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 :»∏Y áªWÉa âÑàc
 ¢Shô«Ød …ó°üà∏d »Ñ£dG »æWƒdG ≥jôØdG ∞°ûc
 áªFÉ≤dG  ä’ÉëdG  øe  %80  ¿CG  (19-ó«aƒc)  ÉfhQƒc
 ,QƒëàªdG  ¢Shô«ØdÉH  áHÉ°üe  øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a
 ôãcCG  IÉaƒdGh ¢Shô«ØdG  Ió°Th ihó©dG  ∫É≤àfG  ¿CGh
 ¬JócCG Ée ƒgh ,º«©£àdG Gƒ≤∏àj ºd øjòdG OGôaC’G ø«H
 Ö∏£àj øgGôdG  ™°VƒdG ¿EÉa  Gòd  ,á«∏ëªdG äÉ°SGQódG
 G kOóée  ,¬«∏Y  Ö∏¨à∏d  ôÑcCG  πμ°ûH  É k«©ªàée  É kfhÉ©J
 »a QhO øe ¬d Éªd º«©£àdG òNCG IQhô°V ≈∏Y ó«cCÉàdG
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¿CG  GócDƒe  ,™ªàéªdG  áYÉæe  øjƒμJ
 πμ°ûH  É¡àMÉJCGh  ¿B’G  óM  ≈`̀dEG  äÉª«©£J  5  äô`̀ah
 ºJ  ¬fCG  ≈dEG  É kgƒæe  ,ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒª∏d  »fÉée
 …QÉédG  ¢SQÉe ô¡°T  ∫ÓN º«©£àdG  èeÉfôH  ∞«ãμJ
 á©æ°üªdG äÉcô°ûdG øe º«©£àdG äÉYôL ∫ƒ°Uh ™e
 øe á«aÉ°VEG áYôL ∞dCG 300 º∏°ùJ ÉgôNBG ¿Éch ,É¡d

 .»°VÉªdG á©ªédG Ωƒj ΩQÉaƒæ«°S ácô°T
 äÉÑKEG  º`̀J  ¬``fCG  »æWƒdG  ≥jôØdG  AÉ°†YG  ó``̀cCGh
 ÉfhQƒc ¢Shô«Ød IOÉ°†ªdG äÉª«©£àdG ™«ªL á«∏YÉa
 ≥ah  IQƒëàªdG  äÉ°Shô«ØdG  É¡æe  ,øjôëÑdG  »`̀a

 ôjGôÑah  ôjÉæj  …ô¡°T  ∫ÓN  âjôLCG  á«∏ëe  á°SGQO
 ,º«©£àdG øe ø«àYôL ≈∏Y ø«∏°UÉëdGh ø«£dÉîª∏d
 ôª©dG  øe  ø«¨dÉÑdG  ø°ùdG  QÉÑμd  øμªj  ¬fCG  Éë°Vƒe

 õcGôªdG  ≈`̀ dEG  kIô°TÉÑe  ¬LƒàdG  ¥ƒ`̀a  Éªa  É`̀ keÉ`̀Y  70
 ≈`̀ dEG  á`̀LÉ`̀ë`̀dG  ¿hO  ø`̀e  º«©£àdG  ò```NC’  á«ë°üdG

 .»fhôàμdE’G π«é°ùàdG

 QÉ¶àf’G ΩóY ≈∏Y ™«ªédG »æWƒdG ≥jôØdG ÉYOh
 òNCG  ÉªfEGh  IOóëe  ácô°T  º«©£J  ôaGƒJ  ø«M  ≈`̀dEG
 äÉ©°VôªdGh πeGƒë∏d ¬JƒYO G kOóée ,É¡æe ôaGƒàªdG
 äô¡XCG  äÉ°SGQódG  ¿CG  É kë°Vƒe  ,º«©£àdG  òNCG  ≈dEG
 (∂«àfƒ«Hh  QõjÉa)h  (ΩQÉaƒæ«°S)  »ª«©£J  áeÓ°S
 ≥jôØdG  øY IQOÉ°üdG äÉ«°UƒàdG Ö°ùëH áÄØdG  √ò¡d
 äÉª«©£àdG áæéd »a äÉMÉ≤∏dÉH »æ©ªdG …QÉ°ûà°S’G

 .øjôëÑdG áμ∏ªe »a
 kGQGôb  ídÉ°üdG  á≤FÉa  áë°üdG  IôjRh  äQó°UCGh
 z»``̀YGh  ™ªàée{  ≥«Ñ£J  π«ªëàH  á°VÉ©à°S’ÉH
 ™bGƒªdG  ójóëJ  QÉ«N  π«©ØJh  ,øFÉHõdGh  AÓª©∏d
 á«°üî°ûdG  äÉfÉ«ÑdG  π«é°ùJ  øe  k’óH  ,≥«Ñ£àdG  »a
 â``̀bhh ï``̀jQÉ``̀Jh ∫É``°``ü``J’G äÉ`̀eƒ`̀∏`̀©`̀eh º``̀°``̀S’G)
 »àdG  »gÉ≤ªdGh  ,»gÉ≤ªdGh  ºYÉ£ªdG  »a  (IQÉ`̀jõ`̀dG
 ,π«ªéàdGh  ábÓëdG  ∫Éëeh  ,á°û«°ûdG  äÉeóN  Ωó≤J
 »àdG  äBÉ°ûæªdGh  ,á«LQÉîdG  á«ÑjQóàdG  á£°ûfC’Gh
 ,áMÉÑ°ùdG  äÉeÉªMh  ∑ôHh  ,ÅWGƒ°T  ≈∏Y  …ƒàëJ
 á`̀«`̀°`̀VÉ`̀jô`̀dG äÉ``̀«``̀ª``̀jOÉ``̀cC’Gh á`̀«`̀ë`̀°`̀ü`̀dG á```̀jó```̀fC’Gh

.á«LQÉîdG ÖYÓªdGh
(3¢U π«°UÉØàdG)

 øH  »∏Y  á°SÉFôH  ¢ùeCG  ¬à°ù∏L  »a  iQƒ°ûdG  ¢ù∏ée  ≥aGh  ,´ÉªLE’ÉH
 ±ó¡j  …òdG  á«ªæàdG  äGóæ°S  QGó°UEG  ≈∏Y  ¢ù∏éªdG  ¢ù«FQ  ídÉ°üdG  ídÉ°U

.QÉæjO QÉ«∏e 15 ≈dEG QÉæjO QÉ«∏e 13 øe »dÉëdG ¢VGôàb’G ∞≤°S ™aQ ≈dEG
 ÉÑëà°ùe GQÉ«N â°ù«d ¢VGôàb’G á«∏ªY ¿CG iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ócCGh
 ∫ƒ∏ëdG OÉéjE’ GõaÉMh É©aGO ¿ƒμ«°S …óëàdG Gògh ,¬«∏Y ¿hôÑée Éææμdh
 ƒª°ùdG ÖMÉ°U É¡°SCGQ ≈∏Y ,áeƒμëdG ¿CG ≈∏Y GOó°ûe ,áeRC’G √òg RhÉéJh

.äÉjóëàdG √òg á¡HÉée ≈∏Y á°üjôM ,AGQRƒdG ¢ù«FQ ó¡©dG »dh »μ∏ªdG
 OÉ°üàb’Gh á«dÉªdG IQGRh π«ch OƒªM ¬∏dGóÑY ∞°Sƒj ∞°ûc ¬ÑfÉL øe
 ôjRh  á°SÉFôH  É«∏Y  á`̀jQGRh  áæéd  ∑Éæg  ¿CG  øY  á«dÉªdG  ¿hDƒ°û∏d  »æWƒdG
 á©LGôe  ∫ÓN  øe  äGOGô``̀jE’G  IOÉ`̀jR  ¢SQóJ  »æWƒdG  OÉ°üàb’Gh  á«dÉªdG
 ≈∏Y  AÉÑYC’G  IOÉ`̀jR  ¿hO  øe  áeƒμëdG  É¡eó≤J  »àdG  äÉeóîdG  øe  ô«ãμdG
 ±GógC’G â≤≤M øjôëÑdG ¿CG  ≈∏Y Oó°Th ,∫Éμ°TC’G øe πμ°T …CÉH øWGƒªdG

.äÉahô°üªdG ¿CÉ°ûH »dÉªdG ¿RGƒàdG èeÉfôH »a áYƒ°VƒªdG
 iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG hôîa ∫ÉªL ∫AÉ°ùJ ¬ÑfÉL øe
 §ØædG  QÉ©°SCG  Ö∏≤J  πX  »a  á«£ØædG  ô«Z  äGOGô``̀jE’G  ø«°ùëJ  äÉ«dBG  øY
 ∞≤°S  ™aôf  øëf{  :ÓFÉb  ,ΩÉ©dG  øjódG  ™e  πeÉ©àdG  »a  áeƒμëdG  §£Nh

.z¢Vhô≤dG ™e »WÉ©à∏d á£N …CG ¿hO øe ¢VGôàb’G
 ájOÉ°üàb’Gh á«dÉªdG ¿hDƒ°ûdG áæéd ¢ù«FQ »£≤°ùªdG ódÉN ∫Éb √QhóH
 á«£Øf ô«Z äGOGôjEG ôaƒj …òdG π¡°ùdG QÉ°ùªdG ∂∏°ùJ ºd ádhódG ¿EG ¢ù∏éªdÉH
 ¿Éfƒμ«°S ΩÉ©dG øjódG áédÉ©eh ¢VGôàb’G ¿CG GócDƒe ,øWGƒªdG ÜÉ°ùM ≈∏Y
 ,øWGƒªdG  ÜÉ°ùM  ≈∏Y  á«£ØædG  ô«Z  ádhódG  äGOGô`̀jEG  IOÉ`̀jR  øe  áØ∏c  πbCG
 ≥«Ñ£J ¿hójôJ ΩCG ,áaÉ°†ªdG áª«≤dG áÑjô°V áª«b ™aQ ¿hójôJ πg :ÓFÉ°ùàe

?äÉcô°ûdG ≈∏Y ÖFGô°V ¢Vôa ¿hójôJ ΩCG ,πNódG áÑjô°V
(5¢U π«°UÉØàdG)

 ,»Ñ£dG »æWƒdG ≥jôØdG äÉ¡«Lƒàd É≤ah
 Qƒ°†ë∏d  áÑ∏£dG  øe  áëjô°T  ¢ùeCG  äOÉ`̀Y
 ≈∏Y  kAÉæH  ,á«eƒμëdG  º¡°SQGóªH  »FõédG
 á«≤ÑdG π°UGƒj Éª«a ,ºgQƒeCG AÉ«dhCG á≤aGƒe

 §°Sh ∂dPh ,ó©H øY πeÉμdÉH º¡°ShQO »≤∏J
 IQGRh  É¡JòØf  á∏eÉ°T  ájRGôàMG  äGAGô``̀LEG
 á«°SQóe  áÄ«H  ¿Éª°†d  ,º«∏©àdGh  á«HôàdG

.áæeBG

 ìÉ`̀≤`̀∏`̀dG ™`̀«`̀æ`̀°`̀ü`̀à`̀d ¬``Lƒ``J
ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG »``̀a »``°``Shô``dG
 øjôëÑdG  áÑZQ  »JÉYÉ°ùdG  óªMCG  É«°ShQ  iód  áμ∏ªªdG  ô«Ø°S  ócCG
 ,á«Ñ£dG  äGQÉ≤©dG  áYÉæ°Uh Ö£dG  ∫Éée »a  É«°ShQ ™e  ¿hÉ©àdG  »a
 ∂«æJƒÑ°S{  É¡dhCG  ,á«°ShôdG  äÉMÉ≤∏dG  ™«æ°üàd  πª©e  AÉ°ûfEÉH  AóÑdGh
 »a  É«°ShQ  ™e  ¿hÉ©àdÉH  GóL  áªà¡e  øjôëÑdG  ¿CG  ≈dEG  Gô«°ûe  ,zV
 πÑb  øe  ¢VhôYh  »FóÑe  ºgÉØJ  ∑Éægh  ,äÉMÉ≤∏dG  áYÉæ°U  ∫Éée
 ´hô°ûªd ∫ƒªªdG »°ShôdG Iô°TÉÑªdG äGQÉªãà°S’G ¥hóæ°üd øjôëÑdG

.zV-∂«æJƒÑ°S{ ìÉ≤∏dG
 øjôëÑdG  ¿EG{  :ádÉch ™e á∏HÉ≤e »a óMC’G  ¢ùeCG  »JÉYÉ°ùdG  ∫Ébh
 IOÉ°†ªdG ∂∏àd ¢ù«dh äÉMÉ≤∏dG ´GƒfCG πμd Gô«¨°U Óª©e º«≤J ¿CG ójôJ
 ¿ƒμ«°S »àdG ó«aƒc ó°V äÉMÉ≤∏dÉH CGóÑf ’hCG ,§≤a ÉfhQƒc ¢Shô«Ød
 äÉMÉ≤∏dG ´GƒfCG ™«ªL ∞«°†æ°S ó©H Éª«ah ,É¡«a IGƒf zV-∂«æJƒÑ°S{

.zájó©ªdG ¢VGôeC’G øe Égô«Zh Gõæjƒ∏ØfE’G øe ájÉbƒ∏d ,É¡LÉàfE’
 á«æ©ªdG  äÉ`̀¡`̀é`̀dG  ™`̀e  π`̀°`̀UGƒ`̀à`̀«`̀°`̀S  ¬``̀fG  »`̀JÉ`̀YÉ`̀°`̀ù`̀dG  ±É``̀°``̀VCGh
 á≤£æe  è«∏îdG  á≤£æe  ¿C’  ,∫ÉéªdG  Gòg  »a  á«°ShôdG  äGôÑàîªdGh
 ™«ªL ≈dEG áªFGO áLÉM ∑Éægh ,ôØ°ùdGh áMÉ«°ùdGh IQÉéà∏d áMƒàØe

.áæ°ùdG QGóe ≈∏Y äÉMÉ≤∏dG ´GƒfCG
 »°ShQ ™æ°üe AÉ°ûfEG  ™«£à°ùf ,OGô«à°S’G øe ’óH ¬fCG  í°VhCGh
 IOƒLƒe  ¢``VQC’G  ,QÉªãà°S’Gh  êÉ`̀à`̀fE’G  ¬H  ∑QÉ°ûàf  ,øjôëÑdG  »a
 »°ShôdG  º∏©dG  ójôf  øμd  ,IOƒ`̀Lƒ`̀e  IOGQE’Gh  Oƒ`̀Lƒ`̀e  πjƒªàdGh

.∫ÉéªdG Gòg »a á«°ShôdG IôÑîdGh
(4¢U π«°UÉØàdG)
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:≥dÉÿGóÑY »∏Y Öàc
 ió`̀d ó`̀ª`̀à`̀©`̀ª`̀dG …Qƒ``̀μ``̀ dG ô`̀«`̀Ø`̀°`̀ù`̀dG ∞`̀°`̀û`̀c
 º`̀é`̀M ø```̀Y ≠`̀ fƒ`̀ °`̀ û`̀ J ¿Gƒ`````̀c …É````̀g ø``̀jô``̀ë``̀Ñ``̀dG
 PEG  2020  »a  ÉjQƒc  ≈dEG  á«æjôëÑdG  äGQOÉ°üdG
 äGQOÉ°üdG â¨∏H Éª«a ,Q’hO ¿ƒ«∏e 419 â¨∏H
 kGócDƒe ,Q’hO ¿ƒ«∏e 382 øjôëÑdG ≈dEG ájQƒμdG
 ºZQ  øjó∏ÑdG  ø«H  ájQÉéàdG  äÉbÓ©dG  QGô≤à°SG
 ¢Shô«a »°ûØJ ÖÑ°ùH áeRCG  øe ºdÉ©dG ¬H ôe Ée

.ÉfhQƒc
 QÉ``Ñ``NCG{ ™``e …ô`̀°`̀ü`̀M AÉ`̀≤`̀ d »``a ±É``̀ °``̀VCGh
 øjó∏ÑdG  ø`̀«`̀H  »`̀FÉ`̀æ`̀ã`̀dG  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG  ¿CG  zè`̀«`̀∏`̀î`̀dG
 øjôëÑdG  »`̀a  ÉYhô°ûe  57  ≈∏Y  πª©dG  πé°S
 π«é°ùJ  º`̀J  ó`̀bh  ,á`̀jQƒ`̀c  ácô°T  17  ácQÉ°ûªH
 »a  2020  »a  IójóL  ájQÉªãà°SG  ájQƒc  ácô°T

 .™«æ°üàdG ∫Éée
 ≈dEG  áμ∏ªªdG  iód  …QƒμdG  ô«Ø°ùdG  QÉ°TCGh
 øjôëÑdG áμ∏ªe …Qƒc ∞dCG 20 ∫OÉ©j Ée ∫ƒNO

 ∞∏àîªd  á`̀jOhó`̀ë`̀dG  òaÉæªdG  ™«ªL  ≥jôW  ø`̀Y
 äÉ£∏°ùdG â∏é°S ø«M »a ,2019 »a ÜÉÑ°SC’G
 ÜQÉ≤j  É`̀e  ∫ƒ`̀NO  »°VÉªdG  ΩÉ`̀©`̀dG  »`̀a  ájQƒμdG
 §≤a º¡æe 700 ,ÉjQƒc ájQƒ¡ªéd »æjôëH 800

.áMÉ«°ùdG ¢Vô¨d Gƒ∏NO
(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

äÉfÉ«ÑdG π«é°ùJ øe ’óH z»YGh ™ªàée{ ≥«Ñ£J øFÉHõdGh AÓª©dG π«ªëJ IQhô°V

.¢SQGóªdG ≈dEG áÑ∏£dG IOƒY ™e á∏eÉ°ûdG ájRGôàM’G äGAGôL’G ò«ØæJ |

.…QƒμdG ô«Ø°ùdG |

..áëFÉédG ºZQ Iôe ∫hC’h ¥ƒÑ°ùe ô«Z RÉéfEG »a

ºcÉëªdG ™``«ªL ΩÉeCG ádhGóàe §``≤a á``«°†b ±’BG Iô``°ûY
(çOGƒMh ÉjÉ°†b áëØ°U ≈∏Y π«°UÉØàdG)

á`̀ jQƒ`̀ c  á`̀ cô`̀ °`̀ T  17  :…Qƒ``̀```̀μ``̀```̀dG  ô`̀``̀«`̀``̀Ø`̀°`̀ù`̀dG
ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  »``̀ a  É`̀ Yhô`̀ °`̀ û`̀ e  57  »``̀ a  ∑QÉ``̀°``̀û``̀J

 ≥∏©Jh Öë°ùJ zá«ë°üdG ø¡ªdG{
»``FGhO ô°†`ë`à`°ù`e π`«`é`°ù`J
 Öë°S á«ë°üdG äÉeóîdGh ø¡ªdG º«¶æàd á«æWƒdG áÄ«¡dG âæ∏YCG
 PROTON 40mg E.C TABLET -)  ô°†ëà°ùe  π«é°ùJ  ≥«∏©Jh
 ájOƒ©°ùdG  ácô°ûdG  êÉàfEG  øe  (PROTON 20mg E.C TABLET
 ∂dPh  ,(SPIMACO) á«Ñ£dG  äÉeõ∏à°ùªdGh  á«FGhódG  äÉYÉæ°ü∏d
 »a  AGhó`̀dGh  AGò¨∏d  áeÉ©dG  áÄ«¡dG  øe  QOÉ°üdG  ôjòëàdG  ≈∏Y  kAÉæH
 .Ω2021-03-12  ïjQÉàH  á≤«≤°ûdG  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áμ∏ªªdG
 Öë°ùH á«ë°üdG äÉeóîdGh ø¡ªdG  º«¶æàd á«æWƒdG áÄ«¡dG  âeÉbh
 ô°†ëà°ùªdG π«é°ùJ ≥«∏©Jh áμ∏ªªdÉH IOƒLƒªdG äÓ«¨°ûàdG ™«ªL

 .»∏°UC’G èàæªdG ™e èàæªdG ≥HÉ£J Ωó©d
 ∫ÉM »a ô°†ëà°ùªdG Öë°ùH á«ë°üdG äÉ¡édG áÄ«¡dG »°UƒJh
 º¡FÉÑWCG  á©LGôe  ≈`̀dEG  AGhó`̀ dG  »eóîà°ùe  ƒYóJh  ,º¡jód  √ôaGƒJ

.πjóÑdG AGhódG ±ô°üd

 äGOGôjE’G IOÉjõd ájQGRh áæéd
øWGƒªdG ≈∏Y AÉ``ÑYCG ¿hO øe

 á≤«bO ô«jÉ©e ≈∏Y áªFÉb É¡à«é¡æe ¿CG äÉª∏¶à∏d áeÉ©dG áfÉeC’G äócCG
 »bƒ≤ëdG Qƒ¶æªdG øe hCG É«eÓYEG QÉãj Ée ≈∏Y §≤a ô°üà≤J ’ IOóëeh
 ÖMôJ É¡fCG  Éªc ,á«aGôàMG á«æ¡e äÉ≤«≤ëJ AGôLEG  ≈dEG  ÉehO ≈©°ùJ πH
 ä’Éée  »a  iô`̀NCG  áª¶æe  …CGh  á«dhódG  ƒØ©dG  áª¶æe  ™e  ¿hÉ©àdÉH
 åëJh  ,ádGó©dG  ≥«≤ëJh  ±É°üàf’G  πÑ°S  ≈dEG  ∫ƒ°Uƒ∏d  É«©°S  É¡∏ªY
 ¥ô£dGh πFÉ°SƒdG ôÑY É¡eó≤J »àdG äÉeóîdG øe IOÉØà°S’G ≈∏Y ™«ªédG
 ¿C’  ,IóYÉ°ùªdG  äÉÑ∏Wh  ihÉμ°ûdG  »≤∏àd  É¡°ü«°üîJ  ºJ  »àdG  Iójó©dG
 õjõ©J »a ÉgQhOh »æ¡ªdG É¡∏ªYh áfÉeC’G ádÉ°SQh ÖLGh º«ª°U øe Gòg

.¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M ÇOÉÑe ΩGôàMG
 ,≥HÉ°ùdG É¡ëjô°üJ ≈∏Y kÉØ£Y ¬fCG ΩÉ©dG …CGô∏d í°VƒJ É¡fCÉH äOÉaCGh
 ádÉ°SQ  »a  IOQGƒ``̀dG  äGAÉ``̀YO’G  »a  äÉ≤«≤ëJ  íàa  øY  ¿Ó``YE’G  ¿CÉ°ûH
 ¿EÉa  ,Ω2021  ¢SQÉe  3  ïjQÉàH  IQƒ°ûæe  á«dhódG  ƒØ©dG  áª¶æe  øe
 Qó°U  óMGh  º¡àe  AÉæãà°SÉH  -  áª¶æªdG  º¡æY  âKóëJ  øjòdG  ø«ª¡àªdG

 §°Shh  º¡Jƒ«H  »a  GƒfÉc  -  Ω2020  ôÑªaƒf  »a  ¬°ùÑëH  áHÉ«ædG  QGôb
 ≈àMh ,Ω2020 ôjGôÑa »a áªjôédG çhóM âbh òæe º¡JÓFÉYh º¡jhP
 ïjQÉàH  Ió≤©æªdG  É¡à°ù∏L  »a  º¡«∏Y  ¢†Ñ≤dÉH  áªμëªdG  QGô`̀b  Qhó°U
 Ghô°†M  å«M  ,ÓeÉc  ÉeÉY  ÜQÉ≤j  Ée  ∫Gƒ`̀W  …CG  ,Ω2021  ôjGôÑa  11

 º¡àe  GóY  ,IQƒcòªdG  á°ù∏édG  ≈dEG  º¡«eÉëeh  º¡jhP  á≤aôH  º¡Jƒ«H  øe
 ´Éaó∏d  É«eÉëe  áªμëªdG  âHóàfGh  ,ΩÉëe  ¬©e  ô°†ëj  ºd  §≤a  ó`̀MGh
 »a áª¶æªdG  ¬«∏Y âãM Ée  ¿CG  ócDƒj  …òdG  ôeC’G  ,∫ó©dG  IQGRh øe ¬æY
 º¡ëdÉ°üe ™e ≥ØàJ á≤jô£H É k©«ªL á©HQC’G O’hC’G á∏eÉ©e{ øe É¡àdÉ°SQ
 âbh ô°übC’h ô«NCG PÓªc ’EG RÉéàM’G ΩGóîà°SG ΩóY ¿Éª°Vh ∫ÉØWCÉc
 ,zäGAGôLE’G ∫GƒW áfÉ°†ëdG πFGóH ΩGóîà°S’ ájƒdhC’G AÉ£YEGh ,øμªe
 hCG á«æeC’G IQGOE’G »a AGƒ°S á«æ©ªdG äÉ¡édG ¬JòîJG Ée ÉeÉªJ ≥HÉ£àj
 áª¶æe  ¿É«H  Qhó°U  ó©Hh  πÑb  ,á«FÉæédG  áªμëªdG  hCG  áeÉ©dG  áHÉ«ædG
 øjôëÑdG  »a  á©ÑàªdG  áeó≤àªdG  á«é¡æªdG  øe  ÉbÓ£fG  á«dhódG  ƒØ©dG
 á«æeC’G äGQÉÑàY’G ≥«≤ëJ πÑb ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M ΩGôàMG ¿CÉ°T »∏©J »àdG

 .iôNC’G

(çOGƒMh ÉjÉ°†b áëØ°U ≈∏Y π«°UÉØàdG)
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 äÉª«©£àdG  ™«ªL  á«∏YÉa  äÉÑKEG  ºJ  ¬fCG  »æWƒdG  ≥jôØdG  AÉ°†YG  ócCGh
 ∫ÓN IQƒëàªdG äÉ°Shô«ØdG É¡æe øjôëÑdG »a ÉfhQƒc ¢Shô«Ød IOÉ°†ªdG
 π°UCG  øe  ádÉM  8414    á©HÉàe  ∫ÓN  øe  ø«àFÉØdG  ôjGôÑah  ôjÉæj  …ô¡°T
 º«©£àdG  øe  ø«àYôL  ≈∏Y  ø«∏°UÉëdGh  ø«£dÉîª∏d  áªFÉb  ádÉM  14640
 QÉÑμd øμªj ¬fCG Éë°Vƒe ,º«©£àdG GhòNCÉj ºd øjòdG øe Oó©dG ¢ùØæH káfQÉ≤e
 õcGôªdG  ≈dEG  kIô°TÉÑe  ¬LƒàdG  ¥ƒa  Éªa  É keÉY  70  ôª©dG  øe  ø«¨dÉÑdG  ø°ùdG

.»fhôàμdE’G π«é°ùàdG ≈dEG áLÉëdG ¿hO øe º«©£àdG òNC’ á«ë°üdG
 ôaGƒJ  ø«M  ≈`̀ dEG  QÉ¶àf’G  Ωó`̀Y  ≈`̀ dEG  ™«ªédG  »æWƒdG  ≥jôØdG  É`̀YOh
 πeGƒë∏d  ¬JƒYO  G kOóée  ,É¡æe  ôaGƒàªdG  òNCG  ÉªfEGh  IOóëe  ácô°T  º«©£J
 á°VôY  ôãcC’G  äÉÄØdG  øe  ø¡fƒμd  º«©£àdG  ò`̀NCG  ≈`̀dEG  ∂dòc  äÉ©°VôªdGh
 ,QƒëàªdG  ¢Shô«Ø∏d  ™jô°ùdG  QÉ°ûàf’G  πX  »a  ∂dPh  ¢Shô«ØdÉH  áHÉ°UEÓd
-QõjÉa)h  (ΩQÉaƒæ«°S)  »ª«©£J  áeÓ°S  äô¡XCG  äÉ°SGQódG  ¿CG  É kë°Vƒe

 …QÉ°ûà°S’G ≥jôØdG  øY IQOÉ°üdG äÉ«°UƒàdG  Ö°ùëH áÄØdG  √ò¡d (∂«àfƒ«H
.øjôëÑdG áμ∏ªe »a äÉª«©£àdG áæéd »a äÉMÉ≤∏dÉH »æ©ªdG

 ó°U §FÉM ôaƒJ É k«dÉM IOƒLƒªdG äÉª«©£àdG ¿CG ≥jôØdG AÉ°†YCG ócCGh
 AGõLCG áªLÉ¡e »a áYÉæªdG RÉ¡L óYÉ°ùJh IOƒLƒªdG ä’Ó°ùdG ΩÉeCG É©«æe
 áªFÉb π¶J äÉª«©£àdG ¿EÉa äGôØW äCGôW ƒd ≈àMh ,¢Shô«ØdG øe áØ∏àîe
 QòëH  á∏°UGƒªdG  IQhô°V  ≈∏Y  G kOó°ûe  ,áYÉæªdG  RÉ¡éd  óYÉ°ùªdG  É¡∏ª©H
 »a  º¡°ùj  ÉªH  IQOÉ°üdG  äÉª«∏©àdGh  ájRGôàM’G  äGAGôLE’G  πμH  ΩGõàd’Gh

.áëFÉé∏d …ó°üà∏d á«æWƒdG Oƒ¡édG ºYO
 »Ñ£dG  »æWƒdG  ≥jôØdG  √ó≤Y  …òdG  »Øë°üdG  ôªJDƒªdG  ∫ÓN  ∂dP  AÉL
 ó¡©dG  »dh  õcôe  »a  ¢ùeCG  ô¡X  (19-ó«aƒc)  ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d
 ô`̀NBG  ø`̀Y  åjóë∏d  …ôμ°ù©dG  ≈Ø°ûà°ùªdÉH  Ö`̀jQó`̀à`̀dGh  á«Ñ£dG  çƒëÑ∏d

.ÉfhQƒc ¢Shô«a äGóéà°ùe

 º«©£àdG á∏ªM ∞«ãμJ
 »æWƒdG ≥jôØdG ƒ°†Y áë°üdG IQGRh π«ch ™fÉªdG ó«dh QƒàcódG ócCGh
 π°UGƒJ øjôëÑdG áμ∏ªe ¿CG (19-ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üà∏d »Ñ£dG
 IOƒ©dG áYô°Sh ™«ªédG áeÓ°Sh áë°U ≈∏Y ®ÉØëdG ±ó¡H ÉgOƒ¡L ∞«ãμJ
 Iôªà°ùe  É¡YÉÑJG  ºJ  »àdG  πª©dG  äGQÉ°ùe  ¿EG  å«M  á«©«Ñ£dG  IÉ«ëdG  ≈dEG
 ≈dEG  É kgƒæe  ,É k«ªdÉYh  É k«∏ëe  ¢Shô«ØdG  ™e  πeÉ©àdG  äGóéà°ùe  Ö°ùëH
 πÑb ø`̀e  »°VÉªdG  ¢ù«ªîdG  Ωƒ`̀j  äGQGô``̀b  ø`̀e  √PÉ`̀î`̀JG  º`̀J  É`̀e  π`̀X  »`̀a  ¬`̀ fCG
 ¢†©H  íàa  IOÉYEG  ∫ƒM ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d  »Ñ£dG  »æWƒdG  ≥jôØdG
 äGAGôLE’ÉH ΩGõàd’G á∏°UGƒe º¡ªdG øe ¬fEÉa óMC’G Ωƒj øe G kAóH äÉYÉ£≤dG
 äÉ¡édG  øe  áæ∏©ªdG  IQOÉ°üdG  äGQGô≤dGh  á«FÉbƒdG  ô«HGóàdGh  ájRGôàM’G
 á«æWƒdG  Oƒ¡édG  äÉMÉéæd  kÉªYOh  ,™«ªédG  áeÓ°S  ≈∏Y  kÉXÉØM  á«ª°SôdG
 »àdG áæ∏©ªdG äGQGô≤dÉH ô«còàdG ™fÉªdG OóLh  .ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üà∏d
 ¢SQGóªdÉH  áÑ∏£dG  Qƒ°†ëH ìÉª°ùdG  ºJ  ¬fCG  í°VhCG  å«M ¢ùeG  É¡≤«Ñ£J ºJ
 á«eƒμëdG  äÉ©eÉédGh  »dÉ©dG  º«∏©àdG  äÉ°ù°SDƒeh  á°UÉîdGh  á«eƒμëdG
 º«∏©àdGh  á«HôàdG  IQGRh  πÑb  øe  á°üNôªdG  ∫ÉØWC’G  ¢VÉjQh  á°UÉîdGh
 á«ªæàdGh  πª©dG  IQGRƒ`̀ d  á©HÉàdG  á«eƒμëdG  á«∏«gCÉàdG  Qhó`̀ dGh  õcGôªdGh

 á°üNôªdG á°UÉîdG ÖjQóàdG ógÉ©eh õcGôeh äÉfÉ°†ëdG QhOh ,á«YÉªàL’G
 AÉ«dhC’  QÉ«îdG  ∑ôàoj  ¿CG  ≈∏Y  ,á«YÉªàL’G  á«ªæàdGh  πª©dG  IQGRh  πÑb  øe
 º«∏©àdG »≤∏J hCG ¢SQGóªdG ≈dEG äÉÑdÉ£dGh áÑ∏£dG º¡FÉæHCG Qƒ°†M »a QƒeC’G
 »a  »ª∏©dG  π«°üëàdG  πØμJ  »àdG  äGOGó©à°S’G  πc  òîàJ  ¿CGh  ,ó©oH  øY
 GQÉÑàYG  ¬fCG  ÉØ«°†e  ,  √Ó`̀YCG  øjQÉ«îdG  ≥«Ñ£J  óæY  áÑ°SÉæe  á«°SQóe  áÄ«H
 »gÉ≤ªdGh  ºYÉ£ª∏d  á«∏NGódG  äÉeóîdG  íàa  IOÉ`̀YEG  É k°†jCG  Qô≤J  ¢ùeCG  øe
 äÉeóîdG ºjó≤J »a QGôªà°S’G ™e ICÉ°ûæe πc »a É k°üî°T 30 ió©àj ’ ÉªH
 Gòg  »a  É k≤HÉ°S  áæ∏©ªdG  äÉWGôà°T’Gh  äGAGôLEÓd  É k≤ah  ∂dPh  ,á«LQÉîdG
 ∑ôHh á°UÉîdG á«∏NGódG  á«°VÉjôdG  ä’É°üdG  íàa IOÉYEG  ÖfÉL ≈dEG  ,¿CÉ°ûdG
 ,¿CÉ°ûdG  Gòg  »a  É k≤HÉ°S  áæ∏©ªdG  äÉWGôà°T’Gh  äGAGô``LE’G  ≥ah  áMÉÑ°ùdG
 á°UÉîdG  äÉÑ°SÉæªdG  hCG  á«YÉªàL’G  äÉ©ªéàdG  πc  áeÉbEG  ™æe  QGôªà°SG  ™e
 ¿CG  ™fÉªdG  ócCGh .É k°üî°T 30 ≈∏Y ójõj ÉªH á°UÉîdG  øcÉeC’Gh ∫RÉæªdG  »a
 áÑ°ùàμªdG  á«©ªàéªdG  áYÉæªdG  ¿EG  å«M á«ªgC’G  ájÉZ  »a  ø«°üëàdG  á«∏ªY
 óbh ,¢Shô«ØdG ≈∏Y AÉ°†≤dG ºK øeh ihó©dG ∫É≤àfG Ö°ùf π«∏≤J »a º¡°ùJ
 ∫hódG  π`̀FGhCG  øe  »gh  ,º«©£à∏d  á«æWƒdG  á∏ªëdG  øjôëÑdG  áμ∏ªe  â≤∏WCG
 IOÉ°†ªdG  äÉª«©£àdG  ´Gƒ`̀fCG  ∞∏àîe  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒª∏d  äô`̀ah  »àdG
 ∫ÓN º«©£àdG  èeÉfôH ∞«ãμJ ºJ ¬fCG  ≈dEG  É kgƒæe ,»fÉée πμ°ûH ¢Shô«Ø∏d
 É¡d á©æ°üªdG äÉcô°ûdG øe º«©£àdG äÉYôL ∫ƒ°Uh ™e …QÉédG ¢SQÉe ô¡°T
 Ωƒj ΩQÉaƒæ«°S ácô°T øe á«aÉ°VEG  áYôL ∞dCG  300 º∏°ùJ ÉgôNBG  ¿Éc »àdG

.»°VÉªdG á©ªédG
 äÉcô°ûdG πc ™e ôªà°ùªdG π°UGƒàdG ≈∏Y áμ∏ªªdG ¢UôM ™fÉªdG øq«Hh 
 äÉeóîdGh ø¡ªdG º«¶æàd á«æWƒdG áÄ«¡dG É¡JRÉLCG »àdG äÉª«©£à∏d á©æ°üªdG
 äÉ«∏ªY  ≥`̀ah  äÉª«©£àdG  √ò`̀g  ô«aƒJ  π`̀LCG  ø`̀e  ∂`̀ dPh  ,(Gô`̀¡`̀f)  á«ë°üdG
 ø«æWGƒªdG ΩÉeCG äÉª«©£àdG √òg ô«aƒJ ±ó¡H ∂dP πch ,ácô°T πμd ójQƒàdG
 G kô«°ûe ,¢Shô«ØdG ó°V º¡jód áYÉæªdGh ájÉªëdG õjõ©J ºK øeh ø«ª«≤ªdGh
 ÉgójóëJ ºàj »àdG ádhóéªdG ó«YGƒª∏d É k≤ah ºàà°S äÉª«©£àdG á«∏ªY ¿CG ≈dEG
 ≈∏Y  ø«∏é°ùª∏d  á«°üf  πFÉ°SQ  ∫É°SQEG  ôÑY  º«©£àdG  ò`̀NC’  π«é°ùàdG  óæY
 á°VôY  ô`̀ã`̀cC’G  äÉÄØ∏d  º«©£àdG  ò`̀NCG  á«ªgCG  ≈`̀ dEG  Égƒæe  ,º¡ØJGƒg  ΩÉ``̀bQCG
 πeGƒëdGh  ø°ùdG  QÉÑc  áÄa  Oó°üdG  Gò`̀g  »a  å`̀Mh  ,¢Shô«ØdÉH  áHÉ°UEÓd
 É kXÉØM º«©£àdG òNC’ IQOÉÑªdG ≈∏Y áæeõªdG ¢VGôeC’G …hPh äÉ©°VôªdGh
 ø«¨dÉÑdG  ø°ùdG  QÉÑμd  øμªj  ¬fCG  É kë°Vƒe  ,™«ªédG  áeÓ°Sh  º¡àeÓ°S  ≈∏Y
 òNC’  á«ë°üdG  õcGôªdG  ≈dEG  kIô°TÉÑe  ¬LƒàdG  ¥ƒa  Éªa  É keÉY  70  ôª©dG  øe
 ÜÉë°UCG ™fÉªdG ÉYOh  .»fhôàμdE’G π«é°ùàdG ≈dEG áLÉëdG ¿hO øe º«©£àdG
 Ωõ«JÉehôdGh ƒHôdGh §¨°†dGh Ö∏≤dGh …ôμ°ùdG ≈°Vôe) áæeõªdG ¢VGôeC’G
 IQOÉÑªdG (¿ÉWô°ùdGh áæeõªdG ≈∏μdG ¢VGôeCGh ,áYÉæªdG ¢ü≤æH ¿ƒHÉ°üªdGh
 ¢VGôeC’G øª°V ¿ƒLQóæj áæª°ùdÉH ø«HÉ°üªdG ¿CG ≈dEG É kgƒæe ,º«©£àdG òNC’
 »àdG  ¿Gó∏ÑdG  »a  ™ØJôJ  äÉ«aƒdG  áÑ°ùf  ¿EÉa  äÉ°SGQódG  Ö°ùëÑa  ,áæeõªdG
 (BMI)  º°ùédG  á∏àc  ô°TDƒe  OGR  Éªq∏μa  ,áæª°ùdG  äÉjƒà°ùe  É¡«a  ™ØJôJ
 ºYO á«ªgCÉH  ô«còàdG  ™fÉªdG  OóLh  .¢Shô«Ø∏d  ¢Vô©àdG  ô£N OGR 25 ≈∏Y
 á£«ëdG  IOÉ`̀jRh  »©ªàéªdG  »YƒdÉH  ΩGõàd’G  ∫ÓN  øe  á«æWƒdG  Oƒ¡édG
 á∏ªëdG  »a  ácQÉ°ûªdGh  ájRGôàM’G  äGAGô`̀LE’É`̀H  ΩÉàdG  ΩGõàd’Gh  QòëdGh
 á«eÉeC’G  ±ƒØ°üdG  »a  á«æWƒdG  É`̀fQOGƒ`̀c  ¿CG  É kØ«°†e  ,º«©£à∏d  á«æWƒdG
 ô«HGóàdGh  ájRGôàM’G  äGAGôLE’ÉH  ΩGõàd’G  Éæe  ≥ëà°ùJ  QÉ¡f  π«d  á∏eÉ©dG
 ΩGõàd’G á«ªgCG GócDƒe ,º¡æY §¨°†dG ∞«Øîàd IQOÉ°üdG äÉª«∏©àdGh á«FÉbƒdG
 »dhódG øjôëÑdG õcôªH äÉÑcôªdG øe ¢üëØ∏d ÉgójóëJ ºàj »àdG ó«YGƒªdÉH
 ,…ôÑàîªdG  ¢üëØdG  á«∏ªY  õjõ©J  »a  º¡°ùj  ÉªH  äGôªJDƒªdGh  ¢VQÉ©ª∏d
 ádƒ¡°S  πμH  ¬eÉ¡e  AGOCG  π«¡°ùJh  ¢üëØdÉH  »æ©ªdG  ≥jôØdG  Oƒ¡L  º`̀YOh
 âbDƒe ¢üëa õcôe ø«°TóJ ºJ á«æWƒdG Oƒ¡é∏d É kªYO ¬fCG  ≈dEG  É kàa’ ,ô°ùjh
 Ωƒ«dG)  »fÉãdG  …ôÑàîªdG  ¢üëØdG  AGô``LE’  ,á«dhódG  øjôëÑdG  áÑ∏M  »a
 ∫ƒ°UƒdG  øe  ô°TÉ©dG  Ωƒ«dG)  ådÉãdGh  (áμ∏ªªdG  ≈dEG  ∫ƒ°UƒdG  øe  ¢ùeÉîdG
 8 øe G kAóH òaÉæªdG πc øe øjôëÑdG áμ∏ªe ≈dEG ø«eOÉ≤dG ™«ªéd (áμ∏ªªdG ≈dEG
 OGóYCG »dÉªLEG ™fÉªdG ¢Vô©à°SGh  .…QÉédG ¢SQÉe 20 ≈àM …QÉédG ¢SQÉe
 õcGôªd á«HÉ©«à°S’G ábÉ£dG ≠∏ÑJ å«M ,êÓ©dGh ∫õ©dG õcGôe »a ∫É¨°TE’G
 øe %27 πãªj Ée 1502 É¡æe ∫É¨°TE’G ≠∏Ñj ,G kôjô°S 5569 êÓ©dGh ∫õ©dG
 ∫õ©dG  ≥«Ñ£J ºJ  »àdG  áªFÉ≤dG  ä’ÉëdG  OóY ¿CG  É kæ«Ñe  ,á«HÉ©«à°S’G  ábÉ£dG
 ,¢VGôYC’G Qƒ¡X Ωó©d ádÉM 4750 ≠∏H É¡«∏Y …QÉ«àN’G »dõæªdG »ë°üdG

 øe  %94^84  â¨∏H  ó≤a  áªFÉ≤dG  ä’ÉëdG  »dÉªLEG  øe  ø«aÉ©àªdG  áÑ°ùf  ÉeCG
.áªFÉ≤dG ä’ÉëdG øe %0^37 äÉ«aƒdG áÑ°ùf â¨∏H ø«M »a ,áªFÉ≤dG ä’ÉëdG

QƒëàªdÉH ¿ƒHÉ°üe ٪80
 ¢VGôeC’G …QÉ°ûà°SG »fÉ£ë≤dG ±Éæe Ö«ÑW Ωó≤ªdG ócCG iôNCG á¡L øe 
 …ó°üà∏d  »Ñ£dG  »æWƒdG  ≥jôØdG  ƒ°†Y  …ôμ°ù©dG  ≈Ø°ûà°ùªdÉH  ájó©ªdG
 á∏MôªdG  √ògh  QÉ°ûàf’G  ™jô°S  QƒëàªdG  ¢Shô«ØdG  ¿CG  ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød
 òNCG IQhô°V ó«cCÉJ G kOóée ,¬«∏Y Ö∏¨à∏d ôÑcCG πμ°ûH É k«©ªàée É kfhÉ©J Ö∏£àJ
 OôØdG ájÉªM »a ΩÉ¡°SE’Gh ™ªàéªdG áYÉæe øjƒμJ »a QhO øe ¬d Éªd º«©£àdG
 ¿CG ≈dG Gô«°ûe ,»ë°üdG øeC’G õjõ©J ºK øeh »©ªàéªdG ¬£«ëeh ¬Jô°SCGh
 ,ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒª∏d  »fÉée  πμ°ûH  äÉª«©£àdG  äôah  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 ;¿B’G ≈dEG äÉª«©£J 5 ÉgOóY ≠∏H äÉª«©£àdG øe ´GƒfCG IóY ∂dòc äRÉLCGh
 Ωƒ≤J á≤ª©àeh á°†«Øà°ùe äÉ°SGQO ≈∏Y kAÉæH äÉª«©£àdG IRÉLEG »JCÉJ å«M
 áæéd  ácQÉ°ûªH  á«ë°üdG  äÉeóîdGh  ø¡ªdG  º«¶æàd  á«æWƒdG  áÄ«¡dG  É¡H

.áë°üdG IQGRƒH äÉª«©£àdG áæédh ájôjô°ùdG çÉëHC’G
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a  äÉª«©£àdG  ´GƒfCG  Oó©J  ¿CG  »fÉ£ë≤dG  í°VhCGh  
 ÉªfEGh  á«dÉ©ØdG  áÑ°ùf  áfQÉ≤e  ¬æe  ¢Vô¨dG  ¢ù«dh  á«ª∏Y  ¢ù°SCG  ≈∏Y  ºFÉb
 »°SÉ«b  âbh  »a  ™ªàéªdG  øe  øμªe  OóY  ôÑcCG  ≈`̀dEG  ¬dÉ°üjEG  ±ó¡H  »JCÉj
 ´ƒLôdG »a º¡°ùJ á«∏YÉah á«fƒeCÉªH á«YÉªédG áYÉæªdG øjƒμJ »a º¡°ù«d
 RÉ¡édG  ¿CG  ≈`̀ dEG  É kgƒæe  ,É`̀fhQƒ`̀c  áëFÉL  πÑb  Ée  IÉ«ëdG  ≈`̀ dEG  »éjQóàdG
 ähÉØàj IOÉ°†ªdG ΩÉ°ùLC’G øjƒμJh ,ôNBG ≈dEG ¢üî°T øe ∞∏àîj »YÉæªdG
 ΩóY  »æ©j  ’  ¢UÉî°TCG  »a  É`̀gOƒ`̀Lh  Ωó`̀Yh  ô`̀NBG  ≈`̀ dEG  ¢üî°T  øe  ∂dòc
 áHÉéà°S’G  ¢SÉ«≤d  Ió«MƒdG  á≤jô£dG  â°ù«d  »¡a  ;º¡jód  ájÉªM  Oƒ`̀Lh
 ´QPCG øe §≤a G kóMGh É kYGQP IOÉ°†ªdG ΩÉ°ùLC’G πãªJ å«M ,á∏eÉμdG á«YÉæªdG
 »YÉæªdG RÉ¡é∏d iôNCG ´QPCG çÓK øY π≤j ’ Ée ∑Éægh á«YÉæªdG áHÉéà°S’G

.¢VGôeC’G AQO É¡æμªj
 ¢Shô«Ød  IOÉ°†ªdG  äÉª«©£àdG  ò`̀NCG  óFGƒa  øe  ¿CG  »fÉ£ë≤dG  øq«Hh
 ,¬ÑÑ°ùH  IÉaƒdG  hCG  ¢Shô«ØdÉH  áHÉ°UE’G  øe  ájÉbƒdG  (19-ó«aƒc)  ÉfhQƒc
 øe  »àdG  á∏«∏≤dG  ä’É`̀ë`̀dG  »`̀a  ¬`̀d  áÑMÉ°üªdG  ¢`̀VGô`̀YC’G  Ió°T  ∞«ØîJh
 ÉfhQƒc ¢Shô«a π≤f áÑ°ùf øe π∏≤j º«©£àdG ¿CG Éªc ,¬H ÜÉ°üoJ ¿CG øμªªdG
 ™ªàéªdG  OGôaCG  OóY  øe  ójõj  Éªc  ,ø«ª©£àªdG  ô«¨H  káfQÉ≤e  øjôNB’G  ≈dEG
 »a º¡°ùjh ¢Shô«ØdG QÉ°ûàfG Å£Ñj Ée ¢Shô«ØdÉH áHÉ°UE’G øe ø«æ°üëªdG
 ,ï°SÉæàdGh QÉ°ûàf’G øe ÉfhQƒc ¢Shô«a ™æe ÖfÉL ≈dEG ,á«YÉªédG áYÉæªdG
 »a  ájQGôªà°S’Gh  IôØW  øjƒμàH  ¬d  ¿Éëª°ùJ  ¿Éà∏dG  ¿Éà«∏ª©dG  Éªgh

.QÉ°ûàf’Gh QƒëàdG
 IOÉ°†ªdG  äÉª«©£àdG  ™«ªL  á«∏YÉa  äÉÑKEG  ºJ  ¬`̀fEG  »fÉ£ë≤dG  ∫Ébh 
 …ô¡°T  ∫ÓN  IQƒëàªdG  äÉ°Shô«ØdG  É¡æe  øjôëÑdG  »a  ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød
 14640  π°UCG  øe  ádÉM  8414  á©HÉàe  ∫ÓN  øe  ø«àFÉØdG  ôjGôÑah  ôjÉæj
 káfQÉ≤e  º«©£àdG  øe  ø«àYôL  ≈∏Y  ø«∏°UÉëdGh  ø«£dÉîª∏d  áªFÉb  ádÉM
 ä’ÉëdG  øe  %80  ¿CG  É kØ«°†e  ,º«©£àdG  GhòNCÉj  ºd  øjòdG  øe  Oó©dG  ¢ùØæH
 QƒëàªdG  ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød  áªFÉb  ä’ÉM  »g  øjôëÑdG  »a  É k«dÉM  áªFÉ≤dG
 Öjô¨dÉH ¢ù«d Gògh ,¿B’G ºdÉ©dG »a äÉHÉ°UEÓd É kYƒ«°T ôãcC’G íÑ°UCG …òdG
 ájGóH òæe äGôe IóY ÉfhQƒc ¢Shô«Ød áÑÑ°ùªdG äÉ°Shô«ØdG äQƒëJ å«M
 ø«H √QÉ°ûàfG øe óëdG ºàj ¿CG ≈dEG QƒëàdG »a ôªà°ùà°Sh ¿B’G ≈dEG áëFÉédG

.äÉª«©£àdG ∫ÓN øe ∂dPh ô°ûÑdG
 »a  QƒëàªdG  ¢Shô«Ø∏d  áªFÉ≤dG  ä’É`̀ë`̀dG  ¿CG  »fÉ£ë≤dG  í°VhCGh 
 ô¡¶J ºd  hCG  áØ«ØN º¡°VGôYCG  âfÉc º«©£àdG  ≈∏Y ø«∏°UÉëdG øe øjôëÑdG
 øe IôàØdG »Øa ,º«©£àdG ≈∏Y Gƒ∏°üëj ºd øjòdÉH áfQÉ≤e ¢VGôYCG …CG º¡«∏Y
 ø«ª©£àªdG ø«£dÉîªdG áÑ°ùf â¨∏H 2021 ¢SQÉe 11 ≈dEG  2021 ôjÉæj 1
 IÉah ádÉM …CG π«é°ùJ ºàj ºdh (8414 π°UCG øe áªFÉb ádÉM 1102) %13^1
 2246)  %26^7 ø«ª©£àªdG  ô«Z  ø«£dÉîªdG  áÑ°ùf  â¨∏H  ø«M »a  ,º¡æ«H
 …CG ;º¡æ«H IÉah »àdÉM π«é°ùJ ºJ ∞°SCÓdh ,(8414 π°UCG øe áªFÉb ádÉM
 ôãcCG IÉaƒdGh ¢Shô«ØdG Ió°Th ihó©dG ∫É≤àfGh ¢Shô«ØdG QÉ°ûàfG ∫ó©e ¿CG
 É kJhÉØJ âæq«H äÉYƒªéªdG ¿CG ÉØ«°†e ,º«©£àdG GhòNCÉj ºd øjòdG OGôaC’G ø«H
 øe  áÑMÉ°üªdG  ¢VGôYC’G  ÖÑ°ùH  ≈Ø°ûà°ùªdG  áªFÉ≤dG  ä’ÉëdG  ∫ƒNO  »a
 É kgƒæe ,º«©£àdG  äòNCG  »àdG  ä’ÉëdG  øe §≤a  %8 ∫ÉNOEG  ºJ  å«M ,¬eóY

 É¡°Vô©à°SG »àdG øjôëÑdG áμ∏ªe »a á«∏ëªdG äÉ°SGQódG ≈∏Y kAÉæH ¬fCG ≈dEG
 øe ø«ÑJ å«M ,ádÉ q©a øjôëÑdG »a áMô°üªdG äÉª«©£àdG πc ¿CG äÉÑKEG ºJ
 ájÉªëdG »a á«∏YÉa É¡d äÉª«©£àdG πc ¿CG åëÑdG ™°Vƒe áYƒªéªdG ∫ÓN
 ø«M  ≈dEG  QÉ¶àf’G  ΩóY  ≈dEG  ™«ªédG  »fÉ£ë≤dG  ÉYOh   .áYÉæªdG  øjƒμJh
 òNCG  á«ªgCG  G kócDƒe  ,É¡æe  ôaGƒàªdG  òNCG  ÉªfEGh  IOóëe  ácô°T  º«©£J  ôaGƒJ
 áë°üdG  IQGRh  ™bƒe  ôÑY  π«é°ùà∏d  IQOÉÑªdG  IQhô°Vh  º«©£àdG  ™«ªédG
 ¬JƒYO  G kOóée  ,z»`̀YGh  ™ªàée{  ≥«Ñ£Jh  healthalert.gov.bh
 ôãcC’G  äÉÄØdG  øe  ø¡fƒμd  º«©£àdG  òNCG  ≈dEG  ∂dòc  äÉ©°VôªdGh  πeGƒë∏d
 ¢Shô«Ø∏d  ™jô°ùdG  QÉ°ûàf’G  πX  »a  ∂`̀dPh  ¢Shô«ØdÉH  áHÉ°UEÓd  á°VôY
 (ΩQÉaƒæ«°S)  »ª«©£J  áeÓ°S  äô¡XCG  äÉ°SGQódG  ¿CG  É kë°Vƒe  ,QƒëàªdG
 ≥jôØdG  øY  IQOÉ°üdG  äÉ«°UƒàdG  Ö°ùëH  áÄØdG  √ò¡d  (∂«àfƒ«H-QõjÉa)h
 ,øjôëÑdG  áμ∏ªe »a äÉª«©£àdG  áæéd »a äÉMÉ≤∏dÉH  »æ©ªdG  …QÉ°ûà°S’G
 ΩÉeCG  É©«æe  ó°U  §FÉM  ôaƒJ  É k«dÉM  IOƒLƒªdG  äÉª«©£àdG  ¿EG  ≈dG  Gô«°ûe
 áØ∏àîe  AGõ`̀LCG  áªLÉ¡e  »a  áYÉæªdG  RÉ¡L  óYÉ°ùJh  IOƒLƒªdG  ä’Ó°ùdG
 É¡∏ª©H áªFÉb π¶J äÉª«©£àdG ¿EÉa äGôØW äCGôW ƒd ≈àMh ,¢Shô«ØdG øe
 ΩGõàd’Gh QòëH á∏°UGƒªdG  IQhô°V ≈∏Y G kOó°ûe  ,áYÉæªdG  RÉ¡éd  óYÉ°ùªdG
 ºYO  »a  º¡°ùj  ÉªH  IQOÉ°üdG  äÉª«∏©àdGh  á`̀jRGô`̀à`̀M’G  äGAGô```̀LE’G  πμH

.áëFÉé∏d …ó°üà∏d á«æWƒdG Oƒ¡édG
 ¢VGôeC’G  ájQÉ°ûà°SG  ¿Éª∏°ùdG  á∏«ªL  IQƒàcódG  äó`̀cCG  ,É¡ÑfÉL  øe 
 ≥jôØdG  ƒ°†Y  »Ñ£dG  á«fÉª∏°ùdG  ™ªéªH  á«æWÉÑdG  ¢`̀VGô`̀eC’Gh  ájó©ªdG
 áé«àf  áªFÉ≤dG  ä’ÉëdG  ¿CG  ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d  »Ñ£dG  »æWƒdG
 á£«ëdG  ò`̀NCG  á«ªgCG  ≈∏Y  ∫ó`̀j  Ée  ,É k«eƒj  ≈∏YC’G  OGó``̀YC’G  »g  á£dÉîªdG
 ìÉ°üaEG  á«ªgCG  ≈dEG  kágƒæe ,¢Shô«ØdG  QÉ°ûàfG  øe óë∏d  ø«ÑLGƒdG  QòëdGh
 º¡«dEG  ∫ƒ°UƒdG  áYô°S  »a  º¡°ùj  ÉªH  º¡d  ø«£dÉîªdG  øY  áªFÉ≤dG  ä’ÉëdG
 ™ªàéªdG  »a  ihó©dG  QÉ°ûàfG  Ö°ùf  øe π∏≤jh º¡«aÉ©J  áYô°Sh º¡LÓYh
 ™«ªédG  á`̀«`̀YGO  ,¢`̀VGô`̀YC’G  É¡«∏Y  ô¡¶J  ’  ä’É`̀ë`̀dG  ¢†©H  ¿CG  ká°UÉNh
 ≈∏Y  äÉ©°VôªdG  äÉ`̀¡`̀eC’Gh  πeGƒëdG  âãMh  ,º«©£àdG  ≈∏Y  ∫ÉÑbE’G  ≈`̀dEG
 ≈dEG  áaÉ°VEG  ,É¡à«fƒeCÉe  äÉMÉ≤∏dG  âàÑKCG  å«M  º«©£àdG  ≈∏Y  ∫ƒ°üëdG
 QƒëàªdG ¢Shô«ØdÉH áHÉ°UEÓd á°VôY ôãcC’G äÉÄØdG øe º¡fƒμd ø°ùdG QÉÑc
 …hP  πÑb  øe  º«©£àdG  ò`̀NCG  á«ªgCG  náæ«Ñe  ,¢`̀VGô`̀YC’G  Qƒ¡X  ΩóY  πX  »a
 ΩÉ°ùLC’G  áÑ°ùf  ™aQ  »a  º¡°ùj  ÉªH  áæª°ùdG  á°UÉNh  áæeõªdG  ¢`̀VGô`̀eC’G

.»YÉæªdG ºgRÉ¡L ájƒ≤Jh º¡jód IOÉ°†ªdG
 IQƒcòªdG  äÉÄØ∏d  º«©£àdG  ò``̀NCG  IQhô`̀°`̀V  ≈∏Y  ¿Éª∏°ùdG  äOó`̀°`̀Th
 ∫ÉM  »`̀a  º¡«∏Y  IOÉ`̀ë`̀dG  äÉØYÉ°†ªdG  Qƒ¡¶d  á°VôY  ô`̀ã`̀cC’G  ºgQÉÑàYÉH
 ,IõcôªdG  ájÉæ©dG  º°ùb  º¡dÉNOEG  ÉgôKCG  ≈∏Y  ºàj  óbh  ¢Shô«ØdÉH  º¡àHÉ°UEG
 »a ≈£©oJ »àdG äÉª«∏©àdG ´ÉÑJGh 444 ºbôdG ≈∏Y ∫É°üJ’G á«ªgCG IócDƒe

.¢üî°T …CG iód ¢VGôYCG …CG Qƒ¡X ∫ÉM »a ¿CÉ°ûdG Gòg
 ¢Shô«ØH  áªFÉ≤dG  ä’Éë∏d  »ë°üdG  ™°VƒdG  ¿Éª∏°ùdG  â°Vô©à°SGh 
 61  ≠∏H  ájÉæ©dG  âëJ  áªFÉ≤dG  ä’É`̀ë`̀dG  Oó`̀Y  ¿CG  äô``cP  å«M  ,É`̀fhQƒ`̀c
 111  êÓ©dG  »≤∏J  »ë°üdG  É¡©°Vh  Ö∏£àj  »àdG  ä’ÉëdG  â¨∏Hh  ,ádÉM
 »dÉªLE’G  Oó©dG  øe ô≤à°ùe É¡©°Vh ádÉM 6191 ¿CG  ø«M »a ,áªFÉb  ádÉM
 123671  âaÉ©J  ø«M  »a  ,áªFÉb  ádÉM  6252  ≠∏H  …òdG  áªFÉ≤dG  ä’Éë∏d
 äGAGôLE’G πμH ΩGõàd’G á∏°UGƒe IQhô°V ≈dEG Iô«°ûe ,¢Shô«ØdG øe ádÉM
 ,á«æ©ªdG äÉ¡édG øe IQOÉ°üdG äÉª«∏©àdGh á«FÉbƒdG ô«HGóàdGh ájRGôàM’G
 øe  óëdG  äGAGôLEG  øª°V  ∞∏àîJ  ’h  É¡°ùØf  »g  ájRGôàM’G  äGAGôLE’Éa

.¬æY IQƒëàªdG ádÓ°ùdG hCG ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG
 Éª¡ª«≤©Jh ¿ƒHÉ°üdGh AÉªdÉH  øjó«dG  π°ùZ QGôªà°SG  IQhô°V äócCGh
 áaÉ°VE’ÉH  ,»YÉªàL’G  óYÉÑàdG  ô«jÉ©ªH  ó«≤àdGh  ,äÉeÉªμdG  ¢ùÑdh  ,Gó«L
 ΩóYh ∫õæªdG »a AÉ≤ÑdG ≈dEG ™«ªédG ká«YGO ,º«©£àdG òNCG ≈∏Y ∫ÉÑbE’G ≈dEG
 óæY áeRÓdG á«FÉbƒdG ô«HGóàdGh äGAGôLE’G PÉîJGh ,IQhô°†∏d ’EG êhôîdG
 óMGƒdG â«ÑdG πNGO ≈àM áæeõªdG ¢VGôeC’G ≈°Vôeh ø°ùdG QÉÑc á£dÉîe
 ≈∏Y  É¡ãjóM  ΩÉàN  »a  IOó°ûe  ,  º¡«dEG  ¢Shô«ØdG  π≤f  á«dÉªàMG  Öæéàd
 »a  IóMGƒdG  Iô°SC’G  ≈∏Y  ÉgQÉ°üàNGh  äÉ©ªéàdG  øY  OÉ©àH’G  IQhô°V
 π°üæ°S ™«ªédG ΩGõàdÉH ¬fCG IócDƒe ,ô°TÉÑªdG »YÉªàL’G §«ëªdGh ∫õæªdG
 ≈dEG  IOƒ©dG  áYô°Sh  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  ≈∏Y  AÉ°†≤dÉH  Oƒ°ûæªdG  ±ó¡dG  ≈dEG

.á«©«Ñ£dG IÉ«ëdG

:ø∏©j ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üà∏d »æWƒdG ≥jôØdG

 áYÉæªdG øjƒμJh á``jÉªëdG »a ádÉ q©a øjôëÑdG »``a áMô°üªdG äÉª«©£àdG ™``«ªL
Qƒ``ë``à``ª``dG  ¢``̀ Shô``̀ «``̀ Ø``̀ dÉ``̀ H  á``̀HÉ``̀°``̀ü``̀e  á``μ``∏``ª``ª``dÉ``H  É``̀ «``̀ dÉ``̀ M  á``̀ ª``̀ FÉ``̀≤``̀ dG  ä’É````̀ ë````̀ dG  ø````e  ٪80

≥``Ñ°ùe õ``éM ¿hO ø``e ìÉ``≤∏dG ò``NCG ≈``dEG ø``°ùdG QÉ``Ñc Iƒ``YOh º``«©£àdG á``∏ªM ∞``«ãμJ

 ٪0^37  äÉ`̀ «`̀ aƒ`̀ dGh..ä’É`̀ ë`̀ dG  »`̀ dÉ`̀ ª`̀ LEG  ø`̀ e  ٪95  »`̀aÉ`̀©`̀à`̀dG  áÑ°ùf
  äÉ`̀©`̀ °`̀Vô`̀ª`̀dGh π`̀ eGƒ`̀ ë`̀ ∏`̀ d  zQõ``̀ jÉ``̀ a h ΩQÉ`̀ aƒ`̀ æ`̀ «`̀ °`̀ S{ »`̀ª`̀«`̀©`̀£`̀J á`̀ eÓ`̀ °`̀ S ó``«``cCÉ``J

:»∏Y áªWÉa âÑàc
 ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d  »Ñ£dG  »æWƒdG  ≥jôØdG  ∞°ûc
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a  áªFÉ≤dG  ä’ÉëdG  øe  %80  ¿CG  (19-ó«aƒc)
 ¢Shô«ØdG Ió°Th ihó©dG ∫É≤àfG ¿CGh ,QƒëàªdG ¢Shô«ØdÉH áHÉ°üe
 ¬JócCG  Ée ƒgh º«©£àdG Gƒ≤∏àj ºd øjòdG OGôaC’G ø«H ôãcCG  IÉaƒdGh
 É k«©ªàée É kfhÉ©J Ö∏£àj øgGôdG ™°VƒdG ¿EÉa Gòd ;á«∏ëªdG äÉ°SGQódG
 Éªd º«©£àdG òNCG IQhô°V √ó«cCÉJ G kOóée ,¬«∏Y Ö∏¨à∏d ôÑcCG πμ°ûH
 øjôëÑdG áμ∏ªe ¿CG  GócDƒe ,™ªàéªdG áYÉæe øjƒμJ »a QhO øe ¬d
 ø«æWGƒª∏d  »fÉée  πμ°ûH  É¡àMÉJEGh  ¿B’G  ≈dEG  äÉª«©£J  5  äôah
 ô¡°T ∫ÓN º«©£àdG èeÉfôH ∞«ãμJ ºJ ¬fCG ≈dEG É kgƒæe ,ø«ª«≤ªdGh
 á©æ°üªdG äÉcô°ûdG øe º«©£àdG äÉYôL ∫ƒ°Uh ™e …QÉédG ¢SQÉe
 ácô°T  øe  á«aÉ°VEG  áYôL  ∞dCG  300  º∏°ùJ  ÉgôNBG  ¿Éc  »àdGh  É¡d

.»°VÉªdG á©ªédG Ωƒj ΩQÉaƒæ«°S



 á«dB’G  ¿CG  ô`̀jRƒ`̀dG  í`̀°`̀VhCGh
 ≥£ædG  èeÉfôH  π«©Øàd  á≤Ñ£ªdG
 √òg  ∫Ó`̀N  âªgÉ°S  ó`̀b  á`̀¨`̀∏`̀dGh
 529 ºYO »a á«FÉæãà°S’G IôàØdG
 ø«≤ëà∏ªdG  ø`̀e  á`̀Ñ`̀dÉ`̀Wh  É`̀Ñ`̀dÉ`̀W
 á`̀ °`̀UÉ`̀î`̀ dG á``̀«``̀Hô``̀à``̀dG è``̀eGô``̀ Ñ``̀ H
 …hP ø``̀e  á`̀Ñ`̀∏`̀£`̀dÉ`̀c  á`̀Ø`̀∏`̀à`̀î`̀ª`̀dG
 ábÉYE’G …hPh óMƒàdG ÜGô£°VG
 ¿hGO áeRÓàeh á£«°ùÑdG á«ægòdG
 káaÉ°VEG  ,º∏©àdG  äÉHƒ©°U  áÑ∏Wh
 øe  á`̀Ñ`̀dÉ`̀Wh  É`̀Ñ`̀dÉ`̀W  1015  ≈``̀ dEG
 á«∏°UGƒàdG  äÉHGô£°V’G  …hP
 ájOÉ©dG  ±ƒØ°üdÉH  ø«≤ëà∏ªdG
 á`̀¨`̀∏`̀dGh ≥`̀£`̀æ`̀dG äÉ`̀HGô`̀£`̀°`̀VÉ`̀c
 äGQÉ¡ªdGh  á«eÓμdG  ábÓ£dGh

.á«©ª°ùdG
 èeÉfôH  ¿CG  ôjRƒdG  ±É°VCGh
 èeGôÑdG  óMCG  ƒg  á¨∏dGh  ≥£ædG
 á`̀«`̀Hô`̀à`̀dG  IQGRh  É`̀¡`̀eó`̀≤`̀J  »`̀à`̀ dG
 øjòdG  áÑ∏£dG  áeóîd  º«∏©àdGh
 äÉHGô£°VGh  Üƒ«Y  øe  ¿ƒfÉ©j
 º∏©e Ωƒ`̀≤`̀ j  å`̀«`̀M ,ΩÓ``̀μ``̀dG  »``a
 äÉ°ù∏L  ºjó≤àH  á¨∏dGh  ≥£ædG
 ,áÑ∏£dG  A’Dƒ¡d  Iô°TÉÑe  á«LÓY
 ób »``à``dG äÉ`̀Hƒ`̀©`̀°`̀ü`̀dG π`̀«`̀dò`̀à`̀d
 á«ª«∏©àdG  á«∏ª©dG  »a  º¡¡LGƒJ

 .á«ª∏©àdG
 ºJ ¬`̀ fCG ≈`̀ dEG ô`̀jRƒ`̀dG QÉ`̀°`̀TCGh
 øY º∏©àdG  Üƒ∏°SCG  ≈∏Y OÉªàY’G
 ∫ÓN  øe  á«°SÉ°SCG  IQƒ°üH  ó©H
 ÖdÉ£dG  ™`̀e  ô°TÉÑªdG  π`̀YÉ`̀Ø`̀à`̀dG
 á«ª«∏©àdG  á`̀°`̀ù`̀∏`̀é`̀dG  º``jó``≤``Jh
 á«ª«∏©àdG  á°üæªdG  ∫Ó``̀N  ø`̀e

 â``aƒ``°``Shô``μ``jÉ``e) Ió``ª``à``©``ª``dG
 OÉªàYG  ≈`̀ dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,(õª««J
 ô°TÉÑªdG  ô`̀«`̀Z  º∏©àdG  Üƒ`̀∏`̀ °`̀SCG
 ≥`̀jô`̀W ø``̀Y á`̀«`̀∏`̀eÉ`̀μ`̀J IQƒ``°``ü``H
 äÓ«é°ùàdÉH  Ö`̀dÉ`̀£`̀dG  π`̀YÉ`̀Ø`̀J
 ™jQÉ°ûªdGh  á«FôªdGh  á«Jƒ°üdG
 äÉ°üæªdG  ∫Ó`̀N  ø`̀e  á«°SGQódG
 π°UGƒàdG  äÉ≤«Ñ£Jh  á«ª«∏©àdG

.IOó©àªdG »YÉªàL’G
 º`̀J ¬```````̀fEG ô`````̀jRƒ`````̀dG ∫É```````̀bh
 áÑ∏£dG QƒeCG AÉ«dhCG ™e π°UGƒàdG
 ,è`̀eÉ`̀fô`̀Ñ`̀ dG Gò``̀¡``̀H ø`̀«`̀≤`̀ë`̀à`̀∏`̀ª`̀dG
 º`̀jó`̀≤`̀J á``̀jQGô``̀ª``̀à``̀°``̀SG ¿É`̀ª`̀ °`̀†`̀ d
 É¡≤«Ñ£Jh  á«LÓ©dG  äÉ°ù∏édG
 å«M ,ó©H øY º«∏©àdG Iôàa ∫ÓN
 äÉª«∏©àdGh äGOÉ°TQE’G ºjó≤J ºJ
 êÉàfEG  ≈`̀ dEG  káaÉ°VEG  ,ájQhô°†dG
 áÑ∏£∏d É k«ª«∏©J kAGôKG 992 ™aQh
 ≥`̀£`̀æ`̀dG è`̀eÉ`̀fô`̀Ñ`̀H ø`̀«`̀≤`̀ë`̀à`̀∏`̀ª`̀dG
 ,á«ª«∏©àdG  áHGƒÑdG  ≈∏Y  ,á¨∏dGh

.ø«ª∏©ªdG OGóYEG øe »gh
 ºJ ób ¬`̀fCG ô`̀jRƒ`̀dG ±É`̀°`̀VCGh
 Qƒ`̀eCG AÉ`̀ «`̀ dhCG äÉ`̀YÉ`̀Ñ`̀£`̀fG ó`̀°`̀UQ
 è`̀eÉ`̀fô`̀Ñ`̀H ø`̀«`̀≤`̀ë`̀à`̀∏`̀ª`̀dG á`̀Ñ`̀∏`̀£`̀dG
 ¢``̀SQGó``̀ª``̀dÉ``̀H á``̀¨``̀∏``̀ dGh ≥``̀£``̀æ``̀dG
 ,èeÉfôÑ∏d  á≤Ñ£ªdG  á«eƒμëdG
 ,á`̀«`̀ª`̀bQ IQÉ`̀ª`̀ à`̀ °`̀SG ≥``jô``W ø``̀Y
 ,∫hC’G  »°SGQódG  π°üØdG  ∫Ó`̀N
 ¿CG  ≈``̀dEG  ô«°ûJ  èFÉàædG  â`̀fÉ`̀ch
 õª«J  â`̀aƒ`̀ °`̀ Shô`̀μ`̀ «`̀ e  á`̀°`̀ü`̀æ`̀e
 (Microsoft Teams)
 á∏°†ØªdG  á«ª«∏©àdG  á°üæªdG  »g
 á«ª«∏©àdG  äÉ`̀°`̀ù`̀∏`̀é`̀dG  º`̀jó`̀≤`̀à`̀d

 áÑ°ùæH  á¨∏dGh  ≥£ædG  èeÉfôÑd

 ¿CG ≈```dEG á`̀aÉ`̀ °`̀VEG ,%77`````̀H Qó`̀≤`̀J

 äÉ`̀°`̀ù`̀∏`̀é`̀dG IOƒ```````Lh á``«``dÉ``©``a

 º«∏©àdG  á«dBÉH  áeó≤ªdG  á«LÓ©dG

 âfÉc  ô°TÉÑªdG  ô«Zh  ô°TÉÑªdG

.%67 ```H Qó≤J áÑ°ùæH Qó≤J

 IQGRƒdG  ¿CG  ôcòdÉH  ôjóédGh

 áYƒæàe πªY ¢TQh áeÉbEG  Oó°üH

 ø`̀Y) á`̀¨`̀ ∏`̀ dGh ≥`̀£`̀æ`̀dG »`̀ª`̀∏`̀©`̀ª`̀d

 π«©ØJ  á``̀ °``̀TQh  É`̀ ¡`̀ æ`̀eh  ,(ó``̀©``̀H

 ∫Ó`̀N á`̀¨`̀∏`̀ dGh ≥`̀£`̀æ`̀dG è`̀eÉ`̀fô`̀H

 Ö°ùM ó`̀©`̀H  ø``̀Y  º`̀∏`̀©`̀à`̀dG  Iô``à``a

 º«∏©àdG  IOƒ```̀L  á`̀Ä`̀«`̀g  ô`̀«`̀jÉ`̀©`̀e

 ≥«Ñ£J  á``̀ °``̀ TQhh  ,Ö``̀jQó``̀à``̀ dGh

 »a  »YÉæ£°U’G  AÉcòdG  äÉ«æ≤J

 AÉ≤dh  ,á`̀¨`̀∏`̀dGh  ≥£ædG  è`̀eÉ`̀fô`̀H

 è`̀eÉ`̀fô`̀H π`̀«`̀©`̀Ø`̀J ∫ƒ``̀M …ƒ``̀Hô``̀J

 º∏©àdG  Iôàa  ∫ÓN á¨∏dGh ≥£ædG

 á«LÓ©dG  äÉ°ù∏édÉH  ó`̀©`̀H  ø`̀Y

 á«°SQóªdG  äGQGOEÓ```d  Iô°TÉÑªdG

 ±ó¡H ∂``̀dPh ,Qƒ```̀eC’G AÉ``̀«``̀dhCGh

 èeÉfôÑdG  π«©ØJ  iƒà°ùe  ™`̀aQ

 á≤Ñ£ªdG á«eƒμëdG ¢SQGóªdG »a

 »`̀©`̀ª`̀à`̀é`̀ª`̀dG »```Yƒ```dG IOÉ```````jRh

 .èeÉfôÑdÉH
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 ƒμ°Sƒe »a »æjôëÑdG ô«Ø°ùdG ÜôYCG
 »a  øjôëÑdG  áÑZQ  øY  »JÉYÉ°ùdG  óªMCG
 Ö£dG ∫É`̀é`̀e »`̀a É`̀«`̀°`̀ShQ ™`̀e ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG
 AÉ°ûfEÉH AóÑdGh ,á«Ñ£dG ô«bÉ≤©dG áYÉæ°Uh
 É¡dhCGh á«°ShôdG äÉMÉ≤∏dG ™«æ°üàd πª©e

.“V ∂«æJƒÑ°S{
 »a ó```̀MC’G ¢`̀ù`̀eCG »`̀JÉ`̀YÉ`̀°`̀ù`̀dG ∫É``̀ bh
 øjôëÑdG” :“∂«æJƒÑ°S” ádÉch ™e á∏HÉ≤e
 ∫Éée »a É«°ShQ ™e ¿hÉ©àdÉH GóL áªà¡e
 »FóÑe  ºgÉØJ  ∑Éægh  ,äÉMÉ≤∏dG  áYÉæ°U
 ¥hóæ°U ≈dG øjôëÑdG πÑb øe ¢VhôYh
 ∫ƒªªdG »°ShôdG Iô°TÉÑªdG äGQÉªãà°S’G

.“V-∂«æJƒÑ°S ìÉ≤∏dG ´hô°ûªd
 º«≤f  ¿CG  ójôf”  :ô«Ø°ùdG  ±É`̀°`̀VCGh
 ¢ù«dh äÉMÉ≤∏dG ´GƒfCG πμd Gô«¨°U Óª©e

 ,§≤a  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«Ød  IOÉ°†ªdG  ∂∏J
 »àdG 19-ó«aƒc ó°V äÉMÉ≤∏dÉH CGóÑf ’hCG
 Éª«a ,É¡«a IGƒf “V-∂«æJƒÑ°S” ¿ƒμ«°S
 äÉMÉ≤∏dG  ´Gƒ``̀ fCG  ™«ªL  ∞«°†æ°S  ó©H
 Égô«Zh Gõfƒ∏ØfE’G øe ájÉbƒ∏d ,É¡LÉàfE’

.“ájó©ªdG ¢VGôeC’G øe
 ÉfCGh”  :»```JÉ```YÉ```°```ù```dG  ™````HÉ````Jh
 á«æ©ªdG  äÉ`̀ ¡`̀é`̀ dG  ™``̀e  π`̀ °`̀UGƒ`̀JCÉ`̀ °`̀S
 Gò`̀g »``̀ a á``̀«``̀°``̀Shô``̀dG äGô``Ñ``à``î``ª``dGh
 á≤£æe  è«∏îdG  á≤£æe  ¿C’  ,∫ÉéªdG
 ôØ°ùdGh  áMÉ«°ùdGh  IQÉéà∏d  áMƒàØe
 ´GƒfCG  ™«ªL  ≈dEG  áªFGO  áLÉM  ∑Éægh

.“áæ°ùdG QGóe ≈∏Y äÉMÉ≤∏dG
 ’óH”  :Éë°Vƒe  »JÉYÉ°ùdG  ™HÉJh
 ™«£à°ùf  OGô`̀«`̀à`̀°`̀S’É`̀H  Ωƒ`̀≤`̀f  ¿CG  ø`̀e

 ,øjôëÑdG  »a  »°ShQ  ™æ°üe  AÉ°ûfEG
 ,QÉªãà°S’Gh  êÉàfE’ÉH  ∑QÉ°ûàf  É©ÑW
 OƒLƒe  πjƒªàdGh  IOƒLƒe  ¢``VQC’G
 º∏©dG  ójôf  øμd  ,IOƒ`̀Lƒ`̀e  IOGQE’Gh
 Gòg  »a  á«°ShôdG  IôÑîdGh  »°ShôdG
 ¿ƒμ«°S  A»°ûdG  Gò`̀g  ºJ  GPEG  ,∫ÉéªdG
 á``̀jhOCÓ``̀ d  á`̀ª`̀¡`̀e  á`̀£`̀ë`̀e  hCG  Gõ``̀cô``̀e
 ∞°SCÓd”  É¡fEG  ∫É`̀b  »àdG  ,“á«°ShôdG
 á«é«∏îdG  ¥Gƒ°SC’G  »a  IôaGƒàe  ô«Z

.“á«Hô©dGh
 â∏°üM øjôëÑdG ¿CG ô«Ø°ùdG ôcPh
 ∂«æJƒÑ°S”  ø`̀e  ≈``̀ dhC’G  á©aódG  ≈∏Y
 ∑Éæg  ¿Éch”  ,ô¡°T  »dGƒM  πÑb “V
 ≈∏Y øjôëÑdG »a GóL GóL ô«Ñc ∫ÉÑbEG
 äGQÉ«N  Oƒ`̀Lh  ºZQ  »°ShôdG  ìÉ≤∏dG

 »μjôeC’Gh  »æ«°üdÉc  áMÉàe  iô`̀NCG
 ¬à«dÉ©a  ÖÑ°ùH  ∂``dPh  ,…õ`̀«`̀∏`̀é`̀fE’Gh

.“á«dÉ©dG
 Ée  ´ô°SCÉH  á©aódG  â¡àfG”  :∫É`̀bh
 ,á«fÉK  á©aO  ÉæÑ∏Wh  É`̀fó`̀Yh  ..øμªj
 ∞dCG  20  »dGƒM  ø«eƒj  πÑb  â∏°Uh
 IôFÉW  Éæ∏°SQCG  óbh  ,É«°ShQ  øe  IƒÑY
 Ö∏W  óLƒj  ¿B’Gh  ,É¡àÑ∏Lh  á°UÉN
.“ô«°†ëàdG ó«b »gh áãdÉK á©aO ≈∏Y

 º«¶æàd  á«æWƒdG  áÄ«¡dG  ¿CG  ôcòj
 »a á`̀«`̀ë`̀°`̀ü`̀dG äÉ```eó```î```dGh ø``¡``ª``dG
 ôjGôÑa  10  Ωƒ`̀j  âæ∏YCG  ó`̀b  øjôëÑdG
 ΩGóîà°S’G  ≈∏Y  á≤aGƒªdG  »°VÉªdG
 “V  ∂«æJƒÑ°S”  ìÉ``≤``∏``d  ÇQÉ```̀£```̀dG

.ÉfhQƒc ¢Shô«Ød OÉ°†ªdG »°ShôdG

..ôμ°ùdÉH É°†jôe z26{
záë°üdG{ ¿hó°TÉæj 

ó«ªëŸG ó«ª malmahmeed7@gmail.com

 áÑ°ùf  â¨∏H  ó≤a  ,á«ªdÉ©dG  áë°üdG  áª¶æe  äÉ«FÉ°üME’  É k≤ah
 200 ∫OÉ©j Ée …CG ,%16 øjôëÑdG áμ∏ªe »a …ôμ°ùdG AGóH áHÉ°UE’G
 ..ájÉ¨∏d á©ØJôe áÑ°ùf »gh ,áμ∏ªªdG »a ¢VôªdG Gò¡H ÜÉ°üe ∞dCG

.zá«fÉª∏°ùdG ≈Ø°ûà°ùªH AÉª°üdG Oó¨dG IóMh ¢ù«FQ{
 áHÉ°UE’G ∫ó©e ¿EÉa ,ôμ°ù∏d »dhódG »dGQó«ØdG OÉëJ’G Ö°ùëHh
 »gh ,¢UÉî°TCG 6 πc ø«H øe óMGh ¢†jôe »g øjôëÑdG áμ∏ªe »a
 OƒLƒd áé«àf ôÑcCG ¿ƒμJ ób áÑ°ùædG ¿CGh ,ó«cCÉJ πμH á©ØJôe áÑ°ùf
 »a ø«LQóe ô«Z »dÉàdÉHh ,ø«°üî°ûe ô«Z áμ∏ªªdG »a ¢UÉî°TCG
 ∂∏ªdG ≈Ø°ûà°ùªH ôμ°ùdGh AÉª°üdG Oó¨dG …QÉ°ûà°SG{ ..á«FÉ°üME’G

.zá«æjôëÑdG …ôμ°ùdG á«©ªéd á«ª∏©dG áæé∏dG á°ù«FQ ,óªM
 ¢Vôe  øe  ájÉbƒ∏d  Gô«Ñc  ÉeÉªàgG  áë°üdG  IQGRh  â`̀dhCG  ó≤d
 ájƒYƒàdG  è`̀eGô`̀Ñ`̀dG  ≥`̀jô`̀W  ø`̀Y  ¬JÉØYÉ°†e  ø`̀e  óë∏d  …ôμ°ùdG
 ¥ôW  ø«°ùëJh  äÉ°VôªªdGh  AÉÑWC’G  øe  »Ñ£dG  QOÉμdG  ÖjQóJh
 äGOÉ«©dG ô«aƒJh ôμ°ùdG ≈°Vôªd á∏eÉ°ûdG ájÉYôdG ô«aƒJh êÓ©dG
 ôμ°ùdG  äGOÉ«Y  É¡æeh  á«ë°üdG  õcGôªdG  ™«ªL  »a  á«°ü°üîàdG
 ,á°ü°üîàe  á°Vôªeh  ôμ°ùdG  ƒ«FÉ°üNCG  É¡«£¨j  »àdG  ájõcôªdG
 äÉª«©£àdG  »`̀a  á∏ãªàe  á`̀«`̀FÉ`̀bh  á«ÑW  äÉ`̀eó`̀N  IOÉ`̀«`̀©`̀dG  Ωó`̀≤`̀Jh
 á«LÓ©dG É¡JÉeóN Ωó≤J Éªc Ωó≤dG ¢üëah ø«©dG ´Éb äÉ°Uƒëah
 ájhOC’G »a á∏ãªàe ÉgQƒëe ¢†jôªdG ¿ƒμj á«LÓY á£N ∫ÓN øe
 áë°üdG  IQGRƒd  »ª°SôdG  ™bƒªdG{  ..»ë°üdG  ∞«≤ãàdGh  OÉ°TQE’Gh

.zøjôëÑdG áμ∏ªªH
 ∞«£∏dG óÑY .O ï«°ûdG É¡∏≤f á«ØJÉg ádÉ°SQ »æà∏°Uh ¢ùeC’ÉHh
 ôμ°ùdÉH ¢†jôe ÉfCG{ :É¡«a ∫ƒ≤j ôμ°ùdG ≈°Vôe óMCG øY ,OƒªëªdG
 ,…óæY ø«©dG á«μÑ°T äôKCÉJh ,äÉØYÉ°†e »æàHÉ°UCGh ,áæ°S 29 øe
 òæe óªëdG ¬∏dh ,ô¡°TCG 6 øe ø«dƒ°ùfC’G áî°†e Ωóîà°SCG É«dÉM ÉfCGh
 ™°Vhh  ,ôμ°ùdG  iƒà°ùe  …óæY  º¶àfG  áî°†ªdG  Ö«côàH  âªb  ¿CG
 º°ùb øe Ωƒ«dG ’É°üJG â«≤∏J øμdh ..óªëdG ¬∏dh ô≤à°ùe á«μÑ°ûdG
 Ée ≈Ø°ûà°ùªdG IQGOEG ¿CG »fhôÑNCGh ,óªM ∂∏ªdG ≈Ø°ûà°ùªH ôμ°ùdG
 ,Éjô¡°T »d ±ô°üæJ »∏dG áî°†ªdG äÉ≤ë∏e »d ±ô°üJ Qó≤J ìGQ
 ÖãàJ »∏dG IôHE’Gh ,Öjô°ûàdG IQGOEGh zäGô°ùæ°S{ øY IQÉÑY »gh
 »àdG  á«dÉªdG  áØ∏μàdGh  ,ÉfhQƒc  ™°Vh  ƒg  ÖÑ°ùdG  ¿CGh  ,º°ùédÉH
 ¢†jôª∏d É¡àª«b ≠∏ÑJ å«M ,ôμ°ùdÉH É°†jôe (26) Oó©d É¡aô°U ºàj

.zÉjô¡°T GQÉæjO 235) áHGôb óMGƒdG
 ≈°Vôe  IóYÉ°ùe  ≈∏Y  πª©∏d  áë°üdG  IQGRh  ó°TÉæf  ÉfQhóHh
 »a  º¡LÓY  ¿ƒ©HÉàj  øjòdG  É°†jôe  (26)``̀dG  ¿CGh  á°UÉN  ,ôμ°ùdG

.∫ÉØWC’G øe º¡à«ÑdÉZ ,óªM ∂∏ªdG ≈Ø°ûà°ùe
 ,ájô«îdG  äÉ`̀«`̀©`̀ª`̀é`̀dGh  ,AÉ`̀£`̀©`̀ dGh  ô`̀«`̀î`̀dG  π``̀gCG  ƒ`̀Yó`̀f  É`̀ª`̀c
 ™e  ºjôμdG  ÜhÉéàdG  ≈dEG  ,á«fÉ°ùfE’G  ∫ÉªYCÓd  á«μ∏ªdG  á°ù°SDƒªdGh
 »ë°üdG  ÖfÉédG  »dƒj øWh »a øëæa ,ôμ°ùdG  ≈°Vôe äGó°TÉæe
 ,á«Ñ£dG ÉfQOGƒμH ôîàØfh õà©fh ,ºYódGh ájÉYôdGh ΩÉªàg’G ôÑcCG
 áëFÉL  »a  É¡JAÉØch  Égõ«ªJ  âàÑKCG  »àdGh  ,á«ë°üdG  äÉeóîdGh
 ™«ªé∏d »ë°üdG ∫ÉéªdG »a IóFGQ ìÉéf á°üb âé°ùfh ,ÉfhQƒc
 ≠∏Ñe ™aOh ôμ°ùdÉH É°†jôe (26) ºYO ¿CG  Qƒ°üàfh ..AÉæãà°SG ÓH
 πgCGh á°üàîªdG äÉ¡édG ™e ¿hÉ©àdÉH √ô«aƒJ ºàj ¿CG øμªj êÓ©dG

.ô«îdG ó∏H »a ô«îdG

:É«°ShQ iód áμ∏ªªdG ô«Ø°S

»`̀ °`̀ Shô`̀ dG ìÉ`̀ ≤`̀ ∏`̀ dG ™`̀«`̀æ`̀°`̀ü`̀J »``̀a Ö``Zô``J ø`̀ jô`̀ ë`̀ Ñ`̀ dG

.»JÉYÉ°ùdG óªMCG ô«Ø°ùdG |

 ΩÓ````̀YE’G è``̀eÉ``̀fô``̀H π`̀ °`̀ü`̀M
 ≈∏Y  á`̀«`̀é`̀«`̀∏`̀î`̀dG  á`̀©`̀eÉ`̀é`̀ dÉ`̀ H
 øe  »æ¡ªdG  »`̀ dhó`̀ dG  OÉ`̀ª`̀à`̀Y’G
 »`̀fÉ`̀£`̀jô`̀Ñ`̀dG »`̀μ`̀∏`̀ª`̀dG ó`̀¡`̀©`̀ª`̀dG
 CIPR  á``̀eÉ``̀©``̀dG  äÉ``bÓ``©``∏``d
 è`̀eÉ`̀fô`̀H  ∫hCG  ∂``̀dò``̀H  ¿ƒ``μ``«``d
 §°ShC’G  ¥ô°ûdG  »a  »ªjOÉcCG
 Gò``g ≈``∏``Y π`̀ °`̀ü`̀ë`̀j º``̀ dÉ``̀©``̀ dGh
 áμ∏ªªdG  êQÉ```̀N  ø`̀e  OÉ`̀ª`̀à`̀Y’G
 ≈∏Y ¬````̀LGQOEG º`̀à`̀jh Ió`̀ë`̀à`̀ª`̀dG
 øe Ióªà©ªdG äÉ°ù°SDƒªdG áªFÉb
 ∞jOQÉc πãe äÉ©eÉL ™e ó¡©ªdG
 ∫ƒHôØ«dh  Ró«dh  ΩÉ¡éæeôHh
 π``̀°``̀SÉ``̀cƒ``̀«``̀fh ô``à``°``ù``°``û``fÉ``eh
 ÜÉ`̀£`̀N »``̀a AÉ```̀Lh ,º``̀gô``̀«``̀Zh
 ≈¶M  èeÉfôÑdG  ¿CG  ¥É≤ëà°S’G
 ™«ªL ¬FÉØ«à°S’ πeÉc ±GôàYÉH
 ,áHƒ∏£ªdG  á«æ¡ªdG  ô«jÉ©ªdG
 ø«H  í°VGƒdG  §HôdG  ≥«≤ëJh
 á«æ≤àdGh  á«≤«Ñ£àdG  äGQÉ¡ªdG
 äÉÑ∏£àe ™e kÉ«°TÉªJ á«aô©ªdGh
 »ª«∏bE’Gh »∏ëªdG πª©dG ¥ƒ°S
 ¬FGô¶f  ™e  kÉ≤°ùàeh  ,»dhódGh

.iôÑμdG á«dhódG äÉ©eÉédÉH
 Ωó`̀b π`̀°`̀ü`̀à`̀e ¥É`̀«`̀°`̀S ≈```̀ah
 á«é«∏îdG  á`̀©`̀eÉ`̀é`̀dG  ¢`̀ù`̀«`̀FQ
 áÄæ¡àdG  »fGó¡°ûªdG  óæ¡e  .O
 ≈∏Y  ΩÓ``̀YE’G  èeÉfôH  AÉ°†YC’
 ºgOƒ¡éH  kGó«°ûe  RÉéfE’G  Gòg
 º`̀°`̀ù`̀≤`̀dG ô`̀jƒ`̀£`̀à`̀d Iô`̀ª`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG
 ™°Vh  ≈∏Y  å«ãëdG  º¡°UôMh
 á`̀eó`̀≤`̀e »``̀a ΩÓ`````̀YE’G è`̀eÉ`̀ fô`̀ H
 kÉ«∏ëe π°†aC’G á«ª∏©dG èeGôÑdG
 .O ó````cCGh ,kÉ```«```dhOh kÉ`̀«`̀ª`̀«`̀∏`̀bEGh
 èeGôÑdG  ™«ªL  ¿CG  »fGó¡°ûªdG
 ∫ƒ°üë∏d É¡≤jôW »a á©eÉédÉH
 kÉ≤«≤ëJ  »`̀dhó`̀dG  OÉªàY’G  ≈∏Y
 á«é«JGôà°S’G  á©eÉédG  §£îd
 ∫ƒ°Uƒ∏d  á«∏Ñ≤à°ùªdG  É`̀gGDhQh
 á`̀«`̀ª`̀ dÉ`̀©`̀ dG ≈``````̀dEG á``̀©``̀eÉ``̀é``̀dÉ``̀H
 ,ábƒeôªdG äÉ©eÉédG áªMGõeh
 §£îdG  ™«ªL  ¿CG  ≈`̀ dEG  kGô«°ûe
 äÉ¡LƒJ øe á©HÉf  áYƒ°VƒªdG

 á``̀«``̀Hô``̀à``̀dG  IQGRh  iDhQh
 º«∏©àdG  ¢ù∏éeh  ,º`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dGh
 ™e  ó«cCÉàdÉH  ≥°ùàjh  ,»dÉ©dG
 IOƒL  áÄ«g  ô«jÉ©eh  äÉÑ∏£àe
 ±É`̀°`̀VCGh  ,Ö`̀jQó`̀à`̀dGh  º«∏©àdG
 º°SG  Oƒ`̀Lh  ¿CG  »fGó¡°ûªdG  .O
 πª°ûJ  áªFÉb  øª°V  á©eÉédG
 ô``̀eCG º`̀ dÉ`̀ ©`̀ dG äÉ`̀©`̀eÉ`̀L iô``Ñ``c
 »Hƒ°ùæe  ™«ªéd  ôîØdÉH  å©Ñj
 ≈∏Y ócDƒjh ,á«é«∏îdG á©eÉédG
 »YÉ°ùªdG ¥ó°Uh QÉ°ùªdG áë°U
 AÉ```̀ª```̀à```̀f’Gh  A’ƒ```````̀ dG  ìhQh

.á«dhDƒ°ùªdÉH ¢SÉ°ùME’Gh
 á«∏c  ó«ªY  ó``cCG  ¬ÑfÉL  ø`̀e
 .O á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀dGh á````̀jQGOE’G Ωƒ`̀∏`̀©`̀dG
 »°†ªJ á«∏μdG ¿CG ¿GQóH ∞jô°T
 »a ójóL πc ƒëf ¬àHÉK k≈£îH
 ¿CGh »ª«∏©àdGh »ª∏©dG ø«∏≤ëdG
 πé°S  ≈dEG  ±É°†oj  RÉéfE’G  Gòg
 ø«∏aÉëdG  á`̀©`̀eÉ`̀é`̀dGh  á`̀«`̀∏`̀μ`̀dG
 ≈∏Y  äÉMÉéædGh  äGRÉ`̀é`̀fE’É`̀H
 QÉ°TCGh  ,áÑbÉ©àªdG  ΩGƒ`̀YC’G  ôe
 ójõªdG  ∑Éæg  ¿CG  ≈`̀dEG  ¿GQó`̀H  .O
 »àdG  ±Gó```̀gC’Gh  á£°ûfC’G  ø`̀e
 É`̀gRÉ`̀é`̀fEG ≈`̀∏`̀Y π`̀ª`̀©`̀dG …ô`̀é`̀j
 ó°üëf  ¿CG  ƒLôf  »àdGh  kÉ«dÉM
 áÑjô≤dG  IôàØdG  ∫Ó`̀N  ÉgQÉªK
 Ωó≤J á«∏μdG ¿CG ±É°VCGh ,á∏Ñ≤ªdG
 É¡éeGôH áaÉμd ºYódG ∫Éμ°TCG πc

.ôªà°ùªdG ôjƒ£àdG ≥«≤ëàd
 ô``````̀NBG ó```̀«```̀©```̀°```̀U ≈````̀∏````̀Y
 ΩÓ```YE’G  º°ùb  ¢`̀ù`̀«`̀FQ  â`̀dÉ`̀b
 AÓéf  .O  áeÉ©dG  äÉbÓ©dGh
 ¬≤≤M ÉªH IQƒîa É¡fCG ∫ÉªédG
 kIô«°ûe äGRÉéfEG øe èeÉfôÑdG
 ºYój  RÉ``̀é``̀fE’G  Gò``̀g  ¿CG  ≈``̀ dEG
 íàØjh  á«ª«∏©àdG  äÉLôîªdG
 ø«H  π°UGƒàdGh  ´Gó`̀HE’G  ≥aCG
 ¬àÑ∏Wh  ¬JòJÉ°SCÉH  èeÉfôÑdG
 è`̀eGô`̀Ñ`̀dGh ΩÉ`̀ °`̀ù`̀ bC’G á`̀«`̀≤`̀Hh
 äócCGh  ,ºdÉ©dG  iƒà°ùe  ≈∏Y
 πeÉμH  º°ù≤dG  ¿CG  ∫ÉªédG  .O
 ≥«≤ëJ ¿ƒ∏°UGƒ«°S ¬FÉ°†YCG

 π`̀ °`̀†`̀aC’G RÉ```̀é```̀fEGh ó``jõ``ª``dG
.kÉªFGO

 ó¡©ªdG  ¿CG  ôcòdÉH  ôjóL
 äÉbÓ©∏d  »fÉ£jôÑdG  »μ∏ªdG
 ¢`̀ù`̀°`̀SCÉ`̀J  CIPR  á``̀eÉ``̀©``̀dG
 Ωó`̀bCGh º`̀gCG  ø`̀e  ,1948 ΩÉ`̀Y
 »a  »æ¡ªdG  OÉªàY’G  äÉÄ«g
 äÉbÓ©dG  »°SQÉªªd  º`̀dÉ`̀©`̀dG
 Ö≤d  ≈∏Y  RÉ``M  Éªc  ,á`̀eÉ`̀©`̀dG
 áμ∏e  ø``̀e  Chartered
 º°†jh ,2005 ΩÉY  É«fÉ£jôH
 ø`̀e ô```̀ ã```̀ cCG ¬``à``jƒ``°``†``Y »```̀ a
 ÉéeÉfôH 53h ƒ°†Y 10000

.É«ªjOÉcCG

:á«HôàdG ôjRh ..ó©H øY QGôªà°S’ÉH QƒeC’G AÉ«dhCG IOÉ°TEG

á°SQóe 91 »``a á¨∏dGh ≥``£ædG èeÉfôH ø``e ¿hó``«Øà°ùj á``ÑdÉWh kÉ``ÑdÉW 1544

IóëàªdG áμ∏ªªdG êQÉN øe OÉªàY’G ≈∏Y π°üëj ºdÉ©dG »a »ªjOÉcCG èeÉfôH ∫hCG

 OÉ`̀ ª`̀ à`̀ Y’G ≈`̀ ∏`̀ Y π`̀°`̀ü`̀ë`̀j á`̀«`̀é`̀«`̀∏`̀î`̀dG ΩÓ``̀ ```̀ YEG :ó``̀jó``̀L RÉ`````é``fEG »``̀a
CIPR  »`̀fÉ`̀ ``̀£`̀jô`̀ ``̀ Ñ`̀ ``̀ dG  »`̀μ`̀ ``̀∏`̀ ``̀ª`̀dG  ó`̀¡`̀``̀©`̀``̀ª`̀``̀dG  ø``̀ e  »``dhó````````dG

.¿GQóH ∞jô°T .O |.∫ÉªédG AÓéf .O |.»fGó¡°ûªdG óæ¡e .O |

 øY  á«Ø«∏îdG  IôÑªdG  á°ù°SDƒe  âæ∏YCG
 »àdGh øjôëÑdG á©eÉL ™e É¡à«bÉØJG ójóéJ
 áÑ∏£d  á«°SGQO  íæe  ¢ü«°üîJ  ≈∏Y  â°üf
 äÉjGQ èeÉfôH πª°ûj å«M ,¢SƒjQƒdÉμÑdG
 ,á«©eÉédG Ωƒ°SôdG á«£¨J á«°SGQódG íæª∏d
 πªY  ¢`̀TQh  »a  ácQÉ°ûªdG  ≈`̀ dEG  áaÉ°VE’ÉH
 á«ÑjQóJ ¢Uôa ô«aƒJh ájôjƒ£J äGQhOh
 ¢`̀UÉ`̀î`̀dGh »`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG ø`̀«`̀YÉ`̀£`̀≤`̀dG ø`̀ª`̀°`̀V
 õaGƒM  ≈∏Y  áÑ∏£dG  ∫ƒ°üëd  á`̀aÉ`̀°`̀VE’É`̀H
 πª©dGh  ™ªàéªdG  áeóîd  ¢`̀Uô`̀ah  á«dÉe
 äÉ`̀YÉ`̀ª`̀à`̀LG »``a á`̀cQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dGh »`̀Yƒ`̀£`̀à`̀dG
 ≈∏Y  IhÓ``Y  ,á«¡«aôJh  á«ª«∏©J  ájô¡°T
 ójó©dG  ôaƒJ  »àdGh  äÉ`̀jGQ  ábÉ£H  QGó°UEG

.É¡«∏eÉëd ÉjGõªdG øe
 Iô`̀Ñ`̀ª`̀dG á`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀e ±Gó``````gCG õ``̀cô``̀Jh
 áÑ∏£dG  ºYO  ≈∏Y  »°SÉ°SCG  πμ°ûH  á«Ø«∏îdG
 ∞∏àîe  ø``̀e  IOÉ`̀ Ø`̀ à`̀ °`̀ SÓ`̀ d  º`̀¡`̀©`̀«`̀é`̀°`̀û`̀Jh
 ºgÉ°ùoj  Ée  áeó≤ªdG  äGQOÉÑªdGh  á£°ûfC’G
 Ió©°UC’G  áaÉc  ≈∏Y  º¡JÉ«°üî°T  π≤°U  »a
 Gòg  á°†¡f  »`̀a  ∫É`̀ q©`̀a  πμ°ûH  GƒªgÉ°ùo«d
 ≥Ñ°S  Éª«a  á°ù°SDƒªdG  äôah  óbh  .øWƒdG
 á©eÉL  »a  É¡æe  225  á«°SGQO  áëæe  302
 ºYO  øY  ¿GƒàJ  ºd  ÉgQhóH  »àdG  øjôëÑdG

 òæe  á«Ø«∏îdG  IôÑªdG  á°ù°SDƒe  äGQOÉ`̀Ñ`̀e
.É¡°ù«°SCÉJ ájGóH

 áî«°ûdG  ƒª°S  âdÉb  ,áÑ°SÉæªdG  √ò¡Hh
 ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG  ódÉN  âæH  ø`̀jR
 OhCG{  :á«Ø«∏îdG  IôÑªdG  á°ù°SDƒªd  AÉæeC’G
 πjõédG  ôμ°ûdÉH  ¬`̀Lƒ`̀JCG  ¿CG  á`̀jGó`̀Ñ`̀dG  »`̀a
 ºgOƒ¡Lh º¡fhÉ©J ≈∏Y øjôëÑdG  á©eÉéd
 áaOÉ¡dG Éæ«YÉ°ùe ™e ∑ôà°ûJ »àdG ,Iõ«ªàªdG
 º¡JGQÉ¡e  á«ªæJh  ÜÉ`̀Ñ`̀°`̀û`̀dG  ø«μªJ  ≈``̀ dEG
 äÉ°ü°üîàdG ∞∏àîe »a á«∏ª n©dGh á«ª∏ p©dG

.zä’ÉéªdGh
 èeÉfôH  ≥`̀aGƒ`̀à`̀j{  :á`̀∏`̀FÉ`̀b  â`̀aÉ`̀ °`̀VCGh
 ≈dEG  á«eGôdG  á°ù°SDƒªdG  á``jDhQ  ™e  äÉ``jGQ
 º¡eÓMCG  ≥«≤ëàd  »æjôëÑdG  ÜÉÑ°ûdG  ºYO
 á°Uôa  º¡ëæe  ™e  õq«ªJ  πμH  º¡JÉMƒªWh
 á«¨H  ∂`̀dPh  ,»©eÉédG  º¡ª«∏©J  ∫Éªμà°SG
 º∏©dÉH  í∏°ùàe  ∞≤ãeh  ´Gh  π«L  ≥∏N
 äÉjóëàdG  á¡LGƒe  ≈∏Y  QOÉ`̀bh  áaô©ªdGh
 ™ªàéªdG  »a  á«dÉ©ØH  ΩÉ¡°SE’G  øe  øμªà«d

.zQÉgOR’Gh Qƒ£àdGh Ωó≤àdG ƒëf ¬©aOh
 ¿CG  ô``̀cò``̀ oj  ,á`̀∏`̀°`̀U  …P  ó`̀«`̀©`̀°`̀U  ≈`̀ ∏`̀ Yh
 ,2011 ΩÉY ¬æ«°TóJ ºJ …òdG äÉjGQ èeÉfôH
 ¥Éëàd’G  áÑ∏£dG  øμªj  πeÉ°T  èeÉfôH  ƒg

 ,øjôëÑdG  »a Ióªà©ªdG  äÉ©eÉédG ióMEÉH
 É¡æe  ÉjGõªdG  øe  ójó©dG  ºjó≤J  ÖfÉL  ≈dEG
 ÖjQóJ  ¢Uôah πªY ¢TQhh á«dÉe  õaGƒM
 kÓ°†a  ,¢UÉîdGh  »eƒμëdG  ø«YÉ£≤dG  »a
 áaÉ≤K  Rõ©J  »àdG  á£°ûfC’G  øe  ójó©dG  øY
 iód  ´ƒ`̀£`̀à`̀dGh  á«©ªàéªdG  á«dhDƒ°ùªdG

.á©é°ûeh áªYGO áÄ«H »a ÜÉÑ°ûdG
 IôÑªdG  á°ù°SDƒe  ¿CG  ôcòdÉH  Qó`̀é`̀jh
 á∏é°ùe á«ëHQ ô«Z á°ù°SDƒe »g á«Ø«∏îdG
 á«ªæàdGh  πª©dG  IQGRh  πÑb  øe  á°üNôeh
 â°ù°SCÉJ  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a  á«YÉªàL’G
 »YÉªàLG ôKCG çGóMEG ±ó¡H 2011 ΩÉY »a
 ÜÉÑ°ûdG ø«μªJh ,º«∏©àdG ∫Éée »a »HÉéjEG
 π°†aCG  ≈dEG  º¡JGQó≤H  ∫ƒ°Uƒ∏d  »æjôëÑdG
 ójó©dG  ó≤Y  ∫ÓN  øe  ∂`̀dPh  ,äÉjƒà°ùªdG
 ºgójhõàd  äGQhó````̀dGh  πª©dG  ¢``̀TQh  ø`̀e
 Ée ,äGô``Ñ``î``dGh äGQÉ``¡``ª``dGh ±QÉ`̀©`̀ª`̀dÉ`̀H
 π`̀°`̀†`̀aCÉ`̀H ø``̀Wƒ``̀dG ≈`̀ ∏`̀Yh º`̀¡`̀«`̀∏`̀Y Oƒ`̀©`̀«`̀°`̀S

.èFÉàædG
 π°UGƒàdG ≈Lôj äÉeƒ∏©ªdG øe ójõª∏d
 ºbQ ∞JÉg ≈∏Y á«Ø«∏îdG IôÑªdG á°ù°SDƒe ™e

 :»fhôàμdE’G ójôÑdG ôÑY hCG 17499909
 scholarship@mkfbh.org

øjôëÑdG á©eÉL ™e íæªdG á«bÉØJG OóéJ zá«Ø«∏îdG IôÑªdG{

 áaOÉ¡dG  Oƒ¡édG  øª°V  ¬fCG  º«∏©àdGh  á«HôàdG  ôjRh  »ª«©ædG  »∏Y  øH  óLÉe  QƒàcódG  ócCG
 ≥£ædG èeÉfôH ò«ØæJ π°UGƒJ IQGRƒdG ¿EÉa ,á°UÉîdG á«HôàdG äÉÄa øe áÑ∏£dG äGQób ôjƒ£àd
 Éª∏©e 46 ±Gô°TEÉH  ,ájOGóYEGh á«FGóàHG  á°SQóe 91 »a áÑdÉWh ÉÑdÉW 1544 IóFÉØd  ,á¨∏dGh
 ºjó≤J ôÑY ,á«dÉëdG IôàØdG ∫ÓN ó©H øY èeÉfôÑdG π«©ØJ ºJ PEG  ,ø«°ü°üîàªdG øe áª∏©eh

.ô°TÉÑªdG »FôªdG ∫É°üJ’G á«æ≤àH á«LÓ©dG äÉ°ù∏édG



»YÉªàL’G π°UGƒàdG ™bGƒe OGhQ
 »YÉªàL’G  π°UGƒàdG  ™`̀bGƒ`̀e  âé°V
 ¢ù∏ée »a äÉeóîdG  áæéd QGôb ó©H ÉÑ°†Z
 øY ¿ƒ`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀ dG Üô````̀YCG å`̀«`̀M ,ÜGƒ```æ```dG
 IQGRh  πÑb  øe  ´hô°ûªdG  ìôW  º¡HGô¨à°SG
 ∫hCG  ¿ƒμJ  ¿CG  ¢VôàØªdG  øe  »àdG  áë°üdG
 ihóL  øY  ø«∏FÉ°ùàe  ,IôμØdG  ¢†aôj  øe
 »àdG  ≠ÑàdG  äÉéàæe  ≈∏Y  ÖFGô°†dG  ¢Vôa
 QGô°VCG  ÖÑ°ùH  Iô`̀e  øe  ôãcCG  GôNDƒe  âªJ
 »a  ,áeÉ©dG  áë°üdG  ≈∏Y  ¬JÉéàæeh  ≠ÑàdG
 ≠ÑàdG  ™«æ°üàd  Éëjô°U  É¡LƒJ  iô`̀f  ø«M

.øjôëÑdG »°VGQCG ≈∏Y
 ∞`̀ bh IQhô```̀°```̀V á```̀dhó```̀dG Ghó``̀ °``̀ TÉ``̀ fh
 πFGóH  øY  åëÑdGh  GQƒa  ¿ƒfÉ≤H  ´hô°ûªdG
 ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG ≈`̀∏`̀Y …OÉ``̀ª``̀dG ™`̀Ø`̀æ`̀dÉ`̀H Oƒ`̀©`̀J
.πNódG QOÉ°üe ™jƒæJ »a º¡°ùJh ,ádhódGh

 ôÑà©j  ó∏H  »`̀a  :¿Éªã©dG  óªëe  ∫É`̀ bh
 áÑjô°V ¢VôØJ GPÉe ≈∏©a ,ájÉZ ≠ÑàdG áYGQR
 π«b  Éªc  É¡àjÉZh  ?√OGô`̀«`̀à`̀°`̀SG  ≈∏Y  á«dÉY
 »àdG  ¢`̀VGô`̀eC’G  áédÉ©e  É¡°Vôa  ôjôÑJ  »a
 á°SGQO øY óMCG ÉfôÑîj ºd Éªc ,≠ÑàdG É¡ÑÑ°ùj
 π°ù©ªdG  á`̀YGQR  ¿CG  Ωƒ∏©ªdG  øeh  ihóédG
 óëH  Gò`̀gh  …ô`̀dG  »a  Iô«ãc  ÉgÉ«e  ∂∏¡à°ùJ
 …óëJ  ƒ`̀gh)  √É«ªdÉH  á«ë°†J  ôÑà©j  ¬`̀JGP
 øe  ÜhôM  Ö°ûæJ  ób  …òdG  ÖÑ°ùdGh  ¿ô≤dG
 ¥ƒØj  óëJ  ƒgh  ,(äÉ°SGQódG  Ö°ùëH  ¬∏LCG
 øe  ¬«∏Y  π°üëf  ±ƒ°S  É`̀e  äGô`̀ª`̀dG  äÉÄe

.π°ù©ªdG øe …OÉ°üàbG OhOôe
 ¿CG  á∏μ°ûªdG  :ô`̀gÉ`̀e  ø`̀WGƒ`̀ª`̀dG  Ö`̀à`̀ch
 ∞«XƒJ  »``a  ô°üëæJ  º`̀¡`̀JÉ`̀ °`̀SGQO  ™`̀«`̀ª`̀L
 óFGƒY ∑Éæg πg ÉeCG ,§≤a »æjôëÑdG πeÉ©dG
 É¡æe ó«Øà°ùJh ádhódG áfGõN πNóà°S á«dÉe
 Gòg  ø`̀Y  á∏aÉZ  á°SGQódÉa  ÉgõéY  á«£¨àd

 ¿hQÉ°ûà°ùe A’Dƒg É≤M πg ±ôYCG ’ ,ôeC’G
 ¿hôªãà°ùeh  á∏ªL  QÉéJ  ÉeG  ,¿ƒjOÉ°üàbG
 áëHôe  áYÉæ°U  ≠ÑàdG  áYÉæ°U  »a  Ghó`̀Lh

.º¡Hƒ«éd
 π«YÉª°SG  »Ä«ÑdG  ô«ÑîdG  ∫AÉ`̀°`̀ù`̀Jh
 ≈`̀dEG  øjôëÑdG  »`̀a  êÉàëf  GPÉ`̀ª`̀d  :»`̀fó`̀ª`̀dG
 á∏JÉ≤dGh  áeÉ°ùdG  ôFÉé°ùdGh  ≠ÑàdG  áYÉæ°U
 πc  ÉfOÓH  »a  ™æ°üof  ÉæëÑ°UCG  πg  ?ô°ûÑ∏d
 Éæ¡éJG  å`̀«`̀ë`̀H  á`̀«`̀cÓ`̀¡`̀à`̀°`̀S’G  É`̀æ`̀JÉ`̀é`̀à`̀æ`̀e
 OôØdG  áë°üd  IôeóªdG  ôFÉé°ùdG  ƒëf  ¿B’G

 ?™ªàéªdGh
 Qó¡j  GPÉªd  …QOCG  ’  :ÓFÉb  Oô£à°SGh
 á°ûbÉæe  »`̀a  ¬`̀dÉ`̀eh  Ö©°ûdG  â`̀bh  ÜGƒ`̀æ`̀dG
 á«MÉædG  øe ¬d  ihóL ’ …òdG  ≠ÑàdG  áYGQR
 áaÉ°VEG  (¿ÉWô°ù∏d  ÖÑ°ùeh  πJÉb)  á«ë°üdG
 GPEG)  ájOÉ°üàb’Gh  ,á«Ä«ÑdG  QGô`̀°`̀VC’G  ≈`̀ dEG
 ,á«aÉ≤ãdGh  ,(AÉ``̀ª``̀dG  êÉ``à``fEG  áØ∏c  ÉæÑ°ùM
 ,(øjôëÑdG  áMÉ°ùe  ô¨°U)  á«aGô¨édGh
 ø`̀eC’G  ≈∏Y  »Ñ∏°ùdG  Égô«KCÉJ  ≈``dEG  á`̀aÉ`̀°`̀VEG
 Üô°û∏d  AÉ`̀ª`̀dG  êÉàëf)  »`̀FÉ`̀ª`̀dGh  »`̀FGò`̀¨`̀dG

.(’hCG
 πg :∫AÉ°ùàf :ÜhòéªdG á«ª°S äOôZh
 Éæ©ªàéªd ÉæàjDhQ ™e ≥aGƒàJ Iƒ£îdG √òg

.?¬àë°U ≈∏Y ®ÉØëdGh
AÉÑWC’G á«©ªL

 á«æjôëÑdG  AÉ`̀Ñ`̀WC’G  á«©ªL  äQò``̀Mh
 ´hô°ûªdG ôjôªJ øe º°SÉ≤dG IOÉZ IQƒàcódG
 ≈∏Y  ≠ÑàdG  á`̀YGQõ`̀H  íª°ùj  …ò``̀dG  ¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀H
 á©jQP  …CG  âëJ  øjôëÑdG  áμ∏ªe  »`̀°`̀VGQCG
 IQƒàcódG  á«©ªédG  á°ù«FQ  âdÉbh  ,âfÉc
 â£N  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¿EG  º°SÉ≤dG  IOÉ``̀Z
 áë°üdG  õjõ©J  ∫Éée  »a  á©°SGh  äGƒ£N
 ÉKÉfEGh  GQƒcP  ¿Éμ°ùdG  ™àªJ  ¿Éª°Vh áeÉ©dG

 πMGôe  ∞∏àîe  »a  áªFÓe  á«ë°U  IÉ«ëH
 áfÉμe ∂dòd áé«àf áμ∏ªªdG â∏¨°Th ,º¡JÉ«M
 ,á«dhódG  á«ë°üdG  äGô°TDƒªdG  ≈∏Y  áeó≤àe
 øjôëÑdG »a ≠ÑàdG áYGQõd IƒYódG ¿EG âdÉbh
 »àdG á«ë°üdG äGõéæªdG ≈∏Y ÉÑ∏°S ¢ùμ©æJ

.â≤≤ëJ
 ¿CG  :º`̀ °`̀SÉ`̀≤`̀ dG IQƒ``̀à``̀có``̀dG â``̀aÉ``̀°``̀VCGh
 ìÉª°ùdG  QGô``̀b  ó°V  ¬∏c  »Ñ£dG  ™ªàéªdG
 º°ùédG AGõLCG ≈∏Y ôKDƒj ¬fC’ ≠ÑàdG áYGQõH
 ø«àFôdG πãe ,ô°TÉÑe πμ°ûH É¡H π°üàj »àdG
 óæY  ∞bƒàJ  ’  ø«NóàdG  QÉ°†e  øμd  ,ºØdGh
 ≈`̀dEG  ¬≤jôW  òîàj  ø«Jƒμ«ædÉa  .ó`̀ë`̀dG  Gò`̀g
 AÉëfCG  ™«ªL  ≈`̀dEG  π≤àæj  ,∑Éæg  øeh  .Ωó`̀dG
 .áØ∏àîªdG äÉfÉWô°ùdG ´GƒfCG kÉÑÑ°ùe º°ùédG
 »dGƒM  ¿CG  âàÑKCG  á«ª∏Y  á`̀°`̀SGQO  çó`̀MCÉ`̀a
 12 ÜQÉ≤j ÉªH á£ÑJôe äÉ«aƒdG øe %48^5
 !ø«NóàdG  øY  áªLÉædG  ¿ÉWô°ùdG  øe  ´ƒf
 »a IQó`̀≤`̀ dG  ¿CG  á`̀°`̀SGQó`̀dG  â`̀ë`̀°`̀VhG å`̀«`̀M
 ¿ÉWô°ùdÉH  äÉ«aƒdG  áÑ°ùf  ≈∏Y  Iô£«°ùdG
 ΩGóîà°SG øe óëdG ∫ÓN øe áæμªe ¿ƒμà°S

.¬JÉéàæeh ≠ÑàdG
 ¢†aôJ ∫hódG ¢†©H »a ¬fCG ≈dEG âàØdh 
 ¢UÉî°TCÓd  á«ë°U äÉeóN ºjó≤J áeƒμëdG
 ô«¨d ¬eó≤J …òdG iƒà°ùªdG äGòH ø«æNóªdG
 ƒg  øNóªdG  ¢üî°ûdG  ¿EG  å«M  ,ø«æNóªdG
 AGò`̀jEG  ó°UôJh  QGô°UEG  ≥Ñ°S  øY  Qôb  …ò`̀dG
 á©ÑJ ÖFGô°†dG ƒ©aGO πªëàj GPÉª∏a ,¬àë°U

?¬LÓ©d º¡dGƒeCG øe ¿ƒ©aójh QGô≤dG Gòg
 ≠ÑàdG áYGQõH ìÉª°ùdG ¿CG ≈dEG äQÉ°TCGh
 º«ª°üdG  »`̀a  á`̀Hô`̀°`̀V  πãªj  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  »`̀a
 ,øjôëÑdG  »a  »ë°üdG  »YƒdG  ô°ûf  Oƒ¡éd
 ™é°ûJ äÓªëH ΩÉ«≤dG ÉªFGO ÉfóàYG{ :âdÉbh
 ®ÉØëdGh  »ë°üdG  AGò¨dGh  á°VÉjôdG  ≈∏Y

 á«ªgCG ≈∏Y ó«cCÉàdG ™e ,»dÉãªdG ¿RƒdG ≈∏Y
 …ôμ°ùdGh  Ωó`̀dG  §¨°†d  …Qhó``̀dG  ¢üëØdG
 ¢VGôeC’G øe ∂dP ô«Zh á«KÓãdG Ωƒë°ûdGh
 π«Ñb  øe  äGƒYO  ´Éª°S  óà©f  ºdh  ,áæeõªdG

 ..zøjôëÑdG »a ≠ÑàdG áYGQõH áÑdÉ£ªdG
 ìô`̀à`̀≤`̀ª`̀dG  Gò```̀g  »``eó``≤``e  ¿EG  â``̀ dÉ``̀ bh
 √ò`̀¡`̀d á`̀jOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀bG ó``̀FGƒ``̀Y ø``̀Y ¿ƒ`̀Kó`̀ë`̀à`̀j
 Ö«L »a πNóà°S óFGƒ©dG ∂∏J øμd ,áYGQõdG
 πHÉ≤e ,QÉéàdGh ∫ÉªYC’G ∫ÉLQ øe π«∏b OóY
 å«M ∂dP øe πμc »æjôëÑdG OÉ°üàb’G Qô°†J
 ø«æNóªdG  ≈∏Y  á∏FÉg  ∞«dÉμJ  ¢VôØj  ¬`̀ qfEG
 Qó≤ oJh ,√ô°SCÉH  ™ªàéªdGh πª©dG  ÜÉë°UCGh
 ø«NóàdG  QGô°VCG  á«ªdÉ©dG  áë°üdG  áª¶æe
 kÉjƒæ°S  ºdÉ©dG  iƒà°ùe  ≈∏Y  ájOÉ°üàb’G
 ±õæà°ùjh  ,Q’hO  QÉ«∏e  500  ø`̀e  ôãcCÉH
 äÉ≤Øf  »dÉªLEG  øe  kÉÑjô≤J  %15  ø«NóàdG
 ,πNódG  á«dÉY  ∫hó`̀dG  »a  á«ë°üdG  ájÉYôdG

 ±É≤jE’  »`̀FGhó`̀dG  êÓ©dG  áØ∏μJ  π°üJ  ó`̀bh
 OôØ∏d  »μjôeCG  Q’hO  4400  ≈`̀dEG  ø«NóàdG
 äÉ«FÉ°üME’G  çóMCG  ¿C’  áaÉ°VE’ÉH  .óMGƒdG
 »ªdÉ©dG  OÉ°üàb’G  ÉgóÑμàj  »àdG  ∞«dÉμà∏d
 ¿ƒ«∏jôJ  1^4  ƒëæH  Qó≤J  ø«NóàdG  AGô`̀L
 ∞«dÉμàdG  πμ°ûJ  Éªæ«H  ,kÉ`̀jƒ`̀æ`̀°`̀S  Q’hO
 »àdG  ¢`̀VGô`̀eC’É`̀H  á£ÑJôªdG  á`̀jOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G
 »∏ëªdG  èJÉædG  øe  %1^8  ø«NóàdG  É¡ÑÑ°ùj
 äÉ«∏ª©dG ≈∏Y ¥ÉØfE’G πμ°ûj Éªc . »dÉªLE’G
 øe  .%5^7  ø«NóàdÉH  á≤∏©àªdG  á«ë°üdG

.áë°üdG ≈∏Y ºdÉ©dG ¬≤Øæj Ée »dÉªLEG
»HÉ«f ∫óL

 IQƒ``̀à``̀có``̀dG Ö``̀FÉ``̀æ``̀dG â``̀°``̀†``̀aQ É`̀ª`̀ «`̀ a
 ¿ƒfÉ≤H  ´hô°ûªdG  º«MôdGóÑY  áeƒ°ü©e
 ∫ÓN  ÜGƒædG  ¢ù∏ée  ≈∏Y  ¢Vô©«°S  …òdG

.πÑ≤ªdG AÉKÓãdG Ωƒj ájOÉ«àY’G á°ù∏édG
 …ò``̀dG  ¿ƒ`̀ fÉ`̀≤`̀ dG  ´hô`̀°`̀û`̀e  ¿G â``̀dÉ``̀bh
 áYÉæ°Uh áYGQR É¡æ«H øe QƒeCG IóY øª°†J
 RGƒ`̀Lh  ,¬`̀YGƒ`̀fCÉ`̀H  ≠ÑàdG  ™«æ°üJ  IOÉ```̀YEGh
 ≠ÑàdG  π`̀FGó`̀H  ™`̀jRƒ`̀Jh  OGô«à°SGh  ™«æ°üJ
 §FÉëdG  ¢Vô©H  Üô°†«d  AÉL  ,á«fhôàμd’G
 É¡H  Ωƒ≤J  »àdG  äGAGô``̀LE’Gh  ô«HGóàdG  áaÉc
 ô`̀«`̀HGó`̀à`̀dGh §`̀£`̀î`̀dG ™`̀°`̀Vh »`̀a ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 ≈∏Y á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀ª`̀dGh ø`̀«`̀Nó`̀à`̀dG ø`̀Y ´Ó``̀bEÓ``̀d
 º«MôdGóÑY  âHô¨à°SGh  .ø«æWGƒªdG  áë°U
 IQGRh É¡JOQhCG »àdG äÉ«FôªdGh äÉ¶MÓªdG
 ¿ƒfÉ≤dG  ´hô°ûe  âMóàeG  »àdGh  áë°üdG
 áμ∏ªe  »a  ¬©«æ°üJ  IOÉ`̀YEGh  ≠ÑàdG  áYÉæ°üH
 ´É£≤dG Gòg »a QÉªãà°S’G ôjƒ£àd øjôëÑdG
 äGOÉ«©dG  øe  ójó©dG  â©°Vh  É¡fCG  ø«M  »a
 ∂`̀dò`̀ch ,ø`̀«`̀Nó`̀à`̀dG ø`̀Y ´Ó`̀bEÓ`̀ d õ`̀cGô`̀ª`̀dÉ`̀H
 »fhôàμd’G  É¡©bƒe  ôÑY  äÉeƒ∏©e  äô`̀ah
 ôÑY äGOÉ`̀«`̀©`̀dG  √ò`̀g AÉ°ûfG  ø`̀e ±ó`̀¡`̀dG  ø`̀Y

 ºgQÉªYCG  ∞∏àîªH  ≠ÑàdG  »WÉ©àe  IóYÉ°ùe
 øY  ´Ó`̀bEÓ`̀d  ΩÉ`̀à`̀dG  OGó`̀©`̀à`̀°`̀S’Gh  º¡°ùæLh
 ¿É````eOE’G ø``e º`̀¡`̀à`̀é`̀dÉ`̀©`̀eh ≠`̀Ñ`̀à`̀dG »`̀WÉ`̀©`̀J
 ¥ô£dG  ≈à°ûH  º¡H  QƒÑ©dGh  º¡æe  øμªàªdG

.¿ÉeC’G ôH ≈dG πFÉ°SƒdGh
 âØ°ûc  »àdG  äÉ«FÉ°üM’G  ¿G  âdÉbh
 á©HQC’G  ¢VGôe’G  ôãcC’  áë°üdG  IQGRh øY
 »àdG ,øjôëÑdG »a ¿Éμ°ùdG É¡H ÜÉ°üj »àdG
 ájƒeódG  á«Yh’Gh Ö∏≤dG  ¢VGôeG  É¡æ«H  øe
 521h  ÉØdCG  158  ≈`̀dG  ºgOóY  π°üj  øjòdG
 ≠∏Ñj  »`̀à`̀dG  á«fÉWô°ùdG  ¢``̀VGô``̀e’Gh  G kOô``̀ a
 »g  ,É k°†jôe  3387  É¡H  ø«HÉ°üªdG  Oó`̀Y
 ø«NóàdG  øe  áéJÉædG  QGô°VC’G  ≈∏Y  ô°TDƒe
 á«YƒàdG  IOÉ```jR  Öéj  »`̀à`̀dGh  ,¢`̀SÉ`̀°`̀SC’É`̀H
 ∫ƒ∏ëdG  ô«aƒJh  ,¬æY  áªLÉædG  ôWÉîªdÉH

.™«ªédG áë°U ≈∏Y á¶aÉëª∏d áeRÓdG
 á¶aÉëªdG  ≈dG  »©°ùdG  ¿CG  ≈dEG  âgƒfh
 ¬d  ≈©°ùf  ±óg  ƒg  ø«æWGƒªdG  áë°U  ≈∏Y
 IóFÉa …CG ≥≤ëj ’ ´hô°ûªdG Gòg ¿CGh ,É kªFGO
 ø«Nóà∏d  èjhôàdG  ≈∏Y  πª©j  ÉªfEGh  ,ôcòJ
 É¡d  ió°üàæ°S  »`̀à`̀dG  á«Ñ∏°ùdG  √QÉ```KBG  º`̀ZQ

.™jQÉ°ûªdG √òg πãe OƒLh ™æªæ°Sh
 ∂∏àªJ  øjôëÑdG  :º«MôdGóÑY  âæ«Hh
 ,á`̀jQÉ`̀ª`̀ã`̀à`̀°`̀S’G  ™jQÉ°ûª∏d  áæ°VÉM  áÄ«H
 ™`̀jQÉ`̀°`̀û`̀e ¥Ó``````̀WEG ≈``̀∏``̀Y π``̀ª``̀©``̀dG Ö``̀é``̀jh
 ,OÉ°üàb’G  á«ªæàd  É¡HÉ£≤à°SG  ≈∏Y  πª©J
 ≥∏N ≈``̀dG á`̀aÉ`̀°`̀VE’É`̀H ,ìÉ`````̀HQC’G ≥`̀«`̀≤`̀ë`̀Jh
 ≈dG  »©°ùdG  ¢ù«dh  ø«æWGƒª∏d  ∞FÉXƒdG
 ôjƒ£àH  ábÓY  É¡d  ¢ù«d  ™jQÉ°ûe  ìGó`̀à`̀eG
 ¿ÉeOE’ èjhôàdG ≈dG ±ó¡J πH äGQÉªãà°S’G
 §£îdG øe ójó©dG  ™°Vh ºK øeh ø«NóàdG

."¬æY ´ÓbE’G ƒëf
 ø°Sƒ°S  .O  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG  â`̀dÉ`̀b  ∂``dP  πHÉ≤e

 »a  É`̀æ`̀≤`̀aGh  :ÜGƒ`̀æ`̀ dG  ¢ù∏ée  ƒ°†Y  ∫É`̀ª`̀c
 á«fÉãdG  IOÉªdG  πjó©J  ≈∏Y  äÉeóîdG  áæéd
 º°ù≤fG  …ò``̀dGh   ,…CGô```̀dG  πëe  ¿ƒfÉ≤dG  ø`̀e
 (2)h  (2)  IOÉe  :ø«ª°ùb  ≈dEG  É¡«a  πjó©àdG
 áYGQR  ô¶M  äÓjó©àdG  âæª°†Jh   ,GQôμe
 á≤aGƒªH  ’EG   ™«æ°üàdG  ô¶Mh ,kÉ≤∏£e ≠ÑàdG
 ΩóY  ≈dEG  ÉfóªY  Éææμdh  ,á°üàîªdG  äÉ¡édG
 øe  (11)  IOÉ``̀ª``̀dG  π`̀jó`̀©`̀J  ≈`̀∏`̀Y  á`̀≤`̀aGƒ`̀ª`̀dG
 ≈dEG  É¡«a  áaÉ°VE’G  ±ó¡J  »àdGh  ,¿ƒfÉ≤dG
 IQÉé«°ùdGh á«fhôàμdE’G á°û«°ûdÉH  ìÉª°ùdG
 ÉgAÉæãà°SGh  ,¿ƒfÉ≤dG  øàe  »a  á«fhôàμdE’G

.É«dÉM òaÉædG ≠ÑàdG πFGóH ô¶M øe
 ¢†aôd  äGQô`̀Ñ`̀ª`̀ dG  ¿CG  ∫É`̀ª`̀c  â`̀æ`̀«`̀Hh
 á«fhôàμdE’G  IQÉé«°ùdG  ¿CG  »a  øªμj  ∂`̀dP
 Ó°UCG  ¿ÉJQƒ¶ëe  á«fhôàμdE’G  á°û«°ûdGh
 AGQRh  ¢ù∏éªd  …ò«ØæàdG  ÖàμªdG  QGô`̀≤`̀H
 âHÉéà°SGh ,¿hÉ©àdG ¢ù∏ée ∫hód áë°üdG
 Öéà°ùJ  ºdh  ,§≤a  ≈`̀ dhC’G  ô¶ëd  áμ∏ªªdG
 ∫ÉéªdG  É¡d  âë°ùaCG  π`̀H  ,á`̀«`̀fÉ`̀ã`̀dG  ô¶ëd

.É«fhôàμdEG GRÉ¡L ÉgQÉÑàYÉH
 á`̀°`̀û`̀«`̀°`̀û`̀dG º``̀©``̀f :∫É```̀ª```̀c â``̀dAÉ``̀°``̀ù``̀Jh
 øμdh  ,»`̀fhô`̀à`̀μ`̀dEG  RÉ¡L  »`̀g  á«fhôàμdE’G
 ¿ƒμJ »àdG  πFGƒ°ùdG  øY ∫DhÉ°ùàdG  Éæd  ≥ëj
 ôÑà©J  ’CG  ,»fhôàμdE’G  RÉ¡édG  Gòg  πNGóH
 ø pe  π`̀gh  , p≠Ñà∏d  áYƒæªe  πFGóH  πFGƒ°ùdG
 »a  á`̀∏`̀NGó`̀dG  OGƒ`̀ª`̀dG  ¿CÉ°ûH  á`̀«`̀aGh  äÉfÉ«H

? É¡©«æ°üJ
 OQGƒ`̀ª`̀dG  ™jƒæJ  á«ªgCG  ∫Éªc  äó``̀cCGh
 ™e  ,IOó©àªdG  äGQÉªãà°S’Gh  ájOÉ°üàb’G
 áeõà∏e  ≈≤Ñà°S  áμ∏ªªdG  ¿CG  ≈∏Y  ó«cCÉàdG
 á«dhódG  äGógÉ©ª∏d  á`̀jQÉ`̀Ñ`̀à`̀Y’G  áª«≤dÉH
 äÉ«dhDƒ°ùªdGh  á«é«∏îdG  äÉ`̀«`̀°`̀Uƒ`̀à`̀dGh

.É¡«∏Y áÑJôàªdG

.º°SÉ≤dG IOÉZ .O |
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!øjôëÑdG »a ™°SGh ∫óL ..z≠ÑàdG{ ¿ƒfÉb
≠ÑàdG ™``«æ°üJ ¿ƒ``°†aôj á``«∏gCG äÉ``«©ªLh ¿ƒ``æWGƒe
á«Ñ∏°ùdG ¬``JGô«KCÉJ ø``e ¿hQòëjh ..á``μ∏ªªdG »``a 

 º``````¶æJ  á```«dhó```dG  AMA á`````©eÉ```L
á``Ñ∏£∏d »fÉ```ãdG »```Øjô``©àdG É````¡éeÉfô``H

 AMA á©eÉéH áÑ∏£dG ¿hDƒ°T IOÉªY âª¶f
 ó©H  ∂``dPh  ,»`̀fÉ`̀ã`̀dG  »Øjô©àdG  èeÉfôÑdG  á`̀«`̀dhó`̀dG
 »°SGQódG π°üØdG ájGóH »a ∫hC’G »Øjô©àdG èeÉfôÑdG
 øe  äGô°VÉëe  ≈∏Y  èeÉfôÑdG  πªà°TGh  ,»dÉëdG
 á«©ªL øe kGójóëJh ,á©eÉédG êQÉN øe ø«Kóëàe
 »a  IEEEá«©ªLh  ôjƒ£àdGh  ÖjQóà∏d  øjôëÑdG
 äÉeƒ∏©e ºjó≤J »a èeÉfôÑdG º¡°ùj å«M ,øjôëÑdG
 »°SGQódG  º¡∏«°üëJ  »a  ºgóYÉ°ùJ  áÑ∏£∏d  á«æ≤J
 ¥ƒ°ùH  á≤∏©àªdG  äGQÉ¡ªdGh  ±QÉ©ªdÉH  ºgOhõJh
 äGQô`̀≤`̀ª`̀dÉ`̀H  ∂``̀dP  •É``̀Ñ``̀JQGh  ¬JGóéà°ùeh  π`̀ª`̀©`̀dG
 á°Sóæ¡dÉc  á`̀©`̀eÉ`̀é`̀dG  »`̀a  á`̀Mhô`̀£`̀ª`̀dG  è`̀eGô`̀Ñ`̀ dGh
 ô`̀jó`̀é`̀dGh  ,∫É``̀ª``̀YC’G  IQGOGh  ôJƒ«ÑªμdG  Ωƒ`̀∏`̀Yh
 á°UÉîdG á©eÉédG »g á«dhódG ÉeCG á©eÉL ¿G ôcòdÉH
 øe OÉªàYG ≈∏Y â∏°üM »àdG áμ∏ªªdG »a Ió«MƒdG
 èeGôH  »a  »ªdÉ©dG  OÉªàYÓd  ABET  á°ù°SDƒe
 äÉeƒ∏©ªdG  á«æ≤J  á°Sóægh  ¢ùμfhôJÉμªdG  á°Sóæg
 É¡«éjôN πgDƒj Ée Üƒ°SÉëdG Ωƒ∏Y ¢SƒjQƒdÉμHh
 ábƒeôe  äÉ©eÉL  »a  É«∏©dG  º¡JÉ°SGQO  á∏°UGƒªd
 ,∂``̀dP »``̀a º`̀¡`̀à`̀Ñ`̀ZQ ó`̀æ`̀Y á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀dG êQÉ```̀N Ió``̀jó``̀Y
 º¡æμªj  á°Sóæ¡dG  á«∏c  »éjôN  ¿G  ≈dG  áaÉ°VE’ÉH
 ø«°Sóæ¡ªdG  á«©ªL  ájƒ°†Y  ≈dG  ΩÉª°†fÓd  Ωó≤àdG
 á«∏μdG »éjôîd ôaƒj ¿CG ¬fCÉ°Tp øe Gògh ,á«æjôëÑdG
 √ò¡d  á«æ¡ªdG  äGôÑîdG  øe IOÉØà°SÓd Iô«ãc kÉ°Uôa

.É¡LQÉNh øjôëÑdG áμ∏ªe »a ábƒeôªdG á«©ªédG
 á©eÉédG ¢ù«FQ ÓªdG ø°ùM QƒàcódG ÖMQ óbh
 IòJÉ°SC’Gh  áÑ∏£dG  ™«ªéH  á«MÉààa’G  ¬àª∏c  »a
 å«M  ,èeÉfôÑdG  Gò`̀g  »a  ø«KóëàªdG  ±ƒ«°†dGh
 »àdG  ôjƒ£àdG  §£N  ¢†©H  ≈∏Y  Aƒ`̀°`̀†`̀dG  ≈`̀≤`̀dCG
 ÖfGƒédG  ø«°ùëàd  á©eÉédG  IQGOEG  É¡«∏Y  πª©J
 á«©eÉédG  äÉeóîdGh  áÑ∏£∏d  á«ª«∏©àdGh  á«ª∏©dG
 ¿Ééd πªY ôjƒ£J ≈dG áaÉ°VE’ÉH ,á©eÉédG ≥aGôeh
 á©eÉédG  §HôJ  »àdG  ø««YÉæ°üdG  øjQÉ°ûà°ùªdG

.¬JÉLÉ«àMG ≈∏Y ±ô©àdGh πª©dG ¥ƒ°ùH
 »fÉjõdG  óªMCG  ó«°ùdG  ΩÉb  ôN’G  ÖfÉédG  ≈∏Y
 ÖjQóà∏d  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  á«©ªéd  …ò`̀«`̀Ø`̀æ`̀à`̀dG  ô`̀jó`̀ª`̀dG
 áYƒªée  »a  ájô°ûÑdG  OQGƒªdG  ôjóeh  ôjƒ£àdGh
 á«ªgCG  ¬`̀dÓ`̀N  ø`̀e  ìô`̀°`̀T  ¢`̀Vô`̀Y  ºjó≤àH  »`̀fÉ`̀jõ`̀dG
 á«Yƒ£àdG  äÉ«©ªédG  ∫ÉªYCG  »a  áÑ∏£dG  ácQÉ°ûe

 ôjƒ£Jh  π`̀ª`̀©`̀dG  ¢`̀TQƒ`̀H  ¥É`̀ë`̀ à`̀ d’Gh  á`̀«`̀æ`̀¡`̀ª`̀dGh
 »a  ΩÉ`̀¡`̀°`̀SEG  ø`̀e  ∂`̀dò`̀d  É`̀ª`̀d  á«°üî°ûdG  º`̀¡`̀JGQÉ`̀¡`̀e
 IÉ«ëdG  ∑ôà©e  º¡°Vƒîd  kGó«¡ªJ  »æ¡ªdG  ºgQƒ£J

.á«∏ª©dG
 ¬∏dGóÑY  ∫OÉ```̀Y  Qƒ`̀à`̀có`̀ dG  ∂``̀ dP  ó`̀©`̀H  çó``ë``Jh
 ôjóªdGh  øjôëÑdG  IEEE  á«©ªL  ¢ù«FQ  ÖFÉf
 á«ª«∏©àdG  äÉeóî∏d  Laurels  õcôªd  »ªjOÉcC’G
 á«©ªédG  ¬Ñ©∏J …òdG  QhódG  kÉæ«Ñe ,áÑ∏£∏d  á«ªdÉ©dG
 óFGƒØdGh  á«æ≤àdGh  á«æØdG  áÑ∏£dG  äGQó`̀b  ºYO  »a
 ´ôØdG ∫ÉªYCG »a º¡WGôîfG óæY º¡«∏Y Oƒ©à°S »àdG
 ´ôa  º°†j  å«M  ,á©eÉédG  »`̀a  á«©ªé∏d  ΩÉ≤ªdG
 áfQÉ≤e  AÉ°†YC’G  øe  OóY  ôÑcCG  á«dhódG  ÉeCG  á©eÉL
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a  iôNC’G  äÉ©eÉédG  áÑ∏W  Oó©H
 áÑ∏£dG  ™«é°ûàH  á©eÉédG  ΩÉªàgG  ócDƒj  Ée  ƒ`̀gh
 IOÉØà°S’Gh  á«æ¡ªdG  äÉ«©ªédG  »a  ∑Gôà°T’G  ≈∏Y
 º¡∏«°üëàH AÉ≤JQÓd á«æ≤àdGh á«∏ª©dG  É¡JGôÑN øe

.»ª∏©dG
 ¢ù«FQ  óªëe  ¿Éª∏°S  ÖdÉ£dG  çóëJ  Égó©H
 ¢ù∏ée  QhO  øY  AMA  á©eÉéH  áÑ∏£dG  ¢ù∏ée
 ácQÉ°ûªdGh á©eÉédG IQGOG ™e π°UGƒàdG »a áÑ∏£dG
 É¡æe  ≥∏©àj  Ée  kÉ°Uƒ°üNh  á©eÉédG  äGQGô``b  »a
 áÑ∏£dG  ¿hDƒ``°``T  πªée  ¢üîJ  »`̀à`̀dG  πFÉ°ùªdÉH

.º¡JÉÑ∏£àeh
 ¢ù«FQ »fGôμdG ø«°ùM PÉà°SC’G Ωób ¬ÑfÉL øe
 øY  Iô°üàîe  IòÑf  ÖfÉLC’G  áÑ∏£dG  ¿hDƒ°T  º°ùb
 ÖfGƒédG  kGójóëJh  á©eÉédG  »a  á«HÓ£dG  IÉ«ëdG
 ¢`̀Uô`̀Ø`̀ dGh Oó``̀é``̀dG á`̀Ñ`̀∏`̀£`̀dG ¬`̀«`̀Lƒ`̀à`̀H á`̀≤`̀∏`̀©`̀à`̀ª`̀dG
 ≈∏Y º¡JóYÉ°ùªd á©eÉédG »a áMÉàªdG äÉ«fÉμeE’Gh
 kGócDƒe  ,äÉbƒ©e  ájG  ¿hO  øe  á°SGQódGh  ΩÉ¶àf’G
 ô«aƒàH  ΩGõ`̀à`̀d’Gh  ÖdÉ£dG  ºYóH  á©eÉédG  ΩÉªàgG
 ácQÉ°ûªdG  ≈∏Y  áÑ∏£dG  åM  Éªc  ,¬d  º∏©àdG  ¢Uôa
 á«°VGôàa’G  äÉ«dÉ©ØdGh  ∫ƒ°üØdG  »a  á«∏YÉØàdG
 ≈∏Y  IhÓ`̀Y  ,á«aÉ≤ãdGh  á«YÉªàL’Gh  á«ª«∏©àdG

.á«°VÉjôdG á£°ûfC’G á°SQÉªe IQhô°V
 ø«eG Qƒ`̀à`̀có`̀dG ió```HCG è`̀eÉ`̀fô`̀Ñ`̀dG ΩÉ`̀à`̀N »``ah
 √ôjó≤Jh  √ôμ°T  áÑ∏£dG  ¿hDƒ`̀°`̀T  ó«ªY  »é«∏ªdG
 ,OóédG  áÑ∏£dGh  ø«cQÉ°ûªdG  á©eÉédG  ±ƒ«°†d

.áÑ∏£dG ™«ªéd ≥«aƒàdG πc ≈æªJh

ø«NóàdG Ö``Ñ°ùH ø``jôëÑdG »``a ÉYƒ«°T ¢``VGôeC’G å``dÉK á``FôdG ¿É``Wô°S

     :»°ùæe π°VÉa Öàc
 áæéd  á≤aGƒe  äQÉ``KCG  ÜGƒædG  ¢ù∏ée  ádhÉW  ≈∏Y  ¬MôW  øe  ΩÉ`̀ jCG  πÑb
 IOÉ`̀YEGh  ≠ÑàdG  áYÉæ°üH  ìÉª°ùdG  AÉ°†Y’G  á«Ñ∏ZCÉH  ÜGƒædG  ¢ù∏éªH  äÉeóîdG
 É©°SGh  ’óL  ´É£≤dG  Gòg  »a  QÉªãà°S’G  ôjƒ£àd  øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a  ¬©«æ°üJ
 ∞ë°üdG  »a  hCG  »YÉªàL’G  π°UGƒàdG  ™bGƒe  ≈∏Y  AGƒ°S  ,á«°VÉªdG  ΩÉ`̀jC’G  ∫ÓN
 øe  ¿Éé¡à°SGh  AÉ«à°SG  áLƒªH  ´hô°ûªdG  ìôW  πHƒbh  ,á«eÓYE’G  äÉ°üæªdGh

 áëaÉμeh á«æjôëÑdG AÉÑWC’G Éà«©ªL â°†aQ ¬°ùØf âbƒdG »a ,á«∏gCG äÉ«©ªLh ø«æWGƒe
 »a  »ë°üdG  »`̀Yƒ`̀dG  ô°ûf  Oƒ¡éd  º«ª°üdG  »`̀a  áHô°†H  √ÉàØ°Uhh  ´hô°ûªdG  ø«NóàdG

.øjôëÑdG
 ¿ÉWô°S ¢Vôe ¿CG ≈dG áë°üdG IQGRh øY IQOÉ°üdG á«ª°SôdG ΩÉbQC’G ô«°ûJh

 áHÉ°UEG áÑ°ùæH ∂dPh ,øjôëÑdG áμ∏ªe »a ÉYƒ«°T ôãcC’G ¢VGôeC’G ådÉK áFôdG
 ø«H ÉYƒ«°T ôãcCG ôÑà©j Éªc ,Égó°UQ ºJ »àdG ¿ÉWô°ùdG ä’ÉM øe %7^9

%.14^6 ≈dG QƒcòdG ø«H áHÉ°UE’G áÑ°ùf â∏°Uh å«M çÉfE’G øe QƒcòdG

óëdG ¥ô°T áæjóªH ´QGƒ°ûdGh ¥ô£dG ™«ªL íàa »∏Y πª©dG :¿Éμ°SE’G

 á```̀«```̀ª```̀gCG ó`````̀ cDƒ`````̀ j á```̀«```̀Hƒ```̀æ```̀é```̀dG ß```̀ aÉ```̀ ë```̀ e
ø```̀ eC’G •É``Ñ``°``V OGó``````̀ YEG »``̀ a »`̀ ª`̀ ∏`̀ ©`̀ dG π``̀ gDƒ``̀ ª``̀ dG

 ådÉãdG  …CGô`̀dG  OƒªY  »a  OQh  Ée  ¿Éμ°SE’G  IQGRh  äó°UQ
 º`̀bQ  Oó`̀©`̀ dG  ,2021  ¢`̀SQÉ`̀e  13  ≥`̀aGƒ`̀ª`̀dG  âÑ°ùdG  ï`̀jQÉ`̀à`̀H
 óëdG ¥ô°T áæjóe »dÉgCG Ió°TÉæe ≈dEG ¥ô£J …òdGh (15695)

.áæjóª∏d á«°ù«FôdG ´QGƒ°ûdGh òaÉæªdG íàa »a áYQÉ°ùªdÉH
 ÖJÉμdG  »dG  ôμ°ûdÉH  Ωó≤àJ  ¿G  ¿Éμ°SE’G  IQGRh  OƒJ  PEGh
 å«M ,óëdG ¥ô°T áæjóe »dÉgG Ió°TÉæe π≤æH Ωôμà∏d »Øë°üdG
 º«∏°ùJ  ∫Éªμà°SG  ≈∏Y  πª©J  IQGRƒ``̀ dG  ¿CG  ≈`̀ dEG  IQÉ`̀°`̀TE’G  Oƒ`̀f
 kÉ«dÉM  ∞μ©J  »dÉàdÉHh  ,»éjQóJ  πμ°ûH  áæjóªdG  »MGƒ°V
 á«°ù«FôdG ´QGƒ°ûdGh ¥ô£dG ™«ªL íàa »∏Y ´QÉ°ùàe πμ°ûHh

 ádƒ¡°S  ø«æWGƒªdG  øμªj  ÉªH  óëdG  ¥ô°T  áæjóªH  á«YôØdGh
 øe  áæjóªdG  øe  êhôîdGh  á«æμ°ùdG  º¡JGóMh  »dG  ∫ƒ°UƒdG
 ´QÉ°T  ™WÉ≤àH  á«Fƒ°†dG  IQÉ`̀°`̀T’G  ôÑY  »°ù«FQ  òØæe  ∫Ó`̀N
 ™WÉ≤àdG ∫ÓN øeh ,»FÉ£dG ºJÉM ´QÉ°T ™e ±ÉédG ¢VƒëdG

.øjOÉ«°üdG CÉaôªd ≥°UÓªdG »fÉãdG
 ø«μ°ùJ AóH ™e âeÉb ób IQGRƒdG ¿CG ≈dEG IQÉ°TE’G Oƒf Éªc
 ±ÉédG  ¢VƒëdG  ™WÉ≤J  òØæe  íàØH  áæjóªdG  »a  ø«æWGƒªdG
 ø«æWÉ≤dG  OóY  ójGõJ  ™eh  ,»FÉ£dG  ºJÉM  ´QÉ°T  ™e  ™WÉ≤àdÉH
 íàa  ºJ  ,á«æμ°ùdG  »MGƒ°†∏d  á«HÉ©«à°S’G  ábÉ£dGh  áæjóªdÉH

 ≈dEG  ,òaÉæªdG  ácôM π«¡°ùàd  øjOÉ«°üdG  CÉaôªd  …PÉëªdG  òØæªdG
.¬d ájODƒªdG ¥ô£dGh »°ù«FôdG òØæªdG ìÉààaG ø«M

 IQGRh  ≈`̀ dEG  πjõédG  ôμ°ûdÉH  ¿É`̀μ`̀°`̀SE’G  IQGRh  ¬LƒàJh
 ≈∏Y É¡°Uôëd »fGôª©dG §«£îàdGh äÉjó∏ÑdG ¿ƒÄ°Th ∫É¨°TC’G
 »°ù«FôdG òØæªdG ≈dEG …ODƒªdG »°ù«FôdG ™WÉ≤àdG ôjƒ£J êGQOEG
 ≈∏Y  π¡°ùj  ÉªH  IQGRƒ∏d  ájôjƒ£àdG  ™jQÉ°ûªdG  øª°V  áæjóª∏d
 πμH  ™WÉ≤àdG  ΩGóîà°SG  áæjóªdG  »`̀a  ø«æWÉ≤dG  ø«æWGƒªdG
 äGQGRh  ø«H  á«∏eÉμàdG  ábÓ©dG  ó°ùéj  …òdG  ôeC’G  ,á«HÉ«°ùfG

.ácôà°ûªdG ±GógC’G ò«Øæàd áμ∏ªªdG

 »∏Y  øH  áØ«∏N  ï«°ûdG  ƒª°S  πÑ≤à°SG
 á¶aÉëªdG  ßaÉëe  áØ«∏N  ∫BG  áØ«∏N  ø`̀H
 ≈°ù«Y  ó`̀«`̀ª`̀©`̀dG  Qƒ`̀°`̀†`̀ë`̀H  ,á`̀«`̀Hƒ`̀æ`̀é`̀dG
 á¶aÉëªdG  ßaÉëe  ÖFÉf  …ô°ShódG  ôeÉK
 »∏Y  ø«°ùM  Ö«≤ædG  ø`̀e  kÓ`̀c  ,á«HƒæédG
 ,≈°ù«Y áæjóe áWô°T õcôe øe »JÉæjƒ©dG
 øe  …ó«©°ùdG  º°SÉL  Ö©°üe  Ö«≤ædGh
 ,á«HƒæédG  á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀ª`̀dG  á`̀Wô`̀°`̀T  á`̀jô`̀jó`̀e
 á`̀LQO  ≈`̀∏`̀Y  Éª¡dƒ°üM  áÑ°SÉæªH  ∂``̀ dPh

.ô«à°ùLÉªdG
 ßaÉëe  ƒª°S  º∏°ùJ  AÉ`̀≤`̀∏`̀dG  ∫Ó``̀Nh
 ádÉ°SQ  ø`̀e  áî°ùf  á«HƒæédG  á¶aÉëªdG
 á«æeC’Gh  á`̀jQGOE’G  Ωƒ∏©dG  »a  ô«à°ùLÉªdG
 ,»`̀JÉ`̀æ`̀jƒ`̀©`̀dG »`̀∏`̀Y ø`̀«`̀°`̀ù`̀M Ö`̀«`̀≤`̀æ`̀dG ø``̀e
 áeóîà°ùªdG  áãjóëdG  äÉ«æ≤àdG”  ¿Gƒæ©H
 ≈∏Y  ≥«Ñ£àdÉH  á`̀Wô`̀°`̀û`̀dG  äÉ`̀jô`̀jó`̀e  »`̀a
 Éªc ,“á«HƒæédG á¶aÉëªdG áWô°T ájôjóe
 Ωƒ∏©dG »a ô«à°ùLÉªdG ádÉ°SQ √ƒª°S º∏°ùJ
 Ö©°üe  Ö«≤ædG  ø`̀e  á`̀«`̀æ`̀eC’Gh  á«FÉæédG
 áªjôédG”  ¿GƒæY  âëJ  ,…ó«©°ùdG  º°SÉL
 á`̀«`̀eÓ`̀°`̀SE’G á`̀©`̀jô`̀°`̀û`̀dG ø`̀«`̀H á``̀«``̀HÉ``̀gQE’G

.“¿ƒfÉ≤dGh

 á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀ª`̀dG ß`̀aÉ`̀ë`̀e ƒ`̀ª`̀°`̀S OÉ```̀°```̀TCGh
 ¿É£HÉ°†dG  É¡dòH  »àdG  Oƒ¡édÉH  á«HƒæédG
 G kócDƒe ,ô«à°ùLÉªdG áLQO ≈∏Y Éª¡dƒ°üëd
 π≤°U  »a  »ª∏©dG  πgDƒªdG  á«ªgCG  √ƒª°S
 ≈dEG ,É k«æ¡eh É k«ªjOÉcCG øeC’G •ÉÑ°V OGóYEGh
 äGQÉ¡ªdG  ÜÉ°ùàc’ á«∏ª©dG  IôÑîdG  ÖfÉL

 äÉ«£©ªdGh äGóéà°ùªdG áÑcGƒªd Ωƒ∏©dGh
 äÉ°SQÉªªdG  çó`̀MCGh  π°†aCG  ≥ah  á«æeC’G

.áeó≤àªdG
 øY  ¿É£HÉ°†dG  Üô``̀YCG  ,Éª¡ÑfÉL  ø`̀e
 áØ«∏N  ï«°ûdG  ƒª°ùd  Éªgôjó≤Jh  Éªgôμ°T
 ßaÉëe  áØ«∏N  ∫BG  áØ«∏N  ø``H  »`̀∏`̀Y  ø``H

 º`̀YO ø`̀«`̀æ`̀ª`̀ã`̀e ,á`̀ «`̀ Hƒ`̀æ`̀é`̀ dG á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀ª`̀dG
 á∏°UGƒe  ø`̀jó`̀cDƒ`̀eh  ,√ƒ`̀ª`̀°`̀S  ™«é°ûJh
 ó¡édG ø`̀e ó`̀jõ`̀e ∫ò`̀Ñ`̀d  ÜhDhó````̀ dG  π`̀ª`̀©`̀dG
 äÉ°SGQódG  çóMCG  ≈∏Y  ´ÓW’G  á∏°UGƒeh
 äÉeóîdG  π°†aCG  ºjó≤àd  á«æeC’G  çÉëHC’Gh

.ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒª∏d á«æeC’G
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®ƒØ ΩÓ°SEG :Ëó≤Jeslammahfoouz@hotmail.com ≈`̀∏`̀YC’G  ¢ù∏éªdG  ∞°ûc  
 äÉ«FÉ°üMEG  çóMCG  øY  AÉ°†≤∏d
 Gòg  øe  ôjGôÑa  ô¡°ûd  ¢ù∏éªdG
 ádhGóàªdG  ÉjÉ°†≤dG  Oó©d  ΩÉ©dG
 ÉjÉ°†≤dG â¨∏H PEG ,ºcÉëªdG ΩÉeCG
 Ée º`̀cÉ`̀ë`̀ª`̀dG ΩÉ````̀ eCG á``̀jQÉ``̀é``̀dG
 ,§≤a á«°†b ±’BG Iô°ûY ÜQÉ≤j
 ºcÉëªdG  ™«ªL  ≈`̀∏`̀Y  á`̀YRƒ`̀e
 á«Yô°ûdGh  á«FÉæédGh  á«fóªdG
 GRÉéfEG ó©j Ée ,É¡JÉLQO ™«ªéH
 ±É°†j  ¥ƒÑ°ùe  ô`̀«`̀Z  Gó`̀jó`̀L
 ¢ù∏éªdG  äGRÉ`̀é`̀fEG  πé°S  ≈`̀dEG

.AÉ°†≤∏d ≈∏YC’G
 ≥``«``≤``ë``J QÉ```````````̀WEG »```````̀ah
 á`̀£`̀î`̀dG äGQOÉ````Ñ````eh ±Gó``````̀gCG
 ÉgÉæÑJ  »`̀à`̀dG  á`̀«`̀é`̀«`̀JGô`̀à`̀°`̀S’G
 AÉ`̀°`̀†`̀≤`̀∏`̀d ≈```̀∏```̀YC’G ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG
 Iô°†M  ø`̀e  π°UGƒàe  º`̀Yó`̀Hh
 øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U
 OÓÑdG  πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y
 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ø`̀eh  ióØªdG
 óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG
 ¢ù«FQ  ó¡©dG  »``dh  áØ«∏N  ∫BG
 áeƒ¶æª∏d  AGQRƒ`````̀dG  ¢ù∏ée
 IRÉLE’G AÉ¨dEG  º¡°SCG  ,á«FÉ°†≤dG
 ™«ªéd  á`̀jƒ`̀æ`̀°`̀ù`̀dG  á`̀«`̀FÉ`̀°`̀†`̀≤`̀dG
 QGôªà°S’Gh É¡JÉLQóH ºcÉëªdG
 ∫GƒW  ºcÉëªdG  »a  πª©dG  »a

 ÉjÉ°†≤dG RÉéfEG áYô°S »a ΩÉ©dG
 ≈àM  É¡æe  Qó``̀b  ô`̀Ñ`̀cCG  º`̀°`̀ù`̀Mh
 AÉ°†b  ∫ÓN  øe  ±ó¡dG  ≥≤ëJ
 äÉÑ∏£àe ÖcGƒj  ™jô°Sh A∞c
 á`̀ dGó`̀©`̀ dG ≥`̀≤`̀ë`̀ jh ™`̀ª`̀à`̀é`̀ª`̀dG
 ∫ƒ`̀ë`̀à`̀dG  ¿CG  É`̀ª`̀c  ,Iõ``̀LÉ``̀æ``̀ dG
 »FÉ°†≤dG πª©dG »a »fhôàμdE’G

 iƒ````Yó````dG ™``````̀aQ ∫Ó``````̀N ø````̀e
 äGôcòªdG  ∫OÉ`̀Ñ`̀Jh  É«fhôàμdEG
 á«FÉ°†≤dG  ΩÉμMC’G  ò«ØæJ  ≈àM
 ≈∏Y ºcÉëªdG  IQób  øe RõY ób
 ádhGóàªdG  ÉjÉ°†≤dG  qº`̀c  RÉ`̀é`̀fEG
 ≥ah ∂dPh ,Ωó≤àªdG ƒëædG ≈∏Y

.áàHÉK ≈£N

 AGóàY’ÉH º¡àªdG ¢ùÑëH áeÉ©dG áHÉ«ædG äôeCG
 ≈∏Y  »Ñ£dG  á«fÉª∏°ùdG  ™ªéªH  ø«Ñ«ÑW  ≈∏Y
 áªcÉëªdG  ≈`̀dEG  º¡àªdG  á`̀dÉ`̀MEGh  ,äÉ≤«≤ëàdG  á`̀eP
 á«©ªL  âØ°ûc  Éª«a  ,á∏LÉY  IQƒ°üH  á«FÉæédG
 á«©ªédG  iód  IôaGƒàªdG  äÉeƒ∏©ªdG  ¿CG  AÉÑWC’G
 …óà©j  »àdG  ≈dhC’G  IôªdG  â°ù«d  É¡fCG  ≈dEG  ô«°ûJ
 …QGOE’Gh  »Ñ£dG  ºbÉ£dG  ≈∏Y  ¢†jôªdG  Gòg  É¡«a

.≈Ø°ûà°ùªdG »a
 á`̀ª`̀°`̀UÉ`̀©`̀dG á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀e á`̀HÉ`̀«`̀f ¢`̀ù`̀«`̀FQ ∫É````bh
 óMCG  ΩÉ«b  »a  É¡JÉ≤«≤ëJ  äõéfCG  ób  áHÉ«ædG  ¿EG
 AGóàY’ÉH »Ñ£dG á«fÉª∏°ùdG ≈Ø°ûà°ùªd ø«©LGôªdG
 óMCG áfÉgEGh Éª¡àfÉgEGh ø«Ñ«ÑW º°ùL áeÓ°S ≈∏Y
 kÉZÓH â≤∏J áHÉ«ædG ¿CG ≈dEG Gô«°ûe ,áWô°ûdG OGôaCG
 º¡àªdG  ΩÉ«b  √OÉØe áª°UÉ©dG  á¶aÉëe ájôjóe øe
 »≤∏àd  á«fÉª∏°ùdG  ≈Ø°ûà°ùe ÇQGƒW ≈dEG  ¬LƒàdÉH
 á°UÉîdG äGAGôL’G ´ÉÑJG ¬°†aQh ΩRÓdG êÓ©dG

 ñô°Uh  ø«Ñ«ÑW  ≈∏Y  ºé¡Jh  ,¬àdÉM  ¢ü«î°ûàd
 Éª¡«ª°ùL áeÓ°S ≈∏Y ióàYGh ÉªgOógh Éª¡«∏Y
 áWô°ûdG  OGô`̀aCG  ó`̀MCG  ¬àfÉgEG  øY  kÓ°†a  Éª¡fÉgCGh
 áHÉ«ædG  äô°TÉH  óbh  ,≈Ø°ûà°ùªdÉH  øjOƒLƒªdG
 ÆÓÑdG  OhQh  Qƒa  á©bGƒdÉH  ≥«≤ëàdG  äGAGô``̀LEG
 Ö°ùf  ÉªH  ±ôàYG  …òdG  º¡àªdG  âHƒéà°SG  å«M
 áeP ≈∏Y kÉ«WÉ«àMG ¬°ùÑëH äôeCGh ΩÉ¡JG øe ¬«dG

.≥«≤ëàdG
 AÉ`̀Ñ`̀WC’G  á«©ªL  á°ù«FQ  âÑdÉW  É¡à¡L  ø`̀e
 ≈∏Y  áHƒ≤©dG  ójó°ûàH  º°SÉ≤dG  IOÉ`̀Z  IQƒ`̀à`̀có`̀dG
 QOGƒμdG  OGô`̀aCG  øe  …CG  hCG  Ö«Ñ£dG  ≈∏Y  …óà©ªdG
 á«©ªédG  ¿CG  º°SÉ≤dG  âØ°ûch  ,á«ë°üdGh  á«Ñ£dG
 ø«Ñ«Ñ£dG  ø«∏«eõdG  ™`̀e  π°UGƒàdG  ≈``dEG  äQOÉ``̀H
 ,á«fÉª∏°ùdG ≈Ø°ûà°ùe »a AGóàYÓd É°Vô©J øjò∏dG
 IófÉ°ùªdGh ºYódG πc ºjó≤àd ÉgOGó©à°SG Éª¡d ká«æÑe

.Égô«Zh á«fƒfÉ≤dG »MGƒædG øe áeRÓdG

..áëFÉédG ºZQ Iôe ∫hC’h ¥ƒÑ°ùe ô«Z RÉéfEG »a

 §``≤``a  á``̀ «``̀ °``̀ †``̀ b  ±’BG  Iô```̀ °```̀ û```̀ Y
º`̀ cÉ`̀ ë`̀ ª`̀ dG ™``«``ª``L ΩÉ``````̀ eCG á```̀dhGó```̀à```̀e

á«fÉª∏°ùdG »``Ñ«ÑW ≈``∏Y …óà©ªdG ¢``ùÑM

 ≈`̀∏`̀Y AGó````̀ à````̀ Y’G ô`̀μ`̀ æ`̀ à`̀ °`̀ ù`̀ J zAÉ`````̀ Ñ`````̀ WC’G{
º¡d  á`̀jÉ`̀ª`̀ë`̀dG  ô`̀«`̀aƒ`̀à`̀H  Ö`̀ dÉ`̀ £`̀ Jh  ..ø`̀«`̀Ñ`̀«`̀Ñ`̀W

 IOÉ`̀Z  IQƒ`̀à`̀có`̀dG  AÉ``̀Ñ``̀WC’G  á«©ªL  á°ù«FQ  â`̀dÉ`̀b
 ø«ØXƒªdG ≈∏Y AGóàY’G çOGƒëd áeÉY Iô¶f ¿EG º°SÉ≤dG
 äÉÄØdG ôãcCG ºg AÉÑWC’G ¿CG ô p¡¶oJ øjôëÑdG »a ø«eÉ©dG
 äócCGh ,≈°VôªdGh ø«©LGôªdG πÑb øe AGóàYÓd á°VôY
 ºbÉ£dG ≈∏Y πμ°T …CÉH äGAGóàY’G ¢†aôJ á«©ªédG ¿CG
 áeóîd ó¡édG πc ¿ƒdòÑj øjòdG AÉÑWC’Gh ÉeƒªY »Ñ£dG
 IQƒàcódG âdÉbh  .º¡d ΩRÓdG êÓ©dG ô«aƒJh ≈°VôªdG
 AGóàY’G  áKOÉM  ¿Ó`̀YEG  Ö≤Y  É¡d  íjô°üJ  »a  º°SÉ≤dG
 ¿EG ∫hC’G ¢ùeCG ôéa á«fÉª∏°ùdG ≈Ø°ûà°ùªH ø«Ñ«ÑW ≈∏Y
 »dÉëdG  »æjôëÑdG  äÉHƒ≤©dG  ¿ƒfÉb  øe  (222)  IOÉªdG
 …óà©ªdG  áJhÉØàe  äÉLQóH  áeGô¨dGh  ¢ùÑëdÉH  ÖbÉ©J
 ójó°ûJ  IQhô°†H  ó≤à©f  Éææμd  ,ΩÉ`̀©`̀dG  ∞XƒªdG  ≈∏Y
 øe  …CG  hCG  Ö«Ñ£dG  ≈∏Y  …óà©ªdG  ≈∏Y  áHƒ≤©dG  √ò`̀g
 ¿CG  º°SÉ≤dG  âØ°ûch  .á«ë°üdGh  á«Ñ£dG  QOGƒμdG  OGôaCG
 ø«Ñ«Ñ£dG  ø«∏«eõdG  ™e  π°UGƒàdG  ≈dEG  äQOÉH  á«©ªédG
 ká«æÑe ,á«fÉª∏°ùdG ≈Ø°ûà°ùe »a AGóàYÓd É°Vô©J øjò∏dG
 áeRÓdG  IófÉ°ùªdGh  ºYódG  πc  ºjó≤àd  ÉgOGó©à°SG  Éª¡d
 á«©ªédG  äOÉ`̀°`̀TCGh  ,Égô«Zh  á«fƒfÉ≤dG  »MGƒædG  øe
 »Ñ£dG  á«fÉª∏°ùdG  ™ªée  É¡H  ≈∏ëJ  »àdG  á«aÉØ°ûdÉH
 ≈°VôªdG  ó`̀MCG  AGóàYG  áKOÉM  äÉ°ùHÓe  øY  ∞°ûμdÉH
 çOGƒëdG  º°ùb  ≈∏Y  IQôμàe  áØ°üH  ¿hOOô`̀à`̀j  øjòdG
 ø«Ñ«ÑW  ≈∏Y  Éjó°ùLh  É«¶Ød  ™ªéªdG  »a  ÇQGƒ£dGh

 ∑ƒ∏°S øe ¬H ΩÉb Éeh ,∑Éæg øeC’G ∞Xƒe ≈dEG  áaÉ°VEG
 ,ø«©LGôªdGh ≈°VôªdG  ™jhôJh øjôNB’G  √ÉéJ ∞«æY
 πc  PÉ`̀î`̀JG  ≈∏Y  ™ªéªdG  ¢UôëH  á«©ªédG  â`̀gƒ`̀fh
 ô«Z  ±ô°üàdG  Gòg  AGREG  áeRÓdG  á«fƒfÉ≤dG  äGAGô`̀LE’G
 øjôëÑdG  πgCG  øY  Öjô¨dGh  ∫hDƒ°ùªdG  ô«Zh  …ƒ°ùdG
 á«©ªédG iód IôaGƒàªdG äÉeƒ∏©ªdG ¿EG âdÉbh .ΩGôμdG
 …óà©j  »`̀à`̀dG  ≈```̀dhC’G  Iô`̀ª`̀dG  â°ù«d  É`̀¡`̀fCG  ≈``̀dEG  ô«°ûJ
 »a  …QGOE’Gh  »Ñ£dG  ºbÉ£dG  ≈∏Y  ¢†jôªdG  Gò`̀g  É¡«a
 äGAGôLEG PÉîJG IQhô°V äócCGh .á«fÉª∏°ùdG ≈Ø°ûà°ùe
 »ë°üdG  ´É£≤dG  ΩƒªY  ΩóîJ  áKOÉëdG  √òg  »a  ájóL
 áªYGOh  áæeBG  πªY  áÄ«H  áÄ«¡J  ôÑY  ¬ëFGô°T  ™«ªéH
 á«æ¡ªdGh á«fƒfÉ≤dG ájÉªëdG πFÉ°Sh øe Ωõ∏j Ée ô«aƒJh
 çOGƒëdG  √òg  πãe  QGôμJ  Ωó©d  áæeÉ°†dG  ájƒYƒàdGh
 ¬fCG  º°SÉ≤dG  IQƒàcódG  âë°VhCGh  .ÓÑ≤à°ùe  áØ°SDƒªdG
 »a IôgÉX â°ù«d AÉÑWC’G ≈∏Y AGóàY’G çOGƒM ¿CG ºZQ
 ≈©°ùà°S πH ,áLôØàe ∞≤J ød á«©ªédG ¿EÉa  ,øjôëÑdG
 ¿C’  §≤a  ¢ù«d  ∂dPh  ,»Ñ£dG  º°ùédGh  Ö«Ñ£dG  ájÉªëd
 ájÉªM »gh ,¥ÓWE’G ≈∏Y áæ¡e ±ô°TCG …ODƒj Ö«Ñ£dG
 áÄ«H  ô«aƒàd  ÉfÉª°V πH  ,¢UÓNEGh  áfÉeCG  πμH  ìGhQC’G
 áæ«fCÉªWh  ø`̀eCÉ`̀H  Ö«Ñ£dG  πªY  øª°†J  áÑ°SÉæe  πªY
 ≈∏Y ™«ªédG ∫ƒ°üM øª°†j ÉªH ,√AÉ£Y É¡«a π°UGƒ«d

.øμªj Ée π°†aCÉH á«LÓ©dGh á«ë°üdG äÉeóîdG

 á«FÉæédG  É«∏©dG  ±ÉæÄà°S’G  áªμëe  äó`̀jCG
 ¬àfGOE’ …ƒ«°SBG ≈∏Y äGƒæ°S 10 øé°ùdG áHƒ≤Y
 ò«ØæJ Ö≤Y OÓÑdG øY √OÉ©HEGh øjhô«¡dG èjhôàH

.áHƒ≤©dG
 ó«Øj  ÉZÓH  â≤∏J  á«æ©ªdG  äÉ¡édG  âfÉch
 èjhôàH  Ωƒ≤j  á«°ùæédG  …ƒ«°SBG  É°üî°T  ¿CÉ`̀H
 ∫ÓN  øeh  ,»WÉ©à∏d  πHÉ≤ªH  ¬eó≤jh  øjhô«¡dG
 Ö∏Wh  ¬©e  π°UGƒàdG  ºJ  ájô°ùdG  QOÉ°üªdG  óMCG
 øjhô«¡dG  ø`̀e  äÉ`̀aÉ`̀Ø`̀d  4  AGô`̀°`̀T  Qó°üªdG  ¬æe
 ¬¨∏HCGh  ¬«a  ¬Ñà°ûªdG  ≥aGƒa  ,GQÉæjO  40  ≠∏ÑªH
 ¥OÉæØdG  óMCG  øe  Üô≤dÉH  GOƒLƒe  ¿ƒμ«°S  ¬fCÉH
 ¬«∏Y  ≥ØàªdG  óYƒªdG  »ah  ,º°üëdG  ΩCG  á≤£æªH
 ¬¨∏HCÉa  ,º¡àªdÉH  π°üJGh  …ô°ùdG  Qó°üªdG  π°Uh
 Ωƒ≤j  É°üî°T  ¬`̀d  π`̀°`̀Sô`̀j  ±ƒ`̀°`̀S  ¬`̀fCÉ`̀H  ô`̀ «`̀NC’G

 π°UGƒàa ,¬ØJÉg ºbôH √OhRh øjhô«¡dG ¬FÉ£YEÉH
 √É£YCGh  º¡àªdG  ô°†Mh  …ô°ùdG  Qó°üªdG  ¬©e

.Qƒ°üªdG ≠∏ÑªdG ¬æe º∏°ùJh áaÉØ∏dG
 ≈`̀£`̀YCG º`̀∏`̀°`̀ù`̀à`̀dGh º`̀«`̀∏`̀°`̀ù`̀à`̀dG á`̀«`̀∏`̀ª`̀Y ó`̀©`̀Hh
 ÖbGôJ âfÉc »àdG Iƒ≤∏d IQÉ°TE’G …ô°ùdG Qó°üªdG
 ≈∏Y  ¬©e  ôãYh  º¡àªdG  §Ñ°†H  GƒeÉ≤a  ,á«∏ª©dG
 OóY ≈∏Y ôãY ¬æμ°ùe ¢û«àØàHh ,Qƒ°üªdG ≠∏ÑªdG
 IôKDƒªdG á«Ñ£dG ¢UGôbC’Gh øjhô«¡dG äÉaÉØd øe
.ø«aQƒªdG ≈∏Y …ƒàëj √QGQOEG ¿CG ø«ÑJh ,É«∏≤Y
 øeCG  IôFGóH  ¬fCG  áeÉ©dG  áHÉ«ædG  ¬«dEG  äóæ°SCG
 IQóîe  IOÉ`̀e  πHÉ≤ªH  Ωó`̀b  ,áª°UÉ©dG  á¶aÉëe
 ¢üNôªdG  ∫GƒMC’G  ô«Z  »a  »WÉ©à∏d  zøjhô«g{
 ó°ü≤H  Rô``̀MCGh  RÉ`̀Mh  ,πHÉ≤ªH  ∂`̀ dP  ¿É`̀ ch  ,É¡H

.IQóîªdG ø«aQƒªdG IOÉe »WÉ©àdG

 äGƒ`̀ æ`̀ °`̀ S  10  ø`̀ é`̀ °`̀ ù`̀ dG  ó``̀ «``̀ jCÉ``̀ J
ø`̀ jhô`̀ «`̀ ¡`̀ ∏`̀ d êhô``````̀e …ƒ```̀«```̀°```̀SB’

 øe QOÉ`̀ °`̀ü`̀dG í`̀jô`̀°`̀ü`̀à`̀dG ≈`̀∏`̀Y É`̀ kØ`̀£`̀Y
 ¢SQÉe 11 ïjQÉàH äÉª∏¶à∏d áeÉ©dG áfÉeC’G
 »a  äÉ≤«≤ëJ  íàa  ¿Ó`̀YEG  ¿CÉ°ûH  ,Ω2021
 áª¶æe øe ádÉ°SQ »a IOQGƒ`̀dG  äGAÉ`̀YO’G
 ¢SQÉe  3  ïjQÉàH  IQƒ°ûæe  á«dhódG  ƒØ©dG
 íjô°üJ  »a  OQh  Ée  ≈∏Y  kAÉæHh  ,Ω2021
 »a ≥≤ëJ É¡fCG øe ÉØfBG ¬«dEG QÉ°ûªdG áfÉeC’G
 á©ÑàªdG πª©dG á«dBG{ Ö°ùëH äGAÉYO’G √òg
 IOóëe  äGAGô``̀LEG  øe  ¬æª°†àJ  Éeh  É¡jód
 ø«cÉ°ûdG  á∏HÉ≤eh  äÉeƒ∏©ªdG  ™ªL  πãe
 ≈dEG  ´Éªà°S’G  ≈dEG  áaÉ°VEG  ;º¡∏ãªj  øe  hCG
 á∏°üdG äGP äÉ¡édG »a ø«dhDƒ°ùªdG äGOÉaEG
 iôNCG πFÉ°Sh …CG ¢üëa ÖfÉéH ,Oƒ¡°ûdGh
 äÓ«é°ùJ  πãe  ábƒKƒe  ádOCG  Ωó≤J  áMÉàe
 ∫ƒ°UƒdG  ºK  ø`̀eh  (CCTV)  áÑbGôªdG
 É¡©ÑàJ  »àdG  á«é¡æªdG  ¢ùμ©J  èFÉàf  ≈`̀dEG
 á«fƒfÉb  á«é¡æe  »gh  É¡∏ªY  »a  áfÉeC’G

.záàÑãªdG ™FÉbƒdGh ≥FÉ≤ëdG ≈∏Y õμJôJ
 äÉ`̀ª`̀∏`̀¶`̀à`̀∏`̀d á``̀eÉ``̀©``̀dG á````̀fÉ````̀eC’G ¿EÉ`````̀a
 ΩÉ©dG  …CGô`̀∏`̀ dh  ºjôμdG  Qƒ¡ªé∏d  í°VƒJ
 ¿É«H »`̀ a º`̀gô`̀ cP OQGƒ````̀dG  ¢`̀UÉ`̀î`̀°`̀TCÓ`̀dh
 ∂dòch  É¡°ùØf  áª¶æª∏dh  ,ƒØ©dG  áª¶æe

:»∏j Ée áë∏°üªdG ÜÉë°UC’
 äÉª∏¶à∏d  á`̀eÉ`̀©`̀dG  á`̀ fÉ`̀ eC’G  ¿EG  :’hCG
 áÑ°SÉæe øe ôãcCG »ah G kQGôμJh G kQGôe äócCG
 ¿B’G  ≈àMh  Ω2013  ΩÉ`̀Y  É¡æ«°TóJ  òæeh
 AÉ qæÑdG  π`̀°`̀UGƒ`̀à`̀dG{  »`̀a  ábOÉ°üdG  É¡àÑZQ
 Éª«a  á°UÉNh  ,á«bƒ≤ëdG  äÉª¶æªdG  ™e
 çOGƒM äGAÉYOG ¿CÉ°ûH É¡JÉ¶MÓªH ≥∏©àj
 ¥ƒ≤ëd  ∑É¡àfG  ø`̀Y  º`̀YGõ`̀e  hCG  ,áª«°ùL
 πªY  á«dBG  ™ÑàJ  É¡fCG  ≈dEG  Iô«°ûe  ,¿É°ùfE’G
 ºjó≤J  ≈∏Y  á«bƒ≤ëdG  äÉª¶æªdG  óYÉ°ùJ
 º¡°Vô©J GƒYOG OGôaCG øY áHÉ«ædÉH ihÉμ°T
 √òg ≈dEG âÑ∏W óbh ,¿ƒfÉ≤∏d áØdÉîe ∫É©aC’
 Rõ©J ádOCG øe É¡jód ÉªH ÉgOGóeEG äÉª¶æªdG
 ,É¡©HÉàJ  »àdG  ÉjÉ°†≤dG  ¿CÉ°ûH  äGAÉ``̀YO’G
 º¡JGOÉ¡°ûH  A’OEÓd  Oƒ¡°ûdG  ójóëJ  ∂dòch
 ∫ƒ°üëdG ≈∏Y ø«≤≤ëªdG óYÉ°ùj Ée ,É¡eÉeCG
 äGAÉYO’Gh ihÉμ°ûdÉH á≤∏©àªdG ádOC’G ≈∏Y

.zäÉª¶æªdG √òg ÖfÉL øe áeó≤ªdG
 áeÉ©dG áfÉeC’G â≤∏J ¿CG ≥Ñ°ùj ºd :É«fÉK
 ¢`̀UÉ`̀î`̀°`̀TC’G  ø`̀e  iƒ`̀μ`̀°`̀T  s…CG  äÉª∏¶à∏d
 ƒØ©dG  áª¶æe  ádÉ°SQ  »`̀a  º`̀gô`̀cP  OQGƒ``̀ dG
 áª¶æªdG øe ≈àM hCG º¡jhP øe hCG á«dhódG
 É¡àdÉ°Sôd áª¶æªdG ô°ûf ïjQÉJ ≈àM ,É¡°ùØf
 IQƒcòªdG  ádÉ°SôdG  ¿CG  ºZQ  ,Ω2021/3/3
 ôjGôÑa  ô¡°T  ≈`̀dEG  ™LôJ  äGAÉ``̀YOG  …ƒëJ
 º∏©dG  ™e  ,áæ°S  øe  ôãcCG  òæe  …CG  ,Ω2020
 ΩÉ`̀eCG  IójóY  πFÉ°Sh  â`̀MÉ`̀JCG  á`̀fÉ`̀eC’G  ¿CÉ`̀H
 ,É¡«dEG äÉª∏¶J øe º¡jód Ée ºjó≤àd Qƒ¡ªédG
 »àdG  á«FÉæãà°S’G  ±hô¶dG  πX  »a  ≈àM
 ≈àMh Ωô°üæªdG ΩÉ©dG Ö∏ZCG ºdÉ©dG É¡°TÉY
 áëFÉéd  …ó°üàdG  äGAGô``̀LEG  ÖÑ°ùH  ¿B’G
 ÖMôà°S  áeÉ©dG  áfÉeC’G  âfÉch  ,ÉfhQƒc
 É¡«dEG  º¡JÉª∏¶J  ¢UÉî°TC’G  A’Dƒg  ºjó≤àH
 áë°U  »a  ≥≤ëàdG  øe  GôμÑe  øμªàJ  »μd

 áÑ°SÉæªdG  äGAGô``̀LE’G  PÉîJGh  º¡JGAÉYOG
.∂dP »a

 óMCG  ádÉM  øY  áª¶æªdG  âKóëJ  :ÉãdÉK
 äô`̀cPh  z´  .ì{  º¡àªdG  ƒ`̀gh  ø«ª¡àªdG
 IQGOEG{  ΩÉ``̀ eCG  ø«Jôe  √DhÉ`̀Yó`̀à`̀°`̀SG  º`̀J  ¬``̀fCG
 ôjGôÑa  »`̀a  Iô`̀e  ,zá«FÉæédG  äÉ≤«≤ëàdG
 ,á©Ø°üd É¡«a ¢Vô©J ¬fCG ºYR óbh ,Ω2020
 ,Ω2020 ôÑªaƒf »a âfÉc iôNC’G IôªdGh
 äÉª∏¶à∏d  áeÉ©dG  áfÉeC’G  â≤≤M  ÉgQhóHh
 á©ÑàªdG äÉ«dB’G Ö°ùëH äGAÉYO’G √òg »a
 ´ÓW’G  âdhÉM  ¥É«°ùdG  Gòg  »ah  ,É¡jód
 ≥«Kƒàd áÑbGôªdG  äGô«eÉc äÓ«é°ùJ ≈∏Y
 ôjGôÑa  ïjQÉàH  ≈`̀dhC’G  IôªdG  »a  çóM  Ée
 ó©J  ºd  äÓ«é°ùàdG  √òg  ¿CG  ô«Z  ,Ω2020
 Iôàa  ¿EG  PEG  ,IóªdG  ΩOÉ≤J  ≈dEG  G kô¶f  áMÉàe
 Gògh  ,ô¡°TCG  4  »g  äÓ«é°ùàdG  øjõîJ
 á©ÑàªdG  á`̀«`̀dhó`̀dG  ô«jÉ©ªdG  ™`̀e  ≈°TÉªàj
 áWô°ûdG äÉ°ù°SDƒeh Iõ¡LCG øe ójóY iód
 øe QÉ°TCG  …òdG ôeC’G ,ºdÉ©dG  iƒà°ùe ≈∏Y
 çGôàcG  ΩóY hCG  ¢ùYÉ≤J  ≈dEG  iôNCG  á«MÉf
 …CG º`̀jó`̀≤`̀à`̀H ¬````jhPh »`̀æ`̀©`̀ª`̀dG ¢`̀ü`̀î`̀°`̀û`̀dG
 ∫GƒW  áfÉeC’G  ΩÉeCG  ¿CÉ°ûdG  Gòg  »a  iƒμ°T
 ádOCG  ¿Gó≤a  ≈`̀dEG  iOCG  Ée  ,á«°VÉªdG  IôàØdG
 √òg áë°U ióe º°ùëJ ¿CG øμªj ¿Éc áª¡e
 ¿EÉa ∂dP øe ºZôdÉHh ,É¡eóY øe äGAÉYO’G
 ∫ÓN â°UôM ób äÉª∏¶à∏d áeÉ©dG áfÉeC’G
 GOóée á°UôØdG áMÉJEG ≈∏Y á«°VÉªdG IôàØdG
 â∏°UGƒJh  z´  .ì{  QƒcòªdG  ¿Gó oªdG  ΩÉ`̀eCG
 π`̀LCG  ø`̀e Iô`̀e ø`̀e ô`̀ã`̀cCG  É«ØJÉg ¬``jhP ™`̀e
 äGAÉYO’G  √òg »a ¬JOÉaEGh  √Gƒμ°T  ´Éª°S
 ≥«≤ëJ  »a  IóYÉ°ùªdGh  ¬aÉ°üfEG  π`̀LCG  øe

.É¡àë°U âÑK GPEG ¬JGAÉYOG ¿CÉ°ûH ádGó©dG
 »a Iô`̀«`̀Ñ`̀c á``fhô``e á``̀fÉ``̀eC’G äó````̀HCGh
 É¡MôàbG  »àdG  äÉà«bƒàdG  ≈dEG  áHÉéà°S’G
 ÜÉë£°UG »a ¬àÑZQh Qƒ°†ë∏d º¡àªdG hhP
 ¿CG  ¿hO  øe  ô°†ëj  ºd  ¬fCG  ’EG  ,¬©e  ΩÉëe
 ,¿É«ÑdG Gòg Qhó°U ïjQÉJ ≈àM GQòY …óÑj
 ≈∏Y  äÉª∏¶à∏d  áeÉ©dG  áfÉeC’G  â©∏WG  Éªc
 (CCTV) áÑbGôªdG äGô«eÉc äÓ«é°ùJ
 ïjQÉJ  ƒgh  ,Ω2020  ôÑªaƒf  30  ïjQÉàH
 IQGOE’G ΩÉeCG º¡àªdG Qƒ°†ëd á«fÉãdG IôªdG
 äÓ«é°ùàdG  âÑãJ  ºdh  ,IQƒcòªdG  á«æeC’G
 ∫GƒW  º¡àªdG  √òg  ≈∏Y  AGóàYG  …CG  ´ƒbh

 Éªc ,¬JQOÉ¨e ≈àMh ¿ÉμªdG  »a ¬ãμe Ióe
 òæe  ¢ùÑë∏d  ¢Vô©àj  º`̀d  º¡àªdG  Gò`̀g  ¿CG
 É¡«a  ø``jOoCG  »àdG  áªjôédG  ÜÉμJQG  ïjQÉJ
 QGôb  Qhó°U  ≈àMh  (Ω2020  ôjGôÑa  14)
 2 ïjQÉàH É«WÉ«àMG ¬°ùÑëH áeÉ©dG áHÉ«ædG

.Ω2020 ôÑª°ùjO
 .±{  ¿ÉfGó oªdG  Gô`̀NDƒ`̀e  ô°†M  :É`̀©`̀HGQ
 »a Éª¡«∏Y ºμëdG Qhó°U ó©H zê .Ω{h zì
 áeÉ©dG áfÉeC’G ô≤e ≈dEG …QÉédG ¢SQÉe 11
 ºJ ¬fCÉH Éª¡JGOÉaEG  »a É«dOCG  óbh ,äÉª∏¶à∏d
 ΩÉeCG Ω2021 ôjGôÑa 10 Ωƒj ÉªgDhÉYóà°SG
 ÉªgQÉ£NE’  ,á«FÉæédG  äÉ≤«≤ëàdG  IQGOEG
 IQÉªà°SG  ≈∏Y  ™«bƒàdGh  áªcÉëªdG  óYƒªH
 …CG »a Éª¡©e ≥«≤ëàdG ºàj ºdh ,Qƒ°†ëdG
 »a  ÉLôNh  IQGOE’G  Ó`̀NO  ó`̀bh  .äÉeÉ¡JG
 »dÉàdG Ωƒ«dG »ah ,Éª¡jhP ™e ¬°ùØf Ωƒ«dG
 ó©H  Éª¡JÉª°üH  ò``NC’  á«fÉK  Iô`̀e  Gô°†M
 É kWÉ«àMG  º¡°ùÑëH  áªμëªdG  QGô`̀b  Qhó°U
 õcôe ≈dEG ¬°ùØf Ωƒ«dG »a º¡∏≤f ºJ ºK øeh

.»WÉ«àM’G ¢ùÑëdG
 á`̀eÉ`̀©`̀dG á```̀fÉ```̀eC’G â`̀≤`̀≤`̀ë`̀J :É`̀ °`̀ù`̀eÉ`̀N
 á«ë°üdG  á`̀jÉ`̀Yô`̀dG  ô`̀aGƒ`̀J  ø`̀e  äÉª∏¶à∏d
 ƒØ©dG áª¶æe ádÉ°SQ »a ¬«dEG QÉ°ûªdG º¡àª∏d
 »WÉ«àM’G  ¬°ùÑM  Iôàa  ∫Ó`̀N  zì  .¢``S{
 ≈∏Y â©∏WG  Éªc  ,(§≤a  óMGh ô¡°T  »gh)
 ≈∏Yh ,¬d âjôLoCG »àdG á«Ñ£dG äÉ°UƒëØdG
 ,¿ÉμªdG  »a  ¬d  áahô°üªdG  á`̀jhOC’G  πé°S
 »a  √Oƒ````̀Lh  ±hô```̀X  ¿CG  ø``̀e  â`̀≤`̀≤`̀ë`̀Jh
 ≈∏Y  É«Ñ∏°S  ôKDƒJ  ºd  »WÉ«àM’G  ¢ùÑëdG
 iƒà°ùeh á©«ÑW ≈∏Y hCG  ,á«ë°üdG  ¬àdÉM
 ¬dƒNO  πÑb  É¡«fÉ©j  ¿É`̀c  »àdG  ¢`̀VGô`̀eC’G
 ôãcCG  áeÉ©dG  áfÉeC’G  âdhÉM  óbh  ,¿ÉμªdG
 ¢üî°ûdG  ™`̀e  É«ØJÉg  π°UGƒàdG  Iô`̀e  ø`̀e
 ºd É¡æμdh ¬jhP øe ¢üî°T …CG hCG QƒcòªdG

.Iôe πc »a äÉHÉéà°SG hCG OhOQ s…CG ≥∏àJ
:á°UÓîdG

 º¡æY  âKóëJ  ø`̀jò`̀dG  ø«ª¡àªdG  ¿EG
 º¡àe  AÉæãà°SÉH  ,á`̀«`̀dhó`̀dG  ƒØ©dG  áª¶æe
 »a  ¬°ùÑëH  á`̀HÉ`̀«`̀æ`̀dG  QGô``̀b  Qó`̀°`̀U  ó``̀MGh
 º¡Jƒ«H  »``̀a  Gƒ``̀fÉ``̀c  ,Ω2020  ô`̀Ñ`̀ª`̀aƒ`̀f
 çhóM âbh òæe º¡JÓFÉYh º¡jhP §°Shh
 ≈àMh  ,Ω2020  ô`̀jGô`̀Ñ`̀a  »`̀a  á`̀ª`̀jô`̀é`̀dG
 º¡«∏Y  ¢†Ñ≤dÉH  áªμëªdG  QGô``̀b  Qhó`̀°`̀U

 ôjGôÑa  11  ïjQÉàH  Ió≤©æªdG  É¡à°ù∏L  »a
 ,ÓeÉc ÉeÉY ÜQÉ≤j Ée  ∫GƒW …CG  ,Ω2021
 º¡jhP á≤aôHh º¡Jƒ«H øe Ghô°†M å«M
 GóY Ée ,IQƒcòªdG á°ù∏édG ≈dEG º¡«eÉëeh
 , mΩÉëe  ¬©e  ô°†ëj  ºd  §≤a  GóMGh  Éª¡àe
 øY ¬æY ´Éaó∏d É«eÉëe áªμëªdG âHóàfGh
 ¿CG ócDƒj …òdG ôeC’G ,∫ó©dG IQGRh ≥jôW
 øe  É¡àdÉ°SQ  »a  áª¶æªdG  ¬«∏Y  âãM  Ée
 á≤jô£H  É k©«ªL  á©HQC’G  O’hC’G  á∏eÉ©e{
 ¿Éª°Vh  ∫É`̀Ø`̀WCÉ`̀c  º¡ëdÉ°üe  ™`̀e  ≥ØàJ
 ô«NCG  mPÓªc  ’EG  RÉéàM’G  ΩGóîà°SG  ΩóY
 ájƒdhC’G  AÉ£YEGh  ,øμªe  âbh  ô°übC’h
 ∫Gƒ``̀W á`̀fÉ`̀ °`̀†`̀ë`̀dG π``̀ FGó``̀ H ΩGó``̀î``̀à``̀°``̀S’
 ¬JòîJG Ée ™e ÉeÉªJ ≥HÉ£àj ,zäGAGôLE’G
 á«æeC’G IQGOE’G »a AGƒ°S á«æ©ªdG äÉ¡édG
 ,á«FÉæédG  áªμëªdG  hCG  áeÉ©dG  áHÉ«ædG  hCG
 ƒØ©dG  áª¶æe  ¿É`̀«`̀H  Qhó`̀°`̀U  ó`̀©`̀Hh  π`̀Ñ`̀b
 áeó≤àªdG  á«é¡æªdG  øe  ÉbÓ£fG  á«dhódG
 øe  »∏©J  »`̀à`̀dGh  øjôëÑdG  »`̀a  á©ÑàªdG
 ≥«≤ëJ πÑb ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M ΩGôàMG ¿CÉ°T

.iôNC’G á«æeC’G äGQÉÑàY’G
 AÓ`̀é`̀H ¬``̀«``̀dEG äQÉ```°```TCG ô````̀eC’G Gò```̀gh
 »a  á©HGôdG  á«FÉæédG  iôÑμdG  áªμëªdG
 ≈∏Y  …QÉédG  ¢SQÉe  11  ïjQÉàH  É¡ªμM
 ºgQÉªYCG  ìhGôàJ  øjòdG  ø«ª¡àªdG  A’Dƒg
 áªjôL ÜÉμJQG âbh áæ°S 17 ≈dEG 16 ø«H
 ô¡°TCG 6 ¢ùÑëdÉH ô¡ªéàdGh äGQÉWEG ¥ôM
 ∫GóÑà°SÉH  áªμëªdG  äô``̀eCG  å«M  ,§`̀≤`̀a
 á∏jóÑdG  äÉHƒ≤©dG  ióMEÉH  ¢ùÑëdG  áHƒ≤Y
 äó`̀cCGh  ,π«gCÉàdG  èeGôH  »a  êÉ`̀eó`̀f’Gh
 kAGó¡à°SG  AÉ`̀L  ºμëdG  Gò`̀g  ¿CG  áªμëªdG
 á`̀«`̀MÓ`̀°`̀UE’G á`̀ dGó`̀©`̀ dG ¿ƒ``fÉ``b ó`̀°`̀UÉ`̀≤`̀ª`̀H

.ájôª©dG áÄØdG √òg ¿CÉ°T »a ójóédG
 áeÉ©dG  áfÉeC’G  ¿EÉa  ≥Ñ°S  Ée  πc  ó©Hh
 ≈∏Y  áªFÉb  É¡à«é¡æe  ¿CG  ócDƒJ  äÉª∏¶à∏d
 ≈∏Y §≤a ô°üà≤J ’ IOóëeh á≤«bO ô«jÉ©e
 »bƒ≤ëdG Qƒ¶æªdG øe hCG É«eÓYEG QÉãoj Ée
 äÉ≤«≤ëJ  AGô```̀LEG  ≈``̀dEG  É`̀ª`̀FGO  ≈©°ùJ  π`̀H
 É¡fEÉa  ¥É«°ùdG  Gòg  »ah  ,á«aGôàMG  á«æ¡e
 É¡«dEG  áeó≤ªdG äGOÉaE’G »a ô¶ædG π°UGƒJ
 iô`̀NCG  äGAÉ```YOG  …CG  áë°U  ø`̀e  ≥≤ëà∏d
 Ωõ∏j  Ée  PÉîJ’  πÑb  øe  IQƒcòe  øμJ  ºd

.É¡fCÉ°ûH
 ™e ¿hÉ©àdÉH  ÖMôJ ∫GõJ  ’ É¡fCG  Éªc
 iôNCG áª¶æe …CGh á«dhódG ƒØ©dG áª¶æe
 ≈`̀dEG  ∫ƒ°Uƒ∏d  É«©°S  É¡∏ªY  ä’É`̀é`̀e  »`̀a
 åëJh ,ádGó©dG ≥«≤ëJh ±É°üàf’G πÑ°S
 ºgôcP OQGƒdG  ¢UÉî°TC’Gh áª¶æªdG  √òg
 Qƒ¡ªédG OGôaCG  øe ºgô«Zh ,É¡àdÉ°SQ »a
 »àdG  äÉeóîdG  øe  IOÉØà°S’G  ≈∏Y  áaÉc
 Iójó©dG  ¥ô`̀£`̀dGh  πFÉ°SƒdG  ôÑY  É¡eó≤J
 ihÉμ°ûdG  »≤∏àd  É¡°ü«°üîJ  º`̀J  »`̀à`̀dG
 º«ª°U  øe  Gò`̀g  ¿C’  ,IóYÉ°ùªdG  äÉÑ∏Wh
 »æ¡ªdG  É¡∏ªYh  á`̀fÉ`̀eC’G  ádÉ°SQh  Ö`̀LGh
 ¥ƒ≤M ÇOÉÑe ΩGôàMG õjõ©J »a ÉgQhOh

 .¿É°ùfE’G

zá«dhódG ƒØ©dG{ ôjô≤J »a IOQGƒdG äGAÉYO’G óæØJ äÉª∏¶àdG áfÉeCG
áª¶æªdG ¬«∏Y âãM Ée ™e â≤HÉ£J ÉjÉ°†≤dG ióMEG »a IòîàªdG äGAGôLE’G

ádGó©dG ≥«≤ëàd É«©°S ¿hÉ©J …CÉH ÖMôfh äGAÉYOG …CG áë°U øe ≥≤ëàdG ≈dEG ≈©°ùf

 á«FÉæédG  iô`̀Ñ`̀μ`̀dG  áªμëªdG  äQô``̀b
 Éª¡æ«H ø«ª¡àe º°†J á«°†b π«LCÉJ ≈dhC’G
 É°UÉN  É`̀HÉ`̀£`̀N  GQhR  äÓ`̀eÉ`̀©`̀e  ¢ü∏îe
 ¿hO  øe  »æjôëH  ídÉ°üd  ∂«°T  QGó°UEÉH
 AÉYóà°S’  ¢`̀SQÉ`̀e  21  á°ù∏L  ≈`̀ dEG  ,¬ª∏Y
 GOóée  z¬«∏Y  »æéªdG{  »fÉãdG  ógÉ°ûdG

.ø«ª¡àªdG ¢ùÑM QGôªà°SG ™e ¬fÓYEGh
 ¬LƒJ  ≈``̀dEG  á`̀©`̀bGƒ`̀dG  π«°UÉØJ  Oƒ`̀©`̀J
 ôNCÉJ øY ∫GDƒ°ù∏d z¢ü∏îªdG{ ∫hC’G º¡àªdG
 ∞∏e  ¬`̀d  »æjôëÑH  ¢`̀UÉ`̀N  ∂«°T  QGó`̀ °`̀UEG
 ,QÉæjO  ∞`̀ dCG  25  ≠∏ÑªH  ò«ØæàdG  áªμëªH
 »a  âÑãe  ô«Z  ¬``̀fCG  ø«ÑJ  ≥≤ëàdG  ó`̀æ`̀Yh
 ≈dEG  ∞XƒªdG  ¬Lƒàa  ,»fhôàμdE’G  ΩÉ¶ædG
 ¬dCÉ°ù«d  á°üàîªdG  ò«ØæàdG  áªμëe  »°VÉb
 »°VÉ≤dG ∞°ûc å«M ,ÜÉ£îdG QGó°UEG øY
 Qhõe  ÜÉ£îdG  IQƒ°U  ≈∏Y  ™«bƒàdG  ¿CG
.∂«°ûdG ±ô°U ∞bh Ö∏Wh ¬©«bƒJ ¢ù«dh
 Qô`̀b  ∫hC’G  º¡àªdG  ≈`̀∏`̀Y  ¢†Ñ≤dÉHh
 ≥jôW  øY  ¬«∏Y  »æéªdG  ≈∏Y  ±ô©J  ¬`̀fCG
 ¬d  äÓeÉ©e  ∑Éæg  âfÉc  å«M  ,¬«eÉëe
 ¬«∏Y  »æéªdG  ≠`̀∏`̀HCGh  ,ò«ØæàdG  IQGOEG  »a
 º¡àªdG  ¬μ∏ªj äGQÉ°ûà°SG  ÖàμªH ¬àaô©ªH
 ò«ØæàdG  äÉØ∏e  ¢ü«∏îàH  Ωƒ`̀≤`̀j  »`̀fÉ`̀ã`̀dG

 ≠∏ÑªdG  §«°ù≤Jh  ó`̀MGh  ∞∏e  »a  É¡ª°†H
 »æéªdG Ö∏Wh ,Iô°ù«e •É°ùbCÉH ¬H òØæªdG
 ™e  äÓeÉ©ªdG  AÉ¡fE’  ¬JóYÉ°ùe  ¬æe  ¬«∏Y
 º¡àªdG  π`̀°`̀UGƒ`̀Jh  .√ô```cP  …ò``̀dG  ÖàμªdG
 ¢†©H  ¬æe  Ö∏W  …ò`̀dGh  »fÉãdG  ™e  ∫hC’G
 ºbôdG É¡æeh äGAGôLE’G ΩÉªJE’ äGóæà°ùªdG
 »æéª∏d  »fhôàμdE’G  ìÉàØªdGh  »°üî°ûdG
 º¡àªdG øe ádÉ°SQ ¬à∏°Uh Iôàa ó©Hh ,¬«∏Y
 Ö∏W ≈∏Y á≤aGƒªdG âªJ ¬fCÉH ó«ØJ »fÉãdG
 ∫ƒÑbh óMGh ∞∏e »a äÉØ∏ªdG ™«ªL º°V

.¬JÉHÉ°ùM ≈∏Y º«ª©àdG ™aQh §«°ù≤àdG
 ºd  ¬``̀ fCG  ∞°ûàcG  ¬«∏Y  »æéªdG  ø`̀μ`̀d
 ,á«μæÑdG  äÉHÉ°ùëdG  øY  º«ª©àdG  ™aQ  ºàj
 Ωƒ≤j  ±ƒ°S  ¬fCÉH  »fÉãdG  º¡àªdG  ¬¨∏HCÉa
 ò«ØæàdG  áªμëe  ø`̀e  ∂«°T  QGó`̀°`̀UEG  Ö∏£H
 º¡àªdG  ≈dEG  π°SQCGh  ,QÉæjO  ∞dCG  25 ≠∏ÑªH
 ™æ£°üªdG  ÜÉ`̀£`̀î`̀dG  ø`̀e  áî°ùf  ∫hC’G
 ,ΩƒYõªdG ∂«°ûdG ±ô°U á©HÉàe ¬æe Ö∏Wh
 äÉμ«°T hCG  ÜÉ£N OƒLh ΩóY ø«ÑJ  å«M
 ¥GQhC’G  äô¡XCGh  .áªμëªdG  øY  IQOÉ°U
 á«FÉæL  äÉ«≤Ñ°SCG  ¬jód  »fÉãdG  º¡àªdG  ¿CG
 ¬fCGh  ,äGóæà°ùe  ôjhõJ  ™FÉbh  »a  á∏KÉªe
 áHÉ«ædG  äóæ°SCÉa  ,øjôëÑdG  êQÉ`̀N  ÜQÉ`̀g

 ¿ƒ°†Z  »a  Éª¡fCG  ø«ª¡àªdG  ≈`̀ dEG  áeÉ©dG
 Écôà°TG ,áª°UÉ©dG øeCG IôFGóH ,2020 ΩÉY
 »a ô`̀jhõ`̀J ÜÉ`̀μ`̀JQG »`̀a ∫ƒ¡ée ô`̀NBG ™`̀e
 øe ∂«°T QGó°UEG ÜÉ£N ƒgh »ª°SQ Qôëe
 IQGOE’  √Qhó°U  Üƒ°ùæe  áªμëªdG  áæjõN
 ≥jô£H  ∂dP  ¿Éch  ∫ó©dG  IQGRƒ`̀H  ò«ØæàdG
 ÉaôMh GQhõe É©«bƒJ É©°Vhh ,´Éæ£°U’G
 ≈∏Y  ∫ƒ`̀¡`̀é`̀ª`̀dG  ™`̀e  É`̀≤`̀Ø`̀JG  ¿CÉ``̀ H  á≤«≤ëdG

 äÉeƒ∏©ªdÉH √GóeCG ¿CÉH √GóYÉ°Sh É¡HÉμJQG
 ∫ƒ`̀¡`̀é`̀ª`̀dG ΩÉ``̀≤``̀a ,É``̀¡``̀JÉ``̀Ñ``̀KEG Üƒ``∏``£``ª``dG
 ≈dEG  √Qhó°U  Üƒ°ùæe  ÜÉ£N  ´Éæ£°UÉH
 »æéªdG  á«≤MCG  Éæª°†àe  ,ò«ØæàdG  IQGOEG
 √Gô¡eh áªμëªdG áæjõN øe ∂«°T »a ¬«∏Y
 áªμëe »°VÉb ≈dEG Üƒ°ùæe Qhõe ™«bƒàH
 Gòg  ≈∏Y  AÉæH  áªjôédG  â©bƒa  ,ò«ØæàdG

.IóYÉ°ùªdG ∂∏Jh ¥ÉØJ’G

 á``̀ ©``̀ bGh »````a ¬``̀«``̀∏``̀Y »``̀æ``̀é``̀ª``̀dG ≈``̀Yó``̀à``̀°``̀ù``̀J á``̀ª``̀μ``̀ë``̀ª``̀dG
∫ó``̀©``̀dG IQGRƒ```````̀ d Ωó``̀ ≤``̀ e ∂`̀ «`̀ °`̀ T ±ô``̀ °``̀ U ÜÉ``̀ £``̀ N ô```̀jhõ```̀J



 ƒg  ¿B’G  ≈``dEG  ¬Ñ©d  ºàj  …ò``dG  ô``̀NB’G  Qhó``̀ dGh
 »a  øjó∏ÑdG  Óc  â©ªL  »àdG  Iõ«ªàªdG  ácGô°ûdG
 »a  âª¡°SCG  »àdG  áª¡ªdG  äÉ`̀WÉ`̀Ñ`̀JQ’G  ø`̀e  ójóY
 á«æÑdG  »ah  º«∏bE’G  »a  ájQƒμdG  áHôéàdG  ≥«ª©J

 .øjôëÑdG áμ∏ªªd á«àëàdG
 ≈àM  ¿Gó`̀∏`̀Ñ`̀dG  Éª¡H  ™àªàj  ¿Éàª¡e  ¿ÉàØ°U
 ø«H  á«ª«∏bE’G  ájOÉ°üàb’G  Iƒ≤dG  ∫É≤àfG  Éªg  ¿B’G
 QOÉ°üe øe ójó©dG ìÉàØfG É°†jCGh IQhÉéªdG ∫hódG

 .»ª«∏bE’G π«ãªà∏d ¿hÉ©àdG
 øjó∏ÑdG  ø«H  …QÉéàdG  ∫OÉÑàdG  ºéM  ≠∏H  ºc  -

?áëFÉédG ÖÑ°ùH äôKCÉJ πgh ?2020 »a
 èFÉàf …QÉéàdG ¿Gõ«ªdG ≥≤M 2020 ΩÉY »a -
 å«M  2019  ΩÉ`̀Y  »a  É¡∏é°S  »àdG  ∂∏àd  á¡HÉ°ûe
 419 »dGƒM ÉjQƒc ≈dEG á«æjôëÑdG äGQOÉ°üdG â¨∏H
 ájQƒμdG äGQOÉ°üdG â∏é°Sh »μjôeCG mQ’hO n¿ƒ«∏e
 »ah  .»μjôeCG  Q’hO  ¿ƒ«∏e  382  øjôëÑdG  ≈`̀ dEG
 »a  Ö°ùf  ≈∏YCG  á«dÉàdG  OGƒªdG  â∏é°S  ,¬JGP  ΩÉ©dG
 ÉãaÉædG  »gh  øjôëÑdG  øe  IOQƒà°ùªdG  äÉéàæªdG
 AÉbQõdG  äÉfƒ©£∏°ùdGh  ójóëdGh  Ωƒ«æeƒdC’Gh
 ÖJGôe  ¢ùªîdG  á«dÉàdG  äÉéàæªdG  πàëJ  Éªæ«H
 IOQƒà°ùªdG  ájQƒμdG  äÉéàæªdG  áªFÉb  »a  ≈`̀dhC’G
 äÉ`̀«`̀dB’Gh  AGƒ`̀¡`̀dG  äÉcôëe  »`̀gh  øjôëÑdG  ≈``̀dEG
 ä’ƒëªdGh  ójóëdG  πàch  äÉÄaóªdGh  á«FÉ«ª«μdG

 .á«bÉ£dG
 ájQÉéàdG  äÉ`̀bÓ`̀©`̀dG  á```̀jDhQ  Gó``̀L  »fó©°ùjh
 ≈∏Y πM …òdG º«NƒdG ôKC’G ºZQ Iô≤à°ùe á«FÉæãdG
 ≈∏Y  IógÉ°T  ád’O  »¡a  .áëFÉédG  ÖÑ°ùH  ™«ªédG
 .øjó∏ÑdG ø«H ájOÉ°üàb’G äÉbÓ©∏d áæ«àªdG ¢ù°SC’G
 »a á`̀∏`̀eÉ`̀©`̀dG á`̀jQƒ`̀μ`̀ dG äÉ`̀cô`̀°`̀û`̀dG Oó``̀Y º`̀ c -

?É¡JGQÉªãà°SG ºéM ≠∏Ñj ºch ?øjôëÑdG
 πé°S  äÉbÓ©dG  ïjQÉJ  ≈dEG  ô¶ædG  ∫ÓN  øe  -
 »a  ÉYhô°ûe  57  ≈∏Y  πª©dG  »FÉæãdG  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG
 π«é°ùJ  ºJh ájQƒc ácô°T  17 ácQÉ°ûªH  øjôëÑdG
 2020  ΩÉ`̀Y  »a  IójóL  ájQÉªãà°SG  ájQƒc  ácô°T

 .™«æ°üàdG ∫ÉéªH
 É¡JQGOEG  ºàj  »àdG  ™jQÉ°ûªdG  á©«ÑW  ºμëàJh
 ácQÉ°ûªdG  ájQƒμdG  äÉcô°ûdG  ºéëH  øjôëÑdG  »a
 §Øf  ácô°T  ø«H  IóàªªdG  ácGô°ûdG  Éæjó∏a  É¡«a
 øe  ôNBG  OóYh  AÉHô¡μdG  áÄ«gh  (ƒμHÉH)  øjôëÑdG
 äÉcô°ûdG  á≤dÉªY  ™e  á«eƒμëdG  äÉ°ù°SDƒªdG  ôÑcCG
 …É`̀c  ¢```̀SEGh  …Gó`̀fƒ`̀«`̀gh  ≠fƒ°ùeÉ°ùc  á`̀jQƒ`̀μ`̀ dG

 .øgô«Zh
 ø«H á`̀Ñ`̀≤`̀Jô`̀e Ió`̀ jó`̀L ™`̀jQÉ`̀°`̀û`̀e ∑É`̀æ`̀g π`̀ g -

?øjó∏ÑdG
 z»àë°U{  ≥«Ñ£J  ´hô°ûe  Éæjód  É«dÉM  ,º©f  -
 á«ë°üdGh  á«Ñ£dG  äÉeƒ∏©ªdG  øjõîàd  »æ≤àdG
 ∑Éæg  É°†jCGh  á«JÉeƒ∏©e  IóYÉ≤c  áë°üdG  IQGRƒ`̀d
 áYÉæ°üdGh IQÉéàdG IQGRƒd ™HÉàdG zäÓé°S{ ΩÉ¶f
 »JÉeƒ∏©e  ΩÉ`̀¶`̀f  ≈∏Y  πª©j  …ò``̀dGh  áMÉ«°ùdGh

 »ah  ájQÉéàdG  äÉeóîdG  ™«ªéd  πeÉ°T  »fhôàμdEG
 ∫Éée »`̀a  ó`̀jó`̀L  ´hô`̀°`̀û`̀e  ∑Éæ¡a  ,á`̀bÉ`̀£`̀dG  ´É`̀£`̀b
 á«æÑdGh  äÓ°UGƒªdG  ∫Éée  »ah  äÉjhÉª«chôàÑdG
 øjôëÑdG  hôàªc  Iô«ÑμdG  ™jQÉ°ûªdG  ¿EÉa  á«àëàdG
 iód  Gô«Ñc  ÉeÉªàgG  ¿É`̀cô`̀ë`̀j  »`̀fÉ`̀ã`̀dG  ô°ùédGh

 .QÉªãà°S’Gh ácQÉ°ûª∏d ájQƒμdG äÉcô°ûdG
 »aÉ≤ãdGh  »MÉ«°ùdG  ∫OÉÑàdG  º u«≤J  ∞«c  -

 ?Iô«NC’G áfhB’G ∫ÓN øjó∏ÑdG ø«H
 ∞`̀dCG  20  ∫OÉ`̀©`̀j  É`̀e  øjôëÑdG  áμ∏ªe  πNój  -
 ∞∏àîªdh ájOhóëdG òaÉæªdG ™«ªL ≥jôW øY …Qƒc
 »a  áëFÉédG  πÑb  ≈àM  2019  ΩÉY  »ah  ÜÉÑ°SC’G
 ÜQÉ≤j Ée ∫ƒNO ájQƒμdG äÉ£∏°ùdG â∏é°S 2020
 º¡æe 700h ÉjQƒc ájQƒ¡ªL ≈dEG »æjôëH 800`dG

 .áMÉ«°ùdG ¢Vô¨d Gƒ∏NO §≤a
 πÑ°ùdG  º°SôJh  Oƒ¡édG  πc  ™ªéJ  IQÉØ°ùdG  ¿EG
 øjòNBG  øjó∏ÑdG  ø«H  áMÉ«°ùdG  ™«é°ûJh  èjhôàd
 øjó∏ÑdG Óc øe ¬ªjó≤J øμªj Ée πc QÉÑàY’G ø«©H
 á«¡«aôàdGh ájôμØdGh á«aÉ≤ãdG Ió©°UC’G ™«ªL ≈∏Y
 äÉeó≤ªdG  ô«aƒàd  Oƒ¡édG  ô«î°ùJ  ºà«°S  ÉªàMh

 .∑ qôëJ …CG Üòéd IôÑà©ªdGh áÑ°SÉæªdG
 øØdG  ≈`̀∏`̀Y  Gô`̀«`̀Ñ`̀c  ’É`̀ Ñ`̀ bEG  ∑É`̀æ`̀g  ¿CG  ß`̀MÓ`̀f  -
 ¥ô`̀Ø`̀dGh  äÓ°ù∏°ùªdG  ¢`̀UÉ`̀N  πμ°ûH–  …Qƒ`̀μ`̀ dG
 iôJ  ∞«c  ,è«∏îdG  ∫hO  »a  á°UÉN  -á«≤«°SƒªdG
 ø«fÉæØdG  ÜÉ£≤à°S’  á«f  ∑Éæg  πgh  ?∫ÉÑbE’G  Gòg

?øjôëÑdG ≈dEG
 ,á`̀jQƒ`̀μ`̀ dG á`̀Lƒ`̀ª`̀dÉ`̀a π`̀©`̀Ø`̀dÉ`̀H ≥`̀ë`̀e â```̀fCG -

 áLƒe  »g  ,É`̀jQƒ`̀c  »a  É¡«ª°ùf  Éªc  zƒ``«dÉg{  hCG
 π°†aCG  øe »¡a É¡H ÉeÉªàgG …óÑj ™«ªédGh Iô«Ñc
 á«°SÉeƒ∏HódG  »`̀a  É¡eóîà°SG  º`̀J  »àdG  πFÉ°SƒdG
 √òg ≈dEG π°UCG ¿CG º«¶Y A»°ûd ¬fCG ó≤àYCGh áªYÉædG
 Ó°ù∏°ùe  ó`̀LC’  RÉØ∏àdG  í`̀à`̀aCGh  ºdÉ©dG  øe  á£≤ædG
 åYÉH  Gògh  á«HôY  á°TÉ°T  ≈∏Y  ¬°VôY  ºàj  ÉjQƒc

  .áØdC’ÉH ô«Ñc ¢SÉ°ùMEG ≈∏Y
 …ƒb  øjôëÑdG  »a  ¿hÉ©àdÉa  á«MÉædG  √òg  øe
 …Qƒc π°ù∏°ùe ¢VôY ºJ å«M »©°S πc ™e ôÑμjh
 É°†jCGh  á«eƒμëdG  øjôëÑdG  ¿ƒjõØ∏J  á°TÉ°T  ≈∏Y
 ø«fƒJôc  ø«∏°ù∏°ùe  ¢Vô©H  IQÉØ°ùdG  âªgÉ°S
 è`̀eGô`̀Ñ`̀dG ø``e Oó``̀Y ø``Y ∂`̀«`̀gÉ`̀f ∫É``̀Ø``̀WC’G á`̀jÉ`̀æ`̀©`̀d
 ™«ªédG  ¿CG  iô`̀f  AÉ`̀ æ`̀ KC’G  √ò`̀g  »`̀ah  ,á«≤FÉKƒdG
 ô«WCÉàd  áMÉàªdG  ±hô¶dG  πc  π¨à°ùj  ¿CG  ∫hÉëj
 πX  »`̀a  ™«ªédG  áeÓ°S  ≈∏Y  AÉ`̀≤`̀ HE’Gh  äÉbÓ©dG
 Éªæ«M  πÑ≤à°ùªdG  »`̀a  Öbôàf  ø`̀ë`̀fh  .áëFÉédG
 ôWCG  Oó©àJ  ¿CG  ¢SÉªëHh áëFÉédG  ìÉªL íÑc  ºàj
 øØdGh AGOC’Gh »≤«°SƒªdG ∫ÉéªdG πª°ûàd ¿hÉ©àdG
 ¥ôØdG  ΩÉªàgG  Üòéf  ¿CG  ™«£à°ùf  Éæc  ƒd  ≈æªJCGh
 GhQhõ«d  Blackpink  hCG   BTS∑  á«ªdÉ©dG

 .πÑ≤à°ùªdG »a øjôëÑdG
 ≠fƒ°ùeÉ°S{ πãe ábÓª©dG ájQƒμdG äÉcô°ûdG -
 á«MÉf  øe  Ió«L  á©ª°S  É¡jód  zÉ«c  /  …Gófƒ«g  /
 ∫hO ™`̀e á`̀fQÉ`̀≤`̀e äÉ`̀é`̀à`̀æ`̀ª`̀dGh äÉ`̀eó`̀î`̀dG IOƒ``̀L
 øe  ójõe  ÜÉ£≤à°SG  ø`̀e  ∂`̀dP  Rõ©j  ∞«c  ,iô``̀NCG
?GójóëJ øjôëÑdGh á≤£æªdG ≈dEG ájQƒμdG äÉcô°ûdG

 ájQƒμdG äÉeÓ©dG äÉéàæe ∫ÉæJ ¿CG »fó©°ùj -
 IOƒédG á«MÉf øe »æjôëÑdG Qƒ¡ªédG ¿É°ùëà°SG
 ôKC’G Gòg ôªà°ùj ¿CG πeBGh ó≤àYCGh ¢Vô¨dG ájOCÉJh
 √òg ¿EÉa »à¶MÓeh »YÓWG Ö°ùMh πÑ≤à°ùªdG »a
 hCG äÉ«∏ª©dG »a ™°Sƒà∏d äGõØëe É¡∏c äÉgÉéJ’G
 óªà©J  »àdGh  á≤£æª∏d  iô`̀NC’G  äÉcô°ûdG  Üòéd
 Oƒ¡édGh ¿hÉ©à∏d èjhôàdG ájQGôªà°SG ≈∏Y É≤∏£e

 .…QÉéàdG ∫OÉÑàdG IOÉjõd áã«ãëdG
 …QƒμdG  OÉ°üàb’G  ≈∏Y áëFÉédG  äôKCG  ∞«c -

?¢UÉN πμ°ûH ôjó°üàdG äÉ«∏ªYh ΩÉY πμ°ûH
 â∏é°S Éªæ«Ña ,É«Ñ°ùf ø°ùM ÉjQƒc ≈∏Y ôKCÉàdG -
 ,%4^9  áÑ°ùæH  É°VÉØîfG  áeó≤àªdG  äGOÉ°üàb’G
 ÖÑ°Sh %1^1`dG RhÉéàj ºd ÉjQƒc »a ¢VÉØîf’Éa

 :ó≤àYCG Éªc ,»dÉàdG ≈dEG ™Lôj á¶aÉëªdG √òg
 áëFÉé∏d  á∏YÉØdG  áfÉ«°üdGh  AGƒ`̀à`̀M’G   -1
 QhO É¡d ¿Éc É¡YÉÑJG ºJh É¡H πªY »àdG äÉ°SÉ«°ùdÉa

 ™«ªédG áeÓ°S ≈∏Y á¶aÉëªdG »a …ƒb
 áëFÉédG  AGƒ`̀à`̀M’  â©°S  Oƒ¡édG  Éªæ«H   -2
 â©é°T äÉ°SÉ«°ùdGh äÉ«é«JGô«à°S’G ¿EÉa ,É«∏ëe
 .¥ÓZE’G πeÉY π«∏≤Jh ÉMƒàØe OÉ°üàb’G AÉ≤HEG ≈∏Y
 áeƒμëdG É¡JòîJG »àdG áÄjôédG äGQGô≤dG  -3
 »a  IójóédG  á«ªbôdG  á≤Ø°üc  OÉ°üàb’G  õ«Øëàd
 á≤Ø°Uh ä’É°üJ’Gh äÉeƒ∏©ªdG É«LƒdƒæμJ ´É£b
 á≤jó°U äÉ«æ≤J »a áÄ«ÑdG ∫Éée »a IójóL AGô°†N
 äGQÉªãà°S’G øY ∂«gÉf áæHôμdG øe á«dÉNh áÄ«Ñ∏d

 .Gó«L É¡H ´ÉØàf’G ºJh É¡H ΩÉ«≤dG ºJ »àdG á∏FÉ¡dG

 Ö£≤à°ùJ  ájƒ«°SB’G  ∫hó`̀dG  ¢†©H  âJÉH  -
 èjhôàH  á°SGQó∏d  ø««æjôëÑdG  áÑ∏£dG  øe  ójó©dG
 §«°ûæJ ≈dEG  ¬LƒJ ∑Éæg πg ,É¡JÉ©eÉL øe ∞ãμe

?ÉjQƒc »a á«ª«∏©àdG áMÉ«°ùdG
 »a ÖfÉLC’G  áÑ∏£dG  OóY ≠∏H  2019 ΩÉY »a -
 áÑ∏£dG áÑ°ùf ¿EÉa ∞°SCÓdh ÖdÉW ∞dCG  160 ÉjQƒc
 ób …òdGh ™ªédG Gòg »a πbC’G â∏μ°T ø««æjôëÑdG

 :á«dÉàdG πeGƒ©dG øe óªà°ùj
 ≈≤∏àJ  »àdG  ∫hó``̀dG  ø`̀e  øjôëÑdG  ó©J  ’   -1
 ∫hódG »æ©J »àdGh á«ª°SôdG á«FÉªfE’G äGóYÉ°ùªdG
 ≈∏Y  õcôJ  ájQƒμdG  á«eƒμëdG  äÉã©ÑdGh  á«eÉædG
 á«FÉªfE’G  äGóYÉ°ùªdG  √òg ≈≤∏àJ »àdG  ∫hódG  √òg

 .á«ª°SôdG
 èjhôJ »a äÉ©eÉédG ø«H ¿hÉ©àdG iƒà°ùe  -2

.É«aÉc ¢ù«d »HÓ£dG ∫OÉÑàdG èeGôH
 AÉ≤∏d  ô«Ñc  πμ°ûH  Éªà¡e  âdRÉeh  âæc  Gò¡dh
 π«¡°ùJ  á°ûbÉæªd  øjôëÑdG  »a  äÉ©eÉédG  AÉ°ShDhQ
 ™«é°ûàdG  ä’ó©e  øe  ójõà°S  »àdG  èeGôÑdG  √òg

 .Ió©°UC’G ∞∏àîe ≈∏Y
 á`̀jQƒ`̀μ`̀dG  IQÉ`̀Ø`̀ °`̀ù`̀dG  ¿EÉ```̀a  â``̀bƒ``̀dG  äGP »``̀ ah
 2011  ΩÉ`̀Y  »a  É¡ëàa  IOÉ`̀YEG  òæeh  Éjƒæ°S  êhô`̀J
 »£¨j  …ò``dGh  ájQƒμdG  áeƒμëdG  áã©H  èeÉfôÑd
 áÑ∏£dG  ó``̀MCG  á`̀°`̀SGQó`̀H  á≤∏©àªdG  ∞jQÉ°üªdG  π`̀c
 É`̀eCG  É«∏©dG  äGOÉ¡°ûdG  π«°üëJ  »`̀a  ø««æjôëÑdG
 äÉÑ∏W πÑ≤à°ùJ IQÉØ°ùdÉa √GQƒàcódG hCG ô«à°ùLÉªdG

 .2021 ΩÉ©∏d ºjó≤àdG
 ábÓª©dG ájQƒμdG á«FGhódG äÉYÉæ°üdG ácô°T -
 ¢Shô«Ød  í°TôªdG  É¡LÓY  ¿CG  âæ∏YCG  z¿ƒjôà∏«°S{
 Qƒ£J ¢Uôa π∏≤jh ,»aÉ©àdG Ióe øe π∏≤j ÉfhQƒc
 ø«H  π°UGƒJ ∑Éæg πg ,Iô«£N ádÉM ≈dEG  ¢VôªdG

?øjôëÑdG »a …Qƒc ìÉ≤d OÉªàY’ øjó∏ÑdG
 ∫ÉéªdG  »a  ¿hÉ©àdG  ¿CG  √ƒ`̀fCG  ¿CG  OhCG  ájGóH  -
 ¿hÉ©J ∑Éæ¡a ,GRÉàªe ó©j øjó∏ÑdG Óc ø«H »ë°üdG
 »àë°U  ΩÉ¶æd  á«æ≤àdG  äÉ≤«Ñ£àdG  ∫Éée  »a  ô«Ñc
 á«fhôàμdEG Ihóf OGóYEG ºJ ∂dòch áë°üdG IQGRh ™e
 ø«©HÉàdG  ø««æjôëÑdG  AÉ`̀Ñ`̀WC’G  øe  GOó`̀Y  â©ªL
 2020 ΩÉY »a »ÑW ≥jôa ™e øjôëÑdG ´ÉaO Iƒ≤d
 »a  ôªãà°ùJ  ájQƒc  äÉcô°T  ™``HQCG  ∑Éæg  É«dÉMh
 êÉàfE’ Oƒ¡édG ôî°ùJ ácô°T 12 Éªæ«H ìÉ≤d êÉàfEG
 »LÓ©dG  ∫ƒ`̀cƒ`̀Jhô`̀Ñ`̀dGh  á«LÓY  ä’ƒ`̀cƒ`̀Jhô`̀H
 ¬eGóîà°SG  ºàj  ∫GDƒ°ùdG  Gòg  »a  á«æ©ªdG  ácô°û∏d
 ∞jô©àdG ºàj ¿CG ≈æªàfh Ió«L ó©J ¬éFÉàfh É«FõL
 .ÉÑjôb πeÉc πμ°ûH ¥Gƒ°SC’G »a äÉLÓ©dG √òg øY
 ácGô°ûdG øe ™æªJ ÜÉÑ°SCG óLƒJ ’ »dEG áÑ°ùædÉH
 ,äÉLÓ©dG  hCG  äÉMÉ≤∏dG  ¢üîJ  Éª«a  á«fhÉ©àdG
 RÉàªªdG  ïjQÉàdGh ¥Gƒ°SC’G  »a É¡°VôY ºàj  ÉªdÉM
 IOÉ¡°ûch  ÉîeÉ°T  ∞≤j  ø«àdhódG  Éà∏c  ™ªéj  …òdG
 á«ÑW äÉeóN ∫É°üjEG »a áëLÉædG ácGô°û∏d IôÑà©e

 .äÉjƒà°ùªdG ™«ªL ≈∏Y á«dÉY IOƒL äGP
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.zè«∏îdG QÉÑNCG{`d ÉKóëàe …QƒμdG ô«Ø°ùdG  |

:…QƒμdG ô«Ø°ùdG ..á≤£æªdG ≈dEG ájQƒc ¿Gô«W á∏MQ ∫hC’ á¡Lh âfÉc øjôëÑdG

áëFÉé∏d º«NƒdG ôKC’G ºZQ Iô≤à°ùe á«FÉæãdG ájQÉéàdG äÉbÓ©dGáëFÉé∏d º«NƒdG ôKC’G ºZQ Iô≤à°ùe á«FÉæãdG ájQÉéàdG äÉbÓ©dG

ájQƒc ácô°T 17 ácQÉ°ûªH øjôëÑdG »a ÉYhô°ûe 57 ≈∏Y πª©dG
áæWÓ°ùdG ÒeC’GóÑY-ôjƒ°üJ / ≥dÉÿGóÑY »∏Y :QGƒ◊G iôLCG

 »a ÉjQƒc ≈dEG á«æjôëÑdG äGQOÉ°üdG ºéM øY ≠fƒ°ûJ ¿Gƒc …Ég ,øjôëÑdG iód óªà©ªdG …QƒμdG ô«Ø°ùdG ∞°ûc
 QGô≤à°SG G kócDƒe ,Q’hO ¿ƒ«∏e 382 øjôëÑdG ≈dEG ájQƒμdG äGQOÉ°üdG â¨∏H Éª«a ,Q’hO ¿ƒ«∏e 419 â¨∏H PEG 2020

.ÉfhQƒc ¢Shô«a »°ûØJ ÖÑ°ùH áeRCG øe ºdÉ©dG ¬H ôe Ée ºZQ øjó∏ÑdG ø«H ájQÉéàdG äÉbÓ©dG
 ¿Gó∏ÑdG Ö©d ÉªdÉ£d ÉeÉY 45 òæe IóàªªdG äÉbÓ©dG ≈dEG Gô¶f ¬fCG{ ,zè«∏îdG QÉÑNCG{ ™e …ô°üM AÉ≤d »a ±É°VCGh
 GôÑ©e äóLh ób äÉ«æ«©Ñ°ùdG »a §°ShC’G ¥ô°ûdG á≤£æe ≈dEG GójóL ÉeOÉb ÉgQÉÑàYÉH ÉjQƒμa ,Éª¡«°†©Ñd áª¡e GQGhOCG
 π«°UÉØJ »a AÉLh .zÉ¡d òØæe ∫hCÉc øjôëÑdG â∏é°S ájQƒc ¿Gô«W á∏MQ ∫hCG ¿EG PEG øjôëÑdG ∫ÓN øe º«∏bE’G Ö∏≤d

:»JB’G QGƒëdG
 »a  ájQƒμdG  á«æjôëÑdG  äÉbÓ©dG  á©«ÑW  øY  ÉæKóM  , kájGóH  -

 ?áØ∏àîªdG ä’ÉéªdG
 ¿Gó∏ÑdG Ö©d ÉªdÉ£d ÉeÉY 45 òæe IóàªªdG äÉbÓ©dG ≈dEG Gô¶f -
 á≤£æe ≈dEG  GójóL ÉeOÉb ÉgQÉÑàYÉH ÉjQƒμa ,Éª¡«°†©Ñd áª¡e GQGhOCG
 GôÑ©e äóLh ób »°VÉªdG ¿ô≤dG øe äÉ«æ«©Ñ°ùdG »a §°ShC’G ¥ô°ûdG
 ájQƒc  ¿Gô«W  á∏MQ  ∫hCG  ¿EG  PEG  øjôëÑdG  ∫ÓN  øe  º«∏bE’G  Ö∏b  ≈dEG

 .É¡d òØæe ∫hCÉc øjôëÑdG â∏é°S

 äGQOÉ°üdG ºéM Q’hO ¿ƒ«∏e 419
2020 »a ÉjQƒc ≈dEG á«æjôëÑdG

’É`̀ã`̀e  z»`̀à`̀ë`̀ °`̀U{ ≥`̀«`̀Ñ`̀£`̀Jh .. »`̀ë`̀°`̀ü`̀dG  ∫É`̀ é`̀ ª`̀ dG  »``̀a  ™``̀°``̀SGh ¿hÉ``̀©``̀J’É`̀ã`̀e  z»`̀à`̀ë`̀ °`̀U{ ≥`̀«`̀Ñ`̀£`̀Jh .. »`̀ë`̀°`̀ü`̀dG  ∫É`̀ é`̀ ª`̀ dG  »``̀a  ™``̀°``̀SGh ¿hÉ``̀©``̀J

.…QƒμdG ô«Ø°ùdG |



23
االثنني غرة �شعبان  1442 ـ العدد 11664 

Monday 15th  March 2021 - No. 11664
16 صفحة . 210 فلوس
www.alayam.com

 210 فلوس شاملة القيمة المضافة 

رئيس مجلس اإلدارة
نجيب يعقوب الحمر
najeb@alayam.com

رئيس التحرير
عيسى الشايجي
alshaiji@alayam.com

مدير التحرير
جاسم منصور
jm1111@alayam.com

»املالية«: خّطة ل�صد العجز وزيادة حجم االقت�صاد

ال�صورى يوافق على رفع االقرتا�ض اإىل 15 ملياًرا

غالب اأحمد:

مر�شوم  على  ال�شورى  جمل�س  وافق 

اإ�شدار �شندات التنمية الذي يهدف اإىل رفع 

 15 اإىل   13 من  احلايل  االقرتا�س  �شقف 

التدابري  اأحد  بو�شفه  وذلك  دينار،  مليار 

امل�شروفات  ملواجهة  املالية  االإجرائية 

املالية  احلزمة  واإطالق  الطارئة 

الالزمة  ال�شيولة  ل�شخ  واالقت�شادية 

اال�شتقرار  لدعم  اخلا�س؛  القطاع  يف 

االقت�شادي واحلد من االآثار ال�شلبية على 

العمالة الوطنية.

االأ�شباب  من  اأن  اللجنة  واأو�شحت 

املر�شوم  اإ�شدار  يف  لالإ�شراع  املوجبة 

عجز  متويل  هو  الراأي،  حمل  بقانون 

قد  تقلبات  اأي  لتفادي  العامة  امليزانية 

حتدث يف االأ�شواق املالية.

واالقت�شاد  املالية  وزارة  وكيل  واأكد 

الوطني يو�شف حمود اأن برنامج التوازن 

املايل �شينقلنا من الو�شع احلايل اإىل و�شع 

اأكرث ا�شتقراًرا، والرجوع اإىل اخلّطة ب�شكل 

كامل بعد الفرتة احلالية، م�شيًفا اأن خّطة 

بربنامج  االلتزام  على  تقوم  العجز  �شد 

التوازن املايل، وزيادة حجم االقت�شاد.

املدار�ض اتخذت جميع اال�صتعدادات والتدابري ال�صحية

عودة عدد من الطلبة اإىل مقاعد الدرا�صة

�شارة جنيب:

االأحد،  اأم�س  البحرين،  مدار�س  ا�شتقبلت 

احل�شور  اختاروا  الذين  والطالبات  الطلبة 

الوطني  الفريق  اأعلن  اأن  بعد  الدرا�شة،  ملقاعد 

فتح  اإعـــادة  كــورونــا  لفريو�س  للت�شدي 

املوؤ�ش�شات التعليمية.

واتخذت املدار�س جميع اال�شتعدادات التي 

مبا  �شحية،  بيئة  العلمي يف  التح�شيل  تكفل 

يتنا�شب مع الو�شع ال�شحي القائم.

»النيابة«: حماكمة متهم 

باالعتداء على طبيبني ب�صورة عاجلة

النيابة  اأن  العا�شمة  حمافظة  نيابة  رئي�س  اأفاد 

اأحد  قيام  واقعة  يف  حتقيقاتها  اأجنزت  قد  العامة 

باالعتداء  الطبي  ال�شلمانية  مب�شت�شفى  املراجعني 

اأحد  واإهانة  واإهانتهما،  طبيبني  ج�شم  �شالمة  على 

ال�شرطة. اأفراد 

من  بالًغا  تلقت  قد  العامة  النيابة  وكانت 

املتهم  قيام  مفاده  العا�شمة،  حمافظة  مديرية 

لتلقي  ال�شلمانية  م�شت�شفى  طوارئ  اإىل  بالتوّجه 

اخلا�شة  االإجراءات  اتباع  ورف�شه  الالزم،  العالج 

وال�شراخ  طبيبني  على  وتهّجمه  حالته،  لت�شخي�س 

ج�شمهما  �شالمة  على  واالعتداء  وتهديدهما،  عليهما 

ال�شرطة  اأفراد  اأحد  اإهانة  عن  ف�شالً  واإهانتهما، 

بامل�شت�شفى. املوجودين 

بدء مترين »ح�صن الوطن« 

اليوم يف خمتلف مناطق اململكة

الوطن«  »ح�شن  القيادات  مترين  جمريات  تبداأ 

بامل�شاركة مع احلر�س  البحرين  الذي جتريه قوة دفاع 

الوطني ووزارة الداخلية، يف خمتلف مناطق حمافظات 

ولغاية  من 15  �شينفذ  الذي  التمرين  يهدف  اإذ  اململكة، 

القتالية  القيادية  اإثراء اخلربات  اإىل  مار�س 2021   17

للجهات االأمنية امل�شاركة، لتعزيز اآليات التن�شيق وتبادل 

اخلربات واملهارات الع�شكرية ال�شتيعاب متطلبات العمل 

الع�شكري امل�شرتك؛ ملا له من اأهمية ودور فاعل.

 718 معاملة يف الن�صف االأول من مار�ض

250 مليون دينار التداول العقاري بالربع االأول

بنك االإ�صكان ي�صتعد لتد�صني املرحلة 

الثانية لفلل م�صروع ديرة العيون
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تلقيح من عمره 70 فما فوق دون موعد و80 % من االإ�صابات »متحّور«.. الفريق الطبي:

ال حـــاالت وفــــــاة بـــيــــن املتـطــّعــمـيــــن

متام اأبو�شايف:

للت�شدي  الطبي  الفريق  اأع�شاء  ــد  اأك

باإمكان  اأن  »كوفيد-19«  كورونا  لفريو�س 

فما  عاًما   70 العمر  من  البالغني  ال�شن  كبار 

فوق التوّجه مبا�شرة اإىل املراكز ال�شحية الأخذ 

عرب  موعد  اأخذ  اإىل  احلاجة  دون  التطعيم، 

االإلكرتوين. الت�شجيل 

االأمرا�س  ا�شت�شاري  ك�شف  جانبه،  من 

مناف  د.  الع�شكري  امل�شت�شفى  يف  املعدية 

حالًيا  القائمة  احلاالت  من   %80 اأن  القحطاين 

لفريو�س  قائمة  ــاالت  ح هــي  البحرين  يف 

املتحّور. كورونا 

الذين  امل�شابني  من  فقط   %8 اأن  وذكــر 

الطبية  للمراقبة  العالجية  املراكز  اإىل  اأُدخلوا 

يتم  ومل  التطعيمات،  تلقوا  الذين  من  هم 

اأي حالة وفاة بني املتطّعمني.  ت�شجيل 

امل�شادة  التطعيمات  جميع  اأن  على  م�شدًدا 

اأثبتت  قد  البحرين  »كوفيد-19« يف  لفريو�س 

املتحّورة،  الفريو�شات  اإزاء  �شيما  ال  فعاليتها، 

املا�شيني  وفرباير  يناير  �شهري  خالل  وذلك 

�شالمة  واأكد  حالة.   8414 متابعة  خالل  من 

للحوامل  و»�شينوفارم«  »فــايــزر«  لقاحي 

واملر�شعات.

الأول مرة على الرغم من اجلائحة.. االأعلى للق�صاء:

اأمـــــــام الـمــحـــــــاكــــــــم 10 اآالف قــ�صــيـــــــة فـــقـــــــط 
اأحــدث  عــن  للق�شاء  االأعــلــى  املجل�س  ك�شف 

لعدد  العام  هذا  من  فرباير  ل�شهر  املجل�س  اإح�شاءات 

الق�شايا  بلغت  اإذ  املحاكم،  اأمام  املتداولة  الق�شايا 

ق�شية  اآالف  ع�شرة  يقارب  ما  املحاكم  اأمام  اجلارية 

واجلنائية  املدنية  املحاكم  جميع  على  موّزعة  فقط، 

جديًدا  اإجناًزا  ُيعد  ما  درجاتها،  وبجميع  وال�شرعية 

املجل�س  اإجنــازات  �شجّل  اإىل  ي�شاف  م�شبوق  غري 

للق�شاء. االأعلى 

االإجازة  اإلغاء  اأن  اإىل  االأعلى  املجل�س  واأ�شار 

بدرجاتها،  املحاكم  جلميع  ال�شنوية  الق�شائية 

اأ�شهم  العام،  املحاكم طوال  العمل يف  واال�شتمرار يف 

منها؛  قدر  اأكرب  وح�شم  الق�شايا  اإجناز  �شرعة  يف 

و�شريع  كفء  ق�شاء  خالل  من  الهدف  حتقق  حتى 

الناجزة،  العدالة  ويحقق  املجتمع  متطلبات  يواكب 

من  الق�شائي  العمل  يف  االإلكرتوين  التحّول  اأن  كما 

املذكرات،  وتبادل  اإلكرتونًيا  الدعوى  رفع  خالل 

قدرة  من  عزز  قد  الق�شائية،  االأحكام  تنفيذ  وحتى 

النحو  املتداولة على  الق�شايا  كم  اإجناز  املحاكم على 

ثابتة. وفق خطى  وذلك  املتقّدم، 
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املــتــحــّورة الــفــريو�ــصــات  �ــصــد  فعاليتها  اأثــبــتــت  الــتــطــعــمــيــات  جــمــيــع 

جانب من �مل�ؤمتر �ل�صحايف للفريق �لطبي �أم�س

جل�صة جمل�س �ل�ص�رى �أم�س

ع�دة بع�س �لطلبة للمد�ر�س �أم�س

عبداهلل: كاظم 

امل�شاحة  جهاز  بيانات  اأظهرت 

حجم  و�شول  قرب  العقاري  والت�شجيل 

دينار  مليون  ربع  اإىل  العقاري  التداول 

خالل الربع االأول من العام اجلاري.

اليومية  االإح�شاءات  وبح�شب 

املوقع  على  العقاري  الت�شجيل  لعمليات 

والت�شجيل  امل�شاحة  جلهاز  الر�شمي 

التداول  حجم  بلغ  فقد  العقاري، 

االأم�س  تعامالت  نهاية  حتى  العقاري 

من  جاءت  دينار،  مليون   178.017

معاملة.  3452 تنفيذ  خالل 

وبداأت عمليات التداول العقاري يف 

كبري،  بن�شاط  اجلديد  العام  البحرين 

معاملة   1427 يناير  �شهر  �شجل  حيث 

قليال  الن�شبة  وانخف�شت  عقاري،  تداول 

ت�شجيل  مت  حيث  فرباير،  �شهر  خالل 

1307 معامالت، وهو انخفا�س متوقع 

بـ3  تقل  التي  ال�شهر  اأيام  عدد  ب�شبب 

يناير. ب�شهر  مقارنة  اأيام 

�شهد  االأم�س،  تعامالت  نهاية  وحتى 

ت�شجيل  مار�س  ل�شهر  االأول  الن�شف 

ينتهي  اأن  املتوقع  ومن  معاملة،   718

�شهري  من  قريب  مبعدل  مار�س  �شهر 

ا. اأي�شً وفرباير  يناير 

التداول  معدل  ا�شتمرار  حال  ويف 

املتوقع  فمن  االإيقاع،  هذا  على  العقاري 

حاجز  ملالم�شة  لتجاوز  يعود  اأن 

عمليات  تراجع  بعد  دينار،  املليار 

ذلك  من  اأقل  اإىل  العقاري  التداول 

حيث  املا�شية،  الثالث  ال�شنوات  خالل 

دينار  مليون   961.393 ت�شجيل  مت 

التداول  حجم  وتراجع   ،2018 يف 

 804.934 اإىل   2019 يف  العقاري 

العقاري  التداول  وتاأثر  دينار،  مليون 

كورونا،  بجائحة  املا�شي  العام  يف 

العقاري  التداول  عمليات  وانخف�شت 

فقط  دينار  مليون   717.436 لت�شجل 

يف 2020.
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ا�ستقبل فريق قفز احلواجز الفائز باملركز االأول يف بطولة االحتاد امللكي للفرو�سية

وزير الداخلية ي�سيد بكفاءة منت�سبي الوزارة يف االأداء الريا�سي

ال�شيخ  اأول  الفريق  ا�شتقبل 

خليفة  اآل  عبداهلل  بن  را�شد 

يوم  �شباح  الداخلية،  وزير 

االأمن  رئي�س  بح�شور  اأم�س، 

ح�شن  بن  طارق  الفريق  العام 

احل�شن، مدير عام االإدارة العامة 

الذي  اجلنائية  واالأدلة  للمباحث 

وزارة  فريق  اأع�شاء  اإليه  قّدم 

الفائر  احلواجز،  لقفز  الداخلية 

التوايل  على  الرابعة  للمرة 

قفز  بطولة  يف  االأول  باملركز 

االحتاد  ينظمها  التي  احلواجز 

و�شباقات  للفرو�شية  امللكي 

القدرة.

فر�شان  الوزير،  هناأ  وقد 

يوؤكد  الذي  الفوز  بهذا  الفريق 

وزارة  منت�شبي  وجاهزية  كفاءة 

من  به  يتمتعون  وما  الداخلية 

ومهنية  وان�شباط  ا�شتعداد 

ي�شهم  مبا  الريا�شي،  االأداء  يف 

يف  البدنية  اللياقة  تعزيز  يف 

االحتاد  بدور  م�شيدا  الوزارة، 

و�شباقات  للفرو�شية  امللكي 

القدرة يف تنظيم هذه ال�شباقات، 

فر�شان  كفاءة  تعك�س  والتي 

واأداءهم  ولياقتهم  البحرين 

املحلية  البطوالت  يف  امل�شرف 

والدولية كافة.

الفريق  اأع�شاء  واأعرب 

وامتنانهم  تقديرهم  بالغ  عن 

اللفتة  هذه  على  الداخلية  لوزير 

دافعا  متثل  والتي  الكرمية، 

العطاء  م�شرية  ملوا�شلة  لهم 

الريا�شية،  االإجنازات  وحتقيق 

للفريق  وم�شاندته  دعمه  مثمنني 

وزارة  وللريا�شة يف  خ�شو�شا، 

الداخلية ب�شكل عام.

رئي�س جمهورية �سربيا يغادر البحرين

األك�شندر  الرئي�س  اأم�س  البالد  غادر 

�شربيا  جمهورية  رئي�س  فوت�شيت�س 

البحرين  ململكة  زيارته  خمتتًما  ال�شديقة، 

اأن اأجرى خاللها مباحثات مع ح�شرة  بعد 

اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب 

خليفة عاهل البالد املفدى، تناولت العالقات 

ال�شديقني،  البلدين  بني  الوطيدة  الثنائية 

وامل�شتجدات  التطورات  اإىل  باالإ�شافة 

االإقليمية والدولية.

الرئي�س  موّدعي  مقّدمة  يف  وكان 

را�شد  بن  عبداللطيف  الدكتور  ال�شربي، 

الزياين وزير اخلارجية رئي�س بعثة ال�شرف، 

و�شلمان بن عي�شى بن هندي املناعي حمافظ 

حمافظة املحرق، وعدد من امل�شوؤولني.

بدء مترين القيادات »ح�سن الوطن« اليوم

القيادات  مترين  جمريات  تبداأ 

»ح�شن الوطن« الذي جتريه قوة دفاع 

البحرين بامل�شاركة مع احلر�س الوطني 

مناطق  خمتلف  يف  الداخلية  ووزارة 

التمرين  يهدف  اإذ  اململكة،  حمافظات 

الذي �شينفذ من 15 ولغاية 17 مار�س 

القيادية  اخلربات  اإثراء  اإىل   2021

امل�شاركة،  االأمنية  للجهات  القتالية 

لتعزيز اآليات التن�شيق وتبادل اخلربات 

ال�شتيعاب  الع�شكرية  واملهارات 

ملا  امل�شرتك؛  الع�شكري  العمل  متطلبات 

له من اأهمية ودور فاعل.

رئي�س اأركان البحرية الباك�ستانية

يزور �سالح البحرية امللكي البحريني

قام االأدمريال حممد اأجمد خان نيازي 

بجمهورية  البحرية  القوات  اأركان  رئي�س 

والوفد  ال�شديقة  االإ�شالمية  باك�شتان 

 14 االأحد  اأم�س  يوم  �شباح  له،  املرافق 

�شالح  اإىل  بزيارة  2021م،  مار�س 

كان  حيث  البحريني،  امللكي  البحرية 

حممد  بحري  الركن  اللواء  اال�شتقبال  يف 

امللكي  البحرية  الع�شم قائد �شالح  يو�شف 

البحريني.

القوات  اأركان  رئي�س  وا�شتمع 

عن  اإيجاز  اإىل  الباك�شتانية  البحرية 

امللكي  البحرية  �شالح  وواجبات  تنظيم 

وتطوره،  ت�شكيله  ومراحل  البحريني، 

ومنظومات االأ�شلحة العاملة فيه.

»النيابة«: اإحالة متهم باالعتداء على

طبيبني للمحكمة اجلنائية ب�سورة عاجلة

اأفاد رئي�س نيابة حمافظة العا�شمة 

اأجنزت حتقيقاتها  قد  العامة  النيابة  اأن 

يف واقعة قيام اأحد املراجعني مب�شت�شفى 

�شالمة  على  باالعتداء  الطبي  ال�شلمانية 

اأحد  واإهانة  واإهانتهما،  طبيبني  ج�شم 

اأفراد ال�شرطة.

وكانت النيابة العامة قد تلقت بالًغا 

من مديرية حمافظة العا�شمة مفاده قيام 

م�شت�شفى  طوارئ  اإىل  بالتوّجه  املتهم 

الالزم،  العالج  لتلقي  ال�شلمانية 

اخلا�شة  االإجراءات  اتباع  ورف�شه 

طبيبني  على  وتهّجم  حالته،  لت�شخي�س 

واالعتداء  وتهديدهما  عليهما  وال�شراخ 

ف�شالً  واإهانتهما،  ج�شمهما  �شالمة  على 

عن اإهانة اأحد اأفراد ال�شرطة املوجودين 

بامل�شت�شفى.

اإجراءات  العامة  النيابة  وبا�شرت 

التحقيق بالواقعة فور ورود البالغ، اإذ 

ا�شتجوبت املتهم الذي اعرتف مبا ُن�شب 

اإليه من اتهام، واأمرت بحب�شه احتياطًيا 

اإىل  باإحالته  واأمرت  التحقيق،  على ذمة 

املحاكمة اجلنائية ب�شورة عاجلة.

التقييم احلقوقي لدول اأخرى لي�س يف قامو�س العمل الربملاين.. العاين:

تدخل الربملان االأوروبي انتهاك للقوانني واالأعراف
اخلارجية  ال�شوؤون  جلنة  رئي�س  اأكد 

العربي  بالربملان  القومي  واالأمن  وال�شيا�شية 

وا�شتنكاره  التام  رف�شه  العاين  ظافر  الدكتور 

االأوروبي  اأ�شدره الربملان  الذي  ال�شديد للقرار 

البحرين،  مملكة  يف  االإن�شان  حقوق  ب�شاأن 

�شفة  ذي  غري  طرف  عن  �شادرا  باعتباره 

هذه  على  للتعليق  قانونية  والية  له  ولي�س 

امل�شاألة، م�شيفا اأنه ال يوجد يف قامو�س العمل 

برملانية  منظمة  يخّول  ما  الدويل  الربملاين 

دولة  يف  االإن�شان  حقوق  حالة  تقييم  اإقليمية 

تقع خارج نطاقها االإقليمي.

القرار على  هذا  اإ�شدار  اأن  العاين  واأ�شاف 

هذا النحو دون التوا�شل امل�شبق مع ال�شلطات 

مما  للتحقق  البحرين،  مملكة  يف  املخت�شة 

ت�شمنه من مزاعم واأكاذيب وافرتاءات، يعك�س 

النوايا اخلبيثة وراء اإ�شداره، واأن الهدف منه 

القرار  اأن  خا�شة  اململكة،  �شمعة  ت�شويه  هو 

مملكة  بها  قامت  التي  اجلهود  كافة  جتاهل 

اأجل  من  حققتها  التي  واالإجنازات  البحرين 

كفلها  التي  االإن�شان  حقوق  وحماية  تعزيز 

واالتفاقيات  الوطنية  والت�شريعات  الد�شتور 

الدولية التي ان�شمت اإليها اململكة.

بالربملان  ال�شيا�شية  اللجنة  رئي�س  و�شدد 

لي�شت  ذاتها  االأوروبية  الدول  اأن  على  العربي 

بعيدة عن انتهاكات حقوق االإن�شان، على نحو 

ما تعك�شه �شيا�شاتها جتاه الالجئني واالأقليات 

الربملان  داعيا  االأوروبية،  املجتمعات  يف 

التي  الق�شايا  هذه  على  الرتكيز  اإىل  االأوروبي 

بدال  واخت�شا�شاته،  واليته  نطاق  يف  تدخل 

من اإقحام نف�شه يف مواقف غري م�شوؤولة متثل 

جتاوزا غري مقبول وانتهاكا �شارخا للقوانني 

واالأعراف الدولية كافة.

االأوروبي  الربملان  تركيز  اأن  العاين  واأكد 

العربية  الدول  االإن�شان يف  انتقاد حقوق  على 

دون وجود اأي م�شوغات قانونية اأو �شيا�شية 

النتهاكات  وجتاهله  ذلك،  يف  احلق  تعطيه 

اأخرى،  دول  يف  حتدث  التي  االإن�شان  حقوق 

مبا فيها دول اأوروبية، يك�شف زيف ال�شعارات 

حلقوق  احرتامه  ب�شاأن  دائما  بها  يتغنى  التي 

االإن�شان، م�شيفا اأن ازدواجية املعايري و�شيا�شة 

الربملان  بها  يتعامل  التي  مبكيالني  الكيل 

اأنه  توؤكد  االإن�شان،  حقوق  ملف  مع  االأوروبي 

التي  املبادئ  على ح�شاب  امل�شالح  لغة  اختار 

ق�شايا  ت�شيي�س  عن  التام  الناأي  عليه  تفر�س 

وم�شالح  اأهداف  لتحقيق  االإن�شان  حقوق 

�شيا�شية.

وطالب العاين الربملان االأوروبي مبراجعة 

العمل  قواعد  واحرتام  ال�شاأن،  هذا  يف  مواقفه 

الربملاين املتعارف عليها دوليا، والتوقف التام 

الداخلية  ال�شوؤون  يف  التدخل  عن  والفوري 

للدول العربية.

د. ظافر العاين

تدخل �سافر وغري مقبول يف ال�سوؤون الداخلية للبحرين

الربملان العربي يرف�س قرار الربملان االأوروبي الباطل

القاطع  رف�شه  العربي  الربملان  اأكد 

اأ�شدره  الذي  الباطل  للقرار  ال�شديد  وا�شتنكاره 

االإن�شان  حقوق  حالة  ب�شاأن  االأوروبي  الربملان 

اأنه ميثل تدخالً  يف مملكة البحرين، و�شدد على 

�شافًرا وغري مقبول يف ال�شوؤون الداخلية ململكة 

البحرين، وطالبه بالتوقف الفوري عن تن�شيب 

نف�شه و�شًيا على حالة حقوق االإن�شان يف الدول 

العربية.

القرار  ت�شمنه  ما  اإن  العربي  الربملان  وقال 

امل�شار اإليه من اتهامات باطلة وادعاءات كاذبة ينّم 

عن جهل تام بحقائق وواقع االأو�شاع يف مملكة 

ومق�شودا  ممنهجا  ا�شتهدافا  ويعك�س  البحرين، 

لت�شويه ما ت�شهده اململكة من اإ�شالحات وا�شعة 

حقوق  تعزيز  جمال  يف  لها  م�شهود  وتطورات 

االإن�شان واحرتام حرية الراأي والتعبري.

االأوروبي  بالربملان  االأجدر  كان  اأنه  متابعا 

الربملان  مع  البناء  التوا�شل  على  احلر�س 

البحريني، املوؤ�ش�شة الد�شتورية املنتخبة من قبل 

ال�شعب، للتاأكد من �شحة املعلومات واالدعاءات 

من عدمها، ال االعتماد على ما ي�شل اإليه من اأفراد 

مرتبطة  نزيهة  وغري  حمايدة  غري  وتنظيمات 

والنماء  اخلري  تريد  ال  معادية،  ودول  بجهات 

ململكة البحرين و�شعبها.

االأوروبي  الربملان  العربي  الربملان  وطالب 

يف  والالجئني  االأقليات  مب�شاكل  باالهتمام 

من  له  تتعر�س  وما  االأوروبية  املجتمعات 

التام  باالبتعاد  طالبه  كما  م�شتمرة،  انتهاكات 

عن ت�شيي�س ق�شايا حقوق االإن�شان وا�شتخدامها 

ململكة  الداخلية  ال�شوؤون  يف  للتدخل  ذريعة 

موؤ�ش�شات  وجود  ظل  يف  �شيما  ال  البحرين، 

د�شتورية وق�شائية كفيلة بتوفري وتطبيق جميع 

يف  االإن�شان  حقوق  حلماية  الالزمة  ال�شمانات 

املجتمع البحريني.

اإىل  العربية  الدول  العربي  الربملان  ودعا 

امل�شبوهة  القرارات  هذه  مثل  اإىل  االلتفات  عدم 

�شواء،  والعدم  معها  والتعامل  واملغر�شة 

باعتبارها �شادرة عن جهة لي�شت لها �شلطة اأو 

والية لتقييم حقوق االإن�شان يف الدول العربية، 

من  اإليه  امل�شار  القرار  ت�شمنه  ما  اأن  م�شيًفا 

ميثل  ا�شتعالئية  ولهجة  مقبولة  غري  مفردات 

وجلميع  املتحدة  االأمم  ملبادئ  �شارًخا  انتهاًكا 

مبداأ عدم  توؤكد  التي  الدولية  االأعراف والقوانني 

التدخل يف ال�شوؤون الداخلية للدول.

ا�شتمرار  اأن  من  العربي  الربملان  وحذر 

التعاون  مبداأ  رف�س  يف  االأوروبي  الربملان 

العرب  نظرائه  مع  الثقة  على  املبني  وال�شراكة 

مثل  اإ�شدار  يف  ال  والقدرات،  اخلربات  وتبادل 

هذه القرارات املت�شرعة التي ت�شيء اإىل العالقات 

وهو  املحك،  على  وت�شعها  االأوروبية  العربية 

يكون  اأن  االأوروبي  الربملان  على  يفر�س  ما 

امل�شالح  تفر�شها  التي  امل�شوؤولية  م�شتوى  عند 

جتمع  التي  االإ�شرتاتيجية  والعالقات  امل�شرتكة 

بدالً  العربية،  والدول  االأوروبي  االحتاد  بني 

املو�شوعي  غري  االنحياز  يف  نف�شه  اإقحام  من 

واخلروج  العنف  اأعمال  على  ت�شجع  لتنظيمات 

على القانون حتت م�شميات واهية، وت�شيء اإليه 

مع  عالقاته  اإىل  ت�شيء  اأن  قبل  برملانية  كمنظمة 

الدول العربية.
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اإ�سادة اأولياء االأمور باال�ستمرار عن ُبعد.. وزير الرتبية:

1544 طالًبا ي�ستفيدون من برنامج النطق يف 91 مدر�سة
النعيمي  علي  بن  ماجد  الدكتور  اأكد 

اجلهود  �شمن  اأنه  والتعليم  الرتبية  وزير 

فئات  من  الطلبة  قدرات  لتطوير  الهادفة 

تنفيذ  توا�شل  الوزارة  فاإن  اخلا�شة،  الرتبية 

طالًبا   1544 لفائدة  واللغة،  النطق  برنامج 

واإعدادية،  ابتدائية  مدر�شة   91 يف  وطالبة 

باإ�شراف 46 معلًما ومعلمة من املتخ�ش�شني، 

الفرتة  خالل  بعد  عن  الربنامج  تفعيل  مت  اإذ 

العالجية  اجلل�شات  تقدمي  عرب  احلالية، 

املبا�شر. املرئي  االت�شال  بتقنية 

اأن االآلية املطبقة لتفعيل  واأو�شح الوزير 

خالل  اأ�شهمت  قد  واللغة  النطق  برنامج 

 529 دعم   يف  اال�شتثنائية  الفرتة  هذه 

الرتبية  بربامج  امللتحقني  من  وطالبة  طالًبا 

اخلا�شة املختلفة كالطلبة من ذوي ا�شطراب 

الب�شيطة  الذهنية  االإعاقة  وذوي  التوحد 

التعلم،  �شعوبات  وطلبة  داون  ومتالزمة 

ذوي  من  وطالبة  طالًبا   1015 اإىل  اإ�شافًة 

بال�شفوف  امللتحقني  التوا�شلية  اال�شطرابات 

العادية كا�شطرابات النطق واللغة والطالقة 

ال�شمعية. واملهارات  الكالمية 

واأ�شاف الوزير اأن برنامج النطق واللغة 

الرتبية  وزارة  تقدمها  التي  الربامج  اأحد  هو 

من  يعانون  الذين  الطلبة  خلدمة  والتعليم 

يقوم  حيث  الكالم،  يف  وا�شطرابات  عيوب 

عالجية  جل�شات  بتقدمي  واللغة  النطق  معلم 

ال�شعوبات  لتذليل  الطلبة،  لهوؤالء  مبا�شرة 

التعليمية  العملية  يف  تواجههم  قد  التي 

التعلمية.

على  االعتماد  مت  اأنه  اإىل  الوزير  واأ�شار 

اأ�شا�شية  ب�شورة  بعد  عن  التعلم  اأ�شلوب 

الطالب  مع  املبا�شر  التفاعل  خالل  من 

املن�شة  خالل  من  التعليمية  اجلل�شة  وتقدمي 

تتيمز(،  )مايكرو�شوفت  املعتمدة  التعليمية 

غري  التعلم  اأ�شلوب  اعتماد  اإىل  باالإ�شافة 

تفاعل  طريق  عن  تكاملية  ب�شورة  املبا�شر 

واملرئية  ال�شوتية  بالت�شجيالت  الطالب 

املن�شات  خالل  من  الدرا�شية  وامل�شاريع 

االجتماعي  التوا�شل  وتطبيقات  التعليمية 

املتعددة.

اأولياء  مع  التوا�شل  مت  اإنه  الوزير  وقال 

الربنامج،  بهذا  امللتحقني  الطلبة  اأمور 

العالجية  اجلل�شات  تقدمي  ا�شتمرارية  ل�شمان 

حيث  بعد،  عن  التعليم  فرتة  خالل  وتطبيقها 

ال�شرورية،  والتعليمات  االإر�شادات  تقدمي  مت 

تعليمًيا  اثراًء   992 ورفع  اإنتاج  اإىل  اإ�شافًة 

للطلبة امللتحقني بربنامج النطق واللغة، على 

املعلمني. اإعداد  التعليمية، وهي من  البوابة 

اأنه قد مت ر�شد انطباعات  الوزير  واأ�شاف 

النطق  بربنامج  امللتحقني  الطلبة  اأمور  اأولياء 

للربنامج،  املطبقة  احلكومية  باملدار�س  واللغة 

الف�شل  خالل  رقمية،  ا�شتمارة  طريق  عن 

اإىل  ت�شري  النتائج  وكانت  االأول،  الدرا�شي 

 Microsoft( تيمز  ميكرو�شوفت  من�شة  اأن 

Teams( هي املن�شة التعليمية املف�شلة لتقدمي 
واللغة  النطق  لربنامج  التعليمية  اجلل�شات 

فعالية  اأن  اإىل  اإ�شافة  بـ%77،  تقدر  بن�شبة 

باآلية  املقدمة  العالجية  اجلل�شات  وجودة 

التعليم املبا�شر وغري املبا�شر كانت تقدر بن�شبة 

تقدر بـ%67.

»الرثوة البحرية«: بدء حظر �سيد »القبقب«  وتداوله وبيعه

اأعلن وكيل الزراعة والرثوة البحرية بوزارة االأ�شغال و�شئون 

البلديات والتخطيط العمراين الدكتور نبيل حممد اأبوالفتح عن بدء 

حظر �شيد اأو تداول اأو بيع �شرطان البحر )القبقب(، وذلك اعتباراً 

االثنني )15 مار�س 2021(، ولغاية 15 مايو 2021،  اليوم  من 

الذي  احلظر  ب�شاأن   2016 ل�شنة   )52( رقم  للقرار  تنفيذاً  وذلك 

العمراين  والتخطيط  البلديات  و�شوؤون  االأ�شغال  وزير  عن  �شدر 

ا  حر�شً ياأتي  القرار  اأن  اأبوالفتح  واأو�شح  خلف.  عبداهلل  بن  ع�شام 

على  احلفاظ  اأجل  من  التكاثر  فرتة  يف  ال�شيد  عمليات  وقف  على 

ململكة  االإقليمية  املياه  يف  البيولوجي  والتنوع  البحرية  الرثوة 

البحرين.

املعنية  اجلهات  مع  وبالتعاون  البحرية  الرقابة  فرق  اأن  واأكد 

�شتبا�شر عمليات الر�شد ملنع اأية جتاوزات اأو خمالفات لهذا القرار، 

على  حفاظاً  بالقرار  وااللتزام  اجلميع  تعاون  يف  اأمله  عن  معرًبا 

حماية الرثوة البحرية مبملكة البحرين.

وزير االإعالم ي�ستقبل النائبني بوحمود وعي�سى:

�سراكة فاعلة بني ال�سلطتني التنفيذية والت�سريعية

حممد  بن  علي  االإعالم  وزير  ا�شتقبل 

حممد  النائب  اأم�س  مكتبه  يف  الرميحي 

عي�شى  حممد  والنائب  بوحمود  خليفة 

اللقاء متت مناق�شة عدد  العبا�شي. وخالل 

من املوا�شيع ذات االهتمام امل�شرتك، واأ�شاد 

بني  الفاعلة  وال�شراكة  بالتعاون  الوزير 

ال�شلطتني التنفيذية والت�شريعية يف تعزيز 

وخدمة  والدميقراطية  التنموية  امل�شرية 

الزاهر  العهد  خالل  واملواطنني  الوطن 

بن  حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب  حل�شرة 

عي�شى اآل خليفة عاهل البالد املفدى.

جمل�س  ع�شوا  تقّدم  جانبهما،  ومن 

االإعالم  وزير  والتقدير  اإىل  بال�شكر  النواب 

االإعالم  قطاع  بتطوير  اهتمامه  على 

واالت�شال مبا ي�شهم يف تعزيز مكانة مملكة 

البحرين.

وزير الكهرباء يبحث مع

النائب الذوادي احتياجات منطقته

ا�شتقبل املهند�س وائل بن نا�شر املبارك 

وزير �شوؤون الكهرباء واملاء مبكتبه النائب 

يو�شف الذوادي ع�شو جمل�س النواب ممثل 

الدائرة الثامنة مبحافظة املحرق.

من  عدد  مناق�شة  اللقاء  خالل  ومت 

املوا�شيع املتعلقة بقطاعي الكهرباء واملاء، 

وم�شاريع  خطط  الوزير  ا�شتعر�س  حيث 

اإ�شافة  امل�شتقبلية،  واملاء  الكهرباء  هيئة 

اىل ا�شتعرا�شه الأهم املنجزات التي حتققت 

موؤخراً يف الهيئة وعوائد هذه املنجزات يف 

للمواطنني  واملاء  الكهرباء  خدمات  تقدمي 

واملقيمني يف مملكة البحرين.

وتطّرق اللقاء اإىل �شبل تعزيز التعاون 

امل�شرتك بني هيئة الكهرباء واملاء وجمل�س 

التي  الهيئة  دعم خطط  من خالل  النواب، 

وتطوير  لتح�شني  م�شتمر  ب�شكل  تهدف 

التي  املخل�شة  باجلهود  م�شيداً  خدماتها، 

يقوم بها النواب يف طرح ومناق�شة الق�شايا 

وبالتعاون  املواطن  م�شلحة  مت�س  التي 

وال�شلطة  التنفيذية  ال�شلطة  بني  امل�شرتك 

املواطنني،  تطلعات  الت�شريعية يف حتقيق 

واالرتقاء بجودة وكفاءة اخلدمات املقدمة، 

وذلك انطالًقا من توجيهات القيادة الر�شيدة 

ال�شلطتني  بني  التعاون  وتوطيد  بتوثيق 

الت�شريعية والتنفيذية.

النائب  ا�شتعر�س  ال�شياق،  ذات  يف 

م�شيًدا  اخلدمات،  من  منطقته  احتياجات 

التي  باملوا�شيع  واهتمامهم  بجهودهم 

اأف�شل  تقدمي  على  وحر�شهم  املواطن  تهم 

اخلدمات لكافة املواطنني واملقيمني.

»املهن ال�سحية« ت�سحب

وتعلق ت�سجيل م�ستح�سر دوائي

املهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  اأعلنت 

وتعليق  �شحب  عن  ال�شحية  واخلدمات 

 40mg  PROTON( م�شتح�شر  ت�شجيل 

 20mg  E.C TABLET - PROTON
ال�شركة  اإنتاج  من   )E.C TABLET
ال�شعودية لل�شناعات الدوائية وامل�شتلزمات 

على  بناًء  وذلك   ،)SPIMACO( الطبية 

للغذاء  العامة  الهيئة  من  ال�شادر  التحذير 

ال�شعودية  العربية  اململكة  يف  والدواء 

ال�شقيقة بتاريخ 12-03-2021م.

لتنظيم  الوطنية  الهيئة  وقامت 

جميع  ب�شحب  ال�شحية  واخلدمات  املهن 

وتعليق  باململكة  املوجودة  الت�شغيالت 

املنتج  تطابق  لعدم  امل�شتح�شر  ت�شجيل 

اإنها تو�شي اجلهات  اإذ  االأ�شلي،  املنتج  مع 

توافره  حال  امل�شتح�شر  ب�شحب  ال�شحية 

اإىل  الدواء  م�شتخدمي  وتدعو  لديهم، 

مراجعة اأطبائهم ل�شرف الدواء البديل.

و�سط اإجراءات احرتازية �ساملة

املدار�س فتحت اأبوابها.. و»التعليم عن ُبعد« م�ستمر

�شارة جنيب:

اأم�س  يوم  البحرين  مدار�س  ا�شتقبلت 

اختاروا  الذين  والطالبات  الطلبة  )االأحد( 

احل�شور ملقاعد الدرا�شة، بعد اأن اأعلن الفريق 

الوطني للت�شدي لفايرو�س كورونا عن اإعادة 

فتح املوؤ�ش�شات التعليمية على اأن يرتك اخليار 

الطلبة  اأبنائهم  ح�شور  يف  االأمور  الأولياء 

عن  التعليم  تلقي  اأو  املدار�س  اإىل  والطالبات 

تكفل  التي  اال�شتعدادات  واأن تتخذ كافة  بعد، 

التح�شيل العلمي يف بيئة مدر�شية منا�شبة.

اإدارات  والتعليم  الرتبية  وزارة  ووجهت 

كانت  التي  االآلية  لتطبيق  املدار�س احلكومية 

وقد  االأول،  الدرا�شي  الف�شل  خالل  متبعة 

االأمور  اأولياء  اآراء  با�شتطالع  االإدارات  بادرت 

الراغبني بت�شجيل اأبنائهم للح�شور للمدار�س، 

املدر�شية  الوزارة خدمة احلافالت  كما وفرت 

للطلبة الذين اختاروا احل�شور الفعلي بح�شب 

املحطات املعتادة. 

التقيد  �شرورة  على  »الرتبية«  و�شّددت 

بدليل العودة للمدار�س واجلامعات وااللتزام 

من  والتاأكد  االحرازية،  االإجراءات  بكافة 

الهيئات  واأع�شاء  الطلبة  حرارة  فح�س 

للمدر�شة،  الدخول  قبل  والتعليمية  االإدارية 

الف�شول  يف  املطلوب  التباعد  وتطبيق 

الهيئات  اأع�شاء  وتواجد  واملرافق،  الدرا�شية 

الدرا�شي،  اليوم  لت�شيري  والتعليمية  االإدارية 

وتنظيفها  املرافق  تعقيم  على  احلر�س  مع 

با�شتمرار.

وقال اأولياء اأمور اإنهم تلقوا ر�شائل ن�شية 

ق�شرية من اإدارات مدار�س اأبنائهم ب�شاأن اعتماد 

الدرا�شي  الف�شل  مطبقة يف  كانت  التي  االآلية 

تكون  بحيث  واحل�ش�س،  للجداول  االأول 

احللقة  لطلبة  »التيمز«  برنامج  الدرا�شة عرب 

االأوىل )من االأول اإىل الثالث االبتدائي( يومي 

الثانية  احللقة  ولطلبة  واخلمي�س،  االأربعاء 

يومي  االبتدائي(  ال�شاد�س  اإىل  الرابع  )من 

بقية  الدرا�شة  �شتكون  فيما  واالأحد،  ال�شبت 

االأيام عرب البوابة التعليمية، ويف املقابل فاإن 

التعليم  اختاروا  الذين  للطلبة  املتبعة  االآلية 

لن  والثانوية  االإعدادية  باملرحلتني  بعد  عن 

تتغري، ولن يطراأ تغيري على جداولهم.

الزياين ي�ستقبل �سفري البحرين

باإندوني�سيا ويت�سّلم كتاًبا من تاأليفه

را�شد  بن  عبداللطيف  الدكتور  ا�شتقبل 

الزياين، وزير اخلارجية اأم�س، مبقر وزارة 

�شيخو،  غ�شان  حممد  الدكتور  اخلارجية، 

جمهورية  لدى  البحرين  مملكة  �شفري 

كتاًبا  الوزير  اأهدى  والذي  اإندوني�شيا، 

االقت�شاد  »ديناميكية  بعنوان  تاأليفه  من 

درا�شة  احلوكمة«  وحتديات  الر�شمي  غري 

من  الفرتة  يف  والهند  م�شر  بني  مقارنة 

رحب  اللقاء،  وخالل  1991-2012م. 

غ�شان  حممد  بالدكتور  اخلارجية  وزير 

�شيخو، م�شيًدا باجلهود الطيبة التي بذلها 

وما  القيم  املوؤلف  هذا  اإجناز  يف  ال�شفري 

تتناول  ثرية ومهمة  ت�شمنه من معلومات 

واملناحي  الر�شمي  غري  االقت�شاد  من  كاًل 

االجتماعية وال�شيا�شية املرتبطة بالعوملة، 

املقارنات بني جمهورية  اأهم واأبرز  وتوثق 

الهند  وجمهورية  ال�شقيقة  العربية  م�شر 

يف  الدرا�شة  هذه  باأهمية  منوًها  ال�شديقة، 

ر�شينة  بدرا�شات  املحلية  املكتبة  اإثراء 

وقيمة، متمنًيا له دوام التوفيق والنجاح.

 عودة �لطلبة �ىل مدر��سهم �أم�س
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َمن يف عمر الـ70 فما فوق ميكنه اأخذ اللقاح يف املركز بال موعد اإلكرتوين.. »الفريق الطبي«:

الن�سبة الكبــرى من احلاالت القائمة اليومية نتيجة املخـــالطـــة

متام اأبو�شايف:

كورونا  لفريو�س  للت�شدي  الطبي  الفريق  اأع�شاء  دعا 

واحلوامل  املزمنة  االأمرا�س  وذوي  ال�شن  كبار  كوفيد-19 

على  حفاًظا  التطعيم  اأخذ  اإىل  املبادرة  اإىل  واملر�شعات 

اأنه قد مت تكثيف برنامج التطعيم خالل  �شالمتهم، موؤكدين 

�شهر مار�س اجلاري، وذلك مع و�شول �شحنات من التطعيم 

قبل  من  امل�شنع  اللقاح  من  جرعة  األف   300 ت�شلم  اآخرها 

�شركة »�شينوفارم« يوم اجلمعة املا�شي.

ُعقد  الذي  ال�شحايف  املوؤمتر  الفريق خالل  اأع�شاء  وقال 

اأم�س، و�شارك فيه كل من وكيل وزارة ال�شحة وليد  ع�شر 

املانع، وا�شت�شاري االأمرا�س املعدية يف امل�شت�شفى الع�شكري 

مقدم طبيب مناف القحطاين، وا�شت�شارية االأمرا�س املعدية 

ال�شن  كبار  باإمكان  اإن  ال�شلمان،  جميلة  ال�شحة  وزارة  يف 

اىل  مبا�شرة  التوجه  فوق  فما  عاًما   70 العمر  من  البالغني 

املراكز ال�شحية الأخذ التطعيم، دون احلاجة اإىل اأخذ موعد 

عرب الت�شجيل االإلكرتوين.

للجهود  اجلمهور  دعم  اأهمية  اىل  املتحدثون  واأ�شار 

التام  االلــتــزام  خــالل  من  اجلائحة،  ملكافحة  الوطنية 

اجلهات  من  ال�شادرة  والقرارات  االحرتازية  باالإجراءات 

الر�شمية، وامل�شاركة يف احلملة الوطنية للتطعيم، م�شددين 

اأو  اإقامة جميع التجمعات االجتماعية  على اال�شتمرار مبنع 

املنا�شبات اخلا�شة يف املنازل، اأو االأماكن اخلا�شة، مبا يزيد 

على 30 فرًدا.

من جانبه، اأكد املانع اأن اململكة حري�شة على التوا�شل 

التي  للتطعيمات  امل�شنعة  ال�شركات  جميع  مع  امل�شتمر 

ال�شحية؛  واخلدمات  املهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  اأجازتها 

واملقيمني،  املواطنني  اأمام  التطعيمات  هذه  توفري  اأجل  من 

�شد  لديهم  املجتمعية  واملناعة  احلماية  تعزيز  بهدف 

الفريو�س، الفًتا اىل ان البحرين من اأوىل الدول التي وفرت 

امل�شادة  التطعيمات  اأنواع  فيها خمتلف  ملواطنيها واملقيمني 

للفريو�س، وب�شكل جماين.

املناعة  اإن  اإذ  التح�شني،  عملية  اأهمية  اىل  املانع  ولفت 

والق�شاء  العدوى،  انتقال  ن�شب  تقليل  يف  ت�شهم  املكت�شبة 

على الفريو�س.

�شمن  يندرجون  بال�شمنة  امل�شابني  اأن  املانع  وك�شف 

االأمرا�س املزمنة، اإذ اأثبتت الدرا�شات اأن ن�شبة الوفيات ترتفع 

يف البلدان التي ترتفع فيها ن�شبة ال�شمنة، ال �شيما كلما زاد 

موؤ�شر كتلة اجل�شم عن 25% ارتفعت فر�س التعر�س خلطر 

الفريو�س.

راأ�شها  وعلى  املزمنة،  باالأمرا�س  امل�شابني  املانع  ودعا 

والربو،  وال�شغط،  القلب،  واأمرا�س  ال�شكري،  اأمرا�س 

واأمرا�س  املكت�شبة،  املناعة  بنق�س  وامل�شابني  والروماتيزم، 

اأخذ التطعيمات،  اإىل  اإىل املبادرة  الكلى املزمنة، وال�شرطان، 

ال�شن  كبار  قبل  من  التطعيمات  اأخذ  اأهمية  على  م�شدًدا 

ال�شاللة  انت�شار  ظل  يف  �شيما  ال  واملر�شعات،  واحلوامل 

املتحورة للفريو�س و�شرعة انت�شارها. 

االأمامية  ال�شفوف  يف  الوطنية  »كوادرنا  املانع:  وقال 

العاملة ليل نهار ت�شتحق منا االلتزام باالإجراءات االحرتازية 

ال�شغط  لتخفيف  ال�شادرة؛  والتعليمات  الوقائية  والتدابري 

عليهم«.

يتم حتديدها  التي  باملواعيد  االلتزام  اأهمية  املانع  واأكد 

مبا  للمعار�س،  البحرين  مركز  يف  املركبات  من  للفح�س 

جهود  ودعم  املختربي،  الفح�س  عملية  تعزيز  يف  ي�شهم 

�شهولة،  بكل  ملهامه  اأدائه  وت�شهيل  بالفح�س  املعني  الفريق 

البحرين  حلبة  يف  موؤقت  مركز  تد�شني  مت  قد  اأنه  اىل  الفًتا 

الدولية الإجراء الفح�س املختربي الثاين )اليوم اخلام�س من 

الو�شول اىل اململكة( والثالث )اليوم العا�شر من الو�شول اىل 

اململكة( جلميع القادمني اىل البحرين من املنافذ كافة، ابتداًء 

من 8 وحتى 20 مار�س اجلاري.

من جانبه، ك�شف القحطاين اأن اململكة مل ت�شجل اأي حالة 

اأ�شيبوا بالفريو�س وكانوا قد ح�شلوا على  الذين  وفاة بني 

التطعيمات م�شبًقا، الفًتا اىل اأن 8% فقط من امل�شابني الذين 

املراكز  اىل  اإدخالهم  مت  قد  التطعيم  جرعات  تلقوا  قد  كانوا 

العالجية للمراقبة الطبية.

وقال القحطاين اإن متابعة امل�شابني خالل الفرتة من 1 

يناير 2021 اىل 11 مار�س 2021 قد خل�شت اىل اأن ن�شبة 

حالة   1102 اأي   ،%13.1 اىل  ت�شل  املتطعمني  املخالطني 

وفاة،  حالة  اأي  بينهم  ت�شجل  ومل   ،8414 اأ�شل  من  قائمة 

فيما بلغت ن�شبة املخالطة بني غري املتطعمني نحو %26.7، 

اأي 2246 حالة قائمة من اأ�شل 8414، ومت ت�شجيل حالتي 

وفاة بينهم.

البحرين  التطعيمات يف  اأنواع  اأن تعدد  القحطاين  واأكد 

ن�شبة  مقارنة  منه  الغر�س  ولي�س  علمية،  اأ�ش�س  على  قائم 

اإي�شال  ي�شتهدف  التنوع  هذا  اأن  على  م�شدًدا  الفعالية، 

وقت  املجتمع يف  اأفراد  من  عدد ممكن  اأكرب  اىل  التطعيمات 

وفاعلية  باأمان  املجتمعية  املناعة  تكوين  اجل  من  قيا�شي؛ 

ت�شهم يف الرجوع التدريجي للحياة الطبيعية.

بناًء  تكون  التطعيمات  اإجازة  اأن  اىل  القحطاين  ولفت 

على درا�شات م�شتفي�شة ومتعّمقة تقوم بها الهيئة الوطنية 

االأبحاث  ال�شحية، مب�شاركة جلنة  املهن واخلدمات  لتنظيم 

ال�شريرية وجلنة التطعيمات بوزارة ال�شحة، م�شدداً على ان 

جميع التطعيمات امل�شادة لفريو�س كوفيد-19 يف البحرين 

قد اأثبتت فعاليتها، ال �شيما اإزاء الفريو�شات املتحورة، وذلك 

متابعة  خالل  من  املا�شيني،  وفرباير  يناير  �شهري  خالل 

.8414

من  يختلف  املناعي  اجلهاز  اأن  اىل  القحطاين  واأ�شار 

كذلك من  يتفاوت  امل�شادة  االأج�شام  الآخر، وتكوين  �شخ�س 

اأن عدم وجود االأج�شام امل�شادة  �شخ�س الآخر، م�شدًدا على 

يف اأ�شخا�س ال يعني عدم وجود حماية لديهم، اإذ ال يعترب 

الكاملة  املناعية  اال�شتجابة  لقيا�س  الوحيدة  الطريقة  ذلك 

لدى االأفراد.

ذراًعــا  ت�شكل  امل�شادة  االأج�شام  اإن  القحطاين  وقــال 

املناعية، حيث هناك  لال�شتجابة  اأذرع  فقط من عدة  واحدة 

ما ال يقل عن ثالثة اأذرع اأخرى ميكنها درء االأمرا�س، الفًتا 

املجتمع  اأفراد  عدد  زيادة  هي  التطعيمات  فوائد  من  ان  اىل 

املح�شنني من االإ�شابة بالفريو�س، ما يبطئ انت�شاره وي�شهم 

يف املناعة اجلماعية، ومنع فريو�س كوفيد-19 من االنت�شار 

والتنا�شخ، وهما العمليتان اللتان ت�شمحان له بتكوين طفرة 

واال�شتمرار بالتحور واالنت�شار.

ودعا القحطاين احلوامل واملر�شعات اىل اأخذ التطعيم؛ 

كونهم الفئة االأكرث عر�شة لالإ�شابة يف ظل االنت�شار ال�شريع 

�شالمة  اأثبتت  قد  الدرا�شات  اأن  كا�شًفا  املتحور،  للفريو�س 

لقاحي »فايزر« و»�شينوفارم« لهذه الفئة، بح�شب التو�شيات 

ال�شادرة عن الفريق اال�شت�شاري املعني باللقاحات يف جلنة 

التطعيمات يف البحرين.

من جانبها، اأكدت ال�شلمان اأن الن�شبة الكربى من احلاالت 

اأهمية اخذ  القائمة يومًيا هي نتيجة املخالطة، ما يدل على 

احليطة واحلذر الواجبني للحد من انت�شار فريو�س كورونا.

و�شّددت ال�شلمان على اأهمية اإف�شاح احلاالت القائمة عن 

املخالطني لهم، مبا ي�شهم ب�شرعة الو�شول اإليهم.

هناك  اأن  املانع  اأكد  ال�شحفايني،  اأ�شئلة  على  رد  ويف 

اإذا  الو�شع ما  معايري يتم تدار�شها، وبناًء عليها يتم تقييم 

العمل  ا�شتنئاف  اأو  االأن�شطة  بع�س  اإغالق  ي�شتدعي  كان 

بها، ومنها الفحو�شات، اىل جانب املعطيات املبا�شرة وغري 

فر�س  تدار�س  يتم  اإذ  االعتبار،  بعني  توؤخذ  التي  املبا�شرة 

انت�شار املر�س، كذلك مدى التزام االأفراد بالتدابري الوقائية.

تكن  مل  اأن�شطة  من  فتحه  مت  ما  ان  اىل  املانع  ولفت 

متوقفة متاًما قد جاء بناًء على قيا�س مدى االلتزام من قبل 

�شيا�شة  ان  على  م�شدًدا  االأن�شطة،  هذه  يف  بالتدابري  االأفراد 

اإذ  اإغالقها حتكمها املعطيات على االأر�س،  اأو  فتح االأن�شطة 

ما  متى  اإليها  العودة  بعدم  االآن  اجلزم  الفريق  ي�شتطيع  ال 

اقت�شت احلاجة اإىل ذلك.

اإعادة  كان  اإذا  ما  حول  لـ»االأيام«  �شوؤال  على  رد  ويف 

كو�شفيلد-اأ�شرتزانيكا  لقاح  من  الثانية  اجلرعة  جدولة 

اأ�شابيع   4 من  بدالً  االأوىل  اجلرعة  من  اأ�شابيع   8 وتاأجيله 

قد جاء بناًء على معطيات علمية اأم وفق توافر اللقاح، اأكد 

القحطاين اأن اجلدولة جاءت بناًء على درا�شة علمية، ولي�س 

االأمر مرتبًطا مبقدار الكميات املتوافرة يف اململكة.

وقال القحطاين اإن درا�شة عملية اأجريت كانت قد خل�شت 

اىل اأن تاأجيل اجلرعة الثانية يوؤدي اىل زيادة فعالية اللقاح، 

م�شدًدا على ان جميع القرارات التي ت�شدر يف البحرين حيال 

اللقاحات  وجميع  عاملية،  معايري  على  بناًء  هي  اللقاحات 

اأثبتت  قد  لقاحات-  خم�شة  -وعددها  اململكة  يف  املتوافرة 

فعاليتها.

ال�شم  حا�شتي  فقدان  اأن  ال�شلمان  اأكدت  جانبها،  من 

متتد  فرتة  اىل  تطول  قد  املتعافني  بع�س  لدى  والتذوق 

االأعرا�س  جميع  ان  اىل  الفتة  التعايف،  بعد  اأ�شهر  �شتة  اىل 

اجلانبية للقاحات مت�شابهة تتلّخ�س بارتفاع درجة احلرارة، 

اأو ال�شعور بالتعب، اأو احمرار مكان ابرة اللقاح.

ال وفــيــات بــن املــتــطــّعــمــن.. و»فـــايـــزر« و»�ــســيــنــوفــارم« لــقــاحــان اآمــنــان لــلــحــوامــل واملــر�ــســعــات

فـــتـــح االأنـــ�ـــســـطـــة واإغــــالقــــهــــا يــعــتــمــد عـــلـــى قـــيـــا�ـــس مــــــدى االلــــــتــــــزام بـــــــاالحـــــــرتازات فــيــهــا

التحّول االإلكرتوين عّزز القدرات و�سّرع العمل.. االأعلى للق�ساء:

ع�سرة اآالف ق�سية فقط تنظر اأمام املحاكم

عن  للق�شاء  االأعلى  املجل�س  ك�شف 

فرباير  ل�شهر  املجل�س  اإح�شاءات  اأحدث 

املتداولة  الق�شايا  لعدد  العام  هذا  من 

اجلارية  الق�شايا  بلغت  اإذ  املحاكم،  اأمام 

اآالف ق�شية  اأمام املحاكم ما يقارب ع�شرة 

املدنية  املحاكم  جميع  على  موّزعة  فقط، 

درجاتها،  وبجميع  وال�شرعية  واجلنائية 

ما ُيعد اإجناًزا جديًدا غري م�شبوق ُي�شاف 

اإىل �شجل اإجنازات املجل�س االأعلى للق�شاء.

ومبادرات  اأهداف  حتقيق  اإطار  ويف 

تبّناها  التي  اال�شرتاتيجية  اخلطة 

متوا�شل  وبدعم  للق�شاء،  االأعلى  املجل�س 

حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب  ح�شرة  من 

ومن  البالد،  عاهل  خليفة  اآل  عي�شى  بن 

بن  �شلمان  االأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب 

جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد 

فقد  الق�شائية،  للمنظومة  الوزراء، 

ال�شنوية  الق�شائية  االإجازة  اإلغاء  اأ�شهم 

واال�شتمرار  بدرجاتها  املحاكم  جلميع 

يف  العام  طوال  املحاكم  يف  العمل  يف 

قدر  اأكرب  وح�شم  الق�شايا  اإجناز  �شرعة 

ق�شاء  من خالل  الهدف  منها، حتى حتقق 

املجتمع،  متطلبات  يواكب  و�شريع  كفء 

التحول  اأن  كما  الناجزة.  العدالة  ويحقق 

خالل  من  الق�شائي  العمل  يف  االإلكرتوين 

املذكرات،  وتبادل  اإلكرتونًيا  الدعوى  رفع 

عزز  قد  الق�شائية،  االأحكام  تنفيذ  وحتى 

الق�شايا  كم  اإجناز  يف  املحاكم  قدرة  من 

وفق  وذلك  املتقدم،  النحو  على  املتداولة 

خطى ثابتة.

برعاية الدكتورة ال�سيخة مي بنت �سليمان العتيبي

انطالق الن�سخة االأوىل من املوؤمتر االإقليمي »م�ستقبل التعليم« اليوم
الن�شخة  اأعــمــال  االثنني  اليوم  تنطلق 

التعليم(  )م�شتقبل  االإقليمي  للموؤمتر  االأوىل 

بنت  مي  ال�شيخة  الدكتورة  رعاية  حتت 

اأمناء  جمل�س  رئي�س  نائب  العتيبي  �شليمان 

ال�شيا�شية، عرب تقنية  البحرين للتنمية  معهد 

املرئي، يف 15 و16 مار�س اجلاري  االت�شال 

الوطن  من  م�شرتك   500 من  اأكرث  مب�شاركة 

العربي.

ال�شبابية  اخلالدية  جمعية  املوؤمتر  ينظم 

كما  لال�شت�شارات،  اجلــودة  حلول  و�شركة 

اخلرباء يف  املتحدثني  من  نخبة  فيها  يحا�شر 

املجال التعليمي.

العتيبي  مي  ال�شيخة  الدكتورة  و�شّرحت 

اأن املوؤمتر ياأتي يف وقت مهم واملجتمع يف اأ�شد 

احلاجة اإليه، فقد اجتهت كل الدول اإىل فر�س 

م�شتقبالً  ر�شمت  جديدة  تعليمية  �شيا�شات 

التغريات  عليها  فر�شتها  للتعليم  ــدث  اأح

ال�شحية التي جتتاح العامل.

العتيبي  مي  ال�شيخة  الدكتورة  واأ�شافت 

انها �شعيدة بهذه الثلة من اخلرباء واملتحدثني 

جمتمعاتهم،  خلدمة  اأوقاتهم  فرغوا  الذين 

التعليم  بحثهم  ــدار  م ليكون  واجتمعوا 

وجــودة  كفاءة  على  والرتكيز  االإلــكــرتوين 

خمرجاته.

املوؤمتر  هذا  من  »اأمتنى  قائلة:  واختتمت 

متميزة  خطوة  يكون  اأن  الالحقة  ون�شخته 

واأن  االلكرتوين،  للتعليم  فعال  تاأ�شي�س  نحو 

�شطرها  التي  الفوائد  كل  فيه  امل�شاركون  يجد 

القائمون عليه يف حماوره العلمية«.

من جانبه، اأكد اإبراهيم را�شد رئي�س جمعية 

اجلمعية  من  اإ�شهاما  اأن  ال�شبابية  اخلالدية 

الو�شع  يف  حقيقية  حتول  نقطة  �شناعة  يف 

التعليمي احلايل، ويف ا�شخم ا�شطراب �شهده 

جائحة  ب�شبب  تاريخه  يف  التعليمي  القطاع 

على  للرتكيز  املوؤمتر  بتنظيم  قمنا  كورونا، 

اآثار اجلائحة  بعد ملعاجلة  التعليم عن  حلول 

وتداعياتها.

 8 يطرح  املوؤمتر  اأن  اإىل  را�شد  واأ�شار 

تر�شم  جل�شات،   8 �شمن  للنقا�س  مو�شوعات 

وتعر�س  الت�شحيحية  ــراءات  االإج من  باقة 

لتقليل  املبتكرة  واحللول  املمار�شات  اأف�شل 

تداعيات هذه االزمة.

كبري  مــردود  للموؤمتر  يكون  اأن  راجًيا 

للموؤ�ش�شات  بالن�شبة  اإيجابي  ور�شيد معنوي 

التعليمية.

عملوا يف تو�سيل العّينات من مراكز الفح�س اإىل خمتربات الوزارة

ت�سريح بحرينين اإثر انتهاء عقد �سركتهم مع »ال�سّحة«

حممد بحر:

فقد 23 �شائًقا بحرينًيا يف اإحدى ال�شركات 

اخلا�شة وظائفهم يوم اأم�س، اإثر انتهاء العقد 

من 10  الأكرث  املمتد  ال�شحة  وزارة  مع  املربم 

�شنوات.

وقال املوظفون امل�شرَّحون لـ»االأيام« اإنهم 

ال�شركة،  من  بالف�شل  ر�شمًيا  اإخطاًرا  تلّقوا 

لوزارة  التابعة  للمركبات  �شائقني  كانوا  اإذا 

ال�شحة، بعد خدمة ا�شتمرت ل�شنوات طوال.

يف  عملوا  اأنهم  اإىل  حديثهم  يف  واأ�شاروا 

اإ�شابة  اأول  ت�شجيل  منذ  االأمامية  ال�شفوف 

تو�شيل  عرب  اململكة،  يف  كورونا  بفريو�س 

العينات من مراكز الفح�س اإىل خمتربات وزارة 

جميع  اأداء  يف  بتاًتا  ــرتّددوا  ي ومل  ال�شحة، 

املهمات املوكلة اإليهم خالل هذه اجلائحة.

ال�شفوف  يف  خلدمتنا  »نتيجة  واأ�شافوا: 

كورونا،  بفريو�س  معظمنا  اأ�شيب  االأمامية، 

وفقدنا اأحبتنا نتيجة انتقال العدوى واإ�شابتهم 

العمل  من  بالف�شل  موؤخًرا  لنكافاأ  بالفريو�س، 

دون �شابق اإنذار!«.

وت�شاءلوا اإذا كان من حق ال�شركة قانونًيا 

املناق�شة،  انتهاء  بحجة  العمل  من  ت�شريحهم 

اأين �شن�شتطيع توفري �شبل العي�س  فاإذن »من 

الكرمي الأ�شرنا؟«.

ونا�شد امل�شرَّحون، يف ختام حديثهم، �شمو 

للتدخل  ــوزراء،  ال جمل�س  رئي�س  العهد  ويل 

وظائفهم،  اإىل  اإعادتهم  خالل  من  واإن�شافهم 

وال�شياع،  الت�شتت  من  عوائلهم  على  حفاًظا 

ملوا�شلة  اال�شتعداد  اأمت  على  اأنهم  موؤكدين 

والعمل  والنفي�س،  بالغايل  م�شّحني  العمل 

كورونا  فريو�س  جلائحة  للت�شدي  بيد  يًدا 

امل�شتجد.

ال�سيخة مي بنت �سليمان العتيبي

 جانب من املوؤمتر ال�سحفي للفريق الوطني الطبي
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اأب متق�عد ين��سد �سمو ال�سيخ ن��سر 

ل�سراء �سي�رة تنقل ابنته املع�قة

اأنا اأب متقاعد عن العمل ومن ذوي الدخل املحدود جًدا، لدي 

)ا�شت�شقاء  والدتها  منذ  �شحية  م�شاكل  من  وتعاين  معاقة  ابنة 

للفخذ  ال�شفلية  النهاية  وك�شر  ب�شلي  �شلل  م�شقوق  �شوك  دماغ 

االأي�شر(، وقد خ�ش�شت لها �شيارة منذ اكرث من ع�شر �شنوات فيها 

جهاز لنقل معاق، وقد ا�شيبت هذه ال�شيارة باأعطال كثرية ونظًرا 

لوجود قرو�س علي فاإين ال ا�شتطيع �شراء �شيارة جديدة، لذلك 

خليفة ممثل جاللة  اآل  حمد  بن  نا�شر  ال�شيخ  �شمو  اأنا�شد  فاإين 

امللك لالأعمال االإن�شانية و�شوؤون ال�شباب، وهذا لي�س بغريب على 

يف  مل�شاعدتي  اخلري  اأعمال  يف  البي�شاء  االأيادي  �شاحب  �شموه 

ا ان ابنتي حتتاج اىل مراجعة امل�شت�شفى  �شراء �شيارة خ�شو�شً

اإ�شافة  التنف�س،  امرا�س مزمنة مثل �شيق  با�شتمرار مع وجود 

للمنزل  اعاقتها اجل�شدية وهذا ما يجعل من نقلها واإعادتها  اىل 

اأمًرا يف غاية ال�شعوبة.

البي�ن�ت لدى املحرر

مل اأت�سّلم عالوة بدل

 ال�سكن رغم ا�ستحق�قي له�

منظمة ال�سحة الع�ملية ت�سيد ب�س�حب ال�سمو امللكي الأمري �سلم�ن بن حمد

اأدهانوم  تيدرو�س  الدكتور  اأ�شاد 

ملنظمة  العام  املدير  غيربي�شو�س، 

له،  تغريدة  يف  العاملية  ال�شحة 

بـ�شاحب ال�شمو امللكي ويل العهد نائب 

البحرين؛  وزراء  ورئي�س  االأعلى  القائد 

وذلك لقيادته احلكيمة والتزامه بتحقيق 

اللقاحات  بتوفري  املجتمع  يف  الت�شامن 

جلميع الفئات؛ مما يع�شد جهود منظمة 

ال�شحة العاملية يف املنطقة، وي�شهم يف 

الق�شاء على فريو�س كورونا.

امللكي  ال�شمو  �شاحب  اأظهر  ولقد   

خربة اإدارية عالية املهنية يف التعامل مع 

االأزمة ال�شحية العاملية الراهنة علمتنا 

االأزمة  هذه  الإدارة  الدرو�س  من  الكثري 

التي �شوف تذكرنا دائًما باأننا ن�شتطيع 

ب�شكل منهجي ومهني اال�شتعداد حلاالت 

مماثلة، ال �شمح اهلل، يف امل�شتقبل. ومن 

الت�شامن  اأن  القيمة  الدرو�س  هذه  بني 

والتعاون الوطنيني جزء ال غنى عنه يف 

مكافحة تف�شي اأي مر�س.

يف  مذهل  ب�شكل  �شموه  جنح  وقد   

ملكافحة  موحدة  وطنية  هيئة  اإن�شاء 

يربز  مما  اجلديد؛  التاجي  الفريو�س 

البحرينيني  قدرات  تعزيز  اأهمية 

ا�شتباق  على  �شواء  حد  على  واملقيمني 

الوباء، واتخاذ تدابري وقائية ا�شتثنائية 

املنا�شب.  الوقت  ويف  منا�شبة،  وطنية 

تقدًما  اأحرز  فقد  ذلك،  اإىل  وباالإ�شافة 

كبرًيا يف اإر�شاء اأ�ش�س املبادئ التوجيهية 

الوطنية التي توؤدي اإىل توجيه ال�شحة 

الفريو�س.  انت�شار  منع  اأجل  من  العامة 

اإن اإن�شاء فريق العمل الوطني البحريني 

»كوفيد-19«  ملكافحة فريو�س كورونا 

 BeAware Bahrain تطبيق  وتقدمي 

نهاية  التي ال  امل�شاعي  هما مثاالن على 

لها من قبل �شاحب ال�شمو امللكي للبحث 

ملنعه  لـ»كوفيد-19«  فعال  عالج  عن 

من ان يلحق اأ�شراًرا ج�شيمة يف اململكة.

املعرفة  فاإن  ذلك،  اإىل  باالإ�شافة 

ال�شريعة بطبيعة »كوفيد-19«، التي مت 

اكت�شابها من خالل العمل العلمي املكثف 

يف مركز ويل العهد للتدريب والبحوث 

الطبية يف م�شت�شفى قوة دفاع البحرين، 

هي خري دليل على جهود �شاحب ال�شمو 

امللكي التي �شاعدت ب�شكل كبري يف احلد 

من انت�شار هذه اجلائحة.

جوهر  اأن  بالذكر  اجلدير  ومن 

التي  اال�شرتاتيجية  الوطنية  اخلطة 

»كوفيد-19«  ملكافحة  �شموه  و�شعها 

وتعليمات  ببيانات  اجلمهور  اطالع  هو 

على  بنجاح  �شجعتهم  ودقيقة  موثوقة 

االمتثال لل�شيا�شات الفعالة مثل: التباعد 

والعزل(  التعقيم،  طرق  االجتماعي، 

من  احلد  يف  حا�شًما  دوًرا  لعبت  التي 

انت�شار الفريو�س. 

عك�س  على  ذلك،  على  وعالوة 

مل  تقريًبا،  البلدان  جميع  يف  الو�شع 

ت�شهد مملكة البحرين التداعيات ال�شارة 

لهذا الفريو�س؛ اأي اإنه منذ بداية اجلائحة 

يف دي�شمرب 2019، قد توفرت التحاليل 

»كوفيد-19«،  عن  للك�شف  الالزمة 

واأ�شّرة  ال�شخ�شية،  الوقاية  ومعدات 

من  وغريها  املركزة،  العناية  وحدة 

املوارد الالزمة للجميع يف اململكة.

اأن جهود �شاحب  فيه  �شك  ال  ومما 

تاأتى تنفيًذا  االأمري �شلمان  امللكي  ال�شمو 

عي�شى  بن  حمد  امللك  لتوجيهات جاللة 

ب�شكل  اأ�شهمت  اجلهود  فهذه  خليفة،  اآل 

كبري يف اأن يوؤ�ش�س لنف�شه مقعداً �شرفيا 

دائما على طاولة التاريخ احلديث. ومن 

الدرو�س  من  الكثري  نتعلم  اأن  االأهمية 

من اإدارة �شاحب ال�شمو امللكي للمعركة 

من  لعل  »كوفيد-19«،  �شد  الوطنية 

ال�شيا�شات،  تنظيم  يجب  اأنه  اأبرزها 

منا�شبة  االإجراءات  تكون  اأن  ويجب 

يجب  كذلك  كافية  احلماية  وتدابري 

ن�شرها على وجه ال�شرعة. 

واأمده  امللك  جاللة  احفظ  اللهم 

وويل  العمر  وطول  والعافية  بال�شحة 

عهده االأمني االأمري �شلمان وابقهما ذخًرا 

و�شنًدا ل�شعبهما واأّمتهما واحفظ مملكة 

كل  من  بها  واملقيمني  واأهلها  البحرين 

�شوء.

د. ي��سر جمعة

كلية الآداب - ج�معة البحرين

د. يا�سر �أحمد جمعة

مر�سى ون�سكن يف الط�بق

 الث�لث مع الأج�نب العزاب

اإىل �شاحب ال�شمو امللكي االأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة ويل 

العهد رئي�س جمل�س الوزراء حفظه اهلل ورعاه، اأتقدم مبنا�شدتي 

هذه اإىل مقام �شموكم الكرمي وكلي اأمل من قلبكم الكبري النظر يف 

معاناتي وم�شاعدتي، حيث اإنني مواطنة بحرينية يتيمة االأب وال 

اأعمل والعائل الوحيد لنا بعد اهلل �شقيقتي  وراتبها ال ي�شد جميع 

ببناية  الثالث  الطابق  يف  اإيجار  �شقه  يف  ون�شكن  احتياجاتنا 

كبرية  ووالداتي  االآ�شيوية  اجلالية  من  العزاب  يقطنها  متهالكة 

فى ال�شن ونعاين من م�شاكل �شحية ال ن�شتطيع الركوب والنزول 

من ال�شلم للذهاب اإىل مواعيد امل�شت�شفى.

 وقمُت باإر�شال ر�شالة اإىل وزير االإ�شكان، ور�شالة للوكيل، 

ور�شالة للمدير اأ�شرح معاناتي  ال�شتعجال طلبي ومل ياأتِن الرد، 

وراجعت املخت�شني فى مبنى الوزارة وياأتي الرد باالنتظار بدون 

حتديد املدة، �شاحب ال�شمو الكرمي كلي اأمل من بعد اهلل النظر يف 

معاناته فقلبكم احلنون وطيبكم الدائم على اأبناء وطنكم هو ما 

دعاين اإىل منا�شدتكم، حفظكم اهلل واأدام اهلل عزكم وطيبكم واأطال 

بعمركم بال�شحة والعافية.

البي�ن�ت لدى املحرر

اإدارة جممع ال�سلم�نية ترد على »طبيب اأه�نني وع�ملني ب�زدراء بدلً  من عالجي«

املوافق  الثالثاء  يوم  يف  الغراء  �شحيفتكم  طالعتنا 

�شكوى  مبو�شوع   11651 بالعدد   2021 مار�س   2

من  بدالً  بازدراء  وعاملني  اأهانني  »طبيب  عنوان  حتت 

عالجي« وتود وزارة ال�شحة تبيان باأنها تابعت ال�شكوى 

باهتمام بالغ، وتوؤكد باأنها قد تلقت هذه ال�شكوى يف وقت 

�شابق من �شهر دي�شمرب املا�شي 2020، حيث مت حتويل 

املو�شوع للجهة املخت�شة باإدارة جممع ال�شلمانية الطبي 

والذي قام فوًرا باملبادرة وب�شرعة بالتوا�شل مع �شاحبة 

ال�شكوى والتن�شيق حلل املو�شوع من خالل اتخاذ وتنفيذ 

جمموعة من االإجراءات وال�شوابط الالزمة يف مثل هذه 

احلاالت ب�شاأن الطبيب امل�شتكى عليه، ويبدو اأن اجلريدة 

تلقت هذه ال�شكوى يف مثل هذا الوقت املتاأخر بعد م�شي 

فرته من طرح امل�شكلة واتخاذ عدد من التدابري حيالها.

باأنها  توؤكد  اأن  الطبي  ال�شلمانية  جممع  اإدارة  وتود 

اخلدمة  على  املري�س وح�شوله  و�شالمة  م�شلحة  ت�شع 

�شلّم  على  واملتكاملة  الالزمة  والعالجية  ال�شحية 

اأولوياتها واأهدافها، كما توؤكد باأنه يتم احلر�س واالهتمام 

مبتابعة كافة املالحظات وال�شكاوى الواردة والعمل على 

من  املطلوبة  بال�شورة  معها  والتعاطي  التعامل  �شرعة 

خالل القنوات الر�شمية التي وفرتها خلدمة اجلميع.

�شت  خ�شّ قد  ال�شلمانية  اإدارة  اأن  بالذكر  واجلدير 

مبهام  يخت�س  والذي  باملجمع  املر�شى  عالقات  مكتب 

الواردة من جانبهم  وال�شكاوى  املر�شى  وا�شتقبال  تلقي 

الالزمة  واملهنية  والدقة  بال�شرعة  حلها  على  والعمل 

ل�شالح كافة االأطراف املعنية؛ وذلك �شعًيا لتحقيق راحة 

املر�شى ور�شاهم والتحقق من ح�شولهم على اخلدمات 

ال�شحية والعالجية بال�شورة املثلى.

العالق�ت الع�مة والإعالم

وزارة ال�سحة

 اأن��سد املعنيني بوزارة الرتبية 

للحف�ظ على م�ستقبل اأبن�ئي

جة بتفوق ُمتخِرّ

 وع�طلة منذ 14 ع�ًم�

العام  ببداية  اأبنائي  بت�شجيل  قمت  بحريني  مواطن  اأنا 

�شالمتهم،  على  للحفاظ  وذلك  ُبعد؛  عن  التعليم  لتلقي  الدرا�شي 

الدرا�شي، حيث  التح�شيل  ُبعد ال ميكنهم من  التعليم عن  اأن  اإال 

اإن الربامج تواجه م�شاكل متعددة كاالنقطاع باالإ�شافة اإىل عدم 

لتغيري  باملعنيني  ات�شالنا  وعند  م�شتمر،  ب�شكل  املدر�شني  توافر 

حالة اأبنائي من تلّقي التعليم عن ُبعد اإىل ح�شورهم ال�شخ�شي 

التعليم عن  تلّقي  باختيار  للمدار�س مت رف�س طلبي كوين قمت 

وحت�شيلهم  االأبناء  م�شتقبل  على  قلق  واأنا  البداية،  منذ  ُبعد 

للحفاظ  م�شاعدتي  الرتبية  بوزارة  املعنيني  اأنا�شد  لذلك  العلمي 

وليخدموا  االأف�شل  التعليم  على  ليح�شلوا  اأبنائي  م�شتقبل  على 

وطنهم م�شتقبالً.

البي�ن�ت لدى املحرر 

اإىل امل�شوؤولني املعنيني مب�شكلتي، اأنا مواطنة بحرينية 

 ،2006 العام  يف  البحرين  جامعة  جامعة  من  تخّرجت 

وقد كّرمني وزير الرتبية والتعليم الدكتور ماجد بن علي 

النعيمي لتميزي، واإنني داأبُت على تقدمي اأوراقي لوظيفة 

وقمُت  والتعليم  الرتبية  وزارة  لدى  التدري�س  �شلك  يف 

باجتياز كل االختبارات املقّررة طيلة عقد ون�شف تقريًبا، 

اأن تخ�ش�شي هو يف �شميم  التذكري به هو  لكن ما يجدر 

�شبه  االعتماد  بعد  الفرتة،  هذه  خالل  الوزارة  احتياجات 

الكلي على نظام التعلُّم عن ُبعد مع هيمنة جائحة كورونا 

ال�شابة  البحرينية  الكفاءات  من  واال�شتفادة  حياتنا،  على 

ذات الطموح، لذلك اأمتنى من امل�شوؤولني املعنيني التجاوب 

وظيفة خ�شو�شة يف  على  العثور  على  وم�شاعدتي  معي 

ظل اجلائحة واأنا اأتطلع خلدمة بلدي.

البي�ن�ت لدى املحرر

اأنا مواطن بحريني متزوج منذ العام 2013، وتقدمت بطلب 

احل�شول على وحدة �شكنية لدى وزارة اال�شكان يف ذات العام، 

عني يف  االفراج  ومت  العام 2014،  ال�شجن يف  دخلت  اأنني  اإال 

كانت  بال�شجن  وجودي  فرتة  وطوال   ،2020 املن�شرم  العام 

زوجتي تتابع مو�شوع عالوة بدل ال�شكن مع وزارة اال�شكان اإال 

بعد  بياناتي  علّي حتديث  باأنه  زوجتي  تخرب  كانت  الوزارة  اأن 

وبعد  العالوة!  على  احل�شول  من  الأمتكن  ال�شجن  من  خروجي 

قمت  املا�شي  العام  من  مار�س  �شهر  يف  ال�شجن  من  خروجي 

بدل  عالوة  �شرف  يتم  مل  ولكن  الوزارة  لدى  بياناتي  بتحديث 

قبل  اأت�شلمها  اأن  املفرت�س  من  كان  والتي  االآن!  حتى  ال�شكن يل 

3 اأعوام.

البي�ن�ت لدى املحرر

ردود من هيئة التخطيط والتطوير العمراين

يف  الواردة  ال�شكوى  اإىل  باالإ�شارة 

فرباير   22 بتاريخ  )االأيام(  �شحيفة 

اأر�شي  )ا�شرتيت  عنوان  حتت   2021

قبل 15 عاماً وال تزال قيد التخطيط( 

والتطوير  التخطيط  هيئة  توُد 

�شاحب  عقار  باأن  التو�شيح  العمراين 

النبيه  خمطط  �شمن  يقع  ال�شكوى 

من  واحدا  يعترب  والذي  �شالح 

على  الهيئة  �شارفت  التي  املخططات 

قامت  كما  تخطيطها،  من  االنتهاء 

بدرا�شة ما حتتاجه املنطقة من خدمات 

االحتياجات  تلبي  حتتية  وبنية  عامة 

فيها،  للقاطنني  وامل�شتقبلية  احلالية 

اجلهات  مع  والتن�شيق  بالتعاون  وذلك 

العقار  ت�شنيف  و�شيتم  العالقة.  ذات 

اجلهات  قبل  من  املخطط  اعتماد  فور 

ومبا  املتبعة  االإجراءات  ح�شب  املعنية 

يف  بها  املعمول  القوانني  مع  يتما�شى 

ال�شادرة  والقرارات  البحرين  مملكة 

يف هذا ال�شاأن، وبناًء على قرار جمل�س 

الوزراء رقم 05-2549 ل�شنة 2020 

تنفيذ  على  »املوافقة  على  ين�س  الذي 

للمنفعة  اال�شتمالك  واإعادة  اال�شتمالك 

واإعادة  التخطيط  الأغرا�س  العامة 

يف  املخططات  من  عدد  يف  التخطيط 

وينطبق  اململكة  من  خمتلفة  مناطق 

قانون  من  الثالث  الباب  اأحكام  عليه 

ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة رقم 

مبذكرة  املبينة   2009 ل�شنة   )39(

الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  معايل 

للم�شاريع  الوزارية  اللجنة  رئي�س 

 2020 رقم  التحتية  والبنية  التنموية 

اللجنة  وتكلف   001   /  034   /

والبنية  التنموية  للم�شاريع  الوزارية 

التنفيذ. عملية  مبتابعة  التحتية 

على  تعمل  اأنها  اإىل  الهيئة  وت�شري 

غري  املناطق  تخطيط  من  االنتهاء 

اإىل  حتتاج  التي  واملناطق  املخططة 

زمني،  برنامج  ح�شب  تخطيط  اإعادة 

اال�شرتاتيجي  املخطط  معطيات  وفق 

يلبي  ومبا  البحرين،  ململكة  الهيكلي 

االقت�شادية 2030. الروؤية  طموحات 

التخطيط  هيئة  جتدد  وختاًما، 

جلريدتكم  �شكرها  العمراين  والتطوير 

خمتلف  على  للرد  املجال  الإف�شاح  الغراء 

ال�شكاوى واملالحظات.

الواردة  ال�شكوى  اإىل  باالإ�شارة   -

مار�س   2 بتاريخ  الغراء  �شحيفتكم  يف 

حممود  املواطن  بها  تقدم  والتي   2021

والده  واأر�س  اأر�شه  حول  كمال  �شلمان 

يف كل من منطقة بوقوة وعايل.. والتي ال 

تزال قيد التخطيط

التخطيط  هيئة  توؤكد  البداية  يف 

على  حر�شها  العمراين  والتطوير 

والرد  االإعالم  و�شائل  كافة  مع  التوا�شل 

الواردة  والق�شايا  اال�شتف�شارات  على 

ال�شفافية  مببداأ  االلتزام  اإطار  يف  عربها، 

والتوا�شل مع كافة املواطنني الكرام.

قامت  اأنها  اإىل  الهيئة  وت�شري 

ال�شكوى  �شاحب  مع  بالتوا�شل 

ال�شكوى،  ن�شر  من  نف�شه  اليوم  يف 

تبني  فقد  املرفقة  امل�شتندات  وبح�شب 

اأن اأحد العقارات يقع يف منطقة بوقوة 

الدرا�شة  حتت  مناطق  ت�شنيف  �شمن 

الت�شنيف  خرائط  ح�شب   )US(

من  جمموعة  تت�شمن  والتي  املعتمدة 

غري  وبالتايل  املخططة  غري  العقارات 

الذي  االأمر  التطوير،  اأو  للتعمري  قابلة 

لها  تف�شيلي  خمطط  اإعداد  ي�شتلزم 

وت�شنيفها  العقارات  و�شعية  لتعديل 

متكاملة  طرق  �شبكة  وا�شتحداث 

 . للمنطقة

وقد انتهت الهيئة من اعداد املخطط 

يتم  حيث  املذكورة  للمنطقة  التف�شيلي 

اخلدمية  اجلهات  على  تدويره  حاليا 

مالحظاتهم  على  للح�شول  املعنية 

االإجراءات  ح�شب  وذلك  ومرئياتهم، 

املتبعة يف هذا ال�شاأن. 

االآخر  العقار  بخ�شو�س  اأما 

االإفادة  فنوُد  عايل،  منطقة  يف  والكائن 

حتت  مناطق  ت�شنيف  �شمن  يقع  باأنه 

عليه  �شدر  والذي   ،)  US( الدرا�شة 

ل�شنة   211 رقم  �شابقا  ا�شتمالك  قرار 

من  اال�شتمالك  قرار  الغاء  2006، ومت 

والزراعة  البلديات  �شئون  وزير  قبل 

 .2006 /11 /15 بتاريخ  اآنذاك 

وتعمل الهيئة حاليا على اإعداد املخطط 

-740 جممع  عايل  ملنطقة  التف�شيلي 

�شمن  العقار  اأن  حيث   714-730

اأثناء  املذكورة، و�شيتم  الدرا�شة  منطقة 

بع�س  تخطيط  اإعادة  املخطط  اعداد 

عدد  و�شعية  تنظيم  واإعادة  العقارات 

�شبكة  وا�شتحداث  العقارات،  من  اآخر 

القائمة،  الطرق  ب�شبكة  وربطها  طرق 

تلبية لالحتياجات احلالية وامل�شتقبلية 

بالتعاون  وذلك  املنطقة،  لقاطني 

ذات  اخلدمية  اجلهات  مع  والتن�شيق 

للقوانني  مطابقتها  من  للتاأكد  العالقة 

وهو  البحرين،  مملكة  يف  بها  املعمول 

لالنتهاء  الوقت  بع�س  يتطلب  قد  اأمر 

من كافة االإجراءات.

وتوؤكد  تو�شيحه،  لزم  ما  هذا 

العمراين  والتطوير  التخطيط  هيئة 

يف  املخططة  غري  املناطق  تخطيط  اأن 

اأولويات  من  يعترب  البحرين  مملكة 

اأن  على  احلر�س  مع  بالهيئة  العمل 

معطيات  مع  متوافقة  املخططات  تكون 

ململكة  الهيكلي  اال�شرتاتيجي  املخطط 

الروؤية  لطموحات  وملبية  البحرين 

.2030 االقت�شادية 

لل�شحيفة  �شكرها  الهيئة  وتكرر 

�شكاوى  لطرح  حر�شها  على  الغراء 

باأي  وترحب  �شفافية،  بكل  املواطنني 

مقرتح اأو �شكوى اأو ا�شتف�شار اإلكرتونًيا 

للمقرتحات  الوطني  النظام  عرب 

على  االت�شال  اأو  )توا�شل(  وال�شكاوى 

كما   ،17682888 ال�شاخن  اخلط 

ال�شاعة  من  مفتوحة  الهيئة  اأبواب  اأن 

ال�شاد�شة  وحتى  �شباحا  ال�شابعة 

م�شاء، يوميا ماعدا يوم اجلمعة.
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خدمة  عن  العام  الطّب  ف�صل  تطبيق  اإىل  التوّجه 

الطّب اخلا�ص خطوة مطلوبة ويف االجتاه ال�صحيح؛ 

بع�ص  من  احلكومية  امل�صت�صفيات  ا�صتغالل  ملنع 

اال�صت�صاريني.

مع اإيران وتركيا واأنظمة اأخرى، اأنت ل تتعامل مع 

بق�اعد  تعرتف  ل  اأيدي�ل�جية  اأنظمة  مع  واإمنا  دول، 

البعيدة،  غاياتها  حتقيق  �شبيل  يف  الدولية  العالقات 

وحماولة احت�ائها ق�شية فا�شلة، وذلك مثل حماولة اأوروبا 

احت�اء اأملانيا النازية قبيل احلرب، فهي تناور ول حتاور، واحلذر 

مطل�ب يف مثل هذه احلالة.
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هالل �صهر �صعبان للعام 1442 هجرية يف �صماء العا�صمة املنامة م�صاء االأحد 14 مار�ص 2021.

النبي حممد )�ص( يخرج من مكة متجًها   - 632
فيما  احلج  منا�صك  اأمت  بعدما  املنورة  املدينة  نحو 

ُعرف با�صم حجة الوداع.

1498 - امل�صتك�صف الربتغايل فا�صكو دا غاما ي�صل 
اإىل مدغ�صقر �صمن حملته للو�صول اإىل الهند بحًرا.

حق  امل���راأة  متنح  الفنلندية  احلكومة   -  1907
يف  دولة  اأول  لت�صبح  االنتخابات  يف  الت�صويت 

اأوروبا تعطي املراأة هذا احلق.

ت�صريح  م�صر مبوجب  ا�صتقالل  اإعالن   -  1922
28 فرباير ال�صادر من طرف بريطانيا.

االأول  ف��اروق  م�صر  ملك  �صقيقة  زواج   -  1939
ر�صا  حممد  اإي��ران  عهد  ويل  من  فوزية  االأم��رة 

بهلوي.

ال�صعبية  الدميقراطية  اليمن  جمهورية   -  1968
على  ع��ام  م��ن  اأق��ل  بعد  �صيا�صيًا  مت���رًدا  ت�صهد 

ا�صتقاللها.

الراعي بطريرًكا  انتخاب املطران ب�صارة   - 2011
للكني�صة املارونية خلًفا للبطريرك ن�صراهلل بطر�ص 

وال�صبعني  ال�صابع  البطريرك  بذلك  ليكون  �صفر، 

للكني�صة.

2017 - ملك املغرب حممد ال�صاد�ص يعفي عبداالإله 
يف  ف�صله  بعد  احلكومة  رئا�صة  من  ك��ران  اب��ن 

ت�صكيلها خالل 5 اأ�صهر من تاريخ االنتخابات.

ت�صوير: حممد ر�صا الع�صفور

�مر�أة تت�شّبب باإ�شابة 36 رجل �شرطة!

ُنقل ت�شعة من عنا�شر ال�شرطة 

لتلقي  م�شت�شفى  اإىل  البلجيكية 

عنيفة  ا�شتباكات  ب�شبب  العالج؛ 

اإىل 300  ما يرتاوح بني 200  مع 

ح�شبما  ال�شبت،  لييج،  يف  �شخ�ص 

اأم�ص  ي�م  املحلية  ال�شرطة  ذكرت 

ب�بريي  كري�شتيان  وقال  الأحد. 

يف  ال�اقعة  املدينة  �شرطة  قائد 

�شرق بلجيكا اإن 36 �شرطًيا اأ�شيب�ا 

 10 نح�  واعُتقل  اإجمايل،  ب�شكل 

اأ�شخا�ص.

للعنف  ال�ا�شح  الدافع  وكان 

لمراأة  الق�ي  العلني  العتقال  ه� 

�شمراء يف وقت �شابق من الأ�شب�ع، 

لمربت  �شانت  بال�ص  �شاحة  يف 

ب��شط املدينة.

ذكرت و�شائل اإعالم بلجيكية اأن 

ال�شريعة  لل�جبات  ومنافذ  متاجر 

تعر�شت للهج�م، ومت نهب بع�شها، 

للر�شق  ال�شرطة  تعر�شت  بينما 

باأج�شام واأ�شياء �شلبة وا�شتخدمت 

الغاز امل�شيل للدم�ع.

لمراأة  لقطات  تداول  ومت 

قبل  من  الأر�ص  على  مثبتة  �شمراء 

اعتقالها  اأثناء  يف  اثنني،  �شرطيني 

بتهمة »التمّرد« يف و�شط لييج ي�م 

الثنني، ما اأثار اتهامات بالعن�شرية.

حّد�د يز�ول مهنة طّب �لأ�شنان يف �ل�شعودية

ال�شحية  ال�شلطات  �شبطت 

مع  بــالــتــعــاون  الــ�ــشــعــ�ديــة،  يف 

يق�م  حدادة  عامل  الأمنية،  الأجهزة 

يف  لالأ�شنان  منزلية  عيادة  بت�شغيل 

جن�بي  يف  ال�شعبية  الأحياء  اأحد 

الريا�ص.

لإدارة  ورد  بــالغ  على  وبــنــاًء 

اللتزام ومت التفاعل معه، مت ال�ق�ف 

على امل�قع املخالف و�شبطه، و�شبط 

عامل وافد مبهنة حداد يعمل يف مهنة 

بها،  خا�شة  عيادة  يف  الأ�شنان  طب 

له  ب�شكل خمالف وغري خمّ�ل  وذلك 

للعيادة،  ترخي�ص  اأو  املهنة  مزاولة 

واأعلنت اإيقافهم مبا�شرة عن ممار�شة 

لإحالتهم  لل�شرطة  وت�شليمهم  العمل 

جميع  واتخاذ  للتحقيق،  النيابة  اإىل 

بح�شب  حياله،  النظامية  الإجراءات 

الريا�ص. �شحيفة 

على  الريا�ص«  »�شحة  و�شّددت 

والتفقدية  التفتي�شية  اجل�لت  اأن 

فر�ص  يف  تتهاون  ولــن  م�شتمرة، 

من�شاأة  اأي  جتاه  �شارمة  عق�بات 

متهاونة  اأو  خمــالــفــة  �شحية 

بالإجراءات النظامية، اأو بالتطبيقات 

املجتمع. املتعلقة ب�شحة 

ي�شطاد �شمكة قيمتها 2.6 مليون دولر.. ويلتهمها مع �أ�شدقائه

ن�شر �شياد �شمك نيجري �ش�ًرا ل�شمكة من ن�ع »بل� مارلن«، يبلغ ثمنها 2.6 ملي�ن 

دولر، قام با�شطيادها وتناولها مع اأ�شدقائه.

منطقة  الثمن، يف  باهظة  النادرة  ال�شمكة  ا�شمه  يك�شف عن  الذي مل  ال�شاب  وا�شطاد 

اأندوين، ح�شبما ذكر م�قع »بزن�ص اإن�شايدر«.

ووفق ما ذكر م�قع »�شي اإن بي �شي«، يبلغ ثمن الرطل ال�احد من ال�شمكة قرابة 32 

األف دولر.

وقد ي�شل ط�ل الإناث من هذه ال�شمكة اإىل 14 قدًما، يف حني قد يبلغ وزنها اأكرث من 

1985 رطالً.

ول تعد هذه الفئة من الأ�شماك خم�ش�شة لال�شتهالك الب�شري نظًرا للكمية املرتفعة من 

الزئبق يف حل�مها، ولكنها تقدم نيئة يف اليابان.

وتنت�شر هذه الأ�شماك ب�شكل وا�شع يف املحيطات ال�شت�ائية، ويقبل �شيادو الأ�شماك 

عليها وذلك نظًرا حلجمها الكبري وقدرتها القتالية، ومقاومتها الكبرية.

�ل�شّحة: 597 حالة كورونا وتعايف 696

اأعلنت  وزارة ال�شحة اأن الفح��شات التي بلغ عددها 

16172، ي�م اأم�ص، اأظهرت ت�شجيل 597 حالة قائمة 

حالة  و349  وافدة،  لعمالة  حالة   224 منها  جديدة؛ 

ملخالطني حلالت قائمة، و24 حالة قادمة من اخلارج، 

الإجمايل  العدد  لي�شل  اإ�شافية  حالة   696 تعافت  كما 

للحالت املتعافية اإىل 12436.
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»قوة الدفاع«: بدء تنفيذ 
تمرين القيادات »حصن الوطن« اليوم

أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين 
عن بدئه��ا مجري��ات تمري��ن القيادات 
»حصن الوطن« بالمش��اركة مع الحرس 
الوطن��ي ووزارة الداخلي��ة ف��ي مختل��ف 
مناط��ق محافظ��ات المملك��ة. ويه��دف 
التمري��ن الذي ينفذ م��ن 15 ولغاية 17 
مارس 2021، إلى إثراء الخبرات القيادية 
القتالي��ة للجه��ات األمني��ة المش��اركة 
لتعزيز آليات التنس��يق وتب��ادل الخبرات 
الس��تيعاب  العس��كرية  والمه��ارات 
متطلب��ات العمل العس��كري المش��ترك 
لما ل��ه من أهمي��ة ودور فاع��ل في رفع 
مستوى الكفاءة العسكرية، كما يعد من 
أهم التدريبات العس��كرية على مستوى 

الوطن.

 رئيس أركان القوات البحرية
 الباكستانية يزور سالح البحرية الملكي

زار رئي��س أركان القوات البحري��ة بجمهورية 
باكس��تان اإلس��امية الصديق��ة األدمي��رال 
محمد أمجد خ��ان نيازي والوف��د المرافق له، 
صباح أمس، س��اح البحرية الملكي البحريني، 

حيث كان في االس��تقبال قائد س��اح البحرية 
الملك��ي البحريني اللواء الرك��ن بحري محمد 

العسم.
وخ��ال الزيارة اس��تمع رئي��س أركان القوات 

البحري��ة الباكس��تانية إلى إيج��از عن تنظيم 
وواجبات س��اح البحري��ة الملك��ي البحريني، 
ومراحل تشكيله وتطوره، ومنظومات األسلحة 

العاملة فيه.

 وزير الخارجية يستقبل 
سفير البحرين لدى إندونيسيا

اس��تقبل وزير الخارجية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، 
بمق��ر ال��وزارة، س��فير البحري��ن ل��دى إندونيس��يا الدكت��ور 
محمد غس��ان ش��يخو، والذي أهداه كتابا م��ن تأليفه بعنوان 
»ديناميكية االقتصاد غير الرسمي وتحديات الحوكمة )دراسة 

مقارنة بين مصر والهند في الفترة من 1991- 2012(«.
ورح��ب وزي��ر الخارجي��ة بالدكت��ور ش��يخو، مش��يًدا بالجهود 
الطيبة التي بذلها الس��فير في إنجاز ه��ذا المؤلف القيم وما 
تضمنه من معلومات ثرية ومهمة تتناول كا من االقتصاد 
غي��ر الرس��مي والمناح��ي االجتماعية والسياس��ية المرتبطة 
بالعولم��ة، وتوثق أهم وأب��رز المقارنات بين جمهورية مصر 
العربية الش��قيقة وجمهورية الهند الصديقة، منوها بأهمية 
هذه الدراس��ة ف��ي إثراء المكتب��ة المحلية بدراس��ات رصينة 

وقيمة، متمنيا له دوام التوفيق والنجاح.

الصالح: مساهمات نبيلة 
للمجتمع المدني في تحديث 

الخدمات الصحية

قال��ت وزي��رة الصح��ة فائقة بن��ت س��عيد الصال��ح إن مبادرات 
المجتم��ع المدن��ي وتبرعاته��م الكريمة والمس��اهمات النبيلة، 
تعكس م��دى الت��زام ونجاح الخط��ط الموضوع��ة بتعزيز مبدأ 
المس��ؤولية المجتمعي��ة بش��كل فع��ال، مؤكدة عل��ى أن هذه 
المبادرات والتبرعات الداعمة تصب بش��كل إيجابي في تحس��ين 
مستوى الخدمات العاجية والتأهيلية للمرضى، وكذلك في نجاح 
السياسات اإلستراتيجية لارتقاء بجودة خدمات الرعاية الصحية 
ودعم خطط ومس��اعي التطوي��ر والتحدي��ث بالخدمات الصحية 

المقدمة للمواطنين والمقيمين بالمملكة.
ج��اء ذلك خ��ال التباحث بين وزي��رة الصحة وس��يدات المجتمع 
البحريني أروى س��يار وس��ناء قمبر، المعنيتين بمتابعة مش��روع 
تحس��ين ودعم الخدم��ات التأهيلية واألنش��طة في مستش��فى 
الطب النفسي، وذلك استكماال للمبادرات السابقة لدعم وتطوير 
بعض الخدمات في المستش��فى. وتم اس��تعراض الخطط التي 
وضعها فريق العمل والمتضمن تحسين الخدمات المقدمة مثل 
تخصيص صالة متعددة األغراض ألنشطة المرضى، وتخصيص 
ممش��ى داخل نطاق المستش��فى، إل��ى جانب افتتاح اس��تراحة 
تخصص كمقهى في الفناء الخارجي بجانب حديقة المستشفى.

من جانبها أكدت القائمة بأعمال تصريف ش��ؤون المستشفيات 
الخارجية الدكتورة إيمان حاجي، استمرار التنسيق والتعاون بين 
إدارة الطب النفس��ي والفرق التي تبادر بدعم تطوير وتحس��ين 
الخدمات، في إطار الضوابط المسموح بها وتتناسب مع إجراءات 

السامة ومقتضيات عاج المرضى.

 انطالق النسخة األولى 
من المؤتمر اإلقليمي »مستقبل التعليم« اليوم

تنطلق اليوم اإلثنين أعمال النس��خة 
األولى للمؤتمر اإلقليمي »مس��تقبل 
التعلي��م« تحت رعاي��ة نائب رئيس 
مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية 
السياسية الش��يخة مي بنت سليمان 
العتيبي عبر تقنية االتصال المرئي، 
وتس��تمر يومين، بمشاركة أكثر من 
500 مش��ارك م��ن الوط��ن العربي، 
الخالدي��ة  جمعي��ة  م��ن  وبتنظي��م 
الش��بابية وش��ركة »حل��ول الجودة« 
لاستشارات، حيث يحاضر فيها نخبة 
م��ن المتحدثين الخب��راء في المجال 

التعليمي.
وأك��دت الش��يخة م��ي العتيب��ي أن 
مه��م  وق��ت  ف��ي  يأت��ي  المؤتم��ر 
والمجتم��ع ف��ي أش��د الحاج��ة إليه، 

فق��د اتجه��ت كل الدول إل��ى فرض 
سياس��ات تعليمي��ة جديدة رس��مت 

مس��تقبا أح��دث للتعلي��م فرضتها 
عليها التغي��رات الصحية التي تجتاح 
العال��م، مضيفة أنها س��عيدة بهذه 
والمتحدثي��ن  الخب��راء  م��ن  الثل��ة 
لخدم��ة  أوقاته��م  فرغ��وا  الذي��ن 
مجتمعاتهم،واجتمع��وا ليكون مدار 
والتركيز  االلكتروني  التعليم  بحثهم 
على كفاءة وجودة مخرجاته، معربة 
ع��ن أملها في أن يكون هذا المؤتمر 
ونسخته الاحقة خطوة متميزة نحو 
تأس��يس فعال للتعلي��م االلكتروني 
وأن يجد المشاركون فيه كل الفوائد 
الت��ي س��طرها القائم��ون عليه في 

محاوره العلمية.
 م��ن جانب��ه، أك��د رئي��س جمعي��ة 
الخالدية الش��بابية إبراهيم راشد أنه 

إس��هاما م��ن الجمعية ف��ي صناعة 
نقط��ة تح��ول حقيقي��ة ف��ي الوضع 
التعليمي الحالي وفي اضخم اضطراب 
ش��هده القطاع التعليمي في تاريخه 
بس��بب جائحة كورونا قامت بتنظيم 
المؤتم��ر للتركيز على حلول التعليم 
ع��ن بع��د لمعالج��ة آث��ار الجائح��ة 
وتداعياته��ا، موضح��ًا أن المؤتم��ر 
يط��رح ثماني��ة موضوع��ات للنقاش 
ضم��ن ثماني جلس��ات ترس��م باقة 
وتعرض  التصحيحية  اإلج��راءات  من 
أفضل الممارسات والحلول المبتكرة 
لتقليل تداعيات هذه االزمة، راجيًا أن 
يك��ون للمؤتمر م��ردود كبير ورصيد 
معنوي إيجابي بالنس��بة للمؤسسات 

التعليمية.

د. الشيخة مي العتيبي

 شطب أسماء 6 محامين 
لعدم تسديد االشتراكات السنوية

أيمن شكل «

والش��ؤون  الع��دل  وزي��ر  أص��در 
اإلصامية واألوقاف قرارًا بش��طب 
مش��تغلين  محامي��ن   5 أس��ماء 
التدريب،  تحت  لمحامية  باإلضافة 
وذلك لعدم تس��ديد االش��تراكات 
السنوية بحسب نص المادة 9 من 
قانون المحام��اة. وجاء نصر القرار 
بأن��ه وبعد االط��اع عل��ى قانون 
المحاماة الصادر بمرس��وم بقانون 
رقم 26 لس��نة 1980 وتعدياته، 

وعل��ى الق��رار رقم 5 لس��نة 1981 
بشأن تنفيذ قانون المحاماة، وبناء 
عل��ى عرض المس��جل الع��ام، قرر 

اآلتي.
والمحام��ون  المحام��ون  يش��طب 
تح��ت التدريب الواردة أس��ماؤهم 
بالكش��ف المرافق للقرار بالجريدة 
الرس��مية من جدول قيد المحامين 
إنف��اذًا لنص الم��ادة 9 من قانون 
وزارة  وكي��ل  وعل��ى  المحام��اة، 
الع��دل تنفيذ القرار ويعمل به من 
تاريخ صدوره وينش��ر ف��ي الجريدة 

الرسمية.
قان��ون  م��ن   9 الم��ادة  وتن��ص 
يس��دد  ل��م  »إذا  عل��ى  المحام��اة 
المحامي رس��وم تجدي��د القيد إلى 
نهاية الس��نة المستحق عنها رسم 
التجديد، شطب اسمه من الجدول، 
ويتم الشطب في هذه الحالة بقرار 
من وزير العدل والشؤون اإلسامية 
وال تج��وز إعادة قي��د المحامي في 
ه��ذه الحال��ة إال إذا دفع رس��م قيد 
جديد وذلك فضًا عن رس��م القيد 

المتأخر«.

 ألول مرة.. »األعلى للقضاء«:
 10 آالف قضية فقط متداولة أمام المحاكم 

كش��ف المجل��س األعلى للقض��اء، عن أح��دث إحصائيات 
المجل��س لش��هر فبراير م��ن هذا الع��ام لع��دد القضايا 
المتداولة أمام المحاكم، حيث بلغت القضايا الجارية أمام 
المحاكم ما يقارب 10 آالف قضية فقط، موزعة على جميع 
المحاكم المدنية والجنائية والش��رعية وبجميع درجاتها، 
وال��ذي يع��د إنجازًا جديدًا غير مس��بوق يضاف إلى س��جل 

إنجازات المجلس األعلى للقضاء.
وفي إط��ار تحقيق أهداف ومبادرات الخطة االس��تراتيجية 
الت��ي تبناها المجلس األعلى للقضاء وبدعم متواصل من 
حض��رة صاح��ب الجالة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة 
عاه��ل الباد المفدى، ومن صاحب الس��مو الملكي األمير 

سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
لمنظومة القضائية فقد أس��هم إلغ��اء اإلجازة القضائية 
السنوية لجميع المحاكم بدرجاتها واالستمرار في العمل 
في المحاكم طوال العام في س��رعة إنجاز القضايا وحسم 
أكب��ر قدر منها حت��ى تحقق الهدف من خ��ال قضاء كفء 
وسريع يواكب متطلبات المجتمع ويحقق العدالة الناجزة.

كم��ا أن التحول اإللكتروني في العمل القضائي من خال 
رف��ع الدع��وى إلكترونيا وتب��ادل المذك��رات وحتى تنفيذ 
األح��كام القضائية، عزز من ق��درة المحاكم في إنجاز كم 
القضايا المتداولة على النح��و المتقدم وذلك وفق خطى 

ثابتة.

 PCR مدرسة خاصة تشترط فحص
لدخول الطلبة المتحان تكميلي

أيمن شكل «

 ،PCR بس��بب عدم جلبهم نتيجة فح��ص كورونا
قررت مدرس��ة خاصة إلغاء اختبار تكميلي لخمس 
طلب��ة من ضم��ن 20 طالب��ًا وطالب��ة، وأبلغتهم 

بتأجيل االختبار إلى شهر مايو المقبل.
وقال ولي أم��ر طالبة بالمدرس��ة الخاصة »رفض 
ذك��ر هويت��ه« إن��ه توجه للمدرس��ة صب��اح يوم 
االختب��ار التكميلي مع ابنت��ه، لكنه تفاجأ برفض 
المدرس��ة إدخالها االختبار، وذلك بذريعة أنها لم 
تأت بما يثب��ت إجراء فحص كورونا PCR، بنتيجة 
س��البة، وعندما قال ولي أمر الطالبة للمدرسة أن 
أحدًا ل��م يخبرهم بذلك قبل موع��د االختبار، كان 

ردهم أنه أرسلوا بريدًا إلكترونيًا قبل االختبار بيوم 
واحد.

وحاول أولي��اء األمور حل المش��كلة وإدخال أبنائه 
االختب��ار، حي��ث عرض��وا عل��ى المس��ؤولين ف��ي 
المدرس��ة، عمل اختبار س��ريع في أقرب صيدلية، 
لكن المدرسة رفضت االقتراح وأصرت على تحليل 
معتمد لكي يدخل الطلبة إلى المدرس��ة. وأوضح 
ولي أمر الطالبة أن المدرس��ة أبلغتهم بأن باقي 
الطلب��ة الذين جلبوا معه��م نتيجة فحص كورونا 
PCR، سيتم فحصهم مرة أخرى قبل بدء االختبار، 
وتس��اءل قائ��ًا: »م��ا الفائدة م��ن إص��رار إدارة 
المدرس��ة على الفحص الخارجي طالما سيقومون 

بعمل فحص آخر قبل االختبار؟«.
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»الفريق الوطني«: التطعيم وفقًا للمواعيد 
المجدولة.. ومركز مؤقت لفحص القادمين في »الحلبة«

أيمن شكل «

أعلن الفريق الوطني الطبي، عن تدش��ين مركز فح��ص مؤقت في حلبة البحرين 
الدولي��ة، للقادمي��ن إلى البحرين م��ن جميع المنافذ بدء م��ن 8 وحتى 20 مارس 
الجاري، فيما كشف ثبوت فاعلية جميع التطعيمات المضادة لفيروس كورونا في 
البحرين ومنها الفيروس��ات المتحورة، حيث بلغت حاالت الفيروس المتحور %80 
من الح��االت القائمة في البحرين، مؤكدًا أنه لم يتم تس��جيل أي حالة وفاة بين 

متلقو اللقاح.
وأكد الفريق الوطني خالل المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس في مركز ولي العهد 
للبحوث الطبية والتدريب بالمستش��فى العس��كري للحديث عن آخر مس��تجدات 
فيروس كورونا، أن عملية التطعيمات س��تتم وفقًا للمواعيد المجدولة التي يتم 
تحديدها عند التس��جيل ألخذ التطعيم عبر إرسال رس��ائل نصية للمسجلين على 

أرقام هواتفهم.

جميلة السلمان: إصابات »كورونا« نتيجة المخالطة األعلى يوميًا
أكدت استشارية األمراض المعدية واألمراض الباطنية 
بمجمع الس��لمانية الطبي عضو الفريق الوطني الطبي 
للتص��دي لفي��روس كورون��ا د. جميل��ة الس��لمان، أن 
الح��االت القائمة نتيجة المخالطة ه��ي األعداد األعلى 
يوميًا ما يدل عل��ى أهمية أخذ الحيطة والحذر الواجبين 
للح��د من انتش��ار الفي��روس، منوهًة بأهمي��ة إفصاح 
الح��االت القائم��ة عن المخالطين لهم بما يس��هم في 
س��رعة الوصول لهم وعالجهم وسرعة تعافيهم ويقلل 
من نس��ب انتشار العدوى في المجتمع خاصًة أن بعض 
الحاالت ال تظهر عليها األعراض. ودعت الجميع لإلقبال 
على التطعي��م، وحثت الحوامل واألمه��ات المرضعات 
عل��ى الحص��ول عل��ى التطعيم حي��ث أثبت��ت اللقاحات 
مأمونيته��ا، إضافة إلى كبار الس��ن كونهم من الفئات 
األكثر عرضة لإلصابة بالفيروس المتحور في ظل عدم 
ظه��ور األع��راض، مبينَة أهمية أخ��ذ التطعيم من قبل 
ذوي األمراض المزمنة وخاصة الس��منة بما يسهم في 

رفع نس��بة األجس��ام المضادة لديهم وتقوية جهازهم 
المناعي. وش��ددت عل��ى ضرورة أخ��ذ التطعيم للفئات 
المذك��ورة باعتبارهم األكثر عرضة لظهور المضاعفات 
الحادة عليه��م في حال إصابتهم بالفي��روس وقد يتم 
عل��ى إثره��ا إدخالهم قس��م العناية المرك��زة، مؤكدة 
أهمية االتصال على الرقم 444 واتباع التعليمات التي 
ُتعطى في هذا الش��أن في حالة ظهور أية أعراض لدى 

أي شخص.
ونف��ت الس��لمان وج��ود أع��راض مرضي��ة، أو تس��بب 
اللقاح��ات ألم��راض موضحة أن له��ا أعراض��ًا جانبية، 
مثل جميع اللقاحات الس��ابقة أو التي تعطى لألطفال، 
وتت��راوح بي��ن ألم في العض��الت والجس��م والمفاصل 
وارتفاع درجة الحرارة، والغثيان أو عسر الهضم، وعادة 
تس��تمر ليومي��ن أو3 بعد أخذ الجرعة، مرجعة س��ببها 
الس��تجابة الجس��م للتطعيم وتنش��يط جهاز المناعة 
لتكوين أجس��اما مضادة، وقال��ت إن »األعراض تنطبق 

على كبار الس��ن ومن دونهم مع تفاوت في الدرجات«. 
وح��ول المضاعف��ات طويل��ة األمد للفي��روس أوضحت 
أن��ه لوحظت لدى عدد كبير من المرضى فقدان حاس��ة 
الت��ذوق باإلضافة ألع��راض أخرى تظل م��ا بين 3 إلى 
6 أش��هر وخاص��ة الت��ي لها عالق��ة بالجه��از العصبي 
والتنفس��ي وحتى الحالة النفس��ية والقل��ب والرئتين، 
وتعود للحالة الطبيعية. واس��تعرضت السلمان الوضع 
الصحي للحاالت القائم��ة بفيروس كورونا، حيث ذكرت 
أن ع��دد الحاالت القائم��ة تحت العناية بل��غ 61 حالة، 
فيم��ل بلغت الح��االت الت��ي يتطلب وضعه��ا الصحي 
تلق��ي العالج 111 حالة قائمة، في حين أن 6191 حالة 
وضعها مس��تقر من العدد اإلجمال��ي للحاالت القائمة 
الذي بلغ 6252 حالة قائمة، في حين تعافت 123671 

حالة من الفيروس.
وأش��ارت إلى ضرورة مواصلة االلت��زام بكافة اإلجراءات 
االحترازي��ة والتدابير الوقائية والتعليمات الصادرة من 

الجهات المعنية، فاإلجراءات االحترازية هي نفس��ها وال 
تختلف ضمن إجراءات الحد من انتش��ار فيروس كورونا 

أو الساللة المتحورة عنه.
وأك��دت على ض��رورة اس��تمرار غس��ل اليدي��ن بالماء 
والصابون وتعقيمها جيدًا، ولب��س الكمامات، والتقيد 
بمعايي��ر التباعد االجتماعي، باإلضافة إلى اإلقبال على 
أخذ التطعيم، داعيًة الجميع إلى البقاء في المنزل وعدم 
الخروج إال للضرورة، واتخاذ اإلجراءات والتدابير الوقائية 
الالزم��ة عند مخالط��ة كبار الس��ن ومرض��ى األمراض 
المزمنة حت��ى داخل البيت الواحد لتجنب احتمالية نقل 

الفيروس لهم.
وشددت الس��لمان على ضرورة االبتعاد عن التجمعات 
واختصارها على األس��رة الواحدة ف��ي المنزل والمحيط 
االجتماعي المباشر، مؤكدة أنه بالتزام الجميع سنصل 
للهدف المنش��ود بالقضاء على فيروس كورونا وسرعة 

العودة للحياة الطبيعية.

لمعيار االلتزام دور مهم في قرارات الغلق والفتح 

المانع: أخذ التطعيم دون تسجيل لمتجاوز الـ70
كشف وكيل وزارة الصحة عضو الفريق الوطني 
الطب��ي للتص��دي لفي��روس كورون��ا د. وليد 
المانع أن معيار االلتزام باإلجراءات االحترازية 
له دور كبير جدًا في قرارات غلق وفتح األنشطة 

التجارية.
وأض��اف، أن المصابي��ن بالس��منة يندرج��ون 
ضم��ن األم��راض المزمن��ة، مش��يرًا إل��ى أن 
الدراس��ات أثبتت ارتف��اع نس��بة الوفيات في 
البلدان التي ترتفع فيها مس��تويات السمنة، 
فكّلما زاد مؤش��ر كتلة الجس��م )BMI( عن 25 
زاد خط��ر التع��رض للفيروس، داعي��ًا أصحاب 
األمراض المزمنة وهم مرضى السكري والقلب 
والمصابين  والروماتي��زم  والرب��و  والضغ��ط 
بنق��ص المناع��ة، وأم��راض الكل��ى المزمنة 

والسرطان للمبادرة بأخذ التطعيم.
وبّي��ن أن عملي��ة التطعيم��ات س��تتم وفق��ًا 
للمواعي��د المجدولة التي يت��م تحديدها عند 
التس��جيل ألخذ التطعيم عبر إرس��ال رس��ائل 

نصية للمسجلين على أرقام هواتفهم.
وش��دد على أهمي��ة االلت��زام بالمواعيد التي 
يت��م تحديدها للفحص م��ن المركبات بمركز 

البحري��ن الدولي للمع��ارض والمؤتمرات بما 
يس��هم في تعزيز عملية الفح��ص المختبري، 
بالفح��ص  المعن��ي  الفري��ق  جه��ود  ودع��م 

وتسهيل أدائه مهامه بكل سهولة ويسر.
ولف��ت إل��ى أن��ه دعم��ًا للجه��ود الوطنية تم 
تدش��ين مركز فحص مؤقت في حلبة البحرين 
الدولي��ة، إلج��راء الفح��ص المختب��ري الثاني 
)اليوم الخامس من الوصول للمملكة( والثالث 
)اليوم العاش��ر من الوص��ول للمملكة( لجميع 
القادمين إلى البحري��ن من كافة المنافذ بدءًا 

من 8 مارس حتى 20 مارس الجاري.
وبين أن الطاق��ة االس��تيعابية لمراكز العزل 
والع��الج تبل��غ 5569 س��ريرًا، اإلش��غال منها 
1502 ما يمثل 27% من الطاقة االستيعابية.

وأوض��ح أن ع��دد الح��االت القائم��ة التي تم 
تطبيق العزل الصحي المنزلي االختياري عليها 
بل��غ 4750 حالة لع��دم ظهور األع��راض، أما 
نسبة المتعافين من إجمالي الحاالت القائمة 
فقد بلغ��ت 94.84% من الحاالت القائمة، في 
حين بلغت نس��بة الوفيات 0.37% من الحاالت 

القائمة. 
وشدد على وجود معايير يتم دراستها وتقييم 
األوضاع قب��ل اتخاذ قرارات فت��ح وغلق بعض 
األنش��طة، مبينًا أن من بين تلك المعايير هو 
عدد اإلصابات وكمية الفحوصات التي تجرى، 
وع��دد الوفي��ات ونس��بة التعافي واإلش��غال 
ونس��ب مضاعف��ات األع��داد ف��ي اإلصاب��ات 

والوفيات.

وأك��د أن ق��رار إغالق أي نش��اط أو عودته يتم 
بن��اء على دراس��ات لم��دى تأثير فتح نش��اط 
بعين��ة على زيادة أع��داد اإلصابات، وانتش��ار 
الفيروس، الفتًا إلى وجود معيار أساسي وكبير 
جدًا وهو معي��ار االلتزام الذي له دور كبير جدًا 

في قرارات الغلق والفتح.
ون��وه ب��أن األنش��طة الت��ي أعلن ع��ن عودة 
فتحه��ا كان��ت مفتوحة م��ن قبل، باس��تثناء 
الحف��الت والتجمع��ات الخاصة بم��ا يزيد عن 
30 ش��خص ألن أثرها م��ا يزال باقي��ًا. وأعرب 
المان��ع عن تمنياته بأن يك��ون القرار الخاص 
بفتح األنش��طة نهائيًا، وق��ال إن ذلك يعتمد 
على المعطيات والمعايي��ر ويمكن اتخاذ قرار 
الغلق بحسب ما يطرأ من تغيرات، وشدد على 

ضرورة االلتزام بالتدابير.   
وأك��د أن عملي��ة التحصين ف��ي غاية األهمية 
حيث أن المناعة المجتمعية المكتسبة تسهم 
ف��ي تقليل نس��ب انتق��ال الع��دوى وبالتالي 
القض��اء على الفي��روس، وقد أطلق��ت مملكة 
البحرين الحمل��ة الوطنية للتطعيم، وهي من 
أوائل الدول التي وفرت للمواطنين والمقيمين 

مختلف أن��واع التطعيمات المضادة للفيروس 
وبشكل مجاني.

وق��ال إن »البحري��ن تواصل تكثي��ف جهودها 
به��دف الحفاظ عل��ى صحة وس��المة الجميع 
وس��رعة الع��ودة للحي��اة الطبيعي��ة حيث إن 
مس��ارات العم��ل التي ت��م اتباعها مس��تمرة 
بحسب مستجدات التعامل مع الفيروس محليًا 
وعالمي��ًا«. ونوه بأهمية أخذ التطعيم للفئات 
األكث��ر عرضة لإلصابة بالفي��روس، وحث فئة 
وذوي  والمرضع��ات  والحوام��ل  الس��ن  كب��ار 
األمراض المزمنة على المبادرة ألخذ التطعيم 
حفاظًا على سالمتهم وسالمة الجميع، موضحًا 
أنه يمكن لكبار الس��ن البالغين من العمر 70 
عامًا فم��ا فوق التوجه مباش��رًة إل��ى المراكز 
الصحية ألخذ التطعيم دون الحاجة للتس��جيل 

اإللكتروني.
وج��دد المان��ع التذكير بأهمية دع��م الجهود 
الوطنية من خالل االلتزام بالوعي المجتمعي 
الت��ام  وااللت��زام  والح��ذر  الحيط��ة  وزي��ادة 
باإلجراءات االحترازية والمش��اركة في الحملة 

الوطنية للتطعيم.

الحوامل والمرضعات أكثر عرضة لإلصابة.. و»سينوفارم« و»فايزر« األنسب لهن 

القحطاني: 80٪ من اإلصابات في البحرين بـ»كورونا المتحور«
أكد استش��اري األمراض المعدية بالمستشفى العسكري 
عض��و الفريق الوطني الطب��ي للتصدي لفي��روس كورونا 
المق��دم طبي��ب من��اف القحطاني، إثب��ات فاعلي��ة جميع 
التطعيم��ات المضادة لفيروس كورونا في البحرين ومنها 
الفيروس��ات المتحورة خالل شهري يناير وفبراير الفائتين 
من خ��الل متابع��ة 8414 حالة م��ن أص��ل 14640 حالة 
قائمة للمخالطين والحاصلين على جرعتين من التطعيم 

مقارنًة بنفس العدد من الذين لم يتلقوا اللقاح.
وأضاف أن 80% من الحاالت القائمة حاليًا في البحرين هي 
ح��االت قائمة لفيروس كورونا المتحور والذي أصبح األكثر 
شيوعًا لإلصابات في العالم اآلن، حيث تحورت الفيروسات 
المس��ببة لفيروس كورونا عدة مرات من��ذ بداية الجائحة 
إلى اآلن وستستمر في التحور إلى أن يتم الحد من انتشاره 

بين البشر وذلك من خالل التطعيمات.
وأوضح أن تعدد أن��واع التطعيمات في البحرين قائم على 
أس��س علمية وليس الغرض منها مقارنة نس��بة الفعالية 
إنما يأتي بهدف إيصاله إلى أكبر عدد ممكن من المجتمع 
في وقت قياس��ي ليس��اهم في تكوين المناع��ة الجماعية 
بمأمونية وفاعلية تس��هم في الرجوع التدريجي للحياة ما 
قبل الجائحة، منوهًا بأن الجهاز المناعي يختلف من شخص 
آلخر، وتكوين األجسام المضادة يتفاوت كذلك من شخص 
آلخر وعدم وجودها في أشخاص ال يعني عدم وجود حماية 
لديهم؛ فهي ليس��ت الطريقة الوحيدة لقياس االس��تجابة 
المناعي��ة الكامل��ة، حيث تمثل األجس��ام المض��ادة ذراعًا 
واحدًا فقط من أذرع االس��تجابة المناعية وهناك ما ال يقل 
عن ثالثة أذرع أخرى للجهاز المناعي يمكنها درء األمراض.

وأش��ار إلى أن إع��ادة جدولة أخذ الجرع��ة الثانية من لقاح 
أس��ترازنيكا تم بناء على أس��س ومعايي��ر علمية، موضحًا 
أن البحري��ن وفرت أكثر 5 أنواع م��ن اللقاحات بعد التأكد 

من فاعليتها بحس��ب المنش��ورات العلمية الصادرة، وهو 
ما لم يحدث في أي دولة، وذلك لس��د النقص المتوقع في 
إم��دادات اللقاحات، وقد تم االتفاق عليها عبر مؤسس��ات 
عالمي��ة مث��ل منظم��ة الصح��ة العالمي��ة أو إدارة الغذاء 

والدواء األمريكية.
وق��ال إن تمدي��د الجرعة الثاني��ة بناء على عدة دراس��ات 
أقيم��ت في دول جنوب أفريقي��ا والبرازيل وبريطانيا، خالل 
شهري نوفمبر وديسمبر 2020، وذلك عند إعالن بريطانيا 
بإعط��اء جرعة واحدة من لقاح أس��ترازنيكا، حيث تبين أن 
تأخير إعط��اء الجرعة الثانية للقاح لفت��رة ما بين 8 – 12 
أسبوع بعد الجرعة األولى، تكون فعالية األجسام المضادة 
أكب��ر بنس��بة 48%، وعلى ضوء ذلك تم اتخ��اذ القرار الذي 

صدقت عليه منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجازة التطعيمات بناًء على دراس��ات مس��تفيضة 
ومتعمق��ة تق��وم به��ا الهيئ��ة الوطنية لتنظي��م المهن 
والخدمات الصحية بمشاركة لجنة األبحاث السريرية ولجنة 
التطعيمات بوزارة الصحة، الفتًا إلى أن الفيروس المتحور 
س��ريع االنتش��ار وهذه المرحلة تتطلب تعاون��ًا مجتمعيًا 
بش��كل أكبر للتغل��ب عليه، مج��ددًا التأكيد عل��ى ضرورة 
أخ��ذ التطعيم لما له من دور ف��ي تكوين مناعة المجتمع 

واإلس��هام في حماية الفرد وأس��رته ومحيطه المجتمعي 
وبالتالي تعزيز األمن الصحي.

وأوضح أن الحاالت القائمة للفيروس المتحور في البحرين 
من الحاصلين على التطعيم كانت أعراضهم خفيفة أو لم 
تظهر عليهم أية أع��راض مقارنة بالذين لم يحصلوا على 
التطعيم، فف��ي الفترة من 1 يناي��ر 2021 إلى 11 مارس 
2021، بلغ��ت نس��بة المخالطي��ن المتطعمي��ن %13.1 
)1102 حال��ة قائمة من أصل 8414( ولم يتم تس��جيل أي 
حال��ة وفاة بينه��م، في حين بلغت نس��بة المخالطين غير 
المتطعمي��ن 26.7% )2246 حالة قائمة من أصل 8414( 
ولألس��ف ت��م تس��جيل حالتي وف��اة بينه��م؛ أي أن معدل 
انتشار الفيروس وانتقال العدوى وشدة الفيروس والوفاة 

أكثر بين األفراد الذين لم يأخذوا التطعيم.
 وأض��اف أن المجموع��ات بّينت تفاوتًا ف��ي دخول الحاالت 
القائمة المستشفى بسبب األعراض المصاحبة من عدمه، 
حيث تم إدخال 8% فقط من الحاالت التي أخذت التطعيم، 
منوهًا بأنه بناًء على الدراس��ات المحلية في المملكة التي 
اس��تعرضها، تم إثبات أن كافة التطعيمات المصرحة في 
البحري��ن فّعالة، حي��ث تبين من خ��الل المجموعة موضع 
البحث ب��أن كاف��ة التطعيمات له��ا فاعلية ف��ي الحماية 

وتكوين المناعة.
وبّي��ن أن من فوائ��د أخذ التطعيمات المض��ادة لفيروس 
كورون��ا الوقاية من اإلصابة بالفيروس أو الوفاة بس��ببه، 
وتخفيف ش��دة األعراض المصاحبة له في الحاالت القليلة 
الت��ي من الممك��ن أن ُتصاب به، كم��ا أن التطعيم يقلل 
م��ن نس��بة نقل في��روس كورون��ا لآلخرين مقارن��ًة بغير 
المتطعمين، كما يزيد من عدد أفراد المجتمع المحصنين 
م��ن اإلصاب��ة بالفي��روس مما يبط��ئ انتش��ار الفيروس 
ويس��اهم في المناع��ة الجماعية، إلى جان��ب منع فيروس 
كورونا من االنتش��ار والتناس��خ، وهما العمليت��ان اللتان 
تس��محان ل��ه بتكوي��ن طفرة واالس��تمرارية ف��ي التحور 

واالنتشار.
 ودعا القحطاني الجميع لعدم االنتظار لحين توافر تطعيم 
ش��ركة محددة وإنما أخذ المتوفر منها، مؤكدًا أهمية أخذ 
التطعي��م للجميع وض��رورة المبادرة للتس��جيل عبر موقع 
وزارة الصحة وتطبيق مجتمع واعي، مجددًا دعوته للحوامل 
والمرضعات كذلك إلى أخ��ذ التطعيم كونهم من الفئات 
األكث��ر عرضة لإلصابة بالفيروس وذلك في ظل االنتش��ار 
الس��ريع للفيروس المتحور، موضحًا بأن الدراسات أظهرت 
س��المة تطعيمي )س��ينوفارم( و)فاي��زر وبيونتيك( لهذه 
الفئة حس��ب التوصيات الصادرة عن الفريق االستش��اري 

المعني باللقاحات في لجنة التطعيمات في المملكة.
 وق��ال إن التطعيم��ات الموجودة حاليًا توف��ر حائط صد 
منيع أمام الس��الالت الموجودة وتساعد جهاز المناعة في 
مهاجم��ة أج��زاء مختلفة م��ن الفيروس، وحت��ى لو طرأت 
طف��رات فإن التطعيم��ات تظل قائمة بعملها المس��اعد 
لجه��از المناع��ة، مش��ددًا على ض��رورة المواصل��ة بحذر 
وااللتزام بكافة اإلجراءات االحترازية والتعليمات الصادرة 

بما يسهم في دعم الجهود الوطنية للتصدي للجائحة.

5569 سريرًا استيعاب مراكز العزل.. واإلشغال ٪27

البدناء األكثر عرضة لإلصابة بـ»كورونا«

تطبيق العزل المنزلي االختياري على 4750 حالة

تأخير الجرعة الثانية ألسترازنيكا يرفع نسبة األجسام المضادة لـ ٪48

البحرين وفرت 5 لقاحات جميعها فعالة ضد »كورونا« المتحور

انتقال العدوى والوفاة أكثر بين غير الحاصلين على التطعيم

الحاالت القائمة من الحاصلين على التطعيم أعراضهم خفيفة
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بدء حظر صيد أو تداول أو بيع 
سرطان البحر »القبقب«

الزراع��ة  وكي��ل  أعل��ن 
والث��روة البحري��ة بوزارة 
وش��ؤون  األش��غال 
والتخطي��ط  البلدي��ات 
نبيل  الدكت��ور  العمراني 
محمد أبوالفت��ح عن بدء 
حظر صيد أو تداول أو بيع 
»القبقب«،  البحر  سرطان 
وذل��ك اعتبارًا م��ن اليوم 
االثنين ولغاي��ة 15 مايو 
المقب��ل، وذل��ك تنفي��ذًا 

للقرار رقم )52( لسنة 2016 
بشأن الحظر الذي صدر عن وزير األشغال وشؤون البلديات 

والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبداهلل خلف.
وأوض��ح أبوالفتح أن القرار يأت��ي حرصًا على وقف عمليات 
الصي��د ف��ي فت��رة التكاثر من أج��ل الحفاظ عل��ى الثروة 
البحرية والتنوع البيولوجي في المياه اإلقليمية للمملكة.

وأك��د أن ف��رق الرقاب��ة البحري��ة وبالتعاون م��ع الجهات 
المعني��ة ستباش��ر عمليات الرص��د لمنع أية تج��اوزات أو 
مخالف��ات لهذا القرار، معبرًا عن أمل��ه في تعاون الجميع 
وااللت��زام بالق��رار حفاظ��ًا عل��ى حماي��ة الث��روة البحرية 

بالمملكة.

نبيل أبو الفتح

 »األشغال«: 57٪ اإلنجاز بالطرق 
المؤدية إلسكان اللوزي

كش��فت الوكيل المساعد للطرق بوزارة األشغال وشؤون 
البلدي��ات والتخطي��ط العمران��ي هدى فخرو أن نس��بة 
اإلنجاز بمشروع إنشاء الطرق المؤدية إلى إسكان اللوزي 
»مدين��ة حم��د« بلغ��ت 57%، فيما بلغت نس��بة اإلنجاز 
بالحواج��ز الخرس��انية الفاصل��ة بي��ن اتجاه��ي الحركة 

المرورية %85.
وذكرت أن الوزارة تعمل حاليًا على ربط ش��بكة تصريف 
مي��اه األمط��ار لمش��روع اللوزي اإلس��كاني مع الش��بكة 
الجديدة التي يتم إنش��اؤها على الشارع ضمن المشروع 
وبالتال��ي تخفيف مش��كلة تجمع مياه األمطار بمش��روع 
الل��وزي اإلس��كاني، كما يت��م العم��ل أيضًا عل��ى وضع 
اإلس��فلت على الش��ارع، تركيب األرصفة وأعمدة اإلنارة، 

تمديد خط مياه المعالجة، أعمال الكهرباء والماء.
وأوضحت فخرو أن مش��روع إنش��اء الط��رق المؤدية إلى 
إس��كان الل��وزي أحد المش��اريع التطويري��ة الهامة على 
شبكة الطرق الرئيسة والتي تهدف إلى انسيابية الحركة 
المروري��ة في المناطق المتصلة مباش��رة بهذا الش��ارع 
الحيوي، حيث يقع المشروع في الجنوب الشرقي من شارع 
زيد بن عميرة الس��ريع وغرب بحيرة اللوزي ويمتد جنوبًا 
ال��ى تقاطع طري��ق 26، ويخدم أهال��ي ومرتادي منطقة 
الل��وزي ودمس��تان وك��رزكان ومدينة حم��د والمالكية، 

ويعتبر ه��ذا المش��روع إضافة مهمة للطري��ق الموازي 
لشارع الش��يخ حمد من الجهة الغربية والممتد من دوار 
18 حتى بداية هذا المش��روع على تقاطعه مع شارع 26 

بالقرب من دوار 7.
وأضافت أن المش��روع يتضمن إنش��اء طريق بطول 4.8 
كم، بمسارين في كل اتجاه من شارع زيد بن عميرة حتى 
ش��ارع 3، وإنشاء ثالث مسارات في كل اتجاه من شارع 3 
حتى شارع 26، مع تطوير كافة التقاطعات واستحداث 4 
اش��ارات ضوئية لرفع كفاءة التقاطعات وتنظيم الحركة 

المرورية وتحقيق السالمة المرورية عليها.
كما يتضمن إنش��اء محطات للنقل العام بالتنس��يق مع 
وزارة المواصالت واالتصاالت، ووضع اإلشارات والعالمات 
المرورية التنظيمية والتحذيرية الالزمة لتحقق السالمة 
المطلوبة على الش��ارع، ووضع قنوات أرضية الستخدمها 
مستقبال من قبل الخدمات الفنية لتالفي قطع اإلسفلت 

مستقبال.
يذكر أنه تمت ترسية المشروع على ائتالف شركة عميرة 
للمقاوالت والشركة الشرقية إلنتاج اإلسفلت والخرسانة 
من قبل مجلس المناقص��ات والمزايدات بكلفة إجمالية 
تبلغ 5,196,582 دينار بتمويل من الصندوق الس��عودي 

للتنمية.

حفر آبار تقييمية في اليابسة المجاورة لحقل البحرين

وزير النفط: البدء بحفر اآلبار الصخرية نهاية 2022
حسن الستري «

توقع وزير النفط الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة 
»البدء ف��ي حفر أول مجموعة م��ن اآلبار اإلنتاجية 
الصخرية في المنطقة البحرية لحقل خليج البحرين 

.»2022
وق��ال ف��ي رده على س��ؤال للنائب عم��ار قمبر أن 
المخزون من النفط الصخري يقدر بحوالي 80 مليار 
برميل، مبين��ًا أنه قد تم اعتماد ه��ذا المقدار من 
أكثر من ش��ركة فنية استشارية عالمية متخصصة 
وعلى رأسها ش��ركة ديماك األمريكية المتخصصة 
في دراس��ة وتطوير حقول النفط غي��ر التقليدية، 
وتجري حاليًا دراسات جيولوجية وهندسية ومخبرية 
متخصصة لدراسة النسب الممكن استخراجها من 

المخزون النفطي من حقل خليج البحرين. 
وأوض��ح »ت��م الب��دء فعلي��ًا ف��ي عملي��ات مرحلة 
تقي��م الحق��ل حيث يت��م حاليًا حف��ر مجموعة من 
اآلب��ار التقيمية في مناطق اليابس��ة المجاورة من 
المنطق��ة البحري��ن لحق��ل خليج البحري��ن لتقييم 
إمت��دادات الحق��ل ودراس��ة أفضل الط��رق إلنتاج 

النفط عن طريق التكس��ير الهيدروليكي للطبقات 
الحاملة للنفط الصخري«.

وبي��ن وزي��ر النفط »صعوب��ة تحديد س��عر إنتاج 
برميل النفط الواحد من حق��ل خليج البحرين، ألن 
تقدير تكلفة اإلنتاج من أي حقل نفط تحسب عن 
نهاية مرحلة تقييم اإلنتاج لتراكم الخبرات الفنية 

والعملية«.

وذكر أن »حس��اب المردود المالي المتوقع يتم مع 
بداي��ة مرحلة اإلنتاج الفعلي التج��اري لحقل خليج 
البحري��ن غير التقليدي«، مش��يرًا إلى أن »مش��روع 
إنتاج النفط الصخري من حقل خليج البحرين سيولد 
انتعاش��ة تجارية ومالية للمملكة تتمثل في خلق 
فرص واعدة لالس��تثمار متمثلة في إنشاء مصانع 

جديدة وتوفير فرص عملية لشباب البحرين«.

عمار قمبروزير النفط

 »نهرا« تقرر سحب دواء 
»بروتون« من األسواق

أعلنت الهيئ��ة الوطني��ة لتنظيم المهن والخدم��ات الصحية 
»نهرا« عن س��حب وتعلي��ق تس��جيل دواء proton من إنتاج 

.SPIMACO الشركة السعودية
ودعت مس��تخدمي الدواء إلى مراجعة أطبائهم لصرف الدواء 

البديل.

 »الشورى«: رفع سقف االقتراض 
إلى 15 مليار دينار لمواجهة المصروفات الطارئة

واف��ق مجلس الش��ورى عل��ى المرس��وم بقانون 
رق��م )27( لس��نة 2020 بتعديل بع��ض أحكام 
المرس��وم بقانون رقم )15( لس��نة 1977 بشأن 
إص��دار س��ندات التنمي��ة، والمتضم��ن توصية 

اللجنة بالموافقة عليه من حيث المبدأ.
ال��ذي يهدف إل��ى رفع س��قف االقت��راض الحالي 
م��ن 13 ملي��ار دينار إل��ى 15 مليار دين��ار كأحد 
التدابير اإلجرائية المالية لمواجهة المصروفات 
الطارئ��ة وإط��الق الحزمة المالي��ة واالقتصادية 
لضخ الس��يولة الالزمة في القطاع الخاص لدعم 
االس��تقرار االقتصادي والحد من اآلثار الس��لبية 

على العمالة الوطنية.
ووفقًا للمرس��وم بقانون رقم )39( لس��نة 2002 
بشأن الميزانية العامة وتعديالته، فإن تغطية 
عج��ز الميزاني��ة يك��ون ع��ن طري��ق االقتراض 
م��ن المؤسس��ات المالي��ة والصنادي��ق العربية 
واإلس��المية، وذل��ك لتلبي��ة احتياج��ات تمويل 
نفق��ات الميزاني��ة العام��ة للدول��ة، وتغطي��ة 

التزام��ات س��داد الق��روض المس��تحقة وتوفير 
االحتياج��ات التمويلية للمصروفات المس��تحقة 
بموج��ب أح��كام الدس��تور والقواني��ن الصادرة، 
حيث يقدر االنخفاض في اإليرادات النفطية وغير 
النفطي��ة لع��ام 2020 بمبلغ 918 ملي��ون دينار 
مقارن��ة بالميزاني��ة المرصودة وال��ذي أدى إلى 
زيادة في االحتياجات التمويلية للفترة المتبقية 
من السنة المالية 2020، باإلضافة إلى استحقاق 
إصدار س��ابق في يناي��ر 2021 بمبلغ وقدره 367 

مليون دينار.
وقالت اللجنة »بالرجوع إلى سقف االقتراض قبل 
صدور المرس��وم بقانون والبال��غ 13 مليار دينار، 
ف��إن المتبقي منه ه��و مبلغ 673 ملي��ون دينار 
فقط. كما يقدر وصول الدين ضمن سقف الدين 
العام خالل الس��نتين الماليتي��ن 2021 و2022 

إلى 14.9 مليار دينار«.
وأوضح��ت اللجن��ة أن م��ن األس��باب الموجب��ة 
لإلس��راع في إصدار المرسوم بقانون محل الرأي، 

تمويل عج��ز الميزاني��ة العامة بم��ا يتوافق مع 
أحكام الدستور وقانون الميزانية العامة للدولة، 
لتفادي أية تقلبات قد تحدث في األسواق المالية 
يتعذر بس��ببها الحصول على القروض بالش��كل 
والسعر المناسبين، بس��بب التحديات المتمثلة 
في انخفاض أس��عار بيع النفط الخام إلى ما دون 
)40( دوالرًا للبرميل، وتباطؤ النشاط االقتصادي 
على المس��تويات العالمية واإلقليمية والمحلية، 
المس��تجد  كورون��ا  في��روس  جائح��ة  وانتش��ار 
)كوفي��د19(، والحاج��ة لس��داد أقس��اط الديون 
المس��تحقة للفترة المتبقية من الس��نة المالية 
2020 والس��نتين الماليتي��ن القادمتي��ن 2021 
و2022، بالرغم من اس��تمرارية الجهود القائمة 
لتحقيق أه��داف برنامج الت��وازن المالي وما تم 
تحقيق��ه في ه��ذا اإلطار م��ن مب��ادرات لتعزيز 
كفاءة اإلنف��اق وتخفيض المصروفات الحكومية 

المتكررة.

 العاني: ال يحق لمنظمة برلمانية تقييم
 حقوق اإلنسان لدولة تقع خارج نطاقها اإلقليمي

أكد رئيس لجنة الش��ؤون الخارجية 
القوم��ي  واألم��ن  والسياس��ية 
بالبرلم��ان العربي د. ظافر العاني، 
رفض��ه التام واس��تنكاره الش��ديد 
البرلم��ان  أص��دره  ال��ذي  للق��رار 
األوروب��ي بش��أن حق��وق اإلنس��ان 
في البحري��ن، باعتباره ص��ادرًا عن 
ط��رف غي��ر ذي صف��ة ولي��س ل��ه 
والي��ة قانونية للتعلي��ق على هذه 
المس��ألة، مضيفًا أن��ه ال يوجد في 
قام��وس العمل البرلمان��ي الدولي 
ما يخول منظم��ة برلمانية إقليمية 
تقييم حالة حقوق اإلنسان في دولة 

تقع خارج نطاقها اإلقليمي.
 وأض��اف أن إصدار الق��رار على هذا 
النح��و دون التواص��ل المس��بق مع 
الس��لطات المختصة ف��ي البحرين، 
للتحق��ق مم��ا تضمنه م��ن مزاعم 
وأكاذي��ب وافتراءات، يعكس النوايا 
الخبيث��ة وراء إص��داره، وأن الهدف 
منه هو تش��ويه س��معة المملكة، 
خاصة أن القرار تجاهل كافة الجهود 
الت��ي قامت به��ا مملك��ة البحرين 
واإلنج��ازات التي حققته��ا من أجل 

تعزي��ز وحماي��ة حق��وق اإلنس��ان 
التي كفلها الدس��تور والتشريعات 
الوطنية واالتفاقي��ات الدولية التي 

انضمت إليها المملكة.
 وش��دد عل��ى أن ال��دول األوروبي��ة 
ذاتها ليس��ت بعيدة عن انتهاكات 
حقوق اإلنسان، على نحو ما تعكسه 
سياساتها تجاه الالجئين واألقليات 
داعيًا  األوروبي��ة،  المجتمع��ات  في 
البرلم��ان األوروب��ي إل��ى التركي��ز 

عل��ى هذه القضاي��ا التي تدخل في 
نط��اق واليته واختصاصات��ه، بداًل 
م��ن إقحام نفس��ه ف��ي مواقف غير 
مس��ؤولة تمثل تج��اوزًا غير مقبول 
وانته��اكًا صارخ��ًا لكاف��ة القوانين 

واألعراف الدولية.
 وأك��د أن تركي��ز البرلمان األوروبي 
على انتقاد حقوق اإلنسان في الدول 
العربي��ة دون وج��ود أي مس��وغات 
قانوني��ة أو سياس��ية تعطيه الحق 
في ذلك، وتجاهله النتهاكات حقوق 
اإلنسان التي تحدث في دول أخرى، 
بما فيها دول أوروبية، يكش��ف زيف 
الش��عارات التي يتغنى به��ا دائمًا 

بشأن احترامه لحقوق اإلنسان.
المعايي��ر  ازدواجي��ة  أن  وأض��اف 
التي  بمكيالي��ن  الكي��ل  وسياس��ة 
البرلم��ان األوروبي  يتعام��ل به��ا 
مع ملف حقوق اإلنس��ان، تؤكد أنه 
اخت��ار لغ��ة المصالح على حس��اب 
المب��ادئ التي تف��رض عليه النأي 
التام عن تس��ييس قضاي��ا حقوق 
اإلنس��ان لتحقيق أه��داف ومصالح 

سياسية.

د. ظافر العاني



أك��د نائب رئي��س المركز يوس��ف 
به��زاد، أن ع��دد حم��ات التعقيم 
الت��ي قام بها فري��ق مركز تمكين 
شباب القادسية وصل ل�486 حملة 
منذ بداية الجائحة وحتى اليوم في 

مختلف مناطق ومرافق البحرين. 
أن  ل�»الوط��ن«  به��زاد  وبي��ن 
ع��دد المتطوعي��ن وص��ل ل���208 
متطوعين ومتطوعات من مختلف 
أن  والجنس��يات، مضيف��ًا  األعم��ار 
الفري��ق ب��دأ ب���8 أف��راد فقط في 
بداي��ة الجائح��ة وأن الوصول لهذا 
الع��دد من المتطوعين هو إش��ارة 
الش��عب  واضح��ة تؤك��د تكات��ف 
م��ن أج��ل الوط��ن، الفت��ًا إل��ى أن 
البحرينيي��ن س��باقون ف��ي مج��ال 
الخي��ر والعطاء، وأن متطوعو مركز 
تمكي��ن ش��باب القادس��ية ضربوا 
أروع ص��ور العطاء وخدم��ة الوطن 
من خ��ال مس��اهماتهم المتميزة 
لتعقيم العديد من المنشآت والتي 
طال��ت العديد من مناطق المملكة 
والماع��ب  الص��االت  وش��ملت 
الرياضي��ة التابعة لمختلف األندية 
واألس��واق  الوطني��ة،  واالتح��ادات 

والشوارع وغيرها. 
وأض��اف، أن عم��ل المتطوعين لم 
يقتصر على حمات التعقيم فقط 
ومتطوع��ة  متطوع��ًا   63 إن  ب��ل 
يقدم��ون المس��اعدة في مش��روع 
ول��ي العهد بالمرفأ المالي، للقيام 
باألعم��ال الت��ي تعطل��ت بس��بب 
الجائحة، باإلضافة إلى 30 متطوعًا 
في بطولة الرج��ل الحديد للتعقيم 

والتنظيم. 
وأش��ار إل��ى وص��ل ع��دد الحمات 
التي ش��ارك فيه��ا أصغ��ر متطوع 
ف��ي البحرين يعق��وب به��زاد إلى 
إل��ى  الجائح��ة  بداي��ة  من��ذ   470
اليوم، كاش��فًا أنه تم إشغال مركز 
تمكي��ن ش��باب القادس��ية ط��وال 
الطبية  للفحوصات  الجائح��ة  فترة 

والفحوصات العشوائية. 
وق��ال به��زاد إن العم��ل التطوعي 
يعتب��ر وس��يلة لكس��ب الكثير من 
المه��ارات التي يمكن االس��تفادة 
منها في مكان العمل، وتشمل هذه 

المهارات، الثق��ة بالنفس، وتبادل 
بالمس��ؤولية،  والش��عور  اآلراء، 
والعم��ل الجماعي واالبت��كار، كما 
أن��ه ي��زود بالخب��رات، منوه��ًا إلى 
أن العم��ل التطوع��ي ف��ي فترات 
األزم��ات يعتب��ر إضافة جي��دة إلى 
س��يرة الفرد الذاتية، كما أنه يتيح 
التواص��ل والتعرف على أش��خاص 
ج��دد، والحص��ول عل��ى المزيد من 
الف��رص، مش��يرًا إل��ى أن أهمي��ة 
للمجتمع تكمن  التطوع��ي  العمل 
باهتمام��ه ف��ي ح��ل العدي��د من 
القضاي��ا المهمة، م��ن خال عطاء 
األفراد ورد الجمي��ل للمجتمع الذي 
يعيش فيه، كما أّن��ه فرصة جيدة 
لتوجيه طاق��ات األفراد ومهاراتهم 
لتحس��ين البيئة المحيطة وتقديم 
المس��اعدة لمن يحتاجه��ا، مؤكدًا 
أّن الكثي��ر من الجمعي��ات الخيرية 
والمؤسس��ات تعتمد عل��ى األفراد 
المتطوعي��ن للمس��اعدة ف��ي أداء 

مختلف األعمال. 

وطالب بإنش��اء مقر رئيس للتطوع 
حي��ث إن الفري��ق عل��ى اس��تعداد 
إلدارته بالمجان، موضحًا أن هناك 
فك��رة لاس��تمرار وتوس��يع عم��ل 
التطوع لخ��ارج البحرين في فترات 
الكوارث واألزم��ات الخارجية، وذلك 
وتمثيل  الممك��ن  الدع��م  لتقديم 

البحرين في المحافل اإلنسانية. 
التطوع��ي  العم��ل  »إن  وتاب��ع: 
بمثاب��ة زراعة ثمرة قد ال تحصدها 
ولكن ق��د يحصدها غي��رك وتؤجر 
وتقدي��م  البل��د  وخدم��ة  عليه��ا، 
المس��اعدات س��يظل بصمة تصنع 
الحاضرة  التاريخ، ورس��الة لألجيال 

والمستقبلية«. 
من جهتها، أك��دت مديرة العنصر 
النس��ائي بمرك��ز تمكي��ن ش��باب 
القادس��ية هيف��اء الش��يخ إدريس، 
أن ع��دد الفري��ق النس��ائي وص��ل 
أن  إل��ى  مش��يرًة  متطوع��ة،   50
الم��رأة أق��وى من الرج��ل إذ مثلت 
المتطوع��ات دورًا يش��اد به، حيث 

أنه��ن ل��م يت��رددن أو يخف��ن من 
المثاب��رة، ب��ل وقف��ن جنب��ًا إل��ى 
جن��ب مع المتطوعي��ن في عمليات 
الماضية،  األش��هر  التعقيم خ��ال 
اظه��رن  المتطوع��ات  أن  مبين��ة 
العالي��ة  والمه��ارات  الش��جاعة 
الق��وي للعم��ل على  واالس��تعداد 

الخطوط األمامية. 
وقال��ت: »إن أزمة كورونا جّددت ما 
ليس جديدًا في حياتنا هنا يستشعر 
كثي��ر من ش��باب وش��ابات الوطن 
مس��ؤوليتهم تجاه وطنهم وأبنائه 
فعمل��وا على تنمية بن��اء المجتمع 
ونش��ر التماس��ك االجتماع��ي بين 
األزمة«، مؤكدة  المواطنين خ��ال 
أه��م  م��ن  التطوع��ي  العم��ل  أن 
العوامل المؤثرة على إعداد الجيل 
الجدي��د؛ فه��و يدخ��ل ضمن صقل 
واجتماعي��ًا  نفس��يًا  ش��خصياتهم 
االنخراط  عل��ى  ويحفزهم  وذاتي��ًا، 
في األعمال اإلنس��انية، واس��تثمار 
وتنميته��ا  الش��بابية  طاقاته��م 

لخدمة المجتمع.
وأضافت: »التطوع يعد إكمااًل للدور 
الحكوم��ي الذي تلعب��ه الدولة في 
الخدمات التي تقدمها للمواطنين، 
فه��و دور تكميلي يعم��ل على رفع 
والخدمات، وهنا  التوعية  مس��توى 
الشعور بقمة العطاء. فالتطوع في 
ظل الظروف الراهنة يخلق نموذجًا 
ألبن��اء الوطن واس��تقطاب المزيد 
منهم، فالتطوع غير مرتبط بزمان 
أو م��كان معي��ن. ويج��ب التنوي��ه 
على دور التط��وع بتوعية المجتمع 
كورون��ا  في��روس  م��ن  للوقاي��ة 

ومواجهة تهديداته«.
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إعداد: سماهـر سيـف
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أهل الخيــر

نفحات

الفريق جّسد أبهى صور العمل التطوعي وتكاتف الشعب 

208 عدد المتطوعين من مختلف األعمار والجنسيات  

 العمل التطوعي بصمة تصنع التاريخ ورسالة لألجيال

 هيفاء إدريس: 50 متطوعة في الفريق النسائي
 و»كورونا« حفزهن لالنخراط في األعمال اإلنسانية

Mon 15 Mar 2021  |  السنة 16  |   العدد 5574   |  االثنين 1 شعبان 1442هـ

مفاتيح الخير

افع��ل الخي��ر وامض��ي، فالبصم��ة الجميل��ة تبق��ى وإن غاب 
صاحبه��ا، ف لعمل الخير أثر طيب في حي��اة الفرد في حياته 

وبعد مماته.

 »كاف اإلنسانية« تفوز بالجائزة الدولية 
للتميز في مجال الدبلوماسية اإلنسانية

حصدت كاف اإلنس��انية بجمعية اإلصاح الجائزة 
الدولية للتميز في مجال الدبلوماس��ية اإلنسانية 
لع��ام 2021، وذل��ك ضم��ن فعالي��ات المؤتم��ر 
الدولي للدبلوماسية اإلنسانية لعام 2021، والذي 
نظمته الشبكة اإلقليمية للمسؤولية االجتماعية، 
وقد أقيم المؤتمر عبر تطبيق »زوم« حيث ش��ارك 
في��ه نخب��ة من مؤسس��ات العمل اإلنس��اني من 
مختل��ف دول العالم. وجاء تكريم كاف اإلنس��انية 
تقديرًا للجهود المتميزة التي تبذلها في مجاالت 

العمل اإلنساني على المستوى الوطني والدولي.
ولقى الرئي��س التنفيذي لكاف اإلنس��انية محمد 
س��يار ورقة عمل بعنوان »تحقيق أهداف التنمية 
المس��تدامة م��ن خ��ال الش��راكة المجتمعية«، 

تطرق خالها لرؤية كاف اإلنس��انية للوصول إلى 
تمكين الفرد من االعتماد على الذات للمساهمة 

في تشييد مجتمع إنساني تنموي متكامل.
وأوضح بأن اإلغاثة واالستقرار والتنمية هي ركائز 
كاف اإلنسانية االس��تراتيجية، مشيرًا إلى أن كاف 
تس��عى لتحقيق رؤيتها وأهدافه��ا من خال عقد 
التحالفات والش��راكات الدبلوماسية، مؤكدًا على 
أن رؤية كاف اإلنس��انية تتوافق ف��ي أهدافها مع 
أه��داف مملك��ة البحري��ن للتنمي��ة المس��تدامة 

.2030
وعرض في كلمته تجارب وقصص نجاح في مجال 
الدبلوماسية اإلنسانية طوال ثمانية عقود مضت 

محمد سيارعلى التأسيس.

بهزاد: 486 عملية تعقيم نفذها 
فريق »شباب القادسية« منذ بداية الجائحة

هيفاء الشيخ إدريس يوسف بهزاد

أهم محفظة إليداع األموال
لطالم��ا عرف االقتص��اد باإلدارة 
للم��وارد  والموزون��ة  المثل��ى 
المتاح��ة إلنت��اج أكبر ق��در من 
الس��لع أو الخدمات وتحقيق أكبر 
ق��در م��ن العوائد. هك��ذا فكرت 
دولنا وشركاتنا وحتى مؤسساتنا 
األهلي��ة وجمعياتن��ا الخيرية في 
كثير م��ن األحيان وه��ي الفكرة 

السائدة عالميًا أيضًا.
وم��ن هنا فإن الق��در الذي حظي 
به اإلنس��ان في أوطانن��ا يتوازن 
مع م��ا حظيت ب��ه األبنية والبنى 

التحتية والموارد الطبيعية وعناصر االقتصاد األخرى.
لكن نزع��ة االهتمام بالحجر والعمران واالبنية ربما طغت أحيانا 
ألنها اس��تثمار محس��وس س��ريع األثر، بخاف اإلنسان الذي ظل 
نصيب��ه محدودًا متواضعًا قياس��ًا بالموارد األخ��رى ألن أثره رغم 

تعاظمه وأهميته بطيء ويحتاج إلى وقت طويل.
ينق��ل عن الحكي��م الصيني كيواه تزو أنه ق��ال »إذا كنت تخطط 
لعام فاغرس بذرة، وإذا كنت تخطط لعش��رة أعوام فازرع شجرة، 
وإذا كنت تخطط لمائة عام فعّلم إنسانًا، ألنك عندما تزرع بذرة 
واحدة فإنك تحصد محصواًل واح��دًا، وعندما تعّلم الناس تحصد 

مائة محصول.
وقد روي عن سهل بن سعد أن النبي األكرم صلى اهلل عليه وسلم 
قال مخاطبًا اإلمام علي كرم اهلل وجهه: »فواهلل ألن يهدي اهلل بك 

رجا واحدا خير لك من حمر النعم«.
وقد أثبتت جائحة كورونا )كوفيد 19( أن اإلنسان ليس أحد الموارد 
وحس��ب، بل يشكل جوهر الموارد جميعها وركنها األساسي فمن 
دون��ه ال قيمة لجميع الموارد األخرى وبقدراته الهائلة يس��تطيع 
معالج��ة كل عجز ف��ي أي مورد م��ن الموارد، فمملك��ة البحرين 
ومختل��ف الدول الت��ي تمتلك طواقم طبية مؤهل��ة وعلى كفاءة 
عالية اس��تطاعات أن تواجه الجائحة بنج��اح أكبر بكثير من تلك 
الدول التي تتدنى فيها مس��تويات كوادره��ا الطبية أو أعدادها 

وإن توفرت على األموال أو المباني الضخمة واألبراج العظيمة.
وم��ن هنا فإنني أدعو المؤسس��ات األهلي��ة والجمعيات الخيرية 
للمزي��د من تصوي��ب البوصل��ة نحو اإلنس��ان تعليم��ا وتدريبا 
وتوجيه��ا وتوعي��ة، ورفع موازناته��ا المخصصة لدع��م التعليم 
بجناحيه المدرس��ي والجامعي، فنحن ال ن��درك جميع ما هو قادم 
من ف��رص وتحدي��ات وصعوبات وأزم��ات، لكننا ن��درك جيدًا أن 
أفضل وس��يلة لمواجه��ة تحديات المس��تقبل أن نب��ذل أموالنا 
وطاقاتن��ا من أجل االنس��ان، فهو خي��ر اس��تثمار وأهم محفظة 

نستودع فيها األموال. 

حسين الصباغ

 »المبرة الخليفية« تجدد اتفاقيتها 
مع جامعة البحرين لتوفير المنح الدراسية

أعلن��ت مؤسس��ة المب��رة الخليفي��ة ع��ن تجدي��د 
اتفاقيته��ا مع جامع��ة البحرين والت��ي نصت على 
تخصيص منح دراس��ية لطلب��ة البكالوريوس، حيث 
يشمل برنامج رايات للمنح الدراسية تغطية الرسوم 
الجامعية، باإلضافة إلى المش��اركة في ورش عمل 
ودورات تطويري��ة وتوفي��ر ف��رص تدريبية ضمن 
القطاعي��ن الحكوم��ي والخ��اص باإلضافة لحصول 
الطلب��ة على حوافز مالية وف��رص لخدمة المجتمع 
والعمل التطوعي والمشاركة في اجتماعات شهرية 
تعليمية وترفيهية، عاوة على إصدار بطاقة رايات 

والتي توفر العديد من المزايا لحامليها.
وترك��ز أهداف مؤسس��ة المب��رة الخليفية بش��كل 
أساس��ي على دعم الطلبة وتش��جيعهم لاستفادة 
م��ن مختل��ف األنش��طة والمب��ادرات المقدمة مما 
ُيساهم في صقل ش��خصياتهم على كافة األصعدة 
لُيساهموا بشكل فّعال في نهضة هذا الوطن. وقد 
وف��رت المؤسس��ة فيما س��بق 302 منحة دراس��ية 
225 منه��ا ف��ي جامع��ة البحرين الت��ي بدورها لم 
تتوانى عن دعم مبادرات مؤسسة المبرة الخليفية 
منذ بداية تأسيس��ها. وقالت رئيس مجلس األمناء 

لمؤسس��ة المبرة الخليفية س��مو الشيخة زين بنت 
خالد آل خليفة: »أود في البداية أن أتوجه بالش��كر 
الجزيل لجامع��ة البحرين على تعاونهم وجهودهم 
المتمي��زة، الت��ي تش��ترك م��ع مس��اعينا الهادفة 
إلى تمكي��ن الش��باب وتنمية مهاراته��م الِعلمية 

والَعملية في مختلف التخصصات والمجاالت«.
وأضاف��ت قائلة: »يتواف��ق برنامج راي��ات مع رؤية 
المؤسس��ة الرامي��ة إل��ى دع��م الش��باب البحريني 
لتحقي��ق أحامه��م وطموحاته��م ب��كل تمّي��ز مع 
منحهم فرصة استكمال تعليمهم الجامعي، وذلك 
بغية خلق جيل واع ومثقف متسلح بالعلم والمعرفة 

وقادر على مواجهة التحديات ليتمكن من اإلسهام 
بفعالية في المجتم��ع ودفعه نحو التقدم والتطور 

واالزدهار«.
وعلى صعي��د ذي صلة، ُيذكر أن برنامج رايات الذي 
تم تدش��ينه عام 2011، هو برنامج ش��امل يمكن 
الطلب��ة االلتحاق بإحدى الجامع��ات المعتمدة في 
البحري��ن، إل��ى جانب تقدي��م العديد م��ن المزايا 
منه��ا حوافز مالية وورش عم��ل وفرص تدريب في 
القطاعين الحكومي والخاص، فضًا عن العديد من 
األنشطة التي تعزز ثقافة »المسؤولية المجتمعية 

والتطوع لدى الشباب في بيئة داعمة ومشجعة.
ُيش��ار أن مؤسس��ة المبرة الخليفية هي مؤسس��ة 
غير ربحية مس��جلة ومرخصة م��ن قبل وزارة العمل 
والتنمي��ة االجتماعية ف��ي البحرين، تأسس��ت في 
ع��ام 2011 بهدف إحداث أث��ر اجتماعي إيجابي في 
مجال التعليم، وتمكين الش��باب البحريني للوصول 
بقدراتهم إلى أفضل المس��تويات، وذلك من خال 
عقد العديد من ورش العم��ل والدورات لتزويدهم 
بالمعارف والمهارات والخبرات، مما سيعود عليهم 

وعلى الوطن بأفضل النتائج.



tattan86@hotmail.com

@HussainTattan

حسين التتان

رؤى
mohammed@darwishtv.com

@yalai l

محمد درويش

خارج السرب

S3dbah@gmail .com

@saad_bahrain

سعد راشد

أنور حبيب اهلل

بين السطور

Ameena.bual lay.87@gmail .com

@Bual lay_amina

د.أمينة بوعالي

وجهة نظر

Bunoor7@gmail .com

@bunsr7

عبدالمنعم إبراهيم

حبر أبيض

بع��د م��رور عامين عل��ى التقاع��د االختي��اري آلالٍف من 
الكفاءات الوطنية من موظفي الحكومة، ونضيف إليهم 
الكف��اءات الوطنية م��ن المحالين للتقاع��د االعتيادي، 
نتس��اءل الي��وم ماذا خس��رت الحكومة؟ وه��ل تأثر أداء 
الجهات الحكومية جراء تقاعد هذه الخبرات؟ وكيف يمكن 
أن نس��تفيد من هذه الثروات الوطنية؟ خصوصًا في ظل 

وجود البند الرابع م��ن تعليمات ديوان الخدمة المدنية 
رقم »7« لسنة 2018 بشأن التقاعد االختياري لموظفي 
الجهات الحكومية والذي نص على »عدم رجوع الموظف 

للخدمة الحكومية بأي نوع من أنواع التوظيف«؟
أعتقد أن فكرة إنش��اء »منصة حكومي��ة للمتقاعدين«، 
تكون هذه المنصة بمثاب��ة قاعدة بيانات لكل متقاعد 

حس��ب تخصصه وخبرته، بحيث ُيس��تفاد من تجربتهم 
في تجوي��د العم��ل الحكوم��ي، ونقل خبراته��م للجيل 
الحال��ي من خ��ال إعط��اء ورش عمل أو المش��اركة في 
التدري��ب، أو حتى فتح باب الحوار بي��ن هؤالء الكفاءات 
الوطنية والموظفين الحاليين. فالتجاذب في النقاش مع 
هؤالء الخبرات وطرح اآلراء واألفكار بكل أريحية س��يفتح 
أفاقًا جي��دة لارتقاء بالعمل الحكومي. فا يمكن القول 

إن الجيل الجديد في غنى عن هذه الخبرات المتراكمة.
إن إش��راك المتقاعدين ف��ي العمل الحكومي سيرس��م 
ويعطي ميزة جديدة لهم من خال اس��تمرار مسيرتهم 
في العطاء لخدمة هذا البلد. فخبراتهم التي اكتسبوها 
من خال عملهم س��نوات طويلة في األجهزة الحكومية، 
وامتاكه��م رصي��دًا فكري��ًا سيس��اعد ويس��اند األجيال 
الحالي��ة في تطوير منظومة العم��ل الحكومي، فا يزال 
المتقاعد يتوقد طاقة حيوية ونشاطًا ذهنيًا؛ األمر الذي 

يجعل منه إضافة نوعية للمنظومة الحكومية.

ما يثلج الصدر أن هن��اك اهتمامًا كبيرًا من قبل مختلف 
األجه��زة الحكومي��ة لتطوير الك��وادر الوطني��ة، ولكن 
هناك حاجة ماس��ة لتوحيد هذه الجهود واالستفادة من 
الخبرات السابقة، لتكون جميع هذه الخبرات تحت مظلة 
واحدة وجهة مركزية تستطيع أن تقود القاطرة باقتدار، 
وتض��ع األط��ر المنظمة؛ من حي��ث التخطي��ط للبرامج 
والدورات المس��تهدفة لتنمية الموارد البشرية الوطنية 
وتأهيله��ا؛ فا ُبد من وج��ود جهة محددة مهامها ربط 
الخب��رات الس��ابقة بالخب��رات الحالية من أج��ل تطوير 

العمل الحكومي.
إن االس��تفادة من خبرات الكفاءات الوطنية المتقاعدة 
مهم جدًا للمرحلة المقبلة، وأعتقد أنه سيكون أحد أهم 
مطالب تجويد العمل اإلداري المؤسسي في المستقبل. 
فجميٌل جدًا أن تتكاتف الجهود الوطنية من أجل االرتقاء 
بأداء الجهات الحكومية، فهل س��ُيلتفت لفكرة تأسيس 

»منصة حكومية للمتقاعدين«؟ أتمنى ذلك!

المتقاعدون.. ثرواٌت وطنية

ملف موظفي معهد البحرين المزري وصمت النواب
ل��م تنتِه بعد أزمة ما يس��مى »بتطنيش« صوت موظف��ي معهد البحرين 
للتدريب، أولئك الذين حاولت وزارة التربية جاهدة تس��كينهم بقوة في غير 
مكانهم ومناصبه��م، وإلغاء وظائفهم وتخصصاتهم وحرق خبراتهم بجرة 

قلم.
سيثبت التسكين، وستختفي ال�15% من حقوقهم المالية، وبالشق المتعلق 
بمس��تحقات التقاعد من خال تقلي��ل عاواتهم االجتماعية. كما أن الذين 
تم تس��كينهم والذين لم يتم تس��كينهم أيضًا، ل��م يحصلوا على 15% من 
الزيادة العامة منذ ما يقارب ال� 10 أعوام، وذلك منذ تحويل المعهد لعباءة 
الوزارة، بينما كل موظفي الدولة من حينها حتى اليوم حصلوا عليها بشكل 

طبيعي جدًا.
فوق كل هذه القرارات التعس��فية، قامت الوزارة بس��د عجزها الوظيفي من 
خال موظفي المعهد بشكل »غريب وعجيب«. فالمحاسب مثًا، يجد نفسه 
فني حاس��وب، والمدقق يجد نفس��ه »بق��درة قادر« فني مص��ادر، وموظف 
للمش��تريات يتحول لفني معلومات. وعلى الرغم من هذه الفوضى، لم ينل 
ه��ؤالء وعلى مدى كل هذه األع��وام أي حوافز أو تدريب أو اهتمام من طرف 
ال��وزارة، مما أثر ذلك على رواتبهم كمس��تحقات مالي��ة. حتى أن بعضهم 
وصل آلخ��ر رتبة بجدول الروات��ب، لكن ُرتبهم الوظيفية بعد س��نين ظلت 
»محلك سر«، حتى أن بعضهم وقت تسكينهم كانوا على »المربوط«، لكن 

ديوان الخدمة وقتها وبكل بساطة لم يعادل رواتبهم بالجداول الجديدة أو 
دون إعطائهم قبلها أي ترقية مستحقة تعادل ما يوازي الدرجة الوظيفية. 
فبعضهم كانت رتبته »بالمربوط« على جدول المعهد، وبعد التسكين تم 

وضعهم على »مربوط« رواتب التربية!
وفوق كل هذا التهميش المالي والمعن��وي، ونظرًا الختاف نظام اإلجازات 
الس��نوية بين المعهد والمدارس، كان من المفترض أن يتم تعويض من 
تم تس��كينهم بالمدارس نظير إجازتهم الخاصة بالمعهد، لكن لم يعوَّض 

بعضهم عن ذلك.
َرة بأكثر من ثمانية أعوام،  طيلة فترة ما تس��مى »بأزمة المعهد« والمقدَّ
ل��م يتم الجلوس مع أيٍّ من موظفي المعهد ممن ألغيت أقس��امهم، ال من 
ط��رف الوزارة وال حتى من جه��ة ديوان الخدمة. فما تم ه��و، إما أن يقبلوا 
بوظائف ال تناس��بهم مهنيًا أو ماديًا، أو فليذهب��وا إلى التقاعد. هذا ناهيك 
ع��ن أن ال��وزارة قامت بتغيير مس��ميات وظيفي��ة للموظفي��ن -من تحت 

الطاولة- مغايرة للواقع خال الثاثة أعوام السابقة!
بع��ض النواب ولألس��ف، وحين تم وص��ول ملف موظف��ي المعهد عندهم، 
تحركوا لحلحلة الملف، ولكن حين أخبرتهم الوزارة بتسكينهم أغلقوا الملف. 
بينم��ا تلقوا اتصاالت خفية تجبرهم على التقاعد. فهل هذه هي البحرنة يا 

وزارة التربية؟

هل أنا عاق وقاٍس؟
س��يارة تقف فجأة في إحدى مس��ارات الشارع، وينزل منها مرافق السائق شيخ 
كبير في الس��ن، مبتعدًا عن الس��يارة محاواًل عبور الشارع باالتجاه اآلخر، وهو 
يبدي اس��تياء ويه��ذي بكام غير مس��موع، وينزل من خلفه الس��ائق محاواًل 
اللح��اق به، ثم يقود الرجل الكبير إلى الس��يارة وس��ط تب��ادل الكلمات بين 

االثنين ويعيده إلى السيارة بعد أن أمسكه بالقوة.
وتق��ف س��يارات أخ��رى بالقرب منهم مس��تغربين م��ن وضع الرج��ل الكبير. 
المش��هد كما يظهر للعامة من الناس أن الرجل مع ابنه في السيارة، ولسبب 
ما ين��زل منها وهو يندب حظه ويتحس��ب، والمجتمعون ينظ��رون إلى الولد 
بشكل مقزز، ولسان حالهم يقول »مسكين ذاك الرجل، يعاني من عقوق هذا 
االبن«. البعض يشاهد صامتًا والبعض يسمع االبن كلمات لعله يدرك حجم 
الجح��ود والعق��وق الذي هو فيه، هذا يقول له ال ح��ول وال قوة إال باهلل، اهلل ال 

يبانا والثاني يقول حسبي اهلل ونعم الوكيل، يا ويلك من اهلل.
الصورة ليست بالهينة وال من المشاهد التي يرغب أحد بمشاهدتها، كل من 
وقف لثواٍن ودقائق قال كلمة وأظهر اس��تياء من هول الموقف وذهب، ودون 

أن يسمح لنفسه بأن يستفسر عن الوضع ولماذا يحصل كل هذا؟
االبن س��مع ما س��مع من كلمات ومن نظرات قالت الكثير، ول��م يباِل وقتها 
بم��ن هو حوله! فلماذا يا ترى؟ هل هو الامب��االة بالمجتمع وما يقوله حيال 

ظاهرة ال يتمناها مجتمعنا، أم هناك سبب آخر يدفع الرجل للسكوت؟
والحقيقة كما أصفها لكم من لس��ان صاحب الحال وصاحب المقال »أي أنا«، 
أن وال��دي ظه��ر علي��ه التعب في وقت متأخ��ر من الليل، فحاول��ت أخذه إلى 
المستش��فى الذي يتابع حالته دائمًا، وفي الطريق كان والدي يصر على عدم 
الذهاب إلى هذا المستش��فى بالذات ويفضل أي من المستش��فيات الخاصة 
الصغيرة، وحين أدرك أنه أمام المستش��فى فتح باب الس��يارة ونزل منها في 
الشارع مبتعدًا وهو يقول لن أذهب مهما يحصل. وخرجت خلفه أحاول إعادته 
للسيارة وأخذه للمستشفى قبل أن تتفاقم حالته، وأنا أقول له لن آخذك إلى 

مستشفى آخر فليس هناك مستشفى غيره هذا يستقبل مشاكل القلب.
ما حدث أن والدي كان يعاند نفسه والجميع بإهمال وضعه الصحي، وإصراري 
في أخذه للمستشفى في ذلك الوضع ظهر للناس عقوق وجحود، فمنظر الرجل 
الكبي��ر واالبن العاق خلفه هو أول ما يصفه الناس في هذا الحال، دون إدراك 
أو ع��ذر بأن الوضع ربم��ا يكون مختلفًا تمامًا عما يبدو. فليس بكل القس��وة 

عقوق وليس في كل التهاون طاعة. فهل أنا عاق وقاٍس؟
وها هو والدي اآلن يرقد في المستشفى في وضع حرج بسبب عناده وإصراره، 

وليته وقتها وقبلها سمع كامي والتزم.

شاهد
احتفلن��ا األس��بوع الماضي بالي��وم العالمي للم��رأة وال��ذي كان فرصة 
لتذكيرنا بالمكانة التي وصلت إليها البحرين في تمكين المرأة البحرينية 
وتش��جيعها على تخطي العقب��ات وتحقيق النجاحات خاص��ة في المجال 
الوظيفي. وقد انتش��رت أرقام مذهلة األسبوع الماضي تبين حجم التقدم 

الذي حققته البحرينية في اآلونة األخيرة أعيد نشر بعضها هنا: 
- 54٪ نسبة المرأة العاملة في الحكومة.

- 45٪ نسبة المرأة في الوظائف التنفيذية الحكومية.
- 66٪ نسبة الطبيبات في المستشفيات الحكومية.

- 76 ٪ نسبة الممرضات البحرينيات.
ش��خصيًا ش��هدت الحضور النس��ائي المميز في القطاع الصحي الحكومي 
مؤخ��رًا وأعجب��ت كثيرًا بما رأيته من إخاص وتف��اٍن. ففي ليلة رفض أن 
يزورني فيها النوم بس��بب آالم مبرحة في الجهاز الهضمي حملت بعضي 
وسارعت إلى المركز الصحي التابع للمنطقة. وهذه الزيارة للمركز الصحي 
الحكومي جاءت بعد غياب طويل بس��بب التأمين الصحي الذي يسهل لي 

اللجوء إلى المستشفيات الخاصة في حال تراجع الصحة. 
فور دخولي المركز الحظت وجود البحرينيات يعملن حتى س��اعة متأخرة 
م��ن اللي��ل، وهو مش��هد ل��م أكن أتوقع��ه إطاق��ًا، حيث كن��ت أظن أن 
البحرينية ال تعمل في النوبة المس��ائية. فمن الباب الرئيس استقبلتني 
ممرضة بحرينية وتأكدت من حرارتي ثم حولتني إلى بحرينية في مكتب 
المراجعي��ن لتس��جيل بياناتي وتحديد الطبيب، وبعد الكش��ف وأخذ إبرة 
لتخفيف األلم اتجهت للصيدلية ألج��د بحرينية أخرى تصرف األدوية. كل 
ذلك حدث في الفترة ما بين الس��اعة 11 مس��اء و12:30 من صباح اليوم 

التالي. 
خرج��ت من المركز في حال أفضل نس��بيًا وأنس��ب هذا التحس��ن ألمرين 
اثني��ن، أولهم��ا تعامل الم��رأة البحريني��ة اللطيف المحت��رم معي خال 
جولتي ما بين االستقبال والطبيب وغرفة التمريض والصيدلية مما خفف 
الش��عور باأللم، وثانيهم��ا، الطبيب العربي، ال��ذي كان رائعًا بكل معنى 
الكلمة وناصحًا وتعامل بكل حرفية مع حالتي الطارئة. وهذا أمر س��أفرد 

له مقااًل خاصًا في األسابيع المقبلة إن شاء اهلل.
لذل��ك، تحية تقدير تذه��ب للبحرينية المجته��دة والمخلصة في عملها 
والتي أصبحت تش��ارك زميلها الرجل النوبة المسائية وتنير مواقع العمل 
المختلفة بلطفها وتعاملها الطيب. وكذلك تحية تذهب لوزيرة الصحة، 
الم��رأة الفاضلة، فائقة الصالح وطاقمه��ا اإلداري، على مجهوداتهم في 
ه��ذه األيام الصعبة وبارك اهلل في كل امرأة ورجل من هذه الباد الطيبة 

يخدمان وطنهما بإخاص.

بايدن سيعض ندمًا!!
ش��اء الش��رق األوس��ط أو لم يش��أ فإن الرئيس األمريكي جو بايدن قد دخل 
بمفاوض��ات مع طه��ران لتوقي��ع اتفاق نووي جدي��د بوس��اطة أوروبية وأن 
التصعي��د اإليراني في المنطقة ما ه��و إال للضغط أكثر على اإلدارة الجديدة 
في س��رعة توقي��ع االتفاق من خال تهديد الحلفاء، وأن هذا األس��لوب ليس 
بجدي��د على المنطقة فه��ي جميعها تهدف لرفع العقوب��ات األمريكية على 

طهران.
م��ا أود إيصاله أن الرئيس بايدن فقط يحتاج إل��ى أن تهدأ المنطقة ليفاجأ 
الجمي��ع بتوقيع االتف��اق، ولكن المعضلة التي يواجهه��ا هي أن الكونجرس 
األمريك��ي يرفض الع��ودة لاتفاق الن��ووي الجديد بصيغت��ه القديمة وفي 
المقابل فإن االتحاد األوروبي متعطش لعودة هذا االتفاق الذي س��يفتح له 
سوقًا جديدة وسينعش االقتصاد األوروبي والكل يسعى لمصالحه، ولكن أين 

السعودية من كل هذا؟
إن الفيلم التي تقوم به وزارة الخارجية األمريكية في بياناتها بأنها تقف مع 
السعودية في حربها ضد الحوثي فهو كام فارغ، فهي مجرد تصريحات على 
ال��ورق، فمع رفع جماعة الحوث��ي من قوائم اإلرهاب فهذا يعني أن أمريكا قد 
تخلت عن حليفتها الرياض بش��أن الدفاع عنها من الهجمات الحوثية، وهذه 
النقطة الرئيس��ة والمحوري��ة، وبالتالي إغفال واضح ل��دور المملكة العربية 

السعودية، وهذه مجازفة تقوم بها إدارة بايدن حتى تصل النبرة أن »أمريكا 
حلي��ف ال يمك��ن االعتماد علي��ه«، ويفتح المجال لروس��يا والصي��ن الدخول 
بالمنطقة على اعتبارها جبهة غنية بالثروات قد تعود بالنفع على الدولتين.

لك��ن التس��اؤل المطروح، م��ا الذي يهدف ب��ه بايدن والذي يجعله يتوس��ل 
لطه��ران لتوقيع اتفاق نووي جديد وفي المقابل إيران تكابر وهي في موقف 
ضعف؟! بكل بساطة طهران تعلم جيدًا بأنها ال تستطيع صناعة قنبلة نووية 
حتى وإن رفعت مس��تويات تخصيب اليورانيوم ألن إس��رائيل لن تس��مح لها 
بذل��ك، وه��ذا تعلمه إيران جي��دًا، وأن التعنت من قبل الساس��ة في طهران 
للحص��ول على أكبر مكاس��ب من توقيع االتفاق، إذًا نرج��ع للمحور األول، أين 

السعودية من كل ذلك؟
لإلجاب��ة عل��ى ذلك بع��دم وج��ود المملك��ة العربي��ة الس��عودية من تلك 
المفاوض��ات فهذا أمر طبيعي إلدارة منذ البداي��ة قامت بخطوات إلضعافها 
واس��تهداف القلب النابض لها ولي العهد الس��عودي صاحب السمو الملكي 
األمير محمد بن سلمان آل س��عود، في المقابل فإن األدوات لدى السعودية 
كفيل��ة بإحراج جو باي��دن أمام العال��م، وعندما يتم توقي��ع االتفاق النووي 
اإليراني س��يرى بايدن الس��عودية العظمى ما لديها وسيعض ندمًا لما قام 

به من إغفال لدور الرياض وحلفائها في هذا االتفاق.

 استكمال النظام االنتخابي 
في منطقة هونغ كونغ اإلدارية الخاصة »2«

هدف ومبدأ اس��تكمال النظام االنتخابي في هونغ كونغ هو التزام وتحسين 
مب��دأ »دول��ة واح��دة ذات نظامي��ن«. اله��دف الرئيس الس��تكمال النظام 
االنتخاب��ي لهون��غ كونغ هي: تعزيز وتحس��ين النظام والمؤسس��ات لمبدأ 
»دول��ة واحدة ذات نظامين«؛ التنفيذ الكام��ل لمبدأ »حكم هونغ كونغ من 
قبل الوطنيين« مع إيجاد اآلليات والمؤسسات المناسبة؛ الحفاظ على سلطة 
اإلدارة ف��ي أي��دي أولئك الذين يحب��ون البلد ومنطقة هون��غ كونغ؛ ضمان 

األمان واألمن واالستقرار واالزدهار في هونغ كونغ على المدى الطويل.
من أجل تنفي��ذ االحتياجات العامة المذكورة أع��اه فمن الضروري مراعاة 
المبادئ الهامة التالية. أواًل، التنفيذ الكامل والدقيق لسياسة »دولة واحدة 
ذات نظامي��ن« و»حك��م هون��غ كونغ من قب��ل أهل هونغ كون��غ« والدرجة 
العالي��ة من الحكم الذاتي. من الضروري ضم��ان إدارة هونغ كونغ من قبل 
أهال��ي هونغ كون��غ الوطنيين بصفتهم الجس��د الرئيس، وم��ن الضروري 
االلت��زام بمبدأ »دولة واحدة« مع احت��رام االختافات ل� »نظامين«، والجمع 
بين دعم والية الس��لطة المركزية العامة على هونغ كونغ مع الحفاظ على 
الدرج��ة العالية م��ن الحكم الذاتي. ثانيًا، التمس��ك بقوة بس��يادة الدولة 
وأمنه��ا ومصالحها التنموي��ة. من الض��روري التأكد م��ن أن الدولة تأخذ 
س��يطرة صارمة على اس��تكمال النظ��ام االنتخابي لهونغ كون��غ، والتنفيذ 
الكام��ل لقان��ون حماية األم��ن القوم��ي في هون��غ كونغ، والحف��اظ على 
االس��تقرار االجتماعي العام لهونغ كون��غ، ومنع ووقف ومعاقبة التدخل في 

ش��ؤون هونغ كونغ من قبل الدول األجنبية والقوى الخارجية واس��تخدامها 
لهونغ كون��غ للقيام بأعم��ال انفصال وتقويض وتس��لل وتخري��ب. ثالثا، 
االلت��زام بإدارة هونغ كونغ وفقًا للقانون. من الضروري الحفاظ على النظام 
الدس��توري لهونغ كونغ المنصوص عليها في الدستور والقانون األساسي، 
وتنظي��م االنتخاب��ات ذات الصل��ة مع االمتث��ال الصارم للقانون األساس��ي 
وقان��ون حماية األمن القومي في هونغ كون��غ، والقرارات المعنية الصادرة 
عن المجلس الوطني لنواب الش��عب ولجنته الدائم��ة، فضًا عن القوانين 
المحلي��ة لهونغ كونغ، وتحس��ين قدرة وكفاءة الحكم وفق��ًا للقانون. رابعًا، 
االنس��جام م��ع الظ��روف الواقعية ف��ي هونغ كون��غ. من الض��روري تطوير 
النظ��ام االنتخابي الديمقراطي الذي يتناس��ب مع الظ��روف الفعلية لهونغ 
كونغ ويعكس المصالح العامة للمجتمع، بما يضمن المش��اركة السياسية 
الواس��عة والمتوازنة ألهالي هونغ كونغ. خامسًا، تحسين فعالية الحوكمة 
في هونغ كونغ. من الضروري تحس��ين النظام الذي بموجبه يكون الرئيس 
التنفيذي مس��ؤواًل أمام الحكومة الش��عبية المركزية، والحفاظ على هيكل 
الحوكمة والنظام التش��غيلي بقيادة الس��لطة التنفيذية فيهونغ كونغ، بما 
يضمن التشغيل السلس والفعال لألنظمة السياسية واإلدارية لهونغ كونغ 

وآلياتها. وللحديث بقية.

* سفير جمهورية الصين الشعبية لدى مملكة البحرين

10o p i n i o n @ a l w a t a n n e w s . n e t الـرأي
اآلراء واألفكــار الــواردة في هــذه المقــاالت تعكــس آراء أصحابهــا وحدهــم.. وال تمثـــل بالضــرورة رأيًا أو مـوقفــًا رسميــًا لجـريــدة »الوطن« أو سيــاستهــا التحـريريــة 
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عضـــو  الصحـــة  وزارة  وكيـــل  أكـــد 
للتصـــدي  الطبـــي  الوطنـــي  الفريـــق 
لفيروس كورونـــا )كوفيد - 19( وليد 
المانـــع أن من المهم مواصلة االلتزام 
باإلجـــراءات االحترازيـــة والتدابيـــر 
الوقائية حفاظًا على سالمة الجميع، 

ودعمـــًا لنجاحـــات الجهـــود الوطنية 
لفيـــروس كورونـــا، وذلـــك  للتصـــدي 
فـــي ظل ما تـــم اتخاذه بشـــأن إعادة 
فتح بعض القطاعات بدًءا من أمس. 
فـــي حين أكـــد المقدم طبيـــب مناف 
القحطاني 80 % من الحاالت القائمة 
حالًيا في البحرين هي حاالت قائمة 

المتحـــور والـــذي  لفيـــروس كورونـــا 
أصبـــح األكثر شـــيوًعا لإلصابات في 

العالم اآلن
 جـــاء ذلـــك فـــي المؤتمـــر الصحافي 
الـــذي عقـــده الفريق الوطنـــي الطبي 
للتصـــدي لفيروس كورونـــا )كوفيد - 

19( ظهر أمس.

80 % من الحاالت القائمة في البحرين لـ“المتحور” 
المنامة - بنا

وفًقا لتوجيهات الفريق الوطني الطبي، عادت أمس شريحة من الطلبة للحضور 
الجزئي بمدارســـهم الحكومية، بناًء على موافقـــة أولياء أمورهم، فيما يواصل 
البقية تلقي دروســـهم بالكامل عن بعد، وذلك وســـط إجراءات احترازية شاملة 

نفذتها وزارة التربية والتعليم، لضمان بيئة مدرسية آمنة.

إجراءات احترازية مع عودة الطلبة

)04(

)03("صحتنا.. في              " ينطلق أبريل المقبل... والصالح والجالهمة ترحبان بالمبادرة

وليد المانع

ــوا االلـــتـــزام بــالــتــدابــيــر الــوقــائــيــة والـــقـــرارات ــل واص



تطلــق صحيفــة البــاد بالتزامــن مــع يوم الصحــة العالمي مطلــع أبريل المقبل ملحقهــا الصحي الشــهري “صحتنا... في 
الباد”، في ظل ظروف اســتثنائية يمر بها العالم نتيجة تفشــي جائحة كورونا، وما خّلفته من تداعيات على مختلف 

المستويات واألصعدة.

وقـــال رئيس تحرير الصحيفة مؤنس 
المردي إن الملحق يعد استمراًرا لدور 
الصحيفة اإلعالمي الذي يحّتم عليها 
مواكبـــة مختلـــف التطـــورات، وتقدير 
الجهـــود والتضحيـــات الكبيـــرة التـــي 
بذلها ويبذلها فريق البحرين لمكافحة 
انتشـــار فيـــروس كورونـــا )كوفيد 19( 
بقيـــادة ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس 
الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، والتـــي 
وإشـــادة  إعجـــاب  محـــط  أصبحـــت 

دوليين.
وأشـــار المـــردي إلـــى أن هـــذا اإلصدار 
يأتي ليساهم في رفع مستوى الوعي 
الصحي في مملكة البحرين، ويســـلط 
القطـــاع  هـــذا  معالـــم  علـــى  الضـــوء 

الرائـــد، ودعم المنجـــزات والنجاحات 
الوطنيـــة التي غدت نموذًجـــا متقّدًما 
فـــي الرعاية الصحية وترســـيخ منهج 

الوقاية قبل العالج.
وذكـــر أنـــه “يأتـــي فـــي ســـياق تنفيـــذ 
خطـــة )البـــالد( العشـــرية التـــي أطلقها 

مجلـــس إدارة الصحيفـــة مؤخـــًرا، من 
خـــالل التوســـع فـــي إصـــدار المالحق 
القطاعـــات  يمنـــح  بمـــا  المتخصصـــة، 
الرائـــدة فـــي مملكتنا ما تســـتحقه من 
اهتمـــام ودعـــم، ويشـــبع االحتياجات 

المعرفية لدى الجمهور البحريني”.
وبّين أن “الجائحة كشـــفت عّما تتمتع 
به مملكـــة البحرين من تجربة صحية 
متقدمـــة فاقت كثيـــًرا من الدول ذات 
االقتصاديـــات واإلمكانيـــات الكبيـــرة، 
وهو مـــا ينبغي أن يكـــون مبعث فخر 
واعتزاز لنا، ويدعونا إلى الحفاظ على 
هذا المستوى المتقدم والمساهمة في 

الدفع بتجربتنا نحو آفاق أرحب”.
من جهته، قال مدير مشروع “صحتنا 
فـــي البـــالد” ســـيدعلي المحافظـــة إن 

الملحـــق الصحـــي مبادرة جـــاءت في 
وقتها المناســـب، حيـــث يعيش العالم 
أزمـــة صحيـــة أكـــدت أهميـــة التوعية 
المســـبقة ودورها فـــي تجاوز األزمات 
والتخفيـــف من حدتها، وهو ما يحّمل 
وســـائل اإلعالم مســـؤوليتها وواجبها 
الوطني واإلنســـاني الذي يحّتم عليها 
أن تكون في الخط األمامي لمواجهة 
األزمات واالستعداد لها قبل حدوثها.

وأشار إلى أن الصحيفة حرصت على 
أن يكـــون الملحق الرســـالة اإلعالمية 
الصحيـــة األبرز فـــي مملكـــة البحرين 
مـــن حيـــث جـــودة محتـــواه وتنوعه، 
التطـــورات  لمختلـــف  ومواكبتـــه 
والمستجدات المحلية والعالمية التي 
تطـــرأ على هـــذا المجال، واالســـتفادة 
من مختلف أساليب وتقنيات العرض 
اإلعالمـــي المتطـــورة لضمـــان وصول 

الرســـالة بشـــكل واضـــح ويدفـــع نحو 
اتخـــاذ الســـلوك االجتماعـــي الصحـــي 

المناسب.
مواضيـــع  اختيـــار  أن  إلـــى  ولفـــت 
يتضّمنـــه  ومـــا  الملحـــق  وتبويبـــات 
مـــن مســـاهمات تّمـــت بعنايـــة فائقـــة، 
وبما يضمـــن تطبيق مفهـــوم االتصال 
التفاعلـــي الذي يمارس فيـــه الجمهور 
دوًرا فّعـــاالً في صناعة إنتاج الرســـالة 
اإلعالميـــة، بمـــا يمكـــن الجمهـــور مـــن 
ا في تحقيق  أن يكون شـــريًكا أساســـيًّ
األهداف المتوخاة من إشـــاعة الوعي 

الصحي في المجتمع.
الملحـــق  إدارة  أن  المحافظـــة  وأكـــد 
ترّحـــب بجميـــع أشـــكال المســـاهمات 
اإلعالميـــة الهادفـــة، وعقد الشـــراكات 
اإلعالنيـــة الناجحـــة، بمـــا ينســـجم مع 
أهـــداف الملحـــق، ويدعـــم اســـتمراره 
في تأدية أدواره بالشـــكل األمثل وبما 

ينسجم مع مستوى الطموح.

“صحتنا... في ^” ينطلق أبريل المقبل
ــن ــري ــح ــب ــي ال ــ ــز الـــتـــجـــربـــة الــصــحــيــة ف ــي ــم ــت ــة ل ــ ــم ــ ــردي: مــــبــــادرة داع ــ ــمـ ــ الـ
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سيدعلي المحافظةمؤنس المردي

محرر الشؤون المحلية

الصــالــح والـجـالهـمــة تـبـاركــان مـبــادرة الصحـيــفـــة
ـــة ـــة الجائح ـــة لمواجه ـــود الوطني ـــي الجه ـــال لــــ “^” ف دور فع

رســـالتي  البـــالد  صحيفـــة  تلّقـــت   
ترحيـــب مـــن وزيـــرة الصحـــة فائقة 
الصالـــح والرئيـــس التنفيـــذي للهيئة 
الوطنيـــة لتنظيم المهـــن والخدمات 
الصحيـــة مريـــم الجالهمة بمناســـبة 
اإلعـــالن عـــن عزم الصحيفـــة إطالق 
ملحـــق صحـــي شـــهري مطلـــع أبريل 
المقبـــل بالتزامـــن مع اليـــوم العالمي 

للصحة.
وقالـــت الصالـــح فـــي جوابهـــا علـــى 

خطاب رئيس مجلس إدارة صحيفة 
“يســـرني  الشـــعلة  عبدالنبـــي  البـــالد 
إفادتكـــم بموافقتنـــا وترحيبنـــا بهذه 
المبادرة التي سوف تشّكل دعًما إلى 
جهـــود الـــكادر الطبـــي وما يقـــوم به، 
وسيســـاهم في تعزيز ورفع مستوى 
الوعـــي لـــدى المواطنيـــن والمقيمين 
على معالـــم القطاع الطبـــي وما يتم 

تحقيقه من إنجازات ونجاح”.
الـــدور  علـــى  خطابهـــا  فـــي  وأثنـــت 

الوطنـــي الـــذي تقـــوم بـــه الصحافـــة 
البحرينية بمهنية عالية ومســـؤولية 
في مواجهـــة جائحة كورونا )كوفيد 
19(، متمثلة فـــي وقوف الصحفيين 
واإلعالمييـــن ضمـــن الفريق الوطني 
فـــي خـــط المواجهـــة األمامـــي فـــي 
المعركـــة، فـــي نقـــل خطـــط المملكـــة 
الوبـــاء،  لمكافحـــة  وإجراءاتهـــا 
تقديـــم  فـــي  العـــام  الـــرأي  وتوعيـــة 
الموثوقـــة،  الصحيحـــة  المعلومـــات 

والمعلومـــات  اإلشـــاعات  وتفنيـــد 
تجربـــة  وإبـــراز  المضللـــة،  الكاذبـــة 
البحريـــن الرائـــدة فـــي مواجهة هذه 

ا. الجائحة عالميًّ
مـــن جهتها، بعثـــت الرئيـــس التنفيذ 
المهـــن  لتنظيـــم  الوطنيـــة  للهيئـــة 
والخدمات الصحية مريم الجالهمة 
خطاًبـــا باركت فيه للصحيفة مبادرة 

إصدار الملحق.
وقالـــت “نـــود أن نبـــارك لكـــم إصدار 

الملحق، ويسعدنا أن ندعم جهودكم 
ومبادرتكـــم الطيبـــة للمســـاهمة فـــي 
رفـــع المســـتوى الصحي فـــي مملكة 

البحرين، كما ويسعدنا تقديم الدعم 
نشـــر  فـــي  والمســـاهمة  المطلـــوب 

المواضيع”.

مريم الجالهمةفائقة الصالح

محرر الشؤون المحلية

“التظلمات” تكشف حقيقة االدعاءات في تقرير “العفو الدولية”
قالـــت األمانـــة العامـــة للتظلمـــات إنـــه عطًفـــا علـــى 
التصريـــح الصـــادر مـــن األمانـــة العامـــة للتظلمـــات 
بتاريـــخ 11 مارس 2021، بشـــأن اإلعـــالن عن فتح 
تحقيقـــات فـــي االدعاءات الـــواردة في رســـالة من 
منظمـــة العفـــو الدوليـــة منشـــورة بتاريـــخ 3 مارس 
2021، وبناًء على ما ورد في تصريح األمانة المشار 
إليه آنفا من أنها تحقق في هذه االدعاءات بحسب 
“آلية العمل المتبعة لديها وما تتضمنه من إجراءات 
محـــددة مثل جمع المعلومات ومقابلة الشـــاكين أو 
مـــن يمثلهـــم؛ باإلضافة إلى االســـتماع إلـــى إفادات 
المســـؤولين فـــي الجهـــات ذات الصلـــة والشـــهود، 
بجانب فحص أي وســـائل أخـــرى متاحة تقدم أدلة 
موثوقة مثل تســـجيالت المراقبة )CCTV( ومن ثم 
الوصـــول إلى نتائـــج تعكس المنهجيـــة التي تتبعها 
األمانة في عملها وهي منهجية قانونية ترتكز على 
الحقائـــق والوقائـــع المثبتة” فإنها توضـــح للجمهور 
الكريـــم وللـــرأي العـــام ولألشـــخاص الـــوارد ذكرهم 
فـــي بيان منظمـــة العفـــو، وللمنظمة نفســـها وكذلك 

ألصحاب المصلحة ما يلي:
مـــرارا  أكـــدت  للتظلمـــات  العامـــة  األمانـــة  أن  أوالً: 
وتكـــرارا وفـــي أكثـــر مـــن مناســـبة ومنـــذ تدشـــينها 
فـــي  الصادقـــة  رغبتهـــا  اآلن  وحتـــى   2013 عـــام 
“التواصـــل البّناء مع المنظمـــات الحقوقية، وخاصة 
فيمـــا يتعلـــق بمالحظاتها بشـــأن ادعـــاءات حوادث 
جســـيمة، أو مزاعـــم عـــن انتهـــاك لحقوق اإلنســـان، 
مشـــيرة إلى أنها تتبـــع آلية عمل تســـاعد المنظمات 
الحقوقيـــة علـــى تقديم شـــكاوى بالنيابـــة عن أفراد 
للقانـــون، وقـــد  ادعـــوا تعرضهـــم ألفعـــال مخالفـــة 
طلبـــت إلى هـــذه المنظمـــات إمدادها بمـــا لديها من 
أدلـــة تعزز االدعاءات بشـــأن القضايا التـــي تتابعها، 
وكذلك تحديد الشـــهود لإلدالء بشـــهاداتهم أمامها، 
ممـــا يســـاعد المحققين علـــى الحصول علـــى األدلة 
المتعلقة بالشكاوى واالدعاءات المقدمة من جانب 

هذه المنظمات “.
ثانيـــا: لم يســـبق أن تلقت األمانـــة العامة للتظلمات 
أي شـــكوى من األشـــخاص الوارد ذكرهم في رسالة 
منظمـــة العفـــو الدوليـــة أو مـــن ذويهـــم أو حتى من 
المنظمة نفســـها، حتى تاريخ نشر المنظمة لرسالتها 
المذكـــورة تحـــوي  الرســـالة  أن  رغـــم  3/3/2021م، 
ادعـــاءات ترجـــع إلى شـــهر فبرايـــر 2020م، أي منذ 
أكثر من ســـنة، مع العلم بأن األمانة أتاحت وســـائل 
عديـــدة أمام الجمهور لتقديم ما لديهم من تظلمات 
إليهـــا، حتـــى فـــي ظـــل الظـــروف االســـتثنائية التي 
عاشـــها العالـــم أغلـــب العـــام المنصـــرم وحتـــى اآلن 
بســـبب إجراءات التصدي لجائحـــة كورونا، وكانت 
األمانة العامة ســـترحب بتقديم هؤالء األشـــخاص 
تظلماتهـــم إليها لكي تتمكن مبكـــرا من التحقق في 
صحة ادعاءاتهم واتخاذ اإلجراءات المناســـبة في 

ذلك.

ثالثا: تحدثت المنظمة عن حالة أحد المتهمين وهو 
المتهم “ح.ع” وذكرت أنه تم استدعائه مرتين أمام 
“إدارة التحقيقات الجنائية”، مرة في فبراير 2020، 
وقـــد زعم أنه تعـــرض فيها لصفعـــة، والمرة األخرى 
كانت في نوفمبـــر 2020م، وبدورها حققت األمانة 
العامـــة للتظلمـــات فـــي هـــذه االدعـــاءات بحســـب 
اآلليـــات المتبعـــة لديها، وفـــي هذا الســـياق حاولت 
االطالع على تســـجيالت كاميرات المراقبة لتوثيق 
مـــا حدث فـــي المرة األولى بتاريـــخ فبراير 2020م، 
غير أن هذه التسجيالت لم تعد متاحة نظرا لتقادم 
المـــدة، حيـــث إن فتـــرة تخزين التســـجيالت هي 4 
أشـــهر، وهذا يتماشـــى مع المعاييـــر الدولية المتبعة 
لـــدى العديـــد من أجهزة ومؤسســـات الشـــرطة على 
مســـتوى العالـــم، األمر الذي أشـــار مـــن ناحية أخرى 
إلـــى تقاعـــس أو عـــدم اكتـــراث الشـــخص المعنـــي 
وذويـــه بتقديـــم أي شـــكوى فـــي هـــذا الشـــأن أمـــام 
األمانـــة طوال الفتـــرة الماضية، مما أدى إلى فقدان 
أدلـــة مهمـــة كان يمكن أن تحســـم مـــدى صحة هذه 
االدعاءات من عدمها، وبالرغم من ذلك فإن األمانة 
العامـــة للتظلمات قد حرصت خالل الفترة الماضية 
علـــى إتاحـــة الفرصة مجـــددا أمام المـــدان المذكور 
“ح.ع” وتواصلـــت مع ذويه هاتفيا أكثر من مرة من 
أجل سماع شكواه وإفادته في هذه االدعاءات من 
أجل إنصافه والمســـاعدة في تحقيق العدالة بشأن 
ادعاءاتـــه إذا ثبـــت صحتها، وأبـــدت األمانة مرونة 
كبيرة في االســـتجابة إلى التوقيتات التي اقترحها 
ذوو المتهم للحضـــور ورغبته في اصطحاب محام 
معـــه، إال أنـــه لم يحضر بـــدون أن يبـــدي عذر حتى 
تاريـــخ صـــدور هـــذا البيـــان، كمـــا اطلعـــت األمانـــة 
العامة للتظلمات على تسجيالت كاميرات المراقبة 
)CCTV( بتاريـــخ 30 نوفمبـــر 2020، وهـــو تاريـــخ 
المـــرة الثانية لحضـــور المتهم أمـــام اإلدارة األمنية 
المذكورة، ولم تثبت التســـجيالت وقوع أي اعتداء 
علـــى هـــذه المتهـــم طـــوال مـــدة مكثـــه فـــي المكان 
وحتـــى مغادرتـــه، كمـــا أن هـــذه المتهم لـــم يتعرض 
للحبس منذ تاريخ ارتكاب الجريمة التي ُأدين فيها 
)14 فبرايـــر2020( وحتى صدور قرار النيابة العامة 

بحسبه احتياطيا بتاريخ 2 ديسمبر 2020م.
رابعـــا: حضـــر مؤخـــرا المدانـــان “ف.ح” و”م.ج” بعد 
الجـــاري  مـــارس   11 فـــي  عليهمـــا  الحكـــم  صـــدور 
إلـــى مقر األمانـــة العامـــة للتظلمات، وقـــد أدليا في 
إفاداتهما أنه تم استدعائهما يوم 10 فبراير2021م 
أمام إدارة التحقيقات الجنائية، إلخطارهما بموعد 
المحاكمـــة والتوقيـــع على اســـتمارة الحضـــور، ولم 
يتـــم التحقيق معهما في أي اتهامـــات دخل اإلدارة 
وخرجـــا فـــي اليوم نفســـه مـــع ذويهما، وفـــي اليوم 
التالـــي حضرا مرة ثانية ألخذ بصماتهما بعد صدور 
قرار المحكمة بحبســـهم احتياطا ومن ثم تم نقلهم 

في اليوم نفسه إلى مركز الحبس االحتياطي.

خامســـا: تحققـــت األمانـــة العامـــة للتظلمـــات مـــن 
توافـــر الرعايـــة الصحيـــة للمتهـــم المشـــار إليـــه في 
رســـالة منظمـــة العفـــو “س.ح” خـــالل فترة حبســـه 
االحتياطـــي )وهـــي شـــهر واحد فقط(، كمـــا اطلعت 
علـــى الفحوصـــات الطبية التـــي أجريت لـــه، وعلى 
ســـجل األدوية المصروفة لـــه في المكان، وتحققت 
مـــن أن ظروف وجوده في الحبـــس االحتياطي لم 
تؤثر ســـلبيا علـــى حالتـــه الصحية، أو علـــى طبيعة 
ومســـتوى األمراض التـــي كان يعانيهـــا قبل دخوله 
المـــكان، وقـــد حاولت األمانـــة العامة أكثـــر من مرة 
التواصل هاتفيا مع الشخص المذكور أو أي شخص 
مـــن ذويه ولكنها لم تتلقى أية ردود أو اســـتجابات 

في كل مرة.
الخالصة:

إن المتهميـــن الذيـــن تحدثـــت عنهـــم منظمـــة العفو 
الدوليـــة - باســـتثناء متهم واحد صـــدر قرار النيابة 
بحبسه في نوفمبر -2020 كانوا في بيوتهم ووسط 
ذويهـــم وعائالتهـــم منـــذ وقـــت حـــدوث الجريمـــة 
فـــي فبرايـــر 2020م، وحتـــى صدور قـــرار المحكمة 
بالقبـــض عليهـــم في جلســـتها المنعقـــدة بتاريخ 11 
فبراير 2021، أي طوال ما يقارب عاما كامال، حيث 
حضـــروا مـــن بيوتهـــم وبرفقـــة ذويهـــم ومحاميهم 
إلى الجلســـة المذكورة، ماعـــدا متهم واحد فقط لم 
يحضر معه محام، وانتدبت المحكمة محاٍم للدفاع 
عنه عن طريق وزارة العدل، األمر الذي يؤكد أن ما 
حثت عليه المنظمة في رسالتها من “معاملة األوالد 
األربعة جميًعا بطريقة تتفق مع مصالحهم كأطفال 
وضمـــان عـــدم اســـتخدام االحتجاز إال كمـــالذ أخير 
وألقصـــر وقت ممكن، وإعطاء األولوية الســـتخدام 
بدائـــل الحضانة طوال اإلجـــراءات”، يتطابق تماما 
مـــا اتخذتـــه الجهـــات المعنيـــة ســـواء فـــي اإلدارة 
األمنيـــة أو النيابة العامة أو المحكمة الجنائية، قبل 
وبعـــد صدور بيان منظمة العفو الدولية انطالقا من 
المنهجيـــة المتقدمـــة المتبعـــة فـــي البحريـــن والتي 
تعلي من شـــأن احترام حقوق اإلنسان قبل تحقيق 
االعتبارات األمنية األخرى، وهذا األمر أشارت إليه 
بجالء المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة في حكمها 
بتاريـــخ 11 مـــارس الجـــاري على هـــؤالء المتهمين 
الذيـــن تتراوح أعمارهم بين 16 إلى 17 ســـنة وقت 
ارتـــكاب جريمة حرق إطارات والتجمهر بالحبس 6 
أشـــهر فقط، حيث أمرت المحكمة باستبدال عقوبة 
الحبـــس بإحـــدى العقوبـــات البديلـــة واالندماج في 
برامـــج التأهيـــل، وأكـــدت المحكمة أن هـــذا الحكم 
جـــاء اســـتهداًء بمقاصد قانون العدالـــة اإلصالحية 

الجديد في شأن هذه الفئة العمرية”.
وبعد كل ما سبق فإن األمانة العامة للتظلمات تؤكد 
أن منهجيتهـــا قائمة على معايير دقيقة ومحددة ال 
تقتصـــر فقط على مـــا يثار إعالميا أو مـــن المنظور 
الحقوقـــي بـــل تســـعى دوما إلـــى إجـــراء تحقيقات 

مهنيـــة احترافية، وفـــي هذا الســـياق فإنها تواصل 
النظر في اإلفادات المقدمة إليها للتحقق من صحة 
أي ادعاءات أخرى لم تكن مذكورة من قبل التخاذ 

ما يلزم بشأنها.
كمـــا أنها ال تـــزال ترحب بالتعاون مـــع منظمة العفو 
الدولية وأي منظمة أخرى في مجاالت عملها سعيا 
للوصـــول إلـــى ســـبل االنتصـــاف وتحقيـــق العدالة، 

وتحـــث هـــذه المنظمة واألشـــخاص الـــوارد ذكرهم 
في رســـالتها، وغيرهم من أفراد الجمهور كافة على 
االســـتفادة من الخدمات التي تقدمها عبر الوسائل 
لتلقـــي  تخصيصهـــا  تـــم  التـــي  العديـــدة  والطـــرق 
الشـــكاوى وطلبات المســـاعدة، ألن هـــذا من صميم 
واجب ورســـالة األمانة وعملهـــا المهني ودورها في 

تعزيز احترام مبادئ حقوق اإلنسان.

المنامة - األمانة العامة للتظلمات



تنظـــم صحيفـــة “البـــاد” منتـــدى عـــن بعد 
يناقـــش وضـــع اإلعـــام فـــي ظـــل وبعـــد 
جائحة كورونا، وذلك بمشاركة مسؤولين 

وقامات إعامية عربية معروفة.
ويلتئم المنتدى عن طريق برنامج )زووم( 
يوم الخميس الموافق 18 مارس الجاري، 
من الساعة 12 ظهرا لغاية 2 ظهرا بتوقيت 
العربـــي  االعامـــي  وســـيقدم  المنامـــة. 
مداخلـــة  أديـــب  الديـــن  عمـــاد  المعـــروف 
رئيســـة لمـــدة 15 دقيقـــة تليهـــا مداخات 
لكبار المســـؤولين المشاركين بالمنتدى ثم 

فتح باب المناقشات واالستفسارات.
منصـــات  عبـــر  المنتـــدى  متابعـــة  ويمكـــن 
صحيفـــة “البـــاد” عبر اليوتيـــوب أو زووم 

أو االنستغرام اليف.

محاور المنتدى

المســـتقبلية علـــى  التأثيـــرات  هـــي  مـــا   •
القطـــاع اإلعامـــي بعـــد انحســـار جائحـــة 

كورونا؟

• هـــل الجائحة المســـمار األخير في نعش 
الصحافة التقليدية؟

• تحديات المصداقيـــة والقيم األخاقية 
المهنية لإلعام.

أبرز المؤكد مشاركتهم بمنتدى “الباد” من 
مصر:

1. ســـعادة وزيـــر الدولـــة لإلعـــام أســـامة 
هيكل.

2. ســـعادة عميـــدة كليـــة االعلـــم بجامعـــة 
القاهرة د. هويدا مصطفى.

3. سعادة االعامي أسامة كمال.
لـــدى  4. ســـعادة ســـفير جمهوريـــة مصـــر 

مملكة البحرين ياسر شعبان.
 أبـــرز المؤكد مشـــاركتهم بمنتـــدى “الباد” 

من البحرين:
1. ســـعادة وزيـــر شـــؤون اإلعـــام علي بن 

محمد الرميحي.
2. ســـعادة مستشـــار جالة الملك لشـــؤون 

لجمعيـــة  الفخـــري  الرئيـــس  االعـــام، 
الصداقـــة البحرينيـــة المصريـــة، نبيـــل بن 

يعقوب الحمر.
للديـــوان  الخـــاص  المبعـــوث  ســـعادة   .3

الملكي سميرة ابراهيم بن رجب.
4. ســـعادة ســـفير مملكـــة البحريـــن لـــدى 
جمهورية مصر العربيـــة والمندوب الدائم 
لـــدى جامعـــة الـــدول العربيـــة هشـــام بـــن 

محمد الجودر.
5. ســـعادة عضو مجلس النواب البحريني 

عضو البرلمان العربي ممدوح الصالح.
6. ســـعادة عضو مجلس النواب د. سوسن 

كمال.
7. سعادة الكاتبة سوسن الشاعر.

الصحفييـــن  جمعيـــة  رئيســـة  ســـعادة   .8
البحرينية عهدية

منتدى “^” يناقش “وضع اإلعالم” مع عماد الدين أديب
ــوى ــتـ ــسـ ــمـ ــة الـ ــ ــع ــ ــي ــ ــة رف ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ ــل مـ ــ ــ ــي ظ ــ ــ ــس ف ــ ــي ــ ــم ــ ــخ ــ ــق ال ــلـ ــطـ ــنـ يـ
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المنامة - بنا

المنامة - نهرا

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

صـــرح رئيـــس نيابـــة محافظـــة العاصمـــة بأن 
النيابـــة العامـــة قـــد أنجـــزت تحقيقاتهـــا فـــي 
بمستشـــفى  المراجعيـــن  أحـــد  قيـــام  واقعـــة 
السلمانية الطبي باالعتداء على سامة جسم 
طبيبين وإهانتهما وإهانة أحد أفراد الشرطة.
وكانـــت النيابـــة العامـــة قـــد تلقـــت باغـــًا من 
مديرية محافظة العاصمة مفاده قيام المتهم 
بالتوجه لطوارئ مستشـــفى الســـلمانية لتلقي 
اإلجـــراءات  اتبـــاع  ورفضـــه  الـــازم  العـــاج 
الخاصة لتشخيص حالته وتهجم على طبيبين 
والصراخ عليهمـــا وتهديدهما واالعتداء على 
ســـامة جســـمهما وإهانتهما، فضـــاً عن إهانة 
أحد أفراد الشرطة المتواجدين بالمستشفى.

وباشـــرت النيابـــة العامـــة إجـــراءات التحقيق 
بالواقعـــة فور ورود الباغ، حيث اســـتجوبت 
المتهم والذي اعترف بما نسب إليه من اتهام، 
وأمرت بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيق، 
الجنائيـــة  المحاكمـــة  إلـــى  بإحالتـــه  وأمـــرت 

بصورة عاجلة.

أعلنـــت الهيئـــة الوطنيـــة لتنظيـــم المهـــن 
والخدمـــات الصحيـــة )نهـــرا( عن ســـحب 
PRO� مســـتحضر  تســـجيل  )وتعليـــق 
TON 40mg E.C TABLET � PRO�
TON 20mg E.C TABLET ( مـــن إنتاج 
الشـــركة الســـعودية للصناعـــات الدوائية 
 ،)  SPIMACO( الطبيـــة  والمســـتلزمات 
وذلـــك بنـــاًء علـــى التحذيـــر الصـــادر من 
الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة 
العربية الســـعودية الشـــقيقة بتاريخ �12

2021�03م.
التشـــغيات  جميـــع  الهيئـــة  وســـحبت 
بالمملكـــة وتعليـــق تســـجيل  الموجـــودة 
المســـتحضر لعـــدم تطابـــق المنتـــج مـــع 
الجهـــات  موصيـــة  األصلـــي،  المنتـــج 
الصحية بسحب المستحضر حال توفره 
لديهـــم، وداعية مســـتخدمي الدواء إلى 

مراجعة أطبائهم لصرف الدواء البديل.

أعلن وكيل الزراعـــة والثروة البحرية بوزارة 
والتخطيـــط  البلديـــات  وشـــئون  األشـــغال 
العمراني نبيـــل أبوالفتح عن بدء حظر صيد 
أو تـــداول أو بيـــع ســـرطان البحـــر )القبقـــب(، 
وذلـــك اعتبـــارًا من اليوم  االثنيـــن ولغاية 15 
مايـــو 2021، وذلـــك تنفيـــذًا للقـــرار رقم )52( 
لســـنة 2016 بشـــأن الحظـــر الـــذي صـــدر عن 
وزير األشـــغال وشؤون البلديات والتخطيط 

العمراني عصام خلف.
وأوضح أبوالفتح أن القرار يأتي حرصًا على 
وقـــف عمليات الصيـــد في فتـــرة التكاثر من 
أجل الحفـــاظ على الثـــروة البحرية والتنوع 
لمملكـــة  اإلقليميـــة  الميـــاه  فـــي  البيولوجـــي 

البحرين.
وأكد أن فـــرق الرقابة البحرية وبالتعاون مع 
الجهات المعنية ستباشر عمليات الرصد لمنع 
أية تجـــاوزات أو مخالفات لهذا القرار، معبرًا 
عـــن أمله في تعاون الجميع وااللتزام بالقرار 
حفاظـــا علـــى حماية الثـــروة البحرية بمملكة 

البحرين.

النيابة: حبس ضارب الطبيبين

سحب مستحضر دوائي

بدء حظر صيد وبيع “القبقب” 

االثنين 15 مارس 2021 - غرة شعبان 1442 - العدد 4535

عماد الدين أديب وزير االعالم المصري

محرر الشؤون المحلية

المنامة - بنا

أكـــد وكيـــل وزارة الصحة عضـــو الفريق الوطني 
الطبـــي للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا )كوفيد19�( 
البحريـــن  مملكـــة  أن  المانـــع  وليـــد  الدكتـــور 
تواصـــل تكثيـــف جهودهـــا بهدف الحفـــاظ على 
صحة وســـامة الجميع وســـرعة العـــودة للحياة 
الطبيعيـــة حيـــث إن مســـارات العمـــل التـــي تـــم 
اتباعها مســـتمرة بحسب مستجدات التعامل مع 
الفيـــروس محلًيا وعالمًيا، منوًها بأنه في ظل ما 
تم اتخـــاذه من قـــرارات يوم الخميـــس الماضي 
مـــن الفريـــق الوطنـــي بشـــأن إعـــادة فتـــح بعض 
القطاعـــات بـــدًءا من يـــوم أمس األحـــد فإنه من 
المهـــم مواصلة االلتزام باإلجـــراءات االحترازية 
والتدابيـــر الوقائيـــة والقرارات الصـــادرة المعلن 
عنهـــا من الجهات الرســـمية حفاظًا على ســـامة 
الوطنيـــة  الجهـــود  لنجاحـــات  ودعمـــًا  الجميـــع، 

للتصدي لفيروس كورونا.
 جـــاء ذلـــك فـــي المؤتمـــر الصحافي الـــذي عقده 
لفيـــروس  للتصـــدي  الطبـــي  الوطنـــي  الفريـــق 
كورونـــا )كوفيـــد19�( ظهـــر أمس فـــي مركز ولي 
العهـــد للبحوث الطبيـــة والتدريب بالمستشـــفى 
العســـكري للحديث عن آخر مستجدات فيروس 

كورونا.

حملة التطعيم

 وأكـــد المانـــع أن عمليـــة التحصيـــن فـــي غايـــة 
األهميـــة حيث إن المناعة المجتمعية المكتســـبة 
تســـهم في تقليل نســـب انتقال العدوى وبالتالي 
القضاء على الفيروس، وأطلقت مملكة البحرين 
الحملة الوطنية للتطعيم، وهي من أوائل الدول 
للمواطنيـــن والمقيميـــن مختلـــف  التـــي وفـــرت 
أنـــواع التطعيمـــات المضـــادة للفيـــروس مجاًنـــا، 
منوًهـــا بأنـــه تـــم تكثيـــف برنامـــج التطعيـــم في 
مـــارس الجاري مع وصـــول جرعات التطعيم من 
الشـــركات المصنعـــة لها والذي كان آخرها تســـلم 
300 ألـــف جرعة إضافية من شـــركة ســـينوفارم 

يوم الجمعة الماضي.

 كبار السن

للفئـــات األكثـــر  التطعيـــم  أخـــذ  بأهميـــة   ونـــّوه 
عرضـــة لإلصابـــة بالفيـــروس، وحـــث فئـــة كبـــار 
الســـن والحوامـــل والمرضعـــات وذوي األمراض 
المزمنـــة علـــى المبـــادرة ألخـــذ التطعيـــم حفاًظا 
علـــى ســـامتهم وســـامة الجميـــع، موضًحـــا أنه 
يمكن لكبار الســـن البالغين من العمر 70 عاًما فما 
فوق التوجه مباشـــرًة إلى المراكز الصحية ألخذ 

التطعيم دون الحاجة للتسجيل اإللكتروني.

السمنة والسكري

 ودعـــا المانع أصحاب األمراض المزمنة )مرضى 
الســـكري والقلـــب والضغط والربـــو والروماتيزم 
الكلـــى  المناعـــة، وأمـــراض  بنقـــص  والمصابيـــن 
المزمنـــة والســـرطان( المبـــادرة ألخـــذ التطعيـــم، 
منوًهـــا بـــأن المصابين بالســـمنة يندرجون ضمن 
األمراض المزمنة، فبحسب الدراسات فإن نسبة 
الوفيـــات ترتفـــع فـــي البلـــدان التـــي ترتفـــع فيها 
مستويات السمنة، فكّلما زاد مؤشر كتلة الجسم 

)BMI( عن 25 زاد خطر التعرض للفيروس.

الفحص المختبري

ولفت إلى أنه دعًما للجهود الوطنية تم تدشـــين 
مركز فحص مؤقـــت في حلبة البحرين الدولية، 
)اليـــوم  الثانـــي  المختبـــري  الفحـــص  إلجـــراء 
الخامـــس مـــن الوصول للمملكـــة( والثالث )اليوم 
العاشـــر من الوصـــول للمملكة( لجميـــع القادمين 

إلـــى مملكة البحرين من كافة المنافذ بدًءا من 8 
مارس الجاري لغاية 20 مارس الجاري.

اإلشـــغال  أعـــداد  إجمالـــي  المانـــع  واســـتعرض   
فـــي مراكـــز العـــزل والعـــاج، حيث تبلـــغ الطاقة 
االستيعابية لمراكز العزل والعاج 5569 سريًرا، 
يبلـــغ اإلشـــغال منهـــا 1502 مـــا يمثـــل 27 % من 
الطاقـــة االســـتيعابية، مبيًنـــا أن عـــدد الحـــاالت 
القائمة التـــي تم تطبيق العـــزل الصحي المنزلي 
االختيـــاري عليهـــا بلـــغ 4750 حالـــة لعـــدم ظهور 
األعـــراض، أمـــا نســـبة المتعافيـــن مـــن إجمالـــي 
الحـــاالت القائمة فبلغـــت 94.84 % من الحاالت 
القائمـــة، فـــي حين بلغـــت الوفيـــات 0.37 % من 

الحاالت القائمة.

المتحور سريع االنتشار

وأكد استشـــاري األمراض المعدية بالمستشـــفى 
العســـكري عضو الفريق الوطني الطبي للتصدي 
لفيروس كورونا المقدم طبيب مناف القحطاني 
أن الفيـــروس المتحـــور ســـريع االنتشـــار وهـــذه 
المرحلـــة تتطلـــب تعاوًنـــا مجتمعًيـــا بشـــكل أكبر 
للتغلـــب عليـــه، مجـــدًدا التأكيـــد علـــى ضـــرورة 
أخـــذ التطعيم لمـــا له من دور فـــي تكوين مناعة 
المجتمـــع واإلســـهام فـــي حمايـــة الفرد وأســـرته 
األمـــن  تعزيـــز  وبالتالـــي  المجتمعـــي  ومحيطـــه 

الصحي.
 وذكـــر أن مملكـــة البحريـــن وفـــرت التطعيمـــات 
بشـــكل مجاني للمواطنيـــن والمقيمين، وأجازت 
كذلـــك عدة أنواع مـــن التطعيمات بلـــغ عددها 5 

تطعيمات لحد اآلن.
  وأوضح أن تعدد أنواع التطعيمات في المملكة 
قائـــم علـــى أســـس علميـــة وليـــس الغـــرض منها 
مقارنـــة نســـبة الفعالية إنما يأتي بهـــدف إيصاله 
إلـــى أكبـــر عـــدد ممكـــن مـــن المجتمع فـــي وقت 
قياســـي ليســـاهم في تكوين المناعـــة الجماعية 
بمأمونية وفاعلية تسهم في الرجوع التدريجي 

للحياة ما قبل جائحة كورونا.
وبّيـــن أن مـــن فوائد أخـــذ التطعيمـــات المضادة 

مـــن  الوقايـــة   )�19 )كوفيـــد  كورونـــا  لفيـــروس 
اإلصابـــة بالفيـــروس أو الوفاة بســـببه، وتخفيف 
شدة األعراض المصاحبة له في الحاالت القليلة 
التـــي من الممكن أن ُتصاب بـــه، كما أن التطعيم 
يقلـــل من نســـبة نقل فيـــروس كورونـــا لآلخرين 
مقارنًة بغير المتطعمين، كما يزيد من عدد أفراد 
المجتمـــع المحصنين من اإلصابة بالفيروس مما 
يبطـــئ انتشـــار الفيروس ويســـاهم فـــي المناعة 
الجماعية، إلى جانب منع الفيروس من االنتشار 
تســـمحان  اللتـــان  العمليتـــان  والتناســـخ، وهمـــا 
لـــه بتكويـــن طفـــرة واالســـتمرارية فـــي التحـــور 

واالنتشار.

فعالية التطعيمات

 وقـــال القحطانـــي إنـــه تـــم إثبات فاعليـــة جميع 
فـــي  كورونـــا  لفيـــروس  المضـــادة  التطعيمـــات 
البحريـــن ومنهـــا الفيروســـات المتحـــورة خـــال 
خـــال  مـــن  الماضييـــن  ينايـــر وفبرايـــر  شـــهري 
14640 حالـــة  أصـــل  مـــن  8414 حالـــة  متابعـــة 
قائمـــة للمخالطيـــن والحاصليـــن علـــى جرعتين 
مـــن التطعيـــم مقارنـــًة بنفـــس العـــدد مـــن الذين 
مـــن   % 80 أن  التطعيـــم، مضيًفـــا  يأخـــذوا  لـــم 
الحـــاالت القائمة حالًيا فـــي البحرين هي حاالت 
قائمـــة لفيـــروس كورونـــا المتحـــور الـــذي أصبح 
األكثـــر شـــيوًعا لإلصابات في العالـــم اآلن، وهذا 
ليـــس بالغريب إذ تحورت الفيروســـات المســـببة 
للفيـــروس مـــرات عدة منـــذ بدايـــة الجائحة إلى 
اآلن وستستمر في التحور إلى أن يتم الحد من 

انتشاره بين البشر عبر التطعيمات.
 وأوضـــح أن الحاالت القائمة للفيروس المتحور 
فـــي البحرين من الحاصلين على التطعيم كانت 
أعراضهـــم خفيفة أو لم تظهر عليهم أية أعراض 
مقارنـــة بالذيـــن لم يحصلوا علـــى التطعيم، ففي 
الفتـــرة من 1 يناير 2021 إلـــى 11 مارس 2021، 
بلغـــت نســـبة المخالطيـــن المتطعميـــن 13.1 % 
)1102 حالـــة قائمـــة مـــن أصـــل 8414( ولـــم يتم 
تســـجيل أي حالـــة وفـــاة بينهم، فـــي حين بلغت 

 %  26.7 المتطعميـــن  غيـــر  المخالطيـــن  نســـبة 
)2246 حالة قائمة من أصل 8414( ولألســـف تم 
تسجيل حالتي وفاة بينهم؛ أي أن معدل انتشار 
الفيـــروس وانتقـــال العـــدوى وشـــدة الفيـــروس 
والوفـــاة أكثـــر بيـــن األفـــراد الذيـــن لـــم يأخـــذوا 

التطعيم.
 وأضاف أن المجموعات بّينت تفاوًتا في دخول 
الحـــاالت القائمـــة المستشـــفى بســـبب األعراض 
المصاحبة من عدمه، حيث تم إدخال 8 % فقط 
مـــن الحاالت التي أخـــذت التطعيـــم، منوًها بأنه 
بناًء على الدراسات المحلية في مملكة البحرين 
التي اســـتعرضها، تم إثبـــات أن كافة التطعيمات 
المصرحـــة فـــي البحريـــن فّعالـــة، إذ تبيـــن عبـــر 
المجموعة موضـــع البحث أن كل التطعيمات لها 

فاعلية في الحماية وتكوين المناعة.

المخالطة خطر

وأكدت استشـــارية األمراض المعدية واألمراض 
الباطنيـــة بمجمع الســـلمانية الطبي عضو الفريق 
الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا جميلة 
الســـلمان أن الحـــاالت القائمـــة نتيجـــة المخالطة 
هـــي األعـــداد األعلـــى يومًيا ما يـــدل على أهمية 
أخذ الحيطة والحذر الواجبين للحد من انتشـــار 
لإلقبـــال  الجميـــع  الســـلمان  ودعـــت  الفيـــروس. 
واألمهـــات  الحوامـــل  وحثـــت  التطعيـــم،  علـــى 
المرضعـــات علـــى الحصول علـــى التطعيم حيث 
أثبتـــت اللقاحـــات مأمونيتهـــا، إضافـــة إلـــى كبار 
الســـن كونهم مـــن الفئات األكثـــر عرضة لإلصابة 
ظهـــور  عـــدم  ظـــل  فـــي  المتحـــور  بالفيـــروس 
األعـــراض، مبينـــَة أهمية أخذ التطعيـــم من قبل 
ذوي األمـــراض المزمنـــة خصوصـــا الســـمنة بمـــا 
يســـهم في رفع نســـبة األجســـام المضادة لديهم 

وتقوية جهازهم المناعي.
 وشـــددت علـــى ضـــرورة أخـــذ التطعيـــم للفئات 
لظهـــور  عرضـــة  األكثـــر  باعتبارهـــم  المذكـــورة 
المضاعفـــات الحـــادة عليهـــم في حـــال إصابتهم 
بالفيـــروس وقد يتم علـــى إثرها إدخالهم قســـم 

العناية المركزة.

61 تحت العناية

 واســـتعرضت الســـلمان الوضع الصحي للحاالت 
القائمـــة بفيـــروس كورونـــا، إذ ذكـــرت أن عـــدد 
الحـــاالت القائمـــة تحـــت العنايـــة بلـــغ 61 حالـــة، 
وبلغـــت الحاالت التـــي يتطلب وضعهـــا الصحي 
تلقي العاج 111 حالة قائمة، في حين أن 6191 
حالة وضعها مستقر من العدد اإلجمالي للحاالت 
القائمـــة الـــذي بلـــغ 6252 حالة قائمـــة، في حين 

تعافت 123671 حالة من الفيروس.

جميع التطعيمات في البحرين أثبتت فعاليتها ضد “كوفيد المتحور”

المانع: ال تتهاونوا بالتزامـن مع فتـح بعض القطاعـات

خالل المؤتمر الصحفي

أكـــد وكيل وزارة الصحة عضو الفريق الوطني 
الطبـــي للتصدي لفيروس كورونـــا )كوفيد19�( 
وليـــد المانـــع وجـــود معايير يتم دراســـتها قبل 
اتخـــاذ قـــرارات فتـــح أو غلق بعض األنشـــطة، 
الفحوصـــات  وكميـــة  اإلصابـــات  عـــدد  مثـــل 
التي تجـــرى، وعـــدد الوفيات ونســـبة التعافي 
فـــي  األعـــداد  مضاعفـــات  ونســـب  واإلشـــغال 
اإلصابـــات والوفيات، مشـــيرا إلى وجود معيار 
أساســـي وكبير جدا وهو االلتـــزام الذي له دور 

كبير جدا في قرارات الغلق والفتح.
وأعـــرب المانـــع عـــن تمنياتـــه أن يكـــون القرار 
الخاص بفتح األنشـــطة هو قرار نهائي، مشددا 

على أن ذلك يعتمد علـــى المعطيات والمعايير 
ويمكـــن اتخاذ قرار الغلق بحســـب ما يطرأ من 
تغيـــرات، داعيـــا، الجميع إلى ضـــرورة االلتزام 

بالتدابير.
المعديـــة  األمـــراض  استشـــاري  أكـــد  بـــدوره، 
بالمستشـــفى العســـكري عضو الفريـــق الوطني 
منـــاف  كورونـــا  لفيـــروس  للتصـــدي  الطبـــي 
الجرعـــة  إعـــادة جدولـــة أخـــذ  القحطانـــي أن 
الثانيـــة مـــن لقـــاح “أســـترازنيكا” تم بنـــاء على 
دراســـات أقيمـــت فـــي دول عـــدة منهـــا جنوب 
أفريقيا والبرازيل وبريطانيا، إذ تبين أن تأخير 
إعطاء الجرعة الثانية للقاح لفترة من 4 إلى 8 
أو 12 أســـبوعا أدى إلى استجابة مناعية أقوى 

بنسبة 48.

ونفت استشارية األمراض المعدية واألمراض 
الباطنية بمجمع السلمانية الطبي عضو الفريق 
لفيـــروس كورونـــا  للتصـــدي  الطبـــي  الوطنـــي 
جميلة الســـلمان في ردها على سؤال لـ “الباد” 
حـــول المضاعفات أو األعـــراض الجانبية التي 
أعـــراض مرضيـــة  اللقاحـــات، وجـــود  تســـببها 
للقاحات، مؤكدة وجود آثار جانبية قد تسببها 
للبعـــض وليس للجميـــع، موضحة أن األعراض 
فـــي  المتوفـــرة  اللقاحـــات  لجميـــع  الجانبيـــة 
البحرين تقريبا متشابهة ألي نوع من اللقاحات 
السابقة أو التي تعطى لألطفال، وتتراوح بين 
ألم في العضات والجســـم والمفاصل وارتفاع 
درجـــة الحـــرارة، والغثيـــان أو عســـر الهضـــم، 

وعادة تستمر ليومين أو 3 بعد أخذ الجرعة.

اآلثار الجانبية للقاحات تختفي بعد 3 أيام

بدور المالكي

المبعوث الخاص للديوان الملكيمستشار جاللة الملك لشؤون االعالموزير شؤون اإلعالم
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إحالة هيئة الغذاء للمرافق
ــســة  جــل خــــــــال  جــــــــرى   ^
أمـــس إخــطــار  ــشــورى  ال مجلس 
الـــمـــجـــلـــس بـــإحـــالـــة االقــــتــــراح 
العامة  الهيئة  بــإنــشــاء  بــقــانــون 
ــمــقــدم من  لــأمــن الــغــذائــي، وال
الــزايــد، سبيكة  األعــضــاء: دالل 
المعاودة، أحمد  الفضالة، عادل 
ــعــريــض، إلــى  ــداد، أحــمــد ال ــحـ الـ
والبيئة  الــعــامــة  الــمــرافــق  لجنة 
الــشــؤون  وكــذلــك إخــطــار لجنة 
لدراسته  والقانونية  التشريعية 
وإعــــــداد الــتــقــريــر الـــخـــاص بــه، 
تــمــهــيــًدا لــمــنــاقــشــتــه فـــي إحـــدى 

جلسات المجلس المقبلة.

تسهيل إلنشاء وتشغيل الخدمات الجوية بين البحرين وايطاليا
القانون البحري يمخر وبلوغ المادة 388

^ واصل مجلس الشـــورى مناقشة مشروع 
قانون بإصدار القانون البحري، ابتداًء من المادة 
328 ، وصـــوال إلـــى المـــادة 388، إذ قرر المجلس 
الموافقـــة علـــى توصيـــة اللجنـــة بشـــأن المـــواد 
المذكـــورة، والموافقة على مشـــروع القانون في 
مجموعـــه تمهيدًا ألخذ الرأي النهائي بشـــأنه في 

الجلسة المقبلة.
وفي موضوع آخر، أقر المجلس مشـــروع قانون 
بالتصديـــق علـــى اتفاقية الخدمـــات الجوية بين 
حكومـــة مملكـــة البحريـــن وحكومـــة الجمهورية 

اإليطالية.
ورأت اللجنـــة المختصة في تقريرها أن تصديق 
البحريـــن علـــى االتفاقيـــة يأتي رغبة فـــي تعزيز 
أطـــر التعاون بين البحريـــن وحكومة الجمهورية 

اإليطالية في مجال الخدمات الجوية، وتحديًثا 
ألحـــكام اتفاقيـــة النقـــل الجوي بينهمـــا المصادق 
عليها تسهيالً إلنشاء وتشغيل الخدمات الجوية 

بيـــن وفيمـــا وراء إقليميهمـــا باعتبارهما طرفين 
في معاهدة الطيران المدني الدولي الموقعة في 

شيكاغو في السابع من ديسمبر 1944.

علي العراديمحمد علي حسن

االثنين 15 مارس 2021 - غرة شعبان 1442 - العدد 4535

رفع سقف االقتراض الحالي إلى 15 مليار دينار
2020 فـــي  اإليـــــــــرادات  انـــخـــفـــاض  ديـــنـــار  مــلــيــون   918

^ أقّر مجلس الشـــورى المرسوم بقانون رقم 
)27( لسنة 2020 بشأن إصدار سندات التنمية.

وبّينـــت اللجنـــة فـــي تقريرها أن المرســـوم بقانون 
يهـــدف إلـــى رفع ســـقف االقتراض الحالـــي من 13 
مليـــار دينـــار إلـــى 15 مليـــار دينـــار كأحـــد التدابير 
اإلجرائيـــة الماليـــة لمواجهة المصروفـــات الطارئة 
لضـــخ  واالقتصاديـــة  الماليـــة  الحزمـــة  وإطـــالق 
لدعـــم  الخـــاص  القطـــاع  فـــي  الالزمـــة  الســـيولة 
االســـتقرار االقتصـــادي والحـــد من اآلثار الســـلبية 

على العمالة الوطنية.
وأشـــارت اللجنـــة الـــى انه وفًقـــا للمرســـوم بقانون 
2002 بشـــأن الميزانيـــة العامـــة  )39( لســـنة  رقـــم 
وتعديالتـــه، فـــإن تغطيـــة عجـــز الميزانيـــة يكـــون 
عـــن طريـــق االقتـــراض مـــن المؤسســـات الماليـــة 
والصناديـــق العربيـــة واإلســـالمية، وذلـــك لتلبيـــة 
احتياجـــات تمويل نفقات الميزانية العامة للدولة، 
المســـتحقة  القـــروض  التزامـــات ســـداد  وتغطيـــة 
للمصروفـــات  التمويليـــة  االحتياجـــات  وتوفيـــر 
المســـتحقة بموجـــب أحـــكام الدســـتور والقوانين 
الصـــادرة، حيـــث يقـــدر االنخفاض فـــي اإليرادات 
النفطيـــة وغيـــر النفطيـــة لعـــام 2020 بمبلـــغ 918 
مليون دينـــار مقارنة بالميزانيـــة المرصودة والذي 

أدى إلـــى زيادة في االحتياجـــات التمويلية للفترة 
المتبقية من الســـنة الماليـــة 2020م، باإلضافة إلى 
اســـتحقاق إصـــدار ســـابق فـــي ينايـــر 2021 بمبلغ 

وقدره 367 مليون دينار. 
وقالت اللجنة “بالرجوع إلى سقف االقتراض قبل 

صـــدور المرســـوم بقانـــون والبالغ 13 مليـــار دينار، 
فـــإن المتبقي منه هو مبلغ 673 مليون دينار فقط. 
كمـــا يقدر وصـــول الدين ضمن ســـقف الدين العام 
خالل الســـنتين الماليتين 2021 و2022 إلى 14.9 

مليار دينار”.

عبدالله الدوسري خالد المسقطي

كشفت جمعية مكافحة التدخين عن أن انتشار تدخين الشيشة 
ظهـــر بنســـبة أكبر في اإلناث عـــن الذكور وذلك مـــن واقع  نتائج 
المســـح الصحي الوطني لمملكة البحرين 2018، المشـــروع الذي 
ُيعـــد األكبر منذ آخر مســـح نُفذ قبل 20 عاًمـــا. وأتى اإلعالن عن 
المعلومة التي تعد األولى من نوعها، في ســـياق رســـالة وجهتها 
جمعيـــة مكافحـــة التدخيـــن لرئيســـة مجلس  النـــواب وتضمنت 
رفضهـــا لموافقـــة مجلـــس خدمات النـــواب على مشـــروع قانون 
2009 بشـــأن  لســـنة   )8( القانـــون رقـــم  بعـــض أحـــكام  بتعديـــل 
مكافحـــة التدخيـــن والتبـــغ بأنواعـــه، والـــذي أقـــرت فيـــه اللجنة 
الســـماح بتصنيـــع المعســـل البحريني. وأوضحـــت الجمعية على 
لســـانها رئيسها مجدي ياسين، أن الســـماح بصناعة التبغ وإعادة 
تصنيعه في مملكة البحرين ســـيؤدي إلى زيادة نسبة المدخنين 
وبالتالـــي ســـوف يتســـبب في زيـــادة تكاليـــف الرعايـــة الصحية 
أضعافا مضاعفة عن ما ســـوف يتم اســـتثماره مـــن تصنيع التبغ 
أو إعادة تصنيعه بغرض الحصول على مكاســـب اقتصادية مما 
يتســـبب في زيادة اإلنفاق لمعالجة األمراض الناجمة عن انتشار 
هذه العادة الضارة. وأشـــار إلـــى أن القانون يتعارض مع اتفاقية 
منظمـــة الصحـــة العالميـــة اإلطارية بشـــأن مكافحة التبـــغ، الذي 
وقعته البحرين في 2007، وفيما يلي نص الرسالة التي سلمتها 

الجمعية لرئيسة النواب، وتنشرها “البالد”، كما ورد إليها:
يسعدنا أن نقدم لمعاليكم تحيات مجلس إدارة جمعية مكافحة 
التدخيـــن البحرينية شـــاكرين ومقدريـــن لكم جهودكـــم الكبيرة 
فـــي المحافظـــة علي صحـــة المواطنيـــن والمقيمين فـــي مملكة 
البحرين و حرصكم على ما يعود بالنفع العام والمصلحة للوطن 
والمواطـــن وذلـــك من خـــالل مســـاندتكم لخطـــط وزارة الصحة 
وأهدافها اإلســـتراتيجية  وجمعية مكافحة التدخين البحرينية 
واللجنـــة الوطنية لمكافحة التبغ  في الحد من انتشـــار التدخين 
فـــي مملكتنـــا الحبيبة. وبعد أن تـــم عقد اجتمـــاع لمجلس إدارة 
الجمعية بهذا الخصوص و بعد أن تم مناقشة   االقتراح المذكور 

آنفا من لجنة الخدمات بمجلس النواب برئاســـة ســـعادة  النائب 
أحمـــد األنصاري رئيس اللجنة تود الجمعيـــة أن تعرب لمعاليكم 
أوال بالشـــكر على ما توافقت عليه لجنة الخدمات بعدم الســـماح 
بزراعة التبغ في مملكة البحرين وكذلك عدم الســـماح باستيراد 

وتصنيع وتوزيع السيجارة اإللكترونية والشيشة اإللكترونية.
 أمـــا بخصـــوص صناعة التبـــغ التي وافقـــت عليها اللجنـــة اليوم 
فـــي توصيتها بأغلبية األعضـــاء الحضور على الســـماح بصناعة 
التبغ وإعادة تصنيعه  في مملكة البحرين لتطوير االستثمار في 
هـــذا القطاع وبما يوفر فرص العمل لحوالي 400 عامل بحريني 
فـــإن الجمعية تعرب لمعاليكم رفضها لهذه التوصية من ســـعادة 

النواب لألسباب اآلتية :
أوال : إن الســـماح بصناعـــة التبـــغ وإعـــادة تصنيعـــه  فـــي مملكـــة 
البحريـــن ســـيؤدي إلى زيادة نســـبة المدخنين و انتشـــار تدخين 
الشيشـــة علما بأن نســـبة انتشـــار تدخين الشيشـــة وأنـــواع التبغ 
األخرى بين البحرينيين بلغت %28 بينما نســـبة تدخين األنواع 
األخرى من التبغ و الغليون  بلغت 86.4 % كما أن انتشار تدخين 
الشيشـــة ظهر بنســـبة أكبر في اإلناث عن الذكور وذلك من واقع  
نتائج المسح الصحي الوطني لمملكة البحرين 2018 , المشروع 

الذي ُيعد األكبر منذ آخر مسح نُفذ قبل 20 عاًما.
ثانيا: زيادة أعداد المدخنين ســـوف تتســـبب فـــي زيادة تكاليف 
الرعايـــة الصحية أضعافا مضاعفة عن ما ســـوف يتم اســـتثماره 
من تصنيع التبغ أو إعادة تصنيعه بغرض الحصول على مكاسب 
اقتصاديـــة ممـــا يتســـبب في زيـــادة اإلنفـــاق لمعالجـــة األمراض 
الناجمـــة عن انتشـــار هـــذه العادة الضـــارة. وهذا أيضـــا يتعارض 
مع أهداف وإســـتراتيجية جمعية مكافحـــة التدخين البحرينية 
لمكافحـــة  الصحـــة  وزارة  اســـتراتيجية  مـــع  يتعـــارض  وأيضـــا 
األمراض المزمنة وعامل الخطر المسبب لها والذي يعد التدخين 
أخطرهـــا وذلـــك للمحافظـــة على صحـــة المواطنيـــن والمقيمين 
ومكافحـــة األمـــراض التي تنتج عن تدخين التبغ بشـــتى أنواعه 
والـــذي يعتبـــر الســـبب الرئيســـي لألمـــراض المزمنـــة والخطيرة 

وأهمها سرطان الرئة وأمراض القلب واألوعية الدموية.

“مكافحــة التدخين”: الســماح بصناعة التبــغ يضاعف اإلنفاق علــى الرعاية الصحية

انتشار تدخين الشيشة بين اإلناث أكثر من الذكور بالبحرين

تواصل عـــدد كبير من األطباء المتدربين 
من محاربي الصفوف األولى، مع صحيفة 
“البالد” لنشر شكواهم، متسائلين بحسرة، 

هل يتم استغاللنا؟ وأين هي حقوقنا؟
 وقالوا في ل “البالد”: “نحن مجموعة من 
األطبـــاء المتدربيـــن تتـــراوح أعدادنا عن 
مـــا ال يقـــل عـــن 300 طبيب مـــن مختلف 
األقســـام فـــي مجمـــع الســـلمانية الطبـــي، 
ومن محاربـــي الصفوف األولـــى، ودخلنا 
المستشـــفى قبـــل فترة تتراوح من ســـنة 
إلى 4 ســـنوات بعقود )فصل التدريب عن 
التوظيف( وهي باختصـــار عقود مؤقتة، 
والعقد مدته تكون مدة سنوات التدريب 
فـــي التخصص المختـــار، وينتهي بانتهاء 
التدريـــب الـــذي تتـــراوح مدتـــه مـــن 4-6 

سنوات بحسب التخصص.
يقـــوم  الســـنوات  هـــذه  وأضافـــوا: وفـــي 
متطلبـــات  بكافـــة  المتـــدرب  الطبيـــب 
التدريـــب من مباشـــرة المرضـــى وتغطية 
خـــارج  تقـــع  التـــي  المناوبـــات  عيـــادات 
ســـاعات الـــدوام الرســـمي، ولكـــن عقودنا 
التدريبية مصاغة بطريقة مبهمة تســـمح 
بانتهاك حقوق الطبيب في أي وقت وفي 
المقابـــل تمنـــح المســـؤولين حـــق إضافـــة 

واجبات في أي وقت”.
وأوضـــح األطبـــاء: تنـــص عقودنـــا علـــى 
ا  أن الطبيـــب له حـــق بعالوة ثابتة شـــهريًّ
مقابل عمله في المؤسسة، وهذه العالوة 
ال تطولهـــا أي زيـــادة ســـنوية أو حوافـــز 

أو زيـــادة بزيـــادة المســـؤوليات ومنصب 
الطبيب المتدرب.

أنـــه  هـــي  الكبـــرى  الطامـــة  أن  وأردفـــوا: 
وطيلـــة فتـــرة عمـــل الطبيـــب مـــدة 4 أو 
5 ســـنوات فهو ال يســـجل فـــي التأمينات 
وديـــوان الخدمـــة المدنية وليـــس له حق 
في احتســـاب ســـنوات خدمتـــه للتقاعد، 
والطبيـــب فـــي هـــذه الحالـــة موظـــف بال 
أدنـــى حقوق الموظف وبـــال تأمين، وكأن 
الســـابق هـــو راتبنـــا  فـــي  الوحيـــد  حقنـــا 
الشـــهري الذي تطلق عليه الوزارة مسمى 
)مكافـــأة( ونحصـــل عليه فـــي تاريخ غير 

ثابت يتراوح من 19 - 26 من كل شهر.
وتابعـــوا قائليـــن: تعّهدت الـــوزارة ألطباء 
التدريـــب بمنحهـــم أوراًقـــا رســـمية تثبت 
مـــدة  طـــوال  الشـــهرية  المكافـــأة  ثبـــات 
أخـــذ  مـــن  الطبيـــب  وتمكـــن  التدريـــب 
قـــرض بنكي، إال أننـــا فوجئنا فـــي اآلونة 
األخيـــرة بتكـــرار انقطـــاع هـــذه المكافأة، 
وهـــو مـــا حصـــل لنـــا فـــي العـــام الســـابق 
حيـــث انقطعـــت لمـــدة 4 أشـــهر وكانـــت 
تتأخـــر دون أي إنـــذار مســـبق، ممـــا أدى 
مـــن  بـــه  يســـتهان  ال  عـــدد  إدخـــال  إلـــى 
األطبـــاء في مشـــاكل مـــن حيـــث تغطية 
التزاماتهم الشـــهرية وقروضهـــم البنكية. 
وعند تواصلنا مـــع الجهات المعنية نفاجأ 
باختفـــاء الـــردود وانعدامها، متســـائلين: 
هـــل يعقل أن الطبيـــب الذي يقضي يومه 
بطولـــه فـــي خدمـــة المرضـــى ويعمل في 
الصفـــوف األماميـــة منـــذ عـــام فأكثر في 
ظـــل هذه الجائحـــة أن ينتهي به المطاف 

كالمتســـّول في آخر الشـــهر، قاضًيا يومه 
في االتصاالت والمراجعات ليحصل على 
حقه؟ ثم ال يحصل عليه في نهاية اليوم.

وذكـــر األطباء: انقضى شـــهران اآلن منذ 
آخـــر راتـــب، ليبقـــى 300 طبيـــب متدرب 
بال أبســـط حقوقهم التي يكفلها لهم عقد 

رسمي موقع ال يتم االلتزام به. 
وقالوا: منذ بداية الجائحة ونحن كأطباء 
نفخر بأننا في الصفوف األمامية لحماية 
هذا الوطن وشـــعبه وعملنـــا ومازلنا نعمل 
بـــال كلـــل تاركيـــن تخصصاتنـــا وتدريبنـــا 
وأصبحنا جميعنا أطبـــاء باطنية وأطباء 
عناية مركزة في ظل هذه األزمة الصحية 
العالميـــة، خســـرنا امتحاناتنـــا ودراســـتنا 
التي يعتمد عليها تخرجنا من التخصص 

ومشوارنا الذي ما زال في أوله.
ومضـــوا بالقـــول: منذ عام ومستشـــفيات 
الكورونـــا تغطي بما ال يقل عن 70 % من 
األطباء المتدربين تحت العقود المؤقتة، 
ونحـــن نعمـــل دون إمكانيـــة الخروج في 
إجازة ســـنوية ولـــو ليوم واحـــد، تعرضنا 
خاللهـــا للفيروس رغم خوفنا من عواقبه 

دون تردد.
وأكـــدوا: لقد زاد عـــدد مناوباتنا إلى الحد 
األقصـــى الـــذي بالـــكاد يحتملـــه بشـــر في 
بعـــض األقســـام مـــن 70 إلى 160 ســـاعة، 
وبالطبـــع دون مقابـــل إضافـــي مـــادي أو 
معنوي، في المقابـــل تمت زيادة مكافآت 
المناوبـــات لألطبـــاء الذيـــن يعملـــون معنا 
بنظام العقود الدائمة المقيدين في ديوان 

الخدمة المدنية فهل هذا من العدل؟ 

300 طبيب متدرب يتساءلون عبر “^”: هل يتم استغاللنا؟

يعملون 5 سنوات بال تأمين وال تسجيل بـ “الخدمة”
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