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:AGQRƒ``dG ¢ù«FQ ó``¡©dG »``dh
»aÉ©àdG äRõY á«dÉªdG áeõëdG
»HÉéjE’G ƒ``ªædGh …OÉ``°üàb’G
»dh áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ócCG
ájOÉ°üàb’G á«ªæàdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ AGQRƒ``dG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ó¡©dG
á∏°UGƒe »a º¡°ùJ »àdG …OÉ°üàb’G ™jƒæàdG Oƒ¡L QGôªà°SG á«ªgCG
OÉ°üàb’G ¬H õ«ªàj Ée ≈∏Y Ik óªà©e »æWƒdG OÉ°üàb’G áeGóà°SG õjõ©J
»a É¡JQób âàÑKCG á«æWh äGAÉØc øe áμ∏ªªdG ¬H ≈¶ëJ Éeh áfhôe øe
áeõëdG ¿CG ≈dEG √ƒª°S Gkô«°ûe ,á«ªdÉ©dG äÉjóëàdG ∞∏àîe ≈∏Y Ö∏¨àdG
»àdG ÉfhQƒc ¢Shô«a áëFÉL äÉ«YGóJ á¡LGƒªd ájOÉ°üàb’Gh á«dÉªdG
ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†ëd á«eÉ°ùdG á«μ∏ªdG äÉ¡«LƒàdG ≥ah É¡bÓWEG ºJ
Ql hO É¡d ¿Éc ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG
∞∏àîªd »HÉéjE’G ƒªædG á∏°UGƒeh »aÉ©àdG »YÉ°ùe õjõ©J »a º¡e
.OÉ°üàb’ÉH ájƒ«ëdG äÉYÉ£≤dG
á«ªæàdG ¢ù∏ée ´É``ª`à`LG ¢``ù` eCG ¬``°`SDhô``J ∫Ó``N √ƒ``ª`°`S ∫É`` bh
±Gó``gC’G ø``e ójõªdG ≥«≤ëJ π°UGƒà°S áμ∏ªªdG ¿EG ájOÉ°üàb’G
≥jôa AÉ``°`†`YCG É¡H º°ùàj »``à`dG ó``MGƒ``dG ≥jôØdG ìhô``H IOƒ°ûæªdG
ò«ØæJ »a »°†ªà°Sh ,ºgQGhOCG ∞∏àîªHh º¡©bGƒe πc »a øjôëÑdG
,Iô°TÉÑªdG äGQÉªãà°S’G ÜÉ£≤à°SGh ájOÉ°üàb’G äÉ«é«JGôà°S’G
≈©°ùf »àdG á«ªæàdG Qƒëe ÉªFGO π¶«°S øWGƒªdG ¿CÉH √ƒª°S Égƒæe
.¬eÉeCG á«YƒædG ¢UôØdG ≥∏îH É¡aGógCG §HQ ôÑY É¡≤«≤ëàd
âëéf »àdG ájOÉ°üàb’G á«ªæàdG ¢ù∏ée Oƒ¡éH √ƒª°S OÉ°TCGh
º¡°ùà°S »àdGh 2020 ΩÉY ∫ÓN Iô°TÉÑe äGQÉªãà°SG ÜÉ£≤à°SG »a
¢ù∏ée áØYÉ°†e á«ªgCG GkócDƒe ,ø«æWGƒªdG ΩÉeCG ∞FÉXƒdG ≥∏N »a
IOƒ°ûæªdG ±Gó``gC’G ≥«≤ëJ π``LCG øe √Oƒ¡L ájOÉ°üàb’G á«ªæàdG
≈∏Y ÉgôKCG ¢ùμ©æj »àdG á«YƒædG äGQÉªãà°S’G øe ójõªdG ÜÉ£≤à°SÉH
.øWGƒªdGh øWƒdG
(3¢U π«°UÉØàdG)

zô«ëÑdG{ ´hô°ûe ™jRƒJ CGóÑJ ¿Éμ°SE’G
»fÉμ°SE’G ô«ëÑdG ´hô°ûe ™jRƒJ äGAGôLEG ¿Éμ°SE’G IQGRh äCGóH
»μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ô``eC’ Gò«ØæJ øjó«Øà°ùªdG ø«æWGƒªdG ≈∏Y
AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G
.á«æμ°S áeóNh IóMh 5000 ™jRƒàH
¬Jô°TÉÑe ¢ûeÉg ≈∏Y ôªëdG º°SÉH ¢Sóæ¡ªdG ¿Éμ°SE’G ôjRh ∫Ébh
Rô``HCG øe ó©j »fÉμ°SE’G zô«ëÑdG{ ´hô°ûe ¿EG ™jRƒàdG äGAGô`` LEG
,á«HƒæédG á¶aÉëªdÉH IQGRƒ``dG ÉgòØæJ »àdG á«fÉμ°SE’G ™jQÉ°ûªdG
»eÉ°ùdG »μ∏ªdG ôeC’G ò«ØæJ èeÉfôÑd á«°SÉ°SC’G óaGhôdG óMCG ó©jh
.ióØªdG OÓÑdG πgÉY É¡H ôeCG »àdG á«æμ°S IóMh ∞dCG 40 AÉæÑH
(7¢U π«°UÉØàdG)

á``LÉ``ë``H ø``jô``ë``Ñ``dG:êGô``©``ª``dG
á``bƒ``Kƒ``e äÉ``fÉ``«``H õ```cGô```e ≈````dEG
áLÉëdG ¿CG êGô©ªdG óªëe ó«°TQ …õcôªdG ±ô°üªdG ßaÉëe ócCG
πμ°ûH iƒà°ùªdG á«ªdÉYh ábƒKƒe äÉfÉ«H õcGôe OƒLh ≈dEG äOGORG
äGƒæ°ùdG »a ójóëàdÉH »aô°üªdG ´É£≤∏dh ÉkeƒªY äÉcô°û∏d ®ƒë∏e
áLÉëdGh äÉfÉ«ÑdG ≈∏Y OÉªàY’G IOÉjõd ák é«àf ∂dP »JCÉjh ,Iô«NC’G
.∫Éq©a πμ°ûH É¡JQGOEGh É¡æjõîJ ≈dEG
√òg ô«aƒàd ÉÑ°SÉæe É≤aôe äÉfÉ«Ñ∏d ƒμ∏àH õcôe ôÑà©j :±É°VCGh
≈∏Y ∫ƒ°üëdG »a »aô°üªdG ´É£≤dG äÉ°ù°SDƒe óYÉ°ù«°S PEG ;áeóîdG
áaÉ°VE’ÉH ,É«LƒdƒæμàdG çóMCÉH áªqYóoªdG á«bƒKƒªdÉH IRõ©e ≥aGôe
õcôe ¬JQÉjR ¢ûeÉg ≈∏Y ∂dP AÉL .∫ÉªYC’G ájQGôªà°SG ¿Éª°V ≈dEG
.á∏ª¡dG á≤£æªH ƒμ∏àH ácô°ûd ™HÉàdG äÉfÉ«ÑdG
ßaÉëªdG ƒμ∏àH »a πª©dG ≥jôa ™∏WGr ájó≤ØàdG IQÉjõdG ∫ÓNh
áμ∏ªe »a ¬Yƒf øe ôÑcC’G ó©j …òdG äÉfÉ«ÑdG õcôe ≥aGôe ™«ªL ≈∏Y
øe (Tier III) áãdÉãdG áLQódG IOÉ¡°T ≈∏Y π°UÉëdGh øjôëÑdG
º««≤Jh á°SGQO »a ¢ü°üîàªdG ,zUptime Institute{ ó¡©e
ióe ¢ù«≤«d AGOC’G ≈∏Y óªà©j º««≤J ƒgh ,á«ªdÉ©dG äÉfÉ«ÑdG õcGôe
.äÉfÉ«ÑdG õcôe √Rôëoj …òdG Ωó≤àdG
(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

IQÉëÑdG øe ÉæFÉæHCG ¥ƒ``≤M ¿Éª°V :∂``∏ªdG
ÉfhQƒc QÉ``°ûàfG øe óë∏d Gõ«ªe Gô«Ñc ÉWƒ``°T â©£b ø``jôëÑdG
.øWƒdG ¢VQCG ≈dG ø«ªdÉ°S º¡JOƒY π«¡°ùJh
πeÉ©àdG »a á«æWƒdG »YÉ°ùªdG ∫ƒ``Mh
-ó«aƒc{ É``fhQƒ``c ¢Shô«a äGóéà°ùe ™``e
∫ÉÑbE’ÉH ióØªdG πgÉ©dG ádÓL OÉ°TCG ,z19
øjòdG ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG πÑb øe ô«ÑμdG
º¡«Yh ¢ùμ©j Ée ,º«©£àdG òNCÉH ¿hQOÉ``Ñ`j
GôcÉ°T ,™«ªédG ô«N ¬«a Ée πμd º``¡` cGQOEGh
QOGƒμ∏d Iôªà°ùªdG Oƒ¡édG ¬àdÓL GQó≤eh
º¡JÉeÉ¡°SEGh ∫hC’G ´ÉaódG §N »a á∏eÉ©dG
á∏ªëdG ≈∏Y ø«ªFÉ≤dG ™«ªLh ,á«fÉ°ùfE’G
.º«©£à∏d á«æWƒdG
ÉWƒ°T â©£b áμ∏ªªdG ¿CG ¬àdÓL ó``cCGh
QÉ°ûàfG ø``e ó``ë`dG »``a Gõ«ªe Gó``¡`Lh Gô«Ñc
¿hÉ©àH ¬fCG ¬àdÓL ±É°VCGh ,áëFÉédG √òg
≈``dEG ¬``∏`dG ¿ƒ``©`H π°üæ°S ™«ªédG ∞``JÉ``μ`Jh
.É©e ¬«dEG ƒÑ°üf Ée πc ≥«≤ëJ
(2¢U π«°UÉØàdG)

óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M ó≤Y
ióØªdG OÓ``Ñ`dG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y ø``H
ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ™e ÉYÉªàLG
¢ù«FQ ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S
,¢ùeCG ájôaÉ°üdG ô°üb »a AGQRƒ``dG ¢ù∏ée
™«°VGƒªdG ø``e Oó``Y ¢VGô©à°SG ¬``dÓ``N º``J
Iô«°ùe ΩóîJ »àdG »∏ëªdG ¿CÉ°ûdÉH á≤∏©àªdG
ióØªdG ∂∏ªdG ádÓL Gó«°ûe ,ájƒªæàdG á°†¡ædG
äÉYhô°ûe øe øjôëÑdG áμ∏ªe √ó¡°ûJ ÉªH
áaOÉ¡dGh äÉYÉ£≤dG πc »a á«eóNh ájƒªæJ
.øWGƒªdGh øWƒdG QÉgORGh ô«N ≈dEG
™«ªL IOƒ`` Y ≈``∏`Y ¬``à`dÓ``L ¿CÉ` ª` WG É``ª`c
¿Éª°V á«ªgCG GócDƒe ,ø««æjôëÑdG IQÉëÑdG
≈∏Y ≈``æ` KCGh ,IQÉ``ë` Ñ` dG ø``e É``æ`FÉ``æ`HCG ¥ƒ``≤`M
É¡àdòH »``à` dG Iô``«` î` dGh á`` HhDhó`` dG Oƒ``¡` é` dG
»dh »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U á°SÉFôH áeƒμëdG
º¡æY êGôaEÓd AGQRƒ``dG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ó¡©dG

.AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ó¡©dG »dh ƒª°S ™e ´ÉªàL’G ∫ÓN ∂∏ªdG ádÓL |

øjôëÑdG »a áªjôédG ä’ó©e »a ô«Ñc ¢VÉØîfG :ΩÉ©dG ÖFÉædG
٪39 …ô``°SC’G ∞``æ©dGh ٪17 äÉbô``°ùdGh ٪48 äGQó``îªdG ÉjÉ``°†b ™``LGôJ

á«fhôàμdE’G ºFGôé∏d áHÉ«f AÉ°ûfEG åëHh á«dÉªdG áHÉbôdG ôjô≤J äÉØdÉîe ô¶f
.¢VÉØîf’G ∂dP
â¨∏H á«°†b ∞``dCG 66 øe Üô≤j Ée äô°TÉH áHÉ«ædG ¿CG ±É``°`VCGh
áHÉ«f ≈``dEG äOQh á«°†b 114 É¡æe ,%99 áÑ°ùf É¡H RÉ``é`fE’G ä’ó©e
äGQOÉ°üªdGh äÉeGô¨dG »dÉªLEG ≠∏H ,∫Gƒ``eC’G π°ùZh á«dÉªdG ºFGôédG
™LQCGh ,QÉæjO ¿ƒ«∏e 469 øe ôãcCG ÉjÉ°†≤dG ∂∏J »a ¬H ΩƒμëªdG OôdGh
É¡àØ°ûc »àdG πÑ≤à°ùªdG ∂æH ÉjÉ°†b ≈dEG á∏°üëªdG ≠dÉÑªdG ∂∏J ´ÉØJQG
ô°TÉÑJ áHÉ«ædG ∫GõJ ’h ,∫GƒeCG π°ùZ á«°†b 35 øe ôãcCG âª°Vh áHÉ«ædG
.∂æÑdG ¢üîJ ÉjÉ°†b »a äÉ≤«≤ëàdG
π«é°ùJ áeÉ©dG áHÉ«æ∏d »FÉ°üME’G ¢Vô©dG ∫ÓN ßMÓªdG øe ¿Éch
É¡æ«H øe »YÉªàL’G π°UGƒàdG äÉ°üæe ΩGóîà°SG IAÉ°SEG á«°†b 680
äÉ≤«Ñ£àdG ≈dEG áaÉ°VE’ÉH zÜÉ°ùJGƒdG{ ≥«Ñ£J ¢üîJ §≤a á«°†b 357
ßMÓªdG ¥ÉØJ’G Gòg ¿EG zè«∏îdG QÉÑNCG{`d ΩÉ©dG ÖFÉædG ∫Éb PEG ,iôNC’G
ájôª©dG äÉÄØdG á°UÉNh áªjôédG ∂∏J ÜÉ``μ` JQG ádƒ¡°S ≈``dEG ™Lôj
á°ü°üîàe áHÉ«f AÉ°ûfEG åëHh á°SGQO QÉL ¬``fCG Éë°Vƒe ,Iô«¨°üdG
ÉgÉæÑàJ »àdG ôjƒ£àdG á«∏ªY QÉWEG »a ÉÑjôb á«fhôàμdE’G ºFGôédG »a
.áHÉ«ædG
(5¢U π«°UÉØàdG)

:®ƒØ ΩÓ°SEG Öàc
¢VÉØîfG ø«æ«YƒÑdG π°†a ø``H »∏Y QƒàcódG ΩÉ``©`dG ÖFÉædG ó``cCG
»°VÉªdG ΩÉ©dG ∫ÓN áeÉ©dG áHÉ«ædG ≈dEG äOQh »àdG ÉjÉ°†≤dG ä’ó©e
Oƒ¡édG ìÉéf ≈``dEG ô«°ûj ÉªH ,ájQhôªdG ÉjÉ°†≤dG ¿hó``H %17 áÑ°ùæH
πμ°ûH áªjôédG ä’ó©e ¢†ØN »a á«YÉªàL’G hCG á«æeC’G AGƒ°S á«æWƒdG
ÉjÉ°†≤dG ô°TÉÑJ áHÉ«ædG ¿CG ≈dEG ¬°ùØf âbƒdG »a Gô«°ûe ,øjôëÑdG »a ΩÉY
.ájQGOE’Gh á«dÉªdG áHÉbôdG ôjô≤J äÉØdÉîªH á≤∏©àªdG É¡«dEG äOQh »àdG
Qƒ°†ëH ¢ùeCG √ó≤Y »Øë°U ôªJDƒe ∫ÓN ΩÉ©dG ÖFÉædG ∞°ûch
áeÉ°SCG QÉ°ûà°ùªdG ΩÉ©dG »eÉëªdGh ,…ÓYƒH πFGh ∫hC’G ΩÉ©dG »eÉëªdG
ÉjÉ°†≤H ¢VÉØîfG øY ,áeÉ©dG áHÉ«ædÉH »FÉ°†≤dG ¢û«àØàdG ¢ù«FQ »aƒ©dG
É°VÉØîfG ábô°ùdG ÉjÉ°†b â∏é°S Éª«a ,%48 áÑ°ùæH äGQóîªdG ºFGôL
∫ÓN øjôëÑdG »a …ô°SC’G ∞æ©dG ÉjÉ°†b â°†ØîfG Éªc ,%17 áÑ°ùæH
¢VÉØîfG ΩÉ©dG ÖFÉædG ™``LQCGh ;%39 áÑ°ùæH 2020h 2019 »eÉY
»HÉéjE’G ô««¨àdGh á«YƒàdG äÓªM ìÉéf ≈dEG …ô°SC’G ∞æ©dG ÉjÉ°†b
á∏ªëdGh ICGôª∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG QhO ≈dEG áaÉ°VE’ÉH OGôaE’G ∑ƒ∏°S »a
»a âª¡°SCG »àdG zø«ØJÉμàe{ á«æjôëÑdG Iô°SC’Gh ICGôªdG ºYód á«æWƒdG

ájQÉædG äÉLGQódG …ó``FÉb √ÉéJ ájQhôe á``ØdÉîe 3885
ó``YGƒ≤dGh á``ª¶fC’ÉH ΩGõ``àd’G ≈``dEG π``«°UƒàdG äÉcô``°T Iƒ``YO
IOÉ«bh ,äÉbô£dGh ´QGƒ°û∏d IQô≤ªdG áYô°ùdGh
ÅWÉîdG RhÉéàdGh ,áØ°UQC’G ¥ƒa äÉLGQódG
∫ƒ``Nó``dGh ,ÇQGƒ`` £` `dG §`` Nh á``Ø` °` UQC’G ø``e
AÉ``æ` KCG ∞``JÉ``¡`dG ΩGó``î` à` °` SGh äGQÉ``«` °` ù` dG ø``«`H
IÉaƒà°ùe ájQÉædG áLGQódG ¿ƒμJ ¿CGh ,IOÉ«≤dG
IQÉfE’G á«MÓ°üc áeÓ°ùdGh øeC’G äÉWGôà°T’
.πeGôØdGh
(çOGƒMh ÉjÉ°†b áëØ°U ≈∏Y π«°UÉØàdG)

óYGƒ≤dGh áª¶fC’ÉH ΩGõàd’ÉH ájQÉædG äÉLGQódG
.™«ªédG áeÓ°S ≈∏Y ÉXÉØM ∂dPh ájQhôªdG
äÓªM ò«ØæàH QhôªdG áWô°T âeÉb Éªc
äÉ¨∏dG ∞∏àîªH ájƒYƒJh á«Ø«≤ãJ ájQhôe
ó«cCÉJ âæª°†J ,á``jQÉ``æ`dG äÉ``LGQó``dG …óFÉ≤d
áª¶fC’G áØdÉîe ΩóYh QòëdGh á£«ëdG PÉîJG
á``LGQó``dG IOÉ``«`b AÉ``æ` KCG á``jQhô``ª`dG ø``«`fGƒ``≤`dGh
AGô``ª` ë` dG IQÉ`` °` `TE’G RhÉ``é` J É``¡`æ`e ,á``jQÉ``æ` dG

äÓªM Qhô``ª` ∏` d á``eÉ``©` dG IQGOE’G äò``Ø` f
áØdÉîe 3885 ô``jô``ë`J É``¡`dÓ``N º``J á``«`fƒ``fÉ``b
áeóîd ájQÉædG äÉLGQódG …óFÉb √ÉéJ ájQhôe
áª¶fC’G º¡àØdÉîªd ºYÉ£ªdG äÉÑ∏W π«°UƒJ
ácôë∏d ÉcÉHQEG ÖÑ°ùj …ò``dG ô``eC’G ,óYGƒ≤dGh
,á`` LGQO 364 Ö``ë`°`Sh §``Ñ`°`Vh ,á``jQhô``ª` dG
π«°UƒàdG äÉcô°T ÜÉë°UCG IQGOE’G âYO Éªc
…óFÉ≤d ó«cCÉàdG á«ªgCG ≈dEG ájQÉéàdG ™jQÉ°ûªdGh

Ö«°üæàdG Ωƒj πÑb ájôμ°ùY áæμK âëÑ°UCG ø£æ°TGh
DO NOT WRITE IN THIS SECTION

OFFICIAL
USE
ONLY

TC
CAUTION!

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

YES PROGRAM
APPLICATION

FORM 1

2021-2022
DUE DATE:

APPLICATION COVER SHEET

STUDENT INFORMATION
LAST (FAMILY) NAME: ALKAWARI
FIRST NAME: YOUSIF

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

MIDDLE NAME, IF ANY: SAEED
MALE

GENDER (select one):

INSTRUCTIONS:
Note to student: Please read all of the
instructions carefully before you start
to fill out this application. Specific

COUNTRY OF RESIDENCE: BAHRAIN
CITIZENSHIP(S): BAHRAINI
IF MORE THAN ONE, LIST ALL.

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

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

Please write DOB as DD/MM/YY

CITY OF RESIDENCE: MANAMAN

SCHOOL INFORMATION
SCHOOL CITY: MANAMA
SCHOOL NAME: NOAIM SECONDERY SCHOOL
CLASS (choose one):

Other:
8

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

AGE: 15

FEMALE

DATE OF BIRTH: 6/20/05

9

10

11

12

APPLICATION CHECK-LIST
Is school transcript included?

Yes

No
Yes

Is Form M (Student Health Certificate) included?
Is Form 4 (Recommendation from Teacher) included?
Are passport size photos included?

Yes

No
Yes

No

No

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

No

This Application is FREE OF CHARGE

zRôàjhQ{
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.¢SôéfƒμdG Üôb »æWƒdG ¢SôëdG äGƒ≤d Iójó©dG ¢û«àØàdG •É≤f ióMEG |

ódÉfhO ¬àj’h á«¡àæªdG ¢ù«Fô∏d ¿hô°UÉæe ÉgòØq f ΩÉëàbG
¢ûeÉg ≈∏Y äÉHGô£°V’G OóéJ äÉ£∏°ùdG ≈°ûîJh .ÖeGôJ
¿CGh ,AÉ©HQ’G Ωƒj IóëàªdG äÉj’ƒ∏d É°ù«FQ ¿ójÉH Ö«°üæJ
AÉëfCG ∞∏àîe ≈dEG ø£æ°TGh »a á∏ªàëe ∞æY ∫ÉªYCG …CG óàªJ
IóY äÉj’h »a »æWƒdG ¢SôëdG øe ô°UÉæY ó°ûM ºJh .OÓÑdG
äÉj’ƒdG øe OóY »a á«∏ëªdG äÉfÉªdôÑdG »a êÉ«°SCG â©°Vohh
.ÉJƒ°ù«æ«eh É«fQƒØ«dÉc É¡æ«H
ø«jÓe ≥aq óàd áÑ°SÉæe Ö«°üæàdG º°SGôe ¿ƒμJ Ée ÉÑdÉZh
áMÉÑdG »a ΩÉ≤j …òdG πØëdG Qƒ°†ëd áª°UÉ©dG ≈dEG ø««μjôeC’G
ΩÉ©dG Gòg º°SGôª∏d ¿ƒμ«°S øμd .∫ƒà«HÉμdG ≈æÑªd á«LQÉîdG
ΩÉ``eCG Iô«ÑμdG á«LQÉîdG áMÉ°ùdG ¿ƒμà°S PEG ;¢UÉN º©W
»∏eÉëd ’EG íª°ùoj ø``dh .á``eÉ``©`dG ΩÉ``eCG á≤∏¨e ¢SôéfƒμdG
,ø«jôμ°ù©dG ±’BG ô°ûàæj å«M á≤£æªdG ∫ƒNóH íjQÉ°üàdG
¿hôq«°ùoj øjòdG ø«jôμ°ù©dG OóY ¥ƒØj ¿CG í qLôoj âbh »a
.áMÉÑdG »a øjô°VÉëdG OGóYCG áª°UÉ©dG »a äÉjQhO

á∏FÉg á«æeCG äGAGôLEÉH πª©dG CGóH :ä’ÉcƒdG – ø£æ°TGh
∫ÉªYCG øe á«°ûN äÉj’h IóY º°UGƒY »a ∂dòch ø£æ°TGh »a
¢ù«FôdG Ö«°üæJ Ωƒj ÖeGôJ ódÉfhO …ójDƒe ÖfÉL øe ∞æY
ø£æ°TGh »a ∞`` bhoCGh .AÉ``©` HQC’G Ωƒ``j ¿ójÉH ƒL ÖîàæªdG
¬àdhÉëe ∫ÓN Iô«NòdÉH è qLóeh í∏q °ùe πLQ á©ªédG Ωƒj
≈æÑe §«ëe »a áeÉ≤ªdG Iô«ãμdG ¢û«àØàdG •É≤f ióMEG QƒÑY
≥ah ,Ö«°üæàdG º°SGôe AÉ©HQC’G Ωƒj ΩÉ≤à°S å«M ∫ƒà«HÉμdG
ƒ°ûëe ¢Só°ùe ≈∏Y ¬©e áWô°ûdG äôãYh .áWô°û∏d ôjô≤J
≈∏Y IóY äÉ≤°ü∏e ∑Éæg âfÉch .Iô«NP á≤∏W 500 øe ôãcCGh
Öàco ,áë∏°SC’G IRÉ«M »a ≥ëdG øY ™aGóJ AÉ°†«ÑdG ¬àæMÉ°T
äÉ°UÉ°UôdG º¡£YCG ,∂àë∏°SCG òNC’ Gƒ``JCG GPEG{ :ÉgGóMEG ≈∏Y
á«μjôeC’G áª°UÉ©dG âdqƒM ób ø£æ°TGh äÉ£∏°S âfÉch .z’hCG
õLGƒM âÑ°üf ó``bh .á``«`æ`eCG á≤£æe á«°VÉªdG ΩÉ`` `jC’G »``a
á£«ëªdG á≤£æªdG »``a áμFÉ°T ÉcÓ°SCG â©°Vhh á«àæª°SEG
á«∏ª©d ôjÉæj øe ¢SOÉ°ùdG »a ¢Vôq ©J …òdG ¢SôéfƒμdG ô≤ªH

.ΩÉ©dG ÖFÉædG |

ójóªàdG ∞bh :äGRGƒédG
»``fÉ`éªdGh »``FÉ`≤`∏`à`dG
IQÉ````jõ`dG äGô`«``°TCÉ`à`d
äGRGƒ``é`dGh á«°ùæédG ¿hDƒ`°`T âæ∏YG
ôjÉæj 22 ïjQÉJ øe GkQÉÑàYG ¬``fCG á``eÉ``bE’Gh
»FÉ≤∏àdG ójóªàdG ∞``bh ºàj ±ƒ°S 2021
±ÉæÄà°SGh ,IQÉjõdG äGô«°TCÉàd »fÉéªdGh
ójóªJ áeóN ≈∏Y IQô≤ªdG Ωƒ°SôdG π«°üëJ
øe IÉØ©e âfÉc ¿CG ó©H É¡YGƒfCÉH äGô«°TCÉàdG
Gk ò«ØæJ 2020 πjôHCG 21 ïjQÉJ òæe Ωƒ°SôdG
±hô¶d IÉYGôeh á«≤«°ùæàdG áæé∏dG äGQGô≤d
IôàØdG »a ¿Gô«£dG äÓMQ ∞bƒJh QGhõdG
»a É``fhQƒ``c áëFÉL Aó``H ™e âæeGõJ »àdG
.øjôëÑdG áμ∏ªe
äGRGƒ``é`dGh á«°ùæédG ¿hDƒ`°`T âØ∏Jh
ΩGô``μ`dG QGhõ`` dG ¿É``μ`eEÉ`H ¬``fCG ≈``dEG á``eÉ``bE’Gh
º¡JGô«°TCÉJ á«MÓ°U ójóªJ äÉÑ∏£H Ωó≤àdG
áHGƒH ™``bƒ``e ôÑY É``¡` YGƒ``fCG ±Ó``à` NG ≈∏Y
»dÉàdG §HGôdG ≈∏Y á«fhôàμdE’G áeƒμëdG
óMCG IQÉjõH hCG ,www.bahrain.bh
»æeC’G ™ªéªdG »a É¡d á©HÉàdG áeóîdG õcGôe
ójóédG ≈°ù«Y áæjóe ´ô``a hCG ¥ôëªdÉH
ÜƒæL á``Wô``°`T õ``cô``e ø``e Üô``≤`dÉ``H ø``FÉ``μ`dG
ôÑY ≥Ñ°ùe óYƒe õéM ó©H ∂dPh ,áª°UÉ©dG
ΩGõàd’G IQhô°V ™e ,skiplino ≥«Ñ£J
áeRÓdG äÉWÉ«àM’Gh äGOÉ``°` TQE’G ™«ªéH
.ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG øe óë∏d
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»∏ëªdG ¿CÉ°ûdÉH á≤∏©àªdG ™«°VGƒªdG AGQRƒdG ¢ù«FQ ó¡©dG »dh ™e ¢Vô©à°ùj ∂∏ªdG
º«©£àdG ò````NCG ≈``∏``Y ø``«``ª``«``≤``ª``dGh ø``«``æ``WGƒ``ª``∏``d ô``«``Ñ``μ``dG ∫É```Ñ```bE’É```H ó``«``°``û``j ¬``à``dÓ``L

ø```jô```ë```Ñ```dG »`````a á```jƒ```ª```æ```à```dG á```°```†```¡```æ```dG ™```jQÉ```°```û```ª```H IOÉ```````°```````TE’G
Ée ,º«©£àdG òNCÉH ¿hQOÉÑj øjòdG
Ée πμd º``¡`cGQOEGh º¡«Yh ¢ùμ©j
GQó≤eh GôcÉ°T ,™«ªédG ô«N ¬«a
Iô``ª`à`°`ù`ª`dG Oƒ``¡``é``dG ¬``à` dÓ``L
´ÉaódG §N »a á∏eÉ©dG QOGƒμ∏d
,á«fÉ°ùfE’G º¡JÉeÉ¡°SEGh ∫hC’G
á∏ªëdG ≈∏Y ø«ªFÉ≤dG ™«ªLh
.º«©£à∏d á«æWƒdG
áμ∏ªªdG ¿CG ¬``à`dÓ``L ó`` `cCGh
Gó``¡` Lh Gô``«` Ñ` c É``Wƒ``°` T â``©` £` b
√òg QÉ°ûàfG øe óëdG »a Gõ«ªe
¬``fCG ¬àdÓL ±É``°` VCGh ,áëFÉédG
π°üæ°S ™«ªédG ∞JÉμJh ¿hÉ©àH
Ée π``c ≥«≤ëJ ≈`` dEG ¬``∏` dG ¿ƒ``©` H
.É©e ¬«dEG ƒÑ°üf

..AGQRƒdG ¢ù«FQ ó¡©dG »dh Qƒ°†ëH

øjôëÑdG iód ≥Ñ°SC’G IóëàªdG áμ∏ªªdG ô«Ø°S πÑ≤à°ùj ∂∏ªdG
¬∏ªY »a ≥«aƒàdG ¬d Ék «æªàe ,ájOÉ°üàb’G
á«îjQÉàdG äÉbÓ©dÉH Gk ó«°ûeh ,ójóédG
IóëàªdG áμ∏ªªdG ø«H áªFÉ≤dG Ió«WƒdG
¿hÉ©àdG √ó¡°ûj ÉªHh øjôëÑdG áμ∏ªeh
»a Qƒ``£` Jh Ωó``≤`J ø``e Éª¡æ«H »FÉæãdG
.ä’ÉéªdG ∞∏àîe

¿É``jEG ó«°ùdG ¢ùeCG ájôaÉ°üdG ô°üb »a
≥Ñ°SC’G IóëàªdG áμ∏ªªdG ô«Ø°S »°Sóæ«d
.øjôëÑdG áμ∏ªe iód
ió``Ø`ª`dG ∂``∏` ª` dG á``dÓ``L Ö`` MQ ó`` bh
áÑ°SÉæªH ∂dPh ,»°Sóæ«d ¿É``jEG ó«°ùdÉH
á«ªæàdG ¢ù∏éªd Gk QÉ``°`û`à`°`ù`e ¬æ««©J

ádÓédG Ö``MÉ``°`U Iô``°`†`M πÑ≤à°SG
πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG
ƒª°ùdG ÖMÉ°U Qƒ°†ëH ,ióØªdG OÓÑdG
áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG
AGQRƒ`` `dG ¢``ù`∏`é`e ¢``ù` «` FQ ó``¡` ©` dG »`` dh
,ájOÉ°üàb’G á«ªæàdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ

zhõjB’G{ IOÉ¡°T ≈∏Y ∫ƒ°üëdG áÑ°SÉæªH

õ«ªJh IOƒL πμH »fÉªdôÑdG πª©dÉH AÉ≤JQ’G ºYO :ÜGƒædG ¢ù∏ée á°ù«FQ
≠dÉH ø``Y áªéfƒH óªëe ó``°`TGQ
¢ù∏ée á°ù«Fôd ôjó≤àdGh ôμ°ûdG
¬≤≤M Ée ¿CG ≈dEG Gô«°ûe ,ÜGƒædG
∫ƒ°üëdG »a RÉéfEG øe ¢ù∏éªdG
,IOƒédG »a hõ``jB’G IOÉ¡°T ≈∏Y
º`` `YOh äÉ``¡``«``Lƒ``J Iô`` ª` `K ƒ`` `g
¬∏dGóÑY â``æ`H á``jRƒ``a á``©`HÉ``à`eh
,ÜGƒ``æ` dG ¢ù∏ée á°ù«FQ π``æ`jR
ôjƒ£J ≈∏Y ôªà°ùªdG É¡°UôMh
º``jó``≤`Jh ¬``H AÉ```≤` `JQ’Gh π``ª` ©` dG
áeRÓdGh á∏eÉ°ûdG ºYódG äÉeóN
á°ù°SDƒªdG »``a ÜGƒ``æ` dG IOÉ°ù∏d
¿CG áªéfƒH ±É°VCGh.á«©jô°ûàdG
IOÉ¡°T ≈∏Y ¢ù∏éªdG ∫ƒ°üM
¿CG ≈∏Y π«dO IOƒédG »a hõ``jB’G
äÉjƒà°ùªdG ≥≤q M ÜGƒædG ¢ù∏ée
≥``ah IOƒ`` é` `dG ø`` e á``Hƒ``∏` £` ª` dG
RÉéfE’G Gògh ,á«dhódG ô«jÉ©ªdG
ø``«` ∏` eÉ``©` dG π``°` †` Ø` H ≥``≤q ` ë` J ó`` b
,¢ù∏éª∏d á``eÉ``©` dG á`` fÉ`` eC’G »``a
á``«` é` «` JGô``à` °` SG á`` ` ` jDhQ ≥`` ``ahh
¢üæJ »``à` dGh ,á``eÉ``©` dG á``fÉ``eCÓ` d
ºYódG äÉeóN Oƒ``LCG ºjó≤J ≈∏Y
»HÉbôdGh »©jô°ûàdG »fÉªdôÑdG
Iô«°ùe õjõ©àd »°SÉeƒ∏HódGh
.»æWƒdG πª©dG

ô«NC’G º««≤àdG áé«àf ,IOƒédG
TUV ácô°T ¬`` Jô`` LCG …ò`` ` dG
,§``°``ShC’G ¥ô°ûdG NORD
ô``≤`°`U ô`` °` `SÉ`` j .O Qƒ`` °` `†` `ë` `Hh
óYÉ°ùªdG ΩÉ©dG ø«eC’G …hGô«°ûdG
,äÉ``eó``î` dGh OQGƒ`` ª` `dG ¿ƒ``Ä`°`û`d
ø`` «` `eC’G Ó`` ª` `dG »``∏``Y ≈``«``ë``jh
¿Éé∏dG ¿hDƒ°ûd óYÉ°ùªdG ΩÉ©dG
.Oh ,»HÉ«ædG ºYódGh äÉ°ù∏édGh
¢ù«FQ å«ã¨dG º``«`gGô``HEG ídÉ°U
ø««fƒfÉ≤dG øjQÉ°ûà°ùªdG áÄ«g
»ØXƒe ø``e Oó`` Yh ,¢ù∏éªdÉH
.áeÉ©dG áfÉeC’G
QÉ°ûà°ùªdG Üô``YCG ¬ÑfÉL øe

¢ù∏ée ∫ƒ``°`ü`ë`H Ió«°ûe
»a hõ`` jB’G IOÉ¡°T ≈∏Y ÜGƒ``æ`dG
äGAÉØc øe ¬H ôNõj Ée ,IOƒédG
äGôÑNh á«æjôëH äÉbÉWh áHÉ°T
á``«`ª`gCG Ió`` cDƒ` `eh ,á``°`ü`°`ü`î`à`e
πμH RÉ``é` fE’Gh πª©dG áØYÉ°†e
ìhô``H π``ª`©`dG ¿É``Ø` Jh ¢``UÓ``NG
.´óÑªdGh óMGƒdG ≥jôØdG
É¡dÉÑ≤à°SG ió`` d ∂`` dP AÉ`` L
ó°TGQ QÉ°ûà°ùªdG ¢ùeCG É¡ÑàμªH
ΩÉ``©`dG ø``«``eC’G á``ª`é`fƒ``H ó``ª`ë`e
á``Ñ`°`SÉ``æ`ª`H ,ÜGƒ`` `æ` ` dG ¢``ù`∏`é`ª`d
IOÉ¡°T ≈∏Y ¢ù∏éªdG ∫ƒ°üM
»a zISO9001:2015hõj’G{

¬∏dGóÑY âæH á``jRƒ``a äó`` cCG
ÜGƒ``æ` dG ¢ù∏ée á``°`ù`«`FQ π``æ` jR
»fÉªdôÑdG πª©dÉH AÉ≤JQ’G á«ªgCG
øWƒdG áeóîd ,õ«ªJh IOƒL πμH
Iô«°ùª∏d É``ª`YOh ,ø«æWGƒªdGh
Iô°†M IOÉ«≤H á∏eÉ°ûdG ájƒªæàdG
øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U
OÓÑdG π``gÉ``Y áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y
π°UGƒàªdG »©°ùdGh ,ió``Ø`ª`dG
»``©` jô``°` û` à` dG π`` ª` `©` `dG AGOC’
,QGó``à`bGh IAÉ``Ø`c πμH »``HÉ``bô``dGh
á``jQƒ``à`°`Só``dG ¢``Uƒ``°`ü`æ`dG ≥`` ah
á«é¡æeh ájDhôHh ,á«©jô°ûàdGh
.IQƒ£àe á«°ù°SDƒe ájQGOEG
¢ù∏ée ¿CG ≈`` `dG Iô«°ûe
√õ«ªJh ¬``JAÉ``Ø`c â``Ñ` KCG ÜGƒ``æ` dG
RÉ``é` f’Gh π``ª`©`dG á``∏`°`UGƒ``e »``a
ô``Ñ`Y É`` `fhQƒ`` `c á``ë` FÉ``L ∫Ó`` ` N
πª©dGh »FôªdG ∫É°üJ’G á«æ≤J
äGAGô`` ` `LE’G ´É`` Ñ` `JGh ,ó``©` H ø``Y
Gò«ØæJ á``«` FÉ``bƒ``dG á``jRGô``à``M’G
»æWƒdG πª©dG ≥jôa äÉ¡«Lƒàd
ÖMÉ°U IOÉ«≤H zøjôëÑdG ≥jôa{
øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG
¢ù«FQ ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG óªM
.AGQRƒdG ¢ù∏ée

IOƒY ≈∏Y ¬àdÓL ¿CÉªWG Éªc
,ø««æjôëÑdG IQÉ``ë` Ñ` dG ™``«`ª`L
¥ƒ``≤`M ¿É``ª` °` V á``«` ª` gCG Gó`` cDƒ` `e
≈∏Y ≈æKCGh ,IQÉëÑdG øe ÉæFÉæHCG
»àdG Iô«îdGh áHhDhódG Oƒ¡édG
ÖMÉ°U á°SÉFôH áeƒμëdG É¡àdòH
¢ù«FQ ó¡©dG »dh »μ∏ªdG ƒª°ùdG
º¡æY êGô``aEÓ` d AGQRƒ`` dG ¢ù∏ée
≈dG ø«ªdÉ°S º¡JOƒY π«¡°ùJh
.øWƒdG ¢VQCG
»a á«æWƒdG »YÉ°ùªdG ∫ƒMh
¢Shô«a äGóéà°ùe ™e πeÉ©àdG
ádÓL OÉ°TCG ,z19-ó«aƒc{ ÉfhQƒc
ô«ÑμdG ∫ÉÑbE’ÉH ióØªdG πgÉ©dG
ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG πÑb øe

ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M ó≤Y
áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG
™e ÉYÉªàLG ióØªdG OÓÑdG πgÉY
ô``«`eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U
»dh áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S
»a AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ó¡©dG
¬dÓN ºJ ,¢ùeCG ájôaÉ°üdG ô°üb
™«°VGƒªdG øe Oó``Y ¢VGô©à°SG
»àdG »∏ëªdG ¿CÉ°ûdÉH á≤∏©àªdG
,ájƒªæàdG á°†¡ædG Iô«°ùe ΩóîJ
ió``Ø`ª`dG ∂``∏` ª` dG á``dÓ``L Gó``«`°`û`e
øe øjôëÑdG áμ∏ªe √ó¡°ûJ ÉªH
»a á«eóNh ájƒªæJ äÉYhô°ûe
≈``dEG á``aOÉ``¡`dGh äÉYÉ£≤dG ™«ªL
.øWGƒªdGh øWƒdG QÉgORGh ô«N
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:zájOÉ°üàb’G á«ªæàdG{ ´ÉªàLG É°ùFôàe AGQRƒdG ¢ù«FQ ó¡©dG »dh

zÉfhQƒc{ äÉ«YGóJ øe »aÉ©àdG »YÉ°ùe äRõY á«μ∏e äÉ¡«LƒàH â≤∏WCG »àdG á«dÉªdG áeõëdG
ó``MGƒdG ≥``jôØdG ìhô``H IOƒ``°ûæªdG ±Gó``gC’G ø``e ó``jõªdG ≥``«≤ëJ π``°UGƒà°S á``μ∏ªªdG

¬``eÉeCG á``«YƒædG ¢``UôØdG ≥``∏îH É``¡aGógCG §``HQ ô``ÑY á``«ªæàdG Qƒ``ëe É``ªFGO π``¶«°S ø``WGƒªdG

»°VÉªdG ΩÉ©dG »æjôëH QÉæjO ¿ƒ«∏e 333 »dGƒM ≠∏ÑJ Iô°TÉÑe äGQÉªãà°SG Ö£≤à°SG á«ªæàdG ¢ù∏ée
2019 »a ٪78 ≠∏H áμ∏ªª∏d »dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG ≈dEG áÑ°ùædÉH áªcGôàªdG Iô°TÉÑªdG äGQÉªãà°S’G ºéM

èJÉædG ≈dEG áÑ°ùædÉH áªcGôàªdG
áμ∏ªª∏d »``dÉ``ª` LE’G »∏ëªdG
∞©°†H ,2019 »a %78 ≠∏H
Qó≤j …òdG »ªdÉ©dG §°SƒàªdG
.%42 »dGƒëH

º`` eC’G ô``ª` JDƒ` e Ö``°`ù`ë`Hh
á«ªæàdGh IQÉéà∏d IóëàªdG
¥hó`` æ` `°` `Uh zOÉ`` ``à` ` `μ` ` `fhC’G{
ºéM ¿EÉ` ``a ,»`` `dhó`` `dG ó``≤` æ` dG
Iô``°` TÉ``Ñ` ª` dG äGQÉ``ª``ã``à``°``S’G

´É£bh »à°ùLƒ∏dG ,»YÉæ°üdG
äÉeóîdGh º«∏©àdG ,áFõéàdG
äGQÉ`` `≤` ` ©` ` dGh ,á`` «` `ë` `°` `ü` `dG
É``«`Lƒ``dƒ``æ`μ`Jh ,á``MÉ``«` °` ù` dGh
.ä’É°üJ’Gh äÉeƒ∏©ªdG

áeƒμëdG ≈``dEG π``«ëJ ÜGƒ``ædG ¢``ù∏ée á``°ù«FQ
zó``YÉ≤àdG{ ¿CÉ``°ûH äÉ``eóîdG á``æéd äÉ``«Fôe

.áeƒμëdG ádÉ°SQ
¢``ü`jô``M ÜGƒ`` æ` `dG ¢``ù`∏`é`e ¿CG â``ë` °` VhCGh
áë∏°üeh ,áeÉ©dG áë∏°üªdG ≈∏Y ¢UôëdG ó°TCG
≥jOÉæ°üdG π``©`é`d ,ø``jó``YÉ``≤`à`ª`dGh ø«côà°ûªdG
√ÉéJ É¡JÉeGõàdÉH AÉ``aƒ``dG ≈∏Y IQOÉ`` b ájóYÉ≤àdG
®ÉØëdG ¿CGh ,ÓÑ≤à°ùeh Gkô`°`VÉ``M ,øjóYÉ≤àªdG
ájÉªMh á«æ«eCÉàdG ≥jOÉæ°üdG OQGƒe áeGóà°SG ≈∏Y
äÉÑ°ùàμªdG ∫É``°` ü` jEG ø``ª`°`†`j É``ª` Hh ,É``¡` dƒ``°` UCG
,¿ƒcôà°ûªdG É¡H ™àªàj »àdG ájóYÉ≤àdG äGRÉ«àe’Gh
ájDhôdG ¿CG ≈dEG äQÉ°TCGh .ácôà°ûe á«æWh ájƒdhCG
øWƒdG áë∏°üe IÉ``YGô``eh ,á``«`≤`aGƒ``à`dG á«æWƒdG
äÉ°TÉ©ªdG ÜÉë°UCG IÉYGôeh ,ø«æWGƒªdG áë∏°üeh
iód ∫hC’G QÉÑàY’G »g ÉªFGO π¶à°S ,IOhóëªdG
»a ,É©e ájò«ØæàdG á£∏°ùdGh á«©jô°ûàdG á£∏°ùdG
óYÉ≤àdG áª¶fCG ≈∏Y áMôà≤ªdG äÉMÓ°UE’G åëH
.áeGóà°ùªdG É¡aGógCGh »YÉªàL’G ø«eCÉàdGh

á°ù«FQ π``æ`jR ¬``∏`dGó``Ñ`Y â``æ`H á``jRƒ``a âã©H
áæéd äÉ«Fôe ¢ùeCG áeƒμëdG ≈dEG ÜGƒædG ¢ù∏ée
IOQGƒdG ádÉ°SôdG ≈∏Y GvOQ ∂dPh ,á«HÉ«ædG äÉeóîdG
áMôà≤ªdG äÉ``MÓ``°`UE’G ¢Uƒ°üîH áeƒμëdG ø``e
É¡aGógCGh »YÉªàL’G ø«eCÉàdGh óYÉ≤àdG áª¶fCG ≈∏Y
.áeGóà°ùªdG
»JCÉJ áMôà≤ªdG äÉ«FôªdG ádÉMEG ¿CG äó``cCGh
¢ù∏ée ø«H πYÉØdG ¿hÉ©à∏d GQGôªà°SGh Gõjõ©J
∑ôà°ûªdG »æWƒdG πª©dGh ,á``eƒ``μ`ë`dGh ÜGƒ``æ` dG
äÉ¡«Lƒà∏d Gò«ØæJ ,ø«æWGƒªdGh øWƒdG áë∏°üªd
∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†ëd á«eÉ°ùdG á«μ∏ªdG
,ióØªdG OÓ``Ñ`dG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y ø``H óªM
ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ΩÉªàgGh ¢UôMh
¢ù∏ée ¢ù«FQ ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S
ø«H äÉYÉªàLG Ió``Y ó≤Y ≈``dEG Ik ô«°ûe ,AGQRƒ`` `dG
¢ù∏éªdG ΩÓà°SG ó©H ÜGƒædG ¢ù∏éeh áeƒμëdG

ø``e äGQÉ`` ª` `ã` `à` `°` `SG â``∏` ª` °` T
á«é«∏Nh á«∏ëe äÉ°ù°SDƒe
âªgÉ°S ájƒ«°SBGh á«HhQhCGh
É¡æe á``Yƒ``æ`à`e äÉ``YÉ``£` b »``a
,»dÉªdGh »aô°üªdG ´É£≤dG

»μjôeCG Q’hO QÉ«∏e »dGƒëH
.Ékjƒæ°S
¢``ù`∏`é`ª`dG ¢``Vô``©` à` °` SGh
äGQÉªãà°S’G Rô``HCG øe GkOó``Y
»``à`dGh É¡HÉ£≤à°SG º``J »``à`dG

¬à≤≤M Ée ≈dEG Gôk «°ûe ,áeOÉ≤dG
»a áªcGôàªdG äGQÉªãà°S’G
»a ôªà°ùe ƒªf øe áμ∏ªªdG
å«M á«°VÉªdG äGƒæ°S ô°û©dG
G kƒ``ª`f ¿hõ``î` ª` dG Gò`` g ó¡°ûj

ô`` «` `HGó`` à` `dGh á`` ` jRGô`` ` à` ` `M’G
≈∏Y RÉ`` μ` `JQ’É`` H ,á``«` FÉ``bƒ``dG
¿hÉ`` ©` `Jh ™``ª` à` é` ª` dG »`` ` Yh
»a º¡°SCG ,™«ªédG ∞JÉμJh
IQƒ``°`ü`H IÉ``«` ë` dG á``∏` °` UGƒ``e
QGôªà°SG ∫Ó``N ø``e á«©«ÑW
äGQhô°†∏d π≤æàdÉH ìÉª°ùdG
á£°ûfC’G á°SQÉªeh ,á«°û«©ªdG
,á``jOÉ``°` ü` à` b’Gh á``jQÉ``é` à` dG
ΩÉeCG áMƒàØe OhóëdG AÉ≤HEGh
ô``KC’G ¬d ¿É``c Ée ,øjôaÉ°ùªdG
äÉ«YGóJ ∞«ØîJ »a í°VGƒdG
≈∏Y ÉfhQƒc ¢Shô«a áëFÉL
.Ió©°UC’G ∞∏àîe
¿Gó«ªM ódÉN ¢Vô©à°SGh
¢ù∏éªd …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG
Rô`` HCG á``jOÉ``°` ü` à` b’G á``«`ª`æ`à`dG
áëFÉéd á``∏`ª`à`ë`ª`dG QÉ`` ` `KB’G
-ó``«`aƒ``c) É``fhQƒ``c ¢``Shô``«` a
äÉjOÉ°üàb’G Rô``HCG ≈∏Y (19
Aƒ``°`†`dG É``£`k `∏`°`ù`e ,á``«` ª` dÉ``©` dG
á£ÑJôªdG äGóéà°ùªdG ≈∏Y
≈``dEG »``æ`jô``ë`Ñ`dG OÉ``°`ü`à`b’É``H
ájQÉªãà°S’G áfÉμªdG ÖfÉL
.áμ∏ªªdG É¡H ≈¶ëJ »àdG
¢ù∏ée ¿EG ¿Gó«ªM ∫Ébh
»a íéf ájOÉ°üàb’G á«ªæàdG
É¡©°Vh »àdG ¬``aGó``gCG »£îJ
øe øμªJ å«M 2020 áæ°ù∏d
Iô°TÉÑe äGQÉªãà°SG ÜÉ£≤à°SG
¿ƒ``«`∏`e 333 »`` dGƒ`` M ≠``∏`Ñ`J
¿ƒ«∏e 885) »æjôëH QÉæjO
™bƒàªdG øeh (»μjôeCG Q’hO
4300 ø``e ô``ã``cCG ≥``∏`î`J ¿CG
çÓãdG äGƒæ°ùdG ∫ÓN áØ«Xh

ƒ``ª` °` ù` dG Ö`` MÉ`` °` `U ó`` ` ` cCG
óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG
¢ù«FQ ó¡©dG »``dh áØ«∏N ∫BG
¢ù∏ée ¢ù«FQ AGQRƒdG ¢ù∏ée
≈∏Y á``jOÉ``°` ü` à` b’G á``«`ª`æ`à`dG
™jƒæàdG Oƒ¡L QGôªà°SG á«ªgCG
»a º¡°ùJ »``à`dG …OÉ``°`ü`à`b’G
á``eGó``à`°`SG õ``jõ``©` J á``∏` °` UGƒ``e
Ik óªà©e »``æ`Wƒ``dG OÉ``°`ü`à`b’G
OÉ°üàb’G ¬``H õ«ªàj É``e ≈∏Y
¬H ≈``¶`ë`J É`` eh á``fhô``e ø``e
á«æWh äGAÉ``Ø` c ø``e áμ∏ªªdG
≈∏Y Ö∏¨àdG »a É¡JQób âàÑKCG
,á«ªdÉ©dG äÉjóëàdG ∞∏àîe
áeõëdG ¿CG ≈dEG √ƒª°S Gôk «°ûe
á¡LGƒªd ájOÉ°üàb’Gh á«dÉªdG
¢``Shô``«`a á``ë` FÉ``L äÉ``«` YGó``J
≥ah É¡bÓWEG ºJ »àdG ÉfhQƒc
á«eÉ°ùdG á«μ∏ªdG äÉ¡«LƒàdG
∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†ëd
áØ«∏N ∫BG ≈``°`ù`«`Y ø``H ó``ª` M
É¡d ¿É``c ióØªdG OÓÑdG πgÉY
»YÉ°ùe õjõ©J »``a º¡e Ql hO
ƒªædG á``∏` °` UGƒ``eh »``aÉ``©` à` dG
äÉYÉ£≤dG ∞∏àîªd »HÉéjE’G
.OÉ°üàb’ÉH ájƒ«ëdG
áμ∏ªªdG ¿EG √ƒª°S ∫É``bh
øe ójõªdG ≥«≤ëJ π°UGƒà°S
ìhô``H IOƒ``°`û`æ`ª`dG ±Gó`` ` gC’G
º°ùàj »``à`dG ó``MGƒ``dG ≥``jô``Ø`dG
øjôëÑdG ≥``jô``a AÉ``°`†`YCG É¡H
∞∏àîªHh º¡©bGƒe áaÉc »a
ò«ØæJ »a »°†ªà°Sh ,ºgQGhOCG
ájOÉ°üàb’G äÉ«é«JGôà°S’G
äGQÉ``ª` ã` à` °` S’G ÜÉ``£` ≤` à` °` SGh
ájƒ«ëdG äÉYÉ£≤∏d Iô°TÉÑªdG
»``æ`Wƒ``dG OÉ``°` ü` à` b’G á«ªæàd
øe ¢UÉîdG ´É£≤dG ø«μªJh
,√ƒ``ª` f »``a ô``Ñ``cCG QhO Ö``©` d
¢UôØdG ≥∏N »a áªgÉ°ùªdGh
Gkõjõ©J ø«æWGƒª∏d á«Ø«XƒdG
ájOÉ°üàb’G áμ∏ªªdG áfÉμªd
É``«k ` ª` «` ∏` bEG á`` jQÉ`` ª` `ã` `à` `°` `S’Gh
.Ék«ªdÉYh
øWGƒªdG ¿CÉH √ƒª°S √ƒfh
á«ªæàdG Qƒëe É``ek hO π¶«°S
ôÑY É¡≤«≤ëàd ≈©°ùf »``à` dG
¢UôØdG ≥∏îH É¡aGógCG §``HQ
Oƒ¡éH Gkó«°ûe ,¬eÉeCG á«YƒædG
ájOÉ°üàb’G á«ªæàdG ¢ù∏ée
ÜÉ£≤à°SG »``a âëéf »``à`dG
ΩÉY ∫ÓN Iô°TÉÑe äGQÉªãà°SG
≥∏N »a º¡°ùà°S »àdGh 2020
,ø«æWGƒªdG ΩÉ`` eCG ∞``FÉ``Xƒ``dG
¢ù∏ée áØYÉ°†e á«ªgCG GkócDƒe
√Oƒ¡L ájOÉ°üàb’G á«ªæàdG
±Gó`` `gC’G ≥``«`≤`ë`J π`` `LCG ø``e
ójõªdG ÜÉ£≤à°SÉH IOƒ°ûæªdG
á«YƒædG äGQÉ``ª` ã` à` °` S’G ø``e
≈∏Y É`` gô`` KCG ¢``ù`μ`©`æ`j »``à` dG
.øWGƒªdGh øWƒdG
¢``SDhô``J ió`` `d ∂`` `dP AÉ`` `L
¢``ù`∏`é`e ´É`` ª` `à` `LG √ƒ`` ª` `°` `S
¢``ù`eCG á``jOÉ``°`ü`à`b’G á«ªæàdG
Qƒ°†ëH ó©oH ø``Y ó≤oY …ò``dG
å«M ,IQGOE’G ¢ù∏ée AÉ°†YCG
¬JòîJG Ée ¿CG ≈dEG √ƒª°S QÉ°TCG
äGƒ£N øe øjôëÑdG áμ∏ªe
ôÑY á`` fRGƒ`` à` `eh á`` °` `ShQó`` e
äGAGô``LE’G øe ójó©dG ò«ØæJ

..»YÉªàL’G π°UGƒàdG πFÉ°Sh ¬àdhGóJ Ée ≈∏Y GOQ

»eƒj πμ``°ûH Ωó``dG É``eRÓH ô``««¨J ≈``dEG á``LÉëH á``°†jôªdG :z»``©eÉédG ó``ªM{
ΩO øe Iô°TÉÑe §≤a ÉeRÓÑdG ™«ªéJ ºàj ¿CG ÉeEGh ,á≤«bO 15
ºàj ¿G ó©Hh .Aphaeresis`dG RÉ¡L á£°SGƒH ´ôÑàªdG
á«ªc ójóëàd IóM ≈∏Y ¢ù«c πc ¢üëa ºàj ÉeRÓÑdG ™«ªéJ
.º∏e 200 øY π≤J ’G Öéj å«ëH ¬«a ÉeRÓÑdG
ôãîàdG πeGƒYh ø«LƒæjôÑjÉØdG áÑ°ùf ¢SÉ«b ºàj ∂dòch
Ée ø«LƒjôÑjÉØdG á«ªc ¿ƒμJ ¿G ≈∏Y ÉeRÓÑdG »a ¢SôNC’G
äGó``Mh øjõîJ ºàjh .Ió``Mƒ``dG »a ºé∏e 900h 400 ø«H
á°†Øîæe IQGô``M á``LQO »a É¡©«ªéJ ó©H Iô°TÉÑe ÉeRÓÑdG
á°UÉNh ôãîàdG πeGƒY ™«ªL ßØëd á«°ù∏«°S áLQO 45- GóL
,¢†jôªdG iód ±õædG ±É≤jEG »a ¬à«ªgC’ Factor Vlll
áeóN π°†aCG ºjó≤J πLCG øe èàæªdG IOƒL ¿Éª°V ºàj Gò¡Hh
õcôeh »©eÉédG óªM ∂∏ªdG ≈Ø°ûà°ùe ≈°Vôªd á«LÓY
á«dBG ∑Éæg ¿G ≈Ø°ûà°ùªdG IQGOEG äó``cCGh .ΩGQhCÓ` d øjôëÑdG
™ªéeh »©eÉédG óªM ∂∏ªdG ≈Ø°ûà°ùe ø«H ¿hÉ©Jh ≥«°ùæJ
Qƒe’G ™«ªL »a á«μ∏ªdG á«Ñ£dG äÉeóîdGh »Ñ£dG á«fÉª∏°ùdG
ô«aƒJ á«HÉ«°ùfGh πª©dG ô«°S ¿Éª°†d ÉgPÉîJG ºJh á∏°üdG äGP
.´ô°SCGh π°†aCG πμ°ûH ≈°Vôª∏d áeóîdG

¢Vô©àJ ºdÉ©dG »``a Ωó``dG ∑ƒæH ™«ªL ¿G ócDƒªdG ø``eh
êÉ«àMÓd ¬JÉfƒμe óMG hCG ΩódG πFÉ°üa ¢†©H »a OÉM ¢ü≤æd
øe ôãcCG êÉ«àM’ hCG Ée ±õ``f ÖÑ°ùH ≈°VôªdG ó``MC’ OÉëdG
∂æH Ωƒ≤j »dÉàdÉHh .Ωó``dG ¿ƒμe hCG á∏«°üØdG ¢ùØæd ¢†jôe
OƒJ ≥∏£æªdG Gòg øeh ,ΩódÉH ´ôÑà∏d äÓªM ≥«°ùæàH Ωó``dG
Ωó≤J ¿G Ωó``dG ∂æHh »©eÉédG óªM ∂∏ªdG ≈Ø°ûà°ùe IQGOEG
äÉcô°Th äGQGRh øe AGóædG »Ñ∏j øe ™«ªéd πjõédG ôμ°ûdG
»Ñ£dG á«fÉª∏°ùdG ™ªée ôμ°ûdÉH ¢üîJh OGôaC’G ø«YôÑàªdGh
.á°†jôª∏d áÑ°SÉæªdG ÉeRÓÑdG äGóMh äób …òdG
ΩódG ∂æH »a ÉeRÓÑdG ™«ªéJ á≤jôW ¿G ôcòdÉH Qóéjh
ΩGQhÓ``d øjôëÑdG õcôeh »©eÉédG óªM ∂∏ªdG ≈Ø°ûà°ùªH
áaô©ªd ,…QhO πμ°ûH IOƒédG ¢üëØd É¡Yƒ°†îd ábódÉH õ«ªàJ
ΩódG ôãîJ πeGƒY ™«ªL ≈∏Y É¡FGƒàMGh á°ü∏îà°ùªdG á«ªμdG
ÉeEG ÉeRÓÑdG ™«ªéJ ºàj å«M ¢†jôªdG ±õf ∞bƒd áHƒ∏£ªdG
ºK øeh º∏e 450 ΩO IóMh ™ªéH »gh ,ájó«∏≤àdG á≤jô£dÉH
ΩódG äGôch ájƒeódG íFÉØ°üdGh ÉeRÓÑdG ≈dEG É¡JÉfƒμe π°üa
Ióªd 4000 rpm ≥«bOh ™jô°S OôW RÉ¡L á£°SGƒH AGôªëdG

»YÉªàL’G π°UGƒàdG πFÉ°Sh »a ¬dhGóJ ºàj Ée ≈∏Y GOQ
ióME’ ÉeRÓÑdG äGóMh ô«aƒàH äGó°TÉæªdG ∫ƒM ∞ë°üdGh
»a áeƒæe á°†jôe »``gh ,äGô``jó``≤`dG äÉ«æjôëÑdG äÉfÉæØdG
õcôeh ≈Ø°ûà°ùªdG IQGOEG OƒJ ,»©eÉédG óªM ∂∏ªdG ≈Ø°ûà°ùe
á«∏ªY AGôLEG ºJ ób á°†jôªdG ¿CG í°VƒJ ¿G ΩGQhCÓd øjôëÑdG
â°Vô©J ÉgôKCG ≈∏Yh »°VÉªdG ôÑª°ùjO »a É¡d ´ÉîædG áYGQR
Ée ájƒeódG á``«`YhC’G »a ±õ``f çhó``M ≈``dEG äOCG äÉØYÉ°†ªd
Ωó``dG É``eRÓ``H ô««¨J πªY ≈``dEG π``LÉ``©`dG É¡LÉ«àMG ≈Yóà°SG
∂æHh äGôÑàîªdG º°ùb ΩÉ``b ¬«∏Yh .»eƒj πμ°ûH á°†jôª∏d
øjôëÑdG õ``cô``eh »©eÉédG óªM ∂∏ªdG ≈Ø°ûà°ùe »``a Ωó``dG
É«eƒj ÉeRÓH IóMh Iô°ûY ¢ùªN øY π≤j ’ Ée ô«aƒàH ΩGQhCÓd
¿G øe ºZôdÉHh ,≈Ø°ûà°ùªdÉH ΩódG ∂æH ¿hõîe øe á°†jôª∏d
á«ë°üdG ájÉYôdG ô«aƒJ ≈∏Y ÉªFGO á°üjôM ≈Ø°ûà°ùªdG IQGOEG
»eƒj πμ°ûH á«ªμdG √ò¡H ÉeRÓÑdG äGóMh ô«aƒJ ¿EÉa ≈°VôªdG
≥jôW øY ΩódÉH ´ôÑàdG äÓªM ∞«ãμJ ºJ ¬«∏Yh ,Gô«Ñc ôÑà©j
AÉYóà°S’ ÜG ¢ùJGƒdG áeóNh »YÉªàL’G π°UGƒàdG πFÉ°Sh
.AB+h B+ á∏«°üa øe ø«YôÑàªdG øe OóY ôÑcG

46

Ω2021 ôjÉæj 18 - `g1442 IôNB’G iOÉª oL 5 ø«æKE’G - ¿ƒ©HQC’Gh á°ùeÉîdG áæ°ùdG - (15641) Oó©dG

¬H iòàëj ∫Éãe øjOÉ«°üdG øjôëÑdG AÉæHCG ™e á«μ∏ªdG áØbƒdG
∫ó©dG ..áeÉ©dG áHÉ«ædG
Qƒ£àªdGh õLÉædG
ó«ªëŸG ó«ª

á«fÉ°ùfE’G ∂∏e ±ƒ£©dGh ¿ƒæëdG ÜC’G º«μëdG óFÉ≤dG ∂∏ªdG ádÓL :óªM øH ô°UÉf
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ócDƒj ,¢ùeCG á«æjôëÑdG áeÉ©dG áHÉ«æ∏d »Øë°üdG ôªJDƒªdG √ó¡°T Ée
,øjôëÑdG áμ∏ªe »a ájô°üYh IQƒ£àe Ö«dÉ°SCG ≥ah õLÉædG ∫ó©dG ¿CG
™ªàée »a ádGó©dG º«b õjõ©J πLCG øe ,áî°SGQh áàHÉK ≈£îH ô«°ùj
±GôYC’ÉH ¬eGõàdGh ,≥ëdG áª∏c AÓYEG ¬aógh ,ádGó©dG AÉ°SQEG ¬àjÉZ ,øeBG
.äÉ°ù°SDƒªdGh ¿ƒfÉ≤dG ádhO »a ,á«FÉ°†≤dG ó«dÉ≤àdGh
ÓªY ¢ùμ©J áeÉ©dG áHÉ«ædG É¡àeób »àdG ΩÉ``bQC’Gh äÉ«FÉ°üME’G
,á°ShQóe á«fƒfÉb á«é¡æeh ,áã«ãM á©HÉàeh ,GRQÉ``H Gó¡Lh ,É«æ°†e
ádÉëªdG ÉjÉ°†≤dG OóY »a AGƒ°S ,áeÉ©dG áHÉ«ædG ¬H âeÉb Gkô«Ñc GRÉéfEGh
.≥«≤ëàdG øe AÉ¡àf’G ó©H áXƒØëªdG hCG
,á«FÉ°†≤dGh á«dó©dG áeƒ¶æªdG ¿EG ∫ƒ≤f ,RGõàY’Gh ôîØdG πμH
QGôªà°SG »a ìÉéf á°üb âeób øjôëÑdG áμ∏ªe »a áeÉ©dG áHÉ«ædG É¡æeh
πFÉ°SƒdÉH áfÉ©à°S’G ôÑY ÉfhQƒc áëFÉL ∫ÓN ∞bƒJ ¿hó``H πª©dG
äÉØdÉîª∏d º°SÉëdG …ó°üàdG »a ÉkjôgƒL GkQhO âÑ©dh ,á«fhôàμdE’G
ô«HGóàdGh äGAGôLE’G ¢VôØH IQOÉ°üdG äGQGô≤∏d ∫Éãàe’G Ωó©H á≤∏©àªdG
.(19-ó«aƒc) áëFÉL QÉ°ûàfG ™æªd ájRGôàM’G
áÑ©°T ÉgQÉÑàYÉH áeÉ©dG áHÉ«ædG ¿CÉH ô≤f ,á«Yƒ°Vƒeh áfÉeCG πμHh
πØμJ πH ,≥«≤ëàdÉH ΩÉ«≤dG ádCÉ°ùe §≤a â°ù«d »¡a ,AÉ°†≤dG øe á∏«°UCG
..º¡«∏Y »æéªdG ájÉªMh ,Oƒ¡°ûdG ájÉªMh ,ø«ª¡àªdG ¥ƒ≤M ájÉªM
.äGAGôLE’G á«fƒfÉb øe ≥≤ëàdG A»°T πc πÑbh
áHÉ«æ∏d ™HÉàdG ájOÉªdG ádOC’G ¿CG ócDƒf ,á«dhDƒ°ùeh á«bGó°üe πμHh
øjƒμJ ≈∏Y ¢UôëdG ióe ¢ùμ©j ,Ωó≤àe »æjôëH »ª∏Y õéæe áeÉ©dG
..áãjóëdG Ωƒ∏©dG ΩGóîà°SÉH ∂dPh »ª∏Y ¢SÉ°SCG ≈∏Y »æÑªdG π«dódG
.á°ü°üîàeh áHÉ°T á«æjôëH äGAÉØc ¬«a πª©Jh
¬μ∏ªJ Ée ¢ùμ©j ÉjÉ°†≤dG ´ƒæJ ¿CG ≈dG ô«°ûf ,ábOh ¢UôM πμHh
ä’ÉéªdG øe ójó©dG »a á«°ü°üîJ á«fƒfÉb IôÑN øe áeÉ©dG áHÉ«ædG
áaô©ªdG ¿EG å«M ,GóL áª¡ªdG QƒeC’G øe ó©j ´ƒ°VƒªdG Gògh ,áª¡ªdG
,É¡ahôXh ÉjÉ°†≤dG Ö©°ûJ ™e ,ÉjÉ°†≤∏d ∞««μàdG π«°UCÉJh á«fƒfÉ≤dG
ójóëJ »a ÉjôgƒLh É«°SÉ°SCG ÉÑ∏£àe πμ°ûj ,áªjôédG πFÉ°Sh Qƒ£Jh
k Ó«°üØJ …òdGh ,º¡àdG ´ƒf
.ΩÉ¡J’G iôée ô«¨j ób É£«°ùH
≠∏H ÉjÉ°†≤dG RÉéfG áÑ°ùf ¿CG »a RÉéfE’G ºéM âØ°ûc ΩÉbQC’G á¨d
ÉjÉ°†b ¢VÉØîfG áÑ°ùf ¿CGh ,(65969) ÉjÉ°†≤dG ´ƒªée øe %99
ÉjÉ°†≤dG √ò``g πãe »a óYÉ°üàdG ±Ó``N ≈∏Y %39 …ô``°`S’G ∞æ©dG
.áëª°ùdGh á∏°UCÉàªdG á«æjôëÑdG Iô°SC’G Iõ«e ¢ùμ©J ,∫hódG ¢†©ÑH
á«ë°üdG äÉ``WGô``à`°`T’G äÉØdÉîªd áeÉ©dG áHÉ«ædG á©HÉàe ¿CG Éªc
π°UGƒàdG äÉ°üæe ΩGóîà°SG IAÉ°SEG ÉjÉ°†b ÖfÉéH ,ÉfhQƒc áëFÉéd
.áeÉ©dG áHÉ«ædG É¡Jô°TÉH »àdG ÉjÉ°†≤dG øe ójó©dG Égô«Zh ,»YÉªàL’G
πãªàJ ,OÓÑdG »a á«dó©dG áeƒ¶æªdG πªY ºYód áª¡e á£≤f ≈≤ÑJ
á«YƒàdG »a »fóªdG ™ªàéªdG äÉ°ù°SDƒeh Iô°SC’Gh ™ªàéªdG QhO »a
QÉ¨°U øe á°UÉNh ,¿ƒfÉ≤dG ΩGôàMG áaÉ≤K õjõ©J »a á«dhDƒ°ùªdGh
RhÉéJ IQƒ£Nh ¿ƒfÉ≤dG óYGƒb ¿ƒ∏¡éj øjòdG ø«≤gGôªdGh ø°ùdG
.øWƒdG ≥Mh ,øjôNB’G ¥ƒ≤Mh ,ô«Ñ©àdGh …CGôdG ájôM
≥jôW á£jôN ™°VƒH áeÉ©dG áHÉ«ædG QOÉÑJ ¿CÉH á≤Kh πeCG Éæ∏c
»a á«æ≤J äGQOÉÑªd πãeC’G QÉªãà°S’G ôÑY áeÉ©dG áHÉ«ædG πÑ≤à°ùªd
äGQÉeE’G ádhO »a áëLÉf ÜQÉéJ øe IOÉØà°S’Gh ,»YÉæ£°U’G AÉcòdG
π«ch) ´hô°ûe â≤∏WG »àdG ,(Ó``ã`e) á≤«≤°ûdG IóëàªdG á«Hô©dG
π«gCÉàdG õcGôe A’õæd zá«còdG IQÉjõdG{ IQOÉÑeh ,(zäƒHhôdG{ áHÉ«ædG
»a Ωƒ°üîdG ≥M RÉéfE’ zø``jÓ``fhCG í∏°üdG{ IQOÉ``Ñ`eh ,ìÓ``°`UE’Gh
z»còdG áHÉ«ædG π«ch{ IQOÉÑeh ,á«cP á«fhôàμdEG á°üæe ôÑY ídÉ°üàdG
Iõ¡LC’G ôÑY ¿Éμe …CG øe ≥«≤ëàdG äGAGô`` LEG RÉéfEG ≥≤ëJ »àdG
äGQGô``b ò«Øæàd ä’É≤àf’G AÉæY ≈``dEG áLÉM ¿hO øe ,á«fhôàμdE’G
IQOÉÑeh ,áeÉ©dG áHÉ«ædG ƒ°†Y É¡jôéj »àdG ≥«≤ëàdG äGAGô`` LEG
,áeÉ©dG áHÉ«ædG äÉeóN ≈``dEG ∫ƒ°UƒdG π«¡°ùàd zá«còdG áKOÉëªdG{
»àdG äÉeóîdG øY ¿hójôj Ée áaô©e ¿CÉ°ûdG …hòd í«àj èeÉfôH ôÑY
≥«Ñ£Jh IQOÉÑeh ,É¡Zƒ∏Ñd áÑLGƒdG äGAGô``LE’Gh ,É¡«dEG ¿ƒLÉàëj
ájô°üY äGQOÉÑe øe Égô«Zh ,ºFGôédG øY ≠«∏Ñà∏d zøeBG »©ªàée{
.á«æ≤J
ÖLGƒdG ¿É``æ`à`e’Gh ΩGô``à` M’Gh ôjó≤àdGh ôμ°ûdG π``c ..ÉeÉàN
πLôdG ≈dEGh ,ΩÉ©dG ÖFÉædG ø«æ«YƒÑdG π°†a øH »∏Y QƒàcódG IOÉ©°ùd
»eÉëªdG …ÓYƒH πFGh QÉ°ûà°ùªdG ,á«fƒfÉ≤dG áª«≤dGh áeÉ≤dG ,π°VÉØdG
.ºgOƒ¡Lh ºgRÉéfEG ≈∏Y áeÉ©dG áHÉ«ædG AÉ°†YCG πc ≈dEGh ,∫hC’G ΩÉ©dG

.óªM øH ô°UÉf ï«°ûdG ƒª°S |
,ájƒH’G ¬àjÉYQh ¬àdÓL ∞æc
AÉ``æ` HCG º``¡` J á``«`°`†`b π`` c »`` `ah
IQƒ°üH á«fÉ°ùfE’Gh øjôëÑdG
áª°üH ¬``à` dÓ``L ∑ô``à` j á``eÉ``Y
∫É©aC’ÉH ¬fCG ócDƒjh ¬d á«HÉéjEG
zá«fÉ°ùfE’G ∂∏e{ ∫Gƒ``bC’É``H ’
≈∏Y ±ƒ£©dG ¿ƒæëdG ÜC’Gh
º¡àMGQ ≈∏Y ôgÉ°ùdGh ¬FÉæHCG
..º¡æeCGh º¡°û«Yh
∂``∏`ª`dG á``dÓ``L ¬``∏` dG ß``Ø` M
Qƒ``aƒ``e ¬«∏Y ΩGOCGh ió``Ø`ª`dG
∫ƒ`` Wh á``«``aÉ``©``dGh á``ë` °` ü` dG
.zôª©dG

ø``jô``ë` Ñ` dG AÉ`` `æ` ` HCG ¿Gó`` ` ` Lhh
¬àdÓL º``°` SQ É``eó``©`H ,ΩGô``μ``dG
ΩÉªàg’Gh á«fÉ°ùfE’G ¬ØbGƒªH
äÉ``Mƒ``d ø``jô``ë``Ñ``dG AÉ`` æ` `HCÉ` `H
íÑ°ü«d ,Ohó`` M Ó``H á«fÉ°ùfEG
»fÉØàdGh AÉ£©dGh ô«î∏d Gõk eQ
π«Ñ°S »a AÉ°†«ÑdG …OÉ`` j’Gh
.É¡Ñ©°Th øjôëÑdG á©aQ
∫É°üJG ¿EG{ :√ƒª°S ºàNh
π£ÑdÉH ióØªdG ∂∏ªdG á``dÓ``L
è∏KCG OGóëdG »eÉ°S »æjôëÑdG
™«ªé∏d ócCGh ,™«ªL ÉfQhó°U
»a ¿ƒ°û«©j øjôëÑdG AÉæHCG ¿CG

¬Lhh ∞bƒªdG Gòg ΩÉªàgG πμH
áμ∏ªªdG »``a á«æ©ªdG äÉ¡édG
ÖfÉL ≈``dEG ±ƒ``bƒ``dG IQhô°†H
≈∏Y π``ª`©`dGh øjôëÑdG AÉ``æ` HCG
≈dEG ø«ªfÉZ ø«ªdÉ°S º¡YÉLQG
πª©dGh ô«ÑμdG øjôëÑdG ø°†M
òæe º¡d áMGôdG πÑ°S ô«aƒJ ≈∏Y
∫ƒ°UƒdG ≈àM º¡æY êGô`` a’G
.zøjôëÑdG ≈dEG
¿EG{ :√ƒ`` `ª` ` °` ` S ™`` ` HÉ`` ` Jh
»àdG á``«`fÉ``°`ù`fE’G á«°üî°ûdG
ióØªdG ∂∏ªdG ádÓL É¡μ∏àªj
∞bGƒªdG øe ójó©dG »a äô¡X

ô°UÉf ï``«`°`û`dG ƒª°S ó`` cCG
ádÓL πãªe áØ«∏N ∫BG óªM øH
á``«` fÉ``°` ù` fE’G ∫É``ª``YCÓ``d ∂``∏` ª` dG
Iô°†M ¿CG ÜÉÑ°ûdG ¿hDƒ` °` Th
øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U
OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y
á«fÉ°ùfE’G ∂``∏`e{ ƒ``g ió``Ø`ª`dG
¬àdÓL ó°ùL …òdGh ,zAÉaƒdGh
»a ∞``bGƒ``ª`dGh Qƒ°üdG ´hQCG
±ƒbƒdGh AÉaƒdGh á«fÉ°ùfE’G
∂∏MCG »a ¬Ñ©°T AÉæHCG ÖfÉL ≈dEG
Üô°†«d ,É¡Ñ©°UCGh ±hô``¶`dG
≈æ©e ™``ª` LCG º``dÉ``©`∏`d ¬``à`dÓ``L
…òdG zº«μëdG óFÉ≤dG{ Ωƒ¡Øe
õjõ©J πÑ°S ´É``Ñ`JG ≈∏Y π``Ñ` oL
»a á∏«ÑædG á``«`fÉ``°`ù`fE’G º«≤dG
Égôjó°üJh ¬Ñ©°T ø«Hh ¬æWh
’Éãe ¬àdÓL ¿ƒμ«d ºdÉ©dG ≈dEG
.¬H iòàëj
êôîJ ó≤d{ :√ƒª°S ∫É``bh
∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M
AGô`` e’G á``°`SQó``e ø``e ió``Ø`ª`dG
¬àdÓL π``¡`à`fGh á``«`fÉ``°`ù`fE’Gh
øe á``ª` «` ≤` dG »``fÉ``©` ª` dG √ò`` `g
¬∏dG ¿PEÉ``H ¬``d QƒØ¨ªdG √ó``dGh
ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ≈dÉ©J
áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S ø``H ≈°ù«Y
√OGó`` ` LCGh ,√Gô`` `K ¬``∏` dG Ö``«` W
ºdÉ©dG º¡d ó¡°T øjòdG ΩGôμdG
á«fÉ°ùfE’G º¡ØbGƒªH ïjQÉàdGh
á©FGôdGh áª«¶©dGh á∏«ÑædG
∂°ùªJ ióe Éæd ô¡¶oJ m¿É©e »a

:iQƒ°ûdG ¢ù∏ée

á«LQÉîdG É``¡JÉ°SÉ«°Sh á«dhódG É``¡JÉbÓY â``HGƒK â°SQCG á``μ∏ªªdÉH á``«°SÉeƒ∏HódG Iô``«°ùªdG
™«ªL »``a ¿Gõ`` `J’Gh ∫Gó``à` Y’G
»bÉHh øjôëÑdG áμ∏ªe äÉbÓY
.∫hódG
iQƒ°ûdG ¢ù∏ée »``a É``æ` fEG
ádhòÑªdG Oƒ¡édG Ék«dÉY øªãf PEG
øH ∞«£∏dGóÑY QƒàcódG πÑb øe
,á«LQÉîdG ôjRh »fÉjõdG ó°TGQ
™«ªLh á«°SÉeƒ∏HódG QOGƒμdGh
,á``«` LQÉ``î` dG IQGRh »Ñ°ùàæe
¬°SQÉªJ É``e á«ªgCG ≈∏Y ócDƒæd
RQÉH QhO øe á«©jô°ûàdG á£∏°ùdG
á«°SÉeƒ∏HódG ∫Éée »a Oƒ¡°ûeh
Rô`HCG óMG ÉgQÉÑàYÉH á«fÉªdôÑdG
IQGOE’ á«`°SÉ«°ùdG äÉ``cô``ë`ª`dG
√É`` `jÉ``°`†`bh »``dhó``dG ™``ª`à`é`ª`dG
õjõ©J ≈``dEG á``aÉ``°`VEG ,áØ∏àîªdG
≈∏Y ø``jô``ë` Ñ` dG á``μ`∏`ª`e á``fÉ``μ` e
,»``dhó``dGh »ª«∏bE’G iƒà°ùªdG
á``aô``°`û`ª`dG IQƒ``°``ü``dG RGô`` ` ` HEGh
π``aÉ``ë`ª`dG ™``«`ª`L »``a áμ∏ªª∏d
≈∏Y ¢UôëdG QÉWEG »a ,á«dhódG
áª«μëdG IOÉ«≤dG äÉ©∏£J ≥«≤ëJ
á«FÉæãdG äÉbÓ©dG õjõ©J πLCG øe
.∫hódG ™«ªL ™e ácôà°ûªdG

¿CGh ,áfõàeh áª«μM á«°SÉeƒ∏HO
,äÉ`` eRC’Gh äÉjóëàdG ≈£îàJ
™e É``¡` JÉ``bÓ``Y ≈``∏` Y ák ` ¶` aÉ``ë` e
≥ah ,á≤jó°üdGh á≤«≤°ûdG ∫hódG
.á«dhódG ≥«KGƒªdGh ±GôYC’G
áμ∏ªe ¿CG ¢ù∏éªdG ócDƒjh
≈∏Y â``dGRÉ``eh â``fÉ``c øjôëÑdG
¬H iò``à`ë`j ’É``ã` e ø«æ°ùdG ô``e
É¡∏YÉØJ »a ¬H ióà≤j É kLPƒªfh
á«é«∏îdG ÉjÉ°†≤dG ™«ªL ™``e
πLCG øe ,á«eÓ°SE’Gh á«Hô©dGh
áÑëªdG ô``°` UGhCG ≈∏Y ®É``Ø`ë`dG
¢ûjÉ©àdGh íeÉ°ùàdGh ΩÓ°ùdGh
™«ªL ™``e ô``ª`ã`ª`dG ìÉ``à` Ø` f’Gh
äÉbÓY É¡H É¡£HôJ »àdG ∫hódG
.á≤«Kh ájƒNCG
≈∏Y ¢``ù`∏`é`ª`dG ó``cDƒ` j É``ª`c
Ωƒ≤J …òdG ô«ÑμdG »æWƒdG QhódG
»a á«æjôëÑdG á«°SÉeƒ∏HódG ¬H
øWƒdG äÉÑ°ùàμe ≈∏Y ®ÉØëdG
,¬``ë`dÉ``°`ü`eh ¬``bƒ``≤`M á``jÉ``ª` Mh
ÇOÉ``Ñ` eh º``«`b ≈``∏`Y RÉ`` μ` `JQ’Gh
∞∏àîe ø«H ∫OÉÑàªdG ΩGôàM’G
á°SÉ«°Sh è¡f ´ÉÑJGh ,Üƒ©°ûdG

á«fÉμ°SE’G äÉ``eóîdG áeGóà°SG ≥``«≤ëJ ƒëf á``àHÉK ≈£îH ô``«°ùJ ø``jôëÑdG
OÓÑdG ∂∏e áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG
ÖMÉ°U á°SÉFôH áeƒμëdG äÉ¡«LƒJh ,ióØªdG
áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG
±ó¡H ,AGQRƒ`` `dG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ó¡©dG »``dh
,á«fÉμ°SE’G äÉeóîdG áeGóà°SG CGóÑe ≥«≤ëJ
ø``jô``ë`Ñ`dG ¿ó`` e ™``jQÉ``°`û`e ¿CG ±É`` °` `VCGh
âbƒdG »``a IQGRƒ`` dG Égó«°ûJ »àdG IójóédG
á«æμ°ùdG äGó``Mƒ``dG ±’BG ô``aƒ``Jh ,ø``gGô``dG
Gòg QhÉëe áeó≤e »a »JCÉJ ,á«æjôëÑdG ô°SCÓd
∂d ò«ØæJ ¿CG ≈dEG Gk ô«°ûe ,»fÉμ°SE’G èeÉfôÑdG
á≤∏©àªdG á«ªeC’G ±GógC’G ™e ≈°TÉªàj ¿óªdG
±ó¡dG Éª«°S ’h ,2030 áeGóà°ùªdG á«ªæàdÉH
¿óªdG π©L{ ≈∏Y ¢üæj …ò``dG ô°ûY …OÉëdG
áæeBGh ™«ªé∏d á∏eÉ°T ájô°ûÑdG äÉæWƒà°ùªdGh
.zOƒª°üdG ≈∏Y IQOÉbh

.∂∏ªdG ádÓL |
∫OÉÑàj øjòdG øjôëÑdG AÉæHCG ™e
âfÉch ,AÉ``aƒ``dGh ÖëdG º¡©e
á«fÉ°ùfE’G ¬``à`dÓ``L á«°üî°T
âfôàbG å«M ¬Jõs«eh Iô°VÉM
,É¡H ™àªàj á∏«ªL äÉ``Ø`°`ü`H
≈∏Y ±ƒ£Yh ¿ƒæM ¬àdÓéa
Qƒ©°ûdG ¿CG Éªc ¬Ñ©°T AÉ``æ` HCG
âfÉc á«fÉ°ùfE’G á«dhDƒ°ùªdÉH
»àdG äÉ``Ø`°`ü`dG ø``e â``dGRÉ``eh
.z¬àdÓL õ«ªJ
ô°UÉf ï«°ûdG ƒª°S ó``cCGh
∂∏e{ ¿CG áØ«∏N ∫BG ó``ª`M ø``H
¢SƒØf »a ¢û«©j zá«fÉ°ùfE’G

º«b AÓYG ≈∏Y ¬àdÓL ¢UôMh
íeÉ°ùàdG ájGQ ™aQh á«fÉ°ùfE’G
.z™«ªédG ø«H ¢ûjÉ©àdGh
ï«°ûdG ƒ``ª`°`S í```°` `VhCGh
áØ«∏N ∫BG ó``ª` M ø`` H ô``°` UÉ``f
ÖMÉ°U Iô``°`†`M ∫É``°` ü` JG ¿CG
π£ÑdÉH ióØªdG ∂∏ªdG ádÓédG
OGó``ë``dG »``eÉ``°` S »``æ` jô``ë` Ñ` dG
êGô``aE’É``H ¬``d ¬àdÓL áÄæ¡Jh
¢`` VQCG ≈`` dEG É``ª`dÉ``°`S IOƒ`` ©` `dGh
ócDƒj ¬fGƒNEG á«≤H ™e øWƒdG
á©°SGƒdG á«fÉ°ùfE’G áMÉ°ùªdG
ióeh ¬àdÓL É¡H ™àªàj »àdG
≈¶ëj …ò``dG ô«ÑμdG ΩÉªàg’G
øe øjôëÑdG Ö©°T AÉ``æ`HCG ¬``H
ÉªFGO ô¡°ùj …òdG ¬àdÓL πÑb
≈``dEG ≈``©`°`ù`jh º``¡` à` MGQ ≈``∏` Y
¢û«©dG ∫É``μ` °` TCG á``aÉ``c ô``«`aƒ``J
≈∏Y á¶aÉëªdGh º¡d ºjôμdG
∞∏àîe »a º¡àeÓ°Sh º¡æeCG
¿ÉeõdG ô«¨J Éª¡eh ±hô¶dG
.¿ÉμªdG hCG
ò``æ`e{ :√ƒ``ª` °` S ±É`` `°` ` VCGh
IÉ``fÉ``©`e Qƒ``¡`¶`d ∫hC’G Ωƒ``«` dG
ócCÉJ ,ø««æjôëÑdG øjOÉ«°üdG
á«°üî°ûdG Iƒ``b ió``e ™«ªé∏d
ádÓL É¡μ∏àªj »àdG á«fÉ°ùfE’G
¬àdÓL ôKCÉJ ó≤a ióØªdG ∂∏ªdG
AÉæHCG IÉfÉ©ªH Iô°TÉÑe IQƒ°üH
ø``jò``dG ø``jOÉ``«` °` ü` dG ø``jô``ë` Ñ` dG
º¡°û«Y äÉHh ôëÑdÉH Gƒ£ÑJQG
¬àdÓL ™``HÉ``Jh ,¬«∏Y º``¡` bRQh

»ªdÉ©dG õcôªdG Oƒ¡L ¿Éμ°SE’G ôjRh ôªëdG
±GógCG ô°ûf ≈dEG á«eGôdG áeGóà°ùªdG á«ªæà∏d
IQGRƒdG ¿CÉH ôªëdG OÉaCGh.áeGóà°ùªdG á«ªæàdG
âëJ »æWh »fÉμ°SEG èeÉfôH ò«ØæJ ≈∏Y πª©J
ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†ëd »eÉ°ùdG ôeC’G á∏¶e

Üƒ≤©j øH º°SÉH ¢Sóæ¡ªdG ájÉYQ âëJ
»ªdÉ©dG õcôªdG º¶f ,¿Éμ°SE’G ô``jRh ôªëdG
¿hÉ©àdÉH øjôëÑdG áμ∏ªªH áeGóà°ùªdG á«ªæà∏d
AÉæÑdGh ¿Éμ°SE’G çƒëÑd »eƒ≤dG õcôªdG ™e
Gk ôªJDƒe á≤«≤°ûdG á«Hô©dG ô°üe ájQƒ¡ªéH
á«∏Ñ≤à°ùªdG ájDhôdG{ ¿Gƒæ©H Ék «°VGôàaG Ék «dhO
AGô°†îdG ¿óªdG ô«jÉ©eh ,áeGóà°ùªdG ¿óª∏d
∑GQOEGh º¡a ≈dEG ôªJDƒªdG Gòg ±ó¡jh.zá«còdGh
á«ªæJ »a áeGóà°ùªdGh á∏eÉ°ûdG á«ªæàdG QhO
IQÉª©dG ´É£b »a ø«∏eÉ©dG á«YƒJh ,¿óªdG
±Gó`` gCG ô°ûæH ¿ó``ª` dG º«ª°üJh ¿Gô``ª` ©` dGh
øY Ók °†a ,É¡≤«≤ëJ ¥ôWh áeGóà°ùªdG á«ªæàdG
á«còdGh AGô°†îdG ¿óªdGh á«ªæàdG áaÉ≤K ô°ûf
¬àª∏c ∫ÓNh.™ªàéªdG ±É``«`WCG ™«ªL ø«H
º°SÉH ¢Sóæ¡ªdG øªK ôªJDƒªdÉH á«MÉààa’G

á``£``°``û``fC’G º`````YO õ```cô```e Qhõ``````j π```MGƒ```°```ù```dG ô```Ø```N ó```FÉ```b
á``«``fÉ``£``jô``Ñ``dG á``«``μ``∏``ª``dG á```jô```ë```Ñ```dG äGƒ```≤```∏```d ™```HÉ```à```dG
IQÉjõH πMGƒ°ùdG ôØN óFÉb …OÉ«°S ¬∏dGóÑY AÓY …ôëH øcQ AGƒ∏dG ΩÉb
»a ¿Éc å«M ,á«fÉ£jôÑdG á«μ∏ªdG ájôëÑdG äGƒ≤∏d ™HÉàdG á£°ûfC’G ºYO õcôªd
ájôëÑdG äGƒ≤dÉH …ôëÑdG ô°üæ©dG óFÉb â«°SÉH øjO …ôëH ó«ª©dG ¬dÉÑ≤à°SG
ôØN óFÉ≤H …ôëÑdG ô°üæ©dG óFÉb ÖMQ IQÉjõdG ájGóH »ah.á«fÉ£jôÑdG á«μ∏ªdG
ø«aô£dG ø«H ≥«°ùæàdGh ¿hÉ©àdG ¬LhCG á°ûbÉæe IQÉjõdG ∫ÓN ºJ å«M ,πMGƒ°ùdG
á∏«ØμdG πÑ°ùdGh äGQó≤dG AÉæHh ÖjQóàdG ∫Éée »a ák °UÉNh ä’ÉéªdG ∞∏àîe »a
äÉ«∏ª©dG áaôZ IQÉjõH πMGƒ°ùdG ôØN óFÉb ΩÉb Égó©H.Égôjƒ£Jh É¡æ«°ùëàH
≈∏Y á¶aÉëªdG »a É``gQhOh áaô¨dG ΩÉ¡e ∫ƒM RÉéjE’ ™ªà°SG å«M ,ájôëÑdG
áeó≤ªdG äÉeóîdGh πª©dG ô«°S äÉ«dBG ≈∏Y ™∏WG Éªc ,ájôëÑdG áeÓ°ùdGh øeC’G
.…ôëÑdG øeC’G õjõ©Jh ºYód
óFÉ≤d √ôjó≤Jh √ôμ°T øY πMGƒ°ùdG ôØN óFÉb Üô``YCG IQÉjõdG ΩÉàN »ah
.∫ÉÑ≤à°S’G ø°ùM ≈∏Y »fÉ£jôÑdG …ôëÑdG ô°üæ©dG

≈°ù«Y ø``H óªM ∂∏ªdG ádÓédG
,ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG
∫É``Ø` à` MÓ``d Ωƒ`` `j ¢``ü`«`°`ü`î`à`H
å«M ,á«æjôëÑdG á«°SÉeƒ∏HódÉH
ø``jô``ë`Ñ`dG á``μ`∏`ª`e â``YÉ``£` à` °` SG
á°SÉ«°S è¡àæJ ¿CG ¬àdÓL ºYóH

áfÉμªdG ¢``VGô``©`à`°`S’ á``ë`fÉ``°`S
»``à`dG á``©` «` aô``dG á``«`°`SÉ``eƒ``∏`Hó``dG
≈∏Y øjôëÑdG áμ∏ªe É¡H ≈¶ëJ
.»ªdÉ©dG iƒà°ùªdG
iQƒ``°`û`dG ¢ù∏ée ø``ª`ã`jh
ÖMÉ°U Iô°†M äÉ¡«LƒJ Ék«dÉY

á«dhO äÉbÓY âHGƒK â°SQCG »àdG
äÉ``bÓ``Yh á«LQÉN äÉ°SÉ«°Sh
πμ°ûdÉH ,QGƒédG ø°ùMh ájƒNCG
QGô≤à°S’G õjõ©J »a º¡°SCG …òdG
øjócDƒe ,º``dÉ``©`dG »``a ΩÓ``°`ù`dGh
á°Uôa ó©J áÑ°SÉæªdG √ò``g ¿CG

á«°SÉeƒ∏HódG Ωƒj áÑ°SÉæªH
áμ∏ªe ¬H πØàëJ …òdG á«æjôëÑdG
ô°ûY ™HGôdG »a ΩÉY πc øjôëÑdG
¢ù∏ée Oƒ`` j ,ô``jÉ``æ` j ô``¡`°`T ø``e
Iô«°ùªdÉH ó«°ûj ¿CG iQƒ``°`û`dG
,øjôëÑdG áμ∏ªªd á«°SÉeƒ∏HódG
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øjôëÑdG »a áªjôédG ä’ó©e »a É°VÉØîfG ∞°ûμj ΩÉ©dG ÖFÉædG
á``«HÉ```gQEG á```«°†b 13h ..٪17 äÉ```bô``°ùdGh ٪48 äGQó```îªdG É``jÉ```°†b ™``LGô```J
®ƒØ ΩÓ°SEG :Öàc
áæWÓ°ùdG ÒeC’GóÑY :ôjƒ°üJ

zICGôª∏d ≈∏YC’G{ äGQOÉÑeh á«YƒàdG ÖÑ°ùH ٪39 …ô°SC’G ∞æ©dG ÉjÉ°†b ¢VÉØîfG
É¡æ«μªJh ¢UôØdG DƒaÉμJ CGóÑe ≥«Ñ£J QÉWEG »a áHÉ«ædG »a ICGôªdG π«ãªJ áÑ°ùf ٪34

ø«æ«YƒÑdG π°†a øH »∏Y QƒàcódG ΩÉ©dG ÖFÉædG ∞°ûc
áeÉ©dG áHÉ«ædG ≈dEG äOQh »àdG ÉjÉ°†≤dG ä’ó©e ¢VÉØîfG
ìÉéf ≈``dEG ô«°ûj ÉªH ,%17 áÑ°ùæH »°VÉªdG ΩÉ©dG ∫Ó``N
¢†ØN »a á«YÉªàL’G hCG á«æeC’G AGƒ°S á«æWƒdG Oƒ¡édG
ä’ó©e ¢VÉØîfG á°UÉNh ΩÉY πμ°ûH áªjôédG ä’ó©e
â∏é°S »àdG ÜÉgQE’G ÉjÉ°†bh äÉbô°ùdGh äGQóîªdG ÉjÉ°†b
RÉéfE’G ∂dP ¿CG ≈dEG ΩÉ©dG ÖFÉædG QÉ°TCGh ,§≤a á«°†b 13
áHÉ«ædG AÉ°†YCG øe Iõ«ªàe äGôÑN äGP QOGƒc ≈dEG Oƒ©j
™e AÉ``æ`H ¿hÉ``©` Jh ≥«°ùæJ áé«àfh É¡«Ñ°ùàæeh áeÉ©dG
AÉ°†≤∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG É¡àeó≤e »ah á∏°üdG äGP äÉ¡édG
IQGRhh ±É``bhC’Gh á«eÓ°SE’G ¿hDƒ°ûdGh ∫ó©dG IQGRhh
.á«∏NGódG

zá«dÉªdG áHÉbôdG{ äÉ``ØdÉîe »a ≥«≤ëàdGh ..á``«fhôàμdEG ºFGôL áHÉ«f AÉ``°ûfEG á``°SGQO
ƒgh 2019 ΩÉ©H áfQÉ≤ªdÉH (%16) 2020 ΩÉY ¢VÉØîf’G
ÜÉ°ùàcG »a IóMƒdG ìÉéf ≈∏Y iô``NCG ógGƒ°T ™e ∫ój
. á«°VÉªdG äGƒæ°ùdG QGóe ≈∏Y É¡à«bGó°üe
ICGôªdG ºYO

≈dEG áaÉ°VE’ÉH áHÉ«ædG ¿CG í°VhCG ICGôªdG ø«μªJ ¿CÉ°ûHh
»æ©ªdG »FÉ°†≤dG ¢û«àØà∏d ∫hCG Ók «ch áeÉY á«eÉëe ø««©J
ió``MEG á°SÉFQh º``¡` FGOCGh áHÉ«ædG AÉ°†YCG ∫É``ª`YCG º««≤àH
á°ù«FQ ø««©J ºJ ó≤a πØ£dGh Iô``°`SC’G áHÉ«f äGƒ°†©dG
á°SGQO É¡°UÉ°üàNG øª°V øe »àdG ±ÉæÄà°S’G áHÉ«æH áHÉ«f
»FoQ GPEG É¡«a ø©£dG ÜÉÑ°SCÉH äGôcòe OGó``YEGh ΩÉ``μ`MC’G
IAÉØμdGh IôÑîdG ô``aGƒ``J ≈∏Y ÉkªFÉb ø««©àdG ¿É``ch ∂``dP
áHÉ«f »JóYÉ°ùe ø««©J ºJ ∂dP ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,IQó≤ªdGh
ºgOóY ≠dÉÑdGh áLQódG äGP ≈∏Y GkôNDƒe ø«æ«©ªdG øª°V
AÉ°†YCG ø«H (%12^50) ICGôªdG π«ãªJ áÑ°ùf íÑ°üàd 23
áHÉ«ædG »Ñ°ùàæe ΩƒªY øª°V É¡àÑ°ùf ÉeCG áeÉ©dG áHÉ«ædG
≥«Ñ£J QÉ``WEG »a ¬©«ªL ∂dP »JCÉjh %34 õgÉæàa áeÉ©dG
ÉgQhóH ´Ó£°V’G øe ICGôªdG ø«μªJh ¢UôØdG DƒaÉμJ CGóÑe
.É¡Jõ¡LCGh ádhódG äÉ°ù°SDƒe ¥É£f »ah áeÉ©dG IÉ«ëdG »a
ΩÉ©dG »eÉëªdG …ÓYƒH πFGh QÉ°ûà°ùªdG ¢Vô©à°SGh
áeÉ©dG áHÉ«ædG ∫ÉªYC’ …ƒæ°ùdG ôjô≤àdG äÉ«FÉ°üMEG ∫hC’G
ádÉMEG ºJ á«°†b ∞dCG 65969 â≤∏J áHÉ«ædG ¿CG ø«H å«M
ôãcCG íæédG ÉjÉ°†b â∏μ°T å«M áªμëªdG ≈``dG 17964
áÑ°ùf ¿G ≈dEG Gkô«°ûe ,ájÉæL 1200h á«°†b ∞dCG 34 øe
ôjô≤àdG í``°`VhCGh ,%99 â¨∏H ÉjÉ°†≤dG ∂∏J »a RÉ``é`fE’G
Iô°S’G áHÉ«fh ÉjÉ°†b 5310 â≤∏J äGQGRƒ``dG áHÉ«f ¿CG
ºFGôédG áHÉ«fh á«°†b 3358 QhôªdG áHÉ«fh á«°†b 5371
ÉjÉ°†≤dG ¢VÉØîfG áÑ°ùf ¿CG É kë°Vƒe ,á«°†b 13 á«HÉgQE’G
.2019 øY 2020 ΩÉ©dG »a %17 â¨∏H
∫Gƒ``eC’G π°ùZh OÉ°ùØdG ÉjÉ°†b ¿CG …ÓYƒH í°VhCGh
’h áªμëªdG ≈dG á«°†b 61 É¡æe π«MCG á«°†b 114 â¨∏H
Gô«°ûe á«°†b 25 ßØM ºJh ≥«≤ëàdG ó«b á«°†b 30 âdGR
QÉæjO ¿ƒ«∏e 470 øe Üô≤j Ée â∏°üM áHÉ«ædG ¿CG ≈``dG
É¡H ΩƒμëªdG OôdGh äGQOÉ°üªdGh äÉeGô¨dG ≠dÉÑe »dÉªLEG
äÉ«FÉ°üME’G âØ°ûc Éªc ,á«dÉªdG ºFGôédG áHÉ«f ÉjÉ°†b »a
â¨∏H ¢UÉî°TC’ÉH QÉéJ’G ÉjÉ°†b »a RÉéfE’G áÑ°ùf ¿CG
∞æ©dG ÉjÉ°†b ¿CG ∫hC’G ΩÉ``©`dG »eÉëªdG ø«Hh ,%100
¢VÉØîf’G ∂dP ¿CG É kë°Vƒe %39 áÑ°ùæH â©LGôJ …ô°SC’G
»YƒdG ºéMh ¿CÉ°ûdG Gòg »a âdòH »àdG Oƒ¡édG ¢ùμ©j
¢ùμY ≈∏Y áÑ°ùædG ∂∏J ¢VÉØîfG ¿CG É kë°Vƒe ™ªàéªdG »a
…ô°SC’G ∞æ©dG ä’ó©e É¡«a â©ØJQG »àdG ∫hódG øe ójó©dG
.ÉfhQƒc áëFÉL ÖÑ°ùH
ájRGôàM’G äGAGô``LE’G áØdÉîe ÉjÉ°†b ¿G ∞°ûc Éªc
≠∏Hh á«°†b 681 â¨∏H 19 ó«aƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG ™æªd
äGAGô``LE’G ò«ØæJ øY ™æàªe ø«H Ée 871 ø«ª¡àªdG OóY
äÓëªdG ≥∏Z hCG äÉ©ªéàdG ™æe hCG äÉWGôà°T’G áØdÉîehG
24 ∫ÓN á«°†b 25 âª°ùM áHÉ«ædG ¿CG É kë°Vƒe ,ájQÉéàdG
¢ùÑëdG øe ΩÉμMC’G âMhGôJh §Ñ°†dG âbh øe áYÉ°S
.QÉæjO ∞dCG 83 â¨∏H äÉeGô¨dGh áæ°S
á«°†b 680 π«é°ùJ ¢Vô©dG ∫ÓN âaÓdG øe ¿Éch
∫ÓN »YÉªàL’G π°UGƒàdG äÉ°üæe ΩGóîà°SG IAÉ``°` SEG
OóY »a ôÑcC’G Ö«°üædG ÜÉ°ùJGƒdG ≥«Ñ£J ò``NCGh 2020
≥«Ñ£Jh á«°†b 357 Oó©H É¡∏«é°ùJ ºJ »àdG ÉjÉ°†≤dG
.iôNC’G äÉ≤«Ñ£àdG øe OóYh ΩGôéà°ùfG

π«∏≤Jh ºcÉëªdG øY AÖ©dG ∞«ØîJ ≈dEG iOCG Éªe á«FÉæédG
øe ∫pó`©`ªo `dG ¿ƒfÉ≤dG çGóëà°SG º``J Éªc áØ∏μdGh ó¡édG
»a π°üØdG áYô°S ±ó¡H á«FÉæédG iƒYódG IQGOE’ á∏«°Sh
∫GƒMCG »a ájOÉ©dG áªcÉëªdG äGAGôLEG ∫GõàNGh ÉjÉ°†≤dG
áªcÉëªdG ΩÉ¶æH πª©dG ºJ å«M É¡«dEG Aƒé∏dG »Yóà°ùJ ’
.¿ƒfÉ≤dG ΩÉμMC’ É≤k «Ñ£J Iôe ∫hC’ á∏LÉ©dG
äÉeGôZ QÉæjO ø«jÓe 7

áWÉ°SƒdG ΩÉ¶æH πª©∏d OGó``YE’É``H áHÉ«ædG äQOÉ``H Éªc
¿ƒfÉ≤H Ωƒ°SôªdÉH IQô≤ªdG óYGƒ≤dG ≈∏Y AÉæH á«FÉæédG
∫ó©dG ô``jRh QGô``bh äÉYRÉæªdG ájƒ°ùàd áWÉ°SƒdG ¿CÉ°ûH
πFÉ°ùªdG »``a áWÉ°SƒdG º«¶æàH á``«`eÓ``°`SE’G ¿hDƒ`°`û`dGh
πª©dG ¢``TQh øe ójó©dG áHÉ«ædG âª¶f å«M á«FÉæédG
¢UÉ°üàN’G äGP äÉ¡édG ƒ∏ãªe É¡«a ∑QÉ°T äGô°VÉëªdGh
¥ƒ≤ëd á«æWƒdG á°ù°SDƒªdGh ÜGƒædG ¢ù∏éªH AÉ°†YCGh
ób Éªc ,¿ƒfÉ≤dG IòJÉ°SCGh »fóªdG ™ªàéªdGh ¿É°ùfE’G
ΩƒμëªdG äÉeGô¨dG π«°üëJ øe 2020 ΩÉ©dG ∫ÓN âæμªJ
âæμªJ Éªc QÉæjO ∞dCG »àFÉeh ø«jÓe á©Ñ°S RhÉéj ÉªH É¡H
OôdGh äÉeGô¨dÉH ΩÉμMCG ≈∏Y ∫ƒ°üëdG øe áeÉ©dG áHÉ«ædG
ÉªH ∫GƒeC’G π°ùZh á«dÉªdG ºFGôédG ÉjÉ°†b »a IQOÉ°üªdGh
.QÉæjO ¿ƒ«∏e ø«©Ñ°Sh áFÉª©HQCG õgÉæj
á°UÉîdG ≥«≤ëàdG Ió``Mh äÉ«FÉ°üMEG øY ∞°ûc Éªc
πNóJ »àdG äGAÉYO’G ¢VÉØîfG QGôªà°SG âæ«Hh ,ájƒæ°ùdG
áÑ°ùf â¨∏H å«M á≤HÉ°ùdG ΩGƒ``YC’G øY É¡°UÉ°üàNG »a

øe Gó«Øà°ùe 1125
á∏jóÑdG äÉHƒ≤©dG
§≤a ¿ƒfÉ≤dGh
ó«Øà°ùj øe Oóëj

»a áªgÉ°ùªdÉH ∂dPh ,¬°UÉ°üàNG á©«ÑW ™e ≥ØàJ á«aÉ°VEG
»æéªdÉH ≥ë∏J »àdG áªjôédG øY áÄ°TÉædG QGô°VC’G ™aQ
É¡«∏Y ¢Uƒ°üæªdG ájÉYôdGh ájÉªëdG ôeGhCG ò«ØæJh º¡«∏Y
∞æ©dG øe ájÉªëdG ¿ƒfÉbh ¢UÉî°TC’ÉH QÉéJ’G ¿ƒfÉ≤H
É≤k «Ñ£J ó¡°T 2020 ΩÉY ¿CG ΩÉ©dG ÖFÉædG ∫Ébh ,…ô°SC’G
á°SGQódG ≈∏Y AÉæH á∏jóÑdG äÉHƒ≤©dG ¿ƒfÉ≤d Ék©°Sƒe
π«gCÉàdGh ìÓ°UE’G QhO A’õf ±hô``Xh ∫Gƒ``MC’ á«aGƒdG
º¡«∏Y Ωƒμëª∏d á«ë°üdGh á«fÉ°ùfE’G ÖfGƒé∏d IÉYGôeh
1125 ≠∏H ô«Ñc Oó``Y ¿ƒfÉ≤dG ≥«Ñ£J øe OÉØà°SG å«M
.Ékeƒμëe
ÉfhQƒc á¡LGƒe á£N

ÉfhQƒc áëFÉéd áeÉ©dG áHÉ«ædG á¡LGƒe §£N ∫ƒMh
áHÉ«ædG É¡JòîJG »àdG äGAGôLE’G ¿CG ΩÉ©dG ÖFÉædG í°VhCG
ø«μªJh »©«ÑW πμ°ûH πª©dG ô«°S âæª°V áëFÉédG πX »a
á«fƒfÉ≤dG º¡JÉÑ∏W RÉ``é` fEGh º¡bƒ≤M ø``e ¿CÉ`°`û`dG …hP
≈∏Y πª©∏d ÇQGƒ``W á£N ™°Vh ºJ å«M ≥FÉY áªK ¿hO
áMÉJEG ºJh á∏ªàëe äGQƒ£J á``jCGh ºFÉ≤dG ™°VƒdG Aƒ°V
∫ÓN øe Égò«ØæJh ø«eÉëªdGh ø«©LGôªdG äÉÑ∏W »≤∏J
OGó``YCG ¢VÉØîfG ≈``dEG iOCG Ée ƒgh á«fhôàμdE’G πFÉ°SƒdG
≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,ô«Ñc πμ°ûH áHÉ«ædG ≈æÑe ≈∏Y øjOOôàªdG
ÉªH áHÉ«ædG ô≤ªH πeÉ©àdG »a á«FÉbƒdG äGAGô``LE’G ô«aƒJ
Éª«a áμ∏ªªdG É¡JòîJG »àdG ájRGôàM’G ô«HGóàdG ™e ≥Øàj
ΩGóîà°SÉH ó©oH øY áªcÉëªdGh ≥«≤ëàdG ΩÉ¶æH πª©dG ºJ
ÉjÉ°†≤dG »a ±ô°üàdG »a ™ÑJG Éªc áãjóëdG á«æ≤àdG πFÉ°Sh
áªcÉëªdG ΩÉ¶f ájRGôàM’G äGAGôLE’G áØdÉîe øY Ió«≤ªdG
∂dP »a ÉªH áªcÉëªdGh ≥«≤ëàdG RÉéfEÉH ∂``dPh ájQƒØdG
§≤a áYÉ°S øjô°ûYh ™HQC
m G ¿ƒ°†Z »a iƒYódG »a ºμëdG
,º¡àªdG äÉfÉª°Vh ádOÉ©dG áªcÉëªdG ô«jÉ©ªH ∫ÓNEG ¿hOh
πª©dG ∞bƒàj ºd º¶ædGh äGAGô`` LE’G √ò``g ÖÑ°ùH ∫É``bh
áëFÉédG ±ô¶H ôKCÉàj ºdh IóMGh á¶ëd áeÉ©dG áHÉ«ædÉH
»a Gkô«°ûe ,…OÉ«àYGh »©«ÑW πμ°ûH ¬Jô«°ùe äôªà°SGh
á«∏ªY ø``e âYô°S É``fhQƒ``c áëFÉL ¿G ≈``dG ¬``JGP â``bƒ``dG
.áHÉ«ædG ÉgÉæÑàJ »àdG »fhôàμdE’G ∫ƒëàdG
≈dEG ádÉëªdG ÉjÉ°†≤dG Oó``Y ¢VÉØîfG ≈``dEG QÉ°TCG Éªc
∂dP ™Lôjh %39 áÑ°ùæH 2019 ΩÉ©dÉH áfQÉ≤ªdÉH ºcÉëªdG
ôeGhC’G QGó°UEG »a É¡à£∏°S áeÉ©dG áHÉ«ædG ∫Éª©à°SG ≈dEG
É¡d äQô``≤`J »``à`dGh íæédG ÉjÉ°†b ¢†©H »``a á«FÉæédG
äGAGôLE’G ¿ƒfÉb ≈∏Y GkôNDƒe CGôW …òdG πjó©àdG ÖLƒªH

¥É£f ´É°ùJGh äGQƒ£J øe ¬¶MÓf Ée AGREG ¬fG ±É°VCGh
ÖdÉ¨dG »a íÑ°UCG …ò``dGh »fÉμªdGh »°üî°ûdG áªjôédG
á«Ñ∏Jh ¿ƒfÉ≤dG ¬«dEG ±ó¡j Éªd É≤k «≤ëJh ¬fEÉa Ohóë∏d GkôHÉY
áëaÉμe ¢üîj Éª«a ¢üNC’ÉHh á«dhódG áμ∏ªªdG äÉeGõàd’
á«FÉ°†b äÉfÉ«c OƒLh Ωõ∏à°ùJ »àdGh ∫GƒeC’G π°ùZ ºFGôL
øe É¡æμªJ »àdG QOGƒμdÉH IRõ©oeh á°ü°üîàe ájò«ØæJh
»æWƒdG øjó«©°üdG ≈∏Y ºFGôédG øe ´ƒædG Gòg á¡LGƒe
π°ùZh á«dÉªdG ºFGôédG áHÉ«f AÉ°ûfEÉH Éæªb ó≤a »dhódGh
≈∏Y ¿Ghó©dG ºFGôL »a ≥«≤ëàdÉH ¢üàîJ »àdG ∫GƒeC’G
∫GƒeC’G π°ùZh PƒØædGh áØ«XƒdG ∫Ó¨à°SGh ΩÉ©dG ∫ÉªdG
AÉ°ûfEG ºJ ¬fG ±É°VCGh ,á«dÉªdG áeòdÉH á≤∏©àªdG ºFGôédGh
á«æWƒdG Oƒ¡é∏d ÉkªYO ¢UÉî°TC’ÉH QÉéJ’G ºFGôL áHÉ«f
. ºFGôédG øe ´ƒædG Gòg áëaÉμe »a
Oƒ¡°ûdG ájÉªM Öàμe

¿ƒfÉ≤dG ¢VGôZC’ É≤k «≤ëJ ¬fCG ΩÉ©dG ÖFÉædG ±É°VCGh
»a π«dódG áeÉbEGh á≤«≤ëdG ≈dEG ∫ƒ°UƒdG ≈dG ±ó¡J »àdG
Öàμe ÉfCÉ°ûfCG ó≤a ôKDƒe …C’ ™°VÉN ô«Z ´hô°ûe ¥É«°S
»a ô¶ædÉH ≈æ©oj ƒ``gh Oƒ¡°ûdGh º¡«∏Y »æéªdG ájÉªM
º¡«∏Y »æéªdG ≈∏Y ájÉªëdG ¢Vôa äÉÑ∏Wh äÉMôà≤e
ôWÉîe ájCG øe iƒYódG »a äÉeƒ∏©ªH »dój øeh Oƒ¡°ûdGh
ò«ØæJh äÉeƒ∏©ªdG hCG IOÉ¡°ûdÉH A’OE’G ÖÑ°ùH º¡H ≥«ëJ
≈∏Y AÉæH AGƒ°S Éfk ƒfÉb IQô≤ªdG πFÉ°SƒdÉH ájÉªëdG äGQGôb
±hôX øe ≥≤ëª∏d ø«Ñàj Éªe hCG Ék«©bGh IQôÑe äÉÑ∏W
ΩÉ¡e ÖàμªdG Gòg ≈dEG Éfóæ°SCG Éªc ájÉªëdG ¢Vôa ≈dEG ƒYóJ

¿ƒ«∏e 470 π«°üëJ
äÉeGôZ QÉæjO
ÉjÉ°†b äGQOÉ°üeh
∫GƒeC’G π°ùZ

¢ùeCG √ó≤Y »Øë°U ôªJDƒe ∫ÓN ΩÉ©dG ÖFÉædG ∞°ûch
»eÉëªdGh ,…ÓYƒH πFGh ∫hC’G ΩÉ©dG »eÉëªdG Qƒ°†ëH
»FÉ°†≤dG ¢û«àØàdG ¢ù«FQ »aƒ©dG áeÉ°SCG QÉ°ûà°ùªdG ΩÉ©dG
äGQóîªdG ºFGôL ÉjÉ°†≤H ¢VÉØîfG øY ,áeÉ©dG áHÉ«ædÉH
áÑ°ùæH É°VÉØîfG ábô°ùdG ÉjÉ°†b â∏é°S Éª«a ,%48 áÑ°ùæH
øjôëÑdG »a …ô°S’G ∞æ©dG ÉjÉ°†b â°†ØîfG Éªc ,%17
™``LQCG å«M %39 áÑ°ùæH 2020h 2019 ø«eÉ©dG ∫Ó``N
ìÉéf ≈dEG …ô°SC’G ∞æ©dG ÉjÉ°†b ¢VÉØîfG ΩÉ©dG ÖFÉædG
OGô``aC’G ∑ƒ∏°S »a »HÉéjE’G ô««¨àdGh á«YƒàdG äÓªM
á∏ªëdG á∏ªMh ICGôª∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG QhO ≈dEG áaÉ°VE’ÉH
zø«ØJÉμàe{ á«æjôëÑdG Iô``°`SC’Gh ICGô``ª`dG ºYód á«æWƒdG
.¢VÉØîf’G ∂dP »a âªgÉ°S
áHÉ«æ∏d »FÉ°üME’G ¢Vô©dG ∫ÓN ßMÓªdG øe ¿Éch
äÉ°üæe ΩGóîà°S’ IAÉ``°`SEG á«°†b 680 π«é°ùJ áeÉ©dG
¢üîJ §≤a á«°†b 357 É¡æ«H øe »YÉªàL’G π°UGƒàdG
,iô``NC’G äÉ≤«Ñ£àdG ≈``dEG áaÉ°VE’ÉH zÜÉ°ùJGƒdG{ ≥«Ñ£J
´ÉØJQ’G Gòg ¿EG zè«∏îdG QÉÑNCG{`d ΩÉ©dG ÖFÉædG ∫Éb å«M
á°UÉN áªjôédG ∂∏J ÜÉμJQG ádƒ¡°S ≈dEG ™Lôj ßMÓªdG
åëHh á°SGQO QÉL ¬fCG É kë°Vƒe Iô«¨°üdG ájôª©dG äÉÄØdG
ÉÑjôb á«fhôàμdE’G ºFGôédG »a á°ü°üîàe áHÉ«f AÉ°ûfEG
,áHÉ«ædG ÉgÉæÑàJ »àdG áeGóà°ùªdG ôjƒ£àdG á«∏ªY QÉWEG »a
ºFGôéd áHÉ«f AÉ°ûfG ó¡°T »°VÉªdG ΩÉ©dG ¿CG ≈dEG Gkô«°ûe
,á£îdG ∂∏J QÉWEG »a áeÉ©dG ∫GƒeC’Gh ¢UÉî°TC’ÉH QÉéJ’G
áëaÉμªH á«dhódG ≥«KGƒªdÉH øjôëÑdG ΩGõàdG QÉWEG »a ƒgh
É«dhO ÉªYO πãªj ¢ü«°üîàdG ≈``dEG áaÉ°VE’ÉH º``FGô``é`dG
.»dhódG ™ªàéªdG ΩÉeG ÉgOƒ¡L QÉWEG »a øjôëÑdG áμ∏ªª∏d
»àdG ÉjÉ°†≤dG ô°TÉÑJ áHÉ«ædG ¿CG ΩÉ©dG ÖFÉædG í°VhCGh
á«dÉªdG áHÉbôdG ôjô≤J äÉØdÉîªH á≤∏©àªdG É¡«dEG äOQh
≈dEG ∫ÉëJ ¿CG Qô≤ªdG ø``eh ,Gô``NDƒ`e QOÉ°üdG á```jQGOE’Gh
ádÉM »a áeOÉ≤dG á∏«∏≤dG IôàØdG ∫ÓN á°üàîªdG ºcÉëªdG
≈dG ádÉME’G ÖLƒà°ùJ »àdG á«FÉæédG äÉØdÉîªdG äƒÑK
ºFGôL øe á∏°üëªdG ≠dÉÑªdG ´ÉØJQG ¿CG ø«H Éªc ,áªμëªdG
≈dEG Oƒ©j QÉæjO ¿ƒ«∏e 470 â¨∏H »àdGh ∫Gƒ``eC’G π°ùZ
ájQÉL äÉ≤«≤ëàdG â``dGR ’ »àdGh πÑ≤à°ùªdG ∂æH ΩÉμMCG
áeÉ©dG áHÉ«ædG ¿CG É kë°Vƒe ,¿’G ≈àM É¡°†©H ¿CÉ°ûH
.≠dÉÑªdG √òg π«°üëàd á«æ©ªdG äÉ¡édG ÖWÉîJ
ÉfƒfÉb ≥«Ñ£J ≈∏Y É``fhQƒ``c áëFÉL ô«KCÉJ ∫ƒ``Mh
ájGóH »``a ¬``fCG ΩÉ``©`dG ÖFÉædG í``°`VhCG á∏jóÑdG äÉHƒ≤©dG
Éª«a á°UÉNh á∏jóÑdG äÉHƒ≤©dÉH Ó«∏b πª©dG ôKCÉJ áëFÉédG
≈àM ÖjQóàdG èeGôHh ™ªàéªdG áeóN »a πª©dÉH ≥∏©àj
πμ°ûH ¿ƒfÉ≤dG ≥ÑWh ôeC’G ∑QGóJ ºJh ´É°VhC’G QGô≤à°SG
™°SƒàdG »a »∏gC’G πª©dG ácQÉ°ûe ¿CG ≈dEG QÉ°TCG Éªc ,∫É©a
øjó«Øà°ùªdG πÑ≤à°ùjh É°†jCG ôKCÉàJ ºd ¿ƒfÉ≤dG ≥«Ñ£J »a
.»©«ÑW πμ°ûH ¿ƒfÉ≤dG øe
¢UÉî°TC’ÉH QÉéJ’G ºFGôéd áHÉ«f

ΩÉY ∫ÓN ¬fCG ôªJDƒªdG ájGóH »a ΩÉ©dG ÖFÉædG ∫Ébh
áHÉ«ædG πμ«g ≈∏Y GkójóL áeÉ©dG áHÉ«ædG âKóëà°SG 2020
á«¡«LƒàdG äÉª«ª©àdGh äGQGô``≤` dG ø``e ójó©dG Qó``°`Uh
øe CGô`` W É``eh ≥Øàj ƒëf ≈∏Y πª©dG Üƒ``∏`°`SCG ôjƒ£àd
òNCÉf á«°VÉªdG äGƒæ°ùdG »a Éæc{ ∫Ébh ,á«©jô°ûJ äÓjó©J
Gkô¶f ÉjÉ°†≤dG øe áæ«©e äÉ«Yƒf ΩÉªàg’Gh QÉÑàY’G ø«©H
áeÓ°ùH á°SÉe áª«°ùL IQƒ£N äGP ºFGôéH É¡≤∏©J ≈``dEG
záμ∏ªª∏d á«dÉªdG á≤ãdGh ájOÉ°üàb’G äÉeƒ≤ªdÉHh ™ªàéªdG
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π``£©àdG ¥hó``æ°U ø``e Ö``JGhôdG º``YO Ωƒ``°Sôe ≈``∏Y ≥``aGƒj iQƒ``°ûdG ¢``ù∏ée
É``fhQƒ``c äÉ``jó``ë``J á``¡``LGƒ``e »```a QÉ``é``à``∏``d ô```Ñ```cCG Qhó`````Hh º```Yó```dG QGô``ª``à``°``SÉ``H äÉ``Ñ``dÉ``£``e
:ÜÉjO ó«dh Öàc
áæWÓ°ùdG ÒeC’GóÑY :ôjƒ°üJ

π£©àdG ¥hóæ°U »a »≤ÑàªdG ≠∏ÑªdG QÉæjO ¿ƒ«∏e 484
¢ù£°ùZCGh ƒ«dƒj ô¡°TC’G ∫ÓN á«fÉãdG ºYódG áeõM âfÉc ø«M
10 »dGƒM ¬æe OÉØà°SGh QÉæjO ∞dCG 233h Éfƒ«∏e 45 ôÑªàÑ°Sh
.∞Xƒe ±’BG
ôHƒàcCG Qƒ¡°T ∫ÓN áãdÉãdG ºYódG áeõM ¿G É¡dƒb â©HÉJh
QÉæjO ∞dCG 415h Éfƒ«∏e 19 ƒëæH äQób ôÑª°ùjOh ôÑªaƒfh
π£©àdG ¥hóæ°U ≠∏Ñe ó«°UQ ¿G áØ«°†e ,ø«ØXƒe 4208 âªYOh
.QÉæjO ø«jÓe 703 ¿Éc

áeÉ©dG áÄ«¡∏d …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG »WÉHôªdG ¿ÉªjG âØ°ûc
¥hóæ°üH OƒLƒªdG ≠∏ÑªdG »dÉªLG ¿G øY »YÉªàL’G ø«eCÉà∏d
,QÉæjO ∞dCG 717h Éfƒ«∏e 483 ≠∏Ñj É«dÉM π£©àdG ó°V ø«eCÉàdG
»dÉªLG ¿G ¢ùeCG iQƒ°ûdG ¢ù∏ée »a É¡à∏NGóe ∫ÓN áØ«°†e
¿ƒ«∏e 189 ¿Éc ø««æjôëÑdG ÖJGhôd ≈dhC’G ºYódG á©aO ≠∏Ñe
OóY ¿G áØ«°†e ,ƒ«fƒjh ƒjÉeh πjôHG Qƒ¡°ûdG ∫Ó``N QÉæjO
»a ,∞Xƒe ∞``dCG 11 »dGƒM ≈``dhC’G á©aódG øe øjó«Øà°ùªdG

.»WÉHôªdG ¿ÉªjEG |

!!ø``«dhDƒ°ùªdG ÜÉ``«Z Ö``Ñ°ùH ∫É``«LC’G »``WÉ«àMG º``°ùM AÉ``LQEG
k ¿CG ’EG) ,2017h 2016
äGQÉªãà°S’G ø``e É°†©H
k
k
Éæg RôÑjh ,(É¡JGOGôjEG »a ÉXƒë∏e
É°VÉØîfG
äó¡°T
äGQÉªãà°S’G √ò¡d óFÉ©dG IOÉ``jR á«Ø«c øY ∫DhÉ°ùJ
IOÉjõd á«∏Ñ≤à°ùe á£N OƒLh ióeh ,πÑ≤à°ùªdG »a
.óFÉ©dG Gòg
á«dÉªdG áæé∏dG ¢ù«FQ »£≤°ùªdG ódÉN ≥∏Yh
»WÉ«àMG ÜÉ°ùM IQGOG ≈dG ádÉ°SQ ¬Lƒj ¬fG ÓFÉb
πª©dG ôjƒ£J ø``e ´ƒ``f ∑É``æ`g ¿ƒ``μ`j »μd ∫É``«` LC’G
ôÑY ÜÉ°ùëdG Gò``g ¢ù«°SCÉJ ø``e ±ó``¡` dG ≥«≤ëJh
,ø``eBGh πãeCG GQÉªãà°SG ¥hóæ°üdG ∫Gƒ``eCG QÉªãà°SG
¿ƒμf »μd ájõéªdG ìÉ``HQC’G øe ÉYƒf Éæ«£©J ≈àM
¿Éc ¬fG ÉØ«°†e ,¥hóæ°üdG Gòg ±GógG ≈∏Y Éæ¶aÉM
≈∏Y áHÉLEÓd IOƒ``Lƒ``e áeƒμëdG ¿ƒμJ ¿G ≈æªàj
.AÉ°†YC’G äGQÉ°ùØà°SG
óæÑdG Gòg π«LCÉJ iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ìôàbGh
¥hóæ°U IQGOEG ¢ù∏ée AÉ°†YCG óMCG ∑Éæg ¿ƒμj ≈àM
äGQÉ°ùØà°SG ≈∏Y Oô``dG π``LCG øe ∫É«LC’G »WÉ«àMG
.AÉ°†YC’G

GAƒ°S ∑Éæg ¿CG ∂dP »æ©jh ,Ö°ùμe hCG IQÉ°ùN …CG
ácƒ∏ªªdG äGQÉªãà°S’G ™«ÑH ≥∏©àªdG §«£îàdG »a
.ÜÉ°ùë∏d
ÜÉ°ùëdG »a IôaGƒàªdG äÉ«£©ªdG øe í°†JG Éªc
ΩÉb á``eOÉ``≤`dG ∫É``«` LC’G »WÉ«àMG IQGOEG ¢ù∏ée ¿CG
ΩÉ©dG ∫ÓN á«dÉªdG ßaÉëªdG øe ójó©dG »a QÉªãà°S’ÉH
»àæKG »a …QÉªãà°S’G óFÉ©dG ¿Éch ,2017 »dÉªdG
äGOGôjEG »dÉªLEG ó¡°T Éªc ,GkôØ°U É¡æe á¶Øëe Iô°ûY
»eÉY ø«H §≤a (%3^8) áÑ°ùæH ÉkYÉØJQG äGQÉªãà°S’G

∫É«LC’G »WÉ«àMG ¥hóæ°U »dhDƒ°ùe ÜÉ«Z iOCG
AÉLQG ≈dG ¢ùeCG iQƒ°ûdG ¢ù∏ée á°ù∏L øY áeOÉ≤dG
Gô¶f ,¥hóæ°ü∏d »eÉàîdG ÜÉ°ùëdG ≈∏Y âjƒ°üàdG
AÉ°†YC’G πÑb øe äGQÉ°ùØà°S’G øe ójó©dG OƒLƒd
.¥hóæ°üdG IQGOEG ¢ù∏ée πÑb øe OQ ≈dG êÉàëJ
ø``e á``Yƒ``ª` é` e AÉ`` °` `†` `Y’G ø`` `e Oó`` ` Y ìô`` ` `Wh
áæéd É¡à≤aQG »``à`dG äÉ``¶`MÓ``ª`dGh äGQÉ°ùØà°S’G
»a Éeh ó≤ædG ºéM ´ÉØJQG πãe Égôjô≤J »a á«dÉªdG
»a ¬YGójEG ºJ …òdG ádhGóàªdG äGOƒLƒªdG øe ¬ªμM
hCG óFÉY …CG ¿hóH) ájQÉL ™FGOh hCG äÉHÉ°ùM IQƒ°U
.§≤a ø«μæH »a ≠∏ÑªdG Gòg ´GójEGh ,(íHQ
∑ƒæH á©HQCG »a πLC’G Iô«°ü≤dG ™FGOƒdG ´GójGh
ø«H É``e Ió``FÉ``a áÑ°ùæH ,øjôëÑdG áμ∏ªe π``NGO §≤a
ák fQÉ≤e á°†Øîæe áÑ°ùf »gh ,Ékjƒæ°S %3h %1^65
¢VÉØîfGh ,∑ƒæÑdG ∂∏J »a É¡YGójEG ºJ »àdG ≠dÉÑªdÉH
áYÉÑªdG äGQÉªãà°S’G ≥«≤ëJh ,áàHÉãdG ™FGOƒdG ºéM
,2017 ΩÉ``Y Q’hO ∞``dCG 498^471 â¨∏H IQÉ°ùN
¬«a ÜÉ°ùëdG ≥≤ëj º``d …ò``dG 2016 ΩÉ©H áfQÉ≤e

QÉμàH’Gh áÑgƒª∏d IQGRƒdG ºYO ócDƒjh øjõFÉØdG Åæ¡j á«HôàdG ôjRh

3h á``«``é``«``∏``N õ````FGƒ````L 8``````H ¿hRƒ````Ø````j ø```jô```ë```Ñ```dG á``Ñ``∏``W
É``«``≤``jô``aEG ∫É``ª``°``Th §````°````ShC’G ¥ô``°``û``dG ∫hO iƒ``à``°``ù``e ≈``∏``Y
™ÑàJh ,äÓª©dG πjƒëJ áeóNh
.Égô«Zh ,äÓMôdG õéM ,á©àeC’G
øe ¿ƒμe á°SQóªdG ≥``jô``ah
A’BGh ø°ùM »∏Y ∑Óe äÉÑdÉ£dG
óªëe Ö``æ` jRh »``HÉ``¡`°`û`dG óªëe
»``cGõ``dG π``°`ü`«`a á``ª` WÉ``ah ô``«` gR
ºjôeh Oƒªëe ó«°S ¢SÉÑY ÖæjRh
áaô°ûªdGh ,¥ƒà©e ó«°ùdG óªëe
áª∏©e ∫ƒÑ°ù©dG ¢SÉÑY áéjóN
Üƒ≤©j ≈æeh ,ájQÉéàdG OGƒªdG
É«LƒdƒæμJ á«°UÉ°üàNG ∞°Sƒj
É¡JGP á≤HÉ°ùªdG »``ah .º«∏©àdG
ájƒfÉãdG ¢üØMóL á°SQóe â≤≤M
∫Éée »``a ∫h’G õcôªdG äÉæÑ∏d
É``¡`Yhô``°`û`ª`H ,(á`` «` `cò`` dG ¿ó`` ª` `dG)
í«àJ á``«` cP IBGô`` `e »``a π``ã`ª`à`ª`dG
¿hO ¢ùHÓªdG áHôéàd á°UôØdG
.É¡FGóJQG ≈dG áLÉëdG
:äÉÑdÉ£dG á°SQóªdG â∏ãeh
ô«eC’G óÑY ÓY ,ø°ùM OGƒL ≥°ùZ
,QÉØ°üdG π«≤Y ∫ƒàH ,»aÉμ°S’G
,…ƒ``∏` ©` dG º``«` gGô``HEG ó``«`°`S º``jô``e
º«gGôHG IôgR IPÉà°SC’G ±Gô°TEÉHh
.AÉ«ª«μdG áª∏©e

âcQÉ°T ø«dÉée »a ø«Jôe ∫hC’G
,á«ë°üdG ájÉYôdG :É``ª`gh ,Éª¡H
¬Ø∏e ¢†jôª∏d ôaƒj ≥«Ñ£J ø``Y
»``Ñ` £` dG ¬`` î` `jQÉ`` Jh ¬``∏` «` dÉ``ë` Jh
äGOÉ``«` ©` dGh äÉ``«`Ø`°`û`à`°`ù`ª`dG ø``e
å«ëH ó``MGh ∞∏e »``a É¡©ªéjh
≈Ø°ûà°ùe …CG ¢†jôªdG QGR ƒ``d
hCG ôØ°S ≈∏Y ¿É``c hCG IOÉ``«` Y hCG
¬JÉeƒ∏©e ¿ƒμJ çOÉ``ë`d ¢Vô©J
IOÉ`` `YE’ ô``£`°`†`j ’h ¬``jó``d É``¡`∏`c
áMÉ«°ùdG ´É£b »a ÉeCG ,π«dÉëàdG
πãªàªdG á°SQóªdG ´hô°ûe RÉØa
øe ,áMÉ«°ùdG π«¡°ùàd ≥«Ñ£J »a
,äÉ¨∏d áªLôJ ≈∏Y ¬dÉªà°TG ∫ÓN

äÉ`WGôà`°TÉ`H GQGô`b Qó°üJ áë°üdG
äÉMÉ≤∏dGh äÉ`ª«`©£àdG º`jó≤`J
ójóëàH GQGô`` b ídÉ°üdG á≤FÉa áë°üdG Iô`` jRh äQó``°` UCG
äÉ``WGô``à`°`T’G º``«`¶`æ`Jh Ió``ª`à`©`ª`dG äÉ``MÉ``≤` ∏` dGh äÉª«©£àdG
É¡H á£ÑJôªdG äÉeƒ∏©ªdG ≥«KƒJh É¡¶ØM ¥ôWh É¡H á°UÉîdG
áeó≤ªdG á«ë°üdG äÉ°ù°SDƒªdG »a ÉgôaGƒJ ÖLGƒdG •hô°ûdGh
á«ª°SôdG IójôédG »a ô°ûf …òdG QGô≤dG OóMh .º«©£àdG áeóîd
QÉ°TCGh ,øjôëÑdG áμ∏ªe »a Ióªà©ªdG äÉMÉ≤∏dGh äÉª«©£àdG
ºjó≤J »a áÑZGôdG á«ë°üdG äÉ°ù°SDƒªdG ≈∏Y Öéj ¬fCG ≈dEG QGô≤dG
áë°üdG IQGOEG ≈dƒàJh ,•hô°ûdG AÉØ«à°SG º«©£àdG äÉeóN
äÉeóN Ωó≤J »àdG á«ë°üdG äÉ°ù°SDƒª∏d …QhódG º««≤àdG áeÉ©dG
äÉeóîdGh ø¡ªdG º«¶æàd á«æWƒdG áÄ«¡dG ô°TÉÑJ Éªc .º«©£àdG
»àdG á«ë°üdG äÉ°ù°SDƒªdG ≈∏Y ¢û«àØàdGh áHÉbôdG á«ë°üdG
hCG äÉØdÉîe …CG ó°UQ ∫ÉM »a áÄ«¡∏dh ,º«©£àdG äÉeóN Ωó≤J
á«fƒfÉ≤dG äGAGôLE’G PÉîJG äÉ°ù°SDƒªdG ∂∏J πÑb øe äGRhÉéJ
.É¡JÉ°UÉ°üàN’ É≤ÑW É¡à¡LGƒe »a áeRÓdG

,ô``«`JÉ``μ`jQÉ``μ`dG ∫É``é` e »``a ∫hC’G
øe ó``«` é` ª` dGó``Ñ` Y ìÓ`` `a á``ª` WÉ``a
ájƒfÉãdG »Ñ«°ü≤dG …RÉZ á°SQóe
∫Éée »a ∫hC’G õcôªdÉH äÉæÑ∏d
á``eÉ``°`SCG ø``ª` Mô``dGó``Ñ` Yh ,∫É``≤` ª` dG
á°UÉîdG ìÓØdG ¢SQGóe øe ó«ÑY
,∫É≤ªdG ∫Éée »a ådÉãdG õcôªdÉH
øe ø«æ«YƒÑdG ±QÉ`` Y á``Ñ`LÉ``Kh
äÉæÑ∏d ájƒfÉãdG ∫Ó≤à°S’G á°SQóe
ƒjó«ØdG ∫Éée »a ∫hC’G õcôªdÉH
¿Éª∏°S øªMôdGóÑYh ,Qƒ°üªdG
ø«à«°ùÑdG á``°`SQó``e ø``e Ió``jô``°`T
»fÉãdG õcôªdÉH ø«æÑ∏d ájOGóYE’G
áfGO ,Qƒ°üªdG ƒjó«ØdG ∫Éée »a
É«HƒfR á°SQóe øe »μdÉªdG π°ü«a
ådÉãdG õcôªdÉH äÉæÑ∏d ájOGóYE’G
∑QÉ°T .Qƒ°üªdG ƒjó«ØdG ∫Éée »a
øe ô``ã` cCG á``μ`∏`ª`ª`dG ¢``SQGó``e ø``e
∞∏àîe »``a áÑdÉWh ÉÑdÉW (60)
,ó``©` H ø`` Y á``≤` HÉ``°` ù` ª` dG ä’É`` é` `e
.(É``fhQƒ``c á``ë`FÉ``L) QÉ©°T âëJ
,»Hô©dG §``î`dG á≤HÉ°ùe »``a É``eCG
ø«°ùM »``∏` Y Ö``dÉ``£` dG RÉ`` a ó``≤` a
¢ùHÉæ°ùdG á°SQóe øe »bôëªdG
∫hC’G õcôªdÉH ø«æÑ∏d á«FGóàH’G
ÖdÉ£dGh ,á«FGóàH’G á∏MôªdG øY
´ÉaôdG á°SQóe øe ¥Éë°SEG óªëe
ådÉãdG õcôªdÉH ø«æÑ∏d ájOGóYE’G
øª°V ,á`` jOGó`` YE’G á``∏`Mô``ª`dG ø``Y
øe ø«cQÉ°ûe áÑdÉWh Ék ÑdÉW 60
.»Hô©dG è«∏îdG ∫hO ∞∏àîe
QÉμàH’ ¿ƒKÉcÉg á≤HÉ°ùe »ah
äÉ``YÉ``£`b »``a äÉ``jó``ë`à`∏`d ∫ƒ``∏` M
á``MÉ``«`°`ù`dGh á``«`ë`°`ü`dG á``jÉ``Yô``dG
á°SQóe â≤≤M ó≤a ,á«còdG ¿óªdGh
õ``cô``ª`dG äÉ``æ`Ñ`∏`d á``jƒ``fÉ``ã` dG QÉ``°` S

øjôëÑdG áμ∏ªe áÑ∏W ≥≤M
»``a Iõ``«` ª` à` e è`` FÉ`` à` `f Gk Oó`` ` é` ` `e
,É¡«a GƒcQÉ°T »àdG äÉ≤HÉ°ùªdG
á≤HÉ°ùªH ≈dhCG õcGôe 6 »a â∏ãªJ
óªëe âæH áØ«£d áî«°ûdG ƒª°S
á``dƒ``Ø`£`dG äÉ`` YGó`` HE’ Ωƒ``à`μ`e ∫BG
iƒà°ùªdG ≈∏Y ,22 É``¡`JQhO »``a
∫hC’G ø``jõ``cô``ª` dGh ,»``é`«`∏`î`dG
»Hô©dG §îdG á≤HÉ°ùªH ådÉãdGh
á``«` Hô``à` dG Ö``à` μ` e É``¡` ª` ¶` f »`` à` `dG
∫ƒ°üëdGh ,è«∏îdG ∫hód »Hô©dG
»a ≈``dhC’G áKÓãdG õcGôªdG ≈∏Y
≈∏Y QÉμàHÓd ¿ƒKÉcÉg á≤HÉ°ùe
§``°` ShC’G ¥ô``°`û`dG ∫hO iƒà°ùe
É¡ª¶f »``à`dGh ,É``«`≤`jô``aCG ∫É``ª`°`Th
¿hÉ©àdÉH (ø«μªJ) πª©dG ¥hóæ°U
õ``°`ù`aô``«`°`S Ö`` `jh ¿hRÉ`` ` ` `eCG ™`` e
áμÑ°ûdG ø``e º``Yó``Hh (AWS)
(GEN) ∫ÉªYC’G IOÉjôd á«ªdÉ©dG
äGOÉ``°` TQEÓ` d )√É`` é` `JG( á``cô``°` Th
,áÑ°SÉæªdG √ò¡Hh .äGQÉ°ûà°S’Gh
»∏Y ø`` H ó``LÉ``e Qƒ`` à` `có`` dG CÉ``æ``g
º«∏©àdGh á«HôàdG ô``jRh »ª«©ædG
øjôëÑdG áμ∏ªe ¢SQGóe ≥«≤ëàH
á«ª«∏©àdGh á`` `jQGOE’G É``gQOGƒ``μ`H
áaô°ûe ájƒHôJ äGRÉéfEG É¡àÑ∏Wh
¬dÉÑ≤à°SG ió`` d ∂`` `dPh ,Ió`` jó`` L
øe ≥≤ëJ ÉªH Gk ó«°ûe ,øjõFÉØ∏d
â∏°Uh É``e ó``cDƒ` J Iõ``«`ª`e è``FÉ``à`f
øe á``«`ª`«`∏`©`à`dG Iô``«`°`ù`ª`dG ¬``«` dEG
Oƒ¡édG áé«àf ,±ô°ûe iƒà°ùe
¢SQGóªdG AGOCÉH AÉ≤JQÓd ádhòÑªdG
»a Éª«°S’h ,áaÉc Ió©°UC’G ≈∏Y
´Gó`` HE’Gh áÑgƒªdG á«ªæJ ∫Éée
,ä’É``é`ª`dG ≈à°T »``a QÉ``μ` à` H’Gh
á``£`°`û`fC’Gh è``eGô``Ñ` dG ∫Ó`` N ø``e
áÑ∏£dG ájÉYQ õcôe É¡eó≤j »àdG
äÉ``eó``î`dG IQGOGh ,ø``«`Hƒ``gƒ``ª`dG
äÉYÉ£≤dG øe Égô«Zh ,á«HÓ£dG
RÉa ó``bh .á«ª«∏©àdG äGQGOE’Gh
áØ«£d á``î`«`°`û`dG ƒ``ª`°`S Iõ``FÉ``é` H
äÉ``YGó``HE’ Ωƒàμe ∫BG óªëe âæH
AGô``gR áÑdÉ£dG :ø``e πc ádƒØ£dG
á°SQóe øe ¬∏dGóÑY ∞«£∏dGóÑY
õcôªdÉH äÉæÑ∏d á``jƒ``fÉ``ã`dG ó``ë`dG

äÉ°ù°SDƒªdG ∂∏J ºYO ¿C’ áeOÉ≤dG ô¡°TC’G ∫ÓN πª©dG »a
.áeOÉ≤dG IôàØdG »a ÉjQhô°Vh GóL Évª¡e ¿ƒμ«°S
ácô©ªdG ¿G IOhÉ©ªdG ∫OÉ``Y ƒ°†©dG ∫É``b ¬à«MÉf øe
¿CG Öéj ºYódG Gò``gh ,ó©H ¬àæJ ºd áëFÉédG á¡LGƒe »a
ø«H ôÑcCG áªgÉ°ùeh ¿hÉ©J ≈``dEG áLÉM ∑Éægh ,ôªà°ùj
GóL ô«Ñc QhóH âeÉb áeƒμëdGh ,¢†©ÑdG É¡°†©H ¢SÉædG
äÉcô°ûdG ≈∏Yh ,§≤a áeƒμëdG ≈∏Y AÖ©dG ¿ƒμj ’G Öéjh
QÉéàdG ≈∏Yh ô¨°UC’G äÉcô°ûdG ºYO »a É°†jCG QhO iôÑμdG
∫hC’G ÖFÉædG ∫Éb ø«M »a .ô¨°UC’G GhóYÉ°ùj ¿G QÉÑμdG
ôÑcCG øjôëÑdG ¿G hôîa ∫ÉªL iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd
ôãcCG ≠∏ÑJ á«dÉe áeõM â°ü°üN ºdÉ©dG iƒà°ùe ≈∏Y ádhO
øjôëÑ∏d Ö°ùëJ Iƒ£N √ògh ÉgOÉ°üàbG ºéM øe %34 øe
.É¡H âeÉb »àdG Iô«ÑμdG äGƒ£îdG ≈dEG ±É°†Jh
¥hóæ°U ¿CÉ°ûH á∏Ä°SC’G øe áYƒªée hôîa ìô``Wh
π£©àdG ¿ƒ``fÉ``b ≈∏Y ÉædóY ¿G ≥Ñ°S ÉæfG :Ó``FÉ``b π£©àdG
øe É¡Ñë°S ºJ »àdG ≠dÉÑªdG ´ƒªée øY ∫CÉ°ùf ¿CG Öéjh
»WÉ«àM’G ó«°UQ ≠∏Ñj ºch ,äÉ©aO ≈∏Y »WÉ«àM’G ó«°UQ
™°VƒdG á°SGQóH …QGƒàc’G ô«ÑîdG ∞«∏μJ ºJ πgh ?¿B’G
IQób ¬jód πgh ±ô°üdG Gòg ó©H π£©àdG ¥hóæ°üd »dÉªdG
á«f áeƒμëdG iód πgh ?¬∏ªY ájOCÉJ »a QGôªà°S’G ≈∏Y
OóY OGR πgh ?ºYódG QGôªà°S’ ¥hóæ°üdG øe Öë°ùdG »a
ô¡°TC’G »a ¥hóæ°üdG øe ÉªYO ¿ƒ≤∏àj …ò``dG ø«∏WÉ©dG
?Iô«NC’G
Gô«Ñc GQhO Ö©d ¢UÉîdG ´É£≤dG ¿G ≈dEG hôîa QÉ°TCGh
ô«N Éæ«a á∏ªM º``YO ºJ å«M ,áÑ©°üdG á∏MôªdG ∂∏J »a
â∏ªëJ ájQÉéàdG ∑ƒæÑdG ¿G Éªc ,Q’hO ¿ƒ«∏e 100 ≠∏ÑªH
∫ÓN É¡JòîJG »àdG äGAGôLEÓd áé«àf QÉæjO ¿ƒ«∏e 220
øeÉ°†àdG â``bh ƒ``g Gò``g ¿CG ±É``°` VCGh .á≤HÉ°ùdG IôàØdG
»eƒμëdG ´É£≤dGh ô°ü≤J ºd áeƒμëdG ¿CGh ,»YÉªàL’G
äÓëe ¥Ó``ZG hCG ¢SÓaG ä’É``M ôf º``dh ô°ü≤j ºd É°†jCG
»a iô``NCG ∫hó``H Éæ°ùØfCG ¿QÉ≤f ƒdh ,»©«ÑW ô«Z πμ°ûH
øY Ió`` FGRh IQôμàe ¢``SÓ``aE’G ä’É``M ¿G ÉfóLƒd ºdÉ©dG
»a ¢SÓaG ä’ÉM iôæ°S ÉæfG øY ÉØ°TÉc ,»©«Ñ£dG óëdG
äGOÉ°üàb’G á©«ÑW √òg ¿C’ øjôëÑdG »a Öjô≤dG πÑ≤à°ùªdG
.π©ØdÉH çóM øjôëÑdG »a ∞JÉμàdGh øeÉ°†àdG øμdh IôëdG

»∏Y á°SÉFôH ¢ùeCG ¬à°ù∏L »a iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ≥aGh
ôjô≤J ≈∏Y ,iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ídÉ°üdG ídÉ°U øH
ó°V ø«eCÉàdG ¿CÉ°ûH ¿ƒfÉ≤H Ωƒ°SôªdG ∫ƒM äÉeóîdG áæéd
πª©dG ÜÉë°UCG IQó``b õjõ©J ≈``dEG ±ó¡j …ò``dGh ,π£©àdG
™°VƒdÉH ∫ÉªYC’G ôKCÉJ AGqôL á«Ñ∏°ùdG QÉKB’G á¡LGƒe ≈∏Y
¢Shô«a »°ûØJ áé«àf »∏ëªdGh »ªdÉ©dG …OÉ``°`ü`à`b’G
Ö``JGhQ ø``e (%50) áÑ°ùf ™``aO ∫Ó``N ø``e ∂``dPh ,É``fhQƒ``c
´É£≤dG äÉcô°T »a ø«∏eÉ©dG º¡«∏Y øeDƒªdG ø««æjôëÑdG
å«M ,É``fhQƒ``c ¢Shô«a äÉ«YGóJ øe IôKCÉàªdG ¢UÉîdG
»a øjôëÑdG áμ∏ªe Oƒ¡L øª°V ¿ƒfÉ≤H Ωƒ°SôªdG êQóæj
-ó«aƒc) áëFÉéd á«YÉªàL’Gh ájOÉ°üàb’G QÉKB’G á¡LGƒe
äÉ¡«Lƒà∏d Gòk «ØæJ »æjôëÑdG OÉ°üàb’Gh ™ªàéªdG ≈∏Y (19
øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†ëd á«eÉ°ùdG á«μ∏ªdG
∞«Øîà∏d ájOÉ°üàb’G áeõëdG ≥«Ñ£àH áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y
äÉ«YGóJ ≈∏Y áÑJôàªdG ájOÉ°üàb’Gh á«YÉªàL’G QÉKB’G øe
Égô«Zh øjôëÑdG áμ∏ªe É¡H ôªJ »àdG á«ë°üdG ´É°VhC’G
.ºdÉ©dG ∫hO øe
¿hDƒ°ûdG áæéd ¢ù«FQ ójGõdG ∫’O ƒ°†©dG âdAÉ°ùJh
ø«μªJ ºYO ÜÉH íàa IOÉYEG óYƒe øY á«fƒfÉ≤dGh á«©jô°ûàdG
≈dEG áàa’ ,π£©àdG ¥hóæ°U ºYO Iôàa AÉ¡àfG ó©H iôNCG Iôe
ÉeÉ¶f ∑Éæg ¿G QÉÑàYÉH ºYóc ø«μªJ èeGôH ∞bh ºJ ¬fG
â©é°T ø«μªJ èeGôH ¿G ≈dEG áàa’ ,ÖfÉédG Gòg »£¨j ôNBG
ÉæfG á∏FÉb ,ø«∏WÉ©∏d πªY ¢Uôa OÉéjEGh ÖJGhôdG ™aQ ≈∏Y
.èeGôÑdG ∂∏J QGôªà°SG ójôf
,äÉeóîdG áæéd á°ù«FQ π°VÉØdG OÉ¡L .O âdÉb ÉgQhóH
OÉ°üàb’G »aÉ©J ≈dEG QƒÑ©dG ô°ùL áHÉãªH Ωƒ°SôªdG Gòg ¿G
áëFÉL á¡LGƒe »a »æjôëÑdG êPƒªædG ≈∏Y »M ∫Éãeh
∞``dCG 60 IOÉ``Ø`à`°`SG ≈`` dEG ô¶æf ’ É``æ`fG áØ«°†e ,É``fhQƒ``c
QGô≤à°S’G ≥«≤ëJ ≈dEG ô¶æf É°†jCG ÉªfEGh á«æjôëH á∏FÉY
áªjôμdG IÉ«ëdG øWGƒªdG π«fh …OÉ°üàb’Gh »YÉªàL’G
.É¡≤ëà°ùj »àdG
iQƒ°ûdG á«dÉe ¢ù«FQ »£≤°ùªdG ódÉN ∫Éb ¬ÑfÉL øe
ø«æWGƒªdG íjô°ùJ çhóM ™æe »a º¡°SCG Ωƒ°SôªdG Gòg ¿G
ø««æjôëÑdG øe ±’BG ¬æe OÉØà°SGh º¡dÉªYCG øe ø««æjôëÑdG
Éàa’ ,»dÉªdG AÖ©dG É¡æY ∞N »àdG äÉ°ù°SDƒªdG äÉÄeh
iôf áëFÉédG √òg AóH øe Gô¡°T 12 Qhô``e ó©H ¬fG ≈``dEG
Ö°SÉæªdG â«bƒàdG »a áÄjôL äGƒ£N ÉfòîJG π©ØdÉH ÉæfG
âdGRÉe ¬fG ÉØ«°†e ,OÉ°üàbÓd á«Ñ∏°ùdG äÉ«YGóàdG ™e πeÉ©à∏d
,…OÉ°üàb’G ÖfÉédG »``a á°UÉN á«Ñ∏°S äGô``«`KCÉ`J ∑Éæg
ΩõM øe ´ƒf …C’ ájQGôªà°S’G øe ´ƒf Éæjód πg ÓFÉ°ùàe
äÉ«YGóàdG QGôªà°SG ≈∏Y AÉæH áeOÉ≤dG ô¡°TC’G ∫ÓN ºYódG
IQOÉÑªdG øe ´ƒf OÉéjEGh »ªdÉ©dG OÉ°üàb’G ≈∏Y á«Ñ∏°ùdG
™e πeÉ©à∏d Qƒ°üJ ∑Éæg πgh ?»æjôëÑdG OÉ°üàb’G ºYód
É¡àjQGôªà°SGh á«æjôëÑdG á°ù°SDƒªdGh ÖJGôdGh »æjôëÑdG

á``©``eÉ``L ø```«```H ∑ô``à``°``û``ª``dG ¿hÉ```©```à```dG õ```jõ```©```J
ÜGƒ````æ````dG ¢```ù```∏```é```eh á``«``≤``«``Ñ``£``à``dG Ωƒ```∏```©```dG
äGô``cò``ª` dG á``HÉ``à` c{h zá``«`fƒ``fÉ``≤`dG ¢``Uƒ``°`ü`æ`dG
.zá«fƒfÉ≤dG çƒëÑdG πªY{h zá«fƒfÉ≤dG
Ωó≤a á«°SÉ«°ùdG Ωƒ``∏`©`dG ∫É``é` e »``a É`` eCG
á«°SÉ«°ùdG Ωƒ∏©dG º°ùb ¢ù«FQ GOGódG »∏Y QƒàcódG
π«∏ëàdG äGhOCG{ ¿Gƒ``æ` Y â``∏`ª`M Iô``°`VÉ``ë`e
QƒàcódG Ωób Gkô«NCGh ,z»YÉªàL’Gh »°SÉ«°ùdG
äÉeƒ∏©ªdG º``¶`f º``°`ù`b ø``e »``eÉ``ª`ë`dG ó``ª`ë`e
á©eÉédÉH ™ªàéªdG áeóN Öàμe ôjóeh ájQGOE’G
äÉ°üæªd πãe’G ΩGóîà°S’G{ ∫ƒ``M Iô°VÉëe
.z»YÉªàL’G ΩÓYE’G
ÖFÉf ∞°Sƒj óªëe QƒàcódG ócCG ¬à¡L øe
á«dÉªdGh á`` `jQGOE’G ¿hDƒ°û∏d á©eÉédG ¢ù«FQ
¿hÉ©àdG ≈∏Y á©eÉédG ¢UôM ™ªàéªdG áeóNh
™ªàéªdG äÉ°ù°SDƒeh ,á«æWƒdG äÉ°ù°SDƒªdG ™e
»æjôëÑdG ™ªàéª∏d IóFÉØdG ≥≤ëj ÉªH »∏ëªdG
Égó¡°ûJ »àdG á«ªæàdG á∏éY º``YO »``a º¡°ùjh
¿CG ≈dEG Gkô«°ûe ,Ió«°TôdG IOÉ«≤dG πX »a OÓÑdG
º«¶©J CGóÑe ≈``dEG óæà°ùJ É¡JÉeóN »a á©eÉédG
ºjó≤J ≥jôW ø``Y ∂``dPh ,á«©ªàéªdG ácGô°ûdG
áaÉ°†e áª«b ≥«≤ëJ »a º¡°ùJ Iõ«ªàe ∫ÉªYCG
.á«æWƒdGh á«æjôëÑdG äÉ°ù°SDƒªdGh ™ªàéª∏d

á∏«KCG IQƒàcódGh ºjGódGóÑY ¿Ghô``e QƒàcódGh
äGô°VÉëe çÓK ∫ÉªYC’G IQGOEG º°ùb øe …hGõ©dG
âbƒdG IQGOEG{ :øjhÉæY â∏ªMh »dGƒàdG ≈∏Y
äÉjôà°ûªdG IQGOEG{h ,zäÉ`` jƒ`` dhC’G Ö``«`Jô``Jh
πMh äGQGô``≤` dG PÉ``î`JG ø``a{h ,zäÉ°übÉæªdGh
.zájQGOE’G πcÉ°ûªdG
QƒàcódG Ωó≤a á«Ñ°SÉëªdG ä’ÉéªdG »a ÉeCG
á``Ñ`°`SÉ``ë`ª`dG º``°`ù`b ¢``ù` «` FQ …hÉ``Wô``°` ù` dG OÉ`` `jG
äÉ``HÉ``°`ù`ë`dG{ :¿Gƒ``æ` ©` H Iô``°`VÉ``ë`e π``jƒ``ª`à`dGh
Ωó``b ø``«`M »``a ,z»``dÉ``ª` dG π«∏ëàdGh á«eÉàîdG
áÑ°SÉëªdG º°ùb øe »FGôeÉ°ùdG QÉªY QƒàcódG
AGOE’G ôjƒ£J{ :¿Gƒæ©H Iô°VÉëe πjƒªàdGh
.z»Ñ°SÉëªdGh »dÉªdG
á©eÉédG É¡àeób »àdG äGô°VÉëªdG âYƒæJh
,™«°VGƒe Ió``Y πª°ûàd á«fƒfÉ≤dG Qƒ`` eC’G »``a
º°ùb ø``e …Qƒ``ª`ë`dG øªjG Qƒ``à`có``dG Ωó``b å«M
∫ƒ°UCG{ :¿GƒæY â∏ªM Iô°VÉëe ΩÉ©dG ¿ƒfÉ≤dG
óªëe QƒàcódG Ωób ø«M »a ,z…QGOE’G ≥«≤ëàdG
QƒàcódGh ,áfhGô£dG OGôe QƒàcódGh ,á°ùjÉªîdG
áKÓK ¢UÉîdG ¿ƒfÉ≤dG º°ùb øe áfhÉ°üîdG å«Z
ô«°ùØJh π«∏ëJ{ :¿Gƒæ©H äAÉ``L äGô°VÉëe

áYƒªée á«≤«Ñ£àdG Ωƒ∏©dG á©eÉL âª¶f
áfÉe’G »ØXƒªd á«fhôàμdE’G äGô°VÉëªdG øe
õcôe ™``e ¿hÉ``©`à`dÉ``H ÜGƒ``æ` dG ¢ù∏éªd á``eÉ``©`dG
QÉWEG »a ∂dPh ,»fÉªdôÑdG ÖjQóàdGh äÉ°SGQódG
áeÉ©dG áfÉeC’Gh á©eÉédG ø«H ∑ôà°ûªdG ¿hÉ©àdG
áeóN Öàμe äGQOÉÑe øª°Vh ,ÜGƒædG ¢ù∏éªd
.á©eÉédÉH ™ªàéªdG
Iôcòªd É≤k «≤ëJ äGô°VÉëªdG √ò``g »JCÉJh
≈dEG ±ó¡J »àdGh ø«aô£dG ø«H á©bƒªdG ºgÉØàdG
á«ãëÑdGh á«ªjOÉcC’G äGôÑîdÉH ¢ù∏éªdG óe
,¬«Ñ°ùàæªd á«ª«∏©àdGh á«ÑjQóàdG äGQhódG ó≤Yh
á``«`fƒ``fÉ``≤`dG äÉ`` °` `SGQó`` dGh çƒ``ë` Ñ` dG õ``jõ``©` Jh
á``jOÉ``°` ü` à` b’Gh á``«`°`SÉ``«`°`ù`dGh á``«` YÉ``ª` à` L’Gh
á``eÉ``©`dG á`` fÉ`` eC’G Gƒ``Ø` Xƒ``e É``¡`H ™∏£°†j »``à` dG
á«ª∏©dG ¢TQƒdGh äGQhó``dGh ,ÜGƒædG ¢ù∏éªd
.á°ü°üîàªdG
øe áÑîf É¡eób »àdG äGô°VÉëªdG â∏ª°Th
ø«H âYƒæJ IOó©àe ™«°VGƒe á©eÉédG IòJÉ°SCG
™«°VGƒªdG »Øa ,¿ƒfÉ≤dGh á°SÉ«°ùdGh IQGOE’G
Ωó``b ∫É`` ª` `YC’G ô``jƒ``£`à`H á``≤`∏`©`à`ª`dGh á`` ` `jQGOE’G
ôªY …ô«N QƒàcódG ∫ÉªYC’G IQGOEG º°ùb ¢ù«FQ

»fÉμ°SE’G zô``«ëÑdG{ ´hô``°ûe ™``jRƒJ Aó``H ø∏©j ¿Éμ``°SE’G ô``jRh

ƒª°S É¡H ô``eCG »àdG á«æμ°S Ió``Mh
¬``fCG ≈``dEG QÉ``°`TCG å«M ,ó¡©dG »``dh
,áYƒ°VƒªdG §£îdG ≥``ah ô«°ùj
á«fÉμ°SE’G äÉ``eó``î`dG IQGOEG ¿CGh
Ék «≤«°ùæJ Ék `YÉ``ª`à`LG Ék `«`eƒ``j ó≤©J
IQGOEG »``a ø``«`«`æ`©`ª`dG á``cQÉ``°`û`ª`H
äGAGô`` ` LE’G á©HÉàªd ™``jQÉ``°`û`ª`dG
,RÉéfE’G áYô°S ¿Éª°†d É¡∏«¡°ùJh
≈∏Y ΩÉàdG IQGRƒ``dG ¢UôM Gk ócDƒe
á«fÉμ°SE’G áeóîdG ∫ƒ°Uh ¿Éª°V
≈∏YCÉHh áæμªªdG áYô°ùdÉH øWGƒª∏d
.IOƒédG ô«jÉ©e

å«M øe Iô«NC’G äGƒæ°ùdG ∫ÓN
á«fÉμ°S’G äÉÑ∏£dG á«Ñ∏J Iô«Jh
πMGôªdG ™jRƒJ ó©H Éª«°S’ ,É¡H
™jQÉ°ûeh ,áØ«∏N áæjóªH ≈``dhC’G
´É``aô``dG »``a á«æμ°ùdG äÉ©ªéªdG
Gk ô«°ûe ,»bô°ûdG ´ÉaôdGh »Hô¨dG
ò«Øæàd ô``ª`à`°`ù`e π``ª` ©` dG ¿CG ≈`` `dEG
äÉ``eó``î` dG ô``«` aƒ``Jh ™``jQÉ``°` û` ª` dG
á«HƒæédG á¶aÉëªdG »a á«fÉμ°SE’G
πμ°ûH áμ∏ªªdG äÉ¶aÉëe ∞∏àîeh
åjóë∏d ô`` jRƒ`` dG ¥ô``£` Jh .ΩÉ`` `Y
5000 ` ` dG ™`` jRƒ`` J è``eÉ``fô``H ø`` Y

ô«aƒJ ≈∏Y πª©dG ¿CÉ°ûH áeƒμëdG
Gk ô«°ûe ,á«æμ°S Ió`` Mh ∞`` dCG 25
á°SÉFôH á``eƒ``μ`ë`dG º`` YO ¿CG ≈`` dEG
ó¡©dG »dh »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U
´Gô°SE’G »a ºgÉ°S AGQRƒdG ¢ù«FQ
ó©H ø``«`æ`WGƒ``ª`dG ≈``∏`Y ¬``©`jRƒ``à`H
≈``dEG ¬``H RÉ`` é` `fE’G Ö``°`ù`f ∫ƒ``°` Uh
ôjRƒdG OÉ``aCGh .á«FÉ¡ædG á∏MôªdG
»fÉμ°SE’G ô«ëÑdG ´hô``°`û`e ¿CÉ` `H
¬æª°†àH ,¬©bƒe ÖfÉL ≈dEG RÉàªj
≥``aGô``ª`dGh äÉ``eó``î`dG ø``e ó``jó``©`dG
,´hô``°`û`ª`dG »``æ`WÉ``b Ωó``î` J »``à` dG
,∫ÉØWC’G ÜÉ©dC’ áMƒàØe ≥WÉæªc
á°UÉN äGQÉ°ùe ô«aƒJ øY Ók °†a
Iƒ°SCG á«FGƒ¡dG äÉLGQódGh IÉ°ûª∏d
.IójóédG øjôëÑdG ¿óe ™jQÉ°ûªH
´hô°ûe ¿CG ôªëdG ¢Sóæ¡ªdG ∫Ébh
»a ô«Ñc πμ°ûH º¡°ù«°S ô«ëÑdG
áLQóªdG á«fÉμ°SE’G äÉÑ∏£dG á«Ñ∏J
á¶aÉëªdG »a QÉ¶àf’G ºFGƒb ≈∏Y
∂∏J äÉÑ∏W ¿CÉ`H Gk ó«Øe ,á«HƒæédG
Gk Rô``ë`e Ék eó≤J äó¡°T á¶aÉëªdG

ƒª°ùdG ÖMÉ°U ô``eC’ Gk ò«ØæJ
∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG
¢ù∏ée ¢ù«FQ ó¡©dG »``dh áØ«∏N
Ió``Mh 5000 ™``jRƒ``à`H AGQRƒ`` ` dG
¢Sóæ¡ªdG ø``∏`YCG ,á«æμ°S á``eó``Nh
ô``jRh ô``ª`ë`dG Üƒ``≤`©`j ø``H º``°`SÉ``H
»a IQGRƒ`` ` `dG Aó`` H ø``Y ¿É``μ` °` SE’G
ô«ëÑdG ´hô°ûe ™jRƒJ äGAGô``LEG
ø``«` æ` WGƒ``ª` dG ≈``∏` Y »`` fÉ`` μ` `°` `SE’G
.øjó«Øà°ùªdG
≈∏Y ¿É``μ`°`SE’G ô``jRh ìô``°`Uh
™jRƒàdG äGAGôLEG ¬Jô°TÉÑe ¢ûeÉg
»fÉμ°SE’G zô«ëÑdG{ ´hô°ûe ¿CÉ`H
á«fÉμ°SE’G ™jQÉ°ûªdG RôHCG øe ó©j
á¶aÉëªdÉH IQGRƒ``dG ÉgòØæJ »àdG
óaGhôdG óMCG ó©j ¬fCGh ,á«HƒæédG
ô``eC’G ò«ØæJ èeÉfôÑd á«°SÉ°SC’G
∞``dCG 40 AÉ``æ`Ñ`H »``eÉ``°`ù`dG »μ∏ªdG
π``gÉ``Y ô```eCG »``à` dG á«æμ°S Ió```Mh
´ô°SCG »a Égò«ØæàH ióØªdG OÓÑdG
ΩGõàd’G ¬æY ≥ãÑæªdGh ,øμªe âbh
è``eÉ``fô``H »``a OQGƒ`` ` dG »``fÉ``μ` °` SE’G
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جاللته ي�شتعر�س مع ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء مو�شوعات ال�شاأن املحلي ..امللك:

البحرين قطعت ً
�شوطا كبريًا يف احلد من انت�شار فريو�س «كورونا»
عقد ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى
اآل خليفة عاهل البالد املفدى ،حفظه اهلل ورعــاه،
اجتماعً ا مع �ساحب ال�سمو امللكي ا لأمري �سلمان بن
حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء ،يف
ق�سر ال�سافرية يوم اأم�س.
ومت خالل اللقاء ا�ستعرا�س عدد من املوا�سيع
املتعلقة بال�ساأن املحلي والتي تخدم م�سرية النه�سة

التنموية ،م�سيدًا جاللة امللك املفدى مبا ت�سهده مملكة
البحرين من م�سروعات تنموية وخدمية يف كل
القطاعات ،والهادفة اإىل خري وازدهار الوطن واملواطن.
كما اطماأن جاللته على عــودة جميع البحّ ارة
البحرينيني ،موؤكدًا اأهمية �سمان حقوق اأبنائنا من
البحّ ارة ،واأثنى حفظه اهلل على اجلهود الد وؤوبة
واخلرية التي بذلتها احلكومة املوقرة برئا�سة �ساحب

ال�سمو امللكي ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء لالإفراج
عنهم وت�سهيل عودتهم �ساملني اإىل اأر�س الوطن.
وحول امل�ساعي الوطنية يف التعامل مع م�ستجدات
فريو�س كورونا «كوفيد ،»19-اأ�ساد جاللة العاهل
املفدى با لإقبال الكبري من قبل املواطنني واملقيمني
الذين يبادرون اإىل اأخذ التطعيم ،ما يعك�س وعيهم
واإدراكهم لكل ما فيه خري اجلميع� ،ساك ًر ا ومقد ًرا

جاللته اجلهود امل�ستمرة للكوادر العاملة يف خط
الدفاع الأول واإ�سهاماتهم الإن�سانية ،وجميع القائمني
على احلملة الوطنية للتطعيم ،موؤكدًا جاللته اأن
ً
�سوطا كبريًا وجهدًا ممي ًز ا يف احلد من
اململكة قطعت
انت�سار هذه اجلائحة ،و اأ�ساف جاللته اأيده اهلل اأنه
بتعاون وتكاتف اجلميع �سن�سل بعون اهلل لتحقيق كل
ما ن�سبو اإليه معً ا.

ا�شتقبل �شفري بريطانيا االأ�شبق مبنا�شبة تعيينه م�شت�شارًا لـ«التنمية االقت�شادية»

امللك ي�شيد بالعالقات التاريخية مع اململكة املتحدة
ا�صتقبل ح�صرة �صاحب اجلاللة امللك
حمد بن عي�صى اآل خليفة عاهل البالد
املفدى ،بح�صور �صاحب ال�صمو امللكي
الأم���ر �صلمان ب��ن حمد اآل خليفة ويل
العهد رئي�س جمل�س الوزراء رئي�س جمل�س
التنمية القت�صادية ،يف ق�صر ال�صافرية
اأم�س ،اإيان ليند�صي �صفر اململكة املتحدة
الأ�صبق لدى مملكة البحرين.

رح��ب جاللة امللك املفدى باإيان
وقد ّ
ليند�صي وذلك مبنا�صبة تعيينه م�صت�صا ًرا
ملجل�س التنمية القت�صادية ،متمنيًا له
التوفيق يف عمله اجلديد ،م�صيدًا بالعالقات
التاريخية الوطيدة القائمة بني اململكة
املتحدة ومملكة البحرين ،ومبا ي�صهده
التعاون الثنائي بينهما من تقدم وتطور يف
خمتلف املجالت.

رئي�س جمل�س النواب حتيل للحكومة مرئيات جلنة اخلدمات ب�شاأن «التقاعد»

زينل :حري�شون على ا�شتدامة موارد ال�شناديق التاأمينية
بعثت فوزية بنت عبداهلل زينل
رئي�س جمل�س النواب اإىل احلكومة
املــوقــرة مرئيات جلنة اخلدمات
النيابية ،وذلك ردًا على الر�سالة
الــواردة من احلكومة بخ�سو�س
الإ�سالحات املقرتحة على اأنظمة
التقاعد والتاأمني الجتماعي واأهدافها
امل�ستدامة.
واأكـــــدت زيــنــل اأن اإحــالــة
املــرئــيــات املقرتحة اأمــ�ــس تاأتي
تعزي ًزا وا�ستمرا ًرا للتعاون الفاعل
بــني جمل�س الــنــواب واحلكومة
املوقرة ،والعمل الوطني امل�سرتك،
مل�سلحة الوطن واملواطنني ،تنفي ًذا
للتوجيهات امللكية ال�سامية حل�سرة
�ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى
اآل خليفة عاهل البالد املفدى ،حفظه
اهلل ورعاه ،وحر�س واهتمام �ساحب
ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد

فوزية زينل

اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س
الوزراء ،حفظه اهلل ،م�سري ًة اإىل عقد
عدة اجتماعات بني احلكومة املوقرة
وجمل�س النواب بعد ا�ستالم املجل�س
ر�سالة احلكومة.
واأو�ـــســـحـــت اأن جمل�س
الــنــواب حري�س اأ�ــســد احلر�س
على امل�سلحة العامة ،وم�سلحة

امل�سرتكني واملتقاعدين ،جلعل
ال�سناديق التقاعدية قــادرة على
الوفاء بالتزاماتها جتاه املتقاعدين،
حا�س ًرا وم�ستقبالً ،واأن احلفاظ على
ا�ستدامة موارد ال�سناديق التاأمينية
وحماية اأ�سولها ،مبا ي�سمن اإي�سال
املكت�سبات والمتيازات التقاعدية
التي يتمتع بها امل�سرتكون ،اأولوية
وطنية م�سرتكة.
واأ�سارت رئي�س جمل�س النواب
اإىل اأن الروؤية الوطنية التوافقية،
ومراعاة م�سلحة الوطن وم�سلحة
املــواطــنــني ،ومــراعــاة اأ�سحاب
املعا�سات املحدودة� ،ستظل دائمًا
هي العتبار الأول لدى ال�سلطة
الت�سريعية وال�سلطة التنفيذية معً ا
يف بحث الإ�سالحات املقرتحة على
اأنظمة التقاعد والتاأمني الجتماعي
واأهدافها امل�ستدامة.

وقف التمديد التلقائي واملجاين لتاأ�شريات الزيارة« ..اجلن�شية واجلوازات»:

حت�شيل ر�شوم متديد التاأ�شريات ابتدا ًء من اجلمعة

اأعلنت �سوؤون اجلن�سية واجلــوازات والإقامة
اأنه ابتدا ًء من يوم اجلمعة املقبل الذي يوافق تاريخ
 22يناير � ،2021سوف يتم وقف التمديد التلقائي
واملجاين لتاأ�سريات الزيارة ،وا�ستئناف حت�سيل
الر�سوم املق ّررة على خدمة متديد التاأ�سريات باأنواعها
بعد اأن كانت معفية من الر�سوم منذ تاريخ  21اأبريل
 2020تنفي ًذا لقرارات اللجنة التن�سيقية ،ومراعا ًة
لظروف الزوار وتوقف رحالت الطريان يف الفرتة التي
تزامنت مع بدء جائحة كورونا يف مملكة البحرين.
ونبّهت �سوؤون اجلن�سية واجلــوازات والإقامة

اإىل اأنه باإمكان الزوار الكرام التقدم بطلبات متديد
�سالحية تاأ�سرياتهم ،على اختالف اأنواعها ،عرب
موقع بوابة احلكومة الإلكرتونية على الرابط الآتي
( ،)www.bahrain.bhاأو بزيارة اأحد مراكز اخلدمة
التابعة لها يف املجمع الأمني باملحرق اأو فرع مدينة
عي�سى اجلديد الكائن بالقرب من مركز �سرطة جنوب
العا�سمة ،وذلك بعد حجز موعد م�سبق عرب تطبيق
( ،)skiplinoمع �سرورة اللتزام بجميع الإر�سادات
والحتياطات الالزمة للحد من انت�سار فريو�س
كورونا.
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تغطية  %95من �صكان البحرين ب�صبكات اجليل اخلام�س ..وزير امل�ا�صالت واالت�صاالت:

اإيجاد حل�ل لتغطية احلدود البحرية ب�صبكات االت�صال
غالب اأحمد:
اأكد وزير امل�ا�صالت والت�صالت كمال اأحمد اأن
هيئة تنظيم الت�صالت م�صتمرة يف التن�صيق مع م�صغلي
�صبكات الت�صالت وال�صركات امل�صنعة؛ لإيجاد احلل�ل
املنا�صبة لتغطية احلدود البحرية.
واأ�صار وزير امل�ا�صالت والت�صالت ،يف رد له
على �ص�ؤال لع�ص� جمل�ص ال�ص�رى ي��صف الغتم ،اىل
وج�د عدد من التحديات ب�صاأن تغطية احلدود البحرية
التابعة ململكة البحرين لعدة اأ�صباب ،م�ؤكدًا اأن من بني
ال�صباب �صع�بة اإيجاد م�اقع مالئمة لإقامة الأبراج
اخلا�صة بت�صغيل �صبكات الت�صالت ،وق�صر مدى
التغطية لالأبراج بحيث ل ميكن تغطية ما يقارب 40
ميالً بحريًا من ال�صاحل ،بالإ�صافة اىل �صع�بة اإيجاد
م�صادر للطاقة� ،ص�اء دائمة اأو م�ؤقتة ،من اأجل ت�صغيل
اأبراج الت�صالت.
واأو�صح كمال اأن من التحديات ما له بُعد قان�ين
ودويل ،منها وج�ب اللتزام بامل�صت�ى امل�صم�ح به

وزير �ملو��صالت و�الت�صاالت

ع�صو جمل�س �ل�صورى يو�صف �لغتم

لالإ�صارات الال�صلكية واملتفق عليه ما بني الدول املجاورة
عند احلدود؛ تفاديًا للتداخل ال�صار بني ال�صبكات يف
اأرا�صي الدول املجاورة.

واأكد اأن ال�زارة تعمل بالتن�صيق مع هيئة تنظيم
ّ
املرخ�ص لهم
الت�صالت وم�صغلي �صبكات الت�صالت
واجلهات الدولية املعنية بهذا ال�صاأن؛ لإيجاد احلل�ل

نقل تبعية «العروبة» و«اخلريجني» الإ�صراف التنمية االجتماعية
�صارة جنيب:
اأ�صدر وزيــر العمل والتنمية الجتماعية جميل
حميدان قرارين ب�صاأن نقل تبعية كل من نادي العروبة
ونادي اخلريجني لإ�صراف وزارته ،ليتم ت�صجيلهما يف
�صجل قيد اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية.
وياأتي هذا القرار بعد اأن مت اإلغاء قيد اأندية العروبة
واخلريجني والطريان وال�صفر من �صجل قيد الأندية
اخلا�صعة لإ�صراف وزارة �ص�ؤون ال�صباب والريا�صة،
وبنا ًء على قرار جمل�ص ال�زراء ب�صاأن نقل تبعية الناديني

من وزارة �ص�ؤون ال�صباب والريا�صة اإىل وزارة العمل
والتنمية الجتماعية.
يُذكر اأنه مت تاأ�صي�ص نادي العروبة لأول مرة يف
مملكة البحرين �صنة  ،1939ومتت اإعــادة ت�صجيله
بامل�ؤ�ص�صة العامة لل�صباب والريا�صة يف  21ي�لي�
 ،1990فيما مت تاأ�صي�ص نادي اخلريجني لأول مرة �صنة
 ،1966ومتت اإعادة ت�صجيله يف � 10صبتمرب 1990
طب ًقا لأحكام قان�ن اجلمعيات والأندية الجتماعية
والثقافية والهيئات اخلا�صة العاملة يف ميدان ال�صباب
والريا�صة وامل�ؤ�ص�صات اخلا�صة.

مثم ًنا دور فريق برنامج «ك�ادر» لتط�ير اخلدمة ..الع�صف�ر:

حت�صني برنامج االإعانات االجتماعية للحاالت الطارئة
ثمّن حمافظ ال�صمالية علي بن
ال�صيخ عبداحل�صني الع�صف�ر اجله�د
التي بذلها فريق برنامج «ك�ادر» مبعهد
الإدارة العامة يف تط�ير وحت�صني خدمة
برنامج الإعانات الجتماعية للحالت
الطارئة باملحافظة ،من خالل الدرا�صة
التي قام بها الفريق والتي تاأتي �صمن
اأهداف معهد الإدارة العامة لتط�ير
منظ�مة العمل احلك�مي.
واأ�صاد املحافظ بالتط�ير الن�عي
لهذه اخلدمة الذي �صي�صهم يف ت�صهيل
اإي�صال الإعانات اإىل م�صتحقيها ب�صكل
اأف�صل ،ما ي�صت�جب اإر�صاء امل�صتفيد من
خالل ت�فري م�صتندات ووثائق اخلدمة
وتقليل اأيام النتظار من  8اإىل  3اأيام،

م�ؤكدًا حر�ص املحافظة على ت�فري جميع
الحتياجات الالزمة لدعم تنفيذ الفكرة.
واأفاد مقدم� امل�صروع باأن درا�صة
امل�صروع جاءت بنا ًء على رغبة املحافظة
يف تعزيز ال�صراكة والتح�صني امل�صتمر
خلدمة العمالء ،لتتما�صى مع روؤية
واأهداف املحافظة التنم�ية و�صهادة

اجل�دة «الآيزو.»2015 _ 901
اجلدير بالذكر اأن الدرا�صة تبحث اإمكانية
رفع مبلغ الدعم بال�صراكة مع القطاع
اخلا�ص واإيجاد املاأوى املنا�صب للحالت
الطارئة ،ما ي�صهم يف تعزيز اأمن
وا�صتقرار احلالت املت�صررة ،والعمل
على احت�اء الأزمة.

امل�صت�صفى ّ
وفر  15وحدة بالزما ي�ميًا للمري�صة« ..حمد اجلامعي»:

حالة الفنانة القفا�س ت�صتدعي تغيري بالزما الدم ب�صكلي ي�مي
اأ�ــصــدر م�صت�صفى املــلــك حمد
ت��صيحً ا ب�صاأن ما يتم تداوله يف
و�صائل الت�ا�صل الجتماعي وال�صحف،
حــ�ل املنا�صدات بت�فري وحــدات
البالزما للفنانة البحرينية القدير
اأمينة القفا�ص ،وهي مري�صة من�مة
يف م�صت�صفى امللك حمد اجلامعي.
وقالت اإدارة امل�صت�صفى ومركز
البحرين لالاأورام يف بيان اأم�ص« :اإن
املري�صة قد مت اإجــراء عملية زراعة
النخاع لها يف دي�صمرب املا�صي ،وعلى
اإثرها تعر�صت مل�صاعفات اأدت اإىل
حدوث نزف يف الأوعية الدم�ية ،ما
ا�صتدعى احتياجها العاجل اإىل عمل
تغيري بالزما الدم للمري�صة ب�صكل
ي�مي».
ولفت البيان اإىل قيام «ق�صم
املختربات وبنك الدم يف م�صت�صفى امللك
حمد اجلامعي ومركز البحرين لالأورام
بت�فري ما ل يقل عن خم�صة ع�صر وحدة
بالزما ي�ميًا للمري�صة من خمزون
بنك الدم بامل�صت�صفى ،وبالرغم من اأن
اإدارة امل�صت�صفى حري�صة دائمًا على
ت�فري الرعاية ال�صحية املر�صى ،اإل
اأن ت�فري وحدات البالزما بهذه الكمية
ب�صكل ي�مي تعترب كبرية ،فعليه مت
تكثيف حمالت التربع بالدم عن طريق
و�صائل الت�ا�صل الجتماعي وخدمة
(ال�ات�صاب) ل�صتدعاء اأكرب عدد من
املتربعني من ف�صيلة  Bو.»AB
ونبّه اإىل اأن «جميع بن�ك الدم يف
العامل تتع ّر�ص لنق�ص حاد يف بع�ص

�أمينة �لقفا�س

ف�صائل الدم اأو اأحد مك�ناته لالحتياج
احلاد لأحد املر�صى ب�صبب نزف ما،
اأو لحتياج اأكرث من مري�ص لنف�ص
الف�صيلة اأو مك�ن الدم» .واأفاد باأن
«بنك الدم يق�م بتن�صيق حمالت للتربع
بالدم ،ومن هذا املنطلق ،ت�د اإدارة
م�صت�صفى امللك حمد اجلامعي وبنك
الدم التقدم بال�صكر اجلزيل جلميع
من يلبي النداء من وزارات و�صركات
واملتربعني الأفــراد ،وتخ�ص بال�صكر
جممع ال�صلمانية الطبي الــذي قدم
وحدات البالزما املنا�صبة للمري�صة».
ولفت البيان اإىل اأن طريقة جتميع
البالزما يف بنك الدم مب�صت�صفى امللك
حمد اجلامعي ومركز البحرين لالورام
تتميز بالدقة ،بخ�ص�عها اإىل فح�ص
اجل�دة ب�صكل دوري ،ملعرفة الكمية
امل�صتخل�صة واحت�ائها على جميع
ع�امل تخرث الدم املطل�بة ل�قف نزف
املري�ص ،اإذ يتم جتميع البالزما اإما

بالطريقة التقليدية وهي بجمع وحدة
دم  450ملم ومن ثم ف�صل مك�ناتها
اإىل البالزما وال�صفائح الدم�ية وكرات
الــدم احلمراء ب�ا�صطة جهاز طرد
�صريع ودقيق  4000 rpmملدة 15
دقيقة ،اأو يتم جتميع البالزما فقط
مبا�صرة من دم املتربع ب�ا�صطة جهاز
 .Aphaeresisوبعد اأن يتم جتميع
البالزما ،يتم فح�ص كل كي�ص على
حدة لتحديد كمية البالزما فيه ،بحيث
يحب األ تقل عن  200ملم.
كــذلــك يــتــم قــيــا�ــص ن�صبة
الفايربين�جني وعــ�امــل التخرث
الأخر�ص يف البالزما ،على اأن تك�ن
كمية الفايربين�جني ما بني -400
 900ملجم يف ال�حدة.
ويتم تخزين وحــدات البالزما
مبا�صرة بعد جتميعها يف درجة حرارة
منخف�صة جدًا ( )45-درجة �صيلي�صية
حلفظ جميع ع�امل التخرث ،خا�صة
 Factor Vlllلأهميته يف اإيقاف النزف
لدى املري�ص ،وبهذا يتم �صمان ج�دة
املنتج من اأجــل تقدمي اأف�صل خدمة
عالجية ملر�صى م�صت�صفى امللك حمد
اجلامعي ومركز البحرين لالأورام.
واأكدت اإدارة امل�صت�صفى اأن هناك
اآلية تن�صيق وتعاون بني م�صت�صفى
امللك حمد اجلامعي وجممع ال�صلمانية
الطبي واخلدمات الطبية امللكية يف
جميع الأم�ر ذات ال�صلة ،ومت اتخاذها
ل�صمان �صري العمل وان�صيابية ت�فري
اخلدمة للمر�صى ب�صكل اأف�صل واأ�صرع.

املنا�صبة لهذه التحديات بهدف ت�فري التغطية املنا�صبة.
ولفت وزير امل�ا�صالت والت�صالت اىل اأن ن�صبة
تغطية التغطيات ل�صبكات اجليل اخلام�ص بلغت يف
دي�صمرب  2020ما يقارب  %95من �صكان اململكة،
م�ؤكدًا اأنه يتم التن�صيق ب�صكل فاعل على م�صت�ى جلنة
ا�صرتاتيجية وتن�صيق الطيف الرتددي بني جميع اجلهات
احلك�مية ذات العالقة؛ لت�فري الــرتددات الالزمة
ّ
املرخ�ص لهم.
للم�صغلني
واأكد اأن ال�زارة �صت�ا�صل العمل خالل اخلم�ص ال�صن�ات
املقبلة على طرح املزيد من الرتددات لدعم �صبكات اجليل
اخلام�ص ون�صر خدمات اجليل اخلام�ص التجارية ،وتعزيز
ال�صتعداد خلدمات تكن�ل�جيا املعل�مات والت�صالت من
اجليل التايل ،مثل اإنرتنت الأ�صياء والت�صال من اآلة اىل اآلة ،كما
ت�ؤكد احلك�مة ا�صتمرار جه�دها بالتعاون مع جميع املعنيّني
يف القطاع يف تعزيز دور �صركة البحرين للنطاق العري�ص،
وحت�صني خدماتها الداعمة ل�صبكات الت�صالت املتنقلة ،والتي
ت�فر خدمات الربط الالزم عرب الألياف الب�صرية لأبراج
الت�صالت ومراكز ال�صبكات التابعة لهذه ال�صركات.

�صيادي يبحث اأوجه التعاون مع
الق�ات البحرية امللكية الربيطانية
قام الل�اء ركن بحري عالء عبداهلل
�صيادي قائد خفر ال�ص�احل بزيارة
اإىل مركز دعم الأن�صطة التابع للق�ات
البحرية امللكية الربيطانية ،حيث كان
يف ا�صتقباله العميد بحري دين با�صيت
قائد العن�صر البحري بالق�ات البحرية
امللكية الربيطانية.
ويف بداية الــزيــارة ،رحــب قائد
العن�صر البحري بقائد خفر ال�ص�احل،
اإذ مت خــالل الــزيــارة مناق�صة اأوجــه
التعاون والتن�صيق بني الطرفني يف
خمتلف املــجــالت ،خا�ص ًة يف جمال
التدريب وبناء القدرات وال�صبل الكفيلة
بتح�صينها وتط�يرها.
بعدها قــام قائد خفر ال�ص�احل
بزيارة غرفة العمليات البحرية ،حيث
ا�صتمع اإىل اإيجاز ح�ل مهام الغرفة
ودورهـــا يف املحافظة على الأمــن
وال�صالمة البحرية ،كما اطلع على
اآليات �صري العمل واخلدمات املقدمة
لدعم وتعزيز الأمن البحري.
ويف ختام الزيارة ،اأعرب قائد خفر
ال�ص�احل عن �صكره وتقديره لقائد
العن�صر البحري الربيطاين على ح�صن
ال�صتقبال.

اخلا�صة:
«ال�صحة» ت�صدر ا�صرتاطات التطعيم يف امل�ؤ�ص�صات
ّ
ّ

حظر ا�صترياد اللقاحات اأو �صرائها مبا�صرة من ال�صركات ّ
امل�صنعة
�صارة جنيب:

�أ�����ص����درت وزي����رة
�ل�صحة فائقة �ل�صالح
ق�����ر� ًر� ب�����ص �اأن حتديد
�لتطعيمات و�للقاحات
�مل���ع���ت���م���دة وت��ن��ظ��ي��م
�ال�صرت�طات �خلا�صة بها،
وط��رق حفظها وتوثيق
�ملعلومات �ملرتبطة بها،
و�ل�������ص���روط �ل��و�ج��ب
تو�فرها يف �ملوؤ�ص�صات
�ل�صحية �ملقدمة خلدمة
�لتطعيم.
وحدّد القرار التطعيمات واللقاحات املعتمدة مبملكة
البحرين ،واأ�صار اإىل اأنه يجب على امل�ؤ�ص�صات ال�صحية
الراغبة يف تقدمي خدمات التطعيم ا�صتيفاء ال�صرتاطات،
والتي تت�صمن تخ�صي�ص ثالجة منف�صلة وخم�ص�صة
لتخزين اللقاحات فقط ،وعدم ا�صتخدامها لالأدوية
وامل�صتلزمات الطبية اأو امل�اد املختربية الأخرى.
وت�صمنت ال�ــصــرتاطــات ت�افر م�ؤ�صرات لنقل
اللقاحات يف وحدات التطعيم و�صناديق نقل اللقاحات
وال�صناديق اخلا�صة بجل�صة التطعيم وم�ؤ�صرات حرارة
التجمد اخلا�صة بها ،وا�صتخدام كل منها للغر�ص
املخ�ص�ص لها ،مع �صرورة خماطبة اإدارة ال�صحة
العامة ب�زارة ال�صحة واإبالغ الهيئة ال�طنية لتنظيم
املهن واخلدمات ال�صحية ،ويحظر ا�صترياد اللقاحات اإىل
مملكة البحرين اأو �صراء اللقاحات مبا�صرة من ال�صركات
امل�صنعة ،كما تلتزم امل�ؤ�ص�صات ال�صحية بعدم بيع اأو
ت�زيع اللقاحات مبا�صرة على اأي فرد من اأفراد املجتمع.
و�صددت ال�صرتاطات عدم �صرف اللقاحات ب�صكل
مبا�صر للمر�صى ،وعدم ال�صماح بنقل اللقاحات ب�ا�صطة
الأفراد ،وحظر نقل اللقاحات يف اأكيا�ص بال�صتيكية مع
الثلج العادي ،والتاأكد من ال�صعة التخزينية للثالجة،

وعدم و�صع اللقاحات يف باب الثالجة ،وت�زيعها يف
الثالجة بح�صب حا�صيتها للحرارة اأو الربودة يف �ص�ء
ت��صيات اإدارة ال�صحة العامة.
وحــدّد القرار التطعيمات واللقاحات املعتمدة
مبملكة البحرين ،وت�صمل تطعيمات الطف�لة ،تطعيمات
اليافعني ،تطعيمات الن�صاء يف �صن الإجناب واحل�امل
غري املح�صنات �صاب ًقا ،والبالغني وكبار ال�صن والفئات
الأكرث عر�صة للمر�ص ،وتطعيمات احلجّ اج وامل�صافرين،
وبع�ص التطعيمات الأخرى.
وبح�صب الــقــرار ،تت�ىل اإدارة ال�صحة العامة
بال�زارة التقييم الدوري للم�ؤ�ص�صات ال�صحية التي
تقدم خدمات التطعيم وف ًقا لأحكام قان�ن ال�صحة
العامة.
ون�ص القرار على اأن تبا�صر الهيئة ال�طنية
لتنظيم املهن واخلدمات ال�صحية الرقابة والتفتي�ص
على امل�ؤ�ص�صات ال�صحية التي تقدم خدمات التطعيم
طب ًقا لخت�صا�صاتها املن�ص��ص عليها قان� ًنا ،وللهيئة
يف حال ر�صد اأي خمالفات اأو جتاوزات من قبل تلك
امل�ؤ�ص�صات اتخاذ الإجــراءات القان�نية الالزمة يف
م�اجهتها طب ًقا لخت�صا�صاتها.
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فخرو 220 :مليون دينار حتمّ لتها �لبنوك بعد تاأجيل �أق�ساط �لقرو�ض

«�ل�سورى» يقر مر�سوم دفع رو�تب �لبحرينيني بالقطاع �خلا�ض بن�سبة % 50
غالب �أحمد:
�أق���ر جمل�س �ل�����س��ورى �ملر�سوم
�خلا�س ب�سد�د ن�سبة من �أجور �لعاملني
�لبحرينيني �ملوؤمن عليهم مبوجب قانون
�لتاأمني �الجتماعي ،بحد �أق�سى مقد�ره
( )%50من �أجر �ملوؤمن عليه ،وذلك يف
�ل�سركات �ملت�سررة من تد�عيات فريو�س
كورونا �مل�سجلة ل��دى وز�رة �لعمل
و�لتنمية �الجتماعية ،وف ًقا لل�سروط
و�ل�سو�بط �لتي يحددها �لوزير ،ويكون
�ل�سد�د ملدة � 3أ�سهر� ،بتد�ء من �سهر
يوليو .2020
ويهدف �ملر�سوم بقانون �إىل تعزيز
قدرة �أ�سحاب �لعمل على مو�جهة �الآثار
�ل�سلبية جر�ء تاأثر �الأعمال بالو�سع
�القت�سادي �لعاملي و�ملحلي نتيجة تف�سي
فريو�س كورونا ،وذلك من خالل دفع
ن�سبة ( )%50من رو�ت��ب �لبحرينيني
�ملوؤمن عليهم �لعاملني يف �سركات �لقطاع
�خلا�س �ملتاأثرة من تد�عيات فريو�س
كورونا.
ب��دوره ،قال �لنائب �الأول لرئي�س
جمل�س �ل�سورى جمال فخرو �إن �لقطاع
�خلا�س لعب دو ًر� كبريً� يف �الزمة حيث
�أ�سهم يف حملة فينا خري ب� 100مليون
دوالر ،و�إن �لبنوك وبعد مو�فقتها على
تاأجيل �لقرو�س حتملت ما قدره 220
مليون دينار �إ�سافة �إىل �الأرب��اح ،و�إن
عددً� كبريً� من �أ�سحاب �لعقار�ت خف�سو�
�الإيجار�ت.
و�أ�سار �إىل �أن �إغالق �ملحال مل ت�سهد
حالة غري طبيعية يف هذه �لفرتة كما
مل ن�سهد حاالت �إفال�س عالية ،موؤكدً� �أن
حالة �لت�سامن �الجتماعي يف �لبحرين
عالية وهناك نوع من �لتكاتف �سو�ء من
�لدولة �أو من �ملجتمع وكل عليه دور يف

رئي�سة �لنو�ب :دعم �لرتقاء
بالعمل �لربملاين بكل جودة ومتيز

د .جهاد الفا�سل

جمال فخرو

�خلروج من �جلائحة.

�ملر�سوم حمى � 60ألف �أ�سرة
�أكدت رئي�سة جلنة �خلدمات د .جهاد
�لفا�سل �أن �ملر�سوم يعد متثيالً للنموذج
�لبحريني يف مو�جهة جائحة كورونا
و�لتي حققت موقعً ا عامليًا ممي ًز�.
وذكرت �أن �ملر�سوم حمى حو�يل 60
�ألف موظف ،مما يعني � 60ألف عائلة
بحرينية من �سبح �لبطالة و�لت�سريح
عن �لعمل ،موؤكدة �أن �ملر�سوم يج�سد
�سيانة للحقوق �لد�ستورية يف �ال�ستقر�ر
�الجتماعي ونيل �حلياة �لكرمية.
وقالت �إن �لنموذج �لبحريني مل يقف
عند دفع �لرو�تب فقط و�إمنا �إطالق عدد
من �حلزم �ملالية و�لدعم و�العفاء�ت ،و�إن

خالد امل�سقطي

�ملر�سوم و�جه � -أي ب�سكل ��ستباقي � -أي
�ختالل يف �سوق �لعمل ،م�سرية �إىل �أن
عدد �لعاطلني �أقل يف  2020من �لعام
.2019

�مل�سقطي :هل �سي�ستمر �لدعم؟
ق���ال رئ��ي�����س �ل��ل��ج��ن��ة �مل��ال��ي��ة
و�القت�سادية خالد �مل�سقطي �إن �ملر�سوم
جاء كاأحد �لعنا�سر يف �حلزمة �ملالية
�لتي قدمتها �حلكومة ،الف ًتا �إىل �أن
�ملر�سوم حقق �لهدف منه من خالل عدم
ت�سريح �لعمالة �لوطنية �إ�سافة �إىل
��ستفادة �لعديد من �ملوؤ�س�سات.
و�أ�ساف �أن �لبحرين ��ستطاعت
تخطي مرحلة ج��دً� حرجة� ،إال �أن
�لتاأثري�ت يف �جلانب �القت�سادي ال

عادل املعاودة

ز�لت باقية ،مت�سائالً عن ��ستمر�رية
�لدعم يف �ملرحلة �ملقبلة مع ��ستمر�ر
�لتد�عيات �ل�سلبية للجائحة.

�ملعاودة :على �لتجار �مل�ساهمة
قال ع�سو جمل�س �ل�سورى عادل
�ملعاودة �إن �مل�ساهمة �الأكرب يف �سندوق
�لتعطل تعود للحكومة ،و�إن ��ستخد�م
�أمو�ل �ل�سندوق جاء للوقاية من تعطل
�لبحرينني.،
و�أ�ساف�« ،جلائحة مل تنته بعد،
و�لعبء يجب �أن يكون على �حلكومة
فقط فعلى �لتجار �أن ي�ساهمو� مع
�لتجار �ل�سغار ،و�أن ي�ساهم �أ�سحاب
�لعقار�ت يف م�ساعدة �مل�ستاأجرين يف
�لتخفيف عنهم».

�أكدت رئي�سة جمل�س �لنو�ب فوزية زينل �أهمية
�الرتقاء بالعمل �لربملاين بكل جودة ومتيز ،خلدمة �لوطن
و�ملو�طنني ،ودعما للم�سرية �لتنموية �ل�ساملة بقيادة
ح�سرة �ساحب �جلاللة �مللك حمد بن عي�سى �آل خليفة
عاهل �لبالد �ملفدى حفظه �هلل ورعاه ،و�ل�سعي �ملتو��سل
الأد�ء �لعمل �لت�سريعي و�لرقابي بكل كفاءة و�قتد�ر ،وفق
�لن�سو�س �لد�ستورية و�لت�سريعية ،وبروؤية ومنهجية
�إد�رية موؤ�س�سية متطورة.
م�سرية �إىل �أن جمل�س �لنو�ب �أثبت كفاءته ومتيزه
يف مو��سلة �لعمل و�الجناز خالل جائحة كورونا عرب
تقنية �الت�سال �ملرئي و�لعمل عن بعد ،و�تباع �الإجر�ء�ت
�الحرت�زية �لوقائية تنفيذ� لتوجيهات فريق �لعمل �لوطني
«فريق �لبحرين» بقيادة �ساحب �ل�سمو �مللكي �الأمري
�سلمان بن حمد �آل خليفة ويل �لعهد رئي�س جمل�س �لوزر�ء
حفظه �هلل ورعاه.
م�سيدة بح�سول جمل�س �لنو�ب على �سهادة «�الآيزو»
يف �جلودة ،ما يزخر به من كفاء�ت �سابة وطاقات بحرينية
وخرب�ت متخ�س�سة ،وموؤكدة �أهمية م�ساعفة �لعمل
و�الإجناز بكل �خال�س وتفان �لعمل بروح �لفريق �لو�حد
و�ملبدع .جاء ذلك لدى ��ستقبالها مبكتبها �سباح �أم�س
(�الأحد) �مل�ست�سار ر��سد حممد بوجنمة �الأمني �لعام ملجل�س
�لنو�ب ،مبنا�سبة ح�سول �ملجل�س على �سهادة «�الآيزو
 »ISO9001:2015يف �جلودة ،نتيجة �لتقييم �الأخري
�لذي �أجرته �سركة � TUV NORDل�سرق �الأو�سط،
وبح�سور د .يا�سر �سقر �ل�سري�وي �الأمني �لعام �مل�ساعد
ل�سوؤون �ملو�رد و�خلدمات ،ويحيى علي �ملال �الأمني �لعام
�مل�ساعد ل�سئون �للجان و�جلل�سات و�لدعم �لنيابي ،ود.
�سالح �إبر�هيم �لغثيث رئي�س هيئة �مل�ست�سارين �لقانونيني
باملجل�س ،وعدد من موظفي �الأمانة �لعامة.

خالل زيارة جلنة �لتحقيق �لربملانية ملركزي «�سرتة» و«�أم �حل�سم» �ل�سحيني

غياب �أدوية من �سيدليات منذ عامني ..وكو�در طبية تعمل لـ� 12ساعة متو��سلة
م�سطفى �ل�ساخوري:

قامت جلنة التحقيق الربملانية
بخدمات ال�سحة مبجل�س النواب
رفقة اإعالميني بزيارة اإىل
مركزي �سرتة ال�سحي ،و�سباح
ال�سامل ال�سباح ال�سحي باأم
احل�سم؛ لالطالع على �سري
العمل باملراكز ال�سحية ومتابعة
الأو�ساع عن كثب ،والوقوف
على جودة اخلدمات الطبية
املقدمة يف املراكز ال�سحية
للمواطنني ،فيما مت ر�سد عدد
من امل�سكالت باملراكز ال�سحية
اأبرزها نفاد عدد من الأدوية من
ال�سيدليات م�ستمرة منذ اأكرث من
عامني وعدم وجود بديل لهذه
الأدوية.

ت�سوير :حميد جعفر

كو�در� 12 :ساعة عمل
متو��سلة ..و�سغط �ملر�جعني كبري

�أطباء �أ�سنان� :لأجهزة
على حالها منذ �سنو�ت

�لبناي� :لزيار�ت م�ستمرة..
«دورية» و«مفاجئة»

تاأخر �سرف �لأدوية..
و��ستالم بع�سها من «�ل�سلمانية»

�أكدت موظفة ب�سيدلية �ملر�كز �ل�سحية نق�سان
بع�س �الدوية وعدم تو�فرها لدى �ملركز ،منوهة يف
�لوقت ذ�ته بقيام موظفي �ل�سيدلية بالتو��سل مع
�ملر�كز �ل�سحية �الأخرى �لقريبة لتوفري �أي �أدوية غري
متو�فرة �أو �نق�ست حدي ًثا للمر�سى ،بالتعاون مع
�سيدليات �ملر�كز �الخرى .ويف �سياق �آخر� ،سكا عدد
من �ملوظفني و�أفر�د �لطاقم �لطبي باملر�كز �ل�سحية من
طول فرتة عملهم ونوباتهم و�لتي ت�سل يف بع�س �الأيام
�إىل �أكرث من � 12ساعة ،فيما �أكدت �إحدى �ل�سيدليات
ل�«�لنو�ب» �أن �ل�سغط �لكبري يف �ملر�جعني يحتم زيادة
�لطاقم �لطبي و�ل�سيادلة مبركز �سرتة �ل�سحي و�لذي
ي�ستقبل �أكرث من  500مو�طن كل يوم.

متنى �أطباء �الأ�سنان مبركز �سباح �ل�سامل �ل�سحي
باأم �حل�سم يف �أثناء حديثهم ل�«�لنو�ب» توفري �الأجهزة
�ملتطورة الأق�سامهم� ،إذ �إن �الأجهزة �ملوجودة حاليًا
باملركز �ل�سحي وبقية �ملر�كز ي�سل عمرها الأكرث من 12
�سنة ،وطالبو� باإجر�ء�ت �حرت�زية �أكرب الأطباء وفنيي
�الأ�سنان ،حيث �إن طبيعة عملهم �أمام «فم» �ملري�س
يجعلهم يف خط متا�س مبا�سر مع فريو�س «كورونا»
�لذي ينتقل عرب �للعاب ،و�قرتحو� توفري �أدو�ت وقائية
ومالب�س خا�سة جلميع �أطباء وفنيي �الأ�سنان ،منوهني
باأنهم بحاجة كذلك �إىل �إر�سالهم يف دور�ت تدريبية
تخ�س�سية جتعلهم على �طالع د�ئم باأبرز �لتقنيات
�مل�ستخدمة يف هذ� �ملجال.

ر�سد «�لنو�ب» خالل �لزيارة عددً� من �مل�سكالت
خ�سو�سا تلك �ملرتبطة
كنق�س �الأدوية و�نعد�م بع�سها
ً
باالأمر��س �ملزمنة ،من جانبه �أكد �لنائب عمار �لبناي
�أن �لزيارة تاأتي من �سمن �لزيار�ت �لتي تقوم بها
�للجنة �لربملانية ملتابعة �خلدمات �لطبية .وحول �أبرز
�مل�سكالت �يل ر�سدها �لنو�ب� ،أو�سح �لبناي« :هنالك
نق�س يف بع�س �الأدوية وهذ� �لنق�س مت�سمر منذ �أكرث
من عامني ،ونبحث ونتو��سل مع و�ل�سحة لطرح
�ملو�سوع ،ويف كل مرة يكون �لرد باأن �الدوية موجودة
ومتو�فرة ،ولكن �ليوم وجودنا على �أر�س �لو�قع ما
يثبت �أن �الأدوية غري متو�فرة وهي �أدوية �سرورية
وخ�سو�سا �أ�سحاب �الأمر��س �ملزمنة».
للمو�طنني
ً

��ستمع �لنو�ب لبع�س مر�جعي �ملر�كز �ل�سحية
�لذين �سكو� تاأخر �سرف �أدويتهم �أو عدم �سرفها لهم
نهائيًا �أو ��سطر�رهم للذهاب لل�سلمانية ال�ستالمها وما
خ�سو�سا لدى كبار
تبع ذلك من �سعوبة يف �لتنقل
ً
�ل�سن� ،أو نفادها و��سطر�رهم ل�سر�ئها مببالغ عالية
من �ل�سيدليات �خلا�سة .و�سجلت زيارة «�لنو�ب»
ل�سيدلية مركز �سرتة �ل�سحي نفاد دو�ء «قطر�ت
�لعني» ،كما �أكد �أحد �ملر�سى نفاد �إحدى �أدوية �سيالن
�لدم �خلا�س مبر�سى «�جللطة» مبركز �سباح �ل�سامل
�ل�سباح ،وكذلك عدد من �الدوية �الأخرى ،كما طالب
�ملر�سى «�لنو�ب» بالعمل لفتح مركز �سرتة �ل�سحي
بعطلة نهاية �الأ�سبوع ويف �أيام �جلمعة و�ل�سبت.

اأجهزة بال �سيانة منذ 2017

واأخرى «خارج اخلدمة»

رغم كورونا ..املعقم «عطالن»

خمازن لأدوية فارغة
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ناصر بن حمد :الوقفة الملكية
مع أبناء البحرين الصيادين مثال يحتذى به
أكد س��مو الش��يخ ناصر بن حم��د آل خليفة
ممث��ل جالل��ة المل��ك لألعمال اإلنس��انية
وش��ؤون الش��باب أن حضرة صاحب الجاللة
الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد
المفدى هو «ملك اإلنسانية والوفاء» ،والذي
جس��د جاللت��ه أروع الص��ور والمواق��ف في
اإلنس��انية والوفاء والوقوف إلى جانب أبناء
ش��عبه في أحلك الظروف وأصعبها ،ليضرب
جاللت��ه للعالم أجمع معنى مفهوم «القائد
الحكي��م» الذي ُجبل على اتباع س��بل تعزيز
القي��م اإلنس��انية النبيل��ة في وطن��ه وبين
شعبه وتصديرها إلى العالم ليكون جاللته
مثا ًال يحتذى به.
وقال سمو الش��يخ ناصر بن حمد آل خليفة:
«لق��د تخرج حض��رة صاحب الجالل��ة الملك
المف��دى من مدرس��ة األم��راء واإلنس��انية
وانته��ل جاللته هذه المعان��ي القيمة من
وال��ده صاحب العظمة الش��يخ عيس��ى بن
س��لمان آل خليفة طيب اهلل ث��راه ،وأجداده
الك��رام الذين ش��هد لهم العال��م والتاريخ
بمواقفهم��ا اإلنس��انية النبيل��ة والعظيمة
معان تُظهر لنا مدى تمس��ك
والرائع��ة في
ٍ
وح��رص جاللته عل��ى إعالء قيم اإلنس��انية

العاهل تأثر بصورة مباشرة بمعاناة أبناء البحرين الصيادين
«ملك اإلنسانية» يعيش في نفوس ووجدان أبناء البحرين الكرام
اتصال الملك بالبطل البحريني سامي الحداد أثلج صدورنا جميعًا

سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة

ورفع راية التسامح والتعايش بين الجميع».
وأوض��ح س��موه أن اتص��ال حض��رة صاحب
الجالل��ة المل��ك المفدى بالبط��ل البحريني
س��امي الحداد وتهنئة جاللته ل��ه باإلفراج
والعودة س��الم ًا إلى أرض الوط��ن مع بقية
إخوانه يؤكد المس��احة اإلنسانية الواسعة

الت��ي يتمتع به��ا جاللته وم��دى االهتمام
الكبير الذي يحظى به أبناء ش��عب البحرين
م��ن قبل جاللت��ه الذي يس��هر دائم�� ًا على
راحتهم ويس��عى إل��ى توفير كافة أش��كال
العيش الكريم لهم والمحافظة على أمنهم
وسالمتهم في مختلف الظروف ومهما تغير
الزمان أو المكان.
وأضاف س��موه« :من��ذ الي��وم األول لظهور
معان��اة الصيادي��ن البحرينيي��ن ،تأك��د
للجميع مدى قوة الش��خصية اإلنسانية التي
يمتلكه��ا جاللته الملك المف��دى فقد تأثر
جاللته بصورة مباشر بمعاناة أبناء البحرين
الصيادي��ن الذي��ن ارتبط��وا بالبح��ر وب��ات
عيش��هم ورزقهم عليه ،وتاب��ع جاللته بكل
اهتمام هذا الموقف ووجه الجهات المعنية
في المملكة إلى ض��رورة الوقوف إلى جانب

أبناء البحرين والعمل على إرجاعهم سالمين
غانمين إلى حض��ن البحرين الكبير والعمل
عل��ى توفير س��بل الراحة لهم من��ذ اإلفراج
عنهم حتى الوصول إلى البحرين».
وتابع س��موه «إن الشخصية اإلنسانية التي
يمتلكه��ا جالل��ة المل��ك المف��دى ظهرت
في العدي��د من المواقف مع أبن��اء البحرين
ال��ذي يتب��ادل معهم الحب والوف��اء وكانت
وميزته
شخصية جاللته اإلنس��انية حاضرة َّ
حي��ث اقترن��ت بصفات جميل��ة يتمتع بها،
فجاللته حنون وعطوف على أبناء شعبه كما
أن الشعور بالمسؤولية اإلنسانية كانت وال
زالت من الصفات التي تميز جاللته».
وأكد س��مو الش��يخ ناصر بن حمد آل خليفة
أن «مل��ك اإلنس��انية» يعيش ف��ي نفوس
ووج��دان أبناء البحرين الكرام ،بعدما رس��م

جاللته بمواقفه اإلنسانية واالهتمام بأنباء
البحرين لوحات إنس��انية ب��ال حدود ،ليصبح
رم��زاً للخي��ر والعط��اء والتفان��ي واألي��ادي
البيضاء في سبيل رفعة البحرين وشعبها.
وخت��م س��موه «إن اتص��ال جالل��ة المل��ك
المف��دى بالبط��ل البحريني س��امي الحداد
أثلج صدورن��ا جميع ،وأكد للجمي��ع أن أبناء
البحرين يعيش��ون في كنف جاللته ورعايته
األبوية ،وف��ي كل قضية تهم أبناء البحرين
واإلنس��انية بص��ورة عام��ة يت��رك جاللته
بصم��ة إيجابي��ة له ويؤكد أن��ه باألفعال ال
باألق��وال «مل��ك اإلنس��انية» واألب الحنون
العطوف على أبنائه والس��اهر على راحتهم
وعيش��هم وأمنهم ..حفظ اهلل جاللة الملك
المف��دى وأدام عليه موفور الصحة والعافية
وطول العمر».

شكر العاهل الهتمامه باإلفراج عن البطل العالمي والبحارة البحرينيين

خالد بن حمد :اتصال الملك بالحداد
يعكس رعايته الفائقة للحركة الرياضية

أعرب س��مو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب األول لرئيس
المجلس األعل��ى للش��باب والرياضة ،رئيس اللجن��ة األولمبية
البحرينية عن خالص ش��كره وعظيم امتنانه إلى حضرة صاحب
الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل البالد المفدى،
الهتم��ام جاللت��ه باإلفراج عن بط��ل كمال األجس��ام العالمي
وس��فير اللجنة األولمبية البحرينية س��امي الحداد وباقي رفاقه
البحارة.
وأكد سموه أن االتصال الهاتفي لجاللته ،بالبطل سامي الحداد
لالطمئن��ان على صحت��ه يعكس الرعاية الفائق��ة التي يوليها
جالل��ة الملك المف��دى للحركة الرياضية ودع��م جاللته لكافة

أبنائه الرياضيين ،كما أن تلك اللفتة الكريمة تعكس المشاعر
األبوي��ة الصادقة لجالل��ة الملك تجاه كاف��ة أبنائه المواطنين
الس��يما الرياضيين ،والذي��ن كانوا واليزال��ون يحظون بالدعم
والرعاية من لدن جاللته.
وأضاف س��موه أن اهتمام جاللة الملك بالبطل س��امي الحداد
تجس��د التقدير الكبي��ر والدعم الالمحدود ال��ذي يوليه جاللته
للقط��اع الرياضي وبأبطال الوطن م��ن أصحاب اإلنجازات ممن
رفعوا راية الوطن عالية خفاقة في مختلف المحافل الخارجية.
وجدد س��موه بالغ ش��كره وعظي��م امتنانه إلى جالل��ة الملك،
معرب ًا سموه عن اعتزازه بتوجيهات جاللته السامية واهتمامه

خفر السواحل يبحث
و«دعم األنشطة» التابع للبحرية
البريطانية سبل التعاون

قام قائد خفر الس��واحل اللواء ركن بحري عالء عبداهلل سيادي
بزي��ارة مركز دعم األنش��طة التابع للق��وات البحرية الملكية
البريطاني��ة ،حي��ث كان في اس��تقباله قائد العنص��ر البحري
بالق��وات البحري��ة الملكي��ة البريطاني��ة العمي��د بحري دين
باسيت.
وت��م خالل الزي��ارة مناقش��ة أوجه التع��اون والتنس��يق بين
ً
وخاصة في مجال التدريب وبناء
الطرفين في مختلف المجاالت
القدرات والسبل الكفيلة بتحسينها وتطويرها.
وقام قائد خفر السواحل بزيارة غرفة العمليات البحرية ،حيث
اس��تمع إليجاز حول مهام الغرفة ودوره��ا في المحافظة على
األمن والس��المة البحرية ،كم��ا اطلع على آليات س��ير العمل
والخدمات المقدمة لدعم وتعزيز األمن البحري.
وأعرب قائد خفر الس��واحل عن شكره وتقديره لقائد العنصر
البحري البريطاني على حسن االستقبال.

الكبير بقضية البطل سامي الحداد والبحارة البحرينيين المفرج
عنهم ورعايت��ه الكريمة لكل أهل البحرين الك��رام ،معرب ًا عن
فخ��ره واعتزازه بالقيادة الحكيمة لجاللة الملك المفدى ،ضارع ًا
إل��ى المول��ى تعالى أن يحف��ظ جاللته ويمتع��ه بوافر الصحة
والسعادة ويديمه ذخراً وسنداً وعزاً للبحرين وشعبها الوفي.
وتقدم س��مو الش��يخ خالد بن حم��د آل خليفة بخالص الش��كر
والتقدي��ر لكافة أجه��زة الدولة الرس��مية ،التي س��اهمت في
اإلفراج عن البطل العالمي وس��فير اللجن��ة األولمبية البحرينية
س��امي الح��داد ورفاقه البحارة ،مهنئ ًا س��موه الح��داد والبحارة
بعودتهم إلى أرض الوطن سالمين.

سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة

«حمد الجامعي» 15 :وحدة بالزما
يوميًا لمريضة أجريت لها عملية زراعة نخاع
كش��فت إدارة مستش��فى المل��ك حم��د الجامعي
ومرك��ز البحرين لألورام ،ع��ن توفير ما ال يقل عن
 15وح��دة بالزما يومي ًا لمريض��ة بحرينية منومة
في المستش��فى بعد إجراء عملية زراعة نخاع لها
في ديسمبر الماضي.
ج��اء ذل��ك ،رداً عل��ى ما يت��م تداوله في وس��ائل
التواص��ل االجتماع��ي والصحف حول المناش��دات
بتوفير وحدات البالزما إلحدى الفنانات البحرينيات
القدي��رات ،وهي مريضة منومة في المستش��فى،
حي��ث أك��دت إدارة المستش��فى ومرك��ز البحرين
ل��ألورام أن المريض��ة قد ت��م إجراء عملي��ة زراعة
النخ��اع له��ا ف��ي ديس��مبر الماض��ي وعل��ى إثره
تعرض��ت لمضاعف��ات أدت إل��ى ح��دوث نزف في
األوعي��ة الدموية مما اس��تدعى احتياجها العاجل
إلى عمل تغيير بالزما الدم للمريضة بشكل يومي.
وعلي��ه ق��ام قس��م المختب��رات وبن��ك ال��دم في
المستش��فى ومركز البحرين ل��ألورام بتوفير ما ال
يقل عن خمسة عشر وحدة بالزما يومي ًا للمريضة
من مخزون بنك الدم بالمستشفى.
وعلى الرغم من أن إدارة المستشفى حريصة دائم ًا
على توفير الرعاية الصحية المرضى ،إال أن توفير
وحدات البالزما بهذه الكمية بش��كل يومي تعتبر

كبي��رة ،فعليه تم تكثيف حمالت التبرع بالدم عن
طريق وسائل التواصل االجتماعي وخدمة الواتس
أب الستدعاء أكبر عدد من المتبرعين من فصيلة
 B+و  .AB+وم��ن المؤكد أن جمي��ع بنوك الدم
في العالم تتعرض لنقص حاد في بعض فصائل
الدم أو أحد مكوناته لالحتياج الحاد ألحد المرضى
بس��بب نزف ما أو الحتياج أكثر من مريض لنفس
الفصيلة أو مك��ون الدم .فبالتالي يقوم بنك الدم
بتنسيق حمالت للتبرع بالدم.
ومن هذا المنطلق قدمت إدارة المستشفى وبنك
ال��دم الش��كر لجميع من يلب��ي النداء م��ن وزارات
وش��ركات والمتبرعي��ن األفراد وخصوص�� ًا مجمع
الس��لمانية الطبي ال��ذي قدمت وح��دات البالزما
المناس��بة للمريض��ة .يذك��ر أن طريق��ة تجميع
البالزما في بنك الدم بالمستشفى ومركز البحرين
ل��ألورام ،تتمي��ز بالدق��ة بخضوعه��ا إلى فحص
الجودة بشكل دوري ،لمعرفة الكمية المستخلصة
واحتوائها على جميع عوامل تخثر الدم المطلوبة
لوق��ف ن��زف المريض حي��ث يتم تجمي��ع البالزما
إم��ا بالطريق��ة التقليدي��ة وهي بجم��ع وحدة دم
 450مل��م ومن ث��م فصل مكوناتها إل��ى البالزما
والصفائح الدموية وكرات الدم الحمراء بواس��طة

جه��از ط��رد س��ريع ودقي��ق  4000 rpmلمدة 15
دقيقة.
ويتم تجميع البالزما فقط مباشرة من دم المتبرع
بواس��طة جهاز ال���  .Aphaeresisوبع��د أن يتم
تجمي��ع البالزما يت��م فحص كل كي��س على حدة
لتحديد كمية البالزما فيه بحيث يحب أال تقل عن
 200ملم .وكذلك يتم قياس نسبة الفايبرينوجين
وعوامل التخثر األخرس في البالزما على أن تكون
كمي��ة الفايبريوجين م��ا بي��ت  900- 400ملجم
في الوحدة .ويتم تخزين وحدات البالزما مباش��رة
بع��د تجميعه��ا في درج��ة ح��رارة منخفضة جدا
 45درجة سيلس��ية لحفظ جمي��ع عوامل التخثرخاص��ة  Factor Vlllألهميته في إيقاف النزف لدى
المريض ،وبهذا يتم ضمان جودة المنتج من أجل
تقدي��م أفضل خدمة عالجية لمرضى مستش��فى
الملك حمد الجامعي ومركز البحرين لألورام
وأك��دت إدارة المستش��فى أن هناك آلية تنس��يق
وتع��اون بي��ن المستش��فى ومجمع الس��لمانية
الطبي والخدمات الطبية الملكية في جميع األمور
ذات الصل��ة وت��م اتخاذه��ا لضمان س��ير العمل
وانس��يابية توفير الخدمة للمرضى بش��كل أفضل
وأسرع.

«المرور» :تحرير  3885مخالفة وسحب  364دراجة نارية

«الجوازات» :وقف التمديد التلقائي
المجاني لتأشيرات الزيارة..
واستئناف تحصيل الرسوم
أعلنت ش��ؤون الجنس��ية والجوازات واإلقامة أنه س��يتم وقف
التمدي��د التلقائي والمجاني لتأش��يرات الزيارة ،واس��تئناف
تحصي��ل الرس��وم المق��ررة على خدم��ة تمديد التأش��يرات
بأنواعه��ا اعتب��ا ًرا م��ن  22يناير بع��د أن كان��ت معفاة من
الرسوم منذ  21أبريل  2020تنفيذاً لقرارات اللجنة التنسيقية
ومراعاة لظروف الزوار وتوقف رحالت الطيران في الفترة التي
تزامنت مع بدء جائحة كورونا (كوفيد )19في البحرين.
ولفتت ش��ؤون الجنس��ية والجوازات واإلقامة إلى أنه بإمكان
ال��زوار التق��دم بطلب��ات تمديد صالحي��ة تأش��يراتهم على
اختالف أنواعه��ا عبر موقع بوابة الحكوم��ة اإللكترونية على
الراب��ط التال��ي  ،www.bahrain.bhأو بزي��ارة أح��د مراك��ز
الخدم��ة التابع��ة له��ا في المجم��ع األمني بالمح��رق أو فرع
مدينة عيس��ى الجديد الكائن بالقرب من مركز شرطة جنوب
العاصمة ،بعد حجز موعد مس��بق عب��ر تطبيق  ،skiplinoمع
ض��رورة االلتزام بجميع اإلرش��ادات واالحتياطات الالزمة للحد
من انتشار فيروس كورونا (كوفيد.)19

نف��ذت اإلدارة العام��ة للم��رور ،حمالت قانوني��ة تم خالله��ا تحرير 3885
مخالف��ة مروري��ة تجاه قائ��دي الدراج��ات الناري��ة لخدمة توصي��ل طلبات
المطاع��م لمخالفتهم األنظم��ة والقواعد األمر الذي يس��بب إرباك ًا للحركة
المرورية ،وضبط وسحب  364دراجة.
كما قامت ش��رطة المرور بتنفيذ حمالت مرورية تثقيفية وتوعوية بمختلف
اللغات لقائدي الدراجات النارية ،والتي تضمنت التأكيد على اتخاذ الحيطة
والح��ذر وعدم مخالفة األنظم��ة والقواني��ن المرورية أثناء قي��ادة الدراجة
النارية ،ومنها تجاوز اإلش��ارة الحمراء والسرعة المقررة للشوارع والطرقات،
وقيادة الدراجات فوق األرصفة ،والتجاوز الخاطئ من األرصفة وخط الطوارئ،

والدخول بين السيارات واس��تخدام الهاتف أثناء القيادة ،وأن تكون الدراجة
النارية مستوفية الشتراطات األمن والسالمة كصالحية اإلنارة والفرامل.
وللوص��ول إلى أكبر ش��ريحة من قائ��دي الدراجات الناري��ة واطالعهم على
الحمالت المروري��ة التثقيفية والتوعوية ،فقد ت��م تعميم المعلومات عبر
القن��وات اإلعالمية ووس��ائل التواصل االجتماعي ح��ول مخالفات الدراجات
النارية.
ودعت اإلدارة العامة للمرور أصحاب ش��ركات التوصيل والمشاريع التجارية
إل��ى أهمي��ة التأكيد عل��ى قائ��دي الدراجات االلت��زام باألنظم��ة والقواعد
المرورية حفاظ ًا على سالمة الجميع.
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أخبار الوطن

َّ
متوفى الحبس
«اإلصالح»:
االحتياطي يعاني مرضًا معديًا
وفارق الحياة في العزل المنفرد
أعرب��ت اإلدارة العامة لإلص��الح والتأهيل عن تعازيها
ل��ذوي الموق��وف المتوف��ى بمركز الحب��س االحتياطي
بتاري��خ  15يناي��ر  ،2021موضح��ة عب��ر تغري��دة في
«تويت��ر» ،أن التحقيقات التي تم إجراؤها حول الواقعة
أش��ارت إلى وفات��ه أثناء وضع��ه في عزل منف��رد جراء
معد ،وف��ق تقريره
االش��تباه ف��ي معاناته م��ن مرض ٍ
الطب��ي ،في إط��ار الحفاظ عل��ى صحة وس��المة النزالء
اآلخرين.

«المباحث»:
القبض على شخصين
يروجان المواد المخدرة
ق��ال مدير ع��ام اإلدارة العامة للمباح��ث واألدلة الجنائية
إن ش��رطة مكافحة المخ��درات وفي إط��ار قيامها بتنفيذ
مهامها بتطبي��ق القانون ومكافحة الجريمة ،تمكنت من
القب��ض عل��ى ش��خصين ( 27و 28عام ًا) يحمالن جنس��ية
آسيوية ،إثر قيامهما بالترويج للمواد المخدرة.
وأوض��ح أنه بع��د تلق��ي اإلدارة لمعلومات بهذا الش��أن،
باش��رت الش��رطة عمليات البح��ث والتحري وجم��ع األدلة
والتي أس��فرت ع��ن تحديد هوي��ة المذكوري��ن والقبض
عليهم��ا وبحوزتهما مواد مخ��درة ومبال��غ مالية حصيلة
البيع.
وأش��ار مدير عام اإلدارة العامة للمباحث واألدلة الجنائية
إل��ى أنه ت��م تحريز المضبوط��ات والتحفظ عل��ى المبالغ
المالية ،واتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة تمهيداً إلحالة
القضية إلى النيابة العامة.

إلحاق «نادي الخريجين»
و«العروبة» بوزارة التنمية

»

موزة فريد

أص��در وزير العم��ل والتنمية االجتماعي��ة جميل حميدان
قرارين ( )77و( )78لس��نة  2020بش��أن نق��ل تبعية كل
من نادي الخريجين ونادي العروبة إلش��راف وزارته ،ليتم
تس��جيلهما في سجل قيد الجمعيات واألندية االجتماعية
والثقافي��ة .وج��اء الق��رار بعد إلغ��اء قيد أندي��ة العروبة
والخريجي��ن والطي��ران والس��فر من س��جل قي��د األندية
الخاضعة إلش��راف وزارة شؤون الش��باب والرياضة ،وبناء
على قرار مجلس الوزراء بش��أن نقل تبعي��ة الناديان من
وزارة ش��ؤون الشباب والرياضة إلى وزارة العمل والتنمية
االجتماعية .يذك��ر أن نادي الخريجين تأس��س ألول مرة
في سنة  1966وتم وتمت إعادة تسجيله في  10سبتمبر
 1990عل��ى حس��ب أح��كام قان��ون الجمعي��ات واألندية
االجتماعي��ة والثقافي��ة والهيئ��ات الخاص��ة العاملة في
مي��دان الش��باب والرياضة والمؤسس��ات الخاص��ة ،فيما
تم تأس��يس نادي العروب��ة ألول مرة في البحرين س��نة
 1939وتمت إعادة تس��جيله بالمؤسسة العامة للشباب
والرياضة في  21يوليو .1990

 5مدارس ابتدائية
تشارك في المسابقة الثقافية
الرقمية «واحة الشعراء»
ش��اركت  5م��دارس ابتدائية ف��ي المس��ابقة الثقافية
الرقمي��ة (واح��ة الش��عراء) ،الت��ي نظمها قس��م اللغة
العربية بمدرس��ة آمن��ه بنت وه��ب االبتدائية للبنات،
لتس��ليط الض��وء على أهم الش��عراء في تاريخ الش��عر
العربي ،في نش��اط يه��دف إلى تطوير مه��ارات اللغة
العربية في بيئة تربوية تنافسية ممتعة ،ونشر أهمية
الحفاظ على هويتنا العربية والتمسك بلغتنا األم.
ويأتي ذل��ك في إطار إبداعات ومب��ادرات خالقة عديدة
تنفذه��ا م��دارس البحرين الحكومية ،باالس��تفادة من
تكنولوجي��ا التعلي��م ،وتعزيزاً للتعلّم ع��ن بعد ،بدعم
م��ن وزارة التربي��ة والتعليم عبر مش��روع جاللة الملك
حمد لمدارس المستقبل وبرنامج التمكين الرقمي في
التعليم.
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رئيس البرلمان العربي:
«هيومن رايتس ووتش» تواصل تقاريرها المضللة
أدان رئيس البرلم��ان العربي عادل
بن عبدالرحمن العسومي ما تضمنه
التقري��ر ال��ذي أصدرت��ه منظم��ة
هيومن رايت��س ووتش لعام 2021
من أكاذي��ب ومعلومات مضللة عن
عدد من
أوضاع حقوق اإلنس��ان في ٍ
ال��دول العربي��ة ،والت��ي تهدف إلى
تش��ويه صورة األوضاع الداخلية في
ال��دول العربي��ة دون أن تق��دم في
المقاب��ل دالئل حقيقي��ة لما تدعيه
م��ن اتهام��ات قائمة عل��ى الكذب
والتضليل ،وهو ما يتناقض بش��كل
كبير م��ع الضوابط األساس��ية التي
اعتمدته��ا منظمة األم��م المتحدة
لرصد وتوثيق حالة حقوق اإلنسان،
والت��ي ابتعدت عنه��ا المنظمة في
إعداد التقرير الخاص بها.
وأض��اف العس��ومي أن البرلم��ان
العرب��ي ليس ضد تقيي��م منظومة
حقوق اإلنس��ان في ال��دول العربية

رئيس البرلمان العربي

وتصحيح أي أوض��اع خاطئة في هذا
المجال ،بل أن أحد المهام الرئيس��ة
للبرلمان العرب��ي ،كما ينص عليها
نظامه األساس��ي ،هو صيانة ودعم
حقوق اإلنس��ان في ال��دول العربية
وحمايته��ا والدف��اع عنه��ا ،ولكن��ه

ض��د النه��ج المغل��وط والمش��بوه
ال��ذي تتبناه منظمة هيومن رايتس
ووتش ف��ي تناوله��ا لحال��ة حقوق
اإلنس��ان في ال��دول العربي��ة ،وهو
النه��ج ال��ذي يعتمد بش��كل واضح
على تس��ييس ملفات وقضايا حقوق
اإلنسان في الدول العربية وتوظيف
ه��ذه القضاي��ا ف��ي ابت��زاز ال��دول
العربية سياس��ي ًا ،وهو أمر مرفوض
ً
ال سافراً
ال ويعتبر تدخ ً
جملة وتفصي ً
وغير مقبول في ش��ؤونها الداخلية،
المسيس��ة
كم��ا أن ه��ذه التقاري��ر ُ
تخدم األجندات الخارجية للمنظمات
اإلرهابية والمتطرفة التي تستهدف
أمن واستقرار الدول العربية.
وش��دد على أن ه��ذه المنظمة التي
َّ
دأب��ت عل��ى االبتعاد ع��ن المهنية
والحرفية في عملها ،كان األولى بها
أن ترص��د وتركز عل��ى االنتهاكات
المستمرة التي تتعرض لها حقوق

اإلنس��ان في الدول العربية بس��بب
الجرائم والعملي��ات اإلرهابية التي
تق��وم به��ا التنظيم��ات اإلرهابي��ة
والميليشيات المس��لحة ،خاصة في
مناطق الصراع��ات واألزمات ،والتي
يروح ضحيتها المئات من المدنيين
األبرياء وأفراد الجيش والشرطة.
وقال بأن تقييم حالة حقوق اإلنسان
بش��كل ع��ام يج��ب أن يت��م وف��ق
ضوابط مهنية تستند إلى المعايير
الدولية المتعارف عليها والمعتمدة
م��ن قب��ل منظم��ة األم��م المتحدة
حتى تكتس��ب المصداقية ،مضيف ًا
أن هناك هيئات ومؤسس��ات وطنية
ومنظمات مجتم��ع مدني في الدول
العربي��ة معنية به��ذا األمر وتُصدر
تقارير سنوية بشأن تقييم منظومة
حقوق اإلنس��ان في ال��دول العربية
مش��فوعة بالتوصي��ات التي تهدف
إلى االرتقاء بهذه المنظومة.

«الصحة» :تأجيل قرار تنظيم الفحص الدوري
للعاملين في المحال الصناعية والتجارية إلى يونيو
»

موزة فريد

أص��درت وزي��رة الصحة فائقة الصال��ح قرار رقم
( )5لس��نة  2021بتأجي��ل تاريخ العم��ل بالقرار
رقم ( )15بش��أن تنظيم الفح��ص الطبي الدوري
للعاملي��ن في المحال الصناعي��ة والتجارية ذات
العالقة بالصحة العام��ة بدءاً من يونيو المقبل
بد ً
ال من يناير الجاري.
يأتي ذلك ،بناء على قرار اللجنة التنس��يقية رقم
( )2021 -361-5في  7يناير بشأن تطبيق نظام
الفح��ص الطبي ال��دوري للعاملين ف��ي المحال
الصناعية والتجارية ذات العالقة بالصحة العامة
ب��دءا من يوني��و  2021بد ً
ال م��ن  2يناير 2021
وتكلي��ف وزارة الصحة باتخ��اذ اإلجراءات الالزمة
في هذا الش��أن ،حيث تم إصدار قرار س��باق رقم
( )50لس��نة  2020بتأجيل تاري��خ العمل بالقرار
رقم ( )15لسنة  2020إلى تاريخ  2يناير .2021
يذك��ر أن الق��رار ( ،)15بات يلزم خض��وع جميع

العاملي��ن في المح��ال والمنش��آت ذات العالقة
بالصح��ة العام��ة ومن أبرزه��ا مح��ال الحالقة
والتجميل واللياقة البدنية والتدليك (المس��اج)
وبيع وت��داول وتصنيع وتعبئة األغذية والفنادق
ّ
للتأكد من
للفح��ص الط ّبي الدوري كل س��نتين
خل ّوهم من األمراض السارية.
وسيتم منح العامل ش��هادة من الجهة اإلدارية
المعني��ة ُت ْث ِب��ت ُخ ُلوِّه م��ن األمراض الس��ارية،
الفحص الطبي الدوري عليه ،وس��داد
بعد إجراء ْ
الرسم المقرر لها وال يجوز للعامل االستمرار في
مباش��رة العمل إذا انتهت صالحية الشهادة ،ما
لم يتم الحصول على شهادة جديدة كما يحتفظ
وتقدم
صاحب العم��ل بالش��هادة لكل عام��ل،
َّ
المخولين عند الطلب.
للموظفين
َّ
وب��ات كل صاحب عمل ملزم ًا عند اش��تباهه في
بمرض
العاملين
إصابة أحد
س��ار  -وبعد إبالغه
ٍ
ٍ
اإلدارة المختص��ة  -وق��ف العام��ل ع��ن العمل
مؤقت ًا لحين االنتهاء من اتخاذ اإلجراءات الالزمة

للتأك��د من خلوه م��ن اإلصابة بأح��د األمراض
م��دة وقف العامل ع��ن العمل
الس��ارية ،وتُعد ّ
إجازة مرضية.
كما تلتزم لتزم المؤسس��ة الصحية التي ُيج َرى
الفح��ص الطب��ي ال��دوري بإب��الغ اإلدارة
به��ا ْ
المختص��ة وف��ق الق��رار رقم ( )13لس��نة 2020
بش��أن إج��راءات الوقاي��ة والع��زْل والعالج من
األمراض الس��ارية بنتيج��ة الفحص ،وذلك متى
ثبت��ت لديها إصاب��ة أحد العاملي��ن في المحال
سار.
الصناعية والتجارية بمرض ٍ
ويج��وز لصاحب العم��ل أو العامل طل��ب إعادة
تحددها
الفحص لدى أية مؤسس��ة صحية أخرى ِّ
ْ
اإلدارة المختصة ،وذلك خالل أس��بوع من تاريخ
الفحص الس��ابق .وتكون نتيجة
ع ْل ِمه بنتيج��ة ْ
الفحص المعاد لدى المؤسس��ة الصحية األخرى
ْ
معتمدة م��ا لم تطل��ب اإلدارة المختصة إعادة
َ
الفحص للمرة الثالثة دون رسم.

تنظيم االشتراطات الخاصة
بالتطعيمات واللقاحات المعتمدة في البحرين
»

موزة فريد

أص��درت وزيرة الصحة قرار رقم ( )6لس��نة 2021
بش��أن التطعيم��ات واللقاح��ات المعتم��دة في
البحري��ن م��ع تنظي��م االش��تراطات الخاصة بها
وط��رق حفظه��ا وتوثيق المعلوم��ات المرتبطة
بها والش��روط الواجب توفرها في المؤسس��ات
الصحية المقدمة لخدمة التطعيم.
وتضمن��ت أه��م االش��تراطات ،أن��ه «يجب على
مقدم خدمات التطعيم التأكد من مالئمة اللقاح
للفئة الم��راد تحصينه��ا وأن يكون عل��ى دراية
تامة بجدول التطعيم��ات واللقاحات المعتمدة
وكذلك الجرع��ات الموصى بها واآلث��ار الجانبية
للقاح��ات واالحتياطات الواج��ب اتخاذها وموانع
أخذ التطعيم».
وهن��اك العدي��د م��ن االش��تراطات الواج��ب
مراعاتها ،بع��د إعطاء التطعيم مباش��رة ،منها
بالنس��بة لمقدم التطعيم أنه «يج��ب أن يتأكد
من إمكانية اس��تخدام اللق��اح للقاحات متعددة
الجرعات واتباع السياس��ة المعتم��دة من وزارة
الصح��ة للقاحات متعددة الجرعات ،وأن يتخلص
بشكل س��ليم من اللقاحات التالفة أو المفتوحة
الت��ي يمنع اس��تخدامها مع واجب تس��جيل وقت
وتاريخ فت��ح القنينة للقاح��ات متعددة الجرعات

ثالجة منفصلة ومخصصة
للتخزين شرط إلضافة خدمات التطعيم بالمراكز
والممكن استخدامها حسب السياسة المعتمدة
م��ن وزارة الصحة ووضعها ف��ي ثالجة اللقاحات
مع مؤش��رات الحرارة والتجمد بحيث يدون عليها
تاريخ ووقت فتحها وما يفيد استخدامها أو ًال».
وح��دد القرار الصادر في الجريدة الرس��مية ،على
أنه «يجب على كافة المؤسسات الصحية الراغبة
ف��ي إضافة خدم��ات التطعي��م لديها اس��تيفاء
االش��تراطات الواجب��ة منه��ا تخصي��ص ثالجة
منفصل��ة ومخصص��ة فق��ط لتخزي��ن اللقاحات
وعدم استخدامها لألدوية والمستلزمات الطبية
أو المواد المخبرية أو ألي غرض آخر».
ويجب حفظ الثالجة ف��ي مكان بارد وبعيداً عن
الضوء وأن تحتوي على جهاز مراقبة درجة الحرارة
ومؤش��ر التجم��د باس��تمرار ويجب أن تس��جيل
الوقت والتاريخ الذي تم فيه تفعيل المؤشر على
الشاشة مع واجب توافر مؤشرات لنقل اللقاحات
ف��ي وحدات التطعي��م وصناديق نق��ل اللقاحات
والصناديق الخاصة بجلسة التطعيم.
ويجب عل��ى كافة المؤسس��ات الصحي��ة  -بعد

اس��تيفاء االشتراطات الواردة  -االلتزام بالقواعد
واألنظم��ة المتعلق��ة بخدم��ة التطعيم ،ونص
الق��رار على أن تباش��ر الهيئة الوطني��ة لتنظيم
المهن والخدم��ات الصحية الرقاب��ة والتفتيش
عل��ى المؤسس��ات الصحية التي تق��دم خدمات
التطعي��م طبق ًا الختصاصه��ا المنصوص عليها
قانون�� ًا ،وللهيئ��ة ف��ي ح��ال رص��د أي مخالفات
أو تج��اوزات م��ن قبل تل��ك المؤسس��ات اتخاذ
اإلج��راءات القانونية الالزمة في مواجهتها طبق ًا
الختصاصها.
وبحس��ب القرار ،فإن من ضمن دور وزارة الصحة
اتجاه المؤسسات الصحي المرخص لها بمزاولة
خدمة التطعيم ،أن تزود المؤسسة باشتراطات
مؤش��رات سلس��لة التبريد والتوري��د المعتمدة
والرس��وم البياني��ة والتعامي��م والملصق��ات
واإلحصائي��ات المطلوبة أثناء زيارة المؤسس��ة
الصحي��ة .كما يت��م زي��ارة المؤسس��ة الصحية
لتقييمه��ا من قبل إدارة الصح��ة العامة للتأكد
من استيفاء االشتراطات.

طلبة البحرين يحصدون  8جوائز خليجية
و 3على مستوى الشرق األوسط وشمال إفريقيا
حقق طلب��ة البحرين مج��دداً نتائ��ج متميزة
في المس��ابقات التي ش��اركوا فيه��ا ،تمثلت
ف��ي  6مراكز أولى بمس��ابقة س��مو الش��يخة
لطيف��ة بن��ت محم��د آل مكت��وم إلبداع��ات
الطفول��ة ف��ي دورته��ا  ،22على المس��توى
الخليجي ،والمركزين األول والثالث بمس��ابقة
الخ��ط العربي الت��ي نظمها مكت��ب التربية
العربي لدول الخلي��ج ،والحصول على المراكز
الثالثة األولى في مس��ابقة هاكاثون لالبتكار
على مس��توى دول الش��رق األوس��ط وشمال
أفريقي��ا ،والت��ي نظمه��ا صن��دوق العم��ل
«تمكين» بالتعاون مع أمازون ويب سيرفس��ز
( )AWSوبدعم من الش��بكة العالمية لريادة
األعم��ال ( )GENوش��ركة اتج��اه لإلرش��ادات
واالستش��ارات .وقد فاز بجائزة س��مو الشيخة
لطيف��ة بن��ت محم��د آل مكت��وم إلبداع��ات
الطفول��ة كل من :الطالب��ة زهراء عبداهلل من

مدرس��ة الحد الثانوية للبن��ات بالمركز األول
في مج��ال الكاريكاتي��ر ،فاطم��ة عبدالمجيد
من مدرس��ة غازي القصيب��ي الثانوية للبنات
بالمركز األول في مجال المقال ،وعبدالرحمن
عبي��د من م��دارس الف��الح الخاص��ة بالمركز

الثالث ف��ي مجال المقال ،وثاجب��ة البوعينين
من مدرسة االستقالل الثانوية للبنات بالمركز
األول في مجال الفيديو المصور ،وعبدالرحمن
ش��ريدة م��ن مدرس��ة البس��يتين اإلعدادي��ة
للبني��ن بالمرك��ز الثان��ي في مج��ال الفيديو

المص��ور ،دانة المالك��ي من مدرس��ة زنوبيا
اإلعدادي��ة للبن��ات بالمركز الثال��ث في مجال
الفيديو المصور .ش��ارك من مدارس المملكة
أكثر من  60طالب ًا وطالبة في مختلف مجاالت
المس��ابقة ع��ن بع��د ،تح��ت ش��عار (جائحة
كورونا) .أما في مس��ابقة الخط العربي ،فقد
فاز الطالب علي حس��ين المحرقي من مدرسة
الس��نابس االبتدائي��ة للبني��ن بالمركز األول
ع��ن المرحل��ة االبتدائي��ة ،والطال��ب محمد
إس��حاق من مدرس��ة الرفاع اإلعدادية للبنين
بالمركز الثالث عن المرحلة اإلعدادية ،ضمن
 60طالب�� ًا وطالبة مش��اركين من مختلف دول
الخليج العربي .وفي مسابقة هاكاثون البتكار
حلول للتحديات في قطاعات الرعاية الصحية
والسياحة والمدن الذكية ،فقد حققت مدرسة
س��ار الثانوية للبنات المركز األول مرتين في
مجالين شاركت بهما ،وهما :الرعاية الصحية،

ع��ن تطبيق يوف��ر للمريض ملف��ه وتحاليله
وتاريخه الطبي من المستش��فيات والعيادات
ويجمعها في ملف واحد بحيث لو زار المريض
أي مستش��فى أو عي��ادة أو كان على س��فر أو
تعرض لح��ادث تكون معلومات��ه كلها لديه
وال يضط��ر إلع��ادة التحالي��ل ،أما ف��ي قطاع
السياحة ففاز مش��روع المدرسة المتمثل في
تطبيق لتس��هيل السياحة ،من خالل اشتماله
على ترجم��ة للغات ،وخدمة تحويل العمالت،
وتتبع األمتعة ،حجز الرحالت ،وغيرها.
وفريق المدرس��ة مكون م��ن الطالبات مالك
علي حس��ن ،آالء محمد الشهابي ،زينب محمد
زهي��ر ،فاطم��ة فيص��ل الزاكي ،زين��ب عباس
س��يد محمود ،مري��م محمد الس��يد معتوق،
والمش��رفة خديجة عباس العس��بول معلمة
الم��واد التجاري��ة ،ومن��ى يعق��وب يوس��ف
اختصاصية تكنولوجيا التعليم.

البرلمان
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ال تأخير في صرف اإلعانة والتعويض

وزير العمل 12 :ألف شخص استحقوا
بدل التعطل مرتين بالعامين الماضيين
المستفيدون من تعويض وإعانة التعطل
بشكل شهري «تحتوي على تكرار األسماء»
الشهر

»

حسن الستري

أك��د وزي��ر العم��ل والتنمي��ة االجتماعية جمي��ل حميدان
استفادة  25569مستفيداً من إعانات التأمين ضد التعطل
م��ن بداي��ة  2019ولغاية أكتوب��ر  ،2020بواق��ع 17672
مس��تفيداً في عام  ،2019و 19985مس��تفيداً حتى أكتوبر
 ،2020ما يعني وجود  12088شخص ًا استفادوا من التأمين
ضد التعطل مرتين على األقل في العامين الماضيين.
وأرج��ع حميدان في رده على س��ؤال النائب عبداهلل الذوادي
ارتفاع أعداد المس��تفيدين في عام  2020إلى تحسن مزايا

التعطل ،إذ تم رفع مقدار إعانة التعطل للجامعي من 150
دين��اراً إلى  ،200ولغير الجامعي م��ن  120إلى  150ديناراً،
وزي��ادة مدة االس��تحقاق واإلعانة من  6إلى  9أش��هر ،ورفع
سقف مقدار تعويض المفصولين من  500إلى ألف دينار.
ونف��ى حمي��دان وج��ود تأخي��ر ف��ي ص��رف اإلعانة أو
التعوي��ض للمس��تحقين ،وبي��ن أن��ه يت��م حس��اب
االس��تحقاق من ثامن يوم من تاريخ التس��جيل ،ويتم
إدراج اس��م المس��جل الجديد في أقرب قائمة شهرية،
ويص��رف له كامل المدة بأث��ر رجعي إذا تمت إضافته
في الشهر الذي يليه.

عام 2019

عام 2020

يناير

4851

10021

فبراير

5072

8941

مارس

5266

10494

أبريل

5593

11183

مايو

6251

10832

يونيو

6422

9859

يوليو

8914

7185

أغسطس

9416

7738

سبتمبر

9284

11627

أكتوبر

8707

11898

نوفمبر

9111

ديسمبر

9765

لم تصدر القائمة الشهرية بعد

ترافق اللجنة في زيارة مركزي سترة وأم الحصم

«التحقيق النيابية» :نقص في األدوية بمراكز الرعاية األولية

»

سماهر سيف اليزل  -تصوير :سهيل وزير

أك��د النائ��ب عمار البن��اي أن مش��كلة النقص في
بعض األدوية في المراكز مس��تمرة منذ س��نتين،
مبين�� ًا أن ما تم رص��ده أثناء زيارة لجن��ة التحقيق
البرلماني حول الخدم��ات الطبية يتنافى مع ردود
وزارة الصحة حول توافر هذه األدوية.
وق��ال البن��اي إن اللجنة عل��ى تواصل م��ع الوزارة
لع��رض المس��ألة والتباحث حول هذه المش��كلة،
ويأتي رد وزارة الصحة ب��أن هذه األدوية موجودة
من قب��ل الوزارة ،ف��ي حين أن وجودن��ا على أرض
الواق��ع أثبت بأن ه��ذه األدوية غي��ر متوفرة ،رغم
كونها أدوية ضرورية ومهمة للمواطنين خصوص ًا
من يعانون من األمراض مزمنة.
ج��اء ذلك خ��ال زي��ارة تفقدي��ة للجن��ة التحقيق
البرلمان��ي حول الخدمات الطبي��ة ،لمراكز الرعاية
األولية في مركز سترة الصحي ومركز صباح األحمد
بأم الحصم رافقت الوطن فيها اللجنة.
وأش��ار إل��ى أن اللجنة س��تقوم بزي��ارات ممنهجة
وفجائية على مختلف المراكز خال األيام القادمة،
للتأكد من أن ما ش��هدوه خال زيارتهم التفقدية
للمراك��ز الصحي��ة م��ن س��رعة دخ��ول المرض��ى
وحصولهم على المواعيد ،مس��تمر ط��وال األيام،
مبين�� ًا أن ه��ذا هو ما تس��عى ل��ه لجن��ة التحقيق
البرلمان��ي ح��ول الخدم��ات الطبي��ة ،وحص��ول
المواط��ن على أفضل الخدم��ات المقدمة من قبل
وزارة الصحة .وقال البناي «سنستمر في المتابعة
للتأكد من أن مراك��ز الرعاية األولية توفر الكوادر
الصحية الكافية لتقديم الخدمات الصحية الازمة
للمراجعين».

«الخدمات الطبية» تناقش رد «األعلى للصحة»
و«المؤسسة الوطنية» حول استفسارات اللجنة
ناقش��ت لجنة التحقيق البرلمانية بشأن
الخدم��ات الطبي��ة ف��ي اجتماعها أمس
ثاث��ة موضوع��ات األول تمث��ل ف��ي رد
المجلس األعلى للصحة بش��أن مجموعة
من االستفس��ارات المقدم��ة من اللجنة
حول مح��اور عمله��ا ،الموض��وع الثاني
رد المؤسس��ة الوطنية لحقوق اإلنس��ان
بش��أن الش��كاوى وطلب��ات المس��اعدة
المقدمة وحاالت الرصد المتعلقة بوزارة
الصح��ة ،فيما تمث��ل الموض��وع الثالث
في اس��تعراض اللجنة لجدول توضيحي
يتضمن استفس��ارات اللجنة الواردة في
خطابها (17م) متضمن ًا رد وزارة الصحة
ورأي سعادة المستشار القانوني.
وأوض��ح رئي��س اللجن��ة النائب هش��ام

العش��يري أن جمي��ع الموضوع��ات
الثاث��ة تتمح��ور ح��ول األس��ئلة الت��ي
تم��ت صياغته��ا وتوجيهه��ا للجه��ات

المعنية بناء على وصول شكاوى لبعض
أعض��اء اللجن��ة البرلماني��ة م��ن بعض
العاملين في القطاع الطبي ،وكذلك من

خال الماحظ��ات والش��كاوى والقضايا
التي تس��لمها الن��واب م��ن المواطنين
في الفت��رة الماضية ،مؤك��داً أن اللجنة

فتحت األبواب والتزال أمام جميع النواب
للمش��اركة ف��ي تقديم األس��ئلة بهدف
الحص��ول عل��ى أكب��ر ع��دد ممك��ن من
المعلومات الرسمية.
ونوه إلى أن األسئلة س��الفة الذكر التي
وجهتها اللجنة ل��وزارة الصحة تتضمن
ع��دة مواضي��ع وقضاي��ا أهمه��ا :نقص
األدوية ،ونقص الك��وادر الطبية ،وطول
فت��رة انتظ��ار المراجعي��ن للمواعي��د،
والمشكات التي تواجه األطباء والكوادر
العاملة معها والت��ي أهمها ما أثير من
لغ��ط حول ضغوط مورس��ت على الكادر
الطب��ي للقيام بعمل إضافي دون مقابل
وه��و ما يخال��ف لوائح وأنظم��ة الخدمة
المدنية في البحرين.
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استئناف تحصيل رسوم تمديد التأشيرات

وق ــف التمدي ــد التلقائ ــي والمجان ــي للتأش ــيرات اعتب ــارًا م ــن  22يناي ــر

المنامة  -وزارة الداخلية

أعلنت شؤون الجنسية والجوازات

واإلقامـــة إلـــى أنـــه بإمـــكان الـــزوار

من ال يشكر الناس ال يشكر اهلل

 22ينايـــر  2021ســـوف يتـــم وقـــف

صالحيـــة تأشـــيراتهم على اختالف

بدءا ،أتوجه بالشــكر لمملكة البحرين ،ملكً ا ،حكومة وشــعبًا ،على كل
ً
Û

لتأشـــيرات الزيـــارة ،واســـتئناف

تجربتــي اليــوم في مملكــة البحرين بأخذ الجرعــه األولى من تطعيم

خدمة تمديـــد التأشـــيرات بأنواعها

ما تُ قدم للمواطنين والمقيمين على أرضها ،وأود أن أشارك أصدقائي
“.”COVID 19

واإلقامـــة أنـــه اعتبـــارًا مـــن تاريـــخ

التمديـــد

التلقائـــي

والمجانـــي

تحصيـــل الرســـوم المقـــررة علـــى
بعـــد أن كانـــت معفيـــة من الرســـوم

مســاء ،وأول ما
ً
 Ûوصلــت مملكــة البحريــن يوم الجمــع  15يناير 2021

منـــذ تاريخ  21أبريـــل  2020تنفيذا

وفوائــد التطعيــم ضــده ،ورقــم االتصــال أو الموقــع اإلكترونــي ألخــذ

لظـــروف الـــزوار وتوقـــف رحـــالت

اســتدعى انتباهــي الحملــة التوعوية المكثفة حــول مخاطر الكورونا

الموعد.

لقرارات اللجنة التنسيقية ومراعاة
الطيـــران فـــي الفترة التـــي تزامنت

 Ûصبــاح الســبت أجريــت اتصاال هاتفيــا لطلب موعد ،وبــأدب متناه تم

مع بـــدء جائحة كورونـــا في مملكة

وحدد
لتحديــد الموعــد ،وما هي إال ســاعات قليلة حتى تــم االتصال ُ

ولفتت شؤون الجنسية والجوازات

تسجيل معلوماتي الشخصية وإعالمي أنه سيتم االتصال بي الحقا
الموعد في اليوم التالي الساعة التاسعة صباحا في مستشفى الملك

البحرين.

الكـــرام التقـــدم بطلبـــات تمديـــد

أنواعهـــا عبر موقع بوابـــة الحكومة

اإللكترونيـــة علـــى الرابـــط (www.

 )bahrain.bhأو بزيـــارة أحد مراكز
الخدمـــة التابعـــة لهـــا فـــي المجمـــع

األمنـــي بالمحـــرق أو فـــرع مدينـــة
عيســـى الجديـــد الكائـــن بالقرب من

مركز شـــرطة جنـــوب العاصمة ،بعد
حجـــز موعـــد مســـبق عبـــر تطبيـــق
( ،)skiplinoمـــع ضـــرورة االلتـــزام
بجميـــع اإلرشـــادات واالحتياطـــات

الالزمـــة للحد مـــن انتشـــار فيروس
كورونا.

الجنسية والجوازات

حمد الجامعي.

 Ûتوجهــت صبــاح األحــد  17ينايــر  2021إلــى المستشــفى المذكــور

ألجــد جميــع اإلرشــادات الواضحــة للتوجه إلــى مركز اللقاحــات ،وما
هــي إال دقائــق وأنــا عند موظفة االســتقبال لتشــكرني على حضوري،

وتوجهنــي إلــى غرفــة تلقــي اللقــاح ،وهنــاك تــم االستفســار عــن أي

أمراض أعانيها ومن ثم سؤالي عن نوعية اللقاح الذي أرغب فيه ،ثم
إعطائــي الجرعــة األولى وتوجيهي إلى قاعــة االنتظار المجهزة طبيا

لمعالجة أي مضاعفات أو أعراض جانبية ،وبعد انتهاء فترة المراقبة
( ١٥دقيقــة) أعطتنــي الممرضــة ســجل تطعيمــي ،بعــد تحديث ملفي
الطبي اإللكتروني ،مع الموعد الســتالم الجرعة الثانية ،ثم شــكرتني

على الحضور ألخذ اللقاح.

 Ûإنني في حيرة من أمري :من واجبه شكر اآلخر؟

التعاون مع بريطانيا في األمن البحري
المنامة  -وزارة الداخلية

زار قائـــد خفـــر الســـواحل اللـــواء ركن

الكفيلة بتحسينها وتطويرها.

األنشـــطة التابـــع للقـــوات البحريـــة

غرفة العمليات البحرية ،حيث استمع

بحـــري عـــالء ســـيادي مركـــز دعـــم

الملكيـــة البريطانيـــة ،حيـــث كان
فـــي اســـتقباله قائـــد العنصـــر البحري

بعدها قام قائد خفر الســـواحل بزيارة

إليجاز عـــن مهام الغرفـــة ودورها في
المحافظـــة علـــى األمـــن والســـالمة

 Ûإننــي أشــكر مملكــة البحريــن ،ملــكا وحكومة؛ للنظــام المتكامــل بدءا

بالقـــوات البحرية الملكيـــة البريطانية

والمقيمين على حد سواء ،والشكر موصول لوزارة الصحة والقيمين

وفي بداية الزيارة ،رحب قائد العنصر

وتعزيز األمن البحري.

خـــالل الزيارة مناقشـــة أوجه التعاون

الســـواحل عن شـــكره وتقديـــره لقائد

بالتوعية والوقاية والعالج والخدمات الصحية التي تقدم للمواطنين
علــى المجلــس األعلــى للصحــة ومستشــفى الملــك حمــد الجامعــي؛

لحســن اإلدارة والتنظيــم المتكامــل لخدمــة مملكــة البحريــن .أدام

هللا مملكــة البحريــن ملــكا وحكومة وشــعبا ومدرســة يحتذى بها في

التنظيم واإلدارة.

العميد بحري دين باسيت.

البحـــري بقائـــد خفـــر الســـواحل ،وتم

والتنســـيق بيـــن الطرفين في مختلف
المجـــاالت خصوصـــا فـــي مجـــال

التدريـــب وبنـــاء القـــدرات والســـبل

التصنيف األميركي إنجاز يضاف للسياسة البحرينية

السيســي :الشــراكة األمنية واإلســتراتيجية تعزز العالقات

مكتب النائب محمد البوعينين

أكـــد رئيـــس لجنة الشـــؤون الخارجية

الثنائيـــة بيـــن الواليـــات المتحـــدة

البوعينيـــن ،أن إعـــالن البيت األبيض

التعاون الخليجي عموما”.

والدفـــاع واألمـــن الوطنـــي محمـــد

ومملكـــة البحريـــن من جهـــة ومجلس

عـــن تصنيف مملكـــة البحريـــن ودولة

وهنـــأ السيســـي البوعينيـــن اإلخـــوة

اإلمارات العربية المتحدة كـ “شريكين

األشـــقاء في دولـــة اإلمـــارات العربية

أمنييـــن رئيســـيين” للواليات المتحدة

المتحـــدة ،موضحـــا أن المنظومـــة

األمريكيـــة ،جـــاء ليعـــزز العالقـــات

الخليجـــة تعمـــل دائما بتناغـــم مثالي؛

الثنائيـــة المشـــتركة بيـــن الواليـــات

وذلـــك ســـعيا للهـــدف الســـامي وهـــو

المتحدة والبحرين واإلمارات العربية
المتحـــدة ونقلهـــا إلـــى مســـتويات

جديدة” ،مشيرًا إلى أنه “يمثل التزامً ا

دائمً ـــا بالتعـــاون االقتصـــادي واألمني

خصوصـــا أن اإلعـــالن عـــن
ً
المشـــترك

محمد البوعينين

تحقيـــق العـــدل والرفاهيـــة والســـالم

كانـــت ومازالـــت وســـتظل حريصـــة

وأكـــد أن “هـــذا التصنيـــف يعـــد حالـــة

المتحدة”.

ودولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة؛

على مد جســـور التعـــاون مع الواليات

لشعوب المنطقة.

وأضـــاف أن “الواليـــات المتحدة دولة

ولفـــت السيســـي البوعينيـــن إلـــى أن

القواســـم والفكـــر المشـــترك خصوصا

اســـتضافة اآلالف من جنود الواليات

لمتانـــة العالقـــة الثنائية بيـــن البلدين

والتكنولوجيـــا ومكافحـــة اإلرهـــاب

التصنيف يمثل ثمرة حقيقية لشراكة

إستراتيجية”.

“هذا القرار المهم جاء كنتيجة حتمية
والتـــي تعتز بها المملكة ،فهي شـــراكة

اســـتراتيجية مهمـــة مـــع الواليـــات
المتحدة ،خصوصا أن مملكة البحرين

فـــي مجـــال التنميـــة واالقتصـــاد

والتطـــرف ،وهـــي قواســـم تعمل على

تقوية الروابـــط” ،مبينًا أن “إقرار هذه

الشراكة ستعمل على تعزيز العالقات

العمـــل والخدمـــات المقدمـــة لدعـــم
وفي ختـــام الزيارة ،أعـــرب قائد خفر

العنصر البحري البريطاني على حسن

االستقبال.

الدوسري :البحرين بيئة جاذبة لالستثمارات

القبض على
آسيويين يروجان
المخدرات

االقتصاديــة برئاســة ولــي العهــد رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي

المنامة  -وزارة الداخلية

المنامة  -مكتب النائب عيسى الدوسري

أشــاد نائــب رئيــس لجنــة الشــؤون الخارجيــة والدفــاع واألمــن الوطنــي

بمجلــس النــواب النائــب عيســى الدوســري “بمــا حققــه مجلــس التنميــة
األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة ،مــن خــال اســتقطاب اســتثمارات

مباشرة تبلغ نحو  885مليون دوالر في عام .”2020
وأكد “أن هـــذا اإلنجاز والذي تحقق

االســـتثمارات المتراكمـــة في مملكة

دليـــل على قـــوة البيئـــة االقتصادية

العشـــر ســـنوات الماضية ،دليل على

في ظروف اقتصادية عالمية صعبة
فـــي البحريـــن بكونهـــا قـــادرة علـــى
جـــذب رؤوس األمـــوال األجنبيـــة

لالستثمار في مختلف الظروف”.

وأشار الدوســـري إلى “أن ما حققته

البحريـــن مـــن نمـــو مســـتمر خـــالل

وجـــود خطـــة اقتصادية مدروســـة

ومتوازنـــة ،والـــذي كان نتيجتـــه ما
شـــهده هـــذا المخـــزون من نمـــو بلغ

مليار دوالر سنويًا”.

صـــرح مديـــر عـــام اإلدارة العامـــة
للمباحـــث واألدلـــة الجنائيـــة بـــأن
شـــرطة مكافحـــة المخـــدرات وفـــي

إطـــار قيامها بتنفيذ مهامها بتطبيق
القانون ومكافحة الجريمة ،تمكنت
من القبض على شـــخصين ( 27و28
ً
عاما) يحمالن جنســـية آسيوية ،إثر

قيامهما بالترويج للمواد المخدرة.

وأوضـــح أنـــه بعـــد تلقـــي اإلدارة
لمعلومـــات بهـــذا الشـــأن ،باشـــرت

الشـــرطة عمليات البحـــث والتحري
وجمـــع األدلـــة والتـــي أســـفرت عـــن

اســـتثنائية تنفرد بها مملكـــة البحرين
لتضمنهـــا اعترافـــا صريحـــا بالشـــراكة

صديقـــة تربطنـــا معهـــا العديـــد مـــن

البحريـــة ،كمـــا اطلـــع على آليات ســـير

تحديـــد هوية المذكوريـــن والقبض
عليهمـــا وبحوزتهمـــا مـــواد مخـــدرة

ومبالغ مالية حصيلة البيع.

األمنيـــة االســـتثنائية ،والمتمثلـــة في

وأشـــار مديـــر عـــام اإلدارة العامـــة
للمباحـــث واألدلة الجنائيـــة إلى أنه

المتحـــدة ،مع االلتـــزام الكامل من كل

تـــم تحريـــز المضبوطـــات والتحفظ

بلد بمكافحة التطرف في جميع أنحاء

علـــى المبالـــغ الماليـــة ،واتخـــاذ
ً
تمهيدا
اإلجراءات القانونية الالزمة

ً
نجاحا
المنطقـــة ،األمـــر الـــذي يشـــكل
آخـــرا كبيرا للسياســـة وللدبلوماســـية

إلحالة القضية إلى النيابة العامة.

البحرينية المتزنة والمتميزة”.

معا
“اإلسكان” تجبر أرملة على تملك منزل “ورثة” وتشترط العيش ً
ليلى مال اهلل

ناشــدت مواطنــة عبــر جريــدة “البــاد” وزارة اإلســكان لحــل مشــكلتها بعد أن ســدت في وجههــا كل األبــواب ،إثر تعدي شــقيق زوجها على
الوحدة التي تمتلكها.

وفي التفاصيل قالت االرملة منال إن طلب زوجها اإلسكاني والذي يعود الى عام  1992قد ألغي بعد وفاته ،وذكرت أنها كانت تسكن

مع زوجها في منزل والده في مدينة حمد وهو الذي كان يتكفل بدفع األقساط اإلسكانية عن ذويه الذين انتفعوا بالوحدة منذ العام
.1980

وتابعت بعد وفاة زوجها في العام

المحاســـبة والمســـؤولة عنـــه أمـــام

والده وباشر بالسكن فيه مع أسرته

تمتـــك إال راتبها التقاعـــدي الذي ال

االســـكان أكـــد الموظفـــون أنـــه تم

وتابعـــت األرملـــة أنهـــا رفضـــت

نصف المنزل فضال عن المشكالت

مبالـــغ كثيـــرة لترميـــم الغرفتيـــن

تنتظر بيت العمـــر منذ العام 1999

األرملـــة وأيتامهـــا فـــي منزلهم مما

 2013وعـــدة مراجعـــات لـــوزارة

إلغاء طلب الـــزوج وارتأت الوزارة
تملكيهـــا وأيتامهـــا الثالثـــة بيـــت

الورثة المتهالك الذي تتشـــارك فيه
مـــع ذوي زوجهـــا المتوفـــي (أختـــه
وأخيه).

الجهات الرسمية ووزارة اإلسكان.

القبول بهذه الشـــروط خاصة وأنها
لتســـتقر مع أبنائها ،إال أنها رضخت

لشـــروط الوزارة بعد أن تم التأكيد
لهـــا بشـــأن عـــدم حصولهـــا على أي

وذكـــرت المواطنـــة أن الـــوزارة

وحـــدة ســـكنية أخـــرى ،خاصة مع

توافـــق علـــى حـــق الســـكن دون

السابق.

اشـــترطت لتمليكهـــا المنـــزل أن
التملـــك ألخ وأخـــت زوجهـــا ،علـــى

أن تعـــود ملكية المنـــزل إليها وهي

رفض الـــوزارة إحياء طلب زوجها
وأكملـــت األرملة أن شـــقيق زوجها
عاد بعـــد غياب ســـنوات إلى منزل

وطالب باالســـتحواذ على أكثر من
التـــي اختلقهـــا وتســـبب بترويـــع

جعلهم ال ينعمون باألمان.

يتجـــاوز  300دينـــار وأنهـــا صرفت

التـــي تمتلكهما وتعيـــش فيهما في
هـــذا المنـــزل الـــذي أصبـــح مصـــدر

خـــوف ورعب لها وألبنائها ،مطالبة

وناشـــدت األرملـــة وزارة اإلســـكان

بإيجاد الحل لحصولها على وحدة

القضية وصلت إلى مراكز الشرطة

وأنه ال يوجـــد من يحمي حقها وال

النظر في وضع المنزل خاصة وأن

بعد تعدي شقيق الزوج على أرملة
أخيه وأيتامها وتهديدهم بســـلبهم
حقهم.

وذكـــرت االرملة لــــ “البـــالد” بأنها ال

منفصلة عن شـــقيق زوجها خاصة
مـــن تلـــوذ لـــه بعـــد هللا إال الـــوزارة

التـــي أجبرتها علـــى الموافقة على

تملك بيت ورثة لتقع في مشكالت

بعد هذا العمر كانت في غنى عنها.
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استفسارات للمرضى

نقاش

أدوية نفدت

طبيب “مكرون” في “سترة الصحي” ...وأجهزة قديمة بمركز أم الحصم
“^” تـــرافـــق “تــحــقــيــق الــصــحــة” بــزيــارتــهــا الــمــيــدانــيــة الــثــانــيــة لــلــمــنــشــآت الصحية
بدور المالكي  -تصوير :رسول الحجيري

زار أعضــاء مــن لجنة التحقيق البرلمانية بشــأن الخدمــات الطبية المقدمة من
وزارة الصحــة مركزيــن صحييــن يوم أمس رفقة مندوبين مــن الصحافة ومن
بينهم مندوبة “البالد” ومصور الصحيفة.

الزيــارة بــدأت بمركــز ســترة الصحــي ثــم انتقــل النــواب لمركــز صبــاح الســالم

الزيارات المفاجئة

 8أطباء بمركز
سترة وإصابة
التاسع بكورونا

بـــدوره ،أكـــد النائـــب عمـــار البنـــاي أن

الزيـــارة تأتـــي ضمـــن الزيـــارات التـــي
تقـــوم بهـــا اللجنـــة البرلمانيـــة لمتابعـــة

الخدمـــات الطبيـــة ،موضحـــا أن “مـــا

تابعنـــاه وشـــهدناه خالل الزيـــارة التي

الصباح الصحي الواقع بمنطقة أم الحصم.

وكانــت “البــالد” قــد شــاركت بالزيــارة الميدانيــة األولــى للجنــة التحقيــق في 5

يناير الماضي .وزيارة المركزين يوم أمس هي الثانية.

وضــم وفــد النــواب خــالل الزيــارة  4نــواب هــم عمــار البناي ،هشــام العشــيري،

فاضل السواد ،وعمار آل عباس.

بدء الجولة

الموجـــودة فـــي المخـــزن والصيدليـــة،

وبدأت جولة النواب في االستعالمات،

البدائـــل التـــي تصـــرف للعـــالج ،وهـــل

للعيادات االستشارية ،وأعداد األطباء،

األدوية غير المتوافرة ،وهل يســـتطيع

للتطعيم أو المراجعة أو الحصول على

الســـلمانية فـــي حالـــة نفـــاده أو عـــدم

وكان المركـــز قد أجل عمليـــة التطعيم

عن العديـــد من األدوية التي يشـــتكي

غير مزدحم وهادئا.

تـــم توفيرها ،وغيرها مـــن األمور التي

حيـــث تابعـــوا آليات تســـجيل المرضى

والمواعيـــد ،والتواصل مـــع المترددين

المريـــض الحصـــول علـــى عالجـــه من

استشـــارة أو اســـتالم األدوية وغيرها،

توافـــره ،مســـتوضحا مـــن القائميـــن

حتـــى االنتهاء من الزيـــارة ،وكان يبدو

المواطنـــون جراء عـــدم توافرها ،وهل

تصـــب في مصلحة المواطن وســـالمة

 9أطباء لفترتين
يعمل في المركز  9أطباء استشـــاريين
يغطـــون فترتـــي الصبـــاح والمســـاء،

المركز يستقبل 220
مريضا ...و 20موعدا
يوميا بـ “الرعاية”

وأســـباب النقـــص فـــي األدويـــة ،ومـــا
هنـــاك أدويـــة تـــم توفيرهـــا بـــدال مـــن

حصوله على العالج.

ضمت مركزين صحيين ،شيء يرتقي
بالمواطـــن ،وهذا ما نســـعى له ونتمنى
أن تكـــون الخدمـــات التـــي وجدناهـــا

اليوم هـــي الخدمات التي نراها طوال

أيام السنة”.

وأوضـــح البناي “سنســـتمر في زياراتنا
النائبان هشام العشيري وعمار البناي مع كادرين بالمركز الصحي

مسؤولة الصيدلية:
األدوية الجنيسة
تؤدي المفعول نفسه

أن مـــا شـــهدناه اليـــوم مـــن تنظيم في

األمور اإلدارية والتنظيمية والعالجية
والمتابعـــة ،ســـواء فـــي ســـرعة دخول
المرضـــى أو حصولهـــم علـــى المواعيد

يســـتمر على مر اليـــوم ،مردفا أن “هذا
مـــا نســـعى ونعمـــل عليـــه مـــن خـــالل

البناي :لجنة التحقيق
ستنفذ زيارات مفاجئة
للمراكز الصحية

اللجنـــة لحصول المواطـــن على أفضل

الخدمات المقدمة من وزارة الصحة”.
أبرز المشكالت

وأردف عـــن أبـــرز المشـــكالت التـــي

األدوية المفقودة

رصدتهـــا الزيارة أنها كانت نقص بعض

وحاليـــا يعمـــل فيـــه  8أطبـــاء بســـبب

وكان مـــن أبـــرز المشـــكالت التـــي

فيه بفيـــروس كورونا ،وهو اآلن تحت

النـــواب خـــالل الزيـــارة هـــي نقـــص

يستقبل أعدادا كبيرة من المقيمين،

إلـــى  220مريضـــا ،ولكنـــه فـــي بعـــض

خصوصا تلـــك المرتبطـــة باألمراض

يستقبل قسم رعاية الطفولة واألمومة

والضغـــط ،وقطـــرات العيـــون ومنها

يوميا للحوامل واألطفال في العيادات

العيـــن ،التـــي “اختفـــت مـــن عمـــوم

وخـــالل حديثهم مع المواطنين بشـــأن

تعويضهـــا فهي ال تغطـــي المترددين

المقدمـــة لهم مـــن خالل جميع أقســـام

من جهتها ،أكدت مسؤولة الصيدلية

وآليات صيانتهـــا وتجديدها ،إذ توجد

راضـــون بشـــكل تـــام لما يقدمـــه المركز

كل األدويـــة ،وأن طلـــب األدويـــة

إلـــى اســـتبدال ،وتـــداول النـــواب مـــع

التخصصـــات .وقال المواطـــن إبراهيم

وأن النظام الحالي أن يسأل الطبيب

المركـــز ألنـــه مريـــض ســـكر وضغـــط،

عـــدم توافـــر الـــدواء ،مشـــددة علـــى

“الحمد لله األمور طيبة في المركز (.)...

مفعول الدواء األصيل.

إصابـــة أحـــد الكـــوادر الطبيـــة العاملـــة

الحجـــر ،ويســـتقبل المركـــز يوميا 180

األدويـــة وانعـــدام بعضهـــا اآلخـــر،

األيام قد يســـتقبل ضعف العـــدد ،بينما

المزمنـــة كأمـــراض القلب والســـكري

مـــن  19إلى  20موعـــدا تكون مجدولة

القطـــرات المرطبـــة لمعالجـــة جفاف

االستشارية المخصصة لهم.

صيدليات المراكـــز الصحية ،وإن تم

مـــدى رضاهـــم عـــن الخدمـــات الطبيـــة

المحتاجين لها”.

المركـــز ،صـــرح المواطنـــون بأنهـــم

عقيلة ســـيد شـــرف أن الوزارة توفر

وإدارته وكل العاملين فيه من مختلف

والحصـــول عليهـــا يســـتغرق  5أيام،

أحمـــد مـــن أهالـــي ســـترة ،إنـــه يراجـــع

الصيدليـــة عـــن البديـــل فـــي حـــال

وتجـــاوز عمـــره الــــ  70عامـــا ،مردفـــا

أن األدويـــة الجنيســـة تـــؤدي نفـــس

نقص األدوية
وتابع النائب هشـــام العشـــيري األدوية

نظام وازدحام
جولة النواب في مركز صباح السالم

الدورية أو الزيـــارات المفاجئة للمراكز
الصحيـــة والمستشـــفيات؛ للتأكـــد مـــن

امتـــدت لـــكل األقســـام ،وكان المركز

تواجـــه المواطنيـــن ،التـــي رصدهـــا

بشـــكل دوري ســـواء عبـــر الزيـــارات

يعانـــي مـــن ازدحـــام “منظـــم”؛ ألنـــه

وكذلـــك

المواطنيـــن،

ولوجـــود

المترددين من المرضى ،والمترددين
للحصول على التطعيم أيضا.

 29ألف متردد

 300إلـــى  500متردد يوميـــا ،وبمعدل

وخـــالل الجولـــة ،أكـــد مســـؤولون
بالمركـــز للنـــواب ،أن المركـــز يخدم 29

ألـــف متردد مـــن المســـجلين للحصول
علـــى خدماتـــه الطبيـــة المختلفـــة مـــن

 24مجمعـــا ،وأنـــه يســـتقبل يوميـــا من

شـــهري قـــد يصـــل إلـــى  6آالف متردد،

وأن عـــدد مـــن يتـــم تطعيمهـــم يصـــل

أحيانـــا إلـــى  600شـــخص ،ويعمل في

المركـــز  7استشـــاريين ،ولم يشـــهد أي

حالـــة كورونـــا فـــي كـــوادره الطبية أو

التمريضية.

أجهزة قديمة

بروفايل اللجنة

وتجـــول النـــواب فـــي أقســـام المختبر

واألشـــعة وعيـــادات األســـنان ،وتابعوا
األجهـــزة الموجودة في هذه األقســـام

بعض األجهـــزة القديمة ،والتي بحاجة

العامليـــن في الصيدليـــة “أزمة األدوية

المفقودة” ،التي تم توفير بدائل لها.
مواطن :تطعموا

» وأقر مجلس النواب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية بشأن الخدمات الطبية
المقدمة من وزارة الصحة في شهر نوفمبر .2020
» ويرأس اللجنة النائب هشام العشيري .وأعضاء اللجنة هم :علي إسحاقي،
عمار البناي ،عمار حسين عباس ،فاضل السواد ،محمد العباسي ،حمد
الكوهجي ،زينب عبداألمير ،معصومة عبدالرحيم ،يوسف زينل.

جلـــس المواطن الســـتيني جمال أحمد
جاســـم ،مـــع والدتـــه التســـعينية ،وهو

يرفـــع “دفتـــر” التطعيم ،داعيـــا الجميع
إلى ســـرعة التطعيـــم مثله ،فقـــد أنهى

الجرعتين بسالم وأمان.

األدويـــة ،وهـــو أمـــر متكـــرر ومســـتمر
منـــذ أكثـــر مـــن عاميـــن ،ونحـــن نبحث

ونتواصـــل مـــع وزارة الصحـــة إليجـــاد

الحلـــول بشـــأن هذا الموضـــوع ،ولكنها

ترد بـــأن األدوية موجـــودة ومتوافرة،
مؤكدا “لقـــد تأكدنا اليـــوم وعلى أرض

الواقـــع أن هنـــاك أدوية غيـــر متوافرة،
وهي ضروريـــة للمواطنيـــن ،خصوصا

أصحاب األمراض المزمنة”.

أفضل الخدمات
وعـــن الكـــوادر الطبيـــة والتمريضيـــة،

أشـــار النائب البناي إلـــى أنها “موجودة

في كل األقسام وسوف نتابع وجودها
طـــوال األيـــام وليـــس فقـــط بوقـــت

زيـــارة اللجنة ،إذ تـــم مضاعفة الكوادر

الموجودة”.

وفـــي رده علـــى ســـؤال لــــ “البـــالد” عن
الجـــدول الزمنـــي للزيـــارات المقبلـــة

للجنـــة ،رد النائـــب البناي بأنه ســـتكون
هنالـــك زيـــارات مقبلـــة ومتعـــددة،

وســـتكون بصفـــة مفاجئـــة ،للتأكـــد من
حصـــول المواطـــن البحرينـــي والمقيم

على أفضل خدمات الرعاية األولية.

عالمات أرضية

تقديم األدوية

هدوء باألروقة

تسجيل بيانات

قياس الحرارة

أدوية نفدت

آل عباس والعشيري والسواد والبناي

طابور الصيدلية

روابط األخبار
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