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6Ω2020 ôÑªaƒf 4 - `g1442 ∫hC’G ™«HQ 18 AÉ©HQC’G - ¿ƒ©HQC’Gh á°ùeÉîdG áæ°ùdG - (15566) Oó©dG 2

 ÉªæH  AÉ```°```SDhQ  Å`̀æ`̀¡`̀j  ∂`̀ ∏`̀ ª`̀ dG
É`̀«`̀°`̀ù`̀«`̀fhô`̀μ`̀«`̀eh É`̀μ`̀ «`̀ æ`̀ «`̀ ehOh

 πgÉY áØ«∏N ∫BG  ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M å©H
 hõ«JQƒc  ƒæ«àfQƒd  ¢ù«FôdG  áeÉîa  ≈`̀dEG  áÄæ¡J  á«bôH  ,ióØªdG  OÓÑdG

.√OÓH ∫Ó≤à°SG iôcP áÑ°SÉæªH ∂dPh ,ÉªæH ájQƒ¡ªL ¢ù«FQ
 áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  å©H  Éªc
 øjQÉaÉ°S õdQÉ°ûJ ¢ù«FôdG áeÉîa ≈dEG  áÄæ¡J á«bôH ,ióØªdG OÓÑdG πgÉY

.√OÓH ∫Ó≤à°SG iô`cP áÑ°SÉæªH ∂dPh ,Éμ«æ«ehO ådƒæeƒc ¢ù«FQ
 πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U  Iô°†M å©Hh
 ¢ù«FQ  ƒ∏jƒfÉH  ó«ØjO  ¢ù«FôdG  áeÉîa  ≈dEG  áÄæ¡J  á«bôH  ,ióØªdG  OÓÑdG

.√OÓH ∫Ó≤à°SG iôcP áÑ°SÉæªH ∂dPh ,ájOÉëJ’G É«°ù«fhôμ«e äÉj’h

 »HÉgQE’G Ωƒé¡dG çOÉM Ió°ûH øjôëÑdG áμ∏ªe á«LQÉN IQGRh âfGOCG
 πà≤e  øY  ôØ°SCG  …ò`̀dGh  ,É°ùªædG  ájQƒ¡ªéH  Éæ««a  áæjóe  »a  ™bh  …ò`̀dG
 IÉ°SGƒªdGh  …RÉ©àdG  ¢üdÉN  øY  áHô©e  ,¢UÉî°TC’G  øe  OóY  áHÉ°UEGh
 É¡JÉ«æªJh  ,…hÉ°ùªædG  Ö©°ûdGh  áeƒμë∏dh  ÉjÉë°†dG  …hPh  »`̀dÉ`̀gC’
 ¿ÉÑédG  »HÉgQE’G  πª©dG  Gòg  AGô`̀L  ø«HÉ°üªdG  ™«ªéd  πLÉ©dG  AÉØ°ûdÉH

.á«bÓNC’Gh á«fÉ°ùfE’G º«≤dG πc ™e ≈aÉæàj …òdG
 ájQƒ¡ªL  ™e  øjôëÑdG  áμ∏ªe  øeÉ°†J  á«LQÉîdG  IQGRh  ócDƒJ  PEGh
 Oó°ûJ  É¡fEÉa  ,ÜÉ``̀gQE’G  á¡LGƒªd  á«eGôdG  ÉgOƒ¡L  »a  á≤jó°üdG  É°ùªædG
 πc áëaÉμe πLCG  øe ¬JÉ«dhDƒ°ùªH »dhódG  ™ªàéªdG  ´Ó£°VG á«ªgCG  ≈∏Y
 QOÉ°üe ∞«ØéJh áaô£àªdG äÉª¶æªdG áHQÉëeh ∞æ©dGh ÜÉgQE’G ∫Éμ°TCG

.É¡∏jƒªJ

 ≈dEG áÄæ¡J á«bôH iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ídÉ°üdG ídÉ°U øH »∏Y å©H
 É k°ù«FQ ¬HÉîàfG áÑ°SÉæªd »dhódG »fÉªdôÑdG OÉëJ’G ¢ù«FQ ƒμ«°TÉH ƒJQGhO
 ,á≤∏£e  á«Ñ∏ZCÉH  (2024  –  2021)  ΩGƒYCÓd  »dhódG  »fÉªdôÑdG  OÉëJÓd
 áª¶æªdG  √òg ΩÉ¡ªH ΩÉ«≤dG  »a ìÉéædGh ≥«aƒàdÉH  ¬d  ÉæJÉ«æªJ øY É kHô©e

.á≤jô©dG á«fÉªdôÑdG
 »dhódG »fÉªdôÑdG OÉëJ’G Iô«°ùªH iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ OÉ°TCG Éªc
 ºdÉ©dG  ∫hO äÉfÉªdôH  ø«H  »fÉªdôÑdG  ¿hÉ©àdG  õjõ©àd  π°UGƒàªdG  ¬«©°Sh
 ¢ù∏ée ¢UôM GócDƒe ,áaÉc ºdÉ©dG Üƒ©°T áë∏°üe »a Ö°üj …òdG πμ°ûdÉH
 øe Ée πc »a »dhódG »fÉªdôÑdG OÉëJ’G ™e ¿hÉ©àdG õjõ©J ≈∏Y iQƒ°ûdG

 .IƒLôªdG ¬aGógCG ≥≤ëj ¿CG ¬fCÉ°T

 óªëe  øH  π«ªL  ó«°ùdG  ,á«YÉªàL’G  á«ªæàdGh  πª©dG  ô`̀jRh  ≈≤àdG
 …OhQ ó«°ùdG ,øjôëÑdG áμ∏ªe iód IóëàªdG áμ∏ªªdG ô«Ø°S ,¿Gó«ªM »∏Y
 á«îjQÉàdG  äÉbÓ©dG  ¬©e ¢Vô©à°SGh ,AÉKÓãdG  ¢ùeCG  ¬Ñàμe »a ,ófƒeGQO
 »a »FÉæãdG ¿hÉ©àdG õjõ©J ∂dP »a ÉªH ø«≤jó°üdG øjó∏ÑdG ø«H Iõ«ªàªdG
 äÉª¶æªdG  πªY  ôjƒ£J  ÖfÉL  ≈dEG  ,á«YÉªàL’G  ájÉYôdGh  πª©dG  ä’Éée
 »fÉ°ùfE’G πª©dG ä’Éée »a øjó∏Ñ∏d  IóFGôdG áHôéàdG ≈dEG  kGô¶f ,á«∏gC’G

 .…ô«îdGh
 ø«H §HôJ »àdG ábGó°üdG äÉbÓY ≥ª©H ¿Gó«ªM OÉ°TCG ,AÉ≤∏dG ∫ÓNh
 kÉgƒæe ,áaÉc ä’ÉéªdG »a ∑ôà°ûeh ºFGO ¿hÉ©J øe √ó¡°ûJ Éeh ,øjó∏ÑdG
 »a ºFÉ≤dG ¿hÉ©àdG ¬LhCGh ,á≤jô©dG á«fÉ£jôÑdG äGôÑîdÉH QÉWE’G Gòg »a
 äGQOÉÑªdGh  ÜQÉéàdG  øe  IOÉØà°S’Gh  ,á«YÉªàL’Gh  á«dÉª©dG  ä’ÉéªdG
 É«fÉ£jôH »a ™ªàéªdG äÉÄah íFGô°T ™«ªL ºYód øjó∏ÑdG Óc »a áØ∏àîªdG

.øjôëÑdGh
 õjõ©J  ≈∏Y  √OÓ`̀H  áeƒμM  ¢UôM  »fÉ£jôÑdG  ô«Ø°ùdG  ó`̀cCG  ,√Qhó`̀ H
 …òdG  Qƒ£àdÉH  kÉgƒæe  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  ™e  ácôà°ûªdG  á«FÉæãdG  äÉbÓ©dG
 º«¶æJ  ∫Éée  »a  ¢üNC’G  ≈∏Yh  ,øjOÉ«ªdG  ∞∏àîe  »a  øjôëÑdG  √ó¡°ûJ
 kÉ≤ah ¢UÉî°TC’ÉH QÉéJ’G áëaÉμeh ,∫Éª©dG ¥ƒ≤M ájÉªMh ,πª©dG ¥ƒ°S
 ó¡©dG  πX  »a  ¢ûjÉ©àdGh  íeÉ°ùàdG  ÇOÉÑe  ï«°SôJh  ,á«dhódG  ô«jÉ©ª∏d
 πgÉY  ,áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†ëd  ôgGõdG

 .¬àeƒμMh ,ióØªdG OÓÑdG

 Ωƒ`̀é`̀¡`̀dG ø`̀ jó`̀ J zá`̀ «`̀ LQÉ`̀ î`̀ dG{
Éæ««a  á`̀æ`̀jó`̀e  »`̀ a  »``̀ HÉ``̀ gQE’G

Åæ¡j  iQƒ``̀ °``̀û``̀ dG  ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e  ¢`̀ ù`̀ «`̀ FQ
¬HÉîàfÉH »dhódG »fÉªdôÑdG OÉëJ’G ¢ù«FQ

 ô``«Ø°ùdG  ™``e  å``ëÑj  ¿Gó``«ªM
»dÉª©dG ¿hÉ©àdG õjõ©J »``fÉ£jôÑdG

 ó«©°S  âæH  á≤FÉa  IPÉ`̀à`̀ °`̀SC’G  â`̀æ`̀∏`̀YCG
 áμ∏ªe  IRÉ`̀LEG  øY  áë°üdG  Iô`̀jRh  ídÉ°üdG
 ìÉ`̀≤`̀∏`̀d ÇQÉ```£```dG ΩGó``̀î``̀à``̀°``̀S’G ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀ dG
 ôãcC’G  äÉÄØdG  ΩÉeCG  ¬àMÉJEGh  ,z19-ó«aƒc{
 zÉfhQƒc{  ¢Shô«ØH  ø«HÉ°üªdG  ™e  kÓeÉ©J
 πμ°ûH  á``̀«``̀eÉ``̀eC’G  ±ƒ`̀Ø`̀°`̀ü`̀dG  ∫É``̀£``̀HCG  ø``̀e
 ô«aƒJ  ±ó¡H  ¢ùeCG  øe  G kQÉÑàYG  …QÉ«àNG
 QÉ£NCG …CG øe º¡àjÉªMh º¡d ¿ÉeC’G πFÉ°Sh

.º¡∏ªY á©«ÑW ÖÑ°ùH É¡d ¿ƒ°Vô©àj ób
 ÖMÉ°üd Égôμ°T øY IôjRƒdG âHôYCGh
 óªM  ø`̀H  ¿Éª∏°S  ô`̀ «`̀eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG
 ≈∏Y AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG
 ∫É£HC’  ájƒdhC’G  AÉ£YE’  √ƒª°S  äÉ¡«LƒJ
 º«©£àdG ≈∏Y ∫ƒ°üëdÉH á«eÉeC’G ±ƒØ°üdG
 Oƒ¡éd Iôªà°ùªdG √ƒª°S ΩÉªàgGh á©HÉàeh
 …ó°üà∏d  »Ñ£dG »æWƒdG ≥jôØdGh IQGRƒdG
 áë°U  ≈∏Y  ¬°UôMh  ,É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«Ød

.™«ªédG áeÓ°Sh
 ¿CG  í``̀dÉ``̀ °``̀ü``̀dG  Iô`````̀jRƒ`````̀dG  äó````````̀ cCGh
 πμ°ûH  ≥aGƒàj  ìÉ≤∏d  ÇQÉ£dG  ΩGóîà°S’G
 »a É¡H ∫ƒª©ªdG ø«fGƒ≤dGh íFGƒ∏dG ™e ΩÉJ
 ¢ü«NôàdÉH  íª°ùJ  »àdG  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 »JCÉJh  ,áFQÉ£dG  ä’ÉëdG  »a  »FÉæãà°S’G
-ó«aƒc{  ìÉ≤∏d  ÇQÉ£dG  ΩGóîà°S’G  IRÉLEG
 ¿hÉ©àdGh  ≥«°ùæàdG  Oƒ¡éd  k’Éªμà°SG  z19
 Ió`̀ë`̀à`̀ª`̀dG á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG äGQÉ``````̀eE’G á```̀ dhO ™``̀e
 å«M  .G42  ácô°T  »`̀a  á∏ãªe  á≤«≤°ûdG
 »°VÉªdG ôÑªàÑ°S ô¡°T »a äGQÉeE’G âæ∏YCG
 ìÉ≤∏dG ¢ùØæd ÇQÉ£dG ΩGóîà°S’G IRÉLEG øY

.∫hC’G ´ÉaódG §N »a ø«∏eÉ©∏d
 QÉ`̀°`̀û`̀à`̀fG  ¿CG  Iô```̀jRƒ```̀dG  â``̀ë``̀°``̀VhCGh
 PÉîJG  ÖLƒà°ùj  º`̀dÉ`̀©`̀dG  ∫ƒ`̀M  áëFÉédG
 á`̀eƒ`̀¶`̀æ`̀ª`̀dG ø`̀«`̀μ`̀ª`̀à`̀d á`̀©`̀jô`̀°`̀S äGAGô``````̀LEG
 AGƒàMG  ≈∏Y  πª©dG  á∏°UGƒe  øe  á«ë°üdG
 ≈∏Y  ®ÉØëdGh  QGô°VC’G  π«∏≤Jh  ¢Shô«ØdG

 äÉ`̀°`̀SGQO  èFÉàf  ¿CG  ≈``̀dEG  ká`̀à`̀a’  ,ìGhQC’G
 ÜQÉéàdG  øe  á«fÉãdGh  ≈`̀dhC’G  ø«à∏MôªdG
 ,∫É©ah  ø`̀eBG  ìÉ≤∏dG  ¿CG  äô¡XCG  ájôjô°ùdG

 á≤∏©àªdG  äÉ`̀ °`̀SGQó`̀ dG  á`̀©`̀LGô`̀e  â`̀ª`̀J  É`̀ª`̀c
 á«∏ª©dG  √ò`̀g  …ô`̀é`̀Jh  ,º«©£àdG  áeÓ°ùH
 á«Ñ£dG  ¥ô`̀Ø`̀dG  ø`̀e  ΩQÉ`̀°`̀U  ±Gô`̀ °`̀ TEG  âëJ
 áãdÉãdG  á∏MôªdG  ô«°ùJh  ,áë°üdG  IQGRhh
 »a  ìÉ≤∏dG  ¢ùØæd  ájôjô°ùdG  ÜQÉéàdG  øe
 π«é°ùJ ¿hOh á°SÓ°S πμH øjôëÑdG áμ∏ªe
 »a ∑QÉ`̀ °`̀ T  å`̀«`̀M ,Iô`̀«`̀£`̀N ¢``̀VGô``̀YCG  …CG
 óbh  ´ƒ£àe  7700  ájôjô°ùdG  ÜQÉéàdG
 øe  á«fÉãdG  áYôédG  AÉ£YEG  øe  AÉ¡àf’G  ºJ

.ø«Yƒ£àªdG áaÉμd ìÉ≤∏dG
 ÇQÉ`̀£`̀dG  ΩGó`̀î`̀à`̀°`̀S’G  ¢ü«NôJ  º`̀à`̀jh
 ≥«Ñ£àd  á©æ°üªdG  ácô°ûdG  ™e  ≥«°ùæàdÉH
 IOƒ`̀é`̀dG á`̀Ñ`̀bGô`̀e äGAGô``````LEG ø``e ó`̀jó`̀©`̀dG
 ΩGóîà°S’G  É¡æe  ,ìÉ≤∏d  á«dÉ©ØdGh  ¿ÉeC’Gh
 »a  á«ë°üdG  äÉ¡édG  √OóëJ  ¥É£f  øª°V
 äÉÄØdG  OGó``̀YCG  ójóëJh  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe
 ,º«©£àdG  ΩÉ`̀¶`̀fh  á`̀Yô`̀é`̀dGh  áaó¡à°ùªdG
 øY ÆÓ`````HE’Gh á`̀Ñ`̀bGô`̀ª`̀dG ≈```̀dEG á`̀aÉ`̀°`̀VE’É`̀H

 áªYGO äÉeƒ∏©e ô«aƒJh á«Ñ∏°ùdG  çGóMC’G
 å«M  ,™`̀«`̀æ`̀°`̀ü`̀à`̀dGh  á`̀«`̀dÉ`̀©`̀Ø`̀dGh  áeÓ°ù∏d
 »a  ø«∏eÉ©dG  OGô``̀aC’G  í«°TôJh  ô°üM  ºJ
 ºà«°Sh ,º¡JÉ¡L πÑb øe á«eÉeC’G ±ƒØ°üdG
 •hô°ûdG  º¡«∏Y  ≥Ñ£æJ  øe  ™e  π°UGƒàdG
 õcôªdG  »a  ó«YGƒe  º¡FÉ£YE’  ìÉ≤∏dG  òNC’

.º«©£à∏d ¢ü°üîªdG
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¿CG  ô`̀cò`̀dÉ`̀H  ô`̀jó`̀é`̀dG
 ™e  πeÉ©àdG  »a  É¡JQó≤eh  É¡JAÉØc  âàÑKCG
 ójó©∏d  ÉgPÉîJÉH  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  …óëJ
 á«bÉÑà°S’G  á`̀jRGô`̀à`̀M’G  äGAGô````̀LE’G  ø`̀e
 óëdGh ¢Shô«Ø∏d …ó°üàdG »a âª¡°SCG »àdG
 áeÓ°Sh  áë°U  øª°†j  ÉªH  √QÉ°ûàfG  ø`̀e
 ÉgOƒ¡L  á`̀aÉ`̀c  »`̀a  ôªà°ùà°Sh  ,™`̀«`̀ª`̀é`̀dG
 ∫Ó`̀N ø`̀e ìÉ`̀é`̀æ`̀H …ó`̀ë`̀à`̀dG Gò``̀g RhÉ`̀é`̀à`̀d
 á«æWƒdG  á`̀«`̀dhDƒ`̀°`̀ù`̀ª`̀dÉ`̀H  ™«ªédG  ΩGõ``à``dG
 ™ªàéªdG  ájÉªMh  ¢Shô«ØdG  Gòg  á¡HÉéªd
.√OGôaCG áaÉc áeÓ°Sh áë°U ≈∏Y ®ÉØëdGh

ÉjQÉ«àNG á«eÉeC’G ±ƒØ°ü∏d zÉfhQƒc{ ìÉ≤∏d ÇQÉ£dG ΩGóîà°S’G õ«éJ áë°üdG IQGRh
á«fÉãdG áYôédG øe AÉ¡àf’G ºJh ájôjô``°ùdG ÜQÉéàdG »a GƒcQÉ``°T ´ƒ£àe 7700

.áë°üdG IôjRh |

 Iõ¡LCG  ìôW  øY  áë°üdG  IQGRh  âØ°ûc
 ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød  ™jô°ùdG  ¢üëØdG  QÉÑàNG
 áμ∏ªe  äÉ«dó«°U  ∞∏àîe  »a  (19  ó«aƒc)
 ¢üëØdG AGôLEG »a ø«ÑZGô∏d ∂dPh ,øjôëÑdG
 ∫ÓN ¢üëØdG  èFÉàf  ≈∏Y ∫ƒ°üëdGh ,É«JGP
 ô©°ùdG ∞≤°S ¿CG ≈dEG kIô«°ûe .§≤a á≤«bO 15
 4  ió©àj  ’  ó`̀MGƒ`̀dG  RÉ¡édG  ™«Ñd  OóëªdG

.§≤a ô«fÉfO
 áμ∏ªe ¢UôM äGQOÉÑªdG √òg â°ùμY óbh
 »a  áãjóëdG  äÉ«æ≤àdG  ∫É`̀NOEG  ≈∏Y  øjôëÑdG
 QÉ°ûàfG  øe óë∏d  êÓ©dGh ¢ü«î°ûàdG  ∫Éée
 ÉªH  Égôjƒ£àd  »©°ùdGh  ,É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«a
 Gòg  »a  á«ªdÉ©dG  äGóéà°ùªdG  ™e  ≈°TÉªàj
 ,äÉ°UƒëØdG ¥ôW π«¡°ùJ ÖfÉL ≈dEG ,∫ÉéªdG

.™«ªédG ∫hÉæàe »a É¡∏©Lh
 á`̀ª`̀FÉ`̀b  ø``̀Y  á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG  IQGRh  â``̀æ``̀∏``̀YCGh
 ¢üëØdG Iõ¡LCG É¡H ôaGƒàà°S »àdG äÉ«dó«°üdG
 »`̀fhô`̀à`̀μ`̀dE’G  ™`̀bƒ`̀ª`̀dG  ôÑY ∂``̀dPh ,™`̀jô`̀°`̀ù`̀dG
 ¢VGô©à°SÉH ¢UÉîdGh IQGRƒ∏d ™HÉàdG ójóédG

 áμ∏ªe »a áFQÉ£dG á«ë°üdG äGóéà°ùªdG ºgCG
 å«M ,healthalert.gov.bh øjôëÑdG
 ôaGƒàªdG  äÉ«dó«°üdG  áªFÉb  åjóëJ  ºà«°S
 Qƒ¡ªédG  ´ÓWE’  …QhO  πμ°ûH  Iõ¡LC’G  É¡H

.É¡«∏Y
 ™`̀jRƒ`̀J  ¿CG  ≈````̀dEG  IQGRƒ```````dG  äQÉ````°````TCGh
 QÉ©°SC’G  ójóëJh  äÉ«dó«°üdG  ≈∏Y  Iõ¡LC’G
 ø¡ªdG  º«¶æàd  á«æWƒdG  áÄ«¡dG  ∫ÓN  øe  ºJ

.á«ë°üdG äÉeóîdGh
`dG  ¢üëa  ¿CÉ`̀ H  áë°üdG  IQGRh  â`̀gƒ`̀fh
 Ió«MƒdG á«°ü«î°ûàdG IGOC’G ƒg ó©j PCR

.øjôëÑdG »a Ióªà©ªdG
 »a  âë°VhCG  ób  áë°üdG  IQGRh  âfÉch
 √DhGôLEG ºàj ™jô°ùdG ¢üëØdG ¿CG ≥HÉ°S âbh
 èFÉàædG AÉ£YEÉH RÉ¡édG Ωƒ≤jh ,á«ØfCG áë°ùªc
 áaÉ°VEG  .%93``̀dG  ¥ƒØJ  ábóH  á≤«bO  15  ∫ÓN
 ádƒ¡°ùH  ™jô°ùdG  ∞°ûμdG  õ«ªàj  ∂`̀ dP  ≈``̀dEG
 øe  …OÉ°üàbGh  »∏ªY  πμ°ûHh  ,ΩGóîà°S’G

 .âbƒdG å«M

 ™`̀ jô`̀ °`̀ ù`̀ dG ¢`̀ ü`̀ ë`̀ Ø`̀ dG Iõ```̀ ¡```̀ LCG ìô````̀W
ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG äÉ`̀ «`̀ dó`̀ «`̀ °`̀ U »``̀ a É``̀fhQƒ``̀μ``̀d

 á°ù«FQ  º°SÉ≤dG  IOÉ`̀Z  IQƒàcódG  äó`̀cCG
 QÉÑàYG  á«ªgCG  á«æjôëÑdG  AÉ`̀Ñ`̀WC’G  á«©ªL
 ¬H  πØàëJ  …ò`̀dG  (»æjôëÑdG  Ö«Ñ£dG  Ωƒ`̀j)
 áÑ°SÉæe  (AÉ`̀©`̀HQC’G  Ωƒ«dG)  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 á«æWƒdG  äÉÑ°SÉæªdG  Ió`̀æ`̀LCG  ≈∏Y  IRQÉ``̀ H
 Qhó`̀ dG  ≈`̀ dG  Gô`̀¶`̀f  ∂``̀dPh  ,áμ∏ª∏d  ájƒæ°ùdG
 ®ÉØëdG »a AÉÑWC’G ¬H ¢†¡æj …òdG º°SÉëdG
 ™ªàéªdGh  ¿É`̀°`̀ù`̀fE’G  ¬μ∏ªj  É`̀e  ≈`̀∏`̀ZCG  ≈∏Y
 πª©dG  ≈∏Y  IQó≤dGh  áë°üdG  ƒgh  ádhódGh
 …ò`̀dG  Ohó`̀ë`̀eÓ`̀dG  º`̀Yó`̀dG  káæªãe ,êÉ`̀à`̀ fE’Gh
 ¢ü∏îªdG  »æjôëÑdG  Ö«Ñ£dG  ¬`̀H  ≈¶ëj
 ÖMÉ°U  Iô°†M  ¿ó`̀ d  ø`̀e  ¬`̀æ`̀Whh  ¬JOÉ«≤d
 áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  ø`̀H  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG
 ƒª°ùdG  Ö`̀MÉ`̀°`̀Uh ,ió`̀Ø`̀ª`̀dG  OÓ`̀Ñ`̀ dG  π`̀gÉ`̀Y
 áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ô«eC’G  »μ∏ªdG
 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°Uh  ,AGQRƒ``̀dG  ¢ù«FQ
 ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG  óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G

.AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG
 íjô°üJ  »a  º°SÉ≤dG  IQƒàcódG  äOóLh

 á«©ªL  ôjó≤Jh  ôμ°T  áÑ°SÉæªdG  √ò¡H  É¡d
 ƒª°S ø``e á`̀ª`̀jô`̀μ`̀dG  á`̀HÉ`̀é`̀à`̀°`̀SÓ`̀d  AÉ``̀Ñ``̀WC’G
 ójóëàH  á«©ªédG  ìôà≤ªd  AGQRƒ``̀dG  ¢ù«FQ
 IõFÉL  ¢ü«°üîJh  »æjôëÑdG  Ö«Ñ£∏d  Ωƒj
 Ö«Ñ£∏d  á`̀Ø`̀«`̀∏`̀N  ∫BG  ¿É`̀ª`̀∏`̀°`̀S  ø``̀H  á`̀Ø`̀«`̀∏`̀N)
 ´Gó``̀HE’Gh  QÉ`̀μ`̀à`̀H’G)  :É¡«àÄØH  (»æjôëÑdG
 (»Ñ£dGh  …ôjô°ùdGh  »LÓ©dG  åëÑdG  »a

.(óàªªdG AÉ£©dGh AÉaƒdG)h
 Ωƒj  ¿EG  º°SÉ≤dG  IOÉZ  IQƒàcódG  âdÉbh
 áª¡e  áÑ°SÉæe  πãªj  »æjôëÑdG  Ö«Ñ£dG
 AÉÑWC’G øe É¡FÉæHCÉH øjôëÑdG áμ∏ªe AÉØàM’
 »a  »fÉ°ùfE’G  ºgQhOh  º¡∏°†ØH  ±GôàY’Gh
 ∞∏àîªH ™ªàéªdG OGôaCG áë°U ≈∏Y ®ÉØëdG
 »a Ö£dG áæ¡e ïjQÉJ ¿CG ≈dEG Iô«°ûe ,º¡JÉÄa
 Oƒ¡édG  ∂°T  ÓH  πé°ù«°S  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 ¿ƒ«æjôëH  AÉ`̀Ñ`̀WCG  É¡H  ΩÉ`̀ b  »`̀à`̀dG  Iô«ÑμdG
 ¿hQÉHh AÉ«ahCG ,º¡æWh áeóN »a ¿ƒ°ü∏îe

.»Ñ£dG º¡ª°ù≤H
 »æjôëÑdG  Ö«Ñ£dG  Ωƒ`̀j  ¿CG  âaÉ°VCGh

 AÉÑWC’G  ºjôμJ  ≈`̀dEG  ±ó¡J  á«æWh  áÑ°SÉæe
 πª©dG  »a  IAÉØc  GƒàÑKCG  øjòdG  ø««æjôëÑdG
 ø«©°VGh  º`̀gó`̀¡`̀Lh  º¡àbƒH  á«ë°†àdGh
 Ió`̀YÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG º`̀jó`̀≤`̀à`̀d ô`̀£`̀î`̀dG »``a º`̀¡`̀°`̀ù`̀Ø`̀fCG
 øjôëÑdG  »`̀a  º¡Ñ©°T  AÉ``̀æ``̀HC’  á`̀«`̀fÉ`̀°`̀ù`̀fE’G
 ,ºgOƒ¡L ≈∏Y Aƒ°†dG  §«∏°ùJh ,É¡LQÉNh
 äÉ`̀ª`̀gÉ`̀°`̀ù`̀eh AÉ`̀£`̀©`̀H É`̀jƒ`̀æ`̀°`̀S AÉ``Ø``à``M’Gh
 Ée  πc  ∫òÑjh  ∫òH  …òdG  »æjôëÑdG  Ö«Ñ£dG
 á«LÓ©dG äÉeóîdG π°†aCG ºjó≤àd ¬©°Sh »a

.≈°VôªdGh ø«©LGôª∏d
 Ö«Ñ£dÉH  AÉ`̀Ø`̀à`̀M’G  ¿CG  ≈``dEG  äQÉ`̀ °`̀ TCGh
 áª¡e á`̀Ñ`̀°`̀SÉ`̀æ`̀e  É`̀ °`̀†`̀jCG  π`̀ã`̀ª`̀j  »`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 äGP  á«æjôëÑdG  á«Ñ£dG  äGAÉØμdÉH  ∞jô©à∏d
 á≤£æªdGh  øjôëÑdG  »`̀a  áÑ«£dG  á©ª°ùdG
 ø«©LGôªdGh ≈°VôªdG á≤K õjõ©Jh ,ºdÉ©dGh
 ,»æjôëÑdG  Ö«Ñ£dG  äGQó```bh  äÉ«fÉμeEÉH
 πFÉ°Sh  ™`̀e  á`̀cGô`̀°`̀û`̀dG  õjõ©J  ≈``̀dEG  á`̀aÉ`̀°`̀VEG
 ±ô°ûªdGh  ó`̀FGô`̀ dG  Qhó``̀ dG  RGô```̀HE’  ΩÓ```̀YE’G
 á«©ªL  ¬H  ôîàØJ  …òdG  »æjôëÑdG  Ö«Ñ£∏d

.á«æjôëÑdG AÉÑWC’G
 Ö«£dÉH AÉØàM’G ¿EG :º°SÉ≤dG .O âdÉbh
 πªëj  äGò`̀dÉ`̀H  â`̀bƒ`̀dG  Gò`̀g  »`̀a  »æjôëÑdG

 AÉÑWC’G ∞≤j å«M ,á°UÉN ø«eÉ°†eh GOÉ©HCG
 áëFÉL  á¡LGƒe  »a  á«eÉeC’G  ±ƒØ°üdG  »a
 ¿ƒ∏ª©jh  ,(19-ó`̀«`̀aƒ`̀c)  ÉfhQƒc  ¢Shô«a
 ¿hó©àÑjh  ô«¶ædG  ™£≤æe  ¢UÓNEGh  ¿ÉØàH
 ¿ƒ°Vô©jh  ,á`̀∏`̀jƒ`̀W  äGô`̀à`̀a  º`̀gô`̀°`̀SCG  ø`̀Y
 ø«æWGƒªdG  ájÉªM  á«¨H  ,ô£î∏d  º¡°ùØf
 Gòg  ø`̀e  øjôëÑdG  áμ∏ªe  »`̀a  ø«ª«≤ªdGh

.¢Shô«ØdG
 ≈∏Y  AÉ`̀ Ñ`̀WC’G  á«©ªL  ¢`̀Uô`̀M  äó```̀cCGh
 ô«ÑμdG »fÉ°ùfE’G AÉ£©dÉH ∞jô©àdG á∏°UGƒe
 IÉ«M  »a  ô«ÑμdG  √QhOh  »æjôëÑdG  Ö«Ñ£∏d
 øe  ôÑà©oJ  Ö£dG  áæ¡e  ¿CG  á°UÉNh  ,Éæe  πc
 ô°ûÑdG  ìGhQCG  ™e  πeÉ©àJ  »àdG  ø¡ªdG  º`̀gCG
 ™e Ö£dG áæ¡e äCÉ°ûf å«M ,º¡JÉÄa ∞∏àîªH
 äÉ qjQhô°V  øª°V  øe  »¡a  ,¿É°ùfE’G  ICÉ°ûf
 ∂dPh  ,É¡fhO  øe  áª«∏°S  IÉ«M  ’h  ,IÉ«ëdG
 IÉ«M  PÉ`̀≤`̀ fE’  ó¡L  ø`̀e  Ö«Ñ£dG  ¬dòÑj  Éªd
 áédÉ©eh  ,º¡e’BG  øe  ∞«ØîàdGh  ,≈°VôªdG

 .á«ë°üdG º¡∏cÉ°ûe

»`̀ æ`̀ jô`̀ ë`̀ Ñ`̀ dG Ö``«``Ñ``£``dG Ωƒ````̀ j :AÉ`````Ñ`````WC’G á`̀ «`̀ ©`̀ ª`̀ L á``°``ù``«``FQ
É`````̀fQOGƒ`````̀c IAÉ````Ø````μ````H AÉ```̀Ø```̀ à```̀MÓ```̀ d á``̀ ª``̀ ¡``̀ e á``̀ Ñ``̀ °``̀ SÉ``̀ æ``̀ e

.º°SÉ≤dG IOÉZ .O |

 π«YÉª°SEG ÖæjR - âÑàc
 øY  IQOÉ°üdG  á«ª°SôdG  äÉ«FÉ°üME’G  πdóJ
 É«ÑW Gôjô°S ¿CG  2019 ΩÉ©dG  »a áë°üdG IQGRh
 âbƒdG  »a  ,øjôëÑdG  »a  GOôa  528  πμd  Gó`̀MGh
 πμd GóMGh ÉÑ«ÑW ¿CG ≈dEG ΩÉbQC’G ¬«a ô«°ûJ …òdG

.OÓÑdG »a ¢û«©j GOôa 380
 øe  %13  ƒ`̀ë`̀f  Ö`̀∏`̀≤`̀ dG  ≈`̀ °`̀Vô`̀e  π`̀μ`̀°`̀û`̀jh
 976h ÉØdCG 192 ºgOóY ≠∏Ñj PEG ,¿Éμ°ùdG »dÉªLEG
 ƒëf  »°ùØæàdG  RÉ¡édG  ≈°Vôe  πãªj  Éª«a  ,GOôa
 π°üJh ø«°†jôe 405h ÉØdCG  154 Oó©H %10^3
 »dÉªLEG øe %7 ÜQÉ≤j Ée …ôμ°ùdG ≈°Vôe áÑ°ùf
 É≤ah  ∂``dPh  .637h  ±’BG  104  Oó©H  ¿Éμ°ùdG
 ¿ÉWô°ùdG  ≈°Vôe  É`̀eCG  .»°VÉªdG  ΩÉ©dG  ΩÉ``̀bQC’

.5969 ƒëf ºgOóY ≠∏Ñ«a
 á«Ñ£dG  Iô```̀°```̀SC’G  Oó```̀Y  »``̀dÉ``̀ª``̀LEG  π`̀ °`̀ü`̀jh
 Gôjô°S  2860  ≈`̀dEG  ΩÉ©dG  ¢ùØf  ∫ÓN  á∏é°ùªdG

 .¢UÉîdGh  »eƒμëdG  ø«YÉ£≤dG  ≈∏Y  ´Rƒ`̀à`̀J
 ôÑcC’G áÑ°ùædG ≈∏Y »eƒμëdG ´É£≤dG Pƒëà°ùjh
 ,»dÉªLE’G  øe  %85  ∫OÉ©j  ÉªH  Iô°SC’G  ∂∏J  øe
 Gôjô°S  426  πHÉ≤e  Gôjô°S  2434  Oó©H  ∂`̀ dPh
 Rô``HC’G  áÑ°ùædG  ™ÑàJh.¢UÉîdG  ´É£≤dG  ™ÑàJ
 ™ªéªd  »eƒμëdG  ´É£≤∏d  á©HÉàdG  Iô`̀°`̀SC’G  øe
 %47  ÜQÉ≤j  Ée  º°†j  …ò`̀dG  »Ñ£dG  á«fÉª∏°ùdG
 »JCÉj  Éª«a  ,´É`̀£`̀≤`̀dG  »`̀a  Iô`̀ °`̀ SC’G  »`̀dÉ`̀ª`̀LEG  ø`̀e
 Oó©H  á«fÉãdG  áÑJôªdG  »a  …ôμ°ù©dG  ≈Ø°ûà°ùªdG
 »©eÉédG  óªM  ∂∏ªdG  ≈Ø°ûà°ùeh  Gôjô°S  483
 »bÉH ´RƒàJh.Gôjô°S 325 `H ådÉãdG õcôªdG »a
 »àdG á«eƒμëdG IO’ƒdG äÉ«Ø°ûà°ùe ≈∏Y Iô°SC’G
 »°ùØædG  Ö£dG  ≈Ø°ûà°ùeh  ,Gôjô°S  91  øª°†àJ
 ƒfÉc  π«∏N  º`̀«`̀gGô`̀HEG  õ`̀cô`̀eh  (Gô`̀jô`̀°`̀S  241)
 ájÉYQ  ≈Ø°ûà°ùeh  (47)  »YÉªàL’G  »ë°üdG

.(104) á∏jƒ£dG áeÉbE’G áëæLCGh ø«æ°ùªdG
 Iô°SC’G  áÑ°ùf  â©ØJQG  ,¥É«°ùdG  äGP  »ah

 ΩÉ©dG  øY  %5  ƒëæH  2019  ΩÉ©dG  ∫ÓN  á«Ñ£dG
 ƒëf 2018 ΩÉ©dG »a ÉgOóY ≠∏Ñj ¿Éc PEG ,2018
 áHQÉ≤àe  ΩÉ`̀bQCG  ≈∏Y  ßaÉëJ  âfÉc  Éª«a  .2716

.2013 ΩÉ©dG øe GAóH ,äGƒæ°S 5 ∫GƒW
 áμ∏ªªdG  â∏é°S  É°†jCG  2019  ΩÉ`̀Y  ∫Ó`̀Nh
 »a  âÑéfCG  É¡æe  %79^4  ,IO’h  ∞`̀dCG  18  ƒëf
 πHÉ≤e 291h ÉØdCG 14 Oó©H áeƒμëdG äÉ«Ø°ûà°ùe

.¢UÉîdG »a 3644
 3945 ƒëf øjôëÑdG »a AÉÑWC’G OóY ≠∏Ñjh
 »eƒμëdG ´É£≤dG »a 2027 º¡æe ´Rƒàj ,ÉÑ«ÑW
 AÉÑWCG OóY π°üjh ,¢UÉîdG ´É£≤dG »a 1918h
 º¡æe  ÉÑ«ÑW  558  ƒëf  ≈`̀dEG  OÓÑdG  »a  ¿Éæ°SC’G

.¢UÉîdG »a 402h áeƒμëdG »a 156
 ≈àM  äÉ«Ø°ûà°ùªdG  OóY  ¿CG  ΩÉ`̀bQC’G  âæ«Hh
 ,á«ë°U IóMhh ≈Ø°ûà°ùe 56 ≠∏Ñj 2019 ΩÉ©dG
 ,IO’ƒ`̀∏`̀d  ¢ü°üîàe  ó``̀MGhh  á«eƒμM  É¡æe  6

.É°UÉN ≈Ø°ûà°ùe 19h É«eƒμM Gõcôe 30h

 500  ø````̀ e  ô````̀ ã````̀ cC’  ó```````̀ MGh  »```̀Ñ```̀W  ô```̀jô```̀°```̀S
380  π``̀ μ``̀ d  Ö``̀ «``̀ Ñ``̀ Wh  ø``̀ jô``̀ ë``̀ Ñ``̀ dG  »````̀a  Oô`````̀ a ôjRh ∞∏N ¬∏dGóÑY øH ΩÉ°üY ¢Sóæ¡ªdG ó¡°T

 »fGôª©dG  §«£îàdGh  äÉjó∏ÑdG  ¿hDƒ°Th  ∫É¨°TC’G
 ¿Éμ°SE’G ôjRh ôªëdG Üƒ≤©j øH º°SÉH ¢Sóæ¡ªdGh
 QƒÑY  äÉ©WÉ≤àd  á`̀jQhô`̀ª`̀dG  äGQÉ``̀°``̀TE’G  ø«°TóJ
 áªWÉa  ÖFÉædG  Qƒ°†ëH  ,¿Éª∏°S  áæjóªH  IÉ°ûªdG
 ¢ù«FQh  ,…ô`̀°`̀Shó`̀dG  ¬∏dGóÑY  ÖFÉædGh  …ô£≤dG
 »égƒμdG óªMCG á«dÉª°ûdG á¶aÉëªdG …ó∏H ¢ù∏ée
 π«chh  ,…ô°ShódG  ó©°S  óªëe  …ó∏ÑdG  ƒ°†©dGh
 π«chh ,•É«îdG õjõ©dGóÑY óªMCG ∫É¨°TC’G IQGRh
 ,áØ«∏N ∫BG  OƒªM øH ódÉN ï«°ûdG ¿Éμ°SE’G IQGRh

.ø«JQGRƒdÉH ø«dhDƒ°ùªdG QÉÑc øe OóYh
 ôªëdG  Üƒ≤©j  øH  º°SÉH  ¢Sóæ¡ªdG  ìô°Uh
 ø«°TóJ ¿CÉH ,ìÉààa’G ¢ûeÉg ≈∏Y ,¿Éμ°SE’G ôjRh
 ´QGƒ°ûdG  »a  IÉ°ûªdG  QƒÑ©d  á«Fƒ°†dG  äGQÉ°TE’G
 kÉæeGõàe  »JCÉj  ¿Éª∏°S  áæjóªH  á«YôØdGh  á«°ù«FôdG
 ìÉààaG áé«àf áæjóªdÉH ájQhôªdG áaÉãμdG IOÉjR ™e
 IOÉjR  øY  kÓ°†a  ,É¡H  ≈`̀ dhC’G  πMGôªdG  ø«μ°ùJh
 øe IOÉØà°S’G »a ø«ÑZGôdG áæjóªdG QGhR ä’ó©e
 πMGƒ°S øe áæjóªdG ÉgôaƒJ »àdG áeÉ©dG ≥aGôªdG
 ΩGóîà°SGh  ,áeÉY  ÅWGƒ°Th  ájôëH  äÉ`̀¡`̀LGhh

 »°ûªdG  äÉ°VÉjQ  á°SQÉªªd  á°ü°üîªdG  äGQÉ°ùªdG
 á«ªgCG  ≈`̀dEG  kGô«°ûe  ,á«FGƒ¡dG  äÉLGQódG  Üƒ`̀cQh
 ¿Éª°†d  IÉ°ûªdG  QƒÑY  äGQÉ`̀ °`̀TEG  π«¨°ûJ  Iƒ£N

.QGhõdGh ø«æWÉ≤dG áeÓ°S
 ¿EG  ∞∏N  ΩÉ°üY  ¢Sóæ¡ªdG  ∫É`̀b  ,¬ÑfÉL  ø`̀e
 Ö«côJ  ≈∏Y  ±Gô`̀°`̀TE’É`̀H  â`̀eÉ`̀b  ∫É`̀¨`̀°`̀TC’G  IQGRh
 º«ª°üàdG  á∏Môe  òæe  IÉ°ûªdG  äGQÉ`̀°`̀TEG  π«¨°ûJh
 á©ÑàªdG  ô«jÉ©ªdGh  IOƒé∏d  É≤ah  π«¨°ûàdG  ≈àM

 √òg π«¨°ûJh QÉÑàNG ºJ Éªc ,øjôëÑdG áμ∏ªe »a
 ≈dEG  á«Fƒ°†dG  äGQÉ°TE’G  √òg  ±ó¡Jh  ,äGQÉ°TE’G
 ÉXÉØM áæjóªdG »a ájQhôªdG áeÓ°ùdG iƒà°ùe ™aQ
 hCG  ø«æWÉ≤dG  øe  ¥ô£dG  »eóîà°ùe  áeÓ°S  ≈∏Y
  ≥HÉ°S  â`̀bh  »a  IQGRƒ``̀dG  âeÉb  Éªc  ,øjOÉJôªdG
  á«°ù«FôdG  ¥ô£∏d  á«Fƒ°V  IQÉ`̀°`̀TEG  12  π«¨°ûàH
 »a ájQhôªdG ácôëdG á«HÉ«°ùfG π«¡°ùJ ≈dEG ±ó¡J

.á≤£æªdG

¿É``ª∏°S  á``æjóªH  IÉ``°ûªdG  Qƒ``ÑY  äGQÉ``°TEG  ø``«°TóJ



 óªëe  »``∏``Y  ó`̀«`̀ª`̀©`̀ dG  ó````̀cCG
 IQGOE’G  ΩÉ```̀Y  ô``jó``e  »`̀Wƒ`̀ë`̀ dG
 IQhô°V  »fóªdG  ´Éaó∏d  áeÉ©dG
 á«©ªàéªdG  Oƒ`̀¡`̀é`̀dG  á`̀∏`̀°`̀UGƒ`̀e
 ¢`̀Shô`̀«`̀ a QÉ``̀°``̀û``̀à``̀fG ø```̀e ó`̀ë`̀ ∏`̀ d
 áaÉãμH ∫ÉÑbE’G ∫ÓN øe ,ÉfhQƒc
 ∂dP QÉÑàYÉH ,´ƒ£àdG á°üæe ≈∏Y
 ™`̀aGO  ø`̀e  ≥∏£æj  ,É`̀«`̀æ`̀Wh  ÓªY
 ø`̀Wƒ`̀dG ≈``̀ dEG AÉ`̀ª`̀à`̀f’Gh A’ƒ```̀dG
 á«©ªàéªdG  á«dhDƒ°ùªdG  ó°ùéjh
 ¿CG  ÉØ«°†e  ,ÉgQƒ°U  ´hQCG  »`̀a
 πª©dG õFÉcQ ióMEG πãªj ´ƒ£àdG
 ¢SÉ°SC’G  »a  ºFÉb  ƒgh  ,»æeC’G

.á«©ªàéªdG ácGô°ûdG CGóÑe ≈∏Y
 ´É``̀aó``̀dG  ¿CG  ≈````̀ dEG  QÉ```̀ °```̀ TCGh
 »`̀a √Oƒ```̀¡```̀L ™``̀HÉ``̀à``̀j »``̀fó``̀ª``̀ dG
 º`̀gOGó`̀YEGh  ø«Yƒ£àªdG  ÖjQóJ
 ∫É`̀ª`̀YCG  »`̀a  á`̀dÉ`̀©`̀Ø`̀dG  ácQÉ°ûª∏d
 …RGô`̀à`̀M’G  ô«¡£àdGh  º«≤©àdG
 ájƒ«ëdG  ™`̀bGƒ`̀ª`̀dGh  äBÉ°ûæª∏d
 Égƒæe  ,äÉ¶aÉëªdG  ∞∏àîe  »a
 ø«YÉ£≤dG  ø`̀e  ¥ô`̀a  OGó```̀YEG  ≈``̀dEG
 äÉ«∏ª©H  Ωƒ≤J  ¢UÉîdGh  ΩÉ©dG
 áaÉ°VE’ÉH  É¡JBÉ°ûæe  »a  ô«¡£àdG
 äÉ«∏ª©H  Ωƒ≤J  iô`̀NCG  ¥ôa  ≈`̀dEG
 ¥ôØd  ÉªYO  ,á«aGôàM’G  ô«¡£àdG

.É¡∏ª©H ΩÉ«≤dG »a »fóªdG ´ÉaódG

 ó≤Y º`̀J ¬``̀ fCG ô`̀cò`̀dÉ`̀H ô`̀jó`̀L

 ,á`̀«`̀Ñ`̀jQó`̀J  IQhO  365  »`̀ dGƒ`̀M

 øe  2199  »``̀dGƒ``̀M  Ö```jQó```Jh

 äÉ`̀cô`̀°`̀Th äGQGRƒ`````̀ dG »`̀Ø`̀Xƒ`̀e

 ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,¢UÉîdG  ´É£≤dG

 ôÑY  ø`̀«`̀Yƒ`̀£`̀à`̀ª`̀dG  ø``̀e  6007

 ∂dPh ,´ƒ£à∏d  á«æWƒdG á°üæªdG

 ô«¡£àdGh  º«≤©àdG  ∫É`̀ª`̀YCG  ≈∏Y

 äBÉ°ûæªdG ∞∏àîe »a …RGôàM’G

 ≈∏Y π`̀ª`̀©`̀dG QÉ``̀Lh ,≥`̀ aGô`̀ª`̀ dGh

 »a ø`̀μ`̀ª`̀e Oó```̀Y ô``̀Ñ``̀cCG Ö``̀jQó``̀J

 ÖfÉéH  ,»fóªdG  ´ÉaódG  á°SQóe

 ´É``̀aó``̀dG õ``̀cGô``̀ª``̀H á``fÉ``©``à``°``S’G

 ,äÉ¶aÉëªdG  ∞∏àîªH  »fóªdG

 858 ÜQÉ`̀≤`̀j  É`̀e  Ö`̀jQó`̀J  º`̀J  Éªc

 ±É`̀bhCÓ`̀d  á©HÉàdG  QOGƒ`̀μ`̀ dG  ø`̀e

 ºà«°Sh  ,á`̀jô`̀Ø`̀©`̀é`̀dGh  á«æ°ùdG

 ,á«FÉ°ùe  á«ÑjQóJ  äGQhO  º«¶æJ

 ∫É``ª``YCG á`̀«`̀dÉ`̀©`̀a ø``̀e ó``jõ``j É`̀ª`̀H

 OóY  ôÑcCG  ÜÉ©«à°SGh  ÖjQóàdG

 ≈dEG  QÉ°ûj  Éªc  .ø«Yƒ£àªdG  øe

 áë°üdG  IQGRh  ™``e  ≥«°ùæàdG

 ∞`̀«`̀¶`̀æ`̀à`̀dG äÉ``̀cô``̀°``̀T Ö``̀jQó``̀à``̀d

 äÉ`̀«`̀∏`̀ª`̀Y ≈``∏``Y á`̀°`̀ü`̀°`̀ü`̀î`̀à`̀ª`̀dG

 …RGô`̀à`̀M’G  ô«¡£àdGh  º«≤©àdG

 ≈∏Y äÉcô°ûdG ∂∏J AÉª°SCG ™°Vhh

 IOÉØà°SÓd  áë°üdG  IQGRh  ™bƒe

.»∏ëªdG Ö∏£∏d É¡æe

 IQGOE’G  ΩÉY  ôjóe  í°VhCGh

 äÉ«∏ªY ¿CG »fóªdG ´Éaó∏d áeÉ©dG

 ≥`̀ah º`̀à`̀J OGó``````̀YE’Gh Ö`̀jQó`̀ à`̀ dG

 √OGóYEG ºJ ∞ãμe »ÑjQóJ èeÉfôH

 »YƒdG õjõ©J ≈dEG ±ó¡jh ájÉæ©H

 á«FÉbƒdG óYGƒ≤dG ´ÉÑJG ∫ÓN øe

 á«Ø«ch  ,º«≤©àdG  äÉ«∏ªY  AÉæKCG

 ,áeóîà°ùªdG  OGƒªdG  ™e πeÉ©àdG

 áë°üdG IQGRh äÉWGôà°T’ É≤ah

 á«ë°üdG  ø¡ªdG  º«¶æJ  áÄ«gh

.áÄ«Ñ∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdGh
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 áØ«∏N  ∫BG  øªMôdGóÑY  øH  ΩÉ°ûg  ï«°ûdG  ΩÉb

 ≥jôa  ™bƒªd  IQÉjõH  áª°UÉ©dG  á¶aÉëe  ßaÉëe

 á≤£æe »a á©bGƒdG »fÉÑªdG ¢û«àØàH »æ©ªdG πª©dG

 É¡YÉ°VhCG  πjó©J  øe  AÉ¡àf’G  ó©H  ∂dPh  ,áeÉæªdG

 110  ó©H  É¡«a  á«ÑæLC’G  ádÉª©dG  áaÉãc  ∞«ØîJh

 Oƒ¡édG  øª°V  …RGô``̀à``̀MG  AGô``̀LEÉ``̀c  ,π`̀ª`̀Y  ΩÉ```̀jCG

 å«M ,ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG øe óë∏d  á«æWƒdG

 »fÉÑªdG  »a  ¢SóμàdG  ∞«ØîJ  »a  Oƒ¡édG  äôªKCG

 ™∏£e  ≈àM  πeÉY  12500  øe  ôãcCG  ≈dEG  áØdÉîªdG

 øe  %63  ƒëf  ¬àÑ°ùf  É`̀e  …CG  ,…QÉ``é``dG  ô¡°ûdG

 ¬≤«≤ëàd  á¶aÉëªdG  ≈©°ùJ  …òdG  »dÉªLE’G  ±ó¡dG

 ádÉª©dG øe ∞dCG 69 π°UCG øe πeÉY ∞dCG 20 ≠dÉÑdGh

 »a  á«æμ°S  äÉ©ªée  5  »a  øjõcôªàªdG  á«ÑæLC’G

.áeÉæªdG áª°UÉ©dG

 ¿EG  á«fGó«ªdG  ¬`̀JQÉ`̀jR  ∫Ó`̀N  ßaÉëªdG  ∫É`̀bh

 ™e  ≥«°ùæàdGh  ¿hÉ©àdÉH  âYÉ£à°SG  á¶aÉëªdG

 áª°UÉ©dG á¶aÉëe áWô°T ájôjóeh áª°UÉ©dG áfÉeCG

 1050 ´É°VhCG πjó©J øe AÉªdGh AÉHô¡μdG áÄ«gh

 ,¬H  ôîàØf  RÉéfEG  ƒ`̀gh  ,á«°SÉ«b  Iôàa  »a  ≈æÑe

 äGAGô```̀LE’G  ø`̀e  Oó`̀Y  PÉîJÉH  ¥ô`̀Ø`̀dG  âeÉb  å«M

 IOƒ°UôªdG  »fÉÑªdG  »a  áaÉãμdG  ∞«ØîJ  ¢Vô¨H

 ¢SóμJ »a â∏ãªJ »àdGh ,É¡«a äÉØdÉîªdG πjó©Jh

 ó≤àØJ  á≤«°V  ±ô`̀Z  »a  ∫Éª©dG  øe  Iô«Ñc  OGó``̀YCG

 ¿CG ≈``̀dEG á`̀aÉ`̀°`̀VEG ,á`̀eÓ`̀°`̀ù`̀dGh ø```eC’G äÉ`̀WGô`̀à`̀°`̀TG

 â≤°ùf  å«M  ,áæeBG  ô«Z  á«FÉHô¡μdG  äÓ«°UƒàdG

 ≈∏Y  ádÉª©dG  ™jRƒàd  »fÉÑªdG  ∑Óe  ™e  á¶aÉëªdG

.IOƒLƒªdG áaÉãμdG ∞«ØîJ ¢Vô¨H ≥≤°ûdG

 øe  π°UGƒà°S  áª°UÉ©dG  á¶aÉëe  ¿CG  ó``̀cCGh

 ≈∏Y  ôªà°ùªdG  ∞°ûμdÉH  á«°û«àØàdG  É¡bôa  ∫Ó`̀N

 ôaGƒJ øe ócCÉà∏d É¡YÉ°VhCG πjó©J ºJ »àdG »fÉÑªdG

 áª¶æªdG ø«fGƒ≤dG »a É¡«∏Y ¢Uƒ°üæªdG ô«jÉ©ªdG

 äÉWGôà°TÉH  É¡eGõàdG  ø`̀eh  ,∑ôà°ûªdG  øμ°ù∏d

 äÉØdÉîª∏d  É¡JOƒY  ΩóY  ¿Éª°†d  áeÓ°ùdGh  øeC’G

 ¥ôØd  √ôjó≤Jh  √ôμ°T  øY  kÉHô©e  ,äGRhÉ`̀é`̀à`̀dGh

 äGOƒ¡ée øe √ƒdòH Ée ≈∏Y »fÉÑªdG ≈∏Y ¢û«àØàdG

 .á«°VÉªdG IôàØdG »a Iô«Ñc

٪63 »fÉÑªdG »a á«ÑæLC’G ádÉª©dG ¢SóμJ â∏∏b

 ≈``æ``Ñ```e  1050 »````a á``«fÉμ°ùdG  á``aÉãμdG  ∞``ØîJ á``ª°UÉ©dG
 ICGô`̀ª`̀dG º``̀YO õ`̀cô`̀e ±É`̀ °`̀VCG

 áeóN  ICGôª∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdÉH

 äGƒæb  áªFÉb  ≈`̀ dEG  (ÜÉ°ùJGƒdG)

 »`̀à`̀dG á`̀«`̀fhô`̀à`̀μ`̀ dE’G π`̀ °`̀UGƒ`̀à`̀dG

 ø«∏eÉ©àª∏d  õ`̀cô`̀ª`̀ dG  É`̀gô`̀aƒ`̀j

 äÉ`̀H ø```̀jò```̀dGh ,ø``̀«``̀©``̀LGô``̀ª``̀dGh

 Ö`̀∏`̀£`̀H Ωó```̀≤```̀à```̀dG º```¡```fÉ```μ```eEÉ```H

 á`̀©`̀HÉ`̀à`̀e  hCG  äGQÉ```̀°```̀û```̀à```̀°```̀S’G

 ≥jôW  øY  á«eƒμëdG  äÉeóîdG

 øe  33557222  ÜÉ°ùJGƒdG  ºbQ

 áYÉ°ùdG  øe  ¢ù«ªî∏d  óMC’G  Ωƒj

 hCG kGô°üY áãdÉãdG ≈àM kÉMÉÑ°U 9

 πãe  áªFÉ≤dG  äGƒæ≤dG  ∫Ó`̀N  øe

 ≥jôW  ø`̀Y  »fhôàμd’G  ™bƒªdG

 »àdG  zá«fhôàμdE’G  äGQÉªà°S’G{

 äÉÑ∏£dG  ™«ªL  ∫ÉÑ≤à°SG  í«àJ

 π¡°ùj  É`̀ª`̀H  »`̀fhô`̀à`̀μ`̀ dEG  π`̀μ`̀°`̀û`̀H

 õcôe  ójhõJ  øjó«Øà°ùªdG  ≈∏Y

 º¡JÉÑ∏W  π«°UÉØàH  ICGô`̀ª`̀dG  º`̀YO

 ádGóH{h  ,á«°üî°ûdG  º¡JÉfÉ«Hh

 πÑ≤à°ùj  »àdG  zICGôªdG  ºYO  õcôe

 äÉªdÉμªdG  É¡dÓN  ø`̀e  õ`̀cô`̀ª`̀dG

 äGQÉ°ùØà°S’G ≈∏Y Oô∏d  á«ØJÉ¡dG

 ,É````̀¡````̀HÉ````̀ë````̀°````̀UCG ¬`````̀«`````̀Lƒ`````̀Jh

 »gh ,zá`̀jQƒ`̀Ø`̀dG äÉ`̀KOÉ`̀ë`̀ª`̀dG{h

 º`̀YO õ``cô``e »``̀a á`̀ã`̀jó`̀M á``eó``N

 äÉ`̀KOÉ`̀ë`̀e π`̀μ`̀°`̀T ≈`̀∏`̀Y ICGô```ª```dG

 õcôe  ≥jôa  ø«H  Iô°TÉÑe  á«HÉàc

 »a Qƒ``¡``ª``é``dGh ICGô```̀ª```̀ dG º```̀YO

 .¢ù∏éª∏d »fhôàμdE’G ™bƒªdG

 ∞àμj º`̀d ,∂``dP ≈``dEG á`̀aÉ`̀°`̀VEG

 ∫ÉÑ≤à°SÉH  ICGô``̀ª``̀ dG  º``̀YO  õ`̀cô`̀e

 áfhB’G »a ∞ sãc πH ,OGôaC’G äÉÑ∏W

 ∫ƒ°Uƒ∏d  √Oƒ`̀¡`̀L  ø`̀e  Iô`̀«`̀NC’G

 ∞∏àîe  ô``Ñ``Y  Qƒ``¡``ª``é``dG  ≈````̀ dEG

 ,»YÉªàL’G  π°UGƒàdG  πFÉ°Sh

 »eƒj  ó`̀°`̀UQ  á«∏ª©H  ΩÉ`̀ «`̀≤`̀ dGh

 π`̀°`̀UGƒ`̀à`̀dG π`̀ FÉ`̀ °`̀Sh ™`̀«`̀ª`̀L »``̀a

 »eÓYE’G  õcôªdG  ™e  ¿hÉ©àdÉH

 Ωƒ≤«d  ,ICGôª∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdÉH

 ºjó≤àH  ICGô`̀ª`̀dG  º`̀YO  õcôe  ≥jôa

 á©HÉàe  hCG  áHƒ∏£ªdG  IQÉ°ûà°S’G

 ™e ≥`̀«`̀°`̀ù`̀æ`̀à`̀dG ô`̀ Ñ`̀Y äÉ`̀ Ñ`̀ ∏`̀£`̀ dG

 ∂dP »JCÉjh .ábÓ©dG äGP äÉ¡édG

 ICGôªdG ºYO õcôe ¢UôM QÉWEG »a

 áëFÉL äÉ«YGóJ ™e πeÉ©àdG ≈∏Y

 á«©bGhh  áYô°ùH  z19-ó`̀«`̀aƒ`̀c{

 πª©dG áeƒ¶æe QÉWEG »a á«∏YÉah

 áeÉ©dG  áfÉeC’G  É¡H  äô°TÉH  »àdG

 ≈∏Y  ICGô`̀ª`̀∏`̀ d  ≈``∏``YC’G  ¢ù∏éª∏d

 áeƒ¶æe  ôjƒ£Jh  ,ó«©°üdG  Gòg

 õcôªdG  É¡eó≤j  »àdG  äÉ`̀eó`̀î`̀dG

 á«dÉY IAÉØc äGPh áfôe É¡∏©Lh

 ájó«∏≤àdG  äÉLÉ«àM’G  á«Ñ∏J  »a

 á«æjôëÑdG  Iô```̀°```̀SC’Gh  ICGô`̀ª`̀ ∏`̀ d

 Ióéà°ùªdG äÉÑ∏£àªdG ≈dEG áaÉ°VEG

 ,á`̀ë`̀FÉ`̀é`̀dG Ö`̀Ñ`̀°`̀ù`̀H á``̀FQÉ``̀£``̀dGh

 πc  PÉîJGh  äGAGô`̀LE’G  ôjƒ£Jh

.∂dP πLCG øe áeRÓdG ô«HGóàdG

 ¬``̀∏``̀ °``̀UGƒ``̀J äGƒ````̀ æ````̀ b Rõ```̀ ©```̀ j zICGô``````̀ ª``````̀ dG º```````̀ YO{
ø``̀«``̀©``̀LGô``̀ª``̀dGh ø`̀ «`̀ ∏`̀ eÉ`̀ ©`̀ à`̀ ª`̀ dG ™```̀e á``̀ «``̀ fhô``̀ à``̀ μ``̀ dE’G

 øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a  ≥∏£æJ
 ôªJDƒe{  ∫ÉªYCG  (AÉ©HQC’G  Ωƒ«dG)
 ¢ùeÉîdG  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  ¢`̀Vô`̀©`̀eh
 DLS5  ¿É`````̀æ`````̀°`````̀SC’G  Ö```̀£```̀d
 ΩÉ≤j  …òdGh  ,zBAHRAIN
 øe πc ™e á«é«JGôà°SG ácGô°ûH
 á«æWƒdG áÄ«¡dGh áë°üdG IQGRh
 äÉ``̀eó``̀î``̀dGh ø``̀¡``̀ª``̀dG º`̀«`̀¶`̀æ`̀à`̀d

.á«Ñ£dGh á«ë°üdG
 Gòg  ôªJDƒªdG  »`̀a  ∑QÉ°ûjh
 ≈∏Y  GRQÉ```̀H  ÉKóëàe  40  ΩÉ`̀©`̀dG
 á≤£æªdGh  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  iƒà°ùe
 ÉØãμe  ’hó``̀L  º°†jh  ,º`̀dÉ`̀©`̀dGh
 äGhó``̀æ``̀dGh äGô`̀°`̀VÉ`̀ë`̀ª`̀dG ø``̀e
 »`̀à`̀dG á`̀«`̀ª`̀∏`̀©`̀ dG äÉ``̀°``̀TÉ``̀≤``̀æ``̀dGh
 ¿É``̀æ``̀°``̀SC’G AÉ```̀ Ñ```̀WCG ±ó`̀¡`̀à`̀ °`̀ù`̀J
 áë°üdG  AÉ``Ñ``WCGh  º¡jóYÉ°ùeh
 ,¿Éæ°SC’G »«æah »«æ≤Jh á«æ°ùdG

.πª©dG ¢TQh øe OóY ÖfÉL ≈dEG
 Gó¡°T  óªMCG  QƒàcódG  ∫É`̀bh
 …O »H) ácô°ûd …ò«ØæàdG ôjóªdG
 á¡édG  ,á«Ñ£dG  äÉ«dÉ©Ø∏d  (¬`̀ jEG
 √ò`̀g  ¿EG  ,ô`̀ª`̀JDƒ`̀ª`̀∏`̀ d  á`̀ª`̀¶`̀æ`̀ª`̀dG
 áμ∏ªe  »`̀a  ΩÉ`̀≤`̀J  »`̀à`̀dG  á«dÉ©ØdG
 ≈∏Y  á°ùeÉîdG  Iôª∏d  øjôëÑdG
 ¢ùjôμJ  »``a  â`̀ë`̀é`̀f  »`̀ dGƒ`̀à`̀ dG
 Ωó`̀≤`̀à`̀e õ`̀cô`̀ª`̀c á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀dG º``°``SG
 äGP  ä’É``̀é``̀ª``̀dG  ∞`̀∏`̀à`̀î`̀e  »``̀ a
 »a  ÉªH  ¿É`̀æ`̀°`̀SC’G  Ö£H  á∏°üdG
 AÓeõ∏d  »ÑjQóàdG  ÖfÉédG  ∂`̀dP
 ™°SƒJ  ™`̀e  á`̀°`̀UÉ`̀Nh  ,AÉ``̀Ñ``̀WC’G
 Gò`̀g »``a á`̀jƒ`̀æ`̀°`̀ù`̀dG á`̀cQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dG
 á«Hô©dG  áμ∏ªªdG  øe  ¢Vô©ªdG
 ∫hOh  ¢UÉN  πμ°ûH  ájOƒ©°ùdG

.á≤£æªdG
 ¿CG  Gó`̀¡`̀°`̀T  Qƒ``à``có``dG  ó````̀cCGh

 ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG ¢``̀Vô``̀©``̀eh ô``̀ª``̀JDƒ``̀e
 ∫hCG  ƒg ¿Éæ°SC’G  Ö£d ¢ùeÉîdG
 ∫Ó`̀N  ΩÉ`̀≤`̀J  É`̀¡`̀Yƒ`̀f  ø`̀e  á«dÉ©a
 iƒà°ùe  ≈`̀∏`̀Y  …QÉ``̀é``̀dG  ΩÉ``©``dG
 áëFÉL  â°Vôa  ¿CG  ó©H  á≤£æªdG
 º`̀¶`̀©`̀e ∞```̀bƒ```̀J 19-ó````̀«````̀aƒ````̀c
 √òg  áeÉbEG  ¿CG  GócDƒe  ,á£°ûfC’G
 ø«ª¶æªdG ΩGõàdG ¢ùμ©j á«dÉ©ØdG
 º«∏©àdG ô«aƒJ »a Éeób »°†ªdÉH
 AÉÑWC’  ó©H  øY  ôªà°ùªdG  »Ñ£dG
 ∫ƒM  ¢TÉ≤ædG  AGô`̀KEGh  ,¿Éæ°SC’G
 É«∏ëe  á``̀jQÉ``̀é``̀dG  äGQƒ``̀£``̀ à``̀ dG
 ∫ÉéªdG Gòg »a É«dhOh É«ª«∏bEGh

 .…ƒ«ëdG
 ≈dEG  QÉ`̀WE’G Gò`̀g »a QÉ`̀°`̀TCGh
 Iôe  ∫hC’  øª°†àj  ôªJDƒªdG  ¿CG
 ∫ƒM  ó©H  øY  á«∏YÉØJ  á≤HÉ°ùe
 »a  áeó≤àªdG  á«ª∏©dG  çÉ`̀ë`̀HC’G

 ¿CG  ∞°ûch  ,¿Éæ°SC’G  ÖW  ∫Éée
 ≈àM  âÑ£≤à°SG  á≤HÉ°ùªdG  √òg
 øjôëÑdG øe ÉãëH 80 ôãcCG ¿B’G
 ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áμ∏ªªdGh

 å«M  ,»`̀Hô`̀©`̀dG  è«∏îdG  ∫hOh
 Iõ`̀ FÉ`̀ Ø`̀ dG çÉ```̀ë```̀HC’G ≈`̀¶`̀ë`̀à`̀°`̀S
 É¡æe  πμd  QÉ`̀æ`̀jO  500  Iõ`̀FÉ`̀é`̀H

.ø«cQÉ°ûª∏d É©«é°ûJ

Ωƒ`̀«`̀dG ¿É`̀ æ`̀ °`̀ SC’G Ö`̀£`̀d ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG ô`̀ª`̀JDƒ`̀ e ∫É``̀ª``̀YCG ¥Ó```̀ WEG

 Iô``̀jó``̀L ìÉ``̀é``̀f á`̀ °`̀ü`̀ b »```̀a

 ,IOÉ`̀°`̀TE’Gh  RGõ`̀à`̀Y’Gh  ôjó≤àdÉH

 º«∏M  π°†a  óªëe  ÖdÉ£dG  ø qμªJ

 á`̀«`̀ë`̀°`̀ü`̀dG ¬``̀ ahô``̀X …ó``̀ë``̀J ø``̀e

 ,ô°üÑdG  ¬`̀fGó`̀≤`̀a  »``a  á∏ãªàªdG

 kÓeÉc ¿BGô≤dG ßØëj ¿CG ´É£à°SGh

 ø°S ¬Zƒ∏H óæY ,á«°SÉ«b Iôàa »a

 ,IhÓàdG »a õ«ªàj ¿CGh ,Iô°TÉ©dG

 IófÉ°ùªdGh  ºYódG  πc  óLh  å«M

 á`̀«`̀Hô`̀à`̀dG  IQGRh  ¢```̀SQGó```̀e  »``̀a

 ,á«FGóàH’G á∏MôªdG òæe º«∏©àdGh

 ácQÉ°ûª∏d  ¬ë«°TôJ  ≈dG  iOCG  Ée

 ,IQGRƒdG äÉ«dÉ©a ºgCG »a ÇQÉ≤c

.¬≤dCÉàd ,ácQÉ°ûª∏d ¬JƒYO QGôμJh

 ádÉM  óªëe  Ö`̀dÉ`̀£`̀dG  ó`̀©`̀jh

 ¿BGô≤dG ßØM øe øμªJ ¬fC’ ,IQOÉf

 äGƒæ°S ¢ùªN ¿ƒ°†Z »a kÓeÉc

 »°üædG èeÉfôÑdG ΩGóîà°SÉH ,§≤a

 ,ø«aƒØμª∏d  IAGô``̀≤``̀dGh  áHÉàμ∏d

 √ó`̀dGh  äGhÓ``̀J  ≈``dEG  ´Éªà°S’Gh

 iƒà°ùe ≈dEG π°Uh óbh ,øjôNBGh

 óæY  ™«£à°ùj  å«ëH  IOÉLE’G  øe

 ójóëJ á«fBGôb ájBG  …CG  øY ¬dGDƒ°S

 AõédGh  ,É¡H  á°UÉîdG  IQƒ°ùdG

 ó«éj  ¬``fCG  Éªc  ,É¡æª°†àj  …ò``dG

.Iô«¡°ûdG äGAGô≤dG øe ójó©dG

 â«¶M  :∫Éb  ¬©e  áØbh  »ah

 …Oƒ`̀©`̀ °`̀ù`̀ dG ó`̀¡`̀©`̀ª`̀dÉ`̀H º``̀Yó``̀dÉ``̀H

 »a  º`̀K  ,ø«aƒØμª∏d  »æjôëÑdG

 á`̀«`̀FGó`̀à`̀H’G  ø«à«°ùÑdG  á`̀°`̀SQó`̀e

 ≈`̀ dEG  â∏≤àfG  ¿CG  ó`̀©`̀Hh  ,ø«æÑ∏d

 »d  âë«JCG  å«M ,»æjódG  ó¡©ªdG
 äÉ≤HÉ°ùªdG  »a  ácQÉ°ûªdG  á°Uôa
 »àdGh  ,IQGRƒ````̀dG  É¡ª¶æJ  »`̀à`̀dG

 õ``cGô``ª``dG ≈``∏``Y É`̀¡`̀«`̀a â`̀∏`̀ °`̀ü`̀M
 äÉ≤HÉ°ùªdG  ÖfÉL  ≈`̀dEG  ,≈``̀dhC’G

 øjôëÑdG  á≤HÉ°ùe  πãe  á«∏ëªdG

.iôÑμdG

 …hP øe √DhÓeRh ¬fEG  ∫Ébh

 ¿ƒ¶ëj  á°UÉîdG  äÉLÉ«àM’G

 º«∏©àdG  ó`̀«`̀©`̀°`̀U  ≈`̀∏`̀Y  º``Yó``dÉ``H

 ,´Gó``HEÓ``d IRõ`̀©`̀ª`̀dG á`̀£`̀°`̀û`̀fC’Gh

 áª¡ªdG √ò¡H IQGRƒdG Ωƒ≤J å«M

 ô«aƒJ  »`̀a  äó`̀¡`̀à`̀LGh  ,RÉ«àeÉH

 ,áÑ°SÉæªdG  á«ª«∏©àdG  á`̀Ä`̀«`̀Ñ`̀dG

 ,kÉ`̀«`̀°`̀SGQO  GƒbƒØàj  ¿CG  π``LCG  ø`̀e

 .º¡ÑgGƒe Qƒ£àJh

 ¬«dEG  óªëe  ƒª∏©e  ô¶æjh

 ,ÜÉ``̀é``̀YE’Gh  ô`̀î`̀Ø`̀dG  ø`̀e  ô«ãμH

 ∫Ó`̀L PÉ``̀ à``̀ °``̀ SC’G ¬`̀Ø`̀°`̀ü`̀j å`̀ «`̀M

 ájõ«∏éfE’G  á¨∏dG  º∏©e  ∫É©dGóÑY

.±ô°ûªdG êPƒªædÉH

á«HôàdG IQGRh äÉ«dÉ©a º``gCG »a ¿BGô≤dG IAGôb »a ≥dCÉàj ∞«Øc Ö``dÉW

:»fóªdG ´ÉaódG

 ..É``fhQƒ``c  á``ë``aÉ``μ`e  Oƒ``¡``L  á``∏``°UGƒ``e
ø``«Yƒ£àª`dG Ö``jQó``à``d á``«FÉ``°ù``e äGQhOh  øH  áØ«∏N  ï«°ûdG  ƒª°S  ¢`̀SCGô`̀J

 ßaÉëe  áØ«∏N  ∫BG  áØ«∏N  ø`̀H  »∏Y
 áæé∏dG ´ÉªàLG ,á«HƒæédG á¶aÉëªdG
 ôÑY  ,2020  ΩÉ`̀©`̀d  ô°TÉ©dG  á`̀«`̀æ`̀eC’G
 Qƒ°†ëH  ,»`̀Fô`̀ª`̀dG  ∫É`̀°`̀ü`̀J’G  á«æ≤J
 …ô``°``Shó``dG ô``̀eÉ``̀K ≈`̀°`̀ù`̀«`̀Y ó`̀«`̀ª`̀©`̀dG
 •ÉÑ°†dG  øe  Oó`̀Yh  ,ßaÉëªdG  ÖFÉf
 á«æeC’G äGQGOE’G »∏ãªe øe AÉ°†YC’G
 ø`̀«`̀dhDƒ`̀°`̀ù`̀ª`̀dGh á`̀«`̀∏`̀NGó`̀dG IQGRƒ````̀H

.á¶aÉëªdÉH
 ÖMQ  ´É`̀ª`̀à`̀L’G  π¡à°ùe  »``ah
 GócDƒe  ,Qƒ°†ëdÉH  ßaÉëªdG  ƒª°S
 äÉ¡«LƒJ ò«ØæJ »a á¶aÉëªdG ΩÉªàgG
 ¬∏dGóÑY øH ó°TGQ ï«°ûdG ∫hCG ≥jôØdG
 »àdGh  ,á`̀«`̀∏`̀NGó`̀dG  ô``̀jRh  áØ«∏N  ∫BG
 ∞∏àîe ™e ¿hÉ©àdG á«ªgCG ≈∏Y ócDƒJ
 øeC’G ºFÉYO õjõ©àd á«æeC’G Iõ¡LC’G

.á¶aÉëªdG ≥WÉæe ∞∏àîe »a
 èFÉàf ≈∏Y ßaÉëªdG ƒª°S ™∏WGh
 äGQOÉ`̀ Ñ`̀ª`̀ dGh á`̀jƒ`̀Yƒ`̀à`̀dG äÓ`̀ª`̀ë`̀dG
 ™e  ¿hÉ©àdÉH  âª«bCG  »àdG  Ió`̀FGô`̀dG
 É k¡Lƒe ,»fóªdG ´Éaó∏d áeÉ©dG IQGOE’G
 õjõ©J  »`̀a  QGô`̀ª`̀à`̀°`̀S’G  ≈``̀dEG  √ƒª°S
 øe  ,äÉ`̀¡`̀é`̀dG  ∞∏àîe  ™`̀e  ácGô°ûdG
 èeGôÑdG  øe  ójó©dG  ¿É°†àMG  ∫ÓN
 Éî«°SôJ  ∂`̀dPh  ,ájƒYƒàdGh  á«æeC’G

.™«ªédG iód áeÓ°ùdGh øeC’G CGóÑªd
 ≈∏Y  ßaÉëªdG  ƒª°S  ™∏WG  Éªc

 áWô°T  ájôjóe  Oƒ¡éd  »Fôe  ¢VôY

 ≈∏Y ®ÉØëdG »a á«HƒæédG á¶aÉëªdG

 äó¡°T  å«M  ,ΩÉ©dG  ΩÉ¶ædGh  ø`̀eC’G

 ∫ó©e  »a  É k°VÉØîfG  Iô«NC’G  IôàØdG

 ,»°VÉªdG  ΩÉ`̀©`̀dÉ`̀H  á`̀fQÉ`̀≤`̀e  ÉjÉ°†≤dG

 ájôjóe  áWô°T  Oƒ¡L  π°†ØH  ∂`̀ dPh

 ≥«°ùæàdÉH  á`̀«`̀Hƒ`̀æ`̀é`̀dG  á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀ª`̀dG

 ¿Éª°†d  á`̀«`̀Hƒ`̀æ`̀é`̀dG  á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀ª`̀dG  ™`̀e

 »æeC’G  AGOC’G  äÉjƒà°ùe  ≈∏YCG  ò«ØæJ

 á«ªgCG ≈dEG √ƒª°S É k¡Lƒe ,…ƒYƒàdGh

 É¡∏«∏ëJh  èFÉàæ∏d  á``°``SGQO  AGô```̀LEG

 øe  »àdG  äGô°TDƒªdG  ≈`̀ dEG  ∫ƒ°Uƒ∏d

 Qhó`̀dG  õjõ©J  ≈`̀ dEG  …ODƒ``J  ¿CG  É¡fCÉ°T

.»æeC’G

 øH  áØ«∏N  ï«°ûdG  ƒª°S  åëHh

 ßaÉëe  áØ«∏N  ∫BG  áØ«∏N  ø`̀H  »∏Y

 èeGôHh §£N ,á«HƒæédG á¶aÉëªdG

 »`̀bô`̀°`̀û`̀dG ´É``̀ aô``̀ dG á`̀≤`̀£`̀æ`̀e ô`̀jƒ`̀£`̀J

 OƒLh  πX  »a  ∂dPh  ,áØ«∏N  áæjóeh

 á«fÉμ°SE’G ™jQÉ°ûªdG »a ™°SƒJ á£N

 á«fÉμ°ùdG  áaÉãμdG  IOÉjõd  äOCG  »àdG

 ≈``̀ dEG √ƒ`̀ª`̀ °`̀ S É``̀ k¡``̀Lƒ``̀e ,á`̀≤`̀£`̀æ`̀ª`̀dÉ`̀H

 á©HÉàªd  á∏eÉ°T  á«æeCG  á°SGQO  OGó`̀YEG

 ºFÉYO  ï«°Sôàd  á«æeC’G  äÉLÉ«àM’G

 ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀∏`̀d QGô``̀≤``̀à``̀°``̀S’Gh ø`````̀eC’G

.ø«ª«≤ªdGh

 Qhó```̀dG ,ß``aÉ``ë``ª``dG ™``̀HÉ``̀J É`̀ª`̀c

 áWô°T  õcôe  ¬H  Ωƒ≤j  …ò`̀dG  »æeC’G
 ΩÉ¡ªdG  Iô°TÉÑe  »a  »bô°ûdG  ´ÉaôdG
 ΩÉ¶ædG  ≈∏Y  á¶aÉëª∏d  ÉjÉ°†≤dGh
 ,á¶aÉëªdG  ¥É£f  »a  ΩÉ©dG  ø``eC’Gh
 ádhòÑªdG  Oƒ¡édÉH  √ƒª°S  G kó«°ûe
 Iôªà°ùªdGh  áã«ãëdG  á`̀©`̀HÉ`̀à`̀ª`̀dGh
 IQƒ°üH  RôH  …òdGh  ,»æeC’G  ™°Vƒ∏d
 äÉZÓÑdG  OóY  ¢VÉØîfG  »a  áë°VGh

.á≤£æªdG »a á∏é°ùªdG
 ßaÉëªdG  QÉ°TCG  ô`̀NBG  ÖfÉL  øe
 ≥«°ùæàdGh ácGô°ûdG õjõ©J á«ªgCG ≈dEG
 ™aôd Oƒ¡édG øe ójõªdG ∫òHh »æeC’G
 áeÓ°S  ¿É`̀ª`̀°`̀†`̀dh  »`̀Yƒ`̀dG  iƒà°ùe

.ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG
 á«ªgCG  ≈``dEG  ßaÉëªdG  √ƒ`̀f  Éªc
 πÑb  ø`̀e  á∏eÉ°T  á`̀«`̀æ`̀eCG  á£N  ™`̀°`̀Vh
 ,á°üàîªdG  á«æeC’G  äÉ¡édG  ∞∏àîe
 äÉ`̀Ñ`̀°`̀SÉ`̀æ`̀ª`̀∏`̀ d G kOGó```̀©```̀à```̀°```̀SG ∂`````̀ dPh
 Égó¡°ûà°S »àdG á«æWƒdG ä’ÉØàM’Gh

.πÑ≤ªdG ô¡°ûdG »a á¶aÉëªdG
 Qƒ`̀°`̀†`̀ë`̀dG OÉ``̀°``̀TCG º`̀¡`̀Ñ`̀fÉ`̀L ø``̀e
 ß`̀aÉ`̀ë`̀ª`̀dG ¬``̀H Ωƒ`̀≤`̀ j …ò```̀dG Qhó``̀dÉ``̀H
 Rô`̀HC’  áã«ãM  á©HÉàeh  ΩÉªàgG  ø`̀e
 ø«æªãe  ,á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀ª`̀dG  »`̀a  É`̀jÉ`̀°`̀†`̀≤`̀dG
 á``̀«``̀æ``̀eC’G äGQOÉ```̀ Ñ```̀ª```̀ dG QGô``̀ª``̀à``̀°``̀SG
 ±ó¡J »`̀à`̀dG  á`̀jƒ`̀Yƒ`̀à`̀dG  äÓ`̀ª`̀ë`̀dGh
 »a  áeÓ°ùdGh  ø`̀eC’G  ºFÉYO  ï«°Sôàd
.á«HƒæédG á¶aÉëªdG ≥WÉæe ∞∏àîe

 ∞∏àîe  ™``̀ e  ¿hÉ``̀ ©``̀ à``̀ dG  á``̀«``̀ª``̀gCG  ó``̀ cDƒ``̀ j  á`̀ «`̀ Hƒ`̀ æ`̀ é`̀ dG  ß`̀ aÉ`̀ ë`̀ e
á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀ª`̀dG »``̀a ø````̀ eC’G º``̀ FÉ``̀YO õ`̀jõ`̀©`̀ à`̀ d á``̀«``̀æ``̀eC’G Iõ```̀¡```̀LC’G
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 ¬∏dGóÑY  â`̀æ`̀H  á`̀jRƒ`̀a  äó```̀cCG

 ÜGƒ`̀æ`̀ dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e á`̀°`̀ù`̀«`̀FQ π`̀ æ`̀ jR

 øjôëÑdG  áμ∏ªe  √CGƒ`̀Ñ`̀à`̀J  É`̀e  ¿CG

 ó«©°üdG  ≈∏Y  áeó≤àe  áfÉμe  ø`̀e

 »``̀dhó``̀dGh »``ª``«``∏``bE’Gh »`̀Hô`̀©`̀ dG

 Iô«°ùªd  ≠`̀dÉ`̀Ñ`̀dG  ô```KC’G  ø`̀Y  ôÑ©j

 á°†¡ædGh  á«æWƒdG  äGRÉ``̀é``̀fE’G

 á«WGô≤ªjódG Ö°SÉμªdGh ájƒªæàdG

 º«μëdG è¡ædG π°†ØH â≤≤ëJ »àdG

 ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†ëd

 πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM

.ióØªdG OÓÑdG

 ∫É`̀Ñ`̀≤`̀à`̀°`̀SG ∫Ó```̀N ∂```̀ dP AÉ```̀L

 É¡Ñàμe »a ÜGƒædG ¢ù∏ée á°ù«FQ

 øªMôdGóÑY øH ∫OÉY ó«°ùdG ¢ùeCG

 ¿É`̀ª`̀ dô`̀ Ñ`̀ dG ¢``ù``«``FQ »`̀eƒ`̀ °`̀ù`̀©`̀ dG

 áÄ«g  AÉ°†YCG  Qƒ°†ëH  ,»Hô©dG

 ∞°Sƒj  ó``ª``MCG  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG  Ö`̀à`̀μ`̀ª`̀dG

 ,äÉeóîdG áæéd ¢ù«FQ …QÉ°üfC’G

 OƒªMƒH  áØ«∏N  óªëe  ÖFÉædGh

 á`̀eÉ`̀©`̀dG ≥``aGô``ª``dG á`̀æ`̀é`̀d ¢`̀ù`̀«`̀FQ

 óªëe ó°TGQ QÉ°ûà°ùªdGh ,áÄ«ÑdGh
 ¢ù∏éªd  ΩÉ`̀©`̀dG  ø`̀«`̀eC’G  áªéfƒH
 º`̀«`̀gGô`̀HEG  í`̀dÉ`̀°`̀U  .Oh  ,ÜGƒ``̀ æ``̀ dG
 øjQÉ°ûà°ùªdG áÄ«g ¢ù«FQ å«ã¨dG

.¢ù∏éªdÉH ø««fƒfÉ≤dG
 ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e á`̀ °`̀ ù`̀ «`̀ FQ äOó``````̀Lh
 ∫OÉ``̀Y  ó«°ù∏d  »`̀fÉ`̀¡`̀à`̀dG  ÜGƒ``̀æ``̀dG
 ¬`̀HÉ`̀î`̀à`̀fG á`̀Ñ`̀°`̀SÉ`̀æ`̀ª`̀H »`̀eƒ`̀°`̀ù`̀©`̀dG

 ,á«cõàdÉH »Hô©dG ¿ÉªdôÑ∏d É°ù«FQ
 ¬d  É¡JÉ«æªJ  ¢üdÉN  ø`̀Y  áHô©e
 ΩÉ«≤dG  »`̀a  ,OGó`̀°`̀ù`̀dGh  ≥«aƒàdÉH
 ≈∏Y  π`̀ª`̀©`̀dG  AGREG  ¬JÉ«dhDƒ°ùªH
 ø«H  ≥«°ùæàdGh  ¿hÉ©àdG  õjõ©J
 πª©dG  ºYOh  ,á«Hô©dG  äÉfÉªdôÑdG

.∑ôà°ûªdG »Hô©dG »fÉªdôÑdG
 ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e á`̀ °`̀ ù`̀ «`̀ FQ â```̀gƒ```̀fh

 …ò``̀ dG º``¡``ª``dG Qhó```̀dÉ```̀H ÜGƒ```̀æ```̀dG
 »a  »Hô©dG  ¿ÉªdôÑdG  ¬H  ™∏£°†j
 ,∑ôà°ûªdG »©jô°ûàdG πª©dG õjõ©J
 ,á«Hô©dG áeC’G ÉjÉ°†b øY ´ÉaódGh
 »HÉ«ædG  ¢ù∏éªdG  ¢UôM  IócDƒe
 ™e  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG  iƒà°ùe  ™``aQ  ≈∏Y
 ä’ÉéªdG  »`̀a  »Hô©dG  ¿ÉªdôÑdG

.ájQGOE’Gh á«HÉbôdGh á«©jô°ûàdG

..»Hô©dG ¿ÉªdôÑdG ¢ù«FQ É¡dÉÑ≤à°SG iód

 áfÉμªdG CGƒ``ÑàJ ø``jôëÑdG :ÜGƒ``ædG ¢``ù∏ée á``°ù«FQ
∂``∏ªdG á``dÓéd º``«μëdG è``¡ædG π``°†ØH á``eó≤àªdG

 »a ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e ¢``̀SQGó``̀e IOÉ``̀©``̀c
 áªjõ©dÉH  É¡«∏Y  Ö∏¨àdGh  äÉjóëàdG  á¡LGƒe
 IPÉà°SC’G  âeÉb  ,ábÓîdG  QÉμaC’Gh  ´Gó`̀HE’Gh
 á°SQóªH  π`̀°`̀ü`̀a  ΩÉ`̀¶`̀f  áª∏©e  »`̀LÉ`̀f  º`̀jô`̀e
 áÑàμe  AÉ°ûfEÉH  äÉæÑ∏d  á«FGóàH’G  óªM  áæjóe
 ±ó¡H  ,á`̀°`̀SQó`̀ª`̀dG  äÉÑdÉ£d  á«∏YÉØJ  á«ªbQ
 ¬£HQh ,ø¡jód IAGô≤dG ∞¨°T õjõ©J á∏°UGƒe
 OGƒª∏d  á«°SGQódG  ègÉæªdÉHh  ó©H  øY  ºq∏©àdÉH

.áØ∏àîªdG
 áÑàμªdG  √òg AÉ°ûfEG  ¿CG  »LÉf âë°VhCGh

 ¢SQGóe É¡H Ωƒ≤J IQÉÑL Oƒ¡L QÉWEG »a »JCÉj
 π`̀FÉ`̀°`̀Sƒ`̀dÉ`̀H É`̀¡`̀JÉ`̀eó`̀N á`̀eGó`̀à`̀°`̀S’ ,á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀dG
 ∂dP  »a  ÉªH  ,áægGôdG  ±hô¶dG  »a  áMÉàªdG
 ´Ó``̀W’Gh  IAGô`̀≤`̀ dG  Ö`̀M  ï«°SôàH  ΩÉ`̀ª`̀à`̀g’G

.áÄ°TÉædG ¢SƒØf »a áaÉ≤ãdGh åëÑdGh
 òæe  ≈¶ëj  É¡Yhô°ûe  ¿CG  ≈`̀dEG  äQÉ`̀°`̀TCGh
 ƒgh  ,äÉÑdÉ£dG  øe  ™°SGh  ∫ÉÑbEÉH  ¬æ«°TóJ
 ¿ô`̀≤`̀dG äGQÉ``̀¡``̀e ô`̀jƒ`̀£`̀J ≈```̀ dEG ∂`̀ dò`̀c ±ó`̀¡`̀ j
 á«cƒ∏°ùdG  ø`̀¡`̀aQÉ`̀©`̀e  ¬`̀«`̀Lƒ`̀Jh  ,ø`̀¡`̀jó`̀d  21
 ,í«ë°üdG  QÉ°ùªdG  ≈dEG  á q«ªn« p≤dGh  á«aô©ªdGh

 ∫ÓN øe …ƒ¨∏dG øμªàdG IQÉ¡e ≈∏Y õ«côàdGh
 ,»HOC’Gh …ôμØdGh »ª∏©dG ¥hòàdG ¢ùM á«ªæJ

 .º∏©àdG á«∏ªY »a ájƒ¨∏dG äGOôØªdG á«ªæJh
 »a  øªμJ  ´hô°ûªdG  á«ªgCG  ¿CG  âaÉ°VCGh
 »a  á«∏YÉa  πμH  ó©H  øY  º∏©àdG  á«∏ªY  õjõ©J
 ìôªdG  ø`̀e  ƒ`̀L  AÉ`̀Ø`̀°`̀VEGh  ,á«°SGQódG  OGƒ`̀ª`̀dG
 á°SQóªdG  IQGOEG  ºYóH  nIó«°ûe  ,É¡«∏Y  á©àªdGh
 á«FÉæãà°S’G º«∏©àdGh á«HôàdG IQGRh Oƒ¡éHh
 É¡JÉÄ«¡H  ¢`̀SQGó`̀ª`̀dG  Ió`̀fÉ`̀°`̀ù`̀eh  á©HÉàe  »`̀a

.É¡àÑ∏Wh á«æØdGh á«ª«∏©àdGh ájQGOE’G

 ..ó© oH øY ºq∏©àdÉH IAGô≤dG §Hôd

á«∏YÉØJ á«ªbQ áÑàμe Å``°ûæJ äÉæÑ∏d óªM áæjóe á``«FGóàHG

 ø°ùëdG  ø°ùM  øH  ¥QÉ`̀W  ≥jôØdG  ∑QÉ°T
 ¢SOÉ°ùdG  ´ÉªàL’G  »a  ,ΩÉ©dG  ø`̀eC’G  ¢ù«FQ
 ájÉªM ø`̀Y á`̀dhDƒ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG  Iõ``̀¡``̀LC’G  AÉ`̀°`̀SDhô`̀d
 ¢ù∏ée ∫hó``̀H  OÉ`̀°`̀ù`̀Ø`̀dG  á`̀ë`̀aÉ`̀μ`̀eh á`̀gGõ`̀æ`̀dG
 ó≤Y  …ò`̀dGh  ,á«Hô©dG  è«∏îdG  ∫hód  ¿hÉ©àdG

.»FôªdG ∫É°üJ’G á«æ≤J ôÑY ¢ùeCG
 äÉYƒ°VƒªdG øe G kOóY ´ÉªàL’G åëH óbh
 ,OÉ°ùØdG  áëaÉμeh  ágGõædG  õjõ©àH  á≤∏©àªdG
 ≈∏Y ¢ù∏éªdG ∫hO Oƒ¡L RôÑJ »àdG ∂∏J É¡æe
 øe  Ée  πc  »a  »dhódGh  »ª«∏bE’G  øjó«©°üdG
 ≈∏Yh ,OÉ°ùØdG áëaÉμeh ágGõædG õjõ©J ¬fCÉ°T
 ájÉªëd  …OÉ°Tôà°S’G  ¿ƒfÉ≤dG  OÉªàYG  É¡°SCGQ
 åjóëJh ,¿hÉ©àdG ¢ù∏ée ∫hód ΩÉ©dG ∫ÉªdG
 ájOÉ°Tôà°S’G  »`̀Ø`̀«`̀Xƒ`̀dG  ∑ƒ`̀∏`̀°`̀ù`̀dG  á`̀fhó`̀e
 á`̀gGõ`̀æ`̀dG á`̀jÉ`̀ª`̀M ø`̀Y á`̀dhDƒ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG Iõ`̀¡`̀LCÓ`̀d
 áaÉ°VE’ÉH  ,¢ù∏éªdG  ∫hóH  OÉ°ùØdG  áëaÉμeh
 ∫OÉÑàd  ájOÉ°Tôà°S’G  ÇOÉÑªdG  åjóëJ  ≈`̀dEG
 áëaÉμe  äÉÄ«g  ø«H  ÜQÉ`̀é`̀à`̀dGh  äGô`̀Ñ`̀î`̀dG

 IQhó`̀dG  -  »ÑXƒHCG  ¿Ó`̀YEG  OÉªàYGh  ,OÉ°ùØdG
 ºeC’G á«bÉØJ’ ±GôWC’G ∫hódG ôªJDƒªd áæeÉãdG
 …QGRƒdG  ¿É«ÑdGh  ,OÉ°ùØdG  áëaÉμªd  IóëàªdG
 áYƒªée  ∫hó```̀H  OÉ`̀°`̀ù`̀Ø`̀dG  á`̀ë`̀aÉ`̀μ`̀ª`̀d  ∫hC’G

.ájOÉ°Tôà°SG á«ª°SQ á≤«Kƒc ,øjô°û©dG
 ΩÉ©dG  øeC’G  ¢ù«FQ  ócCG  ´ÉªàL’G  Ö≤Yh
 áeó≤àe  äGƒ£N  â£N  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¿CG
 ,OÉ°ùØdG  áëaÉμeh  ágGõædG  õjõ©J  ∫Éée  »a
 »MÓ°UE’G  ´hô°ûªdG  äÉ«°†à≤ªd  Gó«°ùéJ
 ∂∏ªdG  á`̀dÓ`̀é`̀dG  Ö`̀MÉ`̀°`̀U  Iô°†ëd  π`̀eÉ`̀°`̀û`̀dG
 äÉ¡«LƒJ  ¬`̀ JGP  â`̀bƒ`̀dG  »`̀a  Éæªãe  ,ióØªdG
 ádhòÑªdG Oƒ¡édG áaÉμd á«∏NGódG ôjRh ºYOh
 É°ùjôμJ  ,ágGõædGh  á«aÉØ°ûdG  ÇOÉÑe  õjõ©àd
 ≈dEG  Égƒæeh  ,¿ƒfÉ≤dGh  äÉ°ù°SDƒªdG  ádhód
 »a  É¡KGóëà°SG  ºJ  »àdG  äÉ«dB’G  øe  á∏°ù∏°S
 á«é«JGôà°S’G  QGô```̀bEG  É¡æeh  ¥É«°ùdG  Gò`̀g
 ájDhQh 2013 ΩÉY  OÉ°ùØdG  áëaÉμªd  á«æWƒdG
 »àdGh  2030  ájOÉ°üàb’G  øjôëÑdG  áμ∏ªe

 áëaÉμe  á∏°UGƒªd  π`̀ª`̀°`̀TC’G  QÉ```̀WE’G  πμ°ûJ
 á«ªæà∏d  á∏eÉμàe  áeƒ¶æe  øª°V  ,OÉ°ùØdG

.ájOÉ°üàb’G
 áμ∏ªe ¿CG  ≈dEG  ΩÉ©dG  øeC’G ¢ù«FQ QÉ°TCGh
 É¡«∏Y  áÑJôàªdG  äÉeGõàdÓd  É k≤ahh  øjôëÑdG
 ΩÉμMCG  ò«ØæJ  »a  ±Gô`̀WC’G  ∫hó`̀dG  øe  ádhóc
 ,OÉ°ùØdG  áëaÉμªd  IóëàªdG  º``̀eC’G  á«bÉØJG
 ≥«KƒJ  ≈∏Y  â∏ªYh  ÉXƒë∏e  Éeó≤J  äRô`̀MCG
 »a º¡°ùj …òdG πμ°ûdÉH ,»dhódG ¿hÉ©àdG ôWCG
 »HÉbôdG  ∫ÉéªdG  »a  ø«∏eÉ©dG  äGQób  õjõ©J
 ≈∏Y OÉ`̀°`̀ù`̀Ø`̀dG á`̀ë`̀aÉ`̀μ`̀eh á`̀gGõ`̀æ`̀dG õ`̀jõ`̀©`̀Jh

.»ª«∏bE’Gh »æWƒdG ø«jƒà°ùªdG
 á«ªgCG  ≈∏Y  ΩÉ`̀©`̀dG  ø``̀eC’G  ¢ù«FQ  ó``̀ cCGh
 »a  ó≤©J  »àdGh  ,¿hÉ©àdG  ¢ù∏ée äÉYÉªàLG
 Oƒ¡édG  ó«MƒJ  »a  º¡°ùJ  å«M ,QÉ`̀WE’G  Gòg
 âbƒdG  »`̀ah  ,ÜQÉ`̀é`̀à`̀dGh  äGôÑîdG  ∫OÉ`̀Ñ`̀Jh
 õjõ©Jh  »dhódG  ¿hÉ©àdG  äÉ«dBG  ôjƒ£J  ¬JGP

.á«dhódG πaÉëªdG »a »é«∏îdG ≥«°ùæàdG

 óªëe QƒàcódG PÉà°SC’G ìô°U
 Ωƒ∏Y  PÉà°SCG  ¬∏dG  íàa  »fÉªgódG
 á«ÄjõédG  É«Lƒdƒ«ÑdGh  á`̀KGQƒ`̀dG
 á©eÉL  »`̀a  ájƒ«ëdG  äÉ«æ≤àdGh
 ≥jôah  ΩÉ`̀b  ¬fCÉH  »Hô©dG  è«∏îdG
 º°ù≤H  ÜÉ`̀Ñ`̀°`̀û`̀dG  ø`̀«`̀ã`̀MÉ`̀Ñ`̀dG  ø``̀e
 è«∏îdG  á`̀©`̀eÉ`̀é`̀H  IÉ`̀«`̀ë`̀dG  Ωƒ`̀∏`̀Y
 á«ª∏Y  á``̀ °``̀ SGQO  ô`̀°`̀û`̀æ`̀H  »``Hô``©``dG
 19-ó«aƒc  ¢Shô«a  ∫ƒ`̀M  áª¡e
 ,ô¡°TCG  6  É¡«∏Y  πª©dG  ¥ô¨à°SG
 ÉfhQƒc  ¢Shô«a  QƒëªJ  äó°UQ
 É¡H  ôe  »àdG  á«æ«édG  äGôØ£dGh
 ô¡°T á`̀jÉ`̀¨`̀dh ¢``SQÉ``e ô`̀¡`̀°`̀T  ò`̀æ`̀e

.2020 ôÑªàÑ°S
 ¿CG  ≈``̀dEG  á`̀°`̀SGQó`̀dG  â∏°UƒJh
 á«æ«L  IôØW  350  øe  ôãcCG  ∑Éæg
 ÉfhQƒc  ¢Shô«a  »`̀a  âKóëà°SG
 …QÉédG  ΩÉ©dG  ájGóH  √QÉ°ûàfG  òæe
 »àdG  (S)  á«ÄjõL  »a  ójóëàdÉHh
 ìÉàØªc  ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀ dG  É¡∏ª©à°ùj
 √òg  âª¡°SCGh  ,ÉjÓîdG  ìÉ°ùàc’
 IóM  ø`̀e  ∞«ØîàdG  »`̀a  äGôØ£dG
 áÑ°ùæH  √QÉ°ûàfG  Iƒbh  ¢Shô«ØdG
 √ò`̀g  ¿CG  í``̀°``̀VhCG  ¬```̀fCG  ’EG  ,%80
 ÉMÉàØe 350 áHÉãªH »g äGôØ£dG
 äÓÑ≤à°ùe íàa ≈dEG ±ó¡J ÉØ∏àîe
 º°ùédG  ÉjÓN  í£°S  ≈∏Y  óLƒJ
 Öëj  »`̀à`̀dG  ∫É``̀Ø``̀bC’G  áHÉãªH  »`̀g
 ¬d  ≈æ°ùà«d  É¡ëàa  ¢Shô«ØdG  ≈∏Y
 .É¡àHÉ°UEGh  á«∏îdG  ≈`̀ dEG  ∫ƒ`̀Nó`̀dG
 ¿CG  »fÉªgódG  Qƒ`̀à`̀có`̀dG  ø«H  Éªc
 É¡d  (∫É``̀Ø``̀bC’G)  äÓÑ≤à°ùªdG  √ò`̀g
 OóëJ  (ÉYƒf  230)  IOó©àe  ´GƒfCG
 πªëj  PEG  ,¿É°ùfEG  πc  óæY  É«KGQh
 √ò`̀g ø``̀e Gó````̀MGh É``Yƒ``f É`̀æ`̀e π``̀c
 áYÉéf ¿CG èàæà°ùf Gò¡Hh ,∫ÉØbC’G
 »a  á£ÑJôe  ¢VôªdÉH  á`̀HÉ`̀°`̀UE’G
 »àdG  IôØ£dG  ´ƒæH  âbƒdG  ¢ùØf
 »æ«édG §ªædGh ¢Shô«ØdG É¡∏ªëj
 πc  óæY  (∫É``̀Ø``̀bC’G)  äÓÑ≤à°ùª∏d

.¢üî°T
 ≈`̀∏`̀Y á```̀°```̀SGQó```̀dG äô``̀°``̀û``̀fh 
 äGQƒ`̀°`̀û`̀æ`̀ª`̀d »`̀ª`̀∏`̀ ©`̀ dG ™``̀bƒ``̀ª``̀dG
 ¿É¨«°û«e  á`̀©`̀eÉ`̀é`̀d  19-ó``«``aƒ``c
 Cold Spring Harbor
 Laboratory Michigan
 Ióe  ∫Gƒ```Wh  .University
 øe  åëÑdG  ≥jôa  ™HÉJ  á`̀°`̀SGQó`̀dG
 »`̀à`̀dG á`̀«`̀æ`̀«`̀é`̀dG äGô`̀«`̀¨`̀à`̀dG Ö`̀ã`̀c
 á``«``KGQƒ``dG IOÉ```ª```dG »``̀a â`̀∏`̀°`̀ü`̀M
 É¡d  »àdG  ∂∏J  á°UÉNh  ¢Shô«Ø∏d
 ≈∏Y  ¢Shô«ØdG  Gò`̀g  IQó≤H  ábÓY
 º`̀°`̀ù`̀é`̀dG É``̀jÓ``̀N ≈````̀dEG ∫ƒ``̀°``̀Uƒ``̀dG

.ihó©dÉH É¡àHÉ°UEGh
 ≈∏Y  á``̀ °``̀ SGQó``̀ dG  äó``̀ª``̀à``̀YGh
 á«Lƒdƒ«ÑdG  áÑ°SƒëdG  äÉ«æ≤J
 C o m p u t a t i o n a l )
 ¿CG  èFÉàædG  âæ«Hh  ,(Biology
 çóëà°SG  …òdG  »æ«édG  QƒëªàdG

 »a  º¡°SCG  ¢Shô«Ø∏d  IôØW  350
 áÑ°ùæH  ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀ dG  Ió``̀M  π`̀«`̀∏`̀≤`̀J
 øe  äGô«¨àªdG  â∏∏b  å«M  %80
 ™e π°UGƒàdG ≈∏Y ¢Shô«ØdG IQób
 (receptor ACE2) á«FõédG
 É`̀jÓ`̀N í`̀£`̀°`̀S ≈`̀∏`̀Y ó`̀Lƒ`̀J »`̀à`̀ dG
 É`̀¡`̀∏`̀ª`̀©`̀à`̀°`̀ù`̀j »```̀à```̀dGh ¿É```̀°```̀ù```̀fE’G
 ≈`̀dEG ∫ƒ`̀Nó`̀∏`̀d á`̀HGƒ`̀Ñ`̀c ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀dG

.á«∏îdG
 Éë°ùe  á`̀°`̀SGQó`̀dG  â∏ª°T  ó`̀bh
 á`̀«`̀æ`̀«`̀é`̀dG ±É````æ````°````UC’G Oó``̀©``̀ à``̀ d
 ,¿É°ùfE’G  óæY ÉjÓîdG äÓÑ≤à°ùªd
 äÉ`̀HGƒ`̀Ñ`̀ dG ∫É``̀Ø``̀bCG á`̀HÉ`̀ã`̀ª`̀H »``̀gh
 ¢Shô«ØdG  ó°U  ≈∏Y  πª©J  »`̀à`̀dG
 PEG  ,ÉØæ°U  230  É`̀gOó`̀Y  ≠`̀dÉ`̀Ñ`̀dGh
 ÉJhÉØJ  ∑Éæg  ¿CG  í°ùªdG  í`̀°`̀VhCG
 ™e π`̀eÉ`̀©`̀à`̀dG »`̀a ±É`̀æ`̀°`̀UC’G ø`̀«`̀H
 ≈∏Y ¬`̀JQó`̀b ó`̀jó`̀ë`̀Jh ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀dG
 âàÑKCG  Éªc  .ÉjÓîdG  ≈`̀dEG  ∫ƒNódG
 %80  ¥ƒ``̀Ø``̀j  É```̀e  ¿CG  á```̀°```̀SGQó```̀dG
 230```̀ dG  á«æ«édG  ±É`̀æ`̀ °`̀UC’G  ø`̀e
 áahô©ªdG  ¢Shô«ØdG  äÓÑ≤à°ùªd
 äÉjƒà°ùe  ≈∏Y  íªéJ  ô°ûÑdG  óæY
 π°UGƒàdÉH ¢Shô«ØdG IQób áØ∏àîe
 É¡∏ª©à°ùj  »`̀à`̀ dG  S  á`̀«`̀Fõ`̀L  ™``̀e

.ÉjÓîdÉH ¥É°üàdÓd ¢Shô«ØdG
 á`̀°`̀SGQó`̀dG Gò``̀g Ωó`̀≤`̀ J Gò``¡``Hh
 ø«H  ähÉØàdG  ô°ùØJ  á«ª∏Y  IóYÉb
 äÉHÉ°UE’G OóY »a ∫hódGh OGôaC’G
 .É¡JQƒ£N  ió``̀eh  á«μ«æ«∏cE’G
 É¡JÉ≤HÉ°S øY á°SGQódG √òg õ«ªàJh
 â`̀bƒ`̀dG  ¢ùØf  »`̀a  ≈`̀ YGô`̀ J  É`̀¡`̀fCÉ`̀H
 óæY çóëJ »àdG á«æ«édG äGôØ£dG
 á«æ«édG áÑ«côàdG ∂dòch ¢Shô«ØdG
 ACE2)  πÑ≤à°ùe  ¢üîJ  »àdG
 ÜÉ°üªdÉH  ¢UÉîdG  (receptor
 .áHÉ°UEÓd á∏ªàëªdG IóëdG ôjó≤àd
 ¬`̀fG  á`̀ °`̀SGQó`̀dG  √ò``̀g  ø«ÑJ  Gò`̀¡`̀Hh
 äÉ°Shô«ØdG  øe  §ªf  ∑Éæg  ¢ù«d
 áÑ«côJ  ’h  á°SGô°T  π`̀bCG  hCG  ôãcCG

 ôãcCG ¬∏©éJ hCG OôØdG »ªëJ á«æ«L

 ¿G  πH  ,¢VôªdÉH  áHÉ°UEÓd  á°VôY

 á£HGôàªdG  ƒg  áHÉ°UE’G  Oóëj  Ée

 »æ«édG  §ªædG  ø«H  (Nexus)

 OGô``̀aC’G  ø«H  π≤æàªdG  ¢Shô«Ø∏d

 »°üî°ûdG  »`̀æ`̀«`̀é`̀dG  ∞`̀æ`̀°`̀ü`̀dGh

 »àdG  á«ÄjõédG ábÓ©dGh ÜÉ°üª∏d

 .Éª¡LhGõJ óæY çóëJ

 åëÑdG  ≥jôa  ¿CG  ≈``dEG  QÉ°ûj

 å`̀MÉ`̀ Ñ`̀ dG ≈`````̀dEG á``̀ aÉ``̀ °``̀VEG ¿ƒ``̀μ``̀ J

 É``̀fGO IQƒ``̀à``̀có``̀dG ø``̀e »`̀°`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG

 Ö£dG  »`̀a  á°ü°üîàªdG  Qƒ°TÉY

 è`̀«`̀∏`̀î`̀dG á``̀©``̀eÉ``̀é``̀H »``̀Ä``̀jõ``̀é``̀dG

 ø`̀jó`̀dG Qƒ``̀f Qƒ`̀à`̀có`̀dGh ,»`̀Hô`̀©`̀dG

 »a  óYÉ°ùªdG  PÉ`̀à`̀°`̀SC’G  ∞∏N  ø`̀H

 á©eÉéH  á«ÄjõédG  É«Lƒdƒ«ÑdG

 âjƒμdG  ø``eh  ,»`̀Hô`̀©`̀dG  è«∏îdG

 á«FÉ°üNCG  ¥hRôe ºjôe IQƒàcódG

 ó©H  É`̀e  áãMÉHh  »ÄjõédG  Ö£dG

 è«∏îdG  á`̀©`̀eÉ`̀L  »`̀a  √GQƒ``à``có``dG

 …ó`̀ª`̀M Qƒ```̀à```̀có```̀dGh ,»```̀Hô```̀©```̀dG

 »a óYÉ°ùªdG PÉà°SC’G …RÉæLôédG

 á©eÉéH  á«ÄjõédG  áKGQƒdG  Ωƒ∏Y

 .GóæμH ƒjQÉàfCG

:ΩÉ©dG øeC’G ¢ù«FQ

OÉ°ùØdG áëaÉμeh ágGõædG õjõ©J »a áeó≤àe øjôëÑdG äGƒ£N

 á«ª∏Y  á```̀°```̀SGQO  ô`̀ °`̀û`̀æ`̀J  è`̀ «`̀ ∏`̀ î`̀ dG  á`̀ ©`̀ eÉ`̀ L
ÉfhQƒμH  á`̀HÉ`̀°`̀UEÓ`̀d  á«æ«édG  π`̀eGƒ`̀©`̀dG  Oó`̀ë`̀J

 :QOÉ≤dGóÑY ó«°S - IôgÉ≤dG
 º«gGôHEG  π«∏N  ô«Ø°ùdG  ™ªàLG
 óYÉ°ùªdG  ΩÉ`̀©`̀dG  ø`̀ «`̀eC’G  …OGhò````̀dG
 ø``̀eC’Gh  á«Hô©dG  ¿hDƒ`̀°`̀û`̀dG  ¢ù«FQ
 ,á«Hô©dG  ∫hó``̀dG  á©eÉéH  »eƒ≤dG
 ∫BG ó°TGQ øH »∏Y âæH ôéa áî«°ûdÉH
 á°ù°SDƒªd  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  áØ«∏N
 á°ùfB’G Qƒ°†ëH ,äGòdG á«ªæàd ôéa
 ô«Jôμ°ùdG  »°Vƒ©dG  óªëe  ∫É`̀æ`̀e
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  IQÉ`̀Ø`̀°`̀ù`̀H  å`̀dÉ`̀ã`̀dG
 áî«°ûdG ácQÉ°ûe áÑ°SÉæªH ,IôgÉ≤dÉH
 ådÉãdG  …ƒæ°ùdG  ôªJDƒªdG  »a  ôéa
 äGôªãà°ùªdG  OÉ`̀ë`̀J’  øjô°û©dGh
 á©eÉL  ájÉYôH  ó≤©j  …ò`̀dG  ,Üô©dG
 5-2  øe  IôàØdG  »a  á«Hô©dG  ∫hó`̀dG

.»dÉëdG ôÑªaƒf

 …OGhò```̀dG  ô«Ø°ùdG  OÉ``°``TCG  ó``̀bh

 áØ«∏N  ∫BG  ô`̀é`̀a  áî«°ûdG  Oƒ`̀¡`̀é`̀H

 Gò`̀g  »`̀a  á`̀«`̀HÉ`̀é`̀jE’G  É¡àcQÉ°ûªHh

 É¡«a âë°VhCG áª∏c AÉ≤dEGh ,ôªJDƒªdG

 »a  É¡JOÉ«bh øjôëÑdG  áμ∏ªe Oƒ¡L

 á«ªæàdGh  OÉ°üàb’G  ôjƒ£Jh  º`̀YO

 º¶æc ájô°ûÑdG á«ªæàdGh áeGóà°ùªdG

 ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,ÖjQóàdGh  º«∏©àdG

 áaÉ≤ãdGh  ôμØdG  ∫Éée  »a  É¡JOÉjQ

 .IOó©àªdG  äGôªJDƒªdG  áaÉ°†à°SGh

 á©eÉéd ôμ°ûdG ôéa áî«°ûdG âeóbh

 ΩÉ`̀©`̀dG É`̀ ¡`̀ æ`̀ «`̀eCGh á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG ∫hó````̀ dG

 ájÉYQ  ≈∏Y  §«¨dG  ƒHCG  óªMCG  ó«°ùdG
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بهدف توفري و�صائل الأمان لهم وحمايتهم.. وزيرة ال�صّحة:

اإجازة ال�صتخدام الطارئ للقاح كورونا ب�صكل اختياري لل�صفوف الأمامية
وزيرة  ال�صالح  �صعيد  بنت  فائقة  اأعلنت 

ال�صتخدام  البحرين  مملكة  اإجازة  ال�صحة 

اأمام  واإتاحته  »كوفيد-19«،  للقاح  الطارئ 

بفريو�س  امل�صابني  مع  تعامالً  الأكرث  الفئات 

ب�صكل  الأمامية،  ال�صفوف  اأبطال  من  »كورونا« 

توفري  بهدف  اأم�س،  يوم  من  ابتداًء  اختياري، 

و�صائل الأمان لهم وحمايتهم من اأي اأخطار قد 

يتعر�صون لها ب�صبب طبيعة عملهم.

واأعربت الوزيرة عن �صكرها ل�صاحب ال�صمو 

امللكي الأمري �صلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد 

نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س 

�صموه  توجيهات  على  اهلل،  حفظه  الوزراء، 

الأمامية  ال�صفوف  لأبطال  الأولوية  لإعطاء 

واهتمام  ومتابعة،  التطعيم  على  باحل�صول 

والفريق  الوزارة  بجهود  امل�صتمرة  �صموه 

كورونا،  لفريو�س  للت�صدي  الطبي  الوطني 

وحر�صه على �صحة و�صالمة اجلميع.

ال�صتخدام  اأن  ال�صالح  الوزيرة  واأكدت 

اللوائح  مع  تام  ب�صكل  يتوافق  للقاح  الطارئ 

والقوانني املعمول بها يف مملكة البحرين التي 

احلالت  يف  ال�صتثنائي  بالرتخي�س  ت�صمح 

الطارئ  ال�صتخدام  اإجازة  وتاأتي  الطارئة، 

التن�صيق  ا�صتكمالً جلهود  »كوفيد-19«  للقاح 

املتحدة  العربية  الإمارات  دولة  مع  والتعاون 

اأعلنت  اإذ   ،G42 �صركة  يف  ممثلة  ال�صقيقة 

اإجازة  املا�صي  �صبتمرب  �صهر  يف  الإمارات 

يف  للعاملني  اللقاح  لنف�س  الطارئ  ال�صتخدام 

خط الدفاع الأول.

اجلائحة  انت�صار  اأن  الوزيرة  واأو�صحت 

�صريعة  اإجراءات  اتخاذ  ي�صتوجب  العامل  حول 

العمل  موا�صلة  من  ال�صحية  املنظومة  لتمكني 

الأ�صرار  وتقليل  الفريو�س  احتواء  على 

نتائج  اأن  اإىل  لفتًة  الأرواح،  على  واحلفاظ 

درا�صات املرحلتني الأوىل والثانية من التجارب 

كما  وفّعال،  اآمن  اللقاح  اأن  اأظهرت  ال�صريرية 

ب�صالمة  املتعلقة  الدرا�صات  مراجعة  متت 

اإ�صراف  حتت  العملية  هذه  وجتري  التطعيم، 

ال�صحة،  ووزارة  الطبية  الفرق  من  �صارم 

ال�صريرية  التجارب  الثالثة من  املرحلة  وت�صري 

�صال�صة  بكل  البحرين  مملكة  يف  اللقاح  لنف�س 

�صارك  اإذ  خطرية،  اأعرا�س  اأي  ت�صجيل  ودون 

يف التجارب ال�صريرية 7700 متطوع، وقد مت 

اللقاح  من  الثانية  اجلرعة  اإعطاء  من  النتهاء 

جلميع املتطوعني.

الطارئ  ال�صتخدام  ترخي�س  ويتم 

لتطبيق  امل�صنعة  ال�صركة  مع  بالتن�صيق 

والأمان  اجلودة  مراقبة  اإجراءات  من  العديد 

نطاق  �صمن  ال�صتخدام  منها  للقاح،  والفعالية 

البحرين،  مملكة  يف  ال�صحية  اجلهات  حتدده 

واجلرعة  امل�صتهدفة  الفئات  اأعداد  وحتديد 

ونظام التطعيم، بالإ�صافة اإىل املراقبة والإبالغ 

داعمة  معلومات  وتوفري  ال�صلبية  الأحداث  عن 

ح�صر  مت  اإذ  والت�صنيع،  والفعالية  لل�صالمة 

وتر�صيح الأفراد العاملني يف ال�صفوف الأمامية 

من قبل جهاتهم، و�صيتم التوا�صل مع من تنطبق 

مواعيد  لإعطائهم  اللقاح  لأخذ  ال�صروط  عليهم 

يف املركز املخ�ص�س للتطعيم.

اأثبتت  البحرين  مملكة  اأن  بالذكر  اجلدير 

حتدي  مع  التعامل  يف  ومقدرتها  كفاءتها 

فريو�س كورونا باتخاذها للعديد من الإجراءات 

الحرتازية ال�صتباقية التي اأ�صهمت يف الت�صدي 

للفريو�س واحلد من انت�صاره مبا ي�صمن �صحة 

جهودها  كل  يف  و�صت�صتمر  اجلميع،  و�صالمة 

التزام  خالل  من  بنجاح  التحدي  هذا  لتجاوز 

هذا  ملجابهة  الوطنية  بامل�صوؤولية  اجلميع 

الفريو�س وحماية املجتمع واحلفاظ على �صحة 

و�صالمة اأفراده كافة.

وزيرة ال�صحة

بـ4 دنانري فقط

ال�صّحة تعلن توافر الفح�ص ال�صريع لكورونا يف ال�صيدليات

اأجهزة  طرح  عن  ال�صحة  وزارة  ك�صفت   

اختبار   الفح�س   ال�صريع   لفريو�س   كورونا  

 يف   خمتلف   �صيدليات   مملكة    البحرين،    وذلك  

 للراغبني   يف   اإجراء   الفح�س   ذاتيا،    واحل�صول  

دقيقة   فقط،   على   نتائج   الفح�س   خالل    15    

 م�صرية   اإىل   اأن   �صقف   ال�صعر   املحدد   لبيع   اجلهاز  

 الواحد   ل   يتعدى    4   دنانري   فقط.

وقد   عك�صت   هذه   املبادرات   حر�س   مملكة  

 البحرين   على   اإدخال   التقنيات   احلديثة   يف  

 جمال   الت�صخي�س   والعالج   للحد   من   انت�صار  

 فريو�س   كورونا،    وال�صعي   لتطويرها   مبا  

 يتما�صى   مع   امل�صتجدات   العاملية   يف   هذا   املجال، 

   اإىل   جانب   ت�صهيل   طرق   الفحو�صات،    وجعلها  

 يف   متناول   اجلميع .  واأعلنت   وزارة   ال�صحة   عن  

 قائمة   ال�صيدليات   التي   �صتتوافر   بها   اأجهزة  

 الفح�س   ال�صريع،    وذلك   عرب   املوقع   الإلكرتوين  

 اجلديد   التابع   للوزارة   واخلا�س   با�صتعرا�س  

 اأهم   امل�صتجدات   ال�صحية   الطارئة   يف   مملكة  

 البحرين    ،healthalert.gov.bh    حيث   �صيتم  

 حتديث   قائمة   ال�صيدليات   املتوافر   بها   الأجهزة  

 ب�صكل   دوري   لإطالع   اجلمهور   عليها . 

واأ�صارت   الوزارة   اإىل   اأن   توزيع   الأجهزة  

 على   ال�صيدليات   وحتديد   الأ�صعار   مت   من  

 خالل   الهيئة   الوطنية   لتنظيم   املهن   واخلدمات  

 ال�صحية . 

 PCR     ونوهت   وزارة   ال�صحة   باأن   فح�س   الـ

يعد   هو   الأداة   الت�صخي�صية   الوحيدة   املعتمدة   يف  

 البحرين  . 

وكانت   وزارة   ال�صحة   قد   اأو�صحت   يف   وقت  

 �صابق   باأن   الفح�س   ال�صريع   يتم   اإجراوؤه   كم�صحة  

 اأنفية،   ويقوم   اجلهاز   باإعطاء   النتائج   خالل 15    

 دقيقة   بدقة   تفوق   الـ  93   % اإ�صافة   اإىل   ذلك   يتميز  

 الك�صف   ال�صريع   ب�صهولة   ال�صتخدام،    وب�صكل  

 عملي   واقت�صادي   من   حيث   الوقت . 

ـــــا ونـــتـــائـــج الـــفـــحـــ�ـــص خــــــال 15 دقــيــقــة  اإجـــــــــراء   الـــفـــحـــ�ـــص   ذاتـــــًي
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�شارك يف االجتماع الوزاري بني دول التعاون والهند.. وزير اخلارجية:

البحرين اأعطت اأولوية حلماية �شحة جميع مواطنيها واملقيمني

اخلارجية  وزير  �شارك 

يف  الزياين  را�شد  بن  عبداللطيف 

بني  امل�شرتك  الوزاري  االجتماع 

اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س 

ال�شديقة  الهند  وجمهورية  العربية 

الذي ُعقد اأم�س الثالثاء، على هام�س 

وال�شبعني  اخلام�شة  الدورة  اجتماع 

للجمعية العامة لالأمم املتحدة، وذلك 

املرئي،  االإلكرتوين  االت�شال  عرب 

قرقا�س  اأنور حممد  الدكتور  برئا�شة 

اخلارجية  لل�شوؤون  الدولة  وزير 

املتحدة،  العربية  االإمارات  بدولة 

ملجل�س  احلالية  الرئا�شة  دولة 

العربية،  اخلليج  لدول  التعاون 

والدكتور �شوبراهمانيام جاي �شانكر 

وزير ال�شوؤون اخلارجية بجمهورية 

بن  نايف  الدكتور  ومب�شاركة  الهند، 

ملجل�س  العام  االأمني  احلجرف  فالح 

التعاون لدول اخلليج العربية.

وزير  األقى  االجتماع،  وخالل 

عن  فيها  اأعرب  كلمًة  اخلارجية 

الوزاري  االجتماع  هذا  لعقد  تقديره 

التعاون  جمل�س  دول  بني  ال�شنوي 

وجمهورية  العربية  اخلليج  لدول 

االت�شال  عرب  ينظم  والذي  الهند، 

غري  الو�شع  هذا  ظل  يف  املرئي 

امل�شبوق على امل�شتوى الدويل ب�شبب 

باأهمية  منوًها  كوفيد-19،  جائحة 

ذات  الدول  بني  وال�شراكة  التعاون 

اأكرث  اأ�شبح  الذي  املماثل  التفكري 

موؤكًدا  م�شى،  وقت  اأي  من  اأهمية 

جميًعا  لنا  اأظهرت  اجلائحة  اأن 

احلياة  واأهمية  امل�شرتكة،  اإن�شانيتنا 

النظر  بغ�س  كافة  العامل  ل�شعوب 

اأو  العرق  اأو  الدين  اأو  اجلن�شية  عن 

احلثيثة  باجلهود  م�شيًدا  الطائفة، 

الهندية  احلكومة  تبذلها  التي 

للتو�شل اإىل لقاح فعال للق�شاء على 

فريو�س كوفيد-19.

 وقال وزير اخلارجية اإن مملكة 

البحرين اأعطت اأولوية حلماية �شحة 

واملقيمني  مواطنيها  جميع  ورفاهية 

الهندية  اجلالية  ذلك  يف  مبا  فيها، 

البحرين  مملكة  واأطلقت  الكبرية، 

االإجراءات  من  �شاماًل  برناجًما 

ذلك  يف  مبا  والوقائية،  االحرتازية 

اجلودة،  عالية  �شحية  رعاية  توفري 

جمانية  وجبات  برنامج  عن  ف�شاًل 

ال�شكن  اأو�شاع  للمحتاجني، ومتابعة 

متطلبات  ل�شمان  الوافدين  للعمال 

التباعد االجتماعي وال�شحة الالزمة، 

االقت�شادي  الدعم  حزمة  اإىل  اإ�شافة 

الذي يهدف ل�شمان حماية ال�شركات 

فور  تعافيهم  والتاأكد من  واملوظفني، 

من  التعايف  عملية  يف  العامل  بدء 

اجلائحة.

بن  عبداللطيف  الدكتور  وعربرّ 

را�شد الزياين عن جزيل �شكره وعميق 

اخلارجية  ال�شوؤون  لوزير  تقديره 

ترحيب  على  الهند،  بجمهورية 

اإبراهيم  مبادئ  اتفاق  بتوقيع  الهند 

املتحدة  العربية  االإمارات  دولة  بني 

ودولة  البحرين  ومملكة  ال�شقيقة 

اإ�شرائيل والواليات املتحدة االأمريكية 

يف �شبتمرب املا�شي، اآماًل اأن تكون هذه 

اخلطوة الأوىل واالأ�شا�شية نحو �شالم 

مو�شًحا  املنطقة،  يف  وكامل  �شامل 

نحو  العمل  االآن  ال�شروري  من  اأنه 

ال�شالم من خالل املفاو�شات املبا�شرة 

واالإ�شرائيليني  الفل�شطينيني  بني 

لتحقيق حل الدولتني العادل والقابل 

جمهورية  بدعم  مرحًبا  للتطبيق، 

الهند املهم لهذه اخلطوة املهمة.

اأنه من  واأ�شاف وزير اخلارجية 

يف  حقيقي  �شامل  �شالم  حتقيق  اأجل 

االأو�شط، فاإن املنطقة بحاجة  ال�شرق 

اإىل حلول �شيا�شية لالأو�شاع يف اليمن 

و�شوريا وليبيا ولبنان والعراق، واإىل 

املتطرفة،  االأيديولوجيات  مكافحة 

ومكافحة االإرهاب ونزع �شالح جميع 

امليلي�شيات و�شمان اأن االأ�شلحة تبقى 

ال�شرعية  احلكومات  �شيطرة  حتت 

فقط، كما يجب علينا يف جميع بلدان 

لتوجيه  ب�شدق  نعمل  اأن  املنطقة 

جميع جهودنا نحو اإ�شاعة ال�شالم.

ومت خالل االجتماع بحث عالقات 

التعاون  واأوجه  التاريخية  ال�شداقة 

جمل�س  بني  امل�شرتك  والتن�شيق 

العربية  اخلليج  لدول  التعاون 

و�شبل  ال�شديقة  الهند  وجمهورية 

مبا  كافة،  امل�شتويات  على  تنميتها 

كال  على  واملنفعة  باخلري  يعود 

واأهدافهما  رغباتهما  ويلبي  اجلانبني 

امل�شرتكة، باالإ�شافة اإىل مناق�شة عدد 

االإقليمية  والق�شايا  املو�شوعات  من 

والدولية حمل االهتمام امل�شرتك.

وكيل اخلارجية يوؤكد حر�ص البحرين على تعزيز العالقات مع »الناتو«
اآل  اأحمد  بن  عبداهلل  ال�شيخ  الدكتور  تراأ�س 

الدولية،  لل�شوؤون  اخلارجية  وزارة  وكيل  خليفة، 

ال�شراكة  برنامج  متابعة  للجنة  الرابع  االجتماع 

وحلف  البحرين  مملكة  بني  الفردي  والتعاون 

�شمال االأطل�شي »الناتو«، والذي ُعقد اأم�س الثالثاء 

املوافق 3 نوفمرب 2020م، بالديوان العام لوزارة 

الوطنية  اجلهات  ممثلي  بح�شور  اخلارجية، 

امل�شاركة يف الربنامج، وال�شيخة عائ�شة بنت اأحمد 

بن �شقر اآل خليفة، مدير اإدارة ال�شوؤون االأوروبية 

واالحتاد االأوروبي.

وثمرّن الدكتور ال�شيخ عبداهلل بن اأحمد اآل خليفة 

وجهودها  الربنامج،  يف  امل�شاركة  اجلهات  تعاون 

املعرفية  القدرات  وتطوير  تنمية  اإىل  الرامية 

والتقنية والتدريبية، وتبادل اخلربات يف املجاالت 

على  البحرين  مملكة  حر�س  موؤكًدا  ال�شلة،  ذات 

تعزيز العالقات مع حلف �شمال االأطل�شي »الناتو« 

ان�شمت  التي  للتعاون،  اإ�شطنبول  مبادرة  اإطار  يف 

الكبرية  باجلهود  م�شيًدا  عام 2004م،  اململكة  لها 

واالأمن  ال�شلم  حفظ  يف  احللف  بها  يقوم  التي 

الدوليني ومكافحة التهديدات التقليدية واجلديدة.

كما اأو�شح الدكتور ال�شيخ عبداهلل بن اأحمد اآل 

خليفة اأنه يجري حالًيا الرتكيز على ثالثة حماور 

رئي�شة للتعاون مع حلف �شمال االأطل�شي »الناتو«، 

والدبلوما�شي، وتبادل  ال�شيا�شي  التعاون  وت�شمل: 

والتعاون يف  واالأمن،  الدفاع  اخلربات يف جماالت 

اأهمية  على  م�شدًدا  امل�شتجدة،  التحديات  مواجهة 

وروؤى  م�شارات  وطرح  واملهارات  القدرات  بناء 

جديدة يف اإطار �شراكة اأمنية فاعلة وم�شتدامة.

برنامج  ا�شتعرا�س  االجتماع،  خالل  وجرى 

البحرين  مملكة  بني  الفردي  والتعاون  ال�شراكة 

االآليات  وو�شع  »الناتو«،  االأطل�شي  �شمال  وحلف 

ال�شراكة  تعزيز  اإىل  الهادفة  واال�شرتاتيجيات 

النوعية بني اجلانبني.

وزير البلديات وافق على ن�شف القرارات املرفوعة اإليه.. جمل�ص العا�شمة:

416 األف دينار ل�شيانة احلدائق.. واالنتهاء من جتميل تقاطع الفاروق قريًبا
�شارة جنيب:

بنيرّ التقرير اخلتامي ملجل�س اأمانة العا�شمة اأنه 

مت رفع 50 قراًرا لوزير االأ�شغال و�شوؤون البلديات 

والتخطيط العمراين، وقد بلغ عدد الردود امل�شتلمة 

باالعرتا�س،  ردود   5 موافقة،   26 بينها  رًدا،   49

و18 قيد الدرا�شة، وذلك خالل دور االنعقاد الثاين 

الدورة البلدية اخلام�شة.

على  »االأيام«  ح�شلت  الذي  التقرير  واأ�شار 

ن�شخة منه اإىل اأن اإجمايل عدد احلدائق املدرجة يف 

حديقة،   40 بلغ   2020-2019 امل�شاريع  خطة 

حوايل  احلدائق  ل�شيانة  التقديرية  القيمة  وتبلغ 

416 األف دينار بحريني.

واأو�شح اأن تكلفة م�شروع اإعادة تاأهيل احلديقة 

مليون   2.584 تبلغ  االأخرية  املرحلة  يف  املائية 

دينار بحريني و�شيتم افتتاحها نهاية العام 2020 

اعتماد  حالًيا  ويجري  الزمنية،  اخلطة  ح�شب 

ت�شاميم حديقة جدعلي يف جممع 721 التي �شتقام 

مربع،  مرت  األف   1285 حوايل  تبلغ  م�شاحة  على 

األعاب  واأجهزة  قدم  كرة  ملعب  توفري  و�شيت�شمن 

ريا�شية ومنطقة لعب االأطفال.

وبح�شب التقرير، متت املوافقة على تخ�شي�س 

عامة  حديقة  الإن�شاء   701 توبلي  منطقة  يف  عقار 

على م�شاحة 721 مرًتا مربًعا نظًرا الفتقار املنطقة 

على  املوافقة  وكذلك  للرتفيه،  عامة  مواقع  من 

الإن�شاء   606 �شرتة  منطقة  يف  عقار  تخ�شي�س 

حديقة عامة على م�شاحة 1500 مرت مربع ب�شبب 

ما �شيوفره  ترفيهي، عالوة على  عدم وجود مرفق 

ومكان  اخل�شراء،  للرقعة  تو�شعة  من  امل�شروع 

اأن  اإىل  التقرير  املنطقة. ولفت  الأهايل  عام  كمتنف�س 

العمل يجري على ا�شتكمال ت�شجري وجتميل تقاطع 

الفاروق، وقد �شارفت املراحل االأخرية على االنتهاء، 

يف  التجميلية  املواقع  ت�شييد  من  االنتهاء  مت  حيث 

مواقع منتقاة من التقاطع. علما باأن تكلفة امل�شروع 

 8 وقدرها  م�شاحة  على  دينار  األف   840 بـ  تقدر 

هيكتارات.

اإن�شاء  على  وافق  املجل�س  اأن  التقرير  وبنيرّ 

دورات مياه يف �شوق املنامة القدمي خلدمة مرتادي 

ال�شوق من املواطنني واملقيمني وال�شواح.

االأ�شواق  �شيانة  ملف  اإىل  التقرير  وتطرق 

من  اأن  مبيًنا  �شرتة(،  )املنامة، جدحف�س،  املركزية 

تطوير  من  االنتهاء  ال�شاأن  هذا  يف  امل�شاريع  اأهم 

وقوف  تنظيم  اآلية  ومتابعة  وال�شمك  اللحم  �شوق 

بناء  واإعادة  املركزي،  املنامة  ب�شوق  ال�شاحنات 

�شوق جدحف�س مع جتهيز �شوق موؤقتة من خالل 

التن�شيق مع اأ�شحاب ملكيات االأر�س الواقعة �شمال 

قائمة  رفع  مت  للتقرير،  ووفًقا  جدحف�س.  �شوق 

ت�شم 132  والتي  العام 2020  الطلبات  اأولويات 

التنمية احل�شرية منها 49 طلًبا  طلًبا يف م�شروع 

الوكيل  مكتب  اإىل  رفعها  ثم  واللي  للتنفيذ  جاهًزا 

امل�شاعد للخدمات البلدية امل�شرتكة، و23 طلًبا قيد 

اجمايل  فبلغ  االأمطار  عوازل  م�شروع  اأما  التنفيذ، 

منهم 30 طلًبا مت  املواطنني  الطلبات 50 طلًبا من 

تنفيذه و8 طلبات قيد التنفيذ. وحتت بند امل�شاهمة 

طلبات  عدد  بلغ  العمراين،  التخطيط  تطوير  يف 

مت  والتي  للمجل�س،  املحالة  الت�شنيف  خمططات 

درا�شتها 33 طلًبا بكل اأنواعها، وتطلب العديد منها 

املنطقة عن  تفا�شيل  للوقوف على  ميدانية  زيارات 

كثب ومعرفة راأي القاطنني فيها، ومت تعديل اأو�شاع 

طلبات عديدة بهدف تن�شيط احلركة االقت�شادية يف 

املنطقة وتطوير احلركة العمرانية يف العا�شمة.

كما اأ�شار اإىل اأن املجل�س در�س من خالل جلانه 

العديد من التعديالت واملقرتحات القانونية الواردة 

قانون  كم�شروع  والنواب،  ال�شورى  جمل�شي  من 

اإىل  باالإ�شافة  احلكومة،  من  مقدم  البيئة  ب�شاأن 

تعديل بع�س اأحكام قانون مزاولة املهن الهند�شية، 

العمال، ورفع املرئيات. كما  وم�شروع قانون �شكن 

عكف املجل�س بالتعاون مع املجال�س البلدية االأخرى 

لقانون  التنفيذية  الالئحة  مواد  بع�س  تعديل  على 

البلديات، وتقدم مبقرتحات قانونية، واأ�شدر قراًرا 

يف  واحلماية  وال�شالمة  االأمن  با�شرتاطات  يتعلق 

هدم اأو بناء اأو ترميم العقارات.

د. حممد ال�شاعي

 الوقاية من اأمرا�ص القلب

العامل،  م�شتوى  على  للوفاة  الرئي�شي  ال�شبب  القلب  اأمرا�س  تعترب 

من  �شتقلل  التي  االإر�شادات  بع�س  اتباع  القلب يجب  اأمرا�س  من  وللوقاية 

احتمال االإ�شابة بهذه االأمرا�س.

 االإقالع عن التدخني:

ن�شبة  من  يقلل  والدخان  للقلب،  الدموية  االأوعية  على  يوؤثر  فالتدخني 

اإىل ارتفاع يف �شغط الدم وزيادة  الدم، وهذا بدوره يوؤدي  االأوك�شجني يف 

اإىل نف�س  املدخنني يوؤدي  فاإن اجللو�س مع  القلب، كذلك  يف معدل �شربات 

االأ�شرار.

الريا�شة:

اأمرا�س  الوقاية من  الريا�شة ب�شورة منتظمة ت�شاعد على  اإن ممار�شة 

القلب، والريا�شة ت�شاعد على ال�شيطرة على وزن اجل�شم، وتقلل من احتمال 

االإ�شابة باأمرا�س اأخرى توؤثر على القلب، كارتفاع �شغط الدم، ارتفاع ن�شبة 

الكول�شرتول ومر�س ال�شكر.

واالإن�شان يحتاج اإىل ن�شف �شاعة يومًيا من الريا�شة واحلركة، وهذه 

ت�شمل امل�شي ال�شريع، اجلري، اجلمنازيوم وال�شباحة.

 الغذاء ال�شحي:

من  ويقلل  الدم  �شغط  على  ويحافظ  القلب،  �شالمة  على  ي�شاعد  وهذا 

احتمال االإ�شابة مبر�س ال�شكري.

ال�شمك، احلبوب،  الزيتون،  والفواكه،  ي�شمل اخل�شار  ال�شحي  والغذاء 

والبقوليات، واللحوم اخلالية من الدهون واملك�شرات.

والدهون  واحللويات  وال�شكر  امل�شتهلك  امللح  كمية  حتديد  يجب  كذلك 

امل�شبعة.

املحافظة على الوزن:

والوزن الزائد خا�شة يف منطقة البطن يزيد من احتمال االإ�شابة باأمرا�س 

القلب وال�شغط وال�شكري.

وموؤ�شر كتلة اجل�شم يجب اأن ال يتجاوز 25، وحميط اخل�شر ال يزيد 

عن 100 �شم لدى الرجال.

 النوم اجليد:

الوزن،  زيادة  اإىل  يوؤدي  النوم  من  كافية  كمية  على  احل�شول  عدم  اإن 

ارتفاع يف �شغط الدم، اأمرا�س القلب، مر�س ال�شكري، واالكتئاب.

يكون  اأن  يجب  والذي  النوم،  من  �شاعات  �شبع  اإىل  يحتاج  واالإن�شان 

الوقت  نف�س  يف  وي�شتفيق  حمدد  وقت  يف  ال�شخ�س  ينام  بحيث  منتظًما، 

�شباًحا.

 ال�شيطرة على التوتر:

عندما يتعر�س االأ�شخا�س اإىل �شغوطات وتوتر فاإن بع�شهم يلجاأ اإىل 

بله،  الطني  من  تزيد  وهذه  التدخني،  اأو  ال�شرب  الطعام،  تناول  من  االإكثار 

فعالج التوتر يكون مبمار�شة الريا�شة، متارين اال�شرتخاء والتاأمل.

الفح�ص ال�شحي املنتظم:

اإن مراجعة الطبيب ب�شورة دورية �شروري للتاأكد من �شالمة اجل�شم 

ويجب فح�س �شغط الدم على االأقل مدة كل عام، كذلك فاإن التاأكد من عدم 

ارتفاع ن�شبة الكول�شرتول فيجب اإجراء فح�س الدم مدة كل 4 �شنوات على 

االأقل.

والفح�س من اأجل اكت�شاف مر�س ال�شكري يجب اأن يتم مرة كل 3 اأعوام 

بعد �شن االأربعني.

ن�شبة  ارتفاع  او  الدم  �شغط  ارتفاع  من  االإن�شان  يعاين  وعندما 

ال�شكري فعليه مراجعة الطبيب للح�شول على  الكول�شرتول او من مر�س 

العالج املنا�شب وتغري منط احلياة.

اأعلنت طريان اخلليج – الناقلة الوطنية ململكة البحرين – عن 

ا�شتئناف رحالتها املبا�شرة من واإىل مطار فيالنا الدويل بالعا�شمة 

دي�شمرب   12 من  بدًءا  اأ�شبوعيتني  رحلتني  مع  ماليه،  املالديفية 

.2020

طائرات  اأحدث  با�شتخدام  املذكورتني  الرحلتني  ت�شغل  و�شيتم 

الناقلة من طراز اإيربا�س 321 نيو اإل اآر التي حتتوي على 150 

مقعًدا يف الدرجة ال�شياحية و16 مقعًدا يتحول اإىل �شرير م�شطح 

يف درجة ال�شقر الذهبي. وكانت رحلة طريان اخلليج االفتتاحية 

تعد  حيث   ،2019 اأكتوبر   27 يف  املالديف  جزر  يف  حطت  قد 

املالديف من الوجهات الرئي�شة للناقلة يف املحيط الهندي.

اأبوظبي،  من  كل  اإىل  حالًيا  رحالتها  اخلليج  طريان  وت�شري 

وم�شقط،  املنورة،  واملدينة  والدمام،  وجدة،  والكويت،  ودبي، 

والقاهرة، وعمان، ولندن، وباري�س، وفرانكفورت، واأثينا، ومانيال، 

ودكا، وعدد من الوجهات يف الهند وباك�شتان.

طريان اخلليج ت�شتاأنف رحالتها املبا�شرة اإىل جزر املالديف
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فاطمة �سلمان:

ال�سابعة  ال�ساعة  اإىل  امتدت  ماراثونية  جل�سة  يف 

م�ساء، وافق جمل�س النواب يف جل�سته اأم�س على طلبني 

»اخلدمات  حول  برملانيتني  حتقيق  جلنتي  بت�سكيل 

الطبية« و»ال�سناديق التقاعدية«.

احلكومة  اإىل  بقانون  مقرتحني  املجل�س  رفع  كما 

ب�ساأن تف�سيل البحريني، ن�ّس االأول على ا�سرتاط 350 

يف  االأجنبية  ال�سركات  لتاأ�سي�س  اأدنى  حًدا  دينار  األف 

البحريني  اأولوية توظيف  البحرين، واالآخر ن�س على 

يف القطاع اخلا�س وتغرمي ال�سركات املخالفات بغرامات 

ترتاوح بني 5 اآالف اإىل 20 األف دينار.

االأوىل  التحقيق  جلنة  تناق�س  اأن  املزمع  ومن 

باالأخطاء  تتعلق  اأم�س 4 حماور  النواب  �سّكلها  والتي 

الطبية، وهي: التحّقق يف االأخطاء الطبية احلا�سلة يف 

امل�ست�سفيات واملراكز ال�سحية التابعة لوزارة ال�سحة، 

التي يحتاجها  االأدوية  النق�س يف  والتحقق من وجود 

نح  تمُ التي  الطبية  املواعيد  يف  والتحّقق  املر�سى، 

للمر�سى ومدد االنتظار الطويلة، باالإ�سافة اإىل التحّقق 

التابعة  ال�سحية  واملراكز  االأطّباء  نق�س  مو�سوع  يف 

لوزارة ال�سحة.

بال�سناديق  واملتعلقة  الثانية  التحقيق  جلنة  اأما 

من  التحّقق  وهي:  حماور،   4 من  فتتكون  التقاعدية 

تديرها  التي  لل�سناديق  االكتوارية  العجوزات  اأ�سباب 

فعالية  من  التحّقق  االجتماعي،  للتاأمني  العامة  الهيئة 

تديرها،  التي  التقاعدية  ال�سناديق  اأموال  ا�ستثمارات 

العامة  الهيئة  بها  قامت  التي  االإجراءات  من  والتحّقق 

االكتوارية،  العجوزات  ملواجهة  االجتماعي  للتاأمني 

باالإ�سافة اإىل التحقق من اأداء الهيئة يف اإدارة ال�سناديق 

التقاعدية.

ت�صكيل جلنتي حتقيق يف »اخلدمات الطبية« و»�صناديق التقاعد«

»نعم« نيابية لتف�صيل البحريني يف تاأ�صي�س ال�صركات والتوظيف

جانب 

من 

جل�سة 

جمل�س 

النواب

الأجانب يتحّكمون يف التوظيف.. اآل رحمة:

19 األف اأجنبي تتجاوز رواتبهم الألف

عبدالرحيم: مقابالت خارج البحرين

العبا�صي: ا�صتفيدوا من جتربة ال�صعودية

البلد ل يحتمل 600 األف عامل اأجنبي

البحراين: ما هي ن�صبة البطالــة؟

املالكي: اأعيدوا الهيبة للوزارة.. �صلمان:

البحرينــي يعمـــل فـــي كّل الوظائــف

اأن  رحمة  اآل  غازي  النائب  قال 

هناك حوايل 19 األف اأجنبي يف القطاع 

دينار،  األف  رواتبهم  تتجاوز  اخلا�س 

االإح�سائيات،  اأحدث  ح�سب  وذلك 

معرًبا عن اأ�سفه لوجود اأعداد كبرية من 

الآالف  باالإ�سافة  البحرينيني،  العاطلني 

املواطنني من ذوي الرواتب املتدنية.

مقّدمي  اأحد  وهو   - رحمة  اآل  واأّكد 

اأن   - البحريني  توظيف  اأولوية  قانون 

من   %83 ي�سّكلون  االأجانب  العمال 

اخللل  هذا  واأن  اخلا�س،  القطاع  عّمال 

الت�سريعات  الإيجاد  ال�سعي  ي�ستوجب 

توظيف  اأولوية  ت�سمن  التي  الالزمة 

البحريني.

واأّكد اآل رحمة اأن عمال من جن�سيات 

معينة اأ�سبحوا ي�سيطرون على مفا�سل 

�سركات كثرية ويتحكمون يف التوظيف 

ومعارفهم  الأهاليهم  واالأولوية  فيها، 

واأ�سدقائهم من جن�سياتهم.

اأن  العبا�سي  حممد  النائب  قال 

الربنامج الوطني للتوظيف مل ي�سّكل اأي 

العاطلني،  توظيف  �سعيد  على  اإ�سافة 

حيث مل تتغرّي اأعداد الذين يتم توظيفهم.

من  اال�ستفادة  اإىل  العبا�سي  ودعا 

ومنها  التعاون  جمل�س  دول  جتارب 

اململكة العربية ال�سعودية والتي تفر�س 

امللتزمة  غري  ال�سركات  على  غرامات 

مقرتح  لها  ي�سعى  ما  وهو  بال�سعودة، 

وزارة  ي�ساعد  حيث  النيابي،  القانون 

توظيف  »اأولوية  حتقيق  على  العمل 

امل�ستغرب  فمن  وبالتايل  البحريني«، 

التحفظ عليه.

مع�سومة  النائب  ذكرت  بدورها، 

حربا  يخو�سون  النواب  اأن  عبدالرحيم 

من اأجل توطني املواطن البحريني، الفتة 

اإىل وجود �سركات جتري مقابالت عمل 

خارج البحرين لوظائف ال حتتاج اأكرث 

من موؤهل ثانوية عامة.

يف  البحراين  حممود  النائب  ت�ساءل 

يف  البطالة  معدل  عن  اأم�س  له  مداخلٍة 

ان  اإىل  م�سرًيا  احلايل،  الوقت  يف  البحرين 

البطالة  ن�سبة  عن  تف�سح  مل  العمل  وزارة 

منذ فرتة طويلة.

مثل  �سغريا  بلدا  اإن  قائالً  واأ�ساف 

البحرين، به اأكرث من 600 األف اأجنبي بني 

مواطن  به  يكون  اأال  يجب  وعامل،  موظف 

غرفة  موقف  منتقدا  العمل،  عن  عاطل 

الت�سريع  من  البحرين  و�سناعة  جتارة 

القانون  اأن  بدعوى  حتّفظ  من  طرحته  وما 

بني  العالقة  يف  بالتوازن  �سيخّل  اأمُقّر  ما  اإذا 

�ساحب العمل والعامل. وقال: »اإذا ما تركنا 

احلبل على الغارب، وجلب اأ�سحاب االأعمال 

موظفني وعماال من �ستى دول العامل، فاأين 

يذهب البحريني؟ هنا بلده واأ�سرته وحياته 

البحريني  نرتك  »هل  مت�سائال:  وترابه«، 

التّجار  ي�سعر  داره، حتى  يعي�س غريبا يف 

العمل  �ساحب  بني  العالقة  باأن  والغرفة 

والعامل متوازنة؟!«.

النائب  �سلمان  النائب عبدالنبي  اأّكد 

االأول لرئي�س جمل�س النواب على اأهمية 

مو�سوع  تعالج  التي  الت�سريعات  �سّن 

من  املو�سوع  هذا  ان  واأّكد  البحرنة، 

باهتمام  حظيت  التي  املو�سوعات  اأكرث 

جمل�س النواب يف اأغلب جل�ساته.

من  مداخلته  يف  �سلمان  وا�ستغرب 

باأن  قالت  والتي  العمل  وزارة  ردود 

الوظائف،  البحريني ال يعمل يف جميع 

وقال مت�سائاًل »هل هناك وظيفة اأ�سعب 

األبا؟!،  �سركة  م�سهر  يف  العمل  من 

األي�س اأغلب اأن مل يكن جميع عّماله من 

البحرينيني؟! البحريني �سيعمل يف مثل 

على  ح�سل  اإذا  القا�سية  الوظيفة  هذه 

رواتب وامتيازات جّيدة«.

من جانبه، اأّكد النائب با�سم املالكي 

اأجل  من  بقانون  االقرتاح  اأهمية  على 

من  واحلّد  العمل  لوزارة  الهيبة  اإعادة 

عدم توظيف البحريني.

الع�صريي: ل للبحرنة ال�صكلية

ها�صم: اأعداد العاطلني كبرية

النائب  اأّكد 

الع�سريي  ه�سام 

االقرتاح  اأهمية  على 

والذي  بقانون 

على  غرامات  يفر�س 

ال�سركات غري امللتزمة 

بقانون البحرنة.

مداخلٍة  ويف 

هذه  اأّكد  اأم�س  له 

مهّمة  الغرامات 

تلتزم  ال  التي  ال�سركات  ومالحقة  الالزم  الردع  خللق 

بالبحرنة، واإمنا بحرنة �سكلية وعر�س وظائف �سكلية 

ال قيمة لها اأمام البحرينيني.

واأ�سار اإىل اأن االأرقام التي ت�سدر من قبل اجلهات 

من  عمل  عن  الباحثني  عدد  تزايد  تو�سح  املعنية 

االأجانب،  توظيف  ن�سبة  تزايد  املقابل  ويف  املواطنني، 

وهذا االأمر يحتاج اإىل معاجلة حقيقية.

�سيد  النائب  اأّكد 

على  ها�سم  فالح 

ن�سب  رفع  �سرورة 

ال�سركات  البحرنة يف 

اإىل  م�سرًيا  الكبرية، 

اأن اأرقام العاطلني عن 

العمل كبرية جًدا.

مداخلة  يف  وقال 

اأولوية  قانون  باأن  له 

البحريني  توظيف 

يهدف اإىل اإعطاء وزارة العمل االأدوات التنفيذية الالزمة 

لفر�س العقوبة �سّد ال�سركات التي ال تلتزم بالبحرنة.

مكاتب  اأن  الدم�ستاين  اأحمد  النائب  اأكد  جانبه  من 

يطلبون  الذي  العاطلني  بطلبات  تعّج  باتت  النواب 

عاطل   200 من  اأكرث  تت�سّمن  قائمة  واأقل  التوظيف، 

يحملون  عاطل  اآالف   10 يتجاوز  مبجموع  بحريني، 

�سهادات جامعية حملية وخارجية.

حممود البحراين

ه�سام الع�سريي 

غازي اآل رحمة

حممد العبا�سي

�سيد فالح ها�سم

عبدالنبي �سلمان

�صحبت �صكوى �صّد نائبها الأّول

زينــــل: عفـــا اللـــه عّما �صلـــــــف

بني  عر�سي  خالف  انتهى 

رئي�س جمل�س النواب ونائبها االأول 

عبدالنبي �سلمان اإىل »ال�سلح«، وذلك 

تقّدمت  �سكوى  الرئي�س  �سحبت  بعد 

التحقيق،  اإىل  �سلمان  الإحالة  بها 

لقيام   االأخري  بـ»ال�سراخ   يف   وذلك 

كلمات   غري    وجه   الرئي�س   وتوجيه 

بح�سب   ما   جاء   يف   ال�سكوى    الئقة«، 

 املرفوعة   من   زينل.

هيئة  الأع�ساء  ر�سالة  ويف 

»اأ�سكركم   على   زينل:  قالت  املكتب، 

 مواقفكم   الطيبة   وح�سن   نواياكم  

 اخلرية،   ووقفتكم   الدائمة   مع  

 النظم   واللوائح   والقوانني،   وبحكم  

 وجودي   يف   موقع   الرئا�سة   اأجدين  

 اأمام   �سرورة   الرتفع   عن   اخلالفات  

 وجتاوزها   من   اأجل   اأن   ت�سري   �سفينة  

 العمل   الوطني   يف   االجتاه   ال�سحيح،  

 للو�سول   اإىل   االأهداف   التي   نن�سدها  

 خلري   الوطن«  . 

واأ�سافت   الرئي�س  يف   ر�سالتها: 

  » لذلك   اأجتاوز   اخلالفات   التي  

ا   على   وقت   املجل�س،    ح�سلت؛   حر�سً

 وا�ستغالله   يف   �سالح   املواطنني   بعيًدا  

 عن   االن�سغال   باالأمور   الداخلية،  

 فلدينا   الكثري   من   امل�سوؤوليات  

 الوطنية،   وعفا   اهلل   عما   �سلف«.

يف  قالت  قد  الرئي�س  وكانت 

يف  اإنه  االأول  النائب  �سّد  �سكواها 

اأم�س  املكتب  هيئة  اجتماع  اأثناء 

كرئي�سة  »اتهمني  االثنني،  االأول 

ر�سحت  وانني  بتهمي�سه  للمجل�س 

للم�ساركة  املجل�س  اأع�ساء  من  غريه 

رئي�س  انتخاب  على  الت�سويت  يف 

االحتاد، وكان ع�سبًيا جًدا وخاطبني 

اأمام احلا�سرين ب�سورة مهينة وغري 

الئقة، وو�سفني باأو�ساف ال تليق بي 

وخارجة عن اآداب اللغة والتخاطب، 

ال�سراخ  حد  اىل  علّي  �سوته  رافًعا 

اللياقة  حدود  عن  تخرج  ب�سورة 

اأع�ساء  بني  الواجب  واالحرتام 

اأدير  باأنني  اتهمني  ثم  املجل�س، 

املجل�س باأ�سلوب ال�سللية، واتهامات 

اأخرى باطلة وغري حقيقية، وباأنني 

اأ�سعى لتهمي�سه طيلة الوقت«.

اأّكد نواب يف مداخالت لهم يف جل�سة االأم�س على �سرورة و�سع 

املزيد من القيود على تلّك االأجانب لل�سجالت ال�سغرية واملتو�سطة، 

معتربين اأن فتح املجال على م�سراعيه لهم ال ي�سّكل اأي اإ�سافة اإيجابية 

عادلة  غري  مبناف�سة  يت�سبب  العك�س  على  بل  الوطني،  لالقت�ساد 

التاجر  بحماية  »نطالب  ال�سالح:  ممدوح  النائب  وقال  للبحرينيني. 

البحريني من هيمنة التاجر االأجنبي ال�سغري الذي بات لي�س م�ستثمًرا 

البحريني«،  التاجر  ن�سيب  وي�سلب  البحريني  لالقت�ساد  مدمًرا  اإمنا 

كما نادى ب�سرورة دعم روؤو�س االأموال البحرينيني لتحريك الدورة 

االقت�سادية للبلد.

بينما دعا النائب يو�سف زينل اإىل اأهمية وجود حوار بني جميع 

االأطراف املعنية والعمل على بلورة احللول قائالً: »نحن واحلكومة 

لت�سجيع  م�سرتكة  ت�سورات  اإىل  التو�سل  ويهمنا  واحد  مركب  يف 

»بو  امل�ستثمر  عن  البحث  من  بدالً  باملواطن  اإ�سرار  بدون  اال�ستثمار 

اآنتني« وهوؤالء امل�ستثمرين ال�سغار لن ي�سيفوا للمملكة �سيًئا.

وعلّق النائب حمد الكوهجي بالقول »كيف مل�سّمى م�ستثمر مينح 

ملن يفتح حمل كرك و�سمبو�سة وجباتي وغالبيتهم مل ي�سيفوا للمملكة 

اأي �سيء يذكر«.

لراأ�سمال  االأدنى  احلد  برفع  ال�سي�سي  حممد  النائب  طالب  بينما 

ال�سركات االأجنبية لي�س فقط اإىل 350 األف دينار بل اإىل 500 األف 

دينار، وذلك حماية للتاجر البحريني.

مع  ال�سخ�سي  اتفاقه  اإىل  ال�سلوم  اأحمد  النائب  اأ�سار  جانبه  من 

فكرة حتديد حد اأدنى لراأ�سمال اال�ستثمار االأجنبي كنوٍع من احلماية 

املقرتح  هذا  من  الهدف  اأن  اأكد  لكنه  البحرينيني،  االأعمال   الأ�سحاب 

متحقق ب�سكل مف�سل واأكرث  �سموالً يف م�سروع قانون ت�سجيع وحماية 

املقدم  املعدلة«  بقانون   »ب�سيغته  االقرتاح  املعد يف �سوء  اال�ستثمار 

من جمل�س النواب.

ال�صالح: يجب حماية التاجر البحريني.. نواب:

متّلك الأجانب لل�صجالت ال�صغرية ل ي�صيف لالقت�صاد �صيء

11 مقرتًحا م�صتعجاًل اإىل احلكومة

التعليم يف فرتتني.. وفتح امل�صاجد جميع الأوقات

ب�سفة  مقرتًحا   11 اأم�س  جل�سته  يف  النواب  جمل�س  مرر 

وزراعية  وخدمية  تعليمية  مو�سوعات  ت�سمنت  اال�ستعجال، 

وم�ساريع خمتلفة. ومن بني املقرتحات امل�ستعجلة »مطالبة احلكومة 

اأكد  حيث  املحرق،  يف  القدمية  الفرجان  وتاأهيل  اإعمار  يف  باالإ�سراع 

النائب اإبراهيم النفيعي يف مداخلة له اأن الفرجان واملناطق القدمية 

يف املحرق التي تعاين من االإهمال الذي اأدى اإىل تركها من قبل الكثري 

من  تعد  الفرجان  هذه  اأن  رغم  اأخرى  مناطق  لل�سكن يف  االأهايل  من 

ال�سعب  اأ�سالة هذا  االأ�سيلة، كما تعد �ساهًدا على  البحرينية  الهوية 

وتراثه احلي الذي ينب�س باحلياة.

كما وافق املجل�س اأم�س على املقرتح بتحديد عدد العمال على ظهر 

�سفن ال�سيد، باالإ�سافة اإىل االقرتاح ب�ساأن جعل الدرا�سة عن بمُعد على 

فرتتني �سباحية وم�سائية.

ويف مداخلته ذكر النائب خالد بوعنق باأنه نظًرا ال�ستمرار اأزمة 

االختالط  وعدم  االجتماعي  التباعد  تتطلب  والتي  كورونا  جائحة 

لتقليل انت�سار العدوى يف املجتمع، واعتماد وزارة الرتبية والتعليم 

الدرا�سة خالل ال�سنة الدرا�سية احلالية عن بمُعد
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لءات فريو�ش ك�رونا

 فريو�س كورونا، قاتله �هلل »عف�سنه عفي�سه«، و�أربك حياتنا عن 

بكرة �أبيها، وقلب ر�أ�ًسا على عقب كل �لرب�مج و�خلطط فتم تخطي 

مدى  �إىل  �لآخر  بع�سها  وُعِلق  جمهولً  م�سريها  وبات  بع�سها 

نرجوه قريبًا ولكنه غري منظور، �سو�ء يف ذلك ما خططنا له �أفر�ًد� 

�أو جمموعات �أو جهات ر�سمية حكومية، فجل م�سروعاتها �أربكها 

هذ� �لفريو�س و�أجل �أفق �كتمالها و�إجنازها. خطري جًد� هذ� �لكائن 

�ملجهري، فقد هجم ب�سر�وة نادرة على كل �ملجتمعات �لإن�سانية 

بنيرّة �لقتل ومل ي�ستثٍن �أًيا منها، غريرّ وب�سكل حاد منط �لعي�س فيها، 

�ملجتمعات،  على كل هذه  �لقا�سية  �سروطه  �حلركة وفر�س  وقيد 

ل  �لتي  للنو�هي  ن�ستجيب  �أن  �إل  هذه  �سطوته  حتت  علينا  وما 

طلبًا  بها،  تذكرينا  عن  �لإعالم  من خالل  �لوطني  �لفريق  يتوقف 

لل�سالمة، وطمعا يف �ألرّ يختطفنا هذ� �لفريو�س ليجعلنا رقًما �آخر 

ي�ساف �إىل جملة �سحاياه �لتي ير�كمها يف كل �أ�سقاع �لأر�س. 

�ملتخ�س�سني  ل�سان  على  جاءت  �لتي  كورونا  فريو�س  لء�ت   

كثرية بال �سك ومتعبة، و�لو�جب علينا �أل منتع�س منها و�أن نقبل 

بها كلها بر�سى تام؛ لأنها هي �لالء�ت �لتي ينبغي �لن�سياع لها 

�أو مناق�سة يف فرتة �جلائحة هذه، وميكن  �أدنى مناكفة  من دون 

ل  �ملعهود،  بال�سكل  عائلية  لقاء�ت  ل  �لآتي:  يف  �أهمها  تلخي�س 

�إل للتموين وق�ساء  �َسَفر ول �ُسفر جماعية، ل خروج من �ملنزل 

معاملة ل تقبل �لتاأجيل، ل �سهر�ت �إل يف حدود �ملنزل مما يعني: 

ل جتمعات، و�أ�سيف �إىل �سل�سلة هذه �لالء�ت �لطويلة قر�ر تاأجيل 

�لتخييم �لذي ُيعد متنف�ًسا �سياحيًا د�خليًا تهفو �إليه نفو�س �ملو�طنني 

يف كل �ستاء. 

 لء�ت قد تبدو لدى بع�سنا �سعبة؛ لأنها تفر�س علينا مالزمة 

�حلذر با�ستمر�ر، وحتد من حريتنا يف �لتنقل و�ل�ستمتاع مبباهج 

مهدد�ت  بدون  �حلياة  لنف�سه  يريد  ملن  لكنها  �لجتماعية،  �حلياة 

�إنها  �أبًد�.  �أن يتعافى فهي لي�ست كذلك  عدوى �جلائحة وملجتمعه 

لء�ت موؤقتة و�سرورية قوتها مقرتنة بقوة �لفريو�س، فاإذ� ما وهن 

و�سيطرنا عليه و��ستبعدنا خماطره من ف�ساء�ت عي�سنا �مل�سرتك، 

جاز لنا �أن نعيد حياتنا �إىل �أن�ساقها �لطبيعية.

 وعلى �لرغم من متعة �لتخييم يف بر �لبحرين �لتي ينتظرها 

�أنها يف هذه  �إل  عام  �لوقت من كل  �لنا�س يف مثل هذ�  كثري من 

�لجتماعية  باحلالت  ت�سبيهها  ميكننا  �ملخيفة  �لوبائية  �لظروف 

�لأخرى �لتي قو�مها �لتجمع يف م�ساحات �سيقة، فهذه �لتجمعات 

يف  �لعمد  �لإ�سهام  �إىل  وتقود  �لجتماعي«  »�لتباعد  قاعدة  تك�سر 

ن�سر عدوى �لوباء �لقاتل، لهذ� ينبغي �أن نحذر من �لتخييم لكي ل 

نتجاوز �ملحذور فنقع يف �ملحظور، �إذ يكفي �سهو خُميٍِّم و�حد عن 

�لتقيد بالإجر�ء�ت �لحرت�زية لتحل �لكارثة ل قدر �هلل، ولهذ� فاإين 

�أ�سكال  من  �لتخييم حتمية �سحية، و�سكل  تاأجيل  قر�ر  �أن  �أعتقد 

بوؤر  �إىل  �ملخيمات  تتحول  ل  لكي  �لوطني  �ل�سحي  �أمننا  حماية 

�لتي مررنا  �ل�سابقة  �لتجمعات  �لتي �سكلتها كل  �أكيدة كتلك  وباء 

بها منذ ظهر �لوباء عبادًة كانت �أو فرًحا �أو حزًنا، و�لتي جتاوز 

كورونا  فريو�س  ملكافحة  �لبحرين  فريق  تعليمات  بع�سهم  فيها 

وحتذير�ته فكانت �ملاآ�سي وكانت �ملعاناة. فقر�ر �ملحافظة �جلنوبية 

للو�قع  عقالنية  لقر�ءة  منطقية  نتيجة  �لعام  لهذ�  �لتخييم  بتاأجيل 

19( هي  �لوقاية من )كوفيد  �لوقاية؛ لأن  وجت�سيد �سليم ملبادئ 

�لرتياق �لأوحد �ملتاح حاليًا.

 نعم، �حلياة مل تعد كما عهدناها �سهلة وممتعة وميكن �لتغلب 

على بع�س م�ساعبها ب�سهولة، كما كان متاًحا على �لدو�م، بدفء 

�لتو��سل �لجتماعي. غري �أن هذ� تغري موؤقت علينا �أن نقبل به ومن 

و�جبنا �أن ناألفه ونتعاي�س معه، ول ينبغي �أن يكون م�سدر �إحباط 

نحفظ  �لذي  بال�سكل  ن�ستمر  �أن  �أردنا  ما  �إذ�  قبوله  علينا  �إذ  لنا، 

مرحلة  �إىل  لالنتقال  طريقنا  و�سحة جمتمعنا، ومنهد  حياتنا  فيه 

تتقا�سر فيها جملة هذه �ملمنوعات لتنفتح �حلياة على م�سر�عيها 

ونعود كما كنا و�أح�سن، ونحن حقيقة ن�سهد هذه �لأيام بع�ًسا من 

�أنه ل يجب  �لأفق رويًد� رويًد�. كما  �نفر�جاتها تتبدى يف  بو�در 

�سهدنا  وقد  �لند�مة!  �لعجلة  يف  �أن  باب  من  ن�ستعجلها  �أن  علينا 

�لإجر�ء�ت  على  خرجنا  عندما  �لند�مة  تلك  من  مالمح  باأنف�سنا 

عاودت  وقتها  بالتقيد،  �لوطني  �لفريق  طالبنا  �لتي  �لحرت�زية 

�أرقام �لإ�سابات �رتفاعها، ودقت نو�قي�س �خلطر ب�سبب ت�سرفات 

حمقى كانت �أ�سبه ما يكون بالعدو�ن �ل�سافر على �سالمة �ملجتمع، 

وهذ� ما ل يجب �أن يتكرر، ولهذ� جاء قر�ر تاأجيل مو�سم �لتخييم 

��ستباًقا ذكيًا حازًما ملا قد يكون، وقطًعا لل�سر من جذوره. 

خال�سة �لقول: �إن من �ملهمات �لعاجلة و�لتي ل حتتمل �لتاأجيل 

ونحن قد دخلنا مو�سم �لتخييم ويتطلبها �ملجتمع للحفاظ على �أمنه 

و�سالمة مو�طنيه من عدوى فريو�س كورونا، ��ستجابة �ملحافظة 

�جلنوبية �مل�سوؤولة للتو�سيات و�لإجر�ء�ت �لحرت�زية �لتي يطلبها 

فريق �لبحرين ملكافحة فريو�س كورونا )كوفيد 19(، �لذي نذكر 

باأنه يبذل جهوًد� جبارة ��ستثنائية يف �سبيل �أخذ �ملجتمع �لبحريني 

�إىل مر�فئ �ل�سفاء ومر��سي �لأمان من فريو�س كورونا.

ال�قاية من )ك�فيد 19(

 هي الرتياق الأوحد املتاح حالًيا

بالتزكية.. عادل الع�ض�مي 

�لربملان �لعربي، �سوت �ل�سلطة �لت�سريعية �لتي متثل �أع�ساء من 

�لربملانات �لعربية و�ل�سورية من خمتلف بلد�ننا �لعربية. كان حلًما 

ر�ود جامعة �لدول �لعربية و�أع�ساءها بدًء� من �ملجال�س �لوز�رية وما 

مت من تد�ول ب�ساأنه قبل رفعه �إىل �لقمم �لعربية، لي�سبح و�قًعا �سهدنا 

ميالده وتطوره من دورة �إىل دورة، وتفاعل �لأع�ساء مع جمريات 

�لأمور، و�لق�سايا �ملطروحة على �ل�ساحة �لعربية لتكون تو�سياته 

و�ل�سالم  �لأمن  يف  �لعربية  �لأمة  تطلعات  مع  من�سجمة  وقر�ر�ته 

وحماربة �لإرهاب وتناول �لق�سايا �ل�سيا�سية، و�لقت�سادية و�ملالية، 

رئا�سة  خالل  من  �لقومي  و�لأمن  �لوطني  و�لأمن  و�لجتماعية 

و�أع�سائها،  وروؤ�سائها  �لعاملة  و�للجان  �لرئي�س  ونو�ب  �ملجل�س 

ومعاي�سة �لأحد�ث و�مل�ساركة يف �لإ�سر�ف على �لنتخابات �لربملانية 

و�ل�سورية يف بلد�ننا �لعربية �إىل طموحات �ستى لدى �أع�ساء �لربملان 

�لعربي يف كل دور�ته �ملتعددة، وجوه تغريت وم�سوؤوليات �أنيطت 

وظلت �لآمال و�لأهد�ف و�حدة بغية وجود برملان يعرب عن �سوت 

لدى  و�لقومية  �لوطنية  �لتوجهات  �ملو�طنني وين�سجم ويتناغم مع 

�لأهد�ف  نحو  �جلامعة  ومنطلقات  �لعربية،  �لدول  جامعة  �أع�ساء 

�أي  1945م  �لعربية منذ  �أركان �جلامعة  �أ�س�ست عليها  �لتي  �لعليا 

مبرور 75 عاًما على �إن�سائها. 

�لكربى  �لقاعة  يف  2020م  �أكتوبر  من   28 �لأربعاء  يوم  كان 

�أحد  بفوز  �لبحرين  ململكة  تاريخي  موعد  �لعربية،  �لدول  بجامعة 

�أبنائها �لربرة مبن�سب رئي�س �لربملان �لعربي بالتزكية، لتعم �لفرحة 

�جلميع �نطالًقا من �لقاعة �لتي �نعقد فيها �لجتماع ليبارك �لأع�ساء 

�لنائب  �أبنائها  �لبحرين و�أحد  �لعربية �حلا�سرة، مملكة  �لدول  من 

و�سائل  عرب  ذلك  �أ�سد�ء  وت�سل  �لع�سومي،  عبد�لرحمن  بن  عادل 

�لبحرين، فكانت  �إىل مملكة  �لإعالم  �لتو��سل �لجتماعي وو�سائل 

�لتهنئة من �جلميع حل�سرة �ساحب �جلاللة �مللك حمد بن عي�سى �آل 

خليفة عاهل �لبالد �ملفدى حفظه �هلل ورعاه �لذي �أر�سى من خالل 

�لدميقر�طية من خالل ميثاق  �لإ�سالحي دعائم  �لوطني  �مل�سروع 

�لعمل �لوطني وجمل�سي �لنو�ب و�ل�سورى، وفوز �أحد �أع�ساء جمل�س 

�لنو�ب �لبحريني برئا�سة �لربملان �لعربي ملدة �سنتني قابلة للتجديد 

ملرة و�حدة ل�سنتني، وميتد هذ� �لفرح ملن وقف و�آزر �مل�سروع �لوطني 

�لإ�سالحي ململكة �لبحرين �ساحب �ل�سمو �مللكي �لأمري خليفة بن 

�سلمان �آل خليفة رئي�س �لوزر�ء �ملوقر حفظه �هلل ورعاه، و�ساحب 

�ل�سمو �مللكي �لأمري �سلمان بن حمد �آل خليفة ويل �لعهد �لأمني نائب 

�لقائد �لأعلى �لنائب �لأول لرئي�س جمل�س �لوزر�ء حفظه �هلل ورعاه. 

و�ملو�طنون �أي�ًسا تبادلو� �لتهاين، ففوز �أحد �أبناء �لبالد هو مدعاة 

فرح �ملو�طنني جميًعا، وهو فرح يت�سم بدور مملكة �لبحرين على 

�ل�سعيد �ل�سيا�سي و�لقت�سادي و�لتنموي، و�لجتماعي و�لثقايف، 

بينها  ومن  �ملحافل  �لعرب يف خمتلف  �أ�سقائها  مع  �ململكة  لت�سهم 

ل  من  مو�جهة  �لعربية يف  �لأمة  مكانة  يعزز  مبا  �لعربي  �لربملان 

يريدون لها �لأمن و�ل�ستقر�ر. 

 و�لربملان �لعربي من خالل �ل�سنو�ت �لتي عرب بها جتربته يف 

�لتعامل مع �لق�سايا �مللحة لالأمة �أدرك مبا ل يدع جمالً لل�سك �ملهام 

�ليومية  �ملعاي�سة  و�سرورة  �أع�سائه،  عاتق  على  �مللقاة  �جل�سيمة 

لالأحد�ث لكي ين�سجم ويتناغم مع كل �لأجهزة و�لقطاعات و�لإد�ر�ت 

جلامعة �لدول �لعربية ويو�سي وياأخذ من �لقر�ر�ت ما ي�سهم يف 

تطلعات و�آمال �لأمة. 

 �لرئي�س عادل بن عبد�لرحمن �لع�سومي من �سبابنا �لذين عملو� 

مبجتمعه  ل�سيًقا  وكان  و�سبابية  وريا�سية  �جتماعية  جمالت  يف 

ومعاي�ًسا للعمل �حلكومي، ثم نائبًا يف برملان �لبحرين لعدة دور�ت 

فاكت�سب خربة يف �لتعامل مع �لق�سايا �ملحلية و�لعربية و�لعاملية، ثم 

ع�سًو� ونائبًا للرئي�س يف دور�ت متعددة للربملان �لعربي فاكت�سب 

ثقة �أع�ساء �لربملان �لعربي وكانت م�ساركته يف �للجان و�مل�ساركة 

و�لحتكاك بربملانات عاملية كان تو�جد �لربملان �لعربي فيها �سرورًيا، 

فجاء �ختياره بالتزكية �سعوًر� من �جلميع �أنه قادر على �إد�رة هذ� 

�لربملان ومبا متلك �أمانته �لعامة من خربة وجتربة و��سعة توؤهل �أن 

يلعب �لربملان �لعربي برئا�سة عادل بن عبد�لرحمن �لع�سومي دوًر� 

موؤثًر� بالتعاون مع هيئة �ملكتب من بع�س دولنا �لعربية �لتي لها 

�أي�ًسا جتارب برملانية وت�سريعية ناجحة. 

 �لفوز بالتزكية يعني ثقة برملانية عربية يف �سخ�س �بن مملكة 

�لبحرين عادل بن عبد�لرحمن �لع�سومي، وح�سور �لدول �لأع�ساء 

كورونا  وجائحة  �لعامل  بها  مير  �لتي  �حلرجة  �لظروف  هذه  يف 

)كوفيد 19( �مل�ستجد دليل على �أن �لدول �لعربية جمتمعة متم�سكة 

بالربملان �لعربي ودوره �لفاعل و�ملوؤثر، ومن هنا كان حر�سهم على 

�حل�سور �سخ�سيًا و�لتفاعل �لإيجابي، ومن مل يتمكن من �حل�سور 

كان لأ�سباب خارجة عن �لإر�دة لظروف متر بها بع�س �لربملانات 

مع  �لإيجابي  تفاعلهم  �أن  غري  بلد�نها  �لت�سكيل يف  طور  وهي يف 

�لنتائج �لتي خرج بها �لربملان يف ت�سكيله �جلديد يوؤكد على وقوفهم 

مع �أهد�ف ومنطلقات �لربملان �لعربي. 

عليها  تعلق  �لتي  �لأ�سا�سية  �لركائز  من  �لعربي  �لربملان  يظل 

�لأمانة �لعامة جلامعة �لدول �لعربية �لآمال يف ن�سرة ق�سايا �لأمة 

�لعربية وجتاوزها لكل �ملنغ�سات و�لعقبات �لتي تقف يف وجه �لبناء 

و�لنماء و�لأمن و�ل�ستقر�ر للدول �لأع�ساء. 

�مل�سوؤولية كبرية و�لآمال عري�سة و�لرغبة يف حتقيق �لأهد�ف 

عادل  �لنائب  عليه  �أكد  ما  و�لبذل، وهذ�  �لتعاون  تتطلب  �ملر�سومة 

بن عبد�لرحمن �لع�سومي رئي�س �لربملان �لعربي، ور�هن عليه �أي�ًسا 

�أع�ساء هيئة مكتب �لربملان �لعربي يف دورته �جلديدة. 

 وعلى �خلري و�ملحبة نلتقي...  

100 �ضـنـة مـ�ضـارف
)2 - 1(

�لكر�م  مرور   2020 عام  مير  �أن  وقبل  �أخريً� 

جائحة  ورغم  �حتفاء،  دون  من  ذكرى،  دون  من 

عام  مائة  مبرور  �لحتفال  مر��سم  �لتاأمت  كورونا، 

على تاأ�سي�س �لبنوك يف مملكة �لبحرين، �لرعاية �لتي 

�ساحب  �لوزر�ء  رئي�س  من  �ملهيب  �حلفل  بها  حظي 

�ل�سمو �مللكي �لأمري خليفة بن �سلمان �آل خليفة حفظه 

م�سارف  جمعية  من  »�حلِذر«  و�لتنظيم  ورعاه،  �هلل 

�لذي  �للعني  �لوباء  ب�سبب  قليل  نفر  بدعوة  �لبحرين 

قام  �لذي  �لدور  ثم  �أبيها،  بكرة  �ملعمورة عن  �سرب 

يف  �ملئوية  لتخرج  �ملركزي  �لبحرين  م�سرف  به 

عني  يف  �لبحرين  مملكة  و�سعو�  قد  �سورة،  �أبهى 

عيون �لتاريخ، ون�سبو� م�سارفها على �سدة عرو�س 

�لقطاعات �ملثيلة و�ملر�كز �لزميلة على م�ستوى �ملنطقة 

و�لعامل.

�إن م�سارف �لبحرين رغم كل ما تعر�ست له عرب 

�أن  �لآخر  بعد  يوًما  �أثبتت  �أنها  �إل  و�لع�سور  �حلقب 

قدرتها على مو�جهة �لتحديات و�لتكيف مع �ملتغري�ت، 

و�لتالحم مع �مل�ستجد�ت، لقد جتاوزت مرحلة �ل�سك، 

لتبلغ �ملدى �لأو�سع يف عني �ليقني، و�أن هذه �مل�سارف 

�لتي �متهنت �سناعة كانت حكًر� على �لغرب وحدهم، 

�أ�سبحت �سريًكا موؤثًر� يف �سياغة �لقر�ر �لقت�سادي 

يف  مرت�كمة  خرب�ت  من  متتلكه  ملا  �لأممي،  و�ملايل 

جمالت م�سرفية عديدة �أهمها ذلك �لتعاطي �ملزدوج 

�لفائقة  بني �لأ�سالة و�ملعا�سرة، �لأ�سالة يف قدرتها 

�لإمكانيات  يف  و�ملعا�سرة  �ملر�حل،  فوق  �لبناء  على 

�لتي وفرتها �لدولة لها من �أجل �أن متتلك بنى حتتية 

ومهاريني على م�ستوى عاٍل من �لكفاءة، وت�سريعات 

�لالئقة  �ملبادر�ت  زمام  �متالك  من  مكنتها  ولو�ئح 

بعر�قة هذ� �لقطاع ثم مبرونته �لفائقة على ��ستيعاب 

�أذهل  ب�سكل  �ملتطورة  �ل�سناعة  وتكنولوجيا  معارف 

�ملوؤ�س�سات  ومن  بل  �لعامل  م�سارف  من  �لعديد 

�لإ�سر�فية يف دول �ملنظومة �ملتقدمة م�سرفيًا وماليًا 

باأي مقيا�س مهني و�أي �عتبار زمني.

�لبحرين  م�سارف  جمعية  �إد�رة  جمل�س  رئي�س 

�لرئي�س �لتنفيذي ملجموعة �لربكة �مل�سرفية �مل�سريف 

خالل  كلمته  يف  يو�سف  �أحمد  بن  عدنان  �ملعروف 

�حلفل مل يغفل ذلك �لدور �لطليعي �لذي لعبته قيادة 

�لعمالق  و�مل�سريف  �ملايل  �ملركز  تاأهيل  يف  �لبحرين 

�ألقاها يف �حلفل  �لتي  �أنه ذهب يف كلمته  للبالد، بل 

�قت�ساديات  �إمناء  �مل�سارف يف  �إىل دور هذه  �ملهيب 

�لعديد من دول �لعامل، حيث مل يكن �لقطاع �مل�سريف 

موغالً  �أو  �ملفرطة،  حمليته  على  منكفئًا  �لبحريني 

يكون  �أن  يف  بارًعا  كان  لكنه  �ملت�سخمة  ذ�تيته  يف 

من  �لعامل  دول  من  �لعديد  يف  للنماء  متمكنًا  عر�ًبا 

خالل م�ساهماته يف متويل م�ساريع تنموية عمالقة 

بناء  لها يف  �لدول، و�أن يكون �سريًكا فاعالً  تلك  يف 

��سرت�تيجيات �لتنمية �مل�ستد�مة وتطبيقها على �أر�س 

�لو�قع ولي�س �حلديث عنها بخيالت مل تغادر عنان 

�ل�سماء.

عدنان بن �أحمد يو�سف و�سركاوؤه يف �مل�سرية من 

م�سرفيني خم�سرمني ورعيل �أول ورعيل ثاٍن �سوف 

يتحدث عنهم �لتاريخ �لقت�سادي بكل فخر و�عتز�ز؛ 

وبكل  و��ستغناء،  تفاٍن  بكل  �ملنظومة  قادو�  لأنهم 

�أمل يف حتقيق �لرخاء، و�لنماء لي�س ململكة �لبحرين 

�متد�د كيانات دول موؤثرة،  �أي�ًسا على  �إمنا  فح�سب، 

ومناطق بعيدة مرت�مية، ودول �إقليمية ناه�سة.

يف  �أي�ًسا  يق�سر  مل  �لبحريني  �مل�سريف  �لقطاع 

بناء �لوعي �لثقايف لت�سكيل �لروؤى �لعامة حول �لعديد 

فقام  �ملعا�سر  عاملنا  يف  �لقت�سادية  �لق�سايا  من 

�ل�سعودي،  عمار  عبد�هلل  �أمثال  �ملخ�سرمني  مفكريه 

وعبد�لوهاب �لتمار، و�ل�سيخ �سالح بن عبد�هلل كامل، 

عليهما،  �هلل  �سعود رحمة  �آل  �لفي�سل  و�لأمري حممد 

و�لدكتور  جناحي،  وعبد�للطيف  مر�د،  علي  ومر�د 

ونور  بوجريي،  وعبد�لكرمي  �سيف،  عبد�لرحمن 

�لدين عبد�هلل نور �لدين، وعدنان نور �لدين ب�سي�سو، 

ذهنية  �سورة  تكوين  يف  �ساهمو�  ممن  وغريهم 

و��سحة عن هذ� �ملركز �مل�سريف �لعاملي، بل �أن عدنان 

وهو  عقود  ثالثة  من  �أكرث  وطو�ل  يو�سف  �أحمد  بن 

�أن ير�سي مع  �أجل  يجدف يف جميع �لجتاهات من 

بر  على  �مل�سارف  ب�سفينة  و�ملهنة  �لهم  يف  زمالئه 

�لأمان، وبالفعل كان لهوؤلء �ملفكرين ما �أر�دو�.

كنت �أظن ولي�س كل �لظن �إثم، �أن يكون �لحتفاء 

�ملذكورة  �لأ�سماء  تكرمي  باجتاه  جتليًا  �أكرث  باملئوية 

�أعاله، ورمبا يكون �لتكرمي قد مت للعديد منهم، لكن 

»كورونا« جعلت �حلدث ممنوًعا من �ل�سرف، وع�سيًا 

�لفخر  مناطق  �لدخول يف  عن  وبعيًد�  �لأعر�ب،  على 

و�لفخار ب�سخ�سيات �أعطت و�سحت وبذلت من �لغايل 

و�لنف�س ما و�سع م�سارفنا يف مقدمة م�سارف �لدنيا 

�أك�سبت  �إنتاًجا وتاأنًقا، و�سهرة و��سعة  �إبد�ًعا وتاألًقا، 

مملكة �لبحرين تلك �ملكانة �لدولية �لتي ت�ستحقها على 

خمتلف �ل�سعد و�ملجالت، و.. لـ»�حلديث �سلة«.
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 لقاح »كورونا« في البحرين 
اختياريًا للعاملين بالصفوف األمامية

     نتائج مرحلتي التجارب السريرية أكدت آمن وفعالية اللقاح
أعلنت وزيرة الصحة فائقة الصالح 
البحرين االس��تخدام  ع��ن إج��ازة 
الط��ارئ للقاح كورونا )كوفيد19(، 
األكث��ر  الفئ��ات  أم��ام  وإتاحت��ه 
تعاماًل م��ع المصابين بالفيروس 
م��ن أبط��ال الصف��وف األمامي��ة 
بشكل اختياري اعتبارًا من الثالثاء 
بهدف توفير وس��ائل األمان لهم 
وحمايته��م م��ن أي أخط��ار ق��د 
بس��بب طبيعة  له��ا  يتعرض��ون 

عملهم.
ش��كرها  ع��ن  الوزي��رة  وأعرب��ت 
لصاح��ب الس��مو الملك��ي األمير 
س��لمان ب��ن حم��د آل خليفة ولي 
العهد نائب القائد األعلى النائب 
ال��وزراء  مجل��س  لرئي��س  األول 
عل��ى توجيه��ات س��موه إلعط��اء 
األولوية ألبطال الصفوف األمامية 
بالحصول على التطعيم ومتابعة 
واهتمام سموه المستمرة لجهود 
الطبي  الوطن��ي  والفريق  ال��وزارة 
للتصدي لفيروس كورونا، وحرصه 

على صحة وسالمة الجميع.
أن  الصال��ح  الوزي��رة  وأك��دت 
االس��تخدام الطارئ للقاح يتوافق 
بش��كل تام مع اللوائح والقوانين 

المعم��ول بها ف��ي المملكة التي 
تس��مح بالترخي��ص االس��تثنائي 
وتأت��ي  الطارئ��ة،  الح��االت  ف��ي 
إج��ازة االس��تخدام الط��ارئ للقاح 
لجه��ود  اس��تكمااًل  )كوفي��د19( 
دول��ة  م��ع  والتع��اون  التنس��يق 
اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة 
ممثل��ة ف��ي ش��ركة G42، حي��ث 
أعلنت اإلمارات في ش��هر سبتمبر 
الماض��ي عن إج��ازة االس��تخدام 
الط��ارئ لنفس اللق��اح للعاملين 
في خ��ط الدف��اع األول. وأوضحت 
الوزي��رة أن انتش��ار الجائحة حول 

العالم يس��توجب اتخ��اذ إجراءات 
المنظوم��ة  لتمكي��ن  س��ريعة 
الصحية م��ن مواصلة العمل على 
احتواء الفي��روس وتقليل األضرار 
والحفاظ على األرواح، الفتًة إلى أن 
نتائج دراس��ات المرحلتين األولى 
والثاني��ة من التجارب الس��ريرية 
أظهرت أن اللقاح آمن وفعال، كما 
تمت مراجعة الدراسات المتعلقة 
بس��المة التطعيم، وتج��ري هذه 
العملي��ة تحت إش��راف صارم من 
الصح��ة،  ووزارة  الطبي��ة  الف��رق 
م��ن  الثالث��ة  المرحل��ة  وتس��ير 
اللقاح  لنفس  الس��ريرية  التجارب 
في مملكة البحرين بكل سالس��ة 
ودون تس��جيل أي أعراض خطيرة، 
حيث شارك في التجارب السريرية 
7700 متط��وع وقد ت��م االنتهاء 
م��ن إعط��اء الجرع��ة الثانية من 

اللقاح لكافة المتطوعين.
ويتم ترخيص االس��تخدام الطارئ 
بالتنس��يق مع الش��ركة المصنعة 
لتطبي��ق العدي��د م��ن إج��راءات 
والفعالية  الجودة واألمان  مراقبة 
للق��اح، منه��ا االس��تخدام ضمن 
نطاق تحدده الجهات الصحية في 

المملك��ة، وتحديد أع��داد الفئات 
ونظ��ام  والجرع��ة  المس��تهدفة 
التطعي��م، باإلضافة إلى المراقبة 
واإلب��الغ ع��ن األح��داث الس��لبية 
وتوفير معلومات داعمة للسالمة 
والفعالي��ة والتصني��ع، حي��ث تم 
حصر وترش��يح األف��راد العاملين 
ف��ي الصف��وف األمامي��ة من قبل 
جهاته��م، وس��يتم التواص��ل مع 
من تنطبق عليهم الش��روط ألخذ 
اللق��اح إلعطائه��م مواعي��د ف��ي 

المركز المخصص للتطعيم.
البحري��ن  أن  بالذك��ر  الجدي��ر 
أثبت��ت كفاءته��ا ومقدرته��ا في 
التعامل مع تحدي فيروس كورونا 
باتخاذه��ا للعديد م��ن اإلجراءات 
الت��ي  االس��تباقية  االحترازي��ة 
أس��همت في التص��دي للفيروس 
والح��د من انتش��اره بم��ا يضمن 
الجميع، وستستمر  صحة وسالمة 
ف��ي كافة جهوده��ا لتج��اوز هذا 
التح��دي بنج��اح من خ��الل التزام 
الوطني��ة  بالمس��ؤولية  الجمي��ع 
الفي��روس وحماية  لمجابهة هذا 
عل��ى صحة  والحف��اظ  المجتم��ع 

وسالمة كافة أفراده.

 وزيرة الصحة

 »الخليج العربي« تجري دراسة علمية 
تحدد العوامل الجينية لإلصابة بـ»كورونا«

قال أس��تاذ عل��وم الوراث��ة والبيولوجيا 
الجزيئي��ة والتقنيات الحيوية في جامعة 
الخلي��ج العربي أ.د.محم��د فتح اهلل، إنه 
قام وفريق من الباحثين الش��باب بقسم 
عل��وم الحي��اة بجامع��ة الخلي��ج العربي 
بنش��ر دراسة علمية مهمة حول فيروس 
كورونا اس��تغرق العمل عليها 6 أشهر، 
رصدت تمحور فيروس كورونا والطفرات 
الجيني��ة الت��ي مر بها منذ ش��هر مارس 

ولغاية شهر سبتمبر 2020.
وتوصل��ت الدراس��ة إلى أن هن��اك أكثر 
م��ن 350 طف��رة جينية اس��تحدثت في 
فيروس كورونا منذ انتشاره بداية العام 
الجاري وبالتحديد ف��ي جزيئية )S( التي 
يس��تعملها الفيروس كمفتاح الكتساح 
الخالي��ا، وأس��همت هذه الطف��رات في 
التخفي��ف م��ن ح��دة الفي��روس وق��وة 
انتش��اره بنس��بة 80%. إال أن��ه أوض��ح 
أن ه��ذه الطف��رات ه��ي بمثاب��ة 350 
مفتاحًا مختلفًا تهدف إلى فتح مستقبل 
التتوج��د على س��طح خاليا الجس��م هي 
بمثابة األقفال التي يحب على الفيروس 
فتحها ليتس��نى له الدخول إل��ى الخلية 
وإصابتها. كما بي��ن الدكتور الدهماني 
أن هذه المستقبالت )األقفال( لها أنواع 

متعددة )230( نوع تحدد وراثيًا عند كل 
إنس��ان، حيث يحمل كل من��ا نوعًا واحدًا 
من ه��ذه األقف��ال، وبهذا نس��تنتج أن 
نجاع��ة اإلصابة بالم��رض مرتبطة في 
نف��س الوقت بنوع الطفرة التي يحملها 
الفيروس والنمط الجيني للمس��تقبالت 

)األقفال( عند كل شخص.
ونش��رت الدراس��ة على الموقع العلمي 
لمنش��ورات كورون��ا لجامعة ميش��يغان 
 Cold Spring Harbor Laboratory,

م��دة  وط��وال   .Michigan University
الدراس��ة تاب��ع فري��ق البحث ع��ن كثب 
التغيرات الجينية التي حصلت في المادة 
الوراثية للفيروس وخاصة تلك التي لها 
عالقة بقدرة هذا الفيروس على الوصول 

إلى خاليا الجسم وإصابتها بالعدوى. 
واعتمدت الدراسة على تقنيات الحوسبة 
 )Computational Biology( البيولوجية
حيث بين��ت النتائج أن التمح��ور الجيني 
ال��ذي اس��تحدث 350 طف��رة للفيروس 

س��اهم في تقليل حدة الفيروس بنسبة 
80% حي��ث قلل��ت المتغيراتم��ن قدرة 
الفي��روس عل��ى التواص��ل م��ع الجزئية 
)receptor ACE2( الت��ي توج��د عل��ى 
س��طح خاليا اإلنس��ان والتي يستعملها 

الفيروس كبوابة للدخول إلى الخلية.
وق��د ش��ملت الدراس��ة مس��حًا لتع��دد 
األصناف الجينية لمستقبالت الخاليا عند 
اإلنس��ان، وهي بمثابة إقف��ال البوابات 
الت��ي تعمل على صد الفي��روس والبالغ 
عددها 230 صنفًا حيث أوضح المسح أن 
هناك تفاوت��ًا بين األصناف في التعامل 
م��ع الفي��روس وتحدي��د قدرت��ه عل��ى 
الدخول إلى الخاليا. كما أثبتت الدراس��ة 
أن م��ا يفوق 80% من األصن��اف الجينية 
ال 230 لمستقبالت الفيروس المعروفة 
عند البشر تجمح على مستويات مختلفة 
 S قدرة الفيروس بالتواص��ل مع جزئية
الت��ي يس��تعملها الفي��روس لاللتصاق 

بالخاليا.
قاع��دة  الدراس��ة  ه��ذا  تق��دم  وبه��ذا 
علمي��ة تفس��ر التف��اوت بي��ن األف��راد 
والدول ف��ي عدد اإلصاب��ات اإلكلينيكية 
ومدى خطورتها. وتتميز هذه الدراس��ة 
ع��ن س��ابقاتها ف��ي أنه��ا تراع��ي في 

نف��س الوق��ت الطف��رات الجيني��ة التي 
تح��دث عند الفيروس وكذل��ك التركيبة 
 ACE2( الجيني��ة التي تخص مس��تقبل
لتقدير  بالمص��اب  الخ��اص   )receptor
الحدة المحتملة لإلصاب��ة. وبهذا تبين 
ه��ذه الدراس��ة أن��ه ليس هن��اك نمط 
من الفيروس��ات أكثر أو أقل شراس��ة وال 
تركيب��ة جيني��ة تحمي الف��رد أو تجعله 
أكثر عرضة لإلصابة بالمرض، بل أن ما 
 )Nexus( يح��دد اإلصابة هي المترابطة
بي��ن النمط الجيني للفي��روس المتنقل 
بين األف��راد والصنف الجيني الش��خصي 
للمصاب والعالقة الجزيئية التي تحدث 

عند تزاوجهما. 
يش��ار إلى أن فريق البح��ث تكون إضافة 
إلى الباح��ث الرئيس من د.دانا عاش��ور 
المتخصصة في الطب الجزيئي بجامعة 
ب��ن  الدي��ن  العرب��ي، ود.ن��ور  الخلي��ج 
خلف األس��تاذ المس��اعد ف��ي البيولوجيا 
الجزيئية بجامعة الخلي��ج العربي، ومن 
الكويت د.مريم م��رزوق أخصائية الطب 
الجزيئ��ي وباحث��ة م��ا بع��د الدكت��وراه 
في جامع��ة الخليج العرب��ي، ود.حمدي 
الجرجنازي األس��تاذ المس��اعد في علوم 

الوراثة الجزيئية بجامعة أنتاريو بكندا.

 »الصحة«: توفير  جهاز فحص »كورونا«
السريع في الصيدليات بـ4 دنانير

كشفت وزارة الصحة عن طرح أجهزة اختبار الفحص السريع لفيروس 
كورونا )كوفيد19( في مختلف صيدلي��ات البحرين، وذلك للراغبين 
ف��ي إجراء الفحص ذاتي��ًا، والحصول على نتائ��ج الفحص خالل 15 
دقيقة فقط، مشيرًة إلى أن سقف السعر المحدد لبيع الجهاز الواحد 
ال يتع��دى 4 دنانير فقط. مش��يرة إلى أن تحديد األس��عار تم من 

خالل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.
كما أعلنت الوزارة عن قائمة الصيدليات التي س��تتوافر بها أجهزة 
الفحص السريع، وذلك عبر الموقع اإللكتروني الجديد التابع للوزارة 
والخاص باستعراض أهم المستجدات الصحية الطارئة في البحرين 
healthalert.gov.bh، حي��ث س��يتم تحدي��ث قائم��ة الصيدليات 

المتوفر بها األجهزة بشكل دوري إلطالع الجمهور عليها.
وأش��ارت إلى أن توزيع األجه��زة على الصيدليات وتحديد األس��عار 
تم من خ��الل الهيئة الوطنية لتنظيم المه��ن والخدمات الصحية، 
منوهة إلى أن فحص ال� PCR يعد هو األداة التش��خيصية الوحيدة 

المعتمدة في البحرين. 
وكانت وزارة الصحة قد أوضحت في وقت سابق بأن الفحص السريع 
يتم إجراؤه كمس��حة أنفية، ويقوم الجهاز بإعطاء النتائج خالل 15 
دقيقة بدقة تفوق ال�93%. إضافة إلى ذلك يتميز الكش��ف الس��ريع 

بسهولة االستخدام، وبشكل عملي واقتصادي من حيث الوقت.
وقد عكس��ت هذه المب��ادرات حرص البحرين عل��ى إدخال التقنيات 
الحديثة ف��ي مجال التش��خيص والعالج للحد من انتش��ار فيروس 
كورونا، والس��عي لتطويرها بما يتماشى مع المستجدات العالمية 
في هذا المجال، إلى جانب تس��هيل ط��رق الفحوصات، وجعلها في 

متناول الجميع.

القاسم: »يوم الطبيب 
البحريني« مناسبة 

لالحتفاء بكوادرنا الوطنية
جمعية  رئيس��ة  أك��دت 
البحريني��ة  األطب��اء 
د.غ��ادة القاس��م أهمية 
اعتب��ار »ي��وم الطبي��ب 
البحرين��ي« الذي تحتفل 
الي��وم  المملك��ة  ب��ه 
مناسبة بارزة على أجندة 
الوطني��ة  المناس��بات 
السنوية للمملكة، وذلك 
نظرًا للدور الحاسم الذي 
ينه��ض به األطب��اء في 
الحف��اظ عل��ى أغل��ى ما 

يملكه اإلنس��ان والمجتم��ع والدولة وهو الصح��ة والقدرة 
على العمل واإلنت��اج، مثمنًة الدعم الالمحدود الذي يحظى 
به الطبيب البحريني المخل��ص لقيادته ووطنه من حضرة 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد 
المفدى، وصاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل 
خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي األمير سلمان 
ب��ن حمد آل خليفة ولي العهد النائب األول لرئيس مجلس 

الوزراء.
وجددت د.القاس��م في تصريح لها بهذه المناس��بة ش��كر 
وتقدير جمعية األطباء لالستجابة الكريمة من سمو رئيس 
ال��وزراء لمقترح الجمعي��ة بتحديد يوم للطبي��ب البحريني 
وتخصي��ص جائزة »خليف��ة بن س��لمان آل خليفة للطبيب 
البحريني« بفئتيها: »االبت��كار واإلبداع في البحث العالجي 

والسريري والطبي« و»الوفاء والعطاء الممتد«.
وقال��ت إن ي��وم الطبي��ب البحرين��ي يمثل مناس��بة مهمة 
الحتفاء المملكة بأبنائه��ا من األطباء واالعتراف بفضلهم 
ودورهم اإلنس��اني ف��ي الحفاظ على صحة أف��راد المجتمع 
بمختل��ف فئاتهم، مش��يرة إل��ى أن تاريخ مهن��ة الطب في 
مملكة البحرين سيس��جل بال شك الجهود الكبيرة التي قام 
به��ا أطباء بحريني��ون مخلصون في خدم��ة وطنهم، أوفياء 

وبارون بقسمهم الطبي.
وأضافت أن ي��وم الطبيب البحريني مناس��بة وطنية تهدف 
إلى تكريم األطباء البحرينيين الذي أثبتوا كفاءة في العمل 
والتضحية بوقته��م وجهدهم واضعين أنفس��هم بالخطر 

لتقديم المساعدة اإلنسانية ألبناء شعبهم.

د. غادة القاسم

البحرين التاسعة عالميًا 
بفحوصات »كورونا« مقارنة 

بعدد السكان 

تج��اوزت البحري��ن بع��دد فحوصاتها لفي��روس كورونا 
تعدادها الس��كاني الذي بلغ 1,720,971 مليون نسمة، 
فيم��ا تج��اوز إجمالي الفحوص��ات الطبي��ة 1,770,015 
مليون فحصًا طبيًا، لتحقق بذلك نجاحًا عالميًا جديدًا في 

التصدي للفيروس. 
وبحس��ب موق��ع worldmeter الش��هير ف��إن البحري��ن 
باتت الدولة التاس��عة عالميًا الت��ي يتجاوز إجمالي عدد 

فحوصاتها الطبية تعدادها السكاني.
ويضاف ه��ذا النجاح الطبي إلى سلس��لة نجاحات قدمها 
فري��ق البحرين الوطن��ي بقيادة صاحب الس��مو الملكي 
األمير س��لمان بن حمد آل خليفة ول��ي العهد، للتصدي 

لجائحة كورونا )كوفيد 19(.

سماهر سيف اليزل 
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ملقوف

غريب شان النواب يوم ما 
في نصاب ويوم الجلسة 

8 ساعات.. شالسالفة يا 
جماعة؟ 

 »النواب« يشكل لجنتي تحقيق 
في الخدمات الطبية وصناديق التقاعد

وافق مجلس النواب على تشكيل 
برلمانيتي��ن،  لجنت��ي تحقي��ق 
األولى تخ��ص الخدمات الطبية 
المقدم��ة م��ن وزارة الصح��ة، 
والثانية لجنة تحقيق برلمانية 
حول صناديق التقاعد التي تدار 
م��ن الهيئة العام��ة للتأمينات 

االجتماعية.
كم��ا وافق المجلس على اقتراح 
قان��ون بتعديل الم��ادة )345( 
من قان��ون الش��ركات واقتراح 
قانون تعديل قانون العمل في 

القطاع األهلي.
وأح��ال المجلس إل��ى الحكومة 
مقترح��ًا بإنش��اء مرك��ز حرفي 
مهني لتسويق األعمال المهنية 

والفنية لذوي اإلعاقة.

»النحس« يطارد مقترح 
 »المحكمة الدستورية« 

أعاد المجلس التصوي��ت على اقتراح قانون تعديل 
قان��ون المحكمة الدس��تورية والذي ل��م يتم خالل 
الجلس��ة الماضية نظ��رًا لعدم وج��ود أغلبية، حيث 
عرض التصويت على أعضاء المجلس الذين صوتوا 
علي��ه بالموافقة لينتهي مقدم��ي المقترح ورئيس 
اللجنة فاضل الس��واد بطلب سحب المقترح للمزيد 

من الدراسة بعد انتهاء التصويت.
وتعال��ت نقاط النظ��ام مطالبة الرئاس��ة بضرورة 
إعادة التصويت وأخذ رأي المجلس بش��أن التأجيل، 
حيث طالب النائب علي إس��حاقي بضرورة النظر في 

طلب مقدمي المقترح طلب سحب المقترح.
م��ن جانبه طالب د.عل��ي النعيمي بض��رورة إعادة 
النظ��ر في التصويت الذي أظهر خلاًل فنيًا بموافقته 
بالرغ��م م��ن رفض��ه أثن��اء التصوي��ت، واعتبر أن 
زمالءه تقدموا بطلب الس��حب لتعديل جوهري على 
االقت��راح وق��ال: »لماذا نق��ف ضدهم أثن��اء عملية 
التصويت«؟ وطلبت الرئاسة رأي مستشار المجلس 
د.صال��ح الغثيث، الذي أكد أن أي موضوع ال يعرض 
عل��ى التصويت إال بعد قفل ب��اب النقاش ويعرض 

للتصويت بعد انتهائه.

 »المركزي«: تقييد رأس المال األجنبي 
يؤثر على تدفق االستثمارات 

أك��دت ممثلة مص��رف البحري��ن المركزي منار 
الس��يد أن مقترح اش��تراط 350 ألف دينار حدًا 
أدنى لرأس مال الش��ركات األجنبية سيكون له 
تأثي��ر على القط��اع المالي وس��يحد من وجود 
الش��ركات ذات رأس المال األجنبي مما سيكون 
ل��ه أثر على صناع��ة الخدم��ات المالية بطريق 
غير مباش��ر، خصوصًا أن دورة االقتصاد تتعلق 
بأنشطة وأعمال تلك الشركات مع المؤسسات 
المالية عن��د طلب خدماتها، وأيض��ًا أعمالهم 
مع الشركات ذات راس المال المحلي، وبالتالي 
س��تكون النتيج��ة انخف��اض حج��م التعامالت 

المالية التي تجريها تلك الشركات.
وأف��ادت أن المقت��رح س��يقيد م��ن المج��االت 
االستثمارية في البحرين، خصوصًا أن البحرين 
تعد م��ن أهم المراكز المالي��ة دوليًا في مجال 

التكنولوجيا المالية فش��ركات »الفنتك« إذا تم 
تقييد رؤوس أموالها ستبحث عن االستثمار في 

دول أخرى.

وأكد وزير التربية والتعليم ممثاًل عن الحكومة 
خالل الجلس��ة د.ماجد النعيم��ي، أن الهدف هو 
تشجيع االس��تثمار وفتح السوق وإعطاء فرصة 
لتحري��ك رؤوس األموال، حي��ث تتفق الحكومة 
م��ع ذل��ك، واعتب��ر أن أس��واق الم��ال والوضع 
االقتص��ادي يحت��اج ألف��كار تطويري��ة لتعزيز 

استقراره.
وأضاف: »هدفنا دعم المواطن وزيادة االستثمار 
س��تكون لصالح��ه« واعتب��ر أن الحكومة خالل 
األوضاع االس��تثنائية لم تدخ��ر جهدًا في دعم 
المواطن أو التاجر البحريني على حد س��واء كما 
أن المقترح قابل للدراس��ة والنقاش وس��يكون 
للحكوم��ة  المقت��رح  وص��ول  ح��ال  رد  هن��اك 
بالتعامل مع��ه بالصورة الت��ي ترضي الجميع 

بروح إيجابية وفق القانون.

 »النواب« يمرر 
نصف مشروع قانون البيئة

صوت مجلس النواب على 21 مادة من مشروع قانون البيئة 
و ق��رر ترحي��ل بقية مواد المش��روع المتبقية إلى الجلس��ة 

المقبلة.
وأك��د الرئيس التنفي��ذي للمجلس األعل��ى للبيئة د.محمد 
بن دينه خالل مناقش��ة مشروع قانون البيئة  في رده  على 
تس��اؤالت النائ��ب د.عل��ي النعيم��ي، أن األم��ان النووي أو 
اإلشعاعي هو أي ارتفاع في نسبة المواد المشعة والمجلس 
لديه أجهزة متخصصة لرصد نس��بة المواد المشعة، حيث 
يج��ب التأك��د م��ن أن تكون اإلش��عاعات الص��ادرة ضمن 
المعايير التي يستند عليها المجلس حسب الوكالة الدولية 

للطاقة الذرية.

نقاط نظام »زعل« على ترشيح اللجان الفصلية

ط��رح النائب محمد السيس��ي نقطة نظام في بداية جلس��ة مجلس 
النواب لضرورة التصويت على تشكيل المجلس للجان الفصلية بعد 
أن تأجل تش��كيلها، حيث طالب بأن يتم التصويت لتش��كيل اللجان 
المذكورة أواًل قبل الشروع في مناقشة مشروع بقانون بشأن البيئة.
وعن��د التصوي��ت على قوائم ترش��يح الن��واب، تس��اءل النائب حمد 
الكوهج��ي عبر نقط��ة نظام عن سياس��ة هيئة المكت��ب والمعايير 
التي اعتمدتها في اختي��ار النواب لعضوية اللجان خصوصًا أن لجنة 
الش��باب والرياضة بها 3 أعضاء من اللجن��ة »المالية« ولجنة حقوق 
اإلنس��ان تضم 3 أعضاء من اللجنة »الخارجية« ما قد يشكل تعارضًا 

مع مصالح أعمال المجلس واللجان. 
وردت رئيس المجلس فوزية زينل بأن القرار النهائي يعود للمجلس 
في قبول أو رفض ترشيح هيئة المكتب للنواب فيما يتعلق بعضوية 
اللج��ان الدائم��ة، مبين��ة أن هيئ��ة المكتب تخت��ار القائم��ة وفقًا 

لالئح��ة الداخلية لمجلس النواب وعلى معايي��ر محددة منها الرغبة 
والتخصص والخبرة. 

وب��رزت نقطة النظام الثالثة قبل تش��كيل اللجان م��ن النائب أحمد 
الدمس��تاني التي حملت »عتبًا« على الرئاسة بشأن قوائم الترشيح 
والتي حذفت اس��مه من جمي��ع اللجان على حد تعبي��ره بالرغم من 

تقديمه بها، واعتبره نوعًا من التهميش.
ودعت الرئاس��ة أعضاء المجلس لمن يرغب باالنس��حاب أو الترش��ح 
للعضوي��ة التقدم بطلب مكتوب للنظ��ر فيه من قبل هيئة المكتب 

وعرضه على المجلس للتصويت في الجلسة المقبلة.
وانس��حب النائ��ب عادل العس��ومي م��ن اللجنة الفصلي��ة لمناصرة 
الشعب الفلسطيني تاركًا المجال في اللجنة للنائب عبدالرزاق حطاب 
حيث وافق المجلس على ذلك الطلب، وأقر تش��كيل اللجان الفصلية 

على أن يتم اختيار الرئيس ونائبه لكل لجنة بعد انتهاء الجلسة.

»التجارة«: وضع حد لرأس المال 
األجنبي يولد تعاقد من الباطن 

أكدت وكيلة وزارة الصناعة والتجارة والس��ياحة لشؤون 
التج��ارة إيمان الدوس��ري رفض ال��وزارة لوضع حد أدنى 
ل��رأس المال األجنبي حيث اعتبرت أن وضع حد أدنى يحد 
من ممارسة النشاط التجاري خصوصًا أن الوزارة تسعى 
لتحرير الس��وق والس��ماح لجميع الش��ركات بممارس��ة 
األنش��طة التجارية المس��موح لها كاًل حس��ب جنسيته. 
وأوضح��ت أن المقترح يس��اعد في زيادة حاالت التس��تر 
التجاري والتعاقد من الباطن عن طريق عقود المحاصة 
حيث إن الوزارة تكافح هذه األفعال التي تجرمها القوانين 
المحلية واالتفاقيات الدولية، وقيمة 350 ألف دينار كحد 
أدن��ى لرأس الم��ال األجنبي هو مبلغ كبي��ر يحد من نمو 
االقتصاد المحلي الذي ال يقوم فقط على االس��تثمارات 
المحلية فاالس��تثمارات األجنبية في المملكة تعد أيضًا 
محركًا أساس��يًا لالقتصاد بكاف��ة مجاالته من حيث خلق 

فرص عمل والسعي لتنويع مصادر الدخل.

مريم بوجيري

مريم بوجيري

مريم بوجيري

مريم بوجيري

مريم بوجيري

النعيمي: »العمل« ال تنشر وظائف وهمية

رف��ض وزير التربية والتعلي��م د.ماجد النعيمي 
إدع��اء ن��واب وهمية إعالن��ات التوظي��ف التي 
تنش��رها وزارة العمل، وقال خالل جلسة النواب 
الت��ي مث��ل فيها الحكوم��ة أم��س: »إن الوزارة 
تتحم��ل نتيج��ة اإلع��الن ع��ن ه��ذه الوظائف 

واألرقام التي تنشرها«.
من جانبه، قال الوكيل المس��اعد للعمل بوزارة 
العم��ل والتنمي��ة االجتماعية أحم��د الحايكي: 
»الش��واغر الحالي��ة حقيقي��ة وموثق��ة، عملية 
الش��واغر يتم تس��ييلها في النظ��ام، وال يوجد 

شواغر وهمية«.
وفي رده على االقتراح بقانون بفرض غرامة 20 

ألف دينار على من ال يعطي األولوية للبحرينيين 
بالتوظيف، قال الحايكي: يجب تشجيع الشركات 
لخل��ق ف��رص عم��ل أكث��ر للمواطني��ن وليس 

للتضييق عليهم. 
من جانبه، قال النائب محمد عيس��ى: »إن %86 
من العمالة بالقطاع الخاص أجنبية، والتشريع 
يعطي صالحية أكث��ر لوزارة العمل بأن تفرض 
توظي��ف البحرينيين، أس��تغرب تحف��ظ الوزارة 

على هذا المقترح«. 
وقال النائ��ب ممدوح الصالح: »التش��ريع يضع 
صالحي��ات أكثر لوزارة العم��ل لتفرض توظيف 
البحرينيي��ن، معظ��م مكات��ب الن��واب تأتيها 

طلبات توظي��ف من أبناء دائرته��م، ونالم من 
المواطنين إذا لم نستطع توظيفهم، هناك من 
حصلوا عل��ى بعثات من الحكومة وعاطلون عن 

العمل والحكومة تدفع إليهم مبالغ التعطل«.
من طرفه، قال النائب سيد فالح هاشم: التعديل 
المقترح استرجاع لمادة تم إلغاؤها من قانون 
العمل في القطاع األهل��ي القديم، لدينا أعداد 
م��ن العاطلي��ن في جمي��ع التخصص��ات، لم ال 
يكون هناك إلزام بتوظيفهم، نحن بحاجة لقرار 
سياسي لحل الموضوع، ش��ركات كبيرة تعتمد 
على ش��ركات توردها بعمالة من الباطن، وهي 

لألسف توردها بعمالة وافدة.

حسن الستري

 جعل الدراسة 
عن بعد على فترتين 

صباحية ومسائية

استثناء الحاصلين على 
تأشيرات استقدام 

خالل توقف الطيران 
بسبب »كورونا« من 

فرض رسوم جديدة 
بعد انتهاء مدة 

التأشيرات

 عودة فتح المساجد 
 للصالة في جميع األوقات 

عدا صالة الجمعة

بناء مساجد في مدينة شرق الحد

استمرار تقديم الدعم 
 للمراكز الترفيهية
 العائلية البحرينية

في ظل أزمة كورونا

 تثبيت األطباء المتدربين 
بـ»السلمانية« وصرف 

مكافآتهم المتأخرة

 فتح دعم تمكين
 لدعم  ومساندة المزارع 

البحريني المتأثر بـ »كورونا«

 إعادة فتح برامج »تمكين«
مع تعديلها بما يتواءم مع 

اإلجراءات االحترازية لـ »كورونا«

 تمديد فتح التسجيل لسنة االمتياز في
 البحرين لخريجي طلبة الطب الدارسين

في الجامعات بالخارج

دراسة إيقاف 
المخالفات البلدية 

واإلسكانية على 
المواطنين في 

المشاريع اإلسكانية 
ودراسة تصحيح 

أوضاع المخالفين

تعديل القرار الوزاري 
بتحديد عدد العمال 

على ظهر سفن 
الصيد بإشراف 

اإلسراع في إعمار وتأهيل النوخذة البحريني
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 »األشغال«.. ما بين األفكار 
واإلبداع شعرة!!!

كنت في نقاش مع عدد من المختصين حول المش��اريع 
التطويرية التي تعمل عليها وزارة األش��غال وش��ؤون 
البلديات والتخطيط العمراني ومنها الجس��ور العلوية 
وتطوير عدد من الطرق الرئيس��ة بالمملكة، وكان من 
الواضح االرتي��اح العام من تلك الجه��ود والتي تعمل 
عل��ى تخفيف ح��دة االزدحامات واالختناق��ات المرورية 

التي نلمسها ونعاني منها بشكل يومي.  
النقاش ش��مل العديد من المحاور ومنها األسباب التي 
أدت إل��ى تل��ك االزدحامات وهل هناك نظرة أو دراس��ة 
مس��تقبلية تحدد العم��ر االفتراضي لمس��احة الطرق 
والطاقة االستيعابية مقارنة بعدد المركبات واالزدياد 
النس��بي السنوي، فكان الجواب الذي اتفق عليه الجميع 
بأن��ه من الواض��ح أنه ال وجود لتلك الدراس��ة، وإال لما 

وصلنا لما وصلنا إليه اليوم.  
النجاح ليس بكمية المشاريع التطويرية، ولكن بعملية 
تخطيط تلك المش��اريع، وهنا سأسوق مثااًل واحدًا وإن 
كانت هناك المئات من األمثلة، المس��افة الفاصلة ما 
بين المركبات القادمة من الجسور العلوية والمركبات 
المتجهة إل��ى األعلى تكاد ال تكفي لتغيير المس��ار ما 

تتسبب تلك العملية في ازدحام ال يحمد عقباه.  

هذا م��ا يتعلق بالجس��ور واألنفاق، األم��ر اآلخر والذي 
يعاني منه قاطنو األحياء الس��كنية القديمة هي البنية 
التحتية من تصريف مياه وتعبيد طرق والخلل الحاصل 
ف��ي التخطيط، وهنا يكمن التحدي لهذه الوزارة ثقيلة 
األحم��ال ولكنها تعج ف��ي الوقت ذاته بالمهندس��ين 

وذوي االختصاص.  
هن��اك أيضًا جان��ب مهم وه��و المخطط��ات الجديدة 
والتي تفتقد إلى أبسط مقومات البنية التحتية، ففي 
العديد من الدول نرى بأن أي مخطط ال يتم تس��ويقه 
وتوزيع��ه إال وهو مكتمل الخدم��ات من طرق ومواقف 
ومجاٍر وإنارة مالئمة وغيرها، وهو عكس ما يحصل في 
العديد م��ن المناطق، حيث يتم البن��اء على أراٍض غير 
مكتملة الخدمات مما يتس��بب في سخط تام من قبل 

السكان.  
الجهود واضحة وال يمكن إغفالها، ولكن ما ينقص هو 
اإلب��داع، اإلبداع هو المحرك الرئي��س للنمو والتطوير، 
واإلبداع ل��ه عوامل كثي��رة، لذا فاحرص��وا على تحفيز 
اإلبداع بداخل كل موظف ومهندس ومختص، واستمعوا 
ل��كل اآلراء لعل يأتي من خالله��ا فكرة غبداعية واحدة 

تغني عن ألف مشروع.

 اقرأ القرآن أواًل.. 
وال تطعن في سيدنا محمد »2«

بي��ن الفين��ة واألخرى نقرأ ونس��مع ونش��اهد من يمزق 
الق��رآن الكريم، ومن يحرقه، وم��ن يفعل أكثر من ذلك، 
كذلك من يسب الرسول الكريم، لكن لم نسمع أن مسلمًا 
فعل مثل فعلته بالتوراة أو اإلنجيل أو سب سيدنا موسى 
وعيسى عليهما الس��الم أو استهزأ بهما، بأي صورة من 
صور االس��تهزاء، لكن نرى على النقي��ض، علماء العالم 
والفالس��فة والمصلحون منهم، خاصة ف��ي دول الغرب 
المتحضر يجلون نبي ورس��ول اإلس��الم، ويرفعون شأنه 
ومقام��ه، وأغلبهم يعتبرون��ه رجاًل مصلح��ًا، وبعضهم 
يتمن��ى أن يجود الزم��ان برجل مثله، ليق��ود العالم من 

جديد إلى بر األمان.
أيه��ا المؤمنون ح��ق اإليمان، ال تقلدوا الس��فهاء بمثل 
عمله��م، أما الذين يعتدون علينا ومحاربتنا في عقيدتنا 
الس��محاء أال وه��ي اإلس��الم، ف��ي عق��ر دارن��ا، فعلين��ا 
مواجهتهم بالحس��نى دفاع��ًا عن ديننا اإلس��المي وعن 
أنفس��نا، ألننا نرجو من اهلل ما ال يرجون، ولنكن كما قال 

تعالى عن��ا »خير أمة أخرجت للن��اس«، وقوله صلى اهلل 
عليه وسلم »إنما بعثت ألتمم مكارم األخالق«، ومن أراد 
معرفة موقفنا من الذين يطعنون في الدين اإلس��المي 
ورسول اإلس��الم، فليقرأ آية رقم 108 من سورة األنعام، 
وقال ش��اعرنا أحمد ش��وقي عن فرنس��ا وش��عب فرنسا 

األوائل:
دم الثوار تعرفه فرنسا       وتعلم أنه نور وحق

أقترح على السلطة التشريعية، تبني اقتراح برغبة، يمنع 
بموجب��ه حرق علم أو ص��ورة زعيم أي دول��ة أو وطأهما 
باألق��دام إذا ح��دث بيننا وبينها خالف م��ا في فترة حكم 
زعيم م��ن زعمائها سياس��ي أو غير سياس��ي، كون ذلك 
التصرف ال يشفي الغليل وال يذهب ما يغيظ، بل ينعكس 
سلبًا على عالقتنا بتلك الدولة مستقباًل، ألنه ال يمثل كل 
شعب تلك الدولة، وهذا ما ال نريده. أو استبداله باقتراح 
آخر يعبر عن مدى اس��تياء الش��عب البحريني من موقف 

رئيس فرنسا من اإلسالم ووصمه ب� »اإلرهاب«.

 دكتور يزرع األمل 
 في مرضاه 

ودكتور يهدمه!

أن تك��ون مواطنًا في دولة ما ذلك اختيار القدر، أما أن تكون مواطنًا صالحًا ومنجزًا 
ومميزًا ذلك اختيارك أنت! 

الحظت أن س��رطان الثدي هو أكثر األورام المنتش��رة في مملك��ة البحرين وهناك 
حاج��ة ملحة إلنش��اء مركز متخصص كما ه��و الحال في ال��دول األوروبية وأمريكا 
لتقديم الفحوصات واألشعة وظهور النتائج خالل يوم واحد، فالفحص المبكر ينقذ 
حياة المرأة التي لديها قابلية لإلصابة أو في بداية إصابتها بنسبة تتجاوز ال�%90 
كما تفعل هذه المراكز المتخصصة كما أن الخبرة التي اكتسبتها من خالل عملها 
في مركز لندن لجراحة الثدي في مستش��فى األميرة غريس في هارلي س��تريت في 
لن��دن جعلتها أكثر إصرارًا على افتتاح مركز متخصص في بلدها وتس��خير خبرتها 
في خدمة نس��اء وطنها ولتجنيبهم مسائل السفر ونفقات اإلقامة ألجل العالج في 
الخارج فتم إنش��اء مركزها بالتعاون مع المركز المش��هور في لن��دن والذي يعتبر 

األول من نوعه في مملكة البحرين. 
كن��ا في أمس��ية لدعم مريضات س��رطان الث��دي نظمتها الدكتورة س��ارة الريفي 
استش��ارية جراح��ة أورام الث��دي، المدي��ر الطبي لمرك��ز لندن لجراح��ة الثدي في 
البحري��ن، بدعوة من صديق��ة لي، وهي إحدى محاربات س��رطان الثدي، تزامنًا مع 
ش��هر أكتوبر، والذي يعتبرعالميًا ش��هر التوعية واالهتمام بمحاربة هذا المرض، 
وتقديم الدعم لكافة الجهود القائمة على التوعية بمخاطره وأعراضه. لقد شعرت 
باالمتنان وأنا ألمح هذه الدكتورة الش��ابة النشطة التي أنقذت لي صديقتي، التي 
أهدته��ا الدنيا ل��ي، كأخت أكثر من صديقة، والتي أتمنى أن تتعافى س��ريعًا وأن 
تعود لها صحتها. لقد نالت الريفي مؤخرًا جائزة المؤسس��ة الدولية لتحدي ريادة 
األعمال لعام 2020 وهي جائزة دولية مرموقة أسس��ت في برش��لونة عام 2007، 
إنها تس��تحق هذه الجائزة ألنها سخرت جهودها وخبراتها في خدمة نساء مملكة 

البحرين وحمايتهم من هذا الداء الخطير. 
 كن��ت أتأمل ه��ذا وأنا أطالع في نفس الوقت خبر رفض محكمة االس��تئناف العليا 
الجنائي��ة طع��ن الطبيب المدان في قضية ش��بكة إجرامية تتاج��ر بليريكا وتزعم 
ش��بكة تزوير الوصف��ات الطبية، وغيرها م��ن األحكام التي تبي��ن أن هناك حاجة 

لتشريعات أكثر صرامة مع أمثال هؤالء حتى يكونوا عبرة.   
هناك أطباء تكون لهم بصمتهم المميزة ويس��خرون جهودهم ليل نهار في إنقاذ 
حي��اة المرضى وحمايته��م وزرع األمل في نفوس��هم، غنهم ق��ادرون على التجاوز 
والمضي وهناك من يس��تغل هذا الباب ألجل تكس��به الش��خصي وجر مرضاه إلى 
عوال��م الضي��اع واألذى والضرر ال��ذي يهدمهم ويقتلهم وهم أحي��اء ألجل منافعه 

المادية! 

 * إحساس عابر: 
ألختي وصديقتي المحاربة لس��رطان الثدي كل ع��ام وأنِت بخير وفي صحة وعافية 
وسعادة أنِت بطلة وأنِت ملهمة ومؤثرة وأنِت أقوى مما تتصورين، اهلل يديمك لنا 

طول العمر ويحفظك.

ملهمون

المله��م هو من يترك بصم��ة في المجتمع أو أثرًا في نف��وس الناس، الملهم 
م��ن يحدث التغيير، ويحقق اإلنجازات، دون االلتفاف إلى عوائد مادية، فأهداف 
الملهمين الحقيقيين أس��مى من ألقاب أو جوائز، فصناعة الفرق في مجال من 
المج��االت أو تبني قضايا المجتمع ه��و الفارق في قاموس الملهمين، ومملكة 
البحري��ن بلد خصب في احتض��ان الملهمين، فالمجتمع يتقب��ل التغيير، الذي 
يحق��ق اإلنج��ازات واإليجابيات ويس��اند المبدعين، بل يترك مس��احة للظهور، 

ليكون القدوة الصالحة، في العطاء واإللهام.  
ق��د يتصور البعض ب��أن الملهمين يجب أن تتوافر لديهم أعلى الش��هادات أو 
ممن ارتادوا أعل��ى المناصب، وهذا بالتأكيد معيار غي��ر منصف ألولئك الذين 
ترك��وا بصم��ة في المجتمع، أو ال ي��زال عطاؤهم ملهمًا، ربما لم تتس��نَّ لهم 
الظ��روف بأن يكملوا تعليمهم ولم يحصلوا على ش��هادات جامعية أو مناصب 

عليا ولكنهم ملهمون.
وإذا التفتن��ا قلياًل إلى س��راديب الذكري��ات ورجعنا إلى الوراء قلي��اًل إلى المرأة 
البحرينية والرجل البحريني، ونظرنا إلى الملهمين الذين قطعوا ش��وطًا طوياًل 
في ف��ن اإلدارة، إدارة منزلهم وف��ن التربية، تربية أبنائه��م، أو فن من فنون 
الحي��اة، والتعاطي في ظل العقبات والتحديات، ربما يستش��عر البعض بامرأة 
بل��ورت اإللهام بداخله��م، وحركت اإلبداع في مخيلتهم، أو برجل رس��م طريقًا 
معب��دًا باإليجابي��ات أو كان مصدرًا لصناعة مس��تقبل مضيء. ق��د يتراءى في 
الذاك��رة ملهمًا يظهر أمامه في كل موق��ف، قد يكون أحد األبوين، أو الجدين، 
أو الزوج، أو الزوجة، أو صديقًا، أو س��يدة ذات همة في الحي، أو رجاًل عرف بأثره 

الطيب، في كل خطوة يخطوها بإمعان.  
وال يخلو مجتمعنا اليوم من الملهمين رجااًل ونس��اء، كقدوة  حس��نة، في مجال 
تخصصه��م، أو في مج��ال عملهم، أو في تعاملهم مع الحي��اة ومع اآلخرين، ال 
يخل��و مجتمعنا أيضًا من العط��اء واإليثار غير المش��روط، كركائز هامة لألثر 
الطيب، والبصمة الباقية، على مر األزمان. ربما تكون جائحة كورونا )كوفيد19( 
أط��رت الملهمي��ن الذين وهبوا الكثير في س��بيل الحفاظ على س��المة وصحة 
الجميع. وس��مو ولي العهد في مقدمة الملهمين والطاقم الطبي في الصفوف 
األول��ى واإلداريون في وزارة الصحة على رأس��هم وزي��رة الصحة وبعض التجار 
والمتطوع��ون فجميعهم ملهمون وبالتأكيد أولئك الذين التزموا اإلرش��ادات 
التوعوي��ة والوقائية وتجنب��وا التجمعات لمصلحة الجميع، ملهمون بحس��هم 
الوطني واإلنس��اني، فق��د تركوا األثر الطي��ب في أصعب المواق��ف والظروف، 

وللحديث بقية.

دارمانان على خطى ساركوزي

إذا كانت أوروبا هي القارة العجوز، ففرنس��ا بلد سياسة 
العجائز، فجرع��ة اليمينية المتطرفة ال يبدو أنها قوية 
 Marine Le Pen بما فيه الكفاية على يد مارين لوبان
رئيس��ة حزب الجبهة الوطنية اليميني، وابنة مؤسسه 
جان ماري لوبان. لذا ال بد من جرعة يمينية أقوى وأذكى 
وهذا م��ا أوصت ب��ه بريجيت زوج��ة إيمانويل ماكرون 
المساندة لزوجها في حياته السياسية، وكانت التوصية 
بتعيين اليميني جيرالد دارمانان وزيرًا للداخلية، والذي 
ه��و المحرك الرئيس��ي لكل م��ا يجري في فرنس��ا من 
تأليب على اإلسالم، وصاحب تصريحات يمينية مشينة 
تضمنت عبارات مس��يئة لإلس��الم واس��تنكرها األزهر 
الش��ريف، فقد صك تعريف »اإلس��الم االنفصالي« قبل 
أن يتراجع ويحذفه، وهو من أعلن أن »فرنس��ا في حرب 
ضد اإلرهاب اإلس��المي«، قبل ماك��رون، كما اقترح حل 
منظمات إس��المية، وأن »مضايقة اإلسالم الراديكالي 
أولوي��ة وطني��ة«، والراديكالي واإلرهاب��ي واالنفصالي 
كله��ا مصدات المتصاص الصدم��ات والتنصل من أنه 

يقصد اإلسالم كدين.
وزي��ر للداخلية، دارمانان يس��ير على خطى س��اركوزي 
وق��د وصف بالش��خصية السياس��ية اليميني��ة المقربة 
من الرئيس الس��ابق نيك��وال س��اركوزي، ويتفق معه 
في أس��طر كثي��رة م��ن س��يرتهما الذاتي��ة، فكالهما 

يعاني��ان من أزمة الهوي��ة الفرنس��ية، وإلثباتها كان 
ال بد من س��ير ميل إضافي، فنيكوال س��اركوزي من أب 
مج��ري كاثوليكي مهاجر، وأم يهودي��ة يونانية، وحين 
ثارت الضواحي 2005 ووقودها المهاجرين المسلمين 
لم يتورع كوزير للداخلية عن اس��تخدام العنف والس��ب 
بلغة متشددة، كوصفه مثيري الشغب بأنهم »حثالة« 
وقوله إن »العديد من الضواح��ي تحتاج إلى تنظيف«. 
ومثله جيرالد موسى دارمانان فقد ولد ألب يهودي وأم 
جزائرية ه��رب أبوها من هناك إبان اس��تقالل الجزائر 
ألنه كان عمياًل للفرنس��يين فيما يعرف »بالحركيين« 
وهو مصطلح ازدرائي يصف من ساعدوا الفرنسيين في 

أثناء حرب االستقالل.

* بالعجمي الفصيح:
 ع��اد اليمين المتطرف الفرنس��ي بوج��ه آخر، غير وجه 
ماري��ن لوبان، عب��ر وصول دارمانان ال��ذي لم يكن في  
سيرته الذاتية ما يؤهله لشغل هذا المنصب الحساس 
كوزي��ر الداخلي��ة إال يمينيت��ه، فالمنص��ب ه��و األكثر 
أهمية فرنس��يًا، ومرحلة تأهيلية، قاد سابقًا عدة رجال 
طموحين لش��غل كرس��ي رئيس الوزراء أو حتى رئاسة 

الجمهورية.

* كاتب وأكاديمي كويتي



سمو رئيس الوزراء... شهامة في تقدير تضحيات الصفوف األمامية

األربعـــاء  اليـــوم  البحريـــن  مملكـــة  تحتفـــل 
الرابع من نوفمبر 2020 بالنســـخة األولى من 
احتفاليـــة “يوم الطبيـــب البحرينـــي”، والتي 
جـــاءت بمبـــادرة كريمة مـــن رئيـــس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر خليفـــة بـــن 
ســـلمان آل خليفة، وتخصيص جائزة تحمل 
اســـم ســـموه لتكريـــم األطبـــاء البحرينييـــن 
المتميزيـــن فـــي البحـــث العالجـــي والطبـــي، 
ويأتي ذلك تقديـــًرا للجهود التي يضطلع بها 
األطبـــاء فـــي الحفـــاظ على ســـالمة وصحة 
لبـــذل  تحفيزهـــم  علـــى  وحرًصـــا  المجتمـــع 
المزيد مـــن الجهد لالرتقاء بجودة الخدمات 

الصحية المقدمة للمواطن والمقيم.

نظرة ثاقبة  

وعبـــرت وزيـــرة الصحـــة فائقـــة الصالح في 
تصريـــح لهـــا ضمـــن تغطيـــة للمناســـبة فـــي 
ملحـــق “أضـــواء البـــالد” الـــذي يصـــدر اليوم 
تزامًنـــا مـــع المناســـبة بـــأن مملكـــة البحريـــن 
ُتقـــدم أفضل الخدمات الصحيـــة للمواطنين 
والمقيميـــن، حيـــث تهتم الحكومة الرشـــيدة 
بالرعاية الصحية، وتسعى دوًما نحو تطوير 
الخدمـــات الطبيـــة من خـــالل دعـــم األطباء 
وتشـــجيعهم علـــى بـــذل المزيـــد مـــن العطاء 

خدمًة للوطن وللمجتمع البحريني.
واضافـــت أن من هـــذا المنطلق كانت النظرة 
الثاقبـــة المعهودة لدى ســـمو رئيـــس الوزراء 
باعتمـــاد يـــوم للطبيـــب البحرينـــي فـــي أول 
عـــام،  كل  مـــن  نوفمبـــر  شـــهر  مـــن  أربعـــاء 
لتكريـــم  ســـموه  باســـم  جائـــزة  وتخصيـــص 
األطبـــاء البحرينيين المتميزيـــن في البحث 
العالجي والســـريري والطبي، وهو أمر ليس 
بغريـــب علـــى ســـموه فـــي االهتمـــام بأبنائـــه 
وتشـــجيعهم دوًمـــا علـــى البـــذل والعطاء بما 

يصب في مصلحة الوطن والمواطنين.
وأشـــارت إلى أن مهنة الطـــب ُتعتبر من أنبل 
المهن وأشـــرفها، فهي مهنة إنســـانّية عظيمة 
تسمو بمن يمارسها، وذلك حين يستشعر في 
قلبه الرحمة، ويضع نصب عينيه االتقان في 
عمله والتفاني في دوره، ويقدم أرقى أنواع 
التضحيـــات دون كلـــل أو ملل، وبال تردد في 
مواجهـــة مختلف األمـــراض واألوبئة، جاعاًل 
من نفســـه خط الدفـــاع األول لحماية الوطن 
والمجتمـــع، مجســـًدا بذلـــك أروع الصور في 
أداء الواجـــب المهنـــي واإلنســـاني، وهـــذا ما 
جعـــل هذه الفئة تســـتحق الشـــكر واإلشـــادة 
والثنـــاء وتخصيـــص يـــوم باســـم “الطبيـــب 

البحريني” من كل عام، وهي لفتة كريمة من 
رئيس الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
خليفـــة بن ســـلمان آل خليفة، تعكس اهتمام 
وتقديـــر ســـموه لما تزخر بـــه مملكة البحرين 
مـــن كفاءات وخبرات طبيـــة متخصصة في 
القطـــاع الصحي، وتقديـــر جهودهم في هذا 
القطـــاع الحيـــوي وما يقومون بـــه من جهود 

لتقديم خدمات صحية متطورة للمجتمع.

خدمة الوطن  

المعديـــة  األمـــراض  استشـــارية  وتقـــدم  
الســـلمانية  بمجمـــع  الباطنيـــة  واألمـــراض 
الطبي عضو الفريق الوطني الطبي للتصدي 
جميلـــة    )19  - )كوفيـــد  كورونـــا  لفيـــروس 
الســـلمان، وهـــي الفائـــزة المرتبـــة األولى من 
جائزة “خليفة بن ســـلمان آل خليفة للطبيب 
البحرينـــي” عـــن فئـــة “االبتـــكار واإلبداع في 
البحث العالجي والســـريري والطبي”، أجمل 
التهانـــي للبحريـــن، ملـــًكا وحكومـــًة وشـــعًبا، 
البحرينـــي، وتعبـــر  الطبيـــب  يـــوم  بمناســـبة 
فـــي الوقـــت ذاته عن االعتـــزاز بجهود جميع 
العامليـــن فـــي الحقـــل الطبـــي بـــل وفـــي كل 
القطاعـــات الحكومية واألهليـــة التي عملت 
وال تـــزال تعمـــل مـــن أجـــل تكامـــل منظومة 
مكافحـــة الفيروس، وهو األمـــر الذي يعكس 
مقـــدار الوعـــي والصـــورة الحضاريـــة التـــي 

يتمتع بها أبناء المجتمع البحريني.
وتلفـــت إلى أن مبادرة ســـمو رئيـــس الوزراء 
هـــي واحـــدة مـــن سلســـلة مبـــادرات محليـــة 
وإقليميـــة وعالميـــة وضعـــت البحريـــن على 
أبنـــاء  نحـــن  نفخـــر  وكـــم  التميـــز،  خارطـــة 

البحرين بـــأن نكون ضمن “فريـــق البحرين”، 
ويســـعى الجميع، كل فـــي موقعه ألن يخدم 
أقـــدم  فللجميـــع  واعتـــزاز،  عرفاًنـــا  وطنـــه 
أجمـــل التهانـــي ونوصله إلـــى كل المواطنين 
والمقيميـــن الذين هم شـــركاء لنا في النجاح 

بالتزامهم ومواقفهم النبيلة.

عطاء مخلص

وإقليمًيـــا  محلًيـــا  صـــدًى  المبـــادرة  ونالـــت 
وعالمًيا، فيمكن قراءة صدى المبادرة عالمًيا، 
حيـــث عبر كل من مديـــر عام منظمة الصحة 
العالميـــة تيـــدروس إدهانـــوم واألميـــن العام 
لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف 
الحجرف، والمدير اإلٌقليمي لشرق المتوسط 
بمنظمة الصحـــة العالمية أحمد المنظري عن 
التقديـــر بمـــا تقوم بـــه المملكة مـــن خطوات 

لتقدير العاملين في المجال الصحي.
 وتحمـــل مبـــادرة االحتفـــال بيـــوم الطبيـــب 
البحرينـــي ســـنوًيا  في أول أربعاء من شـــهر 
مـــن كل عـــام، وتخصيـــص جائـــزة  نوفمبـــر 
باســـم األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفة 
رئيس الوزراء، لتكريـــم األطباء البحرينيين 
المتميزيـــن فـــي البحـــث العالجـــي والطبـــي، 
دالالت كبيـــرة، كمـــا تعكـــس ســـمات الحنكـــة 
والحكمـــة واالقتـــدار، ومـــا يبذله ســـموه من 
ومتابعـــة  دؤوبـــة  وجهـــود  مخلـــص  عطـــاء 
بـــاألداء الصحـــي فـــي  ومســـتمرة لالرتقـــاء 

مملكة البحرين.
المناســـبة  هـــذه  أن  علـــى  اآلراء  وأجمعـــت 
المهـــم والحيـــوي واالســـهام  الـــدور  تجســـد 

الفاعل والمتميز للقطاع الصحي.

تقدير لألطباء 

ووصف رئيس مجلس إدارة جمعية الكلمة 
الطيبة حســـن بوهزاع مناسبة يوم الطبيب 
البحريني، بأنها “ملهمة” لكل معاني التقدير 
للعامليـــن فـــي الحقـــل الطبي، ال ســـيما وأن 
“جائزة ســـمو الشيخ عيســـى بن علي للعمل 
التطوعـــي خصصـــت جائزتهـــا للعاملين في 
الصفوف األماميـــة، ورأينا كيف هي معاني 
الســـعادة بهـــذا التقديـــر، وعلـــى الرغـــم مـــن 
بســـاطته، إال أنه له الكثيـــر من المعاني لدى 

المكرمين”.
واشـــار إلى أنهم “في جمعية الكلمة الطيبة، 
الشـــيخ  ســـمو  مـــن  وتقديـــر  وبمســـاهمة 
عيســـى بـــن علـــي آل خليفة، نضـــم جهودنا 
فـــي هـــذا االحتفـــال الكريـــم لتقديـــر جهود 
مملكـــة البحريـــن وجهـــود األطبـــاء، كحافز 
لجميـــع الكوادر الطيبة، وقـــد جاءت جائزة 
“خليفة بن ســـلمان” واحتفالية يوم الطبيب 
البحريني وكذلك جائزة الشـــيخ عيسى بن 
علي للعمل التطوعي في ظرف اســـتثنائي، 
لكـــن كـــم هو جميـــل أن نقدر ونتعـــز بجهود 
من ابتعـــدوا عن عوائلهـــم وأبنائهم ونقصد 
المحاجـــر  فـــي  دائـــم  بشـــكل  المرابطيـــن 
والمستشـــفيات ومراكز الفحـــص، والتقدير 
هنـــا للطبيب وأســـرته فلـــه قيمـــة حضارية 
رفيعـــة، ونحن في هذه المناســـبة نعجز عن 
توجيه الشـــكر إلـــى صاحب الســـمو الملكي 
األمير خليفة بن وندعو له بالشـــفاء والعود 
ســـالًما غانًما لنعيـــش فرحة غامـــرة بعودته 

إلى وطنه”.

أيام عصيبة

وكإشـــراقة في أيام عصيبـــة، ترى مدير عام 
بلديـــة المنطقـــة الشـــمالية لميـــاء الفضالـــة، 
ووفـــق تجربتهـــا وبرامـــج بلديـــة الشـــمالية 
مواجهـــة  فـــي  الوطنـــي  للفريـــق  الداعمـــة 
الفيروس، أن مبادرة رئيس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر خليفة بن ســـلمان آل 
خليفـــة، باالحتفـــال ســـنوًيا بيـــوم )للطبيـــب 
للفخـــر  بحرينـــي   كل  تدعـــو  البحرينـــي( 
ـــاع األمل في وطننا المعطاء،  واالعتزاز بُصنَّ
فهم حائط الصد األول، والمناســـبة هي يوٌم 
يخّلد العمل  االنســـاني الجليل الذي يقوم به 
الطبيب البحريني، والسيما لمواجهة جائحة 
ـــره  )فيـــروس كورونـــا(  ليكـــون تاريخـــًا تتذكَّ
األجيال كل ســـنة بكل فخـــر واعتزاز لتقديم 
الشـــكر والعرفـــان، ُمثمنيـــن الدور اإلنســـاني 
الـــذي يقـــوم به الطبيـــب البحرينـــي في هذه 

األيام العصيبة التي يمرُّ بها العالم بأسره .
موا صورة  وتذكـــر أن األطباء البحرينيـــن قدَّ
اهتمـــام  تعكـــس  جبـــارة،  وجهـــود  فة  مشـــرِّ
الملـــك  الجاللـــة  صاحـــب  بقيـــادة  المملكـــة 
الـــوزراء  رئيـــس  الملكـــي  الســـمو  وصاحـــب 
وصاحب الســـمو الملكـــي ولي العهـــد النائب 
األول لرئيس الوزراء ورعايتها لكل من يقيم 
علـــى هـــذه األرض الطيبـــة، فهم يســـتحقون 
الشـــكر والثنـــاء وأن نتذكرهم فـــي مثل هذا 

اليوم من كل عام.

رسالة خاصة  

وعلـــى الرغم مـــن ظروفها الصحيـــة، إال أنها 
لـــم تتوقـــف خـــالل تنفيـــذ برامـــج التوعيـــة 

ودعـــم جهـــود الدولـــة، ولهـــذا، فإن مناســـبة 
“يـــوم الطبيـــب البحرينـــي” تجعلهـــا تعبر عن 
االمتنـــان لـــكل األطبـــاء، وخصوًصـــا أولئـــك 
الذين لم يقصروا معها أثناء الظرف الصحي 
الصعـــب، فهـــي ممتنـــة لهـــم وتـــود تقديرهم 
وشـــكرهم، لكـــن الناشـــطة االجتماعية رباب 
شمســـان ترفع الشـــكر والتقديـــر والثناء إلى 
“القيادة الرشيدة لجهودها المشهودة حفاًظا 
علـــى ســـالمة الجميع وما قدمتـــه من برامج 
دعم تســـتحق الشـــكر، ونحن اليوم في هذه 
المناســـبة ليس لنا إال أن نكرر شكرنا لألطقم 
الطبيـــة والتمريضيـــة والعامليـــن الصحييـــن 
والمتطوعيـــن وكل مـــن يســـاهم فـــي حماية 

مجتمعنا من هذا الفيروس”.
ولهـــا رســـالة توجههـــا إلـــى أطبـــاء عالجوهـــا 
خـــالل مكوثها فـــي مجمع الســـلمانية الطبية 
وهـــم استشـــاري جراحـــة األعصـــاب وعضو 
مجلـــس إدارة جمعيـــة البحريـــن لألعصـــاب 
والجمعيـــة الخليجيـــة لألعصـــاب واالتحـــاد 
العالمـــي لجمعيات جراحي األعصاب وعضو 
الجمعيـــة الفرنســـية نبيـــل حميـــد، والطاقـــم 
ومنهـــم  معـــه  العامـــل  والتمريضـــي  الطبـــي 
الطبيب بســـام محســـن العرادي، وللمستشار 
محمد جاســـم على مجهوده لترتيب العملية 
الجراحية في الظروف الصعبة، وأقول ذلك 
ألن لساني يعجز عن توجيه الشكر لهم ولكل 
األطباء والطبيبات والممرضين والممرضات 
وجميـــع كوادرنـــا فـــي كل القطاعـــات التـــي 
تســـتحق أن نوجـــه لهـــا أجمـــل التهانـــي فـــي 
“يوم الطبيب البحريني” وكل عام والبحرين 

وأطباؤها وأهلها بخير وسالم وتقدم.
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باعتبـــاره أحـــد كبـــار األطباء االستشـــاريين 
الذيـــن كان لهـــم أدوار فـــي تقـــدم وتطويـــر 
القطـــاع الطبي، يتحدث استشـــاري أمراض 
وجراحة األنـــف واألذن والحنجـــرة وزراعة 
القوقعـــة أحمـــد جمـــال باعتـــزاز وفخـــر بمـــا 
تبذله القيادة لنهضة القطاع الطبي، فمبادرة 
رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفة باعتمـــاد يوم 
الطبيـــب البحرينـــي في أول أربعـــاء من كل 
شـــهر نوفمبـــر مـــن كل عـــام، تأتي كمناســـبة 
إال  لمعانيهـــا،  حـــدود  ال  وإنســـانية  وطنيـــة 
أنهـــا شـــهادة تقديـــر وتكريـــم يفخـــر بها كل 
أبنـــاء البحريـــن. ويهنئ جمـــال “كل األطباء 
والطبيبـــات وجميـــع العاملين فـــي كل جهة 
تقـــدم خدمـــة طبيـــة لمـــا بذلوه خـــالل هذه 
الفتـــرة وال يزالـــون يواصلـــون العمـــل وهـــم 
يضربـــون أروع األمثلـــة، فنحـــن فـــي يـــوم 
الطبيب البحريني يحق لنا أن نهنيء بعضنا 
وفي ذات الوقت، نعقد اآلمال نحو مستقبل 

أكثر إشراًقا”.

 أمنيات معطرة

ويختار رئيس الرابطـــة البحرينية لجراحي 

مـــن  جملـــة  فضـــل  عبدالشـــهيد  التجميـــل 
عبـــارات التهنئـــة واألمنيـــات المعطـــرة التي 
يرســـلها إلى البحرين، ملًكا وحكومًة وشعًبا، 
ويطرزهـــا باعتـــزاز بمبـــادرة صاحب الســـمو 
الملكـــي رئيـــس الـــوزراء، قائال “نحـــن اليوم 
أمام مناســـبة تجعلنا نرســـل المعاني الطيبة 
وتقديـــر الجهـــود فـــي وطن عزيـــز يعمل كل 

أبناءه من أجل رفعته وتقدمه”.

مستقبل مشرق

وينظر استشـــاري األنـــف واألذن والحنجرة 
طـــالل الســـندي إلى مســـتقبل أكثر إشـــراًقا، 
مؤكـــدا ان “يـــوم الطبيـــب البحرينـــي عالمة 
بـــارزة تألقت في ظل ظـــروف صعبة للغاية، 
ثـــم جائـــزة )خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة 

للطبيب البحريني(، وضعتنا أمام مســـؤولية 
فـــي العمـــل البحثـــي والعلمي مـــن أجل رفع 
اســـم مملكـــة البحرين، وتتفـــق معه في هذا 
المســـار كل مـــن استشـــارية الجراحة العامة 
كميلـــة الماجـــد واستشـــاري طـــب وجراحة 
األسنان محمد رجب، فكالهما اتفقا على أن 
الطبيـــب البحريني له مكانـــة عالية والدليل 
هـــو احتفالنـــا بهـــذا اليـــوم الـــذي نهنـــئ فيه 
أنفســـنا، ونهنئ جميع زمالئنـــا وكذلك نهنئ 
أســـرنا وكل فـــرد فـــي المجتمـــع البحرينـــي، 
وبالفعـــل، فالمســـتقبل أكثر إشـــراًقا ألن هللا 
ســـبحانه وتعالـــى أنعم علينا بقيادة رشـــيدة 
تفتـــح كل أبـــواب االنطالق نحو المســـتقبل، 
وبالعزم وشحذ الهمم، سنمضي في الطريق 
فـــي  دائًمـــا  البحريـــن  بالدنـــا  يجعـــل  الـــذي 

المقدمة”.

أهل للثقة

ينظـــر الطبيـــب العـــام يوســـف  التحـــو إلـــى 
معانـــي االحتفـــال بيـــوم الطبيـــب البحريني 
والتـــي هـــي “مناســـبة تشـــرفنا بهـــا كأطبـــاء 
وكعامليـــن فـــي الحقـــل الطبـــي بـــل وجميـــع 
البحريـــن الطيبـــة،  مـــن يعيـــش علـــى أرض 
باعتبارهـــا شـــهادة ووســـام تقديـــًرا وعرفاًنا 
بجهود ســـامية بدالالتها، هي التي مثلت وال 
تـــزال، منذ بداية جائحـــة كورونا كوفيد 19، 
الخـــط األول للتصدي بل هي فـــي الحقيقة، 
ســـواء على مســـتوى بالدنا مملكـــة البحرين 
أم العالـــم، منازلـــة ومواجهـــة أثبـــت فيها كل 
العامليـــن في القطاع الطبي بكل تخصصاته 

وبـــكل كـــوادره، أنهم أهـــل للثقـــة واالعتماد، 
وهـــذا يســـري أيًضا علـــى أســـرهم وأحبتهم، 
واحتســـاب  بصبـــر  الجميـــع  شـــارك  حيـــث 
واســـتعداد نفســـي وجســـدي بـــروح وطنيـــة 
وإنســـانية عالية لتقديم كل ما يســـتطيعون 
مـــن أجـــل حماية النـــاس، وهي أمانـــة كبيرة 

نسأل هللا أن يجعلنا من الفائزين بثوابها”.
ويضيـــف التحـــو :”لـــدي العديـــد مـــن باقـــات 
الزهـــور، هـــي التي يلـــزم أن نقدمهـــا كأطباء 
والزميـــالت  الزمـــالء  فجميـــع  ألنفســـنا، 
يســـتحقون التهاني بيوم الطبيب البحريني، 
وهـــذه الباقـــة أيًضا فيهـــا من األكاليـــل التي 
نضعهـــا علـــى رؤوس عوائـــل وأســـر األطباء 
والعاملين في المهن المســـاندة والمتطوعين 
والعمال وكل شخص شارك وال يزال يشارك 

في المواجهـــة لمنع مخاطر فيروس كورونا، 
فعوائلنـــا كانت وال تزال عوًنا وســـنًدا لنا في 
هـــذه المهمـــة، ونبـــارك أيًضـــا بباقـــات زهـــور 
جميلة لكل الطبيبات الفائزات بجائزة ســـمو 
األميـــر خليفة بن ســـلمان آل خليفة للطبيب 
البحرينـــي، وســـنمضي مًعـــا جميًعـــا، لنحقق 
أعلـــى مراتـــب العلم، ونخدم الوطـــن بالغالي 

والنفيس”.
ويختتـــم التحـــو باإلشـــارة إلى “اننـــا يدا بيد 
تجاوزنـــا العديـــد مـــن المراحـــل الصعبـــة في 
مملكـــة البحريـــن الغاليـــة، ألن الجميـــع فـــي 
هذا الوطن أســـرة واحدة، وهذا هو المأمول 
دائًما من أبنـــاء البحرين، فكل عام واألطباء 
والعامليـــن فـــي الحقـــل الصحـــي والداعمين 

بخير وسرور”.

البحريـــن أبنـــاء  كل  بهـــا  يفخـــر  وتكريـــم  تقديـــر  شـــهادة  أنهـــا  يؤكـــدون  أطبـــاء 

“يوم الطبيب البحريني” مناسبة وطنية وإنسانية كبيرة ال حدود لمعانيها 

محمد رجب يوسف أحمد التحوكميلة الماجدعبدالشهيد فضل طالل السنديأحمد جاسم جمال

سعيد محمد

سعيد محمد

ــر ــوم 4 نوفمبـ ــى اليـ ــخته األولـ ــي نسـ ــي” فـ ــب البحرينـ ــوم الطبيـ ــل بـ”يـ ــن تحتفـ البحريـ



قال الشـــوري السابق ســـعيد اليماني: 
“نبارك للكادر الطبي وكل العاملين في 
القطاع الصحي فهم يمتهنون وظيفة 
مهمة وفي غاية األهمية لجميع البشر 
كونها مرتبطة باإلنسان وصحته التي 
تكون أغلى ما لديـــه، وبوجود طبيب 
يهتـــم بصحـــة المواطـــن وكل أقاربـــه 
حتـــى يبقى بخيـــر وصحة وينتج في 

المجتمع ويؤدي رسالته الطبية”.
وأضـــاف: “كل الشـــكر والتقديـــر إلـــى 
الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء  رئيـــس 
ســـلمان  بـــن  خليفـــة  األميـــر  الملكـــي 
على هذه المبـــادرة الرائعة، لالحتفال 
بمهن أساســـية فـــي البحرين ونشـــيد 
جائحـــة  أثنـــاء  خصوصـــا  بجهودهـــا 
كورونـــا، ونتمنـــى أن يكرمهـــم الناس 

أيضا بوعيهم الصحي ”.
وذكر أن جائزة ســـمو الشـــيخ عيســـى 
بن علـــي آل خليفـــة للعمـــل التطوعي 
مـــن  العديـــد  تكريـــم  فـــي  ســـاهمت 
الجهـــات والشـــخصيات التـــي ضخت 
خـــالل فترة انتشـــار فيـــروس كورونا 
وضربـــوا أروع النمـــاذج فـــي العطـــاء 

والعمل االنساني.

أرســـل النائب أحمد الدمستاني تهنئته 
بيـــوم الطبيـــب البحريني فـــي صياغة 
خاصـــة، فهـــو يعبـــر بالقـــول إن جهـــود 
الحقـــل  فـــي  العامليـــن  وكل  األطبـــاء 
القطاعـــات  فـــي  فـــرد  وكل  الطبـــي 
المختفـــة أســـهم ويســـاهم فـــي عملـــه 
المخلـــص من أجـــل درء خطر فيروس 
كورونافهـــو يســـتحق أســـمى مفردات 
الشكر، وجميلكم على رؤوسنا جميًعا.

الســـمو  صاحـــب  مبـــادرة  إن  وقـــال 
الملكـــي رئيـــس الـــوزراء، تتجســـد في 
المقولة التي يعرفها الكثيرون وحملت 
عنوان كتاب قيم عنوانه:”رجل وقيام 
دولـــة”، فســـموه مثـــل يحتـــذى بـــه في 
جهـــوده الداعمـــة لـــكل أجهـــزة الدولـــة 
ومنهـــا الجهاز الطبي، وها نحن نشـــعر 

ألول  باحتفالنـــا  والفخـــر  بالســـعادة 
مرة بيـــوم الطبيب البحرينـــي، ونعجز 
عـــن تقديم الشـــكر المســـتحق للرجال 
والنســـاء والشـــباب من الجنسين ممن 
علـــى  وعيونهـــم  أجـــل  مـــن  يقاتلـــون 
كورونـــا الـــذي أصـــاب العالـــم قاطبـــة، 
فهم يســـتحقون منـــا الحـــب والعرفان 
والتبجيل، وكل عام وهم جميًعا بخير.

فـــي  وبرلمانيـــون  وبلديـــون  أطبـــاء  قـــال 
اســـتطالع أجرتـــه “البـــالد” ان يـــوم الطبيب 
البحريني يمثل وقفة رائعة لتكريم الكوادر 
األمامـــي  بالصـــف  وقفـــت  التـــي  الوطنيـــة 

لمواجهة جائحة كورونا.
رئيـــس  مـــن  الرائعـــة  بالمبـــادرة  وأشـــادوا 
األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء 
خليفة بن سلمان آل خليفة بتخصيص يوم 
للطبيـــب البحرينـــي واطالق جائزة باســـمه 
تكريما لألبحاث المتخصصة والشـــخصيات 
الرائـــدة بالمجـــال الطبـــي. وذكـــروا أن مهنة 
الطـــب تمثـــل في جوهرها رســـالة انســـانية 
نبيلـــة، وأن الشـــخصية البحرينيـــة منحـــازة 

لممارسة هذه المهام االنسانية النبيلة.
كمـــا أبـــدوا إعجابهـــم بجائزة ســـمو الشـــيخ 
عيســـى بن علي آل خليفـــة للعمل التطوعي 
والتي جاءت في نســـختها األخيرة لتكريم 
الكـــوادر الوطنيـــة فـــي الصفـــوف األماميـــة 

لمكافحة فيروس كورونا.

مـــن جانبه، قال محمد الســـاعي: “بمناســـبة 
هذا اليوم اود ان أقول انه من األيام المهمة 
في حياتنا حيث انه يمثل احتفاال لشريحة 
مهمة مـــن المجتمع البحرينـــي التي تتفانى 
في خدمـــة بلدنا العزيز وبما انني من أوائل 
األطبـــاء البحرينييـــن فأنـــا أفتخـــر بالتقـــدم 
الذي حـــدث في مجال الطـــب منذ 50 عاما 

حيث بدأت مسيرتي منذ ذلك الحين”.

وأضاف: “أفتخر بالتطور الهائل الذي حدث 
فـــي الخدمـــات الطبيـــة وبزمالئـــي األطباء 
خدمـــات  يقدمـــون  الذيـــن  البحرينييـــن 

البحريـــن،  للشـــعب  وجليلـــة  هائلـــة 
فـــي جميـــع  دخلـــوا  والذيـــن 

الطبيـــة  التخصصـــات 
واضفـــروا كفائه عالية 

تخصصاتهـــم  فـــي 
خدمـــة  وفـــي 
وهـــذا  المواطنيـــن 

شـــيء يدعو لإلجالل 
والتقدير”.

المديـــر  قـــال  ذلـــك،  الـــى 
العام السابق لشركة التسهيالت 

لخدمات التأمين، علي الديلمي، إن الطبيب 
البحرين أثبت خالل جائحة كورونا كفاءته 
وقدرتـــه علـــى تولـــي المهـــام والمصاعـــب، 
البحرينـــي  الطبـــي  بالطاقـــم  وأفتخـــر 

وخصوصا في عملهم خالل هذه األزمة.

أكد استشـــاري األمراض الباطنية وجراحة 
الكلى عضو مجلس الشورى أحمد العريض 
أن مبـــادرة ســـمو رئيـــس الوزراء 
وجائـــزة ســـموه التي فازت 
أســـهمن  طبيبـــات  بهـــا 
أبحـــاث  تقديـــم  فـــي 
تطـــور  فـــي  تســـهم 
الطب فـــي البحرين، 
يمثل إنجاز مشـــرف 
مملكـــة  لتاريـــخ 
المجال  فـــي  البحريـــن 
الطبي، فمنذ بداية القرن 
البحريـــن  كانـــت  الماضـــي 
الصحـــي  العـــالج  لتقديـــم  مقصـــًدا 
لـــدول الخليـــج العربـــي، ويتوافـــد المرضى 
إليهـــا لتلقـــي العـــالج، بـــل وقدمـــت الخدمة 
العالجيـــة للقـــوى العاملة منذ أيـــام الغوص 
حيث كان البانوش الطبي يتنقل في عرض 
البحـــر لمعالجـــة البحارة، أي أنـــه حتى قبل 

اكتشاف النفط، كانت الخدمات الطبية في 
البحرين تحتل مركًزا متقدًما من االهتمام.

واشار إلى أنه “في العهد اإلصالحي لجاللة 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفـــة، تقدمت 
البحرين وســـارت في ركـــب التطور الطبي، 
ونحـــن نحتفـــل بيـــوم الطبيـــب البحرينـــي 
يطيب لنا أن نرفع الشـــكر للقيادة الرشـــيدة 
التي ساهمت في تشجيع األطباء ودعمهم، 

ونســـتذكر دور  ولـــي العهـــد األميـــن نائـــب 
القائـــد األعلـــى النائـــب األول لســـمو رئيـــس 
األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء 
ســـلمان بـــن حمد آل خليفـــة، وكذلك الفريق 
العامل معه في اللجنة التنســـيقية لما بذلوه 
ومـــا يزالـــون يبذلون مـــن جهـــود كبيرة في 

مواجهة جائحة كورونا”.
إلـــى ذلـــك، قدم العريض شـــكره إلـــى وزيرة 
الصالـــح، ورئيـــس  الصحـــة  فائقـــة ســـعيد 
المجلـــس األعلـــى للصحـــة  الفريـــق طبيـــب 
الشـــيخ محمد بـــن عبـــدهللا آل خليفة، وكل 
الجهود مـــن العاملين جميًعـــا حيث وضعوا 
فـــي  الدوليـــة  الخارطـــة  علـــى  البحريـــن 
المكافحـــة وتـــم حصـــر المـــرض والحـــد من 

اإلصابات وارتفاع نسبة المتعافين.
كمـــا شـــكر جميـــع األطبـــاء والعامليـــن فـــي 
الحقـــل الصحـــي والجهـــاز الطبي المســـاعد 
والجهـــاز التمريضـــي كونهم العمـــود الفقري 
لتقـــدم الجهـــاز الطبـــي في مملكـــة البحرين 

الجنود المجهولون في هذا المجال.

العريض: مبادرة سمو رئيس الوزراء إنجاز مشرف لتاريخنا الطبيجائزة سمو الشيخ عيسى بن علي تشكل حافزا رائعا للمتصدين لكورونا
البحرين كانت مقصدا للعالج خليجيا منذ أيام الغوصفعاليات لـ “^”: “يوم الطبيب” وقفة رائعة لتقدير الكوادر
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سعيد محمدزينب العكري

أحمد العريضعلي الديلمي

نسرين: جائزة األمير تقدير حكومي كبير 
ــاء ــبـ ــع األطـ ــي ــم ــج ــًزا ل ــفـ ــحـ ــا ومـ ــ ــًع ــ ــل داف ــث ــم ت

والفنانـــون  واإلعالميـــون  المثقفـــة  النخـــب 
وأهل الفكر عموما، لهم ما يعبرون عنه تجاه 
األطبـــاء فـــي يومهـــم، وتفتح رئيـــس إذاعة 
البحرين اإلعالمية نســـرين معروف قاموس 
أجمل المفردات في “يوم الطبيب البحريني” 
فتعبـــر عن اعتزازهـــا مبادرة رئيـــس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر خليفـــة بـــن 
ســـلمان آل خليفـــة بتخصيـــص جائرة تحمل 
اســـمه الغالـــي لتكريـــم األطبـــاء البحرينيين 
المتميزيـــن فـــي المجال العالجـــي والبحوث 
وإنســـانية  وطنيـــة  مبـــادرة  هـــي  الطبيـــة 
ومجتمعية بامتيـــاز وتحمل مضامين كثيرة 

وسامية.
من معانيها المهمة أنها تجسد التقدير الكبير 
للعامليـــن  والحكومـــة  ســـموه  يوليـــه  الـــذي 
فـــي الحقـــل الطبـــي والمعتـــرك الصحـــي من 
أطبائنا األكفـــاء الذين يقدمون أعمااًل جليلة 
االرتقـــاء  مجـــال  فـــي  كبيـــرة  وتضحيـــات 
بالمنظومـــة الصحيـــة والطبيـــة فـــي وطننـــا 
الغالـــي، وكذلك تعكـــس المبادرة مدى كفاءة 
النهـــوض  فـــي  ودوره  البحرينـــي  الطبيـــب 
بالقطـــاع الصحـــي بشـــكل إيجابـــي بجهوده 
المخلصـــة وتفانيه في خدمة كل المواطنين 
العالجيـــة  الخدمـــات  وتقديـــم  والمقيميـــن 
أفـــراد  لـــكل  والوقائـــي  الصحـــي  والدعـــم 
المجتمـــع. وتقـــول:”ال ننســـى أن مثـــل هـــذه 

المبادرات النبيلة تعد بمثابة الدافع والمحفز 
لجميع األطباء للتنافس الشـــريف في مجال 
البحـــث واالبتـــكار لـــكل مـــا هـــو جديـــد فـــي 
فضاء البحـــوث الطبية والتقنيات العالجية، 
وتســـاهم في رفع مســـتوى الطواقـــم الطبية 
وجـــودة الخدمـــات الصحية بما يعـــزز البيئة 
االيجابيـــة للبنيـــة التحتية الصحية ويســـهم 

في تطورها وازدهارها”.
ومـــاذا عـــن دور اإلعالمييـــن؟ هنـــا تجيـــب 
نسرين: “وإذ نحن من خالل عملنا في المنابر 
اإلعالمية الوطنية المختلفة نؤمن تماًما بأن 
اإلعالم يعتبر شريًكا أساسًيا ومكماًل وحليًفا 
قوًيـــا فـــي دعم القطـــاع الصحـــي، من خالل 
مســـؤوليتنا الوطنيـــة فـــي رفع الوعـــي العام 

بالقضايـــا الصحية وتعزيز الرســـالة الصحية 
اإلنســـاني  الـــدور  علـــى  والتأكيـــد  الهادفـــة، 
والنبيل الذي تلعبه مهنة الطب في المجتمع 
مـــن خالل البرامـــج والمحتويـــات اإلعالمية 

المختلفة التي نطرحها يومًيا”.

^

^

^

^

أن  الغانـــم  أحمـــد  الموســـيقار  يـــرى 
“المبـــادرة الرائعـــة مـــن ســـمو رئيـــس 
الـــوزراء تســـتحق منا جميًعـــا التعبير 
نعـــم  ودعمهـــا،  بهـــا  االعتـــزاز  عـــن 
يســـتحق الطاقـــم الطبي الـــذي أدار و 
تصـــدى لهـــذه الجائحـــة بـــكل أمانة و 
قـــدم التضحيـــات من أجـــل أن يبقى 
مجتمعنا في أحســـن حالة”. ويضيف 
قولـــه: “أقـــول يســـتحق منـــا الـــورود 
والكلمـــات الطيبة ولكن ما يســـتحقه 
أكثـــر وبـــكل أمانـــة أن نكـــون جميًعـــا 
متكاتفيـــن معهـــم فـــي صـــف واحـــد، 
المســـؤولية  بـــروح  بالتحلـــي  وذلـــك 
التباعـــد  وســـائل  بجميـــع  وااللتـــزام 

اإلجتماعـــي كمـــا ينصحونـــا بهـــا دون 
كلـــل أو ملل أو ال مباالة، في أعتقادي 
هـــذه هـــي أعظـــم هديـــة يمكننـــا أن 
نقدمها لهم ألنها ستجني ثمرة عنائهم 

و تضحياتهم خالل هذا العام”.

الغانم: نعتز بمبادرة سمو األمير الرائعة

الدمستاني: جميل األطباء “على رؤوسنا”

 اليماني: شكًرا خليفة بن سلمان لمبادرتك الرائعة

محرر الشؤون المحلية

أحمد الغانم

أحمد الدمستاني

سعيد اليماني

نسرين معروف

محمد علي: أطباء البحرين درسوا بأفضل الجامعات والمستشفيات
توجيهات سمو رئيس الوزراء حافز كبير لكوادرنا الوطنية

قـــال عضـــو مجلـــس الشـــورى محمـــد علـــي 
العربيـــة  الـــدول  مـــن  البحريـــن  “إن  حســـن: 
الرائـــدة فـــي مجـــال توفـــر كفـــاءات طبيـــة 
األطبـــاء  مـــن  للعديـــد  وُيشـــهُد  متميـــزة، 
البحرينين بإخالصهم وحرصهم على تطوير 
عملهـــم واختصاصاتهـــم، إذ أتيحـــت للعديد 
منهـــم فرصة التعلـــم والتدريب فـــي الخارج 

في أفضل الجامعات والمستشفيات”.
للطبيـــب  يـــوم  تخصيـــص  “أن  وأضـــاف: 
التخصـــص  لهـــذا  البحرينـــي يعتبـــر تقديـــرا 
النبيـــل والمهـــم وإيمانـــًا بـــدور الطبيـــب فـــي 

الحفـــاظ علـــي حيـــاة النـــاس وحمايتهـــا من 
رئيـــس  توجيهـــات  أن  والشـــك  االمـــراض، 
مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي االمير 
خليفـــة بـــن ســـلمان ال خليفـــة، باعتبـــار أول 
اربعـــاء من نوفمبر من كل عام يومًا للطبيب 
البحرينـــي وتخصيـــص جائزة ســـموه لذلك، 
يعـــد حافزًا كبيرًا خصوصًا في هذه الظروف 

الصحيه العالمية الصعبة”.
وذكـــر أن الطبيـــب البحريني أكـــد في وجود 
جائحـــة  وهـــي  العالميـــة  المشـــكلة  هـــذه 
مـــرض كورونـــا )كوفيـــد 19( أنـــه علـــى قـــدر 
المسؤولية الكبيرة بوجوده أمام هذا الخطر 

الداهـــم وتصديه له بـــكل الوســـائل الوقائية 
والعالجيـــة والتوعويـــة، ويســـانده فـــي ذلك 
االهتمـــام والدعـــم الكبيـــر مـــن قبـــل القيادة 
الرشـــيدة والحكومـــة، فـــال شـــك أن القيـــادة 
الرشيدة ستولي مزيدًا من االهتمام والعناية 
بالطبيـــب البحرينـــي، وال ســـيما المتدربيـــن 
منهـــم وحديثي التخـــرج، بتوفيـــر الوظائف 
المالئمـــة والتدريب المناســـب لهـــم، ليكونوا 
دعمـــًا وســـندًا للقطـــاع الطبـــي والصحي في 
البحرين ولتســـتمر المملكة فـــي ركب الدول 

الرائدة في هذا المجال.
وأكد أن جائزة ســـمو الشيخ عيسى بن علي 

آل خليفـــة للعمـــل التطوعي لتكريـــم الكوادر 
الطبيـــة تمثـــل حافـــزا رائعـــا للكـــوادر الطبية 

للعمل المتفاني والمثابر.

^

محمد علي حسن

آل شهاب: الطب مهنة إنسانية والبحريني يعمل بشغف
االستثمار في الطب هو استثمار للشعوب واألجيال القادمة

قالـــت مها آل شـــهاب إن الطبيـــب البحريني 
أثبـــت كفاءتـــه وتميـــز بيـــن أقرانـــه إن كان 
علـــى مســـتوى المنطقـــة أو العالـــم، وبهـــذه 
المناســـبة العزيـــزة التـــي خصنـــا بهـــا رئيس 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة 
بن ســـلمان آل خليفة وتخصيص هذا اليوم 
للطبيـــب البحرينـــي أوال لتكريمه ولشـــعوره 
بخصوصيته وتميزه.وأوضحت أن البحريني 
معروف بحبه للمساعدة ومهنة الطب إنسانية 
فيتميـــز البحرينـــي بـــأداء عملـــه بشـــغف، فهي 
بالدرجـــة  إنســـانية  رســـالة  إنســـانية  رســـالة 
األولـــى تتطلـــب الكثيـــر مـــن الدقـــة والمهـــارة 
والمعرفـــة ومواكبة كل ماهـــو جديد ومتطور، 
فعالم الطب يتطور بشـــكل مســـتمر والبحرين 
بمرافقها الطبية المتطورة على مستوى أحدث 

األجهزة والممارســـات الطبية، وأيضا القوانين 
والالئحـــة كوننا فـــي دولة قانون ومؤسســـات 

عمل فالطبيب يصبح أكثر تميزا.
وأكـــدت أن جائحـــة كورونـــا فـــي جميـــع دول 
العالم جعلت الجميع يدرك أهمية مهنة الطب، 
فـــدول العالـــم ترصـــد ميزانيـــات للبحـــوث في 
الطب وبعد جائحة كورونا لن تصبح كالسابق، 
فاالســـتثمار فـــي الطب هو اســـتثمار للشـــعوب 
واالجيـــال القادمـــة دون شـــك نحـــن ممتنـــون 
جميعـــا لســـمو رئيس الـــوزراء وحرصـــه الدائم 
علـــى تشـــجيعنا وأن يـــرى اإلنســـان البحرينـــي 

الكفء أخذ مكانته التي يستحقها.
تكريـــم  البحرينـــي  الطبيـــب  يـــوم  إن  وقالـــت 
للبحريـــن بأكملهـــا، وكل األطبـــاء فـــي البحرين 
بمختلف التخصصات يشـــرفون اسم البحرين، 

والمملكة تتشرف بهم وإنجازاتهم.
وأضافـــت أن بعض التخصصـــات كانت دارجة 

في وقت ما وقل في األجيال الجديدة، ويتميز 
الطب بأنه يالمس وجدان ومشاعر وإنسانية، 
ونتمنـــى أن نكـــون علـــى قدر المســـؤولية التي 

أعطيت لنا وأبارك لكل طبيب.
وتابعت: ال أنســـى أن أشيد بالصفوف األمامية 
ومـــا قدموه في فترة جائحـــة كورونا، وأثبتت 
االســـتراتيجية الصحيحـــة بقيـــادة ولـــي العهد 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد 
آل خليفـــة أنهـــا اســـتراتيجية واضحـــة ومـــن 
حمل هذا اللواء أيضا، إلى جانب وعي شـــعب 
البحريـــن المتعلـــم والمثقـــف الحضـــاري الـــذي 
ســـاعدنا أن نصل إلى األعـــداد القليلة للحاالت 

المرصودة.
وأشـــارت الى أن جائزة ســـمو الشـــيخ عيسى 
بـــن علـــي آل خليفـــة للعمـــل التطوعـــي تمثل 
دفعـــة معنويـــة لألمام للكـــوادر الطبيـــة؛ ألنها 

جاءت فـــي وقتها المناســـب لتكريم الجيش 
األبيض.

وأخيـــرا فـــإن يـــوم الطبيب البحرينـــي فرحة 
للجميع فليفخر البحريني ويرفع رأســـه عاليا 
وهو يرى القيادة الرشيدة وهي تولي عنايتها 
واهتمامهـــا وتقـــدر عطاءه عاليـــا، والمطلوب 

اآلن مزيد من الجد والمثابرة.

مها آل شهاب
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