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Ω2020 ôÑª°ùjO 31 - `g1442 ≈dhC’G iOÉª oL 16 ¢ù«ªîdG - ¿ƒ©HQC’Gh á°ùeÉîdG áæ°ùdG - (15623) Oó©dG5

 øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¿CG  ≈```dEG  ≥`̀jô`̀Ø`̀dG  QÉ``̀°``̀TCGh
 QGóàbÉH  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«a  áëFÉL  …óëJ  äQGOCG
 ≈àM  QòëH  á∏°UGƒªdG  É k«æªàe  ,™«ªédG  ∞JÉμàH
 QÉ°ûàfG  øe  óëdÉH  Oƒ°ûæªdG  ±ó¡dG  ≈dEG  ∫ƒ°UƒdG
 …òdG »°SÉ°SC’G õμJôªdÉa ¬«∏Y AÉ°†≤dGh ¢Shô«ØdG
 ¬eGõàdGh  ™ªàéªdG  »`̀Yh  ƒg  ¬«∏Y  πjƒ©àdG  ºàj
 ¿hÉ¡àdG ÖbGƒ©d ∑QóªdG »æWƒdG ¬°ùMh ∫hDƒ°ùªdG

 .ájRGôàM’G äGAGôLE’ÉH ΩGõàd’ÉH »NGôàdGh
 √ó≤Y …òdG »Øë°üdG ôªJDƒªdG ∫ÓN ∂dP AÉL
 ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üà∏d »Ñ£dG »æWƒdG ≥jôØdG
 ó¡©dG  »`̀ dh õ`̀cô`̀e  »`̀a  ¢`̀ù`̀eCG  ô¡X (19-ó`̀«`̀aƒ`̀c)
 …ôμ°ù©dG ≈Ø°ûà°ùªdÉH ÖjQóàdGh á«Ñ£dG çƒëÑ∏d

 .ÉfhQƒc ¢Shô«a äGóéà°ùe ôNBG øY åjóë∏d
 IQGRh π`̀«`̀ch ™`̀fÉ`̀ª`̀dG ó`̀«`̀dh Qƒ`̀à`̀có`̀dG ó```̀cCGh
 …ó°üà∏d  »Ñ£dG  »æWƒdG  ≥jôØdG  ƒ°†Y  áë°üdG
 »a  äÉ©ªéàdG  ÖæéJ  IQhô°V  ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød
 áeÓ°S  ≈∏Y  É kXÉØM  ájOÓ«ªdG  áæ°ùdG  ¢`̀SCGQ  á∏£Y
 QòëH  á∏°UGƒªdG  ™e  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  πc
 ô«HGóàdGh  á`̀jRGô`̀à`̀M’G  äGAGô``̀LE’É``̀H  ΩGõ`̀à`̀d’É`̀H
 ä’ÉëdG  OGó``̀YCG  »a  IOÉ`̀ jR  ó¡°ûf  ’  »c  á«FÉbƒdG
 ¿CÉ`̀H É`̀ kgƒ`̀æ`̀e ,ó`̀jó`̀é`̀dG ΩÉ`̀©`̀dG á`̀jGó`̀H ™`̀e á`̀ª`̀FÉ`̀≤`̀dG
 »a  ¿É°ü≤ædGh  IOÉ`̀jõ`̀dG  øY  ¿ƒdhDƒ°ùe  ™«ªédG
 QòëH ΩGõàd’G á∏°UGƒªHh ,áªFÉ≤dG ä’ÉëdG OGóYCG
 øe  óëdG  øμªj  πμdG  πÑb  øe  ∫hDƒ°ùªdG  »YƒdGh

.¬«∏Y AÉ°†≤dG ≈àM ¢Shô«ØdG QÉ°ûàfG
 º«©£à∏d  á«æWƒdG  á∏ªëdG  äGóéà°ùe  ø`̀Yh
 Ö°ùëH  Iôªà°ùe  á`̀∏`̀ª`̀ë`̀dG  ¿CG  ™`̀fÉ`̀ª`̀dG  í``̀°``̀VhCG
 â∏°Uh  »`̀à`̀dG  äÉ«ªμdG  ø`̀e  »≤ÑàªdG  ¿hõ`̀î`̀ª`̀dG
 øe  ¬Ñ∏W  º`̀J  É`̀eh  ,¿B’G  ≈àM  øjôëÑdG  áμ∏ªªd
 áμ∏ªªdG πÑb øe »°VÉªdG ¢ù£°ùZCG òæe äÉª«©£J
 äÉcô°T  IóY πÑb  øe ∂dPh º«©£J ¿ƒ«∏ªdG  ¥ƒØj
 ÜQÉéàdG  äGQƒ£àd  Iôªà°ùªdG  á©HÉàªdG  Ö°ùM
 áμ∏ªe  ¿CG  Gó`̀cDƒ`̀e  ,É k«ªdÉY  äÉMÉ≤∏dÉH  á≤∏©àªdG
 Ö∏£H  âeó≤J  »àdG  ∫hó``̀dG  π``̀ FGhCG  ø`̀e  øjôëÑdG
 ≥«°ùæàdGh  ,É¡d  áéàæªdG  äÉcô°ûdG  øe  äÉMÉ≤∏dG
 ∫ƒ°Uh  ó«YGƒe  ∫ƒM  äÉcô°ûdG  √òg  ™e  ôªà°ùe
 ™jRƒàd äÉcô°ûdG §£N Ö°ùëH IójóédG äÉ©aódG
 ôμ°ûdG  É k¡Lƒe  ,äÉMÉ≤∏dG  øe  É¡JGOGóeEG  ô«aƒJh
 kájÉªM  ìÉ≤∏dG  òNCÉH  GhQOÉ`̀H  øªe  OGô``aC’G  ™«ªéd

 .™ªàéªdGh ºgô°SCGh º¡°ùØfC’
 ≥jôØdG  ¿CÉ``̀ H  áë°üdG  IQGRh  π`̀«`̀ch  √ƒ``̀ fh
 ™HÉàj  ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d  »Ñ£dG  »æWƒdG
 QÉ°ùe  ó`̀jó`̀ë`̀J  º`̀à`̀j  É¡«∏Y  kAÉ``æ``Hh  äGó`̀é`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG
 OóY  §°Sƒàe  ≠∏H  å«M  ,¢Shô«ØdG  ™e  πeÉ©àdG
 á«eƒ«dG äÉ°UƒëØdG áÑ°ùf øe Ióéà°ùªdG ä’ÉëdG
 Ée  ôÑª°ùjO  ô¡°T  øe  ≈dhC’G  áKÓãdG  ™«HÉ°SC’G  »a
 ,%2^4 §°Sƒàe ≈dEG  Égó©H  ™ØJôàd  ,%1^5 ÜQÉ≤j
 IôàØdG ∫ÓN á«eƒ«dG ä’ÉëdG §°Sƒàe ™ØJQG Éªc
 káfQÉ≤e  %34  áÑ°ùæH  ôÑª°ùjO  28  ≈``̀dEG  24  ø`̀e
 ,…QÉédG ôÑª°ùjO ô¡°T øe ≈dhC’G ™«HÉ°SCG áKÓãdÉH
 ™«ªédG øe ÖLƒà°ùJ IOÉjõdG √òg ¿CG ≈dEG G kô«°ûe
 á∏MôªdG ∫ÓN QòëH á∏°UGƒªdGh Oƒ¡édG áØYÉ°†e

 .á«dÉëdG
 OƒLh ™e Üƒ∏£e QòëdG ¿CG ≈∏Y ™fÉªdG Oó°Th
 ¿hÉ¡àdGh  »NGôàdG  ΩóY  …Qhô°†dG  øeh  ,ô£îdG
 á`̀jRGô`̀à`̀M’G  äGAGô```̀LE’G  ≥«Ñ£J  »`̀a  πgÉ°ùàdGh

 å«M  ,á«æ©ªdG  äÉ¡édG  øe  IQOÉ°üdG  äÉª«∏©àdGh
 Iô°SC’G ≈∏Y äÉ©ªéàdG QÉ°üàNG QGôªà°SG º¡ªdG øe
 »a  »YÉªàL’G  §«ëªdGh  ∫õæªdG  »`̀a  Ió`̀MGƒ`̀dG
 á«LQÉîdG  øcÉeC’Gh  ,OhóëªdGh  OÉà©ªdG  ¥É£ædG
 áaÉμH ΩGõàd’G ≈dEG áaÉ°VEG ,á≤∏¨ªdG ∫óH áMƒàØªdG
 óë∏d  á«FÉbƒdG  ô«HGóàdGh  ájRGôàM’G  äGAGô`̀LE’G

 .¢Shô«ØdG QÉ°ûàfG øe
 ∫É¨°TE’G  OGó`̀YCG  »dÉªLEG  ™fÉªdG  ¢Vô©à°SGh
 ábÉ£dG  ≠∏ÑJ  å«M  ,êÓ`̀©`̀ dGh  ∫õ`̀©`̀dG  õ`̀cGô`̀e  »`̀a
 ,G kôjô°S 6078 êÓ©dGh ∫õ©dG õcGôªd á«HÉ©«à°S’G
 øe %8^9 πãªj Ée G kôjô°S 540 É¡æe ∫É¨°TE’G ≠∏Ñj
 áªFÉ≤dG ä’ÉëdG OóY ¿CG É kæ«Ñe ,á«HÉ©«à°S’G ábÉ£dG
 …QÉ«àN’G »dõæªdG »ë°üdG ∫õ©dG ≥«Ñ£J ºJ »àdG
 ÉeCG  ,¢VGôYC’G Qƒ¡X Ωó©d ádÉM 1474 ≠∏H É¡«∏Y
 ó≤a áªFÉ≤dG  ä’ÉëdG »dÉªLEG  øe ø«aÉ©àªdG  áÑ°ùf
 ø«M  »`̀a  ,áªFÉ≤dG  ä’É`̀ë`̀dG  ø`̀e  %97^43  â¨∏H
 .áªFÉ≤dG ä’ÉëdG øe %0^38 äÉ«aƒdG áÑ°ùf â¨∏H
 »fÉ£ë≤dG ±Éæe Ö«ÑW Ωó≤ªdG Oó°T ¬ÑfÉL øe
 ≈Ø°ûà°ùªdÉH  á`̀jó`̀©`̀ª`̀dG  ¢``̀VGô``̀ eC’G  …QÉ`̀°`̀û`̀à`̀°`̀SG
 »`̀Ñ`̀£`̀dG »`̀æ`̀Wƒ`̀ dG ≥`̀ jô`̀ Ø`̀ dG ƒ`̀°`̀†`̀Yh …ô`̀μ`̀°`̀ù`̀©`̀dG
 ÖæéJ  á«ªgCG  ≈∏Y  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d
 óë∏d  ájOÓ«ªdG  áæ°ùdG  ¢SCGQ  á∏£Y  »a  äÉ©ªéàdG
 á∏°UGƒªdG  IQhô°V  GócDƒe  ,¢Shô«ØdG  QÉ°ûàfG  øe
 ¢VÉØîf’G  øe  ójõe  ≥«≤ëJ  ƒëf  Ωó≤à∏d  QòëH
 Égƒæe  ,É``̀gOÉ``̀jORG  ’  áªFÉ≤dG  ä’É`̀ë`̀dG  Oó``Y  »`̀a
 ájRGôàM’G äGAGôLE’ÉH ΩGõàd’G á∏°UGƒe ÜƒLƒH
 øY  IQOÉ`̀°`̀ü`̀dG  äÉª«∏©àdGh  á«FÉbƒdG  ô«HGóàdGh
 kájÉªM ¢Shô«ØdG QÉ°ûàfG øe óë∏d á«æ©ªdG äÉ¡édG
 ¬`̀fCG  ≈``dEG  G kô«°ûe  ,º¡©ªàéeh  º`̀gô`̀°`̀SCGh  OGô`̀aCÓ`̀d
 Iô°SC’G  ≈∏Y  äÉ©ªéàdG  QÉ°üàNG  …Qhô°†dG  øe
 OÉà©ªdG »YÉªàL’G §«ëªdGh ∫õæªdG »a IóMGƒdG
 ∫óH  áMƒàØªdG  á«LQÉîdG  ø`̀cÉ`̀eC’Gh  OhóëªdGh

 .á≤∏¨ªdG
 ô``̀KCG  ™`̀Ñ`̀à`̀J  á``̀«``̀dBG  ¿CG  »`̀fÉ`̀£`̀ë`̀≤`̀dG  í```°```VhCGh
 áªFÉ≤dG  ä’ÉëdG  øe  %39  ¿CG  äô¡XCG  ø«£dÉîªdG
 §«ëe »a á£dÉîªdG áé«àf É¡«dEG ¢Shô«ØdG π≤àfG
 ,…QÉédG  ôÑª°ùjO  28-1  øe  IôàØdG  »a  á∏FÉ©dG
 »a  äÉ©ªéàdG  QÉ°üàNG  IQhô`̀°`̀V  ≈∏Y  G kOó`̀°`̀û`̀e

 »a É¡ÑæéJh ¿ÉμeE’G Qób IóMGƒdG Iô°SC’G §«ëe
 ¢Shô«ØdG  QÉ°ûàfG  øe  óë∏d  ôÑcC’G  á∏FÉ©dG  §«ëe
 áÑ°ùædG ¿CG ≈dEG Gô«°ûe ,áØ∏àîe Iô°SCG øe ôãcCG »a
 ä’ÉëdG  ø`̀e  É¡«dEG  ∫ƒ°UƒdG  º`̀J  »àdG  á©ØJôªdG
 á∏°UGƒe á«ªgCG ¢ùμ©J Iô«ÑμdG á∏FÉ©dG »a áªFÉ≤dG
 »a ájRGôàM’G äGAGôLE’G áaÉμH ΩGõàd’Gh QòëdG
 »a É¡H πgÉ°ùàdG ΩóYh ,øcÉeC’Gh äÉbhC’G ∞∏àîe
 π«∏≤àdG IQhô°V ™e á°UÉN óàªªdG …ô°SC’G ¥É£ædG

 .¿ÉμeE’G Qób äÉ©ªéàdG øe
 á«dBG  ≈∏Y  ø«ªFÉ≤∏d  ôμ°ûdG  »fÉ£ë≤dG  ¬Lhh 
 ™Ñààd  Iôªà°ùªdG  ºgOƒ¡éd  ø«£dÉîªdG  ôKCG  ™ÑàJ
 øe óëdG »a Oƒ¡édG √òg âª¡°SCG å«M ,ä’ÉëdG
 πªàëªdG  ä’Éë∏d  ∫ƒ°UƒdGh  ¢Shô«ØdG  QÉ°ûàfG
 »àdG  ádÉë∏d  ø«£dÉîªdG  OóY  OÉjORG  πÑb  É¡àHÉ°UEG

.k’hCG É¡aÉ°ûàcG ºJ
 Éæ©HÉJ ÉæfEG »fÉ£ë≤dG ∫Éb π°üàe ó«©°U ≈∏Y
 á«ªdÉ©dG  áë°üdG  áª¶æe  ¬`̀H  â`̀WÉ`̀MCG  É`̀e  É k©«ªL
 äGô««¨àH  á≤∏©àe  Ió`̀jó`̀L  äGô«¨àe  Qƒ¡X  ø`̀Y
 ∫hO  ø`̀e  Oó`̀Y  »`̀a  ¢Shô«ØdG  ∑ƒ∏°S  ≈∏Y  á«æ«L
 »æWƒdG  ≥jôØdG  Ωƒ≤j  ;Oó°üdG  Gòg  »ah  ,ºdÉ©dG
 äÉ`̀¡`̀é`̀dGh  É`̀ fhQƒ`̀c  ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀d  …ó°üà∏d  »`̀Ñ`̀£`̀dG
 ádÓ°ùdÉH  á°UÉîdG  äGóéà°ùªdG  á©HÉàªH  á«æ©ªdG
 äGQƒ£àdG ≈∏Y kAÉæH ¬fCG Éæ«Ñe ,¢Shô«Ø∏d IójóédG
 PÉîJG  ºà«°S  ≥Ñ°ùe  ≥«°ùæJ  ≥`̀ahh  äGô«¨àªdGh
 IójóédG  ádÓ°ùdG  ∫ƒ`̀M  áÑ°SÉæªdG  äGAGô````̀LE’G
 ø`̀Wƒ`̀ dG á`̀ë`̀∏`̀°`̀ü`̀e »``̀ a Ö`̀°`̀ü`̀j É`̀ ª`̀ H ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀∏`̀ d
 øjôëÑdG áμ∏ªe ¿CG ≈dEG G kô«°ûe ,º«≤ªdGh øWGƒªdGh
 QGóàbÉH  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«a  áëFÉL  …óëJ  äQGOCG
 ≈àM  QòëH  á∏°UGƒªdG  É k«æªàe  ,™«ªédG  ∞JÉμàH
 QÉ°ûàfG  øe  óëdÉH  Oƒ°ûæªdG  ±ó¡dG  ≈dEG  ∫ƒ°UƒdG
 …òdG »°SÉ°SC’G õμJôªdÉa ¬«∏Y AÉ°†≤dGh ¢Shô«ØdG
 ¬eGõàdGh  ™ªàéªdG  »`̀Yh  ƒg  ¬«∏Y  πjƒ©àdG  ºàj
 ¿hÉ¡àdG ÖbGƒ©d ∑QóªdG »æWƒdG ¬°ùMh ∫hDƒ°ùªdG

.ájRGôàM’G äGAGôLE’ÉH ΩGõàd’ÉH »NGôàdGh
 á«æWƒdG  á∏ªëdG  ¿CG  ó«cCÉJ  »fÉ£ë≤dG  OóLh
 ºàjh  áMÉàe  äÉª«©£àdGh  ,Iôªà°ùe  º«©£à∏d
 »≤ÑàªdG ¿hõîªdG Ö°ùM º«©£àdG ó«YGƒe ójóëJ
 øjôëÑdG  ¿CG  G kô`̀cGP  ,IójóL  äÉ©aO  ∫ƒ°Uh  ø«ëd

 Ö∏£H â`̀eó`̀≤`̀J »`̀à`̀ dG ∫hó````̀dG π`````FGhCG ø``̀e â`̀fÉ`̀c
 âÑ∏W å«M É¡d áéàæªdG äÉcô°ûdG øe äÉª«©£àdG
 äÉcô°T  Ió`̀Y  πÑb  ø`̀e  º«©£J  ¿ƒ«∏ªdG  ¥ƒØj  É`̀e
 Iôªà°ùªdG á©HÉàªdG Ö°ùëH »°VÉªdG ¢ù£°ùZCG òæe
 É k«ªdÉY  äÉMÉ≤∏dÉH  á≤∏©àªdG  ÜQÉéàdG  äGQƒ£àd
 á«æWƒdG  á∏ªëdG  øª°V  ¬d  §£îe  ƒg  Ée  ≥`̀ahh
 º«©£àdG ≈∏Y ø«∏°UÉëdG OóY ¿CG É kë°Vƒe ,º«©£à∏d
 áμ∏ªe »a ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG øe 56041 ≠∏H
 á«∏ªY Aó``̀H  ø`̀e §`̀≤`̀a  É`̀eƒ`̀j  13 ∫Ó``̀N ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 º¡dÉÑbE’  OGô``̀aC’G  áaÉμd  ôμ°ûdG  É k¡Lƒe  ,º«©£àdG
 ≈∏Y  á¶aÉëªdGh  º«©£àdG  ò`̀NCG  ≈∏Y  º¡°UôMh

 .™«ªédG áeÓ°Sh áë°U
 ¿CG »`̀fÉ`̀£`̀ë`̀≤`̀dG ±É``̀°``̀VCG ,º`̀«`̀©`̀£`̀à`̀dG ∫ƒ```̀Mh
 óbh  ,ô`̀NB’  Oôa  øe  ∞∏àîJ  á«HÉéà°S’G  áYÉæªdG
 áHÉ°UE’G  øe  ájÉªë∏d  á«aÉμdG  áYÉæªdG  ¿ƒμàJ  ’
 øe  á`̀jÉ`̀ª`̀ë`̀dG  ø`̀eDƒ`̀j  º«©£àdG  ø`̀μ`̀d  ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀dÉ`̀H
 ≈∏Y  Gò``̀d  ,Ió`̀jó`̀°`̀û`̀dG  ≈``̀ dEG  á£°SƒàªdG  á`̀HÉ`̀ °`̀UE’G
 »a  QòëH  á∏°UGƒªdG  º«©£àdG  ≈∏Y  ø«∏°UÉëdG
 º¡°ùØfC’  kájÉªM  ájRGôàM’G  äGAGôLE’ÉH  ΩGõàd’G
 ÖfÉL ≈```̀dEG  ,»`̀©`̀ª`̀à`̀é`̀ª`̀dG  §`̀«`̀ë`̀ª`̀dGh º``gô``°``SCGh
 äÉ¡édG  øe  IQOÉ°üdG  äÉª«∏©àdG  áaÉμH  ΩGõàd’G
 AGóJQGh »YÉªàL’G óYÉÑàdG ô«jÉ©e É¡æeh á«æ©ªdG
 QòëH  á∏°UGƒªdG  IQhô°V  ≈∏Y  GOó°ûe  ,äÉeÉªμdG
 ó¡ªj  ÉªH  ä’ÉëdG  OóY  ¢†Øîd  øjôëÑdG  πLCG  øe
 á≤HÉ°S πMGôªd IOƒ©dG ¿hO ¢Shô«ØdG ≈∏Y AÉ°†≤∏d
 áé«àf É¡«a âfÉc »àdGh áëFÉédG ™e πeÉ©àdG øe
 ä’ÉëdG  Oó`̀Y  ≈∏Y  á°ùμ©æe  »NGôàdGh  ¿hÉ¡àdG

 ä’ó©ªd  ™ªàéªdG  ¢Vô©j  ób  Ée  IOÉjõdÉH  áªFÉ≤dG
 »a  ºgÉ°ùj  ¿CG  ™«£à°ùj  Oô`̀a  πμa  ,ô`̀Ñ`̀cCG  QÉ°ûàfG

.É¡JOÉjRh ÉgQÉ°ûàfG øe k’óH OGóYC’G QÉ°ùëfG
 ¿Éª∏°ùdG á∏«ªL IQƒàcódG äOóL É¡ÑfÉL øeh
 á«æWÉÑdG ¢VGôeC’Gh ájó©ªdG ¢VGôeC’G ájQÉ°ûà°SG
 »æWƒdG  ≥jôØdG  ƒ°†Y  »Ñ£dG  á«fÉª∏°ùdG  ™ªéªH
 ≈∏Y  ó«cCÉàdG  ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d  »Ñ£dG
 á∏MôªdG  √ò``̀g  »`̀ a  Qò`̀ë`̀H  á`̀∏`̀°`̀UGƒ`̀ª`̀dG  IQhô``̀°``̀V
 ™«ªédG  ø`̀e  ká`̀«`̀LGQ  ,¢Shô«ØdG  ™`̀e  πeÉ©àdG  ø`̀e
 ¢`̀SCGQ  ä’ÉØàMG  »a  äÉ©ªéàdG  …OÉØàH  ΩGõ`̀à`̀d’G
 óYÉÑàdG  ô«jÉ©e  ´ÉÑJG  IQhô°Vh  ájOÓ«ªdG  áæ°ùdG
 äÉ``bhC’G  πc  »a  äÉeÉªμdG  AGó``̀JQGh  »YÉªàL’G
 á∏°UGƒªdG  ø`̀e  G kó`̀jõ`̀e  ¿CG  áë°Vƒe  ,ø``̀cÉ``̀eC’Gh
 ƒg IQOÉ°üdG äÉª«∏©àdÉH ΩGõàd’G ∫ÓN øe QòëH
 π«Ñ°S »a ádhòÑªdG á«æWƒdG Oƒ¡édG ºYód Oƒ°ûæªdG
 ,™«ªédG áeÓ°S ßØMh ¢Shô«ØdG QÉ°ûàfG øe óëdG
 á«æWƒdG á∏ªëdG ≈∏Y ô«ÑμdG ∫ÉÑbE’G ºZQ ¬fEG å«M
 øe  ájÉbƒdG  á«ªgCÉH  É k«Yh  ¢ùμ©J  »àdG  º«©£à∏d
 »a  ¢Shô«ØdG  QÉ°ûàfG  ∫ó©e  ¿CG  ’EG  ,¢Shô«ØdG
 »a ¬«NGôJh ¢†©ÑdG ¿hÉ¡J ≈∏Y ∫ój Éªe ,OÉjORG

.ájRGôàM’G äGAGôLE’ÉH ΩGõàd’G
 á«bÉÑà°S’G §£îdG ™«ªL ¿EG ¿Éª∏°ùdG âdÉbh
 áLÉëH  Éææμd  ,¢Shô«ØdG  á¡LGƒe  »`̀a  Iôªà°ùe
 ájRGôàM’G  äGAGô``̀LE’G  ´ÉÑJÉH  ™«ªédG  ºYO  ≈`̀dEG
 »Yƒd  êÉàëf  G kOóée  øμd  ,É¡«a  πgÉ°ùàdG  Ωó`̀Yh
 IQOÉ°U äÉª«∏©J ájCG »a ¿hÉ¡àdG IQƒ£îH ™«ªédG
 á∏«°Sh  º«©£àdG  ¿CG  áØ«°†e  ,á«æ©ªdG  äÉ¡édG  øY

 ,ÉfhQƒc ¢Shô«a áHQÉëªd IOÉ°†e ΩÉ°ùLCG øjƒμàd
 øe  ∞∏àîJ  º«©£àdG  ø`̀e  áÑ°ùàμªdG  á`̀YÉ`̀æ`̀ª`̀dGh

 .∫ÉëdG á©«Ñ£H ôNB’ ¢üî°T
 øY OÉ``©``à``H’G IQhô``̀°``̀V ¿É`̀ª`̀∏`̀°`̀ù`̀dG äó`````cCGh
 »a IóMGƒdG Iô°SC’G ≈∏Y ÉgQÉ°üàNGh äÉ©ªéàdG
 OÉà©ªdG  ¥É£ædG  »a  »YÉªàL’G  §«ëªdGh  ∫õæªdG
 óYÉÑàdG  ô«jÉ©ªH  ΩGõàd’G  á∏°UGƒeh  ,OhóëªdGh
 »a  ∫õæªdG  êQÉ`̀N  äÉeÉªμdG  ¢ùÑdh  »YÉªàL’G
 äÉeÉªμdG  ¢ùÑd  ÖfÉL ≈dEG  ,äÉbhC’Gh øcÉeC’G  πc
 ÉgOGôaCG  á∏HÉ≤e  óæY  Ió`̀MGƒ`̀dG  Iô`̀°`̀SC’G  ¥É£f  »a
 hCG  áæeÉc  á«ë°U  ±hô``Xh  ¢`̀VGô`̀eCG  º¡jód  øªe
 ¿CG  áë°Vƒe  ,ô£î∏d  ôãcCG  ø«°Vô©ªdG  ø°ùdG  QÉÑc
 √òg »a ájRGôàM’G äGAGôLE’ÉH ΩGõàd’G á∏°UGƒe
 ≥«≤ëàd º¡àªjõYh ™«ªédG ΩõY »Yóà°ùJ á∏MôªdG
 RÉéfEGh  ó¡L  øe  ≥≤ëJ  Ée  πμa  ,Oƒ°ûæªdG  ±ó¡dG
 Éæ«a  Oôa  πc  øe  ÖLƒà°ùj  óMGƒdG  ≥jôØdG  ìhôH
 øjôëÑdG πLCG øe ¬àªg Oóéj ¿CG ¬©bƒe ±ÓàNÉH
 πàëJ øjôëÑdG áμ∏ªe ¿CG káæ«Ñe ,¿ÉeCÉH π°üf ≈àM
 πμd ¢üëØdG Ö°ùf »a É k«ªdÉY G kóL áeó≤àe ÖJGôe
 ¢Shô«ØdG  øe  AÉØ°ûdG  áÑ°ùf  ¿CG  Éªc  ,¢üî°T  ∞dCG

 .É k«ªdÉY ≈∏YC’G Ö°ùædG øe É k°†jCG ó©J
 π°UGƒæ°S ™«ªédG »YƒH ¬fEG ¿Éª∏°ùdG âdÉbh
 q’CG  ¬`̀JGP â`̀bƒ`̀dG  »`̀a  ƒ`̀Lô`̀fh äGRÉ`̀é`̀fE’G  ≥«≤ëJ
 QÉà¡à°SG  ÖÑ°ùH  äÉ«aƒdG  Oó`̀Y  »`̀a  IOÉ``̀jR  ó¡°ûf
 ∫GRÉ`̀e  ô£îdÉa  ,Oƒ°ü≤e  ’  πgÉ°ùJ  hCG  Oƒ°ü≤e
 ,™«ªédG áeÓ°Sh áë°üd Üƒ∏£e QòëdGh G kOƒLƒe
 CGóÑj ¿CG »æWƒdG ¬ÑLGh øe É kbÓ£fG Oôa πc ≈∏Y Gòd
 ¬£«ëeh  Iô°TÉÑªdG  ¬Jô°SCG  OGô`̀aCG  åëjh  ¬°ùØæH
 ΩGõ`̀à`̀d’É`̀H Qò`̀ë`̀H á`̀∏`̀°`̀UGƒ`̀ª`̀dG ≈`̀∏`̀Y »`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G

 .á«FÉbƒdG ô«HGóàdGh äGAGôLE’ÉH
 »ë°üdG  ™°VƒdG  ¿Éª∏°ùdG  â°Vô©à°SG  Égó©H
 âæ«H  å«M  ,ÉfhQƒc  ¢Shô«ØH  áªFÉ≤dG  ä’Éë∏d
 10  ≠∏H  ájÉæ©dG  âëJ  áªFÉ≤dG  ä’É`̀ë`̀dG  Oó`̀Y  ¿CG
 É¡©°Vh  Ö∏£àj  »àdG  ä’É`̀ë`̀dG  â¨∏Hh  ,ä’É``̀M
 ¿CG ø«M »a ,áªFÉb ádÉM 25 êÓ©dG »≤∏J »ë°üdG
 »dÉªLE’G Oó©dG øe ô≤à°ùe É¡©°Vh ä’ÉM 2004
 ,áªFÉb  ádÉM  2014  ≠∏H  …ò`̀ dG  áªFÉ≤dG  ä’Éë∏d
 ,¢Shô«ØdG  øe  ä’É`̀M  89804  âaÉ©J  ø«M  »a
 ¿EG  å«M  ,QòëH  á∏°UGƒª∏d  G kOóée  ™«ªédG  á«YGO
 ,¿É°ü≤ædGh IOÉjõdG ø«H áëLQCÉàe ä’ÉëdG OGóYCG
 äGAGô``LE’É``H  ó«≤àdG  ≈∏Y  ¢UôëdG  ≈``̀dEG  á`̀aÉ`̀°`̀VEG
 ó¡°ûf  ≈àM  IQOÉ`̀°`̀ü`̀dG  äÉª«∏©àdGh  á`̀jRGô`̀à`̀M’G
 É k©e  π°üfh  á∏Ñ≤ªdG  ΩÉ`̀jC’G  »a  ä’Éë∏d  É k°VÉØîfG

.¢Shô«ØdG ≈∏Y AÉ°†≤dG ±ó¡d

áæ°ùdG ¢SCGQ »a áªμëe á«eƒμM á£N
 áMÉ«°ùdGh áë°üdGh IQÉ``éàdGh á«∏NGódG øe ¥ô``Ød áØãμe á«°û«àØJ äÓ``ªM

 á«°ù«FôdG ´QGƒ``°ûdG øe OóY ¥Ó``ZEGh ..ø«ØdÉîª∏d á``eQÉ°U äÉ``Hƒ≤Y

ìÉ≤∏dG øe IójóL äÉæë°T QÉ¶àfÉH áμ∏ªªdGh Iôªà°ùe º«©£àdG á∏ªM

Gƒ``ÑæéJ :É``fhQƒ``c ¢Shô``«Ød …ó`°üà∏d »`æWƒ``dG ≥`jô`ØdG
∫hDƒ°ùe ™«ªédGh ájOÓ«ªdG áæ°ùdG ¢SCGQ á∏£Y »a äÉ``©ªéàdG

IOÉjõdG ó©H
 äÉHÉ°UEG »a 

 á£dÉîªdÉH ÉfhQƒc

»°ùæe π°VÉa :Öàc
 ÉfhQƒc ¢Shô«a áëaÉμªd á«æWƒdG Oƒ¡édG QÉWEG »a
 áæ°ùdG  ¢SCGQ  ä’ÉØàMG  ∫ÉÑ≤à°S’  áμ∏ªªdG  ó©à°ùJ  ,19
 ±ó¡à°ùJ  áeQÉ°Uh  áªμëe  á«eƒμM  á£îH  IójóédG
 OÓÑdG  ≥WÉæe  ™«ªL  »`̀a  äÓ`̀Ø`̀ë`̀dGh  äÉ©ªéàdG  ™æe
 äó¡°T  ¿CG  ó©H  É°Uƒ°üNh  ,¢Shô«ØdG  »°ûØJ  øe  óë∏d
 ΩÉjC’G ∫ÓN ø«HÉ°üªdG OGóYCG »a Gô«Ñc ÉYÉØJQG áμ∏ªªdG

.Iô«NC’G
 ¢SCGQ ä’ÉØàM’ á«eƒμëdG äGOGó©à°S’G âæª°†Jh
 øe  ¿É`̀c  »àdG  ájQÉædG  ÜÉ`̀©`̀dC’G  ¢`̀Vhô`̀Y  AÉ`̀¨`̀dEG  áæ°ùdG
 ∞«ãμJh  ,øjôëÑdG  è«∏N  á≤£æe  »a  É¡àeÉbEG  Qô≤ªdG

 á«∏NGódG äGQGRh øe á∏μ°ûe ¥ôa øª°V ¢û«àØàdG ∫ÉªYCG
 ¢ü«°üîJh  ,áMÉ«°ùdG  áÄ«gh  IQÉ`̀é`̀à`̀dGh  áë°üdGh
 ô¶æ∏d  áæeÉãdGh  á«fÉãdG  á«FÉæédG  iô¨°üdG  áªμëªdG
 óëdÉH  á≤∏©àªdG  ô«HGóàdGh  äGAGô``̀LE’Gh  ÉjÉ°†≤dG  »a
 äGRhÉéàdÉH  á«æ©ªdG  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«a  QÉ°ûàfG  ø`̀e
 å«ëH  ,¬H  ìƒª°ùªdG  Oó©dG  RhÉéàJ  »àdG  äÉ©ªéàdGh
 24 ∫ÓN É¡ª°ùMh ÉjÉ°†≤dG »a ô¶ædG áªμëªdG ≈dƒàJ
 ájÉ¡f »JRÉLEG ∫ÓNh ´ƒÑ°SC’G ΩÉjCG ∫GƒW πª©Jh áYÉ°S

.ájOÓ«ªdG áæ°ùdG ¢SCGQh ´ƒÑ°SC’G
 ¿CG  øY zè«∏îdG QÉÑNCG{`d  ¢UÉN Qó°üe ∞°ûc Éª«a
 ájƒ«ëdG ´QGƒ°ûdG øe OóY ¥ÓZEG øª°†àà°S äGAGôLE’G
 Éªc ,ä’ÉØàM’Gh äÉ©ªéà∏d É©æe áª°UÉ©dG á≤£æe »a

 äÉ©ªéªdGh áMÉÑ°ùdG ∑ôH á«°û«àØàdG äÓªëdG πª°ûà°S
.OÓÑdG ≥WÉæe áaÉc »a πMGƒ°ùdGh

 áMÉ«°ù∏d  øjôëÑdG  áÄ«g äQòM ¬JGP  ¥É«°ùdG  »ah
 ≥aGôeh ºYÉ£eh ¥OÉæa øe á«MÉ«°ùdG äBÉ°ûæªdG ™«ªL
 äÉWGôà°T’Gh §HGƒ°†dÉH ΩÉàdG ΩGõàd’G á«ªgCÉH á«MÉ«°S
 Aƒ°V  ≈∏Y  IôbƒªdG  áeƒμëdG  äGQGô``̀b  É¡JOóM  »àdG
 ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d  »Ñ£dG  »æWƒdG  ≥jôØdG  äÉ«°UƒJ
 »àdG  äGOGó©à°S’G  á«°ûY  ∂`̀dPh  (19  ó«aƒc)  ÉfhQƒc
 á«MÉ«°ùdG ≥aGôªdGh ºYÉ£ªdGh äBÉ°ûæªdG ¢†©H É¡jôéJ

.…QÉédG ΩÉ©dG ájÉ¡æd
 áaÉc PÉîJG øY ≈fGƒàJ ød É¡fCG É¡d ¿É«H »a äócCGh
 ,ø«ØdÉîªdG ó°V áYOGôdG á«fƒfÉ≤dGh ájQGOE’G äGAGôLE’G

 øY kÓ°†a áØdÉîªdG äBÉ°ûæªdG ≥∏Z ºàj ±ƒ°S ¬fCG káØ«°†e
 »àdG á«ë°üdG äÉØdÉîª∏d iôNC’G á«fƒfÉ≤dG äGAGôLE’G
 ≈dEG  É¡d  ø«ØdÉîªdG  äÉeGôZ  π°üJ  »àdGh  É¡£Ñ°V  ºàj

.QÉæjO 10000
 äÉÄa ™«ªL ídÉ°üdG á≤FÉa áë°üdG IôjRh âYO Éª«a
 ´ÉÑJ’  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  øe  »æjôëÑdG  ™ªàéªdG
 ∫É≤àfG ™æªd IQOÉ°üdG á«ë°üdG äÉª«∏©àdGh äGOÉ°TQE’G
 §«ëe  Gó`̀Y  •ÓàN’G  ÖæéJ  IQhô°V  ™e  ,¢Shô«ØdG
 É°Uƒ°üNh äÉ©ªéàdG …OÉØJ á«ªgCGh ,IóMGƒdG Iô°SC’G
 ´ÉÑJG IQhô°V ™e ájOÓ«ªdG áæ°ùdG ¢SCGQ ä’ÉØàMG »a
 äÉeÉªc AGóJQÉH ΩGõàd’Gh ,»YÉªàL’G óYÉÑàdG  ô«jÉ©e

.19 ó«aƒc ¢Shô«a øe ájÉbƒdG »a º¡°ùoj ÉªH ,¬LƒdG

 IójóL QÉ°ûàfG äÉLƒe …CG á¡HÉéªd ó©à°ùe »Ñ£dG É¡≤jôah ..¢Shô«Ø∏d IójóédG ádÓ°ùdÉH äÉHÉ°UEG ó°UôJ ºd øjôëÑdG

 »∏Y áªWÉa :âÑàc
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¿CG  ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d  »Ñ£dG  »æWƒdG  ≥jôØdG  ócCG
 á«Ñ£dG ÉgQOGƒc ¿CGh ÉfhQƒc ¢Shô«Ød IójóédG ádÓ°ùdÉH äÉHÉ°UEG …CG ó°UôJ ºd
 ÖæéJ  IQhô`̀°`̀V  ≈∏Y  GOó°ûe  ,Ió`̀jó`̀L  QÉ°ûàfG  äÉLƒe  …CG  á¡HÉéªd  Ió©à°ùe
 ¥É£f  øª°V  äÉ©ªéàdG  QÉ°üàNGh  ájOÓ«ªdG  áæ°ùdG  ¢SCGQ  á∏£Y  »a  äÉ©ªéàdG
 √ó°UQ  ºJ  Ée  ¿CG  ≈dEG  G kô«°ûe  ,OhóëªdG  »YÉªàL’G  §«ëªdGh  IóMGƒdG  Iô°SC’G
 ,%39  áÑ°ùæH  á£dÉîªdÉH  áHÉ°UE’G  ô°TDƒe  ´ÉØJQG  ócCG  á«°VÉªdG  ™«HÉ°SC’G  ∫ÓN
 âfÉc  ä’Éë∏d  ø«£dÉîªdG  ôKCG  ™ÑàJ  á«dBG  É¡Jô¡XCG  »àdG  á©ØJôªdG  áÑ°ùædG  ¿CGh
 ÉfhQƒc ó°V º«©£à∏d  á«æWƒdG  á∏ªëdG  ¿EG  ≥jôØdG  ∫Ébh  .Iô«ÑμdG  á∏FÉ©dG  øª°V
 ¿ƒ«∏e  øe  ôãcCÉH  Qó≤J  »àdG  äÉ«ªμdG  øe  »≤ÑàªdG  ¿hõîªdG  Ö°ùëH  Iôªà°ùe
 äÉ©aódG ∫ƒ°Uh ó«YGƒe ∫ƒM á©æ°üªdG äÉcô°ûdG ™e ôªà°ùe ≥«°ùæàdGh áYôL
 ≥ah äÉMÉ≤∏dG  øe É¡JGOGóeEG  ô«aƒJh ™jRƒàd  äÉcô°ûdG  §£N Ö°ùëH IójóédG

 .É k«ªdÉY äÉMÉ≤∏dÉH á≤∏©àªdG ÜQÉéàdG äGQƒ£àd Iôªà°ùªdG á©HÉàªdG

 ó«aƒc)  ÉfhQƒc ¢Shô«Ød  OÉ°†ªdG  º«©£àdG  á«∏ªY ¿CG  áë°üdG  IQGRh äócCG
 ó«YGƒe  ójóëJ  ¿CG  ≈dEG  Iô«°ûe  ,º«©£à∏d  á«æWƒdG  á∏ªëdG  ≥ah  Iôªà°ùe  (19
 øe  »≤ÑàªdG  ¿hõîªdG  Ö°ùëH  É k«dÉM  ºàj  ¬«∏Y  ∫ƒ°üëdG  »a  ø«ÑZGô∏d  º«©£àdG

.¿B’G ≈àM øjôëÑdG áμ∏ªªd â∏°Uh »àdG äÉ«ªμdG
 øe »°VÉªdG ¢ù£°ùZCG  òæe äÉª«©£J øe ¬Ñ∏W ºJ Ée ¿CG  IQGRƒdG âaÉ°VCGh
 á©HÉàªdG Ö°ùëH äÉcô°T IóY πÑb øe º«©£J ¿ƒ«∏ªdG ¥ƒØj øjôëÑdG áμ∏ªe πÑb
 ¬d §£îe ƒg Ée ≥ahh É k«ªdÉY äÉMÉ≤∏dÉH á≤∏©àªdG ÜQÉéàdG äGQƒ£àd Iôªà°ùªdG
 âeó≤J »àdG ∫hódG πFGhCG øe øjôëÑdG ôÑà©J PEG º«©£à∏d á«æWƒdG á∏ªëdG øª°V

.É¡d áéàæªdG äÉcô°ûdG øe äÉMÉ≤∏dG Ö∏£H
 ó«YGƒe ∫ƒM áéàæªdG äÉcô°ûdG ™e Iôªà°ùe á©HÉàªdGh ≥«°ùæàdG ¿CG äôcPh
 ô«aƒJh  ™jRƒàd  á©æ°üªdG  äÉcô°ûdG  §£N  Ö°ùëH  IójóédG  äÉ©aódG  ∫ƒ°Uh
 º«©£àdG ≈∏Y ø«∏°UÉëdG OóY ¿CG ≈dEG  IQGRƒdG äQÉ°TCGh .äÉMÉ≤∏dG øe É¡JGOGóeEG
 §≤a Éeƒj 13 ∫ÓN øjôëÑdG áμ∏ªe »a ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG øe 56041 ≠∏H
 ™ªàéªdG ¬H ™àªàj …òdG ∫hDƒ°ùªdG »YƒdG ¢ùμ©j Ée ƒgh º«©£àdG á«∏ªY AóH øe
 º«©£àdG  òNCG  ≈∏Y  º¡°UôMh  º¡dÉÑbE’  OGô`̀aC’G  áaÉc  IQGRƒ`̀dG  IôcÉ°T  ,»æjôëÑdG

.™«ªédG áeÓ°Sh áë°U ≈∏Y á¶aÉëªdGh



 øjô°ûY  øjô°û©dG  áæ°S  â«ª°S  GPÉªd
 øe  Égô«Z  øY  á°ù«ÑμdG  áæ°ùdG  (2020)
 Iô¶ædG  É¡«a  ºdÉ©dG  äOÉ°S  »àdG  äGƒæ°ùdG
 Iô¶ædG  √ò`̀g  π¶à°S  π`̀gh  ,?á«eDhÉ°ûàdG
 êôîæ°S ΩCG 2021 ΩOÉ≤dG ΩÉ©∏d á«eDhÉ°ûàdG
 ìô`̀Ø`̀dG ø``̀e í``̀eÓ``̀eh π````̀eC’G á``̀bQÉ``̀H ≈```̀ dEG

 ?∫DhÉØàdGh
 Éªc  É°ù«Ñc  É`̀eÉ`̀Y  ¢`̀ù`̀«`̀d  2020  ΩÉ``̀Y
 øe √ô«Z Éªc ΩÉY ƒg ÉªfEGh ø°ùdC’G âdhGóJ
 ó©J »àdG ™FÉbƒdGh çGóMC’G øe ¬H ΩGƒYC’G
 á«æÑªdG  »©ªàéªdG  ô««¨àdG  äÉÑ∏£àe  øe
 IÉ«ëdG »a ¬àeƒªjOh ¿É°ùfE’G ∑ƒ∏°S ≈∏Y

 ájô°ûÑdG  á≤«≤ëdGh  á«YÉªàL’G  ¬JÓeÉ©Jh
.¬dÓLh ¬JQóbh ¬∏dG áªμëH É¡«a çóëj Éeh
 áæ°ùdÉH  2020 ΩÉ©dG  áfƒæY  ¿EÉa  ,∂dòd  

 á£ÑëªdG  çGó`̀MC’Gh  á«Ñ∏°ùdG  äÉ©HÉàªdG  øe  »g  á°ù«ÑμdG
 äÉ°üæe  ô`̀Ñ`̀Y  á«Ñ∏°ùdG  Iô`̀¶`̀æ`̀dG  ≈`̀∏`̀Y  á«æÑªdG  ™`̀FÉ`̀bƒ`̀dGh
 á«fhôàμdE’G  äÉ≤«Ñ£àdG  øe  √ô«Zh  »YÉªàL’G  π°UGƒàdG
 øe  É¡©Ñàj  É`̀eh  ,á«eDhÉ°ûàdG  Iô¶ædG  Rô``HCG  Éªe  ,áãjóëdG
 »a ¢†©ÑdG ô«μØJ â≤∏ZG á£Ñëe á«°ùØf ä’ÉM ≈dEG QGôéfG
 á«dDhÉØàdG  Iô¶ædG  âª«N  GPEG  øμd  ,≥«°†dGh  º∏¶ªdG  QÉ`̀WE’G
 ÉbÉaBG íàØJ ±ƒ°ùa IOÉØà°ùe á«HÉéjG ¢ShQO øe ¬àKóMCG Éeh
 Ió©°UC’Gh ä’ÉéªdG áaÉc »a á«Yƒf äÓ≤fh áãjóM á«ª∏Y
 íÑ°UCG  …ò`̀dG  …QÉÑL’G  ô«¨à∏dh  É¡d  áLÉëH  ™ªàéªdG  ¿Éc
 OƒæLh »fhôàμdEG »æ≤J ºdÉY ¬¡LGƒªd ô°ü©dG äÉÑ∏£àe øe
 ΩÉ©dG ájGóH ™e Iƒ≤H ΩOÉ≤dG »YÉæ£°U’G AÉcòdG øe ¢Tƒ«éd

.2021
 ,Ió©°UC’G  ∞∏àîe  ≈∏Y  (ô««¨àdG  ΩÉY)  ÉfhQƒμdG  ΩÉY
 å«M ,»YÉæ£°U’G AÉcò∏d á«æ≤àdG IQƒãdG ΩÉYh áKGóëdG ΩÉY
 ΩGóîà°S’Gh ,á«fhôàμdE’G ä’É°üJ’G á©bQ â©°ùJGh äCGóH
 äÉ«é«JGôà°SG øY ¿ÓYE’Gh ,á«JƒÑμæ©dG äÉμÑ°ûdGh ,»æ≤àdG

.ä’É°üJ’Gh äÓeÉ©àdG »a åjóëdG ôμØdG Gò¡d IójóL
 á«YÉªàL’Gh á«dÉªdG (äÉeRC’G IQGOG ΩÉY) ÉfhQƒμdG ΩÉY
 ,ä’ÉéªdG øe Égô«Zh ájOÉ°üàb’Gh á«°SÉ«°ùdGh á«aÉ≤ãdGh
 πX  »`̀a  ÉæJÉ«M  Qƒ``̀eCG  ôjóf  ∞«c  É`̀fhQƒ`̀μ`̀dG  Éæàª∏Y  å«M
 É¡dÉμ°TCG  ∞∏àîªH  IOÉØà°ùªdG  ¢`̀ShQó`̀dG  âfÉμa  äÉ``̀ eRC’G

.á«∏gC’Gh á°UÉîdGh É¡æe á«eƒμëdG É¡YGƒfCGh
 âfÉμa  (äÉjóëàdGh  äÉ¡LGƒªdG  ΩÉ`̀Y)  ÉfhQƒμdG  ΩÉY
 É¡JGOÉ«bh  äÉeƒμëdG  Iƒ`̀b  âàÑKCG  »àdG  äÉjóëàdG  ∑Éæg
 ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  »`̀a  çó``M  Éªc  É`̀¡`̀HGƒ`̀°`̀Uh  äGQGô``̀≤``̀ dGh
 Iƒbh  OÓÑdG  óFÉ≤d  á«dhDƒ°ùªdGh  IOÉ«≤dG  ≈æ©e  äRô``̀HCGh
 ≈∏Y  IQó`̀≤`̀dG  »g  ¿ƒμàd  ,ÖYÉ°üªdG  á¡LGƒe  »a  ¬aô°üJ
 »àdG  á«Ñ∏°ùdG  äGôKDƒªdG  ≈∏Y  Ö∏¨àdGh  äÉjóëàdG  á¡LGƒe
 π`̀eC’G  á`̀bQÉ`̀H  ≈`̀ dEG  ¬`̀H  Oƒ©°üdGh  √OGô```̀aCGh  ™ªàéªdG  ôeóJ
 »a  É¡JOÉ«b  â∏°ûa  »àdG  äÉ©ªàéªdG  øe  √ô«Z  øY  õ«ªàdGh

 .á¡LGƒªdG √òg
 å«M  (ø`̀jRGƒ`̀ª`̀ dG  »`̀a  ô««¨àdG  ΩÉ``̀Y)  É`̀fhQƒ`̀μ`̀ dG  ΩÉ``Y
 ∞©°†d  á«ë£°S  Iô¶f  ≈ª¶©dG  ∫hódG  ≈dEG  Iô¶ædG  â∏©L
 ∫Ó`̀à`̀NGh  É`̀fhQƒ`̀μ`̀ dG  ΩÉ``Y  »`̀a  É¡à©ÑJG  »`̀à`̀dG  äÉ°SÉ«°ùdG
 á«Hô©dG  É`̀æ`̀dhO  π©L  Éªe  ,É¡«a  ¿É°ùf’G  ¥ƒ≤M  ø`̀jRGƒ`̀e
 áª¶©∏d  IQó°üàªdG  »g á«eÉædG  ∫hódG  ¢†©Hh á«eÓ°SE’Gh
 É¡JÉ°SÉ«°Sh  É¡JGQGôb  »a  ≥£æªdGh  áªμëdGh  ±ô°üàdG  »a

 ≈∏Y  á«æÑªdG  áª«μëdG  É¡JÉ«é«JGôà°SGh
 ∞«æëdG  »eÓ°SE’G  øjódG  ÇOÉÑeh  º«b

 .(GQó°üàe É kLPƒªfCG øjôëÑdG)
 äÉ```YGó```HE’G ΩÉ```̀Y) É``̀fhQƒ``̀μ``̀dG ΩÉ```Y
 ô«ãμ∏d  á°UôØdG  âfÉc  å«M  (õ«ªàdGh
 πX »a º¡JÉbhCG ∫Ó¨à°SG »a OGôaC’G øe
 º¡ÑgGƒe RGôHE’ ÉgQÉªãà°SGh áeRC’G √òg
 AÉª°SG  äô¡¶a  º¡JÉbÉWh  º¡JÉYGóHGh
 ™ªàéªdG  â©Øf  äÉYGóHEÉH  äÉ«°üî°Th
 á«ªæJ  »`̀a  âªgÉ°S  QÉ``μ``aCGh  ,√OGô````̀ aCGh
 å«M ,¬JÉ«é«JGôà°SGh ¬à°SÉ«°S ôjƒ£Jh
 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  Iõ`̀FÉ`̀L  Iôμa  äQó°üJ
 ´GóHEÓd  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ô°UÉf  ï«°ûdG
 »a É©°SGh É«HÉéjG ió°U òNCÉàd »HÉÑ°ûdG
 ,»ªdÉ©dGh  »æjôëÑdG  ÜÉÑ°ûdG  •É`̀°`̀ShCG
 ÖMÉ°U É¡eó≤j »àdG Iõ«ªàªdGh ábÓîdG QÉμaC’G π°†ØH ∂dPh
 IõFÉédG ôjƒ£J ≈∏Y ¬°UôMh óªM øH ô°UÉf ï«°ûdG ƒª°ùdG
 ácQÉ°ûªH ≈¶ëJ »àdG á«ªdÉ©dG õFGƒédG øe âëÑ°UG ≈àM
 á«YGóH’G  äGQÉ`̀¡`̀ª`̀dGh  äGQÉ`̀μ`̀à`̀H’G  √ò`̀g  õ«Øëàd  á©°SGh
 QÉμàH’Gh  ´Gó`̀HE’G  ìhQ  ójóéJh  ÖgGƒªdG  RGôHGh  OGôaCÓd

.ÜÉÑ°ûdG ø«H á°ùaÉæªdG ìhQ AÉcPGh
 âfÉc å«M (äÉMÉéædGh äÉ°ùaÉæªdG ΩÉY) ÉfhQƒμdG ΩÉY
 ¬ÑFÉ°üe  π«∏≤Jh  ¬°ùØf  ¢Shô«Ø∏d  …ó°üàdG  á°ùaÉæe  ôÑcCG
 ∫ÓN øe äÉMÉéf ≥«≤ëJh ,™ªàéªdG ≈∏Y á«Ñ∏°ùdG √QÉKBGh
 äÉ«aƒdGh  ø«HÉ°üªdG  OóY  π«∏≤J  »a  á«ªbôdG  äGAÉ°üME’G
 ¿hO Ωƒª©∏d ÉfÉée ¬d OÉ°†ªdG π°üªdG ô«aƒJh ,¢Shô«ØdÉH
 áμ∏ªe »a ø«ª«≤eh ø«æWGƒe øe ™ªàéªdG OGôaCG ø«H õ««ªJ
 ∂dP »a Égô«Z øY IQó°üàeh Iõ«ªàe É¡∏©L Éªe ,øjôëÑdG
 ÖMÉ°U Oƒ¡L øeh ∂∏ªdG ádÓL á«fÉ°ùfEGh ,¬∏dG øe π°†ØH
 ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG  óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG
 áëaÉμªd  »æWƒdG  øjôëÑdG  ≥jôa  óFÉbh  AGQRƒ``̀dG  ¢ù«FQ
 ÉëLÉf É«ªdÉY ÉLPƒªfG øjôëÑdG ¿ƒμàd 19 ó«aƒc ¢Shô«a

 .á«dÉY á«æ¡e á«dÉ©ah IAÉØμH äÉjóëàdG IQGOG »a
 π«édG ΩÉY (óYÉ°üdG ôμØdGh ÜÉÑ°ûdG ΩÉY) ÉfhQƒμdG ΩÉY
 ∫É°üJ’Gh á«æ≤àdG ô°üY GójóL Gô°üY ó¡°ûj …òdG åjóëdG
 äÓeÉ©Jh  äÉ`̀eó`̀Nh  »YÉæ£°U’G  AÉ`̀cò`̀dGh  »`̀fhô`̀à`̀μ`̀dE’G

.»°VGôàaG ºdÉYh á«ªbQ äÉ≤«Ñ£àH
 (»©ªàéªdG  πaÉμàdGh  ¿hÉ©àdG  ΩÉ`̀Y)  É`̀fhQƒ`̀μ`̀dG  ΩÉ`̀Y
 øY Ó°†a ,™ªàéª∏d á«≤°ùædGh á«FÉæÑdG áª«≤dG äô¡X å«M
 á«bÓN’G º«≤dG  øe RõY …òdG »©ªàéªdG ∞dBÉàdGh πeÉμàdG

.¿hÉ©àdG »a ™ªàéª∏d
 ™°Sh  …òdG  (óMGh  ™ªàéªd  ºdÉ©dG  ΩÉY)  ÉfhQƒμdG  ΩÉY
 É¡KGóMG  π`̀c  »`̀a  É¡JÓNGóJh  Ohó`̀ë`̀dGh  ∫hó``̀dG  á©bQ  ø`̀e
 ºdÉ©d  É¡JÉ«é«JGôà°SGh  É¡JÉ°SÉ«°S  øe  ó`̀Mhh  ,É¡©FÉbhh
 ≈dEG  »©°ùdGh  ,á«dhódG  äÉYGô°üdG  øe  π«∏≤àdG  ≈dEG  ≈©°ùj
 áeOÉ≤dG  á«°Shô«ØdG  ÜhôëdG  á¡LGƒeh  ,»ªdÉ©dG  ΩÓ°ùdG
 É¡JÉ°SÉ«°Sh  É¡££N  øª°V  ∫hódG  ¢†©H  É¡d  ó©à°ùJ  »àdGh

 .ójóL ΩOÉb ƒg Ée ™e º∏bCÉà∏d
 ä’É`̀°`̀ü`̀J’G ™`̀°`̀Shh äÉ`̀bÓ`̀©`̀dG ó`̀Wh É`̀fhQƒ`̀μ`̀dG ΩÉ`̀Y
 á«æ≤J äÉ©LGôeh äÉeóNh ,á∏«∏b á«dÉe ∞«dÉμJh Oƒ¡éH
 âÑ∏b  ,Iô«°üb  äÉ``̀bhCG  »a  äÉ`̀eó`̀Nh  ,∫É°üJ’G  á©jô°S

 .á«YÉªàL’G äÉbÓ©dGh äÓeÉ©àdGh IÉ«ëdG øjRGƒe

 G kOGó©à°SG  ,ájQòL  äGô«¨J  çóMCG  ΩÉY  ÉfhQƒμdG  ΩÉY
 äÉ«é«JGôà°SGh  ,äÉ°SÉ«°ùdG  á¡Lh  øe  ô«Z  ójóL  ºdÉ©d
 åjóM  …ô°üY  ôμØH  äGOÉ`̀«`̀≤`̀ dG  Ió``æ``LCGh  ,äÉ`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG
 º∏Y  »a  ¬«∏Y  ≥∏£j  Ée  Gò`̀gh  ,Iô°UÉ©e  á«Yƒf  äÉbÉWh
 ∑ƒ∏°S  ô««¨J  ≈∏Y  »æÑªdG  »©ªàéªdG  ô««¨àdG  ´ÉªàL’G
 »àdG  á«©ªàéªdG  çGó``̀MC’Gh  ôgGƒ¶dG  øe  èJÉædG  OôØdG

.IÉ«ëdG áæ°S É¡fƒμd É¡∏Ñ≤àj ¿CG ¿É°ùfE’G ≈∏Y Öéj
 ,Éæ«∏Y øjõjõY É°UÉî°TCG É¡«a Éfó≤a »àdG IÉ«ëdG áæ°S
 äÉYGô°üdG  IÉ«ëdG  áæ°Sh  ,¢VôªdG  OƒLh  IÉ«ëdG  áæ°Sh
 IÉ«ëdG  áæ°Sh  ,OGô`̀aC’G  äÉYGô°Uh  á«dhódGh  á«©ªàéªdG
 ,(¢VQC’G  º∏Y)  á«Lƒdƒ«édGh  ,á«fƒμdG  äGô«¨àdG  OƒLh
 º∏Y)  á«LƒdƒHhôãfC’Gh  (AÉ`̀«`̀ME’G  º∏Y)  á«Lƒdƒ«ÑdGh
 (ô°ûÑdG  ∑ƒ∏°S  á°SGQO  º∏Y)  á«Lƒdƒμ«°ùdGh  (¿É°ùfE’G
 øe  Égô«Zh  (AÉ`̀°`̀†`̀YC’G  á`̀°`̀SGQO  º`̀∏`̀Y)  á«Lƒdƒ«°ùØdGh
 ≈ª°ùj  Ée  Gò`̀gh  ,Ωƒ∏©dG  ∞∏àîªH  á£ÑJôªdG  äGô««¨àdG
 É¡æjRGƒe  ≈``̀dEG  IÉ`̀«`̀ë`̀dG  ó«©j  …ò``̀dG  »`̀HÉ`̀é`̀jE’G  ∑É```̀ HQE’G
 Ée  ¥GQhCG  ÖJôjh  áë«ë°üdGh  ájQhô°†dG  É¡JÉÑ∏£àeh

.ΩOÉb ƒg
 ≈∏Y  áYƒæàªdG  çGó`̀MC’G  áé«àf  çóM  …ò`̀dG  ∑É`̀ HQE’G
 øe  ø«jÓªdG  ∞∏àîªdh  2020  ΩÉ©dG  »a  Ió©°UC’G  áaÉc
 ,≥FGôMh  ,äGQÉ«¡fGh  ,äGQÉéØfGh  ,äÉ«ah  øe  OGô`̀aC’G
 á«dhO  äGQÉ`̀jRh  ,äÉ¶aÉëe  »a  IôjõZ  QÉ£eCGh  ,∫R’Rh
 ,äÉLÉéàMGh  ,πàbh  ,á«eƒμM  ä’É≤à°SGh  ,á«ª°SQh
 ,äGQÉ°üàfGh ,äGógÉ©eh ,äÉ«bÉØJGh ,á«ë°U äÉHÉ°UGh
 ,á«dhódGh  ,á«∏ëªdG  áaÉë°üdG  É¡Jó°UQ  »àdGh  ,õFGƒLh
 É¡à∏∏Mh  ,çGóMC’G  √òg  »©Ñààe  øe  ÜÉàμdGh  ,á«ªdÉ©dGh
 ,ø«ãMÉÑdGh ,ø«°ü°üîàªdGh ,ø«∏∏ëªdG äÉHÉàch ä’É≤e
 äGô«KCÉJ ióeh ,á«°ü°üîàdG ä’ÉéªdG øe ∫Éée πc »a
 É¡æY èàf Éeh ó«©ÑdG ióªdG ≈∏Y QÉÑNC’Gh çGóMC’G √òg
 äÉëØ°U ≈∏Y É¡îjQGƒàH Ió°UôªdGh á«©ªàée ôgGƒX øe
.É¡«a ø«ªà¡ªdGh ø«ãMÉÑ∏d É¡©bGƒeh á«fhôàμdE’G áμÑ°ûdG

 áæ°S  ø`̀e  ó©J  »`̀à`̀dG  çGó```̀MC’G  √ò`̀g  ∞∏àîe π`̀X  »`̀a
 áæ°S 2020 ΩÉY øμj ºd .á«°Shô«ØdG áëFÉédG âfÉc IÉ«ëdG
 äÉ«HÉéjGh  ¢`̀ShQO  øe  ¬«a  ó°üM  Ée  πμd  ∂dPh  ,á°ù«Ñc
 ójóédG  ΩÉ©dG  í«JÉØe  ΩÓà°S’  ø«∏gDƒe  Éæà∏©L  ,áª«¶Y
 äÉÑà©dG ≈∏Y ±ƒbƒdG ƒg å«M ,á°SÓ°Sh Iƒb πμH 2021
 ,äGAÉ°†ØdG  ô°üYh  ,äÉMÉéædG  ≈`̀dEG  ¥Ó£fÓd  áÑ∏°üdG
 ,äÉ`̀MÉ`̀≤`̀∏`̀dG á`̀YÉ`̀æ`̀°`̀Uh ,äÉ`̀«`̀ª`̀ bô`̀ dGh äÉ`̀«`̀æ`̀≤`̀à`̀dG º``dÉ``Yh
 å«M  ,áeOÉ≤dG  á«°Shô«ØdG  ÜhôëdG  á¡LGƒªd  ∫É°üeC’Gh
 íeÓeh ,πeC’G ƒg Gòg ,ΩOÉb ƒg Éªd ≈ª°S’G ±ó¡dG ƒg
 ÉªfGh á°ù«Ñc áæ°S ∫ƒb øY Éfó©Ñj …òdG ∫DhÉØàdGh ìôØdG
 ΩGƒYGh  ø«æ°S  ¬«∏Y  â°†e  Oƒcôd  …QòédG  ô««¨àdG  ΩÉY

.∫GƒW
 É¡JOÉ«≤H  øjôëÑdGh  ΩÉY  πch  ø«∏FÉØàe  É©«ªL  øμæd
 OÓÑdG ∂∏e áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U
 AGQRƒ`̀dG  ¢ù«FQ  ó¡©dG  »`̀dhh  √É`̀YQh  ¬∏dG  ¬¶ØM  ióØªdG
 »a ºjôμdG ¬Ñ©°Th ,áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G ƒª°S
 ≈∏Y  á«ªdÉYh  õ«ªJh  IQGó°Uh  Ωó≤Jh  Iôªà°ùe  äÉMÉéf
 ôjó≤dG »∏©dG ¬∏dG ∫CÉ°ùfh ,ºFGO ∫DhÉØJh Ió©°UC’G ∞∏àîe
 »a ô«îdG π©éjh ô°T πc øe ºjôμdG ó∏ÑdG Gòg ßØëj ¿CG
 äÉMÉéf »g 2020 ΩÉ©dG ¢ShQO ¿ƒμJ ¿CGh ,ÉªFGO ¬≤jôW

 .≥«aƒàdG ºμdh Éæd ¬∏dG ∫CÉ°ùfh .2021 ΩÉ©d

 π`̀Ñ`̀≤`̀à`̀°`̀ù`̀jh äÉ``̀YÉ``̀ °``̀ S
 GójóL  ÉjOÓ«e  ÉeÉY  ºdÉ©dG
 ô`̀YÉ`̀°`̀û`̀ª`̀H ô`````̀NBG ´Oƒ``````̀ jh
 ìô`̀Ø`̀dG  ø`̀«`̀H  É`̀ e  á°†bÉæàe
 á`̀æ`̀«`̀fCÉ`̀ª`̀£`̀dGh ,Ö``̀bô``̀à``̀dGh
 IOÉ```̀©```̀°```̀ù```̀dGh ,≥````̀∏````̀≤````̀dGh
 á`̀æ`̀°`̀ù`̀dG ¢`````̀SCGQ ,¿õ```̀ë```̀dGh
 ájƒæ°S  áÑ°SÉæe  ájOÓ«ªdG
 ºdÉ©dG  É¡H  πØàëj  áª«¶Y
 ÜÉë°UCG É¡«dEG ô¶æj ,™ªLCG
 ôYÉ°ûªdGh  á≤«bôdG  Üƒ∏≤dG
 ¢ùëdGh áØgôªdG á«fÉ°ùfE’G

 É¡fCG  ≈∏Y  ™«aôdG  »`̀bÓ`̀NC’G
 â°ù«dh  á«fÉ°ùfEG  áÑ°SÉæe

.§≤a á«æjO
 ∞°SC’G ™e á«∏bCG ºgh »fÉ°ùfE’G ôμ°ù©ªdG 
 GƒYô≤«d  äÉÑ°SÉæªdG  ∂∏J  ¿hô¶àæj  ójó°ûdG
 Ghó≤àaG  øe  iód  »fÉ°ùfE’G  ô«ª°†dG  ¢SƒbÉf
 ΩÓ°S »a ¢û«©dG IQhô°†H ™«aôdG ¢ùëdG Gòg
 ô«îdG ∫ÉªYCG ¿CGh ,¿ÉjOC’G ™«ªL iOÉæJ Éªc
 »g π¶à°S á«ØFÉ£dGh ájô°üæ©dG òÑfh ôÑdGh
 ô«îdG iƒ≤d ø«ÑªdG ô°üædGh ≈ª°SC’G ±ó¡dG

.ΩÓ°ùdGh ájôëdGh ∫ó©dGh
 ΩÓ°ùdG ¬«∏Y í«°ùªdG ó«°ùdG OÓ«e iôcP 
 »fÉ°ùfE’G QÉ°ùªdG í«ë°üàd áª«¶Y á°Uôa »g
 ÜÉë°UCG A’Dƒg ,ÉLƒY É¡fƒ¨Ñj øjòdG A’Dƒ¡d
 áÑ°SÉæe  ¿ƒcôàj  ’  øjòdG  áÑjô¨dG  ∫ƒ«ªdG
 ájô°üæ©dG  π°üf  ¿ƒ`̀Hò`̀°`̀û`̀jh  ’EG  áª«¶Y
 »a É¡H ¿ƒMƒ∏j áà«≤ªdG á«ØFÉ£dGh á°†«¨ÑdG
 Éæªb GPEG AÉª°ùdG Ö°†Z øe øjQòëe ÉægƒLh
 hCG  ºgOÉ«YCÉH  á«fÉ°ùfE’G  »a  ÉæfGƒNEG  áÄæ¡àH
 GhDhô≤j  ºd  º¡fCÉch  ,º¡J’ÉØàMG  ºgÉæcQÉ°T
 É n¡ tjnCG É nj{ :πjõæàdG ºμëe »a πLh õY ¬∏dG ∫ƒb
 rº ocÉ nær∏ n© nL nh ≈ nãfoCG nh mô nc nP ø ue º ocÉ næ r≤ n∏ nN É sfpEG o¢SÉsædG
 p¬s∏dG nóæ pY rº oμ ne nô rcnCG s¿pEG Gƒoa nQÉ n©nà pd nπ pFÉ nÑ nb nh É kHƒ o© o°T
 .(13 :äGôéëdG) z lô« pÑ nN lº« p∏ nY n¬s∏dG s¿pEG rº ocÉ n≤ rJnCG
 »g  Oƒ°ùdG  Ö«HGô¨dG  A’Dƒ``̀g  á¡LGƒe
 πμdh  É«°üî°T  »d  ≈ª°SC’Gh  º`̀gC’G  ±ó¡dG
 ≈àM  »`̀ë`̀dG  »`̀fÉ`̀°`̀ù`̀fE’G  ô«ª°†dG  ÜÉ`̀ë`̀°`̀UCG
 äÉª∏ch  ∞FÉë°üHh  º«¶Y  πª©H  ¬∏dG  ≈≤∏f

 º«∏°ùdG Ö∏≤dG QƒæH áÄ«°†e
 π«îàf Éªe ô°übCG  IÉ«M »a
 ó`̀gRCGh  Qƒ°üàf  Éªe  π``̀bCGh
 Öàμf  øëf  ...™`̀bƒ`̀à`̀f  Éªe
 ÜÉë°UCG  ó°TÉæfh  Qô`̀μ`̀fh
 Üƒ`̀∏`̀≤`̀dGh Iô`̀«`̀æ`̀dG ∫ƒ`̀≤`̀©`̀dG
 á qé oëdG  º«≤f  »μd  áª«MôdG
 á«fÉ°ùfE’G  äÉ©ªàéªdG  ≈∏Y
 É¡JÉÑ°S  ø``̀e  ¢`̀†`̀¡`̀æ`̀J  »`̀μ`̀d
 •É```̀ª```̀f’G √ò`````̀g ß``̀ Ø``̀ ∏``̀ Jh
 ¿EGh ≈àM É¡LQÉN ájô°ûÑdG
 !!..®É`̀Yƒ`̀dG  ÜÉ«K  Ghó``̀JQG
 …õdÉH  ±ô`̀©`̀ oj  ’  ß`̀YGƒ`̀dÉ`̀a
 ø«eCG ¿É°ù∏H øμdh …ó«∏≤àdG
 º«∏°S  Ö∏bh  ójó°S  »`̀Yhh

 .ß≤j A…ôL º∏bh ôM ôÑæeh
 ¢SÉædG  è¡àÑjh πØàëj ¿CG  »a  ôr« s°†dG  Ée
 ÉÄ«æg  ..!É°†©H  º¡°†©H  ¿hDƒæ¡jh  É©«ªL
 πμd ÉÄ«æg ..ΩOÉb ƒg ÉªH ô°ûÑà°ùe ìôa πμd
 óMƒJ  áª«¶Y  á«fÉ°ùfEG  áÑ°SÉæe  É`̀«`̀MCG  ø`̀e
 ôYÉ°ûªdG ¿ƒcQÉ°ûàj ºgh º¡bôØJ ’h ¢SÉædG
 É¡°VôY äÉæL ºμd ÉÄ«æg ...á∏«ÑædG á«fÉ°ùfE’G
 ≈JCG  øe  ’EG  É¡∏Nój  ’  ¢``VQC’Gh  äGhÉª°ùdG
 áÑëe  ájƒ°S  á«≤f  Iô£ah  º«∏°S  Ö∏≤H  ¬∏dG
 º¡≤dÉîd  Gô`̀«`̀bƒ`̀Jh  ’Ó```̀LEG  É©«ªL  ≥∏î∏d
 Éeh ø«YC’G áæFÉN º∏©j √óMh …òdG  º«¶©dG

.Qhó°üdG »ØîJ
 á«fÉ°ùfE’G  ¢``̀VQCG  âjƒμdG  »æWh  ø`̀eh
 äÉ«æeC’Gh  áÄæ¡àdG  ¢üdÉîH  Ωó≤JCG  ΩÓ°ùdGh
 …OÓ«ªdG ΩÉ©dG áÑ°SÉæªH ™ªLCG ºdÉ©∏d áÑ«£dG
 IOÉ≤d  áÄæ¡àdG  ¢üdÉîH  Ωó≤JCG  Éªc  ,ójóédG
 ø«àeC’Gh  »àjƒμdG  Ö©°û∏dh  ΩGôμdG  OÓÑdG
 ó«°ùdG  ódƒe  iô`̀cò`̀H  á«eÓ°SE’Gh  á«Hô©dG
 ¬∏dG  ≈`̀dEG  ø«¡Lƒàe  ,ΩÓ°ùdG  ¬«∏Y  í«°ùªdG
 ßØëj ¿CÉH AÉLôdGh á«°ûîdG ÉgDƒ∏ªJ Üƒ∏≤H
 åFÉÑîdGh Qhô°ûdG øe ™ªLCG ºdÉ©dGh ÉfOÓH
 ¿CGh ,ø£H Éeh É¡æe ô¡X Ée øàØdGh ÉjÓÑdGh
 ™°SGƒH  ÉfƒbQÉa  øjòdG  ÉfAÉÑMCG  ¬∏dG  óª¨àj
 QOÉ`̀≤`̀ dGh  ∂``dP  »``dh  ¬``̀fEG  ,¬`̀à`̀ª`̀MQh  ¬JôØ¨e

.ô«îH ºàfCGh ΩÉY πc ..¬«∏Y

! m¥ÉH πeC’Gh »°†ªj ΩÉY

ó«°TQ ájRƒa
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 ôNBG  »a  øëf  …ò`̀dG  ΩÉ©dG  Gòg  ó¡°T  }
 ó«°ùdG{  ¬côJ  ÉªH  Iô«ãc  äGô«¨àe  ¬d  Ωƒ`̀j
 IÉ«ëdG πªée ≈∏Y Iô«Ñc QÉKBG øe zÉfhQƒc
 áKQÉc  ¢†©ÑdG  √ôÑàYGh  ,ájô°ûÑdG  ≈∏Yh
 Gõfƒ∏ØfE’G  òæe  É¡∏ãe  ájô°ûÑdG  ôÑàîJ  ºd
 ¢†©ÑdG  √ôÑàYG  Éªæ«H  ,1918  á«fÉÑ°SE’G
 GõLÉY »≤H …òdG ,ºdÉ©∏d É¨«∏H É°SQO ôNB’G
 ’  …ò``̀dG  zÉ``fhQƒ``c  ó«°ùdG  ¢`̀Shô`̀«`̀a{  ΩÉ``̀ eCG
 ¢†©H  ÆõH  ø«M  ≈àMh  ,ô¡éªdÉH  ’EG  iôoj
 ô¡¶«d zÉfhQƒc ó«°ùdG{ ÖgP ìÉ≤∏dÉH πeC’G
 hCG É`̀gGó`̀e ó``̀MCG ±ô`̀©`̀j ’ Ió`̀jó`̀L ä’Ó`̀°`̀S

!áeOÉ≤dG É¡JGQƒëJ
 ,GójóL ÉeÉY πÑ≤à°ùf »°†ªj ΩÉY πμc }
 ,ºdÉ©dG  Gòg  »a  ™«ªé∏d  É≤aGôe  πeC’G  ≈≤Ñj
 áLGôØfG  ≈dEG  »°†ªJ  ób  Qƒ`̀eC’G  ¿CÉH  ÉªdÉM
 ±ƒîdG åH ¿EÉa ∂dòdh ,√óMh ¬∏dG óæY É¡ª∏Y
 »a ΩÉ¡°SEG  ¬JGP óëH ƒg ¢SÉædG »a ´õØdGh
 Üƒ∏≤∏d áYõYRh ,ájô°ûÑdG áYÉæªdG ±É©°VEG
 ,É¡≤dÉN  ó«H  á≤∏©e  ÉgôFÉ°üe  ∑ôàJ  »àdG
 Gò¡Hh  ,¬JQób  ≈∏Yh  ¬«∏Y  ƒ∏©j  A»°T  Óa
 ºg  ø«æeDƒªdG  Üƒ∏b  »a  ô≤à°ùªdG  ¿Éªj’G
 ¿Éμe ’ ´õah πbCG ±ƒîH áæëªdG ¿hRÉàéj
 π`̀ eC’Gh ,ÜÉ`̀Ñ`̀°`̀SC’É`̀H  ò``̀NC’G  ™`̀e ,ºgóæY ¬`̀d

.º¡fÉ≤aGôj ¿É≤jó°U AÉLôdGh
 πc »a á≤«ª©dG √QÉKBG ∑ôJ ΩÉY 2020 }
 Oó©Jh á«°VQC’G áMÉ°ùªdG ´É°ùJG ≈∏Y ,â«H
 ∫Ó`̀N  ø`̀e  ¢`̀SÉ`̀æ`̀dG  ∑QOCGh  ,É¡«∏Y  ∫hó```̀dG
 á«YÉªàL’G  IÉ«ëdG  áª«b  zΩÉ©dG  ¥Ó`̀Z’G{
 º¡FÉæHCG  OƒLh  áª©f  Gƒ`̀cQOCGh  ,áMƒàØªdG
 ôYÉ°ûªdG áª«b GƒcQOCG  Éª∏ãe ,¢SQGóªdG »a
 ,ájôëH É¡H ¿ƒ©àªàj GƒfÉc »àdG á«fÉ°ùfE’G
 ’  º`̀gh  ,…ô`̀°`̀SC’G  ºMÓàdG  ≈æ©e  Gƒ`̀aô`̀Yh
 É≤«aQ  IóMGƒdG  Iô°SC’G  OGô`̀aCG  ô«Z  ¿hóéj
 GƒaôY Éª∏ãe ,á«FÉbƒdG äGAGôLE’G ÜQO »a
 á«ªgCGh  á£«°ùÑdG  á«fÉ°ùfE’G  ègÉÑªdG  áª«b
 ¬fCG GƒcQOCG πH ,IÉ«ëdG ™e π°UGƒà∏d ôØ°ùdG
 ƒg  ájOÉ«àYG  º°SGôªH  ≈JƒªdG  ø`̀aO  ≈àM
 IÉ°SGƒe  ¿CGh  ,º¡HQÉbCG  øe  äÉe  øªd  áª©f
 π°UGƒJ πFÉ°SQ ≈dEG  âdƒëJ »àdG  øjõ©ªdG
 ∞«Øîàd  á«fÉ°ùfEG  áLÉM  âfÉc  »YÉªàLG
 ¬ª°SGôe ô«Z Éªe √ô«Zh ∂dP πc ,ó≤ØdG Ω’BG

 πeCÉJ  ≈`̀ dEG  øjô«ãc  ™`̀aO  zÉ`̀fhQƒ`̀c  ó«°ùdG{
 πH  ,ójóL  øe  É¡ª©fh  É¡JÉ«£©eh  IÉ«ëdG
 ¿É`̀ª`̀j’G  ¢†©H  º¡Ñ∏b  »`̀a  ¿É``̀c  ø`̀e  π`̀©`̀L
 õé©dG  ¿hô```̀j  º``̀gh ,¬`̀à`̀jƒ`̀≤`̀à`̀H  ¿ƒ`̀eƒ`̀≤`̀j
 IÉ«ëdG íeÓe ô«Z ¢Shô«a ΩÉeCG  »fÉ°ùfE’G

!º¡dƒM É¡∏c
 wô°üe zÉfhQƒc ó«°ùdG{h »°†ªj ΩÉY }
 ,ójóédG  É¡eÉY  »a  ájô°ûÑdG  á≤aGôe  ≈∏Y
 ¬fCÉch  ,IójóL  äGQƒëJh  iôNCG  ä’Ó°ùH
 Gƒ°ûjÉ©J  ¿CG  ¿B’G  ò`̀æ`̀e  º`̀μ`̀«`̀∏`̀Y)  :∫ƒ``≤``j

.(√ôjOÉ≤e ¬∏dG Qó≤j ≈àM ºμ©e …OƒLh
 zÉfhQƒc{ ∞«°†dGh ,¬∏Ñ≤à°ùf ójóL ΩÉY
 äÓØM ’ ,â«ÑdG πgCG ≈∏Y ¬JÉfÉeôa Qó°üj
 ’EG  ôØ°S  ’h  ,á¶àμe  äÉ©ªéJ  ’h  iôÑc
 øe »°†ª«°S ,ìÉ≤∏dG áª°üH É¡«∏Y äÉbÉ£ÑH
 ó«H  QÉªYC’Gh  ,≈≤Ñj  øe  ≈≤Ñ«°Sh  ,»°†ªj
 ,á«©«Ñ£dG  IÉ«ëdG  ≈dEG  IOƒ©dG  øμdh  ,¬∏dG
 »a áMÉàe ¿ƒμJ ’ ób ô°ûÑdG É¡jCG ºJóàYG Éªc
!ºμfhDƒ°T GƒÑJQ Gòg ≈∏Yh ,ójóédG ºμeÉY

 ¿ƒ``̀aGô``̀©``̀dGh ,π``£``j ó``jó``L ΩÉ```̀Y }
 øe  ójõªH  ¢SÉædG  ¿hóYƒàj  ¿ƒ∏∏ëªdGh
 Üò`̀ch{ ,çQGƒ`̀μ`̀dG  ∫ƒ≤f ø`̀dh çGó``̀MC’G
 IÉ«ëdG á∏MQh ,zGƒbó°U ƒdh ¿ƒªéæªdG
 »àdG  ,äGô«¨àªdG  πc  πX  »a  Iôªà°ùe
 ∫ÉªYC’Gh  ∞FÉXƒdG  øe  ô«ãμdÉH  âØ°üY
 äGAGô```````LE’G{h ,∫hó````̀ dG äGOÉ``°``ü``à``bGh
 ¿É`̀°`̀ù`̀f’G º`̀∏`̀Mh ,Iô`̀ª`̀à`̀°`̀ù`̀e zá`̀«`̀FÉ`̀bƒ`̀dG
 GójhQ  GójhQ  Oƒ©J  á«©«ÑW  IÉ«ëH  É¡©e
 ó«°ùdG{  Éª«a  ,Gôªà°ùe  √Qhó``̀H  ≈≤Ñ«°S
 ø«H  ∫ƒéàj  …òdG  ôëdG  √óMh  zÉfhQƒc
 !IójóédG ¬J’Ó°S Å°ûæjh ,iôNCGh ádhO
 ¢†©ÑdG √Gôjh ,ôªà°S áæëe ¢†©ÑdG √Gôj
 ΩÉY »a ájô°ûÑdG ºq∏Y ,É«°SÉb É°SQO ôNB’G
 ,Oƒ≤Y  ∫GƒW  ¬cQóJ  ºd  Ée  ø«eÉY  ÉªHQh
 áaô©e  ƒ`̀g  ô``NBG  ¬`̀Lh  Ω’B’Gh  øëª∏∏a
 á«¡dE’G  ÉjÉ£©dGh  º©ædGh  íæªdG  áª«b
 !Oƒ«b  ¿hó`̀H  á«©«Ñ£dG  IÉ«ëdG  ≥`̀ fhQh
 ,ô«îdGh  áeÓ°ùdG  ájô°ûÑdG  πμd  ≈æªàf
 ΩÓ°ùdGh  øeC’G  ÉÑ©°Th  IOÉ«b  øjôëÑ∏dh
 º`̀à`̀fCGh  ΩÉ``Y  π``ch  ,á`̀«`̀aÉ`̀©`̀dGh  áë°üdGh

.ô«îH É©«ªL

Oƒª◊G á°üM áî«°ûdG :º∏≤H
 ìÉÑ°üdG Oƒª◊G É°ùdG

:º∏≤H
…óæ¡ŸG óæ°S âæH Ò¡°S .O 

 ô¶àæJ  á°†jôY  ’É`̀eBG  ¿G  »a  ÖjQ  ’  
 »æjôëÑdG  –…Oƒ©°ùdG  ≥«°ùæàdG  ¢ù∏ée
 ájOÉ°üàb’G ä’ÉéªdG ∞∏àîe »a ∑ôà°ûªdG
 øμªj ,á«YÉªàL’Gh á«°SÉ«°ùdGh á«æeC’Gh
 á`̀jhó`̀Mh  á`̀bÓ`̀£`̀f’  ≥`̀jô`̀£`̀dG  ô°ùéJ  ¿G
 πªμà°ùJ ,ácôà°ûe ájƒªæJ ájDhQh IójóL
 ï«°SôJ  ø`̀e  ¿Éàμ∏ªªdG  ¬`̀«`̀dG  â∏°Uh  É`̀e
 í°†àj  Ée  Gògh  ,Éª¡æ«H  »FÉæãdG  ¿hÉ©à∏d
 ,¢ù∏éª∏d  ∫hC’G  ´ÉªàL’G  äÉjôée  øe
 ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  √ó`̀cCG  Éeh
 ó¡©dG  »`̀dh  Oƒ©°S  ∫BG  ¿Éª∏°S  ø`̀H  óªëe
 ¬àª∏c  »a  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áμ∏ªªdÉH

 äÉ¡«LƒàdG  ¿G{  ∫ƒ≤dÉH  ´ÉªàL’G  ìÉààaÉH
 ≥«≤ëJ  ≈`̀dEG  óªëdG  ¬∏dh  â°†aCG  Iójó°ùdG
 GôÑ©e  ,áaÉc  Ió©°UC’G  ≈∏Y  Iôªãe  èFÉàf
 øjó∏ÑdG ø«H ≥«KƒdG ≥«°ùæà∏d ìÉ«JQ’G øY

 äÉjóëàdG  á¡LGƒe  »a  á«dhódGh  á«ª«∏bE’G  ÉjÉ°†≤dG  ∫É«M
 ≈∏Y  á¶aÉëªdGh  ,øjó∏ÑdG  ¬LGƒJh  á≤£æªdG  ¬LGƒJ  »àdG
 ¬JGP  óëH  Gògh  ,zÉªgQGô≤à°SGh  Éª¡æeCGh  øjó∏ÑdG  ídÉ°üe
 ájÉªMh QGô≤à°S’Gh øe’G ≈∏Y ƒ∏©j A»°T Óa ô«Ñc RÉéfEG
 πX  »a  ø«à≤«≤°ûdG  ø«àμ∏ªª∏d  É«∏©dG  ídÉ°üªdG  ≥«≤ëJh
 IOó©àeh  •ÉªfC’G  áØ∏àîe  á«dhódGh  á«ª«∏bE’G  äÉjóëàdG
 IóMƒàe ¿ƒμJ OÉμJ É¡fG ’G ,Ö«dÉ°S’Gh äGhO’Gh πYGƒØdG
 Éæà≤£æe  ø`̀eGh  QGô≤à°SG  áYõYR  ≈`̀dEG  á«eGôdG  É¡aGógG  »a
 É¡JGQó≤e  ≈∏Y  áæª«¡dGh  ,É°Uƒ°üN  Éæ«àμ∏ªeh  ÉeƒªY
 á`̀jQÉ`̀Ñ`̀à`̀Y’Gh  á«îjQÉàdG  É¡àfÉμe  ¢ùªWh  ,á`̀jOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G
 QòæJh  ,É¡JÉ«YGóJh  É`̀gQGRhG  óYÉ°üàJ  »àdGh  .á«MhôdGh

 .Éæà≤£æªd ºJÉb πÑ≤à°ùªH
 »a Oƒ¡édG ≈°übG π«©ØJ IQhô°V ≈dEG Oƒ≤j …òdG ôe’G
 »àdG πeÉμàdGh ≥«°ùæàdGh ¿hÉ©àdG  ≠«°U π°†aG øY åëÑdG
 hCG äÉjóëàdG ∂∏J á¡LGƒªd Éæ«àμ∏ªªd Iƒ≤dGh á©æªdG ≥≤ëJ
 á°UÉNh .É¡ªNR ¢UÉ°üàeGh É¡JÉ«YGóJ øe óëdG πb’G ≈∏Y
 ájOÉ°üàb’G  äÉeƒ≤ªdGh  äGôÑîdG  øe  áeõM  ¿Éμ∏àªj  Éª¡fG
 Éª¡àfÉμe  ∫Ó`̀N  øe  É¡Ø«XƒJ  øμªj  »àdG  á«é«JGôà°S’Gh
 ∂∏àd …ó°üàdG Éª¡d í«àj ÉªHh ,á«dhódGh á«Hô©dGh á«é«∏îdG
 ájƒ°†¡ædGh ájƒªæàdG Éª¡JÉ«∏ªY RÉéfEG á∏°UGƒeh äÉjóëàdG
 øe  »ªdÉ©dG  OÉ°üàb’G  »a  êÉeóf’G  ≥«≤ëJh  ,Iô°UÉ©ªdG
 ,á«dÉ©dG  á«°ùaÉæàdG  IQó≤dGh IAÉØμdGh ô«KCÉàdGh Iƒ≤dG  ™bƒe
 ôWÉîªdGh  äÉjóëàdG  ºXÉ©J  äÉjÉZ  º`̀gCG  ó`̀MG  ¿Gh  Éª«°S
 ,∂dP π«£©J ±ó¡à°ùJ ô°VÉëdG âbƒdG »a É¡fƒ¡LGƒj »àdG
 ≈∏Y ,ÉgOƒLh πH ’ ,ÉgOÉ°üàbG óªà©j á«©jQ ’hO É¡FÉ≤HGh
 ¥ƒ°ùdG  äGô«¨àªH  ø¡JôJh  §ÑJôJ  »àdG  á«£ØædG  OQGƒªdG

 ô«KCÉJh  äÉÑ∏≤àdG  áfÉN  »a  QhóJh  á«ªdÉ©dG
 ≥«°ùæJh ¿hÉ©J πc ¿EÉa Gòd .ô«¨dG äGQGôb
 AÉ≤JQ’G ≈dEG »eôj ø«à≤«≤°ûdG ø«àdhódG ø«H
 Éª¡«Ñ©°ûd  ≥≤ëjh  Éª¡JÉ«fÉμeGh  Éª¡àfÉμªH
 ájƒªæàdG  á`̀WQÉ`̀î`̀dG  ≈`̀∏`̀Y  Gõ`̀«`̀ª`̀e  É`̀©`̀bƒ`̀e
 GOQ  πãªjh  á`̀«`̀dhó`̀dG  á«ª∏©dGh  á«æ≤àdGh
 ºXÉ©àjh .äÉjóëàdG ∞∏àîe ≈∏Y ÉjQÉ°†M
 πª°ûJ á≤M’ Oƒ¡éd IGƒf ¿ƒμj Éªæ«M √ôKG
 .»é«∏îdG  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG  ¢ù∏ée  ∫hO  ™«ªL
 ∫ƒ°UƒdGh  ¢ù∏éªdG  ±Gó``gG  ≥≤ëj  ÉªHh
 É¡æeh  ,áØ∏àîªdG  ä’ÉéªdG  »a  É¡àªb  ≈`̀dEG
 ¬eÉ¶f  øe  á©HGôdG  IOÉ`̀ª`̀dG  ¬«∏Y  â°üf  Ée
 πeÉμàdGh  ≥«°ùæàdG  ≥«≤ëàH{  »`̀°`̀SÉ`̀°`̀S’G
 ™«ªL  »a  AÉ°†YC’G  ∫hó`̀ dG  ø«H  §HGôàdGh
 ≥«ª©Jh  ,É`̀¡`̀Jó`̀Mh  ≈``dEG  ’ƒ`̀°`̀Uh  øjOÉ«ªdG
 ¬````̀LhCGh äÓ``̀°``̀ü``̀dGh §```̀HGhô```̀dG ≥``«``Kƒ``Jh
 ™°Vhh ä’ÉéªdG ∞∏àîe »a É¡Hƒ©°T ø«H áªFÉ≤dG ¿hÉ©àdG
 ¿hDƒ°ûdG  ∂dP  »a  ÉªH  øjOÉ«ªdG  ∞∏àîe  »a  á∏KÉªàe  áª¶fCG
 ∑QÉªédGh  ájQÉéàdG  ¿hDƒ`̀°`̀û`̀dGh  á«dÉªdGh  ájOÉ°üàb’G
 ¿hDƒ°ûdGh  á«aÉ≤ãdGh  á«ª«∏©àdG  ¿hDƒ°ûdGh  äÓ°UGƒªdGh
 á«MÉ«°ùdGh  á«eÓY’G  ¿hDƒ°ûdGh  á«ë°üdGh  á«YÉªàL’G
 Ωó≤àdG  á∏éY  ™``̀aOh  ,á````̀jQGO’Gh  á«©jô°ûàdG  ¿hDƒ`̀°`̀û`̀dGh
 á`YGQõdGh øjó©àdGh á`YÉæ°üdG ä’Éée »a »æ≤àdGh »ª∏©dG
 çƒëH  õcGôe  AÉ°ûfGh  á«fGƒ«ëdGh  á``«FÉªdG  äGhô`̀ã`̀dGh
 ´É£≤dG ¿hÉ©J ™«é```°ûJh ácôà``°ûe ™jQÉ``°ûe áeÉbGh á«ª∏Y
 πeÉμàdG  ¿G  Éªc  .zÉ¡Hƒ©°T  ≈∏Y  ô«îdÉH  Oƒ©j  ÉªH  ¢UÉîdG
 É¡JGQób  …ƒ`̀≤`̀j  ¢ù∏éªdG  ∫hO  ø«H  πeÉ°ûdG  ≥«°ùæàdGh
 ∫hódGh  äÓàμàdG  √ÉéJ  »ªdÉ©dG  ó«©°üdG  ≈∏Y  á«°VhÉØàdG
 øe  ¢†Øîj  …ò`̀dG  ô`̀e’G  iô`̀N’G  äÉcô°ûdGh  äÉª¶æªdGh
 á«μ«eÉæjódG  ájÉªëdG  øe  ÉYƒf  ≥≤ëjh  ,OGô«à°S’G  ∞∏c
 .á«æWƒdG  É¡JÉéàæeh  É¡aQÉ°üeh  É¡JÉcô°Th  É¡JÉ°ù°SDƒªd
 ÉfhQƒc  á`̀eRG  äÉ«YGóJ  äÉjóëJ  á¡LGƒe  ≈∏Y  É¡æ«©«°Sh
 Iô«Jh  IOÉ`̀jR  »a  GôKDƒe  ÓeÉY  ¿ƒμ«°S  Éªc  .(19-ó«aƒc)
 ™bƒe  ø`̀eh  á«ª«∏bE’G  ájOÉ°üàb’G  äÓàμàdG  ™e  ¿hÉ©àdG
 á¡LGƒe ≈∏Y IQób ôãcG ¢ù∏éªdG ∫hO π©éj Éªe ,ÅaÉμàe
 áªdƒY øe Iô°UÉ©ªdG á«dhódG ájOÉ°üàb’G á°Sóæ¡dG äÉjóëJ
 á©jô°S  á«JÉeƒ∏©eh  á«æ≤J  IQƒ``Kh  ájOÉ°üàbG  äÓàμJh
 Ó°†a  .á«ªæàdGh  ¢Vƒ¡æ∏d  ¢Uôa  ≈`̀dEG  É¡dƒëjh  ,´É`̀≤`̀j’G
 …OÉ°üàb’G  ìÓ°UE’G  Iô«Jƒd  ™jô°ùJ  øe  ¬«dG  …ODƒ`̀j  ÉªY
 »g  IóMƒe  á«é«∏N  á«é¡æeh  ¢ù°SC’  É≤ah  åjóëàdGh
 ∫hO  É¡à°SQÉe  »`̀à`̀dG  ìÓ`̀°`̀UE’G  ÜQÉ`̀é`̀J  π°†aC’  á∏°üëe
 á«dÉY  IQó≤H  áfhô≤e  ,á«°VÉªdG  äGƒæ°ùdG  ∫ÓN  ¢ù∏éªdG

 GOÉæà°SG ÅaÉμàe ™bƒe øe á«dhódG ÜQÉéàdG ™e πYÉØàdG ≈∏Y
 »àdG á«é«JGôà°S’Gh ájô°ûÑdGh ájOÉ°üàb’G äÉ«£©ªdG ≈∏Y
 º¶©jh  ,¢ù∏éªdG  ∫hO  á«°ùaÉæJ  øe  Rõ©j  Éªe  ,¬æY  ºéæJ
 Üò`̀Lh  á«æWƒdG  äGQÉªãà°S’G  ™«°SƒJ  ≈∏Y  É¡JQób  ø`̀e

.á«ÑæL’G äGQÉªãà°S’G
 ´ÉªàL’G É¡æY ¢†îªJ »àdG Iô°ûÑªdG èFÉàædG øe ¿Gh 
 á«°ù°SDƒªdG  á`̀«`̀dB’G  ,∑ôà°ûªdG  ≥«°ùæàdG  ¢ù∏éªd  ∫hC’G
 á«ª«¶æàdG äGAGôLE’G QGôbEG ºJ ó≤a ,¬Jõ«e »àdG á«ª«¶æàdGh
 πª©∏d  á«Yôa  ¿É`̀é`̀d  ¢ùªN  π«μ°ûJh  ,¢ù∏éªdG  ∫É`̀ª`̀YC’
 ≥«°ùæàdG  ¢ù∏ée  Égô≤j  »àdG  äGQOÉÑªdGh  ™«°VGƒªdG  ≈∏Y
 ,»°SÉeƒ∏HódGh  »°SÉ«°ùdG  ≥«°ùæàdG  áæéd)  »gh  ∑ôà°ûªdG
 ä’Éée  »`̀a  ≥«°ùæàdG  áæédh  ,»`̀æ`̀eC’G  ≥«°ùæàdG  áæédh
 áaÉ≤ãdG  ä’Éée  »a  ≥«°ùæàdG  áæédh  ,áYÉæ°üdGh  IQÉéàdG
 ≥«°ùæàdG áæédh ,á«YÉªàL’G á«ªæàdGh áMÉ«°ùdGh ΩÓYE’Gh
 √ògh  ,(á«àëàdG  ≈æÑdGh  áÄ«ÑdGh  QÉªãà°S’G  ä’Éée  »a
 á∏°üdG  äGP ä’É¨°ûf’Gh ä’ÉéªdG  ∞∏àîe »£¨J ¿Éé∏dG

.ÓÑ≤à°ùeh Gô°VÉM ™ªàéªdGh ádhódÉH
 AGQRƒ```dG  ø`̀e  ô«Ñc  Oó`̀©`̀d  »`̀Yƒ`̀æ`̀dG  Qƒ°†ëdG  ¿G  Éªc
 ø«à≤«≤°ûdG  ø«àμ∏ªªdG  ó¡Y  »«dh  ÖfÉL  ≈dEG  ø«dhDƒ°ùªdGh
 äGQGô`````b ø```e ¬``æ``Y ¢`̀†`̀î`̀ª`̀à`̀j É````eh ´É``ª``à``LÓ``d »`̀£`̀©`̀j
 OÉªàYG  ø`̀e  Éª¡æμªj  ÉªHh  ,Iô°TÉÑªdG  ájò«ØæàdG  áØ°üdG
 ,Ió`̀Mƒ`̀e  á«°SÉ«°Sh  ájOÉ°üàbGh  á«æeG  äÉ«é«JGôà°SG
 ó«°ûëJ ≈∏Y Ωƒ≤J IóMƒe á«YÉ£b äÉ°SÉ«°S ò«ØæàH ºLôàJ
 Éªe  ,á«ª∏©dGh  ájô°ûÑdGh  ájOÉ°üàb’Gh  á«dÉªdG  Éª¡JÉfÉμeG
 ´ÉªàL’G ºààNG óbh .á«HÉéj’G »a ájÉZ èFÉàf ≈dEG …ODƒj
 Éª¡©∏£J  ø`̀Y  »æjôëÑdGh  …Oƒ©°ùdG  ø«ÑfÉédG  ÜGô`̀YEÉ`̀H
 É¡dÓN  ºà«°S  »`̀à`̀dG  ,á`̀eOÉ`̀≤`̀dG  ¢ù∏éªdG  äÉ`̀YÉ`̀ª`̀à`̀LG  ≈``̀dEG
 ø«H  É¡≤«ª©Jh  äÉbÓ©dG  õjõ©àd  ácôà°ûªdG  ájDhôdG  ™°Vh
 ¬«dG  ƒÑ°üJ  É`̀e  ≥≤ëj  ÉªH  ä’É`̀é`̀ª`̀dG  ™«ªL  »`̀a  øjó∏ÑdG
 ºYOh  QGô≤à°S’Gh  øeCÓd  õjõ©J  øe  ¿ÉJó«°TôdG  ¿ÉJOÉ«≤dG
 .ø«≤«≤°ûdG  øjó∏ÑdG  »a  ájOÉ°üàb’Gh  ájƒªæàdG  Iô«°ùªdG
 ø«ãMÉÑdGh  ÜÉàμdGh  ΩÓ`̀Y’G  πFÉ°Sh  ƒYóf  ΩÉàîdG  »`̀ah
 ≈dEG  ø«à≤«≤°ûdG  ø«àμ∏ªªdG  »a  ø««ªjOÉc’Gh  ôμØdG  ∫ÉLQh
 åëH »a ≥ª©àdGh Gô«Ñc  ÉeÉªàgG  º¡ªdG  çóëdG  Gòg IQÉYG
 äÉ°SÉ«°ùdGh  äÉ«dB’G  ìGôàbGh  ,á«HÉéj’G  ¬éFÉàfh  √QÉKG
 ô°VÉM  Ωóîj  ÉªH  QÉK’G  ∂∏J  º«¶©àd  ÉgOÉªàYG  øμªj  »àdG
 ≈∏Y ¢ùμ©æj ÉªHh ø«≤«≤°ûdG Éæ«Ñ©°Th Éæ«àμ∏ªe πÑ≤à°ùeh
 …òdG ºjƒ≤dG è¡ædG äGP »a ô«°ù∏d ¢ù∏éªdG ∫hO á«≤H õ«ØëJ
 ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áμ∏ªª∏d  ¿ÉJó«°TôdG  ¿ÉJOÉ«≤dG  ¬à£àNG

 .OGó°ùdGh ≥«aƒàdG Éª¡d ¬∏dG ∫CÉ°ùf ,øjôëÑdG áμ∏ªeh

…OÉ°üàbG ô«ÑNh »ªjOÉcCG  |

 ?2021 ΩÉY äÉMÉéæd ÉMÉàØe ¿ƒμj πg ..ÉfhQƒc ΩÉY

Iƒ£N »æjôëÑdG …Oƒ©°ùdG ≥«°ùæàdG ¢ù∏ée
(2-2) OÉëJ’Gh πeÉμàdG ≥jôW ≈∏Y áeó≤àe 

:º∏≤H
| ¿hó©°ùdG OƒªM ó©°SCG .O 

 á``̀ à``̀ eÉ``̀ °``̀ U á```̀ ∏```̀ «```̀ d
zΩÓ`̀ °`̀ ù`̀ dG á`̀ ª`̀ «`̀ fô`̀ Jh{
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ه كلمة يف حفل اإعالن الفائزين بجائزة امللك لتمكني ال�صباب.. امللك: وجَّ

مزيـدٌ  مـن الفـر�س العــلمية واملـعرفيـة للـ�صبـاب

بن  حمد  امللك  اجلاللة  �صاحب  ح�صرة  وّجه 

�صامية  كلمة  املفدى،  البالد  ملك  خليفة  اآل  عي�صى 

لتمكني  امللك حمد  الفائزين بجائزة  اإعالن  يف حفل 

يف  امل�صتدامة،  التنمية  اأهداف  لتحقيق  ال�صباب 

ن�صختها الثالثة.

وقال جاللته اإنه ملن دواعي �صرورنا اأن ن�صهد 

معكم ختام اأعمال الن�صخة الثالثة من جائزتنا هذه، 

الفائزين بها، والتي نعتربها ر�صالة  والإعالن عن 

العامل  ل�صباب  البحرين  مملكة  من  واعتزاز  تقدير 

الذين يلتزمون  املبادرات والإجنازات  اأ�صحاب  من 

وامل�صتدامة،  املوؤثرة  احللول  تقدمي  يف  ويبدعون 

�صعوبه  ولتحظى  وال�صالم،  ال�صتقرار  عاملنا  ليعّم 

ال�صروري  بالأمن والرخاء. واأ�صاف جاللته: »من 

العلمية  الفر�س  من  املزيد  ال�صباب  اأمام  يتاح  اأن 

واملعرفية«.

ت�صلمها ويل العهد رئي�س الوزراء من مبعوث ال�صيخ نواف الأحمد

اأمـــــر الــكــويــت ــة اإىل املـــلـــك مـــن  ــي ر�ـــصـــالـــة خــطِّ
ال�صمو امللكي الأمري �صلمان  ت�صلّم �صاحب 

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

ح�صرة  اإىل  موّجهة  خطية  ر�صالة  الــوزراء، 

�صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة 

ال�صمو  �صاحب  اأخيه  من  املفدى،  البالد  عاهل 

ال�صيخ نواف الأحمد اجلابر ال�صباح اأمري دولة 

الكويت ال�صقيقة.

الرفاع  بق�صر  �صموه،  لقاء  لدى  ذلك  جاء 

دولة  اأمــري  ال�صمو  �صاحب  مبعوث  اأم�س، 

املحمد  نا�صر  اأحمد  الدكتور  ال�صيخ  الكويت 

الكويت  بدولة  اخلارجية  وزيــر  ال�صباح 

ال�صقيقة.

ـــم الـــعـــالــــ �ــــصــــبــــاب  اإىل  الــــبــــحــــريــــن  مـــــن  ــــة  ــــال ــــص ر� ــــــزة  اجلــــــائ

جاللة امللك

ويل العهد رئي�س الوزراء م�ستقبالً مبعوث اأمري الكويت 

03-02

04

04 05

اب: اأدانوا اأكاذيب القناة القطرية.. نوَّ

»اجلـزيـــــرة« ناطقـــة با�صــم الإرهــاب 

فاطمة �صلمان: 

اجلزيرة  قناة  ا�صتمرار  النواب  من  عدد  اأكد 

امل�صتمرة  اأكاذيبها  وبّث  العالمي  �صّمها  ن�صر  يف 

اأنها الذراع  عن مملكة البحرين، الأمر الذي يوؤكد 

الإرهابية واخلادم الر�صمي لدولة قطر واملنّظمات 

الإرهابية الأخرى التي توّفر لها كل الدعم؛ املادي 

واملعنوي واللوج�صتي، الالزم لدعم نهجها العدائي 

جتاة البحرين ودول اخلليج والوطن العربي.

با�صتهدافها  اجلزيرة  قناة  اأن  النواب  واأكد 

امل�صتمر للبحرين ودول اخلليج والوطن العربي 

اأ�صبحت ذراًعا اإرهابية لدولة قطر حتّركها بجهاز 

التحكم عن ُبعد، واأن ا�صتهداف قطر ملدينة املحرق 

07دليل على اأجندتها امل�صبوهة.

07

هجوٌم �صاروخيٌّ على مطار عدن مع و�صول احلكومة

اأكدت جهات طبية وحكومية يف اليمن 

ال�صاروخي  الهجوم  قتلى  ح�صيلة  اأن 

الذي ا�صتهدف مطار عدن، اأم�س، ارتفع اإىل 

ووقع  جريًحا.   60 من  واأكرث  قتيالً   26

هجومني  اإثر  عدن  مطار  يف  انفجاران 

الطائرة  مع و�صول  بالتزامن  �صاروخيني، 

مطار عدن بعد ا�ستهدافه بال�سواريخالتي تقّل اأع�صاء احلكومة اليمنية اجلديدة.

حذر من التجمعات خالل عطلة راأ�س ال�صنة.. الفريق الطبي: 

ال ل ر�صد لل�صاللة اجلديدة.. واللقاح فعَّ

�صارة جنيب:

اأكد وكيل وزارة ال�صحة الدكتور وليد املانع اأنه مل يتم 

ر�صد ال�صاللة اجلديدة لفريو�س كورونا يف البحرين، واأن 

الفريق الوطني يراقب اأي تغرّيات تطراأ على الفريو�س، ويتم 

اإجراء البحوث الالزمة. 

وحذر املانع يف موؤمتر �صحايف للجنة الوطنية للت�صدي 

لفريو�س كورونا من »التجّمعات يف عطلة نهاية ال�صنة«.

من جانبه، اأكد املقدم طبيب مناف القحطاين اأن »البحرين 

م�صتعدة ملواجهة اأي م�صتجدات اأو تغريات ب�صاأن الفايرو�س«.

اأن اللقاح فّعال مع  اأكدت د. جميلة ال�صلمان  اإىل ذلك، 

06ال�صاللة اجلديدة للفريو�س.

ا�صتخدام التقنيات احلديثة لتاأمني احلدود البحرية.. وزير الداخلية:

نحن يف و�صع ا�صتثنائي ي�صتدعي تعزيز القوة

�صهد الفريق اأول ال�صيخ را�صد بن عبداهلل اآل خليفة وزير الداخلية، �صباح 

اأم�س، ختام فعاليات التمرين البحري امل�صرتك لقيادة خفر ال�صواحل. 

اأن  مو�صًحا  التمرين،  خالل  بدت  التي  الأمنية  باجلاهزية  الوزير  واأ�صاد 

يتعلق  فيما  ا  خ�صو�صً للواقع،  مبحاكاته  يتميز  امل�صرتك  البحري  التمرين 

بالتعامل مع التهديدات التي تاأتي من البحر، وتتطور ب�صكل متوا�صل، ما يتطلب 

مواكبتها والتطور معها، م�صيًفا »اأننا يف و�صع ا�صتثنائي ي�صتدعي تعزيز القوة 

منظومة  وبناء  البحرية  احلدود  لتاأمني  احلديثة  التقنيات  وا�صتخدام  الذاتية 

متكاملة لتاأمني ال�صواحل والبحار«.

ت�صخر الإمكانات لتجهيز قوة الدفاع.. امل�صر:

مواجهة كل من مي�سُّ ذرة من تراب الوطن

اأكد امل�صري الركن ال�صيخ خليفة بن اأحمد اآل خليفة القائد العام لقوة دفاع 

البحرين اأن قوة الدفاع ت�صخر اإمكاناتها كافة لتجهيز وحداتها الع�صكرية باأحدث 

املنظومات القتالية املتطورة، ويبذل رجالها الأوفياء كل ما يف و�صعهم من جهد 

وعمل لتنفيذ واجبهم الوطني املقد�س، م�صرًيا اإىل اأن قوة دفاع البحرين م�صتمرة 

يف نهج التطوير والتحديث، والوقوف دائًما بكل قوة وعزم على اأهبة ال�صتعداد 

ملواجهة كل من ت�صول له نف�صه امل�صا�س بذّرة من تراب الوطن.

الدفاع،  قوة  اإحدى وحدات  اىل  امل�صري  بها  قام  زيارة  لدى خالل  ذلك  جاء 

حيث اطلع على اجلاهزية القتالية وال�صتعدادات الع�صكرية بتلك الوحدة.

تنفيًذا لأمر ويل العهد رئي�س الوزراء

توزيع ق�صائم م�صروع �صرتة على امل�صتفيدين

وزير الداخليةالقائد العام
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�سماح عالم 

مــــداد 

بني كوفيد 19 و20.. 

البحرين حمظوظة

الفهم،  تت�ضكل مع�ضلة  بني كوفيد-19 وكوفيد-20.. 

جديد،  كل  من  التوج�س  مع  باليقني  ال�ضعور  ويتعار�س 

والتغيري  مرفو�س،  وامل�ضتحدث  خميف،  دائًما  فاملجهول 

لتربز  القلق  م�ضاعر  تتداخل  ذلك  كل  وبني  مقبول،  غري 

هو  ما  كل  يف  الت�ضكيك  على  القائمة  الإن�ضانية  الطبيعة 

امل�ضتجدات  كم  اأمام  ب�ضعفه  حائًرا  الإن�ضان  ليبقى  جديد، 

التي غريت حياتنا وحورت تفكرينا وقللت من قدرتنا على 

املغامرة واإن كانت مغامرة مدرو�ضة.

حقيقة يجب التوقف عندها مفادها اأن حتور الفريو�س 

هو ترجمة ل�ضراعه من اأجل البقاء، فالفريو�س ح�ضب رئي�س 

اجلمعية العربية الأمريكية يتحول للأقل فتًكا، وذهب يف 

توقع م�ضتقبله باأن يكون مو�ضمًيا، واأن يتم التعامل معه يف 

امل�ضتقبل كلقاح �ضنوي كغريه من الأمرا�س، اإًذا نحن اأمام 

اأنه فريو�س  البقاء، وهذا يعني  اأجل  فريو�س ي�ضارع من 

اأ�ضابه ال�ضعف والهوان.

الكثري  من  الب�ضرية  اأنقذت  التاريخ  عرب  اللقاحات 

الخت�ضا�س  واأهل  الأطباء  وح�ضب  الفتاكة،  الأمرا�س  من 

متت  ل  التي  العلمي  اخليال  �ضيناريوهات  من  خوف  ل 

التوجيه  على  قدرة  اأو  �ضيفرة  كزراعة  ب�ضلة،  للحقيقة 

من  وغريها  اجلينات  تغيري  اأو  اجل�ضم،  على  التاأثري  اأو 

العالية  الثقة  تاأكيد  لزم  هنا  من  التهويل،  �ضيناريوهات 

مبا يقرره اأهل الخت�ضا�س والعلم ممثلني بفريق البحرين 

الطبي الذين نقف لهم احرتاًما فرًدا فرًدا، تقديًرا جلهودهم 

امل�ضنية من فرباير املا�ضي حتى اليوم، فللعلماء والأطباء 

الأمامية  ال�ضفوف  يف  العاملني  وجميع  التمري�س  وطاقم 

كل الثناء والإكبار.

وعمل  امل�ضتوى،  عايل  دويل  وتعاون  كبري  جهد 

وجهة  يحدد  ما  هو  متخ�ض�س  وطبي  علمي  ا�ضرتاتيجي 

الدفة القادمة، ول نن�ضى اأنه ثمة مفارقة كبرية ها هنا ففي 

بني  ال�ضحية  اخلدمات  م�ضتوى  فيه  تتباين  الذي  الوقت 

دول العامل، ووجود اأنا�س يح�ضلون على اللقاح واآخرون 

على  �ضيح�ضل  من  اأن  حقيقة  ثمة  عليه،  يتعذر ح�ضولهم 

الذي  احلريف  الو�ضف  وهو  حمظوًظا،  يعترب  اللقاح 

نتلم�ضها  وهل  النعمة،  هذه  نقدر  فهل  اخلرباء،  اأحد  ذكره 

ون�ضت�ضعرها باحلمد! 

اأر�ضها  على  اإن�ضان  وكل  حمظوظة  البحرين  نعم 

الآمن بتوجيه �ضاٍم ومبا�ضر  اللقاح  اأخذ  �ضتتاح له فر�ضة 

من ح�ضرة �ضاحب اجلللة امللك حمد بن عي�ضى اآل خليفة 

اأعلى  ال�ضامية  باأوامره  يج�ضد  الذي  املفدى،  البلد  عاهل 

بني  تفرق  مل  التي  والعدالة  وامل�ضاواة  الإن�ضانية  درجات 

مواطن ووافد، فكل من على هذه الأر�س �ضينعم بالعي�س 

ممن  ونيًفا  األًفا  و56  اخللود،  اأر�س  يف  و�ضلم  ب�ضحة 

م�ضتوى  على  يدلل  عدد  �ضوى  لي�س  اللقاح  باأخذ  بادروا 

الثقة العايل. 

الت�ضكيك بفائدة اللقاح واأثره ل يليق يف هذه املرحلة 

اأردنا  فاإن  ومف�ضلية،  مهمة  مرحلة  تعترب  التي  احل�ضا�ضة 

باجلهود  واليقني  الثقة  تعزيز  من  بد  فل  املر�س  زوال 

يتم  اأن  املعيب  من  األي�س  البحرين،  وبكوادر  الوطنية 

ومن  الخت�ضا�س  اأهل  عليها  يعمل  بقرارات  الت�ضكيك 

على �ضعيد  لي�س  للنجاح،  رموًزا  باتوا ميثلون  اأ�ضخا�س 

البحرين بل يف العامل كله؟

ال�ضفافة  وبا�ضرتاتيجيته  الطبي  البحرين  فريق  اإن 

املطلقة،  الثقة  ي�ضتحق  الكبرية  وبجهوده  والوا�ضحة 

حياتهم  تركوا  الذين  الأطباء  وبجهود  اهلل  على  فبالتوكل 

والإ�ضرار  وبالعزم  طويلة،  ل�ضهور  واأبنائهم  وبيوتهم 

�ضنوا�ضل بحذر ومًعا �ضننت�ضر باإذن اهلل.

موؤكًدا اأهمية ربط الإن�سان بالق�سايا البيئية.. عبدالـله بن حمد:

تعزيز التعاون اخلليجي يف جمال احلفاظ على احلياة الفطرية

املمثل  خليفة  اآل  حمد  بن  عبداهلل  ال�ضيخ  �ضمو  اأكد 

الأعلى  املجل�س  رئي�س  املفدى  امللك  جلللة  ال�ضخ�ضي 

جهودا  وبذلت  دورها  اأدت  البحرين  مملكة  اأن  للبيئة 

وتبادل  امل�ضرتك  التعاون  تعزيز  اأجل  من  م�ضّرفة؛ 

الفطرية  احلياة  على  احلفاظ  جمال  يف  اخلربات 

جمل�س  يف  ال�ضقيقة  الدول  مع  احليوي  والتنوع 

التعاون.

خليفة،  اآل  حمد  بن  عبداهلل  ال�ضيخ  �ضمو  وقال 

مبنا�ضبة يوم احلياة الفطرية اخلليجي الذي جاء هذا 

العام حتت �ضعار »الإن�ضان واحلياة الفطرية.. �ضركاء 

على  حري�ضة  البحرين  مملكة  اإن  واحدة«،  بيئة  يف 

بالتنوع  املعنية  �ضيما  ل  كافة،  البيئية  الق�ضايا  دعم 

اأهداف  اأهمية بالغة يف حتقيق  البيولوجي؛ ملا لها من 

امل�ضتدامة. التنمية 

الفطرية  اأن الحتفال بيوم احلياة  واأو�ضح �ضموه 

اخلليجي ياأتي حتت مظلة اجلهود التي تقوم بها دول 

احلياة  على  املحافظة  اتفاقية  لتنفيذ  التعاون  جمل�س 

الفطرية ومواطنها الطبيعية يف دول جمل�س التعاون 

الـ30  يوم  خ�ض�ضت  اإذ  العربية،  اخلليج  لدول 

دي�ضمرب من كل عام للحتفال باحلياة الفطرية، وذلك 

بهدف توعية املواطنني واملقيمني باأهمية املحافظة على 

دول  تبذلها  التي  باجلهود  وتعريفهم  الفطرية  احلياة 

الفطرية  احلياة  وا�ضتدامة  حماية  �ضبيل  يف  املجل�س 

الطبيعية. ومواطنها 

خليفة  اآل  حمد  بن  عبداهلل  ال�ضيخ  �ضمو  واأ�ضار 

يف  وا�ضحا  تقدما  حقق  للبيئة  الأعلى  املجل�س  اأن  اإىل 

دول  يف  امل�ضوؤولني  مع  الثنائية  املباحثات  من  العديد 

جمل�س التعاون، كما نظم العديد من الزيارات امليدانية 

واحلدائق  البحثية  واملراكز  املحميات  من  ملجموعة 

بدول  الفطرية  احلياة  على  باملحافظة  املتعلقة  املعنية 

العربية  الإمارات  بدولة  العني  حديقة  مثل  املجل�س، 

املتحدة ال�ضقيقة، وحممية راأ�س ال�ضجر بولية قريات، 

وحممية القرم الطبيعية يف العا�ضمة م�ضقط ب�ضلطنة 

اخلربات يف  وتبادل  نقل  بهدف  وذلك  ال�ضقيقة،  عمان 

البحرية  الفطرية  باحلياة  املعنية  املجالت  خمتلف 

والربية.

ال�ضخ�ضي  املمثل  �ضمو  اأكد  املحلي،  ال�ضعيد  وعلى 

اأن  للبيئة  الأعلى  املجل�س  رئي�س  املفدى  امللك  جلللة 

مملكة  بها  متيزت  التي  املتنوعة  الطبيعية  املحميات 

مملكة  توليه  الذي  الكبري  الهتمام  تعك�س  البحرين 

الإن�ضان  بني  الطبيعي  التوازن  حتقيق  يف  البحرين 

املجل�س  اعتمد  الأ�ضا�س  هذا  وعلى  الفطرية،  واحلياة 

بالق�ضايا  الإن�ضان  ربط  �ضيا�ضة  على  للبيئة  الأعلى 

على  احلفاظ  يف  الأ�ضا�ضي  ال�ضريك  كونه  البيئية؛ 

البيئة واحلياة الفطرية، وذلك من خلل الرتكيز على 

احلياة  عنا�ضر  بني  توازن  وخلق  البيئي  الوعي  رفع 

التي  املثلى  بالطرق  ا�ضتخدامها  وا�ضتدامة  الفطرية 

ت�ضمن بقاءها للأجيال القادمة.

اإىل  خليفة  اآل  حمد  بن  عبداهلل  ال�ضيخ  �ضمو  ولفت 

�ضناعة  مفهوم  مع  املتوافق  الرتاث  اإحياء  م�ضروع  اأن 

القدم،  منذ  البحرين  به  ا�ضتهرت  الذي  اللوؤلوؤ  غو�س 

�ضجع ريا�ضة الغو�س يف مهاد حمار اللوؤلوؤ )الهريات( 

واأ�ضهم كذلك يف ا�ضتقطاب املواطنني وال�ضياح ملمار�ضة 

الريا�ضات البحرية والرتاثية العريقة، ورفع م�ضتوى 

واأهميتها  الطبيعية  باملحميات  البحر  مرتادي  وعي 

الكبرية يف حماية احلياة الفطرية، م�ضريا �ضموه اإىل اأن 

وحممية  متنزه  يف  ال�ضياحية  واملرافق  املم�ضى  ت�ضييد 

بالغ  لهما  كان  العرين  وحممية  ومتنزه  عراد  دوحة 

الأثر يف تعزيز الروابط الطبيعية الوثيقة بني الإن�ضان 

اإيجابي  ب�ضكل  واأثر  بهم،  املحيطة  الفطرية  واحلياة 

باأهمية  املجتمع  لدى  الوعي  ومبا�ضر يف رفع م�ضتوى 

امل�ضتدام  ال�ضتخدام  وتعزيز  البيئة  على  املحافظة 

لعنا�ضر احلياة الفطرية يف مملكتنا الغالية.

تنفيًذا لأمر ويل العهد رئي�س الوزراء بتوزيع 5000 وحدة �سكنية

»الإ�سكان« ت�سرع يف توزيع الق�سائم ال�سكنية مب�سروع �سرتة الإ�سكاين

امللكي  ال�ضمو  �ضاحب  لأمر  تنفيًذا 

الأمري �ضلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد 

وتخ�ضي�س  بتوزيع  الوزراء،  رئي�س 

اأعلن  �ضكنية،  وخدمة  وحدة   5000

وزير  احلمر  يعقوب  بن  با�ضم  املهند�س 

ق�ضائم  بتوزيع  الوزارة  بدء  الإ�ضكان 

�ضكنية مب�ضروع �ضرتة على امل�ضتفيدين.

واأكد وزير الإ�ضكان اأن م�ضروع �ضرتة 

لربنامج  الأ�ضا�ضية  الروافد  اأحد  ُيعد 

امللكي  بالأمر  اخلا�س  الإ�ضكان  وزارة 

امللك  اجلللة  �ضاحب  حل�ضرة  ال�ضامي 

البلد  عاهل  خليفة  اآل  عي�ضى  بن  حمد 

املفدى، حفظه اهلل ورعاه، ببناء 40 األف 

توزيعات  بدء  باأن  مفيًدا  �ضكنية.  وحدة 

ق�ضائم م�ضروع �ضرتة ُتعد ثاين امل�ضاريع 

اأعدته  الذي  الزمني  اجلدول  املدرجة يف 

ال�ضمو  �ضاحب  اأمر  لتنفيذ  الوزارة 

امللكي ويل العهد رئي�س الوزراء بتوزيع 

وخدمة  وحدة   5000 وتخ�ضي�س 

باإخطار  قامت  الوزارة  واأن  �ضكنية، 

الإجراءات  لإنهاء  املر�ضحني  املواطنني 

اخلا�ضة بذلك، متبعني جميع الإجراءات 

الحرتازية والوقائية اللزمة.

يعقوب  بن  با�ضم  املهند�س  واأ�ضاف 

الق�ضائم  هذه  جانب  اإىل  اأنه  احلمر 

ال�ضكنية، تعمل الوزارة فعلًيا على جتهيز 

مفتوحة،  وم�ضاحات  وحديقة  م�ضجد 

اخلدمات  من  جمموعة  توفري  عن  ف�ضلً 

كمحال التجارية املختلفة.

اإجراءات  مبا�ضرته  هام�س  وعلى 

الوزارة  حر�س  »احلمر«  اأكد  التوزيع، 

امل�ضاريع  يف  العمل  ت�ضريع  على  التام 

كافة؛ من اأجل ت�ضلم املواطنني امل�ضتحقني 

باأ�ضرع وقت ممكن.  الإ�ضكانية  للخدمات 

نحو  ت�ضعى  الإ�ضكان  وزارة  اأن  اأكد  كما 

مراحل  جميع  يف  الإجناز  ن�ضب  ت�ضريع 

ببقية  اأ�ضوة  �ضرتة،  م�ضروع  يف  العمل 

العمل  يتم  التي  الإ�ضكانية  امل�ضاريع 

�ضرعة  بهدف  متزامن،  وقت  يف  عمليها 

ت�ضليم اخلدمات ال�ضكنية للم�ضتفيدين.

املجل�س الأعلى لل�سوؤون الإ�سالمية 

يفتتح جامع فاطمة احلوطي باملحرق

اأم�س الأربعاء، حتت رعاية ال�ضيخ عبدالرحمن  افتتح 

بن حممد بن را�ضد اآل خليفة رئي�س املجل�س الأعلى لل�ضوؤون 

الإ�ضلمية، وتزامًنا مع الحتفالت بالعيد الوطني وذكرى 

فاطمة  جامع  احلكم،  مقاليد  املفدى  امللك  جللة  تويل 

احلوطي باملحرق بعد اإعادة بنائه من قبل املجل�س، وذلك 

الهاجري رئي�س  را�ضد بن حممد  الدكتور  ال�ضيخ  بح�ضور 

جمل�س الأوقاف ال�ضنية، وخالد بن عبداهلل ال�ضوملي الأمني 

من  وعدد  الإ�ضلمية،  لل�ضوؤون  الأعلى  للمجل�س  العام 

م�ضوؤويل املجل�س واإدارة الأوقاف ال�ضنية.

الأعلى  للمجل�س  العام  الأمني  اأعرب  املنا�ضبة،  وبهذه   

لل�ضوؤون الإ�ضلمية عن �ضعادته باإجناز هذا امل�ضروع، مهنًئا 

اأهايل املنطقة بافتتاح هذا ال�ضرح املبارك ليعود عامًرا بذكر 

اهلل تعاىل وعبادته وطاعته والتقرب اإليه �ضبحانه.

 وثَمّن ال�ضوملي حر�س مملكة البحرين، بقيادة ح�ضرة 

�ضاحب اجلللة امللك حمد بن عي�ضى اآل خليفة عاهل البلد 

املفدى، حفظه اهلل ورعاه، على خدمة بيوت اهلل تعاىل ورعايتها 

ودعمها وتعُهّد �ضوؤونها؛ ا�ضتجابًة لدعوة اهلل �ضبحانه وتعاىل 

واإمياًنا بالدور احليوي للم�ضجد يف حياة امل�ضلمني، ودوره 

احل�ضاري على مر الع�ضور يف ن�ضر الإميان واخلري والعلم 

والرتابط  والئتلف  للجتماع  موطًنا  وكونه  والف�ضيلة، 

وتر�ضيخ القيم والأخلق والثقافة والهوية الأ�ضيلة.

�شمو ال�شيخ عبداهلل بن حمد

خالل زيارة تفقدية اإىل اإحدى وحدات قوة الدفاع.. القائد العام: 

ت�سخري الإمكانات كافة لتجهيز الوحدات الع�سكرية باأحدث املنظومات

خليفة  ال�ضيخ  الركن  امل�ضري  تفّقد 

العام  القائد  خليفة  اآل  اأحمد  بن 

اأم�س،  �ضباح  البحرين،  دفاع  لقوة 

البحرين،  دفاع  قوة  وحدات  اإحدى 

القتالية  اجلاهزية  على  اطلع  حيث 

وعلى  الع�ضكرية  وال�ضتعدادات 

الوحدة. العمل بتلك  مراحل �ضري 

اإيجاز  اإىل  ا�ضتمع  اأن  وبعد 

التطويرية  امل�ضاريع  عن 

الع�ضكرية  ال�ضتعدادات  وجميع 

على  اطلع  الإدارية،  والتح�ضريات 

وتطبيق  تنفيذها  كيفية  خطط 

مراحلها املختلفة، اإذ اأكد اأن قوة دفاع 

اإمكاناتها  جميع  ت�ضخر  البحرين 

باأحدث  الع�ضكرية  وحداتها  لتجهيز 

ويبذل  املتطورة،  القتالية  املنظومات 

رجالها الأوفياء كل ما يف و�ضعهم من 

الوطني  واجبهم  لتنفيذ  وعمل  جهد 

امل�ضتويات  اأن  م�ضيًفا  املقد�س، 

اإليها قوة دفاع  املتقدمة التي و�ضلت 

تعاىل  اهلل  بف�ضل  حتققت  البحرين 

من  ال�ضديدة  التوجيهات  بف�ضل  ثم 

حمد  امللك  اجلللة  �ضاحب  ح�ضرة 

البلد  عاهل  خليفة  اآل  عي�ضى  بن 

اهلل  حفظه  الأعلى،  القائد  املفدى 

دفاع  قوة  اأن  اإىل  م�ضرًيا  ورعاه، 

التطوير  نهج  يف  م�ضتمرة  البحرين 

من خلل  قدراتها  لتعزيز  والتحديث 

واملنظومات  املعدات  اأحدث  توفري 

دائًما  والوقوف  املتطورة،  الع�ضكرية 

ال�ضتعداد  اأهبة  على  وعزم  قوة  بكل 

نف�ضه  له  ت�ضّول  من  كل  ملواجهة 

امل�ضا�س بذّرة من تراب الوطن.

ثّمن  التفقدية،  زيارته  ختام  ويف 

البحرين  دفاع  لقوة  العام  القائد 

رجال  من  املبذولة  الطيبة  اجلهود 

اإىل  والرامية  البحرين  دفاع  قوة 

مكت�ضباته،  و�ضون  الوطن  حماية 

التدريب  يف  ال�ضتمرار  اإىل  داعًيا 

املهارات  وك�ضب  وال�ضتعداد 

للجميع  متمنًيا  احلديثة،  الع�ضكرية 

اأداء  يف  والنجاح  التوفيق  دوام 

الوطنية. وم�ضوؤولياتهم  واجباتهم 

الفريق  التفقدية  الزيارة  ح�ضر 

الركن ذياب بن �ضقر النعيمي رئي�س 

طيار  الركن  واللواء  الأركان،  هيئة 

خليفة  اآل  عبداهلل  بن  حمد  ال�ضيخ 

البحريني،  امللكي  اجلو  �ضلح  قائد 

الف�ضالة  اإبراهيم  الركن غامن  واللواء 

الأركان  هيئة  رئي�س  م�ضاعد 

�ضباط  كبار  من  وعدد  للعمليات، 

البحرين. قوة دفاع 
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ت�سلم ر�سالة خطية موجهة اإىل امللك من الرئي�س الفلبيني.. الزياين:

موا�سلة اجلهود امل�سرتكة لتو�سيع التعاون مع الفلبني

بتكليف من ح�صرة �صاحب اجلاللة امللك 

حمد بن عي�صى اآل خليفة عاهل البالد املفدى، 

ت�صلم الدكتور عبداللطيف بن را�صد الزياين 

اإىل  موجهة  خطية  ر�صالة  اخلارجية  وزير 

رودريجو  الرئي�س  من  املفدى،  امللك  جاللة 

تتعلق  الفلبني،  جمهورية  رئي�س  دوتريتو 

البلدين  بني  والتعاون  ال�صداقة  بعالقات 

ال�صديقني.

جاء ذلك لدى ا�صتقبال وزير اخلارجية، 

اأم�س،  للوزارة  العام  بالديوان  مكتبه  يف 

اخلا�س  املبعوث  بورجي  ــك  اإري ــرت  روب

رئي�س  الفلبني،  جمهورية  رئي�س  لفخامة 

املرا�صم الرئا�صية وم�صاعد الرئي�س لل�صوؤون 

اخلارجية، الذي يقوم بزيارة ر�صمية ململكة 

البحرين.

باملبعوث  اخلارجية  وزير  رحب  وقد 

الفلبيني، معرًبا عن اعتزاز مملكة البحرين 

بالعالقات الثنائية الوطيدة التي تربطها مع 

جمهورية الفلبني ال�صديقة، وما تت�صم به من 

تطور وتقدم م�صتمرين على الأ�صعدة كافة، 

يف ظل توجيهات جاللة امللك املفدى ورئي�س 

جمهورية الفلبني، وحر�س ومتابعة �صاحب 

الــوزراء،  رئي�س  العهد  ويل  امللكي  ال�صمو 

بني  املتبادلة  الزيارات  ا�صتمرار  اأن  موؤكًدا 

البلدين  حر�س  يج�صد  البلدين  م�صوؤويل 

الثنائي  العمل  لتطوير  امل�صرتكة  ورغبتهما 

بينهما مبا يعود باخلري والنفع على البلدين 

وال�صعبني ال�صديقني.

كما ثمن وزير اخلارجية جهود اجلالية 

يف  املقدرة  وا�صهاماتها  الفلبينية  والعمالة 

م�صرية التنمية والنماء يف مملكة البحرين، 

امل�صرتكة  اجلهود  موا�صلة  اأهمية  موؤكًدا 

يحقق  مبا  الثنائي،  التعاون  اآفاق  لتو�صيع 

امل�صالح امل�صرتكة للبلدين ال�صديقني.

بورجي  اإريك  روبرت  نقل  جانبه،  من 

الفلبني  جمهورية  رئي�س  وتقدير  حتيات 

عالقات  ت�صهده  ملا  الفلبينية  واحلكومة 

ال�صداقة والتعاون امل�صرتك بني البلدين من 

م�صيًدا  املجالت،  خمتلف  يف  ومناء  تطور 

الفلبينية يف مملكة  اجلالية  به  مبا حتظى 

اأولته  وما  واهتمام،  رعاية  من  البحرين 

حكومة اململكة من رعاية وخدمات �صحية 

�صاملة للمواطنني واملقيمني يف مواجهة اآثار 

جمهورية  حر�س  موؤكًدا  كورونا،  جائحة 

الفلبني واهتمامها بتعزيز عالقات ال�صداقة 

خمتلف  يف  البحرين  مملكة  مع  املتميزة 

من  املزيد  البحرين  ململكة  متمنًيا  املجالت، 

الرفعة والزدهار.

»ال�سحة«: حتديد مواعيد التطعيم 

ح�سب املخزون املتبقي من اللقاحات

اأكدت وزارة ال�صحة اأن عملية التطعيم 

 )19 )كوفيد  كورونا  لفريو�س  امل�صاد 

للتطعيم.  الوطنية  احلملة  وفق  م�صتمرة 

واأفادت الوزارة اأن حتديد مواعيد التطعيم 

للراغبني يف احل�صول عليه يتم حالًيا ح�صب 

و�صلت  التي  الكميات  من  املتبقي  املخزون 

ململكة البحرين حتى الآن. واأ�صافت الوزارة 

اأغ�صط�س  اأن ما مت طلبه من تطعيمات منذ 

املا�صي من قبل مملكة البحرين يفوق املليون 

تطعيم من قبل عدة �صركات ح�صب املتابعة 

املتعلقة  التجارب  لتطورات  امل�صتمرة 

له  خمطط  هو  ما  ووفق  عاملًيا  باللقاحات 

تعترب  اإذ  للتطعيم،  الوطنية  احلملة  �صمن 

البحرين من اأوائل الدول التي تقدمت بطلب 

اللقاحات من ال�صركات املنتجة لها.

التن�صيق  اأن  ال�صحة  وزارة  وذكرت 

املنتجة  ال�صركات  مع  م�صتمرة  واملتابعة 

اجلديدة  الدفعات  و�صول  مواعيد  حول 

لتوزيع  امل�صنعة  ال�صركات  خطط  ح�صب 

وتوفري اإمداداتها من اللقاحات.

عدد  اأن  اإىل  ال�صحة  وزارة  واأ�صارت 

من  بلغ 56041  التطعيم  على  احلا�صلني 

املواطنني واملقيمني يف مملكة البحرين خالل 

13 يوًما فقط من بدء عملية التطعيم وهو 

به  يتمتع  الذي  امل�صوؤول  الوعي  يعك�س  ما 

جميع  الوزارة  �صاكرة  البحريني،  املجتمع 

الأفراد لإقبالهم وحر�صهم على اأخذ التطعيم 

واملحافظة على �صحة و�صالمة اجلميع.

�سوابط للن�سر والرتويج والتداول.. وعقوبة ت�سل لـ1000 دينار

جمل�س اأمانة العا�سمة يقر »قانون تنظيم الإعالنات«

تد�سني اأجهزة �سرف »اأكيا�س القمامة« بالعا�سمة قريًبا

حمرر ال�صوؤون املحلية:

العا�صمة  اأمانة  جمل�س  اأع�صاء  ناق�س 

الإعالنات،  تنظيم  ب�صاأن  قانون  م�صروع 

مادة   26 مناق�صة  بعد  اإقراره  مت  والذي 

عقدت  التي  العتيادية  اجلل�صة  خالل 

�صباح يوم اأم�س »الأربعاء«.

لأمانة  العام  املدير  قال  ذلك،  وحول 

العا�صمة حممد ال�صهلي اإن و�صع الإعالنات 

واخلا�صة  العامة  املمتلكات  على  الال�صقة 

اللوحات  لت�صوه  يوؤدي  واأنه  ظاهرة،  بات 

الإعالنات،  تلك  اإزالة  بعد  حتى  واجلدران 

ب�صبب ا�صتخدام مواد الال�صقة.

مبجل�س  القانوين  امل�صت�صار  واأكد 

يجب  اأنه  العلوي  ح�صن  العا�صمة  اأمانة 

عقود  على  بلدية  ر�صوم  ا�صتح�صال 

املباين  داخل  تو�صع  التي  الإعالنات 

ما  على  بناًء  اأنه  اإىل  م�صرًيا  اخلا�صة، 

القانوين،  والراأي  الت�صريع  هيئة  من  ورد 

الأمانة والبلديات احت�صاب  يعترب من حق 

واأ�صارت  الإعالنات.  هذه  على  الر�صوم 

نائب رئي�س جمل�س اأمناء العا�صمة عزيزة 

اأنه يجب احت�صاب ن�صبة  اإىل  كمال بدورها 

10% على عقد اإيجار الإعالن الواقع داخل 

املباين.

على  القطان  خلود  الع�صو  و�صددت 

و�صع  يف  التهاون  وعدم  احلزم  �صرورة 

العملية، موؤكدة  التي ت�صبط  القانون  مواد 

امل�صكالت  حلل  �صيوؤدي  امل�صدد  القانون  اأن 

املرتبطة بالإعالنات.

اأجراها  التي  التعديالت  وبح�صب 

بقانون  امل�صروع  فاإن  املجل�س،  اأع�صاء 

باأية  الإخالل  عدم  »مع  اأنه  على  ين�س 

عقوبة اأ�صد ين�س عليها قانون اآخر، يعاقب 

باحلب�س اأو بالغرامة التي ل تقل عن 100 

من  كل  دينار  على 1000  تزيد  ول  دينار 

ترخي�س  على  احل�صول  دون  اإعالًنا  با�صر 

من اجلهة الإدارية املخت�صة وفًقا لل�صروط 

والأو�صاع الواردة يف هذا القانون ولئحته 

له، ويف حالة  املنفذة  والقرارات  التنفيذية 

احلكم  �صدور  بعد  املخالفة  يف  ا�صتمراره 

ع�صرة  مقدارها  بالغرامة  يعاقب  بالإدانة 

دنانري عن كل يوم فيه الإعالن املخالف ما 

زال قائًما على األ تتجاوز الغرامة ع�صرين 

البلدية  قبل  من  حت�صيلها  يتم  دينار  األف 

عن  المتناع  يف  احلق  وللبلدية  املعنية، 

مترير اأي معاملة للمخالف اإل بعد حت�صيل 

امل�صتحقة«. املبالغ 

فاإنه يحظر  القانون  ومبوجب م�صروع 

تعليقها  اأو  و�صعها  اأو  الإعالنات  مبا�صرة 

العبادة،  دور  على  طريقة  باأية  ل�صقها  اأو 

اأو  الأثري  الطابع  ذات  واملباين  واملن�صاآت 

واأ�صفلت  بها،  املحيطة  والأ�صوار  التاريخي 

ال�صوارع، والدوارات وتقاطعات ال�صوارع، 

وما  واملرورية  الإر�صادية  والعالمات 

يتم  اأخرى  اأماكن  واأي  روؤيتها،  يحجب 

حتديدها يف الالئحة التنفيذية.

اأكد مدير عام اأمانة العا�صمة حممد ال�صهلي اأن اأمانة العا�صمة بداأت ب�صرف 

ثالثة اأكيا�س للم�صرتكني، واأن هذه اخلدمة تقدم جماًنا جلميع امل�صرتكني من 

دون مقابل.

اأجهزة خا�صة  الأكيا�س عن طريق  ا�صتالم  تد�صني خدمة  �صيتم  اإنه  وقال 

ب�صرفها خالل الفرتة املقبلة، و�صتخ�ص�س الأمانة �صتة اأجهزة �صيتم توزيعها 

على مناطق خمتلفة بالعا�صمة، م�صرًيا اإىل اأن هذه الأجهزة �صتقوم بت�صنيعها 

ملدة  انتقالية  جتريبية  فرتة  يف  الأمانة  �صتدخل  بعدها  ومن  خا�صة،  �صركة 

ثالثة �صهور.

مالئمة  اأكيا�س  لتكون  القمامة  اأكيا�س  تزويد  عقود  تعديل  مت  اأنه  واأكد 

للبيئة، بحيث تكون قابلة للتحلل، واأن اجلهاز التنفيذي ي�صعى بالتعاون مع 

اأكيا�س قمامة �صمن م�صروع الوزارة املتمثل يف اإعادة تدوير  الوزارة لتوفري 

املخلفات.

واأكد املدير العام اأن الأكيا�س ت�صرف للح�صابات امل�صتحقة الدعم من قبل 

احلكومة، وذلك رًدا منه على عدم توزيع الأكيا�س على امل�صرتك الذي لديه اأكرث 

من زوجة اأو ح�صابات خمتلفة.

حتذير من التجمعات خالل عطلة راأ�س ال�سنة.. الفريق الوطني:

ارتفاع متو�سط الإ�سابات اليومية بـ»كورونا« ول ر�سد لل�ساللة اجلديدة

�صارة جنيب:

ال�صحة  وزارة  وكيل  اأكد 

على  له  رٍد  يف  املانع  وليد  الدكتور 

ر�صد  يتم  مل  اأنه  لـ»الأيام«  �صوؤال 

كورونا  لفريو�س  اجلديد  ال�صاللة 

الفريق  واأن  البحرين،  مملكة  يف 

الوطني يراقب اأي تغريات تطراأ على 

البحوث  اإجراء  ويتم  الفايرو�س، 

الالزمة.

جاء ذلك خالل املوؤمتر ال�صحفي 

لفايرو�س  للت�صدي  الوطنية  للجنة 

كورونا )كوفيد 19( الذي عقد يوم 

اأم�س الأربعاء، اإذ اأ�صار املانع اإىل اأن 

�صهور  منذ  موجودة  ال�صاللة  هذه 

ومل توؤثر على زيادة معدل الوفيات 

التاأكيد  املهم  ومن  املر�س،  �صدة  اأو 

على اللتزام بالإجراءات الحرتازية 

يف جميع احلالت.

وقال اإن »الأيام« الأخرية �صهدت 

الإ�صابة  حالت  ت�صجيل  يف  ارتفاًعا 

النتباه  يتطلب  مما  بالفايرو�س، 

ومراعاة الإجراءات الحرتازية، لفًتا 

امل�صتجدة  احلالت  متو�صط  اأن  اإىل 

يف الأ�صابيع الثالثة الأوىل من �صهر 

دي�صمرب ارتفع بن�صبة 1.5%، ثم زاد 

2.4%، اأما يف الأيام الأخرية الواقعة 

دي�صمرب  و28   24 تاريخي  بني 

احلايل فبلغت ن�صبة الرتفاع حوايل 

الثالثة  بالأ�صابيع  مقارنة   %34

الأوىل.

ال�صتيعابية  الطاقة  اإىل  واأ�صار 

 6 تبلغ  والعالج  العزل  مراكز  يف 

الإ�صغال  ويبلغ  �صريًرا،  و78  اآلف 

احلايل 540 �صريًرا، يف حني يطبق 

البقية العزل املنزيل.

م�صوؤولون  »نحن جميًعا  وقال: 

عن الزيادة اأو النق�صان يف احلالت، 

جتنب  �صرورة  على  ون�صدد 

ال�صنة  نهاية  عطلة  يف  التجمعات 

حتى ل ن�صهد زيادة يف عدد احلالت 

القادمة مع بداية العام اجلديد«.

قال:  بالتطعيم،  يتعلق  وفيما 

و�صيتم  م�صتمرة،  الوطنية  »احلملة 

املخزون  بح�صب  املواعيد  حتديد 

املتوافرة،  الكميات  من  املتبقي 

الدول  اأوائل  من  البحرين  وتعترب 

من  اللقاحات  بطلب  تقّدمت  التي 

ال�صركات املنتجة لها، ويعمل الفريق 

ب�صكل  التن�صيق  على  اللوج�صتي 

مواعيد  حول  ال�صركات  مع  م�صتمر 

و�صول الدفعات اجلديدة«.

بادر  من  كل  »ن�صكر  واأ�صاف: 

واأ�صرته  نف�صه  حلماية  اللقاح  باأخذ 

اللقاح  اأخذ  اأن  ونوؤكد  ووطنه، 

عن  احلالية  الفرتة  يف  يغني  ل 

بالإجراءات  واللتزام  الكمام  ارتداء 

عن  يغني  ل  اأنه  كما  الحرتازية، 

كاإجراء  املخالطة  حالة  يف  الفح�س 

احرتازي«.

وتابع: »ال�صتجابة كانت كبرية 

وهي اأمر مهم، و�صيتم توفري كميات 

لكل  و�صيعطى  اللقاح،  من  وافرة 

احلا�صلني  اأعداد  وتفاوت  امل�صجلني، 

املا�صية  الأيام  خالل  التطعيم  على 

املخزون  حمدودية  ب�صبب  جاء 

جًدا  قريًبا  �صيتوافر  لكنه  موؤقًتا، 

للجميع«.

طبيب  املقدم  اأكد  جانبه،  من 

مناف القحطاين ا�صت�صاري الأمرا�س 

الع�صكري  بامل�صت�صفى  املعدية 

ملواجهة  م�صتعدة  »البحرين  اأن 

ب�صاأن  تغريات  اأو  م�صتجدات  اأي 

اأن  على  التاأكيد  ويجب  الفريو�س، 

معدل انت�صار املر�س مرتبط ب�صلوك 

التهاون  واأن  املجتمع،  يف  الفرد 

�صلبية،  لنتائج  �صيوؤدي  والرتاخي 

لذلك نحن ل نريد العودة للوراء بعد 

خلف�س  ون�صعى  الإجنازات،  هذه 

الإمكان،  قدر  القائمة  احلالت 

تعاون  دون  من  ذلك  يح�صل  ولن 

اأخذ  �صرورة  على  م�صدًدا  اجلميع«، 

جميع الإر�صادات من الفريق الوطني 

كم�صدر موثوق للمعلومات.

اجلميع  من  »نتمنى  واأ�صاف: 

ال�صنة  راأ�س  عطلة  خالل  اللتزام 

انت�صار  زيادة  لنتفادى  امليالدية، 

يف  حالًيا  واأننا  خا�صة  الفريو�س 

جتّنب  يجب  كما  ال�صتاء،  ف�صل 

الأماكن  يف  الكبرية  التجمعات 

املغلقة«.

اآلية  على  بناًء  اأنه  اإىل  ولفت 

من   %39 اأن  تبنّي  املخالطني  تتبع 

من  الفرتة  خالل  القائمة  احلالت 

كانت  اجلاري  دي�صمرب   27-1

العائلة،  املخالطة يف حميط  نتيجة 

احلذر  موا�صلة  اأهمية  يعك�س  مما 

الأوقات  خمتلف  يف  واللتزام 

والأماكن.

التي  بالتحولت  يتعلق  وفيما 

هذا  اأن  اأكد  الفريو�س،  على  طراأت 

ال�صلوك طبيعي، واأنه لي�س باجلديد، 

وقد ح�صل التحور منذ عدة �صهور، 

واملعلومات ب�صاأن هذه ال�صاللة توؤكد 

اأنها ل تزيد حالت الوفيات اأو �صدة 

املر�س، كما اأن الفريق الوطني جاهز 

وم�صتعد لأي ظرف اأو تغيري.

من  البحرين  »تعترب  وقال: 

توفري  حيث  من  العامل  دول  اأعلى 

احلا�صلني  عدد  فاق  وقد  اللقاحات، 

األًفا من املواطنني  على التطعيم 56 

واملقيمني، ويجب اأن ن�صتمر يف اتخاذ 

انت�صار  تنك�صر حدة  اأن  اإىل  التدابري 

الفريو�س، و�صيح�صل ذلك اإذا حققنا 

ن�صبة كبرية من اأخذ التطعيمات«.

املعطيات  بح�صب  اأنه  واأو�صح 

مع  فعال  اللقاح  فاإن  احلالية، 

لأنه  للفايرو�س؛  اجلديدة  ال�صاللة 

اأجزاء  بع�س  يف  طفرة  عن  عبارة 

�صطح  على  املوجودة  الربوتينات 

تركيب  اإعادة  وميكن  الفريو�س، 

اللقاح اجلديد واتخاذ اإجراء �صريعة 

يف حال ثبوت غري ذلك.

جميلة  الدكتورة  دعت  بدورها، 

الأمرا�س  ا�صت�صارية  ال�صلمان 

املعدية مب�صت�صفى ال�صلمانية الطبي 

التباعد  اإجراءات  جميع  لتطبيق 

بالرغم  اأنه  اإىل  م�صرية  الجتماعي، 

اإل  التطعيم  على  الكبري  الإقبال  من 

اأن عدد احلالت زاد ب�صبب التهاون 

يف الإجراءات.

اجلميع  لوعي  »نحتاج  وقالت: 

بخطورة الفريو�س، كما اأن ح�صولنا 

تكوين  يف  ي�صهم  التطعيم  على 

امل�صادة  الأج�صام  من  كافية  كميات 

للفريو�س،  التعر�س  حال  يف 

وتتفاوت املناعة من ج�صم لآخر«.

منع  على  ال�صلمان  واأكدت 

لب�س  واأهمية  الكبرية،  التجمعات 

الكمامات يف جميع الأوقات وجميع 

الأ�صرة  نطاق  يف  حتى  الأماكن، 

الواحدة اإذا كان هناك �صخ�س يعاين 

من اأمرا�س مزمنة.

حتتل  »البحرين  واأ�صافت: 

الفحو�صات،  مراتب متقدمة يف عدد 

امل�صتويات  اأعلى  من  ال�صفاء  ون�صبة 

اجلميع  بوعي  ا،  اأي�صً العامل  يف 

وهذا  الإجنازات،  حتقيق  �صنوا�صل 

بدون  اجلميع  بتعاون  اإل  يكون  لن 

موجود،  يزال  ل  اخلطر  الت�صاهل، 

الوطني يجب  الواجب  وانطالًقا من 

تخفيف  يتم  ولن  بحذر،  املوا�صلة 

حلني  الفرتة  هذه  خالل  الإجراءات 

الو�صول اإىل حالة من ال�صتقرار«.

وزير الأ�سغال يطلع على اأعمال 

تطوير وجتميل م�سروع تقاطع الفاروق

�صرح املهند�س ع�صام بن عبد اهلل خلف 

وزير الأ�صغال و�صوؤون البلديات والتخطيط 

العمراين باأن اأعمال تطوير وجتميل تقاطع 

الفاروق بلغت 90 األف مرت مربع.

على  وبناًء  الوزارة  »اإن  خلف:  وقال 

برنامج  من  املنبثقة  ال�صرتاتيجية  خطتها 

احلكومة و�صعت خطة عمل متكاملة لزيادة 

الت�صجري  وم�صروعات  اخل�صراء  الرقعة 

ال�صوارع  يف  التجميلية  الواجهات  وتغيري 

مناطق  خمتلف  يف  والتقاطعات  الرئي�صة 

التي  الأ�صجار  من  باملزروعات  البحرين 

ت�صهم يف حت�صني البيئة«.

تفقدية  بزيارة  قيامه  خالل  ذلك  جاء 

املرحلة   - الفاروق  تقاطع  جتميل  مل�صروع 

الثانية، ورافقه يف الزيارة املهند�س ال�صيخ 

الوزارة  وكيل  خليفة  اآل  اأحمد  بن  حممد 

م�صوؤويل  من  وعدد  البلديات  ل�صوؤون 

الوزارة.

واأو�صح خلف اأن امل�صروع ياأتي متا�صًيا 

الفاروق  لتقاطع  ال�صامل  التطوير  مع 

الرقعة  لزيادة  الوزارة  ا�صرتاتيجية  �صمن 

اجلمايل  املنظر  على  واحلفاظ  اخل�صراء 

لل�صوارع العامة واأعمال الزراعة التجميلية 

باأ�صكال هند�صية ت�صفي على املوقع اجلمال 

يكون  اأن  على  ا  حر�صً وذلك  الطبيعي، 

هذا  باأهمية  يليق  الذي  باملظهر  امل�صروع 

العا�صمة  يتو�صط  اأنه  اعتبار  على  املوقع 

املنامة ويوؤدي ملنطقة ال�صيف احليوية.

على  ا�صتمل  »امل�صروع  اأن  وبنّي 

�صبكة  واإن�صاء  الأر�س  وت�صوية  ا�صت�صالح 

وحمطات  وخزانات  الأوتوماتيكية  الري 

املائية  النوافري  واإن�صاء  الري  م�صخات 

وم�صابيح الإنارة الكهربائية وزراعة اأ�صجار 

الظل وال�صديقة للبيئة والتي تقدر اإعدادها 

واأعداد  الأ�صجار  اأنواع  من خمتلف  بـ800 

الزينة  نباتات  من  املزهرة  ال�صجريات  من 

والذي يقدر اأعدادها بحوايل 1500، وكذلك 

مت زراعة امل�صطحات اخل�صراء من احل�صائ�س 

ومعطيات الرتبة والتي مت اختيارها لتكون 

الأر�س  لطبيعة  املالئمة  الأنواع  �صمن  من 

اإن�صاء  مع  البحرين  ملناخ مملكة  واملنا�صبة 

ي�صل  التي  لتخزين،  الأر�صية  اخلزانات 

�صعتها التخزينية اإىل 400 مرت مكعب من 

و�صيانة  الري  لأعمال  الالزمة  الري  مياه 

املزروعات، حيث مت عمل التمديدات الرئي�صة 

الأوتوماتيكية  الري  ل�صبكات  التحتية 

يتم  والتي  الإلكرتونية  التحكم  باأجهزة 

ت�صغيلها بربامج الري احلديثة«.

 الفريق ال�طني خالل امل�ؤمتر ال�صحايف 



              السنة   |   العدد    |  الخميس  جمادى اأولى هـ  |  أخبار الوطن

 مواعيد »تطعيم كورونا« حسب المخزون 
المتبقي حتى وصول دفعات جديدة






 »الصحة«: ارتفاع جديد 
في اإصابات اليومية بـ»كورونا« 

  
  

 



 


 

ضرورة اختصار التجمعات في رأس السنة على اأسرة الواحدة.. القحطاني:

 39٪ من إصابات »كورونا« عبر المخالطة في العائلة
سماهر سيف اليزل  »





 

 جملية السلمان: تأرجح الحاات المصابة
 يستدعي الحذر واالتزام باإجراءات ااحترازية

سماهر سيف اليزل »









ارتفاع متوسط الحاات اليومية ٪34

المانع: تجنب تجمعات رأس السنة حفاظً على سامة الجميع
سماهر سيف اليزل  »

 

 
 






 






التطعيم يؤمن الحماية من اإصابة المتوسطة إلى الشديدة

الخطط ااستباقية مستمرة في مواجهة الفيروس وبحاجة لدعم الجميع

ا إصابات بـسالة »كورونا« الجديدة

56041 من المواطنين والمقيمين تلقوا التطعيم خال 13 يومً

تفادي التجمعات في عطلة رأس السنة وضرورة اتباع التباعد ااجتماعي

حجز مليون تطعيم والحملة مستمرة حتى نفاذ المخزون

10حاات قائمة تحت العناية و2004 مصابين وضعهم مستقر 

الكل مسؤول عن زيادة أعداد الحاات والخطر موجود

12 ألف تطعيم في اليوم.. ودفعات قادمة للقاح











  


 
  




 


















           

إشراف: وليــد صبــري

       نرحب بمشاركاتكم على البريد اإلكتروني للصفحة



حقائق طبية

معلومة في كبسولة

 30٪ من طاب المدارس يواجهون خطر زيادة الوزن

السمنة تزيد احتماات اإصابة بالسرطان بمقدار الضعف

 76٪ من سكان البحرين يعانون البدانة والسمنة

الجينات واضطرابات الهرمونات أبرز أسباب السمنة

السمنة تقلل معدل حياة الشخص  10 سنوات

الرياضة واتباع أنماط حياة صحية أهم طرق الوقاية

  |  هـ جمادى اأولى  الخميس  |    العدد   |   السنة

البحرين بين أكثر 10دول زيادة في الوزن عالميً

الدرازي لـ                   : البدانة والسمنة تسببان 13 نوع سرطان

د. عامر الدرازي

 فريق طبي في »حمد الجامعي« 
يستأصل ورمً نادرً بمريء مريضة
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النسيج تراث ومصدر جذب سياحي
إقامة مصنع للنسيج في قرية بني جمرة كان حلما يسكن ذاكرة األهالي 
منذ عقود طويلة حتى رأى هذا المشـــروع النور وتم االفتتاح قبل أيام 
من قبل الشيخة مي بنت محمد آل خليفة رئيس هيئة البحرين للثقافة 
واآلثار التي عّبرت عن ســـعادتها بـــأن الحلم تحول إلى حقيقة، الطموح 
ال يتوقـــف عنـــد هذا الحد لكن أن يصل نســـيج بني جمـــرة إلى العالمية، 
وبفضـــل جهـــود هيئـــة البحريـــن للثقافـــة واآلثـــار فـــإّن هنـــاك الكثير من 
المواقع أصبحت ضمن ســـجل التراث العالمي، وهذا يعني أنها أصبحت 

بالفعل مصدر جذب سياحي.
اإلشـــارات التـــي يحملها إنشـــاء المصنع عديـــدة من بينها إعـــادة أمجاد 
المهنة وتقدير الدور الذي يقوم به النســـاجون الذين تحدو كل العقبات 
وقدمـــوا كل التضحيـــات حفاظا على مهنة األجـــداد، وكان نهجا حميدا 
ذاك الـــذي دأبت عليه هيئة البحرين للثقافة واآلثار بإشـــراك مؤسســـات 
المجتمـــع بتضافـــر جهودهـــا إلحيـــاء المهـــن والحرف التي توشـــك على 
االندثار، انطالقا من أّن الجميع تقع على عاتقه مســـؤولية الحفاظ على 

الصناعات اليدوية وتراث األجداد. 
كـــم هو محـــزن أّن القرية التي كانت تحتضن قرابة مئة مصنع للنســـيج 
قبيـــل عقـــود مـــن الزمـــن ال تضم اليـــوم إال مصنعـــا واحدا، وبنـــي جمرة 
آخـــر قريـــة صمـــدت فيها حرفة النســـيج بعد أن كانت تمـــارس في قرى 
أخرى مثل أبوصيبع وداركليب والدراز، والمدهش أّنه حتى ابان عقدي 
الســـتينات والســـبعينات وحتى الثمانينات كان الكثير من أبناء الخليج 
يختـــارون المالبـــس الرجاليـــة مـــن بشـــوت وغتـــر والنســـوية أيضـــا من 

عباءات وأوشحة وأردية من صناعتها. 
بإنجـــاز مصنـــع النســـيج فـــإّن هيئـــة البحريـــن تختتـــم عامهـــا الثقافـــي 
المســـتمر رغـــم التحديـــات الكبيرة والعقبات التي ســـببتها أزمة تفشـــي 
وبـــاء كورونـــا، وكمـــا صرحت رئيســـة الهيئة فـــإّن الحفاظ علـــى الحرف 
اليدويـــة والصناعـــات التقليدية هـــو من ضمن أولويـــات الهيئة والرهان 
على المبدعين من أبناء البحرين بتمسكهم بممارسة الصناعات العريقة 
كصناعـــة النســـيج، كم نتمنى لـــو أّن الهيئة أقدمت علـــى ترميم البيوت 
األثريـــة فـــي القـــرى التي توشـــك أن تصبح تحت معاول الهـــدم في أية 

لحظة نظرا لقيمتها التاريخية الكبيرة.

sm.adnan56@hotmail.com

محمد المحفوظ

اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

أخطاء مسرحية من أصحاب خبرة وتاريخ
“تهنئة”

“أتقـــدم بأســـمى آيـــات التهاني والتبريـــكات إلى ســـيدي حضرة صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه هللا 
ورعـــاه، وإلى ســـيدي صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل 
خليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه هللا ورعاه، بمناسبة حلول العام 
الميـــالدي الجديـــد 2021 راجيا مـــن هللا تعالى جعل العـــام الجديد عام 
خير وأمن وســـالم ورخاء على مملكتنا الغالية البحرين ودول وشعوب 

العالم كافة”.
يخطـــئ بعض األصدقاء في الوســـط المســـرحي بشـــأن مفهـــوم الذروة 
فـــي المســـرحية، والحظـــت ذلك في أكثـــر من عرض ومهرجـــان محلي، 
فالمعـــروف أن الـــذروة مـــن صميم بناء المســـرحية، وقد تقـــع في نهاية 
المســـرحية أو في نهاية الفصل أو في موضع آخر، وعندما تأتي الذروة 
فـــي نهايـــة المســـرحية يصعـــب التفريـــق حينهـــا بيـــن الخاتمـــة والفكرة 

الرئيسية والذروة نفسها.
في مســـرحيات الرائع هنريك أبســـن كما يذكر وليد مدفعي نجابه دوما 

أكثر من ذروة، والذروة لدى أبســـن قبل إســـدال الستار لیشارك الجمهور 
الممثل في معاناته ويعيش المعاناة اإلنســـانية كاملة، لكنه حريص عند 
إســـدال الســـتار على وجود مفاجـــأة مذهلة تثير التســـاؤل للفصل الذي 
يليـــه، وهنـــاك أعمـــال أخرى ليوجين أونيـــل وآرثر ميلر عـــن ذروة البناء 
الدرامـــي فـــي المســـرحية، كمـــا في مســـرحية “أنا كريســـتي” التـــي تبهر 
المتلقـــي بالمهـــارة التي حيكـــت بها الذروة، حيث إن المؤلف المســـرحي 
يتمتـــع بحرية تامة فـــي اختيار موقع الذروة في البناء الدرامي وله كل 
الحريـــة فـــي اختيار عدد الذرى التـــي تزين هذا البناء، ولـــه أن يقدم لنا 
بناء فيه متعة على أن تكون الذرى منسجمة ومؤلفة فيما بينها باتساق 

رائع.

العتب على بعض األصدقاء في الوسط المسرحي هو عدم المقدرة على  «
بلوغ ذروة البناء الدرامي بما يتناسب مع تاريخهم وخبرتهم، فنجدهم 

يقدمون مسرحيات باهتة ال تهز مشاعر الجمهور ومحشوة بالرموز ولغة 
مسرحية غريبة تدخلنا في متاهات كثيرة.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

هـــذا القانـــون الـــذي يمنح مهلة شـــهر واحد لرفـــع كل العقوبات عـــن النظام، 
والتصريحـــات العنتريـــة الفارغة الصادرة عـــن قادة النظـــام اإليراني والتي 
تهدف في خطها العام إلى تحقيق هدفين، األول مساومة وابتزاز خصومهم 
وحصولهم على قدر أكبر من التنازالت التي قد توفر لهم مساحات مناسبة 
مـــن أجل التحرك فيها، والثاني التغطية على خروقاتهم والســـيما مســـتوى 
التخصيـــب الـــذي وصلـــوا لـــه وال ريب إن هـــذا النظـــام الذي قاســـى وعانى 
األمريـــن خـــالل األعـــوام األربعـــة المنصرمـــة، قادر علـــى أن يتحمـــل بضعة 
أشـــهر أخرى وهو يقوم بألعابه ومناوراته هـــذه، خصوصا إذا ما أخذنا بنظر 
االعتبار أنه - أي النظام اإليراني - جعل ويجعل من الشعب اإليراني بمثابة 
كبش فداء ويلقي الثقل األكبر عليه ويســـتخدمه كوسيلة من أجل تخفيف 

الضغط عليه.
إننا نجد من المفيد جدا هنا أن نذكر األميركيين واألوروبيين معا، بما فعله 
وقـــام به نظام الماللي بعد التوقيع علـــى االتفاق النووي، وهل التزم ببنوده 

فعال، بل هل قام بصرف المليارات المجمدة التي أطلقها أوباما على مشاريع 
وأمـــور اقتصاديـــة ومعيشـــية تخفف من وطـــأة األوضاع الســـيئة التي كان 
يعاني منها الشعب اإليراني، أم قام وكما نعلم جميعا بصرفها على تدخالته 

في المنطقة وعلى تجاربه الصاروخية!
واشـــنطن والعواصـــم األوروبية من المهـــم عليهم أن تأخذ الـــدروس والعبر 
مـــن التجـــارب الماضيـــة ومـــن حقيقـــة أن النظـــام اإليراني ال يمكـــن أبدا أن 
ينصاع اللتزاماته الدولية إال وفق سياســـة العصا والجزرة، ألنه ما إن يأمن 
العصـــا حتـــى يعود إلى ســـابق عهده، ومن الخطأ الكبير بـــل القاتل أن ال تتم 
االستفادة مما قام به ترامب من ضغوط قصوى على هذا النظام وتوظيفها 
ضـــده ألن ما قام بـــه ترامب بمثابة ثالثة أرباع دائرة حصـــر الماللي، والربع 
المتبقـــي بعهـــدة بايـــدن واألوروبيين، وهـــذه الدائرة لو اكتملـــت فإن النظام 
اإليرانـــي ســـيكون أمـــام خيارين ال ثالث لهمـــا، إما االستســـالم أو المواجهة، 

وقطعا فإنه وكما أثبتت التجارب سيلجأ للخيار األول. “إيالف”.

نزار جاف

حذار من مسايرة العقرب )2(

منظمـــة الصحـــة العالمية تصدم العالم.. احذروا الوبـــاء القادم، هذه الجملة 
والتـــي قبلها انتشـــرتا بشـــكل كبير خـــالل اليومين الماضيين واســـتخدمتا 
عنوانـــا لنفس الخبـــر الذي يتعلق بتصريحات لمدير منظمة الصحة العالمية 
أدهانـــوم غيبريـــوس، وعندما نقـــرأ بقية الخبر أو باألحـــرى نقرأ تصريحات 
مديـــر منظمـــة الصحـــة العالميـــة نجـــد أن الخبـــر ال عالقة له بالعنـــوان على 
اإلطـــالق، فالعنـــوان مجـــرد جملـــة اجتزئـــت وانتزعت من ســـياقها من قبل 
محرر الخبر كنوع من الجذب الذي يعتمد على التخويف وبث الرعب حول 

فيروس كورونا الذي دمر أعصاب البشر.
وكان مضمون الخبر الذي فرضه صاحبه على الناس فرضا باالســـتفادة من 
أجـــواء فيـــروس كورونـــا كالتالي: أن مديـــر منظمة الصحـــة العالمية يدعو 
الـــدول إلـــى االســـتثمار في مجـــال الصحـــة ألن العالم عندما جـــاء فيروس 
كورونـــا لـــم يكن لديه اســـتعداد لمواجهة هذه الجائحة التي ســـببت الكثير 
من الخسائر. هذا هو سياق الخبر الذي جاءت وسطه جملة قالها المتحدث 
وهي أن التاريخ يؤكد لنا أن هذا الوباء لن يكون األخير، والهدف الواضح 
من وراء هذه الجملة هو جعل العالم يستعد للمستقبل، لكن بالنسبة لمحرر 
الخبـــر كانـــت هـــذه الجملـــة األخيـــرة هي الهديـــة التـــي التقطها لكـــي يقوم 
بتطييـــر هذا الخبر للدنيـــا كلها ويظهر للناس ألول وهلـــة أن الوباء الجديد 

ينتظرهم خلف الباب.
صحيـــح أن العنـــوان مهم لجذب القارئ وســـببا لدى الكثيـــر من الناس لكي 
يتوقفـــوا أمام مادة دون أخرى وســـط هذا الفضـــاء اإلعالمي الذي ال نهاية 
لـــه، لكـــن األمر أصبح ســـيئا فيما يتعلق بتغطية أخبار فيـــروس كورونا وما 
تنتج عنه من تداعيات، العالم كله خائف إلى حد الرعب من هذا الفيروس 
القاتل، وليست هناك ضرورة لزيادة جرعات التخويف التي يسقيها اإلعالم 

للناس ليال ونهارا، والتي تضر أكثر مما تنفع.
ال ننفي أن التخويف مهم حتى يحذر الناس، لكن ليس إلى هذا الحد الذي 
يظهـــر وجـــود فجوة كبيرة بين مـــا يقوله العلم والطب ومـــا يقوله اإلعالم، 
خصوصـــا أن اإلعـــالم يخاطـــب فئـــات ومســـتويات وثقافـــات متباينة. هل 
ينكـــر أحـــد أن االعـــالم كان لـــه دور األســـبوع الماضي في إربـــاك العالم كله 
علـــى خلفية تحور فيروس كورونا وظهور ســـالالت جديـــدة وجعل الدول 
تعلق الطيران مع بريطانيا وجنوب افريقيا وجعل الناس يهرعون إلى ترك 
العاصمـــة البريطانية لندن إلى أماكن أخرى، ثم بعد ذلك تبين أن الفيروس 
المتحـــور موجود في كل مكان. زبـــدة القول: العالم بحاجة للتوعية وليس 

الرعب.

B7747@hot-
mail.com

بثينة خليفة قاسم

اإلعالم واستثمار الرعب

من لـ “علياء”؟
بعد أكثر من 35 ســـنة من رعايتها لثالثة من أبنائها المعاقين، ها هي أم 
علياء تناشد الجهات المعنية لتحصل ابنتها علياء على الرعاية والمأوى 
الـــذي يتناســـب مع حالتهـــا الصحيـــة والعقليـــة، خوفًا مـــن أن يختطفها 
المـــوت فجـــأة فال تجد من يتولى رعايتها وهـــي التي تعجز عن الرعاية 
الشـــخصية لنفسها، فوالدتها هي من تلبسها وتحممها وتطعمها وتتولى 

كامل شؤون حياتها.
شـــاء هللا ألم علياء أن تكون أمًا ألبناء معاقين ذهنيًا، فلم تكل وتتذمر 
واحتســـبت أجرهـــا عنـــد هللا، وكان زوجهـــا خيـــر معيـــن لهـــا علـــى تلـــك 
المســـؤولية التـــي تهـــد الجبـــال من ثقلهـــا، إال أنهـــا وبعد أن أخـــذ األبناء 
يكبرون وتزداد مســـؤوليتهم صعوبـــة، طالبت بحق أبنائها في الحصول 
علـــى الرعايـــة وحصلـــت عليها بعد جهـــد جهيد قبل ســـنوات قليلة، لكن 

للذكور منهم فقط! وبقيت علياء تحت كنفها ورعايتها.
زوجهـــا، هو اآلخر بدأت تتدهور صحته، وأصيب بالفشـــل الكلوي وداء 
الســـكري فبترت رجله اليســـرى، وأصابع رجله اليمنى، وبقي عاجزًا على 
كرســـيه المتحرك، بل وأضيفت مســـؤولية رعايته إلى باقي مسؤوليات 
أم علياء، التي تكالبت عليها األمراض من سكري وضغط وكوليسترول 
وقصـــور فـــي الذاكـــرة يجعلها تنســـى أين هي؟ ومـــن تكـــون ابنتها؟ بل 
وتعانـــي اليـــوم من حاالت التشـــنجات والصـــرع، ورغم حاجتهـــا لعملية 
ديســـك في الظهـــر إال أنها لم تقدم عليها، لحاجتها إلـــى فترة نقاهة بعد 

العملية، وكيف سترتاح ووراءها مسؤولية رعاية ابنتها وزوجها؟
ليس هذا فحســـب، قبل أســـبوع فقدت أم علياء أحد أبنائها بوفاته في 
دار الرعايـــة، ودخـــل زوجها قســـم العناية المركزة في اليـــوم التالي في 
فاجعتيـــن فـــي يوميـــن متتاليين، ما جعل قواها تخـــر أكثر وأكثر. وهي 
اليـــوم مطالبـــة بأكثر مـــن 800 دينار كلفـــة بقاء زوجها في المستشـــفى 

بعدما نقل إليه عبر سيارة اإلسعاف بعدما أغمي عليه في المنزل.
عليـــاء ذات الــــ 32 عامـــًا بحاجـــة إلـــى رعايـــة صحيـــة ومـــأوى دائم في 
مستشـــفى الطـــب النفســـي، فوالدتهـــا الخمســـينية لـــم تعـــد تقـــوى على 

رعايتها، فمن لـ “علياء”؟.

ياسمينة: من حق علياء الحصول على مأوى ورعاية صحية كما كفل لها  «
الدستور.

ياسمين خلف
yasmeeniat@yasmeeniat.com



أكد وكيل وزارة الصحة عضو الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا وليد المانع ضرورة تجنب التجمعات في عطلة رأس 
السنة الميالدية حفاًظا سالمة كافة المواطنين والمقيمين مع المواصلة بحذر بااللتزام باإلجراءات االحترازية والتدابير الوقائية 
كي ال نشهد زيادة في أعداد الحاالت القائمة مع بداية العام الجديد، منوًها بأن الجميع مسؤولون عن الزيادة والنقصان في أعداد 

الحاالت القائمة وبمواصلة االلتزام بحذر والوعي المسؤول من قبل الكل يمكن الحد من انتشار الفيروس حتى القضاء عليه.

 جـــاء ذلـــك أثناء المؤتمـــر الصحافي الذي 
عقـــده الفريـــق الوطنـــي الطبـــي للتصـــدي 
لفيـــروس كورونا )كوفيد - 19( ظهر امس 
فـــي مركـــز ولـــي العهـــد للبحـــوث الطبيـــة 
والتدريب بالمستشفى العسكري للحديث 

عن آخر مستجدات فيروس كورونا.
الوطنيـــة  الحملـــة  مســـتجدات  وعـــن 
للتطعيم، أوضح المانع أن الحملة مستمرة 
حســـب المخـــزون المتبقـــي مـــن الكميـــات 
التـــي وصلت لمملكـــة البحرين حتى اآلن، 
وما تم طلبه من تطعيمات منذ أغســـطس 
الماضـــي من قبـــل المملكة يفـــوق المليون 
تطعيم وذلك من قبل عدة شركات حسب 
المتابعـــة المســـتمرة لتطـــورات التجـــارب 

المتعلقة باللقاحات عالمًيا.
وأكـــد المانع أن مملكـــة البحرين من أوائل 
الـــدول التي تقدمت بطلـــب اللقاحات من 
الشـــركات المنتجة لها، والتنســـيق مستمر 
مـــع هذه الشـــركات حـــول مواعيد وصول 
الدفعات الجديدة حسب خطط الشركات 
لتوزيـــع وتوفيـــر إمداداتها مـــن اللقاحات، 
موجًها الشـــكر لجميع األفـــراد ممن بادروا 
بأخـــذ اللقـــاح حمايـــًة ألنفســـهم وأســـرهم 

والمجتمع.
 ونـــوه وكيـــل وزارة الصحـــة أن الفريـــق 
الوطني الطبي للتصـــدي لفيروس كورونا 
يتـــم  عليهـــا  وبنـــاًء  المســـتجدات  يتابـــع 
تحديد مسار التعامل مع الفيروس، حيث 
بلغ متوســـط عدد الحاالت المستجدة من 
نســـبة الفحوصـــات اليومية في األســـابيع 
الثالثة األولى من شـــهر ديسمبر ما يقارب 
1.5 %، لترتفـــع بعدهـــا إلى متوســـط 2.4 
%، كما ارتفع متوســـط الحـــاالت اليومية 
خـــالل الفتـــرة مـــن 24 إلـــى 28 ديســـمبر 
أســـابيع  بالثـــالث  مقارنـــًة   %  34 بنســـبة 
األولى من شـــهر ديســـمبر الجاري، مشـــيًرا 
إلى أن هذه الزيادة تستوجب من الجميع 
مضاعفة الجهـــود والمواصلة بحذر خالل 

المرحلة الحالية.
 وشـــدد المانـــع علـــى أن الحـــذر مطلـــوب 
مـــع وجـــود الخطر، ومـــن الضـــروري عدم 
التراخي والتهاون والتســـاهل في تطبيق 
والتعليمـــات  االحترازيـــة  اإلجـــراءات 
الصادرة من الجهات المعنية، إذ من المهم 
اســـتمرار اختصار التجمعات على األســـرة 
الواحدة في المنزل والمحيط االجتماعي 
في النطـــاق المعتاد والمحـــدود، واألماكن 
الخارجيـــة المفتوحة بدل المغلقة، إضافة 
إلـــى االلتزام بكافة اإلجراءات االحترازية 
انتشـــار  مـــن  للحـــد  الوقائيـــة  والتدابيـــر 

الفيروس.
أعـــداد  إجمالـــي  المانـــع  واســـتعرض   
اإلشـــغال في مراكز العـــزل والعالج، حيث 
تبلـــغ الطاقـــة االســـتيعابية لمراكـــز العـــزل 

والعالج 6078 ســـريًرا، يبلغ اإلشـــغال منها 
540 ســـريًرا مـــا يمثل 8.9 % مـــن الطاقة 
الحـــاالت  عـــدد  أن  مبيًنـــا  االســـتيعابية، 
القائمـــة التـــي تم تطبيـــق العـــزل الصحي 
المنزلـــي االختياري عليهـــا بلغ 1474 حالة 
لعدم ظهور األعراض، أما نسبة المتعافين 
مـــن إجمالـــي الحـــاالت القائمة فقـــد بلغت 
97.43 % مـــن الحـــاالت القائمة، في حين 
بلغت نسبة الوفيات 0.38 % من الحاالت 

القائمة.

39 % من اإلصابات جراء المخالطة

 مـــن جانبـــه، شـــدد استشـــاري األمـــراض 

المعديـــة بالمستشـــفى العســـكري وعضـــو 
الفريق الوطني الطبـــي للتصدي لفيروس 
كورونـــا المقـــدم طبيب منـــاف القحطاني 
علـــى أهميـــة تجنب التجمعـــات في عطلة 
رأس الســـنة الميالديـــة للحـــد من انتشـــار 
الفيـــروس، مؤكًدا على ضـــرورة المواصلة 
بحـــذر للتقـــدم نحـــو تحقيـــق مزيـــد مـــن 
االنخفـــاض فـــي عـــدد الحـــاالت القائمة ال 

ازديادها.
 ونوه القحطاني بوجوب مواصلة االلتزام 
باإلجراءات االحترازية والتدابير الوقائية 
والتعليمات الصادرة مـــن الجهات المعنية 
للحد من انتشـــار الفيروس حمايًة لألفراد 
وأســـرهم ومجتمعهم، مشـــيًرا إلى أنه من 
الضروري اختصار التجمعات على األسرة 
الواحدة في المنزل والمحيط االجتماعي 
المعتـــاد والمحـــدود واألماكـــن الخارجيـــة 

المفتوحة بدل المغلقة.
 وأوضـــح القحطانـــي أن آليـــة تتبـــع أثـــر 
المخالطين أظهرت أن 39 % من الحاالت 
نتيجـــة  لهـــا  الفيـــروس  انتقـــل  القائمـــة 
المخالطـــة في محيـــط العائلة فـــي الفترة 
من 1 - 28 ديســـمبر الجاري، مشـــدًدا على 
ضـــرورة اختصـــار التجمعات فـــي محيط 
األســـرة الواحـــدة قـــدر اإلمـــكان وتجنبهـــا 
في محيط العائلة األكبر للحد من انتشـــار 

الفيروس في أكثر من أسرة مختلفة.
 وذكر القحطاني أن النسبة المرتفعة التي 
تـــم الوصول إليها من الحاالت القائمة في 
العائلـــة الكبيـــرة تعكـــس أهميـــة مواصلـــة 
اإلجـــراءات  بكافـــة  وااللتـــزام  الحـــذر 
األوقـــات  مختلـــف  فـــي  االحترازيـــة 
واألماكن، وعدم التســـاهل بها في النطاق 
األســـري الممتد خاصة مع ضرورة التقليل 

من التجمعات قدر اإلمكان.
 ووجـــه القحطانـــي الشـــكر للقائميـــن على 
لجهودهـــم  المخالطيـــن  أثـــر  تتبـــع  آليـــة 
المســـتمرة لتتبع الحاالت، إذ أسهمت هذه 
الجهـــود فـــي الحد مـــن انتشـــار الفيروس 
والوصول للحاالت المحتمل إصابتها قبل 
ازديـــاد عـــدد المخالطيـــن للحالـــة التي تم 

اكتشافها أواًل.
 علـــى صعيـــد متصـــل، قـــال القحطانـــي: 
إننـــا تابعنـــا جميًعـــا ما أحاطت بـــه منظمة 
عـــن ظهـــور متغيـــرات  العالميـــة  الصحـــة 
جديـــدة متعلقـــة بتغييـــرات جينيـــة علـــى 
ســـلوك الفيروس في عدد من دول العالم، 
وفي هـــذا الصـــدد؛ يقوم الفريـــق الوطني 
الطبي للتصدي لفيروس كورونا والجهات 
الخاصـــة  المســـتجدات  بمتابعـــة  المعنيـــة 

بالساللة الجديدة للفيروس.
 وبيـــن القحطاني أنه بناًء على التطورات 
والمتغيرات ووفق تنســـيق مســـبق سيتم 
اتخاذ اإلجراءات المناســـبة حول الساللة 

الجديدة للفيروس بما يصب في مصلحة 
الوطن والمواطن والمقيم.

 وأشـــار القحطاني إلى أن مملكة البحرين 
أدارت تحـــدي جائحـــة فيـــروس كورونـــا 
باقتدار بتكاتف الجميع، متمنًيا المواصلة 
بحـــذر حتـــى الوصـــول للهـــدف المنشـــود 
بالحـــد مـــن انتشـــار الفيـــروس والقضـــاء 
يتـــم  الـــذي  األساســـي  فالمرتكـــز  عليـــه 
التعويـــل عليه هو وعي المجتمع والتزامه 
المسؤول وحسه الوطني المدرك لعواقب 
التهـــاون والتراخي بااللتـــزام باإلجراءات 

االحترازية.
 وجـــدد القحطاني التأكيد على أن الحملة 
الوطنيـــة للتطعيم مســـتمرة، والتطعيمات 
متاحـــة ويتـــم تحديـــد مواعيـــد التطعيـــم 
حســـب المخـــزون المتبقي لحيـــن وصول 
دفعـــات جديـــدة، ذاكـــًرا أن البحرين كانت 
مـــن أوائـــل الـــدول التـــي تقدمـــت بطلـــب 
التطعيمـــات مـــن الشـــركات المنتجـــة لهـــا 
حيـــث طلبت ما يفوق المليون تطعيم من 
قبل شـــركات عدة منذ أغســـطس الماضي 
لتطـــورات  المســـتمرة  المتابعـــة  حســـب 
التجارب المتعلقة باللقاحات عالمًيا ووفق 
مـــا هو مخطـــط له ضمن الحملـــة الوطنية 
للتطعيم.  وكشـــف القحطاني عن أن عدد 
الحاصليـــن على التطعيم بلـــغ 56041 من 
المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين 
في 13 يوما فقط من بدء عملية التطعيم، 
إلقبالهـــم  األفـــراد  لكافـــة  الشـــكر  موجًهـــا 
وحرصهم على أخـــذ التطعيم والمحافظة 

على صحة وسالمة الجميع.
وحـــول التطعيـــم، أضـــاف القحطانـــي أن 
المناعة االستجابية تختلف من فرد آلخر، 
وقـــد ال تتكـــون المناعـــة الكافيـــة للحماية 
التطعيـــم  لكـــن  بالفيـــروس  مـــن اإلصابـــة 
يؤمـــن الحمايـــة مـــن اإلصابة المتوســـطة 
إلـــى الشـــديدة، لـــذا علـــى الحاصلين على 
التطعيـــم المواصلـــة بحـــذر فـــي االلتـــزام 
باإلجـــراءات االحترازية حمايًة ألنفســـهم 
وأسرهم والمحيط المجتمعي، إلى جانب 
االلتـــزام بكافـــة التعليمـــات الصـــادرة مـــن 
الجهـــات المعنيـــة ومنهـــا معاييـــر التباعـــد 

االجتماعي وارتداء الكمامات.
 وشـــدد القحطاني على ضرورة المواصلة 
بحـــذر مـــن أجـــل البحريـــن لخفـــض عـــدد 
الحـــاالت بما يمهد للقضـــاء على الفيروس 

دون العـــودة لمراحل ســـابقة مـــن التعامل 
مـــع الجائحـــة والتـــي كانـــت فيهـــا نتيجة 
التهـــاون والتراخـــي منعكســـة علـــى عـــدد 
الحـــاالت القائمـــة بالزيـــادة ما قـــد يعرض 
المجتمع لمعدالت انتشـــار أكبـــر، فكل فرد 
يســـتطيع أن يساهم في انحســـار األعداد 

بداًل من انتشارها وزيادتها.

 التراخي تسبب بازدياد الحاالت

استشـــارية  جـــددت  أخـــرى،  جهـــة  مـــن 
األمـــراض المعديـــة واألمـــراض الباطنيـــة 
بمجمـــع الســـلمانية الطبـــي عضـــو الفريـــق 
الوطني الطبي للتصـــدي لفيروس كورونا 
التأكيـــد علـــى ضـــرورة  الســـلمان  جميلـــة 
المواصلـــة بحـــذر فـــي هـــذه المرحلـــة من 
التعامل مع الفيـــروس، راجيًة من الجميع 
االلتزام بتفـــادي التجمعات في احتفاالت 
اتبـــاع  الميالديـــة وضـــرورة  الســـنة  رأس 
وارتـــداء  االجتماعـــي  التباعـــد  معاييـــر 

الكمامات في كل األوقات واألماكن.
مـــن  مزيـــًدا  أن  الســـلمان  وأوضحـــت   
االلتـــزام  خـــالل  مـــن  بحـــذر  المواصلـــة 
بالتعليمـــات الصـــادرة هـــو المنشـــود لدعم 
ســـبيل  فـــي  المبذولـــة  الوطنيـــة  الجهـــود 
الحد من انتشـــار الفيروس وحفظ سالمة 
الجميع، حيث أنه رغم اإلقبال الكبير على 
الحملـــة الوطنيـــة للتطعيـــم التـــي تعكـــس 
وعًيـــا بأهميـــة الوقايـــة من الفيـــروس، إال 
أن معـــدل انتشـــار الفيـــروس فـــي ازدياد، 
ممـــا يدل على تهاون البعض وتراخيه في 

االلتزام باإلجراءات االحترازية.
الخطـــط  جميـــع  إن  الســـلمان:  وقالـــت   
مواجهـــة  فـــي  مســـتمرة  االســـتباقية 
الفيـــروس، لكننا بحاجة إلـــى دعم الجميع 
وعـــدم  االحترازيـــة  اإلجـــراءات  باتبـــاع 
التســـاهل فيها، لكن مجـــدًدا نحتاج لوعي 
الجميع بخطورة التهاون في أية تعليمات 

صادرة من الجهات المعنية.
 وأضافـــت الســـلمان أن التطعيـــم وســـيلة 
لتكوين أجســـام مضادة لمحاربة فيروس 
كورونـــا، والمناعة المكتســـبة من التطعيم 

تختلف من شخص آلخر بطبيعة الحال.
 وأكـــدت الســـلمان ضـــرورة االبتعـــاد عـــن 
األســـرة  علـــى  واختصارهـــا  التجمعـــات 
الواحدة في المنزل والمحيط االجتماعي 
في النطاق المعتـــاد والمحدود، ومواصلة 

االلتزام بمعايير التباعد االجتماعي ولبس 
الكمامـــات خـــارج المنزل فـــي كل األماكن 
واألوقات، إلى جانـــب لبس الكمامات في 
نطاق األسرة الواحدة عند مقابلة أفرادها 
ممن لديهم أمراض وظروف صحية كامنة 

أو كبار السن المعرضين أكثر للخطر.
 وأوضحـــت الســـلمان أن مواصلة االلتزام 
باإلجـــراءات االحترازية في هذه المرحلة 
تستدعي عزم الجميع وعزيمتهم لتحقيق 
الهدف المنشـــود، فكل مـــا تحقق من جهد 
وإنجـــاز بـــروح الفريق الواحد يســـتوجب 
مـــن كل فـــرد فينـــا باختـــالف موقعـــه أن 
يجدد همته؛ من أجل البحرين حتى نصل 
بأمـــان، مبينـــًة أن مملكـــة البحريـــن تحتل 
مراتـــب متقدمـــة جـــًدا عالمًيـــا في نســـب 
الفحـــص لـــكل ألف شـــخص، كما أن نســـبة 
الشفاء من الفيروس تعد أيًضا من النسب 

األعلى عالمًيا.
الجميـــع  بوعـــي  إن  الســـلمان:  وقالـــت   
ســـنواصل تحقيق اإلنجـــازات ونرجو في 
الوقـــت ذاتـــه أالّ نشـــهد زيـــادة فـــي عـــدد 
أو  مقصـــود  اســـتهتار  بســـبب  الوفيـــات؛ 
تساهل ال مقصود، فالخطر مازال موجوًدا 
والحذر مطلوب لصحة وســـالمة الجميع، 
لـــذا علـــى كل فـــرد انطالًقـــا مـــن واجبـــه 
الوطنـــي أن يبـــدأ بنفســـه ويحـــث أفـــراد 
أســـرته المباشـــرة ومحيطـــه االجتماعـــي 
على المواصلة بحذر بااللتزام باإلجراءات 

والتدابير الوقائية.
الوضـــع  الســـلمان  اســـتعرضت  بعدهـــا   
الصحي للحاالت القائمة بفيروس كورونا، 
وبينـــت أن عـــدد الحـــاالت القائمـــة تحـــت 
العنايـــة بلـــغ 10 حـــاالت، وبلغـــت الحاالت 
تلقـــي  الصحـــي  وضعهـــا  يتطلـــب  التـــي 
العالج 25 حالة قائمة، في حين إن 2004 
حاالت وضعها مستقر من العدد اإلجمالي 
للحـــاالت القائمـــة الـــذي بلـــغ 2014 حالـــة 
قائمـــة، فـــي حيـــن تعافـــت 89804 حاالت 

من الفيروس.
 وختاًمـــا، دعت الســـلمان الجميـــع مجدًدا 
الحـــاالت  أعـــداد  إن  إذ  بحـــذر  للمواصلـــة 
متأرجحـــة بين الزيـــادة والنقصان، إضافة 
إلـــى الحـــرص علـــى التقيـــد باإلجـــراءات 
االحترازيـــة والتعليمـــات الصـــادرة حتـــى 
نشهد انخفاًضا للحاالت في األيام المقبلة 

ونصل مًعا لهدف القضاء على الفيروس.

المنامة - بنا

المانع: حذاِر من التجمعات برأس السنة... وأنتم مسؤولون عن التفشي واالنحسار
ديــســمــبــر ــن  ــ م ــوع  ــ ــب ــ أس ــر  ــ آخـ  %  34 يـــرتـــفـــع  كــــورونــــا  حــــــاالت  مـــتـــوســـط 
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المنامة - وزارة الصحة

عمليـــة  أن  الصحـــة  وزارة  أكـــدت 
التطعيـــم المضاد لفيـــروس كورونا 
)كوفيد19( مســـتمرة وفـــق الحملة 

الوطنية للتطعيم.
تحديـــد  أن  الـــوزارة  وأفـــادت 
فـــي  للراغبيـــن  التطعيـــم  مواعيـــد 
ا حســـب  الحصـــول عليـــه يتم حاليًّ
الكميـــات  مـــن  المتبقـــي  المخـــزون 
التي وصلت لمملكة البحرين حتى 
اآلن. وأضافـــت الـــوزارة أن مـــا تـــم 
طلبه من تطعيمات منذ أغســـطس 
الماضـــي من قبـــل مملكـــة البحرين 
يفوق المليون تطعيم من قبل عدة 
شركات حســـب المتابعة المستمرة 
المتعلقـــة  التجـــارب  لتطـــورات 
باللقاحـــات عالمًيـــا ووفـــق مـــا هـــو 
مخطط لـــه ضمن الحملـــة الوطنية 
مـــن  البحريـــن  تعتبـــر  إذ  للتطعيـــم 
أوائـــل الـــدول التي تقدمـــت بطلب 
اللقاحـــات مـــن الشـــركات المنتجـــة 

لها.
والمتابعـــة  التنســـيق  أن  وذكـــرت 
المنتجـــة  الشـــركات  مـــع  مســـتمرة 

الدفعـــات  حـــول مواعيـــد وصـــول 
الجديـــدة حســـب خطط الشـــركات 
المصنعـــة لتوزيع وتوفير إمداداتها 

من اللقاحات.
أن  إلـــى  الصحـــة  وزارة  وأشـــارت 
عـــدد الحاصلين علـــى التطعيم بلغ 
56041 من المواطنيـــن والمقيمين 
 13 خـــالل  البحريـــن  مملكـــة  فـــي 
يوًمـــا فقط من بدء عملية التطعيم 
وهو مـــا يعكـــس الوعي المســـؤول 
الذي يتمتع بـــه المجتمع البحريني، 
األفـــراد  كافـــة  الـــوزارة  شـــاكرة 
أخـــذ  علـــى  وحرصهـــم  إلقبالهـــم 
التطعيـــم والمحافظـــة علـــى صحة 

وسالمة الجميع.

ربط تحديد مواعيد التطعيم 
بالمخزون المتبقي

دعـــا أعضـــاء الفريـــق الوطنـــي الطبـــي 
للتصـــدي لفيروس كورونـــا “كوفيد 19، 
الجميـــع إلى ضـــرورة مواصلـــة االلتزام 
لمواجهـــة  االحترازيـــة  باإلجـــراءات 
انتشـــار الفيروس، مؤكدين أن التهاون 
وعـــدم االلتـــزام مـــن بعض األفـــراد في 
المجتمـــع أدى الـــى تزايـــد عـــدد حاالت 

اإلصابة في المرحلة الماضية.
وليـــد  الصحـــة  وزارة  وكيـــل  وصـــرح 
المانـــع، في رده على ســـؤال لــــ “البالد”، 
بشـــأن اســـتعداد البحريـــن لمواجهة أي 
ســـاللة جديـــدة للفيـــروس، بـــأن لديهـــا 
كافـــة اإلمكانـــات المطلوبـــة للمواجهة، 
موضحـــا أن آليـــة الفحـــص والمتابعـــة 
يوميـــة  وبصـــورة  مســـتمرة  والترصـــد 
ومتواصلة لمتابعة أي تطورات جديدة 
ومـــن خـــالل فـــرق متخصصـــة، ولديها 
الالزمـــة  واإلمكانـــات  األدوات  جميـــع 

ألداء مهامها بأفضل صورة.
وفي ذات السياق، أكد المانع أن مملكة 

البحرين لم ترصد أي حاالت للســـالالت 
الجديـــدة، مؤكـــدا أن الفريـــق الوطنـــي 
يراقبـــون  والمتابعـــة  الترصـــد  وفـــرق 
أي تطـــورات أو تغييـــرات قـــد تحـــدث 

بالفيروس.
تواصـــل  علـــى  البحريـــن  أن  وأوضـــح 
مـــع الجهـــات المعنية كمنظمـــة الصحة 
المختصـــة،  والمنظمـــات  العالميـــة 
وتواصل متابعتها للبحوث والدراسات 
والمعلومـــات فـــي الـــدول التـــي تشـــهد 
فـــي  طفـــرات  أو  التحـــور  أو  التغييـــر 
المعلومـــات  الستســـقاء  الفيـــروس 
الصحيحـــة منهـــا، علـــى الرغـــم مـــن أن 

الساللة موجودة من عدة شهور.
الفيـــروس شـــهد تغييـــرات  وأردف أن 
وصلـــت للمئـــات، الفتا، ونحـــن قادرون 
البحريـــن علـــى مواجهـــة ورصـــد  فـــي 
رقابـــة  ولدينـــا  تغييـــرات  أي  وفحـــص 
وإجـــراءات، ونقـــوم بتغييـــر وتجديـــد 
الخاصـــة  البروتوكـــوالت  وتحديـــث 
بالفحـــص والمتابعـــة فـــي كل المرافـــق 
وحســـب  جديـــدة  حـــاالت  أي  لرصـــد 

المعايير المتبعة، ولكن لم يتم رصد أي 
حالة من الساللة الجديدة.

وفـــي موضـــوع ذي صلة، أشـــار المانع، 
إلى أن وجود التطعيم واللقاح، ال يغني 
عن إجراء فحص الـ “بي سي آر”، مبينا، 
مازلنا حاليا بمراحل مبكرة التخاذ مثل 
هـــذا اإلجـــراء؛ ألن االلتـــزام والحذر ما 
زاال مطلوبيـــن، وحتـــى تكـــون المعايير 
والنتائـــج فـــي البحرين ممتـــازة من ثم 
نســـتغني عن فحص المسحة بالمرحلة 

قادمة.
وبيـــن بـــأن البحريـــن وفـــرت أكثـــر من 
مليـــون تطعيم للمواطنيـــن والمقيمين، 
منوهـــا، لقـــد تـــم تطعيـــم 12 ألـــف فـــرد 
خـــالل يـــوم واحـــد، داعيا الجميـــع الى 

التوجه من أجل التطعيم.
تعـــد  البحريـــن  بـــأن  المانـــع،  واختتـــم 
المنطقـــة،  وفـــي  خليجيـــة  دولـــة  أول 
تتمكن من تقديـــم كل هذه اإلعداد من 
اللقاحـــات، مردفا لقد وصلنا إلى ضعف 
مـــا تـــم تقديمـــه خليجيـــا مـــن جرعات 
فـــي  تتمثـــل  التحديـــات  وأن  اللقـــاح، 

تأمين وصول اللقاح بســـبب الشـــركات 
المنتجـــة للقـــاح، والتـــي قـــد تتأخر في 

تسليمه.
األمـــراض  استشـــاري  قـــال  بـــدوره، 
المعدية بالمستشـــفى العسكري وعضو 
للتصـــدي  الطبـــي  الوطنـــي  الفريـــق 
لفيـــروس كورونا المقـــدم طبيب مناف 
القحطانـــي أن التغيـــرات التـــي تحصل 
إلـــى حـــدوث  وتـــؤدي  الفيـــروس  فـــي 
بروتينيـــة  تغييـــرات  هـــي  الطفـــرات 
على ســـطح الفيـــروس، مؤكـــدا نجاعة 
التطعيمـــات علـــى مواجهـــة الفيروس، 
مبينا أنه لم تثبت أن هناك أي مشكالت 
مع الســـاللة الجديدة بالنسبة للقاحات، 
أي  لمواجهـــة  موجـــودة  الحلـــول  وأن 

مستجدات.
وختاما اســـتعرض القحطانـــي، التطور 
والتحـــور الـــذي مـــر ويمـــر بـــه فيروس 
التـــي  الجديـــدة  والســـالالت  كورونـــا 
داعيـــا  األخيـــرة،  الفتـــرة  فـــي  ظهـــرت 
الجميـــع إلى التعـــاون من أجل التصدي 

النتشار الفيروس.
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