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 :»∏Y áªWÉa âÑàc
 áHÉ°UEG  øe  %91  ¿CG  ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d  »æWƒdG  ≥jôØdG  ó`̀cCG
 áeÉbEGh  ∫RÉæªdÉH  á«∏FÉY  äÉ©ªéJ  »a  ácQÉ°ûªdG  áé«àf  âfÉc  ø«£dÉîªdG
 áHÉ°UEG  ∫ó©e  ¿CG  ≈`̀dEG  Éàa’  ,øcÉ°ùªdÉH  á°UÉN  á«æjOh  á«YÉªàLG  äÓØM
 äÉHÉ°UE’G  »dÉªLEG  øe  %70  ¿Éc  »°VÉªdG  Qƒ¡°T  3``̀dG  ∫ÓN  ø««æjôëÑdG
 ¢†©ÑdG  ió`̀d  QÉà¡à°S’Gh  ¿hÉ¡àdG  äÉ©ÑJ  ø`̀e  GQò`̀ë`̀e  ,øjóaGƒ∏d  %30h
 äÉª«∏©àdGh á«FÉbƒdG  ô«HGóàdGh ájRGôàM’G äGAGôLE’ÉH  ΩGõàd’G  IQhô°Vh
 ∞bhh º«©£àdG ≈∏Y ™«ªédG ∫ÉÑbEG á«ªgCG ™e ,á«æ©ªdG äÉ¡édG øY IQOÉ°üdG

 .øcÉ°ùªdGh ∫RÉæªdÉH äÉ©ªéàdG
 áé«àf  IÉ``̀ah  á`̀dÉ`̀M  175  â∏é°S  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¿CG  ≥jôØdG  ø`̀«`̀Hh
 IóMGh  ádÉM  É¡æ«H  á«°VÉªdG  Qƒ¡°T  3`dG  ∫ÓN  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  äÉØYÉ°†e
 á«ë°U ±hôXh ¢VGôeCG É¡jód âfÉc óbh ,º«©£àdG øe ø«àYôL äòNCG §≤a
 »ªdÉY q móëJ ƒg ¬¡LGƒf Ée ¿CG ™«ªédG ∑Qój ¿CG IQhô°V ≈∏Y GOó°ûe ,áæeÉc
 íFGô°T  áaÉc  øe  É kØJÉμJh  É kfhÉ©Jh  á«FÉæãà°SG  G kOƒ¡L  Ωõ∏à°ùj  »FÉæãà°SG

 .™ªàéªdG
 ¢UÉî°TC’ »g áªFÉ≤dG ä’ÉëdG øe %99^2 ¿CG ≈dEG ≥jôØdG AÉ°†YCG QÉ°TCGh
 Gƒ∏ªμà°SG øjòdG øe ÉfhQƒc ¢Shô«a º¡HÉ°UCG  øe ¿EGh ,º«©£àdG GhòNCÉj ºd
 »gh  ,áªFÉ≤dG  ä’ÉëdG  »dÉªLEG  øe  %0^86  áÑ°ùf  ¿hó©àj  ’  ø«àYôédG
 »a  É¡à«∏YÉa  É¡d  øjôëÑdG  áμ∏ªªH  IRÉéªdG  äÉª«©£àdG  áaÉc  ¿CG  ócDƒJ  áÑ°ùf
 äÉª«©£àdG  ¿CG  Éªc ,™ªàéªdGh OôØdG  ájÉªM »a º¡°ùJ »àdG  áYÉæªdG  øjƒμJ
 Ió°T  ∞«ØîJh ,áHÉ°UE’G  á«dÉªàMG  π«∏≤J  »a  óYÉ°ùJh ádÉ©ah áæeBG  É¡©«ªL
 äGAGôLE’ÉH  ΩGõàd’G  ¿CG  ≈∏Y  ≥jôØdG  Oó°Th   .áHÉ°UE’G  ∫ÉM  »a  ¢VGôYC’G
 Öéj á«dhDƒ°ùeh ,»æWh ÖLGh ƒg πH IOó©àe äGQÉ«N ø«H øe kGQÉ«N ¢ù«d
 ÉgQÉ°üàNGh äÉ©ªéàdG øY OÉ©àH’G IQhô°V kGócDƒe ,™«ªédG É¡H ≈∏ëàj ¿CG
 OÉà©ªdG  ¥É£ædG  »a »YÉªàL’G §«ëªdGh ∫õæªdG  »a IóMGƒdG  Iô°SC’G  ≈∏Y
 äÉeÉªμdG ¢ùÑdh »YÉªàL’G óYÉÑàdG ô«jÉ©ªH ΩGõàd’G á∏°UGƒeh ,OhóëªdGh
 »a  äÉeÉªμdG  ¢ùÑd  ÖfÉL  ≈`̀dEG  ,äÉ``̀ bhC’Gh  ø`̀cÉ`̀eC’G  πc  »a  ∫õæªdG  êQÉ`̀N
 ±hôXh  ¢VGôeCG  º¡jód  øªe  ÉgOGôaCG  á∏HÉ≤e  óæY  IóMGƒdG  Iô°SC’G  ¥É£f
 IOÉjR  º¡ªdG  øe  Éªc  ,ô£î∏d  ôãcCG  ø«°Vô©ªdG  ø°ùdG  QÉÑc  hCG  áæeÉc  á«ë°U
 ≥jôØdG  √ó≤Y  …òdG  »Øë°üdG  ôªJDƒªdG  ∫ÓN  ∂dP  AÉL   .™ªàéªdG  ø«°üëJ
 »dh õcôe  »a  ¢ùeCG  ô¡X (19-ó«aƒc)  ÉfhQƒc ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d  »æWƒdG
 ôNBG  øY  åjóë∏d  …ôμ°ù©dG  ≈Ø°ûà°ùªdÉH  ÖjQóàdGh  á«Ñ£dG  çƒëÑ∏d  ó¡©dG
 ¢ù«FQ  ø°ùëdG  ø°ùM  øH  ¥QÉW  ≥jôØdG  ócCGh  .ÉfhQƒc  ¢Shô«a  äGóéà°ùe
 IQOÉ°üdG äÉª«∏©àdG πc ò«Øæàd ÉeÉªàgG »dƒJ á«∏NGódG IQGRh ¿CG ΩÉ©dG øeC’G
 øWGƒªdG  áeÓ°Sh  áë°U  ßØëj  ÉªH  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  ™e  πeÉ©àdG  ¿CÉ°ûH
 äÓªëdGh ¿ƒfÉ≤dG PÉØfEG äÓªM ∞«ãμàH IQGRƒdG ΩÉªàgG ≈dEG Éàa’ ,º«≤ªdGh
 ,ábÓ©dG  äGP  äÉ¡édG  ™e  ¿hÉ©àdÉH  ºYÉ£ªdGh  äÓëªdG  ≈∏Y  á«°û«àØàdG
 ôÑY  Égó°UQ  º`̀J  »`̀à`̀dGh  »dõæªdG  ôéë∏d  ø«ØdÉîªdG  Oó`̀Y  ¿CG  ≈`̀ dEG  Gô«°ûe
 4  É¡æe  ¿B’G  ≈àM  áëFÉédG  AóH  øe  áØdÉîe  ∞dCG  20  â¨∏H  »còdG  QGƒ°ùdG
 á«fƒfÉ≤dG  äGAGô``LE’G  PÉîJG  ºJh  ,»°VÉªdG  ´ƒÑ°SC’G  É¡∏«é°ùJ  ºJ  ÉjÉ°†b
 áeÉ©dG  IQGOE’G  ¿CG  ø°ùëdG  ±É°VCGh  .áeÉ©dG  áHÉ«ædG  ≈dEG  º¡àdÉMEÉH  º¡gÉéJ
 GhòNCG øjòdG ,A’õæ∏d äGQÉjR Ö«JôàH óMC’G ¢ùeCG âeÉb π«gCÉàdGh ìÓ°UEÓd
 ób º¡JQÉjR ¿hOƒj øe hCG º¡«dÉgCG ¿ƒμj ¿CG ≈∏Y ¢Shô«Ø∏d OÉ°†ªdG º«©£àdG
 ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød  ÉjôÑàîe  É k°üëa  º¡FGôLEG  ÖfÉéH  ,∂dòc  º«©£àdG  GhòNCG
 áªFÉ≤dG  ä’ÉëdG  øe  A’õædG  ø«H  ä’É°üJ’G  ô«aƒJ  ºJ  Éªc  ,IQÉ`̀jõ`̀dG  πÑb
 º¡«∏Y  ¿ÉæÄªW’G  πLCG  øe  º¡«dÉgCGh  ø«£dÉîªdG  ∂dòch  ÉfhQƒc  ¢Shô«ØH
 OGó`̀YEG  ≈∏Y  É«dÉM  πª©dG  …ôéj  ¬`̀fCG  ≈`̀dEG  Gô«°ûe  ,á«ë°üdG  º¡ahôX  ≈∏Yh
 ójóëJh á∏jóÑdG äÉHƒ≤©dG ô«jÉ©e º¡«∏Y ≥Ñ£æJ øjòdG A’õædÉH IójóL áªFÉb
 ≥≤ëj  ÉªHh  É¡«a  º¡à«eƒμëe  Iôàa  AÉ°†b  É¡dÓN  øe  ºà«°S  »àdG  ä’ÉéªdG

 ¿CG ≈dEG  kGô«°ûe ,™ªàéªdG »a º¡éeO IOÉYEGh áHƒ∏£ªdG á«MÓ°UE’G ±GógC’G
 äÉª¶æe øe ádhóée ô«Z äGQÉjR QGôªà°SÉH ó¡°ûJ π«gCÉàdGh ìÓ°UE’G õcGôe
 äÉeóîdÉH  äOÉ°TCG  »àdG  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤ëd á«æWƒdG  á°ù°SDƒªdG  É¡æe  ,á«bƒ≤M
 ´É°VhCG  ¢ù««°ùJ  ä’hÉëe  øe  ø°ùëdG  Qò`̀Mh  .A’õæ∏d  áeó≤ªdG  á«ë°üdG
 π«∏°†àdG ≥jôW øY ∞WÉ©àdG QGQóà°SGh »dÉgC’G ôYÉ°ûe ∫Ó¨à°SGh A’õædG
 »aÉæJ á«æWh ô«Z äGóæLCG ≥ah ¿ƒ∏ª©j ,OGôaCGh äÉYÉªL πÑb øe ´GóîdGh
 á«°†jôëàdG  äGƒYó∏d  áHÉéà°S’G  IQƒ£N  GócDƒe  ,øWƒ∏d  É«∏©dG  ídÉ°üªdG
 ≈∏Y …ƒ£æj ób äGƒYódG √òg AGQh QGôéf’G ¿EG å«M ,áé¡æªªdGh á∏∏°†ªdG

.á«fƒfÉ≤dG ádAÉ°ùª∏d É¡«ÑμJôe ¢Vô©J á«fƒfÉb äÉØdÉîe
 ≥jôØdG  ƒ°†Y áë°üdG  IQGRh π«ch ™fÉªdG  ó«dh QƒàcódG  ócCG  ¬à¡L øe
 ∞«ãμJ  á∏°UGƒe  (19-ó«aƒc)  ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d  »Ñ£dG  »æWƒdG
 ,™«ªédG áeÓ°Sh áë°U ßØëj ÉªH ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG øe óë∏d Oƒ¡édG
 äGóéà°ùe ≈∏Y kAÉæH ájQhO äÉ©LGôªd ™°†îJ äGQGô≤dG ™«ªL ¿CG ≈dEG É kgƒæe
 áaÉμH  äÉ©ªéàdG  ÖæéJ  IQhô`̀°`̀V  ≈∏Y  ™fÉªdG  Oó`̀°`̀Th  .É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«a
 RôHCG  øe  »g  äÉ©ªéàdG  ¿CG  ø«£dÉîªdG  ôKCG  ™ÑàJ  á«dBG  âØ°ûc  PEG  ,É¡YGƒfCG
 ™ÑàJ äÉfÉ«H ¿CG ≈dEG Gô«°ûe ,»æjôëÑdG ™ªàéªdG »a ihó©dG ∫É≤àfG ÜÉÑ°SCG
 ÖÑ°ùH âfÉc äÉHÉ°UE’G øe %91 ¿CG »°VÉªdG ¢SQÉe »a äô¡XCG ø«£dÉîªdG
 Gòg  ôjÉæj  øe  ∫hC’G  òæe  ¬fCG  ≈dEG  Éàa’  ,øcÉ°ùªdGh  ∫RÉæªdG  »a  äÉ©ªéàdG

.øjóaGƒ∏d %30h ø«æWGƒª∏d %70 áHÉ°UE’G ∫ó©e ¿Éc ,ΩÉ©dG
 ø°ùdG  QÉÑc  á°UÉNh  º«©£àdG  òNC’  IQOÉÑªdG  ≈dEG  ™«ªédG  ™fÉªdG  ÉYOh
 ¿EG  å«M ,áæª°ùdG  øe  »fÉ©j  øeh áæeõªdG  ¢VGôeC’G  ÜÉë°UCGh  πeGƒëdGh
 ÉgQÉWEG  »a  ºJh  ,ÉgOƒ¡L  ∞«ãμJ  »a  Iôªà°ùe  º«©£à∏d  á«æWƒdG  á∏ªëdG
 ¢üëa õcôe ø«°TóJ ºJ Éªc ,…QÉéàdG Iôà°S ™ªée »a º«©£J õcôe ø«°TóJ
 áØYÉ°†e ±ó¡H ô«î°üdÉH π«îdG ¥ÉÑ°Sh á«°ShôØ∏d ó°TGQ …OÉf »a »aÉ°VEG

.ájôÑàîªdG äÉ°UƒëØdG AGôLEG »a á«HÉ©«à°S’G ábÉ£dG
 ø«°üëJ º«©£àdG ¿EG ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒª∏d ¬ãjóM É k¡Lƒe ™fÉªdG ∫Ébh
 áë°üdG  IQGRh  ™bƒe  ôÑY  ¿B’G  π«é°ùàdÉH  QOÉÑa  ,∂©ªàéeh  ∂Jô°SC’h  ∂d
 ΩÉ°ùLC’G OóY IOÉjR »a º¡°ùj º«©£àdÉa ,»YGh ™ªàée ≥«Ñ£J hCG »fhôàμdE’G
 Éæ«Ñe ,áHÉ°UE’G óæY ¢VGôYC’G Ió°T øe »dÉàdÉH ∞Øîjh º°ùédG »a IOÉ°†ªdG
 IÉah ádÉM 175 ∑Éæg âfÉc Ωƒ«dG  ≈àM ΩÉ©dG  Gòg ôjÉæj  øe ∫hC’G  òæe ¬fCG
 øe ø«àYôL äòNCG §≤a IóMGh ádÉM ä’ÉëdG √òg ø«H øeh ,øjôëÑdG »a
 ≈∏Y ¬fCG ≈dEG É kgƒæe ,áæeÉc á«ë°U ±hôXh ¢VGôeCG É¡jód âfÉch ,º«©£àdG
 G kOƒ¡L Ωõ∏à°ùj  »FÉæãà°SG  »ªdÉY  q móëJ  ƒg ¬¡LGƒf  Ée  ¿CG  ∑Qój  ¿CG  ™«ªédG

.™ªàéªdG íFGô°T áaÉc øe É kØJÉμJh É kfhÉ©Jh á«FÉæãà°SG
 ¢VGôeC’G  …QÉ°ûà°SG  »fÉ£ë≤dG  ±Éæe  Ö«ÑW  Ωó≤ªdG  ó`̀cCG  ,¬ÑfÉL  øe

 ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d  »æWƒdG  ≥jôØdG  ƒ°†Y  …ôμ°ù©dG  ≈Ø°ûà°ùªdÉH  ájó©ªdG
 ¬°ùØæd  ¢üî°ûdG  ø«°üëJ  »a  ¬eÉ¡°SEG  ôÑY  kGó`̀L  º¡e  º«©£àdG  ¿CG  ÉfhQƒc
 ™«ªédG  É kKÉM  ,º«©£àdG  òNCÉH  IQOÉÑªdG  Oôa  πμd  óH  ’h  ,¬©ªàéeh  ¬Jô°SCGh
 ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d AÉÑWC’Gh ø«°üàîªdG ¢UÉî°TC’G ≈dEG º¡J’DhÉ°ùJ ¬«LƒJ ≈∏Y
 ¢Shô«Ød OÉ°†ªdG º«©£àdG ∫ƒM äÉYÉ°TE’G ô°ûf øe k’óH áë«ë°üdG äÉHÉLE’G
 ä’ÉëdG  øe  %99^2  ¿CG  äÉ«FÉ°üME’G  øe  ø«ÑJ  ¬`̀fCG  ≈`̀dEG  Gô«°ûe  ,ÉfhQƒc
 ÉfhQƒc ¢Shô«a º¡HÉ°UCG øe ¿CGh ,º«©£àdG GhòNCÉj ºd ¢UÉî°TC’ »g áªFÉ≤dG
 ä’ÉëdG ´ƒªée øe %0^86 áÑ°ùf ¿hó©àj ’ ø«àYôédG Gƒ∏ªμà°SG øjòdG øe
 øjôëÑdG  áμ∏ªªH IRÉéªdG  äÉª«©£àdG  áaÉc  ¿CG  ócDƒJ  áÑ°ùædG  √ògh ,áªFÉ≤dG
 Éªc ,™ªàéªdGh OôØdG ájÉªM »a º¡°ùJ »àdG áYÉæªdG øjƒμJ »a É¡à«∏YÉa É¡d
 ,áHÉ°UE’G  á«dÉªàMG  π«∏≤J  »a  óYÉ°ùJh  ádÉ©ah  áæeBG  É¡©«ªL äÉª«©£àdG  ¿CG

.áHÉ°UE’G ∫ÉM »a ¢VGôYC’G Ió°T ∞«ØîJh
 ≈dEG QÉ¶àf’G ΩóYh ôaGƒàªdG º«©£àdG òNCG ≈dEG IƒYódG »fÉ£ë≤dG OóLh
 ,áeRÓdG áYÉæªdG øjƒμJ »a º¡°ùJh ádÉ©a É¡©«ªéa ,Oóëe º«©£J ôaGƒJ ø«M
 ¿ÉWô°ùdGh áæeõªdG ¢VGôeC’ÉH ø«HÉ°üªdGh πeGƒëdGh ø°ùdG QÉÑc á°UÉNh
 IQhô°V  kGócDƒe  ,»YÉæªdG  RÉ¡édG  ∞©°V  ÖÑ°ùJ  »àdG  ¢VGôeC’Gh  áæª°ùdGh
 øªe ø°ùdG  QÉÑc ¿CG  É kë°Vƒe ,º¡àeÓ°Sh º¡àë°U ≈∏Y É kXÉØM º«©£àdG  òNCG
 º«©£J  òNC’  á«ë°üdG  õcGôªdG  ≈dEG  Iô°TÉÑe  ¬LƒàdG  º¡fÉμeEÉH  60  ¥ƒa  ºg
 äGôªJDƒªdGh ¢VQÉ©ª∏d »dhódG øjôëÑdG õcôeh ,óYƒe ¿hO øe zΩQÉaƒæ«°S{

.óYƒe ¿hO øe z∂«æJƒÑ°S{ º«©£J òNC’
 ±ó¡dGh  ,Iôªà°ùe  º«©£à∏d  á«æWƒdG  á∏ªëdG  ¿CG  ≈dEG  »fÉ£ë≤dG  √ƒfh
 øe º«©£àdG ≈∏Y ø«∏°UÉëdG OóY »a πjôHCG ájÉ¡f ™e á«dÉY áÑ°ùf Æƒ∏H É¡æe
 ∫ƒ°UƒdG  ±óg  øe  ÉæHô≤j  ÉªH  º«©£à∏d  ø«∏gDƒªdG  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG
 »a  º«©£à∏d  ójóL  õcôe  ø«°TóJ  ºJ  Oó°üdG  Gòg  »ah  ,™ªàéªdG  áYÉæe  ≈dEG
 IOÉjR  Oƒ¡L  øª°V  á«HÉ©«à°S’G  ábÉ£dG  áØYÉ°†ªd  …QÉéàdG  Iôà°S  ™ªée
 IQó°üàªdG  ∫hódG  øe  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¿CG  G kócDƒe  ,™ªàéªdG  ø«°üëJ  õjõ©J
 É¡jó°üJ Oƒ¡L øª°V ¿Éμ°ùdG øe º«©£àdG ≈∏Y ø«∏°UÉëdG Ö°ùf »a É k«ªdÉY
 ≈dEG  ∫ƒ°UƒdG  ≈àM  Ö°ùædG  √ò`̀g  OÉ``jORG  ≈`̀dEG  ¬©∏£J  øY  É kHô©e  ,áëFÉé∏d

.¢Shô«ØdG QÉ°ûàfG øe óë∏d áeRÓdG á«©ªàéªdG áYÉæªdG
 ó©H  ájRGôàM’G  äGAGô`̀LE’É`̀H  ¿hÉ¡àdG  øe  ôjòëàdG  »fÉ£ë≤dG  Oó`̀Lh
 ≈dEG É kàa’ ,ø«àYôédG ∫Éªμà°SG ó©H ≈àM hCG º«©£àdG øe ≈dhC’G áYôédG òNCG
 ájRGôàM’G  äGAGô`̀LE’G  áaÉμH  ΩÉàdG  ΩGõàd’G  ™e  QòëH  á∏°UGƒªdG  IQhô°V
 π°ùZh »YÉªàL’G  óYÉÑàdG  ô«jÉ©ªH  ΩGõàd’Gh äÉeÉªμdG  AGóJQG  øe áæ∏©ªdG

.ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üà∏d á∏«°Sh π°†aCG »¡a ,QGôªà°SÉH øjó«dG
 ¢VGôeC’G ájQÉ°ûà°SG ¿Éª∏°ùdG á∏«ªL IQƒàcódG âë°VhCG iôNCG á¡L øe

 ≥jôØdG  ƒ°†Y  »Ñ£dG  á«fÉª∏°ùdG  ™ªéªH  á«æWÉÑdG  ¢`̀VGô`̀eC’Gh  ájó©ªdG
 áªFÉ≤dG  ä’ÉëdG OGóYCG  ójGõJ ¿CG  ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üà∏d  »Ñ£dG »æWƒdG
 Ée  âÑãjh ΩGõàd’G  ΩóY ¢ùμ©j  »°VÉªdG  ¢SQÉe  ∞°üàæe  òæe  Égó¡°ûf  »àdG
 ÖLƒà°ùj Ée QƒëàªdG ¢Shô«ØdG QÉ°ûàfG áYô°S øY kÉ≤HÉ°S ¬«dEG IQÉ°TE’G âªJ
 ø«£dÉîªdG  ô`̀KCG  ™ÑàJ  äÉ«∏ªY  ¿CG  ¿Éª∏°ùdG  âæ«Hh  .QòëdGh  á£«ëdG  ò`̀NCG
 OGóYCG  áHÉ°UEG  IóY ä’ÉM »a É¡æY èàæJ IóMGƒdG áªFÉ≤dG ádÉëdG ¿CG  äô¡XCG
 øμ°ùªdG »a á«°ù«FôdG ádÉëdG ™e ¿ƒcôà°ûj ’ øjòdG á∏FÉ©dG OGôaCG øe Iô«Ñc
 Iô°SC’G  ≈∏Y äÉ©ªéàdG  QÉ°üàNÉH ΩGõàd’G  ΩóY èFÉàædG  √òg ¢ùμ©Jh ,¬JGP
 IócDƒe ,ájRGôàM’G äGAGôLE’ÉH  ΩGõàd’G  »a ¿hÉ¡àdGh ,óMGƒdG  ∫õæªdG  »a
 ¬à«dhDƒ°ùe Oôa πc áØYÉ°†eh ,á«æWƒdG á«dhDƒ°ùªdÉH ΩGõàd’G ™«ªédG ≈∏Y ¿CG
 ¢UôëdG  IQhô`̀°`̀V  ≈∏Y  »©ªàéªdGh  …ô`̀°`̀SC’G  ¬£«ëe  »`̀a  º`̀g  ø`̀e  å`̀Mh
 äÉ¡édG  øY  IQOÉ°üdG  äÉª«∏©àdGh  ájRGôàM’G  äGAGôLE’ÉH  QGôªà°S’G  ≈∏Y
 É¡ª«≤©Jh  ¿ƒHÉ°üdGh  AÉªdÉH  øjó«dG  π°ùZ  QGôªà°SG  º¡ªdG  øªa  ,á«æ©ªdG
 ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,»YÉªàL’G óYÉÑàdG ô«jÉ©ªH ó«≤àdGh ,äÉeÉªμdG ¢ùÑdh ,kGó«L
 ∫õæªdG  »a  AÉ≤ÑdG  ≈dEG  ™«ªédG  ¿Éª∏°ùdG  âYOh  .º«©£àdG  òNCG  ≈∏Y  ∫ÉÑbE’G
 áeRÓdG á«FÉbƒdG ô«HGóàdGh äGAGôLE’G PÉîJGh ,IQhô°†∏d ’EG êhôîdG ΩóYh
 â«ÑdG  π`̀NGO  ≈àM  áæeõªdG  ¢`̀VGô`̀eC’G  ≈°Vôeh  ø°ùdG  QÉÑc  á£dÉîe  óæY
 OÉ©àH’G IQhô°V ≈∏Y kIOó°ûe ,º¡«dEG ¢Shô«ØdG π≤f á«dÉªàMG Öæéàd óMGƒdG
 §«ëªdGh  ∫õæªdG  »a  IóMGƒdG  Iô°SC’G  ≈∏Y  ÉgQÉ°üàNGh  äÉ©ªéàdG  øY
 øe óH Óa ,™ªàéªdGh OôØ∏d ø«°üëJ º«©£àdG ¿CG áæ«Ñe ,ô°TÉÑªdG »YÉªàL’G
 ¢VGôeC’G …hP ká«YGO ,ÉfhQƒc ¢Shô«Ød IOÉ°†ªdG äÉª«©£àdG òNCÉH IQOÉÑªdG
 Ωõ«JÉehôdGh ƒHôdGh áæª°ùdGh §¨°†dGh Ö∏≤dGh …ôμ°ùdG ≈°Vôe) áæeõªdG
 ≈dEG  (¿ÉWô°ùdGh  áæeõªdG  ≈∏μdG  ¢`̀VGô`̀eCGh  ,áYÉæªdG  ¢ü≤æH  ø«HÉ°üªdGh
 ájƒ≤Jh º¡jód IOÉ°†ªdG ΩÉ°ùLC’G ™aQ »a º¡°ùj ÉªH ,º«©£àdG òNCGh IQOÉÑªdG

.»YÉæªdG ºgRÉ¡L
 ºgQÉÑàYÉH IQƒcòªdG äÉÄØ∏d º«©£àdG òNCG IQhô°V ≈dEG ¿Éª∏°ùdG âgƒfh
 ,¢Shô«ØdÉH º¡àHÉ°UEG ∫ÉM »a º¡«∏Y IOÉëdG äÉØYÉ°†ªdG Qƒ¡¶d á°VôY ôãcC’G
 ∫ÉM »a ¬fCG ≈dEG kIô«°ûe ,IõcôªdG ájÉæ©dG º°ùb º¡dÉNOEG ÉgôKCG ≈∏Y ºàj óbh
 øe ,IQGôëdG  ´ÉØJQG  hCG  ,¢ùØæàdG  áHƒ©°U hCG  ,∫É©°ùdÉc  ¢VGôYCG  ájCG  Qƒ¡X
.¿CÉ°ûdG Gòg »a ≈£©J »àdG äÉª«∏©àdG ´ÉÑJGh 444 ºbôdG ≈∏Y ∫É°üJ’G º¡ªdG

 â¨∏H å«M ,ájÉæ©dG âëJ áªFÉ≤dG ä’ÉëdG OóY ¿Éª∏°ùdG â°Vô©à°SG ºK
 157 êÓ©dG »≤∏J »ë°üdG É¡©°Vh Ö∏£àj »àdG ä’ÉëdG â¨∏Hh ,ádÉM 68
 »dÉªLE’G  Oó©dG  øe  ô≤à°ùe  É¡©°Vh  ádÉM  9616  ¿CG  ø«M  »a  ,áªFÉb  ádÉM
 ádÉM 137555 âaÉ©J ø«M »a ,áªFÉb ádÉM 9684 ≠∏H …òdG áªFÉ≤dG ä’Éë∏d

.¢Shô«ØdG øe

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

 ø«£dÉîªdG øe ٪91 áHÉ°UEG »a âÑÑ°ùJ ..∫RÉæªdÉH á«æjódGh á«YÉªàL’G äÉ©ªéàdG GhQòMG
 ô¡``°TCG 3 ∫ÓN IÉah 175 π«é``°ùJh ..ÉfhQƒμd OÉ``°†ªdG º«©£àdG ≥∏àJ ºd áªFÉ≤dG ä’ÉëdG øe ٪99^2

 Iô≤à°ùe  º`̀ ¡`̀ YÉ`̀ °`̀ VhCGh  ..ìÓ```°```UE’G  õ`̀ cô`̀ e  A’õ```f  »``̀dÉ``̀gCG  ≥`̀∏`̀b  º¡Øàf  :ΩÉ``̀©``̀dG  ø```̀ eC’G  ¢`̀ù`̀«`̀FQ

 º«©£àdG ∫Éªμà°SG á£jô°T º¡jhP ™e A’õæ∏d äGQÉjR Ö«JôJ AóHh á«°†≤dG ¢ù««°ùJ ø``e Qòëf

 øH  º°SÉH  ¢Sóæ¡ªdG  ø qªK
 ¿Éμ°SE’G  ôjRh  ôªëdG  Üƒ≤©j
 πÑb  øe  á«eÉ°ùdG  äÉ¡«LƒàdG
 ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M
 ∂∏e áØ«∏N ∫BG  ≈°ù«Y øH óªM
 ∞∏ªdG  ôjƒ£àd  ióØªdG  OÓÑdG
 ô``̀eCGh  ,áμ∏ªªdÉH  »`̀fÉ`̀μ`̀°`̀SE’G
 ∞dCG  40  ô«aƒJ  ¿CÉ°ûH  ¬àdÓL
 ,ø«æWGƒª∏d  á«æμ°S  Ió``̀Mh
 Iôªà°ùªdG  á©HÉàªdG  ø qªK  Éªc
 ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°üd
 »dh áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S
 AGQRƒdG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ó¡©dG
 kGócDƒe  ,á«fÉμ°SE’G  äÉ©jRƒà∏d
 ≥ah πª©J ¿Éμ°SE’G IQGRh ¿CG
 á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG  iDhQh  äÉ`̀©`̀∏`̀£`̀J
 á`̀ «`̀ fÉ`̀μ`̀ °`̀ SE’G äÉ```̀eGõ```̀ à```̀ d’Gh
 É``¡``é``eÉ``fô``H »````a IOQGƒ``````````̀ dG
 øe  ,z2022-2019{  »dÉëdG
 πª©dG  Iô`̀«`̀Jh  ™jô°ùJ  π``̀LCG
 ∫ƒ∏ëdG  ∫Ó`̀N  øe  »fÉμ°SE’G
 äÉLÉM  »Ñ∏J  »àdG  IôμàÑªdG

.ø«æWGƒªdG äÉÑZQh
 ôjRh IQÉjR iód ∂dP AÉL
 á`̀æ`̀jó`̀e ´hô`̀°`̀û`̀ª`̀d ¿É``̀μ``̀°``̀SE’G
 ,¢`̀ù`̀eCG ìÉ`̀Ñ`̀°`̀U Iô`̀à`̀°`̀S ¥ô`̀°`̀T
 ô«°S ≈∏Y zôªëdG{ ™∏WG å«M
 …ò``̀dG ´hô`̀°`̀û`̀ª`̀dG äGAGô``````̀LEG
 CMEC ácô°T ¬«∏Y ±ô°ûJ
 »a  á«æ«°üdG  äÉcô°ûdG  iôÑc
 kGó``̀cDƒ``̀e ,ä’hÉ``̀≤``̀ª``̀ dG ∫É``é``e
 ájƒ°ùJh  øaódG  á∏Môe  AÉ¡àfG
 áæjóe  ´hô`̀°`̀û`̀ª`̀H  »``̀ °``̀VGQC’G

 AóÑdÉH  kÉ``̀fGò``̀jEG  Iô`̀à`̀°`̀S  ¥ô`̀°`̀T
 á`̀«`̀à`̀ë`̀à`̀dG á`̀ æ`̀ «`̀ Ñ`̀ dG AÉ``̀°``̀û``̀fEÉ``̀H
 á«FÉ°ûfE’G  ∫ÉªYC’ÉH  ΩÉ«≤dGh
 ,áæjóªdÉH  á«æμ°ùdG  äGóMƒ∏d
 »a  πª©dG  ´QÉ°ùJ  ¿CG  kÉæ q«Ñe
 IOGQEG  ¢`̀ù`̀μ`̀©`̀j  ™``jQÉ``°``û``ª``dG
 »a  IôbƒªdG  áeƒμëdG  ájóLh
 äÉÑ∏£dG  á«Ñ∏J  »`̀a  ´Gô`̀ °`̀SE’G
 kÉ≤ah  ø«æWGƒª∏d  á«fÉμ°SE’G
 áYƒ°VƒªdG èeGôÑdGh §£î∏d

.ôeC’G Gò¡d
 á``̀cô``̀°``̀û``̀dG â```̀eó```̀ b ó``````bh
 ô«°S á£N É¡ÑfÉL øe á«æ«°üdG
 áeÓ°ùdG äGAGôLEGh ´hô°ûªdG
 ôéM ™``°``Vh ò`̀æ`̀e  Iò`̀î`̀à`̀ª`̀dG
 ÖMQ å«M ,áæjóªdÉH ¢SÉ°SC’G
 á`̀cô`̀°`̀û`̀dG π`̀ã`̀ª`̀e zhô````̀fh »``̀ d{
 ,¿É`̀μ`̀ °`̀SE’G  ô`̀jRƒ`̀H  á«æ«°üdG
 á∏MôªdG  π«°UÉØJ  kÉ°Vô©à°ùe
 á∏ãªàªdGh ´hô°ûª∏d áØ∏àîªdG
 ,á«æμ°ùdG äGóMƒdG AÉ°ûfEG  »a
 øjòdG ø«dhÉ≤ªdG πªY á≤jôWh
 πLCG  øe  ∂dPh  ,º¡«∏Y  ±ô°ûJ
 ≈`̀dhC’G  á∏MôªdG  øe  AÉ¡àf’G
 Ió``̀Mh  1077  RÉ```̀é```̀fEG  ô`̀ Ñ`̀Y

.kGô¡°T 30 ∫ÓN á«æμ°S
 ôªëdG  ¢`̀Só`̀æ`̀¡`̀ª`̀dG  Ωó```̀bh
 »àdG  Iô«ÑμdG  Oƒ¡é∏d  √ôμ°T
 á«æ«°üdG  á`̀cô`̀ °`̀û`̀ dG  É`̀¡`̀dò`̀Ñ`̀J
 âbƒdG  »a  ´hô°ûªdG  RÉéfE’
 kÉØ«°†e  ,É¡d  OóëªdG  »æeõdG
 ºYódG Ωó≤J ¿Éμ°SE’G IQGRh ¿CG
 πLCG  øe  É¡àbÉW  πμH  πª©Jh

 ócCG  Éªc  ,áæjóªdG  √òg  RÉéfEG
 ácô°ûdG  QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG  IQhô``°``V
 »a ø«dhÉ≤ªdG ™«ªLh á∏eÉ©dG
 áeÉ©dG  áeÓ°ùdG  ≈∏Y  ®ÉØëdG
 ´ÉÑJGh  ,´hô°ûªdG  ™bƒe  »a
 ájRGôàM’G  äGAGô```LE’G  áaÉc
 ø`̀«`̀∏`̀eÉ`̀©`̀ dG ø``̀«``̀H á`̀ «`̀ë`̀ °`̀ü`̀ dG

.ø«ØXƒªdGh
 øH º°SÉH ¢Sóæ¡ªdG QGR óbh
 ¿Éμ°SE’G  ôjRh  ôªëdG  Üƒ≤©j
 ò«Øæàd  ≈`̀dhC’G  á∏MôªdG  ™bƒe
 å«M ,»`̀fÉ`̀μ`̀°`̀SE’G ´hô`̀°`̀û`̀ª`̀dG
 á«FÉ°ûfE’G  ∫É`̀ª`̀YC’G  Aó`̀H  ó¡°T
 ≈∏Y  á`̀«`̀fÉ`̀μ`̀°`̀SEG  Ió```̀Mh  ∫hC’
 ,Iô`̀à`̀°`̀S ¥ô`̀°`̀T á`̀«`̀fó`̀e ¢```̀VQCG
 á«≤H ∫Éªμà°S’ ájGóÑdG ¿ƒμàd
 »fÉμ°SE’G  ´hô°ûªdG  äGó`̀Mh
 ¬∏MGôe  ™«ªL  »a  ôaƒj  …òdG
 á`̀eó`̀Nh  Ió```Mh  3000  ƒ`̀ë`̀f
 ±’BG  äÉ©∏£J  »Ñ∏J  á«fÉμ°SEG

.á«æjôëÑdG ô°SC’G

Iôà°S ¥ô°T áæjóe ´hô°ûe ¬JQÉjR iód

 á``̀ jƒ``̀ °``̀ ù``̀ J á````̀∏````̀Mô````̀e RÉ```````̀é```````̀fEG :¿É``````̀ μ``````̀ °``````̀ SE’G ô``````````̀jRh
É``̀¡``̀ d §````̀£````̀î````̀ª````̀dG ó`````̀ Yƒ`````̀ ª`````̀ dG π````̀ Ñ````̀ b »``````````̀ °``````````̀ VGQC’G
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 á```̀jQGOE’G  áªμëªdG  â`̀eõ`̀ dCG
 Iô«¡°T êGôaCG áYÉb á«fÉãdG É«∏©dG
 ó©H  ,¢ùjô©d  QÉ`̀æ`̀jO  ±’BG  4  OQ
 Ö`̀Ñ`̀°`̀ù`̀H ¬``̀°``̀Sô``̀Y ó``̀Yƒ``̀e AÉ```̀¨```̀ dEG
 É¡H  ôªJ  »àdG  á«ë°üdG  ±hô¶dG
 ≠∏ÑªdG OQ ≈∏Y É≤ØJG å«M ,OÓÑdG
 πØëdG  á``̀eÉ``̀bEG  Qò`̀©`̀ J  á`̀ dÉ`̀M  »``̀a
 Éªæ«H  ,á«dÉëdG  ±hô¶dG  ÖÑ°ùH
 »ØdCÉH ¬°†jƒ©J áªμëªdG â°†aQ
 ƒg ¬fCG ≈dEG äQÉ°TCG ¿CG ó©H QÉæjO

.±ÉaõdG πØM AÉ¨dEG Ö∏W øe
 ∞`̀°`̀Sƒ`̀j »``eÉ``ë``ª``dG ∫É`````bh
 áYÉb  ™`̀e  ≥`̀Ø`̀JG  ¬∏cƒe  ¿EG  º«æZ
 á`̀eÉ`̀bEG  ≈∏Y  ìGô```̀aC’G  äGõ«¡éàd
 ≈∏Y  2020  ƒjÉe  31  »a  ¬°SôY
 ¢ù£°ùZCG  8  »a  πØëdG  ΩÉ≤j  ¿CG
 ≈dEG  Gô¶f  ¬fCG  ’EG  ΩÉ©dG  ¢ùØf  øe
 ôªJ »`̀à`̀ dG  á`̀«`̀ë`̀°`̀ü`̀dG  ±hô``̀¶``̀dG
 áëFÉL  »°ûØJ  ÖÑ°ùH  OÓÑdG  É¡H
 IóY  πØëdG  π«LCÉJ  º`̀J  É`̀fhQƒ`̀c
 äÉ¡édG äÉ«°UƒJ ≈∏Y AÉæH ô¡°TCG
 OóëªdG óYƒªdG πÑbh ,á°üàîªdG
 π«LCÉJ ìGôaC’G áYÉb IQGOEG  âÑ∏W
 :∫É``̀bh .GOó``é``e ±É``aõ``dG ó`̀Yƒ`̀e
 ±É`̀aõ`̀dG ó`̀Yƒ`̀e Üô``̀b ≈``̀ dEG Gô`̀¶`̀f
 á`̀Ñ`̀dÉ`̀£`̀ª`̀dG ≈```̀ dEG ¬`̀∏`̀cƒ`̀e ô`̀£`̀°`̀VG
 É¡fCG  ’EG  ¥ÉØJ’G  ÖLƒªH  ≠∏ÑªdÉH
 ≥ØàªdG  ∫Gƒ```̀eC’G  OQ  »`̀a  â∏WÉe
 óÑμJ  ≈````̀dEG  √ô``£``°``VG  É``̀e  É`̀¡`̀«`̀∏`̀Y
 ¥ÉØJ’ÉH  ≥∏©àJ  iô``NCG  ∞«dÉμJ

 º«¶æàd  ô``NBG  äÓØM  ó¡©àe  ™`̀e
 â©æàeG  Éªæ«H  ,±É``̀aõ``̀ dG  π`̀Ø`̀M
 ,≠dÉÑªdG  OQ  ø`̀Y  ácô°ûdG  IQGOEG
 »àdG áLQO ∫hCG áªμëe ≈dEG CÉé∏a
 ≈∏Y ø©£a ,√GƒYO ¢†aôH â°†b
 .±ÉæÄà°S’G  áªμëe  ΩÉeCG  ºμëdG
 ¿EG  ±ÉæÄà°S’G  áªμëe  â`̀dÉ`̀bh
 »a ¬```̀fCG ô```̀bCG »`̀fó`̀ª`̀dG ¿ƒ`̀ fÉ`̀≤`̀ dG
 ƒd  GPEG  ø«ÑfÉé∏d  áeõ∏ªdG  Oƒ≤©dG
 ¬eGõàdG  øjóbÉ©àªdG  ó`̀MCG  q±ƒ`̀j
 √QGò````̀YEG ó`̀©`̀ Hh π````̀LC’G ∫ƒ`̀∏`̀ë`̀H
 Ö∏£j  ¿CG  ô`̀NB’G  óbÉ©àª∏d  Rƒéj
 hCG  ¥É`̀Ø`̀J’G  ò«ØæJ  »°VÉ≤dG  ø`̀e
 äQÉ°TCGh  ,¢†jƒ©àdG  ™e  ¬î°ùa
 ó≤©dG  ï°ùØd  •ôà°ûj  ¬``̀fCG  ≈``̀ dEG
 π``̀NCG  ¬``«``aô``W  ó````̀MCG  ¿ƒ``̀μ``̀j  ¿CG
 ,ó≤©dG  ø`̀Y  áÄ°TÉædG  ¬JÉeGõàdÉH

 á«bÉØJ’G  ≈∏Y  AÉæH  ¬``fEG  â`̀dÉ`̀bh
 ™Lôà°ùj  ø«aô£dG  ø«H  á©bƒªdG
 QÉ°ûàfG ádÉM »a ´ƒaóªdG ≠∏ÑªdG
 ájCG  ÖÑ°ùH  hCG  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«a
 áé«àf  ¿ƒ`̀μ`̀J  Ió`̀ jó`̀L  ´É``̀°``̀VhCG
 ≥∏©àj  Éª«a  áeƒμëdG  äGQGô```̀b
 âfÉc  É`̀ª`̀dh  ,É``̀fhQƒ``̀c  á`̀ë`̀FÉ`̀é`̀H
 OGôaC’G  Qƒ°†M  äOóM  áeƒμëdG
 ,§≤a  GOôa  20`H  ¢Sô©dG  äÓØëd
 ≥ØàªdG Oó©dG øe ô«ãμH πbCG ƒgh
 Égó°V ∞fCÉà°ùªdG ôμæJ ºdh ,¬«∏Y
 »°†≤J Ée ƒgh á«bÉØJ’ÉH AÉL Ée
 ≠∏ÑªdG  OQ  ¬eGõdEÉH  áªμëªdG  ¬©e
 ¢†jƒ©àdG  Ö∏W  øYh  .´ƒaóªdG
 áªμëªdG âdÉb QÉæjO 2000 ≠∏ÑªH
 AÉ¨dEG  Ö∏W øe ƒg ∞fCÉà°ùªdG ¿EG
 ´ƒaóªdG  ≠∏ÑªdG  OQh  á«bÉØJ’G
 áëFÉéH  OÓÑdG  Qhô`̀e  ≈`̀dEG  Gô¶f
 ájRGôàM’G  äGAGôLE’Gh ÉfhQƒc
 äÓØëdG  á`̀eÉ`̀bEG  Ωó`̀©`̀H  IòîàªdG
 …òdG  ∞fCÉà°ùªdG  áÑZQ  ô«Z  ≈∏Y
 250 Qƒ`̀°`̀†`̀M »``̀a Ö``Zô``j ¿É```̀c
 ºd  Éªc  ,á«bÉØJÓd  É≤ah  É°üî°T
 √óÑμJ  ó«Øj  Ée  ∞fCÉà°ùªdG  Ωó≤j
 â°†b  ÜÉÑ°SC’G  √ò¡dh  ,QGô°VC’G
 ∞fCÉà°ùªdG ºμëdG AÉ¨dEÉH áªμëªdG
 á«bÉØJ’G ï°ùØH GOóée AÉ°†≤dGh
 OQ  Égó°V  ∞fCÉà°ùªdG  ΩGõ``̀dEG  ™e
 Éª«a â°†aQh QÉæjO ±’BG 4 ≠∏Ñe

.∂dP GóY

 QÉ``æjO ±’BG  4 OQ ìGô``aCG  á``YÉb ΩGõ``dEG
¬°SôY AÉ¨dEG ≈∏Y ÉfhQƒc ¬JôÑLCG ¢ùjô©d

 ±ÉæÄà°S’G  áªμëe  äó```̀jCG
 øé°ùdÉH  …ƒ«°SBG  áÑbÉ©e  É«∏©dG
 ±’BG  5  ¬``ª``jô``¨``Jh  á`̀æ`̀ °`̀S  15
 ¬JRÉ«ëHh  ¬£Ñ°V  ó`̀©`̀H  ,QÉ`̀ æ`̀ jO
 ,»`̀WÉ`̀©`̀à`̀dGh QÉ`̀é`̀JÓ`̀d äGQó`̀î`̀e
 ó©H  OÓÑdG  øY  Év«FÉ¡f  √OÉ©HEG  ™e
 IQOÉ°üªH  äôeCGh  áHƒ≤©dG  pò«ØæJ

.äÉWƒÑ°†ªdG
 ≈dEG  á«°†≤dG  π«°UÉØJ Oƒ©Jh
 ó«Øj  ÉZÓH á«æeC’G  äÉ¡édG  »≤∏J
 RGô``̀MEGh  IRÉ«ëH  º¡àªdG  ΩÉ«≤H
 ™«ÑdG  ó°ü≤H  IQó`̀î`̀ª`̀dG  OGƒ`̀ª`̀ dG
 áfÉ©à°S’G  â`̀ª`̀à`̀a  ,»`̀WÉ`̀©`̀à`̀dGh
 ábƒKƒªdG ájô°ùdG QOÉ°üªdG óMCÉH
 âëJ º¡àªdÉH ∫É°üJ’ÉH ΩÉb …òdG
 áëaÉμe  áWô°T  ±Gô`̀°`̀TEGh  ™ª°S
 ≈∏Y ¥É``̀Ø``̀J’G º``̀ Jh äGQó``̀î``̀ª``̀dG
 IQó`̀î`̀ª`̀dG ø`̀jhô`̀«`̀¡`̀dG IOÉ``̀e ™`̀«`̀H

 ¿ƒμj  ¿CG  ≈∏Y  ô«fÉfO  10  πHÉ≤e
 ∫ƒØ≤dG á≤£æªH º«∏°ùàdGh º∏°ùàdG
 »a  ,¥Gƒ`̀ °`̀ SC’G  ó`̀MCG  ø`̀e  Üô≤dÉH
 ºàa  ,AÉ°ùe  10`dG  áYÉ°ùdG  »dGƒM
 ≥ØàªdG  …ó≤ædG  ≠∏ÑªdG  ôjƒ°üJ
 …ô°ùdG  Qó°üª∏d  ¬ª«∏°ùJh  ¬«∏Y
 IQGOEG  ø``̀e  ≥``̀jô``̀a  OGó``````YEG  º```̀Jh
 º¡àªdG §Ñ°†d äGQóîªdG áëaÉμe
 ¬«∏Y  ¢†Ñ≤∏d  qó©ªdG  ø«ªμdG  »a

.É°ùÑ∏àe
 ≈dEG  áWô°ûdG  ∫É`̀LQ  ¬LƒJh
 º∏°ùàdG  á«∏ªY  IógÉ°ûªd  ™bƒªdG
 Qó°üªdG  ¥Ó``WEG  º`̀Jh  º«∏°ùàdGh
 ô°†ëa  ,º¡àªdG  IÉbÓªd  …ô°ùdG
 IQƒcòªdG  á≤£æªdG  ≈`̀ dEG  ô`̀«`̀NC’G
 ,…ô°ùdG  Qó°üªdG  ≈≤àdGh  ÉØ∏°S
 º¡àªdG  º«∏°ùàH  ô``̀«``̀NC’G  ΩÉ```̀bh
 º∏°ùJh  Qƒ°üªdG  …ó≤ædG  ≠∏ÑªdG

 ,IQóîªdG  øjhô«¡dG  IOÉ``̀e  ¬æe
 …ô°ùdG  Qó°üªdG  º∏°S  º`̀K  ø`̀eh
 ó©Hh ,∫hCG ΩRÓª∏d äÉWƒÑ°†ªdG
 AÉ£YEÉH  ΩÉ`̀b  É¡à«gÉe  øe  ócCÉàdG
 áëaÉμe  áWô°T  ≥jôØd  IQÉ`̀°`̀TE’G
 »a º¡àªdG §Ñ°V ºJh äGQóîªdG

 É«JGP  ¬°û«àØàHh  ,á≤£æªdG  äGP
 ≠∏ÑªdG  ≈∏Y  ¬JRƒëH  Qƒã©dG  ºJ
 GhôãY Éªc ,ø«ªμ∏d ÉØ∏°S Qƒ°üªdG

.øjhô«¡dG Qóîªd äÉaÉØd 4 ≈∏Y
 »a  √QÉéJÉH  º¡àªdG  ±ôàYG
 ¬fG  ≈dEG  Gô«°ûe  ,IQóîªdG  IOÉªdG

 òæe  ä’hÉ≤ªdG  ∫Éée  »a  πª©j
 ÖÑ°ùH ø`̀μ`̀dh ,ø`̀«`̀eÉ`̀Y ø`̀e ô`̀ã`̀cCG
 ¢Shô«a  ™`̀e  á`̀æ`̀gGô`̀dG  ±hô`̀¶`̀dG
 ,Ée óM ≈dEG πª©dG ∞bƒJ ÉfhQƒc
 πª©dG  »a  ≥jó°U  ¬«∏Y  ¢Vô©a
 IOÉªdG  ´Rƒj ¿CG  ¬àjƒg ±ô©j ’
 á∏«°üM øe áÑ°ùf πHÉ≤e IQóîªdG
 »``ah ,π```̀Nó```̀dG IOÉ```̀jõ```̀d ™``«``Ñ``dG
 IOÉªdG  øe  áÑ°ùf  ¿É«MC’G  ¢†©H
 áHÉ«ædG  âfÉc  .»WÉ©à∏d  IQóîªdG
 ¬fCG  º¡àªdG  ≈dEG  â¡Lh ób  áeÉ©dG
 ó°ü≤H  ´É`̀H  2020/11/11  »`̀a
 øjhô«g IQó`̀î`̀e  kIOÉ``̀e  QÉ`̀é`̀J’G
 É¡H  ¢üNôªdG  p∫Gƒ``̀MC’G  pô«Z  »a
 ó°ü≤H  RôMCGh  RÉM  É«fÉK  ,ÉfƒfÉb
 øjhô«g  IQóîe  OGƒ`̀e  »WÉ©àdG
 ∫Gƒ`````̀MC’G ô`̀«`̀Z »``̀a ø``̀«``̀aQƒ``̀eh

.ÉfƒfÉb É¡H ìô°üªdG

..äGQóîªdG ≈dEG CÉédh ä’hÉ≤ªdG ∫ÉªYCG ∑ôJ

…ôØ«dO zø``jhô«¡dG{ êhô``j …ƒ``«°SB’ É``æé°S á``æ°S 15 á«FÉæédG  É«∏©dG  ±ÉæÄà°S’G  áªμëe  â`̀dó`̀Y
 ¢ùÑëdG  É¡∏©éH  äGƒæ°S  5  øé°ùdG  áHƒ≤Y  ≈dhC’G
 êGôîà°S’ ¬à≤«∏W ™«bƒJ QhR »æjôëÑd áæ°S Ióe
 øjQhO AÉæÑH  ΩÉ«≤∏d  á«æ©ªdG  äÉ¡édG  øe äÉ≤aGƒe

.Éª¡dõæªd ácôà°ûªdG á≤jóëdG »a
 ó«ØJ  ÆÓÑH  âeó≤J  ób  É¡«∏Y  »æéªdG  âfÉch
 ¢`̀VQCG  AGô°ûH  ÉeÉb  º¡àªdG  ø`̀e  É¡bÓW  πÑb  ¬`̀fCÉ`̀H
 Éª°ùàbG  Éª¡bÓW  ó©Hh  É¡«∏Y  ∫õæe  AÉæÑH  ÉeÉbh
 ∫ÉªYCÉH  º¡àªdG  ΩÉ«b  â¶M’  É¡fCG  ’EG  ,∫õæªdG  ∂dP
 ¿hO øe Éª¡æ«H  ácôà°ûªdG  ∫õæªdG  á≤jóM »a AÉæH
 IQGOEG  øe  É¡eÓ©à°SÉHh  ,É¡à≤aGƒe  ≈∏Y  ∫ƒ°üëdG
 ¥GQhC’G  ºjó≤àH  ΩÉ`̀b  º¡àªdG  ¿CG  É¡d  ø«ÑJ  ájó∏ÑdG
 ¢Sóæ¡ªdG  OÉ``̀aCGh  ,Éª¡©«bƒàH  IQƒ¡ªe  áHƒ∏£ªdG
 äÉ≤aGƒe πc Ωóbh ¬«dEG ô°†M º¡àªdG ¿CÉH ¢üàîªdG

 ΩÉbh  ∫õæªdG  á≤jóëH  ø`̀jQhO  AÉ°ûfEG  ≈∏Y  ájó∏ÑdG
 º`̀Jh  ,»`̀°`̀Só`̀æ`̀¡`̀dG  ±Gô``̀°``̀TE’G  IQÉ`̀ª`̀à`̀°`̀SG  ¬ª«∏°ùàH
 âÑK  Éªæ«H  ,OÉà©ª∏d  É≤ah  äGóæà°ùªdG  πc  AÉØ«à°SG
 ºd É¡«∏Y »æéªdG ¿CG  ôjhõàdGh ∞«jõàdG ôjô≤J øe

.á©bGƒdG πëe äGQÉªà°S’G øe ÉjCG ™bƒJ
 ¿ƒ°†Z  »a  ¬`̀fCG  º¡àªdG  ≈`̀ dEG  áHÉ«ædG  äóæ°SCG
 ∫ƒ¡ée ôNBG ™e ∑ôà°TG á«dÉª°ûdG øeCG IôFGóH 2020
 IQhõªdG äGQôëªdG Ωóbh ,»ª°SQ Qôëe ôjhõJ »a
 áë«ë°U ô«Z á©bGh π©L ±ó¡H á°üàîªdG äÉ¡é∏d
 »æéª∏d Qhõe AÉ°†eEG ™°VƒH ∂dPh ,áë«ë°U hóÑJ
 á°üNQ ≈∏Y ∫ƒ°üëdGh ôjhõàdG øe øμªà«d É¡«∏Y
 ácô°ûdG ≈dEG IQhõªdG äGQôëªdG ∂∏J Ωób Éªc ,AÉæH
 ∞XƒªdG  øe  á«f  ø°ùëH  ÉgOÉªàYG  ºJh  á«°Sóæ¡dG

.¢üàîªdG

¬à≤«∏W ™``«bƒJ QhR »``æjôëÑd á``æ°S ¢``ùÑëdG
∑ôà°ûªdG É``ª¡dõæe á≤jóM »a ø``jQhO AÉæÑd

 áHƒ≤Y  á«FÉæédG  É«∏©dG  ±ÉæÄà°S’G  áªμëe  äó``̀jCG
 â∏μ°T ájƒ«°SB’ QÉæjO ø«ØdCG áeGô¨dGh äGƒæ°S 5 øé°ùdG
 3 øé°ùdGh ,IQÉYódG á°SQÉªe ≈∏Y äÉ«àØdG QÉÑLE’ áμÑ°T
 Ö≤Y  OÓÑdG  øY  É©«ªL  ÉªgOÉ©HEGh  ø«jôNCG  ≈∏Y  äGƒæ°S
 ∫ƒHôàfE’G  øe  ÆÓH  á©bGƒdG  ∞°ûc  å«M  ,áHƒ≤©dG  ò«ØæJ
 ºàjh ô«ØédG á≤£æªH á≤°ûH äÉ«àØdG ióMEG RÉéàMÉH ó«Øj

.IQÉYódG ∫ÉªYCG »a É¡dÓ¨à°SG
 ájƒ«°SBG IÉàa RÉéàMÉH ó«Øj ∫ƒHôàfE’G øe ÆÓH ¿Éch
 á«æeCG  Iƒb  â¡Lƒàa  IQÉYódG  ∫ÉªYCG  »a  É¡dÓ¨à°SG  ºàjh
 øe  äGôe  IóY  á≤°ûdG  ÜÉH  ¥ôW  ºJh  ¬æY  ≠∏ÑªdG  ¿Éμª∏d
 ™e  QÉ≤©dÉH  øeC’G  ¢SQÉM  π°UGƒJ  ¿CG  ≈dEG  áHÉéà°SG  ¿hO
 ájƒ«°SBG  IÉàa  á£°SGƒH  ÜÉÑdG  íàa  ºàa  á≤°ûdG  ôLCÉà°ùe
 Éªc IQÉYódG  ¢SQÉªJ  É¡fCG  âHÉLCG  ÉgOƒLh øY É¡dGDƒ°ùHh
 ¿CÉ`̀H  äOÉ```aCGh  á¨∏ÑªdG  É`̀¡`̀fCG  ø«ÑJ  iô``̀NCG  IÉàa  ≈∏Y  ôãY
 øjôëÑdG  ≈`̀dEG  É¡àÑ∏L  ájƒ«°SBG  Ió«°S  óæY  ÉgôØ°S  RGƒ`̀L
 1500  ≠∏Ñe  É¡æe  âÑ∏Wh  IQÉYódG  ∫ÉªYCG  ≈∏Y  É¡JôÑLCGh
 É¡JódGƒH ∫É°üJ’G ≈dEG äCÉé∏a IQOÉ¨ªdÉH É¡d ìÉª°ù∏d QÉæjO

.á©bGƒdG øY â¨∏HCG »àdG ≈gh Égó∏H »a
 ¬fCÉH  OÉ``̀aCGh  ™`̀HGô`̀dG  º¡àªdG  ô°†M  AÉ`̀æ`̀KC’G  ∂∏J  ≈`̀ah
 É¡«≤à∏j  å«M  ájƒ«°SB’G  ¬à≤jó°U  ídÉ°üd  á≤°ûdG  ôLCÉà°ùe
 äÉ«àØdG  Ö∏éJ  ø`̀e  »`̀g  É¡à≤jó°U  ¿CGh  πHÉ≤e  ¿hO  ø`̀e

 »bÉH  ≈dEG  π°UƒàdG  ºJ  á«æeC’G  äÉjôëàdG  AGôLEÉHh á≤°û∏d
.º¡«∏Y ¢†Ñ≤dGh ø«ª¡àªdG

 ¿CGh Iô«≤a Iô°SCG ≈dEG »ªàæJ É¡fEG É¡«∏Y »æéªdG âdÉbh
 ó©Hh øjôëÑdG »a É¡d πªY ¢Uôa ô«aƒàH É¡à¨∏HCG áª¡àªdG
 OGó°S  É¡æe  âÑ∏Wh  ÉgôØ°S  RGƒL  É¡æe  äòNCG  ÉgQƒ°†M
 230  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,GOóée  ¬«∏Y  ∫ƒ°üë∏d  QÉæjO  1500
 ,Üô°ûdGh  π`̀cC’G  ô«aƒJh  øμ°ùª∏d  Éjô¡°T  GQÉéjEG  GQÉæjO
 âØ°ûàcG  äÉ«àa  IóY  ™e  â°ù∏Lh  äô°†M  É¡fCG  âaÉ°VCGh
 »g  â∏ªY  Éªc  ,…OÉ``̀e  πHÉ≤ªH  IQÉ`̀Yó`̀dG  ø°SQÉªj  ø`̀¡`̀fCG
.GQÉæjO 80 ≈dEG GQÉæjO 20 ø«H Ée ìhGôàj πHÉ≤ªH iôNC’G
 ôãcCG IQÉYódG ∫Éée »a πª©J â∏X É¡fCG ≈dEG äQÉ°TCGh
 ø«ª¡àª∏d  Üƒ∏£ªdG  ≠∏ÑªdG  äôah  ¿CG  ó©Hh  ô¡°TCG  8  øe
 É«aÉ°VEG  É¨∏Ñe  É¡æe  GƒÑ∏W  ÉgôØ°S  RGƒ`̀L  ≈∏Y  ∫ƒ°üë∏d
 É¡JódGh  ™e  â∏°UGƒàa  ™£à°ùJ  ºdh  QÉæjO  600``̀H  GQó≤e
 ºJh  á«æ©ªdG  äÉ¡édG  â¨∏HCG  É`̀gQhó`̀H  »àdGh  Égó∏H  »a
 äGƒb πÑb øe ÉgôjôëJ ºJ ¿CG ≈dEG ∫ƒHôàfE’G ™e π°UGƒàdG

.áWô°ûdG
 ™`̀HQCG  òæe  ¬`̀fEG  âdÉbh  ,á©bGƒdÉH  áª¡àªdG  âaôàYGh
 ∫Éée  »a  πª©J  âfÉch  øjôëÑdG  ≈`̀dEG  äô°†M  äGƒæ°S
 ≠∏Ñe  OGó`̀°`̀S  ó©H  ÉgôØ°S  RGƒ`̀L  ≈∏Y  â∏°üMh  IQÉ`̀Yó`̀dG
 ÉgôØ°S RGƒL ≈∏Y É¡dƒ°üM ó©Hh É¡fCG ’EG iôNCG ájƒ«°SB’

 ábÓY Éª¡æ«H äCÉ°ûfh ™HGôdG º¡àªdG ≈∏Y âaô©Jh QOÉ¨J ºd
 √ôLCÉà°SG  øμ°S  ô«aƒJ  »a  ÉgóYÉ°ùj  íÑ°UCGh  á«ØWÉY
 iôNC’G  »g  IQÉYódG  ∫Éée  »a  πª©J  âëÑ°UCGh  ¬ª°SÉH

.ø«ª¡àªdG »bÉH á≤aQ
 ΩÉY  ¿ƒ°†Z  »a  º¡fCG  ø«ª¡àªdG  ≈dEG  áHÉ«ædG  äóæ°SCG
 ≈dhC’G øe äÉª¡àªdG áª°UÉ©dG á¶aÉëe øeCG IôFGóH 2020
 øªb  ¿CÉ`̀H  ø¡«∏Y  »æéªdG  ¢üî°ûH  ¿ôéJG  áãdÉãdG  ≈àM
 á°SQÉªe »a ø¡dÓ¨à°SG IAÉ°SEG  ¢Vô¨H ø¡FGƒjEGh ø¡∏≤æH
 øgôÑLCG  ¿CÉH  á∏«ëdGh  ójó¡àdGh  √GôcE’G  ≥jô£H  IQÉYódG
 É«fÉK  ,øgôØ°S äGRGƒL º∏°ùJ πHÉ≤e á«fƒjóe OGó°S ≈∏Y
 Iƒ≤dG  ∫Éª©à°SÉH  ≥M  ¬Lh  ô«¨H  ø¡«∏Y  »æéªdG  ¿õéM
 õéëdG Ióe äOGRh ø¡FGQh øe Ö°ùμàdG ¢Vô¨H ójó¡àdGh
 ÜÉ`̀μ`̀JQG  ≈∏Y  ø¡«∏Y  »æéªdG  â∏ªM  ÉãdÉK  ,ô¡°T  ≈∏Y
 º¡JÉ«M  »a  ¿óªàYG  É©HGQ  ,√Gô``̀cE’G  ≥jôW  øY  IQÉ`̀Yó`̀dG
 ,IQÉ`̀Yó`̀dG  á°SQÉªe  ø`̀e  ø¡«∏Y  »æéªdG  ¬Ñ°ùμJ  É`̀e  ≈∏Y
 á°SQÉªe  ≈∏Y  ø¡«∏Y  »æéªdG  øgóYÉ°Sh  ø°VôM  É°ùeÉN
 »a  óªàYG  ¬`̀fCG  ™HGôdG  º¡àªdG  ≈`̀dEG  äóæ°SCG  Éªc  ,IQÉ`̀Yó`̀dG
 øe  É¡«∏Y  »æéªdG  øe  ¬Ñ°ùμJ  ≈∏Y  á«FõL  áØ°üH  ¬JÉ«M
 áÑbÉ©ªH  á`̀LQO  ∫hCG  áªμëe  â°†bh  ,IQÉ`̀Yó`̀dG  á°SQÉªe
 äCGôH Éª«a ø«jôNB’ äGƒæ°S 3 øé°ùdGh äGƒæ°S 5 ≈dhC’G

.¬«dEG óæ°SCG Éªe ™HGôdG º¡àªdG

É¡«à≤jó°üd äGƒæ°S 3h IQÉYO áμÑ°T äQGOCG  ájƒ«°SB’ äGƒæ°S 5 øé°ùdG ó«jCÉJ ±ÉæÄà°S’G  áªμëe  äQô`̀b
 Ωƒ`̀μ`̀ë`̀e ø``̀©``̀W ô``̀¶``̀f π``̀«``̀LCÉ``̀J
 ¬àfGOEG  ó©H  äGƒæ°S  5  øé°ùdÉH
 ∞`̀dCG  85  ∫Gƒ```eCG  π°ùZ  á«∏ª©H
 ºFGôL  øe  É¡«∏Y  π°üëJ  QÉæjO
 º¡àªdG ΩÉb PEG ,QƒéØdGh IQÉYódG
 ô«¡°T πëe »a ∫GƒeC’G π«¨°ûàH
 ±ó`̀¡`̀H á`̀«`̀ °`̀VÉ`̀jô`̀dG ¢`̀ù`̀HÓ`̀ª`̀∏`̀d

.∫GƒeC’G ∂∏J Qó°üe AÉØNEG
 áeÉ©dG  áHÉ«ædG  â≤∏J  å«M
 äÉ`̀jô`̀ë`̀à`̀dG  IQGOEG  ø``̀e  É``ZÓ``H
 äô`̀ Ø`̀ °`̀ SCG É``̀e ¿CÉ``̀°``̀û``̀H á`̀ «`̀ dÉ`̀ ª`̀ dG
 ÜÉ`̀μ`̀JQG  ∫ƒ``̀M  É¡JÉjôëJ  ¬`̀æ`̀Y
 ∫Gƒ`̀eC’G  π°ùZ  áªjôéd  º¡àªdG
 IQGOEG  º`̀FGô`̀L  ø`̀e  á∏°üëàªdG
 ≈∏Y  ¢†jôëàdGh  IQÉYó∏d  πëe
 »a  OÉªàY’Gh  IQÉYódG  ÜÉμJQG
 Ée  ≈∏Y  á«FõL  áØ°üH  ¬JÉ«M
 ≥Ñ°S »àdGh IQÉYódG øe ¬Ñ°ùμj

.É¡H øjOCGh º¡JG ¿CGh
 áHÉ«ædG  äô°TÉH  ¬«∏Y AÉæHh
 ∫GDƒ`̀ °`̀ù`̀H É`̀¡`̀JÉ`̀≤`̀«`̀≤`̀ë`̀J á``eÉ``©``dG
 äÉ``̀jô``̀ë``̀J …ô```̀é```̀e ó``̀gÉ``̀°``̀û``̀dG
 ¥GQhCG  ≈∏Y  â©∏WGh  á©bGƒdG
 ºFGôédG  ΩÉ`̀μ`̀MCGh  äGóæà°ùeh
 øeh  ,É¡H  ø`̀ jOCG  »àdG  á«∏°UC’G
 ™`̀Ñ`̀à`̀Jh ∞`̀ °`̀û`̀μ`̀ dÉ`̀H äô`````̀ eCG º```K
 á«dÉªdG  äÉ«∏ª©dGh  äÓeÉ©ªdG
 »`̀à`̀dGh º`̀¡`̀à`̀ª`̀dG É`̀¡`̀H ΩÉ``̀ b »`̀à`̀ dG
 »`̀≤`̀∏`̀à`̀H ¬``̀eÉ``̀«``̀b ø```̀Y äô``̀ Ø``̀ °``̀ SCG
 á¶gÉH  á«dÉe  ≠dÉÑe  ¬HÉ°ùàcGh
 ¬JÓé°S  ió``̀MEG  äÉHÉ°ùM  »`̀a
 ºéM  ™e  Ö°SÉæàJ  ’  ájQÉéàdG
 π`̀é`̀°`̀ù`̀dG äÓ``̀eÉ``̀©``̀J á`̀©`̀«`̀ Ñ`̀Wh
 øeh  ágƒÑ°ûe  ájó≤f  á≤jô£Hh
 »a  É`̀gQó`̀°`̀ü`̀e  ø«Ñàj  ¿CG  ¿hO
 äÓé°ùdG  »``a  ’h  ¬`̀JÉ`̀HÉ`̀°`̀ù`̀M
 ¬∏é°ùd  á``jô``à``aó``dGh  á`̀«`̀ dÉ`̀ª`̀ dG

 ¬FÉØNEG  á«¨H  ∂`̀ dPh  ,…QÉ`̀é`̀à`̀dG
 ±ô°üàdG  á`̀≤`̀jô`̀Wh  ÉgQó°üªd
 QÉ¡XEG  ¬fCÉ°T  øe  ƒëf  ≈∏Y  É¡«a

.´hô°ûe ÉgQó°üe ¿CG
 áeÉ©dG  áHÉ«ædG  äô`̀eCG  Éªch
 »`̀Ñ`̀ °`̀SÉ`̀ë`̀e ô``̀«``̀Ñ``̀N ø``«``«``©``à``H
 äÓeÉ©àdG  ∂∏J  á≤«≤M  ó«cCÉàd
 á`̀≤`̀«`̀≤`̀M ¿É```̀«```̀Hh äÉ``̀«``̀∏``̀ª``̀©``̀dGh
 áé«àf  äôØ°SCG  óbh  ,ÉgQó°üe
 »Ñ°SÉëªdG  »`̀dÉ`̀ª`̀ dG  ô`̀jô`̀≤`̀à`̀dG
 äÉYGójEG  ¬HÉ°ùàcGh  ¬«≤∏J  ≈`̀dEG
 ≈∏Y  Gó`̀L  ÉØYÉ°†e  GQó`̀b  â¨∏H
 Oƒ`̀Lh  Ωó``Yh  πé°ùdG  ∫ƒ`̀Nó`̀e
 á`̀≤`̀jô`̀Wh É`̀gQó`̀ °`̀ü`̀e ó`̀«`̀Ø`̀j É``̀e
 É`̀gQGó`̀≤`̀e ≠`̀∏`̀H »`̀à`̀dGh É`̀¡`̀YGó`̀jEG
 É`̀Ø`̀dCG ø`̀«`̀fÉ`̀ª`̀Kh á`̀°`̀ù`̀ª`̀N) ≠`̀∏`̀Ñ`̀e
 ø«°ùªNh  áKÓKh  áFÉª°ùªNh
 ô°ûY á°ùªNh áFÉª©°ùJh GQÉæjO

.(É°ù∏a

 á«°VÉjQ äGhOCG π``ëe ÖMÉ°U ±ÉæÄà°SG π«LCÉJ
∫GƒeCG π°ùZ á«°†b »a äGƒæ°S 5 øé°ùdÉH Ωƒμëe

 á«FÉæédG  iô`̀Ñ`̀μ`̀dG  áªμëªdG  äõ`̀é`̀M
 …ƒ«°SBG ∫hÉ≤e ≈∏Y ºμë∏d πjôHCG 13 á°ù∏L
 QGôb Qhó°U ºZQ √ó∏H ≈dEG Üô¡dG øe øμªJ
 äÉ«fƒjóe  á«Ø∏N  ≈∏Y  ôØ°ùdG  ø`̀e  ¬©æªH
 Ó¨à°ùe ,QÉæjO ∞dCG 22 â¨∏H ¬«∏Y âªcGôJ
 ≈dEG  ¬LƒJh  ¬jód  ∫Éª©dG  ó`̀MCG  ôØ°S  RGƒ`̀L

.√ó∏H IQÉØ°S
 ¬LƒJ  ¿CG  ó©H  á©bGƒdG  ±É°ûàcG  º`̀Jh
 áeÉ©dG IQGOE’G ≈dEG ¬«∏Y »æéªdG πeÉ©dG π«Øc
 πjƒëàd  á`̀eÉ`̀bE’Gh  äGRGƒ`̀é`̀dGh  á«°ùæé∏d
 ¬ZÓHEÉH  ÅLƒa  ¬fCG  ’EG  ¬«∏Y  »æéªdG  áeÉbEG
 ΩÉ≤a  ,øjôëÑdG  êQÉ``̀N  ¬«∏Y  »æéªdG  ¿CG
 ¬∏ªY ô°TÉÑj  ¬fCG  ¬d  ócCÉa  πeÉ©dÉH  ∫É°üJ’ÉH
 IQGOE’G π«ØμdG ≠∏HCÉa ,πª©dG ™bGƒe óMCG »a
 øjôëÑdG  »a  ¬«∏Y  »æéªdG  OƒLƒH  GOóée

 ø«ÑJ  äÉjôëàdG  AGôLEÉHh  ,¬JQOÉ¨e  ΩóYh
 RGƒL  äÉfÉ«H  π¨à°SG  ácô°ûdG  ∫hÉ≤e  ¿CG
 ¬≤jôW  øY  êôîà°SGh  ¬«∏Y  »æéªdG  ôØ°S
 ƒg  É¡eóîà°SG  ºK  IQOÉ¨ª∏d  QƒÑY  á≤«Kh

.√ó∏H ≈dEG IOƒ©∏d
 øjôëÑdG êQÉN Üôg º¡àªdG ¿CG ø«ÑJh
 ôØ°ùdG  øe  ¬©æªH  QGôb  √ó°V  GQOÉ°U  ¬fƒμd
 ídÉ°üd  QÉ`̀æ`̀jO  ∞``dCG  22  ≠∏ÑªH  øjóe  ¬``fC’
 É¡ÑMÉ°U ™e πeÉ©àj iôNCG ä’hÉ≤e ácô°T
 ô«NC’G  ≠∏HCG  ó`̀bh  ,áæ°S  15  øe  ôãcCG  òæe
 ¬æe  πª©dG  äGó©e  …ôà°ûj  ¿Éc  º¡àªdG  ¿CG
 22  â¨∏H  ¿CG  ≈``̀dEG  ¬JÉ«fƒjóe  â`̀ª`̀cGô`̀Jh
 ¬«∏Y á«fóe  iƒ``̀YO  ™`̀ aQ  º`̀ Jh  QÉ`̀æ`̀jO  ∞``̀dCG
 ¬fCG  ’EG  ,√ôØ°S  ™æªH  QGôb  ÉgôKCG  ≈∏Y  Qó°U
 êQÉN øe  ¬H  π°üàj  º¡àªdG  ≥«≤°ûH  ÅLƒa

 ,√ó∏H ≈dEG OÉY ¬≤«≤°T ¿CÉH √ôÑîjh øjôëÑdG
 ô`̀eC’G  øY  º∏©à°ù«d  IQÉØ°ùdG  ™e  π°UGƒàa
 êGôîà°S’  Ö∏£H  Ωó≤J  º¡àªdG  ¿CG  ø«ÑJh
 ¬fƒμd ¬`̀jó`̀d  π`̀eÉ`̀Y º`̀°`̀SÉ`̀H  Qƒ`̀Ñ`̀©`̀dG  á`̀≤`̀«`̀Kh
 ó≤a  πeÉ©dG  ¿CG  ≈`̀YOG  å«M  ,¬æY  ’hDƒ°ùe
 QƒÑY á≤«Kh êGôîà°SG ójôjh √ôØ°S RGƒL
 ≈dEG âbDƒe πμ°ûH á«FÉæãà°SG ä’Éëd Qó°üJ
 π©ØdÉHh ,ójóL ôØ°S RGƒL êGôîà°SG ø«M
 ∞Xƒe ≈``̀ dEG  É`̀¡`̀eó`̀bh á`̀≤`̀«`̀Kƒ`̀dG êô`̀î`̀à`̀°`̀SG
 ,IQOÉ¨ªdG  ´É£à°SGh QÉ£ªdG »a äGRGƒédG
 á«æeC’G  äÉ£∏°ùdG  IQÉØ°ùdG  â¨∏HCG  ø«M  »a
 º¡àªdG  ≈`̀ dEG  áHÉ«ædG  äó`̀æ`̀°`̀SCGh  .Égó∏H  »`̀a
 ø`̀eCG  Iô`̀FGó`̀H  2019 ô`̀Hƒ`̀à`̀cCG  17 »`̀a  ¬``̀fCG
 ΩÉY  ∞`̀Xƒ`̀e  ™`̀e  ∑ôà°TG  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 á∏«°Sh  ôÑY  äÉfÉ«H  ∫ÉNOEG  »a  á«ædG  ø°ùM

 äÉ¡édG  ió``MEG  ¢üîJ  äÉeƒ∏©ªdG  á«æ≤J
 ƒëf ≈∏Y á«°ùæédG ¿hDƒ°T »gh á«eƒμëdG
 ≈∏Y áë«ë°U ô«Z äÉfÉ«H  QÉ¡XEG  ¬fCÉ°T  øe
 IôcòJ ºjó≤àH ΩÉb ¿CÉH áë«ë°U äÉfÉ«H É¡fCG
 º°SÉH zIQÉØ°S{ ≈dEG ÉgQhó°U Üƒ°ùæe Qhôe
 øμªà«d ∑QÉªédG ∞Xƒe ≈dEG  ¬«∏Y »æéªdG
 πNóJ  ó`̀bh  ,¬à£°SGƒH  OÓÑdG  IQOÉ`̀¨`̀e  øe
 QhôªdG  IôcòJ  AÉ£YEG  »a  òaÉæªdG  ∞Xƒe
 ™e QôëªdG πª©à°SG Éªc ,á«ª°SôdG IQƒ°üdG
 òaÉæªdG ∞Xƒe ≈dEG ¬eób ¿CÉH √ôjhõàH ¬ª∏Y
 ΩÉμMCG  ∞dÉNh  ,OÓÑdG  IQOÉ¨e  øe  øμªà«d
 OÓÑdG øe êôNh ,Iôé¡dG ¿ƒfÉb äÉª«∏©Jh
 òaÉæªdG ∞Xƒe ¿PEG ≈∏Y ∫ƒ°üëdG ¿hO øe
 äGAGô````̀LE’G  PÉ`̀î`̀JG  ¿hO  ø``̀eh  ¢üàîªdG

.áeRÓdG

Qhõe ô``Ø°S RGƒéH êQÉ``îdG ≈``dEG ôaÉ°S ∫hÉ``≤e ≈``∏Y º``μëdG π``jôHCG 13

 GQÉÑàYG ,π«gCÉàdGh ìÓ°UEÓd áeÉ©dG  IQGOE’G  äCGóH
 øjòdG A’õæ∏d äGQÉjR º«¶æJ 2021 πjôHCG 4 ¢ùeCG øe
 á£jô°T  ,É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«Ød  OÉ°†ªdG  º«©£àdG  Gƒ≤∏J
 Gƒ≤∏J  ób  ,º¡JQÉjR  ¿hOƒ`̀j  øe  hCG  º¡«dÉgCG  ¿ƒμj  ¿CG
 ¢Shô«Ød  É°üëa  º¡FGôLEG  ÖfÉéH  ,É°†jCG  º«©£àdG

.IQÉjõdG πÑb ÉfhQƒc
 áeó≤ªdG  äÉeóîdG  QÉWEG  »a  Iƒ£îdG  √òg  »JCÉJh
 Rõ©J  »àdG  äGAGô`̀LE’G  øe  áYƒªée  øª°Vh  ,A’õæ∏d
 QÉ°ûàfG  ø`̀e  óë∏d  á`̀jRGô`̀à`̀M’G  ô«HGóàdÉH  ΩGõ``à``d’G

.¢Shô«ØdG

 âeÉb ób ,π«gCÉàdGh ìÓ°UEÓd áeÉ©dG IQGOE’G âfÉch
 ä’É°üJ’G  ô«aƒàH  ,äGQÉ`̀jõ`̀dG  √ò¡d  ≥HÉ°S  âbh  »a
 ÉfhQƒc  ¢Shô«ØH  áªFÉ≤dG  ä’ÉëdG  øe  A’õædG  ø«H
 º¡«∏Y ¿ÉæÄªW’G πLCG øe º¡«dÉgCGh ø«£dÉîªdG ∂dòch

.á«ë°üdG º¡ahôX ≈∏Yh

 äGQÉ````̀jR º`̀«`̀¶`̀æ`̀J CGó``̀ Ñ``̀ J zπ``̀ «``̀gCÉ``̀ à``̀ dGh ìÓ````°````UE’G{
É```̀ fhQƒ```̀c º``̀«``̀©``̀£``̀J Gƒ``̀ ≤``̀ ∏``̀ J ø````̀jò````̀dG A’õ```̀æ```̀∏```̀d

.º«æZ ∞°Sƒj |

 ºjôe »à°SQóe »a á°SGQódG ≥«∏©J :áë°üdG
 IQƒ°üH á``«dhódG á``ªμëdGh ¿Gô``ªY âæH
ó©oH øY Éª¡H á°SGQódG QGôªà°SGh ájRGôàMG

 IQGRh  ™`̀e  ôªà°ùªdG  ≥«°ùæàdG  Aƒ`̀°`̀V  »`̀a
 kGQGôb  áë°üdG  IQGRh äQó°UCG  º«∏©àdGh á«HôàdG
 âæH  ºjôe  á°SQóe  »a  á°SGQódG  ≥«∏©àH  »°†≤j
 áªμëdG  á`̀°`̀SQó`̀eh  ,äÉæÑ∏d  á«FGóàH’G  ¿Gô`̀ª`̀Y
 kAGóàHG ,(á«FGóàH’G á∏MôªdGh á°VhôdG) á«dhódG
 ,Ω2021  πjôHCG  5  ≥aGƒªdG  ø«æKE’G  Ωƒ«dG  øe
 á∏°UGƒªd áeRÓdG äGAGôLE’G PÉîJG ºàj ¿CG ≈∏Y
 √òg  ∫Ó``N  ó©H  ø`̀Y  áÑ∏£dG  ™«ªéd  á`̀°`̀SGQó`̀dG

.IôàØdG
 óYÉ°ùªdG  π«cƒdG  øe  QOÉ°üdG  QGô≤dG  q¢üfh
 íàa  OÉ©j  ’  ¬`̀ fCG  ó«cCÉàdG  ≈∏Y  áeÉ©dG  áë°ü∏d

 áë°üdG IQGOEG ócCÉàJ ¿CG ó©H ’EG ø«à°SQóªdG ø«JÉg
 IójóL  áªFÉb  ä’É`̀M  π«é°ùJ  Ωó`̀Y  øe  áeÉ©dG
 ∫Éªμà°SG  øe  ócCÉàdGh  ,IQƒcòªdG  IôàØdG  ∫ÓN
 º¡«£dÉîeh áªFÉ≤dG ä’Éë∏d IQô≤ªdG ∫õ©dG Ióe
 ∫ƒcƒJhôÑdGh ájRGôàM’G äGAGôLE’G ≈∏Y AÉæH
 »Ñ£dG  »æWƒdG  ≥jôØdG  πÑb  øe  QOÉ°üdG  ™ÑàªdG
 áaÉ°VEG ,(19-ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üà∏d
 Éª¡≤aGôe  πc  º«≤©J  øe  ø«à°SQóªdG  AÉ¡àfG  ≈dEG
 øe  kÉeÉªJ  Éªgƒ∏Nh  á`̀°`̀SGQó`̀dG  ±ÉæÄà°SG  πÑb
 øe  Éª¡ëàØH  ¿PEG  QGó°UEGh  ,ihó©∏d  πbGƒf  …CG

.á°üàîªdG IQGOE’G
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اأجرى ات�صالً هاتفًيا مع العاهل الأردين.. امللك:

اأمـــن الأردن جــزء ل يتـجــزاأ مــن اأمــن البـحـريــن

وزير الداخلية يبحث مع ال�صفري ال�صيني عالقات البلدين

مبنا�صبة ح�صوله على درجة املاج�صتري

وزير الداخلية ي�صتقبل اأحد منت�صبي الوزارة

ال�صيخة ملياء: �صهر رم�صان ي�صهد

 م�صابقة جائزة خليفة بن �صلمان اآل خليفة

�صريطة تلقي اأهاليهم اللقاح �صد فريو�س كورونا

»الإ�صالح والتاأهيل« تبداأ تنظيم زيارات للنزلء املتطّعمني

ال�شيخ  اأول  الفريق  ا�شتقبل 

وزير  اآل خليفة  عبداهلل  بن  را�شد 

اأنور  اأم�س،  �شباح  الداخلية، 

حبيب اهلل �شفري جمهورية ال�شني 

البحرين،  مملكة  لدى  ال�شعبية 

بح�شور الفريق طارق بن ح�شن 

احل�شن رئي�س االأمن العام.

ــاء  ــق ــل ــم خـــــــال ال ـــ ـــ وت

الثنائيــة  العــاقات  ا�شتعرا�س 

وبحث  ال�شديقــني،  البلدين  بني 

ذات  املو�شــوعات  من  عـدد 

امل�شرتك. االهتــمام 

ا�شتقبل الفريق اأول ال�شيخ را�شد 

الداخلية،  اآل خليفة وزير  بن عبداهلل 

البنعلي، مبنا�شبة  النقيب فهد  اأم�س، 

اإذ  املاج�شتري،  درجة  على  ح�شوله 

العلمية،  الر�شالة  من  ن�شخة  له  قدم 

بن  طارق  الفريق  بح�شور  وذلك 

ح�شن احل�شن رئي�س االأمن العام.

تهانيه  عن  الوزير  واأعرب 

هذه  على  البنعلي  فهد  للنقيب 

من  الر�شالة  تت�شمنه  وما  الدرجة، 

مهمة،  علمية  ودرا�شات  م�شامني 

على  الداخلية  وزارة  بحر�س  منوها 

والدرا�شــات  العلمي  البحث  ت�شجيع 

التطويــر  عمليــة  يف  ت�شهــم  التي 

خدمـات  وتقــدمي  والتحــديث، 

اأمنيـة متقدمــة وتعزيــز م�شتويات 

االأداء االأمني.

من  كرمية  برعاية 

لولوة  ال�شيخة  �شمو 

بنت خليفة بن �شلمان اآل 

الفخري  الرئي�س  خليفة 

جلمعية النور للرب، تنظم 

االأوىل  الــدورة  اجلمعية 

باإذنه  له  املغفور  جلائزة 

ال�شمو  �شاحب  تعاىل 

بن  خليفة  االأمــري  امللكي 

�شلمان بن حمد اآل خليفة 

رم�شان  ل�شهر  القراآنية 

املبارك القادم.

ملياء  ال�شيخة  وقالت 

خليفة  اآل  حممد  بنت 

النور  جمعية  رئي�س 

اللجنة  رئي�س  لــلــرب، 

اإنه  للم�شابقة،  الدائمة 

�شيتم خال االأيام القليلة 

االإعان  انطاق  القادمة 

ون�شر  امل�شابقة  ــن  ع

ت�شتمل  التي  تفا�شيلها 

االأول  فروع،  اأربعة  على 

الكرمي  الــقــراآن  حفظ 

حفظ  ــاين  ــث وال ــاً،  ــام ك

�شورة  من  اأجزاء  ع�شرة 

�شورة  اإىل  العنكبوت 

حفظ  والثالث  النا�س، 

�شورة  من  القراآن  ُع�شر 

�ــشــورة  اإىل  ــة  ــجــادل امل

الفرع  وخ�ش�س  النا�س، 

ال�شوت  حل�شن  الرابع 

التاوة  وهو  واملحاكاة 

اأحد  وحماكاة  بالتجويد 

قراء العامل االإ�شامي.

الت�شجيل  و�شيبداأ 

ــن االأ�ــشــبــوع  ابــتــداًء م

ــوم  ــة ي ــاي ــغ ــــايل ل احل

رم�شان  �شهر  من  الثامن 

الرابط  املبارك، من خال 

املو�شح  ـــرتوين  ـــك االإل

امل�شابقة،  اإعانات  على 

ابتداًء  الت�شفيات  و�شتبداأ 

من 15 رم�شان باإذن اهلل 

تعاىل.

امل�شابقة  ــدف  ــه وت

املغفور  ا�شم  حتمل  التي 

امللكي  ال�شمو  �شاحب  له 

�شلمان  بن  خليفة  االأمري 

اهلل،  رحمه  خليفة  اآل 

الكرمي  القراآن  خدمة  اإىل 

من  ومنت�شبيه  واأهــلــه 

ــاظ واحلــافــظــات  ــف احل

الــقــراآن  تعليم  مبــراكــز 

مبملكة  ــم  ـــ ـــ ــري ــك ال

وت�شــجيع  البحرين، 

على  واأبنــائهم  امل�شلمني 

االإقبال لكــتاب اهلل حفًظا 

وعناية وتدبًرا.

بداأت االإدارة العامة لاإ�شاح والتاأهيل، ابتداًء من اأم�س 

4 اأبريل 2021، تنظيم زيارات للنزالء الذين تلقوا التطعيم 

امل�شاد لفريو�س »كورونا«، �شريطة اأن يكون اأهاليهم اأو من 

اإجرائهم  بجانب  ا،  اأي�شً التطعيم  تلقوا  قد  زيارتهم،  يوّدون 

ا لفريو�س كورونا قبل الزيارة. فح�شً

للنزالء،  املقّدمة  اإطار اخلدمات  وتاأتي هذه اخلطوة يف 

و�شمن جمموعة من االإجراءات التي تعّزز االلتزام بالتدابري 

االحرتازية للحد من انت�شار الفريو�س.

قامت يف  قد  والتاأهيل  لاإ�شاح  العامة  االإدارة  وكانت 

وقت �شابق لهذه الزيارات، بتوفري االت�شاالت بني النزالء من 

احلاالت القائمة بفريو�س كورونا، كذلك املخالطني واأهاليهم، 

من اأجل االطمئنان عليهم وعلى ظروفهم ال�شحية.

�شاحب  ح�شرة  اأجرى 

اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك  اجلالة 

حفظه  املفدى،  الباد  عاهل  خليفة 

يوم  هاتفًيا  ات�شاالً  ورعاه،  اهلل 

اجلالة  �شاحب  اأخيه  مع  اأم�س 

احل�شني  ابن  الثاين  عبداهلل  امللك 

الها�شمية  االأردنية  اململكة  ملك 

ال�شقيقة.

املفدى،  امللك  جالة  واأكد   

مملكة  ت�شامن  االت�شال،  خال 

�شقيقتها  مع  الكامل  البحرين 

الها�شمية،  االأردنية  اململكة 

وم�شاندتها  وتاأييدها  ووقوفها 

واالإجراءات  القرارات  لكل  التامة 

عبداهلل  امللك  جالة  يتخذها  التي 

الثاين حلفظ اأمن وا�شتقرار االأردن 

�شد  مكت�شباته  و�شون  ال�شقيق، 

اأي حماولة للنيل منها.

اأمن  اأن  جالته  اأكد  كما   

االأردنية  اململكة  وا�شتقرار 

من  يتجزاأ  ال  جزء  هو  الها�شمية 

البحرين،  مملكة  وا�شتقرار  اأمن 

البلدين  يربط  مما  انطاقا  وذلك 

روابط  من  وقيادتيهما  ال�شقيقني 

را�شخة،  تاريخية  وثيقة وعاقات 

اهلل �شبحانه وتعاىل  داعًيا جالته 

اأن يحفظ االأردن و�شعبه ال�شقيق، 

واالأمان  االأمن  عليهما  ويدمي 

ظل  يف  واال�شتقرار  والرخاء 

العاهل  جلالة  احلكيمة  القيادة 

االأردين.

�شاحب  اأعرب  جانبه،  من 

ابن  الثاين  عبداهلل  امللك  اجلالة 

وتقديره  �شكره  بالغ  عن  احل�شني 

اجلالة؛  �شاحب  ح�شرة  الأخيه 

اأخوية  م�شاعر  من  اأبداه  ما  على 

البحرين  مواقف  وعلى  طيبة، 

والداعمة  االأ�شيلة  امل�شرفة 

جت�شد  والتي  و�شعبه،  لاأردن 

الوطيدة  العاقات  اأوا�شر  عمق 

التي  املتميزة  االأخوية  والروابط 

للبحرين  متمنًيا  اململكتني،  جتمع 

التقدم  دوام  الكرمي  و�شعبها 

واالزدهار والرخاء.

العاهل الأردينجاللة امللك 

امللك يتلقى برقية �صكر جوابية من اأمري دولة الكويت

قوة الدفاع تعلن عن رماية بالذخرية

 احلية يف منطقة ال�صاحل اجلنوبي الغربي

املفدى،  الباد  اآل خليفة ملك  امللك حمد بن عي�شى  تلقى ح�شرة �شاحب اجلالة 

برقية �شكر جوابية من اأخيه �شاحب ال�شمو ال�شيخ نواف االأحمد اجلابر ال�شباح اأمري 

دولة الكويت ال�شقيقة، وذلك رًدا على برقية التعزية واملوا�شاة التي بعث بها جالته 

اإليه، يف وفاة ال�شيخة نورية االأحمد اجلابر املبارك ال�شباح رحمها اهلل.

تود القيادة العامة لقوة دفاع البحرين اأن 

تلفت انتباه كل من يعنيهم االأمر من املواطنني 

�شتجري  البحرين  دفاع  قوة  باأن  واملقيمني، 

رماية بالذخرية احلية يقوم بها �شاح اجلو 

امللكي  البحرية  و�شاح  البحريني  امللكي 

اجلنوبي  »ال�شاحل  منطقة  يف  البحريني 

و»�شمال  الرب«،  راأ�س  اإىل  املطلة  من  الغربي 

هري �شتية«، و» �شمال جزيرة جرادة«، وذلك 

يومي االثنني والثاثاء املوافقني 5 و6 اأبريل 

اجلاري من ال�شاعة ال�شابعة �شباًحا ولغاية 

اخلام�شة م�شاًء.

اإعانها  يف  العامة،  القيادة  ولفتت 

والتوجيه  االإعام  مديرية  عن  ال�شادر 

داعيًة  االأمر،  يهمهم  من  كل  انتباه  املعنوي، 

املذكورة  الرماية  منطقة  عن  االبتعاد  اإىل 

حفاًظا على �شامتهم.

لــالأردن والداعمة  امل�صرفة  البحرين  مواقف  نقّدر  عبداللـه:  امللك 



05حمليات www.alayam.com

االثنني 22 �شعبان  1442 ـ العدد 11685 

Monday 5th  April 2021 - No. 11685

متام اأبو�شايف:

لفريو�س  للت�شدي  الطبي  الفريق  ك�شف 

االإ�شابة  معدالت  اأن  »كوفيد-19«  كورونا 

ت�شل  املواطنني  بني  العام  مطلع  منذ  بالوباء 

االإ�شابة  ن�شبة  هي   %30 مقابل  يف   ،%70 اإىل 

االلتزام  اأهمية  على  م�شددين  الوافدين،  بني 

باالحرتازات الوقائية.

الذي  ال�شحايف  املوؤمتر  يف  املتحدثون  وقال 

ُعقد اأم�س، و�شارك فيه كل من رئي�س االأمن العام 

ال�شحة  وزارة  ووكيل  احل�شن،  طارق  الفريق 

يف  املعدية  االأمرا�س  وا�شت�شاري  املانع،  وليد 

امل�شت�شفى الع�شكري مقدم طبيب مناف القحطاين، 

ال�شحة  املعدية يف وزارة  االأمرا�س  وا�شت�شارية 

تزايدا  ت�شهد  امل�شابني  اأعداد  اإن  ال�شلمان،  جميلة 

يف االآونة االأخرية، اإذ �شجلت البحرين يوم اأم�س 

االأعداد  بلغت  فقد  م�شبوق،  غري  ارتفاعا  االأول 

1316 حالة، ما يتطلب وقفة جادة من اجلميع، 

والوعي بخطورة الو�شع، وعدم التهاون به.

وزارة  اأن  احل�شن  الفريق  اأكد  جانبه،  من 

القانون  اإنفاذ  حمالت  تكثيف  توا�شل  الداخلية 

واملطاعم  املحال  على  التفتي�شية  واحلمالت 

توا�شل  كما  املعنية،  اجلهات  مع  بالتعاون 

اإنفاذ  حمالت  املحافظات  يف  ال�شرطة  مديريات 

بارتداء  امللتزمني  وغري  املخالفني  على  القانون 

كمامة الوجه، كا�شفا عن ح�شيلة خمالفات ت�شل 

اإىل 66714 خمالفة، فيما مت اتخاذ 8786 اإجراء 

للحفاظ على معايري التباعد االجتماعي.

و�شدد الفريق احل�شن على اأن مراكز االإ�شالح 

تراعى  وقائية  بروتوكالت  وفق  تعمل  والتاأهيل 

فيها اأف�شل املعايري الدولية بالتن�شيق مع اجلهات 

اأي  ال�شحية، موؤكدا تطبيق احلجر ال�شحي على 

نزيل م�شتجد قبل دخوله املركز، وت�شكيل فريق 

للتعقيم بالتعاون مع الدفاع املدين.

وك�شف احل�شن اأن العمل يجري حاليا الإعداد 

قائمة جديدة باأ�شماء النزالء الذين تنطبق عليهم 

معايري العقوبات البديلة، وحتديد املجاالت التي 

فيها،  حمكوميتهم  فرتة  ق�شاء  خاللها  من  �شيتم 

واإعادة  املطلوبة  االإ�شالحية  االأهداف  يحقق  مبا 

دجمهم يف املجتمع.

نزالء  بني  القائمة  احلاالت  اأن  احل�شن  واأكد 

مراكز االإ�شالح والتاأهيل يحظون برعاية �شحية 

اأن جميع  اإىل  الفتا  ال�شاعة،  مدار  وعلى  متكاملة 

احلاالت امل�شابة يف مراكز االإ�شالح والتاأهيل هي 

حاالت م�شتقرة، ويتلقون الرعاية الالزمة ح�شب 

با�شتكمال  منوها  ال�شحي،  و�شعهم  متطلبات 

و�شجلوا  اختاروا  الذين  النزالء  جميع  تطعيم 

للح�شول على التطعيم، بن�شبة %100.

اإدارة  اأن  اإىل  احل�شن  لفت  ذاته،  ال�شياق  يف 

بني  االت�شاالت  وفرت  قد  والتاأهيل  االإ�شالح 

كورونا،  بفريو�س  القائمة  واحلاالت  النزالء 

كذلك املخالطني لهم واأهاليهم من اأجل االطمئنان 

مراكز  اإن  احل�شن  وقال  ال�شحية.  ظروفهم  على 

غري  زيارات  با�شتمرار  ت�شهد  والتاأهيل  االإ�شالح 

املوؤ�ش�شة  ومنها  حقوقية،  منظمات  من  جمدولة 

باخلدمات  اأ�شادت  اإذ  االإن�شان،  حلقوق  الوطنية 

ال�شحية املقدمة للنزالء. من جانبه، ك�شف املانع 

نتيجة  جاءت  للم�شابني  املخالطني  من   %91 اأن 

اأن  على  م�شددا  وامل�شاكن،  املنازل  يف  التجمعات 

�شحية  ظروف  لديهم  من  اأو  ال�شن  كبار  مقابلة 

كامنة هم اأكرث عر�شة للخطر عند املخالطة.

التجمعات  عن  االبتعاد  �شرورة  املانع  واأكد 

املنزل  يف  الواحدة  االأ�شرة  على  واخت�شارها 

واملحيط االجتماعي يف النطاق املعتاد واملحدود، 

م�شددا على اأن التطعيم حت�شني لالأفراد واملجتمع 

كما  ال�شحة،  وزارة  موقع  على  الت�شجيل  عرب 

را�شد  بنادي  اإ�شايف  فح�س  مركز  تد�شني  مت 

الطاقة  م�شاعفة  بهدف  ال�شخري؛  يف  للفرو�شية 

اال�شتيعابية للفح�س.

 %99.2 اأن  القحطاين  ك�شف  جانبه،  من 

التطعيم،  ياأخذوا  مل  اأ�شخا�س  هم  امل�شابني  من 

ح�شلوا  الذين  امل�شابني  ن�شبة  تتعدى  ال  فيما 

على التطعيم يف وقت �شابق 0.8% من احلاالت 

التطعيم،  من  اجلرعتني  ا�شتكملوا  الأ�شخا�س 

معتربا اأن هذه الن�شبة توؤكد اأن كل التطعيمات لها 

فاعليتها يف تكوين املناعة التي ت�شهم يف حماية 

الفرد واملجتمع. ولفت القحطاين اإىل اأن البحرين 

ُتعد من الدول املت�شدرة عامليا يف ن�شب احلا�شلني 

للجائحة،  ت�شديها  جهود  �شمن  التطعيم،  على 

اإىل  الو�شول  اأجل  من  الن�شبة  هذه  ازدياد  راجيا 

التهاون  من  القحطاين  وحذر  املجتمعية.  املناعة 

االأوىل  اجلرعة  اأخذ  بعد  االحرتازية  باالإجراءات 

من التطعيم، اأو حتى بعد ا�شتكمال التطعيم، مع 

اأهمية موا�شلة احلذر وااللتزام باالإجراءات.

من جانبها، اعتربت ال�شلمان اأن تزايد االأعداد 

متت  ما  ويثبت  االلتزام،  عدم  يعك�س  القائمة 

الفريو�س  انت�شار  �شرعة  �شابقا من  اإليه  االإ�شارة 

املتحور، ما ي�شتوجب معه اأخذ احليطة واحلذر.

تتبع  عمليات  اأن  اإىل  ال�شلمان  ولفتت 

عنها  تنتج  الواحدة  القائمة  للحالة  املخالطني 

الواحدة  العائلة  اأفراد  اإ�شابات يف  عدة  اكت�شاف 

الذين ال ي�شرتكون مع احلالة الرئي�شة يف امل�شكن، 

االلتزام  عدم  تعك�س  النتائج  هذه  اأن  اإىل  م�شرية 

املنزل  يف  االأ�شرة  على  التجمعات  باخت�شار 

االإجراءات، م�شددة  الواحد، والتهاون يف تطبيق 

التجمعات  ووقف  التطعيم  على  االإقبال  اأن  على 

باملنازل �شيخف�س معدالت االنت�شار. ويف رد على 

�شوؤال »االأيام«، نفى املانع اأن يكون تعويل الفريق 

االلتزام  على  بل  التطعيم،  على  فقط  الوطني 

االأن�شطة  ا�شتئناف  يكون  اأن  نافيا  باالحرتازات، 

هو ال�شبب الرئي�س يف الزيادة احلالية يف االأعداد.

يف ال�شياق ذاته، لفت املانع اإىل اأن التجمعات 

العدوى،  انتقال  اأ�شباب  اأبرز  �شّكلت  العائلية 

فيما  الكمامات،  وتنزع  امل�شافحات  حتدث  اإذ 

يف  اأكرب  ب�شكل  باالحرتازات  االأ�شخا�س  يلتزم 

النا�س  »�شلوك  املانع:  وقال  العامة.  االأماكن 

م�شافحات  وهناك  االإ�شابة،  فر�س  يحدد  من 

االأن�شطة  عك�س  على  العائلية  التجمعات  خالل 

اخلارجية يف االأماكن العامة«.

تغني  ال  بالفريو�س  االإ�شابة  اأن  املانع  واأكد 

احل�شول  اإىل  املتعايف  يحتاج  اإذ  التطعيم،  عن 

على التطعيم بعد 3 �شهور من التعايف، فيما هذه 

املدة قابلة الإعادة النظر. فيما اأكد الفريق احل�شن 

القانونية حيال كل من يخالف  االإجراءات  اتخاذ 

 20 نحو  ر�شد  مت  اإذ  ال�شحي،  احلجر  اإجراءات 

كان  االإلكرتوين،  ال�شوار  بوا�شطة  خمالفة  األف 

العامة  النيابة  اإىل  اأفراد  اأربعة  اإحالة  اآخرها 

االأ�شبوع املا�شي بعد خمالفتهم احلجر ال�شحي.

ويف رد على �شوؤال لـ»االأيام«، اأكد القحطاين اأن 

اإ�شابة االأ�شخا�س الذين اأ�شيبوا بـ»كوفيد-19« 

انت�شار  ظل  �شيما يف  ال  علميا،  موثق  اأمر  �شابقا 

الفريو�س املتحور الذي ت�شكل ن�شبة االإ�شابة به 

80% من جمموع امل�شابني.

لون  ولفت القحطاين اإىل اأن االأفراد الذين يف�شّ

هم  التطعيم  من  بدال  الفريو�س  على  احل�شول 

عر�شة لالإ�شابة مب�شاعفات �شحية بعد التعايف. 

بالتطعيمات،  امل�شّككني  القحطاين  وهاجم 

باأيدي  ولي�س  باأيديهم  االأفراد  حياة  قرار  اإن  اإذ 

القرار  االأفراد  فلدى  بالتطعيمات،  ت�شّكك  اأ�شوات 

اأن  الفرد  وي�شتطيع  املعلومات،  اإىل  باال�شتناد 

يتخذ قرار �شالمته و�شالمة عائلته بنف�شه.

بني  �شا�شعا  فرقا  هناك  اإن  القحطاين  وقال 

امل�شاب  التطعيم وبني  الذي ح�شل على  امل�شاب 

فر�س  حيث  من  التطعيم،  على  يح�شل  مل  الذي 

انتقال العدوى اإىل االآخرين واأعرا�س املر�س.

فيما اأكدت ال�شلمان اأن الو�شول اإىل %60 - 

70% يحقق املناعة املجتمعية التي ميكن عندها 

اأن  على  م�شددة  التباعد،  باإجراءات  النظر  اإعادة 

قبل  الكمامة  عن  اال�شتغناء  يعني  ال  التطعيم 

حتقيق املناعة املجتمعية.

�ضرورة الإقبال على التطعيم ووقف التجمعات.. الفريق الوطني الطبي:

 99.2% مــن امل�ضـابني هـــم اأ�ضخــا�ص مل ياأخــــذوا التطعيـــم

الـــتـــجـــّمـــعـــات الـــعـــائـــلـــيـــة الــ�ــضــبــب الـــرئـــيـــ�ـــص لـــلـــعـــدوى ولـــيـــ�ـــص الأنـــ�ـــضـــطـــة يف الأمـــــاكـــــن الــعــامــة

ثّمن املهند�س با�شم بن يعقوب 

احلمر وزير االإ�شكان التوجيهات 

ال�شامية من قبل ح�شرة �شاحب 

اآل  بن عي�شى  امللك حمد  اجلاللة 

املفدى، حفظه  البالد  خليفة ملك 

اهلل ورعاه، لتطوير امللف االإ�شكاين 

ب�شاأن  جاللته  واأمر  باململكة، 

�شكنية  وحدة  األف   40 توفري 

املتابعة  ثّمن  كما  للمواطنني، 

امل�شتمرة حل�شرة �شاحب ال�شمو 

اآل  بن حمد  �شلمان  االأمري  امللكي 

خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س 

االإ�شكانية،  للتوزيعات  الوزراء 

تعمل  االإ�شكان  وزارة  اأن  موؤكدا 

احلكومة  وروؤى  تطلعات  وفق 

االإ�شكانية  وااللتزامات  املوقرة 

احلايل  برناجمها  يف  الواردة 

اأجل  من   ،»2022-2019«

ت�شريع وترية العمل االإ�شكاين من 

خالل احللول املبتكرة التي تلبي 

حاجات ورغبات املواطنني.

وزير  زيارة  لدى  ذلك  جاء 

�شرق  مدينة  مل�شروع  االإ�شكان 

اطلع  حيث  اأم�س،  �شباح  �شرتة 

اإجراءات  �شري  على  احلمر 

عليه  ت�شرف  الذي  امل�شروع 

�شركة CMEC، كربى ال�شركات 

املقاوالت،  جمال  يف  ال�شينية 

الدفن  مرحلة  انتهاء  موؤكدا 

مب�شروع  االأرا�شي  وت�شوية 

بالبدء  اإيذانا  �شرتة  �شرق  مدينة 

والقيام  التحتية  البينة  باإن�شاء 

للوحدات  االإن�شائية  باالأعمال 

اأن  مبينا  باملدينة،  ال�شكنية 

ت�شارع العمل يف امل�شاريع يعك�س 

املوقرة  احلكومة  وجدية  اإرادة 

الطلبات  تبلية  يف  االإ�شــراع  يف 

وفقا  للمواطنني  االإ�شكانــية 

املو�شوعة  والربامج  للخــطط 

لهذا االأمر.

لدى زيارته مل�ضروع مدينة �ضرق �ضرتة.. »الإ�ضكان«: 

اإجناز مرحلة ت�ضوية الأرا�ضي قبل املوعد املخّطط لها

�ضوابط جديدة خلياطة اأو ا�ضترياد املالب�ص وال�ضارات الع�ضكرية

�شارة جنيب:

اأ�شدر وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة 

ا�شترياد  تنظيم  ب�شاأن  قراًرا  الزياين  زايد 

واملعدات  وامل�شتلزمات  املالب�س  وتداول 

والتجهيزات الع�شكرية واالأمنية.

اأو  ا�شترياد  اأنه يحظر  القرار على  ون�س 

اأو ترويج  اإنتاج  اأو  اأو ت�شنيع  اأو تداول  بيع 

يف  -الواردة  االأقم�شة  اأو  املالب�س  من  اأي 

الرتب  اأو  ال�شارات  اأو  للقرار-  املرافق  امللحق 

اأو العالمات الر�شمية الع�شكرية، اأو ما مياثلها 

مما يرتديه اأو يحمله الع�شكريون من منت�شبي 

هذه اجلهات الع�شكرية واالأمنية املخت�شة، اأو 

خياطة الزي الع�شكري الر�شمي الأي من هذه 

الزي  هذا  كان  �شواء  م�شتلزماته،  اأو  اجلهات 

معيبا،  اأو  �شليما  كان  اأو  م�شتعمال  اأو  جديدا 

الع�شكرية  اجلهات  من  ترخي�س  بغري  وذلك 

)قوة  البحرين  مملكة  يف  املخت�شة  واالأمنية 

احلر�س  العام،  االأمن  قوات  البحرين،  دفاع 

الوطني(.

اأعمال  ممار�شة  مينع  القرار،  وبح�شب 

من  الأي  الرتويج  اأو  التداول  اأو  التجارة 

التجهيزات  اأو  املعدات  اأو  امل�شتلزمات 

كذلك  مياثلها،  وما  واالأمنية  الع�شكرية 

االأن�شطة اخلا�شة ب�شركات اخلدمات الدفاعية.

اأي  قيام  حال  يف  اأنه  اإىل  القرار  واأ�شار 

بالتعاقد  االأمنية  اأو  الع�شكرية  اجلهات  من 

املبا�شر مع �شركة اأو حمل جتاري ملزاولة اأي 

ال�شابقني،  البندين  يف  املذكورة  االأن�شطة  من 

من  الرتخي�س  على  باحل�شول  يكتفي حينها 

اجلهة الع�شكرية اأو االأمنية املعنية فقط، على 

اأن يكون الرتخي�س يف حدود الن�شاط املتعاقد 

عليه وللمدة والكمية املحددة يف العقد.
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غالب اأحمد:

مرر جمل�س ال�شورى 38 مادة من امل�شروع بقانون ب�شاأن البيئة واملكون من ديباجة و125 مادة، فيما اأعاد املادة 17 ملزيد من 

الدرا�شة، على اأن يتم ا�شتكمال مناق�شة بقية مواد امل�شروع بقانون يف اجلل�شة القادمة.

تداولها  اأو حظر  تداولها  يتم  التي  واملواد اخلطرة  الكيميائية  باملواد  اخلا�شة  الأحكام  تنظيم  اإىل  بالقانون  امل�شروع  ويهدف 

لتاأثرياتها اخلا�شة على البيئة واإىل و�شع تنظيم ت�شريعي متكامل ب�شاأن البيئة، ي�شمل جميع �شورها )الربية والبحرية واجلوية(، 

ويتما�شى مع التفاقيات الدولية التي ان�شمت اإليها مملكة البحرين و�شادقت عليها.

ون�س القانون على معاقبة من يخالف حظر ا�شترياد اأو جلب اأو دفن اأو اإغراق اأو تخزين اأو التخل�س من النفايات النووية باأي 

�شكل من الأ�شكال يف كامل اإقليم اململكة، واأن تكون العقوبة الإعدام اأو ال�شجن املوؤبد والغرامة التي ل تقل عن 100 األف دينار ول 

تزيد على مليون دينار.

املعاجلة مبا�شرة  ال�شحي غري  ال�شرف  اأو ت�شريف مياه  اإلقاء املخلفات  القانون على معاقبة كل من يخالف حظر  كما ن�س 

اإىل البحر باحلب�س مدة ل تقل عن �شنة وبالغرامة التي ل تقل عن األف دينار ول تزيد على ع�شرة اآلف دينار اأو باإحدى هاتني 

العقوبتني.

اأو  مواد  اأو من عوادمها  منها  تنبعث  اأو مركبات،  اأو حمركات  اآلت  ا�شتخدام  اأو  ا�شترياد  القانون  )37( من  املادة  وحظرت 

ملوثات، جتاوز احلدود امل�شموح بها التي حتددها القرارات التنفيذية لهذا القانون، ون�س القانون على احلب�س مدة ل تقل عن �شنة، 

وبالغرامة التي ل تقل عن األف دينار ول تزيد على األفي دينار، اأو باإحدى هاتني العقوبتني.

احلب�س �صنة وغرامات ت�صل اإىل 10 اآلف دينار لإلقاء املخلفات يف البحر 

جملـــــ�س ال�صـــــورى ميـــــرر 38 مـــادة مـــن »قانـــون البيئـــــة«

دعا ع�ش� جمل�س ال�ش�رى ف�ؤاد احلاجي اإىل زيادة عدد املفت�شني البيئيني والذي 

النظر يف عددهم على م�شت�ى  اأهمية  الق�شائية، م�ؤكًدا على  ال�شبطية  يحمل�ن �شفة 

البحرين وتكثيف عمل املفت�شني والذي يبلغ عددهم 7 فقط.

يرفع  امل�اطن  اإن  حيث  ال��شع،  �شي�شبط  املفت�شني  عدد  زيادة  اإن  احلاجي  وقال 

ر�ش�ما للنظافة والدولة تدفع االأم�ال، يف مقابل اأن يق�م م�شتهرت برمي املخلفات من 

اأجل البحث عن علب »اأملني�م«، م�ؤكًدا اأن الر�ش�م التي يدفعها امل�اطن وامليزانيات التي 

تخ�ش�شها الدولة يجب اأن تذهب للهدف املخ�ش�س.

اأن  الكعبي  جمعة  ال�ش�رى  جمل�س  ع�ش�  اأكد 

العابثني  قبل  من  ومدمرة  مل�ثة  البحرية  البيئة 

الزيت  علب  يرم�ن  حيث  اآ�شي�ية،  جن�شيات  من 

وال�شباك دون رقابة من اجلهات املخت�شة، م�شرًيا 

قطرات  ت�شاقط  �شهدت  اجلن�بية  املحافظة  اأن  اإىل 

ل�نها اأ�شفر ب�شبب التل�ث.

وقال الكعبي اإن املحافظة اجلن�بية فيها العديد 

فيها دفن  يتم  املخلفات والتي  امل�شانع ومدفن  من 

املخلفات من كل حمافظات البحرين.

حمكمة  رئي�س  الدفاع  �ش�ؤون  وزارة  ممثل  قال 

التمييز الع�شكرية د. ي��شف فليفل اإن اجلهات الع�شكرية 

واالأمنية ممثلة يف ق�ة دفاع البحرين واحلر�س ال�طني 

االأعلى  املجل�س  مع  بالتن�شيق  معنية  الداخلية  ووزارة 

اإن ال�شبطية املدنية ال ت�شتطيع التفتي�س  للبيئة، حيث 

جميع  اأن  م�ؤكًدا  الع�شكرية،  املن�شاآت  على  والرقابة 

دائم  تن�شيق  يف  �شتك�ن  الت�جيهات  وبح�شب  اجلهات 

وم�شتمر مع املجل�س االأعلى للبيئة. 

التن�شيق  يف  تت�انى  لن  اجلهات  هذه  اإن  وقال 

والتعاون مع املجل�س االأعلى للبيئة وكل اجلهات املعنية 

فيما يخ�س البيئة، وذلك مل�شلحة البحرين.

م�شروع  ن  اإ ح�شن  علي  حممد  د.  والبيئة  العامة  املرافق  جلنة  رئي�س  قال 

ول  امل�ش�ؤ ن  اإ حيث  والتل�ث،  البيئي  التده�ر  وليات  م�ش�ؤ حّدد  القان�ن 

يحدده  مر  االأ وهذا  فراد  االأ على  العق�بة  تك�ن  ن  اأ وميكن  ة،  املن�شاأ ه�  ول  االأ

. ء لق�شا ا

اجلنائية  ولية  امل�ش�ؤ حّدد  العق�بات  بند  ن  اأ املرافق  جلنة  رئي�س  وذكر 

الن�وية  بالنفايات  يتعلق  ما  ن  واأ املن�شاآت،  على  وبع�شها  فراد  االأ على 

عدام. االإ و  اأ بد  امل�ؤ اإىل  وت�شل  مر  االأ نهاية  يف  فردية  ولية  امل�ش�ؤ تك�ن 

احلاجي: يجب زيادة عدد املفت�صني

فليفل: تن�صيق مبا�صر مع املجل�س الأعلى للبيئةالكعبي: عابثون دّمروا البيئة البحرية

رئي�س املرافق: القانون حّدد امل�صوؤولية اجلنائية

بارزة  دولية  ا�شادة  يف 

املدين  املجتمع  تعرب عن  للبحرين 

الدويل، عربت اأكرث من 24 منظمة 

حتمل  منظمات   8 منها  دولية 

كمراقب  اال�شت�شارية  ال�شفة 

م�شرتك  بيان  يف  املتحدة،  باالأمم 

اأم�س االحد، عن تقديرها  ا�شدرته 

تق�م  التي  واملبادرات  للجه�د 

�شبيل  يف  البحرين  مملكة  بها 

حق�ق  ومبادئ  قيم  من  االإعالء 

هذه  لتكري�س  و�شعيها  االن�شان، 

وبرامج  بخطط  واملبادئ  القيم 

االرتقاء  على  احلك�مة، وحر�شها 

بالبحرين  االإن�شان  حق�ق  بحالة 

تق�م  وطنية  ا�شرتاتيجية  وفق 

م�ؤكدة  والتكاملية،  ال�شراكة  على 

التي  الفريدة  التجربة  اأن  على 

منذ  البحرين  مملكة  انتهجتها 

االإ�شالحي  امل�شروع  انطالق 

امللك  اجلاللة  �شاحب  حل�شرة 

عاهل  خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد 

البالد املفدى، والقائمة على تط�ير 

وال�شيا�شات  الت�شريعات  منظ�مة 

بحق�ق  املعنية  وامل�ؤ�ش�شات 

للبحرين  حققت  ما  هي  االن�شان، 

يف  والعاملية  العربية  الريادة 

م�شرية  االن�شان،  حق�ق  جمال 

تقدم  البحرين  اأن  اإىل  بيانها  يف 

على  تق�م  فريدة  دولية  جتربة 

لتط�ير  واملتدرج  امل�شتمر  العمل 

حلق�ق  ال�طنية  املنظ�مة 

مبختلف  ثقافتها  ون�شر  االن�شان، 

القطاعات احلي�ية باململكة.

عي�شى  امل�شت�شار  وا�شار 

العربي  االحتاد  رئي�س  العربي 

جمعية  رئي�س  االن�شان  حلق�ق 

»معا« حلق�ق االن�شان، بان البيان 

جمم�عة  عن  الي�م  �شدر  الذي 

كبرية من املنظمات الدولية العاملة 

يف جمال حق�ق االن�شان، ياتي يف 

ملجل�س   46 الدورة  انتهاء  اعقاب 

حق�ق االن�شان، وما �شاحبها من 

حق�ق  وق�شايا  مللفات  ت�شيي�س 

خلدمة  وت�شخريها  االن�شان، 

لدول  رخي�شة  وغايات  اجندات 

ان�اع  اب�شع  متار�س  وجماعات 

بيان  وه�  االن�شانية،  االنتهاكات 

بالغ االهمية يف تعبريه عن روؤية 

حلالة  الدويل  املجتمع  وتقييم 

كما  بالبحرين،  االن�شان  حق�ق 

املنظمات  راأي  عن  وب��شح  يعرب 

وتقييمها  املحايدة  الدولية 

تق�م  التي  واملبادرات  لالجنازات 

اطار  يف  البحرين  مملكة  بها 

احرتام  تعزيز  على  حر�شها 

لل�فاء  و�شعيها  االن�شان،  حق�ق 

الدولية  واالتزامات  بالت�شريعات 

اهتماماً  البحرين  ت�يل  التي 

بيان  ان  على  م�ؤكداً  لها،  كبريا 

ي�شاف  اجنازاً  يعترب  املنظمات 

العديدة  البحرين  اجنازات  اىل 

وان  االن�شان،  حق�ق  جمال  يف 

ال�قت  هذا  يف  البيان  هذا  �شدور 

من  ال�ا�شع  وباحلجم  حتديداً، 

املنظمات الدولية املرم�قة، ال�شيما 

»كمراقب«  املعتمدة  املنظمات 

عن  �شك  بال  يعرب  املتحدة،  باالمم 

ثقة املجتمع الدويل يف االجراءات 

واملبادرات التي تق�م بها احلك�مة 

امللكي  ال�شم�  �شاحب  برئا�شة 

خليفة  اآل  حمد  بن  �شلمان  االمري 

ويل العهد رئي�س جمل�س ال�زراء، 

بت�شمني حق�ق  يتعلق  ما  ال�شيما 

برنامج  يف  كاول�ية  االن�شان 

وا�شرتاتيجياتها  احلك�مة  عمل 

ال�طنية، الهادفة اىل تكري�س القيم 

بها  نادت  التي  ال�شامية  واملبادئ 

عليها  واكد  الدولية،  الت�شريعات 

وو�شعها  ال�طني،  العمل  ميثاق 

اله�ية  تعزيز  يف  ي�شهم  اطار  يف 

يف  بفاعلية  واال�شهام  ال�طنية 

نه�شة وتط�ر ال�طن.

الدولية  املنظمات  اأكدت  وقد 

العاملية  الريادة  على  بيانها  يف 

البحرين  مملكة  تتب�وؤها  التي 

منذ  االن�شان،  حق�ق  جمال  يف 

االإ�شالحي  امل�شروع  انطالق 

ال�طني  العمل  ميثاق  وتد�شني 

بذكراه  البحرين  حتتفل  الذي 

من  امليثاق  ميثله  وما  الع�شرين، 

حتقيق  يف  ا�شا�شية  مرجعية 

يف  احلق�قية  امل�شرية  وتط�ر 

باملنظ�مة  واالرتقاء  البحرين، 

ال�طنية اخلا�شة بحق�ق االإن�شان 

تعزيز  على  والعمل  باململكة، 

واحرتام حق�ق االإن�شان، وال�شعي 

الإقامة دولة امل�ؤ�ش�شات والقان�ن، 

وامل�شاركة  الدميقراطية  وحتقيق 

االلتزامات  وتعزيز  ال�شعبية، 

للجميع  تكفل  التي  الدولية 

وحرياتهم  حق�قهم  ممار�شة 

الت�شريعات  لهم  كفلتها  التي 

االإن�شان  حق�ق  وو�شع  الدولية. 

و�شيا�شات  ت�جهات  �شدارة  يف 

و�شمان  احلك�مة،  ومبادرات 

يف  ال�شعبية  امل�شاركة  حتقيق 

تفعيل  خالل  من  الدولة  اإدارة 

وال�شلطة  الربملانية  احلياة 

املنتخبة،  والرقابية  الت�شريعية 

ومتقدمة  رائدة  خط�ات  وهي 

مبكراً، ور�شخت  البحرين  حققتها 

يف  املتقدمة  الدولية  املكانة  لها 

االلتزام بحق�ق االإن�شان وحتقيق 

ميثل  التي  االإن�شانية  التنمية 

االإن�شان حم�رها الرئي�شي وهدفها 

االأ�شا�شي، م�شريين يف بيانهم اإىل 

الريادة الدولية ململكة البحرين قد 

لل�شك،  حتققت مبا ال يدع� جماالً 

املجتمع  لثقة  نيلها  خالل  من 

لع�ش�ية  بانتخابها  الدويل 

االن�شان  حلق�ق  الدويل  املجل�س 

التابع لالمم املتحدة للمرة الثالثة، 

العامل  دول  مع  امل�شتمر  وتفاعلها 

يف حماية وتعزيز حق�ق االإن�شان 

بالعامل،

االجنازات التي حققتها مملكة 

البحرين يف جمال حق�ق االإن�شان:

املنظمات  ا�شتعر�شت  وقد 

من  جملة  بيانها  يف  الدولية 

حققتها  التي  الفريدة  االإجنازات 

تاأكيد  �شعيد  على  البحرين 

ومبادئ  بقيم  وعنايتها  التزامها 

حق�ق االن�شان.

علي  بن  عبداحل�شني  الدكت�ر  د�ّشن 

امل�شتدامة  الطاقة  هيئة  رئي�س  مريزا 

را�شد  خالد  وبح�ش�ر  اأم�س  ي�م  �شباح 

ميدال  �شركات  جمم�عة  رئي�س  الزياين 

وحامد را�شد الزياين رئي�س جمل�س اإدارة 

والع�ش�  ال�شم�شية  للطاقة  ميدال  �شركة 

للكابالت،  ميدال  ملجم�عة  املنتدب 

م�شنع  لدى  ال�شم�شية  الطاقة  منظ�مة 

اللحام  اأ�شالك  واإنتاج  لت�شنيع  البحرين 

ميدال  �شركة  قبل  من  تنفيذها  مت  والتي 

ا�شتثمارات  ملجم�عة  التابعة  �ش�الر 

عدد  التد�شني  حفل  يف  و�شارك  الزياين، 

من  وعدد  بال�شركة  امل�ش�ؤولني  كبار  من 

املدع�ين. 

واألقى الدكت�ر مريزا يف حفل االفتتاح 

االإجنازات  اأهم  فيها  ا�شتعر�س  كلمة 

مملكة  متكنت  التي  والتاريخية  الن�عية 

البحرين من حتقيقها خالل االأربع �شن�ات 

املا�شية – منذ اأن مت اإقرار خطة االأهداف 

الطاقة  وكفاءة  املتجددة  للطاقة  ال�طنية 

االلتفاف  خالل  من   –  2017 يناير  يف 

القطاعني  بني  اجله�د  يف  والتكامل 

اخلا�س والعام يف ظل الدعم الالحمدود 

البالد  عاهل  من ح�شرة �شاحب اجلاللة 

املفدى حفظه اهلل ورعاه، و�شاحب ال�شم� 

ال�زراء  رئي�س جمل�س  العهد  ويل  امللكي 

اقت�شاد  لبناء  وذلك  ورعاه،  اهلل  حفظه 

البحرين،  ململكة  ا�شتدامة  واأكرث  متن�ع 

حتقيق  اجل  من  الطاقة  م�شادر  وتن�يع 

الروؤية  تت�افق مع  التي  ال�شاملة  التنمية 

االقت�شادية للبحرين 2030، ومبا يحقق 

وامل�اطنني  لل�طن  واالزدهار  الرخاء 

الدفع  اإىل  باالإ�شافة  كافة،  واملقيمني 

املتقدمة واملتميزة  الدول  باململكة مل�شاف 

يف جماالت ت�شجيع اال�شتفادة من الطاقة 

على  الطاقة  كفاءة  وحت�شني  املتجددة 

اخلارطة االإقليمية والعاملية.

�شركة  تبداأ  امل�شروع  هذا  خالل  ومن 

ميدال �ش�الر بتفعيل دورها يف منظ�مة 

حتقيق االأهداف ال�طنية للطاقة املتجددة، 

امل�شتدامة  الطاقة  هيئة  بها  اأو�شت  التي 

عام  امل�قر يف  ال�زراء  واعتمدها جمل�س 

الطاقة  م�ارد  ح�شة  لزيادة   ،2017

بن�شبة  للطاقة  الكلي  املزيج  املتجددة يف 

اىل %10  ترتفع  عام 2025  بحل�ل   %5

بحل�ل عام 2035. كما ا�شتعر�س مريزا 

الطاقة  م�شاريع  واأبرز  اأهم  كلمته  يف 

ال�شم�شية التي مت تنفيذها خالل ال�شن�ات 

ممكنة  اأ�شبحت  والتي  املا�شية  القليلة 

جاذبة  اإمكانات  من  اململكة  به  تتمتع  ملا 

لال�شتثمارات وما ت�فره من بيئة حا�شنة 

املتجددة  الطاقة  مل�شاريع  وم�شجعة 

والتي ا�شتقطبت اهتمام ال�شركات الكربى 

ال�طنية والعاملية.

مريزا يد�ّصن م�صروع الطاقة

 ال�صم�صية مب�صنع اأ�صالك اللحام يف ع�صكر

العربي: بيان املنظمات اإجناز ي�صاف اإىل اإجنازات اململكة

 24 منظمة دولية ت�صيد بالإجنازات احلقوقية للبحرين

نائب يتلّقى »العناية الطبية« 

بامل�صت�صفى بعد اإ�صابته بـ»كورونا«

فاطمة �شلمان:

علمت »االأيام« باإدخال اأحد الن�اب اإىل امل�شت�شفى 

اإ�شابته  اإثر  على  الالزمة  الطبّية  العناية  لتلّقى 

اأعرا�س  وظه�ر  »ك�فيد-19«،  ك�رونا  بفريو�س 

التنّف�س.  يف  و�شع�بة  �شيق  اإىل  تطّ�رت  مر�شية 

وتتمنى »االأيام« ال�شفاء العاجل للنائب.

االأقل  على  نّ�اب   5 اأن  نيابية  م�شادر  واأفادت 

دخل�ا اإىل احلجر املنزيل االحتياطي ب�شبب خمالطتهم 

للنائب امل�شاب االأ�شب�ع املا�شي.
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ا من كبار  االزدياد يف �صحايا كورونا، خ�صو�صً

اللقاح  اأخذ  على  حلثهم  حازمة  وقفة  يتطلّب  ال�صن، 

وحماولة عزلهم جزئيًا حلمايتهم من االإ�صابة.

الفريو�صات  قاهر  اأنه  يظن  البع�ض  اأن  امل�صكلة 

كل  ي�صمع  ما  مباالة..  ال  عناد..   .. ع�صره  و�صوبرمان 

يوم اأمل وعذاب امل�صابني .. قلوبنا تتقطع عليهم احنا اللي 

�صمن الفريق الوطني.
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ملًكا  الأول  ل�ثر  يتّ�ج  الأول  با�شكال  البابا  ـ   823

على اإيطاليا.

 1081 ـ تت�يج األك�شي��ص الأول ك�منين��ص على 

عر�ص الإمرباط�رية البيزنطية يف الق�شطنطينية، ليك�ن 

اأول الأباطرة الك�منينيني.

بك  مراد  املماليك  وقائد  كليرب  اجلرنال   -  1799  

يعقدان اتفاق م�شاحلة يف ال�شعيد.

ون�شت�ن  املتحدة  اململكة  وزراء  رئي�ص   -  1955  

يت�ىل  اإيدن  واأنط�ين  من�شبه،  من  ي�شتقيل  ت�شر�شل 

رئا�شة ال�زراء خلًفا له.

 1973 - اإطالق امل�شبار الف�شائي بي�نري 11.

 1980 - ال�شلطات العراقية تخرج الأكراد الفيليني 

من العراق.

اجل�ية  اخلط�ط  طائرة  اختطاف   -  1988  

اإىل  تايلند  من  رحلتها  اأثناء  يف  »اجلابرية«  الك�يتية 

الك�يت، ودامت عملية الختطاف 16 ي�ًما قتل خاللها 

م�اطنان ك�يتيان واألقيت جثتاهما من الطائرة.

للق�شاء  م�اطنيها  من  اثنني  ت�شلّم  ليبيا   -  1999 

بت�شببهما  ال�شتباه  ب�شبب  ملحاكمتهما  ا�شتعداًدا  الدويل 

عام  ل�كربي  ف�ق  الأمريكية  اأم  بان  طائرة  بتفجري 

.1988

2014 - اإجراء النتخابات الرئا�شية الأفغانية التي 

ُو�شفت باأنها تاريخية.

الأي�شلندي  ال�زراء  رئي�ص  ا�شتقالة   -  2016

�شيغم�ندور غ�نالوغ�ش�ن بعد ت�شريب وثائق بنما.

وداًعا للأطقم والأ�سنان

 البديلة.. اأ�سنانك �ستنمو جمدًدا!

من�  اإعادة  ميكنه  وراثًيا  عالًجا  العلماء  طّ�ر 

الأ�شخا�ص  ملاليني  اأمل  بارقة  ي�فر  ما  الأ�شنان، 

الذين يعي�ش�ن مع الأ�شنان البديلة قد يك�ن�ن غري 

را�شني بها.

اجلني  على  امل�شادة  بالأج�شام  العالج  ويرّكز 

ال�حيد، وبالتايل يحفز من� الأ�شنان. ويف الدرا�شات 

اأن  ل�حظ  والنم�ص،  الفئران  على  اأجريت  التي 

الأ�شنان املفق�دة تنم� ب�شكل كامل.

ن�شرت  التي  الدرا�شة  وفق  العلماء  ل  وت��شّ

وتناقلتها   ،Science Advances جملة  يف  كاملة 

مع   1-USAG اجلني  قمع  اأن  اإىل  اإعالم،  و�شائل 

بالنم�  لالأ�شنان  ي�شمح  امل�شادة  بالأج�شام  العالج 

مرة اأخرى.

وفح�ص باحث�ن يف اليابان يف جامعتي كي�ت� 

وف�ك�ي اجلزيئات املعروفة باأنها مت�ّرطة يف من� 

الأ�شنان.

يف  ا  اأي�شً الكيميائية  امل�اد  هذه  بع�ص  وتدخل 

العث�ر  ال�شعب  لذا من  اأخرى،  اأع�شاء  تركيبة من� 

على اجلني الذي ي�شتهدف الأ�شنان فقط.

واأعطيت الأج�شام امل�شادة وحيدة الن�شيلة التي 

واحدة،  بجرعة  للحي�انات   1-USAG ت�شتهدف 

وكانت كافية لتجديد �شن كاملة.

حتّ�ل  الفئران،  على  ناجحة  جتارب  وعقب 

اأكرث  اأخرى، وهي حي�انات  ق�ار�ص  اإىل  الباحث�ن 

تعقيًدا لها اأمناط اأ�شنان مماثلة لالإن�شان.

هي  التالية  »خّطتنا  تاكاها�شي:  الدكت�ر  واأكد 

اختبار الأج�شام امل�شادة على حي�انات اأخرى، مثل 

ال�سّحة: غلق مدر�ستياخلنازير والكالب«.

 »مرمي بنت عمران« و»احلكمة«

الرتبية  وزارة  مع  امل�شتمر  التن�شيق  �ش�ء  يف 

ال�شحة قراًرا يق�شي بتعليق  اأ�شدرت وزارة  والتعليم، 

الدرا�شة يف مدر�شة مرمي بنت عمران البتدائية للبنات، 

ومدر�شة احلكمة الدولية )الرو�شة واملرحلة البتدائية(، 

الإجراءات  اتخاذ  يتم  اأن  على  الثنني،  الي�م  من  ابتداًء 

ُبعد خالل  الطلبة عن  الدرا�شة جلميع  الالزمة مل�ا�شلة 

هذه الفرتة.

لل�شحة  امل�شاعد  ال�كيل  من  ال�شادر  القرار  ون�ّص 

العامة على التاأكيد على اأنه ل ُيعاد فتح هاتني املدر�شتني 

العامة من عدم ت�شجيل  ال�شحة  اإدارة  تتاأكد  اأن  اإل بعد 

حالت قائمة جديدة خالل الفرتة املذك�رة، والتاأكد من 

ا�شتكمال مدة العزل املقّررة للحالت القائمة وخمالطيهم، 

والنتهاء من تعقيم املدر�شتني.

ج�سر معّلق يف ال�سني ميزج 

بني عظمة البناء و�سحر الطبيعة

يقال اإنك لن تعرف عظمة ال�شني وجمالها حتى ت�شل 

الذي  ق�«  ت�شي  »ق�ه  ج�شر  ترى  �شينجياجن، حيث  اإىل 

لياني�نقاجن  بني  الرابط  ال�شريع  ال�طني  الطريق  ُيعد 

وهرمز، وه� اأط�ل طريق �شريع يف ال�شني، وُيعد ج�شر 

»ق�ه ت�شي ق�« يف ولية ييلي، مبنطقة �شينجياجن ذاتية 

احلكم لق�مية ال�يج�ر ب�شمال غرب ال�شني، جزًءا مهًما 

ط�ل  اأن  الربيطانية  ميل  الديلي  جريدة  وذكرت  منه. 

ال�شني،  جن�ب  ي�ننان  مقاطعة  يف  لفزيجياجن،  ج�شر 

يبلغ 798 مرًتا، اأي ما يعادل 2618 قدًما، وقال مكتب 

احلك�مية  ال�شركة  اإن  ال�شينية  احلديدية  ال�شكك  ج�شر 

 4 من  املكّ�ن  الهيكل  اأن  اأكدت  امل�شروع  عن  امل�ش�ؤولة 

العامل،  يف  اأحادي  معلّق  ج�شر  اأكرب  �شيك�ن  حارات 

ا اجل�شر الأول من ن�عه يف البالد، والذي اأقام  وه� اأي�شً

الع�شرات من روابط املرور ال�شخمة يف املناطق النائية، 

التحتية  البنية  لتحديث  جبلية  تك�ن  ما  غالًبا  والتي 

للنقل.

مروحية نا�سا تنف�سل عن املركبة ا�ستعداًدا للتحليق يف اأجواء املريخ

ال�شغرية،  »اإجنيني�يتي«  اأن مروحية  »نا�شا«  الأمريكية  الف�شاء  اأعلنت وكالة 

اإىل  الفائت  فرباير  يف  و�شل  الذي  »بر�شفرين�ص«  اجل�ال  الروب�ت  حتت  املثبتة 

املريخ، انف�شلت عن املركبة الأ�شا�شية وباتت على �شطح الك�كب الأحمر.

وغّرد املخترب امل�ش�ؤول عن برنامج املروحية يف »نا�شا« م�شاء ال�شبت: »مروحية 

املريخ على ال�شطح!«.

م�شرّية  طائرة  ت�شبه  والتي  جًدا،  اخلفيف  ال�زن  ذات  »اإجنيني�يتي«  وكانت 

كبرية، مط�ية ومثبتة حتت الروب�ت اجل�ال »بر�شفرين�ص« الذي هبط على �شطح 

الك�كب الأحمر يف 18 فرباير الفائت، وبقيت يف م��شعها اإىل اأن بلغ الروب�ت املكان 

الذي يفرت�ص اأن تقلع منه املروحية.

ويف تغريدة اأخرى، اأ�شار املخترب اإىل اأن »رحلة )املروحية( البالغة 293 ملي�ن 

ميل )471 ملي�ن كيل�مرت( انتهت بهذه القفزة ال�شغرية البالغة 4 ب��شات )10 

�شنتيمرتات( من بطن امل�شبار اإىل �شطح املريخ«. واأ�شاف اأن »الختبار التايل: البقاء 

على قيد احلياة يف الليل«.

باإطالالت اأنيقة فريدة من نوعها جذب جنوم وجنمات الفن واالإعالم االأنظار واأ�صبحوا خالل �صاعات قليلة

 حديث من�ّصات التوا�صل االجتماعي، فور ظهورهم يف مرا�صم نقل امللوك باملوكب التاريخي 

يف م�صر، ما دفع الكثري من الفتيات اإىل الت�صاوؤل عن اجلنود املجهولة وراء تلك االأناقة.

ح�سناء قادت موكب املومياوات امللكية ولفتت الأنظار

امل�كب  يف  ح�شناء  فتاة  لفتت 

امللكية  امل�مياوات  لنقل  التاريخي 

بالف�شطاط  احل�شارة  متحف  اإىل 

احلفل  و�شهد  الأنظار.  م�شر  يف 

امل�مياوات  نقل  مل�كب  املهيب 

اأبهرت العامل  امللكية مناذج ن�شائية 

العرو�ص  يف  واإبداعها  بتاأّلقها 

احلدث  خالل  ُعر�شت  التي  الفنية 

من  ابتداًء  وذلك  املهم،  التاريخي 

امل�شرية الذهبية املنطلقة من املتحف 

و�ش�لً  التحرير  ميدان  امل�شرى يف 

للح�شارة  الق�مي  املتحف  اإىل 

امل�شرية يف الف�شطاط. ومن الن�شاء 

امل�شاركات يف العر�ص الذهبي الذي 

عرب  بكثافة  انت�شرت  العامل،  اأذهل 

م�اقع الت�ا�شل الجتماعي املختلفة 

قادت  التي  احل�شناء  الفتاة  �ش�ر 

م�كب امل�مياوات امللكية يف املتحف 

امل�شري، متزّينة مبالب�ص ذات طابع 

البل�رة  يدها  يف  وحاملة  فرع�ين، 

التي ترمز اإىل قر�ص ال�شم�ص.

والفتاة التي حازت على اهتمام 

اأزياء  عار�شة  هي  احلفل،  متابعي 

مريال  ا�شمها  م�شرية  وممثلة 

تدوينة  يف  عرّبت  والتي  ماهيليان، 

على  املختلفة  ح�شاباتها  عرب 

ات ال�ش��شال ميديا عن فخرها  من�شّ

العاملي  احلدث  هذا  يف  بامل�شاركة 

املهم، اإذ ن�شرت �ش�رها يف العر�ص، 

»فخ�رة  عليها:  تعليقها  وكتبت يف 

من  جزًءا  اأك�ن  باأن  وت�شّرفت  جًدا 

الي�م  وفق  التاريخي«،  الي�م  هذا 

ال�شابع.

ال�سحة: 1047 حالة 

م�سابة بكورونا وتعايف 852

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

عددها 18112 يف ي�م 4 اأبريل 2021، اأظهرت 

 331 منها  جديدة  قائمة  حالة   1047 ت�شجيل 

حالة لعمالة وافدة، و690 حالة ملخالطني حلالت 

تعافت  قادمة من اخلارج، كما  قائمة، و26 حالة 

852 حالة اإ�شافية لي�شل العدد الإجمايل للحالت 

املتعافية اإىل 138407.
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تهيئة األسباب لتعزيز قيم اإلبداع والتميز لدى الشباب في كافة القطاعات

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء: ترسيخ إسهامات 
قطاعي الشباب والرياضة في منظومة اإلنجاز الوطني

أكد صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن 
حم��د آل خليف��ة ول��ي العهد رئي��س مجلس 
ال��وزراء ح��رص المملك��ة عل��ى تهيئ��ة كافة 
األس��باب التي تعزز قيم اإلب��داع والتميز لدى 
الش��باب البحريني في كاف��ة القطاعات ومنها 
الرياضية، مشيرًا سموه إلى أن مسارات التطور 
في الحرك��ة الرياضية والش��بابية تبعث على 
الفخ��ر، ونعتز بالكوادر الوطنية الش��ابة التي 
يدفعها ح��ب التحدي واإلنجاز لصياغة قصص 
نجاح للبحرين في مختل��ف المحافل الرياضية 
اإلقليمي��ة والدولية، لتنضم لس��جل اإلنجازات 
البحرينية المش��رفة التي تحقق��ت في العهد 
الزاهر لحض��رة صاحب الجاللة الملك حمد بن 

عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى.
جاء ذلك لدى لقاء صاحب الس��مو الملكي ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء بقصر الرفاع سمو 
الش��يخ ناصر بن حمد آل خليف��ة ممثل جاللة 
الملك لألعمال اإلنس��انية وش��ؤون الش��باب 
رئي��س المجلس األعل��ى للش��باب والرياضة، 
وس��مو الش��يخ خالد بن حمد آل خليفة النائب 
األول لرئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة 

رئيس اللجنة األولمبية البحرينية رئيس لجنة 
التنس��يق والتنفي��ذ والمتابعة »اس��تجابة«، 
وذل��ك لتقديم الش��كر والتقدير لس��موه على 
دعمه إلصدار قانون االحتراف الرياضي والذي 
يأتي في إطار اهتمام سموه بقطاعي الشباب 
والرياض��ة، كم��ا حضر اللق��اء األمي��ن العام 
للمجل��س األعل��ى للش��باب والرياضة الش��يخ 
س��لمان بن إبراهي��م آل خليفة ووزير ش��ؤون 
الش��باب والرياضة أيمن بن توفي��ق المؤيد. 
وأكد صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس 

مجل��س ال��وزراء االهتم��ام بتعزيز المس��يرة 
الرياضية والش��بابية بمملكة البحرين، وتبني 
المب��ادرات الت��ي ترس��خ إس��هامات قطاع��ي 
الشباب والرياضة في منظومة اإلنجاز الوطني، 
مش��يدًا س��موه بجهود سمو الش��يخ ناصر بن 
حمد آل خليفة وس��مو الشيخ خالد بن حمد آل 
خليف��ة وما يقومون به من دور كبير لمواصلة 
العمل على تطوير قطاعي الش��باب والرياضة 

بما يحقق التطلعات المنشودة.
من جانبه أش��اد س��مو الش��يخ ناصر بن حمد 

آل خليف��ة بدع��م صاحب الس��مو الملكي ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء لمش��وار الرياضة 
البحريني��ة ف��ي طريقه��ا نح��و التق��دم ف��ي 
مجاالته��ا اإلداري��ة والتنظيمية والتش��ريعية 
والقانوني��ة، وهو األمر ال��ذي تمثل من خالل 
دعم س��موه لقانون االحتراف الرياضي والذي 
س��ينقل الرياض��ة البحرينية لعص��ر االحتراف 
وصناعة الرياضة، منوهًا س��موه بدعم صاحب 
الس��مو الملك��ي ول��ي العهد رئي��س مجلس 
ال��وزراء للقطاع الرياضي بص��ورة عامة والذي 

حقق في العهد الزاهر إنجازات عالمية بارزة.
كما ثمن سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، 
ح��رص واهتم��ام صاحب الس��مو الملكي ولي 
العهد رئيس ال��وزراء في دعم قطاع الرياضة، 
مؤك��دًا س��موه أن الجهود التي يبذلها س��مو 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للدفع بعجلة 
التقدم في الرياضة ستساهم في انتقالها إلى 
مرحلة جديدة في منظومة العمل التي تواكب 
كل جدي��د، وتصل بها نح��و الصناعة والتميز، 
الذي يحق��ق المزيد م��ن النجاح��ات للرياضة 

البحرينية في المستقبل القريب.
من جهته أعرب وزير شؤون الشباب والرياضة 
عن خالص ش��كره وتقديره إلى صاحب السمو 
الملكي ول��ي العهد رئيس مجلس الوزراء على 
دعم��ه الكبي��ر للرياضة البحريني��ة األمر الذي 
س��اهم ف��ي تحقي��ق العدي��د من اإلنج��ازات، 
منوهًا بدعم سموه لقانون االحتراف الرياضي 
والذي يعكس اهتمام س��موه بتلبية تطلعات 
الرياضيي��ن ف��ي االنتق��ال م��ن الهواي��ة إلى 
االحتراف عبر قان��ون عصري يواكب التطورات 

الرياضية العالمية.

 الزياني: الحكومة التزمت بحقوق 
اإلنسان بدليل تقديم الخدمات الصحية مجانًا

أك��د وزير الخارجية د.عبداللطيف الزياني، أن 
الحكوم��ة برهنت بصدق عن إيمان المملكة 
بالمبادئ الدولية لحقوق اإلنسان وتطبيقها 
عل��ى أرض الواق��ع ف��ي الجه��ود الوطني��ة 
للتص��دي لجائح��ة كورونا، عندم��ا تعاملت 
بالع��دل والمس��اواة ف��ي تقدي��م الخدمات 
الصحي��ة الالزمة كالفح��ص والحجر والعالج 
للح��االت المصابة بالفي��روس مجانًا لجميع 

المواطنين والمقيمين في المملكة. 
االتص��ال  عب��ر  ترؤس��ه  ل��دى  ذل��ك،  ج��اء 
اإللكترون��ي المرئي، أمس، اجتم��اع اللجنة 
التنسيقية العليا لحقوق اإلنسان بعد إعادة 
تش��كيلها، بمشاركة مس��اعد وزير الخارجية 

نائب رئيس اللجنة عبداهلل الدوسري.
وأعرب الوزي��ر عن ترحيبه بأعض��اء اللجنة، 
مب��اركًا لهم تس��ميتهم أعضاء ف��ي اللجنة، 
مرحبًا بمن انضم منهم إلى اللجنة، مش��يرًا 
إلى صدور قرار وزير الخارجية بتشكيل اللجنة 
بع��د تس��مية أعضائها م��ن قبل ال��وزارات 

والجهات المختصة.
ون��وه بال��دور الكبير الفاعل ال��ذي تقوم به 
اللجن��ة في متابعة التنس��يق بي��ن الجهات 
المختص��ة في مجال حماية حقوق اإلنس��ان 
وتعزي��ز مكان��ة المملك��ة في ه��ذا المجال 

المهم على المستوى المحلي والعالمي.
وأش��اد بم��ا يوليه حض��رة صاح��ب الجاللة 
المل��ك حمد ب��ن عيس��ى آل خليف��ة، عاهل 
البالد المفدى، من رعاية واهتمام بالشؤون 
المتعلق��ة بحماي��ة حق��وق اإلنس��ان ف��ي 

البحري��ن، حرصًا م��ن جاللته، عل��ى ضمان 
الت��زام المملك��ة بمب��ادئ وأه��داف األم��م 
المتحدة واحترام حقوق اإلنس��ان، وترس��يخ 
قيم التسامح والتعايش، وإرساء دعائم دولة 
العدال��ة والقان��ون والحفاظ عل��ى الكرامة 

والحرية اإلنسانية.
ونوه الوزي��ر بما تتخذه الحكومة، برئاس��ة 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليف��ة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، 
من إجراءات ومب��ادرات لتعزيز حماية حقوق 
اإلنس��ان، وتطوي��ر المنظومة التش��ريعية، 
ومتابعة تنفيذ ما أقرته من مبادئ وحقوق.
وقال إن »الحكومة أصدرت قانونين مهمين 
لتعزيز حقوق اإلنس��ان ف��ي المملكة، األول 
هو قانون العقوبات البديلة الذي يمثل نقلة 
مهمة في مج��ال اإلصالح والتأهيل، والثاني 
ه��و قان��ون العدال��ة اإلصالحي��ة لألطف��ال 
وحمايته��م من س��وء المعامل��ة، باإلضافة 
إلى إنش��اء نيابة االتجار باألشخاص، وإنشاء 
مكتب ف��ي النيابة العام��ة لحماية المجني 

عليهم والشهود، وغيرها من اإلنجازات«.
وأعرب الوزير عن شكره وتقديره للمساهمات 
القيم��ة الت��ي ق��ام به��ا أعض��اء اللجنة في 
الجهود الت��ي بذلتها ال��وزارة لتنظيم ورش 
العم��ل لإلع��داد للخط��ة الوطني��ة لحقوق 
اإلنس��ان، مثنًي��ا على جه��ود مس��اعد وزير 
الخارجية عبداهلل الدوس��ري، وإدارة ش��ؤون 
حقوق اإلنسان بوزارة الخارجية، في اإلشراف 
الفع��ال على تنظي��م تلك الورش، وإش��راك 

أصح��اب المصلح��ة والس��لطة التش��ريعية 
المدن��ي  والمجتم��ع  الخ��اص  والقط��اع 
والمعنيين بمجاالت حقوق اإلنس��ان، والتي 
كانت محل إطراء وإش��ادة على المس��تويين 

المحلي والدولي.
وأك��د أهمي��ة دور اللجن��ة في إع��داد وإثراء 
التقاري��ر الدوري��ة للبحري��ن المرفوع��ة إلى 
الهيئ��ات التعاقدية المش��رفة عل��ى تنفيذ 
اتفاقي��ات حقوق اإلنس��ان األساس��ية التي 

انضمت لها المملكة.
وبحث��ت اللجن��ة ف��ي اجتماعه��ا ع��ددًا من 
الموضوعات والتقاري��ر المدرجة على جدول 
أعماله��ا، ومن بينها تقري��ر وزارة الخارجية 
بش��أن حقوق اإلنس��ان، والالئح��ة الداخلية 
لنظام عمل اللجنة التنس��يقية العليا لحقوق 
اإلنس��ان، واس��تعراض جه��ود البحرين في 
تعزيز حقوق اإلنسان في اطار مكافحة انتشار 
فيروس كورونا، وجهود الوزارة لتنظيم ورش 
العمل بش��أن إعداد الخطة الوطنية لحقوق 
اإلنس��ان، والتقارير المطلوب تقديمها إلى 
األمم المتح��دة، وتقاري��ر المملكة الوطنية 
لحق��وق اإلنس��ان، واتخذت اللجن��ة القرارات 
المناسبة بش��أن الموضوعات المدرجة على 

جدول أعمالها.

 وزير الخارجية: الضمير اإلنساني الباعث 
الحقيقي لتعزيز قيم السالم والتعايش واإلخاء

أك��د وزي��ر الخارجي��ة د.عبداللطيف الزيان��ي، اعتزاز 
البحري��ن باحتف��ال دول العال��م، ف��ي الخامس من 
أبريل كل عام، باليوم العالمي للضمير، اقتناعًا بأن 
الضمير اإلنس��اني هو الباع��ث الحقيقي لتعزيز قيم 
الس��الم والتعايش واإلخاء بين األمم العالمية، وهو 
المحرك األس��اس لنبذ العنف والتط��رف في مختلف 
بقاع المعمورة وإرس��اء قيم السالم األممي من أجل 
خير البش��رية. وأض��اف، أن البحري��ن، بفضل قيادة 
صاح��ب الجاللة المل��ك حمد بن عيس��ى آل خليفة، 
عاهل البالد المفدى، ورؤيت��ه الحكيمة لتعزيز قيم 
التس��امح والتعاي��ش والتآخي من أجل خير وس��الم 
العالم، تؤمن أن المجتمع الدولي يجب أن يضع في 
اعتب��اره أهمية الضمير العالم��ي في حل الصراعات 
وإنهاء النزاعات ووقف الحروب، ونش��ر قيم الس��الم 

والتعايش بين شعوب العالم.   
وقال إن »البحرين تفخر اليوم بأنها صاحبة الريادة 
والس��بق في تبني األمم المتح��دة يوم الخامس من 
أبريل يومًا عالمي��ًا للضمير، بناًء على المبادرة التي 
تقدم بها صاحب الس��مو الملك��ي األمير خليفة بن 
س��لمان آل خليفة، رحم��ه اهلل، إدراكًا م��ن البحرين 
وقيادته��ا الحكيم��ة لم��ا تعانيه العدي��د من دول 

العال��م م��ن مش��كالت وأزم��ات خطي��رة، وإيمانها 
بضرورة التعاون الدول��ي للتوصل إلى حلول عاجلة 
للمش��كالت العالمية«. وأوض��ح أن البحرين برهنت 
دائمًا على اهتمامها وحرصها على دعم ومس��اندة 
جه��ود المجتمع الدول��ي واألمم المتح��دة من أجل 
إحالل األمن والس��الم واالستقرار واالزدهار في كافة 
بقاع العالم، وهي ت��درك أن الضمير العالمي الحي 
والواع��ي كفيل بتوحي��د الجهود وتس��خير الطاقات 
واإلمكانات م��ن أجل خير البش��رية جمعاء وتحقيق 
تطلع��ات ش��عوب العالم لحي��اة حرة كريم��ة آمنة 
ومزده��رة. وق��ال إن المملك��ة، بقي��ادة وتوجي��ه 
جالل��ة الملك المفدى، تبن��ت العديد من المبادرات 
والمش��اريع لتعزيز ثقافة التسامح والسالم واإلخاء، 
ويأت��ي في مقدمته��ا إطالق جائزة عيس��ى لخدمة 
اإلنس��انية، وتأس��يس مرك��ز الملك حم��د العالمي 
للتعاي��ش الس��لمي، ومرك��ز المل��ك حمد للس��الم 
السيبراني، وكرس��ي الملك حمد للحوار بين األديان 
والتعاي��ش الس��لمي بجامع��ة س��ابينزا اإليطالية، 
باإلضافة إلى إطالقها لجوائز عالمية في العديد من 
المجاالت لتعزيز ثقافة الس��الم والتعايش السلمي 
وتحقيق األمن واالستقرار واالزدهار لشعوب العالم.

وأض��اف أن البحري��ن أدرك��ت ف��ي وق��ت مبك��ر، أن 
العال��م يواجه اليوم أزمة دولي��ة صعبة تمثلت في 
جائحة )كوفيد 19( التي ترك��ت تداعيات وتأثيرات 
صحية واقتصادية واجتماعية خطيرة، وتس��ببت في 
وفاة وإصابة ماليين البش��ر في كاف��ة دول العالم، 
وحرص��ت، بتوجيه��ات س��امية م��ن جالل��ة الملك 
المفدى، على أن تتعامل مع هذه األزمة وفق قواعد 
القوانين والمواثيق الدولية، والقيم الس��امية التي 
تؤمن به��ا المملكة ممثلة ف��ي التعاطف والتآخي 
والتعاون اإلنساني بين شعوب العالم. وأشاد الوزير 
بالجهود المخلصة والملموس��ة، التي قام بها فريق 
البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، 
للتعام��ل م��ع األزم��ة وتداعياتها بأقص��ى درجات 
المس��ؤولية واإلنس��انية. ونوه بما وفرته الحكومة 
للمواطني��ن والمقيمين في المملكة على حد س��واء 
من وس��ائل الفحص والعالج والتطعي��م المجاني، 
وكافة الخدم��ات الصحية واالجتماعي��ة الضرورية، 
وبذلك حقق��ت البحرين نجاحًا وتمي��زًا في التعامل 
مع تداعيات جائحة كورونا لقي إش��ادة وتقديرًا من 

منظمة الصحة العالمية ودول العالم.

الكوادر الوطنية الشابة صاغت قصص نجاح في المحافل الرياضية اإلقليمية والدولية

خالد بن حمد: مرحلة جديدة من النجاحات الرياضة البحرينية في المستقبل القريب

مسارات التطور في الحركة الرياضية والشبابية تبعث على الفخر

ناصر بن حمد: »االحتراف الرياضي« ينقل الرياضة البحرينية لعصر االحتراف

دور كبير لناصر بن حمد وخالد بن حمد في تطوير قطاعي الشباب والرياضة

 البحرين تترأس اجتماع 
فريق عمل قواعد الرقابة 
ألجهزة الرقابة الخليجية

ترأس ديوان الرقابة المالية واإلدارية - البحرين، اجتماع فريق 
عمل قواعد الرقابة لألجهزة العليا للرقابة والمحاس��بة بدول 
مجلس التع��اون لدول الخليج العربية، الذي عقد عبر االتصال 

المرئي بحضور ممثلي الدول األعضاء واألمانة العامة.
وناق��ش االجتم��اع مس��ودة الدليل الع��ام المش��ترك للعمل 
الرقابي والمالحظات الواردة عليه، ومسودة اإلطار العام ألدلة 
الرقابة المشتركة لدواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس 
التع��اون، والبرنامج الزمني المقت��رح لتحديث ومراجعة بقية 

أدلة الرقابة المشتركة.
كما استعرض مسودة إجراءات ضمان الجودة إلصدارات فريق 
عمل قواعد الرقابة لألجهزة العليا للرقابة والمحاس��بة بدول 
مجل��س التعاون. واتفق المجتمعون عل��ى عقد اللقاء المقبل 

للفريق في شهر يونيو 2021 عبر االتصال المرئي.
وض��م الفريق البحريني مدير تدقيق ب��إدارة الرقابة النظامية 
معاذ عبد الغفار، الذي ت��رأس االجتماع، ومدير تدقيق بإدارة 
الرقاب��ة اإلدارية أحم��د برهوم ورئيس التدري��ب عبدالرحمن 

بوخماس.



قالت استشارية األمراض المعدية واألمراض الباطنية 
بمجم��ع الس��لمانية الطبي وعض��و الفري��ق الوطني 
الطبي للتصدي لفيروس كورونا د. جميلة الس��لمان، 
إن »تزايد األعداد القائمة يعكس عدم االلتزام ويثبت 
ما تمت اإلشارة له سابقًا عن سرعة انتشار الفيروس 

المتحور مما يستوجب معه أخذ الحيطة والحذر«.
وأضافت، أن عملي��ات تتبع أث��ر المخالطين، أظهرت 
أن الحال��ة القائم��ة الواحدة ينتج عنه��ا إصابة أعداد 
كبيرة من أفراد العائلة الذين ال يشتركون مع الحالة 
الرئيسة في ذات المسكن، وتعكس هذه النتائج عدم 
االلت��زام باختصار التجمعات على األس��رة في المنزل 

الواحد، والتهاون في االلتزام باإلجراءات االحترازية. 
وأك��دت أن اإلقبال عل��ى التطعيم ووق��ف التجمعات 
بالمنازل والمس��اكن وااللتزام باإلج��راءات االحترازية 
يخف��ض مع��دالت االنتش��ار، مش��ددة عل��ى ضرورة 
االبتع��اد ع��ن التجمع��ات واختصاره��ا على األس��رة 

الواحدة في المنزل والمحيط االجتماعي المباشر. 
وأش��ارت إل��ى أن التطعيم تحصين للف��رد والمجتمع 
فالب��د م��ن المب��ادرة بأخ��ذ التطعيم��ات المضادة 
لفي��روس كورونا، داعية إلى البق��اء في المن�زل وعدم 
الخ��روج إال للض��رورة، واتخ��اذ اإلج��راءات والتدابي��ر 

الوقائي��ة الالزمة عن��د مخالطة كبار الس��ن ومرضى 
األم��راض المزمنة حت��ى داخل البي��ت الواحد لتجنب 
احتمالية نقل الفيروس لهم، حيث على الجميع االلتزام 
بالمس��ؤولية الوطنية، ومضاعفة كل فرد مسؤوليته 
وحث من هم ف��ي محيطه األس��ري والمجتمعي على 
ضرورة الحرص على االس��تمرار باإلجراءات االحترازية 

والتعليم��ات الصادرة من الجهات المعنية. وش��ددت 
عل��ى أهمي��ة، التركيز عل��ى ذوي األم��راض المزمنة 
»مرضى الس��كري والقلب والضغط والس��منة والربو 
والروماتي��زم والمصابي��ن بنقص المناع��ة، وأمراض 
الكلى المزمنة والسرطان« وأخذ التطعيم، بما يساهم 
في رفع األجس��ام المضادة لديه��م وتقوية جهازهم 
المناع��ي، حيث إن الفئات المذكورة هم األكثر عرضة 
لظهور المضاعف��ات الحادة عليهم في حال إصابتهم 
بالفيروس، وقد يتم على إثرها إدخالهم قسم العناية 

المركزة. 
وكش��فت الس��لمان أن ع��دد الح��االت القائمة تحت 
العناي��ة بلغ��ت 68 حالة، فيم��ا بلغت الح��االت التي 
يتطل��ب وضعه��ا الصح��ي تلق��ي الع��الج 157 حالة 
قائم��ة، في حين أن 9616 حالة وضعها مس��تقر من 
العدد اإلجمالي للحاالت القائمة الذي بلغ 9684 حالة 

قائمة، بينما تعافت 137555 حالة من الفيروس.

سماهر سيف اليزل  «

أكد الفري��ق الوطني للتص��دي لفيروس 
كورون��ا )كوفي��د19( أن أفض��ل وس��يلة 
للتص��دي للفي��روس وخف��ض مع��دالت 
االنتشار هي االلتزام باإلجراءات االحترازية 
والتدابير الوقائي��ة والتعليمات الصادرة 
ع��ن الجه��ات المعنية، م��ع أهمية إقبال 
الجمي��ع على التطعي��م ووقف التجمعات 
بالمنازل والمس��اكن، منوهًا بأن االلتزام 
باإلج��راءات ليس خيارًا م��ن بين خيارات 
متعددة بل هو واجب وطني، ومسؤولية 
يج��ب أن يتحلى بها الجمي��ع بما يحافظ 
على صحة أس��رهم ومجتمعهم ووطنهم 
لعودة أع��داد الحاالت القائمة للمعدالت 
اآلمنة والحفاظ على صحة وسالمة كافة 

المواطنين والمقيمين.
وكشف رئيس األمن العام رئيس الهيئة 
الوطني��ة لمواجهة الكوارث الفريق طارق 
الحس��ن أن ع��دد مخالف��ات ع��دم ارتداء 
الكمام بل��غ وفق آخ��ر إحصائية 66714 
مخالف��ة، كم��ا ت��م اتخ��اذ 8786 إجراء 

للحفاظ على معايير التباعد االجتماعي، 
مؤكدًا أن وزارة الداخلية تولي تنفيذ كل 
التعليم��ات الصادرة بش��أن التعامل مع 
فيروس كورونا بما يحفظ صحة وسالمة 
المواط��ن والمقيم، الفتًا إل��ى أن الوزارة 
كثف��ت حمالت إنفاذ القان��ون والحمالت 

التفتيش��ية عل��ى المح��الت والمطاع��م 
الجه��ات ذات  م��ع  بالتع��اون  األولوي��ة 
العالقة. وأكد أن مديريات الش��رطة في 
المحافظات تواصل حمالت إنفاذ القانون 
عل��ى أي مخال��ف لإلج��راءات االحترازي��ة 
م��ن خ��الل تس��جيل مخالفات بح��ق غير 
الوج��ه،  كمام��ة  بارت��داء  الملتزمي��ن 
داعي��ًا الجمي��ع للتعاون مع رج��ال األمن 
المعنيين بالتأكد من االلتزام باإلجراءات 
االحترازي��ة في األماك��ن العامة. وأضاف 
أنه فيما يخص تعزي��ز التدابير الوقائية 
في مراك��ز اإلصالح والتأهيل ف��إن وزارة 
الداخلية تعمل وفق بروتوكوالت وقائية 
تراع��ي أفضل المعايير الدولية من خالل 
التع��اون والتنس��يق م��ع وزارة الصح��ة 
لضمان صحة وس��المة النزالء والعاملين 
في مراك��ز اإلصالح والتأهي��ل، وأنه يتم 
تطبي��ق الحج��ر الصح��ي عل��ى أي نزي��ل 

مس��تجد قب��ل دخوله للمركز، وتش��كيل 
ف��رق للتعقي��م بالتع��اون م��ع الدف��اع 
المدن��ي. وذكر الحس��ن أنه ت��م تطعيم 
100% من النزالء الذين سجلوا أسماءهم، 
م��ع التأكي��د عل��ى أن التطعي��م مجاني 
واختي��اري، وأن الح��االت القائم��ة م��ن 
ن��زالء مراكز اإلص��الح والتأهيل، يحظون 
برعاي��ة صحي��ة متكامل��ة وعل��ى م��دار 
الس��اعة من قبل كوادر طبية متخصصة 
ف��ي أح��د المراك��ز الطبي��ة المخصص��ة 
للحج��ر االحت��رازي التابع ل��وزارة الصحة 
وبالتنس��يق مع وزارة الداخلي��ة، مبينًا أن 
الوض��ع الصح��ي للح��االت القائم��ة بين 
النزالء مس��تقر، ويتلقون الرعاية الالزمة 
حسب متطلبات وضعهم الصحي. وأضاف 
أن اإلدارة العامة لإلصالح والتأهيل بدأت 
ي��وم األحد بترتيب زي��ارات للنزالء الذين 
تلق��وا التطعيم المض��اد للفيروس على 

أن يكون أهاليهم أو من يودون زيارتهم 
بجان��ب  كذل��ك،  التطعي��م  تلق��وا  ق��د 
إجرائهم فحص��ًا للفيروس قب��ل الزيارة، 
كم��ا تم توفير االتصاالت بين النزالء من 
الحاالت القائمة بفيروس كورونا وكذلك 
المخالطين وأهاليهم من أجل االطمئنان 

عليهم وعلى ظروفهم الصحية.
و ح��ذر الحس��ن م��ن محاوالت تس��ييس 
أوضاع النزالء واس��تغالل مشاعر األهالي 
واس��تدرار التعاطف ع��ن طريق التضليل 
وأف��راد،  جماع��ات  قب��ل  م��ن  والخ��داع 
يعمل��ون وفق أجندات غير وطنية وتنافي 
المصال��ح العلي��ا للوط��ن، مؤك��دا على 
خطورة االس��تجابة للدعوات التحريضية 
المضلل��ة والممنهجة، حي��ث أن االنجرار 
وراء ه��ذه الدع��وات ق��د ينط��وي عليها 
مخالف��ات قانوني��ة يع��رض مرتكبيه��ا 

للمساءلة القانونية.

سماهر سيف اليزل  «

أكد وكيل وزارة الصح��ة د.وليد المانع، أن ما 
نس��بته 91% م��ن الح��االت المخالطة كانت 
بس��بب التجمعات بالمنازل والمساكن، مبينًا 
أن الوفي��ات بلغت 175 حالة خالل 3 أش��هر، 
وم��ن بين ه��ذه الح��االت حالة واح��دة فقط 
أخ��ذت جرعتين من التطعي��م، وكانت لديها 

أمراض وظروفًا صحية كامنة.
وأش��ار خ��الل مؤتمر صحاف��ي للفريق أمس، 
أنه منذ األول م��ن يناير الماضي، كان معدل 
اإلصاب��ة بالفي��روس 70% للمواطنين و%30 
للوافدي��ن، منوهًا بض��رورة االلت��زام بكافة 
التعليم��ات الص��ادرة م��ن الفري��ق الوطني 
الطب��ي والجه��ات المعنية للحد من انتش��ار 

الفيروس. 
وش��دد، على ضرورة تجنب التجمعات بكافة 
أنواعه��ا واختصاره��ا عل��ى األس��رة الواحدة 
في المنزل والمحي��ط االجتماعي في النطاق 
المعتاد والمحدود ومواصلة االلتزام بمعايير 
التباع��د االجتماع��ي ولبس الكمام��ات خارج 

المنزل في كل األماكن واألوقات. 

وأش��ار المانع، إلى أن جمي��ع القرارات تخضع 
لمراجعات دورية بناًء على مستجدات فيروس 
كورونا، وأنه م��ن المهم إدراك أهمية الوعي 
المجتمعي في إسناد كافة الجهود المبذولة، 
فارتفاع أو انحسار أعداد الحاالت القائمة خياٌر 

بيد الفرد عبر ما يت��م االلتزام به من قرارات 
وتعليمات صادرة، فااللتزام مسؤولية وطنية 

واجبة على الجميع. 
وقال المانع »في اآلونة األخيرة شهدنا تزايًدا 
في أعداد الحاالت القائمة، وس��جلت البحرين 
أم��س األول ارتفاع��ًا غي��ر مس��بوق في عدد 
الح��االت القائمة حيث بلغ��ت األعداد 1316 
حالة وه��ذه الزيادة تتطل��ب وقفة جادة من 
الجمي��ع والوعي بمدى خط��ورة الوضع وعدم 
الته��اون به«. ودعا إلى التس��جيل عبر موقع 
وزارة الصحة اإللكتروني أو عبر تطبيق مجتمع 
واع��ي ألخ��ذ التطعي��م، مبين��ًا أن التطعيم 
يس��هم في زيادة عدد األجسام المضادة في 
الجس��م ويخف��ف بالتالي من ش��دة األعراض 
عن��د اإلصابة. ولفت إل��ى أن الحملة الوطنية 
مس��تمرة في تكثيف جهودها، وتم تدش��ين 
مركز تطعيم في مجمع س��ترة التجاري، كما 
تم تدش��ين مركز فح��ص إضافي ف��ي نادي 
راشد للفروسية وسباق الخيل بالصخير بهدف 

مضاعف��ة الطاق��ة االس��تيعابية ف��ي إجراء 
الفحوص��ات المختبرية. وأض��اف المانع، أنه 
م��ن المهم زي��ادة تحصين المجتم��ع، داعيًا 
الجمي��ع للمبادرة ألخذ التطعي��م خاصة كبار 
الس��ن والحوامل وأصح��اب األمراض المزمنة 
ومن يعاني من الس��منة، وأن��ه على الجميع 
أن يدرك أن ما نواجهه تحٍد عالمي استثنائي 
يستلزم جهودًا اس��تثنائية وتعاونًا وتكاتفًا 

من كافة شرائح المجتمع. 
وبي��ن أن مضاعفة الطاقة االس��تيعابية في 
مراك��ز الفحص والع��الج والتطعيم ومختلف 
مس��ارات العم��ل تعن��ي مضاعف��ة الجهود 
المبذولة والمسؤولية الملقاة على أبنائنا في 

الصفوف األمامية الذين يعملون ليل نهار.
ولفت إلى أن الفريق الوطني الطبي مس��تمر 
في تطوير خططه واس��تراتيجياته ووضعها 
موض��ع التنفيذ، حيث إن نج��اح هذه الخطط 
يعتم��د على م��دى الت��زام الجمي��ع، وأن كل 
ما يت��م اتخاذه م��ن ق��رارات تتم بن��اًء على 

مستجدات األوضاع محليًا وعالميًا.
ون��وه بض��رورة التقي��د ومواصل��ة االلت��زام 
تخض��ع  فالق��رارات  االحترازي��ة  باإلج��راءات 
لتقييم مس��تمر بش��أن اس��تمرار العمل بها 
بناًء على متطلبات المرحلة، والرؤية للطريق 

األمثل للحد من انتشار الفيروس. 
واس��تعرض إجمال��ي أع��داد اإلش��غال ف��ي 
مراك��ز العزل والعالج حيث بل��غ عدد الحاالت 
القائم��ة الت��ي ت��م تطبي��ق الع��زل الصحي 
المنزل��ي االختي��اري عليه��ا بل��غ 6935 حالة 
لعدم ظه��ور األعراض عليه��ا وتطابقها مع 
الش��روط المحددة، أما نسبة المتعافين من 
إجمال��ي الحاالت القائمة فقد بلغت %93.09 
من الح��االت القائمة، في حين بلغت نس��بة 

الوفيات 0.36% من الحاالت القائمة.
وتبل��غ الطاق��ة االس��تيعابية لمراك��ز العزل 
والعالج 5880 س��ريرًا، يصل اإلش��غال منها 
2749 س��ريرًا ما يمث��ل 46.8%م��ن الطاقة 

االستيعابية.
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 أصحاب األمراض المزمنة 
والروماتيزم عرضة لدخول 

العناية المركزة

 الحسن: 66714 مخالفة عدم ارتداء كمام 
و8786 إجراء للحفاظ على معايير التباعد االجتماعي

93.09٪ التعافي و0.36٪ الوفيات من الحاالت القائمة
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175وفاة بـ»كورونا« في 3 أشهر.. و91٪ من اإلصابات بسبب التجمعات

القحطاني: 99.2٪ من مصابي »كورونا« لم يتلقوا التطعيم
المعدي��ة  األم��راض  استش��اري  كش��ف 
بالمستشفى العسكري عضو الفريق الوطني 
الطب��ي للتصدي لفيروس كورونا )كوفيد19( 
المق��دم طبيب مناف القحطان��ي، أن %99.2 
من المصابي��ن بفيروس كورونا ل��م يتلقوا 
التطعي��م، وأن 0.8% فق��ط م��ن الح��االت 
التطعي��م،  جرعت��ي  اس��تكملوا  ألش��خاص 
مش��يرًا إلى أن هذه النس��بة تؤك��د أن كافة 
التطعيمات لها فاعليتها في تكوين المناعة 

التي تسهم في حماية الفرد والمجتمع. 
وأكد خالل المؤتمر الصحافي للفريق أمس، 
مس��تمرة  للتطعي��م  الوطني��ة  الحمل��ة  أن 
واله��دف منها بلوغ نس��بة عالي��ة مع نهاية 
أبريل في ع��دد الحاصلين على التطعيم من 
المواطنين والمقيمي��ن المؤهلين للتطعيم 
بم��ا يقربن��ا م��ن ه��دف الوص��ول لمناع��ة 
المجتم��ع، مبينًا أنه تم تدش��ين مركز جديد 
للتطعيم في مجمع سترة التجاري لمضاعفة 
الطاق��ة االس��تيعابية ضم��ن جه��ود زيادة 

تعزيز تحصين المجتمع.

ون��وه بأن جمي��ع التطعيمات آمن��ة وفعالة 
وتس��اعد ف��ي تقلي��ل احتمالي��ة اإلصاب��ة، 
وتخفيف ش��دة األع��راض في ح��ال اإلصابة 
وأجدد الدعوة ألخذ التطعيم المتوافر وعدم 

االنتظار لحين توافر تطعيم محدد فجميعها 
فعالة وتس��اهم في تكوين المناعة الالزمة، 
داعي��ًا كب��ار الس��ن والحوام��ل والمصابي��ن 
باألم��راض المزمن��ة والس��رطان والس��منة 
واألمراض التي تسبب ضعف الجهاز المناعي 
بضرورة أخذ التطعي��م حفاظًا على صحتهم 

وسالمتهم.
وأش��ار إلى أن كبار الس��ن ممن هم فوق 60 
بإمكانهم التوجه مباش��رة للمراكز الصحية 
ألخذ تطعيم »س��ينوفارم« دون موعد ومركز 
البحري��ن الدول��ي للمع��ارض ألخ��ذ تطعيم 

»سبوتنيك«. 
وأوضح أن أهم وسيلة لتحقيق ذلك والتصدي 
لفيروس كورونا هو االلتزام التام من كل فرد 
الصادرة  والتعليمات  االحترازي��ة  باإلجراءات 

ع��ن الجهات الرس��مية والتي يت��م ترديدها 
باس��تمرار من��ذ ب��دء الجائحة وحت��ى اليوم، 
مؤكدًا أن��ه لكي نتحول م��ن مرحلة التباعد 
االجتماع��ي إل��ى التق��ارب، علين��ا مواصل��ة 
اتب��اع كافة اإلج��راءات االحترازي��ة، واإلقبال 
عل��ى التطعيم ووق��ف التجمع��ات بالمنازل 
والمس��اكن وااللت��زام باإلج��راءات يخف��ض 

معدالت االنتشار. 
وق��ال القحطان��ي إن »البحري��ن م��ن الدول 
المتص��درة عالميًا في نس��ب الحاصلين على 
التطعيم من الس��كان ضمن جهود تصديها 
للجائحة، وازدياد هذه النس��ب حتى الوصول 
للمناعة المجتمعية الالزمة للحد من انتشار 
الفي��روس«. وج��دد التحذي��ر م��ن التهاون 
باإلج��راءات االحترازي��ة بع��د أخ��ذ الجرع��ة 

األول��ى من التطعيم أو حتى بعد اس��تكمال 
الجرعتين ووجوب المواصلة بحذر مع االلتزام 
الت��ام بكافة اإلج��راءات االحترازي��ة المعلن 
عنه��ا من ارتداء الكمامات وااللتزام بمعايير 

التباعد االجتماعي وغسل اليدين باستمرار.
وقال »نرجو أن تكون الزيادة التي شهدناها 
آخر زيادة في منحنى الحاالت القائمة، ونأمل 
أن نش��هد ش��هر رمض��ان الفضي��ل ونح��ن 
نسجل انخفاضًا في األرقام والنسب من خالل 
االلت��زام بالتباع��د واإلقبال عل��ى التطعيم، 
لكي نتح��ول من مرحلة التباع��د االجتماعي 
إل��ى التقارب، داعيًا إل��ى مواصلة اتباع كافة 
اإلج��راءات االحترازية، واإلقبال على التطعيم 
والمس��اكن  بالمن��ازل  التجمع��ات  ووق��ف 

وااللتزام باإلجراءات.
وأكد أن أهم وس��يلة لتحقيق ذلك والتصدي 
للفي��روس، ه��و االلت��زام التام م��ن كل فرد 
الصادرة  والتعليمات  االحترازي��ة  باإلجراءات 
ع��ن الجهات الرس��مية والتي يت��م ترديدها 

باستمرار منذ بدء الجائحة وحتى اليوم.

االلتزام باإلجراءات يخفض معدالت االنتشار.. »الفريق الوطني«:

ضرورة اإلقبال على التطعيم ووقف التجمعات بالمنازل والمساكن

 السلمان: تزايد أعداد »كورونا« يعكس 
عدم االلتزام ويثبت سرعة انتشار »المتحور«

0.8٪ من الحاالت ألشخاص استكملوا جرعتي التطعيم

 نسعى لبلوغ نسبة عالية من التطعيم مع نهاية أبريل

الصحة: تعليق الدراسة 
في »مريم بنت عمران« 

و»الحكمة الدولية« احترازيًا

أصدرت وزارة الصحة قرارًا يقضي بتعليق الدراسة 
في مدرس��ة مريم بنت عم��ران االبتدائية للبنات، 
ومدرس��ة الحكم��ة الدولي��ة )الروض��ة والمرحل��ة 
االبتدائي��ة(، ابتداًء من اليوم االثنين، على أن يتم 
اتخاذ اإلجراءات الالزمة لمواصلة الدراس��ة لجميع 

الطلبة عن بعد خالل هذه الفترة.
ونّص القرار الصادر من الوكيل المس��اعد للصحة 
العام��ة على التأكيد على أن��ه ال يعاد فتح هاتين 
المدرس��تين إال بعد أن تتأكد إدارة الصحة العامة 
من عدم تسجيل حاالت قائمة جديدة خالل الفترة 
المذك��ورة، والتأك��د م��ن اس��تكمال م��دة العزل 
المق��ررة للح��االت القائمة ومخالطيه��م بناء على 
اإلجراءات االحترازية والبروتوك��ول المتبع الصادر 
من قبل الفري��ق الوطني الطبي للتصدي لفيروس 
كورونا )كوفيد19(، إضافة إلى انتهاء المدرستين 
من تعقيم كافة مرافقهما قبل اس��تئناف الدراسة 
وخلوهما تمامًا من أي نواقل للعدوى، وإصدار إذن 

بفتحهما من اإلدارة المختصة.

د. مناف القحطاني

رئيس األمن العام 

د. جميلة السلمان

د. وليد المانع
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24 منظمة دولية: البحرين تحقق 
الريادة العربية والعالمية في »حقوق اإلنسان«

عبرت أكثر من 24 منظمة دولية منها 
8 منظمات تحمل الصفة االستشارية 
كمراق��ب باألمم المتح��دة، في بيان 
مش��ترك أصدرته األحد، عن تقديرها 
للجه��ود والمبادرات الت��ي تقوم بها 
البحري��ن في س��بيل اإلع��اء من قيم 
ومب��ادئ حق��وق اإلنس��ان، وس��عيها 
والمب��ادئ  القي��م  ه��ذه  لتكري��س 
بخطط وبرام��ج الحكوم��ة، وحرصها 
عل��ى االرتق��اء بحالة حقوق اإلنس��ان 
بالبحري��ن وف��ق اس��تراتيجية وطنية 
والتكاملي��ة،  الش��راكة  عل��ى  تق��وم 
مؤك��دة عل��ى أن التجرب��ة الفري��دة 
التي انتهجته��ا البحرين منذ انطاق 
المش��روع اإلصاحي لحض��رة صاحب 
الجال��ة المل��ك حم��د بن عيس��ى آل 
خليفة عاهل الباد المفدى، والقائمة 
عل��ى تطوي��ر منظوم��ة التش��ريعات 
والسياس��ات والمؤسس��ات المعني��ة 
بحق��وق اإلنس��ان، ه��ي م��ا حقق��ت 
للبحري��ن الريادة العربي��ة والعالمية 
في مجال حقوق اإلنس��ان، مشيرة في 
بيانه��ا إلى أن البحري��ن تقدم تجربة 
دولي��ة فري��دة تق��وم عل��ى العم��ل 
المستمر والمتدرج لتطوير المنظومة 
ونش��ر  اإلنس��ان،  لحق��وق  الوطني��ة 
ثقافتها بمختل��ف القطاعات الحيوية 
االتح��اد  رئي��س  وأش��ار  بالمملك��ة. 
العربي لحقوق اإلنسان رئيس جمعية 
»مع��ًا« لحقوق اإلنس��ان المستش��ار 
عيس��ى العرب��ي، إلى أن البي��ان الذي 
صدر أم��س عن مجموع��ة كبيرة من 
المنظم��ات الدولية العاملة في مجال 
حق��وق اإلنس��ان، يأت��ي ف��ي أعقاب 
انته��اء ال��دورة 46 لمجل��س حق��وق 
اإلنس��ان، وما صاحبها من تس��ييس 
لملف��ات وقضاي��ا حق��وق اإلنس��ان، 
وتس��خيرها لخدم��ة أجن��دات وغايات 
تم��ارس  وجماع��ات  ل��دول  رخيص��ة 
أبش��ع أن��واع االنتهاكات اإلنس��انية، 
وه��و بيان بال��غ األهمية ف��ي تعبيره 
ع��ن رؤية وتقيي��م المجتم��ع الدولي 
لحالة حقوق اإلنس��ان بالبحرين، كما 
يعب��ر وبوض��وح ع��ن رأي المنظمات 
الدولية المحايدة وتقييمها لإلنجازات 
والمب��ادرات التي تق��وم بها البحرين 
في إط��ار حرصها على تعزي��ز احترام 
للوف��اء  وس��عيها  اإلنس��ان،  حق��وق 
بالتشريعات وااللتزامات الدولية التي 
تول��ي البحري��ن اهتمامًا كبي��رًا لها، 
مؤكدًا على أن بيان المنظمات يعتبر 
إنج��ازًا يضاف إل��ى إنج��ازات البحرين 
العدي��دة ف��ي مجال حقوق اإلنس��ان، 
ه��ذا  ف��ي  البي��ان  ه��ذا  وأن ص��دور 
الوقت تحديدًا، وبالحجم الواس��ع من 
المنظمات الدولية المرموقة، السيما 
»كمراق��ب«  المعتم��دة  المنظم��ات 
باألم��م المتح��دة، يعبر با ش��ك عن 
ثقة المجتم��ع الدولي ف��ي اإلجراءات 
والمبادرات التي تق��وم بها الحكومة 
برئاس��ة صاحب السمو الملكي األمير 
س��لمان ب��ن حم��د آل خليف��ة ول��ي 
العهد رئيس مجلس الوزراء، الس��يما 
ما يتعل��ق بتضمين حقوق اإلنس��ان 
كأولوية ف��ي برنامج عم��ل الحكومة 
واستراتيجياتها الوطنية، الهادفة إلى 
تكريس القيم والمبادئ السامية التي 
نادت بها التش��ريعات الدولية، وأكد 
عليها ميثاق العمل الوطني، ووضعها 
في إطار يس��هم ف��ي تعزي��ز الهوية 
الوطنية واإلسهام بفاعلية في نهضة 

وتطور الوطن.

الريادة العالمية في 
»حقوق اإلنسان«

وأك��دت المنظمات الدولية في بيانها 
على الري��ادة العالمية الت��ي تتبوأها 
البحرين في مجال حقوق اإلنسان، منذ 
انطاق المشروع اإلصاحي و تدشين 
ميثاق العم��ل الوطني ال��ذي تحتفل 
البحرين بذكراه العشرين، وما يمثله 
الميث��اق م��ن مرجعية أساس��ية في 
تحقي��ق وتط��ور المس��يرة الحقوقية 
ف��ي البحري��ن، واالرتق��اء بالمنظومة 
الوطني��ة الخاص��ة بحق��وق اإلنس��ان 
بالمملكة، والعمل على تعزيز واحترام 
إلقام��ة  والس��عي  اإلنس��ان،  حق��وق 
دولة المؤسس��ات والقانون، وتحقيق 
الش��عبية،  الديمقراطية والمش��اركة 
وتعزيز االلتزامات الدولية التي تكفل 
للجميع ممارس��ة حقوقهم وحرياتهم 
التش��ريعات  له��م  كفلته��ا  الت��ي 
الدولي��ة. ووض��ع حقوق اإلنس��ان في 
صدارة توجهات وسياس��ات ومبادرات 
الحكومة، وضمان تحقيق المش��اركة 
الش��عبية في إدارة الدول��ة من خال 
البرلمانية والس��لطة  الحي��اة  تفعيل 
المنتخبة، وهي  والرقابية  التشريعية 
خط��وات رائ��دة ومتقدم��ة حققته��ا 
البحرين مبكرًا، ورس��خت لها المكانة 
الدولية المتقدمة في االلتزام بحقوق 
اإلنس��ان وتحقيق التنمية اإلنس��انية 
التي يمثل اإلنس��ان محورها الرئيسي 
ف��ي  مش��يرين  األساس��ي،  وهدفه��ا 
بيانه��م إلى الري��ادة الدولية لمملكة 
البحرين قد تحققت بما ال يدعو مجااًل 
للشك، من خال نيلها لثقة المجتمع 
الدولي بانتخابه��ا لعضوية المجلس 
الدولي لحقوق اإلنس��ان التابع لألمم 
المتح��دة للم��رة الثالث��ة، وتفاعلها 
المس��تمر مع دول العال��م في حماية 

وتعزيز حقوق اإلنسان بالعالم.

 إنجازات البحرين 
في »حقوق اإلنسان«

واس��تعرضت المنظم��ات الدولية في 
بيانه��ا جملة من اإلنج��ازات الفريدة 
الت��ي حققته��ا البحرين عل��ى صعيد 
تأكيد التزامها وعنايتها بقيم ومبادئ 
حقوق االنس��ان، وتكري��س االهتمام 
واالحت��رام للتش��ريعات وااللتزام��ات 
الدولي��ة المعني��ة بحقوق اإلنس��ان، 
مشيدة على وجه التجديد باإلصاحات 
والمعالج��ات الجذرية التي قامت بها 
المملك��ة في س��بيل االرتق��اء بحالة 
حقوق اإلنسان، وضمان مواءمتها مع 
المعايير الدولية، الس��يما التوجيهات 
الملكي��ة الس��امية بتش��كيل اللجن��ة 
البحريني��ة المس��تقلة، وتنفي��ذ حوار 

التواف��ق الوطن��ي، وتش��كيل اللجن��ة 
الوطني��ة المعني��ة بتنفي��ذ توصيات 
اللجن��ة المس��تقلة ومخرج��ات ح��وار 
التواف��ق الوطني، وإج��راء التعديات 
التش��ريعات  وتحدي��ث  الدس��تورية 
التي تكرس  المؤسس��ات  واستحداث 
وتعزز احترام حقوق اإلنس��ان، إضافة 
إل��ى تنفي��ذ العديد م��ن اإلصاحات 
التش��ريعية والتنظيمية الهادفة إلى 
تعزي��ز وتمكين الم��رأة، وم��ا توليه 
المملكة من اهتمام بالمصالح العليا 
لألطف��ال، وإصدارها لقان��ون العدالة 
اإلصاحي��ة لألطف��ال وحمايتهم من 
سوء المعاملة، وهي مبادرات متفردة 
حققت للبحرين العديد من اإلنجازات 
تق��دم  ف��ي  وس��اهمت  العالمي��ة، 
البحري��ن بالعدي��د م��ن المؤش��رات 
الدولية المعني��ة برصد وتقييم حالة 
وضع��ت  بال��دول،  اإلنس��ان  حق��وق 
البحرين في مقدمة الدول العربية في 
مج��ال البناء التنظيمي والمؤسس��ات 
والتش��ريعي الهادف لتعزي��ز احترام 

والتزام البحرين بحقوق اإلنسان.
ف��ي  الدولي��ة  المنظم��ات  وأش��ادت 
بيانه��ا بجهود البحرين وحرصها على 
تحقي��ق الش��راكة مع جمي��ع األطراف 
الفاعل��ة في مج��ال حقوق اإلنس��ان، 
الس��يما مؤسس��ات المجتمع المدني 
والمنظمات غير الحكومية، إضافة إلى 
وضع وتنفيذ االس��تراتيجيات الوطنية 
لحقوق اإلنس��ان التي تسهم في إعاء 
قيم ومبادئ حقوق اإلنسان بالمملكة 
ونش��ر الثقافة المجتمعية المتعلقة 
بها، وما تمثله العديد من المبادرات 
الوطنية المعنية بنش��ر ثقافة حقوق 
اإلنس��ان، كمب��ادرة الخط��ة الوطنية 
لتعزي��ز االنتماء الوطن��ي »بحريننا«، 
وبغيرها م��ن المبادرات الوطنية التي 
تهدف إلى تحش��ييد الجهود الوطنية 
للعمل على تحقيق التنمية اإلنسانية 
بالمملك��ة، وهي الجهود التي ترعاها 
الحكومة برئاس��ة س��مو ول��ي العهد 
رئيس مجل��س ال��وزراء، وتحرص من 
خاله��ا على تحقيق افض��ل اإلنجازات 
الممكنة ف��ي مجال حقوق اإلنس��ان، 
الس��يما من خ��ال وضعه��ا كأولوية 

الحكوم��ة،  عم��ل  ببرنام��ج  رئيس��ة 
وحرص البحرين على تعزيز التزاماتها 
الدولي��ة، وتعاونها الوثيق مع هيئات 
وآلي��ات األم��م المتح��دة، إضافة إلى 
تطوير ومواءمة التش��ريعات الوطنية 
اإلنس��ان، وكفالة  المعني��ة بحق��وق 
واحت��رام  والتعبي��ر،  ال��رأي  حري��ة 
الحري��ات الديني��ة والثقافية، وضمان 
المحاكم��ات العادلة بم��ا يتوافق مع 
المعايي��ر الدولية. إضاف��ة إلى إعداد 
اإلنس��ان  لحق��وق  الوطني��ة  الخط��ة 
بالشراكة مع جميع القطاعات الفاعلة 
بالمملكة، كم��ا حرصت البحرين على 
تنفي��ذ متطلبات خطة األمم المتحدة 
 ،2030 المس��تدامة  التنمية  لتحقيق 
وهي اإلنجازات التي تحظى باإلش��ادة 

الدولية على مختلف األصعدة.

 اإلشادة بجهود
وزارة الداخلية ومراكز 

اإلصالح والتأهيل
كم��ا عب��رت المنظم��ات الدولية في 
بيانها عن تقديره��ا للجهود الكبيرة 
التي تبذله��ا وزارة الداخلية ومختلف 
مراك��ز  قط��اع  الس��يما  قطاعاته��ا، 
اإلصاح والتأهيل التي تواجه العديد 
م��ن التحديات الت��ي تفرضها جائحة 
)كوفي��د 19( على مختلف دول العالم، 
الس��يما تلك الجهود المتعلقة بالحد 
من تفش��ي جائحة )كوفي��د 19( من 
خال حرصه��ا على حماي��ة المجتمع 
االحترازي��ة  اإلج��راءات  بتطبي��ق 
والوقائي��ة، وضم��ان المحافظة على 
األمن واالستقرار خال فترة الجائحة، 
كم��ا عبر البي��ان عن تقدي��ره لجهود 
الوزارة المعني��ة بتطوير قطاع مراكز 
االص��اح والتاهيل، وتحس��ين أوضاع 
ومراك��ز  اإلصاحي��ة  المؤسس��ات 
م��ا  الس��يما  والتوقي��ف،  االحتج��از 
يتعل��ق بتطوي��ر المباني والمنش��آت 
والخدمات، إضافة إلى اإلجراءات التي 
ت��م تطبيقها عل��ى وج��ه الخصوص 
كورن��ا،  في��روس  تفش��ي  لمكافح��ة 
وضمنت في الوقت نفسه تمتع جميع 
الن��زالء والموقوفي��ن بحقوقه��م في 

التواص��ل مع أس��رهم بش��كل فاعل، 
من خال توفي��ر المكالمات الهاتفية 
األنظمة  المرئية وتكثيفها، وتطبيق 
االحترازية والوقائي��ة والبروتوكوالت 
الصحي��ة المعني��ة بتعقي��م وتطهير 
جميع المبان��ي والمنش��آت والمرافق 
الخاص��ة بمراك��ز االحتج��از، وتطبيق 
وف��ق  والتباع��د  الع��زل  إج��راءات 
بروتوكوالت دولي��ة معتمدة، إضافة 
إلى اإلفراج عن أكثر من 4000 موقوف 
بعد تطبيق قانون العقوبات البديلة، 
وإص��دار العف��و العام عن م��ا يقارب 
والموقوفي��ن،  الس��جناء  م��ن   1000
وتطعي��م جمي��ع الن��زالء باللقاح��ات 
اآلمن��ة والمض��ادة لفي��روس كورونا 
الضمانات  وتنفيذ  ووضع  المس��تجد، 
الكفيل��ة بتمت��ع جمي��ع الموقوفي��ن 
حقوقه��م  بكام��ل  والمحتجزي��ن 
ع��دم تعرضهم  اإلنس��انية، وضمان 
للتعذيب أو ألي معاملة مهينة أو غير 
إنس��انية، وهي الجهود التي تستحق 
اإلشادة السيما في ظل ما تحرص عليه 
وزارة الداخل��ة من ش��فافية وش��راكة 
مع مختل��ف مؤسس��ات الدولة، وعلى 
رأسها وزارة الصحة التي تحرص على 
تطبيق افضل البروتوكوالت الوقائية 
والعاجية، إضافة إل��ى وجود العديد 
م��ن المؤسس��ات المعني��ة بمتابعة 
جميع مراكز االحتج��از والتوقيف، كما 
مثل��ت اإلج��راءات المتعلقة بدراس��ة 
تطبي��ق الس��جون المفتوح��ة تق��دم 
نوع��ي ومتفرد يس��هم ف��ي االرتقاء 
بمكان��ة البحرين عل��ى صعيد حقوق 

اإلنسان على الصعيد الدولي.

جهود البحرين 
وإنجازاتها في 

مكافحة »كورونا«
كما عبرت المنظم��ات في بيانها عن 
بالغ تقديرها لجهود ومبادرات مملكة 
البحري��ن المعني��ة بمكافح��ة جائحة 
المعني��ة  وجهوده��ا   ،»19 »كوفي��د 
للجائح��ة عل��ى  االس��تجابة  بتعزي��ز 
المس��توى الوطن��ي، وضم��ان حماية 
وتأمين  والمقيمين  المواطنين  جميع 

تميي��ز،  دون  وس��امتهم  صحته��م 
مؤكدي��ن على أهمي��ة ورمزية تصدر 
البحرين للمع��دالت العالمية الخاصة 
باعتم��اد وتوفي��ر وتقدي��م اللقاحات 
اآلمنة، الس��يما المبادرات التي قامت 
بها البحرين مؤخرًا ف��ي إطار االرتقاء 
بتجربته��ا الرائ��دة في مج��ال حقوق 
اإلنس��ان، وتخصي��ص حزم��ة مالي��ة 
هي األضخ��م على المس��توى الدولي 
والمقيمين  المواطنين  لتجنيب جميع 
آث��ار وتداعي��ات الجائح��ة، وتقدي��م 
الخدم��ات الوقائي��ة والصحية لجميع 
المواطني��ن والمقيمي��ن مجان��ًا دون 
تميي��ز خال فت��رة الجائح��ة، إضافة 
إل��ى تصدر البحري��ن للعديد من دول 
العال��م في جل��ب وتقدي��م اللقاحات 
لجميع المواطني��ن والمقيمين مجانًا، 
والعم��ل بنجاح على سياس��ة تحصين 
المجتمع بتوس��يع نط��اق الفحوصات 

واللقاحات.
وق��ال رئيس االتح��اد العربي لحقوق 
اإلنس��ان بان ما تتعرض له البحرين 
منجزاته��ا  تس��تهدف  حمل��ة  م��ن 
لتقوي��ض  وتس��عى  اإلنس��انية، 
اإلنجازاته��ا التي حققته��ا في مجال 
حقوق اإلنس��ان، هي حمات مغرضة 
وغاي��ات  أجن��دات  لخدم��ة  تعم��ل 
سياس��ية لدول أو جماع��ات ال تؤمن 
أساس��ًا بالقي��م والمب��ادئ الس��امية 
لحق��وق اإلنس��ان، وتعبر ف��ي الوقت 
نفس��ه عن الصدمة الت��ي تواجهها 
بع��د فش��لها ف��ي الني��ل م��ن مل��ف 
وإنجازات مملك��ة البحرين الحقوقية، 
السيما بعد فشل حماتهم المضللة 
الت��ي صاحب��ت ال��دورة 46 لمجل��س 
حقوق اإلنس��ان، والت��ي حاولت هذه 
المنظم��ات وتحالفاته��ا المؤدلج��ة 
الني��ل من س��معة ومكان��ة البحرين 
دوليًا، في ظل اإليمان الدولي الراسخ 
البحري��ن  بالت��زام وح��رص مملك��ة 
على إي��اء بال��غ االهتم��ام والعناية 
للقي��م والمب��ادئ الس��امية لحق��وق 
اإلنس��ان، وس��عيها لتكري��س ه��ذه 
القي��م والمب��ادئ في خط��ط وبرامج 
ظ��ل  ف��ي  الدول��ة  واس��تراتيجيات 
التوجيهات الس��امية لحضرة صاحب 
الجالة عاهل الباد المفدى، وال شك 
أن م��ا عبرت عن��ه المنظمات الدولية 
ف��ي بيانها الذي وض��ح حقيقة وواقع 
المنجزات الت��ي ينعم بها المواطنون 
والمقيم��ون بالبحري��ن، وما يحضون 
به م��ن كفالة لحقوقه��م وحرياتهم 
التي كفلتها لهم التشريعات الدولية 
والتش��ريعات  القواني��ن  وأكدته��ا 
الوطني��ة، مؤك��دًا في الوقت نفس��ه 
ب��ان ه��ذه الحم��ات المضلل��ة ل��ن 
تنال من االحت��رام والمكانة الدولية 
الت��ي تحظى به��ا مملك��ة البحرين، 
ولن تصرف البحرين ع��ن التزاماتها 
المعنية بعضويته��ا بمجلس حقوق 
اإلنس��ان، وف��ي الوق��ت نفس��ه فإن 
اإلنس��ان  لحق��وق  العرب��ي  االتح��اد 
الواس��عة،  الدولي��ة  وبتحالفات��ه 
س��وف يعمل وبش��كل مس��تمر على 
التصدي لجميع الحم��ات التي تقوم 
به��ا ال��دول المعادي��ة واذرعها من 
المنظمات والجماعات المعادية التي 
تس��تهدف الني��ل من امن وس��امة 
دولنا واستقرارها، مشددًا على أهمية 
تحقيق األمن اإلنس��اني سبيًا لتعزيز 

احترام حقوق اإلنسان وكفالتها.

عيسى العربي

 »اإلصالح والتأهيل« تبدأ تنظيم 
زيارات للنزالء ممن تلقوا »تطعيم كورونا«

ب��دأت اإلدارة العامة لإلص��اح والتأهيل، واعتبارا من ي��وم أمس تنظيم 
زي��ارات للنزالء الذين تلقوا التطعيم المضاد لفيروس كورونا )كوفيد19(، 
شريطة أن يكون أهاليهم أو من يودون زيارتهم قد تلقوا التطعيم أيضًا، 

بجانب إجرائهم فحصًا لفيروس كورونا )كوفيد19( قبل الزيارة.
وتأتي هذه الخطوة ف��ي إطار الخدمات المقدمة للنزالء، وضمن مجموعة 
من اإلج��راءات التي تعزز االلت��زام بالتدابير االحترازية للحد من انتش��ار 
الفيروس. وكانت اإلدارة العامة لإلصاح والتأهيل قامت في وقت س��ابق 
لهذه الزيارات بتوفير االتصاالت بين النزالء من الحاالت القائمة بفيروس 
كورون��ا )كوفي��د19( وكذلك المخالطي��ن وأهاليهم من أج��ل االطمئنان 

عليهم وعلى ظروفهم الصحية.

اإلفراج عن أكثر من 4000 موقوف بعد تطبيق قانون العقوبات البديلة

تطعيم جميع النزالء بلقاحات مضادة لـ»كورونا«

 البحرين تقدم تجربة دولية فريدة بتطوير منظومة حقوق اإلنسان

إصدار العفو العام عن 1000 من السجناء والموقوفين

تمتع الموقوفين بحقوقهم اإلنسانية وعدم تعرضهم للتعذيب
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 »ابتسامة«: تقديم 320 درسًا 
تعليميًا لـ65 بطاًل من محاربي السرطان

كش��ف تقرير مبادرة »ابتس��امة« الس��نوي لعام 
2020، أن المبادرة أطلق��ت خالل العام الماضي 
ثالثة أنش��طة وبرامج، مش��يرًا إل��ى أن المبادرة 
قدم��ت م��ن خ��الل برنام��ج »أبج��د« التعليمي 
320 درس��ًا ل���65 طفاًل عل��ى مدار 16 أس��بوعًا، 
بعدد 8 مدرس��ين لتعزيز المس��تويات الدراسية 
لدى األبط��ال محاربي الس��رطان ممن منعتهم 
المتابع��ة العالجية من االنتظ��ام في الصفوف 
الدراس��ية، إل��ى جانب تخصيصها قاعة دراس��ية 
مزودة بأح��دث الوس��ائل التعليمي��ة ضمن جو 

صحي يالئم حالتهم. 
وأض��اف التقري��ر أن المب��ادرة احتفلت من خالل 
برنامج »أمنية« ب�10 أعياد ميالد بمس��اعدة 20 

متطوع��ًا لمحاربي الس��رطان والذي��ن يقدمون 
ف��ي  فق��رات متنوع��ة لألطف��ال مم��ا يس��هم 
مس��اعدتهم على تخطي الظ��روف الصعبة التي 

يعيشونها. 
وذك��ر أن برنامج تحس��ين البيئ��ة المنزلية قام 
بتجهي��ز 5 غ��رف وتزويده��ا ب���4 أجه��زة طبية 
وكهربائي��ة، حي��ث إنه يقدم الدعم لألس��ر التي 
لديها بط��ل محارب للس��رطان وال تملك القدرة 
على تجهيز الغرف بش��كل مناسب ليحظى ببيئة 

صحية ونفسية الئقة. 
وأش��ار التقرير إل��ى توزيع المب��ادرة 120 حقيبة 
للوقاي��ة م��ن كورون��ا عل��ى األطف��ال المرضى، 
باإلضاف��ة إلى تقديمها هدايا ل���6 من لألطفال 

المرضى تش��جيعًا لهم على االلت��زام باإلجراءات 
االحترازي��ة بمس��اعدة 13 متطوع��ًا، فضاًل عن 
تزويد 65 طفاًل بأجهزة إلكترونية للدراس��ة عن 
ُبعد، وكذل��ك تنظيمها برنامجه��ا الصيفي عن 
ُبع��د ألكثر م��ن 100 طفل من خ��الل 7 مدربين 
متطوعين لم��لء أوقات فراغ األطف��ال المرضى 

ولتخفيف أجواء الحجر المنزلي بسبب الجائحة.
ُيذكر أن مبادرة تأسس��ت ضم��ن أهداف جمعية 
المس��تقبل الش��بابية لتقديم كافة أوجه الدعم 
لألطف��ال محارب��ي الس��رطان وأولي��اء أمورهم، 
ولتحس��ين نم��ط حياتهم الصح��ي واالجتماعي 
الوع��ي  لنش��ر  الس��اعية  المب��ادرات  وتش��جيع 

المجتمعي حول مرض السرطان.

سعيًا منها إلدخال الفرح والسرور على قلوبهم

 »السنابل« تقدم الهدايا 
لـ260 يتيمًا بيومهم العالمي

إدارة  مجل��س  رئي��س  كش��ف 
جمعية الس��نابل لأليتام الشيخ 
انطالق  القط��ان، ع��ن  عدن��ان 
مبادرة الس��نابل بمناسبة اليوم 
العالم��ي لليتيم، والذي يصادف 
الجمعة األولى من ش��هر أبريل 
م��ن كل ع��ام، مش��يرًا إل��ى أنه 
االس��تثنائية  للظ��روف  ونظ��رًا 
التي تمنع إقامة احتفالية بهذه 
المناس��بة فقد ارت��أت الجمعية 
وللعام التال��ي على التوالي بأن 
يتم تنفيذ مبادرة توزيع الهدايا 
على األيتام س��عيًا منها إلدخال 

الفرح والسرور على قلوب األبناء 
األيتام المكفولين بالجمعية. 

وأك��د القطان أن ه��ذه المبادرة 
األيت��ام  لألطف��ال  خصص��ت 
المكفولي��ن بالجمعية من عمر 
4 إل��ى 10 س��نوات، والذين يبلغ 
عدده��م 260 يتيم��ًا ويتيم��ة، 
مبين��ًا أن تمويل هذا المش��روع 
يتم عن طري��ق تبرعات الكفالء 
ومتبرعي الجمعية، الفتًا إلى أن 
الجمعي��ة خصصت مدة أس��بوع 

لهذه المبادرة. 
وأض��اف أن��ه يتم ش��راء الهدايا 

بحس��ب عمر وجنس الطفل من 
خ��الل تغليفه��ا وإيصاله��ا إلى 

الطفل في منزله مع األخذ بكافة 
المفروضة  الصحي��ة  االحترازات 
بسبب الجائحة، مشيرًا إلى أنهم 
في طور الجمع والتنفيذ إليصال 

الهدايا في التاسع من أبريل.

الحيز اإلنساني 

إن االختالف اإلنس��اني فطرة كونية وطبيعة الحياة. وهنا تكمن 
أهمية التركيز في العنصر البشري المشترك.

ال��ذي يتجاوز ح��دود االنتم��اءات الجغرافية والديني��ة والعرقية، 
ويوحد البشرية جمعاء حول مصير مشترك.

والحرية حق مكفول للجميع، وكل إنسان حر في فكره ومعتقداته 
وممارس��اته، فكم��ا خلقنا اهلل س��بحانه وتعالى ش��عوبًا وقبائل 
ودعانا إلى التعارف والتعاون والتآخي، فقد يس��ر لنا طرق الحوار 
والتفاهم والتآلف، ودّلنا على س��بل نش��ر الخير والفضيلة، التي 
توحد بين البش��ر مهما اختلفت أصولهم وألس��نتهم ودياناتهم 
ومعتقداتهم. إن نش��ر ثقافة التس��امح وقبول اآلخر والتعايش 
الس��لمي بين الناس، س��بيل تج��اوز الصراعات والمش��اكل التي 
تحي��ط بالبش��رية. ونحن حي��ن نتأمل تاريخنا الحض��اري واإلرث 
اإلنس��اني الذي خلفه لنا اآلباء المؤسس��ون، المس��تمد من قيم 
اإلسالم السمحة، ومن منظومة قيمية وثقافية أصيلة، نتيقن أن 
األسس األخالقية في تطبيق مبادئ التسامح والتعايش السلمي 
واألخ��وة اإلنس��انية في جميع الممارس��ات والمعام��الت. عندما 
تكون القيم اإلنس��انية األس��س الت��ي نبني عليه��ا عالقاتنا مع 
اآلخرين ومنهج تفكيرنا ومعامالتنا، تزدهر المجتمعات، وتصبح 
رؤيتها رؤي��ة خالدة عبر الزمن. فقيم المحبة والتعاون البش��ري 
وزرع الخير تحصده األجيال القادمة، جياًل بعد جيل. وهذه الحكمة 
الكوني��ة هي األس��اس الذي بن��ي عليه اتحادنا، حي��ث إن األخوة 
اإلنسانية والتعايش السلمي هما سبيل النجاح واالزدهار، وطوق 
النجاة خ��الل األزمات وفي بن��اء مجتمع متماس��ك يتعايش فيه 

الجميع بسلم وأمان، مجتمع يعمل معًا نحو الصالح واالزدهار.

»كاف اإلنسانية«: 3 آالف أسرة بحرينية 
مستفيدة من مشروعات رمضان 2021

للش��ؤون  التنفي��ذي  المدي��ر  أك��د 
الخيرية في »كاف اإلنسانية« الشيخ 
اإلنس��انية«  »كاف  إن  ط��ه،  ط��ارق 
تس��تثمر األج��واء اإليمانية لش��هر 
رمض��ان الكريم من خ��الل باقة من 
النوعي��ة  الرمضاني��ة  المش��روعات 
والمتعفف��ة  المحتاج��ة  لألس��ر 
واأليت��ام والفقراء في العالم العربي 
واإلس��المي وداخل البحرين بش��كل 
خ��اص، الفت��ًا إل��ى أنه خالل ش��هر 
اس��تفاد  الماض��ي  الع��ام  رمض��ان 
من المش��روع م��ا يق��ارب 780 ألف 
مس��تفيد، فيم��ا بل��غ ع��دد األس��ر 
المتض��ررة من أزم��ة كورون��ا التي 
اس��تفادت من دعم كاف اإلنس��انية 

خالل العام الماضي 245 أسرة.
وأض��اف أنه ف��ي رمضان ه��ذا العام 
هن��اك مش��روعات نوعي��ة ومتميزة 
بوس��ائل إبداعي��ة ومبتك��رة تراعي 
الظ��روف الصحي��ة الراهن��ة، موضحًا 

يس��تفيد  أن  تس��تهدف  »كاف«  أن 
من مش��روعات رمض��ان 1442ه� ما 
يزيد عن 3000 أس��رة باإلضافة إلى 
المستفيدين من مشروعات دعم كبار 
الس��ن وإفطار الصائ��م للمتضررين 
من أزم��ة كورونا وللعمال��ة الوافدة 

وغيرها من فئات مستحقة.
وذك��ر أن��ه م��ن مش��اريع رمض��ان 
1442ه��� توفي��ر الس��الل الغذائية 
ع��ن  والتفري��ج  المكفول��ة  لألس��ر 
األس��ر  دع��م  ومش��روع  الغارمي��ن، 
وتقدي��م  المتعفف��ة،  البحريني��ة 
الرعاي��ة الصحية والتمري��ض لكبار 
الس��ن م��ن خ��الل مش��روع رعاي��ة 
المس��نين، ومش��روع دعم منتسبي 
مراك��ز التأهيل لألطف��ال المصابين 
المتعفف��ة،  األس��ر  م��ن  بالتوح��د 
إل��ى مش��روع فطورك��م  باإلضاف��ة 

علين��ا لتوفي��ر وجبة اإلفط��ار ل�800 
أس��رة متعففة في البحرين، وكسوة 
المكفول��ة  لألس��ر  العي��د  وهدي��ة 
واأليتام، وترميم البيوت و»مش��روع 
مس��اكن« لدعم األس��ر بمبل��غ إيجار 
ش��هري، إلى جان��ب مش��اريع المياه 
وطباع��ة المصاحف وكفال��ة األيتام 

وزكاة الفطر والصدقة الجارية.
وق��ال الش��يخ ط��ارق ط��ه إن »كاف 
اإلنس��انية« حرص على االس��تفادة 
من طاق��ات أبن��اء المملكة في دعم 
مبادراتن��ا ومش��روعاتنا م��ن خ��الل 

بي��ن مجموع��ات  تحدي��ات  إط��الق 
خالل��ه  تلت��زم  ش��بابية  تطوعي��ة 
بكاف��ة معايير الس��المة واإلجراءات 
االحترازي��ة للحف��اظ عل��ى س��المة 
المتطوعي��ن والمس��تفيدين، مبينًا 
أن م��ن ه��ذه المب��ادرات المش��روع 
الرائد »بطاقات رواء« الذي س��يطرح 
بحل��ة جدي��دة للس��نة الثالث��ة على 
التوالي، م��ع إطالق مش��اريع خاصة 

لتش��جيعهم  رمزية  بمبالغ  لألطفال 
على عمل الخير ونش��ر ثقافة التبرع 
لديهم، باإلضافة إلى »مشروعي في 
رمضان« وه��و مش��روع نوعي يحث 
عل��ى تبني مش��اريع خيرية مع األهل 
واألصحاب والتسويق لها عبر وسائل 
التواص��ل الحديثة مم��ا يعزز ثقافة 
العم��ل التطوع��ي واإلنس��اني ف��ي 

المجتمع البحريني.

طارق طه

إطالق »بطاقات رواء« و»مشروعي في 
رمضان« لتعزيز ثقافة العمل التطوعي

 »فطوركم علينا« 
يوفر 800 وجبة إفطار لألسر المتعففة

باقة من المشروعات الرمضانية لألسر 
المحتاجة من داخل وخارج البحرين

الشيخ عدنان القطان 

»الهالل األحمر« يشارك في 
ورشة عمل خليجية حول 
العمل اإلنساني واإلعالم

ش��اركت جمعي��ة اله��الل األحم��ر البحريني في ورش��ة عمل 
»العمل اإلنس��اني واإلعالم« بدول مجلس التعاون الخليجي، 
نظمته��ا جمعية الهالل األحمر الكويت��ي عبر تقنية االتصال 
المرئي بمش��اركة البعث��ة اإلقليمية للجن��ة الدولية للصليب 
األحمر لدول المجلس وبعث��ة االتحاد الدولي للصليب األحمر 

والهالل األحمر لدول المجلس.
وناقش��ت الدورة التي اس��تمرت 3 أيام الدور الحاسم لوسائل 
اإلع��الم في خدمة القضايا اإلنس��انية وحش��د الدعم لقضايا 
العمل اإلنس��اني ودعم جهود الجمعي��ات الوطنية والتعاطي 
اإلعالم��ي م��ع بع��ض األنش��طة والملف��ات ذات االهتم��ام 
المش��ترك مثل القان��ون الدولي اإلنس��اني إلع��ادة الروابط 

العائلية وإدارة الكوارث والتواصل اآلمن وغيرها.
وتطرقت الورش��ة إلى كيفية اتباع أفضل الس��بل في صياغة 
الرسائل اإلعالمية وطريقة عرضها عن طريق وسائل اإلعالم 
المختلفة تحقيقًا لمبتغى محتوى الرسالة اإلعالمية والغرض 
من عرضها وبما يتوافق مع الممارس��ات الفضلى في العالم، 
مع التركيز على دور مواقع التواصل االجتماعي التي س��اهمت 
في فتح مس��احة أوسع لقطاع العمل اإلنس��اني للوصول إلى 
أكبر ش��ريحة من المجتمع وجمع التبرعات اس��تجابة ألزمات 

إنسانية ملحة. 
كم��ا ناقش��ت الورش��ة دور اإلعالم أثن��اء األزم��ات والتعامل 
معها وتحديد الخطط االس��تراتيجية وأهدافها واإلعالم أثناء 

النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية
وق��ال رئيس بعثة االتح��اد الدولي للصلي��ب األحمر والهالل 
األحمر ل��دول مجل��س التعاون عض��و مجل��س إدارة جمعية 
اله��الل األحمر البحريني د.فوزي أمين في كلمة، إن »مبادرات 
الجمعيات الوطنية تساعد على تعزيز الروابط بين الجمعيات 
لتبادل المعرفة والخبرات والتجارب وهو ما يحفز على تحسين 

أداء الجميع«.
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ماذا يمكن أن يقال عن تطوير صندوق العمل »تمكين«؟
حسب قراءتنا األولية، جاء تعيين السيد حسين محمد رجب ريئسًا 
تنفيذيًا لصندوق العمل »تمكين«، من أجل تطوير هذه المؤسسة 
كة الصحيحة، وتعديل  المهمة جدًا، وألجل وضع برامجها على السِّ

بعض الهفوات التي كانت راسية على السطح.
السيد رجب، وخالل لقائه برؤوساء التحرير، وضع »خارطة طريق« 
ألج��ل تصحيح أوضاع هذه المؤسس��ة، وألج��ل تطوير ما تقدمه 
من خدمات وبرامج، واألهم من ذلك، هو أن ُتصرف المس��اهمات 
ومس��اعدات الدعم المال��ي في الطريق الصحيح. ف��ي هذا اللقاء، 
ش��دد رجب »بأن تك��ون اس��تراتيجية »تمكين« له��ذه المرحلة 
قائمة بشكل أساس��ي على التركيز على القطاعات األكثر فعالية 
ذات األثر الواعد والمس��تدام، الفتًا إل��ى أن برامج »تمكين« في 
إطار ذلك س��تحرص عل��ى تعزيز منهجية التغيير في مؤسس��ات 

القطاع الخاص لمواكبة فرص النمو المتاحة«.
كان��ت هناك الكثير من المالحظ��ات الجوهرية على بعض برامج 
تمكي��ن، كالقضاي��ا المتعلقة بدع��م بعض المؤسس��ات التي 
ا بس��بب إمكانياتها الكبي��رة أصاًل، أو  ال تحت��اج لدعم س��خي، إمَّ
بس��بب عدم تطوير عم��ل بعض المؤسس��ات الخاصة الصغيرة 
والمتوس��طة خالل فترة الدعم داخل س��وق العم��ل. إن من بين 
المؤاخ��ذات أيض��ًا، هو دعم »تمكي��ن« لبعض برام��ج التدريب 
والتطوير والس��خاء فيها دون دراس��ة، أو بإرس��اء برامج تدريبية 
ُمكلفة عند بعض مؤسس��ات تدريب األفراد والشركات التي تقع 

علها ترس��ية هذا النشاط، وتكون بمبالغ كبيرة جدًا جدًا، وحدوث 
بعض اإلنحيازات لمؤسسات تدريبية دون سواها.

إن من أصعب ما يس��توجب على الرئيس التنفيذي الحالي فعله، 
ه��و غلق أماكن تس��ريب الدع��م، وتوجي��ه كل البرامج من خالل 
مكتبه الشخصي فقط، وذلك منعًا لحدوث أي تجاوزات قد تحدث 
م��ن »تحت الطاولة« لصال��ح جهات قد ال تس��تحق الدعم أصاًل، 
وهي التي كانت تس��تلم من الدعم الكثير ج��دًا في العام الواحد 

أكثر من مرَّة!
نح��ن كإعالميين، يمكنن��ا أن ندعم جهود الرئي��س الحالي ألجل 
تطوير كل برامج »تمكين«، وأن تكون األولوية في قضايا الدعم 
للمؤسسات الصغيرة والناشئة، ومراقبة المصروفات بشكل جيد، 

منعًا »للتسرب« كما ذكرنا.
وأخيرًا، س��يكون لزامًا على الرئيس الشاب الجديد أن يصحح مسار 
الترق��ي الوظيفي للعاملي��ن ممن يعملون بج��د واجتهاد داخل 
��لم  أروق��ة »صندوق العم��ل«، وأن ُيعاد م��ن جديد تراتبية السِّ
الوظيف��ي لمس��تحقيه، ومواجهة بعض »اللوبي��ات« داخل هذه 
المؤسس��ة الحساس��ة، وتنصيب الكفاءات الوطنية بشكل عادل، 
حتى يس��تقيم عمل اإلدارة الجديدة مع مشروع تطوير »تمكين« 
الذي ُأطلق برغبة صادقة وتوجيهات مباش��رة من صاحب السمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس 

الوزراء حفظه اهلل.

سجون نظام إيران
ش��نت قبل أيام حس��ابات إلكتروني��ة تابعة لجه��ات معادية 
للبحرين تمولها إيران حمالت مكثفة تطالب بإطالق سراح ما 
تسميهم ب� »السجناء السياسيين« في البحرين وتدعي وتزعم 
كذلك تفشي وباء كورونا بين النزالء. هذا باإلضافة إلى وصفها 
الكاذب لحال مراكز التأهيل بهدف إثارة الرأي العام واستغالل 
اهتمام وس��ائل اإلعالم العالمية بالبحرين خالل استضافتها 
لس��باق الفورموال 1 الس��نوي. وقد تصدت بنج��اح عدة جهات 
محلي��ة لهذه الحم��الت وفن��دت أكاذيبها وأظه��رت الحقائق 
بالصوت والصورة. وقد دفعتني هذه الحمالت المغرضة للبحث 
مرة أخرى في س��جل الممول األول لها - إيران - وباألخص في 

موضوع السجون والسجناء فيها، فوجدت التالي: 
ف��ي أكتوب��ر الماضي أص��در مكتب األم��م المتح��دة لحقوق 
اإلنس��ان، بيانًا يوضح الح��ال المزري للس��جون اإليرانية حيث 
وصفها بالمزدحمة وغي��ر النظيفة وتعاني من قلة المياه وال 
تقدم االختبارات الصحية الالزمة للكشف عن اإلصابة بكورونا 
وال العالج المناس��ب مما سبب في تفش��ي الوباء في السجون 
الذي قضى على حياة العديد من المساجين. كما انتقد البيان 
تقصد الس��لطات اإليرانية النش��طاء في مجال حقوق اإلنسان 

والرأي الذين تمتلئ بهم السجون اإليرانية.  
وف��ي نف��س الش��هر، أظه��ر تقرير إلح��دى منظم��ات حقوق 
اإلنس��ان، أن الس��لطات اإليراني��ة أص��درت أحكامًا بالس��جن 
لس��نوات طويلة  لنش��طاء ف��ي مج��ال البيئة منه��م »نيلوفر 
بياني« وزمالئها في »المنظمة الفارسية  للحياة البرية« وهي 

مؤسس��ة غير ربحية متهمة إياهم بالقيام بأعمال تجسس��ية 
لجهات خارجية واعتبر التقرير محاكمة النشطاء اإليرانيين غير 
عادلة وال تستند على األدلة. أي ببساطة، لم يسلم من بطش 
وجبروت الس��لطات اإليرانية أحد، حتى المدافعين عن األشجار 

والنباتات.
أما س��جن »إيفين« الش��هير والواقع في ضواحي طهران، فلم 
يخُل تقرير أو خبر من ذكر أوضاعه السيئة التي ال تضمن حتى 
أبسط الحقوق للمحتجزين فيه فحتى موقع ويكيبيديا خصص 
صفحة كامل��ة عنه يذكر فيها تفاصي��ل فاضحة. وقائمة من 
دخل هذا السجن القديم المتهالك مليئة بأسماء نشطاء الرأي 
اإليرانيي��ن الذين تتفنن حتى اللحظة الس��لطات اإليرانية في 
محاكمتهم بدون أدلة وترميه��م في الزنازين لفترات طويلة 

وتعذبهم بشتى طرق التعذيب الوحشية.  
ه��ذا مختصر مبس��ط لوضع الس��جون والس��جناء ف��ي إيران، 
والمعلومات كثيرة ومتوفرة لمن يرغب في أن يبحث. فالنظام 
اإليراني غني عن التعريف ببطشه بأفراد شعبه وبظلمه وسوء 
معاملته لهم. وأختم هذا المقال باس��تعراض بعض أس��ماء 
النش��طاء اإليرانيين الذين س��لبت حرياتهم وتم التنكيل بهم 
ليذهب الق��ارىء – إن أراد – ويقرأ قصصهم التي تدمي القلب 
وهم: نرجس محمدي، ونسرين سوتوده، وأتينا دايمي، وآرش 
صاديق��ي »مريض بالس��رطان«، وإس��ماعيل عب��دي، وجعفر 
عظيم زاده، ومحمد علي مصيب زاده، وفاريبا الديلخا، ونازنين 

زغاري.

تاريخ البحرين العميق والقديم أهم كنز وسالح
دعوة االس��تثمار في المواطن توجه أطلقته مملكة البحرين 
منذ ع��دة س��نوات، قصد من��ه اس��تغالل الطاقات البش��رية 
المميزة ووضعها في مكانها الصحيح، فلكل إنس��ان إمكانات 

وسمات تتفاوت بينه وبين باقي الناس.
وكل ذلك ال يعني أن االستثمار مبني ومرتبط في فئة الشباب 
واألجيال القادم��ة فقط، بل يتع��دى كل المواهب والطاقات 
المخزنة والتي لم تكتش��ف أو تس��تغل بعد. فكم من أسماء 
وش��خصيات وطنية موهوبة حاولت أن تقدم للبحرين الغالي 
والنفيس إال أنها اصطدمت بجدران كثيرة منها المحس��وبية 
والش��خصنة والطبقي��ة والعنصرية، مما أفقده��م الكثير من 
الحماس لتقديم أي شيء للوطن وجعلهم في سجالت النسيان.
من باب الذكر ال الحصر، أس��تذكر أحد الزمالء الذين تعايشت 
مهم س��نوات في العم��ل، األس��تاذ إبراهيم أحم��د المحمود 
بوش��قرة ش��خصية مثقفة لها باع طويل في تاريخ البحرين، 
ومجموعة نادرة م��ن المقتنيات النادرة والتي يمكن أن أقول 
إنها على مستوى عالمي، هذه الشخصية سمعت منها قصص 
ع��ن حقب ومراحل مرت على تاري��خ البحرين والوطن العربي، 
معلومات موثقة لم أس��معها من قب��ل واألكيد أن كثيرًا من 

األجيال القادمة لن تسمعها لندرتها.
أمثال هؤالء أين االس��تثمار فيهم؟ فهؤالء كنور لم تكتش��ف 
بعد، وكم من أمثال األس��تاذ إبراهيم لم يس��تغل في المكان 

الصحيح، ولم يوظف في المكان الصحيح. مثقفين بالعش��رات 
وربم��ا بالمئات لدى مملكة البحري��ن ال نعلم عنهم وال نعلم 
ما يملكون! أين دور هيئة الثقافة في حصر واستغالل هؤالء؟ 
هل لديكم سجل ومدونة بأسماء المؤرخين والمثقفين لدينا؟ 
ه��ل لديكم خطة لحصر أهم المعلوم��ات والممرات واألحداث 

التاريخية التي مرت على مملكة البحرين قديمًا وحديثًا؟
تاريخ البحرين العميق والقديم أهم كنز وسالح يقبع في صدور 
كثير من الش��خصيات التي لم تعَط المجال لتدوينه وعرضه 

ليس فقط على مستوى البالد بل على مستوى العالم.
وك��م كان واضح��ًا قوة س��الح التاريخ وتأثي��ره على األصحاب 
والخص��وم، فبمجرد عرض لمح��ة تاريخي��ة قدمتها صحيفة 
»الوطن« في سلس��لة الحلق��ات الوثائقية حول س��يادة حكم 
آل خليفة على ش��به جزيرة قطر وجزر البحرين، خرس��ت أفواه 
وأس��كتت حنوك كاذبة، فال مجال لمجابهة الحقائق الموثقة 

واألباطيل والدسائس.
وم��ن هنا أوجه دع��وة ورجاء لكل من يهم��ه األمر، من هيئة 
الثقاف��ة أو وزارة اإلع��الم أو الصحف المحلية، لتأس��يس عمل 
يؤرشف ويوثق كم التاريخ والمعلومات التي يملكها كثير من 
المثقفين والمؤرخين لدينا، فه��ؤالء صناديق مليئة بالغالي 
والنفيس البد من أن تكتشف وتحصر، وأعتقد أن الوقت حان 

إلعادة اكتشافها.

 السجون القطرية.. 
غوانتنامو الخليج

س��جون مظلم��ة ال يدخله��ا الن��ور وتعذيب وقت��ل متعم��د من قبل 
الس��لطات القطرية فيها، حتى أن طعام المسجونين الفئران ال تقبله، 
ه��ذه حال الس��جون القطرية األقرب إلى غوانتنام��و ولكن على ضفاف 

الخليج العربي، هذا ما وصفوه كل من كان سجين في قطر.
الحال في الس��جون القطرية تقشعر لها األبدان من القصص وروايات 
المس��اجين الذين عاشوا حياة أش��به بالجحيم وسط صمت المنظمات 
الحقوقية التي لألسف ال ترى كل هذه المآسي عن أحوالها، فالسلطات 
القطري��ة المس��ؤولة عن تلك الس��جون تتعم��د أن تكون الس��جون 
مكتظة، حس��ب ما وصف المس��جون الس��ابق ورجل األعم��ال والكاتب 

الفرنسي جان بيير مارونجي.
فالكثي��ر من القصص الت��ي تظهر للعيان عن تلك الس��جون، فمنهم 
ال يلق��ى الع��الج الالزم وهو تح��ت رحمة اهلل حتى يأت��ي أجله ويتوفاه 
الخالق، فأبس��ط تلك الحقوق مس��لوبة، أمام مرأى ومسمع المنظمات 
الحقوقي��ة التي تتغاف��ل عن مطالب المس��اجين وذويه��م في إيجاد 
محاكمات عادلة وبيئة تراعي حقوق المساجين وفق المواثيق الدولية.

وتأت��ي ه��ذه الخروقات ف��ي الجهات المعني��ة بتلك الس��جون ضمن 
منظومة لألس��ف بعقلي��ة تطرفية مبنية على عدم احت��رام االلتزامات 
الدولية المتعلقة بحقوق اإلنس��ان، فمع صناديق التعذيب يوضع بها 
الس��جين الذي ال ح��ول له وال قوة، فهو يقضي م��دة عقوبته من دون 
مراعاة لحقوقه، ويتم انتهاك كرامته والقيام بأعمال تعذيب تتسبب 
بمقتله، وهي أحداث حقيقية وواقعية، فال يمكن استيعاب حجم وكآبة 

المنظر فيها، ألنها تحوي الجانب المظلم من هذا النظام.
والالف��ت هنا أن قن��اة »الرأي والرأي نفس��ه« الجزيرة قد قامت بنش��ر 
تقاري��ر مضللة عن حالة الس��جون في مملكة البحري��ن والتعامل مع 
المس��اجين، ولعلها أخطأت في ذكر اسم مملكة البحرين، ألن ما ينشر 
بتل��ك التقارير هي تخ��ص الدوحة وليس المنام��ة، ألن قطر في واقع 
األم��ر تحتاج لس��نوات لتتعلم م��ن البحرين األس��اليب الحضارية في 
التعامل مع المس��جونين وضمان حقوقهم بقضاء يتمتع باستقاللية 

كاملة.
خالصة الموضوع، أن الس��جون القطرية عبارة عن أوكار تعذيب، غابت 
عنه��ا منظمات ودكاكين حقوقية يدفع لها لصياغة تقارير مضللة من 
جانب واحد لضرب خصوم الدوحة، وهذه األس��اليب الرخيصة ال تصدر 
إال م��ن مصدر ضعف وليس قوة، لألس��ف بأننا في الخليج العربي لدينا 
س��جون في دولة اسمها قطر أقرب إلى غوانتنامو وسجن أبوغريب لما 
يمارس فيها من تعذيب وقتل وتجويع وتفتقر ألبسط حقوق اإلنسان 
بها وس��ط مسمع ومرأى المنظمات الحقوقية التي تدعي بأنها تدافع 
عن اإلنس��ان وه��ي من تقتل اإلنس��ان بتقاريرها المسيس��ة لتحقيق 

مصالح دول بعينها.

اللقاح وقاية للنفس والمجتمع
انتظرنا بش��غف كبير أمام شاش��ات التلفاز والهواتف لنرى أو نقرأ 
خب��رًا يعيد لن��ا األمل ف��ي القضاء عل��ى الوباء ال��ذي َحَكم بحبس 
البش��رية، وأوق��ف الحياة إلى إش��عار آخر، من منا ل��م يكن يتمنى 
ظهور اللقاح بأقصى س��رعة لنعود لحياتنا وممارساتنا، ولنطمئن 
على أنفس��نا وأهلينا وبالدنا من خطر مح��دق ال نعلم إلى أي مدى 
ق��د تصل تأثيراته، التي مازلنا نحاول إحصاءها وتحجيمها، فلماذا 
التشكيك اآلن في كل أمل نجح العالم في الوصول إليه؟ أهذا اللقاح 

األول الذي يتم تصنيعه في العالم؟ وفيم االنتظار؟
م��ن العجي��ب أن نجد م��ن ال يعلم، وم��ن هو غي��ر متخصص، وال 
صاحب معرف��ة دقيقة، يتدخل ف��ي تفنيد ط��رق وتقنيات تصنيع 
اللقاح��ات وإنتاجها، واألعجب أن يفتي بثقة في صالحية اللقاحات 
وآثاره��ا الجانبية وخزعبالت ليس لها تبرير، ألم يقل المولى تبارك 
وتعالى: »فاس��ألوا أهل الذكر إن كنت��م ال تعلمون«، وقد منَّ اهلل 
علينا بفريق طبي وطني يعمل ليل نهار من أجل س��المتنا وصحتنا 
والحف��اظ عل��ى حياتنا، هذا الفري��ق العاكف على البح��ث والقراءة 

والتجريب والتطوير ليحدد لنا األنسب واألفضل.
ق��د أتفه��م أحيانًا وقوعن��ا تحت تأثي��ر اإلعالم الدول��ي ومنصات 
التواصل االجتماعي التي أصبحت واقعًا مفروضًا بوجود اإلنترنت، 
ومالذًا س��هاًل ألصحاب األهداف والرسائل، للوصول إلى عدد ضخم 
من الجماهير كل مكان، وربما كان للرسائل المتعلقة باللقاحات، 
وفكرة تس��ويقها، والمفاضلة بينها، تأثير قوي على قرارات الناس 
ونظرته��م لألمر برمته، لكن يزداد عجبي واس��تغرابي ممن يصل 
معك في نهاية حواره الذي غالبًا ما يسلم في نهايته بخطأ تفكيره 
بقوله: »لو أجبرونا عليه للسفر أو التوظيف أو شيء من هذا القبيل 
سنأخذه وإال فإّنا منتظرون«. يا صديقي أّي إجباٍر هذا الذي تتحدث 

عنه؟ وماذا تنتظر؟
ل��ن ُيجَبَر أحٌد على ش��ٍيء. ف��ي النهاية هذا قرار ش��خصي نابع من 
إحساس��ك بالمسؤولية تجاه نفسك وأهلك ومجتمعك وبلدك، وأي 
دلي��ل تحتاج لتتأكد من أهمي��ة الحصول على اللق��اح بعد كل ما 
وضحت��ه الحكوم��ة ووزارة الصحة وفريق البحري��ن الوطني، الذين 
يمدوننا باستمرار بالمعلومات واألخبار بمنتهى الشفافية والوضوح 
لتكون المس��ؤولية مش��تركة بين الجميع، ولكل متخوٍف ومشكٍك 
فلتس��أل نفس��ك: »ماذا عن الذين حصلوا على اللقاح من حولنا؟« 
الذي��ن بلغ عدده��م حتى كتاب��ة المقال ووفقًا لإلحصاء الرس��مي 
530415 حصلوا على الجرعة األولى و286964 حصلوا على الجرعة 
الثانية، أي أن ثلث سكان مملكة البحرين تقريبًا حصلوا على اللقاح 
وهو أمر يميز جهود المملكة الحثيثة والملموس��ة في هذا الش��أن 
من��ذ بداية الجائحة. فلو كان خطرًا أو افترضنا جداًل صحة تكهنات 
المتخوفين والمش��ككين، فلماذا الصراع على توزيع اللقاح؟ ولماذا 
الدعوات المتكررة لضمان التوزيع العادل له على الدول؟ من حقك 
أن تطمئ��ن وأن تس��أل وتحصل على إجابات وافي��ة وكافية، وهذا 
أمر متاح على مدار الس��اعة من قبل وزارة الصحة والفريق الوطني، 
ثقتنا في جهود فريقنا وحكومتنا عقيدة راسخة، فلننَأ بأنفسنا عن 
أي جدال معلوماتي تس��ويقي ال طائل منه س��وى مزيد من التردد 

والتخوف.

* أستاذ اإلعالم المساعد
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أكـــد الفريق الوطني للتصـــدي لفيروس 
للتصـــدي  وســـيلة  أفضـــل  أن  كورونـــا 
للفيـــروس وخفـــض معـــدالت االنتشـــار 
هـــو االلتـــزام باإلجـــراءات االحترازيـــة 
والتدابير الوقائية والتعليمات الصادرة 
أهميـــة  مـــع  المعنيـــة،  الجهـــات  عـــن 
إقبـــال الجميـــع علـــى التطعيـــم ووقـــف 
التجمعـــات بالمنـــازل والمســـاكن، منوًها 
بـــأن االلتـــزام باإلجـــراءات ليـــس خيارًا 
مـــن بين خيارات متعددة بل هو واجب 
وطنـــي، ومســـؤولية يجـــب أن يتحلـــى 
بهـــا الجميـــع بمـــا يحافـــظ علـــى صحـــة 
لعـــودة  أســـرهم ومجتمعهـــم ووطنهـــم 
أعـــداد الحاالت القائمة للمعدالت اآلمنة 
والحفاظ على صحة وسالمة على كافة 

المواطنين والمقيمين.
 جاء ذلك خالل المؤتمر الصحفي الذي 
عقده الفريق الوطني للتصدي لفيروس 
كورونا )كوفيد19-( ظهر أمس في مركز 
ولـــي العهـــد للبحوث الطبيـــة والتدريب 
بالمستشفى العسكري للحديث عن آخر 

مستجدات فيروس كورونا.

تسجيل مخالفات

 وأكـــد رئيس األمن العـــام الفريق طارق 
الحسن أن وزارة الداخلية تولي اهتماما 
بتنفيـــذ كل التعليمـــات الصـــادرة بشـــأن 
التعامل مع فيـــروس كورونا بما يحفظ 
صحة وســـالمة المواطن والمقيم، الفتا 
إلـــى اهتمـــام الـــوزارة بتكثيـــف حمالت 
التفتيشـــية  القانـــون والحمـــالت  إنفـــاذ 
على المحـــالت والمطاعـــم بالتعاون مع 

الجهات ذات العالقة.
مديريـــات  بـــأن  الحســـن  وأوضـــح   
تواصـــل  المحافظـــات  فـــي  الشـــرطة 
حمـــالت إنفـــاذ القانون علـــى أي مخالف 
لإلجـــراءات االحترازيـــة، عبـــر تســـجيل 
مخالفـــات بحق غيـــر الملتزمين بارتداء 
كمامـــة الوجه حيث بلغ عـــدد مخالفات 
عـــدم لبـــس كمامـــة الوجـــه وفـــق آخـــر 
إحصائيـــة 66714، كمـــا تم اتخاذ 8786 
إجـــراء للحفـــاظ علـــى معاييـــر التباعـــد 
االجتماعي، داعيا الجميـــع إلى التعاون 
مـــع رجـــال األمـــن المعنييـــن بالتأكد من 
االلتـــزام باإلجـــراءات االحترازيـــة فـــي 

األماكن العامة.
 ولفت الحســـن إلـــى أن وزارة الداخلية 
حريصـــة على تعزيـــز التدابيـــر الوقائية 
فـــي مراكـــز اإلصـــالح والتأهيـــل، وفـــق 
بروتوكـــوالت تراعـــي أفضـــل المعاييـــر 
الدوليـــة من خـــالل التعاون والتنســـيق 
مع وزارة الصحة بضمان صحة وسالمة 
النـــزالء والعامليـــن في مراكـــز اإلصالح 
والتأهيل، مبينا أنـــه يتم تطبيق الحجر 
الصحـــي علـــى أي نزيـــل مســـتجد قبـــل 
دخولـــه للمركـــز، كما ويتم تشـــكيل فرق 

للتعقيم بالتعاون مع الدفاع المدني.
 وأشـــار الحســـن إلى أن الحاالت القائمة 
مـــن نـــزالء مراكـــز االصـــالح والتأهيـــل، 
يحظـــون برعاية صحية متكاملة وعلى 
مـــدار الســـاعة مـــن قبـــل كـــوادر طبيـــة 
متخصصـــة فـــي أحـــد المراكـــز الطبيـــة 
المخصصـــة للحجـــر االحتـــرازي التابـــع 
لـــوزارة الصحـــة وبالتنســـيق مـــع وزارة 
الصحـــي  الوضـــع  إن  الداخليـــة، حيـــث 
للحـــاالت القائمـــة بيـــن النزالء مســـتقر، 
حســـب  الالزمـــة  الرعايـــة  ويتلقـــون 
متطلبـــات وضعهـــم الصحـــي، مبينا بأنه 
تم تطعيم ما نسبته 100 % من النزالء 
الذين سجلوا أسماءهم، ونؤكد على أن 

التطعيم مجاني واختياري.
العامـــة  اإلدارة  أن  الحســـن  وأضـــاف   
لإلصـــالح والتأهيل قامـــت أمس األحد 
بترتيـــب زيـــارات للنزالء، الذيـــن أخذوا 
أن  علـــى  للفيـــروس  المضـــاد  التطعيـــم 
يكون أهاليهم أو من يودون زيارتهم، قد 
أخـــذوا التطعيم كذلك، بجانب إجرائهم 
فحًصـــا مختبريـــًا لفيـــروس كورونا قبل 
الزيـــارة، كما تـــم توفير االتصـــاالت بين 
النـــزالء من الحـــاالت القائمـــة بفيروس 
كورونا وكذلك المخالطين وأهاليهم من 
أجـــل االطمئنان عليهـــم وعلى ظروفهم 

الصحية.
 وتابع الحســـن أنـــه يجري العمـــل حاليا 
بالنـــزالء  جديـــدة  قائمـــة  إعـــداد  علـــى 
الذيـــن تنطبـــق عليهم معاييـــر العقوبات 
البديلـــة وتحديد المجاالت التي ســـيتم 
مـــن خاللهـــا قضـــاء فتـــرة محكوميتهم 
فيهـــا وبمـــا يحقق األهـــداف اإلصالحية 
المطلوبـــة وإعادة دمجهم في المجتمع، 
مشيرًا إلى أن مراكز اإلصالح والتأهيل 

تشـــهد باســـتمرار زيارات غيـــر مجدولة 
مـــن منظمات حقوقية ومنها المؤسســـة 
الوطنية لحقوق اإلنســـان التي أشـــادت 

بالخدمات الصحية المقدمة للنزالء.
 وفـــي ذات الســـياق حـــذر الحســـن مـــن 
النـــزالء  أوضـــاع  تســـييس  محـــاوالت 
واســـتغالل مشـــاعر األهالي واســـتدرار 
التعاطف عـــن طريق التضليل والخداع 
من قبل جماعـــات وأفراد، يعملون وفق 
أجنـــدات غير وطنية وتنافـــي المصالح 
علـــى خطـــورة  مؤكـــدا  للوطـــن،  العليـــا 
التحريضيـــة  للدعـــوات  االســـتجابة 
المضللة والممنهجـــة، حيث أن االنجرار 
وراء هـــذه الدعـــوات قد ينطـــوي عليها 
مرتكبيهـــا  يعـــرض  قانونيـــة  مخالفـــات 

للمساءلة القانونية.
 واختتم الحســـن حديثـــه بالتأكيد على 
ضـــرورة اتبـــاع اإلجـــراءات االحترازية 
مـــن أجـــل الحفاظ على صحة وســـالمة 
الفرد لنفسه نفسك ومن يحب وتجنيب 

المجتمع للخطر.

الوضع خطير

 مـــن جهتـــه، أكـــد وكيـــل وزارة الصحـــة 
عضـــو الفريـــق الوطني الطبـــي للتصدي 
وليـــد  )كوفيـــد19-(  كورونـــا  لفيـــروس 
المانـــع مواصلـــة تكثيـــف الجهـــود للحد 
من انتشـــار فيروس كورونـــا بما يحفظ 
صحة وسالمة الجميع، منوًها بأن جميع 
القـــرارات تخضع لمراجعات دورية بناًء 

على مستجدات فيروس كورونا.
 وأشـــار المانـــع إلى أنه مـــن المهم إدراك 
أهمية الوعي المجتمعي في إسناد كافة 
الجهـــود المبذولـــة، فارتفاع أو انحســـار 
أعداد الحاالت القائمة خياٌر بيد الجميع 
عبـــر مـــا يتـــم االلتـــزام بـــه من قـــرارات 
وتعليمـــات صـــادرة فااللتزام مســـؤولية 
وطنيـــة، موضًحـــا أن مـــا شـــهدناه فـــي 
اآلونـــة األخيـــرة مـــن تزايـــٍد فـــي أعداد 
الحاالت القائمة، ومع تســـجيل البحرين 
ارتفاًعا غير مســـبوق فـــي عدد الحاالت 
القائمـــة حيث بلغت األعداد 1316 حالة 
يوم أمس الســـبت، يتطلـــب وقفة جادة 
مـــن الجميـــع والوعـــي بمـــدى خطـــورة 

الوضع وعدم التهاون به.
تجنـــب  علـــى ضـــرورة  المانـــع   وشـــدد 
التجمعات بكافة أنواعها، حيث كشـــفت 
آليـــة تتبع أثـــر المخالطين أن التجمعات 
هـــي مـــن أبـــرز أســـباب انتقـــال العدوى 
فـــي المجتمع البحريني، مشـــيرا إلى أن 
بيانـــات تتبـــع المخالطيـــن أظهـــرت في 
مارس الماضي أن 91 % من المخالطين 
المنـــازل  فـــي  التجمعـــات  بســـبب  كان 
والمســـاكن، الفتا إلـــى أنه منذ األول من 
يناير هـــذا العام، كان معدل اإلصابة 70 

% للمواطنين و30 % للوافدين.
 وشـــدد المانـــع علـــى ضـــرورة االلتـــزام 
بكافـــة التعليمـــات الصادرة مـــن الفريق 

لفيـــروس  للتصـــدي  الطبـــي  الوطنـــي 
كورونـــا والجهـــات المعنيـــة للحـــد مـــن 
انتشـــار الفيروس. مؤكـــدًا على ضرورة 
االبتعاد عن التجمعات واختصارها على 
األســـرة الواحـــدة في المنـــزل والمحيط 
المعتـــاد  النطـــاق  فـــي  االجتماعـــي 
والمحـــدود، ومواصلة االلتـــزام بمعايير 
التباعـــد االجتماعـــي ولبـــس الكمامـــات 
خارج المنزل في كل األماكن واألوقات، 
إلـــى جانـــب لبـــس الكمامات فـــي نطاق 
األســـرة الواحـــدة عنـــد مقابلـــة أفرادها 
ممـــن لديهـــم أمـــراض وظـــروف صحية 
كامنـــة أو كبـــار الســـن المعرضيـــن أكثـــر 
للخطـــر، كمـــا مـــن المهم زيـــادة تحصين 

المجتمع.
 ودعـــا المانـــع الجميـــع للمبـــادرة ألخـــذ 
التطعيـــم خاصـــة كبار الســـن والحوامل 
وأصحاب األمراض المزمنة ومن يعاني 
مـــن الســـمنة، حيث إن الحملـــة الوطنية 
للتطعيم مســـتمرة في تكثيف جهودها، 
وتـــم في إطارها تدشـــين مركـــز تطعيم 
فـــي مجمـــع ســـترة التجـــاري، كمـــا تـــم 
تدشـــين مركز فحـــص إضافي في نادي 
راشد للفروسية وسباق الخيل بالصخير 
بهدف مضاعفة الطاقة االستيعابية في 

إجراء الفحوصات المختبرية.
وقـــال المانع موجًها حديثـــه للمواطنين 
والمقيميـــن إن التطعيـــم تحصيـــن لـــك 
وألســـرتك ومجتمعك، فبادر بالتسجيل 
اآلن عبر موقع وزارة الصحة اإللكتروني 
أو تطبيـــق مجتمـــع واعـــي، فالتطعيـــم 
يسهم في زيادة عدد األجسام المضادة 
في الجســـم ويخفـــف بالتالي من شـــدة 

األعراض عند اإلصابة ال قدر هللا.
 وبّيـــن المانـــع أنه منـــذ األول مـــن يناير 
هـــذا العام وحتى اليوم كانت هناك 175 

حالة 
 فـــي البحريـــن، ومن بين هـــذه الحاالت 
حالـــة واحدة فقط أخـــذت جرعتين من 
التطعيم، وكانت لديها أمراض وظروف 
صحيـــة كامنة، منوًها بـــأن على الجميع 
أن يـــدرك أن مـــا نواجهه هو تحٍد عالمي 
اســـتثنائي يســـتلزم جهـــوًدا اســـتثنائية 
شـــرائح  كافـــة  مـــن  وتكاتًفـــا  وتعاوًنـــا 

المجتمع.
 وأضـــاف المانـــع أن مضاعفـــة الطاقـــة 
الفحـــص  مراكـــز  فـــي  االســـتيعابية 
والعـــالج والتطعيم ومختلف مســـارات 
العمـــل تعني مضاعفـــة الجهود المبذولة 
والمســـؤولية الملقـــاة علـــى أبنائنـــا فـــي 
الصفـــوف األماميـــة الذيـــن يعملون ليل 
نهار، داعًيا الجميع مساندة هذه الجهود 
عبـــر االلتـــزام وعـــدم التهـــاون فـــي أيـــة 

اجراء احترازي أو تدبير وقائي.
وســـالمة  صحـــة  أن  المانـــع  وأكـــد   
المواطنيـــن والمقيميـــن ســـتبقى أولوية 
قصـــوى وهدًفـــا على الجميـــع أن يضعه 
نصـــب عينيـــه، كمـــا أن الفريـــق الوطني 

الطبي للتصدي لفيروس كورونا مستمر 
واســـتراتيجياته  خططـــه  تطويـــر  فـــي 
ونجـــاح  التنفيـــذ،  موضـــع  ووضعهـــا 
هـــذه الخطـــط يعتمـــد على مـــدى التزام 
مـــن  اتخـــاذه  يتـــم  مـــا  وكل  الجميـــع 
مســـتجدات  علـــى  بنـــاًء  تتـــم  قـــرارات 
األوضـــاع محلًيـــا وعالمًيـــا، منوهـــًا بـــأن 
القرارات تخضع لتقييم مســـتمر بشـــأن 
اســـتمرار العمل بها بنـــاًء على متطلبات 
المرحلة، والرؤيـــة للطريق األمثل للحد 
مـــن انتشـــار الفيـــروس. مؤكـــدًا ضرورة 
التقيـــد ومواصلـــة االلتـــزام باإلجراءات 

االحترازية.
أعـــداد  إجمالـــي  المانـــع  واســـتعرض   
اإلشغال في مراكز العزل والعالج، حيث 
تبلغ الطاقـــة االســـتيعابية لمراكز العزل 
والعـــالج 5880 ســـريًرا، يبلـــغ اإلشـــغال 
منهـــا 2749 ســـريرًا مـــا يمثـــل 46.8 % 
مـــن الطاقـــة االســـتيعابية، كمـــا أن عدد 
الحـــاالت القائمة التي تـــم تطبيق العزل 
الصحـــي المنزلـــي االختيـــاري عليها بلغ 
6935 حالـــة لعدم ظهور األعراض عليها 
وتطابقهـــا مـــع الشـــروط المحـــددة لهذا 
النـــوع مـــن العزل، أمـــا نســـبة المتعافين 
مـــن إجمالي الحـــاالت القائمة فقد بلغت 
93.09 % مـــن الحـــاالت القائمـــة، فـــي 
حين بلغت نســـبة الوفيات 0.36 % من 

الحاالت القائمة.

اللقاح فعال

 مـــن جانبـــه، أكـــد استشـــاري األمـــراض 
المعدية بالمستشـــفى العســـكري وعضو 
لفيـــروس  للتصـــدي  الوطنـــي  الفريـــق 
كورونا المقدم طبيـــب مناف القحطاني 
التـــي  الحثيثـــة  الوطنيـــة  الجهـــود  أن 
يقوم بها كافـــة أفراد فريق البحرين في 
الصفـــوف األمامية هدفهـــا الحفاظ على 
صحة كل فرد في المجتمع وأكبر تقدير 
لهذه الجهود هو االســـتمرار في االلتزام 

باإلجراءات االحترازية.
الزيـــادة  أن  إلـــى  القحطانـــي  ولفـــت   
المتصاعـــدة في أعداد الحـــاالت القائمة 
تجعلنـــا أمـــام تحـــٍد جديـــد وهـــو أهمية 
العمل على العـــودة إلى المعدالت اآلمنة 
للحـــاالت القائمـــة كما كانت في الشـــهور 
الســـابقة، وأهـــم وســـيلة لتحقيـــق ذلـــك 
والتصـــدي لفيروس كورونـــا هو االلتزام 
التام من كل فرد باإلجراءات االحترازية 
الجهـــات  عـــن  الصـــادرة  والتعليمـــات 
الرســـمية والتي يتم ترديدها باســـتمرار 
اليـــوم،  وحتـــى  الجائحـــة  بـــدء  منـــذ 
وذلـــك لكي نتحـــول من مرحلـــة التباعد 

االجتماعي إلى التقارب االجتماعي.
 وذكـــر القحطانـــي بـــأن التطعيـــم مهـــم 
جدًا عبر إســـهامه في تحصين الشخص 
بـــد  وال  ومجتمعـــه،  وأســـرته  لنفســـه 
علـــى كل فـــرد المبـــادرة بأخـــذ التطعيم، 
حاًثـــا الجميـــع توجيـــه تســـاؤالتهم إلـــى 

واألطبـــاء  المختصيـــن  األشـــخاص 
الصحيحـــة  اإلجابـــات  علـــى  للحصـــول 
بدالً من نشـــر اإلشـــاعات حول التطعيم 

المضاد لفيروس كورونا.
 وأشـــار إلى أنـــه تبين مـــن االحصائيات 
بـــأن 99.2 % مـــن الحـــاالت القائمة هي 
التطعيـــم، وإن  يأخـــذوا  لـــم  ألشـــخاص 
من أصابهـــم فيروس كورونـــا من الذين 
اســـتكملوا الجرعتيـــن ال يتعدون نســـبة 
0.86 % مـــن مجموع الحـــاالت القائمة، 
وهذه النسبة تؤكد بأن كافة التطعيمات 
المجازة بمملكة البحرين لها فاعليتها في 
تكويـــن المناعـــة التي تســـهم في حماية 
التطعيمـــات  أن  كمـــا  الفـــرد والمجتمـــع، 
جميعها آمنة وفعالة وتســـاعد في تقليل 
شـــدة  وتخفيـــف  اإلصابـــة،  احتماليـــة 

األعراض في حال اإلصابة.
 وجدد القحطاني الدعوة ألخذ التطعيم 
المتوافـــر وعـــدم االنتظـــار لحيـــن توافر 
تطعيـــم محدد فجميعها فعالة وتســـاهم 
في تكويـــن المناعة الالزمة، خاصة كبار 
الســـن والحوامـــل والمصابين باألمراض 
المزمنة والســـرطان والسمنة واألمراض 
التـــي تســـبب ضعـــف الجهـــاز المناعـــي، 
مؤكـــدًا ضـــرورة أخـــذ التطعيـــم حفاًظـــا 
علـــى صحتهـــم وســـالمتهم، موضًحا أن 
كبار الســـن ممـــن هم فـــوق 60 بإمكانهم 
التوجه مباشـــرة للمراكـــز الصحية ألخذ 
تطعيم “ســـينوفارم” دون موعد، ومركز 
البحرين الدولي للمعـــارض والمؤتمرات 

ألخذ تطعيم “سبوتنيك” دون موعد.
 ونـــوه القحطاني بـــأن الحملـــة الوطنية 
للتطعيـــم مســـتمرة والهـــدف منهـــا بلوغ 
نســـبة عاليـــة مـــع نهايـــة أبريل فـــي عدد 
الحاصليـــن على التطعيم من المواطنين 
والمقيمين المؤهلين للتطعيم بما يقربنا 
مـــن هـــدف الوصـــول لمناعـــة المجتمـــع، 
تدشـــين  تـــم  فقـــد  الصـــدد  هـــذا  وفـــي 
مركـــز جديـــد للتطعيم في مجمع ســـترة 
التجـــاري لمضاعفة الطاقة االســـتيعابية 
تحصيـــن  تعزيـــز  زيـــادة  جهـــود  ضمـــن 
البحريـــن  أن مملكـــة  المجتمـــع، مؤكـــًدا 
مـــن الـــدول المتصدرة عالمًيا في نســـب 
الحاصليـــن علـــى التطعيـــم من الســـكان 
ضمـــن جهـــود تصديهـــا للجائحـــة، معرًبا 
عـــن تطلعـــه الزدياد هـــذه النســـب حتى 
الوصـــول للمناعـــة المجتمعيـــة الالزمـــة 

للحد من انتشار الفيروس.
 وجـــدد القحطانـــي التحذير من التهاون 
أخـــذ  بعـــد  االحترازيـــة  باإلجـــراءات 
الجرعة األولى من التطعيم أو حتى بعد 
اســـتكمال الجرعتين، الفًتـــا إلى ضرورة 
المواصلة بحذر مـــع االلتزام التام بكافة 
اإلجـــراءات االحترازيـــة المعلن عنها من 
بمعاييـــر  وااللتـــزام  الكمامـــات  ارتـــداء 
اليديـــن  وغســـل  االجتماعـــي  التباعـــد 
باســـتمرار، فهي أفضل وســـيلة للتصدي 

لفيروس كورونا.

الفيروس المتحور

 مـــن جهة أخـــرى، أوضحت استشـــارية 
األمـــراض المعدية واألمـــراض الباطنية 
بمجمع الســـلمانية الطبي عضـــو الفريق 
لفيـــروس  للتصـــدي  الطبـــي  الوطنـــي 
تزايـــد  أن  الســـلمان  جميلـــة  كورونـــا 
أعـــداد الحـــاالت القائمـــة التي نشـــهدها 
منـــذ منتصـــف مـــارس الماضـــي يعكس 
عـــدم االلتـــزام ويثبت ما تمت اإلشـــارة 
لـــه ســـابقًا عن ســـرعة انتشـــار الفيروس 
أخـــذ  معـــه  يســـتوجب  ممـــا  المتحـــور 

الحيطة والحذر.
 وبينـــت أن عمليات تتبع أثر المخالطين 
أظهرت أن الحالة القائمة الواحدة تنتج 
عنها في حاالت عدة إصابة أعداد كبيرة 
مـــن أفـــراد العائلـــة الذيـــن ال يشـــتركون 
مع الحالة الرئيســـية في ذات المســـكن، 
وتعكـــس هـــذه النتائـــج عـــدم االلتـــزام 
باختصـــار التجمعـــات على األســـرة في 
المنـــزل الواحـــد، والتهاون فـــي االلتزام 

باإلجراءات االحترازية.
 وأكدت السلمان أن على الجميع االلتزام 
بالمسؤولية الوطنية، ومضاعفة كل فرد 
مســـؤوليته وحـــث من هم فـــي محيطه 
ضـــرورة  علـــى  والمجتمعـــي  األســـري 
الحـــرص علـــى االســـتمرار باإلجـــراءات 
االحترازيـــة والتعليمـــات الصـــادرة مـــن 
الجهـــات المعنيـــة، فمـــن المهم اســـتمرار 
غسل اليدين بالماء والصابون وتعقيمها 
جيدًا، ولبس الكمامات، والتقيد بمعايير 
إلـــى  باإلضافـــة  االجتماعـــي،  التباعـــد 

اإلقبال على أخذ التطعيم.
 ودعت الســـلمان الجميع إلى البقاء في 
المنـــزل وعـــدم الخـــروج إال للضـــرورة، 
واتخـــاذ اإلجراءات والتدابيـــر الوقائية 
الســـن  كبـــار  مخالطـــة  عنـــد  الالزمـــة 
ومرضى األمـــراض المزمنة حتى داخل 
البيـــت الواحـــد لتجنـــب احتماليـــة نقل 
الفيـــروس لهـــم، مشـــددًة علـــى ضرورة 
االبتعاد عن التجمعات واختصارها على 
األســـرة الواحـــدة في المنـــزل والمحيط 

االجتماعي المباشر.
 وذكـــرت أن التطعيـــم تحصيـــن للفـــرد 
والمجتمـــع فالبـــد مـــن المبـــادرة بأخـــذ 
التطعيمـــات المضادة لفيـــروس كورونا، 
داعيـــًة ذوي األمـــراض المزمنة )مرضى 
والســـمنة  والضغـــط  والقلـــب  الســـكري 
والربـــو والروماتيـــزم والمصابين بنقص 
المزمنـــة  الكلـــى  وأمـــراض  المناعـــة، 
والســـرطان( للمبـــادرة وأخـــذ التطعيـــم، 
بمـــا يســـاهم في رفع األجســـام المضادة 

لديهم وتقوية جهازهم المناعي.
التطعيـــم  أخـــذ  إلـــى ضـــرورة   ودعـــت 
األكثـــر  باعتبارهـــم  المذكـــورة  للفئـــات 
الحـــادة  المضاعفـــات  لظهـــور  عرضـــة 
عليهم فـــي حـــال إصابتهـــم بالفيروس، 
وقـــد يتـــم علـــى إثرهـــا إدخالهـــم قســـم 
العنايـــة المركـــزة، مشـــيرًة إلـــى أنـــه في 
حـــال ظهـــور أية أعـــراض كالســـعال، أو 
صعوبة التنفس، أو ارتفاع الحرارة، من 
المهـــم االتصال على الرقـــم 444 واتباع 

التعليمات التي تعطى في هذا الشأن.
 ثم اســـتعرضت الســـلمان عدد الحاالت 
القائمـــة تحـــت العنايـــة حيـــث بلغت 68 
حالـــة، وبلغـــت الحـــاالت التـــي يتطلـــب 
وضعهـــا الصحي تلقي العالج 157 حالة 
قائمة، فـــي حين أن 9616 حالة وضعها 
مســـتقر مـــن العـــدد اإلجمالـــي للحـــاالت 
القائمـــة الـــذي بلـــغ 9684 حالـــة قائمـــة، 
فـــي حيـــن تعافـــت 137555 حالـــة مـــن 

الفيروس.

المنامة - بنا

91 % من المخالطين حصيلة “التجمعات” و99 % من الحاالت تعود ألفراد غير مطعمين
الفريـــق الطبـــي يؤكـــد ســـرعة انتشـــار الفيـــروس المتحـــور... والســـبب “التهـــاون” باإلجـــراءات
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تعليق الدراسة في “مريم بنت عمران” و “الحكمة الدولية”

مـــع  المســـتمر  التنســـيق  ضـــوء  فـــي 
أصـــدرت  والتعليـــم،  التربيـــة  وزارة 
وزارة الصحـــة قـــرارًا يقضـــي بتعليـــق 
بنـــت  مريـــم  مدرســـة  فـــي  الدراســـة 
عمـــران االبتدائيـــة للبنـــات، ومدرســـة 
الحكمـــة الدوليـــة )الروضـــة والمرحلة 
االبتدائية(، ابتداًء من يوم غد اإلثنين 

الموافق 5 أبريل 2021م، على أن يتم 
اتخـــاذ اإلجـــراءات الالزمـــة لمواصلة 
الدراســـة لجميع الطلبة عن بعد خالل 

هذه الفترة.

الوكيـــل  مـــن  الصـــادر  القـــرار  ونـــّص 
المســـاعد للصحة العامـــة على التأكيد 

على أنه ال يعاد فتح هاتين المدرستين 
إال بعد أن تتأكـــد إدارة الصحة العامة 
من عدم تسجيل حاالت قائمة جديدة 
خـــالل الفتـــرة المذكـــورة، والتأكد من 
اســـتكمال مدة العزل المقررة للحاالت 
علـــى  بنـــاء  ومخالطيهـــم  القائمـــة 
اإلجراءات االحترازيـــة والبروتوكول 

المتبع الصادر من قبل الفريق الوطني 
كورونـــا  لفيـــروس  للتصـــدي  الطبـــي 
انتهـــاء  إلـــى  إضافـــة  )كوفيـــد19-(، 
المدرســـتين من تعقيم كافة مرافقهما 
قبل استئناف الدراسة وخلوهما تمامًا 
مـــن أي نواقـــل للعدوى، وإصـــدار إذن 

بفتحهما من اإلدارة المختصة.

المنامة - وزارة الصحة

تحذير من االستجابة للدعوات التحريضية... وتمكين النزالء المصابين من االتصال بأهاليهم
كامنة ــراض  ــأم ب مــصــابــة  ــت  ــان وك جرعتين  ــذت  أخـ لــحــالــة  فــقــط  ــدة  ــ واح ــاة  وفـ



البحرين ملتزمة بالحفاظ على الكرامة واحترام حقوق اإلنسان
أكــد وزيــر الخارجيــة عبداللطيــف الزيانــي بمــا يوليــه عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملك حمــد بن عيســى آل خليفة، مــن رعاية 
واهتمام بالشــؤون المتعلقة بحماية حقوق اإلنســان في مملكة البحرين، حرًصا من جاللته، أّيده هللا، على ضمان التزام المملكة 
بمبــادئ وأهــداف األمــم المتحــدة واحتــرام حقــوق اإلنســان، وترســيخ قيــم التســامح والتعايــش، وإرســاء دعائم دولــة العدالة 
والقانون والحفاظ على الكرامة والحرية اإلنسانية.جاء ذلك لدى ترؤسه، عبر االتصال اإللكتروني المرئي، أمس، اجتماع اللجنة 

التنسيقية العليا لحقوق اإلنسان بعد إعادة تشكيلها، بمشاركة مساعد وزير الخارجية نائب رئيس اللجنة عبدهللا الدوسري.

وفي بداية الجلسة، أعرب وزير الخارجية 
عـــن ترحيبـــه بأعضاء اللجنة، مبـــارًكا لهم 
تســـميتهم أعضاء في اللجنة، مرحًبا بمن 
انضم منهم إلى اللجنة، مشيًرا إلى صدور 
قـــرار وزيـــر الخارجيـــة بتشـــكيل اللجنـــة 
بعـــد تســـمية أعضائهـــا من قبل الـــوزارات 
والجهات المختصـــة، منّوًها بالدور الكبير 
الفاعـــل الذي تقوم به اللجنـــة في متابعة 

فـــي  المختصـــة  الجهـــات  بيـــن  التنســـيق 
مجـــال حمايـــة حقـــوق اإلنســـان وتعزيـــز 
مكانة المملكة في هذا المجال المهم على 

المستوى المحلي والعالمي.
 ونـــّوه بما تتخذه الحكومة، برئاســـة ولي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل 
خليفـــة، من إجـــراءات ومبـــادرات لتعزيز 

حماية حقوق اإلنسان، وتطوير المنظومة 
أقرتـــه  مـــا  تنفيـــذ  التشـــريعية، ومتابعـــة 
من مبـــادئ وحقـــوق. وقـــال إن الحكومة 
أصـــدرت قانونيـــن مهميـــن لتعزيز حقوق 
اإلنســـان فـــي المملكـــة، األول هـــو قانـــون 
العقوبـــات البديلـــة الذي يمثـــل نقلة مهمة 
فـــي مجـــال اإلصـــاح والتأهيـــل، والثاني 
هـــو قانـــون العدالـــة االصاحيـــة لألطفال 

وحمايتهم من ســـوء المعاملـــة، باإلضافة 
إلـــى إنشـــاء نيابـــة اإلتجـــار باألشـــخاص، 
وإنشـــاء مكتب في النيابة العامة لحماية 
المجنـــي عليهـــم والشـــهود، وغيرهـــا مـــن 

اإلنجازات.

وأضـــاف أن الحكومـــة برهنت بصدق عن 
إيمـــان المملكـــة بالمبـــادئ الدولية لحقوق 
الواقـــع  أرض  علـــى  وتطبيقهـــا  اإلنســـان 
فـــي الجهـــود الوطنيـــة للتصـــدي لجائحة 
بالعـــدل  تعاملـــت  عندمـــا   ،)19 )كوفيـــد 

والمســـاواة في تقديم الخدمات الصحية 
والعـــاج  والحجـــر  كالفحـــص  الازمـــة 
للحاالت المصابة بالفيروس مجاًنا لجميع 

المواطنين والمقيمين في المملكة.
 وبحثـــت اللجنة في اجتماعهـــا عدًدا من 
المدرجـــة علـــى  الموضوعـــات والتقاريـــر 
جـــدول أعمالها، ومـــن بينها تقريـــر وزارة 
الخارجية بشأن حقوق اإلنسان، والائحة 
الداخليـــة لنظـــام عمل اللجنة التنســـيقية 
العليا لحقوق اإلنسان، واستعراض جهود 
مملكة البحرين في تعزيز حقوق اإلنسان 
في اطار مكافحة انتشار فيروس كورونا، 
وجهود الوزارة لتنظيم ورش العمل بشأن 

إعداد الخطة الوطنية لحقوق اإلنسان.

المنامة - وزارة الخارجية
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عرض وطلب

+973 17111504+973 38344464+973 17580939

For more information contact us on 17785454 or Whatsapp us on 32300076.
لمزید من المعلومات اتصل بنا على 17785454 أو تواصل معنا على رقم الواتساب 32300076.

Model Name Model Year Exterior Color Interior Color Milage (KM) Was Now

A 200 Sedan Progressive 2021 Mojave silver ARTICO man-made leather 4,453 BD 15,995 BD 15,500

C 200 Sedan 2020 Iridium silver metallic Artico leather black 100 BD 16,995 BD 15,995 

C 200 Sedan Premium Plus 2020 Cavansite blue metallic Leather saddle brown / black 3,613 BD 21,995 BD 19,995

C 200 Sedan Premium Plus 2020 Brilliant blue mettallic Leather saddle brown / black 4,963 BD 21,995 BD 19,995

C 200 Sedan Premium Plus 2020 Brilliant blue metallic Leather saddle brown / black 7,439 BD 21,995 BD 19,995

GLC 200 SUV 2021 High-tech silver metallic Leather magma grey / black 6,953 BD 20,995 BD 20,500

GLC 200 4MATIC SUV 2020 Iridium silver metallic Leather silk beige / espresso brown 3,183 BD 20,495 BD 19,995

GLC 200 4MATIC SUV 2020 Mojave silver matallic 4,841 BD 20,495 BD 19,995

E 200 Sedan 2020 Iridium silver metallic Leather hazelnut brown / black 6,318 BD 22,495 BD 20,500

E 200 Sedan 2020 Polar white Leather hazelnut brown / black 11,494 BD 22,495 BD 20,500

E 63 S 4MATIC Sedan 2020 Designo hyacinth red metallic AMG Exclusive Nappa leather nut brown / black 5,717 BD 52,995 BD 47,995

GLE 450 4MATIC SUV 2020 Brilliant blue metallic Leather in Espresso browm / black 10,313 BD31,995 BD 29,995

CLS 350 Coupé 2020 Designo diamond white bright Nappa leather marsala brown / espresso brown 17,454 BD 30,995 BD 29,500

Leather silk beige / espresso brown 

النزالء المطعمــون يلتقــون أهاليهـم
بـــدأت اإلدارة العامة لإلصـــاح والتأهيل، 
واعتبـــارا من اليـــوم 4 أبريل 2021 تنظيم 
التطعيـــم  تلقـــوا  الذيـــن  للنـــزالء  زيـــارات 
أن  شـــريطة  كورونـــا،  لفيـــروس  المضـــاد 
يكـــون أهاليهم أو من يودون زيارتهم ، قد 
تلقـــوا التطعيم أيضـــا ، بجانـــب إجراءهم 

فحصا لفيروس كورونا قبل الزيارة.
وتأتـــي هـــذه الخطوة في اطـــار الخدمات 

المقدمـــة للنـــزالء، وضمـــن مجموعـــة مـــن 
اإلجـــراءات التي تعـــزز االلتـــزام بالتدابير 

االحترازية للحد من انتشار الفيروس .
وكانـــت اإلدارة العامـــة لإلصاح والتأهيل 
، قد قامت في وقت ســـابق لهذه الزيارات 
مـــن  النـــزالء  بيـــن  االتصـــاالت  بتوفيـــر   ،
الحاالت القائمة بفيـــروس كورونا وكذلك 
المخالطيـــن وأهاليهم مـــن أجل االطمئنان 

عليهم وعلى ظروفهم الصحية.

المنامة - وزارة الداخلية
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بمبادرة جليلة من صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة 
ــ طيب هللا ثراه ــ تحتفل الدول وشـــعوبها ومنظماتها بيوم الضمير العالمي 
الـــذي تبنتـــه األمم المتحدة فـــي 2019م، حيث يهدف لتعزيز ثقافة الســـام 
والُحـــب والضميـــر، ليعيـــش النـــاس في عالـــم يتمتعـــون فيه بحريـــة القول 
والعقيدة، وليحيوا مًعا كإخوة بحياة ال خوف فيها وال فزع، من غير كراهية 
وُعنـــف، وخاليـــة من الحروب واألزمات، حياة تتشـــكل فيها قيم واتجاهات 

تسمو بالتكافل االجتماعي وجال الوحدة والحرية والعدالة االجتماعية.
وهـــي مناســـبة إلعـــادة الحقوق إلى الـــدول وشـــعوبها، واالعتـــراف بأخطاء 
الماضي ورزاياه وإنقاذ الشـــعوب من االضطهاد والتعســـف، وإخاء األرض 
من الصراعات، السياســـية والدينية والمذهبية، ودعوة لوقف نزيف الدماء 
واالقتتال من أجل المال وتوسيع النفوذ، وترسيخ ِقيم التسامح والتعايش، 
وغرس معاني التعاون واألخوة اإلنسانية بين البشر، وحل النزاعات بالطرق 
الســـلمية، ومعالجة أســـبابها الجذريـــة، لتضمن لنا ولألجيـــال المقبلة العيش 

بكامل الحقوق المشروعة وطنًيا وقومًيا وإنسانًيا ودينًيا.
ويعيـــش العالـــم منـــُذ 2019م جائحـــة كورونا الُمهلكـــة التي تتطلـــب تكاتًفا 

دولًيـــا، وصحـــوة ضميـــر عالمية، للتعامل مـــع آثار الجائحـــة، فالضمير هو ما 
يجعل اإلنســـان مســـؤوال وملتزًما أخاقًيا أمام اآلخرين، وهو ميزان الوعي 
واإلحساس الذي ُيهذب السلوك والتصرفات، للقضاء على هذا الوباء، وإلى 
تحقيـــق رؤية إنســـانية ُمشـــتركة تضع حًدا لهـــذه الجائحة وســـاالتها التي 
تهدد اإلنســـانية ووجودها، وجاء في الرســـالة التي بعثها سموه “رحمه هللا” 
للعالم بهذه المناسبة )لنشعر بأهمية قيمة الضمير كمرتكز إنساني ُينبه العالم 
إلى ضرورة القيام بمســـؤولياته الُمشـــتركة تجاه كل ما ُيحقق التقارب بين 

البشر وُيلبي تطلعات الشعوب في النماء واالستقرار(. 
تتطلـــع مملكـــة البحرين ودول العالم في هذه المناســـبة إلـــى إقامة عاقات 
ســـلمية وودية بين الدول، وبناء ثقافة الســـام بمحبة وضمير، هذه الثقافة 
التـــي تتطلب عمًا تربوًيا وثقافًيا واجتماعًيا وإعامًيا، الثقافة القائمة على 
التضامن الفكري والمعنوي للبشـــرية، ليتعلم كل إنســـان وُيســـاهم وُيشـــارك 
بعقليـــة منفتحـــة الذهـــن لتتحـــول هـــذه الثقافـــة إلـــى مجموعـــة مـــن الِقَيم 
والمواقف والتقاليد والعادات وأنماط الســـلوك لتتجســـد في حياة اإلنســـان 

طريًقا وإنسانية.

عاطلو “التمريض” البحرينيون أولى
ُيوصف التمريض بالمهنة اإلنسانية النبيلة التي ُتقّدم خدماتها العاجّية 
لُتحافـــظ علـــى صحـــة الفـــرد والمجتمـــع وســـامتهم ومراقبـــة حالتهـــم 
الصحية للحّد من مضاعفات العلل وموبقات األســـقام، وصوالً لدرجات 
االرتقاء المنشـــود بحالتهم الصحية جســـديًا وعقليًا وروحيًا واجتماعيًا 
بعـــد تشـــخيصهم أوالً ووقايتهـــم ثانيًا بعد تقديم الرعاية الشـــاملة التي 
ترتقـــي بأحوالهـــم وتحـــّد مـــن معاناتهـــم وُتخّفـــف عنهـــم آالمهـــم، فهذه 
المهنـــة عمل خفي وجهاد وطني وســـط أجواء مـــن اإلخاص والتفاني 
واألمانـــة التـــي تقـــوم علـــى تقديـــم أعلـــى المســـتويات المطلوبـــة مـــن 
الخدمـــات الطبيـــة وأفضل صنوف الرعاية العاجيـــة التي تحافظ على 
صحـــة المريـــض وتحـــول دون وقوعه في مضاعفات أثنـــاء تقديم تلك 
الخدمات واإلســـعافات األولية المازمة حســـَب حاجة كل مريض ُتبذل 
له أقصى جهود الّتداوي وفق أفضل المستويات العاجية التي تتكامل 
فيها الفرق الطبية حســـب تعّدد الحاالت المرضية الُمعاَلجة التي تتنوع 

أعمارها وتختلف أجناسها في مجتمعات األرض.
ُتؤطـــر ثقافـــة وأخاقيات هذه المهنة الســـامية من خال جملة الحقوق 
والواجبـــات التـــي ترتكز على أســـس التعامـــل داخل المنشـــأة العاجية 
التـــي تتكامل بكفاءاتها الوطنيـــة الخالصة في ظل احتياج المنظومات 
الصحيـــة المنتشـــرة لهـــا فـــي الباد أثنـــاء الظـــرف االســـتثنائي لجائحة 
كورونا، حيث بدا اإلدراك المســـؤول واضحـــًا لدى المعنيين في الجهات 
الصحيـــة بعـــد حركة التوظيف المتســـارعة التي شـــملت أكثـــر من 300 
ممـــرض وممرضة من البحرينيين حملة شـــهادات التمريض مع انصرام 
العـــام 2020م، ونتمنـــى على المعنيين عينهم فـــي تلك الجهات الصحية 

االلتفات لطلبات أكثر من 100 ممرض وممرضة بانتظار التوظيف.

نافلة: 
ليَس خافيا ما توليه القيادة السياسية منذ بداية المشروع اإلصالحي  «

لصاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد من أهمية 
متعاظمة في معالجة ملف حيوي كالتوظيف، باعتباره واحداً من الملفات 

التي حّققت نجاحًا الفًتا على المستوى الوطني ُيضاف لسجل إنجازات 
بالدنا الحبيبة في تعزيز الثروة البشرية الوطنية التي دأبت منذ ذلك الحين 

على معالجته بـ “البحرنة” وفق أسس نوعية أظهرت الجّدية الفائقة 
والعمل الدؤوب في كل المجاالت، وفي مقدمتها القطاع الصحي الذي نال 

نصيبًا وافراً من الّدعم رغم الجائحة العصيبة.

jasim.almahari@hotmail.com

د. جاسم المحاري

يوم الضمير العالمي

ينطبق بيت الشعر أعاه على حالنا هذه األيام! فقد سجلت البحرين قصص 
نجاح مشـــهودة خـــال األشـــهر القليلة الماضية وبشـــهادة عالميـــة، ووفرت 
  أســـباب   التميـــز   والنجـــاح   فـــي مختلـــف المياديـــن االقتصاديـــة والرياضيـــة 
والتنمويـــة،  على الرغم من   الظروف   االســـتثنائية   العالميـــة لفيروس كورونا 
ومـــا   يتطلبـــه   ذلك   مـــن   اســـتعدادات   مضاعفة   تمّكـــن   أبناء   البحريـــن   بعزمهم  
 وإصرارهـــم   مـــن   تهيئتها، وفي المقابل كان القفز علـــى األلف إصابة بكورونا 

في يوم واحد! وشتان بين هذا وذاك!
كنت قد كتبت مقالين حول هذا الموضوع بتاريخ 10 ســـبتمبر و13 أكتوبر 
مـــن العـــام المنصـــرم، إذ ذكرت األســـباب والمســـببات التي هـــي منطقية وال 
يختلف عليها اثنان، أي “التجمعات” ال غير، سواء العائلية أو مع األصدقاء! 
باإلضافـــة إلى عدم االلتزام بلبس الكمامات، وال شـــك بأن الحكومة فرضت 
قيـــوًدا وضوابط وغرامـــات على المخالفين، إال أن الجهل كما يقولون ســـيد 
الموقـــف! يقـــول مالك بـــن نبـــي “أال قاتل هللا الجهـــل... الجهل الذي يلبســـه 
أصحابـــه ثـــوب العلم، فإن هذا النوع من العلم أخطر على المجتمع من جهل 
العـــوام، ألن جهل العوام بّين ظاهر يســـهل عاجـــه أما األول هو متخف في 

غرور المتعلمين”.
إذا نحـــن أمـــام مفترق طرق، فالحكومة الرشـــيدة عملت ما في وســـعها في 
ســـبيل الحفـــاظ على صحـــة المواطـــن والوافد، من خـــال توفيرهـــا اللقاح 
والعاج والوقاية من هذا الوباء، وقامت بدعم القطاع الخاص والمؤسسات 
التجارية، بل عملت المستحيل والقائمة تطول ولها كل الشكر والتقدير على 
هذا العطاء والتميز، وبعد كل هذه الجهود الجبارة والحثيثة وبعد أكثر من 
عام منذ انتشار هذا الوباء سيئ الصيت، نجد أن استهتار الناس ال حدود له 
من خال التجمعات العائلية وإحياء المناســـبات الدينية في شـــوارع وقرى 

الباد! وضرب جميع التعليمات واإلرشادات االحترازية عرض الحائط!
نحن في صراع لمواجهة هذا الوباء والكل يعمل با كلل أو ملل في وضع حد 
النتشـــار هذا الوباء، ومناشدة الحكومة بااللتزام وعدم المخالطة والتجمع، 
نجـــد فـــي المقابل مجموعات أخرى وفـــي مناطق مختلفة تتحـــدى القانون 
وتســـتعرض عضاتها في مناســـبات عدة! إذا النتيجة أن االختاط الســـبب 
الرئيس النتشار وزيادة هذا الوباء، هل هذا مقبول؟ كيف نبرر هذا التصرف 

غير المسؤول وغير الحضاري.”المقال كاما في الموقع اإللكتروني”.

شتان بين الثرى والثريا

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

للتواصل: 17111483

“يوم الضمير العالمي”.. حكاية الشروق األبدي والوجه الجديد لإلنسانية
يحتفـــل العالـــم اليـــوم االثنيـــن الخامـــس مـــن 
أبريـــل بـ “يوم الضميـــر العالمي”، وهي المبادرة 
العظيمـــة التـــي أطلقهـــا ووضـــع أساســـها أمير 
اإلنســـانية سيدي صاحب السمو الملكي األمير 
خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفة طيـــب هللا ثراه 
وأقرتهـــا األمـــم المتحـــدة واعتمـــدت الخامس 
ـــا للضمير،  مـــن أبريـــل مـــن كل عـــام يوًمـــا دوليًّ
ونحن نشهد هذا اليوم نستذكر القائد والمعلم 
الـــدول واســـتفادت مـــن  بـــه  الـــذي اســـتنارت 
خبراتـــه ونهجـــه طيب هللا ثـــراه عندما أرادت 
دفـــع عجلـــة التقدم والنمـــاء والتطويـــر، حيث 
كانـــت مبـــادرات ســـموه طيـــب هللا ثـــراه قيما 
راســـخة وخارطـــة طريق من أجـــل مجتمعات 
راقية ســـليمة آمنة ومستقرة، ورسالة تصحح 
المسارات الخاطئة وأنارت دروب العالم وتلك 

هـــي العظمـــة... فوالدنـــا وقائدنـــا خليفـــة بـــن 
ســـلمان طيب هللا ثراه حمل الهم اإلنساني من 
أجل أصالـــة األمة وتفتحها للحيـــاة وعنفوانها 
العريـــق، وكـــرس حياتـــه مـــن أجـــل اإلنســـانية 
والســـلم بين األمـــم والتقـــارب بيـــن الثقافات، 
وتحقيق آمال الشـــعوب والسام في كل بقعة 

من بقاع األرض.
إن يـــوم الضمير العالمي ســـيبقى ضياء جميا 
يمنح البشـــرية الدفء ويزرع في األعين وعد 
الفـــرح اآلتي ويمحـــي بؤس العالـــم، وكما قال 
عنه المنسق المقيم ألنشطة األمم المتحدة في 
مملكة البحرين أمين الشـــرقاوي “يوم الضمير 
العالمـــي عنـــوان كبير ومؤثر، فهـــو ال يقف عند 
مســـألة بعينهـــا إنما يخاطب الضميـــر الجمعي، 
والوجـــدان العالمـــي، ليحرك مـــن خاله قضايا 

الشـــعوب في مختلـــف بقاع العالم، وليســـتثير 
الجميـــع، أفـــراًدا، وجماعات، وحكومـــات - بما 
يشـــتركون فيـــه مـــن ضميـــر - علـــى النهـــوض، 
وحلحلة المســـائل المعقدة، والســـيما ما يمس 
روح اإلنســـانية، ويزعـــزع ســـكينتها وســـامها 

كالحروب والصراعات والنزاعات”.
ســـتبقى اإلنجـــازات العظيمـــة لســـيدي ووالـــد 
الجميـــع صاحب الســـمو الملكـــي األمير خليفة 
بـــن ســـلمان آل خليفـــة طيـــب هللا ثـــراه خالدة 
وســـيكون  وتاريخهـــا،  اإلنســـانية  بنيـــان  فـــي 
يـــوم الضمير العالمـــي حكاية الشـــروق األبدي 
التـــي  والمنابـــع  لإلنســـانية  الجديـــد  والوجـــه 
تكســـو المجتمعات بمختلف شـــعوبها بالمحبة 
والعطـــاء.. إنـــه اليوم الذي تشـــع فيـــه األصالة 

والنقاء وتحلق نحو الخلود.
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زهير توفيقي

تعزيز ثقافة السالم بمحبة وضمير 
اعتمـــدت الجمعيـــة العامة لألمـــم المتحدة )فـــي الخامس والعشـــرين من يوليو 
2019( يوم الخامس من شهر أبريل من كل عام يومًا دوليًا للضمير، إثر المبادرة 
السامية التي تقدم بها المغفور له بإذن هللا صاحب السمو الملكي األمير خليفة 

بن سلمان آل خليفة طيب هللا ثراه.
مبـــادرة المغفور لـــه بإذن هللا جاءت مـــن منطلق إيمانه التـــام وقناعته المطلقة 
بـــأن الخير موجود في البشـــر ومتأصل في طبيعة اإلنســـان حيـــث إنه ينبع من 
داخـــل وجدانـــه وفي أعماق ضميـــره، فعلى الرغـــم من أن العالـــم تجرع ويات 
الحـــرب في أوقات كثيرة وعانى من طغيان النفوس اآلثمة، إال أن الخير مازال 
موجـــودا ومتأصا في الطبيعة اإلنســـانية، وهو مـــا كان يؤمن به الفقيد الراحل 

طيب هللا ثراه. 
وفـــي ضوء ذلك حرص المغفور له بإذن هللا أن يســـتذكر العالم ما يمكن لضمير 
اإلنســـان أن يحققه من أمن وســـام بين جميع شـــعوب العالم من خال تكريس 
يـــوم دولي للضمير، ســـعيًا للوصـــول لعالم يســـوده التعايش بين جميع شـــعوب 
العالـــم، ومـــا اعتمـــاد هـــذا اليوم من قبـــل أكبر المنظمـــات الدوليـــة إال دليل على 
اعتـــراف وقناعـــة المجتمـــع الدولـــي بما يمكن للضميـــر اإلنســـاني أن يحققه من 
تعايش ســـلمي قائم على أســـاس االحترام وقبول االختافـــات والفروقات بين 

البشر، والذي يقودنا للعيش في عالم يسوده السام والعدالة.
دائمـــا ما كانت لألمير الراحل إســـهامات كبيرة وجليلة على جميع المســـتويات، 
حيـــث حـــرص مـــن خالها على تقديم مـــا يمكن من خال إذكاء فطرة اإلنســـان 
التي تتمثل في ما فيه خير وصاح للبشـــرية قاطبة، فقد كان ســـموه يؤمن بأن 
اإلنسان متصل بفطرته األولى حيث جبل محبًا للخير كارهًا ومبغضًا للشر، وأنه 
من خال هذه المبادرات من الممكن أن نشحذ همم األفراد والجماعات الساعية 
لتحقيـــق األمن وإنهاء جميـــع الصراعات والحروب... رحل األمير اإلنســـان لكن 
دائمًا ما بقيت إســـهاماته ومبادراته خالدة كمنارة وخارطة طريق للعالم بأسره، 

نستدل ونهتدي من خالها لطريق السام واألمن والتعاون.
رحم هللا األمير خليفة بن ســـلمان بواســـع رحمته وأســـكنه فسيح جناته وجعل 

هذه المبادرات في ميزان حسناته.

بدور عدنان
bedoor.articles@gmail.com
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