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 …QÉ``°ûà°SG õcôe ∫hCG ¢``ü«NôJ
 º`̀ jó`̀≤`̀ J »```̀a ¢`̀ ü`̀ °`̀ ü`̀ î`̀ à`̀ e
á`̀«`̀f’ó`̀«`̀ °`̀ü`̀dG äÉ``̀eó``̀î``̀ dG
 ∫hCG ¢ü«NôJ á«ë°üdG äÉeóîdGh ø¡ªdG º«¶æàd á«æWƒdG áÄ«¡dG âæ∏YCG

 ájQÉ°ûà°S’G  á«f’ó«°üdG  äÉeóîdG  ºjó≤J  »a  ¢ü°üîàe  …QÉ°ûà°SG  õcôe

 ∂dPh ,øjôëÑdG áμ∏ªªH ájhOC’G ôjó°üJh OGô«à°SG äGAGôLEG π«¡°ùJ ¿CÉ°ûH

.%100 áÑ°ùæH »æjôëH QÉªãà°SÉH

 áÄ«¡∏d  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  áªgÓédG  »HòY  ºjôe  IQƒàcódG  âdÉbh

 ´É£≤dG  QhóH  áÄ«¡dG  øeDƒJ{  :á«ë°üdG  äÉeóîdGh  ø¡ªdG  º«¶æàd  á«æWƒdG

 »ë°üdG  ´É£≤dG  »a  á«ÑæLC’G  äGQÉªãà°S’G  øe  ójõªdG  ÜòL  »a  ¢UÉîdG

 ,¢UÉN  πμ°ûH  á«f’ó«°üdG  äGô°†ëà°ùªdGh  AGhódG  áYÉæ°U  ´É£bh  káeÉY

 QÉ°ûàfG  AGô`̀L  ºdÉ©dG  É¡H  ôªj  »àdG  á«ªdÉ©dG  á«ë°üdG  á`̀eRC’G  ∫ÓN  øeh

 äÉYÉæ°üdG  ´É£b  á«ªgCG  ™«ªé∏d  ø«ÑJ  ó`̀b  óéà°ùªdG  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«a

.zäÉ©ªàéª∏d »ë°üdG øeC’G »a √ôKCGh á«f’ó«°üdG

 …OQƒà°ùeh  »©æ°üªd  á«æ≤àdG  äGQÉ°ûà°S’G  ºjó≤àH  õcôªdG  Ωƒ≤jh

 äGOÉ¡°T  QGó°UEGh  øjôëÑdG  áμ∏ªªd  á«f’ó«°üdG  äGô°†ëà°ùªdGh  ájhOC’G

 äÉ«∏ªY  ™jô°ùàd  ∂`̀dPh  ;áÄ«¡∏d  áeó≤ªdG  á«ª∏©dG  äÉeƒ∏©ªdG  øe  ≥≤ëàdG

 ,áÄ«¡dG  ≥jôa  É¡H  Ωƒ≤j  »àdG  äGOÉ¡°ûdGh  äÉ≤aGƒªdG  QGó`̀°`̀UEGh  º««≤àdG

 áμ∏ªªdÉH  á«f’ó«°üdG  äGô°†ëà°ùªdGh  AGhó``̀dG  áYÉæ°U  ´É£b  Ωóîj  Ée

 πμ°ûH ájhOC’G  ô«aƒJ ≈∏Y óYÉ°ùjh ≈°VôªdG  áë°U ≈∏Y ÉHÉéjEG  ¢ùμ©æjh

.øjôëÑdG áμ∏ªe πNGO ôªà°ùe

zˆG ÜõM{ QÉ°üfCG øe á«fÉæÑd
 ø`̀ë`̀f :ø```̀«```̀«```̀fGô```̀jEÓ```̀d
êQÉ```̀î```̀dÉ```̀H º``̀μ``̀°``̀û``̀«``̀L

 ∑ƒ∏°S  »fÉæÑ∏dG  ¬∏dG  ÜõM  É«°û«∏e  QÉ°üfCG  øe  á«fÉæÑd  Ió«°S  äó≤àfG
 ≈dEG  ø««fGôjE’G  äGƒYO  óYÉ°üJ  πX »a  ∂dPh  ,º¡gÉéJ  ø««fGôjE’G  Iô¶fh
 ídÉ°üd ¬∏dG ÜõM äÉ«ë°†J ºZQ ,á«fÉæÑ∏dG É«°û«∏ª∏d ¿Gô¡W äGóYÉ°ùe ∞bh

.Égô«Ñ©J ≥ah ,»fGôjE’G ΩÉ¶ædG
 ≈dEG  »fGôjE’G ¿ƒjõØ∏àdG  ≈∏Y èeÉfôH ™e åjóM »a Ió«°ùdG  äQÉ°TCGh
 PEG ,»fÉæÑ∏dG ¬∏dG Üõëd ºgOÓH äGóYÉ°ùe ¿hó≤àæj ¿GôjEG »a ø«æWGƒªdG ¿CG
 ¿hòNCÉJh ÉægÉ«e ¿ƒHô°ûJh ÉfõÑN ¿ƒ∏cCÉJ ºμfEG Gô«ãc Éæd GƒdÉb ó≤d{ :âdÉb

.zÉfóFGƒe øe ÉædÉØWCG ¢û«Y áª≤d
 Iô«ãc AÉ«°TCG Éæ∏©a ÉæfEG{ :É¡dƒ≤H Gòg ≈∏Y GOQ á«fÉæÑ∏dG Ió«°ùdG â≤∏Yh
 ¢üî°T  QÉ°TCG  GPEG  …ò`̀dG  ºcOÓH  êQÉ`̀N  ´Qó`̀dG  Gòg  øëæa  ;¿Gô`̀jEG  π`̀LCG  øe
 É©«ªL ™aGófh ÜQÉëfh ºμ©e øëf ∞≤f ±ƒ°ùa ¿GôjEG ƒëf IQÉ°TEG ô¨°UCÉH

.zäƒ«Hh äÉLhRh ÜÉÑ°Th AÉæHCG øe
 á«ªc â©LGôJ GPEG ¬fEG á«fGôjE’G Iô°SCÓd ∫ƒbCG ¿CG ójQCG »æfEG{ :âaÉ°VCGh
 áHÉãªH ƒg øe ≈dEG  âÑgP πH ,ÖjôZ ≈dEG  ÖgòJ º∏a ºμJóFÉe øe áª≤d ƒdh

.zOÓÑdG êQÉN ºμ°û«L
 äÉëjô°üJ ¿GôjEG  »a  ø«æWGƒªdGh AÉ£°ûædG  øe OóY ∑QÉ°T  ,ºgQhóH
 ÖMÉ°U §°TÉædG º¡æe ,»YÉªàL’G π°UGƒàdG äÉ°üæe ôÑY á«fÉæÑ∏dG Ió«°ùdG
 »Øa  ,ΩôéªdG  ΩÉ¶ædG  ´GóN  Gòg{  :ôàjƒJ  ôÑY  Öàc  …òdG  zƒjQÉe{  ÜÉ°ùM
 »fGôjE’G  ¿ƒjõØ∏àdG  »a  á«fÉæÑ∏dG  Ió«°ùdG  √òg  ¬«a  çóëàJ  …ò`̀dG  âbƒdG
 »fÉæÑ∏dG  ¿ƒjõØ∏àdG  »a  »fÉª«∏°S  º°SÉb  áæHG  ÖæjR  êôîJ  ,ó≤àæe  πμ°ûH

.z¢SÉªMh »fÉæÑ∏dG ¬∏dG ÜõM ¬Jƒb πμH óYÉ°ùj ¿GôjEG Ö©°T ¿EG ∫ƒ≤Jh

≈ë°VC’G ó«Y »a äÉ©ªéàdG øe Qòëj »æWƒdG ≥jôØdG
ô£ØdG ó``«Y AÉ``£NCG GhQô``μJ ’h á``jRGôàM’G äGAGô``LE’ÉH Gƒ``eõàdG

∫ÉªYC’G ájQGôªà°SG ºYO èeÉfôH øe äOÉØà°SG Iô``«¨°U á°ù°SDƒe ∞dCG 16 ƒëf
:»∏Y áªWÉa âÑàc

 ¢Shô«Ød …ó°üà∏d »æWƒdG ≥jôØdG ócCG
 IQhô°V  z19-ó`̀«`̀aƒ`̀c{  óéà°ùªdG  É`̀fhQƒ`̀c
 äGAGô`̀LE’É`̀ H  ΩGõ`̀ à`̀ d’Gh  Ωõ©H  á∏°UGƒªdG
 ,á`̀aÉ`̀c á`̀«`̀FÉ`̀bƒ`̀dG ô`̀«`̀HGó`̀à`̀dGh á``jRGô``à``M’G
 ∑QÉÑªdG  ≈ë°VC’G  ó«Y  ∫ƒ∏M  ™e  á°UÉNh
 ä’ÉëdG  ´É`̀Ø`̀JQG  ¿CG  ≈`̀ dEG  ø«gƒæe  ,ÉÑjôb
 ÜQÉ`̀≤`̀j É`̀e ≈``̀ dEG ∑QÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG ô`̀£`̀Ø`̀dG ó`̀«`̀Y ó`̀©`̀H
 ô``̀NGhCG  »`̀a  äÉ©ªéàdG  ÖÑ°ùH  á`̀dÉ`̀M  ∞``̀dCG
 ≈∏Y  øjOó°ûe  ,ó«©dG  ΩÉ`̀jCGh  ¿É°†eQ  ô¡°T
 ,™«ªédG  áë∏°üªd  ∂`̀dP  QGôμJ  Ωó`̀Y  á«ªgCG
 øY ´Éæàe’ÉH ™«ªédG ≈dEG IƒYódG GhOóLh
 OÉ©àH’Gh  äÓFÉ©dG  ø«H  á°UÉNh  QhGõàdG
 ôÑY  IójÉ©ªdGh  ,á«∏FÉ©dG  äÉ©ªéàdG  ø`̀Y
 ™aódG π«©ØJh »YÉªàL’G π°UGƒàdG πFÉ°Sh
 ¢Shô«a  …óëJ  ¿CG  øjócDƒe  ,»fhôàμdE’G
 ≥ah  Ωõ©H  á∏°UGƒªdG  ÖLƒà°ùj  ÉfhQƒc
 AÉL .ìÉéæH √RhÉéàd á«æWƒdG á«dhDƒ°ùªdG
 √ó≤Y  …ò`̀dG  »Øë°üdG  ôªJDƒªdG  ∫Ó`̀N  ∂`̀dP

.¢ùeCG
 ¿CG  ø``̀Y »``̀æ``̀Wƒ``̀dG  ≥``̀jô``̀Ø``̀dG  ∞`̀ °`̀ û`̀ ch
 øe  »aÉ©àdG  ä’ó©e  ´É`̀Ø`̀JQG  ÜÉÑ°SCG  º`̀gCG
 ≈dEG  π°üJ  »àdGh  øjôëÑdG  »a  ¢Shô«ØdG

 IOÉ`̀jR  »`̀a  πãªàJ  ä’É`̀ë`̀dG  ø`̀e  %90  ƒëf
 ø«£dÉîªdG  ™ÑàJh  ájôÑîªdG  äÉ°UƒëØdG
 ÉãjóëJ ó¡°ûJ »àdG á«LÓ©dG §£îdG ∂dòch
 âØæ°U øjôëÑdG ¿CG ≈dEG øjô«°ûe ,Gôªà°ùe
 áÑ°ùædÉH  ¢üëØdG  AGôLEG  »a  É«ªdÉY  á«fÉãdG

.¿Éμ°ùdG OóY ≈dEG
 π°üe  ø«eCÉJ  »æWƒdG  ≥jôØdG  ø∏YCGh
 äÉ«ªμH  ΩÉ©dG  Gò¡d  á«ª°SƒªdG  Gõfƒ∏ØfE’G

 øª°V »æjôëÑdG ™ªàéªdG OGôaCG »ØμJ Iô«Ñc
 á¡HÉéªd á«æWƒdG É¡à£Nh áμ∏ªªdG ájõgÉL
 ,Gõfƒ∏ØfE’G  º°Sƒe  »`̀a  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«a
 ∫ÓN  »ë°üdG  ΩÉ`̀¶`̀æ`̀dG  ≈∏Y  á¶aÉëªdGh
 ¿CG  ≈`̀ dEG  ø«àa’  ,AÉà°ûdGh  ∞jôîdG  π°üa
 ¢Shô«Ød  OÉ°†ªdG  OQƒØ°ùcCG  á©eÉL  ìÉ≤d
 êÉàfEG  »a  á«∏©a  èFÉàf  âÑKCG  z19-ó«aƒc{
 èFÉàf  ¿CGh  ,¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀∏`̀d  OÉ`̀°`̀†`̀e  ΩÉ`̀ °`̀ù`̀LCG

 ájôjô°ùdG  ÜQÉéàdG  øe  áãdÉãdG  á∏MôªdG
 äÉ«ªc äõéM øjôëÑdG ¿CGh ,Iô°ûÑe ìÉ≤∏d
 πÑb  øe  ¬à°SGQO  ºàà°Sh  ìÉ≤∏dG  øe  á«aÉc

.äÉª«©£àdG áæéd É¡æe á°üàîªdG ¿Éé∏dG
 â∏©a  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  ¿CG  ≥`̀ jô`̀ Ø`̀ dG  ó````̀cCGh
 ¢SQÉe òæe ∫ÉªYC’G ájQGôªà°SG ºYO èeÉfôH
 øe  AõL  ºYód  íæªdG  ºjó≤J  ôÑY  »°VÉªdG
 Iô«¨°üdG  äÉ°ù°SDƒª∏d  á«∏«¨°ûàdG  äÉ≤ØædG

 äÉYÉ£≤dG  ™«ªL  »a  ô¨°üdG  á«gÉæàªdGh

 ,ÉfhQƒc  ¢Shô«a  øe  IôKCÉàªdG  ájOÉ°üàb’G

 15600  ø``e  ô``ã``cC’  º``Yó``dG  º`̀jó`̀≤`̀J  º``J  PEG

 Gô«°ûe ,ô¨°üdG á«gÉæàeh Iô«¨°U á°ù°SDƒe

 ºYódG á£N øe á«fÉãdG á∏MôªdG π«©ØJ ≈dEG

 IOÉ``jR ¿Ó``̀YEG º`̀J PEG ;ƒ`̀«`̀dƒ`̀j ø`̀e GQÉ`̀Ñ`̀à`̀YG

 ∫ÉªYC’G  ájQGôªà°SG  ºYO  èeÉfôH  á«fGõ«e

 ,iô``̀NCG  ô`̀¡`̀°`̀TCG  á`̀KÓ`̀K  º`̀Yó`̀dG  Ió``e  ójóªàd

 ôãcC’G  äÉYÉ£≤∏d  íæªdG  ≠dÉÑe  áØYÉ°†eh

 ;á°ù°SDƒe  3000  ø`̀e  ô`̀ã`̀cCG  πª°Th  G kô`̀KCÉ`̀J

 ±ô°U  º`̀J  »àdG  äÉ°ù°SDƒªdG  Oó`̀Y  ≠∏H  PEG

 Éªc ,á°ù°SDƒe 296 »©LQ ôKCÉH É¡JÉ≤ëà°ùe

 »àdG äÉ°ù°SDƒªdG äÉÑ∏W »a ô¶ædG É°†jCG ºJ

 »àdGh  ,GôKCÉJ  ôãcC’G  äÉYÉ£≤dG  øª°V »JCÉJ

 ºdh  èeÉfôÑdG  »a  É≤Ñ°ùe  π«é°ùàdÉH  âeÉb

 PEG  ,≈``̀dhC’G  á∏MôªdG  øª°V  ºYódG  É¡∏ª°ûj

 »©LQ ôKCÉH É¡d ºYódG äÉ≤ëà°ùe ±ô°U ºJ

 ºà«°S  ºK  ø`̀eh  ,á«°VÉªdG  áKÓãdG  ô¡°TCÓd

 ∞YÉ°†ªdG  ≠∏ÑªdÉH  É`̀¡`̀d  º`̀Yó`̀dG  á`̀∏`̀°`̀UGƒ`̀e

.á∏Ñ≤ªdG áKÓãdG ô¡°TCÓd

(3¢U π«°UÉØàdG)

 Ωƒ°SôªdG  ΩÉμMCG  ò«ØæàH  É¡eGõàdG  QÉWEG  »a

 ≥jOÉæ°U  ¿CÉ°ûH  2020  áæ°ùd  (21)  ºbQ  ¿ƒfÉ≤H
 á`̀ª`̀¶`̀fC’Gh ø`̀«`̀fGƒ`̀≤`̀dG »`̀a ó`̀YÉ`̀≤`̀à`̀dG äÉ`̀°`̀TÉ`̀©`̀eh
 Iô°†M  ø`̀Y  QOÉ`̀°`̀ü`̀dG  ,á`̀«`̀æ`̀«`̀eCÉ`̀à`̀dGh  ájóYÉ≤àdG

 áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U
 ø«eCÉà∏d  á`̀eÉ`̀©`̀dG  áÄ«¡dG  â`̀æ`̀∏`̀YCG  ,OÓ`̀Ñ`̀dG  π`̀gÉ`̀Y
 ô≤ªdÉH  É`̀¡`̀HGƒ`̀HCG  íàa  ø«©LGôª∏d  »YÉªàL’G

 ¥ôëªdG  ∞«°S  ™ªée  ´ô`̀ah  áÄ«¡∏d  »°ù«FôdG
 ∂`̀ dPh  ;2020  ƒ`̀«`̀dƒ`̀j  30-23  Iô`̀à`̀Ø`̀dG  ∫Ó``̀N
 ≈∏Y  Oô∏d  ø«côà°ûªdG  ™«ªéd  á°UôØdG  áMÉJE’

 ∫ÉM  »`̀a  ,º¡JÓeÉ©e  ΩÉ``ª``JEGh  º¡JGQÉ°ùØà°SG
.º¡«∏Y ójóédG Ωƒ°SôªdG OGƒe ¥ÉÑ£fG

 ô≤ªdG  øe  πc  »a  πª©dG  äÉ``̀bhCG  ¿ƒμà°Sh

 ΩGhó``̀dG  ΩÉ``̀jCG  ¥ô`̀ë`̀ª`̀dG  ∞«°S  ´ô``̀ah  »°ù«FôdG
 ÉMÉÑ°U ∞°üædGh  á©HÉ°ùdG  áYÉ°ùdG  øe  »ª°SôdG
 ºà«°S  Éª«a  , kAÉ`̀°`̀ù`̀e  á`̀°`̀SOÉ`̀°`̀ù`̀dG  á`̀YÉ`̀°`̀ù`̀dG  ≈`̀à`̀M

 á«ª°SôdG äGRÉLE’G ΩÉjCG »a ø«©LGôªdG ∫ÉÑ≤à°SG

 á«°SÉeƒ∏HódG á≤£æªdG »a §≤a »°ù«FôdG ô≤ªdÉH

 áYÉ°ùdG  ≈àM  ÉMÉÑ°U  Iô`̀°`̀TÉ`̀©`̀dG  áYÉ°ùdG  ø`̀e

 ΩGõ`̀à`̀d’G  IQhô`̀°`̀V  ó«cCÉJ  ™`̀e  , kAÉ°ùe  á°ùeÉîdG

 äÉeÉªμdG  ¢ùÑd  øe  ájRGôàM’G  äGAGô`̀LE’G  πμH

 ®ÉØë∏d  »YÉªàL’G  óYÉÑàdÉH  ΩGõàd’Gh  á«bGƒdG

.™«ªédG áeÓ°Sh áë°U ≈∏Y

(4¢U π«°UÉØàdG)

É````̀ ¡````̀ HGƒ````̀ HCG í```̀à```̀Ø```̀J ø````̀«````̀eCÉ````̀à````̀dG á```̀Ä```̀«```̀g
á`̀ «`̀ FÉ`̀ °`̀ ù`̀ ª`̀ dG Iô```̀à```̀Ø```̀dG ∫Ó`````̀N ø``̀«``̀©``̀LGô``̀ª``̀∏``̀d

 iôcòdG
68`````̀ dG
ΩÉ`̀ «`̀ ≤`̀ d

 23 IQƒK
ƒ`̀ «`̀ dƒ`̀ j
(11¢U CGôbG)

 è``dÉ©J AÉ``Hô`¡μdG á``Ä`«`g
 á«``°ù«FQ á£ëe »``a Ó``∏N
äÉYÉ``°S 3 ∫Ó``N ´É``aôdÉH
 ôμ©dGh  Iôà°Sh  äGQójƒædG  »a  ábôØàe  ≥WÉæe  â°Vô©J

.¢ùeCG ô¡X »FÉHô¡μdG QÉ«àdG ´É£≤f’ óæ°Sh ô«eÉ©ªdGh
 ™bƒªH »ª°SôdG É¡HÉ°ùM ≈∏Y AÉªdGh AÉHô¡μdG áÄ«g äôcPh
 AÉHô¡μdG  π≤f  á£ëe  »a  ÉFQÉW  Ó∏N  ¿CG  »YÉªàL’G  π°UGƒàdG
 CGóH  óbh  ,Gô¡X  2:02``̀ dG  áYÉ°ùdG  »a  çóM  ´ÉaôdÉH  á«°ù«FôdG

.IôKCÉàªdG äÉ£ëª∏d øeB’G ™«LôàdG
 »FÉHô¡μdG QÉ«à∏d »éjQóàdG ™«LôàdG CGóH ¬fCG ≈dEG äQÉ°TCGh
 ø«©HQCG  ∫ÓN  ∂dPh  ÇQÉ£dG  »æØdG  π∏îdÉH  IôKCÉàªdG  ≥WÉæª∏d
 ô¡¶dG  ó©H  2:40```̀ dG  áYÉ°ùdG  òæe  ™«LôàdG  CGó`̀H  ó≤a  ..á≤«bO
 ó©H 5:24`dG áYÉ°ùdG ΩÉªJ »a äÉjò¨ªdG ™«ªL π«¨°ûJ ≈¡àfGh
 ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG ™«ªL ≈dEG ôμ°ûdG áÄ«¡dG â¡Lhh ,ô¡¶dG

.º¡ª¡ØJ ≈∏Y

.»Øë°üdG ôªJDƒªdG ∫ÓN »Ñ£dG »æWƒdG ≥jôØdG |

 29^2  ≥``≤`ëj  zâ```jƒ`μ`dGh  ø```jô`ë`ÑdG{
á```«```aÉ````°U É````MÉ``HQCG QÉ```æ`jO ¿ƒ````«`∏`e

 Ωó``≤J  ø``jôëÑdÉH  á``jóæμdG  á``°SQóªdG
ø`«``«`æjôëÑdG á`Ñ∏`£`∏`d  á`«`°SGQO É`ë`æe

 âjƒμdGh øjôëÑdG ∂æH ≥≤M
 øe ∫hC’G ∞°üæ∏d á«aÉ°U ÉMÉHQCG
 ¿ƒ«∏e  29^2  â¨∏H  2020  ΩÉ`̀Y
 40 π`̀ HÉ`̀≤`̀ e ,»`̀ æ`̀ jô`̀ë`̀ H QÉ``̀ æ``̀ jO
 ΩÉ©dG  »a  »æjôëH  QÉæjO  ¿ƒ«∏e
 ¬àÑ°ùf  ¢VÉØîfÉH  …CG  ;≥HÉ°ùdG
 »°SÉ°SC’G  óFÉ©dG  ≠∏H  Éª«a  ,%27
 ∫hC’G ∞°üædG  ∫ÓN º¡°ùdG  ≈∏Y
 32  πHÉ≤e  ,É°ù∏a  22  ΩÉ©dG  øe
 ΩÉ©dG øe É¡°ùØf IôàØdG »a É°ù∏a

.≥HÉ°ùdG
 πμ°ûH  ¢VÉØîf’G  ™`̀Lô`̀jh
 …OÉ°üàb’G  ô``KC’G  ≈`̀ dEG  »°SÉ°SCG

 ΩÉY  á`̀jGó`̀H  »`̀a  z19-ó`̀«`̀aƒ`̀c{  áëFÉéd  »Ñ∏°ùdG
 ™LGôJ ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,∂æÑdG äÉ«∏ªY ≈∏Y 2020
 ∫ÓN  É«ªdÉYh  É«∏ëe  óFGƒØdG  Ö°ùf  äÉjƒà°ùe
 ≈dEG iOCG Ée ,2019 ΩÉY øe »fÉãdG ∞°üædG ájÉ¡f
 ≠∏Ñ«d %15^8 áÑ°ùæH óFGƒØdG øe óFÉ©dG ¢VÉØîfG
 ∫hC’G ∞°üædG ∫ÓN »æjôëH QÉæjO ¿ƒ«∏e 74^8

.…QÉédG ΩÉ©dG øe

 è``̀FÉ``̀à``̀f ≈```̀∏```̀Y É``̀Ñ``̀«``̀≤``̀©``̀Jh
 ¢ù∏ée  ≥`̀∏`̀Y  á«∏MôªdG  ∂`̀æ`̀Ñ`̀dG
 áëFÉédG  ¿EG  ∫ƒ`̀≤`̀dÉ`̀H  IQGOE’G
 á«Ñ∏°ùdG  É`̀¡`̀JGô`̀«`̀KCÉ`̀Jh  á«ªdÉ©dG
 øY è`̀à`̀f É```eh OÉ`̀ °`̀ü`̀à`̀b’G ≈`̀∏`̀Y
 ™«ªL  »`̀a  äÉHGô£°VG  ø`̀e  ∂`̀dP
 ô«Z äÉ`̀jó`̀ë`̀J äó``̀dh ¥Gƒ``̀°``̀SC’G
 á`̀eRCG  CGƒ`̀°`̀SCG  â∏μ°Th  ,ábƒÑ°ùe
 ∫ÓN º«¶©dG OÉ°ùμdG òæe á∏eÉ°T
 .»°VÉªdG ¿ô≤dG øe äÉ«æ«KÓãdG

 ≈∏Y  ¬`̀fCG  ¢ù∏éªdG  ±É°VCGh
 ∫Ó``N äÉ``̀jó``̀ë``̀à``̀dG ø```e º```Zô```dG
 á≤K  ≈∏Y  ÉæfEÉa  á«dÉëdG  ±hô¶dG
 á`̀eRC’G  √ò`̀g  èFÉàf  øe  »aÉ©àdG  ≈∏Y  ÉæJGQó≤H
 ±GôWC’G  ™«ªLh  äGOÉ°üàb’G  ºYOh  IófÉ°ùeh
 ,É¡H  óLƒf  »àdG  äÉ©ªàéªdG  »`̀a  ábÓ©dG  …P
 äÉjóëàdG  áÑcGƒe  ≈∏Y  ∂æÑdG  IQó`̀≤`̀H  á≤ãdGh
 »fÉØJh  ,Éæ«ªgÉ°ùe  øe  ºYóH  ,É¡«∏Y  Ö∏¨àdGh

.ÉæFÓªY A’hh ,ø«ØXƒªdGh IQGOE’G
(ájOÉ°üàb’G áëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

 ájóæμdG  á°SQóªdG  âæ∏YCG
 QÉ`̀jO  É`̀gô`̀≤`̀eh  øjôëÑdG  »`̀a
 É`̀ë`̀æ`̀e É``̀ ¡``̀Mô``̀W ¥ô```̀ë```̀ª```̀dG
 ø««æjôëÑdG  áÑ∏£∏d  á«°SGQO
 »a  ø«HƒgƒªdGh  ø«bƒØàªdG
 ¢ùeÉîdGh  ™HGôdG  iƒà°ùªdG
 áëæªdG  Ωó≤à°Sh  ,»FGóàH’G
 áÑ∏£∏d  á`̀°`̀Uô`̀Ø`̀dG  á`̀«`̀°`̀SGQó`̀dG
 ¿ƒ©àªàj  øjòdG  ø««æjôëÑdG
 ¿ƒcQÉ°ûjh  Iõ«ªàe  äGQÉ¡ªH
 á£°ûfC’G »a ø«dÉ©a AÉ°†YCÉc
 ô°üà≤J  ø``̀ dh  ,á`̀«`̀©`̀ª`̀à`̀é`̀ª`̀dG
 ø`̀jõ`̀«`̀ª`̀à`̀ª`̀dG ≈`̀ ∏`̀ Y á`̀ë`̀æ`̀ª`̀dG
 √ò`̀g ±ó`̀¡`̀J É`̀ª`̀c ,É`̀«`̀ª`̀jOÉ`̀cCG
 º¡°ùe A¢ûf »æÑJ ≈dEG áëæªdG
 äGQÉ¡ªH ™àªàjh ¬©ªàée »a
 ºdÉ©dG  á`̀¡`̀LGƒ`̀e  ø`̀e  ¬æμªJ

.ô«¨àªdG
 á°SQóªdG  ¢ù°SDƒe  ∫É`̀bh
 QÉ```̀Ø```̀¨```̀dGó```̀Ñ```̀Y ¬`````«`````Lƒ`````dG

 :»``é``gƒ``μ``dG ó`̀ «`̀ ª`̀ë`̀ dGó`̀ Ñ`̀Y
 »ª«∏©J  ìô°U  AÉ°ûfEG  ÉæjCÉJQG
 ¬fCÉ°T øe øjôëÑdG áμ∏ªe »a
 É«ª«∏©J  iƒà°ùe  Ωó`̀≤`̀j  ¿CG
 É`̀æ`̀à`̀aÉ`̀≤`̀ã`̀H GRõ```̀©```̀e É``«``ª``dÉ``Y
 ¿CG  Éfóª©a  ,áæWGƒªdG  ìhQh
 »a  ájóæμdG  á°SQóªdG  ¿ƒμJ

 É«ª«∏©J  É`̀LPƒ`̀ª`̀f  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 ≈∏Y ÉfQÉ«àNG ™bhh ,Gõ«ªàe
 »ª«∏©àdG  è`̀¡`̀æ`̀ª`̀dG  è`̀eÉ`̀fô`̀H
 É«Ñeƒdƒc  á©WÉ≤ªd  …óæμdG
 ≈∏Y √õ`̀«`̀cô`̀à`̀d  á`̀«`̀fÉ`̀£`̀jô`̀Ñ`̀dG

.á«dÉY äGQÉ¡e á«ªæJ
 ™°Vh ºJ ób ¬fCG ±É°VCGh
 á∏eÉ°T  á«é«JGôà°SG  á`̀£`̀N
 ≈∏Y  πª©j  π`̀gDƒ`̀e  ≥jôa  ™`̀e
 »°†ª∏d  á£îdG  √ò``g  ò«ØæJ
 Éæ≤JÉY  ≈`̀∏`̀Y  É`̀fò`̀NCÉ`̀a  ,É`` keó``b
 π`̀«`̀L á`̀Ä`̀°`̀û`̀æ`̀J á``̀«``̀dhDƒ``̀°``̀ù``̀e
 ßaÉëe  ´Ghh  ∞≤ãe  ìƒªW
 ™àªàj  á«aÉ≤ãdG  ¬àjƒg  ≈∏Y
 ¬∏Ñ≤à°ùeh  √ô°VÉM  »a  á≤ãH
 ¬H  iòàëj  É`̀LPƒ`̀ª`̀f  ¿ƒμ«d
 øjôëÑdG áμ∏ªe iƒà°ùe ≈∏Y

 .ºdÉ©dGh
(4¢U π«°UÉØàdG)

.OGôe »∏Y OGôe |.»égƒμdG QÉØ¨dGóÑY | Iô```≤```fCG ø``̀«``̀H Dƒ````̀WGƒ````̀J
 ≈`̀∏`̀Y AÉ`̀ °`̀ †`̀ ≤`̀ ∏`̀ d ¿Gô````¡````Wh
»``fGô``jE’G ΩÉ`̀¶`̀æ`̀dG »`̀°`̀VQÉ`̀©`̀e
(8¢U π«°UÉØàdG)
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15462

 øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¿G  ≥jôØdG  ó`̀cCGh
 á``jQGô``ª``à``°``SG º````̀YO è``̀eÉ``̀fô``̀H â`̀ ∏`̀ ©`̀ a
 ôÑY »`̀°`̀VÉ`̀ª`̀dG ¢``SQÉ``e ò`̀æ`̀e ∫É``̀ª``̀YC’G
 äÉ≤ØædG  ø`̀e  Aõ`̀L  ºYód  íæªdG  ºjó≤J
 Iô«¨°üdG  äÉ`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀∏`̀d  á«∏«¨°ûàdG
 äÉYÉ£≤dG ™«ªL »a ô¨°üdG á«gÉæàªdGh
 ¢Shô«a  ø`̀e  Iô`̀KCÉ`̀à`̀ª`̀dG  á`̀jOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G
 øe  ôãcC’  ºYódG  ºjó≤J  ºJ  PEG  ,ÉfhQƒc
 á«gÉæàeh  Iô«¨°U  á°ù°SDƒe  15^600
 á«fÉãdG á∏MôªdG ¿CG ≈dG Gô«°ûe ,ô¨°üdG
 ƒ«dƒj øe kGQÉÑàYG â∏©a ºYódG á£N øe
 èeÉfôH  á«fGõ«e  IOÉjR  ¿ÓYEG  ºJ  å«M
 Ióe  ójóªàd  ∫É`̀ª`̀YC’G  ájQGôªà°SG  º`̀YO
 áØYÉ°†eh  iô`̀NCG  Qƒ¡°T  áKÓK  ºYódG
 G kô`̀KCÉ`̀J  ô`̀ã`̀cC’G  äÉYÉ£≤∏d  íæªdG  ≠dÉÑe
 å«M  á°ù°SDƒe  3000  øe  ôãcCG  πª°Th
 ±ô°U  ºJ  »àdG  äÉ°ù°SDƒªdG  Oó`̀Y  ≠∏H
 296  ≈```dEG  »`̀©`̀LQ  ô`̀KCÉ`̀ H  É¡JÉ≤ëà°ùe
 äÉÑ∏W »a ô¶ædG kÉ°†jCG ºJ Éªc ,á°ù°SDƒe
 äÉYÉ£≤dG øª°V »JCÉJ »àdG äÉ°ù°SDƒªdG
 π«é°ùàdÉH  âeÉb  »àdGh  ,kGôKCÉJ  ôãcC’G
 ºYódG É¡∏ª°ûj ºdh èeÉfôÑdG »a kÉ≤Ñ°ùe
 ±ô°U ºJ å«M ,≈dhC’G á∏MôªdG øª°V
 »`̀©`̀LQ ô``̀KCÉ``̀H É`̀¡`̀d º``̀Yó``̀dG äÉ`̀≤`̀ë`̀à`̀°`̀ù`̀e
 ºà«°S ºK øeh á«°VÉªdG áKÓãdG Qƒ¡°û∏d
 ∞YÉ°†ªdG  ≠∏ÑªdÉH  É¡d  ºYódG  á∏°UGƒe

.á∏Ñ≤ªdG áKÓãdG Qƒ¡°û∏d
 º¡JƒYO  ≥`̀jô`̀Ø`̀dG  AÉ`̀°`̀†`̀YCG  Oó``̀Lh
 ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG ™`̀ª`̀à`̀é`̀ª`̀dG OGô`````̀ aG ™`̀«`̀ª`̀L
 QhGõ`̀à`̀ dG ø`̀Y ´É`̀æ`̀à`̀e’G IQhô``°``V ≈``̀ dEG
 øY  OÉ©àH’Gh  äÓFÉ©dG  ø«H  á°UÉNh
 ôÑY  IójÉ©ªdGh  ,á«∏FÉ©dG  äÉ©ªéàdG
 π«©ØJh  »YÉªàL’G  π°UGƒàdG  πFÉ°Sh
 IQhô°V ≈dEG Gô«°ûe ,»fhôàμdE’G ™aódG
 ó«Y »a π°üM Ée QGôμJ ΩóYh ΩGõàd’G
 ´ÉØJQG  ø`̀e  ¬©ÑJ  É`̀eh  ∑QÉÑªdG  ô£ØdG

.ø««æjôëÑdG ø«H áHÉ°UE’G ä’ó©e
 »Øë°üdG  ôªJDƒªdG  ∫ÓN ∂dP  AÉL
 »Ñ£dG »`̀æ`̀Wƒ`̀dG  ≥`̀jô`̀Ø`̀dG  √ó`̀≤`̀Y  …ò``̀dG
-ó«aƒc)  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d

 ô¡X  zø«μªJ{  πª©dG  ¥hóæ°U  ™e  (19
 çƒëÑ∏d  ó¡©dG  »`̀ dh  õ`̀cô`̀e  »`̀a  ¢`̀ù`̀eCG
 ≈`̀Ø`̀°`̀û`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dÉ`̀H Ö```jQó```à```dGh á`̀«`̀Ñ`̀£`̀ dG
 äGóéà°ùe ôNBG øY åjóë∏d …ôμ°ù©dG

.ÉfhQƒc ¢Shô«a
 π«ch  ™fÉªdG  ó«dh  QƒàcódG  ó`̀cCGh
 »æWƒdG  ≥jôØdG  ƒ°†Y  áë°üdG  IQGRh
 É`̀fhQƒ`̀c  ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀d  …ó°üà∏d  »`̀Ñ`̀£`̀dG
 øjôëÑdG áμ∏ªe Oƒ¡L ¿CG (19-ó«aƒc)
 ∞«ØîàdGh  ÉfhQƒc  áëFÉéd  …ó°üà∏d
 ´É£≤dG  ≈`̀∏`̀Y  ô°üà≤J  º`̀ d  É``̀gQÉ``̀KBG  ø`̀e
 äÉYÉ£≤dG  á`̀aÉ`̀c  â∏ª°T  π`̀ H  »ë°üdG
 Qƒëe  É kehO  ƒg  øWGƒªdG  ¿C’  iôNC’G
 »a èeGôÑdGh äGQOÉÑªdGh §£îdG áaÉc

.±hô¶dG ∞∏àîe »a áμ∏ªªdG
 Iô`̀°`̀†`̀M ô`̀jó`̀≤`̀ J ™``̀fÉ``̀ª``̀dG ø``̀ qª``̀Kh
 ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U
 ™«ªéd  ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY  áØ«∏N  ∫BG
 ájôμ°ù©dGh  ájQGOE’Gh  á«Ñ£dG  ºbGƒ£dG
 iód  áã«ãëdG  ºgOƒ¡L  ≈∏Y  á«fóªdGh
 ´ÉaO Iƒ≤d áeÉ©dG IOÉ«≤dG ¬àdÓL IQÉjR
 ôªà°ùªdG  ôjó≤àdG  ¿CG  G kócDƒe  ,øjôëÑdG
 äÉÑ°SÉæªdG  ∞∏àîe  »`̀a  ¬`̀à`̀dÓ`̀L  ø`̀e
 äÉÑãH ±ƒbƒdGh Ωõ©H á∏°UGƒª∏d lõaÉM
 ÉªH  áëFÉédG  √ò`̀g  AÉ¡àfG  ≈àM  ô`̀Ñ`̀cCG

.™«ªédG áeÓ°Sh áë°U ßØëj
 √OQ »a áë°üdG IQGRh π«ch ócCGh
 OƒLh  á«dBG  OÉªàYG  ∫ƒ`̀M  ∫GDƒ`̀°`̀S  ≈∏Y
 áYÉ°S 72 ∫ÓN ÉfhQƒc ¢üëa IOÉ¡°T
 ø«H  π≤æàdG  óæY  »`̀eGõ`̀d’G  ¢üëØdGh
 ≈∏Y  ≥`̀ aGƒ`̀J  Oƒ`̀Lƒ`̀H  ¢ù∏éªdG  ∫hO
 òaÉæe  »a  ä’ƒcƒJhôÑdGh  äGAGô`̀LE’G
 OÉªàYG  ¿CG  Éë°Vƒe  ,á«é«∏îdG  ∫hó`̀dG
 ≥∏©àj  ’ ôeC’Gh ,º¡e  ôeCG  äÉ°UƒëØdG
 Ωó`̀Y ¿É`̀ª`̀°`̀†`̀d É``̀ª``̀fEGh ,äGô`̀Ñ`̀à`̀î`̀ª`̀dÉ`̀H
 10  ôéëdG  á«eGõdG  ¿EÉa  Gòd  ,ÉgôjhõJ
 ¿Éª°†d  »g á`̀dhO  …CG  ∫ƒ`̀NO óæY ΩÉ`̀jCG
 ø«eÉJh ¢Shô«ØdG áfÉ°†M Iôàa RÉ«àLG

.™«ªédG áeÓ°S
 áªjõYh ΩõY ¿CG ≈dG ™fÉªdG √ƒfh
 ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀dG á``¡``LGƒ``e »``̀a ™`̀ª`̀à`̀é`̀ª`̀dG
 ,ó`̀ jõ`̀ª`̀ dG º`̀jó`̀≤`̀ à`̀ d ™`̀«`̀ª`̀é`̀dG ¿É``̀©``̀aó``̀j
 Oôa  π`̀c  ΩGõ`̀à`̀dG  IQhô`̀°`̀V  ≈``̀dEG  G kô«°ûe

 ô«HGóàdGh  á`̀jRGô`̀à`̀M’G  äGAGô``̀LE’É``̀H
 äÉ¡édG  πÑb  ø`̀e  Ióªà©ªdG  á«FÉbƒdG
 »HÉéjE’G  ô«μØàdÉH  »∏ëàdGh  á«æ©ªdG
 ºjó≤Jh  ™ªàéªdG  äÉÄa  ø«H  √ô°ûfh
 õjõ©àd  »FÉbh  πeÉ©c  »°ùØædG  ºYódG
 OÉ©àH’G á«ªgCGh ,¢Shô«ØdG ™e ∞ q«μàdG
 Éªd  ¢Shô«ØdÉH  áHÉ°UE’G  øe  ≥∏≤dG  øY
 á«°ùØf  á«Ñ∏°S  QÉ``KBG  øe  ≥∏≤dG  ¬ÑÑ°ùj
 áë°üdG  IQGRh  ¿CG  Éë°Vƒe  ,á«ë°Uh
 ºYódG  ºjó≤àH  Oó`̀°`̀ü`̀dG  Gò`̀g  »`̀a  â`̀eÉ`̀b
 ™ªàéªdG  äÉYÉ£b  ∞∏àîªd  »°ùØædG
 øe  kÓ`̀c  πª°ûàd  ,áëFÉédG  √ò`̀g  ∫Ó`̀N
 ∫õ`̀©`̀dG õ``cGô``e »``a á`̀ª`̀FÉ`̀≤`̀dG ä’É``̀ë``̀dG
 πμ°ûH  ø««ë°üdG  ø«∏eÉ©dGh  êÓ©dGh
 áaÉ°VEG  ,ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªe  »`̀a  ¢`̀UÉ`̀N
 ø«æWGƒªdG  »``Yh  iƒà°ùe  ™``aQ  ≈``̀dEG
 ™e  πeÉ©àdG  á≤jôW  ∫ƒ`̀M  ø«ª«≤ªdGh

.±hô¶dG √òg
 OGóYCG  »dÉªLEG  ™fÉªdG  ¢Vô©à°SGh
 ,êÓ`̀©`̀dGh ∫õ`̀©`̀dG õ`̀cGô`̀e »`̀a ∫É`̀¨`̀°`̀TE’G
 õcGôªd á«HÉ©«à°S’G ábÉ£dG â¨∏H å«M
 ∫É¨°TE’G ,G kôjô°S 8357 êÓ©dGh ∫õ©dG
 øe  %25  πãªj  Ée  kGôjô°S  2083  É¡æe
 ä’É`̀ë`̀dG É```eCG ,á`̀«`̀HÉ`̀©`̀«`̀à`̀°`̀S’G á`̀bÉ`̀£`̀dG
 »ë°üdG ∫õ©dG ≥«Ñ£J ºJ »àdG áªFÉ≤dG
 ≠∏Ñàa  É`̀¡`̀«`̀∏`̀Y  …QÉ``̀«``̀à``̀N’G  »`̀dõ`̀æ`̀ª`̀dG
 øe  »fÉ©J  ’  »gh  ,áªFÉb  ádÉM  1649
 •hô°ûdG  ™`̀e  ≥HÉ£àJh  ¢`̀VGô`̀YCG  …CG
 Éªc  ,∫õ`̀©`̀dG  ø`̀e  ´ƒ`̀æ`̀dG  Gò¡d  IOóëªdG
 øe  %89^65  ø«aÉ©àªdG  áÑ°ùf  â¨∏H
 â¨∏H ø«M »a áªFÉ≤dG ä’ÉëdG »dÉªLEG
 »dÉªLEG  ø`̀e  %0^34  äÉ`̀«`̀aƒ`̀dG  áÑ°ùf

.áªFÉ≤dG ä’ÉëdG
 á∏°UGƒªdG  IQhô°V  ™fÉªdG  ó`̀cCGh
 ájRGôàM’G äGAGôLE’ÉH ΩGõàd’Gh Ωõ©H
 ™e  á°UÉNh  ,áaÉc  á«FÉbƒdG  ô«HGóàdGh
 ,É kÑjôb  ∑QÉÑªdG  ≈ë°VC’G  ó«Y  ∫ƒ∏M
 ó«Y ó©H ä’ÉëdG ´ÉØJQG ¿CG ≈dEG É kgƒæe

 äÉ©ªéàdG  ÖÑ°ùH  ¿Éc  ∑QÉÑªdG  ô£ØdG
 ,ó«©dG  ΩÉ`̀jCGh  ¿É°†eQ  ô¡°T  ô`̀NGhCG  »a
 ∂`̀dP QGô`̀μ`̀J Ωó``̀Y á`̀«`̀ª`̀gCG ≈`̀∏`̀Y G kOó`̀°`̀û`̀e
 ≈dEG  ™«ªédG  É«YGO  ,™«ªédG  áë∏°üªd
 øY  Ö«Ñ£àdG  á`̀eó`̀N  ø`̀e  IOÉ`̀Ø`̀à`̀°`̀S’G
 áë°üdG  IQGRh  É¡àæ°TO  »`̀à`̀dGh  ó`̀©`̀ oH
 ,»FôªdG  ∫É°üJ’G  ôÑY  É¡JÉeóN ºjó≤àd
 äGQÉ`̀°`̀û`̀à`̀°`̀S’G ä’É```̀M »``̀a á`̀ °`̀UÉ`̀Nh
 äGQÉ`̀°`̀ù`̀Ø`̀à`̀°`̀S’Gh  á£«°ùÑdG  á`̀«`̀Ñ`̀£`̀dG
 É¡à©LGôeh π«dÉëàdG Ö∏W hCG á«ë°üdG
 ±ó¡J  PEG  ,á«Ñ£dG  äÉØ°UƒdG  ójóéJh
 Qób  •ÓàN’G  π«∏≤J  ≈dEG  áeóîdG  √òg
 øY É¡àeóN øμªj »àdG ä’Éë∏d ¿ÉμeE’G
 õcôªdG IQÉjR ≈dEG áLÉëdG ¿hO øe ó©H

..»ë°üdG

á«dÉe ÉeõM QÉæjO äGQÉ«∏e 4^5
 º«gGôHEG  QƒàcódG  OÉ°TCG  ¬à¡L  øe
 …ò«ØæàdG  ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG  »`̀MÉ`̀æ`̀L  ó`̀eí`̀e
 äÉ¡«LƒàdÉH zø«μªJ{ πª©dG ¥hóæ°üd
 ÖMÉ°U  Iô°†ëd  á«eÉ°ùdG  á«μ∏ªdG
 ∫BG  ≈°ù«Y  ø`̀H  ó`̀ª`̀M  ∂`̀∏`̀ª`̀dG  á`̀dÓ`̀é`̀dG
 ó«MƒàH  ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY  áØ«∏N
 äÉ°SÉμ©fG  á¡LGƒªd  á«æWƒdG  Oƒ¡édG
 ≈∏Y √ô``̀ «``̀ KCÉ``̀ Jh  É```̀fhQƒ```̀c  ¢``̀Shô``̀«``̀a
 ºYódG ô«aƒJh ,…OÉ°üàb’G iƒà°ùªdG
 ™e  πeÉ©à∏d  ¢UÉîdG  ´É£≤∏d  ΩRÓ``̀dG
 á°SÉFôH  áeƒμëdG  äGQGô```̀bh  ,√QÉ```̀KBG
 áØ«∏N  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 ,AGQRƒdG  ¢ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH
 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  äÉ¡«LƒJh
 »dh áØ«∏N ∫BG  óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G
 ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG
 â¨∏H  å«M  ,AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd
 ≈àM  á`̀jOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’Gh  á«dÉªdG  Ωõ`̀ë`̀dG
 QÉæjO  äGQÉ«∏e  4^5  øe  ôãcCG  Ωƒ«dG

.»æjôëH
 √ò¡d G kõjõ©J ¬fEG »MÉæL .O ∫Ébh
 πª©dG ¥hóæ°U ø∏YCG á«æWƒdG Oƒ¡édG
 ¥Ó`̀WEG  »°VÉªdG  ¢SQÉe  »a  zø«μªJ{
 z∫É`̀ª`̀YC’G  ájQGôªà°SG  º``YO{  èeÉfôH
 á«dÉe  íæe  ºjó≤J  »`̀a  πãªàj  …ò``̀dGh
 á«gÉæàªdGh  Iô«¨°üdG  äÉ°ù°SDƒª∏d
 áëFÉL  ø``̀e  G kô``̀ KCÉ``̀ J  ô``̀ã``̀cC’G  ô`̀¨`̀°`̀ü`̀dG
 ≈∏Y AÉL ºYódG ¿CG ≈dG Gô«°ûe ,ÉfhQƒc
 áeƒμëdG  â°ü°üN  å«M  ,ø«à∏Môe
 ájQGôªà°SG  º``YO  èeÉfôÑd  á«fGõ«e
 QÉ`̀æ`̀jO  ¿ƒ`̀«`̀∏`̀e  40 á`̀ª`̀«`̀≤`̀H  ∫É```ª```YC’G
 âªJh  ,≈`̀dhC’G  á∏MôªdG  »a  »æjôëH
 äÉ°ù°SDƒª∏d  º`̀Yó`̀dG  ≠dÉÑe  áØYÉ°†e
 ájOÉ°üàb’G  äÉ©ÑàdG  øe  G kôKCÉJ  ôãcC’G

.á«fÉãdG á∏MôªdG »a ÉfhQƒc áëFÉéd
 ºJ  ¬``̀fCG  ≈``̀dEG  »MÉæL  .O  QÉ`̀ °`̀TCGh
 èeÉfôH  ø`̀e  ≈``̀ dhC’G  á∏MôªdG  π«©ØJ
 ¢SQÉe  »a  ∫É`̀ª`̀YC’G  ájQGôªà°SG  º`̀YO
 AõL  ºYód  íæªdG  ºjó≤J  ôÑY  2020
 äÉ°ù°SDƒª∏d  á«∏«¨°ûàdG  äÉ≤ØædG  øe
 »a  ô¨°üdG  á«gÉæàªdGh  Iô«¨°üdG
 IôKCÉàªdG ájOÉ°üàb’G äÉYÉ£≤dG ™«ªL
 ºYódG ºjó≤J ºJh ,ÉfhQƒc ¢Shô«a øe
 Iô«¨°U  á°ù°SDƒe  15^600  øe  ôãcC’

.ô¨°üdG á«gÉæàeh
 ºJ  ¬````̀fCG  »`̀MÉ`̀æ`̀L  .O  í```̀°```̀VhCGh
 »`̀≤`̀FÉ`̀°`̀S ø``̀e ø``jô``KCÉ``à``ª``dG ø`̀«`̀ª`̀°`̀†`̀J
 »HQóeh  äÓaÉëdGh  IôLC’G  äGQÉ«°S
 »a ∫ÉØWC’G ¢VÉjQ äÓeÉYh ábÉ«°ùdG
 900 øe ôãcCG ºYO ºJh ºYódG Gòg QÉWEG
 áeó≤ªdG ºYódG ≠dÉÑe ¿CG Éªc ,»æjôëH
 ≈`̀ dhC’G  á∏MôªdG  øª°V  äÉ°ù°SDƒª∏d
 á°ù°SDƒe  π`̀ c  º`̀é`̀M  Ö°ùëH  äAÉ```̀L
 ø«H  Ée  ìhGôàJ  á«dÉªLEG  áª«≤H  ∂dPh
 πμd  »æjôëH  QÉæjO  12000h1050
 ∫ƒMh ,Qƒ¡°T  3  ≈∏Y º°ù≤J  á°ù°SDƒe
 É¡∏«©ØJ  º`̀J  »`̀à`̀dG  á`̀«`̀fÉ`̀ã`̀dG  á`̀∏`̀Mô`̀ª`̀dG
 .O  ∫É``̀b  ,2020  ƒ`̀«`̀dƒ`̀j  ø`̀e  kGQÉ`̀Ñ`̀à`̀YG
 á«fGõ«e  IOÉ`̀jR  ¿Ó`̀YEG  ºJ  ¬fEG  »MÉæL
 ∫É`̀ ª`̀YC’G á`̀jQGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG º``̀YO è`̀eÉ`̀fô`̀H
 iôNCG Qƒ¡°T áKÓK ºYódG Ióe ójóªàd
 äÉYÉ£≤∏d  íæªdG  ≠dÉÑe  áØYÉ°†eh

.G kôKCÉJ ôãcC’G
 ºYódG  ¿CG  »MÉæL  .O  í`̀ °`̀VhCGh

 øe  ô`̀ã`̀cCG  á∏MôªdG  √ò`̀g  øª°V  πª°T
 Oó`̀Y  π`̀ °`̀Uhh  á`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀e  ±’BG  á`̀KÓ`̀K
 É¡JÉ≤ëà°ùe ±ô°U ºJ »àdG äÉ°ù°SDƒªdG
 ºJ Éªc ,á°ù°SDƒe 296 ≈dEG »©LQ ôKCÉH
 »a  ô¶ædG  kÉ°†jCG  á∏MôªdG  √òg  øª°V
 øª°V  »JCÉJ  »àdG  äÉ°ù°SDƒªdG  äÉÑ∏W
 âeÉb  »àdGh  ,kGôKCÉJ  ôãcC’G  äÉYÉ£≤dG
 ºdh  èeÉfôÑdG  »a  kÉ≤Ñ°ùe  π«é°ùàdÉH
 ,≈dhC’G  á∏MôªdG øª°V ºYódG  É¡∏ª°ûj
 ôKCÉH É¡d ºYódG äÉ≤ëà°ùe ±ô°U ºJ PEG
 øeh á«°VÉªdG  áKÓãdG  Qƒ¡°û∏d  »©LQ
 ≠∏ÑªdÉH  É¡d  ºYódG  á∏°UGƒe  ºà«°S  ºK
 ,á∏Ñ≤ªdG  áKÓãdG  Qƒ¡°û∏d  ∞YÉ°†ªdG
 »a  äÉ`̀°`̀ù`̀ °`̀SDƒ`̀ª`̀ dG  ¿G  ≈````̀dEG  Gô`̀«`̀°`̀û`̀e
 â∏°üM  »àdG  G kôKCÉJ  ôãcC’G  äÉYÉ£≤dG
 á«fÉãdG  á`̀∏`̀Mô`̀ª`̀dG  ∫Ó``̀N  º`̀Yó`̀dG  ≈`̀∏`̀Y
 ¿ƒdÉ°U  1914```̀d  º`̀Yó`̀dG  ºjó≤J  º`̀J  PEG
 346h ,≈¡≤eh É kª©£e 393h ,π«ªéJ
 193h  á``̀jó``̀fCG  205h  ,ô`̀Ø`̀°`̀S  Ö`̀à`̀μ`̀e
 kÉ°†jCG  IOÉjõdG  áeõM  ¿CG  É kæ«Ñe  ,G kó¡©e
 äGQÉ«°S  »≤FÉ°S  ºYO  á∏°UGƒe  â∏ª°T
 ábÉ«°ùdG  »HQóeh  äÓaÉëdGh  IôLC’G
 ∂``̀dPh ,∫É```̀Ø```̀WC’G ¢``̀VÉ``̀jQ äÓ``̀eÉ``̀Yh

.á∏Ñ≤ªdG áKÓãdG Qƒ¡°û∏d %50 áÑ°ùæH
 ø«μªJ á∏°UGƒe »MÉæL .O ócCGh
 ´É£≤∏d  ΩRÓdG  ºYódG  ô«aƒàd  ÉgOƒ¡L
 ±GógCG ≥«≤ëJ »a º¡°ùj ÉªH ¢UÉîdG
 øWƒdG  ídÉ°üd  áeGóà°ùªdG  á«ªæàdG

.øWGƒªdGh

ô£ØdG ó«Y »a áHÉ°UEG 1000 
 Ö«ÑW Ωó`̀≤`̀ ª`̀ dG  ó```̀ cCG  ¬`̀Ñ`̀fÉ`̀L ø``̀e
 ¢VGôeC’G  …QÉ°ûà°SG  »fÉ£ë≤dG  ±Éæe
 ƒ°†Yh …ôμ°ù©dG ≈Ø°ûà°ùªdÉH ájó©ªdG
 ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d  »`̀æ`̀Wƒ`̀dG  ≥`̀jô`̀Ø`̀dG
 äCGó``̀H  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªe  ¿G  É``̀fhQƒ``̀c
 Gõfƒ∏Øf’G  º°Sƒªd  OGó`̀©`̀à`̀°`̀S’G  É«∏©a
 ™e  øeGõàªdGh  ΩÉ©dG  Gò¡d  á«ª°SƒªdG
 ø«eCÉJ  ôÑY  É`̀fhQƒ`̀c  ¢`̀Shô`̀«`̀a  »°ûØJ
 Gõ`̀fƒ`̀∏`̀Ø`̀f’G ìÉ`̀≤`̀ d ø``e Iô`̀«`̀Ñ`̀c äÉ`̀«`̀ª`̀c
 øe  å«M  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  »ØμJ
 Gòg  É¡«∏Y  Ö∏£dG  ójGõàj  ¿G  ™LôªdG
.ÉfhQƒc »°ûØJ ±hôX ≈dEG Gô¶f ΩÉ©dG

 Oó`̀Y »`̀fÉ`̀£`̀ë`̀≤`̀ dG ¢`̀Vô`̀©`̀ à`̀ °`̀ SGh
 ó«©d  Ωƒ``j  ∫hCG  »`̀a  áªFÉ≤dG  ä’É`̀ë`̀dG

 ∑QÉ``̀Ñ``̀ª``̀dG ô``̀£``̀Ø``̀dG
 ƒjÉe  25  ≥aGƒªdG
 â¨∏H å«M 2020
 ,áªFÉb ádÉM 4323
 »```̀ dGƒ```̀M ó````̀©````̀Hh
 äOGORG  ´ƒ``Ñ``°``SCG
 π°üàd  ä’É```̀ë```̀dG
 ádÉM  4988  ≈```dEG
 3 ï`̀jQÉ`̀à`̀H á`̀ª`̀FÉ`̀b
 ,2020  ƒ``̀«``̀fƒ``̀j
 ô``̀ã``̀cCG  äOGORGh
 5343  ≈`̀dEG  π°üàd
 ïjQÉàH áªFÉb ádÉM
 2020  ƒ«fƒj  11
 É`̀e »``̀ °``̀†``̀e ó```̀©```̀H
 ø«YƒÑ°SCG  ÜQÉ`̀≤`̀j
 IOÉ`̀jõ`̀H  ,ø`̀«`̀£`̀dÉ`̀î`̀ª`̀dG  IOÉ````jR  ÖÑ°ùH
 ∫hCG OGóYCÉH áfQÉ≤e ádÉM 1000 ÜQÉ≤J

.ó«©dG Ωƒj
 IOÉ`̀ jõ`̀ dG √ò``̀g »`̀fÉ`̀£`̀ë`̀≤`̀dG Gõ```Yh
 ôNGhCG  »a  äÉ©ªéàdG  ≈dEG  OGó`̀YC’G  »a
 É kgƒæe  ,ó`̀«`̀©`̀dG  ΩÉ```̀ jCGh  ¿É`̀°`̀†`̀eQ  ô¡°T
 ¿Éª°†d  ∂`̀dP  QGôμJ  Ωó`̀Y  IQhô`̀°`̀V  ≈`̀ dEG
 »a  ¿hÉ`̀¡`̀à`̀dG  ¿EG  PEG  ,™`̀«`̀ª`̀é`̀dG  áë°U
 º¡°ùj ’ ájRGôàM’G äGAGôLE’G ≥«Ñ£J
 ≈∏Y  GOó`̀°`̀û`̀e  ,≈æëæªdG  í«£°ùJ  »`̀a
 ä’ÉëdG IOÉjR äÉÑÑ°ùe …OÉØJ IQhô°V
 á«∏FÉ©dG  äÉ©ªéàdG  øY  ´Éæàe’G  ôÑY
 á«ªgCGh  ,IQhô`̀°`̀†`̀dG  ô«¨d  êhô`̀î`̀ dGh
 ô«jÉ©ªH  ΩGõ``̀à``̀d’Gh  á`̀eÉ`̀ª`̀μ`̀dG  AGó```̀JQG
 ¢übÉæàJ  ¿CG  kÓ`̀eBG  ,»YÉªàL’G  óYÉÑàdG

.≈ë°VC’G ó«Y ó©H ójõJ ’h OGóYC’G
 áμ∏ªe  ¿CG  ≈`̀dEG  »fÉ£ë≤dG  QÉ°TCGh
 øe  óë∏d  ÉgOƒ¡L  π°UGƒJ  øjôëÑdG
 ™«°SƒJ  ôÑY  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  QÉ°ûàfG
 ,á«eƒ«dG  äÉ°UƒëØdG  OGó``̀YCGh  ¥É£f
 ô`̀Ñ`̀cCG »``fÉ``K ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG â`̀≤`̀≤`̀M å`̀«`̀M
 ∞dCG  πμd  ºdÉ©dG  »a  äÉ°UƒëØ∏d  áÑ°ùf
 á«é«JGôà°SG  ´É`̀ Ñ`̀ J’  ∂```dPh  ¢üî°T
 ôjQÉ≤àdG ¿CG Éªc ,(èdÉY ,¢üëaG ,™ÑJG)
 ô¡¶oJ  øjôëÑdG  »a  ¢Shô«Ø∏d  á«eƒ«dG
 ø«£dÉîªdG  øe  áªFÉ≤dG  ä’ÉëdG  ójGõJ
 ,ø«£dÉîªdG  ™ÑàJ  á«dBG  á«∏YÉa  ÖÑ°ùH
 â`̀eÉ`̀b  á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG  IQGRh  ¿CG  É`̀ë`̀°`̀Vƒ`̀e
 ô```KCG ™`̀Ñ`̀à`̀J á```«```dBG á`̀ë`̀Ø`̀°`̀U å`̀jó`̀ë`̀à`̀H
 »fhôàμdE’G  É¡©bƒe  ≈∏Y  ø«£dÉîªdG
 äÉYƒªéªdG  õLƒe  åjóëJ  ºàj  å«M
 ä’É```̀M ¢``̀VGô``̀©``̀à``̀°``̀SGh É``̀ k«``̀Yƒ``̀Ñ``̀°``̀SCG

.ø«£dÉîªdG
 Iƒ```̀Yó```̀dG »``̀fÉ``̀£``̀ë``̀≤``̀ dG Oó```````Lh
 É``̀fhQƒ``̀c ¢``̀Shô``̀«``̀a ø```e ø`̀«`̀aÉ`̀©`̀à`̀ª`̀∏`̀d
 ≥Ñ£æJ  ø`̀ª`̀d  Ωó````dG  É`̀ eRÓ`̀Ñ`̀ H  ´ô`̀Ñ`̀à`̀∏`̀d
 ∂dPh  ,É k≤HÉ°S  áæ∏©ªdG  •hô°ûdG  º¡«∏Y
 ´ÉaO  Iƒb  ≈Ø°ûà°ùªH  ΩódG  ∂æH  IQÉjõH
 á«ë°üdG óFGƒØdG ¿CG É kë°Vƒe ,øjôëÑdG
 áë°üdG  ¿Éª°†c  IójóY  ΩódÉH  ´ôÑà∏d
 á`̀ HÉ`̀ °`̀UE’G ô`̀WÉ`̀î`̀e π`̀«`̀∏`̀≤`̀Jh Ió`̀ «`̀é`̀ dG
 øjôNB’G  IóYÉ°ùeh  ,¿ÉWô°ùdG  ¢VôªH
 ¢Shô«a  äÉØYÉ°†e  ≈∏Y  Ö∏¨àdG  »`̀a

.ÉfhQƒc

OQƒØ°ùcCG ìÉ≤d øe äÉ«ªc õéM
 IQƒàcódG äócCG ôNBG ÖfÉL øe 
 ¢VGôeC’G ájQÉ°ûà°SG ¿Éª∏°ùdG á∏«ªL
 á`̀«`̀æ`̀WÉ`̀Ñ`̀dG ¢````VGô````eC’Gh á`̀jó`̀©`̀ª`̀dG
 ƒ°†Y  »Ñ£dG  á«fÉª∏°ùdG  ™ªéªH
 …ó°üà∏d  »Ñ£dG  »æWƒdG  ≥jôØdG
 (19-ó``«``aƒ``c) É``̀fhQƒ``̀c ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀d
 OÉ°†ªdG  OQƒØ°ùcCG  á©eÉL  ìÉ≤d  ¿G
 èFÉàf  âÑKCG  z19  ó«aƒc{  ¢Shô«Ød
 IOÉ°†e  ΩÉ`̀°`̀ù`̀LCG  êÉ`̀à`̀fG  »`̀a  á«∏©a
 á`̀∏`̀Mô`̀ª`̀dG  è`̀FÉ`̀à`̀f  ¿CGh  ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀∏`̀d
 ájôjô°ùdG  ÜQÉ`̀é`̀à`̀dG  ø`̀e  á`̀ã`̀dÉ`̀ã`̀dG
 äõéM øjôëÑdG ¿Gh ,Iô°ûÑe ìÉ≤∏d
 ºàà°Sh  ,ìÉ`̀≤`̀∏`̀dG  ø`̀e  á«aÉc  äÉ«ªc
 ,á°üàîªdG  ¿Éé∏dG  πÑb  øe  ¬à°SGQO

 .äÉª«©£àdG áæéd É¡æe
 ™°VƒdG  ¿Éª∏°ùdG  â°Vô©à°SGh
 ¢Shô«Ød  áªFÉ≤dG  ä’Éë∏d  »ë°üdG
 ≠∏H  å`̀«`̀M  ,(19  ó`̀«`̀aƒ`̀c)  É``fhQƒ``c
 ájÉæ©dG  âëJ  áªFÉ≤dG  ä’ÉëdG  OóY
 Ö∏£àj  »àdG  ä’É`̀ë`̀dGh  ,ádÉM  47
 ≠∏H  êÓ©dG  »≤∏J  »ë°üdG  É¡©°Vh
 3685 ¿CG Éªc ,áªFÉb ádÉM 90 ÉgOóY
 Oó`̀©`̀dG  ø`̀e  ô≤à°ùe  É`̀¡`̀©`̀°`̀Vh  á`̀dÉ`̀M
 …ò`̀dG  áªFÉ≤dG  ä’É`̀ë`̀∏`̀d  »`̀dÉ`̀ª`̀LE’G
 »aÉ©J  ºJh  ,áªFÉb  ádÉM  3732  ≠∏H
 õcGôe øe É¡LhôNh ádÉM 33455
 IQGRh  ¿CG  áØ«°†e  ,êÓ©dGh  ∫õ©dG
 ™«°SƒJ  Ωõ`̀©`̀ H  π`̀ °`̀UGƒ`̀J  á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG
 á`̀«`̀FGƒ`̀°`̀û`̀©`̀dG äÉ`̀°`̀Uƒ`̀ë`̀Ø`̀dG ¥É`̀£`̀ f
 á«eƒ«dG äÉ°UƒëØdG OGóYCGh ¥É£fh
 ä’É``ë``dG ≈```̀ dEG ô`̀μ`̀Ñ`̀ª`̀dG ∫ƒ`̀°`̀Uƒ`̀∏`̀ d
 ≈dEG É¡æe êÉàëj øe êÓYh ,áªFÉ≤dG
 »a  »aÉ©àdG  »a  º¡°ùj  ÉªH  êÓ©dG
 Oó°üdG Gò`̀g »`̀a º`̀Jh ,´ô`̀°`̀SCG  â`̀bh

 744  øe  ôãcCG  AGô``̀LEG  Ωƒ«dG  ájÉ¨d
.…ôÑàîe ¢üëa ∞dCG

 ≈∏Y  ó«cCÉàdG  ¿Éª∏°ùdG  äOóLh
 êQÉ`̀N äÉ`̀eÉ`̀ª`̀μ`̀dG AGó```̀JQG á`̀«`̀eGõ`̀dEG
 Ée äÉbhC’Gh øcÉeC’G πc »a ∫õæªdG
 É¡FGóJQGh ,IQÉ«°ùdG IOÉ«b AÉæKCG GóY
 »°ûªdG  á°VÉjQ  á°SQÉªe  óæY  kÉ°†jCG
 Ö∏£àJ  »àdG  äÉ°VÉjôdG  AÉæãà°SGh
 …ô`̀é`̀dG π`̀ã`̀e G kó`̀jó`̀°`̀T É`̀ k«`̀fó`̀H G kó`̀¡`̀L
 äÉ``̀LGQó``̀ dG Üƒ````̀ cQh á`̀MÉ`̀Ñ`̀ °`̀ù`̀dGh
 AGó````̀ JQG Ö``̀fÉ``̀L ≈````̀ dEG ,á``̀«``̀FGƒ``̀¡``̀dG
 ¢UÉî°TCG  á∏HÉ≤e  ó`̀æ`̀Y  äÉ`̀eÉ`̀ª`̀μ`̀dG
 á«ë°U  ±hô```̀Xh  ¢``̀VGô``̀eCG  º`̀¡`̀jó`̀d
 ø«°Vô©ªdG ø°ùdG QÉÑc øe hCG áæeÉc
 Iô`̀°`̀SC’G  QÉ``̀WEG  π``̀NGO  ô£î∏d  ô`̀ã`̀cCG
 óYÉÑàdG ô«jÉ©ªH ΩGõàd’Gh ,IóMGƒdG

.»YÉªàL’G
 IQhô°V ≈dEG ¿Éª∏°ùdG äQÉ°TCGh 
 øjó«dG π°ù¨H ΩGõàd’G »a QGôªà°S’G
 πμ°ûH  kGó`̀ «`̀L  ¿ƒ`̀HÉ`̀°`̀ü`̀dGh  AÉ`̀ª`̀dÉ`̀H
 ΩGóîà°SG  ≈∏Y  ¢UôëdG  ™e  ,…QhO
 í£°SC’G  ∞«¶æJh  ,ø`̀jó`̀«`̀dG  º≤©e
 É¡eGóîà°SG  º`̀à`̀j  »`̀à`̀dG  AÉ`̀ «`̀ °`̀ TC’Gh
 kGó`̀«`̀L É`̀¡`̀ª`̀«`̀≤`̀©`̀Jh Qô`̀μ`̀ à`̀e π`̀μ`̀°`̀û`̀H
 óæY  ºØdG  á«£¨Jh  ,á`̀jQhO  IQƒ°üH
 πjOÉæªdG  øe  ¢ü∏îàdGh  ,∫É©°ùdG
 ,áë«ë°üdG  á≤jô£dÉH  áeóîà°ùªdG
 »fÉ©j  ¢üî°T  …CG  ¢ùªd  ÖæéJh
 ∫ÉM  »`̀ah  ,∫É©°ùdG  hCG  ≈ªëdG  øe
 ¢üî°T  …CG  ≈∏Y  ¢`̀VGô`̀YC’G  äô¡X
 ´É`̀Ñ`̀JGh  444  ≈∏Y  ∫É`̀°`̀ü`̀J’G  ¬«∏Y

.¬«dEG ≈£©J ±ƒ°S »àdG äÉª«∏©àdG
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:»YƒÑ°SC’G √ôªJDƒe ∫ÓN ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üà∏d »æWƒdG ≥jôØdG

É`̀ fhQƒ`̀ c äÉ`̀°`̀Uƒ`̀ë`̀a AGô````̀LEG »`̀ a É`̀«`̀ª`̀dÉ`̀Y á`̀«`̀fÉ`̀ã`̀dG ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
ÉfhQƒc áeRCG ájGóH òæe »æjôëH QÉæjO äGQÉ«∏e 4^5 øe ôãcCÉH ájOÉ°üàbGh á«dÉe ÉeõM âeób øjôëÑdG :»MÉæL

 äGAGô```````̀ LE’G ≈``∏``Y »`̀ é`̀ «`̀ ∏`̀ N ≥```aGƒ```J :™``̀ fÉ``̀ ª``̀ dG
ò``̀aÉ``̀æ``̀ª``̀dG ™``̀ «``̀ ª``̀L »````̀a ä’ƒ````̀ cƒ````̀ Jhô````̀ Ñ````̀ dGh

 Gõfƒ∏ØfE’G º``°Sƒe »``a ÉfhQƒμdG ™``e π``eÉ©à∏d É``¡à£N â``∏©a á``μ∏ªªdG :»``fÉ£ë≤dG
á``°üàîªdG ¿Éé∏dG øe ¬à``°SGQO ó©H OQƒØ``°ùcCG ìÉ≤d øe á``«aÉc äÉ«ªc ø``«eCÉJ :¿Éª∏``°ùdG

:»∏Y áªWÉa âÑàc
 ¿G  z19  ó«aƒc{  ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d  »æWƒdG  ≥jôØdG  ó`̀cCG
 äGQÉ«∏e 4^5 øe ôãcCÉH ájOÉ°üàbGh á«dÉe ÉeõM âeób øjôëÑdG áμ∏ªe
 Gõfƒ∏Øf’G π°üe ø«eCÉJ Éæ∏©e ,ÉfhQƒμdG áeRCG ájGóH òæe »æjôëH QÉæjO
 »æjôëÑdG  ™ªàéªdG  OGôaG  »ØμJ  Iô«Ñc  äÉ«ªμH  ΩÉ©dG  Gò¡d  á«ª°SƒªdG
 ÉfhQƒc  ¢Shô«a  á¡HÉéªd  á«æWƒdG  É¡à£Nh  áμ∏ªªdG  ájõgÉL  øª°V

 »∏°üa  ∫ÓN  »ë°üdG  ΩÉ¶ædG  ≈∏Y  á¶aÉëªdGh  Gõfƒ∏Øf’G  º°Sƒe  »a
.AÉà°ûdGh ∞jôîdG

 øe »aÉ©àdG ä’ó©e ´ÉØJQG ÜÉÑ°SCG ºgG øY »æWƒdG ≥jôØdG ∞°ûch
 äÉ°UƒëØdG  IOÉjR »a πãªàJh è«∏îdGh øjôëÑdG  »a ÉfhQƒc ¢Shô«a
 ÉãjóëJ ó¡°ûJ »àdG á«LÓ©dG §£îdG ∂dòc ,ø«£dÉîªdG ™ÑàJh ájôÑîªdG
 AGô`̀LG  »a  É«ªdÉY  á«fÉãdG  âØæ°U  øjôëÑdG  ¿G  ≈`̀dG  Gô«°ûe  ,Gôªà°ùe

 ¢üëØdG

http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1216707
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ó«ªëŸG ó«ª

:ô£°ùdG ∫hCG
 ,»Ä«ÑdG çƒ∏àdG áëaÉμe Oƒ¡L ºYój ™«ªédG
 ¿ƒμ«°Sh ,á«μ«à°SÓÑdG OGƒªdG ΩGóîà°SG π«∏≤Jh
 Ö°SÉæªdG πjóÑdG ô«aƒJ ºàj ¿CG ∂dòc π°†aC’G øe
 ºàj  IOÉ`̀e  …CG  ™æe  ∫É`̀M  »a  ,Gô©°S  ∫ƒ≤©ªdGh
 ’ ≈àM ,(Óãe IóFÉªdG IôØ°S) É«dÉM É¡eGóîà°SG

.∂∏¡à°ùªdG ó°V ´ƒ°VƒªdG ∫Ó¨à°SG ºàj

 ..»YÉªàL’G óYÉÑàdG »a 

:¿Gó«Y ó«©dG
 ≈ë°VC’G  ó«Y  »a  ¿ƒμf  ΩOÉ≤dG  ´ƒÑ°SCG∫G

 ôªj  ó«Y  »fÉK  ƒgh  ,≈dÉ©J  ¬∏dG  ¿PEÉ`̀H  ∑QÉÑªdG
 ÉfhQƒc  áëFÉL  »°ûØJ  πX  »a  ΩÉ©dG  Gòg  Éæ«∏Y
 äGAGôLEG ¢†©H âÑLhCG »àdG ,™ªLCG ºdÉ©dG ≈∏Y

 .™«ªédG áeÓ°Sh áë°U ¿Éª°†d á«FÉbh
 ,»YÉªàL’G  óYÉÑàdG  :äGAGô``̀LE’G  √òg  øe
 óæY  ∫õ`̀æ`̀ª`̀dG  ø`̀e  êhô``î``dGh  ,á`̀eÉ`̀ª`̀μ`̀dG  ¢ùÑdh
 »°VÉªdG ô£ØdG ó«Y ΩÉjCG äó¡°T óbh ,IQhô°†dG
 »a º¡°SCG  Éªe ,äGAGô`̀LE’G  ∂∏àd  ¢†©ÑdG  RhÉéJ
 áHGô≤H ÉfhQƒc ¢Shô«ØH äÉHÉ°UE’G OóY ´ÉØJQG
 »a  ≥∏≤eh  èYõeh  ô«Ñc  ºbQ  ƒgh  ,ádÉM  ∞`̀dCG
 ôeC’G Qôμàj ’CG ¿ÉμªH á«ªgC’G øeh ,¬JGP âbƒdG

.ΩOÉ≤dG ´ƒÑ°SC’G ≈ë°VC’G ó«Y »a
 ≈ë°VC’G  ó«Y  ,øjó«Y  ó«©dG  ¿ƒμj  ≈àMh
 ¢Shô«ØH  áHÉ°UE’G  øe  áeÓ°ùdGh  áë°üdG  ó«Yh
 »a π°üM É`̀e  QGô`̀μ`̀J  Ωó``̀Y  ¿É`̀ª`̀°`̀Vh ,É``̀fhQƒ``̀c
 áØYÉ°†e  Ωƒ`̀«`̀dG  á«dhDƒ°ùªdG  ¿EÉ`̀ a  ,ô£ØdG  ó«Y
 ø«æWGƒe  ,äÉ°ù°SDƒeh  GOGô``̀ aCG  ,™«ªédG  ≈∏Y
 ìÉéædG  á°üb  á`̀∏`̀°`̀UGƒ`̀e  π``̀LCG  ø`̀e  ,ø«ª«≤eh
 πμH  ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød  …ó°üàdG  »a  á«æjôëÑdG
 ºbÉ£dG  ≈∏Y  §¨°†dG  ∞«Øîàdh  ,á«HÉéjEGh  ΩõY
 π«ªëJ  ΩóYh  ,»eÉeC’G  ∞°üdG  ∫É£HCGh  »Ñ£dG
 AGôL  ∞jQÉ°üªdGh  AÉÑYC’G  øe  ójõªdG  ádhódG
.äGAGôLEG øe Égô«Zh êÓ©dGh ¢üëØdG äÉ«∏ªY
 ™∏£àj ™`̀«`̀ª`̀é`̀dGh ,π`̀eÉ`̀c  ´ƒ`̀Ñ`̀°`̀SCG  É`̀æ`̀eÉ`̀eCG
 á`̀Mô`̀Ø`̀eh IQÉ``̀°``̀S ,á`̀Ñ`̀«`̀W è`̀FÉ`̀à`̀f ≥`̀«`̀≤`̀ë`̀J ≈```̀dEG
 áWô°Th  äÉ`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀ª`̀dG  â`̀fÉ`̀c  GPEGh  ,Ió`̀«`̀©`̀°`̀Sh

 »a  º`̀¡`̀Ñ`̀LGh  AGOCG  »``a  ¿ƒ`̀∏`̀°`̀UGƒ`̀j  ™ªàéªdG
 ó°UQh  äÉ©ªéàdG  ™æeh  ,∞«≤ãàdGh  á«YƒàdG
 »°†≤j ¿CÉH ∂dòc Ωõ∏e øWGƒªdG ¿EÉa ,äÉØdÉîªdG
 »YÉªàL’G  óYÉÑàdG  äGOÉ`̀°`̀TQEG  ≥ah  ó«©dG  ΩÉ`̀jCG
 Ωƒ≤jh ,Qƒ¶ëªdG »a ™≤f ¿CG ’ ,áeÉªμdG ¢ùÑdh
 ,¿ƒfÉ≤dG  RhÉ`̀é`̀Jh  äGAGô```LE’G  ô°ùμH  ¢†©ÑdG
 â«H  øe  »fÉ¡àdGh  äÉeÓ°ùdGh  äGQÉjõdG  AGOCGh
 øe  Égô«Zh  ,ó«©dG  AGó¨d  ™ªéàdGh  ,â«H  ≈`̀dEG
 OÉ©àH’Gh  É¡côJ  íÑ°UCG  ,á«YÉªàLG  äÉ°SQÉªe
 áë°U πLCG øe ÉÑLGh Ωƒ«dG É¡æe π«∏≤àdGh É¡æY

.™«ªédG áeÓ°Sh
 ,ó«©dG  ΩÉ```̀jCG  IRÉ```̀LEG  ó`̀©`̀H  ¬``̀ fCG  ≈°ùæf  ’h
 äGQGRƒ``̀ dG  »`̀a  ΩGhó```̀dGh  πª©dG  ∑Éæg  ¿ƒμ«°S
 Ωõà∏j º`̀ d  ø`̀e ¿EÉ``̀ a  »`̀dÉ`̀à`̀dÉ`̀Hh ,äÉ`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dGh
 ô`̀°`̀UCGh  ,ó«©dG  ΩÉ``̀jCG  »`̀a  »YÉªàL’G  óYÉÑàdÉH
 ¬fEÉa  ,â«H  ≈`̀dEG  ø«H  øe  »fÉ¡àdGh  π≤æàdG  ≈∏Y
 ,πª©dG »a ¬JÓ«eRh ¬FÓeR ≈dEG áHÉ°UE’G π≤æ«°S
 ≈dEG  áHÉ°UE’G  ¿ƒ∏≤æj  óbh  ,º¡d  ÖfP  ’  A’Dƒ`̀gh
 ¿Éc ¿EGh ,∞YÉ°†à«°S Oó©dGh ,º¡dÉØWCGh º¡«dÉgCG

.§≤a GóMGh É°üî°T ÖÑ°ùdG
 Ö`̀LGƒ`̀ dGh  á«©ªàéªdG  á`̀«`̀dhDƒ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG  ¿EG
 Ωõà∏f  ¿C’  ÉfƒYóJ  …QÉ°†ëdG  Qhó`̀dGh  »æWƒdG
 ¿CGh  ,øjôëÑdG  ≥jôa  É¡©°Vh  »àdG  äGAGôLE’ÉH
 áeÉªμdG  ¢ùÑdh »YÉªàL’G óYÉÑàdG  ≈∏Y ßaÉëf
 ..IQhô°†dG  óæY  ’EG  ∫õæªdG  øe  êhôîdG  ΩóYh
 Ió«©°ùdG äÉÑ°SÉæªdGh ..øjó«Y ó«©dG ¿ƒμj ≈àM

 .≈dÉ©J ¬∏dG ¿PEÉH áeOÉb OÉ«YC’Gh

 :ô£°ùdG ôNBG
 áÑ°ùf  ô``Ñ``cCG  »`̀fÉ`̀K  »``g  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªe
 πμd  ,ºdÉ©dG  »`̀a  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«a  äÉ°UƒëØd
 ,…QÉ°†ëdG  RÉ`̀é`̀fE’G  Gò`̀g  πãe  ..¢üî°T  ∞`̀ dCG
 áeÓ°Sh  áë°U  ≈∏Y  ádhódG  ¢UôM  ócDƒj  …òdG
 ºYódG  ÖLƒà°ùj  ,zº«≤ªdGh  øWGƒªdG{  ¿É°ùfE’G
 ´É£≤dG  øe  ΩRÓdG  πjƒªàdG  ô«aƒJh  IófÉ°ùªdGh
 ¬eó≤J  ô«Ñc  º`̀YO  πX  »a  ,™ªàéªdGh  ¢UÉîdG
 ¿hO  øe  ™«ªé∏d  ,ä’ÉéªdG  ∞∏àîe »a  ádhódG

.ÉfhQƒc áëFÉL ∫ÓN ,AÉæãà°SG

malmahmeed7@gmail.com

¿Gó«Y ó«©dG ..»YÉªàL’G óYÉÑàdG »a

 øjôëÑdG  »`̀a  ájóæμdG  á°SQóªdG  âæ∏YCG
 ¢SQGóªdG  ióMEG  »gh  ,¥ôëªdG  QÉjO  Égô≤eh
 É¡MôW  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a  IóFGôdG  á«dhódG
 ø«bƒØàªdG  ø««æjôëÑdG  áÑ∏£∏d  á«°SGQO  Éëæe
 ¢ùeÉîdGh ™HGôdG  iƒà°ùªdG  »a  ø«HƒgƒªdGh

 .»FGóàH’G
 áÑ∏£∏d  á°UôØdG  á«°SGQódG  áëæªdG  Ωó≤à°S
 Iõ«ªàe  äGQÉ¡ªH  ¿ƒ©àªàj  øjòdG  ø««æjôëÑdG
 á£°ûfC’G  »`̀a  ø«dÉ©a  AÉ`̀°`̀†`̀YCÉ`̀c  ø«cQÉ°ûeh
 ≈∏Y  §≤a  áëæªdG  ô°üà≤J  ø`̀dh  ,á«©ªàéªdG
 áëæªdG  √òg  ±ó¡J  Éªc  .kÉ«ªjOÉcCG  øjõ«ªàªdG
 ™àªàjh  ¬©ªàée  »a  ºgÉ°ùe  A¢ûf  »æÑJ  ≈dEG

.ô«¨àªdG ºdÉ©dG á¡LGƒe øe ¬æμªJ äGQÉ¡ªH
 ó«ªëdGóÑY  QÉ`̀Ø`̀¨`̀dGó`̀Ñ`̀Y  ¬`̀«`̀Lƒ`̀dG  ∫É```̀bh
 »a  ájóæμdG  á`̀°`̀SQó`̀ª`̀dG  ¢ù°SDƒe  ,»`̀é`̀gƒ`̀μ`̀dG
 ìô°U  AÉ`̀ °`̀û`̀ fEG  É``̀æ``̀jCÉ``̀JQG{  :ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªe
 Ωó≤j ¿CG  ¬fCÉ°T øe øjôëÑdG áμ∏ªe »a »ª«∏©J
 ìhQh ÉæàaÉ≤ãH GRõ©e É«ªdÉY É«ª«∏©J iƒà°ùe
 á°SQóªdG  ¿ƒ`̀μ`̀J  ¿CG  ≈`̀ dG  Éfóª©a  ,á`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG
 ,Gõ«ªàe É«ª«∏©J ÉLPƒªf øjôëÑdG »a ájóæμdG
 »ª«∏©àdG è¡æªdG èeÉfôH ≈∏Y ÉfQÉ«àNG ™bhh
 á«fÉ£jôÑdG  É`̀«`̀Ñ`̀ª`̀dƒ`̀dƒ`̀c  á`̀©`̀WÉ`̀≤`̀ª`̀d  …ó`̀æ`̀μ`̀ dG
 óæà°ùj Éªc ,á«dÉY äGQÉ¡e á«ªæJ ≈∏Y √õ«côàd
 óbÉædG  ô«μØàdGh  ´Gó````̀HE’G  ìhQ  ¢`̀Sô`̀Z  ≈`̀∏`̀Y

 ≈dEG º¡d IÉ«M Üƒ∏°SCG íÑ°ü«d ¬à«ªæJh ÜÓ£∏d
 .z»ª«∏©àdG π«°üëàdG ÖfÉL

 á`̀£`̀N ™``̀°``̀Vƒ``̀H É``æ``ª``b ó```≤```d{ ±É````̀ °````̀VCGh
 ≈∏Y πª©j πgDƒe ≥jôa ™e á∏eÉ°T á«é«JGôà°SEG
 ≈∏Y  ÉfòNCÉa  .É keób  »°†ª∏d  á£îdG  √òg  ò«ØæJ
 ∞≤ãe  mìƒªW  mπ«L  áÄ°ûæJ  á«dhDƒ°ùe  Éæ≤JÉY
 á≤ãH ™àªàj á«aÉ≤ãdG ¬àjƒg ≈∏Y kÉ¶aÉëe ḿ Ghh
 iòàëj kÉLPƒªf ¿ƒμ«d ¬∏Ñ≤à°ùeh √ô°VÉM »a
 .ºdÉ©dGh  øjôëÑdG  áμ∏ªe  iƒà°ùe  ≈∏Y  ¬`̀H
 áÑcGƒe  Iõ«ªe  Iô«°ùe  ºjó≤J  ≈`̀ dG  É`̀fó`̀ª`̀Yh
 ô«aƒJ ∫ÓN øe á«ª«∏©àdG äÉjƒà°ùªdG π°†aC’
 ≥∏îd  á«ª«∏©àdG  äGôÑîdGh  äGAÉØμdG  π°†aCG
 .zá∏«°UC’G Éæàjƒgh ÉæFOÉÑe Rõ©J á«ª«∏©J áÄ«H
  ¥ô`̀ë`̀ª`̀dG QÉ````̀jO QÉ``«``à``NG º``̀J ¬````̀fEG ∫É````̀bh
  øjôëÑdG  -  ájóæμdG  á«°SQóªdG  ô≤e  ø°†àëàd
 »a äÉjGóÑdG ≈∏Y …ƒàëJ ¥ôëªdG áæjóe ¿ƒc
 á«Ø«∏îdG  ájGó¡dG  á°SQóe »a  »eÉ¶ædG  º«∏©àdG
 á«eÓ°SE’G  áaÉ≤ã∏d  áª°UÉ©c  É¡H  ∫ÉØàM’G  ºJh
 á£°ûfCÓd IGƒædG kÉ°†jCG âfÉc óbh 2018 ΩÉY »a
 ,øWƒdG  Iô`̀cGP  »a  É¡à«ªgCG  øY  Ó°†a  á«HOC’G
 øjôëÑdG  áÄ«g  Ωƒ«dG  ¬H  Ωƒ≤J  Ée  ÖfÉL  ≈`̀dEG
.√ôjƒ£Jh çQE’G Gò¡d á«ªæJ øe QÉKB’Gh áaÉ≤ã∏d
 QÉØ¨dGóÑY  ºjôe  Ió«°ùdG  âdÉb  É¡ÑfÉL  øe
 -  á`̀jò`̀«`̀Ø`̀æ`̀à`̀dG á`̀æ`̀é`̀∏`̀dG ¢`̀ù`̀«`̀FQ ,»`̀é`̀gƒ`̀μ`̀ dG

 π`̀LCG  ø`̀e{  :ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  »`̀a  ájóæμdG  á`̀°`̀SQó`̀ª`̀dG
 mìƒªW mπ«L áÄ°ûæJ »a ¢ù°SDƒªdG ájDhQ ≥«≤ëJ
 ºJ ,á«aÉ≤ãdG  ¬àjƒg ≈∏Y kÉ¶aÉëe ḿ Ghh ∞≤ãe
 »ªjOÉcCG πªY ≥jôa ∫hC’G ,πªY »≤jôa ø««©J
 IôÑîH »JCÉJ »àdG IOÉ©°S »HBG Ió«°ùdG á°SÉFôH
 èeÉfôÑdG  πÑb  øe  Ióªà©eh Góæc  øe  á«ªjOÉcCG
 British  äÉÑ∏£àeh ô«jÉ©e ≥«Ñ£àd …óæμdG
 á©HÉàeh  Columbia Curriculum
 ¿É`̀K π`̀ª`̀Y ≥``̀jô``̀ah ,»``̀ª``̀ jOÉ``̀cC’G iƒ`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG
 É¡JôÑîH  »MÉæL  á°ûFÉY  Ió«°ùdG  á°SÉFôH
 ¢`̀SQGó`̀ª`̀dG »``a º`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dG ΩÉ`̀¶`̀f »``a á`̀≤`̀jô`̀©`̀dG
 á°SÉFôdG  ≈dƒààd  øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a  á°UÉîdG
 á°SQóªdG  ≥«≤ëJ  ¿Éª°†d  á°SQóª∏d  á``̀jQGOE’G
 è¡æªdG  ô«jÉ©eh  º«∏©àdG  IOƒL  ô«jÉ©e  ≈∏YCG
 á«eÓ°SE’G  äÉ°SGQódGh  á«Hô©dG  á¨∏d  »ª«∏©àdG
 áaÉ≤ãdG  á«ªgCÉH  Éæe  kÉfÉªjEG  ∂dPh  .áæWGƒªdGh
 á«æjôëÑdG  ájƒ¡dG  õjõ©J  IQhô°Vh  á«Hô©dG

 .ó«dÉ≤àdGh äGOÉ©dGh
 ô«jÉ©eh ôWCG ™°Vh ≈dG ÉfóªY :âaÉ°VCGh
 kÉ«°TÉªJ  øjôëÑdG  -  ájóæμdG  á°SQóªdG  áëæªd
 πªà°ûàd ,áYƒ°VƒªdG á«é«JGôà°S’G á£îdG øe
 %50 áÑ°ùæH •hô°ûdG º¡àaƒà°SG øe AÉØYEG ≈∏Y
 »a ájóæμdG á°SQóªdG »a á«°SGQódG Ωƒ°SôdG øe
 •hô°ûdG  øª°†àJh .äGƒæ°S  3  Ióªd  øjôëÑdG

 á«°ùæédG  »æjôëH áëæª∏d  í°TôàªdG  ¿ƒμj ¿CG
 %85 ∫OÉ©j  ÉªH  ó«L »ªjOÉcCG  πé°ùH  ™àªàjh
 ™àªàj Éªc ,∑ƒ∏°ùdGh Iô«°ùdG ø°ùMh ôãcCG  hG
 á£°ûfCG  »`̀a  ∫É`̀©`̀a  ƒ°†Yh  á`̀jOÉ`̀«`̀b  äGQÉ`̀¡`̀ª`̀H

 .á«©ªàée
 øjôëÑdG  »a  ájóæμdG  á°SQóªdG  Iôjóe
 ΩÉ©dG »a ÉfCGóH ó≤d{ :âdÉb IOÉ©°S »HBG Ió«°ùdG
 ∞°üdG  ≈àMh  áfÉ°†ëdG  ±ƒØ°U  øe  ∫hC’G
 øe  ÉæμªJh  ÉÑdÉW  160  ¥ƒØj  Oó©H  ådÉãdG
 π«é°ùà∏d OóL áÑ∏W øe Oó©dG ∞©°V ≥«≤ëJ
 »`̀ª`̀jOÉ`̀cC’G  ΩÉ©∏d  á°SQóª∏d  »`̀fÉ`̀ã`̀dG  ΩÉ©∏d
 ±ƒØ°U  íàØd  ’ƒ`̀ °`̀Uhh  2021  -  2020
 »`̀FGó`̀à`̀H’G  ¢`̀ù`̀eÉ`̀î`̀dGh  ™``HGô``dG  iƒà°ùªdG
 ø««°SGQO  ø«Ø°U  ∫ó©ªH  ™°SƒàdG  ±ó`̀¡`̀H
 â∏°üM É`̀ª`̀c .ó`̀jó`̀L »``°``SGQO ΩÉ``̀Y π`̀ c »`̀a
 á©WÉ≤e  øe  OÉªàY’G  ≈∏Y  ájóæμdG  á°SQóªdG
 É¡FÉØ«à°S’  Góæc  »a  á«fÉ£jôÑdG  É«Ñeƒdƒc
 ¢UÉîdG »ª«∏©àdG èeÉfôÑdG äÉÑ∏£àe ™«ªL

èeÉfôÑd ájóæμdG ¢SQGóªdÉH
 (B.C. Global Education)
 »`̀a Ió``̀ª``̀à``̀©``̀e á```̀°```̀SQó```̀e ∂```̀ dò```̀H ¿ƒ``̀μ``̀ à``̀ d
 British  »`̀ª`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dG  è`̀eÉ`̀fô`̀Ñ`̀ dG  º`̀jó`̀≤`̀J
 …óæμdG  Columbia Curriculum

.øjôëÑdG áμ∏ªe »a ≈dhC’Gh êQÉîdG »a

øjôëÑdG áμ∏ªe »a É¡Yƒf øe ≈dhC’G

 á`̀ «`̀ °`̀ SGQO á`̀ë`̀æ`̀e Ωó``̀≤``̀J ø`̀ jô`̀ ë`̀ Ñ`̀ dG »``̀ a á`̀ jó`̀ æ`̀ μ`̀ dG á`̀ °`̀ SQó`̀ ª`̀ dG
 á`̀jOÉ`̀«`̀b äGQÉ``̀¡``̀ª``̀H ¿ƒ`̀©`̀à`̀ª`̀à`̀j ø``̀jò``̀ dG ø`̀«`̀«`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG á`̀Ñ`̀∏`̀£`̀∏`̀d

 áÄ°ûæJ  ≈````̀dEG  ±ó``̀ ¡``̀ f{  :»``é``gƒ``μ``dG  QÉ`̀ Ø`̀ ¨`̀ dGó`̀ Ñ`̀ Y  ¬``«``Lƒ``dG  ¢`̀ ù`̀ °`̀ SDƒ`̀ ª`̀ dG
 á`̀ «`̀ aÉ`̀≤`̀ ã`̀ dG  ¬``̀à``̀jƒ``̀g  ≈``̀∏``̀Y  ß``̀aÉ``̀ë``̀e  ´Ghh  ∞``̀≤``̀ã``̀e  mìƒ```̀ ª```̀ W  mπ```̀«```̀L

 ¬∏dGóÑY  ï«°ûdG  QƒàcódG  ó≤Y
 IQGRh  π«ch  áØ«∏N  ∫BG  óªMCG  øH
 á`̀«`̀ dhó`̀dG ¿hDƒ`̀ °`̀ û`̀ ∏`̀ d á`̀ «`̀LQÉ`̀î`̀ dG
 ∫É`̀°`̀ü`̀J’G ô`̀Ñ`̀Y É`̀ kYÉ`̀ª`̀à`̀LG ,¢``̀ù``̀eCG
 ó«°ùdG  ™`̀e  ,»`̀Fô`̀ª`̀dG  »fhôàμd’G
 ô`̀jRh  ÖFÉf  ∞««JÉ«e  RÉ«æjOô«H
 ,¿Éà°ùfÉªcôJ  ájQƒ¡ªL  á«LQÉN
 øjó∏ÑdG ø«H ¿hÉ©àdG õjõ©J åëÑd

.ø«≤jó°üdG
 OÉ``̀°``̀TCG ,´É```ª```à```L’G ∫Ó````̀Nh
 õ«ªàªdG  iƒà°ùªdÉH  ¿É`̀Ñ`̀fÉ`̀é`̀dG
 äÉbÓ©dG  √ó¡°ûJ  …òdG  Qƒ£àªdGh
 ájQƒ¡ªLh  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ø«H
 øe ¬«dEG â∏°Uh Éeh ,¿Éà°ùfÉªcôJ
 ,ä’ÉéªdG ∞∏àîe »a AÉªfh Ωó≤J
 áªFGódGh  Iô«ÑμdG  ájÉYôdG  π°†ØH
 ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M øe
 πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM
 ¢ù«FôdG  áeÉîah  ,ióØªdG  OÓÑdG
 ±hóªëe  …Oô`̀«`̀H  »`̀dƒ`̀b  ¿É`̀Hô`̀b
 »a ,¿Éà°ùfÉªcôJ ájQƒ¡ªL ¢ù«FQ
 äÉ«dB’Gh  πÑ°ùdG  ™«ªL  ºYO  QÉWEG
 ô``̀°``̀UGhCG ó`̀«`̀Wƒ`̀J ≈````̀dEG á``̀«``̀eGô``̀dG

.∑ôà°ûªdG ¿hÉ©àdGh ábGó°üdG

 ¬∏dGóÑY ï«°ûdG QƒàcódG √ƒfh
 äGQƒ£àdÉH  áØ«∏N  ∫BG  ó`̀ª`̀MCG  ø`̀H
 É¡Jó¡°T  »àdG  Iô«NC’G  á«HÉéjE’G
 ,øjó∏ÑdG  ø«H  äÉ`̀bÓ`̀©`̀dG  Iô«°ùe
 …ò`̀ dG »`̀Fô`̀ª`̀dG ´É`̀ª`̀à`̀L’G É`̀¡`̀æ`̀eh
 øH  ∞«£∏dGóÑY  Qƒ`̀à`̀có`̀dG  √ó`̀≤`̀Y
 ,á«LQÉîdG  ôjRh  ,»fÉjõdG  ó°TGQ
 ÖFÉf  ±hOô`̀«`̀e  ó«°TQ  ó«°ùdG  ™e

 ô``jRh  AGQRƒ`````̀dG  ¢ù∏ée  ¢`̀ù`̀«`̀FQ
 äó≤Y  Éªc  ,¿Éà°ùfÉªcôJ  á«LQÉN
 äÉ«bÉØJ’G  ò«ØæJ  á©HÉàe  áæéd
 º`̀gÉ`̀Ø`̀à`̀dG äGô````cò````eh á`̀ «`̀ FÉ`̀ æ`̀ ã`̀ dG
 øjó∏ÑdG  »àeƒμM  ø«H  á©bƒªdG
 ƒª°S  á°SÉFôH  »fÉãdG  É¡YÉªàLG
 ≈°ù«Y øH ó°TGQ øH π°ü«a ï«°ûdG
 ¢ù∏éªdG  ¢ù«FQ  ÖFÉf  ,áØ«∏N  ∫BG

 ¢ù∏éªdG  ƒ°†Y  áÄ«Ñ∏d  ≈``∏``YC’G
 ÉªH  ,á°VÉjôdGh  ÜÉÑ°û∏d  ≈`̀∏`̀YC’G
 ¥Ó£f’ÉH  ádOÉÑàªdG  áÑZôdG  ócDƒj
 äÉbÓ©dG QÉ°ùe »a ÖMQCG ¥ÉaBG ≈dEG

.á«FÉæãdG
 IQGRh  π```̀«```̀ch  í`````̀°`````̀VhCGh
 ¿CG  á«dhódG  ¿hDƒ°û∏d  á«LQÉîdG
 á«°SÉ«°ùdG  äGQhÉ`̀ °`̀û`̀ª`̀ dG  á`̀dƒ`̀L

 á`̀«`̀LQÉ`̀N »````̀JQGRh ø`̀«`̀H á`̀«`̀fÉ`̀ã`̀dG
 ƒ«dƒj  »a  äó≤Y  »àdGh  ,øjó∏ÑdG
 á`̀ª`̀¡`̀e  á``̀£``̀ë``̀e  â`̀ ∏`̀μ`̀ °`̀ T  2019
 ™«ªL  »``̀ a  äÉ``̀bÓ``̀©``̀dG  ô`̀jƒ`̀£`̀à`̀ d
 ¬©∏£J  ø``̀Y  É`̀Hô`̀©`̀e  ,ä’É``̀é``̀ª``̀dG
 ∂∏J  øe  áãdÉãdG  ádƒédG  ó≤Y  ≈`̀dG
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a  äGQhÉ°ûªdG
 Éª¡jód  øjó∏ÑdG  ¿CG  ócDƒe  ,É kÑjôb
 ó«Wƒàd  äÉ``̀«``̀fÉ``̀μ``̀eE’Gh  á``̀ jDhô``̀ dG
 á`̀≤`̀«`̀Kh á`̀«`̀é`̀«`̀JGô`̀à`̀ °`̀SG á``̀cGô``̀°``̀T
 ábGó°ü∏d ∑ôà°ûe ó«°Uôc ,áªFGOh

.QÉgOR’Gh ¿hÉ©àdGh
 Üô```YCG ,¥É`̀«`̀ °`̀ù`̀ dG Gò```g »```ah
 ó≤©d  É`̀ª`̀¡`̀©`̀∏`̀£`̀J  ø``̀Y  ¿É``Ñ``fÉ``é``dG
 ¿hÉ©àdG  áæé∏d  ∫hC’G  ´ÉªàL’G
 »æØdGh  …QÉ`̀é`̀à`̀dGh  …OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G
 πÑ≤ªdG  ΩÉ©dG  ∫ÓN  ,øjó∏ÑdG  ø«H
 É`̀gQÉ`̀ Ñ`̀ à`̀YÉ`̀ H ,OÉ```````̀ HBG ≥`̀ °`̀ û`̀Y »```̀a
 ¢UôØdG  QÉªãà°S’  Ió```̀YGh  á`̀«`̀ dBG

.áMÉàªdG ácôà°ûªdG
 ,´É`̀ª`̀à`̀L’G ∫Ó``̀N iô``̀L É`̀ª`̀c
 äGP  ÉjÉ°†≤dG  ∫ƒ`̀M  AGQB’G  ∫OÉÑJ
 õjõ©J  πÑ°Sh  ,∑ôà°ûªdG  ΩÉªàg’G
.ø«≤jó°üdG øjó∏ÑdG ø«H äÉbÓ©dG

á«FÉæãdG äÉbÓ©dG ¿Éà°ùfÉªcôJ á«LQÉN ôjRh ÖFÉfh åëÑj á«LQÉîdG π«ch

 á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG á``æ``é``∏``dG äó``̀≤``̀Y
 á«fÉμªdG  äÉ`̀eƒ`̀∏`̀©`̀ª`̀dG  áªcƒëd
 ó`̀ª`̀ë`̀e á``̀°``̀SÉ``̀Fô``̀H á``̀«``̀aGô``̀¨``̀é``̀dG
 …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  ó`̀FÉ`̀≤`̀dG  »∏Y
 á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dGh  äÉ`̀eƒ`̀∏`̀©`̀ª`̀dG  áÄ«¡d
 ∫É°üJ’G á«æ≤J ôÑYh á«fhôàμdE’G
 ,¢`̀SOÉ`̀°`̀ù`̀dG É`̀¡`̀YÉ`̀ª`̀à`̀LG »`̀Fô`̀ª`̀ dG
 äGó`̀é`̀à`̀°`̀ù`̀e ô```̀NBG å`̀ë`̀H ±ó``¡``H
 πª©J »àdG ™jQÉ°ûªdGh äGQOÉÑªdG

.áæé∏dG É¡«∏Y

 ´ÉªàL’G  óFÉ≤dG  π¡à°SG  óbh
 ø«∏ãªªdG  AÉ°†YC’ÉH  Ö«MôàdÉH
 äÉ``̀Ä``̀«``̀¡``̀ dGh äGQGRƒ`````````````̀dG ø````̀Y
 áæé∏dG  á«ªgCG  GócDƒe  ,á«eƒμëdG
 á«æÑdG  ™jQÉ°ûe  ºYO  »a  É`̀gQhOh
 ô`̀«`̀aƒ`̀Jh äÉ``̀eó``̀î``̀dGh á`̀«`̀à`̀ë`̀à`̀dG
 É`̀¡`̀dOÉ`̀Ñ`̀Jh á`̀≤`̀«`̀bó`̀dG äÉ`̀eƒ`̀∏`̀©`̀ª`̀dG
 á«eƒμëdG  äÉ`̀¡`̀é`̀dG  ™«ªL  ø«H
 RÉéfEG  Iô«Jh  ™jô°ùJ  »a  ÉgôKCGh

.ájƒ«ëdG ™jQÉ°ûªdG

 ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG ¢`̀û`̀bÉ`̀ f ∂```̀dP ó`̀©`̀H
 äÉYƒ°VƒªdG øe GOóY AÉ°†YC’Gh
 ∫É`̀ª`̀YCG  ∫hó```L  øª°V  á`̀LQó`̀ª`̀dG
 πªY  QÉ`̀WEG  á°ûbÉæe  É¡æe  ,áæé∏dG
 á«aGô¨édG á«é«JGôà°S’G ò«ØæJh
 ,ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀ dG á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀d á`̀«`̀fÉ`̀μ`̀ª`̀ dG
 á`̀«`̀°`̀SÉ`̀°`̀SC’G äÉ`̀fÉ`̀«`̀Ñ`̀ dG ∫hó````̀Lh
 ä’É````̀cƒ````̀dG  QhOh  á``μ``∏``ª``ª``∏``d
 √òg  á`̀©`̀LGô`̀e  »`̀a  á°ü°üîàªdG
 ≈`̀ dEG  ,É¡æe  AÉ`̀¡`̀à`̀f’Gh  ∫hGó``é``dG
 á`̀jõ`̀gÉ`̀é`̀dG ió```̀e å`̀ë`̀H Ö``̀fÉ``̀L

.áμ∏ªª∏d á«fÉμªdG á«aGô¨édG
 á`̀WQÉ`̀N ´É``̀ª``̀à``̀L’G å``ë``Hh
 AÉ`̀°`̀†`̀YCG ø``̀e á`̀eó`̀≤`̀ª`̀dG ≥`̀ jô`̀£`̀dG
 áªcƒM  ≈`̀∏`̀Y  á`̀ª`̀FÉ`̀≤`̀dGh  áæé∏dG
 ∞```̀«```̀Xƒ```̀Jh ,äÉ````̀eƒ````̀∏````̀©````̀ª````̀dG
 QOGƒ`̀μ`̀dG  ô`̀«`̀aƒ`̀Jh  É«LƒdƒæμàdG
 á«æÑdG  äÉ`̀YÉ`̀£`̀b  »``̀a  á`̀∏`̀gDƒ`̀ª`̀ dG
 ,Égô«Zh  ä’É`̀°`̀ü`̀J’Gh  á«àëàdG
 Iƒ`̀é`̀Ø`̀dG ó`̀ °`̀S »``̀a º`̀¡`̀°`̀ù`̀J »``̀à``̀dG
 á«aGô¨édÉH  á`̀°`̀UÉ`̀î`̀dG  á`̀«`̀ª`̀bô`̀dG
 Qƒ`̀£`̀à`̀ dG ≥`̀ «`̀≤`̀ë`̀ Jh á``«``fÉ``μ``ª``dG
 Éªc  .OGô```̀aC’G  á°û«©e  ø«°ùëJh

 äGQOÉÑªdG  ¢†©H  á°ûbÉæe  âªJ
 .ΩÉ©dG ∫ÓN Égò«ØæJ á«fÉμeEGh

 ∫Ó```N á``̀æ``̀é``̀∏``̀ dG â```ã```ë```Hh
 äGQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG ø`̀e GOó``̀Y ´É`̀ª`̀à`̀L’G
 É¡«∏Y πª©à°S »àdG ájƒdhC’G äGP
 É`̀gRô`̀HCG ,á`̀eOÉ`̀≤`̀ dG Iô`̀à`̀Ø`̀dG ∫Ó``̀N
 ô«jÉ©ªdGh  äÉ°SÉ«°ùdG  OÉ`̀ª`̀à`̀YG
 ,á«aGô¨édG  äÉfÉ«ÑdÉH  á°UÉîdG
 º«¶æàd  á«æ≤àdG  ∫ƒ∏ëdG  ™°Vhh
 Trial) á«ÑjôéàdG ôØëdG á«∏ªY
 á«æÑdG  äÉ`̀eƒ`̀∏`̀©`̀eh  (holes
 ∫ÓN øe äGQó≤dG AÉæHh ,á«àëàdG

.á«ÑjQóàdG äGQhódG
 ≈∏Y πª©dG áæé∏dG äQôb Éªc
 ôØë∏d  äÉ°SÉ«°Sh  ô«jÉ©e  ™°Vh
 äÉ`̀¡`̀é`̀dG ™`̀«`̀ª`̀é`̀d Ió````̀MGh Iô`̀ª`̀ d
 Ó°†a ,á«àëàdG á«æÑdÉH á°üàîªdG
 á«°SÉ°SC’G  äÉfÉ«ÑdG  OÉªàYG  øY
 Fundamental) á«aGô¨édG
 AÉ°†YC’G  Ωƒ≤j  ¿CG  ≈∏Y  ,(data
 ΩOÉ``̀≤``̀ dG á`̀ æ`̀é`̀ ∏`̀ dG ´É``̀ª``̀à``̀LG »```̀a
 ™`̀ °`̀Vhh äGQOÉ```Ñ```ª```dG á``̀°``̀SGQó``̀H

.ò«Øæà∏d á«æeõdG á£îdG

 IOÉ¡°ûdG  »éjôN  ™jRƒJ  ¿Ó`̀YEG  ºJ  ¬`̀fCG  º«∏©àdGh  á«HôàdG  IQGRƒ`̀H  ΩÓ`̀YE’Gh  áeÉ©dG  äÉbÓ©dG  IQGOEG  äOÉ`̀aCG
 IQGRƒ`̀dG  ™bƒe  ôÑY  ∂`̀dPh  ,πÑ≤ªdG  »°SGQódG  ΩÉ©∏d  ájƒfÉãdG  ¢SQGóªdGh  á«ªjOÉcC’G  äGQÉ°ùªdG  ≈∏Y  á`̀jOGó`̀YE’G

.»fhôàμdE’G
 ™jRƒJ{ :¿Gƒæ©H §HGQ ≈∏Y §¨°†dGh ,™bƒªdG ≈dEG ∫ƒNódG ÖdÉ£dG ≈∏Y Öéj ¬fCG áeÉ©dG äÉbÓ©dG âaÉ°VCGh
 √QÉ°ùeh  ¬à°SQóe  áaô©ªd  ,»°üî°ûdG  ¬ªbQ  ∫É`̀NOEG  ºK  øeh  ,zájƒfÉãdG  ¢SQGóªdG  ≈∏Y  ájOGóYE’G  IOÉ¡°ûdG  áÑ∏W

.»ªjOÉcC’G

 ¢``̀SQGó``̀ª``̀dG ≈``∏``Y …OGó````````̀ YE’G »``é``jô``N ™```jRƒ```J
»``̀ fhô``̀ à``̀ μ``̀ dE’G á``̀ «``̀ Hô``̀ à``̀ dG ™``̀ bƒ``̀ ª``̀ H á``̀ jƒ``̀ fÉ``̀ ã``̀ dG

™jQÉ``°ûªdG  äGóéà``°ùe  ô``NBG  å``ëÑJ  äÉ``eƒ∏©ªdG  á``ªcƒëd  á``«æWƒdG  á``æé∏dG

.óFÉ≤dG »∏Y óªëe |

 äÉ°†«ØîJ øe áeõM (âcQÉe ôÑjÉg ƒdƒd) ≥∏£j 
 øe ¢ùeÉîdG ≈àM ¿B’G øe ôªà°ùJ »àdGh á∏gòªdG áØ∏μdG

.πÑ≤ªdG ¢ù£°ùZCG
 ºb  á∏gòªdG  áØ∏μdG  äÉ°†«ØîJ  ∂∏J  GõfÉfƒH  ™`̀e
 ºjôc  ¢ùjB’G  πãe  á«Ø«°üdG  á«FGò¨dG  OGƒªdG  øjõîàH
 êÉLódG  ÜƒH  »dƒd  πãe  á«dõæªdG  á©jô°ùdG  äÉÑLƒdGh
 ,RQC’G  ≈`̀dEG  áaÉ°VE’ÉH  ¿É`̀Ñ`̀LC’Gh  á«∏≤ªdG  ¢ùWÉ£ÑdGh

 .…É°ûdGh Iƒ¡≤dG ,≥«bódG
 ≈∏Y á`̀∏`̀gò`̀e äÉ`̀≤`̀Ø`̀°`̀U ∑É`̀æ`̀g ó`̀«`̀©`̀dG ÜGô``̀à``̀bG ™`̀e
 G kOGó©à°SG π«ªéàdG äÉéàæeh äÉjƒ∏ëdGh áJ’ƒcƒ°ûdG

.OÉ«YC’G ΩÉjC’
 ,§≤a ó``̀MGh Ωƒ`̀«`̀d ¢`̀Vhô`̀©`̀dG ø`̀e ó`̀jó`̀©`̀dG ∑É`̀æ`̀g
 âcQÉeôÑjÉg  ƒdƒd  ´ôa  ÜôbCG  ≈dEG  ÜÉgò∏d  ´QÉ°S  ∂dòd

.∞«°üdG äÉ≤Ø°U øe IOÉØà°S’Gh

≥``̀∏``̀£``̀j zâ```````̀ cQÉ```````̀ e ô````̀Ñ````̀jÉ````̀g ƒ``````̀ dƒ``````̀ d{
á```̀∏```̀gò```̀ª```̀dG á```̀ Ø```̀ ∏```̀ μ```̀ dG äÉ```̀°```̀†```̀«```̀Ø```̀î```̀J

 ΩÉμMCG ò«ØæàH É¡eGõàdG QÉWEG »a
 áæ°ùd  (21)  ºbQ  ¿ƒfÉ≤H  Ωƒ°SôªdG
 äÉ°TÉ©eh  ≥jOÉæ°U  ¿CÉ°ûH  2020
 á`̀ª`̀¶`̀fC’Gh  ø`̀«`̀fGƒ`̀≤`̀dG  »`̀a  óYÉ≤àdG
 øY  QOÉ°üdG  á«æ«eCÉàdGh  ájóYÉ≤àdG
 óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M
 OÓÑdG  πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH
 ø«eCÉà∏d áeÉ©dG áÄ«¡dG ø∏©J ,ióØªdG
 íàa ø«©LGôªdG IOÉ°ù∏d »YÉªàL’G
 áÄ«¡∏d  »°ù«FôdG  ô≤ªdÉH  É`̀¡`̀HGƒ`̀HCG
 ∫ÓN  ¥ôëªdG  ∞«°S  ™ªée  ´ôah
 ∂dPh ,2020 ƒ«dƒj 30-23 IôàØdG
 ø«côà°ûªdG ™«ªéd á°UôØdG áMÉJE’
 ΩÉªJEGh  ,º¡JGQÉ°ùØà°SG  ≈∏Y  Oô∏d
 OGƒe  ¥ÉÑ£fG  ∫É`̀M  »a  º¡JÓeÉ©e

.º¡«∏Y ójóédG Ωƒ°SôªdG
 »a  πª©dG  äÉ```̀bhCG  ¿ƒμà°Sh
 ∞«°S ´ôah »°ù«FôdG ô≤ªdG øe πc
 øe  »ª°SôdG  ΩGhó`̀dG  ΩÉ`̀jCG  ¥ôëªdG
 kÉMÉÑ°U  ∞°üædGh  á©HÉ°ùdG  áYÉ°ùdG
 Éª«a , kAÉ°ùe á°SOÉ°ùdG áYÉ°ùdG ≈àM
 ΩÉjCG »a ø«©LGôªdG ∫ÉÑ≤à°SG ºà«°S

 »°ù«FôdG ô≤ªdÉH á«ª°SôdG äGRÉLE’G

 á«°SÉeƒ∏HódG  á≤£æªdG  »`̀a  §`̀≤`̀a

 kÉ`̀MÉ`̀Ñ`̀°`̀U Iô`̀ °`̀TÉ`̀©`̀ dG á`̀YÉ`̀°`̀ù`̀dG ø``̀e

 , kAÉ`̀°`̀ù`̀e á`̀°`̀ù`̀eÉ`̀î`̀dG á`̀YÉ`̀°`̀ù`̀dG ≈`̀à`̀M

 ΩGõàd’G  IQhô°V  ≈∏Y  ó«cCÉàdG  ™e

 øe  ájRGôàM’G  äGAGôLE’G  ™«ªéH

 ΩGõàd’Gh  á«bGƒdG  äÉeÉªμdG  ¢ùÑd

 ≈∏Y  ®ÉØë∏d  »YÉªàL’G  óYÉÑàdÉH

.™«ªédG áeÓ°Sh áë°U

 É¡eÉ«b  ∂dòc  áÄ«¡dG  ø∏©J  Éªc

 »``̀fhô``̀à``̀μ``̀dE’G ó``̀jô``̀Ñ``̀dG ø`̀«`̀°`̀Tó`̀à`̀H

 ∫É`̀ Ñ`̀≤`̀ à`̀ °`̀S’G õ``̀cGô``̀ª``̀d »``̀ª``̀°``̀Sô``̀dG

frontoffice@sio.gov.

 π`̀°`̀UGƒ`̀J  á`̀«`̀∏`̀ª`̀Y  π`̀«`̀¡`̀°`̀ù`̀à`̀d  bh
 õ`̀cGô`̀e »`̀Ø`̀Xƒ`̀e ™``e ø`̀«`̀©`̀LGô`̀ª`̀dG

 OôdG ºà«°S å«M ,áÄ«¡dÉH ∫ÉÑ≤à°S’G

 øe  π`̀bCG  ∫Ó`̀N  º¡JGQÉ°ùØà°SG  ≈∏Y

 .áYÉ°S 24

ø`̀«`̀©`̀LGô`̀ª`̀∏`̀d É``̀ ¡``̀ HGƒ``̀ HCG í`̀à`̀Ø`̀J ø`̀ «`̀ eCÉ`̀ à`̀ dG á`̀Ä`̀«`̀g
ΩOÉ``̀≤``̀dG ´ƒ``̀ Ñ``̀ °``̀ SC’G á`̀«`̀ FÉ`̀ °`̀ù`̀ª`̀dG Iô``à``Ø``dG ∫Ó```̀N
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 á«FÉæédG iôÑμdG áªμëªdG âªμM
 áeGô¨dGh  äGƒæ°S  3  øé°ùdÉH  ≈dhC’G
 èjhôJ GOÉàYG  ø«HÉ°T  ≈∏Y QÉæjO  ∞dCG
 ÖMÉ°U  Éª¡æ«Hh  IQó`̀î`̀ª`̀dG  OGƒ`̀ª`̀ dG
 â°†b É`̀ª`̀c ,QÉ``̀é``̀J’G »`̀a äÉ`̀«`̀≤`̀Ñ`̀°`̀SCG
 100  ¬ªjô¨Jh  ô¡°TCG  6  ô`̀NBG  ¢ùÑëH
 ¿CG  ó©H  ¢`̀UGô`̀bC’G  »WÉ©J  øY  QÉæjO
 áª¡J  ø`̀e  ¬`̀FÉ`̀Ø`̀YEÉ`̀H  áªμëªdG  â°†b

 .IQóîªdG OGƒªdG »a QÉéJ’G
 ≈`̀dEG  äOQh  ó`̀b  äÉeƒ∏©e  â`̀fÉ`̀c
 ΩÉ«≤H  ó«ØJ  äGQóîªdG  áëaÉμe  IQGOEG
 ,IQó`̀î`̀e  OGƒ``̀ e  ™«ÑH  ∫h’G  º¡àªdG
 »àdG  äÉjôëàdG  øe  ójõe  AGô`̀LEG  ºàa
 ƒÑ°ûdG  ™«ÑH  Ωƒ≤j  º¡àªdG  ¿CG  äó``̀cCG
 ∂∏J  ∫ÓNh  ,QóîªdG  ø«eÉà«aÉà«ªdGh
 øe ájô°ùdG QOÉ°üªdG óMCG øμªJ IôàØdG
 QGó°üà°SG  ºàa  ,º¡àªdG  ™e  π°UGƒàdG
 ¬£Ñ°†d  á`̀eÉ`̀©`̀ dG  á`̀HÉ`̀«`̀æ`̀dG  ø``̀e  ¿PEG
 …ô°ùdG  Qó`̀°`̀ü`̀ª`̀dG  ΩÉ``̀ bh  ,¬°û«àØJh
 ¬æe Ö`̀ ∏`̀Wh É`̀«`̀Ø`̀JÉ`̀g ¬``̀H ∫É`̀ °`̀ü`̀J’É`̀H
 1700  ≠∏ÑªH  ƒÑ°ûdG  ¢`̀UGô`̀bCG  AGô°T
 ¬æe Ö`̀∏`̀Wh º`̀¡`̀à`̀ª`̀dG ≥``aGƒ``a ,QÉ``̀æ``̀jO
 OGƒªdG  ΩÓà°S’ ¬æμ°ùe ≈dEG  Qƒ°†ëdG
 Qó°üªdG  ¬LƒJ  π©ØdÉHh  ,IQó`̀î`̀ª`̀dG
 å«M ¬«∏Y ≥ØàªdG ¿ÉμªdG ≈dEG … qô°ùdG
 »fÉãdG  º¡àªdG  ¬à≤aôHh  º¡àªdG  ô°†M
 ÜÉ`̀ë`̀°`̀UCG  ø`̀e  ¬``̀fCG  ø«ÑJ  ¬`̀à`̀Ñ`̀bGô`̀ª`̀Hh
 ,äGQó`̀î`̀ª`̀dG  IQÉ`̀é`̀J  »`̀a  äÉ«≤Ñ°S’G
 âeÉ≤a ,º∏°ùàdGh º«∏°ùàdG á«∏ªY ºJCGh

.ø«ª¡àªdG ≈∏Y ¢†Ñ≤dÉH áWô°ûdG
 ∫õæe ≈``̀ dEG  á`̀Wô`̀°`̀û`̀dG  â`̀¡`̀Lƒ`̀Jh
 ≈∏Y  ôãY  ¬°û«àØàHh  ∫hC’G  º¡àªdG
 OGƒ`̀e äÉ`̀æ`̀«`̀Y É`̀¡`̀H ¢`̀SÉ`̀«`̀cCGh Üô`̀°`̀û`̀e

 º¡àªdG ôbCGh ,ÉaÉj ¢Uôb 20h IQóîe
 ≈WÉ©àj  ¬`̀fCÉ`̀H  äÉ≤«≤ëàdG  »`̀a  ∫hC’G
 ¬LƒJ á©bGƒdG Ωƒj »ah ,ÉaÉ«dG ÜƒÑM
 º¡àªdG  ™e  ¬«∏Y  ≥ØàªdG  ¿ÉμªdG  ≈`̀ dEG
 »àdG  IQóîªdG  OGƒªdG  Ö∏éd  »fÉãdG
 ô«NC’G  ±ôàYG  Éª«a  Qó°üªdG  É¡Ñ∏W
 IQóîªdG  OGƒ`̀ª`̀dG  ≈∏Y  π°üëàj  ¬fCÉH

 √GOGó©à°SG ióHCGh ,ådÉãdG º¡àªdG øe
 ¬©e  π°UGƒJ  π©ØdÉHh  ,¬«∏Y  ¢†Ñ≤∏d
 áª«b  ¬ª«∏°ùàd  √AÉ``̀≤``̀d  ¬`̀æ`̀e  Ö`̀ ∏`̀Wh
 ô«NC’G  ≥aGƒa  IQóîªdG  OGƒªdG  ™«H
 ºJh ¬«∏Y ≥ØàªdG  ¿ÉμªdG  ≈dEG  ô°†Mh

.¬£Ñ°V
 ≈`̀ dEG á`̀eÉ`̀©`̀dG á`̀HÉ`̀«`̀æ`̀dG äó`̀æ`̀ °`̀SCGh

 ôjGôÑa  ¿ƒ°†Z  »`̀a  º`̀¡`̀fCG  ø«ª¡àªdG
 áª°UÉ©dG á¶aÉëe øeCG  IôFGóH 2020
 IOÉe  »∏≤©dG  ôKDƒªdG  GƒYÉHh  GhRÉ`̀M
 ó°ü≤H  ø«eÉà«aÉà«ªdGh  ¢û«°ûëdG
 áHÉ«ædG  º¡«dEG  äóæ°SCG  Éªc  ,QÉ`̀é`̀J’G

.»WÉ©àdG ó°ü≤H IQóîe OGƒe IRÉ«M
 á``̀LQO  ∫hCG  á`̀ª`̀μ`̀ë`̀e  â`̀ª`̀μ`̀Mh

 ∞`̀dCG  á`̀eGô`̀¨`̀dGh  äGƒæ°S  3  øé°ùdÉH

 ∫hC’G  ø«ª¡àªdG  ø`̀e  π`̀c  ≈∏Y  QÉ`̀æ`̀jO

 6  »fÉãdG  º¡àªdG  ¢ùÑëHh  ,ådÉãdGh

 ¬FÉØYEG ó©H QÉæjO 100 áeGô¨dGh ô¡°TCG

 øY  √OÉ``°``TQEG  ó©H  QÉ`̀é`̀J’G  áª¡J  ø`̀e

.ådÉãdG º¡àªdG

 ±ÉæÄà°S’G  áªμëe  äQô`̀b

 ¢VôY  ≈`̀ dhC’G  á«FÉæédG  É«∏©dG

 ¬«∏Y  Ωƒμëe  á«°ùæédG  »HôY

 ≈∏Y  É`̀jƒ`̀«`̀°`̀SBG  ¬∏à≤d  ΩGó``̀YE’É``̀H

 äOóMh  ,GOóée  »°ùØædG  Ö£dG

 ´Ó`̀WÓ`̀d  ôÑªàÑ°S  16  á°ù∏L

 äójCG  ¿CG  ≥Ñ°S  PEG  ôjô≤àdG  ≈∏Y

 ΩGóYE’G ºμM ±ÉæÄà°S’G áªμëe

 â°†≤f  õ««ªàdG  áªμëe  ¿CG  ’EG

 ≈``dEG ¬``JOÉ``YEÉ``H â`̀°`̀†`̀bh º`̀μ`̀ë`̀dG

 ºμëàd  ¬JQó°UCG  »àdG  áªμëªdG
 »a Qƒ°ü≤∏d ∂dPh ,ójóL øe ¬«a

.Ö«Ñ°ùàdG
 á©bGƒdG  π«°UÉØJ  Oƒ`̀©`̀Jh
 G kQÉ£NEG áeÉ©dG áHÉ«ædG »≤∏J ≈dEG
 á°üàîªdG  á«æeC’G  IQGOE’G  øe
 ¢üî°T áãL ≈∏Y Qƒã©dG √OÉØe
 øjó«dG  á∏Ñμe  á«°ùæédG  …ƒ«°SBG
 ∂dPh  ,äÉHÉ°UEG  É¡Hh  ø«∏LôdGh
 ,IQƒ`̀ë`̀dG  á≤£æªH  ¬æμ°ùe  »`̀a
 ¿CG  ø«ÑJh  äÉjôëàdG  äô°TÉÑa
 40{  á«°ùæédG  »`̀Hô`̀Y  º¡àªdG

.záæ°S
 »`̀a º``̀¡``̀ à``̀ª``̀ dG ±ô`````̀à`````̀YGh
 ÖμJôe  ¬fCÉH  áHÉ«ædG  äÉ≤«≤ëJ
 Ωƒ`̀j ¬```̀fCG É`̀ kë`̀°`̀Vƒ`̀e ,á``©``bGƒ``dG
 »a GOƒ```̀Lƒ```̀e ¿É````c á``̀©``̀bGƒ``̀ dG
 ¬FÉbó°UCG  ¢†©H  á≤aôH  ´QÉ°ûdG
 Gôéa  ¬«∏Y  »`̀æ`̀é`̀ª`̀dG  ó`̀gÉ`̀°`̀Th
 ¬Øbƒà°SÉa  ôμ°S  ádÉM  »a  ƒgh
 ºjó≤J  ’hÉ``ë``e  ¬`̀©`̀e  çó``ë``Jh
 ø`̀Y ó``̀©``̀Ñ``̀∏``̀d ¬````̀d á``̀ë``̀«``̀°``̀ü``̀æ``̀dG
 ,¬àfÉjO  øY  ¬dCÉ°Sh  äGôμ°ùªdG
 ¬«dEG  ™ªà°ùj  ¿CG  ô«NC’G  ¢†aôa
 º¡àªdG  Ö∏£a  ¬©e  ÜhÉéàj  hCG
 ’EG  ¬àjƒg  ábÉ£H  á«ë°†dG  øe
 øe  Üô``̀gh  ¢`̀†`̀aQ  ô``«``NC’G  ¿CG
 AGó`̀à`̀Y’G  ∫hÉ``̀M  …ò``̀dG  º¡àªdG

.Üô°†dÉH ¬«∏Y
 ¬FÉbó°UCG ∑ôàH º¡àªdG ΩÉbh
 Ó©ah ,¬«∏Y »æéªdÉH ≥ë∏j »c
 ≈ØàNG …òdG ¿ÉμªdG ≈dEG ¬H ≥ëd
 …òdG IQÉªdG óMCG ¬æY ∫CÉ°ùa ¬«a
 ¬«∏Y  »æéªdG  ∫õ`̀æ`̀e  ≈∏Y  ¬``dO
 ô¶æj  ¬`̀«`̀∏`̀Y  »`̀æ`̀é`̀ª`̀dG  ó`̀gÉ`̀°`̀û`̀a

 Ö∏£a  ,¬æμ°ùe  ≈`̀∏`̀YCG  ø`̀e  ¬`̀«`̀dEG
 »æéªdG  ¢†aôa  ÜÉÑdG  íàa  ¬æe
 á«ë°†dÉH  º¡àªdG  ¢üHôàa  ¬«∏Y
 ,QOÉZ  ¬fCÉH  ¬ªgƒj  »c ≈ØàNGh
 ÜÉH  ¬«∏Y  »æéªdG  íàa  ¿EG  Éeh
 º¡àªdG  IQOÉ¨e øe ócCÉà«d  ¬à≤°T
 ≥∏ZCGh ¬«∏Y ô«NC’G ¢†≤fG ≈àM
 ≈∏Y AGóàY’ÉH ΩÉbh á≤°ûdG ÜÉH

.Üô°†dÉH á«ë°†dG
 ≈`̀∏`̀Y  ió```̀à```̀YG  ¿CG  ó```©```Hh
 ΩÉ`̀b Üô`̀°`̀†`̀dÉ`̀H ¬`̀«`̀∏`̀Y »`̀æ`̀é`̀ª`̀dG
 ¥QÉ``̀a ≈`̀à`̀M ¬`̀≤`̀æ`̀Nh √ó`̀«`̀«`̀≤`̀à`̀H
 ¬`̀fCG  º¡àªdG  ±É``°``VCGh  ,IÉ`̀«`̀ë`̀dG
 øe ¬JÉª°üH AÉØNE’ á≤jôW ôcòJ
 »àdG ΩÓaC’G QGôZ ≈∏Y áªjôédG
 Öμ°S ≥jôW øY πÑb øe ÉgógÉ°T
 QÉKBG  AÉØNE’  á«FÉ«ª«μdG  OGƒªdG
 ¿ƒHÉ°üdG OGƒe Öμ°ùa áªjôédG
 ≈∏Y IQOƒ``̀Ñ``̀ dGh ¢`̀ù`̀cQƒ`̀∏`̀μ`̀dGh

.¬«∏Y »æéªdG áãL
 ôμa ∂dP ó©H ¬fCG ≈dEG QÉ°TCGh
 áØFÉW  ≈`̀dEG  áªjôédG  OÉæ°SEG  »a
 Öàμa √ÉØ°T ôªMCG  ógÉ°ûa á«æjO
 äGQÉ`̀Ñ`̀Y á`̀≤`̀°`̀û`̀dG ¿GQó````L ≈`̀∏`̀Y
 áWô°ûdG  ó≤à©J  ≈`̀à`̀M  á«ØFÉW
 ∂dP  ó©Hh  ,á«ØFÉW  áªjôédG  ¿CG
 iô`̀NCG  ¢ùHÓe  ió```̀JQGh  ôμæJ
 á©£≤H  ¬°SCGQ  ≈£Zh  É¡«∏Y  ôãY
 »a ¬`̀°`̀ù`̀HÓ`̀e ™``̀°``̀Vhh ¢`̀TÉ`̀ª`̀b
 ,É¡H êôNh ¬«∏Y »æéªdG áÑ«≤M
 ≈≤dCGh ∫õæªdG øe êôN Égó©Hh
 Égó©Hh  ,á`̀jhÉ`̀M  »`̀a  ¢ùHÓªdG
 IÉah  øe  ócCÉà«d  á≤°ûdG  ≈dEG  OÉY
 »`̀ah  ,QOÉ```̀Z  º`̀K  ¬«∏Y  »æéªdG

.¬«∏Y ¢†Ñ≤dG ºJ »dÉàdG Ωƒ«dG

 á°ù«FQ  πæjR  ¬∏dGóÑY  âæH  ájRƒa  äócCG 
 »àdG  á«FÉæãà°S’G ±hô¶dG ¿CG  ÜGƒædG  ¢ù∏ée
 ÉfhQƒc  áëFÉL  »°ûØàd  áé«àf  ºdÉ©dG  É¡H  ôªj
 ÜGƒædG ¢ù∏ée QGô°UEG øe äRõY ,(19 ó«aƒc)
 ≈∏Y GRÉμJQG ,¬JÉ«dÉ©ah ¬éeGôH á∏°UGƒe ≈∏Y
 É¡«∏Y  ∞≤J  »àdG  áÑ∏°üdG  á«°ù°SDƒªdG  á«æÑdG
 äÉLÉàf  º`̀gCG  øe  IóMGƒc  ,ádhódG  äÉ°ù°SDƒe
 ÉgOƒ≤j  »àdG  á∏eÉ°ûdG  äÉMÓ°UE’G  äGô`̀ª`̀Kh
 øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M áªμëH

.ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y
 ¢ù∏ée  á°ù«Fôd  á`̀ª`̀∏`̀c  ∫Ó``̀N  ∂``̀dP  AÉ``̀L
 èeÉfôH  ìÉ`̀à`̀à`̀aG  øª°V  ¢`̀ù`̀eCG  AÉ°ùe  ÜGƒ`̀æ`̀dG
 »àdGh  ,á«fÉãdG  ¬à∏Môe  »a  á«fÉªdôÑdG  áaÉ≤ãdG

.ÜÉÑ°ûdG áÄa ±ó¡à°ùJ

 ¢ù∏ée  á°ù«FQ  â`̀eó`̀b  ,É¡àª∏c  ∫Ó``̀Nh
 áeƒμë∏d  ,ô`̀jó`̀≤`̀à`̀dGh  ôμ°ûdG  ô``̀ aGh  ÜGƒ``æ``dG
 øH áØ«∏N ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U á°SÉFôH
 QhódG ô«¶f ,AGQRƒdG ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG  ¿Éª∏°S
 áægGôdG  áeRC’G  AGƒàM’ ¬H Ωƒ≤J …òdG  âaÓdG
 Oƒ¡é∏d  AÉæãdGh  QÉ`̀Ñ`̀cE’G  ≠`̀dÉ`̀Hh  ,É`̀gRhÉ`̀é`̀Jh
 ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  É``̀g’hCG  »àdG
 ÖFÉf  ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  ø`̀H  ¿Éª∏°S
 ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈`̀∏`̀YC’G  óFÉ≤dG
 πμH  øjôëÑdG  ≥jôØd  √ƒª°S  IOÉ«≤H  ,AGQRƒ`̀ dG
 ,QGô≤à°S’G  áμ°S  ≈∏Y áμ∏ªªdG  ™°Vhh ,QGóàbG
 á«dhDƒ°ùªdG  πªëH  ±ô°ûàdG  ™«ªé∏d  ìÉJCG  ÉªH
 Iô«°ùe  IófÉ°ùeh  ,πª©dG  á∏°UGƒªd  á«æWƒdG

.øjôëÑdG áμ∏ªªd áeGóà°ùªdG á«ªæàdG

 èeGôH  á∏°UGƒe  ≈∏Y  QGô°UE’G  ¿CG  âæ«Hh
 ó©ÑdG  á`̀«`̀ª`̀gC’  ó`̀«`̀cCÉ`̀J  ,á`̀«`̀fÉ`̀ª`̀dô`̀Ñ`̀dG  á`̀aÉ`̀≤`̀ã`̀dG
 äGAGôLEÉH ÜÉÑ°ûdG iód º¡ØdG ≥«ª©àd »aô©ªdG
 áaô©eh  ,á«©jô°ûàdG  á£∏°ùdG  πªY  äÉ`̀«`̀dBGh
 »fÉªdôÑdG  πª©∏d  ájQƒà°SódG  äÉ°UÉ°üàN’G
 áHôéàdG ≈∏Y Üôb øY ±ô©àdGh ,»©jô°ûàdGh

.á«HÉ«ædG
 ,á«fÉªdôÑdG  áaÉ≤ãdG  á«ªgCG  ≈∏Y  äOó°Th
 »g  áÑ°ùàμªdG  áaÉ≤ãdGh  áaô©ªdG  ¿CG  Ió`̀cDƒ`̀e
 É`̀¡`̀fCGh  ,á∏eÉμdG  á`̀jDhô`̀∏`̀d  á∏°UƒªdG  á∏«°SƒdG
 »fÉªdôÑdG  πª©dG  Iô``̀FGO  ≈`̀ dG  …ODƒ`̀ª`̀dG  ÜÉ`̀Ñ`̀dG

.Éª¡à°SQÉªe ≈∏Y IQó≤dGh ,»°SÉ«°ùdGh
 ÜÉÑ°T  »a  º°Sƒàf{  :âdÉb  ,áª∏μdG  ∫ÓNh
 á`̀∏`̀°`̀UGƒ`̀ª`̀d º`̀¡`̀dÓ`̀N ø``̀e ™`̀∏`̀£`̀à`̀fh ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG

 ¥É`̀aBG  ≈`̀ dG  É`̀gò`̀NCGh  ,á«WGô≤ªjódG  Iô«°ùªdG
 øe  AGƒ°S  ,πÑ≤à°ùªdG  »a  RÉéfE’G  øe  Ö`̀MQCG
 ø«æWGƒªdG π«ãªJ »a á«dhDƒ°ùªdG πªëJ ∫ÓN
 á«YGƒdG ácQÉ°ûªdG ôÑY hCG ,¿ÉªdôÑdG áÑb âëJ
 ,á«WGô≤ªjódG  á«HÉîàf’G  á«∏ª©dG  ìÉéfEG  »a
 º¡àHôéJ  π≤f  »a  º``gC’G  Qhó``dG  ∫Ó`̀N  øe  hCG

.z™ªàéª∏d á«aÉ≤ãdGh á«aô©ªdG
 á«aÉ≤ãdG  äÉ`̀«`̀≤`̀à`̀∏`̀ª`̀dG  ¿CG  ≈```̀dEG  â``gƒ``fh
 AGQBGh  äÉ¶MÓe  ≈∏Y  ±ô©à∏d  á°Uôa  πãªJ
 É¡«dƒj »àdG ,º¡JÉMôà≤eh ÜÉÑ°ûdG äGQƒ°üJh
 IócDƒe  ,á©HÉàeh  ΩÉªàgG  πc  ÜGƒædG  ¢ù∏ée
 äÉ©∏£J  ≈∏Y  ±ô©àdG  »`̀a  »HÉ«ædG  ¢UôëdG
 QÉªYh ,á«≤«≤M IhôK øe ¬fƒ∏ãªj Éªd ,ÜÉÑ°ûdG

.¬FÉªfh √QÉgORGh øWƒdG πÑ≤à°ùªd ,≥«Kh
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IQƒëdG »a GóªY …ƒ«°SBG πà≤H ¿Góe

 Ö`̀£`̀dG  ô`̀ jô`̀ ≤`̀ J  ≈`̀ ∏`̀ Y  ´Ó`````W’G  ô`̀Ñ`̀ª`̀à`̀Ñ`̀°`̀S  16
ΩGó```̀ YE’É```̀ H Ωƒ`̀ μ`̀ ë`̀ ª`̀ H ¢``̀ UÉ``̀ î``̀ dG »`̀ °`̀ ù`̀ Ø`̀ æ`̀ dG

 áeÓ°ùdG  õjõ©àd  ÉgOƒ¡L  øª°V

 ÓH  ∞«°U{  QÉ©°T  âëJh  ájQhôªdG

 áeÉ©dG  IQGOE’G  π`̀°`̀UGƒ`̀J  ,zçOGƒ```̀M

 á«fƒfÉ≤dG  É¡JÓªM  ò«ØæJ  Qhô`̀ª`̀∏`̀d

 á`̀eÓ`̀°`̀S ø``̀e ó``̀cCÉ``̀à``̀dG π`̀ª`̀°`̀û`̀J »``̀à``̀dG

 áØdÉîe  Ωó`̀Y  øe  ócCÉàdGh  äÉÑcôªdG

 ò«ØæJ  É¡æe  ,QhôªdG  ø«fGƒbh  áª¶fCG

 ájDhôdG  ÖLÉM »ØdÉîe ó°V ¿ƒfÉ≤dG

 ≈∏Y  »Ñ∏°S  ô`̀«`̀KCÉ`̀J  ø`̀e  ¬∏μ°ûj  É`̀ª`̀d

 å«M  ,≥`̀jô`̀£`̀dG  »eóîà°ùe  áeÓ°S

 ájDhôdG ÖLÉM äÉØdÉîe »dÉªLEG ≠∏H

.áØdÉîe 968 »°VÉªdG ƒ«fƒj ô¡°ûd

 Qhôª∏d  áeÉ©dG  IQGOE’G  äó`̀cCGh

 á``̀jQGô``̀M ∫RGƒ`````̀Y Ö`̀ «`̀ cô`̀ J á``̀«``̀ª``̀gCG

 äÉWGôà°T’G  ≥HÉ£j  ÉªH  äÉÑcôª∏d

 ’ á`̀Ñ`̀°`̀ù`̀æ`̀H IOó``ë``ª``dG ¢`̀ù`̀«`̀jÉ`̀≤`̀ª`̀dGh

 ∂dP  áØdÉîe  πãªJh  ,%30  ≈∏Y  ójõJ

 áÑcôªdG  IOÉ«b  AÉæKCG  Iô«Ñc  IQƒ£N

 á«FÉ°ùªdG  äGô``à``Ø``dG  »``̀a  á`̀ °`̀UÉ`̀Nh

 á`̀HÉ`̀é`̀à`̀ °`̀S’Gh ¬`̀Ñ`̀æ`̀à`̀ dG á``Hƒ``©``°``Uh

 IÉ«M ¢Vô©j Éªe ≥jô£dG  äGô«¨àªd

 øμªjh  ,ô£î∏d  ø`̀jô`̀NB’Gh  ≥FÉ°ùdG

 IOƒ``̀L  …P  …QGô`````̀M  ∫RÉ````̀Y  ™``̀°``̀Vh

 IQGô``̀ë``̀dG ∫õ``̀Y ø``̀e ¬`̀ aó`̀g ≥`̀≤`̀ë`̀jh

.ájDhôdG ìƒ°Vhh

 ¿hÉ©àdÉH zkGôμ°T{ IQOÉÑe øª°Vh

 IQGOE’G  â`̀eÉ`̀b  ¢UÉîdG  ´É£≤dG  ™`̀e

 ¥Gƒ`̀°`̀ù`̀dG ICÉ`̀aÉ`̀μ`̀ª`̀H Qhô`̀ª`̀∏`̀d á`̀eÉ`̀©`̀dG

 øªe  ájQhôªdG  áª¶fC’ÉH  ø«eõà∏ªdG

 …CG ø``̀e …Qhô```ª```dG º`̀¡`̀∏`̀é`̀°`̀S ƒ`̀∏`̀î`̀j

 äÉfƒHƒc ºjó≤àH ∂dPh iôNCG áØdÉîe

 Éªæ«H  ,äÉÑcôªdÉH  á°UÉN  äÉeóNh

 ≈∏Y áYƒ°VƒªdG äÉØdÉîªdG ádGREG ºàJ

.äÉÑcôªdG

»`̀°`̀VÉ`̀ª`̀dG  ƒ`̀ «`̀ fƒ`̀ j  ∫Ó```̀N  á``̀jDhô``̀∏``̀d  Ö``̀LÉ``̀M  á`̀ Ø`̀ dÉ`̀ î`̀ e  968  ó``̀°``̀UQ  :Qhô```̀ª```̀dG

»`̀ a  QÉ````é````JÓ````d  ø``̀ «``̀ HÉ``̀ °``̀ û``̀ d  äGƒ````æ````°````S  3  ø```é```°```ù```dG
 »`̀ WÉ`̀ ©`̀ à`̀ ∏`̀ d  ô```¡```°```TCG  6  É``̀ª``̀¡``̀ã``̀dÉ``̀K  ¢``̀ ù``̀ Ñ``̀ Mh  ..ƒ``̀ Ñ``̀ °``̀ û``̀ dG

 á`̀ «`̀ ≤`̀ MCÉ`̀ H á``̀ jƒ``̀ «``̀ °``̀ SBG Ió``̀«``̀°``̀ù``̀d »`̀ °`̀ †`̀ ≤`̀ J á``ª``μ``ë``ª``dG
»`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG É`̀¡`̀≤`̀«`̀∏`̀W ø``̀ e É```````gO’hCG á``̀jÉ``̀Yô``̀d á```̀ eÉ```̀ bE’G

 ájQGOE’G iôÑμdG ájQGOE’G áªμëªdG âeõdCG
 Iô«°TCÉJ  QGó°UEG  äGRGƒédGh  á«°ùæédG  IQGOEG
 âÑéfCGh »æjôëH øe âLhõJ ájƒ«°SB’ áeÉbEG
 Iô«°TCÉJ ójóéJ ¢†aQh É¡≤∏W ºK ,ø«à∏ØW ¬æe
 áªμëªdG  äó`̀cCG  PEG  ,ø«à∏Ø£dG  ájÉYôd  É¡àeÉbG
 ºμM É¡≤M »a Qó°üj ºdh áæ°VÉM á«YóªdG ¿CG
 OÓÑdG øY ÉgOÉ©HEÉH QGôb hCG Égô«Ø°ùàH »°†≤j
 hCG  É¡∏≤f  hCG  É¡æY  áfÉ°†ëdG  •ƒ≤°ùH  ºμM  hCG

.iƒYódG Ωƒ°SQ É¡LhR âeõdCGh ,É¡FÉ¡àfG
 á«°ùæédG  ájƒ«°SBG  É¡fEG  á«YóªdG  âdÉbh
 (»æjôëH)  ∫hC’G  ¬«∏Y  ≈YóªdG  øe  âLhõJh
 Éª¡fCG ’G ,ø«à∏ØW á«LhõdG ¢TGôa ≈∏Y ÉÑéfCGh
 iƒYódG  ÖLƒªH  »a  É¡d  »°†b  óbh  Ó°üØfG
 É¡fƒμdh ,É¡«àæH’ É¡àfÉ°†M â«ÑãàH á«Yô°ûdG
 Iô«°TCÉJ  â¡àfG  (á`̀jó`̀æ`̀g)  á«°ùæédG  á«ÑæLG
 ójóéJ  É¡≤«∏W  ¢`̀†`̀aQh  áμ∏ªªdÉH  É`̀¡`̀à`̀eÉ`̀bEG
 ,É¡dÉØWG  ájÉYQ  øe  øμªàJ  ≈àM  É¡d  Iô«°TCÉàdG

.ÉgGƒYO áeÉbEG ≈dEG É¡©aO …òdG ôe’G
 ∞««μà∏d  É``̀ k≤``̀ah  ¬```̀fEG  á`̀ª`̀μ`̀ë`̀ª`̀dG  â``̀dÉ``̀bh
 áªμëªdG  ¬μ∏ªJ  …ò``̀dG  í«ë°üdG  »`̀fƒ`̀fÉ`̀≤`̀dG
 Aƒ°V  »`̀a  iƒ`̀Yó`̀dG  ≈∏Y  áæª«g  ø`̀e  É¡d  ÉªH
 äQôb  á«YóªdG  äÉÑ∏Wh  É¡JÉ°ùHÓeh  É¡ahôX
 á«°ùæé∏d  áeÉ©dG  IQGO’G)  QGôb  AÉ¨dEÉH  ºμëdG
 ójóéJ  øY  ´Éæàe’ÉH  (áeÉbE’Gh  äGRGƒédGh
 ∫GƒW  É¡æH’  áæ°VÉM  É¡Ø°UƒH  áeÉbEG  Iô«°TCÉJ
 øe  ∂`̀ dP  ≈∏Y  ÖJôàj  É`̀e  ™`̀e  ,áfÉ°†ëdG  Ió`̀e
 ≥∏©àj  iƒYódG  ´ƒ°Vƒe ¿ƒμj  ºK  øeh ,QÉKBG

 .»fƒfÉ≤dG É¡©°Vhh »eÉ¶ædG õcôªdÉH
 ≈∏Y  á`̀dhó`̀dG  ¿É£∏°S  ¿CG  ≈``̀dEG  äQÉ``̀°``̀TCGh
 PÉîJG É¡d í«àj ≥ëdG Gòg ¿CGh ,≥∏£e É¡ª«∏bEG
 ,Éª¡àeÓ°Sh É¡æeCG øª°†J »àdG äGAGôLE’G πc
 Ö°ùëH  ≥«°†Jh  äGAGô````̀LE’G  √ò``g  ™°ùàJh
 ∂dòd  É≤«Ñ£Jh  ,ádhódG  ∞æàμJ  »àdG  ±hô¶dG
 ÖfÉLC’G  ∫ÉÑ≤à°SG  »a  ≥ëdG  É¡d  ádhódG  ¿EÉ`̀a

 É¡«°VGQCG  π`̀NGO  º¡dÉÑ≤à°SÉH  ìÉª°ùdG  ΩóY  hCG
 á`̀eÉ`̀bE’G  Ωó``̀Y  hCG  á`̀eÉ`̀bE’É`̀H  º`̀¡`̀d  ìÉ`̀ª`̀°`̀ù`̀dG  hCG
 ôjó≤àdG  á`̀dhó`̀dG  äÉ£∏°ùd  ¿CGh  ,É¡ª«∏bEG  ≈∏Y
 ’EG  ,¿CÉ°ûdG  Gòg  »a  ¬H  ¢üNôàJ  …òdG  »aÉμdG
 ßØM  »g  áfÉ°†ëdG  ¿CG  ÉYô°T  Qô≤ªdG  øe  ¬fCG
 ΩÉ`̀«`̀≤`̀dGh ,¬`̀à`̀jÉ`̀YQh ,¬`̀à`̀«`̀Hô`̀Jh ,¿ƒ`̀°`̀†`̀ë`̀ª`̀dG
 ¬Hô°ûeh  ¬∏cCÉeh  ¬àaÉ¶f  å«M  øe  ¬àeóîH
 ≥∏©àj ,¬àë°U ≈∏Y ô¡°ùdGh √óbôeh ¬°ùÑ∏eh
 É¡fCGh ,É©e ø°VÉëdG ≥Mh ¿ƒ°†ëªdG ≥M É¡H
 ,ôNB’G  ¿hO  øe  ÉªgóMC’  É°üdÉN  É≤M  â°ù«d
 ÉªH  iƒbCGh  ô¡XCG  É¡«a  ¿ƒ°†ëªdG  ≥M  ¿CG  ’EG
 ¿ƒ°†ëªdG ó∏H »a áæ°VÉëdG AÉ≤H ¬©e ™Ñàà°ùj
 AGƒ°S  á«ÑæLC’G  áæ°VÉëdG  á`̀«`̀≤`̀MCG  º`̀K  ø`̀eh
 ∫GõJ  ’ ΩCG  â°†≤fG  ób  á«LhõdG  ábÓ©dG  âfÉc
 »°†≤j  ºμM  áæ°VÉëdG  ≥M  »a  Qó°üj  ºd  Ée

.Égô«Ø°ùàH
 øe â`̀HÉ`̀ã`̀dG ¿É```ch Ωó`̀≤`̀J É`̀ e ¿É``̀c É`̀ª`̀dh 

 ájóæ¡dG  á«°ùæédG  πªëJ  á«YóªdG  ¿CG  ¥GQhC’G
 ∫hC’G  ¬«∏Y  ≈YóªdG  ø`̀e  â`̀Lhõ`̀J  ó`̀b  â`̀fÉ`̀ch
 êGhõ``̀dG  Gò``g  ô`̀ª`̀KCGh  ,(á«°ùæédG  »æjôëH)
 Éª¡«à∏ØW Ö°ùfh Gòg Éª¡LGhR âHÉKh ø«à∏ØW
 ºμM  Qó°Uh  ,¥Ó£dG  á≤«Kh  ÖLƒªH  Éª¡«dG
 ø«à∏Ø£∏d  É¡àfÉ°†M  â«ÑãàH  á«YóªdG  ídÉ°üd
 âfÉch  ,á«æjôëÑdG  á«°ùæédG  ¿ÓªëJ  ø«à∏dG
 ¿EÉa  ºK  øeh â¡àfG  ób  OÓÑdÉH  Éª¡JódGh áeÉbEG
 á«YóªdG ≈∏Y ÖLƒJ áfÉ°†ëdG √òg äÉ«°†à≤e
 áfÉ°†ëdG Ióe ∫GƒW øjôëÑdG áμ∏ªe »a QGô≤dG
 ÜÉÑ°SC’G  √ò¡∏a  ,¿ƒ°†ëª∏d  ájÉYQh  ájÉªM
 É¡«∏Y  ≈YóªdG  QGô`̀b  AÉ¨dEÉH  áªμëªdG  âªμM
 á«YóªdG  íæe  øY  ´Éæàe’ÉH  »Ñ∏°ùdG  á«fÉãdG
 ,áfÉ°†ëdG  Ióe  ∫Gƒ`̀W  OÓÑdÉH  áeÉbEG  Iô«°TCÉJ
 ÖJôàj  Ée  ™e  ,ÜÉÑ°SC’ÉH  ø«ÑªdG  ƒëædG  ≈∏Y
 ∫hC’G ¬«∏Y ≈YóªdG âeõdCGh ,QÉKBG øe ∂dP ≈∏Y

.äÉahô°üªdG

 á`̀«`̀fÉ`̀ª`̀ ∏`̀ °`̀ù`̀ dÉ`̀ H á``̀ Ø``̀ Xƒ``̀ eh »``dó``«``°``U ¢`̀ ù`̀ Ñ`̀ M
ô```̀ NB’ IQó```̀ î```̀ e É```Hƒ```Ñ```Mh á````````̀ jhOCG É```̀YÉ```̀H

 ¿CÉ`̀H  ¿É£∏°S  ∫É`̀ª`̀L  óªëe  áHÉ«ædG  ¢ù«FQ  ìô`̀°`̀U
 áëaÉμªd  áeÉ©dG  IQGOE’G  øe  ÉZÓH  â≤∏J  áeÉ©dG  áHÉ«ædG
 π°UGƒàdG ™bGƒe »a ¬dhGóJ ºJ Ée ôKEG  ¬fCG  √OÉØe OÉ°ùØdG
 øe  IQóîªdG  ájhOC’G  øe  á«ªc  ¿Gó≤a  ¿CÉ°ûH  »YÉªàL’G
 ΩÉ«b  ≈∏Y  äÉjôëàdG  âdO  ó≤a  »Ñ£dG  á«fÉª∏°ùdG  ™ªée
 ™ªée  »a  πª©J  áØXƒe  ™e  ¥ÉØJ’ÉH  ¢UÉî°TC’G  ó`̀MCG
 ô«bÉ≤©dG  øe  äÉ«ªμH  √ó`̀jhõ`̀J  ≈∏Y  »Ñ£dG  á«fÉª∏°ùdG
 ∂dP  ≈∏Y  â≤aGƒa  ,á«dÉe  ≠dÉÑe  πHÉ≤e  IQóîªdG  á«Ñ£dG
 ,ájhOC’G ∂∏J ±ô°U øY ∫hDƒ°ùªdG ∞XƒªdG ≈dEG äCÉédh
 ÉgQhóH âdƒJh É¡H ÉgOhRh ¬à≤aGƒe ióHCG √QhóH …òdG
 .∂dP πHÉ≤e á«dÉe ≠dÉÑe ¬æe âª∏°ùJh É¡ÑdÉW ≈dEG É¡ª«∏°ùJ
 á©bGƒdG  »a  É¡JÉ≤«≤ëJ áeÉ©dG  áHÉ«ædG  äô°TÉH  óbh

 º¡«dEG  Ö°ùf  ÉªH  GƒaôàYG  øjòdG  ø«ª¡àªdG  âHƒéà°SGh
 áØXƒªdG  áª¡àª∏d  á«dó«°üdG  ∞Xƒe  º¡àªdG  π¡°S  ¿CÉ`̀H
 IQóîªdG  á«Ñ£dG  ô«bÉ≤©dG  ≈∏Y  AÓ«à°S’G  ™ªéªdÉH
 É¡Ñ∏W  ≈∏Y  kAÉ`̀æ`̀H  ≈Ø°ûà°ùªdG  êQÉ`̀N  É`̀gÉ`̀jEG  É¡ª«∏°ùàH
 º¡àª∏d  É¡©«ÑH  Iô«NC’G  âeÉbh  ,á«ÑW  äÉØ°Uh  ¿hóHh
 ≥jôW  ø`̀Yh  Gó≤f  É¡àª∏°ùJ  á«dÉe  ≠dÉÑe  πHÉ≤e  ådÉãdG
 ô«NC’G  º¡àªdG  Ωƒ≤j  ¿É`̀c  ø«M  »`̀a  ,á«μæH  äÓjƒëJ
 OGƒªH  á«Ñ£dG  ô«bÉ≤©dG  øe  ¬«∏Y  π°üëàj  Ée  ádOÉÑªH
 áeÉ©dG  áHÉ«ædG  äô``̀eCG  ¬«∏Y  AÉ`̀æ`̀Hh  ,É¡«WÉ©àd  IQó`̀î`̀e
 ∫Éªμà°SG  mQÉLh  ≥«≤ëàdG  áeP  ≈∏Y  É«WÉ«àMG  º¡°ùÑëH
 áªcÉëªdG  ≈``dEG  º¡àdÉME’  Gó«¡ªJ  ≥«≤ëàdG  äGAGô```̀LEG

.á«FÉæédG

 áØ«∏N  ∫BG  óªMCG  øH  áØ«∏N  ï«°ûdG  AGƒ∏dG  ΩÉb
 »æ©ªdG πª©dG ≥jôØd ájó≤ØJ IQÉjõH ΩÉ©dG ¢ûàØªdG
 å«M ,á«∏NGódG IQGRƒH ÉfhQƒc ¢Shô«a á¡LGƒªH
 π«∏N  Ö«Ñ£dG  ≥jôØdG  ¢ù«FQ  ¬dÉÑ≤à°SG  »a  ¿É`̀c

.óMGƒdGóÑY
 §`̀£`̀î`̀dG ≈`̀∏`̀Y ΩÉ``̀©``̀dG ¢`̀û`̀à`̀Ø`̀ª`̀dG ™``∏``WG ó```̀bh
 á¡LGƒe  π«Ñ°S  »a  Égò«ØæJ  ºàj  »àdG  èeGôÑdGh
 ,É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«a  QÉ°ûàfG  ø`̀e  ó`̀ë`̀dGh  áëFÉédG
 Gòg  »`̀a  É¡≤«≤ëJ  º`̀J  »àdG  á«HÉéj’G  èFÉàædGh
 »a  á«∏NGódG  ô``jRh  äÉ¡«LƒàH  Égƒæe  ,¿CÉ`̀°`̀û`̀dG
 øY  ÉHô©e  ,¬àª¡e  ìÉ`̀é`̀fEGh  ≥jôØdG  Oƒ¡L  º`̀YO

 ¬à©HÉàe  ≈∏Y ΩÉ©dG  øeC’G  ¢ù«Fôd  √ôjó≤Jh √ôμ°T
 π«Ñ°S »a á«∏NGódG IQGRh äGQGOEG AGOC’ Iôªà°ùªdG

.ÉfhQƒc áëFÉL á¡LGƒe
 …ò`̀ dG  Qhó```̀dG  á`̀«`̀ª`̀gCG  ΩÉ`̀©`̀ dG  ¢ûàØªdG  ó```̀cCGh
 ¢Shô«a  á¡LGƒªH  »æ©ªdG  ≥jôØdG  ¬`̀H  ™∏£°†j
 ∫Éée  »`̀a  á°UÉNh  ,á«∏NGódG  IQGRƒ``̀ H  É`̀fhQƒ`̀c
 á«æ≤àH  á«∏YÉØàdGh  ájƒYƒàdG  äGô°VÉëªdG  º«¶æJ
 áaÉc »Ñ°ùàæªd É¡ªjó≤J ºàj »àdG »FôªdG ∫É°üJ’G
 º¡YÓWEG  ≈dEG  áaOÉ¡dGh  ,á«∏NGódG  IQGRh  äGQGOEG
 ,¢Shô«ØdÉH  á≤∏©àªdG  äGóéà°ùªdG  ô``̀NBG  ≈∏Y
.á©ÑàªdG á«FÉbƒdG äGAGôLE’G á©HÉàe ≈dEG áaÉ°VE’ÉH

 ≥jôa §``£N ≈∏Y ™``∏£j ΩÉ``©dG ¢``ûàØªdG
ÉfhQƒc á¡LGƒªH »``æ©ªdG á«∏NGódG IQGRh

 ájôjóe  ΩÉ``̀Y  ô`̀jó`̀e  ìô`̀°`̀U   
 ¿CÉ``̀H ¥ô`̀ë`̀ª`̀dG á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀e á`̀Wô`̀°`̀T
 øe â`̀æ`̀μ`̀ª`̀J á``jô``jó``ª``dG á`̀Wô`̀ °`̀T
 (ÉeÉY  32)  ¢üî°T  ≈∏Y  ¢†Ñ≤dG
 ∞JGƒg  áYƒªée  ábô°ùH  ¬eÉ«≤d
 äÓ`̀ë`̀ª`̀ dG ó`````̀MCG ø```̀e á``dƒ``ª``ë``e
 ∂dPh  ,¥ôëªdG  á≤£æªH  ájQÉéàdG

 »≤∏J  ø`̀e  áYÉ°S  48  ø`̀e  π``bCG  »`̀a
.ÆÓÑdG

 »≤∏J  Qƒ```̀ a  ¬````̀ fCG  í```̀ °```̀VhCGh
 ájôjóªdG  áWô°T  äô°TÉH  ÆÓÑdG
 »àdGh ,…ôëàdGh åëÑdG  äÉ«∏ªY
 QƒcòªdG ájƒg ójóëJ øY äôØ°SCG
 ¬`̀fCG  ø«ÑJ  å«M  ,¬«∏Y  ¢†Ñ≤dGh

 ø«ÑJ  Éªc  ,≥HGƒ°ùdG  ÜÉë°UCG  øe
.á¡HÉ°ûe iôNCG ºFGôL »a ¬WQƒJ

 ájôjóe  ΩÉ``̀Y  ô`̀jó`̀e  QÉ``̀°``̀TCGh
 ≈``̀dEG ¥ô`̀ë`̀ª`̀dG á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀e á`̀Wô`̀°`̀T
 äGAGô````̀LE’G á`̀aÉ`̀c PÉ`̀î`̀JG º`̀J ¬``̀fCG
 ≈`̀dEG  á«°†≤dG  á`̀dÉ`̀MEGh  á«fƒfÉ≤dG

 .áeÉ©dG áHÉ«ædG

 á`̀ bô`̀ °`̀ ù`̀ H ΩÉ`````̀ b ¢``̀ü``̀î``̀°``̀T ≈``̀ ∏``̀ Y ¢``̀†``̀ Ñ``̀≤``̀ dG
äÓ``̀ë``̀ª``̀dG ó``````̀MCG ø```̀ e á``̀dƒ``̀ª``̀ë``̀e ∞```̀ JGƒ```̀ g
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!IÉ«ëdG áj qôM
ó«°TQ ájRƒa

 »a AÉHƒdG áæeRCG ¢SÉædG ¢ûjÉY ∞«c ôcòàf ’ |

 äÉLƒe  øY  ∫É≤ªc  √ÉfCGôb  Ée  ∫ÓN  øe  ’EG  ïjQÉàdG

 ,Éªgô«Zh ¿ƒYÉ£dG  äÉLƒeh á«fÉÑ°SE’G  Gõfƒ∏ØfE’G

 Ró`̀jE’G  πãe  IOó©àe  äÉ°Shô«ØH  ÉæJô°UÉëe  º`̀ZQh

 â©°†N  ¿CG  çóëj  º`̀d  ¬`̀fEÉ`̀a  ’ƒ`̀Ñ`̀jE’Gh  ¢SQÉ°ùdGh

 »YÉªàL’G óYÉÑàdGh ájôÑédG  áeÉbEÓd  É¡∏c ájô°ûÑdG

 áëFÉL{ ™e Ωƒ«dG çóëj Éªc áeÉªμdG ¢ùÑd ájôÑLh

 ¢SƒHÉc ≈∏Y ICÉéa Gƒë°U ób ¢SÉædG ¿CÉch !zÉfhQƒc

 á∏FÉY πc !ájOhƒ«dƒ¡dG ÖYôdG ΩÓaCG ¢ù«HGƒc ¬Ñ°ûj

 z»ë°üdG ôéëªdG{ »a hCG (»à«ÑdG Égôéëe) »a ÉeEG

!zäÉ«Ø°ûà°ùªdG ±ôZ{ »a hCG

 ∂à«H »``a G kOô`̀Ø`̀æ`̀e ¢`̀û`̀Y) º```̀gC’G á`̀ë`̀«`̀°`̀ü`̀æ`̀dGh

 ∑ƒ`̀HCGh  ∂`̀eCG  :∂àÑMCG  øY  ó©àHGh  (ÜÉ°üoJ  ’  ≈àM

 ™ÑJGh  !ihó©dG  ≈°ûØàJ  ’  ≈àM  ,∂à∏FÉYh  ∂JƒNEGh

 äGOÉ°TQE’Gh íFÉ°üædG  äÉÄeh ,á«FÉbƒdG  äGAGôLE’G

 ÉfhQƒc  ó©H  IÉ«ëdG  ¿CGh  ,äÉ©bƒàdGh  äÓ«∏ëàdGh

 øe  ô«¨à«°S  A»°T  πc  ¿CGh  !É¡∏Ñb  Éªc  G kóHCG  Oƒ©J  ød

 äGAÉ≤∏dG  ≈dEG  ,ø¡ªdG  ∫Éμ°TCG  ≈dEG  á«μæÑdG  äÓeÉ©ªdG

 !á«°VGôàaG  íÑ°üà°S  »àdG  äGhóædGh  äGôªJDƒªdGh

 ,ôNBG  É£ªf  òNCÉà°S  äÉcô°ûdG  »a  ∞FÉXƒdG  ≈àMh

 äGô«¨àªdG ∂∏J ôNBG ≈dEG ,á«fhôàμdEG ¿ƒμà°S á∏ª©dGh

 πX »a ,≥≤ëàdG ô¶àæj ôNB’Gh É¡°†©H ≥≤ëJ »àdG

 AÉHƒdG  ¿CÉH  zá«ªdÉ©dG  áë°üdG  áª¶æe{  øe  ôjòëàdG

 Iô`̀μ`̀dG  øWƒà°ù«°S  É`̀ª`̀HQh  ,É`̀æ`̀©`̀e  Ó`̀jƒ`̀W  ≈≤Ñ«°S

!∞ q«μàdGh ∂dòd OGó©à°S’G Éæ«∏Yh á«°VQC’G

 §°ùHCG  ó≤àØJ  »`̀gh  ájô°ûÑdG  âë°U  ICÉéa   |

 äÉ©ªéàdG hCG ábGó°üdG hCG ÖëdG øY ô«Ñ©àdG ∫Éμ°TCG

 äÉÑ°SÉæªdÉH ∫ÉØàM’G hCG …OÉ©dG ∫ÉØàM’G hCG á«∏FÉ©dG

 hCG  á«YÉªédG  IOÉ`̀Ñ`̀©`̀dG  ≈∏Y  IQó`̀≤`̀ dG  hCG  ,OÉ`̀«`̀YC’É`̀c

 ø«∏≤à°ùªdG  AÉ`̀æ`̀HC’G  ™e  hCG  øjódGƒdG  ™e  π°UGƒàdG

 å«M  ºJCÉªdG  ¿Gõ`̀MCG  hCG  ,¢SGôYC’G  äÓØM  áeÉbEG  hCG

 Éjô°ûH  G kó«∏≤J  âfÉc  ¿õëdG  »a  ájô°ûÑdG  ácQÉ°ûªdG

 á©«Ñ£dG øY ô«Ñ©àdG ∫Éμ°TCG øe πμ°T …CG hCG !É k«©«ÑW

!á«YÉªàL’G á«°ùØædGh á«ØWÉ©dG ájô°ûÑdG

 ’ áLÉëdG ΩÉeCG É¡°ùØf ájô°ûÑdG äóLh ICÉéa |

 áªjó≤dG äÉjôëdG øe Égô«Zh kÓãe ô«Ñ©àdG ájôM ≈dEG

 ájôM  ≈`̀ dEG  áLÉëdG  ΩÉ``eCG  »g  É`̀ª`̀fEGh  ,Ióéà°ùªdGh

!ájô°ûÑdG ôéa òæe É¡JOÉàYG Éªc IÉ«ëdG

 IOÉÑ©dG  ájôMh  ™ªéàdG  ájôMh  êhôîdG  ájôM

 ¬æ«æ≤J qºJ …òdG èëdG ≈àMh Iôª©dGh óLÉ°ùªdG »a

 ìô`̀Ø`̀dG á`̀ jô`̀Mh π`̀ª`̀©`̀dG á`̀ jô`̀Mh ,AÉ``̀Hƒ``̀dG ±hô`̀¶`̀ d

 OGô`̀ aCG  qº°V  á`̀jô`̀Mh  ,»YÉªédG  ¿õ`̀ë`̀dGh  »YÉªédG

 ø°†M »a AÉªJQ’Gh ,ºMôdG π°Uh ájôMh ,Iô°SC’G

!ÜC’G hCG ΩC’G

 ±ƒ`̀N ¿hO ø`̀e ´Ó`̀£`̀à`̀°`̀S’Gh ô`̀Ø`̀°`̀ù`̀dG  á`̀jô`̀M

 hCG  á∏FÉ©dG  OGô```̀aCG  ø«H  IÉ`̀°`̀SGƒ`̀ª`̀dG  á`̀jô`̀M  ,Oƒ`̀«`̀bh

 É¡fEG !ºgóMCG äƒe hCG ºgóMCG ¢Vôe âbh AÉbó°UC’G

 É¡«a á«©«Ñ£dG ó≤ah Égó≤a qºJ »àdG á«©«Ñ£dG IÉ«ëdG

 ácQÉ°ûªH  …ô£ØdG  »fÉ°ùfE’G  Qƒ©°ûdGh  ,á`̀MGô`̀dGh

 É¡dÉªLh  ÉgÉæZ  »`̀a  á©«Ñ£dG  ácQÉ°ûeh  ø`̀jô`̀NB’G

.É¡©e πYÉØàdGh

 »gh É¡jód Ée øªKCG  ájô°ûÑdG äó≤aCG  ÉfhQƒc |

 ä qô«¨J ¿B’G ≈àM qôe ΩÉY ∞°üf »a !zIÉ«ëdG ájôM{

 ™e  á«fÉ°ùfE’G  áHôéàdG  »a  ä’OÉ©ªdGh  ¢ù«jÉ≤ªdG

 ∞jƒîàdGh  ,áHQÉ°†àªdG  äÉëjô°üàdG  Éª«a  ,IÉ«ëdG

 QGôªà°SÉH  ójó¡àdGh  ,êÓY  øY  åëÑdGh  ,ôªà°ùªdG

 ácôM  §≤a  qπ°ûj  º`̀d  á≤MÓàe  äÉ`̀Lƒ`̀e  »`̀a  AÉ`̀Hƒ`̀dG

 ìhô`̀dG  ácôM{  qπ°T  É`̀ª`̀fEGh  ,á«©«Ñ£dG  äÉ©ªàéªdG

 ¿EG  ≈àM  ,IÉ`̀«`̀ë`̀dG  ™`̀e  qô`̀ë`̀dG  É¡∏YÉØJh  zá«fÉ°ùfE’G

 øe  ó`̀jó`̀©`̀dG  ø`̀e  Qò`̀ë`̀J  á«Lƒdƒμ«°ùdG  äÉ`̀°`̀SGQó`̀dG

 ô°ûÑdG Ö«°üà°Sh âHÉ°UCG »àdG zá«°ùØædG ¢VGôeC’G{

!ÉfhQƒc øeR »a zäGòdG ≈∏Y ¥Ó¨f’G{ ÖÑ°ùH

 AÓÑdG  Gòg ¬àªMQh ¬JQó≤H  ™aôj ¿CG  ¬∏dG  ∫CÉ°ùf

.É k©jô°S ¬∏c ºdÉ©dG øY

 ∫É``̀LQ ø``̀e º`̀dÉ`̀©`̀ dG QÉ``̀¶``̀fCG râ`̀¡`̀é`̀JG
 ΩÓ``YE’Gh  OÉ°üàb’Gh  á°SÉ«°ùdGh  º∏©dG
 ôÑîdG  ƒëf  ójó°T  π`̀eCGh  ÖbôJh  m¥ƒ°ûH
 ∫ƒM  ƒ«dƒj  øe  øjô°û©dG  »a  Qƒ°ûæªdG
 ô«îdÉH  Iô°ûÑe  á«HÉéjEG  èFÉàf  Qƒ¡X
 ±É°ûàc’ ∫DhÉØàdG ≈dEG ƒYóJh ,á©é°ûeh
 √ôjƒ£àH  Ωƒ≤J  …ò`̀ dG  OƒYƒªdG  ìÉ≤∏dG
 äÉ°ù°SDƒe ™e ¿hÉ©àdÉH OQƒØ°ùcCG á©eÉL
 π`̀LCG  ø`̀e  ºdÉ©dG  ∫ƒ`̀M  á«ª∏Y  äÉ`̀cô`̀°`̀Th
 »°Shô«ØdG  AÉ``Hƒ``dG  Gò``̀g  ≈`̀∏`̀Y  AÉ`̀°`̀†`̀≤`̀dG
 ôãcCG òæe ôªà°ùªdG ¬ØMR ±É≤jEGh ,º«≤©dG
 ºdÉ©dG ∫hO πμd √hõZh ,ô¡°TCG á«fÉªK øe

.AÉæãà°SG ¿hO øe
 πc √ô¶àæj …òdG ó«©°ùdG ôÑîdG Gò¡a
 ô«≤ah ,ô«Ñch mô«¨°U øe ,¢VQC’G ¿Éμ°S
 ¬H  räQÉW  …òdGh  ,ºdÉYh  πgÉLh  ,»æZh
 o√ô°ûnf  ób  ,¢`̀VQC’G  ∫ƒM ΩÓ`̀YE’G  πFÉ°Sh
 á`̀Yƒ`̀ª`̀é`̀eh ô`̀æ`̀«`̀L ó`̀¡`̀©`̀e ø``̀e AÉ`̀ª`̀∏`̀©`̀dG
 ø«©HÉàdG  ìÉ`̀≤`̀∏`̀ dG  ô`̀jƒ`̀£`̀à`̀d  OQƒ`̀Ø`̀ °`̀ù`̀cCG
 ¿hÉ©àdÉH  á«fÉ£jôÑdG  OQƒØ°ùcCG  á©eÉéd
 ájô°ùjƒ°ùdG  á«fÉ£jôÑdG  ácô°ûdG  ™`̀e
 ,(AstraZeneca) ájƒ«ëdG ô«bÉ≤©dG êÉàfE’
 á«fÉ£jôÑdG ø«àeƒμëdG øe »î°S mºYóHh
 ƒ«dƒj  ø`̀e  øjô°û©dG  »`̀a  á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’Gh
 â°ùfÓdG  á∏ée  »`̀a  …QÉ`̀é`̀dG  ΩÉ`̀©`̀dG  ø`̀e
 ¿ƒãMÉÑdG  ó`̀cCG  å«M  ,ábƒeôªdG  á«Ñ£dG
 áMôØe  á«dhCG  èFÉàf  ≈∏Y  º¡dƒ°üM  ≈∏Y
 …òdG  ìÉ≤∏dG  ôjƒ£J ∫ƒM πeCÓd  Iódƒeh
 ójó°ûdG »°ùØæàdG AÉHƒdG Gòg ìÉªL íÑμj
SARS-)-19ó«aƒμH  ±hô©ªdG  OÉ`̀ë`̀dGh

 º°ùL »a ¿B’G ≈àM ∫õf …òdGh ,(CoV-2
 ≈∏Y ≈°†bh ,¿É°ùfEG  ¿ƒ«∏e 14 øe ôãcCG

 .º¡æe ∞dG 600 ƒëf
 AÉ`̀ª`̀∏`̀©`̀dG äGQÉ`̀°`̀û`̀Ñ`̀à`̀°`̀SG râ`̀≤`̀∏`̀£`̀fGh
 á«fGó«ªdG  á`̀°`̀SGQó`̀dG  √ò`̀g  Ghô``̀LCG  ø`̀jò`̀dG
 øe  πjôHCG  23  øe  IôàØdG  »a  ájôjô°ùdG
 ácQÉ°ûªHh ƒjÉe 21 ≈àM …QÉédG  ΩÉ©dG
 Ió«L  áë°üH  ¿ƒ©àªàj  É kYƒ£àe  1077
 IóY øe 55h 18 ø«H ºgQÉªYCG ìhGôàJh
 ôjƒ£J ºJ :∫hC’G :»∏j Éªc ,á°ù«FQ èFÉàf
 ,¢Shô«ØdG  ¢UÓîà°SG  ≥jôW øY ìÉ≤∏dG
 ¢Vôe  ihóY  ÖÑ°ùj  …òdG  ø«JhôÑdG  hCG
 áaÉ°VEG âªJh ,…õfÉÑª°ûdG »a Gõfƒ∏ØfE’G
 ,ÉfhQƒc ¢Shô«a øe ¢ü∏îà°ùe ø«JhôH

 ¿ƒμj »μd É k«æ«L ∫ uó oY ºK
 QÉ`̀ °`̀V ô``̀ «``̀Zh É`̀ kØ`̀ «`̀©`̀ °`̀V
 ÖÑ°ùj  ’h  ¿É`̀ °`̀ ù`̀ fE’É`̀ H
 ,ájó©ªdG  ¢``̀VGô``̀eC’G  ¬`̀d
 Gò```̀g ≈```̀∏```̀Y ≥```````∏```````WoCGh
 äÉ°Shô«ØdG  øe  §«∏îdG
 É```eCGh  ,(adenovirus)

 ¬`̀ª`̀°`̀SÉ`̀a ¬`̀°`̀ù`̀Ø`̀f ìÉ``≤``∏``dG
 »ª∏©dG

ChAdOx1 nCoV-)

 `H  ¿B’G  ±ô``̀©``̀ ojh  ,(19
.AZD1222

 ø````̀≤````̀M ó```````̀ æ```````̀ ©```````̀ a
 ìÉ≤∏dG  Gò¡H  ø«Yƒ£àªdG
 º«∏°Sh  ø```̀eBG  ¬```̀fCG  ø`̀«`̀Ñ`̀J

 Iô£N á«ÑfÉL QÉKBG ¬æY èàæJ ’h ¿É°ùfEÓd
 ≈∏Y  äô¡X  »àdG  QÉ`̀KB’É`̀a  ,áë°üdG  ≈∏Y
 …CÉH ø≤ëdG óæY ô¡¶Jh ájOÉY ø«Yƒ£àªdG
 ,´Gó°üdGh  ,IQGô`̀ë`̀dG  ´ÉØJQG  πãe  ìÉ≤d
 ,Ö©àdÉH  Qƒ©°ûdGh  ,äÓ°†©dG  »a  Ω’BGh
 á£«°ùH  É°VGôYCG  ó©oJ  É¡∏ªée  »a  »`̀gh
 É¡LÓY øμªjh áë°üdG  ≈∏Y IôKDƒe  ô«Z

.±hô©ªdG ∫hoónæ nÑdG AGhóH
 ódhh ,áYÉæªdG RÉ¡L õsØM ìÉ≤∏dG :É k«fÉK
 ÉjÓN øe ¢Shô«ØdG  ó°V É k©jô°S  É kHhÉéJ
 .¿É°ùfE’G  º°ùL  »a  ø«JOƒLƒe  ø«à«dBG
 »g  »àdG  (T)  z»`̀J{  ÉjÓN  »g  ≈dhC’Éa
 »àdG ¢`̀†`̀«`̀HC’G Ωó``̀ dG É`̀jÓ`̀N ´Gƒ```̀ fCG ø`̀e
 …óà©ªdG  ôeóJh  ihó`̀©`̀dG  ™bƒe  ºLÉ¡J
 hCG É k°Shô«a …RÉ¨dG ¿ÉcCG AGƒ°S ,…RÉ¨dGh
 »ÑæLCG º°ùL …CG hCG äÉ«∏«ØW hCG Éjô«àμH
 äGOÉ°† oe äÉæ«JhôH »g á«fÉãdGh ,ÖjôZ
 áYÉæªdG  RÉ`̀¡`̀L  É¡fƒμ oj  »`̀à`̀dG  ΩÉ`̀°`̀ù`̀LC’G
 äÉæFÉμdGh  äÉ`̀°`̀Shô`̀«`̀Ø`̀dG  ≈∏Y  »°†≤àa
 øe  É¡©æªJh  É¡«∏Y  ºé¡àa  ,á«°VôªdG
 ∂dòdh .ihó©dÉH iôNC’G ÉjÓîdG áHÉ°UEG
 ∫ÓN øe ìÉ≤∏d  áYÉæªdG RÉ¡L áHÉéà°SÉa
 IOÉ°†ªdG ΩÉ°ùLC’Gh AÉ°†«ÑdG ΩódG ÉjÓN
 »a  í`̀é`̀f  ó`̀b  á`̀YÉ`̀æ`̀ª`̀dG  RÉ`̀¡`̀L  ¿CG  »æ©J
 »a  CGó`̀Hh  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  ≈∏Y  ±ô©àdG
 »æ©j Gòg ¿CG Éªc ,¬d …ó°üàdGh ¬àehÉ≤e
 πÑ≤à°ùªdG  »a  ôcòà«°S  áYÉæªdG  RÉ¡L  ¿CG

.¬d ¢Vô©J GPEG ¢Sô°ûdG ¢Shô«ØdG Gòg
 èeÉfôÑdG  Gò``̀g  ¿CG  ô`̀cò`̀dÉ`̀H  ô`̀jó`̀Lh

 á``̀©``̀eÉ``̀é``̀H ¢```̀UÉ```̀î```̀ dG
 ô`̀jƒ`̀£`̀à`̀d OQƒ``̀Ø``̀ °``̀ù``̀cCG
 ø`̀e ¿ƒ``̀μ``̀à``̀j ìÉ```≤```∏```dG
 .á°ù«FQ  π`̀MGô`̀e  çÓ`̀K
 ≈`̀dhC’G  ¿Éà∏MôªdG  É`̀eCG
 Éfó¡°T  »àdG  á«fÉãdGh
 ó≤a  Ωƒ``̀«``̀ dG  É`̀¡`̀é`̀FÉ`̀à`̀f
 mOó`̀Y ø`̀≤`̀M ≈``̀ dEG É`̀à`̀aó`̀g
 ø«Yƒ£àªdG øe Ohóëe
 ó`̀jó`̀é`̀dG ìÉ`̀≤`̀∏`̀ dG Gò`̀ ¡`̀ H
 ió`̀e ≈`̀∏`̀Y ±ô``©``à``dGh
 ¿É°ùfE’G  ≈∏Y  ¬àeÓ°S
 QÉ```````````̀KB’G å````̀«````̀M ø``````̀e
 á`̀«`̀ë`̀°`̀ü`̀dG QGô````̀°````̀VC’Gh
 ó`̀b »```̀à```̀ dG á``̀«``̀Ñ``̀fÉ``̀é``̀dG
 ™«°SƒJ ºK ,ìÉ≤∏dÉH ô°ûÑdG ø≤M ÖMÉ°üJ
 ,ô`̀ã`̀cCG  ø«Yƒ£àe  ≈∏Y  áHôéàdG  Iô``̀FGO
 áYÉæªdG RÉ¡L π©a IOQ á©HÉàeh áÑbGôeh
 á∏MôªdG ÉeCGh .º«≤©dG ¢Shô«ØdG Gòg ó°V
 äÉÄa  ø≤M  »¡a  É kÑjôb  áeOÉ≤dG  áãdÉãdG
 IóY  »a  ìÉ≤∏dG  Gò¡H  ¢SÉædG  øe  áØ∏àîe
 ,ø«Yƒ£àªdG OGóYCG IOÉjRh ºdÉ©dG »a ∫hO
 ,∫ÉØWC’Gh  ø°ùdG  QÉÑc  ≈∏Y  õ«côàdG  ™e
 ±’BG 10 ≈dEG Oó©dG π°ü«°S É«fÉ£jôH »Øa
 IóëàªdG  äÉ`̀j’ƒ`̀dG  »`̀ah  ,É«fÉ£jôH  »a
 ìÉ≤∏dG  Ωóîà°ùo«°S ºK ,ÉØdCG  30 á«μjôeC’G
 πNódG á£°Sƒàeh Iô«≤a ∫hO »a É k«ÑjôéJ
 É«≤jôaEG  Üƒ`̀æ`̀L  á```dhOh  π`̀jRGô`̀Ñ`̀dG  πãe
 Iô«NC’G  á∏MôªdG  √òg  ±ó¡Jh  .óæ¡dGh
 øe ¿É°ùfE’G  »ªëj ìÉ≤∏dG  ¿CG  äÉÑKEG  ≈dEG
 º««≤Jh  ¢Shô«ØdG  øe  ihó©dÉH  áHÉ°UE’G
 ±É≤jEGh  ¢VôªdG  ™æe  »a  ¬à«∏YÉa  ióe
 ±ô©àdG  ≈dEG  áaÉ°VEG  ,ô°ûÑdG  ø«H  ¬«°ûØJ
 É¡«a  ôªà°ùJ  »àdG  á«æeõdG  IôàØdG  ≈∏Y

 .ájÉªëdG √òg
 ìÉ≤∏d  OQƒ`̀Ø`̀°`̀ù`̀cCG  á©eÉL  ôjƒ£àa
 »a  »`̀JCÉ`̀j  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«Ød  ΩhÉ`̀≤`̀ª`̀dG
 ™jô°ùdG  »`̀fƒ`̀KGQÉ`̀ª`̀dG  ¥ÉÑ°ùdG  ¥É«°S
 »aÉ°ûdG  ìÉ≤∏dG  Gò`̀g  êÉ`̀à`̀fE’  πjƒ£dGh
 ô¡°T  òæe  ºdÉ©dG  πc  ¬«a  ∑QÉ°T  …ò`̀dGh
 â≤∏WoCG  ÉeóæY …QÉédG ΩÉ©dG øe ôjGôÑa
 ìÉ°†JG ™eh .¥ÉÑ°ùdG »a AóÑdG IQÉØ°U
 Gòg  IQƒ£îd  Ωƒj  ó©H  É keƒj  IQƒ°üdG
 ≥FÉ≤ëdG  âØ°ûμfG  ¿CG  ó©Hh  ,¢Shô«ØdG

 Gò`̀g ó`̀jó`̀¡`̀J ø``Y á`̀Ñ`̀Yô`̀ª`̀dG á`̀«`̀fGó`̀«`̀ª`̀dG
 áaÉc  »a  …ô°ûÑdG  ™ªàéª∏d  ¢Shô«ØdG
 ô«≤ØdG  ,AÉæãà°SG  ¿hO  øe  ºdÉ©dG  ∫hO
 ,ôNCÉàªdGh  É¡æe  Ωó≤àªdG  ,»æ¨dGh  É¡æe
 Gò`̀g  »`̀a  ø«cQÉ°ûªdG  OGó```̀YCG  â`̀©`̀Ø`̀JQG

.»dhódG ¥ÉÑ°ùdG
 ,ø«°ùaÉæàªdG äÉÄªH ¥ÉÑ°ùdG CGóH ó≤a
 øe  ≈``̀ dhC’G  ≥FÉbódG  Qhô`̀e  ó©H  øμdh
 êÉàëjh ó≤©eh ¥É°T ¬fCG  ø«ÑJ ¥ÉÑ°ùdG
 á`̀bÉ`̀«`̀dh ≥`̀ «`̀ ª`̀Yh π``̀jƒ``̀W ¢`̀ù`̀Ø`̀f ≈````̀dEG
 ÜÉë°ùfG  ≈`̀ dEG  iOCG  Éªe  ,á«dÉY  á«fóH
 ¿B’G  ≥Ñàj  º`̀∏`̀a  ,ø«≤HÉ°ùàªdG  ¢†©H
 øe  …Qó``f  ’h  ,§≤a  É k≤HÉ°ùàe  24  ’EG
 .¥ÉÑ°ùdG  á`̀jÉ`̀¡`̀f  §`̀«`̀N  ™£≤«°S  º¡æe
 á©eÉL  ó`̀°`̀V  ø«°ùaÉæàªdG  ø`̀«`̀H  ø`̀ª`̀a
 ƒæ«°ùfÉc  á«æ«°üdG  ácô°ûdG  ,OQƒØ°ùcCG
 (CanSino Biologics)  ¢ùμ«Lƒdƒ«H
 â¡àfGh  ,¥ÉÑ°ùdG  ∞°üf  â©£b  »àdG
 ÜQÉéàdG äôLCG ¿CG  ó©H ø«à∏MôªdG øe
 øe  ´ƒ`̀£`̀à`̀e  500  ≈`̀∏`̀Y  á`̀jô`̀jô`̀ °`̀ù`̀ dG
 ,¢Shô«ØdG  ¢SCGQ  §≤°ùe  ¿Éghh  áæjóe
 èFÉàf  ¬`̀HÉ`̀°`̀û`̀J  è`̀FÉ`̀à`̀f  ≈`̀∏`̀Y  â`̀∏`̀°`̀ü`̀Mh
 â£YCG  å«M  ,OQƒØ°ùcCG  á©eÉL  ÜQÉéJ
 É`̀ kFQÉ`̀W  É k°ü«NôJ  á«æ«°üdG  áeƒμëdG
 ¢û«édG  »a  ìÉ≤∏dG  ΩGóîà°S’  ácô°û∏d
 ≈àM Ghóª°U øjòdG øe ∂dòc .»æ«°üdG
 á«μjôeC’G QõjÉa ácô°T ¥ÉÑ°ùdG »a ¿B’G
 á«fÉªdC’G  ∂àfƒ«H  ácô°Th  ,(Pfizer)

.(BioNTech)

 á©eÉL  èeÉfôH  ¿G  …ôjó≤J  »`̀ah
 ±É£ªdG  ájÉ¡f  »a  ≈¶ë«°S  OQƒØ°ùcCG
 É¡æe  ,ÜÉÑ°SCG  Ió©d  ¥ÉÑ°ùdG  »a  RƒØdÉH
 á©jô°Sh  á`̀à`̀HÉ`̀K  ≈`̀£`̀î`̀H  ô«°ùJ  É``¡``fCG
 ìÉéædÉH  ô°ûÑJ  É`̀¡`̀é`̀FÉ`̀à`̀fh  ,á``̀jƒ``̀bh
 §N ≈```̀dEG ø``̀jô``̀NB’G π`̀Ñ`̀b ∫ƒ``°``Uƒ``dGh
 ≈∏Y  π°üëJ  É¡fCG  ≈dG  áaÉ°VEG  ,ájÉ¡ædG
 äÉ¡L IóY øe ΩGóà°ùeh ô«Ñc »dÉe mºYO
 äÉ``̀j’ƒ``̀dGh É`̀«`̀fÉ`̀£`̀jô`̀H á`̀eƒ`̀μ`̀M É`̀¡`̀æ`̀e
 äôªà°SG GPEG ∂dòdh ,á«μjôeC’G IóëàªdG
 áYQÉ°ùàªdG  äGƒ£îdG  ¢ùØæH  á©eÉédG
 É`̀æ`̀fEÉ`̀a ,¥É`̀Ñ`̀°`̀ù`̀dG ø``e ≈`̀≤`̀Ñ`̀J É``e ∫Gƒ```̀W
 ¢Shô«a  ó°V ìÉ≤d  ÉfóæY  ¿ƒμ«°S  É kªàM
.…QÉédG ΩÉ©dG øe ôÑª°ùjO »a ÉfhQƒc
bncftpw@batelco.com.bh

?Oƒ``YƒªdG ìÉ``≤∏dG ¿ƒμ«``°S π``g ..OQƒØ``°ùcoCG ìÉ``≤ od

 :º∏≤H
ÊóŸG óª π«YÉª°SEG .O

 IóMGh øjôëÑdG  áμ∏ªe  ó©J
 ¿hÉ``̀©``̀à``̀dG  ¢`̀ù`̀ ∏`̀é`̀e  ∫hO  ø```̀e
 ´ÉØJQÉH  º°ùàJ  »àdG  »é«∏îdG
 áMÉ«°ùdG  ≈∏Y  É¡«æWGƒe  Ö∏W
 â`̀ë`̀°`̀VCG å`̀«`̀ë`̀H ,á``̀«``̀LQÉ``̀î``̀dG
 äÉ`̀LÉ`̀«`̀à`̀M’Gh ô`̀gÉ`̀¶`̀ª`̀dG ó```MCG
 É¡«∏Y  OÉ`̀à`̀YG  »`̀à`̀dG  á«YÉªàL’G
 øY ô`̀¶`̀æ`̀dG ¢`̀†`̀¨`̀H ,ø``̀WGƒ``̀ª``̀dG
 Oƒ«≤dG  πX »ah .¬∏NO iƒà°ùe
 É`̀fhQƒ`̀c á`̀ë`̀FÉ`̀L ø`̀Y á`̀ª`̀LÉ`̀æ`̀dG
 ¥Ó`̀ZEGh  á«dhódG  äÓMôdG  ≈∏Y

 ájOhóëdG  òaÉæªdGh  ,äGQÉ£ªdG
 øY Ó`̀°`̀†`̀a ,á`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀ dGh á`̀jô`̀Ñ`̀dG
 øe Iô`̀«`̀ Ñ`̀μ`̀ dG OGó```````YC’G QÉ```̀Ñ```̀NCG
 ¢Shô«ØH  äÉ«aƒdGh  äÉ`̀HÉ`̀°`̀UE’G

 …òdG  âbƒdG  »a  ,ºdÉ©dG  ∫hO  ∞∏àîªH  ÉfhQƒc
 iôNC’G  ∫hódÉH  áfQÉ≤e  øjôëÑdG  »a  ÉgOóY  ó©j
 »a  º«≤ªdGh  øWGƒªdG  ΩÉeCG  ó©j  ºd  ,GóL  GOhóëe
 ÉãëH  ,á«∏NGódG  áMÉ«°ù∏d  ¬LƒàdG  iƒ°S  áμ∏ªªdG
 •ƒ¨°†dG øe ∞«ØîàdGh ,ΩÉªéà°S’Gh áMGôdG øY
 º©æ«d ,ÉfhQƒc áëFÉL É¡H âÑÑ°ùJ »àdG  á«°ùØædG
 â∏gCG  »àdG  »æWƒdG  »MÉ«°ùdG  ¢Vô©dG  äÉ«£©ªH
 ,Ω2020 á«Hô©dG áMÉ«°ù∏d áª°UÉY ¿ƒμàd áeÉæªdG
 º«≤©àdGh ,QòëdGh óYÉÑàdG äÉÑ∏£àªH ΩGõàd’G ™e
 øe  Égô«Zh  ,äÉeÉªμdG  ΩGóîà°SGh  ,ô«¡£àdGh
 2005 ΩÉ`̀Y »`̀a »`̀æ`̀fCG ô```̀cPCGh .á`̀jÉ`̀bƒ`̀dG π`̀FÉ`̀°`̀Sh
 õcôe »a »fÉjõdG áfGO áãMÉÑdG »à∏«eR ™e äOóYCG
 ¿Gƒæ©H  á°SGQO  çƒëÑdGh  äÉ°SGQó∏d  øjôëÑdG
 áMÉ«°ùdG ≈∏Y »æjôëÑdG øWGƒªdG Ö∏W äÉgÉéJG{
 ø«æWGƒªdG AGQB’ á«YÓ£à°SG á°SGQO ..á«LQÉîdG
 ΩÉY  OÓÑdG  êQÉN  »MÉ«°S  º°SƒªH  Gƒ©àªJ  øjòdG
 ¢Vô©dG äÉ«£©e RôHCG π«∏ëJ ≈dEG âaóg ,z2005
 øWGƒªdG  Égó°ü≤j  »àdG  ¿Gó∏ÑdG  »a  »MÉ«°ùdG
 äÉMôà≤e ¿É«Hh ,É¡«dEG ¬HòL ≈dEG äOCGh ,»æjôëÑdG
 áμ∏ªªH  »MÉ«°ùdG  ´É£≤dG  ôjƒ£àd  ø«KƒëÑªdG
 á«MÉ«°S º°SGƒªH ¿ƒ©àªàj º¡∏©éj ÉªH øjôëÑdG
 á¶gÉÑdG  ∞«dÉμàdG  øe GAõL º¡«∏Y ôaƒJ ,á«∏NGO
 º¡©aóJ πbC’G ≈∏Y hCG  ,ºgôØ°S »a É¡fƒ≤Øæj »àdG
 .á«LQÉîdG  á«MÉ«°ùdG  äÓMôdG  OóY  ¢†ØN  ≈dEG
 á°SGQódG ∂∏J äÉ«£©e πc ¢Vô©à°SG ¿G ójQCG  ’h
 ≈dEG ô«°TCÉ°S »æfCG ’EG ,Ée ÉYƒf áªjób âëÑ°UCG É¡fC’
 ôjƒ£J  ≈dEG  áLÉëH  ∫õJ  ºd  »àdG  äGô≤ØdG  ¢†©H
 »æjôëÑdG  øWGƒªdG  Üòéd  »MÉ«°ùdG  ´É£≤dG  »a
 øëf »àdGh ,á«∏NGódG áMÉ«°ùdG »a ¬àÑZQ õjõ©Jh
 øe Óãªa ,ô°VÉëdG âbƒdG »a É¡«dEG áLÉëdG ¢ùeCÉH
 »æjôëÑdG íFÉ°ùdG √ÉÑàfG äQÉKCG »àdG QƒeC’G RôHG
 ™bGƒªdG »a áeó≤ªdG äÉeóîdG IOƒL êQÉîdG »a
 øe  %22^9  É¡ëæe  PEG  ,ó°ü≤dG  ó∏H  »a  á«MÉ«°ùdG
 ,º¡JÉeÉªàgG »a ∫hC’G π°ù∏°ùàdG ø«KƒëÑªdG OóY
 »a  á«MÉ«°ùdG  ™bGƒªdG  º«¶æJ  ø°ùM  AÉ`̀L  Éª«a
 áÑ°ùf  É≤≤ëe  »fÉãdG  π°ù∏°ùàdÉH  áØ«°†ªdG  ádhódG
 ¢üNQ  π°üMh  .ø«KƒëÑªdG  Oó`̀Y  ø`̀e  %20^4
 É`̀ghQGR  »àdG  á«MÉ«°ùdG  ≥WÉæªdG  »a  QÉ©°SC’G
 øe  %14^6  áÑ°ùf  É≤≤ëe  ådÉãdG  π°ù∏°ùàdG  ≈∏Y

 %12^2  QÉ°TCG  Éª«a  ,ø«KƒëÑªdG
 ¿óe ôaGƒJ ¿G ≈dG ø«KƒëÑªdG øe
 ób  á«∏FÉ©dG  äÉjóàæªdGh  ÜÉ©dC’G
 π°ù∏°ùàdG É≤≤ëe ,º¡eÉªàgG QÉKCG
 ´ƒæJh IOƒL âfÉc Éª«a .ådÉãdG
 ä’ƒ``̀ª``̀dG ´ƒ``̀ æ``̀ Jh ,º``̀YÉ``̀£``̀ª``̀dG
 ø°ùMh ,á«≤jƒ°ùàdG äÉ©ªéªdGh
 ,ø««MÉ«°ùdG  øjó°TôªdG  πeÉ©J
 äQÉKCG »àdG πeGƒ©dG øe Égô«Zh
 √ògh  .ø«KƒëÑªdG  á«≤H  √ÉÑàfG
 Gô«Ñc Gó¡L Ö∏£àJ ’ QƒeCG  É¡∏c
 ∫Gƒ``̀eCG  ¢```̀ShDhQ  ’h  ,Égô«aƒàd
 É¡fEG πH ,áμ∏ªªdG ≈dEG OôJ áªî°V
 »MÉ«°ùdG  ¢ùaÉæàdG  äÉjƒdhCG  øe
 â`̀æ`̀ª`̀°`̀†`̀J ó````̀ bh .∫hó````````̀dG ø``̀«``̀H
 RôHCG øY ø«KƒëÑª∏d ’GDƒ°S á«YÓ£à°S’G á°SGQódG
 »æjôëÑdG  »MÉ«°ùdG  ´É£≤dG  ôjƒ£àd  º¡JÉMôà≤e
 á«MÉ«°S  º°SGƒªH  ™àªàdG  ¿hQô`̀≤`̀j  º¡∏©éj  ÉªH
 ôjƒ£J  ∫hC’G  º¡Môà≤e  ¿Éc  óbh  ,áμ∏ªªdG  πNGO
 äÉ¡«dÉ°ûdG øe á∏°ù∏°S AÉ°ûfEGh ájôëÑdG πMGƒ°ùdG
 ,É¡dƒM  äÉ`̀jó`̀à`̀æ`̀ª`̀dGh  äÉ`̀¡`̀«`̀aÉ`̀μ`̀dGh  º`̀YÉ`̀£`̀ª`̀dGh
 AÉ`̀Lh  ,ø«KƒëÑªdG  ø`̀e  %30  …CGQ  ∂``̀dP  π`̀ã`̀eh
 äÓFÉ©dGh ∫ÉØWCÓd ¬«aôàdGh ÜÉ©dCÓd ¿óe AÉ°ûfEG
 ∂dP  πãeh  ,»fÉãdG  õcôªdÉH  äÉeóîdG  á∏eÉμàe
 %12^7  ìô`̀à`̀bGh  .ø«KƒëÑªdG  øe  %29^6  …CGQ
 øjôëÑdG  Qõ`̀L  ió``̀MEG  ôjƒ£J  ø«KƒëÑªdG  ø`̀e
 ìôà≤ªdG Gòg πàMGh ,É«∏FÉY É«MÉ«°S Gõcôe ¿ƒμàd
 ≈∏Y  äÉMôà≤ªdG  á«≤H  âYRƒJh  ,ådÉãdG  õcôªdG
 äÉª«îe  áeÉbEGh  ,ájôëÑdG  äÉ°VÉjôdÉH  ΩÉªàg’G
 ôjƒ£Jh ,áæ°ùdG ΩÉjCG ∫GƒW AGôë°üdG »a á«MÉ«°S
 á«Ñ©°ûdG ºYÉ£ª∏d ™ªée áeÉbEGh ,ájôKC’G ™bGƒªdG
 á«cQÉÑªdG  ºYÉ£e  ™ªée  QGô`̀Z  ≈∏Y  áMƒàØªdG
 äÉ©ªéªdGh  ¥Gƒ``̀°``̀SC’G  ô`̀jƒ`̀£`̀Jh  ,â`̀jƒ`̀μ`̀dG  »`̀a
 ΩÉjCG  á«aÉ≤Kh  á«ª∏Y  ¢VQÉ©e  áeÉbEGh  ,ájQÉéàdG
 ó≤à©f  »àdG  äÉMôà≤ªdG  øe  Égô«Zh  ,äÓ£©dG
 ácôëdÉH ¢Vƒ¡æ∏d  äÉbhC’G πc »a ájQhô°V É¡fG
 .ÓÑ≤à°ùeh  Gô`̀°`̀VÉ`̀M  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  »`̀a  á«MÉ«°ùdG
 øe  ójõªdG  ô«aƒJh  ,º«≤ªdGh  øWGƒªdG  Üò`̀Lh
 øjòNG  ,É`̀fhQƒ`̀c  áëFÉL  ¢VÉîe  ó©H  á«gÉaôdG
 äÉ°Shô«ØdG  øe  ájÉbƒdG  äÉÑ∏£àe  QÉÑàY’G  ø«©H
 ™ªàéªdG  äÉª¶æe  Ö©∏J  ¿G  øμªjh  .á`̀Ä`̀HhC’Gh
 á«MÉ«°ùdG ÖJÉμªdGh äÉcô°ûdG ÖfÉL ≈dEG »fóªdG
 áMÉ«°ùdG ´É£b π«©ØJ »a Éjƒ«M GQhO áμ∏ªªdG »a
 ºMÓàdG  ≈∏Y  ÉHÉéjEG  ¢ùμ©æ«°S  …ò`̀dG  á«∏NGódG
 ±É≤jEGh OÉ°üàb’G ∂jôëJ ÖfÉL ≈dEG ,»YÉªàL’G
 ∫ÓN »MÉ«°ùdG ´É£≤dG  ¬d ¢Vô©J …òdG ™LGôàdG
 á«dÉªdG πcÉ°ûªdG πM »a º¡°ùjh ,á«°VÉªdG ô¡°TC’G
 .OÓÑdG »a á«MÉ«°ùdG äÉcô°ûdG É¡d â°Vô©J »àdG
 òØæe  íàa  ºàj  Éªæ«M  »HÉéj’G  ôKC’G  ºXÉ©à«°Sh
 á«Hô©dG áμ∏ªªdG øe ÉæFÉ≤°TCG ΩÉeCG ó¡a ∂∏ªdG ô°ùL
.»é«∏îdG ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée ∫hO á«≤Hh ájOƒ©°ùdG
…OÉ°üàbG ô«ÑNh »ªjOÉcCG |

á`̀∏`̀Mô`̀e »``̀ a á``̀«``̀∏``̀NGó``̀dG á`̀ MÉ`̀ «`̀ °`̀ ù`̀ dG
(1)  É```̀ gó```̀ ©```̀ H  É```````eh  É``````̀fhQƒ``````̀c

:º∏≤H
| ¿hó©°ùdG OƒªM ó©°SCG .O 
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 á«é«JGôà°S’G  ¿CG  øe  ºZôdG  ≈∏Y

 Ió`̀«`̀≤`̀©`̀dGh ,á`̀«`̀∏`̀ «`̀ FGô`̀ °`̀SE’G á`̀«`̀eƒ`̀≤`̀ dG

 ≈∏Y  É«∏c  ¿É≤ØàJ  ,ájOƒ¡«dG  á«æjódG

 äGP  ,ábƒØàªdG  ájƒ≤dG  π«FGô°SEG  ádhO

 π«FGô°SEG  ¢`̀VQCG  ≈∏Y  á∏eÉμdG  IOÉ«°ùdG

 ,iô`̀Ñ`̀μ`̀dG  π`̀ «`̀ FGô`̀ °`̀SEG  hCG  á`̀«`̀î`̀jQÉ`̀à`̀dG

 á«≤f  Oƒ¡«∏d  á°üdÉN  á``dhO  ¿Gó`̀jô`̀Jh

 º«gÉØªdG  √òg  ¿EÉa  ,QÉ«ZC’G  øe  á«dÉN

 äÉjÉ¨dGh  á«∏μdG  ±GógC’Gh  ácôà°ûªdG

 á«≤«≤M äÉaÓN OƒLh »ØæJ ’ ,Ió«©ÑdG

 »∏«FGô°SE’G  ™ªàéªdG  »`̀a  á`̀jQò`̀Lh

 IQƒ°üH  á«æ«£°ù∏a  ¢`̀VGQCG  º°V  á¡éd

 IOÉ«°ùdG  ≥WÉæe  ™«°SƒJh  ,á«fƒfÉb

 ¬«a  ºà«°S  …òdG  πμ°ûdGh  ,á«∏«FGô°SE’G

 ±GôWC’G ∞∏àîe ™e º°†dG ó©H πeÉ©àdG

 ÉeƒªY á«dhódGh á«Hô©dGh á«æ«£°ù∏ØdG

.É°Uƒ°üN á«HhQhC’Gh

 »∏«FGô°SE’G  ™ªàéªdG  hóÑj  Gò¡dh

 º`̀°`̀†`̀dG ™`̀jQÉ`̀ °`̀ û`̀e √É``̀é``̀J ¬`̀ à`̀eƒ`̀μ`̀Mh

 ,óMƒe ô«Z ÉHô£°†e ÉØ∏àîe ,IôaÉ°ùdG

 GOOôàeh  ,¿õàe  ô«Z  Óàîe  É°Tƒ°ûeh

 ô«Z  É≤∏b  ÉØFÉNh  , mº°SÉM  ô«Z  É°û©Jôe

 »∏NGódG  ∫Gó`̀é`̀dG  Ωóàëj  PEG  ,øÄª£e

 ≈dÉ©àJh  ±Ó`̀à`̀N’G  ºbÉØàjh  ,º¡æ«H

 ájôμ°ù©dG  º`̀¡`̀Ñ`̀î`̀f  ø`̀«`̀H  äGƒ```̀°```̀UC’G

 ºgDhGQBG øjÉÑàJh ,á«eÓYE’Gh á«æeC’Gh

 QÉμaC’G á«Ø∏N ≈∏Y ,º¡JÉ¡LƒJ Oó©àJh

 ,á«μjôeC’G  äÉMôà≤ªdGh  á«eƒμëdG

 ¬à«bƒJ  hCG  º°†dG  CGó`̀Ñ`̀e  á¡éd  AGƒ`̀°`̀S

 PEG ,É¡H ºà«°S »àdG á≤jô£dG hCG ,¬à«ªch

 ä’DhÉ°ùàdG  øe  áYƒªée  º¡eÉeCG  RôÑJ

 º¡æe l≥`̀jô`̀a iô`̀j »`̀à`̀dG ,äÉ`̀jó`̀ë`̀à`̀dGh

 …hôàdG  ≥ëà°ùJh  ,Gó`̀L  Iô£N  É¡fCG

 PÉîJG  πÑb  …óédG  ô«μØàdGh  ,πeCÉàdGh

 ¿hQòëjh  ,É¡fCÉ°ûH  …ô«°üªdG  QGô≤dG

 É¡dÉªgEG hCG É¡æY »°VÉ¨àdG ¿CG º¡àeƒμM

 Qô°†dÉH  Oƒ©«°S  ,É¡æY  ±ô£dG  ¢†Zh

.zÉ¡Ñ©°Th π«FGô°SEG ádhO{ ≈∏Y ô«ÑμdG

 ø««∏«FGô°SE’G øe lô«Ñc l≥jôa π°†Øj
 ,»fƒfÉ≤dG  º°†dG  ≈∏Y  »©bGƒdG  º°†dG
 º°†dG  ƒg  »©bGƒdG  º°†dG  ¿CG  ¿hô`̀jh
 »Ñ∏jh º¡aGógCG  ≥≤ëj …òdG  ,»≤«≤ëdG
 øe Iô«Ñc áLQO ≈dEG  π∏≤jh ,º¡Whô°T
 ºéM ¢ü∏≤jh ,º¡JÉ«dhDƒ°ùeh º¡FÉÑYCG
 Ée  ƒgh  ,º¡«∏Y  á«dhódG  äÉ°VGôàY’G
 É«∏©a á«∏«FGô°SE’G äÉeƒμëdG ¬H âeÉb
 IQƒ°üH  âª°V  PEG  ,1967  ΩÉ``Y  òæe
 øe Iô`̀«`̀Ñ`̀c äÉ`̀MÉ`̀°`̀ù`̀e ™``̀bGƒ``̀dG ô```̀eC’G
 ¢Só≤dG  »`̀a  á«æ«£°ù∏ØdG  »``̀°``̀VGQC’G
 äGô°ûY  É¡«a  âæHh  ,á«Hô¨dG  áØ°†dGh
 äÉ`̀Ä`̀e É`̀¡`̀«`̀a ΩÉ`````̀bCGh ,äÉ`̀æ`̀Wƒ`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG
 ø`̀jò`̀dG  ,Oƒ`̀¡`̀«`̀dG  ø«æWƒà°ùªdG  ±’BG
 º¡JÉ«M  ¿hDƒ``̀°``̀T  π`̀ c  »`̀ a  ¿ƒ©°†îj
 ¿ƒ£ÑJôjh  ,á`̀«`̀∏`̀«`̀FGô`̀°`̀SE’G  ΩÉ`̀μ`̀MCÓ`̀d
 ¢Só≤dÉH  É«∏©a  ¿ƒ∏°üàjh  Éjƒ°†Y
 óbh  ,á«∏«FGô°SE’G  äGó∏ÑdG  ™«ªéHh
 ,ájÉ¡f  ’  Ée  ≈`̀ dEG  ™`̀bGƒ`̀dG  Gò`̀g  ôªà°ùj
 ≈`̀dEG  ø`̀gGô`̀dG  ™°VƒdG  ™°†îj  ¿CG  ≈`̀ dEG
 ™e  ô°TÉÑªdG  QGƒ`̀ë`̀ dGh  äÉ°VhÉØªdG

 .á«æ«£°ù∏ØdG á£∏°ùdG
 ≈∏Y  ¬Øbƒe  »a  ≥jôØdG  Gòg  õμJôj
 á«æ«£°ù∏ØdG  äÉ`̀«`̀bÉ`̀Ø`̀J’G  ¢`̀Uƒ`̀°`̀ü`̀f
 É`̀¡`̀«`̀a ô``````̀bCG »```̀à```̀dG ,á```«```∏```«```FGô```°```SE’G
 Gƒàμ°Sh  ,º°†dG  CGóÑe  ¿ƒ«æ«£°ù∏ØdG
 ¿CÉ`̀°`̀û`̀H á``«``∏``«``FGô``°``SE’G É``̀jGƒ``̀æ``̀dG ø``̀Y
 ºàj ºd ¬fCG  ºZQ ,iôÑμdG  äÉæWƒà°ùªdG
 á©«ÑWh  º°†dG  áÑ°ùf  º°ùM  É¡æ«M  »a
 ¿É`̀μ`̀ª`̀dG á`̀¡`̀é`̀d ,á`̀ ∏`̀ jó`̀ Ñ`̀ dG »```̀°```̀VGQC’G
 ¿Éc  º°†dG  CGó`̀Ñ`̀e  ¿CG  ’EG  ,áMÉ°ùªdGh
 ∫OÉÑJ  ¢SÉ°SCG  ≈∏Y ¿Éc  ¿EGh  ,ÉMhô£e
 AÉ`̀æ`̀Hh ,Ohó``̀ë``̀dG á````̀MGREGh »``̀°``̀VGQC’G
 »°VGôàdÉH  º°†dG  ¿ƒ∏°†Øj  º¡fEÉa  ¬«∏Y
 Iƒ≤dÉH  ’  ,ø`̀«`̀aô`̀£`̀dG  ø`̀«`̀H  ¥É``̀Ø``̀J’Gh

. móMGh mÖfÉL øe ô¡≤dGh
 »©bGƒdG º°†dG QGôªà°SG ¿CG ¿hôjh
 »°VGôàdÉH  º°†dG  ≥«≤ëJ  ø«M  ≈``̀dEG
 ájOÉe  káØ∏c  πbCGh  ÉæeCG  ôãcCG  ,≥aGƒàdGh
 á«æ«£°ù∏ØdG  á£∏°ùdG  ¿ƒμd  ,ájƒæ©eh
 ≈∏Y  »∏«FGô°SE’G  ÖfÉédG  ™e  πeÉ©àJ
 ¬°†aôJ  ób  …ò`̀dG  ,™bGƒdG  Gòg  ¢SÉ°SCG

 mπªY ≈∏Y Ωó≤J ’ É¡æμd ,¬«∏Y ≥aGƒJ ’h
 ¬à¡LGƒªd Iójó°T mπ©a äGOQ hCG OÉ°†e

 .¬d …ó°üàdGh
 ∞∏àîJ  ød  …ò`̀dG  »fƒfÉ≤dG  º°†dG
 º°†dG øY ádhódG »a á«∏NGódG ¬∏«YÉØe
 …ƒæ©ªdG øjó©ÑdG »a iƒ°S ,»©bGƒdG
 »eƒ≤dG  ø```̀eC’G  Oó¡«°S  ,»`̀fƒ`̀fÉ`̀≤`̀dGh
 ≈`̀dEG  OÓ`̀Ñ`̀dG  ¢Vô©«°Sh  ,»∏«FGô°SE’G
 , má«°SÉb  mäÉ¡LGƒeh  , mIójóL  äÉªég
 ∑QÉ°ûj  áØ∏àîe  mäÉ`̀°`̀VÉ`̀Ø`̀à`̀fG  É`̀ª`̀HQh
 Iõ¡LC’G  øe ¿ƒdhDƒ°ùeh ô°UÉæY É¡«a
 πãe É`̀eÉ`̀ª`̀J  ,á`̀«`̀æ`̀«`̀£`̀°`̀ù`̀∏`̀Ø`̀dG  á``«``æ``eC’G
 …òdG ôeC’G ƒgh ,2000 ΩÉY á°VÉØàfG
 ΩhRCÉªdG  ¢û«édG  πNój  ¿CG  ¬fCÉ°T  øe
 ádhódG á«fGõ«e QGôbEG ôNCÉJ ÖÑ°ùH É«dÉe
 √õéY  ÖÑ°ùH  mIOÉ`̀M  májOÉe  mäÉ`̀eRCG  »a
 äGõ«¡éàdGh  äÉ«fÉμeE’G  ô«aƒJ  ø`̀Y
 .á∏MôªdG äÉjóëJ á¡LGƒªd áHƒ∏£ªdG
 »`̀∏`̀«`̀FGô`̀°`̀SE’G ≥`̀jô`̀Ø`̀dG Gò``̀g Qò`̀ë`̀j
 øe  m∞«Ød  ø`̀e  πμ°ûàj  …ò``̀dG  ,ô«ÑμdG
 ø««dÉëdG  ø````̀eC’Gh  ¢`̀û`̀«`̀é`̀dG  •É`̀Ñ`̀°`̀V
 øe  π«∏b  ô«Z  mOó`̀Y  ø`̀eh  ,ø«≤HÉ°ùdGh
 ø««eÓYE’Gh  ø««°SÉ«°ùdG  ø«dhDƒ°ùªdG
 äÉ«YGóJ øe ,QÉÑμdG  ø««é«JGôà°S’Gh
 ≈∏Y  ΩÉ©dG  øeC’G  ≈∏Y  »fƒfÉ≤dG  º°†dG
 ,¥Gô©dG  ≈dEG  ’ƒ°Uh  á«bô°ûdG  OhóëdG
 øe  á`̀«`̀ fOQC’G  áeƒμëdG  øμªàJ  ø`̀d  PEG
 Ohó`̀ë`̀dG  ∫ƒ`̀W  ≈∏Y  ´É``°``VhC’G  §Ñ°V
 ´É°VhC’G  âHô£°VG  ∫ÉM  »a  ,É¡≤ªYh
 ≈°VƒØdG äOÉ°Sh ,¿OQC’G »a á«∏NGódG
 ÖÑ°ùH  Ö°†¨dG  áé«àf  ÜGô`̀£`̀°`̀V’Gh

 .á«∏«FGô°SE’G äGAGôLE’G
 ø««∏«FGô°SE’G øe lô«Ñc l≥jôa ó≤à©j
 π«FGô°SEG øeCG ≥≤ëj »©bGƒdG º°†dG ¿CG
 áeÓ°Sh  É``gOhó``M  ø``eDƒ``jh  ,»`̀∏`̀©`̀Ø`̀dG
 »æeC’G ≥«°ùæàdG ≈∏Y »≤Ñjh ,É¡«æWGƒe
 ≈∏Y ßaÉëjh ,»æ«£°ù∏ØdG ÖfÉédG ™e
 ™e  QGƒédG  ø°ùMh  ¿hÉ©àdG  äÉbÓY
 á«bÉØJG  AÉ¨dEÉH  Oó¡j  ób  …ò`̀dG  ,¿OQC’G
 áeƒμëdG  QGô°UEG  ∫ÉM  »a  áHôY  …OGh
.º°†dG äGAGôLEG »a Éeób »°†ªdG ≈∏Y

 º°†dG  äGQô`̀Ñ`̀e  ¿EÉ``̀a  ¬«∏Y  AÉ`̀æ`̀Hh

 ¿Éμe ’h ,á«≤«≤M ô«Z º¡jCGôH »fƒfÉ≤dG
 ,øeC’Gh ¢û«édG äÉjƒdhCG  º∏°S »a É¡d
 øe ƒgÉ«æàf ™aGhO ¿CG É©£b »æ©j ôeC’G
 ,á«æjOh  á«eƒbh  á«°üî°T  »g  º°†dG
 ≥∏©àJ  Éªe  ôãcCG  É«°üî°T  ¬H  ≥∏©àJh
 ,ΩÉ`̀©`̀dG  »`̀∏`̀«`̀FGô`̀°`̀SE’G  »`̀æ`̀eC’G  ¿CÉ°ûdÉH
 ¬JÉ«M  »¡æj  ¿CG  ójôj  ƒgÉ«æàf  ¿CG  ∂dP
 πÑb  ,áeƒμëdG  á°SÉFQ  »a  á«°SÉ«°ùdG
 øé°ùdG hCG ádhódG á°SÉFQ ≈dEG π≤àæj ¿CG
 Ö©°ûd  ¬eó≤j  mô«Ñc  πª©H  ,â«ÑdG  hCG
 É«°SÉ«°S  Éª«YR  ¬æe  π©éj  ,π«FGô°SEG
 √ôcòJh ïjQÉàdG ¬¶Øëj ,É«æWh GóFÉbh

.∫É«LC’G
 »¡æ«°S  …ò`````dG  º``°``†``dG  ¿CG  É``ª``c
 »°†≤«°S ¬Ø©°†«°S hCG »æeC’G ≥«°ùæàdG
 á«°SÉ«°ùdG  ájƒ°ùà∏d  á°Uôa  …CG  ≈∏Y
 ≈∏Y  »°†≤j  ¬fƒμd  ,ø««æ«£°ù∏ØdG  ™e
 øe  π©é«°S  PEG  ,ø«àdhódG  π`̀M  ∫É``̀eBG
 á«fÉμ°S  GQDƒ``̀H  á«æ«£°ù∏ØdG  ≥WÉæªdG
 …C’  ø`̀μ`̀ª`̀j  ’  ,Ió``̀YÉ``̀Ñ``̀à``̀eh  á`̀bô`̀Ø`̀à`̀e
 øeh  ,É¡æ«H  ™ªéj  ¿CG  »°SÉ«°S  QÉ`̀WEG
 πM  ≈dEG  Oƒ≤j  ób  AGô`̀LE’G  Gòg  ¿EÉa  ºK
 á«bÉØJG  AÉ¨dEGh  ,á«æ«£°ù∏ØdG  á£∏°ùdG
 ≈dEG  π«FGô°SEG  IOƒY  »æ©j  Ée  ,ƒ∏°ShCG
 É¡«∏Y  ÖJôàj  É`̀e  ™`̀e  ,º`̀jó`̀≤`̀dG  ™`̀bGƒ`̀dG
 ,á«æeCG  mäÉ©ÑJh  á«dhO  mäÉ«dhDƒ°ùe  øe
 ô«aƒàd  AGƒ°S  , mIô«Ñc  má«dÉe  mäÉ≤Øfh
 IOÉjõd  hCG  ,ø««æ«£°ù∏Ø∏d  äÉ`̀eó`̀î`̀dG
 ΩÉ¡ªdÉH ΩÉ«≤∏d øeC’Gh ¢û«édG á«fGõ«e

 .º¡«dEG á∏cƒªdG IójóédG
 ,¢û«édG  ó`̀jó`̀Y  IOÉ``̀jR  »æ©j  Gò`̀g
 çGóëà°SGh  ,•É`̀«`̀à`̀M’G  AÉ`̀Yó`̀à`̀°`̀SGh
 ∫É¨°ûf’Gh ,IójóL OhóM ¢SôM ¥ôa
 ºXÉ©àj  »`̀à`̀dG  á«dÉª°ûdG  Ohó`̀ë`̀dG  ø`̀Y
 OGó©à°S’Gh  ,z¬`̀∏`̀dG  Üõ`̀M{  ô£N  É¡«a
 äÉ«∏ªY  ¬Ñ°ûJ  ájOôa  á«æeCG  mäÉ«∏ª©d
 πgÉc  â`̀≤`̀gQCG  »àdG  IOôØæªdG  ÜÉ`̀Fò`̀dG
 »àdGh  ,á`̀«`̀æ`̀eC’G  Iõ``̀¡``̀LC’Gh  ¢û«édG
 ájOôØdG  äGQOÉÑªdG  ≥ah Gô«ãc âYƒæJ
 ¢`̀ü`̀æ`̀≤`̀ dGh ø``̀©``̀£``̀dGh ¢``̀ù``̀gó``̀dG ø``«``H

.Égô«Zh
ø«£°ù∏a øe ÖJÉc |

zº`̀ °`̀ †`̀ dG{ ô`̀ WÉ`̀ î`̀ e ø``̀ e á`̀ «`̀ ∏`̀ «`̀ FGô`̀ °`̀ SEG ±hÉ``̀ î``̀ e
| …hGó∏dG ≈Ø£°üe .O :º∏≤H
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 ΩGôëdG óé°ùªdG ¿hDƒ°ûd áeÉ©dG á°SÉFôdG â©aQ
 »∏Ø°ùdG  AõédG  ,AÉKÓãdG  Ωƒj  ,…ƒÑædG  óé°ùªdGh
 ,ÉÑjô≤J QÉàeCG 3 QGó≤ªH áaô°ûªdG áÑ©μdG Iƒ°ùc øe
 »æ£≤dG  ¢TÉª≤dG  øe  QGREÉH  ´ƒaôªdG  AõédG  â£Zh
 ,™HQC’G äÉ¡édG øe ÉÑjô≤J øjôàe ¢Vô©H ¢†«HC’G
 á£îdG  Ö°ùëHh  ájƒæ°ùdG  IOÉ©dG  äôL  Éªc  ∂dPh
 …òdG  AGôLE’G  Gòg »JCÉjh  .èëdG  º°Sƒªd  Ióªà©ªdG
 ΩGôëdG  óé°ùªdG  ¿hDƒ°ûd  ΩÉ©dG  ¢ù«FôdG  ¬«a  ∑QÉ°T
 øH  øªMôdGóÑY  QƒàcódG  ï«°ûdG  …ƒÑædG  óé°ùªdGh
 ®ÉØëdGh  RGôàM’G  ÜÉH  øe  ,¢ùjó°ùdG  õjõ©dGóÑY
 .É¡H  åÑ©dG  ™æeh  Iƒ°ùμdG  áeÓ°Sh  áaÉ¶f  ≈∏Y
 á°SÉFôdG ¿EG ,(¢SGh) ájOƒ©°ùdG AÉÑfC’G ádÉch âdÉbh
 áÑ©μdG  Iƒ°ùμd  õjõ©dGóÑY  ∂∏ªdG  ™ªée  »a  á∏ãªe
 ájÉæY  áaô°ûªdG áÑ©μdG  Iƒ°ùc  »`̀dƒ`̀J  ,áaô°ûªdG
 GOGóàeG  ∂`̀dPh  ,ΩÉ©dG  QGó`̀e  ≈∏Y  ø«¨dÉH  ÉeÉªàgGh
 ø«Øjô°ûdG  ø«eôëdÉH  ô`̀eC’G  I’h  ájÉYQh  ΩÉªàg’
 .É°UÉN Éª«¶©J áaô°ûªdG áÑ©μdÉHh ,áeÉY Éª¡≤aGôeh

 º°Sƒe ø«eCÉàd ájOƒ©°ùdG »a äGOGó©à°S’G ôªà°ùJh

 äGAGôLEG  §°Sh »JCÉj  …òdG  ,»dÉëdG  º°Sƒª∏d  èëdG

 ¢Shô«a  ihó`̀Y  QÉ°ûàf’  É©æe  IOó°ûe  ájRGôàMG

.è«é nëdG ø«H ÉfhQƒc

 á°ù«FQ ô¨°UCG ø««Ø«d â«Hƒc âjójô«e
 zõªjÉJ  ∑Qƒjƒ«f{  á``Ø«ë°üd  ájò«ØæJ
 ájò«ØæàdG  á°ù«FôdG  Ö°üæe  ÉÑjôb  ø««Ø«d  â«Hƒc  âjójô«e  ≈dƒàJ
 õcGôªdG  ≈`̀∏`̀YCG  »fÉK  É«dÉM  π¨°ûJ  å«M  zõªjÉJ  ∑Qƒ`̀jƒ`̀«`̀f{  áØ«ë°üd
 .Ö°üæªdG  Gòg  ≈dƒàJ  ICGô`̀eG  ô¨°UCG  íÑ°üàd  ,á°ù°SDƒªdG  »a  á«∏«¨°ûàdG
 z∂«àfÓJCG  …P{ »à∏ée »a É≤HÉ°S â∏ªY »àdGh ÉeÉY 49 á¨dÉÑdG ø««Ø«dh
 ∞∏îà°S  ,2013  áæ°S  zõªjÉJ  ∑Qƒjƒ«f{  ≈dEG  ΩÉª°†f’G  πÑb  z¢ùHQƒa{h
 Ö°üæªdG π¨°ûj …òdG (ÉeÉY 62) ¿ƒ°ùeƒJ ∑QÉe ôÑªàÑ°S øe øeÉãdG »a
 Éeó©Hh  .AÉ`̀©`̀HQC’G  ¢ùeCG  áØ«ë°üdG  ¬JQó°UCG  ¿É«H  Ö°ùëH  ,2012  òæe
 ø««Ø«d â«Hƒc âjójô«e â∏¨°T ,áØ«ë°üdG »a äÉfÓYE’G º°ùb »a â∏ªY
 ,2017  áæ°S  zõªjÉJ  ∑Qƒjƒ«f{  »a  »dÉeh  …QGOEG  Ö°üæe  ≈∏YCG  »fÉK
 áØ«ë°üdG  ¬Jó¡°T  …òdG  »ªbôdG  ∫ƒëàdG  »a  Iô«Ñc  áLQóH  âª¡°SCG  óbh
 ∑Qƒjƒ«f{ âfÉch .ÉMÉéf âÑKCG …òdG »fhôàμdE’G É¡LPƒªf ôjƒ£J »ah
 .2025 ∫ƒ∏ëH ∑ôà°ûe ø«jÓe Iô°ûY áÑàY Æƒ∏ÑH É¡d Éaóg äOóM zõªjÉJ

 13  Ö°ù`μj  ¿hRÉ``eCG  ¢ù`°SDƒ`e
ó`̀ MGh Ωƒ``̀j »`̀ a Q’hO QÉ`̀ «`̀ ∏`̀ e

 13  ,¿hRÉ`̀eCG  ácô°T  ¢ù°SDƒe  ,¢Shõ«H  ∞«L  »μjôeC’G  ôjOQÉ«∏ªdG  Ö°ùc
 áÑ°ùæH ácô°ûdG »a º¡°SC’G â©ØJQG ¿CG ó©H ,óMGh Ωƒj »a »μjôeCG Q’hO QÉ«∏e
 ¢SÉædG Aƒéd ÖÑ°ùH ,πLôdG IhôK OÉjORG »a ÉfhQƒc ¢Shô«a º¡°SCGh .áFÉªdÉH 8
 ÖÑ°ùH  ájOÉ©dG  ôLÉàªdG  ¥ÓZEG  πX »a ,âfôàfE’G  ôÑY  AGô°ûdG  ≈dEG  ºdÉ©dG  ∫ƒM
 ácô°T CGóHh ,ÉeÉY 56 ¢Shõ«H ≠∏Ñjh .áëFÉédG áëaÉμªd ájRGôàM’G äGAGôLE’G
 â©°SƒJh  ,»°VÉªdG  ¿ô≤dG  äÉ«æ«©°ùJ  ∞°üàæe  »a  ¬dõæe  ÜBGô`̀e  »a  ¿hRÉ`̀eCG
 óàªJ  á«fhôàμdEG  ájQÉéJ  ájQƒWGôÑeEG  ¢ù°SDƒàd  ÖàμdG  ™«H  øe  áYô°ùH  ácô°ûdG
 QÉ«∏e 172 ¬JhôK RhÉéàJh ,ºdÉ©dG »a πLQ ≈æZCG ¢Shõ«H ôÑà©jh .ºdÉ©dG ôÑY
 Q’hO  …QÉ«∏e  ¢Shõ«H  Ωó`̀bh  .äGôjOQÉ«∏ª∏d  Æô«Ñeƒ∏H  ô°TDƒªd  É≤ah  ,Q’hO
 áëaÉμªd  Q’hO  äGQÉ«∏e  10  ºjó≤àH  ó¡©Jh  .2018  ΩÉY  »a  ájô«îdG  ∫ÉªYCÓd

.ñÉæªdG ô«¨J

 ¬fEG ∫ƒ≤J â°Sh ¬««fÉμd Iójô¨J í°ùe
 ¿É«°TGOQÉc º``«c ø``e ¥Ó£∏d ≈``©°ùj
 ¢ùeCG  ôcÉÑdG  ìÉÑ°üdG »a ôàjƒJ ≈∏Y â°Sh ¬««fÉc ÜGôdG  »æ¨e ∫Éb
 øμd ¿É«°TGOQÉc º«c ™bGƒdG ¿ƒjõØ∏J áªéf øe ¥Ó£∏d ≈©°ùj ¬fG AÉ©HQ’G
 ∞°ûμdG ¿hO øe Iójô¨àdG »a â°Sh Öàch .≥FÉbO ó©H âØàNG Iójô¨àdG
 »a  ∂«e  ™e  º«c  â≤àdG  òæe  ¥Ó£dG  ≈∏Y ∫ƒ°üëdG  ∫hÉMCG{  π«°UÉØJ  øY
 ¿É«°TGOQÉc  øY  πãªe  Oôj  ºdh  .z¿ƒé°ùdG  ìÓ°UEG  πLCG  øe  ∞dhódQhh
 âbh »a â°Sh ô°ûfh .É≤«∏©J Ö∏£J »fhôàμdE’G ójôÑdÉH ádÉ°SQ ≈∏Y ó©H
 ≥M’ âbh »a É°†jCG âë°ùe äGójô¨J á∏°ù∏°S ø«æK’G AÉ°ùe øe ôNCÉàe
 ¬°ùØf ¬ qÑ°Th á«ÑW ÜÉÑ°SCG  ≈dEG  GOÉæà°SG ¬dõY ∫hÉëJ ¬àLhR ¿G É¡«a ∫Éb
 â°Sh  ø«°TóJ  øe  Ωƒj  ó©H  äGójô¨àdG  ∂∏J  äAÉLh  .ÓjófÉe  ¿ƒ°ù∏«æH
 ¿ƒà°ùdQÉ°ûJ  »a  º«¶æàdG  Aƒ°S  ¬HÉ°T  »HÉîàfG  ™ªéàH  á«°SÉFôdG  ¬à∏ªM
 øY  ø«æ«©dG  ™eGO  ƒgh  á«dÉ©ØdG  ∫ÓN  ø∏YCGh  .Éæj’hQÉc  çhÉ°S  áj’ƒH

.É¡∏ªM •É≤°SEG Ωó©H ¿É«°TGOQÉc ¬àLhR ™e √òîJG ¬fG ∫Éb QGôb

 »a É këjôL 14 •ƒ≤``°S
 QÉædG  ¥Ó``WE’  ∫OÉ``ÑJ
 ƒZÉμ«``°T »a IRÉæL »a

 ∫OÉÑJ  »`̀a  ìhô`̀é`̀H  É k°üî°T  14  Ö`̀«`̀°`̀UCG
 IRÉæL  ∫ÓN  AÉKÓãdG  Ωƒj  ™bh  QÉædG  ¥Ó`̀WE’
 ,áæjóªdG áWô°T âæ∏YCG Ée Ö°ùëH ,ƒZÉμ«°T »a
 ¢ù«FôdG  ¬«a  O qó``g â`̀bh »`̀a  »`̀JCÉ`̀J  á`̀©`̀bGh »`̀a
 ¿óe ≈dEG á«dGQó«a äGƒb ∫É°SQEÉH ÖeGôJ ódÉfhO
 »a  ´ÉØJQG  øe  »fÉ©Jh  ¿ƒ«WGô≤ªjO  Égôjój

.áªjôédG ä’ qó©e
 IQGOEG  »`̀a ∫hDƒ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG ô`̀JQÉ`̀c ∂``̀jQEG  ∫É``̀bh
 AÉKÓãdG AÉ°ùe ¬ qfEG ø««aÉë°ü∏d ƒZÉμ«°T áWô°T
 â«bƒàH  23^30)  18^30  á`̀YÉ`̀°`̀ù`̀dG  á``HGô``b
 ≈∏Y  QÉædG  ¥ÓWEÉH{  IQÉ«°S  äCGó`̀H  (¢ûæàæjôL
 ’EG  A’Dƒg  øe  ¿Éc  Éªa  zIRÉæL  »a  ø«cQÉ°ûªdG
 »àdG zIQÉ«°ùdG √ÉéqJÉH QÉædG  ¥ÓWEÉH Gh qOQ{ ¿CG
 øe íéf ø«M »a çOÉëd â°V qô©J ¿CG âãÑd Ée

 .QGôØdÉH É¡«a
 áHÉ°UEG  øY ôØ°SCG  QÉædG ¥ÓWEG  ¿CG  ±É°VCGh
 ≈`̀dEG  É`̀gô`̀KEG  ≈∏Y  Gƒ∏≤f  ìhô`̀é`̀H  É k°üî°T  14
 ióe í°Vƒj ¿CG ¿hO øe ,êÓ©∏d äÉ«Ø°ûà°ùªdG

 .º¡JÉHÉ°UEG IQƒ£N
 Üƒéà°ùJ áWô°ûdG q¿CG ≈dEG ç qóëàªdG âØdh

.QÉædG ¥ÓWEÉH á∏°U ¬d É k°üî°T

 á``̀ °``̀VQÉ``̀Y â``̀ °``̀Vô``̀©``̀ J
 É«fƒ°S  á«μjôeC’G  AÉ``̀jRC’G
 å«M  ;ÅLÉØe  π∏°ûd  Gô«a
 óéàd É¡eƒf øe â¶≤«à°SG
 π∏°ûdÉH  á`̀HÉ`̀°`̀ü`̀e  É¡°ùØf
 ;QGò````̀fEG  ≥`̀HÉ`̀°`̀S  ¿hO  ø``̀e
 AÉ```̀Ñ```̀WC’G É```̀gQò```̀M É``ª``«``a
 ≈≤ÑJ  ¿CG  øμªªdG  øe  É¡fCÉH
 á«≤H  ∑ôëàe  »°Sôc  ≈∏Y

.É¡JÉ«M
 á°VQÉY  IÉfÉ©e  äCGóHh
 ΩÉ©d ƒ«fƒj ô¡°T »a AÉjRC’G
 â¶≤«à°SG  ÉeóæY  ,2017
 ô«Z  É¡fCG  óéàd  ádƒ∏«b  øe
 ,É kbÓWEG ∑ôëàdG ≈∏Y IQOÉb
 ≈Ø°ûà°ùªdG  ≈``̀ dEG  â`̀∏`̀≤`̀ ofh
 ;á`̀eó`̀°`̀U á`̀ dÉ`̀M »``̀a »```gh
 »a AÉÑWC’G øμªàj ºd å«M
 ÖÑ°S  ójóëJ  ø`̀e  á`̀jGó`̀Ñ`̀dG

 .ádÉëdG √òg
 ºJ  ±É£ªdG  ájÉ¡f  »ah
 ¢VôªH É¡àHÉ°UEG ¢ü«î°ûJ

 ’ QOÉ````̀f »`̀Ñ`̀°`̀ü`̀Y »`̀YÉ`̀æ`̀e
 ±hô`̀©`̀e êÓ``̀Y ¬``d ó`̀Lƒ`̀j
 »a  â``̀∏``̀Xh  ,¿B’G  ≈``à``M

 ,ô¡°TCG  6  Ióªd  ≈Ø°ûà°ùªdG
 ≈`̀ dEG  Iô£°†e  â`̀ë`̀Ñ`̀°`̀UCGh
.∑ôëàe »°Sôc ≈∏Y AÉ≤ÑdG

 ,…ÉÑeƒe áæjóe äÉ£∏°S âØ°ûc

 äÉHÉ°UE’G øe OóY ≈∏YCG qπé°S å«M

 ó`̀é`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG É```̀ fhQƒ```̀c ¢``̀Shô``̀«``̀Ø``̀H

 zá`̀«`̀cP äGPƒ`````̀N{ ø``̀Y ,ó`̀ æ`̀ ¡`̀ dG »``̀a

 »àdG  áæjóªdG  √ò`̀g  É¡eóîà°ùà°S

 ,ájOÉ°üàb’G  OÓÑdG  áª°UÉY  ônÑnà©oJ

 ihó©∏d ™°SGƒdG QÉ°ûàf’G øe qóë∏d

 .É¡«a  á q¶àμªdG  í«Ø°üdG  ¿ó`̀e  »`̀a

 ≥Ñ°S  »àdG  äGPƒ`̀î`̀dG  √ò`̀g  í«àJh

 ø«°üdGh »HO »a É¡o∏ãe π pª©oà°SG ¿CG

 IQGô``̀M á```LQO ¢`̀SÉ`̀«`̀b ,É`̀«`̀ dÉ`̀£`̀jEGh

 á≤«bódG  »`̀a  ¢`̀UÉ`̀î`̀°`̀TC’G  äGô`̀°`̀û`̀Y

 É k«°SÉ«b  É kªbQ  ônÑà©oj  Éªe  ,IóMGƒdG

.∫ÉéªdG Gòg »a

 äGPƒ``̀î``̀dG √ò```g π`̀ qμ`̀°`̀û`̀J ó```bh

 QÉ°ûàfG øe qóë∏d áÑ°SÉæªdG á∏«°SƒdG

 áæjóªdG √òg »a 19-ó«aƒc áëFÉL

 OóY  ≠∏Ñj  »àdG  ±GôWC’G  á«eGôàªdG

 .É kfƒ«∏e 18 É¡fÉμ°S

 »gh  ,ø`̀jÉ`̀L  ƒ∏«f  â`̀Mô`̀°`̀Th

 øjÉL É«JGQÉ¡H{ áª¶æe »a áYƒ£àe

 ájó«∏≤àdG  ¥ô£dG{  ¿CG  ,zÉfÉJÉ¨fÉ°S
 É kàbh  ¥ô¨à°ùJ  IQGô``ë``dG  ¢üëØd
 ¢ùfGôa  á`̀dÉ`̀cƒ`̀d  â`̀dÉ`̀bh  .z kÓ``̀jƒ``̀W
 áæjóe ≈``̀ dEG  Ö`̀gò`̀J  É`̀eó`̀æ`̀Y{  ¢`̀Sô`̀H
 ∞dCG  20  É¡fÉμ°S  Oó`̀Y  ≠∏Ñj  í«Ø°U
 IQGô``̀M  ¢üëa  ¥ô¨à°ùj  ,áª°ùf
 .zäÉ``̀YÉ``̀°``̀S  çÓ```̀ K  ¢`̀ü`̀î`̀°`̀T  300

 ∫É`̀M »``̀a É````̀eCG{ ø``jÉ``L â``̀aÉ``̀°``̀VCGh
 ∂«∏Y  Ée  πμa  ,äGPƒîdG  ΩGóîà°SG
 ¢SÉædG  øe  Ö∏£J  ¿CG  ƒg  ¬∏©ØJ  ¿CG
 ∞≤J  ¿CGh  º`̀¡`̀dRÉ`̀æ`̀e  ø`̀e  êhô``î``dG
 áà°S  ¢üëa  É k«dÉJ  ∂æμªjh  ,º¡eÉeCG
 ∞°üfh  ø«àYÉ°S  »a  ¢üî°T  ±’BG

 .záYÉ°ùdG

 ¢†jôªàdG ∫Éée »a ø«∏eÉ©∏d á«μjôeCG áHÉ≤f äô°ûf
 ≈æÑe  ΩÉ````eCG  ¢`̀†`̀ «`̀ HC’G  ¿ƒ``∏``dG  ø``e  AGò```̀M  êhR  164
 ájõeQ  á«ëJ  »a  ,ø£æ°TGh  »a  »μjôeC’G  ¢SôéfƒμdG
 ¢Shô«ØH  ø¡àHÉ°UEG  AG qôL  ø«aƒJ  »JGƒ∏dG  äÉ°Vôªª∏d
 QGôbEÉH  ñƒ«°ûdG  ¢ù∏ée  áÑdÉ£ªdh  ,óéà°ùªdG  ÉfhQƒc
 .áëFÉé∏d  …ó°üàdG  ≈dEG  ±ó¡J áªî°V äGóYÉ°ùe á£N
 áMÉ°ùªdG  ≈∏Y  AÉ°†«ÑdG  á«μ«à°SÓÑdG  ájòMC’G  â nY qR ohh
 ÜGƒædG  »°ù∏ée  qô≤e  ,∫ƒà«HÉμdG  ≈æÑe  ΩÉ`̀eCG  á«Ñ°û©dG
 ∫Éfƒ«°TÉf{ áHÉ≤f øe õª«°S »fÉØ«à°S âdÉbh  .ñƒ«°ûdGh
 ,É kØdCG  155  É¡FÉ°†YCG  OóY  ≠∏Ñj  »àdG  zóàjÉfƒj  õ°Sô«f
 äÉj’ƒdG  »a  »°†jôªàdG  º°ùédG  äÉHÉ≤f  iôÑc  tó n© oJh
 â«ÑdG  ΩÉ`̀ eCG  Éæc  ,ƒjÉe  8  »a  ,øjô¡°T  πÑb{  IóëàªdG
 õeôj  ,AGòM  êhR  ø«fÉªKh  á«fÉªãH  äÉWÉëe  ¢†«HC’G

 .z19-ó«aƒc ÖÑ°ùH â°†b á°Vôªe ≈dEG É¡æe qπc
 Éæjód{  ø««aÉë°üdG  ≈dEG  ká¡Lƒàe  õª«°S  âaÉ°VCGh
 πeÉμdG  π°ûØdG  ô¡¶oJ  »`̀gh  ,AGò``̀M  êhR  164  Ωƒ`̀«`̀dG
 áª¡àe ,¢Sô¨fƒμdGh ÖeGôJ ódÉfhO ¢ù«Fô∏d z≥∏£ªdGh
 ødõj  ’  »JGƒ∏dG  äÉ°VôªªdG  øY  Gƒ∏îJ{  º¡fCÉH  ºgÉjEG

 .zøàªj

¢``̀Vô``̀©``̀ à``̀ J AÉ`````````````̀jRCG á````̀ °````̀ VQÉ````̀ Y
É``¡``eƒ``f AÉ`````æ`````KCG Å``̀ LÉ``̀ Ø``̀ e π``̀∏``̀°``̀û``̀d

 á``jÉbƒ∏d  …É``Ñeƒe  »```a  zá```«`cP  äGPƒ```N{
 á¶àμªdG í``«Ø°üdG ¿ó``e »``a É``fhQƒc ø``e

 ¢``̀Sô``̀é``̀fƒ``̀μ``̀ dG á```≤```jó```M »````̀a AÉ``̀ °``̀ †``̀ «``̀ H á`````̀jò`````̀MCG
É````fhQƒ````c AGô```````̀ L ø```̀«```̀aƒ```̀J äÉ``̀ °``̀ Vô``̀ ª``̀ ª``̀ d á``̀ «``̀ ë``̀ J

 è``̀ eGô``̀ H á``̀ eó``̀≤``̀ e π``̀à``̀≤``̀e
á`̀ Yhô`̀ e á`̀≤`̀jô`̀£`̀H Iô`̀«`̀¡`̀ °`̀T
 »YÉªàL’G π°UGƒàdG äGQƒ¡°ûe ióME’ áYhôe áªjôL âÑÑ°ùJ
 ≈∏Y ôã oYh .ΩÉ©dG …CGôdÉH ™∏¡dG øe ádÉM »a É«°ShôH èeGôH áeó≤eh
 »°ùØædG  êÓ©dG  èeGôÑH  äô¡à°TG  »àdG  z¿É«eƒ°ùJQÉÑeCG  É`̀fBG{  áãL
 5  ¥óæa  »a  á∏«àb  ájQÉY  »gh  ,É¡JÉëØ°U  ≈∏Y  ø«jÓªdG  É¡©HÉàjh
 ¢UÉî°TC’G  ≈`̀dEG  π°UƒàdG  áWô°ûdG  ∫hÉëJ  Éªæ«H  ,ƒμ°SƒªH  Ωƒéf
 âfÉch .º¡«∏Y ∫ój ôKG …G GƒØNCG øjòdGh á∏«∏dG ∂∏J »a É¡d ø«≤aGôªdG
 IOó©àªdG  É¡JÉbÓ©H  ôNÉØàJh  zÉ`̀fBG  áμ∏ªdG{`H  É¡°ùØf  Ö≤∏J  á«ë°†dG
 ø«æFGódG  á≤MÓªH G kôNDƒe âaôàYG  É¡fG  ’EG  ,AÉjôKC’G  ∫ÉªYC’G  ∫ÉLôH

 .º¡æe É¡aƒN øY âHôYCGh É¡d

èëdG º``°Sƒªd GOGó``©à°SG áÑ©μdG Iƒ``°ùc ™``aQ

º«gGôHEG º©æŸGóÑY

ÉμjôeCG »a É«dÉM z»WGô≤ªjódG ÜõëdG{ √Qôμj ..øjôëÑdG »a zÉeÉHhCG{ ¬∏©a Ée
 ∂dòch  ,(ÉeÉHhCG  ∑GQÉ`̀H)  ≥HÉ°ùdG  »μjôeC’G  ¢ù«FôdG  ∞bƒe  ¿hôcòàJ  πg
 •É≤°SEG ádhÉëe IôeGDƒe øe ∑GòfBG (¿ƒàæ∏c …Ó«g) á«μjôeC’G á«LQÉîdG IôjRh

?2011 ôjGôÑa »a øjôëÑdG »a ºμëdG
 á«fGôjE’G  IôeGDƒªdG  ∑QÉÑJ  ø£æ°TGh  »a  á«μjôeC’G  IQGOE’G  âfÉc  å«M
 ≈∏Y  (É k«eÓYEGh  É k«°SÉeƒ∏HO)  §¨°†J  âfÉc  πH  Ö°ùëa  Gòg  ¢ù«d  ,øjôëÑdG  »a
 ¢VGôàY’  Ö¨°ûdG  áëaÉμe  äGƒbh  áWô°ûdG  ∫ÉLQ  πNóJ  ∞bƒJ  ¿CÉH  øjôëÑdG
 ±ƒJƒdƒªdG πHÉæb á«HÉgQE’G Égô°UÉæY Ωóîà°ùJ âfÉc »àdG áØ«æ©dG äGôgÉ¶ªdG

.äGQÉ«°ùdÉH º¡°ùgOh ,áWô°ûdG ∫ÉLQ ó°V ájójóëdG ñÉ«°SC’G äÉahò≤eh
 (¢†«HC’G  â«ÑdG)  »a  ∑GòfBG  ºcÉëdG  (»WGô≤ªjódG  ÜõëdG)  ∞bƒe ∂dP  ¿Éc
 ,ÉμjôeCG  πNGO  øμd  ,∞bƒªdGh  ádÉ°SôdG  ¢ùØf  Ωóîà°ùj  ¿B’G  ƒgh  ,ø£æ°TGƒH
 ≈∏Y  (ø««WGô≤ªjódG)  ºμM  âëJ  ™≤J  »àdG  á«μjôeC’G  ¿óªdG  ¢Vôà©J  å«M
 ¿óªdG ≈dEG á«dGQó«a äGƒb ∫É°SQEÉH (ÖeGôJ ódÉfhO) »μjôeC’G ¢ù«FôdG äÉ¡LƒJ
 ¿C’  ,áÑNÉ°üdG  äGôgÉ¶ªdGh  ábô°ùdGh  ÖjôîàdGh  ∞æ©dG  É¡«a  ô°ûàæj  »àdG
 äGQÉ©°T  ™aôJ  »àdG  äGôgÉ¶ªdG  √òg  Ωóîà°ùj  ¿CG  ójôj  »WGô≤ªjódG  ÜõëdG
 ÖeGôJ ¢ù«FôdG ó°V á∏Ñ≤ªdG á«°SÉFôdG á«HÉîàf’G á∏ªëdG »a (ájô°üæ©dG ó°V)

.πÑ≤ªdG ôÑªaƒf »a
 ≥«Ñ£J Iõ¡LCG  ô°UÉæY øe ójõe ∫É°SQEÉH  G kôNDƒe ÖeGôJ ¢ù«FôdG  Oóg óbh
 ,ÖjôîàdGh  ∞æ©dG  ∫ÉªYCG  É¡«a  â∏©à°TG  ¿ó`̀e  ≈`̀dEG  …ôμ°ùY  ¢SÉÑ∏H  ¿ƒfÉ≤dG
 ,(ƒZÉμ«°T)  ≈`̀ dEG  á«æeC’G  ô°UÉæ©dG  øe  150  ∫É`̀°`̀SQE’  äGOGó©à°S’G  …ôéJh
 ∫ÉãªJ  º«£ëJ  Gƒ`̀dhÉ`̀M  øjôgÉ¶àeh  áWô°ûdG  ø«H  äÉ`̀eGó`̀°`̀U  â`̀©`̀bh  å«M

 ô¶æf)  :ÖeGôJ  ∫Ébh  ..¢SƒÑeƒdƒc  ôaƒà°ùjôμd
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جناحي: 15600 م�ؤ�ص�صة ا�صتفادت من دعم »متكني« ومل ننتِه من ح�صر الدعم للمرحلة الثانية

تفادي التجّمعات العائلية خالل عيد الأ�صحى لتفادي ا�صتن�صاخ �صيناري� عيد الفطر

ودعا املانع اإىل اال�ستفادة من خدمات التطبيب عن 

اال�ست�سارة  حلاالت  ال�سحة  وزارة  د�ّسنتها  التي  ُبعد 

طلب  اأو  ال�سحية،  واال�ستف�سارات  الب�سيطة،  الطبية 

الطبية،  الو�سفات  وجتديد  ومراجعتها،  التحاليل، 

التي  للحاالت  االختالط  عملية  تقليل  بهدف  وذلك 

املراكز  زيارة  اإىل  احلاجة  دون  ُبعد  عن  ميكن خدمتها 

ال�سحية.

حول  حالًيا  يعمل  خليجًيا  فريًقا  اأن  املانع  واأكد 

االإجراءات واال�سرتاطات املتبعة عند ال�سفر والتنقل بني 

اأن املعطيات املتوافرة حالًيا  دول اخلليج، م�سدًدا على 

باالعتماد  اأيام  ع�سرة  احلجر  مدة  اإبقاء  تدعم  زالت  ما 

على الدرا�سات العلمية.

وقال املانع خالل رّده على �سوؤال لـ»االأيام«، حول 

اإذا كان ممكًنا ا�ستبدال مدة ع�سرة االأيام يف احلجر  ما 

الفح�س  ال�سفر، واإعادة  بفحو�سات طبية ت�سبق موعد 

يف  املتبعة  االإجراءات  جميع  اإن  احلدودية،  باملنافذ 

من  مراجعتها  تتم  اخلليج  دول  بني  احلدودية  املنافذ 

قبل جلان خليجية ب�سكل دائم، الفًتا اإىل وجود توافقات 

حول جميع هذه االإجراءات.

تقدمي  اإىل  الكبرية  احلاجة  اأن  اإىل  املانع  واأ�سار 

تلغي  اأن  يجب  ال  وال�سفر  التنقل  اإزاء حركة  ت�سهيالت 

مو�سًحا  النا�س،  و�سحة  �سالمة  وهي  االأهم،  االأولوية 

احلجر  مدة  حول  املتبع  االإجراء  يف  تغيري  اأي  اأن 

من  ال�سفر  عند  اأيام  ع�سرة  اإىل  ت�سل  -التي  ال�سحي 

بتوافق  يحظى  اأن  يجب  اأخرى-  اإىل  خليجية  دولة 

اإىل  اخلليج،  دول  يف  املخت�سة  اللجان  قبل  من  علمي 

جانب اعتماد الفحو�سات الطبية التي �ستقدم يف حال 

تطبيق هذا االإجراء. 

دول  بني  م�ستمرة  اجتماعات  »هناك  املانع:  وقال 

من  الكثري  وهناك  املخت�سة،  اللجان  عرب  اخلليج 

عرب  �سّيما  ال  املتبعة،  االإجراءات  كافة  حيال  التوافق 

للتعديل  تخ�سع  االإجراءات  وجميع  احلدودية،  املنافذ 

وفق معطيات الو�سع. بالطبع نحن بحاجة اإىل وجود 

اأن  يجب  ال  لكن  والتنقل،  ال�سفر  حركة  اإزاء  ت�سهيالت 

تكون على ح�ساب �سحة و�سالمة النا�س«.

فح�س  باإجراء  فقط  تتعلق  ال  »االإ�سكالية  وتابع: 

قبل موعد ال�سفر مبدة حمددة، بل يجب اأن يكون هناك 

بعد  اخلليج  دول  جميع  قبل  من  االإجراء  لهذا  اعتماد 

تتعلق  ال  فامل�ساألة  علمي،  اأ�سا�س  على  تدار�سه  يتم  اأن 

هذه  العتماد  �ستتبع  التي  االآلية  بل  فقط،  باالإجراء 

الفحو�سات، والثقة مبا يرد فيها«.

واأكد املانع اأن ن�سبة التعايف قد و�سلت اإىل %89.65 

نحو  الوفيات  ن�سبة  بلغت  فيما  القائمة،  احلاالت  من 

.%0.34

ل�سندوق  التنفيذي  الرئي�س  اأكد  اآخر،  �سعيد  على 

املالية  احلزمة  اأن  جناحي  اإبراهيم  »متكني«  العمل 

امللكية  التوجيهات  �سمن  جاءت  التي  واالقت�سادية 

ال�سامية قد بلغت حتى االآن اأكرث من 4.5 مليار دينار 

�سته  بحريني، فيما بلغت ميزانية الربنامج الذي خ�سّ

احلكومة لدعم ا�ستمرارية االأعمال 40 مليون دينار يف 

املرحلة االأوىل.

ال�سحايف  املوؤمتر  م�ساركته يف  وقال جناحي -خالل 

للفريق الوطني للت�سدي لفريو�س كورونا »كوفيد 19«- 

اإن نحو 15600 موؤ�س�سة من فئات املوؤ�س�سات ال�سغرية 

�سمل  فيما  الربنامج،  من  ا�ستفادت  قد  ال�سغر  ومتناهية 

الدعم القطاعات كافة دون ا�ستثناء.

واأ�سار جناحي اإىل اأن جزًءا من النفقات الت�سغيلية 

جميع  يف  ال�سغر،  ومتناهية  ال�سغرية  للموؤ�س�سات 

فريو�س  بفعل  تاأثرت  التي  االقت�سادية  القطاعات 

الذي  الدعم  برنامج  عرب  دعمها  مت  قد   ،»19 »كوفيد 

اأطلقت مرحلته االأوىل يف مار�س املا�سي، م�سدًدا على اأن 

جاءت  املرحلة  �سمن  للموؤ�س�سات  املقدمة  الدعم  مبالغ 

بح�سب حجم كل موؤ�س�سة، وذلك بقيمة اإجمالية ترتاوح 

تق�ّسم  موؤ�س�سة،  لكل  دينار   12000-1050 بني  ما 

على ثالثة �سهور.

من  مواطن   900 من  اأكرث  اأن  جناحي  واأو�سح 

�سائقي االأجرة، واحلافالت، ومدربي ال�سياقة، وعامالت 

ريا�س االأطفال، قد �سملهم الدعم.

املوؤ�س�سات  اأن  جناحي  اأكد  �سوؤال،  على  ورًدا 

التي  املوؤ�س�سات  �سمن  من  كانت  واالإعالنية  االإعالمية 

�سملها الدعم احلكومي، اإذ مل يتم ا�ستثناء اأي قطاع من 

الربنامج  الذي قدم �سمن هذا  الدعم  اأن  الدعم، معترًبا 

كان جمزًيا ال �سّيما للموؤ�س�سات ال�سغرية، فيما مل يتم 

حتى االآن ح�سر الدعم للمرحلة الثانية.

وقال جناحي: »املوؤ�س�سات التي مل ت�ستطع احل�سول 

على  حت�سل  �سوف  االأوىل  املرحلة  خالل  الدعم  على 

املوؤ�س�سات  ت�ستطيع  فيما  الثانية،  املرحلة  الدعم خالل 

اإذ مت تدار�س  اأن تقدم تظلًما،  التي مل تقدم طلب الدعم 

طلبات التظلم، و�سريحة كبرية من مقدمي الطلبات قد 

مت دعمهم«. 

من جانبها، جّددت ال�سلمان تاأكيداتها اأن البحرين قد 

حجزت كميات من اللقاح الذي اأعلنت جامعة اأك�سفورد 

التزام  اأهمية  على  م�سددة  االأولية،  نتائجه  جناح 

ال�سحية، ال  ال�سلطات  ال�سادرة من  بالقرارات  املجتمع 

ارتفاع  لتفادي  املبارك،  االأ�سحى  عيد  اأيام  �سّيما خالل 

حاالت اال�سابة كما حدث خالل عيد الفطر.

ن�سبة  ارتفاع  اأ�سباب  اأبرز  اأن  القحطاين  واعترب 

اإىل  يعود  اخلليج  دول  ويف  البحرين  يف  التعايف 

وبروتوكوالت  جتريها،  التي  الطبية  الفحو�سات 

جهودها  يف  اململكة  ا�ستمرار  موؤكًدا  املتبعة،  العالج 

نطاق  تو�سيع  عرب  كورونا  فريو�س  انت�سار  من  للحد 

ثاين  البحرين  حققت  اإذ  اليومية،  الفحو�سات  واإعداد 

اأكرب ن�سبة للفحو�سات يف العامل لكل األف �سخ�س.

متام اأبو�سايف:

دعا اأع�ضاء يف الفريق الطبي للت�ضدي لفريو�س كورونا »كوفيد 19« اإىل جتنّب اإقامة التجمعات العائلية خالل عطلة عيد االأ�ضحى القادم، وعدم التهاون باالحرتازات 

وااللتزام بالقرارات ال�ضادرة من اجلهات املعنية، وذلك كي ال يتكّرر ما حدث بعد عطلة عيد الفطر املا�ضي عندما �ضهدت البالد ارتفاًعا باأعداد احلاالت، ال �ضيّما بني املواطنني.

وك�ضف املتحدثون يف املوؤمتر ال�ضحايف -الذي ُعقد ظهر اأم�س بح�ضور وكيل وزارة ال�ضحة وليد املانع، والرئي�س التنفيذي ل�ضندوق العمل »متكني« اإبراهيم جناحي، 

وا�ضت�ضاري االأمرا�س املعدية يف امل�ضت�ضفى الع�ضكري مقدم طبيب مناف القحطاين، وا�ضت�ضارية االأمرا�س املعدية يف وزارة ال�ضحة جميلة ال�ضلمان- اأن وزارة ال�ضحة قد 

قّدمت الدعم النف�ضي ملختلف قطاعات املجتمع خالل هذه اجلائحة، مبا فيها احلاالت القائمة واحلاالت املودعة يف مراكز العالج والعزل، كذلك احلجر ال�ضحي.

»ال��������ت��������ع��������اون« دول  ب���������ني  وال������ت������ن������ق������ل  ال�����������ص�����ف�����ر  ا����������ص���������راط���������ات  ي��������ت��������دار���������س  خ�����ل�����ي�����ج�����ي  ف�������ري�������ق 

ال�����ب�����ح�����ري�����ن ح������ج������زت ك�����ّم�����ي�����ات م�������ن ل������ق������اح ج�����ام�����ع�����ة اأك�������������ص������ف�������رد ب�����ع�����د جن���������اح ن����ت����ائ����ج����ه الأول�������ي�������ة

�س يف ت�صهيل اإجراءات ا�صترياد وت�صدير الأدوية.. »املهن ال�صحية«: متخ�صّ

ترخي�س اأول مركز ا�صت�صاري خدمات �صيدلنية
املهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  اأعلنت 

مركز  اأول  ترخي�س  ال�سحية  واخلدمات 

اخلدمات  تقدمي  يف  �س  متخ�سّ ا�ست�ساري 

ت�سهيل  ب�ساأن  اال�ست�سارية،  ال�سيدالنية 

مبملكة  االأدوية  وت�سدير  ا�سترياد  اإجراءات 

البحرين.

»اإنفارمال«  مركز  تاأ�سي�س  مت  وقد 

لت�سهيل   %100 بن�سبة  بحريني  با�ستثمار 

املحليني  االأدوية  وموّردي  الوكالء  مهمة 

لتح�سري االأوراق املطلوبة لت�سجيل اأدويتهم، 

الت�سجيل  عملية  بت�سريع  الهيئة  و�ستقوم 

لت�سريع  ال�سركة  من  املراجعة  الداخلي 

اإجناز املعامالت مبا يحقق امل�سلحة العامة، 

االإجراءات  مبراجعة  �ستقوم  ال�سركة  اإن  اإذ 

وال�سهادات والوثائق املطلوبة ح�سب قانون 

ال�سيدلة.

للهيئة  التنفيذي  الرئي�س  و�سّرحت   

ال�سحية  واخلدمات  املهن  لتنظيم  الوطنية 

الدكتورة مرمي عذبي اجلالهمة قائلة: »توؤمن 

الهيئة بدور القطاع اخلا�س يف جذب املزيد 

من اال�ستثمارات االأجنبية يف القطاع ال�سحي 

عامًة، وقطاع �سناعة الدواء وامل�ستح�سرات 

ال�سيدالنية ب�سكل خا�س، ومن خالل االأزمة 

ال�سحية العاملية التي مير بها العامل جّراء 

تبنّي  قد  امل�ستجد  كورونا  فريو�س  انت�سار 

للجميع اأهمية قطاع ال�سناعات ال�سيدالنية 

واأثره يف االأمن ال�سحي للمجتمعات«.

ويقوم املركز بتقدمي اال�ست�سارات التقنية 

مل�سّنعي وم�ستوردي االأدوية وامل�ستح�سرات 

ال�سيدالنية ململكة البحرين، واإ�سدار �سهادات 

التحقق من املعلومات العلمية املقدمة للهيئة، 

التقييم  عمليات  ت�سريع  �ساأنه  من  وهذا 

يقوم  التي  وال�سهادات  املوافقات  واإ�سدار 

�سناعة  قطاع  يخدم  مما  الهيئة،  فريق  بها 

باململكة  ال�سيدالنية  وامل�ستح�سرات  الدواء 

املر�سى،  �سحة  على  اإيجاًبا  وينعك�س 

م�ستمر  ب�سكل  االأدوية  توفري  على  وي�ساعد 

داخل مملكة البحرين.

نا�صدوا احلك�مة النظر يف اأو�صاعهم ال�صعبة.. اأ�صحاب م�ؤ�ص�صات:

ع�صرات الإ�صعارات بقطع الكهرباء عن حمالنا
م�سطفى ال�ساخوري:

هيئة  اأن  واملتو�ّسطة  ال�سغرية  املوؤ�س�سات  اأ�سحاب  من  عدد  اأكد 

التيار  بقطع  نهائية«  »اإ�سعارات  تقدمي  يف  �سرعت  واملاء  الكهرباء 

كاملة  امل�ستحقة عليهم  للمبالغ  �سدادهم  الكهربائي عنهم يف حال عدم 

خالل اأقل من 3 اأّيام.

واأ�سافوا اأنهم توّجهوا �سباح اأم�س اإىل مقر الهيئة لال�ستف�سار عن 

ال�سهر  فاتورة  دفعوا  قد  بع�سهم  اأن  ا  خ�سو�سً امل�ستغرب،  الطلب  هذا 

احلايل كاملة.

اإخطار  على  ح�سل  اإنه  ال�سغرية  املوؤ�س�سات  اإحدى  �ساحب  وقال 

قيام  من  اأ�سبوع  من  اأقل  بعد  عليه  امل�ستحقة  املبالغ  دفع  ب�سرورة 

مع  ا  خ�سو�سً م�ستغربة  خطوة  يف  الكهرباء،  فاتورة  بدفع  احلكومة 

التوّجه احلكومي لدعم املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة التي ما زالت 

تعاين من االآثار ال�سلبية خالل اأزمة كورونا، والتي اأجربت الكثري من 

املوؤ�س�سات لالإغالق الأكرث من �سهر، فيما ان�سحب كثري منها عن ال�سوق 

نهائًيا ب�سبب اخل�سائر التي تعّر�ست لها خالل االأزمة.

الوقوف  الر�سيدة �سرورة  املت�سّررون احلكومة  املواطنون  ونا�سد 

معهم خالل هذه الفرتة احلرجة؛ للحفاظ على م�سدر دخلهم الوحيد، 

واحلفاظ على مكت�سباتهم.
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ب�سبب خلل فّني طارئ يف حمطة الرفاع

انقطاع الكهرباء عن عدد من املناطق عّدة �ساعات

حممد بحر:

الكهرباء عن عدة جممعات �سكنية  انقطعت 

و�سند،  والعكر  والنويدرات  الرفاع  مبناطق 

وكذلك منطقة املعامري، وذلك خالل فرتة الظهرية 

النقطاع لأكرث من 3 �ساعات يف  امتّد  اإذ  اأم�س، 

بع�س املناطق.

اإن  واملاء  الكهرباء  هيئة  قالت  جانبها  من 

عن  واأعلنت  طارئ،  فّني  خلل  ب�سبب  النقطاع 

عودة التّيار الكهربائي ب�سكل كامل عند ال�ساعة 

5:24 دقيقة، بعد اأن انقطعت يف الثانية ظهًرا.

»بالإ�سارة  مقت�سب:  بيان  الهيئة يف  وقالت 

الذي حدث يف حمطة  الطارئ  الفني  اخللل  اإىل 

ظهًرا،   2:02 ال�ساعة  الرئي�سة  الرفاع  نقل 

التدريجي  الرتجيع  بداأ  قد  باأنه  علًما  نحيطكم 

للتيار الكهربائي للمناطق املتاأثرة باخللل الفني 

بداأ  فقد  دقيقة،  اأربعني  خالل  وذلك  الطارئ، 

ال�ساعة 2:40 بعد الظهر وانتهى  الرتجيع منذ 

ال�ساعة 5:24  املغذيات يف متام  ت�سغيل جميع 

بعد الظهر«.

واملقيمني  املواطنني  جميع  الهيئة  و�سكرت 

على تعاونهم وتفّهمهم.

الهيئة الوطنية لعلوم الف�ساء 

»Space Talk« ت�ستكمل مبادرة

ا�ستكملت الهيئة الوطنية لعلوم الف�ساء احللقة الأوىل 

مع  »زووم«  تطبيق  على  املرئية  املحا�سرات  �سل�سة  من 

نخبة متخ�س�سة من اخلرباء يف جمال علوم الف�ساء. 

 ،»SpaceTalk« ويف اأول �سل�سلة نقا�س �سمن مبادرة

الفيلي - موؤ�س�س ومدير عام  ب�ّسام  الدكتور  ا�ست�سافة  مت 

بعنوان  �سّيًقا  ا  عر�سً قدم  الذي   - املداري  الف�ساء  �سركة 

ومن  موا�سيع،  لعّدة  الدكتور  وتطّرق  الف�ساء«.  »اأهمية 

جمال  يف  املهتم  لل�سباب  املتاحة  الفر�س  هي  »ما  بينها: 

وعّدة  لنا؟«،  مهم  الف�ساء  و»ملاذا  الف�ساء؟«،  تكنولوجيا 

امل�ساركني  ا�ستح�سان  اجلل�سة  لقت  اإذ  اأخرى،  موا�سيع 

واأبدوا تفاعلهم امل�ستمر مع الدكتور ب�سام، وذلك من خالل 

طرح العديد من الأ�سئلة، حيث جتاوز عدد احل�سور 50 

ال�سباب فقط، واإمنا  الذين مل يقت�سروا على فئة  م�سارًكا، 

ا�ستقطب العديد من املهتمني من �سرائح املجتمع كافة، وعلى 

اجلل�سة؛  انتهاء  وبعد  قبل  ا�ستبيان  اإعداد  مت  ذلك  �سوء 

ملعرفة اهتمام امل�ساركني يف الندوة الفرتا�سية، فقد لوحظ 

اأّن ن�سبة اهتمام امل�ساركني يف علوم الف�ساء تفوق الـ %95 

واأغلب املهتمني يف هذا املجال هم من فئة ال�سباب دون الـ 

35 عاًما، واأن املعلومات املقدمة وو�سوح م�سمون الندوة 

فاق التوقعات، واأن التقييم العام للندوة كان مرتفًعا جًدا 

يف امل�ستوى، ولقت ا�ستح�سان امل�ساركني. وبناًء على هذا 

اأخذ  مت  ال�ساأن  ذات  ويف  الهيئة،  روؤية  الندوة  حّققت  فقد 

املالحظات التح�سينية يف عني العتبار للندوات املقبلة التي 

�سُيعلن عنها قريًبا خالل من�سات التوا�سل الجتماعي.

خالل لقاء حمافظ اجلنوبية بهم عرب تقنية االت�سال املرئي

بحث احتياجات االأهايل بالرفاع ال�سرقي والبحري واحلجيات

التقى �سمو ال�سيخ خليفة بن علي بن خليفة اآل خليفة 

املرئي من خالل املجل�س الفرتا�سي،  عرب تقنية الت�سال 

بعدد من اأهايل مناطق الرفاع ال�سرقي والبحري واحلجيات، 

ومديرية  باملحافظة  امل�سوؤولني  من  عدد  مب�ساركة  وذلك 

�سرطة املحافظة اجلنوبية.

املحافظة  حمافظ  �سمو  اأكد  اللقاء  م�ستهل  ويف 

اجلنوبية على اأهمية عقد اللقاءات الفرتا�سية عن ُبعد يف 

تعزيز التوا�سل مع الأهايل واملواطنني، اإذ يعترب املجل�س 

قناة لر�سد ومتابعة احتياجاتهم وتطلعاتهم، وذلك تنفيًذا 

اآل  اأول معايل ال�سيخ را�سد بن عبداهلل  لتوجيهات الفريق 

خليفة وزير الداخلية، ل�سيما اأن املحافظة عززت التوا�سل 

مع الأهايل عرب الت�سال املرئي.

كما ا�ستعر�س �سمو املحافظ خالل املجل�س الفرتا�سي 

اجلهود التي تبذلها املحافظة يف متابعة تنفيذ الإجراءات 

 ،)19 )كوفيد  كورونا  فريو�س  ملكافحة  الحرتازية 

كافة،  الأمنية  الإدارات  مع  امل�سرتك  والتن�سيق  بالتعاون 

التطهري  بعمليات  القيام  على  املحافظة  حر�س  موؤكًدا 

ت�سحيح  اإىل  بالإ�سافة  املحافظة،  اأرجاء  يف  الحرتازي 

كتوزيع  الوقائية  املبادرات  واإقامة  العمال  �سكن  اأو�ساع 

الكمامات الطبية على الأهايل واملقيمني يف خمتلف مناطق 

املحافظة.

الأهايل  اأبرز احتياجات  اآخر بحث �سموه  ومن جانٍب 

اخلدمية، كم�ساريع البنية التحتية، واإعادة ر�سف بع�س 

الطرق، والهتمام باملرافق العامة يف املنطقة التي تعك�س 

ال�سورة احل�سارية التي ت�سهدها املحافظة.

املحافظة  اأن  اجلنوبية  املحافظة  حمافظ  �سمو  واأكد 

عززت من حلقة الو�سل مع املجتمع يف اإي�سال اأبرز الآراء 

املعنية  اجلهات  مع  لقاءات  عقد  خالل  من  واملقرتحات، 

ملتابعة تنفيذ احتياجات اأهايل املنطقة يف خمتلف املجالت.

احتياجات  الفرتا�سي،  املجل�س  خالل  �سموه  وبحث 

منطقة الرفاع ال�سرقي والبحري واحلجيات، ومنها و�سع 

احللول املنا�سبة للحد من الزدحامات املرورية من خالل 

والإدارات  للمرور  العامة  الإدارة  مع  والتن�سيق  التعاون 

الأمنية لتعزيز ال�سالمة املرورية.

عن  الأهايل  عرّب  الفرتا�سي،  املجل�س  ختام  ويف 

يوليه  الذي  الدائم  التوا�سل  على  وتقديرهم  �سكرهم 

اآل خليفة حمافظ  ال�سيخ خليفة بن علي بن خليفة  �سمو 

احلثيثة  �سموه  ومتابعة  الأهايل،  مع  اجلنوبية  املحافظة 

الحرتازي  التطهري  وحمالت  الهادفة  املبادرات  اإقامة  يف 

بالتعاون مع مديرية �سرطة املحافظة  الكمامات  وتوزيع 

اأجل  من  تبذل  التي  الرامية  باجلهود  م�سيدين  اجلنوبية، 

تعزيز الأمن يف املجتمع.

»املرور« تر�سد 968 خمالفة

حاجب للروؤية خالل يونيو

�سمن جهودها لتعزيز ال�سالمة املرورية وحتت �سعار 

اإنها  للمرور  العامة  الإدارة  قالت  حوادث«،  بال  »�سيف 

من  التاأكد  ت�سمل  التي  القانونية  حمالتها  تنفيذ  توا�سل 

وقوانني  اأنظمة  خمالفة  عدم  من  والتاأكد  املركبات  �سالمة 

املرور، ومنها تنفيذ القانون �سد خمالفي حاجب الروؤية ملا 

ي�سكله من تاأثري �سلبي على �سالمة م�ستخدمي الطريق، اإذ 

املا�سي  الروؤية ل�سهر يونيو  اإجمايل خمالفات حاجب  بلغ 

968 خمالفة.

عوازل  تركيب  اأهمية  للمرور  العامة  الإدارة  واأكدت 

واملقايي�س  ال�سرتاطات  يطابق  مبا  للمركبات  حرارية 

ذلك  خمالفة  ومتثل   ،%30 عن  تزيد  ل  بن�سبة  املحددة 

الفرتات  يف  خا�سة  املركبة  قيادة  اأثناء  كبرية  خطورة 

الطريق  ملتغريات  وال�ستجابة  التنبه  و�سعوبة  امل�سائية 

مما يعر�س حياة ال�سائق والآخرين للخطر، وميكن و�سع 

احلرارة  عزل  من  هدفه  ويحقق  جودة  ذي  حراري  عازل 

وو�سوح الروؤية.

القطاع  مع  وبالتعاون  »�سكًرا«  مبادرة  و�سمن 

ال�سواق  مبكافاأة  للمرور  العامة  الإدارة  قامت  اخلا�س، 

املروري  �سجلهم  يخلو  ممن  املرورية  بالأنظمة  امللتزمني 

اأخرى، وذلك بتقدمي »كوبونات« وخدمات  اأي خمالفة  من 

خا�سة باملركبات، بينما تتم اإزالة املخالفات املو�سوعة على 

املركبات.

االإعالن عن توزيع خريجي االإعدادي على 

املدار�س الثانوية مبوقع »الرتبية« االإلكرتوين

اأفادت اإدارة العالقات العامة والإعالم بوزارة الرتبية 

ال�سهادة  خريجي  توزيع  عن  الإعالن  مت  اأنه  والتعليم 

الثانوية  واملدار�س  الأكادميية  امل�سارات  على  الإعدادية 

للعام الدرا�سي املقبل، وذلك عرب موقع الوزارة الإلكرتوين.

الطالب  على  يتوّجب  اأنه  العامة  العالقات  واأ�سافت 

اإىل املوقع، وال�سغط على رابط بعنوان »توزيع  الدخول 

ومن  الثانوية«،  املدار�س  على  الإعدادية  ال�سهادة  طلبة 

وم�ساره  مدر�سته  ملعرفة  ال�سخ�سي،  رقمه  اإدخال  ثم 

الأكادميي.

غلق م�سارين على �سارع خليفة

الكبري بالقرب من خفر ال�سواحل

والتخطيط  البلديات  و�سوؤون  الأ�سغال  وزارة  اأعلنت 

بوزارة  للمرور  العامة  الإدارة  مع  وبالتن�سيق  العمراين 

الداخلية، اأن املرحلة الأوىل من اأعمال اإن�ساء ج�سر للم�ساة 

و�سيتم  م�سارين  غلق  ت�ستدعي  الكبري  خليفة  �سارع  على 

توفري م�سار للحركة املرورية.

و�سوف يتم بدء العمل يف املوقع املذكور على مرحلتني:

من  والأو�سط  الأمين  امل�سار  غلق  الأوىل:  املرحلة   -1

يوم اجلمعة 24/ 07/ 2020 ال�ساعة 11 م�ساًء اإىل يوم 

ال�سبت 25/ 7/ 2020 ال�ساعة 5 �سباًحا. 

ال�سبت  يوم  الأمين  امل�سار  غلق  الثانية:  املرحلة   -2

 12 ال�ساعة  اإىل  �سباًحا   5 ال�ساعة  من   2020 /07 /25

ظهًرا.

اللتزام  الكرام  واملقيمني  املواطنني  من  يرجى  لذا 

بالقواعد املرورية حفاًظا على �سالمة اجلميع.

انطالق الربنامج التدريبي لـ 25 طبيًبا

100% ن�سبة البحرنة يف برنامج االمتياز مبركز ويل العهد للتدريب والبحوث
يف  المتياز  لأطباء  التدريبي  الربنامج  انطلق 

الع�سكري(،  )امل�ست�سفى  امللكية  الطبية  اخلدمات 

الطبية،  والبحوث  للتدريب  العهد  ويل  مبركز  وذلك 

البحرينيني  لالأطباء  التدريب  فر�س  بتوفري  يقوم  اإذ 

ودعم الأطباء حديثي التخرج من خمتلف اجلامعات 

وخارجها،  البحرين  مملكة  يف  املعتمدة  الطبية 

املالئمة  التدريبية  الفر�س  على  ح�سولهم  ل�سمان 

الطبية. الوطنية  مهماتهم  وانخراطهم يف 

الربنامج  يف  امل�سجلني  املتدربني  اإخ�ساع  و�سيتم 

جلميع  �ساملة  تدريبية  خلطة   25 عددهم  والبالغ 

املر�سى  مع  التعامل  وكيفية  الطبية  التخ�س�سات 

معهم. التوا�سل  و�سائل  واإتقان 

خالد  الطبيب  العميد  رحب  اللقاء  بداية  ويف 

للتدريب والبحوث  العهد  عبدالغفار مدير مركز ويل 

امللتحقني  بالطلبة  الع�سكري،  بامل�ست�سفى  الطبية 

بالربنامج ونقل لهم توجيهات قائد اخلدمات الطبية 

خليفة  اآل  علي  بن  خالد  بروفي�سور  اللواء  امللكية 

التدريبي،  الربنامج  من  املرجوة  الأهداف  لتحقيق 

الربنامج. بالتوفيق طوال فرتة  ومتنياته لهم 

المتياز  �سنة  برنامج  �سرح  مدير  جانبه،  ومن 

الطبية  اخلدمات  امل�ستمر يف  الطبي  التعليم  ورئي�س 

الطبية،  احلروق  جتميل  جراحة  ا�ست�ساري  امللكية، 

العقيد طبيب نايف عبد الرحمن لوري،  اأن الربنامج 

التوايل  على  ع�سر  احلادي  للعام  اجلديدة  وبحلته 

 2020 /8 /1 من  كاملة  �سنة  ي�ستغرق  والذي 

املحا�سرات  من  العديد  يت�سمن   201 /7 /31 حتى 

والور�س القيمة لتاأ�سي�س واإعداد كوادر طبية موؤهلة 

ت�سهم بال�سكل املطلوب لتمثيل مملكة البحرين ب�سكل 

ب�سكل خا�س. الع�سكرية  الطبية  واملوؤ�س�سة  عام 

املحاكاة  اأجهزة  ا�ستخدام  �سيتم  اأنه  واأ�ساف 

العمليات  غرف  يف  الطبية  البيئة  وا�ستح�سار 

من  ميكنهم  ما  وهو  نف�سها،  الطبية  والأق�سام 

ال�سريرية  املحاكاة  نظام  خالل  من  مهاراتهم  تعزيز 

واإعداد  التنف�س  على  قادرة  دمى  با�ستخدام 

الواقع،  حتاكي  طبيعية  حلالت  ال�سيناريوهات 

امل�ست�سفى.  بيئة  يف  الأخطاء  ن�سبة  لتقليل  وذلك 

واأ�ساف دكتور لوري باأن امل�ست�سفى الع�سكري يقدم 

التعليمي  بامل�ستوى  الرتقاء  بهدف  تدريبًيا  برناجًما 

املوؤ�س�سات  خريجي  من  الطبية  للكوادر  والتدريبي 

خطة  وفق  اخلريجني  تدريب  يف  وم�ستمر  التعليمية 

معتمدة.  تدريبية 

كما قدمت الأ�ستاذة نادية مظفر من�سقة وموؤ�س�سة 

توعوية،  حما�سرة  لوري  الدكتور  بجانب  الربنامج 

اإر�سادية.  تعريفية  عرو�س  تقدمي  اإىل  بالإ�سافة 

الربنامج  واأهداف  اأهمية  حما�سرتها  يف  وتناولت 

ال�سورة  بهذه  الربنامج  لعمل  الرئي�س  وال�سبب 

املجال  يف  الراهنة  التطورات  ليواكب  التف�سيلية 

التدريب  اأن متيز  الربنامج  من�سقة  واأ�سافت  الطبي. 

املتدربني  م�ساركة  يف  الع�سكري  امل�ست�سفى  يف 

والأن�سطة  امل�ستمرة  الطبية  التعليمية  الأن�سطة 

تقييم  اأن  كما  الطبية،  البحوث  مركز  يف  الأكادميية 

املحا�سرات  واإعداد  قرب  عن  ومتابعته  املتدرب 

املتدرب،  ا�ستفادة  على  الأثر  اأكرب  له  الأ�سبوعية 

وكذلك التدريب ل يخلو من دورات تدريبية للتعامل 

القائمة لفريو�س كورونا. مع احلالت 

التاأهيلي  الربنامج  باأن  نادية  الأ�ستاذة  واأ�سافت 

اأيام. لأطباء �سنة المتياز �سوف ي�ستمر ملدة 8 

الالحمدود  بالدعم  نادية  الأ�ستاذة  واأ�سادت 

بروفي�سور  اللواء  امللكية  الطبية  اخلدمات  قائد  من 

ال�سيخ خالد بن علي اآل خليفة لفريق العمل امل�سرف 

الرائدة  الربامج  اأحد  اأ�سبح  الذي  الربنامج  على 

واإقليمًيا. دولًيا  واملعتمدة 
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* اأحمد احلمد

ال�سفر .... والتحديات القائمة

ال�صحية  الأو�صاع  ظل  يف  ال�صفر  قرار  يبقى 

من  املفرو�صة  الوقائية  والقيود  والإجراءات  الراهنة 

الأمور املختلف عليها بني موؤيٍد ومعار�ض وبني داعٍم 

التحديات حتاول �صركات  ومعار�ض. و�صط  كل هذه 

الطريان ومكاتب ال�صفر جاهدًة بذل كل م�صاعيها احلثيثة 

للعودة للعمل واإقناع النا�ض ب�صتى ال�صبل لل�صفر جمدًدا 

مراعية يف ذلك جميع الحتياطات ال�صحية التي ت�صمن 

اإىل حد كبري �صالمة امل�صافرين. 

اتخذت   )19 )كوفيد  كورونا  جائحة  ا�صتمرار  مع 

اأغلب الدول اإجراءات للتعاي�ض مع هذه اجلائحة؛ �صماًنا 

ل�صتمرار م�صالح النا�ض ولإنعا�ض احلياة القت�صادية 

اعتماًدا على الوعي املجتمعي ملواجهة هذا التحدي الذي 

يفر�ض نف�صه على ال�صاحة.

من  العديد  لدى  فيه  ال�صفر  يعد  مل  زمن  يف  نحن 

اأمًرا كماليًا، بل بات �صرورًة حتمية وحتول  ال�صعوب 

الروتني  وك�صر  ال�صعادة  �صنع  مركزي يف  معيار  اإىل 

الذي يعي�صه الإن�صان بني الفينة والأخرى. واليوم اأ�صبح 

ال�صرتاطات  وفق  واملقيمني  للمواطنني  متاًحا  ال�صفر 

ال�صحية  الحرتازية  والتدابري  الوقائية  والإجراءات 

 ،)19 )كوفيد  مواجهة  يف  املطارات  يف  بها  املعمول 

وكذلك ا�صرتاطات دول املق�صد بهذا اخل�صو�ض. 

اأمًرا  بات  ال�صفر  اأن  القا�صرة  نظري  وجهة  من 

الربوتوكولت  تطبيق  العتبار  يف  اأخذنا  اإذا  ممكنًا 

ال�صحية املعمول بها عند ال�صفر ويف املطارات يف ظل 

املحاور  من  عدد  على  تعتمد  والتي  الراهنة،  الظروف 

الرئي�صة، اأهمها الفحو�صات الطبية املطلوبة من الدول 

واجلهات املق�صودة وعند العودة وكذلك احلجر ال�صحي 

الوعي  اإىل  بالإ�صافة  امل�صافر،  ل�صحة  الذاتية  واملتابعة 

بعدم  اأن�صح  كما  الحرتازية.  والإجراءات  بالإر�صادات 

اأعمارهم ال�صبعني عاًما  �صفر الأ�صخا�ض الذين تتعدى 

وجتنب ال�صفر لأ�صحاب الأمرا�ض املزمنة؛ وذلك حفاًظا 

على �صالمتهم. 

متى ما كان امل�صافر مطمئنًا لالإجراءات واآمنًا على 

�صالمته و�صالمة عائلته، فالأمر والقرار الأول والأخري 

* م�صت�صار �صفر و�صياحة

جمل�س النواب يويل كل الهتمام لآراء وتطلعات ال�سباب البحريني.. زينل:

البنية املوؤ�س�سية ال�سلبة يف البحرين نتاج لالإ�سالحات ال�ساملة بقيادة امللك
اأكدت فوزية بنت عبداهلل زينل، رئي�سة 

اال�ستثنائية  الظروف  اأن  النواب،  جمل�س 

التي مير بها العامل نتيجة تف�سي جائحة 

اإ�سرار  عززت   ،)19 )كوفيد  كورونا 

براجمه  موا�سلة  على  النواب  جمل�س 

وفعالياته، ارتكاًزا على البنية املوؤ�س�سية 

موؤ�س�سات  عليها  تقف  التي  ال�سلبة 

الدولة، كواحدة من اأهم نتاجات وثمرات 

االإ�سالحات ال�ساملة التي يقودها بحكمة 

بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة 

املفدى  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�سى 

حفظه اهلل ورعاه.

اأم�س  لها م�ساء  جاء ذلك خالل كلمة 

الثقافة  برنامج  افتتاح  �سمن  االأربعاء 

والتي  الثانية،  مرحلته  يف  الربملانية 

ت�ستهدف فئة ال�سباب.

وخالل كلمتها، قدمت رئي�سة جمل�س 

للحكومة  والتقدير،  ال�سكر  وافر  النواب 

االأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  برئا�سة 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

تقوم  الذي  الالفت  الدور  نظري  الوزراء، 

وجتاوزها،  الراهنة  االأزمة  الحتواء  به 

وبالغ االإكبار والثناء للجهود التي اأوالها 

بن  �سلمان  االأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب 

القائد  نائب  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد 

جمل�س  لرئي�س  االأول  النائب  االأعلى 

البحرين  لفريق  �سموه  بقيادة  الوزراء، 

�سكة  على  اململكة  وو�سع  اقتدار،  بكل 

الت�سرف  للجميع  اأتاح  مبا  اال�ستقرار، 

بحمل امل�سوؤولية الوطنية ملوا�سلة العمل، 

وم�ساندة م�سرية التنمية امل�ستدامة ململكة 

البحرين.

وبّينت زينل اأن االإ�سرار على موا�سلة 

على  تاأكيد  الربملانية،  الثقافة  برامج 

لدى  الفهم  لتعميق  املعريف  الُبعد  اأهمية 

ال�سلطة  عمل  واآليات  باإجراءات  ال�سباب 

االخت�سا�سات  ومعرفة  الت�سريعية، 

الربملاين والت�سريعي،  للعمل  الد�ستورية 

والتعرف عن ُقرب على التجربة النيابية.

و�سّددت على اأهمية الثقافة الربملانية، 

املكت�سبة هي  املعرفة والثقافة  اأن  موؤكدة 

واأنها  الكاملة،  للروؤية  املو�سلة  الو�سيلة 

الربملاين  العمل  لدائرة  املوؤدي  الباب 

وال�سيا�سي، والقدرة على ممار�ستهما.

يف  »نتو�سم  قالت  الكلمة،  وخالل 

خاللهم  من  ونتطلع  البحرين  �سباب 

واأخذها  الدميقراطية،  امل�سرية  ملوا�سلة 

امل�ستقبل،  يف  االإجناز  من  اأرحب  الآفاق 

يف  امل�سوؤولية  حتّمل  خالل  من  �سواء 

اأو  الربملان،  قبة  حتت  املواطنني  متثيل 

عرب امل�ساركة الواعية يف اإجناح العملية 

خالل  من  اأو  الدميقراطية،  االنتخابية 

املعرفية  جتربتهم  نقل  يف  االأهم  الدور 

والثقافية للمجتمع«.

الثقافية  امللتقيات  اأن  اإىل  ونوهت 

مالحظات  على  للتعرف  فر�سة  متثل 

ومقرتحاتهم،  ال�سباب  وت�سورات  واآراء 

اهتمام  كل  النواب  جمل�س  يوليها  التي 

النيابي  احلر�س  موؤكدة  ومتابعة، 

ملا  ال�سباب،  تطلعات  على  التعرف  يف 

ميثلونه من ثروة حقيقية، وعمار وثيق، 

مل�ستقبل الوطن وازدهاره ومنائه.

»النيابة«: اعرتاف املوظفني بواقعة ال�ستيالء على اأدوية من ال�سلمانية
من  بالًغا  تلّقت  العامة  النيابة  باأن  �سلطان  النيابة حممد جمال  رئي�س  �سّرح 

االإدارة العامة ملكافحة الف�ساد مفاده اأنه وعلى اإثر ما مت تداوله يف مواقع التوا�سل 

الطبي،  ال�سلمانية  جممع  من  املخدرة  االأدوية  من  كمية  فقدان  ب�ساأن  االجتماعي 

فقد دّلت التحريات على قيام اأحد االأ�سخا�س باالتفاق مع موظفة تعمل يف جممع 

مبالغ  مقابل  املخدرة  الطبية  العقاقري  من  بكّميات  تزويده  على  الطبي  ال�سلمانية 

مالية فوافقت على ذلك وجلاأت اإىل املوظف امل�سوؤول عن �سرف تلك االأدوية، والذي 

بدوره اأبدى موافقته وزّودها بها وتّولت بدورها ت�سليمها اإىل طالبها وا�ستلمت منه 

مبالغ مالية مقابل ذلك.

الذين  املتهمني  الواقعة وا�ستجوبت  العامة حتقيقاتها يف  النيابة  با�سرت  وقد 

)املوظفة  للمتهمة  ال�سيدلية(  )موظف  املتهم  �سّهل  باأن  اإليهم  ُن�سب  مبا  اعرتفوا 

باملجمع( اال�ستيالء على العقاقري الطبية املخدرة بت�سليمها اإياها خارج امل�ست�سفى 

الثالث  املتهم  ببيعها على  االأخرية  بناًء على طلبها وبدون و�سفات طبية وقامت 

مقابل مبالغ مالية ا�ستلمتها نقًدا وعن طريق حتويالت بنكية يف حني كان يقوم 

ل عليه من العقاقري الطبية مبواد خمدرة لتعاطيها،  املتهم االأخري مببادلة ما يتح�سّ

وعليه اأمرت النيابة العامة بحب�سهم احتياطًيا على ذمة التحقيق، والعمل جاٍر على 

ا�ستكمال اإجراءات التحقيق؛ متهيًدا الإحالتهم للمحاكمة اجلنائية.

زايد: تهريب 60 األف حبة خمدرة تدفعنا 

لتطوير الت�سريعات ومراجعة القوانني 

اأكد النائب الثاين لرئي�س جمل�س النواب النائب علي 

زايد، اأن يقظة رجال وزارة الداخلية �ساهمت يف القب�س 

الرغم  ال�سلمانية على  م�ست�سفى  االأدوية من  مهربي  على 

االأدوية من خالل نظام  ل�سرف  متكامل  من وجود نظام 

»I-SEHA«، اإال اأن املتهمني متّكنوا من تهريب 60 األف 

وجود  يعك�س  مما  املخدرة،  واالأدوية  املهدئات  من  حبة 

اأجل  من  اجلانب  هذا  على  تعمل  متكاملة  عمل  �سبكة 

اأمن الوطن. املتاجرة فيها على ح�ساب 

وجود  مع  العملية  هذه  ك�سف  اأن  اإىل  زايد  واأ�سار 

الفو�سى  حجم  يك�سف  قد  االأدوية  ل�سرف  حمدد  نظام 

التي  الفرتة  يف  الكافية  الرقابة  وجود  وعدم  والتهريب 

مع  ال�سحية  للمعلومات  الوطني  النظام  تطبيق  �سبقت 

ثغرات  اأي  ل�سد  النظام  هذا  ومراجعة  النظر  �سرورة 

مبقدرات  للمتاجرة  ا�ستغاللها  ميكن  ب�سرية  اأو  تقنية 

اأن  اإىل  م�سرًيا  املواطنني،  �سحة  ح�ساب  على  الدولة 

والتي  املهمة  االأمرا�س  من  لكثري  الدواء  نق�س  اأزمات 

كانت حمل نقا�س م�ستفي�س يف جمل�س النواب قد يكون 

البّد  والتي  فيه  واملتاجرة  الدواء  ت�سريب  اأ�سبابها  اأحد 

توجيهات  خالل  من  ب�سرامة  والتحقيق  منها  التاأكد  من 

االأمور  متابعة  قدرتها على  نثق يف  التي  ال�سحة  وزيرة 

هذه  حيثيات  املقبلة-  الفرتة  -يف  متابعتها  و�سرورة 

حديد  من  بيد  وال�سرب  اخللل  مكامن  ومعاجلة  الق�سية 

التاأثري  اأو  لكل من ت�سّول له نف�سه العبث يف املال العام 

على االأمن واال�ستقرار ب�سبب ا�ستغالل االإمكانات الطبية 

املتاجرة  ومنها  قانونية،  غري  الأغرا�س  والدوائية 

باملخدرات.

�سوف  التحقيق  نتائج  اأن  زايد  علي  النائب  وذكر 

الفرتة  ت�ساهم بال �سك يف احلّد من مثل هذه اجلرائم يف 

يف  ت�سهم  اأن  وميكن  ومعاجلتها،  الثغرات  و�سّد  املقبلة 

تطوير الت�سريعات لت�سديد العقوبات اأو معاجلة جوانب 

الفًتا  الق�سية،  بهذه  املتعلقة  احلالية  القوانني  ت�سملها  مل 

وحماية  العام  املال  حلفاظ  م�سرتكة  امل�سوؤولية  اأن  اإىل 

املخدرات واملتاجرة فيها. املجتمع من 

موؤكًدا اأهمية الت�سويق للمملكة كوجهة للخدمات املمتازة.. احلواج: 

�سنتجاوز حتدي جائحة كورونا بروؤية البحرين القت�سادية 2030

للجامعة  املوؤ�س�س  الرئي�س  دعا 

احلواج،  عبداهلل  الربوفي�سور  االأهلية 

واخلا�سة  احلكومية  املوؤ�س�سات  جميع 

للمملكة  الت�سويق  اأجل  من  �سوًيا  للعمل 

للخدمات  كوجهة  واإقليمًيا  خليجًيا 

املمتازة، موؤكًدا على اأهمية تنويع م�سادر 

من  املثلى  واال�ستفادة  الوطني  الدخل 

جزيرة  بو�سفها  البحرين  مملكة  مميزات 

ومرّحًبا  مت�ساحًما  جمتمًعا  ت�سم  جميلة 

الثقافات. مبختلف 

اجلهات  خمتلف  وظيفة  اإن  وقال 

بفعالية  امل�ساهمة  واالأهلية  احلكومية 

كوجهة  البحرين  ململكة  الت�سويق  يف 

اأو  التعليمية  �سواء  املمتازة،  للخدمات 

املالية  باالأعمال  املتعلقة  تلك  اأو  ال�سحية 

واال�ستثمار وغريها.

اأن  على  احلواج  الربوفي�سور  واأكد 

حملة »فينا خري« التي قادها �سمو ال�سيخ 

جاللة  ممثل  خليفة  اآل  حمد  بن  نا�سر 

ال�سباب  و�سوؤون  االإن�سانية  لالأعمال  امللك 

املجل�س  رئي�س  الوطني  االأمن  م�ست�سار 

جناًحا  حققت  والريا�سة  لل�سباب  االأعلى 

ملهًما ومعرّبًا عن ما ميكن ململكة البحرين 

وتظافر  وال�سراكة  بالتعاون  حتققه  اأن 

اجلهود.

خري«  »جمعة  لقاء  يف  ذلك  جاء 

ب�سكل  يقدمه  الذي  »االإن�ستجرام«  عرب 

اأ�سبوعي النا�سط ال�سبابي عبا�س العماين، 

الربوفي�سور  العماين  ا�ست�ساف  اإذ 

»الروؤية  ب�ساأن  متحدًثا  احلواج  عبداهلل 

 2030 البحرين  ململكة  االقت�سادية 

وحتدي اجلائحة«.

واأكد الربوفي�سور احلواج خالل اللقاء 

على اأهمية الدور الذي ا�سطلعت به الروؤية 

تطوير  يف  البحرين  ململكة  االقت�سادية 

االقت�ساد البحريني برمته واالنتقال مبملكة 

البحرين من االعتماد على بيع �سلعة واحدة 

متنوع  اقت�ساد  تاأ�سي�س  اإىل  النفط  هي 

الو�سول  بهدف  قطاعات،  عدة  فيه  ت�ساهم 

م�ستوى  على  املتميزة  اخلدمات  دولة  اإىل 

االإقليم والعامل مبا يجعل من خدمات مملكة 

واملالية  وال�سحية  التعليمية  البحرين 

موارد  وغريها  والفندقية  وال�سياحية 

اإيرادات للدولة واملجتمع و�سبًبا يف حتقيق 

التوازن املن�سود لالقت�ساد الوطني.

روؤية  باأن  اللقاء  خالل  احلواج  وقال 

جتاوز  يف  اأ�سهمت   2030 البحرين 

اململكة لتحديات كبرية واجهتها يف العقد 

يف  العاملية  املالية  االأزمة  اأبرزها  االأخري، 

مرت  التي  ال�سيا�سية  والفو�سى   2008

 2011 العام  يف  العربية  املنطقة  كل  بها 

وانخفا�س اأ�سعار النفط يف العام 2014، 

دورها  اهلل  باإذن  الروؤية  لهذه  �سيكون  كما 

البحرين  مملكة  جتاوز  يف  وفاعليتها 

لتحدي »كوفيد 19« امل�ستجد هذا العام.

املزيد  اإىل  احلواج  الربوفي�سور  ودعا 

من الدعم وامل�ساندة للموؤ�س�سات ال�سغرية 

هذه  باإمكان  اأن  على  موؤكًدا  واملتو�سطة، 

املوؤ�س�سات اأن ت�ساعف من الدخل الوطني 

ما  اإذا  ا  خ�سو�سً النمو  معدالت  زيادة 

حكومية  و�سركات  كموؤ�س�سات  جنحنا 

البحرين  ململكة  الرتويج  يف  وخا�سة 

خليجًيا واإقليمًيا بو�سفها دولة اخلدمات 

مملكة  ت�ستقبل  اأن  اأجمل  فما  املمتازة، 

اخلليجيني  اجلريان  من  االآالف  البحرين 

والعرب لال�ستفادة من خدماتها التعليمية 

والعالجية وال�سياحة العائلية والرتفيهية 

وغريها من عنا�سر اجلذب االأخرى.

الربوفي�صور عبداهلل احلواج

»التاأمينات« تفتح اأبوابها للمراجعني خالل الفرتة امل�سائية الأ�سبوع املقبل

ب�ساأن   2020 ل�سنة   )21( رقم  بقانون  املر�سوم  اأحكام  بتنفيذ  التزامها  اإطار  يف 

عن  ال�سادر  والتاأمينية  التقاعدية  واالأنظمة  القوانني  يف  التقاعد  ومعا�سات  �سناديق 

البالد املفدى حفظه اهلل  اآل خليفة عاهل  ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى 

ورعاه، تعلن الهيئة العامة للتاأمني االجتماعي لل�سادة املراجعني عن فتح اأبوابها باملقر 

يوليو 2020؛  الفرتة من 30-23  املحرق خالل  �سيف  للهيئة وفرع جممع  الرئي�س 

وذلك الإتاحة الفر�سة جلميع امل�سرتكني للرد على ا�ستف�ساراتهم، واإمتام معامالتهم يف 

حال انطباق مواد املر�سوم اجلديد عليهم.

الدوام  اأيام  املحرق  �سيف  وفرع  الرئي�س  املقر  من  كل  يف  العمل  اأوقات  و�ستكون 

فيما  م�ساًء،  ال�ساد�سة  ال�ساعة  حتى  �سباًحا  والن�سف  ال�سابعة  ال�ساعة  من  الر�سمي 

املنطقة  يف  فقط  الرئي�س  باملقر  الر�سمية  االإجازات  اأيام  يف  املراجعني  ا�ستقبال  �سيتم 

التاأكيد  مع  م�ساًء،  اخلام�سة  ال�ساعة  حتى  �سباًحا  العا�سرة  ال�ساعة  من  الدبلوما�سية 

الواقية وااللتزام  الكمامات  على �سرورة االلتزام بكل االإجراءات االحرتازية من لب�س 

بالتباعد االجتماعي للحفاظ على �سحة و�سالمة اجلميع.

ملراكز  الر�سمي  االإلكرتوين  الربيد  بتد�سني  قيامها  عن  كذلك  الهيئة  تعلن  كما 

موظفي  مع  املراجعني  توا�سل  عملية  لت�سهيل   frontoffice@sio.gov.bh اال�ستقبال 

مراكز اال�ستقبال بالهيئة، اإذ �سيتم الرد على ا�ستف�ساراتهم خالل اأقل من 24 �ساعة.

اأفالم »الفرن« الثقافية تت�سّدر اليوم الثقايف البحريني يف ال�سارقة

يف  البحريني  الثقايف  اليوم  اختار 

امل�سّورة  الرتاثية  االأفالم  من  عدًدا  ال�سارقة 

حول  الثقافية  »الفرن«  ن�سرة  اأنتجتها  التي 

ثوب الن�سل البحريني وفن »الليوة« وعر�س 

هذه  على  تعليق  مع  وغريها  »الب�ستختة« 

االأفالم من قبل مثقفني بحرينيني، وذلك بعد 

على  �سرف  �سيف  البحرين  مملكة  حلَّت  اأن 

العاملي«  الثقايف  الرتاث  »اأ�سابيع  فعاليات 

ال�سارقة  يف  افرتا�سي  ب�سكل  انطلقت  التي 

الفعاليات  احتفلت  اإذ  االأ�سبوع،  هذا  بداية 

العديد  عر�س  خالل  من  البحريني  بالرتاث 

وامللب�س  االأكل  يف  الرتاث  هذا  جوانب  من 

والعادات والتقاليد.

واأو�سح الباحث البحريني اإبراهيم �سند 

مركز  اأُقيم يف  البارز  الثقايف  احلدث  هذا  اأن 

دولة  يف  بال�سارقة  الثقايف  الرتاث  فعاليات 

االإمارات العربية املتحدة وبتنظيم من معهد 

بالرتاث  االحتفاء  مت  اإذ  للرتاث،  ال�سارقة 

الرتاث وجمهوره  ع�ساق  قبل  من  البحريني 

واملخت�سني واملتابعني عن ُبعد.

وت�سمنت الفعاليات برناجًما فكرًيّا قّدم 

»مالمح  بعنوان  ندوة  �سند  الباحث  خالله 

جوانب  يف  معتمًدا  البحريني«،  الرتاث  من 

جملة  يف  من�سورة  مواد  على  عر�سه  من 

حافظ  الباحث  قّدم  كما  الثقافية،  »الفرن« 

»املتاحف  بعنوان  اأخرى  ندوة  عبدالغفار 

ال�سخ�سية يف البحرين«.

الثقافية  الفرن  ن�سرة  حترير  رئي�س 

�سعادته  عن  اأعرب  بومطيع  خالد  الدكتور 

اإزاء ال�سدى الوا�سع الذي حتّققه هذه الن�سرة 

تلقى  الن�سرة  اأن  اإىل  م�سرًيا  حداثتها،  رغم 

وخارجها،  البحرين  داخل  كبرًيا  اهتماًما 

وقال: »�ساهدنا ح�سور االأفالم الرتاثية التي 

انتجتها الن�سرة يف مهرجان ثقايف بال�سارقة 

يف االإمارات العربية املتحدة، ونحن فخورون 

بنجاح جهودنا يف ت�سليط املزيد من ال�سوء 

البحريني،  الثقايف  تراثنا  من  جوانب  على 

يف  البحرين  ا�سم  اإعالء  يف  وم�ساهمتنا 

املحافل الثقافية االإقليمية«.
اإبراهيم �صند
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 »المرور«: رصد 968 مخالفة 
حاجب للرؤية في يونيو

تواصل اإلدارة العامة للمرور تنفيذ حمالتها 
القانونيللة التي تشللمل التأكد من سللالمة 
المركبات والتأكد مللن عدم مخالفة أنظمة 
وقوانين المرور، ومنهللا تنفيذ القانون ضد 
مخالفي حاجب الرؤية لما يشللكله من تأثير 
سلبي على سالمة مستخدمي الطريق، حيث 
بلغ إجمالللي مخالفات حاجب الرؤية لشللهر 
يونيللو الماضي 968 مخالفللة، وذلك ضمن 
جهودهللا لتعزيز السللالمة المرورية وتحت 

شعار »صيف بال حوادث«.
أهميللة  للمللرور،  العامللة  اإلدارة  وأكللدت 
تركيب عوازل حراريللة للمركبات بما يطابق 
االشللتراطات والمقاييس المحددة بنسبة ال 
تزيللد عن 30%، وتمثل مخالفة ذلك خطورة 
كبيرة أثناء قيادة المركبة خاصة في الفترات 
التنبلله واالسللتجابة  المسللائية وصعوبللة 
لمتغيرات الطريق مما يعرض حياة السائق 
واآلخرين للخطر، ويمكللن وضع عازل حراري 
ذي جللودة ويحقللق هدفه من عللزل الحرارة 

ووضللوح الرؤيللة. وضمللن مبادرة »شللكرًا« 
وبالتعاون مللع القطاع الخاص قامت اإلدارة 
العامة للمرور بمكافأة السللواق الملتزمين 
باألنظمللة المروريللة ممللن يخلو سللجلهم 

المروري من أي مخالفة أخرى وذلك بتقديم 
بالمركبللات،  خاصللة  وخدمللات  كوبونللات 
بينما تتم إزالللة المخالفات الموضوعة على 

المركبات.

 »نهرا«: ترخيص أول مركز 
استشاري متخصص في الخدمات الصيدالنية

أعلنت الهيئللة الوطنية لتنظيم المهن والخدمللات الصحية »نهرا« عن 
ترخيص أول مركز استشاري متخصص في تقديم الخدمات الصيدالنية 
االستشارية بشأن تسهيل إجراءات استيراد وتصدير األدوية بالمملكة.

وقد تم تأسلليس مركللز »إنفارمال« باسللتثمار بحريني بنسللبة %100 
لتسللهيل مهمللة الوكالء ومللوردي األدويللة المحليين لتحضيللر األوراق 
المطلوبللة لتسللجيل أدويتهللم، وسللتقوم الهيئللة بتسللريع عمليللة 
التسللجيل الداخلي المراجعة من الشركة لتسللريع إنجاز المعامالت بما 
يحقللق المصلحة العامة، حيث إن الشللركة سللتقوم بمراجعة اإلجراءات 
والشللهادات والوثائق المطلوبة حسب قانون الصيدلة. وقالت الرئيسة 
التنفيذية للهيئللة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية الدكتورة 
مريم عذبللي الجالهمة: »تؤمن الهيئة بدور القطللاع الخاص فى جذب 

المزيللد مللن االسللتثمارات األجنبية فى القطللاع الصحي عامللًة وقطاع 
صناعللة الدواء والمسللتحضرات الصيدالنية بشللكل خللاص، ومن خالل 
األزمة الصحية العالمية التي يمر بها العالم جراء انتشار فيروس كورونا 
المستجد، قد تبين للجميع أهمية قطاع الصناعات الصيدالنية وأثره في 
األمن الصحي للمجتمعات«. ويقوم المركز بتقديم االستشارات التقنية 
لمصنعللي ومسللتوردي األدوية والمسللتحضرات الصيدالنيللة للمملكة 
وإصدار شهادات التحقق من المعلومات العلمية المقدمة للهيئة، وهذا 
من شللأنه تسللريع عمليات التقييم وإصدار الموافقات والشهادات التي 
يقوم بها فريق الهيئة، مما يخدم قطاع صناعة الدواء والمسللتحضرات 
الصيدالنية بالمملكة وينعكس إيجابًا على صحة المرضى ويساعد على 

توفير األدوية بشكل مستمر داخل المملكة.

»الملكية لألعمال اإلنسانية« 
تطلق برنامج النشاط الصيفي

الملكية  المؤسسللة  أطلقللت 
لألعمال اإلنسللانية برنامجها 
للنشاط الصيفي لعام 2020، 
في إطار الرعايللة االجتماعية 
المؤسسللة  توفرهللا  التللي 
واألرامللل  األيتللام  لألطفللال 
ومسللاهمتها  المكفوليللن، 
الفاعلة في اكتشاف مواهبهم 
وبنللاء  مهاراتهللم  وتنميللة 
قدراتهم في شللتى المجاالت 
والتربويللة  التعليميللة 
والترفيهية، إضافة إلى غرس 

وتعزيللز قيم الوالء وتأصيللل القيم التربويللة والوطنية في 
نفوسهم. 

وتنظم المؤسسللة النشللاط الصيفي هذا العللام عن ُبعد، 
تماشلليًا مع اإلجللراءات االحترازيللة لجائحللة »كوفيد-19«، 
وعملت المؤسسللة على مواءمة محتوى البرنامج هذا العام 
بما يتناسللب مللع تلك اإلجللراءات، ووفَّرت جميللع متطلبات 
نجللاح البرنامللج، لناحية ضمللان مواءمة مفللردات البرنامج 
مع متطلبللات التعليم والتدريب عن ُبعللد، والبنية التحتية 
الالزمللة، والتأكد مللن إتقان األطفال واألمهات السللتخدام 
برامج التواصل اإللكتروني ذات الصلة، ومتابعتهم والتأكد 

من حصولهم على الفائدة المرجوة.
ويحتوي البرنامج الصيفي هذا العام على العديد من البرامج 
واألنشطة لألطفال والشباب، ويستمر مدة شهرين، ويضم 

دورات مختلفة ومنوعة مع جهات متخصصة.
وفي هللذا اإلطار بللدأت المؤسسللة دورة تدريبية للشللباب 
فللي تصوير ومونتللاج الفيديللو وتصميللم اإلنفوغرافيكس 
والتصويللر اإلعالني وغيرهللا، بالتعاون مع شللركة بروآكت 
الدولية لالستشارات، وتمتد على شهرًا وتتضمن 36 ساعة 

تدريبية.
وتزامنًا مع أنشطة الشباب بدأت فعاليات المعسكر الصيفي 
لألطفللال والتللي تحتضنهللا أكاديميللة األطفللال ويقدمها 
مدرسون مميزون في تقديم األنشطة والفعاليات التربوية 
والتعليمية وتقللدم باللغة اإلنجليزية عللن ُبعد عبر منصة 

جوجل، حيث يمتد البرامج لثالثة أسابيع.
وأكد رئيس قسللم البرامج واألنشللطة عالء بودالمة، حرص 
المؤسسللة على توفير البرامج اإلبداعية والتنموية لتطوير 
المواهللب والمهللارات لألطفال وإشللباع رغباتهللم في حب 
التعلللم واالسللتطالع ودعم المهللارات الفرديللة والقدرات 
اإلبداعية لديهم، واستكشللاف مواهبهم وفقًا لمنهج حيوي 
يتسللم فللي كثير مللن جوانبه بالمللرح والتسلللية، في إطار 
المسللاهمة الفاعلللة للمؤسسللة في تنميللة ثقافة الطفل 
والنللشء البحرينلي من جميلللع النواحي البدنيللة والفكرية 
والفنية والعلمية، وتحقيق التواصل والتكامل مع المجتمع.

ولفت إلى حرص المؤسسللة علللى إثراء البرنامللج الصيفي 
هللذا العام بعدد من الدورات العملية والصحية والترفيهية 
والمسللابقات الثقافية، بهدف دعم وتطوير وبناء شخصيات 
األيتللام عن طريللق التدريللب العملي وتدريبهللم على قيم 

االبتكار، بإشراف متخصصين في مجاالت مختلفة. 

عالء بودالمة

 »التأمينات«: استقبال المراجعين 
في الفترة المسائية من اليوم لمدة أسبوع

أعلنت الهيئة العامة للتأمين االجتماعي عن فتح أبوابها للمراجعين 
في الفترة المسللائية بالمقر الرئيس وفرع مجمع سيف المحرق خالل 
الفترة من 23-30 يوليو، إلتاحة الفرصة لجميع المشتركين للرد على 
استفسللاراتهم، وإتمام معامالتهم في حال انطباق مواد المرسللوم 
الجديللد عليهم. يأتي ذلك في إطار التزامها بتنفيذ أحكام المرسللوم 
بقانون رقم )21( لسللنة 2020 بشأن صناديق ومعاشات التقاعد في 
القوانين واألنظمة التقاعديللة والتأمينية الصادر عن حضرة صاحب 

الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى.
وستكون أوقات العمل في كل من المقر الرئيس وفرع سيف المحرق 
أيللام الدوام الرسللمي من السللابعة والنصف صباحًا حتى السادسللة 
مسللاًء، فيما سلليتم اسللتقبال المراجعين في أيام اإلجازات الرسمية 
بالمقر الرئيس فقط في المنطقة الدبلوماسللية من العاشرة صباحًا 
حتى الخامسة مساًء، مع التأكيد على ضرورة االلتزام بكافة اإلجراءات 
االحترازية من لبللس الكمامات الواقية وااللتزام بالتباعد االجتماعي 

للحفاظ على صحة وسالمة الجميع.
كما أعلنللت الهيئة عن تدشللين البريد اإللكتروني الرسللمي لمراكز 

تواصللل  عمليللة  لتسللهيل   frontoffice@sio.gov.bh االسللتقبال 
المراجعين مع موظفي مراكز االسللتقبال بالهيئة، حيث سلليتم الرد 

على استفساراتهم خالل أقل من 24 ساعة.

فخرو يتسلم نسخة 
من »الذكاء االصطناعي 

والتحول الرقمي«

اسللتقبل مستشللار جاللة الملللك للشللؤون االقتصادية 
الدكتللور حسللن بللن عبللداهلل فخللرو الخبيللر والباحللث 
التكنولوجي الدكتور جاسم حاجي جاسم بمناسبة إصدار 
آخر كتاب من تأليفه بعنوان )الذكاء االصطناعي والتحول 

الرقمي ضلرورة حتمية بعد كورونا(.
وأشاد مستشار جاللة الملك للشؤون االقتصادية بالجهد 
الطيللب الذي بذله الدكتور حاجي فللي إعداد هذا الكتاب 
القيم والذي يعتبر ثمرة خبرتلله الطويلة، والتي امتدت 
علللى مدار 3 عقود فللي المجال التكنولوجللي وتطويعها 
في مختلف مجللاالت العمل، بما في ذلك قطاعات البحث 
العلمي والدراسات االستراتيجية، والذي سيكون أحد أهم 
المستفيدين من تطور الذكاء االصطناعي واستخداماته.

 وخللالل اللقللاء أعرب الدكتللور فخرو عن شللكره للدكتور 
حاجللي على هللذا المجهود القيم، متمنيللًا له المزيد من 
التوفيق والنجاح، و مواصلة هذه الجهود العلمية الطيبة.

ومن جهته عّبر الدكتور حاجي عن خالص شكره وتقديره 
للدكتور فخرو، وعلى حرصه المتواصل في دعم المؤلفين 

والباحثين ومساندتهم بمختلف تخصصاتهم.  

 برنامج »التربية« الصيفي ُيدرب 
الطلبة على القيادة والعمل التعاوني

والتعليللم  التربيللة  وزارة  برنامللج  انطلللق 
الصيفللي، الذي ينفذ للمللرة األولى عن ُبعد، 
بمشاركة فاعلة من طلبة المدارس الحكومية 
والخاصللة، والذي يمتد خللالل الفترة من 21 
يوليللو وحتى 19 أغسللطس المقبل، بعنوان 
»صيفللي إبداع وابتللكار«، متضمنًا أنشللطة 
متنوعللة فللي المجللاالت العلميللة والفنيللة 
والثقافية والرياضية والكشللفية واإلرشادية 
النفسللي  اإلرشللاد  فللي  وبرامللج  وغيرهللا، 
واالجتماعللي واألكاديمللي، بإشللراف إدارات: 
الخدمللات الطالبيللة، والمكتبللات العامللة، 
والتربية الرياضية والكشللفية والمرشللدات، 

إضافًة إلى مركز رعاية الطلبة الموهوبين.
وقال رئيس قسللم التربية الكشللفية محمد 
الحميدي إن األنشللطة الكشفية تركز على 4 
محاور، أولها »مهارات التنمية الشللخصية«، 
والذي يضللم 4 برامللج تدريبية تهللدف إلى 
تنمية القدرات والمهارات القيادية، وإكساب 
فللن اتخللاذ القللرارات واالتصللال والتواصل 
المجموعللات  وإدارة  التعاونللي  والعمللل 
الصغيللرة، أمللا المحللور الثاني فهللو »حياة 
الخللالء«، ويضم 5 برامج تهدف الى إكسللاب 
المهللارات التي تسللاعد علللى االعتماد على 
النفللس والتعايش، أما المحللور الثالث فهو 
»مهارات اسللتخدام الحبال«، ويشللتمل على 

5 برامج، والمحور الرابللع هو »أعمال الريادة 
الكشللفية - المجسللمات«، ويضللم 5 برامج 

أيضًا. 
وأوضحت رئيسة قسللم المرشدات الدكتورة 
لطيفة القعود أنه سلليتم تنفيذ مخيم الوالء 
السنوي االفتراضي، تحت شعار »نعم 50 عامًا 
تطللوع وانتمللاء.. وسللنواصل بوطنية ووالء، 
ويضم العديد من الورش ومنها: »مرشللدات 
بلغات العالم«، »تغذيتي صحتي«، »الرسللم 
الرقمللي«، »لمسللات مضيئللة«، »من بيتك 
يبدأ اإلبداع«، »الزراعة المبتكرة«، »التصوير 
اإلبداعي المحترف«، فضاًل عن تقديم برنامج 
»مهارات إرشادية«، والذي يهدف إلى تنمية 

المهارات بطرق إبداعية مبتكرة.
وأضافت أنه سلليتم تنفيللذ برنامج »مهارات 
مسللابقات  ويتضمللن  العامللة«،  الثقافللة 
ثقافية إلكترونية، والندوة الثقافية »فيروس 
كورونللا.. إلى أين«، ومقللاالت توثيقية حول 
ومحاضللرة  للمرشللدات،  العالمللي  التاريللخ 
»التغذيللة والرياضة في عالمنا االفتراضي«، 
إضافة إلى برنامج »مهللارات تنمية الذات«، 
ويتضمللن ورش: »تنميللة الللذات والتفريغ 
االنفعالي«، »تطبيقللات وجدانية في تنمية 
الذات وتقويللة الشللخصية«، »تطوير الذات 
هللو بداية العظمللاء«، »إيجابيات وسلللبيات 

التواصل االجتماعي«.
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»النيابية«: موظفة باعت عقاقير 
مخدرة بتواطؤ مسؤول صرف 

األدوية بـ»السلمانية«
ق��ال رئيس النيابة محمد جمال س��لطان ب��أن النيابة العامة 
تلق��ت بالغًا م��ن اإلدارة العامة لمكافحة الفس��اد مفاده أنه 
وعلى إثر ما تم تداوله في مواقع التواصل االجتماعي بش��أن 
فق��دان كمي��ة من األدوي��ة المخدرة م��ن مجمع الس��لمانية 
الطبي فقد دلت التحريات على قيام أحد األش��خاص باالتفاق 
مع موظف��ة تعمل في مجمع الس��لمانية الطبي على تزويده 
بكميات م��ن العقاقير الطبي��ة المخدرة مقاب��ل مبالغ مالية 
فوافقت على ذل��ك ولجأت إلى الموظف المس��ؤول عن صرف 
تل��ك األدوية والذي بدوره أب��دى موافقته وزودها بها وتولت 
بدورها تس��ليمها إل��ى طالبها واس��تلمت منه مبال��غ مالية 
مقابل ذلك. وباش��رت النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة 
واس��تجوبت المتهمي��ن الذين اعترفوا بما نس��ب إليهم بأن 
س��هل المتهم موظف الصيدلية للمتهمة الموظفة بالمجمع 
االستيالء على العقاقير الطبية المخدرة بتسليمها إياها خارج 
المستش��فى بناًء على طلبه��ا وبدون وصف��ات طبية وقامت 
األخي��رة ببيعها عل��ى المته��م الثال��ث مقابل مبال��غ مالية 
استلمتها نقدًا وعن طريق تحويالت بنكية في حين كان يقوم 
المته��م األخير بمبادلة ما يتحصل عليه من العقاقير الطبية 
بمواد مخدرة لتعاطيها، وعليه أمرت النيابة العامة بحبسهم 
احتياطيًا على ذمة التحقيق ويجري استكمال إجراءات التحقيق 

تمهيدًا إلحالتهم للمحاكمة الجنائية.

»األشغال«: غلق مسارين 
على شارع خليفة الكبير 

بالقرب من خفر السواحل
أعلنت وزارة األشغال وش��ؤون البلديات والتخطيط 
العمران��ي وبالتنس��يق م��ع اإلدارة العام��ة للمرور 
بوزارة الداخلية، بأن المرحلة األولى من أعمال إنشاء 
جسر للمشاة على شارع خليفة الكبير تستدعي غلق 
مس��ارين وس��يتم توفير مس��ار للحرك��ة المرورية. 
وبينت الوزارة أنه س��وف يتم بدء العمل في الموقع 
المذكور على مرحلتين، األولى وتش��مل غلق المسار 
األيمن واألوس��ط من يوم الجمع��ة 2020/07/24 
الس��اعة 11 مس��اء إلى ي��وم الس��بت 2020/7/25 
الس��اعة 5 صباح��ًا والثاني��ة لغلق المس��ار األيمن 
ي��وم الس��بت 2020/07/25 من الس��اعة 5 صباحًا 
إلى الس��اعة 12 ظهرًا، داعية إلى االلتزام بالقواعد 

المرورية حفاظًا على سالمة الجميع.

 »حوكمة المعلومات«: 
العمل على اعتماد معايير البيانات الجغرافية

تعك��ف اللجن��ة الوطني��ة لحوكمة 
الجغرافية،  المكاني��ة  المعلوم��ات 
عل��ى تنفيذ المبادرات ذات األولوية 
أبرزه��ا  القادم��ة،  الفت��رة  خ��الل 
والمعايي��ر  السياس��ات  اعتم��اد 
الجغرافي��ة،  بالبيان��ات  الخاص��ة 
ووض��ع الحل��ول التقني��ة لتنظي��م 
 Trial« التجريبي��ة  الحف��ر  عملي��ة 
holes« ومعلومات البنية التحتية، 
وبن��اء الق��درات من خ��الل الدورات 

التدريبية.
ج��اء ذل��ك، خ��الل اجتم��اع اللجنة 
االتص��ال  تقني��ة  عب��ر  الس��ادس 
المرئي، برئاسة الرئيس التنفيذي 
والحكوم��ة  المعلوم��ات  لهيئ��ة 
اإللكتروني��ة محم��د القائد، بهدف 
بح��ث آخ��ر مس��تجدات المب��ادرات 
عليه��ا  تعم��ل  الت��ي  والمش��اريع 
أهمي��ة  القائ��د،  وأك��د  اللجن��ة. 
اللجن��ة ودوره��ا في دعم مش��اريع 
البني��ة التحتية والخدم��ات وتوفير 

المعلوم��ات الدقيقة وتبادلها بين 
جمي��ع الجه��ات الحكومي��ة وأثرها 
في تس��ريع وتيرة إنجاز المش��اريع 
الحيوية. وناقش الرئيس واألعضاء 
ع��ددًا م��ن الموضوع��ات المدرجة 
ضمن ج��دول أعمال اللجن��ة، منها 
إط��ار عم��ل وتنفيذ االس��تراتيجية 
للبحري��ن،  المكاني��ة  الجغرافي��ة 

وجدول البيانات األساسية للمملكة 
ف��ي  المتخصص��ة  ال��وكاالت  ودور 
مراجع��ة ه��ذه الج��داول واالنتهاء 
منها، إلى جانب بحث مدى الجاهزية 

الجغرافية المكانية للمملكة.
وبح��ث االجتم��اع، خارط��ة الطريق 
اللجن��ة  أعض��اء  م��ن  المقدم��ة 
المعلومات،  والقائمة على حوكمة 
وتوفي��ر  التكنولوجي��ا  وتوظي��ف 
الكوادر المؤهلة في قطاعات البنية 
التحتية واالتص��االت وغيرها، التي 
تس��هم في س��د الفج��وة الرقمية 
المكاني��ة  بالجغرافي��ة  الخاص��ة 
وتحقيق التطور وتحس��ين معيشة 
األف��راد. كما تمت مناقش��ة بعض 
المب��ادرات وإمكانية تنفيذها خالل 
العام. كما قررت اللجنة العمل على 
وضع معايير وسياسات للحفر لمرة 
واح��دة لجمي��ع الجه��ات المختصة 
بالبنية التحتي��ة، فضاًل عن اعتماد 
الجغرافي��ة  األساس��ية  البيان��ات 

أن  عل��ى   ،»Fundamental data«
يقوم األعض��اء في اجتم��اع اللجنة 
ووضع  المب��ادرات  بدراس��ة  القادم 

الخطة الزمنية للتنفيذ.
يذك��ر أن اللجنة الوطني��ة لحوكمة 
المعلوم��ات المكاني��ة الجغرافي��ة 
تش��كلت بن��اًء عل الق��رار رقم )15( 
لس��نة 2017 الص��ادر ع��ن صاحب 
خليف��ة  األمي��ر  الملك��ي  الس��مو 
رئي��س  خليف��ة  آل  س��لمان  ب��ن 
ال��وزراء، وتخت��ص باقتراح  مجلس 
السياس��ات والخطط االستراتيجية 
الوطني��ة لتطوير قطاع المعلومات 
ووض��ع  الجغرافي��ة،  المكاني��ة 
المواصف��ات والمعايي��ر المتعلقة 
إل��ى  المعلوم��ات، إضاف��ة  به��ذه 
كل  وملكي��ة  مس��ئولية  تحدي��د 
جه��ة للمعلومات، وتنس��يق وجمع 
المعلوم��ات به��دف الحف��اظ على 
جودتها ودقته��ا وضمان تحديثها 

ومنع ازدواجيتها.

 محمد القائد

 »التربية«: توزيع 
 خريجي اإلعدادي 

على المدارس الثانوية
أفادت إدارة العالقات العامة واإلعالم بوزارة التربية 
والتعليم أنه تم اإلعالن عن توزيع خريجي الشهادة 
اإلعدادي��ة على المس��ارات األكاديمي��ة والمدارس 
الثانوي��ة للعام الدراس��ي المقبل، وذل��ك عبر موقع 

الوزارة اإللكتروني.
وأضافت العالقات العام��ة أنه يتوجب على الطالب 
الدخول إل��ى الموقع، والضغط عل��ى رابط بعنوان 
»توزيع طلب��ة الش��هادة اإلعدادية عل��ى المدارس 
الثانوية«، ومن ثم إدخال رقمه الش��خصي، لمعرفة 

مدرسته ومساره األكاديمي.

 »الكهرباء«: ترجيع التيار تدريجيًا 
للمناطق المتأثرة بالخلل الفني في 40 دقيقة

الكهرب��اء والم��اء عب��ر موق��ع  أك��دت هيئ��ة 
»اإلنس��تغرام«، أنه باإلش��ارة إلى الخلل الفني 
الط��ارئ ال��ذي ح��دث في محط��ة نق��ل الرفاع 
الرئيس��ة الساعة 2:02 ظهرًا، فإنه بدأ الترجيع 
التدريجي للتي��ار الكهربائي للمناطق المتأثرة 
بالخلل الفن��ي الطارئ وذلك خ��الل 40 دقيقة، 
حيث بدأ الترجيع منذ الساعة 2:40 بعد الظهر 
وانته��ى تش��غيل جمي��ع المغذيات ف��ي تمام 

الساعة 5:24 بعد الظهر.
إل��ى  وتقديره��ا  ش��كرها  الهيئ��ة  وقدم��ت 
جمي��ع المواطني��ن والمقيمين عل��ى تعاونهم 

وتفهمهم.

 المفتش العاّم يطلع على خطط 
وبرامج فريق »الداخلية« المعني بـ»كورونا«

قام المفتش العام اللواء الشيخ خليفة بن أحمد 
آل خليفة بزيارة تفقدية لفريق العمل المعني 
بمواجهة فيروس كورونا بوزارة الداخلية، حيث 
كان في اس��تقباله رئيس الفريق الطبيب خليل 
عبدالواح��د. وق��د اطل��ع المفتش الع��ام على 
الخطط والبرامج التي يتم تنفيذها في س��بيل 
مواجه��ة الجائح��ة، والحد من انتش��ار فيروس 
كورون��ا، والنتائج اإليجابية الت��ي تم تحقيقها 
في هذا الشأن، منوها بتوجيهات وزير الداخلية 
في دعم جهود الفريق وإنجاح مهمته، ومعربا 
عن ش��كره وتقديره لرئيس األم��ن العام على 
متابعته المستمرة ألداء إدارات وزارة الداخلية 

في سبيل مواجهة جائحة كورونا.
وأكد المفتش العاّم أهمية الدور الذي يضطلع 
به الفري��ق المعني بمواجهة في��روس كورونا 
ب��وزارة الداخلي��ة، وخاص��ة في مج��ال تنظيم 
بتقني��ة  والتفاعلي��ة  التوعوي��ة  المحاض��رات 
االتصال المرئي التي يتم تقديمها لمنتس��بي 

كاف��ة إدارات وزارة الداخلي��ة، والهادف��ة إل��ى 
إطالعه��م عل��ى آخ��ر المس��تجدات المتعلق��ة 

بالفي��روس، باإلضاف��ة إلى متابع��ة اإلجراءات 
الوقائية المتبعة.

 أوكرانيا تلغي »الفيزا« 
عن البحرينين أغسطس المقبل

ألغت أوكرانيا تأشيرة الدخول إلى البلد عن مواطني دول خليجية 
بينها البحرين، مدة 90 يومًا ابتداء من مطلع أغس��طس المقبل، 
بعد أن كانت قيمة التأش��يرة تبلغ نحو 100 دوالر، وذلك بحسب 
م��ا نش��ر موق��ع صحيف��ة »الجري��دة« الكويتية. ووق��ع الرئيس 
األوكراني فولوديمير زيلينس��كي، على مرس��وم يقضي بإنش��اء 
نظ��ام بدون تأش��يرة لمواطن��ي البحرين والكويت والس��عودية 
وعمان، وأستراليا ونيوزيلندا ابتداء من 1 أغسطس 2020، إذا لم 
تتجاوز مدة إقامتهم في أوكرانيا 90 يومًا خالل 180 يومًا، ويبدأ 
نفاذ المرس��وم من يوم الثالث��اء 21 يوليو، وعل��ى مجلس وزراء 
أوكرانيا اتخاذ اإلجراءات التي تنتهي من هذا المرس��وم، بحسب 

»الجريدة« الكويتية. 
وكان الرئي��س األوكراني قد صرح في يوني��و الماضي بأن بالده 
تدرس إلغاء متطلباتها لمنح التأشيرات للسائحين من عدة دول 
في س��بيل جذب مزيد م��ن الزائرين فور تخفيف إج��راءات العزل 

العام، وجلب مزيد من األموال لالقتصاد. 
وقال زيلينس��كي: »من الضروري تحرير سياس��ة التأش��يرات، إذا 
ألغت دول متطلبات التأشيرات لألوكرانيين الذين يفدون إليها، 

فسنلغيها لهم أيضًا، نحتاج إلى أن ننافس على السائحين«.

شرطة المحرق: القبض 
على شخص سرق هواتف 
محمولة من أحد المحالت

صرح مدير عام مديرية شرطة محافظة المحرق بأن 
ش��رطة المديرية تمكنت من القبض على ش��خص 
»32 عاما« لقيامه بسرقة مجموعة هواتف محمولة 
من أحد المحالت التجاري��ة بمنطقة المحرق، وذلك 

في أقل من 48 ساعة من تلقي البالغ.
وأوضح أنه فور تلقي البالغ، باشرت شرطة المديرية 
عمليات البح��ث والتحري، التي أس��فرت عن تحديد 
هوية المذك��ور والقبض عليه، حي��ث تبين أنه من 
أصحاب السوابق، كما تبين تورطه في جرائم أخرى 

مشابهة.
وأش��ار مدير ع��ام مديرية ش��رطة محافظة المحرق 
إلى أنه تم اتخاذ كاف��ة اإلجراءات القانونية، وإحالة 

القضية إلى النيابة العامة.
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المعايدة عبر »التواصل« وتفعيل الدفع اإللكتروني

8357 سريرًا الطاقة
االستيعابية لمراكز العزل.. واإلشغال ٪25

 
1649 حالة قائمة تطبق العزل الصحي المنزلي االختياري 

 المانع: عدم التزاور والتجمعات 
خالل عيد األضحى لمنع »كورونا«

دعا وكي��ل وزارة الصح��ة د. وليد المان��ع المواطنين 
والمقيمين، إلى تحمل مسؤوليتهم الوطنية وااللتزام 
باإلجراءات الوقائية خالل عيد األضحى، وعدم التزاور 
والتجمعات لمنع انتشار فيروس كورونا »كوفيد19«.

وق��ال إن الطاقة االس��تيعابية لمراكز العزل والعالج 
تبلغ 8357 س��ريرًا، اإلش��غال منها 2083 س��ريرًا ما 
يمثل 25% من الطاقة االس��تيعابية، مش��يرًا إلى أن 
الح��االت القائم��ة التي ت��م تطبيق الع��زل الصحي 
المنزل��ي االختياري عليها تبل��غ 1649 حالة قائمة ال 
تعاني من أية أعراض وتتطابق مع الشروط المحددة 

لهذا النوع من العزل.
واس��تذكر في هذا الص��دد ارتفاع الح��االت بعد عيد 
الفط��ر المب��ارك بس��بب التجمعات في أواخر ش��هر 
رمض��ان وأيام العيد، مبينًا أن نس��بة المتعافين من 
إجمالي الح��االت القائمة بلغت 89.65% من الحاالت 

القائمة، في حين بلغت نسبة الوفيات %0.34.
وأك��د خ��الل المؤتم��ر الصحاف��ي للفري��ق الوطني 
للتصدي لكورونا »كوفيد19«، على ضرورة المواصلة 
بعزم، خاصة أننا مقبل��ون على عيد األضحى المبارك 
ونعول على الجميع في االلتزام باإلجراءات االحترازية 
كي ال نش��هد ازدياًدا في الح��االت كما حدث بعد عيد 
الفط��ر. وقال: »نؤكد على عدم الت��زاور وخاصة بين 
العائ��الت واالبتعاد عن التجمع��ات العائلية ونجدد 
الدعوة للمعايدة عبر وس��ائل التواص��ل االجتماعي 
وتفعيل الدفع اإللكترون��ي«، مبينًا أن تحدي فيروس 
كورونا يس��توجب المواصلة بعزم وفق المس��ؤولية 

الوطنية كي نتجاوز التحدي بنجاح.
وأش��ار إل��ى أن وزارة الصح��ة قدمت الدعم النفس��ي 
لمختل��ف قطاع��ات المجتم��ع خ��الل ه��ذه الجائحة، 
لتش��مل كاًل من الح��االت القائمة ف��ي مراكز العزل 
والع��الج والعاملي��ن الصحيي��ن بش��كل خ��اص في 
البحري��ن إضافة إلى رفع مس��توى وع��ي المواطنين 

والمقيمين.
ودعا الجميع لالستفادة من خدمات التطبيب عن بعد 
التي دشنتها وزارة الصحة لحاالت االستشارات الطبية 
البس��يطة واالستفس��ارات الصحية أو طلب التحاليل 
ومراجعته��ا وتجديد الوصفات الطبية، وذلك لتقليل 
االخت��الط قدر اإلمكان للح��االت التي يمكن خدمتها 

عن بعد دون الحاجة لزيارة المركز الصحي.
وأشاد بتثمين حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى، لكافة الطواقم 
الطبية واإلدارية العس��كرية والمدنية على جهودهم 
الحثيثة لدى زي��ارة جاللته القيادة العامة لقوة دفاع 
البحرين، مؤكدًا أن التقدير المستمر من عاهل البالد 
المفدى في مختلف المناسبات حافٌز للمواصلة بعزم 
والوقوف بثب��ات أكبر حتى انتهاء ه��ذه الجائحة بما 

يحفظ صحة وسالمة الجميع.
وش��دد على أهمية التحلي بالتفكير اإليجابي ونشره 
بي��ن فئات المجتمع وتقديم الدعم النفس��ي كعامل 
وقائي لتعزيز التكّيف مع الفيروس، وأهمية االبتعاد 
ع��ن القلق من اإلصابة بالفيروس لما يس��ببه القلق 

من آثار سلبية نفسية وصحية.

حسن الستري

حسن الستري

حسن الستري

السلمان: حجز لقاح »أكسفورد« 
بكميات كافية للمواطنين والمقيمين

أكدت استش��اري األمراض المعدية في مجمع 
الس��لمانية الطب��ي، عض��و الفري��ق الوطن��ي 
للتص��دي لفي��روس كورون��ا »كوفي��د 19« د. 
جميلة الس��لمان حج��ز البحرين لق��اح جامعة 
»أوكس��فورد« لفي��روس كورون��ا، ال��ذي أثبت 
نجاحه بعد المرحل��ة الثالثة، وفي قدرته على 
إنش��اء أجسام مضادة. وقالت: »ننوه بمواصلة 
االلت��زام بالق��رارات الص��ادرة م��ن الجه��ات 
المعنية خاصة خ��الل الفترة المقبلة مع حلول 
عيد األضحى المبارك، وعدم التهاون فيها من 

أجل حفظ صحة وسالمة الجميع«.
وبين��ت أن وزارة الصحة مس��تمرة في توس��يع 
نطاق وأعداد الفحوصات اليومية، كما تواصل 
توس��يع نطاق الفحوصات العش��وائية بهدف 
الوصول المبك��ر للحاالت القائمة والمخالطين 

لسرعة عالجها وتعافيها بالتالي بشكل أسرع، 
بع��د أن وصلن��ا إلى أكثر م��ن 744 ألف فحص 

مختبري حتى اليوم.
وذكرت أن ع��دد الحاالت القائمة تحت العناية 
بل��غ 47 حالة، والحاالت الت��ي يتطلب وضعها 
الصحي تلق��ي العالج بلغ��ت 90 حالة قائمة، 
و3685 حال��ة وضعه��ا مس��تقر م��ن الع��دد 
اإلجمال��ي للح��االت القائمة ال��ذي بلغ 3732 
حالة قائمة، وتعاف��ي 33455 حالة وخروجها 
من مراكز العزل والعالج. وشددت على أنه من 
المه��م ارتداء الكمامات عند مقابلة أش��خاص 
لديه��م أم��راض وظروف صحي��ة كامنة أو من 
كبار الس��ن المعرضين أكثر للخطر داخل إطار 
األس��رة الواحدة، وااللت��زام بمعايي��ر التباعد 

االجتماعي وتجنب التجمعات العائلية.

القحطاني يحذر قبيل »األضحى«: تجمعات 
»رمضان« و»الفطر« زادت إصابات »كورونا«

أكد استش��اري األمراض المعدية في المستش��فى 
للتص��دي  الوطن��ي  الفري��ق  وعض��و  العس��كري، 
لفي��روس كورون��ا »كوفي��د 19«، المق��دم طبيب 
مناف القحطان��ي، على ضرورة االلتزام بالتعليمات 
االحترازي��ة وع��دم التجمعات خالل عي��د األضحى 

المبارك.
وأوضح القحطاني أن عدم التزام البعض بالتعليمات 
االحترازية خالل ش��هر رمضان وعيد الفطر المبارك 
الماضي، أدى الرتف��اع أعداد الحاالت القائمة ألكثر 
م��ن 1000 حالة خ��الل األس��بوعين التاليين لعيد 
الفط��ر، إذ كان��ت الحاالت القائمة ب��أول يوم لعيد 
الفط��ر في 25 ماي��و الماض��ي 4323 حالة قائمة، 
وازداد إجمالي الحاالت القائمة بعد حوالي أس��بوع 
ليص��ل إلى 4988 حالة قائمة في 3 يونيو الماضي، 

اس��تمرت الزيادة في إجمالي الحاالت القائمة لتبلغ 
5343 حال��ة قائمة في 11 يونيو 2020 بعد مضي 
حوالي أس��بوعين بس��بب ارتفاع أعداد المخالطين، 

بزيادة 1000 حالة عن أول أيام العيد.
وشدد خالل المؤتمر الصحافي للفريق الوطني على 
ضرورة االمتن��اع عن التجمع��ات العائلية والخروج 
لغي��ر الض��رورة، وأهمية ارت��داء الكم��ام وااللتزام 
بمعايي��ر التباع��د االجتماعي، آملي��ن أن تتناقص 
األع��داد وال تزيد بعد عيد األضحى وتفادي ما حدث 

في عيد الفطر.
وقال: »تواصل المملكة جهودها للحد من انتش��ار 
فيروس كورونا عبر توسيع نطاق وأعداد الفحوصات 
اليومي��ة حي��ث حقق��ت البحري��ن ثاني أكبر نس��بة 

للفحوصات في العالم لكل ألف شخص«.
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321 حالة جديدة.. انخفاض ملحوظ في عدد اإلصابات اليومية
الوطن

9
5339

https://bit.ly/2ONLk6T
https://bit.ly/3hx5IFB

 »تمكين«: مضاعفة الدعم 
لـ3 آالف مؤسسة في المرحلة الثانية

     عدم فتح الباب مجددًا لدعم »األكثر تضررًا من كورونا«

حسن الستري

أكد الرئي��س التنفيذي لصن��دوق العمل »تمكين« 
د. إبراهي��م جناح��ي، أنه لن يتم فت��ح الباب مجددًا 
لتقديم الدعم للشركات والمؤسسات األكثر تضررًا 
من التبعات االقتصادية لجائحة كورونا )كوفيد19(، 
كونه تم فتح الباب مسبقًا، مشيرًا إلى أن فتح الباب 
مجددًا يعن��ي عرقلة تقديم الحزم��ة الثانية للدعم 

والتي من المزمع تقديمها خالل الفترة المقبلة.
وأضح، خ��الل المؤتم��ر الصحافي للفري��ق الوطني 
للتصدي لفيروس كورون��ا )كوفيد19(، أن الحكومة 
خصصت ميزانية لبرنامج دعم اس��تمرارية األعمال 
بقيم��ة 40 مليون دينار ف��ي المرحلة األولى، وتمت 
مضاعفة مبالغ الدعم للمؤسس��ات األكثر تأثرًا من 
التبعات االقتصادية لجائحة كورونا )كوفيد19( في 

المرحلة الثانية.
وذكر أنه ت��م تفعيل المرحلة األول��ى من البرنامج 
في م��ارس الماضي، وتقديم المن��ح لدعم جزء من 
النفقات التشغيلية للمؤسسات الصغيرة ومتناهية 
الصغر ف��ي جميع القطاع��ات االقتصادية المتأثرة 
من كورونا )كوفيد19( وتم تقديم الدعم ألكثر من 

15,600 مؤسسة صغيرة ومتناهية الصغر.
وقال: »تم تضمين المتأثرين من س��ائقي س��يارة 

األجرة والحافالت ومدربي الس��ياقة وعامالت رياض 
األطفال في إطار هذا الدعم وتم دعم أكثر من 900 
بحريني، وكانت مبالغ الدعم المقدمة للمؤسس��ات 
ضم��ن المرحل��ة األول��ى ج��اءت بحس��ب حجم كل 
مؤسسة بقيمة إجمالية تتراوح ما بين من 1050-

12000 دينار لكل مؤسسة تقسم على 3 أشهر«.
وتاب��ع: »ضمن المرحلة الثاني��ة والتي تم تفعيلها 
اعتب��ارًا م��ن يوليو، ت��م اإلعالن عن زي��ادة ميزانية 
برنامج دعم استمرارية األعمال لتمديد مدة الدعم 
ل�3 أش��هر أخرى ومضاعفة مبال��غ المنح للقطاعات 
األكثر تأثرًا، وشمل أكثر من 3 آالف مؤسسة ووصل 
عدد المؤسس��ات التي تم صرف مس��تحقاتها بأثر 

رجعي إلى 296 مؤسسة«.

وأض��اف: »كم��ا تم النظر ف��ي طلبات المؤسس��ات 
ضمن القطاعات األكثر تأثرًا والتي قامت بالتسجيل 
مس��بقًا ولم يش��ملها الدعم ضمن المرحلة األولى، 
وصرف مس��تحقات الدعم لها بأثر رجعي للش��هور 
الثالثة الماضية وسيتم مواصلة الدعم لها بالمبلغ 

المضاعف للشهور الثالثة المقبلة«.
وأكد تقديم الدعم ل��� 1914 صالون تجميل، و393 
مطعمًا ومقهى، و346 مكتب سفر وسياحة، و205 
أندية و193 معهدًا، وش��ملت الحزمة مواصلة دعم 
سائقي س��يارات األجرة والحافالت ومدربي السياقة 
وعامالت رياض األطفال، وذلك بنسبة 50% لألشهر 

ال�3 المقبلة.
وأكد أن »تمكين« سيواصل جهوده بال شك لتوفير 

الدعم الالزم للقطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية 
المستدامة لما فيه صالح الوطن والمواطنين.

وأشاد بالتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب 
الجالل��ة الملك حم��د بن عيس��ى آل خليف��ة عاهل 
الب��الد المفدى، بتوحيد الجه��ود الوطنية لمواجهة 
انعكاس��ات فيروس كورونا )كوفيد19( وتأثيره على 
المس��توى االقتصادي وتوفير الدعم الالزم للقطاع 

الخاص.
وأضاف: »في إطار هذه التوجيهات الملكية السامية 
لعاه��ل البالد المفدى، ومتابع��ًة لقرارات الحكومة 
برئاس��ة صاحب الس��مو الملكي األمي��ر خليفة بن 
س��لمان آل خليفة رئيس الوزراء، وتنفيًذا لتوجيهات 
صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان ب��ن حمد آل 
خليف��ة ول��ي العه��د نائب القائ��د األعل��ى النائب 
األول لرئي��س مجلس الوزراء، بلغ��ت الحزم المالية 

واالقتصادية حتى اليوم أكثر من 4.5 مليار دينار«.
وأوض��ح، »أن��ه تعزي��زًا للجه��ود الوطني��ة أعل��ن 
»تمكي��ن« في م��ارس الماضي عن إط��الق برنامج 
»دع��م اس��تمرارية األعم��ال« لتقدي��م من��ح مالية 
للمؤسس��ات الصغيرة والمتناهية الصغر المتأثرة 

حيث جاء الدعم فيه على مرحلتين«.

 دعم 1914 صالون تجميل و393 مطعمًا
و346 مكتب سفر و205 أندية و193 معهدًا

 1500 مؤسسة صغيرة تستفيد 
من »استمرارية األعمال« بالمرحلة األولى

 انطالق البرنامج التدريبي 
ألطباء االمتياز في الخدمات الطبية الملكية

     استخدام أجهزة المحاكاة واستحضار بيئة غرف العمليات

انطل��ق البرنام��ج التدريب��ي ألطب��اء االمتي��از 
في الخدم��ات الطبي��ة الملكية »المستش��فى 
العس��كري« وذلك بمركز ول��ي العهد للتدريب 
والبح��وث الطبي��ة حيث يق��وم بتوفي��ر فرص 
التدري��ب لألطب��اء البحرينيي��ن ودع��م األطباء 
حديث��ي التخرج من مختل��ف الجامعات الطبية 
المعتم��دة ف��ي المملك��ة وخارجه��ا لضم��ان 
حصوله��م على الف��رص التدريبي��ة المالئمة 

النخراطهم في مهماتهم الوطنية الطبية.
وس��يتم إخض��اع المتدربي��ن المس��جلين ف��ي 
البرنام��ج والبال��غ عددهم 25 لخط��ة تدريبية 
ش��املة لجمي��ع التخصص��ات الطبي��ة وكيفية 
التعامل مع المرضى وإتقان وس��ائل التواصل 

معهم.
ورحب مدير مركز ولي العهد للتدريب والبحوث 
الطبية بالمستشفى العسكري العميد الطبيب 
خالد عبدالغفار، بالطلبة الملتحقين بالبرنامج 
ونق��ل لهم توجيه��ات قائد الخدم��ات الطبية 
الملكي��ة الل��واء بروفيس��ور خال��د ب��ن علي آل 
خليفة لتحقيق األه��داف المرجوة من البرنامج 
التدريب��ي، وتمنياته لهم بالتوفيق طوال فترة 

البرنامج.
وم��ن جانبه ق��ال مدي��ر برنامج س��نة االمتياز 

ورئيس التعليم الطبي المس��تمر في الخدمات 
الطبي��ة الملكي��ة، استش��اري جراح��ة تجميل 
الحروق الطبية العقيد طبيب نايف عبد الرحمن 
لوري  إل��ى أن البرنامج وبحلت��ه الجديدة للعام 
الحادي عش��ر على التوالي والذي يستغرق سنة 
كامل��ة م��ن ٢٠٢٠/٨/١حت��ى ٢٠٢١/٧/٣١ 
يتضم��ن العدي��د م��ن المحاض��رات والورش 
القيمة لتأس��يس وإعداد ك��وادر طبية مؤهلة 
تس��هم بالش��كل المطلوب لتمثي��ل البحرين 
بش��كل ع��ام والمؤسس��ة الطبية العس��كرية 
بش��كل خاص. وأضاف بأنه س��يتم اس��تخدام 
أجهزة المحاكاة واس��تحضار البيئة الطبية في 
غرف العمليات واألقسام الطبية نفسها وهو ما 
يمكنهم من تعزي��ز مهاراتهم من خالل نظام 
المحاكاة الس��ريرية باستخدام دمى قادرة على 
التنفس وإعداد الس��يناريوهات لحاالت طبيعية 
تحاكي الواقع وذلك لتقليل نس��بة األخطاء في 

بيئة المستشفى.
المستش��فى  ب��أن  ل��وري  الدكت��ور  وأض��اف 
العسكري يقدم برنامجًا تدريبيًا بهدف االرتقاء 
بالمستوى التعليمي والتدريبي للكوادر الطبية 
من خريجي المؤسسات التعليمية ومستمر في 
تدريب الخريجين وفق خطة تدريبية معتمدة.

كما قدمت منس��قة ومؤسس��ة البرنامج نادية 
مظفر بجانب الدكت��ور لوري محاضرة توعوية، 
باإلضافة إلى تقديم عروض تعريفية إرشادية 
وتناولت ف��ي محاضرتها عل��ى أهمية وأهداف 
البرنامج والسبب الرئيسي لعمل البرنامج بهذه 
الص��ورة التفصيلي��ة ليواكب كاف��ة التطورات 

الراهنة في المجال الطبي.
وأضافت منسقة البرنامج أن تميز التدريب في 
المستشفى العس��كري في مشاركة المتدربين 
ف��ي األنش��طة التعليمي��ة الطبية المس��تمرة 
واألنشطة األكاديمية في مركز البحوث الطبية. 
كم��ا أن تقيي��م المتدرب ومتابعت��ه عن قرب 
وإعداد المحاضرات األسبوعية له أكبر األثر على 
استفادة المتدرب. كما أن التدريب ال يخلو من 
دورات تدريبي��ة للتعامل مع الح��االت القائمة 

لفيروس كورونا.
وأضاف��ت ب��أن البرنامج التأهيلي ألطباء س��نة 
االمتياز س��وف يس��تمر لمدة ٨ أيام، مش��يدة 
بالدعم الال محدود من قائ��د الخدمات الطبية 
الملكية اللواء بروفيس��ور الش��يخ خالد بن علي 
آل خليفة لفريق العمل المش��رف على البرنامج 
ال��ذي أصبح أح��د البرامج الرائ��دة والمعتمدة 

دوليًا وإقليميًا.
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تسجيل أصغر وفاة 
بـ»كورونا« لمواطن عشريني

اعلن��ت وزارة الصح��ة »وفاة حالة قائم��ة لفيروس كورونا 
)كوفيد19( لمواطن يبلغ من العمر 21 عامًا« ليرتفع عدد 
ح��االت الوفاة بالفي��روس إلى 129 حالة وف��اة«، في حين 
كشفت اإلحصائيات عن أن »حالة الوفاة هذه تعد األصغر 
في المملك��ة«، فيما أعربت الوزارة ع��ن »خالص تعازيها 

ألسرة الفقيد وكافة أهله وأقاربه«.
وذكرت الوزارة أن »الفحوصات التي بلغ عددها 7791 يوم 
أمس األربعاء 22 يوليو 2020، أظهرت تس��جيل 321 حالة 
قائمة جديدة منه��ا 162 حالة لعمالة وافدة، و159 حالة 
لمخالطين لح��االت قائمة، كما تعافت 439 حالة إضافية 

ليصل العدد اإلجمالي للحاالت المتعافية إلى 33894«.
وأوضح��ت الوزارة أن »عدد الح��االت القائمة تحت العناية 
بلغ 47 حالة، والحاالت التي يتطلب وضعها الصحي تلقي 
العالج بلغ 91 حالة، في حين أن 3566 حالة وضعها مستقر 
من العدد اإلجمالي للحاالت القائمة الذي بلغ 3613 حالة 

قائمة«. وأجرت الوزارة »752485 فحصًا طبيًا«.
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نرحب بمشاركاتكم على

Health

أبو كعب: التهاب فيروسي معروف باسم »النكاف« قد يؤثر على أي عضو من أعضاء الجسم لكنه يصيب بشكل رئيسي الغدد اللعابية النكافية معلومة في كبسولة
وينتقل الفيروس بس��هولة بين األش��خاص إذ إنه يمكن التقاط الفي��روس من المخاط أو اللعاب عن طريق تنفس الرذاذ الصادر عن ش��خص 
مصاب أو عن طريق استخدام أدواته وتمتد فترة العدوى من اليومين السابقين لظهور األعراض إلى األيام الخمسة التي تلي ظهور األعراض.

 إقبال إسماعيل لـ                 : 
ال عالقة بين تسنين األطفال ونزالت البرد

     يترافق مع عصبية زائدة واضطراب مواعيد النوم
أكدت أخصائية طب أس��نان األطفال 
د. إقبال إسماعيل علم أنه »ال عالقة 
بين تسنين األطفال ونزالت البرد«، 
مضيف��ة أن »من أبرز األعراض »ألم 
واحمرار في اللثة مكان بزوغ الس��ن، 
وزي��ادة ف��ي إف��راز اللع��اب وارتفاع 

طفيف بدرجة الحرارة«.
وأوضحت في تصريحات ل� »الوطن« 
حال��ة  م��ع  يتراف��ق  »التس��نين  أن 
عصبية زائدة لدى الطفل واضطراب 

في مواعيد النوم«.
وقالت د. إقبال علم »يبدأ التس��نين 
عند األطفال عادة بعمر س��تة أشهر 
مع وجود تف��اوت في المدى الزمني، 
وف��ي  يول��دون  األطف��ال  فبع��ض 
فمه��م يوجد س��ن لبن��ي وبعضهم 
اآلخر يحدث لديه التس��نين في عمر 
3 أو 4 ش��هور فيما يتأخر التس��نين 
لدى البعض لما بعد عمر الس��نة«، 
مضيفة أنه »ينتهي بزوغ آخر س��ن 
لبني في حوالي س��نتين أو س��نتين 
ونصف م��ن العمر، لذا ف��إن مرحلة 
تق��ارب  لفت��رة  تمت��د  التس��نين 
الس��نتين م��ن العم��ر وتس��تدعي 

اإلنتباه واالهتمام من قبل األهل«.
وأش��ارت إلى أن »التس��نين يترافق 
م��ع مجموع��ة م��ن األع��راض غي��ر 
الس��ارة للطفل م��ع العل��م أن هذه 
األع��راض ال تظهر كلها لدى الطفل 
أو ق��د تظهر كلها ولكن ليس دفعة 
واح��دة كما ال يعاني بعض األطفال 
من أية أعراض نهائي��ًا أثناء مرحلة 

التسنين«.
وأوضح��ت أن »أعراض التس��نين قد 
تبدأ مباش��رة قبل بزوغ السن اللبني 
أو قد تظهر بشكل مبكر قبل حوالي 
شهر أو ش��هرين من البزوغ الفعلي 

للسن«.
وأش��ارت إل��ى أن »من أه��م أعرض 
التسنين وجود ألم واحمرار في اللثة 
م��كان ب��زوغ الس��ن ويتس��بب هذا 
األلم بشعور عدم راحة وانزعاج لدى 
الطفل تجعله يرغب بالعض على أي 
ش��يء متوفر حوله لتخفيف ش��عوره 

بالضيق واالنزعاج«.
وقال��ت »يالح��ظ زي��ادة ف��ي إف��راز 
اللع��اب وارتف��اع طفيف ف��ي درجة 
ح��رارة الطف��ل بم��ا ال يتج��اوز 38 
درج��ة وق��د يتراف��ق التس��نين مع 
حال��ة عصبية زائدة ل��دى الطفل أو 

اضطراب في مواعيد النوم«.
وتطرق��ت »للحدي��ث ع��ن الط��رق 
التسنين  لتخفيف مشاكل  المتبعة 
أنه��ا  مضيف��ة  األطف��ال«،  ل��دى 
تتضم��ن »فرك لث��ة الطفل مكان 
بزوغ الس��ن بإصبع نظيف، ومس��ح 
اللع��اب الزائ��د ح��ول ف��م الطفل 
طف��ح  بح��دوث  يتس��بب  ال  حت��ى 
جل��دي، ويمكن اس��تخدام الحلقات 
المطاطي��ة الس��يما القابل��ة منها 
للتبري��د وذل��ك حس��ب توصي��ات 
الشركة المصّنعة مع االنتباه لوضع 
الحلق��ات ف��ي البراد فق��ط وتجنب 
وضعه��ا ف��ي المجم��دة أو الفريزر 
كذل��ك يج��ب الح��رص عل��ى عدم 
تثبي��ت الحلقات ح��ول رقبة الطفل 
تجنب��ًا لخط��ر االختن��اق، وفي حال 
ح��دوث ارتف��اع في الح��رارة يمكن 
إعطاء الطفل باراسيتامول لخفض 
الح��رارة وتس��كين األل��م بحس��ب 
إرشادات الطبيب، ويمكن استخدام 
الهالم الخاص بتسكين آالم البزوغ 
ل��دى األطف��ال والموص��ى به من 
قبل طبيب األس��نان مع تجنب شراء 
المنتجات المش��ابهة بدون وصفة 

طبية وخاصة الت��ي تباع على النت 
وذل��ك لعدم حصول تلك المنتجات 
ف��ي غالبيته��ا عل��ى تراخيص من 
الهيئ��ات الصحي��ة وع��دم وج��ود 
دراسات تثبت أمانها وفاعليتها في 
تسكين آالم البزوغ، كما يجب عدم 
اإلفراط في استخدام الهالم واتباع 
تعليم��ات الطبي��ب فيم��ا يخ��ص 

الكمية وعدد مرات التطبيق«.
وتحدثت ع��ن »بع��ض المعتقدات 
بمرحل��ة  المتعلق��ة  الخاطئ��ة 
التس��نين«، موضح��ة أن��ه »توج��د 
بع��ض األع��راض الت��ي ق��د تظهر 
في مرحلة التس��نين والت��ي يعتقد 
البع��ض أنه��ا ناتج��ة أو مرتبط��ة 
بشكل مباشر بالتس��نين كما توجد 
بع��ض العالجات التي ق��د ال تكون 

نافعة«.
وقال��ت إن��ه »فيم��ا يخ��ص ارتفاع 
ح��رارة الطف��ل ذكرن��ا أن االرتف��اع 
يكون طفيفًا وفي ح��ال تجاوز درجة 
الحرارة 38 درجة مئوية يجب فحص 
الطفل لدى الطبيب لمعرفة السبب 

وعالجه«.
وذكرت أنه »فيما يخص فرك أو حك 
األذن خالل مرحلة التسنين في حال 
كان هذا الف��رك مترافقًا مع ألم في 
األذن فمن المرجح أن الطفل يعاني 

من التهاب في األذن ويجب استشارة 
وحنج��رة«.  وأذن  أن��ف  أخصائ��ي 
وأشارت إلى أن »اإلس��هال أحد أكثر 
األعراض المنس��وبة للتس��نين وهو 
بحس��ب التقاري��ر ال يرتب��ط مطلقًا 
بالتسنين وفي حال ترافقه مع حرارة 
عالية فهذا دليل على إصابة الطفل 
بنزل��ة معوي��ة تس��تدعي مراجعة 
طبيب األطفال تجنبًا إلصابة الطفل 

بالجفاف«.
وشددت على أنه »ال توجد عالقة بين 
التس��نين ونزالت الب��رد أو أعراضها 
كالسعال والعطاس وسيالن األنف«. 
وقال��ت إن��ه »يمكن إعط��اء الطفل 
الفواك��ه  أو  الخض��راوات  بع��ض 
القاس��ية نوع��ًا للع��ض عليها خالل 
مرحل��ة التس��نين بش��رط أن يكون 
الطفل ق��ادرًا على المضغ، وفي حال 
لم يكن قادرًا على المضغ فإعطاؤها 
قد يتسبب بخطر االختناق«. وذكرت 
أنه »في جميع األحوال يجب على األم 
أن تبقى دائمًا بجان��ب الطفل أثناء 

تناوله الطعام تحسبًا ألي خطر«.
البس��كوت  »تن��اول  م��ن  وح��ذرت 
المخص��ص لألطف��ال خ��الل مرحلة 
التسنين الحتواء أغلب منتجاته على 
السكر الذي يتسبب الحقًا في إصابة 

األسنان بالنخور«.

د. إقبال إسماعيل

 ألم واحمرار اللثة
مكان السن أبرز األعراض 

 زيادة إفراز اللعاب 
وارتفاع طفيف بالحرارة

 الحلقات المطاطية 
تخفف آالم التسنين

 الحذر من تناول
البسكوت خالل التسنين

 السمنة وعاصفة 
»االسيتوكين« لدى 

مصابي »كورونا«

ال يزال العلماء والباحثون يكتش��فون بشكل مستمر معلومات 
جدي��دة حول تأثي��ر فيروس كورون��ا )كوفيد19( على الجس��م 
وأس��باب تأثيره على مجموعة من األشخاص أكثر من غيرهم. 
فمن ما ت��م معرفته انه يصيب جميع الفئ��ات العمرية، لكن 
األعراض األكثر خطورة التي يمكن أن تؤدي إلى الوفاة لوحظت 
لدى كبار الس��ن وأولئك الذين يعانون من حاالت طبية كامنة 
مثل أمراض القلب واألوعية الدموية وأمراض الجهاز التنفسي.
فقد ص��رح المركز األوروبي للوقاية م��ن األمراض ومكافحتها 
أن 73٪ م��ن مرضى )كوفيد19( والذي��ن عانوا من مضاعفات 
خطيرة للمرض في إيطاليا وإسبانيا والسويد وسويسرا وهولندا 
يعانون من الس��منة. كما بينت الدراسات في فرنسا والمملكة 
المتحدة وكوريا الجنوبية وايطاليا والواليات المتحدة االمريكية 
ان الوفيات بسبب كورونا كانت اكبر بين المرضى الذين كانوا 
يعان��ون من الس��منة. وهو ما دفع الباحثين للس��عي من أجل 
فهم أعم��ق لمعرفة ما هي حقيقة هذه الصلة بين اإلصابة ب� 

)كوفيد19( والسمنة.
حي��ث إن الدراس��ة التي أجريت عل��ى 3615 مصاب��ًا بفيروس 
)كوفيد19( في مستش��فى أكاديمي في نيويورك والتي اعتمد 
على الصفات الديمغرافية ومؤشر كتلة الجسم لدى المصابين، 
بينت أنه على الرغم مما يش��كله التقدم في العمر من خطورة 
على المريض المصاب بفيروس كورونا إال أن السمنة كان لها 
االرتباط األكبر بمضاعفات اإلصاب��ة بالمرض. كما وجدت أن 
الخط��ر يزداد بالنس��بة إلى الذين تقل أعماره��م عن 60 عامًا 
ويعانون من الس��منة، خصوصًا عند أولئك الذين يكون مؤشر 
كتلة الجس��م لديهم يزيد عن 30كج��م / متر مربع. وقد يكون 
تراك��م الدهون ف��ي الصدر والبط��ن عند الذي��ن يعانون من 
الس��منة والذي يقلل من وصول األوكس��جين لألعضاء الحيوية 
بس��بب صعوبة توسع الحجاب الحاجز والرئتين لديهم، إضافة 
إل��ى اقتران الس��منة باألم��راض المزمنة س��ببًا كافيًا للبعض 
لتفس��ير هذا االرتباط إال أن ما كشفته الدراسات بينت أسبابًا 

أخرى.
فقد وج��د الباحثون من خالل دراس��اتهم أن الخالي��ا الدهنية 
تنتج كميات كبيرة من أنزيم ACE الذي يس��تخدمه الفيروس 
للتس��لل لخالي��ا الجس��م، كما أن الده��ون تلع��ب دور الخازن 
للفيروس وبالتال��ي فالدهون الزائدة ح��ول األعضاء الداخلية 
تؤدي إلى إصابة المرضى بالتليف وتندب في األعضاء، وبذلك 

ستكون اإلصابة بالفيروس أكثر حدة.
كما فس��ر باحثون من جامع��ة إمبريال كوليدج ف��ي لندن، أن 
المصابين بالفيروس والذين يعانون من السمنة يحتاجون إلى 
إنتاج كميات كبيرة من األجس��ام المضادة المناعية لمهاجمة 
الفي��روس وبالتالي حصول ما يعرف بعاصفة »االس��يتوكين« 
وم��ن المحتمل أيضًا أن تك��ون هذه الده��ون المتراكمة في 
الجس��م عائقًا أم��ام إفراز الم��واد الالزمة لتهدئ��ة حدة تحفز 

الجهاز المناعي.
وتعرف عاصفة »االس��يتوكين« على أنها تفاعل مناعي شديد 
يطلق فيه الجس��م كميات كبيرة من »السيتوكينات« في الدم 
بسرعة. والس��يتوكينات هي مادة كيمائية تنسق عمل الجهاز 
المناعي وتلعب دورًا مهمًا في االستجابات المناعية الطبيعية 
ولكن إطالق كمية كبيرة منها في الجسم مرة واحدة يمكن أن 
يكون ض��ارًا. ويمكن أن تحدث عاصفة »االس��يتوكين« نتيجة 
للعدوى الفيروس��ية أو حالة المناع��ة الذاتية أو أمراض أخرى. 
وقد يحدث أيضًا بس��بب اس��تخدام بعض أنواع م��ن األدوية. 
وتمت��از أعراض عاصفة »االس��يتوكين« بارتفاع درجة الحرارة 
وتجمع الس��وائل في الرئتين وانخفاض ضغط الدم واإلرهاق 
الش��ديد والغثيان. كما وجد أنها قد تعزز من تخثر الدم، األمر 
ال��ذي قد يس��بب تجلطات في الش��رايين وبالتالي إلى س��كتة 

دماغية أو نوبة قلبية.
وقد أش��ارت المنظمة العالمية للس��منة، إلى أن المصابين ب� 
)كوفي��د19(، والذين يعانون من الس��منة يمثلون تحديًا أكبر 
لمراكز الرعاية الصحية من المص��اب العادي، وذلك لصعوبة 
عملية تزويدهم بجه��از التنفس االصطناعي وإجراء التحليالت 
التصويري��ة، إضاف��ة إل��ى صعوبة نق��ل المري��ض وتحريكه، 
وبالتال��ي يعرضه لخط��ر تفاقم اإلصابة بالفي��روس أكثر من 
غيره. فجميع هذا األسباب تحتم على األشخاص الذين يعانون 
من الس��منة المحافظة أكثر على إج��راءات التباعد االجتماعي 

وكل ما يكفل سالمتهم من اإلصابة.

* أخصائية طب المجتمع وعلم الوبائيات

د. صفاء موسى عمران

تحت المجهر

 نقل المصاب للمستشفى
فورًا مع استعمال وسائل التبريد

 فشل المركز المنظم للحرارة بالمخ 
يرفع حرارة الجسم دون تعرق

 إشراقة برقو: إهمال 
عالج ضربة الشمس يؤدي للوفاة

حذرت الطبيبة العامة د. إشراقة برقو من »إهمال 
عالج ضربة الش��مس«، مؤكدة أنها »قد تس��بب 
الوف��اة إن لم يت��م تداركه��ا وإس��عاف المصاب 
بسرعة«، مشددة على ضرورة أن »يتم التعامل مع 
المصاب بضربة الشمس بسرعة كبيرة«. وأضافت 
في تصريحات ل� »الوطن« أن »ضربة الشمس من 
أكثر المشكالت حدوثًا وأخطرها في فصل الصيف، 
وتزداد فرص اإلصابة بضربات الشمس في حالة 
اإلجهاد الكبير وسوء التغذية وعدم الحصول على 
قس��ط كاف من الن��وم، وقد تس��بب الوفاة إن لم 
يتم تداركها وإس��عاف المصاب بسرعة«. وذكرت 
أن »خطورته��ا تتمثل في كونها تنجم عن نقص 
الس��وائل وفش��ل المركز المنظم للح��رارة بالمخ، 
مما يؤدي لرفع حرارة الجس��م مع عدم وجود عرق، 
لذل��ك يالحظ أن جلد المص��اب يصبح أحمر اللون 
وج��اف مع ارتفاع في درج��ة حرارته«. وأضافت أن 
»المصاب بضربة الش��مس يش��كو م��ن الصداع 
والغثي��ان والدوخة والضعف العام، وغالبًا ما تبدأ 
اإلصابة بهبوط مفاجئ مع فقدان للوعي وسرعة 
وعم��ق في التنف��س، باإلضافة إلى س��رعة وقوة 
ضرب��ات القلب، م��ع حدوث تش��نجات، ويمكن أن 
تتالشى هذه األعراض، ويعود الشخص إلى حالته 
الطبيعية، قبل أن يصاب بانتكاس��ة أخرى ويدخل 
في هذه األعراض مجددًا«. وشددت د. إشراقة برقو 
على »ضرورة أن يتم التعامل مع المصاب بضربة 
الشمس بسرعة كبيرة، ونقل المصاب لمكان أقل 
حرارة قدر المستطاع، ونزع مالبسه، وإرقاده على 
ظهره مع رفع رأسه وكتفيه قلياًل، وإذا كان المصاب 

في وعي��ه فيجب إعط��اؤه الماء البارد لرش��فه أو 
ش��ربه، مع ضرورة تجّنب المش��روبات الساخنة أو 
المنبه��ة، أما إذا كان فاقدًا للوعي فيجب أن يرش 
على جسمه ماء باردًا، أو يتم مسح جسمه بقماشة 
بها ماء بارد، ثم تعريض الجس��م لمروحة أو تيار 
هواء حتى يتبخر الماء بسرعة، وفي جميع األحوال 
ينقل المصاب للمستش��فى على الفور، مع مراعاة 

استمرار اس��تعمال وس��ائل التبريد أثناء النقل«. 
وتطرقت إلى »طرق الوقاية من ضربة الشمس«، 
مشيرة إلى أنه »ينصح بارتداء القبعة أثناء النزول 
في النهار، واالبتعاد عن أش��عة الش��مس الضارة 
قدر المستطاع، كما يجب االهتمام بشرب كميات 
كبيرة من الماء على مدار اليوم لتعويض ما يفقده 

الجسم من سوائل عن طريق التعرق«.

د. إشراقة برقو

https://bit.ly/2X3XBcb
https://bit.ly/3fSd5r3
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كالوس 
اإلعدامات 

في البحرين

ليس منا من يس��تطيع أن يق��رر بأن من أص��در القاضي بحقه 
حكمًا ما مذنب أو بريء، فالقاضي يس��تند إلى أدلة وشواهد وال 
يركن إلى العاطفة أو ينحاز إلى موقف أو جهة ويدرك أن حسابه 
عند اهلل شديد لو أنه باع ضميره، لهذا فإن الحاكم يطمئن إلى 

أحكام القضاة وخصوصًا في القضايا التي عقوبتها اإلعدام. 
لس��ت أن��ا وال أنت من يق��رر أن س��ينًا أو صادًا م��ن المتهمين 
ف��ي قضية ما مذن��ب أو غير مذنب ويس��تحق اإلدانة أو البراءة، 
فالقضايا أم��ام المحاكم ينظر فيها قض��اة، ودرجات التقاضي 
تتيح للمته��م الحصول على كل الفرص ليثب��ت براءته، وتتيح 

للمحكمة فرصة التأكد من دقة األحكام الصادرة. 
وألن كل هذا متوفر في البحرين لذا فإن العالم يتريث وال يأخذ 
على الفور بم��ا يدعيه البعض وت��ردده المنظمات التي تتدثر 
برداء حقوق اإلنسان وصار الجميع يعرف ما ترمي إليه من خالل 
البيانات التي تصدرها نهارًا ولياًل. لهذا س��ارعت وزارة الخارجية 
لإلع��راب عن »رفضها التام للبيان��ات والتعليقات الصادرة عن 
بعض المنظمات بش��أن حكم اإلع��دام الصادر بتاريخ 13 يوليو 
2020 بح��ق متهمي��ن بحرينيي��ن ارتكبا جريم��ة القتل العمد 
مع س��بق اإلص��رار والترصد ألحد أفراد الش��رطة والش��روع في 
قت��ل آخرين من خالل كمي��ن أعد لهم في غض��ون عام 2014 
اس��تخدمت فيه عبوة متفجرة« حسب البيان. وقد أرادت الوزارة 
من ه��ذا البيان بي��ان أن »االنتقادات المتحي��زة وغير الدقيقة 
للحك��م الصادر جاءت عن طريق الجماعات التي تنش��ر بش��كل 
منهج��ي المعلوم��ات المغلوطة والدعاية الس��لبية عن مملكة 
البحرين« وأكدت أن »القواعد القانونية والممارس��ات المطبقة 
ف��ي مملكة البحري��ن تتفق مع القانون الدول��ي ومبادئ حقوق 
اإلنس��ان المعتمدة لدى األمم المتحدة، وأن المحاكم الوطنية 
تقوم بص��ون كافة الضمان��ات للمتهمين خ��الل كافة مراحل 
المحاكم��ة« وأن البحرين »في حال تواف��ق دول العالم وخاصة 
الدول اإلس��المية عل��ى اتخاذ موقف بمراجعة ه��ذه العقوبة أو 

إلغائها ستنظر وبجدية في التعاطي مع هذا األمر«.

التالزم بين المواطنة والديمقراطية

تؤكد جميع الدالئل والتجارب ف��ي العالم وجود تالزم بين المواطنة 
والديمقراطي��ة كثقافة وكممارس��ة، بل يعد هذا الت��الزم الضمانة 
األساس��ية الس��تقرار المجتمع��ات. وذلك ألن المجتمعات يس��ودها 
االستبداد ال يمكن أن تنمو فيها قيم المواطنة الجامعة. ولذلك فإن 
اس��تبعاد المواطنة كأس��اس للتعايش، من ش��أنه تكريس مصالح 
ضيق��ة، ومنع الناس م��ن أن يكونوا أحرارًا، ف��ي اختياراتهم الفردية. 
وعندم��ا تبدأ المجتمعات بالتعبير عن نفس��ها بهويات فئوية، فإن 
ذل��ك يعني بداي��ة النهاية للدولة ككيان اجتماعي وسياس��ي موحد، 

والدخول في نفق من االنقسامات والصراعات. 
وفي ظل سيطرة البنى الفئوية، لن نجد قاعدة للمواطنة المتساوية. 
ولذلك من الطبيعي أن تظهر بعض الممارس��ات غير الس��وية، مثل 
التقليل من مواطنة اآلخرين، وامتهان كرامتهم ومعتقداتهم ونشر 
الصور النمطية عنهم، باسم حرية التعبير أحيانًا، وباسم األيديولوجيا 
اإلقصائية أحيانًا أخرى، بما يتناقض مع القيم والمبادئ الديمقراطية 
نفس��ها. ف��ي حين أن التأكيد عل��ى الحرية الفردية وعل��ى المواطنة 
كأس��اس للتعايش من ش��أنه تجنيب الدول االستقطاب المجتمعي 
واالنقس��ام، بل والمس��اعدة عل��ى تحقيق االندم��اج االجتماعي بين 
المكون��ات المختلف��ة، وتأصيل احت��رام القانون. ولكن لألس��ف فإن 
نس��ق القي��م الذي نش��أ ونما مع نش��وء الش��عور الوطن��ي والقومي 
واإلنس��اني التحرري، يتعرض اليوم إلى ضغ��وط وحتى إلى نوع من 
التراج��ع حتى في بعض المجتمع��ات الديمقراطية، وتحل محله لغة 
التميي��ز والتحريض. مع أن الديمقراطية لوحدها، تكس��ب المواطنة 

فرصة أكبر للبروز والتجسد على صعيد الواقع، حتى وإن كانت تركيبة 
المجتم��ع قائم��ة على التع��دد والتنوع، خاصة عندم��ا يكون للدولة 
مضم��ون حداثي ومدن��ي وتحرري، ومعبرة ع��ن التطلعات التحررية 
للمواطني��ن في العدالة والحداثة والتنمية. إن تكريس الديمقراطية 
ه��و الكفيل بح��ل أزمة المواطنة، ألنها تش��كل أرضي��ة التوافق بين 
المواطن والدولة من ناحية، وتش��كل أرضي��ة التعايش بين الفئات 
المتع��ددة، من ناحية ثانية. بحيث يكون االعت��داد بالمواطن الفرد 
الح��ر بالدرجة األولى، ولي��س بالجماعات الفئوية. وهذا هو أس��اس 
الحياة الديمقراطية وبناء المواطنة المتس��اوية. وذلك ألن المواطنة 
ليس��ت مجرد عالقة تجمع المواطن بالدولة فحسب، وإنما هي كذلك 
عالق��ة بين المواطنين بمختلف مكوناته��م وفئاتهم، وما ينبغي أن 
تتس��م هذه العالقة من التعايش والتسامح واالحترام، ضمن اإلطار 

المرجعي لممارسة الحقوق والواجبات.

* همس:
في الطريق إلى سماء الغربة،

في لحظة العقم، 
أقرع باب الحيرة،
من دون اشتهاء،

فال أعثر على الزنبقة،
خلف بقايا الحلم.

عندما كنت إسفنجة!

يصعب أن تشعر بندم حقيقي على ما فات. فبمجرد التفكير في عودة 
الزم��ن وتغيير اختياراتك س��تجد األمر محض خي��ال. فجميع خياراتنا 
مرتبط��ة بالظرف الراهن ودرجة وضوح األش��ياء أم��ام بصيرتنا حال 
وقوعها. لك��ن بإمكاننا تصنيف وتقييم مراح��ل حياتنا، لنتمكن من 

إعادة برمجة خياراتنا المستقبلية.
أكثر مراحل حياتي هشاش��ة هي تل��ك التي صرت أطلق عليها مرحلة 
اإلس��فنجة. أرى نفس��ي هناك مجوفة، مثقوبة األج��زاء ال أتعامل وال 
أتقب��ل إال نوعًا معين��ًا ومحددًا من األفكار والقضايا وش��ؤون الحياة. 
حي��ن تكون إس��فنجة فأنت ال تتش��رب إال الس��وائل. وأن��ت تعي أن 
تعاملك مع عناصر صلبة أو دقيقة ومتناثرة سوف يؤذيك أو يهلكك. 

لذلك فأنت تتجنب غير السوائل ظنًا منك أنك تحافظ على نفسك.
وألنك لست إسفنجة، وإذا حدث واكتشفت أنك صرت إسفنجة، فستجد 
نفس��ك قد صرت محدودًا، ثم ستكش��ف أنك ربما صرت ش��خصًا آخر 
لس��ت أنت. أو أنك قد فقدت السيطرة على نفسك وال يمكنك التحكم 

بك. 

حدث هذا حين وصلت لمرحلة لم أس��تطع التأقلم فيها مع محدودية 
كثي��ر من القناعات التي تش��ربتها بانتقاء ودراية، مع األفق األوس��ع 
ال��ذي كنت مضطرة للتعامل معه. وكن��ت أمام خيارين ال ثالث لهما 
إال التخب��ط ف��ي عالم من التناقض��ات. فإما أن أنكف��ئ على ما كنت 
علي��ه وأكمل الحفاظ على عالمي اإلس��فنجي، أو خوض غمار التجربة 

والتعامل مع المكونات التي كنت أصنفها خطرًا.
لم يكن األمر سهاًل. وكان أشبه بالخروج من شرنقة محكمة ومظلمة 
ورطبة وس��ط ش��موس متقدة. ولكن تلك الش��موس منحتني القوة 
والبصي��رة والدفء، ول��م تحرقني كم��ا توقعت. هل كان��ت المرحلة 

اإلسفنجية سيئة؟ بالتأكيد نعم، ولكن لوالها، لما جاء ما بعدها.
بدل أن نش��غل أنفسنا برصد خسارات الماضي، وحساب ما تبقى من 
الزمن، فلنشغل أنفسنا باإلبحار في طبائعنا. ماذا كنا، ولماذا؟ وكيف 
نغير من أنفسنا لنستعيدنا أو نبني أنفسنا من جديد؟ فكل ما مضى 
ه��و جزء من��ا ال يمكن التنصل من��ه أو محوه. ونحن ل��ن نعيد كتابة 

تاريخنا، لكن بإمكاننا تشكيل مستقبلنا.

سمات الليبرالية الخليجية المقبلة
بات��ت فكرة هيمنة موج��ة جديدة من الليبرالية ف��ي المجتمعات 
الخليجي��ة ش��به مؤك��دة بحكم التحول ف��ي س��لوك الحصول على 
المعرفة الذي كانت سلوكًا تقليديًا عندما اعتمد على الكتب، واآلن 
صار س��لوكًا غير تقليدي بالحصول على المعلومة في ثوان سريعة 
م��ن الهواتف الذكية بما تقدمه من تطبيق��ات هائلة في مختلف 

المجاالت واالهتمامات. 
الموج��ة الجديدة م��ن الليبرالي��ة الخليجي��ة التي نعيش��ها اآلن، 
ستس��اهم في مزيد من التحرر للقيم واألف��كار واألعراف والتقاليد، 
ومن المهم فهم س��ماتها المتعددة حتى يمكن تقديم أطروحات 

أو تحليالت بشأنها الحقًا. 
توجد خمس سمات أساسية في الليبرالية الخليجية المقبلة، أولها 
التفاع��ل الذي عادة ما يكون تجاه أي قضي��ة، لكنه تفاعل يتجاوز 
التفاع��ل المحل��ي، ففي ه��ذه الليبرالي��ة يتم التفاع��ل مع قضايا 
عالمية، أو قضايا محلية ف��ي دول أخرى، ويقل االهتمام بالقضايا 

المحلية كثيرًا. 
كذلك من الس��مات التواصل بين األفراد بتج��اوز الزمان والمكان، 
حي��ث أتاحت ه��ذه الليبرالية التواصل مع أي ش��خص حول العالم، 
ويمك��ن مش��اهدة ذلك بوضوح ف��ي التواصل الذي يت��م عادة في 
ألعاب الفيديو التفاعلية بين أكثر من شخص يختلفون في الثقافة 
والسن والدين والبلد. وتؤدي هذه السمة إلى تأثر األطفال الذين 

يتواصلون مع أشخاص أكبر منهم سنًا دون سابق معرفة. 
غياب الرقابة أيضًا صار س��مة أساس��ية ف��ي الليبرالي��ة الخليجية 
الجدي��دة، فليس مهمًا بالنس��بة ألرباب األس��ر متابعة ما يتابعه 
أبناؤهم في هواتفهم الذكية، أو ما يطرحونه في شبكات التواصل 
االجتماع��ي تمامًا، بل قد يجد األبناء التش��جيع الدائم دون تقييم 
حقيق��ي أو منطق��ي لما يقدمه األبناء من محت��وى أو ما يتفاعلون 
معه. وتنطبق سمة غياب الرقابة على الحكومات التي لن تستطيع 
الس��يطرة أو ضب��ط أو الرقاب��ة أو من��ع األف��راد من الوص��ول إلى 

المعلومة أو التفاعل مع أي قضية. 
من سمات الليبرالية الخليجية الجديدة السرعة التي أتيحت لألفراد 
ف��ي التعبير ع��ن آرائهم أو تنظي��م مواقفهم، وهي س��رعة تفوق 
قدرات المؤسس��ات الحكومية بمراحل. وأخيرًا سمة ضياع القدوة، 
فرغم ما تتيحه ش��بكات التواصل االجتماعي من ظهور شخصيات 
مختلفة، إال أن األفراد يعانون دائمًا من عدم االس��تقرار في اختيار 

قدواتهم.

مصاب بـ »كورونا« يهاجم األطباء!

حينم��ا تتعرض الدولة ألزم��ة، فإن الجميع ال بد م��ن أن يمتثل 
بدوره ويكون على قدر المس��ؤولية، وعلي��ه فإن من يحب بالده، 
ويس��عى للصالح العام ال يمكن أن يتناسى أهمية دوره الفردي، 
بالتال��ي »االس��تهتار« و»الالمب��االة« هما جريم��ة ترتكب بحق 

واجبك الوطني في ظل أي أزمة. 
أكت��ب ه��ذا وق��د أحزنني م��ا قرأته عن دخ��ول أح��د المصابين 
بفيروس »كورون��ا« ألحد المستش��فيات ومحاولته نقل المرض 
بشكل متعمد لألطباء، عبر السعال مباشرة عليهم، والسعال في 

يده ومحاولة إمساكهم.
ما هذا التص��رف؟! ولماذا حص��ل؟! ولماذا هذا األس��لوب المليء 
بالجحود تجاه كوادر طبية تخاطر بنفسها حتى تهتم بالمصابين 

وتعالجهم؟!
ف��ي بداية ظهور هذا الفيروس انتش��رت عدة مقاطع ألش��خاص 
حول العالم أصيبوا بال�»كورونا«، وصوروا أنفسهم وهم يضعون 
لعابه��م أو يعطس��ون عل��ى عمالت ورقي��ة ومعدني��ة والهدف 
مداولتها الحقًا بين الناس ليصابوا، وكذلك فيديوهات ألشخاص 
يحاولون نش��ر اللعاب أو رذاذ عطاس��هم في مراف��ق عامة، مثل 
القطارات ووس��ائل المواصالت المش��تركة والهواتف العمومية، 
وحت��ى وصلت المس��ألة لتلوي��ث أزرار الضغط عل��ى األرقام في 

أجهزة الصرافة اآللية. 
يومها العالم بأس��ره استنكر مثل هذه التصرفات »غير السوية« 

والتي ال تصدر عن ش��خص »يتمثل بالمس��ؤولية«، بل أشخاص 
غير مستقرين نفسيًا أو عقليًا لدرجة تدفعهم إليذاء اآلخرين. 

في شأن »كورونا« الشعور السائد عند الناس »منطقيًا« يكون عبر 
تمني الش��فاء لآلخرين، ومساعي تجنب اإلصابة، ونسبة التوعية 
المكثف��ة بش��أن الفيروس كانت تؤكد للناس ب��أن هذا المرض 
غير قاتل لكنه س��ريع االنتش��ار، ومن يصاب به لديه نسب عالية 
للتعافي بناء على مناعة الجس��م، والتحدي كان »منع انتش��اره« 
و»السيطرة عليه«، لذلك كانت آليات التعامل من خالل »التباعد 

االجتماعي«. 
لكن مثل هذه األمثلة من البشر الذين يتصرفون وكأنهم يريدون 
نقل الع��دوى لآلخرين، بل وصلت فيه��م لمحاولة إصابة األطباء 
الذي��ن يعالج��ون الناس، أمثل��ة تجعل المجتمع يقل��ق أكثر من 
وجود أش��خاص ال تهمهم »المصلح��ة العامة« المعنية بالوطن 
وأهل��ه ومن يقي��م فيه، بل تدف��ع الناس للتوجس م��ن محاولة 
العودة لحياتهم الطبيعية ش��يئًا فش��يئًا، ألن مثل هذه الحاالت 
قد توقعك ف��ي خطر اإلصابة حتى لو كنت متخذًا ألقصى درجات 

الحيطة والحذر. 
األخبار باألمس أشارت للقبض على الشخص ومعاقبته بالقانون، 
وهنا ال بد م��ن التأكيد على أهمية العقوب��ات المغلظة بحق أي 
ش��خص يتصرف بال مسؤولية وباس��تهتار وال مباالة مما يعرض 

المجتمع للخطر.
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إيران تنشر األسلحة لوكالئها وأبرزهم الحوثي

رغبة متبادلة بتعزيز العالقات مع تركمانستان

البحريـــن: خطـــة الضـــم اإلســـرائيلية تهـــدد الســـلم واألمـــن الدولييـــن

ـــل ـــام المقب ـــاري الع ـــادي والتج ـــاون االقتص ـــة التع ـــاع األول للجن ـــد االجتم عق

أكـــدت مملكـــة البحريـــن موقفهـــا الثابـــت 
والراسخ من القضية الفلسطينية ودعمها 
لكافـــة الجهـــود الهادفة للتوصـــل إلى حل 
عادل وشـــامل ودائم لهـــذه القضية، يؤدي 
إلى نيل الشـــعب الفلسطيني كافة حقوقه 
المشـــروعة كغيـــره مـــن الشـــعوب، وقيـــام 
دولـــة فلســـطينية مســـتقلة علـــى حـــدود 
الرابـــع من يونيو العام 1967م، وعاصمتها 
القدس الشـــرقية، وفق مبدأ حل الدولتين 
واستناًدا لمبادرة السالم العربية وقرارات 

الشرعية الدولية ذات الصلة.
جـــاء ذلك أثناء مشـــاركة مملكـــة البحرين 
في الجلسة التي عقدت افتراضًيا لمجلس 
األمن حول الوضع في الشرق األوسط بما 
في ذلك قضية فلسطين. وأشار المندوب 
األمـــم  لـــدى  البحريـــن  لمملكـــة  الدائـــم 
المتحـــدة بنيويـــورك جمـــال الرويعي، في 

كلمتـــه إلـــى أن الخطط اإلســـرائيلية بضم 
أراضـــي فلســـطينية فـــي الضفـــة الغربيـــة 
وفرض السيادة اإلســـرائيلية عليها وعلى 
المســـتوطنات غير القانونية المقامة على 
أرض دولـــة فلســـطين المحتلة منـــذ العام 
1967، إنمـــا يمثـــل تهديـــًدا خطيًرا للســـلم 
واألمـــن الدوليين، ويعـــد مخالفة صريحة 
للقرارات الدوليـــة ويقوض فرص تحقيق 
ســـالم عـــادل ودائـــم فـــي منطقـــة الشـــرق 
األوســـط، مؤكـــًدا بأنـــه يتعين اليـــوم على 
الجهـــود  علـــى  البنـــاء  الدولـــي  المجتمـــع 
وذلـــك  عقـــود،  منـــذ  المســـتمرة  األمميـــة 
للتوصـــل إلى حل ســـلمي وشـــامل وعادل 

ودائم لهذه القضية المركزية.
وأعـــرب عن إدانة مملكـــة البحرين تجهيز 
ميليشـــيات الحوثي االنقالبيـــة المدعومة 
مـــن إيـــران، زورقيـــن مفخخين مســـّيرين 
عـــن بعد لتنفيـــذ أعمال عدائيـــة وعمليات 

إرهابيـــة وشـــيكة بمضيـــق بـــاب المنـــدب 
وجنوب البحر األحمر أخيًرا، الذي يعكس 
إصـــراًرا واضًحا من الحوثيين على تهديد 
سالمة حركة المالحة البحرية، واستهداًفا 

خطيًرا ألمن واستقرار المنطقة.
وأفـــاد أنـــه إدراًكا للتهديـــد الخطيـــر الـــذي 
تشـــكله عمليـــات نقـــل األســـلحة اإليرانية 

فـــي المنطقـــة فقـــد بـــات مـــن الضـــروري 
علـــى مجلس األمـــن الدولـــي تمديد حظر 
األســـلحة المفروض على إيـــران لمواجهة 
نشـــر إيـــران لألســـلحة لوكالئهـــا، وتحميل 
إيـــران مســـؤولية أفعالهـــا. وأشـــار إلى أن 
مملكة البحرين دعمت دعوة األمين العام 
لألمم المتحدة لوقف عالمي فوري إلطالق 
النار لتعزيز العمل الدبلوماسي في مناطق 
النـــزاع، والمســـاعدة فـــي تهيئـــة الظروف 
إليصـــال المســـاعدات الطبية واإلنســـانية 
CO� ”إلـــى األماكن األكثر عرضـــة لجائحة 

VID � 19”، إذ إن المعركة المشـــتركة باتت 
مكافحة هذه الجائحة، فإنه يتوجب على 
المجتمـــع الدولي الدفـــع بالجهود من أجل 
وقـــف الممارســـات التي تفاقم مـــن معاناة 
المدنييـــن حول العالم، بغية تحقيق األمن 
والســـلم الدولييـــن وضمان مســـتقبل أكثر 

ازدهاًرا لجميع شعوب العالم.

للشـــؤون  الخارجيـــة  وزارة  وكيـــل  عقـــد 
آل  أحمـــد  بـــن  عبـــدهللا  الشـــيخ  الدوليـــة 
خليفـــة،، أمـــس، اجتماًعـــا عبـــر االتصـــال 
وزيـــر  نائـــب  مـــع  المرئـــي،  االلكترونـــي 
خارجية جمهورية تركمانستان بيردينياز 
بيـــن  التعـــاون  تعزيـــز  لبحـــث  مياتييـــف، 

البلدين الصديقين.
وفي االجتماع، أشـــاد الجانبان بالمستوى 
المتميـــز والمتطور الذي تشـــهده العالقات 
وجمهوريـــة  البحريـــن  مملكـــة  بيـــن 
تركمانســـتان، ومـــا وصلت إليـــه من تقدم 
بفضـــل  المجـــاالت،  فـــي مختلـــف  ونمـــاء 
الرعاية الكبيـــرة والدائمة من عاهل البالد 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة، ورئيـــس جمهوريـــة تركمانســـتان 
فـــي  محمـــدوف،  بيـــردي  قولـــي  قربـــان 
إطـــار دعم كافة الســـبل واآلليـــات الرامية 

إلـــى توطيـــد أواصـــر الصداقـــة والتعـــاون 
المشترك.

ونوه الشـــيخ عبدهللا بن أحمـــد آل خليفة 
التـــي  األخيـــرة  اإليجابيـــة  بالتطـــورات 
شـــهدتها مســـيرة العالقـــات بيـــن البلدين، 
ومنهـــا االجتماع المرئي الـــذي عقده وزير 
الخارجية عبداللطيـــف الزياني،، مع نائب 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء وزيـــر خارجيـــة 

تركمانســـتان رشـــيد ميردوف، كما عقدت 
لجنـــة متابعـــة تنفيـــذ االتفاقيـــات الثنائية 
ومذكـــرات التفاهم الموقعة بين حكومتي 
البلديـــن اجتماعهـــا الثانـــي برئاســـة نائـــب 
عضـــو  للبيئـــة  األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس 
والرياضـــة  للشـــباب  األعلـــى  المجلـــس 
ســـمو الشـــيخ فيصل بن راشـــد بن عيسى 
آل خليفـــة، بمـــا يؤكـــد الرغبـــة المتبادلـــة 

لالنطـــالق إلـــى آفـــاق أرحـــب فـــي مســـار 
العالقات الثنائية.

وأوضـــح وكيل وزارة الخارجية للشـــؤون 
الدولية، أن جولة المشـــاورات السياســـية 
البلديـــن  الثانيـــة بيـــن وزارتـــي خارجيـــة 
والتـــي عقـــدت فـــي يوليو 2019، شـــكلت 
محطـــة مهمة لتطوير العالقـــات في كافة 
المجـــاالت، معربا عن تطلعـــه لعقد الجولة 
الثالثـــة مـــن تلـــك المشـــاورات فـــي مملكة 
عـــن  الجانبـــان  البحريـــن قريًبـــا. وأعـــرب 
للجنـــة  األول  االجتمـــاع  لعقـــد  تطلعهمـــا 
التعـــاون االقتصـــادي والتجـــاري والفنـــي 
بيـــن البلديـــن، في العام المقبل في عشـــق 
الســـتثمار  واعـــدة  آليـــة  باعتبارهـــا  آبـــاد، 
الفـــرص المشـــتركة المتاحة. كما جرى في 
االجتماع، تبادل اآلراء حول القضايا ذات 
االهتمام المشـــترك، وسبل تعزيز العالقات 

بين البلدين الصديقين.

المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - بنا

اســـتقبل مستشـــار جاللة الملك للشـــؤون االقتصادية حســـن فخرو، الخبير 
والباحث التكنولوجي جاســـم حاجي، بمناسبة إصدار آخر كتاب من تأليفه 
بعنوان “الذكاء االصطناعي والتحول الرقمي ضرورة حتمية بعد كورونا”.

 وأشـــاد المستشـــار بالجهد الطيب الذي بذله حاجي في إعداد هذا الكتاب 
القيم، الذي يعتبر ثمرة خبرته الطويلة، التي امتدت على مدار 3 عقود في 
المجـــال التكنولوجـــي وتطويعهـــا في مختلف مجاالت العمـــل، بما في ذلك 
قطاعات البحث العلمي والدراســـات االستراتيجية، الذي سيكون أحد أهم 
المســـتفيدين من تطور الـــذكاء االصطناعي واســـتخداماته. وأثناء اللقاء، 
أعرب فخرو عن شـــكره للباحث على هـــذا المجهود القيم، متمنًيا له المزيد 
مـــن التوفيـــق والنجاح، ومواصلـــة هذه الجهود العلميـــة الطيبة. من جهته، 
عّبر حاجي عن خالص شكره وتقديره لفخرو، وعلى حرصه المتواصل في 

دعم المؤلفين والباحثين ومساندتهم بمختلف تخصصاتهم. 

تطويع التكنولوجيا في البحوث

المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - وزارة الخارجية

اســـتقبل وزير الخارجيـــة عبداللطيف 
العـــام  بالديـــوان  بمكتبـــه  الزيانـــي، 
األمـــن  جهـــاز  رئيـــس  للـــوزارة، 
بـــن  أحمـــد  الشـــيخ  االســـتراتيجي 

عبدالعزيز آل خليفة.
وأعـــرب وزيـــر الخارجيـــة عـــن خالص 
التهانـــي للشـــيخ أحمـــد بـــن عبدالعزيز 
الملكيـــة  الثقـــة  بمناســـبة  خليفـــة  آل 
الســـامية بتعيينه رئيًســـا لجهـــاز األمن 

االستراتيجي، مؤكًدا على الدور المهم 
الذي سيضطلع به هذا الجهاز في رفد 
الجهـــود الوطنية من أجل تعزيز األمن 

واالستقرار في مملكة البحرين.
وتـــم أثنـــاء اللقـــاء، اســـتعراض ســـبل 
تعزيز أطر التنسيق والتعاون المشترك 
بيـــن وزارة الخارجيـــة وجهـــاز األمـــن 
االســـتراتيجي لمـــا مـــن شـــأنه خدمـــة 

المصالح العليا لمملكة البحرين.

تلقـــى، وزيـــر الخارجية عبداللطيف الزياني، أمس، اتصـــاالً هاتفًيا من وزير خارجية 
روسيا االتحادية الصديقة سيرغي الفروف.

وأكد الوزيران عمق عالقات الصداقة القائمة بين مملكة البحرين وروسيا االتحادية، 
ومـــا تشـــهده من تطور ونمو فـــي مختلف المجاالت في ظل الحـــرص واالهتمام من 
لدن ملك مملكة البحرين صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، ورئيس 
روســـيا االتحاديـــة فالدميـــر بوتيـــن، علـــى تنمية تلـــك العالقـــات واالرتقـــاء بها إلى 

مستويات أرحب وأشمل.
وأكـــد الزيانـــي أهميـــة متابعـــة تنفيـــذ االتفاقيـــات الثنائيـــة الموقعـــة بيـــن البلديـــن 
الصديقين بما يلبي الطموحات المشتركة ويحقق التعاون الثنائي الشامل في كافة 
المجـــاالت خدمة للمصالح المشـــتركة. وأشـــاد بالـــدور البارز لروســـيا االتحادية على 
الســـاحة اإلقليمية والدولية، ولما لها من ثقل سياســـي في تعزيز األمن واالســـتقرار 
في المنطقة في ظل التوترات التي تشهدها عدد من دول المنطقة كاليمن وسورية 
وليبيا، مؤكًدا ضرورة تعزيز الجهود الدولية من أجل تخفيف حدة التوتر والتوصل 
إلـــى حلـــول سياســـية ســـلمية للصراعـــات الدائرة بما يســـهم فـــي الحفـــاظ على أمن 
واستقرار المنطقة ورفع المعاناة عن شعوبها، متمنًيا لروسيا االتحادية دوام التقدم 

واالزدهار.
وأكد الفروف حرص روسيا االتحادية على تعزيز التعاون الثنائي مع مملكة البحرين 
فـــي مختلـــف المجاالت، والتنســـيق المشـــترك إزاء مختلـــف القضايا، مؤكـــًدا أهمية 
تعاون المجتمع الدولي تجاه إيصال المســـاعدات اإلنســـانية للشعوب المتضررة من 

جراء الصراعات الدولية، متمنًيا للمملكة مزيدا من الرفعة والنماء.
كما جرى استعراض عدد من الموضوعات والقضايا ذات االهتمام المشترك.

تنسيق التعاون بين “الخارجية و“األمن االستراتيجي”

الزياني: حلول سياسية سلمية للصراعات

زينل: مصرون على مواصلة فعالياتنا رغم “كورونا”
الديمقراطيـــة المســـيرة  اســـتمرار  البحريـــن  شـــباب  فـــي  نتوســـم 

أكدت رئيســـة مجلس النواب فوزية 
الظـــروف  أن  زينـــل  عبـــدهللا  بنـــت 
العالـــم  بهـــا  يمـــر  التـــي  االســـتثنائية 
نتيجة لتفشي جائحة كورونا )كوفيد 
19(، عـــزز من إصـــرار مجلس النواب 
علـــى مواصلـــة برامجـــه وفعالياتـــه؛ 
ارتكازا إلى البنية المؤسسية الصلبة 
التـــي تقـــف عليها مؤسســـات الدولة، 
كواحـــدة من أهـــم نتاجـــات وثمرات 
اإلصالحـــات الشـــاملة التـــي يقودهـــا 
بحكمة عاهـــل البالد صاحب الجاللة 

الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
لهـــا أمـــس  جـــاء ذلـــك خـــالل كلمـــة 
برنامـــج  افتتـــاح  ضمـــن  )األربعـــاء( 
مرحلتـــه  فـــي  البرلمانيـــة  الثقافـــة 

الثانية، والتي تستهدف فئة الشباب.
وفـــي كلمتها، قدمت رئيســـة مجلس 
والتقديـــر  الشـــكر  وافـــر  النـــواب 
الـــوزراء  رئيـــس  برئاســـة  للحكومـــة 
صاحب الســـمو الملكي األمير خليفة 
بـــن ســـلمان آل خليفـــة؛ نظيـــر الـــدور 
الحتـــواء  بـــه  تقـــوم  الـــذي  الالفـــت 
وبالـــغ  وتجاوزهـــا،  الراهنـــة  األزمـــة 
اإلكبـــار والثنـــاء للجهـــود التي أوالها 
األعلـــى  القائـــد  نائـــب  العهـــد  ولـــي 
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، بقيـــادة ســـموه 
لفريـــق البحرين بكل اقتـــدار، ووضع 
االســـتقرار،  ســـكة  علـــى  المملكـــة 
بمـــا أتـــاح للجميـــع التشـــرف بحمـــل 

المســـؤولية الوطنية لمواصلة العمل، 
ومساندة مسيرة التنمية المستدامة 

لمملكة البحرين.
الثقافـــة  أهميـــة  علـــى  وشـــددت 
المعرفـــة  أن  مؤكـــدة  البرلمانيـــة، 

الوســـيلة  هـــي  المكتســـبة  والثقافـــة 
وأنهـــا  الكاملـــة،  للرؤيـــة  الموصلـــة 
العمـــل  لدائـــرة  المـــؤدي  البـــاب 
البرلمانـــي والسياســـي، والقدرة على 

ممارستهما.
وقالـــت زينـــل “نتوســـم فـــي شـــباب 
خاللهـــم  مـــن  ونتطلـــع  البحريـــن 
الديمقراطيـــة،  المســـيرة  لمواصلـــة 
وأخذها آلفاق أرحب من اإلنجاز في 
المســـتقبل، ســـواء من خـــالل تحمل 
المســـؤولية فـــي تمثيـــل المواطنيـــن 
تحت قبة البرلمان، أو عبر المشـــاركة 
العمليـــة  إنجـــاح  فـــي  الواعيـــة 
مـــن  أو  الديمقراطيـــة،  االنتخابيـــة 
خـــالل الدور األهم في نقل تجربتهم 

المعرفية والثقافية للمجتمع”.

القضيبية - مجلس النواب

المنامة - وزارة الداخلية

ضمن جهودها لتعزيز السالمة المرورية 
بـــال حـــوادث”،  وتحـــت شـــعار “صيـــف 
تواصـــل اإلدارة العامـــة للمـــرور تنفيـــذ 
حمالتهـــا القانونيـــة التي تشـــمل التأكد 
من ســـالمة المركبـــات والتأكد من عدم 
مخالفـــة أنظمة وقوانيـــن المرور، ومنها 
تنفيـــذ القانـــون ضـــد مخالفـــي حاجـــب 
الرؤية لما يشـــكله من تأثير سلبي على 
ســـالمة مســـتخدمي الطريق، حيث بلغ 
إجمالي مخالفات حاجب الرؤية لشـــهر 

يونيو الماضي 968 مخالفة.
وأكـــدت اإلدارة العامـــة للمـــرور أهميـــة 
للمركبـــات  حراريـــة  عـــوازل  تركيـــب 
بمـــا يطابـــق االشـــتراطات والمقاييـــس 
المحـــددة بنســـبة ال تزيـــد عـــن 30 %، 
وتمثل مخالفة ذلك خطورة كبيرة أثناء 

قيـــادة المركبـــة خصوصا فـــي الفترات 
المســـائية وصعوبة التنبه واالســـتجابة 
لمتغيـــرات الطريـــق ممـــا يعـــرض حياة 
السائق واآلخرين للخطر، ويمكن وضع 
عـــازل حراري ذي جـــودة ويحقق هدفه 

من عزل الحرارة ووضوح الرؤية.
وضمن مبـــادرة “شـــكًرا” وبالتعـــاون مع 

القطـــاع الخـــاص قامـــت اإلدارة العامة 
الملتزميـــن  الســـواق  بمكافـــأة  للمـــرور 
باألنظمـــة المرورية ممن يخلو ســـجلهم 
المـــروري مـــن أي مخالفة أخـــرى وذلك 
خاصـــة  وخدمـــات  كوبونـــات  بتقديـــم 
بالمركبـــات، بينما تتم إزالـــة المخالفات 

الموضوعة على المركبات.

الــمــروريــة باألنظمة  الملتزمين  ــواق  ــس ال مــكــافــأة 
تسجيل 968 مخالفة “رايبون” الشهر الماضي

المنامة - وزارة الداخلية

قـــام المفتـــش العـــام اللـــواء الشـــيخ 
خليفـــة بـــن أحمـــد آل خليفـــة بزيارة 
المعنـــي  العمـــل  لفريـــق  تفقديـــة 
بمواجهـــة فيـــروس كورونـــا بـــوزارة 
الداخليـــة، حيـــث كان في اســـتقباله 
رئيـــس الفريـــق الطبيـــب خليـــل عبد 

الواحد.
واطلـــع المفتـــش العام علـــى الخطط 
والبرامـــج التـــي يتـــم تنفيذهـــا فـــي 
ســـبيل مواجهة الجائحـــة والحد من 
انتشـــار فيـــروس كورونـــا، والنتائـــج 
االيجابيـــة التـــي تـــم تحقيقهـــا فـــي 
هذا الشـــأن، منوهـــا بتوجيهات وزير 
الداخليـــة فـــي دعـــم جهـــود الفريـــق 
وإنجـــاح مهمتـــه، ومعربا عن شـــكره 
وتقديـــره لرئيـــس األمـــن العـــام على 

إدارات  ألداء  المســـتمرة  متابعتـــه 
وزارة الداخليـــة في ســـبيل مواجهة 

جائحة كورونا.
وأكـــد المفتـــش العـــام أهميـــة الـــدور 
المعنـــي  الفريـــق  بـــه  الـــذي يضطلـــع 
بمواجهـــة فيـــروس كورونـــا بـــوزارة 
مجـــال  فـــي  خصوصـــا  الداخليـــة، 

التوعويـــة  المحاضـــرات  تنظيـــم 
والتفاعليـــة بتقنية االتصـــال المرئي 
التـــي يتـــم تقديمهـــا لمنتســـبي كافة 
والهادفـــة  الداخليـــة،  وزارة  إدارات 
إلى اطالعهم على آخر المســـتجدات 
المتعلقـــة بالفيـــروس، باإلضافـــة إلى 
متابعة اإلجراءات الوقائية المتبعة.

الجائحة مواجهة  في  الداخلية  لفريق  ايجابية  نتائج 
المفتش العام يطلع على خطط “مواجهة كورونا”
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أكـــد وكيـــل وزارة الصحـــة عضـــو الفريـــق 
الوطنـــي الطبي للتصـــدي لفيروس كورونا 
)كوفيـــد 19( وليـــد المانع أن جهـــود مملكة 
كورونـــا  لجائحـــة  للتصـــدي  البحريـــن 
والتخفيـــف مـــن آثارهـــا لـــم تقتصـــر علـــى 
القطاع الصحي، بل شملت كافة القطاعات 
األخرى؛ ألن المواطن هو دوًما محور كافة 
الخطـــط والمبادرات والبرامج في المملكة 

في مختلف الظروف.
وثّمـــن المانـــع تقديـــر عاهل البـــاد صاحب 
آل  عيســـى  بـــن  حمـــد  الملـــك  الجالـــة 
خليفـــة لكافة الطواقـــم الطبيـــة واإلدارية 
جهودهـــم  علـــى  والمدنيـــة  والعســـكرية 
القيـــادة  جالتـــه  زيـــارة  لـــدى  الحثيثـــة 
العامـــة لقـــوة دفـــاع البحريـــن، مؤكـــًدا أن 
التقدير المســـتمر من جالتـــه في مختلف 
المناسبات حافٌز للمواصلة بعزم والوقوف 
بثبـــات أكبر حتى انتهـــاء هذه الجائحة بما 

يحفظ صحة وسامة الجميع.
جـــاء ذلـــك فـــي المؤتمـــر الصحافـــي الذي 
عقـــده الفريـــق الوطنـــي الطبـــي للتصـــدي 
لفيـــروس كورونا )كوفيـــد 19( مع صندوق 
مركـــز  فـــي  أمـــس  “تمكيـــن” ظهـــر  العمـــل 
ولـــي العهـــد للبحـــوث الطبيـــة والتدريـــب 
بالمستشـــفى العســـكري للحديـــث عن آخر 

مستجدات فيروس كورونا.
ونـــوه إلـــى أن عـــزم وعزيمـــة المجتمع في 
مواجهـــة الفيـــروس يدفع الجميـــع لتقديم 
المزيـــد، مشـــيًرا إلـــى ضـــرورة التـــزام كل 
والتدابيـــر  االحترازيـــة  باإلجـــراءات  فـــرد 
الجهـــات  قبـــل  مـــن  المعتمـــدة  الوقائيـــة 
المعنية وأهمية التحلي بالتفكير اإليجابي 
ونشـــره بين فئات المجتمع وتقديم الدعم 
النفســـي كعامل وقائي لتعزيـــز التكّيف مع 
الفيـــروس، وأهمية االبتعاد عـــن القلق من 
اإلصابـــة بالفيـــروس لمـــا يســـببه القلق من 

آثار سلبية نفسية وصحية.
وأوضـــح أن وزارة الصحـــة قامت في هذا 
الصـــدد بتقديـــم الدعـــم النفســـي لمختلف 
قطاعـــات المجتمـــع خـــال هـــذه الجائحة، 
لتشـــمل كًا من الحاالت القائمة في مراكز 
العزل والعاج والعاملين الصحيين بشكل 
خاص في مملكة البحرين، إضافة إلى رفع 
مستوى وعي المواطنين والمقيمين حول 

طريقة التعامل مع هذه الظروف.
خدمـــة  مـــن  لاســـتفادة  الجميـــع  ودعـــا 
التطبيـــب عـــن ُبعـــد التـــي دشـــنتها وزارة 
الصحـــة لتقديـــم خدماتهـــا عبـــر االتصـــال 
المرئي خصوصا في حاالت االستشـــارات 
الطبية البســـيطة واالستفسارات الصحية 
أو طلـــب التحاليـــل ومراجعتهـــا وتجديـــد 
الوصفـــات الطبية، إذ تهـــدف هذه الخدمة 
إلى تقليل االختاط قدر اإلمكان للحاالت 
التـــي يمكن خدمتها عـــن ُبعد دون الحاجة 

لزيارة المركز الصحي.
واســـتعرض إجمالـــي أعـــداد اإلشـــغال في 
مراكز العزل والعـــاج، حيث بلغت الطاقة 
االســـتيعابية لمراكز العـــزل والعاج 8357 
ســـريًرا، اإلشـــغال منهـــا 2083 ســـريرا مـــا 
يمثـــل 25 % من الطاقة االســـتيعابية. أما 
الحـــاالت القائمـــة التـــي تـــم تطبيـــق العزل 
الصحـــي المنزلـــي االختياري عليهـــا، فتبلغ 
1649 حالـــة قائمة، وهـــي ال تعاني من أية 
أعـــراض وتتطابق مـــع الشـــروط المحددة 

لهـــذا النـــوع مـــن العـــزل، كمـــا بلغت نســـبة 
المتعافيـــن 89.65 %مـــن إجمالي الحاالت 
القائمـــة فـــي حيـــن بلغـــت نســـبة الوفيـــات 

0.34 % من إجمالي الحاالت القائمة.
وأكـــد ضـــرورة المواصلـــة بعـــزم وااللتـــزام 
باإلجراءات االحترازية والتدابير الوقائية 
كافـــة، خصوصا مـــع حلول عيـــد األضحى 
المبـــارك قريًبا، منوًها بـــأن ارتفاع الحاالت 
بســـبب  كان  المبـــارك  الفطـــر  عيـــد  بعـــد 
التجمعـــات في أواخر شـــهر رمضان وأيام 
العيد ومشددا على أهمية عدم تكرار ذلك 

لمصلحة الجميع.
وجدد المانـــع دعوته للجميع باالمتناع عن 
التـــزاور خصوصـــا بين العائـــات واالبتعاد 
عـــن التجمعـــات العائليـــة، والمعايـــدة عبـــر 
وتفعيـــل  االجتماعـــي  التواصـــل  وســـائل 
تحـــدي  أن  مؤكـــًدا  اإللكترونـــي،  الدفـــع 
فيروس كورونا يستوجب المواصلة بعزم 
وفق المسؤولية الوطنية لتجاوزه بنجاح.

لصنـــدوق  التنفيـــذي  الرئيـــس  وأشـــاد 
العمـــل “تمكيـــن” إبراهيـــم محمـــد جناحي 
بالتوجيهـــات الملكيـــة الســـامية لصاحـــب 
الجالـــة الملك بتوحيـــد الجهـــود الوطنية 
كورونـــا  فيـــروس  انعكاســـات  لمواجهـــة 
وتأثيره على المستوى االقتصادي، وتوفير 
الدعـــم الازم للقطاع الخـــاص للتعامل مع 
آثـــاره، وقـــرارات الحكومة برئاســـة رئيس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
خليفـــة بن ســـلمان آل خليفـــة، وتوجيهات 
ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول 
لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، 
حيـــث بلغت الحـــزم الماليـــة واالقتصادية 

حتى اليوم أكثر من 4.5 مليارات دينار.
وقـــال جناحـــي إنـــه تعزيـــًزا لهـــذه الجهود 

الوطنيـــة أعلن صندوق العمل “تمكين” في 
مـــارس الماضـــي عن إطـــاق برنامج “دعم 
اســـتمرارية األعمـــال”، والـــذي يتمثـــل في 
تقديـــم منـــح ماليـــة للمؤسســـات الصغيرة 
والمتناهية الصغـــر األكثر تأثًرا من جائحة 

كورونا.
وأضـــاف أن الدعـــم جـــاء علـــى مرحلتين، 
حيث خصصت الحكومة ميزانية لبرنامج 
دعم اســـتمرارية األعمال بقيمة 40 مليون 
دينـــار في المرحلة األولى، وتمت مضاعفة 
مبالـــغ الدعم للمؤسســـات األكثـــر تأثًرا من 
التبعـــات االقتصادية لجائحـــة كورونا في 

المرحلة الثانية.
وأشـــار إلى أنـــه تم تفعيـــل المرحلة األولى 
مـــن برنامج دعـــم اســـتمرارية األعمال في 
المنـــح لدعـــم  2020 عبـــر تقديـــم  مـــارس 
جـــزء من النفقات التشـــغيلية للمؤسســـات 
جميـــع  فـــي  الصغـــر  ومتناهيـــة  الصغيـــرة 
مـــن  المتأثـــرة  االقتصاديـــة  القطاعـــات 
فيـــروس كورونا، وتم تقديـــم الدعم ألكثر 
مـــن 15,600 مؤسســـة صغيـــرة ومتناهية 

الصغر.
وأوضـــح أنـــه تـــم تضميـــن المتأثريـــن مـــن 
سائقي سيارة األجرة والحافات ومدربي 
الســـياقة وعامـــات ريـــاض األطفـــال فـــي 
إطـــار هذا الدعـــم وتم دعم أكثـــر من 900 
بحرينـــي، كمـــا أن مبالـــغ الدعـــم المقدمـــة 
للمؤسســـات ضمن المرحلـــة األولى جاءت 
بحســـب حجـــم كل مؤسســـة وذلـــك بقيمة 
إجمالية تتراوح ما بين من 1050 و12000 

دينار لكل مؤسسة تقسم على 3 أشهر.
وعـــن المرحلـــة الثانيـــة والتي تـــم تفعيلها 
اعتبـــارا من يوليـــو 2020، قال جناحي إنه 
تم اإلعان عن زيادة ميزانية برنامج دعم 
اســـتمرارية األعمـــال لتمديـــد مـــدة الدعم 

لثاثة أشـــهر أخرى ومضاعفة مبالغ المنح 
للقطاعات األكثر تأثًرا.

وأوضـــح جناحـــي أن الدعـــم شـــمل ضمـــن 
هـــذه المرحلـــة أكثـــر مـــن 3 آالف مؤسســـة 
ووصـــل عدد المؤسســـات التـــي تم صرف 
مستحقاتها بأثر رجعي إلى 296 مؤسسة، 
كمـــا تـــم ضمن هـــذه المرحلـــة أيضـــا النظر 
فـــي طلبات المؤسســـات التـــي تأتي ضمن 
قامـــت  والتـــي  تأثـــرا،  األكثـــر  القطاعـــات 
بالتسجيل مسبقا في البرنامج ولم يشملها 
الدعـــم ضمـــن المرحلـــة األولـــى، حيـــث تم 
صـــرف مســـتحقات الدعم لها بأثـــر رجعي 
لألشـــهر الثاثـــة الماضيـــة، ومن ثم ســـيتم 
المضاعـــف  بالمبلـــغ  لهـــا  الدعـــم  مواصلـــة 

لألشهر الثاثة المقبلة.
فـــي  المؤسســـات  إلـــى  جناحـــي  وأشـــار 
القطاعـــات األكثر تأثـــًرا التي حصلت على 
الدعـــم خـــال المرحلـــة الثانيـــة، حيث تم 
تقديـــم الدعـــم لــــ 1914 صالـــون تجميـــل، 
و393 مطعًما ومقهى، و346 مكتب ســـفر، 
و205 أنديـــة و193 معهًدا، مبيًنا أن حزمة 
الزيادة أيضا شـــملت مواصلة دعم سائقي 
ومدربـــي  والحافـــات  األجـــرة  ســـيارات 
الســـياقة وعامات ريـــاض األطفال، وذلك 

بنسبة 50 % لألشهر الثاثة المقبلة.
وأكـــد جناحي مواصلـــة “تمكيـــن” لجهوده 
نحو توفيـــر الدعم الـــازم للقطاع الخاص 
بمـــا يســـهم فـــي تحقيـــق أهـــداف التنميـــة 

المستدامة لصالح الوطن والمواطن.
المعديـــة  األمـــراض  استشـــاري  وجـــدد 
الفريـــق  وعضـــو  العســـكري  بالمستشـــفى 
الوطني للتصدي لفيـــروس كورونا المقدم 
التأكيـــد علـــى  القحطانـــي  طبيـــب منـــاف 
ضـــرورة االلتـــزام باإلجـــراءات االحترازية 
والتدابيـــر الوقائيـــة؛ منًعا لتزايـــد الحاالت 

بعد عيد األضحى المبارك، مشدًدا على أن 
المســـؤولية فردية وبحس الفرد المسؤول 

نضمن سامة المجتمع كافة.
الحـــاالت  عـــدد  القحطانـــي  واســـتعرض 
القائمـــة في أول يـــوم لعيد الفطـــر المبارك 
الموافق 25 مايو 2020، حيث بلغت 4323 
حالـــة قائمـــة، وبعـــد نحـــو أســـبوع ازدادت 
الحـــاالت لتصل 4988 حالـــة قائمة بتاريخ 
3 يونيو 2020، وازدادت أكثر لتصل 5343 
حالـــة قائمـــة بتاريخ 11 يونيـــو 2020 بعد 
مضي مـــا يقارب أســـبوعين بســـبب زيادة 
المخالطيـــن، بزيـــادة تقـــارب 1000 حالـــة 

مقارنة بأعداد أول يوم العيد.
وأوعز القحطاني الزيـــادة في األعداد إلى 
التجمعـــات في أواخر شـــهر رمضان وأيام 
العيـــد، منوًهـــا بضـــرورة عدم تكـــرار ذلك؛ 
لضمان صحـــة الجميـــع، إذ إن التهاون في 
تطبيـــق اإلجـــراءات االحترازيـــة ال يســـهم 

في تسطيح المنحنى.
زيـــادة  مســـببات  تفـــادي  علـــى  وشـــدد 
التجمعـــات  عـــن  االمتنـــاع  عبـــر  الحـــاالت 
العائليـــة والخروج لغيـــر الضرورة، وأهمية 
ارتـــداء الكمام وااللتـــزام بمعاييـــر التباعد 
االجتماعـــي، آمًا أن تتناقـــص األعداد وال 

تزيد بعد عيد األضحى.
وأشـــار إلـــى أن مملكـــة البحريـــن تواصـــل 
جهودها للحد من انتشـــار فيروس كورونا 
عبـــر توســـيع نطـــاق وأعـــداد الفحوصـــات 
اليومية، حيـــث حققت البحرين ثاني أكبر 
نســـبة للفحوصـــات فـــي العالـــم لـــكل ألـــف 
شـــخص وذلك التبـــاع إســـتراتيجية )اتبع، 
افحـــص، عالج(، كمـــا أن التقاريـــر اليومية 
تزايـــد  ُتظهـــر  البحريـــن  فـــي  للفيـــروس 
الحـــاالت القائمـــة مـــن المخالطيـــن بســـبب 

فاعلية آلية تتبع المخالطين.

وذكـــر أن وزارة الصحـــة حدثـــت صفحـــة 
آليـــة تتبـــع أثـــر المخالطيـــن علـــى موقعهـــا 
اإللكترونـــي، حيـــث يتـــم تحديـــث موجـــز 
المجموعات أســـبوعًيا واستعراض حاالت 

المخالطين.
وجـــدد القحطانـــي الدعـــوة للمتعافين من 
فيـــروس كورونـــا للتبرع ببازمـــا الدم لمن 
تنطبـــق عليهـــم الشـــروط المعلنـــة ســـابًقا، 
بزيـــارة بنـــك الـــدم بمستشـــفى قـــوة دفاع 

البحرين.
المعديـــة  األمـــراض  استشـــارية  وأكـــدت 
الســـلمانية  بمجمـــع  الباطنيـــة  واألمـــراض 
الطبـــي  الوطنـــي  الفريـــق  عضـــو  الطبـــي 
)كوفيـــد19-(  لفيـــروس كورونـــا  للتصـــدي 
جميلة السلمان مواصلة كافة الجهود بعزم 
للحفـــاظ على صحـــة وســـامة المواطنين 

والمقيمين في المملكة.
ونوهـــت إلـــى ضـــرورة مواصلـــة االلتـــزام 
بالقـــرارات الصـــادرة مـــن الجهـــات المعنية 
خصوصا في الفترة المقبلة مع حلول عيد 
األضحـــى المبـــارك، وعـــدم التهـــاون فيهـــا؛ 
مـــن أجـــل حفـــظ صحـــة وســـامة الجميع 
واالبتعـــاد عـــن التجمعـــات لحفظ ســـامة 

الجميع.
للحـــاالت  الصحـــي  الوضـــع  واســـتعرضت 
القائمة لفيروس كورونا )كوفيد 19(، حيث 
بلـــغ عـــدد الحـــاالت القائمـــة تحـــت العناية 
47 حالـــة، والحاالت التـــي يتطلب وضعها 
الصحي تلقي العاج بلغت 90 حالة قائمة، 
كمـــا أن 3685 حالـــة وضعهـــا مســـتقر مـــن 
العـــدد اإلجمالي للحـــاالت القائمة الذي بلغ 
3732 حالة قائمة، وتم تعافي 33455حالة 

وخروجها من مراكز العزل والعاج.
وأضافـــت أن وزارة الصحـــة تواصل بعزم 
العشـــوائية  الفحوصـــات  نطـــاق  توســـيع 
اليوميـــة؛  الفحوصـــات  وأعـــداد  ونطـــاق 
للوصـــول المبكـــر للحـــاالت القائمة، وعاج 
من يحتاج منها للعاج بما يسهم بالتعافي 
في وقت أسرع، وتم في هذا الصدد لغاية 
اليـــوم إجـــراء أكثـــر مـــن 744 ألـــف فحص 

مختبري.
ارتـــداء  إلزاميـــة  علـــى  التأكيـــد  وجـــددت 
الكمامـــات خـــارج المنـــزل فـــي كل األماكن 
واألوقـــات مـــا عـــدا أثنـــاء قيادة الســـيارة، 
رياضـــة  ممارســـة  عنـــد  أيضـــًا  وارتدائهـــا 
المشي واســـتثناء الرياضات التي تتطلب 
جهًدا بدنًيا شـــديًدا مثل الجري والسباحة 
وركـــوب الدراجـــات الهوائيـــة، إلـــى جانب 
ارتـــداء الكمامـــات عنـــد مقابلـــة أشـــخاص 
لديهـــم أمـــراض وظـــروف صحيـــة كامنـــة 
أو مـــن كبار الســـن المعرضيـــن أكثر للخطر 
داخـــل إطـــار األســـرة الواحـــدة، وااللتـــزام 

بمعايير التباعد االجتماعي.
وأشـــارت الســـلمان إلى ضرورة االســـتمرار 
في االلتزام بغسل اليدين بالماء والصابون 
علـــى  الحـــرص  مـــع  بشـــكل دوري،  جيـــدا 
استخدام معقم اليدين، وتنظيف األسطح 
واألشـــياء التـــي يتـــم اســـتخدامها بشـــكل 
متكـــرر وتعقيمهـــا جيـــدا بصـــورة دوريـــة، 
وتغطيـــة الفم عند الســـعال، والتخلص من 
المناديل المستخدمة بالطريقة الصحيحة، 
وتجنب لمس أي شـــخص يعاني الحمى أو 
الســـعال، وفي حال ظهـــرت األعراض على 
أي شخص عليه االتصال على 444 واتباع 

التعليمات التي سوف تعطى إليه.

المنامة - بنا
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السلمان: توفير لقاحات تغطي حاجة المواطنين والمقيمين
قالـــت عضـــو الفريـــق الوطنـــي للتصـــدي 
األمـــراض  لفيـــروس كورونـــا استشـــاري 
المعديـــة فـــي مجمـــع الســـلمانية الطبـــي 
جميلـــة الســـلمان فـــي ردها عن ســـؤال لـ 
“^”: أن العالـــم بأكملـــه ينتظـــر أول 
تطعيم الذي ستثبت فعاليته بدرجه آمنة 
إلعطائه للمخالطين، مشـــيرة أما بالنسبة 
الـــذي يقـــوم بتحضيـــره  للقـــاح الجديـــد 
فريـــق بحثـــي بجامعـــة أكســـفورد، فقـــد 
لـــه  وكانـــت  اآلن،  لحـــد  فعالياتـــه  أثبـــت 
نتائج فعالة ومبشـــرة وناجحة خصوصا 
وأنـــه فـــي مرحلتـــه الثالثـــة، مردفـــة أن 
اللقـــاح يقوم بتأمين المناعة للجســـم من 
خـــال األجســـام المضـــادة، حيـــث أثبـــت 
فعاليته فـــي تكوينه لدى الجســـم مناعة 
أجســـاما  إنتاجـــه  خـــال  مـــن  مزدوجـــة 
مضـــادة وتحفيزه خايا بالجســـم لتعمل 

كأجســـام مضادة بالمستقبل، مشيرة إلى 
أن هـــذا اللقاح ســـيتم إنتاجـــه من خال 
شـــركة “أســـترا زينيكا” لألدوية بالتعاون 
مـــع علمـــاء الفريـــق البحثـــي فـــي جامعة 

أكسفورد.
وأكـــدت الســـلمان أن البحرين ســـتحصل 
علـــى اللقاح وعلـــى الكميـــة الكافية التي 
والمقيميـــن  المواطنيـــن  حاجـــة  تغطـــي 
فـــي البحريـــن، وقـــد بـــدأت بالفعـــل فـــي 
اإلجراءات، مؤكدة سيكون اللقاح ضمن 
التطعيمات مستقبا في مملكة البحرين، 
وبعد دراســـته من اللجـــان المختصة في 
وزارة الصحـــة والفريق الوطني للتصدي 

لفيروس كورونا المستجد.
فيـــروس  العـــدوى  نقـــل  إمـــكان  وحـــول 
ومـــا  األليفـــة،  الحيوانـــات  مـــن  كورونـــا 
اإلجـــراءات الوقائيـــة فـــي التعامـــل مـــع 
الحيوانـــات األليفـــة في المنـــزل وغيرها، 
أوضح عضـــو الفريـــق الوطنـــي للتصدي 

األمـــراض  لفيـــروس كورونـــا استشـــاري 
 7 لدينـــا  القحطانـــي،  منـــاف  المعديـــة 
أنواع من فيروســـات الكورونـــا معروفة، 
وهي موجودة فـــي الحيوانات واتصالها 
باإلنســـان قليل جدا، مضيفا وقد ظهرت 
سابقا فيروســـات انتقلت من الحيوانات 
إلـــى اإلنســـان، موضحا ولكـــن ولحد اآلن 
لـــم يتـــم التعرف علـــى مصـــدر الفيروس 
ولـــم يثبت علميـــا أن الحيوانـــات األليفة 
هـــي المصـــدر في انتقـــال الفيـــروس من 
فيـــروس  ألن  اإلنســـان؛  إلـــى  الحيـــوان 

كورونا هو فيروس “مستجد”.
بـــدوره، قـــال وكيـــل وزارة الصحـــة وليد 
ال  “لمـــاذا  ســـؤال  علـــى  رده  فـــي  المانـــع 
يكـــون هناك توصيات يتم التوافق عليها 
خليجيا بأن تقتصر شـــروط السفر لرعايا 
دول مجلس التعاون بين بلدانهم إلجراء 
الفحص الطبي قبل 72 ساعة من السفر، 
وثم إعادة الفحص بالمنفذ بدال من فرض 

فترة الحجر الصحي لفترة 10 أيام والتي 
تشـــكل عائقـــا حقيقيا الســـيما لمن لديهم 
أعمـــال تجارية وبحاجة للتنقل بين دول 
مجلـــس التعـــاون”، بأن هنـــاك اجتماعات 
مســـتمرة بيـــن دول الخليـــج، هنـــاك كثير 
مـــن التوافـــق بالنســـبة للفحوصـــات التي 
تجـــرى واإلجـــراءات البروتوكوليـــة بين 
المنافذ من بينها تســـهيات السفر، مردفا 
ولكن صحة وســـامة النـــاس هي األهم، 
واالســـتعداد ليـــس فقـــط فـــي اإلجـــراء، 
ولكـــن في اعتمادات الفحوصات والتأكد 

من توثيقها وعدم تزويرها ووصولها.
وأضاف، اطمئـــن الجميع بأن هناك فريقا 
مختصا يعمل على ذلك من دول الخليج 
جميعـــا. أمـــا بالنســـبة لمـــدة الحجـــر 10 
أيـــام، فهنـــاك دراســـات تؤكـــد أن المرض 
يكون فـــي فترة الحضانـــة، حيث ينقلب 
من ســـلبي إلى إيجابي خال هذه األيام 

العشرة.

وحـــول خطـــة الفريـــق الوطنـــي للتعامل 
مع موســـم األنفلونزا الموسمي لهذا العام 
وتزامنه مع انتشار فيروس كورونا، وهل 
هـــذا يعنـــي أن المرافق الطبيـــة والمراكز 
الصحية ستشـــهد ضغطا في حال انتشار 
وهـــل  نفســـها،  الفتـــرة  فـــي  الفيروســـان 
سيشـــكل هـــذا خطورة على صحـــة الفرد 
والمجتمـــع، اســـتعرض القحطانـــي أنواع 
الفيروسات وأنواع المناعة لدى االنسان، 
موضحا لدى اإلنسان نوعان من المناعة، 
وهي مناعة األجسام المضادة، وقد تفقد 
فعاليتهـــا فـــي فتـــرة زمنية قـــد تتعدى 3 
أشـــهر ومناعة أخـــرى هي مناعـــة الجهاز 
اللمفـــاوي التائـــي، مشـــيرا إلـــى أن إحدى 
الدراسات بينت أنه ال يوجد لهذه اللحظة 
أي عودة ثانية للفيروس نفسه للشخص، 
مشـــيرا وحاليـــا نعمـــل علـــى الحـــد مـــن 
انتشار الفيروس اللمســـي أي اإلنفلوانزا، 
الكورونـــا  مـــع  اإلنفلونـــزا  وجـــود  حيـــث 

هـــو أمـــر ال نتمنـــى حصولـــه، ونتوقع بأن 
موسم الشـــتاء مهم للعمل على الحد من 
انتشاره من خال الحصول على تطعيم 
األنفلونزا، والذي يقـــي بدرجة كبيرة من 
اإلصابـــة بها، مؤكـــدا أن مملكـــة البحرين 
تعد مـــن الدول التي لديها نســـب تطعيم 
األمـــراض،  كافـــة  لمجابهـــة  جـــدا  عاليـــة 
ووصلت إلى نســـب غير مســـبوقة، داعيا 
إلـــى ضرورة أخـــذ التطعيـــم؛ ألن الوقاية 

خير من العاج.
وتابـــع أن البحريـــن مســـتعدة وعلـــى أتم 
االســـتعداد لمثـــل هذه الخطـــة من خال 
تحديدهـــا لكميـــة اللقاح التـــي تحتاجها، 
ووجـــود كميـــة كبيـــرة لديهـــا مـــن لقـــاح 
اإلنفلونزا الموســـمية، داعيا كافة شرائح 
اإلنفلونـــزا  لقـــاح  أخـــذ  إلـــى  المجتمـــع 
وعدم تصديـــق أو االســـتماع للمعلومات 
المغلوطـــة التـــي يتـــم نشـــرها على بعض 

وسائل التواصل االجتماعي.

بدور المالكي
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“صيفي إبداع وابتكار”... أنشطة طالبية تستمر حتى 19 أغسطس
ــدارس الــحــكــومــيــة والـــخـــاصـــة ــ ــمـ ــ ــن الـ ــ بـــمـــشـــاركـــة فـــاعـــلـــة م

انطلـــق برنامـــج وزارة التربيـــة والتعليـــم 
الصيفـــي، الـــذي ينفـــذ للمـــرة األولـــى عـــن 
ُبعـــد، بمشـــاركة فاعلة من طلبـــة المدارس 
الحكوميـــة والخاصـــة، ويمتد فـــي الفترة 
من 21 يوليو وحتى 19 أغســـطس 2020، 
بعنوان “صيفـــي إبداع وابتـــكار”، متضمًنا 
أنشـــطة متنوعـــة فـــي المجـــاالت العلميـــة 
والفنيـــة والثقافية والرياضية والكشـــفية 
واإلرشـــادية وغيرها، وبرامج في اإلرشاد 
واألكاديمـــي،  واالجتماعـــي  النفســـي 
الطالبيـــة،  الخدمـــات  إدارات:  بإشـــراف 
الرياضيـــة  العامـــة، والتربيـــة  والمكتبـــات 
والكشـــفية والمرشـــدات، إضافًة إلى مركز 

رعاية الطلبة الموهوبين.
الكشـــفية  التربيـــة  قســـم  رئيـــس  وقـــال 
األنشـــطة  إن  الحميـــدي  محمـــد  األســـتاذ 
أولهـــا  محـــاور،   4 علـــى  تركـــز  الكشـــفية 

“مهارات التنمية الشخصية”، الذي يضم 4 
برامـــج تدريبية تهدف إلى تنمية القدرات 
والمهـــارات القياديـــة، وإكســـاب فن اتخاذ 
القـــرارات واالتصـــال والتواصـــل والعمـــل 
التعاونـــي وإدارة المجموعـــات الصغيـــرة، 
أمـــا المحـــور الثاني فهـــو “حيـــاة الخالء”، 
إكســـاب  الـــى  تهـــدف  برامـــج   5 ويضـــم 

المهارات التي تســـاعد على االعتماد على 
النفـــس والتعايش، أما المحور الثالث فهو 
ويشـــتمل  الحبـــال”،  اســـتخدام  “مهـــارات 
على 5 برامـــج، والمحور الرابع هو “أعمال 
الريادة الكشـــفية - المجســـمات”، ويضم 5 

برامج أيًضا.
فيمـــا أوضحت رئيســـة قســـم المرشـــدات 

لطيفـــة القعـــود أنـــه ســـيتم تنفيـــذ مخيـــم 
الـــوالء الســـنوي االفتراضي، تحت شـــعار 
“نعم 50 عام تطوع وانتماء.. وســـنواصل 
مـــن  العديـــد  ويضـــم  ووالء”،  بوطنيـــة 
الـــورش، منهـــا: “مرشـــدات بلغـــات العالم”، 
الرقمـــي”،  “الرســـم  صحتـــي”،  “تغذيتـــي 
“لمسات مضيئة”، “من بيتك يبدأ اإلبداع”، 
“الزراعـــة المبتكـــرة”، “التصويـــر اإلبداعي 
برنامـــج  تقديـــم  عـــن  المحتـــرف”، فضـــاًل 
“مهـــارات إرشـــادية”، والـــذي يهـــدف إلـــى 

تنمية المهارات بطرق إبداعية مبتكرة.
برنامـــج  تنفيـــذ  ســـيتم  أنـــه  وأضافـــت 
ويتضمـــن  العامـــة”،  الثقافـــة  “مهـــارات 
والنـــدوة  إلكترونيـــة،  ثقافيـــة  مســـابقات 
الثقافيـــة “فايـــروس كورونـــا.. إلـــى أيـــن”، 
ومقـــاالت توثيقية حـــول التاريخ العالمي 

للمرشدات.
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يستمر معهد البحرين للتدريب 
في اســـتقبال طلبات التسجيل 
النظامية  بالبرامـــج  وااللتحـــاق 
المتنوعـــة التـــي يطرحها خالل 
الفصل األول من العام التدريبي 
المقبـــل 2020 - 2021م، وذلـــك 
لغايـــة اليوم الخميـــس الموافق 

23 يوليو الجاري.
شـــؤون  إدارة  مديـــر  ودعـــت 
المتدربين بالمعهد ناهد شويطر 
بااللتحـــاق  الراغبيـــن  الطلبـــة 
إلـــى ضـــرورة اســـتكمال طلبات 
مؤكـــدة  إلكترونًيـــا،  االلتحـــاق 
القبـــول  مكتـــب  موظفـــي  أن 
اإلرشـــاد  وقســـم  والتســـجيل 
يقومـــون  والتوجيـــه  المهنـــي 
الدعـــم  أنـــواع  كل  بتوفيـــر 
عمليـــة  لتيســـير  والمســـاعدة، 
التقديم اإللكتروني، وأنه يمكن 

للراغبيـــن في الحصول على أي 
مســـاعدة التواصل مع المعنيين 
عبر عدد من الخطوط الساخنة، 
إجـــراءات  إتمـــام  لتســـهيل 

االلتحاق والتسجيل.
ويمكـــن للراغبين فـــي االلتحاق 
ببرامـــج المعهـــد ملء اســـتمارة 
االلتحـــاق  طلـــب  تقديـــم 
علـــى  المتوافـــرة  اإللكترونيـــة 
الموقـــع اإللكتروني للمعهد على 
http://www.( التالـــي  الرابـــط 

مـــع   ،)moedu.gov.bh/bti
والمســـتندات  األوراق  إرفـــاق 
علـــى  واالطـــالع  المطلوبـــة، 
المتوافـــرة  التدريـــب  اتفاقيـــة 
مـــن  ولمزيـــد  الموقـــع.  علـــى 
االستفســـارات يمكـــن التواصل 
أو   )17870922( هاتـــف  علـــى 

.)17870933(

اليوم آخر موعد لطلبات االلتحاق ببرامج “البحرين للتدريب”
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العامـــة  العالقـــات  إدارة  أفـــادت 
واإلعـــالم بـــوزارة التربيـــة والتعليم 
أنـــه تم اإلعالن عـــن توزيع خريجي 
الشـــهادة اإلعدادية على المســـارات 
الثانويـــة  والمـــدارس  األكاديميـــة 
للعـــام الدراســـي المقبـــل، وذلك عبر 

موقع الوزارة اإللكتروني.

أنـــه  العامـــة  العالقـــات  وأضافـــت 
يتوجـــب على الطالـــب الدخول إلى 
الموقع، والضغط على رابط بعنوان 
“توزيـــع طلبـــة الشـــهادة اإلعداديـــة 
علـــى المـــدارس الثانويـــة”، ومن ثم 
إدخـــال رقمـــه الشـــخصي، لمعرفـــة 

مدرسته ومساره األكاديمي.

توزيع خريجي اإلعدادي على مدارس الثانوية

لطيفة: أفتقد المدرسة وأنشطتها المعززة لمواهبي
ــر والـــمـــســـرح ــ ــع ــ ــش ــ ــط وال ــ ــخـ ــ ــي الـــخـــطـــابـــة والـ ــ ــرع فـ ــ ــب ــ ت

ُتعد الطالبة لطيفة المســـلماني مـــن طلبة مملكة 
البحريـــن الموهوبيـــن والمبدعيـــن الذين وجدوا 
كل الدعم والمســـاندة في مدارس وزارة التربية 
والتعليـــم، حتـــى تمكنوا من تحقيـــق اإلنجازات 

المشرفة محلًيا وإقليمًيا ودولًيا.
متعـــددة المواهـــب، فهـــي بارعـــة فـــي الخطابـــة 
واإللقـــاء الشـــعري والتمثيل المســـرحي والخط 
العربـــي، لذلـــك أولتهـــا مدرســـة آمنـــة بنت وهب 
االبتدائية للبنات عناية خاصة عبر إشـــراكها في 
األنشـــطة والبرامج المتخصصة داخل المدرسة 

وخارجها.
تقول لطيفة: منذ تعليق الدراســـة النظامية في 
الفصـــل الدراســـي الثانـــي، وأنا أفتقد مدرســـتي 
ومـــا تقدمـــه لـــي مـــن رعايـــة واهتمـــام، لتطوير 
قدراتـــي ومواهبـــي وإبداعاتـــي، فأنـــا أرى فـــي 

المدرســـة بيتي الثاني الـــذي يهتم بي ويرعاني، 
ويتجـــاوز دوره التربيـــة والتعليم إلى اكتشـــاف 

المواهب واإلبداعات وصقلها وتطويرها.
وتضيـــف “عـــززت المدرســـة مـــن ثقتي بنفســـي 
وقدرتـــي علـــى مواجهـــة الجمهـــور مـــن خـــالل 
الصباحيـــة  باإلذاعـــة  اإللقـــاء  فـــي  إشـــراكي 
المدرسية، كما تم إشراكي في مسابقة للخطابة 
على مســـتوى مدارس المملكة، وحصدت المركز 
األول، إضافـــة إلـــى المركـــز الثالث في مســـابقة 
اإللقـــاء الشـــعري في المعهـــد الدينـــي الجعفري، 
وفزت بلقب أفضل ممثلة في مهرجان المســـرح 
الخدمـــات  إدارة  مديـــر  وكرمنـــي  المدرســـي، 
الطالبيـــة بـــوزارة التربيـــة والتعليـــم جاســـم بن 
حربـــان، وتم ترشـــيحي كذلك لخوض مســـابقة 

لطيفة تمارس موهبتها في الخط العربيفي الخط بدولة الكويت”.
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تكّدس سيــارات خــردة على الطريــق العــام بسلمابـــاد
رصدت “عدسة” ^ عددا من 
السيارات الســـكراب مكومًة فوق 
بعضها بعضا علـــى قارعة الطريق 
بيـــن منطقـــة  مـــا  الفاصـــل  العـــام 
الرملـــي وشـــقق إســـكان ســـلماباد 

بالمنطقة الشمالية.
ومعظـــم  هـــذا،  الشـــارع  ويشـــهد 
الشـــوارع المحيطة أعمال تطوير 
وصيانـــة كبيـــرة تقـــوم بهـــا وزارة 
األشـــغال قبـــل شـــهور عـــدة فـــي 
ســـياق الخطة الحكومية لتطوير 
شـــوارع وطـــرق مملكـــة البحرين، 
األمـــر الـــذي أفضـــى إلـــى حدوث 
أعمـــال توســـعة لهـــا وزيـــادة عدد 

المسارات بها.
وأفضى هذا التطوير إلى اقتراب 
الشـــارع العـــام مـــن أحـــد محالت 

السكراب القريبة، ومن السيارات 
الخـــردة الجاثمة أمامه، بشـــكل ال 

يليق بالمكان أو بالمظهر العام.
وكان منـــدوب الصحيفة قد تلقى 
اتصاالت مـــن عدد من المواطنين 
يطالبـــون بإزالتهـــا من المـــكان، أو 

على األقل بإخفائها عن األعين.

انطالق البرنامج التدريبي ألطباء االمتياز بالخدمات الطبية الملكية
ــا” ــ ــورون ــ ــى “ك ــرضـ ــة والـــتـــعـــامـــل مـــع مـ ــي ــب ــط ــات ال ــص ــص ــخ ــت ــع ال ــي ــم ــدرب عــلــى ج ــ ــت ــ ال

 انطلـــق البرنامج التدريبي ألطباء االمتياز 
في الخدمات الطبية الملكية )المستشـــفى 
العســـكري(، بمركـــز ولـــي العهـــد للتدريـــب 
والبحـــوث الطبية، إذ يقـــوم بتوفير فرص 
ودعـــم  البحرينييـــن  لألطبـــاء  التدريـــب 
األطبـــاء حديثـــي التخـــرج مـــن مختلـــف 
الجامعـــات الطبيـــة المعتمـــدة فـــي مملكة 
البحرين وخارجها؛ لضمان حصولهم على 
الفرص التدريبية المالئمة النخراطهم في 

مهماتهم الوطنية الطبية.
وسيتم إخضاع المتدربين المسجلين في 
البرنامج البالغ عددهم 25 لخطة تدريبية 
الطبيـــة،  التخصصـــات  لجميـــع  شـــاملة 
وإتقـــان  المرضـــى  مـــع  التعامـــل  وكيفيـــة 

وسائل التواصل معهم.
وفـــي بدايـــة اللقـــاء، رحـــب مديـــر مركـــز 

ولـــي العهـــد للتدريـــب والبحـــوث الطبيـــة 
بالمستشـــفى العســـكري العميـــد الطبيـــب 
الملتحقيـــن  بالطلبـــة  عبدالغفـــار،  خالـــد 
قائـــد  توجيهـــات  لهـــم  ونقـــل  بالبرنامـــج 
الخدمات الطبية الملكية اللواء بروفيسور 
خالد بن علي آل خليفة، لتحقيق األهداف 
المرجوة من البرنامج التدريبي، وتمنياته 

لهم بالتوفيق طوال فترة البرنامج.
مـــن جانبـــه، صـــرح  مديـــر برنامـــج ســـنة 
االمتيـــاز ورئيس التعليم الطبي المســـتمر 
في الخدمـــات الطبية الملكية، استشـــاري 
جراحـــة تجميـــل الحـــروق الطبيـــة العقيد 
طبيـــب نايف لـــوري  أن البرنامـــج وبحلته 
الجديدة للعام الحادي عشر على التوالي، 
 1/8/2020 مـــن  كاملـــة  ســـنة  ويســـتغرق 
حتـــى 31/7/2021، يتضمـــن العديـــد مـــن 

المحاضـــرات والـــورش القيمـــة لتأســـيس 
وإعداد كوادر طبية مؤهلة تسهم بالشكل 
المطلـــوب لتمثيل مملكـــة البحرين عموما 

والمؤسسة الطبية العسكرية خصوصا.
أجهـــزة  اســـتخدام  ســـيتم  أنـــه  وأضـــاف 
المحـــاكاة واســـتحضار البيئـــة الطبية في 
غرف العمليات واألقســـام الطبية نفســـها، 
وهـــو ما يمكنهم مـــن تعزيـــز مهاراتهم من 
خالل نظام المحاكاة السريرية باستخدام 
وإعـــداد  التنفـــس،  علـــى  قـــادرة  دمـــى 
الســـيناريوهات لحـــاالت طبيعيـــة تحاكي 
الواقـــع وذلـــك لتقليل نســـبة األخطاء في 

بيئة المستشفى.
واضـــاف لـــوري أن المستشـــفى العســـكري 
يقـــدم برنامجـــا تدريبيـــا؛ بهـــدف االرتقاء 
بالمســـتوى التعليمـــي والتدريبـــي للكوادر 

الطبية من خريجي المؤسسات التعليمية 
ومســـتمر فـــي تدريـــب الخريجيـــن وفـــق 
خطة تدريبيـــة معتمدة. وقدمت منســـقة 
ومؤسســـة البرنامـــج نادية مظفـــر بجانب 
لوري محاضرة توعوية، إضافة إلى تقديم 
عـــروض تعريفيـــة إرشـــادية وتناولت في 

محاضرتها علـــى أهمية وأهداف البرنامج 
والســـبب الرئيـــس لعمـــل البرنامـــج بهـــذه 
الصـــورة التفصيليـــة؛ ليواكـــب التطورات 

الراهنة كافة في المجال الطبي.
تميـــز  أن  البرنامـــج  منســـقة  وأضافـــت 
التدريـــب فـــي المستشـــفى العســـكري في 

مشاركة المتدربين في األنشطة التعليمية 
الطبيـــة المســـتمرة واألنشـــطة األكاديمية 
في مركـــز البحوث الطبية. كمـــا أن تقييم 
قـــرب وإعـــداد  عـــن  المتـــدرب ومتابعتـــه 
أكبـــر األثـــر  لـــه  المحاضـــرات األســـبوعية 
على اســـتفادة المتدرب. كمـــا ان التدريب 
ال يخلـــو مـــن دورات تدريبيـــة للتعامل مع 

الحاالت القائمة لفيروس كورونا.
وأضافـــت أن البرنامـــج التأهيلـــي ألطبـــاء 

سنة االمتياز سوف يستمر لمدة 8 أيام.
وأشـــادت مظفـــر بالدعـــم الال محـــدود من 
قائـــد الخدمـــات الطبيـــة الملكيـــة اللـــواء 
بروفيسور الشيخ خالد بن علي آل خليفة 
لفريق العمل المشرف على البرنامج، الذي 
أصبـــح أحـــد البرامـــج الرائـــدة والمعتمدة 

دوليا وإقليميا.

مركز ولي العهد للتدريب والبحوث الطبية

إبراهيم النهام

https://albiladpress.com/newspaper/4300/658408.html
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“الماللي” أكثر سوءا من “كورونا” )1(
لـــم يمـــر على هذه المنطقـــة، وربما علـــى دول العالم بأســـره، مثل 
هـــذا اإلصرار من قبل الشـــعب اإليراني بمعظمه بقيادة “مجاهدي 
خلق” وباقي قوى المعارضة اإليرانية على إسقاط “نظام الماللي” 
الذي اتضح، بعد إطاحة الشـــاه محمد رضا بهلوي في عام 1979 
بفترة قصيرة، أنه نظام استبدادي ومتخلف، وأنه أسوأ كثيًرا من 
النظام الذي سبقه، ال بل كل األنظمة السابقة التي مرت على هذا 
البلـــد الذي كان قد لعب أدواًرا رئيســـية في الحضارة اإلنســـانية، 

وكان له دور طليعي في هذا المجال.
كنـــت قـــد تعرفت علـــى حركة “مجاهـــدي خلق” فـــي مرحلة حكم 
الشاهنشـــاه محمـــد رضـــا بهلوي، وحقيقـــة إن هـــذه الحركة كانت 
ومازالت قوة المعارضة اإليرانية الطليعية، وقد تعمقت معرفتي 
بهـــا بـــدًءا بــــ “ينايـــر” عـــام 1979 بعـــد انتصار ما ســـمي بــــ “الثورة 

الخمينية”. 
ولمست، ال بل تيقنت من أّن إيران بانتظار مرحلة أسوأ كثيًرا من 
المرحلة الســـابقة، وأن األيام المقبلة ســـتحمل الكثير من الويالت 
والكوارث لهذا الشـــعب العظيم الذي يعتبره العرب شـــعًبا شـــقيًقا 
تجمعهـــم به مكونـــات حضارية كثيـــرة، هذا باإلضافـــة إلى الدين 
اإلســـالمي العظيم الـــذي انخرطت في إطاره شـــعوب كثيرة في 

العالم كله وفي الكرة األرضية بأسرها. 
لقـــد التقيـــت فـــي تلـــك الزيـــارة المبكرة، حيـــث كنت أحـــد الذين 
رافقوا الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات )أبوعمار(، رحمه 
هللا، فـــي أول زيارة لمســـؤول عربي إليران بعـــد “انتصار” ثورتها، 
عدًدا من كبار القيادات اإليرانية الدينية والسياسية مثل حسين 
منتظـــري وشـــريعة مـــداري وغيرهمـــا، باإلضافة إلـــى بعض قادة 
حزب “تودة”، أي الحزب الشيوعي اإليراني، وقد لمست مبكًرا أن 
هذا النظام... نظام اســـتبدادي، وأنه سيأخذ هذا البلد العريق إلى 

الحروب والويالت والكوارث الكثيرة. “إيالف”.

صالح القالب

اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

لنسرق لحظات العمر الباقي في التفاؤل
مشـــاهدة السلوك البشـــري بوجه خاص مسألة معقدة جدا، وكأنها 
عمليـــة تحكمها معادالت إحصائية تحدد لنـــا النتيجة التي يلزمنا 
أن نخرج بها، فال نأخذ الفروق العرضية على أنها فروق جوهرية، 
وال الجوهرية على أنها عابرة، وأشـــهر ميادين الموت الشائع الذي 
يقـــع فيـــه اإلنســـان القلـــق والتفكيـــر الذي يمـــزق العقل كمـــا تمزق 
العواصـــف الشـــباك، ومـــن ينجح في خلـــع نافذة القلـــق من حياته 

سيبتسم له الصباح والمساء.
إن معظـــم األمـــراض التـــي تصيب الناس كما يقـــول علماء النفس 
وأبرزهـــم الدكتور فنســـنت مردهـــا القلق، فكثير منهـــم أصيبوا به 
منـــذ زمـــن طويـــل وال يزالون يرزحـــون تحت هـــذا الكابوس الذي 
إن لم يســـتطيعوا الخالص منه سيجر عليهم وباال ويأتيهم بأسوأ 

العواقب.
إن القلق لم يولد مع اإلنسان، ولم يولد اإلنسان حزينا كئيبا ممتلئ 
الرأس باألفكار والهموم، إذا القلق عادة مكتســـبة ســـببها الظروف 
التـــي تحيـــط باإلنســـان فـــي حياتـــه، وكل عـــادة مكتســـبة كما هو 

معـــروف يمكن اإلقـــالع عنها إذا كان لدى المـــرء العزيمة الصادقة 
والثقـــة بالنفـــس، وقبل كل هذا يجب أن يكـــون لديه اعتقاد متين 
فـــي هللا ســـبحانه وتعالـــى وإيمانا راســـخ بقدرته علـــى تغيير كل 
شـــيء، وهكذا فـــإن علماء النفـــس  الذين أمضوا أياما بل شـــهورا 
وســـنين في بحث هذه المشـــكلة التي أصيب بها البشـــر من قدیم 
الزمـــان، تمكنوا من الوصول إلى معرفة األســـباب الرئيســـية التي 
تجعل المرء فريسة للقلق والتفكير وأهمها الوحدة، الحزن، مرض 

مزمن، توقع الشر، توتر األعصاب. 

هذه البنود من أهم األسباب التي تخلق القلق واالضطراب لدى  «
اإلنسان، ال يشترط أن تكون جميعها في شخص واحد، فإنها لو 

اجتمعت، كافية ألن تقضي على أي إنسان بسرعة، بل إن واحدا منها 
يفضي بالمرء ألن يكون فريسة القلق، وهكذا... على اإلنسان أن يحرك 

المياه في جداول حياته، ويسرق لحظات العمر الباقي في التفاؤل 
والفرح، فمن يدري، لعل الموت فوق العتبات.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

من سينقذ الرضيعة فاطمة؟
أســـوأ موقـــف يمكن أن توضع فيه هـــو أن تكون عاجًزا عن تقديم أي 
عـــون ألحـــب وأقرب النـــاس إليك، تجـــده يتألم، يتـــأوه ويتعذب، وال 
يمكنـــك أن تخفـــف عنه عذاباته وال أن تقدم إليه أي شـــيء، فما بالك 

بطفل رضيع ال يمكنه حتى أن يقول “أنقذوني أرجوكم، أنا أتألم”!
الرضيعة فاطمة، ذات التســـعة أشهر، تعاني منذ أكثر من أربعة أشهر 
من توســـع فـــي كل من حوض الكلـــى والحالب، وارتجاع شـــديد من 
الدرجـــة الخامســـة في إحـــدى جهات الحالـــب، ومن الدرجـــة الرابعة 
في اآلخر، تتعرض بشـــكل مستمر اللتهابات تدخلها مجمع السلمانية 
الطبـــي لترقد فيه ما ال يقل عن عشـــرة أيـــام، وعندما تنتكس حالتها 
وتحتـــاج إلى المغذي الوريدي يواجه الممرضون مشـــكلة في تزريق 
إبرة المغذي عن طريق الوريد لصغر حجمه، فيستسلمون طالبين من 
والدتهـــا أخذهـــا للمنـــزل واالكتفاء بالعالج عبر الفـــم، والذي ال يجدي 

نفًعا مع حالتها.
التلـــف والفشـــل الكلوي يهـــددان الرضيعة فاطمـــة، وعالجها متوقف 
علـــى دواء )Defiux(، والـــذي تحتاجه على وجه الســـرعة والضرورة، 
إال أنـــه غير متوافر ال في مخـــازن األدوية في وزارة الصحة، وال في 

الصيدليات الخاصة.
الـــوزارة ومـــع المراجعات المســـتمرة تماطـــل، فمرة تؤكـــد أنها طلبت 
الـــدواء مـــن دولة اإلمـــارات العربيـــة المتحدة وأن علـــى األهل الصبر 
واالنتظـــار لمـــدة أســـبوع ليصـــل، فتنتظـــر األســـرة، فتراجع الـــوزارة، 
فُيطلب منها الصبر مرة أخرى حيث إن الطلبية ســـتأتي من الســـويد 
هذه المرة، فيصبر األهل ويفوضون أمرهم لله، وبعد نفاد مدة الوعد، 
يراجـــع األهل الوزارة فيلقي أحدهم على اآلخر الموضوع، ليتبين أن 

ال طلب أصاًل للدواء من الخارج حسب “سيستم” الوزارة!
مماطلـــة وتســـويف تدفـــع هـــذه الرضيعـــة ثمنـــه ألمـــا وعذابـــا، وربما 
ال قـــدر هللا ســـتدفع ثمنـــه حياتهـــا، فوضعهـــا الصحي من ســـيء إلى 
أســـوأ، واألطبـــاء يقـــرون بـــأن عالجها عبر الفـــم ال يجدي نفًعـــا معها، 
وأن المغـــذي الوريـــدي مـــن الصعب تثبيته في عروقها، ويتســـبب لها 
بانتفاخـــات وتـــورم في جســـمها إن ما تمكنـــوا أصاًل مـــن إدخاله، وال 

يعدو غير عالج مؤقت.

ياسمينة: أنهوا عذابات هذه الرضيعة. «

ياسمين خلف
yasmeeniat@yasmeeniat.com

ادخـــل محـــال لإللكترونيـــات أو الكمبيوتـــرات المحمولـــة والهواتـــف، ادخـــل 
محال للمالبس، واســـأل عن شـــيء ليس مصنوًعا في الصين، سيبتســـم لك 
البائع مشيًرا بيديه: “أوول فروم تشاينا”، وإذا تجولت في المحل فستتأكد 
بالفعل أن كل شيء صنع في الصين، وأن الشيء الوحيد الذي ليس صينًيا 

في المحل هو العامل.
الصيـــن صنعت كل شـــيء حتى فوانيـــس رمضان التي يلعـــب بها األطفال، 
الصيـــن تبيـــع والعالـــم كله يشـــتري، العالم كلـــه يتحدث عن كيفيـــة الصعود 
الصينـــي الكبيـــر والفائض المالي الهائـــل الذي أنجزه هذا البلـــد والذي جعله 
يتحـــدث والعالـــم كلـــه يســـتمع إليه، بما فيـــه الواليـــات المتحـــدة األميركية 

واالتحاد األوروبي.
ماليـــة ضخمـــة، وهـــي مســـألة يجـــب  لديهـــا احتياطـــات  الصيـــن  أن  كمـــا 
التركيـــز عليهـــا في العالقات مـــع الصين، فنحن بحاجة لزيـــادة حجم تدفق 
االســـتثمارات األجنبية المباشرة. والشك أن العالم كله سيخطب ود الصين 

ويســـعى للحـــوار معهـــا، ذلك الحـــوار الذي ســـارعت إليه الواليـــات المتحدة 
نفســـها منذ عهد رئيســـها الســـابق بوش، وهذا الســـعي العالمي للشـــراكة مع 
الصيـــن ليـــس غريًبـــا، فرغم كونهـــا دولة شـــيوعية إال أنها فـــي نفس الوقت 
القـــوة العالمية األولى في االحتياطي النقـــدي األجنبي، فهي تملك أكثر من 

2 تريليون دوالر.
وأثبتت الصين أن المســـألة ليســـت مســـألة آيديولوجيا فكرية أو اقتصادية 
وليســـت مســـألة أفكار، لكن المســـألة مســـألة من الذين ينفذون هذه األفكار 
علـــى األرض. ألـــم نـــر جميًعا أن األزمـــة الماليـــة العالمية التي جعلـــت العالم 
الرأســـمالي يركـــع علـــى ركبتيه، لـــم تكن بالنســـبة للصين أكثر مـــن تخفيض 

ضئيل ومؤقت لقطار االقتصاد الصيني السريع؟!

وأهم ما في المسألة أن الصين تعمل وتسطر اإلنجازات في صمت، ولكن  «
يبقى السؤال: هل ستحافظ الصين على مكانتها بعد أزمة كورونا؟.

B7747@hot-
mail.com

بثينة خليفة قاسم

الصين بعد كورونا

ال يمكن لنظام الماللي أن يســـتمر على هذه الحالة من عدم مســـاءلته 
ومحاســـبته علـــى كل الجرائـــم واالنتهـــاكات التـــي ارتكبهـــا ليس بحق 
الشعب اإليراني فقط، إنما بحق شعوب المنطقة والعالم أيضا، خصوصا 
وقـــد صارت هذه الجرائم واالنتهـــاكات واضحة للعيان ومثبتة باألدلة 
والمستمســـكات التي ال مجال للتهرب منها كما هو الحال على ســـبيل 
المثال ال الحصر مع مجزرة صيف عام 1988، فإن الضرورة تزداد من 
أجل دفع وحث المجتمع الدولي من أجل إجراءات عملية بهذا الصدد، 
وإعالن شـــخصية أميركية مرموقة بارزة في بيان لها أنه حان الوقت 
للتحضير لمســـاءلة النظام اإليراني، فأيـــام المتطرفین الدينيين الذين 
يســـيطرون علـــى إيـــران باتت معدودة، والســـيما أن هـــذا البيان تزداد 
وتتضاعـــف أهميتـــه لتزامـــن إعالنـــه مع انعقـــاد التجمع الســـنوي العام 
للمقاومـــة فـــي 17 تموز الجاري، والـــذي كان بعنـــوان “المؤتمر العالمي 
من أجل إيران حرة لتأييد انتفاضة الشعب اإليراني”، والذي كان أكبر 
مؤتمر دولي من نوعه تم عقده عبر شبكة اإلنترنت ولفت األنظار إليه 
بقوة ألنه ركز على موضوع التغيير في إيران وإسقاط نظام الماللي.

والملفت للنظر أن هذا البيان المهم أشار إلى الدور المهم جدا والفعال 

للمقاومة اإليرانية من أجل حرية الشعب اإليراني وإسقاط هذا النظام 
عندمـــا أكـــد أن “المنظمـــة الوحيدة التي عملت أكثر مـــن أي كيان آخر، 
بمـــا في ذلك الحكومات، لتحرير المواطنين اإليرانيين من االســـتبداد 
والعالم من اإلرهاب المستوحى من التطرف الدیني المجلس الوطني 
للمقاومـــة اإليرانيـــة )NCRI(... ويســـعى المجلـــس الوطنـــي للمقاومـــة 
اإليرانيـــة بال كلـــل لضمان بقاء األمـــل في الديمقراطيـــة وإنهاء الظلم 
في إيران”، وطالب البيان بتحرك دولي ضد انتهاكات حقوق اإلنســـان 
التـــي يقوم نظام الماللي بارتكابها قائـــال “نحن ندعوا الحكومات التي 
تعيـــش وفـــق المبادئ الديمقراطية إلى التحـــرك اآلن بناء على مبادرة 
منســـقة لمســـاءلة األفراد الذين يتحملون المســـؤولية عـــن االنتهاكات 
الجســـيمة لحقـــوق اإلنســـان”، موضحا أنـــه “احتفظ المجلـــس الوطني 
للمقاومـــة اإليرانيـــة ومنظمة مجاهدي خلق بوثائـــق دقيقة للغاية عن 
الفظائـــع التـــي ارتكبـــت ضدهم وضد الشـــعب اإليرانـــي، وأن المعرض 
الموجـــود في أشـــرف 3 في ألبانيا والتابع لمجاهـــدي خلق جمع عرضا 
رائعا ومخزنا لألدلة، يعمل فیه ضحايا يشـــهدون بشكل شخصي على 

أساليب تعذيب النظام الوحشية”. “الحوار”.

فالح هادي الجنابي

حان وقت دفع ثمن الجرائم
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بحريني مقيم في تايلند: لم أعتنق البوذية وسأقاضي مروجي الشائعات
بــالــشــعــوذة تــتــعــلــق  ــا  ــوس ــق ــار صـــور حـــضـــوره ط ــش ــت ان تــكــشــف ســـر   ”^“

منطقة  مــن  أصــلــه  ثالثيني،  شــاب  يقيم 
الــقــديــم، فــي تايلند مــنــذ ســنــوات  ــبــالد  ال

ويعمل مرشدا سياحيا للزوار العرب.
أن  بــعــد  تايلند  فــي  عيسى  منير  ــام  وأقــ
اإلشــاعــات  ولــكــن  تايلندية،  شــابــة  تـــزوج 
طالته على بعد أكثر من 5 آالف كيلومتر 
مربع، وانتشرت قبل يومين شائعة تركه 
وزواجــه  البوذية  واعتناق  اإلســالم  ديانة 

من ابنة رئيس الكهنة في تايلند.
ــلــوقــوف حــول  تــواصــلــت “الـــبـــالد” مــعــه ل

حيثيات الموضوع.
من الذي نشر الصور، هل نشرتها  «

على حساباتك في مواقع التواصل 
االجتماعي؟

تــم نــشــر الــصــور مــن قــبــل عـــدة أشــخــاص 
تتعلق  طقوس  حضور  ضمن  تايلند  فــي 
مثل  في  حضوري  وسبب  بالروحانيات، 
هذه الطقوس لتصوير حلقات لقناتي في 
حول  الحقائق  بكشف  تتعلق  اليوتيوب 

أسرار السحر والشعوذة في تايلند، وبعد 
واإلشاعات  الصور  بعض  نشر  تم  أسبوع 
رئيس  بنت  بــوذي ومتزوج من  أني  على 

الكهنة في تايلند.

توكيل محاٍم 

كيف ستحاسب الذين نشروا  «
اإلشاعة؟

ــذيــن نــشــروا اإلشـــاعـــة عبر  ســيــحــاســب ال
للنظر في  القانون، وقمت بتوكيل محاٍم؛ 
في  ألخــي  وكالة  بإصدار  وقمت  القضية 

البحرين لمتابعة الموضوع.

زوجتي مسلمة 
لماذا تقيم في تايلند؟ وكم لك من  «

العمر؟

عمري 35 سنة، وسبب إقامتي في تايلند؛ 
ــنــديــة، ورزقــــت  ــتـــزوج مـــن تــايــل ألنـــنـــي مـ
البحرين  مواليد  من  قاسم  البكر  بولدين، 
مواليد  مــن  وعيسى  ســنــوات،   4 وعــمــره 

تايلند وعمره سنتان، وللعلم فإن زوجتي 
مسلمة بشهادة من المحكمة الشرعية في 

البحرين.

أزور البحرين دائًما
متى غادرت البحرين؟ «

أتردد  ولكنني  سنوات،  عدة  منذ  غــادرت 
الغالية،  مملكتي  ــزيــارة  ل مستمر  بشكل 

وأزورها بشكل سنوي.
في العام الماضي زرت البحرين 3 مرات، 

وكان من المفترض أن تكون لي زيارة مع 
البحرين  في  أهلي  إلى  الصغيرة  عائلتي 
خالل شهر رمضان الماضي، ولكن بسبب 
ــم أســتــطــع الـــعـــودة وتــرك  أزمـــة كـــورونـــا ل

عائلتي في تايلند.

اإلشاعة أثرت 
ما أبرز المشكالت التي تواجهها  «

مما نشر؟

وهي  البحرينية،  طليقتي  من  ابنة  لــديَّ 

لــدي،  وحضانتها  سنة،   15 عمرها  ــورة  ن
البحرين،  فــي  والــدتــي  مــع  وهــي تعيش 
اإلشاعات،  هــذه  تأثر من  أكثر من  وهــي 
والـــتـــي أحـــدثـــت مــشــكــالت بــيــنــي وبــيــن 

طليقتي بخصوص هذا الموضوع.
مضايقات  وهــنــاك  سمعتي،  تــأثــرت  كما 
بي  الــنــاس  معرفة  بحكم  ولــكــن  لــأهــل، 
ردوا على هــذه االشــاعــات قبل أن أقوم 
بــالــتــوضــيــح، فــالــمــوضــوع حــســاس جــًدا 

وخصوصا في دول الخليج.

الموضوع؛  هــذا  مــن  كثيًرا  عملي  وتــأثــر 
الــذي  ألنــنــي أعــمــل فــي مــجــال السياحة 

يعتمد بجزء كبير على السياح العرب.

تضامنوا معي 
من تواصل معك بخصوص الموضوع  «

من البحرين؟

ودول  البحرين  من  الكثير  معي  تواصل 
الخليج، كما تضامن الجميع معي بمختلف 
الديانات؛ لوقف نشر هذه اإلشاعة وإظهار 

الحقيقة.

local@albiladpress.com
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أوكرانيا تلغي الفيزا عن البحرينيين بدًءا من أغسطس
ألــغــت أوكــرانــيــا “فــيــزا” الــدخــول إلى 
يوًما   90 لمدة  البحرينيين  عن  البلد 
المقبل،  أغسطس  مطلع  من  اعتباًرا 
100 دوالر  الفيزا  بعد أن كانت قيمة 
دينارا(، وذلك حسب موقع   38 )نحو 

.Fixygen
فولوديمير  األوكراني  الرئيس  ووقــع 
مـــرســـوم يقضي  زيــلــيــنــســكــي، عــلــى 
بإنشاء نظام بدون تأشيرة لمواطني 
ــت والـــســـعـــوديـــة  ــويـ ــكـ الـــبـــحـــريـــن والـ
وعمان، وأستراليا ونيوزيلندا اعتباًرا 
من 1 أغسطس 2020، إذا لم تتجاوز 
يوًما   90 أوكرانيا  في  إقامتهم  مــدة 
خالل 180 يوما، ويبدأ نفاذ المرسوم 
يوليو،   21 الــثــالثــاء  أمـــس  يـــوم  مــن 
اتخاذ  أوكرانيا  وزراء  مجلس  وعلى 

اإلجــــــــراءات الـــتـــي تــنــتــهــي مـــن هــذا 
المرسوم.

وكان الرئيس األوكراني قد صرح في 
يونيو الماضي بأن بالده تدرس إلغاء 
متطلباتها لمنح التأشيرات للسائحين 
من عدة دول في سبيل جذب المزيد 
إجــراءات  تخفيف  فــور  الزائرين  من 

العزل العام وجلب المزيد من األموال 
لالقتصاد.

وقال زيلينسكي “من الضروري تحرير 
دول  ألــغــت  إذا  الــتــأشــيــرات:  سياسة 
لأوكرانيين  الــتــأشــيــرات  متطلبات 
لهم  فسنلغيها  إلــيــهــا،  يــفــدون  الــذيــن 
عــلــى  نـــنـــافـــس  نـــحـــتـــاج ألن  ــا.  ــضــ ــ أي

السائحين”.
ــادة ما  عـ الــســائــح األجــنــبــي  وينفق 
اليوم،  في  دوالرا  و150   120 بين 
أيام   4 أو   3 أوكرانيا  في  ويقضي 
 14 يــذكــر أن نحو  الــمــتــوســط،  فــي 
في  أوكــرانــيــا  زاروا  ســائــح  مليون 
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أعلنــت الهيئــة الوطنيــة لتنظيــم المهــن والخدمــات الصحيــة عن 
ترخيــص أول مركــز استشــاري متخصــص فــي تقديــم الخدمات 
اســتيراد  إجــراءات  تســهيل  بشــأن  االستشــارية  الصيدالنيــة 

وتصدير األدوية بمملكة البحرين.

“إنفارمال”  تأسيس مركز  وتم 
بنسبة  بــحــريــنــي  بــاســتــثــمــار 
مــهــمــة  لـــتـــســـهـــيـــل   %  100
ــوكــــالء ومـــــــوردي األدويـــــة  ــ ال
األوراق  لتحضير  المحليين 
أدويتهم،  لتسجيل  المطلوبة 
ــوم الـــهـــيـــئـــة بــتــســريــع  ــقـ ــتـ وسـ
عــمــلــيــة الــتــســجــيــل الــداخــلــي 
لتسريع  الشركة  من  المراجعة 
يحقق  بما  الــمــعــامــالت  إنــجــاز 
المصلحة العامة، إذ إن الشركة 
اإلجـــراءات  بمراجعة  ستقوم 
والشهادات والوثائق المطلوبة 

حسب قانون الصيدلة.
التنفيذي  الــرئــيــس  وصــرحــت 
المهن  لتنظيم  الوطنية  للهيئة 
والـــخـــدمـــات الــصــحــيــة مــريــم 
بدور  الهيئة  “تؤمن  الجالهمة 
الــقــطــاع الـــخـــاص فـــى جــذب 
ــارات  ــمـ ــثـ ــتـ ــن االسـ ــد مــ ــزيـ ــمـ الـ
الصحي  القطاع  في  األجنبية 
الدواء  عموما وقطاع صناعة 
الصيدالنية  والمستحضرات 
األزمــة  خصوصا، ومــن خــالل 

يمر  الــتــي  الــعــالــمــيــة  الصحية 
ــا الـــعـــالـــم جــــــراء انــتــشــار  ــهـ بـ
المستجد،  كـــورونـــا  فــيــروس 
ــجــمــيــع أهــمــيــة  ــل قــــد تـــبـــيـــن ل
الصيدالنية  الصناعات  قطاع 
وأثـــــــره فــــي األمــــــن الــصــحــي 

للمجتمعات”.
ويـــــقـــــوم الــــمــــركــــز بــتــقــديــم 
ــيـــة  ــنـ ــقـ ــتـ االســـــــتـــــــشـــــــارات الـ
ــوردي  ــ ــ ــت ــ ــســ ــ ــ ــعــــي وم ــ ــن ــمــــصــ ــ ل
األدويـــــــــة والــمــســتــحــضــرات 
البحرين  لمملكة  الصيدالنية 
التحقق من  وإصــدار شهادات 
المقدمة  العلمية  المعلومات 
للهيئة، وهذا من شأنه تسريع 
ــيــات الــتــقــيــيــم وإصـــــدار  عــمــل
التي  والــشــهــادات  الموافقات 
يــقــوم بــهــا فــريــق الــهــيــئــة، ما 
الـــدواء  قــطــاع صناعة  يــخــدم 
الصيدالنية  والمستحضرات 
بالمملكة وينعكس إيجاًبا على 
على  ويساعد  المرضى  صحة 
مستمر  بشكل  األدويــة  توفير 

داخل مملكة البحرين.

الترخيص ألول مركز الستيراد وتصدير األدوية

حبس المتهمين في قضية اختفاء “مهدئات السلمانية”
ـــي ـــل مال ـــر بمقاب ـــخص آخ ـــليمها لش ـــة لتس ـــة باألدوي ـــؤول زود الموظف مس

صــرح رئيــس النيابة محمد جمال ســلطان أن النيابــة العامة تلقت 
بالًغــا مــن اإلدارة العامــة لمكافحة الفســاد مفاده أنــه وعلى إثر ما 
تــم تداولــه فــي مواقــع التواصــل االجتماعــي بشــأن فقــدان كميــة 
مــن األدويــة المخــدرة مــن مجمــع الســلمانية الطبــي، فقــد دلــت 
التحريــات علــى قيــام أحــد األشــخاص باالتفــاق مع موظفــة تعمل 
فــي مجمــع الســلمانية الطبــي علــى تزويــده بكميــات مــن العقاقيــر 
الطبيــة المخــدرة مقابــل مبالــغ ماليــة فوافقــت على ذلــك، ولجأت 
إلــى الموظف المســؤول عــن صرف تلك األدوية الــذي بدوره أبدى 
موافقته وزودها بها، وتولت بدورها تسليمها إلى طالبها واستلمت 

منه مبالغ مالية مقابل ذلك.

ــة  ــامـ ــعـ ــة الـ ــ ــاب ــ ــي ــ ــن ــ وبــــــاشــــــرت ال
ــة  ــعــ ــ ــواق ــ ــي ال ــ ــ ــا ف ــهـ ــاتـ ــقـ ــيـ ــقـ تـــحـ
الــذيــن  المتهمين  واســتــجــوبــت 
اعــتــرفــوا بــمــا نــســب إلــيــهــم، بــأن 
الصيدلية  موظف  المتهم  سهل 
لــلــمــتــهــمــة الــمــوظــفــة بــالــمــجــمــع 
الطبية  العقاقير  على  االستيالء 

خارج  إياها  بتسليمها  المخدرة 
عــلــى طلبها  بـــنـــاًء  الــمــســتــشــفــى 
طــبــيــة،  وصــــفــــات  دون  ــن  ــ ومــ
على  ببيعها  ــيـــرة  األخـ وقـــامـــت 
الــمــتــهــم الــثــالــث مــقــابــل مــبــالــغ 
ــًدا وعـــن  ــقــ ــ مـــالـــيـــة اســتــلــمــتــهــا ن
طــريــق تــحــويــالت بــنــكــيــة، في 

األخير  المتهم  يقوم  كــان  حين 
من  عليه  يتحصل  مــا  بــمــبــادلــة 
مخدرة  بمواد  الطبية  العقاقير 
النيابة  أمــرت  وعليه  لتعاطيها، 

على  احتياطًيا  بحبسهم  العامة 
استكمال  وجـــار  التحقيق  ذمــة 
إجــــــــراءات الــتــحــقــيــق تــمــهــيــًدا 

إلحالتهم للمحاكمة الجنائية.
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