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 OÓÑdG πgÉY ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†ëd á«eÉ°ùdG á«μ∏ªdG äÉ¡«Lƒà∏d Gò«ØæJ 
 äÉ°SÉμ©fG á¡LGƒªd »∏ëªdG iƒà°ùªdG ≈∏Y á«æWƒdG Oƒ¡édG ó«MƒàH ióØªdG
 áeÓ°Sh áë°U ≈∏Y ßaÉëj ÉªH  É«ªdÉY  z19-ó«aƒc{  ÉfhQƒc ¢Shô«a  QÉ°ûàfG
 É¡∏ªY Iô«°ùeh ádhódG  èeGôH  QGôªà°SG  ™e ,…RGƒàdÉH  ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG
 AGQRƒdG  ¢ù∏ée Qôb ,ø«æWGƒªdG  ídÉ°üd áeGóà°ùªdG  á«ªæàdG  »YÉ°ùªd É≤«≤ëJ
 »a  º¡«∏Y  øeDƒªdG  ø««æjôëÑdG  Ö`̀JGhQ  øe  %50  ™aóH  áeƒμëdG  πØμàJ  ¿CG
 ôHƒàcCG  øe  GAóH  ô¡°TCG  áKÓK  Ióe  GQô°†J  ôãcC’G  äÉYÉ£≤∏d  ¢UÉîdG  ´É£≤dG
 ≥aGh  Éªc  ,ICÉ°ûæe  ±’BG  4h  »æjôëH  πeÉY  ∞dCG  23  ¬æe  ó«Øà°ù«°Sh  ,2020
 »a äÓeÉ©dG øe 524 ¬Yƒªée Ée ÖJGhQ øe %50 ™aO ≈∏Y AGQRƒdG ¢ù∏ée
 øe GAóH ô¡°TCG  3 Ióe º¡«∏Y øeDƒªdG  ô«Z øe áfÉ°†ëdG QhOh ∫ÉØWC’G  ¢VÉjQ
 πª©dG ¥hóæ°U øe Ωó≤ªdG QƒLC’G ºYO ójóªJ ¢ù∏éªdG Qôb Éªc ,2020 ôHƒàcCG
 300 ™bGƒH ∂dPh 2020 ôHƒàcCG ô¡°T øe kAGóàHG á«aÉ°VEG ô¡°TCG 3 Ióe (ø«μªJ)
 ∑ôà°ûªdG  π≤ædG  ¥Gƒ°Sh  IôLC’G  äGQÉ«°S  ¥Gƒ°S  øe  950  ºYód  Éjô¡°T  QÉæjO
 Qôbh  ,º¡«∏Y  øeDƒªdG  ô«Z  øe  ábÉ«°S  ÜQó`̀e  829h  äÓaÉëdGh  äÉ°UÉÑdGh
 Ωƒ°SQ  ™aO  øe  á«MÉ«°ùdG  äÉ≤aôªdGh  äBÉ°ûæªdG  AÉØYEG  É°†jCG  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée

.2020 ôHƒàcCG ô¡°T øe AGóàHG á«aÉ°VEG ô¡°TCG 3 Ióe áMÉ«°ùdG
 ∫BG  óªM øH ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U ¢SDhôJ  ∫ÓN ∂dP  AÉL
 AGQRƒdG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »dh  áØ«∏N

.¢ùeCG AGQRƒdG ¢ù∏ée ´ÉªàLG
 ´hô°ûe ≈∏Y AGQRƒdG ¢ù∏ée ≥aGh á«≤«°ùæàdG áæé∏dG á«°UƒJ ≈∏Y kAÉæHh

 á¡édG π°üa ≈dEG ±ó¡j …òdG ,»dÉ©dG º«∏©àdG ¿ƒfÉb ΩÉμMCG ¢†©H πjó©àH ¿ƒfÉb

 º«∏©àdG  ¢ù∏ée  á∏μ«g  IOÉYEG  ∫ÓN  øe  á«∏«¨°ûàdG  á¡édG  øY  ´É£≤∏d  á«HÉbôdG

 ´hô°ûe  º¡°ù«°Sh  ,º«∏©àdGh  á«HôàdG  IQGRh  øY  á«dÓ≤à°SG  ¬ëæeh  »dÉ©dG

 ôÑY  ÖbGôe  ≈`̀dEG  π¨°ûe  øe  »dÉ©dG  º«∏©àdG  ¢ù∏ée  QhO  ∫ƒëJ  »a  ¿ƒfÉ≤dG

 ¬«ÑfÉéH »dÉ©dG º«∏©àdG ´É£b ≈∏Y áHÉbôdGh ±Gô°TE’G å«M øe ¬eÉ¡ªH ™°SƒàdG
 ø«μªàd  ´É£≤dG  äÉ«é«JGôà°SGh  äÉ°SÉ«°S  ôjƒ£Jh  ,»ªjOÉcC’Gh  »≤«Ñ£àdG
 ,É¡«a QÉªãà°S’G ≈∏Y ™«é°ûàdGh É¡FGOCG  ø«°ùëJ øe »dÉ©dG º«∏©àdG äÉ°ù°SDƒe
 º«∏©àdG  ôjƒ£J  ´hô°ûe  »a  É keób  »°†ªdG  ≈dEG  áaOÉ¡dG  äÓjó©àdG  øe  Égô«Zh
 AGOCG  ø«°ùëJh º«∏©àdG ´É£b »a áYQÉ°ùàªdG äGQƒ£àdG ÖcGƒj ÉªH ÖjQóàdGh

.áμ∏ªªdG »a »dÉ©dG º«∏©àdG ´É£b äÉ°ù°SDƒe
 ÖMÉ°U  ø`̀e  ô`̀eCÉ`̀H  √OGó```̀YEG  º`̀J  …ò``dG  ôjô≤àdG  ≈∏Y  kAÉ`̀æ`̀H  á«fÉK  á¡L  ø`̀e
 áæé∏dG  øe  AGQRƒdG  ¢ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 ÉªH äGAGôLE’Gh áª¶fC’Gh ø«fGƒ≤dG  á©LGôªd É¡∏«μ°ûJ ≈dEG  √ƒª°S ¬Lh »àdG
 á«eƒμëdG  äÉ«dó«°üdG  »a  á`̀jhOC’G  ±ô°U  äÉ«∏ªY  ≈∏Y  áHÉbôdG  ójó°ûJ  πØμj
 OÉ°üàb’Gh  á«dÉªdG  ôjRh  á°SÉFôH  áæéd  ó¡©dG  »dh  ƒª°S  ∞∏c  ó≤a  á°UÉîdGh
 øe ócCÉàdGh  É«©jô°ûJh ÉjQGOEGh  É«æa  äÉ«°UƒàdG  ò«ØæJ  á©HÉàe  ≈dƒàJ  »æWƒdG
 äÉWGôà°TG ™«ªLh áªcƒëdGh áÑ°SÉëªdÉH á≤∏©àªdG ájQƒØdG äGAGôLE’G PÉîJG
 á©LGôeh  IQóîªdG  á°UÉNh  á`̀jhOC’G  á©LGôeh  ™«ÑdGh  ™jRƒàdGh  øjõîàdG

.ábÓ©dG äGP áª¶fC’Gh ø«fGƒ≤dG
 íÑ°üj å«ëH á«∏NGódG IQGRh º«¶æJ IOÉYEG  ≈∏Y AGQRƒdG ¢ù∏ée ≥aGhh
 á«∏NGódG  IQGRƒd  »ª«¶æàdG  πμ«¡dG  øª°V  »fGôÑ«°ùdG  øeCÓd  »æWƒdG  õcôªdG
 …ò«ØæJ  ¢ù«FQ  øe  õcôª∏d  »ª«¶æàdG  πμ«¡dG  ¿ƒμàjh  ,á«∏NGódG  ôjRh  ™Ñàjh

.IQGRh π«ch áLQóH
(3¢U π«°UÉØàdG)

 áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ó`̀cCG
 AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh
 á«æWƒdG  äGõéæªdG  õjõ©J  »a  Éª¡e  GQhO  á«æjôëÑdG  áaÉë°ü∏d  ¿CG
 É kgƒæe ,ä’ÉéªdG ∞∏àîe »a øjôëÑdG áμ∏ªªd ájƒªæàdG äÉÑ°ùàμªdGh
 »a AÉcô°T áØ∏àîªdG ΩÓYE’G πFÉ°Shh áaÉë°üdG »a ø«∏eÉ©dG ¿CG  ≈dEG
 º¡àdÉ°SQ ájOCÉJ ôÑY áë°VGh äÉeÉ¡°SEG øe ¬fƒeó≤j Éªd á«ªæàdG Iô«°ùe
 øWƒdG  ≈∏Y  ™ØædÉH  Oƒ©j  ÉªH  ±hô¶dG  πc  »a  ¢UÓNEGh  ΩõY  πμH

.ø«æWGƒªdGh
 õeÉ«dh  êQƒ`̀L  ó«°ùdG  ó©oH  øY  ¢ùeCG  √ƒª°S  AÉ≤d  iód  ∂dP  AÉL
 Iôàa  AÉ¡àfG  áÑ°SÉæªH  ∂dPh  ,Rƒ«f  »∏jO  ∞∏L  IójôL  ôjôëJ  ¢ù«FQ
 »∏jO  ∞∏L  IójôL  ôjôëJ  ¢ù«FQ  ¬eób  Ée  ≈∏Y  √ƒª°S  ≈æKCGh  ,¬∏ªY
 ≥«aƒàdG  ¬d  É k«æªàe  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a  ¬∏ªY  Iô«°ùe  ∫Ó`̀N  Rƒ«f

 .ìÉéædGh
 Éª¡e  GQhO  ádhDƒ°ùªdG  á«æWƒdG  áaÉë°ü∏d  ¿CG  ≈dEG  √ƒª°S  QÉ°TCGh

 äÉ«£¨àdG ôÑY á«æWƒdG Oƒ¡édG óaQh ,ΩÉ©dG …CGôdG ôjƒæJ »a GóFGQh
 GócDƒe ,Ió©°UC’G πc ≈∏Y áμ∏ªªdG É¡≤≤ëJ »àdG äGõéæª∏d Iôªà°ùªdG
 ƒ°ù°SDƒe ¬eób Ée ôÑY AÉ£©dÉH πaÉM ïjQÉJ øe áaÉë°üdG ¬H ™àªàJ Ée
 ôîa πëe ºg øjòdG ø««Øë°üdG øe º¡à©ÑJ »àdG ∫É«LC’G hCG áaÉë°üdG
 π¶«°S  áaÉë°üdG  QhO  ¿CG  ≈`̀dEG  √ƒª°S  Égƒæe  ,™«ªédG  iód  ôjó≤Jh

.É¡≤«≤ëJ ≈dEG áμ∏ªªdG ≈©°ùJ »àdG á«ªæàdG äGQÉ°ùe πμd ÉªYGO
(2¢U π«°UÉØàdG)

 øeCG  á°SÉFôd  »ª°SôdG  çóëà oªdG  ì qnô°U
 á©HÉàªdG  áé«àf  ¬fCÉH  ájOƒ©°ùdG  »a  ádhódG
 ó≤a  á«HÉgQE’G  ô°UÉæ©dG  á£°ûfC’  á«æeC’G
 á`̀MÉ`̀WE’G  ø`̀e  á°üàîªdG  äÉ`̀¡`̀é`̀dG  âæμªJ
 π`̀NGO  É`̀gô`̀°`̀UÉ`̀æ`̀Y  ≈≤∏J  á`̀ «`̀ HÉ`̀gQEG  á«∏îH
 äÉÑjQóJ ¿GôjEG »a …QƒãdG ¢Sôë∏d ™bGƒe
 ¥ô`̀W  É¡æª°V  ø``e  ,á`̀«`̀fGó`̀«`̀eh  á`̀jô`̀μ`̀°`̀ù`̀Y
 äOÉ`̀b  PEG  ,äGôéØàªdG  áYÉæ°U  Ö«dÉ°SCGh
 ∂∏J  äÉjƒg  ójóëJ  ≈dEG  á«æeC’G  äÉjôëàdG
 GhòîJG  º¡d  ø«©bƒe  ójóëJh  ,ô°UÉæ©dG
 áë∏°SC’G  øe  äÉ«ªc  øjõîàd  Gô`̀ch  Éª¡æe

.äGôéØàªdGh
 ≈∏Y  ¢†Ñ≤dG  º`̀J  ¬``̀fEG  Qó°üªdG  ∫É``̀bh
 ,ø«ª¡àe (10) ºgOóYh á«∏îdG √òg ô°UÉæY

 ,¿Gô``̀jEG  »`̀a  äÉÑjQóàdG  Gƒ≤∏J  º¡æe  áKÓK
 QGhOCÉH  á«∏îdG  ™e  Gƒ£ÑJQG  ó≤a  á«≤ÑdG  ÉeCG
 ΩóY  »°†à≤J  ≥«≤ëàdG  áë∏°üeh  ,áØ∏àîe
 »a  º¡«∏Y  ¢VƒÑ≤ªdG  äÉjƒg  øY  ∞°ûμdG

.øgGôdG âbƒdG
 á`̀ë`̀∏`̀°`̀SC’G ø``̀e á`̀«`̀ª`̀c §`̀Ñ`̀°`̀V º``̀J É`̀ª`̀c
 ÉªgóMCG  ,ø«©bƒe  »a  ICÉÑîe  äGôéØàªdGh
 äô°TÉHh  ,áYQõe  øY  IQÉÑY  ôNB’Gh  ∫õæe
 ™«ªL  ™`̀e  É¡JÉ≤«≤ëJ  á°üàîªdG  äÉ¡édG
 øe  ójõe  ≈∏Y  ±ƒbƒ∏d  º¡«∏Y  ¢VƒÑ≤ªdG
 ¢`̀UÉ`̀î`̀°`̀TC’Gh  º¡à£°ûfCG  ø`̀Y  äÉeƒ∏©ªdG
 º¡àdÉMEGh ,É«LQÉNh É«∏NGO º¡H ø«£ÑJôªdG
 ≈dEG  É`̀¡`̀JGAGô`̀LEG  äÉ≤«≤ëàdG  ∫Éªμà°SG  ó©H

 .AÉ°†≤dG

:»°ùæe π°VÉa Öàc
 ¿CG  á°UÉN  QOÉ°üe  øe  zè«∏îdG  QÉÑNCG{  âª∏Y
 äÉYÉ£≤dG ø∏©à°S á«YÉªàL’G á«ªæàdGh πª©dG IQGRh
 ó©H  %50  áª«≤H  Ö``̀JGhô``̀dG  º``̀YO  ø`̀e  Ió«Øà°ùªdG
 ´hô°ûe ≈∏Y ¢ù∏éªdG ≥aGh Éeó©H »μ∏ªdG Ωƒ°SôªdG
 (ê)  Iô≤ØdG  ≈dEG  (5)  ºbôH  ójóL óæH  áaÉ°VEÉH  ¿ƒfÉb
 (78)  º`̀bQ  ¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀H  Ωƒ°SôªdG  ø`̀e  (8)  IOÉ`̀ª`̀dG  ø`̀e

 á«°UƒàdGh π£©àdG  ó°V ø«eCÉàdG  ¿CÉ°ûH  2006 áæ°ùd
.Qƒà°SódG øe (38) IOÉªdG ≥ah √QGó°UEÉH

 »àdG  äÉYÉ£≤dG  øe  GOóY  ¿CG  Qó°üªdG  í°VhCGh
 É¡H  â∏ØμJ  »àdGh  á«fÉãdG  áeõëdG  ºYO  øe äOÉØà°SG
 ô¡°TC’  ø««æjôëÑdG  ÖJGhQ øe %50 ™aóH  áeƒμëdG
 ºYO  øe  ó«Øà°ùJ  ød  ôÑªàÑ°Sh  ¢ù£°ùZCGh  ƒ«dƒj
 ∫ÓN äÉYÉ£≤dG ¢†©H ¢TÉ©àfG ó©H É¡«ØXƒe ÖJGhQ
 ±ó¡à°ùJ ºYódG áeõM ¿CG Éë°Vƒe ,á«°VÉªdG IôàØdG

 QGô≤à°SG ≈∏Y ®ÉØëdG ±ó¡H GQô°V ôãcC’G äÉYÉ£≤dG

 ø«æWGƒªdG ø«ØXƒªdG íjô°ùJ ΩóYh á«æWƒdG ádÉª©dG

 á«°VÉªdG ºYódG áeõM ¿CG Éæ«Ñe ,áeOÉ≤dG IôàØdG ∫ÓN

 πª°ûà°S Éª«a »æjôëH ∞Xƒe ∞dCG 60 »dGƒM â∏ª°T

 ±’BG 4h »æjôëH πeÉY ∞dCG 23 áeOÉ≤dG ºYódG áeõM

 øe øjó«Øà°ùªdG ∞°üf πª°û«°S ºYódG ¿CG …CG ;ICÉ°ûæe

.á«fÉãdG ºYódG áeõM

É``¡æe IQó``îªdG á``°UÉNh á``jhOC’G ±ô``°U ¿CÉ``°ûH á``jQƒa äGAGô``LEG PÉ``îJÉH á``æéd ∞``«∏μJ

zπ£©àdG{ πjó©J ó©H ÖJGhôdG ºYO øe Ió«Øà°ùªdG äÉYÉ£≤dG ¿ÓYEG

Ωƒ°SôdG øe á«MÉ«°ùdG äBÉ°ûæªdG AÉØYEGh ..ábÉ«°ùdG »HQóeh IôLC’G ¥Gƒ°ùd zø«μªJ{ ºYO ójóªJ

 ô`̀jƒ`̀ æ`̀ J  »```̀a  ø``̀jô``̀ë``̀Ñ``̀dG  á`̀ aÉ`̀ ë`̀ °`̀ ü`̀ d  ó`````̀ FGQ  QhO  :ó``̀ ¡``̀ ©``̀ dG  »````̀dh
á``̀ «``̀ æ``̀ Wƒ``̀ dG äGõ````é````æ````ª````dG õ````̀jõ````̀©````̀Jh ΩÉ`````̀©`````̀dG …CGô````````````̀dG

¿GôjEG »a …QƒãdG ¢Sôë∏d ™bGƒe »a âHQóJ á«HÉgQEG á«∏N §Ñ°V :ájOƒ©°ùdG

ô¡``°TCG  3  ¢``UÉîdG  ´É``£≤dG  »``a  ø``««æjôëÑdG  Ö``JGhQ  ø``e  ٪50  ™``aóH  π``ØμàJ  á``eƒμëdG

ø«æWGƒªdG AÉÑYCG ∞«Øîàd IójóL ºYO áeõM

 πª©dG ÖMÉ°U í``æªj …Qƒ°T ¿ƒ``fÉ≤H ìGôàbG

πjóH ô«aƒàd áÑ°SÉæe Ióe πeÉ©dG ™e ¥ÉØJ’ÉH
 πjó©àd ¿ƒfÉ≤H ìGôàbG ≈∏Y iQƒ°ûdG ¢ù∏éªH äÉeóîdG áæéd â≤aGh
 ≈dEG  ±ó¡j  »∏gC’G  ´É£≤dG  »a  πª©dG  ¿ƒfÉb  øe  (99)  IOÉªdG  øe  (CG)  óæÑdG
 ÖMÉ°U íæe ôÑY πª©dG ÖMÉ°Uh πeÉ©dG ø«H ábÓ©dG »a ¿RGƒàdG ≥«≤ëJ
 øY πeÉ©dG ôsÑY Ée GPEG πjóH ô«aƒàd áÑ°SÉæe Ióe πeÉ©dG ™e ¥ÉØJ’ÉH πª©dG
 á≤aGƒªHh ádƒ≤©e Ióe QÉ£NE’G Ióe ¿ƒμJ å«ëH πª©dG ó≤Y AÉ¡fEÉH ¬àÑZQ
 »∏ãªe ™e ¢ùeCG âãëH ób π°VÉØdG OÉ¡L .O á°SÉFôH áæé∏dG âfÉch .πeÉ©dG
.¿ƒfÉ≤H ìôà≤ªdG ∫ƒM º¡JÉ«FôªH òNC’G á«YÉªàL’G á«ªæàdGh πª©dG IQGRh

:zâjƒμdGh øjôëÑdG{`d …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG

 á```Ñ`°SÉ`æ`e  á`dƒ``«`°S  ô```ah  ∂``æ`Ñ`dG
zÉ``̀fhQƒ``̀c{ äÉ`̀ «`̀ YGó`̀ J á`̀¡`̀LGƒ`̀ª`̀d

:»YÉ°ùdG óª Öàc
 …ò``̀«``̀Ø``̀æ``̀à``̀dG ¢```̀ù```̀«```̀Fô```̀dG ó````````cCG
 âjƒμdGh  øjôëÑdG  ∂æH  áYƒªéªd
 øe  ¬``fCG  ∞«°S  øªMôdGóÑY  Qƒ`̀à`̀có`̀dG
 á£°ûfC’G  »aÉ©J  øY  åjóëdG  ôμÑªdG
 ’h á`̀∏`̀Mô`̀ª`̀dG √ò``̀g »`̀a á`̀jOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G
 QÉ©°SCG  ¢VÉØîfG  QGôªà°SG  ™e  Éª«°S
 »a  ƒªædG  ä’ó`̀©`̀e  ™`̀LGô`̀Jh  IóFÉØdG

.ºdÉ©dG ∫hO ∞∏àîe
 QÉ``̀Ñ``̀NCG{ ™``̀e QGƒ````̀M »``̀a ∫É````̀bh
 øjôëÑdG  ∂æH  äÉ«∏ªY  ¿EG  zè«∏îdG

 á¡LGƒªd  äÉ«dBG  Ió`̀Y  áYƒªéªdG  äóªàYG  PEG  ,á«dÉμ°TEG  …CG  É¡Ñ°ûJ  ºd  âjƒμdGh
 ≈fOC’G  óëdG  ¥ƒØJ  äÉjƒà°ùªH  áÑ°SÉæªdG  ádƒ«°ùdG  ô«aƒJ  É¡æe  ,á`̀eRC’G  äÉjóëJ
 ôjƒ£Jh  ,∫ÉªdG  ¢SCGQ  IAÓe  ÖfÉL  ≈dEG  ,…õcôªdG  øjôëÑdG  ±ô°üe  √OóM  …òdG
 øe  á«dÉY  Ö°ùf  ≥«≤ëàH  ôîØj  ∂æÑdG  ¿CG  ÉØ«°†e  ,IójóL  á«ªbQ  äÉeóN  ºjó≤Jh

.ø«∏eÉ©dG áÑ°ùf øe %38 ICGôªdG πãªJ Éªc ,%96 â¨∏H áfôëÑdG
 IOÉØà°S’G Öéj »àdG ¢ShQódG øe ô«ãμdG âeób á«dÉëdG áeRC’G ¿CG ±É°VCGh
 IQGOE’  á∏eÉ°T  á£N  ∑Ó`̀à`̀eGh  ,áæeÉμdG  Iƒ≤dG  øWGƒe  ±É°ûàcG  ∂`̀dP  øe  ,É¡æe
 ø«jƒà°ùªdG  ≈∏Y  á«aô°üe  §HGhQh  …ƒb  ∞«æ°üàH  ™àªàdG  ÖfÉL  ≈dEG  ,ôWÉîªdG

.á«dÉY äÉjƒà°ùªH âjƒμdGh øjôëÑdG ∂æH ¬≤≤M …òdG ôeC’G ,»dhódGh »∏ëªdG
 áeRC’G √òg »a ÉjQƒëe GQhO Ö©d »aô°üªdG ´É£≤dG ¿CG ∞«°S QƒàcódG ócCGh
 ≈dEG  Gô«°ûe  ,ájOÉ°üàb’G  ΩõëdG  »a  áeƒμëdG  ÖfÉL  ≈dEG  ôÑcC’G  ºgÉ°ùªdG  ¿Éch
 200  »dGƒM  á«aô°üªdGh  á«dÉªdG  äÉ°ù°SDƒªdG  ÉgôjóJ  »àdG  ∫Gƒ``eC’G  ºéM  ¿CG
 øjôëÑdG  áYƒªée  ¿CG  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  ó`̀cCG  ô`̀NBG  ó«©°U  ≈∏Yh  .QÉæjO  QÉ«∏e
 õFGƒédG  ∫ÓN  øe  øFÉHõdGh  AÓª©dG  ºjôμJ  á«é«JGôà°SG  »a  Iôªà°ùe  âjƒμdGh
 èeÉfôH ∫ÓN øe áμ∏ªªdG »a õFGƒédG iôÑc Ωó≤j ∂æÑdG ¿CG á°UÉNh ,äÉHƒë°ùdGh

.QÉæjO ¿ƒ«∏e ∞°üf iôÑμdG ¬JõFÉLh äGô«¡dG

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.∞«°S øªMôdGóÑY.O |

.ó©H øY AGQRƒdG ¢ù∏ée á°ù∏L ¬°SDhôJ ∫ÓN ó¡©dG »dh ƒª°S |

.∂∏ªdG ádÓL |

.É¡£Ñ°V ºJ äGôéØàeh áë∏°SCG |

 IOÉ```¡`°T  á```eó``N ¥Ó````WEG
 ¢Shô«Ød ≥```Ñ`°ù`ª`dG ¢``ü`ë`Ø`dG
z»YGh ™ªàée{ ≥«Ñ£J ôÑY ÉfhQƒc
(5¢U π«°UÉØàdG)

«
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 áë°üdG  Iô``̀ jRh  ídÉ°üdG  ó«©°S  âæH  á≤FÉa  IPÉ`̀à`̀°`̀SC’G  â`̀HÉ`̀fCG
 ´ÉªàLÓd  …ôLÉ¡dG  ºjôe  IQƒàcódG  áeÉ©dG  áë°ü∏d  óYÉ°ùªdG  π«cƒdG
 ¬YGƒfCÉH ≠ÑàdGh ø«NóàdG áëaÉμªd á«æWƒdG áæé∏d 2020 ΩÉ©d »fÉãdG
 πc ácQÉ°ûªH »FôªdG ∫É°üJ’G ∫ÓN øe ó©H øY ó≤Y …òdG ,¬JÉéàæeh

.áæé∏dG AÉ°†YCG
 …ôLÉ¡dG  ºjôe  IQƒàcódG  âÑMQ  ´ÉªàL’G  ∫ÉªYG  π¡à°ùe  »ah
 äÉ«ëJ  º¡«dEG  â∏≤fh  ´ÉªàL’G  Gòg  »a  º¡àcQÉ°ûªd  áæé∏dG  AÉ°†YCÉH

 ™«ªéd  É¡JÉ«æªJh ídÉ°üdG  ó«©°S  âæH  á≤FÉa  IPÉà°SC’G  áë°üdG  IôjRh
 äÉ©∏£àdG  ≥«≤ëJ  á∏°UGƒe  »a  OGó°ùdGh  ≥«aƒàdG  πc  áæé∏dG  AÉ°†YCG

.IOƒ°ûæªdG ±GógC’Gh
 ¿CÉ°ûH  áæé∏dG  AÉ`̀°`̀†`̀YCG  äÉ«Fôe  á°ûbÉæe  º`̀J  ´É`̀ª`̀à`̀L’G  ∫Ó``Nh

.øjôëÑdG áμ∏ªe »a ≠ÑàdG áëaÉμªd á«æWƒdG á£îdG åjóëJ
 ≠ÑàdGh  ø«NóàdG  áëaÉμe  áYƒªée  ¢ù«FQ  â`̀eÉ`̀b  É¡à¡L  ø`̀e
 ôjô≤àdG  OGó`̀YE’  ìôà≤ªdG  êPƒªædG  ºjó≤àH  …ƒ∏©dG  ∫Ó`̀LEG  IQƒàcódG

 Oƒ¡édGh  äGRÉ`̀é`̀ fE’Gh  äÉ«FÉ°üME’G  πª°ûj  …ò`̀dG  áæé∏d  …ƒæ°ùdG
 ≠ÑàdGh  ø«NóàdG  áëaÉμªd  ábÓ©dG  äGP  äÉ¡édG  πÑb  øe  ádhòÑªdG
 É¡©aQ ™eõªdG IôcòªdG á°ûbÉæªH áæé∏dG âeÉb ∂dP ÖfÉL ≈dEG ,¬YGƒfCÉH

.øî°ùªdG ≠ÑàdG äÉéàæe ¿CÉ°ûH AGQRƒdG ¢ù∏ée ≈dEG
 á°UÉîdGh É¡æe AÉ¡àf’G ºJ »àdG á°SGQódG áæé∏dG â°Vô©à°SG Éªc
 ≥«°ùæàdÉH  âªJ  »àdGh  ,¿hÉ©àdG  ¢ù∏ée  ∫hO  »a  ≠ÑàdG  äÉjOÉ°üàbÉH

.¿hÉ©àdG ¢ù∏ée ∫hód áë°üdG ¢ù∏ée øe ºYOh

:ô£°ùdG ∫hCG
 »∏«°üØJ  ∫hó`̀L  º«ª©J  ±QÉ°üªdG  øe  ≈æªàf
 á«dÉªdG  Qƒ`̀eC’G  ÜÉ°ùàMG  á«dBG  í°Vƒj  ,AÓª©dG  ≈∏Y
 øe  ’ó`̀H  ,ájô¡°ûdG  •É°ùbC’G  π«LCÉJ  ≈∏Y  áÑJôàªdG
 ø«°üàîªdG  ¢†©H  äGQƒ°üàd  É≤ah  ´ƒ°VƒªdG  ∑ôJ
 ,É«fhôàμdEG  ∂dP  ºàj  ¿CG  ≈æªàf  ..¢SÉædG  äÓjhCÉJ  hCG
 áaô©ªd ∂æÑdG ≈dEG »°üî°ûdG Qƒ°†ëdG Ö∏W øe ’óH

.»YÉªàL’G óYÉÑà∏d IÉYGôe ..á«dB’G

∞dÉîªdG ó«°üdG

:áHƒ≤©dGh ..¿É«Hhô∏d 
 äÉeGõàdG  ∂«∏Y »æjôëH øWGƒe âfCGh ∂jCGQ  Ée
 Ö∏Wh  ,óYÉ≤àe  hCG  áØ«Xh  ¿hO  øe  ÉªHQh  ¿ƒ`̀jOh
 πHÉ≤e ,É«eƒj QÉæjO 400 ≠∏Ñe ∂«£©j ¿CG ºgóMCG ∂æe
 GPEG  ∂jCGQ  Éeh  ?...äÉYÉ°ùdG  øe  Oó©d  ,¿É«HhQ  ó«°U
 ¢†Ñ≤dG  ºJ  ƒd  ≈àM  ≥∏≤J  ’  :¢üî°ûdG  Gòg  ∂d  ∫Éb
 ∂«£YCG ±ƒ°ùa zOGô£dGh ¿É«HhôdG{ IQOÉ°üeh ,∂«∏Y
 ,QÉæjO  300  ádÉØμdG  ≠∏Ñe  ∂æY  ™`̀aOCGh  ,ô`̀NBG  GOGô`̀W

 ?GQƒa ∂MGô°S ¥ÓWEG ºàjh
 ó«°U  Ö`̀MÉ`̀°`̀U  ¿CG  ÇQÉ``≤``dG  …õ`̀jõ`̀Y  º∏©J  π`̀g
 »eƒ«dG  ¬dƒNóe  á«fƒfÉ≤dG  ô«Z  ¥ô£dÉH  ¿É«HhôdG
 QÉæjO  áFÉª°ùªNh  ∞`̀ dCG  øY  π≤j  ’  ìÉ``̀HQCG  »aÉ°üc
 ∫ÓN  §≤a  ¬JQOÉ°üe  ºJ  Ée  ¿CG  º∏©J  πgh  ?»æjôëH
 ,ÉæW 12 ∫OÉ©j øjôëÑdG »a ¿É«HhôdG øe Qƒ¡°T áà°S
 ÉaÉ©°VCG ¿ƒμj ÉªHQ ¬JQOÉ°üe ºàJ ºd Ée ¿CG  ø«M »a

!!...¿É«HhôdG øe ÉæW 12 øY áØYÉ°†e
 ó«°U »ÑμJôe øe %80 ¿EG ∫ƒbCG ¿CG ∞°SDƒªdG øe
 ,ø««æjôëÑdG øe ºg á«fƒfÉ≤dG ô«Z ¥ô£dÉH ¿É«HhôdG
 ájƒ«°SBG äÉ«°ùæL øe Gƒ°ù«dh ,ø««æjôëÑdG øe º©f
 º¶©e  ¿CG  É`̀°`̀†`̀jCG  ∞`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dG  ø``̀eh  ..á`̀«`̀≤`̀ jô`̀aEG  ’h
 ø«aôàëªdG  øe  Gƒ°ù«dh  ,IGƒ¡dG  øe  ºg  ø«ØdÉîªdG
 ¢ü«NGôàdG  ÜÉ`̀ë`̀°`̀UCG  ¿C’  ,¢ü«NGôàdG  ÜÉ`̀ë`̀°`̀UCG
 Öë°S  ºà«°S  º¡«∏Y  ¢†Ñ≤dG  ∫É`̀M  »a  ¬`̀fCG  ¿ƒ`̀cQó`̀j
 ,áæ«Ø°ùdG  hCG  OGô£dGh á«ªμdG  IQOÉ°üeh ,¢ü«NôàdG

 .ídÉ°üªdG π«£©Jh ,∫ÉëdG ∞bhh
 ¿ƒfÉ≤H Ωƒ°SôªdG øe (Ü – 33) IOÉªdG »a AÉL

 ’ Ióe ¢ùÑëdÉH ÖbÉ©j) :äÉHƒ≤©dG óæH 2002 áæ°ùd
 ’h QÉæjO áFÉªKÓK øY π≤J ’ áeGô¨Hh ,ô¡°T ≈∏Y ójõJ
 ,(..ø«àHƒ≤©dG  ø«JÉg  ióMEÉH  hCG  QÉæjO  ∞dCG  RhÉéJ
 ,πjó©J ≈dG áLÉëH GójóëJ IOÉªdG √òg ¿CG Qƒ°üJCGh
 ,ÉgÉ°übCG ≈dEG ÜÉgòdGh áHƒ≤©dG ójó°ûJ πbC’G ≈∏Y hCG
 IôgÉX íÑ°UCG  ¿É«Hhô∏d  ∞dÉîªdG  ó«°üdG  QGôμJ  ¿C’

.Oó°ûªdG ¿ƒfÉ≤dÉH É¡ª°ùM Öéj
 ájÉªM  IQGOEG  »`̀a  π`̀°`̀VÉ`̀aC’G  Iƒ``̀NC’G  ¿CG  ∑Qó``f
 ,áeÉ©dG  áHÉ«ædGh  πMGƒ°ùdG  ôØNh  ájôëÑdG  IhôãdG
 ôjó≤J  πëe  »gh  ,áØYÉ°†e  áªjôc  Oƒ¡éH  ¿ƒeƒ≤j
 √òg  »≤à∏J  ¿CG  óH  ’  øμdh  ,™«ªédG  øe  ΩGô`̀à`̀MGh
 √ò`̀g á`̀é`̀dÉ`̀©`̀e π`̀Ñ`̀°`̀S å`̀ë`̀Ñ`̀Jh ,á`̀©`̀ª`̀à`̀é`̀e äÉ`̀¡`̀é`̀dG
 AÉ°†≤dGh  ,É¡©HÉæe  ∞«ØéJh ,É¡æe  óëdGh  ,IôgÉ¶dG

 .É¡«∏Y
 á«æ©ªdG äÉ¡édG ≈∏Y ìôà≤f ¿CG ó«ØªdG øe ÉªHQ
 »a  ¬©«H  ºàj  ¿CG  ,¬JQOÉ°üe  ºàJ  …òdG  ¿É«HhôdG  ¿CG
 á«μ∏ªdG á°ù°SDƒª∏d ¬©jQ ¢ü°üîjh ,»∏ëªdG ¥ƒ°ùdG
 øe  ’ó`̀H  ,ájô«îdG  äÉ¡édGh  ,á«fÉ°ùfE’G  ∫ÉªYCÓd
!!...»μª°ùdG ´GQõà°S’G ™jQÉ°ûe »a ∑Éª°SC’G ΩÉ©WEG

:ô£°ùdG ôNBG
 ô¶ædG ƒLôf ,¥ôëªdG ájó∏H »a ΩGôμdG IƒNC’G
 ,áYô°ùdGh ¢Uƒ°üîdG ¬Lh ≈∏Y IOQGƒdG iƒμ°ûdG »a
 πμ°ûH  ádÉ°†dG  ÜÓμdG  äô°ûàfG  :øWGƒªdG  ∫ƒ≤j  PEG
 ™ªée  »`̀a  Iô`̀«`̀NC’G  äGƒæ°ùdG  »`̀a  ®ƒë∏eh  ô«Ñc
 iód  IójóY  äÉZÓH  âeób  óbh  ,OGôY  á≤£æªH  246
 â∏°üJGh .ƒjó«ØdGh Qƒ°üdÉH á≤Kƒe äÉ¡édG ∞∏àîe
 âª∏ch  ,¥ô`̀ë`̀ª`̀dG  ájó∏H  äQRh  ,…ó`̀∏`̀Ñ`̀dG  ƒ°†©dÉH
 çÓãdG äGƒæ°ùdG ∫ÓN IójóY äGôe äÉjó∏ÑdG IQGRh
 ±ô£dG ≈dEG  á∏μ°ûªdG ∫ƒëjh »≤∏j πμdGh ,á«°VÉªdG
 á`̀«`̀HhQhC’G  ácô°ûdG  ™e  â∏°UGƒJ  Égó©Hh  .ô``̀NB’G
 óLCG  ºd  øμdh  ,ÜÓμdG  OÉ«£°UÉH  Ωƒ≤J  »àdG  π°UGƒJ
 øY  ∫hDƒ°ùªdG  øe  :¿B’G  ∫AÉ°ùJCG  ÉfCGh  ..ÜhÉéJ  …CG
 ô¶àæf πg ?ájó∏ÑdG  äÉ¡édG QhO Éeh ?á∏μ°ûªdG √òg
 ∑ôëàJ  ≈àM  QÉÑμdG  hCG  ∫ÉØWC’G  óMC’  çOÉM  ´ƒbh
 ÜÓμdG  ø`̀e  246  ™ªée  PÉ`̀≤`̀ fE’  á«æ©ªdG  äÉ`̀¡`̀é`̀dG

?...ádÉ°†dG

ó«ªëŸG ó«ª malmahmeed7@gmail.com

 áHƒ≤©dGh ..¿É«Hhô∏d ∞dÉîªdG ó«°üdG

 ¿ƒª∏©eh ¢SQGóe hôjóe ócCG
 ≈∏Y  IQOÉ```̀b  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªe  ¿CG
 »`̀ª`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dG É`̀¡`̀MÉ`̀é`̀f á``∏``°``UGƒ``e
 áëFÉL  ±hô``̀X  ™`̀e  πeÉ©àdG  »`̀a
 »°SGQódG  ΩÉ`̀©`̀dG  ∫Ó`̀N  zÉ`̀fhQƒ`̀c{
 IQGRh  Oƒ`̀¡`̀L  ø«æªãe  ,ó`̀jó`̀é`̀dG
 É¡JGOGó©à°SGh  º«∏©àdGh  á«HôàdG
 øe ,¥É``̀ °``̀Sh Ωó```̀b ≈`̀∏`̀Y á`̀ª`̀FÉ`̀≤`̀ dG
 áæeBG  á«ª«∏©J  áÄ«H  ô«aƒJ  π``̀LCG
 πc  ≥«Ñ£àH  ,ø«ª∏©ªdGh  áÑ∏£∏d
 »`̀à`̀dG á``̀jRGô``̀à``̀M’G äGAGô```````̀LE’G
 á«ë°üdG  äÉ`̀¡`̀é`̀dG  É`̀¡`̀H  »`̀°`̀Uƒ`̀J

.áμ∏ªªdÉH á°üàîªdG
 Iô`̀jó`̀e ¿É`̀æ`̀°`̀S ∫É`̀æ`̀e â`̀ dÉ`̀ bh
 äÉæÑ∏d  á`̀jƒ`̀fÉ`̀ã`̀dG  á`̀dƒ`̀N  á`̀°`̀SQó`̀e
 ,IòîàªdG  Iójó©dG  äGAGô`̀LE’G  ¿EG
 QOGƒ```̀μ```̀dG ¢`̀ü`̀ë`̀a É````̀gRô````̀HCG ø```̀e
 ,á q«eƒμëdG  ¢`̀SQGó`̀ª`̀dÉ`̀H  á∏eÉ©dG
 á«YGôªdGh  áÑbÉãdG  Iô¶ædG  ócDƒJ
 ¿Gó«ªdG  »Ñ°ùàæe  áë°Uh  áeÓ°ùd
 ô«aƒJ  ≈``̀dEG  »©°ùdGh  ,…ƒ`̀Hô`̀à`̀dG
 º`̀jó`̀≤`̀J ≈`̀∏`̀Y IQOÉ`````b á``̀æ``̀eBG á`̀Ä`̀«`̀H
 »à«∏ªY  »``̀a  á`̀ «`̀ dÉ`̀©`̀ dG  IOƒ```̀é```̀dG

.ºq∏©àdGh º«∏©àdG
 äGOGó``̀©``̀à``̀°``̀SÉ``̀H äOÉ`````̀°`````̀TCGh
 á`̀«`̀ °`̀SQó`̀ª`̀ dG IOƒ``̀©``̀∏``̀d IQGRƒ````````̀dG
 π«dódG  QGó`̀°`̀UEG  ká°UÉNh  ,á`̀æ`̀eB’G
 É kæª°†àe  ,πeÉ°ûdG  …OÉ°Tôà°S’G
 OGô``̀aC’G  ájÉªëd  á`̀jOÉ`̀°`̀TQEG  ó`̀YGƒ`̀b
 »a  »YÉªàL’G  óYÉÑàdG  ¿Éª°Vh
 áaÉ°VE’ÉH  ,≥`̀aGô`̀ª`̀dGh  ±ƒØ°üdG
 á``̀jQGOE’G  äGAGô```LE’G  ≥«Ñ£J ≈`̀ dEG
 ÖfGƒéH  á≤∏©àªdG  á«ª«¶æàdGh
 êhôîdGh  á°SQóªdG  ∫ƒNóc  ,IóY
 ¢üëØdGh  ,áÑ∏£dG  º«¶æJh  ,É¡æe
 ∞`̀°`̀û`̀ch º`̀«`̀≤`̀ ©`̀ à`̀ dGh á``̀aÉ``̀¶``̀æ``̀dGh

.…QhódG ä’ÉëdG
 áØjô°T  â``̀æ``̀KCG  ,É`̀¡`̀à`̀¡`̀L  ø``̀e
 á`̀æ`̀eBG á`̀ °`̀SQó`̀e Iô``̀jó``̀e …ô`̀ë`̀ª`̀ dG
 ≈∏Y äÉæÑ∏d  á«FGóàH’G  Ögh  âæH
 ¢üëa  á«∏ª©d  ó`̀«`̀é`̀dG  º«¶æàdG
 ∫ÓN  øe  ,ø`̀«`̀jQGOE’Gh  ø«ª∏©ªdG
 øY  ¢üëØdG  ó`̀Yƒ`̀ª`̀H  º`̀gQÉ`̀£`̀NEG
 ÖfÉL  ≈`̀dEG  ,á«°üf  πFÉ°SQ  ≥jôW

 ,ájRGôàMG  äGAGô``̀LEG  Ió`̀Y  PÉîJG
 πãe  áeRÓdG  äGhOC’G  ô«aƒJ  É¡æe
 á`̀LQO  ¢`̀SÉ`̀«`̀≤`̀eh  º«≤©àdG  RÉ`̀¡`̀L
 áYÉÑWh  ,äÉ`̀eÉ`̀ª`̀μ`̀ dGh  IQGô``̀ë``̀dG
 äÉ≤°ü∏ªdGh  ájƒYƒàdG  äGô°ûædG
 ,»`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G  óYÉÑà∏d  á`̀ «`̀ °`̀VQC’G
 π`̀«`̀dó`̀dG ≈````̀dEG OÉ`̀ æ`̀ à`̀ °`̀ S’G º``̀J É`̀ª`̀c
 ¬`̀ JQó`̀ °`̀UCG …ò````dG …OÉ``°``Tô``à``°``S’G
 ÉªH  ΩGõàd’Gh  ,IQƒμ°ûe  IQGRƒ`̀dG
 √ô°ûfh ,áª¡e äÉª«∏©J øe ¬H OQh
 ,á`̀ °`̀SQó`̀ª`̀ dG äÉ`̀Ñ`̀°`̀ù`̀à`̀æ`̀e ™`̀«`̀ª`̀é`̀d
 ¬«∏Y ´ÓW’G IQhô°†H º¡¡«LƒJh
 ≈∏Y IhÓY ,¬«a OQh ÉªH ΩGõàd’Gh
 π°UGƒàdGh  ,∫õ`̀©`̀dG  áaôZ  õ«¡éJ

.QƒeC’G AÉ«dhCG ™e
 …ó`̀¡`̀e π`̀«`̀∏`̀N º`̀∏`̀©`̀ª`̀dG ∫É```̀bh
 ¢üëØH  IQGRƒ```````̀dG  ΩÉ``̀ª``̀à``̀gG  ¿EG
 á«ª«∏©àdGh  á`````̀ jQGOE’G  äÉ`̀Ä`̀«`̀¡`̀dG
 É`̀¡`̀°`̀Uô`̀M ¢`̀ù`̀μ`̀©`̀j IOƒ```̀©```̀dG π`̀ Ñ`̀ b
 ,É¡àÑ∏Wh  É¡«Ñ°ùàæe  áeÓ°S  ≈∏Y
 á£N  ò«ØæJ  »a  ÉgOƒ¡éH  G kó«°ûe
 á«∏ª©dG  »`̀a  »YÉªàL’G  óYÉÑà∏d
 øY  º∏©àdG  ≥«Ñ£J  ™e  ,á«ª«∏©àdG
 äGP  äÉeƒ∏©ªdG  π`̀c  ô°ûfh  ,ó©H
 ,áæeB’G á«°SQóªdG IOƒ©dÉH ábÓ©dG
 …òdG …OÉ°TQE’G π«dódÉH ∞jô©àdGh
 í°VGƒdG  »°SÉ°SC’G  ™LôªdG  ó©j

.IOƒ©dG √òg äGAGôLE’

.¿Éæ°S ∫Éæe | .…ôëªdG áØjô°T | .…ó¡e π«∏N |

:¿ƒª∏©eh ¿hôjóe ..ójóédG ΩÉ©∏d IQGRƒdG äGOGó©à°SG GƒæªK

 É``¡MÉéf  á∏``°UGƒe  ≈``∏Y  IQOÉ``b  ø``jôëÑdG
zÉ``̀fhQƒ``̀c{ ±hô```̀X π``̀X »``̀a »`̀ª`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dG

 ,∞«°ùdG  äGQÉ``≤``Y  á`̀cô`̀°`̀T  è`̀¡`̀f  »`̀a  GQGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG
 áμ∏ªe  »a  IóFGôdG  …QÉ≤©dG  ôjƒ£àdG  äÉcô°T  ió`̀MEG
 ∫É`̀ª`̀YCÓ`̀d  á«μ∏ªdG  á`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dG  º``̀YO  »``a  ,ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 ,ájô«îdG  É¡éeGôH  øe  ójó©dG  IófÉ°ùeh  á«fÉ°ùfE’G
 á©HQCG  â«ÑãàH  ácô°ûdG  ™e  ¿hÉ©àdÉH  á°ù°SDƒªdG  âeÉb
 ¿ÉæKG  ,∞«°ùdG  äÉ©ªéªH  äÉYôÑàdG  ™ªéd  ≥jOÉæ°U
 »a  óMGhh  ,∞«°ùdG  á«MÉ°V –  ∞«°ùdG  ™ªéªH  É¡æe
 –  ∞«°ùdG ™ªéeh ,¥ôëªdG –  ∞«°ùdG ™ªée øe πc
 á«fÉ°ùfEG  äGQOÉÑe  πjƒªJ  ±ó¡H  ∂dPh  ,≈°ù«Y  áæjóe

.á°ù°SDƒª∏d á©HÉJ ájô«Nh
 RhÉéàj  kÉ¨∏Ñe  äÉ`̀Yô`̀Ñ`̀à`̀dG  ≥jOÉæ°U  â©ªLh
 »Yƒd  í°VGh  ¢SÉμ©fG  ƒgh  ,»æjôëH  QÉæjO  3000
 ™∏£°†J  …ò`̀dG  óFGôdG  QhódÉH  ΩGôμdG  ™ªéªdG  øFÉHR
 »æjôëÑdG ™ªàéªdG ƒ∏Yh √ÉaQ ≥«≤ëàd á°ù°SDƒªdG ¬H
 »a  Ió«°TôdG  øjôëÑdG  áμ∏ªe  IOÉ«b  iDhQ  ™e  É k«°TÉªJ
 øH óªM ∂∏ªdG  ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†ëd ôgGõdG  ó¡©dG

 .ióØ oªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y
 É kjô°üM  ¬H  ´ôÑà oªdG  ≠∏ÑªdG  ΩGóîà°SG  ºà«°Sh
 ÉgRôHCGh  ,ΩÉàjC’ÉH  á≤∏©à oªdG  á°ù°SDƒªdG  ™jQÉ°ûe  ºYód
 ájÉYôdGh  á«ë°üdGh  á«ª«∏©àdG  ÖfGƒédÉH  á≤∏©à oªdG
 ÖMÉ°U Iô°†M ¬«dƒoj  Ée ¥É«°S »a ∂dPh á«YÉªàL’G
 á°ù°SDƒª∏d  …ôîØdG  ¢ù«FôdG  ,ióØ oªdG  ∂∏ªdG  ádÓédG
 …ƒ``̀HCG ¢`̀Uô`̀M ø``e ,á`̀«`̀fÉ`̀ °`̀ù`̀fE’G ∫É`̀ª`̀YCÓ`̀ d á`̀«`̀μ`̀∏`̀ª`̀dG
 ¢ùª∏Jh  ΩÉàjCÓd  á∏eÉ°ûdG  ájÉYôdG  ô«aƒJ  ≈∏Y  ºjôc
 ∞∏àî oe  »a  º¡d  áªjôμdG  IÉ«ëdG  ô«aƒJh  º¡JÉLÉ«àMG

 .äÉÑ°SÉæ oªdGh ±hô¶dG
 ΩGhó``̀dG  ≈∏Y  ∞«°ùdG  äGQÉ`̀≤`̀Y  ácô°T  ≈©°ùJh
 á«æWƒdG  Oƒ¡édG  IófÉ°ùe  »`̀a  á«dÉ©ØH  áªgÉ°ù oª∏d

 ∂dPh ,»æjôëÑdG ™ªàé oªdG á«gÉaQ õjõ©J ≈dEG  á«eGôdG
 ¿hDƒ°ûH  ≠dÉH  ΩÉªàgG  øe  áeƒμëdG  ¬«dƒJ  Ée  π°†ØH
 ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  á°SÉFôH  ø«æWGƒªdG
 ,AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N
 ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U πÑb øe áã«ãM á©HÉàeh
 ∫hC’G  ÖFÉædG  ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S
 ∞∏àîe  ™e  ¿hÉ©àdÉH  ∂dPh  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd
 á«μ∏ªdG  á°ù°SDƒªdG  É`̀gRô`̀HCGh  ,áμ∏ªªdÉH  äÉ°ù°SDƒªdG

.á«fÉ°ùfE’G ∫ÉªYCÓd
 ¢ù«FôdG  ∞°Sƒj  ó`̀ª`̀MCG  ∫É`̀b  ∂`̀ dP  ≈∏Y  É k≤«∏©Jh
 IQOÉH  â∏μ°T  ó≤d{  :∞«°ùdG  äGQÉ≤Y  ácô°ûd  …ò«ØæàdG
 É«≤«≤M  kÓ«©ØJ  ∞«°ùdG  ™ªée  »a  äÉYôÑàdG  ≥jOÉæ°U
 ™«ªé∏d  á°UôØdG  áMÉJEGh  á«©ªàéªdG  ácGô°ûdG  CGóÑªd
 ácô°T  ¢UôëJh  ,ájô«îdG  ∫É`̀ª`̀YC’G  »a  áªgÉ°ùªdÉH
 øe  kÉªFGO  ¿ƒμJ  ¿CG  ≈∏Y  ¢UôëdG  πc  ∞«°ùdG  äGQÉ≤Y

 øe  ójó©dG  IófÉ°ùeh  ô«îdG  πªY  »a  IóFGôdG  äÉ¡édG
 á«μ∏ªdG  á°ù°SDƒªdÉH  á°UÉîdG  äGQOÉÑªdGh  ™jQÉ°ûªdG

.zá«fÉ°ùfE’G ∫ÉªYCÓd
 ∞«°ùdG  äGQÉ≤Y  ácô°T  »©J{  :∞°Sƒj  ±É°VCGh
 πμ°ûH É¡àdhGõe Öéj ∫ÉªYC’G á£°ûfCG ¿CG á≤«≤M kÉeÉªJ
 ,™ªàéªdG  ±É«WCG  áaÉc  êÉeOEG  ôÑY  kÉ«YÉªàLG  ∫hDƒ°ùe
 äGP  ±Gô``WC’G  ™e  ¿hÉ©àdÉHh  øjógÉL  ≈©°ùf  å«M
 ∫ÉªYCÓd  á«μ∏ªdG  á°ù°SDƒªdG  É`̀¡`̀°`̀SCGQ  ≈∏Yh  ábÓ©dG
 ™ªàéªdÉH  Oôa  πμd  É¡«a  ìÉàj  áÄ«H  ≥∏îd  á«fÉ°ùfE’G
 QÉgOR’Gh ¿ÉeC’ÉH ¬«a º©æj π°†aCG πÑ≤à°ùe AÉæH á°Uôa

.z»©ªàéªdG √ÉaôdGh
 ø«eCG  ó«°ùdG  ≈Ø£°üe  QƒàcódG  OÉ`̀°`̀TCG  ,√Qhó``̀H
 áªgÉ°ùªH  á«fÉ°ùfE’G  ∫ÉªYCÓd  á«μ∏ªdG  á°ù°SDƒªdG  ΩÉY
 º¡ªYOh ájô«îdG IQOÉÑªdG √ò¡H ∞«°ùdG äGQÉ≤Y ácô°T
 Éªc  .áμ∏ªªdG  »a »fÉ°ùfE’Gh …ô«îdG  πª©∏d  ôªà°ùªdG

 ¿ƒ∏μ°ûj øjòdG ∞«°ùdG äÉ©ªée »bƒ°ùàe QhóH OÉ°TCG
 º¡JQOÉÑe  ∫Ó``̀N  ø`̀e  ´hô`̀°`̀û`̀ª`̀dG  Gò``̀g  ìÉ`̀é`̀f  ìÉ`̀à`̀Ø`̀e

.´ôÑàdÉH
 :∫ƒ≤dÉH  ó«°ùdG  ≈Ø£°üe  Qƒ`̀à`̀có`̀dG  Oô£à°SGh
 á«æWƒdG  äÉ°ù°SDƒªdG  øe  ∞«°ùdG  äGQÉ≤Y ácô°T  ó©J{
 ™ªàéªdG  á`̀eó`̀Nh  Ió`̀YÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG  º`̀jó`̀≤`̀J  »`̀a  ábÉÑ°ùdG
 èeGôÑdG  øe  ójó©∏d  É¡ªYóH  áahô©ªdGh  ,»æjôëÑdG
 ÉæfÉæàeG  O qóéf  ÉfQhóH  øëfh  ,á«fÉ°ùfE’G  ™jQÉ°ûªdGh
 .ájô«îdG  ∫ÉªYCÓd  á∏°UGƒàªdG  º¡JófÉ°ùªd  ≥«ª©dG
 á«Yƒf äGQOÉÑe QÉμàH’ ácô°ûdG ™e πª©dG π°UGƒæ°Sh
 á«dhDƒ°ùªdG øe º¶©j ÉªHh áμ∏ªªdG ≈∏Y ô«îdÉH Oƒ©J

 .zø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG iód á«©ªàéªdG
 ôjóe  áØ«∏N ∫BG  áØ«∏N øH »∏Y ï«°ûdG  Ωó≤J  Éªc
 ¿hDƒ°û∏d ΩÉ©dG ≥°ùæªdGh ájô«îdG OQGƒªdG á«ªæJ IQGOEG
 ∫ÉªYCÓd  á«μ∏ªdG  á°ù°SDƒªdÉH  á«ª°SôdGh  á«eƒμëdG
 º¡°SCG  øe πc ≈dEG  ôjó≤àdGh ôμ°ûdG  ¢üdÉîH á«fÉ°ùfE’G
 ,äÉYôÑàdG  √òg ™ªLh ä’É°üëdG  ´hô°ûe  ìÉéf  »a
 ≈∏Y  ∞«°ùdG  äGQÉ`̀≤`̀Y  ácô°T  ≈`̀ dEG  ∫ƒ°Uƒe  ôμ°ûdGh
 ájQÉéàdG ´hôØdG áaÉμH øcÉeCG  ¢ü«°üîJ »a É¡fhÉ©J
 ™`̀ª`̀Lh ä’É`̀°`̀ü`̀ë`̀dG √ò``̀g ™`̀°`̀Vƒ`̀d ∞`̀«`̀°`̀ù`̀dG ™`̀ª`̀é`̀ª`̀d
 ¬Lƒàf  Éªc  ,äÉ©ªéªdG  QGhR  øe  á«dÉªdG  äÉYôÑàdG
 ∫ÉNOE’  ø«YôÑàªdGh ø«ªgÉ°ùªdG  πμd  πjõédG  ôμ°ûdÉH
 á°ù°SDƒªdG AÉæHCG ≈°ùæf ’h ,ô°SC’G √ƒLh ≈∏Y áª°ùÑdG
 IQƒ°U  ≈¡HCÉH  ä’É°üëdG  √òg  QÉ¡XEÉH  GƒYóHCG  øjòdG
 π°UGƒà°Sh  ,á`̀Yó`̀Ñ`̀ª`̀dG  º`̀¡`̀JÉ`̀eƒ`̀°`̀Sô`̀H  É¡æ«jõJ  ô`̀Ñ`̀Y
 ™e  ¿hÉ©àdG  á«fÉ°ùfE’G  ∫ÉªYCÓd  á«μ∏ªdG  á°ù°SDƒªdG
 ø«YôÑàª∏d  ∫É`̀é`̀ª`̀dG  íàØd  ∞«°ùdG  äGQÉ`̀≤`̀ Y  á`̀cô`̀°`̀T

 .áYƒæàe ¥ô£H ô«îdG πªY »a áªgÉ°ùª∏d

ájô«N ™jQÉ°ûªd äÉYôÑJ ¿É©ªéJ z∞«°ùdG äGQÉ≤Y{h zá«fÉ°ùfE’G ∫ÉªYCÓd á«μ∏ªdG{

 á°ù«FQ  πæjR  ¬∏dGóÑY  âæH  ájRƒa  ájÉYQ  âëJ
 ¢ù∏éªd  á`̀eÉ`̀©`̀dG  á``̀fÉ``̀eC’G  âª¶f  ,ÜGƒ``̀æ``̀dG  ¢ù∏ée
 á«fÉªdôÑdG  äÉjƒdh’G{  :¿Gƒæ©H  mπªY  ná°TQh  ÜGƒædG
 ∫É°üJ’G  á«æ≤J  ôÑY  ,¢ùeG  ,z19  ó«aƒc  á¡LGƒe  »a

.»FôªdG
 äÉ``̀ jƒ``̀ dhC’G á``̀°``̀SGQO ±ó`̀¡`̀H á`̀ °`̀ TQƒ`̀ dG »``̀JCÉ``̀Jh
 äÉ«YGóJ  á¡LGƒe  »`̀a  á∏Ñ≤ªdG  á∏Môª∏d  á«fÉªdôÑdG
 øe ∞«Øîà∏d  »HÉ«ædG  ¢ù∏éªdG QhOh ÉfhQƒc áëFÉL
 ±Gô°TEÉH  ,ø«æWGƒªdGh  øWƒdG  ≈∏Y  áÑJôàªdG  QÉ`̀KB’G
 ø«e’G  áªéfƒH  óªëe  ó`̀°`̀TGQ  QÉ°ûà°ùªdG  á©HÉàeh
 õcôe  èeGôHh  §£N  øª°Vh  ,ÜGƒædG  ¢ù∏éªd  ΩÉ©dG

 .¢ù∏éªdÉH »fÉªdôÑdG ÖjQóàdGh äÉ°SGQódG
 óªëe Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG É```̀gQGOCG »`̀à`̀dG á`̀°`̀TQƒ`̀dG äõ``̀ cQh
 QƒëªdG  :»gh á«°ù«FQ  QhÉëe  áKÓK  ≈∏Y  OƒªMƒH
 ,…OÉ°üàb’Gh  »dÉªdG  QƒëªdG  ,»`̀æ`̀eC’Gh  »°SÉ«°ùdG

.»eóîdG QƒëªdGh
 ¬àbQh »a ôeÉ©dG óªMCG ÖFÉædG ¥ô£J ¬ÑfÉL øe
 áëFÉéd  ájOÉ°üàb’Gh  á«dÉªdG  äÉ°SÉμ©f’G{  áfƒæ©ªdG
 ¢ù∏ée  Oƒ`̀¡`̀Lh  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªe  ≈`̀∏`̀Y  19  ó`̀«`̀aƒ`̀c
 óéà°ùªdG  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  »°ûØJ  QÉ`̀KBG  ≈dEG  zÜGƒædG
 å«M  ,»ªdÉ©dG  OÉ°üàb’G  ≈∏Y  (19-COVID)
 ºdÉ©dG OÉ°üàbÉH ∞°üY ¢Shô«ØdG QÉ°ûàfG ¿CG ≈dEG QÉ°TCG
 áLƒe  »a  ¬∏NOCG  Éªe  Oƒ≤Y  òæe  √ó¡°ûj  ºd  ƒëf  ≈∏Y

.á«fÉãdG á«ªdÉ©dG ÜôëdG òæe CGƒ°SC’G OƒcôdG
 ¬«a  ô«°ûJ  âfÉc  …ò``dG  â`̀bƒ`̀dG  »`̀ah  ¬``fCG  ø`̀ q«`̀Hh
 »∏ëªdG  èJÉædÉH %2^5  ∫ó©ªH  ´ÉØJQG  ≈dEG  äGôjó≤àdG
 áëFÉédG  QÉ°ûàfG  AÉL 2020 ΩÉ©∏d  »ªdÉ©dG  »dÉªLE’G
 ∫óÑà°ùjh  ádOÉ©ªdG  ¢ùμ©«d  ΩÉ©dG  Gòg  ™∏£e  á«ªdÉ©dG
 ΩÉ©∏d »HÉéjE’G …OÉ°üàb’G ƒªædÉH ¢TÉªμf’G äÉ©bƒJ
 É k°TÉªμfG  »dhódG  ó≤ædG  ¥hóæ°U  ™bƒJ  å«M  ,2020
 »dhódG  ∂æÑdG  ™bƒJ  Éª«a  …QÉédG  ΩÉ©∏d %4^9  ∫ó©ªH

.%5^2 áÑ°ùf ≈dEG »ªdÉ©dG ¢TÉªμf’G π°üj ¿CG
 øY  iCÉ`̀æ`̀ª`̀H  øμJ  º`̀d  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¿EG  ∫É``̀bh

 ÉfhQƒc  ¢Shô«a  »°ûØJ  ≈∏Y  ájƒ£æªdG  äÉ«YGóàdG
 »a  á«°SÉ«b  äÉ°VÉØîfG  ø`̀e  É¡≤aGQ  É`̀eh  óéà°ùªdG
 18  òæe  É¡JÉjƒà°ùe  ≈`̀fOCG  â¨∏H  »àdG  §ØædG  QÉ©°SCG
 á«bÉÑà°S’G ájRGôàM’G äGAGôLE’G ¿CG  ≈dEG  É kàa’ ,É keÉY
 áeRÓdG äÉ«fGõ«ªdG ¢ü«°üîJh áμ∏ªªdG É¡JòîJG »àdG
 ób  á«dhódG  ô«jÉ©ª∏d  áªFGƒªdG  äÉ°SÉ«°ùdG  OÉªàY’
 Ió©°UC’G ™«ªL »a ¬H iòàëj É kLPƒªfCG íÑ°üàd ÉgCGƒH
 ÖMÉ°U  Iô°†ëd  á«eÉ°ùdG  äÉ¡«LƒàdG  π°†ØH  ∂`̀dPh
 OÓÑdG  πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG
 ™e π`̀YÉ`̀Ø`̀dG É`̀¡`̀fhÉ`̀©`̀Jh á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG Oƒ`̀¡`̀Lh ,ió`̀Ø`̀ª`̀dG
 á¡LGƒªd á«æWƒdG Oƒ¡é∏d G kó«MƒJ á«©jô°ûàdG á£∏°ùdG
.»∏ëªdG iƒà°ùªdG ≈∏Y á«ªdÉ©dG áëFÉédG äÉ°SÉμ©fG

 …ô°ShódG QóH ÖFÉædG ¢Vô©à°SG ôNBG ÖfÉL øe

 :¿Gƒæ©H  πªY  ábQh  »a  »æeC’Gh  »°SÉ«°ùdG  QƒëªdG
 ≈∏Y  19  ó«aƒc  áëFÉéd  á«°SÉ«°ùdG  äÉ`̀°`̀SÉ`̀μ`̀©`̀f’G{
 å«M  ,zÜGƒ``̀æ``̀dG  ¢ù∏ée  Oƒ`̀¡`̀Lh  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªe
 áeRÓd  øjôëÑdG  áμ∏ªe IQGOEG  ¿CG  ≈dEG  …ô°ShódG  QÉ°TCG
 ™e  πeÉ©àdG  ≈∏Y  IQó`̀≤`̀dGh  á«dÉ©dG  áYô°ùdÉH  äõ«ªJ
 á«≤«°ùæàdG  áæé∏dG  π«μ°ûJ  ºJ  å«M  ,á`̀eRC’G  äÉ«YGóJ
 ø`̀«`̀eC’G  ó¡©dG  »`̀dh  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  IOÉ«≤H
 á«æWƒdG  á£îdG  â©°Vh  »àdGh  .2020  ôjGôÑa  øe
 ,äÉjƒà°ùªdG ™«ªL ≈∏Y ¢Shô«ØdG äÉ«YGóJ á¡LGƒªd
 º«≤ªdG  πãªªdG  ,ƒJÉæ«àH  ƒfÉØ«à°S  IOÉ¡°ûH  G kôcòà°ùe
 :É¡«a  ∫Éb  »àdG  »ªeC’G  èeÉfôÑ∏d  øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a
 »a  É¡à«≤Ñ°SCG  ≈∏Y  á«∏ëªdG  äÉ£∏°ùdG  âægôH  ó≤d{
 äÉjƒà°ùªdG  IOó©àe  äÓμ°ûªdG  ™e  πeÉ©à∏d  IQOÉÑªdG

 ≥jôØdG ìÉéf ∂dP áeó≤e »ah ,áëFÉédG É¡àÑÑ°S »àdG
 πªY  ≥«°ùæJ  »a  ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d  »æWƒdG

.zádhódG äÉ°ù°SDƒe áaÉc
 áæé∏dG  ¿CG  ¬àbQh »a  …ô°ShódG  ÖFÉædG  ôcP  Éªc
 ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  IOÉ«≤H  á«≤«°ùæàdG
 óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  ø`̀H  ¿Éª∏°S
 ™ªàéJ  AGQRƒdG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈∏YC’G
 PÉîJGh ,äGóéà°ùªdG ôNBG ≈∏Y ±ƒbƒ∏d º¶àæe πμ°ûH
 …ó°üà∏d  áeRÓdG  ô«HGóàdGh  äGAGô`̀LE’Gh  äÉ°SÉ«°ùdG
 É¡JÉYÉªàLG OóY ¿CG É kØ«°†e ,áëFÉédG QÉ°ûàfG äÉ«YGóàd

.áæé∏d É kYÉªàLG 344 ƒëf 2020/9/8 ≈àM ≠∏H
 ≈∏Y  äGô``Ñ``î``dG  ∫OÉ``̀Ñ``̀J  ¿CG  …ô``̀°``̀Shó``̀dG  ó````̀cCGh
 áμ∏ªe  IOÉjQ  »a  º¡°SCG  »dhódGh  »ª«∏bE’G  iƒà°ùªdG
 ,áëFÉédG  á¡LGƒe  ≈∏Y  πª©J  »àdG  ∫hó∏d  øjôëÑdG
 ≈àMh  çÓãdG  äÉ£∏°ùdG  ø«H  ¿hÉ©àdG  ¿G  ≈dEG  áaÉ°VEG
 ô`̀KC’G  ≠dÉH  ¬d  ¿É`̀c  »fóªdG  ™ªàéªdG  äÉ°ù°SDƒe  QhO
 ∑ôà°ûªdG  πª©dG  á«ªæJh  »∏NGódG  QGô≤à°S’G  ºYO  »a

.áëFÉédG á¡LGƒªd
 QƒëªdG º«MôdGóÑY áeƒ°ü©e ÖFÉædG âeób Éª«a
 º«∏©àdG Qƒëe) É¡àbQh ∫ÓN øe ,á°TQƒdG øe »eóîdG
 á«ªgC’G  ..á`̀ë`̀FÉ`̀é`̀dG  ∫Ó`̀N  á`̀bÉ`̀YE’G  hhP  ..ó`̀©`̀H  ø`̀Y
 πª©dG  QGôªà°SG  á«ªgCG  É¡dÓN  øe  äócCG (äÉ©∏£àdGh
 áeóîd ájQƒà°SódG  äGhOC’G  ™«ªL ºjó≤Jh »©jô°ûàdG
 äGAÉØYE’G ºjó≤J ,ábÉYE’G …hP øe äÉÑdÉ£dGh áÑ∏£dG
 ™aóH  πØμàdG  hCG  ,á«∏«gCÉàdG  õcGôªdG  »a  IOƒLƒªdG

.áeƒμëdG πÑb øe º¡æY Ωƒ°SôdG
 äÉcô°T ø«H ¿hÉ©àdG á«ªgCÉH ábQƒdG â°UhCG Éªc
 ,á`̀bÉ`̀YE’G  …hò`̀d  á°UÉN  ¢VhôY  ºjó≤Jh  ä’É°üJ’G
 ô`̀°`̀SCÓ`̀d ∫ƒ`̀ª`̀ë`̀e Ö`̀°`̀SÉ`̀M Iõ``̀¡``̀LCG AGô`̀°`̀û`̀H π`̀Ø`̀μ`̀à`̀dGh
 ƒëf »©ªàée ¿hÉ©J ∑Éæg ¿ƒμj ¿CG Öéjh áØØ©àªdG
 äGóYÉ°ùªdG  ºjó≤J  ÖfÉL  ≈`̀dEG  ,Iƒ£îdG  √òg  π«©ØJ
 º¡FÉæHCG  ¢ùjQóàd QƒeC’G  AÉ«dhCG  ÖjQóJh  á«°SGQódG

.á«°SGQódG OGƒªdGh äÉeƒ∏©ªdG ºcGôJ ΩóYh

ÜGƒædG ¢ù∏ée á°ù«FQ ájÉYôH

z19 ó«aƒc á¡LGƒe »a á«fÉªdôÑdG äÉjƒdhC’G{ á°TQh º¶æJ ÜGƒædG áfÉeCG

 á°ù«FQ  πæjR  ¬∏dGóÑY  âæH  ájRƒa  âeó≤J 
 AÉ«MEG IOÉYEG ¿CÉ°ûH áÑZôH ìGôàbÉH ÜGƒædG ¢ù∏ée
 áμ∏ªªdGh  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ø«H  …ôëÑdG  §îdG

.ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG
 …òdG ìGôàbÓd  á«MÉ°†jE’G  Iôcòª∏d  É≤ahh
 ,Oƒ`̀ª`̀Mƒ`̀H  óªëe :ÜGƒædG  á«©ªH  ,¬``̀H  â`̀eó`̀≤`̀J
 ΩÉ°ûg  .Oh  ,ôeÉ©dG  ó`̀ª`̀MCGh  ,ídÉ°üdG  ìhó`̀ª`̀eh

 É¡∏ãªj  »àdG  …ôÑdG  π≤ædG  •ƒ£N ¿EÉa  ,…ô«°û©dG
 á«aÉc ó©J ºd ø«≤«≤°ûdG øjó∏ÑdG ø«H ™bGƒdG ô°ùédG
 ìƒª£dGh  ,Éª¡æ«H  π≤ædG  ácôM  ójGõJ  á¡LGƒªd
 IOÉ`̀jõ`̀dG  ™`̀e  Éª«°S  ’h  ,É`̀gô`̀jƒ`̀£`̀à`̀d  ´hô`̀°`̀û`̀ª`̀dG
 ,¢UÉî°TC’Gh ™FÉ°†ÑdG  π≤f  ácôM »a áXƒë∏ªdG
 π≤f  »`̀a  ™°Sƒà∏d  IOó`̀ë`̀e  äÉ`̀«`̀fÉ`̀μ`̀eEG  πHÉ≤e  »`̀a
 øe  ¬∏ãªJ  É`̀eh  ,ô°ùédG  ôÑY  ™FÉ°†ÑdGh  ™∏°ùdG

 áHƒ∏£ªdG äÉà«bƒàdG •ÉÑ°†fG ΩóYh áØ∏μdG OÉjORG
 •ƒ£N ¬ë«àJ ÉªH áfQÉ≤e IQÉéàdG ácôM ô«°ù«àd
 ¥ôW  Rô``̀HCG  É`̀gQhó`̀H  âJÉH  »àdG  …ôëÑdG  π≤ædG

.¿Gó∏ÑdG ∞∏àîe ø«H ∫É≤àf’Gh IQÉéàdG π«¡°ùJ
 áë∏ªdG áLÉëdG ≈∏Y áÑZôH ìGôàb’G Oó°ûjh
 ø«H  …ôëÑdG  π≤ædG  §N  AÉ«MEG  ≈∏Y  πª©dG  ≈`̀dEG
 πX  »`̀a  á`̀°`̀UÉ`̀Nh  ,áØ∏àîªdG  ¬`̀YGƒ`̀fCÉ`̀H  øjó∏ÑdG

 ø«H Iõ`̀«`̀ª`̀ª`̀dG á`̀jQÉ`̀é`̀à`̀dGh á``̀jƒ``̀NC’G äÉ`̀bÓ`̀©`̀dG
 øe  Iô«ÑμdG  OGó````YC’Gh  ,á`̀jOƒ`̀©`̀°`̀ù`̀dGh  øjôëÑdG

.ø«≤«≤°ûdG øjó∏ÑdG ø«H øjôaÉ°ùªdG
 ó©j  …ô`̀ë`̀Ñ`̀dG  π`̀≤`̀æ`̀dG  ¿CG  ìGô``̀à``̀b’G  ø`̀«`̀Ñ`̀jh
 å«M  ø`̀e  AGƒ`̀°`̀S  É©«ªL  π≤ædG  ´Gƒ```̀fCG  ¢`̀ü`̀NQCG
 ≈∏Y  IQó`̀≤`̀dGh  äÉ«fÉμeE’G  hCG  ájOÉªdG  ∞«dÉμàdG

.øë°ûdG

ájOƒ©``°ùdG ™e …ôëÑdG §îdG IOÉYEÉH Ö``dÉ£J ÜGƒædG ¢ù∏ée á``°ù«FQ

 á«HôàdG  ô``̀jRh  »ª«©ædG  »∏Y  ø`̀H  ó`̀LÉ`̀e  Qƒ`̀à`̀có`̀dG  óªàYG

 ,á«ÑæédG– á°UÉîdG ´GóHE’G á°SQóªd ¢ü«NôàdÉH GQGôb º«∏©àdGh

.ô°ûY »fÉãdG ≈àM ¢SOÉ°ùdG øe ±ƒØ°üdG ≈∏Y πªà°ûJ »àdG

 ¿ƒfÉ≤H Ωƒ°SôªdG ΩÉμMCÉH á°SQóªdG ΩGõàdG ≈∏Y QGô≤dG ¢üfh

 á«ÑjQóàdGh á«ª«∏©àdG äÉ°ù°SDƒªdG ¿CÉ°ûH 1998 áæ°ùd (25) ºbQ

 »a ájQÉ°ùdG ø«fGƒ≤dGh ,¬d kGò«ØæJ IQOÉ°üdG äGQGô≤dGh á°UÉîdG

 óYGƒ≤dGh ,É¡d  kGò«ØæJ  IQOÉ°üdG  äGQGô≤dG  πch ,øjôëÑdG  áμ∏ªe

 á≤aGƒe  ≈∏Y  ∫ƒ°üëdG  ∂dP  »a  ÉªH  ,kÉfƒfÉb  IQô≤ªdG  áª¶fC’Gh

 ,á«ª«∏©àdGh  á``̀ jQGOE’G  ø«àÄ«¡dG  AÉ°†YCG  ø««©J  πÑb  IQGRƒ``̀dG

 ΩóYh  ,IQGRƒ`̀dG  É¡«∏Y  â≤aGh  »àdG  ègÉæªdG  ≥«Ñ£àH  ΩGõàd’Gh

 ,IQGRƒ`̀ dG  øe  á«HÉàc  á≤aGƒe  ≈∏Y  ∫ƒ°üëdG  ó©H  ’EG  Égô««¨J

 ô`̀NBGh  º`̀gCG  ≈∏Y  º¡YÓWE’  ø«ª∏©ª∏d  »ÑjQóJ  èeÉfôH  ò«ØæJh

 ≈æÑª∏d  á«HÉ©«à°S’G  ábÉ£dÉH  ΩGõàd’Gh  ,ájƒHôàdG  äGóéà°ùªdG

 á≤aGƒe  ≈∏Y  ∫ƒ°üëdG  ó©H  ’EG  É¡©aQ  Ωó`̀Yh  á°SQóª∏d  »dÉëdG

 äÉÑ∏£àªdGh  ≥Øàj  ÉªH  á°SQóªdG  õ«¡éJh  ,IQGRƒ`̀dG  øe  á«HÉàc

 á«ª«∏©àdG  πFÉ°SƒdGh  Iõ¡LC’Gh  OGƒªdG  øe  áãjóëdG  ájƒHôàdG

 ,iô```̀NC’G äGõ`̀«`̀¡`̀é`̀à`̀dGh äÉ`̀Yƒ`̀Ñ`̀£`̀ª`̀dGh Ö`̀à`̀μ`̀dGh IQƒ`̀£`̀à`̀ª`̀dG

 É¡©aQ ΩóYh IQGRƒdG øe Ióªà©ªdG á«°SGQódG Ωƒ°SôdG AÉØ«à°SGh

 á«HÉàc  á≤aGƒe  ≈∏Y  ∫ƒ°üëdG  ó©H  ’EG  iôNCG  Ωƒ°SQ  áaÉ°VEG  hCG

 áÑ∏£dG áeÓ°Sh øeCG øª°†J »àdG äÉWÉ«àM’G πc PÉîJGh ,É¡æe

.á°SQóªdG »a ºgOƒLh AÉæKCG ø«ØXƒªdGh

á°UÉN  á`̀°`̀SQó`̀ª`̀d  ¢`̀ü`̀«`̀Nô`̀à`̀dÉ`̀H  GQGô```̀ b  óªà©j  á`̀«`̀Hô`̀à`̀dG  ô```̀jRh

áëaÉμªdG  á`̀£`̀N  å`̀jó`̀ë`̀J  ¢`̀û`̀bÉ`̀æ`̀J  z≠`̀ Ñ`̀ à`̀ dGh  ø`̀«`̀Nó`̀à`̀dG  á`̀ë`̀aÉ`̀μ`̀e{

 êÉàfE’  »°ù«FQ  ™æ°üe  »a  Qô≤ªdG  ∫hó`̀é`̀dG  ≥`̀ah  πª©dG  iôéj
 ¬∏«¨°ûJ  Aó`̀H  OôéªH  »Ñ∏j  ¿CG  ™bƒàªdG  øe  óëdG  á≤£æe  »a  ÜƒÑëdG
 ∫hódG  ¢†©H  ≈àMh  §°ShC’G  ¥ô°ûdG  á≤£æe  »a  ÜƒÑëdG  ≈∏Y  Ö∏£dG

.á«Hô¨dG
 ájòZCÓd  øjôëÑdG  ácô°T  √ò«ØæàH  Ωƒ≤J  …ò`̀dG  ™æ°üªdG  ±ó¡jh
 øjôëÑdG »a »FGò¨dG øeC’G ¿Éª°V Oƒ¡L õjõ©J ≈dEG  (ƒμaÉH) á«YGQõdG

.ΩÉ©dG QGóe ≈∏Y ÜƒÑëdG øe á«aÉc äGOGóeEG ô«aƒàH
 »a  á°UÉN  ádƒéH  ¢ùeCG  zRƒ«f  »∏jO  ∞∏L{  á∏«eõdG  âeÉb  ó`̀bh

 »a  ÉÑjôb  πª©dG  AóH  ÜGôàbG  ™e  ºdÉ©dG  »a  ¬Yƒf  øe  çóMC’G  ™æ°üªdG
 êÉàfE’G §N π«¨°ûJ CGóÑj ¿CG ™bƒàj ø«M »a ™æ°üªdÉH ∫hC’G êÉàfE’G §N
 ƒμaÉH IQGOEG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ø«eC’G ódÉN ìô°Uh .πÑ≤ªdG ΩÉ©dG »a »fÉãdG
 √ò«ØæJ  ≈∏Y  ∞μ©J  ´hô°ûe  ôÑcCG  ôÑà©j  ™æ°üªdG  Gòg  ¿CÉ`̀H  áØ«ë°ü∏d
 ™°VƒdG ô«¨«°Sh 19-ó«aƒc áëFÉL AóH øe ô¡°TCG á«fÉªK ó©H øjôëÑdG

.ÜƒÑëdG øe »JGòdG AÉØàc’Gh »FGò¨dG øeC’G ≥≤ëj ÉeóæY Gô«ãc
 ,¢Só©dGh  ¢üªëdG  øe  á«aÉc  äÉfhõîe  Éæd  ôaGƒàà°S{  :±É°VCGh
 ΩÉ©dG  Gò`̀g  ÉgÉfó¡°T  »àdG  á«FÉæãà°S’G  ±hô`̀¶`̀dG  Éæd  âë°Vh  å«M

 á«aÉc äGOGóeEG »∏ëªdG ¥ƒ°ùdÉH ôaGƒàJ ¿CG IQhô°V á≤HÉ°ùdG ÜQÉéàdGh
 ™e  ¿hÉ©àJ  ƒμaÉH  ¿CG  í°VhCGh  .zø«μ∏¡à°ùª∏d  ájQhô°†dG  ™∏°ùdG  øe
 á©ªéªdG  ΩÉîdG  OGƒªdG  ójQƒJ  »a  IóFGQ  ájô°üeh  á«μfÓjô°S  äÉcô°T
 ¥ƒ°ùdG  ¿CG  GócDƒe ,Égô«Zh É«dGôà°SCGh Góæc πãe ∫hO øe ø«YQGõe øe
 ÜƒÑëdG  ÅÑ©à°S  ó©H  ø`̀eh  ácô°û∏d  ≈``dhC’G  á`̀«`̀dhC’G  πãªj  »æjôëÑdG

.ôjó°üà∏d ∞∏¨Jh
 É¡àbÉW  ≠∏ÑJ  ™eGƒ°U  áKÓK  ¬jódh  óëdG  á≤£æe  »a  ™æ°üªdG  ™≤j

.É¡àédÉ©eh É¡Ø«¶æJh ÜƒÑëdG π°ùZ É¡«a ºàj …ôàe øW 3^600

ó``̀ ë``̀ dG »`````̀a Üƒ````̀Ñ````̀ë````̀dG êÉ``````̀à``````̀fE’ ô```«```Ñ```c ™``̀ æ``̀ °``̀ ü``̀ e



..IóëàªdG ºeC’G á«eƒªY ™e øeGõàdÉH áeÉ≤ªdG iƒà°ùªdG á©«aôdG ¬JGhóf ΩÉàN »a

 áeGóà°ùªdG á«ªæàdG ±GógCGh ICGôªdG ø«μªJ ¢ûbÉæj ¢ûjÉ©à∏d óªM ∂∏ªdG õcôe
ø«°ùæédG ø«H IGhÉ``°ùªdG »a É¡d π«ãe ’ IQÉ``æe âëÑ°UCG øjôëÑdG :õcôªdG ΩÉ``Y ø``«eCG
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Ω2020 ôÑªàÑ°S 29 - `g1442 ôØ°U 12 AÉKÓãdG - ¿ƒ©HQC’Gh á°ùeÉîdG áæ°ùdG - (15530) Oó©dG5

 ¢ûjÉ©à∏d  »`̀ª`̀dÉ`̀©`̀dG  ó`̀ª`̀M  ∂`̀∏`̀ª`̀dG  õ`̀cô`̀e  º`̀¶`̀f
 â∏ªM  iƒà°ùªdG  á©«aQ  á«°VGôàaG  Ihó`̀f  »ª∏°ùdG
 á«ªeC’G  2020  Ió`̀æ`̀LCG  ..ICGô`̀ª`̀dG  ø«μªJ{  :¿Gƒ`̀æ`̀Y
 ¢ûeÉg  ≈∏Y  ∂`̀ dPh  ,záeGóà°ùªdG  á«ªæàdG  ±Gó``̀gC’
 áª¶æªd áeÉ©dG á«©ªédG ∫ÉªYC’ 75 `dG IQhódG ∫ÉªYCG
 ∑Qƒjƒ«f áæjóe »a É k«dÉM áeÉ≤ªdGh IóëàªdG  ºeC’G
 á∏°ù∏°S  øª°V  Iô«NC’Gh  áãdÉãdG  ¿ƒμàd  ,á«μjôeC’G
 OÉ≤©fG  ™e  øeGõàdÉH  á«°VGôàa’G  õcôªdG  äGhó``f

.á«ªeC’G á«eƒª©dG
 »a  ácQÉ°ûªdG  á«FÉ°ùædG  äÉ«dÉ©ØdG  â©ªLCGh
 á«FÉæãà°SG  ∫GõJ  ’  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¿G  ≈∏Y  IhóædG
 ±óg ≥«≤ëJh ICGôªdG ø«μªJ »a πeÉμàªdG É¡LPƒªæH
 πãªàªdG  2030  ΩÉ©d  ¢ùeÉîdG  áeGóà°ùªdG  á«ªæàdG
 ,ø«°ùæédG  ø«H  IGhÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dGh  …Qó`̀æ`̀é`̀dG  ´ƒæàdÉH
 »a  á«fÉ°ùfE’G  º«≤dG  ≈ª°SCG  ≥«≤ëJ  ¿G  ≈dEG  ø«àa’
 äÉjôëdG  ΩGô`̀à`̀MGh  íeÉ°ùàdGh  »ª∏°ùdG  ¢ûjÉ©àdG
 CÉ«g  ób  »aÉ≤ãdG  ´ƒæàdG  õjõ©Jh  QGƒ``Mh  á«æjódG
 ICGôªdG ø«H ¢UôØdG DƒaÉμJ õjõ©àd á«dÉãªdG á«°VQC’G

.áμ∏ªªdG iƒà°ùe ≈∏Y πLôdGh
 »ªdÉ©dG  óªM  ∂∏ªdG  õcôe  ΩÉ`̀Y  ø«eCG  äó`̀cCGh
 ø«H  IGhÉ°ùªdG  ¿G  ô«ªdG  á«ª°S  ,»ª∏°ùdG  ¢ûjÉ©à∏d
 ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M »a É°ù«FQ Gô°üæY πãªJ ’ ø«°ùæédG
 ºdÉ°ùe  ºdÉ©d  É k°SÉ°SCG  É k°†jCG  πμ°ûJ  É¡æμdh  ,Ö°ùëa
 áMÉJEG  ¿G  ≈∏Y  IOó°ûe  ,áeGóà°ùe  IQƒ°üH  ôgOõeh
 áÑ°SÉæªdG πª©dG ¢Uôah á«ë°üdG ájÉYôdGh º«∏©àdG
 »°SÉ«°ùdG  QGô≤dG  ™æ°U  á«∏ª©H  É¡WGôîfGh  ICGôª∏d
 º©à°Sh äÉjOÉ°üàbÓd É kªNR ∞«°†«°S …OÉ°üàb’Gh

.πμc …ô°ûÑdG ¢ùæédGh äÉ©ªàéªdG IóFÉØdG
 Ió«°TôdG  IOÉ`̀«`̀≤`̀dG  π°†ØH  ¬`̀fG  ô«ªdG  âæ«Hh
 óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°üd Iójó°ùdG äÉ¡«LƒàdGh
 Oƒ¡Lh  ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH
 »a  ≈`̀ dhC’G  ¬àbÓ£fG  òæe  ICGôª∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG
 Iô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG áÑMÉ°U á°SÉFôH 2001 ΩÉY
 áμ∏ªe  âëÑ°UCG  áØ«∏N  ∫BG  º`̀«`̀gGô`̀HEG  âæH  áμ«Ñ°S
 IGhÉ°ùªdG  »a  É¡d  π«ãe  ’  IQÉæe  Ωƒ«dG  øjôëÑdG
 íæeh  ájQóæédG  ádGó©dG  ≥«≤ëJh  ø«°ùæédG  ø«H
 Qƒà°SóH  káeƒYóe ,É¡bƒ≤M πeÉc  á«æjôëÑdG  ICGôªdG
 äÉ©jô°ûàdGh  ø`̀«`̀fGƒ`̀≤`̀dG  ø`̀e  ó`̀jó`̀©`̀dGh  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 ∫Éμ°TCG  øe  πμ°T  …CG  á°SQÉªe  ™æªJ  »àdG  áãjóëdG

.ø«°ùæédG ø«H õ««ªàdG
 »æZ  »`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  ™ªàéªdG  ¿G  ≈```dEG  â`̀à`̀Ø`̀dh
 AÉ°ùædG ¢SQÉªJ å«M ,…QÉ°†ëdGh »aÉ≤ãdG ¬YƒæàH
 ájPƒÑdGh á«°Shóæ¡dGh á«FÉ¡ÑdG  äÉfÉjódG  ´ÉÑJG  øe
 »©ªàéªdG  è«°ùædG  »a  á∏eÉμàe  GQGhOCG  ï«°ùdGh
 π«Ñ°S  »a  É¡d  ô°üM  ’  á∏«∏L  äÉªgÉ°ùe  øeó≤jh
 ™«ªé∏d  ÉbGô°TEG  ôãcCG  πÑ≤à°ùe  ƒëf  áμ∏ªªdG  Ωó≤J

.º¡ÑgGòe hCG º¡JÉfÉjO hCG º¡bGôYCG øY ô¶ædG ¢†¨H
 IOhóëeÓdG äÓ«¡°ùàdG áaÉc π°†ØH ¬fCG äócCGh
 ICGôª∏d  ÉÑ©°Th áeƒμMh IOÉ«b áμ∏ªªdG É¡eó≤J »àdG
 ób  ¥ƒ≤ëH  ™àªàJ  AÉ°ùædG  âëÑ°UG  á«æjôëÑdG

 ∞∏àîe »a ∫ÉLôdG ø¡fGôbCG øe ôãcCG ¢†©ÑdG ÉgGôj
 íeÉ°ùàdG øe á«FÉæãà°SG áØ«dƒJ Å«¡j Éªe ,äÉYÉ£≤dG
 …ODƒj …òdG »©ªàéªdG ΩÉé°ùf’Gh ¢UôØdG DƒaÉμJh
 áeGóà°ùªdG  á«ªæàdG  ≈``dEG  á«FÉ¡ædG  á∏°üëªdG  »`̀a

.ºFGódG QÉgOR’Gh ∫OÉÑàªdG ΩGôàM’Gh
 áHôéàdG  º«ª©J ºàj  ¿G  IQhô°V ≈∏Y äOó°Th
 ø«H  IGhÉ°ùªdG  õjõ©J  ∫Éée »a  IóFGôdG  á«æjôëÑdG
 ø«H  QGƒëdGh  »ª∏°ùdG  ¢ûjÉ©àdG  áeóîd  ø«°ùæédG
 ∫hO ∞∏àîe iƒà°ùe ≈∏Y ∑ôà°ûªdG º¡ØdGh ¿ÉjOC’G
 ø«H  ¢UôØdG  DƒaÉμJ  áaÉ≤K  Rõ©j  ÉªH  ºdÉ©dG  º«dÉbCGh
 áeGóà°ùªdG á«ªæàdG ±GógCG ≥«≤ëJh πLôdGh ICGôªdG
 πãªd õcôªdG º«¶æJ ¿G ≈dEG  áàa’ ,É¡àbh »a 2030
 ≠dÉH â`̀ bh »`̀a »`̀JCÉ`̀j á`̀«`̀°`̀VGô`̀à`̀a’G äGhó`̀ æ`̀ dG √ò`̀g
 º«b ô°ûfh ΩÓ°ùdG ¢Uôa ¬«a ºXÉ©àJ å«M á«ªg’G
 õjõ©J  ≈∏Y  GOÉæà°SG  »ª∏°ùdG  ¢ûjÉ©àdGh  íeÉ°ùàdG

 .¿ÉjO’G ∞∏àîe ø«H QGƒëdGh á«æjódG äÉjôëdG
 ƒ°†Y  óªMCG  ÉàfÉc  IQƒàcódG  âdÉb  ,É`̀gQhó`̀H
 ÜÉàc  áØdDƒeh  π≤à°ùªdG  AÉ°ùædG  ióàæe  »a  ∂jô°T
 áμ∏ªe  á°üb  ¿G  ,zá«FôªdG  ô«Z  ICGô`̀ª`̀dG  OÓ`̀H  »`̀a{
 ¢`̀S qQó`̀J  ¿CG  Ö`̀é`̀j  ICGô`̀ª`̀∏`̀d  É¡æ«μªJ  »`̀a  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 âfÉc å«M ,»ªdÉYh »ª«∏bEG  iƒà°ùe ≈∏Y ≈μëJh
 ™æ°U  »a  É«∏Y  Ö°UÉæªH  AÉ°ùf  ø««©J  »a  ábÉÑ°S
 »a  É¡àªgÉ°ùeh  ,»°SÉeƒ∏HódGh  »°SÉ«°ùdG  QGô≤dG
 áÑ°ùf  ø¡cÓàeG  ™`̀e  ,%45  ≈``̀dEG  π°üJ  OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G
 »a âaÓdG ø¡WÉ°ûfh ájQÉéàdG äÓé°ùdG øe á«dÉY

.IôëdG ∫ÉªYC’Gh IQÉéàdG
 áæ°S 20 ø`̀e π`̀ bG »`̀a ¬`̀fG ó`̀ª`̀MCG â`̀ë`̀°`̀VhCGh
 áμ∏ªe  »a  á«©jô°ûàdG  á£∏°ùdG  ¢ù«°SCÉJ  ôªY  øe
 ¢ù∏ée  ¢`̀SCGô`̀J  ¿CG  ICGô`̀ª`̀ dG  âYÉ£à°SG  ,øjôëÑdG
 ≈ª°ùªH áahô©ªdG  IóëàªdG  äÉj’ƒdG  Éª«a  ,ÜGƒædG
 200 øe ôãcCG É¡«a ôeC’G ¥ô¨à°SG á«WGô≤ªjódG OÓH
 áμ∏ªªdG ¿ƒμàd ,ÜGƒædG ¢ù∏ée ICGôeG ¢SCGôààd ΩÉY
 »a  á≤jô©dG  äÉ«WGô≤ªjódG  iƒà°ùe  ≈∏Y  ábÉÑ°S
 .Iô«°üb á«æeR Iôàa »a É¡bƒ≤M áaÉc ICGôªdG AÉ£YEG
 ∫hO  ∞∏àîe  ≈∏Y  ø«©àj  ¬`̀fG  ó`̀ª`̀MCG  âæ«Hh
 hòM  hòëJ  ¿G  ,á≤£æªdG  ∫hO  á°UÉîHh  ,ºdÉ©dG
 øe  É¡bƒ≤M  πeÉc  ICGôªdG  íæe  »a  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 á°UÉN ,…QƒcòdG Égô«¶f øY ábôØJ hCG õ««ªJ ¿hO
 á≤«ªY  IQƒ`̀°`̀ü`̀H  √ƒ°ûJ  ∫Gõ``̀J  ’  á`̀jƒ`̀eÓ`̀°`̀SE’G  ¿G
 ¢SÉ°S’G  »`̀a  »`̀g  »`̀à`̀dGh  ,á`̀«`̀eÓ`̀°`̀SE’G  äGó≤à©ªdG
 ¬«∏Y ¢Uƒ°üæeh ∫ qõæe ƒg Éªc ICGôªdG ¥ƒ≤M ßØëJ

.ºjôμdG ¿BGô≤dG »a
 »μjôeC’G  çƒ©ÑªdG  óYÉ°ùe  âdÉb  ,É`̀gQhó`̀H
 º«fÉgƒc  »∏jEG  ,á«eÉ°ùdG  IGOÉ©e  áëaÉμªH  ¢UÉîdG
 ô«Zh  Gó``̀FGQ  ÉLPƒªf  ôÑà©J  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¿G
 ≈dEG  ÉÑæL »ª∏°ùdG É¡°ûjÉ©Jh É¡ëeÉ°ùJ »a ¥ƒÑ°ùe

.á«æjôëÑdG ICGôª∏d âaÓdG É¡æ«μªJ ™e ÖæL
 Iô`̀«`̀Ø`̀°`̀ù`̀dG ≈`̀∏`̀Y ’É``ã``e º`̀«`̀fÉ`̀gƒ`̀c â`̀Hô`̀ °`̀Vh
 IóëàªdG äÉj’ƒdG iód á≤HÉ°ùdG ájOƒ¡«dG á«æjôëÑdG
 øWƒdG  ïjQÉJ  »a  ≈`̀ dhC’G  ôÑà©J  »àdG  ƒfƒf  ióg

 øY  áHô©e  ,á`̀jOƒ`̀¡`̀j  Iô«Ø°S  ø««©J  »`̀a  »`̀Hô`̀©`̀dG
 áμ∏ªªdG ¬eó≤J Éeh »æjôëÑdG êPƒªædG Gò¡H Égôîa
 ¢ùμ©j á«æjódGh á«bô©dG äÉ«∏bCÓd Ohóëe ’ ºYO øe
 áaÉc ™e IGhÉ°ùeh ádGó©H πeÉ©àdÉH ≠dÉÑdG É¡eÉªàgG

.ô°ûÑdG »æH
 ∂∏ªdG  õcôe  ¬eó≤j  ÉªH  º«fÉgƒc  äOÉ°TCG  Éªc
 á«fÉ°ùfG πFÉ°SQ øe »ª∏°ùdG ¢ûjÉ©à∏d »ªdÉ©dG óªM
 Ö°UÉæe  »a  äGƒ°†Y  AÉ°ùf  øe  ¬ª°†j  Éeh  á∏«Ñf
 É kHQÉ°V  ,∞FGƒ£dGh  ¿É`̀jOC’G  ∞∏àîe  ø∏ãªj  ájOÉ«b

 ¿BG  »a  íeÉ°ùàdGh  ICGôªdG  ø«μªJ  »a  á∏ãeC’G  ´hQCG
.É k©e

 ∞°üf  ø∏μ°ûj  AÉ°ùædG  ¿G  º«fÉgƒc  äó``̀cCGh
 ødRÉe ∞°SCÓd  øμdh ,ájô°ûÑdG  ∞°üf πH ,™ªàéªdG
 ºdh  IójóédG  á«ØdC’G  »a  á«fÉK  á`̀LQOh  äÉ°ûª¡e
 ¿G  ≈∏Y  IOó°ûe  ,á∏eÉc  á«°SÉ°SC’G  ø¡bƒ≤M  ø∏æj
 ≥∏£j ¿CG Öéjh ¬d OhóM ’ É¡à°†¡fh ICGôªdG Qƒ£J
 »°SÉ«°ùdGh  »aÉ≤ãdGh  …ôμØdG  ø`̀¡`̀YGó`̀HE’  ¿Éæ©dG
 äÉ©ªàéªdG  ôFÉ°S  ô«îdG  º©j  ≈àM  …OÉ°üàb’Gh

.∫hódGh
 ôjóªdG  »`̀∏`̀cÉ`̀g  ¿GRƒ``°``S  â`̀dÉ`̀b  ,É`̀¡`̀Ñ`̀fÉ`̀L ø`̀e
 á«∏c  »`̀a  z¢VhÉØàdG  èeÉfôH{  ´hô°ûªd  …QGOE’G
 Éª¡e Gô°üæY ôÑà©j ¢VhÉØàdG ¿G ,¥ƒ≤ë∏d OQÉaQÉg
 ≈dEG ÉªFGO êÉàëf{ :áØ«°†e ,ICGôªdG ø«μªJ á«∏ªY »a
 äÉaÓîdGh äÉYGõædG ájƒ°ùàd á«°VhÉØàdG äGQÉ¡ªdG
 äÉbÓ©dG  á`̀eÉ`̀bG  ≈``̀dEG  »°†Øj  ÉªH  πcÉ°ûªdG  π`̀Mh

.zAÉæÑdG π°UGƒàdGh áeGóà°ùªdG
 ≈dEG  ºdÉ©dG  ô««¨J  ICGô`̀ª`̀dG  ¿ÉμeEÉH{  :â©HÉJh
 ƒg  á«dÉY  IAÉ`̀Ø`̀ch  á«dÉ©ØH  ¢VhÉØàdÉa  ,π`̀°`̀†`̀aC’G
 øjôNB’G  ™æ≤f  ¿CG  Öéjh  ,Éæ∏cÉ°ûe  ™«ªéd  ∫ÉëdG
 øe Éæjód ÉªH äÉª¶æe hCG äÉcô°T hCG äÉeƒμM AGƒ°S
 ∫É°üjEG á«Ø«c »a áÑ°SÉæªdG IQÉ¡ªdG ∑ÓàeGh ,∫ƒ∏M

.z´ÉæbE’Gh QhÉëàdÉH ∂jCGQh ∂Jƒ°U
 »a  á≤HÉ°S  áHôéJ  É¡jód  ¿G  »∏cÉg  äô``̀cPh
 IOÉ``̀b ø`̀∏`̀ã`̀ª`̀j äÉ`̀«`̀æ`̀jô`̀ë`̀H äÉ`̀ HÉ`̀ °`̀ T ™``̀e π`̀eÉ`̀©`̀à`̀dG
 º∏©J  á«ªgG  ∫ƒM  ø¡©e  â∏YÉØJ  å«M  ,πÑ≤à°ùªdG
 áHÉ£îdGh  ´É``æ``b’G  äGQÉ``̀¡``̀eh  ¢`̀VhÉ`̀Ø`̀à`̀dG  á«Ø«c
 á«fÓ≤©H  …CGô``̀dG  ∂ØdÉîj  øe  ™e  πeÉ©àdG  á«Ø«ch
 äÉaÓàN’Gh  AGQB’G  áaÉμd  á∏Ñ≤àe  áëàØàe  á«∏≤Yh

.ôNB’G ±ô£dG ™e »WÉ©àdG »a
 äƒμ°S  É«°ûjôJÉH  IQƒàcódG  âdÉb  ,É¡à¡L  øe
 ¿G ,»aGôàM’G ÖjQóà∏d UHMMS õcôe á∏ãªe
 áfÉμe AÉ°ùæ∏d ¿ƒμj »μd GóL áª¡e ∫É°üJ’G äGQÉ¡e
 ,¢VhÉØàdG hCG QGƒëdG ádhÉW ≈∏Y á«Fôeh áYƒª°ùe
 äGQÉ¡ªdG ≈dEG êÉàëj ºYÉædG ¢ùæédG ¿G ≈dEG Iô«°ûe
 OÉ``̀°``̀TQ’Gh ∂`̀«`̀Ñ`̀°`̀û`̀à`̀dGh ∫É`̀ °`̀ü`̀J’G »``̀gh á`̀ª`̀YÉ`̀æ`̀dG
 É¡JÉ©ªàée »a ô«KCÉàdG  øe øμªàJ ≈àM ¢VhÉØàdGh

.π°†aCÓd ∫hódG ô«¨J á«HÉéjG Iƒb ¿ƒμJh
 Iô`̀jó`̀e  ô¨æjôÑ°S  ø``jQÉ``c  â`̀dÉ`̀b  ,É``̀gQhó``̀H  
 á«ë°üdG  á`̀jÉ`̀Yô`̀dG  ΩÉ`̀¶`̀f  »`̀a  á«ë°üdG  äÉ«∏ª©dG
 øjôëÑdG áμ∏ªe ø««©J ¿G ,z¿ƒ«°ùæμ°SBG{ »μjôeC’G
 ió`̀d  Iô`̀«`̀Ø`̀°`̀ù`̀c  á`̀jOƒ`̀¡`̀j  á`̀«`̀æ`̀jô`̀ë`̀H  ∫hC’  É`̀ k≤`̀Ñ`̀°`̀ù`̀e
 á≤£æª∏d  áÑ°ùædÉH  ô«ãμdG  »æ©j  IóëàªdG  äÉj’ƒdG
 á∏ãªe á«æjôëÑdG IOÉ«≤dG ¬eó≤J Ée ¢ùμ©jh ,ºdÉ©dGh
 ï«°SôàH  ≠dÉH  ΩÉªàgGh  á`̀jÉ`̀YQ  ø`̀e  ∂∏ªdG  ádÓéH
 ø«μªJh ,á¡L øe »ª∏°ùdG ¢ûjÉ©àdGh íeÉ°ùàdG º«b

.á«fÉK á¡L øe É¡bƒ≤M πeÉc É¡FÉ£YGh ICGôªdG
 á°Uôa  ø`̀e  É¡dDhÉØJ  ø`̀Y  ô¨æjôÑ°S  â`̀Hô`̀YCGh
 ájOÉ«b  QGhOCG  AƒÑJh  IQOÉÑªdG  ΩÉeõd  AÉ°ùædG  PÉîJG
 áeGóà°ùªdG  á«ªæàdG  ±GógCG  ≥«≤ëJ  Ωóîj  ÉªH  ôÑcCG
 ÖdÉ£J  ¿G  º¡ªdG  øe{  :áØ«°†e  ,2030  ΩÉY  ∫ƒ∏ëH
 øe  ™«ªéa  ,¿É`̀eRh  ¿Éμe  …CG  »a  É¡bƒ≤ëH  ICGôªdG
 øe §≤a  ¢ù«dh º¡JÉ©ªàée »a IOÉb  ºg ÉædƒM ºg

.zá«°SÉ«°ùdG äGQGô≤dG ¿ƒ©æ°üj
 …QÉ°ûà°ùe  ô«Ñc  »édÉa  á∏¡f  âdÉb  ,ÉgQhóH
 ºeC’G  áª¶æe  iód  …ò«ØæàdG  ÖàμªdG  »a  IQóæédG
 ’ ájOÉ«b Ö°UÉæe ≈∏Y ICGôªdG ∫ƒ°üM ¿G ,IóëàªdG
 πª°ûj ÉªfGh ,π«ãªàdG »a ádGó©dG ≈∏Y §≤a ô°üà≤j

.ácQÉ°ûªdG »a ô«KCÉàdGh π«ãªàdG »a á«dÉ©ØdG ∂dòc

:º∏≤H
 ó¡a ¿GóLh .O

 á```̀°```̀SGQó```̀dG ΩÉ```̀¶```̀à```̀fG ™````̀e
 Qƒ`̀°`̀†`̀ë`̀dG ø`̀«`̀H É``̀e á`̀«`̀©`̀eÉ`̀é`̀dG
 óLCG »FôªdG ∫É°üJ’Gh »fGó«ªdG
 ø«°SQGódG  áÑ∏£∏d  ¬jƒæàdG  É keGõd
 AÓ``̀YEG IQhô``°``†``H êQÉ``̀î``̀dG »``̀a
 ¿CÉ`̀H  ¬«ÑæàdGh  »`̀æ`̀Wƒ`̀dG  ¢ùëdG
 Éª«a  á°SGQódG  äGƒæ°S  ôªãà°ùoJ
 ∂dP π``̀LC’h ,™`̀aÉ`̀fh ±OÉ``̀g ƒ`̀g
 øjôëÑdG ó¡©e Ióe πÑb º¶f ó≤a
 è`̀eÉ`̀fô`̀H á`̀«`̀°`̀SÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dG á`̀«`̀ª`̀æ`̀à`̀∏`̀d
 »MÓ°UE’G è¡ædG) øWƒdG AGôØ°S
 »a å©àÑªdG QhOh ∂∏ªdG ádÓéd
 á«ªjOÉcG  ™e  ¿hÉ©àdÉH  (êQÉîdG
 ,á«°SÉeƒ∏HódG  ∑QÉÑe  øH  óªëe
 øe Oó```̀Y á`̀aÉ`̀°`̀†`̀à`̀°`̀SG º``̀J å`̀«`̀M
 øY åjóë∏d ø««æjôëÑdG AGôØ°ùdG

 ,êQÉîdÉH á°SGQódG »a ø«ÑZGôdG áÑ∏£∏d º¡ëFÉ°üf ºjó≤Jh º¡àHôéJ
 º¡e ƒg πH ,áÑ∏£dG ≈∏Y ô°üà≤J ’ èeÉfôÑdG á«ªgCG ¿G äóLh »ææμd
 Éª∏Y IOGõà°S’G »a ÖZGôdGh ¬°ùØf »°SÉeƒ∏HódG IôcGP ¢TÉ©f’ É°†jCG
 ∫ÓN øeh Gòd ,ÉfDhGôØ°S É¡«a πª©j »àdG ∫hódG ∂∏J ´É°VhCÉH áWÉMGh
 äÉ¶MÓªdG ∂∏J π≤fCG èeÉfôÑdG äÉ°ù∏L ióME’ »JGQGOEGh »YÉªà°SG

:IOÉaE’G º«ª©J »a ÓeCG
 ∫BG  óªëe  ø`̀H  RGƒ``̀a  ï«°ûdG  IOÉ©°S  É«fÉ£jôH  »`̀a  Éfô«Ø°S  -
 áÑ∏£dG ™e π°UGƒàdG »a »fGó«ªdG πª©dG á«ªgCG ócDƒj ¬JóLh ,áØ«∏N
 º¡°ùØfG  äÉÑdÉ£dGh  áÑ∏£dG  É¡H  Ωó≤àj  »àdG  äGQOÉÑª∏d  ¬©«é°ûJh
 áÑ∏£dG  äGQOÉÑe  RGõàYÉH  Gôcòà°ùe  ,§HGhôdG  ≥«ª©J  IOÉ`̀jR  π`̀LC’
 ä’ÉØàMG »a º«¶æàdGh ácQÉ°ûªdÉH á«ª«∏©àdG ¿óªdG »a ø««æjôëÑdG

.á«æWƒdG äÉÑ°SÉæªdGh äÉ«dÉédG
 ï«°ûdG  IOÉ©°S  á«μjôeC’G  IóëàªdG  äÉ`̀j’ƒ`̀dG  »a  Éfô«Ø°Sh  -
 QhO  ÖdÉ£∏d  ¿ƒμj  ¿G  á«ªgCG  ≈dEG  √ƒf  ,áØ«∏N  ∫BG  ó°TGQ  øH  ¬∏dGóÑY
 ∂dP  øeh  ,øjôëÑdG  É¡μ∏àªJ  »àdG  á«HÉéjE’G  ¢ü°ü≤∏d  èjhôàdG  »a
 øjôëÑdG »a »μjôeC’G OƒLƒdÉa ,¢ûjÉ©àdGh »æjódG íeÉ°ùàdG ¢ü°üb
 Éeh  ,∞«fh  ¿ôb  πÑb  º«∏©àdGh  Ö£dGh  ô«°ûÑàdG  äÓªëH  CGóH  …òdG
 ¬JGP óëH ,á£°ûfC’Gh IOÉÑ©dG á°SQÉªe »a ájôM øe ¿ƒ«μjôeC’G ¬«≤d

.á«Ñ©°ûdG äÉbGó°üdG øe ójõªd Å«¡j
 ,»°ûédG  á«¡H  IQƒàcódG  IOÉ©°S  Éμ«é∏H  »a  ÉæJô«Ø°S  É`̀eCG  -
 ÖdÉ£dG  ¢Vô©j  ’  ≈àM  ábódGh  QòëdG  »NƒJ  ≈∏Y  Oó°ûJ  É¡JóLh
 IócDƒe ,É¡«a ¢SQój »àdG ó∏ÑdG »a ø«fGƒ≤dG  ¥GôàNG ôWÉîªd ¬°ùØf
 »aÉ≤ãdG  ´ƒæàdG  øe IOÉØà°SÓd  ø««æjôëÑdG  ΩÉeG  á«JGƒe ¢UôØdG  ¿G

 .É«∏©dG äÉ°SGQódG ô«°†ëJh äÉ¨∏dG Ö°ùch Éμ«é∏H »a
 á°UÓN  Gƒeób  èeÉfôÑdG  »a  º¡àaÉ°†à°SG  ºJ  ¿hô``NBG  AGôØ°S
 äGQOÉÑªdG  √òg  πãe  áaOÉg  »g  ºc  …ôª©dh  ,ø«cQÉ°ûª∏d  º¡JGôÑN
 ô«°ùéJ  π`̀LC’  ¬FÉcô°T  ™e  á«°SÉ«°ùdG  á«ªæàdG  ó¡©e  É¡eó≤j  »àdG
 É¡eó≤J  »àdG  äÉeóîdGh  »°SÉeƒ∏HódG  πª©dG  á«gÉªH  áaô©ªdG  Iƒg
 ôÑY Gô«Ø°S ¿ƒμj ¿G Oôa …C’ øμªj ∞«c ∂dP øe ºgC’Gh ,äGQÉØ°ùdG
 ΩóYh IOÉaƒdGh ΩôμdG øe É¡∏gCG ™FÉÑWh √ó∏H øY á«HÉéjEÉH ¬éjhôJ

 .¬d áØ«°†à°ùªdG ádhó∏d á«∏NGódG ¿hDƒ°ûdG »a ¢VƒîdG

áÑ∏£∏d AGôØ°ùdG πFÉ°SQ

 ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG ó``̀FÉ``̀≤``̀dG »`̀ ∏`̀Y ó`̀ª`̀ë`̀e ø``̀∏``̀YCG
 á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dGh  äÉ`̀eƒ`̀∏`̀©`̀ª`̀dG  áÄ«¡d  …ò`̀«`̀Ø`̀æ`̀à`̀dG
 IOÉ¡°T  QGó`̀°`̀UEG  áeóN  ø«°TóJ  á«fhôàμdE’G
 PCR)  ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød  ≥Ñ°ùªdG  ¢üëØdG
 ™ªàée{  ≥«Ñ£J  ô`̀Ñ`̀Y  (Certificate
 ≈dEG  øjôëÑdG  áμ∏ªe  øe  øjôaÉ°ùª∏d  z»`̀YGh
 äÉ¡édG  ™`̀e  á`̀cGô`̀°`̀û`̀dÉ`̀H  ∂``̀ dPh  º`̀dÉ`̀©`̀dG  ∫hO
 ºJ  ó`̀b  ¬`̀ fCG  É kë°Vƒe  ,øjôëÑdG  »`̀a  á«æ©ªdG
 ôÑY  Ió`̀jó`̀é`̀dG  á«fhôàμdE’G  áeóîdG  á`̀MÉ`̀JEG
 ™ªàée{  ≥`̀«`̀Ñ`̀£`̀J  ø``̀e  á`̀Kó`̀ë`̀ª`̀dG  á`̀î`̀°`̀ù`̀æ`̀dG
 »a äAÉ``̀L ó`̀b  Iƒ`̀£`̀î`̀dG  √ò``g ¿CGh ,z»```̀YGh
 ≈dEG áμ∏ªªdG øe ôØ°ùdG äGAGôLEG º«¶æJ QÉWEG
 PCR) IOÉ¡°T QGó°UEG ôÑY ºdÉ©dG ∫hO á«≤H
 ™ªàée{  ≥«Ñ£J  »``a  (Certificate
 äÉ«Ø°ûà°ùªdG ™«ªéd IóMƒe á¨«°üH z»YGh

.øjôëÑdG áμ∏ªe »a á°UÉîdGh á«eƒμëdG

 kAÉæH  IOÉ¡°ûdG  QGó`̀°`̀UEG  øμªj  ¬`̀fCG  ó`̀ cCGh
 ™e §≤a Ö∏£dG Ωó≤e ¬H ΩÉb ¢üëa ôNBG ≈∏Y
 zá«Ñ∏°S{  ¢üëØdG  áé«àf  ¿ƒμJ  ¿CG  •Gôà°TG
 øe ôãcCG ¢üëØdG AGôLEG Iôàa ≈∏Y ¢†ªJ ºdh
 äGQÉÑàN’ IOÉ¡°ûdG QGó°UEG øμªj ’ PEG ;ô¡°T

 .áªjó≤dG ¢üëØdG
 PCR)  IOÉ`````̀¡`````̀°`````̀T  ¿EG  ∫É```````````̀ bh
 IOÉ¡°T  ôÑà©J  á«fhôàμdE’G  (Certificate
 ’h  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a  Ióªà©eh  á«ª°SQ
 ÖfÉL  øe  ≥jó°üàdG  ≈∏Y  ∫ƒ°üëdG  Ö∏£àJ
 øμªj  ¬`̀fCG  óFÉ≤dG  ô`̀cPh  .á°üàîªdG  äÉ¡édG
 IOÉ¡°ûdG  ¢`̀Vô`̀Y  øjôëÑdG  ø`̀e  øjôaÉ°ùª∏d
 óæY  ∫hó`̀dG  òaÉæe  óæY  Ióªà©ªdGh  á«ª°SôdG
 OÉªàYG  Iôàa  º¡JÉYGôe  IQhô°V  ™e  ∫ƒNódG
 »a ÉfhQƒc ¢Shô«Ød ≥Ñ°ùªdG ¢üëØdG IOÉ¡°T

.É¡«dEG ¿hôaÉ°ùj »àdG ∫hódG

 ≥Ñ°ùªdG  ¢`̀ü`̀ë`̀Ø`̀ dG  IOÉ`̀ ¡`̀ °`̀ T  á``eó``N  ¥Ó````̀ WEG
z»`̀ YGh  ™ªàée{  ≥«Ñ£J  ôÑY  É`̀ fhQƒ`̀c  ¢Shô«Ød



 áKÓK áHƒ≤Y á«FÉæédG É«∏©dG ±ÉæÄà°S’G áªμëe âdóY
 äGƒæ°S 3 ¢ùÑëdG øe ’óH IóMGh áæ°S á°ùÑëdG ≈dEG ÜÓW
 zá«°ùæédG  »HôY{  º¡∏«eR  ≈∏Y  AGóàY’ÉH  Gƒ`̀æ`̀jOCG  ¿CG  ó©H

.áªjóà°ùe ágÉY É¡æY âéàf äÉHÉ°UEÉH ¬d GƒÑÑ°ùJh
 á«æ©ªdG  äÉ¡édG  »≤∏J  ≈`̀dEG  á©bGƒdG  π«°UÉØJ  Oƒ©Jh
 ¢Vô©J  ¬æHG  ¿CÉ`̀ H  ¬«a  OÉ``̀aCG  ¬«∏Y  »æéªdG  ó`̀ dGh  ø`̀e  ÉZÓH
 ¬«∏Y ióàYG ∫hC’G º¡àªdG ¿EG ∫Ébh ,ÜÓW 4 πÑb øe AGóàY’
 ,É°VQCG  º¡àªdG §≤°SCGh ¬°ùØf øY ¬æHG ™aGóa ÖÑ°S ¿hO øe
 Üô°V »a IóYÉ°ùªdG ¬dƒM øªe Ö∏Wh ñô°U ô«NC’G ¿CG ’EG
 Üô°†dÉH ¬«∏Y AGóàY’ÉH øjôNBG ÜÓW 3 ΩÉ≤a ¬«∏Y »æéªdG

.á£«°ùH äÉHÉ°UE’ ¢Vô©àa ∫h’G º¡àªdG áfhÉ©ªH
 »a  √Oƒ`̀Lh  AÉæKCG  á©bGƒ∏d  »dÉàdG  Ωƒ«dG  ìÉÑ°U  »ah
 ≈dEG  √ÉYOh  »fÉãdG  º¡àªdG  ¬«dEG  ô°†M  QƒHÉ£dG  πÑb  ∞°üdG
 ÜÉÑdG  íàa  ø«à≤«bO  ó©Hh  ,¢†aôa  ¬©e  çóëà∏d  êhôîdG
 ¿hQó≤j  áÑ∏£dG  øe  ô«Ñc  OóY  ¬Ø∏Nh  ∫h’G  º¡àªdG  iCGô`̀a
 ,ådÉãdGh  »fÉãdG  ¿Éª¡àªdG  º¡æª°V  øe  É°üî°T  øjô°û©H
 ¬Hô°†H  GƒeÉbh  ,á«≤ÑdG  ≈∏Y  ±ô©àdG  øe  øμªàj  ºd  Éªæ«H
 π°ûa  ¬``fCG  ’EG  OÉ`̀©`̀à`̀H’G  ∫hÉ`̀ë`̀a  ,»Ñ°ûN  »°Sôc  á£°SGƒH
 …ó``̀jC’G  á£°SGƒH  ≥`̀FÉ`̀bO  3  Ió`̀e  ìô`̀Ñ`̀e  Üô°†d  ¢`̀Vô`̀©`̀Jh

.ájójóëdG ºFGƒ≤dG äGP á«Ñ°ûîdG »°SGôμdGh

 Ö∏W ¬∏éf øe ’É°üJG ≈≤∏J ¬fEG ¬«∏Y »æéªdG ódGh ∫Ébh
 ógÉ°Th ô°†M π©ØdÉHh ,zäƒªj{ ¬fCÉH ¬¨∏HCGh Qƒ°†ëdG ¬æe
 á°SQóªdG ôjóe øe Ö∏Wh áHƒÑ«Z ¬Ñ°T ádÉM »a πNO ób ¬æHG
 ∫hÉ`̀Mh ,ô`̀«`̀NC’G ¢†aôa Ió`̀é`̀æ`̀dGh ±É`̀©`̀°`̀SE’É`̀H  ∫É`̀°`̀ü`̀J’G
 óMCG øe º∏Yh ,¬FGóæd Öéà°ùj ºd ¬æμdh ¬∏éf ™e π°UGƒàdG
 ºK  ,ô«Ñc  AGóàY’  ¢Vô©J  ¬`̀fCG  øjOƒLƒªdG  Qƒ`̀eC’G  AÉ«dhCG

.≈Ø°ûà°ùªdG ≈dEG ¬∏≤f ºJh ±É©°SE’G IQÉ«°S äô°†M
 ø«©dG  »a  áHÉ°UEG  øe  »fÉ©j  ¬«∏Y  »æéªdG  ¿CG  ø«ÑJh
 ≈æª«dG  ø«©dG  á«μÑ°T  »a  »FõL  »μÑ°T  ∫É°üØfGh  ≈æª«dG
 ≈∏Y »gh 6/36 ≈dEG  π°üj ø«©dG QÉ°üHEG  Iƒ≤H ¢VÉØîfGh

.%13 »dGƒëH Qó≤J áªjóà°ùe ágÉY ôÑà©J É¡àdÉM
 »a  º`̀¡`̀fCG  á`̀©`̀ HQC’G  ø«ª¡àªdG  ≈``̀dEG  áHÉ«ædG  äó`̀æ`̀°`̀SCGh
 º°ùL áeÓ°S ≈∏Y GhóàYG 2018 ΩÉY ôÑªaƒf ô¡°T ¿ƒ°†Z
 ôjQÉ≤àdÉH áaƒ°UƒªdG äÉHÉ°U’G ¬H GƒKóMCGh ¬«∏Y »æéªdG
 ¬H áªjóà°ùe ágÉY ¥ÉëdEG ≈dEG â°†aCG »àdGh á≤aôªdG á«Ñ£dG
 ,É¡KGóMEG Ghó°ü≤j ¿G ¿hO øe ≈æª«dG ¬æ«Y »a %13 áÑ°ùæH
 Ióe  ¢ùÑëdÉH  ÜÓ`̀W  3  ≈∏Y  á`̀LQO  ∫hCG  áªμëe  âªμMh
 ≈∏Y  ¿ƒfGóªdG  ø©£a  ,™`̀HGô`̀dG  º¡àªdG  äCGô`̀ Hh  ,äGƒæ°S  3
 ≈dEG áHƒ≤©dG ∞«ØîàH áªμëªdG â°†bh ,±ÉæÄà°S’ÉH ºμëdG

.IóMGh áæ°S Ióe ¢ùÑëdG

®ƒØ ΩÓ°SEG :Ëó≤Jeslammahfoouz@hotmail.com
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á«LƒdƒæμàdG äÉ«æ≤àdG ∞«XƒJ
ÉæJÉjƒdhCG Ö«JôJ IOÉYEGh

 ,É«ªdÉY ÉfhQƒc ¢Shô«a áeRC’ π°UGƒJ øe Ωƒ«dG ¬H ôªf Ée

 IOƒY  ó©H  á°UÉN  äCGóH  ¢Shô«Ø∏d  á«fÉãdG  áLƒªdG  ¿G  ∫É≤j  Éeh

.iôNG ≥WÉæeh ,óæ¡dG »ah ,É«HhQhCG äÉHÉ°U’G ´ÉØJQG

 ∫hódG  ≈∏Y  ¿EÉa  ,É«ªdÉY  Iôe  ∫h’  çóëj  …òdG  Gòg  πc  ™e

 √òg  á¡LGƒªd  É¡éeGôHh  É¡££Nh  É¡JGQƒ°üJ  ™°†J  ¿G  Ωƒ«dG

 äÉYÉ£b  ≈∏Y  áëFÉédG  √òg  ô`̀KCG  ™bh  ó≤a  ,á«ªdÉ©dG  ä’ƒëàdG

 ,ä’ƒëàdG √òg ™e ∞«μàdG ™«£à°ùj ’ ´É£b …G ¿G ∂dP ,Iô«ãc

 ∫ÉLôdh É¡«a ø«∏eÉ©∏dh äÉYÉ£≤∏d Iô«Ñc ôFÉ°ùN ∂dP ∞∏μj óbh

.∫ÉªY’G

 øH ¿Éª∏°S ô«e’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U çóëJ ∫hC’G ¢ùeCG

 äÉ«æ≤àdG  ∞«XƒJ  õjõ©J  øY ,√ÉYQh ¬∏dG  ¬¶ØM ¬Ø«∏N ∫BG  óªM

 Rõ©j  ÉªH  ájOÉ°üàb’G  äÉYÉ£≤dG  ∞∏àîe  »`̀a  á«LƒdƒæμàdG

.øWGƒªdGh øWƒdG ≈∏Y ™ØædÉH Oƒ©jh øjôëÑdG áμ∏ªe á«°ùaÉæJ

 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  √ÉæÑàj  …òdG  ¬LƒàdG  Gòg  á≤«≤ë∏dh

 øjôëÑdG ¿G πH ,Ωƒ«dG øe ¢ù«d ¬∏dG ¬¶ØM óªM øH ¿Éª∏°S ô«e’G

 »LƒdƒæμàdG  ∫ƒëàdG  áÑcGƒeh  ôjƒ£àdGh  Qƒ£àdG  »a  á«°VÉe

 »àdG  äGƒ£îdGh  äGQOÉÑªdG  øe  ô«ãμdG  ∑Éæg  ¿G  Éªc  ,»ªdÉ©dG

 ÉfhQƒc  á`̀eRG  äÉ©ÑJ  π«∏≤J  »a  Gô«ãc  âªgÉ°S  É«∏ëe  äòîJG

 »æ≤àdG ∫ƒëà∏d áÑ∏°üdG á«°VQ’G ∂∏àªJ øjôëÑdG ¿G ∂dP á«dÉëdG

.»LƒdƒæμàdGh

 Ωƒ«dG  Éæ«∏Yh ,ø«©e óM óæY ∞≤f  ’ øjôëÑdG  »a ÉæfG  ô«Z

 ,¬«dG  ∫ƒ°Uƒ∏d  íª£f  É`̀eh  ,¬«dG  Éæ∏°Uh  É`̀eh  Éæ©°Vh  º«≤f  ¿G

 πàëj  Ωƒ«dG  »YÉæ£°U’G  AÉcòdGh  ,GóL  É©jô°S  Qƒ£àj  ºdÉ©dÉa

 É«ªbQ  ∫ƒëàJ  »àdG  ∫hó``dG  äÉeÉªàgG  »a  ∫hC’G  õcôªdG  ÉªHQ

.ø«°üdG »a hCG ,ÉμjôeCG »a AGƒ°S ,´QÉ°ùàe πμ°ûH É«LƒdƒæμJh

 ,ÉfõéfG GPÉe ,á«eƒμëdG äÉYÉ£≤dG »a Éæ©°Vh º«≤f ¿G Éæ«∏Y

 ∫ÓN øe áeó≤ªdG »a ≈≤Ñf ∞«ch ,É©jô°S √õéæf ¿G Éæ«∏Y Éeh

.»ªbôdGh »LƒdƒæμàdG ∫ƒëà∏d ôªà°ùªdG ôjƒ£àdG

 á«eƒμëdG äÉYÉ£≤∏d  πeÉc ∫ƒëJ ƒg »LƒdƒæμàdG  ∫ƒëàdG

 ,áàHÉK äGƒ£N »ah óMGh √ÉéJG »a ô«°ùj ™«ªédÉa ,á°UÉîdGh

 Gògh ,á«≤ÑdG ôNCÉJ »a º¡°ùj ±ƒ°S äÉYÉ£≤dG ¢†©H ∫ƒëJ ΩóY

 …G  ∂dP  ≥«©j  ¿G  ¿hO øe Ωó≤àf  ≈àM ájÉæ©H  ¢SQój  ¿G  »¨Ñæj

.´É£b

 ,¥hóæ°üdG  êQÉ``N  ôμØf  ¿G  Éæ«∏Y  ºàëJ  É`̀fhQƒ`̀c  áëFÉL

 ..IQÉéàdGh áYÉæ°üdG hCG áë°üdG hCG º«∏©àdG iƒà°ùe ≈∏Y AGƒ°S

 hCG  Iô«¨°üdG  ™jQÉ°ûªdG  øe  ô«ãμdG  ¿EÉa  ∫ÉãªdG  π«Ñ°S  ≈∏©a  ,ïdG

 »¨Ñæjh  ,ájóée  ô«Z  âëÑ°UG  áëFÉédG  √òg  ó©H  á£°SƒàªdG

 áëFÉédG »a AGƒ°S ,ájõée ¿ƒμJ ób iôNG ™jQÉ°ûe »a ô«μØàdG

.Égó©H hCG

 »eƒμëdG  πª©dG  »a  QÉμàH’G  ≈dEG  áLÉëH  ÉæfG  …ôjó≤J  »a

 QÉμàH’G ≈dEG áLÉëHh (ÉfhQƒc áëFÉL »a Éæd çóM Ée ≈∏Y AÉæH)

 ,äÉ`̀jƒ`̀dhC’G  äOÉ`̀YG  áëFÉédG  √ò`̀g  ,¢UÉîdG  ´É£≤dG  »a  É°†jG

 ájQÉéàdG  á£°ûf’G  á°SQÉªe  á«Ø«c  »a  ô¶ædG  ó«©f  Éæà∏©Lh

  .á«YÉæ°üdGh

ÊÉjõdG ÜÉgƒdGóÑY ΩÉ°ûg riffa3al3z@gmail.com
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zá```°```Tƒ```g{ »````̀ a á``̀ª``̀jó``̀à``̀°``̀ù``̀e á```gÉ```©```H ô```````̀ NBG Gƒ````̀ HÉ````̀ °````̀ UCG

 7 »æjôëH ∫ÉªYCG πLQ øé°S ±ÉæÄà°S’G áªμëe äójCG
 ,QÉæjO ø«jÓe 3`dG âHQÉb ∫GƒeCG π°ù¨H ¬àfGOEG ó©H äGƒæ°S
 ô«ØédG á≤£æe »a ájQÉªãà°SG ájÉæH ´ÉH ¿CG ó©H É¡«∏Y π°üëJ
 ≈dEG  Üôgh ∫GƒeC’G ≈∏Y ≈dƒà°SGh IQhõe Oƒ≤©H »é«∏îd
 º¡°SCGh  á«∏«d  m√Óeh  äGQÉ≤Y  AGô°ûH  ΩÉbh  øjôëÑdG  êQÉN
 QÉæjO ∞dCG áFÉe áªμëªdG ¬àeôZ Éªc ,á«LQÉN ¿Gó∏H IóY »a
 ∫GƒeCG …CG hCG áªjôédG ´ƒ°Vƒe ∫GƒeC’G IQOÉ°üªH âªμMh
 ≈ah ,áªjôédG ´ƒ°Vƒe ∫GƒeC’G áª«≤d ájhÉ°ùe ¬d ácƒ∏ªe

.á°üàîªdG á«fóªdG áªμëªdG ≈dEG É¡àdÉMEÉH á«fóªdG iƒYódG
 3 øe Üô≤j Ée ≈∏Y ¬FÓ«à°SÉH ±ôàYG ób º¡àªdG ¿Éch
 ájÉæH  ´ÉH  ¿CG  ó©H  ∫É«àM’G  ≥jô£H  »æjôëH  QÉæjO  ø«jÓe
 ≈dEG Üôg ºK 2008 »a IQhõe Oƒ≤©H ô«ØédG »a ájQÉªãà°SG
 »a Éª¡°SCGh á«∏«d »gÓeh äGQÉ≤Y iôà°TGh øjôëÑdG êQÉN

 á«LQÉN á«æeCG äÉ¡éd ihÉ°TQ ™aO ó©H á«LQÉN ¿Gó∏H IóY
 ∂∏J  ó©H  ¬fCG  ’EG  ,∫Gƒ`̀eC’G  äÓ°üëàe  AÉØNEG  ≈∏Y  √óYÉ°ùàd
.ídÉ°üàdG ¬«∏Y »æéªdG ≈∏Y ¢VôYh §≤°Sh OÉY äGƒæ°ùdG

 ≈∏Y ±ô©J ¬fCÉH ó«Øj ÆÓÑH …Oƒ©°S ôªãà°ùe Ωó≤J PEG
 ∂dPh  …QÉ≤©dG  ≥jƒ°ùà∏d  ÉÑàμe  ∂∏ªj  iò`̀dG  º¡àªdG  ó`̀dGh
 AGô°T  »a  √óYÉ°ù«°S  ¬fCG  ¬ªghCGh  2009  ΩÉY  ¿ƒ°†Z  »a
 ±É°VCGh ,Égô«LCÉJ ∂dP ó©Hh ô«ØédG »a ájQÉªãà°SG ájÉæH
 ¿CG  ’EG  ô©°ùdG  ≈∏Y  É≤ØJGh  ájÉæH  AGô`̀°`̀T  ≈∏Y  ≥`̀Ø`̀JG  ¬``̀fCG
 Égó©H ¬fCG ÉØ«°†e ,á≤Ø°üdG ΩÉªJEG â©æe IÉah ádÉM ±hôX
 ™aO ¬fCGh âªJ ™«ÑdG á≤Ø°U ¿CG √ôÑNCGh º¡àªdG ¬©e π°UGƒJ
 ôªãà°ùªdG  º∏°ùJ  π©ØdÉHh  ¬ª°SÉH  Oƒ≤©dG  ™`̀bhh  ∫Gƒ`̀eC’G
 áª«≤H äÉμ«°T IóY ≈∏Y áª«≤dG ™aO »a CGóHh AGô°ûdG Oƒ≤Y
 IóY  ó©H  ¬fCG  ≈dEG  QÉ°TCGh  ,»æjôëH  QÉæjO  ¿ƒ«∏e  2^750

 âfÉch ájÉæÑdG  á«μ∏e º∏°ùàd  …QÉ≤©dG  πé°ùdG  ™LGQ ô¡°TCG
 ä’hÉëe  IóY  ó©Hh  ,IQhõ`̀e  É¡∏c  ¥GQhC’G  ¿CG  ICÉLÉØªdG
 äGƒæ°S 3 ¬æé°ùH ºμM º¡àªdG ≈∏Y Qó°U á«FÉ°†b ihÉYOh
 ¬d ø«ÑJh ¬dGƒeCG ≈∏Y ƒg π°üëj ºd Éªæ«H ,ôjhõJ áª¡J øY

.ÉMÉHQCG É¡FGQh øe ≥≤Mh É¡H ±ô°üJ º¡àªdG ¿CG
 äGƒæ°ùdG ∂∏J πc QGóe ≈∏Y ¬fCG ¬«∏Y »æéªdG ±É°VCGh
 G kô«°ûe ,É¡æe íHôàjh äOGR É¡fCG ó≤à©jh º¡àªdG ™HÉàj ƒgh
 π©ØdÉHh ôeC’G ájƒ°ùJ º¡àªdG ódGh ™e GQGôe ∫hÉM ¬fCG ≈dEG

 QÉæjO ∞dCG 450 ≈∏Y π°üMh í∏°U óæ°S ≈∏Y É©bh
 äGAGô``̀LE’G  ∫Éªμà°SG  øe  ¬aƒîd  ∂`̀dPh  ≠∏ÑªdG  øe
 ¬∏éf  ¿CG  ≈dEG  º¡àªdG  ódGh  QÉ°TCG  Éª«a  ,º¡≤ëH  á«fƒfÉ≤dG
 ¬fCGh  …QÉ≤©dG  ≥jƒ°ùàdG  Öàμªd  ¬`̀JQGOEG  π¨à°SG  øe  ƒg
 ≈∏Y  ≈dƒà°SG  ¬∏éf  ¿CGh  á`̀©`̀bGƒ`̀dÉ`̀H  º∏Y  ≈∏Y  π©ØdÉH

 ≥«≤°ûdG  √ócCG  Ée  ƒgh  ,øjôëÑdG  êQÉN  Üôgh  ∫Gƒ`̀eC’G
 øY  ∫hDƒ°ùªdG  ƒg  º¡àªdG  ¿CG  ócCG  …òdG  º¡àª∏d  ô¨°UC’G
 ¬FÓ«à°SGh  á©bGƒdÉH  ±ôàYG  º¡àªdG  §Ñ°†Hh  .á©bGƒdG
 »æéªdG  ºghCG  ¬fCGh  ,¬°ùØf  ≈∏Y  É¡aô°Uh  ∫Gƒ`̀eC’G  ≈∏Y
 AGô°T ¿hójôj øjôNBG ¿CG á°UÉNh AGô°ûdG IQhô°†H ¬«∏Y
 º∏°ùJh  IQhõe  Oƒ≤©H  äGAGô`̀LE’G  ≈¡fCG  π©ØdÉHh  QÉ≤©dG

.∫GƒeC’G
 ó©H  ∫Gƒ``̀eC’G  iQCG  É``̀fCGh  »°ùØf  ∂dÉªJCG  º`̀d{  :∫É``̀bh
 âª≤a  QÉ`̀æ`̀jO  ¿ƒ«∏e  2  ø`̀e  ô`̀ã`̀cCG  »`̀JRƒ`̀ë`̀H  í`̀Ñ`̀°`̀UCG  ¿CG
 ¿Gó∏H IóY »a äGQÉ≤Yh äGQÉ«°S AGô°Th »fƒjO OGó°ùH
 ∂∏J  πc  äô°ùN  »æfCG  ’EG  âîjh  º¡°SCG  ≈`̀ dEG  áaÉ°VE’ÉH
 ºdh ,zô«Z ’ Q’hO ∞dCG  750 ’EG  »©e ó©j  ºdh ∫GƒeC’G

 .øjôëÑdG ≈dEG GOóée IOƒ©dG ’EG ∫Éée »d øμj

QÉ``̀æ``̀jO  ø``̀«``̀jÓ``̀e  3  π`̀ °`̀ ù`̀ ¨`̀ H  º`̀ ¡`̀ à`̀ ª`̀ d  äGƒ``̀ æ``̀ °``̀ S  7  ø``̀é``̀°``̀ù``̀dG  ó``̀ «``̀ jCÉ``̀ J

 ¢``̀†``̀jô``̀ë``̀à``̀dÉ``̀H  ø``̀«``̀ª``̀¡``̀à``̀e  6  §``̀ Ñ``̀ °``̀ V
 ÜGOBÓ``````̀d á``̀«``̀aÉ``̀æ``̀ª``̀dG ∫É`````ª`````YC’G ≈``̀ ∏``̀ Y

 ádOC’Gh åMÉÑª∏d áeÉ©dG IQGOE’G ΩÉY ôjóe ìô°U
 áëaÉμeh  ¿ƒfÉ≤dG  ò«ØæJ  QÉ``̀WEG  »`̀a  ¬`̀fCÉ`̀H  á«FÉæédG
 ô°ûÑdÉH  QÉ`̀é`̀J’G  áëaÉμe  áWô°T  âæμªJ  áªjôédG
 ¢UÉî°TCG  6  ≈∏Y  ¢†Ñ≤dG  øe  áeÉ©dG  ÜGOB’G  ájÉªMh
 ∂dPh ,ÉeÉY 43h 30 ø«H ºgQÉªYCG ìhGôàJ ø«jƒ«°SBG
 á«aÉæe  ∫É`̀ª`̀YCG  á°SQÉªe  ≈∏Y  ¢†jôëàdÉH  º¡eÉ«≤d

.IQƒëdG á≤£æªH áeÉ©dG ÜGOBÓd

 Gò¡H äÉeƒ∏©e IQGOE’G »≤∏J Qƒa ¬fCG ≈dEG QÉ°TCGh
 »àdG  …ôëàdGh  åëÑdG  äÉ«∏ªY  Iô°TÉÑe  ºJ  ¿CÉ°ûdG
 »àdG  á«fƒfÉ≤dG  ô«Z  ∫É©aC’G  øY  ∞°ûμdG  ≈`̀dEG  äOÉ`̀b
 ¢†Ñ≤dGh º¡JÉjƒg ójóëJ ºJh ,¿hQƒcòªdG É¡H Ωƒ≤j
 åMÉÑª∏d  áeÉ©dG  IQGOE’G  ΩÉ`̀Y  ô`̀jó`̀e  ó``̀cCGh  .º¡«∏Y
 äGAGô```̀LE’G  ∫Éªμà°SG  QÉ`̀L  ¬``̀fCG  á«FÉæédG  á```̀ dOC’Gh
.áeÉ©dG áHÉ«ædG ≈dEG á«°†≤dG ádÉME’ áeRÓdG á«fƒfÉ≤dG

 ø`̀¡`̀eÉ`̀«`̀≤`̀d  AÉ`̀ °`̀ ù`̀ f  5  ≈`̀ ∏`̀ Y  ¢`̀ †`̀ Ñ`̀ ≤`̀ dGh  ..
á``̀Ø``̀dÉ``̀î``̀ª``̀dÉ``̀H êÉ```̀°```̀ù```̀ª```̀dG á````̀dhGõ````̀ª````̀H

 áYÉæ°üdG IQGRhh áë°üdG IQGRh ™e ≥«°ùæàdÉH ájôjóªdG ¿CÉH ¥ôëªdG á¶aÉëe áWô°T ájôjóe ΩÉY ôjóe ìô°U
 ÉªH  êÉ°ùªdG  áeóN  ºjó≤àH  ø¡eÉ«≤d  á«HôY  á«°ùæL  ø∏ªëj  AÉ°ùf  ¢ùªN  §Ñ°V  øe  âæμªJ  áMÉ«°ùdGh  IQÉéàdGh
 á¶aÉëªH ¥OÉæØdG óMCG »a ∂dPh ,ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG ™æªd á«≤«°ùæàdG áæé∏dG øY IQOÉ°üdG äGQGô≤dG ∞dÉîj

.¥ôëªdG
 äôØ°SCG »àdG …ôëàdGh åëÑdG ∫ÉªYCG Iô°TÉÑe ºJ ¿CÉ°ûdG Gòg ∫ƒM äÉeƒ∏©e IQGOE’G »≤∏J Qƒa ¬fCG ≈dEG QÉ°TCGh

.áeÉ©dG áHÉ«ædG ≈dEG á«°†≤dG ádÉME’ á«fƒfÉ≤dG äGAGôLE’G PÉîJG ºJh ,äGQƒcòªdG §Ñ°V øY

 á«FÉæédG ±ÉæÄà°S’G áªμëe äCGôH
 ™e ∑Gôà°T’G  øe Éjƒ«°SBG  »dh’G  É«∏©dG
 äôeCGh ,√GôcE’ÉH OÉÑjBG ábô°S »a øjôNBG
 ¢ùªN  ¬æé°S  º`̀μ`̀M  AÉ`̀¨`̀dEÉ`̀H  áªμëªdG
 PEG  ,OÓÑdG  øY  É«FÉ¡f  √OÉ`̀©`̀HEGh  äGƒæ°S
 ≈∏Y  OhQh  Ωó`̀Y  ≈`̀dEG  áªμëªdG  äQÉ`̀°`̀TCG
 ∑Gôà°TG  ó«Øj  Ée  ø«ª¡àªdG  »bÉH  ¿É°ùd
 √Oƒ``̀Lh Oô``̀é``̀eh ,º`̀¡`̀©`̀e ∞`̀fCÉ`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG
 áªjôédG  »`̀a  ¬cGôà°TG  »æ©j  ’  ∑Éæg
 ¢†Ñ≤dG  äGAGô`̀LEG  ¿Ó£H  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH

.º¡àªdG ≈∏Y
 º¡fCÉH  ø«ª¡àªdG  áªμëªdG  â`̀fGOCGh
 OÉÑjB’G RÉ¡L Gƒbô°S 2015 ôjÉæj 5 »a
 Gƒ°VôàYG  ¿CÉ`̀H  ¬«∏Y  »æéª∏d  ∑ƒ∏ªªdG
 ∫h’G º¡àªdG ΩÉbh ΩÉ©dG ´QÉ°ûdÉH ¬≤jôW
 πNóàa  ¬ehÉ≤a  √ój  øe  RÉ¡édG  Öë°ùH
 ¿Éc  »àdG  ø«μ°ùdÉH  √É`̀jEG  GOó¡e  »fÉãdG
 ¬àªdBÉa ¬∏LQ â≤dõfÉa ¬æY ó©àHÉa É¡∏ªëj
 ¬H  ∑É°ùeE’G  ádhÉëªH  ådÉãdG  ΩÉb  Éª«a
 ÉeóæYh ¥hô°ùªdÉH QGôØdG  øe GƒæμªJh
 ≈æëfGh ¬∏LQ äôã©J º¡H ¥Éë∏dG ∫hÉM
 º¡fG  Éªc  ,ágÉY É¡æY èàfh ¬∏LQ πMÉc
 ¬«∏Y »æéªdG º°ùL áeÓ°S ≈∏Y GhóàYG
 ºgh º¡àªjôéH Éfôà≤e ºgDhGóàYG ¿Éch

.ôμ°S ádÉëH
 Oƒ`̀Lƒ`̀H  ó«Øj  OQh  ó`̀b  ÆÓ``̀H  ¿É``̀c
 ¢üî°T  ó``̀Lƒ``̀jh  ¥ó`̀æ`̀ a  Üô``̀ b  QÉ`̀é`̀°`̀T
 ,≈Ø°ûà°ùªdG  ≈``̀ dG  ¬`̀∏`̀≤`̀f  º``̀Jh  ÜÉ`̀°`̀ü`̀e
 ´Éª°Sh  ÜÉ°üªdG  ≈dEG  ájQhódG  ¬LƒàHh
 ¿CÉ`̀H  äOÉ``̀ aCGh  IÉàa  ¬à≤aôH  ¿É`̀c  ¬`̀dGƒ`̀bCG
 ¢UÉî°TCG  áKÓK  ¿CG  ÉgôÑNCG  ÜÉ°üªdG
 ¬àcôM  Gƒ∏°Th  ¬«∏Y  GhóàYG  ø«dƒ¡ée
 .ø«HQÉg Ghôah OÉÑjBG RÉ¡L ¬æe Gƒbô°Sh
 ¢üî°T  ΩÉ`̀«`̀b  ø`̀Y  äÉ`̀eƒ`̀∏`̀©`̀e  äOQhh
 ΩÓ©à°S’ÉHh  πëªd  OÉÑjB’G  ™«ÑH  …óæg
 ™FÉÑdG  ¿CG  í°†JG  πëªdG  ÖMÉ°U  ø`̀e
 ≈∏Y  AGóàY’G  »a  ø«WQƒàªdG  ó`̀MCG  ƒg
 ¬©«H  AÉæKG  ¬«∏Y  ¢†Ñb  ¬`̀fCGh  ,ÜÉ°üªdG

 OÉÑjB’G ´ÉH …òdG º¡àªdG ∫Ébh .πëªdG »a
 ¿ƒHô°ûj  º©£e »a ¬≤jó°U ™e ¿Éc  ¬fEG
 ™e ôLÉ°ûJ çóM Égó©H øeh äGôμ°ùªdG
 …òdG »fÉãdG º¡àªdG ¿CG í°†JGh ÜÉ°üªdG

 ,º«©ædG  ≈Ø°ûà°ùe  »a  ±ƒbƒe  ±ôàYG
 ≈∏Y  ø«ª¡àªdG  Qƒ°U  áWô°ûdG  ¢Vô©Hh
 ≈Ø°ûà°ùªdG »a ¿Éc Éªæ«M ¬«∏Y »æéªdG

.∫h’G º¡àªdG ≈∏Y ±ô©J

 OÉ``ÑjBG á``bô°S ø``e É``jƒ«°SBG Çô``ÑJ ±É``æÄà°S’G
äGƒ``æ°S  5  ¬``æé°ùH  É``ªμM  »``¨∏Jh  √Gô``cE’ÉH

 ø``«HÉ°T ≈``∏Y º``μëdG ô``HƒàcCG 27
√GôcE’ÉH  √Ébô°Sh Éjƒ«°SBG  ÉLQóà°SG

 ø«HÉ°T ≈∏Y ºμë∏d ôHƒàcCG 27 á°ù∏L á«FÉæédG iôÑμdG áªμëªdG äõéM
 PGƒ°ûdÉH  á°UÉîdG  »YÉªàL’G  π°UGƒàdG  èeGôH  óMCG  ôÑY  Éjƒ«°SBG  ÉLQóà°SG

.√GôcE’ÉH ¬æe GQÉæjO 13 ábô°ùH ÉeÉbh
 ¬«a  ±ôàYG  É¡«∏Y  »æéªdG  øe  ÉZÓH  ≈≤∏J  ób  ™jóÑdG  áWô°T  õcôe  ¿Éch
 øe  á©bGƒdG  Ωƒj  ôéa  ádÉ°SQ  ≈≤∏Jh  PGƒ°û∏d  »fhôàμdEG  ™bƒe  »a  ƒ°†Y  ¬fCÉH
 »dGƒM »ah ,áeÉæªdG á≤£æªH √AÉ≤dh ¬«∏Y ±ô©àdG ¬æe Ö∏W ¢UÉî°TC’G óMCG
 π°UGƒàdÉH ΩÉb …òdG ¢üî°ûdG ∂dP ¬«dEG ô°†M Gôéa ∞°üædGh á©HGôdG áYÉ°ùdG
 á«°ùæédG  øe  ¿É°üî°T  É¡∏NGóH  IQÉ«°S  ógÉ°T  å«M  ¬«dEG  êôîa  ,É≤Ñ°ùe  ¬©e
 ÅWGƒ°ûdG óMCG ≈dEG ¬H ¬LƒàdG Éª¡æe Ö∏Wh Éª¡à≤aQ IQÉ«°ùdG ó©°üa á«æjôëÑdG
 á≤£æe  ≈dEG  IQÉ«°ùdÉH  Éª¡HÉgP  ßM’  ¬fCG  ±É°VCGh  .ájƒ°S  ¢Sƒ∏é∏d  áÑjô≤dG
 Ó°UGh Éª¡æμd  ,±ƒîdG  ¬HÉàfG  É¡æ«Mh ÖÑ°ùdG  øY Éª¡dCÉ°ùa  RGQódG  øe áÑjôb
 ∫hÉ`̀Mh  ,áfGôc  ájôb  øe  Üô≤dÉH  áMƒàØe  á≤£æe  »a  ÉØbƒJ  ¿CG  ≈`̀dEG  ô«°ùdG
 »Ø∏îdG ÜÉÑdG íàah ∫hõædÉH ΩÉb IQÉ«°ùdG ≥FÉ°S ¿CG ’EG ÜÉÑdG íàa ¬«∏Y »æéªdG
 º¡àªdG  êô`̀NCG  Éªæ«H  ,¬≤æîH  ΩÉ`̀bh  êhôîdG  øe  ¬©æªd  IQÉ«°ùdG  øe  ¬Ñë°Sh
 ≈∏Y áHô°†H ô©°T ÉgóæYh ,√ój áÑ«≤M ¬æe GƒÑ∏Wh ,É¡H √Oógh Éæ«μ°S »fÉãdG
 êQÉN √É«≤dCGh ,Iƒ≤dÉH áÑ«≤ëdG Öë°S øe ¿Éª¡àªdG øμªJh ,≈æª«dG √ój ™Ñ°UEG
 ∫hC’G  Qôbh  ¿Éª¡àªdG  ±ôàYG  Éª¡«∏Y  ¢†Ñ≤dG  óæYh  .QGôØdÉH  GP’h  IQÉ«°ùdG
 ±ó¡H ,PGƒ°ûdG ±QÉ©àH ¢UÉN èeÉfôH π«ªëàH ΩÉb á©bGƒdG øe Iôàa πÑb ¬fCG
 á≤aôH  ¿Éc  á©bGƒdG  Ωƒj  ôéa  »ah  ,¬àbô°S  ºK  øeh  ¢UÉî°TC’G  ó`̀MCG  AÉ≤àdG
 …ƒ«°SBG  ¢üî°T ≈∏Y ±ô©J èeÉfôÑdG ¬ëØ°üJ AÉæKCGh ,»fÉãdG º¡àªdG ¬≤jó°U
 á£°SGƒH É¡LƒJ π©ØdÉHh øcÉeC’G óMCG  »a AÉ≤àd’G ≈∏Y ¬©e ≥ØJGh á«°ùæédG

.áeÉæªdG ≈dEG ¬≤jó°U IQÉ«°S
 √É≤àdG ÉeóæYh ,…ƒ«°SB’G ábô°S »a ÖZôj ¬fCG ¬≤jó°U ∫hC’G º¡àªdG ≠∏HCGh
 ∫É≤ædG  ¬ØJÉg  òNCGh  √ójó¡àH  ΩÉb  ∑Éægh  áfGôc  ≈dEG  É¡LƒJh  IQÉ«°ùdG  ¬∏NOCG

.…Éa …Gh RÉ¡Lh GQÉæjO 13 ≠∏Ñe ≈∏Y …ƒàëJ âfÉc »àdG √ój áÑ«≤Mh

 á«æWƒdG  á°ù°SDƒªdG  âª¶f
 Iô`̀°`̀VÉ`̀ë`̀e ¿É``̀°``̀ù``̀fE’G ¥ƒ`̀≤`̀ë`̀d
 äÉHƒ≤©dG ¿ƒfÉb ∫ƒM á«Øjô©J
 »Ñ°ùàæªd  á∏jóÑdG  ô`̀«`̀HGó`̀à`̀dGh
 ,»`̀æ`̀Wƒ`̀dG äGô`̀HÉ`̀î`̀ª`̀dG RÉ`̀¡`̀L
 ∫É`̀ °`̀ü`̀J’G á`̀«`̀æ`̀≤`̀J ô`̀Ñ`̀Y ∂````̀dPh
 äGAGôLE’G  ™e  É«°TÉªJ  »FôªdG
 øjôëÑdG  áμ∏ªe É¡H  âeÉb »àdG
 ¢`̀Shô`̀«`̀a QÉ`̀ °`̀û`̀ à`̀ fG á`̀ë`̀aÉ`̀μ`̀ª`̀d
 Ö`̀æ`̀é`̀J ∫Ó````̀N ø```̀e É````̀fhQƒ````̀c
 äÉ```YÉ```ª```à```L’Gh •Ó````̀ à````̀N’G
 ó``̀YÉ``̀ Ñ``̀ à``̀ dG ≈```̀∏```̀Y π````̀ª````̀©````̀dGh

.»YÉªàL’G

 »àdG  Iô°VÉëªdG  âdhÉæJh
 …Qƒ`̀N  É`̀jQÉ`̀e  á`̀°`̀ù`̀fB’G  É¡àeób
 á«æWƒdG  á`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dG  á°ù«FQ
 ∫ƒ`̀M Iò`̀Ñ`̀f ¿É`̀°`̀ù`̀fE’G ¥ƒ`̀≤`̀ë`̀d
 ô`̀«`̀HGó`̀à`̀dGh äÉ`̀Hƒ`̀≤`̀©`̀dG ¿ƒ`̀fÉ`̀b
 ¿CG »°VÉ≤∏d õ«éj …òdG á∏jóÑdG
 á∏jóÑdG áHƒ≤©dG ∫GóÑà°SÉH ôeCÉj
 ≈°†b  »àdG  á«∏°UC’G  áHƒ≤©dÉH
 »àdG  ä’ÉëdGh  ,ºμëdG  »a  É¡H
 ∫GóÑà°S’G  É¡«a  »°VÉ≤∏d  Rƒéj
 ÜÉ°ùàMG  á«dBGh  ,á∏jóH  áHƒ≤©H
 §HGƒ°Vh á∏jóÑdG áHƒ≤©dG Ióe
 ¢VGô©à°SG  øY Ó°†a ,Égò«ØæJ

 »a á∏jóÑdG ô«HGóàdGh äÉHƒ≤©dG
.á«dhódG ∑ƒμ°üdG

 øª°V  á«dÉ©ØdG  √ò`̀g  »JCÉJ
 ó©H ø`̀Y »`̀Ñ`̀jQó`̀à`̀dG è`̀eÉ`̀fô`̀Ñ`̀dG
 äGô`̀HÉ`̀î`̀ª`̀dG  RÉ`̀¡`̀L  »Ñ°ùàæªd
 »a º`̀¡`̀°`̀ù`̀j …ò````̀dGh ,»``æ``Wƒ``dG
 ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  Ωƒ¡Øe  õjõ©J
 äÉ«dB’ÉH  »`̀Yƒ`̀dG  á``LQO  ™``aQh
 á«dhódGh  á«ª«∏bE’Gh  á«æWƒdG
 ÇOÉÑªdG  ≥ah  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤ëd
 Qƒà°SO  »a  IOQGƒdG  ó°UÉ≤ªdGh
 ≥`̀«`̀KGƒ`̀ª`̀dGh  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªe

.á«ª«∏bE’Gh á«dhódG á«bƒ≤ëdG

 zá`̀∏`̀jó`̀Ñ`̀dG äÉ`̀ Hƒ`̀ ≤`̀ ©`̀ dG{ ∫ƒ``̀ M Iô`̀ °`̀VÉ`̀ë`̀e
»`̀æ`̀Wƒ`̀dG  äGô`̀ HÉ`̀ î`̀ ª`̀ dG  RÉ`̀ ¡`̀ L  »Ñ°ùàæªd

 ¢ù∏éªH  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  áæéd  ¢ù«FQ  OGó`̀ë`̀dG  …ó¡e  óªMCG  OÉ`̀°`̀TCG
 IóëàªdG  áμ∏ªªdG  ™e ≥«°ùæàdGh ¿hÉ©àdG  ¬¨∏H …òdG  iƒà°ùªdÉH  iQƒ°ûdG
 á«ªgCG ≈dEG kGô«°ûe ,øjôëÑdG áμ∏ªe »a ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M ÉjÉ°†≤H ≥∏©àj Éª«a
 πX  »a  ,ø«≤jó°üdG  øjó∏ÑdG  »a  äGôÑîdG  øe  IOÉØà°S’Gh  QÉμaC’G  ∫OÉÑJ
 ºgCG  óMCG  ôÑà©j  …òdG  ¿CÉ°ûdG  Gò¡d  áμ∏ªªdG  ¬«dƒJ  …òdG  ¢UÉîdG  ΩÉªàg’G
 ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†ëd »MÓ°UE’G ´hô°ûªdG ¢ù°SCG
 »a  ¢ùeCG  ìÉÑ°U  ¬YÉªàLG  iód  ∂dP  AÉL  .ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY  áØ«∏N  ∫BG
 ™e áæé∏dG ¢ù«FQ ÖFÉf »YÉæªdG óªMCG ¢ûjhQO Qƒ°†ëH iQƒ°ûdG ¢ù∏ée
 IQÉØ°ùH èeGôÑdGh á°SÉ«°ùdG ¿hDƒ°ûdG º°ùb ¢ù«FQ lan Mason ó«°ùdG
 áaÉë°üdG á°ù«FQ chery Edes Ió«°ùdGh áμ∏ªªdG iód IóëàªdG áμ∏ªªdG

 ≥°ùæªdG  Nermeen Mahran  Ió«°ùdGh  IQÉØ°ùdÉH  á°SÉ«°ùdGh
 áμ∏ªe É¡à≤≤M »àdG äGRÉéfE’G OGóëdG í°VhCG å«M ,IQÉØ°ùdÉH »°SÉ«°ùdG
 …òdG Ωó≤àdG ºéM kÉæ«Ñe ,»WGô≤ªjódGh »bƒ≤ëdG iƒà°ùªdG ≈∏Y øjôëÑdG
 ôjQÉ≤àdG ≈∏Y ô°TÉÑe πμ°ûH ¢ùμ©fG …òdGh ,∫ÉéªdG Gòg »a áμ∏ªªdG √RôëJ
 ¥ƒ≤ëH á«æ©ªdG  IóëàªdG  ºeC’G  Iõ¡LCG  ÉgQó°üJ »àdG  á«HÉéjE’G  ájQhódG
 ¥ƒ≤ëd  É¡JÉYGôeh  ø«fGƒ≤dGh  äÉ©jô°ûàdG  õjõ©J  øY  kÓ°†a  ,¿É°ùfE’G
 ¿CG  ¬JÉ«æªJ øY OGóëdG …ó¡e óªMCG  ÜôYCG  ´ÉªàL’G ΩÉàN »ah .¿É°ùfE’G
 »a IóëàªdG áμ∏ªªdG IQÉØ°S »a ø«dhDƒ°ùªdG ø«H äGAÉ≤∏dG √òg πãe QôμàJ
 ∫OÉÑJ  á∏°UGƒeh  ≥«°ùæàdG  ±ó¡H  á«©jô°ûàdG  á£∏°ùdGh  øjôëÑdG  áμ∏ªe

 .¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M á«ªæJh ôjƒ£J ¢üîj Éª«a ô¶ædG äÉ¡Lh

 á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀dG ™```e ¿hÉ``̀©``̀à``̀dÉ``̀H ó`̀ «`̀ °`̀ û`̀ j iQƒ``̀ °``̀ û``̀ dG á`̀ «`̀ bƒ`̀ ≤`̀ M ¢``ù``«``FQ
ø`̀ jô`̀ ë`̀ Ñ`̀ dG »```a ¿É```°```ù```fE’G ¥ƒ``̀≤``̀ M É`̀ jÉ`̀ °`̀ †`̀ b ¿CÉ``̀ °``̀û``̀H Ió``ë``à``ª``dG

 á©eÉL  ≈æÑe  »a  ≥jôM  Ö°ûf
 ,áMQÉÑdG  AÉ°ùe  »Hô©dG  è«∏îdG
 ’h  ájô°ûH  ôFÉ°ùN  ¬æY  èàæj  º`̀d
 ¬«∏Y  Iô£«°ùdG  âªJ  å«M  ,ájOÉe
 ´É`̀aó`̀dÉ`̀H AÉ``̀Ø``̀WE’G ∫É``̀LQ π`̀Ñ`̀b ø`̀e

 .»fóªdG
 á©eÉédG  ¢`̀ù`̀«`̀FQ  ø`̀jÉ`̀Y  ó``̀bh
 ø`̀ª`̀Mô`̀dGó`̀Ñ`̀Y ø``H ó`̀ dÉ`̀N Qƒ`̀à`̀có`̀ dG
 ø«dhDƒ°ùªdG  ø`̀e  Oó``Yh  »∏gƒ©dG
 çGó`````̀MC’G äÉ``̀jô``̀é``̀e á`̀©`̀eÉ`̀é`̀dÉ`̀H
 ΩóY  ø`̀e  ócCÉà∏d  ÆÓ`̀Ñ`̀dG  á`̀jGó`̀H  ø`̀e
 º`̀Jh ,á`̀jô`̀°`̀û`̀H äÉ``̀HÉ``̀°``̀UEG Oƒ````Lh
 á©eÉédG  ≥FÉKh  áeÓ°S  øe  ócCÉàdG

 π°UGƒJh  ,É¡ÑJÉμeh  É¡JGôÑàîeh
 ≥jôëdG  ™bƒe  »`̀a  ô°TÉÑe  πμ°ûH
 »fóªdG  ´ÉaódGh  AÉØWE’G  ∫ÉLQ  ™e
 ,áHƒ∏£ªdG  äÉeƒ∏©ªdG  º¡FÉ£YE’
 ≈∏Y á`̀©`̀eÉ`̀é`̀dG ¢`̀ù`̀«`̀FQ ≈`̀æ`̀KG ó``̀bh
 »àdG  á«dÉ©dG  á«æ¡ªdGh  á«aGôàM’G
 ´ÉaódGh  AÉØWE’G  ∫ÉLQ  É¡H  πeÉ©J
 GƒYÉ£à°SG  PEG  ,≥jôëdG  ™e »fóªdG
 πμH  ≥jôëdG  OÉ`̀ª`̀NEG  óªëdG  ¬`̀∏`̀dh

.»°SÉ«b âbh »a ¿ÉØJ
 ÉfÉ«H  á©eÉédG  IQGOEG  âªªYh
 ≈æÑe »a Ö°ûf É≤jôM ¿G ¬«a âdÉb
 ,áª«°ùL QGô°VCG ∞∏îj ºd á©eÉédG

 ’h  ôcòJ  äÉHÉ°UEG  ∑Éæg  øμJ  ºdh
 äGô`̀Ñ`̀à`̀î`̀ª`̀dG »``̀a á``̀jOÉ``̀e ô`̀FÉ`̀°`̀ù`̀N

 .á©eÉédÉH á«°SGQódG äÉYÉ≤dGh
 á©eÉédG  IQGOEG  â≤∏ZCG  ,¬«∏Yh
 AGô``̀LEÉ``̀c AÉ``̀KÓ``̀ã``̀dG Ωƒ```̀j ≈`̀æ`̀Ñ`̀ª`̀dG
 á`̀eÓ`̀°`̀S ø```e ó``cCÉ``à``∏``d …RGô````à````MG
 ÉgAÉæHCG  á«YGO  ,»©eÉédG  ≈æÑªdG
 ≈æÑe  ≈dEG  ÜÉgòdG  ΩóY  ≈dEG  áÑ∏£dG
 ájQGOE’G  áÄ«¡dG  AÉ°†YCGh  ,á©eÉédG
 πª©dG  á`̀dhGõ`̀e  ≈``̀dEG  á`̀«`̀ª`̀jOÉ`̀cC’Gh
 º¡àeÓ°S  ≈∏Y  É k°UôM  ∫RÉæªdG  øe
 ócCÉàdGh ¿ÉNódG  QÉKBG  »°TÓJ ø«ëd

 .≈æÑªdG áeÓ°S øe

 ≈æÑªH  Ö`̀ °`̀ û`̀ f  ≥``̀ jô``̀ M  ≈``∏``Y  Iô`̀ £`̀ «`̀ °`̀ ù`̀ dG
 ô`̀FÉ`̀°`̀ù`̀N  ’h  ..»``̀Hô``̀©``̀dG  è`̀«`̀∏`̀î`̀dG  á`̀©`̀eÉ`̀L
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 ,ôYÉ°ûªdG øe Ó«°S ¬LGƒj ø«M Iƒ≤H ¥ój Ö∏≤dG ¿CG ±ô©f
.ÉaƒN ≈àM hCG ÉMôa hCG Égôc hCG ÉÑM âfÉc AGƒ°S

 GPÉe  øμdh  ,Öë∏d  QÉ©°ûc  ¬ª°Sôfh  ôªMCG  Ö∏≤dG  π«îàfh
 øe äÉ`̀bhC’G  ¢†©H  »a  ¢VôªdG  óëj …òdG  Ö∏≤dG  øY GPÉe  ?ó©H

.IÉ«ëdG á∏°UGƒeh ï°†dGh ¢†ÑædG ≈∏Y ¬JQób
 ¢Vô©àj  ∂dòd  ,ìÉJôj  Óa  ÓªY  º°ùédG  AÉ°†YCG  ôãcCG  Ö∏≤dG
 ÉæeÉ¶f  ≈àMh  ÉædƒM  ÉªH  Gô«ãc  ÉæHƒ∏b  ôKCÉàJh  ,ôãcG  πcÉ°ûªd
 øe  íÑ°UCGh  ,Ö∏≤dG  äÉÑ∏£àe  ™e  Gô«ãc  ºZÉæàj  ’  äÉH  »FGò¨dG

.Ö∏≤dG ¢VôªH á«Yƒà∏d »ªdÉ©dG Ωƒ«dÉH ºà¡f ¿CG …Qhô°†dG
 äÉª¶æªdG  øe  Égô«Zh  IóëàªdG  º`̀ eC’G  áª¶æe  ¢ü°üîJ
 É¡«dEG  ºdÉ©dG  √ÉÑàfG  Üòéd  IOóëe  ¢VGôeC’  á«dhO  á«ªdÉY  ÉeÉjCG

.ΩÉbQC’Gh ≥FÉ≤ëdÉH
 »ªdÉ©dG Ωƒ«dÉH ΩÉY πc øe ôÑªàÑ°S 29 »a ºdÉ©dG »Øàëjh
 Ö∏≤∏d  »ªdÉ©dG  OÉëJ’G  πÑb  øe  Ωƒ«dG  Gòg  ¢ù«°SCÉJ  ºJh  ,Ö∏≤∏d
 ∫ÉØàM’G ºJh á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æe ™e ¿hÉ©àdÉH (WHF)

.2000 ΩÉY ≈dh’G Iôª∏d ¬H
 ™«é°ûàdGh  Ö∏≤dG  ¢VGôeCG  øe  ájÉbƒdG  á«ªgCG  ≈∏Y  õcô«d
 ™°Vh ™e ,Ió«L á«FGòZ äGOÉYh ,»ë°U IÉ«M §ªf ´ÉÑJG ≈∏Y
 ¢VGôeCÉH  áHÉ°UE’G  ô£N π«∏≤àd  ø«NóàdG  ÖæéJ »a º¡°ùJ á£N
 iƒà°ùªdG ≈∏Y ΩódG §¨°V ´ÉØJQG QÉ°ûàfG ∫ó©e ¢†ØNh ,Ö∏≤dG

.á°VÉjôdG á°SQÉªe á«ªgCÉH á«YƒàdG É°†jCGh ,»ªdÉ©dG
 á`̀dhO  100  ø`̀e  ô`̀ã`̀cCG  »`̀a  Ö∏≤dG  Ωƒ`̀j  (WHF)  äCGó```̀Hh

.2025 ΩÉY ∫ƒ∏ëH %25 áÑ°ùæH IôμÑªdG äÉ«aƒdG π«∏≤J ±ó¡H
 á£«°ùH  äGƒ£N  ´ÉÑJÉH  Ö∏≤dG  áë°üH  AÉæàY’G  π¡°ùjh
 .ΩÉY πμ°ûH  ∂JÉ«M ≈∏Y »HÉéjE’G  Égô«KCÉJ  ßMÓà°Sh ,ΩÉ¶àfÉH

.ÖëJ øe Ö∏bh ∂Ñ∏≤H øàYG ∂∏°†a øe

 √ÉÑ∏b Gh

Ω2020 ôÑªàÑ°S 29 - `g1442 ôØ°U 12 AÉKÓãdG - ¿ƒ©HQC’Gh á°ùeÉîdG áæ°ùdG - (15530) Oó©dG

óªMCG ó«°S º«gGôHEG AÉ«Ÿ :º∏≤H

كالم 
في الصحة

نصيحة االسبوع

 GóL  á∏«∏b  áÑ°ùfh  ,¢Shô«ØdG  Gòg  øe  É keÉªJ  ¿ƒaÉ©àj  Ö∏≤dG  ≈°Vôe  á«Ñ∏ZCG  øμdh
 »°Shô«a ÜÉ¡àdG hCG  ,Ö∏≤dG  á∏°†Y »a Qƒª°V πãe ¬d áé«àf á«Ñ∏b äÉØYÉ°†e øe ¿ƒfÉ©j
 hCG  ,¿RƒdG  IOÉjõc  ¢†jôªdG  ≈∏Y  iôNCG  ¢VGôYCG  Qƒ¡X  ≈dEG  …ODƒj  Éªe  ,Ö∏≤dG  á∏°†Y  »a

.ø«eó≤dG »a ΩQƒJ
 ¢Shô«a  øe  ájÉbƒ∏d  É¡YÉÑJG  Ö∏≤dG  ≈°Vôe  ≈∏Y  Öéj  »àdG  íFÉ°üædG  »g  Ée  -

?19 ó«aƒc
 øe ájÉbƒ∏d É«∏©dG áæé∏dG øe IQOÉ°üdG äGOÉ°TQE’G ™Ñàf ¿CG É©«ªL Éæ«∏Y Öéj

:»J’ÉH ΩGõàd’G Éæ«∏Y Éªc ,¢Shô«ØdG
 π≤J  ’  Ióe  ó«dG  º≤©e  hCG  ¿ƒHÉ°üdGh  AÉªdÉH  øjó«dG  π°ùZ  ≈∏Y  áÑXGƒªdG  -1

.πbC’G ≈∏Y á«fÉK 20 øY
QGôªà°SÉH É¡ª«≤©Jh ¢ùª∏d á°Vô©ªdG í£°SC’G ∞«¶æJ -2

øjôNB’G øe øjôàe πbC’G ≈∏Y »YÉªàL’G óYÉÑàdÉH ΩGõàd’G -3
¬LƒdG ¢ùªd ΩóY -4

¢ù£©dG hCG ∫É©°ùdG óæY ºØdGh ∞fC’G á«£¨J -5
á«bGƒdG äÉeÉªμdG ΩGóîà°SG ≈∏Y áÑXGƒªdG -6

 áëFÉL ∫ÓN á«dÉëdG IôàØdG »a ¬àë°U ≈∏Y Ö∏≤dG ¢†jôe ßaÉëj ∞«c -
?ÉfhQƒc

 áª«∏°ùdG  á«eƒ«dG  á«ë°üdG  äGOÉ©dG  ≈∏Y  ®ÉØëdG  ™«ªédG  ≈∏Y  Öéj
.Ö∏≤dG áeÓ°S º¡J »àdG á°UÉNh

 ø«JhôÑdGh ¬cGƒØdGh QÉ°†îdÉH É«æZ É«ë°U É«FGòZ É£ªf ™Ñàf ¿CG Éæ«∏Y
 á∏«∏≤dG  á`̀ª`̀©`̀WC’Gh  ,á«ë°üdG  äGô°ùμªdGh  ∑É`̀ª`̀°`̀S’G  ø`̀e  QÉ`̀ ã`̀ cE’Gh  »JÉÑædG

 á«dÉ©dG ájQGôëdG äGô©°ùdG äGP áª©WC’G ¿ÉμeE’G Qó≤H ÖæéJh ájQGôëdG äGô©°ùdG
 áÑ°ùf ≈∏Y …ƒàëJ »àdG áXƒØëªdG áª©WC’Gh ,á©Ñ°ûªdG ¿ƒgódGh ,ájRÉ¨dG äÉHhô°ûªdÉc

 äÉHhô°ûªdGh  AÉªdG  Üô°T  ≥jôW øY ÉjƒJôe  º°ùédG  AÉ≤HEG  Öéjh ,ΩƒjOƒ°üdG  øe  á«dÉY
 150 QGó≤ªH hCG á≤«bO 30 Ióªd ∫óà©e »eƒj »fóH •É°ûæH í°üæf Éªc ,ôμ°ùdG øe á«dÉîdG
 ∞JGƒ¡dGh Üƒ°SÉëdG RÉ¡L øY OÉ©àH’Gh ¢Sƒ∏édG øe π«∏≤àdG ádhÉëe ™e ,É«YƒÑ°SCG á≤«bO
 IRÉàªe  á≤jôW  êQó`̀dG  Oƒ©°U  ¿EG  å«M  ó©°üªdG  ÜƒcQ  …OÉØJh  .´É£à°ùªdG  Qób  á«còdG
 ÉeÉªJ OÉ©àH’G Gô«NCGh ,»YÉªàL’G óYÉÑàdG  ´GƒfCG  øe ´ƒfh á«fóÑdG  ábÉ«∏dG  ≈∏Y ®ÉØë∏d

.á«dƒëμdG äÉHhô°ûªdGh ø«NóàdÉc áë°ü∏d IôeóªdG äGOÉ©dG øY
?ó©H øY ºàJ »àdG á«Ñ£dG äGQÉ°ûà°S’G øe IOÉØà°S’G Ö∏≤dG ≈°Vôªd øμªj ∞«c -

 ≈°VôªdG ™e π°UGƒàdÉH äGOÉ«©dGh äÉ«Ø°ûà°ùªdG øe ójó©dG âeÉb øgGôdG âbƒdG »a
.º¡«∏Y CGô£j ób ójóL …CGh á«ë°üdG º¡àdÉM á©HÉàªd ∞JÉ¡dG hCG ƒjó«ØdG ôÑY

 ΩódG  §¨°V  hCG  ,…ôμ°ùdG  hCG  á«LÉàdG  ø«jGô°ûdG  á°UÉNh  Ö∏≤dG  ≈°Vôªd  áÑ°ùædÉH
 ΩGóîà°SÉH º¡fGRhCG á©HÉàe º¡«∏Y Ö∏≤dG á∏°†Y »a Qƒ°ü≤dG hCG ,»æjPC’G ∞LôdG hCG ,™ØJôªdG
 áª¶àæe IQƒ°üH ôμ°ùdG ¢SÉ«bh ø«é°ùcC’G áÑ°ùfh §¨°†dG ¢SÉ«b É°†jCGh ,»dõæe ¿Gõ«e
 ¬à∏HÉ≤e AÉæKCG Ö«Ñ£dG ™e áª¡ªdG äÉeƒ∏©ªdG √òg á°ûbÉæªd á«ÑW IôμØe »a ∂dP πc áHÉàch

.ƒjó«ØdG hCG ∞JÉ¡dG ôÑY
 »a OOôàj ’CG ¬«∏©a ¬JÉ«M ≈∏Y Gô£N πμ°ûJ ¿CG πªàëj IójóL ¢VGôYCG …CG äô¡X GPEGh

 ∫É```````̀°```````̀ü```````̀J’G
.IôaGƒàªdG á«Ñ£dG äÉeóîdG øe IOÉØà°S’Gh »æWƒdG ±É©°SE’ÉH

 áHÉ°UE’G  ∫ÉªàMG  øe  ójõJ  ób  »àdG  Ö∏≤dG  ájhOCG  ¢†©H  øe  ±hÉîe  …CG  ∑Éæg  πg  -
?19 ó«aƒμH

 §¨°†dG  ájhOCG  ¢†©H øe ÉfhQƒc áëFÉL QÉ°ûàfG  ájGóH  »a ±hÉîªdG  ¢†©H äô¡X
 ,π«°SôaƒμdG  πãe  (ACEI)  áYƒªéeh  ,¿ÉaƒjódG  AGhO  πãe  (ARB)  áYƒªée É¡æe
 (2-ACE)  ≈ª°ùj  »æ«JhôH  πÑ≤à°ùe  ≥jôW  ø`̀Y  á«∏îdG  πNój  ¢Shô«ØdG  ¿EG  å«M
 ≈∏Y  âjôLCG  »àdG  äÉ°SGQódG  âàÑKCG  øμdh  ,á`̀jhOC’G  √ò¡d  »LÓ©dG  πÑ≤à°ùªdG  ¢ùØf  ƒgh
 Ö∏≤dG ¢VGôeCG »a á°ü°üîàªdG äÉ«©ªédG â°UhCG Éªc áæeBG ájhOCG É¡fCG IQƒcòªdG ájhOC’G

.≥∏b ¿hO øe ájhOC’G √òg òNCG »a QGôªà°S’ÉH
?ΩódG §¨°V ¢SÉ«≤d áë«ë°üdG á≤jô£dG »gÉe -

 äÉª«∏©àdG  √òg  IÉYGôe  ™e  Ωó`̀dG  §¨°V  ¢SÉ«b  Öéj  á«ªdÉ©dG  äÉ«°UƒàdG  Ö°ùëH
:áª¡ªdG

 .¢VQC’G ≈∏Y ø«eó≤dG ™°Vh-1
.§¨°†dG ¢SÉ«b AÉæKCG iôNCG ≈∏Y Ωób ™°Vh ΩóY-2

.≥FÉbO 5 Ióe ΩÓμdG øY ∞bƒàdG-3

 IAGôb òNCG πÑb á°VÉjôdG á°SQÉªeh Iƒ¡≤dGh …É°ûdG Üô°T hCG ø«NóàdG øY ∞bƒàdG-4
.πbC’G ≈∏Y áYÉ°S ∞°üæH §¨°†dG

.¢ùHÓªdG ≈∏Y ¢ù«dh Iô°TÉÑe ´GQòdG ≈∏Y §¨°†dG ¢SÉ«b RÉ¡L ™°Vh-5
.Ö∏≤dG iƒà°ùe ¢ùØf »a ´GQòdG ™°Vh-6

 CALCIUM)  á«LÉàdG  ø«jGô°ûdG  »`̀a  Ωƒ«°ùdÉμdG  ¢üëa  ƒ`̀g  É`̀e  -
?¬à«ªgCG  Éeh  ?(SCORE

 Gòg »ah (ct scan) RÉ¡éH »©£≤ªdG ôjƒ°üàdG ≥jôW øY ºàj ¢üëa ƒg
 øe äÉÑ°SôàdG √òg ,Ö∏≤dG ø«jGô°T QGóL »a Ωƒ«°ùdÉμdG á«ªc º««≤J ºàj ¢üëØdG
 ∂dP  …ODƒj  óbh á«LÉàdG  ø«jGô°ûdG  »a  Ö∏°üJ  OƒLƒd  IQÉ°TEG  »£©J  Ωƒ«°ùdÉμdG

.á«Ñ∏b äÉ£∏L çhóM ≈dEG
www.)  ≥jôW  øY  á£«°ùH  á«HÉ°ùM  á«∏ª©H  èdÉ©ªdG  ∂Ñ«Ñ£d  øμªjh
 ≈∏Y  AÉ`̀æ`̀Hh  ,äÉÑ°SôàdG  á«ªc  áaô©e  (cvriskcalculator.com
 º«¶æJ  AGhOh  ,ΩÉ¶àfÉH  ø`̀jô`̀Ñ`̀°`̀SC’G  ∫hÉæàH  ≈°VôªdG  »°Uƒf  áé«àædG
 »a  ôμ°ùdGh  §¨°†dG  iƒà°ùe  ≈∏Y  á¶aÉëªdGh  Ωó`̀dG  »a  ∫hôà°ù«dƒμdG

.»©«Ñ£dG ∫ó©ªdG
?Iô£°ù≤dÉH πNóàdG »Yóà°ùJ »àdG ä’ÉëdG »gÉe -

 á∏μ°ûe OƒLh øY åëÑdG ƒg Iô£°ù≤dÉH πNóà∏d »°SÉ°SC’G ÖÑ°ùdG
 ºàj  Ö∏≤dG  »`̀a  á∏μ°ûe  Ö«Ñ£∏d  ô¡¶J  Éeóæ©a  ,É¡eóY  ø`̀e  Ö∏≤dG  »`̀a
 ≥«°†J ™bƒe ójóëJ ºàj É¡≤jôW øY Óãªa ..¢†jôªdG êÓYh É¡ë«ë°üJ
 äÉjƒà°ùe  ¢SÉ«b  øμªj  É°†jCGh  ,ø«jGô°ûdGh  ájƒeódG  á«YhC’G  OGó°ùfG  hCG
 É°†jCG  øμªjh  ,Ö∏≤dG  äGôéM  øe  áØ∏àîe  AGõLCG  »a  ø«é°ùcC’Gh  §¨°†dG
 òNCG  Éææμªjh  ,Ö∏≤dG  á∏°†Y  Iƒ`̀bh  áØ«Xh  øe  ≥≤ëàdG  Iô£°ù≤dG  ≥jôW  øY
 âbƒdG  ¢ùØf  »ah  ..á«≤∏îdG  Üƒ«©dG  ±É°ûàcG  øμªj  Éªc  ,Ö∏≤dG  á∏°†Y  øe  áYõN
 ´ƒf …CG ∑Éæg ¿Éc GPEGh ,äÉeÉYO ™°Vhh É¡à©°SƒJ ºàj ø«jGô°ûdG Óãªa ,êÓ©dG ™«£à°ùf
 É¡©«°SƒJ hCG É¡≤««°†J øμªj äÉeÉª°üdG ä’ÉM »ah ,É¡MÓ°UEG ºàj Ö∏≤dG »a Üƒ≤ãdG øe

.ádÉëdG Ö°ùëH É¡∏jóÑJ hCG
?Iô£°ù≤dG ó©H É¡YÉÑJG ¢†jôªdG ≈∏Y Öéj »àdG äÉª«∏©àdG »g Ée -

 …Qhô°†dG øe äÉeÉYódG Ö«côJ ádÉM »ah èdÉ©ªdG Ö«Ñ£dG ™e á©HÉàªdG ¢†jôªdG ≈∏Y
 OGó°ùfG ΩóY ≈∏Y á¶aÉëª∏d iôNC’G äÉLÓ©dG »bÉH ™e øjôÑ°SC’G AGhóH êÓ©dG á∏°UGƒe
 ΩÉ¶àf’G ΩóY ÖÑ°ùH äÉeÉYódG »a OGó°ùfG âbƒdG ¢†©H »a çóëj ób ¬fC’ äÉeÉYódG √òg
.á«Ñ∏≤dG äÉ£∏édÉH áHÉ°UE’G ¢Uôa øe ójõjh áKQÉc ≈dEG …ODƒj Éªe ΩódG äÓ«°ùe ∫hÉæJ »a

?Ö∏≤dG ø«jGô°T ≥«°V êÓY »a ójóL ∑Éæg πg -
 âëÑ°UCGh  ôªà°ùe  Ωó≤J  »a  äÉeÉYódG  ,IójóédG  AÉ«°TC’G  øe  ô«ãμdG  ∑Éæg  ,º©f
 á©°TC’G  RÉ¡Lh  ,ø«jGô°ûdG  ™«°Sƒàd  Qõ«∏dG  ΩGóîà°SG  Éææμªjh  ,Gó`̀L  á∏«∏b  É¡àØYÉ°†e
 IôaGƒàe  IójóédG  äÉLÓ©dG  πch ,ø«jGô°ûdG  »a  IOƒLƒªdG  äÉ°ù∏μàdG  ô«°ùμàd  á«Jƒ°üdG
 Ió≤©ªdG  äÉ«∏ª©dG  ≈`̀ dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,Ö∏≤∏d  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  øH  óªëe  õcôe  »a  Éæjód
 QGôªà°SÉH »ª∏©dG Ωó≤àdG Gòg ÖcGƒf øëfh ôªà°ùe Ωó≤J »a äÉ«æ≤àdG √òg πc ..á∏jƒ£dG

.á«dÉ¨dG Éæàμ∏ªe »a ø«æWGƒª∏d á«Ñ£dG äÉeóîdG π°†aCG ô«aƒàd

 ºgCG øY ∞°ûμj ø«eCG ºã«g QƒàcódG
 Ö∏≤dG ø«jGô°T OGó°ùfG ¢VGôYCG

Qƒf ΩÉ°ùM QƒàcódG
z»Ñ£dG è«∏îdG{`d πeÉ°T QGƒM »a 

Ö∏≤dG ≈°Vôe ä’DhÉ°ùJ ºgCG øY Ö«éj 
 ¢VGôeC’G  …hP  ±hÉîe  ¿B’G  ≈àM  É¡àjGóH  òæe  ÉfhQƒc  áëFÉL  äQÉKCG
 Gòg  ¿CÉ°ûH  º¡dƒM  QÉãj  ÉªH  GôKCÉJ  ôãcC’G  ºgh  ,Ö∏≤dG  ≈°Vôe  º¡æe  áæeõªdG
 è«∏îdG QhÉM IOó©àªdG Ö∏≤dG ≈°Vôe ä’DhÉ°ùJ øY Ö«éf »μdh .´ƒ°VƒªdG
 Ö∏≤dG  ¢VGôeCG  …QÉ°ûà°SG  Qƒf  ΩÉ°ùM  QƒàcódG  »Øë°U  OGôØfG  »a  »Ñ£dG
 øH  óªëe  õcôªH  Ö∏≤dG  Iô£°ùb  IóMh  ¢ù«FQ  ,ø«jGô°ûdGh  Ö∏≤dG  Iô£°ùbh

.Ö∏≤∏d »°ü°üîàdG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N
 á°VôY  ôãcCG  ºg  Ö∏≤dG  »a  πcÉ°ûe  øe  ¿ƒfÉ©j  øjòdG  ≈°VôªdG  πg  -

?19 ó«aƒc ¢Shô«ØH áHÉ°UEÓd
 ø«HÉ°üªdG  Ö∏ZCÉa  ,ºgô«Z  øe  á°VôY  ôãcCG  Gƒ°ù«d  Ö∏≤dG  ≈°Vôe  ’
 É«Ñ°ùf áØ«ØN ¢VGôYC’G ¿ƒμJ hCG ¢VGôYCG º¡«∏Y ô¡¶J ’ 19 ó«aƒc ¢Shô«ØH

 áLQO  »a  ∞«ØW  ´ÉØJQGh  ,≥∏ëdG  »a  ÜÉ¡àdGh  ,±ÉédG  ∫É©°ùdÉc
 %80 ¿CG ôcòdÉH ôjóédGh ,ΩÉ©dG OÉ¡LE’G hCG  ,Iôjô©°ûbh ,IQGôëdG
 áeó≤àe á«ÑW ájÉYQ ≈dEG áLÉëdG ¿hO øe ¿ƒaÉ©àj ø«HÉ°üªdG øe
 ô¡¶J  ¢Shô«ØdÉH  ø«HÉ°üªdG  øe  6  πc  øe  1  ¿CG  ’EG  ,Iõcôe  hCG
 ,Qó°üdG  »a  º`̀dCG  hCG  ¢ùØæàdG  ≥«°V  πãe  ô£NCG  ¢`̀VGô`̀YCG  º¡«∏Y
 ¢Shô«ØdÉH áHÉ°UEÓd ¢Vô©àdG IQƒ£N áÑ°ùf OGOõJ ΩÉY ¬LƒHh
 ≈∏Y ¿ƒfÉ©jh ,ÉeÉY 70 ≈∏Y ºgQÉªYCG ójõJ øjòdG ≈°VôªdG »a
 IóM  ôãcCG  º¡jód  áHÉ°UE’G  ¿ƒμàa  ø«æeõe  ø«°Vôe  øe  π`̀bC’G
 Qób ’ IÉaƒdG ≈dEG á∏«∏b áÑ°ùæH …ODƒJ ób äÉbhC’G ¢†©H »ah

.¬∏dG

:Oƒªëe ∫BG ¿GhQ

º«∏°S Ö∏≤d á«ÑgP óYGƒb áKÓK
 á«LÓ©dG  á`̀jò`̀¨`̀à`̀dG  á`̀«`̀FÉ`̀°`̀ü`̀NG  äó```̀cCG
 ¢ù«ØædG  ø`̀HG  ≈Ø°ûà°ùªH  Oƒªëe  ∫BG  ¿GhQ
 ,»ë°U IÉ«M §ªæd á«YƒàdG ô°ûf á«ªgCG ≈∏Y
 ¢`̀VGô`̀eCG  ø`̀e  ájÉbƒ∏d  áfRGƒàªdG  ájò¨àdÉH
 ≥≤ëàj ¿G øμªjh ,ájƒeódG á«YhC’Gh Ö∏≤dG
 ájÉªëd  áª¡e  ó`̀YGƒ`̀b  á`̀KÓ`̀K  ≥«Ñ£àH  ∂``̀dP

.Ö∏≤dG
 :≈dhC’G IóYÉ≤dG

 »ë°üdG  AGò¨dG  ∫hÉæJ  ≈∏Y  á¶aÉëªdG
 á«FGò¨dG  ô°UÉæ©dG  ™«ªL  πª°ûjh  ¿RGƒàªdG

:πãe º°ùé∏d áeÉ¡dG

 ¬`̀cGƒ`̀Ø`̀ dGh äGhGô``°``†``î``dG ∫hÉ``̀æ``̀J-
.É«eƒj

 á«æ¨dG  á∏eÉμdG  ÜƒÑëdG  QÉ«àNG-
 .±É«dC’ÉH

 º°SódG  á∏«∏b  Ωƒë∏dG  QÉ«àNG-
 ó∏L  ¿hO  ø`̀e  êÉ``̀Ló``̀dG  Qhó``̀°``̀Uh

 .º°SódG á∏«∏b ¿ÉÑdC’G äÉéàæeh
 ∫hÉ`̀æ`̀J ≈`̀∏`̀Y á``Ñ``XGƒ``ª``dG-

 »a ø«Jôe πbC’G  ≈∏Y ∑Éª°SC’G
 ∑Éª°SC’G  á°UÉNh  ,´ƒÑ°SC’G

 .3 É¨«ehC’ÉH á«æ¨dG

 ¿ƒgódÉH  É¡dGóÑà°SGh  ,áLQó¡ªdG  ¿ƒ`̀gó`̀dGh  á«fGƒ«ëdG  äÉæ«JhôÑdG  »a  IôaGƒàªdG  á©Ñ°ûªdG  ¿ƒgódG  ÖæéJ- âjR  »a  IOƒLƒªdÉc  á©Ñ°ûe  ô«¨dG
 .äGô°ùμªdG ,hOÉcƒa’G ,¿ƒàjõdG

.ájQGôëdG äGô©°ùdG øe ∂JÉLÉ«àMG ∫ÉªLG øe %6-5 øY ójõj ’ Ée ≈dEG á©Ñ°ûªdG ¿ƒgódG π«∏≤J ΩódG »a ∫hôà°ù«dƒμdG áÑ°ùf ¢†ØN Ö∏£àj-
.ájQGôëdG äGô©°ùdG á«dÉYh äÉjôμ°ùdÉH á«æ¨dG äÉHhô°ûªdGh áª©WC’G ÖæéJ Gô«NCGh-

:á«fÉãdG IóYÉ≤dG
 ,É«eƒj ΩƒjOƒ°üdG  øe ΩGô¨«∏∏e 2300 øY ójõj  ’ Ée  ∑Ó¡à°SÉH  á«μjôeC’G  AGhódGh AGò¨dG  áª¶æe »°UƒJ
 øe á«dÉY Ö°ùf ≈∏Y …ƒàëJ »àdG áª©WC’G øe π«∏≤àdG Öéj ∂dòd ,§≤a í∏ªdG øe Iô«¨°U á≤©∏e ∫OÉ©j Gògh

.ΩÉ©£∏d á¡μf áaÉ°VE’ πjóÑc ÜÉ°ûYC’Gh πHGƒàdG ΩGóîà°SG øμªjh ΩƒjOƒ°üdG
 ôKC’G ¢ùØf É¡d ìÓeC’G πc ™bGƒdG »a øμdh ΩÉ©£dG í∏e øe π°†aCG ôëÑdG í∏e ¿CG ÅWÉN Ωƒ¡Øe ∑Éægh
 ,äÉÑ∏©ªdG  ,É¡ÑæéJ  Öéj  ΩƒjOƒ°üdG  á«dÉY  áª©WC’G  ¢†©H  ∑Éægh  ΩódG  »a  ΩƒjOƒ°üdG  äÉjƒà°ùe  ≈∏Y

.áæNóªdG Ωƒë∏dG ,Éjƒ°üdG á°ü∏°U ,¥ôªdGh áÑ∏©ªdG äÉHQƒ°ûdG ,áë∏ªªdG äGô°ùμªdG ,äÓ∏îªdG
:áãdÉãdG IóYÉ≤dG

 ájƒeódG á«YhC’Gh Ö∏≤dG ¢VGôeCÉH áHÉ°UE’G ô£N øe ∂dP ójõj (BMI) º°ùédG á∏àc ô°TDƒe ™ØJQG Éª∏c
 á«©ªL »°UƒJh ,¿RƒdG  »∏Y ®ÉØëdG  »a óYÉ°ùj  …òdGh º¶àæªdG  »fóÑdG  •É°ûædG  á°SQÉªe QhO »JCÉj  Éægh
 »fóÑdG  •É°ûædG  øe á≤«bO  75 hCG  ∫óà©ªdG  »fóÑdG  •É°ûædG  øe á≤«bO  150 øY π≤j  ’ ÉªH  á«μjôeC’G  Ö∏≤dG

.Ö∏≤dG áeÓ°S ≈∏Y ®ÉØë∏d É«YƒÑ°SG …ƒ≤dG

 øe  ø`̀«`̀jGô`̀°`̀û`̀dG  Ö`̀∏`̀°`̀ü`̀J  hCG  OGó`̀ °`̀ ù`̀ fG
 Gô£N  πμ°ûJh  ,Iô°ûàæªdG  Ö∏≤dG  ¢VGôeG
 IÉaƒdG  ≈`̀dEG  …ODƒ`̀J  ó`̀bh  ÉæJÉ«M  ≈∏Y  Gô«Ñc
 ƒg  ôμÑªdG  ±É`̀°`̀û`̀à`̀c’G  ø`̀μ`̀dh  ,áÄLÉØªdG

.∂àë°U ≈∏Y ®ÉØë∏d A»°T π°†aCG
 ô«°ûJ  »àdG  ¢VGôYC’G  ≈∏Y  ±ô©à∏dh  
 Éæ∏HÉb  ,ø«jGô°ûdG  OGó°ùfÉH  áHÉ°UE’G  ≈`̀ dEG
 ¢`̀VGô`̀eCG  …QÉ°ûà°SG  ø`̀«`̀eCG  ºã«g  Qƒ`̀à`̀có`̀dG
 øH áØ«∏N øH óªëe õcôªH á«∏NGóàdG Ö∏≤dG

:∫Éb ..Ö∏≤∏d »°ü°üîàdG ¿Éª∏°S
 ≈∏Y  ôKDƒj  Ö∏≤dG  ø«jGô°T  Ö∏°üJ  ¿EG
 âÑ∏°üJ  GPEÉ``̀a  ,ø«bÉ°ùdGh  ï`̀ª`̀dG  ø«jGô°T
 ¿ƒμJ ¿CG ô«Ñc ∫ÉªàMG ∑Éæg Ö∏≤dG ø«jGô°T
 ø«jGô°ûdG »bÉH ≈∏Y IQƒ£îdG πeGƒY ¢ùØf
 óbh ïªdG ø«jGô°T OGó°ùfG ≈dEG  ∂dP …ODƒjh
 Ö∏°üJ  hCG  ,Ó∏°Th  á«ZÉeO  á£∏L  ÖÑ°ùJ
 óæY  Ω’BG  »a  ÖÑ°ùàJh  ø«∏LôdG  ø«jGô°T
 hCG  ¥É°ùdG  »a  ÉæjôZôZh  ìhô``bh  »°ûªdG

.Ωó≤dG ™HÉ°UCG
 …ò¨J  á«°ù«FQ  ø«jGô°T  áKÓK  ∑Éæg
 …CG  ø`̀e  á«dÉN  ¿ƒ`̀μ`̀Jh  Ö∏≤dG  AGõ``̀LCG  áaÉc
 Oƒ`̀Lhh â`̀bƒ`̀dG Qhô``e ™`̀eh ..äGOGó`̀°`̀ù`̀fG
 »a »éjQóJ ≥«°†J ô¡¶j QÉ£àN’G πeGƒY
 ¬æμdh  IôμÑe  ø°S  »a  ô¡¶j  ó`̀bh  ,QGó`̀é`̀dG
 ™°ùàJ  ø«jGô°ûdG  ¿C’  IQƒ£N  …CG  πãªj  ’

.áHƒ∏£ªdG Ö°ùædÉH ΩódG ≥aóJ QGôªà°S’
 30 ø«H Ée áÑ°ùæH ¿Éjô°ûdG ¥É°V GPEGh

 ,IôªdÉH  ¢VGôYCG  …CG  çóëj  ’  ¬fEÉa  %50h
 øe ôãcCG ≈dEG ≥«°†àdG áÑ°ùf äOGR GPEG øμdh
 .Qƒ¡¶dG »a ¢VGôYC’G CGóÑJ Éæg ôãcCÉa %70
 ¬°Sƒ∏L óæY ¢VGôYCG ¿hóH ¢†jôªdG ¿ƒμj
 ¿ƒμJ  OÉ¡LE’  ¬°Vô©J  hCG  »°ûªdG  ™e  øμdh
 øe  ô`̀Ñ`̀cCG  á«ªc  ≈``dEG  áLÉëH  Ö∏≤dG  á∏°†Y
 áÑ∏°üàªdG  ø«jGô°ûdG  ™«£à°ùJ  ø`̀dh  ,Ωó`̀dG
 ≈ª°ùj  Ée  ƒ`̀gh  ,áHƒ∏£ªdG  á«ªμdG  ô«aƒJ
 ¢`̀VGô`̀YCG  CGó`̀Ñ`̀J  º`̀K  ø`̀eh (á`̀jhô`̀à`̀dG  ¢ü≤f)
 ø«jGô°ûdG  Ö∏°üJ  øY  áéJÉædG  Qó°üdG  Ω’BG

.(Angina Qó°üdG ¥ÉæN) ≈ª°ùJh
 OÉ¡LE’G øY ¢†jôªdG ∞bƒJ ∫ÉM »ah
 ∂∏J  ≈°TÓàJ  áMGôdG  øe  Qób  ≈∏Y  π°üMh

.≥FÉbO 5 ≈dG 3 øe ™jô°S πμ°ûH Ω’B’G
 ƒgh  Qó°üdG  ¥ÉæN  ≈ª°ùj  Ée  ∑Éægh
 ,É¡«∏Y ±ô©àdG Öéj »àdG ¢VGôYC’G ºgCG øe
 ¬Ñ°ûj  ÉªH  ÜÉ°üªdG  ¢üî°ûdG  ô©°ûj  ø«ëa
 Ω’BG  ¬æY  èàæj  …òdG  ,Qó°üdG  ≈∏Y  §¨°†dG
 øμªªdG  ø`̀eh  ,IQGô`̀ë`̀dG  hCG  á∏≤ãdG  ≈ª°ùJ
 hCG  Qó°üdG  §°Sh  »a  Ω’B’G  ∂∏J  ¿ƒμJ  ¿CG
 ≈dEG  π≤àæJ  óbh  ,ô°ùjC’G  hCG  øªjC’G  ÖfÉédG
 É°†jCGh ,É©e ø«æKE’G hCG ø«ØàμdG óMCG hCG ∂ØdG

.ø«YGQòdGh ô¡¶dG ∞°üàæe
 »bÉH ø``«``eCG  º`̀ã`̀«`̀g Qƒ`̀à`̀có`̀ dG  π``̀ª``̀cCGh
 ,(Ió©ªdG  ≥æY)  ø£ÑdG  »a  ºdCÉH  ¢`̀VGô`̀YC’G
 ó¡édG  ™``e  ¢```VGô```YC’G  √ò``̀g π``c  ¿ô`̀à`̀≤`̀Jh
 ∂dòd  ,áMGôdG  ™e  ÉeÉªJ  »ØàîJh  ácôëdGh

.Ö∏≤dG Ö«ÑW á©LGôe ¢†jôªdG ≈∏Y Öéj
 ä’É`̀M  ø`̀e  %30  É°†jCG  ∑Éæg  ¿CG  Éªc
 ¿ƒμ°ûj  ’  Ö∏≤dG  ø«jGô°T  Ö∏°üJ  ≈°Vôe
 ájhôàdG  ¢ü≤f  ∂`̀ dP  ≈ª°ùjh  Ω’BG  …CG  ø`̀e
 QÉÑch  …ôμ°ùdG  ≈°Vôªd  çóëjh  âeÉ°üdG
 ≥«°V ≈∏Y §≤a  ¢VGôYC’G  ô°üà≤Jh ,ø°ùdG
 ¿hóH »YƒdG  ¿Gó≤ah ,¿É≤ØîdG  hCG  ¢ùØæàdG

.Ω’BG
 Ö«Ñ£dG Ωƒ≤j Iô≤à°ùªdG ä’ÉëdG »ah
 Ö∏≤dG  §«£îJ  π`̀ã`̀e  äÉ`̀°`̀Uƒ`̀ë`̀a  AGô``̀LEÉ``̀H
 ió`̀e á`̀aô`̀©`̀ª`̀d Oƒ`̀¡`̀é`̀ª`̀dG ™`̀e §`̀«`̀£`̀î`̀à`̀dGh
 Iô£°ùb  πª©H  πNóà∏d  ¢†jôªdG  êÉ«àMG

.á«Ñ∏b
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º«gGôHEG º©æŸGóÑY

zÉ«côJ øY ¢ûàa{ ..É«æ«eQCGh ¿Éé«HQPCG ø«H ÜôM Qòf
 (Iô≤fCG)  äGRGõØà°SGh ,É«Ñ«dh ¥Gô©dGh ÉjQƒ°S »a kÉjôμ°ùY É«côJ •QƒJ ó©H
 AÉcPE’ kÉ°†jCG kÉjôμ°ùY kGôNDƒe É«côJ âcôëJ ,§°SƒàªdG ¥ô°T »a ¢UôÑbh ¿Éfƒ«∏d
 ™dófG  …òdG  »æ«eQC’G-»fÉé«HQPC’G  ´Gô°üdG  »a  QÉædG  ≈∏Y  âjõdG  Ö°Uh  ´GõædG
 »a  •Gôîf’G  ∂°Th  ≈∏Y  (¿É¨jójh  ƒcÉH)  äóH  å«M  ,øjó∏ÑdG  ø«H  OhóëdG  ≈∏Y
 Ωƒj  áØ«æY  äÉ¡LGƒe  â©dófG  Ée  ó©H  -AÉÑfCÓd  á«°ùfôØdG  ádÉcƒdG  Ö°ùëH-  ÜôM
 á≤£æe  »a  ø««æ«eQC’G  ø««dÉ°üØf’Gh  »fÉé«HQPC’G  ¢û«édG  ø«H  »°VÉªdG  óMC’G

.ø«ÑfÉédG øe ø««fóeh ø«jôμ°ùY •ƒ≤°S ≈dEG äOCG (ÆÉH √ôb »fQƒZÉf)
 OÉëJ’G)  ÉjÉ≤H  øe  Éªg øjò∏dG  øjó∏ÑdG  ø«H  ´Gô°üdG  Gòg  ¿CG  øe  ºZôdG  ≈∏Yh
 ºbÉa  kÉjôμ°ùY  (¿Éé«HQPCG)  ºYód  É«côJ  πNóJ  ¿EÉ`̀a  ºjób  ´Gô°U  ƒg  (»à«aƒ°ùdG
 ,¿Éé«HQPCG  ≈dG  áë∏°SC’G  ôjó°üàH  É«côJ  »ØàμJ  ’h  ,ô«NC’G  ´Gô°üdG  IóM  øe
 ÖfÉL  ≈dG  ∫Éà≤∏d  º¡H  ™aódGh  ø«jQƒ°ùdG  ábõJôªdG  ó«æéàH  kGôNDƒe  âeÉb  ÉªfEGh
 ¥ƒ≤ëd …Qƒ°ùdG ó°UôªdG ∞°ûc óbh ,∑Éæg ÜôëdG »a (É«æ«eQCG) ó°V (¿Éé«HQPCG)
 º¡ª¶©e  ,…Qƒ°S  ¥õJôe  200  ó«æéàH  âeÉb  Iô≤fCG  ¿CG  (¿óæd  Iô≤eh)  ¿É°ùf’G
 ≈dEG  É¡≤jôW »a É«côàd  á©HÉJ  á«HÉgQEG  äÉ«°û«∏e øe iôNCG  OGóYCG  ∑Éægh ,¿ÉªcôJ
 ¿Éé«HQPCG  ≈dG  ÜÉgòdG  Gƒ°†aQ  ájGóÑdG  »a  ábõJôªdG  A’Dƒ`̀g  ¢†©H  ¿CGh  ,∫Éà≤dG
 ™`̀aGhO  âëJ  º¡JôÑLCG  É«côJ  ¿CG  ’G  ,á«fÉé«HQPC’G  á¨∏dÉH  º¡àaô©e  Ωó`̀Y  áéëH

 ó°V º¡©e É¡aƒbh »a É«côàd zπ«ªédG OQ IQhô°V{
 â∏JÉb  »àdG  á`̀jQPC’G  ô°UÉæ©∏dh  !…Qƒ°ùdG  ΩÉ¶ædG

!ÉjQƒ°S »a º¡©e
 ÉgPƒØf  ôjó°üJ  »`̀a  ¿B’G  É«côJ  ìÓ`̀°`̀S  ¿PEG

 ôÑcC’G  OÉªàY’G  ÉªfEGh  ,»côàdG  ¢û«édG  ≈∏Y  OÉªàY’G  §≤a  ¢ù«d  ..êQÉîdG  ≈`̀dEG
 ø««°ùfƒàdGh  ø«jQƒ°ùdG  ábõJôªdGh  ¢ûYGOh  IóYÉ≤dÉc  á«HÉgQE’G  äÉ«°û«∏ªdG  ≈∏Y
 ÉjQƒ°S »a ∂dP  â∏©a ..á«LQÉîdG  É«côJ ÜôM »a º¡H ™aóJ øjòdG  ø««dÉeƒ°üdGh
 øe É«côJ ø«H ´Gô°üdG Qƒ£J ƒdh ..(¿Éé«HQPCG) »a ¬∏©ØJ ¿B’Gh ..É«Ñ«dh ¥Gô©dGh
 É«côJ ¿EÉa ájôμ°ù©dG á∏MôªdG πNOh ,iôNCG á¡L øe ¢UôÑbh ¿Éfƒ«dG ø«Hh á¡L
 ø«jQƒ°ùdG ábõJôªdGh áë∏°ùªdG á«HÉgQE’G äÉ«°û«∏ªdG øjó∏ÑdG Óc ≈dG Qó°üJ ±ƒ°S
 IóYÉ≤dGh ¢ûYGhódG øe äÉ«°û«∏ªdG √òg â©æ°U »àdG »g É«côJ ¿CG ∂dP ..ºgô«Zh
 ôJƒJ  QDƒH  ≈dEG  ºgôjó°üàH  Ωƒ≤J  ¿B’Gh  ,∑Éæg  ÉgPƒØf  §°ùÑd  ÉjQƒ°S  »a  ºgô«Zh

.É«côJ ídÉ°üd iôNCG ∫hO »a …ôμ°ùY ∫ÉààbGh ´Gô°Uh
 áeƒμëe (¿ÉLhOQCG) áeƒμM IOÉ«b πX »a É¡fC’ ..?∂dP πc É«côJ π©ØJ GPÉªd
 âëJ  âfÉc  »àdG  ∫hó`̀dG  ≈∏Y  ô£«°ùj  ¿CG  Öéj  …òdG  (»fÉªã©dG  áØ«∏îdG)  á«∏≤©H

!á«fÉªã©dG ájQƒWGôÑeE’G º∏M IOƒY πLCG øe !ºjó≤dG »fÉªã©dG ºμëdG

 áªéf ™HGQ ..»°ûJƒ«cÉJ á∏ãªªdG
ô``¡°T ∫Ó``N zô``ëàæJ{ á``«fÉHÉj

 ,ÉeÉY 40 ôª©dG øe á¨dÉÑdG »°ûJƒ«cÉJ ƒcƒj á«fÉHÉ«dG á∏ãªªdG â«aƒJ
 ΩÓYEG  πFÉ°Sh  âdÉbh  .ƒ«cƒ£H  É¡dõæe  »a  QÉëàfG  çOÉM  ¬fCG  hóÑj  Éª«a
 Iô«°ûe  ,»°ûJƒ«cÉJ  ƒcƒj IÉah  ÜÉÑ°SCG  »a  ≥≤ëJ  áWô°ûdG  ¿EG  ,á«fÉHÉj
 äÓãªªdG  øe  »°ûJƒ«cÉJ  ó©Jh  .á∏ãªªdG  QÉëàfG  á«°Vôa  í«LôJ  ≈`̀dEG
 äÓ°ù∏°ùªdGh ΩÓaC’G øe ójó©dG »a äô¡X å«M ,¿ÉHÉ«dG »a äGô«¡°ûdG
 á∏MGôdG  á∏ãªªdG  ∫ÉªYG  RôHCG  øeh  .á«æ¡ªdG  É¡Jô«°ùe  ∫ÓN  á«fƒjõØ∏àdG
 ¬æe  áî°ùf  Ohƒ«dƒg  âMôW  …òdGh  ,1998  áæ°S  zºJÉîdG{  ÖYôdG  º∏«a
 áæ°S  z∑ƒdQÉ°T  ¢ùe{ π°ù∏°ùe »a »°ûJƒ«cÉJ  âcQÉ°T  ∂dòc ,2002 áæ°S
 ≈∏Yh .IóëàªdG äÉj’ƒdG É¡æeh ∫hódG øe ójó©dG »a qåH …òdGh ,2018
 »°ûJƒ«cÉJ  äRÉa  2007h 2004 »eÉY ø«H  á«dÉààe  äGƒæ°S  çÓK QGóe
 QÉμ°ShC’G  õFGƒL  ™jRƒJ  πØM  »a  »°ù«FQ  QhóH  á∏ãªe  π°†aCG  IõFÉéH
 ºZôdG  ≈∏Yh  .á«fÉ£jôÑdG  z»°S  »H  »H{  áμÑ°T  äôcP  ÉªÑ°ùM  ,á«fÉHÉ«dG
 IÉah ÖÑ°S ¿Éc ¬fEÉa ,»°ûJƒ«cÉJ IÉah »a ÖÑ°ùc QÉëàf’G ó«cCÉJ ΩóY øe
 »a Éæ«°TCG  »°S á∏ãªªdG ∂dP »a øªH ,GôNDƒe á«fÉHÉ«dG ÖgGƒªdG øe OóY
 áªéfh ,ƒ«dƒj  »a  GQƒ«e  ÉehQÉg πãªªdGh  ,ô¡°ûdG  Gòg øe ≥HÉ°S  âbh

.ƒjÉe »a GQƒª«c ÉfÉg áYQÉ°üªdG

 á∏«d ¬``°ShôY ø``e Üô``¡j ¢``ùjôY
á≤HÉ°ùdG  ¬àÑ«ÑM ≈dEG  Oƒ©«d  ±ÉaõdG

 »dÉ«d πªLCG »a IÉàa ¬d ¢Vô©àJ ¿CG øμªj ∞bƒe CGƒ°SC’ IÉàa â°Vô©J
 ¬ØJÉg ≥∏ZCG Éªc ,±ÉaõdG πØM øe äÉYÉ°S πÑb É¡°ùjôY Üôg ó≤a ,ÉgôªY
 É¡°ùjôY øe É¡d çóM Ée IÉàØdG ähQh .¬«dEG ∫ƒ°UƒdG øe øμªàJ ’ ≈àM
 ¿CG  øμªj  á∏°U  ™£b  IÉàØdG  âdhÉM  ,ÖjôZ  øe  ¬«dEG  äOQh  áªdÉμe  ¿CÉ`̀H
 ¿CÉH É¡dÉÑH ô£îj ºd ¬fCG  ’EG  ,É¡æe êGhõdG ÖZôj ¿Éc »àdG IÉàØdÉH √ôcòJ
 ¬àÑ«ÑM øY A»°T πμH √ôcòj ¢ùjô©dG ≈dEG ôNBG ∫É°üJG Oô«°S ±ÉaõdG πÑb
 IÉàØdG ≈dEG ádÉ°SQ ¢ùjô©dG π°SQCGh .iôNC’G ≈dEG Oƒ©jh É¡côà«a á≤HÉ°ùdG

.á≤HÉ°ùdG »àÑ«ÑM ÖMCG âdR Ée »æμdh ,á©FGQ âæc É¡«a ∫Éb

 º∏°ùe  º`̀jô`̀¨`̀J  ..É`̀ °`̀ ù`̀ fô`̀ a  »``a
ICGô````̀ eG á`̀ ë`̀ aÉ`̀ °`̀ ü`̀ e ¬`̀ °`̀ †`̀ aô`̀ d

 ÜÉμJQG  áª¡àH  É«FÉ°†b  É°ùfôØH  êQƒH  á≤£æe  »a  º∏°ùe  πLQ  ø`̀jOCG
 ádhDƒ°ùe  ≥M  »a  záeGôμdÉH  ¢SÉ°ùªdGh  AÉ°ùædG  √ÉéJ  …õ««ªJ  ∑ƒ∏°S{
 º¡àªdG  ∫Ébh .ó«dÉH  É¡àëaÉ°üe ¬°†aôH »°VÉªdG  ôjÉæj  ô¡°T  »a áWô°ûdG
 ¬àfÉjO  ¿ƒ`̀c  ø`̀e{  ™HÉf  ¬«jô«a  øjôJÉc  ádhDƒ°ùªdG  áëaÉ°üe  ¬°†aQ  ¿EG
 ¬«∏Y  áªμëªdG  âªμMh  .zICGô`̀eG  ™e  ∂dòH  ΩÉ«≤dG  øe  ,¬©æªJ  á«eÓ°SE’G
 ™e hQƒj 750`H Qó≤J á«dÉe áeGôZ ™aO áHƒ≤©H …QÉédG ôÑªàÑ°S 22 Ωƒj
 .iôNCG hQƒj 1500 ¬àª«b áWô°ûdG ádhDƒ°ùªd Qô°†dG ≈∏Y »dÉe ¢†jƒ©J
 ,á`̀fGOE’G  √ò¡d  ¬MÉ«JQG  øY  »∏ëe  »°ùfôa  ∫hDƒ°ùe  ôÑY  ,¬∏©a  OQ  »ah
 á«fÉª∏©dG º«b ΩGôàMG É¡«°ùàμj »àdG á«°SÉ°SC’G á¨Ñ°üdÉH ô qcòJ{ É¡fEG ∫Ébh
 ,∫hDƒ°ùªdG ±É°VCGh .zájQƒ¡ªédG πNGO ICGôªdGh πLôdG ø«H IGhÉ°ùªdGh
 2018 »a  ±ô°üJ  ¬JGP  ¿GóªdG  πLôdG  ¿EG  ,É°ùfôa  »a  á«eÓYEG  QOÉ°üeh
 á«©ªL ¬dÓN πãe »ª°SQ πØM ∫ÓN É¡°ùØf ádhDƒ°ùªdG ™e É¡JGP á≤jô£dÉH
 á«ª°SQ ádÉ°SôH É¡JGQGòàYG ºjó≤àH á«©ªédG É¡æ«M âeÉbh .á«côJ á«dÉªY
 óæY  ,Iô«NC’G  √òg  øμd  ,ádhDƒ°ùªdG  ≈`̀dEG  É¡¡Lhh  É¡°ù«FQ  ÖFÉf  É¡©bh
 äQôb ¬JGP  ¢üî°ûdG  ±ôW øe »°VÉªdG  ôjÉæj  7 Ωƒj »a IôμdG  IOhÉ©e

.¬ªjô¨J áHƒ≤Y ≈dEG â¡àfG √ó°V á«FÉ°†b iƒYO ™aQ

 ÜGô¨à°SG áeÉ©f ôcP ∑ƒ∏°S QÉKCG
 z∑QÉH …QÉØ°S â«∏¨æ«d{ »a ø«∏eÉ©dG
 ¬fCG ƒd Éªc ¬aô°üàd ∂dPh ,É«fÉ£jôÑH
 ¿ƒ∏eÉ©dG  ß``̀M’h  .»`̀°`̀û`̀Mh  QÉ`̀ª`̀M
 π«ªj  áeÉ©ædG  ô`̀cP  ¿CG  á≤jóëdG  »a
 Éªc  ,á«°ûMh  ôªM  ™e  ¢†côdG  ≈`̀dEG
 ∫hÉëjh  ,º¡©e  ¬eÉ©W  ∫hÉæàj  ¬`̀fCG
 ∂jôëàH  ¿ƒeƒ≤j  ÉeóæY  ºgó«∏≤J
 áeÉ©ædG  ∑ƒ∏°S  ∞°ûàcGh  .º¡dƒjP
 ô`̀ FÉ`̀£`̀ dG ¢``̀†``̀aQ É``̀eó``̀©``̀H Ö``̀jô``̀¨``̀dG
 ¢ù≤Øj  …ò`̀dG  ¢†«ÑdG  ≈∏Y  ¢Sƒ∏édG
 π q°†ah  ,É`̀eƒ`̀j  46  Qhô`̀e  ó©H  IOÉ`̀Y
 .á«°ûMƒdG  ôªëdG  ™«£b  ™e  Ö©∏dG
 á«fÉ£jôÑdG  zø°U{  áØ«ë°U  â∏≤fh
 á`̀≤`̀jó`̀ë`̀dG »``̀a ø`̀«`̀∏`̀eÉ`̀©`̀dG ó```̀MCG ø``̀Y
 ™e  É¡àbh  »°†≤J  áeÉ©ædG  ¿EG  ¬dƒb
 hóÑJ  »àdG  á«°ûMƒdG  ôªëdG  ™«£b
 πÑ≤àJ É``¡``fCG  ƒ``d  É`̀ª`̀c  iô````̀NC’G  »``g
 π`̀eÉ`̀©`̀dG ±É``̀°``̀VCGh .É`̀¡`̀æ`̀«`̀H √Oƒ```̀Lh
 ≈dEG  áLÉëdG  »a  øªμJ  á∏μ°ûªdG  ¿CG
 »c  ¢†«ÑdG  ≈∏Y  ¢Sƒ∏é∏d  ôFÉ£dG
 ôeC’G ,áeÉ©f ™e ¬LhGõJ ó©H ¢ù≤Øj
 Ö∏éH  ôμØJ  á≤jóëdG  π©éj  …ò``̀dG
 ¢†©H ô`̀°`̀ù`̀Ø`̀jh .ô````NBG  á`̀eÉ`̀©`̀f  ô``̀cP
 á``eRCG{  ¿Gƒ`̀«`̀ë`̀dG  ºdÉY »`̀a AGô`̀Ñ`̀î`̀dG

 øe ¬Hô≤Jh áeÉ©ædG ôcP iód zájƒ¡dG

 ≈dEG  Oƒ©J  É¡fCÉH  áÑ°TÉ©dG  äÉfGƒ«ëdG

 ™ª°S  »à°SÉëH  ™àªàj  ôFÉ£dG  ¿ƒ`̀c

 ôªëdG ∂∏àªJ Éªæ«H ,ø«àØ«©°V º°Th

 …òdG ôeC’G ,ÉØ«©°V Gô°üH á«°ûMƒdG

.¢†©ÑdG É¡°†©H πªμJ É¡∏©éj

»°ûMh QÉ``ªM ¬fCG ø¶j á``eÉ©f ôcP ..á``jƒg á``eRCG

çGô«ªdG »a É``©ªW É¡LhR á«Ø°üàd Q’hO ¿ƒ``«∏e ¢Vô©J á``«côJ
 »côàdG  Ωó≤dG  Iô`̀c  Ö`̀Y’  á`̀LhR  â°VôY
 Q’hO  ¿ƒ«∏e  1^3  ≠∏Ñe  ∂«°TCG  √ôªjEG  ≥HÉ°ùdG
 É©ªW  É``¡``LhR  á«Ø°üàd  Qƒ``̀LCÉ``̀e  π`̀ JÉ`̀b  ≈`̀∏`̀Y
 ¿CG  á«côJ  á«eÓYEG  ôjQÉ≤J  äô`̀cPh  .çGô«ªdÉH
 øe á¨dÉÑdG ,∂«°TCG Qƒª¨j ≈dEG â¡Lh äÉ£∏°ùdG
 QƒLCÉe πJÉ≤H áfÉ©à°S’G áª¡J ,ÉeÉY 27 ôª©dG
 Ö∏£H  ô«NC’G  Ωó≤J  Ö≤Y  ,√ôªjEG  É¡LhR  πà≤d
 ÉªÑ°ùMh  .¬`̀d  Qƒª¨j  áfÉ«N  á©jQòH  ¥Ó£∏d
 Qƒª¨j ¿EÉa ,á«fÉ£jôÑdG zQhô«e{ áØ«ë°U äôcP
 Éeó©H ,É¡LhR πà≤d ±ôàëe πJÉ≤d ≠∏ÑªdG â©aO
 √òg ò«ØæJ -ôéæ°S …OQEG ƒgh- É¡≤«°ûY ¢†aQ
 »∏jO{  áØ«ë°U  äQÉ`̀°`̀TCG  É¡ÑfÉL  ø`̀e  .áª¡ªdG
 ø«eÉ©dG  ø«YóªdG  ôÑNCG  ôéæ°S  ¿CG  ≈dEG  zQÉà°S
 ∞°ûch  ,É¡μ∏àªj  »àdG  äÉeƒ∏©ªdÉH  É«côJ »a
 áØ«ë°üdG âë°VhCGh .É¡LhR ΩÉeCG Qƒª¨j ôeCG
 á«°†≤dÉH  á°UÉîdG  áªμëªdG  ≥FÉKh ¿CG  á«côàdG
 ±ó¡dG ¿CG É¡«a øq«H ôéæ°ùd äÉëjô°üJ äOQhCG
 ≈∏Y  ∫ƒ°üëdG  ƒ`̀g  Qƒª¨j  á£îd  »°ù«FôdG

.√ôªjEG IÉah ó©H çGô«ªdG

ìÉéæH á«ª∏©dG ¬à∏MQ »a zäÉ°S ¿õe{ »JGQÉeE’G ôª≤dG ¥ÓWEG ≈`̀∏`̀Y Qƒ``̀ ã``̀ ©``̀ dG ¿ƒ``̀ dhÉ``̀ ë``̀ j ó``̀æ``̀¡``̀dG »```̀a ¿hò``̀≤``̀ æ``̀ e
äÉ``jÉ``Ø``f Ö``̀μ``̀e É`̀ ¡`̀ «`̀ ∏`̀ Y QÉ```̀ ¡```̀ fG Iô``̀«``̀¨``̀°``̀U IÉ```à```a

 äGQÉ``````̀eE’G á```dÉ```ch â``̀æ``̀∏``̀YCG
 ìÉ`̀é`̀f ø`̀«`̀æ`̀K’G ¢``̀ù``̀eCG AÉ`̀°`̀†`̀Ø`̀∏`̀d
 …òdG  zRƒjƒ°S{  ñhQÉ°U  ¥Ó`̀WEG
 ¿õe{  »YÉæ£°U’G  ôª≤dG  πªëj
 ¬à∏MQ  »``̀a  √QGó````̀e  ≈```̀ dEG  zäÉ``̀°``̀S
 …ƒédG  ±Ó¨dG  á°SGQód  á«ª∏©dG
 ñhQÉ°üdG  ¥Ó``̀WEG  º`̀Jh  .¢`̀VQCÓ`̀d
 z∂°ùà«°ù«∏H{ IóYÉb øe zRƒjƒ°S{
 ôª≤dG  ÓeÉM  ,á«°ShôdG  á«FÉ°†ØdG

.zäÉ°S ¿õe{ »YÉæ£°U’G
 zäÉ°S ¿õ`̀e{ ¥Ó``̀WEG  »`̀JCÉ`̀jh
 º«∏©àdG  è`̀eÉ`̀fô`̀H  §`̀£`̀N  ø`̀ª`̀°`̀V
 ™`̀HÉ`̀à`̀dG äÉ`̀©`̀eÉ`̀é`̀dÉ`̀H »`̀FÉ`̀°`̀†`̀Ø`̀dG
 .AÉ`̀°`̀†`̀Ø`̀∏`̀ d äGQÉ`````````̀eE’G á``̀dÉ``̀cƒ``̀d
 á`̀Ñ`̀∏`̀W ø```̀e ≥```jô```a ≈``̀dƒ``̀à``̀«``̀°``̀Sh
 áØ«∏N á©eÉL »a É«∏©dG äÉ°SGQódG
 á©eÉédGh  É«LƒdƒæμàdGh  Ωƒ∏©∏d
 ΩÉ¡e  áª«îdG  ¢SCGQ  »a  á«μjôeC’G
 äÉfÉ«ÑdG  π«∏ëJh áédÉ©eh ó°UQ
 ≈`̀dEG  zäÉ`̀°`̀S  ¿õ``̀e{  É¡∏°Sôj  »`̀à`̀dG
 »a  á«°ù«FôdG  á«°VQC’G  á£ëªdG
 á©eÉL  »a  zäÉ°S  √É`̀«`̀dG{  ôÑàîe

 á``̀«``̀°``̀VQC’G á``̀£``̀ë``̀ª``̀dGh á`̀Ø`̀«`̀∏`̀N

 á«μjôeC’G  á©eÉédG  »a  á«YôØdG

 ≥jôa ΩÉ``̀bh .á`̀ª`̀«`̀î`̀dG ¢```̀SCGQ »`̀a

 ø««°VÉªdG  øjô¡°ûdG  ∫ÓN  πª©dG

 ÜQÉéàdGh äGQÉÑàN’G πc RÉéfEÉH

 á«∏ªY  ≥`̀Ñ`̀°`̀ù`̀J  »``̀à``̀dG  á`̀«`̀FÉ`̀¡`̀æ`̀dG

 äGQÉÑàNG  ∂`̀ dP  »`̀a  ÉªH  ¥Ó``̀WE’G

 QÉ`̀Ñ`̀à`̀NGh á`̀jõ`̀gÉ`̀é`̀dGh ≥`̀aGƒ`̀à`̀dG

 ∂dòch  ,»Ä«ÑdG  …QGôëdG  ÆGôØdG

 OGó©à°SÓd  RGõ`̀à`̀g’G  äGQÉ`̀Ñ`̀à`̀NG

 äôcP  ÉªÑ°ùM  ,¥ÓWEÓd  »FÉ¡ædG

.zΩGh{ á«JGQÉeE’G AÉÑfC’G ádÉch

 ¢ùeCG  PÉ≤fE’G  ô°UÉæY  â∏°UGh

 Iô«¨°U  IÉàa  øY  åëÑdG  ø«æKE’G

 É`̀gô`̀ª`̀Y ø``̀e Iô`̀°`̀û`̀Y á`̀«`̀fÉ`̀ã`̀ dG »``̀a

 âëJ ø`̀«`̀eƒ`̀j ƒ`̀ë`̀f π`̀Ñ`̀b äô``ª``W

 ôKCG  ≈∏Y  áeÉª≤dG  øe  Iô«Ñc  äÉ«ªc

 ÜôZ »a ºî°V äÉjÉØf πÑL QÉ«¡fG

 »Ñ°Uh  ÉaGRÉa  ≈¡ pf  âfÉch  .óæ¡dG

 ∂«à°SÓÑdG  ¿É©ªéj  á°SOÉ°ùdG  »a

 äÉjÉØædG  øe  áeƒc  ≈∏Y  ¿OÉ©ªdGh

 qÖμe »a Gôàe 30 ≈dEG  25 ´ÉØJQÉH

 QÉ¡fG  ÉeóæY  ,OÉHBG  óªMCG  »a  ÉfGô«H

 AÉ°ùe  É`̀ª`̀¡`̀«`̀∏`̀Y  π`̀Ñ`̀é`̀dG  ø``̀e  Aõ```L

 á©HQCG  ƒëf  πª©jh  .âÑ°ùdG  Ωƒ`̀j

 øe ô`̀«`̀ã`̀c º`̀¡`̀æ`̀«`̀H …ó`̀ æ`̀g ø`̀«`̀jÓ`̀e

 ô«Zh  Iô£N  ±hô`̀X  »a  ∫É`̀Ø`̀WC’G

 ±ó¡H  äÉjÉØædG  äÉÑμe  »a  á«ë°U

 .É¡©«Ñd OGƒªdG ´GƒfCG ∞∏àîe ™ªL

 AÉØWE’G  RÉ¡L  »a  ∫hDƒ°ùªdG  ∫Ébh

 ¢ùfGôa  á`̀dÉ`̀cƒ`̀d  …ô`̀à`̀°`̀ù`̀e  »`̀H  ΩEG

 âëJ ôªW kÉ°†jCG »Ñ°üdG{ ¿EG ¢SôH

 Ée  ,GôgÉX  ¿Éc  ¬°SCGQ  qøμd  áeÉª≤dG

 .z√PÉ`̀≤`̀fEG  ø`̀e  áq∏ëªdG  ¿Éμ°S  ø qμe

 ÉfOƒ¡L  π°UGƒàà°S{  :±É``̀°``̀VCGh

  :±É°VCGh .zIÉàØdG ≈∏Y Qƒã©dG ≈àM

 »©«ÑW  πμ°ûH  ¢ùØæàdG  ádÉëà°SG{

 Ö q©°üJ  zäÉ`̀jÉ`̀Ø`̀æ`̀dG  ¿É`̀æ`̀WCG  §`̀°`̀Sh

 OƒLh  ≈dEG  áaÉ°VEG  ,øjò≤æªdG  πªY

 ádÉ°†dG  ÜÓ`̀μ`̀dG  ø`̀e  Iô«Ñc  OGó``̀YCG

 .áeÉª≤dG §°Sh ¢û«©J

 ∫õ``æe  º``LÉ¡j  »``μjôeCG
 á``≤```HÉ`°ù`dG  ¬`à`≤`«`°û`Y
áîîØe  z¿hQO{  Iô``FÉ£H

 ΩÉ≤àfÓd  ÖjôZ  π©a  ≈∏Y  »μjôeCG  πLQ  ΩóbCG
 äGôéØàe AÉ≤dEÉH ΩÉb PEG ,¬Jôég »àdG ¬à≤«°ûY øe
 Ö°ùëHh  .Iô«°ùe  IôFÉW  á£°SGƒH  É¡dõæe  Üôb
 ¿ƒ°ù«L ≈∏Y ¢†Ñ≤dG  ºJ ¬fEÉa  ,zø°U GP{  áØ«ë°U
 πÑ pb  øe  ,É keÉY  45  ôª©dG  øe  ≠dÉÑdG  ,ƒJÉμjõJƒe
 øe  á∏°ù∏°S  »`̀a  ¿ƒ≤≤ëj  ø`̀jò`̀dG  áWô°ûdG  ∫É`̀LQ
 ¥ô°T  É`̀ q«`̀M  äõ``̀g  »`̀à`̀dG  Iô«¨°üdG  äGQÉ`̀é`̀Ø`̀f’G
 AÉ`̀YO’G  ƒ∏ãªe  ó`̀ cCGh  .ΩÉ`̀Y  øe  ôãcC’  É«fÉØ∏°ùæH
 øe  ájÉªM  ôeCG  ¬≤ëH  Qó°U  …òdG  ƒJÉμjõJƒe  ¿CG
 Iôq«°ùe IôFÉ£H ∞°üb á∏ªM sø°T »dõæªdG  ∞æ©dG
 áØ«ë°üdG  âdÉbh  .á≤HÉ°ùdG  ¬à≤«°ûY  âaó¡à°SG
 »dGQó«ØdG  äÉ≤«≤ëàdG  Öàμeh  áWô°ûdG  OGô`̀aCG  ¿EG
 ,äGQÉéØf’G  »a  äÉ≤«≤ëJ  ó©H  πLôdG  GƒÑ≤©J
 CÉÑîe  GƒØ°ûàcGh  ,ø£æ°TGh  »a  ¬dõæe  GƒªgGOh
 øe  QÉ«W  ¿hO  øe  IôFÉWh  ,Iô«NòdGh  ¥OÉæÑ∏d
 .äÉªé¡dG  »a  âeóîà°SG  »àdG  z3  ΩƒàfÉa{  RGôW
 ∫hC’G  »`̀μ`̀jô`̀eC’G  ΩÉ`̀©`̀dG  »`̀Yó`̀ª`̀dG  óYÉ°ùe  ∫É``̀bh
 á«∏ëªdG  πHÉæ≤dG  ø`̀e  è`̀jõ`̀ª`̀dG  Gò`̀¡`̀H{  :õ`̀eÉ`̀«`̀∏`̀jh
 ,QÉ«W  ¿hO  ø`̀e  Iô`̀FÉ`̀£`̀dGh  ,¥OÉ`̀æ`̀Ñ`̀dGh  ,™æ°üdG
 ºμëdG iôLh .z¬∏ªcCÉH É k©ªàée º¡àªdG Gòg ÖgQCG
 ±Gô`̀à`̀Y’G  ó©H  äGƒ`̀æ`̀°`̀S  5  Ió`̀e  π`̀Lô`̀dG  øé°ùH
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دعيج بن �سلمان: 

فخورون برعاية 

»اأغلى الكوؤو�س« 

ودوري نا�سر بن حمد

»با�س«: عمليات 

املناولة الأر�سية 

�سهدت تراجًعا كبرًيا 

ب�سبب »كورونا«

16 صفحة . 210 فلوس
www.alayam.com

 210 فلوس شاملة القيمة المضافة 

رئيس مجلس اإلدارة
نجيب يعقوب الحمر
najeb@alayam.com

رئيس التحرير
عيسى الشايجي
alshaiji@alayam.com

مدير التحرير
جاسم منصور
jm1111@alayam.com

�سبط اأ�سلحة ومتفجرات يف موقعني.. ال�سعودية:

الإطاحة بخلية تدربت يف مواقع للحر�س الإيراين

اأمن  لرئا�صة  الر�صمي  املُتحدث  �صَرّح 

الدولة يف ال�صعودية، باأنه نتيجة املتابعة 

فقد  لإرهابية،  العنا�صر  لأن�صطة  الأمنية 

من  بالرئا�صة،  املخت�صة  اجلهات  متكنت 

عنا�صرها  تلقى  اإرهابية  بخلية  الإطاحة 

�صمنها  من  وميدانية  ع�صكرية  تدريبات 

داخل  املتفجرات  �صناعة  واأ�صاليب  طرق 

مواقع للحر�س الثوري يف اإيران.

التحريات  ان  املتحدث  واأو�صح 

تلك  هويات  حتديد  اإىل  قادت  الأمنية 

اتخذوا  لهم  موقعني  وحتديد  العنا�صر، 

الأ�صلحة  من  كميات  لتخزين  منهما وكراً 

واملتفجرات، وقد اأ�صفرت العملية الأمنية 

عن النتائج الآتية:

اأولً: القب�س على عنا�صر هذه اخللية 

منهم  ثالثة  متهمني،   )10( وعددهم 

البقية  اأما  اإيران،  يف  التدريبات  تلقوا 

خمتلفة،  باأدوار  اخللية  مع  ارتبطوا  فقد 

الك�صف  عدم  تقت�صي  التحقيق  وم�صلحة 

الوقت  يف  عليهم  املقبو�س  هويات  عن 

الراهن.

الأ�صلحة  من  كمية  �صبط  ثانياً: 

اأحدهما  موقعني،  يف  خمباأة  واملتفجرات 

منزل والآخر عبارة عن مزرعة.

املخت�صة  اجلهات  باأن  املتحدث  وقال 

املقبو�س  جميع  مع  حتقيقاتها  توا�صل 

املعلومات  من  مزيد  على  للوقوف  عليهم 

بهم  املرتبطني  والأ�صخا�س  اأن�صطتهم  عن 

داخلياً وخارجياً، واإحالتهم بعد ا�صتكمال 

التحقيقات اإجراءاتها للق�صاء.

اإ�سافة 21 مهنة اإىل نظام امتحانات »املهن ال�سحية«.. اجلالهمة:

اإخ�ساع القادمني للعمل باملجال الطبي لمتحان الرتخي�س

خالد بن اأحمد وقرقا�س تعليًقا على مزاعم قطر ب�ساأن الغزو:

 كــــــذب وهذيـــــــان قطـــــــــــري ل ي�ستحق الرد

خديجة العرادي:

ك�صفت الدكتورة مرمي عذبي اجلالهمة الرئي�س التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات 

ال�صحية عن اإ�صافة 21 مهنة �صحية اإىل لئحة نظام امتحانات مزاولة املهن ال�صحية.

اجلالهمة  قالت   ،300 اإىل  �صوؤالً   150 من  الب�صري  الطب  اإىل  المتحانات  اأ�صئلة  زيادة  وعن 

لـ»الأيام« اإن حتديث المتحانات عرب تطبيق النظام الإلكرتوين جاء بالتوافق مع جميع دول جمل�س 

التعاون.

ا للنجاح اأمام طالب الطب ويعزز من فر�س  ولفتت اإىل اأن النظام اجلديد لالمتحانات يتيح فر�صً

جناحه.

واأ�صارت اإىل اأن جميع القادمني من اخلارج للعمل يف املجال الطبي بالبحرين �صيخ�صعون لمتحان 

الرتخي�س ل�صمان كفاءة جميع العاملني املهنني.

وذكرت اأن الهيئة ت�صلها طلبات تراخي�س بعدد كبري من خمتلف اجلامعات حول العامل حتى يتم 

م�صاواتهم ومعرفة م�صتوياتهم فكان لبد من تو�صعة الإطار للمهن املعاونة.

لل�صوؤون  امللك  جاللة  م�صت�صار  دعا 

اآل خليفة،  اأحمد  ال�صيخ خالد بن  الدبلوما�صية 

الإثنني، الأمني العام ملجل�س التعاون اخلليجي 

حد  لو�صع  ال�صعي  اإىل  احلجرف  فالح  نايف 

على  تعليًقا  والهذيان«،  بـ»الكذب  و�صفه  ملا 

ت�صريحات قطر عن »الغزو«.

تغريدة  يف  اأحمد،  بن  خالد  ال�صيخ  وقال 

على  يتوجب  »األ  تويرت:  على  ح�صابه  عرب 

الأمني العام ملجل�س التعاون اأن ي�صعى لو�صع 

املتكرر«، مرفًقا خرب  الكذب والهذيان  حد لهذا 

الدولة  ت�صريحات وزير  بالعربية عن   CNN
العطية  خالد  ال�صيخ  الدفاع  ل�صوؤون  القطري 

عن خطة غزو قطر.

لل�صوؤون  الدولة  وزير  قال  جانبه،  ومن 

»هذيان  ان  قرقا�س  اأنور  الماراتي  اخلارجية 

الأخ العطية ل ي�صتحق الرد«. وكان العطية قد 

�صرح باأنه كانت هناك خطة لـ»غزو« قطر من 

قبل ما و�صفها بـ»دول احل�صار«، يف اإ�صارة اإىل 

الدول التي اأعلنت مقاطعتها للدوحة واملتمثلة 

والإمارات  ال�صعودية  العربية  اململكة  من  بكل 

بني  »التخطيط  اأن  م�صيًفا  وم�صر،  والبحرين 

على مرحلتني: احل�صار وال�صغط على ال�صعب 

على اعتبار اأنه قد يكون هناك تاأثري مبا�صر على 

ال�صارع القطري، ومن ثم الغزو الع�صكري«.

د. مرمي اجلالهمة

بع�ض 

الأ�سلحة 

التي مت 

�سبطها 

مع اخللية 

الإرهابية

العاهل ي�سدر مر�سوًما 

بتعديل قانون »ال�سركات التجارية«

بن  حمد  امللك  اجلاللة  �صاحب  ح�صرة  عن  �صدر 

قانون  مر�صوم  املفدى  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�صى 

بتعديل بع�س اأحكام قانون ال�صركات التجارية.

ال�صركة  تتخذ  اأن  يجب  اأنه  اإىل  القانون  واأ�صار 

التجارية التي توؤ�ص�س يف مملكة البحرين اأحد الأ�صكال 

الب�صيطة،  التو�صية  �صركة  الت�صامن،  �صركة  الآتية: 

التو�صية  �صركة  امل�صاهمة،  �صركة  املحا�صة،  �صركة 

بالأ�صهم، ال�صركة ذات امل�صوؤولية املحدودة.

جاللة امللك 

تنفيًذا للتوجيهات امللكية ال�سامية بتوحيد اجلهود الوطنية ملواجهة انعكا�سات كورونا.. احلكومة تقرر:

دفع 50 % من رواتب البحرينيني يف القطاعات الأكثـر ت�سرًرا

ال�سياقة ومدربي  والبا�سات  الأجــرة  �سواق  لدعم  �سهرًيا  ديناًرا   150

احلــ�ــســانــة ودور  الـــريـــا�ـــس  يف  الـــعـــامـــالت  رواتـــــب  مـــن   %  50 دفــــع 

ـــاحـــة ـــي ـــس ـــ� ـــــاآت الــــ�ــــســــيــــاحــــيــــة مــــــن ر�ــــــســــــوم ال اإعـــــــفـــــــاء املـــــنـــــ�ـــــس

اإعادة هيكلة جمل�س التعليم العايل ومنحه ال�ستقاللية عن »الرتبية«

كورونا للتعامل مع  الطوارئ  ارتفاع م�سروفات احلكومة وم�سروفات 

القـــتـــ�ـــســـاديـــة ــــة  احلــــري مـــوؤ�ـــســـر  يف  خــلــيــجــًيــا  الأوىل  الـــبـــحـــريـــن 

�سمو ويل العهد مرتئ�ًسا جل�سة جمل�ض الوزراء

03 05

02
04

ال�سيخ خالد بن اأحمد اآل خليفة

البحرين: نقف �سفا واحًدا مع 

ال�سعودية �سد كل من يحاول النيل من اأمنها

ً
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راأ�س �صاحب ال�صمو امللكي الأمري �صلمان بن حمد اآل خليفة 

جمل�س  لرئي�س  الأول  النائب  الأعلى  القائد  نائب  العهد  ويل 

الوزراء الجتماع العتيادي الأ�صبوعي ملجل�س الوزراء. 

والتوجهات  امل�صامني  باأهمية  الوزراء  جمل�س  واأ�صاد 

وجهها  التي  ال�صامية  الكلمة  عليها  ا�صتملت  التي  والروؤى 

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

يف  املتحدة  لالأمم  العامة  اجلمعية  اأمام  املفدى  البالد  عاهل 

بالر�صالة  كذلك  املجل�س  م�صيًدا  وال�صبعني،  اخلام�صة  دورتها 

اخلطاب  خالل  من  البحرين  مملكة  وجهتها  التي  احل�صارية 

امللكي ال�صامي اإىل العامل من اأجل املحافظة على ال�صالم العاملي 

ودعوة  جميًعا  ال�صعوب  مل�صتقبل  الأف�صل  ال�صمانة  باعتباره 

التكاتف  وتقوية جمالت  اخلالفات  تنحية  اإىل  العاهل  جاللة 

الدول  جاهزية  ورفع  ال�صحية  التحديات  ملواجهة  الإن�صاين 

اجلهود  وتو�صيع  املخاطر  هذه  مثل  من  للوقاية  امل�صتقبلية 

لتحقيق الزدهار الإن�صاين بتقوية جمالت الت�صامن والتوافق 

عالًيا  الوزراء  ثمن جمل�س  كما  العاملية.  الأهداف  مظلة  حتت 

الأمة  تهم  التي  الق�صايا  لكافة  ال�صامي  امللكي  اخلطاب  تناول 

العربية وفق روؤية مملكة البحرين ال�صاملة وثوابت �صيا�صاتها 

الإ�صرائيلي  الفل�صطيني  ال�صراع  اإنهاء  واأهمها  ودولًيا  اإقليمًيا 

الفل�صطينية  الدولة  لقيام  وال�صامل  العادل  ال�صالم  لتحقيق 

مبادرة  اإىل  ا�صتناًدا  ال�صرقية  القد�س  وعا�صمتها  امل�صتقلة 

ال�صالم العربية. 

بعدها اأ�صاد جمل�س الوزراء بالإقبال على التطوع للتجارب 

ال�صريرية والتي اأبرزت املعاين والقيم الإن�صانية التي يتحلى 

منوًها  الإن�صانية،  خدمة  اأجل  من  البحريني  املجتمع  بها 

املجل�س بالإجناز الذي يبعث على الفخر والعتزاز بالو�صول 

اإىل 6000 اآلف متطوع خالل فرتة 6 اأ�صابيع من بدء التجارب 

ال�صريرية يف اململكة، مبا يعك�س وعي املجتمع وت�صابق اأفراده 

على تلبية الواجب الوطني والإن�صاين دعًما للجهود الوطنية 

املوا�صلة  على  املجل�س  وحث  كورونا،  فريو�س  على  للق�صاء 

ي�صهم  اإ�صايف مبا  متطوع  من 1700  لالنتهاء  الوترية  بذات 

يف اإجناح هذه التجربة باإيجاد عالج اآمن وفعال �صد فريو�س 

كورونا.  بعدها اأ�صاد جمل�س الوزراء بالإ�صهامات املتميزة يف 

امل�صتحق  الدويل  والتقدير  والدبلوما�صية  الإن�صانية  املجالت 

اأمري  ال�صباح  اجلابر  الأحمد  �صباح  الأمري  ال�صمو  ل�صاحب 

دولة الكويت ال�صقيقة وهو ما يعك�س اإجنازات �صموه والتقدير 

ل�صالح  �صموه  بجهود  والعرتاف  الكبري  العاملي  والحرتام 

الب�صرية جمعاء. 

اإىل خف�س التوتر والت�صعيد بني  ثم دعا جمل�س الوزراء 

اإىل  اأذربيجان واأرمينيا يف منطقة ناغورين كاراباخ واللجوء 

القانون  اإطار  يف  اخلالفات  حلل  ال�صلمية  والطرق  احلوار 

الدويل وقرارات جمل�س الأمن مبا يحقق الأمن وال�صتقرار يف 

املنطقة والعامل. 

العام  الأمني  النا�صر  عي�صى  بن  يا�صر  الدكتور  اأدىل  وقد 

ملجل�س الوزراء عقب اجتماع جمل�س الوزراء الذي عقد �صباح 

اليوم عن ُبعد عرب تقنية الت�صال املرئي بالت�صريح التايل: 

اأعماله  جدول  على  املدرجة  املذكرات  يف  املجل�س  نظر 

واتخذ ب�صاأنها من القرارات ما يلي: 

ال�صامية حل�صرة �صاحب  امللكية  اأولً: تنفيًذا للتوجيهات 

اجلاللة عاهل البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه بتوحيد اجلهود 

انت�صار  انعكا�صات  ملواجهة  املحلي  امل�صتوى  على  الوطنية 

عاملًيا مبا يحافظ على �صحة  )كوفيد-19(  فريو�س كورونا 

برامج  ا�صتمرار  مع  بالتوازي  واملقيمني  املواطنني  و�صالمة 

امل�صتدامة  التنمية  مل�صاعي  حتقيًقا  عملها  وم�صرية  الدولة 

ل�صالح املواطنني، فقد قرر جمل�س الوزراء اأن تتكفل احلكومة 

القطاع  يف  عليهم  املوؤمن  البحرينيني  رواتب  من   %50 بدفع 

من  بدًءا  �صهور  ثالثة  ملدة  ت�صرًرا  الأكرث  للقطاعات  اخلا�س 

و4  بحريني  عامل  األف  منه 23  و�صي�صتفيد  اأكتوبر 2020، 

على  املجل�س  وافق  فقد  ال�صدد،  هذا  و�صمن  من�صاأة.  اآلف 

)ج(  الفقرة  اإىل   )5( برقم  بند جديد  باإ�صافة  قانون  م�صروع 

ل�صنة 2006   )78( رقم  بقانون  املر�صوم  من   )8( املادة  من 

املادة  وفق  باإ�صداره  والتو�صية  التعطل  �صد  التاأمني  ب�صاأن 

)38( من الد�صتور، كما وافق جمل�س الوزراء على دفع %50 

من رواتب ما جمموعه 524 من العامالت يف ريا�س الأطفال 

ودور احل�صانة من غري املوؤمن عليهم ملدة 3 �صهور بدًءا من 

اأكتوبر 2020.

وقرر املجل�س متديد دعم الأجور املقدم من �صندوق العمل 

)متكني( ملدة 3 �صهور اإ�صافية ابتداًء من �صهر اأكتوبر 2020، 

وذلك بواقع 150 ديناًرا �صهرًيا لدعم 950 من �صواق �صيارات 

والبا�صات واحلافالت و829  امل�صرتك  النقل  و�صواق  الأجرة 

الوزراء  جمل�س  وقرر  عليهم،  املوؤمن  غري  من  �صياقة  مدرَب 

ر�صوم  دفع  من  ال�صياحية  واملرفقات  املن�صاآت  اإعفاء  ا  اأي�صً

ال�صياحة ملدة 3 �صهور اإ�صافية ابتداًء من �صهر اأكتوبر 2020. 

ثانًيا: بناًء على تو�صية اللجنة التن�صيقية برئا�صة �صاحب 

ال�صمو امللكي ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س 

جمل�س الوزراء فقد وافق جمل�س الوزراء على م�صروع قانون 

ب�صاأن   2005 ل�صنة   )3( رقم  القانون  اأحكام  بع�س  بتعديل 

الرقابية  اجلهة  ف�صل  اإىل  التعديالت  وتهدف  العايل،  التعليم 

هيكلة جمل�س  اإعادة  من خالل  الت�صغيلية  اجلهة  عن  للقطاع 

التعليم العايل ومنحه ا�صتقاللية عن وزارة الرتبية والتعليم، 

حيث �صي�صهم م�صروع القانون يف حتول دور جمل�س التعليم 

حيث  من  مبهامه  التو�صع  عرب  مراقب  اإىل  م�صغل  من  العايل 

الإ�صراف والرقابة على قطاع التعليم العايل بجانبيه التطبيقي 

والأكادميي، وتطوير �صيا�صات وا�صرتاتيجيات القطاع لتمكني 

على  والت�صجيع  اأدائها  حت�صني  من  العايل  التعليم  موؤ�ص�صات 

ال�صتثمار فيها، وغريها من التعديالت الهادفة اإىل امل�صي قدًما 

التطورات  يواكب  مبا  والتدريب  التعليم  تطوير  م�صروع  يف 

قطاع  موؤ�ص�صات  اأداء  وحت�صني  التعليم  قطاع  يف  املت�صارعة 

التعليم العايل يف اململكة. 

اإعداده باأمر من �صاحب  ثالًثا: بناًء على التقرير الذي مت 

ال�صمو امللكي الأمري خليفة بن �صلمان اآل خليفة رئي�س الوزراء 

القوانني  ملراجعة  ت�صكيلها  اإىل  �صموه  وجه  التي  اللجنة  من 

عمليات  على  الرقابة  ت�صديد  يكفل  مبا  والإجراءات  والأنظمة 

�صرف الأدوية يف ال�صيدليات احلكومية واخلا�صة، فقد كلف 

�صاحب ال�صمو امللكي ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول 

لرئي�س جمل�س الوزراء جلنة برئا�صة وزير املالية والقت�صاد 

ووزير  والنواب  ال�صورى  جمل�صي  �صئون  ووزير  الوطني 

�صوؤون الكهرباء واملاء وممثلني عن مكتب النائب الأول لرئي�س 

لل�صحة  الأعلى  واملجل�س  الداخلية  ووزارة  الوزراء  جمل�س 

تتوىل متابعة تنفيذ التو�صيات فنًيا واإدارًيا وت�صريعًيا والتاأكد 

واحلوكمة  باملحا�صبة  املتعلقة  الفورية  الإجراءات  اتخاذ  من 

وكل ا�صرتاطات التخزين والتوزيع والبيع ومراجعة الأدوية 

وخا�صة املخدرة ومراجعة القوانني والأنظمة ذات العالقة. 

ترفع  حكومية  مذكرة  على  الوزراء  جمل�س  وافق  رابًعا: 

اإىل جمل�س النواب املوقر لإعمال اأثر حكم املحكمة الد�صتورية 

يف  الربملانيتني  التحقيق  جلنتي  اأعمال  �صقوط  بخ�صو�س 

التوزيع  معايري  عدالة  وب�صاأن  القت�صادي،  الركود  اأ�صباب 

الوحدات ال�صكانية ومراعاة  الإ�صكانية وتكلفة بناء  للطلبات 

ال�صروط الفنية يف ت�صميم الوحدات ال�صكانية تنفيًذا للحكم 

ال�صادر من املحكمة الد�صتورية املوقرة يف الطلب رقم )ط.ح 

/ 1/ 2020( ل�صنة )18( ق�صائية بجل�صة الأربعاء 9 �صبتمرب 

الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  معايل  عر�صها  والتي   2020

رئي�س اللجنة الوزارية لل�صوؤون القانونية والت�صريعية. 

حظر  قانون  تعديل  على  الوزراء  جمل�س  وافق  خام�ًصا: 

باملر�صوم  ال�صادر  الإرهاب  ومتويل  الأموال  غ�صل  ومكافحة 

وزير  معايل  قدمه  الذي   2001 ل�صنة   )4( رقم  بقانون 

تو�صيات  تنفيذ  اإطار  يف  التعديالت  هذه  وتاأتي  الداخلية، 

جمموعة العمل املايل )الفاتف( وامتثالً لتو�صيات العمل املايل 

واملعايري الدولية، وقرر املجل�س املوافقة على م�صروع قانون 

ب�صاأن  ل�صنة 2001   )4( رقم  املر�صوم  اأحكام  بع�س  بتعديل 

التو�صية  مع  الإرهاب  ومتويل  الأموال  غ�صل  ومكافحة  حظر 

باإ�صداره وفق حكم املادة )38( من الد�صتور. ومن اأهم الأحكام 

التي ت�صمنها التعديل هو اإعادة تعريف الأموال لت�صمل جميع 

اأو  و�صفها  كان  اأًيا  القت�صادية  واملوارد  واملمتلكات  الأ�صول 

طبيعتها، وتوحيد تعريف الإرهاب مع قانون حماية املجتمع 

و�صع  جلنة  اخت�صا�صات  وتعديل  الإرهابية،  الأعمال  من 

�صيا�صات حظر ومكافحة غ�صل الأموال وغريها. 

وزارة  تنظيم  اإعادة  على  الوزراء  جمل�س  وافق  �صاد�ًصا: 

من  ال�صيرباين  لالأمن  الوطني  املركز  ي�صبح  بحيث  الداخلية، 

�صمن الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية ويتبع وزير الداخلية، 

بدرجة  تنفيذي  رئي�س  من  للمركز  التنظيمي  الهيكل  ويتكون 

ال�صيربانية  للعمليات  الرئي�س  نائب  ويتبعه  وزارة  وكيل 

بدرجة وكيل م�صاعد وعدد من الإدارات، وذلك يف �صوء املذكرة 

املرفوعة لهذا الغر�س من معايل وزير الداخلية. 

قواعد  قانون  تعديل  على  الوزراء  جمل�س  وافق  �صابًعا: 

الت�صجيل وال�صالمة واملراقبة املتعلقة بال�صفن ال�صغرية، وذلك 

باإ�صناد قواعد الت�صجيل وال�صالمة اإىل �صوؤون املوانئ واملالحة 

اإ�صناد  يتم  والت�صالت، يف حني  املوا�صالت  بوزارة  البحرية 

الدور الأمني اإىل خفر ال�صواحل بوزارة الداخلية والذي عر�صه 

قواعد  ب�صاأن  قانون  م�صروع  املجل�س  واأقر  الداخلية،  وزير 

الت�صجيل وال�صالمة واملراقبة اخلا�صة بال�صفن ال�صغرية. 

تاأ�صرية  ا�صتحداث  على  الوزراء  جمل�س  وافق  ثامًنا: 

�صياحية الكرتونية متعددة ال�صفرات �صاحلة ملدة 10 �صنوات 

وبنف�س الر�صوم احلالية املمتدة ملدة 5 �صنوات لرعايا الوليات 

اأن  على  يوًما   90 البقاء  حلاملها  وت�صمح  الأمريكية  املتحدة 

وزير  عر�صه  ما  �صوء  يف  وذلك  اإلكرتونًيا،  لها  التقدمي  يتم 

الداخلية، واأقر املجل�س م�صروع قرار ي�صدر عن وزير الداخلية 

يعدل القرار رقم 196 ل�صنة 2014 ب�صاأن الر�صوم اخلا�صة 

بخدمات الإدارة العامة للجن�صية واجلوازات والإقامة. 

القت�صادي  التقرير  على  الوزراء  جمل�س  اطلع  تا�صًعا: 

 ،2020 العام  من  الثاين  للربع  البحرين  ململكة  الف�صلي 

الأداء  وعك�س  الوطني  والقت�صاد  املالية  وزير  عر�صه  الذي 

احليوية  للقطاعات  القت�صادية  املوؤ�صرات  واأبرز  القت�صادي 

ال�صتثنائية لفريو�س كورونا )كوفيد-19(  الظروف  يف ظل 

وانعكا�س تداعياتها منذ مطلع العام احلايل، حيث �صجل الناجت 

املحلي الإجمايل تراجًعا بلغت ن�صبته 8.9% بالأ�صعار الثابتة 

مبعدل  منًوا  النفطي  القطاع  �صجل  فيما  �صنوي،  اأ�صا�س  على 

اأما بالن�صبة للقطاع غري  �صنوي بلغ 3.2% بالأ�صعار الثابتة، 

بن�صبة %11.5  ال�صنوي  النمو  تراجًعا يف  �صجل  فقد  النفطي 

بالأ�صعار الثابتة لتبدو تداعيات اجلائحة اأكرث و�صوًحا، فيما 

منا قطاع اخلدمات احلكومية، وهو ثالث اأكرب القطاعات غري 

النفطية من حيث ن�صبة امل�صاهمة يف الناجت الإجمايل املحلي، 

مدفوًعا   %0.1 ن�صبته  بلغت  طفيًفا  منًوا  القطاع  �صهد  حيث 

للتعامل  الطوارئ  وم�صروفات  احلكومة  م�صروفات  بارتفاع 

مع اجلائحة وقطاع الكهرباء واملاء والذي منا بن�صبة %34.9. 

الأكرث  النفطية  غري  القطاعات  اأن  املوؤ�صرات  واأظهرت 

قطاع  هي  بالتوايل  الإجمايل  املحلي  الناجت  يف  م�صاهمة 

ال�صناعات  وقطاع   %16.8 بلغت  بن�صبة  املالية  امل�صروعات 

التحويلية بن�صبة بلغت 14.4% يليه قطاع اخلدمات احلكومية 

بن�صبة %14.3. 

البحرين  التناف�صية فقد احتلت مملكة  وبح�صب موؤ�صرات 

القت�صادات  كاأكرث  الأول خليجًيا  الثاين عربًيا واملركز  املركز 

ال�صادر  العامل 2020  القت�صادية يف  حرية مبوؤ�صر احلرية 

 Fraser( عن معهد فريزر والذي يقي�س مدى دعم املوؤ�ص�صات

القت�صادية يف 162 دولة  للحرية  وال�صيا�صات   )Institute
حول العامل. 

من  عدد  يف  ملحوًظا  حت�صًنا  البحرين  مملكة  حققت  كما 

املوؤ�صرات الفرعية �صمن موؤ�صر البتكار العاملي 2020، حيث 

تقدم اأداء اململكة بواقع 24 مرتبة يف الركيزة الفرعية »التجارة 

واملناف�صة وحجم ال�صوق«، كما مت ت�صنيف مدينة املنامة على 

اأنها الأكرث جاذبية يف العامل من الناحية املالية من بني 150 

 Global  2020  AIRINC’s الدويل  املوؤ�صر  �صمن  مدينة 

Cities Index 150 ال�صادر عن موؤ�ص�صة AIRNIC، والذي 

يقي�س م�صتويات الرواتب املحلية وتكاليف املعي�صة وظروفها 

يف تقييم مدى جاذبية كل مدينة للعي�س فيها. 

بنتائج  علًما  املجل�س  اأخذ  الوزارية،  التقارير  بند  ويف 

التي  امل�صتدامة  التنمية  اأهداف  عن  امل�صتوى  رفيعة  املنا�صبة 

معايل  من  فيها  للم�صاركة  الدعوة  املفدى  العاهل  تلقى جاللة 

الأمني العام لالأمم املتحدة واأناب جاللته ال�صيخ خالد بن عبداهلل 

اطلع  الوزراء حل�صورها. كما  نائب رئي�س جمل�س  اآل خليفة 

من خالل  العرب  التعليم  وزراء  اجتماع  نتائج  على  املجل�س 

بنتائج  علًما  املجل�س  اأخذ  كما  والتعليم،  الرتبية  تقرير وزير 

الجتماع  نتائج  و  التجاري  التعاون  للجنة   )59( الجتماع 

التعاون لدول  ال�صناعي لدول جمل�س  التعاون  )47( للجنة 

للمجل�س   )112( الدورة  اجتماع  ونتائج  العربية،  اخلليج 

وزير  عر�صها  والتي  العاملية  ال�صياحة  ملنظمة  التنفيذي 

ال�صناعة والتجارة وال�صياحة.

دعم 50 % من رواتب العامالت يف الريا�س ومتديد دعم الأجور لل�سواق.. جمل�س الوزراء:

دفـــع 50 % من رواتـــب القطاعــات الأكثــر ت�سرًرا ملــدة 3 �سهـــور 

ــتــقــاللــيــة عــــن وزارة الـــربـــيـــة والــتــعــلــيــم الــــعــــايل ومـــنـــحـــه ا�ــس اإعــــــــادة هــيــكــلــة جمــلــ�ــس الــتــعــلــيــم 

د. يا�صر النا�صر

»دول الآ�سيان والبحرين« ي�سارك يف فعاليات اللقاء الثنائي »البحريني-التايالندي« الأول 

دعيج بن عي�سى: حر�س متبادل على تطوير التعاون التجاري بني البلدين
�صارك »جمل�س دول الآ�صيان والبحرين« يف 

التايالندي   - البحريني  الثنائي  اللقاء  فعاليات 

الأول، والذي عقد »عن ُبعد« عرب من�صة فيك�صما 

 .» VIXMA «

واألقت �صيدة الأعمال فريال بنت عبداهلل نا�س 

والبحرين«  الآ�صيان  رئي�س »جمل�س دول  نائب 

عن  نيابة  اللقاء  يف  كلمة  تايلند  جلنة  ورئي�س 

البلدين  من  بامل�صاركني  خاللها  رحبت  املجل�س 

تفعيل  املجل�س يف  دور  واأكدت على  ال�صديقني، 

التايالندية م�صرية يف هذا  البحرينية  العالقات 

ال�صدد اإىل الزيارات املتبادلة والعالقات الطيبة 

بني اجلانبني، والتي توجت بتوقيع مذكرة تفاهم 

مع »النادي التايالندي« يف البحرين  على هام�س 

افتتحه  الذي   »  Thai Expo  « معر�س  فعاليات 

�صاحب ال�صمو امللكي الأمري  خليفة بن �صلمان اآل 

�صبتمرب   11 يوم  املوقر  الوزراء  رئي�س  خليفة 

2019م بفندق اخلليج. 

وتطوير  دعم  اأهمية  على  نا�س  واأكدت 

ال�صديقني  البلدين  بني  ال�صتثماري  التعاون 

وخا�صة يف ظل هذه الظروف ال�صتثنائية التي 

مير بها العامل حالًيا ب�صبب جائحة كورونا، كما 

للتبادل  جديدة  فر�س  خلق  اأهمية  على  اأكدت 

يف  ال�صركات  بني  احلقيقية  وال�صراكة  التجاري 

القطاعات  من  العديد  م�صتوى  على  البلدين  كال 

اخلفيفة  ال�صناعات  ذلك  يف  مبا  القت�صادية 

واليدوية وال�صياحة وجتارة التجزئة والأغذية 

املعلومات  تبادل  اأهمية  اإىل  م�صرًيا  وغريها، 

بالتجارة  املتعلقة  البيانات  وقواعد  التجارية 

التجاري  التبادل  عملية  لت�صهيل  وال�صتثمار 

اخلا�س يف  القطاع  بني  جديدة  �صراكات  وخلق 

البلدين.

ويف تعليقه على الفعالية، قال ال�صيخ دعيج 

بن عي�صى اآل خليفة رئي�س جمل�س دول الآ�صيان 

لأ�صحاب  اأتاحت  قد  الفعالية  »اإن  والبحرين 

مع  افرتا�صًيا  اللتقاء  البحرينيني  الأعمال 

من  ممثلني  تواجد  حيث  التايالنديني،  نظرائهم 

�صركات تايالندية يف عدد من الأن�صطة التجارية 

التجميل،  ال�صحة،  الع�صوية،  الأغذية  منها 

اأع�صاء  جميع  دعونا  وقد  الفنادق.  وجتهيزات 

ال�صتفادة  على  واحلر�س  للح�صور  املجل�س 

جتاراتهم  تطوير  يف  الفعاليات  هذه  مثل  من 

وا�صتثمارتهم«.

ي�صكل  القت�صادي  املجال  اأن  اإىل  واأ�صار 

اأحد اأوجه التعاون املتميزة بني مملكة البحرين 

ا  حر�صً هناك  واأن  ال�صديقة،  تايالند  ومملكة 

التعاون  هذا  تطوير  على  البلدين  لدى  متبادلً 

امل�صرتكة  امل�صالح  تخدم  اآفاق  اإىل  به  والرتقاء 

القائمة  الوطيدة  العالقات  تعزيز  يف  وت�صهم 

اخلا�س  القطاع  رغبة  على  موؤكًدا  بالفعل . 

التجاري  التبادل  حجم  بتنمية  البحريني 

التايالندي،  نظريه  مع  القت�صادي  والتعاون 

ركود  بحالة  حاليا  مير  العامل  اأن  اإىل  م�صرًيا 

والتحديات  كورونا،  جائحة  نتيجة  اقت�صادي 

الراهنة،  املرحلة  فر�صتها  التي  اجلديدة 

التحديات  هذه  على  التغلب  ال�صروري  ومن 

ا عرب تبني اآخر  وال�صتفادة من الفر�س خ�صو�صً

تطورات التكنولوجيا.

البحرين  اللقاء �صفري مملكة  وقد �صارك يف 

كما  الهاجري،  عبداهلل  اأحمد  تايالند  مملكة  لدى 

�صارك ال�صفري التايالندي يف البحرين وعدد من 

طاقم ال�صفارة.

فريال بنت عبداهلل ال�صيخ دعيج بن عي�صى
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ا�صتقبل م�صاعد وزير اخلارجية عبداهلل بن في�صل 

بن جرب الدو�صري، مبكتبه بالديوان العام للوزارة، 

جمهورية  �صفري  بوكمان،  ثامو  كاي  من  كالً  اأم�س، 

اأملانيا االحتادية لدى مملكة البحرين، وباوال اأمادي، 

البحرين،  مملكة  لدى  اإيطاليا  جمهورية  �صفرية 

بح�صور ال�صفرية ال�صيخة عائ�صة بنت اأحمد بن �صقر 

واالحتاد  االأوروبية  ال�صوؤون  اإدارة  مدير  خليفة  اآل 

االأوروبي بوزارة اخلارجية.

اخلارجية  وزير  م�صاعد  رّحب  اللقاء،  وخالل 

اأمادي، م�صيًدا بالعالقات  بكاي ثامو بوكمان وباوال 

املتميزة التي جتمع بني مملكة البحرين وجمهورية 

اإيطاليا وما ت�صهده من  اأملانيا االحتادية وجمهورية 

حر�س  موؤكًدا  املجاالت،  �صتى  يف  وازدهار  تطور 

نحو  العالقات  بهذه  االرتقاء  على  البحرين  مملكة 

مملكة  بني  امل�صرتكة  للم�صالح  خدمة  اأو�صع  اآفاق 

البحرين والبلدين ال�صديقني.

وباوال  بوكمان  ثامو  كاي  اأعرب  جانبه،  من 

اأمادي عن اعتزازهما بلقاء م�صاعد وزير اخلارجية، 

مثمنني عالقات ال�صداقة الوطيدة بني مملكة البحرين 

اإيطاليا،  وجمهورية  االحتادية  اأملانيا  وجمهورية 

موؤكدين �صرورة تعزيز التن�صيق والتعاون امل�صرتك 

متمنيني  االأ�صعدة،  كافة  على  ال�صديقة  الدول  بني 

ململكة البحرين دوام التقدم والرخاء.

م�شاعد وزير اخلارجية ي�شيد 

بالعالقات املتميزة مع اأملانيا واإيطاليا

النعيمي  �صقر  بن  ذياب  الركن  الفريق  افتتح 

رئي�س هيئة االأركان دورة مر�صحي ال�صباط رقم 15، 

الع�صكرية  عي�صى  كلية  يف  اأم�س،  يوم  �صباح  وذلك 

امللكية.

 وبهذه املنا�صبة، األقى رئي�س هيئة االأركان كلمة 

بالفخر  �صعوره  فيها عن  عرّب  الدورة  بافتتاح  اإيذاًنا 

واالعتزاز ملا ت�صمه هذه الدورة من كوادر وطنية من 

ال�صباط املر�صحني، وذلك تنفيًذا للتوجيهات ال�صامية 

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

اهلل  حفظه  االأعلى  القائد  املفدى  البالد  عاهل  خليفة 

ورعاه.

اإىل  ال�صباط  املر�صحني  كلمته  ختام  يف  ودعا   

التحلي باالأخالق الع�صكرية النبيلة امل�صتمدة من ديننا 

االإ�صالمي احلنيف وقيمنا العربية االأ�صيلة لي�صبحوا 

وبكل فخر جنًدا للحق وذخًرا ململكة البحرين.

بن  علي  ال�صيخ  الركن  اللواء  االفتتاح  ح�صر   

للقوى  االأركان  هيئة  رئي�س  م�صاعد  خليفة  اآل  را�صد 

مدير  ال�صعد  را�صد  �صالح  الركن  واللواء  الب�صرية، 

التدريب الع�صكري.

رئي�س هيئة الأركان: اأخالقنا الع�شكرية 

النبيلة م�شتمدة من ديننا وقيمنا العربية

»الرتبية« تعتمد قراًرا

 بالرتخي�س ملدر�شة خا�شة

الرتبية  وزير  النعيمي  علي  بن  ماجد  الدكتور  اعتمد 

– اخلا�صة  االإبداع  ملدر�صة  بالرتخي�س  قراًرا  والتعليم 

اجلنبية، التي ت�صتمل على ال�صفوف من ال�صاد�س وحتى 

الثاين ع�صر.

املر�صوم  باأحكام  املدر�صة  التزام  على  القرار  ون�س 

املوؤ�ص�صات  ب�صاأن   1998 ل�صنة   )25( رقم  بقانون 

التعليمية والتدريبية اخلا�صة والقرارات ال�صادرة تنفيذاً 

له، والقوانني ال�صارية يف مملكة البحرين، وكافة القرارات 

ال�صادرة تنفيذاً لها، والقواعد واالأنظمة املقررة قانوناً، مبا 

يف ذلك احل�صول على موافقة الوزارة قبل تعيني اأع�صاء 

املناهج  بتطبيق  وااللتزام  والتعليمية،  االإدارية  الهيئتني 

التي وافقت عليها الوزارة، وعدم تغيريها اإال بعد احل�صول 

تدريبي  برنامج  وتنفيذ  الوزارة،  من  كتابية  موافقة  على 

الرتبوية،  امل�صتجدات  واآخر  اأهم  للمعلمني الإطالعهم على 

للمدر�صة  احلايل  للمبنى  اال�صتيعابية  بالطاقة  وااللتزام 

من  كتابية  موافقة  على  احل�صول  بعد  اإال  رفعها  وعدم 

الوزارة، وجتهيز املدر�صة مبا يتفق واملتطلبات الرتبوية 

احلديثة من املواد واالأجهزة والو�صائل التعليمية املتطورة 

وا�صتيفاء  االأخرى،  والتجهيزات  واملطبوعات  والكتب 

اأو  رفعها  وعدم  الوزارة  من  املعتمدة  الدرا�صية  الر�صوم 

اإ�صافة ر�صوم اأخرى اإال بعد احل�صول على موافقة كتابية 

اأمن و�صالمة  منها، واتخاذ كافة االحتياطات التي ت�صمن 

الطلبة واملوظفني اأثناء تواجدهم يف املدر�صة.

م�ؤكدة الدعم النيابي حلزمة »القطاعات الأكثـر ت�شرًرا«.. زينل: 

الت�جيهات امللكية ال�شامية تدعم امل�اطن والقت�شاد ال�طني
زينل  عبداهلل  بنت  فوزية  اأ�صادت 

بالتوجيهات  النواب  جمل�س  رئي�صة 

امللك  اجلاللة  ل�صاحب  ال�صامية  امللكية 

املفدى،  عاهل  اآل خليفة  عي�صى  بن  حمد 

ملواجهة  الوطنية  اجلهود  كافة  دعم  يف 

انعكا�صات جائحة كورونا على امل�صتوى 

املحلي، مبا يحافظ على �صحة و�صالمة 

احلزمة  واإطالق  واملقيمني،  املواطنني 

االأكرث  للقطاعات  واالقت�صادية،  املالية 

املواطنني،  م�صالح  حلماية  ت�صررا، 

وتقدمي اأوجه الدعم وامل�صاندة لالقت�صاد 

وامل�صاهمة  ا�صتدامته،  وتعزيز  الوطني، 

يف ا�صتقرار االأ�صر البحرينية.

التخاذ  التام  النيابي  الدعم  واأكدت 

كافة االإجراءات الد�صتورية والت�صريعية 

ال�صيولة  لتوفري  الدولة  توجهات  لدعم 

االأو�صاع  اآثار  مع  للتعامل  الالزمة 

حفاظاً  للفريو�س  وللت�صدي  الراهنة 

على النمو امل�صتدام. واأن املجل�س النيابي 

�صيويل اهتماما خا�صة واأولوية ق�صوى 

الت�صريعية،  ال�صلطة  اإىل  �صيحال  ملا 

انطالقا من امل�صئولية التاريخية واالأمانة 

الدعم  كل  ت�صتوجب  التي  الوطنية 

وامل�صاندة ملواجهة جائحة كورونا.

امللكية  التوجيهات  اأن  واأ�صافت 

ال�صامية تاأتي جت�صيدا للحر�س امل�صتمر 

العاهل  لدن  من  البارز  واالهتمام 

الوطن  لدعم  ورعاه  اهلل  حفظه  املفدى 

التحديات  كافة  ملواجهة  واملواطنني 

وجتاوزها، وحماية م�صاحلهم، و�صمان 

جائحة  تداعيات  جراء  ت�صررهم،  عدم 

كورونا.

والتقدير  ال�صكر  بالغ  عن  معربة 

للجهود املتوا�صلة التي تبذلها احلكومة 

االأمري  امللكي  ال�صمو  �صاحب  برئا�صة 

رئي�س  خليفة  اآل  �صلمان  بن  خليفة 

واملتبعة  املتميز  وبالدعم  الوزراء، 

االأمري  امللكي  ال�صمو  ل�صاحب  احلثيثة 

العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �صلمان 

نائب القائد االأعلى النائب االأول لرئي�س 

يحققه  وما  اهلل.  حفظه  الوزراء  جمل�س 

العهد  ويل  �صمو  بقيادة  البحرين  فريق 

خطط  عرب  وجناحات،  اجنازات  من 

ومبادرات  متنوعة،  وبرامج  مدرو�صة، 

وبت�صافر  نوعية،  وم�صاريع  رائدة، 

وتكامل وتعاون كافة موؤ�ص�صات الدولة.

م�صرية اإىل اأن احلزمة املالية �صت�صهم 

وا�صتدامته،  الوطني  االقت�صاد  دعم  يف 

للحالة  ال�صلبية  االآثار  وتخفيف 

بها  القطاعات  متر  التي  اال�صتثنائية 

الت�صريعية  ال�صلطة  واأن  االقت�صادية، 

م�صلحة  ي�صعان  التنفيذية  وال�صلطة 

مرتبة  يف  االقت�صادي  والقطاع  املواطن 

الوطني  العمل  اأولويات  �صمن  متقدمة 

والتعاون امل�صرتك، والعمل معا لتفعيل 

فيه  ملا  واالقت�صادية،  املالية  احلزمة 

خري و�صالح املواطنني، ودعم القطاعات 

االأكرث ت�صرًرا.

رئي�سة جمل�س النواب

ال�شالح ي�شيد بقرارات احلك�مة ل�شتمرار دعم القطاعات الأكثـر ت�شرًرا
اأ�صاد علي بن �صالح ال�صالح رئي�س جمل�س ال�صورى بالقرارات 

اجلاللة  �صاحب  لتوجيهات  تنفيًذا  املوقرة  احلكومة  عن  ال�صادرة 

بهدف  وذلك  املفدى،  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�صى  بن  حمد  امللك 

جائحة  من  ت�صرًرا  االأكرث  القطاعات  وم�صاندة  دعم  يف  اال�صتمرار 

فريو�س كورونا )كوفيد 19(، مبا يحقق ا�صتدامة م�صالح املواطنني 

و�صمان اال�صتقرار االقت�صادي واملايل ململكة البحرين.

املوقرة  احلكومة  عن  �صدر  ما  ال�صورى  جمل�س  رئي�س  وثّمن 

هذه  اأّن  اإىل  واأ�صار  اأم�س،  الوزراء  جمل�س  اجتماع  يف  قرارات  من 

من  ت�صرًرا  االأكرث  املوؤ�ص�صات  دعم  �صاأنها  من  احلكومية  اخلطوة 

كما  واملتو�صطة،  ال�صغرية  املوؤ�ص�صات  ا  كورونا، وخ�صو�صً جائحة 

االآثار  جتاوز  من  وميّكنه  ال�صياحي  القطاع  ا�صتقرار  �صتعزز  اإنها 

امل�صتوى  على  كورونا  جائحة  انت�صار  عن  املرتتبة  االقت�صادية 

العاملي.

الدعم وامل�صاندة للقطاع  اأّن قرار احلكومة مبوا�صلة  اإىل  ولفت 

اخلا�س واملواطنني املت�صررين من اجلائحة منذ �صهر اأبريل املا�صي 

وحتى االآن، يعرب عن حر�س على تلم�س احتياجات املواطنني، ودعم 

ال�صرائح االأكرث ت�صرًرا منهم، موؤكًدا اأن القيادة احلكيمة تبنت العديد 

اإيجابًيا  �صدى  القت  والتي  امل�صبوقة،  غري  واملبادرات  الربامج  من 

وارتياًحا من عموم املواطنني، ف�صاًل عن االإ�صادة االإقليمية والدولية 

بهذه اخلطوات التي تاأتي يف اإطار اجلهود الوطنية ملكافحة فريو�س 

كورونا )كوفيد 19(.

منذ  وطنية  جهوًدا  تبذل  البحرين  مملكة  اأّن  ال�صالح  واأو�صح 

�صهر فرباير املا�صي يف مكافحة جائحة كورونا، لي�س على امل�صتوى 

اجلوانب  �صملت  واإمنا  واملقيمني،  للمواطنني  والعالجي  ال�صحي 

مالية  حزمة  �صمن  جاءت  التي  االأخرى،  واالقت�صادية  االجتماعية 

العمل  ت�صافر  عن  ف�صاًل  دينار،  مليار   4.3 جتاوزت  واقت�صادية 

امل�صرتك بني املوؤ�ص�صات الر�صمية واالأهلية من اأجل اأن تتجاوز مملكة 

رئي�س جمل�س ال�سورىالبحرين هذه الظروف اال�صتثنائية بتكاتف وتعا�صد اجلميع.

زيادة اأ�شئلة امتحانات الطب الب�شري تتيح فر�س جناح اخلريج.. اجلالهمة لـ»الأيام«:

اإ�شافة 21 مهنة �شحية اإىل لئحة نظام امتحانات مزاولة املهن ال�شحية بالهيئة

خديجة العرادي:

ك�صفت الدكتورة مرمي عذبي اجلالهمة الرئي�س التنفيذي 

اأبرز  عن  ال�صحية  واخلدمات  املهن  لتنظيم  الوطنية  للهيئة 

امتحانات  نظام  الئحة  اإىل  اإ�صافتها  مت  التي  ال�صحية  املهن 

مزاولة املهن ال�صحية بالهيئة �صمن القرار رقم )29( ل�صنة 

2020 وعددها 21 مهنة �صحية.

املهن  اأبرز  اإن  لـ»االيام«  خا�س  ت�صريح  يف  وقالت 

طب  تقني  دم،  �صحب  )فني  هي  ا�صافتها  مت  التي  املعاونة 

فني  القلب(،  )تخطيط  دموية  واأوعية  قلب  فني  نووي، 

فني  طبيعي،  عالج  فني  �صمعيات،  اأخ�صائي  �صمعيات، 

اأطراف �صناعية وتراكيب مقّومة، اأخ�صائي اأطراف �صناعية 

وتراكيب مقّومة، فني اأجهزة تنف�صية، اأخ�صائي اأجهزة، فني 

ب�صر(،  )تقومي  ب�صريات  فني  مهني،  اأخ�صائي عالج  عالج، 

االر�صادي،  النف�س  )علم  نف�س  علم  اأخ�صائي  تغذية،  فني 

)االإكلينيكي(،  ال�صريري(  النف�س  علم  نف�س،  علم  اأخ�صائي 

تقني، م�صاعد فني تعقيم، فني تعقيم اإىل جانب م�صعف متقّدم 

وفني غ�صيل كلى.

 وبينت اجلالهمة انه من االإجراءات التي تتخذها الهيئة 

املخت�صة  واملعايري  لال�صرتاطات  مواكبتها  هي  الوطنية 

التعاون،  جمل�س  دول  يف  ا  وخ�صو�صً املهنيني  برتخي�س 

االلكرتوين  النظام  تطبيق  يف  بداأت  الهيئة  اأن  وحيث 

التعاون،  جمل�س  دول  جميع  يف  يطبق  الذي  لالمتحانات 

التطبيق  بداية  يف  الب�صري  الطب  االمتحانات  ا�صئلة  فكانت 

تقت�صر على 150 �صوؤاالً بينما مت حتديث هذه االمتحانات يف 

جميع دول جمل�س التعاون لت�صل اإىل 300 �صوؤال.

عدة  له  االمتحان  اأ�صئلة  عدد  رفع  اأن  اإىل  واأ�صارت 

يف  الطب  خريجي  تقييم  ت�صتطيع  الهيئة  اإن  اوالً  مميزات 

جميع اجلوانب الطبية والتخ�ص�صات الطبية وبالتايل يكون 

�صيتيح  ذلك  اأن  ثانًيا  للخريج،  واأو�صع  اأ�صمل  تقييم  هناك 

جماالت  لديه  يكون  الطالب  الأن  للخريج  اكرث  جناح  فر�س 

االمتحان،  يف  جناحه  فر�س  من  حت�صن  اكرث  وا�صئلة  اأكرث 

وثالًثا ليتم توحيد الرتاخي�س بني دول جمل�س التعاون ومت 

االعرتاف بني الرتاخي�س عندما تت�صاوى االمتحانات.

باأنهم  منوهة  �صهًرا«،  االأمر  ذلك  ي�صتغرق  »قد  واأ�صافت 

يف الوقت احلايل يف مرحلة تفاو�س مع ال�صركة املعنية حول 

باالعالن  �صنقوم  كما  فعلًيا،  االمتحانات  تطبيق  بدء  موعد 

عن موعد البدء والذي يف النهاية ي�صب يف م�صلحة املمتحن 

لالأطباء  املمنوحة  الرتاخي�س  م�صتوى  يف  البحرين  ومملكة 

اجلدد.

املعاونة  باملهن  يتعلق  �صادر  قرار  وجود  اىل  واأ�صارت 

التي يجب ان تخ�صع لالمتحانات، الفتة اإىل انه وبعد درا�صة 

م�صتفي�صة من قبل الهيئة متت مالحظة انه هناك مهن مل يتم 

من  القادمني  جميع  على  يوجب  والذي  القرار،  يف  اإدراجها 

خارج البحرين للعمل باأي مهنة معاونة اأن يخ�صع المتحان 

الرتخي�س ل�صمان كفاءة جميع العاملني املهنيني يف البحرين، 

من  الرتاخي�س  طلبات  من  الكثري  ت�صلها  الهيئة  ان  خا�صة 

خمتلف اجلامعات حول العامل حتى يتم م�صاواتهم ومعرفة 

م�صتوياتهم فكان البد من تو�صعة االإطار للمهن املعاونة.

مرمي اجلالهمة

رئي�س غرفة التجارة

»غرفة التجار« ترّحب بقرارات ويل العهد الداعمة للقطاع اخلا�س.. نا�س: 

قرارات جمل�س ال�زراء �شت�شهم يف تخفيف الأعباء املالية وت�فري �شي�لة

البحرين  و�صناعة  جتارة  غرفة  رّحبت 

بالتوجيهات امللكية ال�صامية حل�صرة �صاحب 

اآل خليفة عاهل  اجلاللة امللك حمد بن عي�صى 

البالد املفدى بتوحيد اجلهود الوطنية ملواجهة 

انعكا�صات انت�صار فريو�س كورونا عاملًيا مبا 

يحافظ على �صحة و�صالمة املواطنني واملقيمني 

بالتوازي مع ا�صتمرار برامج الدولة وم�صرية 

امل�صتدامة  التنمية  مل�صاعي  حتقيًقا  عملها 

اعتزازها  عن  واأعربت  املواطنني،  ل�صالح 

بقرارات جمل�س الوزراء يف جل�صته االعتيادية 

�صلمان  االأمري  امللكي  ال�صمو  �صاحب  برئا�صة 

القائد  نائب  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن 

الوزراء  جمل�س  لرئي�س  االأول  النائب  االأعلى 

يف اأن تتكفل احلكومة بدفع 50 % من رواتب 

القطاع اخلا�س  املوؤمن عليهم يف  البحرينيني 

للقطاعات االأكرث ت�صرًرا ملدة ثالثة اأ�صهر بدًءا 

من اأكتوبر 2020، واإعفاء املن�صاآت واملرفقات 

 3 ملدة  ال�صياحة  ر�صوم  دفع  من  ال�صياحية 

اأ�صهر اإ�صافية ابتداًء من �صهر اأكتوبر 2020. 

بتمديد  الوزراء  جمل�س  قرار  ثّمنت  كما 

دعم االأجور املقدم من �صندوق العمل )متكني( 

اأكتوبر  �صهر  من  ابتداًء  اإ�صافية  اأ�صهر   3 ملدة 

2020، وذلك بواقع 150 ديناًرا �صهرًيا لدعم 

950 من �صواق �صيارات االأجرة و�صواق النقل 

امل�صرتك والبا�صات واحلافالت و829 مدّرَب 

 %50 وبدفع  عليهم،  املوؤمن  غري  من  �صياقة 

من رواتب ما جمموعه 524 من العامالت يف 

ريا�س االأطفال ودور احل�صانة من غري املوؤمن 

عليهم ملدة 3 اأ�صهر بدًءا من اأكتوبر 2020.

واأعرب رئي�س الغرفة �صمري عبداهلل نا�س 

عن ارتياح الغرفة لتوجيهات جمل�س الوزراء 

حلث  املركزي  البحرين  مل�صرف  ال�صابقة 

القرو�س  مدفوعات  بتاأجيل  امل�صارف  جميع 

كورونا  جائحة  من  املت�صررين  للمواطنني 

على  يوؤثر  ال  مبا  اجلاري  العام  نهاية  حتى 

تنفيًذا  املالية،  ومالءتها  امل�صارف  �صيولة 

�صاحب  حل�صرة  ال�صامية  امللكية  للتوجيهات 

اجلاللة عاهل البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه، 

كورونا  فريو�س  جائحة  انعكا�صات  بتخفيف 

واأ�صاد  الوطني،  واالقت�صاد  املواطنني  على 

بقرار جمل�س الوزراء ال�صابق بتكفل احلكومة 

بفواتري الكهرباء واملاء ور�صوم البلديات لكافة 

امل�صرتكني املواطنني يف م�صكنهم االأول ملدة 3 

ال  اأكتوبر 2020 ومبا  �صهر  من  ابتداًء  اأ�صهر 

يتجاوز فواتري الفرتة نف�صها من العام املا�صي 

لكل م�صرتك.

وقال نا�س اإن هذه القرارات والتوجيهات 

�صت�صهم يف تخفيف االأعباء املالية على التجار 

للقطاع  مالية  �صيولة  توفري  على  و�صت�صاعد 

تداعيات  مع  التعامل  له  يتيح  مبا  اخلا�س 

خا�صة  امل�صتدام،  النمو  على  حفاًظا  اجلائحة 

من   %  50 بدفع  احلكومة  تكّفل  اأن  قرار  واأن 

رواتب البحرينيني املوؤمن عليهم يف للقطاعات 

عامل  األف   23 منه  �صي�صتفيد  ت�صرًرا  االأكرث 

�صت�صاعد  اأنها  كما  من�صاأة،  اآالف  و4  بحريني 

ال�صغرية  خا�صة  البحرينية  املوؤ�ص�صات 

تواجهها،  التي  ال�صعوبات  جتاوز  على  منها 

وبالتايل �صتوؤدي اإىل التخفيف من االلتزامات 

مما  املوؤ�ص�صات،  هذه  على  املفرو�صة  املالية 

الو�صع  تخدم  ايجابية  تاأثريات  له  �صيكون 

عملية  من  وحتفز  عام  ب�صكل  االقت�صادي 

التي  املالئمة  الظروف  وتوفر  اال�صتثمار، 

يف  واالنتاجية  االقت�صادية  للقطاعات  ت�صمح 

والنهو�س  تناف�صي  ب�صكل  ن�صاطها  ا�صتعادة 

مب�صوؤولياتها واأدوارها الريادية للم�صاهمة يف 

حتريك عجلة االقت�صاد الوطني وجتاوز حالة 

الركود التي يعاين منها.

ت�صريحه  ختام  يف  نا�س  �صمري  واأكد 

احلكيمة  القيادة  لتوجيهات  الغرفة  دعم 

ممثلة بح�صرة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن 

عي�صى اآل خليفة عاهل البالد املفدى حفظه اهلل 

برئا�صة  احلكومة  وبرامج  و�صيا�صات  ورعاه، 

�صاحب ال�صمو امللكي االأمري خليفة بن �صلمان 

اإىل  الرامية  املوقر  الوزراء  رئي�س  خليفة  اآل 

قطاع  منو  واأ�صباب  مقومات  كافة  توفري 

يف  دوره  ليتبواأ  وتقويته  البحريني  االأعمال 

والتحديث، وجهود ومبادرات  التنمية  عملية 

حمد  بن  �صلمان  االأمري  امللكي  ال�صمو  �صاحب 

اآل خليفة ويل العهد نائب القائد االأعلى النائب 

االأول لرئي�س جمل�س الوزراء يف تنمية البيئة 

وجعلها  البحرين  مملكة  يف  اال�صتثمارية 

اأو  املحلية  لال�صتثمارات  �صواء  جاذبية  اأكرث 

اخلارجية، معرًبا عن اعتزازه مبا تبديه قيادة 

جاللة امللك املفدى من دعم للمواطن البحريني 

�صينعك�س  ذلك  باأن  موؤكًدا  اخلا�س،  وللقطاع 

دوره  ليوؤخذ  احليوي  القطاع  هذا  على  حتًما 

يف حتريك عجلة التنمية االقت�صادية.
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م�صطفى ال�صاخوري:

الت�صريعي  الف�صل  يف  الثانية  جل�صته  يف 

خالل  ال�صمالية  بلدي  جمل�س  تقّدم  اجلديد 

مقرتحات  بـ10  االثنني  اأم�س  يوم  جل�صته 

وبناء  مدر�صتني  بناء  بني  ما  تنّوعت  خمتلفة 

م�صجد وحديقتني واإن�صاء مدخل جديد ملنطقة 

بني جمرة وغريها من التو�صيات، كما عقدت 

اجلل�صة الأكرث من 4 �صاعات.

حارة  بالنقا�صات  املليئة  اجلل�صة  وجاءت 

جًدا -�صبيهة باجلو- تخللتها جداالت اأ�صفرت 

جدول  على  املدرجة  التو�صيات  رفع  عن 

خاللها  االأع�صاء  طالب  كما  كاملة،  االعمال 

ببقية  اأ�صوة  املن�صقني  عقود  جتديد  ب�صرورة 

املجال�س البلدية دومنا مماطلة اأو تاأخري.

4 مقرتحات لـ»عايل«..
 مدر�ضتان و�ضوق وم�ضمار

ممثل  ال�صمالية  بلدي  جمل�س  ع�صو  تقّدم 

الدائرة ال�صاد�صة باملحافظة ح�صني العايل بـ 4 

مقرتحات منف�صلة خا�صة مبنطقة عايل متّثلت 

يف مقرتح باإن�صاء م�صمار للدراجات الهوائية، 

اإ�صافة  فيها،  مركزي  �صوق  باإن�صاء  ومقرتح 

للبنني  اإحداهما  ثانويتني  مدر�صتني  الإن�صاء 

واالأخرى للبنات يف نف�س املنطقة »عايل«.

وافق  التي  املقرتحات  مرّبرات  وحول 

تاأتي  اأنها  العايل  اأكد  تاأٍن،  عليها املجل�س دون 

املنطقة  يف  العالية  ال�صكانية  للكثافة  نظًرا 

اخلدمات  من  الكثري  من  وخلوها  و�صواحيها 

العديد  اأن  موؤكًدا  املواطنني،  يحتاجها  التي 

هذه  بتحقيق  مطالباتهم  كرروا  املواطنني  من 

فيها  النظر  ينبغي  والتي  الرئي�صية  املطالبات 

ب�صكل جدي ملا لها من اأهمية تخ�س املواطنني، 

م�صروع  �صيدعم  امل�صاريع  هذه  حتقيق  واأن 

كمنطقة �صحية  عايل  منطقة  واعتماد  تر�صيح 

لدى منظمة ال�صحة العاملية.

بيوت �إ�ضكانية مهجورة يف مدينة حمد

ممثل  ال�صمالية  بلدي  جمل�س  ع�صو  قال 

من  عدًدا  اإن  القبي�صي  عبداهلل  التا�صعة  الدائرة 

�صرًرا  ت�صكل  حمد  مبدينة  املهجورة  البيوت 

واأ�صبحت  ال�صكنية  االأحياء  يف  االأهايل  على 

وكًرا لبع�س املمار�صات غري االأخالقية تتطلب 

�صرعة التدخل ملعاجلتها.

من  البيوت  هذه  ب�صحب  القبي�صي  وطالب 

�صنوات طويلة  ا مع م�صي  اأ�صحابها خ�صو�صً

لها  حاجتهم  عدم  يوؤكد  ما  منها  ي�صتفيدوا  مل 

اآخرين  وهو ما يدعو ل�صحبها منهم واإعطائها 

�صنوات  منذ  االإ�صكانية  البيوت  ينتظرون 

وجود  مع  ا  وخ�صو�صً بها،  اأوىل  فهم  طويلة 

يجيز  االإ�صكانية  الوحدات  متليك  عقد  يف  بند 

ترك  اإذا  املنتفع  من  ال�صكنية  الوحدة  �صحب 

�صبب  بدون  متوا�صلة  اأ�صهر  �صتة  ملدة  امل�صكن 

مقبول اأو �صمح الأي �صخ�س باالنتفاع بالوحدة 

ب�صكل دائم اأو موؤقت دون اإذن كتابي �صادر عن 

الوزارة.

املقرتح  مقدم  قالت  التفا�صيل،  وحول 

ع�صو جمل�س بلدي ال�صمالية بدرية اإبراهيم اإن 

املقرتح يعد �صرورة ملحة يطالب بها االأهايل 

م�صروع  تاأّخر  مع  ا  خ�صو�صً �صنوات،  منذ 

تطوير �صارع البديع ب�صبب �صح امليزانية.

عدًدا  يخدم  املقرتح  اإن  اإبراهيم  وقالت 

جمرة  بني  مبنطقة  ال�صكنية  املجمعات  من 

بحيث  و539   537 مبجمعي  ا  وخ�صو�صً

يكون فتح املنفذ يف الر�صيف االأو�صط باملنطقة 

والواقع حتديًدا عند اإ�صارة امل�صاة مقابل مركز 

القبائل مبنطقة الدراز.

»ت�ضجري �أر�ضفة �ملنازل« 

يق�ضم �ملجل�ض بني موؤيد ومعار�ض

ت�صجري  حول  مطّول  نقا�س  وقع  كما 

ال�صكنية  باالأحياء  املنازل  اأمام  االأر�صفة 

موؤيد  بني  املجل�س  اأع�صاء  وانق�صم  املختلفة، 

من  عدد  اأّكد  حيث  له،  ومعار�س  للت�صجري 

»منفلت«  االأر�صفة  يف  الت�صجري  اأن  االأع�صاء 

لقانون  وتفعيل  قانوين  ل�صبط  وبحاجة 

النظافة، يف حني اأ�صار اآخرون اإىل اأن الت�صجري 

يعك�س بعًدا ح�صارًيا وجمالًيا ملناطقنا.

بلدي  جمل�س  رئي�س  اأ�صار  جانبه  من 

ال�صمالية اأحمد الكوهجي اإىل اأن 50% اإىل %60 

االأر�صفة  بزرع  يقومون  الذين  املواطنني  من 

اأمام منازلهم خمالفون.

راأيه  يف  العايل  ح�صني  اختلف  جانبه  من 

اإذ اأكد اأن املخالفني »�صواذ« واأغلب الذين قاموا 

ملتزمون  متح�صرون  اأنا�س  املناطق  بزراعة 

بالت�صجري، منوًها اإىل اأن املجل�س يتناق�س مع 

بالت�صجري  يطالــب  من جهــة  فهو  مقرتحاته 

ومــن  عليه  ت�صجــع  مقرتحـــات  ويقــدم 

جانب اآخر يقــول باأن الت�صجري ي�صبب م�صكلة 

وهو خمالف.

طرح 10 مقرتحات خالل �جلل�ضة �لثانية للمجل�ض 

بلدي �ل�ضمالية يقرتح �إن�ضاء حديقتني وم�ضجد ومدر�ضتني

لهيئة  التنفيذي  الرئي�س  اأعلن 

االإلكرتونية  واحلكومة  املعلومات 

تد�صني  عن  القائد  علي  حممد 

الفح�س  �صهادة  اإ�صدار  خدمة 

 PCR« كورونا  لفريو�س  امل�صبق 

»جمتمع  تطبيق  عرب   »Certificate
واعي« للم�صافرين من مملكة البحرين 

مع  بال�صراكة  وذلك  العامل،  دول  اإىل 

اجلهات املعنية يف البحرين، مو�صًحا 

االإلكرتونية  اإتاحة اخلدمة  قد مت  اأنه 

من  املحدثة  الن�صخة  عرب  اجلديدة 

هذه  واأن  واعي«،  »جمتمع  تطبيق 

تنظيم  اإطار  يف  جاءت  قد  اخلطوة 

بقية  اإىل  اململكة  من  ال�صفر  اإجراءات 

 PCR« دول العامل عرب اإ�صدار �صهادة

»جمتمع  تطبيق  يف   »Certificate
جلميع  موحدة  ب�صيغة  واعي« 

امل�صت�صفيات احلكومية واخلا�صة يف 

مملكة البحرين.

لهيئة  التنفيذي  الرئي�س  واأكد 

االإلكرتونية  واحلكومة  املعلومات 

على  بناًء  ال�صهادة  اإ�صدار  ميكن  اأنه 

الطلب فقط  اآخر فح�س قام به مقدم 

مع ا�صرتاط اأن تكون نتيجة الفح�س 

»�صلبية« ومل مت�ِس على فرتة اإجراء 

الفح�س اأكرث من �صهر حيث ال ميكن 

الفح�س  الختبارات  ال�صهادة  اإ�صدار 

القدمية. 

 PCR« �صهادة  اإن  القائد  وقال 

تعترب  االإلكرتونية   »Certificate
مملكة  يف  ومعتمدة  ر�صمية  �صهادة 

احل�صول  تتطلب  وال  البحرين، 

اجلهات  جانب  من  الت�صديق  على 

من  للم�صافرين  وميكن  املخت�صة، 

مملكة البحرين تقدمي طلب احل�صول 

نتائج  ا�صتالم  بعد  مبا�صرة  عليها 

املختربي والتي �صتظهر يف  الفح�س 

اإجراء  من  �صاعة   24 خالل  التطبيق 

قام  فح�س  اآخر  اختيار  ثم  الفح�س، 

مقدم الطلب باإجرائه، ومن ثم اختيار 

 »PDF« ب�صيغة  ال�صهادة  عر�س 

اال�صتجابة  رمز  عر�س  اأو  للطباعة 

.»QR Code« ال�صريعة

ميكن  باأنه  القائد  وذكر 

عر�س  البحرين  من  للم�صافرين 

عند  واملعتمدة  الر�صمية  ال�صهادة 

منافذ الدول عند الدخول مع �صرورة 

�صهادة  اعتماد  لفرتة  مراعاتهم 

كورونا  لفريو�س  امل�صبق  الفح�س 

»PCR Certificate« يف الدول التي 

اإجراءات  واتباع  اإليها،  ي�صافرون 

جتاوز  مت  حال  يف  الفح�س  اإعادة 

هذه الفرتة وفًقا لتعليمات واإجراءات 

كل بلد، منوًها ب�صرورة اأن يقوم كل 

�صهادة  على  مقدمي طلبات احل�صول 

كورونا  لفريو�س  امل�صبق  الفح�س 

كن�صخة  وتوفريها  ال�صهادة،  بطباعة 

حال  املعنني  على  وعر�صها  ورقية 

م�صرًيا  الدول،  منافذ  اإىل  و�صولهم 

نتيجة  من  التحقق  اإجراءات  اأن  اإىل 

تت�صمن  الو�صول  بلد  لدى  الفح�س 

حتقق  ثم  املنفذ،  اإىل  امل�صافر  و�صول 

الفح�س  تقرير  �صحة  من  املخت�صني 

اال�صتجابة  رمز  م�صح  خالل  من 

ومن   ،»QR Code« ال�صريعة 

يف  الرقمي  املحتوى  ا�صرتجاع  ثم 

ال�صحية  للمعلومات  الوطني  النظام 

»i-SEHA« وعر�س نتائج الفح�س 

والتاأكد من �صحتها.

املعلومات  هيئة  دعت  وقد 

الذين  االأفراد  االإلكرتونية  واحلكومة 

مل يبادروا حتى االآن بتحميل تطبيق 

متجر  زيارة  اإىل  واعي«  »جمتمع 

االإلكرتونية  احلكومة  تطبيقات 

وحتميل   apps /bahrain.bh
التطبيق والت�صجيل فيه.

�لقائد: �إطالق خدمة �ضهادة �لفح�ض �مل�ضبق لفريو�ض كورونا

طلبة م�ضتجدون بجامعة �لبحرين

 ينتظرون �إدر�ج جد�ولهم

حمرر ال�صوؤون املحلية:

بجامعة  م�صتجدون  طلبة  قال 

انق�صاء  من  بالرغم  اإنهم  البحرين 

الدرا�صي  العام  من  االأول  االأ�صبوع 

مل  اأنهم  اإال   2021 /2020 اجلديد 

يت�صلموا حتى االآن جداولهم الدرا�صية.

القبول  عمادة  اأن  اإىل  واأ�صاروا 

وقت  يف  جداوالً  اعتمدت  والت�صجيل 

�صابق، ثم قامت بحذفها واأبلغت الطلبة 

اأخرى.  جداول  اإر�صال  �صيتم  باأنه 

اجلداول  اعتماد  مت  الذي  الوقت  ويف 

اجلديدة لطلبة بع�س التخ�ص�صات، ال 

اإدراج  بانتظار  الطلبة  العديد من  يزال 

اجلداول اجلديدة ليت�صنى لهم االنتظام 

بال�صفوف االإلكرتونية.

وبني الطلبة اأنهم حاولوا التوا�صل 

مع اجلامعة من خالل القنوات املحددة 

باالت�صال الهاتفي وبالربيد االإلكرتوين، 

االآن رًدا ب�صاأن  اأنهم مل يتلقوا حتى  اإال 

املو�صوع.

القبول  عمادة  باأن  واأ�صافوا 

وقت  يف  اأ�صارت  باجلامعة  والت�صجيل 

امل�صتجدين  الطلبة  اأن جميع  اإىل  �صابق 

قد اطلعوا على جداولهم الدرا�صية، فيما 

عدا الطلبة الذين ت�صرتط التخ�ص�صات 

موؤكدة  مقابلة،  اإجراء  فيها  قبلوا  التي 

باأول حاملا  اأوالً  اأنه �صيجري ت�صجيلهم 

االأق�صام  من  مقابالتهم  نتائج  ت�صل 

�صيًئا  يت�صلموا  مل  اأنهم  اإال  االأكادميية، 

حتى االآن.

العديد  عرب  �صلة،  ذي  �صياق  ويف 

عن  البحرين  جامعة  طلبة  من 

بورد«  »البالك  من�صة  من  ا�صتيائهم 

للعملية  اعتمادها  مت  التي  االإلكرتونية 

التعليمية االإلكرتونية للف�صل الدرا�صي 

اال�صتثنائي.

واأكد الطلبة اأنهم يواجهون �صعوبة 

يف دخول املن�صة، ويعانون من العديد 

من امل�صكالت املرتبطة بها، وال يتمكنون 

يف  اإلكرتونًيا  املحا�صرات  متابعة  من 

كثري من االأوقات.

�صيتم  اإذا  عما  الطلبة  وت�صاءل 

يف  املحا�صرات  عن  غيابهم  احت�صاب 

تقنية  م�صكالت  يواجهون  الذي  الوقت 

يف الدخول للمن�صة. 

برنامج  اأن  اإىل  الطلبة  ولفت 

واأكرث  اأف�صل  تيمز(  )مايكرو�صوفت 

جًدا  ال�صعب  من  و�صيكون  فعالية، 

)البالكبورد(  برنامج  يف  اال�صتمرار 

نظمت  اجلامعة  واأن  كامل،  لعام 

اأن  اإال  بالربنامج  للتعريف  حما�صرة 

املحا�صرات  مع  يتعار�س  كان  وقتها 

الدرا�صية. 

اأعلنت  قد  البحرين  جامعة  وكانت 

يف  الدرا�صة  نظام  اأن  �صابق  وقت  يف 
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�صبتمرب   20 »االأحد«  يوم  بداأ  والذي 

)التعلم  ُبعد  عن  �صيكون   - اجلاري 

االإلكرتوين(، وذلك دعًما جلهود الفريق 

ذلك  من  و�صت�صتثنى  ملكافحة،  الوطني 

املقررات ذات اجلانب العملي ومقررات 

الكليات  �صتعمل  التي  العملي  التدريب 

لتعريفهم  طلبتها  مع  التوا�صل  على 

الواجب  واالحرتازات  باالإجراءات 

ال�صخ�صي  احل�صور  عند  اأخذها  عليهم 

لهذه املقررات.

�لأ�ضتئناف توؤيد عقوبة �ل�ضجن

 لرجل �أعمال غ�ضل �آلف �لدنانري

اأّيدت حمكمة اال�صتئناف العليا اجلنائية عقوبة ال�صجن بحق رجل اأعمال ومنتج تلفزيوين 

متهم بتبيي�س وغ�صل اآالف الدنانري، وق�صت بتاأييد �صجنه 7 �صنوات واأمرت املحكمة بتغرمي 

املتهم مائة األف دينار ومب�صادرة االأموال مو�صوع اجلرمية اأو اأي اأموال للمتهم م�صاوية ملال 

اجلرمية.

الداخلية  بوزارة  املالية  التحريات  باإدارة  اأول  مالزم  من  بالغ  ورود  بعد  بداأت  الق�صية 

ي�صهد اأنه بناء على قرار �صادر من النيابة العامة ب�صاأن الك�صف والتحفظ على ح�صابات بنكية 

اإحدى  اإجراء  اأمواله، ثبت  وممتلكات خا�صة باملتهم ومن خالل جمع املعلومات وتتبع حركة 

املعامالت التي متت ل�صالح املتهم االأول من قبل ال�صاهد الثاين اإذ قام بتحويل مبلغ 450،570 

ديناًرا بحرينًيا مبا�صرة اإىل احل�صابات امل�صرفية التابعة للمتهم بداخل مملكة البحرين.

وقد ثبت من خالل التحليل املايل بنتيجة الك�صف على تلك املعامالت اأن عدد التحويالت 

التي متت اإىل ح�صاباته ال�صخ�صية عددها 7 عمليات مببلغ اإجمايل وقدره املبلغ املذكور اأعاله 

حل�صابني يف اأحد البنوك تابعني ل�صركة عالقات عامة امل�صجلة با�صم املتهم االأول من ح�صابات 

تعود لل�صاهد الثاين و�صركته، وذلك ح�صب الثابت يف التحليل املايل.

التي مت حتويلها  االأموال  تلك  باأن  يق�صي  عليه حكم جنائي  قد �صدر  املتهم  اأن  ثبت  كما 

من ح�صاب ال�صاهد الثاين اإىل ح�صاب املتهم حت�صل عليها االأخري نتيجة جرائم جنائية ح�صب 

الثابت باحلكم اجلنائي ومن ثم قام باإجراء عمليات مالية عليها تتمثل يف قيامه ب�صرف مبلغ 

13،500 دينار لدفع فوائد يف بنك امل�صتقبل كما قام ب�صرف مبلغ 90 األف دينار يف �صورة 

حتويل داخلي اإىل ح�صابه باجلنيه االإ�صرتليني يف �صوي�صرا، كما دفع مبلغ 135 األف دينار 

بحريني يف �صورة �صيك ل�صراء �صيارة من نوع »رولز راي�س« ومن ثم بيعها الأحد االأ�صخا�س، 

كما قام بتحويل بنكي مببلغ 35 األف دينار اإىل ح�صابه يف بنك اآخر ومنه حول مبلغ 34،980 

ديناًرا بحريًنا اإىل ح�صاب ابنته يف البنك ذاته، واأخريا قيامه بتحويل داخلي مببلغ وقدره 27 

األف دينار اإىل ح�صابه باجلنيه االإ�صرتليني يف �صوي�صرا، وعليه فاإن تلك العمليات اخلم�س بلغ 

جمموعها 350 األف دينار بحريني.

عبداهلل  بن  ع�صام  املهند�س  اأكد 

البلديات  و�صوؤون  االأ�صغال  وزير  خلف 

اأهمية التن�صيق  والتخطيط العمراين على 

امل�صتمر مع املجال�س البلدية مبا ي�صهم يف 

وفق  واخلدمات  امل�صروعات  �صري  �صمان 

اخلطط املقررة لها.

املرئي  االت�صال  خالل  ذلك  جاء 

البلديات  و�صوؤون  االأ�صغال  وزير  بني 

املجل�س  ورئي�س  العمراين  والتخطيط 

اأحمد  ال�صمالية  املنطقة  لبلدية  البلدي 

الق�صايا  جممل  لبحث  وذلك  الكوهجي 

يف  وتدخل  ال�صمالية  حمافظة  تهم  التي 

وكيل  بح�صور  الوزارة  اخت�صا�صات 

حممد  ال�صيخ  البلديات  ل�صوؤون  الوزارة 

بن اأحمد اآل خليفة ووكيل الوزارة ل�صوؤون 

امل�صاعد  والوكيل  اخلياط  اأحمد  االأ�صغال 

املهند�صة  امل�صرتكة  البلدية  للخدمات 

التخطيط  اإدارة  ومدير  حميدان  �صوقية 

و�صئون املجال�س حممود ال�صيباين.

خلف  رحب  االت�صال  بداية  ويف 

م�صيداً  ال�صمالية،  بلدي  جمل�س  برئي�س 

التجربة  وتطوير  دعم  يف  املجل�س  بدور 

البلدية، حيث مت خالل اللقاء بحث العديد 

املحافظة  يف  امللحة  البلدية  الق�صايا  من 

ال�صمالية عموًما.

من  االنتهاء  اإىل  االت�صال  تطرق  وقد 

�صيانة مبنى بلدية البديع من اأجل انتقال 

املنتظر  من  اإذ  املبنى  اإىل  البلدي  املجل�س 

انتهاء �صيانته نهاية ال�صهر املقبل.

ومت خالل اللقاء تقييم م�صروع تنمية 

من  ال�صمالية  املحافظة  يف  والقرى  املدن 

اأجل العمل على زيادة امليزانية املخ�ص�صة 

للم�صروع الأجل التمكن من تنفيذ اأكرب قدر 

من املنازل، اإىل جانب بحث جممل م�صاريع 

ال�صمالية  املحافظة  يف  التحتية  البنية 

للدولة  العامة  امليزانية  �صمن  واملدرجة 
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اآلية  بحث  اأي�صا  اللقاء  خالل  وجرى 

اجلديد  العامة  النظافة  قانون  تطبيق 

لر�صد  والتفتي�س  الرقابة  جهاز  وتفعيل 

املخالفات القائمة والعمل على احلد منها، 

حيث �صيتوا�صل العمل خالل الفرتة املقبلة 

من اأجل ن�صر الوعي العام مبواد القانون 

من  املعنية  اجلهات  جميع  مع  والتن�صيق 

اأجل تنفيذ بنوده.

التحول  اإىل  االجتماع  تطرق  كما 

البلدية  اخلدمات  من  للكثري  االإلكرتوين 

من اأجل تقليل الكثافة يف مراكز اخلدمات 

البلدية.

على  البلدي  املجل�س  رئي�س  واأكد 

اآلية التوا�صل والتعاون مع  اأهمية تفعيل 

جمل�س بلدي ال�صمالية، حيث وجه الوزير 

لتعزيز  الوزارة  يف  التنفيذية  القطاعات 

قنوات التوا�صل مع املجل�س ب�صكل مبا�صر 

امل�صاريع  الإجناز  م�صرتك  ب�صكل  والعمل 

وت�صريع اخلدمات.

وقد اأثنى رئي�س جمل�س بلدي املنطقة 

هذه  مثل  على  الكوهجي  اأحمد  ال�صمالية 

اللقاءات وا�صفا اإياها باللقاءات االإيجابية 

واملثمرة من اأجل متابعة امل�صاريع وتطوير 

منظومة العمل البلدي ب�صورة م�صتمرة.

ويف ختام اللقاء، اأ�صاد رئي�س جمل�س 

واخلدمات  الوزير  بدور  ال�صمالية  بلدي 

االأ�صغال  وزارة  تقدمها  التي  املختلفة 

العمراين،  والتخطيط  البلديات  و�صوؤون 

الوزارة  بني  التوا�صل  اأهمية  موؤكدا 

واملجل�س البلدي مبا يخدم اأهايل ال�صمالية 

واملقيمني فيها.

خلف و�لكوهجي يبحثان �آلية تطبيق قانون �لنظافة �لعامة �جلديد

تو�فق على تفعيل جهاز �لرقابة و�لتفتي�ض لر�ضد �ملخالفات �لقائمة

�ل�ضيطرة على حريق ن�ضب مببنى 

جامعة �خلليج �لعربي.. ول خ�ضائر

ن�صب حريق يف مبنى جامعة اخلليج العربي م�صاء 

مادية، حيث  ب�صرية وال  ينتج عن خ�صائر  البارحة، مل 

متت ال�صيطرة عليه من قبل رجال االإطفاء بالدفاع املدين.. 

بن  خالد  الدكتور  اجلامعة  رئي�س  عاين  وقد 

باجلامعة  امل�صوؤولني  من  وعدد  العوهلي  عبدالرحمن 

جمريات االأحداث من بداية البالغ للتاأكد من عدم وجود 

التاأكد من �صالمة وثائق اجلامعة  اإ�صابات ب�صرية، ومت 

وخمترباتها ومكاتبها، وتوا�صل ب�صكل مبا�صر يف موقع 

العطائهم  واملني  والدفاع  االإطفاء  رجال  مع  احلريق 

على  اجلامعة  رئي�س  اأثنى  وقد  املطلوبة،  املعلومات 

لرجال  بها  تعامل  التي  العالية  واملهنية  االحرتافية 

وهلل  ا�صتطاعوا  اإذ  احلريق،  مع  املدين  والدفاع  االإطفاء 

احلمد اإخماد احلريق بكل تفاٍن يف وقت قيا�صي. 

هذا، وعّممت اإدارة اجلامعة بياًنا قالت فيه اإن حريًقا 

ن�صب يف مبنى اجلامعة مل يخلّف اأ�صراًرا ج�صيمة، ومل 

تكن هناك اإ�صابات تذكر وال خ�صائر مادية يف املختربات 

القاعات الدرا�صية باجلامعة.

جل�شة بلدي ال�شمالية



تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين.

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

اإلعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاكس 17617720.       املطبعة التجارية:  17617889

بعد الساعة السابعة مساء وأيام اإلجازات يرجى االتصال عىل هاتف: 36055472/ 36055480.

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744

اإلعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاكس 17617720        املطبعة التجارية:  17617889

بعد الساعة السابعة مساًء وأيام اإلجازات يرجى االتصال عىل هاتف: 36055472/  36055480

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين.

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

اإلعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاكس 17617720.       املطبعة التجارية:  17617889

بعد الساعة السابعة مساء وأيام اإلجازات يرجى االتصال عىل هاتف: 36055472/ 36055480.

ت�شدر عن م�ؤ�ش�شة »الأيام« للن�شر.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »الأيام« للن�شر - رقم الت�شجيل

املرا�شالت: �ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين

الإدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاك�ص: 17617111

الت�زيع:     هاتف: 17617733 - فاك�ص: 17617744

ال�شرتاكات: هاتف: 17617722 - فاك�ص: 17617744

الإعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاك�ص 17617720        املطبعة التجارية:  17617889

بعد ال�شاعة ال�شابعة م�شاًء واأيام الإجازات يرجى الت�شال على هاتف: 36055472/  36055480
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من املعيب اأن يو�صف امللتزم بالإجراءات باجلنب 

مواجهة  باأن  اآمن  حيث  �صجاع،  هو  بل  واخلوف، 

بكالم  اللتزام  عرب  اإل  تكون  ل  ودحره  الوباء 

الأطباء.

الإخواين على  والتح�صيد  التحري�ض  مو�صم 

دول املقاطعة م�صتمر.

اجلديد فيه هي امل�صاندة والتعاون املبا�صر من 

نظام املاليل واأتباعه.
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اإطالق »مزن �سات« الإماراتي يف رحلته العلمية بنجاح
اأم�ص  للف�شاء،  الإمارات  وكالة  اأعلنت 

»�ش�ي�ز«  �شاروخ  اإطالق  جناح  الثنني، 

»مزن  ال�شطناعي  القمر  يحمل  الذي 

العلمية  رحلته  يف  مداره  اإىل  �شات« 

ومت  لالأر�ص.  اجل�ي  الغالف  لدرا�شة 

قاعدة  من  »�ش�ي�ز«  ال�شاروخ  اإطالق 

حامال  الرو�شية،  الف�شائية  »بلي�شيت�شك« 

وياأتي  �شات«.  »مزن  ال�شطناعي  القمر 

برنامج  خطط  �شمن  �شات«  »مزن  اإطالق 

التابع  باجلامعات  الف�شائي  التعليم 

فريق  للف�شاء. و�شيت�ىل  الإمارات  ل�كالة 

جامعة  يف  العليا  الدرا�شات  طلبة  من 

واجلامعة  والتكن�ل�جيا  للعل�م  خليفة 

ر�شد  مهام  اخليمة،  راأ�ص  يف  الأمريكية 

ير�شلها  التي  البيانات  وحتليل  ومعاجلة 

»مزن �شات« اإىل املحطة الأر�شية الرئي�شية 

يف خمترب »الياه �شات« يف جامعة خليفة 

اجلامعة  يف  الفرعية  الأر�شية  واملحطة 

فريق  وقام  اخليمة.  راأ�ص  يف  الأمريكية 

العمل خالل ال�شهرين املا�شيني باإجناز كل 

الختبارات والتجارب النهائية التي ت�شبق 

اختبارات  ذلك  يف  مبا  الإطالق  عملية 

الفراغ  واختبار  واجلاهزية  الت�افق 

احلراري البيئي وكذلك اختبارات الهتزاز 

لال�شتعداد النهائي لالإطالق، ح�شبما ذكرت 

وكالة الأنباء الإماراتية »وام«.

ن�سر مقطعًا للطفل بح�سابه يف »الن�ستغرام«.. نا�سر بن حمد: 

الطفل ح�سني الرا�سد »بطل حقيقي« ومثال يحتذى به

ن�شر �شم� ال�شيخ نا�شر بن حمد اآل خليفة ممثل جاللة امللك 

لالأعمال الإن�شانية و�شئ�ن ال�شباب، على ح�شاب �شم�ه ال�شخ�شي 

بتطبيق »الن�شتغرام«، مقطع فيدي� للطفل ح�شني الرا�شد من ذوي 

العزمية، وكتب �شم�ه »بطل حقيقي«.

الطفل ح�شني  اأن  اآل خليفة  ال�شيخ نا�شر بن حمد  واأكد �شم� 

من  الرغم  فعلى  الهمم،  لأ�شحاب  به  يحتذى  مثال  يعترب  الرا�شد 

بالتحدي  الأمثلة  اأروع  �شرب  اأنه  اإل  منها  يعاين  التي  الإعاقة 

والرغبة  الطم�حات  باأن  للجميع  ر�شالة  واأر�شل  والإ�شرار 

والعزمية ل تت�قف اإطالقاً رغم الإعاقة، م�شرياً �شم�ه اإىل اأن الرا�شد 

اأحد الأبطال ال�شغار الذين ميتلك�ن طم�حات عالية و�شبق له اأن 

�شارك يف العديد من امل�شابقات مثل بط�لت الرجل احلديدي التي 

اأقيمت يف البحرين وبط�لت ال�شباحة وغريها.

واأو�شح �شم� ال�شيخ نا�شر بن حمد اآل خليفة اأن الطفل ح�شني 

وقال  اإعاقته،  من  الرغم  على  املنجزات  من  العديد  حقق  الرا�شد 

العزمية والإ�شرار  الرا�شد هذه  باأن يحمل ح�شني  �شم�ه: »فخ�ر 

التي ميتلكها، حيث وجه ر�شالة للعامل باأن الإعاقة لن ومل تك�ن 

عائقاً ب�شناعة الأبطال، اأمتنى له املزيد من الت�فيق والنجاح«.

وكان �شم� ال�شيخ نا�شر بن حمد اآل خليفة قدم دعمه للطفل 

يف  الطفل  م�شاركات  خالل  كثرية  فرتات  على  الرا�شد  ح�شني 

بط�لة  يف  بالطفل  التقى  اأن  ل�شم�ه  و�شبق  ال�شابقة،  البط�لت 

وتداول  املا�شي.  العام  البحرين  اأقيمت يف  التي  الرجل احلديدي 

العديد من رواد الت�ا�شل الجتماعي، مقطع الفيدي�، حيث حظى 

باهتمام كبري من اجلميع.

وروى مقطع الفيدي� امل�ش�ر م�شرية الطفل ح�شني الرا�شد يف 

جمال الريا�شة والأن�شطة الأخرى.

1911 - اإيطاليا تعلن احلرب على الدولة العثمانية.

خالل  التحالف  لق�ات  بلغاريا  ا�شت�شالم   -  1918

احلرب العاملية الأوىل.

1923 - بداية النتداب الربيطاين على فل�شطني.

ال�ش�فيتي  الحتاد  اأمام  ب�لندا  ا�شت�شالم   -  1939

واأملانيا النازية.

اأول  رئي�ص  من�شب  يت�ىل  بلة  بن  اأحمد   -  1962

حك�مة جزائرية بعد ال�شتقالل.

1969 - تاأ�شي�ص اأ�شرة الأدباء والكتاب يف البحرين.

الدول  جلامعة  تن�شم  عمان  �شلطنة   -  1971

العربية.

1988 - اإقالع املك�ك الف�شائي دي�شكفري من قاعدة 

ف�شاء  رجال  بخم�ص  حمملة  بفل�ريدا  كانافريال  راأ�ص 

مبهمة دامت 4 اأيام.

مبـــــدع �سعـــــودي ير�ســــم باخليــــوط وامل�سامــــري

عرب  وا�شًعا  متيًزا  يحقق  اأن  �شع�دي،  فنان  ا�شتطاع 

فيها  مزج  ر�ش�مات  اإخراج  يف  اأبدع  حني  الفني،  اإنتاجه 

على  ُدقت  حديدية  م�شامري  م�شتخدًما  باأل�انها،  اخلي�ط 

األ�اح اخل�شب، ليخرج ل�حات فنية ثالثية الأبعاد، تربز فيها 

عبدال�هاب  الفنان  وقام  اإبداعية مميزة.  دقة  ذات  ر�ش�مات 

الدايل وه� متخ�ش�ص يف الت�ش�يق وكتابة الروايات، م�ؤخًرا 

ااخلي�ط  م�شتخدًم  �شلمان  امللك  فيها  ر�شم  ل�حة  باإخراج 

وامل�شامري، والتي طال عملها �شهًرا كامالً، مبعدل 154 �شاعة 

مميًزا  فًنا  اأقدم  اأن  �شعيُت  لـ»العربية.نت«:  وك�شف  عمل، 

وخمتلًفا خالل الي�م ال�طني 90، فنهجت هذه الطريقة على 

الرغم ما حتتاجه من دقة ووقت ط�يل، فقمُت بعمل �ش�رة 

خادم احلرمني ال�شريفني، والتي اقرتحها يل �شقيقي ك�ن تلك 

ال�ش�رة �شهرية وحتمل من املعاين ال�شيء الكبري. واأ�شاف، 

ال�شع�دية ودجمها  ال�ش�رة وو�شع خريطة  »قمت بتط�ير 

مع العلم ب�ش�رة مهارية وروؤية فنية، لت�شطر ال�ش�رة اآلف 

الكلمات التعبريية، عرب ل�حة حجمها 160*120 �شم، ذات 

وزن ثقيل ل�شمك اخل�شب ووزن امل�شامري فيها«.

�سوت اأ�سطورة روما يوقظ 

�سابة من غيبوبة ا�ستمرت �سهوًرا

زار اأ�شط�رة نادي روما فران�شي�شك� ت�تي �شابة يف 

امل�شت�شفى ا�شتفاقت من غيب�بة دخلتها قبل 9 اأ�شهر، بعد 

�شماع ت�شجيل �ش�تي لنجم كرة القدم الإيطالية ال�شابق.

وتدافع اإيلينيا ماتيلي )19 عاًما( عن األ�ان لت�شي� 

وقد  الأخري،  اأن�شار  من  لكنها  لروما  التقليدي  الغرمي 

دخلت يف غيب�بة بعد تعر�شها حلادث �شري مرّوع ذهب 

�شحيته اأحد اأ�شدقائها يف دي�شمرب املا�شي.

وقام ت�تي الفائز مب�نديال 2006 باإر�شال ت�شجيل 

بالق�ل:  اإيلينا  اإىل  فيه  مت�جها  اأ�شهر  قبل  الفيدي�  على 

»اإيلينا ل ت�شت�شلمي، ت�شتطيعني القيام بذلك. كلنا معك«.

وعدها  وكما  الغيب�بة،  من  م�ؤخرا  ماتيلي  وخرجت 

ت�تي قام بزيارتها يف م�شت�شفى جيميلي، حيث تتعافى 

من احلادثة التي تعّر�شت لها.

وقال ت�تي بعد اللقاء الذي ا�شتمر نح� �شاعة ون�شف 

لل�شحفيني: »لقد ابت�شمت يل، غمرتني وبداأت بالبكاء. 

م�ست�سفى امللك حمد اجلامعي يجري 

عملية معقدة ا�ستغرقت خم�س �ساعات

انقاذ  من  اجلامعي  حمد  امللك  م�شت�شفى  يف  جراحي  فريق  متكن 

�شاب ثالثيني وا�شتئ�شال ورم يف املعدة من خالل اإجراء عملية متقدمة 

اإىل  املري�ص  ت�جه  حيث  اجلامعي.  حمد  امللك  م�شت�شفى  يف  ومعقدة 

ق�شم الط�ارئ يف م�شت�شفى امللك حمد اجلامعي وه� يعاين من نزيف 

وامل�ؤ�شرات  الدم  معدلت �شغط  كبري يف  انخفا�ص  مع  املعدة  حاد يف 

احلي�ية نتيجة النزيف امل�شتمر مما اأدى اإىل فقدانه لل�عي، وبعد اإجراء 

وج�د  تبني  الالزمة  والفح��شات  التحاليل  وعمل  ال�شريري  الفح�ص 

ورم خبيث يف املعدة. فقد تقرر بعد ت�شخي�ص احلالة التدخل اجلراحي 

باإ�شراف  امل�ؤهل  الفريق اجلراحي  العاجل لإنقاذ حياته، حيث ا�شتطاع 

املناظري  العامة وجراحة  اجلراحة  ا�شت�شاري  ال�شاعاتي  هاين  الدكت�ر 

والأورام ومب�شاركة كٍل من الدكت�ر غ�شان الفقعاوي ا�شت�شاري جراحة 

ال�شدر والدكت�ر عبدالعزيز املطاوعة والدكت�ر عبداهلل اأحمد والدكت�ر 

التكن�ل�جيا  با�شتخدام  امل�شت�شفى  يف  ندمي  راجا  والدكت�ر  قايد  طه 

�شاعات   5 ا�شتغرقت  جًدا  دقيقة  عملية  اإجراء  من  واملتط�رة  احلديثة 

من  الأجزاء  بع�ص  �شامالً  كلًيا  ال�رم  ل�شتئ�شال  الكلي  التخدير  حتت 

الأع�شاء امل�شابة من املريء.



الس��امية  الملكية  للتوجيهات  تنفيذًا 
لحضرة صاح��ب الجالل��ة الملك حمد 
ب��ن عيس��ى آل خليف��ة عاه��ل البالد 
المف��دى ق��رر مجل��س ال��وزراء أمس، 
تكف��ل الحكومة بدفع 50% من رواتب 
البحرينيين المؤمن عليهم في القطاع 
تض��ررًا  األكث��ر  للقطاع��ات  الخ��اص 
لمدة 3 أش��هر بدءًا من أكتوبر 2020 
وسيستفيد منه 23 ألف عامل بحريني 

و4 آالف منشأة.
كما واف��ق المجلس برئاس��ة صاحب 
الس��مو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليف��ة ول��ي العهد نائ��ب القائد 
األعل��ى النائ��ب األول لرئيس مجلس 
الوزراء عل��ى دفع 50% من رواتب 524 
من العامالت في رياض األطفال ودور 
الحضان��ة م��ن غي��ر المؤم��ن عليهم 
لمدة 3 أشهر بدءًا من أكتوبر المقبل.

وق��رر المجل��س تمدي��د دع��م األجور 
المقدم من صندوق العمل »تمكين« 
لم��دة 3 أش��هر إضافي��ة ابت��داًء من 
ش��هر أكتوب��ر المقب��ل وذل��ك بواقع 
150 دين��اراًَ ش��هريًا لدع��م 950 من 
س��واق س��يارات األجرة وس��واق النقل 
المش��ترك والباصات والحافالت و829 
مدرب سياقة من غير المؤمن عليهم، 

وقرر أيضًا إعفاء المنش��آت والمرفقات 
السياحية من دفع رسوم السياحة لمدة 

3 أشهر إضافية ابتداء من أكتوبر.
وواف��ق المجل��س على إع��ادة تنظيم 
وزارة الداخلي��ة، بحيث يصب��ح المركز 
الوطن��ي لألمن الس��يبراني من ضمن 

الهيكل التنظيمي لل��وزارة ويتبع وزير 
الداخلية.ووج��ه س��موه إلى تش��كيل 
لجن��ة لمراجع��ة القواني��ن واألنظمة 
واإلجراءات،بما يكفل تش��ديد الرقابة 
ف��ي  األدوي��ة  عل��ى عملي��ات ص��رف 

الصيدليات الحكومية والخاصة.
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا
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إعادة هيكلة التعليم العالي 
ومنحه استقاللية عن »التربية«  

 لجنة لتشديد الرقابة على
 صرف األدوية في الصيدليات

منح رعايا الواليات المتحدة تأشيرة 
 سياحية إلكترونية لـ 10 سنوات 

الرياض: انعقاد قمة العشرين 
افتراضيًا 21 نوفمبر المقبل

12

عزل المدير الشريك بقرار 75٪ من المالك

10٪ حدًا أقصى لمكافآت مجلس اإلدارة

Tue 29 Sep 2020  |  الســنة 15  |  العدد 5407   |  الثالثاء 12 صفر 1442هـ

 تنفيذًا للتوجيهات الملكية..
دفع 50٪ من رواتب 23 ألف بحريني بـ»الخاص«

 دفع نصف رواتب 524 عاملة 
برياض األطفال ودور الحضانة

إعفاء »السياحية« من الرسوم 3 أشهر

05

06

إصدار شهادة فحص 
»كورونا« عبر »مجتمع واعي«

أعلن الرئي��س التنفيذي لهيئة المعلوم��ات والحكومة 
خدم��ة  تدش��ين  ع��ن  القائ��د،  محم��د  اإللكتروني��ة 
 PCR« »إص��دار ش��هادة الفحص المس��بق ل�»كورون��ا
Certificate« عبر تطبيق »مجتمع واعي« للمس��افرين 
م��ن البحري��ن إل��ى دول العالم.وأكد أن��ه يمكن إصدار 
الشهادة بناًء على آخر فحص قام به مقدم الطلب فقط.

»السياحة«: اكتمال الواجهة 
البحرية لـ»الغوص« 2022

أك��د رئيس هيئ��ة البحرين للس��ياحة والمع��ارض نادر 
المؤيد، أنه س��يتم الش��روع في تنفيذ مشروع الواجهة 
البحرية للغوص والذي من المرتقب أن ينتهي في الربع 
الرابع 2022، بجانب مش��روع تطوير شاطئ قاللي الذي 

سيكتمل بحلول الربع الرابع من العام المقبل. 
وقال إن الهيئة تواصل تنفيذ استراتيجيتها للفترة 2019-

2022 لتعزيز المقومات السياحية على مستوى البحرين.
سماهر سيف اليزل 

07

95 مليون دينار هدر الطعام بالبحرين سنويًَا

أك��دت جمعية حفظ النعم��ة في اليوم 
الدول��ي للتوعية بالفاق��د والمهدر من 
األغذي��ة ال��ذي يوافق 29 س��بتمبر  من 
كل ع��ام أنها س��اهمت ف��ي حفظ أكثر 
من مليون وجبة، فيما كشفت إحصائية 
حديث��ة له��در الطعام ف��ي البحرين أن 
كمي��ة ه��در الطعام للف��رد تبل��غ 0.3 
كيلوغرام، وتصل الكمية يوميًا إلى 400 

أل��ف كيلوغرام، بما يعادل 146 ألف طن 
س��نويًا، وتبل��غ قيمة اله��در 95 مليون 

دينار. 
وأوضح��ت الجمعي��ة  أن العدي��د م��ن 
المنافذ والمطارات في العالم أغلقت ما 
أدى إل��ى تراجع حرك��ة النقل والتصدير، 
األم��ر الذي يؤدي إلى زي��ادة الفاقد من 
األغذية، وخصوصًا الفواكه والخضراوات.

 مرسوم ملكي بتعديل 
قانون الشركات التجارية

صدر عن حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد 
المفدى مرس��وم بقانون رقم )28( لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون 

الشركات التجارية الصادر بالمرسوم رقم )21( لسنة 2001، جاء فيه:
مادة )1( فقرة ثانية: »اس��تثناء من أحكام الفقرة الس��ابقة، يجوز أن تتكون 
الش��ركة من ش��خص واحد، كما يجوز أن ُتنش��أ ش��ركات غير هادفة لتحقيق 

الربح، وذلك وفقًا ألحكام هذا القانون«.
ونص��ت المادة )44( فق��رة )أ( عل��ى »إذا كان المدير ش��ريكًا معينًا في عقد 
تأس��يس الش��ركة جاز عزله بقرار من الش��ركاء الحائزين على ما ال يقل عن 
75% من رأسمال الشركة وبشرط وجود مسوغ مقبول لذلك، وكل اتفاق على 

خالف ذلك يعتبر كأن لم يكن«.
ونصت المادة )45( فقرة )أ(: »إذا كان المدير ش��ريكًا معينًا في عقد تأسيس 
الش��ركة، فال يجوز له أن يعتزل اإلدارة لغير س��بب مقبول وإال كان مس��ؤواًل 

عن التعويض«.

سمو ولي العهدعاهل البالد المفدى

     تمديد دعم »تمكين« لألجور 3 أشهر

السعودية: ضبط خلية إرهابية مرتبطة بإيران
أعلن المتحدث الرس��مي باس��م رئاسة أمن 
الدولة في السعودية، اإلطاحة بخلية إرهابية 
تلقى عناصرها داخل مواق��ع للحرس الثوري 

في إيران تدريبات عسكرية وميدانية.
وذك��ر المتح��دث أن الخلي��ة اإلرهابية تلقى 
عناصره��ا داخ��ل مواقع للح��رس الثوري في 
إيران تدريبات عسكرية وميدانية من ضمنها 

طرق وأساليب صناعة المتفجرات.
وقادت التحريات األمني��ة إلى تحديد هويات 
تل��ك العناصر، وتحديد موقعين لهم اتخذوا 
منه��ا وك��رًا لتخزين كمي��ات من األس��لحة 
والمتفجرات، وفقًا لوكالة األنباء الس��عودية 

»واس«.
وأس��فرت العملية األمنية ع��ن القبض على 
عناصر هذه الخلية وعددهم 10 متهمين، 3 
منهم تلقوا التدريبات ف��ي إيران، أما البقية 

فقد ارتبطوا مع الخلية بأدوار مختلفة.
األس��لحة  م��ن  كمي��ة  ضب��ط  ج��رى  كم��ا 
والمتفج��رات مخبأة في موقعي��ن، أحدهما 
منزل واآلخر عبارة عن مزرعة، والمضبوطات 
منه��ا عدد 9 أك��واع متفجرة بحالة تش��ريك 

وعدد67 فتيل متفجر وعدد51 صاعق متفجر 
كهربائ��ي ومجموع��ة كبيرة م��ن المكثفات 
إلكترونية  ومح��والت كهربائية ومقاوم��ات 
تستخدم في التش��ريك وتصنيع المتفجرات 
وع��دد 5.28 كجم بارود ناعم وخش��ن وعدد 
17 عب��وة تحتوي على م��واد كيميائية وعدد 
13 جهاز إرس��ال واستقبال إشارات كهربائية 
وعدد 2 مفاتيح اس��تقبال دائ��رة كهربائية 

وعدد 4 أجهزة تنصت متطورة.

 اليوم الدولي للتوعية
بالفاقد والـُمهَدر من ا�غذية

البحرين تشيد بكفاءة ويقظة أمن الدولة بالسعودية



 مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد:
تحمل 50٪ من رواتب 23 ألف بحريني في »الخاص« 3 أشهر     

قرر مجلس ال��وزراء تكف��ل الحكومة بدفع 
50% من رواتب البحرينيين المؤمن عليهم 
في القطاع الخاص للقطاعات األكثر تضررًا 
لمدة ثالثة أش��هر بدءًا م��ن أكتوبر 2020 
وسيس��تفيد منه 23 ألف عامل بحريني و 4 

آالف منشأة.
كما وافق المجلس على دفع 50% من رواتب 
524 من العامالت في رياض األطفال ودور 
الحضان��ة من غي��ر المؤم��ن عليهم لمدة 
3 أش��هر بدءًا من أكتوب��ر 2020، كما قرر 
المجل��س تمديد دعم األج��ور المقدم من 
صندوق العم��ل »تمكين« لمدة 3 أش��هر 
إضافي��ة ابتداًء من ش��هر أكتوب��ر  2020 
وذلك بواقع 150 دينارًا ش��هريًا لدعم 950 
من س��واق س��يارات األجرة وس��واق النقل 
المشترك والباصات والحافالت و829 مدرب 
سياقة من غير المؤمن عليهم ، وقرر أيضًا 
إعفاء المنش��آت والمرفقات الس��ياحية من 
دفع رسوم الس��ياحة لمدة 3 أشهر إضافية 

ابتداء من شهر أكتوبر 2020.   
ج��اء ذل��ك خ��الل ت��رؤس صاحب الس��مو 
الملكي األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة 
ولي العه��د نائ��ب القائد األعل��ى النائب 
األول لرئي��س مجل��س ال��وزراء االجتم��اع 

االعتيادي األسبوعي لمجلس الوزراء. 
وأدلى األمين العام لمجلس الوزراء الدكتور 
ياس��ر ب��ن عيس��ى الناص��ر عق��ب اجتماع 
مجل��س الوزراء الذي عق��د صباح أمس عن 
ُبعد عبر تقنية االتصال المرئي بالتصريح 

التالي: 
أش��اد مجلس ال��وزراء بأهمي��ة المضامين 
والتوجه��ات والرؤى التي اش��تملت عليها 
الكلم��ة الس��امية الت��ي وجهه��ا حض��رة 
صاح��ب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل 
خليفة عاه��ل البالد المفدى أمام الجمعية 
العامة لألمم المتحدة في دورتها الخامسة 
والسبعين، مشيدًا بالرسالة الحضارية التي 
وجهتها البحرين من خالل الخطاب الملكي 
الس��امي إلى العال��م من أج��ل المحافظة 
على الس��الم العالمي باعتب��اره الضمانة 
األفضل لمس��تقبل الشعوب جميعًا ودعوة 
جاللة العاهل إلى تنحية الخالفات وتقوية 
لمواجه��ة  اإلنس��اني  التكات��ف  مج��االت 
التحدي��ات الصحي��ة ورفع جاهزي��ة الدول 
المستقبلية للوقاية من مثل هذه المخاطر 
وتوسيع الجهود لتحقيق االزدهار اإلنساني 
بتقوية مجاالت التضام��ن والتوافق تحت 

مظلة األهداف العالمية.
كما ثمن مجلس الوزراء عاليًا تناول الخطاب 
الملكي الس��امي لكافة القضايا التي تهم 
األمة العربية وفق رؤية البحرين الش��املة 
وثوابت سياس��اتها إقليميًا ودوليًا وأهمها 
الفلس��طيني اإلس��رائيلي  إنه��اء الص��راع 
لتحقيق الس��الم الع��ادل والش��امل لقيام 
الدولة الفلس��طينية المستقلة وعاصمتها 
القدس الشرقية استنادًا إلى مبادرة السالم 

العربية.   
بعدها أش��اد مجلس ال��وزراء باإلقبال على 
التط��وع للتج��ارب الس��ريرية والتي أبرزت 
المعان��ي والقيم اإلنس��انية الت��ي يتحلى 
به��ا المجتم��ع البحرين��ي من أج��ل خدمة 
اإلنس��انية، منوه��ًا باإلنج��از ال��ذي يبعث 
عل��ى الفخر واالعتزاز بالوص��ول إلى 6000 
آالف متط��وع خ��الل فت��رة 6 أس��ابيع من 
بدء التجارب الس��ريرية ف��ي المملكة، بما 
يعكس وعي المجتمع وتسابق أفراده على 
تلبي��ة الواجب الوطن��ي واإلنس��اني دعمًا 
للجه��ود الوطني��ة للقض��اء عل��ى فيروس 
كورونا، وحث المجلس على المواصلة بذات 
الوتيرة لالنتهاء من 1700 متطوع إضافي 
بما يس��هم في إنجاح هذه التجربة بإيجاد 

عالج آمن وفعال ضد فيروس كورونا.  
بعدها أش��اد مجلس الوزراء باإلس��هامات 
اإلنس��انية  المج��االت  ف��ي  المتمي��زة 
والدبلوماس��ية والتقدير الدولي المستحق 
لصاحب الس��مو األمير صباح األحمد الجابر 
الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة وهو ما 
يعكس إنجازات س��موه والتقدير واالحترام 
العالم��ي الكبير واالعتراف بجهود س��موه 

حفظه اهلل لصالح البشرية جمعاء. 
ثم دعا مجل��س الوزراء إل��ى خفض التوتر 
والتصعي��د بي��ن أذربيج��ان وأرميني��ا في 
منطقة ناغورني كاراباخ واللجوء إلى الحوار 
والطرق الس��لمية لحل الخالف��ات في إطار 
القان��ون الدول��ي وق��رارات مجل��س األمن 
بما يحقق األمن واالس��تقرار في المنطقة 

والعالم.
ونظر المجلس في المذكرات المدرجة على 

جدول أعماله واتخذ بش��أنها من القرارات 
ما يلي:  

أواًل: تنفيذًا للتوجيهات الملكية الس��امية 
لحض��رة صاح��ب الجالل��ة عاه��ل الب��الد 
المف��دى بتوحي��د الجه��ود الوطني��ة على 
المس��توى المحل��ي  لمواجهة انعكاس��ات 
انتش��ار فيروس كورونا )كوفيد 19( عالميًا 
بما يحافظ على صحة وس��المة المواطنين 
والمقيمي��ن بالت��وازي مع اس��تمرار برامج 
الدولة ومس��يرة عملها تحقيقًا لمس��اعي 
التنمي��ة المس��تدامة لصال��ح المواطنين، 
فقد قرر مجلس الوزراء أن تتكفل الحكومة 
بدفع 50% م��ن رواتب البحرينيين المؤمن 
عليه��م ف��ي القط��اع الخ��اص للقطاعات 
األكثر تض��ررًا لمدة ثالثة أش��هر بدءًا من 
أكتوب��ر 2020، وسيس��تفيد من��ه 23 ألف 
عامل بحريني و 4 آالف منشأة، وضمن هذا 
الص��دد فقد واف��ق المجلس على مش��روع 
قان��ون بإضافة بن��د جديد برق��م )5( إلى 
الفق��رة )ج( م��ن المادة )8( من المرس��وم 
بقان��ون رق��م )78( لس��نة 2006 بش��أن 
التأمين ضد التعط��ل والتوصية بإصداره 

وفق المادة )38( من الدستور.
كم��ا وافق مجلس ال��وزراء عل��ى دفع %50 
م��ن رواتب ما مجموعه 524 من العامالت 
في رياض األطف��ال ودور الحضانة من غير 
المؤم��ن عليهم لمدة 3 أش��هر ب��دءًا من 
أكتوب��ر 2020، كما ق��رر المجلس تمديد 
دع��م األجور المق��دم من صن��دوق العمل 
»تمكي��ن« لمدة 3 أش��هر إضافي��ة ابتداًء 
من ش��هر أكتوبر  2020 وذلك بواقع 150 
دينارًا شهريًا لدعم 950 من سواق سيارات 
األجرة وس��واق النقل المش��ترك والباصات 
والحاف��الت و829 م��درب س��ياقة من غير 
المؤم��ن عليهم ، وقرر مجلس الوزراء أيضًا 
اعفاء المنش��ئات والمرفقات السياحية من 
دفع رسوم الس��ياحة لمدة 3 أشهر إضافية 

ابتداء من شهر أكتوبر 2020.   
ثانيًا: بناًء على توصية اللجنة التنس��يقية 
برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد 
نائب القائد األعل��ى النائب األول لرئيس 
مجل��س ال��وزراء فقد وافق مجل��س الوزراء 
على مش��روع قانون بتعديل بعض أحكام 
بش��أن   2005 لس��نة   )3( رق��م  القان��ون 
التعلي��م العالي، وته��دف التعديالت إلى 
فص��ل الجهة الرقابية للقط��اع عن الجهة 
التش��غيلية من خالل إعادة هيكلة مجلس 
التعليم العالي ومنحه استقاللية عن وزارة 
التربية والتعليم، حيث سيس��هم مش��روع 
القان��ون في تح��ول دور مجل��س التعليم 
العالي من مش��غل إلى مراقب عبر التوسع 
بمهام��ه م��ن حي��ث اإلش��راف والرقاب��ة 
العال��ي بجانبي��ه  التعلي��م  عل��ى قط��اع 
التطبيقي واألكاديمي، وتطوير سياس��ات 
لتمكين مؤسسات  القطاع  واستراتيجيات 
أدائه��ا  العال��ي م��ن تحس��ين  التعلي��م 
والتش��جيع على االس��تثمار فيها، وغيرها 
من التعدي��الت الهادفة إلى المضي قدمًا 
في مش��روع تطوير التعليم والتدريب بما 
يواك��ب التط��ورات المتس��ارعة في قطاع 
التعلي��م وتحس��ين أداء مؤسس��ات قطاع 

التعليم العالي في المملكة. 
ثالث��ًا: بن��اًء على التقرير ال��ذي تم إعداده 
بأمر م��ن صاحب الس��مو الملك��ي األمير 
خليفة بن س��لمان آل خليفة رئيس الوزراء 
من اللجنة التي وجه س��موه إلى تشكيلها 
لمراجع��ة القوانين واألنظم��ة واإلجراءات 
بم��ا يكفل تش��ديد الرقابة عل��ى عمليات 
صرف األدوي��ة في الصيدلي��ات الحكومية 
الس��مو  صاح��ب  كل��ف  فق��د  والخاص��ة، 
الملك��ي ول��ي العهد نائ��ب القائد األعلى 
النائب األول لرئيس مجل��س الوزراء لجنة 
برئاس��ة وزير المالي��ة واالقتصاد الوطني 
ووزير ش��ؤون مجلس��ي الش��ورى والنواب 
ووزي��ر ش��ؤون الكهرباء والم��اء وممثلين 
عن مكت��ب النائ��ب األول لرئيس مجلس 
ال��وزراء ووزارة الداخلي��ة والمجلس األعلى 
للصح��ة تتولى متابعة تنفي��ذ التوصيات 
فني��ًا وإداريًا وتش��ريعيًا والتأكد من اتخاذ 
اإلج��راءات الفورية المتعلقة بالمحاس��بة 
والحوكم��ة وكاف��ة اش��تراطات التخزي��ن 
والتوزيع والبي��ع ومراجعة األدوية وخاصة 
المخدرة ومراجعة القوانين واألنظمة ذات 

العالقة. 
رابع��ًا: وافق مجل��س الوزراء عل��ى مذكرة 
حكومي��ة ترفع إلى مجل��س النواب إلعمال 
أث��ر حكم المحكمة الدس��تورية بخصوص 
سقوط أعمال لجنتي التحقيق البرلمانيتين 

في أس��باب الرك��ود االقتصادي، وبش��أن 
عدالة معايير التوزيع للطلبات اإلس��كانية 
وتكلفة بناء الوحدات االس��كانية ومراعاة 
الش��روط الفني��ة ف��ي تصمي��م الوحدات 
االس��كانية تنفي��ذًا للحك��م الص��ادر م��ن 
 المحكم��ة الدس��تورية ف��ي الطل��ب رقم

قضائي��ة   )18( لس��نة   )2020/1/ .ح  )ط 
بجلس��ة األربعاء 9 س��بتمبر 2020 والتي 
عرضه��ا نائ��ب رئي��س مجل��س ال��وزراء 
رئيس اللجنة الوزارية للش��ؤون القانونية 

والتشريعية.  
خامس��ًا: وافق مجلس ال��وزراء على تعديل 
قان��ون حظ��ر ومكافح��ة غس��ل األم��وال 
بالمرس��وم  الص��ادر  اإلره��اب  وتموي��ل 
بقان��ون رقم )4( لس��نة 2001 الذي قدمه 
وزي��ر الداخلي��ة، وتأت��ي ه��ذه التعديالت 
في إطار تنفيذ توصي��ات مجموعة العمل 
المالي )الفاتف( وامتثااًل لتوصيات العمل 
المالي والمعايي��ر الدولية، وقرر المجلس 
الموافق��ة على مش��روع قان��ون بتعديل 
بع��ض أح��كام المرس��وم رقم )4( لس��نة 
2001 بش��أن حظر ومكافحة غسل األموال 
وتموي��ل اإلرهاب م��ع التوصي��ة بإصداره 
وفق حكم المادة )38( من الدس��تور ومن 
أهم األح��كام التي تضمنه��ا التعديل هو 
إعادة تعريف األموال لتشمل جميع األصول 
والممتل��كات والم��وارد االقتصادي��ة أي��ًا 
كانت وصفها أو طبيعتها، وتوحيد تعريف 
اإلره��اب مع قان��ون حماي��ة المجتمع من 
األعم��ال اإلرهابية، وتعدي��ل اختصاصات 
لجنة وضع سياس��ات حظر ومكافحة غسل 

األموال وغيرها.  
سادس��ًا: واف��ق مجلس ال��وزراء على إعادة 
تنظي��م وزارة الداخلية بحيث يصبح المركز 
الوطن��ي لألم��ن الس��يبراني م��ن ضم��ن 
الهي��كل التنظيمي ل��وزارة الداخلية ويتبع 
وزي��ر الداخلية، ويتكون الهيكل التنظيمي 
للمركز م��ن رئيس تنفي��ذي بدرجة وكيل 
وزارة ويتبع��ه نائ��ب الرئي��س للعمليات 
الس��يبرانية بدرج��ة وكيل مس��اعد وعدد 
م��ن اإلدارات، وذل��ك ف��ي ض��وء المذكرة 
المرفوعة لهذا الغرض من وزير الداخلية.  
س��ابعًا: وافق مجلس ال��وزراء على تعديل 
والس��المة  التس��جيل  قواع��د  قان��ون 
والمراقب��ة المتعلق��ة بالس��فن الصغيرة 
وذلك بإس��ناد قواعد التس��جيل والسالمة 
إل��ى ش��ئون الموان��ئ والمالح��ة البحرية 
ب��وزارة المواصالت واالتص��االت، في حين 
يتم اس��ناد الدور األمني إلى خفر السواحل 
وزي��ر  عرض��ه  وال��ذي  الداخلي��ة  ب��وزارة 
الداخلي��ة، وأق��ر المجلس مش��روع قانون 
بشأن قواعد التسجيل والسالمة والمراقبة 

الخاصة بالسفن الصغيرة.  
ثامنًا: وافق مجلس الوزراء على اس��تحداث 
متع��ددة  الكتروني��ة  س��ياحية  تأش��يرة 

السفرات صالحة لمدة 10 سنوات وبنفس 
الرس��وم الحالية الممتدة لمدة 5 س��نوات 
األمريكي��ة  المتح��دة  الوالي��ات  لرعاي��ا 
وتس��مح لحاملها البقاء 90 يوم��ًا على ان 
يتم التقديم لها الكترونيًا، وذلك في ضوء 
م��ا عرضه وزي��ر الداخلية، وأق��ر المجلس 
مشروع قرار يصدر عن وزير الداخلية يعدل 
القرار رقم 196 لسنة 2014 بشأن الرسوم 
الخاصة بخدمات اإلدارة العامة للجنس��ية 

والجوازات واإلقامة. 
تاس��عًا: اطلع مجلس ال��وزراء على التقرير 
االقتصادي الفصلي للمملكة للربع الثاني 
من العام 2020، الذي عرضه وزير المالية 
واالقتصاد الوطني وعكس األداء االقتصادي 
وأبرز المؤش��رات االقتصادي��ة للقطاعات 
الحيوي��ة ف��ي ظل الظ��روف االس��تثنائية 
لفي��روس كورونا )كوفي��د-19( وانعكاس 
تداعياتها منذ مطلع الع��ام الحالي، حيث 
س��جل النات��ج المحل��ي اإلجمال��ي تراجعًا 
بلغت نس��بته 8.9% باألسعار الثابتة على 
أساس س��نوي، فيما سجل القطاع النفطي 
نم��وًا بمعدل س��نوي بلغ 3.2% باألس��عار 
الثابتة، أما بالنس��بة للقطاع غير النفطي 
فق��د س��جل تراجع��ًا ف��ي النمو الس��نوي 
بنس��بة 11.5% باألس��عار الثابت��ة لتبدو 
تداعي��ات الجائحة أكث��ر وضوحًا، فيما نما 
قط��اع الخدمات الحكومية، وهو ثالث أكبر 
القطاع��ات غي��ر النفطية من حيث نس��بة 
المس��اهمة في الناتج اإلجمال��ي المحلي، 
حي��ث ش��هد القطاع نم��وًا طفيف��ًا بلغت 
نس��بته 0.1% مدفوعًا بارتفاع مصروفات 
الحكومة ومصروفات الطوارئ للتعامل مع 
الجائحة وقطاع الكهرباء والماء والذي نما 

بنسبة %34.9. 
وأظه��رت المؤش��رات أن القطاع��ات غير 
النفطي��ة األكث��ر مس��اهمة ف��ي النات��ج 
المحل��ي اإلجمال��ي بالتوال��ي ه��ي قطاع 
المش��روعات المالية بنسبة بلغت %16.8 
وقطاع الصناعات التحويلية بنس��بة بلغت 
14.4% يلي��ه قط��اع الخدم��ات الحكومية 

بنسبة %14.3. 
وبحس��ب مؤشرات التنافس��ية فقد احتلت 
البحرين المركز الثاني عربيًا والمركز األول 
خليجي��ًا كأكثر االقتصادات حرية بمؤش��ر 
الحري��ة االقتصادي��ة ف��ي العال��م 2020 
الصادر ع��ن معه��د فريزر وال��ذي يقيس 
 )Fraser Institute( مدى دعم المؤسسات
والسياس��ات للحرية االقتصادية في 162 

دولة حول العالم.  
كما حقق��ت البحرين تحس��نًا ملحوظًا في 
عدد من المؤش��رات الفرعية ضمن مؤشر 
االبت��كار العالمي 2020، حي��ث تقدم أداء 
المملك��ة بواق��ع 24 مرتب��ة ف��ي الركيزة 
وحج��م  والمنافس��ة  »التج��ارة  الفرعي��ة 
الس��وق«، كما تم تصنيف مدينة المنامة 
عل��ى أنها األكث��ر جاذبية ف��ي العالم من 
الناحية المالية من بين 150 مدينة  ضمن 
 Global 2020 AIRINC’s المؤشر الدولي
Cities Index 150 الص��ادر عن مؤسس��ة 
AIRNIC، والذي يقيس مستويات الرواتب 
المحلية وتكاليف المعيش��ة وظروفها في 
تقيي��م مدى جاذبي��ة كل مدين��ة للعيش 

فيها. 
وفي بن��د التقارير الوزاري��ة، أخذ المجلس 
علمًا بنتائج المناس��بة رفيعة المس��توى 
ع��ن أه��داف التنمي��ة المس��تدامة الت��ي 
تلق��ى جالل��ة العاه��ل المف��دى الدع��وة 
للمش��اركة فيها من األمي��ن العام لألمم 
المتح��دة وأن��اب جاللته الش��يخ خالد بن 
عب��داهلل آل خليف��ة نائ��ب رئي��س مجلس 
ال��وزراء لحضورها. كما اطلع المجلس على 
نتائ��ج اجتم��اع وزراء التعلي��م العرب من 
خالل تقري��ر وزير التربي��ة والتعليم، كما 
أخذ المجلس علمًا بنتائ��ج االجتماع )59( 
للجنة التعاون التج��اري و نتائج االجتماع 
)47( للجنة التعاون الصناعي لدول مجلس 
التعاون ل��دول الخلي��ج العربي��ة، ونتائج 
اجتماع ال��دورة 112 للمجل��س التنفيذي 
لمنظمة الس��ياحة العالمية والتي عرضها 

وزير الصناعة والتجارة والسياحة.

أبرز ما جاء في الجلسة

دفع 50٪ من رواتب 524 من العامالت 
في رياض األطفال و الحضانات

إعفاء المنشآت والمرفقات السياحية 
من دفع رسوم السياحة 3 أشهر

إعادة هيكلة التعليم العالي 
ومنحه استقاللية عن وزارة التربية 

تشكيل لجنة لمتابعة ملف صرف 
األدوية في الصيدليات

تأشيرة سياحية إلكترونية لرعايا 
 الواليات المتحدة لمدة 10 سنوات

     تمديد دعم األجور المقدم من »تمكين« 3 أشهر إضافية

د.ياسر الناصر
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رئيس هيئة األركان يفتتح دورة 
مرشحي الضباط بالكلية العسكرية

افتتح رئيس هيئة األركان 
ذي��اب  الرك��ن  الفري��ق 
ب��ن صق��ر النعيم��ي دورة 
مرش��حي الضباط رقم 15 
في كلية عيسى العسكرية 

الملكية.
وعبر رئي��س هيئة األركان 
الدورة  بافتت��اح  كلمة  في 
بالفخ��ر  ش��عوره  ع��ن 
واالعتزاز لم��ا تضمه هذه 
ال��دورة من ك��وادر وطنية 
م��ن الضباط المرش��حين، 
للتوجيهات  تنفي��ذًا  وذلك 

الس��امية لحضرة صاحب الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة 
عاهل البالد المفدى القائد األعلى.

ودعا ف��ي ختام كلمته المرش��حين الضب��اط إلى التحل��ي باألخالق 
العس��كرية النبيلة المس��تمدة م��ن ديننا اإلس��المي الحنيف وقيمنا 

العربية األصيلة ليصبحوا وبكل فخر جندًا للحق وذخرًا للمملكة. 
حضر االفتتاح مس��اعد رئيس هيئ��ة األركان للقوى البش��رية اللواء 
الركن الشيخ علي بن راشد آل خليفة، ومدير التدريب العسكري اللواء 

الركن صالح راشد السعد.

 ولي العهد: دور هام للصحافة 
البحرينية بتعزيز المنجزات الوطنية

أكد صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
ب��ن حم��د آل خليفة ول��ي العهد نائب 
القائ��د األعل��ى النائ��ب األول لرئي��س 
مجلس ال��وزراء، أن للصحافة البحرينية 
دورًا هام��ًا في تعزيز المنجزات الوطنية 
والمكتسبات التنموية لمملكة البحرين 

في مختلف المجاالت.
ون��وه ب��أن العاملي��ن ف��ي الصحاف��ة 
ش��ركاء  المختلف��ة  اإلع��الم  ووس��ائل 
في مس��يرة التنمية لم��ا يقدمونه من 
إس��هامات واضحة عبر تأدية رسالتهم 
بكل عزم وإخالص في كافة الظروف بما 

يعود بالنفع على الوطن والمواطنين.
ج��اء ذل��ك لدى لق��اء س��موه أمس عن 
ُبعد، رئي��س تحرير جري��دة جلف ديلي 
نيوز جورج وليامز وذلك بمناسبة انتهاء 
فت��رة عمله، حيث أثنى س��موه على ما 
قدم��ه رئيس تحرير جري��دة جلف ديلي 
ني��وز خ��الل مس��يرة عمله ف��ي مملكة 
البحري��ن، متمنيًا ل��ه التوفيق والنجاح. 
وأشار س��موه إلى أن للصحافة الوطنية 
المس��ؤولة دورًا مهمًا ورائدًا في تنوير 
الرأي الع��ام، ورفد الجهود الوطنية عبر 
التغطيات المس��تمرة للمنج��زات التي 

تحققها المملكة على كافة األصعدة.
وأكد سموه على ما تتمتع به الصحافة 
من تاريخ حافل بالعط��اء عبر ما قدمه 
مؤسس��و الصحاف��ة أو األجي��ال الت��ي 
تبعته��م م��ن الصحفيي��ن والذين هم 

مح��ل فخر وتقدير ل��دى الجميع، منوهًا 
س��موه بأن دور الصحافة سيظل داعمًا 
لكاف��ة مس��ارات التنمية التي تس��عى 

المملكة لتحقيقها.
من جانبه، أعرب رئي��س تحرير جريدة 
جل��ف ديل��ي ني��وز ع��ن خالص ش��كره 

وتقدي��ره لصاحب الس��مو الملكي ولي 
العهد نائب القائد األعلى النائب األول 
لرئي��س مجل��س الوزراء على م��ا يوليه 
س��موه من اهتمام وحرص على تعزيز 
دور الصحافة الوطني��ة وتطويرها على 

كافة الصعد.

 العاملون بوسائل اإلعالم 
المختلفة شركاء في مسيرة التنمية

الزياني يبحث مع نظيره الرواندي 
هاتفيًا التحديات اإلقليمية

بحث وزير الخارجية د.عبداللطيف الزياني، اإلثنين، خالل لقاء عبر االتصال 
اإللكتروني المرئي مع وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية رواندا 
د.فينس��نت بيروتا، عالقات الصداقة والتعاون المش��ترك بين البحرين 
وجمهوري��ة رواندا، والجه��ود المبذولة للدفع بتل��ك العالقات نحو آفاق 
أرحب على المس��تويات كاف��ة، وتأكيد أهمية تعزي��ز وتطوير التعاون 
الثنائي بين البلدين في ش��تى المجاالت، بما يعود بالنفع على البلدين 

والشعبين الصديقين.
 وتم خالل اللقاء، الذي حضره الوكيل المس��اعد لش��ؤون الدول الغربية 
واألفروآسيوية السفير توفيق المنصور، وسفير مملكة البحرين لدى دولة 
اإلمارات العربية المتحدة الشيخ خالد بن عبداهلل آل خليفة، التباحث حول 
التحديات اإلقليمية التي تهدد األمن واالس��تقرار اإلقليميين، باإلضافة 

إلى مختلف القضايا ذات االهتمام المشترك.

إطالق خدمة إصدار شهادة الفحص 
المسبق لـ»كورونا« عبر »مجتمع واعي«

التنفي��ذي  الرئي��س  أعل��ن 
لهيئ��ة المعلومات والحكومة 
اإللكترونية محمد القائد، عن 
تدش��ين خدمة إصدار شهادة 
الفح��ص المس��بق لفي��روس 
 »PCR Certificate« كورون��ا
عب��ر تطبيق »مجتم��ع واعي« 
مملك��ة  م��ن  للمس��افرين 
العال��م  دول  إل��ى  البحري��ن 
بالشراكة مع الجهات المعنية 
ف��ي البحرين. وأوض��ح أنه تم 
إتاح��ة الخدم��ة اإللكتروني��ة 
الجديدة عبر النسخة المحدثة 
ه��ذه  وأن  التطبي��ق،  م��ن 
الخطوة جاءت في إطار تنظيم 
المملكة  الس��فر من  إجراءات 
إل��ى بقي��ة دول العال��م عبر 
إصدار الش��هادة في التطبيق 
لجمي��ع  موح��دة  بصيغ��ة 
الحكومي��ة  المستش��فيات 

والخاصة في البحرين.
إص��دار  يمك��ن  أن��ه  وأك��د 
الش��هادة بناًء على آخر فحص 
ق��ام به مق��دم الطلب فقط، 
مع اش��تراط أن تكون نتيجة 
ولم تمض  »سلبية«  الفحص 
على فت��رة إجراء الفحص أكثر 
من شهر حيث ال يمكن إصدار 
الفحص  الختبارات  الش��هادة 
إن  القائ��د  القديمة. وق��ال 
تعتبر  اإللكترونية  الش��هادة 
شهادة رسمية ومعتمدة في 
البحرين، وال تتطلب الحصول 
عل��ى التصدي��ق م��ن جان��ب 
الجه��ات المختص��ة، ويمكن 
البحري��ن  م��ن  للمس��افرين 

عليها  الحص��ول  تقديم طلب 
مباش��رة بعد اس��تالم نتائج 
والت��ي  المختب��ري  الفح��ص 
ستظهر في التطبيق خالل 24 
س��اعة من إجراء الفحص، ثم 
اختي��ار آخر فح��ص قام مقدم 
ثم  وم��ن  بإجرائ��ه،  الطل��ب 
اختيار عرض الشهادة بصيغة 
)PDF( للطباعة أو عرض رمز 
 QR« الس��ريعة  االس��تجابة 

.»Code
وذكر أنه يمكن للمس��افرين 
من البحرين عرض الش��هادة 
والمعتم��دة عن��د  الرس��مية 
مناف��ذ ال��دول عن��د الدخ��ول 
م��ع ض��رورة مراعاتهم لفترة 
الفح��ص  ش��هادة  اعتم��اد 
كورون��ا  لفي��روس  المس��بق 
ف��ي   »PCR Certificate«
ال��دول التي يس��افرون إليها، 
واتباع إجراءات إعادة الفحص 
في حال تم تجاوز هذه الفترة 
وفق��ًا لتعليمات وإجراءات كل 
بل��د. ونوه بض��رورة أن يقوم 

كافة مقدمي طلبات الحصول 
على شهادة الفحص المسبق 
)كوفيد19(  كورون��ا  لفيروس 
بطباعة الش��هادة، وتوفيرها 
كنس��خة ورقية وعرضها على 
المعني��ن ح��ال وصولهم إلى 

منافذ الدول.
وأشار إلى أن إجراءات التحقق 
من نتيجة الفح��ص لدى بلد 
وص��ول  تتضم��ن  الوص��ول 
المس��افر إل��ى المنف��ذ، ث��م 
تحقق المختصي��ن من صحة 
تقرير الفحص من خالل مسح 
 QR« رمز االستجابة السريعة
Code«، وم��ن ثم اس��ترجاع 
المحتوى الرقم��ي في النظام 

الوطن��ي للمعلومات الصحية 
نتائ��ج  وع��رض   »i-SEHA«
الفحص والتأكد من صحتها.

ودع��ت الهيئة األف��راد الذين 
لم يب��ادروا حتى اآلن بتحميل 
تطبيق مجتمع واعي إلى زيارة 
الحكوم��ة  تطبيق��ات  متج��ر 
bahrain. اإللكتروني��ة 

apps /bh وتحمي��ل التطبيق 
علم��ًا  في��ه،  والتس��جيل 
 IOS بأن��ه متوف��ر بنظام��ي
دعته��م  كم��ا  واألندروي��د، 
إل��ى تقدي��م استفس��اراتهم 
نظ��ام  عب��ر  ومالحظاته��م 
للمقترح��ات  »تواص��ل« 

والشكاوى.

 محمد القائد

البحرين تشيد بكفاءة رئاسة أمن الدولة 
السعودي في اإلطاحة بخلية إرهابية إيرانية

أش��ادت وزارة الخارجية في مملكة البحرين »بكفاءة ويقظة 
رئاس��ة أمن الدولة الس��عودي في اإلطاحة بخلي��ة إرهابية 

مدعومة من الحرس الثوري اإليراني اإلرهابي«.
وقالت وزارة الخارجية في بيان »تش��يد وزارة خارجية مملكة 
البحري��ن بكف��اءة ويقظة رئاس��ة أم��ن الدول��ة بالمملكة 
العربية الس��عودية الش��قيقة، والتي تمكن��ت من اإلطاحة 
بخلي��ة إرهابية تلقى عناصرها تدريبات عس��كرية وميدانية 
داخل مواقع للحرس الثوري في إيران تضمنت طرق وأساليب 
صناع��ة المتفج��رات، وضب��ط كمي��ة كبيرة من األس��لحة 
والمتفج��رات مخب��أة ف��ي منزل س��كني ومزرع��ة«، مؤكدة 
»وقوف مملك��ة البحرين في صف واحد مع المملكة العربية 
الس��عودية ضد كل من يحاول النيل من أمنها واستقرارها، 

وتضامنه��ا المطلق معها ف��ي كل ما تتخذه م��ن إجراءات 
للدف��اع ع��ن مصالحه��ا والحفاظ عل��ى س��المة مواطنيها 

والمقيمين فيها«.
 وأعرب��ت وزارة خارجي��ة مملك��ة البحري��ن ع��ن »إدانته��ا 
واس��تنكارها الش��ديدين لضلوع إيران في تدريب وتس��ليح 
هذه العناصر اإلرهابية، واس��تمرارها ف��ي نهجها العدائي 
الذي يس��تهدف زعزعة أمن واس��تقرار المملكة، وتعريض 
س��المة األبرياء فيه��ا للخطر، بما يتنافى مع مبادئ حس��ن 
الج��وار التي ن��ص عليها ميث��اق األمم المتح��دة«، مؤكدة 
»ض��رورة اتخاذ المجتمع الدولي إلج��راءات حازمة ضد إيران 
إزاء ه��ذه التصرف��ات العدائية المس��تهجنة والتي تش��كل 

تهديدًا خطيرًا لألمن والسلم اإلقليمي«.
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بعد إعالن »التنمية« دمج بطاقة المعاقين مع الهوية الوطنية

 ذوو اإلعاقة يطالبون بتحديث 
المعلومات تلقائيًا والتعريف بالمميزات

والتنمي��ة  العم��ل  وزارة  أعلن��ت 
االجتماعية وبالتنس��يق مع هيئة 
المعلومات والحكومة اإللكترونية 
مؤخ��رًا عن دم��ج بيان��ات بطاقة 
ذوي اإلعاقة مع النس��خة المطورة 
لبطاق��ة الهوية في إط��ار مواكبة 
التطبيق��ات الحديثة ف��ي مختلف 
المب��ادرات والمش��اريع الوطني��ة، 
الهوي��ة  ش��ريحة  زودت  حي��ث 
اإللكترونية ببيان��ات ذوي اإلعاقة 
ونوعية اإلعاق��ة، وذلك عوضًا عن 
إص��دار بطاق��ة ذوي اإلعاق��ة من 
أجل تقديم خدمات وبرامج أفضل 
وبكفاءة أعلى حس��ب بيان س��ابق 
لل��وزارة.. صفح��ة »األمل« طرحت 
س��ؤااًل على ذوي اإلعاقة حول هذا 
التح��ول الجديد وما ه��ي رؤيتهم 

لبطاقة أكثر فاعلية؟
من جانبه قال رئيس مجلس إدارة 
المرك��ز البحريني للح��راك الدولي 
عادل المط��وع: »إن هذه الخطوة 
مرتقبة منذ فترة طويلة وتحققت 
بفضل التع��اون بين وزارة العمل 
وهيئ��ة  االجتماعي��ة  والتنمي��ة 
المعلومات والحكومة اإللكترونية 
ولكن لدينا تس��اؤالت ع��دة حول 
آلي��ة التحوي��ل ومازلن��ا بانتظ��ار 
اإلجابة نظ��رًا ألهمية دمج بطاقة 
ذوي اإلعاق��ة م��ع بطاق��ة الهوية 

وطباعة نوع اإلعاقة عليها«.
»تك��ون  أن  أهمي��ة  إل��ى  وأش��ار 
القادم��ة ف��ي تطبي��ق  المرحل��ة 
بالتع��اون  الجدي��دة  الخط��وة 
م��ع منظم��ات المجتم��ع المدني 

المعني��ة ب��ذوي اإلعاق��ة لالطالع 
عل��ى المس��تجدات لرف��ع الوع��ي 
بأهميته��ا والمس��اهمة في الرد 
المتعلق��ة  االستفس��ارات  عل��ى 
المعلوم��ات  تحدي��ث  بط��رق 
وتصني��ف اإلعاقات التي س��يكون 
لها رمز محدد على بطاقة الهوية 
كي تعكس ن��وع اإلعاقة إذ كانت 
ه��ذه النقطة موضع نقاش مطول 
س��ابقًا للوصول إل��ى أفضل فكرة 

قابلة للتطبيق«.
وذكر أن »البطاق��ة الحالية لذوي 
اإلعاق��ة التي يس��تفيد منها أكثر 
م��ن 12 ألف��ًا م��ن ذوي اإلعاق��ة 
يج��ب أن تكون س��ارية المفعول 
إلى حين اكتمال كافة التحديثات 
للجمي��ع  الهوي��ة  بطاق��ة  ف��ي 
خاص��ة لوج��ود إعاق��ات يصع��ب 
تنقله��ا إل��ى ال��وزارة أو المراك��ز 
االجتماعي��ة ومن ثم أخ��ذ موعد 
ف��ي هيئة المعلوم��ات والحكومة 
التحديث  وسيتطلب  اإللكترونية، 

للجمي��ع فت��رة طويل��ة خاصة مع 
ش��ح المواعي��د ووج��ود إج��راءات 
احترازي��ة وقائية للتص��دي لمنع 
انتش��ار فيروس كورون��ا وخفض 
ف��ي أع��داد الموظفين ف��ي أغلب 
الجهات الحكومية، مقترحًا المركز 
أن تتم عملية التحديث إلكترونية 
بش��كل مباش��ر بين وزارة العمل 
وهيئ��ة  االجتماعي��ة  والتنمي��ة 
المعلومات والحكومة االلكترونية 
بنق��ل المعلوم��ات مباش��رة بين 
الجهتين دون الحضور الش��خصي 
اإلعاق��ة،  ألي ش��خص م��ن ذوي 
وهذا ما س��يحقق تطلعات الوزارة 
من تحقيق إنجاز س��ريع للمشروع 
الحال��ي وال��ذي يعك��س اهتمامًا 
واس��عًا ف��ي ذوي اإلعاقة من قبل 
وزير العم��ل والتنمية االجتماعية 

جميل حميدان«.
م��ن جانبها، قالت وديع��ة البناء: 
»إن البطاقة الحالية لذوي اإلعاقة 
فيه��ا عدد م��ن الممي��زات والتي 

تتعلق بخفض أس��عار الس��لع في 
بع��ض الصيدلي��ات وغيره��ا من 
المحالت التجارية، وكذلك تعطي 
أولوية للمعاق في إنجاز الخدمات 
الحكومية والخاصة من خالل إبراز 
هذه البطاقة إلى الموظفين ومن 
ث��م الحصول على الخدمة بش��كل 
مباش��ر وه��ذا م��ا يس��هل إنج��از 
ذوي اإلعاق��ة لمعامالتهم بيس��ر 
وس��هولة«، إال أنها رأت بأن هناك 
نقصًا في الوعي لدى ذوي اإلعاقة 
بالخدمات التي تتضمنها البطاقة 
التي تتضمنها ويجب  والمميزات 
أن يك��ون الش��خص عل��ى دراي��ة 
كافي��ة بممي��زات البطاق��ة م��ن 
خالل حمالت تثقيفي��ة تقوم بها 
وزارة العمل والتنمية االجتماعية 
الجمعيات  إش��راك  ويمكن كذلك 
والمعنية  اإلعاق��ة  بذوي  الخاصة 
المتعلقة  بهم لتحقيق األه��داف 
بالبطاق��ة، وه��ذا ق��د ينعك��س 
بأن  والمؤسسات  الش��ركات  على 

تس��اهم بمزيد من المميزات كي 
أكبر  المعاقون بش��كل  يس��تفيد 

من هذه البطاقة.
قال��ت  متص��ل،  س��ياق  وف��ي 
فاطم��ة عبدال��رزاق إنه��ا تواجه 
بعض العقب��ات في ح��ال طلبها 
للخدم��ات في الجه��ات الحكومية 
والخاص��ة فش��ريحة واس��عة من 
الموظفي��ن ق��د ال يعلم��ون بأن 
بطاقة المعاقين تعطي األولوية 
للحص��ول على الخدم��ة لذلك يقع 
البع��ض في إح��راج بس��بب عدم 
إلم��ام الموظف والبع��ض يطلب 
م��ن المعاق االنتظ��ار، لذلك يتم 
اللج��وء في كثير م��ن األحيان إلى 
المس��ؤول للحصول عل��ى توجيه 
مباش��ر، مش��ددة عل��ى أهمية أن 
تك��ون هن��اك مكات��ب مخصصة 

لخدم��ة ذوي اإلعاقة ويكون بعلم 
مس��بق في ه��ذا الجان��ب ويمكن 
كذلك لكبار الس��ن أن يس��تفيدوا 

من نفس الخدمة. 
وقال��ت إن هن��اك حاج��ة لزي��ادة 
مميزات البطاقة أسوة ببعض دول 
المنطقة واالستفادة من تجاربها، 
وتخصيص جهة إداري��ة في وزارة 
العمل والتنمية االجتماعية تعنى 
بش��كل  البطاقة  ممي��زات  بزيادة 
مس��تمر م��ن خ��الل تواصلها مع 
على  الخاصة وتشجيعهم  الجهات 
دعم ذوي اإلعاق��ة، ومنها معاهد 
معني��ة  تعليمي��ة  ومؤسس��ات 
بتدري��س ذوي اإلعاق��ة، وأس��ماء 
إضافية للصيدليات والمستشفيات 
والع��الج  العالجي��ة  والخدم��ات 

الطبيعي.

وديعة البناء فاطمة عبدالرزاق عادل المطوع

»أصحاب الهمم« 
وجائحة »كورونا«

ف��ي ظ��ل الظ��روف 
الت��ي  االس��تثنائية 
العال��م  يعيش��ها 
تفّش��ي  منذ  أجم��ع 
كورون��ا  جائح��ة 
أصبح  )كوفي��د19(، 
يح��رص  الجمي��ع 
على صحت��ه، ويتبع 
اإلج��راءات  جمي��ع 
الهام��ة  الوقائي��ة 
تصدره��ا  الت��ي 
الصح��ة  وزارة 
المختصة  والجهات 
وعل��ى  بالمملك��ة، 

الجان��ب اآلخر تعتبر هذه الفئة من ذوي اإلعاقة »أصحاب 
الهمم« أكثر عرض��ة لإلصابة بفي��روس كورونا الوبائي، 
ألن الكثي��ر منه��م مصاب��ون بأم��راض مزمن��ة ولديهم 
مش��كالت صحية تزيد من فرصة أصابتهم بالوباء، فضاًل 
عن عدم قدرتهم على خدمة انفس��هم أواتباع اإلرشادات 

والتدابيرالوقائية بمفردهم.
ومن أبرز المش��اكل التي قد يتع��رض لها أصحاب الهمم 
غس��ل اليدين أو استخدام مستلزمات التعقيم حيث يواجه 
العديد منهم صعوبة في تحريك أيديهم، مما يعد تحديًا 
كبيرًا في تطبيق أحد أهم النصائح األساسية للتخلص من 
الفي��روس، كما أن التباعد الجس��دي/  االجتماعي من أهم 
أساليب الوقاية من الوباء فنجد أن الكثير من هذه الفئة ال 
يستطيعون عزل أنفس��هم تمامًا، الحتياجهم إلى شخص 

مالزم لرعايتهم وأداء مهامهم اليومية.
ويتطلب األمر -لمساعدة هذه الفئة في ظل هذه الظروف 
االس��تثنائية- توفي��ر أنظم��ة وقائي��ة وتدابيراحترازي��ة 
وأج��راءات توعوي��ة وتثقيفية صحية عن في��روس كورونا 
والعمل على توحيد سبل إيصال المعلومة، ونشر التوعية 
الخاصة بالفيروس باساليب التواصل الفعالة والطرق التي 
يفهمها ذوي اإلعاقة أنفس��هم والقائمين على رعايتهم، 
والتي تعد من أهم الترتيبات لوصول المحتوى لهم، سواء 
كان ذلك بترجمة اإلرشادات الصحية بلغة اإلشارة للصم، 
أو كتابتها بطريقة برايل للمكفوفين، ويجب زيادة الوعي 
لدى المجتمع حول كيفية التعامل مع ذوي أصحاب الهمم 
دون االنتق��اص م��ن كرامته��م أو إهانته��م بغير قصد، 
فينبغ��ي زيادة التس��هيالت ألصحاب الهم��م للوصول إلى 
المتاجر، وتخصيص س��اعات معينه لتسوقهم ، باإلضافة 

إلى توفر المرونة في إلزامهم بالحضور إلى العمل.
كما يجب على العاملين في مجال تقديم الرعاية الصحية 
ألصح��اب الهمم إتخ��اذ جمي��ع االج��راءات الوقائية التي 
تضمن س��المتهم، واعتماد طرق بديل��ة لتقديم الدعم ، 
مثل الزيارات المنزلية واالستش��ارات الهاتفية والتواصل 
عب��ر الفيدي��و، وتوفير خ��ط س��اخن بوس��ائط متعددة 
وتطبيق��ات بلغ��ة س��هلة، لط��رح األس��ئلة والتعبير عن 
مخاوفهم، وإتاحة جميع المعلومات الصحية واإلرش��ادات 
التوعوية واألخبار اليومية واإلحصائيات المتعلقة بكورونا 
بط��رق مختلفة تتناس��ب معهم ومحاولة إش��راكهم في 

التخطيط للتصدي للجائحة.
كم��ا أن اس��تمرار تقديم الخدم��ات التعليمي��ة عن بعد 
لهذه الفئة ومتابعة تنفيذ هذه البرامج واس��تدامتها أمر 
س��يكون لها بالغ األثر اإليجابي على مستواهم التعليمي 

وحالتهم النفسية واالجتماعية.

د. سمر البربري

زاوية مضيئة

ذوو اإلعاقة واإلبداع والموهبة
يعتق��د الكثي��ر م��ن الن��اس أن 
اإلعاق��ة تتع��ارض م��ع اإلب��داع 
أن  اعتب��ار  عل��ى  والموهب��ة، 
األش��خاص ذوي اإلعاق��ة لديهم 
إح��دى  ف��ي  متدني��ة  ق��درات 
المجاالت الجس��مية أو الحس��ية 
بع��دم  تتس��بب  وبالتال��ي 
القدرة عل��ى التفكي��ر االبتكاري 
واإلبداع��ي، إال أن الواق��ع يش��ير 
لخ��الف ذلك وأن األش��خاص ذوو 
اإلعاقة لديهم عزيمة للمنافسة 
وإثب��ات ال��ذات أم��ام اآلخري��ن، 
وإذا لم يك��ن هناك انخفاض في 
القدرات الذهنية للمعاق فهذا ال 
يمنع م��ن وجود موهبة عنده في 
مجال ما تستحق منا البحث عنها 

وتنميتها ورعايتها.
ومما ال ش��ك فيه أن هناك عالقة 
قوية بي��ن اإلبداع واإلعاقة، حيث 
إن الشخص المعاق تتكون لديه 

ردة فعل على اإلعاقة في وجهين، 
الوجه األول أن يحطم ذاته ويعزل 
نفس��ه عن المجتمع وهنا تعتبر 
اإلعاقة تغلب��ت عليه. وأما الوجه 
الثاني هو الش��خص الذي يندمج 
مع المجتمع، وإن يقوم باكتشاف 
ذات��ه والق��درات والمواهب التي 
يمتلكها ويقوم بتنميتها، لتخرج 
على ش��كل إبداعي، وينافس بها 
اآلخري��ن وبذل��ك اإلعاق��ة تكون 
لهو بمثابة دافع للمنافس��ة على 

اإلبداع وإثبات الذات. 
فاألش��خاص ذوو اإلعاقة ليس��وا 
مختلفي��ن ع��ن اآلخري��ن، إال أن 
اإلعاقة  منه��م جعلت��ه  البعض 
يعي��ش في ظ��روف تتطلب منه 
التح��دي وأن يك��ون ش��خصًا ذا 
عزيم��ة قوي��ة، وبالتال��ي يقوم 
بتعوي��ض النق��ص الجس��دي أو 
الحس��ي بش��كل مه��ارات فنية، 

وأدبي��ة،  وثقافي��ة،  ورياضي��ة، 
المهارات  وقيادية، والكثير م��ن 

األخرى.
وهناك الكثير من األمثلة الناجحة 
ف��ي المجتم��ع وحديثها الش��اب 
وليد الزيدي الذي ُعين وزيرًا لوزارة 
الشؤون الثقافية التونسية. وهو 

أكاديم��ي مخت��ص ف��ي البالغة 
وكذلك ف��ي علم نف��س اإلعاقة 
وأس��تاذ بالجامعة التونسية، لم 
يمنع��ه فقدان بصره على النجاح 
والتميز في دراس��ته حتى أصبح 
نموذجًا يحتذى به لدى الش��باب 
ل��كل  المحيطي��ن ب��ه وملهم��ًا 

األشخاص من ذوي اإلعاقة.
وعلى خالف م��ا يعتقده البعض 
م��ن  المش��رقة  النم��اذج  ف��إن 
اإلعاق��ة كثيرة  األش��خاص ذوي 
أثبتت وما زالت تثبت أن الظروف 
والبيئ��ة المحيط��ة هي م��ا يحد 
م��ن ق��درة اإلنس��ان أو العكس 
ومتى توفرت الظروف المناس��بة 
تمكن األشخاص ذوو اإلعاقة من 
االندماج ف��ي بيئته��م وتمكنوا 
م��ن العمل وخوض المنافس��ات 
وإثب��ات  واإلب��داع،  الرياضي��ة، 

تفوقهم أيضًا.

حسين حماد

 طالبة من فئة التوحد 
األولى خليجيًا في حفظ القرآن الكريم

كثيرة هي قصص النجاح المش��رفة لسياس��ة 
ذوي  دم��ج  ف��ي  والتعلي��م  التربي��ة  وزارة 
االحتياجات الخاصة، وم��ن ضمنها ما حققته 
م��ن ذوي  المريس��ي، وه��ي  آمن��ة  الطالب��ة 
اضط��راب التوح��د، في مدرس��ة المس��تقبل 
االبتدائية للبنات، لقيت كل الدعم واالهتمام 
من قبل المختصين بالوزارة والمدرس��ة، حتى 
تمكنت من تحقيق أبرز إنجازاتها المتمثل في 
الفوز بالمركز األول في مسابقة األمير سلطان 
بن سلمان لحفظ القرآن الكريم، متفوقًة على 
العديد من الطلبة على مس��توى دول مجلس 

التعاون لدول الخليج العربية.
تقول مديرة المدرس��ة نعيمة جناحي: »شهد 
مس��توى آمنة تط��ورًا كبيرًا بع��د انضمامها 
للمدرس��ة، بفض��ل االهتم��ام ال��ذي حظي��ت 

به من قب��ل الجميع، وخاصًة ال��كادر التربوي 
المؤهل للتعامل مع فئة اضطراب التوحد في 
صف الدم��ج، من خالل ما قدمه لها من برامج 
أكاديمية وس��لوكية متخصصة، حيث تحسنت 
قدراتها بش��كل ملموس، س��واء على الصعيد 
األكاديمي، حي��ث نالت التفوق، أو الس��لوكي 
بع��د أن كان لديها نش��اط زائد ف��ي الحركة، 
حتى تم دمجها مع قريناتها من الطالبات في 

الصفوف العادية«.
وأضاف��ت: »آلمن��ة تمي��ز خ��اص ف��ي حف��ظ 
القرآن الكريم، ت��م االهتمام به من قبلنا، مع 
تشجيعها على المشاركات الداخلية والخارجية، 
فباإلضاف��ة إلى فوزها بالجائزة الخليجية، فقد 
حققت المركز الثالث في مسابقة جاللة الملك 
المفدى للقرآن الكريم، كما أن لها مش��اركات 

أخ��رى في مع��رض فن الطف��ل؛ ألنها تمتلك 
مهارة التعبير بالرسم والتلوين«.
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 لطمية 
ليست جديدة

م��ن األمثال المصرية الش��هيرة »عاوزين جنازة يش��بعوا فيها لطم«. 
لعل ه��ذا هو الوصف األنس��ب لتعامل قناة »الجزي��رة« القطرية هذه 
األي��ام مع الذي يج��ري في مصر، وه��و دور ال يخرج عن المرس��وم لها 
ويرض��ي »أرابيبها«. تفعل ذلك رغم أن الذي يحدث هناك ال يس��توجب 

»المناصرة«، بل ليس الفتًا. 
 ال��ذي ح��دث ف��ي األي��ام الماضي��ة هو م��ن فع��ل جماع��ة »اإلخوان 
المس��لمين« المدعومة من قط��ر وتركيا، فه��ذه الجماعة ال تهدأ وال 
يهنأ لها بال طالما أن الحكم في مصر مستقر وال يعاني من مشكالت. 
أرباب ه��ذه الجماعة انتهزوا فرصة عدم اس��تيعاب بعض المصريين 
لبعض خطوات التطوير التي أقدم عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي 
واعتبارهم ذلك تضييقًا عليهم فبدؤوا في التحريض عبر مختلف وسائل 
اإلع��الم والتواصل وخصوص��ًا الفضائيات الموجودة ف��ي تركيا وقطر 
»الش��رق ومكملين والجزيرة« والتي خصصت أغلب س��اعات بثها منذ 
أكثر من أس��بوع للحديث عن قيام بعض البسطاء المصريين بالخروج 

في تظاهرات محدودة العدد في بعض القرى، وتضخيم ما يحدث. 
من أمثل��ة لطميات »الجزيرة« قيام مقدمي نش��رات األخب��ار والبرامج 
التي تستهدف مصر ورئيسها وحكومتها باستضافة بعض المصريين 
المنتبهي��ن للعبة »اإلخ��وان« والمؤيدي��ن لبرامج الرئيس السيس��ي 
والتعام��ل معهم وكأنهم في غرفة تحقيق. م��ن ذلك اعتبار واحد من 
»عتاول��ة« القناة »جمال ريان« تمكنه م��ن جعل صحفي مصري يقول 
ب��أن »الناس خرجوا ألس��باب غير تلك التي تقول عنه��ا قناة الجزيرة« 
اعترافًا من الدولة المصرية بأن هناك مظاهرات تس��ود القرى والمدن 

وأن هناك حراكًا ثوريًا!
مصر ال تنكر قيام بعض مواطنيها بالتظاهر في بعض القرى والمناطق 
ولم تنكر أنه في بعض الحاالت تم التعامل مع مثيري الشغب بطريقة 
أو بأخ��رى. مص��ر تنظر إلى ما ج��رى تعبيرًا عن الرأي يكفله الدس��تور 
وتعاملت معه بالقانون، لكنها ومعها كل العقالء في العالم يرون أن 
الموضوع ال يرقى إلى مس��توى »الجنازات التي تبحث عنها تركيا وقطر 

وقناة »الجزيرة« وتوابعها لتشبع فيها لطمًا«!

هيفاء عدوان @Haifadwanhaifa. juma@gmail .com

نقطة ضوء

»حيص بيص« القروض.. وفوضى الفتاوى

منذ بداية انتش��ار جائح��ة »كورونا«، عملت 
أجه��زة الدول��ة المختلفة عل��ى التقليل من 
آثاره��ا على المواطني��ن والمقيمين، واتخاذ 
مجموع��ة م��ن اإلج��راءات الت��ي س��اهمت 
ف��ي حماية الصح��ة وتجنب كثير م��ن اآلثار 
والمؤسس��ات،  األف��راد  عل��ى  االقتصادي��ة 

خصوصًا الصغيرة والمتوسطة.
ومع تواص��ل الجائحة واالرتف��اع الجديد في 
عدد اإلصابات، تم اتخاذ عديد من اإلجراءات 
االحترازي��ة، والتي تمثلت ف��ي تأجيل عودة 
الم��دارس وافتت��اح المطاع��م، إل��ى جان��ب 
ح��ث المؤسس��ات المالية عل��ى تأجيل دفع 

القروض، مع احتساب فوائد. 
هذا القرار ترك أغلب المقترضين في »حيص 
بيص«، م��ن حيث ع��دم القدرة عل��ى اتخاذ 
القرار المناس��ب، بس��بب عدم وضوح الرؤية 
وتضارب النصائ��ح والفتاوى التي غرقت بها 
وس��ائل التواصل االجتماع��ي من مختصين 
ومجربي��ن، ب��ل وصل األم��ر إل��ى اجتهادات 
وفتاوى م��ن عديمي الخب��رة والتجربة، وهو 
ما زاد الحيرة وع��دم القدرة على اتخاذ القرار 

المناسب.
وكان واضحًا أن كثيرًا ممن أفتوا في موضوع 
الق��روض كان��وا غي��ر مختصين في الش��أن 
االقتصادي أو م��ن أصحاب التجارب الخاصة، 
والت��ي ال تنطبق بالضرورة على حاالت أخرى، 
مثل من جرب دواًء لمرض ما وأعطى مفعواًل 
فيصف��ه لكل من يش��تكي علة، وه��و ما قد 

يؤدي إلى قتل المعلول.
ومع الحديث عن مقترح نيابي جديد يس��عى 
إلسقاط القروض الشخصية عن المواطنين، 
رغم عدم واقعيته ألس��باب كثيرة ليس هذا 
المقال مجااًل لسردها، زادت الحيرة وارتفعت 
أعداد المترددين ف��ي اتخاذ القرار، على أمل 

أن يتم الموافقة على المقترح.
بالمحصل��ة، فإن كثرة الفت��اوى وتنوع اآلراء 
لغير المختصين تس��اهم في تفش��ي حاالت 
من التخب��ط والتض��ارب بين الن��اس، وهو 
ما نراه بش��كل يوم��ي في مختل��ف القضايا 
والمش��اكل، حي��ث أتاح��ت مواق��ع التواصل 
االجتماع��ي الفرص��ة ل��كل م��ن ه��ب ودب 
م��ن الجهل��ة وأنص��اف المتعلمين وأش��باه 

المثقفي��ن لرك��وب موجة حاج��ة الناس إلى 
نصيحة مخلصة أو رأي استشاري أو خبير.

هذه الفوضى في الفتاوى واآلراء قد تس��اهم 
في التأثير على الرأي العام، فتخلق حالة من 
الجهل لدى العامة، ما س��ينعكس بالضرورة 
عل��ى األجي��ال القادم��ة التي اعتم��دت هذه 
المواقع مصدرًا للمعلومة ومرجعًا في شؤون 
حياته��ا، وهو ما قد يعي��د العالم إلى عصور 
جه��ل وظالمية عمل منذ قرون على تجاوزها 

الخروج من تبعاتها.

* إضاءة..
ورد في الحديث الش��ريف أنه »من أفتى بغير 
علم لعنته مالئكة السماء ومالئكة األرض«، 

»ذكره ابن الجوزي في تعظيم الفتوى«.
ف��ي اعتق��ادي أن ه��ذا الحديث الش��ريف ال 
ينحص��ر على أصح��اب الفت��اوى الدينية، بل 
ينس��حب أيض��ًا عل��ى كل من أفتى بش��ؤون 
الن��اس دون عل��م ودراية، أو م��ا يصطلح أن 
يطلق عليهم »خبراء« من أصحاب السياس��ة 

والطب والتربية واالقتصاد.. وغيرهم.

علي شاهين الجزاف

@alshaheen7661ashaheen7661@gmail .com

صهيل

إعادة 
العقوبات على 

إيران.. ضرورة

أي��ام قليلة تفصلنا عن انقض��اء مدة العقوبات األمريكي��ة على إيران 
والت��ي طالبت الوالي��ات المتحدة مجلس األمن بإع��ادة فرضها بنظام 
»س��ناب ب��اك« وهو ما رفض��ه المجلس وف��ي مقدمته��م دول حليفة 

رئيسية ألمريكا كبريطانيا وفرنسا وألمانيا.
أعتقد أن على هذه الدول الثالث ومن خلفها روس��يا إعادة النظر بعين 
الجدية للمطالب األمريكية بش��أن إع��ادة فرض العقوبات على النظام 
اإليراني ألس��باب لعل من أبرزها المس��تجدات على الس��احة اإلقليمية 
في المنطقة وتحديدًا اتفاقية الس��الم بين اإلمارات وإسرائيل، وإعالن 
تأييد السالم بين البحرين وإسرائيل، خصوصًا وأن تلك الدول األوروبية 
الث��الث س��بق وأن أعلن��ت موقفها المؤي��د لالتفاق التاريخ��ي وإقامة 
عالقات دبلوماس��ية لإلمارات والبحرين مع إس��رائيل، وما سيحققه من 

سالم وأمن واستقرار في المنطقة وتطور الفت لعملية السالم فيها.
ولك��ن يجب أن يقت��رن ذلك التأييد م��ن تلك ال��دول األوروبية الثالث 
باألفع��ال، إن كانت ج��ادة حقًا بدعمها للس��الم واس��تقرار المنطقة، 
لذلك ال بد من أن تتناغم مع الطلب األمريكي من أجل مس��تقبل األمن 
بالمنطق��ة، كون إي��ران ونظامها مصدرًا أساس��يًا لإلره��اب ولتهديد 
اس��تقرار دولن��ا الخليجية، وبالتال��ي إن تمكنت إيران م��ن »التنفس« 
بعد رفع العقوبات عنها فإن ذلك قد ينذر بما هو أس��وأ خاصة في ظل 
اس��تمرار النظام اإليراني في التدخل في شؤون دولنا وبالذات البحرين 
م��ن خ��الل أذرعه وعمالئ��ه فيها، مما يضع مس��تقبل عملية الس��الم 

برمتها على المحك.
إن في إعادة فرض العقوبات على النظام اإليراني لتأكيد على استمرار 
عملية الس��الم في الشرق األوسط  بالش��كل المطلوب، والتي ترعاها 
وبق��وة الواليات المتحدة، وهذا ما يحتم عليها المضي قدمًا في إعادة 
العقوب��ات وعدم انتظ��ار موافقة اآلخرين، واعتبار ذل��ك ضرورة ملحة 
لصال��ح عملية األمن اإلقليم��ي، حتى ال تقع في موقف ال تحس��د عليه 
مع اصدقائها في الطرفين العربي واإلسرائيلي، فاالنفتاح الحالي بعد 
اتفاق الس��الم اإلماراتي وتأييد إعالن السالم البحريني مع إسرائيل وما 
يصاحبهم��ا من فتح للعالقات بين تلك الدول خاصة االقتصادية منها 
يحت��اج إلى دعم مصالح تل��ك الدول وبما يبعدها ع��ن أي صراع يهدد 

األمن والسلم في المنطقة.
ولقد أثبتت التجارب الس��ابقة مع النظام اإليراني أنه غير مؤتمن على 
أي تعهد يقدمه أمام العالم، فهذا النظام ليس من النوع الذي يحفظ 
عه��وده ويلت��زم بوعوده أمام اآلخري��ن، خاصة إذا تعل��ق األمر بدولنا 
الخليجي��ة، لذلك من الواجب على العالم أن يضمن اس��تقرار المنطقة 
وس��المها وأمنها، ول��ن يتأتى ذل��ك إال بتحجيم النظ��ام اإليراني عبر 
عقوب��ات رادعة تعوقه عن تنفيذ مخططات��ه وأجنداته المعروفة في 

المنطقة.

الحكومة معكم.. فكونوا معها

مملكة البحرين في تعاملها مع وباء كورونا المستجد كانت ومازالت 
وبإذن اهلل س��تظل مع مواطنيه��ا والمقيمين فيها، بهدف حمايتهم 
صحيًا، وكذل��ك اجتماعيًا ومهنيًا، وتبذل جه��ودًا واضحة لحمايتهم 
من الصعوبات المعيش��ية التي قد تواجه كثيرًا من الشرائح بسبب 

هذا الوباء. 
المبادرات والقرارات العديدة التي اتخذتها الحكومة البحرينية كانت 
من��ذ بدايات ه��ذا الوباء، وامتدت ط��وال الش��هور الماضية، وجاءت 
الحكوم��ة أمس في جلس��تها التي ترأس��ها صاحب الس��مو الملكي 
األمير س��لمان بن حمد حفظه اهلل لتقرر تكفلها بمصروفات جديدة 
من شأنها مساعدة الناس وحمايتهم للشهور الثالثة القادمة، بأمل 

أن تنتهي هذه األزمة وتعود الحياة لطبيعها في كافة جوانبها. 
الحكومة قررت ي��وم أمس تكفلها بدفع ٥٠٪ من رواتب البحرينيين 
المؤم��ن عليهم في القطاع الخاص، وذل��ك للقطاعات األكثر تضررًا 
لمدة ثالثة ش��هور قادمة. أيضًا ق��ررت الحكومة الموافقة على دفع 
٥٠٪ من رواتب العامالت في رياض األطفال من غير المؤمن عليهم 
لنف��س الفترة، وكذلك ق��ررت الحكومة تمديد دع��م األجور المقدم 
من »تمكين« لنف��س الفترة، باإلضافة إلعفاء المنش��آت والمرافق 

السياحية من دفع الرسوم السياحية لنفس المدة. 
هذه القرارات سيس��تفيد منها ٢٣ ألف عامل، و٤ آالف منشأة خاصة، 
وكذلك ستس��تفيد ٥٢٤ م��ن العامالت في ري��اض األطفال، وأيضًا 
س��يتحصل ٨٢٩ مدرب س��ياقة غير مؤمن عليهم و٩٥٠ من س��واق 
األج��رة والنق��ل المش��ترك والباص��ات والحافالت بواق��ع ٣٠٠ دينار 

شهريًا. 
كل ه��ذه المصروفات س��تتكفل بها الحكومة، وتم إقرارها بحس��ب 
قراءتي الشخصية والتي أجزم بأن كثيرين سيتفقون معي فيها، ألن 
المؤش��رات األخيرة كشفت عدم اس��تقرار في أرقام اإلصابات، األمر 
الذي دفع بخطط إعادة الفتح والعودة لحياة »شبه طبيعية« أمرًا غير 

قريب، بعدما أعلن س��ابقًا عن مواعيد محددة إلعادة فتح المدارس 
والمرافق السياحية وغيرها. 

وألن ذلك حصل، فإن الحكومة أخذت على عاتقها مسؤولية مساعدة 
الناس، خاصة المتضررين بشكل مباشر حتى ال تتفاقهم مشاكلهم، 
على أمل أن األمور ستس��ير في األس��ابيع القادمة بالشكل المطلوب 
حت��ى نعاود حياتنا كما كانت علي��ه، خاصة في ظل اإلقبال على أخذ 
اللق��اح، وزيادة الدعوات الرس��مية واإلعالمية للن��اس بالحذر واتباع 

التعليمات واالحترازات. 
الح��ق يقال ب��أن الحكومة فعلت الكثير، وقدمت تس��هيالت عديدة، 
ومازالت تواصل في دعم المتضررين، وكل هذا أمر مقدر لها، وتقوم 
به من منطلق مس��ؤوليتها تج��اه الناس، في المقاب��ل على الناس 
التفكير بشكل جدي ومسؤول بشأن ما يحصل، إذ استمرار االستهتار 
وارتفاع األرقام س��يضع الحكومة تحت ضغط أكبر، وسيفرض أموااًل 
أكث��ر تصرف، والمش��كلة هنا بأن ه��ذه الخطوات لن تحل مش��اكل 
عديدة متوقعة مس��تقباًل خاص��ة في القطاع الخ��اص، ما يعني أن 
الضرر س��يقع على أعداد أكبر م��ن البحرينيين، وعليه األمور ال يمكن 

لها أن تستمر على هذا الحال. 
قلناها عشرات المرات س��ابقًا ونعيد تكرارها، فالحكومة حتى تنجح 
ف��ي مواجهة هذا الوضع والقضاء على تداعيات كورونا وإعادة الحياة 
لم��ا كانت عليه س��ابقًا، ف��إن التزام الن��اس وتحمل مس��ؤوليتهم 

بالكامل هو الجزء الثاني من المعادلة التي يضمن لها النجاح. 
تريدون أن تس��تعيدوا حياتكم، تريدون أن تحافظوا على وظائفكم، 
تريدون أال يختل الميزان االقتص��ادي وأال تتأثير ميزانية البلد حتى 
ال ينعكس ذلك س��لبًا عليكم؟! التزم��وا بخطة الحكومة للتغلب على 
كورونا، ساعدوها بالتزامكم وتحمل المسؤولية، هي كانت ومازالت 
وس��تظل معكم، وولي العه��د يبذل جهوده ألجلك��م، فكونوا معها 

ومعه.

يوسف محمد أحمد بوزيد

وقفات مع الدكتور الشيخ راشد الهاجري

ف��ي ظهيرة ي��وم الخميس المواف��ق 30-7-2020 وهو ي��وم النفور 
م��ن منى إل��ى عرفة، الموافق التاس��ع من ش��هر ذي الحجة من هذا 
العام 1441، حيث عودنا فضيلته دائمًا وطوال األسبوع على إطاللة 
متلف��زة إيمانية من ما علمه اهلل تعالى، ب��درس من الدروس التي 
اس��تقاها من كت��اب اهلل تعالى، وم��ن أحاديث س��يدنا محمد عليه 
الصالة والس��الم، يتناولها بتفس��يرات تتعم��ق وتغوص في اآليات 
واألحادي��ث النبوي��ة، ال بمعناها الظاهر الذي قد يفس��ره أو يفهمه 

القارئ العادي دون ترٍو.
كنت قد تمنيت لو أن درسه هذا خطبة يوم جمعة في أحد مساجدنا 
العامرة بذك��ر اهلل، ليتعظ الطالب من الموعظة الجائي ألداء صالة 
الجمعة بذلك المسجد، أو المرأة التي في بيتها، وتحافظ على سماع 
الخطب��ة المنقولة، لتك��ون تذكرة يعيها المؤم��ن الصادق اإليمان 

باهلل تعالى واليوم اآلخر.
مم��ا قال��ه إننا نقرأ أو نس��مع اآلي��ات الكريمات واألحادي��ث النبوية 
الشريفة لكننا ال نطبقها، ومما قاله في ذلك اليوم المعظم وهو يوم 

عرفة، قول سيدنا محمد عليه السالم: »صوم عرفة احتسب على اهلل 
أن يكفر الس��نة التي قبله والس��نة التي بعده«، وقوله عليه السالم 
تي َمن يأتي يوَم القيامِة  »أَت��دروَن ما الُمفِلُس؟ إنَّ الُمفلَس م��ن ُأمَّ
بصالٍة وصياٍم، وزكاٍة، ويأتي وقد ش��َتم هذا، وق��َذَف هذا، وأكَل ماَل 
هذا، وس��فَك دَم هذا، وضرَب هذا، فُيْعَطى هذا من َحس��ناِته، وهذا 
من حس��ناِته، فإن َفِنَيْت َحس��ناُته قبَل أن ُيقَضى م��ا عليِه، ُأِخَذ من 
خطاياه��م، فُطِرَحْت عليِه، ثمَّ ُطِرَح في النَّ��اِر«، وأضاف فضيلته هذا 
بالنسبة إلى حقوق العباد، أما الذي بينه وبين ربه تعالى من حقوق 

وواجبات فذلك راجع إلى اهلل إن شاء عذبه وإن شاء تجاوز عنه.
أغلبنا ينشط ويتحرى ويستعد لصوم ذلك اليوم لنيل الجائزة الكبرى 
من اهلل تعالى، أقصد تكفير سيئاته بحق اآلخرين الذين أساء إليهم، 
وقد تنسحب تلك اإلس��اءة إلى أفراد أسرته، إذا طالت شرفه وعرفه، 
وهذا حتمي، لذلك غلظ اهلل جل وعال عقوبة القذف والتجريح وشهادة 
الزور، حي��ث إن ال حجاب بينها وبين اهلل، فهل هناك من جريمة أكبر 

من جريمة شهادة الزور؟
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normalistion

»التطبيع« مصطلح عرفه الفلس��طينيون على أنه أي ش��كل من أشكال 
العالقات الطبيعية بين إسرائيل وأي دولة عربية، ورفض الفلسطينيون 
إقام��ة أي نوع من أنواع العالقات الطبيعي��ة بين أي دولة عربية وبين 
إس��رائيل على أس��اس أن هذه »العالقات« س��تكون على حساب الحق 
الفلس��طيني وس��تهضم حقه وتمنعه من الوصول له، األس��اس الذي 
تم رف��ض إقامة عالقات طبيعية مع إس��رائيل كان بس��بب »النتائج« 
المتوقعة من تلك العالقات وانعكاس��ها سلبًا على الحق الفلسطيني، 
ال بسبب كون العالقات الطبيعية »وسيلة« وهنا تكمن اإلشكالية بيننا 

.normalistion وبين المصطلح
الوس��يلة رفضت على افتراض أنها ستحقق نتائج سلبية، فمن يرفض 
تأسيس عالقات طبيعية مع إسرائيل يفترض مسبقًا أن تلك العالقات 

ستحرمه من حقه.
أض��ف لذل��ك أن » مقاوم��ة التطبي��ع« مصطل��ح صاح��ب المقاوم��ة 
الفلس��طينية كأح��د الوس��ائل لنص��رة قضيته��م، فارتب��ط مصطلح 
»التطبي��ع« ارتباط��ًا ذهني��ًا م��ع ص��ور مقيت��ة كالتبعي��ة واالنصياع 
وااللتص��اق بالخصم، حتى أصب��ح وجود أي نوع من أن��واع العالقة مع 
إس��رائيل ه��و فعل مقي��ت ممج��وج ألنه يمنح الش��رعية لممارس��ات 
إس��رائيل أواًل، وألن صور العالقات الدولي��ة التي تربط طرفي العالقة 
لم تكن طبيعية من األس��اس، بل كانت صورًا احتفائية في غالبها بها 
اس��تخفاف، صورًا شكلية سطحية تس��عى للبهرجة اإلعالمية أكثر من 
كونها عالقات طبيعية بين دولتين، وهذا النوع من العالقات مرفوض 
أصاًل بغض النظر عن األطراف، فلو كانت هذه الصور تجمع بين الدولة 
س��ين على س��بيل المثال والدولة ص، مؤتمرات ندوات واحتفاالت إلخ 
ثم ال يستفيد أي من الطرفين بل ال يستفيد المجتمع الدولي من تلك 
العالقة، لكانت عالقة غير طبيعية أصاًل س��ميتها »تطبيع« أو سميتها 

غير ذلك.
فالعالق��ات الطبيعي��ة بي��ن أي دولتين »وس��يلة« وليس��ت »نتيجة« 
الموافق��ة على إقامتها أو رفضها تبنى على أس��اس ما س��تحققه من 
نتائ��ج، وفي هذا الس��ياق نلف��ت انتباه الس��ادة الفلس��طينيين أنهم 
اس��تفادوا من تلك »الوسيلة« حين اس��تخدمتها كل من مصر وتركيا 

وقطر لصالحكم.
ج��رب الفلس��طينيون تركي��ا وقط��ر ومص��ر كوس��طاء بينه��م وبي��ن 
اإلس��رائيليين وقبلوا جمي��ع صور العالق��ات الطبيعية بي��ن الطرفين 
اإلس��رائيلي من جهة والتركي والقط��ري والمصري من جهة أخرى، بل 
واستفادوا كثيرًا من العالقات الطبيعية اإلسرائيلية المصرية أكثر من 
غيرها فهي التي ساعدتهم في تخفيف الكثير من القيود، حتى أن مصر 
أنقذت الفلس��طينيين في قطاع غزة عدة مرات رغم ما نالها من تجريح 
ورغم ما نالها من المس��اس بأمنها من قبل فصائل فلسطينية تحظى 

بحماية القيادات الحمساوية! 
ِلَم ال يس��تفيد إذًا الفلس��طينيون هذه المرة من العالق��ات الطبيعية 
وبي��ن  واإلم��ارات  البحري��ن  بي��ن  ستنش��أ  الت��ي   »normalistion«
إس��رائيل خاص��ة وأن االثنين )البحري��ن واالمارات( يؤك��دان على حق 
الش��عب الفلس��طيني وعلى التمس��ك بالمبادرة العربية التي قبل بها 

الفلسطينيون؟
العالق��ات الطبيعة التي تس��عى له��ا البحرين واإلمارات مع إس��رائيل 
حتمًا س��تكون عونًا لكم ال عليكم فهي ال تس��عى لاللتصاق بإسرائيل 
والتهليل للعالقة كنتيجة بحد ذاتها، نحن ال نسعى »للتطبيع« المقيت 

بصوره االنبطاحية.
قي��اس فائ��دة وأهمية الوس��يلة تكون وفق��ًا لنتائجها ال وفق��ًا لمبدأ 

استخدامها من عدمه، ال تقطع الوسائل افتراضًا للنتائج.
دعون��ا نتمس��ك بالترجم��ة األصلي��ة إذًا normalistion الت��ي تعني 
»عالقات طبيعية« وال تعني  ذاك المصطلح الذي نرفض صوره الذهنية 

والمسمى »التطبيع«.
وكلمة أخيرة للفلس��طينيين »الراج البريطاني« حكم الهند وباكستان 
وبنغالدي��ش ومينامار� وكانت كلها دولة واح��دة- أكثر من 150 عامًا، 
وعليك أن ت��زور بريطانيا اآلن لترى قوة ونفوذ هذه الجاليات في عمق 
الدولة البريطانية وما ذلك إال ألنهم اتخذوا ال� »normalistion« بينهم 

وبين البريطانيين وسيلة ال هدف .. تعلموا.

اشتعال األشجار خالل حرائق الغابات في بلدة دير بارك في منطقة نابا بكاليفورنيا )إفي(

 استئصال ورم من معدة شاب 
بمستشفى حمد الجامعي

تمكن فريق جراحي في مستش��فى الملك حمد 
الجامع��ي م��ن إنقاذ ش��اب في العق��د الثالث 
واس��تئصال ورم ف��ي معدته، من خ��الل إجراء 
عملية متقدمة ومعقدة في مستش��فى الملك 

حمد الجامعي.
وتوج��ه المري��ض إل��ى قس��م الط��وارئ ف��ي 
مستش��فى المل��ك حمد الجامع��ي وهو يعاني 
من نزيف حاد في المعدة مع انخفاض كبير في 
معدالت ضغط الدم والمؤشرات الحيوية نتيجة 
النزيف المس��تمر مما أدى إل��ى فقدانه للوعي، 
وبع��د إجراء الفحص الس��ريري وعمل التحاليل 
والفحوص��ات الالزمة تبين وجود ورم خبيث في 
المع��دة. وتقرر بعد تش��خيص الحالة التدخل 
الجراح��ي العاجل إلنقاذ حياته، حيث اس��تطاع 
الفري��ق الجراحي المؤهل بإش��راف استش��اري 
الجراح��ة العام��ة وجراح��ة المناظي��ر واألورام 
الدكتور هاني الس��اعاتي وبمشاركة استشاري 
الفقع��اوي  غس��ان  الدكت��ور  الص��در  جراح��ة 
والدكت��ور  المطاوع��ة  عبدالعزي��ز  والدكت��ور 
عبداهلل أحم��د والدكتور طه قايد والدكتور راجا 
نديم في المستش��فى باس��تخدام التكنولوجيا 

الحديث��ة والمتط��ورة من إج��راء عملية دقيقة 
جدًا اس��تغرقت 5 س��اعات تحت التخدير الكلي 
الس��تئصال ال��ورم كليًا ش��اماًل بع��ض األجزاء 
م��ن األعضاء المصاب��ة من الم��ريء، المعدة، 
الطح��ال، الحج��اب الحاجز وباإلضاف��ة إلى جزء 
من البنكرياس والغ��دة الكظرية والتي تكللت 
بفض��ل م��ن اهلل بالنجاح، حيث غ��ادر المريض 

المستش��فى بع��د نج��اح الفري��ق الجراحي في 
إنقاذ حيات��ه. يذكر أن مستش��فى الملك حمد 
الجامعي ومركز البحرين لألورام يقومان بعالج 
هذه الحاالت باس��تخدام أجهزة متطورة عالية 
الج��ودة الت��ي يمتلكانها باإلضاف��ة إلى توافر 
الك��وادر الطبي��ة المؤهل��ة إلج��راء مث��ل هذه 

العمليات النوعية بنجاح في المملكة.

تنويه
أك��د مستش��فى الملك حم��د الجامعي أن »ع��دد المرضى 
المنومين في المستشفى يبلغ 372 مريضًا«، مضيفًا في رد 
على مقال الكاتبة سوسن الشاعر في عمود »كلمة أخيرة«، 
تحت عنوان »الحمد هلل على نعمة البحرين«، المنش��ور في 
ع��دد ي��وم اإلثنين المواف��ق 28 س��بتمبر 2020، أن »عدد 

المرضى المراجعين يبلغ 249 مريضًا«.
ونوه المستش��فى إلى أن »عدد األس��رة ف��ي مركز البحرين 

لألورام يبلغ 206 أسرة«.

 حريق نشب بمبنى جامعة 
الخليج العربي دون خسائر 

نش��ب حريق في مبنى جامعة الخليج العربي 
مس��اء أمس، لم ينتج عن خس��ائر بشرية وال 
مادية، حي��ث تمت الس��يطرة عليه من قبل 

رجال اإلطفاء بالدفاع المدني.
وعاي��ن رئي��س الجامع��ة د.خال��د العوهلي 
وع��دد من المس��ؤولين بالجامع��ة مجريات 
األح��داث من بداي��ة البالغ للتأك��د من عدم 
وجود إصابات بشرية، وتم التأكد من سالمة 
وثائ��ق الجامع��ة ومختبراته��ا ومكاتبه��ا، 
وتواصل بشكل مباش��ر في موقع الحريق مع 
رج��ال اإلطفاء والدف��اع والمن��ي إلعطائهم 
المعلومات المطلوبة. وأثنى رئيس الجامعة 
عل��ى االحترافي��ة والمهني��ة العالي��ة الت��ي 
تعام��ل بها لرجال اإلطف��اء والدفاع المدني 
مع الحريق إذ اس��تطاعوا وهلل الحمد إخماده 

بكل تفاتي في وقت قياسي.
وعمم��ت إدارة الجامعة بيان��ًا قالت فيه، إن 
حريق��ًا نش��ب في مبن��ى الجامعة ل��م يخلف 

أضرارًا جسيمة، ولم تكن هناك إصابات تذكر 
وال خس��ائر مادية في المختبرات أو القاعات 

الدراسية بالجامعة.
وعلي��ه، أغلقت إدارة الجامع��ة المبنى أمس، 
كإجراء احت��رازي للتأكد من س��المة المبنى 

الجامعي، داعية أبنائها الطلبة عدم الذهاب 
إلى مبنى الجامعة، وأعض��اء الهيئة اإلدارية 
واألكاديمية إلى مزاول��ة العمل من المنازل 
حرص��ًا عل��ى س��المتهم لحين تالش��ي آثار 

الدخان والتأكد من سالمة المبنى.

 إغماء زينب الدرازي يعلق
جلسة بلدي الشمالية ساعة

سماهر سيف اليزل

تس��بب ظرف صح��ي طارئ، أص��اب عضوة مجلس بلدي الش��مالية 
زينب الدرازي أثناء جلس��ة المجلس صباح أمس، في تعليق الجلسة 
مدة ساعة تقريبًا إلى حين وصول اإلسعاف إلى مقر المجلس، وذلك 

بعد أن أغمي عليها بشكل مفاجئ.
وتلقت الدرازي اإلسعافات األولية في مقر المجلس إلى حين وصول 
اإلس��عاف ونقله��ا إلى المستش��فى، ليتضح فيما بع��د أنها كانت 
تعاني من هبوطًا تسبب في حالة اإلغماء، ومن ثم تحسنت صحتها 

الحقًا.
يشار إلى أن الجلس��ة بدأت عند التاسعة والنصف صباحًا واستمرت 

 زينب الدرازيحتى الثانية بعد الظهر.
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تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية لعاهل 
البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن 
عيسى آل خليفة بتوحيد الجهود الوطنية 
على المستوى المحلي لمواجهة انعكاسات 
انتشار فيروس كورونا كوفيد - 19 عالميًا 
بما يحافظ على صحة وسالمة المواطنين 
والمقيميـــن بالتـــوازي مع اســـتمرار برامج 
الدولـــة ومســـيرة عملهـــا تحقيقًا لمســـاعي 
التنمية المستدامة لصالح المواطنين، قرر 
مجلس الـــوزراء أن تتكفل الحكومة بدفع 
50 % مـــن رواتـــب البحرينييـــن المؤمـــن 
عليهـــم فـــي القطـــاع الخـــاص للقطاعـــات 
األكثر تضررًا لمدة 3 أشهر بدءًا من أكتوبر 
ألـــف عامـــل   23 2020، وسيســـتفيد منـــه 

بحريني و4 آالف منشأة.
ورأس ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى 
الـــوزراء  مجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
االعتيـــادي  االجتمـــاع  خليفـــة،  آل  حمـــد 

األسبوعي لمجلس الوزراء.

دفع 50 % من رواتب المواطنين 3 أشهر
بالقطاعات األكثر تضررا ويســتفيد منه 23 ألف عامل بحريني

سمو ولي العهد يترأس جلسة مجلس الوزراء 

المنامة - بنا
تنافست 12 شركة في جلسة مجلس المناقصات والمزايدات أمس على 
مناقصـــة لـــوزارة التربيـــة والتعليـــم، لتوفير أجهزة حاســـب آلي محمول 
“البتـــوب”، تـــم تعليق عطاء إحـــدى الشـــركات، وكان أقل عطاء لشـــركة 

فخرو لخدمات تقنية المعلومات بنحو 2.4 مليون دينار.

لتوفير “البتوبات” لـ “التربية”

)07(

)٠٤(

الماليـــة واالقتصـــاد  أكـــدت وزارة 
الوطني اســـتمرار الجهود الساعية 
االقتصـــادي  النمـــو  لتحقيـــق 
اإليجابي من خالل إطالق العديد 
من المبادرات المالية واالقتصادية 
وتسخير كافة اإلمكانيات للتعامل 
مع مختلف التحديات الراهنة، بما 
يعـــود بالخير والنمـــاء على الوطن 

والمواطنين.
الحزمـــة  أن  الـــوزارة  وأوضحـــت 
تـــم  التـــي  واالقتصاديـــة  الماليـــة 
إطالقها لدعم المواطنين وإســـناد 
القطـــاع الخـــاص جـــراء تداعيات 
جائحـــة فيـــروس كورونـــا )كوفيد 
19( وما تبعها من مبادرات خالقة 
المبـــادرات؛  مـــن  لعـــدد  تمديـــد  أو 

أســـهمت فـــي دعـــم تنـــوع القاعدة 
االقتصاديـــة للمملكـــة بمـــا يحافظ 
أن  كمـــا  المســـتدام،  النمـــو  علـــى 
التدريجـــي  االنفتـــاح  قـــرارات 
لألنشـــطة االقتصاديـــة بـــدًءا مـــن 
مايو الماضي انعكست إيجاًبا على 
عـــدد مـــن المؤشـــرات االقتصادية 
الرئيســـية التـــي أظهـــرت تحســـًنا 
ملحوًظا في الربع الثالث من العام 
2020 مقارنـــة بالربـــع الثانـــي مـــن 

العام نفسه.

تحسن ملحوظ في المؤشرات 
االقتصادية بالربع الثالث

دعـــا مجلـــس بلـــدي المحـــرق الجهـــاز 
التنفيـــذي إلى تفعيل قانـــون النظافة 
بتطبيق عقوبـــة الغرامة التي تتراوح 
يرمـــي  لمـــن  دينـــار  و300   50 بيـــن 
أكيـــاس القمامـــة فـــي غيـــر مواقعهـــا 
لهـــا. جـــاء ذلـــك، خـــالل  المخصصـــة 
اســـتعراضه ظاهرة اختالف الجيران 
علـــى موقـــع حاويـــات القمامـــة ممـــا 
يتســـبب بإثارة المشـــاكل فيما بينهم، 
وقيام بعضهم برمي القمامة في غير 
األماكن المخصصة لها. وأشـــار رئيس 
المجلس غازي المرباطي إلى أن هذه 
الظاهـــرة أخذت تتســـبب بالعديد من 
المشاكل البيئية والصحية، فضال عن 
قيـــام البعـــض كذلـــك برمـــي مخلفات 
البنـــاء واألثاث وغيرها من المخلفات 
التـــي ال يصـــح رميهـــا فـــي الحاويات 

المخصصة للقمامة المنزلية.

 300 دينار غرامة 
 رمي النفايات 

في غير موقعها
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)03(
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“ألبا” ترعى كأس جاللة الملك ودوري ناصر بن حمدتخريج متدربين في السمكرة67 قتياًل في معارك قره باغ“اإلسالمي” يفوز بـ “الخدمات المفتوحة”هل ستغرق البحرين؟
“نص ساعة مطر.. والبحرين  «

تغرق”... “أمطار رعدية غزيرة 
تغرق شوارع البحرين”... عناوين 

صحفية اعتيادية تخرج بها 
الصحف كل عام، بكنايات تصف 

الحال السنوي لألمطار، فهل 
ستغرق البحرين؟

فاز بنك البحرين اإلسالمي بجائزة  «
)مبادرة العام للخدمات المصرفية 

 Asian - المفتوحة في البحرين
 Banking and Finance Wholesale

Banking(، ضمن جوائز الخدمات 
التجارية المصرفية والمالية 

اآلسيوية لعام 2020.

استمرت المعارك الدامية أمس بين  «
أذربيجان واالنفصاليين األرمينيين 
في ناغورني قره باغ. وعّزز الرئيس 

التركي المخاوف من تصعيد إضافي 
بكلمة عالية النبرة دعًما لباكو.  وقتل 

67 على األقل وفق حصائل غير 
مكتملة بعد للمعارك.

احتفلت شركة إبراهيم خليل كانو،  «
انطالًقا من مسؤوليتها الوطنية 

في تأهيل الكوادر البحرينية الشابة 
وتوفير فرص العمل لهم، بتخريج 

الطالب البحرينيين المشاركين في 
“برنامج التدريب التقني في مجال 

الصباغة والسمكرة”.

قدمت شركة ألمنيوم  «
البحرين ش.م.ب. )ألبا( 
رعايتها لمسابقة كأس 
جاللة الملك ومسابقة 

دوري ناصر بن حمد الممتاز 
لكرة القدم للموسم 
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جاللة الملك يصدر مرسوما بتعديل قانون الشركات
المنامة - بنا

صـــدر عـــن عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة مرســـوم 
بقانـــون رقـــم )28( لســـنة 2020 بتعديـــل بعض أحـــكام قانون الشـــركات التجارية 

الصادر بالمرسوم رقم )21( لسنة 2001.
وجـــاء فـــي المادة األولـــى: مادة )30(: يجب شـــهر عقد الشـــركة وكل تعديل عليه 
بالقيد في السجل التجاري وفقًا لقانون هذا السجل، وينشر ملخص عقد الشركة 

وكل تعديل عليه في الموقع اإللكتروني للوزارة المعنية بشئون التجارة.
كمـــا جـــاء في المادة )44( فقرة )أ(: إذا كان المدير شـــريكًا معينًا في عقد تأســـيس 
الشـــركة جـــاز عزلـــه بقـــرار من الشـــركاء الحائزيـــن على مـــا ال يقل عـــن ٪75 من 
رأســـمال الشركة وبشرط وجود مسوغ مقبول لذلك، وكل اتفاق على خالف ذلك 

)٠٢(يعتبر كأن لم يكن.

سمو رئيس الوزراء يرعى “رؤى البحرين” اليوم
المنامة - بنا

برعاية كريمة من رئيس الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير خليفة بن ســـلمان 
آل خليفـــة، يقـــام اليوم عبر تقنية االتصال المرئي عن بعد منتدى “رؤى البحرين.. 
رؤى مشتركة لمستقبل عالمي ناجح”، في دورته الرابعة على التوالي، بتنظيم من 
ديوان ســـموه وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية. وجريا على العادة الســـنوية، 
يتفضل ســـموه بتوجيه رســـالة إلى المنتدى، يضمنها سموه رؤيته عن أبرز قضايا 
التنميـــة المســـتدامة إقليميا وعالميـــا، والجهود التي تبذلهـــا مملكة البحرين لدعم 
جهـــود المجتمع الدولي في مجال التنمية والمســـتدامة وتحقيق الســـالم واألمن 
واالســـتقرار العالمـــي، ونظـــرا لتزامـــن انعقـــاد المنتدى مع تفشـــي جائحـــة كورونا 
عالميا، فســـيتناول ســـموه في رســـالته عددا مـــن األفكار واألطروحات عن ســـبل 

)٠٣(مواجهة التحديات العالمية الناجمة عن الجائحة. سمو رئيس الوزراءجاللة الملك

أمل الحامد

 استمرار 
الجهود الساعية 

لتحقيق النمو

المنامة - وزارة المالية واالقتصاد

15

سيدعلي المحافظة

“الخارجيــة” تطالــب المجتمــع الدولــي بإجــراءات حازمــة ضــد طهــران

البحرين تدين ضلوع إيران في الخلية اإلرهابية بالسعودية

المنامة - بنا

بكفـــاءة  الخارجيـــة  وزارة  أشـــادت 
ويقظة رئاســـة أمـــن الدولـــة بالمملكة 
العربيـــة الســـعودية الشـــقيقة، والتـــي 
تمكنـــت مـــن اإلطاحة بخليـــة إرهابية 
تلقـــى عناصرهـــا تدريبـــات عســـكرية 
للحـــرس  مواقـــع  داخـــل  وميدانيـــة 
طـــرق  إيـــران تضمنـــت  فـــي  الثـــوري 
وأساليب صناعة المتفجرات، وضبط 
كمية كبيرة من األسلحة والمتفجرات 
مخبـــأة فـــي منـــزل ســـكني ومزرعـــة، 
مؤكـــدة وقـــوف مملكـــة البحريـــن في 
العربيـــة  المملكـــة  مـــع  واحـــد  صـــف 
الســـعودية ضد كل من يحـــاول النيل 
وتضامنهـــا  واســـتقرارها،  أمنهـــا  مـــن 
تتخـــذه  مـــا  كل  فـــي  معهـــا  المطلـــق 
مـــن إجـــراءات للدفاع عـــن مصالحها 
مواطنيهـــا  ســـالمة  علـــى  والحفـــاظ 

والمقيمين فيها.

وأعربـــت وزارة الخارجية عن إدانتها 
واستنكارها الشـــديدين لضلوع إيران 
فـــي تدريـــب وتســـليح هـــذه العناصر 
فـــي نهجهـــا  اإلرهابيـــة، واســـتمرارها 
العدائي الـــذي يســـتهدف زعزعة أمن 
واســـتقرار المملكة، وتعريض ســـالمة 
األبريـــاء فيهـــا للخطـــر، بمـــا يتنافـــى 

مـــع مبـــادئ حســـن الجـــوار التـــي نص 
عليهـــا ميثاق األمم المتحـــدة، مؤكدة 
الدولـــي  المجتمـــع  اتخـــاذ  ضـــرورة 
إلجـــراءات حازمـــة ضـــد إيـــران إزاء 
هذه التصرفات العدائية المســـتهجنة 
والتـــي تشـــكل تهديـــًدا خطيـــًرا لألمن 

والسلم اإلقليمي.

كمية من األسلحة والمتفجرات المضبوطة مع الخلية اإلرهابية



رأس ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلــس الــوزراء 
صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد آل خليفة، االجتماع االعتيادي 

األسبوعي لمجلس الوزراء.

بأهميـــة  الـــوزراء  مجلـــس  وأشـــاد 
المضاميـــن والتوجهات والـــرؤى التي 
اشـــتملت عليهـــا الكلمة الســـامية التي 
وجههـــا عاهـــل البالد صاحـــب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أمام 
الجمعيـــة العامـــة لألمـــم المتحدة في 
دورتها الخامســـة والســـبعين، مشـــيًدا 
المجلـــس بالرســـالة الحضاريـــة التـــي 
وجهتهـــا مملكـــة البحريـــن مـــن خالل 
الخطـــاب الملكي الســـامي إلـــى العالم 
الســـالم  علـــى  المحافظـــة  أجـــل  مـــن 
العالمـــي باعتبـــاره الضمانـــة األفضـــل 
ودعـــوة  جميعـــًا  الشـــعوب  لمســـتقبل 
جاللـــة العاهـــل إلى تنحيـــة الخالفات 
وتقويـــة مجـــاالت التكاتف اإلنســـاني 
لمواجهـــة التحديـــات الصحيـــة ورفع 
جاهزيـــة الـــدول المســـتقبلية للوقاية 
وتوســـيع  المخاطـــر  هـــذه  مثـــل  مـــن 
الجهـــود لتحقيـــق االزدهار اإلنســـاني 
بتقوية مجـــاالت التضامـــن والتوافق 

تحت مظلة األهداف العالمية.
 كما ثّمـــن مجلس الوزراء عالًيا تناول 
لكافـــة  الســـامي  الملكـــي  الخطـــاب 
القضايـــا التي تهـــم األمة العربية وفق 
رؤية مملكة البحرين الشاملة وثوابت 
وأهمهـــا  ـــا  ودوليًّ ـــا  إقليميًّ سياســـاتها 
إنهاء الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي 
والشـــامل  العـــادل  الســـالم  لتحقيـــق 
لقيـــام الدولة الفلســـطينية المســـتقلة 
وعاصمتها القدس الشـــرقية اســـتناًدا 

إلى مبادرة السالم العربية. 
بعدها أشـــاد مجلس الـــوزراء باإلقبال 
الســـريرية  للتجـــارب  التطـــوع  علـــى 

والقيـــم  المعانـــي  أبـــرزت  والتـــي 
اإلنســـانية التـــي يتحلى بهـــا المجتمع 
البحرينـــي من أجل خدمة اإلنســـانية، 
منوًهـــا المجلس باإلنجـــاز الذي يبعث 
بالوصـــول  واالعتـــزاز  الفخـــر  علـــى 
خـــالل  متطـــوع  آالف   6000 إلـــى 
فتـــرة 6 أســـابيع مـــن بـــدء التجـــارب 
الســـريرية فـــي المملكـــة، بمـــا يعكـــس 
وعـــي المجتمع وتســـابق أفـــراده على 
تلبيـــة الواجـــب الوطنـــي واإلنســـاني 
دعًمـــا للجهـــود الوطنيـــة للقضاء على 
فيـــروس كورونا، وحث المجلس على 
المواصلـــة بذات الوتيـــرة لالنتهاء من 
1700 متطوع إضافي بما يســـهم في 
إنجاح هذه التجربة بإيجاد عالج آمن 

وفعال ضد فيروس كورونا. 
الـــوزراء  مجلـــس  أشـــاد  بعدهـــا 
باإلســـهامات المتميـــزة فـــي المجاالت 
والتقديـــر  والدبلوماســـية  اإلنســـانية 
الســـمو  المســـتحق لصاحـــب  الدولـــي 
األميـــر صبـــاح األحمد الجابـــر الصباح 
أميـــر دولـــة الكويـــت الشـــقيقة وهـــو 
مـــا يعكس إنجـــازات ســـموه والتقدير 
واالحترام العالمـــي الكبير واالعتراف 
بجهود سموه لصالح البشرية جمعاء.
ثـــم دعـــا مجلس الـــوزراء إلـــى خفض 
أذربيجـــان  بيـــن  والتصعيـــد  التوتـــر 
وأرمينيا في منطقة ناغورني كاراباخ 
واللجوء إلى الحوار والطرق السلمية 
لحـــل الخالفـــات فـــي إطـــار القانـــون 
الدولـــي وقـــرارات مجلـــس األمـــن بما 
يحقق األمن واالســـتقرار في المنطقة 

سمو ولي العهد يترأس جلسة مجلس الوزراءوالعالم.

المنامة - بنا

التكفل 3 أشهر بدفع 50 % من رواتب البحرينيين في “الخاص” للقطاعات األكثر تضرًرا
ـــعوب ـــة للش ـــام ضمان ـــم أن الس ـــالتنا للعال ـــت رس ـــك نقل ـــة المل ـــة جال ـــوزراء: كلم ـــس ال مجل

دفع 50 % من 
رواتب 524 

عاملة برياض 
األطفال ودور 

الحضانة لـ 3 
أشهر

تكليف لجنة 
لمتابعة إجراءات 

تشديد الرقابة 
على صرف 

األدوية في 
الصيدليات

الحث على 
االنتهاء من 

1700 متطوع 
إضافي للقاح 

إليجاد عالج آمن 
لكورونا

تصنيف المنامة 
بأنها األكثر 
جاذبية من 

الناحية المالية 
من بين 150 

مدينة

نمو قطاع 
الخدمات 

الحكومية بنسبة 
0.1 % مدفوًعا 

بالمصروفات 
و“الكهرباء”

استحداث 
تأشيرة متعددة 
السفرات للرعايا 

األميركيين 
صالحة لمدة 10 

سنوات

وأدلى األمين العام لمجلس الوزراء ياسر 
بن عيســـى الناصر عقـــب اجتماع مجلس 
الـــوزراء الـــذي عقـــد صباح أمس عـــن ُبعد 
عبـــر تقنيـــة االتصـــال المرئـــي بالتصريـــح 

التالي: 
 نظـــر المجلـــس فـــي المذكـــرات المدرجـــة 
علـــى جـــدول أعمالـــه واتخـــذ بشـــأنها من 

القرارات ما يلي: 
الملكيـــة  للتوجيهـــات  تنفيـــذًا  أوالً:   
الســـامية لصاحـــب الجاللـــة عاهـــل البـــالد 
بتوحيـــد الجهود الوطنية على المســـتوى 
انتشـــار  انعكاســـات  لمواجهـــة  المحلـــي 
فيـــروس كورونـــا كوفيـــد - 19 عالميـــًا بما 
يحافـــظ علـــى صحة وســـالمة المواطنين 
والمقيميـــن بالتـــوازي مع اســـتمرار برامج 
الدولـــة ومســـيرة عملها تحقيقًا لمســـاعي 
التنميـــة المســـتدامة لصالـــح المواطنيـــن، 
قرر مجلـــس الـــوزراء أن تتكفل الحكومة 
البحرينييـــن  رواتـــب  مـــن   %  50 بدفـــع 
الخـــاص  القطـــاع  فـــي  عليهـــم  المؤمـــن 
للقطاعـــات األكثـــر تضـــررًا لمـــدة 3 أشـــهر 
بـــدءًا مـــن أكتوبر 2020، وسيســـتفيد منه 
23 ألـــف عامـــل بحريني و4 آالف منشـــأة، 
وضمـــن هـــذا الصـــدد فقد وافـــق المجلس 
علـــى مشـــروع قانـــون بإضافة بنـــد جديد 
برقـــم )5( إلى الفقرة )ج( من المادة )8( من 
المرســـوم بقانـــون رقـــم )78( لســـنة 2006 
بشـــأن التأميـــن ضـــد التعطـــل والتوصيـــة 
بإصـــداره وفـــق المادة )38( من الدســـتور، 
كما وافق مجلس الوزراء على دفع 50 % 
من رواتب ما مجموعه 524 من العامالت 
فـــي ريـــاض األطفـــال ودور الحضانـــة من 
غير المؤمن عليهم لمدة 3 أشـــهر بدءًا من 
أكتوبـــر 2020، كمـــا قـــرر المجلـــس تمديد 
دعـــم األجـــور المقـــدم من صنـــدوق العمل 
)تمكيـــن( لمـــدة 3 أشـــهر إضافيـــة ابتـــداًء 
دينـــارا   150 بواقـــع   ،2020 أكتوبـــر  مـــن 
شـــهريًا لدعـــم 950 مـــن ســـواق ســـيارات 
األجرة وســـواق النقل المشترك والباصات 
والحافـــالت و829 مدرب ســـياقة من غير 
المؤمن عليهم، وقرر مجلس الوزراء أيضًا 

اعفاء المنشئات والمرفقات السياحية من 
دفع رسوم السياحة لمدة 3 أشهر إضافية 

ابتداء من أكتوبر 2020. 
ثانيًا: بناًء على توصية اللجنة التنســـيقية 
برئاسة صاحب الســـمو الملكي ولي العهد 
نائب القائـــد األعلى النائـــب األول لرئيس 
مجلـــس  وافـــق  فقـــد  الـــوزراء  مجلـــس 
الـــوزراء علـــى مشـــروع قانـــون بتعديـــل 
بعض أحكام القانون رقم )3( لســـنة 2005 
بشـــأن التعليم العالي، وتهدف التعديالت 
إلـــى فصـــل الجهـــة الرقابيـــة للقطـــاع عن 
الجهة التشـــغيلية من خـــالل إعادة هيكلة 
مجلس التعليم العالي ومنحه اســـتقاللية 
حيـــث  والتعليـــم،  التربيـــة  وزارة  عـــن 
سيســـهم مشـــروع القانون في تحول دور 
مجلـــس التعليـــم العالـــي مـــن مشـــغل إلى 
مراقـــب عبـــر التوســـع بمهامـــه مـــن حيث 
اإلشـــراف والرقابـــة علـــى قطـــاع التعليـــم 
العالـــي بجانبيـــه التطبيقـــي واألكاديمـــي، 
وتطوير سياسات واستراتيجيات القطاع 
لتمكيـــن مؤسســـات التعليـــم العالـــي مـــن 
تحســـين أدائها والتشجيع على االستثمار 
فيهـــا، وغيرهـــا مـــن التعديـــالت الهادفـــة 
إلـــى المضـــي قدًمـــا فـــي مشـــروع تطوير 
التعليـــم والتدريب بمـــا يواكب التطورات 
المتســـارعة فـــي قطاع التعليم وتحســـين 
أداء مؤسســـات قطـــاع التعليم العالي في 

المملكة.
ثالثـــًا: بناًء علـــى التقرير الـــذي تم إعداده 
بأمـــر مـــن رئيس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة 
من اللجنة التي وجه ســـموه إلى تشكيلها 
لمراجعة القوانيـــن واألنظمة واإلجراءات 
بمـــا يكفـــل تشـــديد الرقابة علـــى عمليات 
صـــرف األدوية في الصيدليات الحكومية 
الســـمو  صاحـــب  كلـــف  فقـــد  والخاصـــة، 
الملكـــي ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلى 
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء لجنة 
برئاســـة وزير المالية واالقتصـــاد الوطني 
ووزير شـــئون مجلسي الشـــورى والنواب 
ووزيـــر شـــئون الكهرباء والمـــاء وممثلين 

عـــن مكتـــب النائـــب األول لرئيس مجلس 
والمجلـــس  الداخليـــة  ووزارة  الـــوزراء 
تنفيـــذ  متابعـــة  تتولـــى  للصحـــة  األعلـــى 
ا والتأكد  ا وتشريعيًّ ا وإداريًّ التوصيات فنيًّ
من اتخـــاذ اإلجـــراءات الفوريـــة المتعلقة 
بالمحاســـبة والحوكمة وكافة اشـــتراطات 
ومراجعـــة  والبيـــع  والتوزيـــع  التخزيـــن 
ومراجعـــة  المخـــدرة  وخاصـــة  األدويـــة 

القوانين واألنظمة ذات العالقة.
رابًعـــا: وافق مجلس الـــوزراء على مذكرة 
النـــواب  مجلـــس  إلـــى  ترفـــع  حكوميـــة 
إلعمـــال أثـــر حكـــم المحكمـــة الدســـتورية 
لجنتـــي  أعمـــال  ســـقوط  بخصـــوص 
التحقيـــق البرلمانيتين في أســـباب الركود 
االقتصادي، وبشأن عدالة معايير التوزيع 
للطلبات اإلسكانية وتكلفة بناء الوحدات 
االســـكانية ومراعـــاة الشـــروط الفنية في 
تنفيـــًذا  االســـكانية  الوحـــدات  تصميـــم 
للحكـــم الصادر مـــن المحكمة الدســـتورية 
فـــي الطلـــب رقـــم )ط.ح /  1/  2020( لســـنة 
)18( قضائيـــة بجلســـة األربعاء 9 ســـبتمبر 
2020 والتـــي عرضها نائب رئيس مجلس 
الـــوزراء رئيـــس اللجنة الوزارية للشـــئون 

القانونية والتشريعية. 
خامًسا: وافق مجلس الوزراء على تعديل 
قانـــون حظـــر ومكافحـــة غســـل األمـــوال 
بالمرســـوم  الصـــادر  اإلرهـــاب  وتمويـــل 
بقانـــون رقم )4( لســـنة 2001 الـــذي قدمه 
وزيـــر الداخليـــة، وتأتـــي هـــذه التعديالت 
مجموعـــة  توصيـــات  تنفيـــذ  إطـــار  فـــي 
العمل المالـــي )الفاتف( وامتثاالً لتوصيات 
العمـــل المالـــي والمعاييـــر الدوليـــة، وقـــرر 
المجلـــس الموافقـــة علـــى مشـــروع قانون 
بتعديـــل بعـــض أحـــكام المرســـوم رقم )4( 
لســـنة 2001 بشـــأن حظر ومكافحة غسل 
األمـــوال وتمويـــل اإلرهـــاب مـــع التوصية 
مـــن   )38( المـــادة  حكـــم  وفـــق  بإصـــداره 
الدســـتور. ومن أهم األحكام التي تضمنها 
التعديل هو إعادة تعريف األموال لتشمل 
والمـــوارد  والممتلـــكات  األصـــول  جميـــع 
االقتصاديـــة أًيا كانت وصفها أو طبيعتها، 

وتوحيد تعريف اإلرهاب مع قانون حماية 
المجتمـــع من األعمـــال اإلرهابية، وتعديل 
اختصاصـــات لجنة وضع سياســـات حظر 

ومكافحة غسل األموال وغيرها. 
سادًســـا: وافق مجلس الوزراء على إعادة 
يصبـــح  بحيـــث  الداخليـــة  وزارة  تنظيـــم 
المركز الوطني لألمن السيبراني من ضمن 
الهيكل التنظيمي لـــوزارة الداخلية ويتبع 
وزير الداخلية، ويتكون الهيكل التنظيمي 
للمركـــز من رئيـــس تنفيـــذي بدرجة وكيل 
وزارة ويتبعـــه نائـــب الرئيـــس للعمليـــات 
الســـيبرانية بدرجـــة وكيل مســـاعد وعدد 
مـــن اإلدارات، وذلـــك فـــي ضـــوء المذكرة 
المرفوعـــة لهـــذا الغـــرض من معالـــي وزير 

الداخلية. 
علـــى  الـــوزراء  مجلـــس  وافـــق  ســـابًعا: 
تعديل قانون قواعد التســـجيل والسالمة 
والمراقبة المتعلقة بالسفن الصغيرة وذلك 
بإســـناد قواعـــد التســـجيل والســـالمة إلى 
شـــئون الموانئ والمالحة البحرية بوزارة 
المواصـــالت واالتصـــاالت، فـــي حين يتم 
إســـناد الـــدور األمنـــي إلى خفر الســـواحل 
بـــوزارة الداخليـــة والـــذي عرضـــه معالـــي 
وزيـــر الداخليـــة، وأقـــر المجلس مشـــروع 
قانون بشـــأن قواعد التســـجيل والسالمة 

والمراقبة الخاصة بالسفن الصغيرة. 
علـــى  الـــوزراء  مجلـــس  وافـــق  ثامًنـــا: 
اســـتحداث تأشـــيرة ســـياحية إلكترونيـــة 
 10 لمـــدة  صالحـــة  الســـفرات  متعـــددة 

ســـنوات وبنفس الرســـوم الحالية الممتدة 
لمدة 5 ســـنوات لرعايـــا الواليات المتحدة 
األميركية وتسمح لحاملها البقاء 90 يوًما 
ا، وذلك  على أن يتم التقديـــم لها إلكترونيًّ
فـــي ضوء ما عرضه وزيـــر الداخلية، وأقر 
المجلـــس مشـــروع قـــرار يصدر عـــن وزير 
الداخليـــة يعـــدل القـــرار رقـــم 196 لســـنة 
2014 بشـــأن الرســـوم الخاصـــة بخدمـــات 
والجـــوازات  للجنســـية  العامـــة  اإلدارة 

واإلقامة.
تاســـًعا: اطلع مجلس الوزراء على التقرير 
االقتصادي الفصلي لمملكة البحرين للربع 
الثاني مـــن العام 2020، الذي عرضه وزير 
الماليـــة واالقتصاد الوطني وعكس األداء 
االقتصادي وأبرز المؤشـــرات االقتصادية 
للقطاعـــات الحيويـــة فـــي ظـــل الظـــروف 
االســـتثنائية لفيروس كورونا )كوفيد19-( 
العـــام  منـــذ مطلـــع  وانعـــكاس تداعياتهـــا 
المحلـــي  الناتـــج  ســـجل  حيـــث  الحالـــي، 
اإلجمالـــي تراجًعـــا بلغـــت نســـبته 8.9 % 
ســـنوي،  أســـاس  علـــى  الثابتـــة  باألســـعار 
ا بمعدل  فيما ســـجل القطـــاع النفطي نمـــوًّ
ســـنوي بلـــغ 3.2 % باألســـعار الثابتـــة، أما 
بالنســـبة للقطـــاع غير النفطي فقد ســـجل 
تراجًعا في النمو الســـنوي بنسبة 11.5 % 
باألســـعار الثابتة لتبدو تداعيات الجائحة 
أكثـــر وضوًحا، فيمـــا نما قطـــاع الخدمات 
الحكوميـــة، وهـــو ثالـــث أكبـــر القطاعـــات 
غيـــر النفطية من حيث نســـبة المســـاهمة 
فـــي الناتج اإلجمالي المحلي، حيث شـــهد 
ا طفيًفا بلغت نســـبته 0.1 %  القطـــاع نمـــوًّ
مدفوًعـــا بارتفـــاع مصروفـــات الحكومـــة 
مـــع  للتعامـــل  الطـــوارئ  ومصروفـــات 
الجائحة وقطـــاع الكهربـــاء والماء والذي 

نما بنسبة 34.9 %..
وأظهـــرت المؤشـــرات أن القطاعـــات غيـــر 
الناتـــج  فـــي  مســـاهمة  األكثـــر  النفطيـــة 
المحلـــي اإلجمالـــي بالتوالـــي هـــي قطـــاع 
المشـــروعات المالية بنسبة بلغت 16.8 % 
وقطاع الصناعات التحويلية بنسبة بلغت 
14.4 % يليـــه قطاع الخدمات الحكومية 

بنسبة 14.3 %.
وبحسب مؤشرات التنافسية فقد احتلت 
ـــا  عربيًّ الثانـــي  المركـــز  البحريـــن  مملكـــة 
ا كأكثر االقتصادات  والمركز األول خليجيًّ
حريـــة بمؤشـــر الحريـــة االقتصاديـــة فـــي 
العالـــم 2020 الصـــادر عـــن معهـــد فريـــزر 
المؤسســـات  دعـــم  مـــدى  يقيـــس  والـــذي 
)Fraser Institute( والسياســـات للحريـــة 

االقتصادية في 162 دولة حول العالم. 
تحســـًنا  البحريـــن  مملكـــة  حققـــت  كمـــا 
ملحوًظا في عدد من المؤشـــرات الفرعية 
ضمن مؤشر االبتكار العالمي 2020، حيث 
تقـــدم أداء المملكـــة بواقـــع 24 مرتبة في 
والمنافســـة  “التجـــارة  الفرعيـــة  الركيـــزة 
وحجم الســـوق”، كمـــا تم تصنيـــف مدينة 
المنامـــة علـــى أنهـــا األكثـــر جاذبيـــة فـــي 
العالـــم مـــن الناحيـــة المالية مـــن بين 150 
 AIRINC’s مدينـــة ضمن المؤشـــر الدولـــي
Global 150 Cities Index 2020 الصادر 
يقيـــس  والـــذي   ،AIRNIC مؤسســـة  عـــن 
الرواتـــب المحليـــة وتكاليـــف  مســـتويات 
مـــدى  تقييـــم  فـــي  وظروفهـــا  المعيشـــة 

جاذبية كل مدينة للعيش فيها.
وفي بنـــد التقارير الوزارية، أخذ المجلس 
علًما بنتائج المناسبة رفيعة المستوى عن 
أهـــداف التنميـــة المســـتدامة التـــي تلقـــى 
جاللـــة العاهـــل المفدى الدعوة للمشـــاركة 
لألمـــم  العـــام  األميـــن  معالـــي  مـــن  فيهـــا 
المتحـــدة وأنـــاب جاللته الشـــيخ خالد بن 
عبـــدهللا آل خليفـــة نائـــب رئيـــس مجلس 
الـــوزراء لحضورهـــا. كمـــا اطلـــع المجلس 
على نتائج اجتمـــاع وزراء التعليم العرب 
مـــن خالل تقريـــر وزير التربيـــة والتعليم، 
كمـــا أخـــذ المجلس علًما بنتائـــج االجتماع 
ونتائـــج  التجـــاري  التعـــاون  للجنـــة   )59(
االجتمـــاع )47( للجنـــة التعـــاون الصناعي 
الخليـــج  لـــدول  التعـــاون  لـــدول مجلـــس 
 112 الـــدورة  اجتمـــاع  ونتائـــج  العربيـــة، 
الســـياحة  لمنظمـــة  التنفيـــذي  للمجلـــس 
العالميـــة والتـــي عرضهـــا وزيـــر الصناعـــة 

والتجارة والسياحة.

قرارات المجلس

ياسر الناصر
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إطالق شهـادة فحص “كورونا” عبر تطبيق “مجتمع واعي”
ـــهر ـــا ش ـــض عليه ـــم يم ـــلبية” ول ـــة “س ـــون النتيج ـــتراط أن تك ـــع اش ـــص م ـــر فح ـــى آخ ـــاء عل ـــا بن إصداره

أعلن الرئيـــس التنفيذي لهيئة المعلومات 
والحكومة اإللكترونيـــة محمد القائد عن 
تدشـــين خدمـــة إصـــدار شـــهادة الفحص 
PCR Cer� لفيـــروس كورونـــا  )المســـبق 
tificate( عبـــر تطبيـــق “مجتمـــع واعـــي” 
إلـــى  البحريـــن  مملكـــة  مـــن  للمســـافرين 
دول العالـــم، وذلك بالشـــراكة مع الجهات 
المعنية فـــي البحرين، موضًحا أنه قد تم 
إتاحة الخدمـــة اإللكترونية الجديدة عبر 
النســـخة المحدثـــة مـــن تطبيـــق “مجتمع 
واعـــي”، وأن هـــذه الخطـــوة قـــد جـــاءت 
فـــي إطـــار تنظيـــم إجـــراءات الســـفر من 
المملكة إلى بقيـــة دول العالم عبر إصدار 
شـــهادة )PCR Certificate( فـــي تطبيـــق 
“مجتمـــع واعـــي” بصيغة موحـــدة لجميع 
المستشـــفيات الحكوميـــة والخاصـــة في 

مملكة البحرين.
وأكد الرئيـــس التنفيذي لهيئة المعلومات 
والحكومة اإللكترونية بأنه يمكن إصدار 
الشـــهادة بنـــاًء علـــى آخـــر فحص قـــام به 
مقدم الطلب فقط مع اشـــتراط أن تكون 
نتيجـــة الفحص “ســـلبية” ولم تمض على 
فترة إجراء الفحص أكثر من شـــهر حيث 
الختبـــارات  الشـــهادة  إصـــدار  يمكـــن  ال 

الفحص القديمة. 
PCR Cer� شـــهادة  إن  القائـــد  وقـــال   (

شـــهادة  تعتبـــر  اإللكترونيـــة   )tificate
رســـمية ومعتمـــدة فـــي مملكـــة البحرين، 
التصديـــق  علـــى  الحصـــول  تتطلـــب  وال 
مـــن جانـــب الجهـــات المختصـــة، ويمكن 
للمســـافرين مـــن مملكـــة البحريـــن تقديم 
طلب الحصول عليها مباشرة بعد استالم 

نتائج الفحص المختبري والتي ســـتظهر 
فـــي التطبيق خالل 24 ســـاعة من إجراء 
الفحـــص، ثـــم اختيـــار آخـــر فحـــص قـــام 
مقـــدم الطلب بإجرائـــه، ومن ثـــم اختيار 
عـــرض الشـــهادة بصيغـــة )PDF( للطباعة 

 QR( أو عـــرض رمز االســـتجابة الســـريعة
.)Code

للمســـافرين  يمكـــن  أنـــه  القائـــد  وذكـــر   
مـــن البحريـــن عـــرض الشـــهادة الرســـمية 
والمعتمدة عند منافذ الدول عند الدخول 
اعتمـــاد  لفتـــرة  مراعاتهـــم  ضـــرورة  مـــع 
شـــهادة الفحص المسبق لفيروس كورونا 
التـــي  الـــدول  فـــي   )PCR Certificate(
يســـافرون إليها، واتباع إجـــراءات إعادة 
الفحـــص في حال تم تجـــاوز هذه الفترة 
وفًقا لتعليمات وإجراءات كل بلد، منوًها 
بضـــرورة أن يقـــوم كافة مقدمـــي طلبات 
الحصـــول على شـــهادة الفحص المســـبق 
الشـــهادة،  بطباعـــة  كورونـــا  لفيـــروس 
وتوفيرها كنســـخة ورقيـــة وعرضها على 
المعنين حال وصولهم إلى منافذ الدول.

المنامة- هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية

محمد القائد
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المنامة - وزارة الداخلية

صـــرح مديـــر عـــام مديريـــة شـــرطة 
المديريـــة  أن  المحـــرق  محافظـــة 
وبالتنسيق مع وزارة الصحة ووزارة 
والســـياحة،  والتجـــارة  الصناعـــة 
تمكنـــت من ضبـــط 5 نســـاء يحملن 
بتقديـــم  لقيامهـــن  عربيـــة  جنســـية 
خدمة المســـاج بما يخالف القرارات 
الصادرة عن اللجنة التنسيقية لمنع 

انتشـــار فيروس كورونـــا، وذلك في 
أحد الفنادق بمحافظة المحرق.

اإلدارة  تلقـــي  فـــور  أنـــه  وأشـــار 
تـــم  الشـــأن،  هـــذا  عـــن  معلومـــات 
مباشـــرة أعمـــال البحـــث والتحـــري 
التي أسفرت عن ضبط المذكورات، 
إذ تـــم اتخـــاذ اإلجـــراءات القانونية 

إلحالة القضية إلى النيابة العامة.

القبض على 5 نساء يزاولن المساج خالًفا لالحترازات

إلى أين ستصل المياه في البحريـن عام 2100؟
دراســـات تؤكـــد اختفـــاء 65 % مـــن أراضـــي المملكـــة بعـــد 80 عـــام

“نــص ســاعة مطــر.. والبحريــن تغــرق”... “أمطــار رعديــة غزيــرة تغرق 
شــوارع البحرين”... عناوين صحفيــة اعتيادية تخرج بها الصحف كل 
عام، بكنايات تصف الحال السنوي لألمطار والذي تتسّبب في تحويل 

الكثير من المناطق والشوارع والساحات إلى برك آسنة غزيرة.

لكن الشـــاهد باألمر، ماذا لو طفت 
مياه البحر نفسها، وتسللت بهدوء 
أو بصخـــب ربما إلى اليابســـة، إلى 
مـــا  والقـــرى،  والمـــدن  الشـــوارع، 
الذي ســـيحدث حينهـــا؟ وما الذي 

سنفعله؟
 22 الموافـــق  الســـبت  يـــوم  فـــي 
2019 رصـــد  العـــام  مـــن  ســـبتمبر 
ا لميـــاه  مواطنـــون ارتفاًعـــا نســـبيًّ
البحر في بعض سواحل البحرين، 
كساحل المالكية، والزالق والعكر، 
والدرة، حيث غطت المياه أجزاء 
منها حتى نفذت إلى بعض أكشاك 
وصفهـــا  بصـــورة  هنالـــك،  الباعـــة 
مســـتذكرين  بالمرعبـــة،  البعـــض 
بهـــا حادث تســـوماني والـــذي دّمر 
وأبـــاد الكثيـــر من المـــدن وأزهقت 

األرواح.
هـــذا الحادث يقودنـــا بالذاكرة إلى 
حادثة أقدم، شهدتها شوارع قرى 
عســـكر، جـــو، المالكيـــة، المعاميـــر 
العـــام 2007، إذ رصـــد مواطنـــون 
ارتفاًعـــا ملحوًظـــا لمنســـوب مياه 
البحـــر ألمتـــار عديـــدة بعيـــدة عن 
الســـاحل، خصوًصـــا فـــي مناطـــق 
عســـكر وجـــو، علًمـــا بأنـــه كان قـــد 
بتلـــك  شـــبيهه  حـــوادث  ســـبقتها 
الفترة، ولكن بشـــكل أكبر، بكل من 

سلطنة عمان وايران.
فـــي األثناء، أفادت دراســـة علمية 
خلـــص بها عـــدد مـــن األكاديميين 
فـــي  المختصيـــن  والخليجييـــن 
علـــوم البيئة والبحـــار العام 2011 
بأن هناك دول ساحلية عديدة في 
العالم، ســـتفقد أجزاء منها بسبب 
ارتفاع منســـوب ميـــاه البحر، منها 

البحرين وبنسبة 11 %.
وتوقعت الدراســـة والتـــي أعدتها 
صباح الجنيـــد من جامعة الخليج 
مـــن   %  18 تكـــون  بـــأن  العربـــي 
المناطق المبنية والصناعية والتي 
تشـــكل 2 % من المســـاحة الكلية 
بســـبب  المـــاء،  تحـــت  لألراضـــي 
ارتفاع منســـوب المياه بنسبة 0.3 

متر.
تفقـــد  أن  الدراســـة  توقعـــت  كمـــا 
البحريـــن 65 % مـــن أراضيها غير 
المغمـــورة بحلـــول العـــام 2100م، 
البحـــر  منســـوب  ارتفـــاع  بســـبب 
بنســـبة خمســـة أمتـــار عن ســـطح 
ضـــرورة  إلـــى  مشـــيرة  األرض، 
وضـــع اســـتراتيجيات للتكيف مع 
التقلبـــات المناخية لزيادة المرونة 
خـــالل الســـنوات المقبلـــة، ووضع 
تحديـــد  فـــي  السياســـات  هـــذه 
وتصميـــم وتنفيذ تدابيـــر التكيف 

المحتملة.
ولفتـــت إلى أن التكاليف ســـتكون 
ا لعمليـــة التكيـــف مـــع  عاليـــة جـــدًّ
ارتفاع مســـتوى ســـطح البحر في 
أن  وينبغـــي  القريـــب،  المســـتقبل 
يكون مواجهة هـــذا الخطر بصفة 
التحـــدي  لمواجهـــة  االســـتعجال 

المتمثل في تغير المناخ.
ـــا  تلقائيًّ تقودنـــا  الدراســـة،  هـــذه 
إلى تقريـــر صحفي نشـــره الموقع 
أخيـــًرا،  لـــوق(  )لوبـــي  اإلخبـــاري 
اإلعالميـــة  المنصـــات  وتداولتـــه 
والـــذي أشـــار بـــأن تفاقـــم ظاهـــرة 
االحتبـــاس الحراري، ســـيؤدي مع 
الوقت إلى ارتفاع مســـتوى سطح 
البحر بشـــكل جاد يهـــدد البحرين، 

كونهـــا تتكـــون مـــن أرخبيـــل مـــن 
الجزر، الفًتا إلى احتمالية غرق ما 
نســـبته )27 65�% %( من أراضي 

المملكة بحلول العام 2100.
وينصح التقرير المذكور البحرين، 
بتنفيـــذ سياســـات وقائيـــة بيئيـــة 
التغيـــر  مخاطـــر  لتفـــادي  شـــاملة 
بتجـــارب  مستشـــهًدا  المناخـــي، 
ســـلطنة عمـــان، واندونيســـيا بهذا 

المضمار.
وفي تصريح لـ”البالد” قال أســـتاذ 
بجامعـــة  التطبيقيـــة  الفيزيـــاء 
إن  الناصـــر  وهيـــب  البحريـــن 
األول  البـــالغ  قّدمـــت  البحريـــن 
أمـــر  وهـــو  والثالـــث،  والثانـــي 
مطلوب كل 5 ســـنوات بـــأن تقدم 
كل دولة بالغهـــا، منها حصر كمية 
ثانـــي أكســـيد الكربـــون بهـــا ألنهـــا 
العنصر األساســـي فـــي االحتباس 
الحراري، وفق آلية معينة لحســـبة 
هـــذه النســـبة، ثـــم يحدد لهـــم آلية 

التعايش والعالج لذلك.
وأضاف الناصر “من ضمن النماذج، 
أن تحدد كل دولة تأثيرات ارتفاع 
منـــاخ المنطقـــة عليهـــا، مـــن تزايد 
لألمراض، أو خروج أوبئة جديدة، 
أو أمطـــار كثيـــرة، رطوبـــة تزيـــد، 
وغيرها، ومـــن ضمنها، احتماليات 
ارتفـــاع  مـــع  المتوقعـــة،  النتائـــج 
جبـــال  وذوبـــان  األرض  حـــرارة 
الجليـــد، ومدى إمكانية تأثير ذلك 
علـــى ارتفاع منســـوب مياه البحر، 
والتي تصل وفق الدراسات حتى 

المتر الواحد”.

وزاد “تتبع هذه الدراسات سيحدد 
الضرر المتوقع، وإلى أين قد تصل 
المياه في حالة وصولها إلى المتر 
الواحد، وهـــو أمر مطروح بنماذج 
رياضيـــة بحـــال اســـتمرار الوضـــع 
فـــي  المتوقعـــة  نتائجهـــا  الراهـــن، 

العام 2100”.
النمـــاذج  “هـــذه  الناصـــر  وأردف 
الرياضية مأخوذة اآلن من البالغ 
الثالث، وعليه يجب أن تستعرض 
للبيئـــة،  األعلـــى  المجلـــس  علـــى 
وبحيـــث  عالمـــي،  محكـــم  وعلـــى 
تـــدرس بشـــكل منطقـــي وعميـــق، 

وليس جزاًفا”.
درجـــة  ارتفـــاع  “موضـــوع  وتابـــع 
حـــرارة األرض أمـــر قائـــم وواقـــع، 
والعـــام الماضـــي ارتفعـــت حـــرارة 
األرض بشكل كبير وغير مسبوق، 
ولقد رصد ارتفـــاع درجة الحرارة 
في القطب الشمالي الى 32 درجة 
ا، قـــد يؤدي  وهـــو أمـــر خطير جـــدًّ
إلى خروج فيروسات مدفونة في 
الجليد، مسببة بأمراض جديدة ال 

نعلم عنها شيًئا”.
وقـــال “تفاقـــم األوضـــاع البيئيـــة 
نســـبة  مـــن  يزيـــد  قـــد  الراهنـــة، 
الخليـــج  منطقـــة  فـــي  األمطـــار 
العربـــي الى 15 %، وهو أمر جيد، 
ولكن اإلشـــكالية هو بنزولها دفعة 
واحـــدة بدالً مـــن أن تكون موزعة 
على العام بأكملـــه، تماًما ما حدث 
بالســـودان أخيـــًرا، وفـــي الواليات 

المتحدة األميركية”.

تساوي ساعات النهار بالليل أمس... والنهار يبدأ بالنقصان
كشــف رئيــس الجمعيــة الفلكيــة البحرينيــة أســتاذ الفيزيــاء التطبيقيــة بجامعــة 
البحرين وهيب الناصر عن أن يوم أمس االثنين 28 سبتمبر الجاري، تساوت فيه 
ساعات النهار مع ساعات الليل بواقع 12 ساعة لكل منهما حيث أشرقت الشمس 

في الساعة 5:28 صباحا وغربت الساعة 5:28 مساء!

غيـــر  علـــى  هـــذا  أن  الناصـــر  وأضـــاف 
المتوقـــع حيـــث مـــن الناحيـــة الفلكيـــة 
الحسابية تتساوى ساعات الليل والنهار 
في يـــوم االعتدال الخريفي أو الربيعي 
حيث في هذين التاريخين تكون درجة 
ميالن الشـــمس تســـاوي صفـــر وبالتالي 
عند حل معادلة طول ســـاعات ســـطوع 

الشمس يكون الجواب 12 ساعة!.
ونفى رئيس الجمعية الفلكية البحرينية 
وجـــود أي خطأ فـــي المعـــادالت مرجًعا 
الســـبب في ذلـــك الى األســـباب التالية: 
أوال ارتفـــاع الموقع الذي يتم فيه رصد 

الشـــمس؛ فـــإن كان مرتفعـــا تـــم رؤيـــة 
غروب الشـــمس متأخرا وربما يصل إلى 
5 دقائـــق إذا كان ارتفـــاع الموقـــع 1 كم 
من سطح البحر - أي أن إجمالي الفارق 
فـــي هذا اليوم هـــو 10 دقائق في طول 
ساعات النهار )6 دقائق عند الشروق و5 

دقائق عند الغروب( .
ثانيا: تأثير انكسار ضوء الشمس بسبب 
الغالف الجوي إذ يكـــون الفارق حوالي 
3 دقائـــق - أي لـــو تم رصد الشـــمس من 
دون غـــالف جـــوي فإنهـــا ســـتغرب قبل 
الموعـــد الذي نـــرى فيه الشـــمس؛ وهذا 

 6 زيـــادة بمقـــدار  فـــارق  يعنـــي وجـــود 
دقائق في ســـاعات النهار، وكلما ابتعدنا 
عن خط االســـتواء كلمـــا زاد التأثير-إذا 

تساوى االرتفاع عن سطح البحر.
ثالثا: عند الحســـاب الفلكـــي يتم اتخاذ 
مركـــز الشـــمس بينما فـــي الواقـــع يهمنا 

طـــرف الشـــمس العلـــوي ليكـــون أســـفل 
األفـــق مباشـــرة؛ وهـــذا يســـاوي فـــرق 2 

دقيقة في اليوم!
عنـــد  )بالســـاعات(  وقـــت  مـــرور  رابًعـــا: 

موعـــد تمام حـــدوث االعتـــدال اي عند 
الوقـــت الـــذي يكـــون فيه درجـــة ميالن 

الشمس يساوي صفر تماًما.
العكـــس  أن  إلـــى  المالحظـــة  وتجـــدر 

يحدث فـــي االعتـــدال الربيعي؛ فيكون 
طـــول ســـاعات النهار تســـاوي ســـاعات 
الليـــل قبـــل موعـــد االعتـــدال الربيعـــي 
بحوالـــي أســـبوع بينمـــا فـــي االعتـــدال 
الخريفي تتساوى ساعات الليل والنهار 

بعد اسبوع!
وفي البحرين )خط عرض o 26 شـــماال( 
تتســـاوى الســـاعات في 15 مارس )قبل 
االعتدال الربيعي بأسبوع تقريبا( بينما 
يكـــون التســـاوي فـــي 28 ســـبتمبر )بعد 

االعتدال الخريفي بأسبوع(.
أما في مدينة عمان باألردن )خط عرض 
o 32 شـــماال( فيكون تســـاوي الســـاعات 
في 10 مـــارس و1 أكتوبر - بدال من 21 
مارس و21 سبتمبر )أي فارق 11 يوما(، 
علـــى الترتيب، بينما في البحرين يكون 

الفارق أسبوًعا واحًدا. 

وهيب الناصر
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إبراهيم النهام
االحتباس الحراري 

وذوبان جبال الجليد 
بالقطب الشمالي تنبئ 

بكارثة بيئية عالمية

الناصر: توقع بزيادة 
15 % من منسوب 

مياه األمطار بدول 
الخليج

حكومة البحرين... ونجدة المواطن
Û  جــاء قــرار مجلس الوزراء األخير باســتمرار دعم أجــور البحرينيين

المؤمــن عليهــم في القطاع الخــاص للقطاعات األكثر تضرًرا بنســبة 
%50 لمدة ثالثة أشــهر إضافية، كعالمة فارقة جديدة على قصص 
النجــاح التــي تحققهــا حكومــة البحريــن منــذ البدايــات، بمواجهــة 

الجائحة، وفي مساندة االقتصاد الوطني، ونجدة المواطن.
Û  ففــي الوقــت الذي كانت به الكثير من الدول في العالم، ومنها دول 

عظمــى، تتخبــط فــي القــرارات قبالة تفشــي كورونا، كانــت حكومة 
البحريــن ســباقة فــي كل شــيء، بــدًءا بســنِّ اإلجــراءات الوقائيــة 
واالحترازية، مروًرا بتوفير رعاية صحية مجانية للجميع، ووصواًل 

لحزم دعم اقتصادية غير مسبوقة، بموازنة تقدر بالمليارات.
Û  ومــا بيــن هــذه القــرارات الحكيمــة وتلــك، أشــادت التقاريــر الدولية

الصادرة من المنظمات المستقلة والتي ترصد جهود الحكومات في 
محاربــة تفشــي الفيروس، وفي حماية النــاس، مؤكدة ريادة مملكة 
البحريــن في هــذه الحرب العالمية ضد هذا العــدو المتناهي الصغر، 

والذي قلب نمط الحياة في الكرة األرضية رأًسا على عقب.
Û  مــا يقــوم بــه ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب األول لرئيــس

مجلــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األمير ســلمان بــن حمد آل 
خليفــة، وفريــق البحريــن الوفــي، من مســاع كبيــرة لحمايــة الناس، 
وإلنقاذ االقتصاد ودعم السوق والتاجر والمستهلك على حد سواء، 

مشهود األثر، ومحل تقدير ومحبة وإشادة من الجميع.
Û  هــذه الجهــود الخّيــرة، تتطلــب مــن المواطنيــن والمقيميــن جميًعــا

التعــاون التــام مــع فريــق البحريــن في شــتى مواقــع العمــل، وصواًل 
بالبحرين لبر األمان بإذن هللا، ودمتم بخير.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

محرر الشؤون المحلية
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إيران... قلب الحقائق رأًسا على عقب )2(
يشـــير تقريـــر منظمة العفـــو الدولية الصـــادر بتاريخ 1 مايـــو 2020، إلى أن 
بت المعتقلين خالل االحتجاجات  القـــوات األمنية والقضائية اإليرانيـــة عذَّ
التـــي اجتاحـــت جميع أرجاء البـــالد في نوفمبـــر 2019، ضرًبـــا بالخراطيم 

واألنابيب والعصي وكابالت الكهرباء، فضال عن االعتداء عليهم جنسًيا.
وفـــي تقريـــر بعنوان “المولعون بســـحق اإلنســـانية”، نشـــرت هـــذه المنظمة 
تفاصيل االعتقاالت واإلدانات في أعقاب االحتجاجات الشـــاملة في شـــهر 
نوفمبر 2019، وتفيد بأن الســـجناء تعرضوا للتعذيب الجســـدي والجنسي 
بغيـــة ترويعهـــم وإهانتهـــم وإجبارهـــم علـــى اإلدالء باعترافـــات قســـرية، 
ويشـــير هـــذا التقرير إلـــى أن الضحايا تعرضوا للضـــرب واإلصابة باللكمات 
والركالت، والجلد بالســـوط، وعلى رؤوســـهم أكياس أو معصوبي العينين، 
وتم اســـتخدام العصي والخراطيم المطاطية والهراوات واألســـالك لضرب 

المعتقلين.
كما أشـــارت منظمة العفو الدولية إلى حرمان المعتقلين من الماء والطعام 
الكافـــي، حيـــث يتم تعليقهـــم أو إجبارهم علـــى الجلوس فـــي أوضاع غير 

صحية مؤلمة لفترة طويلة وحرمانهم من الرعاية الطبية. 
ووصـــف تقرير منظمة العفو الدولية الصادر في 31 يونيو 2020، األوضاع 
في ســـجون إيران بأنها “قاســـية وغير إنسانية”، وورد في جزء منه ما يلي 
“تتســـم الســـجون في إيـــران بعدم توفير أجهـــزة تكييف الهواء المناســـبة، 
وبالخدمـــات الطبيـــة القـــذرة وغيـــر الكافية، ونقـــص المرافـــق والمنظفات 
الالزمة لغسل األطباق ومالبس السجناء وغير ذلك من احتياجات النظافة 
الشـــخصية، وانخفاض ضغط المياه في مواســـير الحمام، وانتشـــار التلوث 
بالحشـــرات، ونقص مياه الشـــرب، والطعـــام الرديء، والنقص الشـــديد في 
األسرة ما يجبر السجناء على النوم على األرض، واستخدام مادة واتكس 
لتطهير األســـطح، مـــا يؤدي إلى تفاقم ســـوء جودة الهـــواء وزيادة حاالت 

السعال الحاد واإلحساس باأللم وضيق القفص الصدري ونوبات الربو”.
مـــا تقدم مجرد جزء ضئيل من كثير، فالدعاية والشـــعوذة التي تم إضفاء 
الطابـــع المؤسســـي عليهـــا في نظام الحكم الفاشـــي في إيران تتســـتر على 
الحقائـــق ببســـاطة شـــديدة وتقلبها رأًســـا على عقب في وضـــح النهار أمام 
أعيـــن 80 مليـــون إيرانـــي والمنظمـــات الدولية لحقـــوق اإلنســـان، رغم كل 

الوثائق والشواهد التي ال يمكن إنكارها.
والجدير بالذكر أن مثل هذه الحاالت من التشويه وتلفيق األكاذيب وقلب  «

الحقائق رأًسا على عقب في عصر انتشار اإلنترنت وثورة المعلومات 
الرقمية، ال تخدع سوى مفبركيها وناسجيها، ومن الممكن تحديها في جزء 

من الثانية ببحث بسيط في الفضاء اإللكتروني. “مجاهدين”.

عاتقة خورسند

اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

جائزة الملك حمد... قيادة العالم نحو الخلق واالرتقاء واإلبداع
لـــم تكتـــف مملكة البحريـــن بجوانـــب التعليـــم والبحث العلمـــي وتلبية 
متطلبات التنمية وكســـب مختلف المعارف وتقديم أفضل المستويات 
التعليميـــة للمواطن، وفق معايير الجودة العالمية، بل دشـــنت مشـــاريع 
ذات رؤيـــة مســـتقبلية لالبتـــكار وكفـــاءة اإلنتـــاج والتنافســـية العالمية 
وأهمها جائزة اليونســـكو- الملك حمد بن عيســـى آل خليفة الســـتخدام 
تكنولوجيـــات المعلومـــات واالتصـــال فـــي مجـــال التعليـــم فـــي دورتها 
الثانية عشرة للعام 2020م، والموجهة لألفراد والمؤسسات والمنظمات 
غيـــر الحكومية علـــى الصعيد الدولي، حيث ســـيكون موضوع الجائزة 
لهـــذا العـــام “اســـتخدام الـــذكاء االصطناعي لتعزيـــز اســـتمرارية التعلم 

وجودته”.
لقـــد حققت مملكة البحريـــن مكانة منفردة في العلـــم والتقنية وجائزة 
اليونســـكو- الملـــك حمـــد بن عيســـى آل خليفـــة الســـتخدام تكنولوجيا 
المعلومات واالتصال في التعليم مثال التفوق لمملكة عظيمة تقدم أكبر 
قدر من اإلبداع لإلنســـانية وعملية التعليم، ووضع الخطط والمشـــاريع 
وأحـــدث ما توصلـــت إليه التقنية إليجاد بيئة مناســـبة للتعليم، وتنمية 

اإلنســـان فكريا وعلميـــا، وكثيرة هي المبادرات والمشـــاريع التي عززت 
ســـمعة مملكة البحرين في األوساط البحثية واألكاديمية على مستوى 
العالم حتى أصبحنا من أفضل األوطان على اإلطالق التي تقدم أجود 

المستويات التعليمية وفق معايير الجودة العالمية.

وزير التربية والتعليم الدكتور ماجد بن علي النعيمي أوضح أن “الجائزة  «
تسّلط الضوء في دورتها لهذا العام على دور الذكاء االصطناعي في ضمان 
استمرارية التعلم وجودته للجميع، خصوصًا في ظل الظروف االستثنائية 

التي فرضتها جائحة كورونا كوفيد - 19، والتي أدت إلى االعتماد على 
التعلم عن بعد باستخدام التكنولوجيات الحديثة”، وال يخفى على الجميع 

أن مسألة التعلم عن بعد نالت اهتماما واسعا من قبل كل دول العالم 
بسبب جائحة كورونا، وستقدم الجائزة منجزات علمية في هذا المضمار 

ومشاريع مهمة ناجحة تصب في هذا التوجه، فبما أن التطور مطلوب 
فالسعي باتجاه الكمال مطلوب أيضا، وجائزة اليونسكو- الملك حمد بن 

عيسى آل خليفة الستخدام تكنولوجيات المعلومات واالتصال ستقود 
العالم إلى النتائج المتوخاة بالسرعة المطلوبة، ألنها جائزة قائمة على 

الخلق واالرتقاء واإلبداع.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد
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الحمد هلل أنني في البحرين
عندمـــا أتابع ما يجري في العالم حاليا فيما يتعلق بجائحة كورونا التي 
عادت من جديد لتضرب العالم شرقه وغربه وحالة االرتباك التي تعاني 
منهـــا حكومات دول قوية ومتقدمة أشـــعر بالراحة والرضا أنني أعيش 
في هذا البلد الذي ال يملك من الموارد واإلمكانيات ما تملكه هذه الدول 

الكبيرة ومع ذلك يحقق نجاحا كبيرا في التصدي لهذا الوباء المرعب.
لكـــي نعـــرف الفـــرق بين ما نحـــن عليه وبيـــن معانـــاة العالم فـــي أوروبا 
التـــي تملـــك الجامعـــات ومراكز البحوث وشـــركات األدويـــة التي تفوق 
ميزانياتهـــا ميزانيـــات دول بأكملهـــا علينـــا فقط أن نتابع ليـــوم واحد ما 
تكتبـــه الصحـــف البريطانية من مقـــاالت وتقارير حول الفتـــرة العصيبة 
التـــي تنتظرهـــا المملكـــة المتحدة خالل الفتـــرة الممتدة مـــن اآلن حتى 

مارس القادم.
عشـــرات المقاالت والتقاريـــر تنتقد أداء الحكومـــة وترفض اإلجراءات 
التي وضعتها من أجل التصدي لتفشي الوباء الذي يتوقع له أن يصيب 
خمســـين ألـــف مواطـــن خالل يوم واحـــد مع وقوع مئتي وفـــاة كل يوم 

حسب التوقعات لشهر أكتوبر القادم.
نحـــن في نعمة ال يقدرها إال من يفقدهـــا وهي نعمة األمن واألمان التي 

نعيشها وال يستطيع غيرنا أن يشتريها بمليارات.
باألمس نشرت وسائل إعالم أجنبية صورا عن حالة الخوف والهلع التي 
جعلـــت المواطنين في بريطانيا يهرعون إلى المحالت ويقومون بكنس 
كل مـــا فيهـــا من بضائع خوفا من أال يجدوها غدا في ظل هذه الجائحة 

الخطيرة.
إن حياتنا في مملكتنا الجميلة كانت ومازالت في ظل األمن واألمان الذي  «

ال يجده غيرنا نتيجة الحرب أو نتيجة الوباء، فحكومتنا ال تطلب منا سوى 
أن نهتم بأنفسنا وعوائلنا، ال تطلب منا سوى أن نكون على المسافة 

اآلمنة من بعضنا البعض وأن نتبع تعليمات النظافة التي تقينا من هذا 
الفيروس اللعين وهذا أقل ما يجب أن نقوم به كمواطنين.

B7747@hotmail.com

بثينة خليفة قاسم

مـــا إن يرى أحدنا نفســـه فـــي المنام وهو يقف عند بـــاب مغلق، حتى يصاب 
بحالة هلع ال يمكن لها أن تهدأ إال بعد ســـؤال الســـيد جوجل، أو مهاتفة أحد 
األشـــخاص الثقـــاة بحًثـــا عن تأويل مطمئـــن للنفس قد يمســـح الخوف قبل 

مروره بحالة من التعقيدات والتهويالت. 
وما أكثر تلك التفسيرات التي ترتبط معانيها بالحاالت الواقعية الستعماالت 
الباب، بمعنى أن وجودنا عند باب مغلق في المنام أًيا كان، يختلف عن رؤيتنا 
البـــاب المفتـــوح، واألغرب من ذلك حالتنا الشـــعورية تجاه ذلك، في حين ال 
يمكننـــا حصـــر عـــدد المرات التـــي نقوم بها فـــي الواقع بفتح وغلـــق األبواب 
خالل اليوم الواحد، بل ولم يحصل أن اهتم أحدنا باحتســـاب المرات مهما 
كانـــت النتيجـــة، بالرغم من أن هذه العملية من أهم عمليات الشـــعور باألمن 
واألمـــان فـــي حياتنا. كذلك الحال أيًضا عند رؤية البـــاب الجديد أو القديم، 

وهذا يعكس القيمة المعنوية الخاصة للباب في حياتنا.
فبقـــدر مـــا يحتويه البيت الواحد من أبواب بمـــا قد يفوق عدد قاطنيه، فقد 
تتعدد الدالالت المعنوية في تفسير الحاالت والمواقف التي نمر بها برمزية 

وداللـــة الموقف ذاتـــه، فعملية فتح الباب لها مدلـــوالت ترتبط بحدث معين 
قد يرتبط بانفتاح الشـــخص على حياة جميلة مقبلة، في حين والكل يربط 
بين سوء األحوال والقادم منها عندما يرى نفسه يقف عند باب مغلق كرمز 
لوجـــود عقبات ومشـــاكل تقف بينـــه وبين تحقيق أمنيته فـــي الحياة، وفي 
الحقيقـــة وجدت نفســـي أقف أمام مفارقات لتلـــك الظاهرة وعالقتنا بالباب 
وحاالتـــه المختلفـــة، ال مـــن أجـــل األحـــالم وما نراه فـــي المنام، ألنني لســـت 
خبيـــرة في تفســـير األحالم ولن أكـــون.. األمر الجميل الـــذي يقابل ذلك كما 
تعلمـــون أعزائـــي القراء هو ارتباطـــي بتحليل انعكاســـات مواقفنا وتجاربنا 
على حياتنا وعالقاتنا، محاولة مني للكشـــف عن الجانب المشـــرق في حياة 
كل شـــخص، لـــذا فاألمر ال يبدو صعًبا على اإلطـــالق إذا نظرنا لألمور بنظرة 
إيجابية لتفســـير وجودنا أمام الباب أو خلف الباب، ألن ذلك كله يؤثر على 
قوام الشـــخص خصوصا إن ظهرت ســـيطرة التجاهات معينة في تشـــكيل 
الفكـــر الذي يتحكم فـــي صياغة التجارب انطالًقا من تفســـيرات ومدلوالت 

متوقعة من أصل األحداث. “المقال كامال في الموقع اإللكتروني”.

د. حورية الديري

ال تقف عند الباب المغلق

بلـــغ إجمالـــي فحوصـــات كورونـــا زهـــاء 1.4 مليـــون لـــدى وزارة الصحـــة بمملكة 
البحريـــن )26/9/2020(، وتجـــاوز المتعافـــون 62 ألفـــًا، وفاقـــت حـــاالت التعافي 
اإلضافيـــة الــــ 777 الحـــاالت الجديـــدة البالغـــة 585، ووصـــل عـــدد الوفيـــات إلى 
239، وعطفـــًا علـــى بحثنا عن األمراض وأرقامها، فـــي 117 عاما )1903 - 2020( 
ملخصين في األســـبوع الفائت المرات الخمس التي ضرب فيها الطاعون )1903 
- 1924(، واليوم نغطي الكوليرا )1904( واألنفلونزا األســـبانية )1918(، والمالريا 
وأنفلونـــزا   ،)1957( اآلســـيوية  واألنفلونـــزا   )1941  -  1939( والجـــدري   )1937(
الخنازيـــر )2009(، ونركـــز فـــي مقـــال الحـــق على كورونـــا )2020(، خالل األشـــهر 

الثمانية األخيرة.
استمر زحف األوبئة لـ )1904( حيث هاجم الكوليرا البالد، ووصف الدكتور خليل 
رجب “أن الكوليرا بدأ هذه المرة في جنوب العراق ثم انتقل إلى إيران ومنها إلى 
موانـــئ الخليـــج والبحرين فـــي مدينتي المنامة والمحـــرق، إذ بلغ عدد المصابين 
3000، قضـــى منهـــم 2000”، وصنفت األنفلونزا األســـبانية )1918 - 1919(، وفقا 
للعريـــض بأنهـــا “واحدة من أعنف األوبئة في التاريخ، وتســـببت بمقتل عشـــرات 
الماليين من البشر - أكثر من عدد الذين لقوا حتفهم في الحرب العالمية األولى 
- وتشير التقديرات إلى أنها أصابت ثلث سكان العالم، وصلت البحرين مع نهاية 

الحرب العالمية األولى وتسببت بوفاة 1500 بحسب اإلرسالية األميركية”.

المالريـــا )1937 - 1957( انتشـــرت حســـب الدكتور جوهر “وتم اســـتقدام الخبير 
فـــي مكافحتها الميجـــر ام كي افريدي )1937( وتم تشـــكيل لجنة الصحة العامة 
)1939(، وتـــم ردم ومعالجـــة بـــرك الميـــاه الراكدة والمســـتنقعات وتوفيـــر المواد 
الالزمة كالنفط الخام “القار” والمبيدات الحشـــرية مجانًا، وإنشـــاء مزارع سمكية 
إلنتاج أســـماك تتغذى على يرقات البعوض )ســـمكة جرو العربيـــة(”... في )1938 
- 1941(، يقول عبدهللا الذوادي “حط على أرض البحرين مرض الجدري بشـــكل 
وبائـــي، وقامـــت الحكومـــة بالتطعيـــم فـــي المناطق التي يكتشـــف فيهـــا المرض 
وتســـمى الحملة )بالتوتين( وكان انتشـــاره رهيبًا، وأوجدت الحكومة مكانًا لعزل 
المرضـــى )الكرنتيلـــه( فـــي جزيرة أم الشـــجر بالمحـــرق”، وظلـــت األنفلونزا حدثا 
سنويا، وبرزت ثانية باسم اآلسيوية )1957(، ووصلت عبر الصين وراح ضحيتها 
مليونا شـــخص عالميًا. محليًا، ذكرت إمكانية تأثيرها على عدد الحق في تعداد 
)1959(. وظهـــرت أحـــدث أنفلونـــزا وبائيـــة في المكســـيك فـــي )2009(، مصدرها 
الخنازيـــر، وأعلنت البالد وفاة آســـيوية بأنفلونزا الخنازيـــر، وفاق عدد المصابين 
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بينا أعاله، ستة أوبئة حلت بالبالد، تسببت في إصابات ووفيات، لكنها جوبهت  «
بإجراءات احترازية حدت من تفاقمها على الرغم من محدودية الموارد البشرية 

عمومًا والوطنية خصوصًا، واإلمكانيات اللوجستية أيضًا.
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الطاعون والكوليرا واألنفلونزا والمالريا والجدري والكورونا في 117 عاما )2(
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