
تقرير الرصد اليومي ألخبار القطاع الصحي في الصحافة المحلية
Daily Media Monitering Report for Helth Industry

التاريخ: 14  ديسمبر 2020 

  اليوم:  االثنني



24| Ω2020 ôÑª°ùjO 14 - `g1442 ôNB’G ™«HQ 29 ø«æKE’G - ¿ƒ©HQC’Gh á°ùeÉîdG áæ°ùdG - (15606) Oó©dGAkhbar Alkhaleej - Mon 14 Dec 2020 - No. (15606) (GAKH103)www.akhbar-alkhaleej.com

zIô`̀ μ`̀ a{ á`̀≤`̀HÉ`̀°`̀ù`̀e ≈`̀ ∏`̀ Y Qƒ`̀ ¡`̀ ª`̀ é`̀ dG â`̀jƒ`̀°`̀ü`̀J Aó```H
(5¢U π«°UÉØàdG)

««

»æ«°üdG ìÉ≤∏dG ΩGóîà°SG ≈∏Y ≥aGƒJ øjôëÑdG

ô£b äGAGóàYG á¡LGƒeh ø«æWGƒªdG ájÉªëd äGƒYO

 º``«©£àdG  »``a  ø``«ÑZGôdG  ƒ``YóJ  á``ë°üdG
»``fhôàμdE’G É``¡©bƒe ô``ÑY π«é``°ùàdG ≈``dEG

øjOÉ«°üdG ¥ƒ≤M ßØëd äGAGôLEG PÉîJG ≈dEG  ƒYóJ z¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M{

 óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  πÑ≤à°SG
 ô°ü≤H  ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH
 »Øjô¨dG  ¬∏dGóÑY  ï«°ûdG  áMÉª°S  ¢ùeCG  ájôaÉ°üdG

.¬àdÓL ≈∏Y ΩÓ°ù∏d ∂dPh

 ï«°ûdG áMÉª°ùH ióØªdG ∂∏ªdG ádÓL ÖMQ óbh
 ¬KƒëH  »`̀a  √Oƒ`̀¡`̀L  ¬`̀d  GôcÉ°T  ,»Øjô¨dG  ¬∏dGóÑY
 ≥«aƒàdG ΩGhO ¬d É«æªàe ,OÉ°TQE’Gh á«æjódG á«ª∏©dG

.OGó°ùdGh

 äÉeóîdGh  ø¡ªdG  º«¶æàd  á«æWƒdG  áÄ«¡dG  âæ∏YCG
 ìÉ≤∏d  »ª°SôdG  π«é°ùàdG  ≈∏Y  É¡à≤aGƒe  á«ë°üdG
 á«æ«°üdG ΩQÉaƒæ«°S ácô°T πÑb øe èàæªdG z19-ó«aƒc{
 ¿CG ó©H ∂dPh ,ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üàdG Oƒ¡L øª°V
 ácô°T π«ch zá«ë°üdG ájÉYô∏d 42 »L{ ácô°T âeó≤J
 πμH É«≤jôaEG ∫Éª°Th §°ShC’G ¥ô°ûdG »a zΩQÉaƒæ«°S{
 πeÉc πμ°ûH ¬eGóîà°SG í«àj Ée ,áHƒ∏£ªdG äGóæà°ùªdG
 ÜQÉéàdG øe áãdÉãdG á∏MôªdG èFÉàf äô¡XCG PEG ,™«ªé∏d
 áHÉ°UE’G  ó°V  %86  áÑ°ùæH  ìÉ≤∏dG  á«dÉ©a  ájôjô°ùdG

.z19-ó«aƒc{ ÉfhQƒc ¢Shô«ØH
 øe  %99  ∫ó`̀©`̀e  »∏°üªdG  ÜÓ````̀bE’G  πé°S  É`̀ª`̀c
 øe ájÉbh ∫ó©ªc %100h ,ádOÉ©ªdG IOÉ°†ªdG ΩÉ°ùLC’G
 √QÉÑàNG  ºJ  ¿CG  ó©H  Iójó°ûdG  hCG  á£°SƒàªdG  ä’ÉëdG

.É kYƒ£àe 42299 ≈∏Y
 ìÉ≤∏dG  π«é°ùJ  ≈∏Y  záÄ«¡dG{  á≤aGƒe  QGôb  AÉLh
 âeó≤J »àdG äÉfÉ«ÑdG ≈dEG GOÉæà°SG ¬eGóîà°SG áMÉJEGh
 äÉØ∏e  É¡ª∏°ùJ  Qƒa-  áÄ«¡dG  äô°TÉH  PEG  ,ácô°ûdG  É¡H
 »a  âjôLCG  »àdG  á©°SƒªdG  á°SGQódG  èFÉàfh  ìÉ≤∏dG

 ÖfGƒL  øe  º««≤àdGh  á©LGôªdG  á«∏ªY  -ó∏H  øe  ôãcCG
 ¬àeÓ°Sh  ìÉ≤∏dG  á«∏YÉa  äÉfÉ«H  º««≤J  â∏ª°T  ;Ió`̀Y
 ,ájôjô°ùdG äÉ°SGQódGh ÜQÉéàdG èFÉàf É¡ë°VƒJ »àdG
 á©LGôe  ∫ÓN  øe  ìÉ≤∏dG  IOƒ`̀L  øe  ≥≤ëàdG  ∂dòch
 äÉÑKh  ™«æ°üàdG  IOƒL  øq«ÑJ  »àdG  á«ª∏©dG  äÉfÉ«ÑdG
 ™«æ°üàdG  π`̀MGô`̀e  ø`̀e  ≥≤ëàdG  ≈`̀ dEG  áaÉ°VEG  ,èàæªdG
 »FGhódG  ™«æ°üàdG  ¢ù°SCG  ≥«Ñ£àH  ™æ°ü oªdG  ΩGõàdGh
 »a  á`̀«`̀dhó`̀dG  ô«jÉ©ªdG  Ö°ùëH  (GMP)  ó«édG
 øY  IQOÉ`̀°`̀ü`̀dG  äÉ`̀WGô`̀à`̀ °`̀T’Gh  á`̀«`̀FGhó`̀dG  áYÉæ°üdG

.áÄ«¡dG
 ò``̀NCG  »``̀a  ø``«``Ñ``ZGô``dG  á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG  IQGRh  â````̀YOh
 ≈dEG  z19-ó«aƒc{  ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød  OÉ°†ªdG  ìÉ≤∏dG
 áë°üdG  IQGRƒ`̀d  ™HÉàdG  ™bƒªdG  ≥jôW  øY  π«é°ùàdG
https://  :»fhôàμdE’G  ™bƒªdG  IQÉ``jR  ∫Ó`̀N  øe
 É¡æe  ÉeGõàdG  ∂`̀ dPh  ,healthalert.gov.bh
 ≥«≤ëàd  á«bÉÑà°S’G  áeƒμëdG  §£N  ò«ØæJ  á∏°UGƒªH

.áëFÉédG á¡LGƒªd »ë°üdG øeC’G äÉLQO ≈∏YCG
(4¢U π«°UÉØàdG)

 ¥ƒ≤ëd  á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG  á`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dG  äó````cCG
 ôØN  äÉjQhO  á≤MÓe  QGôªà°SG  ¿CG  ¿É°ùfE’G
 IQÉëÑdGh  øjOÉ«°ü∏d  ájô£≤dG  πMGƒ°ùdG
 áæ¡e  á°SQÉªªH  º¡eÉ«b  AÉ`̀æ`̀KCG  ø««æjôëÑdG
 √É`̀«`̀ª`̀dG ø``̀e á`̀Ø`̀∏`̀à`̀î`̀e ≥`̀WÉ`̀æ`̀e »``̀a ó`̀«`̀°`̀ü`̀dG
 ÉcÉ¡àfG  ó`̀©`̀j  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªªd  á`̀«`̀ª`̀«`̀∏`̀bE’G
 IÉ«M  ¢Vô©jh  ¿É`̀°`̀ù`̀fE’G  ¥ƒ≤ëd  Éëjô°U

.ô£î∏d AÉjôHC’G
 ¢ùeCG  É¡d  ¿É«H  »`̀a  á°ù°SDƒªdG  â``YOh

 ≈`̀dEG  øjôëÑdG  áμ∏ªe  »`̀a  á«æ©ªdG  äÉ¡édG
 ájÉªM ≈dEG  áaOÉ¡dG  äGAGô`̀LE’G  ™«ªL PÉîJG
 ,ø«æWGƒªdG  IQÉ`̀ë`̀Ñ`̀dGh  øjOÉ«°üdG  ¥ƒ≤M
 º¡≤M  Gƒ°SQÉªj  »μd  º¡d  áæeBG  áÄ«H  ô«aƒJh
 á«ª«∏bE’G  √É`̀«`̀ª`̀dG  »`̀a  ó«°üdGh  πª©dG  »`̀a

.øjôëÑdG áμ∏ªªd
 äÉ£∏°ùdG  ΩÉ«≤d  É¡Ø°SCG  ø`̀Y  â`̀Hô`̀YCGh
 É¡fCÉ°T  øe  »àdG  äÉaô°üàdG  √ò¡H  ájô£≤dG
 »àdG á«fÉ°ùfE’G º«≤dGh ÇOÉÑªdG πμH ∫ÓNE’G

 ºgCG  É¡cÉ¡àfGh  ,á«dhódG  ≥«KGƒªdG  É¡JôbCG
 ,QGƒédG ø°ùM CGóÑe ƒgh á«fÉ°ùfE’G ÇOÉÑªdG
 ¥ƒ≤M  ø`̀e  áYƒªée  É¡cÉ¡àfG  Ö`̀fÉ`̀L  ≈``̀dEG
 ≥ëdG  É¡ªgCG  ,á«°SÉ°SC’G  ¬JÉjôMh  ¿É°ùfE’G
 »°üî°ûdG  ¿É``̀eC’G  »`̀a  ≥`̀ë`̀dGh  IÉ«ëdG  »`̀a
 øª°V  π≤æàdG  á`̀jô`̀Mh  π`̀ª`̀©`̀dG  »`̀a  ≥`̀ë`̀dGh
 »àdG  ,øjôëÑdG  áμ∏ªªd  á«ª«∏bE’G  Ohó`̀ë`̀dG

.¿É°ùfE’G ¥ƒ≤ëd á«dhódG ≥«KGƒªdG É¡à∏Øc
 á«LQÉîdG ¿hDƒ°ûdG áæéd äócCG ÉgQhóH

 iQƒ°ûdG  ¢ù∏éªH  »æWƒdG  øeC’Gh  ´ÉaódGh
 É¡H  Ωƒ≤J  »àdG  ájRGõØà°S’G  äÉ°SQÉªªdG  ¿CG
 ¢ùμ©J  øjôëÑdG  áμ∏ªe  »æWGƒe  √ÉéJ  ô£b
 ∫hO ÇOÉÑe ΩGôàMG  ΩóYh …OÉ©ªdG  ∑ƒ∏°ùdG
 ,á«Hô©dG  è«∏îdG  ∫hó``̀d  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG  ¢ù∏ée
 øeC’ ójó¡Jh ,á«dhódG ±GôYC’Gh ø«fGƒ≤dGh
 äGAGôLE’G πc ºYO äócCGh ,øjôëÑdG áμ∏ªe

.á«ª«∏bE’G √É«ªdGh ø«æWGƒªdG ájÉªëd
(8¢U π«°UÉØàdG)

»Øjô¨dG ˆGóÑY ï«``°ûdG πÑ≤à``°ùj ∂∏ªdG

 Ió`̀ YÉ`̀ ≤`̀ d »``̀æ``̀Wƒ``̀dG ´hô``̀°``̀û``̀ª``̀dG
ΩOÉ`̀≤`̀dG ΩÉ`̀©`̀ dG á`̀jQÉ`̀≤`̀©`̀dG äÉ`̀fÉ`̀«`̀Ñ`̀dG

:»YÉ°ùdG óª Öàc
 …ò`̀«`̀Ø`̀æ`̀ à`̀ dG ¢``̀ù``̀«``̀Fô``̀dG ó``````cCG
 …QÉ``≤``©``dG º`̀«`̀¶`̀æ`̀à`̀dG á`̀ °`̀ù`̀ °`̀SDƒ`̀ª`̀d
 áØ«∏N  ∫BG  áØ«∏N  øH  óªëe  ï«°ûdG
 zè«∏îdG  QÉ``̀Ñ``̀NCG{  ™``e  QGƒ```̀M  »``a
 Ió`̀YÉ`̀≤`̀d  »`̀æ`̀Wƒ`̀dG  ´hô`̀°`̀û`̀ª`̀dG  ¿CG
 »a QƒædG iô«°S ájQÉ≤©dG äÉfÉ«ÑdG
 ¿CG  Éë°Vƒe  ,2021  ΩOÉ≤dG  ΩÉ©dG
 É«JÉeƒ∏©e  ÉμæH  ôÑà©j  ´hô°ûªdG

 »a ø«∏eÉ©àªdG ™«ªL ójhõàd ;á«©bGhh á≤«bOh á∏eÉ°T äÉfÉ«H ≈∏Y …ƒàëj
 PÉîJ’ É¡«dEG ¿ƒLÉàëj »àdG áeRÓdG ájQÉ≤©dG äÉeƒ∏©ªdÉH …QÉ≤©dG ´É£≤dG

.á≤«bO ájQÉªãà°SG äGQGôb

á«æWƒdG OÉ«YC’G IRÉLEG ¢ù«ªîdGh AÉ©HQC’G
 »dh áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U øY Qó°U
 iôcPh  ó«éªdG  »æWƒdG  ó«©dG  á∏£Y  ¿CÉ°ûH  º«ª©J  AGQRƒ`̀dG  ¢ù«FQ  ó¡©dG

.ºμëdG ó«dÉ≤e ióØªdG ∂∏ªdG ádÓL »dƒJ
 ,øjôëÑdG áμ∏ªªd ó«éªdG »æWƒdG ó«©dG áÑ°SÉæªH ¬fCG º«ª©àdG »a AÉLh
 äGQGRƒdG  ™«ªL  π£©J  ,ºμëdG  ó«dÉ≤e  ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓL  »dƒJ  iôcPh
 »eƒj  áeÉ©dG  É¡JÉ°ù°SDƒeh  É¡JÉÄ«gh  áμ∏ªªdÉH  á«eƒμëdG  Iõ`̀¡`̀LC’Gh
 ô¡°T  øe  ô°ûY  ™HÉ°ùdGh  ô°ûY  ¢SOÉ°ùdG  ø«≤aGƒªdG  ¢ù«ªîdGh  AÉ`̀©`̀HQC’G

.Ω2020 ôÑª°ùjO

 Qhó``̀```̀dÉ``̀```̀H ó`̀ ``̀ «`̀ ``̀ °`̀ û`̀ ``̀ J äÉ`̀ ``̀ «`̀ ``̀ dÉ`̀ ``̀ ©`̀ ``̀ a
ø`̀``̀jô`̀``̀ë`̀``̀Ñ`̀``̀dG á`̀``̀Wô`̀``̀°`̀û`̀``̀d »`̀ ``̀ æ`̀ ``̀Wƒ`̀ ``̀ dG

 Ωƒj  ¿CG  á«æWh  äÉ«dÉ©a  äócCG
 ±OÉ°üj  …ò```dG  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  á`̀Wô`̀°`̀T
 ôÑª°ùjO  ô`̀¡`̀°`̀T  ø`̀e  ô`̀°`̀û`̀Y  ™``̀HGô``̀dG
 ∫ÉLôd  ÉªjôμJ  »`̀JCÉ`̀j  ΩÉ`̀Y  π`̀c  ø`̀e
 Éeh  ,º¡FÉ£©d  Gôjó≤Jh  ,áWô°ûdG
 π«Ñ°S  »`̀a  äÉ«ë°†J  ø`̀e  √ƒ`̀eó`̀b
 á`̀ jÉ`̀ª`̀Mh ,ø```̀Wƒ```̀ dG ø```̀Y ´É```̀ aó```̀ dG
 ájQÉ°†ëdG  ¬JÉÑ°ùàμeh  ¬JGQó≤e
 äÉ`̀LQO  ≈°übCG  ô«aƒJh  ,á©«aôdG
 ø«æWGƒª∏d  QGô`̀≤`̀ à`̀ °`̀ S’Gh  ø```̀ eC’G

.ø«ª«≤ªdGh
 »a  áWô°ûdG  RÉ¡L  ¿EG  GƒdÉbh
 ºgCG  ió`̀MEG  πãªj  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 Qƒ£àdGh  Ωó`̀≤`̀à`̀dG  p¿É````̀cQCGh  õ`̀FÉ`̀cQ
 ¬eó≤j Ée ô«¶f ,»æWƒdG QÉgOR’Gh
 ø`̀eC’G  ≥«≤ëàd  …Qƒ`̀ë`̀e  QhO  ø`̀e
 º``YOh ,ø``̀Wƒ``̀dG »``a QGô`̀≤`̀ à`̀ °`̀ S’Gh
 IOÉ«≤H  á∏eÉ°ûdG  ájƒªæàdG  á°†¡ædG
 óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M

 OÓÑdG  πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH

 ób  ¬àdÓL  ¿CG  ø`̀jó`̀cDƒ`̀e  ,ió`̀Ø`̀ª`̀dG

 øjô«ÑμdG  ¬eÉªàgGh  ¬àjÉYôH  ï q°SQ

 áWô°T  ΩÉ¡eh  Qhód  á«eÉ°S  º«gÉØe

 Ωó≤Jh Qƒ£J »a É¡∏©Lh ,øjôëÑdG

 ≥«Ñ£J ™e ,á«dÉY ájõgÉLh ôªà°ùe
 ßØëd  á«æeC’G  äÉ°SQÉªªdG  π°†aCG
 ´ƒ`̀HQ »`̀a ¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀dG PÉ`̀Ø`̀fEGh ø``̀eC’G

.øjôëÑdG áμ∏ªe
 ´hô`̀°`̀û`̀ª`̀dG  ¿CG  Gƒ``̀ë``̀ °``̀VhCGh
 Qhó``̀dG  Rõ``̀Y  ¬àdÓéd  »`̀MÓ`̀°`̀UE’G
 ¬H  ™∏£°†J  …ò``̀dG  º¡ªdG  »`̀æ`̀Wƒ`̀dG
 É¡«Ñ°ùàæe  ™«ªLh  á«∏NGódG  IQGRh
 QGô``̀≤``̀à``̀°``̀S’Gh ø``````̀eC’G ß``̀Ø``̀M »```̀a
 ô``̀eC’G ,ø`̀«`̀ª`̀«`̀≤`̀ª`̀dGh ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀∏`̀d
 äÉMÉéfh  äGõéæe  ∞YÉ°V  …ò`̀dG
 Oƒ¡édÉH øjó«°ûe ,øjôëÑdG áWô°T
 ôªà°ùªdG  ¢```̀UÓ```̀NE’Gh  á`̀ã`̀«`̀ã`̀ë`̀dG
 øH  ó``̀°``̀TGQ  ï`̀«`̀°`̀û`̀dG  ∫hCG  ≥`̀jô`̀Ø`̀∏`̀d
 ,á«∏NGódG  ôjRh  áØ«∏N  ∫BG  ¬∏dGóÑY
 áWô°T  áeƒ¶æe  ôjƒ£J  π«Ñ°S  »a
 ¿ƒ°Uh  øWƒdG  ájÉªMh  ,øjôëÑdG

.á«æWƒdG ¬JÉÑ°ùàμeh ¬JGQó≤e
(7¢U π«°UÉØàdG)

.»Øjô¨dG ¬∏dGóÑY ï«°ûdG ∫ÉÑ≤à°SG ∫ÓN ∂∏ªdG ádÓL |

.áØ«∏N øH óªëe ï«°ûdG |

(11¢U π«°UÉØàdG)

øjôëÑdG  øeC’  ójó¡Jh  á«fGhóY  ô£b  äÉ°SQÉªe  :iQƒ°ûdG  á«LQÉN

.á«∏NGódG ôjRh |

DUE DATE:

Return the completed 
application and one copy 
to your YES program office.

INSTRUCTIONS:
Note to student: Please read all of the 

instructions carefully before you start 

to fill out this application. Specific 

instructions for each form are located 

at the top of the form, and additional 

instructions are located on the last 

page of this application. 

You must complete every section on 
each form in this application, and 
return the completed application by 
the due date. If you do not return the 
completed application by the due 
date,  your application will not be 
considered. 

• Write your name at the top of each 
form where indicated.

• Complete all forms in English only.
• Complete all forms using BLACK ink.

APPLICATION COVER SHEET

FORM 1

DO NOT WRITE IN THIS SECTION

OFFICIAL 
USE 

ONLY
TC

This Application is FREE OF CHARGE

YES PROGRAM 
APPLICATION
2021-2022

 STUDENT INFORMATION
 LAST (FAMILY) NAME:

 FIRST NAME: 

 MIDDLE NAME, IF ANY:  

  GENDER (select one):  MALE          FEMALE           AGE:

 DATE OF BIRTH: 

 CITY OF RESIDENCE:

    COUNTRY OF RESIDENCE:

 CITIZENSHIP(S):  

 IF MORE THAN ONE, LIST ALL.

 SCHOOL INFORMATION

 SCHOOL CITY: 

 SCHOOL NAME: 

CLASS (choose one):  
 8        9        10        11        12

  Other:

 APPLICATION CHECK-LIST

Is school transcript included?     Yes       No 

Is Form M (Student Health Certificate) included?     Yes      No 

Is Form 4 (Recommendation from Teacher) included?    Yes       No 

Are passport size photos included?    Yes      No

Have you participated in the English Access Microscholarship Program (Access)?     

Yes      No

Please write DOB as DD/MM/YY

CAUTION! Pressing the CLEAR FORM button will erase the entire 
form. Once erased, your answers cannot be retrieved.

ALKAWARI

YOUSIF

SAEED

15

MANAMAN

BAHRAIN

BAHRAINI

MANAMA

NOAIM SECONDERY SCHOOL

6/20/05



 á«ÑjQóàdG  IQhó``̀dG  ∫É`̀ª`̀YCG  âªààNG
 á«YÉ©°TE’G  ÇQGƒ£∏d  áHÉéà°SÓd á«æWƒdG
 É¡ª¶f »àdGh ∑QÉªédG •ÉÑ°†d ájhƒædGh
 ∫É°üJ’G  ôÑY  ,áÄ«Ñ∏d  ≈`̀∏`̀YC’G  ¢ù∏éªdG
 ádÉcƒdG  ™`̀e  ¿hÉ©àdÉH  ,ó`̀©`̀ oH  ø`̀Y  »FôªdG
 ´hô°ûe  ∫ÓN  øe  ájQòdG  ábÉ£∏d  á«dhódG
 √òØæj  ádÉcƒdG  ™e  »æ≤àdG  ¿hÉ©à∏d  »æWh

.¢ù∏éªdG
 ∑QÉÑe  ø`̀H  óªëe  Qƒ`̀à`̀có`̀dG  OÉ`̀ °`̀TCGh
 ¿hDƒ`̀°`̀û`̀d ¢`̀UÉ`̀î`̀dG çƒ`̀©`̀Ñ`̀ª`̀dG ,á`̀ æ`̀ jO ø`̀H
 ¢ù∏éª∏d  …ò`̀«`̀Ø`̀æ`̀à`̀dG  ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG  ñÉ`̀æ`̀ª`̀dG
 É¡àdòH  »`̀à`̀dG  Oƒ`̀¡`̀é`̀dÉ`̀H  ,áÄ«Ñ∏d  ≈``∏``YC’G
 äÉ¡édGh  ájQòdG  ábÉ£∏d  á«dhódG  ádÉcƒdG

 ìÉéf  π«Ñ°S  »a  áfhÉ©àªdGh  ácQÉ°ûªdG
 ¢ù∏éªdG  ¢`̀Uô`̀M  kGó``cDƒ``e  ,IQhó```̀ dG  √ò``g
 äÉ¡édG  ™e  ¿hÉ©àdG  ô°UGhCG  õjõ©J  ≈∏Y
 OGƒªdG ôWÉîe øe áÄ«ÑdG ájÉªëH á«æ©ªdG
 º`̀Yó`̀dG  πÑ°S  á`̀aÉ`̀c  º`̀jó`̀≤`̀Jh  á`̀«`̀YÉ`̀©`̀°`̀TE’G
 äGP  äÉ°ù°SDƒª∏d  »Ø«≤ãàdGh  …ƒYƒàdG

.ábÓ©dG
 AGôÑîdG øe GOóY á°TQƒdG âaÉ°†à°SG
 á«Hô©dG  á¨∏dÉH  ø«≤WÉædGh  ø«°ü°üîàªdG
 áaÉ°VEG ,ájQòdG ábÉ£∏d á«dhódG ádÉcƒdG »a
 øjóbÉ©àªdG  Üô©dG  AGôÑîdG  øe  OóY  ≈dEG

.É¡©e
 äGô°VÉëe  ≈∏Y  IQhó`̀dG  â∏ªà°TGh
 á`̀Ø`̀∏`̀à`̀î`̀ª`̀dG Ö```fGƒ```é```dG â``̀£``̀Z á``̀jô``̀¶``̀f
 á`̀ HÉ`̀é`̀ à`̀ °`̀ S’Gh OGó``̀©``̀à``̀ °``̀S’G äÉ`̀«`̀∏`̀ª`̀©`̀ d
 πeÉ©àdGh  ájhƒædGh  á«YÉ©°TE’G  ÇQGƒ£∏d
 á`̀LQO  ≈`̀∏`̀YCÉ`̀Hh  á`̀«`̀dÉ`̀©`̀ah  IAÉ`̀Ø`̀μ`̀H  É¡©e
 ,áHÉéà°S’G  ºbGƒ£d  ¿É``̀eC’G  ø`̀e  áæμªe
 á`̀dhÉ`̀£`̀dG ø`̀jQÉ`̀ª`̀J ø`̀e Oó``̀Y ≈``̀ dEG á`̀aÉ`̀°`̀VEG
 øe  Oó`̀©`̀d  áHÉéà°S’ÉH  â°ü°üîJ  »`̀à`̀dG
 »àdG  á«YÉ©°TE’G  ÇQGƒ£dG  äÉgƒjQÉæ«°S
 AÉæKCG  É¡à¡LGƒe  ∑QÉªédG  •ÉÑ°†d  øμªj
 á«côªédG  õcGôªdG  »a  º¡ØFÉXh  º¡àjOCÉJ
 áæ«ÑªdG  äGAGô`̀LEÓ`̀d  GOÉæà°SG  ,áØ∏àîªdG
 ÇQÉ£∏d  ø«dhC’G  ø«Ñ«éà°ùªdG  Ö«àc{  »a
 á«dhódG  ádÉcƒdG  øY  QOÉ°üdG  z»YÉ©°TE’G

.ájQòdG ábÉ£∏d
 √ôμ°T  øY áæjO  øH  QƒàcódG  ÜôYCGh
 á°TQƒdG  »a  ø«cQÉ°ûªdG  ™«ªéd  √ôjó≤Jh
 ø«ØXƒªdGh •ÉÑ°†dG øe GOóY âª°V »àdG
 á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG  IQGRhh  á``«``∏``NGó``dG  IQGRƒ`````̀ H
 á«æjôëÑdG  á«μ∏ªdG  á«Ñ£dG  äÉ`̀eó`̀î`̀dGh
 ≈`̀dEG  ,»©eÉédG  óªM  ∂∏ªdG  ≈Ø°ûà°ùeh
 ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  »Ñ°ùàæe  øe  OóY  ÖfÉL
 √òg øe IOÉØà°S’G ™«ªé∏d É«æªàe ,áÄ«Ñ∏d
 πμH  º¡JÉÑLGƒH  ΩÉ«≤∏d  áª¡ªdG  IQhó``̀ dG

.ìÉéfh á«aôM

 ø«ÑZGôdG  áë°üdG  IQGRh  âYO
 ¢Shô«Ød  OÉ°†ªdG  ìÉ≤∏dG  ò`̀NCG  »a
 π«é°ùàdG ≈dEG z19-ó«aƒc{ ÉfhQƒc
 IQGRƒ`̀d  ™HÉàdG  ™bƒªdG  ≥jôW  øY
 ™bƒªdG  IQÉ``̀jR  ∫Ó`̀N  ø`̀e  áë°üdG
https://  :»````̀fhô````̀à````̀μ````̀ dE’G
 ∂dPh ,healthalert.gov.bh
 §£N ò«ØæJ á∏°UGƒªH É¡æe ÉeGõàdG
 ≈∏YCG ≥«≤ëàd á«bÉÑà°S’G áeƒμëdG
 á¡LGƒªd  »ë°üdG  ø``̀eC’G  äÉ``̀LQO

.áëFÉédG
 äÉ¡«LƒàdG  IQGRƒ``̀ dG  âæ qªKh
 ÖMÉ°U  Iô°†ëd  á«eÉ°ùdG  á«μ∏ªdG
 ≈°ù«Y  ø``̀H  ó`̀ª`̀M  ∂`̀∏`̀ª`̀dG  á`̀dÓ`̀é`̀dG
 ióØªdG  OÓ`̀ Ñ`̀ dG  π`̀gÉ`̀Y  áØ«∏N  ∫BG
 ÖMÉ°üd  á`̀ã`̀«`̀ã`̀ë`̀dG  äGƒ``̀£``̀î``̀dGh
 øH  ¿Éª∏°S  ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 ¢ù«FQ  ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM
 ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀d …ó`̀°`̀ü`̀à`̀∏`̀ d ,AGQRƒ````````̀dG
 ø```̀eB’G ìÉ`̀≤`̀ ∏`̀ dG ô`̀«`̀aƒ`̀à`̀H É``̀ fhQƒ``̀c
 ™«ªéd  ÉfÉée  ¬àMÉJEGh  ¢Shô«Ø∏d
 É`̀ª`̀H ø``«``ª``«``≤``ª``dGh ø``̀«``̀æ``̀WGƒ``̀ª``̀dG
 ,™«ªédG  á`̀eÓ`̀°`̀Sh  áë°U  ßØëj
 º«©£à∏d  á«æWƒdG  á£îdÉH  kágƒæe
 ô«aƒJ  ≈dEG  á«eGôdG  äGOGó©à°S’Gh
 ≥jôØdG  á©HÉàªH  ™«ªé∏d  ìÉ`̀≤`̀∏`̀dG
 ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d  »Ñ£dG  »æWƒdG
 øe ∂``̀dPh ,z19-ó`̀«`̀ aƒ`̀c{ É`̀fhQƒ`̀c
 G kõcôe  27  »a  º«©£à∏d  á«dBG  ∫ÓN

.É«ë°U
 ÉªFGO ≈©°ùJ É¡fCG ≈dEG äQÉ°TCGh
 »a  áãjóëdG  äÉ«æ≤àdG  QÉªãà°S’
 øjó«Øà°ùªdG  ™e  π°UGƒàdG  õjõ©J
 É¡æ«°TóJ  ºJ  »àdGh  ,É¡JÉeóN  øe
 ¿Éª°†d  á«eGôdG  Oƒ¡édG  QÉ`̀WEG  »a
 øe óëdGh ≈°VôªdG áeÓ°Sh áë°U
-ó«aƒc{  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  QÉ°ûàfG
 π«é°ùàdG  â∏¡°S  É¡fCG  áæ«Ñe  ,z19

 π«é°ùàdG  ∫Ó`̀N  øe  ìÉ≤∏dG  »≤∏àd
 á∏°UGƒe  ,™`̀bƒ`̀ª`̀dÉ`̀H  »`̀fhô`̀à`̀μ`̀ dE’G
 ≈dEG  ±ó¡J  »àdG  áã«ãëdG  Oƒ¡é∏d

.áëFÉé∏d …ó°üàdG
 ±É`̀æ`̀e Ö`̀«`̀Ñ`̀W Ωó`̀≤`̀ ª`̀ dG ó````̀cCGh
 ¢`̀VGô`̀eC’G  …QÉ°ûà°SG  »fÉ£ë≤dG
 …ôμ°ù©dG  ≈Ø°ûà°ùªdÉH  ájó©ªdG
 »Ñ£dG  »`̀æ`̀Wƒ`̀ dG  ≥`̀ jô`̀ Ø`̀ dG  ƒ`̀°`̀†`̀Y
-ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üà∏d
 Iôªà°ùe  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¿CG  (19
 øe  äÉ`̀«`̀fÉ`̀μ`̀eE’G  áaÉc  ô«î°ùJ  »`̀a
 ™«ªédG  áeÓ°Sh  áë°U  ßØM  πLCG
 á«ë°üdG  äÉ°SQÉªªdG  π°†aCG  ≥ah
 øjôëÑdG  ¿CG  ≈dEG  G kô«°ûe  ,á«ªdÉ©dG
 áëFÉL ™e É¡∏eÉ©J  äGQÉ°ùe  øª°V
 ∞«ãμàH  â`̀eÉ`̀b  É`̀ fhQƒ`̀c  ¢`̀Shô`̀«`̀a
 øeCÓd  G kõ`̀jõ`̀©`̀J  á`̀«`̀FÉ`̀bƒ`̀dG  Oƒ`̀¡`̀é`̀dG
 á©HÉàªdG  ôÑY  »bÉÑà°S’G  »ë°üdG
 á«ªdÉ©dG  äGóéà°ùª∏d  Iôªà°ùªdG

 äÉMÉ≤∏dÉH  á≤∏©àªdG  ÜQÉ`̀é`̀à`̀dÉ`̀H
 ìÉ`̀≤`̀∏`̀dG ô`̀«`̀aƒ`̀à`̀d §`̀£`̀î`̀dG ™`̀ °`̀Vhh
 ádƒ¡°Sh ô°ùj πμH óªà©ªdGh øeB’G

.áaÉc ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒª∏d
 á∏«°Sh  äÉMÉ≤∏dG  ¿CG  ±É°VCGh
 á«é¡æe  ¢ù°SCG  ≈∏Y  áªFÉb  ádÉ©a
 øe á``̀jÉ``̀bƒ``̀dG ≈```̀ dEG ±ó``¡``J á`̀«`̀ª`̀∏`̀Y
 áëaÉμeh  ΩÉ``̀Y  πμ°ûH  ¢``̀VGô``̀eC’G
 øe ô`̀«`̀ã`̀μ`̀dG ∑É``̀æ``̀gh ,É`̀¡`̀JÉ`̀Ñ`̀Ñ`̀°`̀ù`̀e
 É`̀¡`̀JQGó`̀L â`̀à`̀Ñ`̀KCG »`̀à`̀dG äÉ`̀MÉ`̀≤`̀∏`̀dG
 ¢VGôeC’G  øe  ójó©dG  á¡LGƒe  »a
 ó«aƒc{  ìÉ`̀≤`̀d  ¿CG  É kæ«Ñe  ,ájó©ªdG
 ¬∏ªY  á«dBG  ∞∏àîJ  ’  óªà©ªdG  z19
 iôNC’G ¢VGôeC’G äÉMÉ≤d á«≤H øY
 áHÉéà°SG  ô`̀jƒ`̀£`̀J  »``a  º¡°ùj  PEG
 ihó©dG  ™æe  ôÑY  º°ùé∏d  á«YÉæe
 ÖfÉL  ≈```̀dEG  É¡«∏Y  Iô`̀£`̀«`̀°`̀ù`̀dG  hCG
 ∫ÓN  øe  »YÉæªdG  RÉ¡édG  ájƒ≤J
 πμ°ûH  IOÉ°†ªdG  ΩÉ°ùLC’G  øjƒμJ

 óæY »YÉæªdG RÉ¡édG ¿EG å«M ,øeBG
 ¢Shô«ØdG  ≈∏Y  ±ô©àj  ìÉ≤∏dG  òNCG
 êÉàfEÉH  CGóÑjh  º°ùé∏d  ¬dƒNO  Qƒa
 º°ùédG  ájÉªëd  IOÉ°†ªdG  ΩÉ°ùLC’G
 º°ùédG  ´É`̀aO  ™e  πª©dG  ∫Ó`̀N  øe

.»©«Ñ£dG
 ø``«``æ``WGƒ``ª``dG ™``«``ª``L É`````̀ YOh
 É keÉY 18`dG ¥ƒa ºg øªe ø«ª«≤ªdGh
 kájÉªM  ìÉ≤∏dG  òNC’  π«é°ùàdG  ≈dEG
 ∂`̀dPh  ,á`̀aÉ`̀c  ™ªàéª∏dh  º¡°ùØfC’
 º«©£à∏d  á«æWƒdG  á£îdG  øª°V
 10  ≈`̀ dEG  ∫ƒ°UƒdG  ±ó¡à°ùJ  »àdG
 ∫Ó`̀N  ø``̀e  É`` k«``eƒ``j  º`̀«`̀©`̀£`̀J  ±’BG
 »Yh  ¿CG  G kó`̀cDƒ`̀e  ,É k«ÑW  G kõ`̀cô`̀e  28
 åMh ìÉ≤∏dG òNCG  á«ªgCÉH ™ªàéªdG
 …Qhô°V  ô`̀eCG  √ò``NCG  ≈∏Y  ™«ªédG
 π`̀MGô`̀e ø``̀e á`̀ ∏`̀Mô`̀ª`̀ dG √ò```̀g »``̀ a
 ºYój  ÉªH  ¢Shô«ØdG  ™`̀e  πeÉ©àdG
 ¢Shô«Ød …ó°üà∏d á«æWƒdG Oƒ¡édG

 êÓ©dG  øe  ô«N  ájÉbƒdÉa  ,ÉfhQƒc

 Oôa  πμd  á«æWƒdG  á`̀«`̀dhDƒ`̀°`̀ù`̀ª`̀dGh

 »a  √QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG  ºàëJ  ™ªàéªdÉH

 ájRGôàM’G  äGAGô`̀LE’É`̀H  ΩGõ`̀à`̀d’G

 »àdGh  áYƒ°VƒªdG  §£îdG  øª°V

 ô«Hóàc  É¡æª°V  ìÉ≤∏dG  ò`̀NCG  »JCÉj

.»FÉbh

 á«æWƒdG  áÄ«¡dG  ¿CG  ≈dEG  √ƒfh

 á«ë°üdG  äÉeóîdGh  ø¡ªdG  º«¶æàd

 áaÉc  á`̀©`̀LGô`̀e  »`̀a  G kó`̀¡`̀L ƒ`̀ dCÉ`̀ J  ’

 π«é°ùàH  á``°``UÉ``î``dG  Ö``̀fGƒ``̀é``̀dG

 É¡eGóîà°SÉH  ìÉª°ùdGh  äÉMÉ≤∏dG

 º««≤Jh  á``©``LGô``eh  á``̀°``̀SGQO  ó`̀©`̀H

 É¡àeÓ°Sh äÉMÉ≤∏dG  á«∏YÉa äÉfÉ«H

 á````̀eRÓ````̀dG äGAGô````````````````̀LE’G ≥``````̀ ah

 áμ∏ªe  »``a  É¡«∏Y  ¢`̀Uƒ`̀°`̀ü`̀æ`̀ª`̀dGh

 äÉ`̀¡`̀é`̀dG  ¿CG  G kó```̀cDƒ```̀e  ,ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀ dG

 ≈∏Y  ´ÓW’G  »a  Iôªà°ùe  á«æ©ªdG

 á°UÉîdG  äÉ`̀MÉ`̀≤`̀∏`̀ dG  äGó`̀é`̀à`̀°`̀ù`̀e

 ôjƒ£J á∏°UGƒªd ÉfhQƒc ¢Shô«ØH

.áμ∏ªªdG »a »LÓ©dG ∫ƒcƒJhôÑdG

 ìÉ`̀≤`̀d  ¿CG  »`̀fÉ`̀£`̀ë`̀≤`̀ dG  ô````̀cPh

 πÑb  ø``̀e  è`̀à`̀æ`̀ª`̀dG  z19-ó```̀«```̀aƒ```̀c{

 ºJ …òdG á«æ«°üdG ΩQÉaƒæ«°S ácô°T

 øjôëÑdG áμ∏ªe »a É k«ª°SQ ¬∏«é°ùJ

 ∞∏àîe  ∫ÓN  ¬à«∏YÉa  âÑKCGh  øeBG

 ..ìÉ≤∏d ájôjô°ùdG ÜQÉéàdG πMGôe

 áãdÉãdG  á∏MôªdG  èFÉàf  äô¡XCG  óbh

 ìÉ≤∏dG  á«dÉ©a  ÜQÉ`̀é`̀à`̀dG  √ò`̀g  ø`̀e

 ¢Shô«ØH áHÉ°UE’G ó°V %86 áÑ°ùæH

 øe ájÉbh ∫ó©ªc %100h ,ÉfhQƒc

.Iójó°ûdG hCG á£°SƒàªdG ä’ÉëdG

.»fÉ£ë≤dG ±Éæe Ö«ÑW Ωó≤ªdG |
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 óªëe  øH  »∏Y  ó«°ùdG  πÑ≤à°SG
 ¬ÑàμªH  ΩÓ```̀YE’G  ô``̀ jRh  »`̀ë`̀«`̀eô`̀dG
 ≠fƒ°ûJ  ¿Gƒ``̀c  …É`̀g  ó«°ùdG  ¢`̀ù`̀eCG
 á«HƒæédG  ÉjQƒc  ájQƒ¡ªL  ô«Ø°S
 áÑ°SÉæªH  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªe  ió``̀ d

.√OÓÑd kGójóL kGô«Ø°S ¬æ««©J
 ô`̀jRƒ`̀dG Ö``MQ AÉ`̀≤`̀∏`̀dG ∫Ó``̀Nh
 ≈∏Y √CÉ``̀ æ``̀gh …Qƒ``̀μ``̀ dG  ô`̀«`̀Ø`̀°`̀ù`̀dÉ`̀H
 ≥«aƒàdG ¬d kÉ«æªàe ,ójóédG ¬Ñ°üæe
 á«°SÉeƒ∏HódG  ¬eÉ¡e  »a  ìÉéædGh
 äÉ``̀bÓ``̀©``̀dG Iô``̀«``̀°``̀ù``̀e º```Yó```j É``̀ª``̀H
 øjó∏ÑdG  ø«H  Ió«WƒdG  á«îjQÉàdG
 ábÓ©dG áfÉàªH kGó«°ûeh ,ø«≤jó°üdG

 É``̀jQƒ``̀ch ø`̀jô`̀ë`̀ Ñ`̀ dG á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e ø`̀ «`̀ H
.á«HƒæédG

 ô`̀«`̀Ø`̀°`̀ù`̀dG Ωó``̀≤``̀J ,¬``̀Ñ``̀fÉ``̀L ø``̀e
 ôjó≤àdGh  ôμ°ûdG  ¢üdÉîH  …QƒμdG
 ø°ùM ≈`̀∏`̀Y  ΩÓ`````̀YE’G  ô````̀jRh ≈````̀dEG

 õ`̀jõ`̀©`̀à`̀H ¬``̀eÉ``̀ª``̀à``̀gGh ¬`̀ dÉ`̀Ñ`̀≤`̀ à`̀ °`̀SG
 ΩÉªàgG  kGócDƒe  ,á«FÉæãdG  äÉbÓ©dG
 ¿hÉ©àdG  ä’É`̀é`̀e  ™«°SƒàH  √OÓ``H
 ídÉ°üªdG  Ωóîj  ÉªH  øjó∏ÑdG  ø«H

.ácôà°ûªdG

 ó°TGQ  ø`̀H  ∞«£∏dGóÑY  Qƒ`̀à`̀có`̀dG  π°Uh

 ≈dEG ≥aGôªdG óaƒdGh á«LQÉîdG ôjRh »fÉjõdG

 á«ª°SQ IQÉjR »a ,¢ùeG AÉ°ùe •ÉHôdG áæjóe

.ø«eƒj ¥ô¨à°ùJ á≤«≤°ûdG á«Hô¨ªdG áμ∏ªª∏d

 ≈`̀dEG  ¬dƒ°Uh  ió`̀d  ¬dÉÑ≤à°SG  »`̀a  ¿É``ch

 ájôjóe ô`̀jó`̀e ∞`̀jô`̀NCG OGDƒ``̀a •É`̀Hô`̀dG QÉ`̀£`̀e

 á«Hô©dG  äÉ`̀ª`̀¶`̀æ`̀ª`̀dGh  è`̀«`̀∏`̀î`̀dGh  ¥ô`̀°`̀û`̀ª`̀dG

 ,á«Hô¨ªdG  á«LQÉîdG  IQGRh  »a  á«eÓ°SE’Gh

 º∏°ùªdG  ôÑL  øH  ¿Éª∏°S  øH  ódÉN  ô«Ø°ùdGh

 ,á«Hô¨ªdG áμ∏ªªdG iód øjôëÑdG áμ∏ªe ô«Ø°S

.IQGRƒdG »a ø«dhDƒ°ùªdG øe OóYh

…QƒμdG  ô«Ø``°ùdG  πÑ≤à``°ùj ΩÓ``YE’G ôjRh

á«Hô¨ªdG áμ∏ªªdG ≈dEG π``°üj á«LQÉîdG ôjRh

 øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  øY  Qó°U
 (85) ºbQ Ωƒ°Sôe ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y
 AÉL ,º«∏©àdGh á«HôàdG IQGRh º«¶æJ IOÉYEÉH 2020áæ°ùd

:¬«a
:≈dhC’G IOÉªdG

 ≈∏Y  ∂`̀dPh  ,º«∏©àdGh  á«HôàdG  IQGRh  º«¶æJ  OÉ©oj
:»JB’G ƒëædG

:¬©Ñàjh ,º«∏©àdGh á«HôàdG ôjRh
.»æWƒdG ¥Éã«ªdG ìô°üd ΩÉ©dG ôjóªdG :k’hCG

.∫É°üJ’G IQGOEG :kÉ«fÉK
:¬©Ñàjh ,¢SQGóªdG ¿hDƒ°T ΩÉY ôjóe :kÉãdÉK

:¬©ÑàJh ,á«ª«∏©àdG äÉeóî∏d óYÉ°ùªdG π«cƒdG -1
.á«HÓ£dG äÉeóîdG IQGOEG - CG

.á«©ªàéªdG ácGô°ûdG IQGOEG - Ü
.á«°VÉjôdG á«HôàdG IQGOEG -ê

:¬©ÑàJh ,º«∏©à∏d óYÉ°ùªdG π«cƒdG -2
.(1) á≤£æªdG á«ª«∏©àdG äÉ«∏ª©dG IQGOEG - CG

.(2) á≤£æªdG á«ª«∏©àdG äÉ«∏ª©dG IQGOEG - Ü
.(3) á≤£æªdG á«ª«∏©àdG äÉ«∏ª©dG IQGOEG - ê
.(4) á≤£æªdG á«ª«∏©àdG äÉ«∏ª©dG IQGOEG - O

 äÉ«é«JGôà°S’Gh äÉ°SÉ«°ù∏d IQGRƒdG π«ch :kÉ©HGQ
:¬©Ñàjh ,AGOC’Gh

:¬©ÑàJh ,IófÉ°ùªdG äÉeóî∏d óYÉ°ùªdG π«cƒdG -1
.ájô°ûÑdG OQGƒªdG IQGOEG - CG
.á«dÉªdG OQGƒªdG IQGOEG - Ü

.á«fƒfÉ≤dG ¿hDƒ°ûdGh ôWÉîªdG º««≤J IQGOEG - ê
.äÉeóîdG IQGOEG - O

.äÉeƒ∏©ªdG º¶f IQGOEG -√
 º«∏©àdG  äÉ°SÉ«°S  ôjƒ£àd  óYÉ°ùªdG  π«cƒdG  -2

:¬©ÑàJh ,º∏©àdGh
.ègÉæªdG ôjƒ£Jh äÉ°SÉ«°S IQGOEG - CG
.º«∏©àdG ôjƒ£Jh äÉ°SÉ«°S IQGOEG - Ü

 ,AGOC’Gh  äÉ«é«JGôà°SÓd  óYÉ°ùªdG  π«cƒdG  -3
:¬©ÑàJh

.»é«JGôà°S’G §«£îàdG IQGOEG  - CG
.AGOC’Gh º««≤àdG IQGOEG - Ü

.á°UÉîdG ¢SQGóªdG á©HÉàeh ¢ü«NGôJ IQGOEG - ê
.ôμÑªdG º«∏©àdG á©HÉàeh ¢ü«NGôJ IQGOEG  - O

:¬©ÑàJh ,ÖjQóà∏d øjôëÑdG ó¡©e ΩÉY ôjóe  -4
.ø«HQóàªdG ¿hDƒ°T IQGOEG  - CG

.Ωƒ∏©dGh á°Sóæ¡∏d ÖjQóàdG ¿hDƒ°T IQGOEG  - Ü
.¿ƒæØdGh ∫ÉªYC’G IQGOE’ ÖjQóàdG ¿hDƒ°T IQGOEG  - ê

:á«fÉãdG IOÉªdG
 IOÉ`̀YEÉ`̀H  2006  áæ°ùd  (29)  º`̀bQ  Ωƒ°SôªdG  ≈¨∏ oj

.º«∏©àdGh á«HôàdG IQGRh º«¶æJ
:áãdÉãdG IOÉªdG

 ,Ωƒ°SôªdG  Gòg  ò«ØæJ  º«∏©àdGh  á«HôàdG  ôjRh  ≈∏Y
 IójôédG  »`̀a  ô°ûæojh  ,√Qhó`̀°`̀U  ï`̀jQÉ`̀J  ø`̀e  ¬`̀H  πª©ojh

.á«ª°SôdG

 øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  øY  Qó°U
 (84) ºbQ Ωƒ°Sôe ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y
 »a øjôëÑdG  áμ∏ªªd  áeÉY á«∏°üæb AÉ°ûfEÉH  2020 áæ°ùd

:¬«a AÉL ,á«Hô¨ªdG áμ∏ªªdG iód ¿ƒ«©dG áæjóe
:≈dhC’G IOÉªdG 

 áæjóe  »a  øjôëÑdG  áμ∏ªªd  áeÉY  á«∏°üæb  CÉ°ûæoJ
.á«Hô¨ªdG áμ∏ªªdG iód ¿ƒ«©dG

:á«fÉãdG IOÉªdG
 πª©ojh  ,Ωƒ°SôªdG  Gòg  ò«ØæJ  á«LQÉîdG  ôjRh  ≈∏Y

.á«ª°SôdG IójôédG »a ô°ûæojh ,√Qhó°U ïjQÉJ øe ¬H

á`̀eÉ`̀Y á`̀«`̀∏`̀°`̀ü`̀æ`̀b AÉ``°``û``fEÉ``H »`̀μ`̀ ∏`̀ e Ωƒ``̀°``̀Sô``̀e
á`̀«`̀Hô`̀¨`̀ª`̀dG ¿ƒ`̀ «`̀ ©`̀ dG á`̀ æ`̀ jó`̀ e »``̀a ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀∏`̀d

º«∏©àdGh á«HôàdG IQGRh º«¶æJ IOÉYEÉH »μ∏e Ωƒ°Sôe

 ¢ù«FQ ΩÓYE’G ôjRh ,»ë«eôdG óªëe øH »∏Y ó«°ùdG ™aQ  
 äÉjBG  ≈ª°SCG  ,á«°SÉ«°ùdG  á«ªæà∏d  øjôëÑdG  ó¡©e AÉæeCG  ¢ù∏ée
 ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U Iô°†M ΩÉ≤e ≈dEG  äÉμjôÑàdGh  »fÉ¡àdG
 ÖMÉ°U ≈dEGh ,ióØªdG OÓÑdG πgÉY ,áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM
 ó¡©dG  »dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG

.á«æWƒdG OÉ«YC’G áÑ°SÉæªH ,AGQRƒdG ¢ù«FQ
 äGRÉéfEG øe øjôëÑdG áμ∏ªe ¬à≤≤M ÉªH »ë«eôdG OÉ°TCGh
 »a øjOÉ«ªdG ∞∏àîe »a IóFGQ ájQÉ°†Mh ájƒªæJ äÉÑ°ùàμeh
 ¢UôëdG »a á∏ãªàªdGh ,ióØªdG OÓÑdG πgÉ©d ôgGõdG ó¡©dG πX
 ¥ƒ≤M ΩGôàMGh »WGô≤ªjódG πª©dG ºFÉYO ó«WƒJ ≈∏Y ºFGódG
 É`̀¡`̀JGQó`̀b  á«ªæJh  á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG  QOGƒ`̀μ`̀ dÉ`̀H  AÉ``̀≤``̀JQ’Gh  ¿É`̀°`̀ù`̀fE’G

.á«æ¡ªdGh á«aô©ªdGh á«ª«∏©àdG
 (ó©oH øY) ∫É°üJ’G á«æ≤J ôÑY ¬°SDhôJ π¡à°ùe »a ∂dP AÉL
 á«ªæà∏d  øjôëÑdG  ó¡©e  AÉæeCG  ¢ù∏éªd  …OÉ«àY’G  ´ÉªàL’G
 ôjóªdGh ¢ù∏éªdG AÉ°†YCG  Qƒ°†ëH ,¢ù«ªîdG Ωƒj á«°SÉ«°ùdG

.ó¡©ª∏d …ò«ØæàdG
 èeGôÑdG ¬à≤≤M ÉªH AÉæeC’G ¢ù∏ée OÉ°TCG ´ÉªàL’G ∫ÓNh
 ºZQ  ,á≤HÉ°ùdG  IôàØdG  ∫ÓN  ó¡©ªdG  ÉgòØf  »àdG  äÉ«dÉ©ØdGh
 ™ªLCG  ºdÉ©dGh  OÓ`̀Ñ`̀dG  É¡H  ôªJ  »àdG  á«FÉæãà°S’G  ±hô`̀¶`̀dG
 øe  É kfÉ°ùëà°SGh  kÓYÉØJ  âb’  å«M  ,ÉfhQƒc  áëFÉL  πX  »a
 ∞∏àîe  øe  ácQÉ°ûe  ±’BG  10  øe  ôãcCG  äó¡°Th  ,Qƒ¡ªédG

.™ªàéªdG äÉÄa
 ºJ  »àdG  ó¡©ªdG  äÉ«dÉ©ah  á£°ûfCG  ¢ù∏éªdG  ¢Vô©à°SGh
 íéf å«M ,õ«ªJh ìÉéf øe ¬à≤≤M Éeh ,2020 ΩÉY Égò«ØæJ
 á∏°UGƒe  »a  á«LƒdƒæμàdG  äÉ«fÉμeE’G  ô«î°ùJ  »a  ó¡©ªdG

 ájRGôàM’G  äGAGôLE’ÉH  ΩÉàdG  ΩGõàd’G  ™e  …RGƒàdÉH  ¬à£°ûfCG
.áμ∏ªªdG »a á«ë°üdG äÉ¡édG É¡JôbCG »àdG

 Égò«ØæJ  ó¡©ªdG  Ωõà©j  »àdG  äÉ«dÉ©ØdG  ¢ù∏éªdG  ¢ûbÉfh
 πª°ûJ »àdGh ,2021 áeOÉ≤dG  áæ°ù∏d  Ió©ªdG  á£îdG  Aƒ°V »a
 á«ªæJ ≈dEG áaOÉ¡dG ájƒYƒàdGh á«ÑjQóàdG á£°ûfC’G øe áYƒªée
 ,™ªàéªdG äÉÄa ∞∏àîe iód »WGô≤ªjódGh »°SÉ«°ùdG »YƒdG
 ,»æWƒdG  πª©dG  ¥Éã«eh  Qƒà°SódG  ΩÉμMCG  ™e  ≥aGƒàj  ÉªHh

 …òdGh  ,áμ∏ªªdG  »a  …ó∏ÑdGh  »fÉªdôÑdG  πª©∏d  ºYódG  ºjó≤Jh
 ÖMÉ°U  Iô°†ëd  πeÉ°ûdG  …ƒªæàdG  ´hô°ûªdG  QÉªK  óMCG  πãªj

 .ióØªdG OÓÑdG πgÉY ádÓédG
 á«dÉªdG  á«fGõ«ªdG  á°ûbÉæe  ∫É`̀ª`̀YC’G  ∫hó`̀L  øª°†J  Éªc
 á«dÉëdG  á∏MôªdG  ±hôX  ™e  ≥aGƒàj  ÉªHh  ,ó¡©ª∏d  Ióªà©ªdG
 ≥«≤ëàH ∫ÓNE’G ΩóY ™e ,»dÉªdG ¿RGƒàdG èeÉfôH äÉÑ∏£àeh

 .Ióªà©ªdG ó¡©ªdG èeGôH ò«ØæJ á∏°UGƒeh IOÉØà°SG ≈°übCG

ΩOÉ``≤dG  ΩÉ``©∏d  ¢``ù∏éªdG  äÉ``«dÉ©a  ¢``ûbÉæj  zá«``°SÉ«°ùdG  á``«ªæàdG  AÉ``æeCG{

 á`̀ HÉ`̀ é`̀ à`̀ °`̀ S’G  IQhO  äÉ``̀«``̀dÉ``̀©``̀a  ΩÉ``̀ à``̀ à``̀NG
á``̀ jhƒ``̀ æ``̀ dGh á``̀ «``̀ YÉ``̀ ©``̀ °``̀ TE’G ÇQGƒ```̀£```̀∏```̀d

.áæjO øH óªëe .O |

 á«dÉ£jE’G  ájQƒ¡ªédG  âëæe
 áØ«∏N  ∫BG  óªëe  âæH  Óg  áî«°ûdG
 áÄ«¡H  ¿ƒæØdGh  áaÉ≤ãdG  ΩÉ`̀Y  ôjóe
 ¢ùeCG AÉ°ùe QÉKB’Gh áaÉ≤ã∏d øjôëÑdG
 É¡Jóq∏b å«M ,zÉ«dÉ£jEG áªéf ΩÉ°Sh{
 iód  á`̀«`̀dÉ`̀£`̀jE’G  Iô«Ø°ùdG  ΩÉ`̀°`̀Sƒ`̀dG
 …OÉeCG ’hÉH Ió«°ùdG øjôëÑdG áμ∏ªe
 øjôëÑdG  ∞ëàªH  º«bCG  πØM  ∫Ó`̀N

 .»æWƒdG
 óªëe âæH Óg áî«°ûdG âdÉbh
 ≈∏Y  »dƒ°üëd  Ió«©°S{  :áØ«∏N  ∫BG
 ≥ªY  ¢ùμ©j  …ò``̀ dG  ,ΩÉ`̀ °`̀Sƒ`̀dG  Gò``̀g
 Éª«a ájQÉ°†ëdGh á«aÉ≤ãdG äÉbÓ©dG
 ájQƒ¡ªédGh  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ø«H
 ô°UGhCG  Iƒb  øY  ôqÑ©jh  ,á«dÉ£jE’G
 ,zÉ`̀æ`̀«`̀Ñ`̀©`̀°`̀T ø`̀«`̀ H É`̀ª`̀«`̀a á``bGó``°``ü``dG
 ájQƒ¡ªédG  ≈`̀ dEG  ôμ°ûdÉH  á¡Lƒàe
 á«dÉ£jE’G  Iô«Ø°ùdG  ≈dEGh  á«dÉ£jE’G
 É k°UôMh  É kªFGO  É kfhÉ©J  …óÑJ  »àdG
 »aÉ≤ãdG  ∫OÉÑàdG  á«∏ªY  õjõ©J  ≈∏Y

.ø«≤jó°üdG øjó∏ÑdG ø«H Éª«a
 øe ó`̀jó`̀©`̀dG  ¿CG  ≈``̀dEG  äQÉ``̀°``̀TCGh
 áªFÉb  »`̀aÉ`̀≤`̀ã`̀dG  ∫OÉ`̀Ñ`̀à`̀dG  ™`̀jQÉ`̀°`̀û`̀e

 ,É`̀ «`̀ dÉ`̀£`̀jEGh á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀dG ø`̀«`̀H É`̀ k«`̀ dÉ`̀M
 »æWƒdG  øjôëÑdG  ∞ëàe  ∫GRÉ``̀eh
 »dÉ£jE’G  ¿ÉæØdG  ¢Vô©e  ∞«°†à°ùj
 áë°Vƒe  ,hOhÉ`̀Ñ`̀jô`̀Z  ƒ`̀ jREG  ô«ÑμdG
 äGõéæe  ≥«≤ëàd  ôªà°ùe  πª©dG  ¿CG
 ø«H  Ée  iô`̀NCG  á«∏Ñ≤à°ùe  ájQÉ°†M
 äÉ«bÉØJG  ≈∏Y  kAÉæH  ∂dPh  ,ø«à¡édG
 ∫ÓN  ¬°ù«°SCÉJ  ºJ  »aÉ≤K  ¿hÉ`̀©`̀Jh

 .á«°VÉªdG äGƒæ°ùdG

 …OÉ`̀eCG  ’hÉ`̀H  âdÉb  É¡ÑfÉL  øe
 íæªH ±ô°ûàJ á«dÉ£jE’G IQÉØ°ùdG ¿EG
 »a É«dÉ£jEG áªéf ΩÉ°Sh Óg áî«°ûdG
 ¿CG IócDƒe ,≈°ùæoj ød …òdG Ωƒ«dG Gòg
 â¶aÉM  ¿ƒæØdGh  áaÉ≤ãdG  ΩÉY  ôjóe
 Iõ«ªe  äÉ`̀bÓ`̀Y  ≈`̀∏`̀Y  º```FGO  πμ°ûH
 á«aÉ≤ãdG  ÇOÉÑªdG  ™eh  IQÉØ°ùdG  ™e
 É k°†jCG  âfÉch  ,ábƒeôªdG  á«dÉ£jE’G
 ø««dÉ£jE’G  ø«fÉæØ∏d  É kjƒb  É kLhôe

.á«æ©ªdG ¿Gó∏ÑdG »a ø««æjôëÑdGh
 §```̀HGhô```̀ dG  ¿CG  â```̀ë```̀ °```̀VhCGh
 äôgORG ób øjó∏ÑdG ø«H Ée á«aÉ≤ãdG
 äQÉæà°SGh  äGƒ`̀æ`̀°`̀ù`̀dG  √ò`̀g  ∫Ó`̀N
 áî«°ûdG  ∞`̀¨`̀°`̀T  π°†ØH  É`̀¡`̀JÉ`̀aÉ`̀≤`̀K
 áaÉ≤ãdÉH  áØ«∏N  ∫BG  óªëe  âæH  Óg
 º¡°SCG  É¡∏ªY  ¿CG  ≈dEG  Iô«°ûe  ,øØdGh
 ¬à«ªgCGh »aÉ≤ãdG πª©∏d èjhôàdG »a
 Üƒ`̀©`̀°`̀û`̀dG ø`̀«`̀H É``̀e Ö`̀jô`̀≤`̀ à`̀ dG »``̀a

 .äGQÉ°†ëdGh
 zÉ«dÉ£jEG  áªéf ΩÉ°Sh{ ¿CG  ôcòj
 á«dÉ£jE’G  áª°ShC’G  ≈`̀bQCG  ó`̀MCG  ó©j
 ,á`̀ jQƒ`̀¡`̀ª`̀é`̀ dG ¢``ù``«``FQ ¬`̀ë`̀æ`̀ª`̀ jh
 äÉ«°üî°û∏d  á°UÉN  ICÉaÉμªc  ∂dPh
 ¿hÉ©àdG  õjõ©J  »`̀a  ºgÉ°ùJ  »`̀à`̀dG

.É«dÉ£jEG ™e äÉbÓ©dGh ábGó°üdGh

øjó∏ÑdG ø«H äÉbÓ©dG õjõ©J »a ÉgOƒ¡éd Gôjó≤J

zÉ`̀ «`̀ dÉ`̀ £`̀ jEG á`̀ ª`̀ é`̀ f{ ΩÉ``̀ °``̀ Sh ¿ƒ``̀æ``̀Ø``̀dGh á`̀ aÉ`̀ ≤`̀ ã`̀ dG ΩÉ```̀Y ô``̀jó``̀e í`̀ æ`̀ e

 º«∏©àdGh  á«HôàdG  IQGRƒ`̀H  ¢UÉîdG  º«∏©àdG  IQGOEG  â¡Lh
 QGôb Éæª°†àe ,á°UÉîdG §°ShC’G ¥ô°ûdG á°SQóe IQGOEG ≈dEG ÉHÉ£N
 ¢ùeCG  øe GQÉÑàYG  á°SQóªdÉH  ø«ØXƒªdGh áÑ∏£dG  Qƒ°†M ≥«∏©J
 º«∏©àdG  »a  QGôªà°S’G  ™e  ,2020  ôÑª°ùjO  13  ≥aGƒªdG  óMC’G
 ,á°SQóª∏d  »dÉëdG  ≈æÑªdG  á«MÓ°U  ΩóY  ÖÑ°ùH  ∂dPh  ,ó©H  øY
 ,É¡jód á«FÉ°ûfE’G á«àëàdG á«æÑdG ´É°VhCG πjó©àH É¡eGõàdG ΩóYh
.ô£î∏d É¡«ØXƒeh É¡àÑ∏W ¢Vô©j …òdG ôeC’G ,∂dòH Égó¡©J ºZQ

 ô«aƒJ  IQhô°†H  á°SQóªdG  ¬«LƒJ  ÜÉ£îdG  øª°†J  Éªc
 iód Ióªà©ªdG •hô°ûdG ≥ah ,ΩGóîà°SÓd ídÉ°U »°SQóe ≈æÑe
 ÖdÉW …CG ∫ƒÑb ∞bhh ,ábÓ©dG äGP iôNC’G äÉ¡édGh IQGRƒdG
 òæe  áÑ∏£dGh  ø«ØXƒªdG  ™«ªéd  äÉfÉ«H  IóYÉb  º«∏°ùJh  ,ójóL

.2020 ôjÉæj 31 √É°übCG óYƒe »a ,á°SQóªdG ¢ù«°SCÉJ
 »dhDƒ°ùªH  ´É`̀ª`̀à`̀L’G  IQGRƒ``dÉ``H  ø«°üàîª∏d  ≥Ñ°S  ó`̀bh
 øª°†j ÉªH ,á«FÉ°ûfE’G É¡YÉ°VhCG πjó©àd á∏¡e º¡ëæeh ,á°SQóªdG

 GƒÑ«éà°ùj ºd º¡fCG ’EG ,áaÉc ø«ØXƒªdGh áÑ∏£∏d áeÓ°ùdGh øeC’G
.¬îjQÉJ ≈àM ∂dòd

 ÉªH á°SQóªdG  ΩGõ`̀à`̀dG  Ωó`̀Y ∫É`̀M »`̀a  ¬`̀ fCG  IQGRƒ```dG  äó``̀cCGh
 äGAGôLE’G PÉîJG IQGRƒdG ô°TÉÑJ ±ƒ°ùa ÜÉ£îdG Gòg »a AÉL
 ≥∏£æe øe ,iôNC’G ¢SQGóªdG ≈∏Y áÑ∏£dG ™jRƒJ É¡æe ,áeRÓdG
 áeóîdG  º¡«≤∏J  QGôªà°SG  »a  á∏ãªàªdG  º¡àë∏°üe  ≈∏Y  ¢UôëdG

.á«ª«∏©àdG

á«FÉ``°ûfE’G É``¡JÉØdÉîªd á``°UÉîdG §``°ShC’G ¥ô``°ûdG á``°SQóªH Qƒ``°†ëdG ≥``«∏©J

 ìÉ``≤``d ò``````̀NCG »```̀ a ø```«```Ñ```ZGô```dG ƒ```̀Yó```̀J á``̀ë``̀°``̀ü``̀dG
»`̀ fhô`̀ à`̀ μ`̀ dE’G É`̀¡`̀©`̀bƒ`̀e ô`̀ Ñ`̀ Y π`̀«`̀é`̀°`̀ù`̀à`̀dG ≈```̀ dEG É``̀ fhQƒ``̀ c
á«dÉëdG á∏MôªdG »a …Qhô°V z19 ó«aƒc{ ìÉ≤d òNCG á«ªgCÉH ™ªàéªdG »Yh :»fÉ£ë≤dG



 ∂àæ«a  ióàæªd  á«MÉààa’G  áª∏μdG  »`̀a
 ó≤Y  …ò`̀dG  2020É«≤jôaEGh  §°ShC’G  ¥ô°ûdG
 ôÑªaƒf  (25  -  24)  Ióª∏d  øjôëÑdG  áμ∏ªªH
 ™bƒJ  á«∏YÉØJ  á«°VGôàaG  á°üæe  ôÑY  2020
 ¢ù«FôdG  Ö`̀FÉ`̀f  …ô``̀Yƒ``̀dG  Ö`̀FÉ`̀°`̀U  PÉ`̀à`̀ °`̀S’G
 QGôªà°SG  ABC  ∂æH  áYƒªéªd  …ò«ØæàdG
 äCÉ°ûf  »àdG  IójóédG  äÉ«cƒ∏°ùdGh  äGOÉ©dG
 ,(19-ó«aƒc)  É`̀fhQƒ`̀c  áëFÉéd  áHÉéà°SÉc
 Ée  ƒªf  IOÉ`̀jR  »a  áªgÉ°ùª∏d  áë°Tôe  É¡fCGh
 ..z»YÉªàL’G  óYÉÑàdG  OÉ°üàbG{  ¬«∏Y  ≥∏WCG
 ?»YÉªàL’G  óYÉÑàdG  OÉ°üàbÉH  »æ©f  GPÉªa
 ¢Vô©àæ°S  Ée  Gòg  ?¬à«ªgCG  Éeh  ?CÉ°ûf  ∞«ch
 ¬ªdÉ©e ¿É«ÑH ø«FóàÑe ,ø«àdÉ≤ªH π«∏ëàdÉH ¬d
 ¿CG  ¬`̀H  º∏°ùªdG  ø`̀e  íÑ°UG  ó≤a  .á«°SÉ°SC’G
 ÉØ£©æe  â∏ãe  (19-ó«aƒc)  ÉfhQƒc  áëFÉL
 IQƒ£îd  ¢ù«d  ,á«fÉ°ùfE’G  ïjQÉJ  »a  Gô«Ñc
 πH  ,Ö°ùëa  áeÉ©dG  áë°üdG  ≈∏Y  ¢Shô«ØdG
 äÉjƒà°ùªdG ≈∏Y á≤«ª©dG É¡JÉ«YGóJh ÉgQÉKB’
 á«aÉ≤ãdGh  á«°SÉ«°ùdGh  á«æe’Gh  ájOÉ°üàb’G
 áëFÉédG  èFÉàf  øªa  ,á«Ä«ÑdGh  á«YÉªàL’Gh
 …ƒédG  π≤ædGh  OGóeE’Gh  êÉàfE’G  âëÑc  É¡fCG
 QÉ¡fGh ,»ªdÉ©dG Ö∏£dG âØ©°VCGh ,ºdÉ©dG ôÑY
 â©°Vhh  ∫hO  â`̀dõ`̀Yh  »MÉ«°ùdG  ´É`̀£`̀≤`̀dG
 ô¶M  âëJ  iô`̀NCGh  ,»ë°üdG  ôéëdG  âëJ
 QÉªãà°S’Gh ∫ÉªdG äÉYÉ£b âHÉ°UCGh ,∫ƒéàdG
 äÉeƒμëdG  ¢`̀Vô`̀a  áé«àf  á`̀MOÉ`̀a  ôFÉ°ùîH
 ¢SÉædG  ΩÉ``̀é``̀MEGh  ,ΩÉ``©``dG  ¥Ó```̀Z’G  á°SÉ«°S
 »àdG  á«fƒfÉ≤dG  äGAGô``̀L’G  π©ØH  hG  ÉYƒW
 äÓYÉØàdG  ø`̀Y  á`̀ dhO  (150)  ƒëf  É¡à°Vôa
 ó≤a  .¢Shô«ØdÉH  áHÉ°UE’G  á«°ûN  á«YÉªàL’G
 2020πjôHCG  ô¡°T  ™∏£e  ∫ƒ∏ëH  ºdÉ©dG  ó¡°T
 äÉ©ªéàdG  ™æe  ¢`̀Vô`̀ah  ,¢`̀SQGó`̀ª`̀dG  ¥Ó``̀ZEG
 πeÉ°T º`̀K  »`̀é`̀jQó`̀J  ¥Ó```̀ZEGh ,äÉ`̀«`̀dÉ`̀©`̀Ø`̀dGh
 ºJh .¢Shô«ØdG »°ûØJ AGƒàM’ πª©dG ™bGƒªd
 »ª«∏bG  ¥É£f  ≈∏Y  ôØ°ùdG  ≈∏Y  Oƒ«b  ¢Vôa

 ô«Z  øe  ,»dÉàdÉHh  .»ªdÉYh
 »aÉ©àdG  …ODƒ``̀j  ¿CG  íLôªdG
 ¥Ó````ZE’G AÉ```̀¡```̀fEGh »`̀Ñ`̀°`̀ù`̀æ`̀dG
 äÓYÉØàdG  IOƒ``̀Y  ≈``̀dEG  ΩÉ`̀©`̀dG
 äÉ`̀WÉ`̀°`̀û`̀æ`̀dGh ,á`̀«`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G
 º`̀Nõ`̀dG äGò```̀ H á`̀jOÉ`̀ °`̀ü`̀à`̀b’G
 Éª¡«∏Y  âfÉc  øjò∏dG  §ªædGh
 ø`̀e π````̀H ,á```̀ë```̀FÉ```̀é```̀dG π```Ñ```b
 óYÉÑàdG  QGôªà°SG  πªàëªdG
 äGƒæ°S  »Yƒ£dG  »YÉªàL’G
 AGƒ°S ,ôNBÉH hG πμ°ûH IójóY
 øY hCG  ±ƒ`̀î`̀dG  ø`̀Y  º`̀LÉ`̀æ`̀dG

 hG ,»`̀ë`̀°`̀ü`̀dG »`̀Yƒ`̀ dG Qƒ`̀£`̀J
 áé«àf  á`̀eÉ`̀©`̀dG  áaÉ≤ãdG  ô«¨J
 IójóédG äÉ«cƒ∏°ùdGh äGOÉ©dG
 áëFÉédG  πX  »a  äCÉ°ûf  »àdG

 ¬«∏Y  ÖJôà«°S  …ò``̀dG  ô``̀e’G  ,É`̀¡`̀FGô`̀L  ø``eh
 QÉªãà°SG •ÉªfCGh ,IójóL ájOÉ°üàbG äÉ°SÉ«°S
 ájOÉ°üàb’G äÉYÉ£≤dG É¡«dG CÉé∏à°S ,¬d áªFÓe
 πFÉ°Sh OÉéjEG ôÑY ójóL øe É¡JÉWÉ°ûf π«©Øàd
 .»YÉªàL’G óYÉÑàdG óYGƒb ™e á≤aGôàe πª©∏d
 ∫õæªdG øe πª©dG QGôªà°SG ºdÉ©dG ó¡°û«°S Gòd
 äÓeÉ©àdG  RÉ`̀é`̀fGh  ,∞`̀FÉ`̀Xƒ`̀dG  ø`̀e  ójó©∏d
 ,∫ƒªëªdG  ∞JÉ¡dG  ôÑY  á«aô°üªdGh  á«dÉªdG
 »a á`̀«`̀fhô`̀à`̀μ`̀d’G  IQÉ`̀é`̀à`̀dG  ≈∏Y OÉ`̀ª`̀à`̀Y’Gh
 »a  á«fhôàμd’G  èeGôÑdG  OÉªàYGh  ,¥ƒ°ùàdG
 RÉ`̀é`̀fEGh ,äGQÉ`̀°`̀û`̀à`̀°`̀S’Gh ,ó`̀«`̀YGƒ`̀ª`̀dG  õéM
 ƒjó«ØdG  äGôªJDƒe  QGôªà°SGh  ,äÓeÉ©ªdG
 Ó°†a ,á«∏YÉØàdG á«°VGôàa’G äÉ°üæªdG ôÑYh
 §FÉ°Sh ∞∏àîe »a ¢Sƒ∏édG º«¶æJ IOÉYEG øY
 ≥≤ëj  ÉªH  ájôëÑdGh  ájôÑdGh  ájƒédG  π≤ædG
 áHÉ°U’G Öæéàd Ö°SÉæªdG »YÉªàL’G óYÉÑàdG
 ¢Sƒ∏édG  º¶f  º«ª°üJ  IOÉ``YEGh  ,¢Shô«ØdÉH
 ¢TQhh  äGôÑàîªdGh  á«°SGQódG  äÉYÉ≤dG  »a
 äÉ«∏μdGh  ógÉ©ªdGh  ¢SQGóªdG  »a  ÖjQóàdG

 É`̀¡`̀HGƒ`̀HCG  íàØà°S  »`̀à`̀dG
 ™e  ¬`̀JGP  ô`̀e’Gh .É≤M’
 »`̀gÉ`̀≤`̀ª`̀ dGh º``YÉ``£``ª``dG
 ,á«MÉ«°ùdG  ó°UÉ≤ªdGh
 äÉ`̀YÉ`̀ bh ,ìQÉ``°``ù``ª``dGh
 ,á«FÉªæ«°ùdG  ¢`̀Vô`̀©`̀dG
 ,á«ë°üdG  …OGƒ```̀æ```̀dGh
 »a QÉ`̀¶`̀à`̀f’G ø``̀cÉ``̀eCGh
 äÉ£ëeh  äÉ«Ø°ûà°ùªdG
 »àdG  ,É`̀gô`̀«`̀Zh  QÉ£≤dG
 »a É``̀YÉ``̀Ø``̀JQG ó`̀¡`̀°`̀û`̀à`̀°`̀S
 »àdG  äÉeóîdG  QÉ©°SCG
 √ò``̀g Ö`̀Ñ`̀ °`̀ù`̀ H É``̀¡``̀eó``̀≤``̀J
 áaÉ°VE’ÉH  ,äGAGô`````LE’G
 ÖJÉμe Ö«JôJ IOÉYEG ≈dG
 äÉcô°ûdG  »a  ø«ØXƒªdG
 QGôªà°SG  ÖfÉL ≈dEG  ,áØ∏àîªdG  äÉ°ù°SDƒªdGh
 øe  ójó©dG  »`̀a  ó©H  ø`̀Y  Ö`̀jQó`̀à`̀dGh  º«∏©àdG
 ™°SƒàdGh ,á«ÑjQóàdGh á«ª«∏©àdG äÉ°ù°SDƒªdG
 á«dÉªdG  äÉ«æ≤àdG  OÉªàYG  »`̀a  QGô`̀ª`̀à`̀°`̀S’Gh
 QhO Rhô```̀Hh ,»`̀ª`̀bô`̀dG OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G ∫Ó````MEGh
 ,á«°ùeÓJÓdG  äÉeóîdGh  ,äƒHhôdG  äÉeóN
 äGQÉ«îdG  »æÑJh  ,á«fhôàμd’G  IQÉ`̀é`̀à`̀dGh
 πãe  ó``̀bh  .ä’É`̀é`̀ª`̀dG  ∞∏àîe  »`̀a  á«æ≤àdG
 ÖJôJ  äÉ©ªàéª∏d  Gô«Ñc  ÉjóëJ  ¬LƒàdG  Gòg
 á«Yƒf  ¢Uôa  ÉfhQƒc  áëFÉL  πX  »a  ¬«∏Y
 »àdG  ájOÉ°üàb’G  á£°ûf’G  ™°SƒJh  ¥Ó£f’
 ∞«dÉμJh ¬JÉÑ∏£àªd âHÉéà°SGh ¬©e âªZÉæJ
 äÉYÉ£≤dG  É¡à∏ªëJ IójóL ájOÉ°üàbGh á«dÉe
 á«æH  ∂∏àªJ  »àdG  ∫hó`̀dG  âfÉc  óbh  ,iô`̀N’G
 »g  áëFÉédG  πÑb  IQƒ£àe  á«æ≤Jh  á«ªbQ
 áØ∏μJ  πb’Gh  ¢UôØdG  √ò¡d  GQÉªãà°SG  ôãc’G
 ∂`̀dP ó`̀cDƒ`̀j .É`̀gƒ`̀ë`̀f ™`̀°`̀SGƒ`̀dG ∫ƒ`̀ë`̀à`̀dG »`̀a
 IõFÉL  õFÉëdG  ¢ùæÑ°S  πμjÉe  Qƒ°ù«ahôÑdG
 á«æÑdG âàÑKCG ó≤d{ :∫ƒ≤dÉH OÉ°üàb’G »a πHƒf

 »°SÉ°SCG Qó°üe É¡fCG π©ØdÉH á«ªbôdG á«°SÉ°SC’G
 »ah  ,á``eRC’G  √òg  »a  ájOÉ°üàb’G  áfhôª∏d
 øY  ¢ùjQóàdGh  πª©dG  íÑ°ü«°S  ¿Éc  ,É¡HÉ«Z
 äÉeóîdGh  ,á`̀«`̀fhô`̀à`̀μ`̀dE’G  IQÉ`̀é`̀à`̀dGh  ,ó©` oH
 ¿Éch  ,π«ëà°ùªdG  ºμM  »a  á«ªbôdG  á«dÉªdG
 »°†Ø«°S  ΩQÉ``̀°``̀ü``̀dG  »`̀YÉ`̀ª`̀ à`̀L’G  ó`̀YÉ`̀Ñ`̀à`̀dG
 ¬Ñ°T  ƒëf  ≈∏Y  OÉ°üàb’G  ∞ tbƒJ  ≈dEG  π©ØdÉH
 É°†jG  iô`̀NG  ∞«dÉμJ  ¬«∏Y  ÖJôà«°Sh  πeÉc
 »aÉ©àdG  á∏Môe  »`̀ah  .z»aÉ©àdG  á∏Môe  »a
 äGô°TDƒªdG ¿G á°UÉNh ,É©WÉ°S ¬≤jôH ≈≤Ñ«°S
 ,»éjQóàdG  ¥Ó``Z’G  AÉ¡fG  øe  äô¡X  »àdG
 â≤aGQ  »àdG  á«YGóH’G  ájOÉjôdG  äGQOÉÑªdGh
 ∞∏àîe  »`̀a  »eÉæàªdG  …OÉ°üàb’G  ∑Gô`̀ë`̀dG
 Ö∏Wh ,…QÉªãà°SG ∑GôëH ÅÑæJ ,ºdÉ©dG ∫hO
 óYÉÑàdG ≥≤ëJ »àdG ä’ÉéªdG »a ójóL ∫É©a
 ≥∏£j  Ée  Gò`̀gh  ,ô`̀NBG  ÖfÉL  øe  »YÉªàL’G
 ¿G  …CG  ..»YÉªàL’G  óYÉÑàdG  OÉ°üàbG  ¬«∏Y
 É¡°SQÉªj  »àdG  ájOÉ°üàb’G  á£°ûf’G  ™«ªL
 äGAGô``````L’G ≥`̀≤`̀ë`̀J äÉ``̀cô``̀°``̀û``̀dGh OGô``````a’G
 áÄHh’Gh  äÉ°Shô«ØdG  øe  É«bƒJ  ájRGôàM’G
 ÜQÉ≤àdÉH  π≤àæJ  ¿G  øμªj  »àdG  ¢`̀VGô`̀e’Gh
 ƒªf ≈``̀dG …ODƒ```̀Jh á`̀«`̀MÉ`̀f ø`̀e ,»`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G
 •ÉªfG  »`̀a  äGQƒ£àH  Üƒë°üe  …OÉ°üàbG
 á«MÉf  øe  É¡æY  áªLÉædG  á«æ≤àdGh  QÉªãà°S’G
 ¿ƒμj ¿CG  ø`̀e ó`̀H  ’ á`̀jDhô`̀dG  √ò`̀¡`̀Hh .iô``̀NG
 ÉªFÉb  GOÉ°üàbG  »YÉªàL’G  óYÉÑàdG  OÉ°üàbG
 Ö∏£àj  Ée  ,QÉμàH’Gh  ´Gó`̀H’Gh  IOÉjôdG  ≈∏Y
 IõØëeh áªYGO á«eƒμM ájOÉ°üàbG äÉ°SÉ«°S
 π«¨°ûJ  IOÉYG  ≈dG  …ODƒ«°S  ¬fG  Éª«°S  ’h  ,¬d
 »a øjójóL §ªfh ≥°ùæH »æWƒdG OÉ°üàb’G
 ó«≤©àdG  »a  ájÉZ  á«ªdÉYh  á«ª«∏bEG  áÄ«H  πX
 Iô`̀WÉ`̀î`̀ª`̀dG á```̀LQO ´É```Ø```JQGh äÉ`̀ jó`̀ë`̀ à`̀ dGh
 ΩOÉb  ∫É≤e  »a  á«≤H  ´ƒ°Vƒª∏dh  .ø«≤jÓdGh

.¬∏dG AÉ°T ¿EG
…OÉ°üàbG ô«ÑNh »ªjOÉcCG |

 á«eGôdGh  Iôªà°ùªdG  Oƒ¡édG  Aƒ°V  »a
 »àdGh  ,É`̀ fhQƒ`̀c  ¢Shô«Ød  …ó°üàdG  ≈``̀dEG
 ÉÑjô≤J  ΩÉ`̀Y  òæe  øjôëÑdG  áμ∏ªe  É`̀¡`̀JCGó`̀H
 äÉ©ÑàdG  ø`̀e  ádƒ∏«ëdGh  ó`̀ë`̀dG  ádhÉëªd
 ,á«ªdÉ©dG  áëFÉédG  √ò¡d  IQÉ°†dG  QÉ``̀KB’Gh
 ÖMÉ°U Iô°†ëd á«eÉ°ùdG äÉ¡«LƒàdG »JCÉJ
 ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ióØªdG πgÉY ádÓédG
 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°üd  √ÉYQh  ¬∏dG  ¬¶ØM
 ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G
 ,√ÉYQh  ¬∏dG  ¬¶ØM  AGQRƒdG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ
 ¬àMÉJEGh  ¢Shô«Ø∏d  ø`̀eB’G  ìÉ≤∏dG  ô«aƒàH
 ÉªH  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  ™«ªéd  kÉfÉée
 Rõ©j  ÉªH  ™«ªédG  áeÓ°Sh  áë°U  ßØëj
 »a  »bÉÑà°S’G  »ë°üdG  ø``̀eC’G  §£N  ø`̀e
 IOÉ``̀YE’  ¿É`̀°`̀ù`̀f’G  ¥ƒ≤ëd  »ªdÉ©dG  Ωƒ`̀«`̀dG
 AÉæH IOÉYEG »a ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M á«ªgCG ó«cCÉJ
 øeÉ°†àdG  ≈dG  áLÉëdGh  √ójôf  …òdG  ºdÉ©dG
 áëFÉL  π``̀X  »``̀a  kÉ`̀°`̀Uƒ`̀°`̀ü`̀Nh  ,»`̀ª`̀dÉ`̀©`̀ dG

.19-ó«aƒc
 ¬∏dG  ¬¶ØM  ∂∏ªdG  ádÓL  øe  kÉfÉªjEGh  
 ƒgh »°SÉ°SCG áë°üdG »a ≥ëdG ¿CÉH √ÉYQh
 øe  É¡æY  ≈æZ  ’  »àdG  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  øe
 ¿Gh ,iôNC’G ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤ëH ™àªàdG πLCG
 ájó©ªdG  ¢``VGô``eC’G  ó°V  º«©£àdG  ô«aƒJ
 ™«ªédG  É¡«∏Y  π°üëj  ¿CG  Öéj  á`̀Ä`̀HhC’Gh
 áμ∏ªe  á`̀j’h  âëJ  ΩGO  Ée  õ««ªJ  ¿hO  øe

 QÉ`̀ Ñ`̀ à`̀YÉ`̀ Hh ,ø``̀jô``̀ë``̀Ñ``̀dG
 áë°üdG  »``̀a  ≥``ë``dG  ¿CG
 ’ ¢``SÉ``æ``dG ™`̀«`̀ª`̀é`̀d ≥``̀M
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¥ô`̀Ø`̀J
 ≈∏Y  º«≤eh  øWGƒe  ø«H
 PEG  ,áÑ«£dG  ¢``VQC’G  √ò`̀g
 á«μ∏ªdG  äÉ¡«LƒàdG  ¿EG
 ÉeGõàdG  ôÑà©J  á«eÉ°ùdG
 ájÉªëH  »`̀HÉ`̀é`̀jEG  AGOCÉ```̀H
 ôÑY  áë°üdG  »`̀a  ≥`̀ë`̀dG
 »`̀à`̀dG ±hô```̀¶```̀dG á`̀Ä`̀«`̀¡`̀J
 ¿ƒ°û«©j  ¢SÉædG  π©éJ
 É¡«a  ô`̀ aGƒ`̀ à`̀ J  á`̀Ä`̀«`̀H  »``̀a

 á`̀æ`̀eB’G  á«ë°üdG  IÉ`̀«`̀ë`̀dG
 Gò`̀gh  ,õ««ªJ  ¿hO  ø``̀eh
 ,¬àdÓL ≈∏Y Öjô¨H ¢ù«d

 ¥ƒ≤ëd  »``YGô``dGh  ø`̀«`̀eC’G  ¢`̀SQÉ`̀ë`̀dG  ƒ¡a
.Qƒà°SódG ΩÉμMC’ kÉ≤ah º¡JÉjôMh OGôaC’G

 ¢UôëdG  πc É°üjôM ¬àdÓL ¿Éc óbh 
 øe ¬H §ÑJôj Ée πc º«©£àdG πª°ûj ¿CG ≈∏Y
 ≥aGôªdG  ôaGƒàJ  ¿CG  É¡æe  ,á«°SÉ°SCG  ô°UÉæY
 iƒà°ùe ≈∏Y ìÉ≤∏dG Gòg Ωó≤J »àdG õcGôªdGh
 áÑ°SÉæe  …CG  IOƒ`̀é`̀H  ¿ƒμJ  ¿CGh  ,áμ∏ªªdG
 áæeBGh  Ió«L  á«Yƒf  äGPh  É«ÑWh  É«ªdÉY
 ,á«ªdÉ©dG  áë°üdG áª¶æe ¬JóªàYG Éªd kÉ≤ah
 ∫ƒ°UƒdG  á«fÉμeEG  ó«cCÉJ  ≈∏Y  ¢UôëdG  ™e

 √ò¡d  ø```̀eB’Gh  …OÉ`̀ª`̀ dG
 ™«ªéd  äÉ`̀ª`̀«`̀©`̀£`̀à`̀dG
 øe ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG ¿É`̀μ`̀ °`̀S
 π`̀LCG  ø`̀e  õ««ªJ  ¿hO
 øe ™«ªédG ó«Øà°ùj ¿CG

.ìÉ≤∏dG Gòg
 ¿ƒ``̀μ``̀j  ∂````̀dò````̀Hh  
 »``μ``∏``ª``dG ¬```«```Lƒ```à```dG
 ∂∏ªdG  ádÓéd  »eÉ°ùdG
 á`̀≤`̀«`̀≤`̀M ø````̀e kÉ```̀©```̀HÉ```̀f
 AÓYEÉH  ¬eGõàdG  ÉgOÉØe
 á``̀«``̀fÉ``̀ °``̀ù``̀fE’G º``̀«``̀≤``̀∏``̀d
 √ÉéJ  É«ªdÉYh  É«æWh
 á`̀j’h  âëJ  ¿É°ùfEG  π`̀c
 ,øjôëÑdG áμ∏ªe áeƒμM
 ΩGõàdG  ó«cCÉJ  øY  kÓ°†a
 á«dhódG  ô«jÉ©ªdÉH  øjôëÑdG  áμ∏ªe  áeƒμM
 ΩGôàMG √ÉéJ á«dhódG ∑ƒμ°üdG É¡JOóM »àdG
 ô«aƒJ ≥jôW øY áë°üdG »a ≥ëdG ∫ÉªYCGh
 õ««ªJ  ¿hO  øe  äÉª«©£àdGh  äÉæ«°üëàdG
 ¢UÉî°TC’G  ™«ªéd  áÄaÉμàe  ¢Uôa  áMÉJEGh
 äÉeƒ≤ªdGh á«ë°üdG ájÉYôdG ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d

.iôNCG á«MÉf øe Gòg áë°ü∏d á«°SÉ°SC’G
 áæé∏dG  √ó«cCÉJ  ≈∏Y  â∏ªY  É`̀e  Gò`̀gh  
 ƒ`̀ª`̀°`̀ù`̀dG Ö`̀MÉ`̀ °`̀U á`̀ °`̀SÉ`̀ Fô`̀ H á`̀«`̀≤`̀«`̀°`̀ù`̀æ`̀à`̀dG
 »a  √É``̀YQh  ¬¶ØM  ¿Éª∏°S  ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG

 ¬àdÓéd  á«eÉ°ùdG  äÉ¡«Lƒà∏d  É¡°VGô©à°SG
 äGOGó©à°SÓd á«æWh §£N OGóYEG ∫ÓN øe
 ∂dPh  ,™«ªé∏dh  ¿ÉéªdÉH  ìÉ≤∏dG  ô«aƒàd
 Ωƒ≤à°S »`̀à`̀dG  õ`̀cGô`̀ª`̀dG  Oó``̀Y  ó`̀jó`̀ë`̀J  ô`̀Ñ`̀Y
 kÉ«ÑW  kGõ`̀cô`̀e  27  »`̀gh  º«©£àdÉH  É`̀gOó`̀Yh
 ,õ`̀cGô`̀ª`̀ dG √ò`̀¡`̀ d á`̀«`̀HÉ`̀©`̀«`̀à`̀°`̀S’G á``bÉ``£``dGh
 á°ùªîH  á«HÉ©«à°SG  ábÉ£H  CGóÑà°S  »àdGh
 Iô°ûY  ≈``̀dEG  k’ƒ`̀°`̀Uh  kÉ`̀«`̀eƒ`̀j  º«©£J  ±’BG
 »àdG  OÉ`̀©`̀HC’G  √ò`̀gh  ,kÉ«eƒj  º«©£J  ±’BG
 ≥ëdG  ¿CG  ócDƒJ  á«≤«°ùæàdG  áæé∏dG  É¡JOóM
 Aƒ°V  »a  áàHÉK  ≈£îH  ô«°ùj  áë°üdG  »a
 áHƒë°üe  á«æWh  á«ë°U  äÉ°SÉ«°S  ∫ÉªYCG
 áë°üdG  »a  ≥ëdG  ∫É`̀ª`̀YC’  á«æWh  §£îH
 áæé∏dG É¡JócCG »àdG á«dhódG ô«jÉ©ª∏d kÉ≤ahh
 á«YÉªàL’Gh ájOÉ°üàb’G ¥ƒ≤ëdÉH á«æ©ªdG
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¿ƒμJ  ∂dòHh  ,á«aÉ≤ãdGh
 √ÉYQh ¬∏dG ¬¶ØM ∂∏ªdG ádÓéd ájDhôdG √ò¡H
 ôYÉ°ûe  øY  äôÑY  á«ªdÉY  áëFÉL  πX  »a
 ¿É°ùfEG πc √ÉéJ á«fÉ°ùfE’G ∂∏e É¡æμj á∏«Ñf
 GƒfÉc AGƒ°S áÑ«£dG ¢VQC’G √òg ≈∏Y º«≤j
 ¢ùμ©æà°S Éªe ,ø«ª«≤e GƒfÉc hCG  ø«æWGƒe
 ,¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M ájÉªMh õjõ©J »a kÉHÉéjEG
 πc  øe  ÉææWhh  ÉæJOÉ«bh  Éæμ«∏e  ¬∏dG  ßØM

 .√hôμeh Aƒ°S
 ∑QÉ°ûªdG ΩÉ©dG ¿ƒfÉ≤dG PÉà°SG |

øjôëÑdG á©eÉL - ¥ƒ≤ëdG á«∏c

: º∏≤H 
| ∫OÉY óª QóH .O 

z»fhôàμdE’G{h z»eÉ¶ædG{ ø«H ô««îàdG ..zá«HôàdG{

»HƒjC’G ¬∏dGóÑY ayoobi99@gmail.com

 â≤∏WCG  2021-2020 »dÉëdG  »°SGQódG  ΩÉ©dG  AóH  πÑb
 Qƒ`̀eC’G  AÉ`̀«`̀dhCG  §°Sh  AÉàØà°SG  º«∏©àdGh  á«HôàdG  IQGRh
 ≈dEG  äÉÑdÉ£dGh  ÜÓ£dG  Qƒ°†M  ø«H  ºgô««îàd  áÑ∏£dGh
 Qƒ°†ëdG  ∫ÓN  øe  (…ó«∏≤àdG)  »eÉ¶ædG  »°SQóªdG  ΩGhódG
 áëFÉL ÖÑ°ùH É«FõL ¿Éc ¿EGh ,¢SQGóªdG ≈dEG OÉà©ªdG »eƒ«dG
 ,ó©H  øY  º«∏©àdG  »a  QGôªà°S’G  ø«Hh  ,zÉfhQƒc{  ¢Shô«a
 ø∏YCG Ée Ö°ùëH ,AÉàØà°S’G Gòg øe »°SÉ°SC’G ±ó¡dG ¿Éch
 ºFÓªdG  ñÉæªdG  ô«aƒJ  ≈`̀dhC’G  áLQódÉH  ƒg  ,¬æ«M  »a  ¬æY
 ,áæÄª£eh  áæeBG  AGƒ``LCG  »`̀ah  º¡à°SGQO  á∏°UGƒªd  áÑ∏£∏d
 øjòdG áÑ∏£dGh äÉÑdÉ£∏d »∏μdG Oó©dG ≈∏Y ±ƒbƒdG ºK øeh
 øe  ™°ùàe  ∑Éæg  ¿ƒμj  »c  ,á«eÉ¶ædG  á°SGQódG  ¿ƒ∏°†Øj
 PÉîJ’ º«∏©àdGh á«HôàdG IQGRh »a ø«dhDƒ°ùªdG ΩÉeCG âbƒdG
 ∫ÉÑ≤à°S’  ájQhô°†dG  äGOGó©à°S’Gh  áHƒ∏£ªdG  äGAGôLE’G

.∑ÉHQEG …CG ¿hO á«°SQóªdG πMGôªdG ™«ªL »a ÜÓ£dG
 øe  ∫hC’G  ƒg  »FÉæãà°S’Gh  ¢UÉîdG  AÉàØà°S’G  Gò`̀g
 á«©«Ñ£dG  ô«Zh  Ióéà°ùªdG  ±hô¶∏d  áé«àf  ƒgh  ,¬Yƒf
 ¢ù«d  ,zÉ``fhQƒ``c{  ¢Shô«a  áëFÉL  QÉ°ûàfG  É¡°Vôa  »àdG
 ™«ªL  ≈∏Y  É`̀ª`̀fEGh  Ö°ùëa  º«∏©àdGh  á«HôàdG  IQGRh  ≈∏Y
 ,äÉYÉ£≤dG  øe  Égô«Zh  á«eóîdGh  É¡æe  á«æ¡ªdG  äÉYÉ£≤dG
 áeÓ°S  ≈∏Y  ¢UôëdGh  á«dhDƒ°ùªdG  ≥∏£æe  øeh  ,»dÉàdÉHh
 QƒeC’G  AÉ«dhCG  ø«ª£Jh  ,äÉÑdÉ£dGh  áÑ∏£dG  ™«ªL  áë°Uh
 QÉ«àNG »a º¡cGô°TEG IQGRƒdG äQÉàNG ,ºgOÉÑcCG äGò∏a ≈∏Y
 øe  á°UÉN  ,º¡FÉæHC’h  º¡d  π°†aCG  É¡fhôj  »àdG  á≤jô£dG
 ô«KCÉJ øe áëFÉédG √òg ¬àcôJ Ée ≈dEG G kô¶f ,á«°ùØædG á«MÉædG

.™«ªédG ≈∏Y »°ùØf
 Gò`̀g AGQh ø`̀e ¬`̀«`̀ dEG  ô`̀¶`̀æ`̀dG Ö`̀é`̀j É`̀°`̀†`̀jCG º`̀¡`̀e A»`̀°`̀T
 ¿ƒdhDƒ°ùªdÉa ,¢SôØdG  §Hôe …OÉ≤àYG »a ƒgh ,AÉàØà°S’G
 Gòg  AGQh  øe  Gƒaó¡à°ùj  ºd  º«∏©àdGh  á«HôàdG  IQGRh  »a

 hCG  ÉgQOGƒc IAÉØch IQGRƒdG IQóbh ióe áaô©e AÉàØà°S’G
 á«ë°üdGh  á`̀ jQGOE’Gh  á«ª«∏©àdG  É¡≤aGôe  á«∏gCGh  OGó©à°SG
 äGô°û©d  ô°TÉÑªdG  Qƒ°†ëdÉH  á«ª«∏©àdG  á«∏ª©dG  ô««°ùàd
 ájQGOE’G äÉÄ«¡dGh ø«°SQóªdGh áÑ∏£dGh äÉÑdÉ£dG øe ±’B’G
 πãe  ôÑàîJ  ¿C’  áLÉëH  â°ù«d  IQGRƒ`̀dG  ¿CG  ∂dP  ,¢SQGóª∏d
 øe ΩÉY áFÉe øe ôãcCG ióe ≈∏Yh ™bGƒdÉa ,äÉ«fÉμeE’G √òg
 IAÉØμdG  √òg  ócDƒj  ,øjôëÑdG  »a  »eÉ¶ædG  º«∏©àdG  ¥Ó£fG

.øjôëÑdG »a á«ª«∏©àdG IQGOE’G áë°Uh ÜGƒ°U âÑãjh
 º«∏©àdG ø«H ºgô««îJh ºgQƒeCG AÉ«dhCGh áÑ∏£dG AÉàØà°SG
 ø«dhDƒ°ùªdG  á≤K  ¢ùμ©j  ÉªfEG  ,ó©H  øY  º«∏©àdG  hCG  »eÉ¶ædG
 ñC’G  ôjRƒdG  º¡°SCGQ  ≈∏Yh  ,º«∏©àdGh  á«HôàdG  IQGRh  »a
 ΩÉ¶ædG  IAÉØch  IQób  »a  ,»ª«©ædG  »∏Y  øH  óLÉe  QƒàcódG
 ºbGƒ£dG  á«∏gCGh  IQGRƒ`̀∏`̀d  »ª«∏©àdG  RÉ¡é∏d  »fhôàμdE’G
 á«∏ª©dG á∏°UGƒe á«dhDƒ°ùe πªëJ ≈∏Y ájQGOE’Gh á«ª«∏©àdG
 ™«ªéd ÉëdÉ°Uh Éë«ë°U Éª«∏©J ôaƒj ÉªH ó©H øY á«ª«∏©àdG
 áÑ∏£dG  øe  GAõL  Ωõ∏J  ºd  IQGRƒdG  ¿C’  ,á«ª«∏©àdG  πMGôªdG
 (¢SQGóªdG  ≈`̀dEG  Qƒ°†ëdG)  ô°TÉÑªdG  º«∏©àdÉH  äÉÑdÉ£dGh
 ÉªfEGh  ,ô``NB’G  Aõé∏d  ó©H  øY  á«ª«∏©àdG  áeóîdG  ô«aƒJh
 …òdG ôeC’G ,ºgQƒeCG AÉ«dhCGh º¡°ùØfCG áÑ∏£∏d QÉ«àN’G âcôJ
 ÉgôaƒJ »àdG á«fhôàμdE’G á«ª«∏©àdG äGhOC’G »a á≤ãdG ócDƒj

 .±hô¶dG √òg »a IQGRƒdG
 »fhôàμdE’G º«∏©àdG ΩÉ¶f ¬¡LGh »≤«≤M QÉÑàNG ºgCG
 πãªàªdG  ÅLÉØªdG  OÉédG  …óëàdG  ∂`̀dP  ƒg  IQGRƒ``̀dG  »a
 å«M  ΩÉ¶ædG  Gòg  ≈dEG  πeÉc  πμ°ûH  ÇQÉ£dG  ∫É≤àf’G  »a
 øe  Iô«NC’G  ô¡°TC’G  ∫ÓN  áaÉãμH  IQGRƒ``dG  ¬àeóîà°SG
 zÉfhQƒc{  ¢Shô«a  Qƒ¡X  ó©H  »°VÉªdG  »°SGQódG  ΩÉ©dG
 ,ΩÉ©dG Gòg ∫ÓN ¬eGóîà°SG IQGRƒdG äOÉYCGh √QÉ°ûàfGh
 ¿EÉa »dÉàdÉHh ,äGô¨K øe ¬¡LGh Ée äó°Sh ¬JQƒWh πH

 á«HôàdG  IQGRh »a ø«dhDƒ°ùªdG  á≤K  ócDƒj  AÉàØà°S’G Gòg
 ¬JQóbh  »fhôàμdE’G  º«∏©àdG  ΩÉ¶f  áfÉàe  »a  º«∏©àdGh
 √òg πãe »a (…ó«∏≤àdG) »eÉ¶ædG º«∏©àdG ¢†jƒ©J ≈∏Y

.AÉ©ªL ájô°ûÑdG É¡H ôªJ »àdG ±hô¶dG
 âfÉc  QƒcòªdG  AÉàØà°S’G  IQGRƒ``̀dG  âMôW  Éeóæ©a
 á«Ñ∏àd  ΩÉ`̀J  OGó©à°SG  ≈∏Yh  IQOÉ`̀ b  É¡fCÉH  áeÉJ  á≤K  ≈∏Y
 äQÉ`̀à`̀NG AGƒ`̀°`̀S ,º``̀gQƒ``̀eCG AÉ``̀«``̀dhCGh ò`̀«`̀eÓ`̀à`̀dG äÉ`̀Ñ`̀ZQ
 º«∏©àdG  ΩCG  »eÉ¶ædG  Qƒ°†ëdG  ™«ªédG  ΩCG  á«ÑdÉ¨dG
 ô°TÉÑªdG  Qƒ°†ëdG  ¿CG  º``ZQ  ,(»`̀fhô`̀à`̀μ`̀ dE’G)  ó©H  ø`̀Y
 ≈∏Y  …OÉ```̀Y  ô`̀ «`̀Zh  Gô`̀«`̀Ñ`̀c  É`̀£`̀¨`̀°`̀V  πμ°û«°S  ™«ªé∏d
 G kô¶f  ,≈`̀ dhC’G  áLQódÉH  á``̀jQGOE’Gh  á«ª«∏©àdG  äÉeóîdG
 ,á«FÉæãà°SG  äGAGô`̀LEG  øe  Qƒ°†ëdG  Gòg  ¬Ñ∏£àj  Ée  ≈dEG
 ∞«¶æJh  º«≤©J  äÉ«∏ªYh  ™«ªé∏d  ≥Ñ°ùªdG  ¢üëØdÉc
 É¡æe ôØe ’ äGAGôLEG »¡a ,äÓ°UGƒªdGh ≥aGôªdG ™«ªL
 äÉÑdÉ£dGh  áÑ∏£dG  ™«ªL  áeÓ°Sh  áë°U  ≈∏Y  ÉXÉØM
 á«MÉf  øeh  ,á«MÉf  øe  ,á`̀jQGOE’Gh  á«ª«∏©àdG  ºbGƒ£dGh
 äÉHÉ°UEG  çhóM  ¿hO  ,´É£à°ùªdG  Qób  ,ádƒ∏«ëdG  iôNCG
 á«ª«∏©àdG  QOGƒ`̀μ`̀ dG  ø«H  hCG  ÜÓ`̀£`̀dG  ø«H  ¢Shô«ØdÉH

.ájQGOE’Gh
 IQGRh  É¡H  Ωƒ≤J  »àdG  IQÉÑédGh  Iô«ÑμdG  Oƒ¡édG
 »a á«ª«∏©àdG á«∏ª©dG ô«°S ≈∏Y ®ÉØë∏d º«∏©àdGh á«HôàdG
 »a  IQGRƒdG  ìÉéf AGQh ∞≤J  áFQÉ£dG  ±hô¶dG  ∞∏àîe
 ,á«∏ª©dG √òg øeDƒj …òdG »ª«∏©àdG ≥°ùædG ≈∏Y ®ÉØëdG
 á∏°UGƒªd áÑ∏£dG ΩÉeCG äGQÉ«îdG ôaƒj âbƒdG ¢ùØf »ah
 çóM Éªc ,≥FGƒY hCG äÉHƒ©°U ¿hO »°SGQódG º¡∏«°üëJ
 á«æÑdG  ∂∏J  ∂∏àªJ  ’  »àdG  ∫hódG  øe  ójó©dG  »a  çóëjh
 ,øjôëÑdG ¬H ™àªàJ …òdG »YƒædG iƒà°ùªdÉH á«fhôàμdE’G

.º«∏©àdGh á«HôàdG IQGRh á«æH »a á∏ãªe

 ∫hC’G  »`̀a  ø`̀«`̀eƒ`̀j  ió``̀e  ≈`̀∏`̀Y
 …QÉ``̀é``̀dG ô`̀Ñ`̀ª`̀°`̀ù`̀jO ø``̀e »``̀fÉ``̀ã``̀dGh
 ∫Éª°T  ∞∏M  á`̀«`̀LQÉ`̀N  AGQRh  ó≤Y
 ôÑY  É kYÉªàLG  zƒ`̀JÉ`̀æ`̀dG{  »°ù∏WC’G
 ¬`̀fCG  í«ë°U  ,á«°VGôàaG  äÉ°üæe
 äÉjóëJ  åëÑd  É kjQhO  É kYÉªàLG  ó©j
 ¿CG ’EG ,É¡©e πeÉ©àdG á«Ø«ch ∞∏ëdG
 ÉjÉ°†≤dG ¿ƒª°†eh ´ÉªàL’G â«bƒJ
 ΩÓ```̀YE’G π`̀ FÉ`̀ °`̀Sh É`̀¡`̀à`̀dhÉ`̀æ`̀J »`̀ à`̀ dG
 ¿CG  ∂°û∏d  k’Éée  ´ój  ’  ÉªHh  ócDƒj
 ºdÉ©dG »a iƒbC’G á«YÉaódG áª¶æªdG
 ≈àM  á«fÉãdG  á«ªdÉ©dG  ÜôëdG  òæe
 ÉªHQ  ,á∏FÉg  äÉjóëJ  ¬LGƒJ  ¿B’G
 QÉãj »`̀à`̀dG  ≈```dhC’G Iô`̀ª`̀dG  ¿ƒ`̀μ`̀J  ’
 âfÉc ÉªdÉ£d ¬æμd  åjóëdG ∂dP É¡«a
 IOÉ`̀b  ø`̀«`̀H  á«¶Ød  äÉ`̀æ`̀°`̀SÓ`̀J  ∑É`̀æ`̀g
 É¡JhQP  â¨∏H  »`̀à`̀dGh  ∞∏ëdG  ∫hO
 »°ùfôØdG  ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG  í`̀jô`̀°`̀ü`̀J  ™``e
 ¿B’G øe ΩÉY πÑb ¿hôcÉe πjƒfÉªjEG
 äƒe{ øe »fÉ©j ƒJÉædG ∞∏M ¿CG øe
 ób  ´ÉªàL’G  ∂`̀dP  ¿CG  ’EG  ,z…ôjô°S
 …ò`̀dG ¥RCÉ``̀ª``̀dG ≥`̀ª`̀Y ió``̀e í``°``VhCG
 ó«©°U  ≈∏Y  AGƒ`̀°`̀S  ∞∏ëdG  ¬`̀LGƒ`̀j
 äÉjóëàdG  hCG  ¬FÉ°†YCG  ø«H  ábÓ©dG
 »àdGh áæeGõàªdGh á∏FÉ¡dG á«LQÉîdG
 »a É¡©e πeÉ©àdG ∞∏ëdG ≈∏Y ø«©àj

.óMGh âbh
 ∞∏ëdG  ICÉ°ûf  ™ÑàJ  ∫Ó`̀N  øªa
 áªLôJ ó©j ¬fCG óéf √QGhOCG Qƒ£Jh
 IóëàªdG ºeC’G ¥Éã«e øe 51 IOÉª∏d
 øY  ´ÉaódG  ≥M  ∫hó∏d  í«àJ  »àdGh
 øeh  äÉ`̀YÉ`̀ª`̀L  hCG  iOGô``̀ a  ¢ùØædG
 ∫hó∏d  á«°ù«FôdG  IGOC’G  ¿Éc  ó≤a  ºK
 OÉ`̀ë`̀J’G  ™`̀e  É¡YGô°U  »`̀a  á«Hô¨dG
 Üô`̀ë`̀dG á`̀Ñ`̀≤`̀M ¿É````̀HEG »`̀à`̀«`̀aƒ`̀°`̀ù`̀dG
 º∏bCÉàdG  ´É£à°SG  ób  ¬fCG  ’EG  ,IOQÉÑdG
 ÜôëdG  ∂∏J AÉ¡àfG  ó©H Ée áÑ≤M ™e
 hCG  πª©dG  ≥WÉæe  ∫Ó`̀N  øe  AGƒ°S
 »æ©j  ÉªH  ,IójóL  äÉcGô°T  ¥Ó`̀WEG
 á«é«JGôà°S’G ájDhôdGh áfhôªdG  ¿CG
 ≈∏Yh  ,áª¶æªdG  ∂∏J  πª©d  ¿Éàª°S
 äÉbÓ©∏d ™ÑààªdG ¿EÉa ∂dP øe ºZôdG
 ºéM ¿CG  óéj ∞∏ëdG  πNGO á«æ«ÑdG
 Ée  Gò``̀gh  ,á`̀jÉ`̀¨`̀∏`̀d  ô«Ñc  ¢†bÉæàdG
 QÉ°ûªdG  ô`̀«`̀NC’G  ´É`̀ª`̀à`̀L’G  ¬°ùμY
 ,áàa’ äGô°TDƒe áKÓK ∫ÓN øe ¬«dEG
 ¬«dEG  äQÉ``°``TCG  É`̀e  :∫hC’G  ô`̀°`̀TDƒ`̀ª`̀dG
 øª°†J ´ÉªàL’G ¿CÉH ΩÓYE’G πFÉ°Sh
 áYƒªée √óYCG ójóL ôjô≤J á°ûbÉæe
 ìÓ°UEÓd G kQÉμaCG øª°†àj AGôÑîdG øe
 õjõ©J  É¡æe  É`̀ kMô`̀à`̀≤`̀e  140  â¨∏H
 ájQÉ°ûà°SG  á°üæªc  ∞`̀∏`̀ë`̀dG  QhO
 äÉ«dBG  OÉ`̀é`̀jEG  åëH  ≈`̀ dEG  áaÉ°VE’ÉH
 øª°V  ƒà«ØdG  ≥M  ΩGóîà°SG  ™æªd
 AÉ`̀°`̀†`̀YCG  Égòîàj  »`̀à`̀dG  äGQGô``̀≤``̀ dG
 ô`̀jRh  áÑdÉ£e  :»`̀fÉ`̀ã`̀dGh  ,∞`̀∏`̀ë`̀dG
 ∞∏ëdG  ∫hO  »°UôÑ≤dG  á«LQÉîdG
 ƒJÉædG  ájƒ°†Y  ≈`̀dEG  ¿Éfƒ«dG  º°†H
 ´Gô°ü∏d  í`̀°`̀VGh  ¢SÉμ©fÉc  ∂``̀dPh
 πãªj …ò```dG  §`̀°`̀Sƒ`̀à`̀ª`̀dG  ¥ô`̀°`̀T »`̀a
 ¢ùμ©j  ¬fƒc  ƒJÉæ∏d  kÓ`̀FÉ`̀g  É kjóëJ
 É«côJ) ∞∏ëdG …ƒ°†Y ø«H á¡LGƒe
 ød  ìôà≤ªdG  ∂dP  ¿CG  ’EG  ,(¿Éfƒ«dGh
 πX  »a  ¿ÉμªH  ádƒ¡°ùdG  øe  ¿ƒμj
 ≈∏Y  ¢VGôàY’G  ≥M  É«côJ  ∑ÓàeG
 OƒLh  :ådÉãdGh  ,OóL  AÉ°†YCG  º°V
 ádCÉ°ùe √ÉéJ ∞∏ëdG ∫hO ø«H øjÉÑJ
 ¿Éc  Ée  ƒ`̀gh  ¬`̀JGP  »YÉªédG  ø`̀eC’G
 Qhó`̀°`̀U  ô`̀NCÉ`̀J  »`̀a  É`̀ k«`̀°`̀SÉ`̀°`̀SCG  É kÑÑ°S

 ó©j  …òdGh  »é«JGôà°S’G  Ωƒ¡ØªdG
 »àdG  äGójó¡à∏d  á`̀©`̀LGô`̀e  áHÉãªH
 äÉ«dBG  ójóëJh  ∞∏ëdG  ∫hO  ¬LGƒJ
 ≈∏Y  ∞∏ëdG  ÜCGO  å«M  É¡à¡LGƒe
 »Øa  ,äGƒ`̀æ`̀°`̀S  ô°ûY  π`̀c  √QGó``̀°``̀UEG
 Ω2018  ΩÉ`̀Y  »`̀a  ∫GDƒ`̀°`̀S  ≈∏Y  √OQ
 QGó°UEG  Ωõà©j  ∞∏ëdG  ¿Éc  GPEG  ÉªY
 ¢ùæj ∫Éb ójóL »é«JGôà°SG Ωƒ¡Øe
 {  ∞∏ë∏d  ΩÉ©dG  ø«eC’G  êôÑæàdƒà°S
 »é«JGôà°S’G Ωƒ¡ØªdG øe ºgC’G ¿EG

.zá«é«JGôà°S’G äGAGôLE’G ƒg
 á«LQÉîdG  äÉjóëàdG  π≤J  ’h
 å«M  ,á«∏NGódG  É¡Jô«¶f  øY  IóM
 É kæeGõJ  ´ÉªàL’G  ∂`̀dP  OÉ≤©fG  AÉ`̀L
 :∫hC’G  ,áª¡e  äÉjóëJ  áKÓK  ™`̀e
 á«¡àæªdG  »μjôeC’G  ¢ù«FôdG  ¿ÓYEG
 äÉj’ƒdG  ¿CG  ÖeGôJ  ódÉfhO  ¬àj’h
 Öë°ùH  Ωƒ``≤``J  ±ƒ``°``S  Ió`̀ë`̀à`̀ª`̀dG
 »a …óæL 4500 øe …óæL 2500
 ,2021 ôjÉæj πÑb ∂dPh ,¿Éà°ùfÉ¨aCG
 òæe  ∑Éæg  óLƒJ  »àdG  äGƒ≤dG  ∂∏J
 ≈∏Y π©a Oôc É keÉY øjô°ûY »dGƒM
 ôÑªàÑ°S  øe  ô°ûY  …OÉëdG  äÉªég
 G kQÉ`̀ Ñ`̀ à`̀NG  â`̀ fÉ`̀ c  »``̀à``̀dGh  Ω2001
 á°ùeÉîdG  IOÉªdG  ¿ƒª°†ªd  É k«≤«≤M
 øeCÓd  áª¶æªc  ∞∏ëdG  πªY  ôgƒL
 ∂dP  ¬«æ©j  ÉªH  ,»YÉªédG  »ª«∏bE’G
 äÉj’ƒ∏d  É kμ«°Th  É kHÉë°ùfG  ¿CG  øe
 ôÑcC’G áÑ°ùædG πãªJ »àdGh IóëàªdG
 ¿Éà°ùfÉ¨aCG  »a á«Hô¨dG äGƒ≤dG  øe
 ¿ƒμ«°S …óæL ∞dCG 11 ≠∏ÑJ »àdGh
 :»`̀fÉ`̀ã`̀dGh  ,ƒ`̀JÉ`̀æ`̀dG  ∞∏ëd  É``̀ kbRCÉ``̀e
 ,∞∏ëdG  »°ùaÉæeh  Ωƒ°üN  IOÉ`̀jR
 á°UÉNh  ∞∏ëdG  ¿ÓYEG  ÜÉ≤YCG  »Øa
 É«°ShQ ¿CG á«Ñ«∏dG áeRC’G ´’ófG òæe
 Ée  ƒgh  ∞∏ë∏d  kÓFÉg  É kjóëJ  πãªJ
 èfô«L OQƒaOGôH ∫GôæédG ¬æY ôÑY
 äGƒ≤dG  IOÉ`̀«`̀b  »`̀a  äÉ«∏ª©dG  óFÉb
 zΩƒμjôaCG{  É«≤jôaEG  »a  á«μjôeC’G
 ¢ù«°SCÉJ  ∫hÉ`̀ë`̀J  É«°ShQ{  ∫ƒ≤dÉH
 ìÉæédG  »a  á«°ù«FQ  RÉμJQG  •É≤f
 ó≤a ,zƒ``̀JÉ``̀æ``̀dG  ∞`̀∏`̀ë`̀d  »`̀Hƒ`̀æ`̀é`̀dG
 ø«eC’G  ¬eób  …òdG  ôjô≤àdG  øª°†J
 ´ÉªàL’G »a ¢TÉ≤æ∏d  ∞∏ë∏d  ΩÉ©dG
 »a  IóMƒdG{  ¿Gƒæ©H  ¬«dEG  QÉ°ûªdG
 ∞∏ëdG ≈∏Y Öéj ¬fCG zójóL ô°üY
 É¡∏ãªJ »àdG äÉjóëàdG ≈dEG √ÉÑàf’G
 ø`̀eh  ,∞`̀∏`̀ë`̀∏`̀d  áÑ°ùædÉH  ø`̀«`̀°`̀ü`̀dG
 Gòg  »`̀a  âMôW  »àdG  äÉ«°UƒàdG
 ƒJÉædG  ∞∏M  ≈∏Y  Öéj  ¬fCG  ¿CÉ°ûdG
 øª°†J  á`̀°`̀UÉ`̀N  π`̀cÉ`̀«`̀g  ¢`̀ù`̀«`̀°`̀SCÉ`̀J
 ƒJÉædG  ∞∏M  ∫hó``̀d  á«æ≤J  áæª«g

 ∫hO ájÉªM øY kÓ°†a ,ø«°üdG ≈∏Y
 äÉYÉ£b  ≈∏Y  Iô£«°ùdG  øe  ∞∏ëdG
 É¡fCG  ∞∏ëdG  ∫hO  iô`̀j  ájOÉ°üàbG
 ô«KCÉJ  :ådÉãdGh  ,º¡d  É kjóëJ  πãªJ
 øeÉ°†àdG  ≈∏Y  á«LQÉîdG  äÉ`̀eRC’G
 å«M  ,ƒ`̀JÉ`̀æ`̀dG  ∞∏M  AÉ`̀°`̀†`̀YCG  ø«H
 ´ƒ``̀bh ΩÓ`````YE’G π`̀ FÉ`̀ °`̀Sh â`̀∏`̀bÉ`̀æ`̀J
 ô`̀jRh  ƒ«ÑeƒH  ∂`̀jÉ`̀e  ø«H  ø°SÓJ
 √ô`̀«`̀¶`̀fh »``̀μ``̀jô``̀eC’G á`̀ «`̀LQÉ`̀î`̀ dG
 ∫ƒM ƒ∏ZhCG ¢ûjhÉL Oƒdƒe »côàdG
 §°SƒàªdG ôëÑdG ¥ô°T »a ´Gô°üdG
 ´É`̀aó`̀ dG á`̀eƒ`̀¶`̀æ`̀e É`̀«`̀cô`̀J AGô``̀°``̀Th
 .400  ¢`̀SEG  á«°ShôdG  á«NhQÉ°üdG
 øe  ∂`̀dP  áë°U  øY  ô¶ædG  ¢†¨Hh
 OƒLh  ƒg  âHÉãdG  ôeC’G  ¿EÉa  ¬eóY
 AÉ°†YCG  øe  OóY  ø«H  í°VGh  ôJƒJ
 ∫hO  ∞bGƒe  øjÉÑàd  áé«àf  ∞∏ëdG
.á«LQÉîdG äGójó¡àdG √ÉéJ ∞∏ëdG
 ¿EÉ`̀a  ≥Ñ°S  ÉªH  º«∏°ùàdG  ™`̀eh
 QÉ```̀WE’G ƒ``̀g ≈`̀≤`̀Ñ`̀j ƒ`̀ JÉ`̀ æ`̀ dG ∞`̀∏`̀M
 á«Hô¨dG  ∫hó``∏``d  º````gC’G  »`̀YÉ`̀ aó`̀ dG
 ó«cCÉJ :É¡dhCG QƒeCG áKÓK ∂dP ócDƒjh
 ƒL  ÖîàæªdG  »μjôeC’G  ¢ù«FôdG
 AÉØ∏ëdG ™e πª©dG á«ªgCG ≈∏Y ¿ójÉH
 ió°U  ó`̀Lh  …ò`̀dG  íjô°üàdG  ƒ`̀gh
 êôÑæàdƒà°S  ¢ùæj  ió``̀d  É`̀ k©`̀jô`̀°`̀S
 øe ƒ`̀JÉ`̀æ`̀dG ∞`̀∏`̀ë`̀d ΩÉ`̀ ©`̀ dG ø``̀«``̀eC’G
 IƒYO  ¬eGõàYG  øY  ¿Ó``̀YE’G  ∫Ó`̀N
 Ö≤Y  IôμÑe  áª≤d  AÉ°†YC’G  ∫hó`̀dG
 øe  ¬`̀fCGh  ¿ójÉH  ¢ù«FôdG  Ö«°üæJ
 Qhó``̀dG  õ`̀jõ`̀©`̀J  É¡JÉYƒ°Vƒe  ø`̀«`̀H
 Iõ«côdG  ¬fƒμd  ∞∏ë∏d  »°SÉ«°ùdG
 »a á`̀«`̀Hô`̀¨`̀dG ∫hó``̀∏``̀d á`̀«`̀ °`̀SÉ`̀ °`̀SC’G
 »a  ¬fCG  :É¡«fÉKh  ,»YÉªédG  ´ÉaódG
 π°UÉØªdG  »a  »°ShôdG  OóªàdG  πX
 Ée  É¡æeh  ∞∏ë∏d  á«é«JGôà°S’G
 É«°ShQ  á«f  øe  G kôNDƒe  ¬dhGóJ  ºJ
 ,¿GOƒ°ùdG »a …ôëH õcôe ¢ù«°SCÉJ
 õ«côàH »°ûJ äGô°TDƒe OƒLh ™eh
 ¿ƒL  ójóédG  »`̀μ`̀jô`̀eC’G  ¢ù«FôdG
 »a  á«∏NGO  äÉØ∏e  IóY  ≈∏Y  ¿ójÉH
 »æ©j  ∂`̀dP  ¿EÉ`̀a  IóëàªdG  äÉ`̀j’ƒ`̀dG
 ≈∏Y  OÉªàYÓd  á`̀LÉ`̀ë`̀dG  QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG
 ôÑcCG  QhóH ´Ó£°VÓd ƒJÉædG  ∞∏M
 ∑É`̀æ`̀g ¿ƒ`̀μ`̀ J ’ ≈`̀à`̀M º`̀dÉ`̀©`̀dG »``̀a
 IOÉØà°S’G  ¬«°ùaÉæªd  øμªj  äÉZGôa
 º`̀Zô`̀dG ≈`̀∏`̀Y ¬```̀fCG :É`̀¡`̀ã`̀dÉ`̀Kh ,É`̀¡`̀æ`̀e
 á``̀«``̀HhQhCG äÉ`̀Mô`̀à`̀≤`̀e Oƒ```̀Lh ø``̀e
 ∫hó∏d  á«æeCG  ájƒg  ¢ù«°SCÉJ  ¿CÉ°ûH
 ó`̀«`̀jCÉ`̀à`̀dG º`̀é`̀M ¿EÉ````a á````«````HhQhC’G
 G kô«Ñc  ∫Gõ``̀j  ’  ƒJÉæ∏d  »````̀HhQhC’G
 äÉMôà≤ªdG  ∂`̀∏`̀J  ó`̀«`̀jCÉ`̀à`̀H  á`̀fQÉ`̀≤`̀e
 ≈∏Y Égò«Øæàd äGƒæ°ùd êÉàëJ »àdG

.™bGƒdG ¢VQCG
 äÉaÓîdG  ¿CG  ∫ƒ≤dG  πªéeh  
 â°ù«d  ƒ`̀JÉ`̀æ`̀dG  ∞∏M  AÉ`̀°`̀†`̀YCG  ø«H
 É¡≤jôW  äó`̀Lh  πH  ójóédG  ôeC’ÉH
 »a ∞∏ëdG ∫hO äGƒb ácQÉ°ûe ¿ÉHEG
 Ωƒé¡dG  π°†Øj  ¢†©ÑdG  ,ÜhôëdG
 ’EG  ,´ÉaódG  π°†Øj  ôNB’G  ¢†©ÑdGh
 ∞∏ëdG ∑ÓàeG ƒg âHÉãdG ôeC’G ¿CG
 ¿ƒμ«d  äÉ`̀aÓ`̀î`̀dG  IQGOE’  äÉ`̀ «`̀ dB’
 ƒJÉædG  πªY  õμJôe  ƒ`̀g  ≥`̀aGƒ`̀à`̀dG
 »a iƒ````̀ bC’G á`̀«`̀YÉ`̀aó`̀dG á`̀ª`̀¶`̀æ`̀ª`̀dG

 .ºdÉ©dG
 äÉ`̀°`̀SGQó`̀dG è`̀eÉ`̀fô`̀H ô`̀jó`̀e |
 õcôªH  á`̀«`̀dhó`̀dGh  á«é«JGôà°S’G
 á«é«JGôà°S’G  äÉ°SGQó∏d  øjôëÑdG

zäÉ°SGQO{ ábÉ£dGh á«dhódGh

:ƒJÉædG ∞∏M ∫hO á``«LQÉN AGQRh ´É``ªàLG
Ωƒ°üîdG ójóëJh á«∏NGódG äÉMÓ°UE’G ø«H 

 Qó¨dG ΩÉ¡°Sh áëdÉ°üªdG AGƒLCG
!?¿É©ªàéj πg ..ájô£≤dG

ó«°TQ ájRƒa

 ¿ƒ∏∏ëeh ¿ƒ«eÓYG ¬«a çóëàj …òdG âbƒdG »a }
 ∫ÓN É¡JQOÉÑe ¿ÓYEGh záÑ≤JôªdG áëdÉ°üªdG{ AGƒLCG øY
 ,¢VÉjôdG  ≈dG  â∏≤àfG  »àdGh  ô¡°ûdG  Gòg  á«é«∏îdG  áª≤dG
 …ô£≤dG  ΩÉ¶ædG  É¡¡Lƒj  á∏°UGƒàe  zQó``Z  ΩÉ¡°S{  ¿EÉ``a
 ,™`̀HQC’G  ∞dÉëàdG  ∫hO  ≈dEG  É«cƒ∏°Sh  É«°SÉ«°Sh  É«eÓYEG
 äGƒæ≤dG  ≈∏Y  ø«jô£≤dG  É¡«∏∏ëe  äÉHÉ£N  ∫Ó`̀N  ø`̀eh

!á«FÉ°†≤dG
 ,¬JÉcÉ¡àfG …ô£≤dG ΩÉ¶ædG π°UGƒj iôNCG á«MÉf øe
 äGRhÉéàd  zø««æjôëH  øjOÉ«°U{  ¢Vô©J  ∫Éãªc  É¡æe
 â≤Kh  å«M  ,»°VÉªdG  ´ƒ`̀Ñ`̀°`̀SC’G  É`̀gô`̀NBG  ¿É`̀c  ,ájô£b
 øjOÉ«°üdG  äGOÉ¡°T  GôNDƒe  (á«HôY  Rƒ«f  …Éμ°S)  IÉæb
 ,zQó¨dG  ΩÉ¡°S{  »≤FÉKƒdG  º∏«ØdG  ∫ÓN  øe  ø««æjôëÑdG
 ¥Gô`̀à`̀NGh  ,ájô£≤dG  äÉ`̀cÉ`̀¡`̀à`̀f’G  º∏«ØdG  ∞°ûc  å`̀«`̀Mh
 πH ,º`̀¡`̀dÉ`̀≤`̀à`̀YGh º`̀¡`̀H π`̀«`̀μ`̀æ`̀à`̀dGh ,á`̀«`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG Ohó``ë``dG
 Gògh !º¡∏à≤e ≈dG iOCG ¢UÉ°UQ ¥ÓWE’ º¡°†©H ¢Vô©Jh
 á«ªgCG  ¿ÉgPC’G  ≈dG  ó«©j  …ô£≤dG  ±Gó¡à°S’G  »a  óª©àdG
 ó«°üdG ≥WÉæe å«Mh ,ô£b ™e (ájôëÑdG OhóëdG º«°SôJ)
 »a  âëÑ°UCG  á«æjôëÑdG  á«ª«∏bE’G  √É«ªdG  »a  á°ü°üîªdG
 πÑb  ≈àMh  ,øeR  òæe  ájô£≤dG  á£∏°ùdG  ±Gó¡à°SG  ≈eôe
 ≈dG  ±ó¡J  ô£b  ¿CG  ≈∏Y  πdój  ÉªH  ,á©WÉ≤ªdGh  á``̀eRC’G
 ÉgQƒ°üJ Ö°ùëH ,á«ª«∏bE’G √É«ª∏d ájOhóM áWQÉN ™°Vh
 √É«ªdG  »`̀a  á∏°UGƒàªdG  É`̀¡`̀YÉ`̀ª`̀WCG  Ö°ùëHh  ,¢`̀UÉ`̀î`̀dG

!øjôëÑ∏d á«ª«∏bE’G
 Éª¡e zá∏eÉ°T á«é«∏N áëdÉ°üe{ øY åjóëdG øμªj ’ 
 â∏°UGƒJ Éª¡eh ,∂dP ∫ƒM äÉ«æeC’Gh äÉÑZôdG äóYÉ°üJ
 ±ÓîdG  QhòL  ¿CG  ÉªdÉW  ,á«μjôeC’Gh  á«àjƒμdG  Oƒ¡édG
 ÉjGƒædG ø°ùM AGóHEG  ¿hO øeh ,πM ¿hO øe á≤dÉY â«≤H
 π«°UÉØJ Ωƒ«dG ™«ªédG ±ô©j …òdG ,…ô£≤dG ÖfÉédG øe
 ¿hO øe ,á©WÉ≤ªdG ∫hOh ô£b ø«H á«aÓîdG QhòédG ∂∏J
 øY ∫RÉæà∏d »≤«≤M OGó©à°SG …CG ájô£≤dG á£∏°ùdG …óÑJ ¿CG
 á«eÓYE’Gh  á«°SÉ«°ùdG  äÉ°SQÉªªdGh  äÉbGôàN’G  á∏°ù∏°S
 øeCG  ó°V  á≤KƒªdG  äÓNóàdG  ÖfÉL  ≈dG  ,É¡H  âeÉb  »àdG

?iôNCG á«HôY ∫hOh á©WÉ≤ªdG ∫hO QGô≤à°SGh

 ΩÉ¡°Sh áëdÉ°üªdG ÉjGƒf ø«H ™ªédG øμªj ’ Éªc }
 ájOƒ©°ùdGh  ô£b  ø«H  áëdÉ°üªdG  âªJ  ƒd  ≈àM  ,Qó¨dG
 ,øjó∏ÑdG  »`̀a  á°SÉ°ùdG  É¡aô©j  ÉªHQ  ±hô`̀¶`̀dh  ,∫Éãªc
 »≤JôJ  ’  (á«FõLh  á«àbh  áëdÉ°üe)  ≈≤Ñà°S  É`̀¡`̀fCG  ’EG
 Éª∏ãe  ,á©WÉ≤ªdG  ∫hó∏d  á«≤«≤ëdG  ídÉ°üªdG  ¿Éª°V  ≈dG
 ¬JÉ°SQÉªe  »a  QGôªà°S’G  øY  …ô£≤dG  ΩÉ¶ædG  »æãJ  ød
 ,É¡©£b ƒg ¿G √Oƒ¡Y øe π°üæàdG øY ≈àM hCG ,á≤HÉ°ùdG
 ΩÉ¶ædG Éª«a ,øjôeC’G Óc âÑãJ Öjô≤dG ïjQÉàdG çGóMCGh
 »a  ΩÓ``̀Y’G  ΩÉ``̀eCG  á«eƒ∏¶ªdG  √AÉ``̀YOG  π°UGƒj  …ô£≤dG
 äÉeÉ¡J’G  ¬Lh  »a  IAGôÑdG  AÉYOG  π°UGƒj  Éª∏ãe  ,ºdÉ©dG
 ¬ª°SÉH  ø«KóëàªdG  ÖdÉ£«d  iOÉªàj  πH  ,¬«dEG  á¡LƒªdG
 ô°Th  !á«dÉe  äÉ°†jƒ©J  ºjó≤Jh  á©WÉ≤ªdG  ∫hO  QGòàYÉH

!∂ë°†j Ée á«∏ÑdG
 ΩÉ¶ædG  ∫É``̀M  ¬`̀dÉ`̀M  …ô`̀£`̀≤`̀dG  ΩÉ`̀¶`̀æ`̀dG  ¿CG  hó`̀Ñ`̀j  }
 ôªà°ù«d  z¿ójÉH  IQGOEG{  ≈∏Y  ∫ƒ©j  »fGôjE’G  »WGôbƒ«ãdG
 ¿CG  ¿hO øe ,á≤£æªdG  ∫hód  √QóZ ΩÉ¡°S  ¬«LƒJ »a ôãcCG
 …ô£≤dG  ΩÉ¶ædG ∫ƒ£J »àdG íFÉ°†ØdG øe ¬à°SÉ°S πéîj
 á«Hô©dG  á≤£æªdG  »a  ¬ëFÉ°†a  ó©H  ÉμjôeCGh  É`̀HhQhCG  »a
 ,πjƒªàdG  å«M  øeh  ,ÜÉ`̀gQE’Gh  ±ô£àdG  ºYO  å«M  øe
 z»μjôeC’G  ¢SôéfƒμdG{  ≥«≤ëJ ƒg íFÉ°†ØdG  ∂∏J  ôNBGh
 πHÉ≤e Q’hO QÉ«∏e øe ôãcCÉH zôæ°Tƒc πjƒªJ{ áë«°†a »a

!á©WÉ≤ªdG øe »μjôeC’G ∞bƒªdG ô««¨J
 ΩÓ````̀Y’Gh ∫É``̀ª``̀dG á`̀Ñ`̀©`̀ d) ¿EÉ````̀a í``̀°``̀VGh ƒ``̀g É``̀ª``̀ch
 Qƒ`̀eC’G  äÉjôée  ô««¨àd  hCG  πNóà∏d  AGƒ°S  ,(ÜÉ``̀gQE’Gh
 ,z…ô`̀£`̀≤`̀dG  ΩÉ`̀¶`̀æ`̀dG{  É¡ZÉ°ùà°SG  áÑ©d  »`̀g  ,É¡≤FÉ≤Mh
 ó≤à©jh  ,ºdÉ©dGh  á≤£æªdG  »a  IPÉ°ûdG  ¬ØbGƒe  ∞jô°üàd

!¿CÉ°T äGP Iƒ≤c ¬°ùØf ¢Sôμj É¡dÓN øe ¬fCG
 äÉbÉ«°S  ¿CG  º```̀ZQh  ,¬`̀≤`̀MÓ`̀J  í`̀FÉ`̀°`̀†`̀Ø`̀dG  ¿CG  º``̀ZQ
 »àdG ,¬JÉ°SÉ«°S ô««¨J ¬«∏Y ¢VôØJ á≤£æªdG »a ä’ƒëàdG
 ∞«°†jh Oƒ©«d ,¬fRGƒJ Ωó©fÉa »LQÉN AÉ°†a »a É¡H õØb
 áÑ©d{  ÜÉgQ’Gh  ΩÓY’Gh  ∫ÉªdG  áÑ©dh  ¬HÉ©dCG  ≈dG  Ωƒ«dG
 ø«H Ée ,É¡dÉÑM ≈∏Y Ö©∏dG Ωƒ«dG ójôj »àdG zäÉ°†bÉæàdG

!Qó¨dG ΩÉ¡°S ¬«LƒJ »a QGôªà°S’Gh áëdÉ°üªdG á¨d

 :º∏≤H
| ∂°ûc óª ±ô°TCG .O

á`̀ «`̀ fÉ`̀ °`̀ ù`̀ fE’G ∂``∏``e ø```e á`̀ «`̀ eÉ`̀ °`̀ S á`̀ «`̀μ`̀ ∏`̀ e äÉ``¡``«``Lƒ``J

(2-1) ¬JÉÑ∏£àeh ¬``eƒ¡Øe ..»``YÉªàL’G ó``YÉÑàdG OÉ``°üàbG

:º∏≤H
| ¿hó©°ùdG OƒªM ó©°SCG .O 
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ة« تعلن فتح الت�سجيل لتلقي اللقاح  »ال�سحَّ

العــد التنازلــي لنهــايـــة فيــرو�س »كــورونـــا«

دعت وزارة ال�ضحة الراغبني يف اأخذ اللقاح امل�ضاد لفريو�س كورونا 

ال�ضحة  لوزارة  التابع  املوقع  طريق  عن  الت�ضجيل  اإىل  »كوفيد-19« 

خطط  تنفيذ  مبوا�ضلة  منها  التزاًما  وذلك  )healthalert.gov.bh(؛ 

ملواجهة  ال�ضحي  الأمن  درجات  اأعلى  لتحقيق  ال�ضتباقية  احلكومة 

اجلائحة.

املعدية  الأمرا�س  ا�ضت�ضاري  القحطاين  مناف  طبيب  املقّدم  ودعا 

لفريو�س  للت�ضدي  الطبي  الوطني  الفريق  الع�ضكري، ع�ضو  بامل�ضت�ضفى 

كورونا، جميع املواطنني واملقيمني مّمن هم فوق الـ18 عاًما اإىل الت�ضجيل 

لأخذ اللقاح حمايًة لأنف�ضهم وللمجتمع كافة، وذلك �ضمن اخلطة الوطنية 

من خالل  يومًيا  تطعيم  اآلف  اإىل 10  الو�ضول  ت�ضتهدف  التي  للتطعيم 

28 مركًزا طبًيا، موؤكًدا اأن وعي املجتمع باأهمية اأخذ اللقاح وحّث اجلميع 

على اأخذه اأمر �ضروري يف هذه املرحلة من مراحل التعامل مع الفريو�س، 

مبا يدعم اجلهود الوطنية للت�ضدي لفريو�س كورونا، فالوقاية خري من 

العالج.

وذكر اأن لقاح »كوفيد-19« املنتج من قبل �ضركة �ضينوفارم ال�ضينية 

-الذي مت ت�ضجيله ر�ضمًيا يف البحرين- اآمن واأثبت فاعليته خالل خمتلف 

من  الثالثة  املرحلة  نتائج  اأظهرت  اإذ  للقاح،  ال�ضريرية  التجارب  مراحل 

هذه التجارب فعالية اللقاح بن�ضبة 86% �ضد الإ�ضابة بفريو�س كورونا، 

و100% كمعدل وقاية من احلالت املتو�ضطة اأو ال�ضديدة.

ُيخرج الطفل من اإطار القانون العقابي واإجراءاته اجلنائية

ال�سورى يقرُّ »العدالة الإ�سلحية للأطفال«

غالب اأحمد:

جمل�س  مع  ال�ضورى  جمل�س  توافق 

قانون  م�ضروع  ــواد  م على  الــنــواب 

»العدالة الإ�ضالحية لالأطفال وحمايتهم 

اإىل  يهدف  الــذي  املعاملة«،  �ضوء  من 

الإ�ضالحية  العدالة  حتقيق  �ضمانة 

لالأطفال، ورعايتهم وحمايتهم من �ضوء 

اإىل  القانون  م�ضروع  يهدف  اإذ  املعاملة، 

العقابي  القانون  اإطار  الطفل من  اإخراج 

قوامها  مفاهيم  اإىل  اجلنائية  واإجراءاته 

واإيجاد  والإ�ضالح،  واحلماية  الوقاية 

وتعديل  الطفل  لرعاية  املنا�ضبة  البيئة 

مع  دجمــه  ـــادة  واإع �ضلوكه  وتــقــومي 

امل�ضوؤولية  وتعزيز  املجتمعي،  املحيط 

الفر�س  وتقدمي  الأ�ضرة،  مع  امل�ضرتكة 

وم�ضاركته  �ضخ�ضيته  لتكوين  املنا�ضبة 

خالل  ــن  م املجتمع  يف  الإيــجــابــيــة 

واإ�ضالحية. عدلية  منظومة  ا�ضتحداث 

اإعادة تنظيم وزارة الرتبية.. مر�سومان ملكيان:

اإن�ساء قن�سلية يف مدينة العيون باملغرب

�ضاحب  ح�ضرة  عن  �ضدر 

عي�ضى  بن  حمد  امللك  اجلاللة 

املفدى،  البالد  عاهل  خليفة  اآل 

عامة  قن�ضلية  باإن�ضاء  مر�ضوم 

مدينة  يف  البحرين  ململكة 

العيون لدى اململكة املغربية.

و�ضدر عن جاللته مر�ضوم 

الرتبية  وزارة  تنظيم  باإعادة 

اأن  املر�ضوم  وحّدد  والتعليم، 

املدير  يتبعه  الرتبية  ــر  وزي

الوطني،  امليثاق  ل�ضرح  العام 

عام  ومدير  الت�ضال،  واإدارة 

�ضوؤون املدار�س.
جاللة امللك

الأربعاء واخلمي�س 

عطلة العيد الوطني املجيد

بن  �ضلمان  الأمري  امللكي  ال�ضمو  �ضاحب  عن  �ضدر 

حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س الوزراء، تعميم ب�ضاأن 

امللك  املجيد، وذكرى تويل جاللة  الوطني  العيد  عطلة 

املفدى ملقاليد احلكم.

وجاء يف التعميم اأنه مبنا�ضبة العيد الوطني املجيد 

ململكة البحرين، وذكرى تويل جاللة امللك املفدى ملقاليد 

احلكومية  والأجهزة  الــوزارات  جميع  ُتعّطل  احلكم، 

الأربعاء  يومي  العامة  وموؤ�ض�ضاتها  وهيئاتها  باململكة 

واخلمي�س، املوافقني لل�ضاد�س ع�ضر وال�ضابع ع�ضر من 

�ضهر دي�ضمرب 2020.

�سخ�سيات ت�سيد بدور »الداخلية« يف يوم ال�سرطة:

اإجنازات اأمنية وا�سعة و�سراكة يف مكافحة كورونا

فاطمة �ضلمان:

جمل�س  رئي�س  زينل  فوزية  اأكــدت 

البحرين  يف  ال�ضرطة  جهاز  اأن  النواب 

التقّدم  واأركــان  ركائز  اأهم  اإحدى  ميثل 

والتطّور والزدهار الوطني.

رئي�س  ال�ضالح  علي  قال  جهته،  من 

ر�ّضخ  البالد  عاهل  اإن  ال�ضورى  جمل�س 

�ضرطة  ومهام  ــدور  ل �ضامية  مفاهيم 

البحرين. واأ�ضاد عدد من النواب، مبنا�ضبة 

يوم ال�ضرطة البحرينية، مبا تقّدمه وزارة 

م�ضتمر،  وعمل  ت�ضحيات  من  الداخلية 

الت�ضدي  يف  و�ضراكة  خمل�ضة  بجهود 

لفريو�س كورونا.

ن اأهم املوؤ�سرات القت�سادية.. »امل�سرف املركزي«: حت�سُّ

ارتفاع القرو�س ال�سخ�سية 5.6%  وقطاع الأعمال %4 
املركزي  البحرين  م�ضرف  اإدارة  جمل�س  اأكد 

املوؤ�ضرات  اأهم  حت�ّضن  اجلالهمة  ح�ضن  برئا�ضة 

يف  العام،  هذا  من  الثالث  الربع  يف  القت�ضادية 

�ضوء عودة الن�ضاط ملختلف القطاعات، من خالل 

القرو�س  حمفظة  ارتفاع  من  امل�ضهود  التح�ّضن 

التي ارتفعت يف الربع الثالث من هذا العام بن�ضبة 

يف  للقرو�س  و%4  ال�ضخ�ضية،  للقرو�س   %5.6

قطاع الأعمال، منذ فرباير هذا العام. 

النقد  عر�س  ارتفاع  عن  الأرقــام  وك�ضفت 

مبفهومه الوا�ضع ليبلغ 14 بليون دينار يف نهاية 

دينار  بليون   13.8 مقابل   ،2020 �ضبتمرب  �ضهر 

يف نهاية �ضهر فرباير 2020 قبل بدء اأزمة تف�ضي 

فريو�س كورونا. كذلك بّينت الأرقام ارتفاع قيمة 

التجزئة  قطاع  م�ضارف  لدى  املحلية  الودائع 

بن�ضبة %1.3.

تو�ضًعا  الإلكرتونية  املدفوعات  �ضهدت  كما 

هذا  خــالل  خا�ضة  الأخـــرية،  الفرتة  يف  كبرًيا 

التحويالت  نظام  يف  القيمة  بلغت  اإذ  العام، 

املالية الإلكرتونية 641.1 مليون دينار بحريني 

لتحويالت »فوري+« للربع الثالث من هذا العام، 

الربع  يف  بحريني  دينار  مليون   145.5 مقابل 

الثالث من العام املا�ضي.

»الفريق الطبي«: اللقاح اآمن 100 % كوقاية من احلالت املتو�سطة اأو ال�سديدة

اب« بال�ستعانة مبوظفي »ال�سورى« عقد جل�سة »النوَّ

اب اإ�سابات جديدة بـ»كورونا« يف �سفوف النوَّ

فاطمة �ضلمان:

املجل�س  مكتب  هيئة  اإن  لـ»الأيام«  م�ضادر  قالت 

تّتجه اإىل عقد جل�ضة النواب غًدا الثالثاء، وذلك على 

اإ�ضابتني جديدتني بـ»كورونا« يف  الرغم من ت�ضجيل 

 50 من  اأكرث  على  املنزيل  واحلجر  النواب،  �ضفوف 

نائًبا وموظًفا.

اإىل ال�ضتعانة  اأن املجل�س يّتجه  واأفادت امل�ضادر 

»عن  اجلل�ضة  لعقد  ال�ضورى  جمل�س  من  مبوظفني 

ُبعد«.

بكورونا  جديدتني  اإ�ضابة  حالتا  اأم�س  و�ُضّجلت 

الإ�ضابة  ت�ضجيل  عقب  وذلك  النواب،  �ضفوف  يف 

املا�ضي. الأ�ضبوع  الأوىل 

اإبراهيم  وقال اأحد امل�ضابني الثنني اأم�س النائب 

باأنه  اإن �ضّحته جيدة، مطمئًنا  النفيعي، لـ»الأيام«، 

مل يخالط النا�س خالل الأيام املا�ضية، واأنه حر�س 

التي  ال�ضنوية  الفعالية  اإىل  احل�ضور  عدم  على 

امللك..  »ملتقى..  بعنوان  الربملاين  جمل�ضه  يقيمها 

اأم�س  م�ضاء  تنظيمها  مّت  والتي  الإن�ضان«،  القائد.. 

الأول.

ح�سن اجلالهمة

 210 فلوس شاملة القيمة المضافة 

»ال�سورى« ُيدين �سلوك الدوحة العدائي.. »الوطنية حلقوق الإن�سان«: 

ة قطـر خرقت الأعراف الإن�سانية واجلرية والأخوَّ
اإنها تابعت باهتمام �ضديد  قالت املوؤ�ض�ضة الوطنية حلقوق الإن�ضان 

مو�ضوع معاناة ال�ضّيادين والبّحارة البحرينيني، من جّراء قيام دوريات 

خفر ال�ضواحل القطرية مبالحقتهم يف اأثناء قيامهم مبمار�ضة مهنة ال�ضيد 

تلك  اأ�ضفرت  اإذ  البحرين،  ململكة  الإقليمية  املياه  من  مناطق خمتلفة  يف 

معهم  التعامل  ومت  ومادًيا،  ومعنوًيا  ج�ضدًيا  ت�ضّررهم  عن  املالحقات 

للخطر،  حياتهم  تعري�س  جانب  اإىل  �ضّبب  الذي  الأمر  تع�ّضفي،  ب�ضكل 

وحرمانهم من حّريتهم واأمانهم ال�ضخ�ضي، تكّبدهم خل�ضائر مادية كبرية 

ناجمة عن قطع م�ضدر رزقهم ورزق عائالتهم الوحيد، اإ�ضافة اإىل اأن هذه 

الت�ضّرفات فيها خرق لكل اأعراف الإن�ضانية واجلرية والأخّوة بني اأبناء 

اخلليج الواحد.

اأ�ضفها من قيام ال�ضلطات القطرية بهذه الت�ضّرفات  واأبدت املوؤ�ض�ضة 

التي من �ضاأنها الإخالل بكل املبادئ والقيم الإن�ضانية التي اأقّرتها املواثيق 

الدولية.

من جهتها، اأكدت جلنة ال�ضوؤون اخلارجية والدفاع والأمن الوطني 

مبجل�س ال�ضورى، برئا�ضة الع�ضو يو�ضف بن اأحمد الغتم، اأن املمار�ضات 

تعك�س  البحرين  بها قطر جتاه مواطني مملكة  تقوم  التي  ال�ضتفزازية 

ال�ضلوك املعادي وعدم احرتام مبادئ دول جمل�س التعاون لدول اخلليج 

العربية، والقوانني والأعراف الدولية.

 رفع علم البحرين مبقر املنظمة 

العاملية للجمارك يف بروك�سل
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موؤكدًا اأنه اآمن ويقي من الإ�سابات املتو�سطة وال�سديدة بن�سبة 100 %.. القحطاين: 

اأخذ اللقاح �سرورة يف املرحلة احلالية من التعامل مع »كورونا«

اأعلى حرارة لـ»ال�ست�سوار« واأدوات »مكياج« ملرة واحدة

»ال�سحة« حتّدد ا�سرتاطات ا�ستئناف خدمات �سالونات التجميل

تقديًرا جلهودها يف تعزيز العالقات ما بني البلدين

اجلمهورية الإيطالية متنح مدير عام الثقافة و�سام »جنمة اإيطاليا«

ل حدود جغرافية لـ»النموذجية«.. و»ال�سبابي« ل يقت�سر على الريا�سة

مراقب ح�سابات قانوين للمركز عند جتاوز م�سروفاته اأو اإيراداته 10 اآلف دينار

حمرر ال�ش�ؤون املحلية:

اأ�شدر وزير �ش�ؤون ال�شباب والريا�شة اأمين بن ت�فيق 

امل�ؤيد قراًرا ب�شاأن تعديل بع�ض اأحكام الالئحة النم�ذجية 

اخلا�شعة  ال�شبابية  والهيئات  للمراكز  الأ�شا�شي  للنظام 

لإ�شراف ال�زارة.

امل�ؤ�ش�شني  الأع�شاء  عدد  تقليل  مت  القرار،  وبح�شب 

عن  عددهم  يقل  ل  بحيث  املركز،  لإ�شهار  ت�افرهم  الالزم 

ا طبيعيني. ع�شرة اأ�شخا�ض اإذا كان�ا اأ�شخا�شً

ومب�جب القرار، فاإن »املراكز النم�ذجية« مت تعريفها 

خدمات  وتقدمي  ال�شباب  لتمكني  تهدف  مراكز  اأنها  على 

�شبابية ترب�ية اجتماعية ثقافية وريا�شية جلميع ال�شباب 

، تن�شاأ بقرار من  يف اململكة دون التقيد بحيز جغرايف معنينّ

�ش�اء  لإ�شرافها،  وتخ�شع  لل�زارة  تابعة  وتك�ن  ال�زير 

كانت �شمن هيكلها التنظيمي اأم ل، وت�شري عليها ن�ش��ض 

اأهدافها  اأو  طبيعتها  مع  يتعار�ض  ل  مبا  الالئحة  هذه 

والغر�ض من اإن�شائها.

ال�شباب  متكني  »مركز  اأن  على  ا  اأي�شً القرار  ون�ض   

وفًقا  يتاألف  عام،  نفع  ذات  ترب�ية  �شبابية  اأهلية  هيئة 

اعتباريني  اأو  اأ�شخا�ض طبيعيني  القان�ن من عدة  لأحكام 

اأو كليهما مًعا، وي�شهم والتنمية ال�شاملة للن�ضء وال�شباب، 

وتاأهيلهم روحية اأو خلقية اأو ثقافية اأو بدنية اأو اجتماعية 

اأو اقت�شادية، با�شتثمار وقت فراغهم يف ممار�شة خمتلف 

وال�شبابية  والريا�شية  والجتماعية  الثقافية  الأن�شطة 

وغر�ض  ورعايتها  و�شقلها  امل�اهب  وا�شتك�شاف  ال�طنية 

التكاتف والرتابط الجتماعي يف نف��ض ال�شباب، وي�شعى 

يف  امل�ش�ؤولية  حتمل  لهم  تنقل  التي  املهارات  لكت�شابهم 

اإطار القان�ن وال�شيا�شة العامة للمملكة«.

»يراجع  اأن  على  تن�ض  لالئحة  مادة  القرار  واأ�شاف 

ح�شابات املركز اإذا جتاوزت م�شروفاته اأو اإيراداته ع�شرة 

اآلف دينار مراقب ح�شابات قان�ين يختاره جمل�ض الإدارة، 

وملراقب احل�شابات اأن يبدي مالحظاته على �ش�ؤون املركز 

املالية اإىل جمل�ض الإدارة يف اأي اجتماع من اجتماعاته كلما 

راأى ذلك �شرورًيا، مع تقدمي تقرير بذلك للجمعية العم�مية 

وحتدد  الأقل،  على  ب�شهر  ال�شن�ي  اجتماعها  انعقاد  قبل 

اجلمعية العم�مية املكافاأة ال�شن�ية ملراقب احل�شابات«.

اأكد املقدم طبيب مناف القحطاين ا�شت�شاري 

ع�ش�  الع�شكري  بامل�شت�شفى  املعدية  الأمرا�ض 

الفريق ال�طني الطبي للت�شدي لفريو�ض ك�رونا 

يف  م�شتمرة  البحرين  مملكة  اأن  »ك�فيد-19« 

�شحة  حفظ  اأجل  من  كافة؛  الإمكانات  ت�شخري 

و�شالمة اجلميع وفق اأف�شل املمار�شات ال�شحية 

العاملية، م�شرًيا اإىل اأن البحرين �شمن م�شارات 

قامت  ك�رونا  فريو�ض  جائحة  مع  تعاملها 

بتكثيف اجله�د ال�قائية تعزيًزا لالأمن ال�شحي 

للم�شتجدات  امل�شتمرة  املتابعة  عرب  ال�شتباقي، 

املتعلقة باللقاحات، وو�شع  العاملية بالتجارب 

اخلطط لت�فري اللقاح الآمن واملعتمد بكل ي�شر 

و�شه�لة للم�اطنني واملقيمني كافة.

و�شيلة  اللقاحات  اأن  القحطاين  واأ�شاف 

اأ�ش�ض منهجية علمية، تهدف  فعالة قائمة على 

ومكافحة  عام  ب�شكل  الأمرا�ض  من  لل�قاية 

التي  اللقاحات  من  الكثري  وهناك  م�شبباتها، 

اأثبتت جدارتها يف م�اجهة العديد من الأمرا�ض 

املعدية، مبيًنا اأن لقاح »ك�فيد-19« املعتمد ل 

الأمرا�ض  لقاحات  بقية  عن  عمله  اآلية  تختلف 

مناعية  ا�شتجابة  تط�ير  ي�شهم يف  اإذ  الأخرى، 

للج�شم عرب منع العدوى اأو ال�شيطرة عليها، اإىل 

تك�ين  خالل  من  املناعي  اجلهاز  تق�ية  جانب 

اجلهاز  اإن  اإذ  اآمــن،  ب�شكل  امل�شادة  الأج�شام 

اللقاح يتعرف على الفريو�ض  اأخذ  املناعي عند 

الأج�شام  باإنتاج  ويبداأ  للج�شم،  دخ�له  ف�ر 

مع  العمل  خالل  من  اجل�شم  حلماية  امل�شادة 

دفاع اجل�شم الطبيعي.

واملقيمني  امل�اطنني  جميع  القحطاين  ودعا 

لأخذ  الت�شجيل  اإىل  عاًما  الـ18  ف�ق  هم  ممنّن 

وذلك  كافة،  وللمجتمع  لأنف�شهم  حمايًة  اللقاح 

ت�شتهدف  التي  للتطعيم  ال�طنية  اخلطة  �شمن 

اآلف تطعيم ي�مًيا من خالل  اإىل 10  ال��ش�ل 

28 مركًزا طبًيا، م�ؤكًدا اأن وعي املجتمع باأهمية 

اأخذ اللقاح وحث اجلميع لأخذه اأمر �شروري يف 

التعامل مع الفريو�ض،  هذه املرحلة من مراحل 

لفريو�ض  للت�شدي  ال�طنية  اجله�د  يدعم  مبا 

ك�رونا، فال�قاية خري من العالج وامل�ش�ؤولية 

ا�شتمراره  حتتنّم  باملجتمع  فرد  لكل  ال�طنية 

باللتزام بالإجراءات الحرتازية �شمن اخلطط 

�شمنها  اللقاح  اأخذ  ياأتي  والتي  امل��ش�عة، 

كتدبري وقائي.

ال�طنية  الهيئة  اأن  اإىل  القحطاين  ولفت 

تاأل� جهًدا  ال�شحية ل  املهن واخلدمات  لتنظيم 

بت�شجيل  اخلا�شة  اجل�انب  مراجعة جميع  يف 

درا�شة  بعد  با�شتخدامها  وال�شماح  اللقاحات 

اللقاحات  فاعلية  بيانات  وتقييم  ومراجعة، 

و�شالمتها وفق الإجراءات الالزمة واملن�ش��ض 

اجلهات  اأن  م�ؤكًدا  البحرين،  مملكة  يف  عليها 

م�شتجدات  على  بالطالع  م�شتمرة  املعنية 

مل�ا�شلة  ك�رونا؛  بفريو�ض  اخلا�شة  اللقاحات 

تط�ير الربوت�ك�ل العالجي يف اململكة.

»ك�فيد-19«  لقاح  اأن  القحطاين  وذكر 

املنتج من قبل �شركة �شين�فارم ال�شينية الذي 

اآمن  البحرين  مملكة  يف  ر�شمًيا  ت�شجيله  مت 

التجارب  واأثبت فاعليته خالل خمتلف مراحل 

ال�شريرية للقاح، والتي اأظهرت نتائج املرحلة 

اللقاح  فعالية  التجارب  هــذه  من  الثالثة 

ك�رونا،  بفريو�ض  الإ�شابة  �شد   %86 بن�شبة 

املت��شطة  احلالت  من  وقاية  كمعدل  و%100 

اأو ال�شديدة.

�شارة جنيب:

اأ�شدرت وزيرة ال�شحة فائقة ال�شالح قراًرا 

يف  ت�افرها  ال�اجب  ال�شحية  الإجراءات  ب�شاأن 

ال�شرتاطات  ي��شح  والتجميل،  احلالقة  حمال 

ا�شتئناف  �شيتم  التي  اخلدمات  لتقدمي  الالزمة 

العمل بها ابتداء من الي�م.

غرفة  تخ�شي�ض  يجب  اأنه  القرار  واأو�شح 

منف�شلة لتقدمي خدمة »ال�شت�ش�ار« لزب�ن واحد، 

واأنظمة  �شافطة  مراوح  على  حتت�ي  اأن  على 

اله�اء  ته�ية  ب�شكل فعال، وزيادة  ته�ية تعمل 

الن�افذ،  فتح  طريق  عن  الإمكان  قدر  اخلارجي 

و�شبط حرارة املجفف الكهربائي على اأعلى درجة 

حرارة.

اأما بالن�شبة لإزالة ال�شعر با�شتخدام اخليط، 

اخلي�ط  بكرة  ر�ض  يجب  اأنه  اإىل  القرار  فاأ�شار 

اخلدمة  بعمل  البدء  قبل  �شائل  كح�يل  مبعقم 

عن  احلفاف  خيط  ا�شتخدام  وعدم  به،  للزب�ن 

اأخرى  بطرق  عنه  وال�شتعا�شة  الفم  طريق 

منا�شبة متنع انتقال العدوى، كا�شتخدامه باليد 

اخلي�ط  من  والتخل�ض  بالرقبة،  ب��شعه  اأو 

امل�شتخدمة ف�ر النتهاء منها بطريقة اآمنة، وذلك 

ب��شعها يف حاويات اأو اأكيا�ض القمامة.

وحدنّد القرار ا�شرتاطات خلدمة املكياج، التي 

تت�شمن تطهري علب املكياج با�شتخدام املطهرات 

ال�شتعمال  ذات  الأدوات  وا�شتخدام  الكح�لية، 

الغرف  ومالعق  »الباليت«،  )الل�ح  مثل  ال�احد 

والإ�شفنجات(  والفر�ض،  التجميل،  مل�شتح�شرات 

اأو تعقيم الأدوات بعد كل ا�شتخدام، والتخل�ض من 

امل�شتح�شرات املتبقية مبا�شرة بعد كل ا�شتخدام. 

الرم��ض،  برتكيب  ي�شمح  فاإنه  القرار،  وبح�شب 

مع �شرورة تعقيم املعاد ا�شتخدامها قبل تركيبها. 

كما اأكد ا�شتخدام املنا�شف ذات ال�شتخدام ال�احد 

فقط عند تنظيف ال�جه، وتطهري علب الكرميات 

وامل�شتح�شرات قبل وبعد كل ا�شتخدام.

الأدوات  وتطهري  تنظيف  اإىل  القرار  ودعا 

الروؤو�ض  واإبر  كاملالقط،  املتكرر  ال�شتخدام  ذات 

ال�ش�داء وغريها با�شتخدام املطهرات الكح�لية ثم 

تعقيمها با�شتخدام جهاز التعقيم وفق اإر�شادات 

وزارة ال�شحة، قبل وبعد كل ا�شتخدام.

اأو  اليدين  وتعقيم  غ�شل  على  القرار  ون�ض 

احلناء،  ونق�ض  التخ�شيب  خدمة  قبل  الرجلني 

ف�ر  امل�شتخدمة  احلنة  ع�شارات  من  والتخل�ض 

الكمية  ا�شتخدام  وعدم  زب�ن،  كل  من  النتهاء 

املتبقية لزب�ن اآخر.

ه القرار اإىل تعقيم اأجهزة الت�شمري بعد  ووجنّ

اإرجاع  حالة  يف  اأنه  اإىل  واأ�شار  ا�شتخدام،  كل 

تعقيم  يجب  لالإرجاع،  القابلة  ال�شعر  و�شالت 

وبح�شب  �شاعة.   48 ملدة  عزلها  اأو  ال��شالت 

القرار، يجب اأن يك�ن ح�ش�ر الزبائن من خالل 

دون  ياأت�ن  ملن  ال�شماح  ويج�ز  امل�اعيد،  حجز 

حجز �شريطة ت�افر العمال الالزمني لأداء اخلدمة.

واأكد �شرورة تنظيف وتطهري كرا�شي اخلدمة 

قبل وبعد كل زب�ن با�شتخدام املطهرات الكح�لية 

اخلا�شة بالأ�شطح التي ل يقل تركيزها عن %70 

من املادة الكح�لية، واأل تقل امل�شافة بني كرا�شي 

اخلدمة عن مرتين.

و�شدد على اأن يلب�ض العمال الكمامات ط�ال 

التي  اأداء اخلدمات  القفازات عند  ال�قت، ولب�ض 

ذات  املرابيل  وا�شتخدام  القفازات،  لب�ض  تتطلب 

التي  اخلدمات  يف  للزبائن  ال�احد  ال�شتخدام 

واملكياج  ال�شعر  و�شبغ  ق�ض  مثل  ذلك،  تتطلب 

وتنظيف ال�جه.

الإيطالية  اجلمه�رية  منحت 

ال�شيخة هال بنت حممد اآل خليفة 

بهيئة  والفن�ن  الثقافة  عام  مدير 

م�شاء  والآثــار،  للثقافة  البحرين 

دي�شمرب   13 امل�افق  الأحد  اأم�ض 

2020، »و�شام جنمة اإيطاليا«، اإذ 

الإيطالية  ال�شفرية  ال��شام  قلنّدتها 

اأمادي  باول  البحرين  مملكة  لدى 

البحرين  اأقيم مبتحف  خالل حفل 

ال�طني.

وقالت ال�شيخة هال بنت حممد 

اآل خليفة: »�شعيدة حل�ش�يل على 

عمق  يعك�ض  الــذي  ال��شام  هذا 

واحل�شارية  الثقافية  العالقات 

البحرين  ممــلــكــة  بــني  فــيــمــا 

ويعربنّ  الإيطالية،  واجلمه�رية 

فيما  ال�شداقة  اأوا�شر  ق�ة  عن 

بال�شكر  مت�جهة  �شعبينا«،  بني 

واإىل  الإيطالية  اجلمه�رية  اإىل 

تبدي  التي  الإيطالية  ال�شفرية 

ا على تعزيز  تعاوًنا دائًما وحر�شً

بني  فيما  الثقايف  التبادل  عملية 

البلدين ال�شديقني. 

من  العديد  اأن  اإىل  واأ�شارت 

قائمة  الثقايف  التبادل  م�شاريع 

وما  واإيطاليا،  اململكة  بني  حالًيا 

ال�طني  البحرين  متحف  زال 

ي�شت�شيف معر�ض الفنان الإيطايل 

م��شحة  غريباودو،  اإزي�  الكبري 

اأن العمل م�شتمر لتحقيق منجزات 

اأخرى ما بني  ح�شارية م�شتقبلية 

اجلهتني، وذلك بناًء على اتفاقيات 

خالل  تاأ�شي�شه  مت  ثقايف  وتعاون 

ال�شن�ات املا�شية. 

من جانبها، قالت باول اأمادي 

تت�شرف  الإيطالية  ال�شفارة  اإن 

جنمة  و�شام  هال  ال�شيخة  مبنح 

لن  الــذي  الي�م  هذا  يف  اإيطاليا 

عام  مدير  اأن  مــ�ؤكــدة  ُين�شى، 

ب�شكل  حافظت  والفن�ن  الثقافة 

مع  مميزة  عــالقــات  على  دائــم 

الثقافية  املبادئ  ومع  ال�شفارة 

ا  اأي�شً وكانت  املرم�قة،  الإيطالية 

الإيطاليني  للفنانني  ق�ًيا  مروًجا 

والبحرينيني يف البلدان املعنية. 

واأو�شحت اأن الروابط الثقافية 

خالل  ازدهرت  قد  البلدين  بني  ما 

ال�شن�ات وا�شتنارت ثقافاتها  هذه 

بنت  هال  ال�شيخة  �شغف  بف�شل 

والفن،  بالثقافة  خليفة  اآل  حممد 

يف  اأ�شهم  عملها  اأن  اإىل  م�شرية 

واأهميته  الثقايف  للعمل  الرتويج 

ال�شع�ب  بــني  مــا  التقريب  يف 

واحل�شارات. 

ُيذكر اأن »و�شام جنمة اإيطاليا« 

الإيطالية  الأو�شمة  اأرقى  اأحد  ُيعد 

ومينحه رئي�ض اجلمه�رية، وذلك 

لل�شخ�شيات  خا�شة  كمكافاأة 

التعاون  تعزيز  يف  ت�شهم  التي 

وال�شداقة والعالقات مع اإيطاليا.

مناف القحطاين

موا�سلة اخلطط ال�ستباقية لتحقيق اأعلى درجات الأمن ال�سحي

»ال�سحة« تدعو الراغبني باأخذ اللقاح للت�سجيل اإلكرتونًيا

»املهن ال�سحية« توافق على

 ت�سجيل لقاح �سينوفارم ال�سيني ر�سمًيا

حماكمة مدير باإحدى اجلهات

 العامة لختال�سه مبالغ مالية ومعدات

يف  الراغبني  ال�شحة  وزارة  دعــت 

ك�رونا  لفريو�ض  امل�شاد  اللقاح  ــذ  اأخ

»ك�فيد-19« اإىل الت�شجيل عن طريق امل�قع 

healthalert.gov. ( التابع ل�زارة ال�شحة

تنفيذ  مب�ا�شلة  منها  التزاًما  وذلك  bh(؛ 
اأعلى  لتحقيق  ال�شتباقية  احلك�مة  خطط 

درجات الأمن ال�شحي مل�اجهة اجلائحة.

الت�جيهات  ال�شحة  وزارة  وثمنّنت 

اجلاللة  �شاحب  حل�شرة  ال�شامية  امللكية 

امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة عاهل البالد 

املفدى، واخلط�ات احلثيثة ل�شاحب ال�شم� 

امللكي الأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة ويل 

لفريو�ض  للت�شدي  ال�زراء،  رئي�ض  العهد 

للفريو�ض  الآمــن  اللقاح  بت�فري  ك�رونا 

امل�اطنني واملقيمني  واإتاحته جماًنا جلميع 

مبا يحفظ �شحة و�شالمة اجلميع، من�هًة 

وال�شتعدادات  للتطعيم  ال�طنية  باخلطة 

للجميع مبتابعة  اللقاح  ت�فري  اإىل  الرامية 

لفريو�ض  للت�شدي  الطبي  ال�طني  الفريق 

ك�رونا »ك�فيد-19«، وذلك من خالل اآلية 

للتطعيم يف 27 مركًزا �شحًيا.

اأنها  اإىل  ال�شحة  وزارة  واأ�ــشــارت 

التقنيات  ا�شتثمار  اإىل  دائــًمــا  ت�شعى 

مع  الــتــ�ا�ــشــل  تــعــزيــز  يف  احلــديــثــة 

مت  والتي  خدماتها،  من  امل�شتفيدين 

اإىل  الرامية  اجله�د  اإطــار  يف  تد�شينها 

املر�شى واحلد من  �شمان �شحة و�شالمة 

»ك�فيد-19«،  ك�رونا  فريو�ض  انت�شار 

اللقاح  لتلقي  الت�شجيل  �شهنّلت  اأنها  مبينّنة 

بامل�قع؛  الإلكرتوين  الت�شجيل  خالل  من 

تهدف  التي  احلثيثة  للجه�د  م�ا�شلًة 

للجائحة. للت�شدي 

ال�طنية  الهيئة  اأعلنت 

واخلدمات  املهن  لتنظيم 

على  م�افقتها  ال�شحية 

للقاح  الر�شمي  الت�شجيل 

�شركة  قبل  مــن  املنتج  »كــ�فــيــد-19« 

الت�شدي  ال�شينية �شمن جه�د  �شين�فارم 

تقدمت  اأن  بعد  وذلك  ك�رونا،  لفريو�ض 

ال�شحية« وكيل  للرعاية  �شركة »جي 42 

الأو�شط  ال�شرق  يف  »�شين�فارم«  �شركة 

املطل�بة،  امل�شتندات  بكل  اأفريقيا  و�شمال 

ما يتيح ا�شتخدامه ب�شكل كامل للجميع، اإذ 

اأظهرت نتائج املرحلة الثالثة من التجارب 

ال�شريرية فعالية اللقاح بن�شبة 86% �شد 

»ك�فيد-19«،  ك�رونا  بفريو�ض  الإ�شابة 

 %99 معدل  امل�شلي  الإقالب  �شجل  مت  كما 

و%100  املعادلة،  امل�شادة  الأج�شام  من 

اأو  املت��شطة  احلالت  من  وقاية  كمعدل 

ال�شديدة بعد اأن مت اختباره على 42299 

متط�ًعا.

على  »الهيئة«  م�افقة  قــرار  وجــاء 

ا�شتناًدا  ا�شتخدامه  واإتاحة  اللقاح  ت�شجيل 

ال�شركة،  بها  تقدمت  التي  البيانات  اإىل 

مللفات  ا�شتالمها  -ف�ر  الهيئة  با�شرت  اإذ 

الدرا�شة  ونتائج  اللقاح 

اأجــريــت  الــتــي  امل��شعة 

عملية  بلد-  من  اأكــر  يف 

من  والتقييم  املــراجــعــة 

فاعلية  بيانات  تقييم  �شملت  عدة  ج�انب 

نتائج  ت��شحها  التي  و�شالمته  اللقاح 

كذلك  ال�شريرية،  والدرا�شات  التجارب 

خالل  مــن  اللقاح  ــ�دة  ج مــن  التحقق 

تبنينّ  التي  العلمية  البيانات  مراجعة 

اإ�شافة  املنتج،  وثبات  الت�شنيع  ج�دة 

والتزام  الت�شنيع  مراحل  من  التحقق  اإىل 

الدوائي  الت�شنيع  اأ�ش�ض  بتطبيق  امل�شنع 

الدولية  املعايري  ح�شب   ،)GMP( اجليد 

وال�شرتاطات  الدوائية  ال�شناعة  يف 

ال�شادرة عن الهيئة.

البح�ث  جلنة  راأي  الهيئة  اأخذت  كما 

من  املخت�شني  من  نة  املك�نّ ال�شريرية، 

الأكادمييني والأطباء، امل�ش�ؤولة عن امل�افقة 

عر�ض  وبعد  ال�شريرية.  التجارب  على 

ج�انبه  جميع  من  ومناق�شته  امل��ش�ع 

امل�افقة  الهيئة  قررت  والعلمية،  الفنية 

على ت�شجيل اللقاح وال�شماح با�شتخدامه. 

كما مت اأخذ م�افقة جلنة التطعيمات.

�شرح رئي�ض نيابة املحافظة ال�شمالية 

حتقيقاتها  اأجنزت  قد  العامة  النيابة  باأن 

ب�شاأن واقعة اختال�ض مدير باإحدى اجلهات 

امل�اد  من  وكميات  مالية  مبالغ  العامة 

با�شرت  اإذ  عمله،  جلهة  اململ�كة  واملعدات 

ال�اقعة،  يف  حتقيقاتها  العامة  النيابة 

امل�ظفني  من  ال�شه�د  اأق�ال  اإىل  فا�شتمعت 

العاملني يف ذات اجلهة وجمرى التحريات، 

وندبت  للجرمية،  املتهم  ارتكاب  اأكدوا  اإذ 

يف  انتهى  حما�شبًيا  خبرًيا  العامة  النيابة 

اختال�شات  بعدة  املتهم  قيام  اإىل  تقريره 

مبالغ  ت�شمل  واخت�شا�شه  عمله  نطاق  يف 

مقدار  بلغ  وقد  ومعدات،  ــ�اد  وم مالية 

دينار  األف   26 املختل�شة  الأمــ�ال  وقيمة 

املتهم  ا�شتج�بت  كما  تقريًبا،  بحريني 

ومتت م�اجهته بالأدلة القائمة �شده، ومن 

ثم اأمرت باإحالة املتهم اإىل املحكمة الكربى 

اجلنائية املخت�شة.

وزير اخلارجية ي�سل للمغرب يف زيارة ر�سمية

را�شد  بن  عبداللطيف  الدكت�ر  و�شل 

املرافق  وال�فد  اخلارجية  وزير  الزياين 

زيارة  يف  اأم�ض،  م�شاء  الرباط،  مدينة  اإىل 

ر�شمية للمملكة املغربية ال�شقيقة ت�شتغرق 

ي�مني.

اإىل  و�ش�له  لدى  ا�شتقباله  يف  وكان 

مديرية  مدير  اأخريف  ف�ؤاد  الرباط  مطار 

العربية  واملنظمات  واخلليج  امل�شرق 

املغربية،  اخلارجية  وزارة  والإ�شالمية يف 

امل�شلم  جرب  بن  �شلمان  بن  خالد  وال�شفري 

�شفري مملكة البحرين لدى اململكة املغربية، 

وعدد من امل�ش�ؤولني يف ال�زارة.
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ال�سالح: لن ين�سى العامل املواقف الإن�سانية النبيلة جلاللته.. م�ساركون يف امللتقى ال�سنوي:

حكمة جاللة امللك جعلت البحرين اأمنوذًجا عاملًيا يف الت�سّدي جلائحة كورونا

امللك  حققها  التي  الرائدة  الإجنازات  اإىل  اأ�شار  كما 

والتنمية  والدميقراطي،  ال�شيا�شي،  الإ�شالح  �شعيد  على 

القت�شادية والب�شرية، وحماية حقوق املراأة والطفل، وما 

كفله من احرتام للحقوق واحلريات الأ�شا�شية والف�شل بني 

ال�شلطات، وتعزيز امل�شاركة ال�شعبية، مرتكًزا على ركائز 

وحماية  والإ�شالمية،  العربية  بالثوابت  التزمت  اأ�شا�شية 

التما�شك الوطني باعتبارها الأولوية الأوىل لتلبية م�شالح 

الوطن واملواطنني وفتح اآفاق التفاعل مع العامل.

حقوق  على  التاأكيد  جاللته  حر�ص  على  اأكد  كما 

باعتبارها  الدينية  واحلريات  التعاي�ص  وعلى  الإن�شان 

منجًزا وطنًيا ثرًيا، واإرًثا ح�شارًيا مهًما، مبيًنا اأن جاللته 

قّدم الكثري من املبادرات الرائدة يف هذا املجال؛ فلم تقت�شر 

الدينية  احلريات  من  املزيد  منح  على  الر�شمية  الإرادة 

اأ�شا�شًيا  داعًما  الدولة  لتكون  ذلك  جتاوزت  بل  وح�شب، 

ملمار�شة تلك احلريات.

العامل،  ين�شى  »لن  ال�شورى:  جمل�ص  رئي�ص  وقال 

حل�شرة  امل�شرفة  واملبادرات  النبيلة  الإن�شانية  املواقف 

�شاحب اجلاللة امللك املفدى حفظه اهلل ورعاه بدعم الدول 

الروابط  لعميق  جت�شيًدا  وال�شديقة،  ال�شقيقة  وال�شعوب 

الأخوي  الت�شامن  وتعزيز  الوطيدة،  التاريخية  الأخوية 

واملبادئ  الإن�شانية  القيم  من  انطالًقا  الإن�شاين،  والتكافل 

الدينية والأخالقية.

العام  الأمني  ال�شيد  م�شطفى  الدكتور  اأكد  جانبه،  من 

امللكية على جهود وتوجيهات جاللة  للموؤ�ش�شة اخلريية 

ومنها  حمنتها  يف  العربية  ال�شعوب  م�شاندة  ب�شاأن  امللك 

ا  ال�شعب اللبناين وال�شوداين وغريها من الدول، م�شتعر�شً

ال�شعوب  لتلك  املقدمة  وامل�شاعدات  امل�شاريع  من  العديد 

بتوجيهات من �شموه تدعو ملزيد من الإبداع.

جانب  اإىل  �شموه  لدن  من  املقدمة  باجلهود  اأ�شاد  كما 

توجيهات ويل العهد يف اإدارة الأزمة احلالية واملبادرة يف 

ملواجهة  وال�شركات  واملوؤ�ش�شات  للمواطنني  الدعم  توفري 

الإدارة  هذه  تدري�ص  ب�شرورة  منادًيا  الأزمة،  تداعيات 

املحنكة واملهنية العالية يف جامعات املمكلة والتي بداأت 

اجلامعة  ومنها  فعلًيا  بدرا�شتها  اجلامعات  بع�ص  فعالً 

الأهلية اإىل جانب جامعة البحرين لُتعتمد وُتدّر�ص للطالب 

احتواء  القيادة يف  وجدية  مهنية  من  ال�شتفادة  اأجل  من 

واإدارة الأزمة.

وختم حديثة باإ�شادة بحملة »فينا خري« والتي اأطلقها 

ا�شتطاعت  والتي  خليفة  اآل  حمد  بن  نا�شر  ال�شيخ  �شمو 

مليون   100 مبلغ  ح�شد  من  انطالقها  من  يومني  خالل 

مع  ال�شعب  تالحم  مدى  عن  ينُمّ  ذلك  اأن  مو�شًحا  دولر، 

القيادة ومدى حب اخلري الذي يتمتع به ال�شعب البحريني 

الأ�شيل.

»ل�شتثمارات  الفخري  الرئي�ص  الزياين  وحتّدث خالد 

ب�شاأن  الوزراء  رئي�ص  العهد  ويل  توجيهات  عن  الزياين« 

والتي  الراهنة  الظروف  مواجهة  يف  املواطنني  م�شاندة 

احلكومية  والأق�شاط  والكهرباء  البنوك  قطاعات  �شملت 

على  والرتكيز  الوطنية،  التجارية  املوؤ�ش�شات  وم�شاندة 

القطاعات الأكرث ت�شرًرا بهذا املجال، موؤكًدا على نظرة امللك 

امل�شتقبلية بهذا ال�شاأن وما قّدمه جاللته من رعاية ل�شمان 

ا�شتمرار القت�شاد البحريني من خالل خطة واإيجاد حلول 

مبّكرة حلماية املواطنني والقت�شاد من هذه الكارثة.

الدخل  قيام احلكومة ب�شرف 30% من  اإىل  اأ�شار  كما 

القومي يف �شبيل املحافظة على البلد واقت�شادها اإىل جانب 

�شمان الأمن الوظيفي للمواطنني وجتّنب انهيار ال�شركات 

والنفي�ص  بالغايل  الت�شحية  عن  ينُمّ  وهذا  واملوؤ�ش�شات 

بتوجيهات جاللته للحفاظ على معي�شة املواطنني.

ا�شت�شارية  ال�شلمان  جميلة  الدكتورة  وتناولت 

جهود  اإىل  امللتقى  يف  مداخلتها  خالل  املعدية  الأمرا�ص 

ويل  بقيادة  اجلائحة  مواجهة  يف  الطبي  البحرين  فريق 

امللك  جاللة  توجيهات  وبف�شل  الوزراء  رئي�ص  العهد 

والتي اأ�شادت بها منظمة ال�شحة العاملية اإىل جانب دول 

بها جاللته  يتمتع  م�شتقبلية  تنُمّ عن نظرة  والتي  اأخرى 

وبتوجيهات اأبهرت اجلميع.

ال�شحي  النظام  مرونة  مدى  ال�شلمان  اأو�شحت  كما 

اجلائحة  مع  التعامل  يف  جدارته  اأثبتت  الذي  البحريني 

وتطبيق اأعلى الربوتوكالت ال�شحية يف الإدارة من خالل 

والعالج  العزل  واأماكن  والأدوية  الطبية  الأجهزة  توفري 

املجاين للجميع من مواطن ومقيم اإىل جانب وجود خطة 

يف  وتعاونه  ال�شعب  بتكاتف  منوهة  حمكمة،  اإعالمية 

جتاوز  موؤكدة  ال�شحية،  والتعليمات  بالتدابري  اللتزام 

املمكلة لعدد مليوين فح�ص للو�شول اإىل احلالت امل�شابة 

اأو املخالطة ل�شمان العالج املبكر لها.

املوؤ�ش�شة  رئي�شة  خوري  ماريا  اأ�شادت  بدورها 

ب�شاأن  قرار  لكل  املمكلة  باتخاذ  الإن�شان  الوطنية حلقوق 

القرار  راأ�شها  وعلى  الإن�شان  حقوق  ي�شمن  اجلائحة 

جانب  اإىل  الوطن  اأر�ص  اإىل  اخلارج  يف  العالقني  باإعادة 

اإتاحة الفح�ص الع�شوائي للجميع و�شمان اإي�شال الأدوية 

للمنازل والتطوع الختياري للتجارب ال�شريرية واحلزم 

القت�شادية املقدمة التي اأتت لتكفل حقوق اجلميع ومنها 

الإقامة  ر�شوم  من  املقيمني  واإعفاء  الفواتري  الرواتب  دفع 

اإىل جانب كفالة اإقامة ال�شعائر الدينية وغريها، مبينة اأن 

الإن�شان يف  اأعلى مبادئ حقوق  املبادرات جت�ّشد  تلك  كل 

اململكة.

وتناول خالد الأمني رجل الأعمال حمور الأمن الغذائي 

التحديات  رغم  اجلائحة  خالل  الغذائي  املخزون  وتوفري 

دول  ت�شدير  وتوّقف  احلدود  اإغالق  ومنها  وامل�شاكل 

ملنتجاتها الغذائية بف�شل حكمة جاللة امللك وا�شرتاتيجيته 

ا�شتطعنا  الطائرات  عرب  وتوفريه  الغذائي  الأمن  ب�شاأن 

باملنتجات  البحريني  ال�شوق  واإغراق  العقبات  جتاوز 

الغذائية وهلل احلمد.

املن�شق  ال�شرقاوي  اأمني  ال�شفري  اأ�شاد  جانبه  ومن 

املقيم لالأمم املتحدة ال�شابق مبا قامت به اململكة من جهود 

جّبارة يف وقت ق�شري ب�شاأن اإدارة جائحة كورونا والتي 

التجربة  من  لال�شتفادة  اأخرى  دول  تبهر  اأن  ا�شتطاعت 

�شحًيا  الأ�شعدة  كافة  على  الباهر  وجناحها  البحرينية 

لالأر�شية  نتيجة  اإل  تكن  مل  والتي  وغريها  واجتماعًيا 

الإ�شالحي  امللك  جاللة  مل�شروع  ونتاج  للمملكة  اخل�شبة 

ونتيجة ملقّومات واإدارة حمنكة على مدى �شنوات ما�شية.

فاطمة �سلمان:

نظم جمل�س النائب اإبراهيم النفيعي وللعام الثالث على التوايل ملتقى »امللك.. القائد.. الإن�سان« برعاية من علي بن �سالح ال�سالح 

رئي�س جمل�س ال�سورى ومب�ساركة �سخ�سيات �سيا�سية واقت�سادية ودبلوما�سية وعدد من اأع�ساء جمل�سي ال�سورى والنواب وامل�سوؤولني 

واأع�ساء ال�سلك الدبلوما�سي باململكة، وذلك مبنا�سبة احتفال مملكة البحرين باأعيادها الوطنية اإحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية يف 

عهد املوؤ�س�س اأحمد الفاحت وذكرى ان�سمام اململكة يف الأمم املتحدة كدولة كاملة الع�سوية اإىل جانب ذكرى تويل �ساحب اجلاللة امللك 

املفدى مقاليد احلكم، وذلك لت�سليط ال�سوء على اجلهود امللكية ال�سامية.

وافتتح رئي�س جمل�س ال�سورى علي ال�سالح امللتقى بكلمة اأّكد فيها اأهمية التحول الدميقراطي منذ تويل �ساحب اجلاللة امللك املفدى 

مقاليد احلكم واإر�سائه للقواعد الثابتة لبناء دولة القانون واملوؤ�س�سات باإطالق م�سروعه الإ�سالحي الرائد الذي يعد امتداًدا للنهج البناء 

الذي وا�سل به جاللته م�سرية الآباء والأجداد، ور�سم نهًجا قومًيا يف عملية بناء الدولة احلديثة وتطوير اأجهزة احلكومة.

رفع علم البحرين يف مقر املنظمة العاملية للجمارك بربوك�سل

»خارجية ال�سورى«: ممار�سات قطر

 ال�ستفزازية �سلوك عدائي وعدم احرتام للقوانني

اإ�سابتان جديدتان يف �سفوف النواب

عقد جل�سة »النواب« بال�ستعانة مبوظفي »ال�سورى«

اخلارجية  ال�شوؤون  جلنة  اأكدت 

ال�شورى  الوطني مبجل�ص  والأمن  والدفاع 

الغتم  اأحمد  بن  يو�شف  الع�شو  برئا�شة 

بها  تقوم  التي  ال�شتفزازية  املمار�شات  اأن 

قطر جتاه مواطني مملكة البحرين تعك�ص 

ال�شلوك املعادي وعدم احرتام مبادئ دول 

العربية،  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�ص 

والقوانني والأعراف الدولية.

العتداءات  اأَنّ  اإىل  اللجنة  واأ�شارت 

وال�شتهدافات املتكررة �شد مواطني مملكة 

متّثل  والبحارة  ال�شيادين  من  البحرين 

وا�شتهداًفا  البحرين،  مملكة  لأمن  تهديًدا 

وا�شًحا لأرزاق اأبناء البحرين الذي يعملون 

يف مهنة ال�شيد على مدار ال�شنني.

البحرين  مملكة  اأن  اللجنة  واأو�شحت 

منا�شًبا  تراه  ما  اتخاذ  احلق يف  كل  متتلك 

بعد  املواطنني  وحقوق  حقوقها،  حلفظ 

الإقليمية  املياه  على  ال�شافرة  التعديات 

رزق  وم�شدر  وطنية  ثروة  تعترب  والتي 

للعديد من املواطنني.

فاطمة �شلمان:

هيئة  اإن  لـ)الأيام(  م�شادر  قالت 

النواب  جل�شة  لعقد  تّتجه  املجل�ص  مكتب 

ت�شجيل  من  الرغم  على  وذلك  الثالثاء،  غًدا 

�شفوف  يف  بـ»كورونا«  جديدتني  اإ�شابتني 

من 50  اأكرث  على  املنزيل  النواب، واحلجر 

نائًبا وموّظًفا.

يّتجه  املجل�ص  اأّن  امل�شادر  واأفادت 

ال�شورى  جمل�ص  من  مبوظفني  لال�شتعانة 

لعقد اجلل�شة »عن ُبعد«.

جديدتني  اإ�شابة  حالتي  اأم�ص  و�ُشّجلت 

عقب  وذلك  النواب،  �شفوف  يف  بكورونا 

ت�شجيل الإ�شابة الأوىل الأ�شبوع املا�شي.

وقال اأحد امل�شابني الثنني اأم�ص النائب 

�شّحته  اإن  »الأيام«  لـ  النفيعي  اإبراهيم 

النا�ص  يخالط  »مل  باأنه  مطمئًنا  جيدة، 

خالل الأيام املا�شية، واأّنه حر�ص على عدم 

احل�شور اإىل الفعالية ال�شنوية التي يقيمها 

امللك..  »ملتقى..  بعنوان  الربملاين  جمل�شه 

الإن�شان«، والتي مّت تنظيمها م�شاء  القائد.. 

بالأعرا�ص،  »�شعرُت  وقال:  الأول،  اأم�ص 

الفعالية  عدم ح�شور  على  ولذلك حر�شت 

ومتابعتها بالأونالين فقط«.

يف  اأفاد  قد  بوعنق  خالد  النائب  وكان 

ت�شريح لالأيام اأم�ص باأن هناك توّجًها لإلغاء 

جل�شة النواب غًدا الثالثاء، وذلك لكون عدد 

عليهم  املنزيل  احلجر  مّت  الذين  من  كبري 

املعني  املعلومات  تقنية  ق�شم  يف  موّظفون 

الذي  الأمر  للجل�شة،  التقني  الدعم  بتقدمي 

ال�شعب عقد اجلل�شة، بالإ�شافة  يجعل من 

حتقيق  يف  �شعوبة  وجود  احتمالية  اإىل 

الن�شاب القانوين يف عمليات الت�شويت.

وت�شبب ت�شجيل الإ�شابة الأوىل الثالثاء 

املا�شي يف اإرباك اجلل�شة الأ�شبوعية للنواب، 

ومن ثّم رفعها ب�شكل نهائي وترحيل جدول 

الأعمال.

العاملية  املنظمة  مقر  يف  البحرين  مملكة  علم  ُرفع 

للجمارك يف بروك�شل، بعد �شدور قرار املنظمة بتعيني 

ال�شيخ اأحمد بن حمد ال خليفة رئي�ًشا ملجل�ص املنظمة، 

اإذ �شيظل هذا احلدث الدويل حمفوًرا يف تاريخ الذاكرة 

جمموعة  �شبقتها  حمورية  انطالقة  باعتباره  الوطنية 

من الإجنازات اجلمركية البحرينية، �شواء على ال�شعيد 

املحلي اأو العاملي، لتبداأ مملكة البحرين مرحلة جديدة 

يف جمال الريادة اجلمركية والتي ت�شكل دوًرا موؤثًرا يف 

القت�شاد العاملي، ر�ّشختها عطاء وخربة اأبنائها.

اأبناء  جهود  بف�شل  وغريه  الإجناز  هذا  وياأتي 

عالية  وكفاءة  مقدرة  على  هم  الذين  البحرين  مملكة 

ر�شالة  وحتقيق  الدولية  املنا�شب  هذه  مثل  تويل  يف 

ال�شيخ  بينهم  ومن  العريقة،  املنظمة  هذه  واأهداف 

اآل خليفة رئي�ص اجلمارك الذي مار�ص  اأحمد بن حمد 

وتنفيذ  اجلمركية،  اخلدمات  تطوير  يف  مهمًة  اأدواًرا 

هذا  حتقيق  من  مّكنته  متميزة  جمركية  ا�شرتاتيجية 

الإجناز الدويل.

دعت لتخاذ اإجراءات حلماية ال�سيادين.. »الوطنية حلقوق الإن�سان«:

الت�سرفات القطرية خرق لكل اأعراف الإن�سانية واجلرية والأخوة
قالت املوؤ�ش�شة الوطنية حلقوق الإن�شان اإنها تابعت باهتمام �شديد 

مو�شوع معاناة ال�شيادين والبحارة البحرينيني من جراء قيام دوريات 

مهنة  مبمار�شة  قيامهم  اأثناء  يف  مبالحقتهم  القطرية  ال�شواحل  خفر 

ال�شيد يف مناطق خمتلفة من املياه الإقليمية ململكة البحرين، اإذ اأ�شفرت 

تلك املالحقات عن ت�شررهم ج�شديا ومعنويا وماديا، ومت التعامل معهم 

للخطر،  حياتهم  تعري�ص  جانب  اإىل  �شّبب  الذي  الأمر  تع�شفي،  ب�شكل 

مادية  خل�شائر  تكّبدهم  ال�شخ�شي،  واأمانهم  حريتهم  من  وحرمانهم 

كبرية ناجمة عن قطع م�شدر رزقهم ورزق عائالتهم الوحيد، اإ�شافة اىل 

اأعراف الإن�شانية واجلرية والأخوة  اأن هذه الت�شرفات فيها خرق لكل 

بني اأبناء اخلليج الواحد.

واأبدت املوؤ�ش�شة اأ�شفها من قيام ال�شلطات القطرية لهذه الت�شرفات 

اأقّرتها  التي  الإن�شانية،  والقيم  املبادئ  بكل  الإخالل  �شاأنها  من  التي 

املواثيق الدولية، ناهيك عن انتهاكها لأهم املبادئ الإن�شانية، وهو مبداأ 

ُح�شن اجلوار، اإىل جانب انتهاكها ملجموعة من حقوق الإن�شان وحرياته 

الأ�شا�شية، واأهمها احلق يف احلياة واحلق يف الأمان ال�شخ�شي، واحلق 

يف العمل، وحرية التنقل �شمن احلدود الإقليمية ململكة البحرين، والتي 

كفلتها املواثيق الدولية حلقوق الإن�شان.

حقوق  احرتام  اأهمية  الإن�شان  حلقوق  الوطنية  املوؤ�ش�شة  واأكدت 

الدولية  واملواثيق  ال�شكوك  يف  الواردة  املبادئ  من  انطالًقا  الإن�شان 

حلقوق الإن�شان، اإذ اإن ما ح�شل وا�شتمراره ُيعد انتهاكا �شريحا حلقوق 

الإن�شان ويعّر�ص حياة الأبرياء للخطر، ودعت املوؤ�ش�شة اجلهات املعنية 

يف مملكة البحرين اإىل اتخاذ جميع الإجراءات الهادفة اإىل حماية حقوق 

ال�شيادين والبحارة املواطنني، وتوفري بيئة اآمنة لهم كي ميار�شوا حقهم 

يف العمل وال�شيد يف املياه الإقليمية ململكة البحرين.



ص��در عن حض��رة صاحب الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى آل 
خليف��ة عاهل البالد المفدى مرس��وم رقم )84( لس��نة 2020 
بإنشاء قنصلية عامة للبحرين في مدينة العيون لدى المملكة 

المغربية، جاء فيه:
تنش��أ قنصلية عامة لمملكة البحرين في مدينة العيون لدى 

المملكة المغربية.

تستغل إيران األراضي التركية لتصفية 
مجموع��ة م��ن معارضيها حي��ث نقلت 
قن��اة العربية ع��ن مصدر اس��تخباراتي 
تركي قول��ه: »إن عناصر إيرانية اغتالت 
الصحافي مس��عود وردانجاني في تركيا 

عام 2017«،
 وأض��اف: »إن إي��ران اختطفت عددًا من 
معارضيها من األراضي التركية سابقًا«. 
من جانب آخر قالت صحيفة »واش��نطن 
بوس��ت« األمريكية إن إي��ران اختطفت 
القيادي األهوازي، حبيب كعب المعروف 
بحبيب أسيود، في مدينة إسطنبول، بعد 
اختطافه وتخديره، ثم نقله بشاحنة إلى 

إيران بواسطة عصابة تهريب. وصعدت 
إيران خالل األعوام األخيرة األمر، واغتالت 
العدي��د م��ن المعارضين عل��ى األراضي 

األوروبية وغيرها.

14 ديسمبر يوم شرطة البحرين

 تقدير ملكي لدور شرطة البحرين
والشرطة النسائية تكمل نصف قرن من العطاء   

•• مركز اإلعالم األمني :

 لم يكن العام 2020 والذي يوشــك على الرحيل، كســابقه في الشــكل 
والمضمون، بل كان حافــا بالتحديات، وأبرزها »جائحة كورونا« التي تعامل 
معهــا العالــم، بــكل ما أوتي من قــوة، عّلــه يتمكن من الحد من انتشــار 
الفيــروس. وفي هــذا اإلطار، عملــت مملكة البحرين بــروح وطنية خالصة 
وتكاملت أجهزتها الحكومية ومؤسســاتها المجتمعية وتاقت مع التزام 
المواطنين والمقيمين، وكانت النتيجة قصة نجاح بحرينية جديدة، أطلقها 
حضرة صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل الباد المفدى، 
حفظه هللا ورعاه، من خــال الدفع بحزمة اقتصادية داعمة تتجاوز قيمتها 
األربع مليارات دينار، فيما قاد صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفــة ولي العهــد رئيس الوزراء، حفظه هللا، فريــق البحرين الوطني، 

والذي سّطر منظومة من األداء الوطني المتناغم والفعال.

وضمن هذه الجهــود، مضت وزارة الداخلية بكافــة أجهزتها وإداراتها 
وبتوجيهات من الفريق أول معالي الشــيخ راشد بن عبدهللا آل خليفة وزير 
الداخلية في النهوض بدورها األمني والمجتمعي لمكافحة هذه الجائحة، 
بمــوازاة األداء األمني الشــامل في كافة مجاالت األمــن العام . وفي يوم 
شــرطة البحرين والذي يوافق 14 ديســمبر من كل عام، نعرض  على سبيل 
المثال ال الحصر، بعض مامح العطاء واإلنجاز الذي تحقق خال العام 2020.

••    جاللة الملك المفدى يشيد بالجهود الكبيرة التي تبذلها شرطة البحرين في المحافظة على أمن واستقرار الوطن.
••    معالي وزير الداخلية يهدي إلى جاللة الملك تكريمه بوسام األمير نايف لألمن العربي والذي تم منحه لمعاليه في اجتماع مجلس 

وزراء الداخلية العرب.
••    معالي وزير الداخلية يقرر إنشــاء وتشكيل مجلس وزارة الداخلية، والذي يعمل على وضع السياسة األمنية العامة بالوزارة وتطوير 

النهج األمني وفق متطلبات التعامل مع التحديات.

••    بفضل دعــم صاحبــة الســمو الملكي 
األميرة ســبيكة بنت إبراهيم آل خليفة 
قرينــة الملك رئيســة المجلس األعلى 
للمــرأة للمــرأة البحرينية، اســتطاعت 
تخطــي الــدور التقليــدي ووصلت إلى 
بوابة األمن لتســاهم مــع زمائها من 

الرجال في حفظ األمن العام 

••    إذا كان تاريخ تشكيل أول شرطة نظامية 
يعود لعــام 1919 فإن  1970 كان تاريخا 
مضيئــا للمــرأة البحرينيــة حيــث جرى 

إنشاء الشرطة النسائية

••    البحرين في موقع الريادة عربيا في هذا 
بتجربتها  اســتعانت  والكويــت  المجال 

في تأسيس شرطة نسائية.

••    فــي عــام 1974 كان هنــاك عــدد مــن 

من  مجموعــة  يســاعدهن  الضابطــات 
الشــرطيات وأصبح هــؤالء رواد التجربة  

وأسندت لهن مهمة رعاية األحداث

••    امتدت مســيرة التطويــر ووجه معالي 
وزير الداخلية باســتحداث وحدة نسائية 

لحماية الشخصيات الهامة .

••    عام 2005 تم اســتحداث شــرطة خدمة 
المجتمــع ترســيخًا لمبــدأ الوقاية من 
الجريمة وتعزيز ثقة المجتمع بالشرطة. 

••    يكمن دور الشرطة النسائية في ترسيخ 
دعائم الوظيفة االجتماعية للشرطة 

••    الشرطة النســائية , ماضية إلى األمام 
واســتراتيجية التطوير والتحديث بوزارة 

الداخلية ماضية قدما .

تقدير ملكي لشرطة البحرين   

50 عاما على تأسيس الشرطة النسائية 

هدى عبدالحميد «

أك��دت المؤسس��ة الوطني��ة لحق��وق اإلنس��ان أن 
الصيادي��ن  م��ع  تعامل��ت  القطري��ة  الس��لطات 
البحرينيي��ن بش��كل تعس��في، ما ع��رض حياتهم 
للخطر، وحرمانهم من حريتهم وأمانهم الشخصي، 
وتكبدهم لخس��ائر مادية كبي��رة ناجمة عن قطع 

مصدر رزقهم ورزق عائالتهم الوحيد.
ولفت��ت المؤسس��ة إل��ى أن قي��ام دوري��ات خف��ر 
الس��واحل القطري��ة بمالحقة الصيادي��ن والبحارة 
البحرينيين أثناء ممارس��ة مهنة الصيد في مناطق 
مختلفة من المياه اإلقليمية للبحرين أس��فرت عن 
تضررهم جس��ديًا ومعنويًا وماديًا، مبدية أس��فها 

من قيام الس��لطات القطرية بهذه التصرفات التي 
من ش��أنها اإلخالل بكل المبادئ والقيم اإلنسانية 

التي أقرتها المواثيق الدولية.
من جانبها أكدت لجنة الش��ؤون الخارجية والدفاع 
واألمن الوطني بالشورى أن الممارسات االستفزازية 
القطرية تج��اه مواطني البحرين تعكس الس��لوك 

المعادي وعدم احترام مبادئ دول مجلس التعاون 
لدول الخليج، والقوانين واألعراف الدولية. وأش��ارت 
إل��ى أنَّ االعت��داءات واالس��تهدافات المتكررة ضد 
مواطن��ي البحرين م��ن الصيادين والبح��ارة تمثل 
تهديدًا ألمن مملكة البحرين، واس��تهدافًا واضحًا 

ألرزاق أبناء البحرين.

)CAWAN 630(  رقم التسجيل 2 فلـــس 20 صفحة 1 0
»شاملة الضريبة«
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»خارجية الشورى«: استهداف قطر المستمر يهدد أمن البحرين

تصرفات الدوحة خرق لكل أعراف اإلنسانية والجيرة

فعاليات لـ                   : االنتهاكات القطرية ليست وليدة اللحظة

 تضحيات عظيمة للشرطة
 في حفظ األمن وخدمة المجتمع

 يوم الشرطة ذكرى وطنية
 تفيض بدورس التضحية
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األوسط الخاصة لعدم صالحية المبنى
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في الداخل

Mon 14 Dec 2020  |  السنة 16  |   العدد 5483   |  االثنين 29 ربيع اآلخر 1442هـ

 مرسوم ملكي بإنشاء 
 قنصلية عامة للبحرين 

في مدينة العيون المغربية

في تعميم لولي العهد رئيس 
الوزراء.. األربعاء والخميس 

عطلة العيد الوطني

صدر ع��ن صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد آل 
خليفة ول��ي العهد رئيس الوزراء تعميم بش��أن عطلة العيد 
الوطن��ي المجيد، وذكرى تولي جالل��ة الملك المفدى لمقاليد 

الحكم.
وج��اء ف��ي التعمي��م أن��ه بمناس��بة العي��د الوطن��ي المجيد 
للمملك��ة، وذكرى تولي جاللة الملك المفدى لمقاليد الحكم، 
تعطل جميع الوزارات واألجهزة الحكومية بالمملكة وهيئاتها 
ومؤسس��اتها العامة يوم��ي األربعاء والخمي��س الموافقين 

للسادس عشر والسابع عشر من شهر ديسمبر 2020.

  القحطاني: »لقاح كورونا« آمن وفّعال.. 
و»الصحة« تفتح باب التسجيل إلكترونيًا للتطعيم

أيمن شكل «

أكد استش��اري األمراض المعدية بالمستش��فى 
العس��كري عضو الفريق الوطني الطبي للتصدي 
لفي��روس كورون��ا )كوفي��د19(، المق��دم طبيب 
مناف القحطاني، أن لقاح )كوفيد19( المنتج من 
قبل ش��ركة سينوفارم الصينية الذي تم تسجيله 
رس��ميًا في البحري��ن آمن وأثب��ت فاعليته خالل 
مختلف مراحل التجارب الس��ريرية للقاح. وأوضح 
أن وع��ي المجتم��ع بأهمي��ة أخ��ذ اللق��اح وحث 

الجميع ألخذه أمر ضروري خالل هذه المرحلة من 
مراحل التعام��ل مع الفيروس بما يدعم الجهود 

الوطنية للتصدي لفيروس كورونا )كوفيد19(.
وق��ال: »إن الوقاية خير م��ن العالج، حيث تحتم 
المسؤولية الوطنية لكل فرد بالمجتمع استمراره 
بااللت��زام باإلجراءات االحترازي��ة ضمن الخطط 
الموضوع��ة والت��ي يأت��ي أخ��ذ اللق��اح ضمنها 
كتدبير وقائي، مش��يرًا إلى أن البحرين مستمرة 
في تسخير كافة اإلمكانيات من أجل حفظ صحة 
وسالمة الجميع وفق أفضل الممارسات الصحية 

العالمية«.
ولف��ت إل��ى أن اللق��اح المعتم��د ال تختلف آلية 
عمل��ه عن بقي��ة لقاح��ات األم��راض األخرى إذ 
يس��هم في تطوي��ر اس��تجابة مناعية للجس��م 
عب��ر منع العدوى أو الس��يطرة عليه��ا إلى جانب 
تقوية الجهاز المناعي من خالل تكوين األجسام 
المضادة بش��كل آمن. فيما دع��ت وزارة الصحة 
الراغبي��ن بأخذ اللقاح، إلى التس��جيل عن طريق 

الموقع اإللكتروني لوزارة الصحة
.healthalert.gov.bh / /:https 

 اللقاح أمر ضروري في هذه
المرحلة للتعامل مع الفيروس

 اللقاح فعال بنسبة ٪86 
ضد اإلصابة بالفيروس

 وقاية الحاالت المتوسطة
 والشديدة بنسبة ٪100

 التسجيل للقاح على موقع »الصحة«  
https://healthalert.gov.bh 

 »نهرا« تعتمد »لقاح كورونا« 
الصيني رسميًا في البحرين

 التطعيم باللقاح على
 مرحلتين تفصلهما 3 أسابيع

تصرفات الدوحة تخل بمبادئ وقيم المواثيق الدولية

»حقوق اإلنسان« تدعو التخاذ اإلجراءات لحماية 
الصيادين البحرينيين من االنتهاكات القطرية

641 مليون دينار تحويالت فوري+ بالربع الثالث
 »المركزي«: نمو القروض 

الشخصية 5.6٪ في 10 أشهر 
ارتفعت محفظة القروض الش��خصية بنسبة 5.6%، فيما 
زادت ق��روض قطاع األعمال 4% منذ فبراير الماضي، على 
ضوء عودة النشاط لمختلف القطاعات من خالل التحسن 

المشهود، وفقًا لمصرف البحرين المركزي.
وأش��ار المركزي، خ��الل اجتم��اع مجل��س اإلدارة، إلى أن 
المدفوع��ات اإللكتروني��ة ش��هدت توس��عًا كبي��رًا ف��ي 

الفت��رة األخيرة خالل ه��ذا العام حيث بلغ��ت القيمة في 
نظ��ام التحوي��الت المالي��ة اإللكتروني��ة 641.1 ملي��ون 
دين��ار لتحويالت فوري+ بالربع الثال��ث هذا العام مقابل 
145.5 مليون دينار ف��ي الربع الثالث من العام الماضي، 
و3.158.5 ملي��ون دينار لتحويالت فوري مقابل 3.190.8 

حسن الجالهمةمليون دينار لنفس الفترة العام الماضي.

 إحالة مدير بجهة عامة 
للمحاكمة اختلس معدات  

بـ26 ألف دينار من عمله
قال رئيس نيابة المحافظة الش��مالية: »إن النيابة 
العام��ة أنج��زت تحقيقاتها بش��أن واقعة اختالس 
مدير بإح��دى الجه��ات العامة مبال��غ وكميات من 
الم��واد والمع��دات المملوك��ة لجهة عمل��ه تقدر 
قيمته��ا ب�26 ألف دينار تقريب��ًا، حيث أمرت بإحالة 
المتهم للمحكم��ة الكبرى الجنائية المختصة، بعد 
أن اس��تمعت إل��ى أقوال الش��هود م��ن الموظفين 
العاملين في ذات الجه��ة ومجري التحريات والذين 

أكدوا ارتكاب المتهم للجريمة«.

 إيران تستغل األراضي التركية 
لتصفية معارضين وخطفهم

الصحافي مسعود وردانجاني

 إصابة نائبين بـ»كورونا« 
والحجر يطول 52 شخصًا

زهراء حبيب «

س��جل مجلس النواب أمس إصابتين جديدتين لنائبين بفيروس كورونا، 
وبناء علي��ه تم إخضاع جميع الن��واب والموظفي��ن المخالطين للحالتين 
للفح��ص للمرة الثانية. وأكد مصدر ل�»الوط��ن« تطبيق الحجر االحترازي 

على 52 شخصًا من النواب وموظفي المجلس.

 لمعــــرفــــة كــل مــايـــدور 
في مجلسي النواب والشورى

تابعوا 

 لمعــــرفــــة كــل مــايـــدور 
في مجلسي النواب والشورى
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التسجيل إلكترونيًا للراغبين بأخذ لقاح »كورونا«
دع��ت وزارة الصحة الراغبين بأخ��ذ اللقاح المضاد 
لفي��روس كورونا )كوفي��د19(، إلى التس��جيل عن 
طريق الموقع التابع ل��وزارة الصحة من خالل زيارة 
healthalert.gov. / /:https اإللكترون��ي  الموق��ع 

bh، التزامًا منه��ا بمواصلة تنفيذ خطط الحكومة 
االس��تباقية لتحقي��ق أعلى درجات األم��ن الصحي 

لمواجهة الجائحة.
وثمنت وزارة الصحة، التوجيهات الملكية السامية 
لحض��رة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل 

خليف��ة عاهل الب��الد المفدى والخط��وات الحثيثة 
لصاحب الس��مو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليفة ولي العهد رئيس الوزراء، للتصدي لفيروس 
كورون��ا بتوفير اللق��اح اآلمن للفي��روس وإتاحته 
مجان��ًا لجمي��ع المواطنين والمقيمي��ن بما يحفظ 

صحة وسالمة الجميع.
ونوهت بالخطة الوطنية للتطعيم واالس��تعدادات 
الرامي��ة لتوفير اللق��اح للجميع بمتابع��ة الفريق 
كورون��ا  لفي��روس  للتص��دي  الطب��ي  الوطن��ي 

)كوفي��د19(، م��ن خ��الل آلي��ه للتطعي��م في 27 
مرك��زًا صحي��ًا. وأش��ارت إلى أنه��ا تس��عى دائمًا 
الستثمار التقنيات الحديثة في تعزيز التواصل مع 
المستفيدين من خدماتها، والتي تم تدشينها في 
إطار الجهود الرامية لضمان صحة وسالمة المرضى 
والحد من انتشار فيروس كورونا )كوفيد19(، مبينة 
بأنه��ا س��هلت التس��جيل لتلقي اللق��اح من خالل 
التس��جيل اإللكترون��ي بالموق��ع، مواصلة للجهود 

الحثيثة التي تهدف للتصدي للجائحة.

فعالية اللقاح بنسبة 86٪ ضد اإلصابة بالفيروس

»نهرا« تعتمد لقاح »كورونا« الصيني رسميًا
أعلن��ت الهيئة الوطني��ة لتنظيم المه��ن والخدمات 
الصحية »نهرا«، موافقتها على التس��جيل الرس��مي 
للق��اح كورون��ا )كوفي��د19( المنتج من قبل ش��ركة 
س��ينوفارم الصينية ضمن جه��ود التصدي لفيروس 
كورون��ا، وذل��ك بع��د أن تقدم��ت ش��ركة »جي 42 
للرعاي��ة الصحي��ة« وكيل ش��ركة »س��ينوفارم« في 
الشرق األوس��ط وش��مال أفريقيا بكافة المستندات 
المطلوبة مما يتيح استخدامه بشكل كامل للجميع، 
حي��ث أظهرت نتائ��ج المرحلة الثالثة م��ن التجارب 
الس��ريرية فعالية اللقاح بنس��بة 86% ضد اإلصابة 
بفي��روس كورونا، كما تم س��جل اإلق��الب المصلي 
معدل 99% من األجسام المضادة المعادلة، و%100 
كمعدل وقاية من الحاالت المتوس��طة أو الش��ديدة 

بعد أن تم اختباره على 42299 متطوعًا.
وج��اء قرار موافق��ة »الهيئ��ة« على تس��جيل اللقاح 
وإتاحة استخدامه استنادًا إلى البيانات التي تقدمت 
به��ا الش��ركة، إذ باش��رت الهيئ��ة -فور اس��تالمها 
لملف��ات اللق��اح ونتائ��ج الدراس��ة الموس��عة التي 
أجريت ف��ي أكثر من بلد- عملية المراجعة والتقييم 
من جوانب عدة ش��ملت تقييم بيانات فاعلية اللقاح 
وس��المته التي توضحها نتائج التجارب والدراس��ات 

السريرية، وكذلك التحقق من جودة اللقاح من خالل 
مراجع��ة البيانات العلمية التي تبين جودة التصنيع 
وثب��ات المنت��ج، إضاف��ة إل��ى التحق��ق م��ن مراحل 
التصني��ع والت��زام المصنع بتطبيق أس��س التصنيع 
الدوائ��ي الجيد )GMP( حس��ب المعايير الدولية في 
الصناعة الدوائية واالشتراطات الصادرة عن الهيئة.
كم��ا أخ��ذت الهيئ��ة رأي لجن��ة البحوث الس��ريرية، 
والمكونة من المختصين من األكاديميين واألطباء، 
والمس��ؤولة عن الموافقة على التجارب الس��ريرية. 
وبعد عرض الموضوع ومناقش��ته من جميع جوانبه 
الفنية والعلمية قررت الهيئة الموافقة على تسجيل 
اللقاح والس��ماح باس��تخدامه. كما ت��م أخذ موافقة 

لجنة التطعيمات.
الجدي��ر بالذكر أن البحرين قد ش��اركت في التجارب 
السريرية للقاح ضمن حملة من أجل اإلنسانية، حيث 
ش��ارك أكثر من 7700 متطوع في تج��ارب المرحلة 
الثالث��ة. كما س��بق وأن أج��ازت الهيئة االس��تخدام 
الطارئ للق��اح )كوفيد19( بناء عل��ى النتائج األولية 
لس��المته حيث ت��م توفي��ر اللق��اح للفئ��ات األكثر 
تعام��اًل مع المصابين بفيروس كورونا من الصفوف 

األمامية.

»الصحة«: متران بين الكراسي 
في الصالونات

زين اليافعي «

أصدرت وزيرة الصحة فائقة الصالح القرار رقم )81( لسنة 2020، 
بتعديل بعض االش��تراطات الصحية المرافق��ة للقرار رقم )32( 
لس��نة 2020 بش��أن االش��تراطات الصحية الواج��ب توافرها في 
مجال الحالقة والتجميل الحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا  من 

بينها أال تقل المسافة بين كراسي الخدمة عن مترين.
ويلزم القرار الزبائن بالحضور بحجز المواعيد، ويجوز السماح لمن 

يأتون دون حجز شريطة توافر العمال الالزمين ألداء الخدمة.
كما يجب تنظيف وتطهير كراس��ي الخدمة قب��ل وبعد كل زبون 
باس��تخدام المطه��رات الكحولية الخاصة باألس��طح التي ال يقل 
تركيزها عن 70% من المادة الكحولية، ويجب أال تقل المس��افة 
بين كراس��ي الخدم��ة عن متري��ن، باإلضافة إلى لب��س العمال 
الكمامات طوال الوقت، ولبس القف��ازات عند أداء الخدمات التي 

تتطلب لبس القفازات. 
كما يش��ترط استخدام المراييل ذات االس��تخدام الواحد للزبائن 
ف��ي الخدم��ات الت��ي تتطلب ذل��ك، مثل ق��ص وصبغ الش��عر، 

والمكياج، وتنظيف الوجه.
ون��ص الق��رار على أن يت��م تجفيف الش��عر باس��تخدام المجفف 
الكهربائي »االستشوار« وتخصيص غرفة منفصلة لخدمة زبون 
واحد، وتحتوي على مراوح ش��افطة وأنظمة تهوية تعمل بشكل 
فع��ال، وزيادة تهوية الهواء الخارجي قدر اإلمكان عن طريق فتح 
النوافذ مع ضب��ط حرارة المجفف الكهربائي »االستش��وار« على 
أعلى درج��ة حرارة.وفيما يخص إزالة الش��عر باس��تخدام الخيط 
يجب رش بكرة الخيوط بمعقم كحولي س��ائل ال يقل تركيزه عن 

70% من المادة الكحولية قبل البدء بعمل الخدمة للزبون. 
وج��اء ف��ي القرار عدم اس��تخدام خي��ط الحفاف ع��ن طريق الفم 
واالس��تعاضة عنه بط��رق أخرى مناس��بة تمنع انتق��ال العدوى 
اس��تخدامه باليد أو بوضع��ه بالرقبة مع التخل��ص من الخيوط 
المس��تخدمة فور االنته��اء منه��ا بطريقة آمن��ة وبوضعها في 

حاويات أو أكياس القمامة.
ونص القرار على »أن يتم غس��ل وتعقيم اليدين أو الرجلين قبل 
الخدمة مع التخلص من عصارات الحنة المستخدمة فور االنتهاء 

من كل زبون، وعدم استخدام الكمية المتبقية لزبون آخر«.
وح��ول اش��تراطات المكياج جاء ف��ي القرار أن يت��م تطهير علب 
المكياج باستخدام المطهرات الكحولية التي ال يقل تركيزها عن 
70% من المادة الكحولية المطهرة قبل وبعد كل استخدام ويتم 
اس��تخدام األدوات ذات االس��تعمال الواحد مثل اللوح »الباليت«، 
ومالعق الغرف المستحضرات التجميل، والفرش، واإلسفنجات أو 
تعقيم األدوات بعد كل اس��تخدام بمطهر كحولي ال يقل تركيزه 
ع��ن 70٪ م��ن المادة الكحولي��ة، والتخلص من المس��تحضرات 
المتبقية مباش��رة بعد كل استخدام، والسماح بتركيب الرموش، 

مع ضرورة تعقيم المعاد استخدامها قبل تركيبها.

 القحطاني: اللقاح آمن 
وضروري في المرحلة الحالية 

أكد استش��اري األم��راض المعدية 
عض��و  العس��كري  بالمستش��فى 
الفري��ق الوطن��ي الطب��ي للتصدي 
)كوفي��د19(،  كورون��ا  لفي��روس 
المق��دم طبيب مناف القحطاني، أن 
وع��ي المجتمع بأهمي��ة أخذ اللقاح 
وح��ث الجميع ألخذه أمر ضروري في 
هذه المرحلة م��ن مراحل التعامل 
م��ع الفيروس بم��ا يدع��م الجهود 
الوطنية للتص��دي لفيروس كورونا 

)كوفيد19(.
وأوض��ح أن الوقاية خير من العالج، 
حي��ث تحت��م المس��ؤولية الوطنية 
اس��تمراره  بالمجتم��ع  ف��رد  ل��كل 
االحترازي��ة  باإلج��راءات  بااللت��زام 
ضم��ن الخطط الموضوع��ة والتي 
يأت��ي أخ��ذ اللقاح ضمنه��ا كتدبير 

وقائي.
وأش��ار إل��ى أن البحرين مس��تمرة 
ف��ي تس��خير كاف��ة اإلمكانيات من 
أجل حف��ظ صحة وس��المة الجميع 
وف��ق أفض��ل الممارس��ات الصحية 

العالمية.
ضم��ن  البحري��ن  أن  إل��ى  ولف��ت 
مسارات تعاملها مع جائحة فيروس 

بتكثيف  قامت  )كوفي��د19(  كورونا 
لألمن  تعزي��زًا  الوقائي��ة  الجه��ود 
الصحي االس��تباقي عب��ر المتابعة 
المس��تمرة للمس��تجدات العالمية 
باللقاح��ات  المتعلق��ة  بالتج��ارب 
ووض��ع الخطط لتوفير اللقاح اآلمن 
يس��ر وس��هولة  ب��كل  والمعتم��د 

للمواطنين والمقيمين كافة.
اللقاح��ات  أن  القحطان��ي  وأض��اف 
وس��يلة فعال��ة قائمة على أس��س 
منهجي��ة علمي��ة ته��دف للوقاي��ة 

من األمراض بش��كل عام ومكافحة 
م��ن  الكثي��ر  وهن��اك  مس��بباتها 
اللقاح��ات الت��ي أثبت��ت جدارته��ا 
ف��ي مواجهة العدي��د من األمراض 

المعدية.
وبين أن لقاح )كوفيد19( المعتمد 
ال تختل��ف آلي��ة عمل��ه ع��ن بقي��ة 
لقاحات األمراض األخرى إذ يس��هم 
في تطوير استجابة مناعية للجسم 
عبر منع العدوى أو الس��يطرة عليها 
إلى جان��ب تقوية الجه��از المناعي 
من خالل تكوين األجسام المضادة 
الجه��از  أن  حي��ث  آم��ن،  بش��كل 
المناعي عند أخذ اللقاح يتعرف على 
الفيروس فور دخوله للجس��م ويبدأ 
بإنتاج األجس��ام المض��ادة لحماية 
الجس��م من خالل العم��ل مع دفاع 

الجسم الطبيعي.
ودع��ا القحطاني جمي��ع المواطنين 
والمقيمي��ن مم��ن هم ف��وق ال�18 
عام��ًا إل��ى التس��جيل ألخ��ذ اللقاح 
حماي��ًة ألنفس��هم وللمجتمع كافة 
الوطني��ة  الخط��ة  ضم��ن  وذل��ك 
الوصول  التي تس��تهدف  للتطعيم 
إلى 10 آالف تطعيم يوميًا من خالل 

28 مركزًا طبيًا.
ونوه إلى أن الهيئة الوطنية لتنظيم 
المه��ن والخدم��ات الصحية ال تألو 
جهدًا ف��ي مراجعة كاف��ة الجوانب 
الخاصة بتسجيل اللقاحات والسماح 
باس��تخدامها بعد دراسة ومراجعة 
وتقيي��م بيان��ات فاعلي��ة اللقاحات 
وس��المتها وفق اإلج��راءات الالزمة 
والمنص��وص عليه��ا ف��ي مملك��ة 
البحرين، مؤكًدا أن الجهات المعنية 
مس��تمرة باالطالع على مستجدات 
اللقاحات الخاص��ة بفيروس كورونا 
تطوي��ر  لمواصل��ة  )كوفي��د19( 

البروتوكول العالجي في المملكة.
وذك��ر أن لقاح )كوفي��د19( المنتج 
من قبل ش��ركة سينوفارم الصينية 
ال��ذي ت��م تس��جيله رس��ميًا ف��ي 
البحرين آم��ن وأثبت فاعليته خالل 
الس��ريرية  التجارب  مراحل  مختلف 
للقاح والتي أظهرت نتائج المرحلة 
الثالث��ة من هذه التج��ارب فعالية 
اللق��اح بنس��بة 86% ض��د اإلصابة 
)كوفي��د19(،  كورون��ا  بفي��روس 
و100% كمعدل وقاية من الحاالت 

المتوسطة أو الشديدة.

د.مناف القحطاني

اللقاح على مرحلتين تفصلهما 3 أسابيع 
واألجسام المضادة بعد 35 يومًا

أيمن شكل «

أظهر الموقع المحدد للتس��جيل الرس��مي للحصول 
على لق��اح فيروس كورونا )كوفي��د 19( المنتج من 
قبل ش��ركة س��ينوفارم الصينية أن هن��اك جرعتين 
بينهم��ا فاص��ل 21 يومًا، فيما بي��ن الموقع أن بدء 
تكوين األجس��ام المض��ادة للفيروس في الجس��م 

سيظهر بعد 35 يومًا من تلقي أول جرعة للقاح.
ويس��تلزم التس��جيل للحصول على اللقاح مجموعة 
بيانات إلزامية وهي االس��م الكامل المبين في جواز 
الس��فر س��واء للمواطن أو المقي��م، والجنس ورقم 
الهوية والجنس��ية والعمر، وتس��جيل رقم التواصل 

الهاتفي والبريد اإللكتروني، وعنوان السكن.
ويتطل��ب التس��جيل اإلجابة على مجموعة أس��ئلة، 
عن إصابة المس��جل بفيروس كورون��ا )كوفيد19( 
من عدمه، ووجود أي حساس��ية »ش��ديدة« ألي من 
اللقاحات، والتش��خيص الس��ابق ب��أي مرض مزمن 
مث��ل أم��راض الكب��د والكل��ى والجهاز التنفس��ي، 
وأمراض القلب واألوعية الدموية، ومرض الس��كري 
وارتفاع ضغط الدم الذي ال يمكن الس��يطرة عليه، 
أو أي أم��راض مزمن��ة أخرى، وتحدي��د األدوية التي 
يتناوله��ا المس��جل، وأخيرا إق��رار م��ع تقديم هذا 
الطلب، أقر بأن جميع المعلومات المدونة صحيحة 

وكاملة.

 إعالن مواعيد عمل »السلمانية«
والمراكز الصحية خالل العيد الوطني

أعلن��ت إدارة مجم��ع الس��لمانية الطبي ع��ن مواعيد 
العمل بالس��لمانية خالل إجازة العيد الوطني المجيد 
وذكرى تولي جالل��ة الملك المف��دى لمقاليد الحكم، 
حيث س��تكون آلية إدخال المرضى بالمجمع إلى جانب 
خدمات قس��م الطوارئ والحوادث والصيدلية التابعة 

له متوفرة على مدار 24 ساعة.
أما مواعي��د الزيارات للمرضى وزي��ارة مرضى العناية 
المركزة والح��روق ووحدة العناية بالقلب، فس��تكون 
بحس��ب التعمي��م الصادر بخص��وص الزي��ارات خالل 
فت��رة جائحة كورونا )كوفيد19(، أي الس��بت واالثنين 

واألربعاء فقط كما ستكون العيادات الخارجية مغلقة 
خالل هذه الفترة.

وأعلنت المراكز الصحية ع��ن مواعيد العمل بالمراكز 
الصحي��ة، حي��ث س��تكون س��اعات العمل ف��ي مركز 
المحرق الش��مالي الصحي، ومركز حم��د كانو الصحي 
ومرك��ز يوس��ف عبدالرحمن إنجنير الصح��ي على مدار 

الساعة.
أما س��اعات العمل بمركز محمد جاس��م كانو الصحي 
)دوار 17( فستكون من السابعة صباحًا وحتى الحادية 

عشرة مساء طوال أيام األسبوع.
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وزير العدل: »صعوبة« بانعقاد »كبرى األطفال« في أماكن أخرى

»الشورى«: يقر قانون العدالة اإلصالحية لألطفال

مريم بوجيري «

أقر مجلس الش��ورى مش��روع قان��ون العدالة 
اإلصالحية لألطفال، وذلك بعد أن أعاد رئيس 
المجلس علي الصالح المشروع إلى لجنة شؤون 
المرأة والطفل بالمجلس لضرورة أخذ مرئيات 
وزارة الع��دل والش��ؤون اإلس��المية واألوقاف 
للتواف��ق معها بش��أن بعض م��واد القانون، 
وذل��ك في الجلس��ة قب��ل الماضي��ة للمجلس 
لتع��ود اللجنة بالتقري��ر الذي أق��ره المجلس 

بالتوافق مع مجلس النواب.
ووفقًا للجلسة التي مّرت بسالسة أثناء مناقشة 
مشروع القانون والتي انتهت بتمرير أغلب مواد 
المشروع دون مناقش��ة، اعتبر العضو منصور 

س��رحان أن��ه بعد م��رور 44 عامًا عل��ى صدور 
قان��ون األحداث، أصب��ح من الض��روري إصدار 
تش��ريعات وقوانين تحقق العدالة اإلصالحية 
لألطفال وتحفظ حقوقه��م، في حين تداخلت 
النائب الثاني لرئيس المجلس جميلة سلمان 
بس��ؤالها لماذا ال تعقد جلسات المحاكمة في 
المستشفى أو الرعاية االجتماعية إذا اقتضت 
مصلحة الطفل ذلك،س��واء كان الفعل المجّرم 

اختصاص المحكمة الصغرى أو الكبرى.
وردًا عل��ى س��ؤال العضو جميلة س��لمان، أكد 
وزي��ر الع��دل والش��ؤون اإلس��المية واألوقاف 
الش��يخ خالد بن علي آل خليفة، أن كل األطفال 
الذين هم دون الخامسة عشرة ال يتم التعامل 

معه��م في إطار محكمة ولكن يتم ذلك ضمن 
إطار لجن��ة الطف��ل المنص��وص عليها ضمن 
مش��روع القانون ولهذا يوجد للجنة المذكورة 
نظ��ام خ��اص، وق��ال: »إذا نظرن��ا لمحكم��ة 
الجن��ح التي يرتكبها األطف��ال بين 15 إلى 18 
س��نة هي التي س��مح لها أن تنتقل، ولكن في 
الجناي��ات وه��ي محكم��ة العدال��ة اإلصالحية 
لألطف��ال الكبرى لي��س من الس��هولة لها أن 
تنتقل وكانت الفكرة السماح بسهولة الحركة 
بالنسبة للمحاكم الصغرى ولكن للكبرى هناك 
صعوبة عملية في ذل��ك، فال يتصور أن تكون 
هن��اك محكمة عليه��ا 5 أش��خاص تنعقد في 

أماكن أخرى مع طفل من 15 إلى 18 سنة«.

وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف

الحاجي »لألعضاء«: انتظروا تقرير اللجنة قبل مناقشة االقتراحات

إحالة »حماية المستهلك« 
و»األمن الغذائي« للدراسة باللجان 

مريم بوجيري «

أحال مجلس الش��ورى إل��ى اللجان المختصة 
مقترحي قانون وذلك خالل الجلسة العاشرة 
من ال��دور الج��اري، األول يتعل��ق بالتعديل 
على قانون حماية المس��تهلك واآلخر بشأن 

لجنة األمن الغذائي.
وأبدى العض��و فؤاد الحاج��ي امتعاضه من 
بع��ض المداخ��الت بش��أن مقت��رح قان��ون 
حماية المستهلك حيث قال إن لجنة المرافق 

العام��ة والبيئ��ة س��تبدأ مناقش��ة االقتراح 
بقانون األسبوع الجاري مع الجهات المعنية، 
وأضاف: »أرى مداخالت األعضاء بشأن مقترح 
القان��ون وكأن التقري��ر جاه��ز وعرض على 
المجل��س، إل��ى اآلن اللجنة ل��م تجتمع ولم 
تع��د التقرير« مطالب��ًا بالتأني لحين عرض 

الموضوع على المجلس.
م��ن جانبه، أش��ار العضو د.احم��د العريض 
إلى أن اقتراح حماية المستهلك مهم وتمت 
مناقش��ة موضوع األم��ن الغذائي في اللجنة 

التش��ريعية بالتش��اور والتعاون مع الجهات 
المعنية، بينما أكد العض��و عادل المعاودة 
أن لجن��ة الش��ؤون التش��ريعية التقت حتى 
اآلن أكثر من 10 جهات في اجتماعين لبحث 
موضوع األمن الغذائي ووضع تصور ش��امل 
لهذا الش��أن، فيما أكد العض��و عبدالرحمن 
جمش��ير أن اقتراح حماية المس��تهلك مهم 
ويعنى بحف��ظ المواد الغذائي��ة في مخازن 
خاصة لالستعانة بها وقت الحاجة وتطبيقه 

يتطلب اعتمادات مالية.

فؤاد الحاجي

»الشورى«: نهضة البحرين 
الشاملة وإنجازاتها الديمقراطية 

نتاج نهج الملك اإلصالحي
أك��د مجلس الش��ورى، خالل عقده جلس��ته العاش��رة من دور 
االنعقاد الع��ادي الثال��ث - الفصل التش��ريعي الخامس، أن 
اإلنج��ازات الديمقراطي��ة والنهضة الش��املة التي تش��هدها 
البحري��ن في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيس��ى آل خليفة عاهل البالد المفدى، والمكانة الرفيعة 
الت��ي تبوأه��ا الوطن في ش��تى المج��االت، هي نت��اج النهج 
اإلصالحي والديمقراطي السامي، الذي أرسى قواعد المشاركة 
السياس��ية والمدني��ة، والعمل المش��ترك وتحقي��ق التكامل 
الحكوم��ي والتش��ريعي، وف��ق أس��مى معان��ي الديمقراطية 
الحديث��ة، للمضي بالمملك��ة بثبات ورصان��ة لتحقيق رفعة 
شأن الوطن وشعبه الكريم، من خالل التطبيق الفعلي لدولة 
القانون والمؤسس��ات، والفص��ل بين الس��لطات، وعبر رؤية 

اقتصادية طموحة 2030.
ورف��ع المجل��س، ف��ي بيانه، أس��مى آي��ات التهان��ي وصادق 
التبري��كات للمقام الس��امي لحض��رة صاح��ب الجاللة الملك 
حمد بن عيس��ى آل خليفة عاه��ل البالد المفدى، وإلى صاحب 
الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
رئيس الوزراء، وإلى شعب البحرين الكريم، بمناسبة احتفاالت 
البحري��ن بالعيد الوطن��ي المجيد وعيد جل��وس جاللة الملك 
المف��دى، وإحي��اء ذكرى قي��ام الدولة البحريني��ة الحديثة في 
عهد المؤس��س أحمد الفاتح دولة عربية مس��لمة في العام 
المي��الدي 1783، والذكرى التاس��عة واألربعي��ن النضمامها 
في األم��م المتحدة كدولة كاملة العضوية، والذكرى الحادية 
والعش��رين لتس��لم حضرة صاح��ب الجاللة المل��ك المفدى 
لمقالي��د الحكم في الب��الد، داعيًا اهلل العل��ي القدير أن يعيد 
ه��ذه المناس��بة الوطنية المجيدة على الوط��ن الغالي بمزيد 

من العزة والمنعة والتقدم واالزدهار.
وأض��اف المجل��س: »كم��ا ال يفوتن��ا في ه��ذه المناس��بة أن 
نس��تذكر ببالغ االعتزاز والتقدير الجهود الوطنية التي بذلها 
فقي��د الوط��ن، المغف��ور ل��ه صاحب الس��مو الملك��ي األمير 
خليف��ة بن س��لمان آل خليفة طي��ب اهلل ثراه في س��بيل بناء 
دولة عصرية مس��توفية األركان والش��روط، عمادها اإلنسان 
وروحها اإلنس��انية الحقة، التي قامت على اإلخاء والمس��اواة 
والعدال��ة والتطل��ع إلى األفض��ل دائمًا، والتعايش الس��لمي 
مع كافة ش��عوب العالم، والتعاون ألجل الخير وبناء السعادة 

اإلنسانية«.
وختم مجلس الش��ورى بيانه: »في الوقت الذي يجدد في هذه 
المناس��بة الوطنية المجي��دة الوالء المطل��ق والعهد الوثيق 
للقي��ادة الحكيمة، ليؤكد دعمه ومس��اندته لكل جهد وطني 
مخلص يس��هم ف��ي تحقي��ق رؤى وتطلعات المق��ام الملكي 
الس��امي لعاهل البالد المفدى، على طريق اإلصالح والتقدم، 
وترسيخ روح المواطنة الصالحة في نفوس أبنائنا، والمرتكزة 
عل��ى الس��عي إلع��الء ش��أن الوط��ن، والنه��وض بمقدراته 

وتنميتها، والدفاع عنها«.

القطري: زيادة ميزانية »الحماية 
االجتماعية« للحفاظ على 

مكتسبات المواطنين
فاطم��ة  النائ��ب  أك��دت 
القط��ري، أهمي��ة زي��ادة 
الحماية  قط��اع  ميزاني��ة 
االجتماعي��ة بم��ا يحافظ 
الحالية  المكتس��بات  على 
ويكف��ل  للمواطني��ن، 
زيادة مقدار الدعم لألس��ر 
بم��ا  الدخ��ل،  مح��دودة 
التضخم  مس��توى  يعادل 
واالرتفاع  المعيش��ة  ف��ي 

في الرسوم والضرائب.
وقالت ف��ي مرئياتها على 
قان��ون الميزاني��ة العامة 
للع��ام 2021 و2022، إن 

سرعة النمو العمراني الذي تشهده مختلف مناطق البحرين 
ينبغ��ي أن يواكبه رصد للموازنات الكافية لمش��اريع الطرق 
والصرف الصحي، بما يضمن تمتع المواطنين في المناطق 
الت��ي تفتق��ر لخدم��ات البني��ة التحتي��ة بكاف��ة حقوقهم 

بالمساواة مع بقية المواطنين.
وأش��ارت إلى أن تكرار شكاوى نقص بعض األدوية وضمان 
استمرار صرفها دون توقف طوال العام يتطلب من الحكومة 
التركيز على رصد الميزانية الكافية لوزارة الصحة بالش��كل 

الذي يضمن فيه توفير المخزون الكافي من األدوية.
وأك��دت الحاج��ة إلى رص��د الموازنات الكافية لس��د الحاجة 
لتلق��ي المواطنين الع��الج في الخارج، حيث كش��فت الكثير 
م��ن حمالت التبرع األهلية األخي��رة حجم الحاجة لتخصيص 

موازنات كافية لهذا البند من الميزانية.
وذك��رت أن المل��ف اإلس��كاني ينبغ��ي أن يحظ��ى باهتمام 
ودع��م كبيري��ن، لما يمثله م��ن حاجة ملحة وحق أساس��ي 
للمواطني��ن م��ن ذوي الدخ��ل المح��دود، األمر ال��ذي يدعو 
إل��ى توفي��ر الميزانية الكافي��ة لضمان اس��تمرار الخدمات 
اإلس��كانية الحالية، وتطويره��ا عبر طرح مب��ادرات جديدة 
تس��رع من عملي��ة تلبية طلب��ات المواطني��ن وتقلص من 

فترات انتظارهم.
وفيما يتعلق بالقطاع التعليمي، أكدت على ضرورة التركيز 
على رص��د الميزانيات الكافي��ة لتطوير وصيانة المنش��آت 
التعليمي��ة، بما يس��د الفجوة في مس��توى ج��ودة المرافق 

والخدمات التي تقدمها المؤسسات التعليمية.
ودع��ت إلى إنش��اء صندوق اجتماعي وطن��ي يخصص لدعم 
ومس��اعدة األس��ر محدودة الدخ��ل المتض��ررة منازلها من 
حوادث الحري��ق واألمطار وغيرها، بما يحفظ كيان األس��رة 
البحريني��ة ويمنعه��ا من التش��رد، مؤكدة ض��رورة توجيه 
ميزاني��ة مش��اريع البلدي��ات وأمان��ة العاصمة نح��و إنجاز 
المشاريع المعلقة لسنوات في جميع المحافظات، بما يحرك 

من عجلة التنمية والتطوير في المملكة.

فاطمة القطري

 »الشورى«: يوم الشهيد مناسبة وطنية 
مجيدة تثبت قيم الوالء واالنتماء المتأصلة

اس��تذكر مجلس الش��ورى في بيانه بمناسبة 
يوم الش��هيد المجي��د، الذي يصادف الس��ابع 
عشر من ديس��مبر من كل عام -بكل العرفان 
والتقدي��ر- ه��ذا اليوم الوطن��ي الذي خصصه 
حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى 
آل خليفة، يومًا وطنيًا للشهيد، تخليدًا واعتزازًا 
ووف��اًء لم��ا قدم��وه ش��هداء الوط��ن وأبنائه 
الب��ررة، م��ن منتس��بي ق��وة دف��اع البحرين، 
ووزارة الداخلي��ة، والح��رس الوطن��ي، الذي��ن 
أدوا مهامه��م وواجباتهم الوطنية على الوجه 

األكم��ل، داخل الوطن وخارج��ه، في الميادين 
المدني��ة والعس��كرية واإلنس��انية كافة لكي 
ينعم الجميع بالس��كينة واالس��تقرار، رافعين 
األكف إلى المولى العل��ي القدير بالدعاء لهم 
بالرحمة والمغفرة، ودخول الجنان، إنه سميع 

مجيب.
وأضاف في بيانه خالل جلسته العاشرة من دور 
االنعق��اد العادي الثالث – الفصل التش��ريعي 
الخامس: »إننا في مجلس الش��ورى في الوقت 
ال��ذي نؤك��د فيه ب��أن ذك��رى يوم الش��هيد 

ستبقى مناسبة وطنية مجيدة تثبت قيم الوالء 
واالنتماء المتأصلة في هذا الش��عب الكريم، 
وتالحمه وتماس��كه خلف قي��ادة جاللة الملك 
المف��دى، لنؤكد على أن ش��هداؤنا س��يبقون 
دومًا مبعث فخرن��ا واعتزازنا، بتأصيلهم قيم 
التفاني واإلخالص والوالء واالنتماء المتجذرة 
ف��ي نف��وس البحرينيي��ن ف��ي ش��تى ميادين 
العطاء في الداخل والخ��ارج، لينيروا إلخوانهم 
دروب األم��ن والرخ��اء والس��الم، وألبنائه��م 

المستقبل اآلمن«.

 إصابة نائبين بـ»كورونا« والحجر 
يطول 52 من األعضاء والموظفين

زهراء حبيب «

س��جل مجلس النواب أم��س إصابتي��ن جديتين 
بفي��روس كورون��ا )كوفي��د19( بع��د أن ظهرت 
األعراض عل��ى نائبين وبع��د إجرائهما للفحص 
تم التأكيد على إصابتهما بالفيروس، وبناء عليه 
تم إخضاع جميع النواب والموظفين المخالطين 

للحالتين للفحص للمرة الثانية.
وعلمت »الوطن« من مصدر مطلع بأن الفيروس 
انتق��ل م��ن أح��د الموظفين ف��ي قس��م تقنية 
المعلوم��ات إل��ى النائ��ب الذي س��جلت إصابته 
بالمرض األس��بوع الماضي قبل انعقاد الجلسة، 

وبس��بب المخالط��ة انتقل��ت الع��دوى لنائبي��ن 
إخضاعهم��ا  وت��م  األع��راض  عليهم��ا  ظه��رت 
لفحص كورون��ا )كوفيد19( يوم أمس، واتضحت 

إصابتهما بالمرض.
وأكد المصدر بأن اإلصابات لم تقتصر على أعضاء 
مجلس النواب، بل ش��ملت ع��ددًا من الموظفين 
وه��و أمر فرض الحجر االحترازي على 52 ش��خصًا 

بين صفوف النواب وموظفي المجلس.
وحصلت »الوط��ن« على ص��ورة لمواقف مجلس 
الن��واب وه��و يخلو من س��يارات أعض��اء مجلس 
النواب والموظفين، وفي خضم هذه المستجدات 
الس��ؤال المطروح هل س��يتم عقد جلسة مجلس 

النواب يوم غد »الثالثاء« عن بعد؟
يذك��ر أن إصاب��ة نائ��ب واحد األس��بوع الماضي 
تس��بب في تعطيل أعم��ال مجلس الن��واب مما 
اضط��ر رئيس��ة المجل��س فوزي��ة زينل إل��ى رفع 
الجلسة، وإخضاع جميع األعضاء والموظفين إلى 
فح��ص فيروس كورونا )كوفيد19( وتم حجر أكثر 
من 10 ن��واب بينهم 8 أعضاء ف��ي إحدى اللجان 

البرلمانية التي يعد المصاب أحد أعضائها.
وأك��دت المص��ادر حينه��ا ل�»الوط��ن«، أن كثرة 
الزي��ارة في مكات��ب النواب بي��ن األعضاء وعدم 
لب��س الكمام بالمجلس بص��ورة دائمة كان وراء 

سبب حجر النواب وموظفي المجلس.
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وجهة نظر

ليعلم المواطن إلى أي وطن ينتمي
 وأنا أتصفح تقرير »التوقعات االقتصادية اإلقليمية: الشرق األوسط 
وآس��يا الوس��طى« الصادر عن صن��دوق النقد الدولي لش��هر أكتوبر 
2020، وتحديدًا في الصفحة الس��ابعة تفاجأت بأن مملكة البحرين 
احتلت المرتبة الثانية على مس��توى الشرق األوسط وآسيا الوسطى 
بع��د دولة اإلمارات العربية المتحدة في مؤش��ر حزمة الدعم المالي 
الكلي م��ن إجمالي الناتج المحلي أثناء جائح��ة فيروس كورونا. لكن 
المفاج��أة الحقيقية لم تكن في تصدرها قائم��ة الدول األكثر دعمًا 
لمواطنيه��ا - فه��ذا ليس بجدي��د - ولكن في وج��ود النقيض، حيث 
أش��ار التقرير في الوقت ذاته أنها األعلى في مؤش��ر النسبة المئوية 
لتكلفة اإلج��راءات المالية لالس��تجابة للجائحة م��ن إجمالي الناتج 

المحلي اإلجمالي، بما في ذلك التدابير خارج الميزانية.
ربما يك��ون الكالم صعب الفهم قلياًل، دعني أبس��طها أكثر لك أخي 
المواط��ن: مملك��ة البحرين من أكث��ر الدول إنفاقًا على السياس��ات 
الصحية والمالية للتخفيف من األثر المباش��ر للوباء وضمان األفضل 
لمواطنيها، ولكن في الوقت ذاته تكلفها هذه الجهود ضعف ماتكلف 
غالبية دول المنطقة، حيث جاءت نس��بة اإلج��راءات المالية للتصدي 
للفيروس بحس��ب ماذك��ره التقرير )6% من إجمال��ي الناتج المحلي( 
بينم��ا ج��اء متوس��ط تكلفتها ف��ي دول المنطقة )3% م��ن إجمالي 
الناتج المحلي(. أي أن البحري��ن تتحمل مايفوق طاقتها المالية من 
أجل المواطن. وهذا ما أش��ار إليه معالي الش��يخ س��لمان بن خليفة 
آل خليف��ة وزي��ر المالية واالقتص��اد الوطني أن��ه كان من المخطط 
أن تقت��رض مملكة البحري��ن ملياري دوالر في 2020 ولكن بس��بب 

الجائحة اقترضت ضعف المبلغ ليصل الدين إلى 4 مليارات دوالر.
حقيقة، معادلة صعبة ج��دًا، مصلحة المواطن أم إنعاش االقتصاد؟ 
فهل علمت أيه��ا المواطن إلى أي وطن أنت تنتمي؟ إنك تنتمي إلى 
وطن يس��تند على رؤية ملكية سامية من لدن حضرة صاحب الجاللة 
المل��ك حمد بن عيس��ى آل خليف��ة، عاهل البالد المف��دى عنوانها » 
المواطن أواًل«. هذه الرؤية تؤكد على أن المواطن هو أساس التنمية 
المستدامة وغايتها، وأن مصلحة المواطن في المقام األول واألخير.
فس��ؤالي اآلن موج��ه لحكومتنا الموق��رة، هل نعتق��د أن المواطن 
الي��درك حجم الجهود التي تقوم بها الحكومة ألجله؟ أم أن الحكومة 
بحاج��ة لمزي��د من اإلفص��اح عن جهوده��ا لتصل إل��ى جميع فئات 

المجتمع؟ 
م��ن وجهة نظ��ري، أن نش��ر الميزاني��ة العام��ة للدولة ه��ي لذوي 
االختصاص فقط وليس��ت لجميع فئات المجتم��ع، فنحن بحاجة إلى 
مايسمى ب »ميزانية المواطن« كما في المملكة المغربية الشقيقة، 
وهي وثيقة س��نوية تلخ��ص أهم األرقام المالي��ة التي تمكن جميع 
المواطنين من اس��تيعاب طريقة توزيع نفقات وموارد الدولة بشكل 
مبس��ط جدًا م��ع التركيز على إبراز الخدم��ات ذات الطابع االجتماعي 

التي تهم المواطنين كالتعليم والصحة والسكن.
أنا متيقن��ة جدًا من مقولة »الفعل أبلغ من ال��كالم« ولكني متيقنة 

أكثر بآية »وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين«

فريق البحرين جوهرة اإلنجازات
ونح��ن نس��تقبل اليوم الوطني التاس��ع واألربعي��ن ال يمكننا إال أن 
نعتبر فريق البحرين الجوه��رة األثمن واألغلى من ضمن إنجازاتنا 
الوطني��ة لهذه الس��نة الصعبة. فلوال هذا الفريق الش��جاع لما كنا 
في هذه المرحلة الممتازة م��ن احتواء أخطر مرض يعصف بالكرة 
األرضية منذ زمن طويل. فريق البحرين، وعلى رأسهم األمير القائد 
الرائع »بو عيس��ى« حفظ��ه اهلل و رعاه، صنع مجدًا س��تتحدث عنه 

أجيال. 
فبفضل اهلل وبفضل الكوادر المحترفة الماهرة في فريق البحرين، 
لم نضطر إلى اللجوء إلى حظر ش��امل يجمد الحياة كما شهدنا في 
كثير من دول العالم ولم ينتشر الوباء بشكل ال يمكن السيطرة عليه 
وكذلك اس��تمر المواطن في عمله بل وت��م دعم أغلب احتياجاته. 
كما اس��تطعنا أن نكون مثااًل للعمل الجماع��ي المتقن على مدى 
شهور تكاتف فيها الجميع للحفاظ على حالة صحية مطمئنة. نعم، 
شهدنا خرقًا للتعليمات ومررنا بصعوبات و تحديات لكن تبقى في 

مجملها محدودة ونجحنا في تجاوزها كلها. 
وه��ا هي البحرين و للمرة األلف تثبت لنفس��ها قب��ل اآلخرين أنها 
قادرة على مواجهة ش��تى أنواع األخط��ار والتعامل معها بتنظيم 
عالمي المستوى وبروح معنوية عالية. وها نحن تزداد لدينا جرعة 
الثقة بالنفس ونس��عد مع نهاية الس��نة بإنجاز يضاف إلى سلسلة 

إنجازات طويلة لهذا البلد الصغير. 
الع��ام الماض��ي، كان اإلنجاز األجم��ل واألكثر بروزًا ف��ي المقياس 
الشعبي هو تتويج فريق البحرين لكرة القدم ببطولة كأس الخليج 
ألول مرة في التاريخ وال��ذي طغى التفاعل معه على أي تفاعل مع 
إنجاز آخر. هذه الس��نة، لم يجلب لنا فريق البحرين )الجديد( كأس��ًا 
م��ن الذهب األبيض ب��ل تجاوز الهدايا الرمزية وق��دم لنا خدمة ال 
تضاهى بثمن واستطاع أن يحمي الوطن وأن ينقذ األرواح )بفضل 

من اهلل(.

موظفو معهد البحرين يطرقون باب رئاسة الوزراء
بع��د كتابتنا ألكثر م��ن مق��ال َدَعْونا من خالله��ا وزارة التربي��ة والتعليم 
بتس��كين وتثبيت الكوادر البحريني��ة التعليمية واإلداري��ة بمعهد البحرين 

للتدريب.
بعد س��نوات من الكتابة ف��ي هذا االتجاه، نجد اليوم عك��س كل ذلك، وهو 
اتخاذ الجهات المس��ؤولة عن تسكينهم في وظائفهم، بتعجيل ترحيلهم أو 

طردهم من المعهد تحت حجج واهية وضعيفة وغريبة!
إذ قام��ت وزارة التربي��ة والتعليم، وهي الجهة المس��ؤولة عن إدارة معهد 
البحري��ن، ومن��ذ ش��هر أكتوب��ر الفائت باتص��االت هاتفي��ة لمجموعة من 
موظفي المعهد تبلغهم شفهيًا بإلغاء وظائفهم، وألجل تجنب وقوعها في 
طائلة المس��اءلة والمالحقة اإلعالمية، تحاشت الوزارة من عمل هذا اإلجراء 

عن طريق البريد اإللكتروني أو أي نوع من أنواع اإلشعار الكتابي.
لم تكت��ِف الوزارة به��ذا االبتزاز غي��ر الُمَب��رَّر لموظفي المعه��د، بل قامت 
بإخباره��م في حال رفضوا التوقيع على ورقة االس��تغناء عنهم، أو في أفضل 
الحاالت رميهم في إدارات ال تليق بمؤهالتهم، فإن رواتبهم لن تصرف لهم 

في المرحلة القادمة، ولربما يحالون للمساءلة القانونية!
هذه ليس��ت المرة األولى التي تحاول الوزارة التحاي��ل على موظفي المعهد 
بالخروج بأي شكل من األشكال من المعهد أو الذهاب نحو التقاعد اإلجباري، 

ب��ل جربت من قب��ل أن تلزمهم بالتوقيع على اس��تمارات خاصة بدعوى نقل 
بياناتهم، والمعروفة باستمارة 52.

وألن الوزارة لم ترغب في ترك أي أثر إلجراءاتها على الصعيد العملي والضجيج 
اإلعالم��ي، لجأت للقرارات الش��فهية بإجباره��م على التوقي��ع عبر اتصاالت 
هاتفية فق��ط. وحين لجأ بعض موظفي المعهد للن��واب لمعرفة موقفهم 
من التس��ريح، سواء من الناحية القانونية أو اإلدارية، باعتبارهم جهة رقابية 
على العمل الحكومي، فحينها لم يجدوا منهم سوى التزام الصمت، والبعض 

من النواب طلب منهم قبول الرحيل من المعهد عبر استسالمهم للتقاعد!
ألغ��ت ال��وزارة مجموعة من األقس��ام بالمعهد منذ الع��ام 2013، ومن ذلك 
الوقت، اتخ��ذت الوزارة ومعها ديوان الخدمة المدني��ة الصمت المطبق، ولم 
يتواصلوا مع الموظفين لعرض وظائف بديلة عليهم أو تدريبهم لشغل تلكم 
الوظائ��ف، والمفاجأة كانت، أنه وقبل يوم واحد من صدور قرار تحويل تبعية 

المعهد للبوليتكنك، تم إبالغ مجموعة منهم بإلغاء وظائفهم.
اليوم، وبعد فقد كل األمل، يرفع موظفو المعهد صوتهم عاليًا كمحاولة أخيرة 
ومثمرة إليصاله لرئاس��ة الوزراء، ولسمو ولي العهد رئيس الوزراء حفظه اهلل 
تحدي��دًا، وذلك لوضع حدٍّ لمعاناتهم الطويلة، حيث يؤمن هؤالء بأن س��موه 

هو األكثر أمنًا لكل موظف بحريني يشعر بانتقاص حقه دون وجه حق.

التحوالت الديمقراطية
إن ال��دول التي توثق تاريخها ومنجزاتها التي تعد امتدادًا لماضي حضارتها 
واستش��رافًا لمستقبل أجيالها هي تلك الدول التي سيسطر التاريخ نجاحاتها 

بأحرف من نور وسيكون نبراَس ومبعَث فخر واعتزاز وبناء ألجيالها القادمة.
ونحن نحتفل باأليام المجيدة التي تصادف المناس��بة الوطنية في يومي 16 
و17 ديسمبر إحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس 
أحم��د الفات��ح دولة عربية مس��لمة ع��ام 1783 ميالدي��ة، والذك��رى ال� 49 
النضمامه��ا في األمم المتحدة كدولة كاملة العضوية، وذكرى تولي حضرة 

صاحب الجاللة الملك المفدى حفظه اهلل ورعاه مقاليد الحكم. 
ال بد لنا أن نس��تذكر م��ا حققته البحرين من إنجازات في اإلصالح السياس��ي 
والديمقراط��ي واحت��رام حقوق اإلنس��ان والحري��ات العام��ة وتكريس دولة 
القانون والمؤسسات الدستورية في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البالد المفدى، حفظه اهلل ورعاه. الذي 
ال بد من توثيقه عبر الكتاب والمؤرخين ليكون حاضرًا في المستقبل لألجيال 

القادمة من أبنائنا وبناتنا الستكمال المسيرة.

البحرين في كتاب 
لقد جاء كتاب “التحوالت الديمقراطية في عهد جاللة الملك حمد بن عيس��ى 
آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه” للباحث محمد سعد الرويعي، 
ليوثق اإلنج��ازات العظيمة عل��ى الصعيد الديمقراطي الت��ي حققها صاحب 
الجالل��ة خالل مس��يرة الخي��ر والعطاء وإل��ى وقتنا الحاضر. إذ ش��مل الكتاب 
عرض��ًا تاريخي��ًا وتعريفي��ًا انطالقًا من المش��روع اإلصالح��ي لجاللتة ابتداء 
بميثاق العمل الوطني والمراس��يم واالتفاقي��ات الدولية التي تصب في قناة 
الديمقراطية، هذا بجانب المؤسسات والهيئات التي دونت في عصره والتي 

تقوم بترس��يخ قيم الحري��ة والديمقراطية إعادة الحي��اة البرلمانية، تفعيل 
مبدأ الفصل بين السلطات، إبراز دور المرأة من خالل تدشين المجلس األعلى 
للم��رأة، رعاية الحريات الدينية وحرية ال��رأي والتعبير ورعايته لقيام مجتمع 
مدني حقيقي ومش��اركته في األعم��ال الخيرية من خالل مؤسس��ة الملكية 

لألعمال اإلنسانية.
وجاءت الخالصة أن مش��روع جاللة الملك اإلصالحي يعد من أنجح المش��اريع 
على مستوى الشرق األوسط والعالم كما ذكر العديد من المحللين ويعد من 
أهم نقاط التحول في تاريخ البحرين، وقد اس��تطاعت البحرين أن تقفز قفزة 

عمالقة نحو أفق الدول العريقة في الديمقراطية.

إلى من يهمه األمر
إن ح��ب البحرين يقبع ف��ي قلوبنا ويرتكز في الحنايا وأجم��ل الدرر من عهود 
ال��والء والوفاء لجالل��ة الملك، وطن تقوده الحكمة وس��عة الص��در والنظرة 
الحاني��ة عل��ى المواطن والمقيم بال تحي��ز وبال تمييز، وخي��ر دليل على ذلك 
التوجيهات السامية لصاحب الجاللة، حفظه اهلل ورعاه، في ظل جائحة كورونا 
التي جاءت ترجمة للمبادئ اإلنس��انية التي أرس��ى دعائمه��ا جاللته، والتي 

راعت الحقوق المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية.
لذل��ك نق��ول لنتناف��س عل��ى توثي��ق منجزات بل��د الخي��ر والعطاء وإرس��اء 
الديمقراطية والجهد المش��ترك ألن في محصلة كل ذلك يعود على مستقبل 
أجيالن��ا القادمة الذين بإذن اهلل س��يبدؤون من حيث انته��ى عليه أجدادهم 
وآباؤهم. والشكر موصول للباحث الذي سطر تلك المنجزات بكتاب التحوالت 
الديمقراطي��ة في عهد جاللة الملك عاهل الب��الد المفدى حفظه اهلل ورعاه. 

ولكل من يسعى لتوثيق هذه المنجزات العظيمة.
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معادالت

»عقدة« النظام القطري مع البحرين
ينتهج النظام القطري منهجًا ذا طابع عدائي وال يمت باإلنس��انية بصلة وسط 
انتهاكات لحقوق اإلنسان قد خصصت لها المنظمات الحقوقية مجلدات، ولألسف 
ه��ذه االنتهاكات تعدت من الحدود القطرية حتى تطور األمر وتم التعدي على 
الحدود البحرينية في أكثر من مناس��بة والتربص للبح��ارة البحرينيين من أجل 
القبض عليهم بذريعة بأنهم دخلوا المياه اإلقليمية لدولة قطر على الرغم بأن 
جهاز المالحة البحرية يش��ير إلى أن موقع س��فينة الصيد لن تخرج من الحدود 

اإلقليمية البحرينية.
تساؤل الرأي العام ما يحمله النظام القطري من حقد دفين تجاه مملكة البحرين 
والعائلة الحاكمة آل خليفة الكرام، ما هو أس��بابه وما هي الدوافع التي تجعل 
النظام القطري يتمادى بهذه الصورة على الحدود اإلقليمية البحرينية بل ويهدد 
أرزاق الصيادين الذين ليس لهم ذنب، بل يتم أسرهم ومحاكمتهم على جريمة 

لم يرتكبوها.
للحكاية وللتاريخ مواقف تؤكد بأن النظام القطري لديه »عقدة« النقص، وهي 
التاريخ وليس س��واه، فعائلة آل خليفة الكرام كانوا حكام البحرين وشبه جزيرة 
قطر منذ القرن الثامن عش��ر، وبالتالي فإن الشعب القطري والبحريني هما من 
األساس شعب واحد وحاكمهم عائلة آل خليفة لعدة قرون وهذه حقيقة ال يمكن 
إخفاؤه��ا، غير أن البحرين آرتأت بااللتزام بالتقس��يم البريطاني إلمارات الخليج 
العربي الذي تم في عام ١٩٣٩، غير أن النظام القطري لم يعجبه هذا التقسيم 

ب��ل أصر على انتهاك ذلك وقام بغزو فش��ت الديبل التي كانت تحت الس��يادة 
البحرينية، ولم تكتِف الدوحة بذلك ومارست أساليب الترهيب على قادة الخليج 
العرب��ي خالل القمة المنعقدة في الدوحة للمطالبة بغير العادلة في جزر حوار 
وتحويل هذا الملف للتحكيم الدولي، حتى سارت األمور بحكم المحكمة الدولية 
بأحقية جزر حوار للبحرين، وخالل هذه الفترة دعمت قطر اإلرهابيين والمطلوبين 
أمنيًا لهز استقرار مملكة البحرين سواء بدعم مادي أو تسهيالت لخدمات إعالمية 

عبر احتضانهم مقابل استغاللهم للهجوم على البحرين.
ما أود إيصاله أن النظام القطري الحالي لديه »عقدة« اسمها البحرين وعائلة آل 
خليفة والذي يسعى النظام لطمس التاريخ من خالل تنفيذ مشروع توسعي لضم 
أكبر قدر من األراضي البحرينية لتكون تحت السيادة القطرية، على الرغم الثروات 

الضخمة التي تملكها الدوحة إال أن »العقدة« تلك تنتقل من جيل إلى جيل.
وبالتالي نوجه هذه الرسالة إلى النظام القطري بأن البحرين بقيادتها وشعبها 
صبروا على »نقص العقل« لدى هذا النظام ليس لشيء ألنه وضعنا للشعب القطري 
ولقادة دول الخليج العربي قدر ومقام وصمتنا عن تلك االعتداءات والمخططات 
التوسعية لشبه جزيرة قطر، غير أن البحرين وذكرت أكثر من مرة بأنها لن تتردد 
بالرد على تلك األفعال القطرية بالشكل التي تراه مناسبًا، لتكون »عقدة« النظام 
القطري لها نهاية يغلق بابها بالخط العريض، فالتاريخ ال يمكن طمسه تحت 

أي ظرف كان، فشبه جزيرة قطر بحرينية األصل وهذا األمر ال غبار عليه.

حمد عهد الوفاء والعفو والعطاء
اليوم الوطنّي لمملكة البحرين ومناسبة تولي جاللة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة حفظه اهلل مقاليد الحكم هو يوم 
والء للوطن والقيادة وأنها مناس��بة نقول فيها حفظك اهلل 
أبا س��لمان فأنت نعم القائد والوالد الذي أشعرت شعبك 
بأنك واحد منهم وذلك ليس عليك بغريب ففي بداية حياتك 
كنت تقضي أوقاتك مع ممن هم في سنك من عامة الناس 
في ذلك الوقت كنت صديقًا لهم لم تشعرهم في لحظة ما 
أنك ابن الحاكم لم تتعاَل على أحد عرفت بتواضعك ودرست 

ف��ي المدارس الحكومية حتى تخرجت من الثانوية العامة 
من مدرسة المنامة الثانوية وواصلت مسيرة الدراسة العليا 
بعدها عشت في شبابك »أطال اهلل عمرك لسنين مديده« 
مع من هم في سنك فكانوا أهلك وأخوانك لم تتفاخر أمام 
أحد وأسست قوة دفاع البحرين مصنع الرجال والحصن المنيع 
للوطن والزلت تس��لم على الصغير والكبير والمرأة والرجل 
فأحبك شعبك وكان الوطن في عقلك وقلبك أينما ذهبت في 
 حلك وترحالك وكأنك تقول ما قاله أمير الشعراء أحمد شوقي: 

وطني لو شغلت في الخلد عنه..نازعتني إليه في الخلد نفسي. 
عندما توليت الحكم بعد وفاة والدك الشيخ عيسى بن سلمان 
آل خليفة طيب اهلل ثراه عام 1999م واصلت مسيرة العطاء 
فكانت الملحمة الوطنية في المسيرة النهضوية في تدشين 
المش��روع اإلصالحي الش��امل برؤية 2030م الذي أدهش 
العالم وجعل من البحرين أنموذجًا لوطن السالم والتسامح 
والتعايش السلمي رغم التعدد العرقي والديني الموجود 
في هذا الوطن فحققت مملكة البحرين إنجازات مشهودة 
ف��ي مجاالت الديمقراطي��ة واإلصالح السياس��ي والتنمية 
االقتصادية والبش��رية وحماية حقوق المرأة والطفل، وما 
كفله هذا المشروع من احترام للحقوق والحريات األساسية 
والفصل بين الس��لطات، وتعزيز المشاركة الشعبية، في 

إطار دولة القانون والمؤسسات. 
كن��ت حريصًا يا جاللة الملك على راحة ش��عبك حتى على 
من عصى وتنكر ممن زين لهم الش��يطان سوء أعمالهم 
وانحرف��وا عن ج��ادة الطريق لم تأخذه��م على أعمالهم 
ه��ذه التي ارتقت إلى ترويع اآلمنين وإزهاق أرواح األبرياء 

لم تلجمهم بس��ياط من حديد إنما قلت لهم هذا وطنكم 
وارجعوا إليه وعادوا إلى أعمالهم ومدارسهم وجامعاتهم 
وأصبحوا مواطنين لكم حقوق وعليكم واجبات وكنت لهم 
مثل الوالد تجزي لهم العطاء. نعم...العفو هو من مكارم 
األقوياء بل هو أكبر المكارم وأظهرها، ففيه نشر للمحبة 
بي��ن الناس، وإزالة للحقد والضغين��ة من النفوس، وفيه 
تعليم لمن ُيعفى عنه، كما يصفه اهلل تعالى )خذ العفو 
وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين(، وقد فس��ر الرس��ول 
الكريم هذه اآلية بقوله: )هو أن تصل من قطعك، وتعطي 
م��ن حرمك، وتعفو عمن ظلمك(، وفي حديث آخر قوله - 
صلى اهلل عليه وسلم - )العفو ال يزيد العبد إال عزًا فاعفوا 
يعزكم اهلل....(. بيد أن ما كدر صفونا في هذا العام رحيل 
والد الجميع المرحوم الش��يخ خليفة بن سلمان آل خليفة 
نس��أل اهلل له الرحمة وعزاؤنا في أبي عيس��ى ولي العهد 
رئيس مجل��س الوزراء الذي هو خير خلف لخير س��لف فيه 
عزيمة الرجال وروح الشباب فهو المستقبل المشرق للوطن 

وحفظ اهلل البحرين من كل مكروه.
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البالد  عاهل  استقبل 
ــــة  ــــجــــالل صـــــاحـــــب ال
ــد بـــن  ــ ــمـ ــ ــك حـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ الـ
خــلــيــفــة،  آل  عــيــســى 
ــة  ــريـ ــافـ ــصـ ــر الـ ــقـــصـ بـ
السيد  أمس، سماحة 
عــــبــــدهللا الـــغـــريـــفـــي 
ــلــســالم على  ل وذلــــك 
جـــــاللـــــتـــــه. ورحــــــب 
جاللة الملك بسماحة 
الــــــســــــيــــــد عــــبــــدهللا 
الــغــريــفــي، شـــاكـــًرا له 
بحوثه  فـــي  جـــهـــوده 
الـــعـــلـــمـــيـــة الـــديـــنـــيـــة 
واإلرشـــــــــاد، مــتــمــنــًيــا 
ــتــوفــيــق  ال دوام  ــه  ــ ل

والسداد.

جاللة الملك يثني على بحوث الغريفي الدينية
جاللته يشــيد بجهوده االرشــادية ويتمنى له التوفيق والســداد

جاللة الملك مستقباًل سماحة السيد عبدالله الغريفي

العهد المنامة - بنا صدر عن ولي 
رئـــــيـــــس الــــــــــــوزراء 
ــمــــو  ــــســ صــــــاحــــــب ال
ــر  ــ ــيـ ــ الــــمــــلــــكــــي األمـ
آل  حمد  بــن  سلمان 
بشأن  تعميم  خليفة 
الوطني  العيد  عطلة 
الـــمـــجـــيـــد، وذكــــــرى 
الملك  جــاللــة  تــولــي 

لمقاليد الحكم.
التعميم،   وجــاء في 
العيد  بمناسبة  أنـــه 
ــمــجــيــد  ــــي ال ــن ــــوطــ ال

لمملكة البحرين، وذكرى تولي جاللة الملك لمقاليد الحكم، تعطل جميع 
العامة  ومؤسساتها  وهيئاتها  بالمملكة  الحكومية  واألجهزة  الــوزارات 
للسادس عشر والسابع عشر من  الموافقين  يومي األربعاء والخميس 

شهر ديسمبر 2020م.

عطلة العيد الوطني 
األربعاء والخميس

المنامة - بنا

انتهاكات قطر بحق الصيادين 
خرق لألعراف اإلنسانية

ــيــة لــحــقــوق  ــوطــن ــمــؤســســة ال ــعــت ال ــاب ت
اإلنسان باهتمام  شديد موضوع معاناة 
من  البحرينيين  ــبــحــارة  وال الــصــيــاديــن 
جــــراء قــيــام دوريـــــات خــفــر الــســواحــل 
قيامهم  ــنـــاء  أثـ بــمــالحــقــتــهــم  ــقــطــريــة  ال
ــصــيــد فـــي مــنــاطــق  ــمــمــارســة مــهــنــة ال ب
لمملكة  االقليمية  الــمــيــاه  مــن  مختلفة 
البحرين، حيث أسفرت تلك المالحقات 
وماديا،  ومعنويا  جسديا  تضررهم  عن 
وتم التعامل معهم بشكل تعسفي، األمر 
حياتهم  تعريض  جانب  إلى  سبب  الذي 
للخطر، وحرمانهم من حريتهم وأمانهم 
الــشــخــصــي، وتــكــبــدهــم لــخــســائــر مــاديــة 
كــبــيــرة نــاجــمــة عــن قــطــع مــصــدر رزقــهــم 
أن  الى  اضافة  الوحيد،  عائالتهم  ورزق 
أعراف  لكل  خرق  فيها  التصرفات  هذه 

أبناء  بين  واألخـــوة  والجيرة  االنسانية 
الخليج الواحد.

وأبــــــدت الــمــؤســســة أســفــهــا مـــن قــيــام 
السلطات القطرية لهذه التصرفات التي 
والقيم  المبادئ  بكل  اإلخــالل  شأنها  من 
اإلنسانية، التي أقرتها المواثيق الدولية، 
ــادئ  ــمــب ــاهــيــك عـــن انــتــهــاكــهــا ألهــــم ال ن
إلى  الــجــوار  حسن  مبدأ  وهــو  االنسانية 
حقوق  مــن  لمجموعة  انتهاكها  جــانــب 
ــســان وحــريــاتــه األســاســيــة، وأهمها  اإلن
ــحــق فــي األمـــان  الــحــق فــي الــحــيــاة وال
ــحــق فــي الــعــمــل وحــريــة  الــشــخــصــي وال

لمملكة  اإلقليمية  الحدود  ضمن  التنقل 
البحرين، والتي كفلتها المواثيق الدولية 

لحقوق اإلنسان.
وأكـــــدت الــمــؤســســة الــوطــنــيــة لــحــقــوق 
االنسان  حقوق  احترام  أهمية  اإلنسان 
انطالًقا من المبادئ الواردة في الصكوك 
والــمــواثــيــق الــدولــيــة لــحــقــوق اإلنــســان، 
انتهاكا  يعد  واستمراره  حصل  ما  حيث 
حياة  ويعرض  االنسان  لحقوق  صريحا 
المعنية  لجهات  داعية  للخطر،  األبرياء 
جميع  اتــخــاذ  ــى  إل البحرين  مملكة  فــي 
حقوق  حماية  الــى  الهادفة  اإلجـــراءات 
وتوفير  المواطنين،  والبحارة  الصيادين 
في  حقهم  يمارسوا  كي  لهم  آمنة  بيئة 
االقليمية  الــمــيــاه  فــي  والــصــيــد  الــعــمــل 

لمملكة البحرين.

إلى 287.3 مليون دينار  البحريني  التأمين  نما حجم سوق قطاع 
ا بحسب بيانات حديثة أصدرها مصرف البحرين المركزي. سنويًّ

 2019 العام  في  التأمين  أقساط  إجمالي  فــإن  البيانات  وبحسب 
التي  والتعويضات  المطالبات  بلغت  1.2 % في حين  لنحو  ارتفع 
دينار  مليون   140 نحو  العام  ذات  في  التأمين  شركات  تكبدتها 

بالمقارنة مع 232 مليون دينار أي بانخفاض قدره 40 %.

حجم سوق التأمين البحريني

المنامة - بنا

في إطار النسخة الثالثة من مسابقة 
ــحــكــومــي )فـــكـــرة( الــتــي  االبـــتـــكـــار ال
ــي  ــفــيــًذا لــتــوجــيــهــات ول ــن ُأطـــلـــقـــت ت
السمو  ــوزراء صاحب  ال رئيس  العهد 
آل  بــن حــمــد  األمــيــر ســلــمــان  الملكي 
خليفة، بدأ أمس فتح باب التصويت 
مسابقة  على  للجمهور  اإللــكــتــرونــي 
االبتكار الحكومي )فكرة( عبر الموقع 
 www.fdpm.gov.bh اإللــكــتــرونــي 
ــوم السبت  لــغــايــة نــهــايــة يـ ويــســتــمــر 
الجاري،  ديسمبر   19 الموافق  المقبل 
للمرحلة  فكرة   12 تأهل  بعد  وذلــك 
بــعــد االنــتــهــاء مـــن تقييم  الــنــهــائــيــة 
أربــع  قبل  مــن  األربــعــيــن  المقترحات 
واالختصاص،  الشأن  ذوي  من  لجان 
ــتــصــويــت بــهــدف  ــة ال ــي مــرحــل ــأتـ وتـ
ــفــكــرة الــفــائــزة بـــ)اخــتــيــار  اخــتــيــار ال

الجمهور(.

بدء التصويت 
الختيار الفائز 

بمسابقة “فكرة”

)07(

)06(

)١٠(

)٠٨(

بالعيد  االحــتــفــال  بمناسبة  آســيــا،  مــجــوهــرات  يــســر 
مع  تعاونها  عــن  اإلعـــالن   ،2020 البحريني  الوطني 
مــجــوهــرات فــابــرجــيــه لــتــقــديــم مــجــمــوعــة مــن قطع 
المجوهرات محدودة اإلصدار هي عبارة عن 6 قطع 
مجموعة  ضــمــن  بيضة  شــكــل  عــلــى  جــديــدة  تعليقة 
وتحمل  األبيض  الذهب  من  والمصنوعة   Essence
داخلها مفاجأة وهي العلم البحريني. وسيتم إطالق 
هذه المجموعة المحدودة يوم 16 ديسمبر2020. وقد 
األبيض عيار  الذهب  الفريدة من  القطع  ُصنعت هذه 

المثبتة أعالها  السلسلة  18 قيراط، ورصعت 
بالياقوت من شركة “جيم فيلدز” والمستخرج 

فتحتها  زينت  كما  موزمبيق،  مناجم  من 
ــراء، وهــي  ــمــ كـــذلـــك بــحــبــة يـــاقـــوت حــ
للفتح  مصممة على شكل بيضة قابلة 
لتكشف عن مفاجأة داخلها على شكل 
عــلــم الــبــحــريــن مــصــنــوع مـــن الــذهــب 
18 قـــيـــراط ومــزيــن  األبـــيـــض عـــيـــار 

باللونين األبيض واألحمر.

مجوهرات آسيا وفابرجيه 
تحتفالن بالعيد الوطني للبحرين

)17(
)٠٤ - ٠٥(

0710141815

كراسي المقصورة مازالت مكسورة!“حكايات ابن الحداد 2”المغرب: العالقات مع إسرائيل “كانت طبيعية”“طيران اإلمارات” يحتفي بيوم البحرين الوطنيمنح مدير عام “الثقافة” وسام “نجمة إيطاليا”
منحت الجمهورية اإليطالية مدير  «

عام الثقافة والفنون بهيئة البحرين 
للثقافة واآلثار الشيخة هال بنت 

محمد آل خليفة مساء أمس األحد 
“وسام نجمة إيطاليا”، إذ قّلدتها 

باوال أمادي أثناء حفل أقيم بمتحف 
البحرين الوطني.

أعلنت طيران اإلمارات أنها  «
سوف تشغل إحدى طائراتها 
اإليرباص A380 إلى البحرين 
لمرة واحدة يوم 15 ديسمبر 
الجاري، وذلك لتلبية الطلب 
الكبير على السفر في اليوم 

الوطني الـ 49 للمملكة.

قال وزير الخارجية المغربي ناصر  «
بوريطة في مقابلة مع صحيفة 

“يديعوت أحرونوت” ، إن العالقات بين 
المملكة وإسرائيل كانت “طبيعية 
أصال”، قبل اتفاق إقامة العالقات 

الدبلوماسية الكاملة الذي أعلن عنه 
الخميس الرئيس األميركي.

بدأ فريق مسلسل “حكايات  «
ابن الحداد” في الترويج ونشر 

صور كواليس الجزء الثاني 
من المسلسل الذي سيعرض 

في رمضان 2021، والذي تم 
تصويره بداية العام الجاري 

.2019

على رغم اعتماده كمنشأة رئيسية  «
الحتضان المباريات الرسمية 

لمسابقات االتحاد البحريني لكرة 
القدم لفئة الكبار، إال أن استاد 
النادي األهلي يبدو أنه في طي 

النسيان!ففي  24 أكتوبر 2020 نشر 
“البالد سبورت” تقريًرا عن الموضوع.

تواصل “البالد” تسليط الضوء على االنجازات التشريعية بمناسبة األعياد الوطنية ، وإبراز ما حققته 
مملكة البحرين في ظل العهد الزاهر لجاللة عاهل البالد  وما حققته الحكومة من قفزات برئاسة 
صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء، فقد قال عدد من  النواب بأن جاللة الملك استطاع 

أن يحقق الكثير من االنجازات والمكتسبات التي يلمسها ويشيد بها المواطن البحريني.

“^” تسلط الضوء على االنجازات التشريعية 
والطالبية بمناسبة األعياد الوطنية

سمو ولي العهد رئيس الوزراء

مليون دينار
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14 ديسمبر يوم شرطة البحرين

 تقدير ملكي لدور شرطة البحرين
والشرطة النسائية تكمل نصف قرن من العطاء   

•• مركز اإلعالم األمني :

 لم يكن العام 2020 والذي يوشــك على الرحيل، كســابقه في الشــكل 
والمضمون، بل كان حافــا بالتحديات، وأبرزها »جائحة كورونا« التي تعامل 
معهــا العالــم، بــكل ما أوتي من قــوة، عّلــه يتمكن من الحد من انتشــار 
الفيــروس. وفي هــذا اإلطار، عملــت مملكة البحرين بــروح وطنية خالصة 
وتكاملت أجهزتها الحكومية ومؤسســاتها المجتمعية وتاقت مع التزام 
المواطنين والمقيمين، وكانت النتيجة قصة نجاح بحرينية جديدة، أطلقها 
حضرة صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل الباد المفدى، 
حفظه هللا ورعاه، من خــال الدفع بحزمة اقتصادية داعمة تتجاوز قيمتها 
األربع مليارات دينار، فيما قاد صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفــة ولي العهــد رئيس الوزراء، حفظه هللا، فريــق البحرين الوطني، 

والذي سّطر منظومة من األداء الوطني المتناغم والفعال.

وضمن هذه الجهــود، مضت وزارة الداخلية بكافــة أجهزتها وإداراتها 
وبتوجيهات من الفريق أول معالي الشــيخ راشد بن عبدهللا آل خليفة وزير 
الداخلية في النهوض بدورها األمني والمجتمعي لمكافحة هذه الجائحة، 
بمــوازاة األداء األمني الشــامل في كافة مجاالت األمــن العام . وفي يوم 
شــرطة البحرين والذي يوافق 14 ديســمبر من كل عام، نعرض  على سبيل 
المثال ال الحصر، بعض مامح العطاء واإلنجاز الذي تحقق خال العام 2020.

••    جاللة الملك المفدى يشيد بالجهود الكبيرة التي تبذلها شرطة البحرين في المحافظة على أمن واستقرار الوطن.
••    معالي وزير الداخلية يهدي إلى جاللة الملك تكريمه بوسام األمير نايف لألمن العربي والذي تم منحه لمعاليه في اجتماع مجلس 

وزراء الداخلية العرب.
••    معالي وزير الداخلية يقرر إنشــاء وتشكيل مجلس وزارة الداخلية، والذي يعمل على وضع السياسة األمنية العامة بالوزارة وتطوير 

النهج األمني وفق متطلبات التعامل مع التحديات.

••    بفضل دعــم صاحبــة الســمو الملكي 
األميرة ســبيكة بنت إبراهيم آل خليفة 
قرينــة الملك رئيســة المجلس األعلى 
للمــرأة للمــرأة البحرينية، اســتطاعت 
تخطــي الــدور التقليــدي ووصلت إلى 
بوابة األمن لتســاهم مــع زمائها من 

الرجال في حفظ األمن العام 

••    إذا كان تاريخ تشكيل أول شرطة نظامية 
يعود لعــام 1919 فإن  1970 كان تاريخا 
مضيئــا للمــرأة البحرينيــة حيــث جرى 

إنشاء الشرطة النسائية

••    البحرين في موقع الريادة عربيا في هذا 
بتجربتها  اســتعانت  والكويــت  المجال 

في تأسيس شرطة نسائية.

••    فــي عــام 1974 كان هنــاك عــدد مــن 

من  مجموعــة  يســاعدهن  الضابطــات 
الشــرطيات وأصبح هــؤالء رواد التجربة  

وأسندت لهن مهمة رعاية األحداث

••    امتدت مســيرة التطويــر ووجه معالي 
وزير الداخلية باســتحداث وحدة نسائية 

لحماية الشخصيات الهامة .

••    عام 2005 تم اســتحداث شــرطة خدمة 
المجتمــع ترســيخًا لمبــدأ الوقاية من 
الجريمة وتعزيز ثقة المجتمع بالشرطة. 

••    يكمن دور الشرطة النسائية في ترسيخ 
دعائم الوظيفة االجتماعية للشرطة 

••    الشرطة النســائية , ماضية إلى األمام 
واســتراتيجية التطوير والتحديث بوزارة 

الداخلية ماضية قدما .

تقدير ملكي لشرطة البحرين   

50 عاما على تأسيس الشرطة النسائية 

دعوة الراغبين بأخذ  لقاح “سينوفارم” للتسجيل
وزارة الصحة- الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية

أعلنت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات 
الصحية، موافقتها على التسجيل الرسمي للقاح 
سينوفارم  شركة  قبل  من  المنتج  “كوفيد19-” 
الصينية ضمن جهود التصدي لفيروس كورونا، 
للرعاية   42 “جي  تقدمت شركة  أن  بعد  وذلــك 
الشرق  في  “سينوفارم”  شركة  وكيل  الصحية” 
المستندات  بكافة  أفريقيا  وشــمــال  األوســـط 

كامل  بشكل  استخدامه  يتيح  مما  المطلوبة 
الثالثة  المرحلة  نتائج  أظهرت  حيث  للجميع، 
من التجارب السريرية فعالية اللقاح بنسبة 86 
“كوفيد19”،  كورونا  بفيروس  اإلصابة  ضد   %
كما تم سجل اإلقالب المصلي معدل 99 % من 
كمعدل   % و100  المعادلة،  المضادة  األجسام 
وقاية من الحاالت المتوسطة أو الشديدة بعد 

دعــوة  متطوًعا.   42299 على  اخــتــبــاره  تــم  أن 
إلكترونًيا.  للتسجيل  الــلــقــاح  بــأخــذ  الــراغــبــيــن 
اللقاح  بأخذ  الراغبين  الصحة  وزارة  دعــت  و  
إلى   ،”19  - “كوفيد  كــورونــا  لفيروس  المضاد 
ــــوزارة  ل الــتــابــع  الــمــوقــع  عــن طــريــق  التسجيل 
اإللكتروني:   الموقع  زيـــارة  خــالل  مــن  الصحة 

https://healthalert.gov.bh

ابراهيم النهام
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الرميحي للشرطة في الصفوف األمامية: نفخر بكم
ــرار ــ ــن ولــلــشــهــداء األبـ ــ ــي األمـ ــاب ــص ــم ــال ل ــ ــ ــر وإج ــدي ــق ــة ت تــحــي

أشــاد وزير اإلعالم رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياســية 
علــي الرميحــي بالتضحيــات العظيمة لشــرطة البحرين فــي الحفاظ على 
أمــن الوطن واســتقراره، وإخالصها في خدمــة المجتمع وتطبيق القانون 
بمهنية ونزاهة وشــفافية، ودورها المحوري في تعزيز المســيرة التنموية 
الشــاملة لعاهــل البــالد صاحــب الجاللة الملــك حمد بن عيســى آل خليفة، 
بدعم من ولي العهد رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان 

بن حمد آل خليفة.

وتقـــدم الرميحـــي بأطيـــب التهاني 
إلـــى وزيـــر الداخليـــة  والتبريـــكات 
الشيخ راشـــد بن عبدهللا آل خليفة 
وكافـــة منتســـبي الوزارة، بمناســـبة 
االحتفـــاء بيـــوم الشـــرطة بالتزامن 
مع أعيـــاد البحرين الوطنية، مؤكًدا 
فخـــر الوطـــن وجميـــع المواطنيـــن 
الشـــرطة  بتأديـــة  والمقيميـــن 
رســـالتها النبيلـــة وخدماتها األمنية 

والمجتمعية بكفاءة واقتدار.
المشـــاركة  اإلعـــام  وزيـــر  وثمـــن 
ضمـــن  األمنيـــة  لألجهـــزة  الفاعلـــة 
صاحـــب  بقيـــادة  البحريـــن  فريـــق 
فـــي  العهـــد،  ولـــي  الملكـــي  الســـمو 
الصفـــوف األولـــى لمكافحة جائحة 
ومســـاندتها  كورونـــا،  فيـــروس 
فـــي  الصحيـــة  للكـــوادر  الدائمـــة 
الحجـــر  ومراكـــز  المستشـــفيات 

والعيـــادات  والفحوصـــات  والعـــزل 
المتنقلة، وتطبيق إجراءات التباعد 
االجتماعي، وغيرهـــا من الواجبات 
التزامهـــا  ســـياق  فـــي  اإلنســـانية 
بتعزيز الشـــراكة المجتمعية وإدارة 
والكـــوارث  واألزمـــات  الطـــوارئ 

وتأهيل الكوادر التطوعية.
الشـــعب  أن  اإلعـــام  وزيـــر  وأكـــد 
البحرينـــي بجميـــع مكوناتـــه فخور 
االحتفـــاء  الشـــرطة  بمشـــاركة 
بيومهـــا الوطنـــي، تقديـــًرا لعطائهـــا 
والنزاهـــة  العـــدل  ترســـيخ  فـــي 
واإلخـــاص وبطوالتها فـــي صيانة 
وحـــدة الوطـــن وأمنه واســـتقراره، 
واإلرهـــاب  التطـــرف  ومكافحـــة 
والجرائم بجميع صورها وأشكالها، 
مؤكـــًدا في هذه المناســـبة الوطنية 
تقديـــًرا  الجميـــع  وقـــوف  العزيـــزة 
وإجـــاالً لمصابي األمن المخلصين، 
ولشـــهداء الواجب الوطني األبرار، 
الذيـــن بذلـــوا دماءهـــم الزكيـــة من 
أجـــل رفعة الوطن وعزته وســـامة 

جميع أبنائه.

المنامة - بنا

المنامة - بنا

اســـتقبل وزيـــر اإلعـــام علـــي الرميحي 
بمكتبـــه، أمس، ســـفير جمهوريـــة كوريا 
الجنوبيـــة لـــدى مملكـــة البحريـــن هـــاي 
كوان تشـــونغ؛ بمناســـبة تعيينه ســـفيًرا 

جديًدا لباده.
وأثنـــاء اللقـــاء، رحـــب الوزيـــر بالســـفير 
الكـــوري وهنـــأه علـــى منصبـــه الجديـــد، 
متمنًيـــا له التوفيـــق والنجاح في مهامه 
الدبلوماسية بما يدعم مسيرة العاقات 

البلديـــن  بيـــن  الوطيـــدة  التاريخيـــة 
الصديقين، ومشـــيًدا بمتانة العاقة بين 

مملكة البحرين وكوريا الجنوبية.
من جانبه، تقدم السفير الكوري بخالص 
الشـــكر والتقدير إلـــى وزير اإلعام على 
بتعزيـــز  واهتمامـــه  اســـتقباله  حســـن 
العاقات الثنائية، مؤكـــًدا اهتمام باده 
بتوســـيع مجاالت التعاون بيـــن البلدين 

بما يخدم المصالح المشتركة.

تــوسيــــع التعـــاون مـــع كـــوريـــا

محرر الشؤون المحلية

ُرفـــع علم مملكـــة البحريـــن في مقر 
فـــي  للجمـــارك  العالميـــة  المنظمـــة 
بروكســـل بعد صدور قـــرار المنظمة 
بتعييـــن الشـــيخ أحمـــد بـــن حمد ال 
المنظمـــة،  لمجلـــس  رئيســـا  خليفـــة 
حيث ســـيظل هـــذا الحـــدث الدولي 
محفورا في تاريخ الذاكرة الوطنية 
باعتباره انطاقة محورية ســـبقتها 
مجموعة من اإلنجـــازات الجمركية 
الصعيـــد  علـــى  ســـواء  البحرينيـــة 
المحلـــي أو العالمـــي، لتبـــدأ مملكـــة 

البحرين مرحلـــة جديدة في مجال 
تشـــكل  والتـــي  الجمركيـــة  الريـــادة 
دورا مؤثـــرا في االقتصـــاد العالمي، 

رسختها عطاء وخبرة أبنائها.
الكثيـــر ممـــا ُأنجز مـــن هـــذا النجاح 
العالمـــي، كان بفضـــل جهـــود أبنـــاء 
مملكـــة البحريـــن الذيـــن هـــم علـــى 
مقدرة وكفاءة عالية في تولي مثل 
هـــذه المناصـــب الدوليـــة وتحقيـــق 
المنظمـــة  هـــذه  وأهـــداف  رســـالة 

العريقة.

علمنا يرفرف أمام مقر “الجمارك العالمية”

وزير الداخلية: رئيس الجمارك جدير بالمنصب الجديد
ــن ــري ــح ــب ــل ــي ل ــ ــ ــدول ــ ــ ــر ال ــتـــقـــديـ ــلـ ــداد لـ ــ ــ ــت ــ ــ ــاز ام ــ ــ ــج ــ ــ اإلن

اســـتقبل وزير الداخلية الشـــيخ راشد بن عبدهللا 
آل خليفة، رئيس شؤون الجمارك الشيخ أحمد بن 
حمـــد آل خليفة، وذلك بمناســـبة فوزه وبالتزكية، 
بمنصب رئيس مجلس منظمة الجمارك العالمية.

وفـــي بدايـــة اللقـــاء، هنـــأ الوزيـــر، رئيس شـــؤون 
الجمـــارك، بهـــذا المنصـــب الرفيـــع، الـــذي يعكـــس 
مـــا تتمتـــع به مملكـــة البحريـــن من مكانـــة دولية 
عاليـــة،  كفـــاءة  ذات  وطنيـــة  وكـــوادر  مرموقـــة 
تؤهلهـــا لتولـــي أرقـــى المناصـــب فـــي المنظمـــات 
والمؤسســـات الدوليـــة، منوها إلى جـــدارة رئيس 
الجمـــارك بهذا المنصب، فـــي ظل ما يتمتع به من 
خبـــرات وقـــدرات، بتولـــي رئاســـة هـــذه المنظمة 
الدوليـــة، التـــي تشـــكل دورا مؤثرا فـــي االقتصاد 
العالمي. وأشاد بجهود رئيس الجمارك ودوره في 
تطوير الخدمات الجمركية وتنفيذ اســـتراتيجية 

جمركية متميزة، بما يتماشى مع أهداف المسيرة 
التنمويـــة فـــي مملكـــة البحرين، موضحـــا أن هذا 
اإلنجـــاز، يعـــد امتـــدادا للتقديـــر الدولـــي لمملكـــة 
البحريـــن، وســـمعتها الطيبـــة التـــي حققتهـــا فـــي 
الســـنوات األخيـــرة، وأثبتـــت من خالهـــا، قدرات 
متميـــزة في كافـــة المجـــاالت، معربا عـــن خالص 

تمنياتـــه لرئيس الجمارك، رئيـــس مجلس منظمة 
الجمارك العالمية، بالتوفيق والسداد.

من جهته، أعرب الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة، 
عـــن شـــكره وتقديـــره لوزيـــر الداخليـــة على هذه 
اللفتـــة الكريمـــة، مشـــيدا بتوجيهاتـــه، والتي تعد 

دوما نبراسا للعمل واإلنجاز.

المنامة - وزارة الداخلية

البحرين توافق على استخدام لقاح “سينوفارم”
ــا” ــ ــورون ــ “ك بــــ  ــة  ــ ــاب ــ اإلص ضـــد   %  86 ــة  ــب ــس ــن ب ــال  ــعـ فـ

أعلنت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن 
والخدمات الصحيـــة، موافقتها على 
التسجيل الرسمي للقاح “كوفيد19-” 
المنتـــج مـــن قبل شـــركة ســـينوفارم 
التصـــدي  جهـــود  ضمـــن  الصينيـــة 
أن  بعـــد  وذلـــك  كورونـــا،  لفيـــروس 
للرعايـــة   42 “جـــي  شـــركة  تقدمـــت 
الصحية” وكيل شـــركة “ســـينوفارم” 
في الشرق األوســـط وشمال أفريقيا 
ممـــا  المطلوبـــة  المســـتندات  بكافـــة 
كامـــل  بشـــكل  اســـتخدامه  يتيـــح 
للجميع، حيث أظهرت نتائج المرحلة 
الثالثة من التجارب السريرية فعالية 
اللقـــاح بنســـبة 86 % ضـــد اإلصابـــة 
بفيـــروس كورونا “كوفيد19”، كما تم 

ســـجل اإلقـــاب المصلـــي معـــدل 99 
% مـــن األجســـام المضـــادة المعادلة، 
و100 % كمعـــدل وقاية من الحاالت 
المتوســـطة أو الشـــديدة بعـــد أن تـــم 

اختباره على 42299 متطوًعا.
وجـــاء قـــرار موافقـــة “الهيئـــة” علـــى 
تســـجيل اللقـــاح وإتاحة اســـتخدامه 
اســـتنادًا إلـــى البيانات التـــي تقدمت 
بهـــا الشـــركة، إذ باشـــرت الهيئة -فور 
ونتائـــج  اللقـــاح  لملفـــات  اســـتامها 
أجريـــت  التـــي  الموســـعة  الدراســـة 
فـــي أكثـــر من بلـــد- عمليـــة المراجعة 
والتقييـــم مـــن جوانـــب عدة شـــملت 
تقييم بيانات فاعلية اللقاح وسامته 
التجـــارب  نتائـــج  توضحهـــا  التـــي 

وكذلـــك  الســـريرية،  والدراســـات 
التحقـــق من جودة اللقـــاح من خال 
مراجعة البيانـــات العلمية التي تبّين 
جودة التصنيع وثبات المنتج، إضافة 
إلـــى التحقـــق مـــن مراحـــل التصنيـــع 
أســـس  بتطبيـــق  المصنـــع  والتـــزام 
 )GMP( الجيـــد  الدوائـــي  التصنيـــع 
حسب المعايير الدولية في الصناعة 
الصـــادرة  واالشـــتراطات  الدوائيـــة 
عـــن الهيئـــة. كما أخـــذت الهيئـــة رأي 
لجنة البحـــوث الســـريرية، والمكونة 
األكاديمييـــن  مـــن  المختصيـــن  مـــن 
واألطباء، والمســـؤولة عـــن الموافقة 
وبعـــد  الســـريرية.  التجـــارب  علـــى 
مـــن  ومناقشـــته  الموضـــوع  عـــرض 

جميـــع جوانبه الفنية والعلمية قررت 
الهيئة الموافقة على تســـجيل اللقاح 
والســـماح باســـتخدامه. كمـــا تم أخذ 

موافقة لجنة التطعيمات.
والجديـــر بالذكر أن مملكـــة البحرين 
قد شـــاركت في التجارب الســـريرية 
للقاح ضمن حملة من أجل اإلنسانية، 
حيث شـــارك أكثر من 7700 متطوع 
فـــي تجـــارب المرحلـــة الثالثـــة. كمـــا 
ســـبق وأن أجازت الهيئة االستخدام 
الطارئ للقـــاح “كوفيد19-” بناء على 
النتائـــج األوليـــة لســـامته حيـــث تم 
توفيـــر اللقاح للفئـــات األكثـــر تعامًا 
مـــع المصابيـــن بفيـــروس كورونا من 

الصفوف األمامية.

المنامة - الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية

المنامة - وزارة الصحة

دعت وزارة الصحة الراغبين بأخذ اللقاح 
المضـــاد لفيـــروس كورونا “كوفيـــد - 19”، 
إلى التســـجيل عـــن طريق الموقـــع التابع 
لـــوزارة الصحـــة من خـــال زيـــارة الموقع 
https://healthalert.“ اإللكترونـــي 

gov.bh”، وذلـــك التزامـــا منهـــا بمواصلـــة 
االســـتباقية  الحكومـــة  خطـــط  تنفيـــذ 
لتحقيـــق أعلـــى درجـــات األمـــن الصحـــي 
لمواجهـــة الجائحـــة. وأثنت الـــوزارة على 
لعاهـــل  الســـامية  الملكيـــة  التوجيهـــات 
البـــاد صاحـــب الجالـــة الملـــك حمـــد بن 
عيســـى آل خليفـــة والخطـــوات الحثيثـــة 
لولي العهد رئيس الوزراء صاحب السمو 
الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة، 
للتصـــدي لفيروس كورونـــا بتوفير اللقاح 
اآلمـــن للفيـــروس وإتاحته مجاًنـــا لجميع 
المواطنيـــن والمقيمين بمـــا يحفظ صحة 

وسامة الجميع، منوهًة بالخطة الوطنية 
للتطعيـــم واالســـتعدادات الرامية لتوفير 
اللقـــاح للجميـــع بمتابعة الفريـــق الوطني 
الطبي للتصدي لفيـــروس كورونا “كوفيد 
- 19”، وذلك مـــن خال آليه للتطعيم في 

27 مركًزا صحيا.
وأشـــارت وزارة الصحـــة إلى أنها تســـعى 
دائمـــا الســـتثمار التقنيـــات الحديثـــة في 
تعزيـــز التواصـــل مـــع المســـتفيدين مـــن 
خدماتهـــا، والتـــي تم تدشـــينها فـــي إطار 
الجهـــود الراميـــة لضمان صحة وســـامة 
فيـــروس  انتشـــار  مـــن  والحـــد  المرضـــى 
كورونـــا “كوفيد - 19”، مبينة أنها ســـهلت 
خـــال  مـــن  اللقـــاح  لتلقـــي  التســـجيل 
التســـجيل اإللكتروني بالموقـــع، مواصلة 
للجهـــود الحثيثـــة التـــي تهـــدف للتصدي 

للجائحة.

دعوة الراغبين بأخذ اللقاح للتسجيل إلكترونًيا

القحطاني يدعو من هم فوق 18 سنة للتسجيل ألخذ لقاح “كورونا”
ــدوى ــ ــ ــع ــ ــ ــع ال ــ ــنـ ــ ــمـ ــ ــة ويـ ــ ــاعـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ ــاز الـ ــ ــ ــه ــ ــ ــة ج ــ ــويـ ــ ــقـ ــ ــى تـ ــ ــلـ ــ ــد عـ ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ يـ

أكــد استشــاري األمراض المعدية بالمستشــفى العســكري عضــو الفريق الوطني الطبي للتصــدي لفيروس كورونا 
)كوفيد - 19(  المقدم طبيب مناف القحطاني أن مملكة البحرين مســتمرة في تســخير كافة اإلمكانيات من أجل 
حفظ صحة وســالمة الجميع وفق أفضل الممارســات الصحية العالمية، مشــيًرا إلى أن البحرين ضمن مســارات 
تعاملها مع جائحة فيروس كورونا قامت بتكثيف الجهود الوقائية تعزيًزا لألمن الصحي االستباقي عبر المتابعة 
المستمرة للمستجدات العالمية بالتجارب المتعلقة باللقاحات ووضع الخطط لتوفير اللقاح اآلمن والمعتمد بكل 

يسر وسهولة للمواطنين والمقيمين كافة.

اللقاحـــات  أن  القحطانـــي  وأضـــاف 
وســـيلة فعالـــة قائمـــة علـــى أســـس 
منهجيـــة علميـــة تهـــدف للوقاية من 
ومكافحـــة  عـــام  بشـــكل  األمـــراض 
مسبباتها وهناك الكثير من اللقاحات 
التـــي أثبتـــت جدارتها فـــي مواجهة 
العديد من األمـــراض المعدية، مبيًنا 
ال  المعتمـــد   ”19 “كوفيـــد  لقـــاح  أن 
تختلف آلية عملـــه عن بقية لقاحات 

فـــي  يســـهم  إذ  األخـــرى  األمـــراض 
تطويـــر اســـتجابة مناعيـــة للجســـم 
عبـــر منع العدوى أو الســـيطرة عليها 
إلـــى جانـــب تقويـــة الجهـــاز المناعي 
من خال تكوين األجســـام المضادة 
بشكل آمن، حيث إن الجهاز المناعي 
علـــى  يتعـــرف  اللقـــاح  أخـــذ  عنـــد 
الفيروس فور دخوله للجســـم ويبدأ 
بإنتـــاج األجســـام المضـــادة لحمايـــة 

الجســـم مـــن خـــال العمل مـــع دفاع 
الجسم الطبيعي.

ودعـــا القحطانـــي جميـــع المواطنين 
والمقيمين ممـــن هم فوق الـ18 عاًما 
إلى التســـجيل ألخـــذ اللقـــاح حمايًة 
وذلـــك  كافـــة  وللمجتمـــع  ألنفســـهم 
ضمن الخطة الوطنية للتطعيم التي 
آالف   10 إلـــى  الوصـــول  تســـتهدف 
تطعيـــم يومًيـــا من خـــال 28 مركًزا 

المجتمـــع  وعـــي  أن  مؤكـــًدا  طبًيـــا، 
بأهميـــة أخـــذ اللقـــاح وحـــث الجميع 
ألخذه أمر ضروري في هذه المرحلة 
مـــن مراحـــل التعامـــل مـــع الفيروس 
بما يدعم الجهـــود الوطنية للتصدي 

خيـــر  فالوقايـــة  كورونـــا،  لفيـــروس 
مـــن العـــاج والمســـؤولية الوطنيـــة 
لـــكل فرد بالمجتمع تحتم اســـتمراره 
االحترازيـــة  باإلجـــراءات  بااللتـــزام 
ضمـــن الخطـــط الموضوعـــة والتـــي 
يأتـــي أخـــذ اللقـــاح ضمنهـــا كتدبيـــر 

وقائي.
الهيئـــة  أن  إلـــى  القحطانـــي  ونـــوه 
الوطنيـــة لتنظيم المهـــن والخدمات 
الصحيـــة ال تألـــو جهًدا فـــي مراجعة 
كافـــة الجوانـــب الخاصـــة بتســـجيل 
اللقاحات والسماح باستخدامها بعد 
دراســـة ومراجعـــة وتقييـــم بيانـــات 
فاعليـــة اللقاحـــات وســـامتها وفـــق 
والمنصـــوص  الازمـــة  اإلجـــراءات 
عليها في مملكة البحرين، مؤكًدا أن 

الجهـــات المعنية مســـتمرة باالطاع 
على مســـتجدات اللقاحات الخاصة 
بفيـــروس كورونـــا لمواصلـــة تطوير 

البروتوكول العاجي في المملكة.
وذكـــر القحطانـــي بأن لقـــاح “كوفيد 
شـــركة  قبـــل  مـــن  المنتـــج   ”19  -
تـــم  الـــذي  الصينيـــة  ســـينوفارم 
تسجيله رســـمًيا في مملكة البحرين 
آمـــن وأثبت فاعليتـــه خال مختلف 
مراحـــل التجـــارب الســـريرية للقـــاح 
والتي أظهرت نتائج المرحلة الثالثة 
مـــن هـــذه التجـــارب فعاليـــة اللقـــاح 
بنســـبة 86 % ضد اإلصابة بفيروس 
كورونـــا، و100 % كمعدل وقاية من 

الحاالت المتوسطة أو الشديدة.

المنامة - بنا

مناف القحطاني

علي الرميحي



opinions@albiladpress.com11

لطالمـــا كان التعليم أســـاس نهضة األمم وتقدمها، حيث شـــكل على 
مـــر األزمان النـــواة التي ينطلق منها أبناؤنـــا الطلبة نحو بناء حاضر 
مزدهر ومســـتقبل مشـــرق لمملكتنـــا الغالية، وعندما تكـــون الجهود 
المبذولـــة مضاعفـــة ومكثفة في جميـــع مجاالت وتفرعـــات القطاع 
التعليمـــي فإنها تنتج إنجازات متتالية ونجاحات متواصلة في هذا 
الحقـــل الـــذي أولته القيادة الرشـــيدة كل أشـــكال الدعم والمســـاندة 

واالهتمام.
وكان اإلنجاز التعليمي األخير الذي حققته مدارس المملكة في نتائج 
 TIMSS اختبارات دراســـة التوجهـــات الدولية للرياضيـــات والعلوم
2019 المعلنـــة من قبـــل الرابطة الدولية لتقييـــم التحصيل التربوي 
)IEA( خيـــر دليل علـــى مدى االهتمام الكبير واإلصـــرار على تحقيق 
مراتب متقدمة في المسابقات الدولية ومواكبتها، حيث انتقل أداء 
طلبة مملكة البحرين من مستوى األداء المنخفض – المتوسط إلى 
مســـتوى األداء المتوســـط – العالـــي وذلك كنتيجة مباشـــرة لتصدر 
المملكـــة المركز األول عربًيا فـــي نتائج اختبار العلوم للصفين الرابع 

والثامـــن والمركـــز األول عربًيا في نتائج اختبـــار الرياضيات للصف 
الثامن. هذا اإلنجاز التعليمي المشرف لم يكن ليحصل لوال المتابعة 
المســـتمرة من قيادات وزارة التربية والتعليم وعلى رأسها الدكتور 
ماجد النعيمي، وصوال للجهود المكثفة المبذولة من المعلمين داخل 
المياديـــن المدرســـية الذين لم يدخـــروا جهدا في تطوير المســـتوى 
التحصيلي للطلبة في جميع التفرعات السيما العلوم والرياضيات.

نقطة أخيرة

البد من االستمرار في المشاركة بالمسابقات واالختبارات واألولمبياد 
الدولية التي نستطيع من خاللها استقاء نقاط القوة وتطوير نقاط 
الضعف إن وجدت من خالل المؤشرات والنتائج، وهنا دعوة إلقامة 
تجارب افتراضية للمسابقات بمختلف المراحل الدراسية في جميع 
مـــدارس المملكة ألن خوض االختبـــارات التجريبية الداخلية يهيئ 

طلبتنا لخوض غمار االختبارات والمسابقات الدولية.

اللقاح بين المحلية والعالمية
إذا كان من بين أهم دروس جائحة كورونا أنها أكدت وحدة مصير البشرية، 
وأن أي جزء منها لن ينجح بأن يظل منعزال عن باقي األجزاء مهما طالت 
قدرته على التفرد بحاله وأوضاعه بعيًدا، فإن أهم تحد يواجه العالم في 
تصديـــه لهذا الفيروس ومحاولة القضاء عليـــه بعد التوصل لعدة لقاحات 
للتحصيـــن منه هو الســـير في خطـــوات العالج بصورة متوازنة وشـــاملة، 

بحيث ال تتقدم دولة كثيرا عن أخرى في تلك المواجهة الشرسة.
قـــد يكون من الطبيعي ما نراه اآلن من ســـباق بين الـــدول الكبرى والغنية 
الحتـــكار الحصة األكبر مـــن اللقاحات التي أثبتت نجاحهـــا وفعاليتها وتم 
اعتمادهـــا من الجهـــات المعنية وتأمين وصول هـــذه اللقاحات لمواطنيها، 
خصوصـــا في ظل حالة الترقب الطويلـــة للقضاء على مثل هذا الفيروس 
الـــذي ضرب البشـــرية وأصابها بخســـائر مادية وبشـــرية هائلـــة وأعاد دوال 
كثيـــرة للـــوراء لســـنوات، وهو مـــا دفع تلك الدول الغنية للشـــراء المســـبق 

للقاح.
وإذا كانـــت هـــذه الـــدول ال تجـــد مشـــكلة في الدفـــع نظير الحصـــول على 
اللقاحـــات الكافيـــة لمواطنيها، فعلـــى الدول األخـــرى أن تبحث عن أوراق 
تفاوضيـــة تمتلكهـــا وســـبل مناســـبة ألوضاعهـــا تمكنهـــا مـــن الحصول هي 
األخـــرى علـــى اللقـــاح، وعلـــى منظمـــة الصحـــة العالمية أن تســـعى بجدية 
لضمان االســـتجابة الجماعية لهذا الوباء العالمي، حيث تشـــير العديد من 
التحليـــالت وتوقعـــات المؤسســـات المتخصصـــة كمركـــز التنميـــة العالمية 
لألبحاث إلى أن هناك احتماال ضئيال للغاية بأن تصل اللقاحات إلى البلدان 
منخفضة ومتوسطة الدخل بحلول نهاية العام المقبل، على األقل بكميات 

كبيرة بغرض التلقيح العام.
صحيـــح أن اتفاقيات الشـــراء المســـبق إلمـــدادات اللقاح ظاهـــرة معروفة 
وحدثت قبل ذلك خالل فترة انتشـــار وباء انفلونزا الخنازير قبل أكثر من 
عشـــر ســـنوات، إال أننا أمام فيروس أشد خطورة وفتًكا بالبشر واالقتصاد 
ويفـــرض قيوًدا وخنًقا لكل صور الحياة الطبيعية، وهو ما يفرض ضرورة 
تحقيق المســـاواة في توزيع اللقاحات بـــكل الطرق الممكنة ليصل الجميع 
لنهايـــة جذرية لهـــذا الفيروس دون بؤر ولو صغيرة ألنهـــا قد تعيد إنتاجه 

مرة أخرى في أنحاء العالم بأسره.

السكوت عالمة الخبث أم الحياء؟
الـــروُح تحـــُب األرواَح وتتآلـــُف معها، والفرد ال يســـتطيع العيش بال جماعة؛ 
ليشـــكل ما يعـــرف بالمجتمع الذي يشـــعُر باالنتمـــاء إليه ويتآلـــُف مع أفراده 
ويعمـــل جاهـــدًا على بنائـــه وتقديم الخدمـــات المتعددة لُجلِّ فئاته حســـَب 

اختصاصه ومهنته، بل ويتعصُب له أحيانًا ويدافُع عنه أحيانًا أخرى.
ويتمتـــُع األفـــراُد بتلـــك الســـمات البشـــرية التـــي تـــؤدي بهـــم إلـــى التضامن 
والتعاون والتآلف، تلك الســـمات التـــي تمكنهم من بناء المجتمعات وخدمة 
الديـــن واألمة وضمان العيش المشـــترك والســـلم واألمن واالســـتقرار. ولكل 
قاعدة شـــواذ؛ فهناك من ُيحســـبوَن علـــى المجتمعات، لكنهـــم  وباختيارهم، 
منفصلوَن تمامًا عنها، هؤالء المنفصمون عن المجتمع، يجلســـون معكم في 
مواقع العمل وأنتم في حالٍة من البهجِة والنشاط تحتفلون بذكرى سعيدة، 
أو تتبادلون حديثًا شائقًا وقد علْت ضحكاتكم وتداخلْت أصواُتكم، أو طرَأ 
موقٌف أحزنكم تجاَه زميٍل لكم؛ فقدمتم له الدعم وأعلنتم حالة من الحزِن 
تجاهه، ومع ذلك كله ترى هؤالء المنفصمين يحيوَن في ُفقاعٍة ُتحيُط بهم 
وحدهـــم وكأنهـــم ال ينتمون لمن حولهم، كاألعمى الذي ال يرى واألصمَّ الذي 
ال يســـمع ما يجـــري حوله. هـــؤالء ال يندمجون مع اآلخرين في المناســـبات 
االجتماعيـــة والدينيـــة، وقـــد يتهربـــوَن مـــن إلقـــاِء التحيـــِة علـــى معارفهـــم 
وزمالئهم إذا التقوا بهم في األماكن العامة، وهم أنفُسهم من ُيغلقون أبواَب 
منازلهم؛ فال يفتحون أبوابهم للطارقين الذين أتوا لزيارتهم وتفقدِّ أحوالهم 

أو ليقدموا لهم طعاما، أو ليطلبوا منهم خدمة في الحاالِت الطارئة.
المنفصمـــون عـــن المجتمع يحقـــدون على أفـــراده، وينأوَن بأنفســـهم عنهم؛ 
فهـــم مرضـــى بالريبـــة وانتقائيـــون بطبعهـــم، هم ال يثقـــون باآلخريـــن غالبًا، 
وال يتحدثـــون إليهـــم أبدًا، حتـــى أنهم ُيســـتنطقوَن وال ينِطقـــون، وُيؤثروَن 
السكوَت على التجاوب مع اآلخرين في حواراتهم، لكنهم بالمقابل ُيسجلوَن 
كلَّ همسٍة ويرصدوَن كل لمسة، كالماء أسفَل كومِة ِتْبن، ليصيبوك بالغضِب 
أحيانًا من بالدِتهم وبرودِة أعصابهم، ويشـــعرونك بوجوِب الحذِر منهم في 
أحيـــان أخرى؛ لظنَك بأنهم في حاالِت ســـكوتهم المريبة يقوموَن بتســـجيِل 
دة، وهم صامتون  أقوالك والحكِم على أفعالك ووضعك تحت الرقابِة الُمشدَّ
ال ينبسوَن ببْنِت شفة، فهل سكوُتهم ضرٌب من الخجِل والحياء، أم نوٌع من 

الخبِث والدهاء؟.

نجاحات جديدة للقطاع التعليمي في االختبارات الدولية

ألول مرة يعلن البيت األبيض األميركي أنه يعترف بالســـيادة المغربية على 
كامل أراضي الصحراء الغربية، ويقول بوضوح إن الحل الوحيد هو الحكم 
الذاتـــي تحـــت الســـيادة المغربية، واعتبـــر البيان األميركي الصـــادر في هذا 
الشـــأن أن هذا هو األســـاس الوحيد والموثوق والواقعي للنزاع على أراضي 
الصحراء، وقال حرفيا إن الواليات المتحدة تعتقد أن قيام دولة صحراوية 
مســـتقلة ليس خيارًا واقعيًا لحل النزاع، وأن الحكم الذاتي الحقيقي تحت 

السيادة المغربية هو الحل الوحيد الممكن.
وتأكيـــدا علـــى ذلـــك اتخذت الواليـــات المتحـــدة خطوة عمليـــة أخرى وهي 

اتخاذ قرار بفتح قنصلية أميركية في منطقة الصحراء.
صحيـــح أن مشـــكلة الصحراء المغربية محســـومة منذ وقـــت طويل لصالح 
المغـــرب، وأن الموقـــف المغربـــي له أساســـه القانونـــي والتاريخـــي في هذه 
القضيـــة، لكـــن عندمـــا تتبنـــى الواليات المتحـــدة الرؤية المغربيـــة لحل هذه 
المشـــكلة يختلف األمر على أرض الواقع ويضطر الكثيرون ممن لهم عالقة 

مباشرة أو غير مباشرة بهذه القضية لمراجعة مواقفهم.
الـــكل بال شـــك يأخذ فـــي االعتبار موقـــف الواليات المتحدة مـــن أية قضية 
وليـــس فقط قضيـــة الصحراء المغربيـــة، ألن الواليات المتحـــدة قوة كبيرة 
ولها تأثيرها الذي ال ســـبيل إلنكاره على كل قضايا العالم، رضينا أم ال، وكما 

قال سقراط... القوي يعرف الحق. 
وممـــا ال شـــك فيه أن هـــذا الموقف األميركي المهم والذي ســـيؤثر بال شـــك 
علـــى الجـــوالت القادمة مـــن التفاوض حـــول هذه األزمة كان نتيجة حســـن 
إدارة المغرب لهذه القضية منذ ســـنوات طويلة وتمســـكها الراسخ بحقوقها 
التاريخيـــة وموقفهـــا العادل في هذه القضيـــة، فالموقـــف المغربي واإلدارة 
الدبلوماســـية الهادئة والمتمســـكة بالحق المغربي كان لها تأثيرها األكيد في 
نجـــاح الجهـــود المغربية في التأثير على مواقـــف الدولة حتى تحققت هذه 
النتيجة المهمة وهي االعتراف األميركي الواضح بصحة وقانونية الموقف 

المغربي في قضية الصحراء.

B7747@hotmail.com

بثينة خليفة قاسم

أهمية اعتراف واشنطن بسيادة المغرب على الصحراء
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قطر وعقيدة العداء للبحرين
كشـــف الفيلـــم الوثائقي الذي بثته قناة “ســـكاي نيـــوز عربية” تحت 
عنوان ســـهام الغـــدر... انتهاكات قطـــر للحدود البحريـــة البحرينية، 
والـــذي قدم روايـــات موجعة لنواخذة وبحارة بحرينيين عن أبشـــع 
معاملـــة تعرضوا لها أثناء احتجـــاز قواربهم من النظام القطري، عن 
عقيدة العداء للبحرين وكراهية نظام الحمدين المطلقة لمدة طويلة 
من الزمن، وإذا عرفنا ســـجله وماضيه فلن نســـتبعد تلك التصرفات 
الهمجيـــة المعادية، فاســـتنادا إلى األفق الضيـــق لتفكيره يتصور أن 
بإمكانه أن يتعدى على ســـيادة الدول ويغتصب ما يريد وكأنها من 

مغانمه أو مكسب من مكاسبه.
األرقـــام التـــي عرضها الفيلم تبين أن النظـــام القطري يحس بضياع 
ال مثيل له، وجراحات نفســـية ويســـيطر اليـــأس على كل طموحاته 
المبنيـــة علـــى المؤامرات وخيانـــة الجيرة على مر أجيـــال متعاقبة، 
وإال ما تفســـير أن يوقف النظام القطري في الفترة من 2010 حتى 
2020 نحـــو 650 قاربـــا و2135 شـــخصا، فيمـــا لـــم توقـــف البحريـــن 
في الفترة نفســـها أيا من القوارب واألشـــخاص، بل وصل األمر إلى 

إطالق النار على البحارة ومحاولة قتلهم بالكذب واالدعاءات، على 
يد مجموعات إرهابية مسلحة تحت اسم “خفر السواحل القطري”.

لقد كانت ومازالت دوافع قطر التوســـعية تقوم على عامل اإلرهاب 
والعـــدوان، لكـــن البحريـــن وطـــن لـــه تاريخ وتـــراث حضـــاري وقيم 
إنســـانية، وقـــادر على اتخـــاذ التدابيـــر الالزمة التي تحفـــظ له أمنه 
واســـتقراره، وكذلـــك حفـــظ أرزاق الصيادين والبحـــارة، ألن النظام 
القطـــري ال يفهـــم البروتوكـــوالت وال االتفاقيـــات وال يلتفـــت أصـــال 
للعالقة القوية بين الشـــعبين البحريني والقطري وهما شعب واحد، 
لذلـــك يجـــب اليـــوم أن تقـــف قصـــة الزحـــف القطـــري الطويـــل نحو 
حدودنا بالحســـم، فال مجال لحســـن النية والطيبة والتفاهم حفاظا 
على العالقات، ألن قطر قلبت المفاهيم والقيم واتبعت ثقافة غريبة 
عن مجتمعاتنا العربية وســـلوكا عدائيا عزلها بشكل عام عن الشارع 
العربـــي وأصبحـــت مجـــرد خزينـــة للتوســـع اإليراني، ومـــن المعيب 

والمخجل أن تكون لغاية اآلن في أسطر لسان العرب.
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