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 ¢SCGôàj ó``¡©dG »``dh ∂∏ªdG Ö``FÉf
»fGôª©dG §«£îàdG á``æéd ´ÉªàLG
 ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  ó¡©dG  »dh  ∂∏ªdG  ádÓL  ÖFÉf  ¢SCGôJ
 øY ó≤ oY …òdG »fGôª©dG §«£îà∏d É«∏©dG áæé∏d 21`dG ´ÉªàL’G áØ«∏N
 ájôëÑdG á¡LGƒ∏d áeÉ©dG äÉ££îªdG É«∏©dG áæé∏dG â°Vô©à°SGh ,ó©oH

 .á«fÉμ°SE’G áØ«∏N áæjóeh »dÓb πMÉ°ùd
 äÉYƒ°VƒªdG  ≈∏Y  »fGôª©dG  §«£îà∏d  É«∏©dG  áæé∏dG  â©∏WGh
 §«£îàdG  äÉ`̀eó`̀î`̀d  á`̀«`̀fhô`̀à`̀μ`̀dE’G  áeƒ¶æªdG  ôjƒ£àH  á∏°üàªdG
 ∞«æ°üàH  á≤∏©àªdG  äÉYƒ°VƒªdG  äGóéà°ùe  â°ûbÉfh  ,»fGôª©dG

.∞«æ°üàdG ô«jÉ©e äÉ«dBG ôjƒ£Jh äGQÉ≤©dG

 äÉ°ü°üîàdG ∞∏àîe øe ÉjQÉ°ûà°SG 11
 Ó``jõf  743  Gƒ```æ`jÉ`Y  á```«`Ñ`£dG
 π``«gCÉàdGh ìÓ```°UE’G õ```cô`e »```a
 ø«jQÉ°ûà°S’G  AÉÑWC’G  øe  11  OÉØjEG  ≈∏Y  á«∏NGódG  IQGRh  â∏ªY
 ™ªée  ø`̀e  á«Ñ£dG  äÉ°ü°üîàdG  ∞∏àîe  »`̀a  ø««°UÉ°üàN’Gh
 áæjÉ©e  ºJ  å«M  ,π«gCÉàdGh  ìÓ°UE’G  õcôe  ≈`̀dEG  »Ñ£dG  á«fÉª∏°ùdG
 AÉÑWC’G  ô°TÉHh  ,áØ∏àîªdG  äÉ°ü°üîàdG  »a  A’õædG  øe  ä’ÉëdG  πc
 ìÓ°UE’G  õcôe  IOÉ«Y  »a  º¡∏ªY  ¿ƒ«°UÉ°üàN’Gh  ¿ƒjQÉ°ûà°S’G
 ¬Yƒªée Ée GƒæjÉYh (ƒL) »a π«gCÉàdGh ìÓ°UE’G õcôe »a π«gCÉàdGh

.2020 ôÑª°ùjO 28 ≈àM ƒ«fƒj 25 øe IôàØdG »a Ójõf 743
 ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤ëd á«æWƒdG á°ù°SDƒªdG á°ù«FQ …QƒN ÉjQÉe äócCGh
 á≤«bódG  ájRGôàM’G äGAGôLE’G  ≥«Ñ£J Öãc øe ™HÉàJ  á°ù°SDƒªdG  ¿CG
 áeÓ°Sh áë°U ájÉªëd π«gCÉàdGh ìÓ°UEÓd áeÉ©dG IQGOE’G ÉgòØæJ »àdG

 .ÉfhQƒc áëFÉL áëaÉμªd á«æWƒdG Oƒ¡édG QÉWEG »a A’õædG
(3¢U π«°UÉØàdG)

 QÉ`````æ`jO ø```«`jÓ``e 409
 ô``«JGƒa  π«``°üëJ  ≠``dÉÑ`e
2020 »a AÉªdGh AÉHô¡μdG

:ÜÉjO ó«dh Öàc
 øY ∑QÉÑªdG πFGh ¢Sóæ¡ªdG AÉªdGh AÉHô¡μdG ¿hDƒ°T ôjRh ∞°ûc
 äÉ£ëªdG ™«ªL øe AÉHô¡μdG  äGóMh êÉàfE’ á«dÉªLE’G áØ∏μdG  ¿CG
 23 ≠∏ÑJ ¢UÉîdG ´É£≤dG äÉcô°T äÉ£ëeh AÉHô¡μdG áÄ«¡d á©HÉàdG
 ≠∏ÑJ AÉªdG äGóMh êÉàfEG áØ∏c ¿CG ÉØ«°†e ,AÉHô¡c IóMh πμd É°ù∏a
 AÉHô¡μdG êÉàfEG äGóMh áØ∏c ≠∏ÑJ Éª«a ,AÉe IóMh πμd É°ù∏a 415
 πμd É°ù∏a 22^9 §≤a AÉªdGh AÉHô¡μdG áÄ«¡d á©HÉàdG äÉ£ëªdG øe

.AÉe IóMh πμd É°ù∏a 535h AÉHô¡c IóMh
 Ωƒ∏°ùdG óªMCG ÖFÉæ∏d ∫GDƒ°S ≈∏Y √OQ »a AÉHô¡μdG ôjRh QÉ°TCGh
 ≈∏Y  zè«∏îdG  QÉÑNCG{  â∏°üM  ,AÉªdGh  AÉHô¡μdG  êÉàfEG  áØ∏c  ∫ƒM
 πμd  ¢Sƒ∏a  3^3  AÉHô¡μdG  äGó`̀Mh  π≤f  áØ∏c  ¿CG  ≈`̀dEG  ,¬æe  áî°ùf
 ,AÉHô¡c  IóMh  πμd  ¢Sƒ∏a  3^7  É¡©jRƒJ  áØ∏c  ≠∏ÑJ  Éªæ«H  ,IóMh
 É¡©jRƒJ áØ∏ch ,IóMh πμd É°ù∏a 114 AÉªdG π≤f áØ∏c ≠∏ÑJ ø«M »a

.AÉe IóMh πμd É°ù∏a 140
 ô«JGƒa π«°üëJ ≠dÉÑªd á«dÉªLE’G áª«≤dG ¿CG ≈dEG ôjRƒdG âØdh
 »a  QÉæjO  ¿ƒ«∏e  416  â¨∏H  ø«côà°ûªdG  ™«ªéd  AÉªdGh  AÉHô¡μdG

.2020 »a QÉæjO ø«jÓe 409 â¨∏H ø«M »a ,2019 ΩÉY
 AÉªdGh AÉHô¡μdG äGóMh AGô°T ºJ 2019 ΩÉY »a ¬fCG ±É°VCGh
 »ah ,QÉæjO ¿ƒ«∏e 388 √Qób ≠∏ÑªH ¢UÉîdG  ´É£≤dG  äÉcô°T øe
 415  √Qó`̀b  ≠∏ÑªH  AÉªdGh  AÉHô¡μdG  äGó`̀Mh  AGô°T  ºJ  2020  ΩÉY
 ≈∏Y  Ö∏£dG  IOÉ``̀jRh  RÉ¨dG  QÉ©°SCG  ´É`̀Ø`̀JQ’  áé«àf  QÉæjO  ¿ƒ«∏e

.AÉªdGh AÉHô¡μdG »àeóN
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.´ÉªàL’G ¬°SDhôJ ∫ÓN ó¡©dG »dh ∂∏ªdG ádÓL ÖFÉf |

 ¿ƒ``«∏e  56^7  ≥``≤ëJ  zƒ``μ∏àH{
2020 »a á«aÉ``°U ÉMÉHQCG QÉæjO

 ácô°ûdG  »ªgÉ°ùªd  ìÉ``̀HQC’G  »aÉ°U  ¢ùeCG  ƒμ∏àH  ácô°T  âæ∏YCG
 …CG  ,»æjôëH  QÉæjO  ø«jÓe 6^5 áª«≤H  2020 ΩÉY  øe  ™HGôdG  ™Hô∏d
 IôàØ∏d  »æjôëH  QÉæjO  ø«jÓe  7^4``̀H  áfQÉ≤e  %12  √Qób  ¢VÉØîfÉH
 »ªgÉ°ùªd  ìÉ``̀HQC’G  »aÉ°U  ≈`̀dEG  áÑ°ùædÉH  É`̀eCG  ,2019  ΩÉ`̀Y  øe  É¡JGP
 »æjôëH  QÉæjO  ¿ƒ«∏e  56^7  ≠∏H  ó≤a  ¬∏ªcCÉH  2020  ΩÉ©d  ácô°ûdG
 ΩÉY  »a  »æjôëH  QÉæjO  ¿ƒ«∏e  51^6``̀H  áfQÉ≤e  %10  ÉgQób  IOÉjõH

 .2019
 ∫BG  áØ«∏N  øH  ¬∏dGóÑY  ï«°ûdG  ƒμ∏àH  IQGOEG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ∫Ébh
 á«FÉæãà°S’G ±hô¶dG ™e ™jô°ùdG ∞«μàdG ≈∏Y ƒμ∏àH â°UôM{ :áØ«∏N
 ±Gó`̀gC’G  ≥«≤ëJ  øe  øμªàJ  ≈àM  ,2020  ΩÉY  ∫ÓN  ÉgÉfó¡°T  »àdG
 Ée ƒgh ,∞jQÉ°üª∏d á≤«bódG IQGOE’G ≈∏Y õμJôJ »àdG ,á«é«JGôà°S’G
 ¢SÉ°SCG  ≈∏Y %10 áÑ°ùæH á«∏«¨°ûàdG äÉahô°üªdG ¢VÉØîfG ¬æY ºéf
 ΩÉ©H  káfQÉ≤e  %10  áÑ°ùæH  ìÉ`̀HQC’G  »aÉ°U  IOÉjR  »a  º¡°SCGh  ,…ƒæ°S

.z2019
 :ôàæ«a  π«μ«e  ƒμ∏àH  ácô°ûd  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  ∫Éb  ,¬ÑfÉL  øe
 ≈∏Y  ájQƒëe  äGô««¨J  AGô`̀LEÉ`̀H  ƒμ∏àH  ácô°ûH  IQGOE’G  ≥jôa  ΩÉ`̀b{
 ìôW ≈∏Y â∏ªà°TG »àdG ,2020 ΩÉY ∫ÓN á«∏«¨°ûàdG äÉ«∏ª©dG IQGOEG
 ôÑY  øFÉHõdG  áHôéJ  ôjƒ£Jh  ø«°ùëJ  ≈`̀dEG  ±ó¡J  á«ªbQ  äGQOÉ`̀Ñ`̀e

.zó©oH øY á«eƒ«dG º¡eÉ¡e á©HÉàe øe º¡æ«μªJ
(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

 ™`̀ª`̀é`̀J :(â```̀f.á```̀«```̀Hô```̀©```̀dG)
 ¿óªdG  º¶©e  »`̀a  ¿hó`̀YÉ`̀≤`̀à`̀ª`̀dG
 ÉLÉéàMG  óMC’G  ¢ùeCG  á«fGôjE’G
 á`̀«`̀°`̀û`̀«`̀©`̀ª`̀dG º``̀¡``̀YÉ``̀°``̀VhCG ≈``∏``Y
 ô≤ØdG §N âëJ º¡fƒch áÑ©°üdG
 º¡JÉ°TÉ©e  ≥HÉ£J  Ωó`̀Y  áé«àf
 …ò``̀ dG Oô``̀£``̀ª``̀dG º`̀î`̀°`̀†`̀à`̀dG ™``̀e
 ,»fGôjE’G  OÉ°üàb’G  ¬æe  »fÉ©j
 øe  á«μjôeC’G  äÉHƒ≤©dG  áé«àf
 ôjòÑJh  OÉ°ùØdG  QÉ°ûàfGh  á¡L
 káeóN  äÉ«°û«∏ªdG  ≈∏Y  ∫Gƒ`̀eC’G
 øe  »©°SƒàdG  ¿Gô¡W  ´hô°ûªd

.iôNCG á¡L
 øjòdG ,¿hóYÉ≤àªdG ÖdÉ£jh
 ø«jÓe  4  »`̀dGƒ`̀M  º`̀gOó`̀Y  ≠∏Ñj
 º¡JÉ°TÉ©e  »a  IOÉjõH  ,∞°üfh
 §N âëJ øe êhôî∏d ájóYÉ≤àdG
 ø«jÓe 4 óæY Oóëoj …òdG) ô≤ØdG
 »a ,(…ô`̀¡`̀°`̀T ∫ƒ`̀Nó`̀ª`̀c ¿É`̀eƒ`̀J
 øe  ¿hó`̀YÉ`̀≤`̀à`̀ª`̀dG  ≈≤∏àj  ø`̀«`̀M
 »YÉªàL’G  ¿Éª°†dG  ¥hó`̀æ`̀°`̀U
 áKÓãdG ió©àj ’ ÉjóYÉ≤J É°TÉ©e
 OGOõ``̀j  Éªæ«H  ,¿É``̀eƒ``̀J  ø`̀«`̀jÓ`̀e
 πμ°ûH QÉ©°SC’G ™ØJôJh ºî°†àdG

.Oô£e
 ¿ó``̀ª``̀dG ¢```̀ ù```̀ eCG äó```¡```°```Th
 äÉ©ªéJ  iô`̀Ñ`̀μ`̀ dG  á``̀«``̀fGô``̀jE’G

 ¿Gô¡W  ø`̀e  π`̀c  »`̀a  á«LÉéàMG
 ó`̀¡`̀°`̀û`̀eh õ``̀jô``̀Ñ``̀Jh RGƒ```````̀MC’Gh
 ø``̀jhõ``̀bh  ∑GQCGh  ¿É``̀¡``̀Ø``̀°``̀UCGh
 ≥∏WCG å«M ,Égô«Zh OÉHBG Ω qô oNh
 :π«Ñb  øe  äGQÉ©°T  ¿hóYÉ≤àªdG
 º`̀gh ..¿ƒ````̀YGh ¿hó`̀YÉ`̀≤`̀à`̀ª`̀dG{
 ÉfóFGƒe{h ,zº∏¶dG øe ¿hDhÉà°ùe
 ,zQƒ``LC’G  º∏¶dG  »Øμj  ..á`̀ZQÉ`̀a
 º∏¶∏d  ¢Vô©J  Ö©°T  óLƒj  ’{h

.zøëf ¢Vô©àf Éªc
 ¿ƒfÉb øe 96 IOÉª∏d É≤ÑWh
 IOÉjR Öéj »YÉªàL’G ¿Éª°†dG
 ¿GôjEG  »a  øjóYÉ≤àªdG  äÉ°TÉ©e
 áØ∏c »a IOÉjõdG ™e Ö°SÉæàj ÉªH
 Ωõà∏J  ºd  …ò`̀dG  ô`̀eC’G  ,á°û«©ªdG
 á©jQòH  á«fGôjE’G  áeƒμëdG  É¡H
 ΩÉ`̀¶`̀æ`̀dG  ¿CG  ’EG  OQGƒ``̀ ª``̀ dG  í`̀°`̀T
 äÉ«°û«∏ªdG  º``̀YO  »``̀a  ôªà°ùe

 ¥Gô©dG  øe  πc  »a  ¬d  á«dGƒªdG
 ∫ÉªdÉH  ÉjQƒ°Sh  øª«dGh  ¿ÉæÑdh

.OÉà©dGh áë∏°SC’Gh
 ø``jó``YÉ``≤``à``ª``dG  ¿CG  ô```̀cò```̀j
 »a  º¡≤M  ≈∏Y  É°†jCG  ¿hOó°ûj
 π≤à°ùe  »`̀HÉ`̀≤`̀f  º«¶æJ  AÉ`̀°`̀û`̀fEG
 øª°†«dh  º¡bƒ≤M  ø`̀Y  ™aGó«d

.áÑ°SÉæªdG äÉeóîdG º¡«≤∏J
(8¢U π«°UÉØàdG)

 ¿Gô`````̀ jEG »```̀ a ø`̀ jó`̀ YÉ`̀ ≤`̀ à`̀ ª`̀ ∏`̀ d äGô```̀gÉ```̀¶```̀e
¿É```̀eô```̀ë```̀dGh ô``̀ ≤``̀ Ø``̀ dG ≈``̀ ∏``̀ Y êÉ``̀ é``̀ à``̀ MÓ``̀ d

.áØ«∏N øH ¬∏dGóÑY ï«°ûdG |.ôàæ«a π«μ«e |

á`̀ «`̀ é`̀ «`̀ ∏`̀ î`̀ dG á```ª```≤```dG äGQGô``````````̀ b ò``̀«``̀Ø``̀æ``̀J å```ë```H
¿hÉ``©àdG ¢``ù∏ée ∂``°SÉªJ õ``jõ©J ≈``∏Y á``°üjôM ø``jôëÑdG :á``«LQÉîdG ô``jRh

 ó°TGQ  øH  ∞«£∏dGóÑY QƒàcódG  á«LQÉîdG  ôjRh OÉ°TCG
 áeÉ©dG áfÉeC’G É¡H Ωƒ≤J »àdG á°Sƒª∏ªdG Oƒ¡édÉH »fÉjõdG
 ó≤Y  á©HÉàe  »a  á«Hô©dG  è«∏îdG  ∫hód  ¿hÉ©àdG  ¢ù∏éªd
 á°ü°üîàªdG  á`̀jQGRƒ`̀dG  ¿Éé∏dGh  ¢ùdÉéªdG  äÉYÉªàLG
 ,∑ôà°ûªdG »é«∏îdG πª©dG Iô«°ùe õjõ©àd á«æØdG ¿Éé∏dGh
 ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  äGQGô`̀≤`̀d  πeÉ°ûdG  ò«ØæàdG  øe  ócCÉàdGh

.…QGRƒdG ¢ù∏éªdGh
 Iô«°ùªH ™aódÉH øjôëÑdG áμ∏ªe ΩÉªàgGh ¢UôM ócCGh
 øe Rõ©j ÉªH πª°TCG  ¥ÉaBG  ƒëf ∑ôà°ûªdG  »é«∏îdG πª©dG
 äGRÉ`̀é`̀fE’G  øe  ójõe  ≥«≤ëJh  ¿hÉ©àdG  ¢ù∏ée  ∂°SÉªJ

.¢ù∏éªdG ∫hO »æWGƒe ídÉ°üd äÉÑ°ùàμªdGh
 ΩÉ©dG ¿GƒjódÉH ¢ùeCG ôjRƒdG ∫ÉÑ≤à°SG ∫ÓN ∂dP AÉL
 ø«eC’G  ±ôéëdG  ∑QÉÑe  ìÓa  øH  ∞jÉf  QƒàcódG  IQGRƒ∏d
 óaƒdGh  á«Hô©dG  è«∏îdG  ∫hó`̀d  ¿hÉ©àdG  ¢ù∏éªd  ΩÉ©dG

.øjôëÑdG áμ∏ªªd ¬JQÉjR áÑ°SÉæªH ≥aGôªdG

 IQÉjõH  ¬JOÉ©°S  øY  ΩÉ©dG  ø«eC’G  Üô`̀YCG  ,¬ÑfÉL  øe
 á«dÉëdG  á`̀°`̀SÉ`̀Fô`̀dG  á``̀ dhO  É`̀gQÉ`̀Ñ`̀à`̀YÉ`̀H  ,ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªe
 äGQGôb  ò«ØæJ  á©HÉàe  ¿CÉ°ûH  ≥«°ùæà∏d  ,¿hÉ©àdG  ¢ù∏éªd
 áμ∏ªªdÉH  Ó©dG  á¶aÉëe  »a  äó≤Y  »àdG  á«é«∏îdG  áª≤dG
 ¿Éé∏d á∏Ñ≤ªdG ájQhódG äÉYÉªàL’Gh ,ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG
 Iô«°ùªH á∏°üàªdG äÉYƒ°VƒªdG åëH á©HÉàeh ,ájQGRƒdG

.ä’ÉéªdG ∞∏àîe »a ∑ôà°ûªdG »é«∏îdG ¿hÉ©àdG
 äÉYƒ°VƒªdG  ø`̀e  Oó``Y  åëH  AÉ`̀≤`̀∏`̀dG  ∫Ó``N  iô``̀Lh
 áØYÉ°†e  πÑ°Sh  ∑ôà°ûªdG  »é«∏îdG  ¿hÉ©àdÉH  á∏°üàªdG
 ídÉ°Uh ô«N ¬«a Éªd ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée äÉÑ°ùàμeh äGRÉéfEG
 ¢ù∏éªdG  ´ÉªàL’  ô«°†ëàdGh  ,¢ù∏éªdG  ∫hO  »æWGƒe
 ´É°VhC’G  ¿CÉ°ûH  ô¶ædG  äÉ¡Lh  ∫OÉÑJ  ºJ  Éªc  ,…QGRƒ``dG
 ¬LGƒJ »àdG äÉjóëàdGh á≤£æªdG »a á«æeC’Gh á«°SÉ«°ùdG

.É¡JÉ«YGóJ ™e πeÉ©àdG πÑ°Sh »é«∏îdG πª©dG Iô«°ùe
(2¢U π«°UÉØàdG) .»é«∏îdG ¿hÉ©àdG ¢ù∏éªd ΩÉ©dG ø«eC’G ∫ÉÑ≤à°SG ∫ÓN á«LQÉîdG ôjRh |

 ø«jÓe 3 `dG RhÉéàJ  äÉ``°UƒëØdG Ωƒ«dG ..ójóL RÉéfEG »a

ÉfhQƒc ø``e ±É©J ∫ó``©e ≈∏YCG π«é``°ùJ
 ∫ó©e  ≈∏YCG  π«é°ùJ  áë°üdG  IQGRh  âæ∏YCG
 â∏é°S  PEG  ¢ùeCG  Ωƒj  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  øe  ±É©J
 »dÉªLE’G Oó©dG π°ü«d ,á«aÉ°VEG ádÉM 922 »aÉ©J
 OóY  ≠∏H  Éª«a  ,110007  ≈dEG  á«aÉ©àªdG  ä’Éë∏d
 ä’ÉëdGh ,ádÉM 71 ájÉæ©dG âëJ áªFÉ≤dG ä’ÉëdG
 159  êÓ©dG  »≤∏J  »ë°üdG  É¡©°Vh  Ö∏£àj  »àdG
 ô≤à°ùe É¡©°Vh ä’ÉM 7308 ¿CG  ø«M »a ,ádÉM
 ≠∏H  …ò`̀dG  áªFÉ≤dG  ä’Éë∏d  »dÉªLE’G  Oó©dG  øe

.áªFÉb ádÉM 7379
 »àdG  äÉ°UƒëØdG  ¿CG  ≈dEG  IQGRƒ`̀dG  äQÉ°TCGh
 π«é°ùJ  äô¡XCG  ¢ùeCG  Ωƒ`̀j  13436  ÉgOóY  ≠∏H
 ádÉª©d  ádÉM 220 É¡æe  ,IójóL áªFÉb  ádÉM 575
 ,áªFÉb  ä’Éëd  ø«£dÉîªd  ádÉM  342h  ,Ió``̀aGh
 IÉah  âæ∏YCG  Éª«a  ,êQÉîdG  øe  áeOÉb  ádÉM  13h
 ø«æWGƒªd  ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød  áªFÉb  ä’ÉM  çÓK
.ÉeÉY 59h ,ÉeÉY 81h ,ÉeÉY 83 ôª©dG øe ¿ƒ¨∏Ñj
 ¢ù«FQ Ö`̀FÉ`̀f  ∫Ó``̀L ô``Ñ``cCG  Qƒ`̀à`̀có`̀ dG  ó````cCGh
 »Ñ£dG  á«fÉª∏°ùdG  ™ªéªH  á«Ñ£dG  äÉ`̀eó`̀î`̀dG

 ™«ªL »a ájRGôàM’G äGAGôLE’G IÉYGôe IQhô°V
 π«∏≤Jh  ,πª©dG  äGô≤e  »a  É k°Uƒ°üNh  ø`̀cÉ`̀eC’G
 QÉ°ûàfG  øe  óëdG  »a  á«∏YÉØH  ΩÉ¡°SEÓd  •ÓàN’G
 ∂dPh ,√QÉ°ûàfG ä’ó©e ¢†ØNh ÉfhQƒc ¢Shô«a
 É¡dòÑJ  »àdG  áã«ãëdG  Oƒ¡édG  º`̀YO  ≥∏£æe  ø`̀e
 ádÓ°ùdG  äÉ«YGóJ  á¡LGƒe  »a  øjôëÑdG  áμ∏ªe

.ÉgQÉ°ûàfG ™æeh IójóédG IQƒëàªdG
 ø«æWGƒªdG  ΩGõàdG  á∏°UGƒe  á«ªgCG  ≈dEG  ÉYOh
 øe  óëdG  ¿CÉ°ûH  IQOÉ°üdG  äGQGô≤dÉH  ø«ª«≤ªdGh
 Oôa  πc  á«dhDƒ°ùe  ≈dEG  Égƒæe  ,¢Shô«ØdG  QÉ°ûàfG
 ¬∏gCGh ¬æWh √ÉéJ ¬«∏Y ÖLGƒdG QhódGh ∂dP »a
 »a ¿hÉ¡àdG ΩóY á«ªgCG ≈dEG É kàa’ ,™ªàéªdG OGôaCGh
 ΩGõàd’G IQhô°Vh ájRGôàM’G äGAGôLE’G ≥«Ñ£J
 óë∏d  á«ª°SôdG  äÉ¡édG  øe  IQOÉ°üdG  äÉª«∏©àdÉH
 ¿hÉ¡àdG äÉ©ÑJ ≈dEG G kô«°ûe ,¢Shô«ØdG QÉ°ûàfG øe
 ä’ÉëdG OóY ´ÉØJQG »a ™ªàéªdG äÉÄa ¢†©H øe
 â∏é°S  »`̀à`̀dG  äÉ`̀«`̀aƒ`̀dG  Oó`̀Y  IOÉ``̀ jR  ™`̀e  áªFÉ≤dG

.G kôNDƒe

 »a º¡e ôNBG RÉéfEG ≥«≤ëàd øjôëÑdG ÖgCÉàJh
 É¡fƒμd  z19-ó«aƒc{  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  É¡àëaÉμe
 ø«jÓe  áKÓK  AGô``̀LEG  ø«æKE’G  Ωƒ«dG  RhÉéàà°S
 ≈àM  äô`̀LCG  PEG  ,zRT-PCR{  ÉfhQƒc  ¢üëa
 ,É°üëa  188h  ÉØdCG  994h  ¿ƒ«∏e  2  ¢ùeCG  Ωƒ`̀j

.»eƒj ¢üëa ∞dCG 13 øe ôãcCG AGôLEÉH Ωƒ≤Jh
 ∫ÓN  äÉ°UƒëØdG  Oó`̀Y  OGOõ``̀j  ¿CG  ™bƒàjh
 äGAGôLEG ≥«Ñ£àH øjôëÑdG ΩÉ«b ™e á∏Ñ≤ªdG ΩÉjC’G
 øe  GQÉÑàYG  ø«eOÉ≤dG  øjôaÉ°ùªdG  ≈∏Y  á«aÉ°VEG
 ø«eOÉ≤dG  øjôaÉ°ùªdG  ™«ªL  ™°†î«°S  PEG  ,Ωƒ«dG
 (PCR)  äÉ°Uƒëa  øe  á∏°ù∏°ùd  øjôëÑdG  ≈`̀dEG
 ≈∏Y  (19-ó«aƒc)  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  øY  ∞°ûμ∏d
 ,É«æjôëH  G kQÉæjO  36  ≠∏ÑJ  áØ∏μH  á°UÉîdG  º¡à≤Øf
 ≈dEG  ∫ƒ°UƒdG  Qƒa  ∫hC’G  ¢üëØdG  AGôLEG  ºà«°Sh
 ¢üëØdG  AGôLEG  ºà«°S  ø«M  »a  ,áμ∏ªªdG  »°VGQCG
 ådÉãdG  ¢üëØdG  É``̀eCG  ,ΩÉ```jCG  á°ùªN  ó©H  »fÉãdG
 ô°TÉ©dG  Ωƒ«dG  »a  √DhGô`̀LEG  ºàj  ±ƒ°ùa  ô«NC’Gh

.øjôëÑdG áμ∏ªe »a º¡àeÉbEG Iôàa øe
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 ¢SCGôàj ó``¡©dG »``dh ∂∏ªdG Ö``FÉf
»fGôª©dG §«£îàdG á``æéd ´ÉªàLG
 ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  ó¡©dG  »dh  ∂∏ªdG  ádÓL  ÖFÉf  ¢SCGôJ
 øY ó≤ oY …òdG »fGôª©dG §«£îà∏d É«∏©dG áæé∏d 21`dG ´ÉªàL’G áØ«∏N
 ájôëÑdG á¡LGƒ∏d áeÉ©dG äÉ££îªdG É«∏©dG áæé∏dG â°Vô©à°SGh ,ó©oH

 .á«fÉμ°SE’G áØ«∏N áæjóeh »dÓb πMÉ°ùd
 äÉYƒ°VƒªdG  ≈∏Y  »fGôª©dG  §«£îà∏d  É«∏©dG  áæé∏dG  â©∏WGh
 §«£îàdG  äÉ`̀eó`̀î`̀d  á`̀«`̀fhô`̀à`̀μ`̀dE’G  áeƒ¶æªdG  ôjƒ£àH  á∏°üàªdG
 ∞«æ°üàH  á≤∏©àªdG  äÉYƒ°VƒªdG  äGóéà°ùe  â°ûbÉfh  ,»fGôª©dG

.∞«æ°üàdG ô«jÉ©e äÉ«dBG ôjƒ£Jh äGQÉ≤©dG

 äÉ°ü°üîàdG ∞∏àîe øe ÉjQÉ°ûà°SG 11
 Ó``jõf  743  Gƒ```æ`jÉ`Y  á```«`Ñ`£dG
 π``«gCÉàdGh ìÓ```°UE’G õ```cô`e »```a
 ø«jQÉ°ûà°S’G  AÉÑWC’G  øe  11  OÉØjEG  ≈∏Y  á«∏NGódG  IQGRh  â∏ªY
 ™ªée  ø`̀e  á«Ñ£dG  äÉ°ü°üîàdG  ∞∏àîe  »`̀a  ø««°UÉ°üàN’Gh
 áæjÉ©e  ºJ  å«M  ,π«gCÉàdGh  ìÓ°UE’G  õcôe  ≈`̀dEG  »Ñ£dG  á«fÉª∏°ùdG
 AÉÑWC’G  ô°TÉHh  ,áØ∏àîªdG  äÉ°ü°üîàdG  »a  A’õædG  øe  ä’ÉëdG  πc
 ìÓ°UE’G  õcôe  IOÉ«Y  »a  º¡∏ªY  ¿ƒ«°UÉ°üàN’Gh  ¿ƒjQÉ°ûà°S’G
 ¬Yƒªée Ée GƒæjÉYh (ƒL) »a π«gCÉàdGh ìÓ°UE’G õcôe »a π«gCÉàdGh

.2020 ôÑª°ùjO 28 ≈àM ƒ«fƒj 25 øe IôàØdG »a Ójõf 743
 ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤ëd á«æWƒdG á°ù°SDƒªdG á°ù«FQ …QƒN ÉjQÉe äócCGh
 á≤«bódG  ájRGôàM’G äGAGôLE’G  ≥«Ñ£J Öãc øe ™HÉàJ  á°ù°SDƒªdG  ¿CG
 áeÓ°Sh áë°U ájÉªëd π«gCÉàdGh ìÓ°UEÓd áeÉ©dG IQGOE’G ÉgòØæJ »àdG

 .ÉfhQƒc áëFÉL áëaÉμªd á«æWƒdG Oƒ¡édG QÉWEG »a A’õædG
(3¢U π«°UÉØàdG)

 QÉ`````æ`jO ø```«`jÓ``e 409
 ô``«JGƒa  π«``°üëJ  ≠``dÉÑ`e
2020 »a AÉªdGh AÉHô¡μdG

:ÜÉjO ó«dh Öàc
 øY ∑QÉÑªdG πFGh ¢Sóæ¡ªdG AÉªdGh AÉHô¡μdG ¿hDƒ°T ôjRh ∞°ûc
 äÉ£ëªdG ™«ªL øe AÉHô¡μdG  äGóMh êÉàfE’ á«dÉªLE’G áØ∏μdG  ¿CG
 23 ≠∏ÑJ ¢UÉîdG ´É£≤dG äÉcô°T äÉ£ëeh AÉHô¡μdG áÄ«¡d á©HÉàdG
 ≠∏ÑJ AÉªdG äGóMh êÉàfEG áØ∏c ¿CG ÉØ«°†e ,AÉHô¡c IóMh πμd É°ù∏a
 AÉHô¡μdG êÉàfEG äGóMh áØ∏c ≠∏ÑJ Éª«a ,AÉe IóMh πμd É°ù∏a 415
 πμd É°ù∏a 22^9 §≤a AÉªdGh AÉHô¡μdG áÄ«¡d á©HÉàdG äÉ£ëªdG øe

.AÉe IóMh πμd É°ù∏a 535h AÉHô¡c IóMh
 Ωƒ∏°ùdG óªMCG ÖFÉæ∏d ∫GDƒ°S ≈∏Y √OQ »a AÉHô¡μdG ôjRh QÉ°TCGh
 ≈∏Y  zè«∏îdG  QÉÑNCG{  â∏°üM  ,AÉªdGh  AÉHô¡μdG  êÉàfEG  áØ∏c  ∫ƒM
 πμd  ¢Sƒ∏a  3^3  AÉHô¡μdG  äGó`̀Mh  π≤f  áØ∏c  ¿CG  ≈`̀dEG  ,¬æe  áî°ùf
 ,AÉHô¡c  IóMh  πμd  ¢Sƒ∏a  3^7  É¡©jRƒJ  áØ∏c  ≠∏ÑJ  Éªæ«H  ,IóMh
 É¡©jRƒJ áØ∏ch ,IóMh πμd É°ù∏a 114 AÉªdG π≤f áØ∏c ≠∏ÑJ ø«M »a

.AÉe IóMh πμd É°ù∏a 140
 ô«JGƒa π«°üëJ ≠dÉÑªd á«dÉªLE’G áª«≤dG ¿CG ≈dEG ôjRƒdG âØdh
 »a  QÉæjO  ¿ƒ«∏e  416  â¨∏H  ø«côà°ûªdG  ™«ªéd  AÉªdGh  AÉHô¡μdG

.2020 »a QÉæjO ø«jÓe 409 â¨∏H ø«M »a ,2019 ΩÉY
 AÉªdGh AÉHô¡μdG äGóMh AGô°T ºJ 2019 ΩÉY »a ¬fCG ±É°VCGh
 »ah ,QÉæjO ¿ƒ«∏e 388 √Qób ≠∏ÑªH ¢UÉîdG  ´É£≤dG  äÉcô°T øe
 415  √Qó`̀b  ≠∏ÑªH  AÉªdGh  AÉHô¡μdG  äGó`̀Mh  AGô°T  ºJ  2020  ΩÉY
 ≈∏Y  Ö∏£dG  IOÉ``̀jRh  RÉ¨dG  QÉ©°SCG  ´É`̀Ø`̀JQ’  áé«àf  QÉæjO  ¿ƒ«∏e

.AÉªdGh AÉHô¡μdG »àeóN
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.´ÉªàL’G ¬°SDhôJ ∫ÓN ó¡©dG »dh ∂∏ªdG ádÓL ÖFÉf |

 ¿ƒ``«∏e  56^7  ≥``≤ëJ  zƒ``μ∏àH{
2020 »a á«aÉ``°U ÉMÉHQCG QÉæjO

 ácô°ûdG  »ªgÉ°ùªd  ìÉ``̀HQC’G  »aÉ°U  ¢ùeCG  ƒμ∏àH  ácô°T  âæ∏YCG
 …CG  ,»æjôëH  QÉæjO  ø«jÓe 6^5 áª«≤H  2020 ΩÉY  øe  ™HGôdG  ™Hô∏d
 IôàØ∏d  »æjôëH  QÉæjO  ø«jÓe  7^4``̀H  áfQÉ≤e  %12  √Qób  ¢VÉØîfÉH
 »ªgÉ°ùªd  ìÉ``̀HQC’G  »aÉ°U  ≈`̀dEG  áÑ°ùædÉH  É`̀eCG  ,2019  ΩÉ`̀Y  øe  É¡JGP
 »æjôëH  QÉæjO  ¿ƒ«∏e  56^7  ≠∏H  ó≤a  ¬∏ªcCÉH  2020  ΩÉ©d  ácô°ûdG
 ΩÉY  »a  »æjôëH  QÉæjO  ¿ƒ«∏e  51^6``̀H  áfQÉ≤e  %10  ÉgQób  IOÉjõH

 .2019
 ∫BG  áØ«∏N  øH  ¬∏dGóÑY  ï«°ûdG  ƒμ∏àH  IQGOEG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ∫Ébh
 á«FÉæãà°S’G ±hô¶dG ™e ™jô°ùdG ∞«μàdG ≈∏Y ƒμ∏àH â°UôM{ :áØ«∏N
 ±Gó`̀gC’G  ≥«≤ëJ  øe  øμªàJ  ≈àM  ,2020  ΩÉY  ∫ÓN  ÉgÉfó¡°T  »àdG
 Ée ƒgh ,∞jQÉ°üª∏d á≤«bódG IQGOE’G ≈∏Y õμJôJ »àdG ,á«é«JGôà°S’G
 ¢SÉ°SCG  ≈∏Y %10 áÑ°ùæH á«∏«¨°ûàdG äÉahô°üªdG ¢VÉØîfG ¬æY ºéf
 ΩÉ©H  káfQÉ≤e  %10  áÑ°ùæH  ìÉ`̀HQC’G  »aÉ°U  IOÉjR  »a  º¡°SCGh  ,…ƒæ°S

.z2019
 :ôàæ«a  π«μ«e  ƒμ∏àH  ácô°ûd  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  ∫Éb  ,¬ÑfÉL  øe
 ≈∏Y  ájQƒëe  äGô««¨J  AGô`̀LEÉ`̀H  ƒμ∏àH  ácô°ûH  IQGOE’G  ≥jôa  ΩÉ`̀b{
 ìôW ≈∏Y â∏ªà°TG »àdG ,2020 ΩÉY ∫ÓN á«∏«¨°ûàdG äÉ«∏ª©dG IQGOEG
 ôÑY  øFÉHõdG  áHôéJ  ôjƒ£Jh  ø«°ùëJ  ≈`̀dEG  ±ó¡J  á«ªbQ  äGQOÉ`̀Ñ`̀e

.zó©oH øY á«eƒ«dG º¡eÉ¡e á©HÉàe øe º¡æ«μªJ
(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

 ™`̀ª`̀é`̀J :(â```̀f.á```̀«```̀Hô```̀©```̀dG)
 ¿óªdG  º¶©e  »`̀a  ¿hó`̀YÉ`̀≤`̀à`̀ª`̀dG
 ÉLÉéàMG  óMC’G  ¢ùeCG  á«fGôjE’G
 á`̀«`̀°`̀û`̀«`̀©`̀ª`̀dG º``̀¡``̀YÉ``̀°``̀VhCG ≈``∏``Y
 ô≤ØdG §N âëJ º¡fƒch áÑ©°üdG
 º¡JÉ°TÉ©e  ≥HÉ£J  Ωó`̀Y  áé«àf
 …ò``̀ dG Oô``̀£``̀ª``̀dG º`̀î`̀°`̀†`̀à`̀dG ™``̀e
 ,»fGôjE’G  OÉ°üàb’G  ¬æe  »fÉ©j
 øe  á«μjôeC’G  äÉHƒ≤©dG  áé«àf
 ôjòÑJh  OÉ°ùØdG  QÉ°ûàfGh  á¡L
 káeóN  äÉ«°û«∏ªdG  ≈∏Y  ∫Gƒ`̀eC’G
 øe  »©°SƒàdG  ¿Gô¡W  ´hô°ûªd

.iôNCG á¡L
 øjòdG ,¿hóYÉ≤àªdG ÖdÉ£jh
 ø«jÓe  4  »`̀dGƒ`̀M  º`̀gOó`̀Y  ≠∏Ñj
 º¡JÉ°TÉ©e  »a  IOÉjõH  ,∞°üfh
 §N âëJ øe êhôî∏d ájóYÉ≤àdG
 ø«jÓe 4 óæY Oóëoj …òdG) ô≤ØdG
 »a ,(…ô`̀¡`̀°`̀T ∫ƒ`̀Nó`̀ª`̀c ¿É`̀eƒ`̀J
 øe  ¿hó`̀YÉ`̀≤`̀à`̀ª`̀dG  ≈≤∏àj  ø`̀«`̀M
 »YÉªàL’G  ¿Éª°†dG  ¥hó`̀æ`̀°`̀U
 áKÓãdG ió©àj ’ ÉjóYÉ≤J É°TÉ©e
 OGOõ``̀j  Éªæ«H  ,¿É``̀eƒ``̀J  ø`̀«`̀jÓ`̀e
 πμ°ûH QÉ©°SC’G ™ØJôJh ºî°†àdG

.Oô£e
 ¿ó``̀ª``̀dG ¢```̀ ù```̀ eCG äó```¡```°```Th
 äÉ©ªéJ  iô`̀Ñ`̀μ`̀ dG  á``̀«``̀fGô``̀jE’G

 ¿Gô¡W  ø`̀e  π`̀c  »`̀a  á«LÉéàMG
 ó`̀¡`̀°`̀û`̀eh õ``̀jô``̀Ñ``̀Jh RGƒ```````̀MC’Gh
 ø``̀jhõ``̀bh  ∑GQCGh  ¿É``̀¡``̀Ø``̀°``̀UCGh
 ≥∏WCG å«M ,Égô«Zh OÉHBG Ω qô oNh
 :π«Ñb  øe  äGQÉ©°T  ¿hóYÉ≤àªdG
 º`̀gh ..¿ƒ````̀YGh ¿hó`̀YÉ`̀≤`̀à`̀ª`̀dG{
 ÉfóFGƒe{h ,zº∏¶dG øe ¿hDhÉà°ùe
 ,zQƒ``LC’G  º∏¶dG  »Øμj  ..á`̀ZQÉ`̀a
 º∏¶∏d  ¢Vô©J  Ö©°T  óLƒj  ’{h

.zøëf ¢Vô©àf Éªc
 ¿ƒfÉb øe 96 IOÉª∏d É≤ÑWh
 IOÉjR Öéj »YÉªàL’G ¿Éª°†dG
 ¿GôjEG  »a  øjóYÉ≤àªdG  äÉ°TÉ©e
 áØ∏c »a IOÉjõdG ™e Ö°SÉæàj ÉªH
 Ωõà∏J  ºd  …ò`̀dG  ô`̀eC’G  ,á°û«©ªdG
 á©jQòH  á«fGôjE’G  áeƒμëdG  É¡H
 ΩÉ`̀¶`̀æ`̀dG  ¿CG  ’EG  OQGƒ``̀ ª``̀ dG  í`̀°`̀T
 äÉ«°û«∏ªdG  º``̀YO  »``̀a  ôªà°ùe

 ¥Gô©dG  øe  πc  »a  ¬d  á«dGƒªdG
 ∫ÉªdÉH  ÉjQƒ°Sh  øª«dGh  ¿ÉæÑdh

.OÉà©dGh áë∏°SC’Gh
 ø``jó``YÉ``≤``à``ª``dG  ¿CG  ô```̀cò```̀j
 »a  º¡≤M  ≈∏Y  É°†jCG  ¿hOó°ûj
 π≤à°ùe  »`̀HÉ`̀≤`̀f  º«¶æJ  AÉ`̀°`̀û`̀fEG
 øª°†«dh  º¡bƒ≤M  ø`̀Y  ™aGó«d

.áÑ°SÉæªdG äÉeóîdG º¡«≤∏J
(8¢U π«°UÉØàdG)

 ¿Gô`````̀ jEG »```̀ a ø`̀ jó`̀ YÉ`̀ ≤`̀ à`̀ ª`̀ ∏`̀ d äGô```̀gÉ```̀¶```̀e
¿É```̀eô```̀ë```̀dGh ô``̀ ≤``̀ Ø``̀ dG ≈``̀ ∏``̀ Y êÉ``̀ é``̀ à``̀ MÓ``̀ d

.áØ«∏N øH ¬∏dGóÑY ï«°ûdG |.ôàæ«a π«μ«e |

á`̀ «`̀ é`̀ «`̀ ∏`̀ î`̀ dG á```ª```≤```dG äGQGô``````````̀ b ò``̀«``̀Ø``̀æ``̀J å```ë```H
¿hÉ``©àdG ¢``ù∏ée ∂``°SÉªJ õ``jõ©J ≈``∏Y á``°üjôM ø``jôëÑdG :á``«LQÉîdG ô``jRh

 ó°TGQ  øH  ∞«£∏dGóÑY QƒàcódG  á«LQÉîdG  ôjRh OÉ°TCG
 áeÉ©dG áfÉeC’G É¡H Ωƒ≤J »àdG á°Sƒª∏ªdG Oƒ¡édÉH »fÉjõdG
 ó≤Y  á©HÉàe  »a  á«Hô©dG  è«∏îdG  ∫hód  ¿hÉ©àdG  ¢ù∏éªd
 á°ü°üîàªdG  á`̀jQGRƒ`̀dG  ¿Éé∏dGh  ¢ùdÉéªdG  äÉYÉªàLG
 ,∑ôà°ûªdG »é«∏îdG πª©dG Iô«°ùe õjõ©àd á«æØdG ¿Éé∏dGh
 ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  äGQGô`̀≤`̀d  πeÉ°ûdG  ò«ØæàdG  øe  ócCÉàdGh

.…QGRƒdG ¢ù∏éªdGh
 Iô«°ùªH ™aódÉH øjôëÑdG áμ∏ªe ΩÉªàgGh ¢UôM ócCGh
 øe Rõ©j ÉªH πª°TCG  ¥ÉaBG  ƒëf ∑ôà°ûªdG  »é«∏îdG πª©dG
 äGRÉ`̀é`̀fE’G  øe  ójõe  ≥«≤ëJh  ¿hÉ©àdG  ¢ù∏ée  ∂°SÉªJ

.¢ù∏éªdG ∫hO »æWGƒe ídÉ°üd äÉÑ°ùàμªdGh
 ΩÉ©dG ¿GƒjódÉH ¢ùeCG ôjRƒdG ∫ÉÑ≤à°SG ∫ÓN ∂dP AÉL
 ø«eC’G  ±ôéëdG  ∑QÉÑe  ìÓa  øH  ∞jÉf  QƒàcódG  IQGRƒ∏d
 óaƒdGh  á«Hô©dG  è«∏îdG  ∫hó`̀d  ¿hÉ©àdG  ¢ù∏éªd  ΩÉ©dG

.øjôëÑdG áμ∏ªªd ¬JQÉjR áÑ°SÉæªH ≥aGôªdG

 IQÉjõH  ¬JOÉ©°S  øY  ΩÉ©dG  ø«eC’G  Üô`̀YCG  ,¬ÑfÉL  øe
 á«dÉëdG  á`̀°`̀SÉ`̀Fô`̀dG  á``̀ dhO  É`̀gQÉ`̀Ñ`̀à`̀YÉ`̀H  ,ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªe
 äGQGôb  ò«ØæJ  á©HÉàe  ¿CÉ°ûH  ≥«°ùæà∏d  ,¿hÉ©àdG  ¢ù∏éªd
 áμ∏ªªdÉH  Ó©dG  á¶aÉëe  »a  äó≤Y  »àdG  á«é«∏îdG  áª≤dG
 ¿Éé∏d á∏Ñ≤ªdG ájQhódG äÉYÉªàL’Gh ,ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG
 Iô«°ùªH á∏°üàªdG äÉYƒ°VƒªdG åëH á©HÉàeh ,ájQGRƒdG

.ä’ÉéªdG ∞∏àîe »a ∑ôà°ûªdG »é«∏îdG ¿hÉ©àdG
 äÉYƒ°VƒªdG  ø`̀e  Oó``Y  åëH  AÉ`̀≤`̀∏`̀dG  ∫Ó``N  iô``̀Lh
 áØYÉ°†e  πÑ°Sh  ∑ôà°ûªdG  »é«∏îdG  ¿hÉ©àdÉH  á∏°üàªdG
 ídÉ°Uh ô«N ¬«a Éªd ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée äÉÑ°ùàμeh äGRÉéfEG
 ¢ù∏éªdG  ´ÉªàL’  ô«°†ëàdGh  ,¢ù∏éªdG  ∫hO  »æWGƒe
 ´É°VhC’G  ¿CÉ°ûH  ô¶ædG  äÉ¡Lh  ∫OÉÑJ  ºJ  Éªc  ,…QGRƒ``dG
 ¬LGƒJ »àdG äÉjóëàdGh á≤£æªdG »a á«æeC’Gh á«°SÉ«°ùdG

.É¡JÉ«YGóJ ™e πeÉ©àdG πÑ°Sh »é«∏îdG πª©dG Iô«°ùe
(2¢U π«°UÉØàdG) .»é«∏îdG ¿hÉ©àdG ¢ù∏éªd ΩÉ©dG ø«eC’G ∫ÉÑ≤à°SG ∫ÓN á«LQÉîdG ôjRh |

 ø«jÓe 3 `dG RhÉéàJ  äÉ``°UƒëØdG Ωƒ«dG ..ójóL RÉéfEG »a

ÉfhQƒc ø``e ±É©J ∫ó``©e ≈∏YCG π«é``°ùJ
 ∫ó©e  ≈∏YCG  π«é°ùJ  áë°üdG  IQGRh  âæ∏YCG
 â∏é°S  PEG  ¢ùeCG  Ωƒj  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  øe  ±É©J
 »dÉªLE’G Oó©dG π°ü«d ,á«aÉ°VEG ádÉM 922 »aÉ©J
 OóY  ≠∏H  Éª«a  ,110007  ≈dEG  á«aÉ©àªdG  ä’Éë∏d
 ä’ÉëdGh ,ádÉM 71 ájÉæ©dG âëJ áªFÉ≤dG ä’ÉëdG
 159  êÓ©dG  »≤∏J  »ë°üdG  É¡©°Vh  Ö∏£àj  »àdG
 ô≤à°ùe É¡©°Vh ä’ÉM 7308 ¿CG  ø«M »a ,ádÉM
 ≠∏H  …ò`̀dG  áªFÉ≤dG  ä’Éë∏d  »dÉªLE’G  Oó©dG  øe

.áªFÉb ádÉM 7379
 »àdG  äÉ°UƒëØdG  ¿CG  ≈dEG  IQGRƒ`̀dG  äQÉ°TCGh
 π«é°ùJ  äô¡XCG  ¢ùeCG  Ωƒ`̀j  13436  ÉgOóY  ≠∏H
 ádÉª©d  ádÉM 220 É¡æe  ,IójóL áªFÉb  ádÉM 575
 ,áªFÉb  ä’Éëd  ø«£dÉîªd  ádÉM  342h  ,Ió``̀aGh
 IÉah  âæ∏YCG  Éª«a  ,êQÉîdG  øe  áeOÉb  ádÉM  13h
 ø«æWGƒªd  ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød  áªFÉb  ä’ÉM  çÓK
.ÉeÉY 59h ,ÉeÉY 81h ,ÉeÉY 83 ôª©dG øe ¿ƒ¨∏Ñj

 ¢ù«FQ Ö`̀FÉ`̀f  ∫Ó``̀L ô``Ñ``cCG  Qƒ`̀à`̀có`̀ dG  ó````cCGh
 »Ñ£dG  á«fÉª∏°ùdG  ™ªéªH  á«Ñ£dG  äÉ`̀eó`̀î`̀dG

 ™«ªL »a ájRGôàM’G äGAGôLE’G IÉYGôe IQhô°V
 π«∏≤Jh  ,πª©dG  äGô≤e  »a  É k°Uƒ°üNh  ø`̀cÉ`̀eC’G
 QÉ°ûàfG  øe  óëdG  »a  á«∏YÉØH  ΩÉ¡°SEÓd  •ÓàN’G
 ∂dPh ,√QÉ°ûàfG ä’ó©e ¢†ØNh ÉfhQƒc ¢Shô«a
 É¡dòÑJ  »àdG  áã«ãëdG  Oƒ¡édG  º`̀YO  ≥∏£æe  ø`̀e
 ádÓ°ùdG  äÉ«YGóJ  á¡LGƒe  »a  øjôëÑdG  áμ∏ªe

.ÉgQÉ°ûàfG ™æeh IójóédG IQƒëàªdG
 ø«æWGƒªdG  ΩGõàdG  á∏°UGƒe  á«ªgCG  ≈dEG  ÉYOh
 øe  óëdG  ¿CÉ°ûH  IQOÉ°üdG  äGQGô≤dÉH  ø«ª«≤ªdGh
 Oôa  πc  á«dhDƒ°ùe  ≈dEG  Égƒæe  ,¢Shô«ØdG  QÉ°ûàfG
 ¬∏gCGh ¬æWh √ÉéJ ¬«∏Y ÖLGƒdG QhódGh ∂dP »a
 »a ¿hÉ¡àdG ΩóY á«ªgCG ≈dEG É kàa’ ,™ªàéªdG OGôaCGh
 ΩGõàd’G IQhô°Vh ájRGôàM’G äGAGôLE’G ≥«Ñ£J
 óë∏d  á«ª°SôdG  äÉ¡édG  øe  IQOÉ°üdG  äÉª«∏©àdÉH
 ¿hÉ¡àdG äÉ©ÑJ ≈dEG G kô«°ûe ,¢Shô«ØdG QÉ°ûàfG øe
 ä’ÉëdG OóY ´ÉØJQG »a ™ªàéªdG äÉÄa ¢†©H øe
 â∏é°S  »`̀à`̀dG  äÉ`̀«`̀aƒ`̀dG  Oó`̀Y  IOÉ``̀ jR  ™`̀e  áªFÉ≤dG

.G kôNDƒe

 »a º¡e ôNBG RÉéfEG ≥«≤ëàd øjôëÑdG ÖgCÉàJh
 É¡fƒμd  z19-ó«aƒc{  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  É¡àëaÉμe
 ø«jÓe  áKÓK  AGô``̀LEG  ø«æKE’G  Ωƒ«dG  RhÉéàà°S
 ≈àM  äô`̀LCG  PEG  ,zRT-PCR{  ÉfhQƒc  ¢üëa
 ,É°üëa  188h  ÉØdCG  994h  ¿ƒ«∏e  2  ¢ùeCG  Ωƒ`̀j

.»eƒj ¢üëa ∞dCG 13 øe ôãcCG AGôLEÉH Ωƒ≤Jh
 ∫ÓN  äÉ°UƒëØdG  Oó`̀Y  OGOõ``̀j  ¿CG  ™bƒàjh
 äGAGôLEG ≥«Ñ£àH øjôëÑdG ΩÉ«b ™e á∏Ñ≤ªdG ΩÉjC’G
 øe  GQÉÑàYG  ø«eOÉ≤dG  øjôaÉ°ùªdG  ≈∏Y  á«aÉ°VEG
 ø«eOÉ≤dG  øjôaÉ°ùªdG  ™«ªL  ™°†î«°S  PEG  ,Ωƒ«dG
 (PCR)  äÉ°Uƒëa  øe  á∏°ù∏°ùd  øjôëÑdG  ≈`̀dEG
 ≈∏Y  (19-ó«aƒc)  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  øY  ∞°ûμ∏d
 ,É«æjôëH  G kQÉæjO  36  ≠∏ÑJ  áØ∏μH  á°UÉîdG  º¡à≤Øf
 ≈dEG  ∫ƒ°UƒdG  Qƒa  ∫hC’G  ¢üëØdG  AGôLEG  ºà«°Sh
 ¢üëØdG  AGôLEG  ºà«°S  ø«M  »a  ,áμ∏ªªdG  »°VGQCG
 ådÉãdG  ¢üëØdG  É``̀eCG  ,ΩÉ```jCG  á°ùªN  ó©H  »fÉãdG
 ô°TÉ©dG  Ωƒ«dG  »a  √DhGô`̀LEG  ºàj  ±ƒ°ùa  ô«NC’Gh

.øjôëÑdG áμ∏ªe »a º¡àeÉbEG Iôàa øe
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 øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M ábOÉ°üe ¿ƒ«bƒ≤M øªK
 (4) ºbQ ¿ƒfÉ≤dG QGó°UEG ≈∏Y ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y
 Aƒ°S øe º¡àjÉªMh ∫ÉØWCÓd á«MÓ°UE’G ádGó©dG ¿CÉ°ûH 2021 áæ°ùd
 å«M ,ÜGƒædG ¢ù∏éeh iQƒ°ûdG ¢ù∏ée øe √QGôbEG ó©H á∏eÉ©ªdG
 Å°TÉædG  »dhódG  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ΩGõàd’  ’Éªμà°SG  ¿ƒfÉ≤dG  »JCÉj
 ø«dƒcƒJhôÑdGh  ,πØ£dG  ¥ƒ≤ëd  á«dhódG  á«bÉØJÓd  É¡eÉª°†fG  øe

.á«bÉØJ’ÉH ø«≤ë∏ªdG ø«jQÉ«àN’G
 ¿ƒfÉ≤dG ¿CG zÉæH{ øjôëÑdG AÉÑfCG ádÉcƒd äÉëjô°üJ »a GhócCGh
 iƒYódG πMGôe ™«ªL »a ∫ÉØWCÓd á«MÓ°UE’G ádGó©dG õjõ©àd AÉL
 AÉL  Éªc  ,ºμëdG  ò«ØæJ  AÉæKCGh  áªcÉëªdGh  ≥«≤ëàdGh  á«FÉæédG
 »àdG  á«dhódG  äGógÉ©ªdGh  äÉ«bÉØJ’G  ™e  ¥É°ùJ’G  Qô≤«d  ¿ƒfÉ≤dG

.É¡«dEG âª°†fGh øjôëÑdG áμ∏ªe É¡«∏Y âbOÉ°U
 á«æWƒdG á°ù°SDƒªdG á°ù«FQ …QƒN ÉjQÉe âdÉb ¥É«°ùdG Gòg »ah
 äÉLQO  ≈°übCG  ôaƒ«d  AÉL  ¿ƒfÉ≤dG  QGó°UEG  ¿EG  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤ëd
 ∫Ó¨à°SÓd ÉjÉë°V ¿ƒ©≤j ób øjòdG ,ø«ëfÉédG øe ∫ÉØWCÓd ájÉªëdG
 º¡∏«gCÉJ IOÉYE’ º¡d ájÉªëdGh ºYódG ô«aƒJ ≥jôW øY ,√ô°UÉæY πμH
 á«dhódG  ô«jÉ©ªdG  ¬«∏Y  äó`̀cCG  Ée  ƒ`̀gh  ,™ªàéªdG  »a  º¡LÉeOEGh
 ô«HGóàdG ™«ªL PÉîJG ≈∏Y ∫hódG åM ∫ÓN øe ,¿É°ùfE’G ¥ƒ≤ëd
 ≈∏°†ØdG º¡ëdÉ°üe IÉYGôeh ∫ÉØWC’G ájÉªëd ájQGOE’Gh á«©jô°ûàdG

.πeÉ°ûdG É¡eƒ¡ØªH ádGó©∏d É≤«≤ëJ ,äÉbhC’G ™«ªL »a
 ∫ÉØWCÓd á«MÓ°UE’G ádGó©dG ¿ƒfÉb QGó°UEG ¿CG …QƒN âaÉ°VCGh
 áμ∏ªªd  á«©jô°ûàdG  áeƒ¶æªdG  ≈`̀ dEG  ±É°†j  G kõ«ªàe  GRÉ`̀é`̀fEG  ó©j
 áédÉ©e  iƒà°ùe  ≈∏Y  É vª¡e  GQƒ£J  ó¡°ûJ  âJÉH  »àdGh  ,øjôëÑdG
 ¬JGP âbƒdG »a Ió«°ûe ,»bƒ≤ëdG ió°üdG äGP äÉYƒ°VƒªdG ™«ªL
 »àdGh  ,á«æ©ªdG  äÉ¡édG  ™«ªL  øe  ádhòÑªdG  á«ªcGôàdG  Oƒ¡édÉH
 ÉªHh  IQƒ£àªdG  ¬à¨«°üH  ¿ƒfÉ≤dG  QGó°UEG  øY  äRô`̀aCGh  äôaÉ°†J
 ,πØ£∏d  á«MÓ°UE’G ádGó©dG ∫Éée »a áeó≤àe ô«jÉ©e øe ¬æª°†àj
 ™°VƒdG  ájÉªMh  õjõ©àH  ≥∏©àj  Éª«a  áª¡e  á«Yƒf  IõØb  πãª«d

.»ª«∏bE’Gh »dhódG iƒà°ùªdG ≈∏Y ∫ÉØWCÓd »fƒfÉ≤dG
 ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤ëd  á«æWƒdG  á°ù°SDƒªdG  á«é«JGôà°SG  ¿CG  äócCGh
 ≥«Ñ£J áÑbGôe ∫ÓN øe ,πØ£∏d  ájÉªëdG  ÖfÉL ≈∏Y õcôJ ±ƒ°S
 ¿ƒfÉ≤dGh  ,πØ£dG  ¿ƒfÉb  QGó°UEÉH  2012 áæ°ùd  (37)  ºbQ  ¿ƒfÉ≤dG
 º¡àjÉªMh ∫ÉØWCÓd á«MÓ°UE’G ádGó©dG ¿CÉ°ûH 2021 áæ°ùd (4) ºbQ
 á«æ©ªdG  äÉ¡édG  ™e  ≥«°ùæàdG  ºà«°S  å«M  ,á∏eÉ©ªdG  Aƒ°S  øe
 Ió≤©æªdG  äÉªcÉëªdG  äÉ°ù∏L  Qƒ°†M  »`̀a  á°ù°SDƒªdG  π«ãªàd
 äGAGô`̀LEG  øe  ≥≤ëà∏d  ,zπØ£∏d  á«MÓ°UE’G  ádGó©dG  ºcÉëe{  ΩÉ`̀eCG

.ádOÉ©dG áªcÉëªdG
 øe  ∫ÉØWC’G  ¥ƒ≤M  õjõ©Jh  ájÉªM  ¿CG  ≈`̀dEG  …Qƒ`̀N  äQÉ°TCGh
 ájƒYƒJ  á£N  ™°Vh  ≈dEG  ™∏£àJ  å«M  ,á°ù°SDƒªdG  πªY  äÉjƒdhCG
 ≈dEG  ,á«æ©ªdG  äÉ¡édG  ™e  ¿hÉ©àdÉH  πØ£dG  ¥ƒ≤M  ¿CÉ°ûH  á«ÑjQóJ
 ,∫ÉØWC’G É¡d ¢Vô©àj ób »àdG äGRhÉéàdG ó°Uôd á«dBG  »æÑJ ÖfÉL
 ’ƒ°Uh ,Oó°üdG Gòg »a ihÉμ°ûdG ΩÓà°S’ øNÉ°S §N AÉ°ûfEG  ™e
 øª°V øe ºgQÉÑàYÉH ,∫ÉØWCÓd ájÉªëdG äÉjƒà°ùe ≈∏YCG ≥«≤ëJ ≈dEG

.™ªàéªdG »a ájÉYôdÉH ≈dhC’G äÉÄØdG

 áeÉæªdG õcôe ¢ù«FQ »¶∏dG ÉæjO á«eÉëªdG äOÉ°TCG É¡ÑfÉL øeh
 øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  QGó°UEÉH  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤ëd
 á«MÓ°UE’G  ádGó©dG  ¿ƒfÉb  ,ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY áØ«∏N ∫BG  ≈°ù«Y
 É kª¡e  G kôjƒ£J  πμ°ûj  …òdG  ,á∏eÉ©ªdG  Aƒ°S  øe  º¡àjÉªMh  ∫ÉØWCÓd
 ≥«≤ëJ ≈dEG  ±ó¡jh ,∫ÉØWCÓd á«MÓ°UE’G áeƒ¶æªdG iƒà°ùe ≈∏Y
 á∏eÉ©ªdG Aƒ°S øe º¡àjÉªMh º¡àjÉYQh ∫ÉØWCÓd á«MÓ°UE’G ádGó©dG
 á«FÉæédG  ¬`̀JGAGô`̀LEGh  »HÉ≤©dG  ¿ƒfÉ≤dG  QÉ`̀WEG  øe  πØ£dG  êGô`̀NEGh
 áÄ«ÑdG  OÉéjEGh  ,ìÓ°UE’Gh  ájÉªëdGh  ájÉbƒdG  É¡eGƒb  º«gÉØe  ≈dEG
 ™e ¬éeO IOÉYEGh ¬cƒ∏°S ºjƒ≤Jh πjó©Jh πØ£dG ájÉYôd áÑ°SÉæªdG
 ,Iô°SC’G  ™e  ácôà°ûªdG  á«dhDƒ°ùªdG  õjõ©Jh  ,»©ªàéªdG  §«ëªdG
 á«HÉéjE’G ¬àcQÉ°ûeh ¬à«°üî°T øjƒμàd áÑ°SÉæªdG ¢UôØdG ºjó≤Jh

.á«MÓ°UEGh á«dóY áeƒ¶æe çGóëà°SG ∫ÓN øe ™ªàéªdG »a
 2004  áæ°ùd  19  º`̀bQ  ¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀dG  ÖLƒªH  ¬``fCG  »¶∏dG  âæ«Hh
 ø«≤ë∏ªdG ø«jQÉ«àN’G ø«dƒcƒJhôÑdG ≈dEG øjôëÑdG áμ∏ªe âª°†fG
 É¡JÉ©jô°ûJ ôjƒ£J ≈∏Y É¡dÓN øjôëÑdG â∏ªYh á«ªeC’G á«bÉØJ’ÉH
 ºeCÓd  á`̀ jQhO  ôjQÉ≤J  ºjó≤àH  Ωƒ≤J  Éªc  ,ôªà°ùeh  …QhO  πμ°ûH
 ¿CG  áØ«°†e  ,πØ£dG  ¥ƒ≤M  ∫Éée  »a  É¡JGRÉéfEG  ∫ƒ`̀M  IóëàªdG
 »àdG äGQƒ£àdG ™e ΩAÓà«d AÉL ∫ÉØWCÓd á«MÓ°UE’G ádGó©dG ¿ƒfÉb
 âbOÉ°U  »àdG  á«dhódG  äÉ«bÉØJ’G  ™e  Ö°SÉæàjh  ,áμ∏ªªdG  Égó¡°ûJ
 øeh πØ£dG ¥ƒ≤M ÖfÉL »a É¡JÓé°ùd ±É°†jh ,øjôëÑdG É¡«∏Y
 ™jQÉ°ûªdGh  2012  áæ°ùd  37  º`̀bQ  πØ£dG  ¿ƒ`̀fÉ`̀b  QGô``̀bEG  É`̀gRô`̀HCG
 øNÉ°ùdG  §îdGh  πØ£dG  ájÉªM  õcôe  ´hô°ûe  É¡ªgCGh  ¬d  á©HÉàdG
 ¢Vô©àj ób Ée πc »a äÉ¨«∏ÑàdG »a ¢üàîªdGh ihÉμ°ûdG ΩÓà°S’

.äÉcÉ¡àfG øe πØ£dG ¬d
 »©jô°ûàdG Qƒ£àdG »a ábÉÑ°S øjôëÑdG áμ∏ªe ¿CG ≈dEG äQÉ°TCGh
 äGRÉ`̀é`̀fEG  ø`̀e  »Hô©dG  iƒà°ùªdG  ≈∏Y  πØ£dG  ¥ƒ≤M  ÖfÉL  »`̀a
 äÉ¡édG  Oƒ¡éH  Ió«°ûe  ,É¡d  á©HÉàdG  ™jQÉ°ûªdGh  äÉ©jô°ûJh

.Ωó≤àªdG ¿ƒfÉ≤dG Gò¡H êhôî∏d á«æ©ªdG
 ∫ÉéªH øjôëÑdG áμ∏ªe ΩÉªàgG ióe ºLôàj ¿ƒfÉ≤dG ¿CG äócCGh
 ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M ájÉYQh ºYO QÉWEG »a ∂dPh ,πØ£dG ¥ƒ≤M
 äÉÄa ™«ªéd ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG  ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG
 ô«aƒJh  á°UÉîdG  äÉLÉ«àM’Gh  ábÉYE’G  …hPh  ΩÉàjC’Éc  ádƒØ£dG
 áªgÉ°ùªH  á«eÉ°ùdG  ¬JÉ¡«LƒJ  ∫Ó`̀N  ø`̀e  ,º¡d  á`̀eRÓ`̀dG  ájÉYôdG

.á«fÉ°ùfE’G ∫ÉªYCÓd á«μ∏ªdG á°ù°SDƒªdG øe á∏YÉa ájò«ØæJ
 ¿ƒfÉb  ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓL  QGó`̀°`̀UEG  ¿CÉ`̀ H  »¶∏dG  âªààNGh
 ó©H  á∏eÉ©ªdG  Aƒ°S  øe  º¡àjÉªMh  ∫ÉØWCÓd  á«MÓ°UE’G  ádGó©dG
 Iô¶æd  G kó«°ùéJ  πãªj  ,ÜGƒ`̀æ`̀dGh  iQƒ°ûdG  »°ù∏ée  øe  √QGô``̀bEG
 ≥«≤ëàH QGôªà°S’Gh á∏eÉ°ûdG ájƒªæàdG Iô«°ùª∏d G kOGóàeGh ¬àdÓL
 ¥ƒ≤M ΩGôàMGh »WGô≤ªjódGh »°SÉ«°ùdG ìÓ°UE’G »a äGRÉéfE’G

.äÉ°ù°SDƒªdGh ¿ƒfÉ≤dG ádhO ¢ùjôμJh ¿É°ùfE’G
 áYƒªée  ¢ù«FQ  ,ô°UÉf  ¿Éª∏°S  ∫É`̀b  ,π°üàe  ó«©°U  ≈∏Yh
 ∫ÉØWCÓd  á«MÓ°UE’G  ádGó©dG  ¿ƒfÉb  ¿EG  z¿ƒ∏≤à°ùe  ¿ƒ«bƒ≤M{
 ôªà°ùªdG  ôjƒ£à∏d  áªLôJ  »JCÉj  á∏eÉ©ªdG  Aƒ°S  øe  º¡àjÉªMh
 ¿CG  ≈∏Y  G kó«cCÉJh  ,Iô`̀°`̀SC’Gh  πØ£∏d  á«eÉëdG  á«dó©dG  äÉeƒ¶æª∏d

 á«°SÉ°SC’G IóMƒdG ÉgQÉÑàYÉH á«ªgCG Iô°SC’G »dƒJ øjôëÑdG áμ∏ªe
 á°UÉîHh ÉgOGôaCG ™«ªL á«gÉaQh ƒªæd á«©«Ñ£dG áÄ«ÑdGh ™ªàéª∏d
 ø«àeRÓdG  IóYÉ°ùªdGh  ájÉªëdG  ¬«dƒJ  ¿CG  »¨Ñæj  ¬«∏Yh  ,∫ÉØWC’G
 ,™ªàéªdG  π`̀NGO  É¡JÉ«dhDƒ°ùªH  πeÉμdG  ´Ó£°V’G  ø`̀e  øμªààd
 É kæeBG  ÉYôYôJ  πØ£dG  á«°üî°T  ´ôYôàd  πÑ°ùdG  ≥∏N  ≈∏Y  πª©Jh
 áÑëªdGh  ø`̀e  ƒ`̀L  ÉgOƒ°ùj  á«∏FÉY  áÄ«H  »`̀a  CÉ°ûæjh  É≤°SÉæàeh
 G kOGóYEG πØ£dG OGóYEG »a º¡°ùJ »àdG á«fƒfÉ≤dG ájÉªëdGh ,ºgÉØàdGh
 πãªdG  ìhôH  ¬à«HôJh  ,™ªàéªdG  »a  Iô≤à°ùe  IÉ«M  ¢û«©«d  É kæeBG
 ájôëdGh  íeÉ°ùàdGh  áeGôμdGh  º∏°ùdG  ìhô`̀H  É k°Uƒ°üNh  É«∏©dG

.AÉNE’Gh IGhÉ°ùªdGh
 ¿ƒfÉ≤dG  ¿CG  iôf  »fóe  ™ªàée  äÉ°ù°SDƒªc  Éæfƒc{  :±É°VCGh
 »a  ™°Vh  PEG  Iô`̀°`̀SC’Gh  πØ£dG  ájÉªëd  á«eÉ°ùdG  ±Gó``̀gC’G  ≥≤M
 êÉàëj ,»∏≤©dGh  »fóÑdG  ¬é°†f  ΩóY ÖÑ°ùH  ,πØ£dG  ¿CG)  QÉÑàY’G
 á«fƒfÉb  ájÉªM  ∂dP  »a  ÉªH  ,á°UÉN  ájÉYQh  ájÉbh  äGAGô`̀LEG  ≈dEG
 ¿ÓYE’G  ΩÉμMCG  ôNBG  ÖfÉL  øeh  ,(Égó©Hh  IO’ƒ`̀dG  πÑb  ,áÑ°SÉæe
 ájÉªëH  á∏°üàªdG  á«fƒfÉ≤dGh  á«YÉªàL’G  ÇOÉÑªdÉH  ≥∏©àªdG
 øjó«©°üdG ≈∏Y áfÉ°†ëdÉH ¢UÉîdG ΩÉªàg’G ™e ,º¡àjÉYQh ∫ÉØWC’G
 á«LPƒªædG  É«fódG  IóëàªdG  ºeC’G  óYGƒb  ≈dEGh  ,»dhódGh  »æWƒdG
 ¿CÉ°ûH ¿ÓYE’G ≈dEGh ,(ø«μH óYGƒb) çGóMC’G AÉ°†b ¿hDƒ°T IQGOE’

.zäÉYRÉæªdGh ÇQGƒ£dG AÉæKCG ∫ÉØWC’Gh AÉ°ùædG ájÉªM
 ádGó©dG  ¿ƒfÉ≤H  á«æjôëÑdG  ø««bƒ≤ëdG  á«©ªL  äOÉ`̀°`̀TCG  Éªc

 áeƒ¶æªdG  »a  ôKDƒªdGh  Ö≤JôªdG  √Qhó`̀ Hh  ∫ÉØWCÓd  á«MÓ°UE’G
 IQƒàcódG  âMô°Uh  ,∫ÉØWCÓd  ájÉªëdGh  ádGó©dG  ≥«≤ëàd  á«dó©dG
 πØ£dGh  ICGô`̀ª`̀dG  áæéd  á°ù«FQ  QOƒédG  ≈°ù«Y  …OÉæg  á«eÉëªdG
 ÖMÉ°U ¬«∏Y ¥OÉ°U …òdG ∫ÉØWCÓd á«MÓ°UE’G ádGó©dG ¿ƒfÉb ¿CÉH
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  ∂∏e  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  ø`̀H  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG
 »a IQƒ£àe á«bƒ≤M IAÉ°VEG ≥ëH qó©oj ,2021 ôjGôÑa 16 ïjQÉàH
 AÉØjEG  π qμ°ûjh  áμ∏ªªdG  »a  ô°UÉ©ªdG  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  ïjQÉJ  πé°S
 »a  »dhódG  ™ªàéªdG  ΩÉeCG  É¡JGó¡©Jh  áμ∏ªªdG  äÉeGõàdÉH  É k«≤«≤M
 …òdG  çGó`̀MC’G  ¿ƒfÉ≤d  Iô°UÉ©e  Iô¶f  ìôW  ¬`̀fCG  PEG  ,Oó°üdG  Gòg
 áeGôμdG ßØë«d AÉéa ,øeõdG øe Oƒ≤Y á©HQCG »dGƒM ¬«∏Y ≈°†≤fG
 á«MÓ°UE’G ádGó©dG ¿ƒfÉ≤H ∫óÑà°SG PEG ¬à«ª°ùJ øe G kAóH á«fÉ°ùfE’G
 á«FÉæédG  á°SÉ«°ùdG  º°SQ  ó«©«dh  ,çGó``MC’G  ¿ƒfÉb  º°SG  ∫ÉØWCÓd
 á°ùeÉîdG  ø°S  ø«H  ájôª©dG  á∏MôªdG  Éª«°S  ’h  ádƒØ£dG  ø°ùd
 »a  »°†≤J  »àdG  ºcÉëªdG  º«¶æJ  IOÉ``̀YEGh  ô°ûY  áæeÉãdGh  ô°ûY
 å«M  ,É¡∏Ñb  É`̀eh  ø°ùdG  Gò`̀g  »`̀a  πØ£dG  É¡ÑμJôj  »àdG  ºFGôédG
 ájÉªëd  äÉfÉª°V  ™°†«d  ∫ÉØWCÓd  á«MÓ°UE’G  ádGó©dG  ¿ƒfÉb  AÉL
 Aƒ°S øe ø°ùdG √òg »a ∫ÉØWC’G ájÉªëd ,πØ£∏d ≈∏°†ØdG ídÉ°üªdG
 πØ£∏d  ≈∏°†ØdG  ídÉ°üªdG  ø«H  áfRGƒªdG  »dÉàdÉH  ≥∏îjh á∏eÉ©ªdG
 ºcÉëe) á°UÉN ºcÉëe AÉ°ûfEG ∫ÓN øe ,πØ£dG ¿ƒfÉb É¡«ªëj »àdG
 ºàj  Óa  (πØ£∏d  á«FÉ°†≤dG  áæé∏dG)h  (πØ£∏d  á«MÓ°UE’G  ádGó©dG
 á«dBG øe ¬àjÉªM ºàjh ájOÉ©dG á«FÉæédG ºcÉëªdG ΩÉeCG πØ£dG áªcÉëe
 á«MÓ°UE’G ádGó©dG ≥«Ñ£J ôÑY ø«¨dÉÑ∏d IQô≤ªdG äÉHƒ≤©dG ò«ØæJ
 ƒgh  ,á«dhódG  ô«jÉ©ªdG  Ö°ùëH  ádƒØ£dG  ø°S  Qƒ¶æe  øe  πØ£∏d
 áãjóMh IQƒ£àe Iôμa √QÉÑàYÉH ¬H IOÉ°TE’ÉH ôjóLh ó«ªM ¬ qLƒJ
 áHƒ≤©dÉH ƒª°ùJ ¬JGP âbƒdG »a É¡æμdh AGõédG á«ªgCGh QhO Rõ©J
 ≈∏Y õ qcôJ ìÓ°UEGh êÓY á∏«°Sh É¡æe π©éàd ∫ÉØWC’G ≈∏Y á©bƒªdG
 ±hô¶dGh IôÑîdG  á∏bh ø°ùdG  áKGóëH á£ÑJôªdG  á«°ùØædG  º¡àdÉM
 »a  ô qKDƒJ  ób  »àdGh  º¡H  á£«ëªdG  iô`̀NC’G  á«LQÉîdG  πeGƒ©dGh
 áÄØdG  √òg  ó«H  òNCÉàa  ,º«≤à°ùªdG  ≥jô£dG  øY  ¬H  ó«ëJh  º¡cƒ∏°S
 OGôaCG ™«ªL ¿ƒμ«d ÉgOGóYEGh É¡∏«gCÉJ ∂dòH ó«©Jh É¡JƒÑc RhÉéààd
 π©éJ Iôμa »gh ,G kOóée ™ªàéªdG  »a ø«∏YÉa AÉ°†YCG  áÄØdG  √òg
 ¬à«°üî°T  AÉæH  ó«©Jh  πØ£dG  …ƒàëJ  áª«MQ  IGOCG  ádGó©dG  øe
 Ωó≤J  á«MÓ°UEG  áÄ«H  πX  »a  ,¬`̀H  ™ªàéªdG  á≤Kh  ¬°ùØæH  ¬à≤Kh
 É¡à«∏YÉa  âÑã«°S  ≥«Ñ£àdG  ¿CÉ`̀H  á≤K  »∏ch  ,á`̀eRÓ`̀dG  ájÉªëdG  ¬d
 »a  áeó≤àe  Iƒ£N  qó©oj  ¬LƒàdG  Gòg  ¿CG  øY  kÓ°†a  ,Iô«Ñc  áÑ°ùæH
 ¿ƒμd  Ó«©ØJh  øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  õjõ©J  π«Ñ°S
 Éª¡H ô«£J ø«MÉæL ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M ΩGôàMGh á«WGô≤ªjódG êÉ¡àfG
 »a  ¿Éà«°ù«FQ  ¿ÉJõ«cQ  Éª¡fƒch  ,πÑ≤à°ùªdG  ¥É`̀aBG  ≈dEG  øjôëÑdG
 ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  ájDhôd  É k≤ah  πeÉ°ûdG  »MÓ°UE’G  ´hô°ûªdG

.áª«μëdG áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM

á`̀«`̀Yƒ`̀f Iõ``Ø``b ∫É``̀Ø``̀WCÓ``̀d á``«``MÓ``°``UE’G á``̀dGó``̀©``̀dG ¿ƒ``̀ fÉ``̀b :¿ƒ`̀ «`̀ bƒ`̀ ≤`̀ M
ø`̀ jô`̀ ë`̀ Ñ`̀ dG »```a ∫É``̀ Ø``̀ WCÓ``̀ d »``̀fƒ``̀fÉ``̀≤``̀dG ™``̀ °``̀Vƒ``̀dG á``̀jÉ``̀ª``̀Mh õ`̀ jõ`̀ ©`̀ à`̀ d

.∂∏ªdG ádÓL |

 á«æWƒdG  á°ù°SDƒªdG  á°ù«FQ  …Qƒ``̀N  É`̀jQÉ`̀e  äó```cCG
 ≥«Ñ£J  Öãc  øY  ™HÉàJ  á°ù°SDƒªdG  ¿CG  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤ëd
 IQGOE’G  ÉgòØæJ  »àdG  á≤«bódG  á`̀jRGô`̀à`̀M’G  äGAGô````LE’G
 A’õædG áeÓ°Sh áë°U ájÉªëd π«gCÉàdGh ìÓ°UEÓd áeÉ©dG
 ,É`̀fhQƒ`̀c  áëFÉL  áëaÉμªd  á«æWƒdG  Oƒ¡édG  QÉ``̀WEG  »`̀a
 A’õæd  ∞bƒàJ  ºdh Iôªà°ùe á«ë°üdG  ájÉYôdG  ¿CG  áØ«°†e
 ,∞«bƒàdGh  RÉéàM’G  øcÉeCGh  π«gCÉàdGh  ìÓ°UE’G  õcôe
 AÉÑWC’G  øe  11  OÉØjEG  ≈∏Y  á«∏NGódG  IQGRh  â∏ªY  å«M
 äÉ°ü°üîàdG ∞∏àîe »a ø««°UÉ°üàN’Gh ø«jQÉ°ûà°S’G
 ìÓ°UE’G  õcôe  ≈dEG  »Ñ£dG  á«fÉª∏°ùdG  ™ªée  øe  á«Ñ£dG
 A’õædG  øe  ä’É`̀ë`̀dG  πc  áæjÉ©e  âªJ  å«M  ,π«gCÉàdGh
 ¿ƒjQÉ°ûà°S’G AÉÑWC’G ô°TÉHh ,áØ∏àîªdG äÉ°ü°üîàdG »a
 ìÓ`̀°`̀UE’G  õ`̀cô`̀e  IOÉ`̀«`̀Y  »`̀a  º¡∏ªY ¿ƒ`̀«`̀°`̀UÉ`̀°`̀ü`̀à`̀N’Gh
 GƒæjÉYh (ƒL) »a π«gCÉàdGh ìÓ°UE’G õcôe »a π«gCÉàdGh
 28 ≈àM ƒ«fƒj 25 øe IôàØdG »a kÓjõf 743 ¬Yƒªée Ée

.2020 ôÑª°ùjO
 ô«aƒJ »a ôKC’G ≠dÉH ¬d ¿Éc ôeC’G Gòg ¿CG ≈dEG äQÉ°TCGh
 ôªà°ùeh  º`̀FGO  πμ°ûH  êÓ©dG  ≈∏Y  ∫ƒ°üëdG  »a  ≥ëdG
 á∏°UGƒàªdG  äGAÉ`̀YO’G  ≈∏Y G kOQ  »JCÉjh  ,´É£≤fG  ¿hO  øe
 áaÉ°VEG  ,π«gCÉàdGh  ìÓ°UE’G  »a  á«ë°üdG  ájÉYôdG  ∞bƒàH
 IOÉ°†ªdG  äÉª«©£àdG  ô«aƒàH  ø«dhDƒ°ùªdG  ΩÉ`̀«`̀b  ≈``̀dEG
 º«©£àdG òNCÉH A’õædG øe ø«ÑZGôdG πμd ÉfhQƒc ¢Shô«Ød
 ó«YGƒe »a ∂dPh ,á«ë°üdG •hô°ûdG º¡«∏Y ≥Ñ£æJ øjòdGh

.»fƒfÉ≤dG º¡©°Vh øY ô¶ædG ±ô°üH IOóëe äÉbhCGh
 Ωó`̀Y ø`̀Y á`̀∏`̀WÉ`̀Ñ`̀dG  äGAÉ`````̀YO’G ¿CG  …Qƒ```̀N äó````̀cCGh
 øe  õ`̀cô`̀ª`̀dG  IQGOEG  ™æªJ  º`̀d  ,á«ë°üdG  á`̀jÉ`̀Yô`̀dG  ô`̀aGƒ`̀J
 ø«jQÉ°ûà°S’G  ô«aƒJ  ≈dEG  áaOÉ¡dG  äGAGô`̀LE’G  √òg  PÉîJG
 √ô«KCÉJh A’õædG ≈°Vôª∏d êÓ©dG ºjó≤àd ø««°UÉ°üàN’Gh
 á«ªgCG IócDƒe ,á«°ùØædGh ájó°ùédG º¡àë°U ≈∏Y »HÉéjE’G
 ≥ëdG  ¿Éª°†d  á«HÉéjE’G  ô«HGóàdG  PÉîJG  »a  QGôªà°S’G
 ¬dÉªà°TG  á«ªgCG  ™e  ,»Ñ£dG  êÓ©dG  ô«aƒJh  áë°üdG  »a
 áÑ°SÉæªdG  ΩÉ©£dG  äÉÑLh  ô«aƒàc  á∏eÉμàe  èeGôH  ≈∏Y
 á°SQÉªªH A’õæ∏d ìÉª°ùdGh ,á«FGò¨dG á«ªë∏d áæª°†àªdGh
 »a ¢ùª°û∏d ¢Vô©àdG äGôàa º¡ëæeh á«°VÉjôdG øjQÉªàdG
 á∏eÉ©ªd  á«dhódG  ô«jÉ©ªdG  ™e  ≥aGƒààd  õcôªdG  äÉMÉ°S

.A’õædG
 ™«ªL  É¡ëjô°üJ  ΩÉàN  »a  á°ù°SDƒªdG  á°ù«FQ  âYOh
 äÉeóîdG  ∞∏àîe  øe  IOÉØà°SÓd  ø«aƒbƒªdGh  A’õ`̀æ`̀dG
 π«gCÉàdGh  ìÓ`̀°`̀UE’G  õ`̀cGô`̀e  »`̀a  º¡d  Ωó≤J  »àdG  á«Ñ£dG
 óYƒe  ø«ëj  ÉeóæY  AGƒ°S  ,∞«bƒàdGh  RÉéàM’G  øcÉeCGh
 ,ø««°UÉ°üàN’Gh  ø«jQÉ°ûà°S’G  AÉÑWC’G  ≈∏Y  º¡°VôY
 ¢Shô«Ød  OÉ°†ªdG  º«©£àdG  »≤∏J  »`̀a  º¡àÑZQ  óæY  hCG
 º¡©æªj ≥FÉY …CÉH G kQƒa á°ù°SDƒªdG ÆÓHEG ºàj ¿CGh ,ÉfhQƒc
 ,º¡d  IQô≤ªdG  á«Ñ£dG  äÉeóîdG  ∂∏J  ≈∏Y  ∫ƒ°üëdG  øe
 ô«Z  äGAÉ``̀YO’Gh  ¢†jôëàdG  äÉHÉ£îd  ´Éªà°S’G  Ωó`̀Yh
 áMƒàØe  á°ù°SDƒªdG  äGƒæb  ™«ªL  ¿CG  IócDƒe  ,á«≤«≤ëdG

 AGƒ°S  á«fƒfÉ≤dG  äGóYÉ°ùªdG  ºjó≤Jh  ihÉμ°ûdG  »≤∏àd
 ≥«Ñ£J  hCG  ,(80001144)  »fÉéªdG  øNÉ°ùdG  §îdG  ôÑY
 ™bƒªdG  hCG  ,NIHR Bahrain  ádÉ≤ædG  ∞JGƒ¡dG

.www.nihr.org »fhôàμdE’G

∞«bƒàdGh RÉéàM’G øcÉeCGh π«gCÉàdGh ìÓ°UE’G õcôe A’õæd Iôªà°ùe á«ë°üdG ájÉYôdG

∞∏àîe ø``e ÉjQÉ°ûà°SG 11 OÉ``ØjEG :¿É``°ùfE’G ¥ƒ``≤ëd á«æWƒdG á``°ù«FQ
 π«gCÉàdGh ìÓ°UE’G õ``côe »a kÓjõf 743 Gƒ``æjÉY á«Ñ£dG äÉ``°ü°üîàdG

.…QƒN ÉjQÉe |

 ÜGƒ``̀æ``̀dG ø``̀e Oó```̀Y Ωó``̀≤``̀J
 ¿CÉ``̀°``̀û``̀H á``̀ Ñ``̀Zô``̀ H ìGô```̀à```̀ bÉ```̀H
 AGQRƒ`````̀dG á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀ dG ΩGõ``````̀dEG
 øY  ø«dhDƒ°ùªdGh  AÓ`̀cƒ`̀dGh
 ø«æWGƒª∏d  äÉ`̀eó`̀î`̀dG  ºjó≤J
 Iô`̀e  ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG  ∫ÉÑ≤à°SÉH
 á«æ≤J  ≈∏Y  É«YƒÑ°SCG  Ió`̀MGh
 Ωó`̀≤`̀ Jh ,»``̀Fô``̀ª``̀dG ∫É``̀°``̀ü``̀J’G
 ÜGƒ``æ``dG ø``̀e π``̀c ìGô``̀à``̀b’É``̀H
 ∞°Sƒjh  …ô`̀°`̀Shó`̀dG  ¬∏dGóÑY
 »égƒμdG  ≈°ù«Yh  …OGhò``̀dG
 ó`̀ª`̀ë`̀eh ≈``°``ù``«``Y ó``̀ª``̀ë``̀eh

.OƒªMƒH
 ¬`̀∏`̀dGó`̀Ñ`̀Y Ö``̀FÉ``̀æ``̀dG ∫É````̀bh
 Iô``̀cò``̀ª``̀dG  ¿EG  …ô```̀ °```̀ Shó```̀ dG
 ¿CG  â``̀æ``̀«``̀H  á```̀«```̀MÉ```̀°```̀†```̀jE’G
 ≈`̀ dEG ¿ƒ`̀LÉ`̀à`̀ë`̀j ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG
 AÓcƒdG  hCG  AGQRƒ``dG  á©LGôe
 ø`̀jó`̀YÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG  AÓ```̀cƒ```̀ dG  hCG
 ø«°üàîªdG  ø`̀jô`̀jó`̀ª`̀ dG  hCG
 äGQGRƒ`̀dG  »a  áeóîdG  ºjó≤àH
 äÉ`̀ °`̀ù`̀ °`̀SDƒ`̀ª`̀ dGh äÉ``̀Ä``̀«``̀¡``̀dGh
 hCG  º`̀∏`̀¶`̀J  ™``aô``d  á`̀«`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG
 »a  É°Uƒ°üNh  AÉæãà°SG  Ö∏W

 º¡fCG  ’EG  ,á«fÉ°ùfE’G  ä’ÉëdG
 Gô¶f  º¡à∏HÉ≤e  ¿ƒ©«£à°ùj  ’
 Iôãc  hCG  π`̀ª`̀©`̀dG  §¨°V  ≈``̀ dEG
 »a  ÖÑ°ùàj  Éªe  ø«©LGôªdG
 ø«æWGƒªdG  äÓ`̀eÉ`̀©`̀e  π£©J
 ≈`̀dG  º¡æe  ô«ãμdG  ™`̀aó`̀j  É`̀ª`̀e
 π°UGƒàdG  ™bGƒe  ≈dEG  ¬LƒàdG
 hCG ihÉμ°ûdG ô°ûæd »YÉªàL’G
 ∫ÉéªdG  íàa  ¿CG  Éªc  ,º¡ÑdÉ£e
 á∏HÉ≤ªd  ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀ dG  ΩÉ`````eCG
 OhOôe ¬d ¿ƒμ«°S ø«dhDƒ°ùªdG
 º¡jhÉμ°T  ∫É°üjEG  »a  »HÉéjEG

.ô°TÉÑe πμ°ûH
 ôeC’G  Gòg  ¿CG  ≈`̀dEG  Gô«°ûe
 É¡∏M  á``Yô``°``S  »``̀ a  º`̀¡`̀°`̀ù`̀«`̀°`̀S
 á«YÉªàL’G  ádGó©dG  ≥«≤ëJh
 äÉ`̀«`̀æ`̀≤`̀à`̀dG QÉ`̀ ª`̀ ã`̀ à`̀ °`̀ SGh º`̀ ¡`̀ d
 »a É`̀gô`̀«`̀î`̀°`̀ù`̀Jh Ió``̀jó``̀é``̀dG
 ¬d  ¿ƒμà°Sh ,äGQGRƒdG  áeóN
 ´ô°ù«°S  Éªe  á«HÉéjEG  πeGƒY
 ∫ÉÑ≤à°SG  ΩÉ``̀eCG  πª©dG  Iô`̀«`̀Jh
 hCG  ô°TÉÑe  πμ°ûH  ø«æWGƒªdG
 É¡∏Mh  äÉ`̀«`̀æ`̀≤`̀à`̀dG  √ò``̀g  ô`̀Ñ`̀Y

.á«°Vôeh á©jô°S IQƒ°üH

 ∫É`̀ Ñ`̀ ≤`̀ à`̀ °`̀ SÉ`̀ H  á```eƒ```μ```ë```dG ΩGõ`````̀dEÉ`````̀H á``̀ Ñ``̀ Zô``̀ H ìGô````̀ à````̀ bG

É`̀ «`̀Yƒ`̀Ñ`̀ °`̀ SCG »``̀Fô``̀ª``̀dG ∫É``̀ °``̀ü``̀J’G á`̀«`̀æ`̀≤`̀J ô`̀ Ñ`̀ Y ø`̀ «`̀ æ`̀ WGƒ`̀ ª`̀ dG

.…ô°ShódG ¬∏dGóÑY |

 Gôjô≤J  á«æjôëH  á«bƒ≤M  á«©ªL  â`̀©`̀aQ
 áé¡æªªdG  É¡à∏ªëd  ô£b  ó°V  iƒμ°T{  ¿Gƒæ©H
 á°ù«FQ  ≈dEG  zøjôëÑdG  áμ∏ªe  »a  IQÉëÑdG  ó°V
 ágõf  ¿É`̀°`̀ù`̀fE’G  ¥ƒ`̀≤`̀M  ¢ù∏éªd  15  IQhó```̀ dG
 Öàμe  ió`̀d  º`̀FGó`̀dG  » qé«a  πãªe  ,¿É``̀N  º«ª°T
 Ωƒ«dG  íààØà°S  »àdG  ∞«æL  »a  IóëqàªdG  ºeC’G
 ,¢ù∏éª∏d 46 IQhódG 2021 ôjGôÑa 22 ø«æK’G
 É¡JÉcÉ¡àfGh ô£≤d áé¡æªªdG á°SÉ«°ùdG É¡«a ìô°T
 ø`̀«`̀«`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG IQÉ``̀ë``̀Ñ``̀dG ¿É``̀ °``̀ù``̀ fE’G ¥ƒ`̀≤`̀ë`̀ d
 òæe  á«æjôëH  øØ°S  ≈∏Y  ø«∏eÉ©dG  øjóaGƒdGh

.¿B’G ≈àMh äGƒæ°S 10
 øjôëÑdG  á«©ªéd  ΩÉ`̀©`̀dG  ø`̀«`̀eC’G  QÉ``°``TCGh
 ¿CG  ≈`̀dEG  P’ƒ`̀a  π°ü«a  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  áÑbGôªd
 47  Ωƒ«dG  ≈àM  õéàëJ  ô£b  ¿CG  ô`̀cP  ôjô≤àdG
 äÉjQhódG  âfÉc  ¿CG  ó©H  ,»æjôëH  ó«°U  ÜQÉb

 ô°û©dG  äGƒæ°ùdG  ∫Ó`̀N  äõéàMG  ób  ájô£≤dG
 ¿ƒ∏ªëj  É°üî°T  2153h  ÉHQÉb  650  Iô«NC’G
 ¢UÉ°UôdÉH  â∏àbh  á«æjôëÑdG  á«ª°SôdG  ájƒ¡dG
 GQÉëH âHÉ°UCGh (¿É«M óªëe) »æjôëH IòNƒf

.(πjƒ£dG ∫OÉY) ¢UÉ°UôdÉH É«æjôëH
 ìGô`̀°`̀S  ¥Ó``̀WEÉ``̀H  ô`̀£`̀b  á«©ªédG  â`̀Ñ`̀dÉ`̀Wh
 á°üNôd ø«μdÉªdG) ø«jƒ«°SB’G IQÉëÑdG á«fÉªãdG
 ó«°üdG øØ°S πc ´ÉLQEGh ,øé°ùdG øe (á«æjôëH
 ∫OÉ©dG ¢†jƒ©àdG ,ÉgóæY IRƒéëªdG á«æjôëÑdG
 IQÉëÑdG  øe  ÉjÉë°†dG  πμd  ô£b  øe  ∞°üæªdG
 ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤ëd  ô£b  ΩGô`̀à`̀MG  ,ø««æjôëÑdG
 á«dhódG  πª©dG  áª¶æeh  á«dhódG  äÉ«bÉØJ’Gh
 ≈∏Y  ó«cCÉàdG  ™e  ,»é«∏îdG  ¿hÉ©àdG  ¢ù∏éeh
 IQÉëÑdG  ó°V  äÉ`̀cÉ`̀¡`̀à`̀fG  …CG  ô£b  ÖμJôJ  ’CG

.á«æjôëÑdG √É«ªdG »a ø««æjôëÑdG

ó°V ô``£b äÉcÉ``¡àfG ƒ``μ°ûJ á``«bƒ≤M á``«©ªL
¿É°ùfE’G ¥ƒ``≤M ¢ù∏éªd ø``««æjôëÑdG IQÉ``ëÑdG

 øH  óªëe  QƒàcódG  ∑QÉ°T   
 ¢UÉîdG çƒ©ÑªdG ¬æjO øH ∑QÉÑe
 …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG ñÉæªdG ¿hDƒ°ûd
 ó©oH  øY  áÄ«Ñ∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éª∏d
 »a  äGOÉ«≤dG  QGƒ`̀M  ´ÉªàLG  »a
 º`̀eC’G  á«©ªéd  á°ùeÉîdG  ¬`̀JQhO

.IóëàªdG
 OÉ``̀°``̀TCG ´É``̀ª``̀à``̀L’G ∫Ó````̀Nh
 Oƒ¡éH  ¬æjO  øH  óªëe  QƒàcódG
 áÄ«Ñ∏d  IóëàªdG  º```eC’G  á«©ªL
 »a  áeGóà°ùªdG  á«ªæàdG  ºYO  »a
 Éª«°S  ’h  º`̀dÉ`̀©`̀dG  ∫hO  ∞∏àîe
 ¢UôM  GócDƒe  ,ájQõédG  ∫hó`̀dG
 ∫Ó``̀N ø```̀e ø``̀jô``̀ë``̀Ñ``̀dG á`̀μ`̀ ∏`̀ ª`̀e
 ºeC’G á«©ªL Öàμe »a É¡àjƒ°†Y
 Oƒ¡édG ºYO ≈∏Y áÄ«Ñ∏d IóëàªdG
 πª©dÉH  AÉ≤JQÓd  á«YGódG  á«dhódG
 øe  »`̀ dhó`̀ dG  ∞`̀JÉ`̀μ`̀à`̀dGh  »Ä«ÑdG
 ¬LGƒJ »àdG  äÉÑ≤©dG  π«dòJ πLCG
 á`̀«`̀ª`̀æ`̀à`̀dGh á`̀Ä`̀«`̀Ñ`̀ dGh ¿É``̀°``̀ù``̀fE’G

.áeGóà°ùªdG
 ó`̀ª`̀ë`̀e Qƒ```̀ à```̀ có```̀ dG ó````````̀cCGh
 ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e  ¿CG  ¬`̀æ`̀jO  ø``̀H
 πμ°ûH  á«Ä«ÑdG  ±Gó`̀gC’G  â`̀LQOCG

 §£îdG  »``̀a  í``̀°``̀VGhh  í`̀jô`̀°`̀U
 á«∏«¨°ûàdGh  á`̀«`̀é`̀«`̀JGô`̀à`̀°`̀S’G
 ∂``dPh  ,ä’É``é``ª``dG  ∞∏àîe  »``a
 áeƒμëdG  π`̀ª`̀Y  è`̀eÉ`̀fô`̀H  øª°V
 ¿CGh  ,á`̀jƒ`̀ª`̀æ`̀à`̀dG  ™`̀jQÉ`̀ °`̀û`̀ª`̀ dGh
 ≥≤M  áÄ«Ñ∏d  ≈`̀ ∏`̀ YC’G  ¢ù∏éªdG
 ∞∏àîe  »``̀a  É`̀ kXƒ`̀ë`̀∏`̀ e  É`` keó``≤``J
 ñÉæªdG  ô«¨Jh  á«Ä«ÑdG  ä’ÉéªdG
 äÉ`̀Ø`̀∏`̀î`̀ª`̀dG  IQGOEG  É`̀ ¡`̀ «`̀ a  É``̀ª``̀H

.á«ë°üdGh á«YÉæ°üdG
 ¢UÉîdG  çƒ©ÑªdG  QÉ`̀ °`̀ TCGh
 ±hô¶dG  ¿CG  ≈dEG  ñÉæªdG  ¿hDƒ°ûd
 É`̀fhQƒ`̀c  áëFÉéd  á«FÉæãà°S’G
 ∫hO »``a ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀dG  QÉ`̀°`̀û`̀à`̀fGh
 Ωó≤J »a »Ñ∏°S πμ°ûH ôKCG  ºdÉ©dG
 ™jQÉ°ûªdGh  äGQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG  ¢†©H
 ’EG  ,∫hó`̀dG  øe  ô«ãc  »a  á«Ä«ÑdG
 ∞JÉμàHh πª©dG ≈∏Y QGô°UE’G ¿CG
 ºYóH  Iô«°ùªdG  π°Uƒàà°S  ∫hódG
 ,IóëàªdG  º`̀eC’G  á«©ªL  ájÉYQh
 IhóædG »a ácQÉ°ûªdG ∫hódG É«YGO
 ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG õ`̀jõ`̀©`̀J á`̀∏`̀°`̀UGƒ`̀e ≈``̀ dEG
 ±GógC’G ≥«≤ëJ πLCG øe »Ä«ÑdG
 äÉÑ≤©dG áaÉc RhÉéJh á°Sƒª∏ªdG

 ¿É°ùfE’G ¬LGƒJ »àdG äÉjóëàdGh
 ÉjÉ°†≤dG  ¿CG  Éª«°S  ’h  ,áÄ«ÑdGh
 QÉ``̀WEG  »``̀a  ô°üëæJ  ’  á`̀«`̀Ä`̀«`̀Ñ`̀dG
 áéJÉædG  QÉKB’Éa  ,ø«©e  »aGô¨L
 ñÉæªdG ô«¨Jh …ƒédG çƒ∏àdG øY
 ôKDƒJh  äGQÉ≤∏d  IôHÉY  QÉ`̀KBG  »g
 ôeC’G  Gògh  ∫hódG  øe  ô«ãc  ≈∏Y
 ™«ªédG  ¿hÉ©Jh  ¢UôM  Ö∏£àj
 √òg  ó°V  Gó``MGh  ÉØ°U  ±ƒbƒ∏d
 πÑ≤à°ùe  π```̀LCG  ø``e  äÉ`̀jó`̀ë`̀à`̀dG

 .¢VQC’G Öcƒc ≈∏Y π°†aCG

:»ªeCG ´ÉªàLG ΩÉeCG ¬æjO øH
 á`̀ «`̀ Ä`̀ «`̀ Ñ`̀ dG ±Gó`````````̀gC’G â````````̀LQOCG ø``̀jô``̀ë``̀ Ñ``̀ dG
á`̀«`̀∏`̀«`̀¨`̀°`̀û`̀à`̀dGh á`̀ «`̀ é`̀ «`̀ JGô`̀ à`̀ °`̀ S’G §`̀ £`̀ î`̀ dG »``̀ a

.∑QÉÑe øH óªëe .O |
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 äó≤a  zójDƒªdG  π«∏N  âæH  á≤FÉa{  á∏°VÉØdG  Ió«°ùdG  π«MôH 
 ∫hO »a »Yƒ£àdGh »YÉªàL’G πª©dG äGóFGQ øe IóFGQ øjôëÑdG
 »a »FÉ°ùædG πª©dG äÉ°ù u°SDƒe ióMEGh ,á≤£æªdGh »Hô©dG è«∏îdG
 ∫hC’G RGô£dG øe ICGôeG ,»°VÉªdG ¿ô≤dG äÉæ«°ùªN òæe øjôëÑdG
 πª©dG  Iô«°ùe  äôKCG  IRQÉH  áª pgÉ°ùeh  ,OÉédG  πª©dG  Iô«°ùe  »a

.»FÉ°ùædGh »Yƒ£àdG
 äGó«°ùdG  øe  áÑîf  ™e  ácQÉ°ûªdÉH  ô«Ñc  π°†a  É¡JÉjGóÑdh
 zäGó«°ùdG …OÉf{ ¢ù«°SCÉJ »a á«æjôëÑdG ô°SC’G äÉ«àah äÓ°VÉØdG
 á«©ªL{  ¢ù«°SCÉàH  á≤M’  Iôàa  »a  ∑QÉ°ûàd  ,äÉ«æ«°ùªîdG  ájGóH
 GRQÉH  ÉeÉªàgG  â∏é°Sh  ,1955  ΩÉ©dG  »a  zøjôëÑdG  IÉàa  á°†¡f
 »a ácQÉ°ûªdG ôÑY ICGôª∏d á«bƒ≤ëdG äÉÑdÉ£ªdGh »FÉ°ùædG ¿CÉ°ûdÉH
 äGôªJDƒe »a »fóªdG ™ªàéªdG π«ãªàd á«FÉ°ùædG OƒaƒdGh ¿Éé∏dG

.øjôëÑdG êQÉNh πNGO äó≤Y äGhófh
 ≈∏Y  ø°UôM  »JÓdG  AÉ°ùædG  øe  ∫hC’G  π«YôdG  øe  âfÉc  ó≤d
 ™«é°ûàdGh ICGôªdG º«∏©J á«ªgCÉH IGOÉæªdGh º«∏©àdG IQÉæe ΩÉëàbG
 »a  á`̀«`̀eC’G  ƒëe  ∫ƒ°üa  »a  âªgÉ°Sh  ,¢`̀SQGó`̀ª`̀dG  OÉ`̀«`̀JQG  ≈∏Y
 áeóN  »`̀a  ìƒª£dG  â`̀∏`̀°`̀UGhh  ,øjôëÑdG  IÉ`̀à`̀a  á°†¡f  á«©ªL
 ¢VÉjQh  äÉfÉ°†ëdG  ¢ù«°SCÉàH  á∏eÉ©dG  ICGôªdG  º`̀YOh  ™ªàéªdG
 ΩÉY »a zIô«¨°üdG ºYGôÑdG{ á°VhQ ∫hCG AÉ°ûfEG ∫ÓN øe ∫ÉØWC’G

.1980
 É¡JÉWÉ°ûfh  »Yƒ£àdG  πª©dG  »`̀a  É`̀¡`̀eGõ`̀à`̀dG  ø`̀e  º`̀Zô`̀dÉ`̀Hh
 äÉfÉ°†ëdG øe OóY IQGOEG »a »æ¡ªdG πª©dGh á«ÑfÉédG á«YÉªàL’G
 É¡JÉÑLGƒH  ΩÉ«≤dG  ø`̀Y  É¡æãj  º`̀d  ∂`̀dP  ¿G  ’EG  ,∫É`̀Ø`̀WC’G  ¢`̀VÉ`̀jQh
 ≈∏Yh á≤jô©dG øjôëÑdG πgCG ó«dÉ≤Jh áaÉ≤K ≈∏Y áªFÉ≤dG ájô°SC’G
 ¿PEÉH  ¬d  QƒØ¨ªdG{ ƒgh  ∫ÉªYCG  πLôd  á`̀LhR  É¡fƒc  ,¬`̀Lh  πªcCG
 øe á°ùªîd ΩCGh ,zójDƒªdG óªëe øH º«gGôHEG ΩƒMôªdG ≈dÉ©J ¬∏dG
 º¡dÉªYCGh  º¡JÉØ°U  »a  øWƒdG  AÉæHCG  Iô«N  øe  AÉæHC’Gh  äÉæÑdG
 ìhô`̀H  …ô`̀°`̀SC’G  ΩGõ`̀à`̀d’G  Gò`̀g  â∏°UGhh  ,á«fÉ°ùfE’Gh  á«æ¡ªdG
 »a  äGó«ØëdGh  OÉØMC’G  ∫Gƒ`̀MC’  áã«ãM  ¬©HÉàªHh  á«dhDƒ°ùªdG
 É¡Ø£Yh  É¡fÉæëH  º¡«∏Y  πîÑJ  ºdh  äÉÑ°SÉæªdGh  ±hô¶dG  ™«ªL

.zójDƒªdG âæH{ »¡a ,á«∏FÉ©dG É¡àdÉ°SQ AGOCG »a Oƒ¡©ªdG
 ,RÉéfE’Gh AÉ£©dG øe ô«ãμdÉH ájôK Iô«°ùªdGh ∫ƒ£j åjóëdG
 áªμëdGh ôÑ©dG øe ô«ãμdÉH á«æZ É¡∏FÉ°†ah zójDƒªdG âæH{ ôKBÉeh
 ,á°UÉN  É¡«dG  ø«Hô≤ªdG  áaÉc  â°ùe’  »àdG  Qƒ`̀eC’G  áédÉ©e  »a
 »Yƒ£àdG  πª©dG  hCG  »æ¡ªdG  hCG  …ô`̀°`̀SC’G  ó«©°üdG  ≈∏Y  AGƒ`̀°`̀S
 º∏©J  ’h  É¡æ«ª«H  ¬≤ØæJ  ÉªHh  ájô«îdG  ∫ÉªYC’ÉH  É¡eGõàdG  ≈àMh

.ÉgQÉ°ùj ¬æY
 »a  ájôãdG  áHôéàdG  Gò`̀g  π`̀≤`̀fh  ßØM  ≈∏Y  É¡æe  É`̀ k°`̀Uô`̀Mh
 ,ájô«îdGh  IOÉédG  á«Yƒ£àdG  ∫ÉªYC’Gh  äÉWÉ°ûædG  √òg  ™«ªL
 ≥«Kƒàd á≤«bódG ¬∏«°UÉØàH õ«ªJ …òdG zójDƒªdG âæH{ ÜÉàc äQó°UCG
 ÜQÉéàdGh  äGRÉéfE’Gh  äGQOÉÑªdG  øe  ô«ãμdÉH  á«æ¨dG  É¡Jô«°ùe
 »a »Yƒ£àdGh »FÉ°ùædG  πª©dG  Iô«°ùe »a á«æWƒdG äÉWÉ°ûædGh
 ICGôeG πc ≈dEG) ¬H â¡LƒJ É¡ª∏≤H AGógEG ÜÉàμdG Qó°üJh ,øjôëÑdG
 áeóN  »a  »HÉéjEG  QhO  É¡d  ¿Éμa  πª©dÉH  ôeCÉj  É¡æjO  ¿CÉ`̀H  âæeBG
 Ée AGõL É¡≤M ÉgÉ£YCÉa ICGôªdG ∞°üfCG πLQ πc ≈dEGh ,..á«fÉ°ùfE’G

.(ïdG ...É¡©ªàéªd ¬àeób
 OGóàeG  ≈∏Y  ∂æWƒdh  ∂à∏FÉ©d  Gôîa  âæc  ..zó`̀jDƒ`̀ª`̀dG  âæH{
 »Yƒ£àdG  πª©dG  ∫Éée  »`̀a  AÉ£©dÉH  á∏aÉëdG  ∂JÉ«M  äGƒæ°S
 ∂aôY øe πc ΩGôàMGh ΩÉªàgÉH pâ«¶Mh ,…ƒ°ùædGh »YÉªàL’Gh
 ¢SÉμ©fG ’EG  ∂JÉah ó©H ¢SÉædG ø«H ∂ÑbÉæe ôcP Éeh ,∂©e πªYh
 Égô°üY â≤Ñ°S  áYÉé°T áØ≤ãe Ió«°S  äGQOÉÑe øe ¬H  âeó≤J  Éªd

.Égó©H øªd ≥jô£dG äó¡eh
 âæH  á≤FÉa  ≈dÉ©J  ¬∏dG  ¿PEÉ`̀ H  É¡d  QƒØ¨ªdG  »a  ô«Ñc  É`̀fAGõ`̀Y
 OÉØMCGh äÉæHh AÉæHCG ™«ªL ≈dEG  ∫ƒ°Uƒe AGõ©dGh ,ójDƒªdG π«∏N
 ™ªàéªdG  ≈dGh ,ΩGôμdG  ójDƒªdG  á∏FÉY OGôaCG  ™«ªL ≈dGh ,Ió«≤ØdG
 »∏©dG ¬∏dG ∫CÉ°SCGh ,z∫ÉªL ΩCG{ º¡fGó≤ØH »FÉ°ùædG §°SƒdGh »fóªdG
 ,¬JÉæL í«°ùa É¡æμ°ùjh ¬àªMQ ™°SGƒH É¡MhQ óª¨àj ¿CG  ôjó≤dG
 âæH{ Éj ó∏îdG äÉæL ≈dGh ,¿Gƒ∏°ùdGh ôÑ°üdG ™«ªédG º¡∏j ¿CGh

.zójDƒªdG

ójDƒŸG π«∏N øjódGõY

 ó∏îdG äÉæL ≈dEG
zójDƒªdG âæH{ Éj

 á«YÉªàL’G  á«ªæàdGh  πª©dG  ô`̀jRh  ó`̀cCG
 á«ªgCG  ¿Gó«ªM  »∏Y  óªëe  øH  π«ªL  ó«°ùdG
 ¥ƒ°S äÉLÉ«àM’ ÖjQóàdG äÉLôîe áeAGƒe
 ≈∏Y  Iôªà°ùe  äGô«¨àe  ó¡°ûj  …ò`̀dG  πª©dG
 äGQƒ£à∏d  áÑcGƒªdG  ∞FÉXƒdG  á«Yƒf  ó«©°U
 á«YƒædG  è`̀eGô`̀Ñ`̀dG  OGó````̀YEGh  á«LƒdƒæμàdG
 á∏gDƒªdG  á«æWƒdG  á∏eÉ©dG  …ó``̀jC’G  π«gCÉàd
 á`̀eRÓ`̀dG á`̀«`̀æ`̀¡`̀ª`̀dG äGQÉ`̀¡`̀ª`̀ dÉ`̀H É``gó``jhõ``Jh
 iód  ∞«XƒàdG  óæY  π°†aC’G  QÉ«îdG  É¡∏©Lh

.øjôëÑdG áμ∏ªe »a πª©dG ÜÉë°UCG
 ¢ù«FQ ¿Gó`̀«`̀ª`̀M AÉ`̀≤`̀ d  ∫Ó``̀N ∂``̀dP  AÉ``̀L
 ÜÉë°UC’  á«æjôëÑdG  á«©ªédG  IQGOEG  ¢ù∏ée
 óªëe ±Gƒf ó«°ùdG á°UÉîdG ÖjQóàdG ógÉ©e
 ∂dPh  ,á«©ªédG  AÉ°†YCG  øe  GOóYh  ,»°ûédG
 õjõ©J åëH ºJ å«M ,IQGRƒdÉH  óMC’G  ¢ùeCG

 AÉ≤JQÓd  á«æWƒdG  Oƒ¡édG  QÉWEG  »a  ¿hÉ©àdG
 …òdG  ô``eC’G  á°UÉîdG  ÖjQóàdG  äÉ°ù°SDƒªH
.ÖjQóà∏d »ª«∏bEG õcôªc øjôëÑdG áfÉμe Rõ©j

 ègÉæe  ôjƒ£J  ¿CG  ≈``dEG  ¿Gó«ªM  âØdh
 äÉÑ∏£àe  ™`̀e  á`̀≤`̀aGƒ`̀à`̀e  É¡∏©Lh  Ö`̀jQó`̀à`̀dG
 ógÉ©e  ΩÉ`̀¡`̀e  ìÉ`̀é`̀ fEG  Éª¡fCÉ°T  ø`̀e  ¥ƒ`̀°`̀ù`̀dG
 IQGRh ¿CG  kGócDƒe  ,á°UÉîdG  ÖjQóàdG  õcGôeh
 »a  Iôªà°ùe  á«YÉªàL’G  á«ªæàdGh  πª©dG
 ájô°ûÑdG  OQGƒ`̀ª`̀dG  π«gCÉàd  ÖjQóàdG  ô«aƒJ
 ∞FÉXh ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d  É¡JóYÉ°ùeh á«æWƒdG
 äÉ°ù°SDƒe  kÉ«YGO  ,øμªe  âbh  ´ô°SCÉH  á«Yƒf
 ÉjGõªdG  øe  IOÉØà°S’G  ≈dEG  á°UÉîdG  ÖjQóàdG
 »æWƒdG  èeÉfôÑdG  É`̀gô`̀aƒ`̀j  »`̀à`̀dG  Ió`̀jó`̀©`̀dG
 á«ªgCG  kGócDƒe  ,á«fÉãdG  ¬àî°ùf  »a  ∞«Xƒà∏d
 kÉeÉªàgG  ÖjQóàdG  èeGôH  õcGôªdG  »dƒJ  ¿CG

 πªY øY ø«ãMÉÑ∏d  kÉ≤∏£æe É¡∏©éj ÉªH kÉØãμe
 É¡«dEG  ¿ƒLÉàëj  »àdG  äGQÉ`̀¡`̀ª`̀dG  ÜÉ°ùàc’

.πª©dG ¥ƒ°S »a •GôîfÓd
 Oƒ¡Lh  äÉ«Fôe  »°ûédG  ∫hÉæJ  ,√Qhó`̀H
 ,ÖjQóàdG áeƒ¶æe ôjƒ£J ∫Éée »a á«©ªédG
 πª©J  Ö`̀jQó`̀à`̀dG  ógÉ©eh  õ`̀cGô`̀e  ¿CG  kGó`̀cDƒ`̀e
 É¡FÉ≤àfGh  É¡éeGôH  åjóëJ  ≈∏Y  QGôªà°SÉH
 »a kGó«°ûe ,πª©dG ¥ƒ°S äGóéà°ùe áÑcGƒªd
 áeƒμë∏d  ójGõàªdG  ΩÉªàg’ÉH  ¥É«°ùdG  Gò`̀g
 ºYódG  º`̀jó`̀≤`̀Jh  Ö`̀jQó`̀à`̀dG  ä’É`̀é`̀e  ôjƒ£àH
 á°UÉNh  ,á°UÉîdG  á«ÑjQóàdG  äÉ°ù°SDƒª∏d
 á«FÉæãà°S’G  á«ë°üdG  Iô`̀à`̀Ø`̀dG  √ò``̀g  ∫Ó``̀N
 äÉYÉ£≤dG  ºYód  á«dÉe  áeõM  øe  ¬àeób  Éeh
 õ`̀cGô`̀eh ó`̀gÉ`̀©`̀e É`̀¡`̀æ`̀«`̀H ø``̀e ,á`̀jOÉ`̀ °`̀ü`̀à`̀b’G

.ÖjQóàdG

á°UÉîdG ÖjQóàdG ógÉ©e ÜÉë°UC’ á«æjôëÑdG á«©ªédG »≤à∏j ¿Gó«ªM

 …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  âHôYCG   
 á`̀«`̀ë`̀°`̀ü`̀dG á```̀jÉ```̀Yô```̀dG õ``̀cGô``̀ª``̀ d
 ó«°ùdG  á∏«∏L  IQƒàcódG  á«dhC’G
 ôîØdGh  Qhô°ùdG  ≠dÉH  øY  OGƒL
 ôjóe  IOÉ°TEG  áÑ°SÉæªH  RGõàY’Gh
 á«ªdÉ©dG  áë°üdG  áª¶æe  ΩÉ``̀Y
 Ωƒ``̀fÉ``̀gOCG ¢``ShQó``«``J Qƒ``à``có``dG
 Iô«ÑμdG  Oƒ¡é∏d  ≠dÉÑdG  √ôjó≤Jh
 ƒª°ùdG  Ö`̀MÉ`̀°`̀U  É`̀¡`̀dò`̀Ñ`̀j  »`̀ à`̀ dG
 óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG
 ¢ù«FQ  ó`̀¡`̀©`̀dG  »``̀ dh  áØ«∏N  ∫BG
 áàHÉãdG  ¬JOÉ«bh  AGQRƒdG  ¢ù∏ée
 É`̀fhQƒ`̀c ¢`̀Shô`̀«`̀a á`̀¡`̀LGƒ`̀e »`̀a
 …òdG  ¿hÉ©àdÉHh  ,(19-ó«aƒc)
 áª¶æe ™e øjôëÑdG áμ∏ªe ¬jóÑJ
 á¡LGƒe  »`̀a  á«ªdÉ©dG  áë°üdG

.áëFÉédG
 á∏MôªdG  òæe  :ó«°ùdG  âdÉbh
 á``jDhQ  ≥``̀ahh  áëFÉé∏d  ≈```̀dhC’G
 ¬JÉ¡«LƒJh  á«bÉÑà°S’G  √ƒª°S
 ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG ≥``jô``Ø``d ¬`̀ à`̀©`̀ HÉ`̀ à`̀eh
 º``̀bGƒ``̀£``̀dG â``̀≤``̀∏``̀£``̀fG ,»``̀ Ñ``̀£``̀ dG
 »a ø`̀«`̀∏`̀eÉ`̀©`̀dG ™`̀«`̀ª`̀Lh á`̀«`̀Ñ`̀£`̀dG

 AÉæãà°SG  ÓH  á«eÉeC’G  ±ƒØ°üdG
 ≥ëdG  ájÉªMh  õjõ©J  π`̀LCG  ø`̀e
 ø«æWGƒªdG  ™«ªéd  áë°üdG  »a
 ,áμ∏ªªdG  ¢`̀VQCG  ≈∏Y  ø«ª«≤ªdGh
 »æWƒdG  ≥jôØdG  Oƒ¡éH  kIó«°ûe
 ìhô`̀H  G kQÉ`̀¡`̀fh  kÓ«d  πª©j  …ò``dG
 á«fƒc  ájDhôHh  ,óMGƒdG  ≥jôØdG
 á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG √QOGƒ`````̀c ó`̀YGƒ`̀°`̀ù`̀Hh
 äÉ`̀¡`̀«`̀Lƒ`̀J ≥````̀ahh á`̀°`̀ü`̀∏`̀î`̀ª`̀dG
 ióØªdG OÓÑdG πgÉY ∂∏ªdG ádÓL
 øWGƒe  πμd  äÉMÉ≤∏dG  ô«aƒàH
 äÉ©∏£Jh  ájDhQ  ≥«≤ëJh  º«≤eh
 ∫OÉ``̀©``̀dG ™``̀jRƒ``̀à``̀dG »``̀a √ƒ`̀ª`̀ °`̀S
 ¿ƒμ«°S  …ò`̀dG  ÉfhQƒc  äÉMÉ≤∏d
 ≈∏Y  Iô£«°ùdG  »a  Éª°SÉM  kÓeÉY
 -≈dÉ©J ¬∏dG ¿PEÉH- ¢Shô«ØdG Gòg
 á`̀©`̀HÉ`̀à`̀ª`̀dGh ,√ƒ``ª``°``S ó````̀cCG É`̀ª`̀c
 á¡HÉéªd »æWƒdG ≥jôØ∏d áã«ãëdG
 ≥jôØdG  á°SÉFôH ÉfhQƒc ¢Shô«a
 ¬∏dGóÑY  øH  óªëe  ï«°ûdG  Ö«ÑW
 á«ªdÉ©dG äÉª¶æªdG ™e ácGô°ûdGh
 ,á«ªdÉ©dG  áë°üdG  áª¶æe  πãe
 øjôëÑdG  »`̀a  ìGhQC’G  ájÉªëd

.ºdÉ©dG AÉëfCG ™«ªLh
 ó`̀≤`̀d :ó``̀«``̀°``̀ù``̀dG â```̀aÉ```̀ °```̀VCGh
 ò`̀ æ`̀ eh á``μ``∏``ª``ª``dG â``̀YÉ``̀£``̀à``̀°``̀SG
 IOÉ«≤dG  π°†ØH  ,áëFÉédG  »°ûØJ
 IôbƒªdG  á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dGh  Ió`̀«`̀°`̀Tô`̀dG
 É k«dhO  Ióªà©ªdG  äÉMÉ≤∏dG  ô«aƒJ
 »àdGh  ,ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒª∏d
 Éªe ,äÉMÉ≤d á©HQCG G kôNDƒe â¨∏H
 ∫hódG  π`̀FGhCG  øe  øjôëÑdG  π©L

 »a »`̀ª`̀dÉ`̀©`̀dG iƒ`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG ≈`̀∏`̀Y
 É¡fÉμ°ùd  ìÉ≤∏dG  ô«aƒJh  ø«eCÉJ
 äÉeóN  Ωó≤J  å«ëH  º¡ª«©£Jh
 ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒª∏d  º«©£àdG
 ∫ƒ`̀°`̀Uƒ`̀dG π`̀¡`̀°`̀ù`̀j ≥`̀WÉ`̀æ`̀e »``̀a
 äÉ`̀eó`̀N ô`̀«`̀aƒ`̀J º`̀ J É`̀ª`̀c ,É`̀¡`̀«`̀ dEG
 Ö©°üj  øªd  á∏≤æàªdG  äGóMƒdG
 ≈∏Y  ÉXÉØM  É¡«dEG  ∫ƒ°UƒdG  ¬«∏Y
 ¿hO  áë°üdG  »`̀a  ™«ªédG  ≥`̀M

.AÉæãà°SG
 IOÉ°TE’G  ¿EG  :ó«°ùdG  âªàNh
 »a √ƒ`̀ª`̀°`̀S Oƒ`̀¡`̀é`̀H á`̀«`̀ª`̀dÉ`̀©`̀dG
 á`̀ë`̀FÉ`̀L ™``̀e π``̀ ã``̀eC’G »`̀WÉ`̀©`̀à`̀dG
 á«dhDƒ°ùªdG  Éæ∏ qªë«d  ,É`̀fhQƒ`̀c
 Gòg  á¡LGƒªd  πª©dG  áØYÉ°†ªd
 ô«aƒJ ƒëf É keób ø«°VÉe ,AÉHƒdG
 á«ë°üdG  á``̀jÉ``̀Yô``̀dGh  á`̀jÉ`̀ª`̀ë`̀dG
 π°†ØH  äÉÑKh  ΩõY  πμH  ™«ªé∏d
 ádÓL  äÉ¡«LƒàHh  ,≈dÉ©J  ¬∏dG
 ºYOh ióØªdG OÓÑdG πgÉY ∂∏ªdG
 ¢ù«FQ ó¡©dG »dh ƒª°S IQRGDƒeh
 ™«ªL ∞JÉμàHh ,AGQRƒdG ¢ù∏ée

.ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG

:á«ë°üdG ájÉYôdG õcGôªd …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG

 ¢ù«FQ ó¡©dG »dh á``jDhQ ¢ùμ©J á«ªeC’G IOÉ``°TE’G
áë``°üdG »``a ≥``ëdG á``jÉªëd AGQRƒ``dG ¢``ù∏ée

 »ah  ,™fÉªdG  ó«dh  QƒàcódG  áë°üdG  IQGRh  π«ch  ájÉYQ  âëJ
 äÉfÉëàeÓd øj’ ¿hG ¿ÉëàeG ∫hCG áë°üdG IQGRh âª¶f á«Yƒf á∏≤f
 ácô°T  πÑb  øe  QGój  …òdGh  ,»HÉàμdG  »FÉ¡ædGh  ∫hC’G  Aõé∏d  á«HÉàμdG
 ¢ù∏éªdG áfÉeCG ±Gô°TEÉHh á«μjôeC’G IóëàªdG äÉj’ƒdÉH âaƒ°S ΩGõcG
 ¿hDƒ°T  ™e  ¿hÉ©àdÉH  ¿Éëàe’G  IóMhh  á«Ñ£dG  äÉ°ü°üîà∏d  »Hô©dG

.áë°üdG IQGRƒH ÖjQóàdG
 ÖjQóàdG ¿hDƒ°T ∞jô°üJ ∫ÉªYCÉH ºFÉ≤dG âMô°U áÑ°SÉæªdG √ò¡Hh
 ¿Éëàe’G  ¿CÉ`̀H  »©«Ñ°ùdG  âÑ°S  Iô«æe  IQƒàcódG  áë°üdG  IQGRh  »a
 óbh  .á«∏°SÉæàdGh  ájó∏édG  ¢VGôeC’G  »a  ¬Yƒf  øe  ∫hC’G  ƒg  ôÑà©j
 ∫hC’G  AõédÉH  »Ñ£dG  á«fÉª∏°ùdG  ™ªée øe ¿ÉàÑ«ÑW ¿Éëàe’G  ô°†M
 ∫hCG  º«≤e  áLQO  ≈∏Y  ∫ƒ°üë∏d  ¿Éëàe’G  Gòg  º¡∏gDƒj  PEG  ,»FÉ¡ædGh

.á«∏°SÉæàdGh ájó∏édG ¢VGôeC’G º∏Y »a »°UÉ°üàNGh
 ºYódGh  äÉ¡«LƒàdÉH  »©«Ñ°ùdG  Iô«æe  IQƒ`̀à`̀có`̀dG  äOÉ`̀°`̀TCG  Éªc
 ≈∏Yh áë°üdG IQGRƒH É«∏©dG IQGOE’G ÖfÉL øe á∏°UGƒàªdG á©HÉàªdGh
 π«chh  ,ídÉ°üdG  ó«©°S  âæH  á≤FÉa  IPÉà°SC’G  áë°üdG  Iô`̀jRh  É¡°SCGQ
 áë°üdG  IQGRh  ¿CG  ≈dEG  kIô«°ûe  ,™fÉªdG  ó«dh  QƒàcódG  áë°üdG  IQGRh
 πμH  AÉ`̀Ñ`̀WC’G  ÖjQóJ  iƒà°ùe  ≈∏Y  äGóéà°ùªdG  πc  áÑcGƒªH  Ωƒ≤J
 á«ÑjQóàdG §£îdG QGôªà°SG ≈∏Y ΩÉªàg’Gh ¢UôëdG ™e äÉ°ü°üîàdG
 ÉfhQƒc  áëFÉéd  …ó°üàdÉH  á≤∏©àªdG  á«ë°üdG  ±hô¶dG  øe  ºZôdÉH
 π«Ñ°S  »a  ∫É©ØdG  º¡FÉ£Yh  º`̀gQhO  õjõ©J  ±ó¡H  ∂dPh  ,19-  ó«aƒc
 iƒà°ùªH AÉ≤JQ’G ≥«≤ëJh á«Ñ£dG äÉ°ü°üîàdG πμH ≈°VôªdG áeóN

.™«ªé∏d áeó≤ªdG á«ë°üdG äÉeóîdG

 »a øj’ ¿hCG ¿ÉëàeG ∫hCG º¶æ oJ záë°üdG{
á«∏°SÉæàdGh ájó∏édG ¢VGôeC’G ¢ü°üîJ

.OGƒL á∏«∏L .O |

 ô∏àg á«eƒb ø«H
!π°Tô«°ûJh

 ≥Ñ°SC’G »fÉ£jôÑdG AGQRƒdG ¢ù«FQ ø«dôÑeÉ°ûJ π«Øf OÉY Éªæ«M
 ábQh √ój »a πªëj ¿Éc ,1938 ΩÉY ô«¡°ûdG  ïfƒ«e ´ÉªàLG øe
 »ÑfÉL  ¥ÉØJG  á`̀bQh  âfÉc  ∂∏J  ;IôFÉ£dG  øe  ¬dhõf  ó©H  É¡H  ìƒd
 ,ájRÉædG É«fÉªdCG øY ô∏àg ∞dhOhCGh É«fÉ£jôH øY ø«dôÑeÉ°ûJ ¬©bh
 .øjó∏ÑdG  ø«H  Üô`̀M  ∑Éæg  ¿ƒμJ  ’CG  ≈∏Y  á«bÉØJ’G  ∂∏J  â°üfh
 ±ó¡H  ƒà∏d  ∑ôëJ  ób  ¿É`̀c  …ò`̀dG  ô∏àg  øe  É k≤∏b  ¿É`̀c  ø«dôÑeÉ°ûJ
 ¿CG øXh ,ïfƒ«e ¥ÉØJG ™«bƒJ ºZQ É«cÉaƒ∏°Sƒμ«°ûJ πeÉc ìÉ«àLG
 ´ÉªWC’G øe É«fÉ£jôH »ªëj ±ƒ°S ô∏àg ™e á«ÑfÉL ábQh ™«bƒJ
 IógÉ©e ∫ÓZCG äô°ùc »àdG ájRÉædG É«fÉªdC’ á«eÉ≤àf’Gh á«©°SƒàdG
 É¡aôY »àdG  ¢Tƒ«édG iƒbCG  øe óMGh AÉæH »a â°†eh ,…É°Sô«a
 ø«dôÑeÉ°ûJ ¿ƒ«fÉ£jôÑdG ôÑàYG ,§≤a âbƒdG ¢†©Ñd ÉªHQ .ïjQÉàdG
 ™e  ΩÓ°S  ¥ÉØJG  ™«bƒàH  ô∏àg  ´ÉæbEG  øe  ¬æμªJ  ô`̀KEG  kÉ«eƒb  kÓ£H
 hõ¨H ô∏àg ΩÉ«b ™e Qƒ©°ûdG Gòg ôîÑJ Ée ¿ÉYô°S øμd  ,É«fÉ£jôH
 ó©H  ,¬àdÉ≤à°SG  ºjó≤J  ≈dEG  ø«dôÑeÉ°ûJ  ô£°VG  .É«cÉaƒ∏°Sƒμ«°ûJ
 »a ¿Éc óbh ,»fÉ£jôÑdG ¿ÉªdôÑdG øe áYP’ äGOÉ≤àf’ ¢Vô©J ¿CG
 ∫Éb  …òdG  ,π°Tô«°ûJ  ¿ƒà°ùæjh  ¬ª°üN  IhGô°†H  ¬jó≤àæe  áeó≤e
 ¬LGƒà°Sh ,áfÉ¡ªdG äôàNÉa ,ÜôëdGh áfÉ¡ªdG ø«H äô« oN ó≤d :¬d

!ÜôëdG
 …òdG  âbƒdG  ¢ùØf »a É«fÉ£jôH AGQRƒd kÉ°ù«FQ π°Tô«°ûJ πM
 º∏°ùà°ùj  ød  ¬fCG  kÉ©jô°S  ø∏YCGh  ,¬àdÉ≤à°SÉH  ø«dôÑeÉ°ûJ  ¬«a  Ωó≤J
 ô∏àg ó«H É«fÉ£jôH ô«°üe ¿ƒμj ¿CÉH íª°ùj ødh ,ájRÉædG É«fÉªdC’
 áªjõg ≥ëdCG ¿CG ó©H ÉHhQhCG Ö∏ZCG ≈∏Y ô£«°S ób É¡æ«M ¿Éc …òdG
 óYƒJ …òdG ô«¡°ûdG ¬HÉ£N π°Tô«°ûJ ≈≤dCG .É°ùfôØH áMOÉa á«îjQÉJ
 zâNÉeô«ØdG{  »fÉªdC’G  ¢û«édG  ó°V  ¢Shô°V  ÜôM  ¢VƒîH  ¬«a
 º¡«a  ¢†¡æà°SGh  ø««fÉ£jôÑdG  ºªg  òë°Th  ,IQGô``é``dG  ¬`̀à`̀dBGh
 π°Tô«°ûJ  π°†ØHh  .øWƒdG  øY  ´ÉaódG  ôYÉ°ûeh  á«eƒ≤dG  ìhô`̀dG
 kGOƒª°U  É«fÉ£jôH  äóª°U  ,»fÉªdC’G  hõ¨dG  á¡LGƒe  »a  ¬à£Nh
 É¡≤∏WCG  »àdG  zôëÑdG  ó°SCG{  á«∏ªY  ¢VÉ¡LEG  øe  âæμªJh  ,kÉ«îjQÉJ
 á«°SÉ«°S á«°üî°T øe π°Tô«°ûJ ∫ƒëJh ,É«fÉ£jôH ìÉ«àL’ ô∏àg
 ø««fÉ£jôÑdG  øe  ô«ãμdG  πÑb  øe  áJƒ≤ªeh  ¬HõM  πÑb  øe  IPƒÑæe

.»≤«≤M »eƒb π£H ≈dEG
 AÉæH  øe  ô∏àg  øμªJ  ,á«eƒ≤dGh  á«æWƒdG  ìhôdG  ¢VÉ¡æà°SÉH
 ,á«æWƒdG  ìhôdG  ¢VÉ¡æà°SG  ôÑYh  ,É¡JÉYÉæ°Uh  É¡°û«Lh  É«fÉªdCG
 ÜhôM »a ô∏àg AÉ¡dEGh  …RÉædG  ¿Ghó©dG  ó°U øe π°Tô«°ûJ  øμªJ
 ÜÉb  ¿Éc  ¿CG  ó©H  ¬àªjõgh  ¬Wƒ≤°ùH  ájÉ¡ædG  »a  âÑÑ°ùJ  iô`̀NCG

.¬aGógCG ≥«≤ëJ øe ≈fOCG hCG ø«°Sƒb
 ¿CG  ïjQÉàdG âÑKCG  ,øjóM hP ìÓ°S á«æWƒdGh á«eƒ≤dG ìhôdG
 ¿CGh  ,ô«ª©J  πeÉY  ¬æe  π©éj  í«ë°üdG  √ÉéJ’G  »a  ¬eGóîà°SG

.ô«eóJ ∫ƒ©e ≈dEG ¬dƒëj ÅWÉîdG √ÉéJ’G »a ¬eGóîà°SG
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 AÉ°†YCG  ø`̀Y  ¿ƒ∏ãªe  ™ªàLG
 äÉ°ù°SDƒªdG  á«©ªL  IQGOEG  ¢ù∏ée
 QGô≤dG  á°ûbÉæªd  á°UÉîdG  á«ë°üdG
 ≈`̀ ∏`̀ YC’G ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG ø``̀Y QOÉ``°``ü``dG
 IOƒL  ≈∏Y  áHÉbôdG  ¿CÉ°ûH  áë°ü∏d
 äÉéàæªdGh  Iõ`̀¡`̀LC’G  ¢ü«NôJh
 QGô≤dG »a AÉL Ée á°ûbÉæªd á«Ñ£dG

.º¡d ÉÄLÉØe AÉL √hôÑàYG …òdG
 ô«ªdG  ø«°ùM  QƒàcódG  ôqÑYh
 ±ƒ`̀î`̀J ø```Y á`̀«`̀©`̀ª`̀é`̀dG ¢``ù``«``FQ
 á«ë°üdG  äÉ°ù°SDƒªdG  ÜÉ`̀ë`̀°`̀UCG
 QGô≤dG  Gòg  ò«ØæJ  ¿CÉ°ûH  á°UÉîdG
 ¢Vôa  ø`̀e  ¬«∏Y  Ö`̀Jô`̀à`̀j  ó`̀b  É``̀eh
 äBÉ°ûæªdG πNGO RÉ¡L πc øY Ωƒ°SQ
 Ωƒ°SôdG  ≈``̀dEG  á`̀aÉ`̀°`̀VE’É`̀H  á«Ñ£dG
 óæY  áHƒ∏£ªdGh  É¡«∏Y  ±QÉ©àªdG
 Éªe  ,á«Ñ£dG  äBÉ°ûæªdG  ¢ü«NôJ
 ÜÉë°UCG  ≈∏Y  Gô«Ñc  ÉÄÑY  πμ°ûj

 .äÉ°ù°SDƒªdG √òg
 ó`̀jó`̀ë`̀J QGô```̀≤```̀dG »```a AÉ````̀Lh
 ∫AÉ°ùJh  ,RÉ¡é∏d  »°VGôàaG  ôªY
 ¢SÉ°SCG  …CG  ≈∏Y  :ø«°ùM  QƒàcódG
 »`̀°`̀VGô`̀à`̀a’G ô`̀ª`̀©`̀dG ó`̀jó`̀ë`̀J º`̀à`̀j
 ?√Oó`̀ë`̀«`̀°`̀S …ò```̀ dG ø```eh RÉ`̀¡`̀é`̀∏`̀d
 πÑb ø``̀e ó`̀ jó`̀ë`̀ à`̀ dG  º`̀à`̀«`̀°`̀S π``¡`̀ a
 Éªe  ?Iõ`̀¡`̀LCÓ`̀d  IOQƒ`̀ª`̀dG  ácô°ûdG
 Iô£«°S  âëJ  ¿ƒμæ°S  ÉæfCG  »æ©j
 øe  º`̀gh  Iõ¡LCÓd  øjOQƒà°ùªdG
 »`̀°`̀VGô`̀à`̀a’G RÉ`̀¡`̀é`̀dG ô`̀ª`̀Y Oó`̀ë`̀j
 ™£b á`̀Ø`̀∏`̀ch á`̀fÉ`̀«`̀°`̀ü`̀dG  Ωƒ``̀°``̀SQh
 øjôëÑdG  »a  »fÉ©f  øëfh  QÉ«¨dG
 èàæª∏d  ó``̀MGh  π`̀«`̀ch  Oƒ``̀Lh ø`̀e
 OƒLh ΩóY ≈dEG ∂dP iOCGh ,»Ñ£dG
 ¥ƒ°ùdG  ô°üëfGh á«°ùaÉæJ  QÉ©°SCG
 É`̀æ`̀eÉ`̀eCG ¢`̀ù`̀«`̀dh ó``̀MGh π`̀«`̀ch »`̀a
 …CG  á«ë°U  äÉ°ù°SDƒe  ÜÉë°UCÉc

.iôNCG äGQÉ«àNG
 ó©H ¬```̀ fCG  ô`̀cò`̀ dÉ`̀ H  ô``jó``é``dGh
 QÉ`̀©`̀°`̀SCG â`̀©`̀Ø`̀JQG QGô``≤``dG Qhó`̀°`̀U

 πμ°ûH  á«Ñ£dG  Iõ``¡``LC’G  áfÉ«°U
.äÉcô°ûdG ¢†©H iód ßMÓe

 ¬`̀fCG  ô«ªdG  QƒàcódG  ±É`̀°`̀VCGh
 º¡∏ãªj  øe  ∑Éæg  ¿ƒμj  ¿CG  Öéj
 ø«Hh º¡æ«H π°UƒdG Iõªg ¿ƒμjh
 QÉ`̀μ`̀ aC’G  π≤æd  á«æ©ªdG  äÉ`̀¡`̀é`̀dG
 ø«°ùëJ  »a  º¡°ùJ  »àdG  AGQB’Gh
 á`̀eó`̀≤`̀ª`̀dG á`̀«`̀ë`̀°`̀ü`̀dG äÉ``̀eó``̀î``̀dG

 .ø«æWGƒª∏d
 ÜÉë°UCG  á«©ªL  ¿CG  ±É°VCGh
 ’  á°UÉîdG  á«ë°üdG  äÉ°ù°SDƒªdG
 »àdG  äGQGô`̀≤`̀ dG  ò«ØæJ  »`̀a  ™fÉªJ
 Iõ¡LC’G  IAÉØc  ôjƒ£J  É¡fCÉ°T  øe
 Gògh  ∂∏¡à°ùªdG  ájÉªMh  á«Ñ£dG
 ¿CG ¬`̀fCÉ`̀°`̀T ø``̀eh ∑ô`̀à`̀°`̀û`̀e Ö`̀∏`̀£`̀e
 ,π°†aCG  äÉeóN  ºjó≤J  »a  ºgÉ°ùj
 ≥Ñ°ùJ  äGô`̀«`̀«`̀¨`̀J  ø`̀e  ó`̀ H  ’  ø`̀μ`̀d
 íàa  É`̀¡`̀ª`̀gCG  QGô``≤``dG  Gò``̀g  ≥«Ñ£J
 ó`̀MGh π`̀«`̀ch ø`̀e ô`̀ ã`̀cC’ ∫É`̀é`̀ª`̀dG
 ’  ≈àM  èàæªdG  hCG  RÉ¡é∏d  óªà©e
 âëJ  á«ë°üdG  á°ù°SDƒªdG  íÑ°üJ
 ô©°ùdG Oóëj óMGƒdG π«cƒdG áªMQ
 »àdG  ¬JÉeóN  ≈∏Y  Oƒ«b  ¿hO  øe
 äGOÉ`̀«`̀©`̀dG  ≈∏Y  áeõ∏e  âëÑ°UCG
 á`̀ °`̀UÉ`̀î`̀ dG á``«``Ñ``£``dG õ```̀cGô```̀ª```̀dGh

 .äÉ«Ø°ûà°ùªdGh
 øe  ó`̀H  ’  ¬°ùØf  â`̀bƒ`̀dG  »`̀ah

 πÑb ø`̀e á`̀HÉ`̀bô`̀dG »`̀a á`̀cQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dG
 ≈∏Y äÉ`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dG  √ò``̀g »`̀∏`̀ã`̀ª`̀e
 AÉ£NCG  »aÓàd  »∏ª©dG  ≥«Ñ£àdG
 »°ûàØe  πÑb  ø`̀e  É¡KhóM  ™bƒàf
 ¿ƒÑ∏£j  å«ëH  ,Gô¡ædG  »ÑbGôeh
 ∫Gõ``̀ J  ’ á`̀«`̀Ñ`̀W Iõ```̀¡```̀LCG  ±Ó`````̀JEG
 »a  Ö°üj  Gò``̀gh  πª©∏d  áëdÉ°U
 Iõ``̀¡``̀LC’G √ò```̀g π``̀«``̀ch á`̀ë`̀∏`̀°`̀ü`̀e
 …òdG AGôLE’G Gò¡H ó©°ù«°S …òdGh

!!IójóL Iõ¡LCG ™«Ñj ¬∏©éj
 PÉà°SC’G  ±É`̀°`̀VCG  ¬ÑfÉL  ø`̀eh
 ¢ù∏ée  ƒ`̀°`̀†`̀Y  Ühó```ª```dG  π`̀«`̀≤`̀Y
 QGô`̀≤`̀dG  ó°V  Éæ°ùd  É`̀æ`̀fEG  :IQGOE’G
 ÉeÉªJ  Qó≤f  øëf  ¢ùμ©dG  ≈∏Y  πH
 ¢ù∏éªdG  πÑb  øe  ∫hòÑªdG  ó¡édG
 º«¶æJ  á`̀Ä`̀«`̀gh  áë°ü∏d  ≈``̀∏``̀YC’G
 Éææμdh ,á«ë°üdG äÉeóîdGh ø¡ªdG
 »éjQóJ  πμ°ûH  ¬≤«Ñ£àH  ÖdÉ£f
 »a  ¬H  ÉfQôe  Ée  IÉYGôe  ºàj  ¿CGh
 õcGôªdG  äCGó`̀H  ó≤a  É`̀fhQƒ`̀c  á`̀eRCG
 ≈`̀∏`̀Y ΩÉ````̀Y Qhô`````̀e ó``̀©``̀H á`̀ «`̀ Ñ`̀£`̀ dG
 á«©«ÑW  IQƒ°üH  πª©dÉH  áëFÉédG
 õcGôªdG  ¢†©H  ∞`̀bƒ`̀J  QGô``̀b  ó©H
 á``̀eRCG  QÉ`̀°`̀û`̀à`̀fG  ø`̀e  óë∏d  á«Ñ£dG

 .ÉfhQƒc
 ¿É`̀æ`̀M IQƒ```à```có```dG äó```````cCGh
 á«Ñ£dG Iõ¡LC’G QÉ©°SCG  ¿CG  »aô©e

 É°†jCGh Iôªà°ùe ájƒæ°S IOÉjR »a
 ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  QÉ«¨dG  ™£b  QÉ©°SCG
 Ö∏ZCGh  áaÉ°†ªdG  áÑjô°†dG  áª«b
 Iõ`̀¡`̀LCÓ`̀ d IOQƒ```̀ª```̀dG äÉ``cô``°``û``dG
 ’h …ô`̀°`̀ü`̀M π`̀«`̀ch »`̀g á`̀«`̀Ñ`̀£`̀dG
 ,¥ƒ`̀°`̀ù`̀dG  »`̀a  ¢ùaÉæe  É`̀¡`̀d  ó`̀Lƒ`̀j
 äÉ`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dG  ô`̀Ñ`̀é`̀J  ¿B’G  »`̀¡`̀a
 ájƒæ°S áfÉ«°U Oƒ≤Y πª©H á«Ñ£dG
 ∫Ó¨à°SÉH  π«cƒdG  CGóÑjh  Iõ¡LCÓd
 √Oƒ`̀Lƒ`̀d  á«ë°üdG  äÉ°ù°SDƒªdG
 ócDƒªdG  øeh  ,¥ƒ°ùdG  »a  GOôØæe
 ºJ QGô``≤``dG Gò``̀g Qhó`̀°`̀U ó`̀©`̀H ¬``̀ fCG
 Éfó°V øjOQƒªdG ídÉ°üd ¬dÓ¨à°SG

 .á«ë°U äÉ°ù°SDƒªc
 äÉeóîdG  π°†aCG  Ωó≤f  øëf
 Iõ¡LC’G  π°†aCG  …ôà°ûfh  á«Ñ£dG
 π`̀«`̀cƒ`̀dG ø``̀e Iô`̀°`̀TÉ`̀Ñ`̀e á`̀«`̀ª`̀dÉ`̀©`̀dG
 Iõ`̀¡`̀LC’G  AÓ``ch  º`̀Yó`̀fh  óªà©ªdG
 ∑Éæg ¿ƒμj ¿CG Öéj øμdh á«Ñ£dG
 ¢Vƒ©f ¿CG  ™«£à°ùf ≈àM ≥«°ùæJ
 ≈àMh  Iõ`̀¡`̀LC’G  √ò`̀g  AGô°T  áª«b
 QÉ`̀©`̀ °`̀SC’G IOÉ````̀jR AÖ```Y ™`̀°`̀†`̀f ’
 ,º`̀«`̀≤`̀ª`̀dGh ø`̀WGƒ`̀ª`̀dG π`̀gÉ`̀c ≈`̀∏`̀Y
 ó«©J  ¿CG  IOQƒªdG  äÉcô°ûdG  ≈∏©a
 ™£b  áª«b  ™``̀LGô``̀Jh  É¡JÉHÉ°ùM

.Iõ¡LC’G áfÉ«°Uh QÉ«¨dG
 ¬∏dGóÑY  ∫ÓL  QƒàcódG  ∫É`̀bh

 »àdG äGQGô≤dÉH ÖMôf ÉæfEG  :∫Éªc
 »ë°üdG  ´É£≤dGh  øWGƒªdG  ΩóîJ
 º«¶æJ  á`̀Ä`̀«`̀g  á`̀°`̀SÉ`̀«`̀°`̀S  ø``e  ¿EGh
 PÉîJG »a QhÉ°ûàdG á«ë°üdG ø¡ªdG
 AÉ``̀Ñ``̀WC’G ™``̀e á`̀ª`̀¡`̀ª`̀dG äGQGô```̀≤```̀dG
 ΩóY  ¿Éª°†d  äBÉ°ûæªdG  ÜÉë°UCG
 äGQGô≤dG  √òg  ≥«Ñ£J  øe  ºgôKCÉJ
 äÉbƒ©e hCG  äÉHƒ©°U …CG  π«dòJh
 IOÉYEG πeCÉæa ,á«Ñ£dG õcGôªdG πª©d
 ºàj  ¿CGh  QGô≤dG  ò«ØæJ  »a  ô¶ædG
 »àdG  ä’DhÉ°ùàdG  ¢†©H  í«°VƒJ
 ò«ØæàdGh  ≥`̀«`̀Ñ`̀£`̀à`̀dG  π`̀Ñ`̀b  É`̀æ`̀ª`̀¡`̀J
 QGôªà°SG  ≈∏Y  ¢UôëdG  π`̀LCG  øe
 ó`̀cCG  ¬ÑfÉL  øeh.Éææ«H  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG
 ÉæfCG  Öjô¨dG  øªMôdGóÑY  QƒàcódG
 øWGƒªdG  Ωóîj  QGô`̀b  …CÉ`̀H  ÖMôf
 äÉ`̀¡`̀é`̀dG ¢`̀Uô`̀M Gó`̀ «`̀L º`̀¡`̀Ø`̀à`̀fh
 Éææμdh  ø«fGƒ≤dG  ≥«Ñ£àd  á«æ©ªdG
 OÉéjE’ á«©ªédG ™e ≥«°ùæàdG πeCÉf
 √òg  πãªd  ≥«Ñ£à∏d  á«∏ªY  á`̀«`̀dBG
 ±ó¡H  º«ª©àdG  πÑb  äGAGô````̀LE’G
 Ωó`̀î`̀j É`̀ª`̀ H í`̀«`̀ë`̀°`̀ü`̀dG ò`̀«`̀Ø`̀æ`̀à`̀dG
 äBÉ°ûæªdG  É°†jCGh  øWGƒªdG  áë°U
 ¿CG Éªc ,áeóîdG Ωó≤J »àdG á«ë°üdG
 äGQGô≤dG ¢†©H ≥«Ñ£J »a êQóàdG
 QGô≤dG áeƒªjO ¿Éª°†d º¡e QhO ¬d
 .á«∏ëªdGh á«dhódG ô«jÉ©ª∏d É≤ah

 ±ƒ°S  QGô`̀≤`̀ dG  Gò``̀g  ò«Øæàdh
 Iõ``¡``LC’G  ¢`̀†`̀©`̀H  ô««¨J  Ö∏£àj
 É≤ah  IAÉØμH  πª©J  âfÉc  ƒd  ≈àM
 »Ñ£dG  RÉ¡édG  π«ch  √Oóëj  Éªd
 ÜÉ`̀ë`̀°`̀UCG  ≈`̀∏`̀Y  É`̀Ä`̀Ñ`̀Y  πμ°ûj  É`̀ª`̀H
 øWGƒªdG ≈∏Y É°†jCGh äÉ°ù°SDƒªdG
 »fCÉàdG  Öéj ∂dòd  ,áeóîdG  »≤∏àe
 äÉ`̀eó`̀N »`̀eó`̀≤`̀e ™`̀e QhÉ`̀°`̀û`̀à`̀dGh

.áμ∏ªªdG »a á«Ñ£dG ájÉYôdG
 ¬fCG  Öjô¨dG  QƒàcódG  ºààNGh
 ´É£≤à°SG  ºàj  á«ÑæLC’G  ∫hódG  »a
 »a  á«Ñ£dG  Iõ¡LC’G  åjóëJ  øªK
 …ODƒj Éªe ÖFGô°†dG øe äGOÉ«©dG
 É¡ãjóëJh  Iõ¡LC’G  ∫GóÑà°SG  ≈dEG
 πãe  òØæJ  ’  GPÉª∏a  ÉÑjô≤J  ΩÉY  πc

.øjôëÑdG »a QÉμaC’G √òg
 ±É``̀°``̀VCG ô````̀NBG ¥É`̀ «`̀ °`̀ S »```̀ ah
 πª©J  á«©ªédG  ¿CG  ¿ƒKóëàªdG
 »`̀∏`̀«`̀gCÉ`̀J è``̀eÉ``̀fô``̀H º`̀«`̀¶`̀æ`̀J ≈`̀ ∏`̀ Y
 πª©dG  øY  ø«ãMÉÑdG  ø««æjôëÑ∏d
 ƒãjóM  º``̀gh  É«ª∏Y  ø`̀«`̀∏`̀gDƒ`̀ª`̀dG
 »a  º¡ÑjQóJ  ºàj  å«ëH  êôîàdG
 øe  Ióªà©ªdG  á«ë°üdG  õ`̀cGô`̀ª`̀dG
 ø«∏gDƒe  º¡∏©Lh  á«©ªédG  πÑb
 ¢UÉîdG »ë°üdG ´É£≤dG »a πª©∏d
 á«Ñ£dG  äÉ°ü°üîàdG  ∞∏àîe  øe
 ,á````̀jQGOE’Gh  á«æØdGh  á«ë°üdGh
 π«°†ØJ  ∑Éæg  ∫Gõ``j  ’  ¬``fEG  å«M
 πÑb  ø`̀e  äÉ°ü°üîàdG  ¢†©H  »`̀a
 á«ë°üdG  äÉ°ù°SDƒªdG  ÜÉ`̀ë`̀°`̀UCG
 áfQÉ≤e IôÑîdG  ÜÉë°UC’ á°UÉîdG
 ,êôîàdG  »ãjóM  ø««æjôëÑdÉH
 ≈∏Y º`̀¡`̀ °`̀Uô`̀M ÜÉ```̀ H  ø``̀e Gò````̀gh
 áæμªªdG  äÉeóîdG  π°†aCG  ºjó≤J
 Gòg  øe  AÉ¡àf’G  ó©Hh  .≈°Vôª∏d
 ∞XƒªdG ¿ƒμj »∏«gCÉàdG èeÉfôÑdG
 ¬∏gDƒJ IôÑN Ö°ùàcG ób »æjôëÑdG
 ¢UÉîdG »ë°üdG ´É£≤dG »a πª©∏d

.π°†aCG πμ°ûH

Iõ¡LC’G ¢ü«NôJ ≈∏Y áHÉbôdG QGôb ≥«Ñ£J »a ô¶ædG áë°ü∏d ≈∏YC’G ó°TÉæJ zá°UÉîdG á«ë°üdG äÉ°ù°SDƒªdG{

.ô«ªdG ø«°ùM .O |.¬∏dGóÑY ∫ÓL .O | .Öjô¨dG øªMôdGóÑY .O |.ÜhóªdG π«≤Y |

 ójõJ ájô«îdG ¥ô``ëªdG á``«©ªL
…QÉªãà``°S’G É``¡∏ªY ¥É``£f ø``e
 âeÉb  ,πNódG  QOÉ°üe ™jƒæJh IOÉjR  É¡fCÉ°T  øe  áª¡e  Iƒ£N »a
 ó`̀MCG  QÉªãà°S’  äÉcô°ûdG  ió``̀MEG  ™`̀e  ó≤Y  ΩGô`̀HEÉ`̀H  ¥ôëªdG  á«©ªL
 á«©ªédG  IQGOEG  ¢ù∏ée  ájDhôd  G kò«ØæJ  ,á«©ªé∏d  ácƒ∏ªªdG  äGQÉ≤©dG

.ájQÉªãà°S’G ¬à£Nh ¬JÉ°SÉ«°Sh
 ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ø°ùM  ƒH  óªëe  ìÓ°U  √ƒ`̀f  ,áÑ°SÉæªdG  √ò¡Hh
 áª¡ªdG  ájQÉªãà°S’G  Iƒ£îdG  √ò¡H  ájô«îdG  ¥ôëªdG  á«©ªL  IQGOEG
 á©aÉædG ájQÉªãà°S’G äGQÉ«îdG áaÉc ≈∏Y á«©ªédG ìÉàØfG ¢ùμ©J »àdG
 »àdG ±GógC’G ≥≤ëJ »àdG áØ∏àîªdG äÉ¡édG ™e ¿hÉ©àdG ≈∏Y É¡°UôMh
 áë°U ócDƒJ Iƒ£îdG √òg ¿CG ø°ùMƒH ±É°VCGh.á«©ªédG É¡«dEG ≈©°ùJ
 ä’ÉéªdG QÉ«àNG »a Iójó°ûdG º¡àjÉæYh IQGOE’G ¢ù∏ée AÉ°†YCG ájDhQ
 …QÉªãà°S’G ¬é¡f π°UGƒ«°S IQGOE’G ¢ù∏ée ¿CG GócDƒe ,ájQÉªãà°S’G
 ¢Uôah  äGQÉªãà°S’G  äGQÉ«Nh  ¥ƒ°ùdG  äÉ«£©e  á°SGQO  ≈∏Y  ºFÉ≤dG
 ≈dEG  …ODƒj  ÉªH  ájô«îdG  ¥ôëªdG  á«©ªL πNO QOÉ°üe ™jƒæJh IOÉjR
 ô°VÉëdG »a É¡H Ωƒ≤J »àdG á«YÉªàL’Gh ájô«îdG äÉYhô°ûªdG IOÉjR

. πÑ≤à°ùªdGh
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 á```̀ª```̀μ```̀ë```̀ª```̀ dG â`````°`````†`````b
 ≥«∏£àH  á«Yô°ûdG  á«aÉæÄà°S’G
 »fGôjE’G  É¡LhR  øe  á«æjôëH
 äôªà°SG Iô°ûY ó©H Égôég PEG
 ¿Gô`̀ jEG  ≈`̀ dEG  ôaÉ°Sh  ,É`̀eÉ`̀Y  45
 IOƒ©dG ¢†aQh äGƒæ°S 5 πÑb
 áæ∏©e  ÜÉÑ°SCG  ¿hO  øe  GOóée
 â©aôa  ,≥`̀Ø`̀æ`̀e  hCG  á`̀≤`̀Ø`̀f  ’h
 ∫hCG  á`̀ª`̀μ`̀ë`̀e  ΩÉ````̀eCG  É``̀gGƒ``̀YO
 ¢`̀†`̀aô`̀H â`̀°`̀†`̀b »``̀à``̀dG á````̀LQO
 ΩÉ«b ΩóY ≈∏Y GOÉæà°SG ÉgGƒYO
 áªμëe ¿CG ’EG ≥«∏£à∏d ÖLƒe
 AÉ`̀¨`̀ dEÉ`̀ H â`̀°`̀†`̀b ±É`̀æ`̀Ä`̀ à`̀ °`̀S’G
 AÉ°†≤dGh  ∞fCÉà°ùªdG  ºμëdG

.á«YóªdG ≥«∏£àH GOóée
 É``̀¡``̀fEG á``̀«``̀Yó``̀ª``̀dG â```̀dÉ```̀bh
 Üô≤j  Ée  òæe  É¡LhR  âLhõJ
 ¢ùªN πÑb ¬fG ’EG ÉeÉY 50 øe
 øjôëÑdG  êQÉN  ôaÉ°S  äGƒæ°S
 ¢†aQh  ¿Gô```̀jEG  ≈``̀dEG  É¡Lƒàe
 ÜÉÑ°SCG ¿hO øe GOóée IOƒ©dG

 áªμëe  â°VôY  óbh  ,á≤Øf  hCG
 Éª¡æ«H  í`̀∏`̀°`̀ü`̀dG  ±É`̀æ`̀Ä`̀à`̀°`̀S’G
 ÜÉ«Z  ≈`̀ dEG  Gô¶f  Qò©J  ¬`̀fCG  ’EG
 √Qƒ°†M  Ωó`̀Yh  ¬«∏Y  »YóªdG
 IQGOE’G  áÑWÉîe  ø`̀e  âÑK  PEG
 êhô`̀N  ¿CG  äGRGƒ`̀é`̀∏`̀d  áeÉ©dG
 2017  »`̀a  ¿É`̀c  ¬«∏Y  »YóªdG
 òæe øjôëÑdG ¬dƒNO âÑãj ºdh
 AÉæHC’G  ó`̀cCG  Éªc  ,ïjQÉàdG  ∂dP
 ¢ùªN  òæe  É`̀ª`̀gó`̀dGh  ¿Gô`̀é`̀g
 ≈∏Y  ¿É≤Øæj  Éª¡fCGh  äGƒæ°S

.Éª¡JódGh
 ¿EG  á``̀ª``̀μ``̀ë``̀ª``̀dG  â````̀dÉ````̀bh
 ÖgòªdG  »a  ¬«∏Y  ¢Uƒ°üæªdG
 êhõ``̀ dG  ô`̀é`̀g  GPEG  …ô`̀Ø`̀©`̀é`̀dG
 á≤∏©ªdÉc  äQÉ°üa  É«∏c  ¬àLhR
 »`̀g  ’h  π``̀©``̀H  äGP  »```̀g  ’
 É`̀gô`̀eCG  ™``̀aQ  É`̀¡`̀d  RÉ``̀L  á≤∏£e
 ÉeCG  êhõdG  Ωõ∏«a  »°VÉ≤dG  ≈dEG
 ôé¡dG  øY  ∫hó©dG  Éªg  øjôeCG
 RÉL  ™æàeG  GPEGh  É¡ëjô°ùJ  hCG

 É¡Ñ∏£H  É¡≤∏£j  ¿CG  »°VÉ≤∏d
 êhõ`̀dG  óª©J  GPEG  ¬`̀fG  äó```cCGh
 ’  »μd  ¬àeÉbEG  ™°Vƒe  AÉ`̀Ø`̀NEG
 »`̀Yô`̀°`̀û`̀dG »`̀°`̀VÉ`̀≤`̀∏`̀d ≈`̀æ`̀°`̀ù`̀à`̀j
 äGAGô```̀LE’G  ¬fCÉ°ûH  òîàj  ¿CG
 ¿CG  »°VÉ≤∏d  Rƒ`̀é`̀j  á``̀eRÓ``̀dG
 Éªc ,É`̀¡`̀Ñ`̀∏`̀£`̀d  á`̀«`̀Ñ`̀∏`̀J  É`̀¡`̀≤`̀∏`̀£`̀j
 ¿CG  ≈````̀dEG  á`̀ª`̀μ`̀ë`̀ª`̀dG  äQÉ```̀°```̀TCG

 ócCG Iô°SC’G ¿ƒfÉb »a ´ô°ûªdG
 GPEG  ≥«∏£àdG  »a  áLhõdG  ≥M
 á≤∏©e  É¡côJh  êhõ`̀dG  Égôég

.QòY ¿hóH
 ¿CG  á`̀ª`̀μ`̀ë`̀ª`̀dG  â``̀aÉ``̀°``̀VCGh
 ¿CG Oƒ`̀¡`̀°`̀û`̀dG ∫Gƒ``̀bCÉ``̀H â`̀HÉ`̀ã`̀dG
 ¢ùªN òæe ¬àLhR ôég êhõdG
 øe  ¿GôjEG  ≈dEG  ôaÉ°Sh  äGƒæ°S

 ™°ùj  º`̀dh  ≥Øæe  hCG  á≤Øf  ¿hO
 ∫GDƒ`̀°`̀ù`̀dG  hCG  É¡©e  π°UGƒà∏d
 ƒgh  ï`̀jQÉ`̀à`̀dG  ∂`̀ dP  òæe  É¡æY
 ¿Gô`̀é`̀¡`̀dG  ≈`̀∏`̀Y  á«Yô°T  áæ«H
 ’  GQô°V  áØfCÉà°ùªdÉH  ™bhCG  Ée
 ΩGhO π©éj Éªe É«°ùØf πªàëj
 Ó«ëà°ùe GôeCG  Éª¡æ«H  Iô°û©dG
 ôé¡∏d Éª¡æ«H ≥jôØàdG íÑ°üjh
 IóYÉ≤dG ≈∏Y GOÉæà°SG πëdG ƒg
 ’h  Qô°V  ’{  áeÉ©dG  á«¡≤ØdG

.zQGô°V
 â°†b  ÜÉ``̀Ñ``̀°``̀SC’G  √ò``̀¡``̀dh
 º`̀μ`̀ë`̀dG AÉ```̀¨```̀dEÉ```̀H á``ª``μ``ë``ª``dG
 ≥«∏£àH  AÉ°†≤dGh  ∞fCÉà°ùªdG
 á≤∏W  É¡LhR  ≈∏Y  áØfCÉà°ùªdG
 ¬d  πëJ ’h ôé¡∏d  áæFÉH  ≈dhCG
 ¢ù«dh øjójóL ô¡eh ó≤©H ’EG
 ’EG  ô`̀NBG  π`̀LQ øe êGhõ``̀dG  É¡d
 É«FÉ¡f  ºμëdG  IQhô`̀«`̀°`̀U  ó©H
 õ««ªàdÉH  ø©£dG  Ió`̀e  »°†ªH

.¥Ó£dG á¨«°U ´É≤jEGh

..¿GôjEG ≈dEG ôaÉ°Sh ÉLGhR áæ°S 45 ó©H Égôég

»``̀fGô``̀jE’G É``̀¡``̀LhR ø``̀e á`̀«`̀æ`̀jô`̀ë`̀H ≥`̀∏`̀£`̀J zá`̀ «`̀ Yô`̀ °`̀ û`̀ dG{

 ájƒ«°SBG  á``̀dhO  IQÉ`̀Ø`̀°`̀S  ø`̀e  ÆÓ`̀H  ó©H
 ô°ûÑdÉH  QÉ`̀é`̀J’G  áëaÉμe  IQGOEG  âæμªJ
 á°SƒÑëe  âfÉc  ájóæ∏jÉJ  IÉàa  ôjôëJ  øe
 å«M  IQƒëdG  á≤£æªH  ≥≤°ûdG  ió`̀MEG  »a
 ºgƒH É¡à«°ùæL ¢ùØf øe iôNCG É¡àLQóà°SG
 É¡JôÑLCG  É¡fCG  ’EG  ∂«dóàdG  ∫Éée  »a  πª©dG
 ø«Ø∏àîe  øFÉHR  ™e  IQÉYódG  á°SQÉªe  ≈∏Y
 ∫ÉM  »a  ôëÑdG  »a  É¡FÉ≤dEÉH  Égójó¡J  ó©H
 ,IQÉYódG  ∫Éée  »a  πª©∏d  ´É«°üf’G  ΩóY
 Éª¡≤jó°Uh äÉª¡àªdG ióMEG §Ñ°V ºJ óbh
 ™e  ≥«≤ëàdG  áHÉ«ædG  â`̀dƒ`̀Jh  »æjôëÑdG
 »àdG  áªcÉëªdG  ≈`̀dEG  Éª¡àdÉMEGh  ø«ª¡àªdG
 ôjGôÑa 28 á°ù∏L ≈dEG á«°†≤dG π«LCÉJ äQôb
 áª¡àªdG  ¿Ó`̀YEGh  äÉÑKE’G  ógÉ°T  AÉYóà°S’

.ádÉME’G ôeCÉH (áHQÉ¡dG) ≈dhC’G
 äô°†M  É`̀¡`̀fEG  É¡«∏Y  »æéªdG  â`̀dÉ`̀bh
 ≈∏Y  ÉfÓYEG  äógÉ°T  ¿CG  ó©H  øjôëÑdG  ≈dEG
 ,øjôëÑdG  »a  πª©∏d  Égó∏H  »a  ∑ƒÑ°ù«ØdG
 ÉghôÑNCG øjòdG ø«æ∏©ªdG ™e π°UGƒJ å«M
 ∂«dóàdG  ∫É`̀é`̀e  »`̀a  π`̀ª`̀Y  á`̀°`̀Uô`̀a  Oƒ`̀Lƒ`̀H

 øjôëÑdG ≈dEG äô°†M É¡bGQhCG õ«¡éJ ó©Hh
 ióMEG  ≈dEG  É¡dÉ°üjEÉH  ΩÉb  ÜÉ°T  É¡∏Ñ≤à°SGh
 øe  äÉ«àØdG  ø`̀e  GOó``̀Y  äó`̀gÉ`̀°`̀Th  ≥≤°ûdG
 É¡dƒNO  Oô`̀é`̀ª`̀H  âª∏Y  É¡à«°ùæL  ¢ùØf
 »a  ¿Éch  ,IQÉYódG  ∫Éée  »a  ø∏ª©j  ø¡fCG
 É¡JôÑNCG  »àdG  ≈`̀ dhC’G  áª¡àªdG  É¡dÉÑ≤à°SG
 ¥GQhC’G êGôîà°SGh É¡eGó≤à°SG ∞«dÉμJ ¿CG

.QÉæjO 1300
 »dÉàdG Ωƒ`̀«`̀dG »`̀a É`̀¡`̀fCG  ≈`̀ dEG  äQÉ`̀°`̀TCGh
 É¡fCG É¡JôÑNCGh ≈dhC’G áª¡àªdG É¡d äô°†M
 â°†aQ  É¡fCG  ’EG  IQÉYódG  ∫Éée  »a  πª©à°S
 ™aO  É¡«∏Y  ÖLƒàj  ¬fCÉH  áª¡àªdG  É¡JOó¡a
 ’EGh  IQÉ`̀Yó`̀dG  »a  πª©dG  ∫Ó`̀N  øe  ≠∏ÑªdG
 ,É¡æe ¢ü∏îàdGh ôëÑdG »a ÉgDhÉ≤dEG ºà«°ùa
 QÉÑLE’G  âëJ  á≤aGƒªdG  øe  GôØe  óéJ  º∏a
 Üô≤j  Ée  â∏¨à°TG  É¡fCG  âaÉ°VCGh  ójó¡àdGh
 ådÉãdG  º¡àªdG  Ωƒ≤j  ¿É`̀c  å«M  ô¡°T  ø`̀e
 áª¡àªdG  Ωƒ`̀≤`̀Jh  ø`̀FÉ`̀Hõ`̀dG  ≈``̀dEG  É¡dÉ°üjEÉH
 ¬ª«∏°ùJh  IQÉ`̀Yó`̀dG  ™`̀jQ  ΩÓà°SÉH  á«fÉãdG
 πcÉ°ûe IóY âÑÑ°S É¡fCG ≈dEG Iô«°ûe ,≈dhCÓd

 É¡fCG  ’EG  πª©dG  É¡°†aQ  ÖÑ°ùH  øFÉHõdG  ™e
 ≈dhC’G  áª¡àªdG  øe  äGójó¡J  ≈≤∏àJ  âfÉc

.É¡°ùÑM ºàjh
 ÉØJÉg  Égƒª∏°S  ø«ª¡àªdG  ¿CG  âaÉ°VCGh
 èeGôÑdG óMG π«ªëJh øFÉHõdG ™e π°UGƒà∏d
 âYÉ£à°SG  É`̀¡`̀fCG  ’EG  ø`̀FÉ`̀Hõ`̀dG  ÜÉ£≤à°S’
 ΩÉbQCG ≈∏Y ∫ƒ°üëdGh É¡Jô°SCG ™e π°UGƒàdG
 º¡à¨∏HCGh  º¡©e  â∏°UGƒJh  Égó∏H  IQÉØ°S
 áYÉ°S  ∞°üf  øe  πbCÉH  Égó©Hh  ,á©bGƒdÉH
 å«M ,ÉgôjôëJ  ºJh  áWô°ûdG  OGôaCG  ô°†M
 Éªæ«H  ådÉãdGh  á«fÉãdG  áª¡àªdG  §Ñ°V  ºJ

.áHQÉg ≈dhC’G áª¡àªdG âdGRÉe
 (»`̀æ`̀jô`̀ë`̀H) å`̀dÉ`̀ ã`̀ dG º`̀¡`̀à`̀ª`̀dG ô``̀μ``̀fCGh
 áª«ªM á`̀bÓ`̀Y ≈`̀∏`̀Y  ¬```̀fEG  ∫É```̀bh á`̀©`̀ bGƒ`̀ dG
 øμ°ùJ É¡fCG º∏©jh Iôàa òæe ≈dhC’G áª¡àªdÉH
 IQÉYódG  ø°SQÉªj  »JÓdG  É¡JÉ≤jó°U  á≤aQ
 ¬à≤jó°U  IQGOEÉ``̀H  º∏Y  ≈∏Y  øμj  ºd  ¬`̀fCG  ’EG
 ≈dEG  QÉ°TCGh  ,IQÉYódG  ∫ÉªYCG  π`̀LC’  øμ°ù∏d
 áª¡àªdG  ΩGó≤à°SG  ¬æe  âÑ∏W  áª¡àªdG  ¿CG
 ≈dEG  É¡dÉ°üjEÉH  ΩÉb  óbh  É¡à≤jó°U  É¡fCG  ≈∏Y

 ¬fCG  º∏©j  øμj  ºd  øμdh  πÑb  øe  ≥≤°T  IóY
.øFÉHõdG ≈dEG É¡∏°Uƒj

 ø«àª¡àªdG  ≈```̀dEG  á`̀HÉ`̀«`̀æ`̀dG  äó``æ``°``SCGh
 Iô`̀FGó`̀H  2021-2020  ¿ƒ°†Z  »`̀a  º`̀¡`̀fCG
 ÉJôéJG  á«fÉãdGh  ≈``̀ dhC’G  áª°UÉ©dG  ø``̀eCG
 É¡FGƒjEÉH ÉàeÉb ¿CÉH É¡«∏Y »æéªdG ¢üî°ûH
 ≥jô£H  IQÉYódG  á°SQÉªe  ≈∏Y  ÉgQÉÑLEGh
 ÉgÉJôÑLCG  ¿CÉH  á∏«ëdGh  ójó¡àdGh  √Gô`̀cE’G
 RGƒL  ΩÓà°SG  πHÉ≤e  á«fƒjóe  OGó°S  ≈∏Y
 ô«¨H  É¡«∏Y  »æéªdG  ¿õéM  É«fÉK  ,ÉgôØ°S
 ó`̀jó`̀¡`̀à`̀dGh Iƒ``≤``dG ∫É`̀ª`̀©`̀à`̀°`̀SÉ`̀H ≥``M ¬``̀Lh
 â∏ªM  ÉãdÉK  ,É¡FGQh  øe  Ö°ùμàdG  ¢Vô¨H
 øY  IQÉ`̀Yó`̀dG  ÜÉ`̀μ`̀JQG  ≈∏Y  É¡«∏Y  »æéªdG
 ø¡JÉ«M »a  ¿óªàYG  É©HGQ  ,√Gô`̀cE’G  ≥jôW
 á°SQÉªe øe ø¡«∏Y »æéªdG ¬Ñ°ùμJ Ée ≈∏Y
 »æéªdG ¿óYÉ°Sh ø°VôM É°ùeÉN ,IQÉYódG
 äóæ°SCG  Éªc  ,IQÉYódG  á°SQÉªe  ≈∏Y  ø¡«∏Y
 ¬JÉ«M  »`̀a  óªàYG  ¬`̀fCG  ådÉãdG  º¡àªdG  ≈`̀ dEG
 É¡«∏Y »æéªdG ¬Ñ°ùμJ Ée ≈∏Y á«FõL áØ°üH

.IQÉYó∏d

..ô°ûÑdÉH QÉéJÓd »æjôëHh ø«àjƒ«°SBG áªcÉëe

 »`̀a AÉ```̀≤```̀dE’É```̀H »```̀ fhOó```̀ g :É``̀jÉ``̀ë``̀°``̀†``̀dG ió``````̀MEG
º`̀ ¡`̀ JÉ`̀ Ñ`̀ ZQ  ò`̀ «`̀ Ø`̀ æ`̀ J  ø```̀ Y  â``̀©``̀æ``̀à``̀eG  ¿EG  ô``̀ë``̀Ñ``̀dG

 ´Éaód πLCG ôNBG íæe á«FÉæédG iôÑμdG áªμëªdG äQôb
 äÉYÉ°S  ôjhõJ  á«°†b  »a  ¬à©aGôe  ºjó≤àd  ∫hC’G  º¡àªdG
 áªμëªdG  â©∏WG  å«M  áë°üdG  IQGRƒH  á«aÉ°VE’G  πª©dG
 á«°†≤dG  »a  √OGóYE’  ¬HóæH  äôeCG  ô«ÑN ôjô≤J  ≈∏Y ¢ùeCG
 πªY  äÉYÉ°S  GhQhR  á«fÉª∏°ùdÉH  ø«ØXƒe  4  º°†J  »àdG
 ≈dEG  â∏°Uh äBÉaÉμeh ≠dÉÑe ≈∏Y ∫ƒ°üëdG ±ó¡H á«ªgh

.QÉæjO ±’BG á°ùªN
 IQGRƒ``̀ dG  π`̀«`̀ch  QGô``̀b  ≈∏Y AÉ`̀æ`̀H  CGó``̀H  ≥«≤ëJ ¿É``̀ch
 ¬fG ∞°ûc ø«ª¡àªdG óMCÉH á°UÉN á«cƒ∏°S äÉØdÉîe ∫ƒM

 äÉYÉ°S  GƒaÉ°VCGh  »fhôàμdE’G  ΩÉ¶ædÉH  GƒÑYÓJ  øjôNBGh
 ∫ÉªYCG …CÉH º¡Ø«∏μJ ¿hO øe äGRÉLE’G ΩÉjCÉH á«aÉ°VEG πªY
 äÉYÉ°S  ôjô≤J  »a  ≥≤ëàdGh  åëÑdÉHh  ,á«Ø«Xh  ΩÉ¡e  hCG
 ¿CGh  ºgQƒ°†M  π«é°ùJ  ºJ  ¬`̀fCG  ø«ÑJ  á«aÉ°VE’G  πª©dG
 ∫É``̀NOE’G  ≥jôW  ø`̀Y  âªJ  äÉYÉ°ùdG  ∂∏J  ∫É``̀NOEG  á≤jôW

.áª°üÑdG IAGôb ∫ÓN øe ¢ù«dh …hó«dG
 á«MÓ°U ¬jód ¿Éc ∫hC’G º¡àªdG ¿CG  ≥«≤ëàdG ∞°ûch
 ¬«∏Y  ∫ƒNódG  π¨à°SGh  »fhôàμdE’G  ΩÉ¶ædG  ≈∏Y  ∫ƒNódG
 ≈`̀dEG  áaÉ°VE’ÉH  äGRÉ```̀LE’G  ΩÉ``̀jCG  »`̀a  √Qƒ°†M  π«é°ùàd

 πª©dG  ∞bƒH  QGô`̀b  Qhó°U  øe  ºZôdG  ≈∏Y  øjôNBG  áKÓK
 ’EG  ,º¡«dEG  áLÉëdG  Ωó©d  ø«ØXƒªdG  ¢†©Ñd  äGRÉ`̀LE’G  »a
 GƒÑYÓJh  …hó«dG  ∫É``NOE’G  ≈∏Y  GhóªàYG  ø«ª¡àªdG  ¿CG
 ∂∏àd  ∫ó`̀H  ≈∏Y  ∫ƒ°üëdG  ó°ü≤H  »`̀fhô`̀à`̀μ`̀dE’G  ΩÉ¶ædÉH
 áª«≤H  ±ô°üJ  á«dÉe  ≠dÉÑe  øY  IQÉÑY  »`̀gh  ,äÉYÉ°ùdG
 »a ¬fCG  á°UÉNh ,ájOÉ©dG ΩÉjC’G »a πª©dG äÉYÉ°S ∞©°V
 πªY  äÉYÉ°S  áaÉ°VEG  øe  øμªJ  Iô¨K  ∑Éæg  ¿Éc  ≥HÉ°ùdG
 É«dÉM π«é°ùàdG íÑ°UCGh É¡cQGóJ ºJ øμdh Éjhój á«aÉ°VEG

.§≤a É«fhôàμdEG

¬à``©``aGôe º``jó≤àd πLCG ôNBG ¢SÓàN’ÉH º¡àe ∞Xƒe ´ÉaO π¡ªJ áªμëªdG

 É`̀eó`̀æ`̀Y …ƒ``̀«``̀°``̀SBG É`̀é`̀ f
 »àdG  á`̀æ`̀MÉ`̀°`̀û`̀dG  äQƒ``̀gó``̀J
 »a ¢``̀ù``̀eCG ô`̀°`̀ü`̀Y É`̀gOƒ`̀≤`̀ j
 øe  ¥ô`̀ë`̀ª`̀dG  QÉ``̀ jO  á≤£æe

.äÉHÉ°UEG ´ƒbh ¿hO
 Oƒ`̀≤`̀ j …ƒ```̀«```̀°```̀SBG ¿É````̀ c
 (á«àæª°SG  áWÓN)  áæMÉ°T
 á``̀«``̀fÉ``̀ã``̀dG á```̀YÉ```̀°```̀ù```̀dG »````̀ a

 ¢ùeCG  ô°üY  ø`̀e  ∞°üædGh
 ó≤a ICÉéah ¥ôëªdG QÉjO »a
 IOÉ«≤dG á∏éY ≈∏Y Iô£«°ùdG
 øY  èàf  ,áWÓîdG  âÑ∏≤fGh
 Iô«Ñc äÉ«Ø∏àH ÉgQô°†J ∂dP

.äÉHÉ°UEG ´ƒbh ¿hO øe
 ´ƒ`̀bh  Qƒ`̀a  ô°†M ó`̀bh
 ºJh IóéædG áWô°T çOÉëdG

 ø«ëd äÉÑcôªdG ô«°S π«¡°ùJ

 å«M QhôªdG áWô°T ∫ƒ°Uh

 ≈`̀ dEG á`̀WÓ`̀î`̀dG IOÉ```̀YEG â`̀ª`̀J

 É¡àMGREGh »©«Ñ£dG  É¡©°Vh

 Égó©Hh  ,çOÉëdG  ™bƒe  øe

 á«ª°SôdG  äÉ`̀¡`̀é`̀dG  âëàa

.¬HÉÑ°SCG áaô©ªd ≥«≤ëàdG

 á``̀WÓ``̀î``̀ dG äQƒ`````gó`````J …ƒ```̀ «```̀ °```̀ SBG IÉ```̀ é```̀ f
¥ô`̀ ë`̀ ª`̀ dG QÉ`````̀jO »```̀a É``̀ gOƒ``̀≤``̀ j ¿É````̀c »``̀ à``̀ dG

 ±ÉæÄà°S’G  áªμëe  äó`̀jCG
 10 ø`̀é`̀°`̀ù`̀dG á`̀Hƒ`̀≤`̀Y É`̀«`̀∏`̀©`̀dG
 º¡æ«H  ø«ª¡àe  4  ≈∏Y  äGƒæ°S
 º¡àfGOEG  ó©H  ø«jƒ«°SBG  áKÓK
 Qóîe  èjhôàd  áμÑ°T  π«μ°ûàH
 ¢ùÑM  äó```jCG  Éªc  ,ø`̀jhô`̀«`̀¡`̀dG
 OÉ©HEÉH  äô``eCGh  áæ°S  Ió`̀e  ô`̀NBG
 OÓÑdG øY ø«jƒ«°SB’G ø«ª¡àªdG
 »°†≤ªdG  áHƒ≤©dG  ò«ØæJ  Ö≤Y

.É¡H
 §`̀Ñ`̀°`̀V á``«``∏``ª``Y â````fÉ````ch
 äÉaÉØd  3  ™«H  AÉ`̀æ`̀KCG  …ƒ`̀«`̀°`̀SBG
 20 πHÉ≤e øjhô«¡dG  Qóîe øe
 π«μ°ûJ •ƒ≤°S ≈dEG äOÉb GQÉæjO
 ¿ƒ«æjôëH º¡æ«H OGôaCG 5 º°†j
 ºgQÉªYCG ìhGôàJ ø«jƒ«°SBG 3h
 ,áæ°S  32h  áæ°S  22  ø«H  É`̀e
 IOÉe  »WÉ©Jh  èjhôJ  GhOÉàYG

.QóîªdG øjhô«¡dG
 á«æeC’G  äÉjôëàdG  âfÉch
 …ƒ`̀«`̀°`̀SBG ΩÉ`̀«`̀b ≈```̀dEG â`̀∏`̀°`̀Uƒ`̀J
 º``̀Jh ø```jhô```«```¡```dG è```̀jhô```̀à```̀H
 ¬JÉfÉ«Hh  ¬ª°SG  ≈`̀ dEG  π°UƒàdG
 QOÉ°üªdG  ó`̀MCG  ¬©e  π°UGƒJh
 AGô°T  ≈∏Y ¬©e ≥ØJGh ájô°ùdG

 20  ≠∏ÑªH  øjhô«g  äÉaÉØd  3
 á«∏ªY  ¿ƒ`̀μ`̀J  ¿CG  ≈∏Y  GQÉ`̀æ`̀jO
 á«≤°ùdG  á≤£æe  »`̀a  º«∏°ùàdG
 »Wô°T á≤aôH Qó°üªdG ¬LƒJh
 »Wô°ûdG  ≈YOG  PEG  º¡àªdG  AÉ≤∏d
 …ô°ùdG  Qó°üª∏d  ≥jó°U  ¬``̀fCG
 ≥ØàªdG  ≠∏ÑªdG  º¡àªdG  º∏°ùJh
 á≤£æe ≈dEG ¬LƒàdG Ö∏Wh ¬«∏Y
 äÉaÉØd  º¡ª∏°Sh  á«fÉª∏°ùdG
 º`̀Jh  á≤£æªdG  »`̀a  ø`̀jhô`̀«`̀¡`̀dG
 ¬JRƒëH ôãY ¬°û«àØàHh ¬£Ñ°V

.áKƒ∏e áæ≤M ≈∏Y
 ¬LƒàdG  Ö∏W  ¬``̀fCG  ø«ÑJh
 ≈∏Y ¬fC’ á«fÉª∏°ùdG á≤£æe ≈dEG
 ™«H  á«∏ªY  ≈∏Y  ôNBG  ™e  ¥ÉØJG
 §Ñ°V  ºJ  PEG  äÉaÉØ∏dG  øe  OóY
 øY  ¬`̀dGDƒ`̀°`̀ù`̀Hh  »fÉãdG  º¡àªdG
 ±ôàYG ¿ÉμªdG »a √OƒLh ÖÑ°S
 º¡àªdG  ™``e  ó`̀Yƒ`̀e  ≈`̀∏`̀Y  ¬``fCÉ``H
 IQóîªdG  IOÉªdG  AGô°ûd  ∫hC’G
 ∫GDƒ`̀°`̀ù`̀Hh ,É`̀jƒ`̀°`̀S »`̀WÉ`̀©`̀à`̀dGh
 OGƒªdG Qó°üe øY ∫hC’G º¡àªdG
 π°üëàj  ¬`̀fCG  ±ôàYG  IQóîªdG
 ióHCGh  ôNBG  …ƒ«°SBG  øe  É¡«∏Y
 º¡àªdG §Ñ°†d √OGó©à°SG º¡àªdG

 ¬æμ°ùe ≈dEG ¬LƒàdG ºJh ådÉãdG
 ≠`̀dÉ`̀Ñ`̀e ≈`̀∏`̀Y ¬``JRƒ``ë``H ô``̀ã``̀Yh
 ™«ÑdG  äÉ«∏ªY  á∏«°üM  á«dÉe
 ádÉM  »`̀a  ô``̀NBG  ¬à≤aôH  ¿É``̀ ch
 ,»WÉ©àdG  áé«àf  á«©«ÑW  ô«Z
 ¢ùeÉN  º`̀¡`̀à`̀e  ≈`̀∏`̀Y  ±ô``̀à``̀YGh
 ºJ IQó`̀î`̀ª`̀ dG OGƒ``̀ª``̀dG Qó`̀°`̀ü`̀e
 ¬àdhÉëe ó©H ¬dõæe »a ¬£Ñ°V

.Üô¡dG
 ≈``dEG  á`̀HÉ`̀«`̀æ`̀dG  äó`̀æ`̀ °`̀SCG  PEG
 ¿ƒ°†Z  »``a  º``¡``fCG  ø«ª¡àªdG
 á¶aÉëe  ø``̀eCG  Iô`̀FGó`̀H  2020
 ø`̀e ø``«``ª``¡``à``ª``dG á``̀ª``̀°``̀UÉ``̀©``̀dG
 Gƒ`̀YÉ`̀ H  ™```̀HGô```̀dG  ≈`̀ à`̀M  ∫hC’G
 IQóîe  IOÉ``̀e  QÉ`̀é`̀J’G  ó°ü≤H
 ∫Gƒ`̀MC’G  ô«Z  »a  zøjhô«¡dG{
 ≈``̀dEGh ,É`̀fƒ`̀fÉ`̀b É`̀¡`̀H ìô`̀°`̀ü`̀ª`̀dG
 å`̀ dÉ`̀ ã`̀ dGh  ∫hC’G  ø`̀«`̀ª`̀¡`̀à`̀ª`̀dG
 GhRÉ``̀M ¢`̀ù`̀eÉ`̀î`̀dGh ™``̀HGô``̀ dGh
 »`̀WÉ`̀©`̀à`̀dG ó`̀°`̀ü`̀≤`̀H GhRô```````MCGh
 ø```̀«```̀aQƒ```̀ª```̀dGh ¢``̀û``̀«``̀°``̀û``̀ë``̀dG
 ≈```dEGh á`̀«`̀∏`̀≤`̀©`̀dG äGô``̀ KDƒ``̀ª``̀ dGh
 ¬`̀fƒ`̀c ∫É```̀M ™```̀HGô```̀dG º`̀¡`̀à`̀ª`̀ dG
 ô«Z  »a  á«∏≤Y  äGô`̀KDƒ`̀e  GóFÉY

.ÉfƒfÉb É¡H ìô°üªdG ∫GƒMC’G

 á`̀KÓ`̀ã`̀d  äGƒ``̀æ``̀°``̀S  10  ø`̀ é`̀ °`̀ ù`̀ dG  ó``̀«``̀jCÉ``̀J
 ø`̀ jhô`̀ «`̀ ¡`̀ dG »```a QÉ``̀é``̀JÓ``̀d ø``«``jƒ``«``°``SBG

 á`̀ «`̀ °`̀†`̀b  »````̀a  á```̀©```̀aGô```̀ª```̀dG  ô```̀jGô```̀Ñ```̀a  28
 ô`̀μ`̀ ©`̀ dG »```̀a á``̀«``̀ª``̀gh á`̀ ∏`̀ Ñ`̀ æ`̀ b ™``̀°``̀Vƒ``̀H º`̀ ¡`̀ à`̀ e

 π«LCÉJ  á«FÉæédG  iô`̀Ñ`̀μ`̀dG  áªμëªdG  äQô``̀b
 πμ«g ™°VƒH º¡àe »æjô°ûY ÜÉ°T áªcÉëe á«°†b
 ôjGôÑa  28  á°ù∏L  ≈dEG  äGôéØàªdG  ∫Éμ°TC’  ∑Éëe
 ógÉ°T  ∫Gƒ`̀bCG  øe  áî°ùæH  íjô°üàdG  ™e  á©aGôª∏d

.äÉÑKE’G
 òØfh  ¬fÉ£«°T  AGQh  ¥É`̀°`̀ù`̀fG  º¡àªdG  ¿É``̀ch
 ∫Éμ°TC’  ∑Éëe  πμ«g  ™°Vƒd  ¬dÉÑH  äô£N  Iôμa
 ,»bô°ûdG ôμ©dG á≤£æªH ΩÉ©dG ≥jô£dÉH äGôéØàªdG
 á«FÉHô¡c ∑Ó°SCGh á«μ«à°SÓH áÑ∏Y ≈∏Y óªàYG å«M
 πμ«¡dG  ™æ°Uh ÜÉ©dC’G  óMCÉH  ¢UÉN ºμëJ RÉ¡Lh
 ≥jô£dÉH  ¬©°Vhh  äGôéØàªdG  ∫Éμ°TC’  »cÉëªdG
 ±ôàYÉa  ,¬£Ñ°V  ≈dEG  äOÉb  ¬JÉª°üH  ¿CG  ’EG  ,ΩÉ©dG

.ΩÉ©dG øeC’ÉH ∫ÓNE’G ±ó¡H á©bGƒdG ÜÉμJQÉH
 õcôªd OQh ÆÓH ≈dEG  á«°†≤dG π«°UÉØJ Oƒ©Jh
 IôéØàe  IƒÑY  ™°VƒH  ∫ƒ¡ée  ΩÉ«≤H  ó«Øj  Iôà°S
 á≤£æªH  äÉMÉ°ùdG  óMCG  øe  Üô≤dÉH  ™æ°üdG  á«∏ëe
 ºJh  ÆÓÑdG  ¿Éμe  ≈dEG  á«æeCG  Iƒb  â¡Lƒàa  ,ôμ©dG
 á∏Ñæb øY IQÉÑY ¬fCG ø«ÑJ …òdG º°ùédG ™e πeÉ©àdG
 ¢†©Hh  á«μ«à°SÓH  IƒÑY  øe  áYƒæ°üe  á«ªgh
 OÉ≤àY’G πªëJ »àdG äGhOC’Gh á«FÉHô¡μdG ∑Ó°SC’G

.á∏Ñæb ¬fCG ≈∏Y
 øjôNBGh  º¡àªdG  ΩÉ«b  øY  äÉjôëàdG  âØ°ûch
 ôÑàîªdG ôjô≤J ∞°ûc Éªc ,á©bGƒdG »a ∑Gôà°T’ÉH

 äÉæ«©dG  ™`̀e  º¡àªdG  äÉª°üH  ≥HÉ£J  »FÉæédG
 øe  ôãcCÉH  á«ªgƒdG  IƒÑ©dG  ≈∏Y  ø`̀e  áYƒaôªdG
 äÉeƒ∏©ªdG  áë°U  øe  ócCÉàdG  ó©Hh  .Iõ«ªe  áeÓY
 ¢û«àØJh  §Ñ°†d  áHÉ«ædG  øe  ¿PEG  QGó°üà°SG  ºJ
 ºJh º¡àªdG ∫õæe ≈dEG á«æeCG Iƒb â¡LƒJh º¡àªdG
 ¬fCG  ≈`̀dEG  G kô«°ûe  ,á©bGƒdÉH  ±ôàYG  å«M  ,¬£Ñ°V
 ôμ©dG  IôÑ≤ªH  GOƒLƒe  ¿Éc  á©bGƒdG  ÜÉμJQG  πÑb
 πμ«g ™°Vh Iôμa ¬d äô£N ∂dP AÉæKCGh ,»bô°ûdG
 ±ó¡H  ΩÉ©dG  ≥jô£dÉH  äGôéØàªdG  ∫Éμ°TC’  ∑Éëe
 äÉjhÉM ióMEG ≈dEG ¬Lƒàa ,ΩÉ©dG øeC’ÉH ∫ÓN’G
 ¬LƒJh  ÉgòNCÉa  á«μ«à°SÓH  áÑ∏Y  óLhh  áeÉª≤dG
 á«FÉHô¡μdG  ∑Ó°SC’G  ¢†©H  Ωóîà°SGh  ∫õæªdG  ≈dEG
 πμ°ûc  É¡Ñ«côàH  ΩÉbh  áÑ©∏H  ¢UÉN  ºμëJ  RÉ¡Lh
 äÉMÉ°ùdG  ióMEG  ≈dEG  ¬LƒJ  ºK  äGôéØàª∏d  ∑Éëe
 ±ó¡H  Gôéa  á©bGƒdG  ÜÉμJQG  Ωƒj  πμ«¡dG  ™°Vhh

,ΩÉ©dG øeC’ÉH ∫ÓNE’G
 ±ó¡à°ùj  ¿É``c  ¬`̀fCÉ`̀H  á`̀©`̀bGƒ`̀dG  º¡àªdG  Qô``̀Hh
 ΩÉ¡jEGh  ΩÉ©dG  øeC’ÉH  ∫Ó`̀NE’Gh  äÉ£∏°ùdG  êÉ`̀YREG
 á«≤«≤M  á∏Ñæb  »`̀g  Iƒ`̀Ñ`̀©`̀dG  ¿CG  á`̀Wô`̀°`̀û`̀dG  äGƒ``̀b
 ¬fCG  ¬«dEG  áHÉ«ædG  äóæ°SCÉa  ,á«ªgh  IƒÑY  â°ù«dh
 ∫Éμ°TC’  É«cÉëe  Óμ«g  ¿hô```̀NBGh  ™`̀°`̀Vhh  πªM
 ≈∏Y  OÉ≤àY’G  πªëjh  ΩÉY  ¿Éμe  »a  äGôéØàªdG
.»bô°ûdG ôμ©dG á≤£æªH á«HÉgQEG ¢VGôZC’ ∂dòc ¬fCG

áæWÓ°ùdG ÒeC’GóÑY :Öàc
 á`̀«`̀æ`̀jô`̀ë`̀H Ió``̀«``̀°``̀S â`̀«`̀≤`̀ d
 »a  ÜÉ`̀°`̀T  Ö`̀«`̀°`̀UGh  É¡Yô°üe
 ø«JQÉ«°S  ø«H  …Qhô``̀e  çOÉ`̀M
 ¢ùeG  AÉ°ùe  ™jóÑdG  ´QÉ°T  ≈∏Y

.óMC’G
 Oƒ≤j  »æjôëH  ÜÉ`̀°`̀T  ¿É``c
 á©HÉ°ùdG  áYÉ°ùdG  »`̀a  ¬JQÉ«°S
 ≈∏Y  ¢ùeCG  AÉ°ùe  øe  ∞°üædGh
 Ió«°S  ¬à≤aôHh  ™jóÑdG  ´QÉ°T
 ¬`̀dƒ`̀°`̀Uh AÉ```̀æ```̀KCGh á`̀«`̀æ`̀jô`̀ë`̀H
 Ωó£°UG  ¿Éæ°SƒæL  ájôb  ≈`̀dG
 ÜÉ°T  ÉgOƒ≤j  iô`̀NG  IQÉ«°ùH
 »`̀a Ö``Ñ``°``ù``J É``̀ª``̀e »``̀æ``̀jô``̀ë``̀H

 ø«àÑcôªdG  ió```̀MG  ΩGó`̀£`̀ °`̀UG
 IÉah  øY  çOÉëdG  èàf  ,á∏îæH
 çOÉ``ë``dG ™``bƒ``e »``̀a Ió`̀«`̀°`̀ù`̀dG
 ¿É`̀c …ò```̀ dG ÜÉ`̀ °`̀û`̀ dG á``HÉ``°``UGh
 ºJh  ábôØàe  äÉHÉ°UEÉH  É¡à≤aôH
 á«fÉª∏°ùdG  ™`̀ª`̀é`̀e  ≈```̀dEG  ¬`̀∏`̀≤`̀f
 ¿ÉJQÉ«°ùdG  äQô°†Jh  .»Ñ£dG
 çOÉëdG  AÉLh  ,Iô«Ñc  äÉ«Ø∏àH
 »a ø«≤FÉ°ùdG óMG ∫ƒNO ÖÑ°ùH

.ôNB’G QÉ°ùe
 ô°†M çOÉëdG ´ƒbh Qƒah
 IóéædG áWô°T äGQÉ«°S øe OóY
 ô«°S  π«¡°ùàH  É``̀gOGô``̀aG  ΩÉ``̀bh
 ∫ƒ`̀°`̀Uh ø`̀«`̀M ≈``̀dG äÉ`̀Ñ`̀cô`̀ª`̀dG

 »fóªdG ´ÉaódGh QhôªdG áWô°T

 ≈`̀ dEG  É¡∏≤fh  á`̀ã`̀é`̀dG  ™``̀aQ  º``̀Jh

 á«fÉª∏°ùdG  ™`̀ª`̀é`̀e  á`̀Mô`̀°`̀û`̀e

 ∫É``̀LQ π``̀ °``̀UGh É`̀ª`̀«`̀a »`̀ Ñ`̀£`̀ dG

 âjõdG  á`̀dGREÉ`̀H  »fóªdG  ´É`̀aó`̀dG

 ô`̀KÉ`̀æ`̀à`̀ª`̀dG IQÉ`̀ «`̀ °`̀ù`̀ dG ΩÉ``̀£``̀Mh

 çOGƒ``̀M  »``̀a  ÖÑ°ùàj  ’  »`̀μ`̀d
 äÉ``̀¡``̀é``̀dG â``̀ë``̀à``̀ah ,iô```````̀NG
 áaô©ªd  ≥`̀«`̀≤`̀ë`̀à`̀dG  á`̀«`̀ª`̀°`̀Sô`̀dG
 äô```̀cPh  .çOÉ````̀ë````̀dG ÜÉ``̀Ñ``̀°``̀SG
 ™bƒe  ≈`̀∏`̀Y  á`̀«`̀∏`̀NGó`̀dG  IQGRh
 :ôàjƒJ - »YÉªàL’G π°UGƒàdG
 ø«àÑcôe  ø«H  …Qhô``̀e  çOÉ``̀M 
 øe  Üô≤dÉH  ™jóÑdG  ´QÉ°T  ≈∏Y
 ™jóÑdG √ÉéJÉH ¿É°SƒæL á≤£æe
 É`̀ª`̀gGó`̀MEG  ±Gô``ë``fG  ≈``̀ dEG  iOCG
 ó`̀bh Iô`̀é`̀°`̀û`̀H É`̀ ¡`̀ eGó`̀£`̀ °`̀UGh
 áHÉ°UEGh áÑcGôdG IÉah øY ôØ°SCG
 á°üàîªdG  äÉ`̀¡`̀é`̀dGh  ≥FÉ°ùdG

 .™bƒªdG »a É¡JGAGôLEG ô°TÉÑJ

™``jóÑdG ´QÉ``°T ≈``∏Y …Qhô``e çOÉ``M »``a á``«æjôëH Ió``«°S ´ô``°üe

 »a  ¬`̀fCG  zπ«gCÉàdGh  ìÓ°UE’G{  Iô`̀FGO  äô`̀cP
 πμ°ûH  á≤Ñ£ªdG  á`̀jRGô`̀à`̀M’G  äGAGô```̀LE’G  QÉ`̀WEG
 õcôªH  π`̀jõ`̀f  á`̀HÉ`̀°`̀UEG  ø`̀Y  ∞°ûμdG  º`̀J  ,º¶àæe
 ºJ  óbh  ,ÉfhQƒc  ¢Shô«ØH  »WÉ«àM’G  ¢ùÑëdG

.IQô≤ªdG á«ë°üdG äGAGôLE’G ≥«Ñ£J

 ,ø«£dÉîªdG äÉ°Uƒëa áé«àf ¿CG  âaÉ°VCGh
 »ë°üdG  ô`̀é`̀ë`̀dG  »``̀a  º`̀¡`̀©`̀°`̀Vh  º``̀J  ø``̀ jò``̀ dGh
 É kª∏Y ,iôNCG äÉHÉ°UG OƒLh âÑãJ ºd ,ÉjRGôàMG
 IQôμàe á«ÑW äÉ©LGôe ¬jód âfÉc ÜÉ°üªdG ¿CÉH

.õcôªdG êQÉN

 π`̀jõ`̀f á``̀HÉ``̀°``̀UEG :zπ``̀«``̀gCÉ``̀à``̀ dGh ìÓ```̀ °```̀ UE’G{
 zÉ``̀fhQƒ``̀c{```̀H »`̀ WÉ`̀ «`̀ à`̀ M’G ¢`̀ù`̀Ñ`̀ë`̀dG õ`̀cô`̀ª`̀H



 Ωƒ∏©dG  á`̀©`̀eÉ`̀L  AÉ``̀æ``̀eCG  ¢ù∏ée  OÉ``̀°``̀TCG   
 »àdG  ájRGôàM’G  äGAGôLE’G  áaÉμH  á«≤«Ñ£àdG
 ¢Shô«a  QÉ°ûàfG  áëaÉμªd  á©eÉédG  É¡©ÑàJ
 ádhòÑªdG  Oƒ`̀¡`̀é`̀dGh  ,(19-ó`̀«`̀aƒ`̀c)  É`̀fhQƒ`̀c
 G kô«°ûe  ,»fhôàμdE’G  º«∏©àdG  áeƒ¶æe ôjƒ£àd
 ®ÉØë∏d  IógÉL  πª©J  á©eÉédG  IQGOEG  ¿CG  ≈dEG
 áÑ∏£dG  áeÓ°Sh  ,á«ª«∏©àdG  á«∏ª©dG  ô«°S  ≈∏Y
 É¡°û«©J  »àdG  á«FÉæãà°S’G  ±hô¶dG  πX  »a
 º«∏©J ºjó≤J ∫ÓN øe ºdÉ©dGh øjôëÑdG áμ∏ªe
 ,»æjôëÑdG  øWGƒªdG  äGQÉ¡ªH  »≤Jôj  »Yƒf
 »a  OÓÑdG  Qƒ£Jh  Ωó≤J  ≈∏Y  ™ØædÉH  Oƒ©jh

.áaÉc IÉ«ëdG ä’Éée
 ¢ù∏éª∏d »fÉãdG ´ÉªàL’G ∫ÓN ∂dP AÉL
 …ò``̀dG  ,2021/2020  »``̀ª``̀ jOÉ``̀ cC’G  ΩÉ`̀©`̀∏`̀ d
 ∫É°üJ’G  á«æ≤J  ôÑY  »°VGôàaG  mπμ°ûH  º`̀«`̀bCG
 øe áYƒªée AÉ°†YC’G ¬dÓN ¢ûbÉfh ,»FôªdG
 áeÓ°ùdGh  áë°üdG  ôjô≤J  É¡ªgCG  ™«°VGƒªdG
 áëaÉμªd  á`̀jRGô`̀à`̀M’G  á©eÉédG  äGAGô````̀LEGh
 á≤∏©àªdG  Qƒ``̀eC’Gh  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  QÉ°ûàfG
 º««≤J  èFÉàfh  »fhôàμdE’G  º«∏©àdG  áeƒ¶æªH
 ìÉéf  øe  ó qcCÉà∏d  ,∫hC’G  π°üØdG  »a  áÑ∏£dG
 »àdG  äGóéà°ùªdG  ™e  »WÉ©àdG  »a  á©eÉédG

.ÉfhQƒc áëFÉL É¡à°Vôa
 PÉà°SC’G  AÉæeC’G  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  π¡à°SGh
 ºjó≤àH  ´ÉªàL’G  ,áLÉîdG  Ö«gh  QƒàcódG
 AÉ°†YCG  áaÉch  ¢ù∏éªdG  AÉ°†YCG  ≈`̀dEG  ¬«fÉ¡J
 …òdG  RÉéfE’ÉH ájQGOE’Gh á«ªjOÉcC’G ø«àÄ«¡dG
 É¡eó≤àH  πãªàªdGh  Gô`̀NDƒ`̀e  á©eÉédG  ¬à≤≤M
 á«Hô©dG  äÉ©eÉé∏d  ¢``̀SCG  ƒ«c  ∞«æ°üJ  »`̀a
 2020  ΩÉ©d  ø«KÓãdGh  ™HÉ°ùdG  õcôªdG  ø`̀e
 ,2021  ΩÉ©d  øjô°û©dGh  ™°SÉàdG  õcôªdG  ≈dEG
 á©eÉédG  áfÉμe  R qõ©j  Ωó≤àdG  Gò`̀g  ¿CG  GócDƒe
 »a  á°UÉîdG  äÉ©eÉédG  ≈∏°†a  øe  Ió`̀MGƒ`̀c
 øe  ÉgQƒ¡X  ó©H  á°UÉNh  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe

 ºdÉ©dG  iƒà°ùe  ≈∏Y  á©eÉL  700  π°†aCG  ø«H
 Ée  ,á«ªdÉ©dG  äÉ©eÉé∏d  ¢SEG  ƒ«c  ∞«æ°üJ  »a
 äGRÉéfEG  ∞∏àîe  ≈`̀dEG  á«Yƒf  áaÉ°VEG  πμ°ûj
 á©eÉédG  ¢ù«FQ  ¢VôY  ,¬à¡L  øe  .á©eÉédG
 …QhódG √ôjô≤J ,OGƒY ¿É°ùZ QƒàcódG PÉà°SC’G
 ,∫hC’G  π°üØdG  »`̀a  á©eÉédG  äGRÉ``̀é``̀fEG  ø`̀Y
 »`̀ª`̀jOÉ`̀cC’G  π«°üëàdG  äÉ«FÉ°üMEG  É`̀¡`̀ª`̀gCGh
 º`̀¡`̀FGOCG  »`̀a  Éæ q°ùëJ  äô`̀¡`̀XCG  »`̀à`̀dGh  ,áÑ∏£∏d
 ´ÉØJQG  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,Ió©°UC’G  ∞∏àîe  ≈∏Y
 á«ªjOÉcC’ ádÉeõdG IOÉ¡°T ≈∏Y ø«∏°UÉëdG OóY
 Ω qó≤J  øY  kÓ°†a  ,á«fÉ£jôÑdG  »dÉ©dG  º«∏©àdG
 »ªdÉ©dG  ∂jôJÉe  øjôZ  ∞«æ°üàH  á©eÉédG
 484 õcôªdG â≤≤M å«M AGô°†îdG äÉ©eÉé∏d
 á°SOÉ°ùdG áæ°ù∏d á©eÉédG äó°üM Éªc ,É«ªdÉY
 »ª«∏©àdG ´É£≤dG øY ∫hC’G õcôªdG »dGƒàdG ≈∏Y
 ø«jõJ  πªLC’  áª°UÉ©dG  á¶aÉëe  á≤HÉ°ùe  »a
 »a  âëéfh  ,á°UÉîdGh  á«eƒμëdG  »fÉÑª∏d
 …QhódG  »LQÉîdG  ≥«bóàdG  äÉÑ∏£àe  RÉ«àLG
 IQGOEG »a á«dhódG IOƒédG IOÉ¡°T ≈∏Y ®ÉØë∏d

.21001:2018 hõjCG á«ª«∏©àdG äÉ°ù°SDƒªdG
 Oƒ¡L  ≈``̀dEG  á©eÉédG  ¢ù«FQ  QÉ`̀ °`̀TCG  Éªc
 á©LGôªH  ≥ q∏©àj  Éª«a  I qôªà°ùªdG  á©eÉédG
 IOƒ`̀L áÄ«g ±ô`̀W ø`̀e á`̀«`̀ª`̀jOÉ`̀cC’G è`̀eGô`̀Ñ`̀dG
 ø«μ°ùJh  (á«fÉãdG  IQhódG)  ÖjQóàdGh  º«∏©àdG

 ,äÓgDƒª∏d »æWƒdG QÉWE’G ≈∏Y á©eÉédG èeGôH
 ìÉéæH èeGôÑdG º¶©e ø«μ°ùJ π©ØdÉH qºJ å«M
 ÖfÉL  øe  .ÉYÉÑJ  èeGôÑdG  á«≤H  ø«μ°ùJ  qºàjh
 ¿hDƒ°û∏d ¢ù«FôdG ÖFÉf ∫ÉªYCÉH ºFÉ≤dG Ω qób ôNBG
 ódÉN  QƒàcódG  PÉà°SC’G  ôjƒ£àdGh  á«ªjOÉcC’G
 á©eÉédG  á≤jôW  ∫ƒM  Ó q°üØe  É°VôY  áÑjGôZ
 »fhôàμdEG πμ°ûH º««≤àdGh º∏©àdGh º«∏©àdG »a
 á©eÉédG É¡©ÑàJ »àdG äGAGôLE’Gh äÉÑ«JôàdGh
 á«∏ª©dG IOƒL ¿Éª°V πLCG øe ¥É«°ùdG Gòg »a
 ∫ƒM  π q°üØe  ¢`̀Vô`̀Y  ø`̀Y  Ó°†a  ,á«ª«∏©àdG
 á«ãëH  äÉ``̀bQh  ø`̀e  á©eÉé∏d  »ª∏©dG  êÉàædG
.á«ª∏©dG äGhóædG »a äÉcQÉ°ûeh á«ª∏Y Öàch
 á«dÉªdGh  á```̀jQGOE’G  ¿hDƒ`̀°`̀û`̀dG  ôjóe  Ω qó`̀ b  ó`̀bh
 áë°üdG äGAGôLEG ∫ƒM Gôjô≤J áLÉîdG ¬∏dGóÑY
 á©eÉédG  ìÉ`̀é`̀f  ¬`̀dÓ`̀N  í``̀°``̀VhCG  á`̀eÓ`̀°`̀ù`̀dGh
 É¡à°Vôa  »àdG  äGóéà°ùªdG  ™e  πeÉ©àdG  »a
 »Ñ°ùàæe  áaÉc  ∞JÉμJ  π°†ØH  ÉfhQƒc  áëFÉL
 äGAGô`̀LE’G  áaÉμH  qOÉédG  º¡eGõàdGh  ,á©eÉédG
 »YÉªàL’G  óYÉÑàdG  ∂`̀dP  »a  ÉªH  ájRGôàM’G
 ,…ójCÓd  ôªà°ùªdG  º«≤©àdGh  äÉeÉªμdG  ¢ùÑdh
 á∏ªM  »`̀a  ádÉ©ØdG  ácQÉ°ûªdG  ≈`̀ dEG  áaÉ°VE’ÉH
 AÉ°†YCG  ø`̀e  ô«Ñc  Oó`̀Y  QOÉ``̀H  å«M  º«©£àdG
 ìÉ≤∏dG  òNCÉH  á``̀jQGOE’Gh  á«ªjOÉcC’G  ø«àÄ«¡dG

.¢Shô«Ø∏d OÉ°†ªdG

 GPGPQ{ ô£ªJ AÉª°ùdG
!!..ôμ°ùY »a zôØ°UCG

ó«ªëŸG ó«ª malmahmeed7@gmail.com

 ô£ªJ  ÉfÉ«MCGh  ..ºdÉ©dG  ∫hO  ≈∏Y  AÉe  AÉª°ùdG  ô£ªJ  ¿CG  »©«Ñ£dG  øe
 ôgGƒX  ÖÑ°ùH  Éμf’ô«°Sh  ¢SGQhóæ¡dGh  ∂«°ùμªdG  »a  π°üM  Éªc  ÉcÉª°SCG
 πÑb  É«Hô°U  »a  π°üM  Éªc  ´OÉØ°V  AÉª°ùdG  äô£eCG  Ωƒj  äGPh  ..á«©«ÑW
 øe  AGƒ°S  ’Gƒ`̀eCGh  GOƒ≤f  AÉª°ùdG  ô£ªJ  Iô«ãc  ÉfÉ«MCGh  ..äGƒæ°S  ô°ûY
 ∫GƒeC’G »eôH πbÉY ô«Z ¿É°ùfEG ΩÉ«b ∫ÓN øe hCG ,Oƒ≤ædG π≤f áHôY ∫ÓN
 ??..zôØ°UCG  GPGPQ{  ô£ªJ  AÉª°ùdG  ¿CG  ºà©ª°S  πg  øμdh  ..¬dõæe  áaô°T  øe
 áμ∏ªe  »a  á«HƒæédG  á¶aÉëªdÉH  ôμ°ùY  á≤£æe  »a  Ωƒ«dG  π°üëj  Ée  Gòg

!!..øjôëÑdG
 »a  ¢SÉædGh  ,áMQÉÑdG  á∏«d  ≈àMh zôjGôÑa{  …QÉédG  ô¡°ûdG  ájGóH  òæe
 óªëe ÖFÉædG Ωó≤J óbh ..º¡«∏Y ôØ°UCG PGPQ §bÉ°ùJ øe ƒμ°ûJ ôμ°ùY á≤£æe
 áeƒμëdG ≈dEG ∫Éé©à°S’G áØ°üH »HÉ«f ìGôàbÉH ÜGƒædG øe OóYh »°ù«°ùdG
 áéJÉædG  äGRÉ¨dGh  äÉKÉ©Ñf’G  ≈∏Y  á«Ä«ÑdG  áHÉbôdG  ójó°ûJ  ¿CÉ°ûH  IôbƒªdG
 ¿CÉH Éæ©ª°Sh ,á«HƒæédG á¶aÉëªdG »a á«YÉæ°üdG äBÉ°ûæªdGh ™fÉ°üªdG øe
 QƒW  »a  »gh  ,á≤£æªdG  IQÉjõH  âeÉb  »Ä«ÑdG  ¿CÉ°ûdÉH  á°üàîªdG  äÉ¡édG
 ,Ωƒ«dG  ≈àM  ø«YƒÑ°SCG  øe  ôãcCG  Qhôe  øe  ºZôdG  ≈∏Yh  ,á°SGQódG  OGó`̀YEG
 ºàj  ºd  á°SGQódGh  ,á∏°UGƒàe  ¢SÉædG  IÉfÉ©eh  ,Iôªà°ùe  ∫GõJ  ’  IôgÉ¶dGh

!!..É¡éFÉàf ¿ÓYEG ’h ÉgOGóYEG
 âbh »a ø∏YCG »ª«ªàdG QóH á«HƒæédG á≤£æª∏d …ó∏ÑdG ¢ù∏éªdG ¢ù«FQ
 á¶aÉëªdG »a äô°ûàfG áÑjôZ IôgÉX ¿EG{ :á«eÓYE’G πFÉ°SƒdG ôÑYh ≥HÉ°S
 ô°ûàæj  ôØ°UCG  PGPQ  øY  IQÉÑY  ,AÉ°ùªdG  Iôàa  ∫ÓN  É°Uƒ°üNh  ,á«HƒæédG
 ,»dÉgC’G  äÉμ∏àªªd  áª«°ùL  QGô`̀°`̀VCG  »a  ÖÑ°ùJh  ,á¶aÉëªdG  AGƒ`̀LCG  »a
 äÉÑcôe  ¬dÓN  øe  äQô°†J  á≤°U’  IOÉe  øY  IQÉÑY  PGPôdG  ¿CG  É°Uƒ°üNh
 »a  ôÑcCG  πμ°ûH  äõcôJ  IôgÉ¶dG  ¿EGh  .»fÉÑªdGh  ¢ùHÓªdGh  äGQÉ«°ùdG
 ób ÉªHôd PGPôdG ¿Gh .»bô°ûdG ´ÉaôdG øe AõLh äÉ«éëdGh ôμ°ùY ≥WÉæe
 ,äÉØ«μªdG ≥jôW øY ∫RÉæªdG ≈dEG πNOh ,√É«ªdG äÉfGõN çƒ∏J »a ÖÑ°ùJ

 .záeƒ∏©e ô«Z QGô°VCÉH Qòæj ób Éªe ƒgh
 Gó°TÉæe ,ôμ°ùY á≤£æe »dÉgCG óMCG øe iƒμ°T ádÉ°SQ âª∏°ùJ ¢ùeCG Ωƒj
 øjô¡°ûdG »a :É¡«a ∫ƒ≤j ,¬∏dG ¬¶ØM AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ó¡©dG »dh ƒª°S
 πμ°ûH Ó«d á«FÉ«ª«c OGƒe •ƒ≤°ùd ´ÉaôdGh ôμ°ùY ájôb â°Vô©J ø««°VÉªdG
 øëfh  ,ádGREÓd  á∏HÉb  ô«Z  »gh  ,∫RÉæªdÉH  äô°VCG  OGƒªdG  √ògh  ,∞«îe
 ≈∏Y  É¡JQƒ£N  ióe  ¿É«Hh  ,á∏μ°ûªdG  áédÉ©eh  ,QƒeC’G  í«°VƒJ  QÉ¶àfÉH
 πgh ,»Ä«ÑdG çƒ∏àdG Gòg »a ÖÑ°ùàªdG ∞°ûc ™e ,QÉ¨°üdGh »dÉgC’G áë°U
 ¢†jƒ©Jh QGô°VC’G ô°üëH á«æ©ªdG äÉ¡édGh á«HƒæédG á¶aÉëªdG Ωƒ≤à°S
 áYô°ùHh ∞°ûμdÉH á«æ©ªdG äÉ¡édG ÖdÉ£f ÉfEG .IQô°†àªdG »dÉgC’Gh ¢SÉædG
 òØæàe  ƒg πg ,ÖÑ°ùàªdG  ∞°ûch ,zôØ°UC’G  PGPôdG{  IOÉªdG  √òg á«Yƒf øY
 ∂dP !!..Éæg ¢SÉædG ≈∏Y ôØ°UCG GPGPQ ô£ªJ ÉgóMh AÉª°ùdG ¿CG ΩCG ?™æ°üe ΩCG
 »HÉéjEG  ô«Z  ÉYÉÑ£fG  »£©j  ,ÖÑ°ùàªdG  ∞°ûch  IôgÉ¶dG  áédÉ©e  ΩóY  ¿G
 áeÓ°Sh áë°U ≈∏Y É¡°UôMh ,¿ƒfÉ≤dGh äÉ°ù°SDƒªdG ádhO äÉ«dhDƒ°ùe øY
 ÜGƒL  øe  π¡a  ..z∫ƒ¡ée  ó°V{  ó«≤à°S  IôgÉ¶dG  ¿CG  ™bƒJCG  ’h  ,™«ªédG
 Óa  ,ôμ°ùY  »dÉgCG  ≈∏Y  ôØ°UCG  GPGPQ  Ωƒ«dG  äô£eCG  ¿EG  AÉª°ùdÉa  ..Ωƒ∏©e

!!..ó¨dG »a ô£ªà°S GPÉe …Qóf
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 »``̀à``̀≤``̀jó``̀°``̀Uh »``̀à``̀«``̀ dÉ``̀Z
»∏Y ΩCG »dÉ«Y ΩCGh »àLhRh

 iô```̀cP Ωƒ```̀«```̀dG ¢``̀û``̀ «``̀YCG
 É¡ pJCÓe »àdG É«fódG øY ∂∏«MQ
 ,GQhô``̀°``̀Sh IOÉ`̀©`̀ °`̀ Sh á`̀é`̀¡`̀H
 ºZQh  »JôHÉμe  ºZQ  ô©°TCGh
 »©e pâ``̀dRÉ``̀e  ∂``̀fCÉ``̀H  …OÉ``̀æ``̀Y
 ,ähó`̀Z  ÉªæjCGh  âÑgP  ÉªæjCG
 äôμfC’ ¬∏dG øe »aƒN ’ƒdh
 áÄ«°ûe  ø`̀μ`̀dh  ,»`̀æ`̀Y  ∂`̀HÉ`̀«`̀Z
 ¥ƒa  π`̀Lh  õY  ¬```JOGQEGh  ¬∏dG

.QÉÑàYG πc
 ¥ƒ°ûH  áæ°S  ø«©HQCG  √Éæ°ûY  …ò`̀ dG  ÖëdG  Gò¡d  ∞«c
 ™£≤æj  ¿CG  ÖëdG  Gò¡d  ∞«ch  ,IOÉ©°S  ÉªjCG  IOÉ©°Sh  áØ¡dh
 IOGQEG øμdh ,´É«°†dG »æ©∏àÑj ó≤a ,ΩhÉbCG óYCG ºdh ,ô°ùμæjh

.A»°T πc ¥ƒa ≈dÉ©J ¬∏dG
 ∂MhQ  ¿C’  ,»ÑfÉéH  ÉªFGO  ∂fCÉH  Gô«ãc  »°ùØf  â©æbCG
 »æ©aóJh IÉ«ëdG »a ôÑcC’G πeC’G »æà£YCG »àdG »g áëª°ùdG
.»ÑfÉéH ÉfóÑc äGò∏a »eÉeCG iQCG Éªæ«M É¡«a ôªà°SCG ¿CG ≈dEG

 ,º«¶Y  º«MQ  ÜQ  ≈`̀dEG  pâ∏MQ  ∂fCÉH  »°ùØf  ™æbCG  ∞«c
 øe  âæμd  »Ñ∏b  ≈∏Y  âë°ùe  »àdG  ¬àMÉª°Sh  ¬eôc  ’ƒdh
 á∏Ñb ôNBGh »ægPh »Ñ∏≤H á≤dÉY ∂Jƒe áeó°U ¿C’ ,äGƒeC’G

.»æbQÉØJ ’ ∂YGOh
 øe  GAõL  Ωƒj  πc  ó≤aCÉa  ,»à«dÉZ  Éj  á`̀eGhO  »a  ¢û«YCG
 »ah ,¢†jôe »fEÉa  »dÉM ∞°UCG  ¿CG  ™«£à°SCG  ’ ,»àehÉ≤e
 AÉ£©dGh ÖëdG Gòg πc ¿CÉH ≥jó°üàdG ¢†aQCGh ºdCG  »∏NGO
 ,áYô°ùdG  √ò¡H  á∏«ªédG  ÉæeÉjCG  â°†≤fGh äÉe ób  áÑëªdGh
 Iôe  ¢û«©J  ¿CG  âJÉªa  AÉ`̀ª`̀dG  É¡æY  ™£≤fG  Iô`̀gõ`̀d  ∞«μa

.iôNCG
 Éª¡e  á≤«≤ëdÉH  ±ôàYCG  ¿CG  óH  ’h  ,≈¡àfG  ób  A»°T  πc
 ,ÉÄ«°S  øμj  Éª¡e  ôªdG  ™bGƒdG  ¬`̀LGhCG  ¿CG  óH  ’h  ,»æàªdBG
 Ö«¨J ’ íeÓeh ≈°ùæJ ’ »àdG É¡JÉμë°†H ÉMhQ ¬∏dG ºMôa
 áÑëªdG øe ƒ∏îJ ’ É¡YÉª°S ≈dEG â≤à°TG åjOÉMCGh ∫ÉÑdG øY
 ,…ôªY  ø«æ°S  πªLCG  É¡©e  â°ûY  øe  ¬∏dG  º`̀MQ  ,ìô`̀ª`̀dGh
 ’ ÉMhQ ,Ωƒ«dG ≈àM É¡∏«MQ ÖYƒà°SCG  ºd  ÉMhQ ¬∏dG  ºMQ
 áÑ«£dG ¢ùØædG ∂∏J ¬∏dG ºMQ ,iôNCG Iôe ódƒJ ’h ¢Vƒ©J
 º¡∏dG  ,º«MQ  ÜQ  QGƒL  ≈dEG  IÉ«ëdG  âbQÉa  »àdG  áeƒMôdG
 π©LGh  ,É¡JÉYhQ  ø`̀eBGh  ,É¡à°ûMh  ¢ùfBGh  É¡àHôZ  º`̀MQG

.áæédG ¢VÉjQ øe á°VhQ ÉgôÑb
 º¡ë∏°üjh …OÉØMCGh »FÉæHCG ßØëj ¿CG ¬∏dG øe »FÉLQ
 ÉæHQ »°Vôj Ée ’EG ∫ƒbCG ’h ,áëdÉ°üdG ájQòdG øe º¡∏©éjh
 ø«©dG  ¿EGh  ¿õë«d  Ö∏≤dG  ¿EG  .z¿ƒ©LGQ  ¬«dEG  ÉfEGh  ¬∏d  ÉfEG{

.¿ƒfhõëªd ÖgGƒe Éj ∂bGôa ≈∏Y ÉfEGh ™eóàd

óHC’G ¤EG ∂d ¢ü∏îŸG
QƒLCG »∏Y óª

…OôªdG ÖgGƒe áeƒMôªdG ìhQ ≈dEG äGAGô``LEÉH ó``«°ûj á``«≤«Ñ£àdG Ωƒ``∏©dG á``©eÉL AÉ``æeCG ¢``ù∏ée
É``fhQƒc  á``ëFÉL  äGó``éà°ùe  ™``e  π``eÉ©àdG  »``a  á``©eÉédG

.…OôªdG ÖgGƒe áeƒMôªdG |

 ø«æ«YƒÑdG  »°ù«°ùdG  óªëe  ¢Sóæ¡ªdG  »æWƒdG  ø`̀eC’Gh  ´ÉaódGh  á«LQÉîdG  ¿hDƒ°ûdG  áæéd  ¢ù«FQ  Ωõà©j
 ø«H Qƒ°üëªdG AõédG »a óªM ∂∏ªdG  ´QÉ°T ≈∏Y áYô°ùdG  IOÉjõd  áÑZôH ìôà≤ªH Ωó≤àdG  ÜGƒædG  øe áYƒªéeh

.¢S/ºc 100 ≈dEG ¢S/ºc 80 øe ¬©aQh ôμ°ùYh óªM ∂∏ªdG ´QÉ°T …ôHƒc »©WÉ≤J
 óªM ∂∏ªdG ≥jôW á©°SƒJ ´hô°ûe øe AÉ¡àf’G ™e É k«°TÉªJ »JCÉj ìGôàb’G Gòg ¿G{ ìGôàb’G ƒeó≤e í°VhCGh
 ,»dÉª°ûdG ôμ°ùY á≤£æe πNóe ™WÉ≤J ≈dEG óªM ∂∏ªdG ≥jôW ™WÉ≤J …ôHƒc øe Üô≤dÉH ¢Uƒ°üîdG ¬Lh ≈∏Yh
 ¬H ácôëdGh ìƒàØe ´QÉ°ûdG øe AõédG Gòg ¿EÉa øjôëÑdG »a ¥ô£dG »bÉH ≈∏Y áYô°ùdG OhóëH É k°SÉ«bh káfQÉ≤eh
 áYô°ùdG OhóM ¿ƒμJ ¿CG »Yóà°ùJ òaÉæe óLƒJ ’ Éªc ¬«∏Y á∏£e äÉeóN ´QÉ°ûdG Gòg ≈∏Y óLƒj ’h á©jô°S ácôM
 ìhGôà«d ´QÉ°ûdG á©°SƒJ âªJ ¿CG ó©H ácôëdG á«HÉ«°ùfG õjõ©J ≈dEG ìôà≤ªdG ±ó¡jh{ .záYÉ°ùdG/ºc 80 iƒ°ü≤dG
.záYÉ°ùdÉH ºc 100 ≈dEG ºc 80 øe ´QÉ°ûdG áYô°S ô« q«¨J É¡©e »Yóà°ùj Éªe äGQÉ°ùe áKÓKh äGQÉ°ùe á°ùªN ø«H

 ó``ªM ∂``∏ªdG  ´QÉ``°T  ≈``∏Y á``Yô°ùdG  IOÉ``jõd  »``HÉ«f  ìô``à≤e

.»°ù«°ùdG óªëe |
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 »a  áaô°ûªdG  áÑ©μ∏d  º°ùée  Oƒ``̀Lh  QÉ``̀ KCG
 óbôe  Üô`̀b  GójóëJh  ,á«bGô©dG  AÓHôc  áæjóe
 ô¡X  Éeó©H  ,Ö`̀dÉ`̀W  »`̀ HCG  ø`̀H  »∏Y  ø`̀H  ø«°ùëdG
 ™bGƒe  ≈∏Y ¿ƒ£°TÉf  É¡dhGóJ  ƒjó«a  ™WÉ≤e  »a
 ájôî°Sh  Ö°†Z  áLƒe  ,»YÉªàL’G  π°UGƒàdG

.ø««bGô©dG
 π°UGƒàdG  ™`̀bGƒ`̀e  ≈∏Y  ¿ƒ£°TÉf  ô`̀Ñ`̀à`̀YGh
 ≈`̀ dEG  IAÉ``̀°``̀SEG  πãªj  π°üM  É`̀e  ¿CG  »`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G
 äÉ°Só≤e  ≈∏Y  RhÉéJ  ¬«ah  ,»eÓ°SE’G  ºdÉ©dG
 ™e Gƒ∏eÉ©J AÓHôc QGhR ¿CG á°UÉNh ,ø«ª∏°ùªdG

 .»≤«≤M ¬fCG ≈∏Y º°ùéªdG
 á«æ«°ùëdG áÑà©dG äÉbÓYh ΩÓYEG ôjóe ∫Ébh
 ºd á«æ«°ùëdG áÑà©dG{ ¿EG ,íjô°üJ »a ,ô qÑ°T »∏Y
 ,»æ«°ùëdG øë°üdG πNGO º°ùéªdG ™°VƒH ¬ qLƒJ
 √QÉÑàYÉH  ,¬©°Vh  øe  ƒg  ÖcƒªdG  ÖMÉ°U  ÉªfEG
 sºJ{  ¬`̀fCG  G kó`̀cDƒ`̀e  ,záÑ©μdG  øY  Éjô«Ñ©J  Éª°ùée
 ó©H  »æ«°ùëdG  øë°üdG  ø`̀e  º°ùéªdG  êGô``̀NEG

.z¬©°Vh øe ø«eƒj

 π°UGƒàdG  ™bGƒe  OGhQ  ∫hGó`̀J
 ™£≤e  ájOƒ©°ùdG  »`̀a  »YÉªàL’G
 ΩÉªàg’G  ø`̀e  ô«ãμdG  QÉ``̀ KCG  ƒjó«a
 ¬`̀dÓ`̀N ø``̀e  ≥``̀ Kh ¿CG  ó`̀©`̀H  ,¬``̀dƒ``̀M
 ≈∏Y ±ƒbƒdG …óÑ©ªdG ÉLQ ÜÉ°ûdG

 .ÉeÉY 25 òæe Iôe ∫hC’ ¬«eób
 ¬`̀ à`̀ dÉ`̀M …ó``̀Ñ``̀©``̀ª``̀ dG ìô````°````Th
 :Ó`̀FÉ`̀b  ¬`̀à`̀bÉ`̀YEG  Ö`̀Ñ`̀°`̀Sh  á«ë°üdG
 òæe  äCGó``̀H  √ò`̀g  á«ë°üdG  »àdÉM{
 ø«é°ùcC’G  ¢ü≤f  ÖÑ°ùH  ádƒØ£dG
 ∞©°V  ≈`̀dEG  iOCG  Éªe  ,IO’ƒ``dG  óæY
 øe  »∏Ø°ùdG  ±ô`̀£`̀dG  äÓ°†Y  »`̀a

 .ΩGóbC’G
 É``̀¡``̀fCG ≈``̀∏``̀Y ∞`̀æ`̀ °`̀ü`̀J »``̀à``̀dÉ``̀M
 áÑcôdG  âëJ  øe  QÉ`̀JhC’G  »a  ô°üb

 .z¥É°ùdGh
 ,√Qƒ©°T  ¿CG  ÜÉ°ûdG  ∞`̀°`̀Uhh
 ¥hò```̀Jh Ωƒ``̀«``̀¨``̀dG á`̀ °`̀ù`̀eÓ`̀e π`̀ ã`̀ e
 ∫Ó`̀N ø``̀«``̀Hh ,QÉ``̀°``̀ü``̀à``̀f’G ≈`̀æ`̀©`̀e
 ΩÉY  »a  ¬`̀fCG  ,zá«Hô©dG{  ™e  ¬ãjóM
 çÓK  AGô```LEG  AÉ`̀Ñ`̀WC’G  Qô`̀b  2017
 .QÉJhC’G ádÉWE’ ¬d á«MGôL äÉ«∏ªY
 ΩƒbCG  ≥HÉ°ùdG  »a  âæc{  :±É`̀°`̀VCGh
 zƒÑëdG{`H  á«eƒ«dG  »eÉ¡e  AGOCÉ``̀ H
 π`̀gC’G  IóYÉ°ùªH  hCG  øjó«dG  ≈∏Y

 .IódGƒdGh
 òæe  RÉμ©dG  ΩGóîà°SÉH  âªbh
 Ωƒj  òæe  øμdh  ,ΩÉ©dG  ∞°üfh  ΩÉY
 ¬∏dh  RÉ`̀μ`̀Y  ¿hO  ø``e  ∞```̀bCG  ¢``ù``eCG

.zóªëdG

≥````̀Kƒ````̀j …Oƒ``````̀©``````̀ °``````̀S
 ∫hC’  ¬````̀aƒ````̀bh  á``̀¶``̀ë``̀d
¬```̀JÉ```̀«```̀M »```````a Iô`````````̀e

 É```̀eÉ```̀Y ø```̀ é```̀ °```̀ ù```̀ dG
 ¿OQC’G  »```````````````````````a
 º````̀ YR ¢```̀ü```̀î```̀°```̀û```̀d
zˆG  »```̀ Ñ```̀ f{  ¬```````̀ fCG

 ¢üî°T  ¢ùÑëH  á``̀«``̀fOQCG  áªμëe  â`̀°`̀†`̀b
 …ó¡ªdG  ¬`̀fCGh  ¬∏dG  »Ñf  ¬`̀fCG  ¬ªYR  ó©H  ΩÉY  Ióe
 ¢ùeCG á«∏ëªdG zó¨dG{ áØ«ë°U äôcPh .ô¶àæªdG
 â°†b  ¿É`̀ª`̀Y  AGõ``̀L  í∏°U  áªμëe  ¿CG  ,ó```̀MC’G
 ºYR  ¿CG  ó©H  ΩÉ`̀Y  Ió`̀e  º¡àªdG  ¢ùÑëH  Gô`̀NDƒ`̀e
 AÉæKCG  ,z¬∏dG  »Ñf{  ¬`̀fCGh  zô¶àæªdG  …ó¡ªdG{  ¬fCG
 äÉ©«ÑªdGh  πNódG  áÑjô°V  Iô`̀ FGO  »a  √Oƒ`̀Lh

 .áeƒμë∏d á©HÉàdG
 áªμëªdG  QGôb  ¿CG  ≈dEG  áØ«ë°üdG  äQÉ°TCGh
 ¬fCG áªμëªdG QGôb »a AÉLh .z±ÉæÄà°SÓd πHÉb{
 »a  ¬«∏Y  ≈μà°ûªdG  OƒLh  AÉæKCGh{  ¬fCG  É¡d  âÑK
 ΩÉb ,¿ÉªY πÑL »a áæFÉμdG πNódG áÑjô°V IôFGO
 ¬fCGh  ô¶àæªdG  …ó¡ªdG  ¬fCÉH  ¬°ùØf  øY  çóëàdÉH

 .¬∏dG øe π°Sôe ∫ƒ°SQ
 §Ñ°V{ ºJ ∂dP ≈∏Y AÉæH ¬fCG QGô≤dG ±É°VCGh
 IRôØe  ≈`̀dEG  ¬HÉë£°UG  iô`̀Lh  ¬«∏Y  ≈μà°ûªdG
 ¬©e ≥«≤ëàdG AÉæKCGh ó∏ÑdG §°Sh »FÉbƒdG øeC’G
 â``fGOCGh  .zπ°SôªdG  ≈dÉ©J  ¬∏dG  »Ñf  ¬`̀fCG  ≈`̀YOG
 ¿É°ù∏dG ádÉWEG{ »g º¡J ¢ùªîH º¡àªdG áªμëªdG
 ,∂∏ªdG ≈∏Y ¿É°ù∏dG ádÉWEGh ,™FGô°ûdG ÜÉHQCG ≈∏Y
 Qƒ©°ûdG  á`̀fÉ`̀gEGh  ,á«ØFÉ£dG  äGô`̀©`̀æ`̀dG  IQÉ```̀KEGh
 πëe  »a  ±ô°üàdG  Ωô`̀L  ≈`̀ dEG  áaÉ°VEG  ,»æjódG

.záæ«fCÉª£dÉH ’ÓNEG çóëj »eƒªY

 π`̀°`̀UGƒ`̀à`̀dG ™``̀bGƒ``̀e á`̀ª`̀é`̀f
ÜÉéëdG  ™∏îJ  ô°UÉædG  Iô«eCG

 Iô«eCG  ájOƒ©°ùdG  ,»YÉªàL’G  π°UGƒàdG  ™bGƒe  áªéf  âæ∏YCG
 …ódÉîdG π©°ûe É¡LhR øY É¡dÉ°üØfG ó©H ÜÉéëdG É¡©∏N ,ô°UÉædG

 .»°VÉªdG ΩÉ©dG øe ,ôjÉæj »a
 ôÑY  ¬Jô°ûf  ƒjó«a  »a  ¢übôJ  »`̀gh  ô°UÉædG  Iô«eCG  äô¡Xh
 äQôb É¡fCG ≈dEG áàa’ ,ÜÉéM ¿hO øe zäÉ°T ÜÉæ°S{ ™bƒªH É¡àëØ°U

 .ójóL πμ°ûH É¡°û«©Jh É¡JÉ«ëd ÆôØàJ ≈àM ,É k«FÉ¡f ÜÉéëdG ™∏N
 hóÑJ  É¡∏©éjh  É¡dÉªL  ô¡¶j  ’  ¿É`̀c  ÜÉéëdG  ¿CG  â`̀aÉ`̀°`̀VCGh
 ¿CG ójôJ É k«ª°SQ É¡dÉ°üØfG ó©H ¬fCG áë°Vƒe ,áHÉ°T â°ù«dh Rƒé©c
 ¬àØ°Uhh ,É¡≤«∏W Iô«eCG âªLÉg Éªc É k«∏c ∞∏àîeh ójóL πμ°ûH CGóÑJ

 .z»°ùØædG ¢†jôªdGh ÜPÉμdGh øFÉîdG{`H
 ≈∏Y  IOó°ûe  ,Éª¡àbÓY  øe  ¢ü∏îàdG  »a  âëéf  É¡fEG  âdÉbh
 É¡©∏N ó©H É¡«©HÉàe ¢†©H É¡ª¡àj Éªc øéJ ºdh á∏bÉY âdGRÉe É¡fCG

 .ÜÉéëdG
 ,∫óédG IQÉKEG ≈∏Y ,ô°UÉædG Iô«eCG ájOƒ©°ùdG áªéædG äOÉàYGh
 ó©H áμ∏ªªdG »æWGƒªd QGòàYG ºjó≤J ≈dEG  »°VÉªdG ΩÉ©dG  ä qô£°VGh
 ¬fEG  IôNÉ°S á≤jô£H ¬æY âdÉb  áLGQO º°ùéªd ƒjó«a ™£≤e Égô°ûf
 »ÑædG ≈dEG IAÉ°SE’ÉH äÉeÉ¡JG Égó°V QÉKCG Ée ƒgh ,ΩOBG Éfó«°ùd Oƒ©j

.ΩÓ°ùdG ¬«∏Y ΩOBG

∞``°``Sƒ``j É````̀ «````̀ fGQ IAGô````````̀ H

 »`````gÉ`Ñ`à`dG á````«````°†``b »``````a

¿É`````jOC’G AGQORGh É```¡`æ`JÉ`Ø`ª`H
 ,∞°Sƒj É«fGQ áfÉæØdG IAGôÑH óMC’G ¢ùeCG ájô°üe áªμëe â°†b
 »a ¿ÉjOC’G AGQORGh í°VÉØdG »æ∏©dG π©ØdG áªjôL ÜÉμJQG áª¡J øe

 .IôNDƒªdGh ÜÉéëdG á«°†b
 Éªæ«H  ,∞°Sƒj  É«fGQ  áfÉæØdG  Qƒ°†M  Ωó`̀Y  á°ù∏édG  äó¡°Th
 iôNCG iƒYO π«LCÉJ É¡JGP áªμëªdG äQôb Éªc ,iƒYódG º«≤e ô°†M

 .…QÉédG ôjGôÑa øe 28 `dG á°ù∏L ≈dEG Égó°V áeÉ≤e
 É«fGQ  ó°V  á«FÉ°†b  ihÉ`̀YO  Gƒ`̀eÉ`̀bCG  ø«eÉëªdG  øe  Oó`̀Y  ¿É`̀ch
 øY âKóëJ á«fƒjõØ∏àdG  äGAÉ≤∏dG  óMCG  »a É¡fCÉH  É¡fƒª¡àj ,∞°Sƒj
 √ôÑàYG Ée ;≥F’ ô«Z πμ°ûH øjódGh ÜÉéëdG øYh ,É¡JôNDƒe RhôH

 .¿ÉjOCÓd AGQORG ¢†©ÑdG
 Égƒª¡JGh  ,ø«jô°üªdG  Ö°†Z  ∞°Sƒj  É«fGQ  QGƒ`̀M  π©°TCGh
 ¢†Ñ≤dÉH GƒÑdÉWh ,»Yô°ûdG »eÓ°SE’G …õdÉH AGõ¡à°S’Gh ∫hÉ£àdÉH

.¿ƒfÉ≤dÉH É¡àÑbÉ©eh É¡«∏Y

 ..ÉfhQƒc  ¢``Uƒëa  Gƒ``bô°S
â``fôàfE’G  ≈``∏Y  É``gƒYÉHh

 øe  GƒæμªJ  É°Uƒ°üd  ¿CG  á«fÉ£jôH  áØ«ë°U  äô`̀cP
 ,á©jô°ùdG  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  äGQÉÑàNG  øe  ±’B’G  ábô°S
 áØ«ë°U  äQÉ``̀°``̀TCGh  .â`̀fô`̀à`̀fE’G  ≈∏Y  ™«Ñ∏d  É`̀gƒ`̀°`̀Vô`̀Yh
 ≥jOÉæ°U  ≈∏Y  äôãY  ¬``fCG  ≈``dEG  ,âÑ°ùdG  Ωƒ`̀j  ,zQhô`̀«`̀e{
 …QÉéàdG  z…É`̀H  …EG{  ™bƒe  ≈∏Y  äGQÉ`̀Ñ`̀à`̀N’G  √ò`̀g  º°†J

 .Éªgô«Zh z∑ƒÑ°ù«a{h »fhôàμdE’G
 øe  ó`̀jó`̀©`̀dG  º°†j  …ò``̀dG  ,¥hó`̀æ`̀°`̀ü`̀dG  ô©°S  π`̀ °`̀Uhh
 .(GQ’hO  560)  ø««dGôà°SCG  ¬«æL  400  ≈`̀dEG  ,¢UƒëØdG
 ,™«Ñd á°ü°üîe ô«Z äGQÉÑàN’G √òg ¿CG áØ«ë°üdG äôcPh

 .ájQhô°†dG äGQÉÑàN’G √òg âbô°S ∞«c ±ô©j ’ øμd
 15 ∫ÓN èFÉàf »£©J »àdG ,äGQÉÑàN’G √òg âfÉch
 .ø°ùdG  QÉÑc  πãe  ÉØ©°V  ôãcC’G  äÉÄØ∏d  á°ü°üîe  ,á≤«bO
 ó©H  ,á«°†≤dG  »a  É≤«≤ëJ  á«fÉ£jôÑdG  áWô°ûdG  âëàah

 .áØ«ë°üdG ôjô≤J
 ∑Éæg  ¿CG  í°VGƒdG  ø`̀e{  :áWô°ûdG  »a  Qó°üe  ∫É`̀bh
 É¡eGóîà°SG  Öéj  »`̀à`̀dG  äGQÉ`̀Ñ`̀à`̀N’G  ¿ƒbô°ùj  GOGô```̀aCG
 πLCG  øe  É¡©«H  ádhÉëeh  ÉØ©°V  ô`̀ã`̀cC’G  äÉÄØdG  ájÉªëd

.zíHôdG
.»ÑgòdG É¡∏«Hƒj áÑ°SÉæªH á«FÉ°ùædG áWô°ûdG ïjQÉJ øe äÉ«°üî°T |

ø««bGô©dG Ö°†Z ô«ãj AÓHôc »a áaô°ûªdG áÑ©μ∏d º°ùée

º«gGôHEG º©æŸGóÑY

?ójóL øe z¢ûYGO{ IOƒ©d ¿ƒ££îj πg
 »`̀HÉ`̀gQE’G  º«¶æàdG  ™`̀e  ájôμ°ù©dG  äÉ¡LGƒªdG  QÉ`̀Ñ`̀NCG  G kOó`̀é`̀e  äOÉ`̀Y
 3 òæe ¬JÉWÉ°ûf âØàNG ¿G ó©H ,Iô«NC’G  áfhB’G  »a ™°SGh πμ°ûH (¢ûYGO)
 äÉHô°V »a (¢ûYGO) øe G kô°üæY 21 πàb QÉÑNC’G çóMCG »Øa ..É kÑjô≤J ΩGƒYCG

.ájQƒ°ùdG ájOÉÑdG »a º¡©bGƒe ó°V á«°ShQ á«HôM äGôFÉW É¡àæ°T ájƒL
 ø`̀eC’G  äGƒ``b  â`̀ª`̀gGO  å«M  ,¥Gô`̀©`̀dG  ø`̀e  AÉ`̀L  ó≤a  »fÉãdG  ôÑîdG  É``eCG
 ø«JÉ°ùH  óMCG  »a  (¢ûYGO)  º«¶æJ  øe  ô°UÉæY  ¬«a  ø°üëàj  k’õæe  á«bGô©dG
 ø««HÉgQEG  á°ùªN  πà≤e  øY  ôØ°SCG  Ée  ,OGó¨H  ∫Éª°T  á©bGƒdG  á«eQÉ£dG  Ió∏H
 ¿CÉH á«JGQÉÑîà°SG äÉeƒ∏©e OhQh ó©H ∂dP AÉLh ,øeC’G äGƒb øe ø«æKGh
 äÉ«∏ªY ò«Øæàd §«£îà∏d ∑Éæg ÉYÉªàLG ó≤©j ¿Éc (á«eÓ°SE’G ádhódG) º«¶æJ

.OGó¨H »a ájQÉëàfGh á«HÉgQEG
 äÉ¡LGƒe âKóM å«M ,¢ùfƒJ ≈dEG »HÉgQE’G º«¶æàdG •É°ûf OÉY ∂dòc
 ájôFGõédG äÉ£∏°ùdG ø∏©J Éªc ..≥HÉ°S âbh »a √ô°UÉæY ¢†©H ó°V ájôμ°ùY
.∑Éæg á«°ûYGO á«HÉgQEG ô°UÉæY ™e äÉ¡LGƒe øY ôNBGh ø«M ø«H á«Hô¨ªdGh
 G kOóée  •É°ûæ∏d  (¢ûYGO)  »HÉgQE’G  º«¶æàdG  OÉY  ∞«c  :∫GDƒ°ùdG  ≈≤Ñjh
 ÉμjôeCG  IOÉ«≤H  »dhódG  ∞dÉëàdG  ¿ÓYEG  ºJ  ¿G  ó©H  á«HôY  ádhO  øe  ôãcCG  »a

?ÉjQƒ°Sh ¥Gô©dG »a ¬àaÓN ádhO •ƒ≤°S ÜÉgQE’G áëaÉμªd
 áYÉæ°U z¢ûYGO{ ¿G Iôμa ≈æÑàj …òdG ºjó≤dG ƒjQÉæ«°ùdG ≈dEG Éfó«©j Gògh
 º¡côëJh QÉà°ùdG AGQh øe √ô°UÉæY ó«æéJ ºàj å«M ,á«ªdÉY á«JGQÉÑîà°SG
 á«°SÉ«°S  äÉ`̀eRCG  ∫É©àaG  ójôJ  ≥WÉæe  »a  •É°ûæ∏d  á«ÑæLC’G  äGQÉÑîà°S’G
 á«JGQÉÑîà°S’G Iõ¡LC’G  √òg ∞∏N ∞≤J ∫hód á°UÉN ±GógC’ É¡«a á«æeCGh

.á«ÑæLC’G
 ÜÉgQE’G QÉ°ûàfG øªK ™aO »a ó°SC’G Ö«°üf É¡d á«Hô©dG ∫hódG ¿ƒμJ ób

 äÉ«ë°†àdG  »dÉàdÉHh ,É¡«°VGQCG  ≈∏Y »°ûYGódG
 øμd  ,G kó``̀L  Iô«Ñc  Üô`̀©`̀dG  AÉ`̀ jô`̀ HC’G  AÉ``eO  ø«H
 ¬WÉ°ûfh  »`̀eÓ`̀¶`̀dG  »°ûYGódG  ôμØdG  ∂jôëJ
 ,á«Hô©dG  »°VGQC’G  RhÉéàj  ôeóªdG  »HÉgQE’G

 ,(Égô«Zh Éjô«é«fh »dÉeh ∫Éeƒ°üdG) É«≤jôaEG »a É k°†jCG ¬μjôëJ ºàj å«M
 ô«ª°ûch É«°ù«fhófEGh ÉμfÓjô°Sh ø«Ñ∏ØdG) É«°SBG »a É k°†jCG ¬μjôëJ ºàj Éªc

.Égô«Zh (¿Éà°ùcÉHh ¿Éà°ùfÉ¨aCGh óæ¡dG »a
 ¿G  »æ©j  ’  Gò`̀g  ¿EÉ`̀ a  á«ÑæLCG  á«JGQÉÑîà°SG  áYÉæ°U  (¢`̀û`̀YGO)  ¿C’h
 √ô°UÉæY  ácôM ∞XƒJh (¢ûYGO)  øe ó«Øà°ùJ  ’  á≤£æªdG  »a  á«ª«∏bEG  k’hO
 IO’h  â©é°Th  äOÉØà°SG  »àdG  z¿Gô`̀jEG{  É¡æ«H  øeh  ..É¡ëdÉ°üd  á«HÉgQE’G
 â°ù°SCG É k°†jCG ¬∏°†ØHh ,∑Éæg (»æ°ùdG ¿ƒμªdG) áæ£«°ûd ¥Gô©dG »a (¢ûYGO)
.∑Éæg ÉgPƒØf §°ùÑd É¡d á«dGƒe ¥Gô©dG »a (á«ØFÉW) áë∏°ùe πFÉ°üa ¿GôjEG

 ÉjQƒ°S  »`̀a  á«∏gC’G  Üô`̀ë`̀dG  äGƒæ°S  ∫Gƒ`̀W  (É«côJ)  äOÉØà°SG  ∂dòc
 ô°UÉæY  QƒÑY  π«¡°ùJh  ,(á«°ûYGO)  áë∏°ùe  πFÉ°üah  ô°UÉæY  ¿É°†àMG  øe
 É¡©°SƒJh  É¡ëdÉ°üd  ∫Éà≤∏d  ,á«côàdG  ÉgOhóM  ∫ÓN  øe  »HÉgQE’G  º«¶æàdG
 â¡àfG º¡àª¡e ¿G (Iô≤fCG) äóLh ø«Mh ..ájQƒ°ùdG »°VGQC’G »a »aGô¨édG
 ∫Éà≤∏d  ¿Éé«HQPCGh  É«Ñ«d  ≈dEG  ájô°ûÑdG  º¡JÉjÉØf  ôjó°üàH  âeÉb  ,ÉjQƒ°S  »a

.á«côàdG ájGôdG âëJ ∑Éæg
 »a  G kOóée  »HÉgQE’G  (¢ûYGO)  •É°ûf  OÉY  GPÉªd  :º¡ªdG  ∫GDƒ°ùdG  ≈≤Ñjh
 IójóédG á«μjôeC’G IQGOE’G A»ée ™e iôNCG á«HôY ∫hOh ¥Gô©dGh ÉjQƒ°S
 ¿Éc (¢ûYGO) GPÉªdh ..!?z¢†«HC’G â«ÑdG{ ≈dEG (»WGô≤ªjódG ÜõëdG) IOÉ«≤H

!?zÉeÉHhCG ∑GQÉH{ ≥Ñ°SC’G ¢ù«FôdG ºμM ¿ÉHEG G kóL É k£°ûf

 ∫RÉ`̀ æ`̀ ª`̀ ∏`̀ d »``Ø``∏``î``dG AÉ``̀ æ``̀ Ø``̀ dG »```̀a è``̀ dõ``̀ à``̀ dG äÉ``̀Ñ``̀∏``̀M
á``̀ë``̀FÉ``̀é``̀dG ∫Ó``````N Gó```̀ æ```̀ c »````̀ a á``̀«``̀Ñ``̀©``̀°``̀T OGOõ`````````J

 á`̀eÉ`̀©`̀dG äÉ`̀©`̀ª`̀é`̀à`̀dG á`̀«`̀ë`̀°`̀ü`̀dG äÉ`̀£`̀∏`̀°`̀ù`̀dG ô`̀¶`̀M ™``̀e
 øe  ójGõàe  OóY  ≈æÑàj  ,iô`̀NC’G  á«YÉªàL’G  äÉWÉ°ûædGh
 èdõà∏d áÑ∏M áeÉbEG »a πãªàj Éªjób Éjƒà°T Gó«∏≤J ø«jóæμdG
 ΩƒjQ ¢ùμ«∏«a ∞≤j .º¡dRÉæªd »Ø∏îdG AÉæØdG »a ó«∏édG ≈∏Y
 πeÉμdÉH  ¬dõæe  AÉæa  áMÉ°ùe  »£¨J  Iô«Ñc  èdõJ  áÑ∏M  ≈∏Y
 πªëj Éª«a ¬«eób »a ø«L’õe É©°VGh ,∫Éjôàfƒe »a ÉÑjô≤J
 áYÉ≤ØdG  »a  øëf{  :¢ùμ«∏«a  ∫É`̀bh  .√ó`̀j  »a  »cƒ¡dG  É°üY
 »a ™àªà°ùfh áeÉ©dG áë°üdG óYGƒb Ωôàëf ,Éæà∏FÉ©d ádRÉ©dG
 á°SQÉªªH  ø«jóæμ∏d  èdõàdG  äÉÑ∏M  íª°ùJh  .z¬°ùØf  âbƒdG
 á«æWƒdG á°VÉjôdG »gh ,»cƒ¡dG áÑ©dh ó«∏édG ≈∏Y èdõàdG
 áëFÉL  AÉæKCG  äGAÉ≤∏dGh  äÉ©ªéàdG  ÖæéJ  ™e  OÓÑdG  »a
 AÉæa »a á«∏FÉ©dG èdõàdG äÉÑ∏M OóY ∞YÉ°†Jh .19-ó«aƒc
 π°Uhh »°VÉªdG AÉà°ûdÉH áfQÉ≤e ∂«Ñ«c á©WÉ≤e »a ∫RÉæªdG
 ¿ÉØ«à°S  É¡©ªL  »àdG  äÉfÉ«Ñ∏d  É≤ah  ,1550  øe  ôãcCG  ≈`̀dEG

 .äÉ«fhôàμdEG ¢SQóe ƒgh ∑Ghô«c

áØ«∏ÿG á∏ØW tea.kh@aakgroup.net

äGRÉéfEG

 øjôëÑdG  â≤≤M  É`̀fhQƒ`̀c  áëFÉL  º``ZQ
 QÉ`̀¶`̀fC’G  âàØd  »àdG  äGRÉ``é``fE’G  ø`̀e  ô«ãμdG

.ôjó≤àdG ≈∏Y â∏°üMh É«ªdÉY
 á«dhO  äGRÉ``̀é``̀fEG  øjôëÑdG  â≤≤M  ó`̀ bh
 ÖMÉ°U Oƒ¡éd Gôjó≤J  áYÉ°S  24 ∫ÓN áª¡e
 ∫BG  óªM  ø`̀H  ¿Éª∏°S  ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 »a AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ó¡©dG  »dh áØ«∏N
 áeƒμëdG  Oƒ¡Lh  ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød  …ó°üàdG
 OÉ°TCGh ,á«ÑæLC’G äGQÉªãà°S’G ÜÉ£≤à°SG »a
 Oƒ¡éH  á«ªdÉ©dG  áë°üdG  áª¶æe  ΩÉ`̀Y  ôjóe
 »a  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ó¡©dG  »dh  ƒª°S
 ,äÉMÉ≤∏dG  ø«eCÉJh ÉfhQƒc áëFÉéd  …ó°üàdG
 ÉfhQƒc  ¢Shô«a  øe  »aÉ©àdG  áÑ°ùf  ¿CG  Éªc
 ≈`̀∏`̀YCG  ø`̀e  »``̀gh  %93  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  »`̀a  â¨∏H
 ó©àJ  ºd  äÉ«aƒdG  ¿CG  Éªc  ,á«ªdÉ©dG  Ö°ùædG

 . ºdÉ©dG »a  Ö°ùædG ≈fOCG øe »gh %0^36
 á°ùeÉîdG áÑJôªdG »a áeÉæªdG âqØæ°U óbh
 ¿óªdG  ø«H  ≈`̀ dhC’G  áÑJôªdG  »ah  ¿óªdG  ø«H
 á«é«JGôà°S’  ºéëdG  á£°SƒàªdGh  Iô«¨°üdG
 πÑ≤à°ùªdG ¿óe ô°TDƒe »a »ÑæLC’G QÉªãà°S’G

.2021
 »a  áeó≤àe  áÑJôe  øjôëÑdG  äCGƒ``Ñ``Jh
 áªFÓªdG  áØ∏μdG  å«M  ø`̀e  á«dÉ©ØdG  ô°TDƒe

.ájQÉéàdG ∫ÉªYCÓd
 QÉ¶fCG  âàØd  »àdG  äGRÉéfE’G  √òg  πc  ¿G
 IOÉ`̀«`̀≤`̀dG  áªμM  ’ƒ``̀d  ºààd  â`̀fÉ`̀c  É`̀e  º`̀dÉ`̀©`̀dG
 ∞JÉμJ  ’ƒdh  ÉgQGô°UEGh  É¡eõYh  ÉgOƒ¡Lh
 √ò`̀g  ≥«≤ëàd  ¬`̀JOÉ`̀«`̀b  ™`̀e  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  Ö©°T
 ¢SCGQ  ™aôJh  â©aQ  »àdG  Iõ«ªªdG  äGRÉéfE’G

.ºdÉ©dG iƒà°ùe ≈∏Y É«dÉY øjôëÑdG
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»العليا للتخطيط العمراين«: تطوير

املنظومة الإلكرتونية للتخطيط العمراين

تراأ�س �ساحب ال�سمو امللكي االأمري �سلمان بن حمد اآل 

اللجنة  اجتماع  الوزراء،  رئي�س جمل�س  العهد  خليفة ويل 

العليا للتخطيط العمراين.

املتعلقة  املو�سوعات  م�ستجّدات  اللجنة  وناق�ست 

بت�سنيف وتطوير اآليات معايري الت�سنيف.

على  العمراين  للتخطيط  العليا  اللجنة  اطلعت  كما 

املو�سوعات املت�سلة بتطويراملنظومة االإلكرتونية خلدمات 

التخطيط العمراين.

للواجهة  العامة  املخططات  اللجنة  وا�ستعر�ست 

البحرية ل�ساحل قاليل ومدينة خليفة االإ�سكانية.

وزير اخلارجية: البحرين

 حري�سة على متا�سك جمل�س التعاون 

اأكد وزير اخلارجية رئي�س الدورة احلالية للمجل�س 

الوزاري ملجل�س التعاون، عبداللطيف بن را�سد الزياين، 

العمل  مب�سرية  الدفع  على  البحرين  مملكة  حر�س 

اخلليجي امل�سرتك نحو اآفاق اأ�سمل، مبا يعزز من متا�سك 

جمل�س التعاون وحتقيق مزيد من االإجنازات واملكت�سبات 

ل�سالح مواطني دول املجل�س الكرام. ونّوه الوزير خالل 

لدول  التعاون  ملجل�س  العام  االأمني  اأم�س،  ا�ستقباله، 

قرارات  تنفيذ  مبتابعة  احلجرف  نايف  العربية  اخلليج 

جمل�س التعاون.

»ال�سورى« يرف�س رفع ن�سب تعوي�س

التاأمني �سد التعطل ومّدة ال�ستفادة

غالب اأحمد:

اخلدمات،  جلنة  تو�سية  على  ال�سورى  جمل�س  وافق 

بعدم املوافقة على رفع ن�سبة تعوي�سات التعطل. وبّررت 

اإىل  يفتقر  التعديل  باأن  موافقتها  عدم  اخلدمات  جلنة 

اال�ستناد اإىل اإجراء اأي درا�سة اكتوارية ت�سمح مبعرفة اأثر 

التعديل على مالءة �سندوق التاأمني �سد التعطل، وتزداد 

اأهمية هذه الدرا�سة قبل اإجراء اأي تعديل.

عام على اكت�ساف اأول اإ�سابة بفريو�س كورونا يف البحرين

حزم اقت�سادية.. واإجراءات �سّحية ملحا�سرة اجلائحة

 متام اأبو�سايف و�سارة جنيب:

اإ�سابة  اأول  اكت�ساف  على  عام  مرور  غًدا  ي�سادف 

بفريو�س كورونا يف البحرين، ملواطن قادم من اإيران.

ومنذ بدء اجلائحة �سارعت البحرين، بقيادة �ساحب 

ال�سمو امللكي االأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد 

للت�سّدي  فريق  ت�سكيل  اإىل  الوزراء،  جمل�س  رئي�س 

لفريو�س كورونا.

بعد مرور عام  اأنه  الت�سريعية  ال�سلطة  اأع�ساء  واأكد 

مدينون  اجلميع  فاإن  بالفريو�س،  اإ�سابة  اكت�ساف  على 

لفريق البحرين بقيادة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء، 

وللطواقم الطبية واجلهات االأمنية العاملة على مكافحة 

الفريو�س ورعاية اأبناء الوطن واملقيمني على اأر�سه.

اإذ اعتربت البحرين �سحة املواطنني واملقيمني اأولوية 

اقت�سادية  قرارات  فاتخذت  كافة،  االأولويات  على  مقدمة 

 4.3 بقيمة  اقت�سادية  حزمة  اأعلنت  اإذ  مهمة،  و�سحية 

القطاع  مليار دينار، تت�سّمن دفع رواتب البحرينيني يف 

وزيادة  الكهرباء  فواتري  بدفع  الدولة  وتكفل  اخلا�س، 

برامج  توجيه  واإعادة  البنكية،  القرو�س  ت�سهيالت 

ال�سحي  احلجر  وفر�ست  »متكني«،  العمل  �سندوق 

وطبقت نظام التعليم عن ُبعد، كذلك بالن�سبة للعمل من 

املنزل بن�سبة 70% من املوظفني، وغريها من االإجراءات 

التي تهدف اإىل حماية املواطنني واملقيمني من الفريو�س. 

البحرين،  اإىل  اجلائحة  و�سول  على  عام  انق�ساء  ومع 

ا  فح�سً  2968423 من  اأكرث  البحرين  اأجرت  قد  تكون 

على مدار العام، اأظهرت اإ�سابة اأكرث من 109130 حالة، 

تعافى منها نحو 108353 بن�سبة تعاٍف ت�سل اإىل %93، 

يف  اململكــة  حلــّت  فيمـا  عاملًيا،  الن�سب  اأعلى  من  وهي 

املرتبــة الثانية عربًيا يف ن�سبة التطعيمـات للمواطنــني 

واملقيمني.

توفيق اأو�ساع املكاتب قبل يونيو.. وزير »العدل«: 

حظر تعامل املحامني مع املدرجني على قوائم الإرهاب
56.7 مليون دينار اأرباح »بتلكو« يف 2020

حمرر ال�سوؤون املحلية:

واالأوقاف  االإ�سالمية  وال�سوؤون  العدل  وزير  اأ�سدر 

قراًرا ب�ساأن اإجراءات حظر ومكافحة غ�سل االأموال ومتويل 

يف  احلدود  عرب  لالأموال  امل�سروع  غري  والنقل  االإرهاب، 

االأجنبية،  القانونية  اال�ست�سارات  املحاماة ومكاتب  مهنة 

وقواعد جتميد االأموال ورفع التجميد، وحظر التعامل مع 

االأ�سخا�س اأو الكيانات املدرجني يف قوائم االإرهاب.

االلتزام  االأجنبي  واملكتب  املحامي  على  ويجب 

املحاماة  اأعمال  ا�ستغالل  عدم  من  للتاأكد  باالإجراءات 

واالأعمال ذات الطبيعة اخلا�سة التي يقومون بها ل�سالح 

العمالء الأغرا�س غ�سل االأموال اأو متويل االإرهاب، وعلى 

مكاتب املحاماة اأن توّفق اأو�ساعها قبل 1 يونيو.

اأعلنت �سركة بتلكو �سايف االأرباح مل�ساهمي ال�سركة للربع الرابع من العام   

اأي  اأمريكي(،  دوالر  مليون   17.2( بحريني  دينار  مليون   6.5 بقيمة   2020

بانخفا�س قدره 12% مقارنة مع 7.4 مليون دينار بحريني )19.6 مليون دوالر 

اأمريكي( للفرتة ذاتها من العام 2019. 

فقد  باأكمله،   2020 لعام  ال�سركة  مل�ساهمي  االأرباح  �سايف  اإىل  بالن�سبة  اأما 

بلغت 56.7 مليون دينار بحريني، بزيادة قدرها 10% مقارنة مع 51.6 مليون 

دينار بحريني )136.9 مليون دوالر اأمريكي( يف عام 2019. ويرجع ذلك ب�سكل 

رئي�س اإىل انخفا�س تكاليف امل�سروفات الت�سغيلية بن�سبة %10.
ال�شيخ عبداهلل بن خليفة

اإ�س���ادة �س���عبية ودولية بفريق البحرين وقيادة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء
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البداية.. »ووهان« موطن الوباء

* يف 17 نوفمرب 2019 مت اكت�صاف اأول اإ�صابة بفريو�س 

كورونا امل�صتجد يف العامل.

* يف 27 يناير 2020 توفري اأجهزة الفح�س املبكر عن 

الك�صف عن فريو�س كورونا كوفيد-19.

البحرينيني  الطلبة  عودة   2020 يناير   28 يف   *

املوجودين يف ال�صني بعد تف�صي الفريو�س امل�صتجد. 

 فرباير.. واحلالة »رقم واحد«

لت�صكيل  الوزراء يوجه  * يف 3 فرباير 2020، جمل�س 

فريق للت�صدي خلطر العدوى برئا�صة رئي�س املجل�س االأعلى 

خليفة،  اآل  عبداهلل  بن  حممد  ال�صيخ  طبيب  الفريق  لل�صحة 

اللجنة  مع  بالتن�صيق  االحرتازية  االإجراءات  اإدارة  يتوىل 

الوطنية ملواجهة الكوارث.

الت�صدي  لفريق  االأول  االجتماع  * يف 5 فرباير 2020 

التدابري  و�صع  مت  اإذ  كورونا،  بفريو�س  العدوى  خلطر 

واالحرتازات والربوتوكوالت العالجية.

اخلارجية  وزارة  قدمت   2020 فرباير   12 يف   *

البحرينية دفعة من اأقنعة الوجه الواقية اإىل وزارة اخلارجية 

يف  امل�صتجد  كورونا  فريو�س  تف�صي  ب�صبب  وذلك  ال�صينية، 

عدد من مدن ال�صني. 

فائقة  ال�صحة  وزيرة  ك�صفت   2020 فرباير   19 يف   *

ال�صالح اأن اململكة قد قامت ب�صراء مواد واأجهزة للك�صف عن 

فريو�س كورونا، بقيمة 9 اآالف دينار.

اأول  اكت�صاف  البحرين  اأعلنت  فرباير 2020  * يف 24 

اإ�صابة بفريو�س كورونا كوفيد-19 يف البالد.

اإ�صابة  اكت�صاف  ال�صحة تعلن  * يف 25 فرباير 2020 

ثانية بفريو�س كورونا ملواطنة بحرينية.

* يف 26 فرباير 2020 اأعلنت وزارة الرتبية والتعليم 

واملدار�س  التعليمية  املوؤ�ص�صات  جميع  يف  الدرا�صة  تعليق 

احلكومية واخلا�صة، وريا�س االأطفال، ملدة اأ�صبوعني.

* 27 فرباير 2020 وقف جميع رحالت العمرة، ووقف 

جميع الرحالت القادمة واملغادرة من واإىل جمهورية العراق، 

ولبنان.

حزمة دعم

بدء  البحرينية  ال�صلطات  اأعلنت  * يف 6 مار�س 2020 

عمليات اإجالء رعاياها من اإيران، كا�صفة عن موعد اأول عملية 

اإجالء يف 17 مار�س 2020.

 * 8 مار�س 2020 �صاحب ال�صمو امللكي االأمري �صلمان 

بن حمد اآل خليفة يعلن اقت�صار اإقامة �صباق جائزة البحرين 

على  العام  لهذا  واحد«  »فورموال  اخلليج  لطريان  الكربى 

امل�صاركني فقط.

تعلن  والتعليم  الرتبية  وزارة   2020 مار�س   5 يف   *

متديد تعليق فرتة الدرا�صة.

* يف 10 مار�س 2020 و�صلت اأول دفعة من املواطنني 

البحرينيني عائدين من اإيران.

* يف 16 مار�س 2020 اأعلنت اململكة ت�صجيل اأول حالة 

وفاة بفريو�س كورونا كوفيد-19 يف اململكة.

* يف 17 مار�س 2020 اأطلقت وزارة املالية واالقت�صاد 

الوطني حزمة مالية واقت�صادية بقيمة 4.3 مليار دينار.

* يف 18 مار�س تاأجيل االأق�صاط للمتاأثرين من التداعيات 

االقت�صادية لفريو�س كوفيد-19.

اجلمعة  و�صالة  خطبة  اإيقاف   2020 مار�س   19  *

بجميع جوامع اململكة.

* 21 مار�س 2020 تطبيق نظام العمل من املنازل لالأم 

العاملة.

* يف 22 مار�س 2020 تطبيق منع التجمعات الأكرث من 

5 اأفراد يف االأماكن العامة حماية للمجتمع.

ال�صناعة  وزارة  اأ�صدرت   2020 مار�س   24 يف   *

التجارية  املحال  باإغالق  يق�صي  قراًرا  وال�صياحة  والتجارة 

وال�صناعية ابتداًء من 26 مار�س مع ا�صتثناء بع�س القطاعات.

* 29 مار�س 2020 احلكومة ت�صع خطة الإجالء الطلبة 

البحرينيني العالقني يف دول خمتلفة.

اأعلنت هيئة املعلومات واحلكومة  * 30 مار�س 2020 

االإلكرتونية تد�صني تطبيق »جمتمع واعي«.

الطبية  الرعاية  بتقدمي  التكفل   2020 مار�س   31  *

والعالج  واحلجر  كوفيد-19  وفح�س  ال�صحية  واخلدمات 

جلميع املواطنني واملقيمني.

اأبريل

اأبريل 2020 توفري الدفعة االأوىل من االأ�صاور  * يف 4 

اأو  ال�صحي  للحجر  اخلا�صعة  احلاالت  ملتابعة  االإلكرتونية 

املنزيل.

* 7 اأبريل 2020 البلديات تعلق حت�صيل االإيجارات من 

امل�صتاأجرين الأمالك تابعة لها.

قانون  على  ي�صادق  امللك  جاللة   2020 اأبريل   9  *

اأجور  ل�صداد  التعطل  �صد  التاأمني  ب�صاأن  جديد  بند  باإ�صافة 

وقرار  �صهور،  ثالثة  ملدة  عليهم،  املوؤمن  البحرينيني  العمال 

لوزارة ال�صناعة والتجارة وال�صياحة يق�صي باغالق بع�س 

املن�صاأت اخلا�صة احرتازًيا ملنع انت�صار فريو�س كوفيد-19.

للتربع  »فينا اخلري«  اإطالق حملة  اأبريل 2020   12 *

مببالغ مالية ل�صالح اجلهود الوطنية املبذولة يف ظل انت�صار 

جائحة كوفيد-19.

للعالج  ال�صريرية  بالتجارب  البدء  اأبريل 2020   13 *

بالبالزما من املتعافني اإىل احلاالت القائمة.

لل�صيارات  موقف  حتّول  البحرين   2020 اأبريل   14  *

لوحدة عناية مركزة.

* 21 اأبريل 2020 اللجنة التن�صيقية توؤكد على التدابري 

الوقائية مع حلول �صهر رم�صان.

مايو

العاملية تعترب نهج  * 19 مايو 2020 منظمة ال�صحة 

يف  اأ�صهم  قد  كوفيد-19  جلائحة  اال�صتجابة  يف  البحريني 

اإبطاء وترية انت�صار املر�س.

يونيو

* 5 يونيو 2020 تطبيق العزل املنزيل االختياري ابتداًء 

من 7 يونيو وفق ا�صرتاطات و�صوابط.

* 29 يونيو 2020 وزارة املالية تعلن التكفل بفواتري 

يوليو  الأ�صهر  االأول  مب�صكنهم  للمواطنني  واملاء  الكهرباء 

اأغ�صط�س �صبتمرب 2020، واحلكومة تتحّمل 50% من رواتب 

املوظفني البحرينيني يف املن�صاآت االأكرث ت�صرًرا بفعل الوباء، 

واإ�صنادها من قبل �صندوق العمل »متكني«.

املنزيل  احلجر  مدة  خف�س   2020 يونيو   30  *

االحرتازي.

يوليو

* 9 يوليو 2020 تكفل الهيئة العامة للتاأمني االجتماعي 

القطاع  موؤ�ص�صات  يف  العاملني  البحرينيني  رواتب  بدفع 

اخلا�س املت�صررة.

اىل  القادمني  امل�صافرين  خ�صوع   2020 يوليو   12  *

البحرين للفح�س على نفقتهم اخلا�صة.

* 23 يوليو 2020 ال�صماح باإعادة فتح بع�س القطاعات 

برك  الريا�صية،  ال�صاالت  ومنها  تدريجي،  ب�صكل  اخلدمية 

ال�صباحة، املالعب اخلارجية.

* 27 يوليو 2020 اإعفاء املواطنني يف خدمتي الكهرباء 

واملاء من دفع الفواتري ملدة 3 �صهور. 

* 29 يوليو 2020 وزارة ال�صحة تعلن عن اال�صرتاطات 

انت�صار  املقاهي واملطاعم الحتواء ومنع  الواجب توافرها يف 

كوفيد-19. 

اأغ�سط�س

ال�صاحنات  حركة  ا�صتئناف   2020 اأغ�صط�س   1  *

البحرينية و�صواقها اىل اململكة العربية ال�صعودية، عرب ج�صر 

امللك فهد، ابتداًء من 2 اأغ�صط�س.

اإمكانية  تعلن  ال�صحة  وزارة   2020 اأغ�صط�س   21  *

للتجارب  الثالثة  املرحلة  تطعيم  الأخذ  املتطوعني  ا�صتقبال 

�صعار  حتت  ال�صيني،  »�صينوفارم«  لقاح  على  ال�صريرية 

»التطوع من اأجل االإن�صانية«. 

ب�صكل  امل�صاجد  بفتح  البدء   2020 اأغ�صط�س   26  *

تدريجي ابتداًء من اجلمعة 28 اأغ�صط�س 2020.

�سبتمرب

يف  الدرا�صة  بتعليق  اال�صتمرار   2020 �صبتمرب   17  *

التدري�صية،  الهيئات  عودة  وتاأجيل  احلكومية،  املدار�س 

وتاأجيل ا�صتئناف اخلدمات يف املطاعم واملقاهي.

* 24 �صبتمرب 2020 وزارة الداخلية تعلن فر�س زيادة 

قيمة غرامة عدم ارتداء الكمامة اإىل 20 ديناًرا.

اأكتوبر

* 7 اأكتوبر 2020 البحرين تعلن اكتمال عدد املتطوعني 

الذين  عدد  لي�صل  كوفيد-19  للقاح  ال�صريرية  للتجارب 

خ�صعوا للتجارب اىل 7700 متطوع.

* 21 اأكتوبر 2020 الفريق الطبي للت�صدي لكوفيد-19 

يعلن فتح اخلدمات الداخلية للمطاعم واملقاهي.

اأكتوبر 2020 فتح امل�صاجد ل�صالة الظهر ابتداًء   27 *

من 8 من �صهر نوفمرب 2020.

نوفمرب

* 3 نوفمرب 2020 البحرين جتيز التطعيم االختياري 

للفئات االأكرث تعامالً مع مر�صى كوفيد-19.

�صباقات جائزة  ت�صت�صيف  البحرين  * 27-29 نوفمرب 

البحرين الكربى لطريان اخلليج الفورمال1 دون جمهور.

دي�سمرب

يف  اخلدمات  بع�س  ا�صتنئاف   2020 دي�صمرب   3  *

�صالونات احلالقة والتجميل بدًءا من 13 دي�صمرب.

الع�صر،  امل�صاجد الأداء �صالة  * 6 دي�صمرب 2020 فتح 

لت�صبح امل�صاجد بذلك مفتوحة الأداء ال�صلوات »الفجر، الظهر، 

الع�صر«.

اإال وكانت  العام 2020  ال�صتار على نهاية  * مل ي�صدل 

ا منذ بدء اجلائحة،  اململكة قد اأجرت نحو 2366275 فح�صً

 90217 بينها  من  اإ�صابة،  حالة   94429 نحو  اأظهرت 

ا كانوا قد تعافوا حتى ذلك التاريخ، فيما بلغت حاالت  �صخ�صً

حالة،   352 العام  نهاية  وحتى  اجلائحة  بدء  منذ  الوفاة 

متاأثرين باالإ�صابة.

2021 اجلائحة تدخل عامها الثاين
* 10 يناير 2021 الفريق الوطني للت�صدي لفريو�س 

اللقاح الرو�صي »�صبوتنيك«،  يعلن املوافقة على ا�صتخدام 

ليكون بذلك رابع لقاح يتم اإقرار ا�صتخدامه يف البالد.

لقاح  ا�صتخدام  جتيز  البحرين   2021 يناير   24  *

من  و28  اأك�صفورد،  جامعة  مع  بالتعاون  »كوفي�صيلد« 

يناير موعد ا�صتالم اأول �صحنة من الهند.

اليومية  االإ�صابات  تزايد  مع   2021 يناير   27  *

بتعليق  يو�صي  لكوفيد-19  للت�صدي  الوطني  الفريق 

بالتعليم  واالكتفاء  االأطفال،  وريا�س  للمدار�س  احل�صور 

عن ُبعد، وذلك ملدة ثالثة اأ�صابيع.

والتجارة  ال�صناعة  وزارة   2021 يناير   31  *

وال�صياحة توقف تقدمي جميع اخلدمات الداخلية يف املطاعم 

االأماكن اخلارجية  واملقاهي، وا�صتمرار تقدمي خدماتها يف 

للمطاعم  دعمها  توا�صل  و»متكني«  اأ�صابيع.  ثالثة  ملدة 

واملقاهي التي تقت�صر على تقدمي خدماتها الداخلية فقط.

فرباير.. قفزة يف اأعداد الإ�سابات

* 5 فرباير 2021 مع تزايد اأعداد االإ�صابات اليومية 

بكوفيد-19، الفريق الوطني للت�صدي لكوفيد-19 يو�صي 

املنزل على اجلهات احلكومية  العمل من  بتطبيق �صيا�صة 

وبرك  الريا�صية  ال�صاالت  واإغالق   ،%70 بن�صبة  كافة 

ال�صباحة، وتعليق احل�ص�س الريا�صية الداخلية.

* 9 فرباير 2021 وزارة العدل تعلق جميع ال�صلوات 

يف م�صا8جد البحرين.

* 17 فرباير 2022 البحرين تطلق جواز �صفر رقمًيا 

ملن تلقى لقاح كورونا، لت�صبح بذلك من اأوىل الدول التي 

تتخذ هذه اخلطوة.

* 21 فرباير 2021 »متكني« تعيد اإطالق برامج الدعم 

االفرتا�صية،  ال�صجالت  دعم  تت�صمن  جديدة  اإ�صافات  مع 

واملوؤ�ص�صات ذات االأهداف التطويرية.

البحرين،  اىل  اجلائحة  و�صول  على  عام  انق�صاء  مع 

ا  فح�صً  2968423 من  اأكرث  البحرين  اأجرت  قد  تكون 

 109130 من  اأكرث  اإ�صابة  اأظهرت  العام،  مدار  على 

ت�صل  تعايف  بن�صبة  نحو 108353،  منهم  تعافى  حالة، 

نحو  فقد  فيما  عاملًيا،  الن�صب  اأعلى  من  وهي   ،%93 اىل 

ح�صل  املقابل،  يف  االإ�صابة.  نتيجة  حياته  اإن�صاًنا   420

اللقاحات،  من  االأوىل  اجلرعة  على  فرًدا   268273 نحو 

ومازالت البحرين تخو�س معركتها �صد فريو�س كورونا 

كوفيد-19 ب�صجاعة وحكمة.

»الأيام« ت�ستعر�س اأبرز املحّطات وقرارات الفريق الوطني بقيادة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء

متام اأبو�صايف:

ي�صادف غًدا مرور عام على اكت�صاف اأول اإ�صابة بفريو�س كورونا، ملواطن قادم من اإيران.

ومنذ بدء اجلائحة، �صارعت البحرين بقيادة �صاحب ال�صمو امللكي الأمري �صلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء بت�صكيل فريق للت�صدي لفريو�س كورونا.

واأكد اأع�صاء ال�صلطة الت�صريعية اأنه بعد مرور عام على اكت�صاف اإ�صابة بالفريو�س، فاإن اجلميع مدينون لفريق البحرين بقيادة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء، وللطواقم الطبية واجلهات الأمنية العاملة 

على مكافحة الفريو�س ورعاية اأبناء الوطن واملقيمني على اأر�صه.

اإذ اعتربت البحرين �صحة املواطنني واملقيمني اأولوية مقدمة على الأولويات كافة، فاتخذت قرارات اقت�صادية و�صحية مهمة، اإذ اأعلنت حزمة اقت�صادية بقيمة 4.3 مليار دينار، تت�صّمن دفع رواتب البحرينيني 

يف القطاع اخلا�س، وتكفل الدولة بدفع فواتري الكهرباء وزيادة ت�صهيالت القرو�س البنكية، واإعادة توجيه برامج �صندوق العمل »متكني«، وفر�صت احلجر ال�صحي وطبقت نظام التعليم عن ُبعد، كذلك بالن�صبة 

للعمل من املنزل بن�صبة %70 من املوظفني، وغريها من الإجراءات التي تهدف اإىل حماية املواطنني واملقيمني من الفريو�س. ومع انق�صاء عام على و�صول اجلائحة اإىل البحرين، تكون قد اأجرت البحرين اأكرث من 

2968423 فح�ًصا على مدار العام، اأظهرت اإ�صابة اأكرث من 109130 حالة، تعافى منها نحو 108353 بن�صبة تعاٍف ت�صل اإىل %93، وهي من اأعلى الن�صب عامليًا، فيما حلت اململكة يف املرتبة الثانية عربيًا يف 
ن�صبة التطعيمات للمواطنني واملقيمني.

ال����ب����ح����ري����ن يف  اجل����ائ����ح������������������������ة  ع����ل�������������������ى  ع�����������������������������ام 
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اأ�شادوا بنجاح اخلطط والتدابري االحرتازية التي جعلت اململكة اأمنوذًجا يحتذى به.. نواب:

قيــادة متمّيزة لــويل العهد رئيـ�س الوزراء فــي الت�شــّدي للجائحــة

فاطمة �سلمان: 

والتدابري  الكبرية  باجلهود  النواب  من  عدد  اأ�ساد 

االأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  انتهجها  التي  االحرتازية 

�سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء، 

جلائحة  للت�سدي  ومتميزة  ناجحة  قيادة  عن  تنّم  والتي 

كورونا، اإذ و�سعت اململكة كنموذج عاملي يحتذى به، كما 

نالت اإ�سادات وا�سعة اأكدت جناح امل�ساعي وُح�سن التدبري.

واأكد النائب الثاين لرئي�س جمل�س النواب علي زايد اأن 

امتازت بتوحد اجلهود والعمل يف �سياق  البحرين  مملكة 

فريق البحرين بقيادة �ساحب ال�سمو امللكي االأمري �سلمان 

بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء، ملكافحة 

اجلائحة،  اآثار  ومعاجلة  انت�ساره  ومنع  كورونا  فريو�س 

بني  املثمر  االإيجابي  والتعاون  امللكية  التوجيهات  بف�سل 

ال�سلطتني التنفيذية والت�سريعية، لينعم املواطن بال�سحة 

تاأثرت  التي  الكبرية  االقت�سادية  التاأثريات  على  واإعانته 

بها جميع دول العامل دون ا�ستثناء، اإال اأن اململكة امتازت 

بحزم اقت�سادية �سخمة قراأت فيها التاأثريات املتوقعة من 

عن  ال�سادرة  والقرارات  والوقائية  االحرتازية  االإجراءات 

اللجنة التن�سيقية، وهذا ما مل يتم يف كثري من بقاع العامل.

امل�سابة  احلاالت  ارتفاع  من  بالرغم  اأنه  اإىل  واأ�سار 

بفريو�س كورونا، اإال اأن ما يطراأ من حتّور وتغيريات على 

امل�سهد ال�سحي العاملي، تظل فيها البحرين من دول الطليعة 

يف وجود قاعدة يتم االنطالق منها ت�ستند اإىل اال�ستباقية 

ب�سكل  الر�سالة  واإي�سال  الالزمة،  االإجراءات  اتخاذ  يف 

اإيجابية،  ب�سورة  معها  يتجاوب  الذي  للمجتمع  مبا�سر 

من  اجلائحة  فرتة  مراحل  من  كثري  البحرين يف  ومتكنت 

خف�س معدالت االإ�سابة ب�سكل قيا�سي، عدا الفرتة االأخرية 

ب�سبب حتّور الفريو�س.

امل�ساعي  جناح  مدى  ال�سلوم  اأحمد  النائب  اأكد  كما 

العهد  ويل  انتهجها  التي  االحرتازية  والتدابري  واخلطط 

تلك  اإىل  الفًتا  اجلائحة،  لهذه  للت�سدي  الوزراء  رئي�س 

اأعداد  خف�س  اأعينها  ن�سب  اململكة  و�سعت  اإذ  اجلهود، 

واملقيمني  املواطنني  �سحة  على  واملحافظة  امل�سابني، 

�سموه  �سعى  اأولوية، وذلك من خالل خطة عمل طموحة 

اإىل تطبيقها على اأر�س الواقع.

جلًيا  نتائجها  التي ظهرت  اجلهود  »تلك  قائالً:  وتابع 

من خالل �سعي العاملني يف ال�سفوف االأمامية اإىل بذل كل 

ما بو�سعهم نحو تقدمي الرعاية ال�سحية العالية للم�سابني، 

باالإ�سافة اإىل زيادة الوعي، اإذ تعّول اململكة على املواطنني 

واملقيمني يف االلتزام باالإجراءات ال�سحية«.

اجلائحة  بدء  منذ  املغلقة  االأن�سطة  دعم  اأن  واأو�سح 

هذه  دعم  على  العمل  اإىل  امل�ستمرة  �سموه  وتوجيهات 

القطاعات، باالإ�سافة اإىل القطاعات االأكرث ت�سرًرا، اأ�سهم يف 

املحافظة على وظائف البحرينيني، باالإ�سافة اإىل املحافظة 

على وجود وا�ستمرارية هذه االأعمال، يف ظل التوجيهات 

من  قامت  التي  املالية  احلزم  باطالق  ال�سامية  امللكية 

خاللها اجلهات املعنية بتقدمي الدعم الالزم، �سواء بالتكفل 

برنامج  من خالل  اأو  القطاعات  هذه  املوظفني يف  برواتب 

دعم ا�ستمرارية االأعمال الذي يعمل عليها �سندوق العمل 

»متكني«.

وبنّي اأن التعاون بني ال�سلطتني التنفيذية والت�سريعية 

للت�سدي  الوطنية  اجلهود  هذه  دعم  يف  وبّناء  م�ستمر 

�سعت  وجودها  رغم  والتي  كورونا،  فريو�س  جلائحة 

احلكومة جاهدة اإىل االلتزام بربنامج التوازن املايل، وتقليل 

امل�سروفات يف والعمل على �سبط االإنفاق احلكومي.

كما اأكد النائب بدر الدو�سري على جهود ويل العهد 

الت�سدي  يف  بقيادته  الوطني  الفريق  جهود  جانب  اىل 

اإ�سادة  »اأن  اإىل  م�سرًيا  »كوفيد-19«،  كورونا  جلائحة 

اأدهانوم  ثيدري�س  العاملية،  ال�سحة  منظمة  رئي�س 

غيربيو�سي�س، بجهود �سموه يف الت�سدي للجائحة توؤكد 

املرتتبة  االآثار  ملواجهة  البحرين  ا�سرتاتيجية  جديد  من 

على الفريو�س«.

التي  والتدابري  اجلهود  تلك  على  الدو�سري  واأثنى 

انتهجها ويل العهد، والتي تنم عن حنكة وقيادة متميزة 

من  يبذله  ما  على  دليل  وهو  اجلائحة،  مع  التعامل  يف 

�سحة  على  احلفاظ  ل�سمان  ومتوا�سلة  حثيثة  جهود 

ال�سعي  اإىل  الفًتا  واملقيمني،  املواطنني  جميع  و�سالمة 

واملقيمني،  املواطنني  لكل  جماًنا  اللقاح  لتوفري  الدوؤوب 

مملكة  تبوء  يف  اأ�سهمت  التدابري  هذه  »اأن  اإىل  م�سرًيا 

البحرين مكانة متقدمة عاملًيا ويجعلها اأمنوذًجا يحتذى«.

مملكة  »اإن  الذوادي:  عبداهلل  الدكتور  النائب  وقال 

البحرين متّكنت من اأن حتظى مبكانة عاملية يف مواجهة 

واإجراءات  االأوىل،  اللحظة  منذ  كورونا  فريو�س  انت�سار 

من  دقيقة  متابعة  بف�سل  البحرين  بها  ا�ستباقية متيزت 

الناجحة  وقيادتها  الوزراء،  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل 

للجنة التن�سيقية وفريق البحرين«.

هذه  تداعيات  بجميع  اهتمت  البحرين  اأن  وذكر 

اإذ  ال�سحي،  اجلانب  يف  باالهتمام  تكتِف  ومل  اجلائحة 

حزمة  اإطالق  ومت  االقت�سادية  التاأثريات  مع  تعاملت 

مليار   4.3 بقيمة   2020 مار�س  يف  واقت�سادية  مالية 

دينار بتوجيه من ح�سرة �ساحب اجلاللة، مت فيها التكفل 

الر�سوم  من  واإعفائهم  وفواتريهم  البحرينيني  برواتب 

وتاأجيل  احلكومية  ال�سناعية  االأرا�سي  واإيجار  البلدية 

االأق�ساط، وغريها من اخلطوات التي انع�ست االقت�ساد، 

واإجراءات  ثانية  اقت�سادية  حزمة  من  ذلك  تال  وما 

االقت�سادية  التاأثريات  مكامن  كل  عاجلت  م�ستمرة 

وبتعاون حثيث بني ال�سلطتني التنفيذية والت�سريعية، ما 

اأ�سهم يف ا�ستقرار كثري من الوظائف يف القطاع اخلا�س 

للمواطنني.

�سجلت  البحرين  اأن  القا�سي  عي�سى  النائب  اأكد  كما 

يف  املتقدمة  العامل  دول  من  بكثري  مقارنة  قيا�سًيا  اأداًء 

واإجراءاتها  كورونا  فريو�س  انت�سار  مكافحة  جهود 

بقيادة  ال�سحية،  االأو�ساع  على  لل�سيطرة  اال�ستباقية 

لفريق  الوزراء  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  من  متميزة 

اإر�ساء مفاهيم  البحرين الذي متّكن يف فرتة ب�سيطة من 

�سحية مهمة للمجتمع وتغيري عاداته و�سلوكياته لنحو 

اتخاذ اإجراءات احرتازية ووقائية، جّنبت البحرين نتائج 

�سلبية كبرية تعاين منها دول حالًيا ب�سبب عدم وجود 

خطة �سحيحة ملكافحة اجلائحة.

واأ�سار اإىل اأن اإجراءات اللجنة التن�سيقية برئا�سة ويل 

وال�سرعة  بالدقة  امتازت  الوزراء  جمل�س  رئي�س  العهد 

جائحة  فرتة  طوال  املهمة  والقرارات  التدبري  اتخاذ  يف 

كورونا، واأثبتت خاللها البحرين قدرتها العالية وحازت 

مل  العاملية  ال�سحة  منظمة  من  م�ستمرة  اإ�سادات  على 

تتكرر لدول اأخرى.

القيادة  مّدة  على  الدو�سري  عبداهلل  النائب  اأكد  كما 

الناجحة لويل العهد وفريق البحرين التي اأ�سهمت وفق 

الوطنية  للجنة  واحلثيثة  امل�ستمرة  ومتابعاته  خططه 

البحرين يف  كورونا، وو�سعت مملكة  ملكافحة فريو�س 

مرتبة عاملية و�سمن الدول املتقدمة على م�ستوى العامل 

بارتفاع ن�سب  الفريو�س، ال �سيما ما يتعلق  يف مكافحة 

ال�سفاء والتعايف واإجراء الفحو�سات الطبية. 

وبنّي الدو�سري اأنه بعد مرور عام على اإن�ساء اللجنة 

الوطنية ملكافحة فريو�س كورونا، فان اإ�سادات املنظمات 

العاملية  ال�سحة  منظمة  �سيما  ال  والدولية  العاملية 

اإال  هو  ما  الفريو�س،  مكافحة  يف  البحرين  باإجراءات 

دليل وا�سح وعملي وجلي على اجلهود املتميزة والقيمة 

والدوؤوبة التي يقوم بها �ساحب ال�سمو امللكي ويل العهد 

رئي�س الوزراء من خالل قيادته لفريق البحرين، والفريق 

الوطني ملكافحة فريو�س كورونا، والتي اأّدت اإىل احتواء 

ووقائية  و�سديدة  وا�سحة  اإجراءات  من خالل  الفريو�س 

اأّدت اإىل حماية املواطنني واملقيمني والوافدين من اأ�سرار 

اإال  هو  ما  اأنواعها  بجميع  اللقاحات  وتوفري  الفريو�س 

تاأكيد على جهود اململكة يف احلر�س على �سحة املواطن، 

والتي تاأتي على �سلّم اأولويات القيادة الر�سيدة.

يعمل  البحرين  فريق  اإن  العامر  اأحمد  النائب  وقال 

االأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  بقيادة  ال�ساعة  مدار  على 

جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �سلمان 

اأول حالة  الورزاء، ملكافحة انت�سار فريو�س كورونا منذ 

دخلت مملكة البحرين، وعزمية الفريق يف ت�ساعد وتفاين 

ال�سحة  منظمة  تتقدمها  عاملية  باإ�سادات  ويحظون  كبري 

التوازن  يف  الواقع  اأر�س  على  حتقق  ملا  نظًرا  العاملية؛ 

بني اإجراءات الوقائية واالحرتازات وبني ا�ستمرار احلياة 

اإعالمية  حمالت  خالل  من  املجتمع  وعي  زيادة  بف�سل 

واإتقان  بحرفية  البحرين  فريق  قدمها  منظمة  وميدانية 

التن�سيقية  اللجنة  عن  ال�سادرة  القرارات  تطبيق  �سمن 

رئي�س جمل�س  العهد  ويل  امللكي  ال�سمو  �ساحب  برئا�سة 

الوزراء.

ال�سلطتني  بني  امل�سرتك  العمل  اأن  اإىل  العامر  ولفت 

اأجل  من  اإيجابي؛  ب�سكل  م�ستمر  والت�سريعية  التنفيذية 

حتقيق املكت�سبات االقت�سادية للمواطنني ومعاجلة االآثار 

االقت�سادية، والتي كانت اأوىل خطواتها توجيهات جاللة 

امللك املفدى من خالل احلزمة االقت�سادية االأوىل التي بلغت 

4.3 مليار دينار، تبعتها حزمة اقت�سادية ثانية وقرارات 

ا�سثنائية اهتمت يف االأ�سـا�س بحماية املواطن البحريني 

يف معي�سته ووظيفته، و�سمان ا�ستمرار احلياة اليومية 

وال�سلع الغذائية والتعليم، وجميع مناحي احلياة.

د. عبداهلل الذوادياأحمد ال�سلوم عي�سى القا�سيبدر الدو�سريعلي زايد عبداهلل الدو�سرياأحمد العامر

موجات تزامنت مع

 املنا�شبات و12 فرباير اأعلى ح�شيلة

مع اقرتاب مرور عام على اكت�ساف اأول حالة اإ�سابة 

موؤكدة بفريو�س كورونا »كوفيد19-« يف مملكة البحرين، 

�سجلت وزارة ال�سحة اأعلى معدل اإ�سابات يوم »اجلمعة« 

املوافق 12 فرباير اجلاري، اإذ بلغ عددها 896 اإ�سابة.

القائمة  احلاالت  عدد  متو�سط  انخف�س  اأن  وبعد 

 2000 من  اأقل  القائمة  احلاالت  عدد  وبلغ  اجلديدة، 

عادت  الوفيات،  اأعداد  يف  ملحوظ  انخفا�س  مع  حالة، 

اأعداد االإ�سابات اإىل االرتفاع تدريجيًا بحلول نهاية �سهر 

م�سبوق  غري  ارتفاًعا  �سهدت  اأنها  اإال  املا�سي،  دي�سمرب 

نتيجة انت�سار الفريو�س املتحّور.

املا�سي، �سجلت وزارة  العام  ويف وقت �سابق خالل 

تعّر�ست  اإ�سابة، حني   841 �سبتمرب   16 بتاريخ  ال�سحة 

البحرين ملوجة وا�سعة االنت�سار للفريو�س.

وُتعد اأول ذروة مت ت�سجيلها الأعداد االإ�سابات اليومية 

بتاريخ 15 مايو 2020، اإذ مت ت�سجيل 382 اإ�سابة بذلك 

اإجمايل احلاالت القائمة  التاريخ، وبحلول عيد الفطر بلغ 

اإجمايل  وازداد  قائمة،  4323 حالة  املا�سي  مايو   25 يف 

احلاالت القائمة بعد حوايل اأ�سبوع يف 3 يونيو من العام 

املا�سي لي�سل اإىل 4988 حالة.
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جعفر.. اأول م�صاب بكورونا يف البحرين واأول مترّبع ببالزما الدم يتحدث لـ»الأيام«:

يجـــب اللتـــزام بالحتـــرازات واأخــذ اللقـــاح 

4 خيارات للتطعيم يف البحرين معتمدة من »ال�صحة العاملية«
حمرر ال�ش�ؤون املحلية: 

واخلدمات  املهن  تنظيم  هيئة  بح�شب 

ت�شت�جب  البحرين  مملكة  يف  ال�شحية 

متطلبات  لقاح  اأي  ت�شجيل  على  امل�افقة 

ومعايري دقيقة وبالتحديد ب�شاأن لقاحات 

على  امل�افقات  ومتر  ك�رونا،  فريو�س 

اللقاحات يف البحرين مبراحل ثالث ت�شمل 

الرقابة  بق�شم  الفني  ال�شيدلة  فريق  قيام 

مبراجعة  ال�شيدالنية  امل�شتح�شرات  على 

للقاح، والذي يحت�ي على  املتكامل  امللف 

اأجريت ونتائج  الدرا�شات ال�شريرية التي 

الت�شنيع  وعملية  االأولية  الدرا�شات 

عملية  يف  امل�شتخدمة  امل�اد  و�ش�ابط 

الت�شنيع. 

بيانات  تعر�س  الثانية  املرحلة  ويف 

على  الدرا�شة  ونتائج  والفاعلية  ال�شالمة 

اللجنة العلمية للبح�ث ال�شريرية بالهيئة 

وباحثني  اأطباء  من  اخلرباء  من  واملك�نة 

املرحلة  يف  عر�شها  ليتم  واأكادمييني، 

ب�زارة  التطعيمات  جلنة  على  الثالثة 

التطعيم  تقر  بدورها  والتي  ال�شحة، 

وتقرتح الفئات ال�اجب اأخذ اللقاح بح�شب 

االأول�ية.

وبح�شب الهيئة، جميع املراحل الثالث 

املعل�مات  باأن  املخت�شني  جميع  فيها  اأكد 

اإدخال  على  امل�افقة  ت�ؤيد  املت�فرة 

والفاعلية  ال�شالمة  نتائج  واأن  اللقاحات، 

ا�شتخدامه،  على  بامل�افقة  ت�شمح  للقاحني 

باإ�شدار  الهيئة  قامت  ذلك  على  وبناء 

التي  اللقاحات  جميع  اأن  كما  م�افقاتها، 

اأعداد  الهيئة متت جتربتها على  اعتمدتها 

كبرية من املتط�عني ح�ل العامل، وبينت 

اأعرا�س  اأية  حدوث  عدم  االأولية  النتائج 

اأحداث �شلبية خطرة اأدت اإىل الدخ�ل اإىل 

العناية الق�ش�ى اأو ال�فاة.

لتنظيم  ال�طنية  الهيئة  ووافقت 

املهن واخلدمات ال�شحية على اال�شتخدام 

يف  اأعلنت  اإذ  لقاحات،  الأربعة  الطارئ 

على  م�افقتها  عن  املا�شي  دي�شمرب 

»ك�فيد-19«  للقاح  الر�شمي  الت�شجيل 

املنتج من قبل �شركة �شين�فارم ال�شينية 

ك�رونا،  لفريو�س  الت�شدي  جه�د  �شمن 

قد  البحرين  مملكة  اأن  بالذكر  واجلدير 

للقاح  ال�شريرية  التجارب  يف  �شاركت 

حيث  االإن�شانية،  اأجل  من  حملة  �شمن 

�شارك اأكرث من 7700 متط�ع يف جتارب 

املرحلة الثالثة. 

اال�شتخدام  على  الهيئة  م�افقة  وبعد 

�شركتي  تنتجه  الذي  للقاح  الطارئ 

»فايزر- بي�نتيك« تعترب مملكة البحرين 

ومت  اللقاح،  ا�شتخدام  جتيز  دولة  ثاين 

اأكرب  ب�شكل  املعر�شة  الفئات  اأمام  اإتاحته 

لالإ�شابة مب�شاعفات فريو�س ك�رونا من 

املزمنة  االأمرا�س  واأ�شحاب  ال�شن  كبار 

وزارة  حتددها  التي  االأخرى  والفئات 

امل�شادة  اللقاحات  ت�فري  بهدف  ال�شحة 

للفريو�س.

الطارئ  اال�شتخدام  الهيئة  واأقرت 

لفريو�س  امل�شاد  »ك�في�شيلد«  للقاح 

ك�رونا »ك�فيد-19« الذي تنتجه �شركة 

جامعة  مع  بالتعاون  »اأ�شرتازينكا« 

يف  ت�شنيعه  يتم  والذي  اأك�شف�رد، 

يف  للقاح  امل�شنعة  ال�شركة  �شريام  معهد 

لقائمة  البحرين  لتن�شم  الهند،  جمه�رية 

اللقاح،  هذا  ا�شتخدام  اأجازت  التي  الدول 

بينهما  يف�شل  جرعتني  على  يعطى  الذي 

28 ي�ًما، وقد بينت الدرا�شة التي ن�شرتها 

بعد  اللقاح  فعالية  اأن  اأ�شرتازينكا  �شركة 

اجلرعة الثانية ت�شل اإىل %70.42.

البحرين على  وم�ؤخًرا، وافقت مملكة 

»�شب�تنيك«  للقاح  الطارئ  اال�شتخدام 

ينتجه  والذي  ك�رونا،  لفريو�س  امل�شاد 

االأوبئة  لبح�ث  الق�مي  اجلمااليا  مركز 

ال�شحة  ل�زارة  التابع  الدقيقة  واالأحياء 

باالحتاد الرو�شي.

بلغت 8357 �صريًرا وانخف�صت بعد تطبيق »الختياري املنزيل«

رفع الطاقة ال�صتيعابية ملراكز العزل والعالج بح�صب املتغّيات

حمرر ال�ش�ؤون املحلية:

ك�رونا  فريو�س  تف�شي  بدء  مع 

اأعلن  البحرين،  مملكة  يف  )ك�فيد-19( 

اآل  عبداهلل  بن  حممد  ال�شيخ  طبيب  الفريق 

اأن  لل�شحة  االأعلى  املجل�س  رئي�س  خليفة 

والعالج  العزل  ملراكز  اال�شتيعابية  الطاقة 

الطاقة  بلغت  بينما  �شريًرا،   1667 هي 

اال�شتيعابية ملراكز احلجر ال�شحي االحرتازي 

2504 اأ�شّرة.

ال�شحة  وزير  اأعلنت  اأ�شابيع،  وخالل 

اال�شتيعابية  الطاقة  اأن  ال�شالح  فائقة 

�شريًرا،   1699 تبلغ  والعالج  العزل  ملراكز 

من  امل�اطنني  اإحالة  ب�شاأن  قراًرا  واأ�شدرت 

مراكز احلجر ال�شحي االحرتازي اإىل احلجر 

املنزيل، وفق �ش�ابط تت�شّمن اإلزامية حتميل 

تطبيق »جمتمع واعي«.

اأبريل 2020، مت تخ�شي�س وحدة  ويف 

م�شت�شفى  يف  الكائنة  ال�شاملة  الرعاية 

القائمة  احلاالت  لعالج  الدويل  البحرين 

لفريو�س ك�رونا )ك�فيد-19(، كما مت اإن�شاء 

وحدة العناية املركزة امليدانية يف امل�شت�شفى 

الع�شكري.

وخالل �شهر ماي� املا�شي، �شرحت وزيرة 

ال�شحة باأنه مت رفع الطاقة اال�شتيعابية ملراكز 

ورفع  �شريًرا،   4257 اإىل  والعالج  العزل 

ال�شحي  احلجر  ملراكز  اال�شتيعابية  الطاقة 

االحرتازي اإىل 5489 �شريًرا، وذلك للتعامل 

بكفاءة ومرونة عاليتني مع امل�شتجدات كافة 

وفق كل مرحلة من مراحل انت�شار الفريو�س، 

مبا فيها تعزيز زيادة الطاقة اال�شتيعابية عند 

احلاجة.

ثم اأعلن وكيل وزارة ال�شحة وليد املانع 

رفع الطاقة اال�شتيعابية مرة اأخرى يف ي�ني� 

والعالج  العزل  مراكز  يف  بلغت  اإذ   ،2020

احلجر  مراكز  يف  و3410  �شريًرا،   7187

ال�شحي االحرتازي.

ال�طني  الفريق  بداأ  ي�ني�   7 وبتاريخ 

املنزيل  ال�شحي  العزل  اإقرار  تطبيق  الطبي 

تظهر  ال  التي  القائمة  للحاالت  االختياري 

عليها اأعرا�س، وفق ا�شرتاطات حمددة ووفًقا 

لالإر�شادات واملعايري املعتمدة من قبل منظمة 

ال�شحة العاملية، مع ا�شتقبال احلاالت القائمة 

التي �شتخ�شع للعزل ال�شحي املنزيل يف مركز 

االإعاقة ال�شامل لتقييم احلالة وتركيب ال�ش�ار 

االإلكرتوين وما يتبعه من اإجراءات قائمة، اإىل 

جانب ت�شليم هذه احلاالت امل�شتلزمات الطبية 

التي يحتاج�ن اإليها يف اأثناء العزل.

ي�لي�  �شهر  يف  ال�شحة  وزارة  وطرحت 

خيار تلقي امل�شابني بفريو�س ك�رونا العالج 

يف القطاع اخلا�س على نفقتهم اخلا�شة.

ملراكز  اال�شتيعابية  الطاقة  وبلغت 

ي�لي�  يف  �شريًرا   8357 والعالج  العزل 

الطاقة  اأن  اإىل  ال�زارة  اأ�شارت  فيما  املا�شي، 

اال�شتيعابية لتلك املراكز بلغت 8158 �شريًرا 

يف اأغ�شط�س، ومت خف�شها اإىل 7642 �شريًرا 

خالل �شهري �شبتمرب واأكت�بر نظًرا لتطبيق 

اأغلب  االختياري على  املنزيل  ال�شحي  العزل 

احلاالت القائمة؛ وذلك لعدم ظه�ر االأعرا�س 

لهذا  املحددة  ال�شروط  مع  وتطابقها  عليها 

الن�ع من العزل.

اال�شتيعابية  الطاقة  ال�شحة  وخّف�شت 

لتبلغ  ن�فمرب  خالل  والعالج  العزل  ملراكز 

يف  اأخرى  مرة  وانخف�شت  اأ�شّرة،   6910

دي�شمرب لتبلغ 6078 �شريًرا.

ل�زارة  االأخرية  الت�شريحات  وبح�شب 

الطاقة  فاإن   ،2021 يناير  يف  ال�شحة 

تبلغ  والعالج  العزل  ملراكز  اال�شتيعابية 

5202 من االأ�شّرة.

الذي  االأخري  ال�شحايف  امل�ؤمتر  وخالل 

لفريو�س  للت�شدير  ال�طني  الفريق  عقده 

وزارة  وكيل  اأ�شار  )ك�فيد-19(،  ك�رونا 

ملراكز  اال�شتيعابية  الطاقة  اأن  اإىل  ال�شحة 

احلجر ال�شحي والعزل والعالج تبلغ حالًيا 

االإ�شغال  ن�شبة  بلغت  فيما  �شريًرا،   5489

احلالية %30.2.

100 مليون دولر من 40 األف م�صاهم و500 �صركة

�شارة جنيب:

انطلقت حملة »فينا اخلري« باإعالن �شم� 

ال�شيخ نا�شر بن حمد اآل خليفة ممثل جاللة 

ال�شباب  و�ش�ؤون  االإن�شانية  لالأعمال  امللك 

اأمناء  رئي�س جمل�س  ال�طني  االأمن  م�شت�شار 

عن  االإن�شانية،  لالأعمال  امللكية  امل�ؤ�ش�شة 

عرب  ال�شخ�شي  ح�شابه  على  احلملة  اإطالق 

»االإن�شتغرام«،  االجتماعي  الت�ا�شل  م�قع 

وم�شاهمته مببلغ ملي�ن دينار بحريني.

والتي  باهًرا  حققت جناًحا  التي  احلملة 

مت جمع مبلغ 100 ملي�ن دوالر من خاللها، 

وكان  املبادرات،  من  العديد  منها  انطلقت 

من  املت�شررة  االأ�شر  م�شاعدة  منها  الهدف 

جائحة ك�رونا )ك�فيد-19(.

وبلغ عدد امل�شاهمني يف احلملة من االأفراد 

اأكرث من اأربعني األف م�شاهم باالإ�شافة اإىل اأكرث 

من خم�شمائة م�ؤ�ش�شة، حيث تهدف مثل هذه 

ال�شراكة املجتمعية  اإىل تعزيز مبداأ  احلمالت 

مع خمتلف اأطياف املجتمع. وفتحت امل�ؤ�ش�شة 

خلدمة  الت�شجيل  االإن�شانية  لالأعمال  امللكية 

دعم الفئات امل�شتحقة من املت�شررين من اآثار 

خري«،  »فينا  حملة  �شمن  ك�رونا  فريو�س 

عرب  اإلكرتونًيا  الت�شجيل  خالل  من  وذلك 

ال�طنية لهيئة املعل�مات واحلك�مة  الب�ابة 

املايل،  الدعم  اإىل  وباالإ�شافة  االإلكرتونية، 

فقد مت فتح الباب للتربعات العينية اأمام كل 

امل�قع  عرب  واالأفراد  وال�شركات  امل�ؤ�ش�شات 

االإلكرتوين للم�ؤ�ش�شة.

حمد  بن  نا�شر  ال�شيخ  �شم�  واأ�شدر 

حلملة  امل�شاعدات  ت�زيع  للجنة  ت�جيهات 

واملبالغ  الدي�ن  كامل  ب�شداد  خري«  »فينا 

الغارمني  امل�شتحقة على جمم�عة من  املالية 

اأحكام ق�شائية يف الق�ائم  ممن �شدر بحقهم 

ال�شادرة من قبل وزارة الداخلية على تطبيق 

وزارة  مع  بالتعاون  وذلك  خري«،  »فاعل 

الداخلية ووزارة العدل وال�ش�ؤون االإ�شالمية 

واالأوقاف.

الدكت�ر  اأعلن  املا�شي،  دي�شمرب  ويف 

للم�ؤ�ش�شة  العام  االأمني  ال�شيد،  م�شطفى 

احلملة  رئي�س  االإن�شانية  لالأعمال  امللكية 

وزارة  ت�زيع  بدء  عن  خري«  »فينا  ال�طنية 

االآيل  احلا�شب  اأجهزة  والتعليم  الرتبية 

كما  باملدار�س،  املحتاجني  للطلبة  املحم�ل 

اأعلنت عميدة �ش�ؤون الطلبة بجامعة البحرين 

الدكت�رة فاطمة حممد املالكي اأن 720 جهاَز 

الطلبة  على  ت�زيعها  مت  حمم�ل  حا�ش�ب 

احلملة  �شمن  االآن،  حتى  احتياًجا  االأكرث 

جامعة  اأن  واأكدت  خري«،  »فينا  ال�طنية 

 2500 جمم�ع  ت�زيع  ت�ا�شل  البحرين 

البحرين،  جامعة  لطلبة  �شة  خم�شّ حا�ش�ب 

وفق معايري حددتها جلنة من العمادة.

»فينا اخلي« حملة اإن�صانية ت�صّمنت 

مبادرات للتخفيف من اأ�صرار فيو�س كورونا

متام اأب��شايف:

يف  طائرة  حّطت   2020 فرباير   21 يف 

من  العديد  متنها  على  كان  الدويل،  البحرين  مطار 

العائالت البحرينية قادمني من وجهات خمتلفة عرب 

مطار دبي الدويل.

 - مهدي  ح�شني  جعفر  كان  امل�شافرين  اأحد 

البالغ من 28 عاًما - الذي رافق زوجته واأوالده يف 

رحلة مّدتها اأ�شب�ع اإىل مدينة م�شهد - �شمال اإيران.

و�شل جعفر اإىل البحرين، ومل يكن يعاين من 

الذي  االعتيادي  التعب  اأعرا�س مر�شية خالف  اأي 

وبداأ  اإال  �شاعة   48 �ش�ى  مت�ِس  مل  ال�شفر.  يالزم 

واالإعياء،  احلرارة،  بدرجة  بارتفاع  ي�شعر  جعفر 

اعتقد حينها اأنها جمرد انفل�نزا عادية، لكن االأنباء 

ح�ل  االإعالم  و�شائل  يف  تداولها  بداأ  قد  كان  التي 

بلدان  بع�س  يف  امل�شتجد  لك�رونا  حمدود  انت�شار 

اإيران، دفعت جعفر التخاذ قرار  العامل ومن بينها 

للفح�س  يخ�شع  كي  باالت�شال  بادر  �شجاع، حيث 

�شيّدق  اأنه  يدرك  يكن  مل  حينها  لكنه  املختربي، 

و�شي�شبح  البحرين،  اإىل  اجلائحة  و�ش�ل  ناق��س 

فيما بعد احلالة رقم واحد يف اململكة.

اىل  اجلائحة  و�ش�ل  على  عام  مرور  بعد 

البحرين، حتدث جعفر لـ»االأيام« عن هذه التجربة 

التي خا�شها ب�شرٍب وق�ة مل تخُل من بع�س التنّمر 

عليه يف و�شائل الت�ا�شل االجتماعي.

اأثٍر نف�شي  اأي  »اإ�شابتي مل ترتك  يق�ل جعفر: 

اخل�ف  ببع�س  �شعرت  البداية  يف  لرمبا  داخلي، 

وكذلك  �شحًيا،  عزيل  ومت  اإ�شابتي  اكت�شفت  عندما 

من  جميع  اإخ�شاع  وكذلك  اأ�شرتي،  اأفرد  بقية  عزل 

اأنا  العدوى،   لهم  ونقلت  خالطتهم،  اأنني  يحتمل 

خ�شع�ا  ا  �شخ�شً  90 نح�  عن  هنا  لكم  اأحتدث 

للفح�س والعزل للتاأكد من نتيجة فح��شاتهم«.

عدم  هي  كانت  ال�شارة  االأنباء  »لكن  وتابع: 

الأّي  العدوى  اأنقل  مل  بالعدوى،  منهم  اأّي  اإ�شابة 

اأحٍد، هذه االأخبار رفعت من معن�ياتي، مل اأكن اأريد 

ال  الي�م  حتى  فاأنا  اأحد،  باإ�شابة  ال�شبب  اأك�ن  اأن 

اأ�شبُت بها خالل  التقطت العدوى، هل  اأعرف كيف 

يف  تنّقلي  خالل  اأم  م�شهد؟  مدينة  يف  وج�دي 

املطارات؟ ال اأعرف متاًما، لقد كان حينها الفريو�س 

النا�س  يكن  ومل  ال�شني،  خارج  انت�شاره  بداية  يف 

اأحد  يكن  مل  الي�م،  احلال  ه�  كما  بحذر  تت�شّرف 

يرتدي الكمامات، اأو يخ�شى مالم�شة االأ�شطح، لكن 

ال�شيء الذي بعث يل بع�س الطماأنينة ه� اأن جميع 

املخالطني املحتملني يل مل يك�ن�ا م�شابني، واأولهم 

اأفراد اأ�شرتي«.

نف�شًيا  جتاوزت  »لقد  يكمل  اأن  قبل  ي�شتدرك 

وكذلك  اإ�شابته،  اُكت�شفت  �شخ�س  اأول  اأنني  فكرة 

يف  �ش�رتي  انت�شار  رافقت  التي  التنّمر  حالة 

حالة  كاأول  االجتماعي  الت�ا�شل  و�شائل  بع�س 

ت�شجل اإ�شابتها بك�رونا، وخ�شُت جتربة االإ�شابة 

على  ال�اقعي  التاأثري  لكن  احلمد،  وهلل  وتعافيت 

لتداعيات  نتيجة  وكان  التعايف،  بعد  جاء  و�شعي 

اجلائحة ولي�س االإ�شابة بالفريو�س«.

لت��شيل  حافلة  �شائق  اأعمل  »كنت  وي�شيف، 

فقدُت م�شدر  الدرا�شة،  املدرا�س، ومع تعليق  طلبة 

رزقي، كان �شع�ًرا �شعًبا اأن جتد نف�شك عاطالً عن 

هلل  والتزامات،  وم�ش�ؤوليات  اأ�شرة  ولديك  العمل، 

احلمد، ح�شلُت على م�شاعدة من قبل اأهايل منطقتي 

ثم  جانبي،  اإىل  ووقف�ا  بظرويف،  �شعروا  الذين 

ح�شلت على الدعم احلك�مي الذي مت اإقراره الحًقا«.

التي  الطبية  الرعاية  اأن  على  جعفر  ي�ؤكد 

اأ�شهمت  الطبية،  الك�ادر  واطمنئان  بها،  حظي 

خالل  حالته  كانت  واإن  معن�ياته،  برفع  كثرًيا 

ذات  يف  لكنه  عالج،  اأي  تلّقي  ت�شتدِع  مل  االإ�شابة 

من  العديد  اتخذ  البحرين  وطنه  اأن  يرى  ال�قت 

دولة  ت�شتطع  مل  والقرارات  واالإجراءات  التدابري 

اأخرى اأن تتخذها بالتعامل مع جائحة بهذا احلجم. 

كانت  البحرين  ا�شتجابة  اأن  »اأعتقد  جعفر:  يق�ل 

متقدمة جًدا، لرمبا دول اأخرى مل ت�شتطع اأن تك�ن 

اأحد  ال  جلائحة  اال�شتجابة  من  امل�شت�ى  ذات  على 

واالقت�شاد  ال�شحية،  االأنظمة  على  تاأثريها  ت�قع 

مالمح  من  الكثري  اجلائحة  غرّيت  لقد  والتعليم، 

اأ�شل�ب احلياة الي�مية. ومع ذلك تقّدمت البحرين 

ان  اأخرى  دول  ت�شتطع  مل  مهمة  خط�ات  واتخذت 

الذين  من  الكثري  اأن  اإىل  جعفر  ي�شري  بها«.  تق�م 

املا�شي،  العام  مدار  على  بـ»ك�فيد-19«  اأ�شيب�ا 

االأعرا�س، وكيف  وي�شاأل�ه عن  به  يت�شل�ن  كان�ا 

يتعامل�ا معها، وكان يبادر لطماأنتهم، واإن من كان 

بينهم - ح�شب ق�له - من يعاين من »ال��ش�ا�س« 

اأكرث من اأعرا�س املر�س.

على  جعفر  �شل�ك  اإيجابية  لتقت�شر  تكن  مل 

للفح�س،  اخ�شاعه  لطلب  االت�شال  قرار  اتخاذه 

لي�شبح احلالة رقم واحد، بل هذا ال�شل�ك االإيجابي 

للعالج  الدم«  بـ»بالزما  متربع  اأول  ا  اأي�شً جعله 

امل�شابني، وذلك ف�ر �شماعة عن اإطالق حملة التربع 

لعالج  ال�شتخدامها  للمتعافني  الدم«  بـ»بالزما 

حاالت قائمة.

التي  االأوىل  املرة  لي�شت  »هذه  جعفر:  يق�ل 

اأق�م بها بالتربع بالدم، كنت دائًما اأحر�س بني فرتة 

وعندما  اجلائحة،  قبل  بالدم  التربع  على  واأخرى 

للتربع  يتقدم  بحريني  اأول  كنت  باحلملة  �شمعُت 

بـ»بالزما الدم« لعالج احلاالت القائمة«. 

بـ»بالزما  بالتربع  مرتني  قمت  »لقد  وتابع: 

ترّبع  كل  اأن  االأطباء،  من  عرفت  ما  الدم«، وح�شب 

بـ»  م�شابة  حاالت  ثالث  بعالج  ي�شهم  كان  قّدمته 

بالر�شا  اأ�شعر  الي�م  يجعلني  وهذا  ك�فيد-19«، 

عن نف�شي، فهذا اأقّل ما كان ميكن اأن اأقّدمه مل�شاعدة 

على  حت�شل  اأن  ال�شحي  و�شعها  ا�شتدعى  حاالت 

احلالة  فقط  اأعد  رائعة، ومل  كانت جتربة  العالج، 

اأ�شبح  رقم واحد، وال فقط املتعايف رقم واحد، بل 

اململكة  الدم« يف  »ببالزما  متربع  اأول  ا  اأي�شً جعفر 

لعالج احلاالت القائمة التي ت�شتدعي العالج.

الي�م بعد مرور عام على ت�شجيل احلالة رقم 

االلتزام  اأهمية  على  جعفر  ي�ؤكد  اململكة  يف  واحد 

لقاح  باأخذ  واالإ�شراع  ال�قائية،  باالحرتازات 

»ك�فيد-19« الذي كان من اأوائل من بادر باالت�شال 

للح�ش�ل عليه ف�ر اإتاحته اأمام اجلمه�ر.

اللقاح  على  ح�شلت  »لقد  جعفر:  يقـــ�ل 

اأن  اجلميع  من  واأمتنى  املا�شي،  دي�شمرب  �شهر  يف 

كي  اللقــاح،  على  للح�ش�ل  باالت�شال  يبادروا 

منها  وننتهي  اجلائحة  هذه  نحا�شر  اأن  ن�شتطيع 

باإذن اهلل«.

جعفر اأثناء مغادرته مركز العزل



بن  حممد  الدكتور  �شارك 

اخلا�ص  املبعوث  دينه  بن  مبارك 

التنفيذي  الرئي�ص  املناخ  ل�شوؤون 

للمجل�ص الأعلى للبيئة عن ُبعد يف 

القيادات يف دورته  اجتماع حوار 

اخلام�شة جلمعية الأمم املتحدة.

وخالل الجتماع اأ�شاد الدكتور 

جمعية  بجهود  دينه  بن  حممد 

دعم  يف  للبيئة  املتحدة  الأمم 

التنمية امل�شتدامة يف خمتلف دول 

اجلزرية،  الدول  �شيما  ل  العامل 

موؤكًدا حر�ص مملكة البحرين من 

خالل ع�شويتها يف مكتب جمعية 

دعم  على  للبيئة  املتحدة  الأمم 

لالرتقاء  الداعية  الدولية  اجلهود 

الدويل  والتكاتف  البيئي  بالعمل 

التي  العقبات  تذليل  اأجل  من 

والتنمية  والبيئة  الإن�شان  تواجه 

امل�شتدامة. واأكد الدكتور حممد بن 

اأدرجت  البحرين  مملكة  اأن  دينه 

�شريح  ب�شكل  البيئية  الأهداف 

ووا�شح يف اخلطط ال�شرتاتيجية 

والت�شغيلية يف خمتلف املجالت، 

وذلك �شمن برنامج عمل احلكومة 

وامل�شاريع التنموية، واأن املجل�ص 

الأعلى للبيئة حقق تقدًما ملحوًظا 

يف خمتلف املجالت البيئية وتغري 

املخلفات  اإدارة  فيها  مبا  املناخ 

ال�شناعية وال�شحية.

اخلا�ص  املبعوث  واأ�شار 

الظروف  اأن  اإىل  املناخ  ل�شوؤون 

كورونا  جلائحة  ال�شتثنائية 

وانت�شار الفريو�ص يف دول العامل 

بع�ص  تقدم  يف  �شلبي  ب�شكل  اأثر 

يف  البيئية  وامل�شاريع  املبادرات 

الإ�شرار  اأن  اإل  الدول،  من  كثري 

بالعمل وبتكاتف الدول �شتتو�شل 

امل�شرية بدعم ورعاية جمعية الأمم 

املتحدة، داعيا الدول امل�شاركة يف 

التعاون  تعزيز  ملوا�شلة  الندوة 

الأهداف  حتقيق  اأجل  من  البيئي 

العقبات  كافة  وجتاوز  امللمو�شة 

الن�شان  تواجه  التي  والتحديات 

الق�شايا  اأن  �شيما  ل  والبيئة، 

اإطار  يف  تنح�شر  ل  البيئية 

الناجتة  فالآثار  معني،  جغرايف 

املناخ،  التلوث اجلوي وتغري  عن 

وتوؤثر  للقارات  عابرة  اآثار  هي 

الأمر  الدول وهذا  من  كثيــر  على 

اجلميع  وتعاون  حر�ص  يتطلب 

هذه  �شد  واحدا  �شفا  للوقوف 

التحديات من اأجل م�شتقبل اأف�شل 

على كوكب الأر�ص.
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جمال فخرو

»املوا�سالت«: تطبيق القانون يف نطاق مملكة البحرين وعلى ال�سفن البحرينية 

»ال�ســـورى« يوا�ســـل ا�ستكمـــال مناق�ســـة القانـــون البحـــري
وا�شل جمل�ص ال�شورى مناق�شة تقرير جلنة املرافق العامة والبيئة 

ب�شاأن م�شروع قانون باإ�شدار القانون البحري، املرافق للمر�شوم رقم 

)29( ل�شنة 2018م.

يكفل  ومتكامل  متميز  بحري  قانون  اإ�شدار  اإىل  القانون  ويهدف 

واإمكاناتها  املتميز  اجلغرايف  موقعها  من  ال�شتفادة  البحرين  ململكة 

م�شاف  يف  لتكون  البحري،  املجال  يف  والزدهار  النمو  لها  ويحقق 

الدول املتقدمة يف جمال النقل والتجارة البحرية.

املادة  اإىل  املادة )276( و�شولً  بدًءا من  القانون  وبحث م�شروع 

)327(، حيث قرر املجل�ص موا�شلة بحث باقي املواد يف جل�شة قادمة.

اإن  اجلل�شة  مناق�شة  اأثناء  يف  املوا�شالت  وزارة  ممثل  وقال 

العلم  التي حتمل  البحرين وال�شفن  القانون مملكة  نطاق تطبيق هذا 

البحريني.

بواخر  ت�شلها  البحرين  اأن  الكعبي  جمعة  ال�شوري  اأكد  بدوره، 

�شياحية وتاأتي من دول اخلليج وحتمل �شياح ي�شل عددهم اإىل 2500 

وهذا القانون �شينظم عملها وقدومها اإىل البحرين.

غالب اأحمد:

جلنة  تو�شية  على  ال�شورى  جمل�ص  وافق 

اخلدمات بعدم املوافقة على رفع ن�شبة تعوي�شات 

املبداأ  حيث  من  املوافقة  بعدم  واأو�شت  التعطل، 

من   )11( املادة  بتعديل  قانون  م�شروع  على 

املر�شوم بقانون رقم )78( ل�شنة 2006 ب�شاأن 

القرتاح  �شوء  يف  )املعد  التعطل  �شد  التاأمني 

من جمل�ص  املقدم   - املعّدلة  ب�شيغته   - بقانون 

اأحكام  النواب(، وم�شروع قانون بتعديل بع�ص 

املر�شوم بقانون رقم )78( ل�شنة 2006 ب�شاأن 

التاأمني �شد التعطل.

وقالت رئي�ص جلنة اخلدمات د. جهاد الفا�شل 

اإن املادة 8 من القانون تن�ص على �شرورة تعيني 

لدرا�شة وفح�ص احل�شاب كل 3  اكتواري  خبري 

�شنوات لفح�ص ومراجعة الو�شع املايل حل�شاب 

التامني �شد التعطل، لذلك فاإن مربرات وتو�شية 

اللجنة يف حملها.

باأن  موافقتها  عدم  اخلدمات  جلنة  وبّررت 

اإىل  يفتقران  املذكورين  القانونني  م�شروعي 

ت�شمح  اكتوارية  درا�شة  اأي  لإجراء  ال�شتناد 

مبعرفة اأثر التعديل على مالءة �شندوق التاأمني 

قبل  الدرا�شة  هذه  اأهمية  وتزداد  التعطل،  �شد 

اإجراء اأي تعديل، خا�شة اأن �شندوق التاأمني �شد 

التعطل قد �شاهم مبوجب التعديالت التي طراأت 

بتمويل  و2020   2019 �شنتي  خالل  عليه 

برنامج التقاعد الختياري، اإ�شافة لتمويله �شداد 

اأجور العمال البحرينيني املوؤمن عليهم يف القطاع 

اخلا�ص يف اأثناء جائحة كورونا.

تعوي�ص  ن�شب  رفع  اإىل  التعديل  ويهدف 

التعطل، حيث يتم �شرف 70% من متو�شط اأجر 

املوؤمن عليه خالل الثني ع�شر �شهًرا الأخرية قبل 

حت�شني  اإىل  الثاين  التعديل  يهدف  فيما  تعطله، 

للم�شتفيدين  بالن�شبة  التاأميني  النظام  مزايا 

الإعانة  اأو  التعوي�ص  ومبالغ  ن�شب  ورفع  منه 

امل�شتحقة للمتعطلني عن العمل.

لغياب درا�سة اكتوارية لآثار التعديل على ال�سندوق وح�سول تعديل مبر�سوم

»ال�سورى« يرف�ض رفع ن�سب تعوي�ض التاأمني �سد التعطل ومدة ال�ستفادة

جانب من جل�شة جمل�س ال�شورى

جمل�ص  لرئي�ص  الأول  النائب  اأكد 

مع  اتفاقه  فخرو  جمال  ال�شورى 

برف�ص  اخلدمات  جلنة  تو�شية 

جاءت  احلكومة  اأن  م�شيًفا  القانون، 

اإىل   6 من  املدة  رفع  وهو  و�شط  بحل 

يف  جاء  وما  �شنة  من  بدلً  اأ�شهر   9

املر�شوم.

اإن الأ�شا�ص هو بحث  وقال فخرو 

واإيجاد فر�ص عمل للباحثني عن العمل 

الرتكيز  يجب  ما  وهذا  املواطنني  من 

اأن  موؤكًدا  املدة،  زيادة  من  بدلً  عليه 

قانون التاأمني �شد التعطل ين�ص على 

اأن اإجراء اأي تعديل يف املبالغ يجب اأن 

ت�شبقه درا�شة اكتوارية.

ال�شورى  جمل�ص  ع�شو  اأكد 

التاأمني  قانون  اأن  الدو�شري  �شباح 

املبادرات  اأجنح  من  التعطل  �شد 

والتنمية  العمل  وزارة  قدمتها  التي 

التكافل  على  بنيت  والتي  الجتماعية 

التاأمني  قانون  اأن  الجتماعي، م�شيًفا 

�شهرية  اإعانات  مينح  التعطل  �شد 

اإىل  اإ�شافة  واحلاجة،  العوز  مينع 

الباحثني  وتاأهيل  العمل  عن  البحث 

عن العمل.

التعطل  �شد  التامني  اأن  واأ�شاف 

ي�شهم يف حت�شني حياة املف�شولني عند 

التعطل حلني ح�شولهم على وظائف 

بديلة.

اأن  يجب  تعديل  اأي  اأن  واأو�شح 

للح�شاب  اكتوارية  لدرا�شة  يخ�شع 

اإىل جانب اأن نظام التعطل ح�شل على 

تعديل قبل اأقل من 3 �شنوات يف زيادة 

مبالغ الدعم لذلك يرى عدم املوافقة.

الدو�سري: نظام التعطل مت تعديله قبل 3 �سنواتفخرو: الأ�سا�ض اإيجاد فر�ض عمل جديدة

�شباح الدو�شري

جم�سري: ا�ستقرار امل�ساريع يف هذه الظروف 

ال�شورى  جمل�س  ع�شو  قال 

ا�شتقرار  اإن  جم�شري  عبدالرحمن 

ا  اأمر �شروري خ�شو�شً امل�شاريع 

يف هذه الظروف ال�شعبة، م�شيًفا 

للأمور  املتوافرة  االحتياطيات  اأن 

التقاعد  برنامج  مثل  ال�شرورية، 

االختياري.

عدم  على  جم�شري  واأكد 

القائمة  بامل�شاريع  اأبًدا  امل�شا�س 

بالقوانني  من�شي  واأن  وامل�شتقرة 

فريق  اأن  اإىل  الفتًا  هي،  كما 

ال�شمو  �شاحب  بقيادة  البحرين 

اآل  حمد  بن  �شلمان  االأمري  امللكي 

الوزراء  رئي�س  العهد  ويل  خليفة 

اآثار  من  املجتمع  ال�شتقرار  يعمل 

وتداعيات جائحة كورونا.

عبدالرحمن جم�شري

»الحتاد احلر« ُي�سيد بدور وزير النفط يف اإقرار 

عالوة الأداء جلميع العاملني بال�سركات النفطية

جمعية مًعا حلقوق الإن�سان ت�سيد 

بجهود الداخليــة فــي حمايــة النزلء مــن »كوفيــد19-«
اأ�شادت جمعية مًعا حلقوق الإن�شان بجهود وزارة الداخلية برئا�شة 

الفريق اأول ركن ال�شيخ را�شد بن عبداهلل اآل خليفة وزير الداخلية، املعنية 

ب�شمان كفالة تنفيذ جميع التوجيهات الأ�شا�شية ملفو�شية الأمم املتحدة 

حماية  بتعزيز  واملعنية  العاملية،  ال�شحة  ومنظمة  الن�شان  حلقوق 

املوقوفني والنزلء مبراكز الحتجاز والتوقيف واملوؤ�ش�شات ال�شالحية، 

والتي عززت من ا�شتجابة خمتلف املوؤ�ش�شات واملراكز الوطنية التابعة 

لإدارة ال�شالح والتاأهيل، والتي حر�شت على اتخاذ جميع الإجراءات 

الإ�شالح  مبراكز  النزلء  جميع  حلماية  الالزمة  والحرتازية  الوقائية 

وحر�ص  امل�شتجد،  كورونا  فريو�ص  وتف�شي  ا�شت�شافة  من  والتاأهيل 

التطعيم  عملية  ا�شتكمال  على  والتاأهيل  لالإ�شالح  العامة  الإدارة 

لكافة  امل�شتجد  كورونا  لفريو�ص  امل�شادة  باللقاحات  »الختيارية« 

النزلء الراغبني يف تلقي اللقاح امل�شاد لفريو�ص كورونا، بالتعاون مع 

بتعزيز  اخلا�شة  ال�شحية  الإر�شادات  وتقدمي  ال�شحية،  ال�شوؤون  اإدارة 

التوعية الذاتية املتعلقة بعملية التطعيم واحل�شانة.

احلر  لالحتاد  التنفيذي  الرئي�ص  اأ�شاد 

لنقابات عمال البحرين يعقوب يو�شف حممد، 

خليفة  اآل  خليفة  بن  حممد  ال�شيخ  مبوافقة 

جلميع  الأداء  عالوة  اإقرار  على  النفط  وزير 

النفطية املن�شوية  ال�شركات  العاملني بجميع 

والغاز،  للنفط  الوطنية  الهيئة  مظلة  حتت 

الوزير مل�شاعي الحتاد احلر  ا�شتجابة  مثمًنا 

تلك  يف  العاملني  مكت�شبات  على  للحفاظ 

ال�شركات. 

هذه  اأن  احلر  الحتاد  رئي�ص  واأكد 

بن  حممد  ال�شيخ  من  الكرمية  ال�شتجابة 

يف  كبرية  انفراجة  متثل  خليفة،  اآل  خليفة 

اأهم الق�شايا التي كانت ي�شعى الحتاد احلر 

يف  حتته  املن�شوية  النقابات  مع  وبالتعاون 

يف  لها،  حل  اإىل  للو�شول  النفطية  ال�شركات 

ومملكة  العامل  بها  مير  التي  الظروف  ظل 

البحرين ب�شفة خا�شة. 

املبادرة  هذه  اإن  يو�شف  يعقوب  وقال 

وقيادتها  البحرين  مملكة  حر�ص  توؤكد 

مواطن،  لكل  الكرمية  احلياة  على  الر�شيدة 

جميع  يف  العاملة  الوطنية  الكوادر  ودعم 

وبهذه  وال�شناعية،  القت�شادية  املوؤ�ش�شات 

والعرفان  ال�شكر  اآيات  اأ�شمى  نرفع  املنا�شبة 

حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب  ح�شرة  مقام  اإىل 

بن عي�شى اآل خليفة عاهل البالد املفدى حفظه 

اهلل ورعاه، واإىل �شاحب ال�شمو امللكي الأمري 

رئي�ص  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �شلمان 

جمل�ص الوزراء املوقر، واإىل ال�شيخ حممد بن 

خليفة وزير النفط. 

عن  احلر  الحتاد  رئي�ص  اأعرب  كما 

يف  العامر  اأحمد  النائب  جلهود  تقديره  بالغ 

بكافة  العمال  مكت�شبات  على  احلفاظ  �شبيل 

القطاعات، وتبنيه مطلب الحتاد احلر حتت 

املتوا�شل  التعاون  هذا  مثمًنا  الربملان،  قبة 

والذي يثمر دوًما يف حتقيق تطلعات املواطنني 

والعمال، ويدعم عمل منظمات املجتمع املدين 

بالتعاون مع ال�شلطة الت�شريعية والتنفيذية، 

البحرين  مملكة  �شيا�شات  مع  ويت�شق 

وتوجيهات القيادة الر�شيدة. 

الحتاد  اأن  على  يو�شف  يعقوب  و�شّدد 

دوما  �شيبقى  البحرين  عمال  لنقابات  احلر 

يف  العمال  ومكت�شبات  ق�شايا  عن  املنافح 

احلكومة  جلهود  والداعم  البحرين  مملكة 

بني  ما  التوازن  حتقيق  �شبيل  يف  املوقرة 

امل�شلحة الوطنية وم�شالح العمال يف جميع 

القطاعات، ومن منطلق وح�ص وطني خال�ص 

اأعلى  البحرين  مملكة  تتبواأ  لأن  دوما  يهدف 

مكانة بني الدول وتبقى دوًما منوذًجا يحتذى 

تقدمه  مبا  الدولية،  العمالية  املحافل  يف  به 

من مبادرات متوا�شلة لدعم العمالة الوطنية 

واحلفاظ على ا�شتقرار املجتمع.

يعقوب يو�شف

د. حممد بن دينة

 د. بن دينة: البحرين اأدرجت الأهداف 

البيئية ب�سكل �سريح يف خططها ال�سرتاتيجية
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اأ�شاد باإجراءات اجلامعة يف التعامل مع م�شتجدات جائحة كورونا

جمل�س اأمناء جامعة العلوم التطبيقية يعقد اجتماعه عرب تقنية االت�شال املرئي

بكل  التطبيقية  العلوم  جامعة  اأمناء  جمل�س  اأ�شاد 

ملكافحة  اجلامعة  تتبعها  التي  االحرتازية  االإجراءات 

لتطوير  املبذولة  واجلهود  كورونا،  فريو�س  انت�شار 

اإدارة  اأن  اإىل  م�شريا  االإلكرتوين،  التعليم  منظومة 

العملية  �شري  على  للحفاظ  جاهدة  تعمل  اجلامعة 

التعليمية، و�شالمة الطلبة يف ظل الظروف اال�شتثنائية 

التي تعي�شها مملكة البحرين والعامل من خالل  تقدمي 

تعليم نوعي يرتقي مبهارات املواطن البحريني، ويعود 

بالنفع على تقدم وتطور البالد يف جماالت احلياة كافة.

للعام  للمجل�س  الثاين  االجتماع  خالل  ذلك  جاء 

اأقيم ب�شكل افرتا�شي  الذي  االأكادميي 2020/ 2021، 

االأع�شاء  خالله  وناق�س  املرئي،  االت�شال  تقنية  عرب 

وال�شالمة  ال�شحة  تقرير  اأهمها  املوا�شيع  من  جمموعة 

واإجراءات اجلامعة االحرتازية ملكافحة انت�شار فريو�س 

االإلكرتوين  التعليم  املتعلقة مبنظومة  واالأمور  كورونا 

ونتائج تقييم الطلبة يف الف�شل االأول، للتاأكد من جناح 

فر�شتها  التي  امل�شتجدات  مع  التعاطي  يف  اجلامعة 

جائحة كورونا. 

الدكتور  االأ�شتاذ  االأمناء،  جمل�س  رئي�س  وا�شتهل 

اأع�شاء  اإىل  تهانيه  بتقدمي  االجتماع  اخلاجة،  وهيب 

واالإدارية  االأكادميية  الهيئتني  اأع�شاء  وكاّفة  املجل�س 

باالإجناز الذي حققته اجلامعة موؤخرا واملتمثل بتقدمها 

املركز  من  العربية  للجامعات  اإ�س  كيو  ت�شنيف  يف 

التا�شع  املركز  اإىل   2020 لعام  والثالثني  ال�شابع 

والع�شرين لعام 2021، موؤكدا على اأن هذا التقدم يعزز 

مكانة اجلامعة كواحدة من ف�شلى اجلامعات اخلا�شة 

يف مملكة البحرين، خا�شة بعد ظهورها من بني اأف�شل 

700 جامعة على م�شتوى العامل يف ت�شنيف كيو اإ�س 

للجامعات العاملية، ما ي�شكل اإ�شافة نوعية اإىل خمتلف 

اإجنازات اجلامعة.

من جهته، عر�س رئي�س اجلامعة، االأ�شتاذ الدكتور 

غ�شان عواد، تقريره الدوري عن اإجنازات اجلامعة يف 

االأكادميي  التح�شيل  اإح�شاءات  واأهمها  االأول،  الف�شل 

خمتلف  على  اأدائهم  يف  حت�ّشنا  اأظهرت  والتي  للطلبة، 

على  احلا�شلني  عدد  ارتفاع  اإىل  باالإ�شافة  االأ�شعدة،  

الربيطانية،  العايل  التعليم  الأكادميية  الزمالة  �شهادة 

ف�شال عن تقدم اجلامعة بت�شنيف غرين ماتريك العاملي 

عامليا،   484 املركز  حققت  حيث  اخل�شراء  للجامعات 

التوايل  على  ال�شاد�شة  لل�شنة  اجلامعة  ح�شدت  كما 

التعليمي يف م�شابقة حمافظة  القطاع  االأول عن  املركز 

واخلا�شة،  احلكومية  للمباين  تزيني  الأجمل  العا�شمة 

اخلارجي  التدقيق  متطلبات  اجتياز  يف  وجنحت 

اإدارة  الدوري للحفاظ على �شهادة اجلودة الدولية يف 

املوؤ�ش�شات التعليمية اآيزو 21001:2018.

اجلامعة  جهود  اإىل  اجلامعة  رئي�س  اأ�شار  كما 

االأكادميية من  الربامج  فيما يتعلّق مبراجعة  امل�شتمّرة 

الثانية(  التعليم والتدريب )الدورة  طرف هيئة جودة 

وت�شكني برامج اجلامعة على االإطار الوطني للموؤهالت، 

ويتّم  بنجاح  الربامج  معظم  ت�شكني  بالفعل  مّت  حيث 

ت�شكني بقية الربامج تباعا.

الرئي�س  نائب  باأعمال   القائم  قّدم  اآخر   جانب  من 

الدكتور  االأ�شتاذ  والتطوير   االأكادميية  لل�شوؤون 

يف  اجلامعة  طريقة  حول  ال  مف�شّ عر�شا  غرايبة  خالد 

والرتتيبات  اإلكرتوين  ب�شكل  والتقييم  والتعلم  التعليم 

من  ال�شياق  هذا  يف  اجلامعة  تتبعها  التي  واالإجراءات 

اأجل �شمان جودة العملية التعليمية، ف�شال عن عر�س 

ل حول النتاج العلمي للجامعة من ورقات بحثية  مف�شّ

وكتب علمية وم�شاركات يف الندوات العلمية.

واملالية،  االإدارية  ال�شوؤون  مدير  قدم  وقد  هذا 

اإجراءات ال�شحة  االأ�شتاذ عبداهلل اخلاجة، تقريرا حول 

التعامل  يف  اجلامعة  جناح  خالله  اأو�شح  وال�شالمة 

بف�شل  كورونا  جائحة  فر�شتها  التي  امل�شتجدات  مع 

بكل  اجلاد  والتزامهم  كافة،  اجلامعة  منت�شبي  تكاتف 

االجتماعي  التباعد  ذلك  يف  مبا  االحرتازية  االإجراءات 

باالإ�شافة  لالأيدي،  امل�شتمر  والتعقيم  الكمامات  ولب�س 

اإىل امل�شاركة الفعالة يف حملة التطعيم حيث بادر عدد 

باأخذ  واالإدارية  االأكادميية  الهيئتني  اأع�شاء  من  كبري 

اللقاح امل�شاد للفريو�س.

رئي�س  املجل�س  واأع�شاء  رئي�س  �شكر  اخلتام  ويف 

وقدم  للجامعة  اإدارته  ح�شن  على  واإدارته  اجلامعة 

ملوا�شلة  واالأكادميية  االإدارية  الهيئتني  الأع�شاء  دعوة 

املراتب  اأعلى  اإىل  الرقي باجلامعة  البذل والعطاء ملزيد 

حمليا ودوليا.

بوابة املرفاأ تقدم »الفن يف املرفاأ« 2021

ب�شل�شلة  تعود  املرفاأ  بوابة 

معار�شها الناجحة »الفن يف املرفاأ« 

لل�شنة اخلام�شة على التوايل، لتبداأ 

باملعر�س  ال�شنة  لهذه  انطالقتها 

مادو  النيبالية  للفنانة  امل�شرتك 

�شاردا وابنتها �شيجال �شاردا حتت 

عنوان »في�س«. وقد زار املعر�س 

يوم ال�شبت كل من ال�شفري النيبايل 

فرج  ور�شا  �شندا�س،  بادام  ال�شيد 

نائب رئي�س جلنة ال�شوؤون املالية 

ال�شورى،  مبجل�س  واالقت�شادية 

واأجنو�س كامبل الرئي�س التنفيذي 

ل�شركة تطوير املركز املايل.

النيبالية  الفنانة  اأحبت  لطاملا 

وت�شخري  اكت�شاف  �شاردا  مــادو 

االأمنـــاط  يف  الــكــامــن  التعقيد 

النا�س  قلوب  لتالم�س  والت�شاميم 

اأن تعك�س  من حولها، وهي حتب 

موطنها يف  من  لوحاتها جزءا  يف 

اأ�شلوبها  ي�شع  الهيمااليا.  جبال 

عن  ويعرب  باالإيجابية،  الفني 

روحها و�شخ�شيتها التي املتم�شكة 

تعترب  وهي  وثقافتها.  بجذورها 

الطبيعة  هو  اإلهامها  م�شدر  اأن 

ت�شادفها  التي  اخلالبة  وامل�شاهد 

فتعرب  واأ�شفارها،  حياتها  خالل 

عنها بفر�شاتها واألوانها، فهي تعرب: 

ق�ش�س  تاأ�شرين  اأ�شافر،  »عندما 

والثقافات،  والطبيعة  النا�س 

ومينحني الفن طريقة لرتجمة هذه 

التجارب واإعادة اإحيائها«.

�شركة البحرين املالية تفتتح فرعها يف جممع دملونيا

)بي. املالية  البحرين  �شركة  حققت 

حتويل  جمال  يف  واالأقدم  الرائدة  اإف.�شي(، 

يف  االأجنبية  العمالت  و�شرف  ـــوال  االأم

يف  فرعها  افتتاح  مع  مهما  اإجنازا  اململكة، 

العا�شرة  ال�شاعة  يف  اأم�س  دملونيا  جممع 

الفرع اجلديد يف قاليل مكانة  �شباحا. يعزز 

اأو�شع  ذات  ال�شركة  باعتبارها  )بي.اإف.�شي( 

�شبكة فروع يف البحرين يف جمالها.

ديباك  قبل  من  ر�شميا  الفرع  افتتاح  مت 

بح�شور  التجزئة  قطاع   - العام  املدير  نري، 

ال�شيخ  دملونيا  ملجمع  التنفيذي  الرئي�س 

اإىل  باالإ�شافة  خليفة،  اآل  خليفة  دعيج  حممد 

)بي.اإف.�شي.(  �شركة  من  اآخرين  م�شوؤولني 

دملونيا. وجممع 

مبجمع  االأر�شي  الطابق  يف  الفرع  يقع 

دملونيا بالقرب من اأ�شواق التميمي، و�شيكون 

مفتوحا للعمالء من ال�شاعة العا�شرة �شباحا 

االأ�شبوع.  اأيام  طوال  م�شاء  العا�شرة  وحتى 

منتجات  من  متنوعة  جمموعة  الفرع  ويقدم 

بطرق  عامليا  االأموال  لتحويل  )بي.اإف.�شي( 

�شريعة وموثوقة، باالإ�شافة اإىل خدمة �شراء 

باأ�شعار  عاملية  عملة   40 من  اأكــر  وبيع 

ال�شرف الرائدة يف ال�شوق.

قال  الفرع،  بافتتاح  االحتفال  مبنا�شبة 

التجزئة:  قطاع   - العام  املدير  نري،  ديباك 

مواقع  يف  فروعنا  بفتح  ملتزمون  »نحن 

البحرين  اأنــحــاء  جميع  يف  ا�شرتاتيجية 

ومريحة  �شهلة  جتربة  للعمالء  لن�شمن 

اأوطانهم.  يف  لعائالتهم  ــوال  االأم لتحويل 

بنف�س  وحما�شا  حتديا  الفرع  هذا  مثل  وقد 

هذا  ظل  يف  افتتاحه  من  للتمكن  الوقت 

اخلدمات  اأحدث  تقدمي  يف  �شن�شتمر  الوباء. 

روؤيتنا  مع  يتما�شى  مبا  لعمالئنا  املالية 

التجارية  العالمة  نكون  اأن  يف  املتمثلة 

املوثوقة للتحويالت املالية و�شرف العمالت 

االأجنبية«.

 Great Wall Motor اأطلقت عالمة 

 ،POER كلياً  اجلديدة  �شيارتها  الرائدة 

عرب  البحرين  مملكة  يف  مرة  الأول  وذلك 

عرب  اأقيم  الذي  الر�شمي  التد�شني  حفل 

الف�شاء االإلكرتوين. 

 Great Wall Motor �شركة  قامت 

لدى  حديثة  ت�شميمية  لغة  بابتكار 

وهي  اجلديدة  باور  ملركبة  تطويرها 

»الديناميكية واملتانة«، حيث يعرب اجليل 

ال�شالبة والرحابة،  املركبة عن  االأول من 

املحاور  على  االعتماد  خالل  من  وذلك 

املرتفعة للهيكل، اإ�شافة اإىل رفارف اأقوا�س 

ب�شكله  االأمامي  وامل�شد  البارزة  االإطارات 

�شيارة  تاأتي  االأ�شالع.  رباعي  الهند�شي 

 2.0 مبحرك  مزودة  كليا  اجلديدة  باور 

تريبو بعزم دوران ي�شل اإىل 360 نيوتن 

مرت وبناقل حركة اأوتوماتيكي من عمالق 

�شرعات  ثماين  من   ZF االأملانية  ال�شناعة 

بنظام الدفع الرباعي. من النظام ال�شوتي 

ونظام   Apple CarPlay الـ  ونظام 

الدخول والت�شغيل الذكي. وجددت �شركة 

لعمالئها  دعوتها  لل�شيارات  الت�شهيالت 

الكائن يف منطقة  الكرام لزيارة معر�شها 

العكر بالقرب من جامعة العلوم التطبيقية 

للتعرف عن قرب على اأحدث طرازاتها اأو 

عن طريق االت�شال على 17734040.

»الت�شهيالت لل�شيارات« 

POER تطرح مركبتها اجلديدة

»روتاري العدلية« ينظم الن�شخة 

الثالثة من جائزة القيادة ال�شبابية 
عن  العدلية  روتاري  نادي  اأعلن 

روتاركت  نادي  مع  بالتعاون  تنظيمه 

جائزة  من  الثالثة  الن�شخة  البحرين 

 2021 ال�شبابية  للقيادة  الروتاري 

عرب  افرتا�شيا  فعالياتها  �شتقام  والتي 

-25 الفرتة  خالل  املرئي  االت�شال  تقنية 

طالبا   40 مب�شاركة  اجلاري،  فرباير   27

واملنطقة  اململكة  م�شتوى  على  جامعيا 

االإمارات  ت�شم  والتي   2452 الروتارية 

فل�شطني،  االأردن،  لبنان،  املتحدة،  العربية 

وجورجيا،  اأرمينيا،  قرب�س،  ال�شودان، 

م�شر،   2451 الروتارية  املنطقة  وكذلك 

ونخبة من املتحدثني. 

على  اجلائزة  برنامج  و�شيت�شمن   

مدى 3 اأيام تعليم ال�شباب امل�شارك كيفية 

النزاعات،  وحل  التوا�شل  مهارة  بناء 

ليكونوا  الفعالة  الطرق  واتباع  واكت�شاف 

قادة متميزين يف جامعاتهم وجمتمعاتهم، 

وامللهمني  املجتمع  قادة  من  والتعلم 

لديهم  ما  اإظهار  على  والعمل  واخلرباء، 

اإىل  وتفعيلها،  كامنة  قيادية  اإمكانات  من 

بني  الودي  التفاعل  من  بيئة  خلق  جانب 

دائمة  �شداقات  وبناء  ال�شباب  اجلامعيني 

فيما بينهم.

يف  امل�شاركني  للجامعيني  و�شتتاح 

جمموعة  لقاء  فر�شة  ال�شنة  هذه  اجلائزة 

ال�شخ�شيات  وكبار  املتحدثني  من  مميزة 

يف اأندية الروتاري العاملية وتبادل االأفكار 

اأبرز  قائمة  وت�شم  معهم.  النظر  ووجهات 

دينة  بن  مبارك  بن  حممد  د.  املتحدثني: 

املبعوث ال�شخ�شي ل�شوؤون املناخ الرئي�س 

د.  للبيئة،  االأعلى  للمجل�س  التنفيذي 

فاطمة البلو�شي وزيرة التنمية االجتماعية 

تنفيذي  ورئي�س  وموؤ�ش�س  ال�شابقة 

�شاميون  د.  اإنف�شرت«،  »اإينجل  موؤ�ش�شة 

يف  اال�شتثمار  ترويج  م�شت�شار  قالنب 

عبدالرحمن  االقت�شادية،  التنمية  جمل�س 

النمو  وم�شوؤول  موؤ�ش�س  �شريك  اأمين 

»اإديوكاتلي«،  �شركة  يف  اال�شرتاتيجي 

املوارد  تطوير  ا�شت�شارية  الكوهجي  واأمل 

الب�شرية. 

علي  الدكتور  �شرح  املنا�شبة،  وبهذه 

ح�شن فوالذ رئي�س اللجنة املنظمة لربنامج 

جائزة الروتاري للقيادة ال�شبابية 2021، 

املوؤ�ش�س والرئي�س ال�شابق لنادي روتاري 

اإطالق  عن  االإعالن  »ي�شرنا  العدلية: 

والتي  اجلائزة  هذه  من  الثالثة  الن�شخة 

التي حققتها  الكبرية  النجاحات  بعد  تاأتي 

والن�شخة   2016 عام  يف  االأوىل  الن�شخة 

ت�شجيع  بهدف   ،2017 عام  يف  الثانية 

اأعداد اأكرب من ال�شباب على حتويل اأفكارهم 

تنمية  يف  ت�شهم  واعدة  مل�شاريع  الريادية 

املجتمع واالقت�شاد«.

د. علي فوالذ
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انطالق أول سوق إلكتروني للعقارات 
والسيارات الفاخرة من البحرين

»لعبة الجئ« مبادرة شبابية 
بحرينية إلسعاد األطفال الالجئين

 مستشار األمن األمريكي: 
إيران معزولة والكرة في ملعبها
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مرور6360 مركبة و800 شاحنة يوميًا

 المحيسن لـ                : 5.7 مليون مسافر 
عبروا »الجسر« في 2020 بمتوسط 15646 يوميًا

سماهر سيف اليزل «

كش��ف الرئيس التنفيذي لمؤسسة جسر الملك فهد عماد المحيسن، أن عدد 
المسافرين الذين عبروا الجسر خالل العام 2020 فاق ال� 5.71 مليون مسافر 

بمتوسط 15646 مسافرًا يوميًا.
وأضاف في تصريح ل� »الوطن«، أن الجس��ر ش��هد عبور أكثر من 2,32 مليون 
س��يارة خ��الل ذات الفت��رة بمتوس��ط 6360 مركبة يومي��ًا، فيم��ا بلغ عدد 

المسافرين الذين عبروا الجسر في يناير الماضي 138879 مسافرًا.
ولفت المحيس��ن، إلى أن حركة الش��احنات لم تتأث��ر بجائحة فيروس كورونا 
بدليل عبور 293 ألف شاحنة في 2020، بمتوسط بلغ نحو 800 شاحنة يوميًا، 
مؤكدًا أن المؤسس��ة العامة لجس��ر الملك فهد وبالتعاون مع كافة الجهات 
المعنية، تعمل على تسهيل حركة نقل البضائع ودعم حجم التبادل التجاري 

بين السعودية والبحرين.
وأكد حرص المؤسس��ة خالل جائحة »كورونا«، عل��ى تطبيق كافة اإلجراءات 

االحترازية أثناء رحلة المسافر عبر جسر الملك فهد.
وأوضح أنه تم اتخاذ حزمة من التدابير الوقائية منذ بدء الجائحة وحتى اآلن، 

مثل إطالق المرحلة األولى من خدمات الدفع اإللكتروني.

»العليا للتخطيط العمراني« 
تناقش تصنيف العقارات 

والمنظومة اإللكترونية
ترأس صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، 
نائب جاللة الملك المفدى، ولي العهد االجتماع ال� 21 للجنة 

العليا للتخطيط العمراني والذي ُعقد عن بعد.
وناقش��ت اللجن��ة العلي��ا للتخطي��ط العمراني مس��تجدات 
الموضوع��ات المتعلق��ة بتصني��ف العق��ارات وتطوير آليات 

معايير التصنيف. 
كم��ا اطلع��ت اللجن��ة العلي��ا للتخطي��ط العمران��ي عل��ى 
الموضوع��ات المتصل��ة بتطوي��ر المنظوم��ة اإللكتروني��ة 

لخدمات التخطيط العمراني.
 واس��تعرضت اللجن��ة المخططات العام��ة للواجهة البحرية 

لساحل قاللي ومدينة خليفة اإلسكانية.

 البيئة البحرية تتعافى بنسبة ٪18 
بعد أقل من عام على حظر »الكراف« 

حسن الستري «

وش��ؤون  األش��غال  وزي��ر  أك��د 
البلدي��ات والتخطي��ط العمراني 
عصام خلف تعافي البيئة البحرية 
بنس��بة 18% بس��بب حظر ووقف 

الصيد بالكراف.
وق��ال خلف ف��ي رده على س��ؤال 
نياب��ي »إن ال��وزارة كلف��ت أح��د 
المتخصصي��ن  االستش��اريين 
البيئ��ة  تعاف��ي  م��دى  لدراس��ة 
البحرية نتيجة حظر أعمال الصيد 
البح��ري باس��تخدام ش��باك الجر 
أثبتت  وق��د  »الكراف«،  القاعي��ة 
الدراس��ة زي��ادة نس��بة تعاف��ي 

 ،%18 بنس��بة  البحري��ة  البيئ��ة 
وذلك خالل فترة لم تت��جاوز عامًا 

واح��دًا م��ن تاريخ حظ��ر ووق��ف 
الصيد بالكراف.

 المصارف ترفع استثماراتها 
بالسندات لـ 5.6 مليارات دينار

عباس المغني «

رفع��ت مص��ارف التجزئ��ة »التجاري��ة« العامل��ة بالبحري��ن 
اس��تثماراتها ف��ي الس��ندات الحكومية ذات العائ��د المرتفع 
والمضمون إلى 5.6 مليارات دينار بنهاية 2020 مقارنة بنحو 

5.2 مليارات دينار في 2019 وبنسبة نمو تبلغ %7.7.
وتعتبر السندات الحكومية أداة مهمة إلدارة السيولة من قبل 
مص��ارف التجزئة الت��ي تتجمع فيها الودائ��ع بكميات ضخمة 

بلغت نحو 17 مليار دينار. 
وأك��دت أح��دث إحصائي��ة لمص��رف البحري��ن المرك��زي، أن 
اس��تثمارات مص��ارف التجزئة في قطاع الس��ندات بلغت 5.9 
مليار دينار، منها 5.6 في السندات الحكومية ونحو 296 مليون 

دينار سندات لمؤسسات القطاع الخاص.

 56.7 مليون دينار أرباح 
مساهمي »بتلكو« في 2020 بزيادة ٪10

أعلن��ت ش��ركة بتلك��و أم��س، عن 
صافي األرباح لمس��اهمي الش��ركة 
لع��ام 2020 بأكمل��ه، حيث بلغت 
56.7 مليون دين��ار )150.4 مليون 
دوالر(، بزي��ادة قدرها 10% مقارنة 
 136.9( دين��ار  ملي��ون   51.6 م��ع 
مليون دوالر( في 2019. ويرجع ذلك 
بشكل رئيس إلى انخفاض تكاليف 
المصروفات التشغيلية بنسبة %10 
على أس��اس سنوي، وهو ما يعكس 
ق��درة بتلكو عل��ى إدارة المصاريف 

بنجاح. 
فيم��ا بلغ صافي األرباح لمس��اهمي 
الشركة للربع الرابع من العام 2020 
 17.2( دين��ار  ملي��ون   6.5 بقيم��ة 

ملي��ون دوالر(، أي بانخف��اض قدره 
12% مقارن��ة م��ع 7.4 ملي��ون دينار 

)19.6 ملي��ون دوالر( للفت��رة ذاتها 
من العام 2019.

ميكيل فينترالشيخ عبداهلل بن خليفة آل خليفة
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 منع المحامي من تلقي
مبالغ نقدية تتجاوز األلف دينار

ياسمينا صالح «

أصدر وزير العدل والش��ؤون اإلس��المية واألوقاف الشيخ خالد 
بن علي آل خليفة قرارات بش��أن إجراءات حظر ومكافحة غسل 
األم��وال وتمويل اإلره��اب والنقل غير المش��روع لألموال عبر 
الحدود ف��ي مهنة المحاماة ومكاتب االستش��ارات القانونية 
األجنبية وقواعد تجميد األموال ورفع التجميد وحظر التعامل 

مع األشخاص أو الكيانات المدرجين في قائمات اإلرهاب.
وأك��د القرار على »إن��ه تعتمد التحوي��الت المالية فقط إلى 
الحس��اب المصرفي الخ��اص بالمحامي أو المكت��ب األجنبي، 
ويج��وز لهم تلق��ي المبالغ بصورة نقدية فيم��ا ال يجاوز مبلغ 

األلف دينار«.
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3 ماليين فحص PCR خالل عام بمعدل 8219 يوميًا
 بقيادة ولي العهد رئيس الوزراء.. البحرين 

تتفوق على »كورونا« بعد عام على ظهور الفيروس
وليد صبري «

الملك��ي  الس��مو  بقي��ادة صاح��ب 
األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة، 
ولي العه��د رئيس ال��وزراء اتخذت 
مملكة البحرين، على مدار أكثر من 
عام، مجموعة كبيرة من اإلجراءات، 
من أج��ل مكافحة في��روس كورونا 
تم  والذي  )كوفي��د19(،  المس��تجد 
اكتش��افه بداي��ة الع��ام الماضي، 
وفي��روس كورون��ا المتح��ور، الذي 
تم اكتش��افه مؤخرًا مع بداية عام 

 .2021
وق��د س��جلت المملك��ة إحصائيات 
الفيروس،  بش��أن مكافحة  متميزة 
حيث أج��رى نحو 3 ماليين ش��خص 
فح��ص PCR للفي��روس خالل عام 
بمع��دل 8219 يوميًا، كما س��جلت 
المملكة نسب تعاٍف تعد من أعلى 
النس��ب العالمية ب���93%، في حين 
س��جلت النسب األدنى عالميًا بشأن 
عدد الوفيات من إجمالي اإلصابات 
بنح��و 0.36%، بينم��ا تبل��غ نس��بة 
الح��االت القائم��ة التي تس��تدعي 
تلقي الع��الج 2.1%. وتقدم مملكة 

البحري��ن مجموع��ة م��ن اللقاحات 
الفعالة لفيروس كورونا )كوفيد19( 
للمواطنين والمقيمين مجانًا، حيث 

بل��غ ع��دد الحاصلين عل��ى الجرعة 
األولى من التطعيم حتى 20 فبراير 
2021، أكثر من 271 ألف ش��خص. 

الراب��ع  المرك��ز  البحري��ن  وتحت��ل 
عالمي��ًا بي��ن قائمة الدول العش��ر 

األكثر توزيعًا للقاح.
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»الصحة« تنظم أول امتحان 
»أونالين« في تخصص األمراض 

الجلدية والتناسلية

نظم��ت وزارة الصح��ة، ف��ي نقل��ة نوعي��ة، أول امتحان 
»أونالي��ن« لالمتحانات الكتابية للج��زء األول والنهائي 
الكتاب��ي، وال��ذي يدار م��ن قبل ش��ركة اكزام س��وفت 
بالواليات المتحدة األمريكية وبإش��راف أمانة المجلس 
العربي للتخصص��ات الطبية ووحدة االمتحان بالتعاون 
مع ش��ئون التدريب ب��وزارة الصحة، وذل��ك تحت رعاية 

وكيل وزارة الصحة وليد المانع.
وقالت القائم بأعمال تصريف شؤون التدريب في وزارة 
الصحة منيرة السبيعي، إن االمتحان يعتبر هو األول من 
نوعه في األمراض الجلدية والتناسلية، بحضور طبيبتين 
من مجمع الس��لمانية الطبي بالج��زء األول والنهائي، إذ 
يؤهلهم��ا هذا االمتحان للحصول عل��ى درجة مقيم أول 

وأخصائي في علم األمراض الجلدية التناسلية.
وأش��ادت الس��بيعي بالتوجيه��ات والدع��م والمتابعة 
المتواصل��ة م��ن جان��ب اإلدارة العلي��ا ب��وزارة الصحة 
وعل��ى رأس��ها وزي��رة الصح��ة فائق��ة الصال��ح، ووكيل 
وزارة الصحة وليد المانع، مش��يرًة إل��ى أن وزارة الصحة 
تقوم بمواكبة كافة المس��تجدات على مس��توى تدريب 
األطب��اء بكافة التخصصات مع الح��رص واالهتمام على 
اس��تمرار الخطط التدريبية بالرغم من الظروف الصحية 
المتعلقة بالتصدي لجائح��ة كورونا )كوفيد19(، وذلك 
بهدف تعزيز دورهم وعطائهم الفعال في سبيل خدمة 
المرض��ى بكاف��ة التخصصات الطبية وتحقي��ق االرتقاء 

بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للجميع.

جليلة السيد: اإلشادة األممية تعكس رؤية ولي العهد 
رئيس الوزراء االستثنائية لحماية الحق في الصحة

أعرب��ت الرئيس التنفي��ذي لمراكز 
الرعاي��ة الصحي��ة األولي��ة جليل��ة 
الس��يد ع��ن بال��غ الس��رور والفخر 
واالعتزاز بمناسبة إشادة مدير عام 
تيدروس  العالمية  الصحة  منظمة 
أدهان��وم وتقديره البال��غ للجهود 
الكبيرة التي يبذلها صاحب السمو 
الملكي األمير س��لمان بن حمد آل 
خليف��ة ولي العه��د رئيس مجلس 
الوزراء وقيادته الثابتة في مواجهة 
)كوفي��د19(،  كورون��ا  في��روس 
وبالتع��اون الذي تبدي��ه البحرين 
مع منظم��ة الصح��ة العالمية في 

مواجهة الجائحة.
وفي هذا الصدد، قالت الس��يد إنه 
منذ المرحلة األولى للجائحة ووفق 
رؤية سموه االستباقية وتوجيهاته 
ومتابعت��ه لفريق البحرين الطبي، 
انطلق��ت الطواق��م الطبية وجميع 
األمامية  الصف��وف  ف��ي  العاملين 
بال استثناء من أجل تعزيز وحماية 

الحق في الصحة لجميع المواطنين 
والمقيمي��ن عل��ى أرض المملكة، 
مش��يدًة بجه��ود الفري��ق الوطني 
الذي يعمل لياًل ونهارًا بروح الفريق 
الواح��د، وبرؤية كونية وبس��واعد 
ك��وادره الوطني��ة المخلصة ووفق 
توجيه��ات جالل��ة المل��ك عاه��ل 

الب��الد المف��دى بتوفي��ر اللقاحات 
لكل مواطن ومقي��م وتحقيق رؤية 
التوزي��ع  ف��ي  س��موه  وتطلع��ات 
ال��ذي  للقاح��ات كورون��ا  الع��ادل 
سيكون عاماًل حاسمًا في السيطرة 
على هذا الفيروس كما أكد سموه، 
والمتابعة الحثيثة للفريق الوطني 
لمجابهة فيروس كورونا برئاس��ة 
الفري��ق طبي��ب الش��يخ محمد بن 
عبداهلل والش��راكة م��ع المنظمات 
العالمي��ة مث��ل منظم��ة الصح��ة 
ف��ي  األرواح  لحماي��ة  العالمي��ة 

البحرين وجميع أنحاء العالم.
وأضافت: »لقد استطاعت المملكة 
ومن��ذ تفش��ي الجائح��ة، بفض��ل 
القي��ادة الرش��يدة والحكوم��ة من 
توفي��ر اللقاح��ات المعتمدة دوليا 
والت��ي  والمقيمي��ن،  للمواطني��ن 
بلغ��ت مؤخرًا أربع��ة لقاحات، مما 
جع��ل البحرين م��ن أوائ��ل الدول 
ف��ي  العالم��ي  المس��توى  عل��ى 

تأمي��ن وتوفي��ر اللقاح لس��كانها 
بحي��ث تقدم خدمات  وتطعيمهم 
والمقيمين  للمواطني��ن  التطعيم 
ف��ي مناطق يس��هل الوص��ول لها 
كم��ا تم توفي��ر خدم��ات الوحدات 
علي��ه  يصع��ب  لم��ن  المتنقل��ة 
الوص��ول له��ا حفاظ��ًا عل��ى ح��ق 

الجميع بالصحة دون استثناء«.
اإلش��ادة  »إن  الس��يد:  وختم��ت 
ف��ي  س��موه  بجه��ود  العالمي��ة 
التعاطي األمثل مع جائحة كورونا، 
المس��ؤولية لمضاعف��ة  ليحّملن��ا 
الوب��اء،  ه��ذا  لمواجه��ة  العم��ل 
ماضين قدمًا نح��و توفير الحماية 
والرعاي��ة الصحي��ة للجمي��ع ب��كل 
ع��زم وثب��ات بفض��ل اهلل تعالى، 
المل��ك عاهل  وبتوجيه��ات جاللة 
الب��الد المف��دى ودع��م وم��ؤازرة 
س��مو ول��ي العهد رئي��س مجلس 
المواطنين  الوزراء، وبتكاتف جميع 

والمقيمين«.

جليلة السيد

 جالل: ضرورة مراعاة 
اإلجراءات االحترازية بمقرات العمل 

أكد نائب رئيس الخدمات الطبية بمجمع الس��لمانية الطبي الدكتور 
أكبر جالل على ضرورة مراعاة اإلجراءات االحترازية في جميع األماكن 
وخصوص��ا في مقرات العمل، وتقليل االختالط للمس��اهمة بفاعلية 
ف��ي الحد من انتش��ار في��روس كورونا )كوفي��د19( وخفض معدالت 
انتشاره، وذلك من منطلق دعم الجهود الحثيثة التي تبذلها البحرين 

في مواجهة تداعيات الساللة المتحورة الجديدة ومنع انتشارها.
ودعا جالل إلى أهمية مواصلة التزام المواطنين والمقيمين بالقرارات 
الصادرة بش��أن الحد من انتشار الفيروس، منوها بمسؤولية كل فرد 
في ذلك والدور الواجب عليه تجاه وطنه وأهله وأفراد المجتمع، الفتًا 
إل��ى أهمية عدم التهاون ف��ي تطبيق اإلج��راءات االحترازية وضرورة 
االلتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات الرس��مية للحد من انتشار 
الفيروس، مش��يرًا إلى تبعات الته��اون من بعض فئات المجتمع في 
ارتف��اع عدد الح��االت القائمة مع زي��ادة عدد الوفيات التي س��جلت 

مؤخرًا.
وقال: »إن الزيادة التي ش��هدناها تس��توجب م��ن الجميع مضاعفة 
الجهود وزيادة الحيطة والحذر وااللتزام خالل المرحلة الحالية لتفادي 
اآلثار المترتبة من عدم االلتزام، مؤكدًا ضرورة تطبيق اإلرشادات في 
أماكن العمل، حي��ث أن التأكد من اإلجراءات الصحية ونظافة أماكن 

العم��ل ضرورية والتي تتمثل في تنظيف أس��طح المكاتب والهواتف 
ولوحات المفاتيح، وغس��ل اليدين بشكل منتظم من قبل الموظفين 
والعم��الء، ووض��ع أدوات تعقي��م اليدين في أماكن ب��ارزة في مكان 
العمل، والتأك��د من إعادة ملء موزعات المعقمات بش��كل منتظم، 
مع عرض الملصقات التي توضح الطريقة الصحيحة لغس��ل اليدين، 
واالنتب��اه إلى ض��رورة بقاء الح��االت التي لديها أع��راض في المنزل 
لتف��ادي نقل العدوى، ومراعاة قياس درجة الحرارة قبل دخول مقرات 

العمل«.
وأض��اف بأنه يتوجب مواصل��ة االلتزام بمعايي��ر التباعد االجتماعي 
ولب��س الكمام��ات خارج المن��زل ف��ي كل األماكن واألوق��ات، ولبس 
الكمامات في نطاق األسرة الواحدة عند مقابلة أفرادها ممن لديهم 
أم��راض وظروف صحية كامنة أو كبار الس��ن المعرضين أكثر للخطر، 

إلى جانب استخدام المعقمات وغسل اليدين باستمرار.
ودع��ا إل��ى المب��ادرة والتس��جيل للتطعيم م��ن خالل زي��ارة الموقع 
اإللكتروني healthalert.gov.bh، أو االتصال بالرقم 444 أو التسجيل 
عبر تطبي��ق مجتمع واعي، من أجل توفير أكبر ق��در من الحماية في 
المجتمع بواس��طة التطعيم وبناء مناعة جماعية والحد من انتش��ار 

الفيروس والوقاية من اإلصابة به.



وليد صبري «

اتخ��ذت مملك��ة البحري��ن، على م��دار أكثر م��ن عام، 
مجموعة كبيرة من اإلجراءات، من أجل مكافحة فيروس 
كورونا المستجد )كوفيد19(، والذي تم اكتشافه بداية 
العام الماضي 2020، وفي��روس كورونا المتحور، الذي 

تم اكتشافه مؤخرًا مع بداية عام 2021. 
وقد كشفت أحدث إحصائيات وزارة الصحة »حتى مساء 
ي��وم األحد 21 فبراير 2021«، عن تس��جيل 7379 حالة 
قائمة مصاب��ة بالفيروس، وتعاف��ي 110007 حاالت، 
ووف��اة 423 ش��خصًا، بينم��ا بل��غ إجمال��ي الفحوصات 
2994188 فحص��ًا طبي��ًا، في حين بلغ ع��دد الحاصلين 

على التطعيم »الجرعة األولى«، 274960 شخصًا.
وقد بلغت نسبة التعافي من كورونا في المملكة حوالي 
93 % م��ن الحاالت، وهي م��ن أعلى النس��ب العالمية، 
كم��ا ال تتع��دى نس��بة الوفي��ات 0.36 % م��ن إجمالي 
اإلصاب��ات، وه��ي من األدنى ف��ي العالم، وتبلغ نس��بة 
الح��االت القائمة التي تس��تدعي تلق��ي العالج 2.1 %. 
وتق��دم مملكة البحرين مجموعة من اللقاحات الفعالة 
لفي��روس كورون��ا للمواطنين والمقيمي��ن مجانًا، وبلغ 
ع��دد الحاصلين على التطعيم حت��ى 21 فبراير 2021، 

أكثر من ربع مليون شخص.
وق��د حظيت مملكة البحرين بإش��ادات منظمات أممية 
دولية وعالمية، السيما منظمة الصحة العالمية، تقديرًا 
لجهود صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالتزامه الثابت 
ف��ي االس��تجابة للتصدي لجائح��ة »كورون��ا«، ودعمه 
المس��تمر لمنظم��ة الصحة العالمي��ة بمحاولة ضمان 

تأمين اللقاحات«.
وتعد اإلش��ادة الدولية بجهود سمو ولي العهد رئيس 
مجلس ال��وزراء تقديرًا لرؤية س��موه، وجه��ود الفريق 
الوطن��ي وكافة العاملي��ن في الصف��وف األمامية وفي 
مختل��ف المؤسس��ات الحكومي��ة والخاص��ة لمواجه��ة 
الجائحة حتى باتت مملكة البحرين نموذجًا دوليًا رائدًا 

في هذا المجال.

إجراءات احترازية
وأعلنت المملكة قبل عام تقريبًا، وتحديدًا يوم اإلثنين، 
2020، أول إصاب��ة بالفي��روس لمواط��ن  24 فبراي��ر 

بحريني قادمًا من إيران. 
لك��ن قب��ل ذلك التاريخ بنحو ش��هر ونص��ف، وبناء على 
توجيهات حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليف��ة، عاه��ل البالد المف��دى، فق��د تولى صاحب 
الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد آل خليفة، ولي 
العه��د، رئيس مجل��س ال��وزراء، قي��ادة ومتابعة ملف 

فيروس كورونا.
وف��ي 27 يناير 2020، وقبل اكتش��اف الفيروس بنحو 4 
أسابيع، وجه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء خالل 
رئاس��ته جلسة مجلس الوزراء إلى س��رعة توفير أجهزة 
الفح��ص المبكر للكش��ف عن كورونا بفح��ص العينات 
وتوفي��ر التجهي��زات الالزمة للتعامل م��ع أي تطور. ثم 
جاءت توجيهات س��موه قبل نحو 20 يوما من اكتش��اف 
الفيروس في المملكة، بتشكيل الفريق الوطني الطبي 

للتصدي لفيروس كورونا.
وم��ع تش��كيل الفري��ق الوطن��ي الطبي ب��دأت مملكة 
البحرين في اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بمكافحة الفيروس 
على كافة المس��تويات، فيما قام��ت الحكومة بتوجيه 
من صاحب الس��مو الملك��ي ولي العهد رئي��س الوزراء 
بتنفيذ سلس��لة م��ن القرارات السياس��ية واالقتصادية 
واالجتماعي��ة والتي كان اله��دف منها هو الحفاظ على 

صحة المواطن والمقيم.
وف��ي 24 فبراي��ر 2020، وبعد اكتش��اف أول إصابة في 
البحري��ن، اتخذ مجلس الوزراء برئاس��ة صاحب الس��مو 
الملك��ي ولي العهد رئيس الوزراء، ع��ددًا من اإلجراءات 
االحترازية المش��ددة لمنع انتشار فيروس كورونا، فيما 

تابع خطط التصدي للوباء ومنع انتشاره في المملكة.
ووفق��ًا للتوجيهات الملكي��ة الس��امية لحضرة صاحب 
الجالل��ة عاهل البالد المفدى لتوحي��د الجهود الوطنية 
لمواجهة انعكاس��ات االنتش��ار العالمي للفيروس على 
المس��توى المحل��ي بم��ا يحاف��ظ على صحة وس��المة 
المواطني��ن والمقيمي��ن بالت��وازي مع اس��تمرار برامج 
الدول��ة ومس��يرة عمله��ا تحقيق��ًا لمس��اعي التنمي��ة 
المس��تدامة لصال��ح المواطني��ن ومتابع��ًة لق��رارات 
الحكوم��ة وأوام��ر صاحب الس��مو الملكي ول��ي العهد 
رئيس مجلس الوزراء، تم إطالق حزمة مالية واقتصادية 
لتوفير السيولة الالزمة للقطاع الخاص للتعامل مع آثار 
األوض��اع الراهنة للتصدي للفي��روس حفاظًا على النمو 
المستدام، حيث تم اإلعالن عن حزمة مالية واقتصادية 
بقيم��ة 4.3 مليار دينار بحريني، ف��ي 17 مارس 2020، 

على النحو التالي:  
- دفع رواتب المواطنين البحرينيين بالقطاع الخاص من 
خالل صندوق التعطل لألش��هر »أبريل ومايو ويونيو«، 

لعام 2020 بقيمة إجمالية 215 مليون دينار بحريني.
- تكف��ل الحكوم��ة بفواتي��ر الكهرب��اء والم��اء لكافة 
المشتركين من األفراد والشركات لكل من أشهر أبريل 
وماي��و ويونيو م��ن 2020 بما ال يتج��اوز فواتير نفس 

الفترة من العام الماضي لكل مش��ترك بقيمة إجمالية 
تبلغ 150 مليون دينار بحريني.

- إعفاء المؤسس��ات التجارية من الرس��وم البلدية لكل 
من أشهر أبريل ومايو ويونيو من 2020 بقيمة إجمالية 

تبلغ 25 مليون دينار بحريني.
- إعفاء المؤسس��ات الصناعية والتجارية من الرس��وم 
المستحقة على اس��تئجار األراضي الصناعية الحكومية 

لكل من أشهر أبريل ومايو ويونيو من 2020.
- إعفاء المنشآت والمرافق السياحية من رسوم السياحة 

لكل من شهر أبريل ومايو ويونيو من 2020.
- مضاعف��ة حجم صندوق الس��يولة بقيمة 100 مليون 
دين��ار بحرين��ي »530 ملي��ون دوالر« ليص��ل إلى 200 

مليون دينار بحريني.
- حزمة م��ن القرارات من بنك البحري��ن المركزي لرفع 
ق��درة اإلقراض لدى البنوك بما يع��ادل 3.7 مليار دينار 
بحرين��ي »9.8 ملي��ار دوالر« وذل��ك إلعطائهم المرونة 
الالزمة للتعامل مع طلبات العمالء لتأجيل األقس��اط أو 

للتمويل اإلضافي.
- توجي��ه برامج صن��دوق العمل »تمكين« للش��ركات 
المتأث��رة من األوضاع الراهن��ة لمواجهة الفيروس مع 
إعادة هيكلة القروض بالتعاون مع البنوك بقيمة تقدر 

ب� 60 مليون دينار بحريني.
وقد شملت إجراءات الدولة أيضًا مجموعة من القرارات، 

حي��ث وجه حضرة صاحب الجالل��ة عاهل البالد المفدى 
بتطبي��ق نظام العم��ل من المن��زل ل��ألم العاملة في 
الوزارات والهيئات والمؤسس��ات الحكومية، كما قامت 
الحكوم��ة بتفعي��ل العمل م��ن المنزل في مؤسس��ات 

الحكومة اعتبارًا من 22 مارس 2020.
وق��د ظهر حرص المملكة على طالبها في الخارج، حيث 
أعلن��ت في 29 م��ارس 2020، عن خط��ة لتأمين عودة 

الطالب البحرينيين في الخارج.
وف��ي 29 يونيو 2020، صدرت سلس��لة قرارات حكومية 
جدي��دة، تضمنت دف��ع 50 % م��ن روات��ب المواطنين 
البحرينيين بالقطاع الخاص 3 أشهر من يوليو، والتكفل 
بفواتير الكهرباء والماء للمواطنين 3 أش��هر من يوليو، 
وإسناد القطاعات االقتصادية المتأثرة ب� »كورونا« من 

قبل »تمكين«.
وأصدر مجلس الوزراء 4 قرارات جديدة، في 28 س��بتمبر 
2020، تضمن��ت تحم��ل الحكوم��ة 50% م��ن روات��ب 
البحرينيي��ن في القطاع الخاص ل� 3 أش��هر من أكتوبر، 
ودف��ع 50% من روات��ب 524 من العام��الت في رياض 
األطف��ال ودور الحضانة 3 أش��هر م��ن أكتوبر، وتمديد 
دعم األجور المقدم من »تمكين« لمدة 3 أشهر إضافية 
من أكتوبر، وإعفاء المنش��آت والمرفقات السياحية من 

دفع رسوم السياحة لمدة 3 أشهر إضافية من أكتوبر.

4 لقاحات معتمدة
البحري��ن،  مملك��ة  أج��ازت   ،2020 ديس��مبر   4 وف��ي 
االستخدام الطارئ للقاح »فايزر-بيونتيك« ضد فيروس 
كورون��ا المس��تجد، لتصبح ثاني دولة ف��ي العالم بعد 

بريطانيا.
وذكرت وكالة أنباء البحرين »بن��ا«، أن الهيئة الوطنية 
لتنظي��م المه��ن والخدم��ات الصحي��ة وافق��ت عل��ى 
االس��تخدام الطارئ للقاح الشركة األمريكية وشريكتها 

األلمانية.
وفي 13 ديسمبر 2020، أعلنت الهيئة الوطنية لتنظيم 
المه��ن والخدم��ات الصحية، موافقتها على التس��جيل 
الرس��مي للق��اح )كوفي��د19(، المنتج من قبل ش��ركة 
س��ينوفارم الصيني��ة بع��د أن تقدمت ش��ركة »جي 42 
للرعاية الصحية« وكيل ش��ركة »سينوفارم« في الشرق 
األوس��ط وشمال أفريقيا بكافة المس��تندات المطلوبة 
مما يتيح استخدامه بشكل كامل للجميع، حيث أظهرت 
نتائج المرحل��ة الثالثة من التجارب الس��ريرية فعالية 
اللقاح بنس��بة 86% ض��د اإلصابة بالفي��روس، كما تم 
س��جل اإلق��الب المصل��ي مع��دل 99 % م��ن األجس��ام 
المضادة المعادلة، و100% كمعدل وقاية من الحاالت 
المتوسطة أو الشديدة بعد أن تم اختباره على 42299 

متطوعًا.
وقد شاركت البحرين في التجارب السريرية للقاح ضمن 
»حملة من أجل اإلنسانية«، حيث شارك أكثر من 7700 
متطوع في تجارب المرحلة الثالثة. كما سبق وأن أجازت 
الهيئة االستخدام الطارئ للقاح بناء على النتائج األولية 
لسالمته حيث تم توفير اللقاح للفئات األكثر تعاماًل مع 

المصابين بالفيروس من الصفوف األمامية.
وف��ي 24 يناير 2021، وافقت الهيئ��ة الوطنية لتنظيم 
المهن والخدمات الصحية على االستخدام الطارئ للقاح 
»كوفيش��يلد« المض��اد لفي��روس كورونا ال��ذي تنتجه 
ش��ركة »أس��ترازينكا« بالتعاون مع جامعة أكس��فورد، 
والذي يتم تصنيعه في معهد سيرام الشركة المصنعة 

للقاح في الهند. 
وفي 10 فبراي��ر الجاري، وافقت الهيئة الوطنية لتنظيم 
المهن والخدمات الصحية على االستخدام الطارئ للقاح 

»سبوتنيك V« الروسي المضاد لفيروس كورونا.
وذك��رت وكالة أنب��اء البحرين أن��ه بإجازة االس��تخدام 
الط��ارئ للقاح الروس��ي تك��ون البحرين قد أق��رت رابع 
اس��تخدام ط��ارئ للقاح ف��ي البحرين بعد لقاح ش��ركة 
»س��ينوفارم« ولقاح ش��ركتي »فايزر وبيونتيك«، ولقاح 
»أس��ترازينيكا«، والت��ي يت��م توفيره��ا بش��كل مجاني 

للمواطنين والمقيمين.
وباش��رت الهيئة، فور اس��تالمها لملفات اللقاح ونتائج 
الدراسة الموسعة التي أجريت، عملية مراجعة وتقييم 
لملف��ات التس��جيل م��ن جوان��ب ع��دة ش��ملت تقييم 
بيانات فاعلية اللقاح وس��المته التي توضحها التجارب 

والدراسات السريرية.

رصد المخالفات
من جانبها، قامت وزارة الداخلية من خالل رئاسة األمن 
الع��ام والمديري��ات واإلدارات األمني��ة التابعة للوزارة، 
بتنفي��ذ حم��الت رص��د المخالف��ات واتخاذ اإلج��راءات 
القانوني��ة المقررة بحق مرتكبيها، حيث قامت ش��رطة 
وزارة  وإدارات  المملك��ة  محافظ��ات  ف��ي  المديري��ات 
الداخلية برصد 49321 مخالفة عدم لبس كمامة الوجه 
في األماكن العامة والمح��الت التجارية، واتخاذ 8198 
إجراًء للحفاظ على معايير التباعد االجتماعي، باإلضافة 
إل��ى القيام ب� 5863 حملة توعوي��ة، وذلك لغاية تاريخ 
18 فبراير الجاري، باإلضافة إلى تنفيذ 186535 عملية 
تطهير وتعقيم مختلفة للمباني والمنش��آت الحكومية 
والش��وارع والطرقات وغيرها، فيما ت��م عقد 368 دورة 
تدريبية حول الطرق الصحيحة لتنفيذ عمليات التطهير 
والتعقي��م االحترازي في المباني والمنش��آت الحكومية 

وأماكن العمل. 

تصنيف عالمي
وف��ي بداية فبراي��ر الجاري، رصدت صحيف��ة »التايمز« 
البريطاني��ة قائمة الدول العش��ر األكث��ر توزيعا للقاح 
مقارن��ة بعدد س��كانها، وتص��در جبل ط��ارق القائمة 
على الرغم من تلقي 12.866 ش��خص فقط التطعيم، 
لكنهم يمثلون 38.2% من إجمالي عدد السكان الذي ال 
يتجاوز 35 ألف. وفي المركز الثاني جاءت إس��رائيل التي 
طعمت حت��ى اآلن 34.7% من س��كانها، وبلغ عدد من 
تلقى لقاح كورونا نحو 3 ماليين و5382 شخصًا. وجاءت 
دول��ة اإلم��ارات العربية المتح��دة في المرك��ز الثالث 
وحص��ل على جرعات اللقاح حت��ى اآلن 2.864.167 من 
المقيمين فيها، بنس��بة 29% من إجمالي الس��كان. في 
حين جاءت البحرين في المركز الرابع بتطعيم 10% من 
سكانها، وبلغ عدد من حصل على اللقاح فيها 170433 
ش��خصا. وفي المراكز الخمس��ة التالية »من الس��ادس 
إلى العاش��ر«، ج��اءت كل من الوالي��ات المتحدة، حيث 
تلقى اللقاح 7.3% من الس��كان، ومالطا بنس��بة %5.2 

والدنمارك بنسبة 3.2%، وآيسلندا 3.1% وإيرلندا %3.

 110007 متعافين من »كورونا« و7379 مصابًا و423 وفاة في عام

تسجيل أدنى نسبة وفيات من إجمالي اإلصابات بـ٪0.36

3 ماليين فحص PCR للفيروس خالل عام بمعدل 8219 يوميًا

البحرين تسجل أعلى النسب العالمية في التعافي بـ٪93

274960 شخصًا حصلوا على الجرعة األولى من التطعيم

البحرين الرابعة عالميًا بتطعيم 10٪ من السكان ضد الفيروس

بقيادة ولي العهد رئيس الوزراء المملكة تحاصر الجائحة

بعد عام على »كورونا«.. البحرين تكافح »المستجد« و»المتحور«
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وجهة نظر

بطوالت في غير مكانها
يتفنن البعض حاليًا في تسليط الضوء على السلبيات ونشرها على مواقع 
التواصل االجتماعي أما إلحساس داخلهم أن ما يقومون به عمل بطولي 
أو ألهداف أخرى. وبعيدًا عن التشكيك في النوايا إال أنه على هؤالء االنتباه 
أن »نشر الغس��يل« أمر فيه ضرر كبير على سمعة البلد وعادة ما ينتظره 

المتربصون ليستخدموه ضد البحرين في كل مناسبة. 
وس��يحاول من اتخذوا وس��ائل التواصل مسرحًا لعرض الس��يء والرديء 
ع��ن البحرين تبرير أفعالهم بأنه تفعيل لحرية الرأي والتعبير المكفولة 
للمواطن في الدس��تور لكن ما نراه هو سوء استغالل لهذا الحق وتبعاته 
غي��ر حمي��دة. كما أن الكثي��ر من الحاالت الت��ي يتم تصويرها ونش��رها 
باإلمكان التعامل معها عن طريق جهات رس��مية أو مدنية تملك القدرة 

على إيجاد حلول لها وال تحتاج سوى التذكير أحيانًا. 
وأذكر أن البحرين وحس��ب تقرير صندوق النق��د الدولي لعام 2019، هي 
الرابعة عربيًا في دخل الفرد بمعدل يبلغ 25 ألف دوالر سنويًا وتعتبر من 
ال��دول األعلى دخاًل للفرد عالميًا، كما أن مقومات الرفاهية كلها موجودة 
فيها وبمس��توى يتفوق على أغلب دول العالم. وإن وجدت بعض الحاالت 
هن��ا وهناك تعاني من ضي��ق الرزق فال يعني ذلك أن الحال عندنا س��يء 
إطالقًا، ألنها تبقى »حاالت« وليس وضعًا مستش��ريًا كما يحاول البعض 

الترويج له وفي الغالب يتم إيجاد حلول لوضعها. 
ومن جانب آخر وبعيدًا عن محاوالت بعض »أبطال« التواصل االجتماعي 
المحليين تشويه سمعة البحرين، نش��رت قبل يومين مذيعة عربية من 
أصول فلس��طينية كانت قد عملت لس��نوات في قنوات »إم بي سي« ومن 
ثم انتقلت إلى الدوحة صورًا لها في مواقع قديمة في الزبارة التي مازالت 
البحري��ن تنظر لها عل��ى أنها امت��داد طبيعي وتاريخي له��ا. والمعروف 
أن ه��ذه المذيعة ومن��ذ أن وطأت قدميها الدوحة تس��تخدم كأداة هدم 
للعالقات الخليجية ويس��عى من وظفها إلى تجنيدها الس��تفزاز المحيط 
الخليجي، فتارة تتطاول على الس��عودية وتارة على اإلمارات وتارة تحاول 

وخز مشاعر البحرينيين. 
المؤس��ف أن هذه المذيعة، تمت دعوتها مرارًا للبحرين لحضور فعاليات 
رس��مية وكذلك بعض المناسبات الخاصة وتم االحتفاء بها من قبل أكثر 

من جهة. عمومًا، ال حرج على اللئيم والمنافق.

 فريق البحرين يجب 
أن يستمر من أجل البحرين

س��مو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أطلق شعار فريق البحرين، 
في أكتوبر 2018م أي قبل أكثر من عام على ظهور جائحة فيروس 
كورون��ا، هذا الش��عار ال��ذي حمل ف��ي مضمونه معان��ي وخارطة 

الطريق لمستقبل البحرين. 
ه��ذا الفريق هو الوحيد من نوعه ال��ذي ال يحدد حجم أعضائه، بل 
يس��تقطب كل من هم على قدر المس��ؤولية والكف��اءة، فال يكفي 
أن تكون فقط موظف��ًا روتينيًا لتقول أنا ضمن فريق البحرين، وال 
تكون مس��ؤواًل معمرًا صاحب تاريخ خاٍل م��ن اإلنجازات لتقول أنا 

من ضمن فريق البحرين. 
بل يتطلب منك أن تكون ش��خصًا اس��تثنائيًا ف��ي مكانك، صاحب 
بصم��ة في عمل��ك، وأن تكون مس��ؤواًل منجزًا ومبتك��رًا في حدود 
مس��ؤوليتك، فأمثال هؤالء هم من تتطل��ع إليهم البلد أن يكونوا 

سببًا في التقدم واإلنجاز.
إن خطوات وتقديرات س��مو ولي العهد رئيس ال��وزراء قبل األزمة 
واآلن أثبتت أن هناك تخطيطًا كبيرًا ودراس��ة مس��تفيضة قبل أي 
عم��ل، وما تش��هده مملكة البحرين من تقدير كبير على مس��توى 
العال��م عل��ى نجاحها ف��ي إدارة مل��ف جائحة في��روس كورونا هو 

انعكاس لهذا التوجه.
فوالدة اللجنة التنس��يقية على يدي سموه كانت من أهم القرارات 
التي ساهمت في نجاح البحرين في طوال هذه الفترة على المستوى 
االقتصادي واالجتماعي والصحي، هذه اللجنة التي تعتبر انعكاسًا 
واضحًا لمفه��وم »فريق البحرين«، والت��ي أرى فيها مالمح وتوجه 

السياسة الجديدة للبحرين.
فحي��ن يكون لديك مجموعة متميزة من أصح��اب الفكر والبصيرة 
باإلضافة إلى التخصصات المتنوعة فإنك حتمًا ستحظى بدل الرأي 
بعدة آراء، وبدل القرار الفردي بقرارات توافقية تتناسب مع مختلف 

االختصاصات.
وهذا ما نتمناه أن يس��تمر في المس��تقبل، فسياسة التنفيذ يجب 
أن تكون خلف سياس��ة التخطيط، فريق إبداعي يخطط على كافة 
األصع��دة ويوج��ه الوزارات والمؤسس��ات في الدول��ة لتنفيذ هذه 

الخطط ويقيمها. 
نق��در جهود وخدمات ش��خصيات وأجيال عملت م��ن أجل البحرين، 
وال نقول إنها انتهت، بل أن لكل محطة ركابها ولكل دولة رجالها 
ولكل فريق زمان، والغد يتطلب أس��ماء تتوفر فيهم س��مات الفكر 
الحديث والمختلف عن المألوف، فريق البحرين يجب أن يستمر من 

أجل مصلحة البحرين.

Bunoor7@gmail .com

@bunsr7

عبدالمنعم إبراهيم

حبر جاف

والفضل ما شهدت به »منظمة الصحة العالمية«

عرفن��ا كبحرينيي��ن قب��ل غيرنا، كي��ف تعاملت 
البحرين م��ع جائحة »مرض في��روس كورونا«، 
وكيف تعامل��ت الحكومة مع هذا الوباء بش��كل 
احتراف��ي للغاي��ة. كم��ا نعلم قبل س��وانا مدى 
المجه��ودات الجبارة التي بذلها الفريق الوطني 
لمعالج��ة أهم ملف��ات »القرن« عل��ى اإلطالق، 
وال��ذي يتعلق بصحة اإلنس��ان ومس��تقبله في 

البحرين.
وتأكي��دًا على م��ا قلنا في الس��ابق وم��ا نكرره 
الي��وم، وعب��ر رس��الة بعثه��ا لصاحب الس��مو 
الملكي األمير خليفة بن س��لمان آل خليفة ولي 
العه��د رئي��س مجلس ال��وزراء الموق��ر حفظه 
اهلل، »أع��رب المدي��ر الع��ام لمنظم��ة الصح��ة 
العالمية الدكتور تيدروس أدحانوم غيبريسوس 
ع��ن تقدي��ر منظمة الصح��ة العالمي��ة لجهود 
الحكومة برئاس��ة صاحب الس��مو الملكي ولي 
العهد رئيس الوزراء للحد من نطاق وأثر جائحة 

مرض فيروس كورونا، وعبر عن اعتزاز المنظمة 
بدعم صاحب الس��مو الملكي ولي العهد رئيس 
ال��وزراء لصناع��ة زخ��م مجتمعي عاجل وواس��ع 
النط��اق لوضع ح��د لهذا المرض بأس��رع وقت. 
وقال مدير ع��ام منظمة الصح��ة العالمية »إن 
لدور صاحب الس��مو الملك��ي ولي العهد رئيس 
الوزراء الموقر في تعزيز التضامن بين الشعوب 
أهمية حاس��مة في نج��اح االس��تجابة الوطنية 
والدولية ف��ي التصدي لفيروس كورونا«، كذلك 
ن��وه مدير الصح��ة العالمي��ة عل��ى أهمية دور 
صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء 
في وقوف المجتم��ع الدولي موحدًا للتغلب على 
ه��ذا الفيروس الذي ال يعرف حدودًا جغرافية وال 
سياس��ية، مش��يدًا بالقيادة السياس��ية لصاحب 
الس��مو الملكي ولي العهد رئي��س الوزراء التي 
ال غنى عنها لتس��خير الجهود المحلية والدولية 

لمواجهة هذه الجائحة«.

إننا نعي قيمة هذه الشهادة التي تثبت ما قلناه 
منذ بداية الجائحة، وهو أن البحرين تس��ير في 
المس��ار الصحيح لمعالجة ه��ذا الملف الصعب، 
وكيف استطعنا دون بقية الدول في أن نتخطى 
أحلك الظ��روف وأصعبها دون أن تفرض الدولة 
أي نوع من الحجر عل��ى المواطنين والمقيمين، 
ومن دون اس��تعمال ورقة اإلغ��الق الكلي الذي 
لج��أت إلي��ه كل دول العال��م. وإن ح��دث إغالق 
لبعض األنش��طة بطريقة جزئي��ة عندنا، فهذا 

ألجل االحترازات الصحية فقط.
الي��وم، وألج��ل تصفير الح��االت القائم��ة، فإن 
األمر بات ف��ي أيدينا أواًل وليس ف��ي يد الفريق 
الوطني أو يد الدولة. وأيضًا، ما زلنا نراهن على 
وعي مجتمعنا للقضاء على الجائحة في القريب 
العاج��ل، وه��ذا ال يح��دث إال باتب��اع التعالي��م 
الصحي��ة واإلرش��ادية الطبي��ة وغيره��ا للفريق 

الوطني للتصدي للجائحة، وبالتحلي بالصبر.

البحرين وإدارة بايدن
نح��ن مقبلون عل��ى إدارة أمريكي��ة جديدة قديمة 
وبنفس النبرة واللهجة التي كانت عليها منذ عام 
2008 بقيادة الرئيس الس��ابق ب��اراك أوباما الذي 
خصص فقرات في خطابات��ه ضد مملكة البحرين 
في منص��ة األمم المتحدة والبي��ت األبيض وكلها 
تحت��وي على مفردات تطعن بجهود المنامة فيما 
يتعلق بحقوق اإلنس��ان وعدم العدالة وغيرها من 
العب��ارات المفرغ��ة م��ن الحقيقة، ب��ل هي جاءت 
متعمدة لدعم أفراد وكيانات إرهابية مدعومة من 
إيران، فالتس��اؤل، هل س��يتعامل الرئيس الجديد 

جو بايدن مع البحرين كإدارة أوباما؟
لألس��ف، نع��م اإلدارة الجدي��دة س��تكمل مش��وار 
الرئي��س الس��ابق أوباما ف��ي نهجها م��ع مملكة 
البحري��ن، إنن��ا أم��ام إدارة س��تعمل عل��ى فت��ح 
ملفات قديمة وتم االنتهاء منها وس��يتم إحياؤها 
وبصيغ��ة جديدة، فكل الذي س��تقوم ب��ه اإلدارة 
الحالية من خط��وات لتوقيع اتفاق نووي جديد مع 
إيران هو لتقوية أذرعها بش��كل غير مباشر، وهذا 
العمل الدبلوماس��ي األمريكي يهدف لخلق مرحلة 
جديدة من الفوضى، وواش��نطن لن تظل صامته، 
وس��تظهر بخطابات قادمة لها لحث البحرين على 

اإلف��راج عن بع��ض رم��وز اإلرهاب وستس��ميهم 
»سجناء رأي«!!

كما أنها ستمارس النبرة نفسها حول وجود انحياز 
طائف��ي تمارس��ه الدولة في المملكة، وس��تعلي 
هذا األمر أمام منصات حقوق اإلنسان وأي منظمة 
حقوقية، فهذا األمر قد مارس��ته إدارة أوباما على 
م��دار 8 س��نوات فائته، بل أن بايدن س��يزيد هذه 
النب��رة في المس��تقبل القريب بعدم��ا ينتهي من 
الملف األكب��ر له في المنطقة كما ذكرت مس��بقًا 

وهو الملف اإليراني.
في المقابل، البحرين أمامها عمل ليس بالس��هل 
ف��ي مواجهة ش��باك بايدن، أم��ام المنامة العمل 
على تس��ويق ما تقوم به في مجال حقوق اإلنسان 
وه��ذه مس��ؤولية مؤسس��ات المجتم��ع المدني 
كالجمعي��ات الحقوقي��ة الوطنية لتب��رز ذلك األمر 
أمام المنظمات الدولي��ة التابعة لألمم المتحدة، 
كم��ا أن العمل الدبلوماس��ي س��يكون على موعد 
حاس��م مع تلك المنصات إلبراز جهود البحرين في 
هذا الملف واس��تخدام األدوات المشروعة في نشر 

هذه اإلنجازات الحقوقية.
أم��ا التح��دي األبرز ه��و العمل عل��ى تجهيز فريق 

إعالمي رسمي للرد على االدعاءات المحتملة التي 
قد يطلقها البيت األبي��ض تجاه البحرين، وخاصة 
المتعلق��ة بالس��جناء الذي��ن يقض��ون عقوبتهم 
بس��بب جرائمهم المتعلقة بالتآم��ر ضد مملكة 
البحرين، ومس��ار تل��ك القضايا الت��ي يطبق فيها 
القوانين واألعراف الدولية بشأن حقوق المتهمين.

وبالتالي، فإن إدارة بايدن حاليًا سينصب تركيزها 
على توقيع اتفاق نووي جديد مع إيران، وس��تكون 
االلتفاتة القادمة هي دول الخليج العربي والبحرين 
جزء من ه��ذه االلتفاتة، فهم ينظرون - »-الحزب 
الديمقراط��ي«- لألنظم��ة الخليجية عل��ى أنها ال 
تواكب المصالح األمريكية بمعنى سيعملون على 
إعادة واستكمال مش��روع الشرق األوسط الجديد، 
ومن هنا س��يلعبون لعبته��م المنتهية الصالحية 
والتي أصبحت مكشوفة في ربط مستوى العالقات 
الخارجية بملفات حقوق اإلنس��ان وه��ذا األمر قد 
اعت��ادت علي��ه البحري��ن م��ن اإلدارات األمريكية، 
وس��نتجاوزه بوع��ي الش��عب البحرين��ي تجاه هذه 
المشاريع التي تستهدف استقراره ورخاءه لتحقيق 
غايات غربية إلضعاف أي دولة أو كيان له مستقبل 

مشرق ينافس قوى عظمى.

دموع »هالة« والحل؟
ال يزال القطاع الخاص في ظل التداعيات الس��لبية التي سببتها جائحة فيروس 
كورونا يبحث عن حلول لضمان اس��تمراريته، فقد شاهدنا في السوشيال ميديا 
صاحبة كافيه »هالة« وهي تودع زبائن أحد فروعها وتبكي حرقًة لعدم قدرتها 
عل��ى الصمود. »هالة« ه��ي واحدة من المئات الذين خس��روا واضطروا إلغالق 

مصدر عيشهم بسبب الجائحة.
ال ننكر التسهيالت وأوجه الدعم المالي التي قدمتها وتقدمها الحكومة لفئات 
مختلفة من الش��ركات، وال ننكر جهود مصرف البحرين المركزي في حث البنوك 
عل��ى تأجيل الق��روض، فجميع القائمي��ن على إدارة القطاعي��ن الخاص والعام 
واقتصاد الدول��ة يبذلون جهودًا حثيثة للبحث عن آليات وحلول لس��د »الفجوة 
التمويلي��ة« التي يعان��ي منها القطاع الخاص في ظل تراج��ع اإلنتاجية، ولكن 
البد من وجود دور تحفيزي تش��اركي أكبر للقطاع الخاص لضمان اس��تمراريته 

وسد »الفجوة التمويلية«.
إن الس��ؤال الذي يبح��ث عن إجابات عاجلة وحلول س��ريعة ه��و: كيف نحد من 
إفالس العديد من الش��ركات أو إغالقها بالكامل؟ وكيف نسد الفجوة التمويلية 

أمام القطاع الخاص لضمان استمراريته؟  
مهما تباينت اآلراء بين جميع األطراف في التنفيذ واالس��تجابة فإن سد الفجوة 
التمويلي��ة ال يتم إال من خالل الش��راكة المجتمعية. الحكومة »ماقصرت كفت 
ووف��ت« وأعتقد أن أحد الحل��ول األخرى هي اآلن في قبضة ي��د البنوك، فهناك 
ض��رورة أن يكون للبنوك توجه أكبر لفتح المجال للتوس��ع ف��ي تقديم قروض 
لمؤسس��ات القط��اع الخاص بمع��دالت فائ��دة منخفضة للغاي��ة »مثاًل %2«، 

وأن يت��رك المجال للبن��وك مفتوحًا فيم��ا يتعلق بآلية صرفه��م للقرض وفقًا 
الحتياجات المؤسس��ات، ويكون اهتمام البنك منصبًا بش��كل رئيسي على فترة 
س��داد القرض وآلية الس��داد بعيًدا عن التعقيدات األخ��رى، وعلى البنوك أيضًا 
أن تعم��ل على زيادة رؤوس أموالها بحيث تس��عى بداًل م��ن تقديم 50- 100 
قرض في السنة ليصل إلى 500 قرض مع مراعاة تخفيض الفائدة، وكذا الحال 
بالنس��بة لبنك البحرين للتنمية، رغم ما يس��اهم به من تسهيالت للمؤسسات 
الصغيرة والمتوس��طة، إال أنه مطالب بمضاعفة هذه المساهمة والجهود في 

ظل الجائحة.
أصبحت الشراكة المجتمعية مفهوم تنادي وتتنافس وتتباهى به البنوك، فهل 
س��نرى التطبيق الفعلي لمفهوم الش��راكة المجتمعية ف��ي خضم هذه األزمة 

االقتصادية؟
حكومتنا اليوم تعقد آمااًل كبيرة على القطاع الخاص الستيعاب األعداد الكبيرة 
م��ن الباحثي��ن عن عمل، وذلك من خالل اإلس��راع في تنفيذ خط��ط »البرنامج 
الوطني للتوظيف«، وتقديمها لبرامج تدريبية لتهيئتهم وفقًا لمتطلبات السوق 
واألعمال. وإن تراجع أعداد المؤسس��ات الصغيرة والمتوس��طة حتمًا سيسهم 
في زيادة أعداد المس��رحين مما س��يؤدي إل��ى إضافتهم إلى قائم��ة الباحثين 
عن عمل، إذ س��تكون النتيج��ة مزيدًا من الضعف للقطاع الخاص وإس��هاماته 
االقتصادي��ة وأيضًا في حل قضي��ة الباحثين عن عمل، فالش��راكة المجتمعية 
والتس��هيالت المالية مطلب حتمي للمساهمة في إنقاذ الوضع الراهن لضمان 

وصول اقتصادنا إلى بر األمان.

إدارة الدين العام
الدي��ن العام للدول سيس��تمر في االرتفاع 
وس��يحظى بحماي��ة المؤسس��ات المالية، 
ألنه تحول إلى أصل استثماري آمن ويحقق 

عوائد نقدية مضمونة. 
م��ا معن��ى أص��ل اس��تثماري؟ تخي��ل أنك 
تمتل��ك 10 ماليي��ن دينار، واش��تريت بها 
مبنى سكنيًا يضم 100 شقة، وتحصل على 
إيرادات ش��هرية م��ن اإليجار يبل��غ 20 ألف 

دينار شهريًا. 

فالمبنى هو أصل اس��تثماري يسمى »أصل 
عق��اري«، والعوائ��د ه��ي المتحصل��ة من 

اإليجارات.
وكذل��ك بالنس��بة للبنوك عندم��ا تقرضك 
10 آالف دين��ار، تحص��ل عل��ى فوائد منها، 
فالقرض بالنس��بة للبنك هو »أصل مالي«، 

يحقق فوائد سنوية. 
وله��ذا يعتبر الدين الع��ام للدولة »أصول 
وه��م  للمقرضي��ن  بالنس��بة  مالي��ة« 

المؤسسات المالية والبنوك والمستثمرون، 
ويحق��ق لهم فوائد س��نوية ضخمة بمئات 

المالييين من الدنانير.
على سبيل المثال، الدين العام للبحرين بلغ 
13.56 مليار دينار، هو في الحقيقة »أصول 
مالية« للمقرضين، حققت لهم فوائد تبلغ 

644 مليون دينار في سنة 2019 فقط. 
ومقرضون ال��دول هم أصحاب ق��وة مالية 
ومصلحتهم اس��تقرار الدول لضمان تدفق 

الفوائد الضخمة لصالحهم، وأن أي تهديد 
للدولة هو تهديد ألصولهم المالية.

وإق��راض ال��دول ف��ي الوق��ت الحال��ي هو 
اس��تثمار مضم��ون العوائ��د، فعند ش��راء 
س��ندات »دين« بفائدة 5%، س��وف يحصل 
المستثمر عليها بنهاية السنة مهما كانت 
الظ��روف الت��ي تمر به��ا ميزاني��ة الدولة، 
كما أن قيمة الس��ند سيحصل عليها كاملة 

بنهاية الفترة.
بينما في بورصات األس��هم، عندما تشتري 
س��هم ش��ركة معين��ة، بنهاية الس��نة قد 
تحصل على أرب��اح نقدية أو ال تحصل، كما 
أن قيمة االستثمار معرضة للمخاطر فربما 
يهبط سعر السهم، وال تستطيع استرجاع 

أموالك. 
وكذلك بالنس��بة لس��وق العقارات ليس��ت 
دائم��ًا رباح��ة، فبع��ض األحي��ان ال تحقق 

أرباحًا، باإلضافة إلى الصيانة. 

وبدأت الدول بإنش��اء مراك��ز إلدارة الدين 
الع��ام، ونج��اح أي إدارة بقدرتها على فهم 
الدي��ن العام كأص��ول مالية اس��تثمارية، 
وترويجه وفق خطط مدروس��ة م��ع تنويع 
مشترين السندات »المقرضين« ألكبر قدر 

ممكن.
وأم��ا مس��ألة خفض الدين الع��ام، هو أمر 
يتعل��ق بالسياس��ة المالي��ة للدول��ة وهي 
مس��ؤولية الس��لطة التنفيذية والس��لطة 
التش��ريعية، ومدى قدرتهم عل��ى تحقيق 
توازن بي��ن اإلي��رادات والمصروفات، وهو 
أمر في غاية الصعوبة، فليس من الس��هل 
أن تتخ��ذ قرارًا بوقف المصروف المدرس��ي 
البنك لكي توازن مصروف األسرة مع دخلك.
فاالتج��اه نح��و البحث عن مص��ادر إيرادات 
جدي��دة ه��و الخي��ار المفض��ل واألول لدى 
الجمي��ع، وهو خي��ار أيضًا ليس س��هاًل في 

الواقع العملي.



السيد: اإلشادة األممية بسمو ولي العهد رئيس الوزراء محل اعتزاز
أعربــت الرئيــس التنفيــذي لمراكــز الرعايــة الصحية األولية جليلة الســيد عن بالغ الســرور والفخر واالعتزاز بمناســبة 
إشــادة مديــر عــام منظمــة الصحــة العالمية تيدروس أدهانــوم وتقديره البالغ للجهــود الكبيرة التي يبذلهــا ولي العهد 
رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد آل خليفة، وقيادته الثابتة في مواجهة فيروس كورونا 

)كوفيد19-(، وبالتعاون الذي تبديه مملكة البحرين مع منظمة الصحة العالمية في مواجهة الجائحة.

وفـــي هـــذا الصدد، قالت الســـيد: منذ 
ووفـــق  للجائحـــة  األولـــى  المرحلـــة 
رؤية ســـموه االســـتباقية وتوجيهاته 
ومتابعتـــه لفريـــق البحريـــن الطبـــي، 
وجميـــع  الطبيـــة  الطواقـــم  انطلقـــت 
العاملين فـــي الصفـــوف األمامية بال 
اســـتثناء مـــن أجـــل تعزيـــز وحمايـــة 
الحق في الصحـــة لجميع المواطنين 
المملكـــة،  أرض  علـــى  والمقيميـــن 

الوطنـــي  الفريـــق  بجهـــود  مشـــيدًة 
الـــذي يعمـــل ليل نهـــار بـــروح الفريق 
الواحـــد، وبرؤيـــة كونيـــة وبســـواعد 
كـــوادره الوطنيـــة المخلصـــة ووفـــق 
توجيهـــات جاللة الملـــك عاهل البالد 
بتوفير اللقاحات لكل مواطن ومقيم 
وتحقيـــق رؤية وتطلعات ســـموه في 
التوزيع العادل للقاحات كورونا الذي 
ســـيكون عاماًل حاســـًما في السيطرة 

على هذا الفيـــروس ـ بإذن هللا تعالى 
ـ كمـــا أكد ســـموه، والمتابعـــة الحثيثة 
للفريـــق الوطنـــي لمجابهـــة فيـــروس 
كورونا برئاسة الفريق طبيب الشيخ 
محمـــد بـــن عبـــد هللا والشـــراكة مـــع 
منظمـــة  مثـــل  العالميـــة  المنظمـــات 
الصحة العالميـــة لحماية األرواح في 

البحرين وجميع أنحاء العالم.
وأضافـــت: لقـــد اســـتطاعت المملكـــة 

ومنذ تفشي الجائحة، بفضل القيادة 
توفيـــر  مـــن  والحكومـــة  الرشـــيدة 
اللقاحـــات المعتمدة دولًيا للمواطنين 
مؤخـــًرا  بلغـــت  والتـــي  والمقيميـــن، 
أربعة لقاحات، مما جعل البحرين من 
أوائـــل الدول على المســـتوى العالمي 
فـــي تأميـــن وتوفيـــر اللقاح لســـكانها 

تقـــدم خدمـــات  وتطعيمهـــم بحيـــث 
التطعيـــم للمواطنيـــن والمقيمين في 
مناطـــق يســـهل الوصـــول لهـــا كما تم 
توفيـــر خدمـــات الوحـــدات المتنقلـــة 

لمن يصعب عليه الوصول لها حفاظا 
دون  بالصحـــة  الجميـــع  حـــق  علـــى 

استثناء.
اإلشـــادة  إن  الســـيد:  وختمـــت 
العالميـــة بجهود ســـموه في التعاطي 
األمثـــل مع جائحـــة كورونـــا، ليحّملنا 
المسؤولية لمضاعفة العمل لمواجهة 
هـــذا الوباء، ماضين قدًما نحو توفير 
الحمايـــة والرعايـــة الصحيـــة للجميع 
بـــكل عزم وثبـــات بفضـــل هللا تعالى، 
عاهـــل  الملـــك  جاللـــة  وبتوجيهـــات 
البالد ودعم ومؤازرة سمو ولي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء، وبتكاتـــف 

جميع المواطنين والمقيمين.

المنامة - وزارة الصحة

رئيس “أمناء الرعاية الصحية”: البحرين تبهر العالم بتجربة غير مسبوقة
ــاء ــن ــث ــت ــع وبـــــــدون اس ــي ــم ــج ــل ــاح ل ــقـ ــلـ ــم... الـ ــ ــال ــ ــع ــ ــدرت صـــحـــف ال ــ ــص ــ ت

كشــف رئيــس مجلــس األمنــاء للرعاية الصحية األوليــة، عبد الوهاب محمد عبدالوهاب، عــن أن تجربة الفريق الطبي 
الوطني بقيادة ولي العهد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، في تحقيق العدالة 
بأوسع أبوابها بتقديم اللقاح للجميع ومن دون استثناء أو تمييز بين مواطن ومقيم ووافد وزائر، هي تجربة أبهرت 
العالم من المشرق للمغرب، مردفا، لقد تحدثت عنها صحف العالم األجنبية، وأفردتها على صفحاتها األولى، بل كانت 

البحرين محور هذه الصحف بال منازع.

وأضـــاف رئيـــس مجلـــس األمنـــاء أن 
الصحف استعرضت كيف استطاعت 
البحريـــن وفـــي ظـــل هـــذه الظـــروف 
رئيـــس  العهـــد  ولـــي  ســـمو  وبقيـــادة 
الـــوزراء أن تنجـــح فـــي تحقيـــق كل 
والســـالمة  الصحـــة  معادلـــة  شـــروط 
لمواطنيهـــا والمقيمين على أرضها من 
خالل توافـــر أكثر من نوع من اللقاح، 
وإعطـــاء اللقاح مجانا لكل المواطنين 

ومتابعـــة  تمييـــز،  دون  والمقيميـــن 
المخالطيـــن وعالج المصابين وتوفير 
ومراكـــز  األســـرة  مـــن  كبيـــرة  أعـــداد 
اإليواء، وبناء أســـرة العناية القصوى 
والمشـــددة وتوفيرهـــا فـــى أكثـــر مـــن 

مركز طبي.
الجراحـــة  أول  استشـــاري  وأوضـــح 
الهضمـــي  الجهـــاز  وجراحـــة  العامـــة 
والمناظيـــر وزميـــل كليـــة الجراحيـــن 

األميركيـــة وكلية الجراحيـــن الملكية 
ومدير مستشـــفى نور التخصصي: أن 
معظم الدول بالكاد وبالصعوبة وفرت 
نوعا واحدا من اللقاح وفشـــل البعض 
فـــي حيازة أي لقاح، فـــي الوقت الذي 
وفـــرت فيـــه البحريـــن أكثر مـــن لقاح، 
مـــن اللقاحـــات المتطـــورة ومـــن قبـــل 
كبرى الشركات والمؤسسات الدوائية 
العريقـــة في هذا الجانـــب، والمعترف 

بهـــا عالميا وذلك ضمانـــا للحفاظ على 
صحـــة المواطنيـــن والمقيميـــن وعدم 
ترك أية فرصة أو احتمال بســـيط من 
الفشـــل أو قلة فاعليـــة لقاح واحد من 

بين اللقاحات المستوردة.
وتابـــع قائـــال: يجـــب علـــى الـــدول أن 
تحـــذو حـــذو البحريـــن فـــي تطبيقهـــا 
كل  السياســـة حيـــث حرصـــت  لهـــذه 
الحرص على وضع صحة الناس فوق 

كل اعتبار.
وأعـــرب عن فخره وفخـــر كل الكوادر 
الطبيـــة بالبحريـــن بأن تعتبـــر منظمة 
الصحـــة العالميـــة البحريـــن رائدة في 
مجـــال الوقاية والعـــالج، وأن تعترف 
الســـريرية  للدراســـات  كمركـــز  بهـــا 
للتأكد من فاعلية اللقاحات، ودراســـة 
اإلصابـــة  نســـب  ومقارنـــة  نتائجهـــا، 
أو الوفيـــات بيـــن مـــن اســـتخدم هذه 

اللقاحات.
وثّمـــن االستشـــاري عبد الوهـــاب دور 
القيـــادة والحكومة التي لـــم تترك بابا 
يمكـــن منـــه الوصـــول إلى احتـــواء أو 
عـــالج هـــذه الجائحـــة حيـــث وفـــرت 
الظـــروف  رغـــم  المطلوبـــة  الميزانيـــة 
االقتصادية التي نمر بها، مقدما شكره 
للقيـــادة الحكيمـــة متمثلـــة بصاحـــب 
الجاللـــة الملـــك علـــى اهتمامـــه البالـــغ 
لهـــذه الجائحـــة وإلى صاحب الســـمو 
الملكـــي ولـــي العهـــد رئيـــس الـــوزراء 
الـــذي قاد ويقود هـــذا الفريق الوطني 

واقتـــدار ورعايـــة وإشـــراف  بحكمـــة 
دؤوب لـــكل المتغيـــرات والتطـــورات 
محليـــا وإقليميـــا وعالميـــا، ممـــا جعل 
إنجـــازات البحريـــن فـــي هـــذا المجال 
حدثـــا عالميـــا وانتصـــارا إلرادة قويـــة 
مـــن القيـــادة الحتـــواء الجائحـــة التي 
راح ضحيتهـــا مئـــات األلـــوف بالعديد 
الوطنـــي  العالـــم، وللفريـــق  مـــن دول 
بمختلـــف  البحرينيـــة  الكـــوادر  مـــن 
تخصصاتهـــا وهي تواصـــل إنجازاتها 

باقتدار.

عبد الوهاب

local@albiladpress.com
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المنامة - وزارة الصحة

الصحـــة  وزارة  وكيـــل  رعايـــة  تحـــت 
وليـــد المانـــع، وفي نقلـــة نوعيـــة نّظمت 
وزارة الصحـــة أول امتحـــان أون اليـــن 
األول  للجـــزء  الكتابيـــة  لالمتحانـــات 
والنهائـــي الكتابـــي، والذي يـــدار من قبل 
شركة اكزام ســـوفت بالواليات المتحدة 
المجلـــس  أمانـــة  وبإشـــراف  األميركيـــة 
الطبيـــة ووحـــدة  للتخصصـــات  العربـــي 
االمتحان بالتعاون مع شـــؤون التدريب 

بوزارة الصحة.
 وبهذه المناســـبة، صرحت القائم بأعمال 
وزارة  فـــي  التدريـــب  شـــؤون  تصريـــف 
الصحـــة الدكتـــورة منيرة الســـبيعي بأن 
االمتحـــان يعتبـــر هـــو األول مـــن نوعـــه 
في األمراض الجلدية والتناســـلية. وقد 
حضـــر االمتحـــان طبيبتـــان مـــن مجمـــع 
السلمانية الطبي بالجزء األول والنهائي، 
إذ يؤهلهـــم هذا االمتحان للحصول على 
درجـــة مقيـــم أول وأخصائـــي فـــي علـــم 

األمراض الجلدية التناسلية.
كمـــا أشـــادت الدكتـــورة منيرة الســـبيعي 
والمتابعـــة  والدعـــم  بالتوجيهـــات 
العليـــا  اإلدارة  جانـــب  مـــن  المتواصلـــة 
وزيـــرة  رأســـها  وعلـــى  الصحـــة  بـــوزارة 
الصحـــة فائقـــة الصالـــح، ووكيـــل وزارة 
الصحـــة الدكتـــور وليـــد المانـــع، مشـــيرًة 
إلـــى أن وزارة الصحـــة تقـــوم بمواكبـــة 
كافة المســـتجدات على مستوى تدريب 

األطباء بكافـــة التخصصات مع الحرص 
الخطـــط  اســـتمرار  علـــى  واالهتمـــام 
التدريبية بالرغم مـــن الظروف الصحية 
كورونـــا  لجائحـــة  بالتصـــدي  المتعلقـــة 
كوفيد 19-، وذلك بهـــدف تعزيز دورهم 
خدمـــة  ســـبيل  فـــي  الفعـــال  وعطائهـــم 
الطبيـــة  التخصصـــات  بكافـــة  المرضـــى 
وتحقيـــق االرتقـــاء بمســـتوى الخدمـــات 

الصحية المقدمة للجميع.

ألول مرة... امتحان “أون الين” لطبيبتي “جلدية”

المنامة - الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء

لعلـــوم  الوطنيـــة  الهيئـــة  شـــاركت 
الفضاء ممثلة بعدد من أعضاء فريق 
البحرين للفضاء في مشروع تصميم 
وبناء القمـــر الصناعي “ظبي ســـات”، 
الذي تم تطويره في مختبرات مركز 
جامعـــة خليفـــة لتكنولوجيـــا الفضاء 
واالبتكار بالتعاون مع وكالة اإلمارات 
للفضاء وشـــركة “الياه ســـات” إضافة 

لشركة نورثروب غرومان العالمية.
ويتمثل الهدف من هذا المشروع في 
إجـــراء اختبار لعدد من التقنيات في 
الفضـــاء الخارجي منهـــا خوارزميات 
التحكـــم وتحديـــد االتجـــاه والتقـــاط 
الصـــور الفضائيـــة إلـــى جانـــب بنـــاء 
الكفـــاءات  القـــدرات لمجموعـــة مـــن 
الشـــابة مـــن مملكـــة البحريـــن ودولة 

اإلمارات العربية المتحدة. 
وشـــارك المهندســـان أمينة البلوشـــي 

تنفيـــذ  فـــي  محمـــود  آل  وعلـــي 
االختبـــارات الوظيفية والبيئية للقمر 
الصناعي “ظبي ســـات”، عبر مراجعة 
المتطلبـــات الوظيفية لجميع األنظمة 
علـــى متـــن القمـــر الصناعـــي، ورســـم 
خطة محكمة الختبار القمر الصناعي 

بعد التجميع. 

وهـــذه االختبـــارات الوظيفيـــة تركـــز 
على اختبـــار الخوارزميات واألنظمة 
المتعلقة بالتحكم في القمر الصناعي 
من أولى مراحل االطالق الى مرحلة 
التشـــغيل واإلدارة، أمـــا االختبـــارات 
البيئيـــة فهـــي تحـــدد جهوزيـــة القمر 

لتحمل البيئة الفضائية القاسية.

“ظبــي ســات” يختبــر بأيــد بحـرينيــة

جليلة السيد

ماضون في 
التوزيع العادل 

للقاحات للسيطرة 
على “كورونا”

 بدور المالكي

علي آل محمودأمينة البلوشي

الســــلكية  لالتصــــاالت  البحريــــن  شــــركة  إدارة  مجلــــس  قــــرر 
والالســــلكية)بتلكو( ش. م. ب. فــــي اجتماعــــه الــــذي عقــــد فــــي ٢١ 
فبرايــــر ٢٠٢١، التوصيــــة بتوزيــــع األربــاح للســنة المنتهيــــة 3١ ديســمبر 
٢٠٢٠ علــــى المســــاهمين المســجل أســمائهم فــــي ســجل الشــركة 
فــــي تاريــــخ االســتحقاق. تخضــع هــذه التوصيــــة لموافقــة مســاهمي 
الشــــركة فــي اجتمــاع الجمعيــة العامــة القــادم، وفيمــا يلــي التوزيــع 

المقتــــرح :

أ( أربــاح نقديــة %30 مــن القيمــة االســمية للســهم، أي مــا يعــادل 30 
فلــس للســهم الواحــد مــا مجموعــه  49.8 مليــون دينــار بحرينــي 
)تتضمــن األربــاح المرحليــة البالغــة قيمتهــا 13.5  فلــس للســهم 

الواحــد المدفوعــة للمســاهمين(.

فيما يلي التواريخ الرئيسية التي يجب أخذها في االعتبار:

التاريخالحدث
تاريخ اجتماع الجمعية العامة

)تاريخ موافقة المساهمين(
٢٥ مارس  ٢٠٢١

آخر يوم تداول الستحقاق األرباح
)آخر يوم تداول الستحقاق األرباح ليتم تقييد اسم المساهم 

في سجل األسهم يوم االستحقاق(
٢٨ مارس ٢٠٢١

تاريخ تداول السهم بدون استحقاق
)أول يوم تداول بدون استحقاق لألرباح(

٢٩ مارس  ٢٠٢١

يوم االسحقاق 
)المساهمون المقيد أسمائهم في سجل األسهم في هذا 

التاريخ لهم الحق في الحصول على األرباح(
3٠ مارس ٢٠٢١

يوم الدفع
)اليوم الذي سيتم فيه توزيع األرباح على المساهمين 

المستحقين(
١3 أبريل ٢٠٢١

عبداهلل بن خليفة آل خليفة
رئيس مجلس اإلدارة

٢١ فبراير ٢٠٢١

شركة البحرين لالتصاالت
 السلكية و الالسلكية )بتلكو( ش.م.ب

توصية بإعالن األرباح
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حملنـــا نحـــن في مجلس العالقات العربية الدولية “كارنتـــر” مرارا وتكرارا إيران 
وجماعـــة الحوثـــي وجهـــات غربيـــة مســـؤولية تفاقم الوضع اإلنســـاني للشـــعب 
اليمني، وأكدنا أيضا أن قضية إلغاء اإلدارة األميركية الجديدة تصنيف الحوثي 
كجماعـــة إرهابيـــة هـــو في حقيقة األمـــر مكافأة ال تقـــدر بثمن إليـــران لتكريس 
احتاللها اليمن، باإلضافة إلى استمرار معاناة الشعب اليمني تحت حجة الدعم 

اإلنساني لهم جراء إيران والحوثي.
وقـــد أكـــد كاتـــب هـــذه الســـطور بصفته رئيـــس “كارنتـــر” في عـــدة تصريحات 
صحافيـــة، بنـــاء على ما يمليه عليـــه ضميرنا العربي واإلنســـاني، أن ما يعانيه 
الشعب العربي اليمني من مأساة إنسانية وتفشي األمراض والفقر وانتهاكات 
حقوق اإلنســـان واســـتغالل األطفال بالحرب، واســـتخدام البيوت والمنشـــآت 
المدنيـــة بالصـــراع، وســـرقة المســـاعدات الدوليـــة، كلهـــا تشـــكل جرائـــم ضـــد 
اإلنســـانية، المســـؤول عنها إيران وذراعهـــا الحوثي، وبتراٍخ مشـــين يصل إلى 

التعمد من قبل جهات غربية وأممية، قد يجعلها شريكة في هذه المأساة التي 
يعيشـــها الشعب اليمني، نتيجة تراخيها في إظهار الصورة الحقيقية لما تقوم 
بـــه إيـــران وذراعها الحوثـــي باليمن، ناهيك عن اســـتهداف المطـــارات المدنية 

بالجنوب والوسط والغرب السعودي.
لهذا يجب على الكيانات العربية المدنية التأكيد بأن قضية رفع تصنيف الحوثي 
كجماعـــة إرهابية من قبل اإلدارة األميركية، واســـتمرار تدفق الســـالح اإليراني 
للحوثييـــن، والدعـــوات المتكـــررة لعقد مبـــادرات مع الحوثيين طوال الســـنوات 
الماضية لم يلتزموا بها بتاتا، وعدم تطبيق قرار مجلس األمن القاضي بســـحب 
الحوثيين أسلحتهم واالنسحاب من صنعاء، وبسط الحكومة الشرعية سلطتها 
علـــى كامل التراب اليمنـــي، وتواطؤ بعض منظمات حقوق اإلنســـان الغربية مع 
الحوثييـــن، كلهـــا أســـباب أدت إلى مـــا يعانيه شـــعبنا العربي في اليمـــن من أكبر 

مأساة إنسانية شاركت فيها إيران وجهات غربية وأطالت أمدها.

ابحث عن فضولي
مـــا داَر حـــواٌر بيـــن اثنيـــن إال وكان الفضولـــي ثالثهما، فتـــراُه وقد فتـــَح أجهزَة 
التنصـــِت علـــى ِمصراعيها، وقد ِاشـــرأبَّ ُعنقه واســـتطالْت ُأذنـــاُه كآذاِن يأجوج 
ومأجـــوج، وتوســـعْت حدقتـــاُه كـــي ُيســـجَل الخبَر بالصـــوِت والصـــورة واللون 
والحركـــة، لكأنـــُه قـــد ُكلَِّف بنقـــل النبِأ كمراســـٍل في حرب، أو كمصـــوٍر في فيلم 
ســـينمائي، وهو أساســـًا غيُر معنـــيٍّ بالحوار الدائر بين االثنيـــن، حتى أنهما كانا 
يتحدثـــان ســـرًا وبصوٍت منخفٍض ربمـــا، خوفًا من ذلك المتطفـــل الذي ال دخَل 
لـــه بموضـــوع الحوار، ومع ذلك يتفاجآن بدخولِه علـــى الخط وبصورٍة عارضة، 
ليرشـــهما بســـيٍل من األسئلة عن الموضوع وعن الشـــخص أو األشخاِص الذين 
يـــدوُر حولهمـــا ذلك الموضـــوع، وإذا كان الفضوُل قـــد قتَل الهـــرَة ذاَت األرواِح 

السبعة، فما هو فاعٌل بمن يحشُر أنفُه فيما ال يعنيه؟!
ال ُيحِرُج الفضولُي هذا غير نفســـه، وال يكســـُر ســـوى صورته فـــي عيون الناس 
َض نفســـه لإلهانة من بعـــض األفراِد الصرحاء  والمجتمـــع الذي يحيا فيه، فُيعرِّ
الذيـــن ال يقبلـــون تصرفاتـــه وال يتعاملـــون مع اآلخر بأســـلوِب المجاملـــة، فيقُع 
الفضولـــي فـــي فِخ الحـــرج والخيبِة الـــذي نصبُه هو لنفســـه. البعـــُض اآلخر قد 
يعامـــُل “فضولـــي” بتجاهـــٍل تـــام؛ فيتصنع عـــدم ســـماعه وهو ُيفـــِرُط في طرِح 
األســـئلة وتقصـــي الحقائـــق، فُيصـــاُب بالحرج علـــى رؤوِس األشـــهاد، وآخروَن 
يلجـــأون لتغييـــِر الحقائـــق ليروا ظمأَ الِحَشـــري هـــذا؛ فيظُن أنه قـــد ُمنَي بصيٍد 
ســـمين، ثـــم يتضـــُح له أنه قد اســـُتغِفل، وهو في الواقِع يســـتحُق ذلك. هو حقًا 
ُيحرج اآلخريَن بتدخالته، لكنه ُيحرُج نفســـُه أكثر إْن أردتم الحقيقة، فما الذي 
يدفعه لفعل ذلك مرارًا وتكرارًا بالرغم من ردوِد أفعاِل اآلخرين القاسية؟ الطبُع 

يغلُب التطبع والفضولي مجبوٌل على التطفِل على اآلخرين.
أيها الفضولي العزيز، أعِزْز نفســـَك وأكِرْم ذاتـــك وُصْنها من الِذلِة والهوان بعدم 
ر بـــأنَّ القلوَب أوعية  التدخـــِل فيمـــا ال يعنيك، كـــي ال تجد ما ال ُيرضيـــك، وتذكَّ
وال حق لَك بســـكِب ما فيها إال بـــإذن أصحابها، توقف عن النبِش في الصناديِق 
الُمغلقة ما لم ُتســـلَّْم مفاِتَحها، وتأكد بأنَك مدعٌو لتفاصيِل الَحكايا حين ُيســـمُح 
لَك بســـماِع حيثياتها فقط. أغلْق أجهزَة التنصـــِت خاصَتك وافتْح قلبك، فأنَت 
ْر  ال تحتاج ســـوى لقلٍب سليم يستمُع آلالم اآلخرين ويقدُم لهم النصيحة، وتذكَّ

اَن بينهما. أنَّ الفضول ُيؤذي ويقتل واالهتماَم ُيحيي المحبَة بين الناس، وشتَّ

لغة اإلنسان
لغة اإلنســـان )األم( ــ األساســـية ــ من مقومات هويته وأساس أصله وعنوان 
انتمائـــه، وركيزة في االتصال واالندماج االجتماعي وأساســـية في التعليم 
والتنمية، والمحافظة عليها تعني المحافظة على الثقافة والهوية والتقاليد 
والذاكـــرة والتراث، ولغة األم مورد ثمين ال يمكن االســـتغناء عنه وتجاهله، 
وتمثل اللغات جميًعا تنوعا ثقافيا بين البشـــر، وتعددها ُيعزز التعدد اللغوي 

والثقافي والسالم المبني على التفاهم والتسامح والحوار بين الشعوب.
إن غياب أية لغة من لغات األم يعني اختفاء تاريخ ألمة من األمم وضياًعا 
لتراثهـــا وفكرهـــا وثقافتها، ورصدت منظمة اليونيســـكو أنـــه )ال يحصل 40 
% من الســـكان علـــى التعليم بلغتهـــم األم التي يفهمونها(، وهـــذا يؤدي إلى 
ضياع لغة هذه البالد وتعويمها باللغة التي يتم تعليمهم بها، وإن كان هؤالء 
يتعلمون إال أن تعليمهم بلغتهم األم التي يفهمونها ويتكلمونها يحافظ على 
معارفهم وتقاليدهم وتراثهم وتطور ثقافتهم بطريقة مســـتدامة. إن هدف 
التعليـــم للجميـــع الذي تنشـــده منظمة اليونيســـكو يرمي إلـــى الحفاظ على 
التنـــوع الثقافـــي واللغوي ويصـــون لغة األم لـــكل بالد، وتعمل علـــى “إيجاد 
منهـــج مشـــترك بين جميـــع القطاعات والخدمـــات المعنية باللغـــات والتعدد 

اللغوي”.
وتـــم تحديد يـــوم 21 فبراير ليكـــون يوما للغة األم بمبـــادرة من “بنغالدش” 
وذلك استذكاًرا لنضال شعبها لبقاء لغتهم األم، وهو يوم يدعو جميع الدول 
للمحافظة على لغة دولهم حماية لهم ولمجتمعاتهم بما ُيعزز التنوع البشري 
والتفاهـــم بين البشـــر لبناء مجتمعات متعاونة مســـتدامة. وســـتبقى جميع 
اللغات وســـيلة للتخاطب البشـــري والتفاهم اإلنســـاني وتعمل على اإلدماج 
االجتماعـــي واالبتكار واإلبداع بين البشـــر واألمم، فتعلم اللغات ودراســـتها 

يحقق التواصل بين أبناء األرض مع الحفاظ على لغة اإلنسان “األم”.
وشعار احتفال 2021م )لغات السكان األصليين مهمة من أجل التنمية وبناء 
الســـالم والمصالحة(، ألجل تعزيز ُحسن إدارة تنوع التعبير الثقافي وصون 
التراث الثقافي واللغات وحمايتها من االندثار، وتشجيع المجتمعات للحفاظ 
علـــى لغاتهـــا وترقيتهـــا، وبـــإدراج اللغـــات القومية فـــي المناهـــج التعليمية، 
وتمتيـــن العالقـــات بالجهـــات والمؤسســـات المحليـــة واإلقليميـــة والدولية. 
والشـــعار يؤكـــد أن التنوع والتعـــدد اللغوي من أســـس التنمية المســـتدامة، 
وُيجســـدان ما نص عليه اإلعالن العالمي لحقوق اإلنســـان في مقدمته بأنه 
“ال تمييـــز يقوم على أســـاس اللغة”، وتعزيًزا للعالقات بين الثقافات وُســـبل 

التعايش مًعا بعيًدا عن الُعنف والكراهية واالستغالل.

التواطؤ مع الحوثي

اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

تجربة البحرين في التعامل مع كورونا... نجاح مبهر
إن اإلشـــادة الدوليـــة بنجاح مملكة البحرين في الســـيطرة على جائحة 
كورونا، ودور ســـيدي صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل 
خليفـــة ولي العهد رئيس الـــوزراء في صناعة هذا النجاح والذي يقدره 
الجميـــع وحظـــي بثنـــاء مدير عـــام منظمة الصحـــة العالميـــة تيدروس 
أدهانـــوم، يؤكـــد تميـــز مملكة البحرين علـــى كل المســـتويات ومقدرتها 
الفائقـــة فـــي التعامل مـــع األزمات وحشـــد الجهود والطاقـــات من أجل 
صحـــة المواطن والمقيم، في الوقت الذي فقدت فيه الكثير من الدول 
الســـيطرة على األوضاع ولم تجد صيغة ناجحة لتوحيد العمل وتعاني 

من تذبذب القرارات واالتجاهات العامة.
األرقـــام التي بينهـــا مركز االتصـــال الوطني فيما يتعلـــق بجهود مملكة 
البحرين في التصدي لجائحة “كوفيد 19” وهي... نسبة التعافي 93 % 
مـــن األعلى عالميا، ونســـبة الوفيات 0.36 % مـــن األدنى عالميا،  واكثر 
مـــن 270 ألفا الحاصلـــون على التطعيم، كلها دالئل علـــى الخبرة الغنية 
للحكومـــة الموقـــرة ونجاح التخطيـــط والعمل الواعي الســـليم والرؤية 
الشـــاملة واإلدراك العميـــق الذي يقوده ســـيدي ســـمو ولـــي العهد رئيس 

الوزراء وفريق البحرين الذي حقق إنجازات ضخمة بكل المعايير.
مـــا يدعـــو للفخر في هذا البلد العزيز هو تســـخير كل اإلمكانيات لراحة 
وصحـــة المواطـــن والمقيـــم وحـــرص القيـــادة علـــى تحقيـــق األهـــداف 
المرجـــوة في أســـرع وقت ممكن، فعـــالوة على تقديـــم التطعيم مجانا 
للمواطـــن والمقيم، فمـــدة االنتظار بالمراكز الصحية ال تتعدى خمس أو 
عشـــر دقائـــق، بينما فـــي دول أخرى ينتظر المواطن تســـع ســـاعات في 
الطابور وفي كثير من األحيان ال يســـتطيع الحصول على التطعيم من 
األســـاس، ناهيـــك عـــن أن وزارة الصحة فـــي البحرين دشـــنت وحدات 
متنقلـــة إلعطاء التطعيم المضاد لفيروس كورونا “كوفيد 19” للراغبين 
من كبار الســـن وذوي االحتياجات الخاصة ممن يصعب عليهم التنقل، 
وذلـــك فـــي إطـــار الجهـــود الراميـــة لضمان صحـــة وســـالمة المواطنين 
والمقيميـــن فـــي مملكـــة البحريـــن والحـــد من انتشـــار فيـــروس كورونا 

“كوفيد - 19”.
تجربـــة مملكة البحريـــن في التعامل مع جائحة كورونـــا، تجربة فريدة 

من نوعها ومثال يحتذى به ونموذج للنجاح المبهر.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

tariq
@carinter.org

د. طارق آل شيخان

عبدعلي الغسرة

هدى حرم

حـــّي “حالـــة بوماهـــر” الـــذي اندمج ســـكانه جغرافيًا بجزيـــرة المحرق بعد التوســـع 
الســـاحلي، كان جزيـــرة منفصلـــة تقـــع علـــى الطـــرف الجنوبـــي مـــن مدينـــة المدن 
المحرق التي اشتهرت كموطن تاريخي بقلعتها الشهيرة – قلعة بوماهر التي بناها 
البرتغاليون عام 1840م - التي تتوســـط البحر في بداية طريق اللؤلؤ الشـــهير من 
جانـــب، وتثبيتها من قبل منظمة اليونيســـكو كإحدى مواقع التـــراث العالمية التي 

تحمل أهمية تاريخية كبيرة بالرغم من صغر مساحتها من جانب آخر. 
وبـــرز فـــي حّي الحالـــة “كما تعارف على تســـميته اختصـــارًا” مركز “حالـــة بوماهر” 
الصحـــي كمعلـــم آخـــر ُيلبـــي احتياجات مـــا ال يقل عـــن 9 مجمعات ســـكنية بعد أْن 
بـــدأ تشـــغيله الفعلـــي أواخر عـــام 2014م لتقديـــم خدماته الصحية خـــالل فترتي 
الصباح والمساء للمواطنين والمقيمين في عياداته العامة والعيادات التخصصية 
األخرى كالســـكر واألمراض المزمنة والكشف المبكر واألشعة والصيدلية والمختبر 
والعالج الطبيعي ورعاية الطفولة واألمومة، عالوة على أقسام البحث االجتماعي 

والتثقيف الصحي والتمريض واألسنان.
وتـــكاد تكـــون األخيرة – أي عيادة طّب األســـنان بما تتضمنه من طبيب ومســـاعد 
طبيـــب وفنـــي وأخصائـــي – واحدة مـــن أهّم التخصصـــات التي تعوزهـــا المهارات 
الخاصة التي تستوجب تعامالً قريبًا جدًا من المريض وتفرض تواصالً مباشرًا معه 
وسط أجواء من التعاون واالنسجام أثناء إجراء العالجات السنّية المتعلقة بطّب 
الفم والتقويم والعصب واللثة وغيرها بعد أخذ التاريخ الطبي وعمل الفحوصات 

التشخيصية للحاالت المترددة، ومن َثمَّ وضع الخطط العالجية المناسبة.
يبقـــى الحديث عن قســـم األســـنان بمركز “حالـــة بوماهر” الصحـــي بمدينة المحرق 
عينـــًا، يعـــود لمناســـبة تلك الجهود الطبيـــة الالفتة التي أفاضت بهـــا جميع الكوادر 
العاملة – دون اســـتثناء - بكفاءة منقطعة النظير، حيث تصدرت على وجه أخّص 
فـــي هـــذا المركز عيادتا تقويم ومعالجة عصب األســـنان اللتـــان تجّلت فيهما أبهى 
الدورس في إنسانية الطب، ممثلة في “الدينامو” الثنائي الشبابي البحريني القدير 
الدكتـــورة غادة الكـــواري والدكتور عبدهللا الخنيزي بمعية الكـــوادر العاملة معهما، 

حيث أظهروا رعاية فائقة في غرس معاني الرحمة أثناء معالجة مرضاهم.

نافلة: 

تتوالى الُمنجزات التي تتجســـد علـــى أرض مملكتنا الغالية في مختلف القطاعات 
الوطنيـــة، وفـــي مقدمتهـــا الحقل الطبي الـــذي يبعث على الفخر واالعتـــزاز بعد أْن 
أظهرْت طواقمه الطبية عطاء غير محدود، فرضته طبيعة عملها اإلنساني الفريد، 
لكـــوادر وطنيـــة اســـتحّقت لقب “مالئكـــة رحمة” عن جـــدارة واســـتحقاق في ظل 
الظرف االســـتثنائي العصيب، الذي فاق الحّس اإلنســـاني فيها مســـتويات ُتضارع 
أعلى المســـتويات العالمية في اإلنجاز الطبي، ما تجّلى في إشـــادة رئيس منظمة 
الصحـــة العالمية الدكتور “تيدروس” بالجهود التي يبذلها الفريق الوطني للتصدي 

لفيروس كورونا بقيادة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

jasim.almahari
@hotmail.com

د. جاسم المحاري

ما بين الكواري والخنيزي... بمركز “بوماهر” الصحي
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“رعب في الجو”.. اشتعال محرك طائرة وسقوط أجزائه على السكان
اشتعل محّرك طائرة بوينغ تابعة لشركة يونايتد 
إيرالينز بعد وقت قصير من إقالعها الســبت من 
دنفــر متوجهــة إلى هاواي، ما أســفر عن ســقوط 
قطــع حطام ضخمة على منطقة ســكنية قبل أن 

ا في شكل آمن. تهبط اضطراريًّ
 وأظهــر مقطــع فيديــو تــم تصويــره مــن داخــل 
الطائرة، التي كان على متنها 231 راكًبا و10 من 
أفــراد الطاقــم، المحرك األيمن مشــتعاًل ويتحّرك 
علــى جنــاح الطائرة من طــراز بوينــغ 777-200، 
بينمــا بــدا غطــاؤه مفقــوًدا تماًمــا أثنــاء تحليــق 

الطائرة فوق منطقة قاحلة.
وأّكدت الســلطات عدم وقوع إصابات على متن 

الطائرة أو بين السكان على األرض.

الراكــب ديفيــد ديلوشــيا صحيفــة دنفــر  وأفــاد 
بوســت “أســتطيع أن أقول بصدق أنني اعتقدت 
أننــا ســنموت في وقت ما ألننــا بدأنا في الهبوط 

مباشرة بعد االنفجار”. 
وتابع “أمسكت بيد زوجتي وقلت انتهى أمرنا”.

وأوضــح ديلوشــيا إن ابنــة زوجتــه نشــرت علــى 

تويتر مقطع الفيديو الذي صّوره راكب آخر.
وقالــت يونايتــد ايرالينــز فــي بيــان إن “الرحلــة 
يــو ايــه 328 مــن دنفــر الــى هونولولــو تعرضــت 
لعطل في المحرك بعد وقت قصير من مغادرتها 
الــى دنفــر واســتقبلتها طواقــم  وعــادت بســالم 

الطوارئ كإجراء احترازي”.

جونــز  جامعــة  فــي  وجــراح  أســتاذ  قــال 
هوبكنــز األميركية، إن فيروس كورونا قد 

“يختفي في الغالب” بحلول أبريل.
قــال  األميركيــة.  نيــوز”  لـ”فوكــس  ووفًقــا 
مارتــي مــكاري، األســتاذ فــي كليــة الطــب 
للصحــة  بلومبيــرغ  وكليــة  الجامعــة  فــي 
العامــة، إن اإلصابــات اليوميــة انخفضــت 
بنســبة 77 % منــذ ينايــر. وكتــب مــكاري 
يقــول “هنــاك ســبب لالعتقــاد بــأن البــالد 
تتســابق نحو مستوى منخفض للغاية من 
العدوى. مع إصابة المزيد من األشــخاص، 
أعــراض خفيفــة  مــن  يعانــون  ومعظمهــم 
أو مــن دون أعــراض، هنــاك عــدد أقــل من 
األميركييــن المصابيــن”. وأضــاف: “وفــي 
المســار الحالــي، أتوّقــع أن يختفي كوفيد 
يســمح  ممــا  أبريــل،  بحلــول  الغالــب  فــي 
لألميركيين باستئناف حياتهم الطبيعية”. 
وقال مكاري إن التطعيمات والعدد الكبير 
من األشــخاص الذيــن أصيبــوا بالفعل في 
الواليــات المتحــدة - أكثــر مــن 28 مليوًنــا 
القطيــع  مناعــة  فــي  يســاهم  أن  يمكــن   -
فــي الربيــع”. لكــن البيت األبيــض وخبراء 
آخريــن غيــر متفائليــن، حيث قــال البعض 
إن مناعــة القطيع قد ال يتم الوصول إليها 

إال في وقت الحق من العام.
وتحــدث مناعة القطيع عندما يصبح عدد 
كاٍف مــن الناس محصنيــن ضد الفيروس، 

مما ينهي انتشاره.

خبير أميركي: كورونا 
قد يختفي في أبريل

أّيــدت المحكمــة اإلداريــة العليــا فــي مصــر حكًمــا بفصــل 9 عامليــن بالتربيــة والتعليــم، بعدمــا أثبتت 
التحاليــل التــي أجريــت أثنــاء عمليــات الكشــف الطبــي الــدوري، تعاطيهــم مــواد مخــدرة متمثلة في 
الحشــيش والترامــادول.  وقالــت المحكمــة إنها “اســتقرت في العديــد من أحكامهــا المتعلقة بتعاطي 
الحشيش والترامادول أنها تلفت النظر إلى أن المخدرات داء قديم أصاب المجتمعات اإلنسانية وال 
زال، فاقتلعت منه فئات ضعيفة اإلرادة رفضت واقعها وأبت إال أن تعيش في أوهام صنعتها لنفسها 
بنفســها، فخرجت بذلك عن رســالتها التي أناطها الخالق بها وهي إعمار األرض وإعمال الفكر وإثراء 
الحياة بالخير والرشاد”. وأضافت: “كان لزاًما على المجتمع بمنظماته الحكومية وغير الحكومية أن 

تبادر إلى عالج ظاهرة إدمان المخدرات واستئصال شأفته، وال يأخذه في ذلك شفقة أو رحمة”.

مصر.. فصل عاملين بالتربية والتعليم لتعاطيهم “الحشيش”

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

كاليفورنيــا  واليــة  فــي  اإلنقــاذ  رجــال  تمكــن 
األميركيــة من انتشــال رجــل كان يواجه الغرق 
في مياه المحيط الهادئ. وذكرت وسائل إعالم 
محليــة أن شــابا فــي العشــرينات مــن عمره قفز 
في المياه عند حدود الخامســة مســاء الســبت، 

من أعلى منحدر صخري يطل على المحيط.
ولحظــات بعــد الحادث، اتصل شــخص ما برقم 
اإلنقاذ مبلغا عن أن هناك شابا ما يعاني صعوبة 
فــي الخروج مــن مياه المحيط بعــد أن قفز من 

أعلى المنحدر، في مدينة سان دييغو.
وعندمــا وصــل رجال اإلنقاذ إلى المكان، شــاهدوا أن راكب أمواج ألقى بلوح التزلج 

الخاص به للشخص الذي كان يغرق، مما أبقاه طافيا فوق المياه.
واحتاجــت عمليــة اإلنقــاذ اســتخدام طائــرة مروحيــة نقــل الشــاب العشــريني إلــى 

الشاطئ، إذ كانت تنتظره هناك سيارة إسعاف.

عملية إنقاذ بطولية من داخل المحيط الفجر:  

الظهر: 

العصر: 

المغرب: 

العشاء:

04:48

 11:51 

03:08 

05:35

07:05 

متى يفقد الرئيس التنفيذي ظله؟!
عــذًرا ســيدي القــارئ إن وجــدت في العنوان شــيًئا من الغموض ووضعــك هذا أمام 
تساؤالت: ما المراد من عبارة الظل، وما عالقة هذا الظل بالمنصب اإلداري؟ وكيف 
يفقــد المســؤول ظلــه ومتــى؟ ؟ حســًنا “لنبدأ مًعا الكشــف عن مكامــن ذاك الغموض 
فنقول: الظل في مســاق مقالتنا هذه هو رمز للســلطة اإلدارية أو الصالحيات التي 
يجب أن تكون مرافقة ولصيقة بالمنصب كالظل وإن حدث خالف ذلك، أي نزعت 
الســلطة من المنصب فإننا نكون قد قّررنا أن نجعل من صاحب المنصب شــخصية 

بال مالمح تستحق منا الكثير من اإلشفاق.
اســمح لــي اآلن ســيدي القــارئ أن أضــع أمامك مفهوم الســلطة لنتعــّرف على حجم 
أهميــة ودرجــة التصاقهــا بالمنصــب. يعــّرف معجــم المصطلحــات اإلدارية الســلطة 
بأنها: “الحق الرســمي للموظف في الســيطرة على الموارد واتخاذ القرارات الالزمة 
لمقابلة مسؤوليات الوظيفة ويشمل هذا الحق في إصدار األوامر وتوقيع العقوبات 
ومنح المكافآت”. انتهى. واآلن أعرض أمامك سيدي القارئ الموقف التالي لنعرف 

كيف يتم نزع السلطة من المنصب:
بعد تهنئته بالمنصب قال رئيس مجلس اإلدارة مخاطًبا الرئيس التنفيذي الجديد: اآلن 
أنت ربان هذه الســفينة وقائدها ونحن في المجلس نرســم لك الموانئ التي ستتوجه 
إليهــا. أمــا القــرارات المتصلــة بكيفية الوصول ومــا تحتاجه في رحلتــك للوصول إلى 
تلــك الموانــئ فهــي مــن اختصاصــك وأنــت صانعها ولــن نتدّخــل فيها. واجبنــا يقتصر 
علــى تقديــم الدعم لك خالل رحلتك هــذه. أثناء خروج الرئيس التنفيذي من المكتب 
بادره رئيس المجلس قائالً: ال تنس أن تضعني في الصورة دائًما وقبل اتخاذ أي قرار.
أعجبت باألسلوب المهني الراقي الذي بدأ به المصرفي المعروف األستاذ مراد علي 
ــا لبنك البحريــن والكويت. يقول مراد في هذا الســياق:  مــراد مهمتــه رئيًســا تنفيذيًّ
“تــم إبالغــي باختيــاري لمنصــب الرئيس التنفيذي لبنــك البحريــن والكويت، طلبت 
منهــم أن أكتــب مســّودة كتــاب التعييــن ذلــك من أجــل تحديد مســؤلياتي بوضوح 
لتفادي التدخل المباشر في صالحياتي من قبل مجلس اإلدارة كما كان سائًدا في 

السابق”. ما رأيك سيدي القارئ.
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روابط األخبار

http://www.akhbar-alkhaleej. ًالصحة تعلن عن وفاة حالتين قائمتين لفيروس كورونا لمواطنْين يبلغان من العمر 83 عاماً، و 81 عاما
com/news/article/1239084#.YDMxYvOk_N8.whatsapp

http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1239123#.YDMxos_Ici0. تسجيل أعلى معدل تعاف من كورونا 
http://www.akh- مجلس أمناء جامعة العلوم التطبيقية يشيد بإجراءات الجامعة في التعامل مع مستجدات جائحة كوروناwhatsapp

bar-alkhaleej.com/news/article/1239107#.YDMx0JqTvfg.whatsapp »المؤسسات الصحية الخاصة« تناشد األعلى 
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1239122#. للصحة النظر في تطبيق قرار الرقابة على ترخيص األجهزة

http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1239069#.YDMyuGG6i- إنجازات YDMyR1HFAIY.whatsapp
Yc.whatsapp

https://alay.am/p/464q#.YDMy-I6VGTc.whatsapp موجات تزامنت مع  المناسبات و12 فبراير أعلى حصيلة 
https://alay.am/p/464p#.YDMzHp5aoQ4.whatsapp قيــادة متميّزة لــولي العهد رئيـس الوزراء فــي التصــّدي للجائحــة

https://alay.am/p/464o#.YDMzOYVxhq8.whatsapp يجـــب االلتـــزام باالحتـــرازات وأخــذ اللقـــاح
https://alay.am/p/464n#.YDMz6-lEPFk.whatsapp رفع الطاقة االستيعابية لمراكز العزل والعالج بحسب المتغيّرات 
https://alay.am/p/464l#.YDM0POq9ktI.whatsapp »4 خيارات للتطعيم في البحرين معتمدة من »الصحة العالمية 

https://alay.am/p/464j#.YDM0VVCfw-w. فينا الخير« حملة إنسانية تضّمنت  مبادرات للتخفيف من أضرار فيروس كورونا« 
whatsapp

 والفضل ما شهدت به “منظمة الصحة العالمية” https://alwatannews.net/article/926755/Opinion/والفضل-ما-شهدت-به-منظمة-
YDM2CVskup8.whatsapp.#الصحة-العالمية

فريق البحرين يجب أن يستمر من أجل البحرين https://alwatannews.net/article/926752/Opinion/فريق-البحرين-يجب-أن-يستمر-
YDM2ZL2yPSE.whatsapp.#من-أجل-البحرين

 رئيس “أمناء الرعاية الصحية”: البحرين تبهر العالم بتجربة غير مسبوقة
https://albiladpress.com/news/2021/4514/bahrain/694525.html 

تسجيل أكبر حصيلة تعافي من كورونا بواقع 922 حالة.. ورصد 575 حالة جديدة
https://albiladpress.com/news/2021/4514/bahrain/694513.html 

 وزارة الصحة: وفاة حالتين قائمتين لفيروس كورونا لمواطنين
https://albiladpress.com/news/2021/4514/bahrain/694501.html 

 نائب رئيس الخدمات الطبية بـ “السلمانية” يؤكد على ضرورة مراعاة اإلجراءات االحترازية في جميع األماكن
https://albiladpress.com/news/2021/4514/bahrain/694499.html 

تجربة البحرين في التعامل مع كورونا... نجاح مبهر
https://albiladpress.com/news/2021/4514/columns/694502.html 

 ما بين الكواري والخنيزي... بمركز “بوماهر” الصحي
https://albiladpress.com/news/2021/4514/columns/694504.html 

 اللجنة الوطنية العليا لمواجهة الكورونا..  ابطال شكرا لكم مع كل التحية.
https://albiladpress.com/news/2021/4514/columns/694522.html 




