë°U  ≈`̀∏`̀Y  ®É`̀Ø`̀ë`̀dG  äÉ``«``dBG
 á«ªdÉ©dG  äGQƒ`̀£`̀à`̀dG  ™`̀e  ≥`̀aGƒ`̀à`̀j  É`̀ª`̀H  ø«ª«≤ªdGh
 É¡æe ,á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æe äÉª«∏©J ™e ≈°TÉªàjh
 ±É°ûàcG  í«àJ  »àdG  ™jô°ùdG  ¢üëØdG  áeóN  ø«°TóJ
 ™e  á«ØfCG  áë°ùªH  ΩÉ«≤dG  ôÑY  ¢Shô«ØdÉH  áHÉ°UE’G

 øe  á≤«bO  15  ∫Ó`̀N  ábóH  ¢†jôªdG  ádÉM  ¢ü«î°ûJ
 ¿CG  ≈dEG  É kgƒæe  ,¢ü°üîàe  ôÑàîe  ≈dEG  áLÉëdG  ¿hO
 Ió«MƒdG  á«°ü«î°ûàdG  IGOC’G  ƒg  PCR``dG  ¢üëa
 âæ∏YCG áë°üdG IQGRh ¿CG Éæ«Ñe ,øjôëÑdG »a Ióªà©ªdG
 …òdG  É¡d  ™HÉàdG  »fhôàμdE’G  ™bƒªdG  ø«°TóJ  G kôNDƒe
 »dh  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  äÉ¡«Lƒàd  G kò«ØæJ  AÉL
 ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG
 ¢Vô©d  á«ª°SQ  á°üæe  ™bƒªdG  ôÑà©j  PEG  ,AGQRƒ```̀dG
 »àdG äGQƒ£àdG RôHCGh áμ∏ªªdÉH á«ë°üdG äGóéà°ùªdG

.É¡«a »ë°üdG ÖfÉédG ¢üîJ
 ∂dòc  »`̀JCÉ`̀j  »`̀fhô`̀à`̀μ`̀d’G  ™`̀bƒ`̀ª`̀dG  ¿CG  ±É`̀ °`̀VCGh
 ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d  á«æWƒdG  Oƒ¡é∏d  G kõjõ©J
 ±ó`̀¡`̀dG  ≥«≤ëàd  É¡FÉ°†≤fG  ó`̀©`̀H  ≈`̀à`̀M  ôªà°ù«°Sh
 Ö°ùëH  ºJ  ™bƒªdG  º«ª°üJ  ¿CG  G kócDƒe  ,¬æe  Oƒ°ûæªdG
 äÉ°SQÉªªdG  π°†aC’  É k≤ahh  á«dhódG  ô«jÉ©ªdG  ≈∏YCG
 ,™bƒªdG  øe  ƒLôªdG  πYÉØàdG  ≥≤ëj  ÉªH  á∏°üdG  äGP
 :§`̀HGô`̀dG  ≈`̀∏`̀Y  ™`̀bƒ`̀ª`̀dG  IQÉ```̀jR  ≈``̀ dEG  ™«ªédG  É`` k«``YGO
 ÉjGõªdG  øe  IOÉØà°SÓd  healthalert.gov.bh

.É¡eó≤j »àdG äÉeƒ∏©ªdGh
 øjôëÑdG  QÉ`̀£`̀e  ™`̀fÉ`̀ª`̀dG  CÉ`̀æ`̀g  ,iô```̀NCG  á¡L  ø`̀e
 »ë°üdG  OÉ`̀ª`̀à`̀Y’G  IOÉ`̀¡`̀°`̀T  ≈∏Y  ¬dƒ°üëd  »`̀ dhó`̀ dG
 äGRÉ`̀é`̀fE’  G kô`̀jó`̀≤`̀J  »ªdÉ©dG  äGQÉ`̀£`̀ª`̀dG  ¢ù∏ée  ø`̀e
 øjôaÉ°ùªdG  áë°U  ájÉªM  »a  øjôëÑdG  QÉ£e  ácô°T
 ,áëFÉédG  AÉ``æ``KCG  º¡àeÓ°S  ¿É`̀ª`̀°`̀Vh  ø`̀«`̀Ø`̀Xƒ`̀ª`̀dGh
 á`̀jRGô`̀à`̀M’G  äGAGô``̀LE’É``̀H  ácô°ûdG  ΩGõ`̀à`̀dG  áé«àfh
 QÉ£ªdG ≥aGôe º«≤©J »a á∏ãªàªdG á«FÉbƒdG ô«HGóàdGh
 ™«ªL  »a  …ójC’G  º«≤©J  Iõ¡LCG  Ö«côJh  ,QGôªà°SÉH
 óYÉÑàdG  ô«jÉ©e  ≥«Ñ£Jh  ,øjôaÉ°ùªdG  ≈æÑe  AÉëfCG
 πãe  á q«°üî°ûdG  ájÉbƒdG  äGó©e  ô«aƒJh  ,»YÉªàL’G
 ø«ØXƒªdGh  øjôaÉ°ùª∏d  äGRÉØ≤dGh  áq«Ñ£dG  äÉeÉªμdG
 øjôaÉ°ùªdG  á`̀eÓ`̀°`̀S  ≈`̀∏`̀Y  É`̀ k°`̀Uô`̀M  AGƒ`̀ °`̀S  ó`̀M  ≈`̀∏`̀Y

.QÉ£ªdG …OÉJôeh
 øjôëÑdG ≥jôa AÉ°†YC’ √ôμ°T øY ™fÉªdG ÜôYCGh
 »ah  øjôëÑdG  QÉ£e  ácô°T  »a  á∏eÉ©dG  QOGƒμdG  øe
 ô«jÉ©ªH  º¡eGõàd’  iôNC’G  á«°ù«FôdG  òaÉæªdG  ™«ªL
 á`̀jRGô`̀à`̀M’G äGAGô``````̀LE’G π``c ≥`̀«`̀Ñ`̀£`̀à`̀Hh á`̀eÓ`̀°`̀ù`̀dG
 ,™«ªédG áeÓ°Sh áë°U ßØëj ÉªH ¢Shô«Ø∏d …ó°üà∏d
 äGQÉ£ªdG ¢ù∏ée øe IOÉ¡°ûdG √òg π«f ¿CG ≈dEG G kô«°ûe

 ≥jôa  äGRÉ``é``fEG  ≈``̀dEG  ±É°†j  ô``̀NBG  lRÉ`̀é`̀fEG  »ªdÉ©dG
 ¿CG  GócDƒe  ,¢Shô«ØdG  …óëJ  á¡LGƒe  »a  øjôëÑdG
 º«∏©àdGh á«HôàdG  IQGRh ™e ¿hÉ©àdÉH áë°üdG IQGRh
 ™e πeÉ©à∏d ájRGôàM’G äGAGôLE’G πc á©HÉàªH Ωƒ≤J
 äÉÄ«¡dGh áÑ∏£dG áeÓ°Sh áë°U ßØëj ÉªH ¢Shô«ØdG
 ≥«°ùæàdG Gòg QÉWEG »ah ,á«æØdGh á«ª«∏©àdGh ájQGOE’G
 ¢†©H  »`̀a  äÉ`̀HÉ`̀°`̀UE’G  ¢†©H  ±É°ûàcG  º`̀J  ôªà°ùªdG
 »àdGh  á«°VÉªdG  IôàØdG  ∫Ó`̀N  á°UÉîdG  ¢`̀SQGó`̀ª`̀dG
 ΩÉjCG 10 Ióe á°SGQódG ≥«∏©àH »°†≤j lQGôb É¡«a Qó°U

.ájRGôàMG IQƒ°üH
 »àdG ¢SQGóªdG íàa OÉ©oj ød ¬fCG ≈dEG ™fÉªdG √ƒfh
 áë°üdG IQGOEG ócCÉàJ ¿CG ó©H ’EG É¡H ä’ÉM ±É°ûàcG ºJ
 ä’ÉM  …CG  π«é°ùJ  ΩóY  øe  áë°üdG  IQGRƒ`̀H  áeÉ©dG
 ÉeÉªJ á°SQóªdG ƒ∏N øe ócCÉàdG ºàj Éªc ,IójóL áHÉ°UEG
 äGAGôLE’G πc PÉîJÉH É¡eÉ«bh ,ihó©∏d πbGƒf …CG øe
 É¡ëàØH  ¿PEG  QGó°UEG  ºà«d  ô«¡£Jh  º«≤©J  øe  áeRÓdG
 áeÓ°Sh áë°U ¿CG ó«cCÉJ G kOóée ,á°üàîªdG IQGOE’G øe
 äGAGô``̀LE’G  á©HÉàe  ºàà°Sh  iƒ°üb  á`̀jƒ`̀dhCG  áÑ∏£dG

 ™«ªédG áeÓ°Sh áë°U ßØM ¿Éª°†d
 ∫É`̀¨`̀°`̀TE’G  OGó```̀YCG  »`̀dÉ`̀ª`̀LEG  ™`̀fÉ`̀ª`̀dG  ¢Vô©à°SGh
 ábÉ£dG  ¿CG  í°VhCG  å«M  ,êÓ©dGh  ∫õ©dG  õcGôe  »a
 6910  ≠∏ÑJ  êÓ`̀©`̀dGh  ∫õ`̀©`̀dG  õ`̀cGô`̀ª`̀d  á«HÉ©«à°S’G
 ≠∏ÑJ  áÑ°ùæH  G kôjô°S  555  É¡æe  ∫É¨°TE’G  ≠∏Ñj  ,I qô°SCG
 áÑ°ùf  ≠∏ÑJ  ø«M  »`̀a  ,á«HÉ©«à°S’G  ábÉ£dG  ø`̀e  %8
 ,áªFÉ≤dG  ä’ÉëdG  »dÉªLEG  øe  %96^74  ø«aÉ©àªdG
 Éªc  ,áªFÉ≤dG  ä’ÉëdG  øe  %0^39  äÉ«aƒdG  áÑ°ùfh
 ≥«Ñ£J  º`̀J  áªFÉ≤dG  ä’É`̀ë`̀dG  ø`̀e  ä’É``̀M  1804  ¿CG
 Qƒ¡X Ωó©d É¡«∏Y …QÉ«àN’G »dõæªdG »ë°üdG ∫õ©dG
 Gò¡d IOóëªdG •hô°ûdG ™e É¡≤HÉ£Jh É¡«∏Y ¢VGôYC’G

.∫õ©dG øe ´ƒædG
 »fÉ£ë≤dG ±Éæe Ö«ÑW Ωó≤ªdG ócCG iôNCG á¡L øe
 …ôμ°ù©dG  ≈Ø°ûà°ùªdÉH  ájó©ªdG  ¢VGôeC’G  …QÉ°ûà°SG
 ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d  »Ñ£dG  »æWƒdG  ≥jôØdG  ƒ°†Y
 (19-ó«aƒc)  ìÉ≤∏d  ÇQÉ£dG  ΩGóîà°S’G  ¿CG  ÉfhQƒc
 ∫ƒª©ªdG  ø«fGƒ≤dGh  íFGƒ∏dG  ™e  ΩÉJ  πμ°ûH  ≥aGƒàj
 ¢ü«NôàdÉH  íª°ùJ  »`̀à`̀dG  øjôëÑdG  áμ∏ªe  »`̀a  É¡H
 ¿CG  ≈`̀ dEG  G kô«°ûe  ,á`̀FQÉ`̀£`̀dG  ä’É`̀ë`̀dG  »`̀a  »FÉæãà°S’G
 ìÉ≤∏d  ÇQÉ`̀£`̀dG  ΩGóîà°S’G  äRÉ``̀LCG  øjôëÑdG  áμ∏ªe

 ä’É`̀ë`̀dG  ™`̀e  ÓeÉ©J  ô`̀ã`̀cC’G  äÉÄØdG  ΩÉ``̀eCG  ¬`̀à`̀MÉ`̀JEGh
 ±ó¡H  …QÉ«àNG  πμ°ûH  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«ØH  áªFÉ≤dG
 QÉ£NCG  …CG  øe  º¡àjÉªMh  º¡d  ¿É`̀eC’G  πFÉ°Sh  ô«aƒJ
 º¡dÉ°üJGh  º¡∏ªY  á©«ÑW  ÖÑ°ùH  É¡d  ¿ƒ°Vô©àj  ób

.áªFÉ≤dG ä’ÉëdÉH
 ΩGó`̀î`̀à`̀°`̀S’G  IRÉ````LEG  ¿CG  »`̀fÉ`̀£`̀ë`̀≤`̀dG  í``̀°``̀VhCGh
 Oƒ¡éd  ’Éªμà°SG  »JCÉJ  (19-ó«aƒc)  ìÉ≤∏d  ÇQÉ£dG
 á«Hô©dG  äGQÉ````̀eE’G  á``̀ dhO  ™`̀e  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dGh  ≥«°ùæàdG
 ¿CG  Éªc  ,G42  ácô°T  »a  á∏ãªe  á≤«≤°ûdG  IóëàªdG
 øe  á`̀«`̀fÉ`̀ã`̀dGh  ≈```̀dhC’G  ø«à∏MôªdG  äÉ``°``SGQO  èFÉàf
 ,∫É©ah  ø`̀eBG  ìÉ≤∏dG  ¿CG  äô¡XCG  ájôjô°ùdG  ÜQÉéàdG
 ™e  ≥«°ùæàdÉH  ÇQÉ£dG  ΩGóîà°S’G  ¢ü«NôJ  ºJ  óbh
 áÑbGôe äGAGôLEG øe ójó©dG ≥«Ñ£àd á©æ°üªdG ácô°ûdG
 ΩGóîà°S’G  É¡æe  ,ìÉ≤∏d  á«dÉ©ØdGh  ¿É`̀eC’Gh  IOƒédG
 áμ∏ªe  »`̀a  á«ë°üdG  äÉ`̀¡`̀é`̀dG  √Oó`̀ë`̀J  ¥É`̀£`̀f  øª°V
 áYôédGh áaó¡à°ùªdG äÉÄØdG OGóYCG ójóëJh ,øjôëÑdG
 øY ÆÓHE’Gh áÑbGôªdG ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,º«©£àdG ΩÉ¶fh
 áeÓ°ù∏d  áªYGO  äÉeƒ∏©e  ô«aƒJh  á«Ñ∏°ùdG  çGó`̀MC’G

.™«æ°üàdGh á«dÉ©ØdGh
 á«FÉ¡ædG  è`̀FÉ`̀à`̀æ`̀dG  ¿Ó```̀YEG  ø`̀μ`̀ª`̀j  ’  ¬```̀fEG  ∫É```̀bh
 ácQÉ°ûªdG ∫hódG AÉ¡àfG πÑb ìÉ≤∏d ájôjô°ùdG ÜQÉéà∏d
 äÉMÉ≤∏dG á«fƒeCÉe ó«cCÉJ ¿CG Éë°Vƒe ,ÉgOÉªàYGh É¡«a
 ºàj  √ò`̀NCG  øe  øjô¡°T  Qhô`̀e  ó©H  ¿ƒμJ  á«ÑjôéàdG
 GócDƒe  ,á©æ°üªdG  ácô°ûdG  ≈`̀ dEG  ádÉ°SQ  ™`̀aQ  Égó©H
 ºgCG  ¿CGh  %100  áfƒª°†e  ¬éFÉàf  ìÉ≤d  óLƒj  ’  ¬fCG

.á«ë°U äÉØYÉ°†e …CÉH ¬ÑÑ°ùJ ΩóY äÉ«£©ªdG
 QÉÑàNG Iõ¡LCG ìôW ≈dEG »fÉ£ë≤dG ¥ô£J Égó©H
 ,áμ∏ªªdG  äÉ«dó«°U  ∞∏àîe  »`̀a  ™jô°ùdG  ¢üëØdG
 äÉ«dó«°üdG áªFÉb âæ∏YCG áë°üdG IQGRh ¿CG ≈dEG É kgƒæe
 ôÑY ∂dPh ™jô°ùdG ¢üëØdG Iõ¡LCG É¡H ôaGƒàà°S »àdG
healthalert.gov. :ójóédG »fhôàμdE’G ™bƒªdG

 É¡H ôaGƒàªdG  äÉ«dó«°üdG  áªFÉb  åjóëJ ºà«°Sh ,bh
 »a ø«ÑZGô∏dh Qƒ¡ªédG ´ÓWE’ …QhO πμ°ûH Iõ¡LC’G
 ¢üëØdG èFÉàf ≈∏Y ∫ƒ°üëdGh ,É k«JGP ¢üëØdG AGôLEG
 äGõ«ªe  ø`̀e  ¿CG  É`̀ë`̀°`̀Vƒ`̀e  ,§`̀≤`̀a  á`̀≤`̀«`̀bO  15  ∫Ó``̀N
 πμ°ûH  õ«ªàjh  ΩGóîà°S’G  ádƒ¡°S  ™jô°ùdG  ¢üëØdG
 ¬bô¨à°ùj  …ò`̀dG  âbƒdG  å«M  øe  …OÉ°üàbGh  »∏ªY
 ¢üëa á£°SGƒH á«ØfC’G  äÉë°ùª∏d  »LÓ©dG  ¢üëØdG

 ¢üëa  äÓªM  »a  ¬eGóîà°SG  øμªj  ∂dòd  ,PCR`dG
 á«£¨J  øμªj  å«M  Iô«Ñc  OGóYC’  á¡LƒªdG  ¢Shô«ØdG
 ¬`̀fCG  ≈`̀ dEG  G kô«°ûe  ,Iô«°üb  á«æeR  Ió`̀e  »`̀a  ô`̀Ñ`̀cCG  Oó`̀Y
 øY  äÉeƒ∏©ªdG  ø`̀e  ó`̀jõ`̀e  ≈∏Y  ´Ó```W’G  ¿É`̀μ`̀eE’É`̀H

.healthalert.gov.bh :™bƒe ≈∏Y QÉÑàN’G
 ™jô°ùdG  ¢üëØdG  QÉÑàNG  ¿CG  »fÉ£ë≤dG  ô`̀cPh
 âfÉc  GPEG  ∫É`̀M  »`̀a  PCR  ``̀ dG  ¢üëa  ø`̀Y  »æ¨j  ’
 ¢üëØdG  áé«àf  Qƒ¡X  óæY  Gò`̀d  ,á«HÉéjEG  áé«àædG
 ∫õ©H Ωƒ≤j ¿CG  ¢üî°ûdG  ≈∏Y Öéj á«HÉéjEG  ™jô°ùdG
 G kQƒa  áé«àædG  øY  ÆÓ``HE’Gh  ,ΩÉªμdG  AGó``JQGh  ¬°ùØf
 AGô`̀LE’  óYƒe  õéëd  (444)  ºbôdÉH  ∫É°üJ’G  ôÑY
 RÉ¡L  áé«àf  â`̀fÉ`̀c  ∫É``̀M  »``̀ah  ,(PCR)  ¢üëa
 ,É¡æY ÆÓHE’G ≈dEG êÉàëJ Óa á«Ñ∏°S ™jô°ùdG ¢üëØdG
 ¢üëØdG RÉ¡L èFÉàf øY ô¶ædG ¢†¨H ¬fCG ≈dEG Égƒæe
 ¢`̀VGô`̀YC’É`̀H  ¢üî°T  …CG  Qƒ©°T  ∫É`̀M  »`̀a  ,™jô°ùdG
 G kQƒ`̀a  ∫É`̀°`̀ü`̀J’G  ¬æe  ≈`̀Lô`̀j  ,¢Shô«ØdÉH  á£ÑJôªdG
 QÉÑàNG  AGô`̀LE’  Ö«JôàdG  πLCG  øe  (444)  ºbôdG  ≈∏Y
 ¢üëa  ¿CG  ó«cCÉJ  G kOóée  ,(PCR)  á«ØfC’G  áë°ùªdG
 Ióªà©ªdG Ió«MƒdG á«°ü«î°ûàdG IGOC’G ƒg PCR``dG

.øjôëÑdG »a
 ÉfhQƒc ¢Shô«a  øe ø«aÉ©àªdG  »fÉ£ë≤dG  ÉYOh
 »æWƒdG  Ö``LGƒ``dG  ≥∏£æe  ø`̀e  Ωó`̀ dÉ`̀ H  ´ô`̀Ñ`̀à`̀dG  ≈``̀ dEG
 10  ¥ô¨à°ùJ  »àdG  ´ôÑàdG  á«∏ªY  ¿EG  PEG  ,»fÉ°ùfE’Gh
 ,ìGhQC’G  ió`̀MEG  PÉ≤fEG  É¡dÓN  øe  øμªj  §≤a  ≥FÉbO
 •hô°ûdG º¡«∏Y ≥Ñ£æJ øªe ø«aÉ©àªdG πc øe É k«æªàe
 º°ùb ™e π°UGƒàdÉH »fÉ°ùfE’G πª©dG Gòg »a áªgÉ°ùªdG
 ≈dEG ¬LƒàdGh ,á«μ∏ªdG á«Ñ£dG äÉeóîdÉH ΩódÉH ´ôÑàdG
 »°VQC’G  ≥HÉ£dG  -Ωó`̀dG  ∂æH-  …ôμ°ù©dG  ≈Ø°ûà°ùªdG
 ,Gô¡X 1:00 - ÉMÉÑ°U 7:30 AÉ©HQC’G ≈dEG  óMC’G øe
 hCG  AÉ°ùe  6:00 –  Gô¡X 12:30 øe  ¢ù«ªîdG  Ωƒjh

.17766279 ºbôdG ≈∏Y ÜBG ¢ùJGƒdG ≥jôW øY
 ¿Éª∏°ùdG  á∏«ªL  IQƒ`̀à`̀có`̀dG  äó``̀cCG  ,É¡ÑfÉL  ø`̀e
 á«æWÉÑdG  ¢`̀VGô`̀eC’Gh  ájó©ªdG  ¢`̀VGô`̀eC’G  ájQÉ°ûà°SG
 »Ñ£dG »æWƒdG ≥jôØdG ƒ°†Y »Ñ£dG á«fÉª∏°ùdG ™ªéªH
 ¬«dƒJ  Ée  ¿CG  (19-ó«aƒc)  ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d
 áeÓ°Sh áë°U ≈∏Y ®ÉØë∏d m¢UôM øe øjôëÑdG áμ∏ªe
 ÉªY  á`̀«`̀ª`̀gCG  π≤j  ’  ≈```̀dhC’G  ±ƒØ°üdG  »`̀a  ø«∏eÉ©dG
 áeÓ°Sh áë°U ≈∏Y ®ÉØë∏d ΩÉªàgGh ájÉYQ øe ¬«dƒJ

 äÉ¡«LƒJ  ¿CG  ≈``dEG  kágƒæe  ,ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG
 ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »dh »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 ≥∏£æe øe âJCG  AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG
 πμ°ûH  í«ààd  ≈`̀ dhC’G  ±ƒØ°üdG  ájÉªM  ≈∏Y  ¢UôëdG
 øe ¿ÉeC’G πFÉ°Sh ô«aƒàd ÇQÉ£dG ΩGóîà°S’G …QÉ«àNG

.áØ∏àîªdG º¡©bGƒe »a É¡d ¿ƒ°Vô©àj ób ôWÉîe …CG
 á∏°UGƒe  IQhô`̀°`̀†`̀H  ô«còàdG  ¿Éª∏°ùdG  äOó``̀Lh
 IQOÉ°üdG äÉª«∏©àdGh ájRGôàM’G äGAGôLE’ÉH ΩGõàd’G
 ¢Shô«Ø∏d  …ó`̀°`̀ü`̀à`̀∏`̀d  »`̀Ñ`̀£`̀dG  »`̀æ`̀Wƒ`̀dG  ≥`̀jô`̀Ø`̀dG  ø``e
 óëdG  á∏°UGƒe  º¡ªdG  ø`̀e  PEG  ,á∏°üdG  äGP  äÉ¡édGh
 äGô≤e ø`̀e  IOƒ`̀©`̀ dG  ó©H  »`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G  π`̀°`̀UGƒ`̀à`̀dG  ø`̀e
 §«ëªdGh  ∫õæªdG  »a  IóMGƒdG  Iô°SC’G  êQÉ`̀N  πª©dG
 ≈dEG áaÉ°VEG ,OhóëªdGh OÉà©ªdG ¥É£ædG »a »YÉªàL’G
 ,äÉbhC’G πc »a ∫õæªdG êQÉN äÉeÉªμdG ¢ùÑ∏H ΩGõàd’G
 IÉYGôeh  ,á«°û«©ªdG  äGQhô°†∏d  ’EG  êhôîdG  Ωó`̀Yh
 ≈∏Y  IOó`̀°`̀û`̀e  ,»`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G  óYÉÑàdG  ô«jÉ©e  ≥«Ñ£J
 …ô°SC’G ¬£«ëe åëjh ¬°ùØæH Oôa πc CGóÑj ¿CG  á«ªgCG
 …CG  »a  ¿hÉ¡àdG  ΩóY ÖfÉL ≈dEG  ,»YÉªàL’G  ¬£«ëeh
 ∫É≤àfGh  π≤f  IQƒ£N  QÉ©°ûà°SGh  …RGô`̀à`̀MG  AGô``̀LEG
 OóY ¢†ØN »a ìÉéf øe ≥≤ëJ Éªa ,¢Shô«ØdG ihóY
 É¡H ≈∏ëàj »àdG ádhDƒ°ùªdG ìhôdÉH ¬≤«≤ëJ ºJ ä’ÉëdG
 ÖæéJ á«ªgCG ó«cCÉJ IOóée ,øjôëÑdG πLCG øe ™«ªédG
 óYÉÑàdG ô«jÉ©e ≥«Ñ£J á∏°UGƒeh É¡aÓàNÉH äÉ©ªéàdG

.äÉbhC’G πc »a äÉeÉªμdG AGóJQGh »YÉªàL’G
 ôªà°ùJ  áë°üdG  IQGRh  ¿CG  ¿Éª∏°ùdG  äó````cCGh
 áªFÉ≤dG  ä’É`̀ë`̀dG  ≈`̀ dEG  ôμÑªdG  ∫ƒ°Uƒ∏d  ÉgOƒ¡L  »a
 OGó````̀YCGh ¥É``£``f ™`̀«`̀°`̀Sƒ`̀J ∫Ó```̀N ø``̀e ø`̀«`̀£`̀dÉ`̀î`̀ª`̀dGh
 øe  ,á«FGƒ°û©dG  äÉ°UƒëØdGh  á«eƒ«dG  äÉ°UƒëØdG
 πμ°ûH  É¡«aÉ©J  áYô°S  º`̀K  ø`̀eh  É¡LÓY  áYô°S  π``LCG
 ájôÑàîªdG  äÉ°UƒëØdG  »dÉªLEG  ¿CG  káë°Vƒe  ,´ô°SCG
 Iô«°ûe  ,Ωƒ«dG  ≈àM  ¢üëa  1780000  øe  ôãcCG  ≠∏H
 ÉfhQƒc ¢Shô«ØH áªFÉ≤dG ä’Éë∏d »ë°üdG ™°VƒdG ≈dEG
 âëJ áªFÉ≤dG ä’ÉëdG OóY ¿CG  ≈dEG  ô«°ûj (19-ó«aƒc)
 »àdG  ä’ÉëdG  â¨∏H  ø«M  »a  ,ádÉM  20  ≠∏H  ájÉæ©dG
 ,áªFÉb ádÉM 61 êÓ©dG »≤∏J »ë°üdG É¡©°Vh Ö∏£àj
 »dÉªLE’G Oó©dG øe ô≤à°ùe É¡©°Vh ádÉM 2339 ¿CG Éªc
 »aÉ©Jh ,áªFÉb ádÉM 2359 ≠∏H …òdG áªFÉ≤dG ä’Éë∏d

 .¢Shô«ØdG øe ádÉM 79680

 óªMC’G  óMGƒdGóÑY  áªWÉa  âØ°ûc
 äÉeóîdGh  OQGƒª∏d  óYÉ°ùªdG  π«cƒdG
 IQGRh  ΩÓ`̀à`̀°`̀SG  ø`̀Y  áë°üdG  IQGRƒ```̀H
 ìÉ`̀≤`̀d  ø``̀e  á``̀Yô``̀L ∞````̀dCG  50 á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG
 â`̀aÉ`̀ °`̀VCGh .á`̀«`̀ª`̀°`̀Sƒ`̀ª`̀dG Gõ``fƒ``∏``Ø``fE’G
 ºJ ¬```̀ fCG É`̀¡`̀d í`̀jô`̀°`̀ü`̀J »``̀a zó```̀ª```̀MC’G{
 ≈∏Y äÉ`̀æ`̀ë`̀°`̀û`̀dG  ™`̀jRƒ`̀à`̀ d  ≥`̀«`̀°`̀ù`̀æ`̀à`̀dG
 ≥aGôªdGh  á«ë°üdG  õcGôªdG  ∞∏àîe
 ,áë°üdG  IQGRƒ``̀ H  º«©£àdÉH  á«æ©ªdG
 øe  ø`̀jOOô`̀à`̀ª`̀dG  ∫ÉÑ≤à°S’  GOGó`̀©`̀à`̀°`̀SG
 ∫ƒ°üëdG »a ø«ÑZGôdGh ™ªàéªdG OGôaCG

.á«ª°SƒªdG Gõfƒ∏ØfE’G ìÉ≤d ≈∏Y
 ó`̀YÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG π`̀ «`̀ cƒ`̀ dG â``̀ë``̀°``̀VhCGh
 IQGRƒ`````̀dG  ¿CG  äÉ``̀eó``̀î``̀dGh  OQGƒ``̀ª``̀∏``̀d
 øe  á«fÉãdG  á`̀©`̀aó`̀dG  ∫ƒ`̀°`̀Uh  QÉ¶àfÉH
 áYôL (∞dCG 50) ÉgOóY ≠dÉÑdGh ìÉ≤∏dG
 ,ô¡°ûdG  Gòg  øe  »fÉãdG  ∞°üædG  ∫ÓN
 äÉÑ∏W á«£¨àd á£N â©°Vh É¡fEG å«M
 Gõfƒ∏ØfE’G)  ó°V  ìÉ≤∏dG  »a  ø«ÑZGôdG
 ≈°übCG  ô`̀«`̀aƒ`̀à`̀d  É«©°S  ,(á`̀«`̀ª`̀°`̀Sƒ`̀ª`̀dG
 õ`̀jõ`̀©`̀Jh ,»`̀ë`̀°`̀ü`̀ dG ø`````eC’G äÉ`````LQO
 É¡∏©Lh  ™ªàéªdG  OGô``̀aCG  ø«H  ájÉbƒdG

.iƒ°üb ájƒdhCG
 á°UÉîdG äÉMÉ≤∏dG ¿CG ≈dEG äQÉ°TCGh
 á`̀«`̀ª`̀°`̀Sƒ`̀ª`̀dG Gõ``̀fƒ``̀∏``̀Ø``̀fE’G ¢`̀Shô`̀«`̀ Ø`̀ H

 »a  á`̀«`̀aÉ`̀c  äÉ`̀«`̀ª`̀μ`̀H  É`̀gô`̀«`̀aƒ`̀J  ºà«°S
 áμ∏ªe  »`̀a  á«ë°üdG  õ`̀cGô`̀ª`̀dG  ™«ªL
 ájÉªëdGh  ájÉbƒdG  πLCG  øe  ,øjôëÑdG
 ¢VGôeC’G  …hPh  ø°ùdG  QÉÑc  Éª«°S  ’h
 òNCG  º¡«∏Y  ÖLƒàj  øjòdGh  ,áæeõªdG
 Gõfƒ∏Øf’G ¢Shô«Ød IOÉ°†ªdG äÉMÉ≤∏dG

.É¡fÉeCGh É¡à«∏YÉØd á«ª°SƒªdG
 IQƒ`̀à`̀có`̀dG â`̀Mô`̀°`̀U É`̀¡`̀Ñ`̀fÉ`̀L ø`̀e
 ó`̀YÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG π`̀ «`̀ cƒ`̀ dG …ô``̀LÉ``̀¡``̀dG º``jô``e
 äÉª«©£àdG áæéd á°ù«FQ áeÉ©dG áë°ü∏d
 ∫ƒ°üM  IQhô`̀°`̀†`̀H  áë°üdG  IQGRƒ````H
 Gõfƒ∏Øf’G  ìÉ≤d  ≈∏Y  ™ªàéªdG  OGô``̀aCG
 ±hô`̀X  π`̀X  »`̀a  á`̀°`̀UÉ`̀Nh  á«ª°SƒªdG
 óéà°ùªdG  É``fQƒ``c  ¢`̀Shô`̀«`̀a  QÉ`̀°`̀û`̀à`̀fG
 øe »fÉ©j øe πc âYOh .(19 ó«aƒc)
 ≈dEG  áYÉæe  ∞©°V  hCG  áæeõe  ¢`̀VGô`̀eCG
 ≈dEG  ,∂dP  ºμM  »a  øe  hCG  ,ìÉ≤∏dG  òNCG
 ò`̀NC’  á«ë°üdG  õ`̀cGô`̀ª`̀dG  ≈``dEG  ¬LƒàdG
 OGóYCG  ´ÉØJQG  πX »a ¬fEG  å«M ,ìÉ≤∏dG
 ÖLƒàj  É``fhQƒ``c  ¢`̀Shô`̀«`̀a  äÉ`̀HÉ`̀ °`̀UEG
 º¡àë°U  ≈∏Y  ®É`̀Ø`̀ë`̀dG  ™«ªédG  ≈∏Y

.ihó©dG øe º¡àeÓ°Sh
 áë°ü∏d  óYÉ°ùªdG  π«cƒdG  âdÉbh
 á`̀°`̀Vô`̀Y  ô``̀ ã``̀ cC’G  äÉ`̀ Ä`̀ Ø`̀ dG  ¿EG  á`̀ eÉ`̀ ©`̀ dG
 πbC’G  ∫ÉØWC’G  ºg Gõfƒ∏Øf’ÉH  áHÉ°UEÓd

 ¿ƒHÉ°üªdG ¢UÉî°TC’Gh äGƒæ°S 5 øe
 …ôμ°ùdG  π`̀ã`̀e  á`̀æ`̀eõ`̀ª`̀dG  ¢``̀VGô``̀eC’É``̀H
 ≈∏μdG  ¢```̀VGô```̀eCGh  Ö`̀∏`̀≤`̀dG  ¢```̀VGô```̀eCGh
 ¢VGôeCGh áæeõªdG á«°ùØæàdG ¢VGôeC’Gh
 ¢†jC’G ∫ÓàYG ¢VGôeCGh áYÉæªdG ¢ü≤f
 ¢`̀UÉ`̀î`̀°`̀TC’Gh  á«Ñ°ü©dG  ¢``̀VGô``̀eC’Gh
 π``̀eGƒ``̀ë``̀dGh á`̀æ`̀ª`̀°`̀ù`̀dÉ`̀H ¿ƒ`̀HÉ`̀ °`̀ü`̀ª`̀ dG
 65 ø``̀e ø`̀°`̀ù`̀dG QÉ``̀Ñ``̀ch ¿ƒ`̀æ`̀Nó`̀ª`̀ dGh
 á`̀jhOCG  ¿ƒdhÉæàj  øeh  ¥ƒa  Éeh  kÉeÉY
 hCG ¿hõ«JQƒμdGh øjôÑ°SC’G πãe áæ«©e

.áYÉæª∏d á£ÑãªdG ájhOC’G

 ø«æWGƒªdG  …ô`̀LÉ`̀¡`̀dG  â`̀¡`̀Lhh

 áaÉ¶ædG óYGƒ≤H ΩGõàd’G ≈dEG ø«ª«≤ªdGh

 øjó«dG  π°ùZ  É¡ªgCG  ø`̀e  ,á«°üî°ûdG

 Öæéàd  ≈`̀°`̀Vô`̀ª`̀dÉ`̀H  •Ó``à``N’G  Ωó``̀Yh

 ô«¨J πX »a kÉ°Uƒ°üNh ,ihó©dG π≤f

 OóY  IOÉ``̀jR  á«dÉªàMGh  ¢ù≤£dG  ádÉM

.á«ª°SƒªdG Gõfƒ∏Øf’ÉH ø«HÉ°üªdG

 Gõ`̀fƒ`̀∏`̀Ø`̀f’G  ¿CG  ô`̀cò`̀dÉ`̀H  ô`̀jó`̀é`̀dG

 »àdG  ¢``̀VGô``̀eC’G  ø`̀e  ó`̀©`̀J  á«ª°SƒªdG

 ôKDƒJh  Gõfƒ∏Øf’G  äÉ°Shô«a  É¡ÑÑ°ùJ

 »°ùØæàdG  RÉ¡édG  ≈∏Y  »°ù«FQ  πμ°ûH

 ìhGô`̀à`̀Jh ,≥`̀∏`̀ë`̀dGh ∞```fC’G á`̀°`̀UÉ`̀Nh

 ,Ió°ûdGh áØîdG ø«H Ée ¢VôªdG ¢VGôYCG

 á©jô°ùdG ájó©ªdG ¢VGôeC’G øe ó©J Éªc

 ¢üî°ûdG  ÜÉ`̀ °`̀ü`̀ oj  å`̀«`̀M  ,∫É``̀≤``̀à``̀f’G

 PGPô``̀ dG  ¬bÉ°ûæà°SG  áé«àf  ¢`̀Vô`̀ª`̀dÉ`̀H

 hCG  ∫É©°ùdG  óæY  AGƒ`̀¡`̀dG  »a  ôjÉ£àªdG

 ,ÜÉ°üªdG  ¢üî°ûdG  çóëJ  hCG  ¢ù£©dG

 á°ùeÓe kÉ`̀°`̀†`̀jCG  ∫É`̀≤`̀à`̀f’G  ¥ô``̀W  ø``̀eh

 áKƒ∏e  OGƒ```̀e  hCG  É`̀ë`̀£`̀°`̀SCG  ¢üî°ûdG

 ºØdG ¢ùªd ºK øeh Gõfƒ∏Øf’G ¢Shô«ØH

.ø«©dG hCG ∞fC’G hCG

á«ª°SƒªdG Gõfƒ∏ØfEÓd ìÉ≤d ∞dCG 50 º∏°ùàJ áë°üdG

 á«ë°üdG õcGôªdG ™«ªL »a ìÉ≤∏dG äÉ«ªc ™jRƒJ øe AÉ¡àf’G

.óªMC’G óMGƒdGóÑY áªWÉa |

 ábÉ£dGh  á`̀«`̀dhó`̀dGh  á«é«JGôà°S’G  äÉ°SGQó∏d  øjôëÑdG  õcôe  ø`̀∏`̀YCG
 πªëà°S  ¬ª¶æj  …òdG  …ƒæ°ùdG  ióàæªdG  øe  áãdÉãdG  áî°ùædG  ¿CG  zäÉ°SGQO{
 áëFÉL  áHQÉëe  :á«æWƒdG  Oƒ¡édG  ºYO  »a  ájôμØdG  õcGôªdG  QhO{  ¿GƒæY
 ôÑY  ,Ω2020  ôÑªaƒf  26-24  øe  IôàØdG  »a  ∂dPh  ,zÉ¡JÉ«YGóJh  ÉfhQƒc

.á«FôªdG §FÉ°SƒdG
 ,kÉ«dhOh  kÉ«ª«∏bEG  á«ãëÑdG  õcGôªdG  Oƒ¡L  á°ûbÉæe  ≈dG  ióàæªdG  ±ó¡jh
 äÉjƒà°ùªdG ∞∏àîe ≈∏Y ,ÉfhQƒc áëFÉL äÉ©ÑJh πeGƒY π«∏ëJh åëH »a
 πeÉ©àdG  äÉÑ∏£àeh  ,∫hó`̀dGh  äÉ°ù°SDƒªdGh  OGô`̀aC’G  ¢ùªJ  »àdG  »MGƒædGh
 ájô°ûÑdG  á£°ûfC’G  ≈∏Y  ôKDƒeh  …QòL  ™bh  É¡d  á«ªdÉY  áeRCG  É¡àØ°üH  É¡©e
 ¢ShQódGh ≈∏ãªdG  äÉ°SQÉªªdG  á°ûbÉæeh ¢Vô©d á°üæe ºjó≤Jh ,ájƒªæàdGh

.IOÉØà°ùªdG
 ΩÉjCG  áKÓK Ióe ¬dÉªYCG ôªà°ùJ …òdG ,ådÉãdG äÉ°SGQO ióàæe Qƒëªàjh
 äÉ°ù°SDƒªdG  ≈∏Y  áëFÉédG  QÉ`̀KBG  ∫ƒ`̀M  ,ø«°ü q°üîàªdG  øe  Oó`̀Y  ácQÉ°ûªH
 »a  á«æWƒdG  äÉª¶æªdGh  õcGôªdG  √òg  ø«H  ¿hÉ©àdGh  ,á«ãëÑdGh  ájôμØdG
 á«©ªàéªdG  áªgÉ°ùªdG  º`̀YO  »a  ájôμØdG  õcGôªdG  QhO  ∂dòch  ,É¡à¡LGƒe
 ≈∏Y ÉgQÉKBGh ,áØ∏àîªdG  åëÑdG  ègÉæeh ,ÉfhQƒc áëFÉL äÉ«YGóJ  RhÉéàd
 ≥«°ùæJ  äÉ«dBGh  ,á`̀eRC’G  äÉ«YGóJ  á¡LGƒªd  áHƒ∏£ªdG  OQGƒªdGh  ™ªàéªdG
 ¢VGô©à°SG  ≈`̀dEG  káaÉ°VEG  ,á«æWƒdGh  ájôμØdG  äÉ°ù°SDƒªdG  ø«H  Ée  Oƒ¡édG
 èeÉfôHh  zäÉ°SGQO{  ø«H  ¿hÉ©àdG  äÉLôîe  :¿Gƒæ©H  á«æWh  ádÉM  á°SGQO

.»FÉªfE’G IóëàªdG ºeC’G 
 ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ,áØ«∏N  ∫BG  ó`̀ª`̀MCG  ø`̀H  ¬∏dGóÑY  ï«°ûdG  QƒàcódG  ∫É`̀ bh
 á«é«JGôà°S’G äÉ°SGQó∏d øjôëÑdG õcôe iCÉJQG ó≤d{ :zäÉ°SGQO{ õcôe AÉæeCG
 ådÉãdG …ƒæ°ùdG √Góàæe »a áMÉ°ùªdG OôØj ¿CG ,zäÉ°SGQO{ ábÉ£dGh á«dhódGh
 π«∏ëJh åëH »a ,kÉ«dhOh kÉ«ª«∏bEG á«ãëÑdG õcGôªdG Oƒ¡L á°ûbÉæªd ΩÉ©dG Gòg
 »àdG  »MGƒædGh äÉjƒà°ùªdG  ∞∏àîe ≈∏Y ,ÉfhQƒc áëFÉL äÉ©ÑJh πeGƒY
 áeRCG É¡àØ°üH É¡©e πeÉ©àdG äÉÑ∏£àeh ,∫hódGh äÉ°ù°SDƒªdGh OGôaC’G ¢ùªJ

.zájƒªæàdGh ájô°ûÑdG á£°ûfC’G ≈∏Y ôKDƒeh …QòL ™bh É¡d á«ªdÉY
 øe  ºZôdG  ≈∏Y  ¬`̀fCG  zäÉ`̀°`̀SGQO{  õcôe  AÉ`̀æ`̀eCG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  í`̀°`̀VhCGh
 QÉKB’G ™e É¡∏eÉ©J »a ∫hódG É¡àé¡àfG »àdG äÉ«é«JGôà°S’Gh §£îdG á«ªgCG
 ÉªfEGh ,»àbh m™HÉW äGP øμJ ºd QÉKB’G √òg ¿EÉa ,áëFÉédG √òg ≈∏Y áÑJôàªdG
 ∫hO  É¡æ«H  øeh –  ∫hó`̀dG  ™«ªL  »a  ,IÉ«ëdG  »MÉæe  πc  ≈`̀dEG  óàªJ  ±ƒ°S
 á∏ªàëªdG QÉKB’G ±Gô°ûà°SG Ö∏£àj …òdG ôeC’G ;áeOÉb mäGƒæ°ùd –  á≤£æªdG
 ióªdG  ≈∏Y  kAGƒ°S  ,É¡©e  πeÉ©àdG  á«Ø«ch  ,áëFÉédG  √òg  äÉ«YGóJ  åëHh

.zó«©ÑdG hCG §°SƒàªdG hCG Öjô≤dG
 ∫hO øjÉÑJ ™e ¬fCG áØ«∏N ∫BG óªMCG øH ¬∏dGóÑY ï«°ûdG QƒàcódG ±É°VCGh
 ájôμØdG  õcGôªdG  QhO  RôH  ó≤a  ,áëFÉédG  √òg  á¡LGƒªd  É`̀gGDhQ  »a  ºdÉ©dG
 √ò¡d  …ó°üà∏d  ÉgOQGƒe  ∫hódG  áaÉc  äó°ûM å«M ,É¡à¡LGƒe »a  ádhO  πμd
 ,óéà°ùªdG ÉfhQƒc ¢Shô«a á¡LGƒªd áë°VGh §£N ™°Vh ∫ÓN øe ,áeRC’G
 Oƒ¡édG  ºYO  »a  ájôμØdG  õcGôªdG  ¬H  â©∏£°VG  …òdG  Qhó`̀dG  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH

 äÉ°SGQó∏d  øjôëÑdG  õcôe  É¡æ«H  øeh  ,ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d  á«æWƒdG
 øe kAGƒ°S ,õcGôªdG øe √ô«Zh ,zäÉ°SGQO{ ábÉ£dGh á«dhódGh á«é«JGôà°S’G
 äÉ«dÉ©a  º«¶æJ  hCG  ,á«ª∏Y  ä’É≤e  ô°ûf  hCG  ,á«∏«∏ëJ  ôjQÉ≤J  QGó°UEG  ∫ÓN

.á«æWƒdG áeƒ¶æªdG øª°V πª©dG âaó¡à°SG äÉ«dBG É¡©«ªLh ;á«°VGôàaG
 zäÉ°SGQO{`d  …ò«ØæàdG  ôjóªdG  ,¬∏dGóÑY  óªM  QƒàcódG  QÉ°TCG  ¬ÑfÉL  øeh
 øe ójó©dG ¿EÉa ,¢Shô«ØdG Gò¡d  …ó°üà∏d á«æWƒdG Oƒ¡édG á«ªgCG ™e ¬fCG ≈dEG
 äÉ«YGóJ ™e πeÉ©à∏d  á«∏Ñ≤à°ùe äÉ«é«JGôà°SG  áZÉ«°U É¡«∏Y ø«©àj ,∫hódG
 ¿CGh á«ª∏Yh á«ãëH ¢ù°SCG ≈∏Y É¡àZÉ«°U óæY õμJôJ ¿CG Öéjh ,áeRC’G √òg

 .ò«Øæà∏d äÉ«dBG ºK ø«eÉ°†e äGP ¿ƒμJ
 Ée á∏Môe ™e πeÉ©à∏d íeÓe áZÉ«°U ¿CG ¬∏dGóÑY óªM QƒàcódG í°VhCGh
 ájôμØdG äÉ°ù°SDƒªdG πc º°†j ¿CG  Öéj ,kGQGƒM Ö∏£àJ ÉfhQƒc áëFÉL ó©H
 É¡JGôÑN  ≈∏Y  õμJôj  ,»©bGhh  m¢ShQóe  mπμ°ûH  É¡JÉ q«Fôe  ºjó≤àd  ,á«æWƒdGh
 ¥ÉaBG  ƒëf ™q∏£àjh ,ô°VÉëdG ¢ShQO º¡∏à°ùjh ,áeRC’G √òg ™e πeÉ©àdG  »a
 OQGƒªdG QÉÑàY’G »a òNCÉJ ,áfôeh má∏eÉ°T m§£N ìGôàbG ≈dG ±ó¡j mπÑ≤à°ùe

.πeÉ°T mQƒ¶æe øe ,äÉjóëàdGh QGhOC’Gh

 »a  øjôëÑdG  áμ∏ªe  âcQÉ°T
 ô«°ù«J  ¢ù∏éªd  »fÉãdG  ´ÉªàL’G
 äGhOCG  á``̀MÉ``̀JEG  ™`̀jô`̀°`̀ù`̀J  IQOÉ``̀Ñ``̀e
 É¡à≤∏WCG »àdGh ,(19 ó«aƒc) áëaÉμe
 ºYO ±ó¡H á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æe
 äÉMÉ≤∏dG ôjƒ£J ∫Éée »a çƒëÑdG
 πFÉ°Shh AÉHƒ∏d IOÉ°†ªdG ájhOC’Gh
 AGQRƒdG Qƒ°†ëH ∂dPh ,¬°ü«î°ûJ

.ô«°ù«àdG ¢ù∏ée AÉ°†YCGh

 ´É````ª````à````L’G ô```̀°```̀†```̀M ó```````̀ bh
 á≤FÉa  IPÉà°SC’G  øe  πc  »°VGôàa’G
 áë°üdG IôjRh ídÉ°üdG ó«©°S âæH
 º«gGôHEG  ºjôe IQƒàcódG ÖfÉL ≈dEG
 áë°ü∏d  óYÉ°ùªdG  π«cƒdG  …ôLÉ¡dG

.áeÉ©dG
 »fÉãdG  ´ÉªàL’G  ¢Vô©à°SGh
 IóæLCG  ≈∏Y äÉYƒ°VƒªdG øe G kOóY
 ó«MƒJ  ≈dEG  ≈©°ùJ  »àdG  ´ÉªàL’G

 ≥«≤ëJ  π`̀LCG  ø`̀e  ¢ù∏éªdG  Oƒ¡L
 ™«°SƒJh ™jô°ùàd IQOÉÑªdG ±GógCG
 á`̀jô`̀jô`̀°`̀ù`̀dG äGQÉ``̀Ñ``̀à``̀N’G Iô````̀ FGO
 QGó``°``UEGh êÉ``̀à``̀fE’G äGQó```̀b ™``̀ aQh
 π°üJ  »c  ,º«¶æàdGh  ¢ü«NGôàdG
 CGóÑJh  ¢SÉædG  ≈`̀dEG  äÉéàæªdG  √òg

.ìGhQC’G PÉ≤fEÉH
 º`̀J ´É```ª```à```L’G ΩÉ``̀ à``̀N »````̀ah
 Oƒ`̀¡`̀é`̀dG á`̀∏`̀°`̀UGƒ`̀e ≈`̀∏`̀Y ó`̀«`̀cCÉ`̀à`̀dG

 øe  ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀dG  QÉ°ûàfG  ø`̀e  óë∏d
 ≈∏Y π``ª``©``dGh á`̀ «`̀ fÉ`̀ °`̀ ù`̀ fE’G  π````LCG
 äÉjƒà°ùe  QÉ``̀WEG  »`̀a  ∂`̀ dP  ≥«≤ëJ
 ôcòj  .ácGô°ûdG  øe  ábƒÑ°ùe  ô«Z
 º°ù≤æJ  áMÉJE’G  ™jô°ùJ  IQOÉÑe  ¿CG
 º°†J ,π`̀ª`̀Y ä’É`̀é`̀e á`̀©`̀ HQCG ≈``̀ dEG
 ,äÉLÓ©dGh  ,¢ü«î°ûàdG  πFÉ°Sh
 º¶oædG  ø«H  §`̀Hô`̀dGh  ,äÉ`̀MÉ`̀≤`̀∏`̀dGh

.á«ë°üdG

ÉfhQƒc áëaÉμe ∫ƒM á«ªdÉ©dG áë°üdG ´ÉªàLG »a ∑QÉ°ûJ øjôëÑdG

á```̀HQÉ```̀ë```̀e ∫ƒ```````̀ M äÉ```````̀ °```````̀ SGQO ió```̀ à```̀ æ```̀ e
…QÉ``̀é``̀dG  ô`̀ Ñ`̀ ª`̀ aƒ`̀ f  24  É``¡``JÉ``«``YGó``Jh  É```̀fhQƒ```̀c
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 á°ù«FQ πæjR ¬∏dGóÑY âæH ájRƒa á°SÉFôH
 ¢ù∏éªdG  Öàμe  áÄ«g  äó≤Y  ÜGƒædG  ¢ù∏ée
 ¢VôY ºJh ,AÉ©HQC’G ¢ùeCG ¢SOÉ°ùdG É¡YÉªàLG
 »°ù∏ée  ¿hDƒ°T  ô`̀jRh  øe  IOQGƒ`̀ dG  πFÉ°SôdG
 äÉMGôàb’G  ¢Uƒ°üîH  ÜGƒ`̀æ`̀dGh  iQƒ°ûdG
 ÜGƒ`̀æ`̀ dG ø``̀e IOQGƒ`````̀ dG π`̀ FÉ`̀ °`̀ Sô`̀ dGh ,á`̀Ñ`̀Zô`̀H
 ≥«≤ëàdG ¿Ééd ≈dEG ΩÉª°†f’G Ö∏W ¢Uƒ°üîH
 ¢VôY Qô≤Jh ,óYÉ≤àdGh áë°üdG »a á«fÉªdôÑdG
 ≥«≤ëàdG ¿Ééd AÉ°†YCG ÜGƒædG AÉª°SCÉH ìôà≤e

.á∏Ñ≤ªdG á°ù∏édG »a
 É¡YÉªàLG »a ÖàμªdG áÄ«g â°Vô©à°SG Éªc
 ∫hódG äÉfÉªdôH ™e ábGó°U ¿Ééd π«μ°ûJ Ö∏W
 AÉª°SCÉH  ìô`̀à`̀≤`̀e  ¢`̀Vô`̀Y  Ö`̀fÉ`̀é`̀H  ,á`̀≤`̀jó`̀°`̀ü`̀dG
 á«fÉªdôÑdG  ≥«≤ëàdG  áæéd  ájƒ°†©d  ÜGƒædG
 äÉÑ∏£∏d  ™``jRƒ``à``dG  ô`̀«`̀jÉ`̀©`̀e  á``̀dGó``̀Y  ¿CÉ`̀ °`̀û`̀ H
 á«fÉμ°SE’G  äGó`̀Mƒ`̀dG  AÉæH  áØ∏ch  á«fÉμ°SE’G
 äGóMƒdG º«ª°üJ »a á«æØdG •hô°ûdG IÉYGôeh
 ¢ù∏éªdG  Öàμe  áÄ«g  â≤aGh  Éªc  ,á«fÉμ°SE’G

 á°SOÉ°ùdG  ájOÉ©dG  á°ù∏édG  ∫ÉªYCG  ∫hóL  ≈∏Y
 10 ≥`̀aGƒ`̀ª`̀dG AÉ`̀KÓ`̀ã`̀dG Ωƒ``̀j É`̀gó`̀≤`̀Y Qô`̀≤`̀ª`̀dG

.(ó©oH øY) Ω2020 ôÑªaƒf
 »∏Y Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG ´É`̀ª`̀à`̀L’G »`̀a ∑QÉ`̀°`̀T ó``bh
 ¢ù∏ée  á°ù«Fôd  »fÉãdG  ÖFÉædG  ó``jGR  ó`̀ª`̀MCG
 OGƒ`̀°`̀ù`̀dG ¢`̀SÉ`̀Ñ`̀Y π`̀°`̀VÉ`̀a Ö`̀FÉ`̀æ`̀ dGh ,ÜGƒ``̀æ``̀dG
 ,á«fƒfÉ≤dGh á«©jô°ûàdG ¿hDƒ°ûdG áæéd ¢ù«FQ
 áæéd  ¢ù«FQ  »fGôëÑdG  »μe  Oƒªëe ÖFÉædGh
 óªëe ÖFÉædGh ,ájOÉ°üàb’Gh á«dÉªdG ¿hDƒ°ûdG

 áæéd  ¢ù«FQ  ø«æ«YƒÑdG  »°ù«°ùdG  º«gGôHEG
 ,»æWƒdG  øeC’Gh ´ÉaódGh á«LQÉîdG  ¿hDƒ°ûdG
 ¢ù«FQ  …QÉ`̀°`̀ü`̀fC’G  ∞°Sƒj  ó`̀ª`̀MCG  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dGh
 ƒH  áØ«∏N  óªëe  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dGh  ,äÉ`̀eó`̀î`̀dG  áæéd
 ,áÄ«ÑdGh  áeÉ©dG  ≥aGôªdG  áæéd  ¢ù«FQ  OƒªM
 ø`̀«`̀eC’G  áªéfƒH  óªëe  ó`̀°`̀TGQ  QÉ°ûà°ùªdGh
 º«gGôHEG  ídÉ°U  .Oh  ,ÜGƒ`̀æ`̀dG  ¢ù∏éªd  ΩÉ©dG
 ø««fƒfÉ≤dG øjQÉ°ûà°ùªdG áÄ«g ¢ù«FQ å«ã¨dG

.¢ù∏éªdÉH

 ÜGƒædG Öàμe áÄ«g ´ÉªàLG »a

á∏Ñ≤ªdG á°ù∏édG óYÉ≤àdGh áë°üdG »a ≥«≤ëàdG »àæéd AÉ°†YCG ÜÉîàfG

 âæH  »e  áî«°ûdG  â∏Ñ≤à°SG

 áÄ«g  á°ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG  óªëe

 »a QÉ`````̀KB’Gh á`̀aÉ`̀≤`̀ã`̀∏`̀d ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG

 AÉ©HQC’G  ¢ùeCG  AÉ°ùe  áÄ«¡dG  ô≤e

 Ω2020  ô``̀Hƒ``̀à``̀cCG  4  ≥``̀aGƒ``̀ª``̀dG

 áæjO  ø`̀H  ∑QÉ`̀Ñ`̀e  óªëe  Qƒ`̀à`̀có`̀dG

 ¢ù∏éª∏d  …ò`̀«`̀Ø`̀æ`̀à`̀dG  ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG

 ¿Éaô£dG åëH óbh ,áÄ«Ñ∏d ≈∏YC’G

 πLCG  øe  ∑ôà°ûªdG  ¿hÉ©àdG  πÑ°S

 …ô°†ëdG ó¡°ûªdG ∫ÉªéH AÉ≤JQ’G

.øjôëÑdG áμ∏ªe ¿óªd

 OóY  á°ûbÉæe  AÉ`̀≤`̀∏`̀dG  ó¡°Th

 äÉ© qªée  ô«é°ûJ  ™jQÉ°ûe  ø`̀e

 ∫ƒM  áØ∏àîe  ø`̀cÉ`̀eCGh  ´QGƒ`̀°`̀Th

 á©bôdG  IOÉ`̀jR  π`̀LCG  øe  øjôëÑdG

 ÉªH  ≥WÉæªdG  √òg  »a  AGô°†îdG

 á«æÑdG  õjõ©J  Oƒ`̀¡`̀L  ™`̀e  ≥°ùqàj

 ∫ÓN  ºJ  Éªc  .á«aÉ≤ãdG  á«àëàdG

 »∏«°üØJ  ¢VôY  ºjó≤J  ´ÉªàL’G

 »μ«é∏ÑdG  ¢ü°üîàªdG  πÑb  ø`̀e

 §«£îJ  ∫Éée  »a  …QÉ°ûà°S’Gh

 ¢SÉH  ó«°ùdG  á«©«Ñ£dG  ôXÉæªdG

 .¢ùà«ª°S

 âæH »``e á`̀î`̀«`̀°`̀û`̀dG  äó````̀cCGh

 ≥«°ùæJ  á«ªgCG  áØ«∏N  ∫BG  óªëe

 áaÉμd  »YÉ°ùªdG  è``̀eOh  Oƒ¡édG

 ∫ÉªL  õjõ©J  π``̀LCG  ø`̀e  äÉ`̀¡`̀é`̀dG

 ,áμ∏ªªdG  »a  ájô°†ëdG  ≥WÉæªdG

 ºFGódGh  AÉ qæÑdG  ¿hÉ©àdÉH  Ió«°ûe

 ¢ù∏éªdGh  áaÉ≤ãdG  áÄ«g  ø«H  Ée

 ôªãj  …ò`````̀ dGh  á`̀Ä`̀«`̀Ñ`̀∏`̀d  ≈```̀∏```̀YC’G

 »≤JôJ  äGõ`̀é`̀æ`̀eh  äÉ`̀Yhô`̀°`̀û`̀e

 É`̀¡`̀JQƒ`̀°`̀Uh ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀ dG á`̀fÉ`̀μ`̀ª`̀H

 äô`̀μ`̀ °`̀Th .kÉ``̀«``̀ª``̀dÉ``̀Yh kÉ`̀ «`̀ ª`̀ «`̀ ∏`̀ bEG

 áæjO  ø`̀H  ∑QÉ`̀Ñ`̀e  óªëe  Qƒ`̀à`̀có`̀dG

 ≈∏Y ®É`̀Ø`̀ë`̀dG »`̀ a √Oƒ`̀¡`̀L ≈`̀∏`̀Y

 á«©«Ñ£dG  áÄ«ÑdG  äÉeƒ≤e  ádÉ°UCG
 π«ªéàd  ¬«YÉ°ùeh  áμ∏ªªdG  »`̀a
 Rô`̀Ñ`̀j É`̀ª`̀H ,≥``WÉ``æ``ª``dG ∞`̀∏`̀à`̀î`̀e

 ¢ùμ©jh á«æWƒdG øjôëÑdG  ájƒg
 ø«æWGƒªdG  áaÉμd  É¡àaÉ≤K  ábGôY

.QGhõdGh ø«ª«≤ªdGh

≥WÉæe IóY π«ªéJh ô«é°ûJ záÄ«ÑdG{ ¢ù«FQ ™e åëÑJ »e áî«°ûdG

 ´ÉªàLG  ¿CÉ°ûH  á«àjƒμdG  áaÉë°üdG  ø`̀Y  Ó≤f
 »é«∏îdG  ¿hÉ©àdG  ¢ù∏ée  ∫hó`̀H  ¿Éμ°SE’G  AGQRh
 ¿Éμ°SE’G  IôjRh  äQÉ°TCG  ,∫hC’G  ¢ùeCG  ó≤Y  …òdG  18
 ´ÉªàL’G  ∫ÓN  GhõcQ  AGQRƒdG  ¿CG))  :≈dG  á«àjƒμdG
 ™jQÉ°ûª∏d  á«fGó«ªdG  äGQÉjõdG  á∏°UGƒe  á«ªgCG  ≈∏Y
 á«fÉμ°SE’G  äÉYÉ£≤∏d  »æeR  èeÉfôH  ≥ah  á«fÉμ°SE’G
 ∫hO  ø«H  äÉeƒ∏©ªdG  óYGƒb  OGó`̀YEG  »a  QGôªà°S’Gh
 ä’ÉéªdG  »`̀a  Ö`̀jQó`̀à`̀dG  ≈∏Y  õ«ØëàdGh  ¢ù∏éªdG
 »é«∏îdG  øWGƒªdG  ∫Ó``̀MEGh  ,¿Éμ°SEÓd  áØ∏àîªdG
 ,…QÉ≤©dG  ´É£≤dG  »`̀a  á∏eÉ©dG  äÉ¡édG  QOGƒ``̀c  »`̀a

.((…ó«∏≤àdG »fGôª©dG çGôàdG ≈∏Y á¶aÉëªdGh
 ´É£≤dG{  QOGƒ`̀c  »a  z»é«∏îdG{  ∫Ó`̀MEG  ádCÉ°ùe
 »a ÉgóLCG ºd ∞°SCÓdh øμdh ,GóL º¡e ôeCG z…QÉ≤©dG
 áμ∏ªªd  ¿Éμ°SE’G  IQGRh ¬àYGPCG  …òdG  »ª°SôdG  ôÑîdG
 hCG  ,Oƒ°ü≤e  ô«Z  É°ùÑd  ∑Éæg  ¿CG  ≈æªJCGh  ,øjôëÑdG
 ¢ù«dh  ΩÉY  πμ°ûH  É¡d  IQÉ°TE’G  ºJ  ÉªHQ  ádCÉ°ùe  É¡fCG

.á«æjôëÑdG ¿Éμ°SE’G IQGRh ôÑN »a ójóëàdÉH
 »a  á«æWƒdG  QOGƒμdG  ∫ÓME’  »é«∏îdG  ¬LƒàdG
 äGQƒ£àdG ÖcGƒjh ,ájƒ«M ádCÉ°ùe …QÉ≤©dG ´É£≤dG
 äÉYÉ£≤dG  ø«WƒJ  ¿CÉ`̀°`̀û`̀H  á≤£æªdG  »`̀a  á∏°UÉëdG
 Qó°üàJ  ¿CG  ≈æªJCG  âæch  ..∞FÉXƒdGh  ä’ÉéªdGh
 ,´ÉªàL’G  ∂dP  »a  »æjôëÑdG  …CGô`̀ dG  ádCÉ°ùªdG  √òg
 áLÉM ’h πeÉμdÉH É«æjôëH …QÉ≤©dG ´É£≤dG ¿Éc GPEGh
 ¿CG GóL ó«ØªdG øe ¿Éμa ,IQGRƒdG ôÑN »a ¬d ¥ô£à∏d

.Iõ«ªàªdG á«æjôëÑdG äGõéæªdG øª°V ∂dòd QÉ°ûj
 õcQ ¿Éμ°SE’G IQGRh ôÑN »a AÉL Ée º¶©e ÉªHQ
 áëFÉL  É¡à°Vôa  »àdG  Ióéà°ùªdG  äÉjóëàdG{  ≈∏Y

 ™°Vh  Ö∏£àJ  á«dÉëdG  ±hô¶dG  ¿CG  GócDƒe  ,ÉfhQƒc
 ≈∏Y  ®ÉØëdG  ±ó¡H  ó`̀eC’G  á∏jƒWh  Iô«°üb  §£N

.zΩÉ¡dG …ƒ«ëdG ´É£≤dG Gòg QGô≤à°SG
 ¿Éμ°SE’G  IQGRh  ¿EÉ`̀ a  ,á«Yƒ°VƒªdGh  áfÉeCÓd
 á«é«JGôà°SG))  :≈dEG  ÉgôÑN  »a  äQÉ°TCG  á«æjôëÑdG
 ô«aƒJ  »`̀a  π`̀ª`̀©`̀dGh  ,∑ôà°ûªdG  »`̀fÉ`̀μ`̀°`̀SE’G  πª©dG
 ≈dEG  ¥ô£àdGh  ,ácôà°ûe  á«é«∏N  á«fÉμ°SEG  áeƒ¶æe
 øjƒμJ øY kÓ°†a ,¢UÉîdG ´É£≤dG ™e ácGô°ûdG äÉØ∏e
 á«fÉμ°SE’G  ™«°VGƒªdG  AGREG  IóMƒe  á«é«∏N  á`̀jDhQ
 Éeh  ,á«dhódGh  á«ª«∏bE’G  πaÉëªdG  »a  ìô£J  »àdG
 »a  á°ü°üîàªdG  πª©dG  ¢`̀TQhh  äGôªJDƒªdG  ¬à≤≤M
 É¡àªgÉ°ùeh  ,IOƒ¡°ûe  èFÉàf  ø`̀e  ¿É`̀μ`̀°`̀SE’G  ∫Éée
 áÑ°ùædÉH  á`̀aô`̀©`̀ª`̀dG  IOÉ````jRh  äGô`̀Ñ`̀î`̀dG  ∫hGó```̀J  »`̀a
 ∫hO iód »fÉμ°SE’G ´É£≤dÉH ø««æ©ªdGh ø«°Sóæ¡ª∏d
 âfÉc  ¿EG  …QOCG  ’h  ..((»é«∏îdG  ¿hÉ©àdG  ¢ù∏ée
 ´É£≤dG QOGƒc »a »é«∏îdG ∫ÓMEÉH »æ©J Iô≤ØdG √òg

!..…QÉ≤©dG
 áHôéJ  »fÉμ°SE’G  πjƒªàdG  áHôéJ  ¿CG  ∂°T  ’
 :¿CG  ∂`̀dò`̀c  ∂°T  ’h  ,ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªe  »`̀a  Iõ«ªàe
 IQhódG ∫ÉªYCG  áaÉ°†à°SÉH øjôëÑdG áμ∏ªe Ö«MôJ))
 ..πÑ≤ªdG  ΩÉ©dG  ¢ù∏éªdG äÉYÉªàL’ Iô°ûY á©°SÉàdG
 á«fÉμ°SE’G  Iô«°ùªdG  º`̀YO  »`̀a  π`̀YÉ`̀a  πμ°ûH  º¡°ùJ
 ,É«HÉéjEGh  ÉÑ«W  GôeCG  ó©j  ..((ácôà°ûªdG  á«é«∏îdG
 ¬Ø«°†à°ùà°S …òdG ΩOÉ≤dG ´ÉªàL’G ó¡°ûj ¿CG ≈æªàfh
 ∞∏ª∏d  GQƒ`̀£`̀ Jh  ’ƒ`̀∏`̀Mh  è`̀FÉ`̀à`̀f  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªe
 í«°VƒJ  ≈æªàf  Éªc  ÉeÉªJ  ..»é«∏îdG  »fÉμ°SE’G
 .…QÉ≤©dG ´É£≤dG QOGƒc »a »é«∏îdG ∫ÓMEG ádCÉ°ùe

ó«ªëŸG ó«ª malmahmeed7@gmail.com

 z»é«∏îdG{ ∫ÓMEG
z…QÉ≤©dG ´É£≤dG{ QOGƒc »a

ÜÉjO ó«dh:Ëó≤Jeslammahfoouz@hotmail.com

 ó©H  ábôØàe  äÉHÉ°UE’  »æjôëH  ÜÉ°T  ¢Vô©J
 áæjóªH  ÉgOƒ≤j  ¿Éc  »àdG  ájQÉædG  ¬àLGQO  QƒgóJ

.(AÉKÓãdG) AÉ°ùe óªM
 ¿G  ≈``dEG  çOÉë∏d  á`̀«`̀dhC’G  π«°UÉØàdG  ô«°ûJh
 áæjóªH  ájQÉædG  ¬àLGQO  Oƒ≤j  ¿Éc  É«æjôëH  ÉHÉ°T
 Ωó£°UÉa  IOÉ«≤dG  á∏éY  ≈∏Y  Iô£«°ùdG  ó≤ah  óªM
 äÉHÉ°UEÉH  Ö«°UCGh  ¬àLGQO  äQƒgóJh  ∞«°UôdÉH

 ≈Ø°ûà°ùªdG  ≈```̀dEG  É``gô``KG  ≈`̀∏`̀Y  ¬`̀∏`̀≤`̀f  º``J  á`̀bô`̀Ø`̀à`̀e
 äQô°†J  ø«M  »a  ΩRÓdG  êÓ©dG  »≤∏àd  …ôμ°ù©dG

.¬àLGQO
 IóéædG áWô°T çOÉëdG ´ƒbh Qƒa äô°†M óbh
 ∫ƒ°Uh ø«ëd äGQÉ«°ùdG ô«°S π«¡°ùàH ÉgOGôaG ΩÉbh
 âëàah ,á``̀LGQó``̀dG  á```̀MGREG  º``̀Jh Qhô`̀ª`̀ dG á`̀Wô`̀°`̀T

.ÜÉÑ°SC’G áaô©ªd ≥«≤ëàdG á«ª°SôdG äÉ¡édG

 ΩGõdEÉH  iôÑμdG  á«fóªdG  áªμëªdG  â°†b   
 QGó°UEÉH  äGRGƒédGh  á«°ùæé∏d  áeÉ©dG  IQGOE’G
 É¡JÓé°S »a ∂dP π«é°ùJh ,á∏Ø£d ôØ°S RGƒL
.»æjôëH ÜC’ É¡Ñ°ùf äƒÑK ó©H ∂dPh ,á«ª°SôdG

 Ωó≤J  É`̀eó`̀æ`̀Y  á«°†≤dG  π«°UÉØJ  äCGó```̀Hh
 ΩÉ`̀ eG  iƒ`̀Yó`̀ H  á«°ùæédG  »`̀æ`̀jô`̀ë`̀H  »`̀Yó`̀ª`̀dG
 IódGh  ó°V  ≈dhC’G  á«Yô°ûdG  iôÑμdG  áªμëªdG
 ,äGRGƒédGh  á«°ùæé∏d  áeÉ©dG  IQGOE’Gh  á∏ØW
 ¬d  á∏ØW  Ö°ùf  äÉÑKEÉH  √Gƒ`̀YO  »a  ÖdÉW  å«M
 ≈YóªdG  ΩGõ```dEGh  ,É`̀¡`̀Jó`̀dGh  ≈``̀ dhC’G  á«Yóª∏dh
 á«°ùæé∏d  á`̀eÉ`̀©`̀dG  IQGOE’G{  á`̀«`̀fÉ`̀ã`̀dG  É¡«∏Y
 ,á∏Ø£∏d  ôØ°S  RGƒ``̀L  QGó`̀°`̀UEÉ`̀H  zäGRGƒ``̀é``̀dGh
 »a ∂dP π«é°ùàH á«fÉãdG É¡«∏Y ≈YóªdG ΩGõdEGh

 .á«ª°SôdG É¡JÓé°S
 ób  á«Yô°ûdG  iô`̀Ñ`̀μ`̀dG  áªμëªdG  â`̀fÉ`̀ch
 »Yóª∏d  á∏Ø£dG  Ö°ùf  äƒÑãH  :’hCG  âªμM
 ™e  É¡JódGh  ≈``̀ dhC’G  É¡«∏Y  ≈YóªdGh  É`̀gó`̀dGh
 á«Yô°T  QÉ`̀ KBG  øe  Ö°ùædG  Gò`̀g  ≈∏Y  ÖJôàj  Ée
 Gòg  äÉahô°üªH  »YóªdG  ΩGõ`̀dEG  ™e  á«fƒfÉbh
 áªμëªdG  ¢UÉ°üàNG  Ωó`̀Y  :É«fÉKh  ..Ö∏£dG
 É«F’h  äÉÑ∏£dG  »bÉH  ô¶æH  á«Yô°ûdG  iôÑμdG

 iôÑμdG á«fóªdG áªμëªdG ≈dEG É¡àdÉëH É¡àdÉMEGh
 »a  π°üØdG  â≤HCGh  É¡«a  π°üØ∏d  á`̀jQGOEG  áÄ«¡H
 Qhó°U  ø«ëd  äÉÑ∏£dG  »bÉH  øY  äÉahô°üªdG

.´Gõæ∏d »FÉ¡f ºμM
 á«fóªdG  áªμëªdG  ΩÉ`̀eCG  iƒYódG  âª«bCGh
 á«fÉãdG É¡«∏Y ≈YóªdG πãªe Ωób å«M ,iôÑμdG
 Iôcòe -äGRGƒédGh á«°ùæé∏d áeÉ©dG IQGOE’G-
 QGô≤dG AÉØàf’ iƒYódG ∫ƒÑb Ωó©H É¡«a ™aO OQ
 ∫ƒ°üM Ωó©H IOÉ¡°T »YóªdG Ωób Éª«a ,…QGOE’G
.¿É«ÑdG ∞dÉ°ùdG »Yô°ûdG ºμëdG ≈∏Y ±ÉæÄà°SG

 ¬fCG  ºμëdG  äÉ«ã«M  »a  áªμëªdG  äó`̀cCGh
 AÉØàf’  kÓμ°T  iƒYódG  ∫ƒÑb  Ωó©H  ™aódG  øY
 QGô≤dG  ¿CG  ¬«∏Y  ô≤à°ùªdG  ¿EÉa  ,…QGOE’G  QGô≤dG
 ÉªfEGh ,ø«©e πμ°T ¬fCÉ°T »a •ôà°ûj ’ …QGOE’G
 IQGOE’G  á¡L  øe  É keõ∏e  G kô«Ñ©J  √QÉÑàYÉH  ƒg
 ¬°UÓîà°SG  øμªj  ø«©e  »fƒfÉb  ôKCG  çGó`̀ME’
 É¡cƒ∏°Sh IQGOE’G äÉaô°üJh ¥GQhC’G ¿ƒ«Y øe

.ø«æWGƒªdG øe ø«©e Ö∏W hCG ∞bƒe ∫É«M
 øe ¢ü∏îà°ùªdG ¿Éch ,Ωó≤J Ée ¿Éc Éªdh
 É kμ∏°ùe  äòîJG  ób  á`̀jQGOE’G  á¡édG  ¿CG  ¥GQhC’G
 ’  á∏KÉªdG  iƒ`̀Yó`̀dG  »`̀a  »`̀Yó`̀ª`̀dG  Ö∏W  ∫É`̀«`̀M

 ,Ö∏£dG Gò¡d É k°†aQ √QÉÑàYÉH ’EG √ô«°ùØJ øμªj
 ¬∏ëe ô«Z »a ™aódG ∂dP ¬©e hó¨j …òdG ôeC’G
 »a ∂dP ôcòH AÉØàc’G ™e ,¬æY äÉØàd’G É kæ«©àe

.¥ƒ£æªdG ¿hO ÜÉÑ°SC’G
 ¬fEÉa  iƒYódG  ´ƒ°Vƒe  øY  ¬`̀fEG  å«Mh
 ¿ƒfÉ≤dG øe (2) IOÉªdG ¢üæd É≤ah Qô≤ªdG øe
 ôØ°ùdG  äGRGƒL ¿CÉ°ûH  1975 áæ°ùd  11 ºbQ
 áæ°ùd 51 ºbQ ¿ƒfÉ≤H Ωƒ°SôªdÉH ádóÑà°ùªdG
 äGRGƒ`̀L  ±ô°üJ  ’{  ¿CG  ≈∏Y  ¢üæJ  2010
 á«°ùæédG  πªëj  øªd  ’EG  É¡YGƒfCÉH  ôØ°ùdG
 á«°ùæédG  ¿ƒ`̀fÉ`̀b  ΩÉ`̀μ`̀MC’  É`̀ k≤`̀ah  á«æjôëÑdG

.zRGƒédG QGó°UEG âbh ¬H ∫ƒª©ªdG
 Ωƒ°SôªdG  ø`̀e  (4)  IOÉ`̀ª`̀ dG  ¢üæJ  Éªc
 ¿ƒfÉb πjó©àH 1989 áæ°ùd 12 ºbQ ¿ƒfÉ≤H
 ¿CG  ≈∏Y  1963  ΩÉ©d  á«æjôëÑdG  á«°ùæédG
 »a  ó``̀dh  GPEG  É`̀ k«`̀æ`̀jô`̀ë`̀H  ¢üî°ûdG  ô`̀Ñ`̀à`̀©`̀j{
 É k«æjôëH  √ƒ`̀HCG  ¿É`̀ch  É¡LQÉN  hCG  øjôëÑdG
 É°†jCG  Qô`̀≤`̀ª`̀dG  ø``eh  .z..IO’ƒ`````̀dG  ∂∏J  óæY
 πμd  ≥`̀M  ôØ°ùdG  RGƒ``̀L  ≈∏Y  ∫ƒ°üëdG  ¿G
 ájQGOE’G á¡édG ´ÉæàeG RGƒL ΩóYh ,»æjôëH
 ,ôØ°ùdG  äGRGƒ``̀L  ¿CÉ°ûH  ¬Ñ∏£d  ¬àHÉLEG  øY

 øe  âHÉãdG  ¿É``ch  ,Ωó`̀≤`̀J  É`̀e  ≈∏Y  AÉæÑdÉHh
 »æjôëH ÜC’ äódh »YóªdG áæHG ¿CG ¥GQhC’G
 ≈∏Y  -»YóªdG-  IO’ƒ`̀dG  ∂∏J  óæY  á«°ùæédG
 á≤aôªdG  äGóæà°ùªdÉH  â`̀HÉ`̀K  ƒ`̀g  É`̀e  ƒëf
 É kYô°T  ¬«dEG  É¡Ñ°ùf  âHÉKh  ,iƒYódG  áëFÓH
 øY QOÉ``̀°``̀ü``̀dG »`̀Yô`̀°`̀û`̀ dG º`̀μ`̀ë`̀dG Ö`̀Lƒ`̀ª`̀H
 ,≈dhC’G  IôFGódG  á«Yô°ûdG  iôÑμdG  áªμëªdG
 Ö°ùëH  ±ÉæÄà°S’ÉH  ¬«∏Y  ø©£dG  ºàj  º`̀dh
 IQGRƒH ºcÉëªdG IQGOEG øY IQOÉ°üdG IOÉ¡°ûdG
 á∏Ø£dG  Ö°ùf  ádCÉ°ùe  ¿ƒμJ  ºK  øeh  ,∫ó©dG
 ¿EÉ`̀a  º`̀K  ø`̀eh  ,á«éëdG  äRÉ``̀M  ó`̀b  »Yóª∏d
 òæe  á«æjôëÑdG  á«°ùæédG  É¡d  âÑãJ  á∏Ø£dG
 ∫ƒ°üëdG  É¡≤M  øe  ¿ƒμjh  ÉgOÓ«e  á¶ëd
 ΩÉ`̀μ`̀MC’  É`̀ k≤`̀ ah  »`̀æ`̀jô`̀ë`̀H  ôØ°S  RGƒ```L ≈`̀∏`̀Y
 AÉ°†≤dG  ¬©e  ø«©àj  …ò`̀ dG  ô``̀eC’G  ,¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀dG
 RGƒL  QGó°UEG  á«fÉãdG  É¡«∏Y  ≈YóªdG  ΩGõdEÉH

.É¡d »æjôëH ôØ°S
 ΩGõdEÉH  áªμëªdG  âªμM  ÜÉÑ°SC’G  √ò¡∏a
 ôØ°S  RGƒ`̀L  QGó°UEÉH  á«fÉãdG  É¡«∏Y  ≈YóªdG
 »a  ∂`̀dP  π«é°ùJh  »YóªdG  áæH’  »æjôëH

.á«ª°SôdG É¡JÓé°S

¬à∏ØW Ö°ùf äƒÑãH á«Yô°ûdG áªμëªdG ºμM ó©H

»æjôëH áæH’ ôØ°S RGƒL QGó°UEG zäGRGƒédGh á«°ùæédG{ ΩGõdEÉH ºμëdG

 zø````̀ eC’G{ è``eÉ``fô``H ¢`̀û`̀bÉ`̀æ`̀j
 ¬`̀eó`̀≤`̀Jh √ó``©``J …ò```̀ dG »``````YGPE’G
 áaÉ≤ãdGh  ΩÓYEÓd  áeÉ©dG  IQGOE’G
 ¿hÉ©àdÉH á«∏NGódG IQGRƒH á«æeC’G
 åÑjh  øjôëÑdG  áμ∏ªe  á`̀YGPEG  ™e
 ¢ù«ªN  πc  Iô°TÉÑe  AGƒ¡dG  ≈∏Y
 G kô`̀¡`̀X  1:00  á`̀YÉ`̀°`̀ù`̀dG  ΩÉ`̀ª`̀J  »`̀a
 FM102^3  á``̀Lƒ``̀ª``̀ dG  ≈``̀∏``̀Y
 áeóN á`̀Wô`̀°`̀T  Oƒ`̀¡`̀L ´ƒ`̀°`̀Vƒ`̀e
 ¢Shô«a  áëaÉμe  »`̀a  ™ªàéªdG
 ™e …ƒ`̀Yƒ`̀à`̀dG É```gQhOh É`̀fhQƒ`̀c
 ,¢SQGóª∏d  á«FõédG  áÑ∏£dG  IOƒY
 óFGôdG  èeÉfôÑdG  ∞«°†à°ùj  å«M
 ∞∏μªdG  …ƒ`̀∏`̀©`̀dG  Ö«ÑM  óªëe

 áWô°T  áÑ©°T  ∫É``̀ª``̀YCG  ô««°ùàH
 áWô°T  ájôjóªH  ™ªàéªdG  áeóN

.á«dÉª°ûdG á¶aÉëªdG
 øe  Oó`̀Y  èeÉfôÑdG  π∏îàjh
 á`̀«`̀æ`̀eC’G QhÉ``̀ë``̀ª``̀dGh äGô``̀≤``̀Ø``̀dG
 πª°ûJh  ,ájƒYƒàdGh  á«Ø«≤ãàdGh
 èeGôÑdG ºgCG ≈∏Y Aƒ°†dG §«∏°ùJ
 IQGRƒ```̀ d á``«``æ``eC’G äÉ`̀«`̀ dÉ`̀©`̀Ø`̀ dGh
 äÉ`̀ZÓ`̀Ñ`̀ dG Rô``````̀HCGh ,á``̀«``̀∏``̀NGó``̀dG
 øe  ∂`̀dPh  É¡©e  πeÉ©àdG  ºJ  »àdG
 áaô¨H  ô°TÉÑªdG  ∫É°üJ’G  ∫Ó`̀N
 á`̀aô`̀Zh á`̀«`̀°`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG äÉ`̀«`̀∏`̀ª`̀©`̀dG
 ,ájQhôªdG  áÑbGôªdGh  äÉ«∏ª©dG
 Oƒ`̀¡`̀L è`̀eÉ`̀fô`̀Ñ`̀ dG ∫hÉ`̀æ`̀à`̀j É`̀ª`̀c

 »a  áWô°ûdG  äÉjôjóeh  äGQGOEG
 áªjôédG  áëaÉμeh  ø`̀eC’G  ßØM
 äÉ``Yƒ``°``Vƒ``ª``dG ≈`````̀dEG á```aÉ```°```VEG

.á«YÉªàL’G
 ø`̀eC’G  èeÉfôH  øª°†àj  Éªc
 ø«©ªà°ùª∏d ájó≤f õFGƒL »YGPE’G
 »a á`̀cQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dG ∫Ó``̀N ø`̀e ∂``̀ dPh
 ∞JÉg  ≈∏Y  ∫É°üJ’Gh  á≤HÉ°ùªdG

.17684888
 óFGôdG  øe πc á≤∏ëdG  Ωó≤jh
 ó«Y  º°SÉL  Ö«≤ædGh  ºéf  »∏Y
 ∫hCG  ΩRÓªdG  êGô`̀NE’G  »ah  ,ΩOBG
 óYÉ°ùeh  ,êGô`̀©`̀ª`̀dG  óªM  Ihô``e

.»£ÑdG øªMôdGóÑY »fÉK ΩRÓe

áWô``°T Oƒ``¡L ¢``û`bÉ`æ`j »````YGPE’G zø``eC’G{

É`̀ fhQƒ`̀ c á`̀ë`̀aÉ`̀μ`̀e »``̀a ™`̀ª`̀à`̀é`̀ª`̀dG á`̀ eó`̀ N

óªM áæjóªH ájQÉædG ¬àLGQO äQƒgóJ »æjôëH áHÉ°UEG

 ΩGôHEÉH »©eÉédG óªM ∂∏ªdG ≈Ø°ûà°ùe ΩÉb
 IóYÉ≤∏d  ájôÑàîªdG  äÉeóîdG  ºjó≤J  á«bÉØJG
 áãdÉãdG  áæ°ù∏d  øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a  á«μjôeC’G

.»dGƒàdG ≈∏Y
 ¢ûeÉg  ≈`̀∏`̀Y  á`̀«`̀ bÉ`̀ Ø`̀ J’G  √ò```g  äAÉ````̀Lh
 Ió`̀YÉ`̀≤`̀dG ø``e ≥`̀ jô`̀a É`̀¡`̀H ΩÉ``̀b »`̀à`̀ dG IQÉ``̀jõ``̀dG
 ∂∏ªdG ≈Ø°ûà°ùªH á«Ñ£dG äGôÑàîª∏d á«μjôeC’G
 áeó≤ªdG äÉeóîdG ≈∏Y ´ÓWÓd »©eÉédG óªM
 ábódG  øe  ≥jôØdG  ô¡ÑfG  óbh  ,äGôÑàîªdG  »a
 »a ôaGƒàj ÉªH º¡HÉéYEG GhóHCG å«M ,áYô°ùdGh
 Iõ¡LCG  øe ≈Ø°ûà°ùªdG »a á«Ñ£dG äGôÑàîªdG
 äGAÉ`̀Ø`̀c ≈``̀ dEG á`̀aÉ`̀°`̀VE’É`̀H IQƒ`̀£`̀à`̀e äGó`̀©`̀ eh
 äÉ°ü°üîàdG  ∞∏àîe  »a  Iõ«ªàe  äGô`̀Ñ`̀Nh
 IOƒédG  èeÉfôH  ´ÉÑJG  ÖfÉL  ≈dEG  ,ájôÑîªdG
 GAó``H  äÉ`̀æ`̀«`̀©`̀dG  π«∏ëJ  π``MGô``e  á`̀aÉ`̀c  ∫Ó``̀N
 ,π«dÉëàdG  AGô`̀LEG  AÉæKCGh  áæ«©dG  ΩÓà°SG  øe
 π«dÉëªdG  øjõîJ  á≤jôW  ,èFÉàædG  êGôîà°SG
 á«Ñ£dG  äÉØ∏îªdG  ø`̀e  ¢ü∏îàdG  ¥ô``W  ≈``̀dEG
 á¶aÉëªdG  ¬fCÉ°T  øe …òdG  á«FÉ«ª«μdG  OGƒªdGh
 πμ°ûH ájôëÑdG áÄ«ÑdGh ΩÉY πμ°ûH áÄ«ÑdG ≈∏Y

.¢UÉN
 øH  ¿Éª∏°S  ï«°ûdG  Ö«ÑW  AGƒ∏dG  ìô°Uh
 óªM ∂∏ªdG ≈Ø°ûà°ùe óFÉb áØ«∏N ∫BG ¬∏dG á«£Y
 áãdÉãdG áæ°ù∏d áeôÑªdG á«bÉØJ’G ¿CÉH »©eÉédG
 äGôÑàîe  »a  á«μjôeC’G  IóYÉ≤dG  á≤ãd  äAÉL
 ≈Ø°ûà°ùªdG  IQGOEG  ¢UôM  GócDƒe  ,≈Ø°ûà°ùªdG
 Ωƒ≤J »àdG á«Ñ£dG Iõ¡LC’G çóMCG QÉ«àNG ≈∏Y
 ,ô«°üb âbh »a π«dÉëàdG øe ô«Ñc OóY πª©H

 ≈Ø°ûà°ùªdG »a Ωõ∏j Ée πc ô«aƒJ ≈dEG áaÉ°VE’ÉH
 óªà©ªdGh  ≥«bódG  ¢ü«î°ûàdG  ≈`̀dEG  π°Uƒà∏d
 ºjó≤J  ¿Éª°†d  IóFÉ°ùdG  ä’ÉëdGh  ¢VGôeCÓd
 Égƒæe  ,á«LÓ©dGh  á«Ñ£dG  äÉeóîdG  π°†aCG
 ∫ÉY iƒà°ùªH õ«ªàJ ≈Ø°ûà°ùªdG äGôÑàîe ¿CG
 IOƒédG •hô°T ≥ah á«aGôàM’Gh º«¶æàdG øe
 πª©j  å«M  äGôÑàîªdÉH  á°UÉîdG  á«ªdÉ©dG
 »a ¢üàîeh äGôÑàîe »æa 75 øe ôãcCG  ¬«a

.IôÑîdGh IAÉØμdG …hP øe á«Ñ£dG π«dÉëàdG
 Ωó`̀≤`̀j  ¿CG  ≈`̀∏`̀Y  á`̀«`̀bÉ`̀Ø`̀J’G  ¢`̀ü`̀æ`̀J  å`̀«`̀M
 äÉeóîdG  »©eÉédG  óªM  ∂∏ªdG  ≈Ø°ûà°ùe
 á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G  Ió`̀YÉ`̀≤`̀dÉ`̀H  ø«∏eÉ©∏d  á`̀jô`̀Ñ`̀î`̀ª`̀dG
 …ò``̀dGh  Ió```̀MGh áæ°S  ió``̀e  ≈`̀∏`̀Y  º`̀¡`̀«`̀dÉ`̀gCGh
 á∏eÉ°ûdG  ájôÑîªdG  äÉ°UƒëØdG  AGôLEG  πª°ûj

 πc Ö``fÉ``L ≈```̀ dEG á`̀«`̀HÓ`̀≤`̀à`̀°`̀S’G π`̀ «`̀ dÉ`̀ë`̀à`̀dGh
.á«æ«JhôdG äÉ°UƒëØdG

 ¢ù«FQ  ¢Sôég  É¡°S  IQƒ`̀à`̀có`̀dG  äô``̀cPh
 äGôÑàîªdGh  ΩódG  ∂æHh  ¢VGôeC’G  º∏Y  º°ùb
 º«¶æJ  ¿Éª°†d  ¬``̀fCG  ≈Ø°ûà°ùªdÉH  á«Ñ£dG
 äGôÑàîªdG  º«°ù≤J  ºJ  πª©dG  ô«°S  ádƒ¡°Sh
 Ωƒ≤j  å«M  ,ΩÉ°ùbCG  áà°S  ≈`̀ dEG  ≈Ø°ûà°ùªdÉH
 áØ«°†e  ,¬H  á°UÉîdG  äÉ°UƒëØdÉH  º°ùb  πc
 »æ«édG  ΩO  äÉæ«Y  ¢üëa  á`̀aÉ`̀°`̀VEG  º`̀J  ¬``̀fCG
 øY  ∞°ûμj  ¿CG  ¬fCÉ°T  øe  …òdGh  IO’ƒdG  óæY
 ¢VGôeC’Gh á«KGQƒdG ΩódG ¢VGôeCG øe ójó©dG
 »FGò¨dG  π«ãªàdGh  ¢†jC’G  á«∏ª©H  á≤∏©àªdG
 áªjóà°ùe  á«ægP  äÉgÉY  É¡æY  èàæj  ób  »àdG
 áYô°ùdÉH  É¡LÓYh  É¡°ü«î°ûJ  ºàj  ºd  Ée  GPEG

 π«æ«ØdG)  »Ø∏îàdG  ∫Gƒ`̀Ñ`̀dG  πãe  áHƒ∏£ªdG
 ¢üëa  áaÉ°VEG  GôNDƒe  ºJ  Éªc  .(ÉjQƒ«fƒà«c
 »a  ø«àμJhQƒÑdÉμdÉH  ≈ª°ùªdG  ø«JhôÑdG
 äÉ`̀HÉ`̀¡`̀à`̀dG  ¢ü«î°ûàH  ¢`̀ü`̀à`̀î`̀ª`̀dG  RGô``̀Ñ``̀dG
 ¬éàæJ ø`̀«`̀Jhô`̀H ø`̀Y IQÉ`̀Ñ`̀Y ƒ``̀gh AÉ``̀©``̀eC’G
 áÑ¡à∏ªdG  AÉ`̀©`̀eC’G  »`̀a  AÉ°†«ÑdG  Ωó`̀ dG  äGô`̀c
 êÓ©dG  OÉ`̀é`̀jEGh  ádÉëdG  ¢ü«î°ûJ  π`̀LCG  øe
 πªY  ≈``̀ dEG  Aƒ`̀é`̀∏`̀dG  ¿hO  ø`̀e  É`̀¡`̀d  Ö°SÉæªdG
 ≥aóàdG RÉ¡L π«¨°ûJ ºJ Éªc .¿ƒdƒ≤dG QÉ¶æe
 …òdGh  åjóëdG  (ôà«eƒàjÉ°Sƒ∏ØdG)  …ƒ∏îdG
 ä’É`̀M  ¢ü«î°ûJ  »`̀ a  Gô`̀«`̀Ñ`̀c  GQhO  Ö`̀©`̀∏`̀j
 ój ≈`̀∏`̀Y √DhGô`````̀LEG º`̀à`̀j …ò```̀ dGh É`̀«`̀ª`̀«`̀cƒ`̀∏`̀dG
 ºJ  å«M  ,ø««æjôëÑdG  ôÑàîªdG  »«FÉ°üNCG
 óæe  ádÉM  600```̀ dG  ≈∏Y  ójõj  É`̀e  ¢ü«î°ûJ
 ,ΩGQhCÓ``d  øjôëÑdG  õcôe  π«¨°ûJ  »a  AóÑdG
 IQGô`̀ª`̀dG  äGƒ`̀°`̀ü`̀M ¢üëa ≈``̀ dEG  á`̀aÉ`̀°`̀VE’É`̀H
 QÉ°ùe  πeGƒY  ¢ü≤f  äÉ°Uƒ°üëah  ≈∏μdGh
 äÉ°UƒëØdG  ¢†©Hh  ,IQOÉ``æ``dG  Ωó``̀dG  ôãîJ
 »YÉæ°üdG í«≤∏àdG á«∏ª©H AóÑdG πÑb á°UÉîdG
 øe  ójó©dG  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,Ö«HÉfC’G  ∫ÉØWC’

.iôNC’G äÉ°UƒëØdG
 äAÉ``L á`̀«`̀bÉ`̀Ø`̀J’G  ¿CG  ô`̀cò`̀dÉ`̀H  Qó``é``jh
 ΩódG  ∂æHh  á«Ñ£dG  äGôÑàîªdG  ∫ƒ°üM  ó©H
 IOÉ¡°T  ≈∏Y »©eÉédG  óªM ∂∏ªdG  ≈Ø°ûà°ùªH
 º∏©d  á«μjôeC’G  á«∏μdG  øe  á«dhódG  OÉªàY’G
 äÉeóN  ø`̀e  ¬eó≤J  Éªd  CAP  ¢``̀VGô``̀eC’G
 á«LÓ©dGh á«°ü«î°ûàdG ô«jÉ©ªdG ≈∏YCG øª°V

.≈°VôªdG ™«ªéd ájôÑîªdGh

á«μjôeC’G IóYÉ≤∏d É¡JÉeóN Ωó≤J »©eÉédG óªM ∂∏ªdG ≈Ø°ûà°ùe äGôÑàîe

 ójDƒªdG  ≥«aƒJ  øH  øªjCG  ó`̀cCG
 á°VÉjôdGh  ÜÉÑ°ûdG  ¿hDƒ°T  ô`̀jRh
 É¡æ«YCG  Ö°üf  ™°†J  IQGRƒ```̀dG  ¿CG
 ´É£≤dG  äÉ`̀LÉ`̀«`̀à`̀MG  á«Ñ∏J  É`̀ª`̀FGO
 ∞∏àîe  »a  »°VÉjôdGh  »HÉÑ°ûdG
 Éª«°S  ’h  ,á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀dG  äÉ`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀e
 É«©°S  ≈©°ùJh  ¥’õ`̀dG  á≤£æe  »a
 á«æÑdÉH  ¢`̀Vƒ`̀¡`̀æ`̀ dG  ≈````dEG  É`̀ã`̀«`̀ã`̀M
 á«HÉÑ°ûdG  äBÉ°ûæªdG  áaÉμd  á«àëàdG
 É¡d ôaGƒàj Ée Aƒ°V »a á«°VÉjôdGh
 √OQ  »a  ∂`̀dP  AÉ`̀L  ..äÉ«fÉμeEG  øe
 ƒ°†Y øe »fÉªdôH ∫GDƒ°S ∫hCG ≈∏Y
 ºdÉ°S  ìÉ`̀Ñ`̀°`̀U  iQƒ`̀°`̀û`̀ dG  ¢ù∏ée
 ¢ù∏éªdÉH  ¬æ««©J  ó©H  …ô°ShódG
 ∫ƒM  ,»dÉëdG  OÉ≤©f’G  QhO  ∫ÓN
 äGQƒ£àdGh  IòîàªdG  äGAGô``̀LE’G
 ¿hDƒ°T  IQGRh  É¡«dEG  â∏°Uh  »àdG
 áÑ°ùædÉH  á``°``VÉ``jô``dGh  ÜÉ`̀Ñ`̀ °`̀û`̀ dG
 Ö©∏eh  OÉfh  ÜÉÑ°T  õcôe  AÉ°ûfE’

.¥’õdG á≤£æe »a …OÉædÉH ¢UÉN
 èeO  ó©H  ¬fCÉH  ô`̀jRƒ`̀dG  OÉ``̀aCGh
 ´É`̀ aô`̀ dG …OÉ```̀f ™``̀e ¥’õ````̀dG …OÉ```̀f
 ´ÉaôdG  …OÉf  ≈ª°ùe  âëJ  »Hô¨dG
 áeƒμëdG âeÉb ,»aÉ≤ãdG »°VÉjôdG
 …ò`̀dG »`̀LPƒ`̀ª`̀æ`̀dG …OÉ``æ``dG AÉ`̀æ`̀Ñ`̀H

 äBÉ`̀°`̀û`̀æ`̀ª`̀dG  ø``̀e  ó`̀jó`̀©`̀dG  øª°†àj
 á≤£æªH  IQƒ`̀£`̀à`̀ª`̀ dG  ≥``̀aGô``̀ª``̀dGh
 ´ÉaôdG  »à≤£æe  Ωóî«d  á«æ«æëdG
 ácôëdG  »Ñ°ùàæe  ™«ªLh  ¥’õdGh
 ≈dEG  Gô«°ûe  ,á«HÉÑ°ûdGh  á«°VÉjôdG
 ™e ÖYÓªdG øe OóY AÉ°ûfEG ºJ ¬fCG
 ¢`̀VQC’G  »`̀a  É¡d  á`̀eRÓ`̀dG  ≥aGôªdG
 ÜÉÑ°T  ø«μªJ  õcôªd  á°ü°üîªdG
 »dÉgCG  É«dÉM  Ωóîj  ƒ`̀gh  ,¥’õ``dG

.á«dÉY IAÉØμH ¥’õdG á≤£æe
 á£N  ¿CG  ≈∏Y  ô`̀jRƒ`̀dG  Oó°Th
 äÉ`̀eó`̀î`̀dG ô`̀jƒ`̀£`̀J »``̀a IQGRƒ`````̀ dG

 IOÉ`̀jRh  É¡JAÉØc  ™`̀aQh  á«HÉÑ°ûdG
 áÄ«H ≥`̀∏`̀N ≈```dEG  ±ó`̀¡`̀J  É``̀gOGó``̀YCG
 ΩÉ``̀eCG  á`̀Mƒ`̀à`̀Ø`̀e  á``dOÉ``Y  á«°ùaÉæJ
 Éàa’  ,õ`̀«`̀«`̀ª`̀J  ¿hO  ø``e  ™`̀«`̀ª`̀é`̀dG
 áfÉ«°U  AGôLEG  ™eõªdG  øe  ¬fCG  ≈dEG
 ø«μªJ  õ`̀cô`̀ª`̀d  ø«Ñ©∏e  AÉ`̀ °`̀û`̀fEGh
 áfÉ«°üdG ≈∏Y IhÓY ¥’õdG ÜÉÑ°T
 ô`̀jƒ`̀£`̀J ™``̀e ≥`̀ aGô`̀ª`̀∏`̀ d á`̀∏`̀eÉ`̀°`̀û`̀dG
 115^142  ≠∏ÑªH  É¡∏ªcCÉH  ¢VQC’G
 ≈∏Y  É«dÉM  πª©dG  º`̀à`̀jh  ,GQÉ`̀ æ`̀ jO
 á«dÉªdGh ájQGOE’G äGAGôLE’G AÉ¡fEG
 .´hô°ûªdG ò«ØæJ »a AóÑ∏d áeRÓdG

∫hCG  ≈`̀ ∏`̀ Y  Oô```j  á``°``VÉ``jô``dGh  ÜÉ`̀ Ñ`̀ °`̀ û`̀ dG  ô```̀ jRh
…ô`̀ °`̀ Shó`̀ dG ìÉ`̀Ñ`̀ °`̀U …Qƒ`̀°`̀û`̀∏`̀ d »`̀fÉ`̀ª`̀dô`̀H ∫GDƒ``̀°``̀S

.…ô°ShódG ìÉÑ°U | .á°VÉjôdGh ÜÉÑ°ûdG ôjRh |



z»dhO ™jô°ûJ{
!¿ÉjOC’G ≈dEG IAÉ°SE’G ºjôéàd

ó«°TQ ájRƒa

 á`̀«`̀gGô`̀μ`̀dGh  áæàØdG  QÉ``̀f  ó`̀bƒ`̀J  ’CG  π``̀LCG  ø``̀e)  |
 ,áaÉ≤ãdG QÉ£bCG É¡fCÉH âæ¨J ÉªdÉW QÉ£bCG »a ,IAÉ°SE’Gh
 ºK  ,áKGóëdGh  º∏©dGh  ôjƒæàdGh  IQÉ°†ëdG  áæ°VÉMh
 ≈àM  ,É©°SGh  ÉHGô£°VG  ô«jÉ©ªdG  É¡jój  »a  Üô£°†J
 ájôëdG  IÉμ°ûe  É¡jój  ióMEÉH  ∂°ùªJ  »gh  ÉgGôf  ÉæàH
 IƒYO  iô`̀NC’G  ó«dÉH  ∂°ùªJ  Éªæ«H  ,¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤Mh
 ôgRC’G ï«°T) ¬dÉb Ée Gòg .(¿Gô«ædG πYÉ°ûeh á«gGôμdG
 ΩÓ°SE’G  ≈`̀ dEG  IAÉ`̀°`̀SE’G  ¿CG  GôÑà©e  ,(Ö«£dG  óªMCG  .O
 á«dhDƒ°ùªdG  Oƒ`̀«`̀b  π`̀c  ø`̀e  äÓ`̀Ø`̀fGh  è`̀jô`̀¡`̀Jh  å`̀Ñ`̀Y)
 íjô°U  AGó`̀Yh  ,»`̀dhó`̀dG  »aô©dGh  »≤∏îdG  ΩGõ`̀à`̀d’Gh
 ≈dEG  Iƒ`̀YO  Ωó`̀b)  ƒ¡a  ∂dòdh  ,(¬ q«Ñfh  ∞«æëdG  øjó∏d
 IGOÉ©e Ω qôéoj z»ªdÉY ™jô°ûJ{ QGôbEÉH »dhódG ™ªàéªdG
 IƒYO  »gh  ,(ºgó°V  õ««ªàdGh  ø«ª∏°ùªdGh  ΩÓ°SE’G
 åàéJ  ¿CG  É¡fÉμeEÉH  ¿EÉa  É«ªdÉY  É¡H  ò`̀NC’G  ºJ  ƒd  áª¡e
 ó°V  hCG  ,ø«ª∏°ùªdG  ó°V  õ««ªàdGh  IAÉ``°``SE’G  Qhò``̀L
 ¿CG  á°UÉNh  ,º¡JÉ°Só≤e  ≈`̀dEG  IAÉ°SE’G  Ωó`̀Yh  º¡bƒ≤M
 ô°üà≤J  ºd  ô«Ñ©àdG  ájôM  º°SÉHh  á«gGôμdG  äÉ«cƒ∏°S
 ¿BGô≤dG{  ¥ôëH  ΩÉ«≤dG  ÉªfEGh  záÄ«°ùªdG  Ωƒ°SôdG{  ≈∏Y
 ¬∏dG  ΩÓ`̀c  ¬`̀ fC’  »eÓ°SEG  ¢S qó≤e  ô`̀Ñ`̀cCG  ƒ`̀gh  ,zº`̀jô`̀μ`̀dG
 πàbh óLÉ°ùªdG ≈∏Y AGóàY’ÉH ΩÉ«≤dG ÖfÉL ≈dEG ,≈dÉ©J
 QôμJ ∂dP πch ,¬∏dG äƒ«H øe â«H »a ºgh ø«∏°üªdG
 ±ô£àdG) AGƒd »∏eÉM ∫ÓN øe »HôZ ó∏H øe ôãcCG »a

!ÉμjôeCGh ÉHhQhCG »a (»æ«ª«dG
 Üô¨dG »a ÖbÉ©jh Ö°SÉëj ¿ƒfÉb ∑Éæg Éª∏ãe |
 ºàj  ’  ¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀dG  Gò`̀g  »`̀ah  (á«eÉ°ùdG  IGOÉ`̀©`̀e)  º°SÉH
 ºjôéJ  ÉªfEGh  !ô«Ñ©àdG  hCG  …CGô`̀dG  ájôM  ≈∏Y  πjƒ©àdG
 πH ¬«∏Y áHƒ≤©dG ∫GõfEGh ,É«fƒfÉb IAÉ°SEG …CÉH Ωƒ≤j øe
 ∫Éμ°TCG πc ¬«∏Y á«fƒ°SÉªdGh á«fƒ«¡°üdG iƒ≤dG ∫õæJh
 πªcCGh  ,¿ÉjOC’G  ºJÉîc  z»eÓ°SE’G  øjódG{  ¿EÉa  !∫ÉμædG
 ¿CG  qóH  ’  ,π«éfE’Gh  IGQƒàdG  ∞jôëJ  ó©H  ,ä’É°SôdG
 ÜQÉ≤j  É`̀e  ¥ƒ≤ëd  Éfƒ°Uh  ,»`̀dhó`̀dG  ™ªàéªdG  ≥Øàj
 ™jô°ûJ)  ™°Vh  ≈∏Y  ,º`̀dÉ`̀©`̀dG  »`̀a  (º∏°ùe  …QÉ«∏ªdG)
 ¬ q«Ñf  qó°V  õ««ªàdGh  IAÉ°SE’Gh  IGOÉ©ªdG  Ω qôéoj  (»ªdÉY
 ,ø`̀jô`̀NB’G  ájôM  óæY  ∞≤J  ájôM  …CG  ¿C’  ,¿BGô``≤``dGh
 ºg  ¿hô``̀NB’G  ¿É`̀c  GPEÉ``a  !É°†jCG  (»fÉª∏Y  CGó`̀Ñ`̀e)  ƒ`̀gh
 ºeCÓd óH Óa ,QGôªà°SÉH IOÉjõ∏d  ø«∏HÉb zº∏°ùe GQÉ«∏e{
 A’Dƒg  ¥ƒ≤M  ¿ƒ°üj  ¿CG  »dhódG  ™ªàéªdGh  IóëàªdG

 º¡àjôM ¿ƒ°üj ¿CGh  ,á«gGôch IAÉ°SEGh  õ««ªJ  …CG  øe
 ø«jÓe IóY ™e π©Øj Éªc ,…hÉª°ùdG º¡æjO ¢ùjó≤J »a
 Éfƒ«∏e 20 RhÉéàj ’ ºdÉ©dG »a Oƒ¡«dG OóYh Oƒ¡«dG øe
 ¿ƒfÉb{ ƒg (ÜÉ≤Yh áÑ°SÉëe ¿ƒfÉb) ™°VƒH ,∫ÉM …CÉH

!zá«eÉ°ùdG IGOÉ©e
 zá«HÉgQE’G äÉ«∏ª©dG{ ºéM »a Ó«∏b Éæ≤ª©J GPEG |
 ±GôàYÉH  ∑Qój  √ô«Z πÑb  ¬°ùØf  Üô¨dG  ¿EÉa  ºdÉ©dG  »a
 ô«Z  ÉgòØf)  á«HÉgQE’G  äÉ«∏ª©dG  øe  %98  ¿CG  ¬«ãMÉH
 á«dÉ°üØfG  hCG  á«eƒb  hCG  á«bôY  äÉ«Ø∏îd  !(ø«ª∏°ùe
 øë°ûdG  πc  º`̀ZQ)  §≤a  %2  ¿CGh  !áaô£àe  á«æ«ªj  hCG
 ¿ƒfGóe  A’Dƒ`̀gh  !¿ƒª∏°ùe  ÉgòØf  (»Hô¨dG  »eÓYE’G
 á«Ø∏N »a ÉæãëH GPEGh .á«ÑdÉ¨dG ø«ª∏°ùªdG πc øe Ó°UCG
 ´ qôØJ Éeh z¿GƒNE’G{ º«¶æJ ºgAGQh ¿EÉa ,%2`dG A’Dƒg
 Éªgô«Zh ¢ûYGOh IóYÉ≤dÉc á«HÉgQEG äÉª«¶æJ øe ¬æe
 ¬JGOÉ«b zΩC’G º«¶æàdG{ Gòg ¿EÉa áaGô£∏dh ,äÉ©jôØJ øe
 Éªgô«Zh É°ùfôah É«fÉ£jôH »a á«Hô¨dG ájÉYôdG âëJ

!á«Hô¨dG ∫hódG øe
 ¿ƒ∏ãªj  π°UC’ÉH  ºgÉfóLh  ôãcCG  Éæ≤ª©J  GPEGh  |
 »a  É«JGQÉÑîà°SG  ´ƒæ°üªdG  (…hÉ«°û«∏ªdG  ±ô£àdG)
 ¿Gó∏H  »a  ÜÉ```gQE’Gh  ∞æ©dGh  ≈°VƒØdG  åÑd  Üô¨dG
 ,á∏°üH ΩÓ°SE’G ≈dEG  ¿ƒàªj ’ ájÉ¡ædG »a ºgh !á«HôY
 ¿ƒYój  Éª«a  øjódG  Gòg  ¬jƒ°ûàd  IGOCG  É°†jG  ºg  ÉªfEGh
 áÑ°ùædÉH  º¡àÑ°ùf  áaô©e  ≈`̀dEG  ÉæÄL  GPEÉ`̀a  !¬æY  ´ÉaódG
 %1  ¿ƒ∏ãªj  º¡fEÉa  ,(º∏°ùe  …QÉ«∏e)  ø«ª∏°ùªdG  ≈`̀ dEG
 ºgQÉÑàYÉH  ô«ãμH  ∂dP  øe  π`̀bCG  πH  ∫Gƒ`̀MC’G  CGƒ°SCG  »a
 ∫GDƒ°ùdÉa ∂dòdh !(º∏°SCÉàªdG ÜÉgQE’Gh ±ô£àdG) »∏ãªe
 º°Uh  ºàj  zá©bÉØdG{  Ö°ùædG  √òg  ΩÉeCG  GPÉªd  »≤£æªdG

!?±ô£àdGh ÜÉgQE’ÉH √óMh ΩÓ°SE’G
 á«HÉgQE’G äÉ«∏ª©dÉH ¿ƒeƒ≤j øªe %98 øjO ƒg Ée
 ≈dEG  IQÉ`̀°`̀TE’G  ºàJ  ’  GPÉªd  !?É°†jCG  ¬°ùØf  Üô¨dG  »ah
 Oôée ≈dEG ôeC’G ∫Éëjh (º∏°ùe ô«Z »HÉgQEG) …CG áfÉjO
 zô`̀gRC’G  ï«°T{  Iƒ`̀YO  ¿EG  !?Éfƒæée  hCG  Éaô£àe  ¬fƒc
 IGOÉ©e Ω qôéj z»ªdÉY ™jô°ûJ{  QGôbEÉH  Ö«£dG  óªMCG  .O
 ø«ª∏°ùªdG  πc  É¡«∏Y  πª©j  ¿CG  ¢VôàØªdG  øe  ΩÓ°SE’G
 É`̀fOQCG  ¿EG  ,∫hó`̀c  »ª°SôdG  QÉ`̀WE’G  »ah  º¡æe  Üô©dGh
 IAÉ`̀°`̀SE’Gh  IGOÉ©ªdG  øe  ø«ª∏°ùªdGh  ΩÓ`̀°`̀SE’G  ¿ƒ°U

!õ««ªàdGh

 ΩC’G Qó°üªdG »g áÄ«ÑdG ¿G øe ÉbÓ£fG 
 IOóéàªdG IQOÉædG ájOÉªdG á«LÉàf’G OQGƒª∏d
 »©«Ñ£dG  ∫ÉéªdG  »`̀gh  ,IOóéàªdG  ô«Zh
 äÉæFÉμdGh ájô°ûÑdG OQGƒªdG ¬«a ¢û«©J …òdG
 ,¿RGƒ`̀J  ádÉM  »a  iô`̀NC’G  áØ∏àîªdG  á«ëdG
 Égƒªfh  ÉgOƒLh  ájQGôªà°SG  øª°†j  ÉªHh
 ,á«°SÉ°SC’G ¬JÉÑ∏£àe ô«aƒJh ¿É°ùfE’G áeóîd
 »Ä«ÑdG  §«ëªdG  IQhô`̀°`̀†`̀dÉ`̀H  ∂``̀dP  ™`̀Ñ`̀à`̀jh
 ájOÉ°üàb’G  ¿É`̀°`̀ù`̀fE’G  á£°ûfCG  ø`̀Y  èJÉædG
 áëaÉμeh  áÄ«ÑdG  ájÉªM  ¿EÉa  .á«YÉªàL’Gh
 äÉ°SÉ«°ùdG  »a  Éª¡e  É©bƒe  πàëJ  çƒ∏àdG
 ájOÉ°üàb’G äÉ°SÉ«°ùdG ¿G Éªc ,∫hó∏d áeÉ©dG
 Oó©Jh OQGƒªdG IQóf ø«H áeAGƒªdÉH á≤∏©àªdG
 ™ªàéªdGh OGôa’G  Ö∏W á©°Sh äÉLÉ«àM’G
 IQOÉb  á«Ä«ÑdG  äÉ°SÉ«°ùdG  ¿ƒμJ  ¿G  ¢VôØJ
 ÉªH  áÄ«ÑdG  ô°UÉæY  áfÉ«°Uh  ájÉªM  ≈∏Y
 .√ô°SCÉH  ™ªàéªdGh OGôa’G  ájÉªM ≈dG  Oƒ≤j
 ´ÉÑ°TEG ƒg á«ªæà∏d »FÉ¡ædG ±ó¡dG ¿EG å«Mh
 IOóéàªdGh  IOó©àªdG  á«fÉ°ùfE’G  äÉLÉëdG
 OQGƒ`̀ª`̀ dG  ∫Ó``̀N  ø`̀e  ’EG  π°üëj  ø`̀ d  ∂```dPh
 õcôàJ  ájOÉ°üàb’G  á∏μ°ûªdG  ¿Gh  ,á«Ä«ÑdG
 Gô«KCÉJ Égójõjh OQGƒª∏d á«Ñ°ùædG IQóædG »a
 áÄ«ÑdG  IQGOEG  ¿EÉ`̀a  ºK  øeh  .»Ä«ÑdG  çƒ∏àdG
 ¿CG  øμªj  ’  çƒ`̀∏`̀à`̀dG  ø`̀e  É¡«∏Y  ®É`̀Ø`̀ë`̀dGh
 ,Ió«°TôdG  ájƒªæàdG  äÉ°SÉ«°ùdG  øY  π°üØæJ
 ádÓL  ÜÉ`̀£`̀N  »`̀a  ÉeÉªJ  í°†àj  É`̀e  Gò``̀gh
 OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG
 ô¡°T  øe  ô°ûY  …OÉëdG  óMC’G  Ωƒj  ,ióØªdG
 OÉ`̀≤`̀©`̀f’G  QhO  ìÉ`̀à`̀à`̀aG  »`̀a  2020  ô`̀Hƒ`̀à`̀cCG
 ¢ùeÉîdG  »©jô°ûàdG  π°üØdG  ø`̀e  å`̀dÉ`̀ã`̀dG
 ádÓL ócCG  ó≤a ,ÜGƒædGh iQƒ°ûdG »°ù∏éªd
 áÄ«ÑdG  ≈∏Y  ®ÉØëdG  á«ªgCG  ióØªdG  ∂∏ªdG
 ƒLôªdG  ìÉéædG  ≥«≤ëàd{  :¬àdÓL  ∫ƒ≤H
 »YGôJ ¿CG Öéj ájOÉ°üàb’G á«ªæàdG äÉ«∏ª©d
 É¡JÉjóëJh  á«Ä«ÑdG  äGô«¨àªdG  É¡JGQÉ°ùe
 ´ÉØJQGh  …QGô`̀ë`̀dG  ¢SÉÑàM’Éc  ,áØ∏àîªdG
 ø«°üàîªdG  ¬Lƒfh  .QÉëÑdG  √É«e  Üƒ°ùæe
 áÑ°SÉæªdG äÉ«°UƒàdG ™°VƒH ,∫ÉéªdG Gòg »a

 ≈∏Y äGô«KCÉàdG √òg ∑QGóàd
 π«∏≤àdGh  á«∏ëªdG  ÉæàÄ«H
 ∫ÓN ø`̀e ,É`̀¡`̀JQƒ`̀£`̀N ø`̀e
 »a  èeGôÑdG  çó``MCG  ò«ØæJ
 AGƒ``````LC’G ó``jô``Ñ``J ∫É``̀é``̀e
 øe π`̀MGƒ`̀ °`̀ ù`̀ dG á``jÉ``ª``Mh
 ,zQÉëÑdG  Üƒ°ùæe  ´ÉØJQG
 äÉ`̀«`̀YGó`̀J  ¿G  É`̀ª`̀«`̀°`̀S  ’h
 »Ä«ÑdG  ΩÉ`̀ª`̀à`̀g’G  ∞`̀©`̀°`̀V
 äÉ`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dG Ö``fÉ``L ø``̀e
 ∫ÓN  äOG  ób  äÉeƒμëdGh

 á≤HÉ°ùdG  ájƒªæàdG  Oƒ≤©dG
 Qô°†dG  iƒà°ùe  IOÉ`̀jR  ≈dG
 ∫ƒ``M çƒ``̀∏``̀à``̀ dGh »`̀Ä`̀«`̀ Ñ`̀ dG
 ∑ô`̀J …ò```̀dG ô```̀ eC’G ,º`̀ dÉ`̀©`̀ dG

 ójó©dG  »a  á«ªæàdG  ≈∏Y  IójóY  á«Ñ∏°S  GQÉKBG
 OQGƒ`̀ª`̀ dG  äQƒ``̀gó``̀J  ó`̀≤`̀a  .º`̀dÉ`̀©`̀dG  ∫hO ø`̀e
 ∫Éª©à°SÓd  áëdÉ°üdG  √É`̀«`̀ª`̀dG)  á«©«Ñ£dG
 ´ƒ``æ``à``dGh ,á``̀bÉ``̀£``̀dG ,äÉ``̀ HÉ``̀ ¨``̀ dG ,á``̀Hô``̀à``̀ dG
 »a  äÉKƒ∏ªdG  áÑ°ùf  â©ØJQGh  ,(…ƒ`̀«`̀ë`̀dG
 ñÉæªdG  ø«î°ùJ  ≈``̀dEG  …ODƒ``̀ j  πμ°ûH  ƒ`̀é`̀dG
 á«Yƒfh …ƒédG ±Ó¨dG Ö«côJ »a ô«¨àdGh
 IOÉ`̀ jRh  É¡à«ªch  ¬«a  IOƒ`̀Lƒ`̀ª`̀dG  äGRÉ`̀¨`̀dG
 á≤Ñ£d  á`̀Hô`̀î`̀ª`̀dG  á`̀eÉ`̀°`̀ù`̀dG  äGRÉ``̀¨``̀dG  áÑ°ùf
 ¢VQCÓd  »bGƒdG  ´Éæ≤dG  ó©J  »àdG  ,¿hRhC’G
 . IQÉ°†dG á«é°ùØæÑdG ¥ƒa á©°TC’G ô«KCÉJ  øe
 ,ájô£ØdG IÉ«ëdG QƒgóJ ≈dEG çƒ∏àdG iOCG Éªc
 á«fGƒ«ëdG  ´Gƒ``̀fC’G  ¢†©H  â°Vô≤fG  å«M
 ±Gô°SE’Gh ,É¡JÉÄ«H ô«eóJ ÖÑ°ùH á«JÉÑædGh
 ó«°üdGh  ájhÉª«μdG  äGó«ÑªdG  ∫Éª©à°SG  »a
 çƒ∏àdG  ,»£ØædG  çƒ∏àdG  øY  Ó°†a  ,ôFÉédG
 áÄ«ÑdG ô««¨J ,»YÉæ°üdGh »ë°üdG ±ô°üdÉH
 ô°TÉÑªdG  ô«eóàdGh  ájôëÑdGh  á«∏MÉ°ùdG
 øe  Égô«Zh  AÉ°Vƒ°†dGh  ΩOô``̀ dGh  ôØëdÉH

.çƒ∏àdG ∫Éμ°TCG
 ádÓL  äÉ¡«LƒJ  á«ªgCG  »JCÉJ  Éæg  øeh
 è`̀eGô`̀Ñ`̀dG çó```̀MG OÉ`̀ª`̀à`̀YÉ`̀H ió`̀Ø`̀ª`̀dG ∂`̀∏`̀ª`̀dG
 ÜÉ°ùàcGh ,ájôëÑdG áÄ«ÑdG øeCG ≈∏Y ®ÉØë∏d

 á`̀jQGO’Gh  á«æØdG  äGQó≤dG
 ™e  πeÉ©à∏d  á`̀jQhô`̀°`̀†`̀dG
 ÉªHh  á«Ä«ÑdG  äÉ`̀jó`̀ë`̀à`̀dG
 äÉ`̀Ñ`̀∏`̀£`̀à`̀e ™````̀e ≥``̀°``̀ù``̀à``̀j
 á``eGó``à``°``ù``ª``dG á``̀«``̀ª``̀æ``̀à``̀dG
 π«∏ëàdG  äGhOCG  ™jƒ£Jh
 OÉ``̀°``̀ü``̀à``̀b’G »``̀ª``̀∏``̀Y »````̀a
 äGQGô≤dG ø«°Uôàd  áÄ«ÑdGh
 ,á`̀bÓ`̀©`̀dG  äGP  á``````̀ jQGOE’G
 á«æ©ªdG  äGQGO’G  ø«μªJh
 áÄ«ÑdG äÓμ°ûe á°SGQO øe
 ø`̀jQƒ`̀¶`̀æ`̀e ø``̀e á`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 ,É`̀©`̀e …OÉ``°``ü``à``bGh »`̀Ä`̀«`̀H
 ô``«``HGó``à``dG ø```̀e É``̀gô``̀«``̀Zh
 ájÉªëd  ÉgPÉîJG  Ö`̀LGƒ`̀dG
 á«ªæàH ô«HGóàdG √òg »a AóÑdG á£≤fh ,áÄ«ÑdG
 ,ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  iód  »Ä«ÑdG  »YƒdG
 á`jÉªM  ¿CÉ°ûH  á`eõ∏ªdG  äÉ©jô`°ûàdG  ø°S  ºK
 ΩGóîà`°SG  ó«`°TôJh  ,çƒ`̀∏`̀à`̀dG  ø`̀e  áÄ«ÑdG
 –  ºëØdG  -∫hô`̀à`̀Ñ`̀dG  )á`̀``̀jQƒ`̀Ø`̀MC’G  á`bÉ£dG
 ábÉ£dG  QOÉ°üe  ôjƒ£Jh  ,(»©«Ñ£dG  RÉ¨dG
 á«°ùª°ûdG ábÉ£dGh ìÉjôdG ábÉW πãe á∏jóÑdG
 Éæàμ∏ªe ¿G á°UÉNh ,ájƒ«ëdG á∏àμdG ábÉWh
 ¿CGh  »Hô©dG  è«∏îdG  §°Sh  IôjõL  áÑ«ÑëdG
 Iõ«e πãªj Ée Qó≤H »é«JGôà°S’G ™bƒªdG Gòg
 ≈∏Y ìÉàØf’G É¡d í«àJ á«ªg’G Iô«Ñc á«Ñ°ùf
 π≤ædGh …QÉéàdG  ∫OÉÑàdG  É¡d  ô°ù«Jh ,ºdÉ©dG
 »a á`̀jÉ`̀Z OQGƒ```̀e É`̀¡`̀d ô`̀aƒ`̀Jh ,ô`̀ë`̀Ñ`̀dG ô`̀Ñ`̀Y
 á«μª°ùdG äGhôãdÉc ôëÑdG ÉgQó°üe á«ªg’G
 áé«àf  hG  ,Dƒ`̀dDƒ`̀∏`̀dG  ø`̀Y  åëÑ∏d  ¢`̀Uƒ`̀¨`̀dGh
 ájôëÑdG  áMÉ«°ùdÉc  ôëÑdG  ≈∏Y  É¡àdÓWEG
 ,ÅfGƒªdG  äÉ`̀eó`̀Nh  ájôëÑdG  äÉ°VÉjôdGh
 ¬fG ’EG ,Égô«Zh áaÉédG ¢VGƒMC’G äÉeóNh
 ÉjóëJh  á«aÉ°VEG  á«dhDƒ°ùe  É°†jCG  É¡d  πãªj
 äGójó¡àdG  óYÉ°üJ πX »a Éª«°S  ’h ,Gô«Ñc
 ´É`̀Ø`̀JQGh  …QGô`̀ë`̀ dG  ¢SÉÑàM’Éc  ájôëÑdG
 äÉjÉØædÉH  çƒ∏àdGh  QÉëÑdG  √É«e  Üƒ°ùæe
 »a  çƒ`̀∏`̀J  çGó````MEGh  .É`̀gô`̀«`̀Zh  á«YÉæ°üdG

 ,¬æe  áÑjô≤dG  ÅfGƒªdG  ≈`̀dEG  óàªj  ób  ôëÑdG
 á«μª°ùdG Ihôã∏d ¥ƒØf øe ¬ÑÑ°ùj ÉªY Ó°†a
 Ö∏£àj Ée ƒgh ,iôN’G ájôëÑdG AÉ«M’Gh
 á°SGQO ¿EÉa Gòd ,¬æe É¡Ø«¶æàd á¶gÉH ∞«dÉμJ
 IQhô°V íÑ°üJ ájôëÑdG á«Ä«ÑdG äGô«¨àªdG
 .…ôëÑdG  »Ä«ÑdG  ø`̀eC’G  ≈∏Y  ®ÉØë∏d  áë∏e
 …ôëÑdG  »Ä«ÑdG  ø```̀eC’G  Öàà°ùj  Éªæ«Mh
 áÄ«H  ™«°ûJ  ô`̀ë`̀Ñ`̀dG  ≈`̀∏`̀Y  á`̀∏`̀£`̀ª`̀dG  á`̀dhó`̀∏`̀ d
 º«¶æJh  ájôëÑdG  áMÉ«°ùdG  õ«Øëàd  á«JGƒe
 ƒªædGh ™°SƒàdG í«àJh ,ájôëÑdG äÉ°VÉjôdG
 ,ájôëÑdG  äÉ«ªëªdGh  ,…ô`̀ë`̀Ñ`̀dG  ó«°ü∏d
 AÉ`̀ °`̀ û`̀ fE’h ,…ô``ë``Ñ``dG π`̀≤`̀ æ`̀ dGh IQÉ``̀é``̀à``̀dGh
 ,á«YÉæ°üdG  ≥WÉæªdGh  ÅfGƒªdG  øe  ójõªdG
 ∫ÉªYCGh  ,á«MÓªdG  äÓ«cƒàdGh  äÉcô°ûdGh
 á«à°ùLƒ∏dG  äÉeóîdGh  ,≠jôØàdGh  øë°ûdG
 øe ójõªdG ≈dG …ODƒj ÉªH ,iôNC’G ájôëÑdG
 ,ádÉ£ÑdG  çÉãàLGh  π«¨°ûàdGh  πª©dG  ¢Uôa
 øe ΩÉY πμ°ûH …ôëÑdG ´É£≤dG ¿CG Éª«°S ’h
 ádÓL  ó«cCÉJ  ¿G  .ádÉª©dG  áØ«ãμdG  äÉYÉ£≤dG
 ≈∏Y ®É`̀Ø`̀ë`̀dG á`̀«`̀ª`̀gCG ≈`̀∏`̀Y ió`̀Ø`̀ª`̀dG ∂`̀∏`̀ª`̀dG
 á«ªæàdG  á«∏ª©d  ºªàe  Aõéc  ájôëÑdG  áÄ«ÑdG
 »ª∏©dG §«£îàdG QÉWEG »a »JCÉj áeGóà°ùªdG
 ™jô°ùdG  »aÉ©àdG  äÉÑ∏£àªd  »é«JGôà°S’G
 áëFÉL  äÉ`̀«`̀YGó`̀J  ø`̀e  »æWƒdG  ÉfOÉ°üàb’
 »a  ¿CG  óéfh{  :¬àdÓL  ó`̀cCG  å«M  ,ÉfhQƒc
 »aÉ©àdG  ,á∏Ñ≤ªdG  πª©dG  äÉ`̀jƒ`̀ dhCG  áeó≤e
 ™e  ¿hÉ©àdÉH  »æWƒdG  ÉfOÉ°üàb’  ™jô°ùdG
 äGQOÉÑªdGh ∫ƒ∏ëdG »æÑàH ,¢UÉîdG ´É£≤dG
 IOƒ©dh  ±ô`̀¶`̀dG  äÉÑ∏£àe  ™`̀e  áªé°ùæªdG
 ,á«æWƒdG  á«ªæà∏d  á`̀«`̀HÉ`̀é`̀jE’G  ä’ó`̀©`̀ª`̀dG
 ájOÉ°üàb’G  øjôëÑdG  á`̀jDhQ  ¬d  íª£J  Éªch

.z2030
 ó≤a  ,ió`̀Ø`̀ª`̀dG  ∂∏ªdG  á`̀dÓ`̀L  ¬`̀∏`̀dG  ßØM
 »£©J  »eÉ°ùdG  ¬HÉ£N  øe  áª∏c  πc  âfÉc
 ,π°†aCG  ó¨H  ’DhÉ`̀Ø`̀Jh  ,Gõ«ªe  ÉjƒªæJ  É≤aO
 á°†¡ædGh  IOÉ`̀jô`̀dGh  ´Gó``̀ HE’G  ≈∏Y  Gõ`̀aÉ`̀Mh

.Qƒ£àdGh
…OÉ°üàbG ô«ÑNh »ªjOÉcCG |

 »a  IhGô°†H  ô°ûàfG  …ò`̀dG  ,É`̀fhQƒ`̀c  áëFÉL  âKóMCG
 »a  OÉ°üàb’Gh  áeÉ©dG  áë°ü∏d  G kQÉ`̀ eO  ,2020  ΩÉ`̀Y  ™«HQ
 CGƒ°SCG  ¿CG  GóH ∞«°üdG ô¡°TCG  ∫ƒ∏ëHh .ºdÉ©dG AÉëfCG  ™«ªL
 QƒeC’G IOƒY »a ∫ÉeB’G äô¡Xh πH ,âqdh ób ¬«°ûØJ äGôàa
 OóY ¢VÉØîfG ™e ΩÉ©dG øe »fÉãdG ∞°üædG »a É¡à©«ÑW ≈dEG
 ∞jôîdG  ájGóH  ™e øμd  .ô«Ñc πμ°ûH  äÉ«aƒdGh äÉHÉ°UE’G
 iƒà°ùe ≈∏Y äÉHÉ°UE’G øe IójóL áLƒe äô¡X AÉà°ûdGh
 .IóëàªdG  äÉj’ƒdGh  ,á«Hô¨dG  ÉHhQhCG  »a  á°UÉN  ,ºdÉ©dG
 »a ,IójóL á«æWh ¥ÓZEG  äÉ«∏ªY ò«ØæJ ºJ ∂dòd  áé«àfh
 áeRC’G øe êhôîdG á«é«JGôà°SG ¬«a äôªà°SG …òdG âbƒdG
 á∏Ä°SC’G  ∫GõJ  ’  Éªc  ,äÉeƒμëdG  ΩÉªàgG  π¨°ûJ  á∏jƒ£dG
 ìÉ≤d  ∑Éæg  ¿ƒμ«°S  ≈àe  πãe  ,áªFÉb  iô``̀NC’G  á∏LÉ©dG
 ƒëf  ≈∏Y  ¿hÉ©àdG  øY  ¿Gó∏ÑdG  ºéëJ  GPÉªdh  ,¢Shô«Ø∏d

.AÉHƒ∏d É¡JÉHÉéà°SG »a É kbÉ°ùJG ôãcCG
 »dÉªLE’G Oó`̀©`̀dG  RhÉ`̀é`̀J  2020ô`̀Ñ`̀ª`̀aƒ`̀f  á`̀jGó`̀H  »`̀ah
 .45^500^000  ºdÉ©dG  »a  ¢Shô«ØdÉH  áHÉ°UE’G  ä’Éëd
 â∏é°Sh  .1^200^000  ø`̀e  ô`̀ã`̀cCG  äÉ`̀«`̀aƒ`̀dG  Oó`̀Y  ≠`̀∏`̀Hh
 ≈dEG  π°Uh  ,äÉHÉ°UE’G  øe  Oó`̀Y  ôÑcCG  IóëàªdG  äÉ`̀j’ƒ`̀dG
 8^000^000  ø`̀e  ô`̀ã`̀cCG  ™`̀e  óæ¡dG  É¡«∏J  .9^000^000
 ™eh .áHÉ°UEG 5^500^000 øe ôãcCÉH πjRGôÑdG ºK ,áHÉ°UEG
 äÉHÉ°UE’G ôªà°ùJ ¿CG ócDƒªdG øªa ,AÉà°ûdG ô¡°TCG QGôªà°SG
 øe  k’ó`̀H  ,¿Gó∏ÑdG  √òg  »a  ™°VƒdG  ºbÉØJ  ™e  IOÉjõdG  »a

 .ø°ùëàdG
 ádÉM  230^000  IóëàªdG  äÉ`̀j’ƒ`̀dG  π«é°ùJ  ™`̀eh
 ôÑcCG ó«cCÉàdÉH πãªJ É¡fEÉa ,¿B’G ≈àM ¢Shô«ØdG AGôL IÉah
 áHÉéà°SÓd ,zÖeGôJ{ ¢ù«FôdG πÑb øe IQGOE’G Aƒ°S ä’ÉM
 ô«Z  â«bƒàdGh  ,ø£æ°TGh  »a  ∫ÉªgE’G  §°Shh  .áëFÉé∏d
 äOhÉ`̀Y  ;ó`̀Yƒ`̀ª`̀dG  IOó`̀ë`̀e  á«æWh  äÉHÉîàf’  Ö°SÉæªdG
 á≤«≤M  »ah  ,IOÉjõdG  »a  ¢Shô«ØdÉH  á«eƒ«dG  äÉHÉ°UE’G
 ,¢SQÉe  »a  z≈`̀ dhC’G  áLƒªdG{  øe  êôîJ  ºd  É¡fEÉa  ,ô`̀eC’G
 ≈dEG  É k°†jCG  á«eƒ«dG  äÉHÉ°UE’G  OóY  »dÉªLEG  ™ØJQG  å«M
 ôHƒàcCG 31 »a Iôe ∫hC’ É k«eƒj ádÉM 100^000 øe ôãcCG
 ô°üj …òdG âbƒdG »ah .ádÉM 100^233 π«é°ùàH ,2020
 zAÉ¡fEG øe Üôà≤J{ IóëàªdG äÉj’ƒdG ¿CG ≈∏Y zÖeGôJ{ ¬«a
 ¿EÉa  ;É kÑjôb  É kMÉàe  ¿ƒμ«°S  ìÉ≤∏dG  ¿CGh  ,¢Shô«ØdG  »°ûØJ
 ƒg  ¬∏©Øj  É`̀e  ¿CG  á°UÉN  ,Iô«£N  hóÑJ  ™°VƒdG  á≤«≤M

.z¿ÉeC’ÉH ∞FGR Qƒ©°T ≈dEG ƒYój º««≤J{
 ¿CG øe ôjòëàdG áeÉ©dG áë°üdG AGôÑN π°UGh qºK øeh
 .á∏LÉY äGAGôLEG PÉîJG ºàj ºd Ée ôãcCG Qƒgóà«°S ™°VƒdG
 áÄHhC’G áªdÉY ,z∂«fÉª«°S GófÉeCG{ äQòM ,Oó°üdG Gòg »ah
 …CG øe ôÑcCG  IOÉjõdG √òg{ ¿CG  øe ,zø°ùfƒμ°ùjh{ á©eÉéH
 ƒg Gòg ¿CGh ,¿B’G ≈àM ÉgÉæjCGQ iôNCG äÉYÉØJQG hCG áLƒe
 ihó©dG  ™ª≤f  ºd  GPEG  çhóëdG  »a  ôªà°ùj  ób  …òdG  §ªædG
 ¿Éc  ,∂dP  ™eh .zÉ¡«a  ºμëàdG  øμªj  äÉjƒà°ùe ≈dEG  π°üàd
 iƒà°ùe ≈∏Y ¥ÓZEG ∫hCG ¢Vôa »a G kOOôàe »dÉëdG ¢ù«FôdG
 óYÉ°üJ  ádÉM  »`̀a  iô``̀NCG  ô«HGóJ  ≈``dEG  ô°ûj  º`̀dh  ,OÓ`̀Ñ`̀dG

.ôãcCG ä’ÉëdG
 äÉHÉîàf’G  ¿EÉ`̀ a  ,á«dÉëdG  ±hÉîªdG  ≈`̀ dEG  á`̀aÉ`̀°`̀VEGh
 IOÉjõd G kô«Ñc G kô£N É k°†jCG πãªJ áeOÉ≤dG á«μjôeC’G á«°SÉFôdG
 ,zOQƒØfÉà°S{ á©eÉL É¡JôLCG á°SGQód É k≤ahh .äÉHÉ°UE’G OóY
 ádÉM  30^000  ≈dEG  π°üj  Ée  iõ©oJ  ¿CG  øμªj  ,á«μjôeC’G
 ,á«HÉîàf’G ÖeGôJ á∏ªM äÉ©ªéJ ≈dEG  ¢Shô«ØdÉH áHÉ°UEG
 »àdG  ô°ûY  á«fÉªãdG  äÉ©ªéàdG  øe  §≤a  áKÓK  OƒLh  ™e
 øjô«ãμdG  ™aO Éªe ,≥∏£dG AGƒ¡dG  »a äôL É¡à°SGQO âªJ
 .zQÉ°ûàf’G á≤FÉa{ çGóMCG É¡fCÉH äÉ©ªéàdG √òg á«ª°ùJ ≈dEG
 »a »°ù«FôdG  åMÉÑdG  ,zºjÉ¡fô«H  ¢SÓZhO »H{  èàæà°SGh
 äÉ©ªéJ É¡«a âª¶f »àdG øcÉeC’G{ ¿CG ,zOQƒØfÉà°S{ á°SGQO

.zäƒªdGh ¢VôªdG å«M øe ≈∏YCG É kæªK â©aO ÖeGôJ
 ó∏ÑdG  »g  â°ù«d  IóëàªdG  äÉ`̀j’ƒ`̀dG  ¿EÉ`̀a  ,∂`̀ dP  ™`̀eh
 áHÉ°UE’G  ä’É`̀M  IOÉ`̀jR  øe  G kô`̀NDƒ`̀e  »fÉ©j  …ò`̀dG  ó«MƒdG
 ôãcCG ¿B’G ≈àM zIóëàªdG áμ∏ªªdG{ äóÑμJ ó≤a ,¢Shô«ØdÉH
 .IÉah ádÉM 47^000 øe Üô≤j Éeh áHÉ°UEG ádÉM ¿ƒ«∏e øe
 ájÉ¡f äó¡°T ,äÉ«aƒdGh äÉHÉ°UE’G ™LGôJ øe Iôàa ó©Hh
 ,ájGóÑdG  »ah  .ø«ªbôdG  Óc  »a  á«éjQóJ  IOƒ`̀Y  ∞«°üdG
 AGôÑîdG  íFÉ°üf  ,z¿ƒ°ùfƒL  ¢ùjQƒH{  áeƒμM  â∏gÉéJ
 â∏°†a  ∂`̀ dP  ø`̀e  k’ó``̀Hh  ,ô``̀NBG  »`̀æ`̀Wh  ¥Ó``̀ZEG  ≈∏Y  åë∏d
 á©eÉL É¡JôLCG  á°SGQO äóLhh .êQóàe »∏ëe è¡f ´ÉÑJG
 100^000  ø`̀e  Üô≤j  É`̀e  ¿CG  ¿óæd  ,zêó`̀«`̀dƒ`̀c  ∫É`̀jô`̀Ñ`̀eEG{

 .ôHƒàcCG ájÉ¡f »a É«eƒj ¢Shô«ØdÉH GƒÑ«°UCG ¢üî°T
 á©eÉL  ø`̀e  z»∏°Só∏«J  ∂`̀jÉ`̀e{  Qò`̀M  ,∂``dP  ≈∏Y  G kOQh
 øªa  , kÓ`̀LÉ`̀Y  AGô```̀LEG  òîàf  º`̀d  GPEG{  ¬``̀fCG  ø`̀e  ,z∂````̀jhQGh{
 iƒà°ùªdG -OÉ«YC’G Iôàa øe ÉæHGôàbG ™e- iôf ¿CG íLôªdG
 OóY ójGõJ ™eh .zOÓÑdG »a ¿Éμe πc »a πbC’G ≈∏Y »fÉãdG
 âî°VQ ,»°SÉ«°ùdG §¨°†dG ójGõJh ô«Ñc πμ°ûH äÉHÉ°UE’G
 QGôªà°SG  ™e  ,…Qhô`̀°`̀V  ¥Ó``ZE’G  ¿CÉ`̀H  äô``bCGh  ,áeƒμëdG
 ájGóH  π``̀bC’G  ≈∏Y  ô¡°T  Ióªd  IójóédG  äGAGô```̀LE’G  √ò`̀g
 ,¥Ó`̀ZE’G  ≈dEG  IOƒ©dG  ¢ùμ©Jh  .ôÑªaƒf  øe  ¢ùeÉîdG  øe
 ÉªH  ,äÉaÓàN’G  øe  ójó©dG  ™e  ≈dhC’G  áLƒªdG  äGAGôLEG

.áMƒàØe AÉ≤ÑdÉH á«ª«∏©àdG äÉ°ù°SDƒª∏d ìÉª°ùdG ∂dP »a
 ≈ë°VCG  á«aôëH πeÉ©àdG  »a  zôà°ùæªà°Sh{  π°ûa  ™eh
 πμ°ûH  ø«≤∏©ªdG  øe  Iô«Ñc  äGOÉ≤àf’  É kaóg  z¿ƒ°ùfƒL{
 ,z¿ÉjOQÉédG{ áØ«ë°U øe ,z»°SÉÑ«c ΩƒJ{ Öàch .í°VGh
 Iôe  ™LGôJ  ,¢SQÉe  »a  ¿ƒ°ùfƒL  ™LGôJ  Éªc  É keÉªJ{  ¬fCG
 ô«Ñc  πμ°ûH  äÉHÉ°UE’G  äójGõJ  ÉeóæY  ,ôHƒàcCG  »a  iôNCG
 .zìGhQC’G á©jô°ùdG  äGAGôLE’G ò≤æJ ¿CG  øμªªdG  øe ¿Éch
 ¿CG  ,zRó`̀«`̀d{  á©eÉL  øe  ,z¿Éª«fÉg  ÉjQƒàμ«a{  âaÉ°VCGh
 Iô°û©dG  ô¡°TC’G  ió`̀e  ≈∏Y  äó`̀H  á«fÉ£jôÑdG  áeƒμëdG
 á°UÉîdG  ±Gó`̀gC’G  π«é°ùàd  É¡JQGOEG  »a  á∏gò oe  ,á«°VÉªdG
.zÉ k≤M ájQhô°V øμJ ºd ¢UÉî°TCG ™e ∑QÉ©e ¢VƒN IQGOEGh
 iô``̀NC’G ¿Gó`̀∏`̀Ñ`̀dG  ø`̀e ó`̀jó`̀©`̀dG  íaÉμJ É```̀HhQhCG  ô`̀Ñ`̀Yh
 ádÉM  ¿ƒ«∏e  1^5  π«é°ùJ  ºJ  å«M  ,¢Shô«ØdG  AGƒàM’
 øe »`̀fÉ`̀ã`̀dG  ≥Ñ°ùj …ò``̀dG  ´ƒ`̀Ñ`̀°`̀SC’G »`̀a Ió`̀jó`̀L á`̀HÉ`̀°`̀UEG
 äÉ«∏ªY  øe  IójóL  áLƒe  øY  ¿Ó`̀YE’G  ºJ  Éª«a  ,ôÑªaƒf
 ¿B’G  ≈àM  É°ùfôa  âfÉYh  .¿Gó∏ÑdG  øe  Oó`̀Y  »a  ¥Ó``ZE’G
 á«Hô¨dG É``̀ HhQhCG »`̀a á`̀HÉ`̀°`̀UE’G ä’É`̀M ø`̀e Oó`̀Y ô`̀Ñ`̀cCG ø`̀e
 ,∂dP  ¿ƒ°†Z  »ah  ,IócDƒe  ádÉM  1^450^000  OƒLh  ™e

 É°ùfôa ¿CÉH ,z¿hôcÉe πjƒfÉªjEG{ »°ùfôØdG ¢ù«FôdG ±ôàYG
 ádÉM  50^000  ≈`̀ dEG  40^000  »dGƒM  øe  É k«dÉM  »fÉ©J
 É«fÉÑ°SEG  â∏é°S  Éªæ«H  .É k«eƒj  ¢Shô«ØdÉH  IójóL  áHÉ°UEG
 ôHƒàcCG  31 Ωƒj »ah .ádÉM 1^100^000 øe ôãcCG  É k°†jCG
 IójóL ádÉM 19^059 áHÉ°UEG É«fÉªdCG äó¡°T ,√óMh 2020

 .iôNCG
 OGó```̀YCG »``a Ió`̀jó`̀é`̀ dG äGOÉ```jõ```dG √ò`̀¡`̀ d ká`̀HÉ`̀é`̀à`̀°`̀SGh
 ¥ÓZEG äGAGôLEG ò«ØæJ á«HhQhC’G ∫hódG äOÉYCG ;äÉHÉ°UE’G
 øe  ∫hC’G  ≈àM  Oƒ«≤dG  ôªà°ùà°S  ,É°ùfôa  »Øa  .áeQÉ°U
 §≤a  º¡dRÉæe  IQOÉ¨ªH  ø«æWGƒª∏d  ìÉª°ùdG  ™e  ôÑª°ùjO
 ,πãªdÉHh  .á°VÉjôdG  á°SQÉªeh  á«°SÉ°SC’G  ¥ƒ°ùàdG  ΩÉ¡ªd
 ¢Vôa ™e ,™«HÉ°SCG á©HQCG Ióªd É k«FõL É kbÓZEG É«fÉªdCG â°Vôa
 »àdG iôNC’G ∫hódG ø«H øeh .É¡∏ªcCÉH ôLÉàªdG ≈∏Y Oƒ«b
 ,É«fÉÑ°SEGh  ,É«dÉ£jEGh  ,Éμ«é∏H  á∏KÉªe  äGAGô``LEG  äòîJG
 ≈∏Y  ∞°ûμdÉH  G kôNDƒe  É«cÉaƒ∏°S  âeÉb  Éªæ«H  .¿Éfƒ«dGh
 31 Ωƒj º¡d ¢Shô«ØdG QÉÑàNG πªYh É¡fÉμ°S »ã∏K øe ôãcCG
 §≤a  %1^06 ¿CG  óLh ,A’Dƒg ø«H øeh .»°VÉªdG  ôHƒàcCG

.á«HÉéjEG º¡àdÉM âfÉc
 ∑Éæg  âfÉc  IóëàªdG  áμ∏ªªdG  »`̀a  ∫É`̀ë`̀dG  ƒ`̀g  Éªch
 ,á«HhQhC’G äÉeƒμëdG ∑ƒ∏°S ≈dEG á¡Lƒe áYP’ äGOÉ≤àfG
 AGôÑN  É¡≤∏WCG  »àdG  äGôjòëàdG  √ÉéJ  ,¿óæd  ∂dP  »a  ÉªH
 ,z»æ«Ñ°S  GQƒd{  ô«°ûJ  ,Oó°üdG  Gòg  »ah  .áeÉ©dG  áë°üdG
 ¿hó≤à©j AGôÑîdG A’Dƒg ¿CG ≈dEG ,z¿ÉjOQÉédG{ áØ«ë°U »a
 ¥ÓZEG  äÉ«∏ªY øe êhôî∏d  á«HhQhC’G á«é«JGôà°S’G{ ¿CG
 Gƒ∏gÉéJ{  ÉeEG  ø««°SÉ«°ùdG  ¿CGh  â∏°ûa  ób  »°VÉªdG  ™«HôdG
 Égò«Øæàd  áª¶fCG  ∑Éæg  øμj  ºd  ¬`̀fCG  hCG  ,AGôÑîdG  íFÉ°üf

.zπ°ûØdG Gòg Öæéàd ™bGƒdG ¢VQCG ≈∏Y í«ë°U πμ°ûH
 á«é«JGôà°SG …CG OƒLh ΩóY »a »°ù«FôdG ≥∏≤dG øªμjh
 ôaƒJ  ΩóY  ™e  á°UÉN  ,πÑ≤à°ùªdG  »a  á`̀eRC’G  ≈∏Y  Ö∏¨à∏d
 ¢ù«FQ  ,zQÉgójô°S  »ØjO{  Öàch  .™°SGh  ¥É£f  ≈∏Y  ìÉ≤d
 »a  ,zIô`̀Ñ`̀fOEG{  á©eÉL »a  á«ªdÉ©dG  áeÉ©dG  áë°üdG  º°ùb
 ¢SÉædG áë°üd ,π°†aC’G QÉ«îdG{ ¿CG ,z¿ÉjOQÉédG{ áØ«ë°U
 øe  ≈`̀°`̀ü`̀bC’G  ó`̀ë`̀dG  ò«ØæJ{  è¡f  ´É`̀Ñ`̀JEG  ƒ`̀g  ,OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’Gh
 ≈dEG  äÉHÉ°UE’G  OGó`̀YCG  ™aO  ≈dEG  …ODƒ«°S  Ée  ƒgh  ,zOƒ«≤dG
 iôNCG  IQhO  QGôμJ  Öæéàd  »Øμj  ÉªH  ¢†Øîæe  iƒà°ùe
 ï°ùf  ≈dEG  ÉYO  ,∂dP  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  .z¥Ó`̀ZE’G  äÉ«∏ªY  øe
 ’h  ;iô`̀NCG  øcÉeCG  »a  áëLÉædG  ájRGôàM’G  äGAGô``̀LE’G
 ¢Shô«ØdG  ∫É≤àfG  ™æªd  iƒ``̀bCG  á`̀jOhó`̀M  ô`̀«`̀HGó`̀J{  Éª«°S
 Qƒ¡ªé∏d Ió«édG äGOÉ°TQE’G ¬«LƒJ øY kÓ°†a ,√QÉ°ûàfGh
 ,∂dP  øe  º`̀gC’Gh  ,áªMOõªdG  øcÉeC’G  ÖæéJ  á«Ø«c  ∫ƒM

.z∫õ©dGh ™ÑààdGh QÉÑàNÓd …ƒb ΩÉ¶f OƒLh
 AÉHƒdG  øe  ≈`̀ dhC’G  áLƒªdG  ∫ÓN  ¬fEÉa  ,ô«NC’G  »ah
 ¢Shô«ØdG QÉKBG ¿CG øe QGôªà°SÉH áeÉ©dG áë°üdG AGôÑN QòM
 ¿EÉa  ,¬«∏Yh  .áeOÉb  ô¡°TCG  Ió©d  ∫hódG  ™«ªL  É¡H  ô©°ûà°S
 ≈àM ¿Gó∏ÑdG  øe ójó©dG  »a »ë°üdG ™°VƒdG ø°ùëJ ΩóY
 AÉà°ûdG  ô¡°TCG  ™e  á°UÉN  ,≥∏≤∏d  É«°ù«FQ  ÉÑÑ°S  äÉH  ¿B’G
 á≤«≤ëdG π¶J zÖeGôJ{ äGAÉYOG øe ºZôdG ≈∏Yh .áeOÉ≤dG
 ádÉM  ¿É¡LGƒJ  ¿’GõJ  ’  É`̀HhQhCGh  IóëàªdG  äÉj’ƒdG  ¿CG
 πëdG  ≈dEG  ÜôbCG  É¡fCG  hóÑj  ’  iôÑc  áeÉY  á«ë°U  ÇQGƒW

 .2020 ΩÉY ™«HQ »a ¬«∏Y âfÉc Éªe
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(6)  π```̀°```̀UGƒ```̀à```̀e  »````̀MÓ````̀°````̀UEG  è``̀¡``̀æ``̀ª``̀d

:º∏≤H
| ¿hó©°ùdG OƒªM ó©°SCG .O 

É¡©e πeÉ©àdG »``a ∫hó``dG äÉbÉØNEG á``eRCGh É``fhQƒc á``ëFÉL
á«é«JGÎ°S’G äÉ°SGQó∏d è«∏ÿG õcôe

 ï```̀jQÉ```̀J ô```̀cò```̀à```̀j ™```«```ª```é```dG
 ÉeóæY  2020  ôjÉæj  ø`̀e  ø«KÓãdG
 áë°üdG  áª¶æe  ΩÉ``̀Y  ô`̀jó`̀e  ø`̀ ∏`̀ YCG
 Ωƒ```̀ fÉ```̀gOCG ¢``̀ ShQó``̀ «``̀ J á``«``ª``dÉ``©``dG
  TedrosAdhanom) ¢Sƒ°ù«jôÑ«L
 ÉfhQƒc ¢Shô«a ¿CG  (Ghebreyesus
 á«ë°U  ÇQGƒ`̀W{  ádÉM  ó©oj  ójóédG
 public)  z»dhO  ΩÉªàgG  äGP  áeÉY
 healthemergency of
 ºK  ,(international concern
 π«édG  Gòg  »a  Gó`̀HCG  ó`̀MCG  ≈°ùæj  ød
 11 Ωƒj Éfó©H øe á≤MÓdG ∫É«LC’Gh
 Iôe  âæ∏YCG  ÉeóæY  ΩhDƒ°ûªdG  ¢SQÉe
 ¿CG  á«ªdÉ©dG  áë°üdG  áª¶æe  á«fÉK
 (SARS-CoV-2) ÉfhQƒc ¢Shô«a

 ôÑà©j  19-ó`̀«`̀aƒ`̀c  ¢Vôªd  ÖÑ°ùªdG
 òNCG  ób  ïjQÉàdG  Gò¡a  ,zÉ«ªdÉY  kAÉ`̀Hh{
 ïjQÉàdG Öàc IQGó°U »a Ωƒ«dG ¬fÉμe
 ,≈```̀ dhC’G  É¡JÉëØ°U  »``̀ah  »`̀ë`̀°`̀ü`̀dG
 ¢SÉædG Üƒ∏b »a ¬©bƒe ≥ª©H ôØMh

.ºgQhó°Uh
 íjQÉ°üJ  π`̀ rÑ`̀ nb  ø`̀e  É`̀ fCGô`̀ bh  Éæ©ª°S  πHÉ≤ªdG  »`̀ ah
 É°†jCG á≤∏©àe á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æe ΩÉY ôjóªd á¡HÉ°ûe
 ,»`̀dhó`̀dG  iƒà°ùªdG  ≈∏Y  áeÉY  á«ë°U  ÇQGƒ``̀W  ádÉëH
 ,ΩGôμdG Qhô oe ,ÉeÉμMh ÉHƒ©°T ,ô°ûÑdG ≈∏Y ä sôe É¡æμdh
 ∂∏J  Égƒ£©j  º`̀dh  ,¢SÉædG  øe  ô«ãμdG  É¡«dEG  âØà∏j  º∏a

.º¡æe áHƒ∏£ªdG á«ªgC’Gh ájÉYôdG
 »a á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æªd ΩÉ©dG ôjóªdG ìô°U ó≤a
 ádÉM{  ¿B’G  íÑ°UCG  AGƒ¡dG  çƒ∏J  ¿CÉH  2018  ôHƒàcCG  27
 ºdÉ©dG  RhÉéJ  ó≤d{  :∫É`̀b  PEG  ,záàeÉ°Uh  áFQÉW  á«ë°U
 ΩÉ°ùdG  AGƒ¡dG  »a  ¬°ùØf  A»°ûdG  ¬LGƒfh  ,≠ÑàdG  ∞£©æe
 º∏°ùj óMCG Óa ,ójóédG ≠ÑàdG ó©oj …òdGh ,¬≤°ûæà°ùf …òdG
 á«ë°U  ádÉM  É¡fEG  ,ô«≤a  ’h  »æZ  ’  ,AGƒ`̀¡`̀dG  çƒ∏J  øe
 á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æe ¿CG ≈dEG áaÉ°VEG ,záàeÉ°Uh áFQÉW
 âeÉb ¿ÉWô°ùdG çÉëHC’ á«dhódG ádÉcƒdG »a á∏ãªe É¡°ùØf
 ÜÉÑ°SCG øe ¬fCÉH z…ƒédG AGƒ¡dG{ ∞«æ°üàH 2015 ΩÉY »a

.¿É°ùfEÓd ¿ÉWô°ùdÉH áHÉ°UE’G
 ôªJDƒªd  á«MÉààa’G áª∏μdG  »a ΩÉ©dG  ôjóªdG  ócCG  Éªc
 AGƒ`̀¡`̀dG  çƒ`̀∏`̀J{  ∫ƒ`̀M  ∫hC’G  á«ªdÉ©dG  áë°üdG  áª¶æe
 ôHƒàcCG 30 øe IôàØdG »a ∞«æL »a ó≤Y …òdG záë°üdGh
 πãªj AGƒ¡dG çƒ∏J{ :ÓFÉb ,2018 ôÑªaƒf øe ∫hC’G ≈dEG

.záeÉ©dG áë°üdG Oó¡J »àdG QÉ£NC’G ôÑcCG óMCG
 ócDƒJ á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æe øe äÉëjô°üàdG √ò¡a
 ∞∏àîJ  ’  áFQÉW  á«dhO  á«ë°U  ádÉM  ΩÉeCG  ∞≤f  ÉæfCG  Éæd
 »a  á∏ãªàªdG  áFQÉ£dG  áeÉ©dG  á«ë°üdG  ádÉëdG  øY  Gô«ãc
 äÉjƒà°ùªdG πc ≈∏Y ºà¡f ¿CG ≈dEG ÉfƒYóJh ,ÉfhQƒc AÉHh
 Iô£îdG  ádÉëdG  √ò`̀g  ìÉ`̀ª`̀L  íÑμd  á`̀«`̀dhó`̀dGh  á«eƒ≤dG
 mπμ°ûH  AGƒ¡dG  çƒ∏Jh  ,ΩÉY  mπμ°ûH  çƒ∏àdG  »a  á∏ãªàªdG

.¢UÉN
 ≈∏Y  á«ª∏©dG  çÉ`̀ë`̀ HC’Gh  äÉ`̀°`̀SGQó`̀dG  râ`̀©`̀ª`̀LCG  ó≤a
 ƒ¡a  ,¿É°ùfEÓd  πeÉ°T  QÉ`̀eO  á∏Ñæb  ó©j  AGƒ¡dG  çƒ∏J  ¿CG
 »a  ¬«∏Y  ôKDƒj  Éªc  ,É«Lƒdƒ«°ùah  Éjó°ùL  ¬«∏Y  ôKDƒj
 øe Gƒ°†Y çƒ∏àdG ´ój ’ …CG ,É«∏≤Yh É«°ùØf ¬°ùØf âbƒdG
 ¢VGôeC’Gh ≈ªëdGh ô¡°ùdÉH ¬Ñ«°üjh ’EG ¿É°ùfE’G AÉ°†YCG

 .á«°ü©à°ùªdG
 ¢VGôeC’  ¬°Vô©«a  ¿É°ùfE’G  Üô°†j  AGƒ¡dG  çƒ∏àa
 ¬Ñ«°üJ hCG  ,ô°TÉÑªdG  …QƒØdG  äƒªdG  ≈dEG  …ODƒJ ób IOÉM
 ÉeEGh  ,GôμÑe  ôÑ≤dG  ≈`̀dEG  ¬∏NóJ  ¿CG  ÉeEÉa  ,áæeõe  ΩÉ≤°SCÉH
 ≈∏Y á«°ü©à°ùªdG  π∏©dG  √òg øe ¬JÉ«M ∫GƒW »fÉ©j ¿CG
 ∑Éæ¡a ≈dhC’G ádÉëdG »a ÉeCG .ÉÄ«£H ÉJƒe äƒª«a êÓ©dG
 òæe  râ©bh  »àdG  á«ë°üdG  á«Ä«ÑdG  çQGƒμdG  øe  ô«ãμdG
 Éæ«∏Y  ∫õæJ  âdGRÉeh  Ωô°üæªdG  ¿ô≤dG  øe  äÉ«æ«©HQC’G
 1948 ΩÉY ôHƒàcCG 31-27 IôàØdG »Øa .Gòg Éæeƒj ≈àM
 áj’ƒH  êôÑ°ùàH  áæjóe  øe  Üô≤dÉH  GQƒ``fhO  áæjóe  »a
 ∞«ãc  ¿É``̀NO  áæjóªdG  ≈∏Y  sπ`̀M  á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G  É«fÉØ∏°ùæH
 QƒØdG  ≈∏Y  26  ø`̀e  ô`̀ã`̀cCG  äÉ``eh  ,º`̀JÉ`̀b  Oƒ`̀°`̀SCG  ÜÉÑ°Vh
 ´ƒÑ°SC’G  »ah  .áæjóªdG  ¿Éμ°S  ∞°üf  øe  ôãcCG  ¢Vôeh
 áª°UÉ©dG Ö∏b »a râ©bh 1952 ΩÉY ôÑª°ùjO øe ô«NC’G
 AGƒ¡dG  çƒ∏J  ÖÑ°ùH  á«YÉªL  IQõée  ¿óæd  á«fÉ£jôÑdG
 øe  º¡æªa  ,¢SÉædG  øe  ±’B’G  äGô°ûY  §≤°ùa  …ƒédG
 ¢üî°T ±’BG á©HQCG ƒëf ºgOóY ≠∏Hh ,GQƒa ¬Ñëf ≈°†b

 øe º¡æeh ,§≤a óMGh ´ƒÑ°SCG  ∫ÓN
 êÓ©dG  ≈≤∏à«d  ÇQGƒ`̀£`̀dG  ≈`̀dEG  π`̀NOoCG
 »a  É¡≤°ûæà°SG  »`̀à`̀dG  Ωƒ`̀ª`̀°`̀ù`̀dG  ø`̀e
 äÉ«æ«©HQC’G  òæeh  .…ƒédG  AGƒ¡dG
 Gòg  Éæeƒj  ≈àM Ωô°üæªdG  ¿ô≤dG  øe
 á«μjôeC’G  ¢Sƒ∏éfCG  ¢Sƒd  áæjóeh
 »fÉ©J  Iô«ãc  iô`̀NCG  ájô°†M  ¿óeh
 »FÉ«ª«μdG  »`̀Fƒ`̀°`̀†`̀dG  ÜÉ`̀Ñ`̀°`̀†`̀dG  ø`̀e
 äGQÉ«°ùdG  ΩOGƒ``̀Y  Ωƒª°ùH  ™Ñ°ûªdG
 ø`̀«`̀ë`̀dG ø`̀«`̀H É`̀¡`̀«`̀∏`̀Y ∫õ``̀æ``̀j …ò`````dGh
 Üô°†oj á«æ«°üdG áª°UÉ©dGh ,ôNB’Gh
 çƒ∏J  Ió°T  øe  Oƒ≤Y  òæe  πãªdG  É¡H
 ¢SÉædG  ¢`̀†`̀jô`̀©`̀Jh  …ƒ`̀é`̀dG  AGƒ`̀ ¡`̀ dG
 á«°ü©à°ùªdGh  IOÉ``ë``dG  ¢`̀VGô`̀eCÓ`̀d

 .ô°TÉÑªdG äƒªdGh
 ¢```VGô```eC’G ≈````̀dEG á`̀Ñ`̀°`̀ù`̀æ`̀dÉ`̀H É````̀eCG
 á`̀Ø`̀∏`̀à`̀î`̀eh Iô``̀«``̀ã``̀c »``̀¡``̀a á``̀æ``̀eõ``̀ª``̀dG
 »a  Ö«°üJ  É`̀ª`̀c  ,ó`̀°`̀ù`̀é`̀dG  Ö`̀«`̀°`̀ü`̀Jh
 ¢Vô©Jh  ¢ùØædGh  π≤©dG  ¬°ùØf  âbƒdG
 ≥∏≤dÉc  á«°ùØædG  á«∏≤©dG  ¢VGôeC’G  »a  •ƒ≤°ù∏d  ¿É°ùfE’G
 bipolar) Ö£≤dG »FÉæK ÜGô£°V’G ádÉMh ÜÉÄàc’Gh
 ÖÑ°ùH  QÉëàf’G  ƒëf  π«ªdG  ≈dEG  áaÉ°VEG  ,(disorder
 ô°üëdG  ’  ∫ÉãªdG  π«Ñ°S  ≈∏©a  .AGƒ`̀¡`̀dG  IOƒ`̀L  Qƒ`̀gó`̀J
 áë°üd  á«°ùØædG  Ö`̀fGƒ`̀é`̀dÉ`̀H  á°üàîe  á`̀°`̀SGQO  äô`̀°`̀û`̀ of
 Social Psychiatry and)  á∏ée  »g  ¿É°ùfE’G
 ôHƒàcCG 24 »a (Psychiatric Epidemiology
 á«∏≤©dG  áë°üdG  ≈∏Y  äGô«KCÉàdG{  :¿GƒæY  âëJ  2020
 çƒ∏J ¿CG åëÑdG ócCG PEG ,zçƒ∏ªdG AGƒ¡∏d ¢Vô©àdG ÖÑ°ùH
 …ODƒJh á«∏≤©dG áë°üdG áeÓ°S Oó¡J äÉ°SÉμ©fG ¬d AGƒ¡dG
 ¢Vô©àj …òdG ¿É°ùfE’G ≈∏Y á«∏≤Y äÉHGô£°VG Qƒ¡X ≈dEG
 ∂dP  ≈∏Y IhÓYh .…ƒédG  AGƒ¡dG  äÉKƒ∏ªd  øeõe mπμ°ûH
 ,Éjƒæ°S πØW ¿ƒ«∏e ∞°üf ƒëf πà≤j AGƒ¡dG çƒ∏àa ¬∏c
 âëJ  2020  ôHƒàcCG  21  »a  Qƒ°ûæªdG  ôjô≤àdG  Ö°ùëH
 The State of Global) z»dhódG AGƒ¡dG ádÉM{ :¿GƒæY

.(Air Report 2020
 ™ªàéªdG  ≈∏Y  ÉfhQƒc  AÉ`̀Hh  ∫õf  ¿CG  òæe  ,Ωƒ«dGh
 Ó«μæJh  ICÉ`̀Wh  ó°TCG  AGƒ¡dG  çƒ∏J  íÑ°UCG  ó≤a  ,…ô°ûÑdG
 ¢VGôYC’G  ¿CG  …CG  ,ÉfhQƒc  ¢Shô«ØH  ø«HÉ°üªdG  ô°ûÑdÉH
 ÖÑ°ùH áÑcôeh áØYÉ°†e ¿ƒμJ ¢†jôªdG ≈∏Y ô¡¶J »àdG
 äÉKƒ∏ªd  ¬°ùØf  âbƒdG  »a  ¢Vô©àdG  ºK  ,’hCG  ¢Shô«ØdG
 √òg  äó`̀cCG  äÉ°SGQO  IóY  ∑Éægh  ,É«fÉK  …ƒédG  AGƒ¡dG

 .á≤«≤ëdG
 á∏ée  »a  IQƒ°ûæªdG  á°SGQódG  ∫ÉãªdG  π«Ñ°S  ≈∏©a
 (Cardiovascular Research) á«Ñ∏≤dG á«YhC’G
 AGƒ¡dG çƒ∏J ¿CÉH ó«ØJ …QÉédG ΩÉ©dG øe ôHƒàcCG 26 »a
 ¢†jôªdG  ≈`̀∏`̀Y  ô¡¶J  »`̀à`̀dG  ¢``̀VGô``̀YC’G  Ió`̀°`̀T  ø`̀e  º`̀bÉ`̀a
 %15 ƒëæH ÖÑ°ùJ ób çƒ∏àdG Gòg ¿CGh ,ÉfhQƒc ¢Shô«ØH
 ¿CG  …CG  ,»dhódG  iƒà°ùªdG  ≈∏Y ÉfhQƒc øe äÉ«aƒdG  øe
 ¢VôªH  áHÉ°UE’G  ÖÑ°ùH  º¡Ñëf  Gƒ°†b  øjòdG  øe  %15
 πjƒ£dG  ¢Vô©àdÉH  É°†jCG  ábÓY  º¡JÉaƒd  ¿É`̀c  É`̀fhQƒ`̀c
 É«°SBG  ¥ô°T  »ah  .AGƒ¡dG  »a  IOƒLƒªdG  äÉKƒ∏ª∏d  óeC’G
 øμªjh ÉfhQƒc øe äÉ«aƒdG øe %27 ≈dEG áÑ°ùædG â∏°Uh
 áë°üdG ≈∏Y √ô«KCÉJh …ƒédG AGƒ¡dG QƒgóJ ≈dEG ™LôJ ¿CG
 äÉj’ƒdG »ah ,%19 áÑ°ùædG  â¨∏H ÉHhQhCG  »ah ,áeÉ©dG
 záÄ«ÑdG çƒ∏J{ á∏ée äô°ûf Éªc .%17 á«μjôeC’G IóëàªdG
 QÉÑàYG  øμªj  πg{ :¿GƒæY âëJ ÉãëH 2020 ƒ«fƒj  »a
 áÑ°ùf »a ójó°ûdG ´ÉØJQ’G πeGƒY øe ÓeÉY AGƒ¡dG çƒ∏J
 PEG  ,z?É«dÉ£jEG  ∫Éª°T  »a  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  øe  äÉ«aƒdG
 ójõj GóYÉ°ùe ÓeÉY ó©oj AGƒ¡dG çƒ∏J ¿CG  á°SGQódG äócCG

.ÉfhQƒc ¢Shô«a øe äƒªdG IóM øe
 ¿CG  ≈∏Y  ™ªéJ  »àdG  äÉ°SGQódG  √òg  πc  ó©H  ¿B’Gh
 ¬°Vô©jh ¿É°ùfEÓd …QƒØdG äƒªdG ÖÑ°ùj ób AGƒ¡dG çƒ∏J
 äÉëjô°üàdG  πc ó©Hh ,áª«≤Y áæeõe ¢VGôeCÉH  áHÉ°UEÓd
 ∫ƒM  á«ªdÉ©dG  áë°üdG  áª¶æe  øY  IQOÉ°üdG  ∞bGƒªdGh
 ≈æªJCG  ,áeÉ©dG  áë°üdG  ≈∏Y  áÑ«°ü©dG  çƒ∏àdG  äÉ«YGóJ
 É¡eÉªàgG  ø`̀e  Gô«°ùj  GAõ``L  »£©oJ  ¿CG  äÉeƒμëdG  ø`̀e
 çƒ∏J  øY áªLÉædG  áFQÉ£dG  áeÉ©dG  á«ë°üdG  ádÉëdG  √ò¡d

 .AGƒ¡dG
bncftpw@batelco.com.bh

ºdÉ©dG »a á«ë°U ÇQGƒW ádÉMh ..AGƒ¡dG çƒ∏J

 :º∏≤H
ÊóŸG óª π«YÉª°SEG .O
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º«gGôHEG º©æŸGóÑY

?zIóëàªdG äÉj’ƒdG{ ∂μØJ ájGóH ≈dEG äÉHÉîàf’G èFÉàf Oƒ≤J πg
 á«°SÉFôdG äÉHÉîàf’G á«£¨àH âªb ,Oƒ≤©d óàªj …òdG »Øë°üdG »∏ªY Iôàa ∫ÓN
 ¿ô≤dG øe äÉ«æ«©°ùàdG »a iôNCGh ,äÉ«æ«fÉªãdG ôNGhCG »a Iôe ..ø«Jôe á«μjôeC’G
 ¿Éª∏°S  óªMCG  ≥Ñ°SC’G  ôjôëàdG  ¢ù«FQ  ≥«∏©J  ôcòJCG  âdRÉeh  ,(øjô°û©dG)  »°VÉªdG
 ’  ..záîjÉH{  äÉHÉîàfG  É¡fEG  ..?∑Éæg  π©Øà°S  GPÉ`̀e{  :∫Éb  ø«M  -¬∏dG  ¬ªMQ-  ∫Éªc
 πLCG  øe  §≤a  ¢ù«d  ÜÉgòdG  ójQCG{  :¬àÑLCÉa  ..zá«Øë°U  IQÉKEG  ’h  ójóL  É¡«a  óLƒj
 ø«H  âgÉJ  »àdG  »àÑ«≤M  â∏ªM  Gòμgh  ..zÉμjôeCG  ∞°ûàcCG  »μd  øμdh  ..äÉHÉîàf’G
 »°ùØf  äó`̀Lhh  ,¥óæØdÉH  »àaôZ  »a  äQô≤à°SG  ºK  ,ø£æ°TGhh  ∑Qƒjƒ«f  …QÉ£e
 äóLhh ,äÉHÉîàf’G á«£¨àd Ghô°†M ºdÉ©dG ∫hO ∞∏àîe øe ø««Øë°üdG äÉÄe ø«H
 §°Sh á«dÉØfôμdG äÉfÉLô¡ªdG ≈dEG ÜôbCG ø«°ùaÉæàªdG ø«H á«HÉîàf’G äÓªëdG AGƒLCG
 áª©WC’Gh  äÉHhô°ûªdGh  ,áfƒ∏ªdG  í«HÉ°üªdGh  ,á«dÉ©dG  á«≤«°SƒªdG  ¥ôØdG  äGƒ°UCG
 äÉ©Ñbh  ,»μjôeC’G  º∏©dG  ¿GƒdCÉH  AÉ`̀jRCG  ¿hóJôj  ø«°ùªëàªdG  ¢†©Hh  ,á«fÉéªdG
 ™ªàéªdG á©«ÑW âØ°ûàcG »æμd ..ájOÉY á«HÉîàfG AGƒLCG âfÉc kÓ©a ..ájôëdG ∫ÉãªJ
 ≈∏Y  íàØæeh  Öëeh  OhOh  Ö©°T  ΩÉ`̀Y  πμ°ûH  ¿ƒ«μjôeC’Éa  ..π«ªédG  »μjôeC’G
 Óa  ,á«ëjQCÉH  ¬fƒaô©j  ’  ¢üî°T  …CG  ™e  ¿ƒ∏eÉ©àj  º¡fEG  ≈àM ,(»dófôa)  øjôNB’G
 ∑ôÑà©j …CG ..z?âfCG áj’h …CG øe{ :∂dCÉ°ùj ÉªfEGh z?ó∏H …CG øe âfCG{ :»μjôeC’G ∂dCÉ°ùj
 º¡©e  AÉ°û©dG  ÉædhÉæJh  á«μjôeCG  äÓFÉY  äƒ«H  Éæ∏NO  ..É«ÑæLCG  ’  ¬∏ãe  É«μjôeCG
 ÉfÉ«MCG  π°üJ  »àdG  zÖFGô°†dG{  øe  º¡ª¶©e  iƒμ°T  âfÉch  ,º¡JÉ«M  øY  åjóëdGh

.ÖJGôdG øe áFÉªdG »a 60 ≈dEG
 äÉ«æ«fÉªãdÉH á«°SÉFôdG äÉHÉîàf’G »a É qk«∏NGO áëeÉ°ùàªdGh á∏«ªédG ÉμjôeCG øμd

 »a  É k°Uƒ°üNh  ..¿B’G  IOƒLƒe  ó©J  ºd  äÉ«æ«©°ùàdGh
 »HõëdG  »°SÉ«°ùdG  ÜGôàM’Gh  OÉëdG  ΩÉ°ù≤f’G  ƒL  πX
 πμdGh ,ø««WGô≤ªjódG QÉ°üfCGh ø«jQƒ¡ªédG QÉ°üfCG ø«H

 ájQÉéJ  äÓëe  ¥ô`̀Mh  πàbh  äGô«éØJh  ÜÉ``̀gQEGh  ∞æY  ∫É`̀ª`̀YCG  ´’ó``̀fG  ≈°ûîj
 á«μjôeC’G  äÉHÉîàf’G  AGƒLCG  äQÉ°U  ..áë∏°ùªdG  äÉHÉ°ü©dG  ∫ÉLQ  πÑ pb  øe  ∑ƒæHh
 »a äÉHÉîàf’G ≥aGôJ »àdG  ´QGƒ°ûdG  »a äÉeGó°üdGh äGôgÉ¶ªdG Qƒ°U ≈dEG  ÜôbCG
 ,¢ûjOÓ¨æHh »∏«°ûJh ø«àæLQC’Gh Ójhõæah AÉ°†«ÑdG  É«°ShQh É«fGôchCGh  É«°ShQ
 ÜôM  äÉHÉîàfG  AGƒ`̀LCG  ..É°ùfôa  »a  zAGôØ°üdG  ¿É°üª≤dG{  ÜÉë°UCG  äGôgÉ¶eh

!»°SôμdG ≈∏Y ø«°ùaÉæàªdG ø«H ∫ÉààbGh
 OQƒà°ùJ É¡fEG ΩCG ?iôNC’G ∫hódG ≈dEG ∞æ©dG äQó°U ÉμjôeCG ¿EG πg :Éæg ∫GDƒ°ùdGh
 ÜÉ£N  ¿CG  ó≤àYCG  ..?á«dÉëdG  äÉHÉîàf’G  »a  iô`̀NC’G  ∫hódG  iód  OƒLƒªdG  ∞æ©dG
 »WGô≤ªjódG  ÜõëdG  »a  ICGôªdGh  ÜÉÑ°ûdG  ´É£b  iód  OƒLƒªdG  »cGôà°T’G  QÉ°ù«dG
 ,»μjôeC’G ™ªàéªdG »a »eGó°üdGh OÉëdG ΩÉ°ù≤f’G Gòg çhóM »a É qk«Ñ∏°S G kQhO Ö©d
 (ßaÉëªdG)  ôNB’G  ±ô£dG  ™aO  Ée  ,á°SÉFô∏d  zÉeÉHhCG  ∑GQÉH{  Oƒ©°U  ™e  É k°Uƒ°üNh
 ..…QÉ°ù«dG ÜÉ£îdG ó°V á«dÉª°SCGôdG »μjôeC’G ™ªàéªdG º«b øY á°SGô°ûH ´ÉaódG ≈dEG
 ΩRÉY á£∏°ùdG ≈dEG »dÉμjOGQ QÉ°ùj ∫ƒ°Uh ô£N ∑Éæg{ :¬dƒ≤H ÖeGôJ ¬æe QòM …òdG

.z™°SGh ¥É£f ≈∏Y Ójhõæa ≈dEG ºdÉ©dG »a OÉ°üàbG ôÑcCG πjƒëJ ≈∏Y
 ∂μØJ  ó©H  IóëàªdG  äÉ`̀j’ƒ`̀dG  ∂μØJ  ájGóH  äÉHÉîàf’G  √ò`̀g  èFÉàf  ¿ƒμJ  πg

?»à«aƒ°ùdG OÉëJ’G

 áFÉe  óàªj  …ò`̀dG  É¡îjQÉJ  »a  ≈`̀ dhC’G  Iôª∏d
 ∫GóÑà°SG  Iô«¡°ûdG  zº``jÉ``J{  á∏ée  äQô``̀ b  ΩÉ``̀Y
 äÉHÉîàf’G  áÑ°SÉæªH  ,ô«¡°ûdG  É¡ª°SGh  ÉgQÉ©°T

.á«μjôeC’G
 á«μjôeC’G  á∏éªdG  äQôb  ,áÄLÉØe  á≤jô£Hh
 ¿Gƒæ©H ,á`̀∏`̀é`̀ª`̀dG  ø`̀e  ó`̀jó`̀é`̀dG  Oó`̀©`̀ dG  QGó``̀°``̀UEG
 ôjóªdG ∫Ébh .Iô«¡°ûdG zºjÉJ{ áª∏c ¿Éμe ,zä qƒ°U{
 çGóMCG{  :∫Éàæ«°ùdÉa  OQGhójEG  ,á∏éª∏d  …ò«ØæàdG
 á«ªgCG  …RGƒ`̀J  ¿CG  ™«£à°ùJ  ,ºdÉ©dG  ∫ƒ`̀M  á∏«∏b
 .zºdÉ©dG  πμ°T  ô««¨J  »a  ,á«μjôeC’G  äÉHÉîàf’G
 zºjÉJ{ á∏ée äQôb ,ΩÉY 100 òæe ≈dhC’G Iôª∏dh
 »a  ,zä qƒ`̀°`̀U{  áª∏μH  ô«¡°ûdG  ÉgQÉ©°T  ∫GóÑà°SG
 Éªæ«H  ,ôÑªaƒf  2  Ωƒ`̀j  QOÉ°üdG  ójóédG  ÉgOóY
 ájóJôe  áHÉ°T  IÉàØd  áª°SQ  ¬aÓZ  ≈∏Y  â©°Vh
 AGô≤dG  åM  ≈`̀dEG  á∏éªdG  ±ó¡Jh  .á∏jƒW  áeÉªc

.á«μjôeC’G äÉHÉîàf’G »a âjƒ°üàdG ≈∏Y

áØ«∏ÿG á∏ØW tea.kh@aaknews.net

 á°SGQO

 É`̀¡`̀ª`̀é`̀M ô`̀¨`̀ °`̀U º````̀ZQ ø``̀jô``̀ë``̀Ñ``̀dG
 πμH äÉ`̀jó`̀ë`̀à`̀dG ¬`̀LGƒ`̀J É`̀¡`̀JÉ`̀«`̀fÉ`̀μ`̀eEGh
 áaƒàμe  ∞≤J  ’h  Iƒb  øe  ™«£à°ùJ  Ée
 ¬LGƒJ  á``̀eRCG  hCG  AGO  …CG  ΩÉ``̀eCG  …ó``̀jC’G

.OÓÑdG
 ¿hO  AÉL  …òdG  ÉfhQƒc  ™e  ≈àMh
 âdòH  ó≤a  ÉÄ«°T  ¬æY  ºdÉ©dG  ±ô©j  ¿G
 ¬`̀°`̀VGô`̀YCG ¢``̀SQó``̀Jh ¬`̀¡`̀LGƒ`̀à`̀d É`̀gó`̀¡`̀L
 ¢SÉædG  ø«©Jh ¬¡LGƒJ ¿G  øμªj  ∞«ch

 .¬à¡LGƒe ≈∏Y
 AGô```̀LEÉ```̀ H ∞``̀à``̀μ``̀J º```̀ d ø``̀jô``̀ë``̀Ñ``̀dG
 áHôéJ  »a  ácQÉ°ûªdG  ’h  äÉ°UƒëØdG
 π`̀ °`̀†`̀aCG  ø``̀Y  å``ë``Ñ``dG  ’h  äÉ``̀MÉ``̀≤``̀∏``̀dG
 øe ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG á`̀jÉ`̀ª`̀ë`̀d Ö`̀«`̀ dÉ`̀ °`̀ SC’G
 á«FÉbƒdG  äÉWGôà°T’G  ójóëJh  ¢VôªdG

.¢VôªdG QÉ°ûàfG ™æªd
 »Øa ∂``̀dò``̀H  ∞`̀ à`̀μ`̀J  º``̀ d  ø`̀ jô`̀ë`̀ Ñ`̀ dG
 á`̀°`̀SGQO  âªJ  »`̀Hô`̀©`̀dG  è«∏îdG  á©eÉL
 ¢Shô«ØdG Gòg äGQƒëJh ÉfhQƒc ∫ƒM
 äô¡XCGh ô¡°TCG áà°S É¡H πª©dG ¥ô¨à°SG
 âª¡°SCGh  á«æ«æL  IôØW  350``̀H  ôe  ¬fG
 IóM  ø`̀e  ∞«ØîàdG  »`̀a  äGô`̀Ø`̀£`̀dG  √ò`̀g

.%80 áÑ°ùæH √QÉ°ûàfG Iƒbh ¢Shô«ØdG
 πÑ≤à°ùf  ’  ÉæfCG  çóëdG  »a  ìôØªdG
 á``̀ jhOCG  ø`̀e  ¿hô````̀NB’G  ¬éàæj  É`̀e  §`̀≤`̀a
 Éfô°U  ÉªfGh  äÉ°Uƒëa  hCG  Iõ¡LCG  hCG
 »∏ª©dGh …ôμØdG ÉæLÉàfEÉH ºdÉ©dG ∑QÉ°ûf
 ÉæfCG  »æ©j  Gò``gh  ÇQÉ``W  …CG  á¡LGƒªd
 ≈≤∏àf  ’h  IQÉ°†ëdG  ™æ°U  »`̀a  º¡°ùf
 ¬éàæj  É`̀e  Ωóîà°ùfh  §≤a  É¡JÉéàæe

.¿hôNB’G
 ’hO ¿G  É`̀°`̀†`̀jCG  ô```̀eC’G  »`̀ a  ó`̀«`̀é`̀dG
 øe  ô``̀Ñ``̀cCG  äÉ``̀«``̀fÉ``̀μ``̀eEG  äGP  á`̀«`̀é`̀«`̀∏`̀N
 ¢ùØf »a ô«°ùJ ÉjOÉe øjôëÑdG äÉ«fÉμeEG
 º¡æ«Hh Éææ«H ¿hÉ©àdÉH  øμªjh ≥jô£dG
 ÉfQhO  Éæd  ¿ƒμj  ¿Gh  ô«ãμdG  ≥≤ëf  ¿G
 ¿Éμe Éæd ¿ƒμj ¿Gh IQÉ°†ëdG ™æ°U »a

.¢ùª°ûdG âëJ

 ≈```dhC’G Iô````ª`∏d
 á``∏ée ..¿ôb òæe
 ∫ó``Ñà°ùJ zº`jÉ``J{
ô«`¡°ûdG É``gQÉ``©°T

 ¥ôëªdÉH  πMGƒ°ùdG  ôØN  IóYÉb  øe  ôëÑj  øjôëÑdG  áWô°ûd  ™HÉJ  ¥QhR

 .»°VÉªdG ¿ô≤dG äÉ«æ«fÉªK »a ∂dPh ,ájôëÑdG áeÓ°ùdG ßØM »a ¬ÑLGh AGOC’

ÜÉàμ∏d á``bQÉ°ûdG ¢``Vô©ªd zá``«FÉæãà°SG{ á``bÓ£fG
 ájó«∏≤J  º`̀°`̀SGô`̀e  ¿hO  ø`̀e
 ¢Vô©e  CGó``̀H  ìÉ`̀à`̀à`̀aG  π`̀Ø`̀M  hCG
 »a  ÜÉàμ∏d  »`̀ dhó`̀ dG  á`̀bQÉ`̀°`̀û`̀dG
 ø«KÓãdGh  á©°SÉàdG  ¬àî°ùf
 Ωƒ`̀j ,¬```̀jô```̀FGR ∫É`̀Ñ`̀≤`̀à`̀°`̀SG »``̀a
 ƒÑ°ùcEG  õcôªH  AÉ`̀©`̀HQC’G  ¢ùeCG
 1024  ∑QÉ°ûj  å«M  ,ábQÉ°ûdG
 Ωó`̀≤`̀jh .á```̀dhO 73 ø`̀e Gô`̀°`̀TÉ`̀f
 âëJ ΩÉ``̀≤``̀j  …ò````̀dG  ¢`̀Vô`̀©`̀ª`̀ dG
 zábQÉ°ûdG øe CGô≤j ºdÉ©dG{ QÉ©°T
 ÜÉàc  ¿GƒæY  ∞dCG  80  øe  ôãcCG
 ≈à°Th  Ωƒ`̀∏`̀ ©`̀ dGh  ÜGOB’G  »``a
 ∞∏àîªH  á`̀aô`̀©`̀ª`̀ dG  ä’É``̀é``̀e
 ™HGôdG  ≈àM  ôªà°ùjh  äÉ¨∏dG
 πX »``̀ah .ô`̀Ñ`̀ª`̀aƒ`̀f ø`̀e ô`̀°`̀û`̀Y
 âHÉ°UCG  »àdG  ÉfhQƒc áëFÉL
 ™`̀ °`̀Vh  º``̀ dÉ``̀©``̀ dG  ∫hO  ™``«``ª``L
 ájÉªëd Éªμëe ÉeÉ¶f ¢Vô©ªdG
 äÉYÉ°S ¢ü«°üîJ πª°T ¬jôFGR

 ≈°übCG  GóMh  ôFGR  πμd  IOóëe
 ,Ωƒ«dG  »a  IQÉjõdG  äGôe  Oó©d
 »fhôàμdEG QGƒ°ùH áfÉ©à°S’G ™e

 äGQÉ°ùe §Ñ°†d ó«dG »a ™°Vƒj
 áëæLCG  π`̀NGO  ácôëdG  áaÉãch
 äGAGô`̀LEG  â∏ª°T  Éªc  .¢Vô©dG

 º«≤©J  äÉHGƒH  Ö«côJ  ájÉbƒdG
 πNGóe ≈∏Y ájQGôM äÉë°SÉeh
 äÓMôdG  AÉ`̀¨`̀dEG  ™e  ,¢Vô©ªdG

 ∫ÉØWCÓd  ìÉª°ùdGh  á«°SQóªdG
 »a  §≤a  º`̀¡`̀jhP  ™`̀e  ÜÉ`̀gò`̀dÉ`̀H
 .Qƒ¡ªé∏d  á°ü°üîªdG  äÉbhC’G
 ÜÉàμ∏d  ábQÉ°ûdG  áÄ«g  äô°ûfh
 ∫hCG  »`̀a  ,¢Vô©ª∏d  áª¶æªdG
 ∫ÉÑbE’  GQƒ°U  ,¢Vô©ª∏d  Ωƒ`̀j
 ¢`̀Vô`̀©`̀ª`̀ dG ≈``̀∏``̀Y ø```̀jô```̀FGõ```̀dG
 ™e ¬```̀à```̀bhQCG ø`̀«`̀H º`̀¡`̀ dƒ`̀é`̀Jh
 äÉeÉªμdG ΩGóîà°SÉH  º¡eGõàdG
 óYÉÑàdG äÉaÉ°ùe ≈∏Y ®ÉØëdGh
 •É`̀°`̀û`̀f ô`̀ °`̀ü`̀ à`̀≤`̀ jh .á````̀æ````̀eB’G
 ≈∏Y ™bGƒdG ¢VQCG »a ¢Vô©ªdG
 IQÉ```jRh Ö`̀à`̀μ`̀dG ™`̀«`̀Hh ¢`̀Vô`̀Y
 ™«ªL â∏≤àfG Éª«a ,ô°ûædG QhO
 äGhóf øe áÑMÉ°üªdG á£°ûfC’G
 äGAÉ``̀≤``̀ dh ¢`̀TÉ`̀≤`̀ f äÉ`̀ °`̀ù`̀ ∏`̀Lh
 ≈``dEG ÜÉ`̀à`̀μ`̀ dGh ø`̀jô`̀μ`̀Ø`̀ª`̀dG ™``e
 á°üæe ôÑY »fhôàμdE’G AÉ°†ØdG

.á«ªbôdG zCGô≤J ábQÉ°ûdG{

¢†«HC’G â«ÑdG ¥ÉÑ°S »a ¬°ùØæd äƒ°üj â°Sh ¬««fÉc ÜGôdG »æ¨e
 äÉj’ƒ∏d ΩOÉb ¢ù«Fôc ¬°ùØæd ¬Jƒ°U â°Sh ¬««fÉc ÜGôdG »æ¨e ≈£YCG
 ¢üæà≤j ób ¬fCÉH äÉæ¡μJh áÑjôZ äÉëjô°üàH âª°ùJG á∏ªM ó©H ,IóëàªdG

.¿ójÉH ƒL »WGô≤ªjódG í°TôªdG øe Oƒ°ùdG ¢†©H äGƒ°UCG
 »a Iôe ∫hC’ »Jƒ°üH »dOCG{ ôàjƒJ ≈∏Y AÉjRC’G ºª°üeh »æ¨ªdG ∫Ébh
 ¢üî°ûd  ¬«£YCG  äƒ°U  ƒgh  ,IóëàªdG  äÉj’ƒ∏d  ¢ù«FQ  ÜÉîàf’  »JÉ«M
 ¬«a  ô¡¶j  ƒjó«a  π«é°ùJ  É≤M’  ô°ûfh  .z»°ùØæd  ¬«£YCG  ...ÉeÉªJ  ¬H  ≥KCG
 »a  ¬ª°SG  Öàμjh  èæ«eƒjGh  á`̀j’ƒ`̀H  …Oƒ`̀c  »`̀a  ¬Jƒ°üH  ∑QÉ°ûj  ƒ`̀gh
 ™bGƒdG  ¿ƒjõØ∏J  áªéf  ¿É«°TGOQÉc  º«c  ¬àLhR  óÑoJ  ºdh  .´Gôàb’G  ábÉ£H
 É¡«a ºYóJ áeÉY äÉëjô°üJ …CÉH ∫óJ ºd »¡a ,√É©°ùe Égó«jCÉJ ≈dEG ô«°ûj Ée
 ¢ùjQÉg ’ÉeÉc øe ôàjƒJ ≈∏Y ádÉ°SQ ô°ûf AÉKÓãdG  Ωƒj äOÉYCGh ,É¡LhR
 áæNÉ°ùdG  •ƒ£îdG  øY  ¢ù«FôdG  ÖFÉf  Ö°üæªd  á«WGô≤ªjódG  áë°TôªdG
 ô«gÉ°ûªdG  Rô`̀HCG  øe  (ÉeÉY  43) â°Sh ¿EG  .ø«ÑNÉædG  áeóîd  á°ü°üîªdG
 áÑjôZ äÉëjô°üàH ƒ«dƒj »a á«HÉîàf’G ¬à∏ªM CGóHh .ÖeGôàd øjójDƒªdG
 »eGôL IõFÉL 21 õFÉëdG »æ¨ªdG ¿Éch .á«∏≤©dG √Gƒb »a ¢†©ÑdG âμμ°T

.Ö£≤dG »FÉæãdG ÜGô£°V’ÉH ÜÉ°üe ¬fEG 2018 ΩÉY ∫Éb ób

 ø«jÓe  5```̀H  ø`̀ gGô`̀ j  »`̀fÉ`̀£`̀jô`̀H
 Ö`````eGô````J Rƒ``````a ≈∏`````Y Q’hO
 äÉægGôe  ≠∏Ñe  ôÑcCÉH  ,¬ª°SG  øY  ∞°ûμdG  ºàj  ºd  ,»fÉ£jôH  Ωó≤J
 IôàØH ÖeGôJ ódÉfhO »μjôeC’G ¢ù«FôdG Rƒa ≈∏Y ∂dPh ,¥ÓWE’G ≈∏Y
 É«aô°üe  ¿CG  á«fÉ£jôÑdG  (Qhô`̀«`̀e)  áØ«ë°U  äô°ûfh  .á«fÉK  á«°SÉFQ
 ™°Vh  ób  êQÉîdG  »a  ¢û«©j  á«°ùæédG  »fÉ£jôH  ∫ÉªYCG  πLQh  É≤HÉ°S
 »a ,Q’hO ø«jÓe 5 ∫OÉ©j Ée …CG ;»æ«dôà°SG ¬«æL ø«jÓe 3^9 ≠∏Ñe
 πLCG øe ;»ÑjQÉμdG ôëÑdG ÜƒæL ,hÉcGQƒc IôjõL »a äÉægGôe Öàμe

.ÖeGôJ Rƒa ≈∏Y áægGôªdG
 ∫Éée  »`̀a  ¿B’G  ≈àM  ô`̀Ñ`̀cC’G  ƒ`̀g  ≠∏ÑªdG  Gò`̀g  ,áØ«ë°ü∏d  É`̀ k≤`̀ahh
 ó©H  ¿É`̀gô`̀dG  ≠∏Ñe  ™°Vh  ¢üî°ûdG  Gò`̀g  ¿Gh  ,á«°SÉ«°ùdG  äÉfÉgôdG

 .á«HÉîàf’G ÖeGôJ á∏ªM ™e QhÉ°ûàdG
 ÜõëdG  í°Tôe  áªjõg  á`̀dÉ`̀M  »`̀a  ¬``̀fCG  á«Øë°U  ô`̀jQÉ`̀≤`̀J  äó```̀cCGh
 …Qƒ¡ªédG ÜõëdG í°Tôe ΩÉeCG äÉHÉîàf’G »a ¿ójÉH ƒL »WGô≤ªjódG
 ≠∏ÑªH ¢üî°ûdG Gòg RƒØ«°S ÖeGôJ ódÉfhO »dÉëdG »μjôeC’G ¢ù«FôdGh
 ¿ƒ«∏e  15  ∫OÉ©j  Ée  …CG  ;»æ«dôà°SEG  ¬«æL  ¿ƒ«∏e  11^5  ≈`̀dEG  π°üj

 .¬H Ωó≤J …òdG Q’hO ø«jÓe 5`dG ¿ÉgQ πHÉ≤e ;Q’hO
 ΩÉ«b  ó`̀cCG  (èæ«é°ùcG  ô«ØàH)  äÉægGôªdG  ¥ƒ°S  ¿CG  √ô`̀cP  ôjóédG
 ∫OÉ©j  Ée  …CG  ;»æ«dôà°SEG  ¬«æL  ¿ƒ«∏e  ≠∏Ñe  ™°VƒH  ô`̀NBG  »fÉ£jôH
 äÉHÉîàf’G  »a  øjOÉH  ƒL  Rƒa  ≈∏Y  ¿Égô∏d  ;Q’hO  ¿ƒ«∏e  1^029

.á«μjôeC’G

 ≥``jôM ø``e ¬``ÑMÉ°U ò``≤æj AÉ``¨ÑH
 π«d  óf’õæjƒc  »`̀a  ¬dõæe  ô`̀eO  ≥jôM  ø`̀e  »dGôà°SCG  π`̀LQ  Ééf

 .≥jôëdG ≈dEG ¬¡«Ñæàd GQGôe ¬ª°SG ≥WÉf AÉ¨ÑH OOQ ¿CG ó©H ,AÉKÓãdG
 ¿Éc øjƒéf ¿ƒàfCG ≈Yójh πLôdG ¿CG á«∏ëe ΩÓYEG πFÉ°Sh äôcPh

.ø«HõjôH áæjóªH ¬dõæe »a ≥jôëdG ´’ófG âbh ÉªFÉf
 .ô£îdG ≈dEG ¬¡«Ñæàd äGôe IóY (¿ƒàfCG ..¿ƒàfCG) º°SG AÉ¨ÑdG OOQh 
 ≈dEG Gô«°ûe ,¿ÉNódG ¢†©H º°ûj CGóHh π©ØdÉH ß≤«à°SG ¬fEG πLôdG ∫Ébh
 øe Ö¡∏dG áæ°ùdCG  ógÉ°Th ∫õæªdG øe ÉYô°ùe êôNh AÉ¨ÑÑdG §≤àdG ¬fCG
 ∫õæªdG ≈∏Y ≈JCG  ób ≥jôëdG ¿Éc PÉ≤fE’G ¥ôa ∫ƒ°Uh iódh  .êQÉîdG
 ≥«≤ëJ  íàa  ºJh  ,É≤M’  ≥jôëdG  OÉªNEG  øe  ¥ôØdG  âæμªJh  .ÉÑjô≤J

 .≥jôëdG ÖÑ°S ≈∏Y ±ƒbƒ∏d

 IôLC’G  »``≤FÉ°ùd  ìÉ``ª°ùdG
 π«°UƒJ  ¢†aôH  ƒ«cƒW  »a
 á``eÉªc ¿hO ø``e ÜÉcô``dG

 ¢`̀ù`̀ eCG á`̀ «`̀ fÉ``HÉ`̀ «`̀ dG á`̀ eƒ`̀μ`̀ë`̀ dG äQô````̀ b
 IôLC’G  äGQÉ«°S  »≤FÉ°ùd  ìÉª°ùdG  AÉ©HQC’G
 øjòdG  ÜÉcôdG  π«°UƒJ  ¢†aôH  ƒ«cƒW  »a
 ,(áeÉªμdG)  ¬LƒdG  á©æbCG  AGó`̀JQG  ¿ƒ°†aôj
 .ÉfhQƒc  AÉHh  ¿CÉ°ûH  ±hÉîe  §°Sh  ∂dPh
 AGôLE’G ≈∏Y á«fÉHÉ«dG π≤ædG IQGRh â≤aGhh
 IôLC’G äGQÉ«°S »∏¨°ûe øe 10 ¬Ñ∏W …òdG
 Iƒ£îdG √òg ™«°SƒJ øμªjh ;áª°UÉ©dG »a
 πé°ùJ  å`̀«`̀M  ,iô````NCG  äÉ`̀©`̀WÉ`̀≤`̀e  πª°ûàd
 ¢Shô«ØH  IójóédG  äÉHÉ°UE’G  äÉÄe  OÓÑdG
 äGQÉ«°S  ƒ≤FÉ°S  ≈μà°TGh  .É«eƒj  ÉfhQƒc
 øjQƒªîªdG  ÜÉcôdG  ¢†©H  ¿CG  øe  Iô`̀LC’G
 AGóJQG ¿hO øe ∫ÉY äƒ°üH ¿ƒKóëàj GƒfÉc

 .äÉeÉªμdG
 ¿CG  øμªj  AGô``̀LE’G  ¿EG  IQGRƒ``̀dG  âdÉbh
 ,IôLC’G  äGQÉ«°S  »≤FÉ°S  §≤a  ¢ù«d  »ªëj
 ¿ƒ∏≤à°ùj  ø`̀jò`̀ dG  ø`̀«`̀«`̀dÉ`̀à`̀dG  ÜÉ``̀cô``̀dGh  π`̀ H

 .IôLC’G IQÉ«°ùdG
 Ö∏W øY ÉÑjô≤J åjóM …CG ∑Éæg øμj ºd
 …óJôj  å«M  ,¿ÉHÉ«dG  »a  áeÉªμdG  AGó``JQG
.iôÑμdG ¿óªdG »a äÉeÉªμdG ÉÑjô≤J ™«ªédG

 ≈`̀Ø`̀£`̀°`̀ü`̀e iƒ``̀°``̀û``̀f á`̀ ∏`̀ ã`̀ ª`̀ ª`̀ dG
É``̀fhQƒ``̀μ``̀H É``̀¡``̀à``̀HÉ``̀ °``̀UEG ø``∏``©``J

 AÉKÓãdG  Ωƒ`̀j  ≈Ø£°üe  iƒ°ûf  ájô°üªdG  á∏ãªªdG  âæ∏YCG
 øe  áÑdÉW  ,(19-ó«aƒc)  óéà°ùªdG  ÉfhQƒc  ¢Shô«ØH  É¡àHÉ°UEG
 iƒ°ûf äôcPh .AÉØ°ûdÉH É¡d ƒYójh É¡ÑfÉéH ∞≤j ¿CG  ÉgQƒ¡ªL
 ≈∏Y á«©£≤e á©°TCG  äôLCG  É¡fCG  ∑ƒÑ°ù«a  ™bƒe ≈∏Y áæjhóJ  »a

 .ÉfhQƒc ¢Shô«ØH Ó©a áHÉ°üe É¡fCG ø«Ñàa áFôdG
 øe ø«°ùªîdGh áãdÉãdG  »a »gh ,ájô°üªdG á∏ãªªdG âÑ∏Wh
 QOÉÑj  ¿CG  Iô`̀«`̀NC’G  IôàØdG  ∫Ó`̀N  ¬à≤àdG  ¢üî°T  πc  øe  ,ôª©dG
 ¿CG  âaÉ°VCGh  .¬àHÉ°UEG  ΩóY  øe  ócCÉàj  ≈àM  ¢üëa AGôLEG  ≈`̀dEG
 áfÉ¡à°S’G ΩóY ≈∏Y ¢SÉædG  âãMh ,á∏¡°S â°ù«d ÉfhQƒc ádCÉ°ùe
 ºdC’G{`H  ÉfhQƒc  âØ°Uhh  .É¡dƒb  Ö°ùëH  ,Iƒ≤H  OÉY  AÉHƒdG  ¿C’
 ºK ,zÖ«ÑM ’h hóY{ Ö«°üf øe ¿ƒμj ’CG  ≈dEG  á«YGO ,zÖ«gôdG
 áªéædG âLôîJh .z»dƒYOG ÜQ Éj ,ºμ«∏Y ßaÉëj ÉæHQ{ :âÑàc
 øe  ¢SƒjQƒdÉμH  IOÉ¡°T  âdÉf  Éªc  ,IQÉéàdG  á«∏c  »a  ájô°üªdG
 É¡Jô«°ùe iƒ°ûf â∏¡à°SGh .zá«Mô°ùªdG ¿ƒæØ∏d  »dÉ©dG  ó¡©ªdG{
 QGhOCG  AGOCÉ`̀H  äô¡à°TG  Éªc  ,á«fƒjõØ∏àdG  äÓ°ù∏°ùªdG  »a  á«æØdG
 áLhõàe »gh ,≈Ø£°üe iƒ°ûf â°VÉN ∂dP øY Ó°†a .ájó«eƒc
 â∏¨à°TG ¿CG É¡d ≥Ñ°Sh ,»FÉªæ«°ùdG πª©dG »a áHôéJ ,ø«∏Ø£d ΩCGh

.»Øë°üdG ∫ÉéªdG »a
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تلقى ات�صالً هاتفًيا من رئي�س املجل�س الأوروبي.. امللك: 

نهجنا التعاي�س مع اجلميع والحرتام للأديان كافة

امللك  اجلاللة  �صاحب  ح�صرة  تلقى 

املفدى،  البالد  اآل خليفة ملك  حمد بن عي�صى 

رئي�س  مي�صيل  �صارل  اأم�س  هاتفًيا  ات�صاالً 

املجل�س االأوروبي، جرى خالله بحث اجلهود 

ملحاربة  اجلانبني  بني  واملتوا�صلة  امل�صرتكة 

االإرهاب والتطرف، وذلك على �صوء االأحداث 

االأخرية التي جرت يف اأوروبا.

عن  اجلاللة  �صاحب  ح�صرة  اأعرب  وقد 

هذا  على  االأوروبي  املجل�س  لرئي�س  تقديره 

االت�صال الذي يعك�س جهوده النبيلة لتعزيز 

واالأديان  املجتمعات  بني  املتبادل  التفاهم 

كبديل عن الُفرقة.

من  �صكل  اأي  رف�صه  جاللته  واأكد 

ال  ذلك  ينتهج  من  واأن  والتطرف،  العنف 

املحبة  على  القائم  احلقيقي  االإ�صالم  ميثلون 

هو  االإ�صالم  باأن  جاللته  منوًها  والت�صامح، 

وال�صالم مع اجلميع،  والتاآخي  االأخالق  دين 

ولكن يف الوقت ذاته من الواجب نبذ التطرف 

وجد  اأينما  له  والت�صدي  الكراهية  وخطاب 

وباأي �صكل.

من  انطالًقا  البحرين  اأن  اأكد جاللته  كما 

اأخالق اأهلها الكرام فاإن نهجنا دائًما الرتحيب 

واالحرتام  بال�صالم  اجلميع  مع  والتعاي�س 

لالأديان كافة منذ عقود طويلة.

امللك ي�صدر اأمًرا ملكًيا بت�صكيل 

هيئــــة فحـــ�س اإقـــرارات الذمة املاليـــة

حمد  امللك  اجلاللة  �صاحب  ح�صرة  اأ�صدر 

اأمًرا  املفدى  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�صى  بن 

هيئة  بت�صكيل   2020 ل�صنة   )42( رقم  ملكًيا 

فح�س اإقرارات الذمة املالية.

اأنه  امللكي  االأمر  االأوىل من  املادة  وجاء يف 

ت�صكل هيئة فح�س اإقرارات الذمة املالية برئا�صة 

رئي�س  البوعينني  ح�صن  بن  عبداهلل  امل�صت�صار 

االأعلى  املجل�س  رئي�س  نائب  التمييز  حمكمة 

للق�صاء، وع�صوية كل من القا�صي ال�صيخ حممد 

التمييز،  مبحكمة  الوكيل  خليفة  اآل  علي  بن 

�صيادي  اإبراهيم  حممد  ريا�س  د.  والقا�صي 

والقا�صي  املدنية،  الكربى  باملحكمة  القا�صي 

باملحكمة  القا�صي  دراج  عي�صى  حممد  عي�صى 

بالهيئة  للعمل  ندبهم  ويكون  املدنية،  الكربى 

امل�صار اإليها ملدة �صنتني.

ح�صن  بن  عبداهلل  امل�صت�صار  اأعرب  وقد   

خال�س  عن  الهيئة  اأع�صاء  وجميع  البوعينني 

�صدور  مبنا�صبة  املفدى  البالد  لعاهل  �صكرهم 

االأمر امللكي بت�صكيل هيئة فح�س اإقرارات الذمة 

�صتكون  امللكية  الثقة  هذه  اأن  موؤكدين  املالية، 

حافًزا لهم على بذل املزيد من اجلهد والعطاء. 

اعتباًرا  املناطة به  الهيئة عملها  و�صتبا�صر 

الذمة  اإقرارات  بتلقي  امللكي  االأمر  �صدور  من 

ال�صكاوى  يف  والتحقيق  وفح�صها  املالية 

واالإجراءات  القانون  الأحكام  وفًقا  بها  املتعلقة 

التنفيذية،  الالئحة  حتددها  التي  وال�صوابط 

اأول  حذته  الذي  النحو  على  العمل  و�صتوا�صل 

ل�صنة   )26( رقم  امللكي  باالأمر  وامل�صّكلة  هيئة 

2014م  مايـو   4 بتاريخ  ال�صادر   2014

وباقي الهيئات التالية عليها.

رئي�س املجل�س الأوروبيجاللة امللك

امل�شت�شار عبداهلل البوعينني

هناأ الأطباء والطبيبات مبنا�صبة يوم الطبيب البحريني.. رئي�س الوزراء:

عهدنا الأطباء جنوًدا خمل�صني مبيدان التحدي لينعم الوطن بال�صحة

خليفة  االأمري  امللكي  ال�صمو  �صاحب  اأعرب 

بن �صلمان اآل خليفة رئي�س الوزراء، عن اأطيب 

االأطباء  اأبنائه  اإىل  التربيكات  التهاين وخال�س 

والطبيبات وجميع الكوادر العاملة يف القطاع 

ال�صحي يف مملكة البحرين، مبنا�صبة االحتفال 

به  حتتفل  والذي  البحريني،  الطبيب  بيوم 

اململكة للمرة االأوىل يف تاريخها، تقديًرا للعطاء 

يف  اأبنائها  من  العزيزة  الفئة  لهذه  املتوا�صل 

يقدمونه  ما  عرب  وجمتمعهم  وطنهم  خدمة 

اأجل  من  نبيلة  اإن�صانية  وجهود  ت�صحيات  من 

احلفاظ على �صالمة و�صحة املجتمع.

واالعتزاز  الفخر  عميق  عن  �صموه  وعرب 

الطبي،  القطاع  يف  العاملة  الوطنية  بالكوادر 

الكفاءة  يف  منوذًجا  تعد  اأنها  �صموه  موؤكًدا 

علمية  م�صتويات  من  به  تتمتع  ملا  واالجناز، 

�صيا�صات  جناح  تعك�س  متميزة،  ومهنية 

باعتباره  البحريني  املواطن  يف  اال�صتثمار 

تنمية  يف  عليها  يعتمد  التي  احلقيقية  الرثوة 

خمتلف القطاعات.

مملكة  يف  ال�صحي  القطاع  اأن  �صموه  واأكد 

البحرين ا�صتطاع اأن يثبت جدارته يف مواجهة 

مكانة  يتبواأ  واأن  كافة،  ال�صحية  التحديات 

متقدمة يف تقدمي اخلدمات العالجية وال�صحية 

التي ت�صاهي اأف�صل امل�صتويات العاملية، م�صرًيا 

�صموه اإىل اأهمية الدور الذي ينه�س به الطبيب 

ال�صحية  اخلدمات  كفاءة  تعزيز  البحريني يف 

املقدمة للمواطنني واملقيمني يف اململكة.

و�صدد �صموه على اأن احلكومة تويل القطاع 

ال�صحي اهتماًما كبرًيا من اأجل تطوير وتنمية 

روؤى  يحقق  ومبا  املهم  احليوي  القطاع  هذا 

وتطلعات ح�صرة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن 

عي�صى اآل خليفة حفظه اهلل ورعاه يف النهو�س 

الكوادر  ومتكني  اخلدمية  القطاعات  مبختلف 

الوطنية وتعزيز اإ�صهامها يف امل�صرية التنموية، 

وزارة  بجهود  ال�صدد  هذا  يف  �صموه  م�صيًدا 

ال�صحة يف االرتقاء بالكوادر الطبية الوطنية.

والتقدير  ال�صكر  بعظيم  �صموه  وتوجه 

�صعوا  ممن  البحرينيني  االأطباء  جميع  اإىل 

جاهدين ومازالوا يف �صدارة ال�صفوف االأمامية 

امل�صتجد،  كورونا  فريو�س  جلائحة  للت�صدي 

الطبية  الكوادر  توؤديه  كذلك مبا  �صموه  م�صيًدا 

يف القطاعني العام واخلا�س من واجب وطني 

خمل�س من خالل خدمات �صحية م�صتدامة على 

اأعلى م�صتويات اجلودة للمواطنني واملقيمني يف 

اململكة.

البحريني  الطبيب  باأن  �صموه  ونوه 

واالإخال�س  الت�صحية  م�صرًفا يف  �صجالً  ميتلك 

التحديات،  كل  ملواجهة  واال�صتعداد  والكفاءة 

يف  خمل�صني  جنوًدا  دائًما  عهدناهم  كما  وهم 

�صاملًا  يبقى وطنهم  اأن  اأجل  التحدي من  ميدان 

معافى، ينعم فيه اجلميع باالأمن ال�صحي.

االأطباء  جمعية  بجهود  �صموه  واأ�صاد 

البحرينية، وما تقوم به من دور رائد يف حتقيق 

الذين  الطبي،  القطاع  يف  العاملني  تطلعات 

االإن�صانية  مواقفهم  عرب  قيمة  للحياة  اأعطوا 

الرفيعة، متمنًيا �صموه جلميع اأطباء وطبيبات 

البحرين املخل�صني كل التوفيق والنجاح.

رئي�س الوزراء

وزير اخلارجية

عبدالعزيز بن �صعود: تعزيًزا مل�صتويات اجلاهزية

وحدات احلر�س الوطني تنفذ مترين »راية العز 2«
بتوجيه من الفريق اأول الركن 

اآل  ال�صيخ حممد بن عي�صى  �صمو 

الوطني،  احلر�س  رئي�س  خليفة 

الوطني  احلر�س  وحدات  نفذت 

 »2 العز  »راية  القيادات  مترين 

 4 املوافق  االأربعاء  اأم�س  �صباح 

نوفمرب. 

ال�صيخ  الركن  اللواء  وتفقد 

خليفة  اآل  �صعود  بن  عبدالعزيز 

الوطني  احلر�س  اأركان  مدير 

اأن  موؤكًدا  التمرين،  قطاعات 

تعك�س  التمارين  هذه  مثل  اإجراء 

الوطني  احلر�س  رئا�صة  جهود 

االأمنية  املوؤ�ص�صات  دعم  اإطار  يف 

يف اململكة، حلفظ ا�صتقرار الوطن 

يف  وازدهاره،  نه�صته  وحماية 

ظل العهد الزاهر حل�صرة �صاحب 

اآل  عي�صى  بن  حمد  امللك  اجلاللة 

القائد  املفدى  البالد  عاهل  خليفة 

االأعلى. 

بذلها  التي  باجلهود  واأ�صاد 

فيه  وامل�صاركني  التمرين  قيادات 

احلر�س  وكتائب  وحدات  من 

من  تعزز  اأنها  موؤكًدا  الوطني، 

والكفاءة  اجلاهزية  م�صتويات 

العالية يف اأداء الواجب الوطني، 

والتكامل  الدعم  م�صتويات  ورفع 

مع املوؤ�ص�صات االأمنية يف اململكة. 

مبثابة  التمرين  اأن  واأ�صاف 

لقدرات  واختبار  تقييم  جتربة 

احلر�س الوطني من خالل اختبار 

يف  وال�صيطرة،  القيادة  اأنظمة 

التي  الدفاعية  العمليات  جميع 

تخدم اخلطط املُعدة لها. 

احلر�س  اأن  اإىل  واأ�صار 

رئي�س  �صمو  من  وبتوجيهات 

ب�صكل  يعقد  الوطني،  احلر�س 

التمارين  من  العديد  متوا�صل 

لرفع  والقيادية  التعبوية 

واجلاهزية  التاأهب  م�صتويات 

النداء  لتلبية  منت�صبيه  لدى 

الوطني يف جميع الظروف.

وحدات احلر�س تنفذ مترين »راية العز 2«

الزياين يرتاأ�س الجتماع ال�صابع ملجل�س وزارة اخلارجية

التن�صيق بني الإدارات املعنية للرد على ملحظات »الرقابة املالية«

بن  عبداللطيف  اخلارجية  وزير  تراأ�س 

املرئي  االإلكرتوين  االت�صال  عرب  الزياين،  را�صد 

وزارة  ملجل�س  ال�صابع  االجتماع  االأربعاء،  اأم�س، 

اخلارجية  وزير  م�صاعد  مب�صاركة  اخلارجية، 

الوزارة والوكالء امل�صاعدين وم�صت�صاري  ووكالء 

الوزير واأمني �صر املجل�س.

بن  عبداهلل  ال�صفري  االجتماع  يف  �صارك  كما 

لدى  البحرين  مملكة  �صفري  عبداهلل،  عبداللطيف 

الدكتور  وال�صفري  االحتادية،  اأملانيا  جمهورية 

جمعة بن اأحمد الكعبي، �صفري مملكة البحرين لدى 

�صلطنة عمان، وعدد من مديري االإدارات بالديوان 

العام لوزارة اخلارجية.

اعتزازه  عن  اخلارجية  وزير  واأعرب 

وزارة  من�صوبو  يبذلها  التي  املخل�صة  باجلهود 

اخلارجية و�صفارات اململكة يف اخلارج الأداء املهام 

ال�صيا�صة  لتحقيق  بالوزارة  املناطة  وامل�صوؤوليات 

ح�صرة  لتوجيهات  تنفيًذا  للمملكة  اخلارجية 

خليفة،  اآل  عي�صى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �صاحب 

اأن  موؤكًدا  ورعاه،  اهلل  حفظه  املفدى  البالد  عاهل 

وجهودها  الن�صطة  بدبلوما�صيتها  البحرين  مملكة 

ال�صعيد  على  متميزة  مكانة  حققت  امللمو�صة 

كل  على  متوا�صلة  م�صاع  تبذل  وهي  الدويل، 

امل�صتويات لتعزيز وتطوير عالقاتها الدبلوما�صية 

مع خمتلف دول العامل مبا يحقق امل�صالح العليا 

للمملكة وللمواطنني الكرام.

املتميزة  بالنجاحات  الزياين  الدكتور  واأ�صاد 

جائحة  مكافحة  يف  البحرين  مملكة  حققتها  التي 

املواطنني  على  تداعياتها  من  والتخفيف  كورونا 

من  �صديدة  بتوجيهات  �صواء،  حد  على  واملقيمني 

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

ورعاه،  اهلل  حفظه  املفدى  البالد  عاهل  خليفة، 

االأمري  امللكي  ال�صمو  �صاحب  من  حثيثة  ومتابعة 

خليفة بن �صلمان اآل خليفة، رئي�س الوزراء املوقر 

ال�صمو  �صاحب  من  متميزة  وبقيادة  اهلل،  حفظه 

امللكي االأمري �صلمان بن حمد اآل خليفة، ويل العهد 

جمل�س  لرئي�س  االأول  النائب  االأعلى  القائد  نائب 

لفريو�س  للت�صدي  الوطني  الفريق  قائد  الوزراء، 

كورونا، حفظه اهلل.

واأ�صاد وزير اخلارجية يف هذا ال�صدد باإجازة 

للقاح كورونا  الطارئ  اال�صتخدام  البحرين  مملكة 

امل�صابني  مع  تعامالً  االأكرث  الفئات  اأمام  واإتاحته 

ب�صكل  االأمامية  ال�صفوف  اأبطال  من  بالفريو�س 

اختياري اعتباًرا من يوم اأم�س، وبت�صنيف مملكة 

جتاوز  يف  عاملًيا  التا�صعة  املرتبة  يف  البحرين 

وكذلك  ال�صكاين،  تعدادها  الطبية  فحو�صاتها  عدد 

اختبار  اأجهزة  ال�صحة عن طرح  اأعلنته وزارة  ما 

خمتلف  يف  كورونا  لفريو�س  ال�صريع  الفح�س 

�صيدليات البحرين للراغبني يف اإجراء الفح�س ذاتًيا 

دقيقة   15 خالل  الفح�س  نتائج  على  واحل�صول 

فقط، وهذه خطوات مهمة حققتها مملكة البحرين 

يف جهودها ملواجهة جائحة )كوفيد-19(.

الواردة  املالحظات  ا  اأي�صً املجل�س  وبحث 

لعام  واالإدارية  املالية  الرقابة  ديوان  تقرير  يف 

2019/  2020م، وا�صتمع اإىل �صرح من الدكتورة 

خليفة،  اآل  دعيج  بن  عي�صى  بنت  رنا  ال�صيخة 

وكيل وزارة اخلارجية، تناول اجلهود التي قامت 

بها الوزارة ملعاجلة املالحظات الواردة يف تقرير 

الوزارة على املحافظة  ا من  الرقابة، حر�صً ديوان 

واالأنظمة  بالقوانني  وااللتزام  العام  املال  على 

املرعية يف اململكة.

الذي  العر�س  على  كذلك  املجل�س  واطلع 

واجلودة حول  الرقابة  ق�صم  املخت�صون يف  قدمه 

لعام  واالإدارية  املالية  الرقابة  ديوان  تقرير 

مالحظات،  من  فيه  ورد  وما  2019/  2020م، 

التن�صيق  جهود  تكثيف  املجل�س  قرر  حيث 

ديوان  على  للرد  املعنية  االإدارات  بني  والتعاون 

الرقابة وتو�صيح ما اتخذته الوزارة من اإجراءات 

واالأنظمة  للقوانني  خمالفات  اأية  لتاليف  اإدارية 

املرعية يف اململكة، وتقدمي خطة عمل ملتابعة التزام 

بالقوانني  الدبلوما�صية  والبعثات  االإدارات  جميع 

واالأنظمة.

التدريب  نظام  جل�صته  يف  املجل�س  واعتمد 

الأع�صاء ال�صلك الدبلوما�صي والقن�صلي الذي تنفذه 

للدرا�صات  خليفة  اآل  مبارك  بن  حممد  اأكادميية 

الدبلوما�صية، من اأجل �صقل قدرات الدبلوما�صيني 

اأداء  من  لتمكينهم  �صامالً  علمًيا  تاأهيالً  وتاأهيلهم 

املهام وامل�صوؤوليات الدبلوما�صية يف الديوان العام 

للوزارة والبعثات الدبلوما�صية يف اخلارج.
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الأ�شغال  وزارة  مع  بالتعاون  الإ�شكان  وزارة  نظمت 

تثقيفية  ور�شة  العمراين  والتخطيط  البلديات  و�ش�ؤون 

للم�اطنني املنتفعني من ال�حدات الإ�شكانية مب�شروع �شاحية 

الرملي، تتعلق بال�شرتاطات التعمريية اخلا�شة بحدود البناء 

واأبرز املخالفات التي قد ت�شر بال�اجهات املعمارية للم�شاريع 

ال�شكنية، اإذ تاأتي هذه ال�ر�شة مقدمة ل�ر�شات تثقيفية قادمة 

على  منهما  ا  الإ�شكانية، حر�شً امل�شاريع  من  املنتفعني  جلميع 

ومدن  الإ�شكانية  للم�شاريع  احل�شاري  املظهر  على  احلفاظ 

خدمة  من  امل�شتفيدين  �شالمة  وعلى  اجلديدة،  البحرين 

ال�حدات ال�شكنية.

وقالت وزارة الإ�شكان اإنها حر�شت لدى اإعداد املخططات 

اخلا�شة مبدن البحرين اجلديدة وم�شاريع املجمعات ال�شكنية 

على اأن تت�شمن جميع املق�مات الالزمة لتحقيق ج�دة ال�شكن 

دون  ال�حدات  يف  الت��شع  اإمكانية  بينها  ومن  للم�اطنني، 

الإخالل ب�شالمة ال�حدة اأو الإ�شرار باملنظر العام للم�شاريع، 

ا�شتخدمت  ال�شكنية، واأنها  ال�حدات  ومبا يحقق مبداأ جت�يد 

اأحدث م�اد البناء يف مك�نات ال�حدة ال�شكنية املختلفة، مبا 

ي�اكب روؤى القيادة الر�شيدة وبرنامج احلك�مة يف ت�فري مدن 

وم�شاريع �شكنية ذات ج�دة عالية تت�اءم مع اأهداف التنمية 

املتعلق  ع�شر  احلادي  الهدف  �شيما  ل   ،2030 امل�شتدامة 

واآمنة  للجميع  �شاملة  الب�شرية  وامل�شت�طنات  املدن  بـ»جعل 

وقادرة على ال�شم�د وم�شتدامة«.

وقدمت املهند�شة ف�زية العي�شى رئي�س جمم�عة تخطيط 

ا عن  وتن�شيق امل�شاريع ب�زارة الإ�شكان يف هذه ال�ر�شة عر�شً

ال�شكنية  ال�حدات  ن�ع  اإىل  تطرقت  الرملي  �شاحية  م�شروع 

على  احل�ش�ل  كيفية  تناولت  كما  فيها،  املخططات  وطبيعة 

اإجازة البناء ومناذج الت��شعة وطلبات ال�شيانة وغريها، اإذ 

ت�شمن هذه الإر�شادات للم�شتفيدين احلق يف الت��شع بامل�شاحة 

البنائية ل�حداتهم مبا ي�شمن �شالمة وج�دة ال�حدات بطريقة 

ال�شكنية،  ال�حدة  م�شاحة  من   %30 اإىل  ي�شل  ومبقدار  اآمنة 

وقت  يف  ت�شدر  البناء  رخ�س  اأن  العي�شى  اأو�شحت  كما 

قيا�شي، واأن وزارة الإ�شكان تق�م بدور تن�شيقي بالتعاون مع 

وزارة  اأن  م�ؤكدة  البناء،  رخ�س  تنظم  التي  البلديات  �ش�ؤون 

الإ�شكان ترحب دائًما با�شتقبال امل�اطنني وتقدمي ال�شت�شارات 

والإر�شادات الالزمة لهم.

ق�شم  رئي�س  عبدالكرمي  عمار  املهند�س  قدم  جانبه،  من 

�شرورة  عن  مقدمة  العا�شمة  باأمانة  والتفتي�س  الرقابة 

املنظمة  الق�انني  واأبرز  البناء  ب�شاأن رخ�س  امل�اطنني  تثقيف 

رئي�س  ال�ادي  عبدالعزيز  املهند�س  طرح  فيما  البلدية.  لعمل 

اإجراءات  ال�شمالية  املنطقة  ببلدية  والتفتي�س  الرقابة  ق�شم 

ا�شت�شدار رخ�س البناء والغرامات املفرو�شة على املخالفات 

املتعلقة بال�شرتاطات التنظيمية للبناء، مبّيًنا اأن ال�شرتاطات 

منح  اإىل  تهدف  بها  امل�شم�ح  البناء  حدود  يف  التنظيمية 

امل�اطنني املرونة يف الت��شع يف ال�حدات وفق احتياجاتهم، 

مبا ل يخالف ال�شرتاطات التعمريية.

وزيرة ال�سحة ت�سارك يف االجتماع الثاين ملجل�س »تي�سري«

تو�سيع دائرة االختبارات ال�سريرية ملكافحة فريو�س كورونا

�شاركت مملكة البحرين يف الجتماع الثاين ملجل�س تي�شري مبادرة ت�شريع 

اإتاحة اأدوات مكافحة »ك�فيد-ACT-Accelerator( »19(، والتي اأطلقتها 

اللقاحات  تط�ير  جمال  يف  البح�ث  دعم  بهدف  العاملية  ال�شحة  منظمة 

والأدوية امل�شادة لل�باء وو�شائل ت�شخي�شه، وذلك بح�ش�ر ال�زراء واأع�شاء 

جمل�س التي�شري، ظهر ي�م اأم�س الأول.

وقد ح�شر الجتماع الفرتا�شي كل من فائقة بنت �شعيد ال�شالح وزيرة 

ال�شحة، اإىل جانب الدكت�رة مرمي ابراهيم الهاجري ال�كيل امل�شاعد لل�شحة 

العامة.

اأجندة الجتماع  امل��ش�عات على  الثاين عدًدا من  وا�شتعر�س الجتماع 

لت�شريع  املبادرة  اأهداف  حتقيق  اأجل  من  املجل�س  جه�د  ت�حيد  اإىل  التي 

وت��شيع دائرة الختبارات ال�شريرية ورفع قدرات الإنتاج واإ�شدار الرتاخي�س 

والتنظيم، كي ت�شل هذه املنتجات اإىل النا�س وتبداأ باإنقاذ الأرواح.

للحد  اجله�د  وا�شتمرار  م�ا�شلة  على  التاأكيد  مت  الجتماع،  ختام  ويف 

اإطار  اأجل الإن�شانية، والعمل على حتقيق ذلك يف  من انت�شار الفريو�س من 

م�شت�يات غري م�شب�قة من ال�شراكة.

ت�شم  عمل  جمالت  اأربعة  اإىل  تنق�شم  الإتاحة  ت�شريع  مبادرة  اأن  يذكر 

و�شائل الت�شخي�س، والعالجات، واللقاحات، والربط بني الُنظم ال�شحية.

االنتهاء من توزيع اللقاح يف جميع املراكز ال�سحية 

»ال�سحة« تت�سّلم 50 األف لقاح للإنفلونزا املو�سمية

عبدال�احد  فاطمة  الأ�شتاذة  ك�شفت 

الأحمد ال�كيل امل�شاعد للم�ارد واخلدمات 

ب�زارة ال�شحة عن ا�شتالم وزارة ال�شحة 

الإنفل�نزا  لقاح  من  جرعة  األف   50

امل��شمية. 

لها  ت�شريح  يف  الأحمد  واأ�شافت 

على  ال�شحنات  لت�زيع  التن�شيق  مت  اأنه 

املراكز ال�شحية واملرافق املعنية  خمتلف 

ا�شتعداًدا  ال�شحة،  ب�زارة  بالتطعيم 

املجتمع  اأفراد  من  املرتددين  ل�شتقبال 

لقاح  على  احل�ش�ل  يف  والراغبني 

الإنفل�نزا امل��شمية.

للم�ارد  امل�شاعد  ال�كيل  واأو�شحت 

و�ش�ل  بانتظار  ال�زارة  اأن  واخلدمات 

عددها  البالغ  اللقاح  من  الثانية  الدفعة 

الثاين من  الن�شف  األف جرعة خالل   50

هذا ال�شهر، اإذ اإنها و�شعت خطة لتغطية 

»الإنفل�نزا  �شد  باللقاح  الراغبني  طلبات 

اأق�شى درجات  لت�فري  �شعًيا  امل��شمية«، 

الأمن ال�شحي، وتعزيز ال�قاية بني اأفراد 

املجتمع وجعلها اأول�ية ق�ش�ى. 

اخلا�شة  اللقاحات  اأن  اإىل  واأ�شارت 

�شيتم  امل��شمية  الإنفل�نزا  بفريو�س 

املراكز  كافية يف جميع  بكميات  ت�فريها 

اأجل  من  البحرين،  مملكة  يف  ال�شحية 

ال�شن  كبار  �شيما  ل  واحلماية  ال�قاية 

يت�جب  والتي  املزمنة،  الأمرا�س  وذوي 

لفريو�س  امل�شادة  اللقاحات  اأخذ  عليها 

الإنفل�نزا امل��شمية لفاعليتها واأمانها.

مرمي  الدكت�رة  �شرحت  جانبها،  من 

الهاجري ال�كيل امل�شاعد لل�شحة العامة 

ال�شحة  ب�زارة  التطعيمات  رئي�س جلنة 

على  املجتمع  اأفراد  ح�ش�ل  ب�شرورة 

لقاح الإنفل�نزا امل��شمية، خا�شة يف ظل 

امل�شتجد  ك�رنا  فريو�س  انت�شار  ظروف 

من  يعاين  من  كل  ودعت   .»19 »ك�فيد 

اأمرا�س مزمنة اأو �شعف مناعة، اأو من يف 

ال�شحية  للمراكز  الت�جه  اإىل  ذلك،  حكم 

اأعداد  ارتفاع  اإنه يف ظل  اإذ  اللقاح،  لأخذ 

على  يت�جب  ك�رونا  فريو�س  اإ�شابات 

اجلميع احلفاظ على �شحته و�شالمته من 

العدوى.

لل�شحة  امل�شاعد  ال�كيل  وقالت 

العامة اإن الفئات الأكرث عر�شة لالإ�شابة 

 5 من  الأقل  الأطفال  هم  بالإنفل�نزا 

�شن�ات، والأ�شخا�س امل�شاب�ن بالأمرا�س 

القلب  واأمرا�س  ال�شكري  مثل  املزمنة 

التنف�شية  والأمرا�س  الكلى  واأمرا�س 

واأمرا�س  املناعة  نق�س  واأمرا�س  املزمنة 

الع�شبية،  والأمرا�س  الأي�س  اعتالل 

بال�شمنة،  امل�شاب�ن  والأ�شخا�س 

من  ال�شن  وكبار  واملدخن�ن،  واحل�امل، 

65 عاًما وما ف�ق، ومن يتناول�ن اأدوية 

اأو  والك�رتيزون  الأ�شربين  مثل  معينة 

الأدوية املثبطة للمناعة.

فاطمة الأحمد

»االإ�سكان« تقّدم ور�سة تثقيفية حول اال�سرتاطات التعمريية ب�ساحية الرملي

وكيل اخلارجية يبحث التعاون

 مـــع �سفيـــر جمهوريــة اأذربيجـــان

الدولية  لل�ش�ؤون  اخلارجية  وزارة  وكيل  ا�شتقبل 

العام  بالدي�ان  اأم�س  خليفة،  اآل  اأحمد  بن  عبداهلل  ال�شيخ 

البحرين  لدى مملكة  اأذربيجان  �شفري جمه�رية  لل�زارة، 

واملقيم يف الريا�س �شاهني بن �شاكر عبدالالييف. 

التعاون  تعزيز عالقات  �شبل  اللقاء، مت بحث  وخالل 

الثنائي بني مملكة البحرين وجمه�رية اأذربيجان ال�شديقة 

اأو�شع، يف ظل ما ت�شهده من  اإىل م�شت�يات  والرتقاء بها 

الرغبات  يلبي  مبا  ملم��شة  وتط�رات  متاحة  فر�س 

امل��ش�عات والق�شايا  امل�شرتكة، كما مت مناق�شة عدد من 

ذات الهتمام امل�شرتك.

..ويجتمع مع �سفراء اأملانيا واململكة 

املتحدة وممثل ال�سفارة الفرن�سية

الدولية  لل�ش�ؤون  اخلارجية  وزارة  وكيل  اجتمع 

العام  بالدي�ان  اأم�س  خليفة،  اآل  اأحمد  بن  عبداهلل  ال�شيخ 

جمه�رية  �شفري  ب�كمان  ثام�  كاي  من  كل  مع  لل�زارة، 

درام�ند  ورودي  البحرين،  مملكة  لدى  الحتادية  اأملانيا 

البحرين، وج�ن فيليب  اململكة املتحدة لدى مملكة  �شفري 

فابريغا�س ممثل �شفارة اجلمه�رية الفرن�شية لدى مملكة 

اآل  اأحمد  بنت  عائ�شة  ال�شيخة  بح�ش�ر  وذلك  البحرين، 

اإدارة ال�ش�ؤون الأوروبية والحتاد الأوروبي  خليفة مدير 

اإدارة  مدير  الظاعن  فاطمة  وال�شفرية  اخلارجية،  ب�زارة 

املنظمات ب�زارة اخلارجية.

جمالت  وتط�ير  تنمية  بحث  الجتماع،  خالل  ومت 

اإىل مناق�شة  بالإ�شافة  الأطراف،  الثنائي ومتعدد  التعاون 

عدد من امل��ش�عات والق�شايا حمل الهتمام امل�شرتك.

واأعرب ال�شيخ عبداهلل بن اأحمد اآل خليفة عن اعتزازه 

مملكة  بني  القائمة  ال�ثيقة  التاريخية  ال�شداقة  بعالقات 

املتحدة  واململكة  الحتادية  اأملانيا  وجمه�رية  البحرين 

يف  ومناء  تط�ر  من  ت�شهده  وما  الفرن�شية،  واجلمه�رية 

يف  البحرين  مملكة  جه�د  اإىل  م�شرًيا  املجالت،  خمتلف 

يف  قدًما  وامل�شي  املنطقة،  يف  وال�شتقرار  ال�شالم  حتقيق 

واملنفعة  باخلري  يع�د  مبا  اخلارجية،  �شراكاتها  ت�طيد 

على اجلميع.

البحرين-  ململكة  ال�طنية  -الناقلة  اخلليج  طريان  اأعلنت 

اخلام�س  حممد  مطار  واإىل  من  املبا�شرة  رحالتها  ا�شتئناف 

الدويل بالدار البي�شاء يف املغرب، ب�اقع رحلة واحدة اأ�شب�عًيا، 

با�شتخدام طائرتها من طراز »ب�ينغ 9-787 درمياليرن«، وذلك 

بدًءا من 7 ن�فمرب 2020.

اأب�ظبي،  اإىل كل من  وت�شرّي طريان اخلليج رحالتها حالًيا 

وم�شقط،  املن�رة،  واملدينة  والدمام،  وجدة،  والك�يت،  ودبي، 

واأثينا،  وفرانكف�رت،  وباري�س،  ولندن،  وعّمان،  والقاهرة، 

ومانيال، ودكا، وعدد من ال�جهات يف الهند وباك�شتان.

ك�نها اإحدى �شركات الطريان القليلة التي وا�شلت عملياتها 

التجارية، ت�شتمر طريان اخلليج يف العمل عن كثب مع ال�شلطات 

�شبكتها  وجهات  خمتلف  يف  املعنية  واجلهات  احلك�مية 

ال�جهات.  تلك  يف  املطارات  فتح  مبجرد  عملياتها  ل�شتئناف 

وتفخر طريان اخلليج ب�شبكتها املرنة من خالل التكيف الف�ري 

الطريان  �ش�ؤون  هيئات  وت�جيهات  احلك�مية  التعليمات  مع 

املدين يف وجهات �شبكتها، وا�شتجابتها للتغيريات والتحديثات 

امل�شتمرة فيما يتعلق بالعمليات من واإىل وجهات �شبكتها كافة.

طريان اخلليج ت�ستاأنف رحلتها 

املبا�سرة اإىل الدار البي�ساء

التابع  للدرا�شات  بلفر  مركز  ا�شت�شاف 

ال�شيخ  العريقة  الأمريكية  هارفرد  جلامعة 

مملكة  �شفري  خليفة،  اآل  را�شد  بن  عبداهلل 

الأمريكية،  املتحدة  ال�ليات  لدى  البحرين 

التفاق  افرتا�شية ح�ل  فعالية  متحدًثا يف 

العتيبة  ي��شف  فيها  �شارك  الإبراهيمي، 

املتحدة  العربية  الإمارات  دولة  �شفري 

الأمريكية،  املتحدة  ال�ليات  لدى  ال�شقيقة 

وال�شفرية لنا زكي ن�شيبة املندوبة الدائمة 

الأمم  لدى  املتحدة  العربية  الإمارات  لدولة 

امل��شاد  رئي�س  باردو  وتامر  املتحدة، 

ال�شابق.

وخالل الفعالية، اأكد ال�شفري اأن الت�قيع 

مبنزلة  يكن  مل  الإبراهيمي  التفاق  على 

ال�شرق  منطقة  يف  جديد  لتاريخ  �شناعة 

ا خط�ة �شجاعة من  الأو�شط فح�شب، بل اأي�شً

قبل �شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل 

خليفة عاهل البالد املفدى، م�شيًفا اأن التفاق 

الإبراهيمي ل ي�شتهدف دولة معينة، ولكنه 

ي�ؤ�ش�س لأُطر من التعاون لعدة دول ت�اجه 

م�شرتكة،  ودولية  اإقليمية  حتديات  عدة 

وتتفق مع ال�ليات املتحدة الأمريكية على 

اأهمية م�اجهة التطرف ومكافحة الإرهاب.

مملكة  م�قف  اأن  ال�شفري  اأكد  كما 

دعم  من  ثابًتا  يزال  ل  ال�طني  البحرين 

ال�شعب الفل�شطيني واللتزام بحل الدولتني 

مبا يف ذلك قيام دولة فل�شطينية عا�شمتها 

العالقات  قيام  اأن  ال�شريف، م�شيًفا  القد�س 

ودولة  البحرين  مملكة  بني  الدبل�ما�شية 

اأكرث  قن�ات  خلق  يف  �شي�شهم  اإ�شرائيل 

للح�ار، و�شتحر�س حك�مة مملكة البحرين 

اآخر  �ش�ًتا  تك�ن  اأن  على  -كعادتها- 

للفل�شطينيني.

ال�شجاع  البحرين  قرار مملكة  اإن  وقال 

ياأتي  الإبراهيمي  التفاق  على  بالت�قيع 

املفدى،  امللك  اجلاللة  �شاحب  لروؤية  وفًقا 

اإىل �ش�ن  ت�شعى  والتي  اهلل ورعاه،  حفظه 

وحتقيق  والدويل  الإقليمي  وال�شالم  الأمن 

مثل  واإن  املنطقة،  �شع�ب  جلميع  الزدهار 

هذا القرار يبعث بر�شالة اأمل اإىل العديد من 

والنفتاح  للت�شامح  كمثال  املنطقة  �شع�ب 

على الآخر.

البحرين  اأن مملكة  على  ال�شفري  و�شدد 

الديني  الت�شامح  من  ع�ش�ًرا  عرفت 

النهج  �شانه  ما  وه�  ال�شلمي،  والتعاي�س 

امللك  اجلاللة  �شاحب  حل�شرة  الإ�شالحي 

الد�شت�رية  ال�شمانات  من  انطالًقا  املفدى، 

لعام  اململكة  د�شت�ر  يف  اأر�شاها  التي 

البحرين  مملكة  باإعالن  مروًرا   ،2002

للت�شامح الديني يف العام 2017، وتاأ�شي�س 

ال�شلمي،  للتعاي�س  العاملي  امللك حمد  مركز 

من�ذًجا  الي�م  البحرين  مملكة  باتت  حتى 

احرتام  بالبنان يف جمال  اإليه  ي�شار  عاملًيا 

احلريات الدينية و�ش�ن التعاي�س ال�شلمي.

�سفري مملكة البحرين يف وا�سنطن متحدًثا يف مركز بلفر االأمريكي: 

موقف البحرين ال يزال ثابًتا من دعم ال�سعب الفل�سطيني وااللتزام بحل الدولتني
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ا�ستقبلت ال�سيخة مي بنت حممد اآل خليفة رئي�سة هيئة 

البحرين للثقافة واالآثار يف مقر الهيئة م�ساء اأم�س الدكتور 

االأعلى  للمجل�س  التنفيذي  الرئي�س  حممد مبارك بن دينة 

امل�سرتك من  التعاون  �سبل  الطرفان  تباحث  للبيئة، حيث 

اأجل االرتقاء بجمال امل�سهد احل�سري ملدن مملكة البحرين.

و�سهد اللقاء مناق�سة عدد من م�ساريع ت�سجري جممعات 

زيادة  اأجل  من  البحرين  حول  خمتلفة  واأماكن  و�سوارع 

جهود  مع  يت�سق  مبا  املناطق  هذه  يف  اخل�سراء  الرقعة 

االجتماع  خالل  ومت  كما  الثقافية.  التحتية  البنية  تعزيز 

البلجيكي  املتخ�س�س  قبل  من  تف�سيلي  عر�س  تقدمي 

با�س  الطبيعية  املناظر  تخطيط  جمال  يف  واال�ست�ساري 

�سميت�س.

اأهمية  اآل خليفة على  بنت حممد  ال�سيخة مي  واأكدت 

تن�سيق اجلهود ودمج امل�ساعي لكل اجلهات من اأجل تعزيز 

بالتعاون  م�سيدة  اململكة،  يف  احل�سرية  املناطق  جمال 

البناء والدائم ما بني هيئة الثقافة واملجل�س االأعلى للبيئة 

والذي يثمر م�سروعات ومنجزات ترتقي مبكانة البحرين 

اإقليمًيا وعاملًيا. و�سكرت ال�سيخة مي، الدكتور  و�سورتها 

حممد مبارك بن دينة على جهوده يف احلفاظ على اأ�سالة 

لتجميل  وم�ساعيه  اململكة  يف  الطبيعية  البيئة  مقومات 

خمتلف املناطق، مبا يربز هوية البحرين الوطنية ويعك�س 

عراقة ثقافتها للمواطنني واملقيمني والزوار كافة.

»الثقافة« و»الأعلى للبيئة« 

يبحثان الرتقاء بامل�ضهد احل�ضري

ال�سحابية  »احلو�سبة  ل�سيا�سة  تنفيًذا 

ال�سامل  االنتقال  لعملية  وت�سريًعا  اأوالً«، 

ال�سحابية،  للحو�سبة  احلكومية  للجهات 

املعلومات  لهيئة  التنفيذي  الرئي�س  اأعلن 

القائد  علي  حممد  االإلكرتونية  واحلكومة 

�سركة  مع  بالتعاون  الهيئة  ا�ستكمال 

اجلهات  مع  وبالتن�سيق  مايكرو�سوفت 

واملوؤ�س�سات احلكومية، عملية نقل اأكرث من 

14،000 بريد اإلكرتوين حكومي للحو�سبة 

بجانب  مايكرو�سوفت،  ل�سركة  ال�سحابية 

.»365 Microsoft« تفعيل حزمة خدمات

واأكد القائد اأن 45 جهة حكومية ُمنظمة 

مع  املربمة  احلكومية  االتفاقية  مظلة  حتت 

اال�ستفادة  لها  اتيحت  مايكرو�سوفت  �سركة 

يعزز  مبا  املتكاملة،  الرقمية  احللول  من 

االآمنة  احلكومية  واخلدمات  العمليات  من 

ويح�سن كفاءة قطاع تكنولوجيا املعلومات 

امللكي  ال�سمو  �ساحب  لتوجيهات  تنفيًذا 

اآل خليفة ويل العهد  االأمري �سلمان بن حمد 

لرئي�س  االأول  النائب  االأعلى  القائد  نائب 

بتعزيز  ورعاه،  اهلل  حفظه  الوزراء  جمل�س 

فاعل  و�سريك  كمنظم  العام  القطاع  دور 

التنمية  للقطاع اخلا�س بغية زيادة وترية 

االقت�سادية وخلق فر�س ا�ستثمارية نوعية 

واعدة حتقيًقا لروؤية اململكة 2030.

من  متكنت  الهيئة  اأن  القائد  واأو�سح 

احلكومية  املوؤ�س�سات  مع  التن�سيق  خالل 

اإجناز  من  مايكرو�سوفت،  مع  وبالتعاون 

اأ�سهر،  ب�ستة  املقرر  موعده  قبل  امل�سروع 

م�سوؤولياتها  �سمن  ياأتي  ذلك  اأن  موؤكًدا 

خدمات  تقدمي  من  احلكومي  القطاع  بتمكني 

ال�سحابة  منظومة  خالل  من  متطورة 

لنمو  اآفاق جديدة  فتح  عن  ف�سالً  الوطنية، 

ب�سكل  باململكة  املجاالت  االإنتاجية مبختلف 

توفره  ملا  نظًرا  اأقل  وبكلفة  واآمن  اأ�سرع 

خدمات احلو�سبة ال�سحابية. 

واأكد القائد اأن هذا االإجناز اأ�سهم بخف�س 

خوادم  من  التحتية  البنية  ت�سغيل  تكاليف 

جتديد  اإىل  باالإ�سافة  تخزين  وم�ساحات 

عقود ال�سيانة والرتاخي�س بن�سبة تراوحت 

املر�سودة  امليزانية  من   %90 اإىل   60 بني 

اأ�سهم  كما  احلكومية،  اجلهات  يف  �سنوًيا 

ال�سخ�سية  التخزينية  امل�ساحة  بزيادة 

اإىل  احلكومة  ملوظفي  االإلكرتوين  للربيد 

االأق�سى  احلد  من  ورفع  �سعفاً،  ت�سعني 

حلجم املرفقات �سمن الربيد، ومكن املوظفني 

من تقدمي خدمات مرنة ومتطورة وموثوقة، 

بجانب تقليله من املخاطر االأمنية.

امل�سروع  هذا  تنفيذ  اأن  القائد  واأ�ساف 

يف�سح املجال اأمام اجلهات احلكومية لرتكيز 

يف  واأدائها  م�ساريعها  تنفيذ  على  جهودها 

ظل ما توفره ال�سحابة من م�ساحة تخزينية 

عالية، بجانب تخفيفها اأعباء اإدارة البيانات 

واالأنظمة االإلكرتونية احلكومية، وتوفريها 

على  الفني  والدعم  اللوج�ستية  للخدمات 

مدار ال�ساعة وطوال اأيام االأ�سبوع.

�سرعة  على  الهيئة  حر�س  وياأتي 

 365 مايكرو�سوفت  خدمات  حزمة  تفعيل 

اإدراًكا منها ملا متثله من اأهمية بالغة �سواء 

واخل�سائ�س  اخلدمات  تنوع  حيث  من 

الزاوية  اإذ مثل ذلك حجز  التقنية للحزمة، 

احلكومي  العمل  منظومة  ا�ستمرارية  يف 

جدوى  االإيجابية  نتائجها  وعك�ست 

املتمثلة  كورونا،  جائحة  خالل  ا�ستخدامها 

�سهلت  التي  والو�سائل  التقنيات  توفري  يف 

من �سري العمل عن بعد يف خمتلف اجلهات 

من  املوظفني  ومكنت  ب�سال�سة  احلكومية 

من  عالية،  وكفاءة  بجودة  اأعمالهم  اإجناز 

خالل توفري من�سة اإلكرتونية موحدة متتاز 

اأ�سهمت  التطوير  يف  والقابلية  باملرونة 

االجتماعات  عقد  يف  كبري  وب�سكل  الحًقا 

من  ُبعد  عن  امللفات  وتبادل  واملوؤمترات 

 ،»Microsoft Teams« برنامج  خالل 

واأ�سهمت  االإنتاجية  الكفاءة  من  رفعت  كما 

ا يف ظل  امل�ساريع، خ�سو�سً اإجناز  ب�سرعة 

التحديات التي �ساحبت اجلائحة. 

على  احلفاظ  اأهمية  الهيئة  تغفل  ومل 

اأمن و�سرية املعلومات والبيانات، اإذ عززت 

احلماية  �سيا�سات  تفعيل  خالل  من  ذلك 

والهيئات  الوزارات  تزويدها  عرب  االأمنية 

لالأنظمة  االآمن  الدخول  باآلية  احلكومية 

م�ستوى  لل�سبكة احلكومية ورفع  الداخلية 

االأمان عن طريق تفعيل خ�سائ�س التحقق 

االأمنية  البوابة  وا�ستبدال  للدخول  الثنائي 

جديدة،  اأخرى  ببوابة  االإلكرتوين  للربيد 

املعلومات  بتقنية  املعنيني  بذلك  ممكنًة 

وحماية  االأداء  رقابة  عمليات  تفعيل  من 

الذي  احلكومية،  لالأنظمة  املعلومات  اأمن 

اال�سرتاتيجية  الوطنية  للخطة  ياأتي حمقًقا 

برنامج احلكومة.

وتعليًقا على هذا التعاون، قال ال�سيخ 

�سيف بن هالل احلو�سني املدير العام لدى 

»تعك�س  وُعمان:  البحرين  مايكرو�سوفت 

واحلكومة  املعلومات  هيئة  مع  �سراكتنا 

يف  احلثيثة  الطرفني  جهود  االإلكرتونية 

للمواطنني،  اخلدمات  واأ�سرع  اأف�سل  تقدمي 

و�سنوا�سل عملنا مع الهيئة يًدا بيد لتحقيق 

ت�سجع  واآمنة  ومرنة  قوية  عمل  بيئة 

من  وحت�سن  العامة،  اخلدمات  يف  االبتكار 

كفاءة االأداء«. واأ�ساف: »لدى مايكرو�سوفت 

ال�سحابية  احلو�سبة  �سيا�سة  بدعم  التزام 

التحول  وترية  ت�سريع  اإىل  الرامية  اأوالً 

الرقمي ودفع النمو االقت�سادي مبا يتما�سى 

مع روؤية اململكة 2030«.

منتدى »درا�ضات« يناق�ش دور املراكز الفكرية خالل اجلائحة
والدولية  اال�سرتاتيجية  للدرا�سات  البحرين  اأعلن مركز 

والطاقة »درا�سات« اأن الن�سخة الثالثة من املنتدى ال�سنوي 

دعم  يف  الفكرية  املراكز  »دور  عنوان  �ستحمل  ينظمه  الذي 

اجلهود الوطنية: حماربة جائحة كورونا وتداعياتها«، وذلك 

يف الفرتة 24-26 نوفمرب 2020م، عرب الو�سائط املرئية.

اإقليمًيا  البحثية  املراكز  جهود  ملناق�سة  املنتدى  ويهدف 

ودولًيا، يف بحث وحتليل عوامل وتبعات جائحة كورونا، 

االأفراد  مت�س  التي  والنواحي  امل�ستويات  خمتلف  على 

ب�سفتها  معها  التعامل  ومتطلبات  والدول،  واملوؤ�س�سات 

الب�سرية  االأن�سطة  على  وموؤثر  لها وقع جذري  عاملية  اأزمة 

والتنموية، وتقدمي من�سة لعر�س ومناق�سة املمار�سات املثلى 

والدرو�س امل�ستفادة.

اأعماله  ت�ستمر  الذي  الثالث،  درا�سات  منتدى  ويتمحور 

اآثار  حول  �سني،  املتخ�سّ من  عدد  مب�ساركة  اأيام  ثالثة  ملدة 

بني  والتعاون  والبحثية،  الفكرية  املوؤ�س�سات  على  اجلائحة 

دور  وكذلك  مواجهتها،  الوطنية يف  واملنظمات  املراكز  هذه 

املراكز الفكرية يف دعم امل�ساهمة املجتمعية لتجاوز تداعيات 

على  واآثارها  املختلفة،  البحث  ومناهج  كورونا،  جائحة 

واآليات  االأزمة،  تداعيات  ملواجهة  املطلوبة  واملوارد  املجتمع 

تن�سيق اجلهود ما بني املوؤ�س�سات الفكرية والوطنية، اإ�سافًة 

خمرجات  بعنوان:  وطنية  حالة  درا�سة  ا�ستعرا�س  اإىل 

التعاون بني »درا�سات« وبرنامج  االأمم املتحدة االإمنائي.

وقال الدكتور ال�سيخ عبداهلل بن اأحمد اآل خليفة، رئي�س 

البحرين  مركز  ارتاأى  »لقد  »درا�سات«:  مركز  اأمناء  جمل�س 

اأن  )درا�سات(،  والطاقة  والدولية  اال�سرتاتيجية  للدرا�سات 

الثالث هذا العام ملناق�سة  يفرد امل�ساحة يف منتداه ال�سنوي 

وحتليل  بحث  يف  ودولًيا،  اإقليمًيا  البحثية  املراكز  جهود 

امل�ستويات  خمتلف  على  كورونا،  جائحة  وتبعات  عوامل 

والنواحي التي مت�س االأفراد واملوؤ�س�سات والدول، ومتطلبات 

وموؤثر  جذري  وقع  لها  عاملية  اأزمة  ب�سفتها  معها  التعامل 

على االأن�سطة الب�سرية والتنموية«.

واأو�سح رئي�س جمل�س اأمناء مركز »درا�سات« اأنه رغم 

يف  الدول  انتهجتها  التي  واال�سرتاتيجيات  اخلطط  اأهمية 

هذه  اأن  اإال  اجلائحة،  هذه  على  املرتتبة  االآثار  مع  تعاملها 

االآثار مل تكن ذات طابٍع وقتي، واإمنا �سوف متتد اإىل مناحي 

املنطقة-  دول  بينها  -ومن  الدول  جميع  يف  كافة،  احلياة 

ل�سنوات مقبلة؛ االأمر الذي يتطلب ا�ست�سراف االآثار املحتملة 

وبحث تداعيات هذه اجلائحة، وكيفية التعامل معها، �سواء 

على املدى القريب اأو املتو�سط اأو البعيد«.

خليفة  اآل  اأحمد  بن  عبداهلل  ال�سيخ  الدكتور  واأ�ساف 

اأنه مع تباين دول العامل يف روؤاها ملواجهة هذه اجلائحة، 

فقد برز دور املراكز الفكرية لكل دولة يف مواجهتها، حيث 

ح�سدت كل الدول مواردها للت�سدي لهذه االأزمة، من خالل 

امل�ستجد،  كورونا  فريو�س  ملواجهة  وا�سحة  خطط  و�سع 

يف  الفكرية  املراكز  به  ا�سطلعت  الذي  الدور  اإىل  باالإ�سافة 

دعم اجلهود الوطنية للت�سدي  لفريو�س كورونا، ومن بينها 

والطاقة  والدولية  اال�سرتاتيجية  للدرا�سات  البحرين  مركز 

اإ�سدار  خالل  من  �سواء  املراكز،  من  وغريه  »درا�سات«، 

اأو تنظيم فعاليات  اأو ن�سر مقاالت علمية،  تقارير حتليلية، 

افرتا�سية؛ وجميعها اآليات ا�ستهدفت العمل �سمن املنظومة 

الوطنية.

اأ�سار الدكتور حمد عبداهلل، املدير التنفيذي  ومن جانبه 

للت�سدي  الوطنية  اجلهود  اأهمية  مع  اأنه  اإىل  لـ»درا�سات« 

 لهذا الفريو�س، فاإن العديد من الدول، يتعني عليها �سياغة 

االأزمة،  هذه  تداعيات  مع  للتعامل  م�ستقبلية  ا�سرتاتيجيات 

وعلمية  بحثية  اأ�س�س  على  �سياغتها  عند  ترتكز  اأن  ويجب 

واأن تكون ذات م�سامني ثم اآليات للتنفيذ. 

واأو�سح الدكتور حمد عبداهلل اأن �سياغة مالمح للتعامل 

اأن  تتطلب حواًرا، يجب  بعد جائحة كورونا  ما  مع مرحلة 

مرئياتها  لتقدمي  كافة،  والوطنية  الفكرية  املوؤ�س�سات  ي�سم 

التعامل  يف  خرباتها  على  يرتكز  وواقعي،  مدرو�س  ب�سكل 

نحو  ويتطلع  احلا�سر،  درو�س  وي�ستلهم  االأزمة،  هذه  مع 

اآفاق م�ستقبل يهدف القرتاح خطط �ساملة ومرنة، تاأخذ يف 

االعتبار املوارد واالأدوار والتحديات، من منظور �سامل.

»احلو�ضبة ال�ضحابية اأولً« تخّف�ش تكاليف ت�ضغيل البنية التقنية حتى %90

ا�ضتكمال نقل الربيد الإلكرتوين احلكومي لل�ضحابة قبل املوعد ب�ضتة اأ�ضهر

حممد القائد

متام اأبو�سايف:

للت�سدي  الطبي  الوطني  الفريق  اأع�ساء  افتتح 

لفريو�س كورونا )كوفيد-19( املوؤمتر ال�سحايف اخلا�س 

جرعات  على  بح�سولهم  كورونا  جائحة  مب�ستجدات 

البحرين  باإجازة  عمالً  وذلك  )كوفيد-19(،  لقاح  من 

يف  العاملة  الطبية  للكوادر  للقاح  الطارئ  لال�ستخدام 

ال�سفوف االأمامية ب�سكل اختياري.

البحرين  اإن  املانع  وليد  ال�سحة  وزارة  وكيل  وقال 

ب�سكل  )كوفيد-19(  للقاح  الطارئ  اال�ستخدام  اأجازت  قد 

اأبطال  من  امل�سابني  مع  تعامالً  االأكرث  للفئات  اختياري 

االأمان وحمايتهم  االأمامية؛ بهدف توفري و�سيلة  ال�سفوف 

من اأي اأخطار قد يتعّر�سون لها ب�سبب طبيعية عملهم.

االأمري  العهد  اأن توجيهات �سمو ويل  املانع اىل  واأ�سار 

�سلمان بن حمد اآل خليفة قد اأعطت اأولوية احل�سول على 

الفًتا  االأمامية،  ال�سفوف  يف  ال�سحية  للكوادر  التطعيم 

الفريق  من  امل�ستمرة  للجهود  العهد  �سمو ويل  متابعة  اإىل 

الوطني الطبي للت�سدي لـ)كوفيد-19(.

وقال املانع: »لقد تلقينا التطعيم اليوم اإمياًنا باأهميته، 

وثقة بنتائجه من اأجل حمايتنا و�سحتنا«.

اأن املدار�س اخلا�سة التي  اأكد املانع  اآخر،  على �سعيد 

عودة  ا�ستئناف  يتم  لن  فيها  اإ�سابة  حاالت  اكت�ساف  مت 

الطلبة اىل من�ساآتها اإال بعد اأن تتاأكد اإدارة ال�سحة العامة 

جديدة،  اإ�سابة  حاالت  اأي  ت�سجيل  عدم  من  الوزارة  يف 

كذلك التاأكد من خلّو املدر�سة من اأي حاالت اإ�سابة جديدة، 

وقيامها باتخاذ االإجراءات الالزمة كافة.

اأن ا�ستخدام  اأكد املانع  ويف رد على �سوؤال لـ»االأيام«، 

الفح�س ال�سريع يف املنافذ احلدودية ما زال قيد الدرا�سة، 

م�سدًدا على اأن الفح�س الوحيد املعتمد يف مملكة البحرين 

هو فح�س امل�سحة )بي �سي اآر(.

واأكد املانع اأن الفح�س ال�سريع مع اأن نتائجه دقيقة، 

حاالت  عن  للك�سف  م�سانًدا  عامالً  ياأتي  ا�ستخدامه  اأن  اإال 

)كوفيد-19( مبراحلها املبكرة، قبل اأن يتم تاأكيد احلاالت 

كحاالت قائمة عرب خ�سوعها لفح�س م�سحة االأنف.

ال�سريع  الفح�س  ا�ستخدام  اإمكانية  اىل  املانع  ولفت 

ب�سكل �سخ�سي داخل املنزل، اإال اأن نتائجه ال ميكن اعتمادها 

على �سكل �سهادة خلّو من االإ�سابة.

يف  القائمة  احلاالت  اأعداد  تراجع  اأن  املانع  واعترب 

العلمي  واالأ�سلوب  املجتمعي  للوعي  نتيجة  البحرين جاء 

الذي يتم التعامل من خالله مع اجلائحة، ولي�س انح�ساًرا 

للفريو�س الذي ما زال منت�سًرا، بل تتزايد اأعداد االإ�سابات 

به يف عدة دول حول العامل.

تغرّي  على  االعتماد  اإمكانية  عدم  اىل  املانع  واأ�سار 

اأو  االأعداد  زيادة  فر�س  اإمكانية  حتديد  يف  الف�سول 

باأعداد  ارتفاًعا  �سهدت  قد  البحرين  اأن  اىل  الفًتا  تراجعها، 

االإ�سابات بـ)كوفيد-19( خالل ف�سل ال�سيف، يف الوقت 

الذي كان يتوقع العامل اأن ترتاجع فر�س تكاثر الفريو�س 

ب�سبب ارتفاع درجات احلرارة.

اأن امليزة الالفتة مبكافحة الفريو�س يف  واعترب املانع 

البحرين هي اأن البحرين مل ت�سطر ل�سيا�سات االإغالق، ومع 

ذلك تراجعت اأعداد االإ�سابات، الفًتا اإىل تلقي اململكة للعديد 

التعايف يف  اأن ن�سب  االإ�سادات من دول عدة، ال �سيما  من 

البحرين هي من اأكرث الن�سب املرتفعة على م�ستوى العامل 

باأكمله.

يف  املعدية  االأمرا�س  ا�ست�ساري  اأكد  جانبه،  من 

اأهمية  القحطاين  منافق  طبيب  مقدم  الع�سكري  امل�ست�سفى 

الك�سف  اأجهزة  ال�ستخدام  املرافقة  باال�سرتاطات  التقّيد 

ال�سريع عن )كوفيد-19(، الفًتا اىل اأن خطة الفريق كانت 

اإجراء 20 األف فح�س، لكن هذا العدد ارتفع اإىل 60 األف 

اإجراء  اأهمية  من  الطبي  الفريق  يعفي  اأن  دون  فح�س، 

فح�س امل�سحة لالأفراد، واإن كانت نتائجه دقيقة.

اأن الفح�س ال�سريع لي�س الأجل  و�سدد القحطاين على 

االإ�سابة  عن  الك�سف  اأجل  من  بل  االإ�سابة،  ت�سخي�س 

مبراحلها املبكرة.

وحول النتائج النهائية للتجارب ال�سريرية للقاح الذي 

ا�ست�سافت البحرين جتاربه ال�سريرية يف مراحلها الثالثة، 

اإعالن النتائج النهائية جلميع  اإمكانية  اأكد القحطاين عدم 

من جتاربه  االنتهاء  يتم  مل  ما  للقاح  ال�سريرية  التجارب 

ال�سريرية يف جميع الدول التي ت�ست�سيف مراحل جتربته، 

م�سدًدا على عدم وجود لقاح يعطي نتائج بن�سبة %100.

يتوافق  للقاح  الطارئ  اال�ستخدام  اأن  القحطاين  واأكد 

ب�سكل تام مع اللوائح والقوانني املعمول بها يف البحرين، 

والتي جتيز منح الرتخي�س اال�ستثنائي. ولفت القحطاين 

اإىل اأن نتائج الدرا�سات اخلا�سة باللقاح للمرحلتني االأوىل 

والثانية من التجارب ال�سريرية قد اأظهرت اأن اللقاح اآمن 

وفّعال. 

وقال القحطاين: »تاأتي اإجازة ا�ستخدام اللقاح ا�ستكماالً 

االإمارات  ودولة  البحرين  بني  والتعاون  التن�سيق  جلهود 

ممثلة ب�سركة )جي 42(«.

الطارئ  اال�ستخدام  ترخي�س  مت  »لقد  واأ�ساف: 

بالتن�سيق مع ال�سركة امل�سنعة لتطبيق العديد من اإجراءات 

اال�ستخدام  للقاح، منها  مراقبة اجلودة واالأمان والفعالية 

�سمن نطاق حتدده اجلهات ال�سحية يف البحرين«.

واالأمان  اجلودة  مراقبة  اإجراءات  »تت�سّمن  وتابع: 

والفعالية التي تطبقها ال�سركة امل�سنعة للقاح حتديد اأعداد 

الفئات امل�ستهدفة واجلرعة، ونظام التطعيم، باالإ�سافة اإىل 

معلومات  وتوفري  ال�سلبية،  االأحداث  واالإبالغ عن  املراقبة 

داعمة لل�سالمة والفعالية والت�سنيع«.

م�ستجدات  تواكب  البحرين  اأن  على  القحطاين  و�سدد 

مع  يتواءم  ما  ح�سب  والعاملية،  االإقليمية  التعامل 

اأن العمل متوا�سل  م�ستجداتها وموؤ�سراتها املحلية، موؤكًدا 

لتطوير التقنيات امل�ستخدمة للفح�س عن )كوفيد-19(.

وحول اأجهزة الفح�س ال�سريع، اأكد القحطاين اأن ميزاتها 

�سهولة اال�ستخدام، ومتيزها باأنها اأداة عملية واقت�سادية، 

من حيث الوقت الذي ت�ستغرقه مقارنة مب�سحة )بي �سي 

فريو�س  فح�س  حمالت  يف  ا�ستخدامه  ميكن  لذلك  اآر(، 

تغطية  على  والقدرة  كبرية،  اأعداد  ملواجهة  )كوفيد-19( 

هذه االأعداد بفرتة زمنية ق�سرية ن�سبًيا.

و�سدد القحطاين على اأهمية التوا�سل مع اخلط الوطني 

يف حال ظهور اأعرا�س املر�س، مبناأى عن نتائج الفح�س 

لن يغني عن فح�س  ال�سريع  الفح�س  اأن  موؤكًدا  ال�سريع. 

امل�سحة املعتمد يف املختربات الطبية الر�سمية يف اململكة.

للتربع  املتعافني  جلميع  دعوته  القحطاين  وجدد 

امل�سابني  واإنقاذ  عالج  يف  االإ�سهام  اأجل  من  الدم؛  ببالزما 

الذين يتلقون العالج يف م�ست�سفيات اململكة.

من جانبها، اأكدت ا�ست�سارية االأمرا�س املعدية يف وزارة 

م�ستمرة يف جهودها  الوزارة  اأن  ال�سلمان  ال�سحة جميلة 

لها،  واملخالطني  القائمة  للحاالت  املبكر  الو�سول  اأجل  من 

من خالل تو�سيع نطاق الفحو�سات اليومية والع�سوائية، 

وذلك من اأجل �سرعة تقدمي العالج.

الفريق الطبي يفتتح املوؤمتر ال�ضحايف بتلقي جرعات لقاح �ضركة »جي 42«

املانع: ندر�ش اإمكانية تطبيق الفح�ش ال�ضريع يف املنافذ احلدودية

اأع�صاء الفريق الوطني الطبي للت�صدي لفريو�س كورونا يتلقون جرعات اللقاح
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أسئلة برلمانية
القطري: ما عدد 

امل�ساريع ال�سّحية مبدينة �سلمان؟

العبا�سي: ما تكلفة ال�سركة ال�سلوم: ما عدد الوظائف ال�ساغرة املعلنة؟

اال�ست�ساريــــة بــــوزارة الرتبيــــة؟

وزيرة  اىل  ب�س�ؤال  عبا�س  فاطمة  النائب  تقدمت 

ال�سحة، ب�ساأن امل�ساريع ال�سحية املزمع اإقامتها يف 

امل�ساريع  يبلغ عدد  كم  �سلمان، هذا ن�سه:  مدينة 

ال�سحية املزمع اإقامتها يف مدينة �سلمان؟ وما هي 

ال�سحية  واخلدمات  امل�ساريع  تلك  ون�ع  طبيعة 

واملعايري  الأ�س�س  هي  وما  املدينة؟  �ست�سمها  التي 

اأعداد ون�عية  لتحديد  ال�سحة  اإليها وزارة  ا�ستندت  التي 

امل�ساريع املقرر اإن�ساوؤها يف املدينة؟ وما هي اخلطة الزمنية لتنفيذ امل�ساريع 

ال�سحية يف مدينة �سلمان؟ وما اأ�سباب تاأخر تنفيذ هذه امل�ساريع؟ وما هي 

احلل�ل التي تعمل ال�زارة على اتخاذها لت�سريع اإقامة هذه امل�ساريع؟

تقدم النائب اأحمد ال�سل�م ب�س�ؤال اإىل وزير العمل 

ن�سر  عن  الإعالن  ب�ساأن  الجتماعية،  والتنمية 

ال�ظائف ال�ساغرة يف ال�سحف املحلية، هذا ن�سه:

بعد تطبيق الإعالن عن ن�سر ال�ظائف ال�ساغرة 

يف جميع ال�سحف املحلية، ن�د اأن ن�ست��سح عن 

عدد ال�ظائف ال�ساغرة التي مت الإعالن عنها ون�سيب 

وحتى  املا�سي  اأغ�سط�س  منذ  منها  البحرينيني  ت�ظيف 

بحرينيني  وا�ستبدالها مب�ظفني  اإلغاوؤها  مت  التي  ال�ظائف  عدد  وكم  الآن، 

خالل الفرتة ذاتها، وما هي خطة وزارتكم نح� تقلي�س عدد العاطلني عن 

العمل ب�سكل تف�سيلي، وما ت�سكله هذه املبادرة على وجه التحديد يف زيادة 

الفر�س ال�ظيفية يف بنك ال�ظائف ب�زارتكم؟

وزير  اإىل  ب�س�ؤال  العبا�سي  حممد  النائب  تقدم 

الرتبية والتعليم، ب�ساأن تكلفة التعاقد مع ال�سركة 

الرتبية والتعليم  املتعاقدة مع وزارة  ال�ست�سارية 

ومدة العقد والتقرير املعد من قبلها، هذا ن�سه:

كم بلغت تكلفة التعاقد مع ال�سركة ال�ست�سارية 

الرتبية  ل�زارة  امل�ؤ�س�سي  التط�ير  بدرا�سة  املكلفة 

لكتابة  ال�سركة  بها  عملت  التي  املدة  هي  وما  والتعليم؟ 

اإليها يف تلك  ت�س�راتها وتقاريرها؟ وما هي النتائج التي مت ال��س�ل 

مملكة  يف  التعليمية  العملية  م�ست�ى  لرفع  تهدف  التي  الت�س�رات 

البحرين؟

املالية  ال�س�ؤون  جلنة  عقدت 

اجتماًعا  ال�س�رى  مبجل�س  والقت�سادية 

خالد  برئا�سة  ُبعد،  عن  اأم�س،  ي�م  �سباح 

البيانات  ا�ستعرا�س  خالله  جرى  ح�سني، 

للعامني  للدولة  العامة  للميزانية  الأولية 

املرتبطة  وال�ستعدادات   ،2022-2021

يف  اللجنة  �ستتبعها  التي  واملنهجية  بها 

مناق�ستها، اإىل جانب بحث م�س�دة مرئيات 

غرفة  اأعدتها  التي  الدرا�سة  ب�ساأن  اللجنة 

حتديات  ح�ل  البحرين  و�سناعة  جتارة 

ال�ستعدادات  بحثها  وخالل  العمل.  �س�ق 

اأن  اللجنة  رئي�س  بنينّ  امليزانية،  مل�سروع 

�ستك�ن  امليزانية  ملناق�سة  الجتماعات 

مع  ال�س�رى  جمل�س  قاعات  يف  ُقرب  عن 

الحرتازية  الإجراءات  على  املحافظة 

ك�رونا،  فريو�س  من  لل�قاية  املتبعة 

مع  امل�سرتكة  الجتماعات  تبداأ  اأن  مت�قًعا 

جلنة ال�س�ؤون املالية والقت�سادية مبجل�س 

الأ�سب�ع  خالل  احلك�مة  وممثلي  الن�اب 

القادم، على اأن تبقى اللجنة يف حال انعقاد 

دائم ملناق�سة اأي م�ستجدات.

رئي�س  باأن  اللجنة  رئي�س  اأفاد  كما 

جه�د  دعم  اأهمية  اأكد  ال�س�رى  جمل�س 

امليزانية  م�سروع  مناق�سة  خالل  اللجنة 

اللجنة  لعمل  امل�ساند  الفريق  وت�سمني 

يف  لالإ�سهام  واقت�سادًيا؛  مالًيا  م�ست�ساًرا 

تف�سيلي،  ب�سكل  والأرقام  البيانات  حتليل 

القان�ني�ن  امل�ست�سارون  يق�م  اأن  على 

اأعمال  مبتابعة  اللجنة  يف  والباحث�ن 

اللجنة وتلبية جميع متطلباتها.

ال�س�ؤون  ياأتي ذلك فيما وا�سلت جلنة 

املالية والقت�سادية بحث م�س�دة مرئياتها 

و�سناعة  جتارة  غرفة  درا�سة  ب�ساأن 

اإذ  العمل(،  البحرين ح�ل )حتديات �س�ق 

اطلعت على مالحظات الأع�ساء ومرئياتهم 

اللجنة  تقرنّر  اأن  قبل  الت��سيات،  ح�ل 

م�ا�سلة بحث امل��س�ع خالل الجتماعات 

املقبلة.

»مالية ال�سورى« ت�ستعر�ض

 البيانــــات االأوليــــة مليزانيـــة الدولـــة

اأ�سادت بالكوادر ال�سّحية مبنا�سبة يوم الطبيب البحريني.. زينل:

اإجنازات متنامية يف املجال ال�سّحي جعلت البحرين اأمنوذًجا عاملًيا

عبداهلل  بنت  ف�زية  رفعت 

الن�اب  جمل�س  رئي�س  زينل 

اأ�سمى اآيات التهاين والتربيكات 

اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  اإىل 

اآل خليفة  عي�سى  بن  امللك حمد 

مبنا�سبة  املفدى،  البالد  عاهل 

ي�م الطبيب البحريني، من�هة 

يف  البحرين  مملكة  ت�سهده  مبا 

من  جلاللته  الزاهر  العهد  ظل 

تقدم مطرد، واإجنازات متنامية 

من  جعلت  ال�سحي،  املجال  يف 

اململكة اأمن�ذًجا يحتذى به على 

امل�ست�ى العاملي.

جمل�س  رئي�س  واأ�سادت 

الذي  والهتمام  بالدعم  الن�اب 

امللكي  ال�سم�  �ساحب  ي�ليه 

اآل  �سلمان  بن  خليفة  الأمري 

للقطاع  ال�زراء  رئي�س  خليفة 

ي�م  �سم�ه  باعتماد  الطبي، 

ل  اأونّ يف  البحريني  الطبيب 

اأربعاء من �سهر ن�فمرب من كل 

خليفة  »جائزة  واإطالق  العام، 

للطبيب  خليفة  اآل  �سلمان  بن 

يعك�س  الذي  الأمر  البحريني«، 

الكفاءات  دعم  يف  �سم�ه  دور 

البحرينية،  الطبية  والك�ادر 

احلك�مة  م�ساعي  عن  ويعربنّ 

املنجز  تعزيز  يف  امل�قرة 

ال�طني ورفد امل�سرية التنم�ية 

باملزيد من املكت�سبات.

كما اأعربت زينل عن العتزاز 

الرفيع  بامل�ست�ى  والفتخار 

البحرين  فريق  يحققه  الذي 

امللكي  ال�سم�  �ساحب  بقيادة 

الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة 

الأعلى  القائد  نائب  العهد  ويل 

جمل�س  لرئي�س  الأول  النائب 

التحديات  لتجاوز  ال�زراء، 

جائحة  تف�سي  جراء  اجل�سيمة 

وما  )ك�فيد-19(،  ك�رونا 

وحنكة  حكمة  بف�سل  حتقق 

�سم�ه، من اإدارة فعالة ومتميزة 

لالأزمة اأ�سهمت يف تقدمي جتربة 

رائدة ململكة البحرين، واإبرازها 

اأف�سل  كنم�ذج مثايل يف اتخاذ 

وال�قائية،  ال�سحية  الإجراءات 

يف  امل�ست�يات  اأرقى  وبل�غ 

واخلدمات  الرعاية  تقدمي 

ال�سالمة  يحقق  مبا  الطبية، 

للجميع.

الأطباء  اأن  وذكرت 

ثروة  ميثل�ن  البحرينيني 

ما  نظري  لل�طن،  حقيقية 

م�س�ؤولية  من  به  يق�م�ن 

وت�سحيات  عالية،  اإن�سانية 

املجتمع  اأجل �سحة  من  كبرية، 

والرفعة  ال�ستقرار  وحتقيق 

لل�طن، معربة عن وافر التقدير 

القطاع  يف  الطبية  للك�ادر 

ال�سحي على جه�دهم املتميزة، 

وعملهم املخل�س، ل �سيما خالل 

جائحة ك�رونا.

الن�اب  دعم جمل�س  واأكدت 

مملكة  يف  ال�سحي  للقطاع 

من  فيه  والعاملني  البحرين، 

ك�ادر طبية ومتري�سية واإدارية 

الق�انني  �سن  خالل  من  وفنية، 

املتعلقة  الت�سريعات  ومراجعة 

مبا  وتط�يرها،  القطاع،  بهذا 

التقدم  مع  من�سجمة  يجعلها 

الطبي املتنامي يف اململكة.

نوه بـ»اجلهود الكبرية ل�سمو ال�سيخ عبداهلل بن حمد اآل خليفة يف دعم الفريق«.. ال�سيخ: 

فوز فريق »بحرين 1« لل�سيارات ببطولة العامل يعزز املكانة الريا�سية للمملكة

ال�سيخ  عبداهلل  اإبراهيم  اأكد 

�سركة  ومالك  الأعمال  رجل 

اأن  لل�سيارات«  »م�نرتيال 

 »1 »بحرين  فريق  »ح�س�ل 

لل�سيارات على املركز الأول يف 

التي   NHRA العامل  بط�لة 

فيغا�س  ل�س  مدينة  يف  اأقيمت 

ب�لية نيفادا بال�ليات املتحدة 

الأمريكية، �سمن فئة الربوم�د، 

ململكة  كبرًيا  اإجناًزا  يعد 

البحرين ب�جه عام، ولريا�سة 

ما  خا�س،  ب�جه  ال�سيارات 

البحرين  مملكة  مكانة  يعزز 

وريادتها و�سدارتها العاملية يف 

ريا�سة ال�سيارات.

ال�سيخ  �سم�  ال�سيخ  وهننّاأ 

عبداهلل بن حمد اآل خليفة املمثل 

املفدى،  امللك  ال�سخ�سي جلاللة 

للبيئة،  الأعلى  املجل�س  رئي�س 

فريق  ح�س�ل  مبنا�سبة  وذلك 

على  لل�سيارات   »1 »بحرين 

العامل  بط�لة  يف  الأول  املركز 

NHRA التي اأقيمت يف مدينة 
نيفادا  ب�لية  فيغا�س  ل�س 

الأمريكية  املتحدة  بال�ليات 

�سمن فئة الربوم�د.

الكبرية  باجله�د  واأ�ساد 

ل�سم�  واملتميزة  والقيمة 

اآل  حمد  بن  عبداهلل  ال�سيخ 

لفريق »بحرين  خليفة، ودعمه 

يف  اأ�سهم  ما  لل�سيارات،   »1

التت�يج  من�سة  الفريق  اعتالء 

هذه  لقب  على  واحل�س�ل 

الثانية  للمرة  الكبرية  البط�لة 

على الت�ايل.

و�سدنّد ال�سيخ على اأن وج�د 

قيادة  »بحرين 1« حتت  فريق 

حمد  بن  عبداهلل  ال�سيخ  �سم� 

البحرين  ا�سم  يرفع  خليفة،  اآل 

املحافل  خمتلف  يف  عالًيا 

الريا�سية العاملية.

واأعرب عن »متنياته ل�سم�ه 

الإجنازات  من  املزيد  بتحقيق 

الريا�سة  تقدم  تعك�س  التي 

ال�سيارات  وريا�سة  عم�ًما 

ا مبملكة البحرين«. خ�س��سً

�سركة  ومالك  الأعمال  رجل 

اإىل  اأ�سار  لل�سيارات  م�نرتيال 

وامللح�ظ  الكبري  »التط�ر 

الفنية  الناحية  من  للفريق 

والإدارية، والتي اأ�سهمت ب�سكل 

مبا�سر وفعال يف حتقيقه للقب 

الت�ايل،  على  الثاين  للم��سم 

فريق  اأن  ي�ؤكد  الذي  الأمر 

»بحرين 1« بات رقًما �سعًبا يف 

ريا�سة ال�سيارات على امل�ست�ى 

العاملي من خالل الت�اجد الق�ي 

ال�سباقات وحتقيق  يف خمتلف 

املراكز الأوىل عاملًيا«.

»الأداء  اإىل  ال�سيخ  وتطرق 

خالل  من  للفريق  املتميز 

كبرية  انت�سارات  حتقيق 

املا�سية  ال�سن�ات  مدار  على 

وا�سحة  ب�س�رة  اأ�سهمت  التي 

يف  البحرين  مملكة  جعل  يف 

دائرة الأ�س�اء العاملية وتركيز 

انت�سارات  الإعالم على  و�سائل 

الفريق الذي يحمل يف تاريخه 

مدى  ت�ؤكد  عديدة،  اإجنازات 

تعي�سه  الذي  الكبري  التط�ر 

البحرين  مملكة  يف  الريا�سة 

يف ع�سرها الذهبي خالل العهد 

الزاهر حل�سرة �ساحب اجلاللة 

اآل خليفة  امللك حمد بن عي�سى 

اهلل  حفظه  املفدى  البالد  عاهل 

ورعاه«.

»اخلربات  اإىل  واأ�سار 

الفنية  والقدرات  الكبرية 

العالية ملت�سابق الفريق �ستيف 

اإىل  اأدت  والتي  جاك�س�ن، 

حتقيق الفريق للف�ز والتت�يج 

باللقب العاملي«.

وخلُ�س ال�سيخ اإىل اأن »تلك 

من  تعزز  الكبرية  الإجنازات 

مكانة مملكة البحرين وريادتها 

املحلية  الريا�سية  املجالت  يف 

والإقليمية والدولية والعاملية«.

اإبراهيم ال�شيخ

فوزية زينل

مبجل�س  اخلدمات  جلنة  ع�س�  عقد 

النائب  العربي  الربملان  وع�س�  الن�اب 

رئي�س  نائب  مع  لقاًء  ال�سالح  ممدوح 

بن عبداهلل،  ال�سيخ خالد  ال�زراء  جمل�س 

ُبعد«  »عن  جرى  الذي  اللقاء  تناول  اإذ 

ال�سرورية  ال�سكنية  الحتياجات  اأهم 

والطارئة لأهايل الدائرة الثالثة مبحافظة 

العا�سمة.

رئي�س  نائب  اأن  ال�سالح  واأكد 

ال�زراء رحب بجميع املالحظات  جمل�س 

اللقاء  خالل  طرحت  التي  واملقرتحات 

ت�ليه  ما  �سمن  وذلك  بدرا�ستها،  ووعد 

كبري  واهتمام  اأهمية  من  احلك�مة 

بالتعاون مع ال�سلطة الت�سريعية وتلبية 

اخلدمات  وتط�ير  امل�اطنني  احتياجات 

والبنى التحتية كافة.

واأفاد ال�سالح خالل اللقاء باأن �ساحب 

ال�سم� امللكي رئي�س ال�زراء امل�قر وجه، 

يف زيارة �سابقة للمنطقة، اإىل تخ�سي�س 

م�سروع �سكني لأهايل الدائرة التي تعاين 

من تكد�س طلباتها ال�سكنية القدمية.

لفًتا يف هذا ال�سدد اإىل وج�د 2031 

طلًبا اإ�سكانًيا قدمًيا يع�د لالأع�ام ما بني 

2000 و2019، واأن ح�ايل 600 طلب 

اإ�سكاين منها يع�د ملا قبل العام 2005، 

الأمر  �سنة،  الـ15  عمره  يتجاوز  اأي 

ت�سع  �سكنية  خطة  وج�د  يتطلب  الذي 

يف احل�سبان �سرورة ا�ستغالل الأرا�سي 

م�سروع  لإقامة  الدائرة  يف  امل�ج�دة 

�سكني لالأهايل، اأ�س�ة بالكثري من املناطق 

يف اململكة.

د وزارة الإ�سكان  وذكر ال�سالح اأنه زونّ

بالدائرة  تقع  التي  الأرا�سي  من  بعدد 

مل�سروع  وتخ�سي�سها  ا�ستمالكها  بهدف 

�سروع  �سرورة  اإىل  م�سرًيا  اإ�سكاين، 

الالزمة  الإجراءات  التنفيذية يف  اجلهات 

يف  �سي�ساعد  الذي  امل�سروع  هذا  ملثل 

تلبية عدد من الطلبات الإ�سكانية لأهايل 

التي  امل�سكالت  من  الكثري  وحل  الدائرة 

تعاين منها اأ�سر كثرية؛ ب�سبب عدم ت�افر 

احتياجاتها  يلبنّي  الذي  املالئم  ال�سكن 

وقدم طلباتها ال�سكنية.

يف  ال�سالح  قال  ذاته،  ال�قت  يف 

خالل  تطرق  اإنه  �سحايف  ت�سريح 

لالأهايل  ال�سماح  �سرورة  اإىل  الجتماع 

الأرا�سي  الق�سائم  بع�س  با�ستمالك 

واإتاحة  الدائرة،  يف  امل�ج�دة  ال�سغرية 

عليها �سمن خدمة  للح�س�ل  لهم  املجال 

وزارة  تقدمها  التي  ال�سكنية«  »الق�سائم 

الإ�سكان.

اإىل  اللقاء  خالل  دعا  باأنه  اأفاد  كما 

النظر يف تط�ير البنية التحتية ملجمعات 

اإىل  م�سرًيا  بالدائرة،  و)422(   )424(

جاهزية خمططاتها منذ �سن�ات.

ال�سالح  ت�جه  اللقاء،  ختام  ويف 

بن  خالد  لل�سيخ  والمتنان  ال�سكر  ب�افر 

عبداهلل نائب رئي�س جمل�س ال�زراء؛ على 

ال�سلطة  مع  يبديه  الذي  الكبري  التعاون 

الت�سريعية، الأمر الذي من �ساأنه الرتقاء 

تطلعات  وحتقيق  ال�طني  بالعــمل 

البناء  طريق  علــى  املفدى  العاهــل 

والنم� والزدهار.

ال�سالح يطلع نائب رئي�ض الوزراء على 

االحتياجـات ال�سكنيـة لــ»ثالثـة العا�سمـة«

ممدوح ال�شالح

حمافظ اجلنوبية يوؤكد اأهمية التعاون مع اجلهات االأمنية
بن  خليفة  ال�سيخ  �سم�  التقى 

حمافظ  خليفة  اآل  خليفة  بن  علي 

»املجل�س  خالل  اجلن�بية،  املحافظة 

الت�سال  تقنية  عرب  الفرتا�سي« 

وامل�اطنني  الأهايل  من  بعدد  املرئي، 

املحافظة،  مناطق  خمتلف  من 

ثامر  عي�سى  العميد  بح�س�ر  وذلك 

واملهند�س  املحافظ،  نائب  الدو�سري 

بلدية  عام  مدير  عبداللطيف  عا�سم 

املنطقة اجلن�بية، وعدد من ال�سباط 

وامل�س�ؤولني باملحافظة.

�سم�  ب  رحنّ اللقاء،  م�ستهل  ويف 

اأهمية  م�ؤكًدا  باحل�س�ر،  املحافظ 

الأمنية  التعاون مع خمتلف اجلهات 

والجتماعي،  الأمني  الدور  لتعزيز 

اأول  الفريق  لت�جيهات  تنفيًذا  وذلك 

خليفة  اآل  عبداهلل  بن  را�سد  ال�سيخ 

وتر�سيخ  دعم  يف  الداخلية  وزير 

اأفراد  بني  والأمان  الأمن  دعائم 

اإىل  املحافظ  �سم�  واأ�سار  املجتمع. 

ج�س�ر  مد  على  دوؤوبة  املحافظة  اأن 

املجل�س  عرب  الأهايل  مع  الت�ا�سل 

فاعلة  قناة  يعترب  الذي  الفرتا�سي 

ومبا�سرة �سمن القن�ات الذكية لنقل 

ملختلف  ومالحظاتهم  احتياجاتهم 

حلها،  ومتابعة  احلك�مية  اجلهات 

ال�سراكة  تنفيذ مبداأ  الذي ي�ؤكد  الأمر 

الإلكرتونية  املن�سات  املجتمعية عرب 

التي ت�فرها املحافظة بهدف الرتقاء 

للم�اطنني  املقدمة  باخلدمات 

واملقيمني.

املحافظة  حمافظ  �سم�  وتابع 

تلبي  التي  اخلدمات  اأبرز  اجلن�بية 

»ج�  منطقتي  اأهايل  احتياجات 

اخلدمية  الناحية  من  والزلق« 

م�سرًيا  والتنم�ية،  والجتماعية 

م�ساريع  متابعة  �سرورة  اإىل  �سم�ه 

الطرق  وم�ساريع  التحتية  البنية 

لت�فري  املناطق  الداخلية يف خمتلف 

وذلك  للجميع،  اخلدمات  اأف�سل 

بالتن�سيق مع وزارة الأ�سغال و�س�ؤون 

البلديات والتخطيط العمراين.

خطط  املحافظ  �سم�  وبحث 

منطقة  يف  املقدمة  اخلدمات  تط�ير 

الرفاع ال�سرقي ومدينة خليفة، مبيًنا 

�سم�ه اأن املنطقة �ست�سهد العديد من 

وذلك  الرائدة،  التط�يرية  امل�ساريع 

يف �سياق اهتمام املحافظة اجلن�بية 

التنمية  حتقق  التي  بامل�سروعات 

ال�ساملة يف خمتلف مناطق املحافظة 

بالتعاون مع بلدية املنطقة اجلن�بية 

و اجلهات احلك�مية.
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وزارة الإ�ضكان قدمت جمموعة من املبادرات لتفعيل ال�ضراكة

مع القطاع اخلا�ص لتنفيذ جمموعة من امل�ضاريع الإ�ضكانية

رمبا تكون �ضنغافورة اأغنى 

دولة  يف العامل بحلول العام 2050

اأحمد زمان

كلمات لها معنى

عبيديل العبيديل ubaydli@alnadeem.com

بدر عبدامللك

الإ�ضكان واأهداف التنمية امل�ضتدامة

من اأبرز اأهداف التنمية امل�شتدامة 2030 الهدف احلادي ع�شر 

املتعلق بـ)جعل املدن وامل�شتوطنات الب�شرية �شاملة للجميع واآمنة 

وقادرة على ال�شمود وم�شتدامة(، وهو الهدف الذي ركزت عليه 

احلكومة الر�شيدة منذ �شتينات القرن املا�شي حني د�شنت اإ�شكان 

يف  اأنواعها،  باختالف  الإ�شكانية  امل�شاريع  وتلته  عي�شى،  مدينة 

�شابقة ت�شهد تطور املجتمع البحريني على الكثري من دول املنطقة.

املا�شية  عاًما  اخلم�شني  خالل  الر�شيدة  احلكومة  اهتمت  لقد 

احلكومة  برامج  الأولوية يف  واعطتها  امل�شتدامة،  التنمية  بتحقيق 

التي  امل�شاريع  يف  جتلت  وقد  املواطن،  معي�شة  م�شتوى  لتح�شني 

التحتية، فقد �شمنت احلكومة  والبنية  الإ�شكان  ت�شهدها قطاعات 

يف  ت�شهم  التي  واملبادرات  اخلطط  من  جمموعة  براجمها  يف 

حتقيق التنمية امل�شتدامة، وهو الأمر الذي نالت البحرين من اأجله 

خليفة  اآل  �شلمان  بن  خليفة  الأمري  منح  ومنها  الأممية  الإ�شادات 

التنمية  جمال  يف  املتميز  لالإجناز  ال�شرف  جائزة  الوزراء  رئي�س 

املتحدة  الأمم  برنامج  قبل  من   2006 لعام  والإ�شكان  احل�شرية 

للم�شتوطنات الب�شرية بجنيف.

وقد ا�شتطاعت البحرين حتقيق الهدف احلادي ع�شر من اأهداف 

التنمية امل�شتدامة من خالل امل�شاريع ال�شكانية التي قدمتها وزارة 

الإ�شكان خالل م�شريتها الإ�شكانية، ومت تعزيز ذلك الهدف بالأمر 

امللكي ال�شامي من جاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة -حفظه اهلل 

ورعاه- الذي وجه لبناء اأربعني األف وحدة �شكنية وذلك يف العام 

2014م، وقد قامت وزارة الإ�شكان بتد�شني 25 األف وحدة �شكنية 
الفرتة )2018-2015(، وقد متيزت  وت�شليمها مل�شتحقيها خالل 

امل�شاريع الإ�شكانية باملعايري العاملية احلديثة يف جمالت التخطيط 

والتوفري اخلدمات والبيئة الآمنة وال�شحية للمواطنني. 

وزارة الإ�شكان قدمت جمموعة من املبادرات لتفعيل ال�شراكة 

الإ�شكانية، وقد  القطاع اخلا�س لتنفيذ جمموعة من امل�شاريع  من 

�شاهم القطاع اخلا�س يف توفري خم�س وع�شرين األف وحدة �شكنية 

جديدة مبا ن�شبته %12.5، اإىل جانب اجلهود احلكومية يف توفري 

الوحدات الإ�شكانية. 

ومن اأجل حتقيق الهدف احلادي ع�شر �شعت وزارة الإ�شكان 

اإىل توفري احللول البديلة الفورية للمواطنني، بالإ�شافة اإىل تد�شني 

خدمات متويلية جديدة، فقد قامت وزارة الإ�شكان بجهود كبرية 

ال�شا�شية  اخلدمات  توفري  مع  وال�شحي  الالئق  ال�شكن  لتوفري 

لراحة املواطن، بال�شافة اإىل تد�شني برنامج )مزايا( الذي �شاهم 

يف تقلي�س �شنوات النتظار، وقد اأ�شتفاد من امل�شروع الكثري من 

اأ�شحاب الطلبات، فقد ا�شتفاد من الربنامج خالل الن�شف الأول من 

هذا العام )2020( 763 م�شتفيًدا، وقد �شاهم التحول الإلكرتوين 

املعامالت  اإجناز  و�شرعة  الإجراءات  لتب�شيط  الإ�شكان  لوزارة 

الإ�شكانية، وهذا ما ك�شفه وزير الإ�شكان املهند�س با�شم احلمر.

ملف الإ�شكان يعترب من امللفات ال�شائكة وال�شعبة اإذا ما قارنا 

الأ�شا�شية  الركيزة  هو  فال�شكن  الأخرى،  اخلدمية  بامللفات  ذلك 

هذا  ملعاجلة  الإ�شكان  وزارة  ت�شعى  لذا  ال�شرة،  وا�شتقرار  لأمن 

امللف، ول ينكر اأحد اجلهود التي تقوم بها وزارة الإ�شكان لتوفري 

ال�شكن للمواطن، وقد جنحت الوزارة يف توفري ال�شكن يف الكثري 

من املدن الإ�شكانية التي ان�شاتها الدولة يف الكثري من املناطق.

الأخرية على مراجعة  الإ�شكان يف �شنواتها  لقد عكفت وزارة 

ال�شيا�شات الإ�شكانية مبا يتوافق مع وثيقة التعاون ما بني احلكومة 

املتحدة  الأمم  ومكتب  الإمنائي  املتحدة  الأمم  وبرنامج  الر�شيدة 

للم�شتوطنات الب�شرية، بالإ�شافة اإىل تطوير نوعية اخلدمات التي 

تقدمها الوزارة للمواطنني، وهي جهود كبرية وم�شكورة تقوم بها 

وزارة الإ�شكان لتحقيق الرغبة امللكية يف اإ�شعاد املواطن.

تاأجيل مو�ضم الرب

اجلنوبية  املحافظة  اتخذته  الذي  احلكيم  القرار 

اآل  خليفة  بن  علي  بن  خليفة  ال�شيخ  �شمو  بقيادة 

خليفة حمافظ املحافظة اجلنوبية بتاأجيل مو�شم الرب 

لهذا العام 2021-2020، هذا القرار يدل على اأن 

احلفاظ  الأوىل  بالدرجة  يعنيها  اجلنوبية  املحافظة 

على �شالمة و�شحة املواطنني واملقيمني، خا�شة يف 

اجلهود  تظافر  تتطلب  التي  الراهنة  الظروف  ظل 

امل�شتجد )كوفيد19-(،  لفريو�س كورونا  للت�شدي 

للت�شدي  الوطني  الفريق  مع  الت�شاور  بعد  وذلك 

لهذا الفريو�س اخلطري الذي يهدد �شالمة اجلميع.

ولعلنا جميعا نتفق على اأن ارتياد الرب ون�شب 

اخليام والتحلق حول النار و�شط املخيمات الأهلية 

واختالط  املخيمات  اأهايل  بني  املتبادلة  والزيارات 

م�شاحة  يف  والأطفال  وال�شباب  والن�شاء  الرجال 

هذا  لنت�شار  مدعاة  مغلقة  خيام  ويف  حمدودة 

اأن  خا�شة  به،  الكثريين  واإ�شابة  اخلطري  املر�س 

اإىل  يوؤدي  قد  ما  توؤكل ب�شورة جماعية،  الوجبات 

اإ�شابة الكثريين من رواد الرب وحمبيه بهذا الفريو�س 

اللعني.

وما دام هذا الفريو�س اأ�شبح وباًء عامليًا وينت�شر 

وما  اله�شيم،  يف  النار  انت�شار  الب�شر  بني  ب�شرعة 

ناجح  لقاح  اإىل  يتو�شل  مل  الإن�شاين  املجتمع  دام 

الآن، فال بد من ال�شتمرار يف  للق�شاء عليه حتى 

تطبيق الإجراءات الحرتازية والتعليمات ال�شادرة 

كورونا  لفريو�س  للت�شدي  الوطني  الفريق  عن 

من  لأنه  بها؛  واملقيمني  املواطنني  التزام  و�شرورة 

واملحاولت  اجلهود  �شياع  يعني  اللتزام  دون 

ملحا�شرة الفريو�س وانفالت الو�شع وعدم ال�شيطرة 

على اجلائحة.

ونحن نعتقد اأن قرار املحافظة اجلنوبية بتاأجيل 

مو�شم الرب لهذا العام هو ا�شتكمال للجهود الوطنية 

ال�شمو  الوطني بقيادة �شاحب  الفريق  التي يبذلها 

العهد  اآل خليفة ويل  امللكي الأمري �شلمان بن حمد 

جمل�س  لرئي�س  الأول  النائب  الأعلى  القائد  نائب 

الوزراء للت�شدي لهذا الوباء اخلطري، خ�شو�شا اأن 

مو�شم ال�شتاء من املوا�شم التي ت�شاعد على انت�شار 

الفريو�س، وعليه فاإن املطلوب من اجلميع مواطنني 

لتوحيد  القرار وبالتعليمات  بهذا  اللتزام  ومقيمني 

ما  يتكرر  ل  اجلائحة حتى  لهذه  للت�شدي  اجلهود 

اللتزام  يتم  مل  عندما  �شابقة  منا�شبات  يف  حدث 

عا�شوراء  مو�شم  يف  حدث  ما  مثل  بالتعليمات 

الإ�شابات  عدد  يف  زيادة  النتيجة  فكانت  املا�شي، 

املخاوف والقلق لدى  واإثارة  الوفيات  وزيادة عدد 

اجلميع  التزم  لو  تال�شيها  بالإمكان  وكان  اجلميع 

مغلقة  خيمة  يف  كبرية  اأعداد  فتجمع  بالتعليمات.. 

يف ظل عدم التقيد بالتباعد الجتماعي وعدم توافر 

و�شائل النظافة، كلها عوامل م�شاعدة على انت�شار 

الفريو�س.

وكما جاء يف بيان املحافظة اجلنوبية، فاإن اتخاذ 

قرار تاأجيل مو�شم الرب لهذا العام جاء بعد الت�شاور 

بتقييم  املخت�شة  اجلهة  وهي  الوطني،  الفريق  مع 

الظروف،  هذه  ظل  البالد يف  يف  ال�شحي  الو�شع 

واملقيمني  املواطنني  م�شلحة  العتبار  يف  واأخذ 

حفاظا على �شحتهم و�شالمتهم.

نعي�س يف ظروف  اأننا  ندرك جميعا  اأن  ويجب 

ولذلك  اجلائحة،  هذه  علينا  فر�شتها  ا�شتثنائية 

يجب اأن نتعامل مع مو�شم الرب وفق هذه الظروف 

اجلنوبية  املحافظة  بقرار  واللتزام  ال�شتثنائية 

طبيعية  الأو�شاع  كانت  فعندما  للجميع،  حماية 

الراحة  اأ�شباب  كل  اجلنوبية  املحافظة  وفرت 

اإذ  خلدمتهم،  اإمكاناتها  كل  و�شخرت  الرب  ملرتادي 

الإ�شارات  وو�شع  الآمنة  التخييم  اأماكن  حددت 

والإر�شادات الالزمة، كما قامت الأجهزة احلكومية 

ال�شحة  ووزارة  الداخلية  وزارة  مثل  العالقة  ذات 

العمراين  والتخطيط  والبلديات  الأ�شغال  ووزارة 

بتحمل م�شوؤولياتها لتنظيم م�شاألة التخييم وتوفري 

التاأجيل  اإذن فاللتزام بقرار  اخلدمات ال�شرورية. 

واجب حتى ل حتدث انتكا�شة وندفع ثمنها باهًظا 

�شوًطا  قطع  الذي  الوطني  الفريق  جهود  وتعرقل 

وجعل  ال�شحية  الكارثة  لهذه  الت�شدي  يف  كبريًا 

تراجع  ذلك  على  والدليل  ال�شيطرة،  حتت  الأمور 

اأعداد الإ�شابات ب�شكل ملحوظ خالل الأيام القليلة 

املا�شية.

حفظ اهلل البحرين و�شعبها من مواطنني ومقيمني 

من كل مكروه.

م�ضتقبل العامل )2 - 4(

وذهب بع�س تلك التوقعات اإىل تق�شيم التحولت التي �شيعرفها 

العامل يف منت�شف القرن الواحد والع�شرين )2050( اإىل جمموعة 

من الفئات، تت�شدرها تلك التحولت التي �شتم�س الإن�شان نف�شه، 

مبختلف  البيئة  على  نف�شها  �شتفر�س  التي  تلك  بعدها  تاأتي  ثم 

تلك  تركز  اأن  الطبيعي  ومن  واجلغرافية.  الطبيعية  مكوناتها 

التوقعات على احتمالت انت�شار حالت اجلوع ونق�س الغذاء، دون 

مبختلف  التكنولوجيا  قطاع  بها  �شينعم  التي  الطفرات  تن�شى  ان 

تق�شيماته.

التي  التوقعات  جميع  تتحدث  العاملي  القت�شاد  م�شتوى  على 

حتاول اأن تر�شم �شورة العامل بحلول العام 2050 عن منو متوقع 

�شوف ي�شهده القت�شاد العاملي »مبعدل يزيد قليالً عن 3% �شنوًيا 

من العام 2011 اإىل العام 2050«، على ان ي�شهد ذلك املعدل من 

ال�شعود.  ذلك  حجم  عندهما  يت�شاعف  مميزتني  طفرتني  النمو 

»الأوىل بحلول العام 2032 ويت�شاعف تقريبًا مرة اأخرى بحلول 

البلدان،  مت�شاويا يف جميع  النمو  ذلك  يكون  ولن   .»2050 العام 

مبا فيها تلك التي تت�شدر اليوم القت�شادات العاملية، مثل الوليات 

املتحدة، وبع�س دول اأوروبا الغربية. 

اقت�شادات  اليوم  باتت ت�شهدها  التي  بالتحولت  ويرتبط ذلك 

دول مثل الهند وال�شني، بل وحتى اأخرى �شغرية مثل �شنغافورة. 

هذا ما يتحدث عنه تقرير تف�شيلي اأ�شدرته يف العام 2013 باللغة 

الإجنليزية، �شركة براي�س ووتر كوبر )PWC( وحمل عنوان:

 World in 2050 The World in 2050، The BRIC’s«

.»beyond: prospect، challenges and opportunities
الوليات  على  ال�شني  تتفوق  اأن  املتوقع  »من  فيه:  جاء  ومما 

املتحدة كاأكرب اقت�شاد بحلول العام 2017 من حيث تعادل القوة 

ال�شرائية )Purchasing Power Parit PPP(، وبحلول العام 

2027 من حيث اأ�شعار ال�شرف يف ال�شوق. ويجب اأن ت�شبح الهند 
ذلك  2050. يحدث  العام  اقت�شادي عاملي( بحلول  ثالث )عمالق 

فتحتل  الأمام،  نحو  تتحرك  اأن  نتوقع  والتي  الربازيل،  عن  بعيًدا 

على  تتفوق  اأن  لرو�شيا  ميكن  كما  اليابان.  قبل  الرابعة  املرتبة 

حيث  من   2020 العام  قبل  اأوروبي  اقت�شاد  اأكرب  لت�شبح  اأملانيا 

تعادل القوة ال�شرائية، وبنهاية حوايل العام 2035 باأ�شعار �شرف 

املك�شيك  مثل  النا�شئة  القت�شادات  تكون  اأن  ميكن  كما  ال�شوق. 

واإندوني�شيا اأكرب من اململكة املتحدة وفرن�شا بحلول العام 2050، 

وتركيا اأكرب من اإيطاليا«.

اأنه »خارج جمموعة الع�شرين، �شوف  الالفت يف ذلك التقرير 

تتمتع كل من فيتنام وماليزيا ونيجرييا باإمكانات منو قوية طويلة 

الأجل، بحيث تتمكن من اأن تفوق ب�شكل مريح اقت�شادات اأوروبا 

الغربية الكبرية خالل العقدين املقبلني. وفيما يتعلق بالهند، �شوف 

الفجوة  �شتت�شع  كما  املتحدة،  الوليات  على  اقت�شادًيا  تتفوق 

القت�شادية بني ال�شني والهند والوليات املتحدة من ناحية وبقية 

دول العامل من ناحية اأخرى«.

بع�س  ذهاب  هو  الت�شاوؤل  ورمبا  التوقف،  ي�شتدعي  ما  لكن 

التوقعات اإىل حد القول اإن »�شنغافورة رمبا تكون اأغنى دولة يف 

العامل بحلول العام 2050«.

املناخ،  للتغريات يف  بالن�شبة  اأما  القت�شاد،  م�شتوى  على  هذا 

والتي حازت على م�شاحة وا�شعة مما جاء يف تقارير تلك التوقعات. 

املناخي، مل يزد معدل  التغري  »اأعقاب  اأنه يف  فهناك منها ما يرى 

تواتر وقوع الفي�شانات فح�شب، بل اأثرت الأمناط املتغرية للمناخ 

اأي�شا على ت�شميم املباين، وبالإ�شافة اإىل اإقامة املزيد من اجلدران 

مثل  مدينة  يف  الآن  ي�شرتط  فاأ�شبح  الأمواج.  وم�شدات  املائية 

ارتفاًعا  اأكرث  اجلديدة  املباين  من  الأوىل  الأدوار  تكون  اأن  ميامي 

عن �شطح الأر�س. اإل اأن جميع هذه التدابري موؤقتة ول توفر حالً 

الرتفاع،  يف  البحار  م�شتويات  ا�شتمرت  فاإذا  للم�شكلة.  جذرًيا 

�شنفقد ل حمالة م�شاحات �شا�شعة من املدن واجلزر واملناطق التي 

اأو بالقرب منه، مثل بنغالدي�س.  تقع يف م�شتوى �شطح الأر�س، 

و�شت�شرر بع�س املناطق من التداعيات القت�شادية للتغري املناخي 

من  يفرون  الذين  املناخ،  لجئي  اأعداد  و�شتزداد  غريها،  من  اأكرث 

املناطق التي �شتتاأثر بالكوارث الطبيعية. واإذا اأدى التغري املناخي 

املكتظة  املدن  على  ال�شغط  �شيزداد  جماعي،  نزوح  عمليات  اإىل 

بالفعل بال�شكان، حتى تعجز بنيتها التحتية وخدماتها واقت�شادها 

عن تلبية احتياجات ال�شكان«.

اأرقام تلك التوقعات هي م�شتقبل  اأخرى �شيطرت على  ق�شية 

العامل �شوف »يحتاج  اأن  اإىل  التقارير  العديد من  اإذ ت�شري  الغذاء. 

اإىل  العامل، وما ي�شل  الإ�شايف لإطعام  الغذاء  %60 من  اإىل نحو 

%100 لإطعام البلدان النامية«. ويحذر العديد من تلك التقارير، 
مبا فيها ال�شادر عن منظمة الزراعة العاملية )FAO( »الفاو« من ان 

»ال�شتهالك املفرط وتدهور املناخ �شوف يقلِّ�س اإمدادات املياه يف 

العديد من اأجزاء العامل ول �شيما يف البلدان النامية، ومن املتوقع 

اأن يعاين ن�شف �شكان العامل تقريبًا من نق�س حاد يف املياه العذبة 

الرئي�س  �شببها  كثرية  هناك حروب  و�شتكون  العط�س،  ي�شل حد 

التنازع على م�شادر وح�ش�س املياه العذبة بحلول العام 2050«.

على نحو مواٍز، كان هناك اإجماع على اأن من التقارير ال�شادرة، 

تناق�س  من  حتذر  التي  »الفاو«،  عن  ال�شادرة  تلك  بينها  ومن 

»الكميات الكافية من الغذاء على امل�شتوى العاملي مبا يكفي اإطعام 

العام  1.9 مليار ن�شمة يف  الذين �شيبلغ عددهم  العامل يف  �شكان 

2050، الذين �شوف يتطلب زيادة الإنتاج الإجمايل الأغذية بنحو 
اإذ �شيتعنينّ  2007-2005 و2050.  الواقعة بني  الفرتة  %70 يف 

حينها زيادة الإنتاج مبقدار ال�شعف تقريبًا يف البلدان النامية«.

�شبه  هناك  ال�شكان،  عدد  املتوقعة يف  الزيادة  م�شتوى  وعلى 

عن  �شادر  تقرير  يف  جاء  ما  بينها  ومن  التوقعات،  بني  اإجماع 

2 مليار  العامل مبقدار  اأن »يزداد عدد �شكان  الأمم املتحدة، على 

 9.7 اإىل  7.7 مليار حاليًا  القادمة، من  الثالثني عاًما  �شخ�س يف 

اأن  اإىل  التقارير  العديد من تلك  2050. ويخل�س  العام  مليار يف 

عدد �شكان العامل قد ي�شل اإىل ذروته يف نهاية القرن احلايل عند 

م�شتوى يقارب 11 مليار ن�شمة. كما اأن �شكان العامل يتقدمون يف 

م�شتويات  وانخفا�س  املتوقع  العمر  متو�شط  زيادة  ب�شبب  ال�شن 

حجم  يف  ا  انخفا�شً ت�شهد  التي  البلدان  عدد  واأن  اخل�شوبة، 

وتكوين  حجم  يف  الناجتة  التغيريات  الزدياد.  يف  اآخذ  ال�شكان 

وتوزيع �شكان العامل لها عواقب مهمة على الأهداف املتفق عليها 

مع  الجتماعية  والرفاهية  القت�شادي  الرخاء  لتح�شني  عامليًا 

البيئة«. حماية 
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 رئيس الوزراء: القطاع الصحي أثبت 
جدارته في مواجهة كافة التحديات

أكد صاحب الس��مو الملك��ي األمير خليفة 
بن س��لمان آل خليف��ة رئيس ال��وزراء، أن 
القط��اع الصحي في البحرين اس��تطاع أن 
يثبت جدارته في مواجهة كافة التحديات 
الصحي��ة، وأن يتب��وأ مكان��ة متقدمة في 
تقديم الخدم��ات العالجية والصحية التي 
العالمية،  المس��تويات  أفض��ل  تضاه��ي 
مشيرًا سموه إلى أهمية الدور الذي ينهض 
ب��ه الطبي��ب البحرين��ي في تعزي��ز كفاءة 
الخدم��ات الصحي��ة المقدم��ة للمواطنين 

والمقيمين في المملكة.
وأعرب سموه، عن أطيب التهاني وخالص 
التبري��كات إلى أبنائه األطب��اء والطبيبات 
القط��اع  ف��ي  العامل��ة  الك��وادر  وجمي��ع 

الصحي ف��ي البحرين، بمناس��بة االحتفال 
بيوم الطبي��ب البحريني، والذي تحتفل به 
المملكة للمرة األولى في تاريخها، تقديرًا 
للعطاء المتواصل لهذه الفئة العزيزة من 
أبنائها في خدمة وطنهم ومجتمعهم عبر 
ما يقدمونه من تضحيات وجهود إنسانية 
نبيلة من أجل الحفاظ على س��المة وصحة 

المجتمع. 
وعبر س��موه عن عمي��ق الفخ��ر واالعتزاز 
بالك��وادر الوطني��ة العامل��ة ف��ي القطاع 
الطب��ي، مؤك��دًا أنها تع��د نموذج��ًا في 
الكف��اءة واإلنج��از، لم��ا تتمت��ع ب��ه من 
مستويات علمية ومهنية متميزة، تعكس 
نجاح سياس��ات االس��تثمار ف��ي المواطن 

الحقيقي��ة  الث��روة  باعتب��اره  البحرين��ي 
الت��ي يعتم��د عليها ف��ي تنمي��ة مختلف 
القطاعات، مشددًا سموه على أن الحكومة 
تول��ى القطاع الصحي اهتمام��ًا كبيرًا من 
أجل تطوي��ر وتنمية هذا القط��اع الحيوي 
المهم وبما يحق��ق رؤى وتطلعات حضرة 
صاح��ب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل 
خليفة ف��ي النهوض بمختل��ف القطاعات 
الخدمية وتمكين الكوادر الوطنية وتعزيز 
إس��هامها في المس��يرة التنموية، مشيدًا 
سموه في هذا الصدد بجهود وزارة الصحة 

في االرتقاء بالكوادر الطبية الوطنية.
وتوجه س��موه بعظي��م الش��كر والتقدير 
إلى جميع األطباء البحرينيين ممن س��عوا 

جاهدي��ن ومازال��وا ف��ي ص��دارة الصفوف 
األمامية للتص��دي لجائحة فيروس كورونا 
المستجد، مشيدًا سموه كذلك بما تؤديه 
الك��وادر الطبي��ة ف��ي القطاعي��ن الع��ام 
والخ��اص م��ن واج��ب وطن��ي مخلص من 
خالل خدمات صحية مس��تدامة على أعلى 
مس��تويات الجودة للمواطنين والمقيمين 
في المملكة، منوهًا سموه إلى أن الطبيب 
البحريني يمتلك سجاًل مشرفًا في التضحية 
واإلخالص والكفاءة واالستعداد لمواجهة 
كافة التحديات، وهم كما عهدناهم دائمًا 
جنودًا مخلصين في ميدان التحدي من أجل 
أن يبقى وطنهم س��المًا معافى، ينعُم فيه 

الجميع باألمن الصحي. 

وأش��اد س��موه بجه��ود جمعي��ة األطب��اء 
البحريني��ة، وما تقوم ب��ه من دور رائد في 
تحقي��ق تطلع��ات العاملين ف��ي القطاع 
الطب��ي، الذي��ن أعط��وا للحي��اة قيمة عبر 
مواقفه��م اإلنس��انية الرفيع��ة، متمني��ًا 
س��موه لجمي��ع أطب��اء وطبيب��ات البحرين 

المخلصين كل التوفيق والنجاح.

سمو رئيس الوزراء

 محمد بن مبارك: استمرار 
العملية التعليمية رغم كل الظروف

اس��تعرض المجل��س األعل��ى لتطوي��ر التعليم 
والتدري��ب مقت��رح مؤش��رات قي��اس أداء تنفيذ 
مب��ادرات تطوي��ر التعليم بجمي��ع المراحل »من 
التعلي��م المبكر إلى التعليم المدرس��ي وما بعد 
المدرس��ي«، التي تم��ت صياغتها عب��ر التعاون 
والتنس��يق بي��ن جميع الجه��ات ذات الصلة وهي 
وزارة التربي��ة والتعلي��م، ووزارة العمل والتنمية 
االجتماعي��ة، وهيئة ج��ودة التعلي��م والتدريب، 
وصندوق العم��ل »تمكين«، وجامع��ة البحرين، 

وكلية البحرين التقنية »بوليتكنك البحرين«.
وتترجم هذه المؤش��رات سعي وحرص الحكومة 
نحو تحس��ين جودة مؤسس��ات التعلي��م العالي 
ومواءم��ة مخرجاتها مع متطلبات س��وق العمل، 
ورف��ع أداء الطلب��ة ف��ي الم��دارس بم��ا يواك��ب 
المس��تويات العالمية في ه��ذا المجال باإلضافة 
إل��ى تحقي��ق التعلي��م المبكر لكاف��ة الطلبة في 

المملكة.
وأك��د نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس 
األعل��ى لتطوير التعليم والتدريب س��مو الش��يخ 
محم��د ب��ن مب��ارك آل خليف��ة خ��الل ترؤس��ه 
االجتماع التاس��ع والثالثي��ن للمجلس عبر تقنية 
االتص��ال المرئ��ي، أهمي��ة هذه المؤش��رات في 
االرتق��اء بالمواطن البحريني ف��ي كافة المجاالت 
ذات الصل��ة بالتعليم والتدري��ب، تحقيقًا للرؤية 
االقتصادي��ة 2030، الت��ي تعمل كاف��ة الجهات 
المعنية به��ذه القطاعات على تنفي��ذ أهدافها، 
وعلى رأس��ها المجل��س األعلى لتطوي��ر التعليم 

والتدريب.
كما ش��كر سموه أعضاء المجلس والفرق العاملة 
تحت إشرافه على ما يؤدونه من دور في متابعة 

وتنفيذ مش��اريع تطوي��ر التعلي��م والتدريب في 
البحرين، مشددًا على استمرار العملية التعليمية 
رغم كل الظ��روف وعلى أهمي��ة موافاة المجلس 
بالتقارير التفصيلية حول س��ير مختلف المشاريع 

التعليمية والتدريبية في المملكة.
وخصص االجتماع لالطالع على عدد من التقارير 
التنفيذي��ة المتعلق��ة باإلط��ار الموح��د للبرامج 
الحكومي��ة ذات األولوي��ة، وكذل��ك تقري��ر فريق 
تطوي��ر جامعة البحري��ن المعد ضمن مش��روع 
اس��تراتيجية تطوير التعليم ما بعد المدرس��ي، 
باإلضاف��ة إل��ى تقارير أخ��رى متعلقة بمش��اريع 

تطوير التعليم والتدريب.
وناق��ش المجلس الع��رض المقدم م��ن جامعة 
البحرين المتضمن الخط��ة التطويرية للجامعة 
كإحدى مخرجات فرق عمل اس��تراتيجية التعليم 
ما بعد المدرس��ي »ما بعد المرحل��ة الثانوية«، 

حيث تهدف الخطة إلى االرتقاء بالجامعة وجعلها 
ف��ي مص��اف الجامع��ات المرقوم��ة ورف��ع جودة 
التعلي��م بالجامعة وإع��ادة هيكل��ة برامجها مع 
اعتماد أفضل الممارس��ات في حوكمة مؤسسات 
التعليم العال��ي ومنحها المرونة الالزمة لضمان 
اس��تقطاب كوادر أكاديمية ذات جودة عالية، مع 
زي��ادة مع��دالت التوظيف لخريج��ي الجامعة في 
مختلف التخصصات المطلوبة في س��وق العمل، 
وذلك في ض��وء المقترح��ات المطروحة لتحقيق 
ذل��ك، وقد وج��ه س��موه للعمل على اس��تكمال 
الخطة التفصيلية والجدول الزمني للتنفيذ وذلك 

العتماده في االجتماع القادم للمجلس.
واس��تمع إلى ش��رح حول تقارير مؤش��رات األداء 
المرتبطة باإلطار الموحد للبرامج الحكومية ذات 
األولوية، والمرفوعة إلى المجلس من قبل اللجنة 
التوجيهي��ة لمش��روع الهيكل المؤسس��ي لوزارة 
التربية والتعليم والشركة االستشارية للمشروع 
»روالن��د بيرغر«، والت��ي تضمن��ت التقارير حول 
م��ا تم إنج��ازه من تقدم ف��ي مب��ادرات الهيكلة 
المرتبطة باإلطار التنظيمي الموحد، وهي: تقرير 
اإلطار التنظيمي الموحد للتعليم المبكر »رياض 
األطفال«، وتقرير تطوي��ر المناهج عبر تعزيزها 
بتاريخ البحرين المعاصر والقيم الوطنية، وتقرير 
تحديد النس��ب المثلى ألع��داد الطلبة مقابل كل 
معلم ف��ي المراحل الدراس��ية المختلفة، وتقرير 
مقترح تصميم المنصة الرقمية الوطنية للتعلم 
عب��ر اإلنترنت والخدمات التعليمية الرقمية. وقد 
اعتم��د المجلس جمي��ع التقاري��ر المرفوعة إليه 
ف��ي هذا الش��أن، وأوص��ى بعرضها عل��ى اللجنة 

التنسيقية.

 وزير الصناعة يبحث
مع الفالسي خطط ريادة 

األعمال والمؤسسات الصغيرة

أج��رى وزي��ر الصناع��ة والتج��ارة والس��ياحة زاي��د 
الزياني اتص��ااًل هاتفيًا بوزير الدولة لريادة األعمال 
والمش��اريع الصغيرة والمتوس��طة بدولة اإلمارات 
العربي��ة والمتح��دة د.أحمد ب��ن عب��داهلل بالهول 
الفالس��ي، ت��م خالله بح��ث عدد م��ن الموضوعات 
المتعلق��ة بقطاع��ي ري��ادة األعمال والمؤسس��ات 

الصغيرة والمتوسطة والقطاع السياحي.
وتم استعراض أهم الخطط والبرامج الحكومية التي 
قامت بها مملكة البحري��ن ودولة اإلمارات العربية 
المتح��دة لدعم هذين القطاعي��ن الحيويين وزيادة 
سبل التعاون بين البلدين فيها. منوهًا الوزير بأهم 
الخطوات التي انتهجتها حكومة مملكة البحرين في 
النه��وض بهذين القطاعين الذين أصبحا اليوم من 
أهم دعائ��م التنمية االقتصادية ف��ي البالد، مثمنًا 
ال��دور الكبير الذي تق��وم به دول مجل��س التعاون 
واألمان��ة العام��ة لدع��م القط��اع وإدراج��ه ضمن 

أولويات العمل االقتصادي الخليجي المشترك.

د.أحمد الفالسي زايد الزياني
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»PCR« الفحص المعتمد رسميًا لـتشخيص »كورونا« 
القحطاني: »الفحص السريع« ال يطبق على المخالطين

قال استش��اري األم��راض المعدية بالمستش��فى 
العس��كري عضو الفريق الوطني للتصدي لفيروس 
كورونا )كوفيد19( المقدم طبيب مناف القحطاني: 
»إن الفحص السريع للكشف عن كورونا ال يستخدم 
للتش��خيص، وإنما يس��تخدم للكش��ف عن الحاالت 
المبكرة، كم��ا أنه لن يس��تخدم للمخالطين حيث 
س��يتم تتبعهم بالنظام المعتمد عليه دوليًا وهو 
فحص ال�PCR، موضحًا أن هناك آلية تتبع في حال 
استخدام هذا الفحص وظهور النتيجة إيجابية أولها 
عزل الشخص لنفس��ه، ولبس الكمام، واالتصال ب� 
444 وأخذ جميع االحت��رازات المفروضة، باإلضافة 

لعدد من االش��تراطات الت��ي توضح وترفق مع كل 
فحص«. 

وأض��اف: »الفح��ص الس��ريع س��هل االس��تخدام، 
وعمل��ي ويوفر الوق��ت مقارنة بالفح��ص العالجي 
للمسحات األنفية بواس��طة فحص ال�PCR، لذلك 
يمكن استخدامه في حمالت فحص فيروس كورونا 
الموجهة ألع��داد كبيرة حيث يمك��ن تغطية عدد 
أكب��ر في م��دة زمنية قصي��رة، لكن��ه ال يغني عن 
فحص ال�PCR في ح��ال إذا كانت النتيجة إيجابية، 
وف��ي ح��ال كانت نتيج��ة جه��از الفحص الس��ريع 
سلبية فال داعي لإلبالغ عنها، لكن في حال شعرت 

باألعراض المرتبطة بالفي��روس بغض النظر عن 
النتيجة يجب االتص��ال فورًا بالرقم )444( من أجل 

.»PCR الترتيب إلجراء اختبار المسحة األنفية
إل��ى ذلك أكد أن نتائج دراس��ات المرحلتين األولى 
والثاني��ة من التجارب الس��ريرية أظهرت أن اللقاح 
آمن وفعال، وعليه تم ترخيص االس��تخدام الطارئ 
بالتنس��يق مع الش��ركة المصنعة لتطبيق العديد 
م��ن إج��راءات مراقبة الج��ودة واألم��ان والفعالية 

للقاح.
ودع��ا القحطان��ي المتعافين من في��روس كورونا 
للتبرع بالدم من منطلق الواجب الوطني واإلنساني.

تغطية: سماهر سيف اليزل 

تطعيم المانع والقحطاني 
والسلمان بـ»لقاح كورونا« 

قام كل من الدكتور ولي��د المانع، والمقدم طبيب مناف 
القحطان��ي، والدكت��ورة جميل��ة الس��لمان بأخ��ذ لقاح 
)كوفي��د19( الذي أجازت��ه البحرين لالس��تخدام الطارئ 
للفئ��ات األكثر تعام��اًل مع المصابين بفي��روس كورونا 

)كوفيد19(.
وج��اء ذلك في بداي��ة البث المباش��ر للمؤتمر الصحفي 
للفري��ق الوطن��ي الطب��ي للتص��دي لفي��روس كورون��ا 
)كوفي��د19( م��ن مركز ول��ي العهد للتدري��ب والبحوث 

الطبية.
وأوض��ح الفري��ق أن االس��تخدام الط��ارئ للق��اح كورونا 
يتوافق بش��كل تام مع اللوائح والقوانين المعمول بها 
في البحري��ن التي تس��مح بالترخيص االس��تثنائي في 

الحاالت الطارئة.

 السلمان: التوسع بالفحوصات 
لكشف إصابات »كورونا« بسرعة

ج��ددت استش��ارية األم��راض المعدي��ة 
واألم��راض الباطني��ة بمجمع الس��لمانية 
الطب��ي عض��و الفري��ق الوطن��ي الطب��ي 
د.جميل��ة  كورون��ا  لفي��روس  للتص��دي 
الس��لمان التأكي��د على ض��رورة مواصلة 
االلتزام باإلجراءات االحترازية والتعليمات.

وقال��ت: »من المه��م مواصل��ة الحد من 
التواص��ل االجتماع��ي بع��د الع��ودة من 
مقرات العم��ل خارج األس��رة الواحدة في 
المن��زل والمحيط االجتماع��ي في النطاق 
بلب��س  وااللت��زام  والمح��دود،  المعت��اد 
الكمام��ات خارج المنزل ف��ي كل األوقات، 
وعدم الخ��روج إال للضرورات المعيش��ية، 
التباع��د  معايي��ر  تطبي��ق  ومراع��اة 
االجتماع��ي، وعدم التهاون ف��ي أي إجراء 

احترازي واستش��عار خطورة نقل وانتقال 
عدوى الفيروس«. 

واش��ارت إلى أن م��ا تحقق م��ن نجاح في 
خفض عدد الحاالت تم بالروح المسؤولة 
التي يتحلى بها الجميع من أجل البحرين. 
وبين��ت أن وزارة الصح��ة مس��تمرة ف��ي 
جهودها للوصول المبكر للحاالت القائمة 
والمخالطي��ن م��ن خ��الل توس��يع نطاق 
وأع��داد الفحوصات اليومي��ة والفحوصات 
العش��وائية، م��ن أج��ل س��رعة عالجه��ا 

وبالتالي سرعة تعافيها بشكل أسرع. 
وكشفت الس��لمان أن إجمالي الفحوصات 
إل��ى اليوم يبل��غ أكث��ر م��ن 1,780,000 
فحص مختبري، وأن عدد الحاالت القائمة 

تحت العناية بلغ 20 حالة.

المانع: عودة األنشطة مرهون بااللتزام

ق��ال وكيل وزارة الصحة عضو الفري��ق الوطني الطبي 
للتصدي لفيروس كورونا د.ولي��د المانع: »إن الطاقة 
االس��تيعابية لمراكز العزل والعالج تبلغ 6910 أسرة، 
فيما يبلغ اإلش��غال منها 555 سريرًا ما يمثل 8% من 

الطاقة االستيعابية«.
وأضاف »بلغت الحاالت القائمة التي تم تطبيق العزل 
المنزلي االختياري عليها 1804 حاالت، وبلغت نس��بة 
المتعافين م��ن إجمالي الحاالت القائمة 96.74% في 
حين بلغت نس��بة الوفي��ات 0.39%«. وبي��ن »بالرغم 

من أننا نش��هد تحس��نًا في أعداد الحاالت القائمة إال 
أنه يتوجب على الجميع مواصلة الحرص على االلتزام 
باإلج��راءات االحترازية«. وأضاف: »أن انحس��ار األعداد 
المصاب��ة يعود للش��فافية ف��ي التص��دي للفيروس، 
وزيادة الوعي والحذر، مشيرًا إلى أن عودة األنشطة لها 
معايير ودراسات معينة لفتحها، وعملية الفتح تعتمد 
على االلتزام بهذه المعايير والحذر واجب في كل وقت 
ولي��س في موس��م معي��ن«. وأك��د »أن وزارة الصحة 
بالتع��اون مع وزارة التربي��ة والتعليم تقوم بمتابعة 

كافة اإلجراءات االحترازية للتعامل مع فيروس كورونا 
بما يحفظ صحة وس��المة الطلب��ة والهيئات اإلدارية 
والتعليمي��ة والفني��ة، مش��يرًا إلى اكتش��اف عدد من 
اإلصابات في بع��ض المدارس الخاص��ة خالل الفترة 
الماضي��ة، وص��در فيها ق��رار بتعليق الدراس��ة لمدة 
10 أي��ام بص��ورة احترازية. وقال: »إنه ل��ن يعاد فتح 
الم��دارس التي تم اكتش��اف إصابات به��ا إال بعد أن 
التأكد من خلو المدرسة تمامًا من أي نواقل للعدوى، 

وقيامها باتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة«.

96.74٪ نسبة التعافي وتطبيق العزل المنزلي على 1804

 توزيع 50 ألف جرعة من لقاح 
اإلنفلونزا الموسمية على المراكز الصحية

كش��فت الوكيل المس��اعد للم��وارد والخدمات بوزارة 
الصحة فاطم��ة عبدالواحد األحمد عن اس��تالم وزارة 

الصحة 50 ألف جرعة من لقاح اإلنفلونزا الموسمية.
وأضافت األحمد بأنه تم التنس��يق لتوزيع الش��حنات 
عل��ى مختل��ف المراك��ز الصحي��ة والمراف��ق المعنية 
اس��تعدادًا الس��تقبال  الصح��ة،  ب��وزارة  بالتطعي��م 
المترددين من أفراد المجتمع والراغبين في الحصول 

على لقاح اإلنفلونزا الموسمية.
وأوضحت أن ال��وزارة بانتظار وص��ول الدفعة الثانية 
من اللقاح والبال��غ عددها 50 ألف جرعة خالل النصف 
الثاني من هذا الشهر، حيث أنها وضعت خطة لتغطية 
طلبات الراغبين باللقاح ضد »اإلنفلونزا الموسمية«، 
س��عيًا لتوفير أقص��ى درجات األمن الصح��ي، وتعزيز 

الوقاية بين أفراد المجتمع وجعلها أولوية قصوى.
وأش��ارت إلى أن اللقاحات الخاصة بفيروس اإلنفلونزا 
الموس��مية س��يتم توفيرها بكميات كافية في جميع 

المراك��ز الصحي��ة ف��ي المملكة، م��ن أج��ل الوقاية 
والحماية ال سيما كبار السن وذوي األمراض المزمنة، 
والتي يتوجب عليها أخذ اللقاحات المضادة لفيروس 

اإلنفلونزا الموسمية لفاعليتها وأمانها.
ومن جانبها اوضحت الوكيل المساعد للصحة العامة 
رئيس��ة لجن��ة التطعيم��ات ب��وزارة الصح��ة د.مريم 
الهاج��ري بضرورة حص��ول أفراد المجتم��ع على لقاح 
اإلنفلون��زا الموس��مية خاصة في ظل ظروف انتش��ار 

فيروس كورنا )كوفيد19( المستجد. 
ودع��ت كل من يعاني م��ن أمراض مزمن��ة أو ضعف 
مناعة إلخذ اللقاح، أو م��ن في حكم ذلك، إلى التوجه 
للمراكز الصحية ألخذ اللقاح، حيث أنه في ظل ارتفاع 

أعداد إصابات فيروس كورونا )كوفيد19( يتوجب على 
الجميع الحف��اظ على صحته وس��المته من العدوى. 
وقالت الوكيل المس��اعد للصح��ة العامة بأن الفئات 
األكثر عرضة لإلصاب��ة باإلنفلونزا هم األطفال األقل 
م��ن 5 س��نوات واألش��خاص المصاب��ون باألم��راض 
المزمن��ة مث��ل الس��كري وأم��راض القل��ب وأمراض 
الكل��ى واألمراض التنفس��ية المزمنة وأمراض نقص 
المناعة وأمراض اعت��الل األيض واألمراض العصبية 
واألشخاص المصابين بالسمنة والحوامل والمدخنون 
وكب��ار الس��ن من 65 عام��ًا وما فوق وم��ن يتناولون 
أدوي��ة معينة مثل األس��برين والكورتيزون أو األدوية 

المثبطة للمناعة.

ووجه��ت الهاجري المواطنين والمقيمين إلى االلتزام 
بقواعد النظافة الش��خصية ومن أهمها غسل اليدين 
وع��دم االخت��الط بالمرض��ى لتجن��ب نق��ل العدوى، 
وخصوصًا في ظل تغير حالة الطقس احتمالية زيادة 

عدد المصابين باألنفلونزا الموسمية.
الجدي��ر بالذك��ر أن اإلنفلون��زا الموس��مية تعد من 
األم��راض التي تس��ببها فيروس��ات اإلنفلونزا وتؤثر 
بش��كل رئيس��ي على الجهاز التنفس��ي وخاصة األنف 
والحل��ق وتت��راوح أع��راض المرض ما بي��ن الخفيفة 
والش��ديدة، كما تعد من األمراض المعدية س��ريعة 
االنتق��ال حي��ث يص��اب الش��خص بالم��رض نتيجة 
استنش��اقه للرذاذ المتطاير في الهواء عند الس��عال 
أو العط��س أو تحدث الش��خص المص��اب ومن طرق 
االنتقال أيضًا مالمسة الشخص أسطح أو مواد ملوثة 
بفي��روس اإلنفلونزا ومن ثم لمس الف��م أو األنف أو 

العين.

قائد الخدمات 
يكرم مسؤولين 

بيوم الطبيب 
البحريني

الطبي��ة  الخدم��ات  قائ��د  ك��رم 
الملكية اللواء بروفيس��ور الش��يخ 
خالد بن علي آل خليفة بمناس��بة 
يوم الطبي��ب البحرين��ي عدد من 
كبار المسؤولين كأول دفعة، على 
المستش��فى بتكريم  أن يس��تمر 
جمي��ع ك��وادره الطبية ف��ي األيام 
المقبلة وذلك تقدي��رًا لجهودهم 
وتفانيهم في ظل جائحة كورونا.

 وصول الدفعة الثانية خالل
النصف الثاني من الشهر الحالي 

 »األمن اإلذاعي« يناقش جهود 
شرطة المجتمع لمكافحة »كورونا«

يناقش برنامج »األمن« اإلذاعي الذي تعده وتقدمه اإلدارة 
العام��ة لإلعالم والثقافة األمنية ب��وزارة الداخلية بالتعاون 
مع إذاعة البحرين ويبث على الهواء مباش��رة كل خميس في 
تمام الس��اعة 1.00 ظهرًا على الموجة FM102.3، موضوع 
جهود ش��رطة خدمة المجتمع في مكافح��ة فيروس كورونا 
ودوره��ا التوعوي مع عودة الطلب��ة الجزئية للمدارس، حيث 
يس��تضيف البرنام��ج الرائد محم��د حبيب العل��وي المكلف 
بتسيير أعمال شعبة شرطة خدمة المجتمع بمديرية شرطة 

المحافظة الشمالية.
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 بتوجيه من رئيس الحرس
الوطني.. تنفيذ تمرين »راية العز 2«

تمري��ن  الوطن��ي  الح��رس  وح��دات  نف��ذت 
القي��ادات »راية العز 2« األربعاء، بتوجيه من 
رئيس الح��رس الوطن��ي الفري��ق أول الركن 

سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة.
من جانبه، تفقد مدير أركان الحرس الوطني 
اللواء الركن الش��يخ عبدالعزيز بن س��عود آل 
خليفة قطاعات التمرين، مؤكدًا أن إجراء مثل 
هذه التمارين تعكس جهود رئاس��ة الحرس 
الوطن��ي في إط��ار دعم المؤسس��ات األمنية 
في المملكة، لحفظ اس��تقرار الوطن وحماية 
نهضت��ه وازده��اره، في ظ��ل العه��د الزاهر 
لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة عاهل البالد المفدى القائد األعلى، 
مش��يدًا بالجهود التي بذلها قيادات التمرين 
والمشاركين فيه من وحدات وكتائب الحرس 
الوطن��ي، مؤك��دًا أنه��ا تعزز من مس��تويات 
الجاهزي��ة والكفاءة العالية ف��ي أداء الواجب 
الوطني، ورفع مس��تويات الدعم والتكامل مع 

المؤسسات األمنية في المملكة. 
وأض��اف: »إن التمرين بمثاب��ة تجربة تقييم 
واختب��ار لق��درات الحرس الوطن��ي من خالل 

اختب��ار أنظمة القيادة والس��يطرة، في جميع 
العملي��ات الدفاعي��ة الت��ي تخ��دم الخطط 
الح��رس  أن  إل��ى  مش��يرًا  له��ا«،  الُمع��دة 
وبتوجيهات من سمو رئيس الحرس الوطني، 

يعقد بش��كل متواصل العديد من التمارين 
التعبوية والقيادية لرفع مس��تويات التأهب 
والجاهزية لدى منتسبيه لتلبية النداء الوطني 

في جميع الظروف.

وزراء التجارة الخليجيون: توحيد إجراءات عبور 
الشاحنات بين دول المجلس لمواجهة »كورونا«

ش��ارك وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني في أعمال اللقاء 
التش��اوري الدوري بين أصحاب وزراء التجارة بدول المجلس ورؤس��اء 
اتح��ادات وغرف مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحضور القائم 
بأعم��ال وكي��ل وزارة الصناعة والتجارة والس��ياحة إيمان الدوس��ري 
والوكيل المس��اعد للتجارة المحلية والخارجية الشيخ حمد بن سلمان 

بن خليفة آل خليفة، وذلك عبر تقنية االتصال المرئي.
وق��د تم خالل اللقاء مناقش��ة العديد من الموضوع��ات والمقترحات 
المطروح��ة ضمن جدول األعم��ال والتي من بينه��ا، تعزيز التعاون 
التج��اري بي��ن دول المجل��س وال��دول األخ��رى، وتوحي��د اإلجراءات 
واالش��تراطات الخاصة بعبور الش��احنات بين دول المجلس لمواجهة 
الظروف االس��تثنائية التي تش��هدها المنطقة والعالم جراء تفش��ي 
فيروس كورونا )كوفيد19(، والتكامل الصناعي في الصناعات الصحية 

والطبي��ة والزراعية وصناع��ة المواد الغذائية ودعم االس��تثمار فيها 
واألم��ن الغذائي، باإلضافة إلى عدد م��ن الموضوعات ذات االهتمام 

المشترك.

 الشيخة مي
تبحث مع رئيس »األعلى 

للبيئة« التعاون المشترك

بحثت رئيس��ة هيئة البحرين للثقافة واآلثار الش��يخة 
م��ي بنت محمد آل خليف��ة، خالل اس��تقبالها في مقر 
الهيئة األربع��اء، الرئيس التنفي��ذي للمجلس األعلى 
للبيئة د.محمد بن دينة، س��بل التعاون المشترك من 

أجل االرتقاء بجمال المشهد الحضري للمملكة.
وشهد اللقاء مناقشة عدد من مشاريع تشجير مجّمعات 
وش��وارع وأماكن مختلفة حول البحرين من أجل زيادة 
الرقعة الخضراء في هذه المناطق بما يّتسق مع جهود 
تعزي��ز البنية التحتية الثقافية، كم��ا تم قديم عرض 
تفصيلي من قبل المتخصص البلجيكي واالستش��اري 

في مجال تخطيط المناظر الطبيعية باس سميتس.
وأكدت الش��يخة مي بنت محم��د آل خليفة على أهمية 
تنسيق الجهود ودمج المساعي لكافة الجهات من أجل 
تعزيز جمال المناطق الحضرية في المملكة، مش��يدة 
بالتعاون البّناء والدائم ما بين هيئة الثقافة والمجلس 
األعلى للبيئة والذي يثمر مش��روعات ومنجزات ترتقي 
بمكانة البحرين وصورتها إقليميًا وعالميًا، شاكرة بن 
دين��ة على جهوده ف��ي الحفاظ على أصال��ة مقومات 
البيئ��ة الطبيعي��ة ف��ي المملك��ة ومس��اعيه لتجميل 
مختل��ف المناط��ق، بما يب��رز هوية البحري��ن الوطنية 
ويعكس عراقة ثقافتها لكافة المواطنين والمقيمين 

والزوار.
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رئيسة مجلس النواب: األطباء 
البحرينيون ثروة حقيقية للوطن

مجل��س  رئيس��ة  رفع��ت 
الن��واب فوزية بنت عبداهلل 
زينل أس��مى آيات التهاني 
والتبري��كات إل��ى حض��رة 
صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة عاهل 
الب��الد المفدى، بمناس��بة 
ي��وم الطبي��ب البحرين��ي، 
تش��هده  لم��ا  منوه��ة 
البحري��ن ف��ي ظ��ل العهد 
الزاهر لجاللت��ه من تقدم 

مطرٍد، وإنجازات متنامية في المجال الصحي.
وأشادت زينل بالدعم واالهتمام الذي يوليه صاحب السمو 
الملك��ي األمير خليفة بن س��لمان آل خليفة رئيس الوزراء، 
للقط��اع الطب��ي، باعتماد س��موه يوم الطبي��ب البحريني 
في األس��بوع األول من ش��هر نوفمبر من كل عام، وإطالق 
»جائزة خليفة بن س��لمان آل خليف��ة للطبيب البحريني«، 
األمر الذي يعكس دور س��موه ف��ي دعم الكفاءات والكوادر 
الطبية البحرينية، ويعبر عن مس��اعي الحكومة في تعزيز 
المنج��ز الوطني، ورف��د المس��يرة التنموي��ة بالمزيد من 
المكتس��بات.كما أعربت عن االعتزاز واالفتخار بالمستوى 
الرفي��ع الذي يحققه فريق البحرين بقيادة صاحب الس��مو 
الملكي األمير س��لمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب 
القائد األعلى النائ��ب األول لرئيس مجلس الوزراء، لتجاوز 
التحديات الجسيمة جراء تفشي جائحة كورونا، وما تحقق 
بفض��ل حكمة وحنكة س��موه، من إدارة فعال��ة ومتميزة 

لألزمة، ساهمت في تقديم تجربة رائدة للمملكة.
وذك��رت أن األطب��اء البحرينيي��ن يمثل��ون ث��روة حقيقية 
للوط��ن، نظي��ر ما يقوم��ون به من مس��ؤولية إنس��انية 
عالي��ة، وتضحيات كبيرة، من أجل صحة المجتمع وتحقيق 
االستقرار والرفعة للوطن، معربة عن وافر التقدير للكوادر 
الطبي��ة ف��ي القط��اع الصحي عل��ى جهوده��م المتميزة، 

وعملهم المخلص، السيما خالل جائحة كورونا.

رئيسة مجلس النواب

الصالح: دعم مبادرات 
توظيف الذكاء االصطناعي

أك��د رئيس مجلس الش��ورى عل��ي بن صال��ح الصالح على 
أهمي��ة دعم المب��ادرات التي تهدف للتح��ول التكنولوجي 
والرقمي في مختلف الممارسات الحياتية اليومية، وتوظيف 
الذكاء االصطناعي في تطوير المنظومة العملية، وتحقيق 

المزيد من اإلبداع العلمي في مختلف المجاالت. 
جاء ذلك لدى اس��تقباله بمكتبه رئيس مؤتمر حفل توزيع 
جائ��زة البحري��ن CIO20 الدكتور جاس��م حاجي والرئيس 

التنفيذ لشركة هواوي جادون كاو.
وأش��اد الصالح بالنجاح ال��ذي حققه مؤتم��ر توزيع جائزة 
البحري��ن ف��ي الع��ام الماض��ي، داعي��ًا إلقام��ة مزيد من 
الفعاليات التي تحفز المشاركة الفاعلة في توظيف الذكاء 
االصطناعي باالشتراك مع الشركات والمؤسسات العالمية 

المتخصصة في هذا المجال.
من جانب��ه تقدم الدكتور جاس��م حاجي بالش��كر لرئيس 
مجلس الشورى لرعاية المؤتمر للعام الثاني على التوالي، 
مش��يرًا إل��ى أن رعايته للمؤتمر لهذا العام والذي س��يتم 
افتتاحه في 17 نوفمبر 2020 بحضور افتراضي عن طريق 
اإلنترنت، بالش��راكة مع ش��ركة هواوي، مح��ل تقدير من 
الجميع، حيث يعكس االهتمام الذي يوليه مجلس الشورى 

بتوظيف الذكاء االصطناعي واستخداماته في البحرين.

 »تشريعية النواب« تبحث
تعديل قانون محكمة التمييز

بحثت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية 
بمجل��س الن��واب برئاس��ة النائ��ب فاضل 
السّواد، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام 
قانون محكم��ة التمييز الصادر بالمرس��وم 
بقان��ون رق��م )8( لس��نة 1989، المراف��ق 
للمرسوم رقم )9( لسنة 2020، بحضور وزير 
العدل والش��ؤون اإلسالمية واألوقاف الشيخ 

خالد بن علي آل خليفة.
وق��ال رئيس اللجن��ة إن المش��روع بقانون 
بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز 
الص��ادر بالمرس��وم بقانون رقم )8( لس��نة 
1989، المراف��ق للمرس��وم رقم )9( لس��نة 
2020، والمقدم من قبل الحكومة يتضمن 
الَح��د من الطعون غير الجّدية من خالل رفع 
الَرسم الثابت والكفالة فيما يخص الطعون 
أمام محكمة التمييز ف��ي األحكام النهائية 
الص��ادرة ف��ي الم��واد المدني��ة والتجارية، 

رة  دون المس��اس بالَرس��م أو الكفالة المقرَّ
ع��ن الطعون في المواد الش��رعية واألحوال 
الشخصية لغير المس��لمين مع  َفرض رسم 
ثاب��ت على طلب وق��ف التنفيذ في الطعون 
في الم��واد المدني��ة والتجاري��ة إلى جانب 

تبس��يط إجراءات قب��ول الطعن بالس��ماح 
للمكت��ب الفني بالتأش��ير برأي��ه على ملف 
وتحقي��ق  مذك��رة،  إع��داد  دون  الطع��ن 
اس��تراتيجية االرتق��اء بالس��لطة القضائية 

بتحقيق العدالة الناجزة.

 البحراني: ال ضرائب أو مساس 
بمكتسبات المواطنين بالميزانية

حسن الستري

نفى رئيس لجنة الشؤون المالية واالقتصادية 
النيابية محمود البحراني المساس بمكتسبات 
المواطني��ن ف��ي الميزاني��ة الحالي��ة 2021-

2022، أو وج��ود ني��ة لزي��ادة الضرائ��ب على 
المواطنين.

وف��ي رده عل��ى استفس��ارات »الوط��ن« حول 
انخفاض المصروفات واإليرادات عن الميزانية 
الماضي��ة، ق��ال البحران��ي: م��ن الواض��ح أن 
الحكوم��ة فضل��ت زي��ادة الدي��ن الع��ام على 
تقليص مكتس��بات المواطني��ن، الن تقليص 
مكتسباتهم س��يؤدي بالضرورة إلى انكماش 
االقتص��اد، ول��ن تتمكن الحكومة من س��داد 
الدين، لذلك فان الحكومة اتجهت إلى إنعاش 

االقتصاد بالحفاظ على مكتسباتهم.
وتاب��ع: »لي��س م��ن المعق��ول ف��ي الظروف 

الحالية ان تس��مح الحكومة بانهيار االقتصاد، 
خصوصا بعد الضربات التي تلقاها إثر جائحة 
كورون��ا )كوفي��د 19(، لذل��ك البد م��ن إجراء 
خطوات إلنعاش��ه، والحفاظ على بند الحماية 

االجتماعية للمواطنين«.
ويتضمن مشروع الميزانية تقديرات اإليرادات 
العام��ة للس��نتين الماليتي��ن 2021- 2022 
وتبلغ 2.285 مليار دينار للسنة المالية 2021، 
و2.339 مليار دينار للسنة المالية 2022، بعد 
تقدير س��عر برميل النف��ط لميزانية 2021-
2022 عن��د 45 دوالر أمريك��ي وف��ق توقعات 
األس��عار باألس��واق العالمية، فيما تقدر فيها 
إجمال��ي المصروفات المتك��ررة بمبلغ 3.296 
مليار دينار للسنة المالية 2021 ومبلغ 3.219 

مليار دينار للسنة المالية 2022. محمود البحراني

فاطمة عباس تس��أل 
وزيرة الصحة عن عدد 
في  الصحية  المشاريع 

مدينة سلمان

 »مكتب النواب«: اختيار أعضاء لجنتي
التحقيق في الصحة والتقاعد الجلسة المقبلة

عرضت هيئ��ة مكتب مجلس النواب برئاس��ة 
رئيس��ة مجلس الن��واب فوزية زينل الرس��ائل 
الواردة من وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب 
بخصوص االقتراحات برغبة، والرسائل الواردة 
من الن��واب بخصوص طلب االنضم��ام للجان 
التحقي��ق البرلماني��ة ف��ي الصح��ة والتقاعد، 
وتقررعرض مقترح بأسماء النواب أعضاء لجان 

التحقيق في الجلسة المقبلة.
 كما اس��تعرضت هيئة المكتب في اجتماعها 
طلب تشكيل لجان صداقة مع برلمانات الدول 
الصديقة، كما وافقت هيئ��ة مكتب المجلس 
على جدول أعمال الجلس��ة العادية السادس��ة 

المقرر عقدها يوم الثالثاء )عن ُبعد(.
 ش��ارك في االجتم��اع النائب الثاني لرئيس��ة 

مجلس النواب علي زايد، ورئيس لجنة الشؤون 
التش��ريعية والقانونية النائب فاضل السواد، 
ورئيس لجنة الش��ؤون المالي��ة واالقتصادية 
لجن��ة  ورئي��س  البحران��ي،  النائ��ب محم��ود 
الش��ؤون الخارجي��ة والدفاع واألم��ن الوطني 
النائب محمد السيسي، ورئيس لجنة الخدمات 

النائ��ب أحمد األنصاري، ورئيس لجنة المرافق 
العام��ة والبيئة النائب محمد خليفة بوحمود، 
واألمين العام لمجلس النواب المستشار راشد 
محم��د بونجمة، ورئيس هيئة المستش��ارين 
إبراهي��م  صال��ح  د.  بالمجل��س  القانونيي��ن 

الغثيث.

أسئلة برلمانية

يسأل  العباسي  محمد 
التربي��ة ع��ن تكلف��ة 
التعاق��د مع الش��ركة 
المعنية  االستش��ارية 
المؤسس��ي  بالتطوير 

للوزارة

 سفير البحرين بواشنطن: موقفنا الوطني ثابت 
من دعم الشعب الفلسطيني وااللتزام بحل الدولتين

استضاف مركز بلفر للدراسات التابع لجامعة هارفرد األمريكية العريقة 
س��فير مملكة البحرين لدى الواليات المتحدة األمريكية، الشيخ عبداهلل 
ب��ن راش��د آل خليف��ة، كمتحدث ف��ي فعالي��ة افتراضية ح��ول االتفاق 
اإلبراهيمي، ش��ارك فيها سفير دولة اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة 
لدى الواليات المتحدة األمريكية، يوس��ف العتيب��ة، والمندوبة الدائمة 
لدولة اإلمارات العربية المتحدة لدى األمم المتحدة، الس��فيرة النا زكي 

نسيبة، ورئيس الموساد السابق، تامر باردو.
وخالل الفعالية أكد السفير أن توقيع االتفاق اإلبراهيمي لم يكن بمثابة 
صناعة لتاريخ جديد في منطقة الش��رق األوس��ط فحس��ب، ولكنه أيضًا 
خطوة ش��جاعة من قبل حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفة، عاهل البالد المفدى، مضيفًا أن االتفاق اإلبراهيمي ال يستهدف 
دول��ة معين��ة، ولكنه يؤس��س أُلطر م��ن التع��اون لع��دة دول تواجه 
عدة تحدي��ات إقليمية ودولية مش��تركة وتتفق م��ع الواليات المتحدة 
األمريكي��ة عل��ى أهمية مواجهة التط��رف ومكافحة اإلره��اب. كما أكد 
الس��فير أن موقف مملكة البحرين الوطني ال يزال ثابتًا من دعم الشعب 
الفلس��طيني وااللتزام بحل الدولتين بما في ذلك قيام دولة فلسطينية 
عاصمتها القدس الش��ريف، مضيفًا أن قيام العالقات الدبلوماسية بين 
مملكة البحرين ودولة إس��رائيل، سيس��اهم في خلق قنوات أكثر للحوار، 
وس��تحرص حكومة مملكة البحرين، كعادتها، على أن تكون صوتًا آخر 
للفلس��طينيين. وقال إن ق��رار مملكة البحرين الش��جاع بتوقيع االتفاق 
اإلبراهيمي يأتي وفقًا لرؤية حضرة صاحب الجاللة الملك المفدى، التي 
تس��عى لصون األمن والسالم اإلقليمي والدولي وتحقيق االزدهار لجميع 
شعوب المنطقة، وأن مثل هذا القرار يبعث برسالة أمل إلى العديد من 

شعوب المنطقة كمثال للتسامح واالنفتاح على اآلخر.

وش��دد الس��فير على أن مملك��ة البحرين عرف��ت عصورًا من التس��امح 
الدين��ي والتعايش الس��لمي، وهو م��ا صانه النه��ج اإلصالحي لحضرة 
صاحب الجاللة الملك المفدى، انطالقًا من الضمانات الدس��تورية التي 
أرساها في دستور المملكة لعام 2002م، مرورًا بإعالن مملكة البحرين 
للتس��امح الديني في عام 2017م وتأس��يس مركز الملك حمد العالمي 
للتعايش الس��لمي، حتى بات��ت مملكة البحرين الي��وم نموذجًا عالميًا 
يش��ار إليه بالبنان ف��ي مجال احترام الحريات الديني��ة وصون التعايش 

السلمي.



Thu 5 Nov 2020 |  الســنة 15  |  العدد 5444   |  الخميس 19 ربيع األول 1442هـ

معلومة في كبسولة

إشراف: وليــد صبــري
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نرحب بمشاركاتكم على

Health

لقاح اإلنفلونزا: اإلنفلونزا عدوى تصيب الجهاز التنفسي وتسبب مضاعفات خطيرة خاصة لدى األطفال الصغار والحوامل وكبار السن واألشخاص 
المصابي��ن بحاالت طبية معينة، ويعد لق��اح اإلنفلونزا أفضل طريقة لمنع المعاناة الناجمة عن اإلنفلونزا حيث يحوي أجس��امًا مضادة تقاوم 
فيروسات اإلنفلونزا وتحفز الجهاز المناعي. وكشفت أحدث الدراسات أن الحصول على لقاح اإلنفلونزا قد يحمي من فيروس كورونا )كوفيد19(.

»س��لوان  مرك��ز  مدي��ر  كش��ف 
النفس��ي«، واستش��اري  للط��ب 
الط��ب النفس��ي، د. عبداللطيف 
الحم��ادة، ع��ن »رص��د المرك��ز 
لعالق��ة ترب��ط بي��ن اإلصاب��ة 
بم��رض »اضط��راب الك��رب ما 
بعد الصدمة«، وانتشار فيروس 
كورون��ا )كوفي��د19(، من خالل 
بح��ث، أعده المرك��ز، يعد األول 
من نوعه، وخّص »الوطن« بنشر 
نتائج��ه«، موضح��ًا أن »نس��بة 
الكرب  أعراض اضط��راب  ظهور 
ما بعد الصدمة ل��دى عينة من 
إثر  البحرين��ي  المجتم��ع  أف��راد 
انتش��ار في��روس كورون��ا بلغت 
11.1%«، مش��يرًا إلى أن »نسبة 
البحرين  ف��ي  بالمرض  االصابة 
ل��م تتج��اوز النس��ب المتعارف 
عليها عالميًا ويعتبر ذلك نتيجة 
المتخ��ذة  لإلج��راءات  إيجابي��ة 
من قبل الفري��ق الوطني الطبي 
)كوفيد19(  في��روس  لمكافح��ة 

بمملكة البحرين«. 
وقال ل� »الوط��ن« إن »من أهم 
االضطرابات النفسية التي يمكن 
أن تس��ببها األوبئ��ة والك��وارث 
الكرب  واألزمات هو »اضط��راب 
ما بع��د الصدمة« حيث يس��بق 
ه��ذا االضط��راب ح��ادث صادم 
واح��د أو عدة ح��وادث كارثية أو 
تهدي��دات اس��تثنائية، ولي��س 
من الضروري أن يكون التهديد 
هذا موجهًا إلى الش��خص ذاته، 
بل يمكن أن يك��ون موجهًا إلى 
أش��خاص آخرين »مث��اًل إذا كان 
الشخص شاهدًا لحادث خطير أو 

عماًل من أعمال العنف«. 
وأشار د. الحمادة إلى أن »جائحة 
)كوفي��د19(،  كورون��ا  في��روس 
تعتبر هي إحدى األزمات الصحية 
أودت  الت��ي  الخطيرة  العالمي��ة 

بحي��اة مئ��ات اآلالف من البش��ر 
وأصاب��ت الماليي��ن منهم حول 
العالم وهددت نظام معيشتهم 
االقتص��ادي واالجتماع��ي، األمر 
ال��ذي ش��ّكل للكثيري��ن صدمة 
ه��زت فهمهم لذاته��م والعالم 
من حولهم وإلى ظهور إحس��اس 
العج��ز لديه��م، وبالتالي ظهور 
أعراض اضط��راب الكرب ما بعد 

الصدمة لديهم«. 
للط��ب  مدي��ر مرك��ز »س��لوان 
»البح��ث  أن  ذك��ر  النفس��ي«، 
توصل الى التعرف على مستوى 
تأثي��ر انتش��ار جائح��ة فيروس 
 »19 المس��تجد »كوفيد  كورونا 
البحريني  المجتم��ع  أف��راد  على 
من الناحية النفس��ية، من خالل 
دراس��ة ظهور أعراض اضطراب 
الكرب ما بع��د الصدمة عليهم، 
لغرض اكتش��اف األس��باب التي 
أدت إل��ى ظه��ور األع��راض عند 
البعض دون غيرهم، ومن خالل 
تلك النتائج نصبح أكثر قدرة في 
السيطرة على األسباب المؤدية 
ألعراض اضطراب الكرب ما بعد 
للتقليل م��ن تأثيراته  الصدمة 

مستقباًل«. 
وق��ال إن��ه »ت��م االعتم��اد في 
هذا البحث عل��ى مقياس الكرب 
م��ا بع��د الصدمة لدافيدس��ون

 Davidson  Trauma Scale-

DSM-IV ويتضم��ن المقي��اس 
تتعلق  األس��ئلة  م��ن  مجموعة 
بالخبرة الصادم��ة التي تعرض 
لها الفرد خالل الفترة الماضية 
ويصف كل سؤال التغيرات التي 
حدث��ت عل��ى الصحة النفس��ية 

خالل الفترة السابقة«. 
وأوض��ح د. الحم��ادة أن »عين��ة 
البحث تكونت من 2836 مشاركًا 
كان��ت غالبيته��م م��ن اإلن��اث 
س��احقة  وبأغلبي��ة   ،»%  59.9«
م��ن البحرينيي��ن »90.2%«. تم 
تمثي��ل جميع الفئ��ات العمرية 
من البالغين م��ن عمر 18 عامًا 
فما فوق وكانت نسب المشاركة 
متماثل��ة تقريب��ًا بنس��بة 20 % 
ل��كل فئة عمري��ة، مع اإلش��ارة 
إل��ى أن الفئ��ة العمري��ة بي��ن 
26 س��نة إلى 35 س��نة س��جلت 
نسبة مشاركة أعلى من الفئات 
األخ��رى »27.5 %«. كما ش��ّكل 
محافظ��ة  م��ن  المش��اركون 
المح��رق والمحافظة الش��مالية 
غالبية العينة بنس��بة تزيد عن 
60 %، ف��ي حين مّثل الموظفون 
الحكوميون أكثر من ثلث العينة 
»36.9%« يليهم موظفو القطاع 
الخ��اص »24.9%«، مم��ا يجعل 
فئة الموظفي��ن هي المجموعة 

المسيطرة في العينة«. 
النفسي  الطب  استش��اري  وبين 

أن »نتائ��ج بحثن��ا أظه��رت أن 
نس��بة ظهور أع��راض اضطراب 
الكرب ما بعد الصدمة لدى عينة 
من أفراد المجتمع البحريني إثر 
انتشار فيروس كورونا المستجد 
 ،%11.1 بلغ��ت   »19 »كوفي��د 
وكان��ت ش��دة ظه��ور األعراض 
لدى غالبية هؤالء المصابين في 
المدى المتوسط بنسبة %67.6. 
في حي��ن أن 88.9 % من العينة 
لم يس��توفوا معايير االضطراب 
وهذا يدل على أن نسبة االصابة 
بالمرض ف��ي مملك��ة البحرين 
ل��م تتج��اوز النس��ب المتعارف 
عليها عالميًا ويعتبر ذلك نتيجة 
ايجابي��ة لإلجراءات المتخذة من 
قب��ل اللجنة الوطني��ة لمكافحة 
في��روس »كوفي��د19« بمملكة 

البحرين«. 
وذكر أنه »من جهة أخرى أظهر 
أعراض��ًا  العين��ة  م��ن   %42.8
تح��ت إكلينيكي��ة وه��ي نس��ب 
مرتفع��ة إل��ى ح��د م��ا مقارنة 
بنسب انتش��ار االضطراب عامًة 
انتش��ار  مع��دالت  تبل��غ  حي��ث 
ع��ام حوالي  االضطراب بش��كل 
8 %، كما أظه��رت نتائج البحث 
وجود ف��روق بين الذكور واإلناث 

ف��ي ش��دة أع��راض االضطراب 
لدى العين��ة المصابة، حيث بلغ 
متوس��ط الذكور الذين أظهروا 
أعراض االضطراب نس��بة %9.7 
بينما بلغ متوسط اإلناث الذين 
 %12 أظهروا أعراض االضطراب 
وقد يعود ذلك إل��ى االختالفات 
والس��لوكية  البيولوجي��ة 
والعاطفية في تفس��ير األحداث 
الذك��ور واإلناث،  المختلفة بين 
كم��ا ظهرت فروق بي��ن األعمار 
المختلف��ة ف��ي ش��دة أع��راض 
االضطراب إثر انتش��ار الفيروس 
لدى العين��ة المصابة، حيث بلغ 
أعراض اضطراب  متوسط شدة 
كرب ما بع��د الصدمة الظاهرة 
تت��راوح  الذي��ن  األف��راد  عل��ى 
أعماره��م بي��ن 18 عام��ًا إل��ى 
45 عام��ًا 40.5 %، ف��ي حين بلغ 
متوسط شدة األعراض الظاهرة 
على األفراد الذي��ن يبلغون من 
العمر 46 س��نة فما ف��وق 7.1، 
وقد يعود ذلك لتعرض الشباب 
بش��كل أكبر للمواق��ف المؤهلة 
التاج��ي  بالفي��روس  لإلصاب��ة 
وبالتال��ي ت��زداد مخاوفهم عن 

األشخاص األكبر سنًا«.
وقال »لقد وجدنا أن االضطراب 
غي��ر  الغال��ب  ف��ي  يصي��ب 

المتزوجين والمطلقين واألرامل 
والمنعزلي��ن اجتماعي��ًا واإلناث 
المعيش��ي  المس��توى  وذوي 
المنخفض، رغم انه ال يوجد أحد 

محصن ضد المرض«.
ون��وه إل��ى أن��ه »نحن ف��ي هذا 
البح��ث إذ نلف��ت االنتب��اه إل��ى 
اضطراب الكرب ما بعد الصدمة 
باعتب��اره تأثي��رًا أساس��يًا لوباء 
كورون��ا المس��تجد )كوفيد 19(، 
فإننا نش��ير إلى أهمية أن تأخذ 
سياس��ات الرعاي��ة الصحية في 
االعتبار االستراتيجيات الوقائية 
ومنها: قي��ام الجهات المختصة 
النفسي االهتمام  الجانب  بإيالء 
من الناحية اإلعالمية والتوعوية 
وتش��كيل ف��رق بح��ث وتحٍر عن 
انتش��ار اضطراب الكرب ما بعد 
والمتأخ��ر  المزم��ن  الصدم��ة 
واالضطراب��ات النفس��ية األخرى 
الناجم��ة عن انتش��ار الفيروس 
عالجي��ة  برام��ج  تصمي��م  م��ع 
خاص��ة باضط��راب الك��رب م��ا 
الصدم��ة وتطبيقها على  بع��د 
مؤسس��ات  وتحديد  محتاجيها، 
الحكومي  القط��اع  نفس��ية من 
والخ��اص لتكون مراك��ز تأهيل 
لمرضى اضطراب الكرب ما بعد 

الصدمة«.

د. عبداللطيف الحمادة

 »سلوان للطب النفسي« يرصد عالقة 
»اضطراب الكرب ما بعد الصدمة« و»كورونا« في البحرين

     نسبة اإلصابة بالمرض لم تتجاوز األرقام العالمية
 11.1٪ نسبة ظهور المرض 

إثر انتشار الفيروس
 االضطراب يصيب غالبًا 

غير المتزوجين والمطلقين 
واألرامل والمنعزلين اجتماعيًا

التوحد.. األسباب والعالج

د. لمياء األشقر

ُيعرف مرض التوحد بعدة أسماء، 
منها »اضطرابات الطيف الزاتوي« 
الكالسيكي«. ويتمثل  أو »التوحد 
ف��ي اضطرابات تصي��ب األطفال 
غالب��ًا عند س��ن الثالث س��نوات، 
ويظهر في شكل عدم القدرة على 
النموذج  اللفظي وتكرار  التواصل 
الس��لوكي. ويعتب��ر المي��ل إل��ى 
العزل��ة من أكثر أع��راض الطفل 
العدواني��ة  وكذل��ك  التوح��دي، 
في بع��ض األحي��ان. ويحدث هذا 
المرض ع��ادة نتيجة ع��دم قدرة 
مركز معالجة بيانات المخ البشري 

على العمل بشكل طبيعي. 
أول من اس��تخدم لفظ »التوحد« 
 1914 ع��ام  »لبوكن��ار«  ه��و 
حي��ث كان يعم��ل طبيبًا نفس��يًا، 
واس��ترعى انتباهه خالل س��نوات 
متتالي��ة وج��ود مجموع��ة م��ن 
ف��ي  نواق��ص  لديه��م  األطف��ال 

قدرات التواصل مع اآلخرين.
وتشير الدراسات الحديثة إلى أنه 
يوج��د 75 طفاًل م��ن كل 10 آالف 
طف��ل يعانون من التوحد والعدد 
في تزايد كل عام وهو من أش��هر 
األمراض التي تندرج تحت مسمى 

االضطرابات النمائية. 
للتوح��د أس��باب مختلف��ة، منها 
أس��باب بيولوجي��ة مث��ل إصاب��ة 
األم ف��ي فت��رة الحم��ل بالحصبة 
األكس��جين  نق��ص  أو  األلماني��ة 

عي��وب  أو  للجني��ن  الواص��ل 
كروموسومية، أو عدوى فيروسية 
لمخ الطف��ل أو ال��والدة المبكرة. 
ومنها أس��باب نفس��ية مثل سوء 
العالقة مع الطفل وخاصة مع األم 

أو انفصال الوالدين.
والطفل التوحدي هو الذي يعاني 

من األعراض اآلتية:
1- عدم الق��درة على التعلم مثل 
باقي األطف��ال الذي��ن في نفس 
عمره، سواء ما يتعلق بالحديث أو 

السلوك االجتماعي.
2- العزل��ة وع��دم الق��درة عل��ى 

تأصيل العالقات مع المحيطين.
3- اضط��راب ف��ي التعل��ق حيث 
يب��دي الطف��ل التوح��دي تعلقه 

بأشياء غريبة مثل أثاث المنزل.
4- النمطية في التصرفات وعدم 

تقبل التغيير.
5- إظهار الس��لوك االنسحابي في 
والمناس��بات  االنفعالية  المواقف 

االجتماعية.
6- مشكالت في النطق والكالم. 

7- تكرار الجمل بشكل مبالغ فيه 
وعدم القدرة على تسمية األشياء 

بمسمياتها الحقيقية.
يتداخ��ل اضط��راب التوح��د ف��ي 
أعراضه مع اضطرابات أخرى منها: 
متالزمة ريت، واضطراب الطفولة 
التفككي، واضط��راب التوحد غير 
النمط��ي، ومتالزمة كروموس��وم 

إكس، وصعوبات التعلم.
الع��الج  يه��دف  التوح��د:  ع��الج 
المصابي��ن  لألطف��ال  النفس��ي 
بالتوح��د إل��ى تعديل س��لوكهم 
ومحاولة إكسابهم مهارات بهدف 
دمجه��م م��ع المحيط وتحس��ين 
االجتماعي. وقد تتخلل  تفاعلهم 
جلس��ات الع��الج النفس��ي بعض 
األدوية الت��ي تقلل م��ن أعراض 
الم��رض وتس��اعد الطف��ل عل��ى 
إل��ى  إضاف��ة  والتعل��م،  اله��دوء 
تقديم اإلرش��ادات ألس��رة الطفل 
التوحدي لضم��ان فاعلية الخطة 

العالجية.

* اختصاصية الطب النفسي 
بمركز سلوان للطب 
النفسي

قام مستشفى الملك حمد الجامعي بإبرام اتفاقية 
تقديم الخدمات المختبرية للقاعدة األمريكية في 

مملكة البحرين للسنة الثالثة على التوالي.
وجاءت ه��ذه االتفاقية على هام��ش الزيارة التي 
قام بها فريق من القاع��دة األمريكية للمختبرات 
الطبية بمستش��فى الملك حمد الجامعي لالطالع 
على الخدم��ات المقدمة في المختبرات وقد انبهر 
الفريق من الدقة والس��رعة حيث أب��دوا إعجابهم 
بما يتوفر في المختبرات الطبية في المستش��فى 
من أجهزة ومعدات متطورة باإلضافة إلى كفاءات 
وخبرات متميزة في مختلف التخصصات المخبرية، 
إلى جانب اتب��اع برنامج الجودة خالل كافة مراحل 
تحلي��ل العين��ات بدءًا من اس��تالم العين��ة وأثناء 
إجراء التحاليل، اس��تخراج النتائ��ج، طريقة تخزين 
المحالي��ل إل��ى ط��رق التخل��ص م��ن المخلف��ات 
الطبية والمواد الكيميائية الش��يء الذي من شأنه 
المحافظة على البيئة بش��كل عام والبيئة البحرية 
بش��كل خاص. وصرح قائد مستشفى الملك حمد 
الجامعي، اللواء طبيب الش��يخ س��لمان بن عطية 
اهلل آل خليف��ة، أن »االتفاقي��ة المبرم��ة للس��نة 
الثالثة جاءت لثقة القاعدة األمريكية في مختبرات 
المستش��فى«، مؤكدًا »حرص إدارة المستش��فى 
في اختيار أحدث األجهزة الطبية التى تقوم بعمل 
عدد كبير م��ن التحاليل في وقت قصير، باإلضافة 
إلى توفير كل ما يلزم في المستشفى للتوصل إلى 
التش��خيص الدقيق والمعتمد لألمراض والحاالت 
الس��ائدة لضمان تقديم أفض��ل الخدمات الطبية 
والعالجية«، منوهًا إلى أن »مختبرات المستشفى 
تتميز بمستوى عاٍل من التنظيم واالحترافية وفق 
شروط الجودة العالمية الخاصة بالمختبرات حيث 
يعمل فيه أكثر من 75 فني مختبرات ومختصًا في 

التحاليل الطبية من ذوي الكفاءة والخبرة«.
حيث تن��ص االتفاقي��ة على أن يقدم مستش��فى 
الملك حمد الجامعي الخدمات المخبرية للعاملين 
بالقاع��دة األمريكي��ة وأهاليه��م على مدى س��نة 
واحدة والذي يش��مل إجراء الفحوص��ات المخبرية 
الش��املة والتحاليل االس��تقالبية إل��ى جانب كل 

الفحوصات الروتينية.
وذك��رت رئيس قس��م عل��م األمراض وبن��ك الدم 
والمختبرات الطبية بالمستش��فى الدكتورة سها 
هجرس، أنه »لضمان تنظيم وسهولة سير العمل 
فقد تم تقسيم المختبرات بالمستشفى إلى ستة 
أقس��ام، حيث يقوم كل قسم بالفحوصات الخاصة 
ب��ه«، مضيفة أن��ه »تم إضافة فح��ص عينات دم 
الجين��ي عند الوالدة والذي من ش��أنه أن يكش��ف 
ع��ن العديد من أمراض ال��دم الوراثية واألمراض 
المتعلق��ة بعملية األيض والتمثيل الغدائي التى 
ق��د ينتج عنه��ا عاه��ات ذهنية مس��تديمة إذا ما 
لم يتم تش��خيصها وعالجها بالس��رعة المطلوبة 
مثل الب��وال التخلفي »الفيني��ل كيتونيوريا«. كما 
وقد ت��م مؤخرًا إضافة فحص البروتين المس��مى 
بالكالبوروتكتي��ن في البراز المختص بتش��خيص 

التهابات األمعاء.

»حمد الجامعي« يقدم الخدمات 
المختبرية للقاعدة األمريكية



عندما تكون في السيارة أو في حفلة موسيقية 
أو حتى تجلس على أريكتك ويتم عزف إحدى 
األغاني المفضلة لديك، تش��عر حينها بحالة 
من المتعة، ويثار لديك الذكريات السعيدة، 
ويش��عر البعض حينها ب�»قشعريرة« أسفل 
العمود الفقري، وهي حالة يشعر بها حوالي 

نصف الناس عند االستماع إلى الموسيقى.
واستخدم علماء األعصاب في فرنسا مخطط 
كهربي��ة الدماغ لربط القش��عريرة بمناطق 
دماغية متعددة تش��ارك في تنشيط أنظمة 
المكافأة والمتعة، وُنشرت النتائج أمس في 

مجلة »الحدود في علم األعصاب«.
وقام الباحث��ون في جامعة »بورغون فرانش 
 18 أدمغ��ة  بفح��ص  الفرنس��ية  كومت��ي« 
مش��اركًا يش��عرون بانتظام بقشعريرة عند 
الموس��يقية  المقطوع��ات  إل��ى  االس��تماع 
المفضلة لديهم، وطلب منهم في اس��تبيان 
اإلشارة إلى متى شعروا بالقشعريرة وتقييم 
درج��ة س��عادتهم بها، وكان��وا قادرين على 
اإلش��ارة بدقة إلى لحظات إنتاج القشعريرة 

أثناء االستماع للموسيقى.
وعندما شعر المش��اركون بالقشعريرة، رأى 
الفري��ق البحثي نش��اطًا كهربائيًا محددًا في 
القش��رة األمامية المدارية »منطقة تشارك 
في المعالج��ة العاطفية«، ومنطقة المحرك 
التكميلية »منطقة منتصف الدماغ تش��ارك 
في التحك��م في الحرك��ة« والفص الصدغي 
األيم��ن »منطقة عل��ى الجان��ب األيمن من 
الدم��اغ يش��ارك ف��ي المعالج��ة الس��معية 

والتقدير الموسيقي«، وتعمل هذه المناطق 
مع��ا لمعالجة الموس��يقى، وتحفي��ز أنظمة 
المكافأة ف��ي الدماغ، وإفراز الدوبامين، وهو 
هرمون يوصف بأنه مس��ؤول عن الس��عادة 

وناقل عصبي.
ويق��ول تيب��و تش��ابين الباح��ث الرئيس��ي 

بالدراسة في تقرير نشره الموقع اإللكتروني 
لدورية »الحدود في علم األعصاب« بالتزامن 
مع نشر الدراسة »حقيقة أننا نستطيع قياس 
ه��ذه الظاهرة باس��تخدام مخط��ط كهربية 
الدماغ )EEG(، فإن ذلك يوفر فرصًا للدراسة 

في سياقات أخرى«.
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أهم درس 
من ترامب

س��واء فاز ترامب أو خسر إال أنه أعطانا جميعًا درسًا يجب ومن 
المف��روض وإلزامًا أن ال ننس��اه، وهو أن ال يؤث��ر فينا اإلعالم 
األمريكي أبدًا أبدًا وال نعيره أي اهتمام وال يهز ش��عره منا وال 
نلتفت ل��ه، وأن نتوقف عن القلق وننش��غل بالرد وال نجد لنا 
منفذًا حين تشن علينا حمالت إعالمية ممنهجة فيزيد توترنا 
ونلوم أنفس��نا على تقصيرنا في تس��ويق أنفسنا، بعد تجربة 
ترام��ب علينا أن نكوم كل ما يكتب عنا س��لبًا في إعالمهم أو 
يق��ال عنا في محطاتهم ونرميه بالزبال��ة فورًا وال كأنه حدث 

ونمضي قدمًا.
لي��س في إعالمهم فحس��ب إنما حت��ى في وس��ائل التواصل 
االجتماع��ي فجميعها أضحت لعبة في يد األحزاب السياس��ية 

وباألخص في يد اليسار األمريكي تحديدًا.
كش��ف لن��ا ترام��ب حقيقة ه��ذا اإلعالم وع��راه تمام��ًا وبين 
للعالم من يس��يطر علي��ه وكيف يوجه حتى مح��ركات البحث 
يتم التالعب بها م��ن أجل التأثير على الرأي العام وتوجيهه، 
أس��ماء كبيرة من كتاب ومقدمي برامج سقطوا سقوطًا مدويًا 
ال يختلف��ون ع��ن »الجزيرة« ف��ي منحدرها ومس��تواها، طرق 
وأس��اليب ال تنتم��ي للمهني��ة أو المصداقي��ة أو الش��فافية، 
ارتكب��وا كل الموبقات والممنوعات كذبوا حتى على ش��عبهم 
على رأيهم العام على األمريكيين أنفس��هم من أجل توجيهه 
ألجندتهم، فقدوا اتزانهم هيبتهم هس��تروا صرخوا تعصبوا 
وال تلومونه��م فحي��ن تلوح خس��ائرهم ال يبالون في صورهم 

المهنية.
بغض النظ��ر عن نتائج االنتخابات األمريكي��ة إال أننا أصبحنا 
نرى وبوضوح تام أن »قواهم الناعمة« العابرة للحدود ليست 
س��وى لعبة في يد ساس��اتها يلعبونها حتى على ش��عوبهم، 

فمن نحن لنشكل لهم أهمية؟ 
ال يهمهم إال مصلحتهم وأجندتهم فال قيمة إنس��انية حقيقة 
كالت��ي تدثروا به��ا حين يش��نون حمالتهم علين��ا، فإن كان 
ترامب )ولدهم( بل ورئيس��هم فعلوا فيه )النون وما يعلمون( 
فما بالك حين يوجهون قذائفهم علينا؟ ماذا يمكن أن يفعلوا 
بن��ا وإلى أي منح��در ممك��ن أن ينحدروا وه��م يتغاضون عن 

حقائق نزودها بهم تدل على واقعنا المعاش؟
س��واء فاز ترامب أو خس��ر إال أنه كش��ف لنا أنه حتى الش��عب 
األمريك��ي لم يع��د يصدق ماكنته��م اإلعالمي��ة، أغلقوا على 
ترام��ب كل المنص��ات ولم يعد له س��وى تويت��ر كي يخاطب 
ش��عبه، وحتى التويتر حاولوا قدر اس��تطاعتهم تقييده، ومع 
ذل��ك راهن ترامب عل��ى مؤيديه الذين ص��ورت لنا ماكنتهم 
اإلعالمية أنهم قلة وغير موجودين فإذا بهم كثيرون وفي كل 

الواليات.
بع��د هذا كله إن قلقن��ا أوتوترنا أو ارتبكنا نتيجة مقال هنا أو 
هناك في صحفهم اليس��ارية تحديدًا فإننا بحاجة إلى معالجة 
نفس��ية تخلصنا من تأثيرهم علينا، ولس��نا بحاج��ة إلى الرد 

عليهم أو إعارتهم أي اهتمام.
فقط تذك��روا ما فعلوه ف��ي ترامب وما فعل��ه ترامب فيهم 
لنأخذ درس��ًا في تقدير حجمهم وحج��م تأثيرهم الحقيقي في 

الداخل األمريكي وفي عالمنا.

 »أوكسفورد«: 
لقاح كورونا قد يطرح قبل ديسمبر

مع ترقب العالم موعد ظهور اللقاح الذي س��يضع حدًا للوباء المس��تمر 
في حصاده في مختلف البلدان، مسجاًل موجات ثانية وثالثة في العديد 
منها، ألمح أندرو بوالرد المسؤول عن إدارة الفريق العامل على تجربة 
لقاح كورونا التي تجريها جامعة أوكس��فورد البريطانية باالشتراك مع 
شركة AstraZeneca البريطانية- السويدية األربعاء، إلى احتمال ولو 

ضئياًل بأن يطرح اللقاح قبل نهاية ديسمبر.
كما أشار في تصريحات صحافية إلى أن النتائج النهائية لتجارب اللقاح 

ستظهر مبدئيًا قبل نهاية العام الحالي.
وعند سؤاله عن احتمال طرح اللقاح قبل الرابع والعشرين من ديسمبر، 

قال: »هناك فرصة ضئيلة«.

دراسة: الماء على المريخ تكون منذ 4 مليارات عام
خلص��ت دراس��ة جديدة إل��ى أن الماء 
عل��ى المري��خ تك��ون من��ذ أكث��ر عن 
أربعة مليارات ع��ام. ويقول علماء إن 
نيزكًا اس��تقر عل��ى األرض قادمًا من 
»الكوك��ب األحم��ر« يكش��ف أن الماء 
ربما تك��ون عل��ى نحو طبيع��ي على 

سطح المريخ.
من��ذ ع��دة س��نوات ماضية، اكتش��ف 
علم��اء زوج��ًا م��ن الني��ازك الداكنة � 
تفوق في قيمتها الذهب إذا ما بيعت 
صخورها النادرة، في الصحراء الكبرى. 
وكش��فت تحليالت أن ه��ذا الزوج من 
الني��ازك يش��كل أنماط��ًا جديدة من 
ني��ازك المري��خ ومزيج��ًا من ش��ظايا 
صخرية مختلفة، حسبما أفاد باحثون، 

حسب صحيفة »مترو« اللندنية.
وتكون��ت أق��دم ه��ذه الش��ظايا على 
س��طح المريخ منذ 4.4 مليار سنة، ما 
يجعلها أقدم نيازك مريخية معروفة، 
ويمك��ن لصخ��ور على ه��ذا القدر من 

الندرة أن تجلب 10.000 دوالر للغرام 
الواحد.

جدي��ر بالذك��ر أن الباحثي��ن غالبًا ما 
اعتقدوا أن الماء الموجود على أسطح 
الكواك��ب واألقمار الصناعي��ة جاء إما 

م��ن كويكب��ات أو مذنب��ات هبط��ت 
على الس��طح بعد مرحلة التكوين، أو 
كانت واح��دة من المواد الكثيرة التي 
تكون��ت على نحو طبيع��ي خالل فترة 

تشكل الكوكب.
ويدع��م التحليل الجدي��د لهذا النيزك 
الثانية،  الفرضي��ة  القديم  المريخ��ي 
حس��بما أف��اد علم��اء. وأطل��ق عل��ى 
النيزكين »إن دبليو إيه 7034« و»إن 
دبلي��و إيه 7533«، ويرم��ز »إن دبليو 
إي��ه« إلى ش��مال غربي أفريقي��ا، أما 
الرقم فيش��ير إلى رقم ق��رار الموافقة 
الرس��مية عل��ى النيزكين م��ن جانب 
جمعي��ة النيازك، منظمة دولية تعنى 

بعلم الكواكب.

 الموسيقى المفضلة تطلق 
هرمون السعادة في المخ

زورق تابع لشرطة البحرين يبحر من قاعدة خفر السواحل بالمحرق ألداء واجبه في حفظ 
السالمة البحرية في ثمانينيات القرن الماضي.
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اآلن..
يمكنكم االطالع على آخر المستجدات الصحية في مملكة البحرين

من خالل الموقع اإللكتروني الجديد التابع لوزارة الصحة

الفريق الطبي يســتهل مؤتمره بأخذ اللقاح ضمن “إجازة االستخدام الطارئ”

PCR اختبار الفحص السريع ال يغني عن فحص الـ

المنامة - بنا

أكـــد الفريـــق الوطني الطبـــي للتصدي 
لفيـــروس كورونـــا أن إجـــازة مملكـــة 
البحريـــن االســـتخدام الطـــارئ للقـــاح 
“كوفيـــد - 19” للفئـــات األكثـــر تعامـــا 
مـــع الحاالت القائمـــة بفيروس كورونا 
من أبطـــال الصفوف األمامية بشـــكل 
اختيـــاري يهـــدف إلـــى توفير وســـيلة 
األمـــان لهم وحمايتهم مـــن أي أخطار 
طبيعـــة  بســـبب  لهـــا  يتعرضـــون  قـــد 

عملهم.
جـــاء ذلـــك فـــي المؤتمـــر الصحافـــي 
الـــذي عقـــده الفريـــق الوطنـــي الطبي 
)كوفيـــد  لفيـــروس كورونـــا  للتصـــدي 
ولـــي  مركـــز  فـــي  أمـــس  ظهـــر   )19  -
والتدريـــب  الطبيـــة  للبحـــوث  العهـــد 
بالمستشـــفى العســـكري للحديـــث عن 
كورونـــا،  فيـــروس  مســـتجدات  آخـــر 

حيـــث قـــام كل وكيـــل وزارة الصحـــة 
األمـــراض  المانـــع، واستشـــاري  وليـــد 
المعدية بالمستشفى العسكري المقدم 
طبيب مناف القحطاني، واستشـــاري 
واألمـــراض  المعديـــة  األمـــراض 
الطبـــي  الســـلمانية  الباطنيـــة بمجمـــع 
جميلـــة الســـلمان، بأخذ لقـــاح “كوفيد 

- 19” الـــذي أجازتـــه مملكـــة البحريـــن 
األكثـــر  للفئـــات  الطـــارئ  لاســـتخدام 
تعاماً مـــع الحـــاالت القائمة بفيروس 
كورونـــا. وذكـــر القحطانـــي أن اختبار 
الفحـــص الســـريع ال يغنـــي عن فحص 
الــــ PCR في حـــال إذا كانـــت النتيجة 

إيجابية.

المؤتمر الصحافي للفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا
عوالي - بابكو

حقـــق برنامج تحديث مصفاة بابكو )BMP( إنجازا مهًما في مجال الصحة 
والبيئة والســـامة وذلك بإكمال 30 مليون ساعة عمل متواصلة في أواخر 
شـــهر أكتوبـــر 2020. وقـــد تـــم تحقيق هـــذا اإلنجـــاز دون وقـــوع أي إصابة 
مضيعة للوقت إضافة إلى عدم وقوع أي إصابات مرضية في مكان العمل 
أو خلـــل كبير في المعدات.  وقال رئيـــس مجلس اإلدارة الرئيس التنفيذي 
لشـــركة بابكـــو، داود نصيـــف “نـــدرك تمامـــا بـــأن أغلى مـــا لدينا خـــال هذه 

المرحلة من بناء هذا المشروع الوطني االستراتيجي.

برنامج تحديث مصفاة بابكو يحقق 30 مليون ساعة عمل آمنة

تفاعـــا مع “البـــاد” وقرار مجلس 
النـــواب يوم أمـــس، بـــدأت وزارة 
مكافـــآت  إيـــداع  فـــي  الصحـــة 
بمجمـــع  المتدربيـــن  األطبـــاء 
الســـلمانية الطبي في حســـاباتهم 

البنكية نهار اليوم األربعاء.
معصومـــة  النائـــب  وقالـــت 
عبدالرحيـــم لـ “البـــاد” بأنها تلقت 
البشـــارة مـــن فم أطبـــاء متدربين 
تواصلـــوا معهـــا اليـــوم وتســـلموا 
مكافأتهـــم وبخاصـــة مـــن لديهـــم 

حسابات ببنك البحرين الوطني.
وتوقعـــت اســـتام بقيـــة األطباء 
خـــال  لمكافآتهـــم  المتدربيـــن 

الساعات أو األيام المقبلة.
ويبلغ عدد المتضررين من  «

تأخر صرف مكافآتهم 100 
طبيب.

إيداع 1300 دينار 
بحسابات األطباء 

المتدربين

)٠٦(
)04(

)٠٣(

)04(

تشكيـل هيئـة فحـص إقـرارات الـذمـة الماليــة
المنامة - بنا

أصـــدر عاهل الباد صاحب الجالة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة 
أمـــًرا ملكًيـــا رقـــم )42( لســـنة 2020 
إقـــرارات  فحـــص  هيئـــة  بتشـــكيل 

الذمة المالية.
وجاء فـــي المادة األولـــى من األمر 
الملكـــي أنـــه تشـــكل هيئـــة فحـــص 
برئاســـة  الماليـــة  الذمـــة  إقـــرارات 
رئيس محكمة التمييز نائب رئيس 

المجلس األعلى للقضاء، المستشار 
وعضويـــة  البوعينيـــن،  عبـــدهللا 

الوكيـــل بمحكمـــة التمييـــز القاضي 
الشـــيخ محمـــد بن علـــي آل خليفة، 
والقاضي بالمحكمة الكبرى المدنية 
إبراهيـــم  محمـــد  ريـــاض  القاضـــي 
سيادي، والقاضي بالمحكمة الكبرى 
محمـــد  عيســـى  القاضـــي  المدنيـــة 
عيســـى دراج، ويكون ندبهم للعمل 

بالهيئة المشار إليها لمدة سنتين.
 وأعـــرب البوعينين وأعضاء الهيئة 

كافـــة عـــن خالـــص شـــكرهم لعاهل 
الباد بمناســـبة صدور األمر الملكي 
إقـــرارات  فحـــص  هيئـــة  بتشـــكيل 
الذمة المالية مؤكدين أن هذه الثقة 
الملكيـــة ســـتكون حافـــًزا لهـــم على 

بذل المزيد من الجهد والعطاء. 
وستباشـــر الهيئة عملهـــا المناطة به 
اعتبـــاًرا مـــن صـــدور األمـــر الملكـــي 
الماليـــة  الذمـــة  إقـــرارات  بتلقـــي 

وفحصهـــا والتحقيق في الشـــكاوى 
المتعلقـــة بها وفًقا ألحـــكام القانون 
التـــي  والضوابـــط  واإلجـــراءات 
التنفيذيـــة،  الائحـــة  تحددهـــا 
وســـتواصل العمل على النحو الذي 
حذتـــه أول هيئة والمشـــّكلة باألمر 
 2014 لســـنة   )26( رقـــم  الملكـــي 
2014م  مايـــو   4 بتاريـــخ  الصـــادر 

وباقي الهيئات التالية عليها.

1307101412

عالي يعقد عموميته 25 نوفمبرمستقبل الموسيقى بعد “كورونا”تحذير من “تغريدات” ترامب3.6 مليون دينار أرباح “عقارات السيف”ترشيح أحمد بن حمد رئيسا لـ “الجمارك العالمية”
أجمع المديرون العامون بجمارك  «

االقليم على تأييدهم لتقلد الشيخ 
أحمد بن حمد آل خليفة منصب 

رئيس منظمة الجمارك العالمية 
وبشكل رسمي في االنتخابات 

القادمة، مؤكدين دعمهم لرئيس 
الجمارك باعتباره مكسبا.

حّققت شركة عقارات السيف  «
أرباًحا صافية ودخال شامال 

عائدين على مساهمي الشركة 
قدرهما 3.64 مليون دينار لفترة 
األشهر التسعة المنتهية في 30 

سبتمبر 2020، مقارنًة بـ 7.07 
مليون دينار للفترة نفسها 2019.

حذر موقع تويتر للرسائل  «
القصيرة مستخدميه أمس من 
رسالة كتبها على منصته دونالد 

ترامب اتهم فيها منافسيه 
الديمقراطيين بمحاولة “سرقة” 

االنتخابات الرئاسية، بينما مازالت 
نتائج االقتراع غير مؤكدة.

شارك الباحث عصام الجودر في  «
مؤتمر الموسيقى العربية التاسع 
والعشرين في القاهرة بدار األوبرا 

تحت محور رئيس )مستقبل 
الموسيقى العربية، ما بعد 

األزمة(، علًما أن المؤتمر مصاحب 
لمهرجان الموسيقى العربية.

يعقد مجلس إدارة نادي عالي الثقافي والرياضي  «
اجتماع الجمعية العمومية االعتيادية 25 
نوفمبر الجاري. وسيتضمن جدول أعمال 

الجمعية العمومية استعراض التقرير 
األدبي لمجلس اإلدارة، واستعراض آخر 

حساب مالي مدقق، والميزانية التقديرية 
لسنة 2021.

جاللة الملك

راشد الغائب

سمو رئيس الوزراء في أحد زيارات سموه الميدانية الداعمة لألطباء البحرينين وتفقد الخدمات العالجية

المنامة - بنا

أعرب رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة عن أطيب التهاني وخالص التبريكات 
إلــى أبنائــه األطبــاء والطبيبــات وجميــع الكوادر العاملــة في القطاع الصحي فــي مملكة البحرين، بمناســبة االحتفال 
بيــوم الطبيــب البحرينــي، والــذي تحتفــل به المملكــة للمرة األولى فــي تاريخها، تقديــًرا للعطاء المتواصــل لهذه الفئة 
العزيــزة مــن أبنائهــا فــي خدمــة وطنهــم ومجتمعهــم عبــر مــا يقدمونه مــن تضحيــات وجهود إنســانية نبيلــة من أجل 

الحفاظ على سالمة وصحة المجتمع.

وعّبر سموه عن عميق الفخر واالعتزاز 
بالكوادر الوطنيـــة العاملة في القطاع 
الطبي، مؤكًدا سموه أنها تعد نموذًجا 
فـــي الكفـــاءة واإلنجـــاز، لمـــا تتمّتع به 
من مستويات علمية ومهنية متميزة، 
تعكس نجاح سياسات االستثمار في 
المواطـــن البحرينـــي باعتبـــاره الثروة 
الحقيقية التي يعتمد عليها في تنمية 

مختلف القطاعات.
الصحـــي  القطـــاع  أن  ســـموه  وأكـــد 
أن  اســـتطاع  البحريـــن  مملكـــة  فـــي 
يثبـــت جدارتـــه فـــي مواجهـــة كافـــة 

يتبـــوأ  وأن  الصحيـــة،  التحديـــات 
مكانـــة متقدمة في تقديـــم الخدمات 
التـــي تضاهـــي  العاجيـــة والصحيـــة 
أفضـــل المســـتويات العالمية، مشـــيًرا 
ســـموه إلى أهمية الـــدور الذي ينهض 
تعزيـــز  فـــي  البحرينـــي  الطبيـــب  بـــه 
كفـــاءة الخدمـــات الصحيـــة المقدمـــة 

للمواطنين والمقيمين في المملكة.
ونّوه سموه إلى أن الطبيب البحريني 
يمتلك ســـجاً مشـــّرًفا فـــي التضحية 
واالســـتعداد  والكفـــاءة  واإلخـــاص 
لمواجهـــة كافـــة التحديـــات، وهم كما 

عهدناهـــم دائًما جنـــوًدا مخلصين في 
ميـــدان التحـــدي مـــن أجـــل أن يبقـــى 
فيـــه  ينعـــُم  معافـــى،  ســـالًما  وطنهـــم 

الجميع باألمن الصحي.
وأشـــاد ســـموه بجهود جمعية األطباء 
البحرينيـــة، وما تقوم به من دور رائد 
فـــي تحقيـــق تطلعـــات العامليـــن فـــي 
القطاع الطبـــي، الذين أعطـــوا للحياة 
قيمة عبر مواقفهم االنسانية الرفيعة، 
متمّنًيا ســـموه لجميع أطباء وطبيبات 
التوفيـــق  كل  المخلصيـــن  البحريـــن 

والنجاح.

ســـمو رئيـــس الـــوزراء يهّنـــئ الكـــوادر العاملـــة فـــي القطـــاع الصحـــي بيـــوم الطبيـــب

نفخر بكم وبتضحياتكم جنوًدا مخلصين في ميدان التحدي

أمر ملكي 
يعهد للبوعينين 

رئاستها



الســـمو  الـــوزراء صاحـــب  رئيـــس  أعـــرب 
الملكي األمير خليفة بن ســـلمان آل خليفة 
عـــن أطيـــب التهانـــي وخالـــص التبريكات 
إلـــى أبنائـــه األطبـــاء والطبيبـــات وجميـــع 
الكـــوادر العاملـــة في القطـــاع الصحي في 
مملكـــة البحرين، بمناســـبة االحتفال بيوم 
بـــه  البحرينـــي، والـــذي تحتفـــل  الطبيـــب 
المملكـــة للمرة األولى في تاريخها، تقديًرا 
للعطـــاء المتواصل لهـــذه الفئة العزيزة من 
أبنائهـــا في خدمة وطنهم ومجتمعهم عبر 
ما يقدمونه من تضحيات وجهود إنسانية 
علـــى ســـامة  الحفـــاظ  أجـــل  مـــن  نبيلـــة 

وصحة المجتمع.
 وعّبـــر ســـموه عن عميق الفخـــر واالعتزاز 
بالكـــوادر الوطنيـــة العاملـــة فـــي القطـــاع 
الطبـــي، مؤكـــًدا ســـموه أنهـــا تعـــد نموذًجا 
فـــي الكفـــاءة واإلنجـــاز، لما تتمّتـــع به من 
مســـتويات علمية ومهنية متميزة، تعكس 
نجاح سياســـات االســـتثمار فـــي المواطن 
البحريني باعتبـــاره الثروة الحقيقية التي 
يعتمد عليها في تنمية مختلف القطاعات.
 وأكد سموه أن القطاع الصحي في مملكة 
البحريـــن اســـتطاع أن يثبـــت جدارته في 
مواجهـــة كافـــة التحديات الصحيـــة، وأن 
يتبـــوأ مكانة متقدمة في تقديم الخدمات 

العاجيـــة والصحية التـــي تضاهي أفضل 
المســـتويات العالميـــة، مشـــيًرا ســـموه إلى 
أهميـــة الـــدور الـــذي ينهـــض بـــه الطبيـــب 
البحرينـــي فـــي تعزيـــز كفـــاءة الخدمـــات 
الصحيـــة المقدمة للمواطنيـــن والمقيمين 

في المملكة.
 وشـــّدد ســـموه علـــى أن الحكومـــة تولـــي 
القطـــاع الصحـــي اهتماًما كبيـــًرا من أجل 
تطويـــر وتنمية هذا القطاع الحيوي المهم 
وبمـــا يحقـــق رؤى وتطلعات عاهـــل الباد 
صاحب الجالة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة في النهـــوض بمختلـــف القطاعات 
الخدمية وتمكين الكوادر الوطنية وتعزيز 

إســـهامها فـــي المســـيرة التنموية، مشـــيًدا 
وزارة  بجهـــود  الصـــدد  هـــذا  فـــي  ســـموه 
الصحـــة فـــي االرتقـــاء بالكـــوادر الطبيـــة 

الوطنية.
 وتوّجـــه ســـموه بعظيـــم الشـــكر والتقدير 
إلى جميع األطباء البحرينيين ممن سعوا 
جاهديـــن ومـــا زالوا في صـــدارة الصفوف 
فيـــروس  لجائحـــة  للتصـــدي  األماميـــة 
كورونـــا المســـتجد، مشـــيًدا ســـموه كذلك 
بمـــا تؤّديـــه الكوادر الطبية فـــي القطاعين 
العـــام والخاص من واجب وطني مخلص 
مســـتدامة  خـــال خدمـــات صحيـــة  مـــن 
على أعلى مســـتويات الجـــودة للمواطنين 

والمقيمين في المملكة.
 ونـــّوه ســـموه إلـــى أن الطبيـــب البحريني 
التضحيـــة  فـــي  مشـــّرًفا  ســـجاً  يمتلـــك 
واإلخاص والكفاءة واالستعداد لمواجهة 
كافة التحديات، وهـــم كما عهدناهم دائًما 
جنـــوًدا مخلصين في ميـــدان التحدي من 
أجل أن يبقى وطنهم ســـالًما معافى، ينعُم 

فيه الجميع باألمن الصحي.
 وأشـــاد ســـموه بجهـــود جمعيـــة األطبـــاء 
البحرينيـــة، ومـــا تقـــوم بـــه مـــن دور رائـــد 
في تحقيـــق تطلعات العاملين في القطاع 
الطبـــي، الذيـــن أعطـــوا للحيـــاة قيمـــة عبر 
متمّنًيـــا  الرفيعـــة،  االنســـانية  مواقفهـــم 

ســـموه لجميع أطبـــاء وطبيبـــات البحرين 
المخلصين كل التوفيق والنجاح.

سمو رئيس الوزراء

المنامة - بنا

كل الشكر لألطباء البحرينيين ممن يتصدرون صفوف مواجهة الجائحة
ســـمو رئيـــس الـــوزراء يهّنـــئ الكـــوادر العاملة في القطـــاع الصحي بيـــوم الطبيب
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اآلن..
يمكنكـــم االطالع على آخر المســـتجدات 

الصحية في مملكة البحرين

من خالل الموقع اإللكتروني الجديد
التابع لوزارة الصحة

القضيبية - مجلس الشورى

رفعـــت رئيســـة مجلـــس النـــواب فوزيـــة 
بنـــت عبدهللا زينل أســـمى آيـــات التهاني 
والتبريـــكات إلـــى عاهـــل البـــاد صاحـــب 
الجالة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
بمناســـبة يوم الطبيـــب البحريني، منّوهة 
لما تشـــهده مملكة البحرين في ظل العهد 
الزاهر لجالته من تقدم مطرٍد، وإنجازات 
متنامية فـــي المجال الصحي، جعلت من 
المملكة نموذًجا يحتذى به على المستوى 
العالمي.  وأشـــادت رئيسة مجلس النواب 
بالدعـــم واالهتمـــام الـــذي يوليـــه رئيـــس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة، للقطـــاع 
الطبيـــب  يـــوم  ســـموه  باعتمـــاد  الطبـــي، 
البحرينـــي، وإطـــاق “جائـــزة خليفـــة بـــن 
ســـلمان آل خليفـــة للطبيـــب البحرينـــي”، 
األمـــر الـــذي يعكـــس دور ســـموه في دعم 

الكفـــاءات والكـــوادر الطبيـــة البحرينيـــة، 
ويعبـــر عن مســـاعي الحكومة فـــي تعزيز 
المنجز الوطني، ورفد المســـيرة التنموية 

بالمزيد من المكتسبات.
واالفتخـــار  االعتـــزاز  عـــن  أعربـــت  كمـــا   
بالمســـتوى الرفيـــع الـــذي يحققـــه فريـــق 
البحريـــن بقيادة ولـــي العهد نائـــب القائد 

مجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب  األعلـــى 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
لتجـــاوز  خليفـــة،  آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان 
تفشـــي  جـــراء  الجســـيمة  التحديـــات 
جائحـــة كورونـــا )كوفيـــد 19(، وما تحقق 
بفضـــل حكمـــة وحنكة ســـموه، مـــن إدارة 
فـــي  فعالـــة ومتميـــزة لألزمـــة، ســـاهمت 
تقديـــم تجربـــة رائـــدة لمملكـــة البحريـــن، 
وإبرازها كنموذج مثالي في اتخاذ أفضل 
اإلجـــراءات الصحيـــة والوقائيـــة، وبلـــوغ 
أرقـــى المســـتويات فـــي تقديـــم الرعايـــة 
والخدمـــات الطبيـــة، بما يحقق الســـامة 

للجميع.
وذكـــرت أن األطبـــاء البحرينيين يمثلون 
ثروة حقيقية للوطن، نظير ما يقومون به 
من مســـؤولية إنسانية عالية، وتضحيات 
كبيرة، مـــن أجل صحة المجتمع وتحقيق 

االستقرار والرفعة للوطن.

أعرب مجلس الشـــورى عن عظيم الفخر وبالغ االعتزاز 
بمـــا يحظـــى بـــه األطبـــاء البحرينيـــون مـــن دعـــم كبير 
واهتمـــام متواصـــل من عاهـــل الباد صاحـــب الجالة 
الملـــك حمـــد بن عيســـى آل خليفة، مثنيـــا على الجهود 
الكبيرة التي تقوم بها الحكومة برئاسة رئيس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر خليفـــة بن ســـلمان آل 
خليفـــة وبمـــؤازرة مـــن ولي العهـــد نائب القائـــد األعلى 
النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفـــة، والحرص 
الكبيـــر علـــى اســـتدامة الخدمـــات الطبيـــة والصحيـــة 
بمســـتويات عالية مـــن الجودة والكفـــاءة التي يقدمها 

األطباء البحرينيون.
الطبيـــب  يـــوم  بمناســـبة  بيـــان  فـــي  المجلـــس  وأشـــاد 
البحرينـــي الـــذي يصـــادف أول أربعاء من شـــهر نوفمبر 
من كل عام، بروح المســـؤولية الوطنية والتفاني الكبير 
الذي تمتـــاز به الكوادر الطبية والتمريضية والمســـاندة 

بمختلف المستشفيات والمؤسسات الصحية.

وأعرب عن عميق الفخر واالعتزاز بالجهود التي يبذلها 
األطبـــاء والممرضـــون العاملون في خـــط الدفاع األول 
لتوفير الرعاية الصحية، والحفاظ على صحة وسامة 
المواطنيـــن والمقيمين ضمن الجهود الوطنية لمكافحة 
جائحة )كوفيد 19(، حيث عكست هذه الجهود الكفاءة 
والخبـــرة التـــي يتمتعون بها، وحرصهم على المشـــاركة 
الفّعالـــة فـــي تطويـــر المنظومـــة والرعايـــة الصحية في 

مملكة البحرين.
كما أشاد مجلس الشورى باالهتمام الذي توليه الحكومة 
الموقرة بالقطاع الصحـــي، وبالطبيب البحريني، ودعم 
لتطويـــر  الراميـــة  والمبـــادرات  اإلســـتراتيجيات  كافـــة 

وتقدم الخدمات الصحية والعاجية المتعددة.
وأكـــد أن جائـــزة صاحب الســـمو الملكي األميـــر خليفة 
بن ســـلمان آل خليفة للطبيـــب البحريني، والتي تهدف 
العاجـــي،  البحـــث  فـــي  المتميزيـــن  األطبـــاء  لتكريـــم 
والطبي، تمثـــل محطة وطنية ُيحتفى فيها باإلنجازات 
والنجاحـــات الطبية، وهي تبعث علـــى الفخر واالعتزاز 

بالعطاء الكبير لألطباء في مختلف التخصصات.

“الشــورى”: تشريعات لتعزيز مكانة البحرين في المجال الصحيزينل: نفخر بالمســتوى الرفيع لفريق البحرين بقيادة سمو ولي العهد
الحكومة مهتمة بالقطاع الصحي والطبيب البحريني“يوم الطبيب”  اهتمام  من سمو رئيس الوزراء باألطباء
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أكد الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا 
أن إجـــازة مملكة البحرين االســـتخدام الطارئ للقاح 
“كوفيد19-” للفئات األكثر تعامال مع الحاالت القائمة 
بفيـــروس كورونـــا مـــن أبطـــال الصفـــوف األماميـــة 
بشـــكل اختياري يهدف إلى توفير وسيلة األمان لهم 
وحمايتهـــم مـــن أي أخطـــار قد يتعرضون لها بســـبب 
طبيعـــة عملهـــم، مثمًنـــا الفريق توجيهـــات ولي العهد 
نائـــب القائـــد األعلـــى النائـــب األول لرئيـــس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفة حفظه هللا إلعطـــاء األولوية ألبطال 
الصفـــوف األمامية بالحصول على التطعيم ومتابعة 
واهتمام سموه وحرصه على صحة وسالمة الجميع.

جاء ذلك خالل المؤتمر الصحفي الذي عقده الفريق 
الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا )كوفيد19-( 
ظهـــر أمـــس فـــي مركز ولـــي العهـــد للبحـــوث الطبية 
والتدريب بالمستشـــفى العســـكري للحديث عن آخر 
مســـتجدات فيـــروس كورونـــا، حيث قـــام كل وكيل 
وزارة الصحـــة وليـــد المانـــع، واستشـــاري األمـــراض 
المعدية بالمستشـــفى العسكري المقدم طبيب مناف 
القحطاني، واستشاري األمراض المعدية واألمراض 
الباطنيـــة بمجمع الســـلمانية الطبي جميلة الســـلمان، 
بأخـــذ لقاح “كوفيد19-” الذي أجازته مملكة البحرين 
لالستخدام الطارئ للفئات األكثر تعامالً مع الحاالت 

القائمة بفيروس كورونا.

تنويع اآلليات

وأوضح المانع أن الجهود مســـتمرة عبر تنويع آليات 
الحفـــاظ على صحة وســـالمة المواطنين والمقيمين 
بمـــا يتوافـــق مـــع التطـــورات العالمية ويتماشـــى مع 
تعليمـــات منظمـــة الصحـــة العالميـــة، ومنها تدشـــين 
خدمة الفحص الســـريع التي تتيح اكتشاف اإلصابة 
بالفيـــروس عبـــر القيام بمســـحة أنفية مع تشـــخيص 
حالـــة المريض بدقـــة خالل 15 دقيقـــة دون الحاجة 
إلى مختبر متخصص، منوًها بأن فحص الــ PCR هو 
األداة التشـــخيصية الوحيدة المعتمدة في البحرين. 
ـــن المانـــع أن وزارة الصحـــة أعلنـــت مؤخـــًرا عـــن  وبيَّ
تدشـــين الموقـــع اإللكترونـــي التابـــع لها والـــذي جاء 
تنفيـــًذا لتوجيهات صاحب الســـمو الملكي ولي العهد 
نائـــب القائـــد األعلـــى النائـــب األول لرئيـــس مجلس 
الـــوزراء، إذ يعتبـــر الموقـــع منصـــة رســـمية لعـــرض 
المستجدات الصحية بالمملكة وأبرز التطورات التي 

تخص الجانب الصحي فيها.
وأضـــاف المانـــع أن الموقـــع اإللكترونـــي يأتي كذلك 
تعزيـــًزا للجهود الوطنيـــة للتصدي لفيـــروس كورونا 
وسيســـتمر حتـــى بعـــد انقضائهـــا؛ لتحقيـــق الهـــدف 
المنشـــود منـــه، مؤكـــًدا أن تصميم الموقع تم حســـب 
أعلى المعايير الدولية ووفًقا ألفضل الممارسات ذات 

الصلـــة بما يحقق التفاعل المرجـــو من الموقع، داعًيا 
healthalert. :الجميـــع لزيـــارة الموقـــع علـــى الرابـــط
gov.bh لالســـتفادة مـــن المزايـــا والمعلومـــات التـــي 

يقدمها.
مـــن جهـــة أخرى، هنـــأ المانع مطـــار البحريـــن الدولي 
لحصولـــه على شـــهادة االعتمـــاد الصحي من مجلس 
المطـــارات العالمـــي؛ تقديـــًرا إلنجازات شـــركة مطار 
البحريـــن في حمايـــة صحة المســـافرين والموظفين 
وضمان ســـالمتهم أثنـــاء الجائحـــة، ونتيجـــة التزام 
الشـــركة باإلجراءات االحترازيـــة والتدابير الوقائية 
باســـتمرار،  المطـــار  مرافـــق  تعقيـــم  فـــي  المتمثلـــة 
وتركيب أجهزة تعقيم األيدي في جميع أنحاء مبنى 
المســـافرين، وتطبيـــق معاييـــر التباعـــد االجتماعـــي، 
وتوفيـــر معدات الوقاية الشـــخصّية مثـــل الكمامات 
علـــى  والموظفيـــن  للمســـافرين  والقفـــازات  الطبّيـــة 
حد ســـواء حرًصا على سالمة المســـافرين ومرتادي 

المطار.
وأعرب المانع عن شـــكره ألعضاء فريق البحرين من 
الكوادر العاملة في شركة مطار البحرين وفي جميع 
المنافذ الرئيســـة األخرى؛ اللتزامهم بمعايير السالمة 
وبتطبيـــق كافـــة اإلجـــراءات االحترازيـــة للتصـــدي 
للفيروس بما يحفظ صحة وســـالمة الجميع، مشيًرا 
إلـــى أن نيـــل هـــذه الشـــهادة مـــن مجلـــس المطارات 
العالمـــي إنجاٌز آخر يضـــاف إلنجازات فريق البحرين 

في مواجهة تحدي الفيروس.
وأكـــد المانـــع أن وزارة الصحـــة بالتعـــاون مـــع وزارة 
التربيـــة والتعليـــم تقـــوم بمتابعـــة كافـــة اإلجراءات 
االحترازيـــة للتعامل مع الفيـــروس بما يحفظ صحة 
والتعليميـــة  اإلداريـــة  والهيئـــات  الطلبـــة  وســـالمة 
والفنية، وفي إطار هذا التنسيق المستمر تم اكتشاف 
بعـــض اإلصابـــات فـــي بعـــض المـــدارس الخاصة في 
الفترة الماضية والتي صدر فيها قراٌر يقضي بتعليق 

الدراسة لمدة 10 أيام بصورة احترازية.
ونـــوه المانـــع بأنـــه لـــن ُيعاد فتـــح المـــدارس التي تم 
اكتشـــاف حاالت بهـــا إال بعد أن تتأكـــد إدارة الصحة 
العامـــة بـــوزارة الصحة من عدم تســـجيل أية حاالت 
إصابـــة جديـــدة، كما يتـــم التأكـــد من خلو المدرســـة 
تمامـــا مـــن أي نواقل للعـــدوى، وقيامهـــا باتخاذ كافة 
اإلجـــراءات الالزمة من تعقيم وتطهيـــر ليتم إصدار 
إذن بفتحهـــا مـــن اإلدارة المختصـــة. مجـــدًدا التأكيد 
على أن صحة وسالمة الطلبة أولوية قصوى وستتم 
متابعـــة اإلجـــراءات؛ لضمـــان حفـــظ صحة وســـالمة 

الجميع.
واســـتعرض المانع إجمالي أعداد اإلشغال في مراكز 
العزل والعالج، حيث أوضح أن الطاقة االســـتيعابية 
لمراكز العزل والعالج تبلغ 6910 أسّرة، يبلغ اإلشغال 
الطاقـــة  مـــن   % 8 تبلـــغ  بنســـبة  555 ســـريًرا  منهـــا 
االســـتيعابية، في حين تبلغ نســـبة المتعافين 96.74 

% مـــن إجمالـــي الحـــاالت القائمـــة، ونســـبة الوفيات 
0.39 % مـــن الحاالت القائمة. كمـــا أن 1804 حاالت 
مـــن الحـــاالت القائمـــة تـــم تطبيـــق العـــزل الصحـــي 
المنزلي االختياري عليها لعدم ظهور األعراض عليها 
وتطابقها مع الشروط المحددة لهذا النوع من العزل.

الفحص السريع

مـــن جهـــة أخـــرى، أكـــد القحطانـــي أن االســـتخدام 
الطـــارئ للقـــاح “كوفيـــد19-” يتوافـــق بشـــكل تام مع 
اللوائـــح والقوانين المعمول بها فـــي مملكة البحرين 
التـــي تســـمح بالترخيـــص االســـتثنائي فـــي الحاالت 
الطارئـــة، مشـــيًرا إلـــى أن مملكـــة البحريـــن أجـــازت 
االستخدام الطارئ للقاح وإتاحته أمام الفئات األكثر 
تعامـــال مع الحـــاالت القائمة بفيروس كورونا بشـــكل 
اختياري؛ بهدف توفير وسائل األمان لهم وحمايتهم 
من أي أخطار قد يتعرضون لها بسبب طبيعة عملهم 
واتصالهـــم بالحـــاالت القائمـــة. وأوضـــح القحطانـــي 
أن إجـــازة االســـتخدام الطـــارئ للقـــاح “كوفيـــد19-” 
تأتي اســـتكماال لجهود التنســـيق والتعـــاون مع دولة 
اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة ممثلة في شركة 
G42، كمـــا أن نتائـــج دراســـات المرحلتيـــن األولـــى 
والثانيـــة من التجارب الســـريرية أظهـــرت أن اللقاح 
آمـــن وفعـــال، وقد تم ترخيـــص االســـتخدام الطارئ 
بالتنســـيق مـــع الشـــركة المصنعـــة لتطبيـــق العديـــد 
مـــن إجـــراءات مراقبـــة الجـــودة واألمـــان والفعاليـــة 
للقاح، منها االســـتخدام ضمن نطاق تحدده الجهات 
الصحيـــة في مملكة البحرين، وتحديد أعداد الفئات 
المســـتهدفة والجرعـــة ونظـــام التطعيـــم، باإلضافـــة 
إلى المراقبة واإلبالغ عن األحداث الســـلبية وتوفير 

معلومات داعمة للسالمة والفعالية والتصنيع.
بعدها تطرق القحطاني لطرح أجهزة اختبار الفحص 
الســـريع في مختلـــف صيدليات المملكـــة، منوًها بأن 
وزارة الصحـــة قـــد أعلنـــت عـــن قائمـــة الصيدليـــات 
التـــي ســـتتوافر بهـــا أجهـــزة الفحـــص الســـريع وذلك 
healthalert.gov. عبـــر الموقع اإللكترونـــي الجديـــد
bh، وســـيتم تحديث قائمة الصيدليـــات المتوفر بها 
األجهـــزة بشـــكل دوري إلطـــالع الجمهـــور وللراغبين 

فـــي إجـــراء الفحـــص ذاتًيـــا، والحصول علـــى نتائج 
الفحص خالل 15 دقيقة فقط.

وأوضح القحطاني أن من مميزات الفحص الســـريع 
سهولة االســـتخدام ويتميز بشكل عملي واقتصادي 
مـــن حيث الوقـــت الذي يســـتغرقه الفحص العالجي 
للمســـحات األنفيـــة بواســـطة فحص الــــ PCR، لذلك 
يمكـــن اســـتخدامه فـــي حمـــالت فحـــص الفيـــروس 
الموجهـــة ألعـــداد كبيـــرة، حيـــث يمكن تغطيـــة عدد 
أكبر في مدة زمنية قصيرة، مشيًرا إلى أنه باإلمكان 
االطـــالع على مزيد من المعلومات عن االختبار على 

.healthalert.gov.bh موقع
وذكـــر القحطاني أن اختبار الفحص الســـريع ال يغني 
عـــن فحـــص الــــ PCR فـــي حـــال إذا كانـــت النتيجـــة 
إيجابيـــة؛ لـــذا عنـــد ظهـــور نتيجـــة الفحص الســـريع 
إيجابية يتوجب على الشخص أن يقوم بعزل نفسه 
وارتـــداء الكمـــام، واإلبـــالغ عـــن النتيجـــة فـــوًرا عبر 
االتصـــال بالرقـــم )444( لحجز موعـــد إلجراء فحص 
)PCR(، وفـــي حـــال كانـــت نتيجـــة جهـــاز الفحـــص 

السريع سلبية، فال تحتاج لإلبالغ عنها.
ونـــوه القحطانـــي بأنه بغـــض النظر عـــن نتائج جهاز 
شـــخص  أي  شـــعور  حـــال  فـــي  الســـريع،  الفحـــص 
باألعراض المرتبطة بالفيـــروس يرجى منه االتصال 
فـــوًرا على الرقـــم )444(؛ مـــن أجل الترتيـــب إلجراء 
اختبار المســـحة األنفية )PCR(، مجـــدًدا التأكيد بأن 
فحـــص الـــــ PCR هـــو األداة التشـــخيصية الوحيـــدة 
المعتمدة فـــي البحرين. ودعا القحطانـــي المتعافين 
من فيروس كورونا للتبرع بالدم من منطلق الواجب 
الوطنـــي واإلنســـاني، حيـــث إن عمليـــة التبـــرع التي 
تســـتغرق 10 دقائـــق فقـــط يمكـــن مـــن خاللهـــا إنقاذ 
إحدى األرواح، متمنًيا من كل المتعافين ممن تنطبق 
عليهم الشـــروط، المســـاهمة في هذا العمل اإلنساني 
بالتواصـــل مع قســـم التبرع بالـــدم بالخدمات الطبية 
الملكيـــة، والتوجه إلى المستشـــفى العســـكري - بنك 
الـــدم - الطابق األرضي مـــن األحد إلى األربعاء 7:30 
صباحـــا - 1:00 ظهـــرا، ويـــوم الخميـــس مـــن 12:30 
ظهـــرا – 6:00 مســـاء أو عن طريـــق الواتس آب على 

الرقم 17766279.

تجنب التجمعات

مـــن جانبهـــا، شـــددت الســـلمان علـــى أن مـــا توليـــه 
مملكـــة البحريـــن مـــن حـــرٍص للحفـــاظ علـــى صحـــة 
يقـــل  الصفـــوف األولـــى ال  فـــي  العامليـــن  وســـالمة 
أهميـــة عما توليه مـــن رعاية واهتمـــام للحفاظ على 
صحة وســـالمة المواطنيـــن والمقيميـــن، منوهًة بأن 
توجيهـــات صاحـــب الســـمو الملكي ولـــي العهد نائب 
القائـــد األعلـــى النائب األول لرئيـــس مجلس الوزراء 
أتـــت مـــن منطلـــق الحـــرص علـــى حمايـــة الصفـــوف 
األولـــى؛ لتتيح بشـــكل اختياري االســـتخدام الطارئ 
لتوفير وســـائل األمان من أية مخاطر قد يتعرضون 

لها في مواقعهم المختلفة.
وجددت الســـلمان التذكير بضرورة مواصلة االلتزام 
باإلجـــراءات االحترازيـــة والتعليمـــات الصـــادرة من 
الفريق الوطني الطبـــي للتصدي للفيروس والجهات 
ذات الصلـــة، حيـــث مـــن المهـــم مواصلـــة الحـــد مـــن 
التواصـــل االجتماعـــي بعد العودة مـــن مقرات العمل 
والمحيـــط  المنـــزل  فـــي  الواحـــدة  األســـرة  خـــارج 
االجتماعـــي في النطـــاق المعتاد والمحـــدود، إضافة 
إلـــى االلتزام بلبـــس الكمامات خـــارج المنزل في كل 
األوقـــات، وعدم الخـــروج إال للضرورات المعيشـــية، 

ومراعاة تطبيق معايير التباعد االجتماعي.
وشددت السلمان على أهمية أن يبدأ كل فرد بنفسه 
االجتماعـــي،  ومحيطـــه  األســـري  محيطـــه  ويحـــث 
إلـــى جانـــب عـــدم التهـــاون فـــي أي إجـــراء احترازي 
واستشـــعار خطورة نقـــل وانتقال عـــدوى الفيروس، 
فمـــا تحقـــق مـــن نجاح في خفـــض عدد الحـــاالت تم 
تحقيقـــه بالروح المســـؤولة التي يتحلـــى بها الجميع 
من أجل البحرين، مجددة التأكيد على أهمية تجنب 
معاييـــر  تطبيـــق  ومواصلـــة  باختالفهـــا  التجمعـــات 
كل  فـــي  الكمامـــات  وارتـــداء  االجتماعـــي  التباعـــد 

األوقات.
وأكدت السلمان أن وزارة الصحة تستمر في جهودها 
للوصـــول المبكـــر للحـــاالت القائمـــة والمخالطين من 
خـــالل توســـيع نطـــاق وأعـــداد الفحوصـــات اليومية 
والفحوصـــات العشـــوائية؛ مـــن أجل ســـرعة عالجها 
وبالتالـــي ســـرعة تعافيهـــا بشـــكل أســـرع، موضحـــًة 
أن إجمالـــي الفحوصـــات المختبريـــة بلـــغ أكثـــر مـــن 

1,780,000 فحص حتى اليوم.
وتطرقـــت الســـلمان إلـــى الوضـــع الصحـــي للحـــاالت 
القائمة بفيروس كورونا )كوفيد 19(، حيث بّينت أن 
عـــدد الحاالت القائمة تحت العناية بلغ 20 حالة، في 
حيـــن بلغـــت الحاالت التـــي يتطلب وضعهـــا الصحي 
تلقـــي العـــالج 61 حالـــة قائمـــة، كمـــا أن 2339 حالـــة 
وضعها مســـتقر من العدد اإلجمالـــي للحاالت القائمة 
الـــذي بلـــغ 2359 حالـــة قائمة، وتعافـــي 79680 حالة 

من الفيروس.

المنامة - بنا

ال فتح للمدارس المغلقة إال بعد تصفير اإلصابات
الــطــارئ” االســتــخــدام  “إجـــازة  ضمن  اللقاح  بــأخــذ  مؤتمره  يستهل  الطبي  الفريق 
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برنامج تحديث مصفاة بابكو يحقق 30 مليون ساعة عمل آمنة
حقق برنامج تحديث مصفاة بابكو )BMP( إنجازًا هامًا في مجال الصحة 
والبيئة والسالمة وذلك بإكمال 30 مليون ساعة عمل متواصلة في أواخر 
شــهر أكتوبــر 2020. وقــد تــم تحقيــق هــذا اإلنجــاز دون وقــوع أي إصابــة 
مضيعة للوقت إضافة إلى عدم وقوع أي إصابات مرضية في مكان العمل 

أو خلل كبير في المعدات أو األصول أو أي حرائق. 

وقـــال رئيـــس مجلـــس اإلدارة الرئيـــس 
التنفيـــذي لشـــركة بابكـــو، داوود نصيف 
“ندرك تمامًا بأن أغلى ما لدينا خالل هذه 
المرحلة من بناء هذا المشـــروع الوطني 
موظفونـــا،  هـــو  الهـــام  االســـتراتيجي 
بالبيئـــة  المســـتمر واالهتمـــام  وااللتـــزام 
والمجتمـــع. وإنـــه لمن المميـــز أن تتمكن 
شـــركة بابكـــو وفريـــق مشـــروع تحديث 
مصفاة بابكو وفريق المشـــروع المشترك 
مـــن تحقيـــق هـــذا المســـتوى المتميز من 
اإلنجازات الشـــخصية وسالمة العمليات 

مـــن خـــالل تظافـــر جهـــود فـــرق العمـــل 
والشـــركاء والمقاوليـــن وكافـــة األطراف 

المعنية”. 
خـــالل  مـــن  الفتـــرة  هـــذه  شـــكلت  لقـــد 
التحديـــات التي تفرضهـــا جائحة كوفيد 
19 تأثيرًا كبيرًا على الطريقة التي نعمل 
بهـــا وندير أعمالنـــا على مســـتوى العالم، 
إلـــى طريقـــة عملنـــا والتدقيـــق  وصـــوالً 

والتدريب في هذا المشروع الضخم.  
إن التحـــدي المتمثـــل في الحفـــاظ على 
تقـــدم المشـــروع، وضمـــان بقـــاء جميـــع 

موظفونـــا وأصولنا بأمان يشـــكل تحديًا 
كبيـــرًا، وقـــد تمكنـــا مـــن مواجهـــة ذلـــك 
بعزيمة وثبـــات في عام 2020 من خالل 
بالســـالمة  وااللتـــزام  المبتكـــرة  الطـــرق 
فـــي  الســـلوك.ونحرص  علـــى  القائمـــة 
الوقت الراهن علـــى رعاية وحماية أكثر 
مـــن 8000 مقـــاول يوميـــا يعملون خالل 
مرحلـــة البنـــاء في هـــذا المشـــروع، ومن 
المتوقـــع أن تزداد األعداد كل شـــهر. لقد 
حققنـــا نتائـــج كبيرة من خالل شـــراكتنا 

مع فريق المشـــروع المشترك المؤلف من 
شـــركة تكنيـــب مـــن إيطاليـــا وتكنيكاس 
وسامســـونج  اســـبانيا  مـــن  ريونديـــاس 
الهندسية من كوريا الجنوبية والمسجل 

 .”TTSJV“ في مملكة البحرين باسم
وفـــي األشـــهر األخيـــرة مـــن عـــام 2020 

مـــا  المصفـــاة  تحديـــث  مشـــروع  شـــهد 
يلـــي: القيـــام بالعديد من عمليـــات الرفع 
للمعـــدات الثقيلـــة التـــي تزن عـــدة مئات 
مـــن  األطنـــان  آالف  األطنان،صـــب  مـــن 
مـــع  التعامـــل  الخرســـانية،  األساســـات 
وإنتـــاج  الصلـــب،  مـــن  كميـــات ضخمـــة 

كميات كبيرة من األنابيب. 
وأضـــاف نصيـــف “لـــم نتمكن مـــن تحقيق 
30 مليون ساعة من العمل اآلمن بما فيها 
25 مليـــون ســـاعة مـــن البناء فـــي كل من 
مناطق مشروع التحديث مع وجود آالف 
المقاولين يوميا و 5 ماليين ســـاعة أخرى 
من العمل بواســـطة موظفـــو بابكو وفريق 
المشـــروع المشـــترك TTSJV في البحرين 
إضافـــة إلى ثالثة مراكز تشـــغيل خارجية 
الهندســـة والمشـــتريات  منـــح عقـــد  منـــذ 
والبنـــاء فـــي فبرايـــر 2018، بـــدون الدعم 
الحكومـــة  مـــن  المتواصـــل  والتوجيـــه 
الرشـــيدة ومجلـــس إدارة بابكـــو وفريـــق 
اإلدارة التنفيذية. وال يزال أمامنا عشرات 
إلكمالهـــا  العمـــل  ســـاعات  مـــن  المالييـــن 
وسنواصل السعي إلدخال تحسينات على 

السالمة الشخصية وسالمة العمليات”.

عوالي - بابكو

في أواخر أكتوبر 
2020..بدعم 

الحكومة الرشيدة 
وإدارة الشركة

تسلم 50 ألف جرعة لقاح من اإلنفلونزا الموسمية
للمـــوارد  المســـاعد  الوكيـــل  كشـــفت 
والخدمات بـــوزارة الصحة فاطمة األحمد 
عن تســـلم الـــوزارة 50 ألف جرعة من لقاح 

اإلنفلونزا الموسمية. 
وأضافت أنه تم التنسيق لتوزيع الشحنات 
علـــى مختلـــف المراكز الصحيـــة والمرافق 
الصحـــة؛  بـــوزارة  بالتطعيـــم  المعنيـــة 
اســـتعدادا الســـتقبال المترددين من أفراد 
المجتمـــع والراغبيـــن فـــي الحصـــول علـــى 

لقاح اإلنفلونزا الموسمية.
للمـــوارد  المســـاعد  الوكيـــل  وأوضحـــت 
والخدمـــات إلى أن الوزارة بانتظار وصول 
الدفعـــة الثانيـــة مـــن اللقاح والبالـــغ عددها 
“50 ألـــف” جرعـــة خـــالل النصـــف الثانـــي 
من هـــذا الشـــهر، حيث إنهـــا وضعت خطة 
باللقـــاح ضـــد  الراغبيـــن  لتغطيـــة طلبـــات 
“اإلنفلونزا الموسمية“؛ سعيا لتوفير أقصى 
درجـــات األمـــن الصحـــي، وتعزيـــز الوقاية 
بين أفراد المجتمع وجعلها أولوية قصوى.

الخاصـــة  اللقاحـــات  أن  إلـــى  وأشـــارت 
ســـيتم  الموســـمية  اإلنفلونـــزا  بفيـــروس 
توفيرها بكميـــات كافية في جميع المراكز 
الصحيـــة فـــي مملكـــة البحريـــن،؛ من أجل 
الوقاية والحماية السيما كبار السن وذوي 
األمـــراض المزمنـــة، والتي يتوجـــب عليها 
أخذ اللقاحات المضادة لفيروس اإلنفلونزا 

الموسمية لفاعليتها وأمانها.
ومـــن جانبهـــا، صرحـــت الوكيـــل المســـاعد 
للصحـــة العامـــة رئيســـه لجنـــة التطعيمات 

بـــوزارة الصحـــة مريـــم الهاجـــري بضرورة 
حصول أفراد المجتمع على لقاح اإلنفلونزا 
ظـــروف  ظـــل  فـــي  خصوصـــا  الموســـمية 
انتشـــار فيـــروس كورنا المســـتجد “كوفيد 

 .”19
ودعت كل من يعاني من أمراض مزمنة أو 
ضعف مناعة إلخذ اللقاح، أو من في حكم 
ذلـــك، إلى التوجـــه للمراكـــز الصحية ألخذ 
اللقـــاح، حيـــث إنه فـــي ظل ارتفـــاع أعداد 
إصابـــات فيـــروس كورونـــا يتوجـــب علـــى 

الجميع الحفاظ على صحته وسالمته من 
العدوى.

وقالت الوكيل المساعد للصحة العامة بأن 
الفئـــات األكثـــر عرضة لإلصابـــة باإلنفلونزا 
ســـنوات   5 مـــن  األقـــل  األطفـــال  هـــم 
واألشـــخاص المصابين باألمراض المزمنة 
مثـــل الســـكري وأمـــراض القلـــب وأمراض 
المزمنـــة  التنفســـية  واألمـــراض  الكلـــى 
وأمراض نقـــص المناعة وأمـــراض اعتالل 
األيـــض واألمـــراض العصبية واألشـــخاص 

المصابين بالســـمنة والحوامل والمدخنين 
وكبـــار الســـن مـــن 65 عاما وما فـــوق ومن 
يتناولـــون أدويـــة معينـــة مثـــل األســـبرين 
والكورتيزون أو األدوية المثبطة للمناعة.

إلـــى  والمقيميـــن  المواطنيـــن  ووجهـــت 
االلتـــزام بقواعد النظافة الشـــخصية ومن 
االختـــالط  وعـــدم  اليديـــن  غســـل  أهمهـــا 
بالمرضـــى؛ لتجنب نقل العـــدوى، خصوصا 
في ظل تغير حالة الطقس احتمالية زيادة 

عدد المصابين باإلنفلونزا الموسمية.

المنامة - وزارة الصحة



االتفاق اإلبراهيمي ال يستهدف دولة معينة... وسنكون صوتا للفلسطينيين
التابـــع  للدراســـات  بلفـــر  مركـــز  اســـتضاف 
لجامعـــة هارفـــرد األمريكيـــة العريقـــة ســـفير 
المتحـــدة  الواليـــات  لـــدى  البحريـــن  مملكـــة 
آل  راشـــد  بـــن  عبـــدهللا  الشـــيخ  األمريكيـــة 
افتراضيـــة  فعاليـــة  فـــي  كمتحـــدث  خليفـــة، 
حـــول االتفاق اإلبراهيمي، شـــارك فيها ســـفير 
دولة اإلمارات العربية المتحدة الشـــقيقة لدى 
الواليات المتحدة األمريكية يوســـف العتيبة، 
والمندوبـــة الدائمـــة لدولـــة اإلمـــارات العربية 
المتحـــدة لـــدى األمـــم المتحـــدة النا نســـيبة،، 

ورئيس الموساد السابق تامر باردو.
وخالل الفعالية، أكد الســـفير على أن التوقيع 
علـــى االتفـــاق اإلبراهيمـــي لـــم يكـــن بمثابـــة 

صناعـــة لتاريـــخ جديـــد فـــي منطقـــة الشـــرق 
األوسط فحسب، ولكنها أيًضا خطوة شجاعة 
مـــن قبل عاهـــل البالد صاحـــب الجاللة الملك 

حمد بن عيسى آل خليفة.
واضـــاف أن االتفاق اإلبراهيمي ال يســـتهدف 
دولة معينة، ولكنه يؤســـس أُلطر من التعاون 
لعـــدة دول تواجـــه عـــدة تحديـــات إقليميـــة 
ودولية مشتركة وتتفق مع الواليات المتحدة 
التطـــرف  مواجهـــة  أهميـــة  علـــى  األمريكيـــة 

ومكافحة اإلرهاب.
كمـــا أكد الســـفير أن موقـــف مملكـــة البحرين 
الشـــعب  دعـــم  مـــن  ثابًتـــا  يـــزال  ال  الوطنـــي 
بمـــا  الدولتيـــن  بحـــل  وااللتـــزام  الفلســـطيني 

فـــي ذلـــك قيـــام دولـــة فلســـطينية عاصمتهـــا 
القدس الشـــريف، مضيًفا بأن قيـــام العالقات 
الدبلوماســـية بيـــن مملكـــة البحريـــن ودولـــة 
إســـرائيل، سيســـاهم فـــي خلـــق قنـــوات أكثر 
للحوار، وســـتحرص حكومة مملكة البحرين، 
كعادتها، ألن تكون صوًتا آخًرا للفلسطينيين.

وقال معاليه بأن قرار مملكة البحرين الشجاع 
بالتوقيع على االتفـــاق اإلبراهيمي يأتي وفًقا 
لرؤيـــة صاحـــب الجاللـــة الملك والتي تســـعى 
لصـــون األمـــن والســـالم اإلقليمـــي والدولـــي 
وتحقيـــق االزدهـــار لجميـــع شـــعوب المنطقة، 
وأن مثـــل هـــذا القـــرار يبعث برســـالة أمل إلى 
العديد من شـــعوب المنطقة كمثال للتســـامح 

واالنفتاح على اآلخر.
وشـــدد معالـــي الســـفير بـــأن مملكـــة البحرين 
عرفت عصوًرا من التسامح الديني والتعايش 
الســـلمي، وهـــو مـــا صانـــه النهـــج اإلصالحـــي 
لحضرة صاحب الجاللة الملك المفدى حفظه 
هللا ورعاه، انطالًقا من الضمانات الدستورية 
التي أرساها في دستور المملكة لعام ٢٠٠٢م، 
للتســـامح  البحريـــن  مملكـــة  بإعـــالن  مـــروًرا 
الدينـــي فـــي العـــام ٢٠١٧م وتأســـيس مركـــز 
الملك حمـــد العالمي للتعايش الســـلمي، حتى 
باتـــت مملكـــة البحريـــن اليوم نموذًجـــا عالمًيا 
يشـــار إليه بالبنان في مجال احترام الحريات 

الدينية وصون التعايش السلمي.

المنامة - وزارة الخارجية
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المســـاعد  الوكيـــل  رعايـــة  تحـــت 
لجنـــة  رئيـــس  البشـــرية،  للمـــوارد 
الشـــؤون الصحية بوزارة الداخلية 
العميـــد عـــادل أميـــن ، نظمت إدارة 
واالجتماعيـــة  الصحيـــة  الشـــؤون 
عبر تقنيـــة االتصـــال المرئي، حفال 
بمناســـبة يـــوم الطبيـــب البحريني، 
والـــذي يعقد للمـــرة األولى ، تكريما 
واعتزازا بعطاء الطبيب البحريني 
وحضـــوره الفاعـــل فـــي الصفـــوف 

األولى لمكافحة جائحة كورونا.
وقـــد نقل الوكيل المســـاعد للموارد 
البشـــرية، للـــكادر الطبـــي ، تحيـــات 
وزيـــر الداخلية وتقديره لرســـالتهم 
وإخالصهـــم وتفانيهـــم فـــي أدائها، 
منوهـــا إلى أن وزارة الداخلية تعتز 
بكادرهـــا الطبـــي المشـــارك في هذه 
المنظومـــة الوطنيـــة، ضمـــن فريـــق 

البحرين الطبي، الذي يمثل نموذجا 
للفخـــر واالعتزاز الوطنـــي ، امتنانا 

ألدواره النبيلة وجاهزيته العالية.
أعربـــت  الســـياق،  ذات  فـــي 
الصحيـــة  الشـــؤون  إدارة  مديـــر 
واالجتماعية عن شكرها وتقديرها 
لألطباء ومـــا يقدمونه من خدمات 

وعائالتهـــم،  الـــوزارة  لمنتســـبي 
بأعلـــى  والموقوفيـــن  وللنـــزالء 

معايير الجودة.
وخـــالل الحفـــل، تـــم تكريـــم عـــدد 
مـــن  المتميزيـــن  األطبـــاء  مـــن 
منتســـبي إدارة الشـــؤون الصحيـــة 

واالجتماعية.

البحرينــي الطبيــب  يــوم  بمناســبة  افتراضــي  احتفــال 
“الداخلية”: نعتز بكادرنا المشارك ضمن الفريق الطبي
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أثنـــى محافظ الشـــمالية علـــي العصفـــور على ما حققتـــه مملكة 
البحرين من منجزات برغم التحديات والصعوبات خالل تفشي 
جائحـــة كورونـــا كوفيـــد 19، وذلـــك بقيـــادة جاللة عاهـــل البالد 
ودورالحكومـــة برئاســـة ســـمو رئيس الـــوزراء وبدعـــم ومؤازرة 
ســـمو ولي العهد األمين نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس 

مجلس الوزراء.
جـــاء ذلك خـــالل ترؤس المحافـــظ اجتماع المجلس التنســـيقي 
الســـادس عبـــر االتصـــال المرئـــي بحضـــور األعضـــاء وعـــدد مـــن 

المسؤولين بالمحافظة.
وخـــالل االجتمـــاع اطلع المجلـــس على المراحل النهائية لجســـر 
التقاطـــع العلـــوي الدائـــري الـــذي يربط شـــارع الشـــيخ خليفة بن 
ســـلمان وشـــارع الشيخ عيســـى بن ســـلمان، والذي ســـوف يزيد 
الطاقـــة االســـتيعابية مـــن 20 ألـــف إلـــى 60 ألـــف مركبـــة مقارنة 
بالتقاطع القديم، حيث تم االنتهاء من 85 % من حجم المشروع 
وفقا للجدول الزمني، ويشـــتمل المشـــروع على توســـعة شـــارع 
الشيخ خليفة بن سلمان ليصبح أول شارع يحتوي على خمسة 
مسارات في االتجاهين، من تقاطع القدم إلى تقاطع مدخل سار 

في المرحلة األولى، باإلضافة إلى تطوير تقاطع مدخل سار.

يذكـــر أن مشـــروع الجســـر الدائـــري ينفـــذ وفقا ألحـــدث األنظمة 
الهندســـية، حيـــث تـــم انتهـــاء العمـــل فـــي موقـــع صب وســـحب 
خرســـانة الجســـر حســـب مراحل التنفيذ المقررة، وقـــد تم إزالة 
الموقـــع تمهيـــدا للبدء فـــي عمليات الـــردم وتوصيل الجســـر مع 
المدخل من جهة شـــارع الشـــيخ خليفة بن ســـلمان والمخرج من 

جهة شارع الشيخ عيسى بن سلمان.
كما اطلع المجلس على خطة اســـتعداد وزارة األشـــغال وشؤون 
البلديـــات والتخطيـــط العمرانـــي لموســـم األمطـــار فـــي الفتـــرة 
المقبلة، والتي اشـــتملت على طرق معالجـــة تجمع مياه األمطار 

في المواقع المعروفة.

بحث سرعة التعامل مع تجمعات األمطار في المواقع المعروفة
زيادة استيعاب الجسر الدائري إلى 60 ألف مركبة



مــع  الـــتـــواصـــل  ــال  ــ خـ مــــن  وأردف: 
تبين  الشقق  تلك  قاطني  المواطنين 
الحاجة إلى تفعيل ومساندة اتحادات 
ــكــل عــمــارة  الــمــنــتــفــعــيــن الــمــنــتــخــبــة ب
في  الخدمات  تنظيم  بهدف  سكنية، 
الــمــنــاطــق الــمــشــتــركــة وتــحــقــيــق سبل 
مساندتهم  مــؤكــدًا  للقاطنين،  الــراحــة 
إلى  الــرامــيــة  اإلســكــان  وزارة  لجهود 
للحفاظ  المنتفعين  اتــحــادات  تفعيل 
جــودة  وتحقيق  الــعــمــارات  تلك  على 

السكن.
وأشار آل رحمة إلى أن وزارة اإلسكان 
ــة  ــدرت قــــرارات وزاريـ ســبــق وأن أصــ
المنتفعين،  بــاتــحــاد  الــعــمــل  لتنظيم 
هذا  على  متقدمة  خــطــوات  وحققت 
ملحة  باتت  الحاجة  أن  إال  الصعيد، 
لتنظيم الحقوق والواجبات وفق إطار 
تشريعي وقانوني يقره مجلس النواب 
الممنوحة  الدستورية  األدوات  وفــق 

لمجلس النواب في هذا الشأن.
المقترح  القانون  بنود  أبــرز  إن  وقــال 
أن  تنص على  بندًا،   29 يتضمن  الــذي 
ينتخب اتحاد المنتفعين لمدة عامين 
مــن عــدد فــردي بين ثاثة إلــى سبعة 
أشخاص، وأنه في حال تخلف المنتفع 
عن دفع اشتراكه لمدة 3 شهور متتالية 

أو مــتــفــرقــة يــتــم اســتــقــطــاع 
االشــــتــــراك مـــبـــاشـــرة من 
حــســابــه الــبــنــكــي ويـــودع 

فــــــــــــي الـــــــحـــــــســـــــاب 
لـــدى بنك  الــبــنــكــي 

اإلسكان أو الحساب البنكي لاتحاد.

أبرز نصوص اقتراح القانون

ــواد اقــتــراح  وفــيــمــا يــأتــي نــصــوص مــ
قانون بتنظيم اتحاد المنتفعين بشقق 

تمليك وزارة اإلسكان:

المادة )7(:

ــاد الــمــنــتــفــعــيــن عــاقــات  ــحـ ــنــظــم اتـ ُي
يصبح  بحيث  بينهم  فيما  المنتفعين 
كل منتفع مسئوالً أمام االتحاد، ويقوم 
االتــحــاد عــلــى وجـــه الــخــصــوص على 

تحقيق كل ما من شأنه:
المشتركة  األجـــزاء  وصيانة  إدارة   )1

في البناية.
2( ضمان حسن االنتفاع بالمبنى.
3( المحافظة على سامة المبنى.

االجــتــمــاعــيــة  ــات  ــعـــاقـ الـ تــوثــيــق   )4
الــحــفــاظ  يــكــفــل  بــمــا  المنتفعين  بــيــن 
العمل  وتشجيع  الــجــوار،  حسن  على 

الجماعي.
التخصيص  مــانــحــة  الــجــهــة  ــاغ  إبـ  )5
“وزارة اإلسكان” في كل ما يتعلق بما 

سبق ذكره.

المادة )8(:

يـــعـــتـــبـــر اتـــحـــاد 
لمنتفعين  ا
حــــــارســــــًا 
عــــــــــلــــــــــى 
ــزاء  ــ األجــ

المشتركة، ويكون مسئوالً بهذه الصفة 
أو  المنتفعين  التي تلحق  عن األضرار 
الرجوع  في  بحقه  إخال  دون  الغير، 

على غيره وفقًا للقانون.

المادة )9(:

التزامات أعضاء االتحاد:

استعماله  فــي  االتــحــاد  عضو  يلتزم 
واستغالله في الشقة باآلتي:

حقه  استخدام  في  التعسف  عــدم   )1
في األجزاء المفرزة.

الشقة  استغال  أو  استعمال  عــدم   )2
في غير ما خصصت من أجله.

3( االلتزام بما يضعه االتحاد من قيود 
على االستعمال أو االستخدام األمثل 

لألجزاء المشتركة.
4( االلتزام بقرارات الجمعية العمومية 
التنفيذ  هــذا  اقتضى  ولــو  االتــحــاد  أو 

القيام بأعمال داخل شقته.
ــحــفــاظ عــلــى حــقــوق غــيــره من  5( ال
األجـــزاء  استخدامه  عند  المنتفعين 
المشتركة بما ال يضر بالهيكل اإلنشائي 

للبناية.
الــقــانــونــيــة  تــضــمــيــن اإلجــــــــراءات   )6
ــــدون  الـــكـــامـــلـــة لــتــنــفــيــذ الـــــقـــــرارات ب
إلى  اللجوء  تستدعي  قد  مصادمات 

المراكز األمنية.
7( عدم وضع الحيوانات داخل الشقة.

المادة )10(:

شاغلها  أو  بالوحدة  للمنتفع  يجوز  ال 
إجراء أية تعديات أو تغييرات على 
للوحدة  الخارجي  المنظر  أو  الهيكل 
الــمــشــتــركــة دون  ــزاء  ــ األجـ مــن  أي  أو 
ــاد و  ــحـ ــحــصــول عــلــى مــوافــقــة االتـ ال

الوزارة.
يــتــحــمــل الــمــنــتــفــع أو الــشــاغــل الـــذي 
إصاح  مسؤولية  المادة  هذه  يخالف 
الضرر الناشئ عن التغيير أو التعديل 
عـــلـــى نــفــقــتــه الـــخـــاصـــة وبــالــطــريــقــة 
تخلف  واذا  الـــوزارة،  تحددها  التي 
يحق  الضرر،  تعويض  عن  المالك 
واسترداد  الضرر  إصاح  للوزارة 

التكاليف من المنتفع.

المادة )11(:

العمومية  الجمعية  تــتــكــون 
لاتحاد من جميع المنتفعين 
الــمــوقــعــيــن عــلــى هـــذا العقد 
ومـــن سيوقع  تــاريــخــه  فـــي 
عــلــيــه فـــي أوقــــــات الحــقــة، 
اتحاد  أعلى سلطة في  وهي 
لانعقاد  وتدعى  المنتفعين، 
ــادي بـــنـــاًء عــلــى طــلــب من  ــعـ الـ
رئــيــس االتـــحـــاد مـــرة فـــي الــعــام 
وذلـــك خـــال الــثــلــث األول مــن الــعــام 

الــدعــوة  تسلم  أن  ويــجــب  الــمــيــادي، 
يمثلونهم  مـــن  أو  ــاد  ــحـ االتـ ألعـــضـــاء 
يفيد  بما  توقيعهم  مــع  باليد  قــانــونــًا 
إحدى وسائل  أو من خال  االستام، 
قبل موعد  االلكتروني وذلك  التسليم 
االنعقاد بسبعة أيام على األقل ويعلن 
عن انعقاد الجمعية بمدخل المبنى في 
مكان ظاهر، ويبين في الدعوة جدول 
األعـــمـــال ومــكــان االنــعــقــاد ومــوعــده، 
للجمعية  اجتماع  أول  رئاسة  ويتولى 
من  أعــضــاؤهــا  يختاره  مــن  العمومية 
بين المنتفعين، ويتوالها الحقًا رئيس 
يوكل  أن  منتفع  لكل  ويجوز  االتحاد، 
العمومية  الجمعية  حضور  في  غيره 
ــتـــصـــويـــت عـــلـــى جــمــيــع قــــــرارات  والـ
التصويت  ماعدا  العمومية  الجمعية 
أن  يجوز  وال  االتــحــاد،  انتخابات  في 
من  أكثر  عــن  وكــيــاً  الغير  هــذا  يكون 

منتفع.

المادة )19(:

واجبات ومهام األتحاد:

وبــنــك  ــان  ــكــ اإلســ وزارة  إخـــطـــار   )1
تــعــديــات  ــة  ــأي وب بتشكيله  اإلســـكـــان 

تطرأ على تشكيله.
المالية  والــلــوائــح  األنظمة  أعتماد   )2
إلدارة  التشغيلية  والقواعد  واإلداريــة 

االتحاد.
3( تنظيم استخدام األجزاء المشتركة 

في البناية.
4( متابعة إجراء التأمين ضد األخطار 

البناية.
مــواقــف  لتنظيم  ضــوابــط  ــدار  إصــ  )5

السيارات.
ــع األجـــهـــزة الــمــعــنــيــة  6( الــتــنــســيــق مـ
ــراء  كـــالـــدفـــاع الــمــدنــي وغــيــرهــا إلجــ
اخـــتـــبـــارات وهــمــيــة لـــحـــدوث حــريــق 
مواجهة  على  السكان  تدريب  بغرض 
ــفـــظ صــحــتــهــم  ــحـ ــا يـ ــمــ ــ الـــــــكـــــــوارث ب

وأرواحهم.
أو  ــاء،  األعـــضـ مــن  لــجــنــة  تشكيل   )7

لغرض  األعضاء،  غير  مع  مشتَركة 
ــات تـــنـــشـــأ بــيــن  ــ ــزاعـ ــ حــــل أيـــــة نـ

أعـــضـــاء االتـــحـــاد تــكــون ذات 
االتحاد  عمل  بطبيعة  عاقة 

ومسئولياته.
الخاصة  الــعــقــود  ــرام  إبـ  )8
بصيانة وتنظيف وتأمين 
المشتَركة  األجزاء  وأْمن 
ذات  الـــــشـــــركـــــات  مــــــع 

االختصاص.
الـــــقـــــرارات  إصـــــــــدار   )9

ــدود  ــ ــي حـ ــ الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة فـ
اختصاصاته وتكون ملزمة 
أعــضــاء االتــحــاد، و  لجميع 

االتــحــاد  إدارة  مــجــلــس  عــلــى 

وضــع نسخة مــن الـــقـــرارات الــصــادرة 
ــدى الــمــنــاطــق  ــ ــي احـ بــشــكــل ظـــاهـــر فـ
بتوقيع  مذيلة  و  مــؤرخــة  المشتركة 

رئيس االتحاد.
10( تحديد نسبة االشتراكات الشهرية 
آلية  ومناقشة  عضو  كل  يدفعها  التي 

تحصيلها.
11( تنفيذ قرارات الجمعية العمومية.

واإلداريـــة  المالية  األعــمــال  تولِّي   )12
لاتحاد.

اإلســكــان  بنك  ــدى  ل حــســاب  فتح   )13
أو أي بنك وطني أخــر إليــداع أمــوال 
ــن رســــــوم االشـــتـــراكـــات  االتــــحــــاد مــ

المقَتطعة.
14( اإلشراف على العاملين باألتحاد.

تشمل  تقديرية  ميزانية  ــداد  إعـ  )15
تحديد أوجه اإلنفاق، وأقتراح مصادر 

التمويل خال السنة المالية.
يؤديها  التي  األشتراكات  أقتراح   )16
األعضاء لمواجهة مصروفات الصيانة 

الطارئة.
إيــــــرادات  لــقــيــد  فـــْتـــح ســـجـــات   )17

األتحاد ومصروفاته.
18( إعــــداد تــقــريــر مــالــي شــهــري عن 
ــه  ــمـــصـــروفـــات، وأوجــ اإليــــــــرادات والـ

الصرف مشفوعة بالمستندات.
نهاية  في  ختامي  حساب  إعــداد   )19
إنفاقه  تم  ما  به  ن  يبيَّ مالية  سنة  كل 

مـــــن أمــــــــــوال االتــــحــــاد 
وأوجه اإلنفاق.

األنظمة  إعــداد   )20
الخاصة بالنظافة 

والـــــصـــــيـــــانـــــة 
الـــــــــــدوريـــــــــــة 

لألجزاء المشتركة.
الشركات  مع  والتنسيق  اإلشراف   )21
لتقديم  معها  والــمــتــعــاَقــد  الــمــعــتــَمــدة 
لألجزاء  والنظافة  الصيانة  خــدمــات 

المشتركة.
كـــالـــحـــراس  الــعــامــلــيــن  تــعــيــيــن   )22
أجورهم  وتحديد  وغيرهم  والبوابين 

ومكافآتهم وعزلهم.
الــشــهــريــة  ــتــــراكــــات  االشــ ســـــداد   )23
والــمــاء  الكهرباء  بــخــدمــات  المتعلقة 

والبلديات عن األجزاء المشتركة.
24( تحصيل األشتراكات الشهرية من 
اتفاقية  توقيع  حال  وفي  المنتفعين، 
إدارة وتشغيل وصيانة البناية مع أي 
جهة حكومية أو خاصة تلتزم الجهة 
الــمــتــعــاقــدة بــتــحــصــيــل االشـــتـــراكـــات 
شروط  وفــق  المنتفعين  من  الشهرية 
بأحكام  ــتــزام  واالل األتــحــاد  مــع  العقد 

هذا القانون.

المادة )26(: 

ــال تــخــلــف الــمــنــتــفــع عـــن دفــع  فـــي حــ
أو  متتالية  شــهــور   3 لــمــدة  اشــتــراكــه 
من  مباشرة  االشتراك  يقتطع  متفرقة 
الحساب  في  ويــودع  البنكي  حسابه 
البنكي لدى بنك اإلسكان أو الحساب 
 ،19 رقم  للمادة  وفقا  لاتحاد  البنكي 

البند )26(.
____________________

نصوص مواد اقتراح 
الـــقـــانـــون بــالــمــوقــع 

االلكتروني.

استقطاع بنكي للمتخلفين وتسهيالت لذوي الدخل المحدود بقانون اتحاد المنتفعين
شقة  4100 تــضــم  عــمــارات   203 ــدم  ــخ وي ــراح..  ــتـ االقـ ــواد  مـ ــرز  أبـ تنشر   ”^“
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إيــداع 1300 دينــار بحسـابــات األطــباء المتــدربـيــن

تفاعال مع “البالد” وقرار مجلس النواب أول أمس، بدأت وزارة الصحة 
فــي إيــداع مكافــآت األطبــاء المتدربيــن بمجمــع الســلمانية الطبــي في 

حساباتهم البنكية نهار أمس األربعاء.

وقالت النائب معصومة عبدالرحيم 
لــــ “البـــاد” بأنها تلقت البشـــارة من 
فم أطبـــاء متدربين تواصلوا معها 
أمس وتسلموا مكافأتهم وبخاصة 
من لديهم حســـابات ببنك البحرين 

الوطني.

وتوقعـــت اســـتام بقيـــة األطبـــاء 
خـــال  لمكافآتهـــم  المتدربيـــن 

الساعات أو األيام المقبلة.
ويبلـــغ عـــدد المتضررين مـــن تأخر 

صرف مكافآتهم 100 طبيب.
قـــال طبيـــب متـــدرب  ذلـــك،  إلـــى 

للصحيفة بأن مبلـــغ المكافأة ثابت 
لجميـــع األطبـــاء بغـــض النظـــر عن 
أو  الوظيفـــي  بمركزهـــم  تقدمهـــم 
مسؤولياته أو ساعات عمله، وتبلغ 

قيمة المكافأة 1300 دينار.
ال  المتـــدرب  الطبيـــب  أن  وذكـــر 
يتقاضى على تعويض عن األعمال 
رصيـــد  أو  عـــاوات  أو  اإلضافيـــة 
إجازات ســـنوية بســـبب بنـــود عقد 

التدريب مع الوزارة.

وكانت صحيفة الباد نشرت بعدد 
يـــوم الجمعـــة الموافـــق 30 أكتوبر 
الماضي عن شكوى انقطاع صرف 

مكافأة األطباء المتدربين. 
بجلســـته  النـــواب  مجلـــس  وأقـــر 
األخيـــرة اقتراحـــا برغبـــة قدمتـــه 
النائب معصومة عبدالرحيم بشأن 
تثبيت األطبـــاء المتدربين بمجمع 
مكافآتهـــم  وصـــرف  الســـلمانية 

المتأخرة.
معصومة عبدالرحيم

راشد الغائب

البشارة من فم المتضررين تفاعال مع “^” والبرلمان.. معصومة تلقت 

وقـــع النائـــب غازي آل رحمة على اقتراح بقانون بتنظيم اتحاد المنتفعين بشـــقق تمليك وزارة االســـكان، 
والذي يقضي بأبرز مواده باالســـتقطاع البنكي المباشـــر لإلشـــتراكات الشـــهرية التحادات المنتفعين من 

حسابات المواطنين المتخلفين عن الدفع، وسيضمن القانون وجود تسهيالت لذوي الدخل المحدود.
وتنشر “البالد” أبرز مواد االقتراح بقانون.

وذكر آل رحمة بأن هذا التشريع يهدف إلى تحقيق العدالة بين المواطنين في سداد االشتراكات الشهرية 

للمناطق المشتركة بالعمارات السكنية، ويحدد حقوق وواجبات منتفعي الشقق لضمان استدامة صيانة 
المناطق المشتركة.

وقال آل رحمة لصحيفة البالد بأنه يوجد في البحرين 203 عمارات سكنية تتبع وزارة اإلسكان، منها 80 
% تقـــع فـــي دائرتين تمثلهما منطقة ســـلماباد ومنطقة اللوزي، والفتا إلى أن عدد الشـــقق بهذه العمارات 

يصل إلى 4100 شقة.

راشد الغائب

وزير االسكانغازي آل رحمة



االتفاق اإلبراهيمي ال يستهدف دولة معينة... وسنكون صوتا للفلسطينيين
التابـــع  للدراســـات  بلفـــر  مركـــز  اســـتضاف 
لجامعـــة هارفـــرد األمريكيـــة العريقـــة ســـفير 
المتحـــدة  الواليـــات  لـــدى  البحريـــن  مملكـــة 
آل  راشـــد  بـــن  عبـــدهللا  الشـــيخ  األمريكيـــة 
افتراضيـــة  فعاليـــة  فـــي  كمتحـــدث  خليفـــة، 
حـــول االتفاق اإلبراهيمي، شـــارك فيها ســـفير 
دولة اإلمارات العربية المتحدة الشـــقيقة لدى 
الواليات المتحدة األمريكية يوســـف العتيبة، 
والمندوبـــة الدائمـــة لدولـــة اإلمـــارات العربية 
المتحـــدة لـــدى األمـــم المتحـــدة النا نســـيبة،، 

ورئيس الموساد السابق تامر باردو.
وخالل الفعالية، أكد الســـفير على أن التوقيع 
علـــى االتفـــاق اإلبراهيمـــي لـــم يكـــن بمثابـــة 

صناعـــة لتاريـــخ جديـــد فـــي منطقـــة الشـــرق 
األوسط فحسب، ولكنها أيًضا خطوة شجاعة 
مـــن قبل عاهـــل البالد صاحـــب الجاللة الملك 

حمد بن عيسى آل خليفة.
واضـــاف أن االتفاق اإلبراهيمي ال يســـتهدف 
دولة معينة، ولكنه يؤســـس أُلطر من التعاون 
لعـــدة دول تواجـــه عـــدة تحديـــات إقليميـــة 
ودولية مشتركة وتتفق مع الواليات المتحدة 
التطـــرف  مواجهـــة  أهميـــة  علـــى  األمريكيـــة 

ومكافحة اإلرهاب.
كمـــا أكد الســـفير أن موقـــف مملكـــة البحرين 
الشـــعب  دعـــم  مـــن  ثابًتـــا  يـــزال  ال  الوطنـــي 
بمـــا  الدولتيـــن  بحـــل  وااللتـــزام  الفلســـطيني 

فـــي ذلـــك قيـــام دولـــة فلســـطينية عاصمتهـــا 
القدس الشـــريف، مضيًفا بأن قيـــام العالقات 
الدبلوماســـية بيـــن مملكـــة البحريـــن ودولـــة 
إســـرائيل، سيســـاهم فـــي خلـــق قنـــوات أكثر 
للحوار، وســـتحرص حكومة مملكة البحرين، 
كعادتها، ألن تكون صوًتا آخًرا للفلسطينيين.

وقال معاليه بأن قرار مملكة البحرين الشجاع 
بالتوقيع على االتفـــاق اإلبراهيمي يأتي وفًقا 
لرؤيـــة صاحـــب الجاللـــة الملك والتي تســـعى 
لصـــون األمـــن والســـالم اإلقليمـــي والدولـــي 
وتحقيـــق االزدهـــار لجميـــع شـــعوب المنطقة، 
وأن مثـــل هـــذا القـــرار يبعث برســـالة أمل إلى 
العديد من شـــعوب المنطقة كمثال للتســـامح 

واالنفتاح على اآلخر.
وشـــدد معالـــي الســـفير بـــأن مملكـــة البحرين 
عرفت عصوًرا من التسامح الديني والتعايش 
الســـلمي، وهـــو مـــا صانـــه النهـــج اإلصالحـــي 
لحضرة صاحب الجاللة الملك المفدى حفظه 
هللا ورعاه، انطالًقا من الضمانات الدستورية 
التي أرساها في دستور المملكة لعام ٢٠٠٢م، 
للتســـامح  البحريـــن  مملكـــة  بإعـــالن  مـــروًرا 
الدينـــي فـــي العـــام ٢٠١٧م وتأســـيس مركـــز 
الملك حمـــد العالمي للتعايش الســـلمي، حتى 
باتـــت مملكـــة البحريـــن اليوم نموذًجـــا عالمًيا 
يشـــار إليه بالبنان في مجال احترام الحريات 

الدينية وصون التعايش السلمي.

المنامة - وزارة الخارجية
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المنامة - وزارة الداخلية

المســـاعد  الوكيـــل  رعايـــة  تحـــت 
لجنـــة  رئيـــس  البشـــرية،  للمـــوارد 
الشـــؤون الصحية بوزارة الداخلية 
العميـــد عـــادل أميـــن ، نظمت إدارة 
واالجتماعيـــة  الصحيـــة  الشـــؤون 
عبر تقنيـــة االتصـــال المرئي، حفال 
بمناســـبة يـــوم الطبيـــب البحريني، 
والـــذي يعقد للمـــرة األولى ، تكريما 
واعتزازا بعطاء الطبيب البحريني 
وحضـــوره الفاعـــل فـــي الصفـــوف 

األولى لمكافحة جائحة كورونا.
وقـــد نقل الوكيل المســـاعد للموارد 
البشـــرية، للـــكادر الطبـــي ، تحيـــات 
وزيـــر الداخلية وتقديره لرســـالتهم 
وإخالصهـــم وتفانيهـــم فـــي أدائها، 
منوهـــا إلى أن وزارة الداخلية تعتز 
بكادرهـــا الطبـــي المشـــارك في هذه 
المنظومـــة الوطنيـــة، ضمـــن فريـــق 

البحرين الطبي، الذي يمثل نموذجا 
للفخـــر واالعتزاز الوطنـــي ، امتنانا 

ألدواره النبيلة وجاهزيته العالية.
أعربـــت  الســـياق،  ذات  فـــي 
الصحيـــة  الشـــؤون  إدارة  مديـــر 
واالجتماعية عن شكرها وتقديرها 
لألطباء ومـــا يقدمونه من خدمات 

وعائالتهـــم،  الـــوزارة  لمنتســـبي 
بأعلـــى  والموقوفيـــن  وللنـــزالء 

معايير الجودة.
وخـــالل الحفـــل، تـــم تكريـــم عـــدد 
مـــن  المتميزيـــن  األطبـــاء  مـــن 
منتســـبي إدارة الشـــؤون الصحيـــة 

واالجتماعية.

البحرينــي الطبيــب  يــوم  بمناســبة  افتراضــي  احتفــال 
“الداخلية”: نعتز بكادرنا المشارك ضمن الفريق الطبي

المنامة - وزارة الداخلية

أثنـــى محافظ الشـــمالية علـــي العصفـــور على ما حققتـــه مملكة 
البحرين من منجزات برغم التحديات والصعوبات خالل تفشي 
جائحـــة كورونـــا كوفيـــد 19، وذلـــك بقيـــادة جاللة عاهـــل البالد 
ودورالحكومـــة برئاســـة ســـمو رئيس الـــوزراء وبدعـــم ومؤازرة 
ســـمو ولي العهد األمين نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس 

مجلس الوزراء.
جـــاء ذلك خـــالل ترؤس المحافـــظ اجتماع المجلس التنســـيقي 
الســـادس عبـــر االتصـــال المرئـــي بحضـــور األعضـــاء وعـــدد مـــن 

المسؤولين بالمحافظة.
وخـــالل االجتمـــاع اطلع المجلـــس على المراحل النهائية لجســـر 
التقاطـــع العلـــوي الدائـــري الـــذي يربط شـــارع الشـــيخ خليفة بن 
ســـلمان وشـــارع الشيخ عيســـى بن ســـلمان، والذي ســـوف يزيد 
الطاقـــة االســـتيعابية مـــن 20 ألـــف إلـــى 60 ألـــف مركبـــة مقارنة 
بالتقاطع القديم، حيث تم االنتهاء من 85 % من حجم المشروع 
وفقا للجدول الزمني، ويشـــتمل المشـــروع على توســـعة شـــارع 
الشيخ خليفة بن سلمان ليصبح أول شارع يحتوي على خمسة 
مسارات في االتجاهين، من تقاطع القدم إلى تقاطع مدخل سار 

في المرحلة األولى، باإلضافة إلى تطوير تقاطع مدخل سار.

يذكـــر أن مشـــروع الجســـر الدائـــري ينفـــذ وفقا ألحـــدث األنظمة 
الهندســـية، حيـــث تـــم انتهـــاء العمـــل فـــي موقـــع صب وســـحب 
خرســـانة الجســـر حســـب مراحل التنفيذ المقررة، وقـــد تم إزالة 
الموقـــع تمهيـــدا للبدء فـــي عمليات الـــردم وتوصيل الجســـر مع 
المدخل من جهة شـــارع الشـــيخ خليفة بن ســـلمان والمخرج من 

جهة شارع الشيخ عيسى بن سلمان.
كما اطلع المجلس على خطة اســـتعداد وزارة األشـــغال وشؤون 
البلديـــات والتخطيـــط العمرانـــي لموســـم األمطـــار فـــي الفتـــرة 
المقبلة، والتي اشـــتملت على طرق معالجـــة تجمع مياه األمطار 

في المواقع المعروفة.

بحث سرعة التعامل مع تجمعات األمطار في المواقع المعروفة
زيادة استيعاب الجسر الدائري إلى 60 ألف مركبة
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