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ô«£N ™°Vƒ`dG :Qò`ë`j »````Ñ`£`dG ≥jô`Ø`dG
Ωƒ``°SôdG  ¢``†ØNh  ø``jôëÑdG  ≈``dEG   ø``«eOÉ≤∏d  É``fhQƒc  äÉ``°Uƒëa  3
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:»∏Y áªWÉa âÑàc
 …ó°üà∏d  »Ñ£dG  »æWƒdG  ≥jôØdG  ø`̀∏`̀YCG
 ¢üëa  äGAGô```LEG  åjóëJ  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«Ød
 ™«ªL  ô`̀Ñ`̀Y  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªe  ≈```dEG  ∫ƒ``̀Nó``̀dG
 ø«eOÉ≤dG øjôaÉ°ùªdG πc ™°†î«°S PEG ;òaÉæªdG
 äÉ°Uƒëa 3`d øjôFGRh ø«ª«≤eh ø«æWGƒe øe
 ∫hC’G  (PCR),  ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød  ájôÑîe
 ™ªàée{  ≥«Ñ£J  π«©ØJ  ™`̀e  ∫ƒ`̀°`̀Uƒ`̀dG  ó`̀æ`̀Y
 ≈∏Y ∫ƒ°üëdG ø«M ≈dEG »JGòdG ∫õ©dGh z»YGh
 ó©H ¿ÉK ¢üëa AGôLEGh ∫hC’G ¢üëØdG áé«àf
 AGô`̀LEG  ºK  ø`̀eh  ∫ƒ°UƒdG  ïjQÉJ  øe  ΩÉ``jCG  5

 ∫ƒ°UƒdG  øe  ô°TÉ©dG  Ωƒ«dG  »a  ådÉK  ¢üëa
 ¿ƒª«≤«°S øjòdG ø«eOÉ≤dG ™«ªéd áμ∏ªªdG ≈dEG

.ΩÉjCG 10 øe ôãcCG óàªJ Ióe øjôëÑdG »a
 º°SQ  ¢†ØN  »`̀æ`̀Wƒ`̀dG  ≥`̀jô`̀Ø`̀dG  Qô``b  Éªc
 äÉ°UƒëØ∏d á«dÉªLE’G áØ∏μdG íÑ°üàd ¢üëØdG
 π«©ØJ  ¿CG  É`̀ë`̀°`̀Vƒ`̀e  ,GQÉ```æ```jO  36  á`̀KÓ`̀ã`̀ dG
 Ωƒj  ø`̀e  GQÉ`̀Ñ`̀à`̀YG  ºà«°S  Ió`̀jó`̀é`̀dG  äGQGô``≤``dG

 .2021 ôjGôÑa 22 ≥aGƒªdG ø«æKE’G
 ô`̀ª`̀JDƒ`̀ª`̀dG ∫Ó``̀N ≥`̀jô`̀Ø`̀dG AÉ`̀°`̀†`̀YCG ó```̀cCGh
 ≈æëæe  ¿CG  ¢ùeCG  ô¡X  √ó≤Y  …ò`̀dG  »Øë°üdG
 ∫ÓN  Gô«£N  GQƒ`̀£`̀J  ó¡°T  áªFÉ≤dG  ä’É`̀ë`̀dG
 øe ¿CGh ,äÉHÉ°UE’G OóY ójGõàH á«°VÉªdG IôàØdG

 ,Iô°TÉÑªdG  á£dÉîªdG  ihó©dG  QÉ°ûàfG  ÜÉÑ°SCG
 á«∏FÉY äÉ©ªéJ áé«àf âfÉc ≈∏YC’G áÑ°ùædGh
 ƒëf  iô`̀LCG  ≥jôØdG  ¿CGh  ,á°UÉN  äÉÑ°SÉæeh
 »°ü≤àdG  ¿EG  PEG  ,ôKCÓd  ™ÑàJ  á«∏ªY  ∞`̀dCG  300

 .áYÉ°ùdG QGóe ≈∏Y …ôéj
 ºJ  »`̀à`̀dG  äGQGô``̀≤``̀dG  ™«ªL  ¿CG  ±É``̀°``̀VCGh
 øe  ¿B’G  ≈àM  áëFÉédG  ájGóH  òæe  ÉgPÉîJG
 âàÑKCG  ∫GƒéàdG  ô¶M  QÉ«N  ≈dEG  Aƒé∏dG  ¿hO
 QÉ°ûàfG  Iô``FGO  ™°SƒJ  øe  óëdG  »a  É¡à«dÉ©a
 πãeC’G πëdG ƒg º«©£àdG ¿CG Éë°Vƒe ,ihó©dG

 .É«dÉM ôaGƒàªdG
(5¢U π«°UÉØàdG)

 53^3 ≥``≤ëj z»``æWƒdG  ø``jôëÑdG{
2020  »``a  É``MÉHQCG  QÉ``æjO  ¿ƒ``«∏e

 óFÉ©dG  í`̀Hô`̀dG  »`̀aÉ`̀°`̀U  ≠`̀∏`̀H
 »æWƒdG øjôëÑdG ∂æH »ªgÉ°ùªd
 »æjôëH QÉæjO ¿ƒ«∏e 53^3 ≈dEG
 (»μjôeCG  Q’hO ¿ƒ«∏e 141^4)
 ôÑª°ùjO 31 »a á«¡àæªdG  áæ°ù∏d
 íHôdG  »aÉ°U  ôKCÉJ  óbh  ,2020
 19-ó«aƒc áëFÉéH 2020 ΩÉ©d
 äÉ°ü°üîe  ™°Vh  É¡æY  ºéf  PEG
 ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ∫Ébh  .ájRGôàMG
 »æWƒdG  øjôëÑdG  ∂æH  IQGOEG
 :ójDƒªdG  π«∏N  ∞°Sƒj  ¥hQÉ``̀a

 ΩÉ©d  á«dÉªLE’G  á«dÉªdG  ÉæéFÉàæH  AGó©°S  IQGOE’G  ¢ù∏ée  »a  øëf{
 áëFÉédG  äÉ©ÑJ  øe  ºZôdG  ≈∏Y  É«HÉéjEG  Gƒªf  äô¡XCG  »àdG  ,2020
 »æWƒdG øjôëÑdG ∂æH áYƒªée äó¡°T óbh ,»ªdÉ©dG  OÉ°üàb’G ≈∏Y
 ∂æH »a iôÑμdG á°üëdG ≈∏Y PGƒëà°S’G ó©H á°UÉNh Éjƒb ∫hCG É k©HQ
 ôaÉ°†J  ≈dEG  …ODƒà°S  á«é«JGôà°SG  Iƒ£N  »gh  ,»eÓ°SE’G  øjôëÑdG

.zÉª¡àfÉμe õjõ©Jh ø«μæÑdG Oƒ¡L
(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

 º«©£J ∫ÉªàcG :zπ``«gCÉàdGh ìÓ``°UE’G{
ÉfhQƒc ìÉ≤d »≤∏J »a ø«ÑZGôdG A’õædG
 IQGOEG  ™e  ¿hÉ©àdÉH  π«gCÉàdGh  ìÓ°UEÓd  áeÉ©dG  IQGOE’G  â∏ªcCG
 »≤∏J  »a  ø«ÑZGôdG  A’õædG  ™«ªL  º«©£J  á«∏ªY  á«ë°üdG  ¿hDƒ°ûdG
 õcGôe  á∏°UGƒe  QÉ`̀WEG  »a  ∂`̀dPh  ,É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«Ød  OÉ°†ªdG  ìÉ≤∏dG
 ájRGôàM’G äGAGôLEÓd ΩRÉëdGh ≥«bódG ≥«Ñ£àdG π«gCÉàdGh ìÓ°UE’G
 ô«HGóàdG  √òg  ¬Ñ∏£àJ  Éªd  πeÉμdG  ºYódG  ô«aƒJh  ,áëFÉédG  á¡LGƒªd

.A’õædG áeÓ°Sh áë°U ájÉªM »a º¡°ùj ÉªH ,á«FÉbƒdG
 ºàJh  á©é°ûe  IQOÉ`̀H  ó©J  A’õædG  º«©£J  á∏ªM  ¿CG  âë°VhCGh
 ¥ƒ≤M  ô«jÉ©eh  º«≤H  ΩGõàd’G  ≥∏£æe  øe  ,Oóëe  »æeR  ∫hóL  ≥ah
 ìÓ°UE’G õcGôªH πª©dG áeƒ¶æe øe CGõéàj ’ GAõL ó©J »àdG ,¿É°ùfE’G
 äGAGô`̀LEÓ`̀d  GOGó`̀à`̀eG  »JCÉJ  á∏ªëdG  √ò`̀g  ¿CG  ≈`̀ dEG  ágƒæe  ,π«gCÉàdGh
 ¬àëF’h  π`̀«`̀gCÉ`̀à`̀dGh  ìÓ`̀°`̀UE’G  á°ù°SDƒe  ¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀d  Gò«ØæJ  IòîàªdG
 øe ,áëFÉédG ájGóH òæe ÉgPÉîJG ºJ »àdG ô«HGóàdG ∂dòch ,ájò«ØæàdG

.á«fhôàμdEG ≈dEG áeó≤ªdG äÉeóîdG øe OóY πjƒëJ É¡æ«H
(çOGƒMh ÉjÉ°†b áëØ°U ≈∏Y π«°UÉØàdG)
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.ójDƒªdG ¥hQÉa |

 áØ«∏N  ø``̀H  ¿É`̀ª`̀∏`̀ °`̀S  ï`̀«`̀°`̀û`̀dG  ó````̀cCG
 OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’Gh  á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀dG  ô``̀ jRh  áØ«∏N  ∫BG
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¬JòîJG  Ée  ¿CG  »æWƒdG
 á¡LGƒªd  á`̀jOÉ`̀jQh  ábÉÑ°S  äGƒ£N  øe
 ¢Shô«Ød  »ªdÉ©dG  QÉ°ûàf’G  äÉ°SÉμ©fG
 iƒà°ùªdG  ≈∏Y  z19-ó`̀«`̀aƒ`̀c{  É`̀fhQƒ`̀c
 á«dÉªdG  áeõëdG  ¥Ó``̀WEG  É¡æe  ,»∏ëªdG
 áªμM  π`̀°`̀†`̀Ø`̀H  AÉ```̀L  ,á``̀jOÉ``̀°``̀ü``̀à``̀b’Gh
 ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  äÉ`̀¡`̀«`̀Lƒ`̀Jh

 πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG
 á`̀©`̀HÉ`̀à`̀eh ¢```Uô```Mh ió``̀Ø``̀ª``̀dG OÓ```Ñ```dG
 ¿Éª∏°S  ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 ¢ù«FQ  ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  ø`̀H
 áeÓ°Sh  áë°U  ßØëd  ,AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée
 ™e  …RGƒ`̀à`̀dÉ`̀H  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG
 É¡∏ªY  Iô«°ùeh  ádhódG  èeGôH  QGôªà°SG
 áeGóà°ùªdG  á«ªæàdG  »YÉ°ùªd  É≤«≤ëJ

 .ø«æWGƒªdG ídÉ°üd

 ¿É«ÑdG  ≈``dEG  Oó°üdG  Gò`̀g  »`̀a  √ qƒ``̀fh
 ó≤ædG  ¥hó`̀æ`̀°`̀U  ø``Y  Gô``̀NDƒ``̀e  QOÉ`̀ °`̀ü`̀ dG
 âeÉb »àdG äGƒ£îdÉH OÉ°TCG …òdG »dhódG
 óëdG  »a  âª¡°SCGh  øjôëÑdG  áμ∏ªe  É¡H
 áëFÉL äÉ«YGóJ ≈∏Y áÑJôàªdG QÉKB’G øe
 ±É°VCGh .(19-ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«a
 øjôëÑdG áμ∏ªe »a ájƒªæàdG á«∏ª©dG ¿CG
 ∑ôëªc  ¢`̀UÉ`̀î`̀dG  ´É`̀£`̀≤`̀dG  ≈∏Y  õμJôJ
 á«dÉªdG áHÉéà°S’G âfÉc Gòd ;É¡d »°ù«FQ

 ájOÉ°üàb’G  äÉYÉ£≤dG  ºYód  á©jô°ùdG
 ájOÉ°üàb’Gh  á«dÉªdG  áeõëdG  ¥Ó`̀WEÉ`̀H
 äGQÉ«∏e  4^5```̀dG  ¥ƒØJ  á«dÉªLEG  áª«≤H
 äÉYÉ£≤dG  OÉæ°SEG  ±ó¡H  »æjôëH  QÉæjO
 áeRÓdG  ádƒ«°ùdG  ï°V  ôÑY  ájOÉ°üàb’G

 .É¡d
 ôaÉ°†Jh QGôªà°SG á«ªgCG ≈dEG QÉ°TCGh
 Ωó≤àdG  øe  ójõªdG  ≥«≤ëàd  Oƒ¡édG  πc

 .™«ªédG ídÉ°üd QÉgOR’Gh

ÉfhQƒc äÉ°SÉμ©fG á¡LGƒªd ájOÉjQ äGƒ£N äòîJG øjôëÑdG
 AÉ``̀L á``̀«``̀dÉ``̀ª``̀dG á``̀ eõ``̀ ë``̀ dG ¥Ó```````̀WEG :á``̀ «``̀ dÉ``̀ ª``̀ dG ô``````jRh
 á`̀ jOÉ`̀ °`̀ ü`̀ à`̀ b’G äÉ``YÉ``£``≤``dG º``̀Yó``̀d á`̀ ©`̀ jô`̀ °`̀ S á`̀ HÉ`̀ é`̀ à`̀ °`̀ SG

.á«dÉªdG ôjRh |
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:ÜGƒædG á°ù«FQ ..á«©jô°ûàdG á£∏°ùdG ™e á«LQÉîdG ôjRh ´ÉªàLG ∫ÓN

 äÉ`̀ª`̀¶`̀æ`̀e ø``̀ e É`̀é`̀¡`̀æ`̀ª`̀e Ó`̀ ª`̀ Y ¬``̀ LGƒ``̀ j »`̀ æ`̀ jô`̀ ë`̀ Ñ`̀ dG »`̀ bƒ`̀ ≤`̀ ë`̀ dG ∞`̀ ∏`̀ ª`̀ dG
áàëH  á`̀«`̀ °`̀SÉ`̀«`̀ °`̀S  ±Gó``````̀gCG  äGP  äÉ``̀fÉ``̀«``̀ Hh  ô``̀jQÉ``̀≤``̀J  Qó`̀ °`̀ ü`̀ J  äÉ``̀ ¡``̀ Lh
¿É``°ùfE’G ¥ƒ≤M ΩGô``àM’ ø«``°UQh ï``°SGQ è``¡æd â``°ù°SCG ∂``∏ªdG IOÉ``«≤H ø``jôëÑdG :iQƒ``°ûdG ¢``ù«FQ

5
Ω2021 ôjGôÑa 18 - `g1442 ÖLQ 6 ¢ù«ªîdG - ¿ƒ©HQC’Gh á°SOÉ°ùdG áæ°ùdG - (15672) Oó©dG3

 äó`̀cCG ´É`̀ª`̀à`̀L’G á`̀jGó`̀H »`̀ah
 á°ù«FQ ,πæjR ¬∏dGóÑY âæH ájRƒa
 ´ÉªàL’G  Gòg  ¿CG  ÜGƒædG  ¢ù∏ée
 õjõ©J  QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG  π`̀X  »`̀ a  »`̀ JCÉ`̀ j
 »°ù∏ée  ø`̀«`̀H  π`̀YÉ`̀Ø`̀dG  ¿hÉ`̀©`̀à`̀ dG
 ,áeƒμëdG  ™e  ÜGƒædGh  iQƒ°ûdG
 ÖMÉ°U Iô°†M äÉ¡«Lƒàd Gò«ØæJ
 ≈°ù«Y ø`̀H  ó`̀ª`̀M ∂`̀∏`̀ª`̀dG  á`̀dÓ`̀é`̀dG
 ,ióØªdG  OÓ`̀Ñ`̀dG  πgÉY  áØ«∏N  ∫BG
 ÖMÉ°U  ø`̀e  ΩÉ`̀ª`̀à`̀gGh  ¢`̀Uô`̀Mh
 øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 ¢ù«FQ  ó¡©dG  »dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM

.AGQRƒdG
 ôjó≤Jh  ôμ°T  ø`̀Y  â``̀Hô``̀YCGh
 Qƒ`̀à`̀có`̀∏`̀d á`̀«`̀©`̀jô`̀°`̀û`̀à`̀dG á`̀£`̀∏`̀°`̀ù`̀dG
 »`̀fÉ`̀jõ`̀dG  ó`̀°`̀TGQ  ø`̀H  ∞«£∏dGóÑY
 ¬°UôM  ≈`̀∏`̀Y  á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG  ô```̀jRh
 äÉYÉªàL’G π°UGƒJ »a ôªà°ùªdG
 ,ÜGƒædGh  iQƒ°ûdG  »°ù∏ée  ™e
 Gò``g »``̀ a Ωƒ``̀ «``̀ dG »`̀≤`̀à`̀∏`̀f É```̀æ```̀fCGh
 ´Ó```WEG ≈```̀ dEG ±OÉ``̀¡``̀dG ´É``ª``à``L’G
 èFÉàf  ≈∏Y  á«©jô°ûàdG  á£∏°ùdG
 ¿ÉªdôÑ∏d  á«LQÉîdG  ô`̀jRh  IQÉ`̀jR
 »àdG  äÉ`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’Gh ,»````̀HhQhC’G
 ,ø`̀«`̀dhDƒ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG ™``̀e ∑É``̀æ``̀g â`̀ª`̀J
 ∑ôà°ûªdG  π`̀eÉ`̀μ`̀à`̀dG  ø`̀e  É`̀bÓ`̀£`̀fG
 á`̀«`̀ª`̀°`̀Sô`̀dG á`̀«`̀ °`̀SÉ`̀eƒ`̀∏`̀ Hó`̀ dG ø`̀«`̀ H
 ,á`̀«`̀fÉ`̀ª`̀dô`̀Ñ`̀dG á`̀ «`̀ °`̀ SÉ`̀ eƒ`̀ ∏``Hó`̀ dGh
 øWƒdG  áeóN  πLCG  øe  É©e  πª©∏d

.ø«æWGƒªdGh
 »°ù∏ée  ™∏£J  ≈`̀dEG  äQÉ°TCGh
 √òg  π«©Øàd  ÜGƒ`̀æ`̀dGh  iQƒ`̀°`̀û`̀dG
 ¿hÉ`̀©`̀à`̀dGh  ácGô°ûdÉH  äGQÉ``̀jõ``̀dG
 Ée  ƒ``̀gh  ,á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG  IQGRh  ™`̀e
 ,á∏Ñ≤ªdG  Iô`̀à`̀Ø`̀dG  »``a  ≥≤ëà«°S
 è`̀FÉ`̀à`̀æ`̀dG ø``̀e ó``̀jõ``̀ª``̀dG ≥`̀«`̀≤`̀ë`̀à`̀d
 IQƒ`̀°`̀ü`̀dG RGô``````̀HEGh ,á``̀«``̀HÉ``̀é``̀jE’G
 Qƒ£àdGh  Ωó`̀≤`̀à`̀dGh  ,á`̀jQÉ`̀°`̀†`̀ë`̀dG
 »a  øjôëÑdG  áμ∏ªe  √ó¡°ûJ  …òdG
 ,äÉYÉ£≤dGh  ä’É`̀é`̀ª`̀dG  ∞∏àîe
 äÉ`̀jƒ`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dGh äÉ`̀ °`̀ ù`̀ °`̀ SDƒ`̀ª`̀ dGh
 Iô«°ùªdG  π``X  »``a  ,Ió``̀©``̀°``̀UC’Gh
 ádÓL  IOÉ«≤H  á∏eÉ°ûdG  ájƒªæàdG

.ióØªdG ∂∏ªdG
 ¿CG  ∑Qó`̀j  ™«ªédG  ¿CG  äó`̀cCGh
 øjôëÑdG áμ∏ªe »a ¿É°ùf’G ¥ƒ≤M
 ádÓéd  áª«μëdG  IOÉ«≤dG  πX  »ah
 äGRÉéfEG äó¡°T ób ,ióØªdG ∂∏ªdG
 ,IójóY á«HÉéjEG äGQƒ£Jh ,Iô«Ñc
 ,Iô«ãc  äÉ`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀eh  äGQOÉ``̀Ñ``̀eh
 õà©fh  ,á`̀bƒ`̀Ñ`̀°`̀ù`̀e  ô`̀«`̀Zh  Ió```̀ FGQ
 ¥ƒ≤M  ≈∏Y  ®ÉØëdG  ¿CÉH  ôîàØfh

 »æjôëH è¡f ,Égõjõ©Jh ¿É°ùf’G
 ÉfƒfÉb  ,ï``̀°``̀SGQh  â`̀HÉ`̀K  ,π`̀«`̀°`̀UCG

.á°SQÉªeh Écƒ∏°S ,áaÉ≤Kh
 »bƒ≤ëdG  ∞∏ªdG  ¿EG  â`̀dÉ`̀bh
 Éé¡æªe  ÓªY  ¬`̀LGƒ`̀j  »æjôëÑdG
 ôjQÉ≤J Qó°üJ äÉ¡Lh äÉª¶æe øe
 á«°SÉ«°S  ±Gó```̀gCG  äGP  äÉ`̀fÉ`̀«`̀Hh
 øe  É¡JÉeƒ∏©e  »≤à°ùJh  ,áàëH
 É¡aô©j »àdG ¬aGógCG ¬d óMGh ±ôW
 äÉ£dÉ¨ªdG  IQÉ``̀KEG  ¿CGh  ,™«ªédG
 â«bƒJ  »a  áÄWÉîdG  äÉeƒ∏©ªdGh
 ±ó¡à°ùJ ÜQBÉe øe ƒ∏îj ’ ,ø«©e

.øjôëÑdG áμ∏ªªd IAÉ°SE’G
 ≈∏Y  ™«ªédG  ¿CG  â`̀aÉ`̀ °`̀VCGh
 Ωƒ≤J  ÉªH  ≥∏£e  ¿ÉªjEGh  áeÉJ  á≤K
 »a  Oƒ¡L  øe  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¬H
 ídÉ°üd  ,¿É`̀°`̀ù`̀fE’G  ¥ƒ≤M  õjõ©J
 á©ª°Sh  ,»`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  ø`̀WGƒ`̀ª`̀ dG
 π°UGƒàj ±ƒ°Sh ,øjôëÑdG áμ∏ªe

.RÉéfE’Gh πª©dGh AÉæÑdG
 ídÉ°U øH »∏Y ócCG ,¬ÑfÉL øe
 ,iQƒ°ûdG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ídÉ°üdG
 IOÉ`̀ «`̀≤`̀ H  ø``̀jô``̀ë``̀Ñ``̀dG  á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e  ¿CG
 Ö`̀MÉ`̀°`̀U Iô``°``†``M äÉ``̀¡``̀«``̀Lƒ``̀Jh
 ≈°ù«Y ø`̀H  ó`̀ª`̀M ∂`̀∏`̀ª`̀dG  á`̀dÓ`̀é`̀dG
 ,ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY  ,áØ«∏N  ∫BG
 ø`̀«`̀°`̀UQh ï``°``SGQ è`̀¡`̀æ`̀d â`̀°`̀ù`̀°`̀SCG
 øª°V ¿É`̀°`̀ù`̀fE’G ¥ƒ`̀≤`̀M ΩGô`̀à`̀M’
 á«bƒ≤ëdGh á«WGô≤ªjódG Iô«°ùªdG
 ø«ª°†J  ∫Ó``̀N  ø`̀e  ,á`̀jƒ`̀ª`̀æ`̀à`̀dGh
 è``̀eGô``̀Ñ``̀ dGh äÉ``̀«``̀é``̀«``̀JGô``̀à``̀°``̀S’G
 ¥ƒ≤M  º`̀«`̀bh  ÇOÉ`̀Ñ`̀e  á«eƒμëdG
 ádhO õjõ©J ≈∏Y É k°UôM ,¿É°ùfE’G
 √òg π©Lh ,¿ƒfÉ≤dGh äÉ°ù°SDƒªdG
 á«æWƒdG  âHGƒãdG  ióMEG  ÇOÉÑªdG
 ájQÉ°†ëdG  á¡LGƒdG  πμ°ûJ  »àdG

.øjôëÑdG áμ∏ªªd ájô°ü©dGh
 ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e ¢``̀ù``̀«``̀FQ Üô````````̀YCGh
 ô`̀î`̀Ø`̀ dG ≥``«``ª``Y ø```̀Y iQƒ```̀°```̀û```̀dG
 á∏°UGƒàªdG  Oƒ¡édÉH  RGõ`̀à`̀Y’Gh
 IOÉ`̀«`̀≤`̀H á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀∏`̀d Iô`̀ª`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dGh
 ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  Ö`̀MÉ`̀°`̀U
 »dh  ,áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S
 »a ,AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ó¡©dG
 øe  »àdG  èeGôÑdGh  §£îdG  ò«ØæJ
 áμ∏ªe  ¿CÉ°T  á©aQ  ≥«≤ëJ  É¡fCÉ°T
 ,áaÉc  äÉjƒà°ùªdG  ≈∏Y  øjôëÑdG
 á«ªgCG  ≈∏Y  ø«dhDƒ°ùªdG  ¬`̀ã`̀Mh
 á«æWƒdG  ìhôdÉH  πª©dG  á∏°UGƒe
 ôgGR  πÑ≤à°ùe  AÉæÑd  ≈©°ùJ  »àdG
 ≈∏Y  √ó«cCÉJh  ,øjôëÑdG  áμ∏ªªd
 ™e  ∑ôà°ûªdG  π`̀ª`̀©`̀dGh  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG

 √òg  áªLôàd  á«©jô°ûàdG  á£∏°ùdG
 ø«fGƒbh  äÉ©jô°ûJ  ≈`̀dEG  Oƒ¡édG
 ¢UôëdG  É`̀ k«`̀dÉ`̀Y  G kQó`̀≤`̀ e  ,áØ∏àîe
 ∞«£∏dGóÑY  QƒàcódG  øe  ôªà°ùªdG
 ô````̀jRh »````̀fÉ````̀jõ````̀dG ó````̀ °````̀TGQ ø````̀H
 á£∏°ùdG  ´Ó``̀WEG  ≈∏Y  ,á«LQÉîdG
 äGó`̀é`̀à`̀°`̀ù`̀e ≈`̀ ∏`̀ Y á`̀«`̀©`̀jô`̀°`̀û`̀à`̀dG
 »àdG  ábGó°üdGh  Iƒ``NC’G  äÉbÓY
 ∫hó`̀dÉ`̀H  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªe  §`̀Hô`̀J

.á≤jó°üdGh á≤«≤°ûdG
 í``dÉ``°``U ø````̀H »```∏```Y ø````̀ qª````̀Kh
 Oƒ¡édG  ¬«dEG  â∏°UƒJ  Ée  ídÉ°üdG
 á``̀«``̀LQÉ``̀î``̀dG ô```̀jRƒ```̀ d á``ã``«``ã``ë``dG
 ,É`̀μ`̀«`̀é`̀∏`̀H á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e ¬```̀JQÉ```̀jR ió```̀ d
 äGAÉ`̀≤`̀∏`̀dG ø`̀e á`̀Yƒ`̀ª`̀é`̀e √ó`̀≤`̀ Yh
 iƒà°ùªdG  á©«aôdG  äÉYÉªàL’Gh
 IôjRhh AGQRƒdG  ¢ù«FQ áÑFÉf  ™e
 QÉÑch  ,Éμ«é∏H  áμ∏ªe  á`̀«`̀LQÉ`̀N
 »a  ∫hó``̀dG  »∏ãªeh  ø«dhDƒ°ùªdG
 »æ©ªdG  óaƒdGh  ,»HQhC’G  OÉëJ’G
 Iô`̀jõ`̀é`̀dG ¬`̀Ñ`̀°`̀T ™``̀e äÉ`̀ bÓ`̀©`̀ dÉ`̀ H
 ,»`̀HhQhC’G  ¿ÉªdôÑdG  »a  á«Hô©dG
 ¿hDƒ°ûdG  áæéd  ¢ù«FQ  ™e  ∂dòch
 ,»HhQhC’G ¿ÉªdôÑdG »a á«LQÉîdG
 äÉYÉªàL’Gh  äGAÉ≤∏dG  √ò¡d  Éªd
 ≈∏Y  ¢ùμ©æj  »`̀HÉ`̀é`̀jEG  ô```̀KCG  ø``e
 ≈¶ëJ  »`̀à`̀dG  ábƒeôªdG  áfÉμªdG
 πaÉëªdG  »a  øjôëÑdG  áμ∏ªe  É¡H
 ,á«fÉ°ùfE’Gh  á«bƒ≤ëdG  á«dhódG
 á«WGô≤ªjódG  äGõéæªdG  ¿É`̀«`̀Hh
 áμ∏ªe  É¡à≤≤M  …ò`̀dG  á«bƒ≤ëdGh

.øjôëÑdG
 ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e ¢``̀ù``̀«``̀ FQ OÉ`````̀°`````̀TCGh
 …QƒëªdGh ô«ÑμdG ôKC’ÉH iQƒ°ûdG
 ò«ØæJ »a á«fÉªdôÑdG á«°SÉeƒ∏Hó∏d
 áμ∏ªªd  á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG  äÉ`̀°`̀SÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dG
 ¿hÉ``©``à``dG õ``̀jõ``̀©``̀Jh ,ø``̀jô``̀ë``̀Ñ``̀dG
 »a ∑ô`̀à`̀°`̀û`̀ª`̀dG »``̀dhó``̀dG π`̀ª`̀©`̀dGh
 É k°Uƒ°üNh  ,É`̀jÉ`̀°`̀†`̀≤`̀dG  ∞∏àîe

.¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M
 ídÉ°üdG ídÉ°U øH »∏Y øq«Hh
 ºYóH  iQƒ`̀°`̀û`̀dG  ¢ù∏ée  ΩÉ`̀ª`̀à`̀gG
 áeƒμë∏d  Iô`̀ª`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG  Oƒ`̀¡`̀é`̀ dG
 ™ªàéªdG  ™`̀e  π`̀ª`̀©`̀dG  á`̀∏`̀°`̀UGƒ`̀eh
 º«gÉØeh  º`̀«`̀b  ï«°Sôàd  »`̀ dhó`̀ dG
 ¢UôM  Gó`̀cDƒ`̀e  ,¿É`̀°`̀ù`̀fE’G  ¥ƒ≤M
 á``̀aÉ``̀c º``````̀YO ≈```̀∏```̀Y ¢``̀ù``̀∏``̀é``̀ª``̀ dG

 IófÉ°ùªdG  ø«fGƒ≤dGh  äÉ©jô°ûàdG
 áμ∏ªe  »```a  ¿É```°```ù```fE’G  ¥ƒ``≤``ë``d

.øjôëÑdG
 ô```̀jRh Üô```````̀YCG ¬``̀Ñ``̀fÉ``̀L ø```̀e
 Oƒ¡éd  √ô`̀jó`̀≤`̀J  ø``Y  á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG
 É```̀gQhOh á`̀«`̀©`̀jô`̀°`̀û`̀à`̀dG á`̀£`̀∏`̀°`̀ù`̀dG
 á«ªæàdG  Iô«°ùe  ™``̀aO  »`̀a  º`̀¡`̀ª`̀dG
 Iô°†M  É`̀gOƒ`̀≤`̀j  »`̀à`̀dG  á`̀∏`̀eÉ`̀°`̀û`̀dG
 ,ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U
 ô«Ñc  ΩÉªàgGh  áã«ãM  á©HÉàªHh
 »dh  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  øe
 ,AGQRƒ```̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ó¡©dG
 AÉ°†YCG  ΩÉªàgGh  ¢UôëH  Gó«°ûe
 ôNBG  á©HÉàªH  á«©jô°ûàdG  á£∏°ùdG
 Oƒ¡éH  á≤∏©àªdG  äGó`̀é`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG
 õ`̀jõ`̀©`̀J  »``̀a  á``«``LQÉ``î``dG  IQGRh
 ™e  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dGh  ábGó°üdG  äÉ`̀bÓ`̀Y

.á≤jó°üdGh á≤«≤°ûdG ∫hódG
 øH ∞«£∏dGóÑY QƒàcódG ∫Ébh
 á«ª°SôdG IQÉjõdG ¿EG »fÉjõdG ó°TGQ
 á«μ«é∏ÑdG  áª°UÉ©∏d  É¡H  ΩÉb  »àdG
 ¬«LƒàdG ≈∏Y AÉæH âfÉc π°ùchôH
 ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U øe »eÉ°ùdG
 QÉÑc  ™e  äGAÉ≤d  AGô`̀LE’  ,ióØªdG
 ¿ÉªdôÑdGh OÉëJ’G »a ø«dhDƒ°ùªdG
 õjõ©J  π`̀Ñ`̀°`̀S  å`̀ë`̀Ñ`̀d  »`````̀ HhQhC’G
 áª¡ªdG áeƒ¶æªdG √òg ™e ¿hÉ©àdG
 ≈∏Y  º¡YÓWGh  ,É`̀«`̀dhOh  É«ª«∏bEG
 ∞`̀bGƒ`̀eh  á«°SÉ«°ùdG  äÉ¡LƒàdG
 ∞∏àîe  √É`̀é`̀J  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªe
 á«°SÉ«°ùdG  äÉjóëàdGh  ÉjÉ°†≤dG

.á≤£æªdG »a á«æeC’Gh
 ∫Ó``̀N ó``̀≤``̀Y ¬`````̀fCG ±É````̀°````̀VCGh
 ,õª∏jh  »aƒ°U  ™e  AÉ≤d  IQÉ`̀jõ`̀dG
 Iô``̀jRhh  AGQRƒ```̀ dG  á°ù«FQ  áÑFÉf
 å«M  ,Éμ«é∏H  áμ∏ªe  á`̀«`̀LQÉ`̀N
 äÉ`̀bÓ`̀Y å`̀ë`̀H AÉ`̀≤`̀∏`̀ dG ∫Ó```N º``̀J
 áμ∏ªe  ø`̀«`̀H  á`̀ª`̀FÉ`̀≤`̀ dG  á`̀bGó`̀ °`̀ü`̀ dG
 πX »a ,Éμ«é∏H  áμ∏ªeh øjôëÑdG
 øjó∏ÑdG  ø«H  ∫OÉÑàªdG  ¢UôëdG
 ó«WƒJh  õjõ©J  ≈∏Y  ø«≤jó°üdG
 Ωó`̀î`̀j É`̀ª`̀H á`̀«`̀FÉ`̀æ`̀ã`̀dG äÉ``̀bÓ``̀©``̀dG
 G kô«°ûe  ,ácôà°ûªdG  Éª¡ëdÉ°üe
 OóY åëH AÉ≤∏dG  ∫ÓN ºJ ¬fCG  ≈dEG
 äGQƒ£àH  á≤∏©àªdG  ÉjÉ°†≤dG  øe
 á`̀«`̀æ`̀eC’Gh  á«°SÉ«°ùdG  ´É``̀°``̀VhC’G
 äGP  äÉYƒ°VƒªdGh  á≤£æªdG  »a

.∑ôà°ûªdG ΩÉªàg’G
 ¬fCG  á«LQÉîdG  ôjRh  í°VhCGh
 »`̀HQhC’G  OÉëJ’G  ô≤e  »a  ™ªàLG
 ¢`̀ù`̀«`̀FQ ,π`̀«`̀°`̀û`̀«`̀e õ`̀ dQÉ`̀ °`̀ û`̀ J ™``̀e
 ÖjRƒL ™eh ,»HhQhC’G ¢ù∏éªdG
 ¿hDƒ°û∏d  ≈∏YC’G  πãªªdG  ,πjQƒH
 á`̀«`̀æ`̀eC’G á`̀°`̀SÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dGh á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG
 ó≤Y É`̀ª`̀c ,»``````̀HhQhC’G OÉ`̀ë`̀J’É`̀ H
 ø«dhDƒ°ùªdG  øe  Oó`̀Y  ™e  äGAÉ`̀≤`̀d
 º`̀gh ,»``````̀HhQhC’G ¿É`̀ª`̀dô`̀Ñ`̀dG »`̀ a
 áæéd  ¢ù«FQ  ,ôà°ù«dCG  ∑Ée  ó«ØjO
 ¿ÉªdôÑdÉH  á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG  ¿hDƒ`̀°`̀û`̀dG
 á°ù«FQ  ,¿Éeƒ«f  ÉfÉg  ,»`̀HhQhC’G
 ™e äÉ`̀ bÓ`̀©`̀ dÉ`̀ H »`̀æ`̀©`̀ª`̀dG ó``̀aƒ``̀dG
 ¿ÉªdôÑdÉH  á«Hô©dG  IôjõédG  ¬Ñ°T
 ,»`̀μ`̀°`̀ù`̀aƒ`̀°`̀û`̀à`̀jORh ,»``````̀ HhQhC’G
 áμ∏ªe  AÉbó°UCG  áYƒªée  ¢ù«FQ

.»HhQhC’G ¿ÉªdôÑdG »a øjôëÑdG
 ¢ù∏éªdG ¢ù«Fôd π≤f ¬fEG ∫Ébh
 ádÓédG ÖMÉ°U äÉ«ëJ »HhQhC’G
 Ö`̀MÉ`̀°`̀Uh ió`̀ Ø`̀ ª`̀ dG OÓ``̀Ñ``̀dG ∂`̀∏`̀e
 ¢ù«FQ  ó¡©dG  »dh  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 ±É```̀°```̀VCGh .AGQRƒ``````````̀dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e
 äÉ`̀bÓ`̀Y  â`̀dhÉ`̀æ`̀J  ¬`̀JÉ`̀ã`̀MÉ`̀Ñ`̀e  ¿CG
 ™ªéJ  »`̀à`̀dG  Iõ«ªàªdG  ábGó°üdG
 OÉ`̀ë`̀J’Gh  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªe  ø`̀«`̀H
 Qƒ£J  øe  √ó¡°ûJ  Éeh  »``HhQhC’G
 áμ∏ªªdG  ™∏£J  øY  É kHô©e  ,AÉªfh
 ¿hÉ`̀©`̀ à`̀ dG ä’É``̀é``̀e IOÉ`````̀jR ≈````̀dEG
 »``HhQhC’G  OÉëJ’G  ™e  ∑ôà°ûªdG
 G kó«°ûe  ,ä’É`̀é`̀ª`̀ dG  ∞∏àîe  »`̀a
 É¡H  Ωƒ≤j  »àdG  áÑ«£dG  Oƒ¡édÉH
 øeC’G õjõ©J »a »HhQhC’G OÉëJ’G
 .»dhódGh  »ª«∏bE’G  QGô≤à°S’Gh
 äó≤Y  »àdG  äÉYÉªàL’G  ¿EG  ∫Ébh
 √ÉéJ ô¶ædG äÉ¡Lh ∫OÉÑJ âdhÉæJ
 á«ª«∏bE’G  ÉjÉ°†≤dG  äGQƒ£J  RôHCG
 ,∑ôà°ûªdG ΩÉªàg’G äGP á«dhódGh
 ,á«æ«£°ù∏ØdG  á«°†≤dG  ∂dP  »a  ÉªH
 ∞∏ªdGh  ,øª«dGh  É«Ñ«dh  ,¿Gô`̀jEGh
 Oƒ`̀¡`̀é`̀dGh ,»```̀ fGô```̀ jE’G …hƒ``̀æ``̀ dG
 ÜÉ`````̀gQE’G á`̀ë`̀aÉ`̀μ`̀ª`̀d á``dhò``Ñ``ª``dG

.áaô£àªdG ¬JÉª«¶æJh
 ø``̀«``̀dhDƒ``̀°``̀ù``̀ª``̀dG  ¿EG  ∫É``````̀ bh
 ¢`̀Uô`̀M Ghó````````cCG ø````̀«````̀«````̀HhQhC’G
 »````̀HhQhC’G ¿É`̀ª`̀dô`̀Ñ`̀dGh OÉ``̀ë``̀J’G
 ∫hO  ™e  QhÉ°ûàdGh  åMÉÑàdG  ≈∏Y

 ≥«≤ëJ  π`̀LCG  ø`̀e  è«∏îdG  á≤£æe
 QÉ````̀gOR’Gh QGô`̀≤`̀ à`̀ °`̀S’Gh ø```̀eC’G
 ™«°SƒJ  á«ªgCGh  ,É¡Hƒ©°T  ídÉ°üd
 ø«H »`̀FÉ`̀æ`̀ã`̀dG  ¿hÉ`̀©`̀à`̀ dG  IOÉ````̀jRh
 Ö`̀MQCG  äÉjƒà°ùe  ≈`̀ dEG  ø«ÑfÉédG
 ∑ôà°ûªdG  ≥`̀«`̀°`̀ù`̀æ`̀à`̀dG  ∫Ó``̀N  ø``̀e
 .äGô`̀Ñ`̀î`̀dGh äGQÉ``̀jõ``̀ dG ∫OÉ``̀Ñ``̀Jh
 ™bh  ¬``̀fCG  á«LQÉîdG  ô``̀jRh  ó``̀cCGh
 ø«H ¿hÉ©àdG á«dBG  ≈∏Y π«°û«e ™e
 πª©dG  áÄ«gh  á«LQÉîdG  IQGRh
 ,»```̀HhQhC’G OÉ`̀ë`̀J’É`̀H »`̀LQÉ`̀î`̀dG
 øª°V »`̀JCÉ`̀J Iƒ`̀£`̀N É`̀¡`̀fCG Gó`̀cDƒ`̀e
 á«ªæJ  ≈`̀∏`̀Y  ∑ôà°ûªdG  ¢`̀Uô`̀ë`̀dG
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  ø`̀«`̀H  äÉ`̀bÓ`̀©`̀dG
 ∞∏àîe  »a  »``̀HhQhC’G  OÉ`̀ë`̀J’Gh
 »Ñ∏j  …ò```̀dG  πμ°ûdÉH  ä’É`̀é`̀ª`̀ dG
 Éª¡ëdÉ°üe  ≥`̀≤`̀ë`̀jh  Éª¡MƒªW
 ó``̀cCG ¬```̀fCG ±É``̀ °``̀VCGh .á`̀cô`̀à`̀°`̀û`̀ª`̀dG
 äÉ`̀bÓ`̀Y á`̀«`̀ª`̀gCG äGAÉ`̀≤`̀ ∏`̀ dG ∫Ó``̀N
 ,á`̀«`̀HhQhC’G  á«æjôëÑdG  ábGó°üdG
 øjôëÑdG  áμ∏ªe RGõàYG øY É kHô©e
 äÉbÓ©∏d  õ«ªàªdG  iƒ`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dÉ`̀H
 áμ∏ªe  ø«H  ácôà°ûªdG  á«FÉæãdG

.»HhQhC’G OÉëJ’Gh øjôëÑdG
 ¬`̀fEG á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG ô``̀ jRh ∫É``̀ bh
 ¿ÉªdôÑdG  »`̀a  ø«dhDƒ°ùª∏d  Ωó``̀b
 Oƒ¡L ∫ƒ``̀M  É`̀Mô`̀°`̀T  »`````̀ HhQhC’G
 øe  äÉ¡«LƒàH  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe
 õjõ©J  »a  ,ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓL
 ,¿É`̀°`̀ù`̀f’G ¥ƒ`̀≤`̀M ≈`̀∏`̀Y ®É`̀Ø`̀ë`̀dG
 ¢ûjÉ©àdGh íeÉ°ùàdG º«b ï«°SôJh

 á`̀«`̀ª`̀æ`̀à`̀dG Iô``«``°``ù``e á``̀∏``̀°``̀UGƒ``̀eh
 ø`̀WGƒ`̀ª`̀dG í`̀dÉ`̀°`̀ü`̀d á`̀eGó`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG
 º`̀¡`̀fCG ≈```̀ dEG G kô`̀«`̀°`̀û`̀e ,»`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 πÑb øe ádhòÑªdG Oƒ¡édÉH GhOÉ°TCG
 õjõ©J  π`̀LCG  ø`̀e  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 á≤£æªdG  »`̀a  QGô`̀≤`̀à`̀°`̀S’Gh  ø``̀eC’G
 GƒHôYCGh  ,»ª«∏bE’G  ΩÓ°ùdG  ºYOh
 äGQÉ``̀jR  Ö«JôJ  »`̀a  º¡àÑZQ  ø`̀Y
 ≈∏Y  ´Ó`̀WÓ`̀d  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªªd
 ∞∏àîe  »`̀a  á«æWƒdG  É`̀¡`̀JGRÉ`̀é`̀fEG

.øjOÉ«ªdGh ä’ÉéªdG
 OÉëJÓd  ¬JQÉjR  ¿CG  ±É`̀°`̀VCGh
 á«ªgCG äócCG »HhQhC’G ¿ÉªdôÑdGh
 »a  á«fÉªdôÑdG  á«°SÉeƒ∏HódG  QhO
 πàμàdG  Gò`̀g  ™e  äÉbÓ©dG  ≥«KƒJ
 IQƒ°üdG  ìÉ°†jGh  ,º¡ªdG  »dhódG
 OÉëJ’G  »a  ø«dhDƒ°ùª∏d  á∏eÉμdG
 ájƒªæàdG  Iô«°ùªdG  øY  ¿ÉªdôÑdGh
 áμ∏ªªdG  äGRÉ```̀é```̀ fEGh  á`̀∏`̀eÉ`̀°`̀û`̀dG
 Qhó``̀dGh  ,ä’É`̀é`̀ª`̀dG  ∞∏àîe  »`̀a
 á£∏°ùdG  ¬`̀ H  Ωƒ`̀≤`̀J  …ò```dG  RQÉ``̀Ñ``̀dG
 ,¢`̀Uƒ`̀°`̀ü`̀î`̀dG  Gò`̀¡`̀H  á«©jô°ûàdG
 AÉ≤àd’Gh  π°UGƒàdG  á«ªgCG  GócDƒe
 AGƒ°S  ø««HQhC’G  ø««fÉªdôÑdG  ™e
 ∫Ó`̀N hCG  á`̀«`̀ª`̀°`̀SQ  äGQÉ````̀jR  ô`̀Ñ`̀Y
 »fÉªdôÑdG  OÉ``̀ë``̀J’G  äÉ`̀YÉ`̀ª`̀à`̀LG

.»dhódG
 ôjRh ÜÉLCG AÉ≤∏dG ΩÉàN »ah
 äGQÉ`̀°`̀ù`̀Ø`̀à`̀°`̀SG ≈`̀∏`̀Y á`̀ «`̀LQÉ`̀î`̀ dG
 GócDƒe ,á«©jô°ûàdG á£∏°ùdG AÉ°†YCG
 ∫òH  π°UGƒJ  á«LQÉîdG  IQGRh  ¿CG

 áμ∏ªªdG  äÉbÓY  õjõ©àd  ÉgOƒ¡L
.á≤jó°üdGh á≤«≤°ûdG ∫hódG ™e

 ø`̀e  ∫GDƒ`````̀°`````̀S  ≈```̀∏```̀Y  G kOQh
 »°ù«°ùdG  º«gGôHEG  óªëe  ÖFÉædG
 á`̀æ`̀é`̀d ¢``̀ ù``̀ «``̀ FQ ,ø``̀«``̀æ``̀«``̀Yƒ``̀Ñ``̀ dG
 ´É``̀aó``̀dGh á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG ¿hDƒ``̀°``̀û``̀dG
 IƒYódG  ¿CÉ°ûH  ,»æWƒdG  ø``̀eC’Gh
 á«LQÉîdG  IQGRh  É¡à¡Lh  »àdG
 äÉãMÉÑªdG  ó≤©d  ô£b  á``dhO  ≈``dEG
 OÉ``̀ aCG ,ø`̀«`̀Ñ`̀fÉ`̀é`̀dG ø`̀«`̀H á`̀«`̀FÉ`̀æ`̀ã`̀dG
 øe  í°†JG  ¬``fCG  á«LQÉîdG  ô``jRh
 ΩÉ©dG ø«eC’G ™e äÓ°SGôªdG ∫ÓN
 ôNCÉJ  ÖÑ°S  ¿CG  ¿hÉ©àdG  ¢ù∏éªd
 É«eÓYEG  ¿ÓYE’G  ƒg  …ô£≤dG  OôdG
 IQGRh  ≈`̀dEG  á¡LƒªdG  IƒYódG  øY
 óah ∫É°SQE’ ô£b ádhóH á«LQÉîdG
 á«FÉæãdG  äÉãMÉÑªdG  ó≤©d  »ª°SQ
 Gò«ØæJ âbh ´ô°SCG »a øjó∏ÑdG ø«H
 Éªæ«H  ,Ó©dG  ¿É«H  ¬«∏Y  ¢üf  Éªd
 áÑ«£dG ÉjGƒædG AGôLE’G Gòg ¢ùμ©j
 ºFGódG  É¡eGõàdGh  øjôëÑdG  áμ∏ªªd
 ,á«°SÉeƒ∏HódG ±GôYC’Gh ó«dÉ≤àdÉH

 .áªFÉb IƒYódG ∫GõJ ’h
 IQGRh  ô`̀ª`̀ à`̀ °`̀ù`̀ J  ±ƒ```̀ °```̀ Sh
 äÉãMÉÑªdG ó≤Y Ö∏W »a á«LQÉîdG
 ájƒ°ùàd  ø`̀jó`̀∏`̀Ñ`̀dG  ø`̀«`̀H  á«FÉæãdG
 ø«H  á≤dÉ©dG  πFÉ°ùªdGh  ÉjÉ°†≤dG
 »a AÉ``̀L É`̀ª`̀H É`̀eGõ`̀à`̀ dG ,ø`̀jó`̀∏`̀Ñ`̀dG
 ∂°SÉªJ  ≈∏Y  É kXÉØMh  Ó©dG  ¿É«H
 ¬Jô«°ùe  õjõ©Jh  ¿hÉ©àdG  ¢ù∏ée

.ácQÉÑªdG

 ôÑY  ,∑ôà°ûe  »eƒμM  »fÉªdôH  ´É`̀ª`̀à`̀LG  ¢`̀ù`̀eCG  ìÉÑ°U  ó≤Y
 ¢ù∏ée  á°ù«FQ  πæjR  ¬∏dGóÑY  âæH  ájRƒa  á°SÉFôH  »FôªdG  ∫É°üJ’G
 ,iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ídÉ°üdG ídÉ°U øH »∏Y ácQÉ°ûªHh ,ÜGƒædG
 ,á«LQÉîdG ôjRh ,»fÉjõdG ó°TGQ øH ∞«£∏dGóÑY QƒàcódG Qƒ°†ëHh
 ,ÜGƒædGh iQƒ°ûdG »°ù∏ée ¿hDƒ°T ôjRh ø«æ«YƒÑdG π°†a øH ºfÉZh
 øeC’Gh ´ÉaódGh á«LQÉîdG ¿hDƒ°ûdG »àæéd AÉ°†YCGh »°ù«FQ øe πch
 π°ü«a øH ¬∏dGóÑY Qƒ°†ëHh ,ÜGƒædGh iQƒ°ûdG »°ù∏éªH »æWƒdG
 ¬∏dGóÑY ï«°ûdG QƒàcódGh ,á«LQÉîdG ôjRh óYÉ°ùe …ô°ShódG ôÑL øH
 ó«Mhh ,á«dhódG ¿hDƒ°û∏d á«LQÉîdG ôjRh π«ch áØ«∏N ∫BG óªMCG øH
 ,¿hÉ©àdG  ¢ù∏éeh  á«ª«∏bE’G  ¿hDƒ°û∏d  IQGRƒ`̀dG  π«ch  QÉ«°S  ∑QÉÑe
 É¡H  ΩÉb  »àdG  IQÉjõdG  èFÉàf  ≈∏Y  á«©jô°ûàdG  á£∏°ùdG  ´ÓW’  ∂dPh
 ø«dhDƒ°ùªdG  ™e  ÉgGôLCG  »àdG  äGAÉ≤∏dGh  π°ùchôÑd  á«LQÉîdG  ôjRh

.»HhQhC’G ¿ÉªdôÑdGh OÉëJ’Gh á«μ«é∏ÑdG áeƒμëdG »a

»HhQhC’G ¿ÉªdôÑdGh OÉëJ’G »a ø«dhDƒ``°ùªdG ™e ¬JÉãMÉÑe ≈∏Y ¿ÉªdôÑdG ™∏£j á«LQÉîdG ôjRh

 QGô≤à°S’Gh øeC’G ≥«≤ëàd è«∏îdG ™e QhÉ°ûàdG ≈∏Y º¡°UôM GhócCG ¿ƒ«HhQhC’G :»fÉjõdG

 âæH  á```jRƒ```a  â`̀∏`̀Ñ`̀≤`̀à`̀°`̀SG
 ¢ù∏ée  á°ù«FQ  πæjR  ¬∏dGóÑY
 ó«°ùdG  ¢ùeCG  É¡ÑàμªH  ÜGƒ`̀æ`̀dG
 ô`̀«`̀Ø`̀°`̀S OQÉ```̀ °```̀Tƒ```̀c Ωhô````̀«````̀L
 ió`̀d  á«°ùfôØdG  á`̀jQƒ`̀¡`̀ª`̀é`̀dG
 AÉ≤∏dG  ∫ÓNh ,øjôëÑdG  áμ∏ªe
 á«FÉæãdG äÉbÓ©dG ¢VGô©à°SG ºJ
 ,ø`̀«`̀≤`̀jó`̀°`̀ü`̀dG ø``jó``∏``Ñ``dG ø``«``H
 »a  ∑ôà°ûªdG  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG  º``̀YOh
 õjõ©Jh  ,»`̀fÉ`̀ª`̀dô`̀Ñ`̀dG  ∫É`̀é`̀ª`̀dG
 ,á«fÉªdôÑdG  á«°SÉeƒ∏HódG  QhO
 ,äGAÉ≤∏dGh  äÉYÉªàL’G  ó≤Yh
 ,äGQÉjõdGh  äGôÑîdG  ∫OÉÑJh
 á``̀bGó``̀°``̀ü``̀dG ¿É```é```d π``̀«``̀©``̀Ø``̀Jh
 øe Oó``̀Y å`̀ë`̀Hh ,á`̀«`̀fÉ`̀ª`̀dô`̀Ñ`̀dG
 ΩÉªàg’G  äGP  äÉ`̀Yƒ`̀°`̀Vƒ`̀ª`̀dG
 ¿CG  ≈```̀ dEG  Iô`̀«`̀°`̀û`̀e ,∑ô`̀à`̀°`̀û`̀ª`̀dG
 É¡JÉbÓ©H õà©J øjôëÑdG áμ∏ªe
 É°ùfôa  ájQƒ¡ªL  ™e  á≤«KƒdG

 ¬«dEG  â∏°Uh  ÉªHh  ,á≤jó°üdG
 ô«N  ¬«a  Éªd  Qƒ£Jh  Ωó≤J  øe
 ø«Ñ©°ûdGh  øjó∏ÑdG  í`̀dÉ`̀°`̀Uh
 Iô«°ùªdG  πX  »a  ,ø«≤jó°üdG
 Iô°†ëd  á`̀∏`̀eÉ`̀°`̀û`̀dG  á`̀jƒ`̀ª`̀æ`̀à`̀dG
 øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U
 OÓÑdG  πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y

.ióØªdG
 ô«Ø°ùdG  Üô`̀YCG  ,¬ÑfÉL  øe
 √ôjó≤Jh  √ôμ°T  øY  »°ùfôØdG

 ,ÜGƒædG  ¢ù∏ée  á°ù«FQ  AÉ≤∏H
 π`̀ª`̀©`̀dG √ó`̀¡`̀°`̀û`̀j É`̀ª`̀H Gó`̀«`̀°`̀û`̀e
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a  »fÉªdôÑdG
 Qƒ`̀°`̀†`̀Mh AÉ``̀ª``̀ fh Ωó``̀≤``̀J ø``̀e
 πX  »a  ,É`̀«`̀dhOh  É«∏ëe  ,πYÉa
 ,á∏eÉ°ûdG  ájƒªæàdG  Iô«°ùªdG
 õjõ©J ≈∏Y √OÓH ¢UôM GócDƒe
 áμ∏ªe  ™`̀e  ∑ôà°ûªdG  ¿hÉ©àdG
 äÉYÉ£≤dG ∞∏àîe »a øjôëÑdG

 .Ió©°UC’Gh

 ô«Ø``°ùdG ™e å``ëÑJ ÜGƒ``ædG ¢``ù∏ée á``°ù«FQ
 á``«fÉªdôÑdG á«``°SÉeƒ∏HódG õ``jõ©J »``°ùfôØdG

 øH ¥QÉ````̀W ≥``̀jô``̀Ø``̀dG í`̀ à`̀ à`̀ aG
 ,ΩÉ©dG øeC’G ¢ù«FQ ø°ùëdG ø°ùM
 »àdG  ,z•É`̀Ñ`̀°`̀†`̀dG  ΩÉ````̀jCG{  á`̀«`̀dÉ`̀©`̀a
 ∫É°üJ’G  á«æ≤J  ôÑY  ¢ùeCG  äó≤Y
 ,kÉ£HÉ°V  60  Qƒ°†ëH  ,»`̀Fô`̀ª`̀dG
 …òdG  ¢UôëdGh  •ÉÑ°†f’G  Éæªãe
 ≈°übCG  ≥«≤ëàd  Qƒ°†ëdG  √Gó``̀HCG
 AÉ`̀≤`̀JQ’G  øª°†j  ÉªH  ,IOÉ`̀Ø`̀à`̀°`̀SG

.»æeC’G πª©dG iƒà°ùªH
 ΩÉ©dG  ø``̀eC’G  ¢ù«FQ  QÉ`̀ °`̀TCGh
 ≈dEG  ø«cQÉ°ûªdG  ™e  √QGƒM  ∫ÓN
 ∫OÉÑJ  »`̀a  á«dÉ©ØdG  √ò`̀g  á`̀«`̀ª`̀gCG
 ÜQÉéàdG  ¢VGô©à°SGh  äGôÑîdG
 ø«H  É¡æe  IOÉØà°ùªdG  ¢`̀ShQó`̀dGh
 ΩÉ©dG  ø`̀eC’G  »Hƒ°ùæeh  •ÉÑ°†dG
 áaÉ≤K IOÉjRh äGQGOE’G ∞∏àîe øe
 πμ°ûH  á«∏NGódG  IQGRh  »Hƒ°ùæe
 ΩÉ`̀ª`̀à`̀g’G  ¿CG  ≈```dEG  kÉ`̀gƒ`̀æ`̀e  ,ΩÉ```Y
 äÉ¡«Lƒàd Gò«ØæJ »JCÉj ÖjQóàdÉH
 »a  ócDƒj  …ò`̀dGh  á«∏NGódG  ô`̀jRh

 ò«ØæJh ÖjQóàdG á«ªgCG áÑ°SÉæe πc
 ¢ùμ©æj  ÉªH  áØ∏àîªdG  øjQÉªàdG

.»fGó«ªdG AGOC’G ≈∏Y ÉHÉéjEG
 á«dÉ©ØdG √òg ó≤Y ¿CG í°VhCGh
 á`̀«`̀Ñ`̀jQó`̀à`̀ dG äGQhó```````̀ dG »```bÉ```Hh
 ,¥É«°ùdG  Gòg  »a  »JCÉj  ,IQGRƒdÉH
 ô``̀eC’G  Gò``̀g  ¿É``̀c  GPEG  ¬``̀fCG  ÉØ«°†e
 á`̀æ`̀°`̀ù`̀dG ∫Ó`````N É``̀jó``̀ë``̀J ¬``````̀LGh
 ÖÑ°ùH ΩÉ©dG Gòg ™∏£eh á«°VÉªdG
 Ö∏¨àdG  ºJ  ó≤a  ,É`̀fhQƒ`̀c  áëFÉL
 á«ÑjQóàdG äGQhódG ó≤©H ∂dP ≈∏Y

.»FôªdG ∫É°üJ’G äÉ«æ≤J ôÑY
 ΩÉ©dG  ø``̀eC’G  ¢ù«FQ  OÉ`̀ °`̀ TCGh
 »a ø``jô``ë``Ñ``dG á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e Oƒ``¡``é``H
 ,É```̀fhQƒ```̀c á`̀ë`̀ FÉ`̀é`̀ d …ó``̀°``̀ü``̀à``̀dG
 áeÓ°S  ≈∏Y  ®ÉØëdG  ≈∏Y  πª©dGh
 Éë°Vƒe  ,ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG
 ø«H  ábÉÑ°ùdG  âfÉc  øjôëÑdG  ¿CG
 ìÉ`̀≤`̀∏`̀dG  ô`̀«`̀aƒ`̀J  »``a  º`̀dÉ`̀©`̀dG  ∫hO
 kÉ«YGO  ,»fÉée  πμ°ûHh  ™«ªé∏d

 ìÉ≤∏dG  áYôL  »≤∏J  ≈dEG  Qƒ°†ëdG
 ≈∏Y  kÉ`̀XÉ`̀Ø`̀M  ¢Shô«Ø∏d  OÉ°†ªdG
 ,™`̀ª`̀à`̀é`̀ª`̀dG á`̀eÓ`̀ °`̀Sh º`̀¡`̀à`̀eÓ`̀°`̀S
.OGó°ùdGh ≥«aƒàdG ™«ªé∏d É«æªàe
 Iô°VÉëªH á«dÉ©ØdG äCGóH óbh
 øe  ï«°ûdG  ∞jÉf  Ö«≤ædG  ÉgÉ≤dCG
 ¿ƒfÉ≤dG) øY πMGƒ°ùdG ôØN IOÉ«b
 äÉ`̀cÉ`̀¡`̀à`̀f’Gh …ô`̀ë`̀Ñ`̀dG »``̀dhó``̀dG
 ¥hôØdG É¡«a ¢Vô©à°SG ,(á«dhódG
 …ôëÑdG  »``dhó``dG  ¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀ dG  ø`̀«`̀H

 áμ∏ªe ábOÉ°üeh ,QÉëÑdG ¿ƒfÉbh
 º```̀eC’G á`̀«`̀bÉ`̀Ø`̀JG ≈`̀∏`̀Y ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 Ωƒ¡Øeh ,QÉëÑdG ¿ƒfÉ≤d IóëàªdG
 á`̀∏`̀ã`̀eC’Gh á`̀ «`̀ dhó`̀ dG äÉ`̀cÉ`̀¡`̀à`̀f’G
 IQhÉéªdG  ∫hódG  ¿hÉ©Jh  ,É¡«∏Y
 π°üëJ »àdG ºFGôédG áëaÉμe »a
 äÉ«∏ªY ø`̀e  QÉ`̀ë`̀Ñ`̀dG  »``dÉ``YCG  »`̀a

.Égô«Zh áæ°Uô≤dG
 ¿Gƒæ©H  Iô°VÉëe  É¡à∏J  º`̀K
 (É``fhQƒ``μ``dG ø```eR »``̀a ∂`̀à`̀ë`̀°`̀U)

 ≥jôa  ø`̀e  ¬∏dGóÑY  áªWÉa  É¡à≤dCG
 ¢Shô«a  á¡LGƒªH  »æ©ªdG  πª©dG
 å«M ,á«∏NGódG IQGRh »a ÉfhQƒc
 ¬°VGôYCGh ¢Shô«ØdÉH ∞jô©àdG ºJ
 á≤jôWh  ,¬æe  ájÉbƒdG  äGOÉ°TQEGh
 ô©°ûj  ø«M  áë«ë°üdG  ±ô°üàdG
 ,á`̀HÉ`̀°`̀UE’G  ¢`̀VGô`̀YCÉ`̀ H  ¢üî°ûdG
 Öéj  »`̀à`̀dG  äGOÉ``̀°``̀TQE’G  ¢†©Hh
 áÄ«H  »``̀a  ∞`̀Xƒ`̀ª`̀ dG  É¡©Ñàj  ¿CG
 »àdG  ™∏°ùdG  º«≤©J  ¥ôWh  ,πª©dG
 äÓëªdG  øe  ¢üî°ûdG  É¡jôà°ûj
 á«ªgCGh  ,∫õ`̀æ`̀ª`̀dG  º«≤©J  ¥ô``̀Wh
 Éæ°ùØfCG  ájÉªëd  äÉª«©£àdG  ò`̀NCG
 ,áëFÉédG  √ò``̀g  ø`̀e  ™ªàéªdGh
 »àdG  äGOÉ``°``TQE’G  ≈`̀ dEG  áaÉ°VE’ÉH
 ≈dG  ÜÉ`̀gò`̀dG  óæY  É¡YÉÑJG  Öéj
 äGOÉ```̀©```̀ dGh ,á``̀eÉ``̀©``̀ dG ø````̀cÉ````̀eC’G
 »aÉμdG  ΩƒædGh  á«ë°üdG  á«FGò¨dG
 áYÉæe  ™aQh  á°VÉjôdG  á°SQÉªeh

.º°ùédG

 ø``̀eC’G ¢`̀ù`̀«`̀FQ ..z•É`̀ Ñ`̀ °`̀ †`̀ dG ΩÉ````̀jCG{ á`̀«`̀dÉ`̀©`̀a ó`̀ ©`̀ oH ø`̀ Y ¬`̀MÉ`̀à`̀à`̀aG ∫Ó``̀N
»``̀æ``̀eC’G π`̀ ª`̀ ©`̀ dÉ`̀ H AÉ```̀≤```̀JQ’G »``̀ a Ö``̀jQó``̀à``̀dG á``«``ª``gCG ó``̀ cDƒ``̀ j ΩÉ``̀ ©``̀ dG
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 QƒgóJ hCG äÉ«ah …CG πé°ùJ ºd øjôëÑdG áμ∏ªe ¿CG ≥jôØdG ∞°ûch
 QƒëàªdG ¢Shô«ØdÉH GƒÑ«°UCG øjòdG ¢UÉî°TC’G áÄa ø«H »ë°üdG ™°Vƒ∏d
 º¡æe  ¢†©ÑdG  áHÉ°UEG  ƒg  ó°UQ  ºJ  Ée  ¿CG  Éë°Vƒe  ,ìÉ≤∏dG  º¡«≤∏J  ó©H
 ºd ä’ÉëdG ¢†©H »ah ≈Ø°ûà°ùªdG º¡dƒNO ´óà°ùJ ºd á£«°ùH ¢VGôYCÉH

.É«FÉ¡f ¢VGôYC’G º¡«∏Y ô¡¶J
 ä’ÉëdG  ¿G  ø«H  ¢Shô«ØdÉH  ¢UÉîdG  ≈æëæªdG  ¿CG  ≥jôØdG  ø«Hh
 GójóëJh »°VÉªdG ΩÉ©dG øe ôjGôÑØH áfQÉ≤e ôªà°ùe ójGõJ »a áØ°ûàμªdG
 Éª«a  ,ádÉM 114 π«é°ùJ  ºJ  å«M áμ∏ªªdG  »a  ádÉM ∫hCG  ±É°ûàcG  òæe
 ∫ÉM »a Gô«£N GQƒ£J ó©j Ée ,…QÉédG ôjGôÑa 12 »a ádÉM 896 â¨∏H
 ¿CG  Éë°Vƒe  ,IOÉédG  á«dhDƒ°ùªdG  πªëJ  ΩóYh  ΩGõàd’G  ΩóY  á∏°UGƒe
 øe  ≈∏YC’G  áÑ°ùædGh  ,Iô°TÉÑªdG  á£dÉîªdG  ihó©dG  QÉ°ûàfG  ÜÉÑ°SCG  øe
 äÉÑ°SÉæeh á«∏FÉY äÉ©ªéJ áé«àf âfÉc ø«£dÉîªdG ø«H ihó©dG ∫É≤àfG
 ºàJ å«M ôKCÓd ™ÑàJ á«∏ªY ∞dCG  300 ƒëf iôLCG ≥jôØdG ¿CGh ,á°UÉN

 .áYÉ°S 24 ∫GƒW »°ü≤àdG á«∏ªY
 »Ñ£dG »æWƒdG ≥jôØdG √ó≤Y …òdG »Øë°üdG ôªJDƒªdG ∫ÓN ∂dP AÉL
 ó¡©dG »dh õcôe »a ¢ùeG ô¡X (19-ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üà∏d
 ôNBG  øY  åjóë∏d  …ôμ°ù©dG  ≈Ø°ûà°ùªdÉH  ÖjQóàdGh  á«Ñ£dG  çƒëÑ∏d

.ÉfhQƒc ¢Shô«a äGóéà°ùe
 ≥jôØdG  ƒ°†Y  áë°üdG  IQGRh  π«ch  ™fÉªdG  ó«dh  QƒàcódG  ó``cCGh
 ádÓ°ùdG  ¿CG  (19-ó«aƒc)  ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d  »Ñ£dG  »æWƒdG
 QòëdGh á£«ëdG IOÉjR ≈dEG êÉàëJh ™jô°S ÉgQÉ°ûàfG IójóédG IQƒëàªdG
 á«∏ªY ∫ÓN øe ¬fCG ≈dEG É kgƒæe ,ájRGôàM’G äGAGôLE’ÉH ΩÉàdG ΩGõàd’Gh
 ä’ÉëdG OGóYCG »a É kYÉØJQG ó¡°ûf ÉædRÉe ÉæfEÉa Iôªà°ùªdG π«∏ëàdGh ó°UôdG
 Éæ©ªàéeh Éfô°SCGh Éæ°ùØfCG  √ÉéJ ácôà°ûe á«dhDƒ°ùªdG  ¿EÉa  Gòd  ,áªFÉ≤dG
 RhÉéàæd áHƒ∏£ªdG »YƒdG áLQO ≈∏Y Gƒfƒμj ¿CG ™«ªédG ≈∏Yh ,ÉææWhh

.ìÉéæH ÉfhQƒc …óëJ
 IójóédG  äÉHÉ°UE’G  ô°TDƒe  »a  Qƒ£àdG  πMGôe  ¿EG  ™fÉªdG  ∫É`̀bh
 ΩGõ`̀à`̀d’G  Ωó`̀Y  áé«àf  â`̀fÉ`̀c  ø«HÉ°üªdG  OGó```YCG  »`̀a  IhQò```dG  π`̀MGô`̀eh
 GOó°ûe  ,á`̀«`̀æ`̀jOh  á«YÉªàLG  äÉÑ°SÉæe  »`̀a  ácQÉ°ûªdGh  äÉ«°UƒàdÉH
 á«FÉbƒdG  ô«HGóàdGh  ájRGôàM’G  äGAGô`̀LE’É`̀H  ΩGõ`̀à`̀d’G  IQhô`̀°`̀V  ≈∏Y
 QÉ°ûàf’G  IOÉ``jR  Öæéàd  á«æ©ªdG  äÉ¡édG  øe  IQOÉ°üdG  äÉª«∏©àdGh
 ä’ó©e  ≈`̀dEG  ∫ƒ°UƒdG  πX  »a  ∂`̀dPh  ,áªFÉ≤dG  ä’ÉëdG  Oó`̀Y  ´É`̀Ø`̀JQGh
 áμ∏ªe  »a  áªFÉb  ádÉM  ∫hCG  ¿ÓYEG  òæe  ¢Shô«Ø∏d  ábƒÑ°ùe  ô«Z  QÉ°ûàfG
 ≈dhC’G Qƒ¡°ûdG »a áªFÉ≤dG ä’ÉëdG ¿CG G kócDƒe ,»°VÉªdG ΩÉ©dG øjôëÑdG
 ÉæàYÉ£à°SÉHh  ,Ωƒ«dG  ¬«dEG  Éæ∏°Uh  ÉªH  káfQÉ≤e  á∏«∏b  âfÉc  QÉ°ûàf’G  øe
 äGAGôLE’G  πμH  ΩÉàdG  ΩGõàd’G  ∫ÓN øe á≤HÉ°ùdG  ä’ó©ªdG  ≈dEG  IOƒ©dG
 ≈dEG  kGOÉæà°SG  áªFÉ≤dG  ä’ÉëdG  OGó`̀YCG  ´ÉØJQG  ≈`̀dEG  Gô«°ûe  ,ájRGôàM’G
 å«M  áªFÉ≤dG  ä’ÉëdG  ójGõJ  øq«H  …òdG  ¢Shô«ØdÉH  ¢UÉîdG  ≈æëæªdG

 Qƒ£J ƒgh »°VÉªdG ôjGôÑa 12 ïjQÉJ »a áªFÉb ádÉM 896 π«é°ùJ ºJ
 ôÑªaƒf 22 »a É¡∏«é°ùJ  ºJ  »àdG  áªFÉ≤dG  ä’ÉëdG  Oó©H  áfQÉ≤e ô«£N

.É¡eƒj ádÉM 114 â¨∏Hh 2020
 »a  ≈àM  ájRGôàM’G  äGAGô`̀LE’É`̀H  ΩGõàd’G  IQhô°V  ™fÉªdG  ó`̀cCGh
 á¶MÓe ºJ ¬fCG ≈dEG G kô«°ûe ,á«∏FÉ©dG äÉ©ªéàdG ÖæéJh Iô°SC’G §«ëe
 âëJ  ä’ÉëdGh  êÓ©dG  ≈≤∏àJ  »àdG  áªFÉ≤dG  ä’ÉëdG  OGó`̀YCG  »a  IOÉ`̀jR
 ôãcC’G äÉÄØdG »a É k°Uƒ°üNh äÉ«aƒdG OGóYCG ´ÉØJQG ≈dEG áaÉ°VEG ,ájÉæ©dG
 øe ø«aÉ©àªdG  OGóYCG  IOÉjR  ¿CG  ≈dEG  Gô«°ûe ,¢Shô«ØdÉH  áHÉ°UEÓd  á°VôY
 »dÉªLE’G  Oó©dÉa  ,ΩÉ©dG  ™°VƒdG  ø°ùëJ  ≈∏Y  kGô°TDƒe  â°ù«d  ¢Shô«ØdG
 ä’ÉM  ºg  ø«aÉ©àªdG  ¿CGh  ,ôªà°ùe  OÉ`̀jORG  »a  ∫GRÉe  áªFÉ≤dG  ä’Éë∏d
 »a »g Ée Qó≤H ø«aÉ©àªdG OGóYCG IOÉjR »a IôÑ©dG â°ù«dh ,á≤HÉ°S áªFÉb
.êÓ©dG øe ô«N É kªFGO ájÉbƒdÉa ,¢SÉ°SC’G øe ¢Shô«ØdÉH áHÉ°UE’G ÖæéJ
 »a  »NGôàdGh  ájRGôàM’G  äGAGôLE’ÉH  ΩGõ`àd’G  ΩóY  ¿CG  ±É°VCGh
 ∫ó©e  IOÉ`̀jRh  áªFÉ≤dG  ä’ÉëdG  ´ÉØJQ’  É kÑÑ°S  ¿Éc  äGAGô``LE’G  ≥«Ñ£J
 äÉª«∏©àdGh  ô«HGóàdGh  äGAGô`̀LE’G  √òg  ¿CÉH  ô«còàdG  G kOóée  ,QÉ°ûàf’G
 (19-ó«aƒc)  ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød  …ó°üàdG  Aó`̀H  òæe  áæ∏©ªdG  IQOÉ°üdG
 á°UÉîdG  ä’Ó°ùdG  ∞∏àîe  á¡LGƒe  É¡dÓN  øe  øμªj  »àdG  É¡°ùØf  »g
 Iôªà°ùe øjôëÑdG áμ∏ªe ¿CG GócDƒe ,º«©£àdG òNCG ÖfÉL ≈dEG ¢Shô«ØdÉH
 áë°U  ≈∏Y  ®ÉØëdG  »a  º¡°ùj  ÉªH  ájRGôàM’G  ÉgOƒ¡L  áØYÉ°†e  »a
 äGQGô≤dG  á©LGôe  ºàJh  ,¢Shô«ØdG  ≈∏Y  AÉ°†≤dGh  ™«ªédG  áeÓ°Sh
 IOƒ©dG »a AóÑdG ºàj óbh äGóéà°ùªdGh äÉ«£©ªdG Ö°ùëH …QhO πμ°ûH
 ΩGõàd’G ≈dEG ™«ªédG É«YGO ,¢Shô«ØdG ™e πeÉ©àdG øe á≤HÉ°S πMGôe ≈dEG

.øμªe âbh ´ô°SCÉH É¡à©«ÑW ≈dEG IÉ«ëdG Oƒ©J »c »©ªàéªdG »YƒdÉH
 õcGôe »a ∫É¨°TE’G OGóYCG »dÉªLEG ™fÉªdG ¢Vô©à°SG ôNBG ÖfÉL øe
 êÓ©dGh ∫õ©dG  õcGôªd  á«HÉ©«à°S’G  ábÉ£dG  ≠∏ÑJ  å«M ,êÓ©dGh ∫õ©dG
 øe %30^2 πãªj Ée  ,Gôjô°S 1750 É¡æe ∫É¨°TE’G  ≠∏Ñj  ,G kôjô°S  5499
 ≥«Ñ£J  ºJ  »àdG  áªFÉ≤dG  ä’ÉëdG  OóY  ¿CG  É kæ«Ñe  ,á«HÉ©«à°S’G  ábÉ£dG
 Qƒ¡X Ωó©d  ádÉM 5789 ≠∏H  É¡«∏Y …QÉ«àN’G  »dõæªdG  »ë°üdG  ∫õ©dG
 â¨∏H ó≤a áªFÉ≤dG  ä’ÉëdG  »dÉªLEG  øe ø«aÉ©àªdG  áÑ°ùf ÉeCG  ,¢VGôYC’G
 øe %0^55 äÉ«aƒdG áÑ°ùf â¨∏H ø«M »a ,áªFÉ≤dG ä’ÉëdG øe %93^05

.áªFÉ≤dG ä’ÉëdG
 ájRGôàM’G äGAGôLE’ÉH ΩÉàdG ÉæeGõàdÉH ¬fCÉH ¬ãjóM ™fÉªdG ºààNGh
 ≈dEG ™«ªédG É k«YGO ,´ô°SCG πμ°ûH áæeB’G ä’ó©ªdG ≈dEG IOƒ©dÉH íéææ°S

.äÉª«∏©àdÉH ΩGõàd’Gh äÉ©ªéàdG øY OÉ©àH’G
 ¢VGôeC’G …QÉ°ûà°SG »fÉ£ë≤dG ±Éæe Ö«ÑW Ωó≤ªdG ócCG ¬ÑfÉL øe
 …ó°üà∏d »Ñ£dG »æWƒdG ≥jôØdG ƒ°†Y …ôμ°ù©dG ≈Ø°ûà°ùªdÉH ájó©ªdG
 áYÉæe øjƒμJ øe ¬H º¡°ùj Éªd º«©£àdG òNCG IQhô°V ÉfhQƒc ¢Shô«Ød
 ¿CG  ≈dEG  Égƒæe  ,»©ªàéªdG  ¬£«ëeh  ¬Jô°SCGh  OôØdG  ájÉªMh  ™ªàéªdG

 »gh  ¢`̀VGô`̀YC’G  Ió°T  ∞«ØîJ  »`̀a  º¡°ùJh  ádÉ©ah  á`̀æ`̀eBG  äÉª«©£àdG
 Éàa’ ,™ªàéªdG  áeÓ°Sh áë°U ≈∏Y ®ÉØë∏d  IQhô°V É¡æμdh  ájQÉ«àNG
 äÉMÉ≤d  á©HQC’  ÇQÉ£dG  ΩGóîà°S’G  äRÉ``LCG  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¿CG  ≈`̀dEG
 ,(∂«æJƒÑ°Sh ,Éμ«æjRGôà°SCG-ó∏«°û«aƒch ,∂«àfƒ«H-QõjÉah ,ΩQÉaƒæ«°S)
 øe ¬«∏Y ™∏ q£j Ée Ö°ùëH äÉª«©£àdG √òg ø«H QÉ«àN’G ájôM Oôa πμdh
 øe É¡JRÉLEG  âªJh áæeBG  äÉª«©£àdG  πμa  ,¬d  É kÑ°SÉæe  √óéjh äÉeƒ∏©e
.øjôëÑdG áμ∏ªªH á«ë°üdG äÉeóîdGh ø¡ªdG º«¶æàd á«æWƒdG áÄ«¡dG πÑb
 º¡«∏Y  Öéj  º«©£àdG  ≈∏Y  ø«∏°UÉëdG  ¿CG  »fÉ£ë≤dG  ±É`̀°`̀VCGh
 º¡°ùØfC’  kájÉªM  ájRGôàM’G  äGAGôLE’ÉH  ΩGõàd’G  »a  QòëH  á∏°UGƒªdG
 áÑ°ùf  ™aôH  Ωƒ≤j  º«©£àdG  ¿CG  G kócDƒe  ,»©ªàéªdG  º¡£«ëeh  ºgô°SCGh
 ,¢Shô«ØdÉH  á`̀HÉ`̀°`̀UE’G  ¢`̀VGô`̀YCG  Ió°T  ø`̀e  π∏≤jh  º°ùédG  »`̀a  áYÉæªdG
 πÑb  øe  âbƒdG  ∫Gƒ`̀W  Iôªà°ùe  ™ÑààdGh  ó°UôàdG  á«∏ªY  ¿CG  Éë°Vƒe
 ä’ÉëdG  Ö∏ZCGh  ,ÉfhQƒc  ¢Shô«Ø∏d  …ó°üà∏d  »Ñ£dG  »æWƒdG  ≥jôØdG
 »a  Égó°UQ  ºJ  »àdG  QƒëàªdG  ¢Shô«ØdG  ádÓ°ùd  »g  G kôNDƒe  áªFÉ≤dG
 ÉgQÉ°ûàfG IójóédG IQƒëàªdG ádÓ°ùdG  ¿CG  kÉæ«Ñe , k’hCG  IóëàªdG áμ∏ªªdG
 äGAGôLE’ÉH ΩÉàdG ΩGõàd’Gh QòëdGh á£«ëdG IOÉjR ≈dEG êÉàëJh ™jô°S

.ájRGôàM’G
 kGôNDƒe  áªFÉ≤dG  ä’ÉëdG  OGó`̀YCG  OÉ`̀jORG  ¿CG  ≈`̀dEG  »fÉ£ë≤dG  QÉ°TCGh
 ÖæéàH á≤∏©àªdG äGQGô≤dGh äGOÉ°TQE’ÉH ΩGõàd’G ΩóYh á£dÉîªdG ¬ÑÑ°S
 áHƒ∏£ªdG äÉeƒ∏©ªdG πc øY ìÉ°üaE’G IQhô°V ≈∏Y G kOó°ûe ,äÉ©ªéàdG
 ø«æWGƒªdG  áeÓ°Sh  áë°U  ≈∏Y  É kXÉØM  ø«£dÉîªdG  ô`̀KCG  ™ÑàJ  ≥jôØd
 ø«£dÉîªdG  ≈∏Y É¡≤«Ñ£J  ºàj  »àdG  äGAGô`̀LE’G  ¿CG  ócCG  Éªc  ,ø«ª«≤ªdGh

.™«ªédG áeÓ°S ßØM É¡aógh ,¢Shô«ØdG QÉ°ûàfG øe óëdG ≈dEG ±ó¡J
 Gƒfƒμj  ’CG  ≈`̀dEG  ºgÉjEG  É k«YGO  áªFÉb  ádÉM  πc  »fÉ£ë≤dG  ÖWÉNh
 óëdG  »a  Gƒª¡°ùj  ¿CG  óH  ’h  ,™ªàéªdGh  º¡Jô°SC’  ihó©dG  π≤æd  É kÑÑ°S
 ™HÉJh  ,áHƒ∏£ªdG  äÉeƒ∏©ªdG  πc  øY  ìÉ°üaE’ÉH  ¢Shô«ØdG  QÉ°ûàfG  øe
 IOÉYEGh áeRÓdG ôéëdG IôàØH ΩGõàd’G ø«£dÉîªdG ≈∏Y Öéj :»fÉ£ë≤dG
 ≈∏Y G kOó°ûe ,ø««æ©ªdG  πÑb øe º¡d  IOóëªdG  IóªdG  AÉ¡àfG  ó©H ¢üëØdG
 äÉª«∏©àdGh  ájRGôàM’G  äGAGô``̀LE’G  ≥«Ñ£J  »a  ¿hÉ¡àdG  Ωó`̀Y  á«ªgCG
 ádÓ°ùdGh  ¢Shô«ØdG  QÉ°ûàfG  øe  óë∏d  á«ª°SôdG  äÉ¡édG  øe  IQOÉ°üdG

.™ªàéªdG »a IQƒëàªdG
 ΩóYh  ∫RÉæªdG  »a  AÉ≤ÑdG  IQhô°V  ≈∏Y  ™«ªédG  »fÉ£ë≤dG  åMh
 äÉÑ°SÉæªdGh  äÉ©ªéàdG  áeÉbEG  ΩóY  á«ªgCG  ™e  IQhô°†∏d  ’EG  êhôîdG
 §«ëªdGh  ∫õæªdG  »`̀a  Ió`̀MGƒ`̀dG  Iô`̀°`̀SC’G  ≈∏Y  ÉgQÉ°üàNGh  á«∏FÉ©dG
 ÜÉë°UCGh  ø°ùdG  QÉÑc  á£dÉîe  ΩóY  ≈`̀dEG  kÉ«YGO  ,ô°TÉÑªdG  »YÉªàL’G
 á«FÉbƒdG  ô«HGóàdÉH  ΩGõàd’G  IQhô°Vh  ¿ÉμeE’G  Qób  áæeõªdG  ¢VGôeC’G

 º¡fƒc  º¡«dEG  ihó©dG  π≤f  á«dÉªàMG  Öæéàd  óMGƒdG  â«ÑdG  πNGO  ≈àM
 …ó°üà∏d á«æWƒdG Oƒ¡édG ¿CG GócDƒe ,¢Shô«ØdÉH áHÉ°UEÓd á°VôY ôãcC’G
 ™ªàéªdGh º«≤ªdGh øWGƒªdG áë°U ≈∏Y ®ÉØëdG É¡aóg ÉfhQƒc ¢Shô«Ød

 .¬«∏Y Ö∏¨àdGh ¢Shô«ØdG ≈∏Y AÉ°†≤dG ºà«d ¿hÉ©àdG ÖLGƒdG øeh
 ájQÉ°ûà°SG  ¿Éª∏°ùdG  á∏«ªL  IQƒ`̀à`̀có`̀dG  äó``̀cCG  ,iô```NCG  á¡L  ø`̀e
 ƒ°†Y »Ñ£dG á«fÉª∏°ùdG ™ªéªH á«æWÉÑdG ¢VGôeC’Gh ájó©ªdG ¢VGôeC’G
 QƒëàªdG ¢Shô«ØdG ¿CG ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üà∏d »Ñ£dG »æWƒdG ≥jôØdG
 ,2019  ájÉ¡f  »a  ÉgQÉ°ûàfG  CGóH  »àdG  ádÓ°ùdG  øe  kGQÉ°ûàfG  ´ô°SCG  ó©j
 äGAGôLE’ÉH  ó«≤àdG  IQhô°Vh  QòëdGh  á£«ëdG  òNCG  ≈dEG  ™«ªédG  á«YGO

.ÉfhQƒc ¢Shô«a øe IQƒëàªdG ádÓ°ùdG øe ájÉbƒ∏d ájRGôàM’G
 Qƒ©°ûdG Qƒa 444 ºbôdÉH ∫É°üJ’G IQhô°V ≈dEG  ¿Éª∏°ùdG äQÉ°TCGh
 å«M ,¿CÉ°ûdG  Gò¡H  IQOÉ°üdG  äÉª«∏©àdG  ´ÉÑJGh  ¢Shô«Ø∏d  ¢VGôYCG  …CÉH
 Öéj  Gò`̀d  ,á«ª°SƒªdG  Gõfƒ∏ØfE’G  ¢`̀VGô`̀YCG  ™e  ¬HÉ°ûàJ  ¢`̀VGô`̀YC’G  ¿EG
 ôãcC’G  ºg  ø°ùdG  QÉÑc  ¿CG  ≈dEG  ágƒæe  ,»JGòdG  ¢ü«î°ûàdG  øY  OÉ©àH’G
 ,Iô°TÉÑe ô¡¶J ’ ¢VGôYC’G ¿ƒμd QƒëàªdG ¢Shô«ØdÉH áHÉ°UEÓd á°VôY
 ¢Shô«ØdG  ™e  πeÉ©àdG  øe  á∏MôªdG  √ò`̀g  »a  ìÉéædG  ¿CG  ≈`̀ dEG  ágƒæe
 á«FÉbƒdGh  ájRGôàM’G  äGAGô`̀LE’É`̀H  OÉédG  ΩGõ`̀à`̀d’G  á∏°UGƒe  Ö∏£àj
 óH ’h ∞∏àîJ ’h É¡°ùØf »g äGAGôLE’Gh ,Éæ©ªàéeh Éæ°ùØfC’ kájÉªM
 IQƒëàªdG ádÓ°ùdG hCG ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG øe óë∏d É¡H ΩGõàd’G øe

 .¬æY
 âæ«H  QƒëàªdG  ¢Shô`«ØdG  øe  ájÉbƒdG  äGAGô```̀LEGh  ¥ô`̀W  ∫ƒ`̀Mh
 É¡H  ΩGõàd’G  ≈∏Y  åëf  »àdG  É¡°ùØf  »g  äGAGô``̀LE’G  √òg  ¿CG  ¿Éª∏°ùdG
 π°ùZ  QGôªà°SG  »`̀gh  ,É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô`«Ød  …ó°üàdG  Oƒ¡L  ájGóH  òæe
 ó«≤àdGh  ,äÉeÉªμdG  ¢ùÑdh  ,kGó«L  Éª¡ª«≤©Jh  ¿ƒHÉ°üdGh  AÉªdÉH  øjó«dG
 ,º«©£àdG  òNCG  ≈∏Y ∫ÉÑbE’G  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,»YÉªàL’G  óYÉÑàdG  ô«jÉ©ªH
 ,IQhô°†∏d  ’EG  êhôîdG  Ωó`̀Yh  ∫õ`æªdG  »a  AÉ≤ÑdG  ≈`̀dEG  ™«ªédG  á«YGO
 á£dÉîe óæY á«FÉbƒdG ô«HGóàdGh áeRÓdG ájRGôàM’G äGAGôLE’G PÉîJGh
 óMGƒdG  â«ÑdG  π`̀NGO  ≈àM  áæeõªdG  ¢`̀VGô`̀eC’G  ≈°Vôeh  ø°ùdG  QÉÑc
 äÉ©ªéàdG øY OÉ©àH’G IQhô°Vh ,º¡«dEG ¢Shô«ØdG π≤f á«dÉªàMG Öæéàd
 »YÉªàL’G  §«ëªdGh  ∫õæªdG  »a  IóMGƒdG  Iô°SC’G  ≈∏Y  ÉgQÉ°üàNGh
 »ë°üdG  ™°VƒdG  ¿Éª∏°ùdG  â°Vô©à°SG  π°üàe  ó«©°U  ≈∏Yh   .ô°TÉÑªdG
 ≠∏H ájÉæ©dG âëJ áªFÉ≤dG ä’ÉëdG OóY ¿CG âæ«H å«M ,áªFÉ≤dG ä’Éë∏d
 êÓ©dG  »≤∏J  »ë°üdG  É¡©°Vh  Ö∏£àj  »àdG  ä’ÉëdG  â¨∏Hh  ,ádÉM  60
 Oó©dG  øe  ô≤à°ùe  É¡©°Vh  ádÉM  7479  ¿CG  ø«M  »a  ,áªFÉb  ádÉM  157
 âaÉ©J ø«M »a ,áªFÉb ádÉM 7539 ≠∏H …òdG áªFÉ≤dG ä’Éë∏d »dÉªLE’G

.¢Shô«ØdG øe ádÉM 106412

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

 ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e ò`̀ aÉ`̀ æ`̀ e ô`̀ Ñ`̀ Y ø`̀ «`̀ eOÉ`̀≤`̀ ∏`̀ d  á`̀jô`̀ Ñ`̀î`̀e äÉ`̀ °`̀ Uƒ`̀ ë`̀ a 3
 É«æjôëH  GQÉ``̀æ``̀jO  36  ≈```̀dEG  ¢`̀ü`̀ë`̀Ø`̀dG  Ωƒ``°``SQ  »`̀ dÉ`̀ ª`̀ LEG  ¢`̀†`̀Ø`̀N

 ìÉ≤∏dG »``≤∏àe ø``«H »ë``°U QƒgóJ hCG äÉ``«ah …CG πé``°ùJ º``d ø``jôëÑdG
 :»∏Y áªWÉa âÑàc 

 ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d  »Ñ£dG  »æWƒdG  ≥jôØdG  ø`̀∏`̀YCG
 ∫ƒNódG  ¢üëa  äGAGôLEG  åjóëJ  (19-ó«aƒc)  ÉfhQƒc
 AGô`̀LEG  áØ∏c  ¢†ØN  ÖfÉL  ≈`̀ dEG  ÉgòaÉæe  ôÑY  áμ∏ªª∏d
 AGóàHG (PCR) ÉfhQƒc ¢Shô«Ød ájôÑîªdG äÉ°UƒëØdG
 ™«ªéd  …QÉ`̀é`̀dG  ôjGôÑa  22  ≥aGƒªdG  ø«æK’G  Ωƒ`̀j  øe

 Qô≤J  å«M  ,øjôFGRh  ø«ª«≤eh  ø«æWGƒe  øe  ø«eOÉ≤dG
 øe  ΩÉ`̀jCG  5  ó©H  (PCR)  ¿É`̀K  …ôÑàîe  ¢üëa  AGô``LEG
 á«dÉëdG  ¢üëØdG  äGAGôLEG  ≈dEG  káaÉ°VEG  ,∫ƒ°UƒdG  ïjQÉJ
 ∫ƒNódG  òæe  äÉ°Uƒëa  3  äÉ°UƒëØdG  ´ƒªée  íÑ°ü«d
 AGôLEG áØ∏c ¢†ØN ºJ Éªc ,ô°TÉ©dG Ωƒ«dG ≈dEG áμ∏ªªdG ≈dEG
 (PCR)  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«Ød  ájôÑàîªdG  äÉ°UƒëØdG

 .GQÉæjO 36 á«dÉªLEG áØ∏μH íÑ°üàd

 ¢Shô«ØdG QÉ°ûàfG øe óë∏d ¬JGQGôb ¿CG ≥jôØdG ócCGh
 »a  áμæëdGh  á«YƒædÉH  äõ«ªJ  áëFÉédG  á`̀jGó`̀H  òæe
 ∫GƒéàdG  ô¶M  QÉ`̀«`̀N  ≈``̀dEG  Aƒ`̀é`̀∏`̀dG  ¿hO  ø`̀e  É¡≤«Ñ£J
 ,QÉ°ûàf’G  Iô`̀FGO  ™°SƒJ  øe  óëdG  »a  É¡à«dÉ©a  âàÑKCGh
 ,É«dÉM ôaGƒàªdGh πãeC’G πëdG ƒg º«©£àdG ¿CG  Éë°Vƒe
 ≈dhCG á∏Môªc áμ∏ªªdG ¿Éμ°S øe %60 á«£¨J ±ó¡dG ¿CGh

 .É≤M’ ™«ªédG í«≤∏J ≈∏Y ¢UôëdG ™e

 ∫GƒéàdG ™æe ≈dEG Aƒé∏dG ¿hO øe É¡≤«Ñ£Jh äGQGô≤dG PÉîJG »a AÉcòdGh õ«ªàdG Éæé¡àfG :™``fÉªdG
 ¢``̀Shô``̀«``̀Ø``̀dÉ``̀H Gƒ```̀Ñ```̀«```̀°```̀UCG ø````̀e :»``̀ fÉ``̀ £``̀ ë``̀≤``̀ dG
 á`̀£`̀«`̀°`̀ù`̀H º``̀ ¡``̀ °``̀ VGô``̀ YCG â``̀ fÉ``̀ c º`̀ «`̀ ©`̀ £`̀ à`̀ dG ó``̀©``̀H

 Qƒ`̀ ë`̀ à`̀ ª`̀ dG ¢``̀Shô``̀«``̀Ø``̀dG ¢````̀VGô````̀YCG :¿É``̀ª``̀∏``̀°``̀ù``̀dG
Iô``̀°``̀TÉ``̀Ñ``̀e  ø```°```ù```dG  QÉ```̀ Ñ```̀ c  ≈```∏```Y  ô``̀ ¡``̀ ¶``̀ J  ’

 ¢`̀ù`̀ °`̀SDƒ`̀ª`̀ dG ¢``̀ù``̀«``̀Fô``̀dG ó`````̀cCG
 Qƒ°ù«ahôÑdG  á`̀«`̀∏`̀gC’G  á©eÉé∏d
 á«ªgCG  êGƒ`̀ë`̀dG  ∞°Sƒj  ¬∏dGóÑY
 á`̀ ¡`̀LGƒ`̀e »```̀a »``ª``∏``©``dG å``̀ë``̀Ñ``̀dG
 âfÉc á«ë°U Ióéà°ùªdG äÉjóëàdG
 Égƒæe  ,ájOÉ°üàbG  hCG  á«ª«∏©J  hCG
 º«∏©àdG É¡H ≈¶ëj »àdG IófÉ°ùªdÉH
 πLCG øe øjôëÑdG áμ∏ªe »a »dÉ©dG
 á°ü°üîàªdG  ¬JÉLôîªH  AÉ≤JQ’G
 »a »`̀ª`̀∏`̀©`̀ dG å``ë``Ñ``dG Iô``«``°``ù``eh
 π``LCG  ø``̀eh  ,äÉ`̀©`̀eÉ`̀é`̀dG  ∞∏àîe
 øe  Ió`̀jô`̀a  QÉ`̀μ`̀aCGh  ∫ƒ∏ëH  ôØ¶dG
 äÓμ°ûªdG  ∞∏àîe  èdÉ©J  É¡Yƒf
 ájQGOE’Gh  ájOÉ°üàb’G  äÉjóëàdGh

.É«ªdÉY hCG É«∏ëe
 êGƒëdG  Qƒ°ù«ahôÑdG  ≈`̀YQh
 √GQƒàcódG  áÑ∏W  ôªJDƒe  äÉ«dÉ©a
 …òdG ô°ûY »fÉãdG …ƒæ°ùdG »ª∏©dG
 …òdGh ,¢ùeCG ìÉÑ°U ¬dÉªYCG â≤∏£fG
 ¿hÉ©àdÉH  á«∏gC’G  á©eÉédG  ¬àª¶f
 ,á«fÉ£jôÑdG  π«fhôH  á©eÉL  ™`̀e
 ø«ãMÉÑ∏d  á°UôØdG  á`̀MÉ`̀JEG  ±ó`̀¡`̀H
 á«ª∏©dG º¡bGQhCG ºjó≤àd º¡«aô°ûeh

 ,É¡à°ûbÉæeh  º`̀¡`̀KÉ`̀ë`̀HCG  è`̀FÉ`̀à`̀fh
 ø`̀«`̀«`̀ª`̀jOÉ`̀cCGh AÉ`̀ª`̀∏`̀Y á`̀cQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀H
 á``«``∏``gC’G á``©``eÉ``é``dG ø```e π```c ø```e
 , á«f É£j ôÑd G  π«f h ôH  á©e ÉL h
 áYÉ≤H  ø««dÉààe  ø«eƒj  Ióªd  ∂dPh

.è«∏îdG ¥óæa »a ∫GhCG
 å``````````````````````````````````````````````````````````````````````̀Mh
 ø«ãMÉÑd G  êGƒëdG  Qƒ°ù«ahôÑd G
 ø````````̀«````````̀Ñ````````̀ °````````̀ù````````̀à````````̀æ````````̀ª````````̀ dG
 ¬eó≤J  …òdG √GQƒàcódG èeÉfôÑd

 äÓμ°ûªdG  Ö≤©J  ≈∏Y  ¿Éà©eÉédG
 á«ªdÉ©dGh  á«ª«∏bE’G  äÉjóëàdGh
 ,É¡∏M  πLCG  øe  ¿hÉ©àdGh  áãjóëdG
 ìÉéædG  á°ü≤H  √RGõ``̀à``̀YG  Gó``cDƒ``e
 ¿Éà©eÉédG  É¡à≤≤M  »àdG  Iõ«ªàªdG
 √GQƒ``̀à``̀có``̀dG è`̀eÉ`̀ fô`̀ H º`̀jó`̀≤`̀J »``̀a
 »a  »ª∏©dG  åëÑdG  ácôM  õjõ©Jh
 Ée  ƒ`̀gh  ,ΩÉ``̀Y  πμ°ûH  ø«à©eÉédG
 ≈∏Y IQOÉ``̀b  äGAÉ`̀Ø`̀c  èjôîJ  ô`̀ª`̀KCG
 ,™ªàéªdG  »a  áaÉ°†e  áª«b  OÉéjEG

 √GQƒàcódG  èeÉfôH  ¿CG  É°Uƒ°üN
 ∫Éªμà°SG  á°Uôa  øjô«ãμ∏d  ≥≤M
 øY  »∏îàdG  ¿hO  É«∏©dG  äÉ°SGQódG

.iôNC’G º¡JÉ«dhDƒ°ùe
 ¢`̀ù`̀«`̀FQ OÉ```̀ °```̀TCG ¬`̀à`̀¡`̀L ø````eh
 Qƒ°ù«ahôÑdG  á`̀«`̀∏`̀gC’G  á`̀©`̀eÉ`̀é`̀dG
 »éjôN  øμªàH  »dÉ©dG  Qƒ°üæe
 √GQƒ``̀à``̀có``̀ dG è``̀eÉ``̀fô``̀H »``̀ã``̀MÉ``̀Hh
 øe ø`̀«`̀à`̀©`̀eÉ`̀é`̀dG ø`̀«`̀H ∑ô`̀à`̀°`̀û`̀ª`̀dG
 º``̀¡``̀ JÉ``̀ °``̀SGQOh º``̀¡``̀ KÉ``̀ë``̀HCG ô``°``û``f

 á`̀«`̀ª`̀dÉ`̀Y äÉ``````̀ jQhOh äÓ``̀é``̀e »``̀a
 Gô«Ñc  ÉMÉéf  ¢ùμ©j  É`̀e  áªμëe
 á`̀«`̀ª`̀gCG ó``̀cDƒ``̀jh è`̀eÉ`̀fô`̀Ñ`̀dG ¬`̀≤`̀≤`̀M
 ¿ƒãMÉÑdG  Égõéæj  »àdG  çÉëHC’G
 Ée ƒgh ,èeÉfôÑdG »a ¿ƒcQÉ°ûªdG
 »a ™°SƒàdG ≈∏Y ø«à©eÉédG õØëj
 ¿CG  É°Uƒ°üNh ,√GQƒàcódG èeÉfôH
 èeÉfôÑdG  Gòg  ä’Éée  øe  ójó©dG
 ¢Uƒ°üæªdG  ä’ÉéªdG  ™e  ™WÉ≤àJ
 á«æWƒdG  á«é«JGôà°S’G  »a  É¡«∏Y
 øe Ió`̀ª`̀à`̀©`̀ª`̀dG »`̀ª`̀∏`̀©`̀dG å`̀ë`̀Ñ`̀∏`̀d

.»dÉ©dG º«∏©àdG ¢ù∏ée
 ≈Ø£°üe  Qƒ°ù«ahôÑdG  Ωó`̀bh
 π«fhôH  á`̀©`̀eÉ`̀L  ø`̀e  ø`̀é`̀«`̀∏`̀HRhCG
 âdhÉæJ  á«ª∏Y  á`̀bQh  á«fÉ£jôÑdG
 ,√GQƒàcódG  πFÉ°Sôd  »ª∏©dG  ô°ûædG
 ø«ãMÉÑdG  ™«ªL  IQób  ≈∏Y  GOó°ûe
 √RÉéfEG ≈∏Y √GQƒàcódG èeÉfôH »a
 á°SÉªëdÉH  GƒØ°üàj  ¿CG  á£jô°T

.∂dP ≥«≤ëàd áHƒ∏£ªdG
 øé«∏HRhCG  Qƒ°ù«ahôÑdG  π∏bh
 »ª∏©dG  ô°ûædG  »a  π°ûØdG  ô`̀KCG  øe
 GócDƒe  ,ø«ãMÉÑdG  äÉjƒæ©e  ≈∏Y

 πMGôªdG  »a  ô°ûædG  »a  π°ûØdG  ¿CG
 ø«Mh á`̀jOÉ`̀«`̀à`̀YG  Iô`̀gÉ`̀X ≈```̀dhC’G
 Gõ«ªJ øjô°TÉædG ôãcCG ïjQCÉàd ™Lôf
 ø««ªjOÉcC’Gh  AÉª∏©dG  øe  ÉMÉéfh
 Gƒ°Vô©J  ób  º¡æe  ójó©dG  ¿CG  óéf
 AÉ`̀L º``K ,Ió``̀jó``̀Y äGô```̀e ¢`̀†`̀aô`̀∏`̀d
 A’Dƒ``̀g  ¬`̀«`̀a  π°üëj  …ò``̀ dG  Ωƒ`̀«`̀ dG
 º¡KÉëHC’ ÉªjôμJ πHƒf IõFÉL ≈∏Y

.IôªãªdG
 π`̀μ`̀ d  ¿CG  ≈`````````̀dEG  QÉ```````̀°```````̀TCGh
 á°UÉîdG  ¬àHôéJ √GQƒàcO åMÉH
 ÜQÉéàdG ∂∏J â≤àdG ¿EGh áØ∏àîªdGh
 á«°ù«FôdG  É¡°ù°SCGh  Égô°UÉæY  »a
 á`̀°`̀û`̀bÉ`̀æ`̀ª`̀dG ´ƒ``̀°``̀Vƒ``̀e ó`̀ jó`̀ë`̀à`̀c

.É¡d ô«°†ëàdG ¢ù°SCGh É¡aGógCGh
 »a ôªJDƒªdG äÉ°ù∏L âæª°†Jh
 äQÉKCG ,ájôK äÉ°ûbÉæe ∫hC’G ¬eƒj
 √GQƒàcódG èeÉfôH »aô°ûe ÜÉéYEG
 ø«ãMÉÑdGh  ø«à©eÉédG  Éà∏c  ø`̀e
 ôªJDƒªdG  º¡d  ìÉ`̀JCG  å«M  ,º¡°ùØfCG
 á°ûbÉæeh  QÉ``μ``aC’G  ó«dƒJ  á°Uôa
 πμ°ûH  çÉëHC’G  ™«°VGƒe  øe  OóY

.≥«bO »aGôàMG

á«∏gC’G á©eÉédÉH √GQƒàcódG ôªJDƒe äÉ«dÉ©a øª°V

Ióéà``°ùªdG äÉjóëàdG á¡LGƒªd º``eC’G IGOCG »``ª∏©dG å``ëÑdG :êGƒëdG Qƒ``°ù«ahôÑdG 

.»dÉ©dG Qƒ°üæe Qƒ°ù«ahôÑdG | .êGƒëdG ¬∏dGóÑY Qƒ°ù«ahôÑdG |.øé«∏HRhCG ≈Ø£°üe Qƒ°ù«ahôÑdG |
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 iô`̀Ñ`̀μ`̀dG  á`̀«`̀FÉ`̀æ`̀é`̀dG  áªμëªdG  â`̀°`̀†`̀b
 QÉæjO  »ØdCG  áeGô¨dGh  äGƒæ°S  5  øé°ùdÉH
 »a  QÉéJÓd  áμÑ°T  âªYõJ  ájƒ«°SBG  ≈∏Y
 áÑbÉ©ªH  áªμëªdG  â°†b  Éª«a  ,ô`̀°`̀û`̀Ñ`̀dG
 ∞dCG  áeGôZh  äGƒæ°S  3  øé°ùdÉH  ø«jôNCG
 É©«ªL øgOÉ©HEÉH äôeCGh ,Éª¡æe πμd QÉæjO
 ∞°ûc å«M ,áHƒ≤©dG ò«ØæJ Ö≤Y OÓÑdG øY
 RÉéàMÉH ó«Øj ∫ƒHôàfE’G øe ÆÓH á©bGƒdG
 ºàjh ô«ØédG á≤£æªH á≤°ûH äÉ«àØdG ióMEG

.IQÉYódG ∫ÉªYCG »a É¡dÓ¨à°SG
 RÉéàMÉH ó«Øj ∫ƒHôàfE’G øe ÆÓH ¿Éch
 ∫ÉªYCG  »a  É¡dÓ¨à°SG  ºàjh  ájƒ«°SBG  IÉàa
 ¿ÉμªdG  ≈`̀dG  á«æeCG  Iƒ`̀b  â¡Lƒàa  IQÉ`̀Yó`̀dG
 äGôe IóY á≤°ûdG ÜÉH ¥ôW ºJh ¬æY ≠∏ÑªdG
 ¢SQÉM  π`̀°`̀UGƒ`̀J  ¿CG  ≈``̀dEG  áHÉéà°SG  ¿hO
 íàa  ºàa  á≤°ûdG  ôLCÉà°ùe ™e QÉ≤©dÉH  øeC’G
 øY É¡dGDƒ°ùHh ájƒ«°SBG IÉàa á£°SGƒH ÜÉÑdG
 Éªc  IQÉYódG  ¢SQÉªJ  É¡fG  âHÉLCG  ÉgóLGƒJ

 á¨∏ÑªdG  É`̀¡`̀fCG  ø«ÑJ  iô``̀NCG  IÉàa  ≈∏Y  ôãY
 Ió«°S  ó`̀æ`̀Y  ÉgôØ°S  RGƒ``̀L  ¿CÉ``̀ H  äOÉ````̀aCGh
 É¡JôÑLCGh  øjôëÑdG  ≈`̀dEG  É¡àÑ∏L  ájƒ«°SBG
 ≠∏Ñe  É¡æe  âÑ∏Wh  IQÉ`̀Yó`̀ dG  ∫É`̀ª`̀YCG  ≈∏Y
 äCÉé∏a IQOÉ¨ªdÉH É¡d ìÉª°ù∏d QÉæjO 1500
 »àdG »gh Égó∏H »a É¡JódGƒH ∫É°üJ’G ≈dEG

.á©bGƒdG øY â¨∏HCG
 ≈dEG  »ªàæJ  É¡fCG  É¡«∏Y  »æéªdG  âdÉbh
 ô«aƒàH  É¡à¨∏HCG  áª¡àªdG  ¿CGh  Iô«≤a  Iô°SCG
 ÉgQƒ°†M ó©Hh øjôëÑdG »a É¡d πªY ¢Uôa
 É¡æe  âÑ∏Wh  ÉgôØ°S  RGƒ``̀L  É¡æe  äò``̀NCG
 GOóée  ¬«∏Y  ∫ƒ°üë∏d  QÉæjO  1500  OGó°S
 Éjô¡°T  GQÉéjEG  GQÉæjO  230  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH
 âaÉ°VCGh ,Üô°ûdGh πcC’G ô«aƒJh øμ°ùª∏d
 äÉ«àa Ió``̀Y  ™``̀e  â`̀°`̀ù`̀∏`̀Lh äô`̀°`̀†`̀M ¬```̀fCG
 πHÉ≤ªH  IQÉ`̀Yó`̀dG  ø°SQÉªj  ø¡fCG  âØ°ûàcG
 πHÉ≤ªH  iô```̀NC’G  »`̀g  â∏ªY  É`̀ª`̀c  ,…OÉ```̀e

.GQÉæjO 80 ≈dEG GQÉæjO 20 ø«H Ée ìhGôàj

 ∫Éée »a πª©J â∏X É¡fCG ≈dEG äQÉ°TCGh
 äôah  ¿CG  ó©Hh  ô¡°TCG  8  øe  ôãcCG  IQÉYódG
 ≈∏Y  ∫ƒ°üë∏d  ø«ª¡àª∏d  Üƒ∏£ªdG  ≠∏ÑªdG
 É«aÉ°VEG  É¨∏Ñe  É¡æe  GƒÑ∏W  ÉgôØ°S  RGƒ`̀L
 â∏°UGƒàa ™£à°ùJ ºdh QÉæjO 600`H GQó≤e
 É`̀gQhó`̀H »``à``dGh É`̀gó`̀∏`̀H »``a É`̀¡`̀Jó`̀ dGh ™``e
 ™e  π°UGƒàdG  ºJh  á«æ©ªdG  äÉ¡édG  â¨∏HCG
 πÑb  ø`̀e  ÉgôjôëJ  º`̀J  ¿CG  ≈`̀ dEG  ∫ƒ`̀Hô`̀à`̀fE’G

.áWô°ûdG äGƒb
 ¬fEG âdÉbh á©bGƒdÉH áª¡àªdG âaôàYGh
 øjôëÑdG  ≈`̀dEG  äô°†M  äGƒæ°S  ™`̀HQCG  òæe
 â∏°üMh  IQÉYódG  ∫Éée  »a  πª©J  âfÉch
 ájƒ«°SB’ ≠∏Ñe OGó°S ó©H ÉgôØ°S RGƒL ≈∏Y
 RGƒL  ≈∏Y  É¡dƒ°üM  ó©Hh  É¡fCG  ’EG  iô`̀NCG
 ™HGôdG º¡àªdG ≈∏Y âaô©Jh QOÉ¨J ºd ÉgôØ°S
 íÑ°UCGh  á«ØWÉY  á`̀bÓ`̀Y  Éª¡æ«H  äCÉ`̀°`̀û`̀fh
 ¬ª°SÉH √ôLCÉà°SG øμ°S ô«aƒJ »a ÉgóYÉ°ùj
 »g  IQÉ`̀Yó`̀dG  ∫Éée  »`̀a  πª©J  âëÑ°UCGh

.ø«ª¡àªdG »bÉH á≤aQ iôNC’G
 »a º¡fCG  ø«ª¡àªdG  ≈dEG  áHÉ«ædG  äóæ°SCG
 á¶aÉëe  ø`̀eCG  IôFGóH  2020  ΩÉ`̀Y  ¿ƒ°†Z
 áãdÉãdG ≈àM ≈dhC’G øe äÉª¡àªdG áª°UÉ©dG
 GƒeÉb ¿CÉH ø¡«∏Y »æéªdG ¢üî°ûH ¿ôéJG
 ø¡dÓ¨à°SG IAÉ°SEG ¢Vô¨H ø¡FGƒjEGh ø¡∏≤æH
 √Gô```̀ cE’G ≥`̀jô`̀£`̀H IQÉ``̀Yó``̀ dG á`̀°`̀SQÉ`̀ª`̀e »``a
 OGó°S ≈∏Y øgôÑLCG ¿CÉH á∏«ëdGh ójó¡àdGh
 ,øgôØ°S  äGRGƒL  ΩÓà°SG  πHÉ≤e  á«fƒjóe
 ≥M ¬Lh ô«¨H ø¡«∏Y »æéªdG ¿õéM É«fÉK
 Ö°ùμàdG ¢Vô¨H ójó¡àdGh Iƒ≤dG ∫Éª©à°SÉH
 ,ô¡°T  øY  õéëdG  Ióe  äOGRh  ø¡FGQh  øe
 ÜÉμJQG  ≈∏Y  ø¡«∏Y  »æéªdG  â∏ªM  ÉãdÉK
 ¿óªàYG  É©HGQ  ,√GôcE’G  ≥jôW  øY  IQÉYódG
 ø¡«∏Y »æéªdG  ¬Ñ°ùμJ  Ée  ≈∏Y º¡JÉ«M »a
 ø°VôM  É°ùeÉN  ,IQÉ``̀Yó``̀dG  á`̀°`̀SQÉ`̀ª`̀e  ø`̀e
 á°SQÉªe  ≈∏Y  ø¡«∏Y  »æéªdG  øgóYÉ°Sh

.IQÉYódG

IQÉYódG ≈∏Y äÉ«àa QÉÑLE’ áHÉ°üY â∏μ°T ájƒ«°SB’ Éæé°S äGƒæ°S 5

 ,π«gCÉàdGh  ìÓ°UEÓd  áeÉ©dG  IQGOE’G  â∏ªcCG
 á«∏ªY  ,á«ë°üdG  ¿hDƒ°ûdG  IQGOEG  ™e  ¿hÉ©àdÉHh
 ìÉ≤∏dG  »≤∏J  »`̀a  ø«ÑZGôdG  A’õ`̀æ`̀dG  áaÉc  º«©£J
 á∏°UGƒe QÉWEG »a ∂dPh ,ÉfhQƒc ¢Shô«Ød OÉ°†ªdG
 ΩRÉëdGh ≥«bódG ≥«Ñ£àdG π«gCÉàdGh ìÓ°UE’G õcGôe
 ô«aƒJh ,áëFÉédG á¡LGƒªd ájRGôàM’G äGAGôLEÓd
 ,á«FÉbƒdG  ô«HGóàdG  √òg  ¬Ñ∏£àJ  Éªd  πeÉμdG  ºYódG

.A’õædG áeÓ°Sh áë°U ájÉªM »a º¡°ùj ÉªH
 IQOÉH ó©J A’õædG º«©£J á∏ªM ¿CG âë°VhCGh
 ≥∏£æe øe ,Oóëe »æeR ∫hóL ≥ah ºàJh á©é°ûe
 »àdGh  ,¿É`̀°`̀ù`̀fE’G  ¥ƒ≤M  ô«jÉ©eh  º«≤H  ΩGõ`̀à`̀d’G
 õcGôªH  πª©dG  áeƒ¶æe  øe  CGõéàj  ’  GAõ`̀L  ó©J
 á∏ªëdG  √òg  ¿CG  ≈`̀dEG  ágƒæe  ,π«gCÉàdGh  ìÓ°UE’G
 ¿ƒfÉ≤d  Gò«ØæJ  IòîàªdG  äGAGôLEÓd  GOGóàeG  »JCÉJ
 ,ájò«ØæàdG  ¬àëF’h  π«gCÉàdGh  ìÓ°UE’G  á°ù°SDƒe
 á`̀jGó`̀H ò`̀æ`̀e É`̀gPÉ`̀î`̀JG º`̀J »`̀à`̀dG ô`̀«`̀HGó`̀à`̀dG ∂`̀ dò`̀ch

 äÉeóîdG  øe  Oó`̀Y  πjƒëJ  É¡æ«H  ø`̀eh  ,áëFÉédG
 ó≤Y ,»FôªdG ∫É°üJ’G πãe ,á«fhôàμdEG ≈dEG áeó≤ªdG
 ,»fhôàμdE’G ≥«KƒàdG ,É«fhôàμdEG ºcÉëªdG äÉ°ù∏L
 É©æe  ∂dPh  ,ó©H  øY  á«Ñ£dG  äGQÉ°ûà°S’G  ºjó≤Jh
 ájÉªM  øª°†j  ÉªHh  A’õædÉH  ô°TÉÑe  ∑ÉμàMG  …C’

.º¡àeÓ°Sh º¡àë°U
 ≈æÑe  ¢ü«°üîJ  äGAGô``̀LE’G  √òg  πª°ûJ  Éªc
 »ë°üdG  ôéëdG  ≥«Ñ£Jh  »`̀fGó`̀«`̀e  ≈Ø°ûà°ùªc
 IOÉYEGh  õcôª∏d  ¬dƒNO πÑb  óéà°ùe  πjõf  …CG  ≈∏Y
 »fÉÑªdG ¢†©H π«©ØJh »fÉÑªdG »a A’õædG ™jRƒJ
 º«≤©àdGh  ô«¡£à∏d  ¥ô``̀ a  π`̀«`̀μ`̀°`̀û`̀Jh  ,Ió``̀jó``̀é``̀dG
 áaÉc  ™``̀jRƒ``̀Jh  »`̀fó`̀ª`̀dG  ´É``̀aó``̀dG  ™``e  ≥«°ùæàdÉH
 ¢üëØ∏d  º¡YÉ°†NEGh  A’õæ∏d  á«Ñ£dG  äÉeõ∏à°ùªdG
 OGƒeh äGRÉØ≤dGh äÉeÉªμdÉH ºgójhõJh »FGƒ°û©dG
 ≈∏Y IQGôëdG áLQO ¢SÉ«b Iõ¡LCG ™jRƒJh º«≤©àdG

.õcGôªdG ≥aGôeh êQÉîªdGh πNGóªdG

 A’õædG º«©£J ∫ÉªàcG :zπ«gCÉàdGh ìÓ``°UE’G{
ÉfhQƒμd OÉ``°†ªdG ìÉ≤∏dG »``≤∏J »a ø``«ÑZGôdG

 øé°ùdÉH  áHƒ≤Y  õ««ªàdG  áªμëe  äô`̀bCG
 èjhôàH øjOCG »æ«KÓK ÜÉ°T ≈∏Y äGƒæ°S 5
 ∫hCG  áªμëe  â`̀fÉ`̀c  Éª«a  IQó`̀î`̀ª`̀dG  OGƒ`̀ª`̀dG
 ±’BG  3  ¬ªjô¨àH  áªμëªdG  äô```̀eCG  á``̀LQO
 πHÉ≤ªH ºjó≤J áHƒ≤Y øe ôNBG âØYCGh ,QÉæjO
 Ióe ¬°ùÑëH âØàcGh QóîªdG ¢û«°ûëdG IOÉe
 ∞dCG  áªμëªdG  ¬àeôZh  »WÉ©àdG  øY  áæ°S

.QÉæjO
 »≤∏J  ≈```dEG  á`̀©`̀bGƒ`̀dG  π«°UÉØJ  Oƒ`̀©`̀Jh
 ó«ØJ  äÉeƒ∏©e  äGQó`̀î`̀ª`̀dG  áëaÉμe  IQGOEG
 ó°ü≤H IQóîªdG OGƒªdG ∫hC’G º¡àªdG IRÉ«ëH
 ájô°ùdG QOÉ°üªdG óMCG ∞«∏μJ ºJh ,èjhôàdG
 IQóîªdG  ¢û«°ûëdG  IOÉe  øe  ¢†©H  AGô°ûd
 É k«ØJÉg  ∫hC’G  º¡àªdÉH  π°üJG  ¿CG  åÑd  É`̀eh

 AGô°T ≈∏Y ¬©e ≥ØJGh »Wô°ûdG ™ª°ùe âëJ
 π≤àfG  ∂dP  ôKCG  ≈∏Yh  ,QÉæjO  100  ¬àª«b  Ée
 ≥ØàªdG  ¿ÉμªdG  ≈dEG  »Wô°T  á≤aôH  Qó°üªdG
 Qó°üªdG  º«∏°ùàH  º¡àªdG  ΩÉbh É«≤àdGh ,¬«∏Y
 É¡fCG  É«∏ª©e  âÑK  ¿ƒ∏dG  áæcGO  IOÉªd  á©£b
 á«∏ªY  â`̀ª`̀Jh  IQó`̀î`̀ª`̀dG  ¢û«°ûëdG  IOÉ```e
 âæμªJh Üô¡dG  ∫hÉM …òdG  º¡àªdG  áªgGóe

.¬«∏Y ¢†Ñ≤dG øe §Ñ°†dG Iƒb
 äÉ≤«≤ëJ  »`̀a  ∫hC’G  º¡àªdG  ±ô`̀à`̀YGh
 áWƒÑ°†ªdG  IOÉª∏d  ¬JRÉ«ëH  áeÉ©dG  áHÉ«ædG
 »fÉãdG  º¡àªdG  á£°SGƒH  É¡©«H  IOÉYEG  ó°ü≤H
 ’  ∞«©°V  ¬ÑJGQ  ¿EG  PEG  ¬∏NO  IOÉjõd  ô`̀NBGh
 ≥ØJG  á`̀©`̀bGƒ`̀dG  Ωƒ`̀j  ¬``̀fCGh  ¬JÉÑ∏£àe  »Øμj
 ¢û«°ûëdG  IOÉe  ¬©«Ñj  ¿CG  ≈∏Y  Qó°üªdG  ™e

 óYƒªdG »ah ,QÉæjO áFÉe ¬àª«b ÉªH IQóîªdG
 π°üëJ »àdG  IQóîªdG  IOÉªdG  ¬ª∏°S  OóëªdG
 ¬≤aGôj  ¿É`̀c  …ò`̀dG  »fÉãdG  º¡àªdG  øe  É¡«∏Y
 ÉHQÉg  ôa  ¬«∏Y  ¢†Ñ≤dG  óæYh  ,¬JQÉ«°S  »a
 ¢û«°ûëdG  IOÉ`̀e  ≈WÉ©àj  ¬``̀fCGh  ,IQÉ«°ùdÉH

.É≤M’ ¬£Ñ°V ºJh IQóîªdG
 áHÉ«ædG  äÉ≤«≤ëJ  »a  »fÉãdG  ±ôàYGh
 »a  ∫hC’G  º¡àªdG  á≤aôH  ¿É`̀c  ¬`̀fCÉ`̀H  áeÉ©dG
 ¢üî°T ™e πHÉ≤J óbh á©bGƒdG âbh ¬JQÉ«°S
 ¢üî°ûdG  ∂dP  ógÉ°T  ICÉéah  IQÉ«°ùdG  ∞∏N
 á«fÉK  É«≤àdG  ºK  ,º¡àªdG  ¬Ø∏N  øeh  ¢†côj
 Üôgh  ≥FÉ°ùdG  ó©≤e  ≈∏Y  õØ≤a  GôLÉ°ûJh
 ≈WÉ©àj  ¬fCG  ±É°VCGh  ∫hC’G  º¡àªdG  IQÉ«°ùH

.IQóîªdG OGƒªdG

¢û«°ûë∏d êhôe »æ«KÓãd äGƒæ°S 5 øé``°ùdG ô≤J zõ««ªàdG{

 ¥ƒ≤M  á«°VƒØe  äOÉ``̀°``̀TCG
 ÉªH  ø`̀jõ`̀é`̀à`̀ë`̀ª`̀dGh AÉ`̀æ`̀é`̀°`̀ù`̀dG
 ìÓ°UEÓd  áeÉ©dG  IQGOE’G  ¬àæ∏YCG
 á«∏ªY  ∫É``̀ª``̀cEG  ø``̀e  π`̀ «`̀gCÉ`̀ à`̀ dGh

 »a ø«ÑZGôdG A’õædG πc º«©£J
 ¢Shô«Ød  OÉ°†ªdG  ìÉ≤∏dG  »≤∏J
 IQGOEG  ™`̀e  ¿hÉ©àdÉH  ,É`̀ fhQƒ`̀c
 äó```̀cCGh ,á`̀«`̀ë`̀°`̀ü`̀dG ¿hDƒ``°``û``dG

 »g á«∏ª©dG  √òg ¿CG  á«°VƒØªdG
 øe øjôëÑdG äRõY IóFGQ á«∏ªY
 iƒà°ùªdG  ≈∏Y  É¡JOÉjQ  É¡dÓN
 πeÉ©àdÉH  ≥∏©àj  Éª«a  »`̀dhó`̀dG
 á«aGôàMÉH  ÉfhQƒc  áëFÉL  ™e
 k’Éªμà°SG ∂dòc »JCÉJh ,áë°VGh
 ájRGôàM’G äGAGôLE’G á∏°ù∏°ùd
 IQGOE’G É¡àé¡àfG »àdG á«FÉbƒdGh
 »a  π«gCÉàdGh  ìÓ°UEÓd  áeÉ©dG
 áeÓ°Sh  áë°U  ≈∏Y  É¡°UôM
 É«WÉ«àMG ø«°SƒÑëªdGh A’õædG
 ô«jÉ©ªdG ≈∏YCG ≥«Ñ£J ∫ÓN øe
 äÉ°ù°SDƒªdG  ™«ªL  »a  á©ÑàªdG
 ìÓ°UE’G  õcGôe êQÉN iôNC’G
 ô°TDƒj  …ò`̀dG  ô``eC’G  ,π«gCÉàdGh
 ΩÉ`̀ª`̀à`̀g’G ¬`̀«`̀ dEG π`̀°`̀Uh É`̀e ≈``̀ dEG
 É`̀ «`̀ FÉ`̀bhh É`̀«`̀ë`̀°`̀U »``̀HÉ``̀é``̀jE’G
 ø«°SƒÑëªdGh  A’õ`̀æ`̀dG  äÉÄØH
 √òg πX »a øjôëÑdG áμ∏ªe »a
 á«FÉæãà°S’G  á«Ñ£dG  ±hô`̀¶`̀dG
 ∫hO  ™«ªL  É¡æe  »fÉ©J  »`̀à`̀dG

.ºdÉ©dG

äRõY Iƒ£N :AÉ`æ``é°ù`dG ¥ƒ`≤``M á«°Vƒ`Ø`eh..
 É``fhQƒc ™``e  π``eÉ`©`à`dG  »``a  ø``jôëÑdG  á``fÉμe

áæWÓ°ùdG ÒeC’GóÑY :Öàc
 ¬JQÉ«°S  äQƒgóJ  ÉeóæY  »æjôëH  ÜÉ°T  Ééf
 …OGh »a AÉKÓãdG Ωƒj AÉ°ùe øe IôNCÉàe áYÉ°S »a

.´ÉaôdÉH π«°ùdG
 áYÉ°ùdG  »a  ¬JQÉ«°S  Oƒ≤j  »æjôëH  ÜÉ°T  ¿Éc
 …OGh á≤£æe »a AÉKÓãdG AÉ°ùe øe Iô°ûY á«fÉãdG
 á∏éY  ≈∏Y  Iô£«°ùdG  ó≤a  ICÉéah  ´ÉaôdÉH  π«°ùdG
 âÑ∏≤fG  º`̀K  ø`̀eh  ∞«°UôdÉH  Ωó`̀£`̀°`̀UGh  IOÉ`̀«`̀≤`̀dG
 äÉ«Ø∏àH  IQÉ«°ùdG  Qô°†J  ∂`̀dP  øY  èàf  ,¬JQÉ«°S

.äÉHÉ°UEG ´ƒbh ¿hO øe Iô«Ñc
 IóéædG áWô°T çOÉëdG ´ƒbh Qƒa ô°†M óbh
 ∫ƒ°Uh  ø«M  ≈``dEG  äÉÑcôªdG  ô«°S  π«¡°ùJ  º`̀Jh

 É¡©°Vh ≈dEG IQÉ«°ùdG IOÉYEG ºJ å«M QhôªdG áWô°T

 Égó©Hh  ,çOÉëdG  ™bƒe  øe  É¡àMGREGh  »©«Ñ£dG

.¬HÉÑ°SCG áaô©ªd ≥«≤ëàdG á«ª°SôdG äÉ¡édG âëàa

π«°ùdG …OGh »a ¬JQÉ«°S äQƒgóJ »æjôëH ÜÉ°T IÉéf
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¥GôØdGh ¥Ó£dGh øjÉàædÉa

 áμ∏ªdG êhR Ö«∏«a ô«eC’G πNOCG
 ≈Ø°ûà°ùªdG  ≈`̀ dEG  á«fÉãdG  å«HGõ«dEG
 áμYh ó`̀©`̀H ¿ó`̀æ`̀d  »`̀a zkÉ``̀jRGô``̀à``̀MG{
 ô°üb ø``̀∏``̀YCG  É``̀e  Ö`̀°`̀ù`̀ë`̀H  ,á`̀«`̀ë`̀°`̀U

 .¢ùeCG ΩÉ¡éæ«cÉH
 ≈`̀ dEG  ¿É`̀«`̀H  »`̀a  ô°ü≤dG  QÉ``̀°``̀TCGh
 ÉeÉY  99  ≠`̀dÉ`̀Ñ`̀dG  √ô``̀Ñ``̀fOEG  ¥hO  ¿CG
 OQGhOEG  ∂∏ªdG  ≈Ø°ûà°ùe  ≈dEG  πNOCG{
 .AÉKÓãdG  AÉ°ùe  ¿ó`̀æ`̀d  »`̀a  ™HÉ°ùdG
 IQƒ°üH Iƒ£îdG √òg PÉîJG iôLh
 Ö«ÑW  áë«°üf  ≈∏Y  AÉæH  ájRGôàMG
 áμYh  ô`̀KEG  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U

 .z¬H â qªdCG á q«ë°U
 Qô≤ªdG  ø`̀e{  :¿É`̀«`̀Ñ`̀dG  ±É`̀°`̀VCGh

 .záMGôdGh áÑbGôª∏d ΩÉjCG á©°†H ≈Ø°ûà°ùªdG »a ¥hódG AÉ≤H
 ¬àcQÉ°ûe ó©H 2017 ¢ù£°ùZCG »a áeÉ©dG IÉ«ëdG Ö«∏«a ô«eC’G ∫õàYG
 ¢Tô©dG ≈dEG ¬àLhR ∫ƒ°Uh òæe »ª°SQ ΩÉY ΩGõàdG ∞dCG 22 øe ôãcCG »a

 .á«æ∏©dG ä’ÓWE’G ¢†©H »a áμ∏ªdG á≤aGôe π°UGƒj ƒgh .1952 »a
 ≈°†eCG å«M ≈Ø°ûà°ùªdG ≈dEG Ö«∏«a ô«eC’G πNOCG ,2017 ƒ«fƒj »ah

 ¢VôªH  π°üàe  ÜÉ¡àdG{  ô`̀KEG  ø«à∏«d
 á«∏ª©d ™°†N ƒgh .zkÉ≤HÉ°S ¢üî°ûe

 .2018 áæ°S ∑QƒdG »a á«MGôL
 ¢Vô©J  ,2019  ƒ`̀«`̀fƒ`̀j  »```ah
 âeó£°UG  É`̀eó`̀©`̀H  IQÉ`̀«`̀°`̀S  á`̀KOÉ`̀ë`̀d
 zô````̀ahQ ó`````̀f’{ ´ƒ````̀f ø```̀e ¬``à``Ñ``cô``e
 øe êhô`̀î`̀ dG ió``̀d iô```̀NCG IQÉ`̀«`̀°`̀ù`̀H
 ÜÓ≤fG  ≈`̀ dEG  iOCG  É`̀e  ΩÉ¡éæjQófÉ°S
 ¬æμd  áKOÉëdG  øe  Ééf  óbh  .¬JQÉ«°S
 .IOÉ«≤dG á°üNQ øY ÉgôKCG ≈∏Y ≈∏îJ
 ΩÉ©dG  ø`̀e  ôÑª°ùjO  ájÉ¡f  »`̀ah
 OQGhOEG  ≈`̀Ø`̀°`̀û`̀à`̀°`̀ù`̀e  π````̀NOCG  ,¬`̀æ`̀«`̀Y
 âëJ{ ∫É«d ™HQCG ≈°†eCG å«M ™HÉ°ùdG
 Ö°ùëH  ,zÉ k≤HÉ°S  É¡°ü«î°ûJ  iô`̀L  á«ë°U  äÓμ°ûe  ÖÑ°ùH  áÑbGôªdG

 .á«fÉ£jôÑdG á«μ∏ªdG ôFGhódG
 ÉeÉY  94  á¨dÉÑdG  á«fÉãdG  å«HGõ«dEG  áμ∏ªdG  â≤∏J  ,ôjÉæj  ™∏£e  »ah
 »a Qƒ°Sóæjh ô°üb »a  ÉfhQƒc ¢Shô«a  ó°V ìÉ≤d  áYôL ∫hCG  É¡LhRh

 .ôéëdG Iôàa ¿É«°†ªj å«M ¿óæd ÜôZ

 á©eÉL  ¢UôM  ø`̀e  kÉ`̀bÓ`̀£`̀fG
 ≈∏Y øjôëÑdG áμ∏ªªH á«dhódG ÉeCG
 ô«aƒJh  ,áÑ∏£dG  äÉjƒà°ùe  ™aQ
 ôjƒ£àd  º`̀¡`̀d  á``̀eRÓ``̀dG  ¢`̀Uô`̀Ø`̀dG
 º`̀¡`̀JGQÉ`̀¡`̀e π`̀≤`̀ °`̀Uh ,º``̀ ¡``̀ JGQó``̀ b
 á«æ¡ªdGh  ájOÉ«≤dGh  á«°üî°ûdG
 ,º``¡``jó``d QGƒ````ë````dG Ö``̀ «``̀ dÉ``̀ °``̀ SCGh
 º`̀¡`̀JGQÉ`̀μ`̀à`̀HGh º`̀¡`̀Ñ`̀gGƒ`̀e º```̀YOh
 ≈∏Y  º¡©«é°ûJh  ,º`̀¡`̀JGRÉ`̀é`̀fEGh
 ∫ƒM á«aÉØ°ûH º¡FGQBG øY ô«Ñ©àdG
 º¡JÉ«Mh  á`̀«`̀ª`̀jOÉ`̀cC’G  º¡éeGôH
 ádhÉW á©eÉédG âª¶f ,á«©eÉédG
 AÉ°†ØdG  ô`̀Ñ`̀Y  Iô`̀jó`̀à`̀°`̀ù`̀e  QGƒ``̀M
 øe GOó```̀Y â`̀ª`̀°`̀V »``̀fhô``̀à``̀μ``̀dE’G
 äÉ©eÉLh AMA  á©eÉL áÑ∏W
 »a  ∂dPh  ,áμ∏ªªdG  êQÉN  iô`̀NCG
 Ωƒj  ô¡X  ø`̀e  Ió`̀MGƒ`̀dG  áYÉ°ùdG
 ô`̀jGô`̀Ñ`̀a  13  ≥``aGƒ``ª``dG  â`̀Ñ`̀°`̀ù`̀dG
 QGƒëdG  ádhÉW  âdhÉæJ  .2021
 QhÉëªdG  ø`̀e  GOó`̀Y  á«°VGôàa’G
 É¡fCÉ°ûH  çóëàdG  »a  ø«cQÉ°ûª∏d
 IÉ«ëdG  »`̀g  ∞«c{  ¿Gƒ`̀æ`̀Y  âëJ
 OGó`̀©`̀à`̀°`̀S’G  â∏ª°T  zá`̀«`̀©`̀eÉ`̀é`̀dG
 äÉjGƒ¡dGh  äÉeÉªàg’G  ,»°ùØædG
 èeÉfôÑdG  QÉ«àNG  ≈`̀dEG  äOCG  »àdG
 ™e  ∞«μàdG  äÉ`̀«`̀ dBG  ,»`̀ª`̀ jOÉ`̀cC’G
 á`̀©`̀eÉ`̀é`̀∏`̀d »`̀ª`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dG OGó```````̀YE’G
 êôîàdG  ó©H  »Ø«XƒdG  Qƒ£àdGh
 áÑdÉ£dG  â`̀eÉ`̀bh  ,á`̀©`̀eÉ`̀é`̀dG  ø`̀e
 á«dhódG ÉeCG á©eÉL øe ¿ÉN ∫Gƒf
 ¢SQóJ  »`̀gh  øjôëÑdG  áμ∏ªªH
 »a ¢`̀ù`̀μ`̀fhô`̀JÉ`̀μ`̀«`̀ª`̀dG á`̀°`̀Só`̀æ`̀g
 QGƒëdG  á≤∏M  ºjó≤àH  á©eÉédG
 πμH É``̀¡``̀JQGOEG  ≈`̀∏`̀Y ±Gô```°```TE’Gh
 á≤ãdGh á«æ¡ªdG ¢ùμ©j Ée ,QGóàbG
 áÑ∏W  É¡H  ™àªàj  »àdG  á«aôëdGh
 äÉ«fÉμeE’Gh  á«dhódG  ÉeCG  á©eÉL

 ∞`̀∏`̀à`̀î`̀e ∫Ó````̀N º``̀¡``̀d á``̀MÉ``̀à``̀ª``̀dG
 ,á©eÉédG  »`̀a  á`̀°`̀SGQó`̀dG  π`̀MGô`̀e
 ≈dEG  á≤∏ëdG  √ò`̀g  »a  ∑QÉ°T  Éªc
 øªjCG øe lπc ∫Gƒf áÑdÉ£dG ÖfÉL
 ÉeCG á©eÉL øe ôªY óªëeh ï«°T
 º«gGôHEG  óªëe  áªWÉa  áÑdÉ£dGh
 á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG äGQÉ```````̀eE’G á````̀dhO ø``̀e
 ÜÉgƒdGóÑY  ÖdÉ£dGh  IóëàªdG
 áÑdÉ£dGh  Éjõ«dÉe  øe  ¬∏dG  ¿ÉªãY
 á«Hô©dG áμ∏ªªdG øe …OôμdG áfGO
 º«°ùμe  ø«ÑdÉ£dGh  ájOƒ©°ùdG
 øe ¢`̀ù`̀jGô`̀H ƒ`̀«`̀KÉ`̀eh äƒ`̀jô`̀«`̀H
 »FÉ°†a  å`̀H  ôÑY  ∂``dPh  ,É°ùfôa
 áÑ∏£dG øe ô«Ñc OóY √ógÉ°T »M
 ∫hÉæJ ,∫hódG √òg »a IòJÉ°SC’Gh
 áÑ∏£dG A’Dƒg äÉeÉªàgG ÜÉ¡°SEÉH
 øe  √ƒÑ°ùàcG  É``eh  º`̀¡`̀JÉ`̀jGƒ`̀gh
 ∫ÓN  ø`̀e  á«∏ªYh  á«ª∏Y  IôÑN
 á«ªjOÉcC’G  º¡éeGôH  ™e  º¡à∏MQ
 ¬Ñ©∏J  …ò``̀dG  Qhó```̀dGh  IQÉ`̀à`̀î`̀ª`̀dG

 ºgOGóYEGh º¡àÄ«¡J »a º¡JÉ©eÉL
 ¥ƒ°S  äÉLÉ«àMG  ™`̀e  ÜhÉéà∏d
 ≈∏Y  IhÓ``Y  ,¬JÉÑ∏£àeh  πª©dG
 QhÉ`̀ë`̀ª`̀ d á``̀ «``̀ aGƒ``̀ dG º`̀¡`̀à`̀«`̀£`̀¨`̀J
 √òg  πãe  á«ªgCGh  QGƒëdG  ádhÉW
 äÉjƒà°ùªH AÉ≤JQ’G »a á£°ûfC’G
 »`̀ª`̀∏`̀©`̀dG º`̀¡`̀∏`̀«`̀°`̀ü`̀ë`̀Jh á`̀Ñ`̀∏`̀£`̀dG
 áeóîH  á`̀≤`̀∏`̀©`̀à`̀ª`̀dG  äGQÉ``̀¡``̀ª``̀dGh
 »àdG õFÉcôdG óMCG ¬fƒc ™ªàéªdG
 º«∏©àdG  äÉ°ù°SDƒe  É¡«∏Y  Ωƒ≤J

.»dÉ©dG
 ∫Gƒ`̀f  áÑdÉ£dG  â`̀Hô`̀YCG  ó``bh
 øY (IQƒ°üdG ≈∏YCG ≈dhC’G) ¿ÉN
 á©eÉL º«¶æàH ÉgƒgRh É¡JOÉ©°S
 ájQGƒëdG  á≤∏ëdG  √ò¡d  AMA
 πμH á©eÉédG ΩÉªàgG ¢ùμ©J »àdG
 É¡éeGôÑH  á≤∏©àªdG  Ö`̀fGƒ`̀é`̀dG
 »HÉéjE’G  ô«KCÉàdGh  á«ªjOÉcC’G
 º¡∏«°üëJh  áÑ∏£dG  ≈`̀∏`̀Y  ∂`̀dò`̀d
 á©eÉédG  ¿CG  Ió``̀cDƒ``̀e  ,»`̀ª`̀∏`̀©`̀dG

 É¡d  äÉ«fÉμeE’G  πc  ô«aƒàH  âeÉb
 äGôÑàîe  øe  áÑ∏£dG  É¡FÓeõdh
 QOÉ``̀ch  ,á`̀«`̀æ`̀≤`̀Jh  á«ª∏Y  á`̀ã`̀jó`̀M
 øe  ∫É`̀Y  iƒà°ùe  ≈∏Y  »ª«∏©J
 Éæ©«é°ûJh  ,IOƒ`̀é`̀dGh  IAÉØμdG
 á`̀£`̀°`̀û`̀fC’G »``̀a á`̀cQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dG ≈`̀∏`̀Y
 á«ª∏©dG  äÉ≤HÉ°ùªdGh  áØ∏àîªdG
 áμ∏ªªdG  ¢``̀VQCG  ≈∏Y  ΩÉ`̀≤`̀J  »`̀à`̀dG
 ô«aƒJ  ≈`̀∏`̀Y  IhÓ``̀Y  ,É`̀¡`̀LQÉ`̀Nh
 ∫Ó``̀N ø```̀e π``̀ °``̀UGƒ``̀à``̀ dG ¢``̀Uô``̀ a
 äÉ«©ªL  ™`̀e  á©eÉédG  äÉ`̀bÓ`̀Y
 á«©ªéc  ábƒeôe  á«ª∏Yh  á«æ¡e
 AÉ``̀°``̀û``̀fEGh  ø``jô``ë``Ñ``dG  IEEE
 ™Ñàj  á©eÉédG  »`̀a  »`̀HÓ`̀W  ´ô`̀ a
 ¢SCGôJCG  »æfCG  ôîàaCGh  á«©ªédG
 ,§`̀°`̀û`̀æ`̀dG »`̀HÓ`̀£`̀dG ´ô``̀Ø``̀dG Gò``̀g
 »a  ø«dhDƒ°ùª∏d  Égôμ°T  âeóbh
 ≈∏Y  äÉ«∏μdG  AGó`̀ª`̀Yh  á©eÉédG

.á«dÉ©ØdG √ò¡d º¡ªYO

 ,zÖëdG{`H ÉfÉjEG ÉÑdÉ£e øjÉàædÉa ƒYóªdG Éææ«H πM á∏«∏b ΩÉjCG πÑb
 øJÉjƒ∏ëdGh AGôªëdG OhQƒdG GƒdOÉÑJh AGóæ∏d ø«jÓªdG ÜÉéà°SGh
 çóëj  Éªch  ,á«°VGôàa’G  OhQƒdÉH  ∑ƒÑ°ù«ah  ÜÉ°ùJGh  ô¡X  AÉfh
 »a  »æfƒ©HÉàj  øªe  »æjÉàædÉØdG  ¢Tôëà∏d  â°Vô©J  ó≤a  ΩÉY  πc
 ,AGôªëdG Üƒ∏≤dGh OhQƒdÉH »fhô£eG ÉeóæY ∑ƒÑ°ù«a »a »àëØ°U
 º∏Mh  »`̀à`̀LhR  πÑb  ø`̀e  »`̀dƒ`̀M  äÉ¡Ñ°ûdG  ∂`̀ dP  ô«ãj  ¿G  á«°ûNh
 á«dõæªdG á≤jóëdG ≈∏Y âLôY , mäBGh ¿ÉeõdG øe m¢VÉe ø«H »JÉ«M
 áμμ°ûàe »dG äô¶æa É¡«dEG É¡àeóbh OQƒdG øe ô°ù«J Ée É¡æe âØ£bh
 øjÉàædÉa  AGóæd  áHÉéà°SG  ∂dP  ¿EG  É¡d  â∏b  Éªdh  ,á«∏≤©dG  …Gƒb  »a

.∂°û«©j :á©æ£°üe á«°ùfƒJ áé¡∏H »d âdÉbh âª°ùàHG
 π«Ñfh  π«ªL  A»°T  ÖëdG  ¿EG  øjÉàædÉa  ó«°ùdG  …ójôªd  ∫ƒbCGh
 ÖëdG  äÉ`̀LQO  ≈`̀bQCG  ¿EGh  ,ÜÉ`̀Ñ`̀MCG  ¿É°ùfEÓd  ¿ƒμj  ¿G  πªLCG  É`̀eh
 ΩGôàM’G  »a  ¬JÉ°SÉμ©fG  ¿ƒμJh  ,ø«LhõdG  ø«H  ¿ƒμJ  »àdG  »g
 »àdG ádÉëdÉH Gòg »fôcòjh ,Iƒ∏ëdG áª∏μdGh ø«dOÉÑàªdG ΩÉªàg’Gh
 â°ûbÉf  Éª∏c  :ô``NB’  hCG  ÖÑ°ùd  ø«LhõdG  ø«H  ÖëdG  É¡«a  Ωó©æj
 ,ΩÓ`̀°`̀SE’Gh  á«ë«°ùªdG  »a  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  ∫ƒ`̀M  É«HôZ  É°üî°T
 ≠∏HCG  ΩÓ°SE’G  »a  ¥Ó£dG  áMÉHEG  ¿CG  ≈dG  ¬gÉÑàfG  âØd  ≈∏Y  ¢UôMCG
 ,ø«aô£dG ÉfÉ«MCGh ,¥Ó£dÉH ÖdÉ£ªdG ±ô£dG ≥ëd ΩGôàM’G ´GƒfCG
 ∫ÓN  Gƒ∏∏g  ø«ª∏°ùªdG  øe  ô«ãμdG  ¿G  ƒg  »à°ûgO  ô«°ûj  Ée  ôãcCGh
 áÑdÉ£ªdG ≥M ICGôªdG íæe ≈æ©ªH ,™∏îdG áMÉHE’ Iô«NC’G äGƒæ°ùdG
 ∞«dCÉJ ºJh ,¿É°ùd πc ≈∏Y áª∏μdG äQÉ°U ≈àM ,êGhõdG ó≤Y ï°ùØH
 ≈≤Ñj ¬àLhR ¬©∏îJ øeh ≥«∏W ≈≤Ñj ≥∏£ªdG{ :É¡dƒM äÉμædG äÉÄe
 CÉé∏J :¿hô≤dG ôÑY ’ƒØμeh GOƒLƒe ¿Éc ≥ëdG Gòg ¿G ™e !z™«∏N
 »a ÉgQGôªà°SG ádÉëà°SÉH á©WÉb ádOCÉH áë∏°ùe »°VÉ≤dG ≈dG áLhõdG

.¥Ó£dÉH ÉªμM ∫Éæàa É¡LhR ™e ¢û«©dG
 π«°UÉØJ  »a  â°VÉN  ∑Éægh  Éæg  äQó°U  ø«fGƒb  ¿G  í«ë°U
 ,ΩGƒ©dG ≈∏Y ≈Øîj ¿Éc Éªe ,¬«∏Y ∫ƒ°üëdG •hô°Th á«Ø«ch ™∏îdG
 ábÓ©dG  ¬©eh  ™∏îdG  ø∏©L  AÉ°ùf  ∑Éæg  ¿G  É°†jCG  í«ë°üdG  øμdh
 ¬ª∏cCG  Éªæ«H  â«ÑdG  »a  á«Hô©dÉH  º∏μàj  »LhR  :Iôî°ùe  á«LhõdG
 ¢ùH  A»°T  πc  øY  ádRÉæàe  É`̀fCG  ..±ô≤J  á°û«Y  ±CG  ..ájõ«∏éfE’ÉH
 »àdG áÑ«é©dG ™∏îdG ÉjÉ°†b êPÉªf øe ójó©dG ø«H øe ..¬æe »fƒtμa
 øÑdÉW  äÉLhR  çÓK  ™e  âØWÉ©J  Qƒ£°ùdG  √òg  ÖàcCG  ÉfCGh  »eÉeCG
 áKÓãH äÉLhõàe äÉ≤«≤°T øg .á«fÉãdGh á≤«bódG ¢ùØf »a ¥Ó£dÉH
 áÄ«H »a AÉ≤°TCG /äÉ≤«≤°T ø«àª∏μdG ø«JÉg ™bh ≈dG ™ªà°SG .AÉ≤°TCG
 ¥É≤°ûdGh  á≤«≤°ûdGh  AÉ≤°ûdG  πãe  äÉª∏c  ∂dÉÑH  ô£îà°Sh  ,á«LhR
 ¿CÉH  zêÉàæà°SG{  ƒg  ø¡©e  »ØWÉ©J  ô°Sh  .¥ƒ≤°ûdGh  á≤°û≤°ûdGh
 óMGh  πØM  »a  É©e  áKÓãdG  :á∏ªédG  IQÉéJ  á≤jô£H  ºJ  êGhõ``̀dG
 ¿G  ÉªdÉWh .ºμ≤ÑW ≥ÑW Éæ≤ÑWh Éæà«H  »a ÉæàjRh IóMGh ádÉëdGh
 ,áKÓãdG AÉ≤°TC’G ™e ¢ûjÉ©àdG ádÉëà°SG ≈∏Y ø©ªLCG äÉ≤«≤°T çÓK
 …CG ,AÉ≤°TC’G ≈∏Y zäÉ«∏Ñàe{ äGƒNC’G âfÉc ƒd ≈àM ô«N ¥Ó£dÉa

.º¡«a ¢ù«d ÉªH Éª∏X º¡æª¡JG
 áæ°S  65  ÉgôªY  Ió«°S  ÖdÉ£J  êGhR  áæ°S  30  øe  ôãcCG  ó©H
 ,…QÉéàdG ¬WÉ°ûf ºμëH ôØ°ùdG ô«ãc »æ«©Ñ°ùdG É¡LhR ¿C’ ™∏îdÉH
 É¡°ùØf  ≈∏Y  ±ÉîJ  ¿G  »a  ¢SCÉH  ’  .áæàØdG  É¡°ùØf  ≈∏Y  ±ÉîJh
 ó°V  ¢ùØædG  ø«°üëJ  ƒg  z¢SÉ°SC’G  »a{  Üƒ∏£ªdG  øμdh  ,áæàØdG
 ™∏îdÉH  áÑdÉ£ªdG  AÉ°ùædG  äQô`̀b  ƒ`̀dh  ,±hô`̀¶`̀dG  π`̀c  »`̀a  ,áæàØdG
 πX Éªd  ,zπª©dG  á©«ÑW{  ÖÑ°ùH  äƒ«ÑdG  øY êGhRC’G  Ö«¨J  ÖÑ°ùH
 ™∏îdG âÑ∏W á°Sóæ¡e !ÉLhõàe »©eÉL ô°VÉëe hG Ö«ÑW hG ôLÉJ
 »àLhõa  ¬∏d  óªëdG)  π`̀cC’G  »a  ¬jój  Ωóîà°ùjh  …ó∏H  É¡LhR  ¿C’
 Éj  á£«°ùH)  QÉKôK  É¡LhR  ¿C’  ™∏îdG  âÑ∏W  iôNCG  .(á°Sóæ¡e  ô«Z
 ≥M  ∂ëæªd  ,Ó«∏b  ¬fÉ°ùd  ∂°ùªj  ¿CÉ`̀H  ¬©æ≤f  øμªe  ..¢SÉædG  âæH
 §°Sh  §≤a  πH  ,â«ÑdG  »a  ôKôãj  ’  ¬`̀fC’  øμªe  ¢ûe  ..(ô«Ñ©àdG
 GOÉJôe º¡©e êôîj hCG  ,Gô«ãc  â«ÑdG  ≈dG  ºgƒYój  øjòdG  ¬FÉbó°UCG
 ∫É«©dG á∏Ä°SCG øY ≈àM Ö«éj ’h ºμHCG ƒ¡a â«ÑdG »a ÉeCG ,»gÉ≤ªdG
 ∫ÉLôdG øe ∞æ°U Gò¡a ≥M ∑óæY) á«°SQóªdG äÉÑLGƒdÉH á≤∏©àªdG
 ÉHô©e ™∏î∏d É¡Ñ∏W øY áHÉàμdG »d ≥Ñ°S »àdG áLhõdG ÉeCG ,(∞«î°S
 :ÉgOGôe âdÉf  ó≤a ,»eÉëªdG  äÉ≤Øf »a É¡JóYÉ°ùªd  …OGó©à°SG  øY
 ¢Vô¨H ∂dP ¿Éch ø«Jôe iƒ°S ºëà°ùj ºd êGhõdG øe ø«àæ°S ∫ÓN

!äGƒ∏°üdG AGOC’ ∫É°ùàZ’G

 QÉ`̀KB’Gh  áaÉ≤ã∏d  øjôëÑdG  áÄ«g  âe qób
 º«ª°üàdGh  IQÉ`̀ª`̀©`̀dG  º°ùb  ™`̀e  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dÉ`̀H
 ø«Jô°VÉëe  øjôëÑdG  á©eÉL  »a  »∏NGódG
 πª©dG ∫ƒM ,Ω2021 ôjGôÑa 16h 15 »eƒj
 ™jQÉ°ûe RôHCGh øjôëÑdG áμ∏ªe »a »aÉ≤ãdG

 .áaÉ≤ãdG áÄ«g äGQOÉÑeh
 IPÉà°SC’G  ≈``dhC’G  Iô°VÉëªdG  âe qóbh
 »a q»æa ºq«bh ¿ƒæØdG ¢ù«FQ …ƒ∏©dG ¥ƒ°T
 º°ùb øe ¿ÉØ∏N »e IQƒàcódG É¡JQGOCG áÄ«¡dG
 É¡«a  âdhÉæJ  ,»∏NGódG  º«ª°üàdGh  IQÉª©dG
 á q«æØdG  äÉMÉ°ùªdGh  õcGôªdG  Qƒ£Jh  ICÉ°ûf

 .øjôëÑdG »a á«aôëdGh
 Aƒ`̀°`̀†`̀dG …ƒ`̀∏`̀©`̀ dG IPÉ``̀à``̀°``̀SC’G â``̀≤``̀ dCGh
 ±ô`̀ë`̀ dGh  ¿ƒ`̀æ`̀Ø`̀ dG  õ``̀cGô``̀e  º«ª°üJ  ≈`̀∏`̀Y
 äÉ¡LƒàdG  ôNBGh  IOó©àªdG  É¡JÉeGóîà°SGh

 ¿Éª°†d áaÉ≤ãdG áÄ«g ÉgÉ qæÑàJ »àdG á«ªdÉ©dG
 .õ`̀cGô`̀ª`̀dG √ò``̀g á`̀jQGô`̀ª`̀à`̀ °`̀SGh á`̀eGó`̀à`̀°`̀SG
 ø«fÉæØdG  IOÉØà°SG  πÑ°S  ≈`̀ dEG  âbô£J  Éªc
 ÉgôqaƒJ  »àdG  äÉMÉ°ùªdG  øe  ø««aôëdGh
 á`````jQGOE’Gh äÉ`̀«`̀∏`̀ª`̀©`̀dG á`̀©`̀«`̀Ñ`̀Wh õ`̀cGô`̀ª`̀ dG
 »àdG  á`̀«`̀Ø`̀«`̀Xƒ`̀dGh á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀é`̀dG  ô`̀°`̀UÉ`̀æ`̀©`̀dGh
 êPƒªæc  â`̀°`̀Vô`̀Yh  ,É`̀¡`̀H  ™qàªàJ  ¿CG  Öéj
 áYÉæ°ü∏d  áeÉæªdG  á°SQóe  Q qƒ°üJ  áÑ∏£∏d
 áÑ∏£dG  â`̀YO  Éªc  .´Gó``̀HE’G  áYÉæ°U  õcôeh
 áMƒàØªdG  Iƒ``̀Yó``̀dG  »``̀a  á`̀cQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dG  ≈```̀dEG
 º«ª°üàH  ≈æ©J  »àdGh  zøjôëÑdG  »a  ™æ°U{
 Aƒ°V »ah .±ôëdG øe IÉMƒà°ùe äÉéàæe
 ∫ÓN  É¡ªjó≤J  º`̀J  »`̀à`̀dG  äÉeƒ∏©ªdG  √ò`̀g
 º«ª°üàH  º°ù≤dG  áÑ∏W  Ωƒ≤«°S  Iô°VÉëªdG

 .¢VQÉ©ªdG ±ôëdGh ¿ƒæØ∏d πeÉμàe õcôe

 IQƒ`̀f  á°Sóæ¡ªdG  â`̀e qó`̀ b  É`̀¡`̀Ñ`̀fÉ`̀L  ø`̀e
 Iô`̀°`̀VÉ`̀ë`̀ª`̀dG á`̀aÉ`̀≤`̀ã`̀dG á`̀Ä`̀«`̀g ø``e í`̀jÉ`̀°`̀ù`̀dG
 QG qhõdG õcGôe ≈∏Y É¡«a äõcQ å«M ,á«fÉãdG
 »àdG á`̀«`̀KGô`̀à`̀dG  ™`̀bGƒ`̀ª`̀dG  »`̀a IOƒ`̀Lƒ`̀ª`̀ dG
 É¡dhÉæJ  ≈`̀dEG  áaÉ°VEG  ,áÄ«¡dG  É¡«∏Y  ±ô°ûJ
 áæjóªd QÉKB’Gh áaÉ≤ã∏d øjôëÑdG áÄ«g ájDhQ
 øe  á«∏Ñ≤à°ùªdG  QG qhõ``̀dG  õ`̀cGô`̀eh  ¥ qôëªdG

 .áØ«XƒdGh º«ª°üàdG »à«MÉf
 õ`̀cGô`̀e  ø`̀e  kGOó```̀Y  áÄ«¡dG  ä qó`̀«`̀°`̀T  ó``̀bh
 QG qhR  õcôªc  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  ∫ƒM QGhõdG
 á©∏b  äÉeƒ∏©e  õcôe  ,DƒdDƒ∏dG  QÉ°ùe  ™bƒe
 ,øjôëÑdG  ÜÉ`̀H  äÉeƒ∏©e  õcôe  ,ôgÉeƒH
 QG qhR  õcôeh  ¢ù«ªîdG  óé°ùe  QG qhR  õcôe

 .IÉ«ëdG Iôé°T

 Gó``jóL ’ó``L ô``«ãJ É``fÉëjQ
á``ÄjôL  IQƒ``°üH  ó``æ¡dG  »``a

 GójóL  ’óL  óæ¡dG  ó¡°ûJ
 á«æ¨ªd  IQƒ``̀°``̀U  ô`̀°`̀û`̀f  ô````KEG
 É`̀fÉ`̀ë`̀jQ Iô`̀«`̀¡`̀°`̀û`̀dG Üƒ``̀Ñ``̀ dG
 ¿Ó`̀YEG  QÉ``̀WEG  »`̀a  QÉ`̀Y  Qó°üH
 ¬«a  äô`̀¡`̀X  á`̀«`̀∏`̀NGO  ¢ùHÓe
 ô«°üb  »é°ùØæH  ∫Ghô`̀°`̀ù`̀H
 ,É°û«fÉZ  ¬dEÓd  IOÓb  á©°VGh
 .óæ¡dG »a á«Ñ©°T á¡dB’G ôãcCG

 ójóédG  ∫ó`̀é`̀dG  »``JCÉ``jh
 IôKDƒªdG á«æ¨ªdG ¬JQÉKCG …òdG
 π``̀°``̀UGƒ``̀à``̀dG π``̀ FÉ``̀ °``̀ Sh ô``̀Ñ``̀Y
 ¿ƒ«∏e  áFÉe  ™e  »YÉªàL’G
 øe  ôãcCGh  ôàjƒJ  ≈∏Y  ™HÉàe
 ,ΩGôéà°ùfEG  ≈∏Y  Éfƒ«∏e  91

 É¡YÉaO ôKEG ájóæ¡dG äÉ£∏°ùdG É¡«dEG É¡à¡Lh äGOÉ≤àfG øe ™«HÉ°SCG ó©H
 ÖFÉædG Öàch  .OÓÑdG »a á«YGQõdG äÉMÓ°UE’G ó°V øjôgÉ¶àªdG øY
 ΩGQ  »°Shóæ¡dG  »eƒ≤dG  …Oƒe  GQóæjQÉf  AGQRƒ`̀dG  ¢ù«FQ  ÜõM  øY
 ÜƒÑëªdG  Éæ¡dEÉH  áÑ«©e  á≤jô£H  ÉfÉëjQ  AGõ¡à°SG{  ôàjƒJ  ôÑY  ΩGOÉc
 ΩGôàMG  …CG  øμJ  ’  »g  ió`̀e  …CG  ≈`̀dEG  ô¡¶j  Gò`̀g  .áë«°†a  É°û«fÉZ
 ™HÉàdG »°Shóæ¡dG »æWƒdG ¢ù∏éªdG ócCGh  .zájóæ¡dG ó«dÉ≤àdGh áaÉ≤ã∏d
 Öë°S ≈∏Y ∑ƒÑ°ù«ah ôàjƒJ πªëd ihÉμ°ûH Ωó≤J ¬fCG ºcÉëdG Üõë∏d

 .ÉfÉëjQ äÉHÉ°ùM ≥M »a ô«HGóJ PÉîJGh IQƒ°üdG
 ÉfÉëjQ ≈∏Y »dÉëdG ô¡°ûdG ™∏£e …óæ¡dG á«LQÉîdG ôjRh òNCG óbh
 äÉMÓ°UE’G ∞∏e »a z»ëFÉ°†ØdG{ º¡∏NóJ øjôNBG ø««ªdÉY ô«gÉ°ûeh
 ¿CÉ°ûH  ÆôÑfƒJ  ÉàjôZh  ÉfÉëjôd  äGójô¨J  ôKEG  ,OÓÑdG  »a  á«YGQõdG
 π°UGƒàdG  πFÉ°Sh  ôÑY  Gô«Ñc  GQÉ°ûàfG  â≤≤M  ø«YQGõªdG  äGôgÉ¶J
 ¿G  »°S{  IÉæ≤d  Gôjô≤J  äô°ûf  ób  ÜƒÑdG  áªéf  âfÉch   .»YÉªàL’G
 ,ø«YQGõª∏d  äGôgÉ¶J  ∫ÓN  »¡dOƒ«f  »a  âfôàfE’G  ™£b  ¿CÉ°ûH  z¿G
 ¢UÉN º°Sh ™e zôeC’G  Gòg øY çóëàf ’ GPÉªd{  IQÉÑ©H  √ÉjEG  á≤aôe

 .óæ¡dG »a ø«YQGõªdG äGôgÉ¶àH
 ≈∏Y ójõj  Ée  ™e  Iôe  ∞dCG  230 øe  ôãcCG  ádÉ°SôdG  ójô¨J  ó«YCGh
 Iójô¨àdG  ô°ûf  äOÉ`̀YCG  »àdG  äÉ«°üî°ûdG  ø«H  øeh  .≥«∏©J  ∞dCG  80
 ¢ùjQÉg Éæ«e  ≈dEG  áaÉ°VEG  ÆôÑfƒJ  ÉàjôZ ájójƒ°ùdG  á«Ä«ÑdG  á£°TÉædG
 π°UCG  øe  IQóëàªdG  ¢ùjQÉg  ’ÉeÉc  »μjôeC’G  ¢ù«FôdG  áÑFÉf  áÑjôb

 .…óæg

 å`̀ «`̀ HGõ`̀ «`̀ dEG  á`̀μ`̀∏`̀ª`̀dG  êhR  Ö`̀«`̀∏`̀«`̀a  ô``̀ «``̀ eC’G  ∫É`````̀NOEG
zkÉ````jRGô````à````MG{ ≈`̀ Ø`̀ °`̀ û`̀ à`̀ °`̀ ù`̀ ª`̀ dG ≈``````dEG á``̀ «``̀ fÉ``̀ ã``̀ dG

 IÉ«ëdG ø``Y QGƒM á``dhÉW ø``°†àëJ á``«dhódG AMA á``©eÉL
á``μ∏ªªdG  êQÉ``N  äÉ``©eÉL  ø``e  á``Ñ∏W  ácQÉ``°ûªH  á``«©eÉédG

øjôëÑdG á©eÉL ™e ¿hÉ©àdÉH

 õ`̀ cGô`̀ ª`̀ dG ∫ƒ```M ø`̀«`̀Jô`̀°`̀VÉ`̀ë`̀e Ω qó``̀≤``̀J zá`̀ aÉ`̀ ≤`̀ ã`̀ dG{
 º`̀ «`̀ ª`̀ °`̀ ü`̀ à`̀ dGh IQÉ```̀ª```̀©```̀dG á`̀ Ñ`̀ ∏`̀ £`̀ d á``̀«``̀aÉ``̀≤``̀ã``̀dG

 !ô∏μ°ùdG Ω’BG
?ô∏μ°ùdG Ée ∑GQOCG Éeh

 ?¿hójôJ Ω’B’G øe ´ƒf …CG ¿PEG !!’ ¬e’BGh ô∏μ°ùdG
 á∏μ°ûe  äCGôb  ¿CG  ó©H  ¢ùeC’G  òæe  á∏ªédG  √òg  QôcCG  âëÑ°UCG
 õ«ªàªdG Éæ∏«eR OƒªY »a πª©dG ôjRƒd ÉgAGófh á«æjôëH áæWGƒe
 ô¶æ∏d πª©dG ôjRh áHÉ°ûdG áæWGƒªdG ó°TÉæJ å«M .ó«ªëªdG óªëe
 ó°übCG  (ΩGó`̀YE’G  áªμëe)  É¡àdòN  ¿CG  ó©H  áaCGôdG  ø«©H  É¡àdÉM  ≈dEG
 ¿G  GhôÑàYG  º¡fC’  ôμÑªdG  óYÉ≤à∏d  É¡Ñ∏W  Gƒ°†aQh  á«Ñ£dG  ¿Éé∏dG
 ¬Jƒ°U áª≤H ñô°üj É¡H ¢†jôªdG π©éJ »àdGh ájƒ≤dG ô∏μ°ùdG Ω’BG
 äÉFó¡eh ΩO π≤æd ¬LÉ«àMGh ô°ùμàJ ¬eÉ¶Y ¿CÉH ô©°ûj ¬fC’ ºdC’G øe

.ôμÑªdG óYÉ≤àdG ≥ëà°ùJ ’ áMGQh
 ºdC’G  äÉLQód  º¡JÉHÉ°ùMh áÑ«£dG  ºgô«jÉ©e  »g Ée  ±ôYCG  ’
 iƒ∏àJ  É¡àjCGQ  ô∏μ°S  á°†jôe  Ω’BGh  ñGô°U  GóHCG  ≈°ùfCG  ’  »ææμdh
 ≈àM  ÇQGƒ`̀£`̀dG  »a  äGƒæ°S  òæe  (áfÉ«HhôdG  πãe)  ¢``̀VQC’G  ≈∏Y
 »fPG »a ∫GRÉe É¡NGô°U ,áédÉ©ªdG áaôZ πNóJ ¿CG πÑb É¡«∏Y »ªZCG
 ≈∏Y Iôe ∞dCG  ¬∏dG  óªMCGh  ∞éJQCG  âëÑ°UCG  »æfCÉH  º°ùbCG  ¢ùeC’Éc
 ,áHÉ°ûdG á°†jôªdG ≈∏Y ójó°T ¿õMh ±ƒN »∏NGOh áë°üdG áª©f
 ¢SÉf Éj ∞«μa ,Çó¡ªdG É¡FÉ£YEG ó©H ≈àM ºdC’G øe øÄJ âfÉc å«M
 êÉàëJ É¡fCG É°Uƒ°üNh ôμÑªdG óYÉ≤àdG ô∏μ°ùdG á°†jôe ≥ëà°ùJ ’

??ºdDƒªdG ¢VôªdG Gòg ó°V É¡°ùØf ≈∏Y ±ô°üJ »μd ¢ù∏a πμd
 ø«æ°ùdG  ôÑY  É¡à©ª°S  »àdG  äÉjÉμëdG  GóHCG  ≈°ùfCG  ’  »æfCG  Éªc
 É¡à°†aQ »àdGh É¡HÉë°UCG É¡æe »fÉ©j »àdG ájhÉ°SCÉªdG ä’ÉëdG øY
 ∂°ùjódG  ¢Vôe  øe  »fÉ©J  âfÉc  »àdG  »àNCG  É¡æe  !á«Ñ£dG  ¿Éé∏dG
 É¡∏LQ »a §«°ùH ¥ƒ©J ≈dEG iOCG Éªe á«MGôL äÉ«∏ªY IóY äôLCGh
 ¿CG ∂°Th ≈∏Y âfÉc »àdGh iôNC’G πLôdG øe ô°übCG âëÑ°UCG »àdG
 É¡bGQhCG  πc ™e á«Ñ£dG  ¿Éé∏dG  ≈dEG  â¡LƒJ ÉeóæY π∏°ûdÉH  ÜÉ°üJ
 É¡fCÉc âfÉc á∏HÉ≤e ó©H É¡Ñ∏W áæé∏dG â°†aQ É¡JÉJÉÑKEGh É¡∏«dÉëJh
 ∂æÑdG  ábô°ùH áª¡àe É¡fCG  á°†jôªdG  äô©°Th (»°SÉ«°S π≤à©e) »a
 (áªMô∏d  áμFÓe  º¡fCG  ¢VhôØªdG  »∏dG)  IôJÉcódG  ¿CÉ`̀ch  …õcôªdG

.Iô«Ñc áªjôL »a ¿ƒ≤≤ëe
 πc ôcòàj  ¿CG  ≈æªJCG  øμdh QƒàcO …CG  ágGõf  »a GóHCG  ∂μ°TCG  ’
 ¿ƒμj  ¿CG  πÑb  ’hCG  ¿É°ùfEG  ¬fCÉH  á«Ñ£dG  áæé∏dG  ≈dEG  »ªàæj  QƒàcO
 ¿CÉch á«ªdÉ©dG á«Ñ£dG ô«jÉ©ªdG ≥ah ºdC’G äÉLQO Ö°ùëj GQƒàcO
 º∏©j ¿CG  Öéj É«fÉK  ,ºdCÓd  º¡∏ªëJ »a ¬HÉ°ûàJ  äGôJƒ«Ñªc ô°ûÑdG
 ¬∏NO Qó°üeh ¬bRQ ™£≤«°Sh ¢†jôe ¿É°ùfEG ô«°üe »a âÑ«°S ¬fCÉH

 .ôμÑªdG óYÉ≤à∏d ¿É°ùfEG …CG á«≤MCG ΩóY Qô≤j ¿CG πÑb ó«MƒdG
 ≈∏Y GƒdÉàëj ¿CG  ¿ƒdhÉëj øªe ô°ûÑdG  ¢†©H ∑Éæg ¿CÉH  º∏YCG
 ’CG Öéj øμdh ,º¡æe QòëdG Öé«a óYÉ≤àdG ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d ¿Éé∏dG
 ƒg Ö«Ñ£dG ÖLGh ájÉ¡ædG »Øa ,IóYÉ°ùª∏d êÉàëªdG ¢†jôªdG º∏¶f

.¢†jôªdG IóYÉ°ùe

»MÉæL AÉah waffajanahi@gmail.com

 äÉ``°ùHÓe  ∞``°ûμj  ó``jóL  å``ëH
z´Éé``°ûdG{ »fƒYôØdG ∂∏ªdG πà≤e

 ô«°ùØJ ≈dEG  ¢SGƒM »gGR ô«¡°ûdG …ô°üªdG QÉKB’G ºdÉY π°UƒJ
 »fÉãdG ÉYÉJ-´Q øæ≤°S »fƒYôØdG ∂∏ªdG IÉah äÉ°ùHÓe ∫ƒM ójóL
 ¢Sƒ°ùμ¡dG ój ≈∏Y ¬∏à≤e ócDƒj ,ΩÉY 3600 ƒëf πÑb ô°üe ºμM …òdG
 ájô°üªdG QÉKB’G IQGRƒd ¿É«H Ö°ùëH ,á«©£≤ªdG á©°TC’G ≈dEG GOÉæà°SG

 .AÉ©HQC’G ¢ùeCG
 çGóMCÓd  GójóL  Gô«°ùØJ{  Ω qó≤j  åëÑdG  ¿EG  IQGRƒdG  ¿É«H  ∫Ébh
 á«©£≤ªdG á©°TC’G Qƒ°U ≈dEG GOÉæà°SG ´Q øæ≤°S ∂∏ªdG IÉah ó©Hh πÑb
 IÉah ô«°ùØàd â≤∏WoCG Iô«ãc äÉjô¶f âfÉch .zOÉ©HC’G á«KÓKh á«FÉæK
 ≈∏Y ÉªHQ ácô©e »a ¬∏à≤e ¢†©ÑdG íLQ PEG ,»fÉãdG ÉYÉJ-´Q øæ≤°S
 ÉªHQ  ≈°†b  ¬fCG  ≈dEG  ¿hô`̀NBG  QÉ°TCG  Éª«a  ,¬°ùØf  ¢Sƒ°ùμ¡dG  ∂∏e  ój
 …òdG  åëÑdG  ø qª°†Jh   .√ô°üb  »a  ¬eƒf  AÉæKCG  ¬«∏Y  IôeGDƒe  ô`̀KEG
 º«∏°S ôë°S IôgÉ≤dG á©eÉéH á©°TC’G º∏Y IPÉà°SCG ™e ¢SGƒM √GôLCG
 É°†jCG  ,¢ùeCG  á«ª∏©dG  zø«°ùjó«e  ¿EG  Rô«àfhôa{  áØ«ë°U  ¬Jô°ûfh
 …ô°üªdG  ∞ëàªdG  »a IOƒLƒe ¢Sƒ°ùμ¡∏d  áØ∏àîe áë∏°SCG  á°SGQO
 áHôMh É°SCÉa áë∏°SC’G √òg â∏ª°Th .∂∏ªdG IÉaƒH ≥∏©àJ ,IôgÉ≤dÉH

 .ôLÉæN IóYh
 ìhôL ™e áë∏°SC’G √òg ≥HÉ£J{ GócCG ø«ãMÉÑdG ¿EG ¿É«ÑdG ∫Ébh
 øe πàb{  ¬fCG  ≈dEG  Éª¡à°SGQO  èFÉàf  ô«°ûJh ,z»fÉãdG  ÉYÉJ  ´Q  øæ≤°S

.z¢Sƒ°ùμ¡dG øe øjOó©àe ø«ªLÉ¡e πÑb
 ≠∏Ñj ¿Éc »fƒYôØdG ∂∏ªdG ¿CG ,¿É«Ñ∏d É≤ah ,á©°TC’G äOóM Éªc

 .¬JÉah óæY kÉeÉY ø«©HQCG áHGôb ôª©dG øe
 ô°üe ÜƒæL z´Éé°ûdG{`H Ö≤∏ªdG »fÉãdG ÉYÉJ-´Q øæ≤°S ºμMh
 ÉàdódG ≈∏Y Gƒdƒà°SG øjòdG ¢Sƒ°ùμ¡dG πÑb øe OÓÑdG ∫ÓàMG ∫ÓN

 .OÓ«ªdG πÑb 1550h 1650 »eÉY ø«H ô°üe ∫Éª°T »a
 ô°übC’G  »`̀a  …ôëÑdG  ô`̀jó`̀dG  áÄ«ÑN  »`̀a  √DhÉ`̀«`̀eƒ`̀e  âØ°ûoàcGh

 .1881 »a OÓÑdG ÜƒæL
 çhóM  ,¿É«ÑdG  Ö°ùëH  ,á«©£≤ªdG  á©°TC’G  ôjƒ°üJ  øe  ø«ÑJh
 ô°SCG π©ØdÉH ºJ ób ¬fG hóÑj{ ¬fCGh »fƒYôØdG ∂∏ªdG »YGQP »a √ƒ°ûJ
 ,√ô¡X ∞∏N √Gój äó«bh ,ácô©ªdG áMÉ°S »a »fÉãdG ÉYÉJ-´Q øæ≤°S

 .z¬¡Lh øY ¢Sô°ûdG Ωƒé¡dG ó°U øe ¬©æe Éªe
 kÉ≤M  ¿Éc  ´Q  øæ≤°S  ¿CG  ≈dEG  ô«°ûj  Gòg{  ¿EG  º«∏°S  ôë°S  âdÉbh
 ôjôëàd √OƒæL ™e ¬JÉ«ëH ôWÉîj √OƒæL ™e á¡LGƒªdG §N ≈∏Y
 ≈∏Y  äÉ`̀°`̀SGQO  â`̀jô`̀LCG  ,»°VÉªdG  ¿ô≤dG  äÉ«æ«à°S  »`̀ah   .zô°üe
 ∂∏ªdG{  ¿CÉH  äOÉ`̀aCGh  ,¿É«ÑdG  Ö°ùëH  ,á«æ«°ùdG  á©°TC’ÉH  AÉ«eƒªdG
 ’  øμdh  ¢`̀SCGô`̀dG  »a  Iô«£N  äÉHÉ°UEG  Ió`̀Y  øe  ≈fÉY  ób  ≈aƒàªdG

 .zó°ùédG »bÉH »a ìGôL óLƒj
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افتتاح من�ساأة اإدارية حديثة يف �سالح اجلو امللكي

امل�شري  �شاحب  رعاية  حتت  اأقيم 

اآل  اأحمد  بن  خليفة  ال�شيخ  معايل  الركن 

البحرين،  لقوة دفاع  العام  القائد  خليفة 

اإدارية  من�شاأة  افتتاح  اأم�س،  �شباح 

حديثة يف �شالح اجلو امللكي البحريني، 

واأناب معاليه اللواء الركن بحري يو�شف 

اأحمد مال اهلل م�شاعد رئي�س هيئة الأركان 

لالإمداد والتموين لفتتاح املن�شاأة، وذلك 

تاأ�شي�س  بذكرى  الحتفالت  مع  تزامًنا 

قوة الدفاع.

نوه بالبيان ال�سادر من �سندوق النقد الدويل.. وزير »املالية«:

 البحرين اتخذت خطوات ريادية ملواجهة انعكا�سات اجلائحة

البوعينني: قانون العدالة الإ�سالحية

 لالأطفال ركيزة للتنمية امل�ستدامة

اأكد امل�شت�شار عبداهلل بن ح�شن البوعينني 

نائب رئي�س املجل�س الأعلى للق�شاء رئي�س 

حمكمة التمييز على اأن ما تف�شل به ح�شرة 

اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب 

خليفة عاهل البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه 

من م�شادقة على قانون العدالة الإ�شالحية 

بعد  املعاملة  �شوء  من  وحمايتهم  لالأطفال 

والنواب  ال�شورى  جمل�شي  من  اإقراره 

واإ�شدار قانون رقم )4( ل�شنة 2021 يعرب 

اأهداف التنمية امل�شتدامة  عن حتقيق ركائز 

وحر�س مملكة البحرين على �شمان حقوق 

تعد  والتي  الد�شتور  كفلها  التي  الطفل 

العهد  ظل  يف  املتجدد  لالإ�شالح  منوذًجا 

حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب  حل�شرة  الزاهر 

املفدى  البالد  عاهل  خليفة،  اآل  عي�شى  بن 

الإجنازات  تعك�س  والتي  ورعاه  اهلل  حفظه 

الوا�شحة يف اململكة.

وقال باأن جاللة امللك يحر�س على �شون 

حلماية  اخلا�س  واهتمامه  الطفل  حقوق 

الطفولة من خالل اتفاقيات خا�شة بحقوق 

الطفل اإمياًنا من جاللته باأن الطفل يجب اأن 

يحيا يف بيئة اآمنة و�شعيدة ت�شملها احلماية 

باحلقوق  يتمتع  حتى  البالد  يف  القانونية 

التي  للمبادئ  وا�شحة  كرتجمة  الأ�شا�شية 

الإن�شان والعي�س  اململكة حلقوق  توؤمن بها 

وتن�شئة  بالأ�شرة  للنهو�س  ودعم  الكرمي 

الأطفال من خالل ممار�شات �شحيحة داخل 

الأ�شرة وحميطها. 

عبداهلل البوعينني

رنا بنت عي�سى ت�سيد بالعالقات املتميزة مع ُعمان

اأكد ال�شيخ �شلمان بن خليفة اآل خليفة وزير املالية 

والقت�شاد الوطني اأن ما اتخذته مملكة البحرين من 

خطوات �شباقة وريادية ملواجهة انعكا�شات النت�شار 

العاملي لفريو�س كورونا )كوفيد-19(، على امل�شتوى 

والقت�شادية،  املالية  احلزمة  اإطالق  ومنها  املحلي 

�شاحب  ح�شرة  وتوجيهات   حكمة  بف�شل  جاءت 

البالد  عاهل  اآل خليفة  عي�شى  بن  امللك حمد  اجلاللة 

املفدى، وحر�س ومتابعة �شاحب ال�شمو امللكي الأمري 

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

واملقيمني  املواطنني  و�شالمة  �شحة  حلفظ  الوزراء، 

الدولة وم�شرية عملها  برامج  ا�شتمرار  مع  بالتوازي 

حتقيًقا مل�شاعي التنمية امل�شتدامة ل�شالح املواطنني.

ونوه  بالبيان ال�شادر موؤخًرا من �شندوق النقد 

مملكة  بها  قامت  التي  باخلطوات  اأ�شاد  الذي  الدويل 

على  املرتتبة  الآثار  من  احلد  يف  واأ�شهمت  البحرين، 

)كوفيد-19(.  كورونا  فريو�س  جائحة  تداعيات 

البحرين  مملكة  يف  التنموية  العملية  اأن  واأ�شاف 

لذا  لها  رئي�س  كمحرك  اخلا�س  القطاع  على  ترتكز 

القطاعات  لدعم  ال�شريعة  املالية  ال�شتجابة  كانت 

والقت�شادية  املالية  احلزمة  باإطالق  القت�شادية 

بحريني؛  دينار  مليار   4.5 تفوق  اإجمالية  بقيمة 

بهدف اإ�شناد القطاعات القت�شادية عرب �شخ ال�شيولة 

الالزمة لها.

وت�شافر  ا�شتمرار  اأهمية  اإىل  الوزير  واأ�شــار 

جميع اجلهــود لتحــقيق املزيد من التقدم والزدهار 

ل�شالح اجلميع.
وزير املالية

ا�شتقبلت د. ال�شيخة رنا بنت عي�شى بن دعيج اآل خليفة، وكيل وزارة 

اخلارجية، اأم�س، بالديوان العام للوزارة، عبداهلل بن را�شد بن علي املديلوي، 

عميد ال�شلك الدبلوما�شي، �شفري �شلطنة ُعمان لدى مملكة البحرين. 

املتميز  بامل�شتوى  اخلارجية  وزارة  وكيل  اأ�شادت  اللقاء،  وخالل 

البحرين  التي جتمع بني مملكة  الرا�شخة  والأخوية  التاريخية  للعالقات 

ما  به من رقي وازدهار وتقدم م�شتمر يج�شد  تت�شم  ُعمان، وما  و�شلطنة 

وعلى  ال�شقيقني  البلدين  قبل  من  متبادل  واحرتام  اهتمام  من  به  حتظى 

خمتلف امل�شتويات واإرادتهما امل�شرتكة لتطوير عالقات التعاون والتن�شيق 

عليهما  بالنفع واخلري  يعود  ق�شايا ومبا  من  يهمهما  ما  كل  اإزاء  الثنائي 

علي  بن  را�شد  بن  لعبداهلل  متمنية  م�شاحلهما،  ويدعم  �شعبيهما  وعلى 

املديلوي كل التوفيق وال�شداد.
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و�شول اللقاحات للبحرين قبل و�شول ال�شاللة املتحورة �شكل رحمة.. الفريق الطبي:

معدالت انت�شار فريو�س كورونا يف البحرين غري م�شبوقة

متام اأبو�صايف:

كورونا  لفريو�س  للت�صدي  الطبي  الفريق  اأكد 

غري  انت�صار  معدالت  ت�صهد  البحرين  اأن  »كوفيد-19« 

يف  قائمة  حالة  اأول  عن  االإعالن  منذ  للفريو�س  م�صبوقة 

على  م�صددين   - االآن  من  عام  نحو  قبل  اأي   - البحرين 

اأن عمليات التتبع الأثر املخالطني والتي بلغت نحو 300 

انتقال  من  االأعلى  الن�صبة  اأن  اإىل  قد خل�صت  عملية،  األف 

العائلية،  التجمعات  نتيجة  هي  املخالطني  بني  العدوى 

واملنا�صبات اخلا�صة.

عقد  الذي  ال�صحايف  املوؤمتر  يف  املتحدثون  وقال 

املانع،  وليد  ال�صحة  وزارة  وكيل  بح�صور  اأم�س  ظهر 

وا�صت�صاري االأمرا�س املعدية مقدم طبيب مناف القحطاين، 

هناك  اإن  ال�صلمان،  جميلة  املعدية  االأمرا�س  وا�صت�صارية 

العالج، واحلاالت  تتلقى  التي  القائمة  زيادة يف احلاالت 

التي اأدخلت العناية الق�صوى، كذلك هناك ارتفاع ملحوظ 

عر�صة  االأكرث  الفئات  تركزت يف  والتي  الوفيات،  باأعداد 

بالفريو�س. لالإ�صابة 

اأن احلاالت القائمة يف ال�صهور  اإىل  واأ�صار املتحدثون 

اإليه  االأوىل من االنت�صار، كانت قليلة مقارنة مبا و�صلت 

احلاالت اليوم، م�صددين على اإمكانية العودة اإىل املعدالت 

ال�صابقة من خالل االلتزام الكامل باالإجراءات االحرتازية 

كافة، ال�صيما اأن ال�صاللة املتحورة اجلديدة من الفريو�س 

واحلذر،  احليطة  زيادة  وحتتاج  �صريع،  انت�صارها 

وااللتزام التام باالحرتازات التي مل يطراأ عليها اأي تغيري 

منذ بداية اجلائحة.

ودعا املتحدثون اجلميع اإىل البقاء يف منازلهم، وعدم 

اأماكن  عن  االبتعاد  و�صرورة  لل�صرورة،  اإال  اخلروج 

على  م�صددين  الواحدة،  باالأ�صرة  واخت�صارها  التجمعات 

ال�صن،  كبار  خمالطة  عند  الوقائية  التدابري  اتخاذ  اأهمية 

وامل�صابني باالأمرا�س املزمنة قدر االإمكان حتى يف البيت 

الواحد، لتجّنب احتمالية نقل العدوى.

من جانبه، اعترب وكيل وزارة ال�صحة املانع اأن زيادة 

اأعداد املتعافني موؤ�صر على حت�ّصن الو�صع العام، ال�صيما 

ازدياد  يف  يزال  ما  القائمة  للحاالت  االإجمايل  العدد  اأن 

م�صتمر.

اأن املتعافني هم حاالت  اأال نن�صى  وقال املانع: »يجب 

املتعافني،  اأعداد  زيادة  يف  العربة  ولي�صت  �صابقة،  قائمة 

من  بالفريو�س  االإ�صابة  جتّنب  �صرورة  هي  ما  بقدر 

االأ�صا�س، فالوقاية اأف�صل من العالج«.

الفحو�صات  اإجراء  كلفة  خف�س  مت  »لقد  وتابع: 

لت�صبح  اآر(  �صي  )بي  )كوفيد-19(  لفريو�س  املختربية 

بـ36 ديناًرا فقط، كما مت حتديث اإجراءات فح�س الدخول 

اىل اململكة عرب منافذها، من خالل اإجراء فح�س خمتربي 

لت�صبح  اململكة  اإىل  الو�صول  تاريخ  من  اأيام   5 بعد  ثاٍن 

بذلك ثالثة فحو�صات منذ يوم الو�صول اإىل اليوم العا�صر 

اأ�صئلة  على  املتحدثني  ردود  ويف  الو�صول«.  تاريخ  من 

اأن  اأهمية  على  املانع  اأكد  االعالم،  وو�صائل  ال�صحافة 

تغطي اأعداد الذين ح�صلوا على اللقاحات ما ن�صبته %60 

ال�صحة  منظمة  معيار  وفق  وذلك  البحرين،  �صكان  من 

اللقاحات  االأبرز هو منح  الهدف  اأن  العاملية، م�صدًدا على 

جلميع �صكان البالد.

اللقاح  من  دفعة  اأول  و�صول  عن  املانع  وك�صف 

للجمهور  يتيح  مما  البحرين،  اإىل  »�صبوتنيك«  الرو�صي 

اأنواع  ثالثة  جانب  اإىل  عليه  للح�صول  بالت�صجيل  البدء 

اأخرى من اللقاحات املتوفرة يف اململكة وهي »�صينوفارم« 

و»فايزر - بيونتيك« و»كوفي�صيلد - اأ�صرتازينكا«.

ال�صبب  هو  اللقاحات  طرح  يكون  اأن  املانع  ونفى 

بالزيادة التي طراأت على اأعداد امل�صابني موؤرًخا، الفًتا اإىل 

قد  مبكًرا  اللقاحات  بطرح  بداأت  قد  كانت  التي  الدول  اأن 

�صهدت تراجًعا باأعداد امل�صابني.

االإ�صابات  باأعداد  الذروات  »جميع  املانع:  وقال 

املرتبطة  التجمعات  ب�صبب  كانت  اململكة  �صهدتها  التي 

مبنا�صبات دينية واجتماعية«.

للت�صدي  الوطني  الفريق  جنح  »لقد  وتابع: 

بدء  منذ  نوعية  قرارات  اتخاذ  يف  لـ)كوفيد-19( 

�صوف  الذي  التجوال  حظر  اإىل  اللجوء  دون  اجلائحة، 

وال ميكن  العامة،  واحلياة  االقت�صاد  على  اأثره  له  يكون 

اأن نعترب اأن حظر التجوال هو احلل، ونغ�ُس الطرف عن 

اأقيمت؟  العائلية، واخلا�صة، فكم حفلة عر�س  التجمعات 

وكم حفلة اأعياد ميالد اأقيمت؟ بالطبع ل�صنا �صد الفرحة، 

لكن نحتاج اليوم اأن نتكاثف جمتمعًيا للت�صدي النت�صار 

العدوى«.

�صرر  فقط  عنها  ينتج  ال  باالأعداد  »الزيادة  واأ�صاف: 

االجتماعي،  وحميطة  عائلته  بل  فح�صب،  امل�صاب  على 

والكوادر الطبية، والنظام ال�صحي باأكمله«.

واأكد املانع على اأن فريق تتّبع املخالطني جنح بر�صد 

من  يقلل  اأن  دون  امل�صاب،  يخالطوا  من  جميع  وتتبع 

اإبالغ امل�صاب عن  االإ�صكالية احلقيقية، والتي تكمن بعدم 

اأن االإبالغ  االأ�صخا�س الذين قام مبخالطتهم، م�صدًدا على 

االإبالغ هو خمالفة  واإن�صانًيا، وعدم  واجًبا وطنًيا  ي�صكل 

قانونية.

اللقاحات  و�صول  اأن  القحطاين  اعترب  جانبه،  من 

من  اجلديدة  املتحورة  ال�صاللة  و�صول  قبل  البحرين  اإىل 

الفريو�س، �صكل رحمة من اهلل.

يعرف  ال  »كوفيد-19«  فريو�س  اإن  القحطاين  وقال 

�صر�ًصا  عدًوا  ي�صكل  وبات  اأجمع،  النا�س  بني  الفوارق 

وم�صرتًكا الأنحاء العامل كافة.

بني  االإ�صابات  حول  لـ»االأيام«  �صوؤال  على  رد  ويف 

القحطاين  اأكد  م�صبًقا،  اللقاحات  على  ح�صلوا  الذين 

قد  الذين كانوا  اإ�صابات بني  قد �صجلت  البحرين  اأن  على 

بينهم  من  اأ�صيبوا  الذين  ال�صيما  اللقاحات،  على  ح�صلوا 

اجلميع  اأن  على  م�صدًدا  اجلديدة،  ال�صاللة  من  بالفريو�س 

اإ�صاباتهم تراوحت بني الب�صيطة واملتو�صطة.

ح�صلوا  الذين  من  امل�صابني  »بع�س  القحطاين:  وقال 

من  اجلديدة  بال�صاللة  بالفعل  اأ�صيبوا  اللقاحات،  على 

وال  ومتو�صطة،  ب�صيطة  كانت  اإ�صاباتهم  لكن  الفريو�س، 

اإىل  اأحد  اأي  منهم  يدخل  ومل  بالزكام،  االإ�صابة  تتعدى 

الق�صوى«. العناية 

اأهمية  على  ال�صلمان  اال�صت�صارية  اأكدت  جانبها،  من 

اللقاحات  التنف�س  جهاز  باأمرا�س  امل�صابون  ياأخذ  اأن 

امل�صاعفات  لتجّنب  الوقاية  �ُصبل  اأف�صل  باعتبارها 

ال�صديدة يف حال اأ�صيبوا ال قّدر اهلل«.

االأجهزة  باأمرا�س  امل�صابني  »ندعو  ال�صلمان:  وقالت 

لتطور  ُعر�صة  اأكرث  الأنهم  التطعيمات،  الأخذ  التنف�صية 

حالتهم ال�صحية يف حال اأ�صيبوا بالفريو�س«.

 امل���ان���ع: ال مي��ك��ن اأن ن��ل��ج��اأ حل��ظ��ر ال���ت���ج���وال ون��غ�����س ال���ط���رف ع���ن ال��ت��ج��م��ع��ات ال��ع��ائ��ل��ي��ة

الفريق الطبي للت�صدي لفريو�س ك�رونا خالل امل�ؤمتر ال�صحايف

الطبي  الوطني  الفريق  اأعلن 

كورونا  لفريو�س  للت�صدي 

اإجراءات  حتديث  عن  )كوفيد-19( 

البحرين  مملكة  اإىل  الدخول  فح�س 

خف�س  جانب  اإىل  منافذها  عرب 

املختربية  الفحو�صات  اإجراء  تكلفة 

جلميع   )PCR( كورونا  لفريو�س 

من  البحرين  مملكة  اإىل  القادمني 

وذلك  وزائرين،  ومقيمني  مواطنني 

 22 املوافق  االإثنني  يوم  من  ابتداًء 

فرباير 2021.

الطبي  الوطني  الفريق  واأو�صح 

قد  باأنه  كورونا  لفريو�س  للت�صدي 

عند  فح�س  اإجراء  ا�صتمرار  تقرر 

امل�صافرين  جميع  على  الو�صول 

البحرين،  منافذ  عرب  القادمني 

باالإ�صافة اإىل اإجراء فح�س خمتربي 

ثاٍن لكل القادمني للمملكة عرب منافذها 

بعد 5 اأيام من تاريخ الو�صول، حيث 

طريق  عن  الفح�س  حجز  باإمكانهم 

وفح�س  واعي(،  )جمتمع  تطبيق 

تاريخ  من  اأيام  ع�صرة  بعد  ثالث 

ر�صم  خف�س  عن  معلًنا  الو�صول، 

االإجمالية  الكلفة  لت�صبح  الفح�س 

للفحو�صات الثالثة 36 ديناًرا.

الطبي  الوطني  الفريق  وبنينَّ 

اأهمية  كورونا  لفريو�س  للت�صدي 

االحرتازية  االإجراءات  كل  موا�صلة 

االإلكرتوين  التطبيق  تفعيل  من 

القادمني  جلميع  واعي(  )جمتمع 

التزامهم  باإقرار  تعهد  توقيع  مع 

وزارة  من  ال�صادرة  بالتعليمات 

حلني  الذاتي  بالعزل  ال�صحة 

ح�صولهم على نتيجة الفح�س الذي 

واإجراء  الو�صول،  وقت  لهم  اأجري 

 5 بعد  للمملكة  للقادمني  ثاٍن  فح�س 

ثم  ومن  الو�صول،  تاريخ  من  اأيام 

اإجراء فح�س ثالث يف اليوم العا�صر 

من الو�صول للمملكة جلميع القادمني 

ملدة  البحرين  يف  �صيقيمون  الذين 

متتد اإىل اأكرث من 10 اأيام.

نتيجة  تظهر  من  باأن  ونوه 

فح�صه اإيجابية من القادمني للمملكة 

قبل  من  معهم  التوا�صل  �صيتم  فاإنه 

االت�صال  بيانات  عرب  ال�صحة  وزارة 

اخلا�صة بهم والتي مت ت�صجيلها فور 

و�صولهم ململكة البحرين.

الطبي  الوطني  الفريق  ولفت 

القرارات  تفعيل  �صيتم  اأنه  اإىل 

يف  واملتمثلة  عنها  املعلن  اجلديدة 

الو�صول  بعد  ثاٍن  فح�س  اإجراء 

ر�صم  وتغيري  اأيام  بخم�صة  للمملكة 

الفح�س لي�صبح املجموع 36 ديناًرا 

يوم  من  وذلك  املقررة،  للفحو�صات 

 ،2021 فرباير   22 املوافق  االإثنني 

موؤكًدا اأنه �صيوا�صل بح�صب املعطيات 

ذات  القرارات  كل  مراجعة  والنتائج 

ال�صلة ب�صكل دوري مبا يحفظ �صحة 

و�صالمة اجلميع.

خف�س الر�شم االإجمايل للفحو�شات اإىل 36 ديناًرا.. »الفريق الطبي«:

 اإ�شافة فح�س جديد بعد 5 اأيام للقادمني اإىل اململكة 

حقوق  مفو�صية  اأ�صادت 

اأعلنته،  مبا  واملحتجزين  ال�صجناء 

لالإ�صالح  العامة  االإدارة  اأم�س، 

تطعيم  عملية  اإكمال  من  والتاأهيل 

تلقي  يف  الراغبني  النزالء  جلميع 

كورونا،  لفريو�س  امل�صاد  اللقاح 

ال�صوؤون  اإدارة  مع  بالتعاون 

ال�صحية.

واأكدت املفو�صية اأن هذه العملية هي عملية رائدة 

امل�صتوي  على  ريادتها  خاللها  من  البحرين  عززت 

كورونا  جائحة  مع  بالتعامل  يتعلق  فيما  الدويل 

ل�صل�صلة  ا�صتكماالً  كذلك  وتاأتي  وا�صحة،  باحرتافية 

والوقائية  االحرتازية  االإجراءات 

العامة  االإدارة  انتهجتها  التي 

حر�صها  يف  والتاأهيل  لالإ�صالح 

النزالء  و�صالمة  �صحة  على 

خالل  من  احتياطًيا  واملحبو�صني 

يف  املتبعة  املعايري  اأعلى  تطبيق 

خارج  االأخرى  املوؤ�ص�صات  جميع 

مراكز االإ�صالح والتاأهيل.

ولفتت اإىل اأن ذلك يوؤ�صر اإىل ما و�صل اإليه االهتمام 

واملحبو�صني  النزالء  بفئات  ووقائًيا  �صحًيا  االإيجابي 

الطبية  الظروف  هذه  ظل  يف  البحرين،  مملكة  يف 

اال�صتثنائية التي تعاين منها جميع دول العامل.

مفو�شية »حقوق ال�شجناء« ت�شيد مببادرة تطعيم النزالء
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زينل تبحث مع ال�سفري الفرن�سي

تعزيز الدبلوما�سية الربملانية

جمل�س  رئي�س  زينل  عبداهلل  بنت  فوزية  ا�ستقبلت 

النواب، اأم�س الأربعاء، جريوم كو�سارد �سفري اجلمهورية 

الفرن�سية لدى مملكة البحرين، اإذ مت ا�ستعرا�س العالقات 

امل�سرتك  التعاون  ودعم  ال�سديقني،  البلدين  بني  الثنائية 

الدبلوما�سية الربملانية،  يف املجال الربملاين، وتعزيز دور 

وعقد الجتماعات واللقاءات، وتبادل اخلربات والزيارات، 

من  عدد  وبحث  الربملانية،  ال�سداقة  جلان  وتفعيل 

املو�سوعات ذات الهتمام امل�سرتك.

وقالت اإن مملكة البحرين تعتز بعالقاتها الوثيقة مع 

تقدم  من  اإليه  و�سلت  ومبا  ال�سديقة،  فرن�سا  جمهورية 

وتطور ملا فيه خري و�سالح البلدين وال�سعبني ال�سديقني، 

يف ظل امل�سرية التنموية ال�ساملة حل�سرة �ساحب اجلاللة 

امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة عاهل البالد املفدى.

من جانبه، اأعرب ال�سفري الفرن�سي عن �سكره وتقديره 

العمل  ي�سهده  مبا  م�سيدا  النواب،  جمل�س  رئي�س  بلقاء 

وح�سور  ومناء  تقدم  من  البحرين  مملكة  يف  الربملاين 

ال�ساملة،  التنموية  امل�سرية  ظل  يف  ودوليا،  حمليا  فاعل، 

موؤكدا حر�س بالده على تعزيز التعاون امل�سرتك مع مملكة 

البحرين يف خمتلف القطاعات والأ�سعدة.

رزم دعم اختيارية بالتاأمني ال�سحي.. وزيرة ال�سحة:

ال يوجد ت�سريع يحّدد ر�سوم واأ�سعار امل�ست�سفيات والعيادات اخلا�سة

غالب اأحمد:

ال�سالح  فائقة  ال�سحة  وزيرة  اأكدت 

اأتعاب  بتحديد  ملزم  ت�سريع  عدم وجود 

ور�سوم امل�ست�سفيات والعيادات اخلا�سة 

الأ�سنان؛ وذلك نظًرا  فيما يتعلق بعالج 

العر�س  لقواعد  يخ�سع  ذلك  اأن  اإىل 

والطلب، مو�سحة اأنه ل يوجد لدى هيئة 

اجلهة  ال�سحية  واخلدمات  املهن  تنظيم 

املعنية الرقابة على املوؤ�س�سات ال�سحية 

خلدمات  موحدة  اأ�سعار  قائمة  اخلا�سة 

الأ�سنان، كما ل يوجد ت�سريع ملزم بهذا 

ال�ساأن.

على  لها  رد  يف  ال�سالح،  واأ�سارت 

اأحمد  ال�سورى  جمل�س  لع�سو  �سوؤال 

اخلا�سة  اخلدمات  اأ�سعار  حول  احلداد 

قانون  اأن  اإىل  الأ�سنان،  عيادات  يف 

ال�سمان ال�سحي رقم 23 ل�سنة 2018 

ن�س يف مادته 43/ اأ على اأنه يجوز لأي 

على  احل�سول  حكمه  يف  من  اأو  مواطن 

يوفرها  التي  الختيارية  الرزم  من  اأي 

بن�سبة  الدولة  من  مدعومة  ال�سندوق، 

يحّددها جمل�س الوزراء بناًء على اقرتاح 

تقل  األ  على  لل�سحة،  العلى  املجل�س 

الرزمة  قيمة  من   %60 عن  الدعم  ن�سبة 

ال�سحية الختيارية مع احتفاظه باحلق 

ال�سحية  الــرزمــة  على  احل�سول  يف 

الإلزامية.

تطبيق  اأن  ال�سحة  وزيــرة  وبّينت 

طالب  �سيمّكن  ال�سحي  ال�سمان  نظام 

ال�سحية  املوؤ�س�سات  مــن  اخلــدمــة 

اخلا�سة وفق بولي�سة التاأمني يف الرزم 

من  دعم  على  احل�سول  من  الختيارية 

قيمة  من  عن %60  يقل  ل  احلكومة مبا 

تكلفة  تغطية  يف  وامل�ساهمة  الرزمة، 

عالجه يف املوؤ�س�سات ال�سحية اخلا�سة.

ال�سحية  املوؤ�س�سات  اأن  واأ�سافت 

حتى  تناف�سية  اأ�سعارا  �ستقدم  اخلا�سة 

ال�سمان  نظام  يف  ال�سرتاك  من  تتمّكن 

ال�سحي، مما �سيحدث توازنا يف الأ�سعار 

اأي  من  ويحّد  ال�سوق  لقواعد  وفقا 

يف  �سي�سهم  ما  وهو  �سارة،  ممار�سات 

تعزيز ا�ستدامة اخلدمات ال�سحية وتقدمي 

رعاية �سحية اأكرث كفاءة وفاعلية.

اأحمد احلداد وزيرة ال�صحة

عبدالرحمن  بن  عادل  اأ�ساد 

مبا  العربي  الربملان  رئي�س  الع�سومي 

توليه القيادة احلكيمة بدولة الإمارات 

بالربامج  ال�سقيقة  املتحدة  العربية 

واخلطط ال�سرتاتيجية لتمكني ال�سباب 

الإماراتي وتاأهيلهم كقادة للم�ستقبل.

موؤ�س�سة  اإىل  زيارة  خالل  واطلع 

تنفذها  التي  املبادرات  الإمارات  وطني 

والفعاليات  واملبادرات  املوؤ�س�سة 

الهادفة لفئات املجتمع الإماراتي كافة، 

لتاأكيد  وزوار،  ومقيمني  مواطنني  من 

اإبراز  على  والعمل  الوطنية  الهوية 

القيم الأ�سيلة ملجتمع الإمارات، موؤكًدا 

اأن موؤ�س�سة وطني الإمارات ا�ستطاعت 

اأن ت�سع ب�سماتها املتميزة يف عدد من 

املجالت، واأ�سبحت بيت خربة تتطلع 

الدول لال�ستفادة منها.

العالقات  ومتانة  بقوة  ونّوه 

املثمر  والتعاون  الوطيدة  الأخوية 

الإمارات  ودولة  العربي  الربملان  بني 

هذه  ت�سهده  وما  املتحدة،  العربية 

�ستى  وازدهار يف  تطور  من  العالقات 

على  الربملان  حر�س  موؤكًدا  املجالت، 

يف  الإماراتية  التجربة  من  ال�ستفادة 

دعم ومتكني ال�سباب، وتاأهيلهم لقيادة 

امل�ستقبل امل�سرق.

رئي�س  ا�ستمع  اللقاء  وخالل 

من  موجز  �سرح  اإىل  العربي  الربملان 

املجل�س  الفال�سي ع�سو  بالهول  �سرار 

التنفيذي  واملدير  الحتادي  الوطني 

روؤية  حول  الإمارات،  وطني  ملوؤ�س�سة 

حققته  ما  واأبرز  املوؤ�س�سة  واأهداف 

نوعية  وبرامج  بارزة  جناحات  من 

العربي  امل�ستوى  على  تعميمها  ميكن 

والعاملي، كربملان ال�سباب ويوم العلم 

وغريها من املبادرات.

واأعرب عن ترحيب موؤ�س�سة وطني 

العربي  الربملان  للتعاون مع  الإمارات 

لت�سميم وتنفيذ مبادرات عربية، ت�سهم 

يف دعم ال�سباب العربي ليكونوا �سفراء 

لبلدانهم،  ومتيز  واإبداع  جناح  وقادة 

ال�سباب  دعم  يف  اخلربات  وتبادل 

وانتمائه  هويته  وتعزيز  العربي 

الأ�سيل.

زار موؤ�س�سة »وطني االإمارات«.. الع�سومي:

ندعو لال�ستفادة من التجربة االإماراتية يف متكني ال�سباب العربي

اأكد اأهمية ال�سراكة املجتمعية للحفاظ على املرافق العامة.. خلف:

»البلديات« حري�سة على دعم امل�ساريع اخلدمية وتطويرها

اأكد وزير الأ�سغال و�سوؤون البلديات 

والتخطيط العمراين املهند�س ع�سام بن 

دعم  على  الوزارة  حر�س  خلف  عبداهلل 

والواجهات  املما�سى  تطوير  م�ساريع 

املتطلبات  جميع  وت�سمينها  البحرية، 

التي املطلوبة لدى مرتاديها.

عملية  اأن  اىل  خلف  الوزير  واأ�سار 

عملية  هي  البحرية  الواجهات  تطوير 

الوزارة  واأن  »البلديات«،  لدى  م�ستمرة 

لإن�ساء  فيه  ت�سعى  الذي  الوقت  يف 

وتنفيذ م�ساريع جديدة، اإل اأنها تعمل يف 

الوقت ذاته على تطوير امل�ساريع القائمة 

مرتاديها  احتياجات  جميع  وت�سمينها 

بال�سكل املنا�سب.

قام  التي  الزيارة  خالل  خلف  وقال 

حمافظة  يف  الغو�س  كورني�س  اىل  بها 

ل�سوؤون  الوزارة  وكيل  مبعية  املحرق 

بن  حممد  ال�سيخ  املهند�س  »البلديات« 

اأحمد اآل خليفة، ومدير عام بلدية املحرق 

م. اإبراهيم يو�سف اجلودر، لالطالع على 

كورني�س  يف  وال�سيانة  التطوير  اأعمال 

�سنوًيا  ت�سخ  الوزارة  »اإن  الغو�س: 

وتطوير  �سيانة  اأجل  من  كبرية  مبالغ 

ومتنزهات  حدائق  من  العامة  املرافق 

ومما�ٍس، واإن مهمة احلفاظ على �سالمة 

من  م�سرتكة  مهمة  هي  املرافق  هذه 

ذاته  الوقت  يف  موؤكًدا  كافة«،  الأطراف 

التي  اجلهود  جميع  تدعم  الوزارة  اأن 

من �ساأنها احلفاظ على �سالمة ال�سواحل 

والواجهات البحرية، والكورني�سات.

التطوير  عملية  من  »جزء  واأ�ساف: 

لال�ستثمار  م�ساحات  تخ�سي�س  هو 

هذه  ملرتادي  اخلدمات  توفري  يف  ت�سهم 

اأك�ساك ي�ستفيد  املرافق، كذلك تخ�سي�س 

ا�ستثمارية  فر�سة  وت�سكل  الأهايل  منها 

ل�سغار التجار وزاوية ميكن من خاللها 

يف  اأ�سا�سيا  �سريكا  امل�ستثمر  يكون  اأن 

احلفاظ على املرافق وتطويرها«.

 وقال خلف خالل اطالعه على جتربة 

الغو�س على  تاأجري ك�سك يف كورني�س 

جمال  يف  واإ�سهاماته  امل�ستثمرين  اأحد 

احلفاظ على نظافة و�سيانة الكورني�س، 

اإن دخول امل�ستثمرين مع )البلديات( يف 

امل�ساريع اخلدمية ي�سكل نوعا من اأنواع 

ال�سراكة املجتمعية مبا يعود بالنفع على 

�سرورة  على  م�سددا  الأطراف،  جميع 

املقدمة  اخلدمات  جودة  على  احلفاظ 

للمواطنني.

امل�سوؤولني  وّجه  اآخر،  جانب  من 

زراعة  تكثيف  �سرورة  اىل  الوزارة  يف 

على  الظل  اأ�سجار  ا  خ�سو�سً الأ�سجار، 

مظلله  مناطق  لتوفري  املم�سى  امتداد 

�سمن  من  ُتعد  والتي  املم�سى،  ملرتادي 

اخلطة ال�سرتاتيجية الوطنية للت�سجري. 

بلدية  عام  مدير  قام  جهته،  من 

ب�سرح  اجلودر  اإبراهيم  املهند�س  املحرق 

اآلية عمل بلدية املحــرق بطرح احلدائق 

املرافق  وت�سغـــيل  اإدارة  مزايدات  يف 

العامة مقابل ال�سيانــة، مبا يتوافق مع 

برنامج العمل احلكومي. 

املبعوث  دينة  بن  مبارك  بن  حممد  الدكتور  تراأ�س 

اخلا�س ل�سوؤون املناخ الرئي�س التنفيذي للمجل�س الأعلى 

للبيئة الجتماع الرابع والثالثني للجنة التنفيذية للمنظمة 

ت�سم  التي  )رومبي(،  البحرية  البيئة  حلماية  الإقليمية 

العراق  وجمهوريتي  التعاون  جمل�س  دول  ع�سويته  يف 

وايران.

الدكتور  مناقب  املجتمعون  ا�ستذكر  البداية  ويف 

الإقليمية  للمنظمة  التنفيذي  الأمني  العو�سي  عبدالرحمن 

حلماية البيئة البحرية، واإ�سهاماته البارزة على امل�ستوى 

يف  والنهو�س  الرتقاء  يف  والدويل  والعربي  اخلليجي 

العمل البيئي منذ اأكرث من ثالثة عقود ما�سية، والتي تركت 

والفنية  الإدارية  منظومتها  تطور  يف  الوا�سحة  ب�سماته 

بف�سل دوره واإ�سهاماته يف الرتقاء بعملها.

الدكتور  دينة،  بن  حممد  الدكتور  �سكر  كلمته،  ويف 

وجميع  التنفيذي  الأمني  باأعمال  القائم  الب�سارة  جا�سم 

هذا  يف  امل�ساركة  على  للمنظمة  العامة  المانة  اأع�ساء 

يبذلونها،  التي  الكبرية  اجلهود  على  كذلك  الجتماع، 

خ�سو�سا يف ظل الظروف ال�ستثنائية التي ي�سهدها العامل 

ب�سبب جائحة كورونا.

العام  الأمني  من�سب  تويل  اآلية  املجتمعون  وناق�س 

للمنظمة، اإذ اعتمدوا هذه الآلية، وطلبوا من اللجنة تعميم 

اأ�سماء مر�سحيها  هذا القرار ودعوة الدول الأع�ساء لتقدمي 

املوافقة  للمنظمة، كما متت  التنفيذي  الأمني  لتويل من�سب 

التنفيذي  الأمني  باأعمال  القائم  تكليف  مدة  متديد  على 

الدكتور جا�سم الب�سارة حتى موعد الجتماع القادم ملجل�س 

املنظمة خالل ثالثة اأ�سهر مقبلة.

د. حممد بن دينة

د. بن دينة يرتاأ�س اجتماع تنفيذية 

منظمة »حماية البيئة البحرية«

»االأمن« االإذاعي يبث حلقة

 توعوية عن جرمية االحتيال

يبث برنامج »الأمن« الإذاعي الذي تعده وتقدمه الإدارة 

العامة لالإعالم والثقافة الأمنية بوزارة الداخلية بالتعاون 

مبا�سرة  الهواء  على  ويبث  البحرين،  مملكة  اإذاعة  مع 

املوجة  على  ظهًرا   1.00 ال�ساعة  متام  يف  خمي�س  كل 

FM102.3، حلقة توعوية عن جرمية الحتيال باأنواعها 

يو�سف  مرمي  النقيب  الربنامج  ي�ست�سيف  اإذ  املختلفة، 

الف�ساد والأمن  العامة ملكافحة  بالإدارة  بوزيد رئي�س فرع 

القت�سادي والإلكرتوين.

واملحاور  الفقرات  من  عدد  تقدمي  الربنامج  ويتخلل 

الربنامج جوائز  يقدم  والتثقيفية والتوعوية، كما  الأمنية 

امل�سابقة  يف  امل�ساركة  خالل  من  وذلك  للم�ستمعني،  نقدية 

كل  احللقة  ويقدم   ،17684888 هاتف  على  والت�سال 

من النقيب جا�سم عيــد اآدم و�سيخة الزياين، ويف الإخراج 

ثاين  مالزم  وم�ساعد  املعراج،  حمد  مروة  اأول  املالزم 

عبدالرحمن البطي. اأحمد الأن�صاري

مقرتح مينح من يرث عقاًرا يقّل عن 300 مرت خدمًة اإ�سكانيًة

حمرر ال�سوؤون الربملانية:

اأحمد  النائب  النواب  مبجل�س  اخلدمات  جلنة  رئي�س  تقدم 

اخلدمة  طلب  مقدم  ا�ستثناء  ب�ساأن  نيابي  باقرتاح  الأن�ساري 

باملرياث  له  اآيلة  امللكية  كانت  اإذا  امللكية  عدم  �سرط  من  الإ�سكانية 

لعقار تقل م�ساحته عن 300 مرت مربع.

ا�ستثناء  يف  يتلخ�س  املقرتح  اأن  الإي�ساحية  املذكرة  يف  وجاء 

مقدم طلب اخلدمة الإ�سكانية من �سرط عدم امللكية اإذا كانت امللكية 

اآيلة له باملرياث لعقار تقل م�ساحته عن 300 مرت مربع، اإذ اإن د�ستور 

»تعمل  اأن  على   )9( املادة  من  )و(  البند  يف  ن�س  البحرين  مملكة 

الدولة على توفري ال�سكن لذوي الدخل املحدود من املواطنني«.

بتوفري  الدولة  التزمت  املادة  هذه  على  بناء  اأنه  اىل  واأ�سارت 

امل�سرع  غاية  اأن  كما  املحدود،  الدخل  لذوي  الإ�سكانية  اخلدمات 

الد�ستوري هي توفري امل�ساكن املالئمة لالأ�سر البحرينية ذات الدخل 

الظروف  تتنا�سب مع  اإ�سكانية متنوعة  املحدود عن طريق خدمات 

القت�سادية والجتماعية للمواطن، وعملت الدولة من خالل القرارات 

الوزارية املنظمة لل�ساأن الإ�سكاين على حتديد هذه الأ�سر امل�ستحقة 

للدعم.  واأو�سحت املذكرة اأن جميع تلك القرارات كانت ل تت�سمن اأي 

ا�ستثناء على امللك من ناحية طريقة التملك.

وقال مقدم املقرتح اإنه تقدم بهذا املقرتح الذي يرمي من خالله 

اإليه ملكية العقار عن طريق الإرت لعقار تقل  اآلت  اإىل ا�ستثناء من 

م�ساحته عن 300 مرت مربع من �سرط عدم التملك جلميع اخلدمات 

الإ�سكانية، موؤكدا اأن من الإجحاف اأن ي�سقط حق املتقدم للطلب على 

اأ�سرته على عقار  اأفراد  اأحد  اأو  اخلدمات الإ�سكانية ب�سبب ح�سوله 

�سغري مقابل انتظاره �سنوات عديدة.

يراد  من  ا�ستثناء  دون  القرارات  تلك  بقاء  اأن  الأن�ساري  وذكر 

على  للح�سول  املتقدمني  مع  يتنا�سب  ل  املقرتح  هذا  يف  ا�ستثنائه 

اخلدمات الإ�سكانــية؛ كــون العقــار الذي قد يحــــ�سل عليه هو 

الإرث قد ل يتنا�سب مع حالته  اأ�سرته عن طريق  اأفراد  اأحد من  اأو 

املادية والجتماعية.
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وزير �ش�ؤون الكهرباء واملاء يبحث مع

 النائب حطاب خطط الهيئة امل�شتقبلية

�ش�ؤون  املبارك وزير  نا�شر  بن  وائل  املهند�س  ا�شتقبل 

ع�ش�  حطاب  عبدالرزاق  النائب  مبكتبه  واملاء  الكهرباء 

جمل�س الن�اب ممثل الدائرة ال�شاد�شة باملحافظة اجلن�بية.

املتعلقة  امل�ا�شيع  من  عدد  مناق�شة  اللقاء  خالل  ومت 

خطط  ال�زير  ا�شتعر�س  حيث  واملاء،  الكهرباء  بقطاعي 

اىل  اإ�شافة  امل�شتقبلية،  واملاء  الكهرباء  هيئة  وم�شاريع 

الهيئة  التي حتققت م�ؤخًرا يف  املنجزات  لأهم  ا�شتعرا�شه 

واملاء  الكهرباء  خدمات  تقدمي  يف  املنجزات  هذه  وع�ائد 

للم�اطنني واملقيمني يف مملكة البحرين.

بني  امل�شرتك  التعاون  تعزيز  �شبل  اإىل  اللقاء  وتطرق 

هيئة الكهرباء واملاء وجمل�س الن�اب، من خالل دعم خطط 

الهيئة التي تهدف ب�شكل م�شتمر لتح�شني وتط�ير خدماتها.

وزير الرتبية يبحث مع النائب

حمد الك�هجي امل�شروعات الإن�شائية

ا�شتقبل الدكت�ر ماجد بن علي النعيمي وزير الرتبية 

والتعليم، مبكتبه يف دي�ان ال�زارة مبدينة عي�شى، النائب 

على  اأطلعه  حيث  الن�اب،  جمل�س  ع�ش�  الك�هجي  حمد 

اخلطط التط�يرية لل�زارة، وكذلك امل�شروعات الإن�شائية 

واخلدمات التعليمية املتعلقة بدائرته النتخابية.

حمافظ »اجلن�بية« يطلع على خطط 

»التنمية القت�شادية« جلذب ال�شتثمار

ا�شتقبل �شم� ال�شيخ خليفة بن علي بن خليفة اآل خليفة 

حمافظ املحافظة اجلن�بية، اأم�س، اإيان ليند�شي م�شت�شار 

جمل�س التنمية القت�شادية.

خال�س  عن  املحافظ  �شم�  اأعرب  اللقاء،  م�شتهل  ويف 

تعيينه  مبنا�شبة  ليند�شي  لإيان  والتربيكات  التهاين 

م�شت�شاًرا مبجل�س التنمية القت�شادية، متمنًيا له الت�فيق 

يف مهام عمله اجلديد.

التي  التنم�ية  والربامج  اخلطط  على  �شم�ه  واطلع 

ا�شتقطاب  خالل  من  القت�شادية  التنمية  جمل�س  يبذلها 

وم�ا�شلة  العامل،  دول  خمتلف  من  ال�اعدة  ال�شتثمارات 

تعزيز مكانة مملكة البحرين التناف�شية وال�شتثمارية مبا 

يع�د بالنفع على القت�شاد ال�طني بكافة قطاعاته.

والتاأهيل،  لالإ�شالح  العامة  الإدارة  اأكملت 

وبالتعاون مع اإدارة ال�ش�ؤون ال�شحية، عملية تطعيم 

جميع النزلء الراغبني يف تلقي اللقاح امل�شاد لفريو�س 

الإ�شالح  مراكز  م�ا�شلة  اإطار  يف  وذلك  ك�رونا، 

لالإجراءات  واحلازم  الدقيق  التطبيق  والتاأهيل، 

الحرتازية مل�اجهة اجلائحة، وت�فري الدعم الكامل ملا 

حماية  ي�شهم يف  مبا  ال�قائية،  التدابري  هذه  تتطلبه 

�شحة و�شالمة النزلء.

بادرة  تعد  النزلء،  تطعيم  حملة  اأن  واأو�شحت 

منطلق  من  حمدد،  زمني  جدول  وفق  وتتم  م�شجعة 

تعد  والتي  الإن�شان،  حق�ق  ومعايري  بقيم  اللتزام 

الإ�شالح  مبراكز  العمل  منظ�مة  من  يتجزاأ  ل  جزًءا 

امتداًدا  تاأتي  احلملة،  هذه  باأن  من�هة  والتاأهيل، 

الإ�شالح  م�ؤ�ش�شة  لقان�ن  تنفيذا  املتخذة  لالإجراءات 

والتاأهيل ولئحته التنفيذية، وكذلك التدابري التي مت 

اتخاذها منذ بداية اجلائحة، ومن بينها حت�يل عدد من 

اخلدمات املقدمة اإىل الكرتونية، مثل الت�شال املرئي، 

الإلكرتوين،  الت�ثيق  عقد جل�شات املحاكم الكرتونيا، 

وتقدمي ال�شت�شارات الطبية عن بعد، وذلك منًعا لأي 

احتكاك مبا�شر بالنزلء ومبا ي�شمن حماية �شحتهم 

و�شالمتهم.

مبنى  تخ�شي�س  الإجراءات،  هذه  ت�شمل  كما 

على  ال�شحي  احلجر  وتطبيق  ميداين  كم�شت�شفى 

ت�زيع  واإعادة  للمركز  قبل دخ�له  م�شتجد  نزيل  اأي 

اجلديدة  املباين  بع�س  وتفعيل  املباين  يف  النزلء 

مع  بالتن�شيق  والتعقيم  للتطهري  فرق  وت�شكيل 

للنزلء  الطبية  امل�شتلزمات  املدين وت�زيع كل  الدفاع 

واإخ�شاعهم للفح�س الع�ش�ائي وتزويدهم بالكمامات 

والقفازات وم�اد التعقيم وت�زيع اأجهزة قيا�س درجة 

احلرارة على املداخل واملخارج ومرافق املراكز.

يف اإطار م�ا�شلة التطبيق الدقيق لالإجراءات الحرتازية.. »الإ�شالح والتاأهيل«: 

اكتمال تطعيم جميع النزلء الراغبني يف تلقي اللقاح امل�شاد لـ»ك�رونا«

اأول برجمة لقمر �شناعي ب�ش�اعد بحرينية

مهند�شان بهيئة الف�شاء ي�شاركان يف حتديد الجتاهات للقمر ال�شناعي »ظبي �شات«

برنامج  �شمن  للف�شاء  البحرين  فريق  مهند�ش�  �شارك 

يف  خليفة  وجامعة  للف�شاء  الإمارات  وكالة  مع  التعاون 

قمر  وه�  �شات«،  »ظبي  ال�شناعي  القمر  وتط�ير  ت�شميم 

�شناعي متناهي ال�شغر مت تط�يره وبناوؤه بدعم من �شركة 

»الياه �شات« لالت�شالت الف�شائية بدولة الإمارات العربية 

املتحدة ال�شقيقة و�شركة »ن�رثروب غرومان« العاملية، ومن 

املزمع اإطالقه من مركز »وال�ب�س فاليت« يف ولية فريجينيا 

الأمريكية اإىل حمطة الف�شاء الدولية يف ي�م ال�شبت امل�افق 

20 فرباير اجلاري.

احلرم  عائ�شة  الف�شاء  مهند�شة  �شرحت  جانبها  من 

قائلة: »اإن العمل �شمن فريق برجمة نظام التحكم بالقمر 

من  بالرغم  متميزة  جتربة  كان  �شات  ظبي  ال�شناعي 

نظام  برجمة  جمال  يف  خربة  اكت�شبت  حيث  حتدياتها، 

اأن هذا الربنامج  التحكم وحتديد الجتاهات، وكلي فخر 

�شيتم اختباره يف الف�شاء، ويف حال جناح هذا الربنامج 

ال�شناعية«.  الأقمار  يف  التحكم  لأنظمة  مرجًعا  �شيك�ن 

ومن جانبه �شرح مهند�س الف�شاء يعق�ب الق�شاب قائالً: 

ال�شناعية  الأقمار  الجتاهات يف  التحكم وحتديد  »نظام 

بالفخر  اأ�شعر  واإنني  تعقيًدا،  الأنظمة  اأكرث  من  يعترب 

وحتديد  التحكم  نظام  برجمة  فريق  اأع�شاء  اأحد  لك�ين 

الجتاهات يف ظبي �شات، واإن الف�شل يع�د من بعد اهلل 

ت�شجيعها  على  الف�شاء  لعل�م  ال�طنية  الهيئة  اإدارة  اإىل 

ودعمها امل�شتمر للقدرات البحرينية واإعطائنا هذه الفر�شة 

لالن�شمام اإىل برنامج التعاون مع وكالة الإمارات للف�شاء 

وجامعة خليفة بدولة الإمارات العربية املتحدة«.
عائ�شة احلرم يعقوب الق�شاب 

حتت رعاية ال�شيخة مرام بنت عي�شى 

بن اأحمد اآل خليفة الأمني العام للمبادرة 

نظمت  الزراعي  القطاع  لتنمية  ال�طنية 

البحرين  املبادرة وبالتعاون مع جامعة 

الفائزة  البح�ث  لإبراز  افرتا�شًيا  ملتقى 

يف  الزراعية  للتنمية  حمد  امللك  بجائزة 

برنامج  عرب  وذلك  الثالثة،  ن�شختها 

على  ا�شتمر  والذي  تيمز  مايكرو�ش�فت 

مدار �شاعتني.

يف بداية امللتقى األقى الدكت�ر ريا�س 

البحرين  جامعة  رئي�س  حمزة  ي��شف 

لل�شيخة  بال�شكر  وت�جه  ترحيبية  كلمة 

خليفة،  اآل  اأحمد  بن  عي�شى  بنت  مرام 

لتنمية  ال�طنية  للمبادرة  العام  الأمني 

الكرمية  رعايتها  على  الزراعي،  القطاع 

يعك�س  احلدث  هذا  اأن  وذكر  للملتقى، 

يف  العليا  القيادة  ت�ليه  الذي  الهتمام 

مملكة البحرين بالقطاع الزراعي وتنميته 

لأهميته البالغة يف حتقيق الأمن الغذائي 

امل�شتدامة  التنمية  روافد  كاأحد  للبالد 

القت�شادية  البحرين  امل�شتمدة من روؤية 

2030، التي تهدف ب�شكل اأ�شا�شي لبناء 

على  البحريني  للمجتمع  اأف�شل  حياة 

عد كافة. ال�شُ

النا�شر   كما قدم الربوف�ش�ر وهيب 

رئي�س جلنة حتكيم اجلائزة ملح�ر اأف�شل 

كلمته  الزراعية  والبح�ث  الدرا�شات 

هذا  معكم  اأ�شارك  اأن  »ي�شعدين  قائالً: 

حمد  امللك  جلائزة  ملتقى  اأول  يف  الي�م 

لعر�س  يهدف  والذي  الزراعية،  للتنمية 

واإبراز البح�ث الفائزة؛ فقد �شعت جلنة 

الدرا�شات  جمال  يف  حمد  امللك  جائزة 

اأت�شرف  والتي  الزراعية،  والبح�ث 

يف  اجلائزة  هذه  اإطالق  منذ  برئا�شتها 

�شروط  وحتديث  تط�يرها  اإىل   ،2015

التحكيم  معايري  وحتديث  فيها،  التقدم 

التي  التغيريات  اأبرز  يف كل دورة. ومن 

طراأت على اجلائزة ه� فتح املجال جلميع 

البح�ث من خمتلف دول العامل للتناف�س 

على اجلائزة بعد اأن كانت مقت�شرة على 

الباحثني البحرينيني واملقيمني يف مملكة 

تط�رت  ثم  الأوىل،  دورتها  يف  البحرين 

من  باحثني  لت�شمل  الثانية  دورتها  يف 

الدول العربية«.

امللتقى  من  الأوىل  اجلل�شة  ويف 

حيث  الفائزة،  البح�ث  ا�شتعرا�س  مت 

عبدال�هاب  عبدالهادي  الدكت�ر  قّدم 

عن  ا  عر�شً العربي  اخلليج  جامعة  من 

الأميني  احلم�س  »تاأثري  بعن�ان  بحثه 

نخيل  اأ�شجار  ا�شتخدام  على  ليف�لينيك 

كما  املل�حة«،  خمتلفة  ري  ملياه  يافعة 

الإ�شماعيلي  عبدالرحيم  الدكت�ر  قدم 

ا  عر�شً قاب��س  ال�شلطان  جامعة  من 

املط�ل  »ال�شتخدام  بعن�ان  بحثه  عن 

املنزلية  احلدائق  لري  الرمادية  للمياه 

باب  فتح  ومت  القاحلة«،  البيئات  يف 

ت�شاوؤلتهم  لطرح  للح�ش�ر  النقا�س 

من  عليها  والإجابة  بالبح�ث  املتعلقة 

قبل الفائزين. 

الثانية  اجلل�شة  يف  وعر�شت 

جامعة  من  املن�ش�ري  ثريا  الدكت�رة 

يف  اجلامعة  دور  عن  ا  عر�شً البحرين 

دعم الزراعة �شمن برامج التعليم العايل، 

الدكت�ر  الزراعي  اخلبري  عر�س  واأخرًيا 

الأول�يات  عن  ا  عر�شً عتمان  حممد 

املقرتحة للدرا�شات والبح�ث يف القطاع 

الزراعي. 

وقد �شارك يف امللتقى العديد من طلبة 

والأكادميني  والأ�شاتذة  العليا  الدرا�شات 

احلك�مية  اجلهات  من  وممثلني 

وامل�ؤ�ش�شات اخلا�شة ذات ال�شلة.

حمد  امللك  جائزة  اأن  بالذكر  اجلدير 

مببادرة  اأطلقت  قد  الزراعية  للتنمية 

كرمية من �شاحبة ال�شم� امللكي الأمرية 

قرينة  خليفة  اآل  اإبراهيم  بنت  �شبيكة 

املجل�س  رئي�شة  البحرين  مملكة  ملك 

لتنمية  ال�طنية  للمبادرة  ال�شت�شاري 

بيئة  خلق  بهدف  الزراعي،  القطاع 

امل�شاريع  اأ�شحاب  بني  اإيجابية  تناف�شية 

ا الباحثني يف  الزراعية واملزارعني واأي�شً

املجال الزراعي لالرتقاء بهذا القطاع نح� 

الأف�شل، حيث يعترب القطاع الزراعي اأحد 

اأهم القطاعات الثالثة املك�نة لأي اقت�شاد 

واخلدمات(،  وال�شناعة  )الزراعة  عاملي 

التنمية  لتحقيق  الأ�شا�شي  القطاع  وه� 

امل�شتدامة والت�ازن القت�شادي.

للبح�ث العلمية الفائزة بجائزة امللك حمد للتنمية الزراعية

املبادرة ال�طنية لتنمية القطاع الزراعي تنظم ملتقى افرتا�شًيا

خالل افتتاحه عن ُبعد لفعالية »اأيام ال�شباط«.. رئي�س الأمن العام:

اأهّميــــة التدريـــب يف الرتقـــاء بالعمــل الأمنـــي

احل�شن  ح�شن  بن  طارق  الفريق  افتتح 

ال�شباط«،  »اأيام  فعالية  العام  الأمن  رئي�س 

والتي ُعقدت اأم�س عرب تقنية الت�شال املرئي، 

الن�شباط  مثمًنا  �شابًطا،   60 بح�ش�ر 

لتحقيق  احل�ش�ر  اأبداه  الذي  واحلر�س 

اأق�شى ا�شتفادة، مبا ي�شمن الرتقاء مب�شت�ى 

العمل الأمني.

العام خالل ح�اره  الأمن  واأ�شار رئي�س 

يف  الفعالية  هذه  اأهمية  اإىل  امل�شاركني  مع 

التجارب  وا�شتعرا�س  اخلربات  تبادل 

ال�شباط  بني  منها  امل�شتفادة  والدرو�س 

ومن�ش�بي الأمن العام من خمتلف الإدارات، 

الداخلية  وزارة  من�ش�بي  ثقافة  وزيادة 

بالتدريب  الهتمام  اأن  اإىل  لفًتا  عام،  ب�شكل 

الداخلية الذي  ياأتي تنفيًذا لت�جيهات وزير 

اأهمية التدريب وتنفيذ  ي�ؤكد يف كل منا�شبة 

على  اإيجاًبا  ينعك�س  مبا  املختلفة،  التمارين 

الأداء امليداين.

وباقي  الفعالية  هذه  عقد  اأن  واأو�شح 

هذا  يف  ياأتي  بال�زارة  التدريبية  الدورات 

اإذا كان هذا الأمر واجه  اأنه  ال�شياق، م�شيًفا 

حتدًيا خالل ال�شنة املا�شية ومطلع هذا العام 

التغلب على  فقد مت  ب�شبب جائحة ك�رونا، 

تقنيات  عرب  التدريبية  الدورات  بعقد  ذلك 

الت�شال املرئي.

واأ�شاد رئي�س الأمن العام بجه�د مملكة 

ك�رونا،  جلائحة  الت�شدي  يف  البحرين 

امل�اطنني  �شالمة  على  احلفاظ  على  والعمل 

كانت  البحرين  اأن  م��شًحا  واملقيمني، 

اللقاح  ت�فري  يف  العامل  دول  بني  ال�شّباقة 

اإىل  احل�ش�ر  داعًيا  وب�شكل جماين،  للجميع 

تلقي جرعة اللقاح امل�شاد للفريو�س؛ حفاًظا 

متمنًيا  املجتمع،  و�شالمة  �شالمتهم  على 

للجميع الت�فيق وال�شداد.

األقاها  مبحا�شرة  الفعالية  بداأت  وقد 

النقيب نايف ال�شيخ من قيادة خفر ال�ش�احل 

والنتهاكات  البحري  الدويل  )القان�ن  عن 

بني  الفروق  فيها  ا�شتعر�س  الدولية(، 

البحار،  وقان�ن  البحري  الدويل  القان�ن 

وم�شادقة مملكة البحرين على اتفاقية الأمم 

النتهاكات  ومفه�م  البحار،  لقان�ن  املتحدة 

الدول  وتعاون  عليها،  والأمثلة  الدولية 

املجاورة يف مكافحة اجلرائم التي حت�شل يف 

اأعايل البحار من عمليات القر�شنة وغريها.

يف اإطار العمل على تعزيز التعاون والتن�شيق الأمني 

�شيادي  عبداهلل  عالء  بحري  ركن  الل�اء  اجتمع  امل�شرتك، 

قائد خفر ال�ش�احل، �شباح اأم�س، بالل�اء ركن بحري حممد 

ي��شف الع�شم قائد �شالح البحرية امللكي البحريني وال�فد 

املرافق له بقيادة خفر ال�ش�احل.

ويف م�شتهل الجتماع، رّحب قائد خفر ال�ش�احل بقائد 

بامل�شت�ى  م�شيًدا  املرافق،  وال�فد  امللكي  البحرية  �شالح 

يخدم  مبا  اجلانبني،  بني  والتن�شيق  التعاون  من  املتميز 

ا�شرتاتيجية الأمن البحري على جميع امل�شت�يات وتعزيز 

كما  البحرين،  مملكة  و�ش�احل  مياه  يف  وال�شالمة  الأمن 

والتمارين  العمليات  عن  اإيجاز  تقدمي  الجتماع  ت�شمن 

البحري  الأمن  منظ�مة  تط�ير  وا�شتعرا�س  امل�شرتكة، 

امل�شرتك وزيادة التن�شيق والتعاون بني اجلانبني، بالإ�شافة 

اإىل بحث عدد من امل��ش�عات ذات الهتمام امل�شرتك.

قائد خفر ال�ش�احل يجتمع

 بقائد �شالح البحرية امللكي البحريني
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 المانع: الخطر قائم.. والعودة لمراحل 
التعامل السابقة مع »كورونا« حال التراخي

أيمن شكل «

أك��د وكي��ل وزارة الصح��ة عض��و الفريق الوطن��ي الطبي 
للتص��دي لفيروس كورونا )كوفي��د 19( د.وليد المانع، أن 
الخط��ر ما زال قائمًا وأنه قد يتم البدء في العودة لمراحل 
سابقة من التعامل مع الفيروس، مشيرًا إلى أن التجمعات 

هي السبب الرئيس في نقل العدوى.
وأض��اف المانع، خالل المؤتمر الصحافي للفريق أمس، أن 
انتشار الس��اللة المتحورة الجديدة سريع ما يستلزم معه 
زيادة الحيطة والحذر وااللتزام التام باإلجراءات االحترازية.

وقال: إن��ه »من خالل عملية الرصد والتحليل المس��تمرة 
فإننا مازلنا نش��هد ارتفاًعا في أعداد الحاالت القائمة، لذا 
فإن المسؤولية مش��تركة تجاه أنفسنا وأسرنا ومجتمعنا 
ووطنن��ا، وعل��ى الجمي��ع أن يكون��وا عل��ى درج��ة الوع��ي 

المطلوبة لنتجاوز تحدي كورونا بنجاح«.
وش��دد المانع على ضرورة االلتزام باإلج��راءات االحترازية 
والتدابي��ر الوقائي��ة والتعليم��ات الصادرة م��ن الجهات 
المعني��ة لتجن��ب زي��ادة االنتش��ار وارتفاع ع��دد الحاالت 
القائمة، في ظل الوصول إلى معدالت انتشار غير مسبوقة 
للفيروس من��ذ اإلعالن عن أول حالة قائم��ة في البحرين 

العام الماضي.
وأكد أن الحاالت القائمة في األش��هر األولى من االنتش��ار 
كان��ت قليلة مقارنًة بم��ا وصلنا له اليوم، وباس��تطاعتنا 
العودة للمعدالت الس��ابقة من خالل االلتزام التام بكافة 

اإلجراءات االحترازية.
وأش��ار إل��ى ارتفاع أع��داد الح��االت القائمة اس��تنادًا إلى 
المنحن��ى الخ��اص بالفي��روس ال��ذي بّين تزاي��د الحاالت 
القائمة، حيث تم تس��جيل 896 حالة قائمة في 12 فبراير 
الماض��ي وهو تطور خطير مقارن��ة بعدد الحاالت القائمة 
التي تم تسجيلها في 22 نوفمبر 2020 وبلغت 114 حالة 

يومها.
وحول عمليات تتبع أثر المخالطين، أوضح أن من أس��باب 
انتش��ار العدوى هي المخالطة المباشرة، والنسبة األعلى 
من انتقال العدوى بي��ن المخالطين هي نتيجة تجمعات 

عائلية ومناس��بات خاصة، من نح��و 300 ألف عملية تتبع 
لألث��ر ت��م إجراؤها حت��ى أمس.وف��ي إجابته على س��ؤال 
»الوط��ن« حول العدد المس��تهدف م��ن التطعيمات في 
المملك��ة، أوضح المانع أن الدراس��ات وبحس��ب توصيات 
منظم��ة الصح��ة العالمي��ة تس��تلزم أال تق��ل تغطي��ة 
التطعميات عن نسبة 60% من المجتمع.وقال: إن »الفئة 
المس��تهدفة ف��ي البحري��ن هي من ف��وق الثامنة عش��ر 
بحس��ب معطيات التطعيمات في الدراس��ات«، مؤكدًا أن 
البحرين ته��دف لتغطية ه��ذه الفئة بالكام��ل، والهدف 
األوس��ع للمملكة أن يتم تطعيم الجميع سواء مواطنين أو 

مقيمين. 
وح��ول عالق��ة الزي��ادة ف��ي أع��داد اإلصابات المس��جلة 
والتطعيم��ات، لفت إلى دراس��ات أكدت انخف��اض أعداد 
اإلصابة في دول اس��تخدمت اللقاحات على فئة كبيرة من 

الناس، وأن انتقال العدوى أصبح أقل.
وقال: »المناس��بات الت��ي أقيمت في الس��ابق مثل العيد 
وعاشوراء ومحرم، كان لها أثرها في زيادة اإلصابات واألثر 
مازال موجودًا، ويعتقد الناس أن أخذ التطعيم هو حماية 
كاملة بالنس��بة له، لكن��ه ال يحمي غيره مم��ن لم يتلقوا 

التطعي��م، وهناك فئ��ات أقل من 18 عامًا م��ن لم يتلقوا 
التطعيم يمكن أن ينقلوا العدوى«. 

وح��ول حظر التجول أوضح المان��ع، أن الفريق الطبي ينظر 
إلى كل اإلجراءات الموجودة ويختار أنسبها بحسب التقييم 
اليومي، وق��د نجح في اتخاذ قرارات نوعي��ة، وتبين له أن 

التجمعات هي السبب الرئيس في نقل العدوى.
وأوضح أن قيادة البحرين هدفها اإلنسان كأولوية، بغض 
النظر عن اآلثار االقتصادية، مشددًا على أن زيادة األعداد 
سببها عدم االلتزام واالستهتار، وتساءل »كم حفلة عرس 
وعي��د ميالد وتخرج حدثت خ��الل الفترة األخيرة؟، وأكد أن 

األفراح تكتمل بصحة الناس داعيًا اهلل أن يرفع الغمة.
ونفى المانع عدم تقفي أثر المخالطين، مؤكدًا أن البحرين 
أجرت أكبر عملية تتبع لألثر على مس��توى العالم، مش��يرًا 
إلى وجود فريق كبي��ر تخصصه تتبع األثر من عدة جهات 
ويعم��ل على مدار الس��اعة، ويتم ذكر أع��داد المخالطين 

ممن لديهم نتائج موجبة.
وق��ال: »ال يوج��د مخال��ط لمص��اب نتيجت��ه موجبة ولم 
يت��م تتبعه، ولكن الس��ائد أن بعض الن��اس ال تبلغ عن 
المخالطي��ن، وهو ما يمثل مخالفة كبير ومس��ؤولية على 

المجتمع الحتواء المرض«. 
وأكد على ض��رورة االلتزام باإلجراءات االحترازية حتى في 
محيط األسرة وتجنب التجمعات العائلية، مشيرًا إلى أنه 
ت��م مالحظة زيادة في أعداد الحاالت القائمة التي تتلقى 
العالج والح��االت تحت العناية، إضافة إل��ى ارتفاع أعداد 
الوفي��ات وخصوص��ًا في الفئ��ات األكثر عرض��ة لإلصابة 
بالفيروس.وأوضح أن زيادة أعداد المتعافين من الفيروس 

ليست مؤشرًا على تحسن الوضع العام، فالعدد اإلجمالي 
للحاالت القائمة ما زال في ازدياد مستمر، وأن المتعافين 
هم حاالت قائمة س��ابقة، وليست العبرة في زيادة أعداد 
المتعافي��ن بقدر ماهي ف��ي تجنب اإلصاب��ة بالفيروس 
من األس��اس، فالوقاية دومًا خير م��ن العالج. وأضاف أن 
عدم االلتزام باإلج��راءات االحترازية والتراخي في تطبيق 
 اإلجراءات كان سبًبا الرتفاع الحاالت وزيادة معدل االنتشار.

وأش��ار إلى أنه حرصًا على تعزيز اإلج��راءات وحفاظًا على 
س��المة القادمي��ن والمواطني��ن والمقيمي��ن فق��د تقرر 
تحدي��ث إج��راءات فح��ص الدخول إل��ى مملك��ة البحرين 
عب��ر منافذها من خالل قيام كافة المس��افرين القادمين 
بإج��راء فحص مختبري ثاني )PCR( بعد 5 أيام من تاريخ 
الوص��ول، إضاف��ًة إلى إج��راءات الفح��ص الحالية لتصبح 
مجموع الفحوصات 3 فحوصات منذ الدخول للمملكة إلى 
اليوم العاش��ر، كما ت��م خفض تكلفة إج��راء الفحوصات 
المختبري��ة لفي��روس كورون��ا )PCR( ليصب��ح بتكلف��ة 

إجمالية 36 دينارًا. 
واس��تعرض إجمال��ي أعداد اإلش��غال ف��ي مراك��ز العزل 
والع��الج، حي��ث تبلغ الطاق��ة االس��تيعابية لمراكز العزل 
والعالج 5499 س��ريرًا، يبلغ اإلش��غال منها 1750س��ريرًا 
م��ا يمثل 30.2% م��ن الطاقة االس��تيعابية.وبين أن عدد 
الح��االت القائمة التي تم تطبيق الع��زل الصحي المنزلي 
االختي��اري عليه��ا بلغ 5789 حالة لع��دم ظهور األعراض، 
أما نس��بة المتعافين من إجمالي الحاالت القائمة فبلغت 
93.05% م��ن الح��االت القائم��ة، ف��ي حين بلغت نس��بة 

الوفيات 0.55% من الحاالت القائمة.

 السلمان: ضرورة أخذ لقاح »كورونا« 
ألصحاب األمراض التنفسية والمزمنة

المعدي��ة  األم��راض  استش��ارية  أك��دت 
واألم��راض الباطني��ة بمجم��ع الس��لمانية 
الطب��ي  الوطن��ي  الفري��ق  عض��و  الطب��ي 
للتصدي لفيروس كورونا جميلة الس��لمان 
أن الفي��روس المتحور يعد أس��رع انتش��ارًا 
من الس��اللة التي بدأ انتش��ارها في نهاية 
2019، داعية الجمي��ع ألخذ الحيطة والحذر 
االحترازي��ة  باإلج��راءات  التقي��د  وض��رورة 
للوقاية من الس��اللة المتحورة من فيروس 

كورونا.
وأشارت إلى أن من يعانون أمراضًا تنفسية 
أو أمراض��ًا مزمنة في الرئ��ة ينطبق عليهم 
نفس معايير كبار السن وأصحاب األمراض 
الكامن��ة، وأكث��ر عرض��ة للم��رض وتكون 
األعراض شديدة، وتصل أحيانًا إلى العناية 
»مصاب��ي  إن  وقال��ت  والوف��اة،  المرك��زة 
الرب��و يس��تعينون بالتنف��س االصطناعي 
في األوق��ات العادي��ة حتى ف��ي منازلهم، 
وألن هذا الم��رض ينتقل عن طريق الجهاز 
التنفس��ي ويرك��ز عمل��ه على ه��ذا الجهاز 
مما يحدث تلف��ًا في الرئتين، ولذلك يكون 
المرض بالنس��بة له��ؤالء أصع��ب وتطور 

حاالتهم أكبر والمشاكل أكثر«.
وحث��ت الس��لمان أصح��اب أم��راض الرئة 
واألم��راض التنفس��ية على أخ��ذ التطعيم 
بصفت��ه الح��ل األمث��ل له��م، ف��ي حال��ة 
إصابته��م بالم��رض لدرء الوص��ول للحالة 

عليه��م  ويج��ب  والمتط��ورة،  الخطي��رة 
االلت��زام بإج��راءات االحترازي��ة، الفتة إلى 
ض��رورة االتصال بالرقم 444 فور الش��عور 
بأية أع��راض للفيروس واتب��اع التعليمات 
الص��ادرة بهذا الش��أن، حي��ث إن األعراض 
تتش��ابه مع أعراض اإلنفلونزا الموسمية، 
ل��ذا يجب االبتعاد عن التش��خيص الذاتي، 
منوه��ة بأن كبار الس��ن ه��م األكثر عرضة 
لإلصابة بالفيروس المتحور كون األعراض 

ال تظهر مباشرة.
وقالت السلمان إن النجاح في هذه المرحلة 
م��ن التعامل مع الفيروس يتطلب مواصلة 
االحترازي��ة  باإلج��راءات  الج��اد  االلت��زام 
والوقائي��ة حماي��ًة ألنفس��نا ومجتمعن��ا، 
واإلجراءات هي نفسها وال تختلف وال بد من 

االلتزام بها للحد من انتشار فيروس كورونا 
أو الساللة المتحورة عنه.

وحول طرق وإجراءات الوقاية من الفي�روس 
المتح��ور بينت الس��لمان أن هذه اإلجراءات 
هي نفسها التي نحث على االلتزام بها منذ 
بداية جهود التصدي لفي�روس كورونا وهي 
اس��تمرار غس��ل اليدين بالم��اء والصابون 
وتعقيمها جيدًا، ولبس الكمامات، والتقيد 
بمعايي��ر التباعد االجتماعي، باإلضافة إلى 
اإلقبال عل��ى أخذ التطعي��م، داعية الجميع 
إل��ى البقاء ف��ي المن���زل وعدم الخ��روج إال 
للض��رورة، واتخ��اذ اإلج��راءات االحترازي��ة 
الالزم��ة والتدابي��ر الوقائية عن��د مخالطة 
كب��ار الس��ن ومرض��ى األم��راض المزمنة 
حت��ى داخل البيت الواح��د لتجنب احتمالية 
نقل الفيروس لهم، وض��رورة االبتعاد عن 
التجمعات واختصارها على األسرة الواحدة 

في المنزل والمحيط االجتماعي المباشر.
وعلى صعيد متصل اس��تعرضت الس��لمان 
الوض��ع الصحي للح��االت القائمة بفيروس 
كورونا، حيث بينت أن عدد الحاالت القائمة 
تح��ت العناية بلغ 60 حالة، وبلغت الحاالت 
التي يتطلب وضعه��ا الصحي تلقي العالج 
157 حالة قائم��ة، في حين أن 7479 حالة 
وضعها مستقر من العدد اإلجمالي للحاالت 
القائم��ة الذي بل��غ 7539 حالة قائمة، في 

حين تعافت 106412 حالة من الفيروس.

القحطاني: البحرين وفرت اللقاحات قبل دخول الساللة المتحورة
أكد استشاري األمراض المعدية بالمستشفى 
الطب��ي  الوطن��ي  الفري��ق  العس��كري عض��و 
للتص��دي لفي��روس كورون��ا المق��دم طبيب 
من��اف القحطان��ي، أن البحري��ن تمكن��ت من 
توفير اللقاح قبل دخول الساللة المتحورة من 

فيروس كورونا.
وأش��ار إلى أن أغل��ب الحاالت القائم��ة مؤخرًا 
ه��ي لس��اللة الفي��روس المتح��ور الت��ي ت��م 
رصدها ف��ي المملكة المتح��دة أواًل، مبينًا أن 
الس��اللة المتحورة الجديدة انتش��ارها س��ريع 
وتحت��اج زيادة الحيطة والح��ذر وااللتزام التام 
باإلجراءات االحترازية. وش��دد على ضرورة أخذ 
التطعي��م لما يس��هم به من تكوي��ن مناعة 
المجتم��ع وحماي��ة الف��رد وأس��رته ومحيطه 
المجتمع��ي، منوها إل��ى أن التطعيمات آمنة 
وفعالة وتس��هم ف��ي تخفيف ش��دة األعراض 

وهي اختياري��ة، ولكنها ض��رورة للحفاظ على 
صحة وسالمة المجتمع.

ولف��ت القحطان��ي إل��ى أن البحري��ن أج��ازت 
االستخدام الطارئ ألربعة لقاحات »سينوفارم، 
وفايزر-بيونتيك، وكوفيش��يلد - أس��ترازنيكا، 
وس��بوتنيك«، ولكل ف��رد حري��ة االختيار بين 
ه��ذه التطعيمات بحس��ب ما يّطل��ع عليه من 
معلومات ويجده مناسبًا له، فكل التطعيمات 
آمنة وتمت إجازتها م��ن قبل الهيئة الوطنية 

لتنظيم المهن والخدمات الصحية.
ونف��ى القحطان��ي الش��ائعات الت��ي أرجعت 
س��بب ازدياد الح��االت إلى اللقاح، مش��يرًا إلى 
أن ما جرى في الدراس��ات السريرية بدأ يظهر 
على أرض الواقع، وأنه في التجارب الس��ريرية 
لم يكن لديهم العلم بم��ن حصل على اللقاح 
الحقيقي من المم��وه، إال أن جميع من أصيبوا 

بالفيروس في التجارب الس��ريرية لم يدخل أي 
منهم العناية المركزة. وقال: »مع تتبع حاالت 
الحاصلي��ن على اللق��اح وأصيب��وا بالفيروس، 
تأك��د لنا ع��دم وجود ح��االت دخل��ت العناية 
المرك��زة، وتت��راوح األعراض بين بس��يطة أو 
معدوم��ة، وإذا وج��دت تك��ون في ال��زكام أو 
ارتف��اع درجة الحرارة«. وأش��ار إل��ى أن بعض 
متلقي اللقاح أصيبوا بالس��اللة المتحورة لكن 
ل��م تكن حاالتهم ش��ديدة أو تحت��اج للعناية 
القص��وى ولم يعل��ن عن وفيات فيم��ن تلقوا 
التطعيم��ات، الفتًا إلى المؤش��ر في ذلك هو 
تحقي��ق اله��دف المرجو من تلقي��ح أكبر عدد 
ممك��ن لتقلي��ل آث��ار ومضاعف��ات الفيروس 
حتى ل��و تحور. ون��وه إلى ما عم��دت البحرين 
لتفعيله بتنوي��ع اللقاحات، بهدف مواجهة أي 
تح��ورات للفي��روس في المس��تقبل، الفتًا في 
الوقت نفسه إلى أن التطعيم ال يمنع اإلصابة 
بالفي��روس. وأضاف القحطان��ي أن الحاصلين 
عل��ى التطعيم يج��ب عليه��م المواصلة بحذر 
ف��ي االلت��زام باإلج��راءات االحترازي��ة حمايًة 
ألنفس��هم وأس��رهم ومحيطه��م المجتمعي، 
مؤكدًا أن التطعيم يقوم برفع نس��بة المناعة 
في الجس��م ويقل��ل بالتالي من ش��دة أعراض 
اإلصابة بالفيروس. وأوضح أن عملية الترصد 
والتتبع مستمرة طيلة الوقت من قبل الفريق 

الوطن��ي الطب��ي للتص��دي لفي��روس كورونا، 
مبينًا أن ازدياد أع��داد الحاالت القائمة مؤخرًا 
س��ببه المخالطة وع��دم االلتزام باإلرش��ادات 
والقرارات المتعلقة بتجنب التجمعات. وشدد 
على ض��رورة اإلفص��اح عن كاف��ة المعلومات 
المطلوبة لفريق تتب��ع أثر المخالطين حفاظًا 
على صحة وس��المة المواطني��ن والمقيمين، 
مؤك��دًا أن اإلجراءات التي يت��م تطبيقها على 
المخالطين تهدف للحد من انتشار الفيروس، 

وهدفها حفظ سالمة الجميع.
وخاط��ب القحطان��ي كل حال��ة قائم��ة، داعيًا 

إياهم أال يكونوا س��ببًا لنقل العدوى ألسرتهم 
والمجتم��ع، وال بد من أن يس��اهموا في الحد 
م��ن انتش��ار الفي��روس باإلفصاح ع��ن كافة 

المعلومات المطلوبة.
وطال��ب المخالطي��ن بااللتزام بفت��رة الحجر 
الالزم��ة وإع��ادة الفح��ص بعد انته��اء المدة 
المحددة لهم من قبل المعنيين، مشددًا على 
أهمية ع��دم الته��اون في تطبي��ق اإلجراءات 
االحترازي��ة والتعليمات الص��ادرة عن الجهات 
الرسمية للحد من انتشار الفيروس، والساللة 
المتح��ورة ف��ي المجتم��ع. وح��ث القحطان��ي 
الجميع عل��ى ضرورة البقاء ف��ي المنازل وعدم 
الخ��روج إال للض��رورة م��ع أهمية ع��دم إقامة 
التجمع��ات والمناس��بات العائلية واختصارها 
عل��ى األس��رة الواحدة ف��ي المن��زل والمحيط 
االجتماعي المباش��ر، داعي��ًا إلى عدم مخالطة 
كبار الس��ن وأصح��اب األم��راض المزمنة قدر 
اإلمكان وض��رورة االلت��زام بالتدابير الوقائية 
حت��ى داخ��ل البيت الواح��د لتجن��ب احتمالية 
نق��ل الع��دوى إليه��م كونهم األكث��ر عرضة 
لإلصاب��ة بالفي��روس. وبي��ن القحطان��ي أن 
الجه��ود الوطني��ة للتصدي لفي��روس كورونا 
هدفها الحفاظ على صح��ة المواطن والمقيم 
والمجتمع، ومن الواجب التعاون ليتم القضاء 

على الفيروس والتغلب عليه.

للتاأمني �ش. م. ب. يف اجتماعه الذي عقد يف يوم  اإدارة ال�شركة البحرينية الكويتية  قرر جمل�ش 

الأربعاء املوافق 17 فرباير 2021م، التو�شية بتوزيع الأرباح لل�شنة املنتهية 31 دي�شمرب 2020م 

التو�شية  هذه  تخ�شع  ال�شتحقاق.  تاريخ  يف  ال�شركة  �شجل  يف  اأ�شمائهم  امل�شجل  امل�شاهمني  على 

ملوافقة م�شاهمي ال�شركة يف اجتماع اجلمعية العامة القادم، وفيما يلي التوزيع املقرتح:

اأ( اأرباح نقدية: 15% من القيمة ال�شمية لل�شهم، اأي ما يعادل 15 فل�شًا لل�شهم الواحد ما جمموعه 

2،136،140 دينار بحريني )بعد خ�شم اأ�شهم اخلزينة(.
ب( اأ�شهم منحة:4،8951% اأي ما يعادل 4،8951 �شهم لكل 100 �شهم ما جمموعه 700،000 

دينار بحريني.

فيما يلي التواريخ الرئي�شية التي يجب اأخذها يف العتبار:

ال�شركة البحرينية الكويتية 
للت�أمني �ش. م. ب. 

التاريخ احلدث

29 مار�ش 2021م
تاريخ اجتماع اجلمعية العامة 

)تاريخ موافقة امل�شاهمني(

30 مار�ش 2021م
اآخر يوم تداول ل�ستحقاق الأرباح

)اآخر يوم تداول ل�شتحقاق الأرباح، ليتم تقييد ا�شم امل�شاهم يف �شجل 

الأ�شهم يوم ال�شتحقاق(

31 مار�ش 2021م
تاريخ تداول ال�سهم بدون ا�ستحقاق

)اأول يوم تداول بدون ا�شتحقاق للأرباح(

1 اأبريل 2021م
يوم ال�ستحقاق 

)امل�شاهمون املقيد اأ�شمائهم يف �شجل الأ�شهم يف هذا التاريخ لهم 

احلق يف احل�شول على الأرباح(

15 اأبريل 2021م
يوم الدفع

)اليوم الذي �شيتم فيه توزيع الأرباح على امل�شاهمني امل�شتحقني(

جمل�ش الإدارة

17 فرباير 2021م

تو�شية ب�إعالن الأرب�ح

www.gigbh.com

البحرينية الكويتية للتاأمني )�ش. م. ب.( هي �سركة مرخ�سة من قبل م�سرف البحرين املركزي ك�سركة للتاأمينات العامة

التجمعات السبب الرئيس في نقل العدوى

الحذر واقتصار التجمعات على نطاق األسرة الواحدة

استهداف تطعيم 60٪ من المجتمع 

ارتفاع أعداد المتعافين ليس مؤشرًا على تحسن الوضع العام

في تطور خطير تسجيل 896 حالة قائمة 12 فبراير الماضي
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»حقوق السجناء«: إعالن »الداخلية« 
إكمالها التطعيم االختياري للنزالء 

يؤكد حرصها على صحتهم
أكدت مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين على إعالن اإلدارة 
العامة لإلص��الح والتأهيل اليوم، عن إكم��ال عملية تطعيم 
لكاف��ة الن��زالء الراغبين في تلق��ي اللقاح المض��اد لفيروس 

كورونا )كوفيد19(، بالتعاون مع إدارة الشؤون الصحية.
وقال��ت المفوضي��ة إن هذه العملية هي عملي��ة رائدة عززت 
البحري��ن من خالله��ا ريادتها عل��ى المس��توى الدولي فيما 
يتعل��ق بالتعامل مع جائح��ة كورونا )كوفي��د19( باحترافية 
واضحة، وتأتي كذلك استكمااًل لسلسلة اإلجراءات االحترازية 
والوقائية التي انتهجتها اإلدارة العامة لإلصالح والتأهيل في 
حرصها على صحة وسالمة النزالء والمحبوسين احتياطيًا، من 
خالل تطبي��ق أعلى المعايير المتبعة في جميع المؤسس��ات 
األخرى خ��ارج مراكز اإلصالح والتأهيل، األمر الذي يؤش��ر إلى 
ما وصل إليه االهتم��ام اإليجابي صحيًا ووقائيًا بفئات النزالء 
والمحبوس��ين ف��ي المملك��ة في ظل ه��ذه الظ��روف الطبية 

االستثنائية التي تعاني منها جميع دول العالم.

 البحرين تصدر جواز سفر 
رقميًا لمتلقي التطعيم ضد »كورونا«

العربية. نت «

أص��درت البحري��ن جواز س��فر رقميًا لم��ن تلقى 
التطعيم ضد كورونا، وفقًا لما ذكرته العربية.

إلى ذلك، دخلت طيران اإلمارات في دبي وطيران 
االتحاد في أبوظبي في شراكة مع االتحاد الدولي 
للنق��ل الج��وي »إيات��ا« لتقدي��م جوازات س��فر 
للمس��افرين الذين تم تطعيمه��م ضد فيروس 

)كوفيد19( أو ثبتت نتائج اختباراتهم السلبية.
وقالت شركة االتحاد المملوكة للدولة إن بطاقة 
الس��فر الصادرة عن اتحاد النق��ل الجوي الدولي 
)IATA( س��يتم تقديمها على رحالت مختارة من 

أبوظبي في الربع األول.
وس��يمد الناق��ل جواز الس��فر إلى وجه��ات أخرى 
إذا نجح��ت التجرب��ة األولي��ة، وفق��ًا لم��ا ذكرته 

»بلومبيرغ«، واطلعت عليه »العربية.نت«.

وأضافت االتحاد أن بطاقة الس��فر ستحافظ على 
سيطرة الركاب على بياناتهم وتسهيل مشاركة 
نتائج اختباراتهم مع ش��ركات الطيران وسلطات 

السفر.
وس��تنفذ طي��ران اإلم��ارات أكب��ر ش��ركة طيران 
للرح��الت الطويل��ة ف��ي العالم المرحل��ة األولى 
من بطاق��ات كورونا في أبريل للتحقق من صحة 
اختبارات كوفيد-19 للرحالت المغادرة من دبي.

 بدء التطعيم
 بـ»سبوتنيك« المضاد لـ»كورونا«

أعلنت الحملة الوطنية للتطعيم، أن البحرين ستبدأ بتطعيم 
لقاح »سبوتنيك« المضاد لفيروس كورونا.

 »اإلصالح والتأهيل«: تطعيم كافة 
النزالء الراغبين في تلقي لقاح »كورونا«

أكملت اإلدارة العامة لإلصالح والتأهيل، وبالتعاون مع إدارة الشؤون الصحية، 
عملي��ة تطعيم كافة النزالء الراغبين في تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، 
وذل��ك في إطار مواصل��ة مراكز اإلص��الح والتأهيل، التطبي��ق الدقيق والحازم 
لإلجراءات االحترازية لمواجهة الجائحة، وتوفير الدعم الكامل لما تتطلبه هذه 

التدابير الوقائية، بما يسهم في حماية صحة وسالمة النزالء.
وأوضحت أن حملة تطعيم النزالء، تعد بادرة مش��جعة وتتم وفق جدول زمني 
مح��دد، من منطلق االلت��زام بقيم ومعايير حقوق اإلنس��ان، والت��ي تعد جزءًا 
ال يتج��زأ من منظومة العم��ل بمراكز اإلصالح والتأهي��ل، منوهة إلى أن هذه 
الحمل��ة، تأت��ي امتدادًا لإلج��راءات المتخذة تنفيذا لقانون مؤسس��ة اإلصالح 
والتأهي��ل والئحت��ه التنفيذية، وكذل��ك التدابير التي ت��م اتخاذها منذ بداية 

الجائح��ة، وم��ن بينه��ا تحويل عدد م��ن الخدم��ات المقدمة إل��ى إلكترونية، 
مثل االتصال المرئي، عقد جلس��ات المحاكم إلكتروني��ًا، التوثيق اإللكتروني، 
وتقديم االستش��ارات الطبية عن بعد، وذلك منعًا ألي احتكاك مباش��ر بالنزالء 

وبما يضمن حماية صحتهم وسالمتهم.
كما تشمل هذه اإلجراءات، تخصيص مبنى كمستشفى ميداني وتطبيق الحجر 
الصحي على أي نزيل مستجد قبل دخوله للمركز وإعادة توزيع النزالء في المباني 
وتفعيل بعض المباني الجديدة، وتش��كيل فرق للتطهير والتعقيم بالتنسيق 
م��ع الدف��اع المدن��ي وتوزيع كاف��ة المس��تلزمات الطبية للن��زالء وإخضاعهم 
للفحص العش��وائي وتزويدهم بالكمامات والقفازات وم��واد التعقيم وتوزيع 

أجهزة قياس درجة الحرارة على المداخل والمخارج ومرافق المراكز.

36 دينارًا رسم الفحوص وإجراءات جديدة بدءًا من االثنين

»الفريق الوطني«: إجراء فحص 
»كورونا« ثالث للقادمين إلى البحرين

أعلن الفريق الوطني الطب��ي للتصدي لفيروس كورونا 
)كوفي��د19( ع��ن تحديث إج��راءات فح��ص الدخول إلى 
المملك��ة عب��ر منافذها إلى جانب خف��ض تكلفة إجراء 
الفحوصات المختبرية لفي��روس كورونا )PCR( لجميع 
القادمين إلى البحرين من مواطنين ومقيمين وزائرين، 

وذلك ابتداًء من يوم االثنين المقبل.
وأوض��ح الفري��ق الوطن��ي الطب��ي للتص��دي لفيروس 
كورونا بأنه قد تقرر اس��تمرار إجراء فحص عند الوصول 
على كاف��ة المس��افرين القادمين عبر مناف��ذ البحرين 

باإلضافة إلى إجراء فح��ص مختبري ثاٍن لكل القادمين 
للمملك��ة عبر منافذها بعد 5 أي��ام من تاريخ الوصول، 
حيث بإمكانهم حجز الفحص عن طريق تطبيق »مجتمع 
واعي«، وفحص ثالث بعد عشرة أيام من تاريخ الوصول، 
معلنًا عن خفض رسم الفحص لتصبح الكلفة اإلجمالية 

للفحوصات الثالثة 36 دينارًا.
وبي��ن أهمية مواصل��ة كافة اإلج��راءات االحترازية من 
تفعي��ل التطبي��ق اإللكترون��ي »مجتمع واع��ي« لكافة 
القادمين مع توقيع تعهد بإقرار التزامهم بالتعليمات 

الصادرة من وزارة الصحة بالعزل الذاتي لحين حصولهم 
عل��ى نتيج��ة الفحص ال��ذي أجري لهم وق��ت الوصول، 
وإج��راء فحص ثاٍن للقادمين للمملك��ة بعد 5 أيام من 
تاري��خ الوص��ول ومن ثم إج��راء فحص ثال��ث في اليوم 
العاش��ر من الوصول للمملكة لجمي��ع القادمين الذين 

سيقيمون في البحرين لمدة تمتد ألكثر من 10 أيام.
ونوه بأن من تظهر نتيجة فحصه إيجابية من القادمين 
للمملك��ة فإنه س��يتم التواصل معهم م��ن قبل وزارة 
الصح��ة عب��ر بيانات االتص��ال الخاصة به��م والتي تم 

تسجيلها فور وصولهم للمملكة.
ولف��ت الفري��ق الوطن��ي الطب��ي بأن��ه س��يتم تفعيل 
الق��رارات الجدي��دة المعلن عنها والمتمثل��ة في إجراء 
فحص ثاٍن بعد الوصول للمملكة بخمس��ة أيام وتغيير 
رس��م الفحص ليصب��ح المجموع 36 دين��ارًا للفحوصات 
المق��رر إجراؤه��ا، وذل��ك من ي��وم االثني��ن 22 فبراير 
الجاري، مؤكدًا أنه سيواصل بحسب المعطيات والنتائج 
مراجع��ة كافة الق��رارات ذات الصلة بش��كل دوري بما 

يحفظ صحة وسالمة الجميع.
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 الصالح: ال قائمة أسعار موحدة لعالج 
األسنان في المستشفيات والعيادات

مريم بوجيري «

كش��فت وزي��رة الصحة فائق��ة الصال��ح أنه 
فيم��ا يتعل��ق بالقواعد القانوني��ة والقرارات 
المعمول بها بشأن قائمة األسعار الموحدة 
لجمي��ع الخدمات التي تقدم لعالج األس��نان، 
فإن��ه ال يوجد تش��ريع ملزم بتحدي��د أتعاب 
الخاصة  والعي��ادات  المستش��فيات  ورس��وم 
فيم��ا يتعلق بعالج األس��نان نظ��رًا ألن ذلك 
يخضع لقواعد العرض والطل��ب، وبالتالي ال 
توجد ل��دى الهيئة الوطني��ة لتنظيم المهن 
والخدمات الصحية الجه��ة المعنية بالرقابة 
عل��ى المؤسس��ات الصحي��ة الخاص��ة قائمة 
أس��عار موحدة لخدمات األسنان كما ال يوجد 

تشريع ملزم بهذا الشأن.

جاء ذلك في ردها على سؤال برلماني لعضو 
مجل��س الش��ورى أحم��د الح��داد والمتعل��ق 
بالقواع��د القانوني��ة والقرارات واإلرش��ادات 
والتعليمات المعمول بها لدى الوزارة لجميع 
مستش��فيات وعيادات األس��نان بشأن قائمة 
األسعار الموحدة لجميع الخدمات التي تقدم 
ف��ي المستش��فيات وعيادات األس��نان، حيث 
أكدت أنه مع تطبيق نظ��ام الضمان الصحي 
س��يتمكن طال��ب الخدم��ة من المؤسس��ات 
الصحي��ة الخاصة وفق بوليص��ة التأمين في 
ال��رزم االختيارية من الحص��ول على دعم من 
الحكوم��ة بم��ا ال يق��ل ع��ن 60% م��ن قيمة 
الرزمة والمساهمة في تغطية تكلفة عالجه 
في المؤسسات الصحية الخاصة، كما ستقدم 
المؤسسات الصحية الخاصة أسعارًا تنافسية 

حتى تتمكن من االشتراك في نظام الضمان 
الصحي مما س��يحدث توازنًا في األسعار وفقًا 
لقواعد الس��وق للحد من أية ممارسات ضارة 
ما سيس��هم في تعزي��ز اس��تدامة الخدمات 
الصحي��ة وتقدي��م رعاية صحية أكث��ر كفاءة 

وفعالية.
وأك��دت الصال��ح أن قانون الضم��ان الصحي 
أش��ار بش��كل واضح لحق المواطن أو من في 
حكم��ه الحصول عل��ى أي من ال��رزم الصحية 
االختياري��ة التي يوفرها الصن��دوق مدعومة 
من الدولة بنسبة يحددها مجلس الوزراء بناًء 
على اقتراح المجل��س األعلى للصحة، على أال 
تقل نس��بة الدعم عن 60% من قيمة الرزمة 
الصحي��ة االختيارية مع احتفاظ��ه بالحق في 

أحمد الحدادوزيرة الصحةالحصول على الرزمة الصحية اإللزامية.

 وزير العمل: إحالة 23 منشأة
 للنيابة لم تصحح أوضاعها

مريم بوجيري «

كش��ف وزي��ر العم��ل والتنمي��ة االجتماعي��ة 
جميل حميدان أن عدد المخالفات المرصودة 
ف��ي عام��ي 2019-2020 للم��واد المتعلقة 
بإنش��اء لجان الس��المة والصحة المهنية في 
المنش��آت 21 مخالفة، تتعلق إما بعدم قيام 
صاحب العمل بإنشاء لجنة للسالمة والصحة 
المهنية في منش��آته أو ع��دم التزام صاحب 
العمل بإخطار الوزارة باسم مسؤول السالمة 
والصحة المهنية وأسماء أعضاء لجنة السالمة 
فور تش��كيلها أو تغيير احد أعضائها أو عدم 
وجود س��جل ألعم��ال اللجنة حي��ث يتم اتخاذ 
اإلجراءات القانونية تجاه المنش��آت المخالفة 
وعددها 23 لم تقم بتصحيح أوضاعها ضمن 
المه��ل القانوني��ة الممنوحة له��م وتحويل 

محاضر المخالفات للنيابة العامة.
ووفق��ًا للبيان��ات التي ذكرها الوزي��ر في رده 
على س��ؤال برلماني للنائب سيد فالح هاشم 
بش��أن إنش��اء جهاز ولجان الصحة والسالمة 
المهنية وعدد اللجان ونسبة التزام الشركات 
بإنش��ائهم، أوض��ح الوزي��ر أن إجمال��ي عدد 
العم��ل  صاح��ب  قي��ام  لع��دم  المخالف��ات 
بإنش��اء لجنة للس��المة والصحة المهنية في 
منش��آته بلغت 10 مخالفات ف��ي عام 2019 
و5 مخالف��ات ف��ي ع��ام 2020، كم��ا رصدت 
مخالفتين في عام 2019 لعدم التزام صاحب 
العمل بإخطار الوزارة باسم مسؤول السالمة 
لجن��ة  أعض��اء  وأس��ماء  المعني��ة  والصح��ة 

السالمة فور تشكيلها أو تغيير أحد أعضائها 
أو عدم وجود س��جل ألعم��ال اللجنة، كما تم 

رصد 4 مخالفات مماثلة في عام 2020.
وأك��د حميدان أن��ه تبين من خ��الل الزيارات 
التفتيش��ية التي قامت بها الجهة المختصة 
لدى الوزارة طيلة الس��نوات الماضية التحقق 
من التزام 488 منش��أة ينطب��ق عليها أحكام 
الب��اب الثالث من القرار رقم 8 لس��نة 2013، 

في حين عدلت 465 منشأة أوضاعها.
وتع��د أب��رز المخالف��ات المرص��ودة خ��الل 
الزي��ارات المذكورة هي عدم تش��كيل اللجان 
أو تشكيلها بشكل منقوص من تمثيل جميع 
األطراف المذك��ورة في الق��رار ومنها تمثيل 
العم��ال في هذه اللجان، ويع��د عدم اجتماع 

اللجان بش��كل دوري من المخالفات المتكررة 
المرصودة خ��الل الزيارات التفتيش��ية، ومن 
المخالف��ات المرص��ودة أيض��ًا ع��دم التزام 
صاحب العمل بإخطار الوزارة باس��م مسؤول 
الصح��ة والس��المة المهنية وأس��ماء أعضاء 
لجنة الس��المة ف��ور تش��كيلها أو تغيير أحد 

أعضائها.
العالي��ة  المنش��آت  أن ع��دد  الوزي��ر  وبي��ن 
ومتوسطة الخطورة تبلغ حوالي 590 منشأة، 
كما إن عدد المنش��آت تتغير بش��كل مستمر 
نظرًا لتغير عدد العمال في المنشآت القائمة 
وكذل��ك لدخول منش��آت جديدة على س��وق 

العمل وخروج منشآت أخرى.
وتشير إحصائيات قسم السالمة المهنية إلى 

تس��جيل 465 لجنة سالمة وصحة مهنية من 
مختلف المنش��آت التي ينطب��ق عليها القرار 
ال��وزاري، كما تش��ير اإلحصائيات إل��ى التزام 
95% من المنش��آت التي تم التفتيش عليها 
باش��تراطات تش��كيل لجان السالمة والصحة 
المهني��ة ف��ي المنش��آت التابعة له��ا، الفتًا 
إلى أن قسم الس��المة المهنية بالوزارة يقوم 
بتحديد المنش��آت التي ينطب��ق عليها القرار 
المذك��ور، وخالل عملي��ة التفتيش الدوري أو 
بناًء على ورود شكاوى عمالية على المنشآت، 
يتم التحقق من طريقة تش��كيل هذه اللجان 
بم��ا يتضم��ن تمثي��ل العم��ال ف��ي اللجان 
بضرورة وجود عضويين من النقابة، في حال 
عدم وجود نقابات لدى المنشأة فإن المنشأة 
ملزمه باش��راك عاملين من عمالها في تلك 
اللجان. ويتم إلزامها بإبالغ الجهة المختصة 
بالوزارة فور تش��كيل اللجان، وأن تجتمع تلك 
اللجان بصفة دورية وأن تقوم بتسليم الئحة 
داخلية تبين طريقة تنظيم عملها، كما يقوم 

ممثلي الوزارة بحضور بعض اجتماعات لجان 
السالمة في المنش��آت وذلك لضمان قيامها 
بأعماله��ا على أتم صورة ولتطوير مس��توى 

السالمة والصحة المهنية في المنشأة.
وفور رصد أي مخالفات لدى هذه المنشآت يتم 
إخطار المدير المس��ؤول لطلب المس��تندات 
الالزم��ة، وبما ينظ��م أعم��ال التفتيش على 
المنش��آت ومواق��ع العم��ل وبتحدي��د قواعد 
التفتي��ش لي��اًل وف��ي غي��ر أوق��ات العم��ل 
الرس��مية، يتم توجيه إنذار إلزالة المخالفات 
عل��ى أن تحدد فيه المهلة الالزمة إلزالة هذه 
المخالف��ات بحيث ال تتجاوز ش��هرًا من تاريخ 
الزي��ارة بناًء على ع��دد المخالفات وطبيعتها 
وعدد العمال الذين وقعت في ش��أنهم، وفي 
حال��ة عدم التزام المنش��أة بإزالة المخالفات 
خ��الل المهل��ة الممنوح��ة لهم يت��م تحرير 
محض��ر المخالفات وإرس��اله للنياب��ة العامة 
بعد تدقيقه من قبل قسم الشؤون القانونية 

بالوزارة.

سيد فالح هاشم وزير العمل

 21 مخالفة لمنشآت خالفت تعليمات السالمة المهنية

 488 منشأة ملتزمة 
و465 مؤسسة شكلت لجان الصحة المهنية

 95٪ من المنشآت ملتزمة 
بتشكيل اللجان المهنية بعد التفتيش

590 منشأة ذات خطورة عالية ومتوسطة 

البحراني: تعديالت الميزانية 
تحافظ على مكتسبات المواطنين

أك��د لجن��ة الش��ؤون المالي��ة واالقتصادي��ة بمجلس 
النواب محمود البحران��ي، أن جميع التعديالت التي تم 
االتفاق عليها بش��أن مش��روع قانون اعتماد الميزانية 
العام��ة للدولة للس��نتين الماليتي��ن 2021 - 2022، 
تتماش��ى مع مب��دأ المحافظة على حقوق ومكتس��بات 
المواطنين. ج��اء ذلك، خالل اجتم��اع اللجنة أمس عبر 
تقنية االتصال المرئي، ش��هد مناقش��ات مس��تفيضة 
حول المقت��رح المقدم من الحكومة بش��أن التوافقات 
حول أرقام الميزانية العامة، إلى جانب بعض الجزئيات 

القانوني��ة، وتدقيق وموائمة التعديالت على مش��روع 
القانون. وأشار البحراني، إلى أن أبرز التعديالت تمثلت 
في تعدي��ل بنود قط��اع الحماية االجتماعي��ة، بزيادة 
مصروف��ات الحماي��ة االجتماعي��ة بمق��دار 14 مليون 
دين��ار في 2021، وبمقدار 43 ملي��ون دينار في 2022، 
وتمكين الكوادر الوطنية في جميع مؤسس��ات ووزارات 
الدولة وال س��يما وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة.
كما تمثلت ف��ي زيادة المصروفات التش��غيلية بوزارة 

شؤون البلديات واألشغال والتخطيط العمراني.

 رئيس الشورى: التوافقات حول الميزانية أثبتت
 التوجهات للمحافظة على مكتسبات المواطن

أكد رئيس مجلس الش��ورى عل��ي الصالح أن 
التوافقات التي توصلت إليها لجنة الشؤون 
الش��ورى  بمجل��س  واالقتصادي��ة  المالي��ة 
والحكومة بش��أن الميزاني��ة العامة للدولة 
توجيه��ات  بين��ت  و2022،   2021 لعام��ي 
حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليف��ة عاهل الب��الد المف��دى، وصاحب 
الس��مو الملكي األمير س��لمان ب��ن حمد آل 
خليفة ول��ي العهد رئيس الوزراء، للمحافظة 
عل��ى مكتس��بات المواط��ن البحرين��ي، رغم 
الظروف االستثنائية التي يمر بها االقتصاد 

العالمي.
جاء ذلك لدى ترؤس��ه اجتماع لجنة الشؤون 
الش��ورى  بمجل��س  واالقتصادي��ة  المالي��ة 
وأعضاء المجلس، والذي خصص الستعراض 
الميزاني��ة العامة للدول��ة، والتوافقات التي 
ت��م التوص��ل إليها بي��ن ممثل��ي الحكومة 

والسلطة التشريعية.
وأوض��ح أن الظ��روف التي س��ببها انخفاض 
أس��عار النفط على مس��توى العالم وانتشار 
جائحة كورونا خلق��ت العديد من التحديات 
عل��ى مس��توى دول العال��م، وتنوع��ت بين 
تحدي��ات صحي��ة واقتصادي��ة واجتماعي��ة، 
ف��ي الوق��ت ال��ذي قدم��ت في��ه المملك��ة 

الح��زم والمحفزات االقتصادي��ة التي أثبتت 
نجاحه��ا، فيما يتم العمل بش��كل مش��ترك 
بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ومن 
خ��الل التعاون المترس��خ بينهم��ا للتعامل 
مع ه��ذا الوضع من خالل مش��روع الميزانية 
الذي يرس��م الخطط والبرامج لعامي 2021 

و2022، وه��و يدع��و لمزي��د م��ن التعاون 
والتنس��يق العتماده��ا وف��ق رؤي��ة تحظى 
بموافقة الس��لطتين، بما يجس��د روح فريق 

البحرين الذي يمثل الجميع.
وأع��رب عن ش��كره لرئي��س وأعض��اء لجنة 
الش��ؤون المالي��ة واالقتصادي��ة بالمجلس 

عل��ى جهودهم الكبيرة للوص��ول للتوافقات 
التس��عة الت��ي ت��م اإلع��الن عنه��ا، مذكرًا 
بكلمات صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس 
الوزراء التي تؤك��د أن مملكة البحرين تحب 
التحدي��ات، كما تح��ب اإلنجاز، آم��اًل أن يتم 
اعتم��اد الميزاني��ة العام��ة في أق��رب وقت 

ممكن لتحقيق األهداف المرجوة منها.
من جهته، قدم رئيس لجنة الشؤون المالية 
واالقتصادي��ة بالمجل��س خالد المس��قطي، 
شكره لرئيس المجلس على دعمه المتواصل 
للجنة، وحرصه على المتابعة وتيس��ير أمور 
اللجنة، إلى جانب توفي��ر فريق متكامل من 
األمانة العامة للمجلس لمساندة اللجنة، ما 

كان له أكبر األثر في تحقيق هذا اإلنجاز.
وأكد أن التوافقات التسعة التي تم التوصل 
إليها م��ع الحكومة تلبي التطلعات، مش��يرًا 
إل��ى أن الميزاني��ة المنظ��ورة مختلف��ة في 
الظروف واأله��داف وآلية بناء الميزانية التي 
قامت عل��ى مبدأ الميزانية الصفرية، وأكدت 
الوفاء بالتزامات المملكة، وعدم المس��اس 
الخدمات  وتعزي��ز  المواطنين،  بمكتس��بات 
الحكومي��ة من صح��ة وتعليم وإس��كان إلى 
جانب االس��تمرار في عملي��ة التنمية والبناء 

ضمن المش��اريع الحيوية الس��تكمال البنى 
التحتي��ة، مبينًا أن التوافق��ات التي توصلت 
إليها اللجنة تمثل تحديًا ترى اللجنة إمكانية 

تجاوزه وتحقيق اإلنجاز.
فيما قدم بس��ام البنمحم��د ورقة اللجنة عن 
األس��س التي ت��م االعتم��اد عليه��ا إلعداد 
الميزانية العامة، بينما قدم ياس��ر حميدان 
ورق��ة اللجن��ة ع��ن المؤش��رات االقتصادية 
والمالي��ة ضم��ن الميزانية وتنوي��ع مصادر 
الدخ��ل وارتباط��ه مع الدين الع��ام ضمنها، 
فيم��ا قدم نائ��ب رئي��س اللجنة رض��ا فرج 
تفاصيل الميزانية العام��ة وملخصًا لألرقام 
الواردة في الفصول األساسية في الميزانية.

وأعرب أعضاء مجلس الش��ورى عن ش��كرهم 
لرئيس مجل��س الش��ورى، ولرئيس وأعضاء 
واالقتصادي��ة  المالي��ة  الش��ؤون  لجن��ة 
عل��ى حرصه��م إلط��الع المجلس عل��ى آخر 
المس��تجدات المتعلقة بمش��روع الميزانية 
العامة للدولة، وإتاحة الفرصة للتعرف على 
تفاصيل االعتم��ادات التي تضمنتها، وفتح 
المجال أمام التساؤالت الستيضاح أي جانب، 
بما يتيح أمام األعض��اء أكبر قدر ممكن من 
المعلوم��ات التي تس��اعدهم التخ��اذ القرار 

المناسب تجاه هذا الموضوع المهم.

»حقوقية النواب«: حملة التطعيم 
للنزالء تؤكد الرعاية اإلنسانية للجميع

أكدت لجنة حقوق اإلنس��ان بمجلس النواب برئاسة 
عم��ار البن��اي أن إع��الن وزارة الداخلية ع��ن إكمال 
عملي��ة تطعي��م لكافة الن��زالء الراغبي��ن في تلقي 
اللق��اح المضاد لفيروس كورونا، يعد مبادرة صحية 
وإنس��انية رفيع��ة تؤك��د اهتمام البحري��ن بحقوق 
اإلنسان على كافة المستويات، والحرص على صحة 

وسالمة ورعاية الجميع. 
وأشادت بالتزام وزارة الداخلية بقيم ومعايير حقوق 
اإلنسان في عمل وإجراءات مراكز اإلصالح والتأهيل، 

والتي تأتي ضمن قانون مؤسسة اإلصالح والتأهيل، 
وتنفيذا لإلج��راءات االحترازية والتدابي��ر الوقائية، 
بجان��ب كاف��ة الخدم��ات واالستش��ارات المتعددة 

للنزالء وبما يضمن حماية صحتهم وسالمتهم.
وأش��ارت اللجنة إلى أن هذه الحملة الصحية تضاف 
لس��جل اإلنج��ازات الحقوقي��ة بالمملك��ة ف��ي ظل 
المسيرة التنموية الش��املة لحضرة صاحب الجاللة 
المل��ك حم��د ب��ن عيس��ى آل خليف��ة عاه��ل البالد 

المفدى.
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هل لنا أن نتطرق إلى مرض سرطان األطفال؟ 
- هن��اك مجموع��ة من الحقائ��ق تتعلق بمرض س��رطان 
األطفال، وهي أن الس��رطان يصيب جميع الفئات العمرية 
في جمي��ع األعمار بم��ا فيهم األطفال، فيما يعد س��رطان 
األطفال من األمراض الن��ادرة، حيث تمثل بين 1- 4% من 
جميع أنواع الس��رطان، وتتراوح معدالت اإلصابة اإلجمالية 
بسرطان األطفال بين 50 و100 لكل مليون طفل في جميع 
أنحاء العالم، وبحس��ب تقديرات منظم��ة الصحة العالمية 
»WHO«، يت��م تش��خيص م��ا يق��در بنحو 250 أل��ف حالة 
س��رطان إلى 300 ألف حالة سرطان أطفال جديدة كل عام 
ف��ي جميع أنح��اء العالم مّمن تقل أعمارهم عن 18 س��نة، 
والحقيقة الثانية، أن اإلحصائيات ال تروي القصة بأكملها، 
وتل��ك تقديرات قد تكون أقل من الواقع والس��بب هو عدم 
وجود س��جالت دقيقة لدى البلدان المنخفضة والمتوسطة 
الدخ��ل وربما يم��وت األطف��ال المصابون بالس��رطان في 
ه��ذه البل��دان دون تش��خيص ودون التبلي��غ عنهم، ودون 
تس��جيلهم. ويقّدر الخبراء والباحث��ون أن 80٪ من األطفال 
المصابي��ن بالس��رطان يقيمون في هذه البل��دان النامية. 
أم��ا الحقيق��ة الثالثة فه��ي أن س��رطان الطفول��ة يعتبر 
م��ن األم��راض الن��ادرة، اال أنه من أه��م أس��باب الوفيات 
في األطف��ال حتى ف��ي البل��دان المتقدمة بع��د الحوادث 
واإلصاب��ات، فيما يقدر بنحو 90 ألف حالة وفاة س��نويًا في 
العالم بسبب سرطان األطفال. وهناك حقيقة رابعة مهمة 
وهي أن مرض السرطان مرض قابل للشفاء، ونسبة الشفاء 
من سرطان األطفال نسبة عالية مقارنة بالكبار، ومتوسط 
نس��بة الشفاء من سرطان األطفال في السنوات األخيرة هو 
80 إلى 85% بينما متوسط نسبة الشفاء من سرطان الكبار 
ق��د ال يتجاوز 50 إلى 60%. أما الحقيقة الخامس��ة فهي أن 
معدالت البقاء على قيد الحياة تكون أقل بكثير في البلدان 
ذات الدخ��ل المنخفض، وتصل إلى أقل م��ن 20%. وهناك 
مجموعة من األسباب وراء هذا التباين الكبير، وهي، ضعف 
الوع��ي بالعالمات المبكرة وأعراض س��رطان األطفال بين 
العاملين ف��ي مجال الصح��ة وفي المجتمع، والتش��خيص 
المتأخر أو التشخيص الخاطئ، وضعف نظم اإلحالة لمراكز 
أو وحدات ع��الج األورام، وارتفاع تكالي��ف العالج واألدوية، 
وضعف األنظمة الصحي��ة وضعف الموارد الصحية، ونقص 
الع��الج بس��بب الفق��ر أو الجه��ل، وضعف اإلحص��اءات في 

البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.
ماذا عن انتشار سرطان األطفال في مملكة البحرين؟

- محليًا في البحرين، اإلحصائيات تشير إلى أن عدد األطفال 
- أقل من 14 س��نة - الذين تم تشخيصهم بالسرطان بين 
عامي 2006 و2020، هو 378 حالة، أي بمتوسط 25 حالة 
جديدة س��نويًا وتت��راوح الحاالت من 11 إل��ى 32 حالة في 
الس��نة، وفي الفترة بين 2006 إلى 2020، توفي 64 طفاًل 
بس��بب الس��رطان أي بمعدل 17% من الحاالت المشخصة، 
ومتوسط نسبة الشفاء لهذه الحاالت هو 80 إلى 82% وهي 

مقاربة للنسب العالمية.
م��ا أكثر أم��راض س��رطان األطفال ش��يوعًا وانتش��ارًا في 

البحرين؟
- تعتبر األمراض األكثر شيوعًا عند األطفال، هي:

- اللوكيميا »سرطان ابيضاض الدم«: يشّكل نسبة تقترب 
من ثلث حاالت أورام األطفال »%30-25«.

- أورام الدماغ والحبل الش��وكي: ثاني أكثر األنواع ش��يوعًا، 
وتمثل نسبة تقترب من 20% من الحاالت. 

- الليمفوم��ا »س��رطان الغ��دد الليمفاوي��ة«: التي تنش��أ 
بأنس��جة الجهاز الليمفاوي، بالترتيب الثالث ضمن ش��يوع 
األورام لدى األطفال، وتتراوح معدالتها بين 8% إلى %10.

هذا باإلضافة إلى أنواع أخرى أقل حدوثًا مثل: 
- النيوروبالس��توما: أورام األولّي��ات العصبي��ة التي تعتبر 
األكثر ش��يوعًا ضمن األورام الصلبة للخاليا العصبية خارج 

الدماغ وتشكل 8% من األورام في األطفال.
- أورام الكل��ى: ورم ويلم��ز الكلوي: 6% تقريب��ًا من مجمل 

األورام في األطفال.
- الس��اركوما: »أورام األنسجة الصلبة كالساركوما اللحمية 

والعظمية«.
- أورام نادرة مثل أورام الكبد والرئة وغيرها.

هل يوجد اختالف بين سرطان األطفال وسرطان الكبار؟
- نعم هناك اختالف كبير: 

1- اختالف أنواع الس��رطان: س��رطان الدم »وهو ما يسمى 

باللوكيمي��ا«، وأورام الدم��اغ والجه��از العصب��ي، هي أكثر 
ش��يوعًا عن��د األطف��ال ث��م تأت��ي أورام مث��ل أورام الغدد 
الليمفاوي��ة وأورام الع�ظ��ام واألنس��جة الرخ��وة والِك�ل��ى 
والعي��ون والغدد الكظرية. بينما نج��د أن أورامًا مثل أورام 
الثدي، والرئ��ة، والجلد، والبروس��تاتا، والمثانة هي األكثر 

شيوعًا لدى البالغين.
2- اختالف السلوك واالستجابة للعالج: أورام األطفال أكثر 
اس��تجابة وتفاعاًل تج��اه المعالجات، وحقيق��ة أن األطفال 

أكثر قدرة على تحّمل العالجات المكثفة.
ما أسباب اإلصابة بالسرطان لدى األطفال؟ 

- الب��د أن نذكر أواًل أن الس��رطان ليس مرضًا معديًا لذلك 
ال ينتقل من ش��خص آلخر. وقد يتس��اءل اآلباء عن أس��باب 

الس��رطان عند التش��خيص ويفكرون كثيرًا ف��ي أي تقصير 
منه��م أو م��ن أي ش��خص آخ��ر، لكن لي��س هن��اك أحد أو 
عام��ل يمك��ن أن يلقى عليه الل��وم، حقيق��ة ال يعرف على 
وجه الدقة س��بب إصابة معظم األطف��ال باألورام، وبخالف 
الس��رطان الذي يصيب البالغين فإن الغالبية العظمى من 
أنواع الس��رطان أثن��اء مرحلة الطفولة مجهولة األس��باب، 
وهناك عوام��ل مثل نمط المعيش��ة والع��ادات الحياتية، 
مثل التدخين أو التغذية غي��ر الصحية أو العمل بصناعات 
تس��تخدم الكيماويات الس��امة، قد تكون جميعها عوامل 
خط��ورة ألورام البالغي��ن، ولكن ال يمك��ن اعتبارها كذلك 
وبنف��س القدر بالنس��بة لألطفال المرضى بالس��رطان، إذ 
إنهم صغار جدًا حتى يتعرضوا لمثل هذه العوامل لمتس��ع 
من الوق��ت. وهناك عوام��ل وراثية في قلي��ل من األطفال 

»اليتج��اوز 5 إل��ى 8% من المصابي��ن بالس��رطان«، تزيد 
احتم��ال اإلصابة بالس��رطان مثل أمراض نق��ص المناعة 

الوراثي، أو فشل النخاع العظمي أو متالزمة داون.
ما األعراض و العالمات التي يسببها السرطان في األطفال؟

- من الصعب تمييز السرطان عند األطفال بشكل مبكر ألن 
كثيرًا من أعراض الس��رطان ترتبط أيض��ًا بأمراض أخرى، 
وينبغي دائمًا التنبه بش��كل خاص ألية عالمات أو أعراض 
ال تبدو عادية، خصوصًا إن اس��تمرت لفت��رات طويلة دون 
أن تس��تجيب للمعالجات العادية، ومن األعراض الشائعة 
والتي قد تش��ير إلى وجود مرض الس��رطان أو تثير القلق، 
ظه��ور تضخ��م أو كتلة مهم��ا كان حجمها و ب��أي موضع، 
والشحوب غير المفهوم أو فقدان النشاط، ونشوء توعك أو 
حمى غير مبررين، يستمران لفترات طويلة، دون استجابة 
للمعالجات، وس��هولة ظهور الكدمات على الجلد، وسهولة 
النزف من األنف أو األسنان أو اللثة دون مبرر واضح، ووجود 
أل��م موضعي ومس��تمر لفت��رة طويلة، واخت��الل بالتوازن 
والترنح الحركي، أو عرج بالمشي دون سبب محدد، وتغيرات 
فجائية بالعيون أو اختالل مستمر ومتكرر بالرؤية، وصداع 
مس��تمر يكون مصحوبًا بالتقيؤ في أغلب األحوال، وحدوث 
انخفاض حاد وس��ريع بال��وزن، والترنح الحرك��ي أو اختالل 
بالت��وازن، ال��كالم أو تغيي��ر ف��ي التط��ور والنم��و العقلي 

والجسماني.
ما أنواع الفحوص التي يحتاجها الطفل لتشخيص المرض؟

- عند تش��خيص األورام، يتم إجراء العديد من الفحوصات 
والتحاليل المخبرية التي تستهدف تصنيف السرطان، سواء 
لتحدي��د تصنيف ال�ورم ضم��ن فئته، وتصني��ف درجته أو 
تصنيف مرحلته، كي يتسنى وضع خطة الع�الج المالئم�ة.  
والفحوص��ات  التحالي��ل  م��ن  واس��عة  مجموع��ة  وثم��ة 

واالختبارات، والتي ُتجرى تبعًا لنوع الورم.
ماذا عن مراحل وطرق العالج المختلفة للطفل المصاب؟

- هناك عالجات مختلفة بما فيها العالج الجراحي، والعالج 
الدوائي »الكيماوي«، والعالج اإلشعاعي، والعالج المناعي، 
وزرع النخاع العظمي، أو زراعة خاليا المنشأ الموّلدة لخاليا 

الدم، وتعتمد الخطط العالجية على نوع الورم.
هل هناك حاالت تستدعي إرسالها للخارج للعالج؟

- نع��م فيت��م التعاون مع بع��ض المراكز ف��ي الخارج من 
أجل مناقش��ة بعض الحاالت الصعبة وإرسال المرضى لهم 
لتقديم عالجات غير متوفرة لدينا كزراعة النخاع أو جراحات 
معق��دة. ويت��م ذلك م��ن خالل التع��اون مع لجن��ة العالج 
بالخارج بمملك��ة البحرين وهم أيضًا فريق له دور كبير في 

التنسيق لعالج هوالء المرضى في هذه المراكز.
عالمي��ًا يتم االحتفال بي��وم 15 فبراير م��ن كل عام كيوم 
عالم��ي لس��رطان األطفال، فما هو ش��عار ه��ذا اليوم في 

2021؟ 
- اله��دف م��ن االحتفال به��ذا اليوم من كل ع��ام هو رفع 
مس��توى الوعي عند الجميع أفرادًا ومنظمات. وش��عار هذا 
الع��ام: Through our hands أي م��ن خ��الل أيدين��ا معًا 
سنتمكن من عالج سرطان األطفال وتحسين فرص الشفاء 
ونوعي��ة الحي��اة لألطفال المرض��ى. ألن وحدن��ا ال يمكننا 
أن نح��دث فرق��ًا ولكن عندم��ا تتضافر الجهود معًا س��وف 
يخل��ق التغيير ويمكن أن تس��اعد في تحقي��ق حياة أفضل 
لألطفال والمراهقين المصابين بالس��رطان، والناجين منه 

وعائالتهم. 

كشفت استش��ارية أمراض الدم والسرطان في األطفال د. خلود خليفة السعد عن أن »هناك 
378 إصابة بس��رطان األطفال بين عامي 2006 و2020 في البحرين«، موضحة أن »المعدل 
يصل إلى 25 إصابة جديدة بس��رطان األطفال في المملكة س��نويًا«، مش��يرة إلى أن »نسبة 

الشفاء من سرطان األطفال في البحرين تبلغ نحو %82«.
وأضاف��ت في حوار خصت به »الوطن« بمناس��بة ذكرى اليوم العالمي لس��رطان األطفال أن 
»نح��و 64 طف��اًل توفوا بالمرض خالل 15 عامًا، بين عامي 2006 و2020، بنس��بة بلغت نحو   

17% من حاالت سرطان األطفال المشخصة في البحرين«.
وذكرت أن »سرطان الدم »اللوكيميا« يعد أكثر أنواع األورام شيوعًا لدى األطفال«، الفتة إلى 
أن »هناك حاالت س��رطان تس��تدعي العالج بالخارج مثل زراعة النخاع والجراحات المعقدة«. 
ونوهت د. خلود الس��عد إلى أن »الفحوص والتحاليل المخبري��ة تصنف الورم وفئته ودرجته 
ومرحلت��ه«، الفتة إلى أن »العالج يتنوع ما بين الجراحي والدوائي والكيماوي و»اإلش��عاعي« 

والمناعي«. وإلى نص الحوار:
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معلومة في كبسولة

82٪ نسبة الشفاء من سرطان األطفال في البحرين

25 إصابة جديدة بسرطان األطفال في البحرين سنويًا

 سرطان »اللوكيميا« أكثر أنواع األورام شيوعًا لدى األطفال

 زراعة النخاع والجراحات المعقدة لعالج حاالت السرطان بالخارج

فحوص وتحاليل مخبرية تصنف الورم وفئته ودرجته ومرحلته

64 وفاة بنسبة 17٪ من الحاالت المشخصة

 خلود السعد لـ                 : 378 إصابة 
بسرطان األطفال خالل 15 عامًا في البحرين

د. خلود السعد

الوقاية من س��رطان األطفال: ال يمكن الوقاية من س��رطان األطفال لعدم وجود تحديد خاص لعوامل الخطر المعروفة المرتبطة بالس��رطان في األطفال، ولكن يمكن التقليل من حاالت الوفيات الناجمة عن السرطان في مرحلة 
الطفولة إذا تم الكشف عن السرطان في وقت مبكر، ومعظم العالمات واألعراض في سرطانات األطفال هي أعراض غير خاصة، مما قد يؤدي إلى التأخير في تشخيص المرض.
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التـدريــب يرتقــي بالعمــل األمنــي
ــي ــرئ ــم ــال ال ــ ــص ــ ــات االت ــي ــن ــق ــر ت ــب ــد الــــــــدورات ع ــق الـــحـــســـن: ع

افتتـــح رئيس األمـــن العـــام الفريق طارق 
التـــي  الضبـــاط”،  “أيـــام  فعاليـــة  الحســـن، 
عقـــدت اليوم عبر تقنيـــة االتصال المرئي، 
االنضبـــاط  مثمنـــا  ضابطـــًا،   60 بحضـــور 
والحـــرص الـــذي أبـــداه الحضـــور لتحقيق 
االرتقـــاء  يضمـــن  بمـــا  اســـتفادة،  أقصـــى 

بمستوى العمل األمني.
وأشـــار رئيـــس األمن العام فـــي حواره مع 
المشـــاركين إلى أهمية الفعالية في تبادل 
الخبرات واســـتعراض التجارب والدروس 
المســـتفادة منهـــا بين الضباط ومنســـوبي 
األمـــن العام من مختلـــف اإلدارات وزيادة 
ثقافـــة منســـوبي وزارة الداخليـــة بشـــكل 
عـــام، منوهـــًا إلـــى أن االهتمـــام بالتدريب 
يأتـــي تنفيـــذا لتوجيهـــات وزيـــر الداخلية 
أهميـــة  مناســـبة  كل  فـــي  يؤكـــد  والـــذي 
التدريـــب وتنفيـــذ التماريـــن المختلفة بما 

ينعكس إيجابا على األداء الميداني.
وأوضح أن عقـــد الفعالية وباقي الدورات 
التدريبية بالوزارة، يأتي في هذا السياق، 
مضيفـــا أنه إذا كان هذا األمر واجه تحديا 
فـــي الســـنة الماضيـــة ومطلـــع هـــذا العـــام 
بســـبب جائحـــة كورونـــا، فقـــد تـــم التغلب 
علـــى ذلـــك بعقـــد الـــدورات التدريبية عبر 

تقنيات االتصال المرئي.
وأشاد بجهود مملكة البحرين في التصدي 
لجائحة كورونا، والعمل على الحفاظ على 
سالمة المواطنين والمقيمين، موضحا أن 
البحريـــن كانت الســـباقة بيـــن دول العالم 
فـــي توفير اللقـــاح للجميـــع مجانـــا، داعيًا 
المضـــاد  اللقـــاح  لتلقـــي جرعـــة  الحضـــور 

للفيروس حفاظًا على ســـالمتهم وسالمة 
المجتمع.

وبدأت الفعالية، بمحاضـــرة ألقاها النقيب 
نايـــف الشـــيخ مـــن قيـــادة خفر الســـواحل 
عن “القانون الدولـــي البحري واالنتهاكات 
الدوليـــة”، اســـتعرض فيهـــا الفـــروق بيـــن 
القانـــون الدولـــي البحري وقانـــون البحار، 
ومصادقـــة مملكـــة البحرين علـــى اتفاقية 
األمـــم المتحـــدة لقانـــون البحـــار، ومفهوم 
عليهـــا،  واألمثلـــة  الدوليـــة  االنتهـــاكات 
وتعـــاون الـــدول المجـــاورة فـــي مكافحـــة 
الجرائم التي تحصل في أعالي البحار من 

عمليات القرصنة وغيرها.
ثـــم تلتها محاضـــرة بعنـــوان “صحتك في 
زمـــن الكورونا” وألقتها فاطمة عبدهللا من 
فريـــق العمـــل المعنـــي بمواجهـــة فيروس 

كورونا في وزارة الداخلية.

المنامة - وزارة الداخلية

إكمال تطعيم النزالء الراغبين في تلقي اللقاح
ـــد ـــل مستجــ ـــى أي نـزيــ ـــر علــ ـــق الحجــ ـــي وتطبيــ ـــى ميـدانــ مستشفــ

إدارة  مــع  وبالتعــاون  والتأهيــل،  لإلصــاح  العامــة  اإلدارة  أكملــت 
الشــئون الصحيــة، عمليــة تطعيــم كافــة النــزالء الراغبيــن فــي تلقي 
اللقــاح المضــاد لفيــروس كورونــا، وذلــك فــي إطــار مواصلــة مراكــز 
اإلصاح والتأهيل، التطبيق الدقيق والحازم لإلجراءات االحترازية 
لمواجهــة الجائحــة، وتوفيــر الدعم الكامــل لما تتطلبه هــذه التدابير 

الوقائية، بما يسهم في حماية صحة وسامة النزالء.

تطعيـــم  حملـــة  أن  وأوضحـــت   
النزالء، تعد بادرة مشـــجعة وتتم 
وفـــق جـــدول زمنـــي محـــدد، من 
منطلـــق االلتـــزام بقيـــم ومعاييـــر 
تعـــد  والتـــي  اإلنســـان،  حقـــوق 
منظومـــة  مـــن  يتجـــزأ  ال  جـــزًءا 
العمـــل بمراكز اإلصالح والتأهيل، 
مشيرة إلى أن هذه الحملة، تأتي 

المتخـــذة  لإلجـــراءات  امتـــداًدا 
تنفيًذا لقانون مؤسســـة اإلصالح 
التنفيذيـــة،  والئحتـــه  والتأهيـــل 
وكذلك التدابير التي تم اتخاذها 
منـــذ بدايـــة الجائحة، ومـــن بينها 
الخدمـــات  مـــن  عـــدد  تحويـــل 
مثـــل  الكترونيـــة،  إلـــى  المقدمـــة 
االتصـــال المرئـــي، عقـــد جلســـات 

التوثيـــق  ـــا،  إلكترونيًّ المحاكـــم 
اإللكتروني، وتقديم االستشارات 
منًعـــا  وذلـــك  بعـــد،  عـــن  الطبيـــة 
بالنـــزالء  مباشـــر  احتـــكاك  ألي 
صحتهـــم  حمايـــة  يضمـــن  وبمـــا 

وسالمتهم.

اإلجـــراءات،  هـــذه  تشـــمل  كمـــا 
كمستشـــفى  مبنـــى  تخصيـــص 
ميدانـــي وتطبيق الحجر الصحي 
على أي نزيل مستجد قبل دخوله 
للمركز وإعـــادة توزيع النزالء في 
المبانـــي وتفعيـــل بعـــض المبانـــي 
الجديدة، وتشـــكيل فرق للتطهير 
والتعقيـــم بالتنســـيق مـــع الدفاع 
المدني وتوزيع كافة المستلزمات 
وإخضاعهـــم  للنـــزالء  الطبيـــة 
وتزويدهـــم  العشـــوائي  للفحـــص 
ومـــواد  والقفـــازات  بالكمامـــات 
التعقيـــم وتوزيـــع أجهـــزة قيـــاس 
المداخـــل  علـــى  الحـــرارة  درجـــة 

والمخارج ومرافق المراكز.

المنامة - وزارة الداخلية

إنا هلل وإنا إليـــه راجعون

بقلوب مؤمنة بقضاء اهلل وقدره
تتقدم أسرة 

بخالص التعازي إلى 

عضو مجلس اإلدارة

فتحـي فــــرج
في وفاة ابن أخيه المغفور له بإذن اهلل تعالى

جمعــة هالل فـــــرج
داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته 

وأن يلهم أهله الصبر والسلوان

ِتي« ًة َفاْدُخِلي ِف ِعَباِدي َواْدُخِلي َجنَّ ِك َراِضَيًة َمْرِضيَّ ُة اْرِجِعي ِإَلى َربِّ ْطَمِئنَّ ْفُس اْلُ ُتَها النَّ »َيا َأيَّ
صدق اهلل العظيم

بسم اهلل الرحمن الرحيــم

المنامة - وزارة الداخلية

اســـتقبل وزير الداخلية الشـــيخ راشد 
بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة صبـــاح أمس، 

النائب فاضل السواد.
وقـــد رحـــب الوزيـــر بالنائـــب، مشـــيدا 
بحـــث  فـــي  النـــواب  مجلـــس  بـــدور 
ومناقشة الموضوعات والقضايا التي 
تصـــب في صالـــح الوطـــن والمواطن، 

والمشاركة اإليجابية في دعم الجهود 
علـــى  للحفـــاظ  وتعزيزهـــا  األمنيـــة 
األمن واالســـتقرار. وتم خـــالل اللقاء، 
ذات  الموضوعـــات  مـــن  عـــدد  بحـــث 
االهتمـــام المشـــترك، والتي من شـــأنها 
تعزيـــز التعـــاون والتنســـيق بين وزارة 

الداخلية ومجلس النواب.

تعاون وتنسيق بين “الداخلية” و“النواب”

المنامة - وزارة الخارجية

الخارجيـــة  وزارة  وكيـــل  اســـتقبلت 
الشـــيخة رنا بنت عيســـى بـــن دعيج آل 
خليفـــة، أمس بالديـــوان العام للـــوزارة، 
عميد السلك الدبلوماسي سفير سلطنة 
لـــدى مملكـــة البحريـــن عبـــدهللا  ُعمـــان 
المديلوي. وخالل اللقاء، أشـــادت وكيل 
المتميـــز  بالمســـتوى  الخارجيـــة  وزارة 
للعالقات التاريخية واألخوية الراسخة 
التي تجمع بين مملكة البحرين وسلطنة 
ُعمـــان، وما تتســـم به من رقـــي وازدهار 
وتقـــدم مســـتمر يجســـد مـــا تحظـــى به 
مـــن اهتمام واحتـــرام متبادل مـــن ِقبل 
مختلـــف  وعلـــى  الشـــقيقين  البلديـــن 

المشـــتركة  وإرادتهمـــا  المســـتويات 
والتنســـيق  التعـــاون  لتطويـــر عالقـــات 
الثنائـــي إزاء كل مـــا يهمهما مـــن قضايا 
وبمـــا يعود بالنفع والخيـــر عليهما وعلى 
شـــعبيهما ويدعـــم مصالحهمـــا، متمنيـــة 

للمديلوي كل التوفيق والسداد.
من جهتـــه، أعرب المديلـــوي عن اعتزاز 
األخويـــة  بالعالقـــات  عمـــان  ســـلطنة 
الوثيقـــة مـــع مملكـــة البحريـــن، مؤكـــًدا 
حـــرص بالده علـــى تعزيز أطـــر التعاون 
والتنســـيق الثنائـــي بمـــا يعـــزز المنافـــع 
البحريـــن  لمملكـــة  متمنًيـــا  المشـــتركة، 

مزيًدا من الرقي والرخاء.

إرادة مشتركة لتطوير التعاون مع ُعمان



بيانات الخبر
اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر
الصفحة

العدد
الرابط اإللكتروني

أكــد وكيــل وزارة الصحــة عضــو الفريــق الوطنــي الطبــي للتصدي لفيــروس كورونا )كوفيــد19-( وليد المانع أن الســالة المتحورة الجديدة انتشــارها ســريع 
وتحتاج زيادة الحيطة والحذر وااللتزام التام باإلجراءات االحترازية، منوًها بأنه من خال عملية الرصد والتحليل المستمرة، فإننا مازلنا نشهد ارتفاًعا في 
أعداد الحاالت القائمة؛ لذا فإن المســؤولية مشــتركة تجاه أنفســنا وأســرنا ومجتمعنا ووطننا، وعلى الجميع أن يكونوا على درجة الوعي المطلوبة لنتجاوز 

تحدي كورونا بنجاح.

جـــاء ذلـــك خـــال المؤتمـــر الصحفـــي الـــذي عقده 
الفريـــق الوطنـــي الطبي للتصدي لفيـــروس كورونا 
)كوفيـــد19-( ظهـــر أمـــس فـــي مركـــز ولـــي العهـــد 
للبحوث الطبية والتدريب بالمستشـــفى العســـكري 

للحديث عن آخر مستجدات فيروس كورونا.

المخالطة المباشرة

وشـــدد المانـــع علـــى ضـــرورة االلتـــزام باإلجراءات 
والتعليمـــات  الوقائيـــة  والتدابيـــر  االحترازيـــة 
زيـــادة  لتجنـــب  المعنيـــة؛  الجهـــات  مـــن  الصـــادرة 
االنتشـــار وارتفاع عدد الحـــاالت القائمة، وذلك في 
ظـــل الوصول إلـــى معدالت انتشـــار غير مســـبوقة 
للفيـــروس منـــذ اإلعـــان عـــن أول حالـــة قائمة في 
مملكـــة البحرين العام الماضـــي، مؤكًدا أن الحاالت 
القائمة في األشـــهر األولى من االنتشار كانت قليلة 
مقارنـــة بما وصلنا لـــه اليوم، وباســـتطاعتنا العودة 
للمعدالت الســـابقة مـــن خال االلتـــزام التام بكافة 

اإلجراءات االحترازية.
 وأشـــار المانـــع إلى ارتفـــاع أعداد الحـــاالت القائمة 
اســـتنادًا إلـــى المنحنـــى الخـــاص بالفيـــروس الـــذي 
بّيـــن تزايد الحاالت القائمة حيث تم تســـجيل 896 
حالـــة قائمـــة فـــي تاريـــخ 12 فبرايـــر الماضي وهو 
تطـــور خطير مقارنة بعدد الحاالت القائمة التي تم 
تســـجيلها في 22 نوفمبـــر 2020 وبلغت 114 حالة 

يومها.
 وحول عمليـــات تتبع أثر المخالطين أوضح المانع 
أن مـــن أســـباب انتشـــار العـــدوى هـــي المخالطـــة 
المباشـــرة، والنســـبة األعلى من انتقال العدوى بين 
المخالطين هي نتيجة تجمعات عائلية ومناســـبات 
خاصـــة، وذلك من نحو 300 ألـــف عملية تتبع لألثر 

تم إجراؤها.

تجنبوا التجمعات

باإلجـــراءات  االلتـــزام  ضـــرورة  المانـــع  وأكـــد   
االحترازيـــة حتـــى فـــي محيـــط األســـرة وتجنـــب 
التجمعـــات العائليـــة، مشـــيًرا إلـــى أنه تـــم ماحظة 
زيـــادة فـــي أعـــداد الحـــاالت القائمـــة التـــي تتلقـــى 
العـــاج والحاالت تحت العناية، إضافة إلى ارتفاع 
أعداد الوفيات وخصوًصا في الفئات األكثر عرضة 

لإلصابة بالفيروس.
مـــن  المتعافيـــن  أعـــداد  زيـــادة  أن  المانـــع  وتابـــع   
الفيروس ليســـت مؤشرًا على تحسن الوضع العام، 
فالعدد اإلجمالي للحاالت القائمة ما زال في ازدياد 
مســـتمر، وأن المتعافيـــن هم حاالت قائمة ســـابقة، 
وليســـت العبـــرة في زيـــادة أعـــداد المتعافين بقدر 
ماهي في تجنب اإلصابة بالفيروس من األســـاس، 

فالوقاية دوًما خير من العاج.
 وأضاف أن عدم االلتــــزام باإلجراءات االحترازية 
والتراخي في تطبيق اإلجراءات كان سبًبا الرتفاع 

الحـــاالت القائمـــة وزيادة معـــدل االنتشـــار، مجدًدا 
التذكيـــر بأن هذه اإلجراءات والتدابير والتعليمات 
الصـــادرة المعلن عنهـــا منذ بدء التصـــدي لفيروس 
كورونـــا )كوفيـــد19-( هـــي نفســـها التـــي يمكن من 
الخاصـــة  الســـاالت  مختلـــف  مواجهـــة  خالهـــا 

بالفيروس إلى جانب أخذ التطعيم.
 وأكـــد المانـــع أن مملكـــة البحريـــن مســـتمرة فـــي 
فـــي  يســـهم  بمـــا  االحترازيـــة  مضاعفـــة جهودهـــا 
الحفـــاظ علـــى صحـــة وســـامة الجميـــع والقضـــاء 
علـــى الفيـــروس، وتتـــم مراجعـــة القرارات بشـــكل 
دوري بحســـب المعطيـــات والمســـتجدات وقد يتم 
البـــدء فـــي العودة لمراحل ســـابقة مـــن التعامل مع 
الفيروس، داعيًا الجميع االلتزام بالوعي المجتمعي 
كي تعود الحياة إلى طبيعتها بأسرع وقت ممكن.

إجراءات للمسافرين

 وأشار المانع إلى أنه حرصًا على تعزيز اإلجراءات 
والمواطنيـــن  القادميـــن  ســـامة  علـــى  وحفاظـــًا 
والمقيميـــن فقـــد تقـــرر تحديـــث إجـــراءات فحص 
الدخـــول إلـــى مملكـــة البحريـــن عبـــر منافذهـــا من 
خـــال قيـــام كافـــة المســـافرين القادميـــن بإجـــراء 
فحص مختبري ثاني )PCR( بعد 5 أيام من تاريخ 
الوصـــول، إضافـــًة إلى إجـــراءات الفحـــص الحالية 
لتصبـــح مجمـــوع الفحوصـــات 3 فحوصـــات منـــذ 
الدخـــول للمملكة إلى اليوم العاشـــر، كما تم خفض 
تكلفـــة إجـــراء الفحوصـــات المختبريـــة لفيـــروس 

كورونا )PCR( ليصبح بتكلفة إجمالية 36 دينار.
 مـــن جانـــب آخر اســـتعرض المانـــع إجمالـــي أعداد 
اإلشـــغال فـــي مراكـــز العـــزل والعـــاج، حيـــث تبلغ 
الطاقـــة االســـتيعابية لمراكز العـــزل والعاج 5499 
ســـريًرا، يبلغ اإلشـــغال منهـــا 1750ســـريرًا ما يمثل 
%30.2 مـــن الطاقـــة االســـتيعابية، مبيًنـــا أن عـــدد 
الحـــاالت القائمـــة التي تـــم تطبيق العـــزل الصحي 
المنزلـــي االختيـــاري عليهـــا بلـــغ 5789 حالـــة لعـــدم 
ظهـــور األعراض، أما نســـبة المتعافيـــن من إجمالي 
الحـــاالت القائمة فقد بلغـــت %93.05 من الحاالت 
القائمة، في حين بلغت نســـبة الوفيات %0.55 من 

الحاالت القائمة.
التـــام  بالتزامنـــا  بأنـــه  حديثـــه  المانـــع  واختتـــم   
إلـــى  بالعـــودة  ســـننجح  االحترازيـــة  باإلجـــراءات 
المعـــدالت اآلمنـــة بشـــكل أســـرع، داعًيـــا الجميـــع 

لابتعاد عن التجمعات وااللتزام بالتعليمات.

التطعيمات آمنة

 مـــن جانبـــه، أكـــد استشـــاري األمـــراض المعديـــة 
بالمستشفى العسكري عضو الفريق الوطني الطبي 
للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا المقـــدم طبيـــب مناف 
القحطانـــي ضـــرورة أخـــذ التطعيـــم لمـــا يســـهم به 
مـــن تكوين مناعة المجتمع وحماية الفرد وأســـرته 

ومحيطـــه المجتمعي، منوها بـــأن التطعيمات آمنة 
وفعالـــة وتســـهم في تخفيف شـــدة األعراض وهي 
اختياريـــة ولكنهـــا ضـــرورة للحفـــاظ علـــى صحـــة 

وسامة المجتمع.
ولفـــت القحطاني إلـــى أن مملكـــة البحرين أجازت 
االســـتخدام الطـــارئ ألربعـــة لقاحـــات )ســـينوفارم، 
اســـترازنيكا،   – وكوفيشـــيلد  وفايزر-بيونتيـــك، 
وســـبوتنيك(، ولـــكل فـــرد حرية االختيـــار بين هذه 
التطعيمـــات حســـب مـــا يّطلـــع عليه مـــن معلومات 
ويجـــده مناســـًبا له، فـــكل التطعيمـــات آمنة وتمت 
إجازتهـــا مـــن قبـــل الهيئة الوطنيـــة لتنظيـــم المهن 

والخدمات الصحية بمملكة البحرين.
 وأضـــاف القحطانـــي أن الحاصلين علـــى التطعيم 
االلتـــزام  فـــي  بحـــذر  المواصلـــة  عليهـــم  يجـــب 
باإلجراءات االحترازية حمايًة ألنفســـهم وأســـرهم 
ومحيطهـــم المجتمعـــي، مؤكـــًدا أن التطعيم يقوم 
برفع نســـبة المناعة في الجســـم ويقلل بالتالي من 

شدة أعراض اإلصابة بالفيروس.
 وأوضـــح القحطانـــي بأن عمليـــة الترصـــد والتتبع 
مســـتمرة طـــوال الوقت من قبـــل الفريـــق الوطني 
الطبـــي للتصدي للفيروس كورونا، وأغلب الحاالت 
القائمـــة مؤخـــًرا هـــي لســـالة الفيـــروس المتحـــور 
التـــي تم رصدها فـــي المملكة المتحـــدة أواًل، مبينًا 
أن الســـالة المتحـــورة الجديـــدة انتشـــارها ســـريع 
وتحتـــاج زيـــادة الحيطـــة والحـــذر وااللتـــزام التام 

باإلجراءات االحترازية.
 وأشـــار القحطانـــي إلـــى أن ازدياد أعـــداد الحاالت 
القائمـــة مؤخـــرًا ســـببه المخالطـــة وعـــدم االلتـــزام 
باإلرشادات والقرارات المتعلقة بتجنب التجمعات، 
مشـــدًدا على ضرورة اإلفصاح عن كافة المعلومات 
المطلوبـــة لفريـــق تتبع أثر المخالطيـــن حفاًظا على 
صحة وســـامة المواطنين والمقيمين، كما أكد بأن 
اإلجـــراءات التـــي يتـــم تطبيقهـــا علـــى المخالطين 
تهـــدف للحد من انتشـــار الفيـــروس، وهدفها حفظ 

سامة الجميع.
 وخاطـــب القحطانـــي كل حالة قائمـــة داعًيا إياهم 
أال يكونوا ســـبًبا لنقل العدوى ألســـرتهم والمجتمع، 
وال بد أن يســـاهموا في الحد من انتشـــار الفيروس 

باإلفصاح عن كافة المعلومات المطلوبة.
 وتابـــع القحطاني؛ يجب علـــى المخالطين االلتزام 
بفتـــرة الحجـــر الازمة وإعادة الفحـــص بعد انتهاء 
المـــدة المحـــددة لهـــم مـــن قبـــل المعنيين، مشـــدًدا 
علـــى أهمية عـــدم التهاون في تطبيـــق اإلجراءات 
الجهـــات  مـــن  الصـــادرة  والتعليمـــات  االحترازيـــة 
الرســـمية للحـــد مـــن انتشـــار الفيـــروس، والســـالة 

المتحورة في المجتمع.
 وحـــث القحطاني الجميع علـــى ضرورة البقاء في 
المنازل وعدم الخروج إال للضرورة مع أهمية عدم 
إقامة التجمعات والمناســـبات العائلية واختصارها 

والمحيـــط  المنـــزل  فـــي  الواحـــدة  األســـرة  علـــى 
االجتماعي المباشـــر، داعيًا إلـــى عدم مخالطة كبار 
الســـن وأصحـــاب األمـــراض المزمنـــة قـــدر اإلمكان 
وضـــرورة االلتـــزام بالتدابير الوقائيـــة حتى داخل 
البيت الواحد لتجنـــب احتمالية نقل العدوى إليهم 

كونهم األكثر عرضة لإلصابة بالفيروس.
 واختتـــم حديثـــه بـــأن الجهـــود الوطنيـــة للتصدي 
صحـــة  علـــى  الحفـــاظ  هدفهـــا  كورونـــا  لفيـــروس 
المواطن والمقيم والمجتمع ومن الواجب التعاون 

ليتم القضاء على الفيروس والتغلب عليه.

المتطعمون أعراضهم أخف
ونفـــى القحطانـــي، الشـــائعات التي أرجعت ســـبب 
ازديـــاد الحاالت إلـــى اللقاح، معرًبـــا، أنها رحمة من 
هللا أن اســـتطاعت مملكـــة البحريـــن توفيـــر اللقاح 
قبل دخول السالة المتحورة من فيروس كورونا، 
موضًحا، أن ما جرى في الدراســـات الســـريرية بدأ 
يظهـــر علـــى أرض الواقع ففي التجارب الســـريرية 
كان هنـــاك عدد مـــن المتطوعين لم يكن لديهم علم 
بحصلوهم على اللقاح الحقيقي من المموه، مؤكًدا، 
أن جميـــع مـــن أصيبـــوا بالفيـــروس فـــي التجـــارب 
الســـريرية لم يدخل أي منهم العناية المركزة، ومن 
أصيبـــوا كانت إصابتهم خفيفة وبســـيطة، موضًحا 
أن العوارض المســـجلة لديهـــم وجدت جاءت على 

شكل زكام أو ارتفاع بسيط بدرجة الحرارة.
واختتـــم بـــأن عـــدًدا مـــن متلقـــي اللقـــاح تعّرضـــوا 
لإلصابة بالســـالة المتحورة، لكـــن لم تكن حاالتهم 
شـــديدة أو تحتاج لدخول غـــرف العناية القصوى، 
منّوًها، ولم يتم اإلعان عن أي وفيات فيمن تلقوا 

التطعيمات.

الحيطة والحذر

من جهة أخرى، أكدت استشارية األمراض المعدية 
واألمراض الباطنية بمجمع السلمانية الطبي عضو 
الفريـــق الوطنـــي الطبي للتصدي لفيـــروس كورونا 
الدكتـــورة جميلة الســـلمان بأن الفيـــروس المتحور 
يعد أســـرع انتشارًا من الســـالة التي بدأ انتشارها 
فـــي نهايـــة 2019، داعيـــة الجميـــع ألخـــذ الحيطـــة 
والحـــذر وضـــرورة التقيد باإلجـــراءات االحترازية 

للوقاية من السالة المتحورة من فيروس كورونا.
وأشـــارت الســـلمان إلـــى ضـــرورة االتصـــال بالرقـــم 
444 فـــور الشـــعور بأيـــة أعراض للفيـــروس واتباع 
التعليمات الصادرة بهذا الشأن، حيث أن األعراض 
لـــذا  الموســـمية،  اإلنفلونـــزا  أعـــراض  مـــع  تتشـــابه 
يجـــب االبتعاد عن التشـــخيص الذاتي، منوهة بأن 
كبـــار الســـن هم األكثـــر عرضة لإلصابـــة بالفيروس 

المتحور كون األعراض ال تظهر مباشرة
وقالـــت الســـلمان إن النجاح في هـــذه المرحلة من 
التعامـــل مـــع الفيـــروس يتطلـــب مواصلـــة االلتزام 
الجـــاد باإلجـــراءات االحترازيـــة والوقائيـــة حمايًة 
ألنفســـنا ومجتمعنـــا، واإلجـــراءات هـــي نفســـها وال 
تختلـــف وال بـــد مـــن االلتزام بهـــا للحد من انتشـــار 

فيروس كورونا أو السالة المتحورة عنه.
وحـــول طـــرق وإجـــراءات الوقايـــة من الفيــــروس 
المتحـــور بينـــت الســـلمان أن هذه اإلجـــراءات هي 
نفسها التي نحث على االلتزام بها منذ بداية جهود 
التصـــدي لفيــــروس كورونـــا وهي اســـتمرار غســـل 
اليديـــن بالمـــاء والصابـــون وتعقيمها جيـــدًا، ولبس 
الكمامـــات، والتقيـــد بمعاييـــر التباعـــد االجتماعي، 

باإلضافة إلى االقبال على أخذ التطعيم.
ودعـــت الســـلمان الجميـــع إلـــى البقـــاء في المنــــزل 
وعـــدم الخـــروج إال للضـــرورة، واتخـــاذ اإلجراءات 
االحترازية الازمة والتدابير الوقائية عند مخالطة 
كبار الســـن ومرضى األمـــراض المزمنة حتى داخل 
البيت الواحد لتجنب احتمالية نقل الفيروس لهم، 
وضرورة االبتعاد عـــن التجمعات واختصارها على 
األســـرة الواحدة في المنـــزل والمحيط االجتماعي 

المباشر.
وعلـــى صعيد متصل اســـتعرضت الســـلمان الوضع 
الصحـــي للحـــاالت القائمة بفيـــروس كورونا، حيث 
بينـــت أن عـــدد الحـــاالت القائمة تحـــت العناية بلغ 
60 حالـــة، وبلغـــت الحـــاالت التـــي يتطلـــب وضعها 
الصحـــي تلقي العـــاج 157 حالة قائمـــة، في حين 
أن 7479 حالـــة وضعها مســـتقر من العدد اإلجمالي 
للحـــاالت القائمة الـــذي بلغ 7539 حالـــة قائمة، في 

حين تعافت 106412 حالة من الفيروس.

المانع: الساللة المتحورة شديدة العدوى
ــا ــًيّ ــل ــح م حـــالـــة  أول  ظـــهـــور  ــذ  ــنـ مـ مـــســـبـــوقـــة  ــر  ــيـ غـ انـــتـــشـــار  مــــعــــدالت 
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“pcr” للواصلين من الخارج وآخران بعد 5 و10 أيام
دينارًا  36 إلــى  التكلفة  وخفض  المقبل  اإلثنين  من  ابــتــداء 

أعلــن الفريــق الوطنــي الطبي للتصــدي لفيروس كورونا )كوفيد19-( عن تحديث إجراءات فحــص الدخول إلى مملكة البحرين 
عبر منافذها إلى جانب خفض تكلفة إجراء الفحوصات المختبرية لفيروس كورونا )PCR( لجميع القادمين إلى مملكة البحرين 

من مواطنين ومقيمين وزائرين، وذلك ابتداًء من يوم اإلثنين الموافق 22 فبراير 2021.

وأوضـــح الفريـــق الوطنـــي بأنـــه قـــد 
تقـــرر اســـتمرار إجـــراء الفحص عند 
المســـافرين  كافـــة  علـــى  الوصـــول 
البحريـــن  منافـــذ  عبـــر  القادميـــن 
فحـــص  إجـــراء  إلـــى  باإلضافـــة 
مختبري ثان لـــكل القادمين للمملكة 
عبـــر منافذها بعد 5 أيـــام من تاريخ 
حجـــز  بإمكانهـــم  حيـــث  الوصـــول، 
الفحص عن طريـــق تطبيق “مجتمع 

واعـــي”، وفحـــص ثالـــث بعد عشـــرة 
أيام مـــن تاريخ الوصـــول، معلنا عن 
خفض رســـم الفحص لتصبح الكلفة 
اإلجماليـــة للفحوصـــات الثاثـــة 36 

دينارا.
وبيـــن الفريـــق أهميـــة مواصلة كافة 
اإلجـــراءات االحترازيـــة مـــن تفعيل 
“مجتمـــع  اإللكترونـــي  التطبيـــق 
واعـــي” لكافـــة القادميـــن مـــع توقيع 

تعهـــد بإقـــرار التزامهـــم بالتعليمـــات 
الصـــادرة مـــن وزارة الصحـــة بالعزل 
الذاتي لحيـــن حصولهم على نتيجة 
وقـــت  لهـــم  أجـــري  الـــذي  الفحـــص 
ثـــان  فحـــص  وإجـــراء  الوصـــول، 
للقادميـــن للمملكـــة بعـــد 5 أيـــام مـــن 
تاريـــخ الوصـــول ومـــن ثـــم إجـــراء 
فحـــص ثالث فـــي اليوم العاشـــر من 
الوصـــول للمملكـــة لجميـــع القادمين 

الذين ســـيقيمون فـــي البحرين لمدة 
تمتد ألكثر من 10 أيام.

ونـــوه بـــأن من تظهـــر نتيجة فحصه 
للمملكـــة،  القادميـــن  مـــن  إيجابيـــة 
فإنه ســـيتم التواصل معهم من قبل 
وزارة الصحـــة عبر بيانـــات االتصال 
الخاصة بهم والتي تم تسجيلها فور 

وصولهم مملكة البحرين.
ولفـــت الفريـــق الوطني الطبـــي بأنه 
الجديـــدة  القـــرارات  تفعيـــل  ســـيتم 
المعلـــن عنهـــا والمتمثلـــة فـــي إجراء 
فحـــص ثـــان بعـــد الوصـــول للمملكة 
بخمســـة أيام وتغيير رســـم الفحص 
دينـــارا   36 المجمـــوع  ليصبـــح 

للفحوصـــات المقـــرر إجراؤها، وذلك 
من يوم اإلثنيـــن الموافق 22 فبراير 
الجاري، مؤكًدا أنه سيواصل بحسب 

المعطيـــات والنتائـــج مراجعـــة كافة 
القـــرارات ذات الصلـــة بشـــكل دوري 

بما يحفظ صحة وسامة الجميع.

المنامة - بنا

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

للتواصل: 17111483

جمعة هالل... الطيبة واألخالق
أحـــدث رحيلـــه المفاجئ يوم الثالثاء الماضي شـــرخا فـــي مرايا قلوبنا، 
وانتحـــرت البســـمة وصار الحزن يمشـــي في كل مـــكان، جمعة بن هالل 
الفنان التشـــكيلي والالعب الخلوق يرحل ويضعنا أمام األبواب المغلقة 
ليتسلق على وجوهنا التعب وتشتبك أصوات محبيه وأصدقائه وبكاء 
األمهات. لم يكن جمعة هالل مواطنا عاديا، إنما رسوال للمحبة والطيبة 
واألخالق وحب الخير، وفتح أبواب منزله مساء كل يوم أربعاء ليلتقي 
بالنـــاس علـــى اختـــالف مقاماتهم ومناصبهـــم، فيزوره الوزيـــر والالعب 
والصحافي وشخصيات من العائلة الحاكمة والفنان واألديب والمطرب 
وغيرهـــم فـــي مجلـــس صغير فـــي حجمه لكنـــه بحجم الســـماء والكون 

بدروبه المضيئة دائما بقناديل الوطنية وحب البحرين.
كان يقضي ســـاعات طويلة في رســـم “البورتريه” ويهديه للجميع بدون 
ملل أو كلل، ويطلق العنان البتسامته بالمجان، تلك االبتسامة التي تنير 
الظلمـــة وتزرع الحب فـــي النفوس، فطوال حياته وكمـــا يعرفه القريب 
والبعيـــد ال يعرف الكراهية أو الغضب أو القلق أو حتى الخوف، بل كان 

دائما ينثر نسائم الفرح والسعادة كالنهر الذي يتدفق. 

عرفـــت جمعـــة هـــالل منـــذ ســـنوات طويلة “علـــى أيـــام نـــادي الوحدة”، 
وتوطـــدت عالقتـــي معه خالل زياراتي األســـبوعية لمجلســـه ومرســـمه 
فـــي مدينة عيســـى كل يـــوم أربعـــاء، كان بارا بوالدته بشـــكل ال يوصف 
وكان ينشـــر فيديوهات “الطباخ” معها في وســـائل التواصل االجتماعي 
وما عليك ســـوى أن تغسل عينيك بلون حب الوالدين الذي ينسكب من 
تلـــك الفيديوهات والصور، فاألم هي الشـــمس التي تعتمد عليها حياتنا 

وأجمل من النجوم وأوسمة الليل.
كانـــت للفـــن مكانة كبرى عند جمعة هالل فقد اســـتعان به وكما أخبرني 
ذات يوم من أجل التعبير عن أســـمى أفكاره وأرفع اهتماماته الروحية، 
وكل لوحاتـــه لـــم تكـــن مجـــرد نقـــل لبعـــض المالمـــح أو محـــاكاة لبعض 
القســـمات، بـــل كانت لوحـــات منطوية على تعبير روحـــي ينقل إلينا من 
خاللهـــا إدراكـــه الخاص، لوحات تحمـــل طابعا روحيا لن تجـــد لها مثيال 

في سائر منتجات الفن.
رحمك الله يا صديقي ويا ابن البحرين البار وستبقى ذكراك في العيون  «

والقلوب.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

أكـــدت العديد من الدراســـات واإلحصائيـــات التي خصصـــت للطلبة ذوي 
االحتياجـــات الخاصـــة امتالكهـــم قـــدرات واســـعة تفـــوق فـــي الكثير من 
األحيان الطلبة األســـوياء، فقد أثبتوا فـــي العديد من المحطات الحياتية 
إبداعاتهـــم العظيمـــة فـــي جميـــع المجـــاالت والتخصصـــات واألدوار التي 

أسندت لهم.
وقـــد اطلعـــت مؤخرا علـــى الكثير من الجهـــود التي بذلتهـــا وزارة التربية 
والتعليـــم فـــي ســـبيل إدماجهم فـــي المـــدارس الحكومية وتوفيـــر كل ما 
يحتاجونه من دعم بما يتواءم مع الرؤية السديدة للحكومة الموقرة في 

تقديم كل أوجه الرعاية لهم. 
وما لفت نظري هو الخدمات التي قدمتها الوزارة لدمج الطلبة المكفوفين 
فـــي المـــدارس الحكومية، حيث تمتلـــك الوزارة إحدى أكبـــر المطابع للغة 
برايـــل، والتي توفر جميع الكتب المطبوعة بلغة برايل لـ 37 طالبا مكفوفا 
في 36 مدرســـة حكومية، باإلضافة لتوفيـــر آالت برايل للطلبة ومعلميهم 
مع الحواســـيب الناطقة وأجهزة برونتو الخاصـــة بالمكفوفين، واللوحات 
اإلرشـــادية بلغة برايل بجميع المرافق المدرســـية لتسهيل عملية دمجهم، 

باإلضافـــة لتفريغ 19 معلما ومعلمة من المتخصصين في التربية الخاصة 
لتقديم جميع أوجه الدعم لهم.

ولم تســـتطع جائحة كورونا بكل تحدياتها التي فرضتها إيقاف الخدمات 
المقدمـــة للطلبـــة ذوي االحتياجـــات الخاصـــة، فمـــن خـــالل اطالعنـــا على 
عمليـــة التعلـــم عن بعد التي كســـبت فيهـــا وزارة التربيـــة والتعليم الرهان 
مـــن خالل التطبيق فائق النجاح لها وبشـــهادة الكثير مـــن المراكز الدولية 
المختصـــة وتحقيـــق العديـــد مـــن الجوائـــز الدولية، فقـــد تم اعتمـــاد آلية 
التقويم االستثنائي مع الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة وإعداد الدروس 

واإلثراءات الرقمية المناسبة للطلبة ذوي اإلعاقة البصرية.

نقطة أخيرة

إن استمرار تقديم الخدمات التعليمية الشاملة رغم الظروف االستثنائية  «
التي تعيشها المملكة في الفصل الدراسي األول من العام الدراسي الحالي 

انعكس بالنتائج المشرفة والعالية التي تم اعتمادها يوم االثنين الفائت 
والتي حققها أبناؤنا الطلبة في مختلف المراحل التعليمية.

Mohamed.salman
@albiladpress.com

محمد الحلِّي

دمج الطلبة المكفوفين في المدارس الحكومية

رجال البحرين األوفياء
ظروف كثيرة مرت على هذه البالد في العقدين األخيرين، تقلبات  «

وتحديـــات وتدخالت ومطبات وخيانـــة وعمالة وغيرها الكثير والكثير 
جـــدًا، لكنهـــا وفـــي المجمل مجـــرد تحصيل حاصـــل وغثـــاء، وزبد بحر، 
حيث خرجت منها البحرين أقوى من ذي قبل، بفضل من هللا عز وجل، 
وبــــ “رجال صدقوا ما عاهـــدوا هللا عليه”، هؤالء الرجال الذين تحركهم 
الفطـــرة والحمية ومحبة القيادة والبلد والناس، هم حجر الزاوية حين 
تدلهـــم الخطوب واألزمات، وحين يتكالب الخصوم والحاقدون وبائعو 
الذمـــم علـــى الوطـــن، كل بمصالحـــه ونوايـــاه وأهدافـــه وأعرافـــه الرثة 

والبالية.
فتحيـــة لرجال الوطـــن األوفياء، من ال ينتظرون مقابـــالً وال إطراء وال 
شكرا وال عرفانا على تضحياتهم وفدائهم ووالئهم، وبهم البحرين تنمو 

وتزدهر، وإلى فجر جديد. 

التكالب المســـموم الـــذي تقوده بعض المنظمـــات الحقوقية المعلبة  «
والمسيسة، ضد البحرين ومؤسساتها الحقوقية والرسمية، يتطلب في 
المقابل جدار صد حقوقيا أهليا ووطنيا، يعمل بشكل منظم، ويعبر عن 
تطلعات البلد والمواطن وحقيقة ما يحدث على هذه األرض من تنمية 
وبناء لإلنسان البحريني، و”يفركش” في المقابل كل محاوالت التأليب 

وتلويث الحقائق، وإظهار الوطن بغير حقيقته.
مـــا يحدث اآلن، مـــن تزايد ملحوظ بوتيرة االســـتهداف هذه، خصوصًا 
من بعض العواصم األوروبية ومن الضاحية الجنوبية، ليؤكد أن القادم 
أعظم وأكبر وأدمى، وأن المخطط الذي بدأته قوى االستعمار قبل عشر 
سنوات في البحرين والمنطقة ككل، عاد ليطفو إلى السطح من جديد.

يحتاج الناخبون في الفترة الراهنة لرصد المكاتب الخدمية لنواب  «
مناطقهم، والنظر في مدى فاعليتها، ومســـعى القائمين عليها لخدمتهم 

والنظر بطلباتهم، كبوصلة مسار تحدد كفاءة النائب من عدمها.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

عندما تنام المراكز الصحية
النتيجة وبالشـــك مرضى يأنون، وآخرون تزداد مضاعفات أمراضهم، 
فيمـــا البعض اآلخر ســـيوارون الثـــرى في المقابر، فليـــس من المقبول 
أبـــدًا أن ُتغلـــق المراكـــز الصحية أيـــام العطـــل األســـبوعية واإلجازات 
الرســـمية، وال حتى أن توقت مواعيد افتتاحها على فترتين صباحية 
ومســـائية! فالمـــرض ال يعرف تقاويم العطل وال يـــدرك اختالف الليل 
والنهار، فعندما يهجم فجأة على أحدهم، وتزداد شراســـته، ســـيطبق 
على ضحيته ولن تتمكن من أن تقنعه بأن المركز الصحي مغلق، وأنه 

سيفتح أبوابه بعد ساعات! 
في حادثتين مؤسفتين األسبوع الفائت، فقد شابان في جزيرة سترة 
حياتهمـــا وهمـــا في طريق نقلهمـــا إلى مجمع الســـلمانية الطبي، بعدما 
ســـقط أحدهمـــا خالل ممارســـته رياضة المشـــي، ورفض المستشـــفى 
الخاص استقباله لحالته الحرجة! واآلخر عندما سقط متشنجًا خالل 
تســـوقه مع زوجته وتأخر وصول ســـيارة اإلســـعاف إليه! وذلك لتعذر 
نقلهما وإسعافهما في المركز الصحي في المنطقة ألنه “مغلق”! جزيرة 
ســـترة، ذات القرى الســـبع المأهولة بالسكان والتي يصل عدد قاطنيها 
قرابـــة المئـــة ألـــف من مواطنيـــن ومقيمين - حســـب أرقـــام تقريبية - 
كيف تترك دون أن يوفر فيها مستشفى حكومي أو مركز صحي على 
مدار الســـاعة مزود بسيارة إسعاف واحدة كأضعف اإليمان! فالحاجة 
ماسة لتوفير مركز صحي في جزيرة بحجم جزيرة سترة التي يتكبد 
قاطنوهـــا مشـــقة الوصول إلـــى مجمع الســـلمانية الطبي فـــي المنامة، 
خصوصًا ســـاعات الذروة على الجســـر الفاصل بينهما، وال ننسى الفئة 
المعـــوزة التـــي ال تملك وســـيلة مواصالت خاصة تمكنها من اإلســـراع 
وإســـعاف مريضها ونقله مباشرة للمستشـــفى، حيث يصدمون بتأخر 

خدمة اإلسعاف إليهم، والنتيجة فقدان عزيزهم. 

ياسمينة: كل محافظة بحاجة إلى مركز صحي على مدار الساعة مزود  «

بسيارة إسعاف.

ياسمين خلف
yasmeeniat@yasmeeniat.com

ن أساســـي لإلعـــالم الوطنـــي وســـفير البالد عبـــر األثير بمـــا تبثه  اإلذاعـــة مكـــوِّ
مـــن أخبـــار وبرامج متنوعة، ولإلذاعة دور أساســـي في تنوير اإلنســـان وصقل 
ثقافته، وقبل انتشار التلفزيون ومن بعده الحاسب اآللي وما تلته من تقنيات 
إلكترونيـــة كان الناس يهتمون كثيًرا بالراديو، ويتجمعون بالمقاهي لالســـتماع 
إلى ما يبثه من أخبار وأغان وبرامج وتمثيليات تشـــد مســـامع الناس، وتعيش 
اإلذاعة اآلن في تنافس مع التلفزيون واإلنترنت ووسائل التواصل االجتماعي 
إال أنها ال تزال منبًرا إعالمًيا وموجًها اجتماعًيا يستمع إليه الناس. وكان الناس 
في ذلك الزمان يتباهون بشراء الراديو ويفرحون به، وأذكر متابعة الوالد أخبار 
البحريـــن والكويـــت ولندن يومًيا، وكنت أنتظر برنامج “ما يطلبه المســـتمعون” 
من األغاني، وغيرها من البرامج الجميلة، وكان الراديو يبث أسماء الناجحين 

في الثانوية العامة وأسماء المقبولين في الجامعات العربية.
اإلذاعـــة قـــادرة علـــى الوصـــول إلى أكبر عـــدد من النـــاس، ورســـم معالم حياة 
المجتمعـــات ونقلهـــا إليهـــم في إطـــار التنـــوع ببرامجهـــا، حيث تتيـــح للجميع 
التعبير عن آرائهم واإلصغاء إليهم، وما يؤكد استدامتها تكيفها مع الجديد من 
التقنيات والتكنولوجيا الحديثة التي أضافت مساحة جديدة من المستمعين 
إليهـــا محلًيـــا وخارجًيـــا. ويرجـــع تاريـــخ إذاعـــة البحرين إلـــى “يـــوم 4 نوفمبر 

1940م بافتتـــاح حاكـــم البحريـــن الشـــيخ حمد بن عيســـى بن علـــي آل خليفة 
محطة البحرين الالســـلكية”، وفرضت البحرين “رســـًما ســـنوًيا على اســـتعمال 
الراديـــو قدره روبيتين، وتم إلغاؤه فـــي 1945م، وكان عدد من يمتلك الراديو 
فـــي تلـــك الفتـــرة 68 شـــخصا”. و”فـــي 1955م افتتح حاكـــم البحرين الشـــيخ 
ن األســـتاذ إبراهيم علي  ســـلمان بن حمد آل خليفة محطة إذاعة البحرين وعيَّ
كانـــو أول مدير لإلذاعة”، و”في 18 يناير 1982م افتتح أمير البحرين الشـــيخ 
عيســـى بن ســـلمان آل خليفة مبنى اإلذاعة الجديد في مبنـــى وزارة اإلعالم”. 
وتلعـــب إذاعـــة البحرين اليوم دوًرا مهًما في التوعية السياســـية واالجتماعية 
واالقتصاديـــة واألمنية والصحية، وتبث التوجيهات والتعليمات واإلجراءات 
الصحيـــة التـــي يجـــب على المواطنيـــن والمقيمين االلتـــزام بهـــا تفادًيا لعدوى 
فيـــروس كورونا، كما تقـــوم بإجراء اللقاءات مع المســـؤولين والكوادر الطبية 
والتمريضيـــة والمواطنيـــن حـــول أهميـــة تحصين اإلنســـان من هـــذه الجائحة 
بالتزامـــه بالتعليمـــات واإلجـــراءات التـــي تصدرهـــا الحكومـــة ووزارة الصحة 

والفريق الوطني الطبي. 
وتبقى أهمية اإلذاعة باعتبارها إحدى المنصات المهمة التي تخاطب المواطن  «

وتجعله محورها وهدفها في كل برامجها.

عبدعلي الغسرة

دور اإلذاعة في التنمية الوطنية
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