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ÉfhQƒc ô£N ø``e ™ªàéªdG ájÉªëd É``©«ªL Ωõ``à∏f ¿CG É``æÑLGh
 ≈``dEG IOƒ``©dG ø``μªj ’ :Qò``ëj AGQRƒ``dG ¢``ù«FQ ó``¡©dG »``dh
ájRGôàM’G äGAGô``LEÓd ∫É``ãàe’ÉH ’EG á``«©«Ñ£dG IÉ``«ëdG

 z»°VÉjôdG  Ωƒ``«dG{  äÉ«dÉ©a
 ó```©``` oH ø``````Y ΩÉ`````≤`````J
 »°VÉjôdG  »æWƒdG  Ωƒ«∏d  É«∏©dG  áª¶æªdG  áæé∏dG  âæ∏YCG
 áæé∏d  ΩÉ©dG  ø`̀«`̀eC’G  ∞°üædG  ø°ùM  óªëe  á°SÉFôH  2021
 »æjôëÑdG  »°VÉjôdG  Ωƒ«dG  äÉ«dÉ©a  ¿CG  á«æjôëÑdG  á«ÑªdhC’G
 á«ë°üdG äGAGôLE’G πc ≥«Ñ£J ™e ,ó©H øY ΩÉ≤à°S ΩÉ©dG Gòg
-ó«aƒc{  ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d  ájRGôàM’G  ô«HGóàdGh

.z19
 ’EG  ≥≤ëàj  ’  »°VÉjôdG  Ωƒ«dG  ìÉéf  ¿CG  ∞°üædG  ó`̀cCGh
 äÉÄ«¡dGh  äGQGRƒdG  ∞∏àîe  ø«H  äÉbÉ£dGh  Oƒ¡édG  πeÉμàH
 ºgQÉÑàYÉH  ¢UÉîdG  ´É£≤dG  äÉcô°Th äÉ°ù°SDƒeh á«eƒμëdG
 ¿CG  ≈dEG  Gô«°ûe  ,áÑ°SÉæªdG  √ò¡H  ∫ÉØàM’G  »a  É«°SÉ°SCG  ÉæcQ
 πª©à°S É«∏©dG áª¶æªdG áæé∏dGh á«æjôëÑdG á«ÑªdhC’G áæé∏dG
 ¥ÓWEG ºJ Éeó©H ≥F’ πμ°ûH ΩÉ©dG Gòg áî°ùf QÉ¡XEG πLCG øe
 ¿hÉ©àdÉH  »fƒjõØ∏àdG  åÑdG  ôÑY  ´ƒæàe  »°VÉjQ  èeÉfôH
 äÉ≤HÉ°ùªdG  øe  áeõM  øª°†àj  ΩÓ``̀YE’G  ¿hDƒ`̀°`̀T  IQGRh  ™e
 IÉYGôe  ó©H  øY  á«°VÉjôdG  á£°ûfC’Gh  äGô≤ØdGh  äÉ«dÉ©ØdGh

.áμ∏ªªdG »a á©ÑàªdG ájRGôàM’G äGAGôLEÓd
(á«°VÉjôdG äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

 ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U ócCG
 ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ó¡©dG  »dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH
 Iô°†M  IOÉ«≤H  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¿CG  AGQRƒ``̀dG
 ∫BG  ≈°ù«Y  ø`̀H  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U
 É kWƒ°T  â©£b  ióØªdG  OÓ`̀Ñ`̀dG  π`̀gÉ`̀Y  áØ«∏N
 ÉfhQƒc  ¢Shô«a  áëFÉL  á¡LGƒe  »a  G kô«Ñc
 øe  á«dÉààe  äÉMÉéf  â≤≤Mh  ,z19-ó«aƒc{
 Qó°üe  É kªFGO  ƒg  …ò`̀dG  ™ªàéªdG  »Yh  ∫ÓN
 ¢Shô«a  áëFÉéd  …ó°üàdG  »`̀a  øWƒ∏d  Iƒ`̀b
 »a  ≥≤ëJ  …òdG  ìÉéædG  á∏°UGƒeh  ,ÉfhQƒc

 Ö∏£àj  Ée  ,¢Shô«ØdG  ™e  πeÉ©àdG  πMGôe  πc
 ájRGôàM’G  äGAGôLE’ÉH  ™«ªédG  øe  É keGõàdG
 Éªc  ,√QÉ°ûàfG  øe  óë∏d  á«FÉbƒdG  ô«HGóàdGh
 º«©£àdG  òNC’  π«é°ùàdÉH  IQOÉÑªdG  ÖLƒà°ùj
 áë°U ájÉªM »a º¡°ùj ÉªH ¢Shô«Ø∏d OÉ°†ªdG
 ¢`̀VQCG  ≈∏Y  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  áeÓ°Sh

.áμ∏ªªdG
 :™«ªédG  ≈dEG  ¬ãjóM  É¡Lƒe  √ƒª°S  ∫Ébh
 ,ø«ª«≤eh  ø«æWGƒe  ,øjôëÑdG  ≥jôa  Éæ∏c{
 ácôà°ûe  Éæà«dhDƒ°ùeh  ,¢`̀UÉ`̀Nh  ΩÉ`̀Y  ´É£b

 É©«ªL øjôëÑ∏d Ωõà∏f ¿CG ÉæÑLGhh ÉææWh √ÉéJ
 ¢Shô«ØdG  Gòg  ôWÉîe  øe  ™ªàéªdG  ájÉªëd
 á∏Môe  É k©«ªL  ¢Vƒîf  øëæa  ;¬JGóéà°ùeh
 ÉfhQƒc ¢Shô«a áëFÉL ™e πeÉ©àdG »a áª¡e
 ≈∏Y  ™«ªédG  ¢UôM  ƒg  É¡«a  ìÉéædG  ô°üæY
 »æWƒdG ≥jôØdG øe IQOÉ°üdG äÉª«∏©àdG ´ÉÑJG
 äÉ¡édGh  ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d  »Ñ£dG
 áë∏°üªdG  ø«YC’G  Ö°üf  ø«©°VGh  ,á«æ©ªdG
 ,ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG áeÓ°Sh øWƒ∏d É«∏©dG
 øjôëÑdG  ≥`̀jô`̀a  IOGQEGh  áHÓ°U  ∫Ó`̀N  øªa

 …óëàdG  Gò`̀g  RhÉéJ  øe  ¬∏dG  ¿PEÉ`̀H  øμªàæ°S
.z™«ªédG áeÓ°Sh áë°U ≈∏Y ®ÉØë∏d

 ≈dEG  É k©«ªL  ™∏£àf  ÉæfCG  √ƒª°S  ±É`̀°`̀VCGh
 Égƒæe  ,á«©«Ñ£dG  IÉ«ëdG  ≈dEG  á©jô°S  IOƒY
 ∫ÓN  ø`̀e  ’EG  ∂`̀ dP  ≥«≤ëJ  øμªj  ’  ¬``fCG  ≈``dEG
 πeÉμdG  øjôëÑdG  ≥jôa  AÉ°†YCG  π`̀c  ∫ÉãàeG
 ™«HÉ°SC’G  ∫Ó``N  á`̀jRGô`̀à`̀M’G  äGAGô``̀LE’É``̀ H

.áeOÉ≤dG áKÓãdG

(2¢U π«°UÉØàdG)
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:zè«∏îdG QÉÑNCG{`d …ƒ∏©dG ó«dh ¿É£Ñ≤dG

 π©L ¢SQóJ ¿Gô``«£dG äÉcô``°T
IôFÉ£dG Oƒ©°üd É``«eGõdEG ìÉ≤∏dG

:≥dÉÿGóÑY »∏Y Öàc
 ∫ÉªYCÉH  º`̀FÉ`̀≤`̀dG  ∞°ûc
 …ò``̀«``̀Ø``̀æ``̀à``̀dG ¢```̀ù```̀«```̀Fô```̀dG
 ¿É£Ñ≤dG  è«∏îdG  ¿Gô«£d
 äÉcô°T  ¿CG  …ƒ∏©dG  ó«dh
 π©L É«dÉM ¢SQóJ ¿Gô«£dG
 Oƒ©°üdG πÑb É«eGõdEG ìÉ≤∏dG

.IôFÉ£dG ≈dEG
 ¢UÉN AÉ`̀≤`̀d  »`̀a ∫É``̀bh
 :zè``«``∏``î``dG QÉ````̀Ñ````̀NCG{ ™```̀e
 RGƒ```L) ≈```̀ dEG êÉ`̀à`̀ë`̀f ó```b{
 øe  øμªàf  »`̀c  (º«©£àdG

 IOÉ¡°T  »gh  º«©£àdG  RGƒéd  »∏Ñ≤à°ùªdG  QhódG  íÑ°üj  óbh  ,ôØ°ùdG
 øjôaÉ°ùª∏d  ÉjQhô°V z19-ó«aƒc{ ¢Shô«a ó°V º«©£àdG  »≤∏J  âÑãJ

.zπÑ≤à°ùªdG »a
 (ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG) 

 É`̀fhQƒ`̀μ`̀H äÉ``̀HÉ``̀°``̀UE’G Oó``̀ Y
 RhÉ``̀é``̀ à``̀j º```̀dÉ```̀©```̀dG »````̀a
¿ƒ```̀ «```̀ ∏```̀ e á``````̀FÉ``````̀ª``````̀dG
 ÉfhQƒc  ¢Shô«ØH  äÉHÉ°UE’G  OóY  RhÉéJ  :ä’ÉcƒdG  -  ø£æ°TGh

.¿ƒ«∏e áFÉªdG ¢ùeCG ºdÉ©dG ∫ƒM óéà°ùªdG
 ¿ƒ«∏e  áFÉe  äÉHÉ°UE’G  OóY  ≠∏H  ¢SôH  ¢ùfGôa  ádÉch  Ö°ùëHh
 º¡MGhQCG AÉHƒdG ó°üM øjòdG OóY ≠∏H ø«M »a ,798h ±’BG Iô°ûYh
 òæe  ,É°üî°T  242h  ÉØdCG  151h  ø«fƒ«∏e  ø«HÉ°üªdG  A’Dƒg  ø«H  øe

.2019 ôÑª°ùjO »a ø«°üdG »a AÉHƒdG Qƒ¡X
 ôNBG ∫ÓN 19-ó«aƒc øY áªLÉf IÉah ∞dCG 18 øe ôãcCG â∏é°Sh
 .AÉHƒdG Qƒ¡X òæe á«eƒj äÉ«ah OóY ≈∏YCG ƒgh ,ºdÉ©dG »a áYÉ°S 24
 ≥WÉæªdGh ∫hódG OóY ¿CG ¢ùeCG á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æe âæ∏YCGh
 70 ≈dEG  ™ØJQG  »fÉ£jôÑdG  ÉfhQƒc ¢Shô«a  Qƒëàe É¡«a  ô°ûàfG  »àdG

 .ôjÉæj 12 òæe ∫hO ô°ûY IOÉjõH …CG ,ôjÉæj 25 »a
 

(8¢U π«°UÉØàdG)

:»∏Y áªWÉa âÑàc
 óéà°ùªdG  É`̀ fhQƒ`̀c  ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d  »`̀æ`̀Wƒ`̀dG  ≥`̀jô`̀Ø`̀dG  ø`̀∏`̀YCG
 AÉØàc’Gh  »gÉ≤ªdGh  ºYÉ£ª∏d  á«∏NGódG  äÉeóîdG  ±É≤jEG  z19-ó«aƒc{
 á°UÉîdGh á«eƒμëdG á«ª«∏©àdG äÉ°ù°SDƒªdG ™«ªL »a ó©H øY º«∏©àdÉH
 QhOh ∫ÉØWC’G ¢VÉjQh á°UÉîdGh á«eƒμëdG »dÉ©dG º«∏©àdG äÉ°ù°SDƒeh
 ≥aGƒªdG óMC’G øe GAóH á°üNôªdG ÖjQóàdG ógÉ©eh õcGôeh äÉfÉ°†ëdG

 áeGô°üH ¿ƒfÉ≤dG ≥«Ñ£J ºà«°S Éªc ,™«HÉ°SCG áKÓK Ióe …QÉédG ôjÉæj 31

 hCG OGôaC’G øe ¿Éc AGƒ°S ájRGôàM’G äGAGôLEÓd m∞dÉîe …CG ™e ΩõMh

 .ájQÉéàdG hCG á«YÉæ°üdG äBÉ°ûæªdG

 ≈`̀dEG  G kô`̀¶`̀f  äAÉ``̀L  áæ∏©ªdG  äGQGô``≤``dG  ¿CG  »æWƒdG  ≥jôØdG  ó``̀cCGh

 ±É°ûàcG ó©Hh …QhO πμ°ûH É¡à°SGQO ºàJ »àdG äÉ«£©ªdGh äGóéà°ùªdG

 ä’ÉëdG  ø«H  ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød  IójóédG  IQƒëàªdG  ádÓ°ùdÉH  äÉHÉ°UEG

 áØ°ûàμªdG ä’ÉëdG Oó©H IOô£e IOÉjR ó°UQh øjôëÑdG áμ∏ªe »a áªFÉ≤dG

 á«∏ªY ¬JócCG Ée ƒgh ,á«°VÉªdG ΩÉjC’G ∫ÓN á«FÉæãà°SG ΩÉbQCG π«é°ùJh

 ¬fCG  ≈dEG  Égƒæe ,áªFÉ≤dG  ä’ÉëdG  á©HÉàeh Iôªà°ùªdG  π«∏ëàdGh ó°UôdG

 ,ø«£dÉîªdG ôKCG  ™ÑàJ äÉ«∏ªY õjõ©Jh äÉ°UƒëØdG Iô«Jh IOÉjR ºà«°S

 .É¡«aÉ©Jh É¡LÓY áYô°Sh áªFÉ≤dG ä’ÉëdG ≈dEG ∫ƒ°UƒdG áYô°ùd

(4¢U π«°UÉØàdG)

 ¢`̀ù`̀«`̀ª`̀î`̀dG Ωƒ```̀«```̀ dG CGó```̀Ñ```̀J
 ≈æÑe  »a  áq«∏«¨°ûàdG  äÉ«∏ª©dG
 QÉ£e  »`̀a  ójóédG  øjôaÉ°ùªdG
 ≈∏Y kAÉ``̀æ``̀H  »``̀dhó``̀dG  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 ƒ`̀ª`̀°`̀ù`̀dG Ö``MÉ``°``U äÉ``¡``«``Lƒ``J
 ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG
 ¢ù∏ée ¢ù«FQ ó¡©dG »dh áØ«∏N
 ICÉ°ûæªdG  π«¨°ûJ  AóÑH  ,AGQRƒdG
 øjô°û©dGh  øeÉãdG  »a  IójóédG
 PEG ,…QÉ``̀é``̀ dG ô`̀jÉ`̀æ`̀j ô`̀¡`̀°`̀T ø``e
 äÓ`̀°`̀UGƒ`̀ª`̀dG  IQGRh  â``æ``∏``YCG
 QÉ`̀£`̀e á`̀ cô`̀ °`̀ Th ä’É``̀ °``̀ü``̀J’Gh
 ≥aGôe  ™«ªL  ájõgÉL  øjôëÑdG
 ∫ÉÑ≤à°S’  ÉgOGó©à°SGh  QÉ£ªdG
 ôéa  ÆhõÑH  É kfGòjEG  øjôaÉ°ùªdG
 …ƒédG  π≤ædG  ´É£≤d  ójóL  ó¡Y

.øjôëÑdG áμ∏ªe »a
 äÓ`̀°`̀UGƒ`̀ª`̀dG ô``̀ jRh ó```` qcCGh
 ¢ù∏ée  ¢`̀ù`̀«`̀FQ  ä’É``̀°``̀ü``̀J’Gh
 øjôëÑdG  QÉ`̀£`̀e  á`̀cô`̀°`̀T  IQGOEG

 óªëe óªMCG  øH  ∫Éªc  ¢Sóæ¡ªdG
 á q«∏«¨°ûàdG  äÉ«∏ª©dG  π≤f  ¿CG
 ójóédG  øjôaÉ°ùªdG  ≈æÑe  ≈`̀ dEG
 πX »``a iô`̀Ñ`̀c Iƒ`̀£`̀N π`̀ qμ`̀°`̀û`̀j
 ÖMÉ°U  Iô°†ëd  ôgGõdG  ó¡©dG

 ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG
 ,ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY  áØ«∏N  ∫BG
 RQÉÑdG  RÉéfE’G  Gòg  ¿CG  É kØ«°†e
 á`̀©`̀HÉ`̀à`̀ª`̀dG π`̀°`̀†`̀Ø`̀H ≥`̀≤`̀ë`̀J ó``̀ b
 áªjôμdG  äÉ¡«LƒàdGh  áã«ãëdG

 ¢ù∏ée ¢ù«FQ ó¡©dG »dh ƒª°ùd
 ôKC’G ô«Ñc É¡d ¿Éc »àdG AGQRƒdG
 ¿ƒ°†Z »a ´hô°ûªdG  ò«ØæJ  »a
 ≥≤ëJh  ,á«°SÉ«≤dG  IôàØdG  √òg

.øjôëÑdG ≥jôa ìhQ π°†ØH
 ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG ∫É```̀b ¬`̀Ñ`̀fÉ`̀L ø``̀e
 øjôëÑdG QÉ£e ácô°ûd …ò«ØæàdG
 Gòg  ¿EG  ìÓØæÑdG  ∞°Sƒj  óªëe
 ê qƒà«d  »JCÉj  ¥ƒeôªdG  RÉéfE’G
 ≥«bódG  §«£îàdG  øe  äGƒæ°S
 PEG ,OÉ``é``dG π`̀ª`̀©`̀dGh »`̀fÉ`̀Ø`̀à`̀dGh
 »a  G kô«ãe  G kójóL  Ó°üa  ô£°ùj
 …ôãdG  ¿Gô`̀«`̀£`̀dG  ´É`̀£`̀b  ï`̀jQÉ`̀J
 ï°Sôj  Éªc  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe »a
 »dhódG  øjôëÑdG  QÉ£e  áfÉμe
 ájƒédG  Å`̀fGƒ`̀ª`̀dG  Rô```HCG  ó`̀MCÉ`̀c

.è«∏îdG á≤£æe »a É¡KóMCGh
 äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)
(ájOÉ°üàb’G

 ÜGƒædG  ¢ù∏éªH  á«fƒfÉ≤dGh  á«©jô°ûàdG  ¿hDƒ°ûdG  áæéd  â°†aQ
 Éjó≤f ’óH ∞XƒªdG íæe ¿CÉ°ûH á«fóªdG áeóîdG ¿ƒfÉb πjó©àH ÉMGôàbG
 ∞Xƒª∏d AGôZEG πeÉY íÑ°üj ’ ≈àM ∂dP IQôÑe ,ájƒæ°ùdG ¬JRÉLEG øY
 áë∏°üeh ¬àë°üH ô°†j ÉªH ájƒæ°ùdG ¬JGRÉLEG òNCG øY ºéëoj ¬∏©éj

 .¬àbÉW ójóéJ ™æªjh ,πª©dG
 Iôμa  ≥«Ñ£J  ¿CG  ájOÉ°üàb’Gh  á«dÉªdG  ¿hDƒ°ûdG  áæéd  äCGQ  Éª«a
 äÉahô°üe  óæÑd  á«aÉ°VEG  á«dÉe  äÉ°ü°üîe  ô«aƒJ  Ös∏£à«°S  ìGôàb’G
 á«dÉe AÉÑYCG ¬«∏Y ÖsJôà«°S Ée ,ádhó∏d áeÉ©dG á«fGõ«ªdÉH á∏eÉ©dG iƒ≤dG

 »dÉªdG  ¿RGƒàdG  èeÉfôÑd  ™°†îJ  »àdG  áeÉ©dG  á«fGõ«ªdG  ≈∏Y  á«aÉ°VEG
 ¢†«ØîJh  á«£ØædG  ô«Z  OQGƒ`̀ª`̀dG  IOÉ`̀jR  ≈`̀dEG  ¢SÉ°SC’ÉH  ±ó¡j  …ò`̀dG

.IQôμàªdG äÉahô°üªdG
 ™e  ≈°TÉªàj  ’  ìôà≤ªdG  ¿CG  á«fóªdG  áeóîdG  ¿Gƒ`̀jO  iCGQ  √Qhó`̀H
 áeóîdG  »a  IRÉLE’G  √òg á°SÉ«°S  É¡«∏Y Ωƒ≤J  »àdG  ÇOÉÑªdGh ¢ù°SC’G
 áë∏°üe  ø«H  ¿RGƒàdG  ≥«≤ëJ  »a  É¡æe  IƒLôªdG  ±Gó`̀gC’Gh  á«fóªdG
 øe  ¬d  ájó°ùédGh  á«°ùØædG  áMGôdG  πFÉ°Sh  ô«aƒJh  πª©dGh  ∞XƒªdG

 .πª©dG •ƒ¨°V øY OÉ©àH’G ∫ÓN

 ø``jôëÑdG »``a É``fhQƒμd IQƒ``ëàªdG á``dÓ°ùdÉH äÉ``HÉ°UEG ±É``°ûàcG
zó© oH ø``Y º«∏©àdG{`H AÉ``Øàc’Gh º``YÉ£ª∏d á``«∏NGódG äÉ``eóîdG ±É``≤jEG

Ωƒ``«``dG ó``̀jó``̀é``̀dG QÉ``̀£``̀ª``̀dG π`̀ «`̀¨`̀ °`̀û`̀J Aó````H
øjôëÑdG ≥jôa ìhQ π``°†ØH ≥≤ëJ RQÉ``H RÉéfEG :äÓ°UGƒªdG ô``jRh

 ±ô`̀ °`̀ U ìô``̀à``̀≤``̀e ¢``̀†``̀aô``̀J ÜGƒ```̀ æ```̀ dG á`̀ «`̀ ©`̀ jô`̀ °`̀ û`̀ J
á``̀jƒ``̀æ``̀°``̀ù``̀dG IRÉ````````````̀LE’G ø````̀ Y …ó```̀ ≤```̀ f ∫ó``````̀H

.…ƒ∏©dG ó«dh |

.»°VÉjôdG »æWƒdG Ωƒ«dG QÉ©°T |

.AGQRƒdG ¢ù«FQ ó¡©dG »dh ƒª°S |

 ΩóY ≈∏Y ø«à£∏°ùdG ø«H ≥aGƒJ
 ø«æWGƒª∏d ô°TÉÑªdG ºYódÉH ¢SÉ°ùªdG
(3¢U π«°UÉØàdG)

««
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 ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ócCG
 øjôëÑdG áμ∏ªe ¿CG AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ó¡©dG »dh áØ«∏N
 ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  IOÉ«≤H
 á¡LGƒe »a G kô«Ñc É kWƒ°T â©£b ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N
 â≤≤Mh  ,(19-COVID)  É`̀fhQƒ`̀c  ¢`̀Shô`̀«`̀a  áëFÉL
 É kªFGO  ƒg  …òdG  ™ªàéªdG  »Yh  ∫ÓN  øe  á«dÉààe  äÉMÉéf
 ,ÉfhQƒc ¢Shô«a áëFÉéd …ó°üàdG  »a øWƒ∏d  Iƒb Qó°üe
 πeÉ©àdG  πMGôe  áaÉc  »a  ≥≤ëJ  …ò`̀dG  ìÉéædG  á∏°UGƒeh
 äGAGô`̀LE’É`̀ H  ™«ªédG  ø`̀e  É`̀ keGõ`̀à`̀dG  Ö∏£àj  ¢Shô«ØdG  ™`̀e
 Éªc  ,√QÉ°ûàfG  øe  óë∏d  á«FÉbƒdG  ô«HGóàdGh  ájRGôàM’G
 OÉ°†ªdG  º«©£àdG  ò``NC’  π«é°ùàdÉH  IQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG  ÖLƒà°ùj
 ø«æWGƒªdG  áeÓ°Sh áë°U ájÉªM »a º¡°ùj  ÉªH  ¢Shô«Ø∏d

.áμ∏ªªdG ¢VQCG ≈∏Y ø«ª«≤ªdGh
 ≥jôa  Éæ∏c{ :™«ªé∏d  ¬`̀ã`̀jó`̀M  É`̀¡`̀Lƒ`̀e  √ƒ`̀ª`̀°`̀S  ∫É``̀ bh
 ,¢`̀UÉ`̀Nh ΩÉ``̀Y ´É`̀£`̀b ,ø`̀«`̀ª`̀«`̀≤`̀eh ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀e ,ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 Ωõà∏f  ¿CG  ÉæÑLGhh  ,ÉææWh  √ÉéJ  ácôà°ûe  Éæà«dhDƒ°ùeh
 ¢Shô«ØdG Gòg ôWÉîe øe ™ªàéªdG ájÉªëd É©«ªL øjôëÑ∏d
 »a  áª¡e  á∏Môe  É k©«ªL  ¢Vƒîf  øëæa  ,¬JGóéà°ùeh
 É¡«a  ìÉéædG  ô°üæY  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  áëFÉL  ™e  πeÉ©àdG
 øe  IQOÉ`̀°`̀ü`̀dG  äÉª«∏©àdG  ´É`̀Ñ`̀JG  ≈∏Y  ™«ªédG  ¢UôM  ƒ`̀g
 äÉ¡édGh ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üà∏d »Ñ£dG »æWƒdG ≥jôØdG

 øWƒ∏d  É«∏©dG  áë∏°üªdG  ø«YC’G  Ö°üf  ø«©°VGh  ,á«æ©ªdG
 IOGQEGh áHÓ°U ∫ÓN øªa ,ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG áeÓ°Sh
 …óëàdG Gòg RhÉéJ øe ¬∏dG  ¿PEÉH  øμªàæ°S øjôëÑdG ≥jôa

.z™«ªédG áeÓ°Sh áë°U ≈∏Y ®ÉØë∏d
 á©jô°S  IOƒY  ≈dEG  É k©«ªL  ™∏£àf  ÉæfCG  √ƒª°S  ±É°VCGh
 ∂dP  ≥«≤ëJ øμªj  ’  ¬fCG  ≈dEG  kÉgƒæe  ,á«©«Ñ£dG  IÉ«ëdG  ≈dEG
 πeÉμdG  øjôëÑdG  ≥jôa  AÉ°†YCG  π`̀c  ∫ÉãàeG  ∫Ó`̀N  ø`̀e  ’EG
 áeOÉ≤dG  ™«HÉ°SC’G  áKÓãdG  ∫ÓN  ájRGôàM’G  äGAGô`̀LE’É`̀H
 ∫ÓN  ø`̀eh  á«°üî°T  áØ°üH  ΩGõ`̀``̀à`̀d’G  ø`̀e  ≈`̀∏`̀YCG  má`̀LQó`̀H
 ΩGõàd’G  ≈∏Y  ô°TÉÑªdG  »YÉªàL’G  º¡£«ëeh  ºgô°SCG  åM
 ¿EG  å«M  ,á`̀jRGô`̀à`̀M’G  äGAGô```LE’G  áaÉμH  ≈∏YCG  iƒà°ùªH
 »JCÉj  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  áeÓ°Sh  áë°U  ≈∏Y  ®ÉØëdG
 »YÉ°ùªdG  áaÉc  ºYóæ°Sh  ,πMGôªdG  πc  äÉjƒdhCG  á©«∏W  »a
 πc  »a  IƒLôªdG  ±Gó``̀gC’G  ≥«≤ëJ  á∏°UGƒe  ≈`̀ dEG  áaOÉ¡dG
 øe  ¬«Yóà°ùJ  É`̀eh  ¢Shô«ØdG  á¡LGƒe  πMGôe  øe  á∏Môe

.á«aÉ©dGh áë°üdÉH ™«ªédG º©æj »c äGQGôb
 øjôëÑdG  ∫É£HC’  √ôjó≤Jh  ¬fÉæàeG  øY  √ƒª°S  ÜôYCGh
 ,äÉYÉ£≤dG áaÉc øe º¡d øjófÉ°ùªdGh á«eÉeC’G ±ƒØ°üdG »a
 áWÉHQ  øe  ¬fhóÑj  ÉªH  ¢SƒØædG  »a  π`̀eC’G  ¿ƒ q© p°ûj  øjòdG
 ájRƒ¡L øe ¬H ¿ƒ©àªàj Éeh ¢Shô«ØdG á¡LGƒe »a ¢TCÉL
 A’Dƒ¡a  ,¬∏MGôe  ∞∏àîe  ™e  πeÉ©àdG  »a  á«æ¡eh  IAÉØch
 ,ôªà°ùe ôjó≤Jh môμ°T πëe ºgOƒ¡L ≈≤Ñà°Sh , lôîa øWƒ∏d
 õμJôªdG  ìÉéædGh  õq«ªàdG  ¢SQO  ∫É«LC’G  º¡æe  ¢ü∏îà°ùJ

.QÉÑàYG πc ¥ƒa ¬àë∏°üe ™°Vhh øWƒdG ÖM ≈∏Y

:AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ó¡©dG »dh

Éæà«dhDƒ°ùe ..¢UÉNh ΩÉY ´É£b ..ø«ª«≤eh ø«æWGƒe ..øjôëÑdG ≥jôa Éæ∏c
ÉfhQƒc ¢``Shô«a ôWÉîe ø``e ™ªàéªdG á``jÉªëd É©«ªL ø``jôëÑ∏d Ωõ``à∏f ¿CG
 á`̀«`̀©`̀«`̀Ñ`̀£`̀dG IÉ`̀ «`̀ ë`̀ ∏`̀ d á`̀ ©`̀ jô`̀ °`̀ S IOƒ````̀ Y ≈````̀ dEG É`̀©`̀«`̀ª`̀L ™`̀∏`̀£`̀à`̀f

.AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ó¡©dG »dh ƒª°S |

 ó«©°S  âæH  á≤FÉa  IPÉ`̀à`̀ °`̀SC’G  áë°üdG  Iô```jRh  âëààaG
 ,Ω2021  ôjÉæj  27  ≥aGƒªdG  AÉ©HQC’G  ¢ùeCG  ìÉÑ°U  ,ídÉ°üdG
 ájÉbƒdG  »a  QÉªãà°S’G  ihó`̀L  á°SGQO  èFÉàf  ø«°TóJ  á°ù∏L
 á°ù∏L  ôÑY  ∂`̀ dPh  ,ájQÉ°ùdG  ô«Z  ¢`̀VGô`̀eC’G  ≈∏Y  Iô£«°ùdGh
 óFÉ≤dG  óªëe  QƒàcódG  Qƒ°†ëH  ,ó©oH  øY  á«Fôe  á«fhôàμdEG
 ,á«fhôàμdE’G  áeƒμëdGh  äÉeƒ∏©ªdG  áÄ«¡d  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG
 ,áeÉ©dG  áë°ü∏d  óYÉ°ùªdG  π«cƒdG  …ôLÉ¡dG  ºjôe  IQƒàcódGh
 ∫hód áë°üdG ¢ù∏éªd ΩÉ©dG ôjóªdG π«NódG ¿Éª«∏°S PÉà°SC’Gh
 º«≤ªdG  πãªªdG  ƒJÉæà«H  ƒfÉØ«à°S  ó«°ùdGh  ,¿hÉ©àdG  ¢ù∏ée
 øjôëÑdG »a »FÉªfE’G IóëàªdG ºeC’G èeÉfôHh IóëàªdG ºeCÓd
 »∏ãªeh  á©HÉàdG  ä’ÉcƒdGh  á«ªdÉ©dG  áë°üdG  áª¶æe  »∏ãªeh
 ÖfÉL ≈dEG ,øjôëÑdG áμ∏ªe »a »FÉªfE’G IóëàªdG ºeC’G Öàμe
 ô«Z  áæeõªdG  ¢`̀VGô`̀eC’G  áëaÉμªd  á«æWƒdG  áæé∏dG  AÉ°†YCG
 áæé∏dGh »æWƒdG OÉ°üàb’Gh á«dÉªdG IQGRh »∏ãªeh ,ájQÉ°ùdG
 äCGóH  óbh .áë°ü∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éª∏d  á©HÉàdG  IOƒé∏d  á«æWƒdG
 á°ù∏édG  ídÉ°üdG  ó«©°S  âæH  á≤FÉa  IPÉà°SC’G  áë°üdG  Iô`̀jRh
 ∞∏àîe  øe  ø«cQÉ°ûªdÉH  É¡dÓN  øe  âÑMQ  ,á«MÉààaG  áª∏μH
 Égôμ°T  øY  âHôYCGh  ,á«ªeC’Gh  á«ª«∏bE’Gh  á«æWƒdG  äÉ¡édG
 áë°üdG  áª¶æe  »∏ãªe  øe  ¿ƒμªdG  »dhódG  ≥jôØ∏d  Égôjó≤Jh
 IóëàªdG  º`̀eC’G  Öàμe  »∏ãªeh  á©HÉàdG  ä’É`̀cƒ`̀dGh  á«ªdÉ©dG
 ¢ù∏ée ≈dEG  ôμ°ûdÉH  âeó≤J Éªc ,øjôëÑdG  áμ∏ªe »a »FÉªfE’G
 øjòdG  »æWƒdG  ≥jôØdG  AÉ°†YCG  ™«ªLh  »é«∏îdG  áë°üdG

.á°SGQódG √òg ìÉéfEG »a GƒªgÉ°S
 QÉªãà°S’G ihóL á°SGQO ¿CG ídÉ°üdG IôjRƒdG âë°VhCGh
 áμ∏ªª∏d  ájQÉ°ùdG  ô«Z  ¢VGôeC’G  ≈∏Y  Iô£«°ùdGh  ájÉbƒdG  »a
 ,»æWƒdGh  »`̀dhó`̀dG  ≥jôØdG  ø`̀e  Oƒ¡édG  ôaÉ°†J  áé«àf  »`̀g

 øe ¬«dEG  â∏°UƒJ Éeh Oƒ¡édG √ò¡d ô«ÑμdG Égôjó≤J øY káHô©e
 ôFÉ°ùîdGh  …OÉ°üàb’G  AÖ©dG  á°SGQódG  ¢Vô©J  å«M  ,èFÉàf
 •ƒ£îdG  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  ájQÉ°ùdG  ô«Z  ¢VGôeC’G  øY  áªLÉædG
 É¡d  áHÉéà°SÓd  á«FÉbƒdGh  á«μ«æ«∏cE’G  äÓNóà∏d  á°†jô©dG

.QÉªãà°S’G ≈∏Y ÉgóFGƒY ∫ƒM π«°UÉØJ ôaƒJh
 á«°ù«FôdG  ájQÉ°ùdG  ô«Z  ¢VGôeC’G  ¿CÉH  IôjRƒdG  äOÉ`̀aCGh
 á«YhC’Gh  Ö∏≤dGh  ¿ÉWô°ùdG  ¢VGôeCG  »a  á∏ãªàªdGh  ,á©HQC’G
 ÖÑ°ùàJ áæeõªdG »°ùØæàdG RÉ¡édG ¢VGôeCGh …ôμ°ùdGh ájƒeódG
 øe  óMGh  äƒªjh  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a  äÉ«aƒdG  øe  %75  »a
 ø°S  πÑb  ájó©ªdG  ô«Z  ¢`̀VGô`̀eC’G  ÖÑ°ùH  ø«¨dÉH  á°ùªN  πc
 øe  ôãcCG  ó©oJ  ájQÉ°ùdG  ô«Z  ¢VGôeC’G  ¿CG  ≈dEG  káàa’  ,ø«©Ñ°ùdG
 á«YÉªàL’G á«ªæàdG ≈∏Y É kÑ∏°S ôKDƒJ »¡a ,á«ë°U á«°†b Oôée
.áeÉ©dG äÉeóîdGh áeƒμë∏d á«dÉªdG áeGóà°S’Gh ájOÉ°üàb’Gh

 ô«Z ¢VGôeC’G »a QÉªãà°S’G á°SGQO ¿CG ídÉ°üdG âë°VhCGh
 kÓ«dO Ωó≤ oJ  PEG  ;áë°üdG IQGRh äÉjƒdhCG  ºgCG  äQ qó°üJ ájQÉ°ùdG
 PEG ,…OÉ°üàb’G èJÉædG øe π∏≤ oJ ájQÉ°ùdG ô«Z ¢VGôeC’G ¿CG ≈∏Y
 QÉªãà°S’G øe ó«Øà°ùà°S øjôëÑdG áμ∏ªe ¿CG á°SGQódG âë°VhCG
 ô«Z  ¢VGôeCÓd  á«°ù«FôdG  ájôjô°ùdG  äÓNóàdG  øe  ø«æKG  »a
 ájƒeódG  á«YhC’Gh  Ö∏≤dG  ¢VGôeCG-  G kQÉ°ûàfG  ôãcC’G  ájQÉ°ùdG
 á«°SÉ«°S äÓ`̀Nó`̀J Ωõ`̀M ™``̀HQCG  ≈``̀dEG  á`̀aÉ`̀°`̀VE’É`̀H  ,-…ô`̀μ`̀°`̀ù`̀dGh
 ,≠ÑàdG  »WÉ©J)  á«cƒ∏°ùdG  ô£îdG  πeGƒ©d  ¢Vô©àdG  øe  π∏≤J
 ,»ë°üdG ô«Z »FGò¨dG  ΩÉ¶ædGh ,∫ƒëμ∏d  QÉ°†dG  ΩGóîà°S’Gh
 ≈°UƒªdG  äÓNóàdG  ¿CG  ≈`̀dEG  kIô«°ûe  ,(»fóÑdG  •É°ûædG  á∏bh
 áeRÓdG  áª°SÉëdG  á«dhC’G  äGAGô``̀LE’Gh  äÉjƒdhC’G  πãªoJ  É¡H
 »a  »°SÉ°SCG  πμ°ûH  ájQÉ°ùdG  ô«Z  ¢VGôeC’G  äÉgÉéJG  ¢ùμ©d
 »JCÉJ »àdG óFGƒØdG ∂dòch ,πª©dG á«dhDƒ°ùe ™≤J Éªc ,øjôëÑdG

 ™«ªédG ≈dEG  É¡JƒYO káeó≤e ,ÉgóMh áë°üdG ´É£b êQÉN ,¬æe
 ô«Z  ¢`̀VGô`̀eC’G  áëaÉμªd  ácGô°ûdG  ∫ƒÑbh  èFÉàædG  ácQÉ°ûªd
 Égô«KCÉJ π«∏≤J πLCG øe É¡H á£ÑJôªdG ô£îdG πeGƒYh ájQÉ°ùdG
 ™ªàéªdG  áë°U  »a  áªgÉ°ùªdGh  ,OÉ°üàb’Gh  áë°üdG  ≈∏Y

.»æjôëÑdG
 ôμ°ûdG  πjõéH  áë°üdG  Iô```jRh  âeó≤J  ,ΩÉ`̀à`̀î`̀dG  »``ah
 ¬eÉªàgG  ≈∏Y  »æWƒdG  OÉ°üàb’Gh  á«dÉªdG  ôjRh  ≈dEG  ôjó≤àdGh
 ø«H  ∑ôà°ûe  πªY  ≥jôa  π«μ°ûàd  ¬¡«LƒJh  á`̀°`̀SGQó`̀dG  √ò¡H
 á©HÉàªd  »`̀æ`̀Wƒ`̀dG  OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’Gh  á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀dGh  áë°üdG  »```̀ JQGRh
 ≈∏Y  Iô£«°ùdGh  á«æWƒdG  á£îdG  ò«ØæJh  ,á°SGQódG  äÉ«°UƒJ
 .á£ÑJôªdG QÉ£àN’G πeGƒYh ájQÉ°ùdG ô«Z áæeõªdG ¢VGôeC’G
 »àdG á«æ©ªdG äÉ¡édGh Qƒ°†ëdG ™«ªL ≈dEG  ôμ°ûdG  âeób Éªc
 ,èFÉàf øe ¬«dEG  â∏°UƒJ Éeh á°SGQódG √òg ìÉéf »a âªgÉ°S
 »àdG äÉ°SGQódGh çƒëÑdG AGôLEG á∏°UGƒe ™«ªédG ≈∏Y á«æªàe

.øjôëÑdG áμ∏ªe áë∏°üe »a Ö°üJ

 ihó```̀L{ è`̀ FÉ`̀ à`̀ f ø`̀ «`̀ °`̀ Tó`̀ J á`̀°`̀ù`̀∏`̀L í`̀à`̀à`̀Ø`̀J á`̀ ë`̀ °`̀ ü`̀ dG Iô`````jRh
zá`̀jQÉ`̀°`̀ù`̀dG ô`̀«`̀Z ¢``̀ VGô``̀ eC’G ≈`̀∏`̀Y Iô`̀£`̀«`̀°`̀ù`̀dG »``a QÉ`̀ª`̀ã`̀à`̀°`̀S’G

 ôμ°T »à«bôH ≈≤∏àj AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ó¡©dG »dh ƒª°S
√ó¡Y »dhh ø«Øjô°ûdG ø``«eôëdG ΩOÉN ø``e ø«à«HGƒL

 øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ≈≤∏J
 AGQRƒdG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ó¡©dG  »dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM
 ø«Øjô°ûdG  ø«eôëdG  ΩOÉN øe  á«HGƒL ôμ°T  á«bôH
 áμ∏ªªdG πgÉY Oƒ©°S ∫BG õjõ©dGóÑY øH ¿Éª∏°S ∂∏ªdG
 á«bôH  ≈∏Y  G kOQ  ∂dPh  ,á≤«≤°ûdG  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG
 ÖMÉ°U IÉah »a ¬«dEG √ƒª°S É¡H å©H »àdG ájõ©àdG
 ∫BG  øªMôdGóÑY øH ¬∏dGóÑY øH ódÉN ô«eC’G  ƒª°ùdG

.¬∏dG ¬ªMQ Oƒ©°S
 ó¡©dG  »`̀dh  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ≈≤∏J  Éªc
 á∏KÉªe á«HGƒL ôμ°T á«bôH AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ
 øH  óªëe  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ¬«NCG  øe
 ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ÖFÉf  ó¡©dG  »dh  Oƒ©°S  ∫BG  ¿Éª∏°S
 ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áμ∏ªªdÉH  ´ÉaódG  ôjRh  AGQRƒdG

.á≤«≤°ûdG

 øH ¿É`̀ª`̀∏`̀°`̀S ø``̀e ¬`̀«`̀Lƒ`̀à`̀H
 »`̀YÉ`̀æ`̀ª`̀dG …ó``̀æ``̀g ø``̀H ≈`̀°`̀ù`̀«`̀Y
 ,¥ô`̀ë`̀ª`̀ dG á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀e ß`̀aÉ`̀ë`̀e
 øH ¬`̀∏`̀ dGó`̀Ñ`̀Y ó`̀«`̀ª`̀©`̀dG ¢``̀SCGô``̀ J
 ßaÉëe  ÖFÉf  ¿Gô«édG  áØ«∏N
 ¢`̀ù`̀«`̀FQ ¥ô``̀ë``̀ª``̀ dG á``¶``aÉ``ë``e
 ¿óªdG èeÉfôÑd á«∏NGódG áæé∏dG
 á©HÉàe  ≥jôa  ´ÉªàLG  á«ë°üdG
 á¶aÉëªH  á«ë°üdG  ¿óªdG  ∞∏e
 Ió`̀«`̀°`̀ù`̀dG Qƒ`̀°`̀†`̀ë`̀H ¥ô``ë``ª``dG

 »`̀FÉ`̀ °`̀ü`̀NCG …ó``̀æ``̀¡``̀dG iô``°``û``H
 ≥°ùæeh  ∫hCG  á`̀ë`̀°`̀U  õ`̀jõ`̀©`̀J
 iód  á«ë°üdG  ¿ó`̀ª`̀dG  èeÉfôH
 Ió`̀ «`̀ °`̀ ù`̀ dGh  á`̀ë`̀ °`̀ü`̀ dG  IQGRh
 ¿óªdG  ≥°ùæe  »WÉHôªdG  ió`̀f
 å«M  ,á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀ª`̀dÉ`̀H  á«ë°üdG
 áæé∏dG  Qhó```̀H  ó`̀«`̀ª`̀©`̀dG  OÉ``̀°``̀TCG
 ∫Éªμà°S’  ÜhDhó`````̀dG  É`̀¡`̀∏`̀ª`̀Yh
 ™`̀«`̀ª`̀L ø```̀e •hô```°```û```dG á``̀ aÉ``̀ c
 ájDhQ ≥«≤ëJ πLCG øe QhÉëªdG

 á¶aÉëªdG  ¿ƒμJ  ¿CÉH  ßaÉëªdG
 ¢VGô©à°SG ºJh .á«ë°U áæjóe
 Ö`̀gCÉ`̀ à`̀ dG QhÉ``̀ë``̀e äGô``̀ °``̀TDƒ``̀e
 ,ÇQGƒ£dG ä’Éëd áHÉéà°S’Gh
 √É`̀«`̀ª`̀dG Qƒ``̀ë``̀e ≈````̀dEG á``̀aÉ``̀°``̀VEG
 áeÓ°Sh  »ë°üdG  ±ô`̀°`̀ü`̀dGh
 ¿CG ≈∏Y ,AGƒ¡dG çƒ∏Jh ájòZC’G
 áÑjôb  äGQÉjR  Ió©H  ΩÉ«≤dG  ºàj
 •hô°T ≥«≤ëJ ≈∏Y ¿ÉæÄªWÓd

.á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æe

á«ë°U áæjóe í``Ñ°üJ ¿C’ ≈``©°ùJ ¥ôëªdG á``¶aÉëe

 áØ«∏N  øH  ¿Éª∏°S  ï«°ûdG  ó`̀cCG
 OÉ°üàb’Gh á«dÉªdG  ôjRh áØ«∏N ∫BG
 IóYGƒdG  ¢UôØdG  ≥∏N  ¿CG  »æWƒdG
 AÉ`̀ª`̀f á`̀∏`̀°`̀UGƒ`̀ª`̀d É`` k°``SÉ``°``SCG π`̀ã`̀ª`̀j
 ,É``jOÉ``°``ü``à``bG ∫hó``````̀dG QÉ````````̀gORGh
 ÖLƒà°ùj  áHÉ°ûdG  ∫É`̀«`̀L’G  ºYóa
 á«°ùaÉæàdG  áÄ«ÑdG  õjõ©J  á∏°UGƒe
 äÉ©∏£àdG ≥«≤ëJ »a º¡°ùj ÉªH º¡d
 áμ∏ªe  ¿CG  ≈`̀dEG  G kô«°ûe  ,IOƒ°ûæªdG
 ¢UôØdG ≥∏N ≈∏Y â°UôM øjôëÑdG
 Égƒªf õ«ØëJ ôÑY ™«ªé∏d á«YƒædG
 äÉ`̀YÉ`̀£`̀≤`̀dG π``̀c »``̀a …OÉ``°``ü``à``b’G
 ∫ÓN øe á«°SÉ°SC’G ¬ªFÉYO ájƒ≤Jh
 2030 ájOÉ°üàb’G ájDhô∏d  É¡bÓWEG
 ™«ªéd  ≥«≤ëàd  É©aGO  â∏μ°T  »àdG
 äGQOÉ``̀Ñ``̀ª``̀dGh äÉ`̀«`̀é`̀«`̀JGô`̀à`̀ °`̀S’G
 »a âª¡°SCGh ájOÉ°üàb’G èeGôÑdGh
 »æWƒdG  OÉ°üàb’G  á«°ùaÉæJ  õjõ©J
 Égƒæe  ,»ªdÉ©dG  iƒà°ùªdG  ≈∏Y
 ≥jôa  ¬`̀H  ™∏£°†j  …ò``̀ dG  Qhó``dÉ``H
 ¢ù°SCG  ò«ØæJ  »a  óMGƒdG  øjôëÑdG
 ∫Ó`̀N ø`̀e á``̀jDhô``̀dG √ò``̀g ÇOÉ``Ñ``eh
 äÉ©∏£àdG  ≥«≤ëàd  πª©dG  á∏°UGƒe
 º¡°ùj  …ò`̀dG  πμ°ûdÉH  á«∏Ñ≤à°ùªdG
 äÉjóëàdG ∞∏àîe ≈∏Y Ö∏¨àdG »a
 áëFÉL  äÉ`̀«`̀YGó`̀à`̀c  äGô`̀«`̀¨`̀à`̀ª`̀dGh

 .(19-ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«a
 »a  ¬àcQÉ°ûe  ió``d  ∂``dP  AÉ``L

 IQOÉÑe ióàæe øe á©HGôdG áî°ùædG
 ¢ùeCG ó≤Y …òdG QÉªãà°S’G πÑ≤à°ùe
 á«Hô©dG  áμ∏ªªdÉH  ¢`̀VÉ`̀jô`̀dG  »`̀a
 QÉ©°T  âëJ  á≤«≤°ûdG  ájOƒ©°ùdG
 ,zIójóédG  ájOÉ°üàb’G  á°†¡ædG{
 ∫ÉªYC’G  IOÉ`̀b  øe  áÑîf  ácQÉ°ûªH
 äÉ°SÉ«°ùdG  ´Éæ°Uh  øjôªãà°ùªdGh
 IOÉ```̀YEG ±ó`̀¡`̀H ,º`̀ dÉ`̀©`̀ dG ∫ƒ``̀M ø``e
 ó©H »`̀ª`̀dÉ`̀©`̀dG OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G Qƒ`̀°`̀ü`̀J

 .(19-ó«aƒc) ÉfhQƒc áëFÉL
 OÉ°üàb’Gh á«dÉªdG ôjRh ócCGh
 »`̀a ¬`̀ à`̀ cQÉ`̀ °`̀ û`̀ e ∫Ó````̀N »``̀æ``̀Wƒ``̀dG
 ∞«c{  ∫ƒ``̀M  á`̀«`̀°`̀TÉ`̀≤`̀æ`̀dG  á°ù∏édG
 ™jƒæàdG  ≈`̀ dEG  ¿hôªãà°ùªdG  π«ªj
 πc  É¡«a  ∑QÉ°T  »àdG  ,z…OÉ°üàb’G
 ôjRh  ¿ÉYóédG  óªëe  ó«°ùdG  øe
 ¢SÉeƒJ ó«°ùdGh ,…Oƒ©°ùdG á«dÉªdG

 IQGOE’G  ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e  ¢`̀ù`̀«`̀FQ  ∑GQÉ````̀H
 ,∫É`̀à`̀«`̀HÉ`̀c »`̀fƒ`̀dƒ`̀μ`̀ d …ò`̀«`̀Ø`̀æ`̀à`̀dG
 äÓ`̀Ñ`̀æ`̀jô`̀L ¿ƒ`̀°`̀ù`̀«`̀L ó``«``°``ù``dGh
 ¢†«H’G  â«Ñ∏d  ≥HÉ°ùdG  çƒ©ÑªdG
 á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e  ¿CG  ,§````̀°````̀Sh’G  ¥ô`̀ °`̀ û`̀ ∏`̀ d
 áYƒªée  äó`̀ª`̀à`̀YG  ó`̀ b  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 ±ó¡H  äÉ«°UƒàdGh  äGQOÉÑªdG  øe
 ÉªHh áMÉàªdG OQGƒªdG ≈∏Y ®ÉØëdG
 å«M  ,…OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G  ƒªædG  ≥≤ëj
 »dÉªdG  ¿RGƒ`̀ à`̀ dG  è`̀eÉ`̀fô`̀H  â`̀≤`̀∏`̀WCG
 ¿RGƒàdG á£≤f ≥«≤ëàd ≈©°ùj …òdG
 äGOGô``````̀jE’Gh äÉ`̀ahô`̀°`̀ü`̀ª`̀dG ø`̀«`̀H
 πc  ó«MƒJ  ∫Ó``N  ø`̀e  á«eƒμëdG
 É≤ah  É¡¡«LƒJh  á«æWƒdG  Oƒ¡édG
 OÉ°üàb’G ídÉ°U »a Ö°üJ §HGƒ°†d
 ájƒªæàdG  ±GógC’G  ºYóJh »æWƒdG
 Éªc  ,ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªªd  á∏eÉ°ûdG

 á«é¡æe  ´ÉÑJG  øe  áμ∏ªªdG  âæμªJ
 »a  âª¡°SCG  á`̀°`̀ShQó`̀eh  áë°VGh
 §Ñ°Vh »eƒμëdG ¥ÉØfE’G øe óëdG
 äCGóH »àdG ájOÉ°üàb’G äGô°TDƒªdG
 IôàØdG ∫ÓN ÉXƒë∏e Éæ°ùëJ ó¡°ûJ

 .Iô«NC’G
 á``«``dÉ``ª``dG ô``````̀jRh ±É`````̀°`````̀VCGh
 »¨Ñæj  ¬``̀fCG  »`̀æ`̀Wƒ`̀dG  OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’Gh
 äÉYÉ£≤dG ºYód Oƒ¡édG πc ∞«ãμJ
 ´É£≤c  á``̀jƒ``̀dhC’G  äGP  á`̀jƒ`̀«`̀ë`̀dG
 ,º`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dGh ,á`̀«`̀ë`̀°`̀ü`̀dG á``̀jÉ``̀Yô``̀dG
 ,É«LƒdƒæμàdGh ,á«dÉªdG äÉeóîdGh
 ∫ƒëà∏d πãeC’G ¬LƒàdG ≈dEG káaÉ°VEG
 õFÉcôdG  ió`̀MEG  ó©j  …ò`̀dG  »ªbôdG
 ≥∏N  »a  º¡°ùà°S  »àdG  á«°SÉ°SC’G
 QÉªãà°SÓd  Ö``MQCGh  ™°ShCG  ¢Uôa
 ≈dEG  Gô«°ûe  ,…OÉ°üàb’G  ƒªædGh

 â∏àMG  ó``̀b  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e  ¿CG
 ¥ô°ûdG  á≤£æe  »a  ≈dhC’G  áÑJôªdG
 å«M øe É«≤jôaEG  ∫Éª°Th §°ShC’G
 äÉeƒ∏©ªdG  É«LƒdƒæμJ  QÉ°ûàfG
 iƒ`̀à`̀ °`̀ù`̀e ≈``̀∏``̀Y ä’É````̀°````̀ü````̀J’Gh

 .…OôØdG ΩGóîà°S’G
 á°ûbÉæe  º`̀J  ióàæªdG  ∫Ó``Nh
 ,ájƒdhC’G  äGP  ™«°VGƒªdG  øe OóY
 ,ΩGóà°ùªdG  QÉªãà°S’G  »a  â∏ãªJ
 ,»`̀ª`̀dÉ`̀©`̀dG …OÉ`̀ °`̀ü`̀ à`̀ b’G ƒ`̀ª`̀ æ`̀ dGh
 ≈`̀ dEG á`̀aÉ`̀°`̀VEG ,»`̀ª`̀bô`̀dG ∫ƒ`̀ë`̀à`̀dGh
 Iô`̀«`̀¨`̀°`̀ü`̀dG ™``jQÉ``°``û``ª``dG OÉ``̀æ``̀ °``̀SEG

 .á£°SƒàªdGh
 ióàæªdG  ¿CG  ôcòdÉH  ôjóédG
 á«FÉæãà°S’G ±hô¶dG πX »a ó≤©æj
 ÉfhQƒc  ¢Shô«a  áëFÉéd  á«ªdÉ©dG
 ¬H â`̀Ñ`̀Ñ`̀°`̀ù`̀J É```̀eh (19-ó```«```aƒ```c)
 ™`̀ °`̀Vƒ`̀ dG ≈``̀∏``̀Y äÉ``̀°``̀SÉ``̀μ``̀©``̀fG ø```̀e
 QÉ`̀©`̀ °`̀SCGh »`̀ª`̀dÉ`̀©`̀dG …OÉ`̀ °`̀ü`̀ à`̀ b’G
 å«M ,á«ªdÉ©dG ¥Gƒ°SC’G »a §ØædG
 iód  Gô«Ñc  É©aGO  áëFÉédG  â∏μ°T
 OQGƒ`̀e  ±É°ûàcG  π``̀LCG  ø`̀e  ∫hó``̀ dG
 ≈∏Y »∏μdG  OÉªàY’G ΩóYh áYƒæàe
 IQhô°V  ™e  πNó∏d  Qó°üªc  §ØædG
 ¿hÉ©Jh  ≥«°ùæJ  ∑Éæg  ¿ƒμj  ¿CG
 á≤£æªdG  ∫hO  π``c  ø`̀«`̀H  ∑ô`̀à`̀°`̀û`̀e
 …OÉ°üàb’G »aÉ©àdG ≥«≤ëàd É«©°S

.äÉjóëàdG ™«ªL á¡LGƒeh

 ¢VÉjôdÉH QÉªãà°S’G πÑ≤à°ùe IQOÉÑe ióàæe »a ¬àcQÉ°ûe iód 

 ∫hódG QÉgORGh AÉªf á∏°UGƒªd É°SÉ°SCG πãªj IóYGƒdG ¢UôØdG ≥∏N :á«dÉªdG ôjRh
 …OÉ°üàb’G ƒ``ªædG ≥«≤ëJ ≈``dEG áaOÉ¡dG äÉ``«°UƒàdGh äGQOÉ``ÑªdG äó``ªàYG ø``jôëÑdG
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 ’EG  êhô`̀î`̀dG  Ωó`̀Yh  º¡dRÉæe  »a  AÉ≤ÑdG  ≈∏Y  ™«ªédG  ≥jôØdG  å`̀Mh
 Iô°SC’G  QÉ`̀WEG  êQÉ`̀Nh  ∫RÉæªdG  »a  äÉ©ªéàdG  áeÉbEG  ÖæéJh  ,IQhô°†∏d
 QÉÑc  á£dÉîe  ΩóY  Öéj  Éªc  ,ô°TÉÑªdG  »YÉªàL’G  §«ëªdG  hCG  IóMGƒdG
 Öæéàd  óMGƒdG  â«ÑdG  π`̀NGO  ≈àM  áæeõªdG  ¢`̀VGô`̀eC’G  ÜÉë°UCGh  ø°ùdG

.º¡àeÓ°S ≈∏Y kÉXÉØM º¡«dEG ihó©dG π≤f á«dÉªàMG
 áæé∏dG ¢ù«FQ ΩÉ©dG øeC’G ¢ù«FQ ø°ùëdG ø°ùM øH ¥QÉW ≥jôØdG ócCGh
 ™e ΩõMh áeGô°üH ¿ƒfÉ≤dG ≥«Ñ£J ºà«°S ¬fCG çQGƒμdG á¡LGƒªd á«æWƒdG
 äBÉ°ûæªdG  hCG  OGô`̀aC’G  øe  ¿Éc  AGƒ°S  ájRGôàM’G  äGAGôLEÓd  m∞dÉîe  …CG
 ∞«ãμJ  ≈∏Y  πª©J  á«∏NGódG  IQGRh  ¿CÉH  É kgƒæe  ,ájQÉéàdG  hCG  á«YÉæ°üdG
 ¥OÉæØdGh ºYÉ£ªdG ≈∏Y á«°û«àØàdG äÓªëdG ∂dòch ,¿ƒfÉ≤dG PÉØfEG äÓªM

 .ábÓ©dG äGP äÉ¡édG øe ¿ƒμe ≥jôa ôÑY ájQÉéàdG äÓëªdGh
 Ée GPEG É«dÉM IQƒ¶ëe ô«Z πMGƒ°ùdG »a äÉ©ªéàdG ¿EG ø°ùëdG ∫Ébh
 ¥Gƒ°S áØdÉîe ¿Gh ájRGôàM’G ô«HGóàdGh á«FÉbƒdG äGAGôLE’G ≥ah âªJ
 IôLC’G ¥Gƒ°S áØdÉîe ºà«°Sh áYÉ°TEG äÉeÉªμdG AGóJQG ΩóY óæY äGQÉ«°ùdG
 äÓªM  âØãc  ¢ùeCG  Ωƒj  òæe  ¬fCG  Éë°Vƒe  ,¿CÉ°ûdG  Gòg  »a  ΩÉ©dG  π≤ædGh
 .ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üà∏d á«ë°üdG äÉWGôà°T’G ≥«Ñ£J ¿Éª°†d ¢û«àØàdG
 …ó°üà∏d »æWƒdG ≥jôØdG √ó≤Y …òdG »Øë°üdG ôªJDƒªdG ∫ÓN ∂dP AÉL
 çƒëÑ∏d  ó¡©dG  »dh  õcôe  »a  ¢ùeCG  ô¡X  (19-ó«aƒc)  ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød
 äGóéà°ùe  ôNBG  øY  åjóë∏d  …ôμ°ù©dG  ≈Ø°ûà°ùªdÉH  ÖjQóàdGh  á«Ñ£dG

 .ÉfhQƒc ¢Shô«a
 ¢ù«FQ  ΩÉ©dG  ø``eC’G  ¢ù«FQ  ø°ùëdG  ø°ùM  øH  ¥QÉ`̀W  ≥jôØdG  ó``cCGh
 á«©ªàéªdGh á«æeC’G Oƒ¡édG QGôªà°SG çQGƒμdG á¡LGƒªd á«æWƒdG áæé∏dG
 øª°V á∏Ñ≤ªdG IôàØdG ∫ÓN É¡Ø«ãμJ πH ÉfhQƒc ¢Shô«a áëFÉL á¡LGƒªd
 …ó°üà∏d  á°ü∏îªdG  á«æWƒdG  Oƒ¡édG  õjõ©J  QÉ`̀WEG  »a  á∏eÉμàe  áeƒ¶æe
 PÉØfEG  äÓªM  ∞«ãμJ  ≈∏Y  πª©J  á«∏NGódG  IQGRh  ¿CÉ`̀H  É kgƒæe  ,áëFÉé∏d
 äÓëªdGh  ¥OÉæØdGh  ºYÉ£ªdG  ≈∏Y  á«°û«àØàdG  äÓªëdG  ∂dòch  ,¿ƒfÉ≤dG

 .ábÓ©dG äGP äÉ¡édG øe ¿ƒμe ≥jôa ôÑY ájQÉéàdG
 äÉ¶aÉëªdG  »a  π°UGƒJ  áWô°ûdG  äÉjôjóe  ¿CG  ≈`̀dEG  ø°ùëdG  QÉ°TCGh
 á«fƒfÉ≤dG  äGAGô`̀LE’G  PÉîJG  á«∏NGódG  IQGRƒ`̀H  á«æ©ªdG  äGQGOE’G  ∂dòch
 ,ájQÉéàdG äÓëªdGh áeÉ©dG øcÉeC’G »a ¬LƒdG áeÉªc AGóJQG »ØdÉîe ∫É«M
 ,»YÉªàL’G  óYÉÑàdG  ô«jÉ©e  ≈∏Y  ®ÉØë∏d  á`̀eRÓ`̀dG  äGAGô```̀LE’G  ∂dòch
 OóY  ≠∏H  2021  ôjÉæj  26  ≈àMh  ôjÉæj  1  øe  IôàØdG  ∫ÓN  ¬fCG  É kë°Vƒe
 äÉØdÉîe  OóY  ≠∏H  Éª«a  8901  É¡£Ñ°V  ºJ  »àdG  ¬LƒdG  áeÉªc  äÉØdÉîe

 .áØdÉîe 518 äÉ©ªéàdG
 á«∏NGódG IQGRh πª©J ,Oƒ¡édG √òg ™e øeGõàdÉH ¬fCG ø°ùëdG ±É°VCGh
 çóëàdGh IóaGƒdG ádÉª©dG ™e π°UGƒàdGh ájƒYƒàdG äÓªëdG ∞«ãμJ ≈∏Y
 øe ¬jODƒJ Éeh ™ªàéªdG áeóN áWô°T ¬H Ωƒ≤J Ée ∫ÓN øe º¡JÉ¨∏H º¡«dEG
 »fÉÑª∏d  º«≤©àdG  äÓªM  »fóªdG  ´ÉaódG  π°UGƒj  Éªc  ,πYÉa  …ƒYƒJ  QhO
 AÉ°†≤dG »a Éª¡e kÓeÉY ∂dP QÉÑàYÉH ™bGƒªdG πch ´QGƒ°ûdGh äÉ°ù°SDƒªdGh

 .√QÉ°ûàfG øe óëdGh ¢Shô«ØdG ≈∏Y
 ≥jôØdG ƒ°†Y áë°üdG IQGRh π«ch ™fÉªdG ó«dh QƒàcódG ócCG ¬ÑfÉL øe
 QÉ°ùe  »a  ójóédG  Qƒ£àdG  ¿CG  ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d  »Ñ£dG  »æWƒdG
 äGAGôLE’ÉH ΩÉàdG ΩGõàd’G ™«ªédG ≈∏Y ºàëj ÉfhQƒc ¢Shô«a ™e πeÉ©àdG
 äÉ¡édGh  »Ñ£dG  »æWƒdG  ≥jôØdG  øe  IQOÉ°üdG  äÉª«∏©àdGh  ájRGôàM’G
 ∂dPh  ,áªFÉ≤dG  ä’ÉëdG  OóY  ´ÉØJQGh  QÉ°ûàf’G  IOÉ`̀jR  Öæéàd  á«ª°SôdG

 áμ∏ªe »a áªFÉ≤dG  ä’ÉëdG  øe OóY »a  QƒëàªdG  ¢Shô«ØdG  ±É°ûàcG  ó©H
 ä’ÉëdG  á©HÉàeh  Iôªà°ùªdG  π«∏ëàdGh  ó°UôdG  á«∏ªY  ∫ÓN  øe  øjôëÑdG

.áªFÉ≤dG
 »Øë°üdG ôªJDƒªdG ∫ÓN É¡æY ø∏©ªdG äGQGô≤dG ¿CG ≈dEG ™fÉªdG QÉ°TCGh
 ,…QhO πμ°ûH É¡à°SGQO ºàJ »àdG äÉ«£©ªdGh äGóéà°ùªdG ≈dEG G kô¶f äAÉL
 ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d  »Ñ£dG  »æWƒdG  ≥jôØdG  äÉ«°UƒJ  ≈∏Y  kAÉæHh
 ájRGôàM’G  äGAGôLE’G  ™«ªéH  ΩGõàd’G  ióe  QÉÑàY’G  ø«©H  òNC’G  ºà«°S
 íàa ≈∏Y πª©∏d (19-ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG øe óë∏d á«FÉbƒdGh
 Iô«Jh  IOÉjR  ºà«°S  ¬fCÉH  Égƒæe  ,óéà°ùj  Ée  Ö°ùëH  äÉYÉ£≤dG  ¥ÓZEG  hCG
 ∫ƒ°UƒdG áYô°ùd ∂dPh ,ø«£dÉîªdG ôKCG ™ÑàJ äÉ«∏ªY õjõ©Jh äÉ°UƒëØdG
 äGAGô``LE’G  ¿CG  G kócDƒe  ,É¡«aÉ©Jh  É¡LÓY  áYô°Sh  áªFÉ≤dG  ä’ÉëdG  ≈dG
 AóH òæe É¡æY ø∏©ªdG IQOÉ°üdG äÉª«∏©àdGh á«FÉbƒdG ô«HGóàdGh ájRGôàM’G
 É¡dÓN øe øμªj »àdG É¡°ùØf »g (19-ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üàdG
 ≈∏Y ∫ÉÑbE’G ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ¢Shô«ØdÉH á°UÉîdG ä’Ó°ùdG ∞∏àîe á¡LGƒe

.º«©£àdG
 QÉL ≥«°ùæàdGh Iôªà°ùe º«©£à∏d á«æWƒdG á£îdG ¿CG ™fÉªdG í°VhCGh
 §£N Ö°ùëH øμªj  Ée  ´ô°SCÉH  √ô«aƒàd  º«©£à∏d  á©æ°üªdG  äÉcô°ûdG  ™e
 »a  äÉª«©£àdG  º«∏°ùJ  »a  ô«NCÉàdGh  ,™jRƒàdGh  ™«æ°üà∏d  äÉcô°ûdG  √òg
 Ö∏£fh ,™«ªédG πÑb øe QòëdG øe G kójõe ÖLƒà°ùj ºdÉ©dG AÉëfCG  ™«ªL

 Éæ«Ñe  ,º«©£àdG  ∫ƒ°Uh  QÉ¶àfG  ™e  …RGƒàdÉH  ΩGõàd’G  IOÉjR  ™«ªédG  øe
 »a QÉ°ûàf’G  ä’ó©eh áªFÉ≤dG  ä’ÉëdG  OGóYCG  »a IOô£°†ªdG  IOÉjõdG  ¿CG
 äGAGôLE’G ´ÉÑJG »a »NGôàdGh QÉà¡à°S’ÉH kÉ°†jCG á£ÑJôe Iô«NC’G IôàØdG
 ájRGôàM’G  äGAGô`̀LE’É`̀H  ΩGõ`àd’G  Ωó`̀Y  ¿CG  Éªc  ,á«FÉbƒdGh  ájRGôàM’G
 QÉ°ûàf’G øe ∫ó©ªdG Gòg ≈dEG ∫ƒ°UƒdG »a º¡°SCG øjôà¡à°ùªdG OóY IOÉjRh

 .ä’ÉëdG OGóYCG »a ôªà°ùªdG ´ÉØJQ’Gh
 ¢VGôeC’G  …QÉ°ûà°SG  »fÉ£ë≤dG  ±Éæe  Ö«ÑW  Ωó≤ªdG  ócCG  ,¬à¡L  øe
 ¢Shô«Ød …ó°üà∏d »æWƒdG ≥jôØdG ƒ°†Yh …ôμ°ù©dG ≈Ø°ûà°ùªdÉH ájó©ªdG
 äó°UQ É¡aÉ°ûàcG ºJ »àdGh ÉfhQƒc ¢Shô«Ød IójóédG ádÓ°ùdG ¿CG ÉfhQƒc
 á«æ«JhôdG  äÉ°UƒëØdG  ôÑY  É¡aÉ°ûàcG  ºJh  ,êQÉîdG  øe  ΩOÉb  ÜÉ°üe  ôÑY
 √òg ó°V ádÉ©a É«dÉM IôaGƒàªdG äÉMÉ≤∏dG ¿CG Éë°Vƒe ,É«eƒj iôéJ »àdG
 πÑb øe âbƒdG ∫GƒW Iôªà°ùe ™ÑààdGh ó°UôàdG  á«∏ªY ¿EG  ∫Ébh .ádÓ°ùdG
 ó©H  IójóL ä’ÉM …CG  ó°Uôd  ¢Shô«Ø∏d  …ó°üà∏d  »Ñ£dG  »æWƒdG  ≥jôØdG
 ºà«°S ¬fCG GócDƒe ,áªFÉ≤dG ä’ÉëdG øe OóY »a QƒëàªdG ¢Shô«ØdG ±É°ûàcG
 øY ¿ÓYE’G ¿ƒμj ¿CG Oƒf ’h ¿CÉ°ûdG Gòg »a äGQƒ£J …CÉH ™ªàéªdG ´ÓWEG
 ÉªfEGh ,±ƒîdGh ôYò∏d  kÉÑÑ°S áμ∏ªªdG »a IójóédG ä’ÉëdG √òg ±É°ûàcG
 ô£îdG πX »a ájRGôàM’G äGAGôLE’G πμH ΩGõàd’Gh QòëdG øe mójõªd kÉÑÑ°S

 .GOƒLƒe ∫GRÉe …òdG
 ≥«Ñ£J »a ¿hÉ¡àdGh QÉà¡à°S’G ΩóY á«ªgCÉH ô«còàdG »fÉ£ë≤dG OóLh
 óë∏d  á«ª°SôdG  äÉ¡édG  øe  IQOÉ°üdG  äÉª«∏©àdGh  ájRGôàM’G  äGAGôLE’G
 ,™ªàéªdG  »a  QƒëàªdG  ¢Shô«ØdG  QÉ°ûàfG  ™æeh  ¢Shô«ØdG  QÉ°ûàfG  øe
 ¢Shô«ØdG  øe  IQƒëàªdG  ä’Ó°ùdG  ∞∏àîe  ™e  πeÉ©àdG  ¿CG  É k°Uƒ°üNh
 áØ∏àîe  ô«Zh  É¡°ùØf  »g  ¬H  áHÉ°UE’G  øe  RGôàM’Gh  ájÉbƒdG  å«M  øe
 É«YGO  ,É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«Ød  …ó°üàdG  Aó`̀H  òæe  IòîàªdG  äGAGô```̀LE’G  ø`̀Y
 ™e IQhô°†∏d  ’EG  êhôîdG  ΩóYh ∫RÉæªdG  »a AÉ≤ÑdG  IQhô°V ≈dEG  ™«ªédG
 Iô°SC’G ≈∏Y ÉgQÉ°üàNGh Égô«Z hCG  á«∏FÉ©dG äÉ©ªéàdG áeÉbEG  ΩóY á«ªgCG
 QÉÑc  á£dÉîe  ΩóYh  ,ô°TÉÑªdG  »YÉªàL’G  §«ëªdGh  ∫õæªdG  »a  IóMGƒdG
 Öæéàd  óMGƒdG  â«ÑdG  π`̀NGO  ≈àM  áæeõªdG  ¢`̀VGô`̀eC’G  ÜÉë°UCGh  ø°ùdG
 º«©£à∏d  á«æWƒdG  á£îdG  ¿CG  ≈dEG  Gô«°ûe  ,  º¡«dEG  ihó©dG  π≤f  á«dÉªàMG
 ´ô°SCÉH √ô«aƒàd º«©£à∏d á©æ°üªdG äÉcô°ûdG ™e QÉL ≥«°ùæàdGh Iôªà°ùe
 øe  É kÑdÉW  ,™jRƒàdGh  ™«æ°üà∏d  äÉcô°ûdG  √ò`̀g  §£N  Ö°ùëH  øμªj  Ée
 QÉ¶àfG  ™e  …RGƒàdÉH  ájRGôàM’G  äGAGô`̀LE’É`̀H  ΩGõ`̀à`̀d’G  IOÉ`̀jR  ™«ªédG
 º«©£àdG  òNCÉa  º«©£à∏d  π«é°ùàdG  ≈∏Y  ∫ÉÑbEÓd  IƒYódG  G kOóéeh  º«©£àdG
 ájÉbƒdG ¿CG Éªc ,¢Shô«ØdG ™e πeÉ©àdG øe á∏MôªdG √òg »a …Qhô°V ôeCG
 √QGôªà°SG ºàëJ ™ªàéªdÉH Oôa πμd á«æWƒdG á«dhDƒ°ùªdGh êÓ©dG øe ô«N
 »JCÉj »àdGh áYƒ°VƒªdG §£îdG øª°V ájRGôàM’G äGAGôLE’ÉH ΩGõàd’ÉH

.º¡e »FÉbh ô«Hóàc É¡æª°V º«©£àdG òNCG
 ¢VGôeC’G  ájQÉ°ûà°SG  ¿Éª∏°ùdG  á∏«ªL  IQƒàcódG  äó`̀cCG  ,É¡ÑfÉL  øe
 ≥jôØdG  ƒ°†Y  »Ñ£dG  á«fÉª∏°ùdG  ™ªéªH  á«æWÉÑdG  ¢`̀VGô`̀eC’Gh  ájó©ªdG
 øe á∏MôªdG √òg »a ìÉéædG ¿CG ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üà∏d »Ñ£dG »æWƒdG
 äGAGôLE’ÉH  ™«ªédG  øe  OÉédG  ΩGõàd’G  ÖLƒà°ùj  ¢Shô«ØdG  ™e  πeÉ©àdG

.™ªàéª∏d kájÉªM É¡H »NGôàdG hCG QÉà¡à°S’G ΩóYh á«FÉbƒdGh ájRGôàM’G
 ™e πeÉ©àdG »a ™ªàéªdG »Yh ≈∏Y ∫ƒ©f ÉædRÉe ÉæfEG ¿Éª∏°ùdG âdÉbh

 ô°üæY  äGAGôLE’G  πμH  á«dhDƒ°ùªdÉH  ΩGõàd’Éa  ,√ôWÉîeh  ¢Shô«ØdG  Gòg
 ô¶ædG ¢†¨Ña ,™«ªédG áeÓ°Sh áë°U ßØMh …óëàdG Gòg RhÉéJ »a πYÉa
 ä’ÉëdG  hCG  QƒëàªdG  ¢Shô«ØdG  øe  IójóédG  ä’ÉëdG  ±É°ûàcG  ºJ  AGƒ°S
 »g  ájRGôàM’G  äGAGô`̀LE’G  ¿EÉa  (19-ó«aƒc)  ÉfhQƒc  ¢Shô«ØH  áªFÉ≤dG

 .∞∏àîJ ’h É¡°ùØf
 ’EG  êhôîdG  Ωó`̀Yh  ∫õ`æªdG  »a  AÉ≤ÑdG  ≈`̀dEG  ™«ªédG  ¿Éª∏°ùdG  â`̀YOh
 ≈àM  áæeõªdG  ¢VGôeC’G  ≈°Vôeh  ø°ùdG  QÉÑc  á£dÉîe  ΩóYh  ,IQhô°†∏d
 ó«cCÉàdG  IOóée ,º¡d ¢Shô«ØdG  π≤f á«dÉªàMG Öæéàd óMGƒdG â«ÑdG  πNGO
 IóMGƒdG  Iô°SC’G  ≈∏Y  ÉgQÉ°üàNGh  äÉ©ªéàdG  øY  OÉ©àH’G  IQhô°V  ≈∏Y
 øe QòëH á∏°UGƒªdG IQhô°Vh ô°TÉÑªdG »YÉªàL’G §«ëªdGh ∫õæªdG »a
 »a  ádhòÑªdG  á«æWƒdG  Oƒ¡édG  ºYód  IQOÉ°üdG  äÉª«∏©àdÉH  ΩGõàd’G  ∫ÓN
 OóY  ´ÉØJQGh  QÉ°ûàf’G  IOÉjR  ÖæéJh  ¢Shô«ØdG  QÉ°ûàfG  øe  óëdG  π«Ñ°S
 …ó°üà∏d  »Ñ£dG  »æWƒdG  ≥jôØdGh  áë°üdG  IQGRh  ¿CG  IócDƒe  ,ä’ÉëdG
 ßØëj  ÉªH  ¢Shô«Ø∏d  …ó°üà∏d  ºgOƒ¡L  »a  ¿hôªà°ùe  ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød
 ™°VƒdG  ¿Éª∏°ùdG  â°Vô©à°SG  ,ΩÉàîdG  »`̀ah  .™«ªédG  áeÓ°Sh  áë°U
 áªFÉ≤dG ä’ÉëdG OóY ¿CG káæ«Ñe ,ÉfhQƒc ¢Shô«Ød áªFÉ≤dG ä’Éë∏d »ë°üdG
 É¡©°Vh Ö∏£àj »àdG ä’ÉëdG â¨∏H ø«M »a ,ádÉM 21 ≠∏H ájÉæ©dG âëJ
 øe  ô≤à°ùe  É¡©°Vh  ádÉM  3292h  ,áªFÉb  ádÉM  46  êÓ©dG  »≤∏J  »ë°üdG
 ø«M  »a  ,áªFÉb  ádÉM  3313  ≠∏H  …òdG  áªFÉ≤dG  ä’Éë∏d  »dÉªLE’G  Oó©dG

 .¢Shô«ØdG øe ä’ÉM 97006 âaÉ©J

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

 º``«∏©`à`dG{`H  AÉ``Ø``à`c’Gh  ..º``YÉ£ªdGh  »``gÉ≤ª∏d  á``«∏NGódG  äÉ``eóîdG  ¥Ó``ZEG
…QÉ````é``dG 31 ø``e GAó``H ™````«`HÉ°SCG 3 Ió``e á``«ª«∏©àdG äÉ``°ù°SDƒ`ª`dÉH zó``©oH ø``Y

 á©jô°S É``fhQƒc ¢Shô«Ød IQƒ``ëàªdG á``dÓ°ùdÉH äÉ``HÉ°UEG ±É``°ûàcG :™``fÉªdG
 ø«£dÉîªdG ™ÑàJ äÉ«∏ªY õ``jõ©Jh äÉ°UƒëØdG IOÉjR ..QÉ°ûàf’Gh ihó``©dG

 ô¡°T øe πbCG »a ¬LƒdG áeÉªc áØdÉîe ±’BG 8 øe ôãcCGh ..ΩõMh áeGô°üH ¿ƒfÉ≤dG ≥«Ñ£J :ø°ùëdG
 á`̀Ø`̀ °`̀û`̀à`̀μ`̀ª`̀dG IQƒ``̀ë``̀ à``̀ª``̀ dG á``̀dÓ``̀°``̀ù``̀dG ó``̀°``̀V á``̀dÉ``̀©``̀a Iô``̀ aGƒ``̀ à``̀ ª``̀ dG äÉ``̀MÉ``̀≤``̀∏``̀ dG :»``̀fÉ``̀£``̀ë``̀≤``̀dG

 »∏Y áªWÉa :âÑàc
 31 ≥aGƒªdG óMC’G øe kGAóH Qô≤J ¬fCG ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üà∏d »æWƒdG ≥jôØdG ø∏YCG
 ¢SQGóªdÉH ó©oH øY º∏©àdÉH AÉØàc’Gh Qƒ°†ëdG ≥«∏©J ™«HÉ°SCG áKÓK Ióªdh …QÉédG ôjÉæj
 ∫ÉØWC’G  ¢VÉjQh  á°UÉîdGh  á«eƒμëdG  »dÉ©dG  º«∏©àdG  äÉ°ù°SDƒeh  á°UÉîdGh  á«eƒμëdG
 á©HÉàdG á«eƒμëdG á«∏«gCÉàdG QhódGh õcGôªdGh º«∏©àdGh á«HôàdG IQGRh πÑb øe á°üNôªdG
 á°UÉîdG ÖjQóàdG ógÉ©eh õcGôeh äÉfÉ°†ëdG QhOh ,á«YÉªàL’G á«ªæàdGh πª©dG IQGRƒd
 äÉÄ«¡dG AÉ°†YCG ∂dP øe ≈æãà°ùjh ,á«YÉªàL’G á«ªæàdGh πª©dG IQGRh πÑb øe á°üNôªdG
 »a Qƒ°†ëdG ôªà°ù«°S ø«M »a ,IQƒcòªdG äÉ°ù°SDƒªdG  πμH á«æØdGh á«ª«∏©àdGh ájQGOE’G

 .á°UÉîdG äÉLÉ«àM’G …hòd á°UÉîdGh á«∏gC’G õcGôªdGh ¢SQGóªdG
 ºYÉ£ªdG »a á«∏NGódG äÉeóîdG ºjó≤J ±É≤jEG É k°†jCG Qô≤J ¬fCG »æWƒdG ≥jôØdG ±É°VCGh
 QÉÑàY’G  ø«©H  ò`̀NC’G  ºà«°Sh  ,™«HÉ°SCG  áKÓK  Ióe  …QÉédG  ôjÉæj  31  øe  G kAó`̀H  »gÉ≤ªdGh

 ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG øe óë∏d á«FÉbƒdGh ájRGôàM’G äGAGôLE’G ™«ªéH ΩGõàd’G ióe
 ºà«°S  ¬fCÉH  Égƒæe  ,óéà°ùj  Ée  Ö°ùëH  äÉYÉ£≤dG  ¥ÓZEG  hCG  íàa  ≈∏Y  πª©∏d  (19-ó«aƒc)
 ≈dG ∫ƒ°UƒdG áYô°ùd ∂dPh ,ø«£dÉîªdG ôKCG ™ÑàJ äÉ«∏ªY õjõ©Jh äÉ°UƒëØdG Iô«Jh IOÉjR

.É¡«aÉ©Jh É¡LÓY áYô°Sh áªFÉ≤dG ä’ÉëdG
 »a  QƒëàªdG  ¢Shô«ØdG  ±É°ûàcG  ó©H  äAÉL  äGQGô≤dG  ∂∏J  ¿CG  »æWƒdG  ≥jôØdG  ø«Hh
 Iôªà°ùªdG π«∏ëàdGh ó°UôdG á«∏ªY ∫ÓN øe øjôëÑdG áμ∏ªe »a áªFÉ≤dG ä’ÉëdG øe OóY
 ájRGôàM’G  äGAGô`̀LE’É`̀H  ΩÉàdG  ΩGõ`̀à`̀d’G  ≈`̀dG  ™«ªédG  É k«YGO  ,áªFÉ≤dG  ä’ÉëdG  á©HÉàeh
 IOÉ`̀jR  Öæéàd  á«ª°SôdG  äÉ¡édGh  »Ñ£dG  »æWƒdG  ≥jôØdG  ø`̀Y  IQOÉ`̀°`̀ü`̀dG  äÉª«∏©àdGh
 ¢Shô«a ádÓ°ùd ihó©dG QÉ°ûàfG áYô°S øe GQòëe ,áªFÉ≤dG ä’ÉëdG OóY ´ÉØJQGh QÉ°ûàf’G
 ¢Shô«ØdG ä’Ó°S ∞∏àîªd É¡°ùØf »g á«FÉbƒdG ô«HGóàdG ¿CG ≈dEG Gô«°ûe ,áØ°ûàμªdG ÉfhQƒc

 .º«©£à∏d π«é°ùàdÉH IQOÉÑªdGh ájRGôàM’G äGAGôLE’ÉH ΩGõàd’G áØYÉ°†e Üƒ∏£ªdGh

 á«ª«∏bE’G  áμÑ°ûdG  âæ∏YCG
 á``«``YÉ``ª``à``L’G á``«``dhDƒ``°``ù``ª``∏``d
 »HòY  ºjôe  IQƒàcódG  QÉ«àNG
 …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  áªgÓédG
 ø¡ªdG  º«¶æàd  á«æWƒdG  áÄ«¡∏d
 áªFÉb øª°V á«ë°üdG äÉeóîdGh
 ôãcC’G  á«HôY  á«°üî°T  áFÉªdG
 á«dhDƒ°ùªdG  ∫Éée  »`̀a  kGô`̀«`̀KCÉ`̀J
 ∂dPh  ,2020  ΩÉ©d  á«©ªàéªdG
 »Hô©dG  »æ¡ªdG  ∞«æ°üàdG  ≥ah
 øe  áÑîfh  áμÑ°ûdG  ±Gô`̀°`̀TEÉ`̀H

.ø«jQÉ°ûà°S’G
 Gôjó≤J  ºjôμàdG  Gòg  »JCÉjh
 áªgÓédG IQƒàcódG äÉªgÉ°ùªd
 RQÉ`̀Ñ`̀ dG  É````̀gQhOh  á«©ªàéªdG

 á`̀«`̀dhDƒ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG á`̀aÉ`̀≤`̀K ô`̀°`̀û`̀f »``a
.á«©ªàéªdG

 äó``̀cCG  ,áÑ°SÉæªdG  √ò`̀¡`̀Hh
 á`̀ª`̀gÓ`̀é`̀dG º``̀jô``̀e IQƒ``̀à``̀có``̀ dG
 º«¶æJ  áÄ«¡d  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG
 ¿CG á«ë°üdG  äÉeóîdGh  ø¡ªdG
 áé«àf  AÉ````L  QÉ``̀«``̀à``̀N’G  Gò````g
 É¡«dƒJ  »àdG  Iô«ÑμdG  ájÉYôdG
 ió`̀Ø`̀ª`̀dG ∂`̀∏`̀ª`̀dG á`̀ dÓ`̀L IOÉ``̀«``̀b
 »ë°üdG  ´É`̀£`̀≤`̀∏`̀d  á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dGh
 πμ°ûH  á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀dG  »``a  »`̀Ñ`̀£`̀dGh
 á«JGƒªdG  áÄ«ÑdG ô«aƒàdh ΩÉY
 ≈dEG  Iô«°ûe  ,´Gó```HE’Gh  õ«ªà∏d
 Ió«°TôdG  IOÉ«≤dG  äÉ¡«LƒJ  ¿CG
 ™«ªéd  ô``̀Ñ``̀cC’G  ™``̀aGó``̀dG  π`̀ã`̀ª`̀J

 »`̀ë`̀°`̀ü`̀dG ´É``̀£``̀≤``̀dG »`̀Ñ`̀°`̀ù`̀à`̀æ`̀e
 ™aQh  äGRÉéfE’G  RôHCG  ≥«≤ëàd

 kÉ`̀«`̀dÉ`̀Y  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªe  º`̀ °`̀SG
.áaÉc πaÉëªdG »a kÉbÉØN

 á«Hô`©`dG äÉ```«°ü`î`°ûdG ø``ª°V áªgÓédG º``jôe IQƒ``àcódG
2020 ΩÉ``©d á«©`ªà`é`ª`dG á``«dhDƒ°ùªdG »``a Gô``«KCÉJ ô``ãcC’G

äÉ`̀eó`̀î`̀dG º`̀jó`̀≤`̀J QGô`̀ª`̀à`̀ °`̀SG
º``YÉ£ªdGh »``gÉ≤ª∏d á``«LQÉîdG
 øe óë∏d IòîàªdG á«FÉbƒdG ô«HGóàdGh ájRGôàM’G äGAGôLE’G ™e É«°TÉªJ
 »æWƒdG  ≥jôØdG  äÉ«°UƒJ ≈∏Y kAÉæHh ,z19-ó«aƒc{ ÉfhQƒc ¢Shô«a  QÉ°ûàfG
 áYÉæ°üdG  IQGRh  äó``̀cCG  ,z19-ó`̀«`̀aƒ`̀c{  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d  »Ñ£dG
 Ióªd 2021 ôjÉæj  31 ≥aGƒªdG  óMC’G  Ωƒj øe G kAóH  ¬fCG  áMÉ«°ùdGh IQÉéàdGh
 á«∏NGódG  äÉ°ù∏édGh øcÉeC’G  »a äÉeóîdG ºjó≤J ±É≤jEG  ºà«°S ™«HÉ°SCG  áKÓK
 QGôªà°SGh ,á°û«°ûdG »gÉ≤eh äÉHhô°ûªdGh áª©WC’G ºjó≤J ∫Éëeh ºYÉ£ªdG »a
 ºjó≤J ∫Éëeh ºYÉ£ªdG »a á«LQÉîdG äÉ°ù∏édGh øcÉeC’G »a äÉeóîdG ºjó≤J
 óMGƒdG  õéëdG  ió©àj  ’CG  ≈∏Y  ,á°û«°ûdG  »gÉ≤eh  äÉHhô°ûªdGh  áª©WC’G
 ≈°übCG  óëH  »gh  ájRGôàM’G  äGAGô``̀LE’G  ≈∏Y  ®ÉØëdG  ™e  É°üî°T  ø«KÓK
 iô`̀NC’G  ájRGôàM’G  äGAGô``̀LE’G  ÖfÉL  ≈`̀dEG  ,IóMGƒdG  ádhÉ£∏d  ¢UÉî°TCG  6

.É≤HÉ°S áæ∏©ªdGh É¡H ó«≤àdG ÖLGƒdG
 √òg  ΩGõàdG  á«ªgCG  ≈`̀dEG  áMÉ«°ùdGh  IQÉéàdGh  áYÉæ°üdG  IQGRh  âgƒfh
 øe óëdG ±ó¡H áë°üdG IQGRh øY Qó°üJ »àdG äGAGôLE’Gh óYGƒ≤dÉH äÉ¡édG
 ¿hÉ¡J ød É¡fCG øe IQGRƒdG äQòM Éªc ,z19-ó«aƒc{ ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG
 π°üJ  »àdGh  ájQÉéàdG  äÉØdÉîªdG  »ÑμJôe  ≈∏Y áeRÓdG  äÉHƒ≤©dG  ¢Vôa  »a
 É≤ah  ¢Uƒ°üîdG  Gò¡H  IQô≤ªdG  á«FÉæédG  äÉHƒ≤©dGh  ÉjQGOEG  πëªdG  ≥∏Z  ≈dEG

.øjôëÑdG áμ∏ªe »a É¡H ∫ƒª©ªdG áª¶fC’Gh ø«fGƒ≤∏d

 äÉ``̀©``̀ª``̀é``̀ à``̀ dG Gƒ```Ñ```æ```é```J :¿É```̀ª```̀ ∏```̀ °```̀ù```̀ dG
ø`̀ °`̀ ù`̀ dG QÉ``̀ Ñ``̀μ``̀ H •Ó`````̀à`````̀N’Gh á``̀«``̀∏``̀FÉ``̀©``̀dG



 Qƒ````̀ à````̀ có````̀ dG π```̀ Ñ```̀≤```̀ à```̀ °```̀ SG
 GRô`̀«`̀e »`̀∏`̀Y ø``̀H ø`̀«`̀°`̀ù`̀ë`̀dGó`̀Ñ`̀Y
 áeGóà°ùªdG  ábÉ£dG  áÄ«g  ¢ù«FQ
 »dÉªdG øjôëÑdG CÉaôªH ¬Ñàμe »a
 ±É``````̀bhC’G ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e ø```̀e Gó`````̀ah
 ¢Sóæ¡ªdG øe Óc º°†j ájôØ©édG
 áæé∏dG  ¢ù«FQ  ¢†jô©dG  ¢VÉjQ
 »fÓHƒàdG Oƒªëe ó«°ùdGh á«æØdG
 ,QÉªãà°S’Gh  ∫ÉªdG  áæéd  ¢ù«FQ
 ø«°üàîªdG  ø`̀e  Oó``Y  Qƒ°†ëH

.áeGóà°ùªdG ábÉ£dG áÄ«¡H
 ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e Gƒ```°```†```Y π```̀≤```̀ fh
 äÉ`̀«`̀ë`̀J á`̀jô`̀Ø`̀©`̀é`̀dG ±É``````̀bhC’G
 í`̀dÉ`̀°`̀ü`̀dG í`̀ dÉ`̀ °`̀U ø``̀ H ∞`̀ °`̀ Sƒ`̀ j
 ≈dEG  ájôØ©édG  ±É``̀bhC’G  ¢ù«FQ
 ,áeGóà°ùªdG  ábÉ£dG  áÄ«g  ¢ù«FQ

 »a á`̀Ä`̀«`̀¡`̀dG Oƒ`̀¡`̀é`̀H ø`̀jó`̀«`̀°`̀û`̀e
 õjõ©J »a áeƒμëdG ájDhQ ≥«≤ëJ
 áeGóà°ùªdG ábÉ£dG øe IOÉØà°S’G

.»æWƒdG iƒà°ùªdG ≈∏Y

 QƒàcódG ÖMQ AÉ≤∏dG ∫ÓNh
 Oƒ¡éH kGó«°ûe ,Qƒ°†ëdÉH GRô«e
 ΩÉ¡°SE’G  »a  ájôØ©édG  ±ÉbhC’G
 á«æWƒdG  ±Gó```̀gC’G  ≥«≤ëJ  »`̀a
 ábÉ£dG IAÉØch IOóéàªdG ábÉ£∏d
 Oƒ¡°ûªdG  º¡JGQOÉÑe  ∫Ó`̀N  ø`̀e
 áØ«¶ædG ábÉ£dG ΩGóîà°SG »a É¡d
 ≥aGôªdGh óLÉ°ùªdG  øe OóY »a
 ¢üNC’ÉHh  ,±É``bhCÓ``d  á©HÉàdG
 ájôØ©édG  ±É`̀bhC’G  IQGOEG  ≈æÑe
 …ò`̀dGh  ∞«°ùdG  á≤£æªH  øFÉμdG
 .á«°ùª°ûdG  ábÉ£dG  ≈∏Y  πª©j
 ≈∏Y  GRô`̀«`̀e  QƒàcódG  ™∏WG  Éªc
 »a  ájôØ©édG  ±É````̀bhC’G  á`̀Ñ`̀ZQ
 ábÉ£dG  ™jQÉ°ûe  øe  Oó`̀Y  ò«ØæJ
 á©HÉàdG  »°VGQC’G  »a  á«°ùª°ûdG
 øe  ójõªdG  ≥≤ëj  ÉªH  ±ÉbhCÓd
 ±Gó``̀gC’G  ≥«≤ëJ  »`̀a  ΩÉ`̀¡`̀°`̀SE’G
 ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀d á``«``æ``Wƒ``dG
 %5  áÑ°ùf  ∫É`̀NOEG  »a  á∏ãªàªdGh
 èjõe  »a  IOóéàªdG  ábÉ£dG  øe
 2025 ΩÉY ∫ƒ∏ëH »∏μdG ábÉ£dG
 IAÉØc  ø«°ùëJ  øe  %6  áÑ°ùfh
 .¬```̀JGP ΩÉ``̀©``̀dG ∫ƒ`̀∏`̀ë`̀H á`̀ bÉ`̀£`̀ dG
 áÄ«g  ¿EG  GRô`̀«`̀e  QƒàcódG  ∫É`̀ bh
 øe  kÉbÓ£fG  áeGóà°ùªdG  ábÉ£dG
 ™«é°ûJ  »`̀a  »`̀°`̀SÉ`̀°`̀SC’G  É``̀gQhO
 áØ«¶ædG  ábÉ£dG  »a  QÉªãà°S’G
 kGõ«ªàe  kGõcôe  øjôëÑdG  π©Lh
 áÄ«¡dG  ¿EÉ```a  ,∫É`̀é`̀ª`̀dG  Gò``̀g  »`̀a
 ºYódG  ºjó≤àd  ΩÉJ  OGó©à°SG  ≈∏Y
 √òg  ≥«≤ëàd  »°Sóæ¡dGh  »æØdG
  .™bGƒdG  ¢``VQCG  ≈∏Y  ™jQÉ°ûªdG
 øY  Qƒ°†ëdG  ôÑY  º¡ÑfÉL  ø`̀e
 ¢ù«Fôd  ºgôjó≤Jh  ºgôμ°T  ≠dÉH
 ≈∏Y  áeGóà°ùªdG  ábÉ£dG  áÄ«g
 Ö«MôàdGh  ∫É`̀Ñ`̀≤`̀à`̀°`̀S’G  ø°ùM
 º``Yó``dG º``̀jó``̀≤``̀Jh ™`̀«`̀é`̀°`̀û`̀à`̀ dGh
 ø«ÑZGô∏d  »`̀°`̀Só`̀æ`̀¡`̀dGh  »`̀æ`̀Ø`̀dG
 áØ«¶ædG  ábÉ£dG  ΩGóîà°SG  »`̀a
 á«ªæàdG  π`̀LG  ø`̀e  áeGóà°ùªdGh
 áμ∏ªe õjõ©dG ÉææWh »a á∏eÉ°ûdG

.øjôëÑdG
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ó«ªëŸG ó«ª

 »Øë°üdG  ôªJDƒª∏d  »°ù«FôdG  ¿Gƒ`̀æ`̀©`̀dG
 ∞°SCÓd ∞°ûc ¢ùeC’ÉH »Ñ£dG »æWƒdG ≥jôØd
 ¬«∏Y  ô°UCG  …òdG  zQÉà¡à°S’G  áé«àf{  ójó°ûdG
 ’É`̀ª`̀YCGh ,Iô`̀«`̀Ñ`̀c GOƒ`̀¡`̀L ó`̀°`̀ù`̀aCGh ,¢`̀†`̀©`̀Ñ`̀dG
 ™LGôàdG »a ÖÑ°ùJh ,øjôëÑdG ≥jôØd áªî°V
 ¢ü°übh ,RÉéfE’G Iô«°ùe π«£©Jh ,ôNCÉàdGh

.ìÉéædG
 áeõà∏ªdG ¢SÉædG ≥M øeh ,øWƒdG ≥M øe
 Éæ∏°UhCG  Éªd  É¡°†aQh  É¡FÉ«à°SG  øY  ôÑ©J  ¿CG
 äGQƒ£J  »a  ÖÑ°ùJh  ,¢†©ÑdG  QÉà¡à°SG  ¬«dEG
 øWƒdG  áë∏°üe  »`̀a  â°ù«d  ,á`̀«`̀HÉ`̀é`̀jEG  ô«Z
 â°ù«dh  ,á«©«Ñ£dG  IÉ`̀«`̀ë`̀dG  ≈``̀ dEG  IOƒ``©``dGh
 á«æ°†ªdG  Oƒ¡édGh  OÉ°üàb’G  áë∏°üe  »`̀a

 .¬°TÉ©àf’
 ø`̀«`̀ª`̀«`̀≤`̀ª`̀dGh ,ø`̀«`̀ æ`̀WGƒ`̀ª`̀ dG Ö``fÉ``L ø``̀e
 ,á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG á`̀¨`̀∏`̀dÉ`̀H ø``«``aQÉ``©``dGh ø`̀«`̀≤`̀WÉ`̀æ`̀dG
 ,äÉfÉ«ÑdGh  ΩÉ`̀ bQC’G  ¿C’  áØYÉ°†e  á«dhDƒ°ùe
 ô`̀eC’G  ¿CG  âØ°ûc  ,äÉ«FÉ°üME’Gh  OGó```̀YC’Gh
 hCG ,Ö```̀fÉ```̀LC’G ≈`̀∏`̀Y §`̀≤`̀a Gô`̀°`̀ü`̀à`̀≤`̀e ¢`̀ù`̀«`̀d

.GójóëJ ø«jƒ«°SB’G
 á≤WÉædG ô«Z IóaGƒdG ádÉª©dG ÖfÉL øe ÉeCG
 QÉμaCG  ∑Éæ¡a  ,á«Hô©dG  á¨∏dÉH  áaQÉ©dG  ô«Zh
 Éæà∏°UhCG  …ò`̀dG  QÉà¡à°S’G  øe  óë∏d  IójóY
 Éæ«dEG  å©H óbh ,º¡æe ¢†©ÑdG  äÉ°SQÉªe ¬«dEG
 ¢†©ÑH z…ô«LƒH øªMôdG óÑY{ π°VÉØdG ñC’G
 ≥ëà°ùJ  »gh  ,QÉà¡à°S’G  øe  óë∏d  QÉμaC’G

:∫ƒ≤j PEG ,ájÉæ©dGh á°SGQódG
 á°UÉNh ,¢UÉîdG ´É£≤dG ∑QÉ°ûj ’ GPÉªd
 øe äÉÄe É¡jód πª©j »àdG ,Iô«ÑμdG äÉcô°ûdG
 ájRGôàM’G áμ∏ªªdG Oƒ¡L »a ,IóaGƒdG ádÉª©dG
 ,óéà°ùªdG  É``fhQƒ``c  ¢`̀Shô`̀«`̀a  ø`̀e  á`̀jÉ`̀bƒ`̀∏`̀d
 ájƒYƒàdGh  á«FÉbƒdG  ô«HGóàdG  ™«ªL  PÉîJGh
 ?äÉ©ªéàdG  ôWÉîªH  ÉgOGôaCG  á«Yƒàd  áeRÓdG
 IóY  ôÑY  ,íFÉ°üædG  √òg  åH  ∫ÓN  øe  ∂dPh

 äÉHÉ°ùM  :∫ÉãªdG  π«Ñ°S  ≈∏Y  É¡æe  ,πFÉ°Sh
 ,ΩGô¨à°ùfE’G  äÉ≤«Ñ£J  ∫Ó`̀N  øe  äÉcô°ûdG
 ,∑ƒ`̀Ñ`̀°`̀ù`̀«`̀Ø`̀dGh ,ÜÉ``æ``°``ù``dGh ,ÜÉ``̀°``̀ù``̀JGƒ``̀dGh
 äÉcô°ûdG  √òg  É¡eóîà°ùJ  »àdGh  ,ôàjƒàdGh

.É¡JÉéàæeh É¡JÉeóîd èjhôà∏d §≤a
 åH äÉ`̀cô`̀°`̀û`̀dG  ∂∏J ió`̀ d  ¿ƒ`̀μ`̀j  ’ GPÉ`̀ª`̀d
 ?ácô°ûdÉH  ¢üàîªdG  ΩGô¨à°ùfE’G  ≈∏Y  »eƒj
 ≥jôW  øY  áëFÉédG  äGóéà°ùe  ô`̀NBG  πª°ûj
 Ió©H  áë°üdG  IQGRh  áëØ°U  øe  åÑdG  IOÉ`̀YEG
 ø«à¨∏dÉH  áë°üdG  IQGRh  áëØ°U  ¿C’  ,äÉ¨d
 á`̀dÉ`̀ª`̀©`̀dG Ö``̀∏``̀ZCGh ,á`̀ jõ`̀ «`̀ ∏`̀é`̀ fE’Gh á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG
 ≈àMh  ,ø«à¨∏dG  ø«JÉg  ¿ƒaô©j  ’  á£«°ùÑdG
 á«∏°UC’G  ∫Éª©dG  á¨∏H  É¡ãÑH  äÉcô°ûdG  Ωƒ≤J
 ´É£≤dG iód ¿ƒμj ’ GPÉªd ºK .É¡fƒaô©j »àdG
 ¿ƒμJ ’ GPÉªd ?áæëªdG √òg »a QhO ¢UÉîdG
 ΩGóîà°SÉH  áãjóëdG  π°UGƒàdG  áaÉ≤K  º¡jód
 ø«eóîà°ùªdG  ™«ªL ™e IOó©àªdG  äÉ≤«Ñ£àdG
 ó≤àYCG  ?..ø««æjôëÑdGh  øjóaGƒdG  øe  ,É¡jód
 ,º¡«ØXƒe  äÉ`̀fÉ`̀«`̀H  Ió``YÉ``b  ¿ƒ`̀μ`̀∏`̀ª`̀j  º``¡``fCG
 Ió`̀Y  ≥`̀jô`̀W  ø`̀Y  º¡àÑWÉîe  ¿ƒ©«£à°ùjh
 ¬à¨∏H  π`̀c  ,ô`̀°`̀ù`̀jh  ádƒ¡°S  π`̀μ`̀H  ,äÉ≤«Ñ£J
 π«°UƒàH  äÉcô°ûdG  ΩÉ«b  øe  ’óH  ..¬àé¡dh
 ¢üëØdG  ™``̀bGƒ``̀e  ≈```̀dEG  äÉ`̀°`̀UÉ`̀Ñ`̀dÉ`̀H  É`̀¡`̀dÉ`̀ª`̀Y
 áªMGõeh  ,zäÉ``̀aGQRh  äÉYÉªL{  »FGƒ°û©dG
 ,»fÉéªdG  »FGƒ°û©dG  ¢üëØdG  »a  ™«ªédG
 IQGRƒ`̀d  ¿CG  ∂dòc  ó≤àYCGh  .ø«æWGƒªdG  ≈àM
 ƒgh  ,á«YƒàdG  √ò`̀g  »`̀a  Éª¡e  GQhO  πª©dG
 ,É¡JÉëØ°U  á©HÉàeh  ,á°UÉîdG  äÉcô°ûdG  åM
 â°ü∏Nh{  äÉcô°ûdG  ∂∏àd  QGô`̀b  Qó°üj  ¿CG  ’
 ,äÉcô°ûdG  ™e  á©HÉàªdG  Öéj  πH  ,záØdÉ°ùdG
 øjòdG  ,ÜÉÑ°ûdG  ø«Yƒ£àªdG  øe  ±’BG  ∑Éægh
 »a  É`̀gQhOh  ,äÉcô°ûdG  √òg  á©HÉàe  º¡æμªj
 ¿Éch  ..ôeC’G  º¡«æ©j  øe  ≈dEG  Éæeh  .á«YƒàdG

.øjôëÑdG ≥jôa ¿ƒY »a ¬∏dG

malmahmeed7@gmail.com

QÉà¡à°S’G øe óë∏d QÉμaCG ..ÉfhQƒc
 áØ«∏N  ï«°ûdG  ƒª°S  ≈≤àdG
 áØ«∏N  ∫BG  áØ«∏N  ø``H  »`̀∏`̀Y  ø``H
 ,á«HƒæédG  á¶aÉëªdG  ßaÉëe
 z»`̀°`̀VGô`̀à`̀a’G ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG{ ∫Ó``̀N
 GOóY ,»FôªdG ∫É°üJ’G á«æ≤J ôÑY
 ≥WÉæe  ∞∏àîe  øe  »`̀dÉ`̀gC’G  øe
 ó«ª©dG Qƒ°†ëH ∂dPh ,á¶aÉëªdG
 ÖFÉf  …ô``°``Shó``dG  ô`̀eÉ`̀K  ≈°ù«Y
 •ÉÑ°†dG  ø`̀e  Oó``̀Yh  ,ß`̀aÉ`̀ë`̀ª`̀dG

.á¶aÉëªdÉH ø«dhDƒ°ùªdGh
 Ö`̀MQ  AÉ`̀≤`̀∏`̀dG  π¡à°ùe  »``̀ah
 ,Qƒ`̀°`̀†`̀ë`̀dÉ`̀H ß`̀aÉ`̀ë`̀ª`̀ dG ƒ`̀ª`̀°`̀S
 Ωƒ≤J  á¶aÉëªdG  ¿CG  ≈`̀dEG  Gô«°ûe
 »dÉgC’G  ™e  ôªà°ùªdG  π°UGƒàdÉH
 kGò«ØæJ  º`̀¡`̀JÉ`̀LÉ`̀«`̀à`̀MG  á`̀©`̀HÉ`̀à`̀eh
 Iô°†ëd  Ió`̀jó`̀°`̀ù`̀dG  äÉ¡«Lƒà∏d
 øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U
 OÓÑdG  π`̀gÉ`̀Y  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y
 ƒ`̀ª`̀°`̀ù`̀dG Ö``̀MÉ``̀°``̀Uh ,ió```Ø```ª```dG
 ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG
 ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ó¡©dG  »dh  áØ«∏N
 ø`̀eC’G  ≥«≤ëàd  ∂``̀dPh  ,AGQRƒ```̀ dG
 ∞∏àîe  »`̀a  á∏eÉ°ûdG  á«ªæàdGh

.á¶aÉëªdG ≥WÉæe
 ¿CG  ≈`````̀dEG  √ƒ``̀ª``̀°``̀S  QÉ````̀°````̀TCGh
 á°üjôM  á«HƒæédG  á¶aÉëªdG
 ≥jôØdG  äÉ`̀¡`̀«`̀Lƒ`̀J  ò«ØæJ  ≈`̀∏`̀Y

 ∫BG  ¬∏dGóÑY øH ó°TGQ  ï«°ûdG  ∫hCG
 ΩGõàd’G »a á«∏NGódG ôjRh áØ«∏N
 ájRGôàM’G äGAGôLE’G πc PÉîJÉH
 õjõ©Jh  ,á`̀«`̀FÉ`̀bƒ`̀dG  ô`̀«`̀HGó`̀à`̀dGh
 ™e  á«©ªàéªdG  ácGô°ûdG  ÇOÉÑe

.á«æeC’G Iõ¡LC’G ∞∏àîe
 ßaÉëªdG  ƒª°S  ™ªà°SG  Éªc
 »````̀dÉ````̀gC’G äÉ```̀LÉ```̀«```̀à```̀MG ≈```````̀dEG
 á«eóîdGh  á«æeC’G  ø«æWGƒªdGh
 √ƒª°S  kGó``̀cDƒ``̀e  ,á`̀«`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’Gh
 »a á«HƒæédG á¶aÉëªdG QGôªà°SG
 á«©ªàéªdG ácGô°ûdG CGóÑe ï«°SôJ
 äÓªëdG  áeÉbEGh  »æÑJ  ∫ÓN  øe
 á«æeC’Gh  ájƒYƒàdG  äGQOÉÑªdGh
 »`̀Yƒ`̀dG  ô°ûf  π``̀LCG  ø`̀e  Ió``̀FGô``̀dG
 ≥«°ùæàdGh  ¿hÉ`̀©`̀ à`̀ dG  π`̀«`̀©`̀Ø`̀Jh
 á`̀eÓ`̀°`̀S ¿É``̀ª``̀°``̀V ≈````̀dG »```̀eGô```̀ dG
 »a ø`̀«`̀ª`̀«`̀≤`̀ª`̀ dGh ø``«``æ``WGƒ``ª``dG

.á¶aÉëªdG ≥WÉæe ∞∏àîe
 ¿CG  ßaÉëªdG  ƒª°S  ó`̀cCG  ó`̀bh
 ó«ªM  è¡f  »fGó«ªdG  π°UGƒàdG
 πc  ó°Uôd  á¶aÉëªdG  ¬H  »°†ªJ
 ≈∏Y É`̀¡`̀à`̀©`̀HÉ`̀à`̀eh  äÉ`̀LÉ`̀«`̀à`̀M’G
 øe  á∏°ù∏°S  ôÑY  ,™`̀bGƒ`̀dG  ¢``̀VQCG
 äÓ`̀ª`̀Mh á`̀jó`̀≤`̀Ø`̀à`̀dG äGQÉ```̀jõ```̀dG
 ô«HGóàdG  ô°ûf  ±ó`̀¡`̀H  á`̀«`̀Yƒ`̀à`̀dG
 ™e ¿hÉ©àdÉH áeRÓdG ájRGôàM’G

.á°üàîªdG äÉ¡édG ∞∏àîe
 øY Qƒ°†ëdG ôÑY ,º¡ÑfÉL øe
 Oƒ¡édG  πμd  ºgôjó≤Jh  ºgôμ°T
 á«HƒæédG  á¶aÉëªdG  É¡dòÑJ  »àdG

 øjócDƒe  ,ôªà°ùªdG  ≥«°ùæàdG  »a
 ≥≤M  »`̀°`̀VGô`̀à`̀a’G  ¢ù∏éªdG  ¿CG
 äGƒæ≤dG  ó`̀MCÉ`̀c  ôªãªdG  πYÉØàdG
 π≤fh  AGQB’G  ∫OÉ`̀Ñ`̀J  »`̀a  á`̀«`̀cò`̀dG

 øjó«°ûe ,É¡à©HÉàeh äÉLÉ«àM’G
 …òdG  …ƒYƒàdGh  »æeC’G  QhódÉH
 π``̀LCG ø``̀e á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀ª`̀dG ¬``̀H Ωƒ`̀≤`̀ J

.™«ªédG áeÓ°Sh øeCG õjõ©J

»``̀fGó``̀«``̀ª``̀dG π``̀ °``̀ UGƒ``̀ à``̀ dG :á``̀ «``̀ Hƒ``̀ æ``̀é``̀ dG ß``̀aÉ``̀ë``̀e
»````̀dÉ````̀gC’G äÉ```̀LÉ```̀«```̀à```̀MG ó``̀ °``̀ Uô``̀ d ó``̀«``̀ª``̀M è``̀ ¡``̀ f

øjôëÑ∏d ájQÉéàdG ácôëdG ô«°ù«J »a ∑QÉªédG É¡à≤≤M »àdG äGRÉéfE’ÉH ó«°ûJ äÉ«dÉ©a

™jQÉ°ûe ò«ØæJ zájôØ©édG{ ™e åëÑj GRô«e QƒàcódG
 ±ÉbhCÓd ácƒ∏ªªdG »``°VGQC’ÉH á``«°ùª°ûdG ábÉ£∏d

.GRô«e ø«°ùëdGóÑY .O | .ídÉ°üdG ∞°Sƒj |

 øH ¥QÉ```̀W ≥`̀ jô`̀Ø`̀ dG ¢``̀SCGô``̀J
 ø```̀eC’G ¢`̀ù`̀«`̀FQ ø`̀°`̀ù`̀ë`̀dG ø`̀°`̀ù`̀M
 »ª∏©dG  ¢ù∏éªdG  ¢ù«FQ  ΩÉ`̀©`̀dG
 ,áWô°û∏d  á«μ∏ªdG  á`̀«`̀ª`̀jOÉ`̀cCÓ`̀d
 ôeBG  Qƒ°†ëH  ¢ù∏éªdG  ´ÉªàLG
 áWô°û∏d  á`̀«`̀μ`̀∏`̀ª`̀dG  á``«``ª``jOÉ``cC’G

.¢ù∏éªdG AÉ°†YCGh
 Üô```̀YCG ´É``̀ª``̀à``̀L’G ∫Ó````̀Nh
 √ôμ°T  ø`̀Y  ΩÉ`̀©`̀dG  ø``̀ eC’G  ¢ù«FQ
 ï«°ûdG  ∫hCG  ≥jôØ∏d  √ô`̀jó`̀≤`̀Jh
 ôjRh áØ«∏N ∫BG ¬∏dGóÑY øH ó°TGQ
 AÉæeCG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  á«∏NGódG
 ¬ªYód áWô°û∏d á«μ∏ªdG á«ªjOÉcC’G
 ¬JÉ¡«LƒJh  ¢ù∏éª∏d  π°UGƒàªdG
 ô`̀jƒ`̀£`̀Jh å`̀jó`̀ë`̀à`̀d Ió``jó``°``ù``dG
 á`̀«`̀Ñ`̀jQó`̀à`̀dGh  á«ª∏©dG  è`̀eGô`̀Ñ`̀dG
 äÉjóëàdGh  äGô«¨àªdG  áÑcGƒªd
 á«ªjOÉcC’G  ¿CG  Gó`̀cDƒ`̀e  ,á`̀«`̀æ`̀eC’G
 á«Yƒf  á∏≤f  çGó```MEG  ≈``̀dEG  »`̀eô`̀J
 ÖjQóàdGh  º«∏©àdG  iƒà°ùe  ≈∏Y
 äGAÉ``̀≤``̀∏``̀dG á`̀ «`̀ ∏`̀ YÉ`̀ a ∫Ó````̀N ø```̀e
 º`̀gCG  ¢Vô©à°ùJ  »`̀à`̀dG  Iô`̀KDƒ`̀ª`̀dG

.ájôjƒ£àdG äÉYƒ°VƒªdG
 ΩÉ©dG  øeC’G  ¢ù«FQ OÉ°TCG  Éªc
 á«ªjOÉcC’G  ¬àeób  …òdG  ìôà≤ªdÉH
 »æÑJ  »a  AóÑ∏d  áWô°û∏d  á«μ∏ªdG

 »`̀YÉ`̀æ`̀£`̀°`̀U’G AÉ``̀cò``̀ dG ä’É``̀é``̀e
 äÉ«°UƒàdG ≈∏Y kAÉæH AÉL …òdGh
 ô`̀jRƒ`̀d á`̀≤`̀HÉ`̀°`̀ù`̀dG äÉ`̀¡`̀«`̀Lƒ`̀à`̀dGh
 Qhó``̀dG ≈```dEG G kô`̀«`̀°`̀û`̀e ,á`̀«`̀∏`̀NGó`̀dG
 AÉcòdG ∫Ééªd …QƒëªdGh πYÉØdG
 á«còdG  ¿óªdG  IGƒæd  »YÉæ£°U’G
 íeÓe  º``̀gCG  ó``̀MCG  ¿ƒμà°S  »`̀à`̀dG
 øjôëÑdG  áμ∏ªªd  áeOÉ≤dG  áÑ≤ëdG
 √QÉÑàYÉH  á∏eÉμàªdG  ¬àeƒ¶æeh
 »a á«°SÉ°SCG Iõ«cQh É kjƒ«M G kAõL

 øe óH ’h áeOÉ≤dG áÑjô≤dG áÑ≤ëdG
.¿B’G øe ¬d OGó©à°S’G

 ió``̀e ¢`̀ù`̀ ∏`̀é`̀ª`̀ dG ¢``̀û``̀bÉ``̀fh
 á«ª«∏©àdG  èeGôÑdG  èeO  á«fÉμeEG
 AÉ`̀cò`̀dG ∫É`̀é`̀e ™`̀e á`̀«`̀Ñ`̀jQó`̀à`̀dGh
 ô°ûæH  Aó```̀Ñ```̀dGh  »``YÉ``æ``£``°``U’G
 G kó«¡ªJ  º¡ªdG  ∫ÉéªdG  Gòg  áaÉ≤K
 É`̀gÉ`̀æ`̀Ñ`̀à`̀à`̀°`̀S »``̀ à``̀ dG á``̀bÓ``̀£``̀fÓ``̀d
 »a  áWô°û∏d  á«μ∏ªdG  á«ªjOÉcC’G
 É¡«©°Sh  º¡ªdG  ¢ü°üîàdG  Gò`̀g

 á``̀«``̀°``̀SGQO è```̀eGô```̀H ò`̀«`̀Ø`̀æ`̀J ≈`````̀dEG
 IQƒ`̀£`̀à`̀eh  áØ∏àîe  á`̀«`̀Ñ`̀jQó`̀Jh
 ™e ¿hÉ`̀©`̀à`̀dÉ`̀H ∫É`̀é`̀ª`̀dG Gò``̀g »`̀a

.á°ü°üîàe á«dhO äÉ©eÉL
 ¢ù∏éªdG  AÉ°†YCG  ¢`̀SQGó`̀Jh
 á«aGô¨édG äÉeƒ∏©ªdG º¶f á«ªgCG
 Gòg π«©ØJ »a ™°SƒàdG á«fÉμeEGh
 á«JÉ«∏ª©dG áeƒ¶æªdG »a ∫ÉéªdG
 ™«ªL  øe  iƒ°ü≤dG  IOÉØà°S’Gh
 å«M  ,áeƒ¶æªdG  ∂∏J  Ö`̀fGƒ`̀L

 ≈∏Y AÉæHh ¢ù∏éªdG ¢ù«FQ ¬Lh
 ôjƒ£àd á«∏NGódG ôjRh äÉ¡«LƒJ
 á«aGô¨édG äÉeƒ∏©ªdG º¶f º°Vh
 áWô°û∏d  á«μ∏ªdG  á«ªjOÉcC’G  ≈dEG
 ÖcGƒj  ÉªH  áeOÉ≤dG  IôàØdG  ∫ÓN
 äÉjóëàdGh  á«æeC’G  äGô«¨àªdG
 ºdÉ©dG  É¡¡LGƒj  »àdG  IójGõàªdG

.™ªLCG
 ¢``̀ù``̀∏``̀é``̀ª``̀dG ¥ô````̀£````̀J É```̀ª```̀c
 ájò«ØæàdG  á`̀£`̀î`̀dG  í`̀eÓ`̀e  ≈```̀dEG
 äÉ``̀ °``̀ SGQó``̀ dG è```̀eGô```̀H ô`̀ jƒ`̀£`̀ à`̀ d
 á`̀«`̀μ`̀∏`̀ª`̀dG á``̀«``̀ª``̀jOÉ``̀cC’É``̀H É`̀«`̀∏`̀©`̀dG
 ¥QÉW  ≥jôØdG  ócCG  Éª«a  ,áWô°û∏d
 »a  ò`̀NC’G  IQhô°V  ≈∏Y  ø°ùëdG
 IQƒ¶æªdG  äGô«¨àªdG  QÉÑàY’G
 ∫Éªμà°S’  É`̀ k«`̀YGO  á«∏Ñ≤à°ùªdGh
 å`̀jó`̀ë`̀à`̀ dGh ô`̀ jƒ`̀£`̀ à`̀ dG á`̀«`̀∏`̀ª`̀Y
 øjó«Øà°ùªdG  ≈∏Y  ∂`̀dP  ¢ùμ©æ«d

.áeó≤ªdG èeGôÑdG øe
 ¬Lh ´É`̀ª`̀à`̀L’G ΩÉ`̀à`̀N »`̀ ah
 ¢`̀ù`̀«`̀FQ ΩÉ```©```dG ø``````eC’G ¢``ù``«``FQ
 ≈`̀ dEG  ôμ°ûdG  ,»ª∏©dG  ¢ù∏éªdG
 á`̀Ä`̀«`̀¡`̀ dGh ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀ dG AÉ``̀ °``̀†``̀YCG
 »`̀a á``̀ «``̀ Ñ``̀ jQó``̀ à``̀ dGh á```````````̀ jQGOE’G
 ™«ªé∏d  É`̀ k«`̀æ`̀ª`̀à`̀e  ,á``̀«``̀ª``̀jOÉ``̀cC’G

.ìÉéædGh ≥«aƒàdG

º`̀¶`̀f ó``̀¡``̀©``̀e º```̀°```̀Vh ô``̀ jƒ``̀ £``̀ J :ΩÉ````̀ ©````̀ dG ø```````̀ eC’G ¢``̀ ù``̀ «``̀ FQ
áWô°û∏d  á`̀«`̀μ`̀∏`̀ª`̀dG  á`̀ «`̀ ª`̀ jOÉ`̀ cC’G  ≈```̀dEG  á`̀«`̀aGô`̀¨`̀é`̀dG  äÉ`̀eƒ`̀∏`̀©`̀ª`̀dG

 óªëe  Qƒ``̀à``̀có``̀ dG  QÉ```̀°```̀TCG   
 çƒ`̀©`̀ Ñ`̀ª`̀ dG ¬```æ```jO ø```̀H ∑QÉ```̀Ñ```̀e
 ¢ù«FôdG ñÉæªdG ¿hDƒ°ûd ¢UÉîdG
 ≈``̀∏``̀YC’G ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀∏`̀d …ò`̀«`̀Ø`̀æ`̀à`̀ dG
 ∫É``̀Ø``̀à``̀M’G á`̀Ñ`̀°`̀SÉ`̀æ`̀ª`̀H á`̀Ä`̀«`̀Ñ`̀∏`̀d
 ¿CG  ≈dEG  ∑QÉªé∏d »ªdÉ©dG Ωƒ«dÉH
 ≈©°ùj  áÄ«Ñ∏d  ≈`̀∏`̀YC’G  ¢ù∏éªdG
 áªFGódG  ácGô°ûdG  ∫ÓN øe É kªFGO
 ¿hDƒ`̀°`̀T  ™`̀e  ôªãªdG  ¿hÉ`̀©`̀à`̀ dGh
 §£îdG  ™`̀°`̀Vh  ≈```̀dEG  ∑QÉ`̀ª`̀é`̀ dG
 ájQÉéàdG  ácôëdG  ºYód  áeRÓdG
 ∞«ØîJh  ,QÉ`̀ª`̀ã`̀à`̀°`̀S’G  IOÉ```̀jRh
 ,òaÉæªdG  »`̀a  á«côªédG  Oƒ«≤dG
 AÉ`̀°`̀†`̀«`̀Ñ`̀dG á``ª``FÉ``≤``dG OÉ``̀ª``̀à``̀YGh
 á«eƒμëdG  äBÉ°ûæªdG  øe  ójó©∏d
 »a á``jQÉ``é``à``dGh á`̀«`̀YÉ`̀æ`̀°`̀ü`̀dGh
 äÉ«∏ªY  π¡°ùj  É`̀ª`̀e  ,á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀dG
 Oƒ«b  ¿hO  ø`̀e  ™FÉ°†ÑdG  ≥`̀aó`̀J
 ≈`̀dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,ô°TÉÑe  ìÉ°ùaEG
 ≈∏Y  á«fGó«ªdG  áHÉbôdG  OÉªàYG
 øY  ’ó`̀H  IOQƒà°ùªdG  ™FÉ°†ÑdG
 ≈©°ùj Éªc ,òaÉæªdG »a É¡àÑbGôe
 ¿hÉ©àdÉH áÄ«Ñ∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG
 øjôëÑdG áμ∏ªe »a ∑QÉªédG ™e
 ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áμ∏ªªdGh
 Iò`̀aÉ`̀æ`̀dG  OÉ`̀ª`̀à`̀YG  ≈``̀ dEG  á≤«≤°ûdG
 OGô«à°S’  Ió`̀Mƒ`̀ª`̀dG  á«côªédG
 á«FÉ«ª«μdG  äÉéàæªdGh  OGƒ`̀ª`̀dG
 ™°†îJ  »`̀à`̀dG  ™FÉ°†ÑdG  á`̀aÉ`̀ch
 OÉªàYG ∫ÓN øe á«Ä«ÑdG  áHÉbô∏d
 ,ø«àμ∏ªªdG  ø«H  óMGƒdG  òØæªdG
 »a  íª£j  ¢ù∏éªdG  ¿CG  Gó`̀cDƒ`̀e
 AÉæH  ≈``̀ dEG  á«∏Ñ≤à°ùªdG  ¬££N
 πª°ûJ  á`̀°`̀UÉ`̀N  äÉ`̀fÉ`̀«`̀H  Ió``YÉ``b

 ((HS code  ∑ôªédG  õ`̀eô`̀dG
 IOó¡ªdG  ájô£ØdG  ´Gƒ`̀fC’G  áaÉμd
 π«¡°ùJ  π```̀LCG  ø`̀e  ¢`̀VGô`̀≤`̀f’É`̀H
 πeÉ©àdG  §«°ùÑJh  äGAGô````̀LE’G

.∑QÉªédG ∫ÉLQ πÑb øe É¡©e
 ¬fCG ¬æjO øH QƒàcódG í°VhCGh
 »a áÄ«ÑdG Öàμe ìÉààaG ∫ÓN øe
 ¿hÉ©àdÉH  …ƒédG  øë°ûdG  òØæe
 ,∑QÉªédG  ¿hDƒ°T  ™e ≥«°ùæàdGh
 IQGOE’É`````̀H É`̀ k«`̀ fhô`̀ à`̀μ`̀ dEG ¬``̀£``̀HQh
 ß`̀Mƒ`̀d ,¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀∏`̀d á`̀«`̀°`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG
 ¢ü«NôJ  É¡H  ºàj  »àdG  áYô°ùdG
 πμ°ûH  ™FÉ°†ÑdG  ø`̀Y  ìÉ`̀°`̀ù`̀aE’G
 á≤HÉ°ùdG  á«dB’G  øY  ’ó`̀H  ô°TÉÑe
 øe  á≤aGƒªdG  ò`̀NCG  Ö∏£àJ  »àdG
 ,…ô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áØ«∏N  AÉ`̀æ`̀«`̀e  ò`̀Ø`̀æ`̀e
 »a á`̀Ä`̀«`̀Ñ`̀dG Ö`̀à`̀μ`̀e π`̀ª`̀©`̀j å`̀«`̀M
 πeÉμH  Ωƒ`̀«`̀dG  …ƒ`̀é`̀dG  øë°ûdG
 ßMÓjh  ,á«HÉ©«à°S’G  ¬àbÉW
 »a  ™FÉ°†ÑdG  ™«ªL  ¢ü«NôJ
 áYÉ°S  ∫ÓNh  G kóL  »°SÉ«b  âbh

 %90 øe ôãcC’ Ö∏£dG  ºjó≤J øe
.IOQƒà°ùªdG ™FÉ°†ÑdG øe

 â``̀eó``̀≤``̀J É```¡```Ñ```fÉ```L ø``````̀eh
 …ôLÉ¡dG º«gGôHEG ºjôe IQƒàcódG
 áeÉ©dG  áë°ü∏d  óYÉ°ùªdG  π«cƒdG
 äÉ`̀jBG  ≈ª°SCÉH  áë°üdG  IQGRƒ``̀ H
 ≥jôØdG  ≈dEG  äÉμjôÑàdGh »fÉ¡àdG
 ¬∏dGóÑY  ø`̀H  ó`̀°`̀TGQ  ï«°ûdG  ∫hCG
 ≈dEGh  á«∏NGódG  ô`̀jRh  áØ«∏N  ∫BG
 áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  óªMCG  ï«°ûdG
 ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ∑QÉªédG  ¢ù«FQ
 á`̀«`̀ª`̀dÉ`̀©`̀dG ∑QÉ``̀ª``̀é``̀ dG á`̀ª`̀¶`̀æ`̀e
 ∑QÉªédG  »Ñ°ùàæe  ™«ªL  ≈`̀ dEGh
 á`̀ °`̀ü`̀∏`̀î`̀ª`̀ dG º```̀gOƒ```̀¡```̀L ≈``̀ ∏``̀ Y
 »`̀cô`̀ª`̀é`̀dG ¿CÉ`̀ °`̀ û`̀ dG á``̀©``̀aQh »``̀a
 iƒ`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG ≈``∏``Y …QÉ```é```à```dGh
 á`̀eÉ`̀Y »```ª```«```∏```bE’Gh »``̀ æ``̀Wƒ``̀ dG
 …ó°üàdG »a á«æWƒdG ºgOƒ¡Lh
 ,É``̀fhQƒ``̀c ¢`̀Shô`̀«`̀ a á`̀ë`̀aÉ`̀μ`̀eh
 ¿hÉ``©``à``dG iƒ``à``°``ù``ª``H á``gƒ``æ``e
 ø`̀«`̀H ∑ô``à``°``û``ª``dG ≥`̀ «`̀ °`̀ ù`̀ æ`̀ à`̀ dGh

 IQGRƒ``̀H  á`̀eÉ`̀©`̀dG  áë°üdG  IQGOEG
 ∑QÉ``̀ª``̀é``̀dG  IQGOEGh  á``ë``°``ü``dG
 ôÑà©J  »àdGh  á«∏NGódG  IQGRƒ``H
 πªYh  IQGOEG  øe CGõéàj ’  GAõL
 á`̀jô`̀ Ñ`̀ dG ò``aÉ``æ``ª``dÉ``H ∑QÉ``̀ ª``̀é``̀ dG
 øe  »àdGh  ájƒédGh  ájôëÑdGh
 ≈∏Y É`̀©`̀«`̀ª`̀L ¢`̀Uô`̀ë`̀f  É`̀¡`̀ dÓ`̀N
 ô«jÉ©ªdG  ≈∏YCGh  π°†aCG  áÑcGƒe
 ∫É`̀é`̀e »`̀Ø`̀a ,É``̀«``̀dhO Ió`̀ª`̀à`̀©`̀ª`̀dG
 á`̀«`̀cÓ`̀¡`̀à`̀°`̀S’G ™`̀∏`̀°`̀ù`̀dG á`̀ Ñ`̀ bGô`̀e
 ôªà°ùe  ≥«°ùæJh  ¿hÉ©J  óLƒj
 ™`̀∏`̀°`̀ù`̀dG á``̀Ñ``̀bGô``̀eh ¢`̀ü`̀ë`̀a »``̀a
 øY IOQƒ`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG á`̀«`̀cÓ`̀¡`̀à`̀°`̀S’G
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  ò`̀aÉ`̀æ`̀e  ≥`̀jô`̀W
 É¡à≤HÉ£e  ø``e  ó`̀cCÉ`̀à`̀∏`̀d  á`̀KÓ`̀ã`̀dG
 á``̀«``̀ë``̀°``̀ü``̀dG äÉ````WGô````à````°````TÓ````d
 ≥ah  á«°SÉ«≤dG  äÉ`̀Ø`̀°`̀UGƒ`̀ª`̀dGh

.Ióªà©ªdG ô«jÉ©ªdG ≈∏YCG
 ¢üîj  É`̀ª`̀«`̀a  ¬````fCG  äó`````̀cCGh
 ¿hDƒ°T  ø«H  ∑ôà°ûªdG  ¿hÉ©àdG
 áëaÉμe  á`̀Yƒ`̀ª`̀é`̀eh  ∑QÉ`̀ª`̀é`̀dG

 â≤°ùf  ó`̀≤`̀a  ≠`̀ Ñ`̀à`̀ dGh  ø`̀«`̀Nó`̀à`̀dG
 ¿hDƒ``̀°``̀T  ™```e  á`̀ë`̀°`̀ü`̀ dG  IQGRh
 äÉéàæe  π`̀c  êGQOE’  ∑QÉ`̀ª`̀é`̀dG
 ¢UÉîdG  z≥``̀aCG  ΩÉ`̀¶`̀f{  »`̀a  ≠ÑàdG
 ,™FÉ°†Ñ∏d  »côªédG  ¢ü«∏îàdÉH
 HS á«dhódG  Rƒ`̀eô`̀dG  OÉªàYGh
 É`̀¡`̀LGQOEGh  ≠ÑàdG  ™∏°ùd Code
 óæY ¬``̀fEG å`̀«`̀M ,≥```̀aCG ΩÉ`̀¶`̀f »`̀a
 Ωƒ≤j  ≠Ñà∏d  ™∏°S  …CG  OGô«à°SG
 É`̀ «`̀μ`̀ «`̀ JÉ`̀ eƒ`̀ JhCG z≥``````aCG ΩÉ```¶```f{
 ≈`̀ dEG  É¡∏«ëjh  É¡«∏Y  ±ô`̀©`̀à`̀dÉ`̀H
 ø`̀«`̀Nó`̀à`̀dG á`̀ë`̀aÉ`̀μ`̀e á`̀Yƒ`̀ª`̀é`̀e
.É¡æY ìÉ°ùaE’G QGôb òNC’ ≠ÑàdGh

 IQƒ```̀à```̀có```̀dG â````̀ë````̀°````̀VhCGh
 ∑QÉªédG  ¿hDƒ`̀°`̀T  ¿CG  …ô`̀LÉ`̀¡`̀dG
 √ò`̀¡`̀ d …ó``̀°``̀ü``̀à``̀dG ≈``̀∏``̀Y π``ª``©``J
 á`̀ª`̀¶`̀fC’G ò`̀«`̀Ø`̀æ`̀J »``̀a á`̀ë`̀FÉ`̀é`̀dG
 á`̀ °`̀UÉ`̀î`̀dG ä’ƒ```̀cƒ```̀Jhô```̀Ñ```̀ dGh
 äÉ°SÉ«°S  π`̀«`̀©`̀Ø`̀Jh  ,ò`̀aÉ`̀æ`̀ª`̀dÉ`̀H
 á``«``dhó``dG á`̀«`̀ë`̀°`̀ü`̀dG í``̀FGƒ``̀∏``̀ dG
 IóMƒªdG  á«ë°üdG  äGAGô`̀LE’Gh
 ∫hó``̀d á``̀jOhó``̀ë``̀dG ò`̀aÉ`̀æ`̀ª`̀dG »``̀a
 ∫Ó``̀N ø```̀e ¿hÉ``̀ ©``̀ à``̀ dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e
 ≥«°ùæàdGh  ≥`̀ «`̀Kƒ`̀dG  ¿hÉ`̀©`̀ à`̀ dG
 ô«jÉ©e πªY QÉWEG øª°V ∑ôà°ûªdG
 π`̀«`̀¡`̀°`̀ù`̀Jh ,á``̀eÓ``̀°``̀ù``̀dGh ø`````̀eC’G
 ô«jÉ©ªd  É≤ÑW  á«dhódG  IQÉéàdG
 á`̀«`̀ª`̀dÉ`̀©`̀dG ∑QÉ``̀ª``̀é``̀ dG á`̀ª`̀¶`̀æ`̀e
 ,á`̀«`̀ª`̀dÉ`̀©`̀dG á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG á`̀ª`̀¶`̀æ`̀eh
 »a ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG ™`̀ °`̀Vh É``e Gò```̀gh
 IOÉ°TE’G âªJ »àdG ∫hódG ±É°üe
 áëFÉL  á¡LGƒe  »`̀a  ÉgOƒ¡éH
 πaÉëªdG  ∞∏àîe  »`̀a  É``fhQƒ``c

.á«dhódGh á«ª«∏bE’G

 IQƒàcódG âæªK ,É¡ÑfÉL øeh
 ¢ù«FôdG  áªgÓédG  »HòY  ºjôe
 º«¶æàd á«æWƒdG áÄ«¡∏d …ò«ØæàdG
 QhódG á«ë°üdG äÉeóîdGh ø¡ªdG
 ¬H  Ωƒ`̀≤`̀J  …ò``̀dG  RQÉ`̀Ñ`̀ dGh  ô«ÑμdG
 ôgGõdG  ó¡©dG  πX  »a  ∑QÉªédG
 ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†ëd
 ,á`̀Ø`̀«`̀∏`̀N  ∫BG  ≈`̀°`̀ù`̀«`̀Y  ø``̀H  ó`̀ª`̀M
 å«M ,ió``̀Ø``̀ª``̀dG  OÓ``̀Ñ``̀dG  π``̀gÉ``̀Y
 ∑QÉªédG  Ωƒ`̀j  áÑ°SÉæªH  äó``̀cCG
 ∑QÉ`̀ª`̀é`̀dG  Ωƒ`̀«`̀H  ∫É`̀ Ø`̀ à`̀M’G  q¿CG
 AÉ£©H  AÉ`̀Ø`̀à`̀MÓ`̀d  á`̀°`̀Uô`̀a  πãªj
 IOÉ``°``TE’Gh ,º`̀¡`̀ª`̀dG ´É`̀£`̀≤`̀dG Gò``g
 »`̀à`̀dG Iô``̀«``̀Ñ``̀μ``̀dG äGõ``̀é``̀æ``̀ª``̀dÉ``̀H
 RÉ¡édG Gòg ¢ù«°SCÉJ òæe É¡à≤≤M
 Éæeƒj  ≈`̀à`̀M  …ƒ`̀«`̀ë`̀dGh  º`̀¡`̀ª`̀dG
 ôμ°ûdG ¢üdÉN á©aGQ ,zô°UÉ©ªdG
 Iô°†M  ΩÉ`̀≤`̀ e  ≈```̀dEG  ¿É``æ``à``e’Gh
 øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U
 OÓÑdG  π`̀gÉ`̀Y  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y
 Gò¡H ¬àdÓL ΩÉªàgG ≈∏Y ióØªdG
 äÉYÉ£≤dG  øe  ó©j  …òdG  ´É£≤dG
 ôFGhódG  øeh  ájƒ«ëdGh  áª¡ªdG
 ,øjôëÑdG  áeƒμM  »`̀a  á≤jô©dG
 øe  ôªà°ùªdG  º`̀Yó`̀dÉ`̀H  á`̀gƒ`̀æ`̀e
 ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 »dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S
 ,AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ó¡©dG
 ó°TGQ  ï«°ûdG  ∫hCG  ≥jôØdG  áÄæ¡e
 ô``̀jRh  á`̀Ø`̀«`̀∏`̀N  ∫BG  ¬`̀∏`̀ dGó`̀Ñ`̀Y  ø``̀H
 Gò¡d  ô«ÑμdG  ¬ªYO  ≈∏Y  á«∏NGódG
 óªMCG  ï«°ûdG  ∂`̀ dò`̀ch  ,´É`̀£`̀≤`̀dG
 √Oƒ¡L ≈∏Y áØ«∏N ∫BG  óªëe øH
 ´É£≤H  AÉ`̀≤`̀ JQÓ`̀ d  á`̀∏`̀°`̀UGƒ`̀à`̀ª`̀dG

.∑QÉªédG
 á```̀ª```̀gÓ```̀é```̀dG â``````̀gƒ``````̀ fh
 »`̀à`̀dG Iô`̀ «`̀ Ñ`̀μ`̀ dG äGRÉ```̀é```̀fE’É```̀H
 »a  ∑QÉ``ª``é``dG  IQGOEG  É¡à≤≤M
 á«cõJ  É¡æeh  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe
 áØ«∏N ∫BG  óªM øH óªMCG  ï«°ûdG
 ¢ù∏ée á°SÉFôH ∑QÉªédG ¢ù«FQ
 ådÉK  íÑ°ü«d  á«cõàdÉH  áª¶æªdG
 Ö°üæªdG  Gò```g  ≈`̀ dƒ`̀à`̀j  »`̀ Hô`̀Y
 káHô©e  ,á`̀ª`̀¶`̀æ`̀ª`̀dG  »`̀a  ™`̀«`̀aô`̀dG
 IQGOE’  Égôjó≤Jh  Égôμ°T  ø`̀Y
 π«¡°ùJh É¡fhÉ©J ≈∏Y ∑QÉªédG
 á¡éc  áÄ«¡∏d  áÑ°ùædÉH  Qƒ``̀eC’G
 É¡≤JÉY  ≈∏Y  ™≤j  »àdGh  á«HÉbQ
 »côªédG  ¢ü«∏îàdG  ø`̀e  Aõ`̀L
 á`̀«`̀ª`̀°`̀Sô`̀dG á`̀¡`̀é`̀dG É`̀gQÉ`̀Ñ`̀à`̀YÉ`̀H
 G kó`̀jó`̀ë`̀Jh  ¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀dÉ`̀H  ádƒîªdG

.á«Ñ£dG Iõ¡LC’Gh ájhOC’G ≈∏Y
 ¿G á`̀ª`̀gÓ`̀é`̀dG â``̀aÉ``̀°``̀VCGh
 »côªédG  »`̀fhô`̀à`̀μ`̀dE’G  ΩÉ¶ædG
 »a á`̀«`̀Yƒ`̀f á`̀∏`̀≤`̀f π`̀ã`̀ª`̀j z≥````̀aCG{
 øjôªãà°ùªdG  ≈`̀∏`̀Y  π«¡°ùàdG
 á≤Ñ°ùªdG á≤aGƒªdG ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d
 ¿EG  å«M  ,º¡JÉéàæe  øë°T  πÑb
 ΩóY  øª°†J  á≤Ñ°ùªdG  á≤aGƒªdG
 »`̀cô`̀ª`̀é`̀dG ¢`̀ü`̀«`̀∏`̀î`̀à`̀dG π`̀£`̀©`̀J
 äÉ≤aGƒªdG »a âbƒdG ô°üàîJh
 ¿Éª°Vh á«HÉbôdG á¡édG πÑb øe
 ¿ƒeƒ≤j  »àdG  äÉéàæªdG  IOƒL
 πãªj  »`̀dÉ`̀à`̀dÉ`̀H  ,É`̀gOGô`̀«`̀à`̀°`̀SÉ`̀H
 ∂∏J  »ÑdÉ£d  ≈àM  ájÉªM  ∂``dP
 ájCG »a ¿ƒ©≤j ’ ≈àM äÉæë°ûdG
 ô«Z ™FÉ°†H OGô«à°SG ™e πcÉ°ûe

.É¡H ìƒª°ùe

.…ôLÉ¡dG ºjôe .O | .áªgÓédG ºjôe .O | .¬æjO øH óªëe .O |
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ال�طن يخ��س مرحلة مهمة يف التعامل مع اجلائحة.. ويل العهد رئي�س جمل�س ال�زراء:

واجبنا اأن نلتزم للبحرين جميًعا

اأكد �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة 

الذي  النجاح  اأن موا�سلة  الوزراء،  العهد رئي�س جمل�س  ويل 

حتقق يف كل مراحل التعامل مع الفريو�س يتطلب التزاًما من 

من  للحد  الوقائية  والتدابري  الحرتازية  بالإجراءات  اجلميع 

الت�سجيل لأخذ التطعيم  اإىل  انت�ساره، كما ي�ستوجب املبادرة 

و�سالمة  �سحة  حماية  يف  ي�سهم  مبا  للفريو�س،  امل�ساد 

املواطنني واملقيمني على اأر�س اململكة.

فريق  »كلنا  اجلميع:  اإىل  حديثه  موجًها  �سموه  وقال 

البحرين، مواطنني ومقيمني، قطاع عام وخا�س، وم�سوؤوليتنا 

جميًعا  للبحرين  نلتزم  اأن  وواجبنا  وطننا،  جتاه  م�سرتكة 

حلماية املجتمع من خماطر هذا الفريو�س وم�ستجداته، فنحن 

نخو�س جميًعا مرحلة مهمة يف التعامل مع جائحة كورونا، 

عن�سر النجاح فيها هو حر�س اجلميع على اتباع التعليمات 

ال�سادرة من الفريق الوطني الطبي للت�سدي لفريو�س كورونا 

العليا  امل�سلحة  الأعني  ن�سب  وا�سعني  املعنية،  واجلهات 

للوطن و�سالمة املواطنني واملقيمني، فمن خالل �سالبة واإرادة 

التحدي،  هذا  جتاوز  من  اهلل  باإذن  �سنتمكن  البحرين  فريق 

للحفاظ على �سحة و�سالمة اجلميع«.

�سريعة  عودة  اإىل  جميًعا  نتطلع  اأننا  �سموه  واأ�ساف 

من  اإل  ذلك  حتقيق  ميكن  ل  اأنه  مو�سًحا  الطبيعية،  للحياة 

خالل امتثال كل اأع�ساء فريق البحرين بالإجراءات الحرتازية 

خالل الأ�سابيع الثالثة املقبلة.

ل����الح����رازات ب���االم���ت���ث���ال  اإال  ت��ت��ح��ق��ق  ال  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة  احل����ي����اة  ع�������دة 

يف م�ؤمتر �صحايف لفريق الت�صدي ل�»ك�رونا«:

م�������ن احل���������االت امل������ت������ح������ّ�ر يف ع���������دد  ال������ف������رو�������س  اك�����ت�����������ص�����اف 

اإي������ق������اف ت����ق����دمي اخل������دم������ات ال����داخ����ل����ي����ة يف امل����ط����اع����م وامل���ق���اه���ي

ت��ع��ل��ي��ق احل�������ص����ر واالك����ت����ف����اء ب���ال���ت���ع���ل���م ع����ن ُب����ع����د يف امل����دار�����س

ال��ت�����ص��دي��د يف ت��ط��ب��ي��ق ال���ق���ان����ن ب���ح���زم و����ص���رام���ة ع��ل��ى امل��خ��ال��ف��ن

03

اإقامة �صاطئ جديد يف منطقة خليج البحرين.. »التجارة«:

تد�صن با�ص���ات �صياحي���ة »برمائي�����ة« قريب��ً�ا
حمرر ال�سوؤون الربملانية:

قالت وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة اإن 

على  تعكف  واملعار�س  لل�سياحة  البحرين  هيئة 

و�سع اللم�سات الأخرية مل�سروع »البا�س ال�سياحي 

الربمائي«.

ت�سمل  امل�سروع  من  الأوىل  املرحلة  اأن  واأكدت 

الالحقة  املرحلة  ويف  برمائيني،  با�سني  ت�سغيل 

�سيتم ت�سغيل 6 با�سات.

برملاين  اقرتاح  على  تعليقها  يف  ذلك  جاء 

بتن�سيط ال�سياحة البحرين.

�صمن م�صاٍع لالإعفاء من تاأ�صرة ال�»�صينغن«.. »اخلارجية«: 

جلنة حك�مية للتحّ�ل اإىل »اجل�از البي�مري«

حمرر ال�سوؤون الربملانية:

حكومية  جلنة  اإن  اخلارجية  وزارة  قالت 

»اجلواز  اإىل  التحّول  م�سروع  على  تعمل 

البيومرتي«، وذلك �سمن م�ساعي احل�سول على 

الإعفاء من تاأ�سرية »ال�سينغن« الأوروبية.

انق�ساء  بعد  �ستقوم،  اأنها  الوزارة  وذكرت 

جائحة كورونا وعودة احلياة اإىل طبيعتها يف دول 

العامل كافة، بتكثيف اجلهود للعمل على عقد الجتماعات 

مت  ما  وموا�سلة  اخلارجي،  الأوروبي  العمل  دائرة  مع 

اآخر  على  للوقوف  اجلائحة،  انت�سار  قبل  عليه  التفاق 

م�ستجدات الطلب.

ال�سفر  جوازات  اأن  واأكدت 

متطلًبا  ُتعد  »البايومرتك«  الإلكرتونية 

الإعفاء  على  احل�سول  �سمن  اأ�سا�سًيا 

على  تعمل  احلكومة  واأن  التاأ�سرية،  من 

الرقمية يف جميع  ال�سريحة  ميزة  اإ�سافة 

على  �ستعمل  اأنها  كما  ال�سفر،  جوازات 

هذا  يف  املتبعة  لالإجراءات  وفًقا  املتطلبات  باقي  حتقيق 

ال�ساأن، واإفادة املفّو�سية باآخر امل�ستجدات حولها عرب عقد 

اجتماعات لحقة بني الطرفني.

 قاذفات اأمريكية جمدًدا 

ف�ق اخلليج يف ر�صالة ردع الإيران

عوا�سم - وكالت:

عادت جمدًدا القاذفات الأمريكية »بي 52« للتحليق فوق اخلليج 

العربي، يف ر�سالة رد لإيران على ما يبدو. واأكدت القيادة الأمريكية 

اإىل  تهدف  الأو�سط  ال�سرق  »بي 52« يف  قاذفات  اأن حتليق  الو�سطى 

اإظهار مدى احلزم الأمريكي.

اأن وا�سنطن ملتزمة باأمن ال�سركاء واحلفاظ  كما اأ�سافت يف بيان 

»وول  ل�سحيفة  اأمريكي  م�سوؤول  اأكد  فيما  الإقليمي.  ال�ستقرار  على 

�سرتيت جورنال«، يف وقت �سابق اأم�س، اأن القوات الأمريكية متم�ّسكة 

مبوقف دفاعي دائم لردع اأي عدوان يف املنطقة، وتعزيز الأمن الإقليمي 

وطماأنة احللفاء.

كما اعتربت ال�سحيفة الأمريكية اأن حتليق قاذفة القنابل »بي 52« 

جمدًدا فوق اخلليج العربي هو ا�ستعرا�س للقوة �سد اإيران. 

ال�ساد�سة منذ نوفمرب عرب  اأن تلك الطلعة اجلوية هي  واأو�سحت 

املتحدة تهدف  الوليات  اأن  قاذفة ثقيلة، والثالثة منذ يناير، ما يوؤكد 

اإىل ردع طهران.

با�سات �سياحية برمائية

11
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بدء العمليات التشغيلية في مبنى املسافرين اجلديد

عهد جديد لقطاع 

النقل اجل�ي يف اململكة

مع العدد ملحق مطار البحرين الدويل
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الوطن يخو�س مرحلة مهمة يف التعامل مع اجلائحة.. ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء:

كّلنا فريق البحرين وواجبنا اأن نلتزم جميًعا حلماية املجتمع من الفريو�س وم�ستجداته

اآل خليفة  الأمري �سلمان بن حمد  امللكي  ال�سمو  اأكد �ساحب 

بقيادة  البحرين،  مملكة  اأن  الوزراء  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل 

عاهل  خليفة  اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة 

البالد املفدى، قطعت �سوًطا كبرًيا يف مواجهة جائحة فريو�س 

كورونا )كوفيد-19(، وحققت جناحات متتالية من خالل وعي 

املجتمع الذي هو دائًما م�سدر قوة للوطن يف الت�سدي جلائحة 

فريو�س كورونا.

و�سّدد على اأن موا�سلة النجاح الذي حتقق يف جميع مراحل 

بالإجراءات  اجلميع  من  التزاًما  يتطلب  الفريو�س  مع  التعامل 

الحرتازية والتدابري الوقائية للحد من انت�ساره، كما ي�ستوجب 

امل�ساد للفريو�س، مبا ي�سهم  التطعيم  بالت�سجيل لأخذ  املبادرة 

يف حماية �سحة و�سالمة املواطنني واملقيمني على اأر�س اململكة.

وقال �سموه موجًها حديثه للجميع: »كلنا فريق البحرين، 

مواطنون ومقيمون، قطاع عام وخا�س، وم�سوؤوليتنا م�سرتكة 

جتاه وطننا وواجبنا اأن نلتزم للبحرين جميًعا حلماية املجتمع 

جميًعا  نخو�س  فنحن  وم�ستجداته،  الفريو�س  هذا  من خماطر 

عن�سر  كورونا،  فريو�س  جائحة  مع  التعامل  مهمة يف  مرحلة 

النجاح فيها هو حر�س اجلميع على اتباع التعليمات ال�سادرة 

من الفريق الوطني الطبي للت�سدي لفريو�س كورونا واجلهات 

املعنية، وا�سعني ن�سب الأعني امل�سلحة العليا للوطن و�سالمة 

البحرين  فريق  واإرادة  �سالبة  خالل  فمن  واملقيمني،  املواطنني 

للحفاظ على �سحة  التحدي  هذا  اهلل من جتاوز  باإذن  �سنتمكن 

و�سالمة اجلميع«.

اإىل  �سريعة  عودة  اإىل  جميًعا  نتطلع  اأننا  �سموه  واأ�ساف 

احلياة الطبيعية، متابًعا اأنه ل ميكن حتقيق ذلك اإل من خالل 

امتثال كل اأع�ساء فريق البحرين الكامل بالإجراءات الحرتازية 

اللتـزام  من  اأعلى  بدرجة  القادمة  الثالثة  الأ�سابيع  خالل 

ب�سفة �سخ�سية، ومن خالل حّث اأ�سرهم وحميطهم الجتماعي 

كافة،  الحرتازية  بالإجراءات  اأعلى  مب�ستوى  لاللتزام  املبا�سر 

اإذ اإن احلفاظ على �سحة و�سالمة املواطنني واملقيمني ياأتي يف 

الهادفة  امل�ساعي  جميع  و�سندعم  املراحل،  كل  اأولويات  طليعة 

اإىل موا�سلة حتقيق الأهداف املرجوة يف كل مرحلة من مراحل 

مواجهة الفريو�س، وما ت�ستدعيه من قرارات كي ينعم اجلميع 

بال�سحة والعافية.

يف  البحرين  لأبطال  وتقديره  امتنانه  عن  �سموه  واأعرب 

الذين  كافة،  القطاعات  من  لهم  وامل�ساندين  الأمامية  ال�سفوف 

يف  جاأ�س  رباطة  من  يبدونه  مبا  النفو�س  يف  الأمل  ُي�سّعون 

مواجهة الفريو�س وما يتمتعون به من جهوزية وكفاءة ومهنية 

التعامل مع خمتلف مراحله، فهوؤلء للوطن فخٌر، و�ستبقى  يف 

الأجيال  منهم  ت�ستخل�س  م�ستمر،  وتقدير  �سكر  حمّل  جهودهم 

در�س التمّيز والنجاح املرتكز على حّب الوطن وو�سع م�سلحته 

فوق كل اعتبار.

اأكد وزير العمل والتنمية الجتماعية جميل 

الوطني  الربنامج  اأن  حميدان  علي  حممد  بن 

اإطالقه  مت  الذي  الثانية،  ن�سخته  يف  للتوظيف 

�سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  بتوجيهات 

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

�سموه  روؤية  �سمن  ياأتي  اهلل،  حفظه  الوزراء، 

ال�سرتاتيجية لتعزيز ا�ستقرار ومنو �سوق العمل 

يف مملكة البحرين وتعزيز اأف�سلية البحريني يف 

املواطنني من  ملا ميثله توظيف  التوظيف، وذلك 

حمرك داعم لالقت�ساد الوطني واإدماج املواطنني 

قيمة  وذات  نوعية  بوظائف  العمل  �سوق  يف 

لالإنتاج  املحفزة  البيئة  خللق  نتيجة  م�سافة؛ 

للوظائف  املولدة  ال�ستثمارات  من  املزيد  وجذب 

النوعية يف �سوق العمل.

بامل�سوؤولني  اجتماعه  لدى  حميدان،  واأكد 

رفع  اأهمية  املختلفة،  الوزارة  باأجهزة  املعنّيني 

لتنفيذ  ا�ستعداداتها  وا�ستكمال  الوزارة  جاهزية 

العمل  بال�سراكة مع �سندوق  الربنامج  مبادرات 

»متكني« وغريه من اجلهات ذات العالقة، وتكثيف 

التوا�سل الفعال مع اأ�سحاب العمل لبيان املزايا 

وال�سركات  للموؤ�س�سات  الربنامج  مينحها  التي 

الأجور،  ودعم  بالتدريب  منها  يتعلق  ما  خا�سة 

وهي املزايا التي تعد من اأهم العوامل خللق املزيد 

قبل  من  ل�سغلها  النوعية  الوظيفية  الفر�س  من 

املواطنني، كل ح�سب موؤهله واخت�سا�سه، داعًيا 

يف هذا ال�سياق اأ�سحاب العمل اإىل ال�ستفادة من 

ا�ستقطاب  ت�سجيع  بهدف  ومبادراته  الربنامج 

الكفاءات الوطنية لإدماجها يف خمتلف قطاعاتهم 

اإلكرتونية  من�سة  الوزارة  وفرت  اإذ  الإنتاجية، 

ال�سواغر  لت�سجيل  العمل  لأ�سحاب  خا�سة 

الوظيفية لديهم واإدارتها من خالل موقع الوزارة 

الإلكرتوين www.mlsd.gov.bh، كذلك الطالع 

على قوائم املر�سحني للكفاءات الوطنية املنا�سبة 

للربنامج،  العديدة  املزايا  من  وال�ستفادة  لهم، 

بن�سبة  البحرينيني  املوظفني  اأجور  دعم  ومنها 

ت�سل اإىل 70% وملدة 3 �سنوات جلميع املوؤهالت، 

الدائم  بالتفاعل  اخل�سو�س  هذا  يف  منوًها 

اأهداف  م�ساندة  يف  العمل  لأ�سحاب  واليجابي 

املوارد  بتنمية  ال�سلة  ذات  الوطنية  امل�سروعات 

دورهم  من  انطالًقا  وذلك  البحرينية،  الب�سرية 

يف  ال�ستثمار  باأن  وقناعتهم  امل�سوؤول  الوطني 

العن�سر الوطني هو اخليار الأمثل لتطوير ومنو 

من�ساآتهم.

كما وجه حميدان الدعوة للمواطنني الداخلني 

م�سبًقا  ي�سجلوا  مل  مّمن  العمل،  �سوق  اجلدد يف 

قوائم  يف  والت�سجيل  املبادرة  اإىل  بالوزارة، 

الإلكرتونية  املن�سة  خالل  من  وذلك  الوزارة، 

الوزارة  موقع  يف  لهم  الوزارة  خ�س�ستها  التي 

العمل  فر�س  على  لالطالع  وذلك  الإلكرتوين، 

وتر�سيح  بالوزارة  ال�سواغر  بنك  يف  املتوفر 

وال�ستفادة  تنا�سبهم،  التي  للوظائف  اأنف�سهم 

الوطني  الربنامج  يوفرها  التي  احلوافز  من 

والتدريب  بالتاأهيل  يتعلق  ما  ومنها  للتوظيف، 

املجاين وغري ذلك من املزايا امل�سجعة لالنخراط 

الن�سخة  تنفيذ  اأن  اإىل  لفًتا  العمل،  �سوق  يف 

درجات  اأعلى  وفق  يتم  الربنامج  من  الثانية 

الكفاءة وباأدوات مبتكرة واأمناط تنفيذية جديدة 

ت�سريع  مقدمتها  املرجوة، ويف  الأهداف  لتحقيق 

خمتلف  يف  عمل  عن  الباحثني  توظيف  وترية 

القطاعات الإنتاجية.

الثانية  املبادرة  اأن  حميدان  واأو�سح 

فرتة  بتمديد  للتوظيف  الوطني  بالربنامج 

عر�س ال�سواغر بال�سحف املحلية ملدة 3 اأ�سابيع 

الذي  العمل  ل�ساحب  العمل  ت�سريح  منح  قبل 

يتقدم بطلبات ال�ستقدام من اخلارج ُتعد فر�سة 

عمل  عن  والباحثني  العمل  لأ�سحاب  منا�سبة 

واملقابالت لختيار  اللقاءات  لعقد  املواطنني،  من 

الفر�س املنا�سبة، و�سوف تكثف الوزارة جهودها 

للت�سويق والرتويج بغر�س بيان مزايا الربنامج، 

واإجراء  املوؤهلة  الوطنية  الكوادر  عر�س  كذلك 

مقابالت التوظيف خالل فرتة ثالثة الأ�سابيع.

اأن  الجتماعية  والتنمية  العمل  وزير  واأكد 

جناح تنفيذ الربنامج الوطني للتوظيف �سيعزز 

على  ال�سيطرة  يف  البحرين  مملكة  قدرة  من 

واملطمئنة،  الآمنة  حدودها  يف  البطالة  معدلت 

اآثار وتداعيات جائحة كورونا، خا�سة  وجتاوز 

اأن الربنامج ي�ستهــدف توظيف 25 األف مواطن، 

مــا يحتــم م�ساعــفة اجلهود خالل هذه املرحلة 

مــن اأجل حتقيق موؤ�سرات م�سجعة يف معدلت 

التوظيف.

دعا لال�ستفادة من مزايا الربنامج الوطني للتوظيف.. حميدان:

ا�ستكمال اال�ستعدادات لتنفيذ الربنامج بال�سراكة مع »متكني«

وزير العمل

اأكدا اأن التغيري يف �سقف ن�سبة الدعم املدفوع الأ�سحاب االأعمال

وزارة »العمل« و»متكني«: ال تغيري يف احلد االأدنى للرواتب

نفت وزارة العمل والتنمية الجتماعية و�سندوق العمل »متكني« 

اإذ  ما يتم تداوله يف و�سائل الإعالم حول رفع احلد الأدنى لالأجور، 

املعتمدة  الرواتب  معدلت  اأن  و»متكني«  العمل  وزارة  من  كل  بّينت 

لتثبيت التوظيف لدى الوزارة مل يطراأ عليها اأي تغيري، وذلك باعتماد 

احلد الأدنى لراتب اجلامعي 450 ديناًرا، وراتب حملة الدبلوم 380 

ديناًرا، وراتب حملة املوؤهل الثانوي فما دون 300 دينار.

وجاء يف التو�سيح امل�سرتك اأن هناك فرًقا بني احلد الأدنى املعتمد 

للرواتب، وبني �سقف ن�سبة الدعم الذي يتم دفعه لأ�سحاب الأعمال 

واملوؤ�س�سات �سمن املزايا املقدمة يف برنامج التوظيف بن�سخته الثاين، 

موؤكدين اأن اأ�سحاب العمل ميتلكون مطلق احلرية يف زيادة معدلت 

الأجور وفق ما ينا�سبهم وما ينا�سب موظفيهم.

اأما بخ�سو�س مزايا دعم الأجور يف الربنامج الوطني للتوظيف 

يف ن�سخته الثانية، فقد مت رفع م�ستوى دعم الجور اإىل 70% من اأجر 

املوظف، و�سقف مقدار الدعم اإىل 70% من اأجر 600 دينار، فمثالً يف 

حال كان اأجر اجلامعي 450 ديناًرا فاإنه �سيح�سل على دعم 70% يف 

ال�سنة الأوىل اأي ما يعادل 315 ديناًرا، ويف حال كان راتب املوظف 

يعادل  ما  اأو   %70 �سيكون  الدعم  مقدار  فاإن  دينار   600 اجلامعي 

فاإن  دينار   600 من  اأكرث  الراتب  جتاوز  حال  يف  اأما  ديناًرا،   420

م�ستوى الدعم يتوقف عند 420 ديناًرا، اأي ما يعادل 70% من �سقف 

الدعم البالغ 600 دينار. 

تتقدم  حني  دينار   1000 اجلامعي  راتب  كان  حال  يف  اأنه  اأي 

يتجاوز  لن  املقدم  الدعم  مقدار  فاإن  الدعم،  على  للح�سول  املوؤ�س�سة 

احت�ساب  �سيتم  وهكذا  ديناًرا،   420 والبالغ  دينار   600 من   %70

 480 الأجر  من   %70 والبالغ  الدبلوم  ملوؤهل  الدعم  ل�سقف  الن�سبة 

ديناًرا، و70% من �سقف الدعم بالن�سبة للثانوي والبالغ 350 ديناًرا، 

والذي يختلف عن احلد الأدنى لالأجور.

وزير الكهرباء ي�ستقبـل ال�سفـــري التون�سـي

الغرياين  �سليم  واملاء،  الكهرباء  �سوؤون  املبارك وزير  نا�سر  بن  وائل  املهند�س  ا�ستقبل 

�سفري اجلمهورية التون�سية ال�سقيقة املعتمد لدى مملكة البحرين مبنا�سبة انتهاء فرتة عمله 

لدى اململكة. ويف بداية اللقاء، رحب الوزير بال�سفري، م�سيًدا مبا يربط البلدين ال�سديقني من 

عالقات وطيدة متميزة يعززها التعاون امل�سرتك يف �ستى املجالت التنموية.

من جانبه، اأعرب ال�سفري التون�سي عن �سكره وتقديره للوزير املبارك على ال�ستقبال، 

يخدم  مبا  واملاء،  الكهرباء  قطاعات  يف  القائم  التعاون  لتعزيز  دائًما  بالده  ا�ستعداد  واأكد 

م�سالح وتطلعات البلدين ال�سديقني.

ا�ستقبلت رئي�س هيئة البحرين للثقافة 

اآل خليفة،  ال�سيخة مي بنت حممد  والآثار 

مبكتبها يوم اأول اأم�س الثالثاء املوافق 27 

يناير 2021، �سفري اجلمهورية التون�سية 

لدى مملكة البحرين �سليم الغرياين، وذلك 

مبنا�سبة انتهاء فرتة عمله.

البحرين  هيئة  رئي�س  ورحبت 

واعتزازها  تقديرها  عن  معربًة  بال�سفري، 

مملكة  بني  ما  جتمع  التي  بالعالقات 

لفتًة  التون�سية،  واجلمهورية  البحرين 

اإىل م�ستوى التعاون الثقايف املميز والقائم 

لل�سفري  بال�سكر  توّجهت  اإذ  البلدين،  بني 

التعاون  هذا  جت�سيد  يف  الفاعل  لدوره 

الفّعال، موؤكدة اأن العمل الثقايف ي�سهم يف 

حتقيق  يف  وي�ساعد  باملجتمعات  الرتقاء 

بناء  اإىل  اإ�سافًة  امل�ستدامــة،  التنمية 

ال�سعوب  مع  احل�ساري  التوا�سل  ج�سور 

واحل�سارات حول العامل.

ال�سيخة مي ت�سيد 

مب�ستوى التعاون الثقايف مع تون�س

ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء يتلقى 

برقيتي �سكر من خادم احلرمني وويل عهده

العهد رئي�س  اآل خليفة ويل  الأمري �سلمان بن حمد  امللكي  ال�سمو  تلقى �ساحب 

امللك  ال�سريفني  اهلل، برقية �سكر جوابية من خادم احلرمني  الوزراء، حفظه  جمل�س 

�سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود عاهل اململكة العربية ال�سعودية ال�سقيقة، وذلك رًدا 

على برقية التعزية التي بعث بها �سموه اإليه يف وفاة �ساحب ال�سمو الأمري خالد بن 

عبداهلل بن عبدالرحمن اآل �سعود رحمه اهلل.

الوزراء، برقية �سكر  العهد رئي�س جمل�س  امللكي ويل  ال�سمو  كما تلقى �ساحب 

جوابية مماثلة من اأخيه �ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان اآل �سعود ويل 

العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع باململكة العربية ال�سعودية ال�سقيقة.
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اإغالق اخلدمات الداخلية للمطاعم وتعليق ح�ضور الطلبة واالكتفاء بالتعليم عن ُبعد 

اكت�ضاف حاالت لل�ضاللة اجلديدة وزيادة الرقابة والفحو�ضات

وتف�سيلًيا، اأفاد رئي�س الأمن العام الفريق طارق بن ح�سن احل�سن باأن عدد 

خمالفات عدم ارتداء الكمامات بلغ 8 اآلف و901 خمالفة، خالل الفرتة من 1 

ولغاية 26 يناير 2021، فيما بلغ عدد خمالفات التجمعات 518 خمالفة.

بفريو�س  الإ�سابة  حالت  عدد  يف  املطردة  للزيادة  نظًرا  اأنه  احل�سن  واأكد 

كورونا )كوفيد-19(، �سيكون هناك ت�سديد على تطبيق القانون بحزم و�سرامة، 

داعًيا  التجارية،  واملحال  والفنادق  املطاعم  على  التفتي�سية  للحمالت  وتكثيف 

للفح�س  املخ�س�سة  الأماكن  يف  خا�سة  والزدحامات،  التجمعات  جتّنب  اإىل 

الع�سوائي.

واأ�سار اإىل اأنه يجب اللتزام بلب�س الكمام يف جميع الأوقات يف اأثناء احل�سور 

يف الأماكن العامة، لكنها غري ملزمة يف اأثناء قيادة ال�سيارة والتواجد بها، فيما 

عدا و�سائل النقل العام.

وبالن�سبة للتجمعات يف ال�سواحل العامة، قال: »اإذا كانت مراعية لالإجراءات 

مانع  فال  الكمامات،  ولب�س  التباعد  مراعاة  مع  اأ�سخا�س   5 العدد  يتجاوز  باأل 

حتى الآن«، منوًها يف ال�سياق ذاته ب�سرورة جتنب التجمعات غري ال�سرورية، 

ومراعاة تطبيق ال�سرتاطات ال�سحية يف الأماكن اخلا�سة والتجمعات العائلية، 

وهو ما �سي�سهم يف احلد من معدلت انت�سار الفريو�س.

والتم�سك  كورونا  جلائحة  للت�سدي  اجلهود  تكثيف  �سيتم  اأنه  على  و�سّدد 

حتقيقها  مت  التي  النجاحات  من  بالرغم  اأنه  اإىل  لفًتا  واعي«،  »جمتمع  ب�سعار 

بف�سل تكاتف اجلميع، من املوؤ�سف اأن اأعداد الإ�سابات عادت اإىل الزدياد، وعليه 

ل بد من اتخاذ الإجراءات الالزمة لت�سحيح الأو�ساع.

وحول القرارات التي مت الإعالن عنها، اأو�سح الدكتور وليد املانع اأنه »نظًرا 

للزيادة املطردة يف عدد حالت الإ�سابة بفريو�س كورونا )كوفيد-19(، فقد تقّرر 

بدًءا من يوم الأحد املوافق 31 يناير اجلاري وملدة 3 اأ�سابيع تعليق احل�سور 

التعليم  باملدار�س احلكومية واخلا�سة، وموؤ�س�سات  ُبعد  بالتعلم عن  والكتفاء 

العايل احلكومية واخلا�سة، وريا�س الأطفال املرخ�سة من قبل وزارة الرتبية 

والتعليم، واملراكز والدور التاأهيلية احلكومية التابعة لوزارة العمل والتنمية 

الجتماعية، ودور احل�سانات ومعاهد التدريب اخلا�سة املرخ�سة من قبل وزارة 

العمل والتنمية الجتماعية«.

وقال: »ُي�ستثنى من ذلك اأع�ساء الهيئات الإدارية والتعليمية والفنية بجميع 

التاأهيلية  واملراكز  املدار�س  يف  احل�سور  �سي�ستمر  فيما  املذكورة،  املوؤ�س�سات 

اخلا�سة لذوي الحتياجات اخلا�سة«.

واملقاهي  املطاعم  يف  الداخلية  اخلدمات  تقدمي  اإيقاف  تقّرر  اأنه  اإىل  واأ�سار 

بالإجراءات  اللتزام  مدى  العتبار  بعني  الأخذ  و�سيتم  ذاتها،  املدة  خالل  ا  اأي�سً

وفتح  )كوفيد-19(،  كورونا  فريو�س  انت�سار  من  للحد  والوقائية  الحرتازية 

للتقييم  تخ�سع  القرارات  اإن جميع  اإذ  امل�ستجدات،  بح�سب  القطاعات  اإغالق  اأو 

امل�ستمر من قبل الفريق الوطني، كما من املقّرر اأن تتم زيادة وترية الفحو�سات.

واأ�سار اإىل اأنه خالل عملية الر�سد والتحليل امل�ستمرة التي يقوم بها الفريق 

مملكة  يف  القائمة  احلالت  من  عدد  يف  املتحّور  الفريو�س  اكت�ساف  مت  الطبي، 

البحرين.

ول  م�ستمرة  للتطعيم  الوطنية  »اخلطة  قال:  بالتطعيمات،  يتعلق  وفيما 

العامل  اأنحاء  جميع  يف  والتاأخري  التطعيمات،  لتوفري  جاٍر  والتن�سيق  تنقطع، 

ي�ستوجب املزيد من احلذر، وعليه نطلب من اجلميع زيادة اللتزام. هناك �سفافية 

يف التعامل مع الأزمة، وقلة التطعيمات يف وقت معنّي ل يعني انقطاعها«.

بالإجراءات  اللتزام  وعدم  الرتاخي  �سببها  احلالت  »زيادة  اأن  واأكد 

الحرتازية، وهو ما اأ�سهم يف الو�سول اإىل هذا العدد من النت�سار، وعليه نحّث 

اجلميع على البقاء يف املنزل وعدم اخلروج اإل لل�سرورة، واحلر�س على عدم 

ال�سن  كبار  خمالطة  وعدم  الواحدة،  الأ�سرة  اإطار  وخارج  املنازل  يف  التجمع 

واأ�سحاب الأمرا�س املزمنة حتى يف البيت الواحد«. 

املعدية  الأمرا�س  ا�ست�ساري  القحطاين  مناف  طبيب  املقدم  اأفاد  بدوره، 

بامل�ست�سفى الع�سكري باأن اكت�ساف ال�ساللة اجلديدة يدعو اإىل املزيد من احلذر 

األ  يجب  لكن  �سابًقا،  عنها  الإعالن  مت  التي  الحرتازية  بالإجراءات  واللتزام 

املرتبطة  العلمية  واحلقائق  م�ستمرة  الر�سد  عملية  اأن  كما  للذعر،  �سبًبا  تكون 

بالفريو�سات التنف�سية توؤكد اأنها تتحّور وتتغرّي بح�سب �سلوك الفرد.

ال�ساللة  ب�ساأن  واملهم  اجلائحة،  بداية  منذ  جديدة  �ساللت  »ظهرت  وقال: 

اجلديدة اأنها �سريعة النت�سار، ولها قدرة على تطوير الطفرات اجلينية وزيادة 

يف قابلية العدوى، كما اأن الدرا�سات م�ستمرة ب�ساأن تاأثري هذه ال�ساللة«.

كان  »�سواء  اأجاب  اجلديدة،  ال�ساللة  م�سدر  عن  �سوؤال  على  له  رد  ويف 

الفريو�س قد جاء من اخلارج اأو كانت ال�ساللة اجلديدة قد حتّورت يف البحرين، 

النت�سار  من  للحد  املتخذة  الإجراءات  ال�سدد  هذا  يف  واملهم  يختلف،  ل  فالأمر 

ولي�س م�سدر ال�ساللة«.

واأ�سار اإىل اأن جميع اللقاحات املتوافرة يف البحرين وخارج البحرين �ستوفر 

ال�ساللت؛ لأنها قادرة على ت�سكيل مناعة كافية ملحاربة  املنيع جلميع  احلائط 

الفريو�س.

واأ�ساف: »نوؤكد �سرورة البقاء يف املنازل وعدم اخلروج اإل لل�سرورة، عدم 

كبار  على  املحافظة  الواحدة،  الأ�سرة  حميط  خارج  العائلية  التجمعات  اإقامة 

املواطنني وذوي الهمم واأ�سحاب املناعة ال�سعيفة، مع �سرورة لب�س الكمامات 

خارج املنزل ويف الأماكن العامة، والت�سجيل لأخذ اللقاح واحلر�س على تلقي 

اجلرعتني«، م�سرًيا اإىل اأن هناك خطة وطنية مدرو�سة و�سعتها مملكة البحرين 

بالتن�سيق مع ال�سركات املنتجة للقاحات.

املعدية  الأمرا�س  ا�ست�سارية  ال�سلمان  جميلة  الدكتورة  قالت  جانبها،  من 

الإجراءات  جميع  اأخذ  تتطلب  املرحلة  هذه  اإن  الطبي  ال�سلمانية  مب�ست�سفى 

اللتزام  اأن  موؤكدة  اجلميع،  حلماية  الرتاخي  اأو  ال�ستهتار  وعدم  الحرتازية، 

امل�سوؤول �سيحفظ �سحة و�سالمة اجلميع.

واأ�سافت: »بغ�ّس النظر عن اكت�ساف حالت للفريو�س املتحّور، الإجراءات 

التقيد  يجب  مراًرا،  عليه  التاأكيد  مت  مبا  اللتزام  ويجب  تختلف  ل  الحرتازية 

مبعايري التباعد الجتماعي واملبادرة اإىل اأخذ التطعيم«.

املدة  واأن  التطعيم،  قبل  كورونا  فح�س  لإجراء  داعي  ل  اأنه  اإىل  واأ�سارت 

املحددة لتلقي التطعيم بعد الإ�سابة بالفريو�س ليكون اآمًنا وفعالً هي 3 اأ�سهر.

الرتبية: تعليق ح�ضور الطالب

ملدة 3 اأ�ضابيع واالكتفاء بالتعلم عن ُبعد

اأفادت اإدارة العالقات العامة والإعالم بوزارة الرتبية والتعليم اأنه نظًرا للم�ستجدات 

واملعطيات التي تتم درا�ستها ب�سكل دوري، وبناًء على تو�سيات الفريق الوطني الطبي 

يناير  �سهر  من   31 املوافق  الأحد  يوم  من  بدًءا  تقّرر  فقد  كورونا،  لفريو�س  للت�سدي 

وريا�س  واخلا�سة  احلكومية  للمدار�س  احل�سور  تعليق  اأ�سابيع،  ثالثة  ملدة  اجلاري، 

الأطفال وموؤ�س�سات التعليم العايل، والكتفاء بالتعلم عن ُبعد.

واأ�سافت العالقات العامة اأنه ُي�ستثنى من ذلك اأع�ساء الهيئات الإدارية والتعليمية 

والفنية بجميع املوؤ�س�سات التعليمية.

»العمل«: تعليق احل�ضور باملراكز

 التاأهيلية واحل�ضانات ومعاهد التدريب

العمل والتنمية الجتماعية  اأعلنت وزارة 

تتم  التي  واملعطيات  للم�ستجدات  نظًرا  اأنه 

تو�سيات  على  وبناًء  دوري،  ب�سكل  درا�ستها 

لفريو�س  للت�سدي  الطبي  الوطني  الفريق 

يناير   31 الأحد  من  بدًءا  تقرر  فقد  كورونا، 

تعليق احل�سور،  اأ�سابيع  ثالثة  اجلاري وملدة 

والدور  باملراكز  ُبعد  عن  بالتعلم  والكتفاء 

العمل  لوزارة  التابعة  احلكومية  التاأهيلية 

احل�سانات  ودور  الجتماعية،  والتنمية 

املرخ�سة  اخلا�سة  التدريب  ومعاهد  ومراكز 

من قبل الوزارة. 

ُي�ستثنى  فاإنه  التعليمات،  لهذه  ووفًقا 

والتعليمية  الإدارية  الهيئات  اأع�ساء  ذلك  من 

�سي�ستمر  حني  يف  املوؤ�س�سات،  بتلك  والفنية 

واخلا�سة  الأهلية  املراكز  يف  احل�سور 

لالأ�سخا�س ذوي الحتياجات اخلا�سة.

العمل  وزارة  اأكدت  ال�ساأن،  هذا  ويف 

تطبيق  اأهمية  الجتماعية  والتنمية 

املقررة  والحرتازية  ال�سحية  ال�سرتاطات 

اإطار  يف  ال�ستثنائية،  الظروف  هذه  ظل  يف 

احلر�س على توفيـــر �سبل احلمايــة و�سمان 

هذه  يف  و�ســحية  �سليمة  عمل  اأجواء  توفري 

التاأهيلية والتدريبيــة، واحلفاظ على  املراكز 

�سحة و�سالمة اجلميع.

»التجارة«: اإيقاف تقدمي

 اخلدمات الداخلية يف املطاعم واملقاهي

متا�سًيا مع الإجراءات الحرتازية والتدابري الوقائية املتخذة للحد من انت�سار فريو�س كورونا 

كورونا  لفريو�س  للت�سدي  الطبي  الوطني  الفريق  تو�سيات  على  وبناًء  )كوفيد-19(،  امل�ستجد 

امل�ستجد )كوفيد-19(، اأكدت وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة اأنه بدًءا من يوم الأحد املوافق 

31 يناير 2021، وملدة ثالثة اأ�سابيع، �سيتم اإيقاف تقدمي اخلدمات يف الأماكن واجلل�سات الداخلية 

يف  اخلدمات  تقدمي  وا�ستمرار  ال�سي�سة،  ومقاهي  وامل�سروبات  الأطعمة  تقدمي  وحمال  املطاعم  يف 

ال�سي�سة،  ومقاهي  وامل�سروبات  الأطعمة  تقدمي  املطاعم وحمال  اخلارجية يف  واجلل�سات  الأماكن 

وفق الإجراءات الحرتازية املعلن عنها �سابًقا.

ونوهت وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة باأهمية التزام هذه اجلهات بالقواعد والإجراءات 

التي ت�سدر عن وزارة ال�سحة بهدف احلد من انت�سار فريو�س كورونا امل�ستجد )كوفيد-19(، كما 

التجارية،  املخالفات  مرتكبي  على  الالزمة  العقوبات  فر�س  تهاونها يف  عدم  عن  الوزارة  حذرت 

للقوانني  وفًقا  اخل�سو�س  بهذا  املقررة  اجلنائية  والعقوبات  اإدارًيا  املحل  غلق  اإىل  ت�سل  والتي 

والأنظمة املعمول بها يف مملكة البحرين. 

ودعت الوزارة عموم امل�ستهلكني واملتعاملني مرتادي املطاعم واملقاهي اإىل الإبالغ فوًرا عن اأي 

مالحظات يتم اكت�سافها اأو اأي �سكاوى، من خالل الت�سال مبركز البالغات يف الوزارة على الرقم 

80001700 اأو عن طريق نظام »توا�سل«، اأو اأي من قنوات الت�سال املتاحة بالوزارة.

التقى �سمو ال�سيخ خليفة بن 

علي بن خليفة اآل خليفة حمافظ 

خالل  اجلنوبية،  املحافظة 

»املجل�س الفرتا�سي« عرب تقنية 

الت�سال املرئي، بعدد من الأهايل 

املحافظة،  مناطق  خمتلف  من 

عي�سى  العميد  بح�سور  وذلك 

املحافظ،  نائب  الدو�سري  ثامر 

وامل�سوؤولني  ال�سباط  من  وعدد 

باملحافظة.

رحب  اللقاء  م�ستهل  ويف 

�سمو املحافظ باحل�سور، م�سريا 

اإىل اأن املحافظة تقوم بالتوا�سل 

ومتابعة  الأهايل  مع  امل�ستمر 

للتوجيهات  تنفيذا  احتياجاتهم 

�ساحب  حل�سرة  ال�سديدة 

عي�سى  بن  حمد  امللك  اجلاللة 

املفدى،  البالد  عاهل  خليفة  اآل 

الأمري  امللكي  ال�سمو  و�ساحب 

ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �سلمان 

الوزراء،  جمل�س  رئي�س  العهد 

والتنمية  الأمن  لتحقيق  وذلك 

مناطق  خمتلف  يف  ال�ساملة 

املحافظة.

واأ�سار �سموه اإىل اأن املحافظة 

تنفيذ  على  حري�سة  اجلنوبية 

ال�سيخ  اأول  الفريق  توجيهات 

را�سد بن عبداهلل اآل خليفة وزير 

باتخاذ كل  اللتزام  الداخلية يف 

الإجراءات الحرتازية والتدابري 

مبادئ  وتعزيز  الوقائية، 

خمتلف  مع  املجتمعية  ال�سراكة 

الأجهزة الأمنية.

اأن  املحافظ  �سمو  اأكد  وقــد 

حميد  نهـج  امليداين  التــوا�سل 

لر�سـد  املحافظة  بــه  مت�ســي 

ومتابعتــها  الحتياجات  كل 

عرب  الواقــع،  اأر�س  علـى 

التفقديــة  الزيارات  من  �سل�سلة 

وحمالت التوعية.

اأكد اأهمية التوا�ضل امليداين يف تعزيز مبداأ ال�ضراكة.. حمافظ اجلنوبية:

ر�ضد احتياجات االأهايل ومتابعتها عرب خمتلف الو�ضائل

التفتي�ضية احلللمللالت  وتللكللثلليللف  و�للضللرامللة  بللحللزم  الللقللانللون  تطبيق  تلل�للضللديللد 

 �سارة جنيب:

اأعلن الدكتور وليد املانع وكيل وزارة ال�سحة تطبيق 

قرارات جديدة ابتداًء من يوم »الأحد« القادم املوافق 31 

يناير وملدة 3 اأ�سابيع، ت�سمل تعليق احل�سور والكتفاء 

الداخلية  اخلدمات  تقدمي  واإيقاف  ُبعد«،  عن  بـ»التعليم 

يف املطاعم واملقاهي، مع زيادة وترية الفحو�سات، فيما 

اأكد رئي�س الأمن العام طارق احل�سن اأنه �سيتم الت�سديد 

على تطبيق القانون بحزم و�سرامة، وتكثيف للحمالت 

التفتي�سية على املطاعم والفنادق واملحال التجارية.

»الأربعاء«  اأم�س  ُعقد يوم  جاء ذلك موؤمتر �سحايف 

للجنة الوطنية للت�سدي لفريو�س كورونا )كوفيد-19(.
جانب من امل�ؤمتر ال�صحايف

موؤكًدا اأهمية تبني جماالت الذكاء اال�ضطناعي.. رئي�س االأمن العام:

تطوير و�ضم معهد نظم املعلومات اجلغرافية الأكادميية ال�ضرطة

تراأ�س الفريق طارق بن ح�سن احل�سن رئي�س 

لالأكادميية  العلمي  املجل�س  رئي�س  العام  الأمن 

اآمر  بح�سور  املجل�س،  اجتماع  لل�سرطة  امللكية 

الأكادميية امللكية لل�سرطة واأع�ساء املجل�س.

العام  الأمن  رئي�س  اأعرب  الجتماع،  وخالل 

بن  را�سد  ال�سيخ  اأول  للفريق  �سكره وتقديره  عن 

جمل�س  رئي�س  الداخلية  وزير  خليفة  اآل  عبداهلل 

اأمناء الأكادميية امللكية لل�سرطة؛ لدعمه املتوا�سل 

وتطوير  لتحديث  ال�سديدة  وتوجيهاته  للمجل�س 

املتغريات  ملواكبة  والتدريبية  العلمية  الربامج 

ترمي  الأكادميية  اأن  موؤكًدا  الأمنية،  والتحديات 

التعليم  م�ستوى  على  نوعية  نقلة  اإحداث  اإىل 

والتدريب من خالل فاعلية اللقاءات املوؤثرة التي 

ت�ستعر�س اأهم املو�سوعات التطويرية.

الذي  باملقرتح  العام  الأمن  رئي�س  اأ�ساد  كما 

تبني  للبدء يف  لل�سرطة  امللكية  الأكادميية  قدمته 

جمالت الذكاء ال�سطناعي، والذي جاء بناًء على 

التو�سيات والتوجيهات ال�سابقة لوزير الداخلية، 

الذكاء  ملجال  واملحوري  الفاعل  الدور  اإىل  م�سرًيا 

�ستكون  التي  الذكية  املدن  لنواة  ال�سطناعي 

البحرين  ململكة  القادمة  احلقبة  مالمح  اأهم  اأحد 

حيوًيا  جزًءا  باعتباره  املتكاملة  ومنظومته 

القادمة، ول  القريبة  اأ�سا�سية يف احلقبة  وركيزة 

بد من ال�ستعداد له من الآن.

دمج  اإمكانية  مدى  املجل�س  ناق�س  وقد 

الذكاء  جمال  مع  والتدريبية  التعليمية  الربامج 

املهم،  املجال  ثقافة هذا  بن�سر  والبدء  ال�سطناعي 

متهيًدا لالنطالقة التي �ستتبناها الأكادميية امللكية 

لل�سرطة يف هذا التخ�س�س املهم و�سعيها لتنفيذ 

برامج درا�سية وتدريبية خمتلفة ومتطورة يف هذا 

بالتعاون مع جامعات دولية متخ�س�سة،  املجال 

كما تدار�س اأع�ساء املجل�س اأهمية نظم املعلومات 

اجلغرافية واإمكانية التو�سع يف تفعيل هذا املجال 

الق�سوى  وال�ستفادة  العملياتية  املنظومة  يف 

رئي�س  وجه  اإذ  املنظومة،  تلك  جوانب  جميع  من 

الداخلية  وزير  توجيهات  على  بناًء  املجل�س 

اإىل  اجلغرافية  املعلومات  نظم  و�سم  لتطوير 

القادمة،  الفرتة  لل�سرطة خالل  امللكية  الأكادميية 

مبا يواكب املتغريات الأمنية والتحديات املتزايدة 

التي يواجهها العامل اأجمع.

كما تطرق املجل�س اإىل مالمح اخلطة التنفيذية 

لتطوير برامج الدرا�سات العليا بالأكادميية امللكية 

لل�سرطة، فيما اأكد الفريق طارق احل�سن �سرورة 

الأخذ يف العتبار املتغريات املنظورة وامل�ستقبلية، 

والتحديث  التطوير  عملية  ا�ستكمال  اإىل  داعًيا 

لينعك�س ذلك على امل�ستفيدين من الربامج املقدمة.
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الرميحي يبحث جماالت

 التعاون االإعالمية مع »اإ�س تي �سي«

وزير  الرميحي  حممد  بن  علي  ا�ستقبل 

نزار  املهند�س  اأم�س،  مكتبه  يف  الإعالم 

 »STC« ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  بانبيله 

في�سل  بن  زياد  ال�سيخ  بح�سور  البحرين، 

اآل خليفة نائب الرئي�س لل�سوؤون احلكومية 

بال�سركة.

الإعالم  وزير  اأ�ساد  ال�ستقبال  وخالل   

 »STC« باجلهود املميزة التي تبذلها �سركة

يف  الت�سالت  قطاع  لتطوير  البحرين 

يف  الرائدة  الوطنية  واإ�سهاماتها  اململكة، 

خمتلف املجالت، وتعزيز الوعي املجتمعي 

الوطنية  الق�سايا  خمتلف  مع  والتفاعل 

ال�سركة  اإميان  يعك�س  اإبداعي  باأ�سلوب 

الأهداف  لتحقيق  الفاعلة  ال�سراكة  باأهمية 

امل�سرتكة.

جمالت  بحث  ال�ستقبال  خالل  ومت 

التعاون امل�سرتكة بني الوزارة وال�سركة يف 

وزير  ثمن  حيث  والت�سال،  الإعالم  قطاع 

البحرين   »STC« �سركة  حر�س  الإعالم 

على امل�ساركة يف خمتلف امل�ساريع الوطنية 

انطالًقا من م�سوؤوليتها جتاه املجتمع، موؤكًدا 

�سعي الوزارة الدائم اإىل تعزيز التعاون مع 

القطاع اخلا�س ب�سكل عام وال�سركة ب�سكل 

خا�س مبا ي�سهم يف تعزيز امل�سرية التنموية 

ال�ساملة بقيادة ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك 

حمد بن عي�سى اآل خليفة عاهل البالد املفدى.

خالل تد�سني نتائج درا�سة جدوى اال�ستثمار يف الوقاية.. وزيرة ال�سحة:

االأمرا�س غري ال�سارية الرئي�سية تت�سبب يف 75% من الوفيات باململكة

افتتحت وزيرة ال�سحة الأ�ستاذة فائقة بنت 

�سعيد ال�سالح، اأم�س الأربعاء املوافق 27 يناير 

جدوى  درا�سة  نتائج  تد�سني  جل�سة  2021م 

ال�ستثمار يف الوقاية وال�سيطرة على الأمرا�س 

اإلكرتونية  جل�سة  عرب  وذلك  ال�سارية،  غري 

القائد  الدكتور حممد  بح�سور  ُبعد،  عن  مرئية 

واحلكومة  املعلومات  لهيئة  التنفيذي  الرئي�س 

الوكيل  الهاجري  مرمي  والدكتورة  الإلكرتونية 

�سليمان  والأ�ستاذ  العامة  لل�سحة  امل�ساعد 

لدول  ال�سحة  ملجل�س  العام  املدير  الدخيل 

جمل�س التعاون و�ستيفانو بيتناتو املمثل املقيم 

الإمنائي  املتحدة  الأمم  وبرنامج  املتحدة  لالأمم 

يف البحرين وممثلي من منظمة ال�سحة العاملية 

والوكالت التابعة وممثلي مكتب الأمم املتحدة 

الإمنائي يف مملكة البحرين، اإىل جانب اأع�ساء 

املزمنة غري  الأمرا�س  ملكافحة  الوطنية  اللجنة 

والقت�ساد  املالية  وزارة  وممثلي  ال�سارية 

التابعة  للجودة  الوطنية  واللجنة  الوطني 

للمجل�س الأعلى لل�سحة. 

فائقة  الأ�ستاذة  ال�سحة  وزيرة  بداأت  وقد 

افتتاحية،  بكلمة  اجلل�سة  ال�سالح،  �سعيد  بنت 

من  بامل�ساركني  الرتحيب  خاللها  من  قدمت 

والأممية،  والإقليمية  الوطنية  اجلهات  خمتلف 

الفريق  اإىل  وتقديرها  �سكرها  عن  واأعربت 

الدويل املكون من ممثلي منظمة ال�سحة العاملية 

والوكالت التابعة وممثلي مكتب الأمم املتحدة 

الإمنائي يف مملكة البحرين، كما تقدمت بال�سكر 

اأع�ساء  وجميع  اخلليجي  ال�سحة  جمل�س  اإىل 

هذه  اإجناح  يف  �ساهموا  الذين  الوطني  الفريق 

الدرا�سة. 

درا�سة  اأن  ال�سالح  الوزيرة  واأو�سحت 

على  وال�سيطرة  الوقاية  يف  ال�ستثمار  جدوى 

نتيجة  هو  للمملكة  ال�سارية  غري  الأمرا�س 

والوطني،  الدويل  الفريق  من  اجلهود  لت�سافر 

وما  اجلهود  لهذه  الكبري  تقديرها  عن  معربًة 

تو�سلت اإليه من نتائج، حيث تعر�س الدرا�سة 

عن  الناجمة  واخل�سائر  القت�سادي  العبء 

الأمرا�س غري ال�سارية، بالإ�سافة اإىل اخلطوط 

والوقائية  الكلينيكية  للتدخالت  العري�سة 

لال�ستجابة لها وتوفر التفا�سيل حول عوائدها 

على ال�ستثمار.

واأفادت الوزيرة باأن الأمرا�س غري ال�سارية 

اأمرا�س  يف  واملتمثلة  الأربعة،  الرئي�سية 

وال�سكري  الدموية  والأوعية  والقلب  ال�سرطان 

يف  تت�سبب  املزمنة،  التنف�سي  اجلهاز  واأمرا�س 

وميوت  البحرين،  مبملكة  الوفيات  من   75 % 

الأمرا�س  ب�سبب  بالغني  خم�سة  كل  من  واحد 

اأن  اإىل  لفتًة  ال�سبعني،  �سن  قبل  املعدية  غري 

جمرد  من  اأكرث  ُتعد  ال�سارية  غري  الأمرا�س 

التنمية  يف  �سلًبا  توؤثر  فهي  �سحية،  ق�سية 

املالية  وال�ستدامة  والقت�سادية  الجتماعية 

للحكومة واخلدمات العامة. 

ال�ستثمار  درا�سة  اأن  ال�سالح  واأو�سحت 

اأهم  ت�سّدرت  ال�سارية  غري  الأمرا�س  يف 

دليالً  ُتقدم  والتي  ال�سحة،  وزارة  اأولويات 

على اأن الأمرا�س غري ال�سارية ُتقلل من الناجت 

مملكة  اأن  الدرا�سة  اأو�سحت  اإذ  القت�سادي، 

اثنتني  يف  ال�ستثمار  من  �ست�ستفيد  البحرين 

لالأمرا�س  الرئي�سية  ال�سريرية  التدخالت  من 

القلب  اأمرا�س   - انت�ساًرا  الأكرث  ال�سارية  غري 

اإىل  بالإ�سافة   - وال�سكري  الدموية  والأوعية 

اأربع حزم تدخالت �سيا�سية تقلل من التعر�س 

التبغ،  )تعاطي  ال�سلوكية  اخلطر  لعوامل 

الغذائي  والنظام  للكحول،  ال�سار  وال�ستخدام 

م�سريًة  البدين(،  الن�ساط  وقلة  ال�سحي،  غري 

الأولويات  ُتثل  بها  املو�سى  التدخالت  اأن  اإىل 

لعك�س  الالزمة  احلا�سمة  الأولية  والإجراءات 

اجتاهات الأمرا�س غري ال�سارية ب�سكل اأ�سا�سي 

يف البحرين، كما تقع م�سوؤولية العمل، وكذلك 

ال�سحة  قطاع  خارج  منه،  تاأتي  التي  الفوائد 

مل�ساركة  اجلميع  اإىل  دعوتها  مقدمًة  وحدها، 

الأمرا�س  ملكافحة  ال�سراكة  وقبول  النتائج 

من  بها  املرتبطة  اخلطر  وعوامل  ال�سارية  غري 

والقت�ساد،  ال�سحة  على  تاأثريها  تقليل  اأجل 

وامل�ساهمة يف �سحة املجتمع البحريني. 

واأكدت الوزيرة ال�سالح اأن مملكة البحرين 

توفر نظام رعاية �سحية �سامل وقدرة حملية 

جميع  على  ال�سارية  غري  لالأمرا�س  ممتازة 

ال�سحي  النظام  وتكن  ال�سحية،  امل�ستويات 

التنفيذ،  قيد  يف  وطني  �سحي  تاأمني  بربنامج 

حتت  الإ�سالحات  هذه  جميع  اأن  مو�سحًة 

اإىل  وتهدف  لل�سحة  الأعلى  املجل�س  اإ�سراف 

زيادة اجلودة والكفاءة. 

خالل اجتماع خليجي عراقي

البحرين توؤكد ت�سامن دول جمل�س التعاون مع العراق
كبار  من  امل�سرتكة  اللجنة  اجتماع  عقد 

جمل�س  بني  اخلارجية  وزارات  يف  امل�سوؤولني 

يوم  ال�سقيقة  العراق  وجمهورية  التعاون 

2021م،  يناير   27 املوافق  الأربعاء  اأم�س 

املرئي، وقد تراأ�س جانب جمل�س  عرب الت�سال 

وكيل  �سيار،  مبارك  وحيد  ال�سفري  التعاون 

وجمل�س  الإقليمية  لل�سوؤون  اخلارجية  وزارة 

خري  نزار  العراقي  اجلانب  وتراأ�س  التعاون، 

خارجية  بوزارة  الأقدم  الوزارة  وكيل  اهلل، 

جمهورية العراق.

وحيد  ال�سفري  قّدم  الجتماع،  بداية  ويف 

املوا�ساة حلكومة  و�سادق  التعازي  اأحر  �سيار 

ل�سحايا  ال�سقيق  العراق  جمهورية  و�سعب 

التفجري الإرهابي املزدوج الذي وقع يف �ساحة 

دول  ت�سامن  موؤكًدا  بغداد،  مبدينة  الطريان 

جمل�س التعاون مع جمهورية العراق ال�سقيقة 

املجل�س  موقف  وعلى  الإرهاب  �سد  حربها  يف 

اأ�سكاله  بكل  والتطرف  للعنف  الراف�س  الثابت 

و�سوره ومهما كانت دوافعه ومربراته.

اأ�ساد وكيل وزارة اخلارجية لل�سوؤون  وقد 

الإقليمية وجمل�س التعاون بالعالقات الأخوية 

وجمهورية  التعاون  جمل�س  دول  بني  املتميزة 

يويل  التعاون  جمل�س  اأن  على  موؤكًدا  العراق، 

لتعزيز  التعاون  عالقات  لتوطيد  كبرية  اأهمية 

ال�سرتاتيجية بني اجلانبني يف جميع  ال�سراكة 

املجالت احليوية واتخاذ اخلطوات لتنفيذ خطة 

العمل امل�سرتك ملا فيه خري وم�سلحة اجلانبني، 

التحديات  مواجهة  يف  املواقف  تن�سيق  وعلى 

جمدًدا  املنطقة،  تواجهها  التي  والتهديدات 

جلمهورية  التعاون  جمل�س  دعم  على  التاأكيد 

اإجراءات  من  يتخذه  ما  كل  ال�سقيق يف  العراق 

للحفاظ على اأمنه وا�ستقراره و�سيادته ووحدته 

الوطنية لتحقيق التنمية والزدهار وال�ستقرار 

لل�سعب العراقي ال�سقيق.

وجهات  تبادل  الجتماع،  خالل  مت  وقد 

النظر وتن�سيق املواقف جتاه الق�سايا الإقليمية 

والدولية ذات الهتمام امل�سرتك، ومناق�سة خطة 

برنامج  وو�سع  اجلانبني،  بني  امل�سرتك  العمل 

زمني واآليات لتنفيذ ما يتم التفاق عليه خالل 

فيه م�سلحة اجلانبني  ملا  امل�سرتك  العمل  خطة 

و�سعوبهما ال�سقيقة.

وكيل اخلارجية توؤكد 

عمق عالقات ال�سداقة مع اليابان

ا�ستقبلت د. ال�سيخة رنا بنت عي�سى بن 

اخلارجية،  وزارة  وكيل  خليفة،  اآل  دعيج 

اأم�س بالديوان العام للوزارة، هيديكي اإيتو، 

�سفري اليابان لدى مملكة البحرين.

وزارة  وكيل  رحبت  اللقاء،  وخالل 

عمق  موؤكًدة  اليابان،  ب�سفري  اخلارجية 

عالقات ال�سداقة القائمة بني مملكة البحرين 

واليابان، معربة عن اعتزازها وتقديرها ملا 

ومناء  تقدم  من  العالقات  تلك  اإليه  و�سلت 

املتبادل  الأ�سعدة يف ظل احلر�س  على كل 

بني البلدين ال�سديقني على تنمية العالقات 

اأو�سع  م�ستويات  اإىل  بها  والرتقاء  الثنائية 

مبا يلبي الطموحات امل�سرتكة.

واأ�سارت د. ال�سيخة رنا بنت عي�سى بن 

دعيج اآل خليفة اإىل اأن الزيارات املتبادلة بني 

م�سوؤويل البلدين قد عززت ال�سراكات بينهما 

وال�ستثمارية  القت�سادية  املجالت  كل  يف 

وغريها من املجالت ودعم اجلهود الرامية 

القت�سادية  البحرين  مملكة  روؤية  لتحقيق 

يف  لليابان  املتميز  بالدور  منوهة   ،2030

من  تثله  وما  التنموية  القطاعات  خمتلف 

وموؤثر  ناجح  وتنموي  اقت�سادي  منوذج 

على ال�سعيد العاملي من �ساأنه تنمية عالقات 

التعاون امل�سرتك بني البلدين ال�سديقني واأن 

يفتح اآفاًقا جديدة للعمل والتعاون امل�سرتك.

عن  اإيتو  هيديكي  اأعرب  جانبه،  من 

عي�سى  بنت  رنا  ال�سيخة  د.  بلقاء  �سعادته 

بن دعيج اآل خليفة، م�سيًدا بامل�ستوى املتميز 

البلدين  الثنائية بني  العالقات  الذي ت�سهده 

البحرين  مملكة  حتققه  وما  ال�سديقني، 

مثمًنا  الأ�سعدة،  �ستى  يف  وتقدم  تطور  من 

اجلهود الكبرية التي بذلتها مملكة البحرين 

الت�سدي جلائحة فريو�س كورونا  اأجل  من 

التقدم  دوام  للمملكة  متمنًيا   ،)19 )كوفيد 

والزدهار.

عدد  بحث  اللقاء،  خــالل  جرى  كــما 

ذات  والقـ�سايا  املو�سوعـــات  مـــن 

الهتمام امل�سرتك.

وحيد �سيار

وزيرة ال�سحة

اآل خليفة  بنت حممد  ال�سيخة هال  اأكدت 

البحرين  بهيئة  والفنون  الثقافة  عام  مدير 

الأول  الإنتاج  من   %90 بيع  والآثار  للثقافة 

جدواه  حمقًقا  البحرين،  يف  نع  �سُ مل�سروع 

يف  عليه  العمل  رغم  والثقافية  ال�ستثمارية 

يف  امل�سروع  تد�سني  مت  حيث  قيا�سي،  ظرف 

دي�سمرب املا�سي، وحقق جناًحا لفًتا تثل يف 

اإنتاج 400 قطعة حرفية فنية مبتكرة خالل 

�سهرين فقط من بدء الإنتاج، وبّينت التوجه 

الوليد  موؤ�س�سة  مع  للتعاون  امل�ستقبلي 

خط  لعر�س  اأخرى  وموؤ�س�سات  لالإن�سانية 

فنادق  ال�سناعات يف غرف  هذه  من  اإنتاجي 

احلريف  املنتج  لو�سول  متطلعة  البحرين 

وانت�ساره على امل�ستوى الإقليمي والعاملي.

م�ساهمة  عن  هال  ال�سيخة  واأعلنت 

منتج  اإيجاد  يف  البحرين  يف  نع  �سُ م�سروع 

فني كبري �ست�سهم به هيئة البحرين للثقافة 

معر�س  يف  البحرين  ململكة  ممثلة  والآثار 

فريًدا  فنًيا  عمالً  و�سيكون   ،2021 اأك�سبو 

الهيئة  توجه  عن  ك�سفت  كما  نوعه،  من 

وت�سكيل  باأنواعها  قدمية  �سفن  �سناعة  اإىل 

اأ�سطول بحري ير�سو على �سفاف اأحد املواقع 

الرتاثية قريًبا.

لوكالة  حديث  يف  هال  ال�سيخة  وبينت 

يف  نع  �سُ مبادرة  اأن  »بنا«،  البحرين  اأنباء 

البحرين نفذت بتوجيه من ال�سيخة مي بنت 

حممد اآل خليفة رئي�سة هيئة البحرين للثقافة 

والآثار، وهي مبادرة تهدف اإىل تد�سني هوية 

جمالية للحرف املحلية لتحويلها اإىل �سراكات 

التاأكيد  اإىل  بالإ�سافة  اإبداعية،  و�سناعات 

كجزء  اليدوية  احلرف  منتجات  اأهمية  على 

هال  ال�سيخة  واأو�سحت  البحرين،  هوية  من 

لروؤية  ثمرة  البحرين  يف  �سنع  م�سروع  اأن 

وال�سم  الفكرة  اختارت  التي  الهيئة  رئي�سة 

توجه  كانت  والتي  �سنوات،  منذ  والت�سميم 

عليه  نراه  الذي  بال�سكل  امل�سروع  يتم  لأن 

اليوم.

واأكدت ال�سيخة هال، التوجه نحو اإيجاد 

املواقع  اأحد  �سفاف  على  ال�سفن  من  اأ�سطول 

مملكة  »تتلك  وقالت:  ال�ساحلية،  الرتاثية 

تراثية  قيم  ولها  مهمة،  �سفن  �سبع  البحرين 

ونتمنى  مهمة،  دللت  ولها  كبرية  وجمالية 

حتقيقها قريًبا، فكل هذه املبادرات تدلل على 

حية  تكون  واأن  التقليدية  باحلرفة  التم�سك 

تتجاوز  ل  ال�سفن  عن  فمعارفنا  وملمو�سة؛ 

هناك  تكون  اأن  ونريد  وال�سور،  القراءة 

التعرف  للزوار  ميكن  م�ساهدة  حّية  مناذج 

�سناعتها  لإعادة  اأتطلع  اإذ  ُقرب،  عن  عليها 

�سفن  اأ�سطول  ليكون  الطبيعي،  بحجمها 

ال�سواحل  اأحد  �سفاف  على  را�سًيا  البحرين 

الرتاثية يف القريب«.

»اأ�ستذكر  هال:  ال�سيخة  واأ�سافت 

اجلالبوت )�سمحة(، بكل ما يحمله من رمزية 

ودللة، فهي �سفينة تراثية مقدمة من ح�سرة 

اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ساحب 

ورعاه  اهلل  حفظه  املفدى  البالد  عاهل  خليفة 

مبنا�سبة افتتاح متحف البحرين الوطني يف 

يف  اجلالبوت  �سنع  وقد  1988م،  دي�سمرب 

من  ي�ستخدم  وكان  1924م،  �سنة  البحرين 

عي�سى  بن  حمد  ال�سيخ  العظمة  �ساحب  قبل 

اآل خليفة طيب اهلل ثراه، و)�سمحة( جتمع يف 

وحكامها،  البحرين  اأهل  �سماحة  بني  ا�سمها 

وبراعة ال�سنع واجلمال الفني، وتعترب جزًءا 

ل يتجزاأ من تراث البحرين احلافل بالن�ساط 

البحري«.

على  العمل  عن  هال  ال�سيخة  واأعلنت 

اأك�سبو  جناح  يف  �سيدخل  كبري  حريف  منتج 

2021، واأنه يتم العمل عليه حالًيا، وقالت: 

ونفكر  �سخم،  كعنوان  الكثافة  عن  »نتحدث 

فيه ب�سورة كبرية، فالكثافة عنوان وا�سع يف 

مفهومه و�سموليته، فهو يج�سد معنى عميًقا 

التاريخ  وكثافة  ال�سكان  كثافة  يالم�س  جًدا 

من  الإبداع وغريها..  وكثافة  الإنتاج  وكثافة 

م�ساحة  بتوليد  دائًما  الثقافة  هيئة  تهتم  هنا 

اإبداعية جديدة لإنتاج عمل مميز دائًما«.

وقالت ال�سيخة هال: »نقوم من خالل عالمة 

التقليدي  املنتج  بتطوير  البحرين  يف  �سنع 

واملعا�سرة  احلداثة  عنا�سر  اإ�سافة  عرب 

والرتويج لها على امل�ستوى املحلي والعاملي 

اأهمية منتجات  ا، كما ونعمل على تاأكيد  اأي�سً

البحرين،  هوية  من  كجزء  اليدوية  احلرف 

وال�سناعات  التقليدية  باحلرف  ونعرف 

هذه  باأهمية  التوعية  اإىل  ونهدف  اليدوية 

املمار�سات احلرفية والإن�سانية والجتماعية، 

على  العاملني  ت�سجيع  على  نعمل  ذلك  اإىل 

ال�ستمرار مبزاولة هذه ال�سناعات التقليدية، 

اأو قطًعا  الذاكرة  اإذ مل تعد احلرف جزًءا من 

تو�سع يف الزوايا، بل اأ�سبحت حرًفا متجددًة 

اأن تكون موجودة يف تفا�سيل حياتنا،  ميكن 

وبالتايل اإنتاج قطع ت�ستخدم يف يومياتنا«.

تقول  البحرين  يف  �سنع  تفا�سيل  وعن 

ال�سيخة هال: »مت بيع 90% من املنتجات يف 

اأول اأ�سبوع، فقد عر�سنا 400 قطعة ترتاوح 

اإىل 100 دينار، وهي  اأ�سعارها من دينارين 

قطع حرفية جميلة بلم�سات جتديدية، وكلها 

قطعة  وكل   ،%100 بحرينية  اأيادي  �سناعة 

تقدم يف تغليف معني م�ساحبة ببطاقة عليها 

وعن  عنه  ونبذة  �سنعها  الذي  احلريف  ا�سم 

كل  تعترب  وبالتايل  ميار�سها،  التي  احلرفة 

ب�سمة  وت�سكل  ذاتها،  حد  يف  حكاية  قطعة 

تراثية ت�سيء جانًبا من تراث مملكة البحرين 

منا�سبة  اآلية  لإيجاد  ونتطلع  كما  الأ�سيل، 

عمل  لتطوير  املنا�سب  الت�سجيع  لتاأمني 

احلرفيني يف امل�ستقبل«.

اأكدت  امل�ستقبلية  التطوير  اآفاق  وعن 

ال�سيخة هال، التوجه للتعاون مع موؤ�س�سات 

عريقة تدعم احلرف وتتفق يف اأهدافها وروؤيتها 

التطويرية للحرف، وقالت: »نعمل مع الوليد 

ولتكون  التقليدية  احلرف  لأخذ  لالإن�سانية 

جزًءا من الفنادق العاملية، ولدى هذه املوؤ�س�سة 

برنامج جميل فعالً، كما �سنعمل مع موؤ�س�سة 

نهر الأردن التي اهتمت باحلرف اأي�سا وعملت 

اإ�سافة  وجميل،  متطور  ب�سكل  تداولها  على 

اإىل موؤ�س�سة )تركاوز ماوننت( وهي موؤ�س�سة 

ا، ومن بني جممل  بريطانية تهتم باحلرف اأي�سً

املنتجات وعر�سها  لبيع  التعاون نتطلع  هذا 

يف فنادق البحرين، اإذ �ستقوم موؤ�س�سة الوليد 

اإنتاجي معني ينا�سب  لالإن�سانية لإيجاد خط 

اأمام  حا�سرة  و�ستكون  الفنادق  ديكــورات 

عني املقيمني لال�ستخدام والقتناء، كما نتطلع 

يف  املنتوجات  لهذه  عر�س  هناك  يكون  لأن 

بعر�س  يعنى  ركن خا�س  اجلديد يف  املطار 

احلرف البحرينية«.

اأ�سطول على �سفاف البحرين الرتاثية قريًبا.. ال�سيخة هال اآل خليفة: 

نـــع يف البحرين« ينتــج 400 قطعة خـــالل �سهريــن »�سُ

ال�سيخة هال اآل خليفة



ال�شاخوري: م�شطفى 

�إىل  بزيارة  �إعالميني،  رفقة  �لنو�ب،  �ل�صحة مبجل�س  بخدمات  �لربملانية  �لتحقيق  قامت جلنة 

�ل�صحي،  �صلمان  �ل�صيخ  مركز  �ل�صمايل،  �ملحرق  مركز  وهي  باملحرق،  �ل�صحية  �ملر�كز  من  عدد 

ملر�قبة  وذلك  بالب�صيتني،  �لكلى  لغ�صيل  كانو  ومركز  �ل�صحي،  �لدير  مركز  �ل�صحي،  مركزعر�د 

�أو�صاع �ملر�كز �ل�صحية و�لوقوف على جودة �خلدمات �ملقدمة، و�ال�صتماع �إىل �ملر�صى، ور�صدت 

�جلولة عدًد� من �مل�صكالت �أبرزها مطالبات رو�د مركز كانو لغ�صيل �لكلى بتوفري �ملو��صالت لهم، 

�إذ �إن كثريً� من �ملر�صى يق�صون �صاعات طويلة يف �النتظار من �أجل عودتهم �إىل منازلهم، وكثريً� 

ي�صتمر  و�لذي  �ل�صيدليات،  �الأدوية من  نفاد عدد من  تكّررت م�صكلة  �ل�صن، كما  كبار  منهم من 

الأ�صهر طويلة، ما ي�صطر �ملر�صى �إىل �صر�ئها من �ل�صيدليات �خلارجية.

و�لنائب  �لع�صريي،  ه�صام  �لدكتور  �لربملانية  �لتحقيق  جلنة  رئي�س  بح�صور  �لزيارة  ومتت 

حمد �لكوهجي و�لنائب عمار �آل عبا�س و�لنائب حممد عي�صى، �إذ �أكدو� �صرورة ت�صحيح �الأخطاء 

ا تلك �ملرتبطة بتوفري م�صتلزمات �ل�صحة  و�الأخطار، و�لوقوف على �حتياجات �ملو�طنني، خ�صو�صً

للمو�طنني. �لعامة 

ت�صوير: اإميان ال�صرييف

خالل زيارة جلنة التحقيق الربملانية بخدمات ال�صحة لعدد من مراكز املحرق

تاأّخر يف �صيانة الأجهزة.. وو�صفات طبية ُت�صرتى من اخلارج

ا طبيب الأ�صنان باملراكز احلكومية ي�صتقبل 4 مر�صى يومًيا.. والطبيب اخلا�ص يعالج 20 مري�صً

»الأ�صنان«: 4 مر�صى للطبيب 

احلكومي مقابل  20 لـ»اخلا�ص«

اأكد عدد من املر�شى،وكذلك الكادر الطبي 

اأن  باملحرق،  الطبي  �شلمان  ال�شيخ  مبركز 

 4 يوم  كل  ي�شتقبل  الواحد  الأ�شنان  طبيب 

طبيب  ي�شتقبل  فقط، يف حني  اأ�شنان  مر�شى 

والعيادات  امل�شت�شفيات  يف  الواحد  الأ�شنان 

ا تقريًبا كل يوم، ما يوؤكد  اخلا�شة 20 مري�شً

اأن هنالك حاجًة اإىل مزيد من التنظيم لعيادات 

املر�شى،  من  اأكرب  عدًدا  لت�شتقبل  ال�شنان 

ا مع اإغالق ا�شتقبال مر�شى الأ�شنان  خ�شو�شً

بكثري من املراكز ال�شحية باأوقات مبكرة جًدا، 

ما ي�شطر كثرًيا منهم اإىل اللجوء اإىل العيادات 

اخلا�شة، الأمر الذي يكلفهم الكثري من املبالغ.

انقطاع 5 اأ�صناف من الأدوية.. 

وو�صول اأغلب الأدوية »متاأخرة«!

اأكد عدد من ال�شيادلة باملراكز ال�شحية ومركز 

اأ�شناف  اأكرث من 5  انقطاع  الكلى  كانو لغ�شيل 

خمتلفة من الأدوية، من بينها فيتامني دال ودواء 

العني،  قطرات  كذلك   ،»rocaltrol calcitriol«
وعدد اآخر من الأدوية منذ اأ�شهر من ال�شيدليات، 

ا مبركز غ�شيل  اإذ �شكا عدد من املر�شى خ�شو�شً

اأدوية �شرورية وتاأخر اأخرى،  الكلى من غياب 

فيما ي�شطر املر�شى اإىل �شراء �شمادات اجلروح 

ي�شتطيع  ل  قد  يكبدهم خ�شائر  ما  اخلارج،  من 

كثري منهم حتّمل تكلفتها. و�شكا بع�ض مر�شى 

املركز كذلك من نق�ض مركبات املوا�شالت التي 

تقلّهم اإىل منازلهم، ما يت�شّبب يف تاأخر عودتهم 

اإىل منازلهم مبا ي�شل يف بع�ض الأحيان اإىل اأكرث 

من 4 �شاعات.

الكوهجي: ل مالحظات على 

»املحرق ال�صمايل« و�صنطالب بتو�صعته

اأ�شار النائب حمد الكوهجي اإىل اأنه -لالأمانة- 

املحرق  لي�شت هنالك مالحظات كثرية على مركز 

لبع�ض  ا  نق�شً هنالك  اإن  اإذ  ال�شمايل،  ال�شحي 

الأدوية، ويف الوقت ذاته هنالك تطّور ملحوظ يف 

املا�شية،  بال�شنني  مقارنة  ال�شحي  املحرق  مركز 

مع  التنفيذية  ال�شلطة  من  التام  التعاون  متمنًيا 

املر�شى  من  �شكاوى  ل  اأنه  موؤكًدا  الطبي،  الكادر 

ال�شكاوى  من  العديد  هنالك  اأن  حني  يف  باملركز، 

ت�شل اإىل النواب على جممع ال�شلمانية الطبي وعدد 

من املراكز باملناطق والقرى، م�شرًيا يف الوقت ذاته 

ن�شبًيا،  قليلة  للمركز  ال�شتيعابية  الطاقة  اأن  اإىل 

املركز  ومرتادي  الطبي  الكادر  من  عدد  طالب  اإذ 

بتو�شعته، موؤكًدا اأن املجل�ض النيابي �شيقوم بدوره 

يف هذا املجال.

عي�صى: تفعيل الأدوات الد�صتورية 

رين ملحا�صبة امل�صوؤولني املق�صّ

�لنو�ب يف �أثناء زيارتهم للمر�كز �ل�صحية يوم �أم�س �الأربعاء

�لكوهجي ي�صتمع �إىل �إحدى مر�صى غ�صيل �لكلى و�حيتاجاتها�آل عبا�س متاأمالً كر�صيًا من »�خلر�صانة«.. مت�صائالً هل يحّقق �لر�حة للمر�صى �أم يزيد مر�صهم؟!خمازن �أدوية بال �أدوية
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امل�صقطي: طلبنا زيادة ال�صريحة

امل�صتفيـــدة مــن »زيادة املتقاعديــن«

حمرر ال�شوؤون الربملانية:

رئي�ض جلنة  امل�شقطي  خالد ح�شني  ك�شف 

ال�شوؤون املالية والقت�شادية مبجل�ض ال�شورى 

ال�شوؤون  جلنتي  بني  توافق  اإىل  الو�شول  عن 

ال�شورى  مبجل�شي  والقت�شادية  املالية 

مبناق�شة  املعني  احلكومي  والفريق  والنواب 

من  ي�شتفاد  اأن  على  للدولة،  العامة  امليزانية 

التحتية  البنى  م�شاريع  يف  البلديات  موارد 

ا�شتكمال  على  العمل  جانب  اإىل  للمناطق، 

يف  الوزارة  حتتاجها  التي  الب�شرية  الكوادر 

الأمن  البلديات، ف�شالً عن دعم م�شاريع  قطاع 

الغذائي وما يلحق به.

امل�شرتك  الجتماع  اأن  اإىل  امل�شقطي  واأ�شار 

الذي �شم اللجنتني املاليتني مبجل�شي ال�شورى 

ببحث  املعني  احلكومي  والفريق  والنواب 

للعامني  للدولة  العامة  امليزانية  م�شروع 

رفع  �شهد  الأربعاء،  اأم�ض   ،2022-2021

ال�شورية،  املالية  اللجنة  من  املطالب  من  عدد 

الزيادة  �شرف  ل�شتمرار  الدعوة  يف  متّثلت 

املتقاعدين  من  ممكنة  �شريحة  لأكرب  ال�شنوية 

بتوفري  احلكومة  تقوم  اأن  على   ،2021 للعام 

العتمادات املطلوبة لهذه الزيادة �شمن امليزانية 

العامة للدولة.

كما جّددت اللجنة ال�شورية �شمن مطالبها 

التاأكيد على اأهمية مراعاة الظروف القت�شادية 

احلالية ال�شتثنائية جلائحة كورونا التي يعاين 

منها العامل عامة، وذلك للتغلب على التحديات 

احلكومية  اخلدمات  اأف�شل  توفري  و�شمان 

وتوجيه الدعم لالأكرث ا�شتحقاًقا، وعدم امل�شا�ض 

باأي حقوق اأو مكا�شب للمواطنني وخا�شة ذوي 

الدخل املحدود يف هذه الفرتة، ف�شالً عن التاأكيد 

على التوافق الذي جرى بني ال�شلطتني بتعديل 

احلماية  قطاع  يف  الواردة  امل�شروفات  مبالغ 

)الدعم  و2022   2021 للعامني  الجتماعية 

احلكومي املبا�شر(، والتم�شك بذات املبالغ التي 

و2020،   2019 العاميني  ميزانية  يف  جاءت 

احلماية  قطاع  على  لحق  تعديل  اأي  واأن 

الجتماعية لزيادة كفاءة وعدالة بنود احلماية 

الجتماعية ينبغي اأن يتم بالتوافق مع ال�شلطة 

الت�شريعية املتمثلة مبجل�شي ال�شورى والنواب.

املالية  ال�شوؤون  جلنة  رئي�ض  وبنّي 

اللجنة  اأن  ال�شورى  مبجل�ض  والقت�شادية 

امليزانية  م�شروع  اأن  ذاته  ال�شياق  يف  اأكدت 

الزيادات  جميع  ي�شمل  اأن  يجب  الدرا�شة  حمل 

القطاع  ملوظفي  واملكافاآت  والعالوات  ال�شنوية 

احلكومي دون امل�شا�ض بها، وا�شتمرار احلكومة 

باأعلى  البحرينيني  املوظفني  وتدريب  تهيئة  يف 

برامج  واإيجاد  العاملية،  وامل�شتويات  املعايري 

تدريبية لتمكني الطاقات الوطنية خلف�ض نفقات 

القوى العاملة الأجنبية، واللتزام بتوفري دعم 

الأول،  امل�شكن  يف  للمواطنني  واملاء  الكهرباء 

الدعم  يزال  عندما   2021 العام  بعد  حتى 

احلكومي لهيئة الكهرباء واملاء.

خالد �مل�صقطي

»مالية النواب« ترفع مرئياتها للحكومة عن امليزانية يف الجتماع الأخري

�صات البنية التحتية يف املناطق وبرامج التدريب زيادة خم�صّ

فاطمة �شلمان:

حممود  النواب  مبجل�ض  والقت�شادية  املالية  ال�شوؤون  جلنة  رئي�ض  قال 

زيادة  اأم�ض،  احلكومة،  مع  امل�شرتك  الجتماع  يف  طلبت  اللجنة  اإن  البحراين 

خم�ش�شات م�شاريع البنية التحية يف القرى واملدن فيما يتعلق بوزارة الأ�شغال 

و�شوؤون البلديات والتخطيط العمراين، وزيادة امليزانية املخ�ش�شة لدى ديوان 

الدولة،  وزارات  جميع  يف  العمل  راأ�ض  على  التدريب  لربامج  املدنية  اخلدمة 

خا�شة يف وزارة ال�شحة والتعليم والأ�شغال وغريها، اإذ متت مناق�شة اإمكانية 

درا�شة تقليل نفقات القوى العاملة للوظائف غري البحرينية بن�شبة حمددة كل 

�شنة، والعمل على توجيه تلك الن�شبة من املبالغ اإىل ميزانية تدريب املوظفني 

البحرينيني على راأ�ض العمل.

رفعت  اللجنة  اإن  البحراين  قال  الجتماع،  عقب  لـ»الأيام«  ت�شريح  ويف 

العامة للحكومة، والتي وعدت  امليزانية  جملة من املطالب والتعديالت ب�شاأن 

الأ�شبوع  مطلع  املعدلة  اجلديدة  بامليزانية  واخلروج  عليها  بالطالع  الأخرية 

املقبل، لفًتا اإىل اأن اجتماع الأم�ض هو الأخري ب�شاأن مناق�شة مرئيات النواب.

وذكر البحراين اأن اللجنة �شّددت يف مرئياتها للحكومة �شرورة ا�شتمرار 

اأي  حدوث  بعد  �شمانات  تقدمي  مع  الأول،  م�شكنه  للمواطن يف  الكهرباء  دعم 

تغيري يف ال�شرائح وارتفاع يف احل�شابات غري املدعومة لتغطية العجز.

وزارة  مليزانية  العام  الهيكل  يف  النظر  باإعادة  اأو�شت  اللجنة  اإن  وقال 

والرثوة  الزراعة  �شوؤون  ميزانية  رفع  يتم  واأن  الوظيفي،  والكادر  الأ�شغال 

البحرية واحليوانية والأمن الغذائي، مقابل خف�ض امل�شروفات املتكّررة.

�شرورة  اأكدت  اللجنة  مرئيات  اأن  البحراين  اأفاد  الإ�شكان  وزارة  وحول 

ال�شباب  م�شاريع  خم�ش�شات  وزيادة  الإ�شكانية،  امل�شاريع  تنفيذ  يف  الإ�شراع 

والريا�شة، واإعادة النظر يف برامج ال�شباب واملكافاآت الريا�شية املختلفة.

املالية  اللجنة  رئي�ض  نائب  اإ�شحاقي  علي  النائب  اأ�شار  جانبه،  من 

ال�شحية،  امل�شاريع  زيادة  اأكدت �شرورة  اللجنة  مرئيات  اأن  اإىل  والقت�شادية 

ومنها اإن�شاء مركز �شحي باملحافظة ال�شمالية، اإىل جانب تو�شعة مركز الكويت 

ال�شحي مبنطقة كرزكان.

ويف �شاأن وزارة الأ�شغال، قال اإ�شحاقي اإنه مت التاأكيد على �شرورة ت�شكني 

بع�ض املوظفني، خا�شة املفت�شني، اإىل جانب التطّرق اإىل بند امل�شاريع.

بدوره، اأو�شح النائب اأحمد ال�شلوم ع�شو اللجنة املالية اأنه مت التاأكيد على 

العام  املتوقعة كما هو  الزيادة  ال�شمان الجتماعي مع  املحافظة على برنامج 

اإىل جانب بيان وتو�شيح احلكومة تفا�شيل  ال�شابق بـ435 مليوًنا لكل عام، 

والعمل  والرتبية  ال�شحة  وزارة  من  كل  برفع  التو�شية  جانب  اإىل  توزيعها، 

النادرة،  ال�شحية  التخ�ش�شات  يف  خا�شة  العمل،  راأ�ض  على  التدريب  برامج 

والعمل على متكني ال�شباب من خالل رفع ميزانية التدريب على راأ�ض العمل.

هيئة  طريق  عن  النفطية  الإيرادات  زيادة  على  التاكيد  مت  »كما  واأ�شاف: 

اإىل رفع ميزانية امل�شاريع وبرامج  الإعالم عمدنا  النفط وممتلكات، ويف �شاأن 

جائحة  ب�شاأن  يتعلق  فيما  خا�شة  تثقيفية،  برامج  تكون  اأن  على  التلفزيون 

كورونا كوفيد-19 والتاأكيد على تعزيز هذا املبداأ التثقيفي بها«.

حممود �لبحر�ين �جتماع مالية �لنو�ب

اأن مركز غ�شيل  اإىل  النائب حممد عي�شى  اأ�شار 

املراجعني،  يف  �شغط  من  يعاين  بالب�شيتني  الكلى 

الكلى  لغ�شيل  املخ�ش�ض  الوحيد  املركز  اإنه  اإذ 

اإىل وجود  م�شرًيا  الطبي،  ال�شلمانية  خارج جممع 

يف  نق�ض  كذلك  كالأ�شّرة،  الراحة  باأماكن  ق�شور 

على  �شتعمل  اللجنة  اأن  مو�شًحا  الأدوية،  بع�ض 

النق�ض ل�شتمرار توفري  ت�شد هذا  اآلية عمل  و�شع 

اإىل  انقطاع، م�شرًيا  الأدوية جماًنا للمواطنني دون 

الد�شتورية،  اأدواته  تفعيل  على  يعمل  املجل�ض  اأن 

اإما عرب اأداة ا�شتجواب الوزيرة اأو التحرك بالأ�شئلة 

حتقيق  جلنة  اإىل  موؤخًرا  والو�شول  واملقرتحات، 

يف اخلدمات الطبية، م�شرًيا اإىل اأنه يف حال ثبوت 

كانــت،  وزارة  اأي  يف  م�شوؤول  اأي  على  تق�شري 

فاإنــه �شيتــم حتريك الأدوات الد�شتوريــة باجتاه 

امل�شوؤول؛  ال�شخــ�ض  هــذا  اأو  الــوزارة  هــذه 

رين. ملحا�شبة املق�شّ
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وعي المجتمع مصدر قوة الوطن في التصدي لـ»كورونا« ومستجداته 

المبادرة بالتسجيل ألخذ التطعيم لحماية المواطنين والمقيمينمسؤوليتنا مشتركة وواجبنا االلتزام لحماية البحرين

بصالبة وإرادة فريق البحرين سنتمكن من تجاوز »كورونا«

 البحراني لـ                 : 
توجيه إيرادات »البلديات« 

بالميزانية لدعم البنية التحتية

 »الداخلية«: تعميم الجواز اإللكتروني 
على البحرينيين خالل 5 سنوات
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 بدء اإلعفاء المتبادل 
من التأشيرة الدبلوماسية مع إيطاليا 

والمجر وإسرائيل اليوم
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 استقبال أول الرحالت 
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نخوض جميعًا مرحلة مهمة في التعامل مع »كورونا«.. ولي العهد رئيس الوزراء:

 العودة السريعة للحياة الطبيعية تتطلب 
امتثال فريق البحرين بـ»إجراءات كورونا« 3 أسابيع 

قال صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء موجهًا حديثه 
للجميع: »كلنا فريق البحرين، من مواطنين ومقيمين، 
قطاعًا عامًا وخاصًا، ومسؤوليتنا مشتركة تجاه وطننا 
وواجبنا أن نلت��زم للبحرين جميع��ًا لحماية المجتمع 
م��ن مخاطر فيروس كورونا )كوفيد19( ومس��تجداته 
فنح��ن نخوض جميعًا مرحلة مهم��ة في التعامل مع 
جائحة الفيروس عنصر النجاح فيها هو حرص الجميع 
عل��ى اتباع التعليم��ات الصادرة ع��ن الفريق الوطني 
الطبي للتصدي لفيروس كورونا )كوفيد19( والجهات 
المعني��ة، واضعي��ن نص��ب األعين المصلح��ة العليا 

للوطن وسالمة المواطنين والمقيمين«.

وأض��اف س��موه: »فم��ن خ��الل صالب��ة وإرادة فريق 
البحرين س��نتمكن بإذن اهلل من تج��اوز هذا التحدي 

للحفاظ على صحة وسالمة الجميع«.
وأكد سموه أن البحرين بقيادة حضرة صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل البالد المفدى 
قطعت ش��وطًا كبي��رًا ف��ي مواجهة جائح��ة فيروس 
كورونا )كوفيد19(، وحققت نجاحات متتالية من خالل 
وعي المجتمع الذي ه��و دائمًا مصدر قوة للوطن في 
التص��دي للجائحة، ومواصلة النج��اح الذي تحقق في 
كافة مراحل التعامل مع الفيروس يتطلب التزامًا من 
الجميع باإلجراءات االحترازية والتدابير الوقائية للحد 

من انتشاره.

الفريق الوطني: اللقاحات فعالة ضد السالالت المتحورة

»كـورونــا المتحـور« وصـل البحـريـن

 رئيس األمن العام: 8901 مخالفة 
كمامة و518 للتجمعات خالل يناير

 »العمل«: تعليق الحضور بدور 
التأهيل والحضانات ومعاهد التدريب

 »التجارة«: إيقاف الخدمات 
الداخلية بالمطاعم والمقاهي 3 أسابيع

 »التربية«: تعليق حضور 
الطلبة 3 أسابيع بدءًا من األحد

 فرنسا: وضعنا وسائل 
دفاع جوي بتصرف السعودية

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن باريس متضامنة 
بش��كل كامل مع السعودية حيث ُتستهدف مناطق 

مأهولة في انتهاك للقانون الدولي.
وقالت الخارجية األربعاء: »إن الصواريخ والمسيرات 
تش��كل مؤش��رًا عل��ى حجم الخط��ر ال��ذي يتهدد 

المنطقة«.
كما أضافت: »أن فرنسا وضعت منذ سبتمبر 2019 

وسائل دفاع جوي بتصرف السعودية«.
يذك��ر أن الدفاع��ات الجوي��ة الس��عودية كان��ت 
اعترض��ت 23 يناي��ر صاروخ��ًا أطلقت��ه مليش��يات 

الحوثي تجاه الرياض. وأعلن تحالف دعم الشرعية 
في اليم��ن اعت��راض وتدمير هدف ج��وي أطلقته 

مليشيات الحوثي باتجاه مدينة الرياض.
وقال��ت قوات تحالف دعم الش��رعية في اليمن، في 
وقت س��ابق من الش��هر الحالي إن ق��وات التحالف 
المش��تركة تمكن��ت صباح 15 يناي��ر من اعتراض 
وتدمي��ر 3 طائ��رات دون طي��ار »مفخخ��ة« كانت 
باتج��اه المملك��ة، ت��م رص��د إطالقه��ا م��ن قبل 
المليش��يا الحوثية اإلرهابية من محافظة الحديدة 

وتم اعتراضها وتدميرها.

 »البحرين الوطني« يوقع اتفاقية 
مع »جي إف إتش« لتمويل العقارات السكنية

أبرم بنك البحرين الوطني مذكرة تفاهم مع شركة 
ج��ي إف إتش العقارية، التابع��ة لمجموعة جي إف 
إتش المالي��ة »المجموعة« المختصة باألنش��طة 
العقاري��ة، لتوفي��ر ع��روض تمويل عق��اري خاصة 
على العقارات الس��كنية التابعة لها والمنتشرة في 

المملكة.
وتوف��ر الش��راكة تموياًل يصل إل��ى 90% من قيمة 
العق��ار عل��ى ش��قق س��كنية ُمختارة م��ن »جي إف 
إتش« العقارية، بمعدالت فائدة تنافسية تبدأ من 

4.75% لمدة تصل إلى 25 عامًا.

موزة فريد «

كش��ف رئيس اللجنة المالي��ة واالقتصادية بمجلس النواب 
محمود البحران��ي ل�»الوطن« عن الموافق��ة المبدئية من 
الحكومة لالس��تفادة من إي��رادات البلديات ف��ي الميزانية 
ش��ريطة أن تكون داعمة للبني��ة التحتية. فيما أكد الفريق 
الحكومي أنه سيتم البدء بدراسة كافة المعطيات للوصول 
إل��ى تواف��ق من أج��ل اعتم��اد الميزاني��ة العام��ة للدولة 

للسنتين الماليتين »2022-2021«.
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 ولي العهد رئيس الوزراء: التزام فريق البحرين 
الثالثة أسابيع المقبلة لحماية المجتمع من »كورونا«

أكد صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ول��ي العهد رئيس مجلس الوزراء أن مملكة البحرين بقيادة 
حض��رة صاحب الجالل��ة الملك حم��د بن عيس��ى آل خليفة 
عاه��ل الب��الد المف��دى، قطعت ش��وطًا كبيرًا ف��ي مواجهة 
جائحة فيروس كورونا )كوفيد19(، وحققت نجاحات متتالية 
م��ن خالل وعي المجتمع الذي ه��و دائمًا مصدر قوة للوطن 
ف��ي التص��دي لجائحة في��روس كورون��ا، ومواصل��ة النجاح 
الذي تحقق في كافة مراح��ل التعامل مع الفيروس يتطلب 
التزام��ًا من الجميع باإلجراءات االحترازية والتدابير الوقائية 
للحد من انتش��اره، كما يس��توجب المبادرة بالتسجيل ألخذ 
التطعي��م المضاد للفيروس بما يس��هم ف��ي حماية صحة 

وسالمة المواطنين والمقيمين على أرض المملكة.
وقال س��موه موجه��ًا حديثه للجميع: »كلن��ا فريق البحرين، 
مواطني��ن ومقيمي��ن، قط��اع ع��ام وخ��اص، ومس��ؤوليتنا 
مش��تركة تجاه وطنن��ا وواجبن��ا أن نلتزم للبحري��ن جميعًا 
لحماي��ة المجتمع من مخاط��ر هذا الفيروس ومس��تجداته 
فنحن نخوض جميعًا مرحل��ة مهمة في التعامل مع جائحة 
في��روس كورونا عنص��ر النجاح فيها هو ح��رص الجميع على 
اتباع التعليمات الصادرة عن الفريق الوطني الطبي للتصدي 
لفيروس كورونا والجهات المعني��ة، واضعين نصب األعين 
المصلح��ة العليا للوطن وس��المة المواطني��ن والمقيمين، 

فمن خالل صالبة وإرادة فريق البحرين س��نتمكن بإذن اهلل 
من تجاوز هذا التحدي للحفاظ على صحة وسالمة الجميع«.
وأضاف س��موه أنن��ا نتطلع جميع��ًا إلى عودة س��ريعة إلى 
الحياة الطبيعية، منوهًا إلى أنه ال يمكن تحقيق ذلك إال من 
خ��الل امتثال كل أعض��اء فريق البحري��ن الكامل باإلجراءات 
االحترازي��ة خالل الثالثة األس��ابيع القادمة بدرجٍة أعلى من 
االلت�زام بصفة ش��خصية ومن خالل حث أسرهم ومحيطهم 
االجتماعي المباشر لاللتزام بمستوى أعلى بكافة اإلجراءات 
االحترازية، حيث إن الحفاظ على صحة وس��المة المواطنين 
والمقيمين يأتي في طليعة أولويات كل المراحل، وس��ندعم 
كاف��ة المس��اعي الهادف��ة إلى مواصل��ة تحقي��ق األهداف 
المرج��وة في كل مرحلة من مراح��ل مواجهة الفيروس وما 

تستدعيه من قرارات كي ينعم الجميع بالصحة والعافية.
وأعرب س��موه ع��ن امتنان��ه وتقديره ألبط��ال البحرين في 
الصفوف األمامية والمس��اندين لهم م��ن كافة القطاعات، 
الذين يش��يعون األمل في النفوس بم��ا يبدونه من رباطة 
جأش في مواجه��ة الفيروس وما يتمتعون به من جهوزية 
وكف��اءة ومهنية في التعام��ل مع مختل��ف مراحله، فهؤالء 
للوطن فخٌر وس��تبقى جهودهم محل شكٍر وتقدير مستمر، 
تس��تخلص منهم األجيال درس التمّيز والنجاح المرتكز على 

حب الوطن ووضع مصلحته فوق كل اعتبار.

نخوض جميعًا مرحلة مهمة في التعامل مع الجائحة 

المبادرة بالتسجيل ألخذ التطعيم لحماية المواطنين والمقيمين 

وعي المجتمع مصدر قوة الوطن في التصدي للجائحة 

بصالبة وإرادة فريق البحرين سنتجاوز »كورونا«

ولي العهد رئيس الوزراء يتلقى برقيتي شكر 
جوابيتين من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده

تلقى صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد آل 
خليف��ة ول��ي العهد رئيس مجل��س الوزراء، برقية ش��كر 
جوابية من خادم الحرمين الش��ريفين الملك سلمان بن 
عبدالعزيز آل س��عود عاهل المملكة العربية السعودية 
الش��قيقة، وذلك ردًا على برقية التعزي��ة التي بعث بها 
سموه إليه في وفاة صاحب السمو األمير خالد بن عبداهلل 

بن عبدالرحمن آل سعود رحمه اهلل.
كم��ا تلق��ى صاحب الس��مو الملك��ي ولي العه��د رئيس 
مجل��س ال��وزراء، برقية ش��كر جوابية مماثل��ة من أخيه 
صاحب الس��مو الملكي األمير محمد بن سلمان آل سعود 
ول��ي العه��د نائب رئي��س مجلس ال��وزراء وزي��ر الدفاع 

بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.

 رئيس األمن العام: 
 تكثيف حمالت التفتيش والتشديد لمواجهة »كورونا«

أيمن شكل «

أكد رئيس األمن العام رئي��س اللجنة الوطنية لمواجهة 
الكوارث الفريق طارق بن حسن الحسن، استمرار الجهود 
األمني��ة والمجتمعية لمواجهة جائح��ة فيروس كورونا، 
وتكثيفها خالل الفترة المقبلة ضمن منظومة متكاملة 
ف��ي إط��ار تعزيز الجه��ود الوطني��ة المخلص��ة للتصدي 
للجائح��ة، منوهًا بأن وزارة الداخلي��ة تعمل على تكثيف 
حمالت إنفاذ القانون، وكذلك الحمالت التفتيش��ية على 
المطاعم والفنادق والمح��الت التجارية عبر فريق مكون 

من الجهات ذات العالقة.
 وأش��ار الحس��ن خ��الل المؤتم��ر الصحفي ال��ذي عقده 
الفري��ق الوطني للتص��دي لفيروس كورون��ا )كوفيد19( 
ظه��ر أم��س ف��ي مرك��ز ول��ي العه��د للبح��وث الطبية 
والتدري��ب بالمستش��فى العس��كري للحدي��ث ع��ن آخر 
مس��تجدات فيروس كورون��ا، إلى أن مديريات الش��رطة 
تواصل في المحافظات وكذل��ك اإلدارات المعنية بوزارة 
الداخلية اتخاذ اإلج��راءات القانونية حيال مخالفي ارتداء 
كمامة الوجه ف��ي األماكن العامة والمح��الت التجارية، 
وكذلك اإلج��راءات الالزمة للحفاظ عل��ى معايير التباعد 
االجتماع��ي، موضحًا أنه خالل الفت��رة من 1 يناير وحتى 
26 يناير 2021 بلغ عدد مخالفات كمامة الوجه التي تم 

ضبطه��ا 8901 فيما بلغ عدد مخالف��ات التجمعات 518 
مخالفة.

 وأضاف الحس��ن أن��ه بالتزامن مع ه��ذه الجهود، تعمل 
وزارة الداخلي��ة على تكثيف الحمالت التوعوية والتواصل 
مع العمالة الوافدة والتحدث إليهم بلغاتهم من خالل ما 
تقوم به شرطة خدمة المجتمع وما تؤديه من دور توعوي 
فاعل، كما يواصل الدفاع المدني حمالت التعقيم للمباني 

والمؤسسات والشوارع وكافة المواقع باعتبار ذلك عاماًل 
مهما في القضاء على الفيروس والحد من انتشاره. وأكد 
الحسن أنه س��يكون هناك تشديد بشأن تطبيق القانون 
بح��زم وصرامة، وقال إن المنظوم��ة الوقائية المتكاملة 
تتطلب االلت��زام بكاف��ة التدابير االحترازية س��واء على 
األفراد أو المنشآت الصناعية أو التجارية.  وكشف الحسن 
عن زيادة حم��الت التفتيش المتعلقة بارتداء الكمامات 
ب��دءًا من أمس، الفتًا إل��ى أن التجمعات على الس��واحل 
العامة، غير ممنوعة في حال االلتزام بالتدابير االحترازية 
والتباع��د االجتماع��ي، داعي��ًا أال تحدث تل��ك التجمعات 
إال عند الحاجة، منوهًا بالتش��ديد عل��ى التفتيش. وبين 
الفريق طارق الحس��ن، أن ارتداء الكمامات داخل السيارة 
الخاصة غير ملزم للفرد أو مع أسرته، موضحًا أنه ظهرت 
شائعة بشأن ذلك واس��توجب نفيها.  وأكد الحسن على 

ضرورة تجنب االزدحامات بش��كل عام، تحديدًا في مواقع 
الفحص العش��وائي، وض��رورة التعاون م��ع رجال األمن 
ف��ي االلت��زام بالنظام الع��ام ومراع��اة معايي��ر التباعد 
االجتماعي المطلوب، الفتًا إلى أن المسؤولية الشخصية 
واالجتماعي��ة والوطني��ة تتطل��ب م��ن الجمي��ع مراعاة 
االشتراطات الطبية المطلوبة في األماكن الخاصة وحتى 
ف��ي حالة وجود تجمع عائلي مح��دود فمضاعفة االلتزام 
باإلجراءات االحترازية واجب وطني واجتماعي يس��هم في 
تحقيق األمن الصحي والمجتمعي وس��يكون له دور مهم 
في تقليل معدالت االنتش��ار، فالوع��ي المجتمعي يمثل 
حج��ر الزاوية ف��ي التص��دي للجائحة.  وذكر الحس��ن أن 
الهدف صحة وسالمة الجميع، فهناك تشديد على تطبيق 
القانون بحزم وصرامة مع أي مخالٍف لإلجراءات االحترازية 

سواء كان من األفراد أو المنشآت الصناعية أو التجارية.

الكمامات غير ملزمة في السيارة الخاصة ومع العائلة

8901 مخالفة كمامة و518 للتجمعات خالل يناير

زيادة حمالت التفتيش المتعلقة بارتداء الكمامات بدءًا من أمس

 »الصناعة«: إيقاف تقديم الخدمات الداخلية 
بالمطاعم والمقاهي 3 أسابيع من األحد

أك��دت وزارة الصناعة والتجارة والس��ياحة أنه بدءًا من 
األح��د 31 يناي��ر 2021 ولم��دة ثالثة أس��ابيع س��يتم 
إيقاف تقديم الخدمات في األماكن والجلسات الداخلية 
ف��ي المطاعم ومح��ال تقديم األطعمة والمش��روبات 
ومقاه��ي الشيش��ة، واس��تمرار تقدي��م الخدمات في 
األماك��ن والجلس��ات  الخارجي��ة في المطاع��م ومحال 
تقديم األطعمة والمش��روبات ومقاهي الشيشة، على 

أال يتعدى الحج��ز الواحد لثالثين ش��خص مع الحفاظ 
على اإلجراءات االحترازية وهي بحد أقصى 6 أش��خاص 
للطاول��ة الواح��دة، إلى جان��ب اإلج��راءات االحترازية 
األخرى الواجب التقيد بها والمعلن عنها سابقًا، وذلك 
تماش��يًا مع اإلج��راءات االحترازية والتدابي��ر الوقائية 
المتخذة للحد من انتش��ار فيروس كورونا )كوفيد19( 
وبناًء على توصي��ات الفريق الوطن��ي الطبي للتصدي 

للفيروس.
ونوه��ت وزارة الصناع��ة والتجارة والس��ياحة بأهمية 
الت��زام هذه الجهات بالقواعد واإلج��راءات التي تصدر 
ع��ن وزارة الصح��ة به��دف الح��د من انتش��ار فيروس 
كورون��ا )كوفيد19(، محذرة بع��دم تهاونها في فرض 
العقوب��ات الالزمة على مرتكب��ي المخالفات التجارية 
والتي تصل إلى غلق المحل إداريًا والعقوبات الجنائية 

المق��ررة به��ذا الخصوص وفق��ًا للقواني��ن واألنظمة 
المعمول بها في المملكة، داعية عموم المستهلكين 
والمتعاملين مرت��ادي المطاعم والمقاهي إلى اإلبالغ 
فورًا عن أي مالحظات يتم اكتشافها أو أي شكاوى من 
خ��الل االتصال بمركز البالغات في ال��وزارة على الرقم 
80001700 أو ع��ن طريق نظ��ام »تواصل« أو أية من 

قنوات االتصال المتاحة بالوزارة.

 »التربية«: تعليق حضور الطلبة 
للمدارس 3 أسابيع من األحد

أف��ادت إدارة العالقات العام��ة واإلعالم بوزارة التربي��ة والتعليم أنه نظرًا للمس��تجدات 
والمعطيات التي تتم دراس��تها بش��كل دوري، وبناًء على توصيات الفريق الوطني الطبي 
للتصدي لفيروس كورونا، فقد تقرر بدءًا من األحد 31 من شهر يناير الجاري ولمدة ثالثة 
أس��ابيع تعليق الحضور للمدارس الحكومية والخاصة ورياض األطفال ومؤسسات التعليم 
العالي واالكتفاء بالتعُلم عن ُبعد. وأضافت العالقات العامة أنه يستثنى من ذلك أعضاء 

الهيئات اإلدارية والتعليمية والفنية بكافة المؤسسات التعليمية.

 »العمل«: تعليق الحضور بالمراكز والدور
 التأهيلية والحضانات ومراكز ومعاهد التدريب

أعلن��ت وزارة العم��ل والتنمي��ة االجتماعية 
انه نظًرا للمستجدات والمعطيات التي تتم 
دراس��تها بش��كل دوري، وبناًء على توصيات 
الفري��ق الوطن��ي الطبي للتص��دي لفيروس 
كورون��ا، فقد تق��رر بدءًا من األح��د 31 يناير 
الجاري ولمدة ثالثة أس��ابيع تعليق الحضور 
واالكتفاء بالتعُلم ع��ن ُبعد بالمراكز والدور 
التأهيلي��ة الحكومية التابعة ل��وزارة العمل 

الحضان��ات  ودور  االجتماعي��ة،  والتنمي��ة 
ومراكز ومعاه��د التدريب الخاصة المرخصة 

من قبل الوزارة.
ووفقًا له��ذه التعليمات، فإنه يس��تثنى من 
ذل��ك أعضاء الهيئ��ات اإلداري��ة والتعليمية 
والفنية بتلك المؤسسات، في حين سيستمر 
المراك��ز األهلي��ة والخاص��ة  الحض��ور ف��ي 

لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة.

وأك��دت وزارة العم��ل والتنمي��ة االجتماعية 
الصحي��ة  االش��تراطات  تطبي��ق  أهمي��ة 
واالحترازي��ة المقررة في ظل ه��ذه الظروف 
االس��تثنائية، ف��ي إطار الحرص عل��ى توفير 
س��بل الحماي��ة وضم��ان توفير أج��واء عمل 
س��ليمة وصحية في هذه المراك��ز التأهيلية 
والتدريبي��ة والحف��اظ عل��ى صحة وس��المة 

الجميع.

رئيس األمن العام 
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يمكن للمصابين تلقي اللقاح بعد 3 أشهر من التعافي

 السلمـان: فحـص »كورونــا« 
ليـس ضـروريـًا قبـل التطعيـم

أك��دت استش��ارية األم��راض المعدية واألم��راض الباطني��ة بمجمع 
الس��لمانية الطب��ي عضو الفري��ق الوطني الطبي للتص��دي لفيروس 
كورون��ا الدكت��ورة جميلة الس��لمان أن النجاح في ه��ذه المرحلة من 
التعامل مع الفيروس يس��توجب االلتزام الجاد من الجميع باإلجراءات 
االحترازية والوقائية وعدم االستهتار أو التراخي بها حمايًة للمجتمع.
وبين��ت د. جميلة أنه يمكن لمن أصيبوا بالفي��روس أن يحصلوا على 
التطعيم بعد مرور 3 أش��هر من التعافي بحسب الدراسات، الفتة إلى 
أن البروتوكول المطبق ال يس��تلزم معه أخ��ذ عينة قبل الحصول على 

اللقاح.
 وقالت الس��لمان إننا ما زلنا نعول على وعي المجتمع في التعامل مع 
ه��ذا الفيروس ومخاطره، فااللتزام المس��ؤول بكافة اإلجراءات عنصر 
فاع��ل في تجاوز ه��ذا التحدي وحفظ صحة وس��امة الجميع، فبغض 
النظر س��واء تم اكتش��اف الحاالت الجديدة من الفي��روس المتحور أو 
الحاالت القائمة بفيروس كورونا )كوفيد19( فإن اإلجراءات االحترازية 
ه��ي نفس��ها وال تختلف، وبالتالي فإننا نش��دد على ض��رورة االلتزام 
باإلج��راءات والتدابي��ر الوقائية للحد من انتش��ار في��روس كورونا أو 

السالة المتحورة عنه.
وأضافت الس��لمان أن طرق وإجراءات الوقاي��ة من الفي�روس المتحور 
هي نفس��ها التي نحث عل��ى االلتزام بها منذ بداي��ة جهود التصدي 
لفي���روس كورون��ا وهي اس��تمرار غس��ل اليدي��ن بالم��اء والصابون 
وتعقيمه��ا جي��دًا، ولب��س الكمام��ات، والتقي��د بمعايي��ر التباع��د 
االجتماعي، باإلضافة إلى االقبال على أخذ التطعيم. ودعت الس��لمان 
الجميع إلى البقاء في المن�زل وعدم الخروج إال للضرورة، وعدم مخالطة 
كبار الس��ن ومرضى األمراض المزمنة حتى داخل البيت الواحد لتجنب 
احتمالية نقل الفي��روس لهم، مجددة التأكيد عل��ى ضرورة االبتعاد 
عن التجمعات واختصارها على األس��رة الواحدة في المنزل والمحيط 
االجتماع��ي المباش��ر وض��رورة المواصل��ة بح��ذر من خ��ال االلتزام 
بالتعليمات الصادرة لدعم الجهود الوطنية المبذولة في س��بيل الحد 
من انتش��ار الفيروس وتجنب زيادة االنتش��ار وارتف��اع عدد الحاالت، 
مؤك��دة بأن وزارة الصحة والفريق الوطن��ي الطبي للتصدي لفيروس 
كورونا مس��تمرون في جهودهما للتصدي للفيروس بما يحفظ صحة 

وسامة الجميع. 

 إعالن اكتشاف الفيروس المتحور للحذر وليس للذعر

القحطاني: اللقاحات المتوافرة فعالة ضد السالالت المتحورة
أكد استشاري األمراض المعدية بالمستشفى العسكري 
وعضو الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا المقدم 
طبي��ب من��اف القحطان��ي، أن عملي��ة الترص��د والتتبع 
مس��تمرة طوال الوقت من قبل الفريق الوطني لرصد أي 
حاالت جديدة بعد اكتش��اف الفي��روس المتحور في عدد 

من الحاالت القائمة.
 وقال القحطاني إنه س��يتم إطاع المجتمع بأي تطورات 
في هذا الش��أن وال ن��ود أن يكون اإلعان عن اكتش��اف 
هذه الحاالت الجديدة في المملكة س��ببًا للذعر والخوف، 
وإنما س��ببًا لمزيٍد من الحذر وااللت��زام بكافة اإلجراءات 

االحترازية في ظل الخطر الذي مازال موجود.
وكذل��ك ل��م يبي��ن د. القحطان��ي م��ا إذا كان الفيروس 
المتحور قادمًا من الخارج أو الداخل، مشيرًا إلى أن بداية 
ظهور في��روس )كوفيد19( في البحرين كانت قادمة من 
الخارج، وق��ال: الس��ؤال المهم اليوم هو هل سيس��اهم 
الف��رد في انتش��ار تلك الس��الة أو منعه��ا، خاصة وأن 
س��لوك الفرد هو ما يحدد عامل االنتشار، ويجب التركيز 

على عدم انتشار الفيروس وتطوره وتحوره.
وأش��ار القحطاني إلى أن المناع��ة الجماعية لها معادلة 
خاص��ة وترتبط بمع��دل االنتش��ار وإقبال الن��اس على 
التطعيم، موضحًا أن كل دولة لها معدل تطعيم تختلف 
على حسب نس��بة انتش��ار الفيروس في المجتمع، لكنه 
شدد على تخفيض معدل االنتشار واإلقبال على التطعيم

وأوضح أنه توجد عدة س��االت للفيروس بس��بب حدوث 
تغيرات جينية ظهرت في فبراير ومايو وس��بتمبر 2020، 
وق��ال إن تلك الس��االت ناتج��ة عن طف��رات جينية، إال 
أنه أكد على فعالية اللقاح��ات المتوفرة في جميع أنحاء 

العالم.  
 وج��دد القحطان��ي التذكي��ر بأهمي��ة عدم االس��تهتار 

والته��اون في تطبيق اإلج��راءات االحترازية والتعليمات 
الصادرة من الجهات الرسمية للحد من انتشار الفيروس 
ومنع انتش��ار الفيروس المتحور ف��ي المجتمع، خصوصًا 
أن التعامل مع مختلف الساالت المتحورة من الفيروس 
من حي��ث الوقاية واالحتراز من اإلصابة به هي نفس��ها 
وغي��ر مختلفة عن اإلجراءات المتخ��ذة منذ بدء التصدي 

لفيروس كورونا.
 ودع��ا القحطان��ي الجميع إلى ضرورة البق��اء في المنازل 
وع��دم الخ��روج إال للض��رورة م��ع أهمي��ة ع��دم إقام��ة 
التجمع��ات العائلي��ة أو غيرها واختصارها على األس��رة 
الواحدة في المنزل والمحيط االجتماعي المباشر، وعدم 
مخالطة كبار الس��ن وأصح��اب األم��راض المزمنة حتى 

داخل البيت الواحد لتجنب احتمالية نقل العدوى إليهم.
 وأك��د القحطان��ي أن التهاون في اإلج��راءات االحترازية 
سيس��بب ارتفاعًا أكبر في عدد الح��االت القائمة، وعليه 
فإن على الجميع أن يستشعر خطر زيادة معدالت انتشار 
الفيروس ومضاعف��ة الجهود والمواصل��ة بحذر والتزام 

للبحرين خال المرحلة الحالية.
 وأش��ار القحطان��ي إل��ى أن الخط��ة الوطني��ة للتطعيم 
مس��تمرة والتنس��يق ج��اري م��ع الش��ركات المصنع��ة 
للتطعي��م لتوفيره بأس��رع ما يمكن حس��ب خطط هذه 
الش��ركات للتصني��ع والتوزي��ع، طالًبا م��ن الجميع زيادة 
االلت��زام باإلج��راءات االحترازي��ة بالت��وازي م��ع انتظار 
التطعيم ومجدًدا الدعوة لإلقبال على التسجيل للتطعيم 
فأخذ التطعيم أمر ضروري في هذه المرحلة من التعامل 
مع الفيروس، كما أن الوقاية خير من العاج والمسؤولية 
الوطنية لكل ف��رد بالمجتمع تحتم اس��تمراره بااللتزام 
باإلج��راءات االحترازية ضمن الخط��ط الموضوعة والتي 

يأتي أخذ التطعيم ضمنها كتدبير وقائي مهم.

 المانع: ارتفاع الحاالت ومعدالت
 االنتشار مرتبطة باالستهتار والتراخي 

أعلن وكي��ل وزارة الصحة عضو الفري��ق الوطني الطبي 
للتص��دي لفي��روس كورون��ا الدكت��ور ولي��د المانع عن 
اكتش��اف الفي��روس المتح��ور ف��ي ع��دد م��ن الحاالت 
القائمة، وقال إنه نظرًا للمس��تجدات والمعطيات التي 
تتم دراستها بش��كل دوري، وبناًء على توصيات الفريق 
الوطن��ي الطب��ي، فقد تق��رر بدءًا م��ن األح��د 31 يناير 
الجاري ولمدة ثاثة أس��ابيع تعليق الحض��ور واالكتفاء 
بالتعُل��م ع��ن ُبع��د بالم��دارس الحكومي��ة والخاص��ة 
ومؤسس��ات التعليم العالي الحكومية والخاصة ورياض 
األطف��ال المرخصة م��ن قب��ل وزارة التربي��ة والتعليم 
والمراك��ز وال��دور التأهيلي��ة الحكومية التابع��ة لوزارة 
العمل والتنمي��ة االجتماعي��ة، ودور الحضانات ومراكز 
ومعاه��د التدري��ب الخاص��ة المرخصة من قب��ل وزارة 
العمل والتنمية االجتماعية، ويس��تثنى من ذلك أعضاء 
الهيئات اإلدارية والتعليمية والفنية بكافة المؤسسات 
المذك��ورة، ف��ي حين سيس��تمر الحضور ف��ي المدارس 

والمراكز األهلية والخاصة لذوي االحتياجات الخاصة.
كما أعلن المان��ع عن إيقاف تقديم الخدم��ات الداخلية 
في المطاعم والمقاهي بدءًا من 31 يناير الجاري ولمدة 
ثاثة أس��ابيع، وقال إنه سيتم األخذ بعين االعتبار مدى 
االلت��زام بجميع اإلجراءات االحترازية والوقائية للحد من 
انتش��ار فيروس كورونا )كوفي��د19( للعمل على فتح أو 

إغاق القطاعات حسب ما يستجد.
وأش��ار وكي��ل الصحة إل��ى أن التطور الجديد في مس��ار 
التعام��ل مع فيروس كورونا يحت��م على الجميع االلتزام 
الت��ام باإلج��راءات االحترازي��ة والتعليم��ات الص��ادرة 
م��ن الفريق الوطن��ي الطبي والجهات الرس��مية لتجنب 
زي��ادة االنتش��ار وارتفاع ع��دد الح��االت القائمة، وذلك 
بعد اكتش��اف الفي��روس المتحور في ع��دد من الحاالت 
القائم��ة في البحرين من خال عملي��ة الرصد والتحليل 
المس��تمرة ومتابع��ة الح��االت القائمة، الفت��ًا إلى أن 
الق��رارات المعل��ن عنها ف��ي المؤتم��ر الصحفي أمس، 
جاءت نظرًا للمستجدات والمعطيات التي تتم دراستها 
بشكل دوري، وبناًء على توصيات الفريق الوطني الطبي 

للتص��دي لفيروس كورونا س��يتم األخذ بعي��ن االعتبار 
مدى االلتزام بجميع اإلجراءات االحترازية والوقائية للحد 
من انتش��ار فيروس كورونا )كوفيد19( للعمل على فتح 

أو إغاق القطاعات حسب ما يستجد.
 ونوه المانع بأنه سيتم زيادة وتيرة الفحوصات وتعزيز 
عملي��ات تتبع أث��ر المخالطين، وذلك لس��رعة الوصول 
للحاالت القائمة وس��رعة عاجه��ا وتعافيها، مؤكًدا أن 
اإلج��راءات االحترازي��ة والتدابير الوقائي��ة والتعليمات 

الصادرة المعلن عنها منذ بدء التصدي لفيروس كورونا 
)كوفيد19( هي نفس��ها التي يمكن من خالها مواجهة 
مختل��ف الس��االت الخاص��ة بالفي��روس باإلضافة إلى 
اإلقب��ال على التطعيم. ولم يوضح د.المانع عدد الحاالت 
المكتش��فة من الفي��روس المتحور، مش��يرًا إلى أنه تم 
اكتش��افه عبر الفحوص��ات الروتينية للح��االت القائمة، 
وقال: إن الهدف هو المتابع��ة والتقييم والرصد وليس 
حصر الحاالت، ومن المهم اليوم اتخاذ االحترازات س��واء 

في الحاالت المتحورة أو غيرها. 
وش��دد المانع على استمرار خطة التطعيم، في رده على 
س��بب عدم نش��ر أعداد الحاصلين على التطعيم، وقال: 
لدينا تأخر في اس��تام التطعيمات ولدينا ش��فافية في 
اإلعان عن ذلك، وقل��ة التطعيمات ال يعني انقطاعها، 
حيث يح��رص الفريق الوطني وجميع الجهات على توفير 

التطعيم.
وأك��د أن جمي��ع الق��رارات المتخ��ذة تع��رض للتقيي��م 
المتواصل والمعايير يتم دراس��تها بشكل يومي بحيث 
يتم اتخاذ إج��راءات الفتح أو الغلق للمنش��آت، وأي قرار 
يتعارض مع اإلجراءات المتخذة وسامة الناس، فسيتم 

اتخاذ القرار المناسب.
كما ش��دد عل��ى أن الخطة الوطنية للتطعيم مس��تمرة 
والتنسيق جاٍر مع الشركات المصنعة للتطعيم لتوفيره 
بأس��رع ما يمكن حس��ب خطط هذه الشركات للتصنيع 
والتوزي��ع، والتأخير في تس��ليم التطعيم��ات في جميع 
أنحاء العالم يس��توجب مزيدًا من الحذر من قبل الجميع، 
ونطلب من الجمي��ع زيادة االلتزام بالت��وازي مع انتظار 

وصول التطعيم.
 وبّي��ن المانع أن الزيادة المضط��ردة في أعداد الحاالت 
القائمة ومعدالت االنتش��ار في الفترة األخيرة مرتبطة 
أيضًا باالستهتار والتراخي في اتباع اإلجراءات االحترازية 
والوقائية، كما أن عدم االلت���زام باإلجراءات االحترازية 
وزيادة عدد المس��تهترين س��اهم في الوصول إلى هذا 
المع��دل من االنتش��ار واالرتفاع المس��تمر ف��ي أعداد 
الح��االت، متمنيًا م��ن الجميع االلتزام المس��ؤول بكافة 
اإلجراءات االحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتقال 

العدوى في المجتمع.
 وحث المانع الجميع على البقاء في المنزل وعدم الخروج 
إال للضرورة، وعدم إقام��ة التجمعات في المنازل وخارج 
إطار األس��رة الواح��دة أو المحيط االجتماعي المباش��ر، 
كما يجب ع��دم مخالطة كبار الس��ن وأصحاب األمراض 
المزمنة حتى داخل البي��ت الواحد لتجنب احتمالية نقل 

العدوى إليهم حفاظًا على سامتهم.

 »المناعة الجماعية« ترتبط بمعدل االنتشار واإلقبال على التطعيم

تنسيق مع الشركات المصنعة للتطعيم لتوفيره بأسرع ما يمكن

زيادة الفحوصات وتعزيز تتبع أثر المخالطين

قلة التطعيمات ال يعني انقطاعها وننسق مع الشركات المصنعة

مدى االلتزام يحدد فتح أو إغالق القطاعات وبحسب ما يستجد

 اكتشاف حاالت من »كورونا المتحور« في البحرين 
أيمن شكل «

أعلن الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا اكتشاف حاالت من فيروس 
كورون��ا )كوفي��د19( المتحور في البحرين، وقرر الفري��ق تعليق الحضور 
بجمي��ع مراح��ل التعليم الحكومي والخ��اص والمراكز وال��دور التأهيلية 
التابع��ة لوزارة العم��ل والتنمية االجتماعية، ومعاهد التدريب وس��مح 
بالحض��ور في الم��دارس والمراك��ز األهلية والخاصة ل��ذوي االحتياجات 

الخاصة، ولمدة 3 أسابيع بدءًا من األحد القادم 31 يناير 2021.
كما ق��رر الفريق الوطني إيقاف تقديم الخدم��ات الداخلية في المطاعم 
والمقاه��ي بدءًا من نفس الموعد ولمدة ثاثة أس��ابيع، وس��يتم األخذ 
بعي��ن االعتبار م��دى االلت��زام بجميع اإلج��راءات االحترازي��ة والوقائية 
للحد من انتش��ار في��روس كورونا )كوفيد19( للعم��ل على فتح أو إغاق 

القطاعات حسب ما يستجد.
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تنفيذ البرنامج الوطني للتوظيف بأعلى درجات الكفاءة

 حميدان يدعو الداخلين الجدد 
إلى سوق العمل للتسجيل في قوائم الوزارة

والتنمي��ة  العم��ل  وزي��ر  أك��د 
ب��ن محم��د  االجتماعي��ة، جمي��ل 
علي حمي��دان، أن البرنامج الوطني 
للتوظيف في نسخته الثانية، الذي 
تم إطالقه بتوجيهات صاحب السمو 
الملكي األمير س��لمان بن حمد آل 
خليفة، ولي العه��د رئيس مجلس 
ال��وزراء، يأت��ي ضمن رؤية س��موه 
االستراتيجية لتعزيز استقرار ونمو 
س��وق العمل في المملكة وتعزيز 
أفضلي��ة البحرين��ي ف��ي التوظيف، 
وذلك لما يمثله توظيف المواطنين 
من محرك داعم لالقتصاد الوطني 
وإدماج المواطنين في سوق العمل 
بوظائف نوعية وذات قيمة مضافة 
نتيجة لخلق البيئة المحفزة لإلنتاج 
وج��ذب المزي��د من االس��تثمارات 
المولدة للوظائف النوعية في سوق 

العمل.
اجتماع��ه  ل��دى  حمي��دان،  وأك��د 
بأجهزة  المعنيي��ن  بالمس��ؤولين 
رف��ع  أهمي��ة  المختلف��ة،  ال��وزارة 
واس��تكمال  ال��وزارة  جاهزي��ة 

مب��ادرات  لتنفي��ذ  اس��تعداداتها 
م��ع صندوق  بالش��راكة  البرنام��ج 
م��ن  وغي��ره  »تمكي��ن«  العم��ل 
وتكثي��ف  العالق��ة،  ذات  الجه��ات 
التواصل الفعال مع أصحاب العمل 
لبيان المزايا التي يمنحها البرنامج 
خاص��ة  والش��ركات  للمؤسس��ات 
م��ا يتعل��ق منها بالتدري��ب ودعم 
األجور، وه��ي المزايا التي تعد من 

أه��م العوام��ل لخل��ق المزي��د من 
النوعية لشغلها  الوظيفية  الفرص 
م��ن قب��ل المواطني��ن كل حس��ب 

مؤهله واختصاصه.
ودعا أصحاب العمل لالستفادة من 
البرنامج ومبادراته بهدف تش��جيع 
الوطني��ة  الكف��اءات  اس��تقطاب 
إلدماجه��ا في مختل��ف قطاعاتهم 
اإلنتاجية، حيث وفرت الوزارة منصة 
العمل  إلكترونية خاص��ة ألصحاب 
الوظيفية لديهم  لتسجيل الشواغر 
وإدارته��ا م��ن خالل موق��ع الوزارة 
www.mlsd.gov. اإللكترون��ي: 

bh، وكذل��ك االط��الع عل��ى قوائم 
الوطني��ة  للكف��اءات  المرش��حين 
المناس��بة له��م، واالس��تفادة من 
المزاي��ا العدي��دة للبرنامج، ومنها 
دعم أج��ور الموظفي��ن البحرينيين 
بنس��بة تص��ل إل��ى 70% ولمدة 3 
س��نوات لجميع المؤه��الت، منوهًا 
وااليجاب��ي  الدائ��م  بالتفاع��ل 
ألصحاب العمل في مساندة أهداف 
المش��روعات الوطني��ة ذات الصلة 

بتنمية الموارد البشرية البحرينية، 
وذلك انطالقًا م��ن دورهم الوطني 
المسؤول وقناعتهم بأن االستثمار 
ف��ي العنص��ر الوطن��ي ه��و الخيار 

األمثل لتطوير ونمو منشآتهم.
الدع��وة  حمي��دان  وج��ه  كم��ا 
للمواطني��ن الداخلي��ن الج��دد في 
س��وق العم��ل مم��ن لم يس��جلوا 
المب��ادرة  إل��ى  بال��وزارة  مس��بقًا 
والتسجيل في قوائم الوزارة، وذلك 
من خالل المنصة االلكترونية التي 
خصصتها ال��وزارة له��م في موقع 
الوزارة اإللكترون��ي، وذلك لالطالع 
عل��ى ف��رص العم��ل المتوف��ر في 
بن��ك الش��واغر بال��وزارة وترش��يح 
أنفس��هم للوظائف التي تناسبهم، 
الت��ي  الحواف��ز  م��ن  واالس��تفادة 
يوفرها البرنامج الوطني للتوظيف، 
بالتأهي��ل  يتعل��ق  م��ا  ومنه��ا 
والتدري��ب المجان��ي وغير ذلك من 
المزاي��ا المش��جعة لالنخ��راط في 
س��وق العمل، الفتًا إل��ى أن تنفيذ 
النس��خة الثانية م��ن البرنامج يتم 

وفق أعلى درجات الكفاءة وبأدوات 
مبتك��رة وأنم��اط تنفيذية جديدة 
لتحقي��ق األه��داف المرج��وة، وفي 
مقدمته��ا تس��ريع وتي��رة توظيف 
الباحثي��ن ع��ن عم��ل ف��ي مختلف 

القطاعات اإلنتاجية.
المب��ادرة  أن  حمي��دان،  وأوض��ح 
الثانية بالبرنامج الوطني للتوظيف 
الش��واغر  ع��رض  فت��رة  بتمدي��د 
بالصح��ف المحلية لمدة 3 أس��ابيع 
قبل من��ح تصريح العم��ل لصاحب 
بطلب��ات  يتق��دم  ال��ذي  العم��ل 
تعتب��ر  الخ��ارج،  م��ن  االس��تقدام 
فرص��ة مناس��بة ألصح��اب العمل 
والباحثين عن عمل من المواطنين 
لعقد اللق��اءات والمقابالت الختيار 
الفرص المناس��بة، وس��وف تكثف 
الوزارة جهودها للتسويق والترويج 
بغرض بيان مزايا البرنامج وكذلك 
عرض الك��وادر الوطني��ة المؤهلة 
التوظي��ف خالل  وإج��راء مقاب��الت 

فترة الثالثة أسابيع.
وأك��د أن نج��اح تنفي��ذ البرنام��ج 

م��ن  س��يعزز  للتوظي��ف  الوطن��ي 
ق��درة البحرين في الس��يطرة على 
البطال��ة ف��ي حدوده��ا  مع��دالت 
اآلمن��ة والمطمئن��ة، وتج��اوز آثار 
وتداعي��ات جائحة كورون��ا، خاصة 
أن البرنامج يس��تهدف توظيف 25 
ألف مواط��ن مما يحت��م مضاعفة 
الجه��ود خ��الل ه��ذه المرحلة من 
أج��ل تحقي��ق مؤش��رات مش��جعة 
في مع��دالت التوظي��ف، الفتًا الى 
ان البرنام��ج هو مش��روع متكامل 
النوع��ي  التدري��ب  ف��رص  يوف��ر 
والمتخص��ص، حيث يع��د التدريب 
المهني االحترافي البوابة الرئيسية 
المواطنين عل��ى وظائف  لحص��ول 
مجزية في القطاع الخاص، إذ يوفر 
البرنامج عشرة آالف فرص تدريبية، 
مؤك��دًا أن البحري��ن تتمت��ع ببنية 
تحتية للتدريب ق��ادرة على تزويد 
المهني��ة  المتدربي��ن بالمه��ارات 
التي يحتاجها أصح��اب العمل بما 
يلبي ويواكب مستجدات ومتطلبات 

سوق العمل المتغيرة.

وزير العمل

»العمل« و»تمكين« في بيان مشترك: 
ال تغيير في الحد األدنى للرواتب

نف��ت وزارة العم��ل والتنمي��ة االجتماعية وصن��دوق العمل 
»تمكي��ن« ما يتم تداوله في وس��ائل اإلع��الم حول رفع الحد 
األدنى لألج��ور، حيث بين��ت أن معدالت الروات��ب المعتمدة 
لتثبيت التوظيف ل��دى الوزارة لم يطرأ عليها أي تغيير، وذلك 
باعتم��اد الحد األدن��ى لراتب الجامع��ي 450 دين��ارًا، وراتب 
حمل��ة الدبلوم 380 دينارًا، وراتب حملة المؤهل الثانوي فما 
دون 300 دينار. وجاء في التوضيح المش��ترك أن »هناك فرقًا 
بين الحد األدنى المعتمد للرواتب، وبين س��قف نسبة الدعم 
الذي يتم دفعه ألصحاب األعمال والمؤسس��ات ضمن المزايا 
المقدمة في برنامج التوظيف بنس��خته الثاني«، مؤكدين أن 
»أصح��اب العمل يمتلكون مطلق الحري��ة في زيادة معدالت 

األجور وفق ما يناسبهم وما يناسب موظفيهم«. 
أما بخصوص مزايا دعم األجور في البرنامج الوطني للتوظيف 
في نس��خته الثاني��ة، فقد تم رفع مس��توى دع��م األجور إلى 
70% من أجر الموظف، وس��قف مقدار الدعم إلى 70% من أجر 
600 دين��ار، فمثاًل في حال كان أجر الجامعي 450 دينارًا فإنه 
س��يحصل على دعم 70% في الس��نة األولى أي ما يعادل 315 
دينارًا، وفي ح��ال كان راتب الموظف الجامعي 600 دينار فإن 
مق��دار الدعم س��يكون 70% او ما يع��ادل 420 دينارًا، اما في 
حال تج��اوز الراتب أكثر م��ن 600 دينار فإن مس��توى الدعم 
يتوقف عن��د 420 دينارًا، أي ما يعادل 70% من س��قف الدعم 
البال��غ 600 دينار. أي إنه في ح��ال كان راتب الجامعي 1000 
دينار حين تتقدم المؤسس��ة للحصول على الدعم، فإن مقدار 
الدع��م المقدم لن يتج��اوز 70% من 600 دين��ار والبالغ 420 
دينارًا، وهكذا س��يتم احتساب النسبة لس��قف الدعم لمؤهل 
الدبل��وم والبال��غ 70% من األجر 480 دينار، و70% من س��قف 
الدعم بالنس��بة للثانوي والبالغ 350 دينارًا، والذي يختلف عن 

الحد األدنى لألجور.

رئيس األمن العام: تطوير وضم معهد نظم 
المعلومات الجغرافية إلى أكاديمية الشرطة

وج��ه رئيس األمن العام رئي��س المجلس العلمي 
لألكاديمي��ة الملكية للش��رطة الفري��ق طارق بن 
حس��ن الحس��ن بناء على توجيهات وزي��ر الداخلية 
رئي��س مجلس أمناء األكاديمية الملكية للش��رطة 
الفريق أول الش��يخ راش��د ب��ن عب��داهلل آل خليفة، 
لتطوي��ر وض��م نظ��م المعلوم��ات الجغرافية إلى 
األكاديمي��ة خ��الل الفت��رة القادم��ة بم��ا يواكب 
المتغي��رات األمني��ة والتحدي��ات المتزاي��دة التي 

يواجهها العالم.
ج��اء ذلك خالل ترؤس��ه اجتم��اع المجلس بحضور 
آمر األكاديمية الملكية للشرطة وأعضاء المجلس، 
حيث أع��رب عن ش��كره وتقديره لوزي��ر الداخلية، 
لدعمه المتواصل للمجلس وتوجيهاته الس��ديدة 
لتحدي��ث وتطوي��ر البرام��ج العلمي��ة والتدريبية 

لمواكبة المتغيرات والتحديات األمنية.
وأكد أن األكاديمية ترم��ي إلى إحداث نقلة نوعية 
على مس��توى التعليم والتدري��ب من خالل فاعلية 
اللقاءات المؤثرة التي تستعرض أهم الموضوعات 

التطويرية.
وأش��اد رئيس األمن الع��ام بالمقترح الذي قدمته 
األكاديمية الملكية للشرطة للبدء في تبني مجاالت 
الذكاء االصطناعي وال��ذي جاء بناًء على التوصيات 

والتوجيهات السابقة لوزير الداخلية.
وأش��ار إلى الدور الفاعل والمح��وري لمجال الذكاء 
االصطناع��ي لنواة الم��دن الذكية، التي س��تكون 
أح��د أهم مالمح الحقبة القادم��ة لمملكة البحرين 
ومنظومت��ه المتكاملة باعتباره جزءًا حيويًا وركيزة 

أساس��ية في الحقب��ة القريبة القادم��ة وال بد من 
االستعداد له من اآلن.

وناق��ش المجل��س م��دى إمكاني��ة دم��ج البرامج 
التعليمية والتدريبية مع مجال الذكاء االصطناعي 
والبدء بنش��ر ثقافة ه��ذا المجال المه��م تمهيدًا 
لالنطالق��ة الت��ي س��تتبناها األكاديمي��ة الملكية 
للشرطة في هذا التخصص المهم وسعيها لتنفيذ 
برامج دراسية وتدريبية مختلفة ومتطورة في هذا 

المجال بالتعاون مع جامعات دولية متخصصة.
وتدارس أعضاء المجل��س أهمية نظم المعلومات 
الجغرافية وإمكانية التوسع في تفعيل هذا المجال 

في المنظومة العملياتية واالستفادة القصوى من 
جميع جوانب تلك المنظومة.

وتط��رق المجل��س إلى مالم��ح الخط��ة التنفيذية 
لتطوير برامج الدراسات العليا باألكاديمية الملكية 
للشرطة، فيما أكد الحسن ضرورة األخذ في االعتبار 
المتغي��رات المنظ��ورة والمس��تقبلية، داعي��ًا إلى 
استكمال عملية التطوير والتحديث لينعكس ذلك 
على المس��تفيدين م��ن البرام��ج المقدمة.  ووجه 
رئيس األمن العام رئيس المجلس العلمي الش��كر 
ألعضاء المجلس والهيئ��ة اإلدارية والتدريبية في 

األكاديمية، متمنيًا للجميع التوفيق والنجاح.

وكيل الخارجية: دور تنموي متميز 
لليابان يفتح آفاقًا للعمل المشترك

قالت وكيل وزارة الخارجية الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل 
خليفة إن الزيارات المتبادلة بين مس��ؤولي البحرين واليابان 
قد عززت الش��راكات بينهما في كافة المج��االت االقتصادية 
واالس��تثمارية وغيرها م��ن المجاالت ودعم الجه��ود الرامية 
لتحقي��ق رؤي��ة البحرين االقتصادي��ة 2030، منوه��ة بالدور 
المتمي��ز لليابان في مختلف القطاع��ات التنموية وما تمثله 
من نم��وذج اقتص��ادي وتنموي ناج��ح ومؤثر عل��ى الصعيد 
العالمي من ش��أنه تنمي��ة عالقات التعاون المش��ترك بين 
البلدي��ن الصديقين وأن يفتح آفاق��ًا جديدة للعمل والتعاون 

المشترك.
جاء ذلك خالل استقبالها، أمس بالديوان العام للوزارة، سفير 
الياب��ان لدى مملكة هيديك��ي إيتو، حيث ت��م بحث عدد من 

الموضوعات والقضايا ذات االهتمام المشترك.
وأك��دت الش��يخة رنا بنت عيس��ى ب��ن دعي��ج آل خليفة عمق 
عالقات الصداقة القائمة بي��ن البحرين واليابان، معربة عن 
اعتزازه��ا وتقديرها لما وصلت إلي��ه تلك العالقات من تقدم 
ونم��اء على كاف��ة األصعدة في ظ��ل الح��رص المتبادل بين 
البلدين الصديقي��ن على تنمية العالق��ات الثنائية واالرتقاء 

بها إلى مستويات أوسع بما يلبي الطموحات المشتركة. 
من جانبه، أعرب هيديكي إيتو عن سعادته بلقاء الشيخة رنا 
بنت عيس��ى بن دعيج آل خليفة، مش��يدًا بالمستوى المتميز 
الذي تش��هده العالقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وما 
تحققه البحرين من تطور وتقدم في ش��تى األصعدة، مثمنًا 
الجهود الكبيرة التي بذلتها مملكة البحرين من أجل التصدي 
لجائح��ة فيروس كورون��ا )كوفيد19(، متمني��ًا للمملكة دوام 

التقدم واالزدهار.

تدشين نتائج دراسة جدوى االستثمار في الوقاية من األمراض غير السارية

 الصالح: البحرين توفر نظام 
رعاية صحية شاماًل لألمراض غير السارية

افتتحت وزيرة الصحة فائقة بنت سعيد الصالح، 
أم��س جلس��ة تدش��ين نتائ��ج دراس��ة ج��دوى 
االستثمار في الوقاية والس��يطرة على األمراض 
غير الس��ارية، وذلك عبر جلسة إلكترونية مرئية 
ع��ن ُبع��د، بحض��ور الرئي��س التنفي��ذي لهيئة 
الدكت��ور  اإللكتروني��ة  والحكوم��ة  المعلوم��ات 
محمد القائد والوكيلة المساعدة للصحة العامة 
الدكتورة مري��م الهاجري والمدير العام لمجلس 
الصح��ة لدول مجلس التعاون س��ليمان الدخيل، 
والممثل المقيم لألم��م المتحدة وبرنامج األمم 
المتحدة اإلنمائي في البحرين س��تيفانو بيتناتو 
وممثل��ي من منظمة الصحة العالمية والوكاالت 
التابعة وممثلي مكتب األمم المتحدة اإلنمائي 
في البحري��ن، إلى جانب أعض��اء اللجنة الوطنية 
لمكافحة األمراض المزمنة غير السارية، وممثلي 
وزارة المالية واالقتصاد الوطني واللجنة الوطنية 

للجودة التابعة للمجلس األعلى للصحة.
وبدأت الصالح، الجلس��ة بكلمة افتتاحية، قدمت 
م��ن خاللها الترحي��ب بالمش��اركين من مختلف 
الجهات الوطني��ة واإلقليمي��ة واألممية، معربة 
عن شكرها وتقديرها إلى الفريق الدولي المكون 
من ممثلي منظمة الصح��ة العالمية والوكاالت 
التابعة وممثلي مكتب األمم المتحدة اإلنمائي 
ف��ي مملكة البحري��ن، كما تقدمت بالش��كر إلى 
مجلس الصح��ة الخليجي وجميع أعض��اء الفريق 

الوطني الذين ساهموا في إنجاح هذه الدراسة.
وأوضحت أن دراس��ة جدوى االستثمار في الوقاية 
والس��يطرة على األمراض غير الس��ارية للمملكة 
ه��و نتيجة لتظاف��ر الجهود من الفري��ق الدولي 
والوطن��ي، معرب��ًة ع��ن تقديرها الكبي��ر لهذه 
الجهود وما توصلت إليه من نتائج، حيث تعرض 
الدراس��ة العبء االقتصادي والخس��ائر الناجمة 
عن األمراض غير السارية باإلضافة إلى الخطوط 

والوقائي��ة  االكلينيكي��ة  للتدخ��الت  العريض��ة 
لالس��تجابة لها وتوف��ر تفاصيل ح��ول عوائدها 

على االستثمار.
وأف��ادت ب��أن األمراض غير الس��ارية الرئيس��ية 
األربعة، والمتمثلة في أمراض السرطان والقلب 
واألوعي��ة الدموي��ة والس��كري وأم��راض الجهاز 
التنفسي المزمنة، تتسبب في 75٪ من الوفيات 
في البحرين، ويموت واحد من كل خمسة بالغين 
بسبب األمراض غير المعدية قبل سن السبعين، 
الفتًة إلى أن األمراض غير السارية ُتعد أكثر من 
مجرد قضية صحية، فهي تؤثر سلًبا على التنمية 
االجتماعي��ة واالقتصادي��ة واالس��تدامة المالية 

للحكومة والخدمات العامة.
وأوضح��ت الصال��ح أن دراس��ة االس��تثمار ف��ي 
األمراض غير السارية تصّدرت أهم أولويات وزارة 
الصحة؛ والتي ُتق��دم دلياًل على أن األمراض غير 
الس��ارية ُتقلل من الناتج االقتصادي، إذ أوضحت 
الدراس��ة أن البحرين ستس��تفيد من االس��تثمار 
ف��ي اثنتين من التدخالت الس��ريرية الرئيس��ية 
لألمراض غير الس��ارية األكثر انتش��ارًا -أمراض 
القل��ب واألوعية الدموية والس��كري-، باإلضافة 

إل��ى أرب��ع ح��زم تدخ��الت سياس��ية تقل��ل من 
التعرض لعوامل الخطر السلوكية )تعاطي التبغ، 
واالستخدام الضار للكحول، والنظام الغذائي غير 

الصحي، وقلة النشاط البدني(.
وأش��ارت إل��ى أن التدخالت الموص��ى بها ُتمثل 
األولويات واإلج��راءات األولية الحاس��مة الالزمة 
لعكس اتجاهات األمراض غير الس��ارية بش��كل 
أساس��ي في البحرين، كما تقع مسؤولية العمل، 
وكذل��ك الفوائ��د التي تأت��ي منه، خ��ارج قطاع 
الصح��ة وحده��ا، مقدم��ًة دعوتها إل��ى الجميع 
لمش��اركة النتائ��ج وقب��ول الش��راكة لمكافحة 
األمراض غير الس��ارية وعوامل الخطر المرتبطة 
به��ا م��ن أج��ل تقلي��ل تأثيره��ا عل��ى الصح��ة 
واالقتص��اد، والمس��اهمة ف��ي صح��ة المجتمع 

البحريني.
وأك��دت الصال��ح أن البحرين توفر نظ��ام رعاية 
صحية شامل وقدرة محلية ممتازة لألمراض غير 
السارية على جميع المستويات الصحية، وتمكن 
النظام الصحي ببرنام��ج تأمين صحي وطني في 
قيد التنفيذ، موضح��ًة أن جميع هذه اإلصالحات 
تحت إشراف المجلس األعلى للصحة وتهدف إلى 

زيادة الجودة والكفاءة.
كما أش��ارت إلى أن قانون الصح��ة العامة العام 
ال��ذي ت��م إقراره ف��ي يوني��و 2018 ين��ص على 
لوائ��ح للحد من المنتجات الض��ارة بالصحة مثل 
التب��غ ومنتج��ات األطعم��ة والمش��روبات غي��ر 
الصحية، ومراقبة أفض��ل لألغذية في المدارس، 
والصيدلي��ة، وعم��ل القط��اع الخاص ف��ي مجال 
الرعاية الصحي، وش��كلت مملك��ة البحرين لجنة 
وطنية متعددة القطاعات، بقيادة وزارة الصحة، 
وتنفذ اس��تراتيجية وطنية متع��ددة القطاعات 
ومدرج��ة في الميزانية وتتبع خطة عمل س��نوية 

ذات اختصاصات واضحة للقطاعات المشاركة.
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                  ترافق »التحقيق البرلمانية«: 
نفاد »Rocaltrol« بصيدلية »غسيل الكلى« في البسيتين

سماهر سيف اليزل  «

 »Rocaltrol« ش��كا مرضى كلى من نفاد دواء
في صيدلية مركز غس��يل الكلى في البسيتين، 
إل��ى جانب نقص بع��ض األدوي��ة الضرورية، 

وسوء الوضع بأماكن الراحة واألسرة.
ورص��دت لجن��ة التحقي��ق البرلماني��ة بش��أن 
الخدم��ات الطبية المقدمة م��ن وزارة الصحة 
بمجل��س النواب، خالل زيارة نفذتها إلى مركز 
المحرق الصحي، ومركز الش��يخ سلمان، ومركز 
غس��يل الكلى في البسيتين ومركز عراد والدير 
الصحي برفقة صحيفة الوطن، وبعض وسائل 
اإلع��الم، نقص��ًا ببعض األدوية تعود لش��هر 

وأسبوعين.
واطلع��ت اللجنة، على س��ير العم��ل بالمراكز 
الصحية ومتابعة األوضاع عن كثب، والوقوف 
عل��ى ج��ودة الخدم��ات الطبي��ة المقدمة في 
المراك��ز الصحي��ة للمواطنين، فيم��ا تم رصد 
عدد من المش��كالت بالمراكز الصحية أبرزها 

نفاذ األدوية، وطريقة التعامل مع المرضى. 
واس��تمع الن��واب لبع��ض مراجع��ي المراك��ز 
الصحية، الذين ش��كوا تأخر صرف أدويتهم أو 
عدم صرفه��ا لهم نهائيًا أو اضطرارهم لزيارة 
المراكز عدة مرات الستالمها وما تبع ذلك من 
صعوبة في التنقل خصوصا لدى كبار السن، أو 
نفادها واضطرارهم لشرائها بمبالغ عالية من 

الصيدليات الخاصة.
ورصدت اللجنة، خ��الل زيارتها لصيدلية مركز 
غس��يل الكلى نفاد دواء »Rocaltrol«، ونقصا 
ف��ي توافر عدد من األدوي��ة العامة، فيما أكد 
أح��د المرضى عدم توفر أدوي��ة مرضى الكلى 
الضروري��ة، وس��وء الوض��ع بأماك��ن الراح��ة 

واألسرة.
الصح��ي  المح��رق  بمرك��ز  األطب��اء  وطال��ب 
»النواب«، بالعمل على تسريع مشروع توسعة 

المركز الصحي لخدمة المرضى. 

وأكد موظفو صيدلية مرك��ز المحرق الصحي، 
خ��الل حديثهم إل��ى اللجن��ة أن الجائحة أثرت 
عل��ى توف��ر األدوي��ة، بحي��ث توقف��ت بعض 
المصان��ع وش��ركات األدوية ع��ن التصنيع، أو 
التصني��ع بكمي��ات قليلة ما أدى إل��ى انقطاع 
ع��دد من األدوي��ة وتأخر بعضه��ا، موضحين 
أن القط��رات المرطبة للعي��ون منقطعة منذ 

أكتوبر المنصرم.
ونوه��وا بقيام موظفي الصيدلي��ة، بالتواصل 
مع المراك��ز الصحية األخرى القريبة لتوفير أي 
أدوية غير متوافرة أو انقضت حديثا للمرضى، 

بالتعاون مع صيدليات المراكز األخرى. 
في حي��ن أك��دت الطبيبة المس��ؤولية بمركز 
المحرق الش��رقي، أن جائحة )كوفيد19( قللت 
تردد المراجعين لألمراض الموس��مية، وذلك 
يعود التب��اع اإلج��راءات االحترازي��ة والتباعد 
االجتماع��ي وتقلي��ل التجمعات ف��ي األماكن 
العام��ة، وتوق��ف الم��دارس، م��ا أدى إلى قلة 

اإلصابات باألمراض الموسمية. 
وأوضح��ت، أن أكث��ر ما يحتاجونه ف��ي المركز 
الصحي توسعة المركز بهدف خدمة المرضى، 
بحيث تشمل التوسعة زيادة مساحة التمريض 
وغرف األطباء وتوسيع غرف االنتظار بالمختبر، 

والتسريع في تنفيذ هذا المشروع. 
وعب��ر موظف��و المختب��ر، ف��ي مرك��ز المحرق 
الش��رقي، ع��ن أملهم بأن يت��م إضافة بعض 
صح��ة«   - »آي  برنام��ج  عل��ى  التعدي��الت 
المس��تخدم حديثًا، من أج��ل تخفيف الضغط 
وتس��ريع العمليات والنتائج المختبرية وإفادة 

أكبر عدد ممكن من المراجعين. 
فيما قال النائب حمد الكوهجي »رصدنا نقص 
بعض األدوية تعود لشهر وأسبوعين، وهناك 
تطور ملحوظ في مركز المحرق الصحي مقارنة 

بالسنوات السابقة«.
وبين أن الطاقة االستيعابية في المركز قليلة، 
الفتًا إلى أنه س��يتم المتابعة مع وزارة الصحة 

والسلطة التنفيذية لمتابعة مشروع التوسعة 
وأن اللجنة تسعى لتغطية أكبر عدد من مراكز 

الرعاية األولية. 
وشكى مرضى ومراجعون بمركز غسيل الكلى 
الصح��ي، من عدم توافر أدوي��ة الكلى وغيرها 
من األدوي��ة الضرورية، ما يش��كل عبئًا ماديًا 
عليهم بسبب اضطرارهم لشرائها من الخارج، 
باإلضاف��ة إلى األث��ر الصحي ال��ذي يطالبهم 

بسبب تأخر لحصول على الدواء.
كما ش��كوا من رداءة األسّرة وعدم صالحيتها، 
مم��ا يش��عرهم بع��دم الراح��ة أثناء غس��يل 
الكلى، معبرين عن اس��تيائهم من قيام عمال 
النظافة بالدخول على المرضى أثناء العالج ما 

يعد تعديا على الخصوصية. 
وبين��ت إح��دى موظف��ات مركز غس��يل الكلى 
أثن��اء حديثها مع »الن��واب«، أن مركز الكلى ال 
يتعامل ببرنام��ج »آي - صحة« مما يؤدي إلى 
تردي حالة المرضى، وتأخر وصول األدوية في 
أوقاتها، إل��ى 18 يوم تقريبا من تاريخ الطلب 

وأحيانا ال تتوفر بالكميات المطلوبة.
وبينت أن فيتامين )د( ودواء »Rocaltrol« من 
أبرز األدوية الت��ي تنقص وتنقطع لفترات في 
المركز، مش��يرة إلى أن ما يقارب 5 أصناف من 

األدوية تتأخر بشكل عام على المركز. 
النائ��ب محمد العباس��ي، أك��د أن مركز عالج 
الكلى يعاني من ضغط كبير بحكم أنه المركز 
الوحي��د خارج مجمع الس��لمانية ال��ذي يقدمه 

غسيل الكلى.

وأكد وج��ود بعض القصور ف��ي أماكن الراحة 
واألس��رة التي تحتاج لتغيير، باإلضافة لنقص 
في بعض األدوية، وأن أغلب اإلشكاليات التي 
رص��دت في غالبي��ة المراك��ز هي ع��دم توفر 
األدوي��ة التي يعاني بس��ببها ع��دد كبير من 

المواطنين التي تكلفهم مبالغ طائلة.
وأش��ار إلى أن اللجنة، س��تعمل على وضع آلية 
لمس��اعدة وزارة الصحة لتقليل فترات انتظار 
األدوية وتوفيرها، مش��يرا إل��ى أن عمل وزارة 
الصح��ة يج��ب أن يصح��ح، وبع��ض األنظمة 
التي تطبق تحتاج لس��رعة، ويجب أن تنافس 
الخدم��ات الصحية الحكومي��ة خدمات القطاع 
الخ��اص. وفيم��ا يتعل��ق بخل��و أرف��ف مخازن 
األدوي��ة، أوضح أن ما نحتاج��ه هو المزيد من 
التنس��يق ورب��ط جمي��ع األنظمة فيم��ا بينها 
بنظ��ام موحد لمعرفة أماك��ن النقص وتوفير 

األدوية بشكل سريع.
وبين أن اللجنة تضع عدم توافر األدوية ضمن 
أولوياتها، وتس��عى الس��تخدام جميع األدوات 
الدس��تورية لتصحيح الوضع الصحي في مراكز 
الرعاي��ة األولي��ة وغيره��ا من مراك��ز الرعاية 

الصحية. 
بينما، أوضح الطبيب المس��ؤول بمركز الشيخ 
س��لمان الصح��ي، أن المركز يض��م 10 أطباء، 
فيما يق��دم خدمات صحية لم��ا يقارب 2200 
مري��ض لكل طبيب، وهو رقم مبني على أعداد 
األفراد المسجلين في المركز خالل األعوام ال�3 

الماضية.

 مرضى ومراجعون: نعاني تأخر 
صرف األدوية وشراؤها يزيد العبء المالي

 الكوهجي: رصدنا نقصًا 
في بعض األدوية يعود لشهر وأكثر

 »خدمات النواب«: شمول أفراد أسرة 
صاحب العمل بالغطاء التأميني

حسن الستري «

أقرت لجنة الخدمات النيابية مش��روع قانون بتعديل المادة )3( من قانون 
التأمي��ن االجتماع��ي الصادر بالمرس��وم بقان��ون رقم )24( لس��نة 1976، 
والمتضمن شمول أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون معه ويعولهم 
فعاًل في التغطية التأمينية، وهم: »الزوجات، األبناء، اإلخوة دون س��ن 18، 
البنات واألخوات غي��ر المتزوجات، الوالدان« بحيث يس��تحقون نيل الحقوق 
والمزايا التقاعدية عن طريق إشراكهم في أحد أنظمة التأمين االجتماعي.
م��ن جهته��ا، أفادت الحكوم��ة بموافقتها على المش��روع بقانون مع وضع 
ضوابط وشروط تنظيم مسألة خضوع أفراد صاحب العمل لقانون التأمين 

االجتماعي، يصدر بها قرار من الوزير. 

وأب��دت الهيئ��ة العامة للتأمي��ن االجتماعي توافقها مع أه��داف المقترح، 
مؤك��دة ضرورة ربط خضوع الفئة المس��تهدفة إلى ضوابط خاصة لثبوت 
عالق��ة العمل، وذك��رت أن العالقة األس��رية القائمة بي��ن صاحب العمل 
والعامل قد تدفعه إلى تسجيل عمالة وهمية بغرض استفادة أفراد أسرته 
من المزايا التأمينية والتقاعدية، ومن خالل الزيارات التفتيشية التي قامت 
به��ا الهيئة بموجب أحكام القانون للتأكد من س��المة تطبيق القانون تم 
اكتش��اف العديد من هذه الحاالت، وذلك بعد م��دة زمنية طويلة قد تكون 
مؤهلة الستحقاق المعاش التقاعدي طبقًا ألحكام القانون، األمر الذي أدى 
إلى اتخاذ إجراءات مطّولة بس��بب الحق��وق وااللتزامات المالية التي ترتبت 
عن هذه الفترة، أهّمها: إعادة االش��تراكات المدفوعة، والمطالبة بالمبالغ 

التي قد تم صرفها خالل فترة التأمين الوهمي.

»خدمات النواب«: عمليات أطفال أنابيب مجانية للمواطنين
حسن الستري «

أقرت لجن��ة الخدمات النيابية االقتراح برغبة بإجراء 
عملي��ة أطف��ال األنابي��ب مجان��ًا للمواطنين ممن 
يعان��ون من مش��اكل ف��ي اإلنجاب بهدف الس��عي 
لمواكبة ال��دول المتقدمة في توفي��ر عالج مجاني 

لحاالت العق��م للمواطنين من جهتها، أفادت وزارة 
الصح��ة بأنها س��تقوم بدراس��ة آلي��ة تطبيقه بما 
يحق��ق الغاية المطلوبة، وخاص��ة مع تطبيق نظام 
الضمان الصح��ي الذي صدر بموج��ب القانون رقم 
)23( لس��نة 2018 بإصدار قان��ون الضمان الصحي 
ف��ي الم��ادة )37/أ( من��ه التي نّصت عل��ى مجموع 

المنافع الصحي��ة التي يحصل عليه��ا المواطن في 
الضم��ان الصح��ي اإللزامي من الخدم��ات الوقائية 
والعالجي��ة والتأهيلية والفحوص الطبية لتش��مل 
أطف��ال األنابيب، وفق��ًا لضوابط محددة، وس��يتم 
دراس��ة آلية توفير هذه الخدمة بما في ذلك ش��راء 

الخدمة من المراكز المتخصصة في هذا المجال.

رفض اعتبار األصوات المعلقة 
على شرط في االنتخابات باطلة

ياسمينا صالح  «

رفضت لجنة الش��ؤون التش��ريعية والقانونية النيابية مش��روع 
قانون شوري يحدد فترة الترشح لالنتخابات النيابية بثالثة أيام، 
واعتبار جميع األصوات المعلقة على ش��رط باطلة، وذلك بهدف 
توحيد المدد الواردة في قانون مباش��رة الحقوق السياسية حتى 

يسهل على الناخبين والمترشحين المعرفة بها. 
ومن جانبها أبدت الحكومة تحفظها على مشروع القانون، ورأت 
أن من األنس��ب ترك تحديد مدة الترش��يح للس��لطة التقديرية 
لجالل��ة الملك المف��دى في االنتخابات العام��ة لمجلس النواب، 
ولوزي��ر العدل في االنتخاب��ات التكميلية، بم��ا يحقق المصلحة 
العامة، ويضفي المرونة في تنظيم العملية االنتخابية.وأضافت 
أن الفترة التي حددها المشروع لتاريخ فتح باب الترشيح وقفله، 
قصيرة نس��يبًا ال تمكن راغبي الترشيح من استيفاء كافة األوراق 
المطلوبة للترشيح، وهو ما يقيد من حق الترشيح بما من شأنه 
المس��اس بمضمونه ويعوق ممارس��ته بص��ورة جدية وفعالة، 
واعتب��ار األص��وات التي حصل عليها المرش��ح ال��ذي ثبت تنازله 
باطله كما هو وارد في مش��روع القانون ال ينسجم مع المادة 15 

من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 2002.

منع مرور الشاحنات فترة الذروة 
بشارعي الملك حمد والمعسكر

حسن الستري «

أقرت لجنة الش��ؤون الخارجية والدفاع واألم��ن الوطني النيابية، 
االقتراح برغبة بش��أن إدراج ش��ارع الملك حمد وشارع المعسكر 
ضم��ن القرار الوزاري بش��أن فترة منع مرور الش��احنات واآلليات 

الثقيلة في أوقات الذروة.
م��ن جهتها، أوضح��ت وزارة الداخلية أنه ل��إدارة العامة للمرور 
اتخ��اذ كل ما تراه مناس��بًا لتحقيق صالح الم��رور واألمن العام، 
ولها تحديد الجهات واألوقات التي َتمنع فيها س��ير المركبات أو 
أنواع منها. ورأت اإلدارة العامة للمرور إرجاء إدراج »ش��ارع الملك 
حمد وش��ارع المعس��كر«، ضمن القرار الوزاري بش��أن فترة منع 
مرور الش��احنات واآلليات الثقيلة ف��ي أوقات الذروة؛ لخضوعهما 
ألعمال إنشائية تطويرية ضمن مشاريع الحكومة لتطوير البنية 
التحتي��ة، ومن أهمها تطوير »دوار ألب��ا ودوار النويدرات«، وفق 
د، وبعدها س��تقوم اإلدارة العام��ة للمرور  برنام��ج زمن��ي مح��دَّ

بقياس مدة الحاجة لشمولهما بقرار المنع.

»مرافق النواب«: دعم األقساط اإلسكانية 
للمدنيين في القطاعات العسكرية

ياسمينا صالح «

وافقت لجن��ة المرافق العام��ة والبيئة النيابية 
عل��ى اقتراح برغبة بش��أن مس��اواة الموظفين 
المدنيي��ن العاملي��ن في ق��وة دف��اع البحرين 
بالعس��كريين  الوطن��ي  والح��رس  والداخلي��ة 
العاملي��ن في هذه المؤسس��ات فيم��ا يتعلَّق 
بدعم أقس��اط الخدمات اإلسكانية. من جانبها 
بين��ت وزارة ش��ؤون الدفاع أّن مي��زة تخفيض 

القس��ط اإلس��كاني مقررة للعس��كريين فقط؛ 
نظرًا لطبيعة وظائفهم العس��كرية وما ُيس��ند 
إليه��م من مهام خارجي��ة وداخلية ال يقوم بها 
الموظ��ف المدن��ي في ق��وة الدفاع، وس��يحّمل 
تطبي��ق المقت��رح ميزاني��ة الدول��ة والجه��ات 

العسكرية أعباًء مالية إضافية.
من طرفه��ا قالت وزارة الداخلية إن س��واٌء كان 
الموظف عسكريًا أم مدنيًا، حيث إنهم يعتبرون 
ويحَظ��ون  منظومته��ا،  م��ن  يتج��ّزأ  ال  ج��زءًا 

باالهتمام ذاته المش��مول به العسكرّيون، كلٌّ 
حس��ب تخّصصه وطبيعة عمله، منوهة إلى أّن 
ميزة دفع »50%« من قسط الخدمات اإلسكانية 
قد ُأعطيت للعسكرّي دون المدنّي؛ لكون األخير 
يخض��ع ألحكام قانون الخدم��ة المدنية، والذي 
يجعل��ه يمتاز ع��ن العس��كري في أم��وٍر عّدة، 
منه��ا مّدة الترقي��ات، والمكاف��آت، والعالوات، 
وتحّم��ل نفق��ات الدراس��ة، والعم��ل اإلضافي، 

 مبنى لمركز شبابوالمساعدات.
 الرفاع الشرقي لتنمية المواهب

ياسمينا صالح  «

وافق��ت اللجنة النوعية الدائمة للش��باب والرياضة النيابية على 
مقترح برغبة بش��أن إنش��اء مبنى متعدد االس��تخدامات لمركز 
ش��باب الرف��اع الش��رقي، الحتضان الش��باب وتنمي��ة المواهب 
والطاق��ات المبدعة، حيث يش��تمل المبنى عل��ى قاعات ثقافية 

ومنشآت لممارسة األلعاب الرياضية والبدنية ومكاتب إدارية.
من جانبها، أش��ارت وزارة ش��ؤون الش��باب والرياض��ة إلى أنه ال 
توجد أراٍض لدى الوزارة تصلح لكي يقام عليها المبنى المطلوب، 
وس��تعمل الوزارة مس��تقباًل على البحث عن قطعة أرض مناسبة 
لخدم��ة أهالي المنطقة، وتالئم ف��ي الوقت ذاته تطلعات مركز 
شباب الرفاع الش��رقي وأنشطته المختلفة، وال مانع لدى الوزارة 

في حال الوصول إلى تلك األرض من دراسة إنشاء المبنى.

 »خارجية النواب«: إعفاء المتهم 
من العقوبة حال االعتراف بالتزوير قبل التحقيق

حسن الستري «

أقرت لجنة الش��ؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني النيابية مش��روع 
قانون بإضافة مادة جديدة برقم )261 مكررًا( إلى قانون العقوبات.

وطبقًا لتوصية اللجنة، »فإنه إذا تعدد المس��اهمون في إحدى الجرائم 
المنص��وص عليها في هذا الفص��ل وبادر أحد الجناة بإبالغ الس��لطات 
القضائية أو اإلدارية عنها قبل استعمال األختام واإلمضاءات والتمغات 
والدمغ��ات والعالم��ات العام��ة واللوح��ات المعدنية وطواب��ع البريد 
المقل��دة أو المزورة وقب��ل البدء في التحقيق االبتدائ��ي، عد ذلك عذرًا 

مخففًا، ويجوز إعفاؤه من العقوبة إذا رأى القاضي محاًل لذلك. ويس��ري 
حكم الفقرة الس��ابقة بالنس��بة إلى الجاني الذي يمكن السلطات أثناء 
التحقيق من القبض على مرتكبي الجريمة اآلخرين. ويهدف المش��روع 
لتش��جيع المس��اهمين في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في 
الفص��ل األول من الباب الخامس من قانون العقوبات على اإلبالغ عنها 
قبل اس��تعمال األخت��ام والعالمات العام��ة المقلَّدة أو الم��زّورة وقبل 
الب��دء في التحقيق االبتدائي، بجعل ه��ذا اإلبالغ عذرًا مخّففًا للعقوبة، 
أو اإلعفاء منها إذا رأى القاضي محاًل لذلك، وتس��هيل الكش��ف عن تلك 

الجرائم.

»التأمين االجتماعي«: »حاالت وهمية« الستفادة أفراد األسرة من المزايا التقاعدية



الحقن أبرز طرق عالج آالم العصعص

 شحاتة لـ                 : 94٪ نسبة شفاء
مرضى االنزالق الغضروفي دون جراحة

- هب��وط الرح��م الناقص يح��دث عندما يهبط 
الرح��م جزئي��ًا فقط ف��ي المهبل، بينم��ا يعني 
الهبوط الكام��ل نزول كامل الرح��م بحيث تبرز 

أجزاء منه خارج الجسم.

11 r @ a l w a t a n n e w s . n e tHealth + 

إعداد: وليــد صبــري

3 9 4 1 7 6 5 نرحب بمشاركاتكم على البريد اإللكتروني للصفحة5

خولة البوسميط

تحت المجهر

معلومة في كبسولة

حقائق طبية

 عش بوعي.. 
كن مختلفًا بإيجابيتك »2«

أنت من لدي��ه القدرة واإلرادة للتحكم ف��ي كيفية التخلص من 
كم المش��اعر السلبية باختالفها واختالف مس��بباتها. بإمكانك 
الس��ماح لم��ا يثير أحاسيس��ك أن يمر بسالس��ة أو أن يبقى أثره 

لمدد طويلة.
كي��ف ذلك؟ إيمانك ب��أن إبقاءك على تلك المش��اعر في الداخل 
وتجاهلها وكبتها لن يساعدك في عالجها بل على العكس البد 
من مواجهته��ا والتخلص منها بطرق تحققها لنفس��ك إلعادة 
الت��وازن الذي بداخلك إلى طبيعت��ه دون أن تترك آثارًا تراكمية 

مزعزعة لسالمك الداخلي.
هل تري��د أن تعي بأن الموقف حدث وانته��ى أم تريد التعامل 
م��ع معطياته لم��دة طويلة.. هل تريد أن تبقى حبيس��ه ويبقى 
حبيس��ك أم يناس��بك أن تنفض غب��اره عن مش��اعرك وتمضي 

إلكمال حياتك على نحو يسعدك. 
هنالك العديد من الطرق الت��ي بإمكانك من خاللها خلق جودة 
لحياتك من خالل اتباعها منها.. اتصالك بالخالق تعالى بشكره 
وامتنانك لكل عطاياه والصبر على الشدائد التي فيها الكثير من 

األجر والثواب من رب العباد.
ممارس��ة الرياضة بش��تى أش��كالها لم��ا لها من أث��ر بالغ عن 

التنفيس عنك من صراعات ممتدة ومستمرة.
اتصال��ك بجم��ال الطبيعة حولك فه��ي زاخرة بكل م��ا يدعوك 

للتفكر والتأمل في خلق الرحمن وعظمته. 
أكل��ك المتوازن له م��ن الفوائد الكثير كما ه��و معروف فاألكل 
الصح��ي له تأثير كبير على طاقاتنا وما نش��عر به وكيف نفكر.. 

خلق جو خاص بك تمارس فيه هواياتك المفضلة. 
بإمكانك أن تجعل التأمل عادة تس��ترجع بها طاقاتك وس��ترى 

النتيجه الحتمية الساحرة..
النوم بأوق��ات منتظمة ذلك يقيك من األفكار التي من الممكن 

أن تتسلل إلى نفسك وتؤثر عليها.
 االبتعاد ع��ن بواطن المجادلة والصراع��ات التي ال يكون عادة 

من ورائها أي طائل. 
وأخيرًا تنبع ما بداخلك وساعد ذاتك على التحليق بكل جمال.. 

كن على يقين بأنه متى ما وجدت السعادة ستجد بعض التوتر 
وأينما يوجد األمان س��يالقيه القلق.. فلو لم تستشعر الحزن لن 

تعرف معنى الفرح واألمان.

* عضو لجنة شؤون العضوية وجودة الحياة بجمعية 
البحرين للتدريب وتنمية الموارد البشرية

جهاز الغدد الصماء: يتضمن جهاز الغدد الصماء مجموعة من الغدد التي تنتج هرمونات مسؤولة عن تنظيم عملية التمثيل الغذائي والنمو والتنمية، وظيفة األنسجة، والوظيفة الجنسية، والنوم، والمزاج. كما يعتبر البنكرياس 
أحد أجزاء هذا الجهاز ويؤثر نظام الغدد الصماء تقريبًا على كل عضو في الجسم. وعلى الرغم من أن الهرمونات تدور في جميع أنحاء الجسم، ويستهدف كل نوع من أنواع الهرمون نحو بعض األعضاء واألنسجة، إال أن نظام الغدد 

الصماء يحصل على بعض المساعدة من أجهزة مثل الكلى والكبد والقلب والغدد التناسلية، والتي لديها وظائف الغدد الصماء الثانوية.

آليــة العمـل

جهاز تخطيط القلب
إعداد: وليد صبري - تصميم: محمد بوعباس
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- عدوى الس��المونيال الجرثومية أش��يع حدوثًا في 
أش��هر الصيف »يونيو، يوليو، أغس��طس« مقارنة 
بأشهر الشتاء، واألطفال دون 5 سنوات هم األكثر 

عرضًة لإلصابة بالمرض.

هون الثُّالثيَّة في الدم تعد مقياسًا  - مستويات الدُّ
مهمًا لصحة القلب، ويمكن التَّعرف على مستويات 
م  الدهون الثالثية من خالل إجراء فحص بسيط للدَّ

عادًة ما يتم ضمن فحص الكوليسترول.

- توجد 4 أنواع رئيسية لحصى الكلى، حيث يعتمد 
تشخيص الحالة وعالجها على تحديد نوع الحصى، 
من ماذا تتك��ون، وحجمها، وموقعها، وهي حصى 
الكالس��يوم، وحص��ى حم��ض اليوري��ك، وحص��ى 

الستروفيت، وحصى السيستين.

كش��ف أخصائي جراحات العظ��ام وإصابات 
المالع��ب، والحاص��ل عل��ى زمال��ة العظام 
واإلصاب��ات م��ن باري��س، وزمال��ة إصابات 
المالع��ب والمناظير من برش��لونة، د.تامر 
ش��حاتة ع��ن أن »94% من ح��االت االنزالق 
التحفظ��ي  بالع��الج  الغضروف��ي تتحس��ن 
والع��الج الدوائ��ي والع��الج الطبيع��ي دون 
أي تدخ��ل جراحي، فيما نضط��ر إلى التدخل 
الجراحي في نحو 6% م��ن الحاالت«، موضحًا 
أن »فت��رات العالج تختلف م��ن مريض إلى 

آخر، على حسب الحالة«.
وأضاف د. ش��حاتة في تصريحات ل�»الوطن« 
أن »هن��اك أس��باب كثي��رة ومتع��ددة آلالم 
العم��ود الفقري منه��ا على س��بيل المثال، 
التهاب المفاصل، أو خشونة مفاصل العمود 
الفقري، أو التهاب في األعصاب، أو المشاكل 
العضلية، أو مش��اكل نتيج��ة االلتهابات، أو 
التهاب��ات ف��ي الغض��روف، أو التهابات في 
مفصل الح��وض الخلف��ي، ما بي��ن العمود 

الفقري والحوض«.
وذك��ر أن »هناك أيضًا أس��باب داخلية، مثل 
آالم المعدة، حيث ربما يش��عر بها المريض 
في الظهر، وكذلك أمراض النساء وقد تظهر 

آثارها في أسفل الظهر«.
ونوه إل��ى أن »ح��االت االن��زالق الغضروفي 
ليست بالخطورة التي قد يصورها البعض«.

وأش��ار د. ش��حاتة إل��ى أن »6% م��ن حاالت 
االنزالق الغضروفي تحتاج إلى تدخل جراحي، 
بينم��ا هناك نح��و 94% م��ن تل��ك الحاالت 
تتحس��ن بالعالج التحفظي والعالج الدوائي 

دون أي تدخل جراحي، وهناك من يتحسن 
أو أس��بوعين  بعد أس��بوع 

أو ش��هر أو شهرين، 
فترات  تختلف  حيث 
العالج من ش��خص 

آلخر«.
رد على س��ؤال  وفي 

أفاد  الرقبة،  حول آالم 
د. ش��حاتة بأن »الرقبة 

وال��رأس والكت��ف متصلة 
ببعضها وهناك عضلة تمتد 

من أس��فل الجمجم��ة إلى نصف 
الظه��ر، م��رورًا باألكت��اف، فعندم��ا 
يح��دث ما يس��مى بالش��د العضلي، 

تتأثر بها الرقبة واألكتاف«.
وأوض��ح أن »هناك أيض��ًا غضروف في 

الرقبة، ومثلم��ا يحدث انزالق غضروفي 

ف��ي الظهر، م��ن الممكن أن يح��دث انزالق 
غضروفي في الرقبة، ويس��بب ضغوطًا على 
األعص��اب، ويؤثربالتالي على األكتاف، حيث 
إن 15 % من المصابين باالنزالق الغضروفي 
القطن��ي أو الظه��ري، يعانون م��ن االنزالق 

الغضروفي العنقي«.
وفيما يتعلق بطرق عالج االنزالق الغضروفي 
العنقي، أوضح د.ش��حاتة أن��ه »مثلها مثل 
طرق عالج االن��زالق الغضروف��ي القطني أو 
الظهري، وقد تتضمن عالجًا دوائيًا أو عالجًا 

تحفظيًا أو عالج��ًا طبيعيًا، ومن طرق العالج 
أيضًا الحفاظ على الرقبة والعضالت، ولبس 
رقب��ة لفت��رة معينة، حي��ث إن االس��تخدام 
الخاطئ للرقب��ة وإجهادها وثباتها في وضع 
معين لفت��رة طويل��ة، واالنحناء المس��تمر 
باالن��زالق  اإلصاب��ة  إل��ى  ي��ؤدي  للرقب��ة، 

الغضروفي العنقي«.
وتط��رق د.ش��حاتة إل��ى م��رض االلته��اب 
التليف��ي، موضح��ًا أن��ه »يصي��ب عض��الت 

مختلفة في الجسم«.
وف��ي رد عل��ى س��ؤال ح��ول آالم ما يس��مى 
ب�»الته��اب العصعص«، أفاد بأنه »ال توجد 
أس��باب مباش��رة لإلصاب��ة بالم��رض، لكن 
ربما تك��ون نتيجة إصاب��ة قديمة قبل أكثر 
م��ن 10 س��نوات وظه��رت آثارها م��ا يؤدي 
إلى التهاب العصع��ص، وكذلك من لديهم 
بع��ض الغضاريف ربما ت��ؤدي إلى المعاناة 

من المرض«.
»ط��رق  أن  إل��ى  ون��وه 
أن  تتضم��ن  الع��الج 
المريض  جلوس  يكون 
على كراس��ي ومس��اند 
كراسي  وليست  عالجية 
صلب��ة كما أن��ه يتناول 
ع��الج مض��اد لاللته��اب، 
نتيج��ة  لألعص��اب  وع��الج 
اآلالم الش��ديدة، وربم��ا نلج��أ 
إل��ى الحقن لع��الج الم��رض، إذا 
اس��تمرت معاناة المريض، دون أية 
أع��راض جانبية تظه��ر على المريض، 
وهو عبارة عن حقنة أو حقنتين ويتحسن 
المريض في خالل 4 أي��ام وينتهي األلم 

تمامًا«.

د. تامر شحاتة

مساند الجلوس العالجّية 
تحمي من آالم العصعص

االستخدام الخاطئ للرقبة يؤدي 
إلى االنزالق الغضروفي العنقي

االنزالق الغضروفي العنقي 
يصاحب 15٪ من مصابي »القطني«

االلتهاب التليفي يصيب 
عضالت مختلفة في الجسم
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غنيمة »المعارضة«
الطريقة المعتمدة عند أولئك الذين يعتبرون أنفس��هم »معارضة« 
هي تكليف عدد من األشخاص بالسير في طريق داخلي بإحدى القرى 
وه��م يحملون الفتات تتضمن ش��عارات مناوئة، والتقاط صور لهم 
م��ن الخلف ثم نش��رها مع خبر بع��دد من المواق��ع اإللكترونية وبث 
الخبر عبر الفضائيات السوسة وتضمينه التقارير اإلخبارية التي يتم 
إعدادها م��ن قبل فريق متخصص، كي يقال إن »مظاهرة حاش��دة« 
خرج��ت في البالد احتجاج��ًا على أمر م��ا، وإن وزارة الداخلية تعاملت 

معها بقسوة، وإن »الحراك مستمر حتى تحقيق األهداف«.
لك��ن ألنه لم يعد في العالم الي��وم من يمكنه أن يقتنع بصحة صور 
كالت��ي يقوم أولئك بنش��رها عبر تلك المواق��ع والفضائيات – وهذا 
يش��مل المنظمات الحقوقية التي لم تعد تقبل ش��راء هذه البضاعة 
– ل��ذا صار عليهم أن يفكروا في ابتداع ط��رق أخرى.. احترامًا لعقول 
المتلقي��ن، ولكي ال يفلت منهم من ال يزال يثق فيهم ويعتقد أن ما 

يقومون بنشره وبثه صحيح.  
االس��تمرار في نش��ر وبث مثل تلك األخبار تدفع إلى عدم التردد عن 
الق��ول بأن أولئك ص��اروا يكتف��ون بإحداث تعديالت بس��يطة على 
الصور القديمة وإجراء تغيير في محتوى الالفتات المرفوعة بواسطة 
جه��از الكمبيوتر لتتناس��ب م��ع »الفعالية«، والغال��ب أن هذا األمر 
صحيح، فالصور التي يتم نش��رها وبثها تتكرر وال يتغير فيها س��وى 

محتوى الالفتات.
إن ل��م يكن األمر حقيقيًا ف��ال قيمة له، والص��دق إن جرح فلن يعود 
لديه��م م��ن يمكن��ه أن يصدق م��ا ينش��رون ويبثون، وسيخس��رون 
الكثير. نش��ر وبث األخب��ار المفبركة أو المبالغ فيه��ا ال يخدمهم وال 
يش��بع من جوع، لهذا فإن التوقف عن ممارس��ة هذا األسلوب غنيمة 
ينبغي أن يس��عوا إلى الظفر بها. أما الغنيمة األكبر فهي ابتعادهم 
عن الش��عارات التي ال تنفع، وابتعادهم عن الدول والتنظيمات التي 
ال تبح��ث إال ع��ن مصالحها، ولن يهمه��ا أمرهم عندما يس��قطون. 

البحرين في خير وهي مقبلة على المزيد. النعم التي تذكر فتشكر: الصحة وما أدراك ما الصحة
ل��و كان ف��ي مملك��ة البحرين س��وى اإلنج��از الصحي 
باعتب��اره اإلنجاز األبرز، لواحدة م��ن الدول الرائدة في 
توفير الخدمات الصحية للجميع، من دون أي تمييز بين 
المواطني��ن والوافدين، كعنوان للحق��وق االجتماعية 
واالقتصادي��ة، ل��كان ذلك العن��وان كافي��ًا لتتبوأ من 
خالل��ه البحرين مكانًا عاليًا في مدارج الحقوق، ومكانة 

رفيعة في سلم القيم اإلنسانية.
ف��إذا كانت إنج��ازات البحري��ن -رغم تواض��ع مواردها 
المالية واالقتصادية- كبيرة في العديد من المجاالت، 
ومنه��ا التعلي��م واإلس��كان والبيئ��ة وبس��ط األم��ن 
واالس��تقرار، ف��إن اإلنجاز الصحي ال��ذي تحقق في ظل 
تفش��ي جائحة فيروس كورونا، وما رافقه من إجراءات 
وتدابير اس��تثنائية عاجل��ة حدت من اآلث��ار الكارثية 
المحتمل��ة، بتوفير الموارد الالزمة لتأمين حق البش��ر 

في الحياة، هو إنجاز يجب أن يذكر ويشكر.
ومن العدل القول بأنه، وحتى قبل الجائحة المتفشية 
إلى اليوم، كانت الخدمات الصحية في البحرين متسمة 
بالشمولية والتنوع والجودة وتكافؤ الفرص، انسجامًا 
مع التوجهات الحكومية والتي عبرت عنها رؤية البحرين 
االقتصادية 2030م، ومع البرامج الحكومية المتتالية، 

وم��ع مفهوم ح��ق الصحة في العديد م��ن االتفاقيات 
الدولي��ة، التي انضمت إليه��ا البحرين، ومنها اإلعالن 
العالم��ي لحق��وق اإلنس��ان، والعهد الدول��ي الخاص 
بالحق��وق االقتصادي��ة واالجتماعي��ة والثقافية، ومع 
اتفاقي��ة حقوق األش��خاص ذوي اإلعاقة، حيث تمكنت 
وزارة الصحة من تحقيق المزيد من اإلنجازات المهمة 
والمش��رفة، والتي جعلت من النظام الصحي البحريني 

من بين أرقى وأفضل األنظمة الصحية في العالم.
إن البل��دان عظيمة الموارد واإلمكانيات، بقدر ما تركز 
على بن��اء اقتصاد قوي ومجتمع متق��دم، فإنها تقدم 
الخدم��ات الصحي��ة ترتيب��ًا ع��ن خلق ف��رص العمل، 
والتعلي��م واإلس��كان والخدم��ات العام��ة األخرى، بل 
وتناض��ل األح��زاب وجماع��ات المجتم��ع المدن��ي في 
العال��م، من أجل الحق��وق المدني��ة والرعاية الصحية 
والضم��ان االجتماع��ي، التصال ه��ذه الجوانب بحياة 
اإلنس��ان وبقائه. ولذلك وجب الشكر، ونحن نستذكر 
جوانب من نعمة توفير الصحة للجميع، وتكفل الدولة 
بدفع فاتورتها، رغم ارتفاع تكلفتها باضطراد، وندرة 
مواردها، وهي من النعم التي يجب أن تذكر فتش��كر.. 
فكل الش��كر إلى قيادة هذا البل��د العزيز، وإلى الفريق 

الوطني الطبي وإلى وزارة الصحة ومنتسبيها.
ال توج��د هاهن��ا أي نية للمدح المجان��ي، ألن طموحنا 
أن ينج��ح البل��د، وأن يعيش أهله بس��الم، وأن يتقدم 
عل��ى طري��ق الحرية واالزده��ار والتنمي��ة االجتماعية 
واالقتصادية، وليكون جزءًا ناهضًا متقدمًا من العالم. 
وإذا كان��ت اإلش��ادة مرادف��ة لالعت��راف بالحقيق��ة، 
ومطابق��ة للواق��ع، أو مدافعة عن إنج��از عظيم فإنها 
تك��ون مطلوبة، بل وتكون واجبًا، وج��زءًا من مقاومة 
العدمية واالن��كار، بإبراز اإلنجاز، واإلش��ادة بالجهود، 

ألن الكتابة رسالة حقيقة وحرية وأمل.

* همس:
تقف على شفا المجهول وحيدًا.

تتيه بك الكلمات، 
يرحل بك األمل بعيدًا، 

ال يضيع بك المعنى آخر النهار.
لكن األسئلِة المنتصبة

 في آخر الطريق، ال تموت،
على عتبة الذاِكرة المرهقة.

بدأن��ا نالح��ظ ارتفاع ح��االت اإلصاب��ة بفي��روس كورونا 
)كوفيد19( ف��ي المملكة خالل الفترة األخيرة، حتى وصلت 
إل��ى أكثر م��ن 400 حال��ة يوميًا بع��د أن وصل��ت وتدنت 
الح��االت ف��ي بع��ض األحيان إل��ى أكث��ر م��ن 100 حالة، 
واستبش��رنا حينها خيرًا بتراجع اإلصاب��ات بين المواطنين 
والمقيمي��ن وهذا بفضل من اهلل تعال��ى ثم بفضل قيادة 
آمن��ت بكوادرها الوطني��ة الصحية في الصف��وف األمامية 
الزالوا يبذلون الجهد والوقت من أجل البحرين ومن يعيش 

عل��ى هذه األرض الطيب��ة، هذه الزيادة تس��توجب حقيقة 
من الجميع الوعي والحرص ف��ي اتباع اإلجراءات االحترازية 
والوقائي��ة من لبس الكمام��ات والتباعد االجتماعي وعدم 
االخت��الط، فم��ن يعتق��د أن م��ن حص��ل على اللق��اح من 
الفيروس وال��ذي وفرته الدولة بش��كل مجاني للمواطنين 
والمقيمي��ن بأنه محصن من الفي��روس وعدم اإلصابة به 

يكون مخطئ وعليه االلتزام كما كان قبل أخذه للتطعيم.
ما بذلته الدولة وما قدمته والزالت من أجل مكافحة فيروس 

كورونا يش��هد لها القاصي والداني ونحمد اهلل على نعمة 
البحرين الت��ي وفرت الحياة الكريم��ة للمواطنين وأصبحوا 
ش��غلها الش��اغل في المحافظة على صحته��م في المقام 
األول وكذلك متابعة حياتهم ومعيش��تهم في ظل ما يمر 
ب��ه العالم من تباعات جائحة كورونا فقد اتخذ العديد من 
القرارات التي تصب جميعها في مصلحة المواطن الذي لن 
ينه��ض الوطن ويتقدم إال بس��واعد أبنائه، فالبحريني في 
نظر قيادته هو األس��اس في التنمية الشاملة المستدامة، 
فقد قدم��ت البحرين بقيادة جاللة المل��ك المفدى حفظه 
اهلل ورعاه وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس 
الوزراء المواطنين واش��ترت بالغالي والنفيس الحفاظ على 
صحتهم وحمايته��م من الفيروس بتوفي��ر اللقاح للجميع 

وبشكل مجاني حتى للمقيمين على أرض البحرين.
ف��ي الحقيقة وفي ظل االرتف��اع المتزايد للحاالت المصابة 
بفي��روس كورون��ا نتمنى م��ن الجميع تحمل المس��ؤولية 
الوطني��ة وأن يض��ع ال��كل البحري��ن وش��عبها ومقيميها 
نصب عينه ونس��عى الحتواء انتش��ار الفيروس وانحس��اره 

الذي لن يتحق��ق إال بالتكاتف والتعاون والحرص وبش��دة 
على اتباع التوجيهات واالش��تراطات التي تصدر من فريق 
البحرين الوطني لمكافحة فيروس كورونا الذي يبذل الكثير 
ويضحي وجميع أفراد الطواق��م الطبية والصفوف األمامية 
ف��ي مختلف الجه��ات الحكومية التي تس��هر الليل من أجل 
أن ينعم المواطنون والمقيمون باألمن واألمان واالستقرار 
كل منهم في مجال عمله من أجل التصدي لهذا الفيروس، 
وهن��ا يأتي ال��دور والحس الوطن��ي للمواطني��ن البحريني 

المعروف عنه حبه وتضحيته من أجل وطنه وقيادته.

 * همسة:
الحس والمسؤولية الوطنية تتجلى في الوقوف جميعًا صفًا 
واحدًا خل��ف قيادة جاللة الملك حفظ��ه اهلل ورعاه وصاحب 
الس��مو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الذي يقود 
فري��ق البحرين بكل اقتدار وع��زم ال يلين من أجل التصدي 

لفيروس كورونا حتى القضاء عليه بإذن اهلل تعالى.

»بوطبيع«.. وسياسة النظام القطري تجاه البحرين
رغم طبعي المتفائل ولس��ت من أصحاب الميول نحو 
التصعيد، كنت آمل أن أشارك البعض ما توقعوه بعد 
اإلع��الن عن توقيع بيان العال في خت��ام القمة ال� 41 
لدول مجلس التعاون، بداية يناير الجاري، والذي كان 
م��ن أهم بنوده التأكيد على عدم المس��اس بس��يادة 
أي دولة أو اس��تهداف أمنه��ا، والبدء الفوري في إعادة 
ترمي��م البي��ت الخليجي ضمن أس��س وقواعد واضحة 

وصريحة.
ومع توقيع البيان، اس��تذكرت عش��رات الم��رات التي 
حاولت بها قطر اإلس��اءة إلى البحرين، سواء من خالل 
دع��م جماعات اإلره��اب والتطرف وتك��رار االعتداءات 
الس��افرة على أراضيها ومياهه��ا اإلقليمية واعتراض 
مواطني��ن بحرينيين في عرض البحر.. كل ذلك إضافة 
إل��ى ما تخصصه قن��اة الجزيرة القطرية من س��اعات 
بث تهدف إلى زعزعة األمن والس��لم واالجتماعي في 
البحرين، وهو ما تعاملت معه الدبلوماسية البحرينية 
بكل حذر وحرص على مسيرة مجلس التعاون وطبيعة 

العالقات التي تربط الشعبين البحريني والقطري.

ولكن ولألس��ف الش��ديد، لم يج��ف حب��ر التوقيع على 
البي��ان حت��ى قامت ق��وات خف��ر الس��واحل القطرية 
باالعتداء عل��ى صيادين بحرينيي��ن واعتقالهم، دون 
ارتكاب أي جرم، س��وى سعيهم وراء أرزاقهم في مهنة 

توارثوها عن اآلباء واألجداد منذ مئات السنين.
هذا الس��لوك القطري، غير المبرر، ال يمكن ألي متابع 
قراءته إال من زاوية واحدة فقط، وهو سعي السلطات 
ف��ي الدوحة إلى إدامة األزم��ة ومواصلة ما بدأته منذ 
سنوات طويلة في محاولة النيل من البحرين، ألسباب 
ليس��ت بخافي��ة على أح��د، والعمل عل��ى تفريغ بيان 
قمة العال من مضمونه األساس��ي، والذي دعا صراحة 
إلى الحوار الثنائي بين ال��دول من أجل إنهاء القضايا 

العالقة.
مملك��ة البحري��ن وبش��كل مباش��ر وواض��ح وجه��ت 
دع��وة، عب��ر وزارة الخارجي��ة، إلى الحكوم��ة القطرية 
بس��رعة إرس��ال وف��د رس��مي للتباحث ح��ول مجمل 
القضاي��ا الثنائية العالقة بين البلدين، ووضع اآلليات 
الدبلوماس��ية لحله��ا، وهي الدعوة الت��ي لم تتعامل 

معه��ا الدوحة بجدية، ما يعن��ي أن هناك نوايا مبيتة 
ضد البحرين، وهو ما كشفته األيام القليلة الماضية، 
س��واء بتصعيد اس��تهداف المواطنين البحرينيين في 
ع��رض البحرين، أو من خالل ما يتم فبركته من أخبار 
وأكاذيب عبر قناة الجزيرة القطرية، والتي من الواضح 
أنها تنفذ أجندة معروفة سلفًا ومخطط لها، على أمل 
أن تن��ال من اس��تقرار البحرين ووحدت��ه المجتمعية 

ومسيرته التنموية..

* إضاءة..
بع��د كل ذل��ك، أع��ادت البحرين تأكي��د حرصها على 
تنفي��ذ تفاهم��ات العال، وبما ال يتعارض مع س��يادة 
المملك��ة وأم��ن مواطنيه��ا.. ولكن هل نس��تطيع أن 
الق��ول إن »بوطبي��ع ما يوز عن طبع��ه«؟ وهل ال يزال 
ل��دى الدوحة نوايا طيبة وحقيقي��ة لحل األزمة وإذابة 

الخالفات؟!..
نأمل ذلك..

األيديولوجيا الرقمية
القرار الذي اتخذته كبرى شركات التواصل االجتماعي بحظر حسابات 
الرئيس الس��ابق دونالد ترام��ب كان صادمًا فع��اًل. والمبررات التي 
أوردتها تلك الش��ركات بش��أن تش��جيع ترامب على العنف الذي أدى 
إل��ى اختراق مبنى الكونغ��رس، كانت أعذارًا واهية. ل��م يتم اتباعها 
حي��ن خرج عش��رات اآلالف من المواطنين الس��ود في أعمال ش��عب 
وعنف، أعقاب مقتل مواطن أس��ود تحت قدم ش��رطي أمريكي. حيث 
بثت جميع القنوات اإلخبارية وجميع ش��ركات التواصل صورهم وهم 
يتلفون ويسرقون المئات من الممتلكات العامة والخاصة مع الكثير 

من عبارات التفهم والتعاطف!!
كثي��ر من التحليالت والتقارير المعارضة لس��لوك ش��ركات التواصل 
االجتماع��ي ت��رى أن هذه الش��ركات بالتحال��ف مع وس��ائل اإلعالم 
المهيمن��ة أصبحت تدير مصالحها السياس��ية واالقتصادية، بمعزل 
عن قيم حرية التعبير. وتش��ير التقاري��ر أن »الرقابة الرقمية« التي 
بلغ��ت مداها ف��ي المعركة االنتخابي��ة األمريكية، كان��ت لها بوادر 
واضح��ة ف��ي حج��ب أي منش��ور أو حس��اب ال يتوافق م��ع االتجاهات 
»الفكري��ة« العام��ة ألصحاب ه��ذه المصالح. مثل ط��رح وجهة نظر 
مغايرة عن طبيعة )كوفيد19(، أو اللقاحات المضادة له. أو أي وجهة 
نظر مخالفة لسياسات البنك الدولي أو المنتدى االقتصادي العالمي. 
فهؤالء جميعًا هم رموز »العولمة« وش��ركات التكنولوجيا العمالقة 

تنفذ أجنداتهم وتعمم توجهاتهم، وتحظر أي رأي مخالف لهم!
ه��ذا يعن��ي أن الرقابة ال عالقة لها بسياس��ات النش��ر، بل بمصالح 
الشركات وحلفائها. وهو ما سيؤثر على إمكانية الوصول للمعلومات 
والحقائ��ق ف��ي ظ��ل التدخل الواض��ح والتوجي��ه المباش��ر من هذه 

الشركات.
مع احتف��االت رأس الس��نة الميالدية الجديدة تم ب��ث مقطع فيديو 
 »CGI« لكلم��ة الملكة إليزابي��ث بعد تعديله والتدخل في��ه بتقنية
الصور التي تم إنش��اؤها عن طريق الكمبيوتر. وتمت اإلشارة إلى أن 
ه��ذه التقنية الت��ي يتطابق فيها صوت وص��ورة الملكة إليزابيث مع 
التعدي��الت المضافة ال يمكن فكها أو تمييزه��ا عن الحقيقة. وهذا 
يعني أن هذه التقنية يمكن اس��تخدامها إلنتاج أي فلم ألي ش��خص 
ب��أي محت��وى! أو يمكن إن��كار أي فيلم واتهامه بأنه ق��د يكون أنتج 
بتقنية »CGI«. نحن إذن أمام قدرة فائقة للتكنولوجيا على تشويش 

المتلقي وإيهامه بحقائق، أو تشكيكه في أخرى.
بدخ��ول ش��ركات التكنولوجيا طرفًا ف��ي الصراعات السياس��ية بحث 
الكثيرون عن »وس��ائل إعالم بديلة« خارج س��يطرة رم��وز العولمة. 
فاجتهد الكثيرون لتأس��يس مواقع وتطبيقات مس��تقلة، وش��بكات 
محايدة. لكن ش��ركات التكونولوجي��ا العمالقة كانت تتدخل في كل 
م��رة وتحظر تل��ك المواقع. إنه ص��راع أيديولوجي جديد بفلس��فات 

جديدة وأدوات جديدة، وأجندات سياسية واقتصادية كونية جديدة.

ghazi.alghurairi@gmail.com

@ghazialghurairi

غازي الغريري

همسات
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مجرد رأي

entesaralbana@gmail.com

@EntesarALBanna

د. إنتصار البناء

ماذا لو...؟

ارتفاع حاالت كورونا والمسؤولية الوطنية..

يا »مجنون« يا »حلمان«!
يق��ول ل��ي أحده��م: »يا فيص��ل، أن��ت يا مجن��ون يا 

حلمان«!!.. »شدعوه، طيب ليش أخي الكريم؟!«.
رد ويقول: »من المجنون الذي س��يقف اليوم أمام وزير 
أو مس��ؤول وإن كان مقصرًا وإن كان الخطأ راكبًا إياه 
من قمة رأس��ه ألخمص قدميه، ليقول له أنت مخطئ 
أو اعمل بضمير أو هذه أخطاء واجبك أن تصححها؟!«. 
ويواص��ل: »موظفون ف��ي وزارات ال يجرؤون حتى على 
مناقش��ة كبار مس��ؤوليهم، ومن ينتق��د أو يعبر عن 
رأيه يوضع في »بالك لس��ت« أو يضيق عليه في عمله 
أو تعط��ل ترقياته وغيرها، أنت كتب��ت كثيرًا في هذا 

الشأن«.
س��ألته: ومن��ذ مت��ى أصبح��ت ال��وزارات والقطاعات 
الحكومي��ة ملك وزراء أو مس��ؤولين وكأنه��ا جزء من 
بيوتهم أو ورث توارثوه؟! فرد علي بانفعال: »ما قلت 

لك حلمان!«.
أجبت��ه: على النقي��ض، أدرك تمامًا ما آل��ت إليه حالة 
بعض القطاعات بسبب سوء إدارة مسؤولين غيرتهم 
الكراس��ي والمناصب، وأعرف تمام��ًا كيف تكون حالة 

الموظفي��ن ف��ي مثل ه��ذه األماكن والت��ي تدفعهم 
للس��ير جن��ب الحائط خوف��ًا على أوضاعه��م، لكن ما 
أؤمن به بأن المجنون أو الحلمان هو من يقنع نفس��ه 
بأن الس��كوت والقبول بالخطأ ه��و التصرف الصحيح، 
أبدًا هذه سلبية بل هي مشاركة في تعزيز الخطأ، في 
وقت دستور البلد يصون حرية التعبير، وفي وقت رموز 
البلد وقادتها يطالبون الجميع بالمش��اركة في البناء 
والتصحيح ويش��ددون على أن كل مسؤول مهما كان 

واجبه »أكرر واجبه« خدمة وطنه والمواطنين.
الخطأ اليوم أن يس��كت الش��خص ع��ن األخطاء، وفي 
الس��كوت تستر بل مش��اركة في الخطأ. وهنا ال نقول 
بأن عدم الس��كوت يعني اإلس��اءات والش��تم وإطالق 
البذاءات والش��خصنة، بل عدم الس��كوت يعني الكالم 
بالحق والع��دل واإلنصاف والمناصح��ة ألجل تصحيح 

االعوجاج.
لدى كل مواطن، كل موظف، أرضية قوية يستند إليها 
ف��ي ممارس��ات التصحي��ح، تنطلق من دس��تور البلد، 
رؤي��ة قيادته ونيت��ه في اإلصالح، وقب��ل ذلك تنطلق 

م��ن تعاليم دينن��ا الحنيف بإن��كار المنك��ر بدرجاته، 
بالتال��ي إن كان المواط��ن يم��ارس دوره في اإلصالح 
واالنتق��اد بكل حضارية ورقي وحب لهذا الوطن، فمم 
يخاف ويخش��ى؟! واهلل الدولة والقيادة لن تس��تاء من 
مواطن يس��اهم في اإلصالح، فعلى المواطن أن يزيل 
هذه الخطوط الحمراء التي صنعها هو بنفسه، والتي 
سمح لبعض المتنفذين ومسيئي استخدام المناصب 

بوضعها.
المس��ؤول الس��لبي وذاك المرتكب لألخط��اء هو من 
عليه خش��ية المساءلة، عليه خش��ية غضب المواطن 
وعليه خشية محاسبة الدولة له إن زاد في غيه وعبثه 
في قطاع عام هو ملك للوطن ومسخر لخدمة الناس.

ال نري��د فراعنة في غيهم يتفوق��ون على فرعون، وال 
طواويس في كبرهم وغرورهم يمس��خون غرور قارون. 
كل مس��ؤول يصر على ه��ذه الممارس��ات ال يجب أن 
يس��تمر و»يبتل��ش« به الناس، إم��ا أن ينصلح أو يتم 
إجالس��ه في بيت��ه، ففي وجوده ضرر أكث��ر من النفع، 

والبحرين أكبر من الجميع.



أكد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد آل خليفة أن مملكة البحرين بقيادة عاهل البالد صاحب 
الجاللــة الملــك حمــد بن عيســى آل خليفة قطعت شــوًطا كبيًرا في مواجهة جائحــة فيروس كورونا )COVID 19(، وحققــت نجاحات متتالية 
مــن خــالل وعــي المجتمــع الــذي هــو دائًما مصــدر قوة للوطن فــي التصدي لجائحة فيــروس كورونا، ومواصلــة النجاح الــذي تحقق في جميع 
مراحل التعامل مع الفيروس يتطلب التزاًما من الجميع باإلجراءات االحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشاره، كما يستوجب المبادرة 

بالتسجيل ألخذ التطعيم المضاد للفيروس بما يسهم في حماية صحة وسالمة المواطنين والمقيمين على أرض المملكة.

وقـــال ســـموه موّجًهـــا حديثـــه للجميـــع “كلنـــا 
فريـــق البحريـــن، مواطنين ومقيميـــن، قطاعا 
عامـــا وخاصـــا، ومســـؤوليتنا مشـــتركة تجـــاه 
للبحريـــن جميًعـــا  نلتـــزم  وطننـــا وواجبنـــا أن 
لحمايـــة المجتمـــع مـــن مخاطر هـــذا الفيروس 
ومســـتجداته فنحـــن نخـــوض جميًعـــا مرحلة 
مهمة في التعامل مع جائحة فيروس كورونا، 
عنصـــر النجـــاح فيها هـــو حـــرص الجميع على 
اتبـــاع التعليمات الصـــادرة من الفريق الوطني 
الطبـــي للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا والجهات 

المعنيـــة، واضعيـــن نصـــب األعيـــن المصلحـــة 
العليـــا للوطن وســـامة المواطنين والمقيمين، 
فمـــن خـــال صابـــة وإرادة فريـــق البحريـــن 
ســـنتمكن بـــإذن هللا مـــن تجـــاوز هـــذا التحدي 

للحفاظ على صحة وسامة الجميع”.
وأضـــاف ســـموه أننا نتطلـــع جميًعـــا إلى عودة 
ســـريعة إلى الحيـــاة الطبيعيـــة، منّوًهـــا بأنه ال 
يمكـــن تحقيـــق ذلـــك إال من خـــال امتثال كل 
أعضـــاء فريـــق البحريـــن الكامـــل باإلجراءات 
االحترازيـــة خـــال األســـابيع الثاثـــة المقبلـــة 

بدرجٍة أعلى من االلتـزام بصفة شخصية ومن 
خـــال حـــث أســـرهم ومحيطهـــم االجتماعـــي 
المباشـــر لالتزام بمســـتوى أعلـــى باإلجراءات 
علـــى  الحفـــاظ  إن  كافـــة، حيـــث  االحترازيـــة 
صحـــة وســـامة المواطنيـــن والمقيميـــن يأتي 
فـــي طليعـــة أولويـــات كل المراحل، وســـندعم 
المســـاعي كافـــة الهادفة إلـــى مواصلة تحقيق 
األهـــداف المرجوة فـــي كل مرحلة من مراحل 
مواجهة الفيروس وما تســـتدعيه من قرارات؛ 

كي ينعم الجميع بالصحة والعافية.
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صرح مصدر مســـؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفســـاد في السعودية بأن الهيئة 
باشرت بالتعاون مع البنك المركزي السعودي إجراءاتها حيال المعلومات المتوافرة 
لديها عن تورط عدد من موظفي البنوك في تلقي رشاوى من تشكيل عصابي مكون 
مـــن مجموعة مقيميـــن ورجال أعمال، مقابـــل إيداع مبالغ نقديـــة مجهولة المصدر 
وتحويلهـــا إلى خارج المملكة. وأضاف المصدر أنه بعد إجراء التحريات، اتضح أن 
المبالـــغ النقدية مجهولة المصدر المودعة بحســـابات تلـــك الكيانات التجارية بلغت 
11.59 مليار ريال، تم تحويلها إلى خارج المملكة، وعليه تم القبض على 5 مقيمين 
أثنـــاء توجههم ألحد البنوك إليداع مبلـــغ 9.78 مليون ريال نقدا كان بحوزتهم. كما 
تـــم القبـــض علـــى 7 رجال أعمـــال، و12 موظف بنـــك، وضابط صف بشـــرطة إحدى 

المناطق، و5 مواطنين، و2 مقيمين، لتورطهم في جرائم الرشوة، والتزوير.

السعودية تكشف قضية فساد ضخمة

0821

سحب قرعة كأس االتحاد اآلسيوي 2021العكراوي يهدي البحرين جائرة لجنة التحكيم
حقق المخرج البحريني الشاب جعفر  «

العكراوي جائزة لجنة التحكيم في 
مسابقة الصقر الخليجي القصير 

بمهرجان العين السينمائي في دورته 
الثالثة، التي اختتمت مساء أمس 

)األربعاء(، في قلعة الجاهلي بمدينة 
العين.

سحبت أمس قرعة  «
منافسات كأس 
االتحاد اآلسيوي 

لكرة القدم 2021، 
وذلك عبر تقنية 
التواصل المرئي 

عن بعد.

15

“الوطني” يمول مشروعات “جي إف إتش” العقارية
وقع بنك البحرين الوطني مذكرة  «

تفاهم مع شركة “جي إف إتش” 
العقارية، الشركة التابعة لمجموعة 

“جي إف إتش” المالية؛ لتوفير عروض 
تمويل عقاري خاصة على العقارات 

السكنية التابعة لها والمنتشرة 
بأنحاء المملكة.

تعليق الخدمات الداخلية في المطاعم والمقاهي وإيقاف الحضور بالمدارس

“كورونا المتحّور”... يدخل حدود البحرين

سعيد محمد

أعلـــن الفريـــق الوطنـــي للتصـــدي لفيـــروس كورونا 
اكتشـــاف الفيـــروس المتحّور في عـــدد من الحاالت 
القائمـــة في مملكة البحرين من خال عملية الرصد 
القائمـــة،  الحـــاالت  المســـتمرة ومتابعـــة  والتحليـــل 
داعًيـــا الجميع االلتزام التام باإلجراءات االحترازية 
والتعليمـــات الصـــادرة مـــن الفريـــق الوطنـــي الطبي 
والجهات الرســـمية لتجنب زيادة االنتشـــار وارتفاع 

عدد الحاالت القائمة.
وبّين الفريـــق الوطني للتصدي لفيروس كورونا أنه 
نظـــًرا للمســـتجدات والمعطيات التي تتم دراســـتها 
بشـــكل دوري، وبناًء علـــى توصيات الفريق الوطني 
الطبي، تقّرر بدًءا من األحد 31 يناير الجاري ولمدة 

3 أســـابيع تعليق الحضور واالكتفاء بالتعُلم عن ُبعد 
بالمدارس الحكومية والخاصة ومؤسسات التعليم 
األطفـــال  وريـــاض  والخاصـــة  الحكوميـــة  العالـــي 
المرخصـــة مـــن وزارة التربيـــة والتعليـــم والمراكـــز 
والـــدور التأهيليـــة الحكومية التابعة لـــوزارة العمل 
الحضانـــات ومراكـــز  االجتماعيـــة، ودور  والتنميـــة 
ومعاهـــد التدريـــب الخاصـــة المرخصـــة مـــن وزارة 
العمـــل والتنميـــة االجتماعيـــة، ويســـتثنى مـــن ذلك 
أعضـــاء الهيئات اإلداريـــة والتعليميـــة والفنية بكل 
المؤسســـات المذكورة، في حين سيســـتمر الحضور 
فـــي المـــدارس والمراكـــز األهليـــة والخاصـــة لـــذوي 

االحتياجات الخاصة.

وأضاف الفريق الوطني أنه تقّرر أيًضا إيقاف تقديم 
الخدمات الداخلية في المطاعم والمقاهي بدًءا من 
31 يناير الجاري ولمدة 3 أسابيع، وسيتم األخذ في 
االعتبار مدى االلتزام بجميع اإلجراءات االحترازية 
والوقائية للحد من انتشـــار فيروس كورونا )كوفيد 
19( للعمل على فتح أو إغاق القطاعات حســـب ما 

يستجد.
جـــاء ذلك في المؤتمر الصحافي الذي عقده الفريق 
الوطني للتصدي لفيروس كورونا )كوفيد 19( أمس 
فـــي مركز ولـــي العهـــد للبحـــوث الطبيـــة والتدريب 
بالمستشفى العسكري للحديث عن آخر مستجدات 

)05(فيروس كورونا.

المســـؤولين  باســـتضافة  الدوريـــة  منتدياتهـــا  تنظيـــم  البـــاد  صحيفـــة  تواصـــل 
والشـــخصيات المعنيـــة. ويلتئـــم اليـــوم )الخميس( منتـــدى عن بعد لمناقشـــة خطة 
هيئـــة البحرين للثقافة واآلثار للعام 2021 بمشـــاركة المدير العـــام للثقافة والفنون 
بالهيئة الشيخة ها بنت محمد آل خليفة. وسيبحث أكثر من 27 مشاركا بالمنتدى 
من شـــخصيات برلمانية وبلدية وثقافية ومســـرحية وفنية وأكاديمية خطة الهيئة 

وسيناقشون المشهد الثقافي البحريني.

تنظم منتدى عن خطة “الثقافة” للعام 2021

للراغبين في متابعة المنتدى... 
اطلب وصلة ”زووم” على ”الواتساب” 

قبل 11 صباحا: 33443463

بصالبة وإرادة فريق البحرين نتجاوز التحدي
المقبلــة الثالثــة  األســابيع  فــي  أعلــى  بدرجــة  لنلتــزم  الــوزراء:  رئيــس  العهــد  ولــي  ســمو 

المنامة - بنا

سمو ولي العهد رئيس الوزراء)02(

سندعم أي قرار 
ُيتخذ لمواجهة 

“كورونا”

نخوض مرحلة 
مهمة في التعامل 

مع الجائحة

النجاح يكمن في 
االمتثال للتعليمات 

الطبية

أفادت إدارة العالقات العامة واإلعالم بوزارة  «

التربية والتعليم بأنه نظًرا للمستجدات 

والمعطيات التي تتم دراستها بشكل دوري، 

وبناًء على توصيات الفريق الوطني الطبي 

للتصدي لفيروس كورونا، فقد تقرر بدًءا من يوم 

األحد الموافق 31 من شهر يناير الجاري ولمدة 

3 أسابيع تعليق الحضور للمدارس الحكومية 

والخاصة ورياض األطفال ومؤسسات التعليم 

العالي واالكتفاء بالتعلم عن ُبعد.

وأضافت العالقات العامة أنه يستثنى من ذلك  «
أعضاء الهيئات اإلدارية والتعليمية والفنية 

بجميع المؤسسات التعليمية.

تعليق حضور الطالب للمدارس واستكمال التدريس عن بعد

العمليات التشغيلية تبدأ 
اليوم بمبنى المسافرين الجديد

المنامة - بنا

تبدأ اليوم )الخميس( العمليات التشغيلية في 
مبنى المســـافرين الجديد فـــي مطار البحرين 
الدولـــي بناًء على توجيهات ولي العهد رئيس 
الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، ببدء تشـــغيل المنشـــأة 
الجديـــدة فـــي 28 من شـــهر يناير الجـــاري، إذ 
أعلنت وزارة المواصات واالتصاالت وشركة 

مطـــار البحرين جهوزية جميـــع مرافق المطار 
إيذاًنـــا  المســـافرين؛  واســـتعدادها الســـتقبال 
ببـــزوغ فجـــر عهد جديد لقطـــاع النقل الجوي 

)06(في مملكة البحرين.

مساحته 4 أضعاف 
المبنى القديم



ســـمو  الجنوبيـــة  التقـــى محافـــظ 
الشـــيخ خليفة بن علـــي بن خليفة 
“المجلـــس  خـــال  خليفـــة،  آل 
االفتراضـــي” عبـــر تقنيـــة االتصال 
المرئـــي، عـــددا مـــن األهالـــي مـــن 
المحافظـــة،  مناطـــق  مختلـــف 
بحضـــور نائـــب المحافـــظ العميـــد 
مـــن  وعـــدد  الدوســـري،  عيســـى 

الضباط والمسؤولين بالمحافظة.
وأكد سمو المحافظ أن المحافظة 
مـــع  المســـتمر  بالتواصـــل  تقـــوم 
احتياجاتهـــم  ومتابعـــة  األهالـــي 
تنفيًذا للتوجيهات السديدة لعاهل 
البـــاد صاحب الجالة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفـــة وولي العهد 

رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة؛ لتحقيـــق األمـــن 
فـــي مختلـــف  الشـــاملة  والتنميـــة 

مناطق المحافظة.
المحافظـــة  أن  ســـموه  وأوضـــح 
تنفيـــذ  علـــى  حريصـــة  الجنوبيـــة 
توجيهـــات وزير الداخليـــة الفريق 
أول الشـــيخ راشـــد بـــن عبدهللا آل 
خليفـــة في االلتـــزام باتخاذ جميع 
اإلجـــراءات االحترازيـــة والتدابير 
الوقائيـــة، وتعزيز مبادئ الشـــراكة 
المجتمعيـــة مـــع مختلـــف األجهزة 

األمنية.
كمـــا اســـتمع ســـمو المحافـــظ إلـــى 

احتياجـــات األهالـــي والمواطنيـــن 
األمنيـــة والخدميـــة واالجتماعية، 
مؤكًدا ســـموه اســـتمرار المحافظة 
مبـــدأ  ترســـيخ  فـــي  الجنوبيـــة 
الشـــراكة المجتمعيـــة مـــن خـــال 
تبني وإقامة الحمات والمبادرات 
التوعويـــة واألمنيـــة الرائـــدة؛ مـــن 
أجل نشـــر الوعي وتفعيل التعاون 
والتنســـيق الرامي لضمان ســـامة 
المواطنين والمقيمين في مختلف 

مناطق المحافظة.
وأكد ســـمو المحافظ أن التواصل 
تمضـــي  حميـــد  نهـــج  الميدانـــي 
جميـــع  لرصـــد  المحافظـــة  بـــه 
االحتياجات ومتابعتها على أرض 

الواقع، عبر سلســـلة مـــن الزيارات 
التفقدية وحمات التوعية؛ بهدف 
نشـــر التدابير االحترازيـــة الازمة 
الجهـــات  مختلـــف  مـــع  بالتعـــاون 

المختصة.
 مـــن جانبهـــم، عبـــر الحضـــور عـــن 
شكرهم وتقديرهم لجميع الجهود 
التي تبذلهـــا المحافظـــة الجنوبية 
فـــي التنســـيق المســـتمر، مؤكدين 
حقـــق  االفتراضـــي  المجلـــس  أن 
القنـــوات  كأحـــد  المثمـــر  التفاعـــل 
الذكيـــة فـــي تبـــادل اآلراء ونقـــل 
االحتياجات ومتابعتها، مشـــيدين 
بالـــدور األمنـــي والتوعـــوي الـــذي 
أجـــل  مـــن  المحافظـــة؛  بـــه  تقـــوم 

تعزيز أمن وسامة الجميع.

المنامة - بنا

حمالت توعوية بالتدابير االحترازية في “الجنوبية”
المستمرة متابعتنا  محل  احتياجاتكم  لــأهــالــي:  علي  بــن  خليفة  الشيخ  سمو 
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واصلت المحافظة الشـــمالية بمشاركة 
عـــدد مـــن الجهـــات المعنيـــة زياراتهـــا 
العمالـــة  وضـــع  لتصحيـــح  الميدانيـــة 
الوافدة في السكن الجماعي المشترك 
اللوائـــح  وتطبيـــق  القانـــون  إلنفـــاذ 
والقوانين الشتراطات األمن والسامة 
فـــي ســـكن العمالـــة الوافـــدة وتطبيـــق 
البروتوكول الصحي لمكافحة فيروس 
كورونـــا، إذ قامـــت المحافظـــة بزيـــارة 
تفقديـــة لمنطقة المالكيـــة جراء تلقيها 
شكاوى عدة من قاطني المنطقة بشأن 
وجـــود مخـــزن للســـكراب بالقـــرب من 
المناطق الســـكنية يشكل خطورة على 
السامة العامة بســـبب حركة سيارات 

النقل الثقيلة في المنطقة.
وأشـــار المحافظ علي العصفور إلى أن 
الهـــدف من تنظيم مثل هـــذه الزيارات 

هـــو الكشـــف عـــن مـــدى تطبيق ســـكن 
العمالة للبروتوكـــول الصحي لمكافحة 
فيـــروس كورونا للحفاظ على ســـامة 
وااللتـــزام  والمقيميـــن،  المواطنيـــن 
بالمعاييـــر واالشـــتراطات المعمول بها 
في المملكة لـــدى الجهات ذات العاقة 
المشـــاركة فـــي الزيـــارة لمزاولـــة هـــذا 
النـــوع مـــن األنشـــطة وســـط األحيـــاء 

السكنية.

وخـــال الزيارة، قام مفتشـــو الضبطية 
المختصـــة  الجهـــات  لـــدى  القضائيـــة 
بتســـجيل الماحظات بشأن مجموعة 
المخالفات المتعلقة بسامة بيئة سكن 
العمالـــة الوافدة الموجـــود في الموقع، 
فيمـــا وجه المحافظ أصحاب النشـــاط 
المعنيـــة  الجهـــات  مراجعـــة  بضـــرورة 
للمعاييـــر  وفقـــًا  أوضاعهـــم  لتصحيـــح 

واالشتراطات التي تحددها كل جهة.

استياء من “سكراب” وسط البيوت بالمالكية
المنامة - وزارة الداخلية

افتتح محافظ العاصمة الشـــيخ هشـــام 
المعـــرض  خليفـــة  آل  عبدالرحمـــن  بـــن 
التشـــكيلي الســـنوي العاشـــر الذي نظمه 
الثقافـــي  الرمـــان  رأس  شـــباب  مركـــز 
فـــي مجمـــع الســـيف، بمشـــاركة أكثر من 
180 فناًنـــا ومصـــوًرا مـــن داخـــل وخارج 
بلغـــت  إذ  دولـــة،   14 يمثلـــون  البحريـــن 
األعمـــال الفنيـــة والتشـــكيلية 600 عمل 
فني، مع تطبيـــق اإلجراءات االحترازية 
والتباعـــد االجتماعـــي بيـــن المشـــاركين 

والحضور.
وأكـــد المحافـــظ أن تشـــجيع المحافظـــة 
فـــي  يســـهم  الفنيـــة  المعـــارض  إلقامـــة 
تنميـــة الذائقة الفنيـــة والجمالية وتعزيز 
مجال االستثمار الفني وتبادل الخبرات 
والمهـــارات واالبتـــكارات، ويســـاعد فـــي 
إبـــراز المواهـــب الفنيـــة المتنوعـــة التـــي 

تحتضنهـــا البحريـــن، معرًبا عن ســـعادته 
المعـــرض  حققهـــا  التـــي  بالنجاحـــات 
التشكيلي الســـنوي والذي أصبح ملتقى 
ثقافًيا إبداعًيـــا يقدم من خاله الفنانون 
أفضل نتاجهم الفني وعصارة إبداعاتهم 
التـــي أبدعـــوا في تشـــكيلها مســـتلهمين 
مـــن تـــراث وتاريخ هـــذا الوطـــن الغالي، 
مازجيـــن ذلك بخطى التحضر والحداثة 
التـــي تخطتهـــا المملكة بالعمـــل الدؤوب 

واألمل في مستقبل مشرق.
مـــن جانبهم، أعرب المشـــاركون عن بالغ 
شـــكرهم وتقديرهـــم على دعـــم ورعاية 
محافـــظ العاصمة للمعرض في نســـخته 
الحثيـــث  ســـعيهم  مؤكديـــن  العاشـــرة، 
لاستمرار في المشاركة وتقديم األعمال 
الفنية التشكيلية المتجددة وذات الطابع 
البحرينـــي األصيل، لمـــا يحمله المعرض 

من طابع وطني واجتماعي جميل.

المعارض تعزز االستثمار الفني
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أكدت وكيـــل وزارة الخارجية 
الشـــيخة رنـــا بنـــت عيســـى بن 
دعيج آل خليفة، عمق عالقات 
الصداقـــة القائمـــة بيـــن مملكة 
البحريـــن واليابـــان، معربة عن 
اعتزازها وتقديرها لما وصلت 
إليـــه تلـــك العالقات مـــن تقدم 
ونمـــاء علـــى األصعـــدة كافـــة 
في ظل الحرص المتبادل بين 
البلدين الصديقين على تنمية 
العالقـــات الثنائيـــة واالرتقـــاء 
بهـــا إلى مســـتويات أوســـع بما 

يلبي الطموحات المشتركة.
إلـــى  رنـــا  الشـــيخة  وأشـــارت 
بيـــن  المتبادلـــة  الزيـــارات  أن 
مســـؤولي البلديـــن قـــد عززت 
الشـــراكات بينهمـــا فـــي جميـــع 
االقتصاديـــة  المجـــاالت 
مـــن  وغيرهـــا  واالســـتثمارية 
الجهـــود  ودعـــم  المجـــاالت 
الراميـــة لتحقيـــق رؤية مملكة 
 ،2030 االقتصاديـــة  البحريـــن 
منوهة بالـــدور المتميز لليابان 
القطاعـــات  مختلـــف  فـــي 
التنموية وما تمثله من نموذج 
ناجـــح  وتنمـــوي  اقتصـــادي 
ومؤثـــر علـــى الصعيـــد العالمي 

عالقـــات  تنميـــة  شـــأنه  مـــن 
التعاون المشـــترك بين البلدين 
الصديقيـــن، وأن يفتـــح آفاًقـــا 
والتعـــاون  للعمـــل  جديـــدة 

المشترك.
جـــاء ذلك لك اســـتقبالها امس 
بالديوان العام للوزارة، ســـفير 
اليابـــان لـــدى مملكـــة البحرين 

هيديكي إيتو.
مـــن جانبـــه، أعـــرب هيديكـــي 
بلقـــاء  ســـعادته  عـــن  إيتـــو 
الشـــيخة رنـــا بنـــت عيســـى بن 
مشـــيًدا  خليفـــة،  آل  دعيـــج 
الـــذي  المتميـــز  بالمســـتوى 
تشـــهده العالقات الثنائية بين 
البلدين الصديقين، وما تحققه 
تطـــور  مـــن  البحريـــن  مملكـــة 
وتقـــدم فـــي شـــتى األصعـــدة، 
الكبيـــرة  بالجهـــود  مشـــيدا 
التـــي بذلتهـــا مملكـــة البحرين 
لجائحـــة  التصـــدي  أجـــل  مـــن 
فيـــروس كورونـــا )كوفيد 19(، 
متمنًيـــا للمملكـــة دوام التقـــدم 

واالزدهار.
كمـــا جرى خـــالل اللقـــاء بحث 
عدد من الموضوعات والقضايا 

ذات االهتمام المشترك.

االرتقاء بالعالقات مع اليابان إلى مستويات أوسع

المنامة - بنا

علـــي  اإلعـــالم  وزيـــر  اســـتقبل 
أمـــس  مكتبـــه  فـــي  الرميحـــي 
 ”STC“ الرئيـــس التنفيذي لشـــركة
البحريـــن نـــزار بانبيلـــه، بحضـــور 
نائب الرئيس للشـــؤون الحكومية 
بالشـــركة الشـــيخ زياد بـــن فيصل 

آل خليفة. 
وزيـــر  أشـــاد  االســـتقبال  وخـــالل 
اإلعـــالم بالجهـــود المميـــزة التـــي 
البحريـــن   ”STC“ شـــركة  تبذلهـــا 
فـــي  االتصـــاالت  لتطويـــر قطـــاع 
الوطنيـــة  وإســـهاماتها  المملكـــة، 
الرائـــدة فـــي مختلـــف المجـــاالت، 
المجتمعـــي  الوعـــي  وتعزيـــز 
والتفاعـــل مـــع مختلـــف القضايـــا 
الوطنية بأســـلوب إبداعي يعكس 
إيمـــان الشـــركة بأهميـــة الشـــراكة 

األهـــداف  لتحقيـــق  الفاعلـــة 
المشتركة.

بحـــث  االســـتقبال  خـــالل  وتـــم 
مجـــاالت التعاون المشـــتركة بين 
قطـــاع  فـــي  والشـــركة  الـــوزارة 
اإلعـــالم واالتصـــال، مشـــيدا وزير 
 ”STC“ شـــركة  بحـــرص  اإلعـــالم 
فـــي  المشـــاركة  علـــى  البحريـــن 
الوطنيـــة؛  المشـــروعات  مختلـــف 
تجـــاه  مســـؤوليتها  مـــن  انطالًقـــا 
المجتمـــع، مؤكـــًدا ســـعي الـــوزارة 
الدائـــم إلـــى تعزيـــز التعـــاون مـــع 
القطـــاع الخاص عموما والشـــركة 
خصوصـــا بمـــا يســـهم فـــي تعزيز 
المسيرة التنموية الشاملة بقيادة 
الجاللـــة  صاحـــب  البـــالد  عاهـــل 

الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

”STC“ الرميحي يشيد باإلسهامات الوطنية لشركة

ال دخول للشحنات الغذائية إال بموافقة “الصحة”
أكـــد المبعـــوث الخـــاص لشـــؤون المناخ 
األعلـــى  للمجلـــس  التنفيـــذي  الرئيـــس 
المجلـــس  بـــن دينـــه أن  للبيئـــة محمـــد 
األعلـــى للبيئـــة يســـعى دائما مـــن خالل 
الشـــراكة الدائمـــة والتعـــاون المثمـــر مع 
شـــؤون الجمـــارك إلـــى وضـــع الخطـــط 
الالزمة لدعم الحركـــة التجارية وزيادة 
االســـتثمار، وتخفيف القيـــود الجمركية 
فـــي المنافـــذ، واعتماد القائمـــة البيضاء 
الحكوميـــة  المنشـــآت  مـــن  للعديـــد 
المملكـــة،  فـــي  والتجاريـــة  والصناعيـــة 
البضائـــع  تدفـــق  عمليـــات  يســـهل  مـــا 
دون قيـــود إفســـاح مباشـــر، إضافة الى 
اعتمـــاد الرقابة الميدانيـــة على البضائع 
فـــي  مراقبتهـــا  عـــن  بـــدال  المســـتوردة 

المنافذ.
وقـــال فـــي تصريح؛ بمناســـبة االحتفال 

باليـــوم العالمـــي للجمـــارك، إن المجلس 
مـــع  بالتعـــاون  يســـعى  للبيئـــة  األعلـــى 
الجمـــارك في مملكـــة البحرين والمملكة 
العربية الســـعودية، إلـــى اعتماد النافذة 
الجمركيـــة الموحـــدة الســـتيراد المـــواد 
والمنتجـــات الكيميائية وجميع البضائع 
التي تخضـــع للرقابـــة البيئية من خالل 

اعتماد المنفذ الواحد بين المملكتين.
وأوضـــح أنه مـــن خالل افتتـــاح مكتب 
البيئة في منفذ الشحن الجوي بالتعاون 

والتنســـيق مع شـــؤون الجمارك، وربطه 
إلكترونيـــا بـــاإلدارة الرئيســـة للمجلس، 
لوحظ الســـرعة التي يتم فيها ترخيص 
اإلفســـاح عـــن البضائـــع بشـــكل مباشـــر، 
بـــدال عن اآلليـــة الســـابقة التـــي تتطلب 
أخـــذ الموافقة مـــن منفذ مينـــاء خليفة 
البحـــري، إذ يعمـــل مكتـــب البيئـــة فـــي 
الشـــحن الجـــوي اليـــوم بكامـــل طاقتـــه 
االســـتيعابية، ويالحـــظ ترخيص جميع 
البضائـــع في وقت قياســـي جدا وخالل 

ســـاعة مـــن تقديم الطلـــب ألكثر من 90 
% من البضائع المستوردة.

“إنـــه مـــن دواعـــي الفخـــر أن  وأضـــاف 
قـــام المجلـــس األعلـــى للبيئـــة بالتعاون 
المباشـــر مـــع شـــؤون الجمـــارك بافتتاح 
المـــواد  لترخيـــص  المشـــترك  المكتـــب 

الكيميائيـــة، والـــذي يضـــم الجهات ذات 
العالقـــة بترخيـــص المـــواد الكيميائيـــة 
في المملكة، وذلـــك تنفيذا لقرار اللجنة 
التنسيقية، وقد وصل اإلنجاز في عمل 
المكتـــب إلـــى ترخيص أكثـــر من 98 % 
مـــن المـــواد الكيميائية المســـتوردة في 

يوم واحد فقط”.
المســـاعد  الوكيـــل  قالـــت  مـــن جانبهـــا، 
للصحـــة العامـــة بـــوزارة الصحـــة مريـــم 
الهاجـــري إنـــه تـــم تطويـــر نظـــام أفـــق 
اإللكترونـــي الخـــاص بشـــؤون الجمارك 
المعامـــالت  خاللـــه  مـــن  تتـــم  الـــذي 
مـــا  إلكترونـــي،  بشـــكل  واإلجـــراءات 
ساهم بشـــكل كبير في تسريع وتسهيل 
مـــن  الموافقـــات  ورفـــع  اإلجـــراءات 
خـــالل النظام بعـــد التأكد من اســـتيفاء 
للمـــواد  الجمركـــي  للفســـح  المتطلبـــات 

االستهالكية.

وقالـــت إنه فـــي ســـبيل المحافظة على 
صحة وســـالمة المواطنيـــن والمقيمين 
يتـــم اتخـــاذ أحـــدث الطـــرق والبرامـــج 
الغـــذاء  ســـالمة  مجـــال  فـــي  الرقابيـــة 
بالتعـــاون مـــع وزارة الداخليـــة متمثلـــة 
في شـــؤون الجمارك بتحويل الشحنات 
الخاصـــة بالمـــواد الغذائيـــة إلـــى قســـم 
مراقبـــة األغذية حـــال قيام المســـتورد 
الشـــحنة، وال تســـمح  بيانـــات  بإدخـــال 
باستكمال اإلجراءات الجمركية إال بعد 
الحصـــول علـــى موافقـــة قســـم مراقبة 
األغذية، كما يقوم قسم المخاطر بإدارة 
الجمارك بإخطار قســـم مراقبة األغذية 
عـــن بيانات الحظـــر المتوافـــرة لديه إن 
وجـــدت؛ ليكون قســـم مراقبـــة األغذية 
علـــى درايـــة بمـــا تحتويه الشـــحنة قبل 
معاينتهـــا؛ لضمـــان عـــدم تســـرب أغذية 

محظورة للبالد.

المنامة - بنا

قائمة “بيضاء” 
لتسهيل عمليات 

تدفق البضائع عبر 
الجمارك

الترخيص لـ 90 % من 
السلع المستوردة 

خالل ساعة من 
تقديم الطلب

محمد بن دينه

مناقشة ميزانية مشروعات البنية التحتية
المجلســـين” “ماليتـــي  مـــع  اجتماعاتـــه  يختتـــم  الحكومـــي  الفريـــق 

اختتم الفريق الحكومي اجتماعاته المشتركة مع 
لجنتـــي الشـــؤون الماليـــة واالقتصادية بمجلســـي 
التنســـيقية  الجهـــود  ضمـــن  والنـــواب  الشـــورى 
لمناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة للسنتين 

الماليتين )2021 - 2022(.
وعقـــد الفريـــق الحكومـــي الذي ضـــم كال من وزير 
الماليـــة واالقتصـــاد الوطنـــي الشـــيخ ســـلمان بـــن 
وشـــؤون  األشـــغال  ووزيـــر  خليفـــة،  آل  خليفـــة 
خلـــف،  عصـــام  العمرانـــي  والتخطيـــط  البلديـــات 
ووزيـــر شـــؤون مجلســـي الشـــورى والنـــواب غانم 
البوعينيـــن، اجتماعه المشـــترك أمـــس عن ُبعد مع 
ممثلـــي الســـلطة التشـــريعية من لجنتي الشـــؤون 
المالية واالقتصادية بمجلســـي الشـــورى والنواب، 
إذ تـــم مناقشـــة الميزانيـــة المقـــدرة لمشـــروعات 
البلديـــات والتخطيـــط  األشـــغال وشـــؤون  وزارة 
العمرانـــي التي تشـــتمل على عدد من مشـــروعات 

البنية التحتية كقطاع الطرق والصرف الصحي.
وخالل االجتماع تم اســـتعراض أهم المشروعات 
تنـــوي وزارة األشـــغال وشـــؤون  التـــي  الحيويـــة 
البلديـــات والتخطيـــط العمرانـــي تنفيذهـــا ضمـــن 
الميزانية العامة للدولة للســـنتين الماليتين )2021 
- 2022(، كمـــا تـــم تقديـــم اإليضاحـــات والرد على 

استفسارات وتساؤالت اللجنتين حولها.
ونوه الفريق الحكومي بأنه سيتم البدء في دراسة 
كل المعطيـــات للوصـــول إلـــى توافـــق مـــع لجنتـــي 

الشـــؤون المالية واالقتصادية بمجلســـي الشـــورى 
والنـــواب، مشـــيًرا إلـــى أهميـــة مواصلـــة الجهـــود 
التشـــريعية  الســـلطة  مـــع  المشـــتركة  التنســـيقية 
والعمـــل بـــروح الفريـــق الواحـــد؛ من أجـــل اعتماد 
مشروع الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 
)2021 - 2022( فـــي ظـــل الظـــروف االســـتثنائية 
العالمية لجائحة فيروس كورونا التي تحتم إنجاز 
المشـــروع فـــي أســـرع وقت ممكـــن وفًقـــا للمبادئ 
واألســـس التـــي مـــن شـــأنها أن تصـــب فـــي صالح 
المواطن بما يدعم كل البرامج والخطط التنموية.

يذكر أن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنتين 
مراحـــل  فـــي  ارتكـــز   )2022  -  2021( الماليتيـــن 
إعـــداده علـــى عـــدد مـــن المبـــادئ األساســـية التي 
تأتـــي مـــن ضمن أولويتهـــا مواصلة تقديـــم الدعم 
والخدمات للمواطنين وتحسين كفاءة الخدمات 
خفـــض  إلـــى  إضافـــًة  وتطويرهـــا،  الحكوميـــة 
المصروفـــات اإلداريـــة للحكومـــة وتعزيـــز كفـــاءة 
اإلنفـــاق الحكومـــي واالســـتخدام األمثـــل للموارد 
الماليـــة، مـــا يســـهم في تحقيـــق مزيد مـــن التقدم 

واالزدهار.

المنامة - وزارة المالية واالقتصاد الوطني

خلق الفرص الواعدة أساس لمواصلة نماء وازدهار الدول
وزير المالية: دعم األجيال الشـابة يستوجب مواصلة تعزيز البيئة التنافسية

أكـــد وزيـــر الماليـــة واالقتصـــاد الوطنـــي الشـــيخ 
ســـلمان بـــن خليفـــة آل خليفـــة أن خلـــق الفـــرص 
الواعـــدة يمثـــل أساًســـا لمواصلـــة نمـــاء وازدهـــار 
الدول اقتصادًيا؛ فدعم األجيال الشابة يستوجب 
مواصلـــة تعزيـــز البيئة التنافســـية لهم بما يســـهم 
فـــي تحقيـــق التطلعـــات المنشـــودة، مشـــيًرا إلـــى 
أن مملكـــة البحريـــن حرصـــت على خلـــق الفرص 
النوعيـــة للجميـــع عبـــر تحفيز نموهـــا االقتصادي 
فـــي كل القطاعـــات وتقويـــة دعائمـــه األساســـية 
مـــن خـــالل إطالقهـــا للرؤيـــة االقتصاديـــة 2030، 
التي شـــكلت دافًعا لتحقيق كل االســـتراتيجيات 
والمبـــادرات والبرامج االقتصادية وأســـهمت في 
تعزيز تنافســـية االقتصاد الوطني على المستوى 
العالمـــي، منوًهـــا بـــدور فريـــق البحريـــن الواحـــد 
فـــي تنفيذ أســـس ومبادئ هـــذه الرؤية من خالل 
مواصلـــة العمـــل لتحقيـــق التطلعات المســـتقبلية 
بالشـــكل الـــذي يســـهم فـــي التغلب علـــى مختلف 
جائحـــة  كتداعيـــات  والمتغيـــرات  التحديـــات 

فيروس كورونا )كوفيد 19(.
جاء ذلك لدى مشـــاركته في النســـخة الرابعة من 
منتـــدى مبـــادرة مســـتقبل االســـتثمار، الـــذي عقد 
أمـــس في الريـــاض بالمملكـــة العربية الســـعودية 
االقتصاديـــة  “النهضـــة  شـــعار  تحـــت  الشـــقيقة 
الجديـــدة”، بمشـــاركة نخبـــة مـــن قـــادة األعمـــال 
حـــول  مـــن  السياســـات  وصنـــاع  والمســـتثمرين 
العالـــم، بهدف إعادة تصور االقتصاد العالمي بعد 

جائحة كورونا )كوفيد 19(.
وأكـــد وزيـــر الماليـــة واالقتصـــاد الوطنـــي خـــالل 
مشاركته في الجلسة النقاشية بشأن “كيف يميل 
المســـتثمرون إلـــى التنويـــع االقتصـــادي”، والتـــي 
شـــارك فيها كل من وزير المالية الســـعودي محمد 
التنفيـــذي  اإلدارة  مجلـــس  ورئيـــس  الجدعـــان، 
والمبعـــوث  بـــاراك،  تومـــاس  كابيتـــال  لكولونـــي 
الســـابق للبيت األبيض للشـــرق األوسط جيسون 

جرينبالت، أن مملكة البحرين اعتمدت مجموعة 
مـــن المبادرات والتوصيات؛ بهـــدف الحفاظ على 
المـــوارد المتاحـــة وبمـــا يحقق النمـــو االقتصادي؛ 
إذ أطلقـــت برنامـــج التـــوازن المالي الذي يســـعى 
المصروفـــات  بيـــن  التـــوازن  نقطـــة  لتحقيـــق 
واإليـــرادات الحكوميـــة من خـــالل توحيد جميع 
الجهود الوطنيـــة وتوجيهها وفًقا لضوابط تصب 
فـــي صالـــح االقتصـــاد الوطني ويدعـــم األهداف 
التنمويـــة الشـــاملة لمملكة البحريـــن، كما تمكنت 
المملكـــة مـــن اتبـــاع منهجية واضحة ومدروســـة 
أســـهمت في الحد من اإلنفـــاق الحكومي وضبط 
المؤشـــرات االقتصادية التي بدأت تشهد تحسًنا 

ملحوًظا في الفترة األخيرة.
وأضـــاف وزيـــر الماليـــة واالقتصـــاد الوطنـــي أنه 
القطاعـــات  لدعـــم  الجهـــود  كل  تكثيـــف  ينبغـــي 
الحيوية ذات األولويـــة كقطاع الرعاية الصحية، 
والتكنولوجيـــا،  الماليـــة،  والخدمـــات  والتعليـــم، 
إضافـــًة إلـــى التوجـــه األمثـــل للتحـــول الرقمـــي 
الذي يعد من الركائز األســـاس التي ستســـهم في 
خلـــق فـــرص أوســـع وأرحـــب لالســـتثمار والنمـــو 

البحريـــن  مملكـــة  أن  إلـــى  مشـــيًرا  االقتصـــادي، 
احتلت المرتبة األولى في منطقة الشرق األوسط 
وشـــمال إفريقيـــا مـــن حيـــث انتشـــار تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت على مستوى االستخدام 

الفردي.
وفي المنتدى، تم مناقشـــة عدد من الموضوعات 
ذات األولويـــة، تمثلت في االســـتثمار المســـتدام، 
والنمـــو االقتصـــادي العالمـــي، والتحـــول الرقمي، 
الصغيـــرة  المشـــروعات  إســـناد  إلـــى  إضافـــة 

والمتوسطة.
الظـــروف  ظـــل  فـــي  ينعقـــد  المنتـــدى  أن  يذكـــر 
االســـتثنائية العالميـــة لجائحـــة فيـــروس كورونا 
)كوفيـــد 19( وما تســـببت به من انعكاســـات على 
الوضـــع االقتصـــادي العالمـــي وأســـعار النفط في 
األسواق العالمية، إذ شكلت الجائحة دافًعا كبيًرا 
لـــدى الدول مـــن أجـــل اكتشـــاف مـــوارد متنوعة 
وعـــدم االعتماد الكلي على النفط كمصدر للدخل 
مـــع ضـــرورة أن يكـــون هنـــاك تنســـيق وتعـــاون 
مشـــترك بيـــن جميع دول المنطقة ســـعًيا لتحقيق 

التعافي االقتصادي ومواجهة التحديات كافة.
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أعلـــن الفريـــق الوطني للتصـــدي لفيروس 
كورونـــا اكتشـــاف الفيـــروس المتحّور في 
عـــدد مـــن الحـــاالت القائمـــة فـــي مملكـــة 
البحرين من خالل عملية الرصد والتحليل 
القائمـــة،  الحـــاالت  ومتابعـــة  المســـتمرة 
داعًيـــا الجميـــع االلتزام التـــام باإلجراءات 
مـــن  الصـــادرة  والتعليمـــات  االحترازيـــة 
الفريق الوطني الطبي والجهات الرســـمية 
عـــدد  وارتفـــاع  االنتشـــار  زيـــادة  لتجنـــب 

الحاالت القائمة.
  وبّين الفريـــق الوطني للتصدي لفيروس 
كورونا أنه نظًرا للمســـتجدات والمعطيات 
التـــي تتـــم دراســـتها بشـــكل دوري، وبناًء 
علـــى توصيـــات الفريـــق الوطنـــي الطبي، 
فقد تقّرر بدًءا من األحد 31 يناير الجاري 
الحضـــور  تعليـــق  أســـابيع  ثالثـــة  ولمـــدة 
بالمـــدارس  ُبعـــد  بالتعُلـــم عـــن  واالكتفـــاء 
الحكومية والخاصة ومؤسســـات التعليم 
وريـــاض  والخاصـــة  الحكوميـــة  العالـــي 
األطفـــال المرخصة من قبل وزارة التربية 
التأهيليـــة  والـــدور  والمراكـــز  والتعليـــم 
الحكوميـــة التابعة لـــوزارة العمل والتنمية 
ومراكـــز  الحضانـــات  ودور  االجتماعيـــة، 
ومعاهـــد التدريب الخاصـــة المرخصة من 
قبـــل وزارة العمـــل والتنميـــة االجتماعية، 
الهيئـــات  أعضـــاء  ذلـــك  مـــن  ويســـتثنى 
بكافـــة  والفنيـــة  والتعليميـــة  اإلداريـــة 
المؤسســـات المذكورة، في حين سيستمر 
الحضـــور في المـــدارس والمراكـــز األهلية 

والخاصة لذوي االحتياجات الخاصة.
 وأضـــاف الفريـــق الوطني أنه تقـــّرر أيًضا 
إيقـــاف تقديـــم الخدمـــات الداخليـــة فـــي 
المطاعـــم والمقاهـــي بـــدًءا مـــن 31 ينايـــر 
أســـابيع، وســـيتم  الجـــاري ولمـــدة ثالثـــة 
األخذ بعين االعتبـــار مدى االلتزام بجميع 
اإلجراءات االحترازية والوقائية للحد من 
انتشار فيروس كورونا )كوفيد19-( للعمل 
علـــى فتـــح أو إغـــالق القطاعـــات حســـب 
مـــا يســـتجد.  جـــاء ذلـــك خـــالل المؤتمـــر 
الصحفـــي الـــذي عقـــده الفريـــق الوطنـــي 
للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا )كوفيـــد19-( 
أمس في مركز ولي العهد للبحوث الطبية 
والتدريب بالمستشفى العسكري للحديث 

عن آخر مستجدات فيروس كورونا.

جهود أمنية

 وأكـــد ئيـــس األمـــن العـــام رئيـــس اللجنة 
الفريـــق  الكـــوارث  لمواجهـــة  الوطنيـــة 
طـــارق الحســـن اســـتمرار الجهـــود األمنية 
والمجتمعيـــة لمواجهـــة جائحـــة فيـــروس 
كورونا بل وتكثيفهـــا خالل الفترة المقبلة 
ضمـــن منظومـــة متكاملة في إطـــار تعزيز 
للتصـــدي  المخلصـــة  الوطنيـــة  الجهـــود 
الداخليـــة  وزارة  بـــأن  منّوًهـــا  للجائحـــة، 
تعمل على تكثيف حمـــالت إنفاذ القانون، 
وكذلك الحمالت التفتيشية على المطاعم 
والفنـــادق والمحالت التجاريـــة عبر فريق 

مكون من الجهات ذات العالقة.
وأشـــار الحســـن إلى أن مديريات الشرطة 
تواصل فـــي المحافظات وكذلك اإلدارات 
المعنية بوزارة الداخلية اتخاذ اإلجراءات 
القانونيـــة حيـــال مخالفـــي ارتـــداء كمامة 

الوجـــه فـــي األماكـــن العامـــة والمحـــالت 
الالزمـــة  اإلجـــراءات  وكذلـــك  التجاريـــة، 
للحفاظ على معاييـــر التباعد االجتماعي، 
موضًحـــا أنـــه خـــالل الفتـــرة مـــن 1 ينايـــر 
وحتى 26 ينايـــر 2021 بلغ عدد مخالفات 
كمامة الوجـــه التي تم ضبطها 8901 فيما 
بلغ عدد مخالفات التجمعات 518 مخالفة.
 وأضـــاف الحســـن أنـــه بالتزامـــن مـــع هذه 
الجهود، تعمل وزارة الداخلية على تكثيف 
الحمالت التوعويـــة والتواصل مع العمالة 
الوافدة والتحدث إليهم بلغاتهم من خالل 
مـــا تقوم بـــه شـــرطة خدمـــة المجتمع وما 
تؤديـــه من دور توعوي فاعل، كما يواصل 
الدفـــاع المدني حمـــالت التعقيـــم للمباني 
والمؤسســـات والشـــوارع وكافـــة المواقـــع 
ا في القضاء على  باعتبـــار ذلك عامـــالً مهمًّ

الفيروس والحد من انتشاره.
وأكد الحســـن ضرورة تجنب االزدحامات 
بشـــكل عـــام، تحديًدا في مواقـــع الفحص 
العشـــوائي، وضـــرورة التعـــاون مـــع رجال 
األمـــن في االلتزام بالنظـــام العام ومراعاة 
المطلـــوب،  االجتماعـــي  التباعـــد  معاييـــر 
الشـــخصية  المســـؤولية  أن  إلـــى  ملفًتـــا 
مـــن  تتطلـــب  والوطنيـــة  واالجتماعيـــة 
الطبيـــة  االشـــتراطات  مراعـــاة  الجميـــع 
المطلوبـــة فـــي األماكـــن الخاصـــة وحتـــى 
فـــي حالـــة وجـــود تجمـــع عائلـــي محدود 
فمضاعفة االلتزام باإلجراءات االحترازية 
فـــي  يســـهم  واجتماعـــي  واجـــب وطنـــي 
والمجتمعـــي  الصحـــي  األمـــن  تحقيـــق 
وســـيكون له دور مهـــم في تقليل معدالت 
االنتشـــار، فالوعـــي المجتمعي يمثل حجر 

الزاوية في التصدي للجائحة.
وذكـــر الحســـن أن الهدف صحة وســـالمة 
الجميع، فهناك تشديد على تطبيق القانون 
بحـــزم وصرامة مع أي مخالٍف لإلجراءات 
أم  األفـــراد  مـــن  أكان  االحترازيـــة ســـواء 

المنشآت الصناعية أم التجارية.

زيادة الحاالت

أكـــد وكيـــل وزارة الصحـــة   مـــن جانبـــه، 
عضـــو الفريـــق الوطنـــي الطبـــي للتصـــدي 
لفيـــروس كورونـــا وليـــد المانـــع أن التطور 
الجديـــد فـــي مســـار التعامل مـــع فيروس 
كورونـــا يحّتم على الجميـــع االلتزام التام 
والتعليمـــات  االحترازيـــة  باإلجـــراءات 
الطبـــي  الوطنـــي  الفريـــق  مـــن  الصـــادرة 
والجهات الرســـمية لتجنب زيادة االنتشار 
وارتفـــاع عدد الحـــاالت القائمة، وذلك بعد 
اكتشـــاف الفيـــروس المتحور في عدد من 
الحـــاالت القائمـــة في مملكـــة البحرين من 
خـــالل عملية الرصد والتحليل المســـتمرة 

ومتابعة الحاالت القائمة.
وأشـــار المانع إلى أن القرارات المعلن عنها 
للمســـتجدات والمعطيـــات  نظـــًرا  جـــاءت 
التـــي تتـــم دراســـتها بشـــكل دوري، وبناًء 
علـــى توصيـــات الفريـــق الوطنـــي الطبـــي 
للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا ســـيتم األخذ 
بجميـــع  االلتـــزام  مـــدى  االعتبـــار  بعيـــن 
اإلجراءات االحترازية والوقائية للحد من 
انتشار فيروس كورونا )كوفيد19-( للعمل 
على فتـــح أو إغالق القطاعات حســـب ما 

يستجد.

ونـــّوه المانـــع بأنـــه ســـيتم زيـــادة وتيـــرة 
الفحوصـــات وتعزيـــز عمليـــات تتبـــع أثـــر 
الوصـــول  لســـرعة  وذلـــك  المخالطيـــن، 
للحاالت القائمة وسرعة عالجها وتعافيها، 
االحترازيـــة  اإلجـــراءات  أن  مؤكـــًدا 
والتدابيـــر الوقائيـــة والتعليمـــات الصادرة 
المعلـــن عنهـــا منذ بـــدء التصـــدي لفيروس 
كورونا )كوفيد19-( هي نفسها التي يمكن 
مـــن خاللهـــا مواجهـــة مختلـــف الســـالالت 
الخاصة بالفيـــروس باإلضافة إلى االقبال 

على التطعيم.
الوطنيـــة  الخطـــة  أن  المانـــع  وأوضـــح 
للتطعيـــم مســـتمرة والتنســـيق جـــاري مع 
لتوفيـــره  للتطعيـــم  المصنعـــة  الشـــركات 
هـــذه  يمكـــن حســـب خطـــط  مـــا  بأســـرع 
الشـــركات للتصنيـــع والتوزيـــع، والتأخيـــر 
فـــي تســـليم التطعيمات فـــي جميع أنحاء 
العالم يستوجب مزيًدا من الحذر من قبل 
الجميع، ونطلب من الجميع زيادة االلتزام 

بالتوازي مع انتظار وصول التطعيم.
المضطـــردة  الزيـــادة  أن  المانـــع  وبّيـــن 
فـــي أعـــداد الحـــاالت القائمـــة ومعـــدالت 
الفتـــرة األخيـــرة مرتبطـــة  فـــي  االنتشـــار 
أيضـــًا باالســـتهتار والتراخـــي فـــي اتبـــاع 
اإلجـــراءات االحترازيـــة والوقائيـــة، كمـــا 
أن عدم االلتــــزام باإلجـــراءات االحترازية 
فـــي  ســـاهم  المســـتهترين  عـــدد  وزيـــادة 
الوصـــول إلـــى هـــذا المعـــدل من االنتشـــار 
واالرتفـــاع المســـتمر فـــي أعـــداد الحاالت، 
متمّنًيـــا مـــن الجميـــع االلتـــزام المســـؤول 
بكافـــة اإلجـــراءات االحترازيـــة والتدابير 
الوقائيـــة للحـــد مـــن انتقـــال العـــدوى في 

المجتمع.
وحـــّث المانـــع الجميـــع علـــى البقـــاء فـــي 
المنزل وعدم الخروج إال للضرورة، وعدم 
إقامة التجمعات في المنازل وخارج إطار 
األســـرة الواحـــدة أو المحيـــط االجتماعي 
المباشـــر، كمـــا يجـــب عـــدم مخالطـــة كبار 
الســـن وأصحـــاب األمـــراض المزمنة حتى 
داخل البيت الواحد لتجنب احتمالية نقل 

العدوى إليهم حفاًظا على سالمتهم.

تجنب االستهتار 

األمـــراض  استشـــاري  أكـــد  جهتـــه،  مـــن 
المعديـــة بالمستشـــفى العســـكري وعضـــو 
الفريـــق الوطني للتصدي لفيروس كورونا 
المقـــدم طبيب مناف القحطاني أن عملية 
الترصـــد والتتبـــع مســـتمرة طـــوال الوقت 
من قبـــل الفريق الوطنـــي الطبي للتصدي 
للفيروس كورونا لرصد أي حاالت جديدة 
بعد اكتشـــاف الفيروس المتحور في عدد 

من الحاالت القائمة.
إطـــالع  ســـيتم  إنـــه  القحطانـــي  وقـــال 
المجتمـــع بأي تطورات في هذا الشـــأن وال 
نـــود أن يكـــون اإلعالن عن اكتشـــاف هذه 
الحاالت الجديدة في المملكة ســـبًبا للذعر 
والخـــوف، وإنمـــا ســـبًبا لمزيـــٍد مـــن الحذر 
وااللتـــزام بكافـــة اإلجـــراءات االحترازيـــة 

في ظل الخطر الذي مازال موجوًدا.
بأهميـــة  التذكيـــر  القحطانـــي  وجـــّدد 
فـــي تطبيـــق  عـــدم االســـتهتار والتهـــاون 
والتعليمـــات  االحترازيـــة  اإلجـــراءات 
الصـــادرة من الجهـــات الرســـمية للحد من 
انتشـــار الفيروس ومنع انتشـــار الفيروس 

أن  خصوًصـــا  المجتمـــع،  فـــي  المتحـــور 
التعامـــل مع مختلف الســـالالت المتحورة 
من الفيروس من حيث الوقاية واالحتراز 
مـــن اإلصابة به هي نفســـها وغير مختلفة 
عن اإلجراءات المتخذة منذ بدء التصدي 
لفيروس كورونا.  ودعا القحطاني الجميع 
إلـــى ضـــرورة البقـــاء فـــي المنـــازل وعـــدم 
الخروج إال للضرورة مع أهمية عدم إقامة 
التجمعات العائليـــة أو غيرها واختصارها 
على األسرة الواحدة في المنزل والمحيط 
االجتماعي المباشـــر، وعـــدم مخالطة كبار 
الســـن وأصحـــاب األمـــراض المزمنة حتى 
داخل البيت الواحد لتجنب احتمالية نقل 
العدوى إليهم. وأكد القحطاني أن التهاون 
سيســـّبب  االحترازيـــة  اإلجـــراءات  فـــي 
ارتفاًعـــا أكبـــر في عـــدد الحـــاالت القائمة، 
وعليه فإن على الجميع أن يستشعر خطر 
زيادة معدالت انتشار الفيروس ومضاعفة 
الجهود والمواصلة بحذر والتزام للبحرين 

خالل المرحلة الحالية.
وأشـــار القحطاني إلى أن الخطة الوطنية 
مـــع  جـــاٍر  والتنســـيق  مســـتمرة  للتطعيـــم 
لتوفيـــره  للتطعيـــم  المصنعـــة  الشـــركات 
هـــذه  يمكـــن حســـب خطـــط  مـــا  بأســـرع 
طالًبـــا  والتوزيـــع،  للتصنيـــع  الشـــركات 
مـــن الجميع زيـــادة االلتـــزام باإلجـــراءات 
االحترازيـــة بالتوازي مع انتظـــار التطعيم 
ومجـــدًدا الدعـــوة لإلقبال على التســـجيل 
للتطعيـــم فأخـــذ التطعيـــم أمـــر ضـــروري 
مـــع  التعامـــل  مـــن  المرحلـــة  هـــذه  فـــي 
الفيـــروس، كما أن الوقاية خير من العالج 
والمســـؤولية الوطنية لكل فـــرد بالمجتمع 

بااللتـــزام باإلجـــراءات  تحتـــم اســـتمراره 
الموضوعـــة  الخطـــط  ضمـــن  االحترازيـــة 
والتـــي يأتي أخذ التطعيـــم ضمنها كتدبير 

وقائي مهم.

تدابير وقائية

مـــن جانبهـــا، أكـــدت استشـــارية األمراض 
بمجمـــع  الباطنيـــة  واألمـــراض  المعديـــة 
الســـلمانية الطبـــي عضـــو الفريـــق الوطني 
الطبـــي للتصـــدي لفيروس كورونـــا جميلة 
الســـلمان أن النجاح في هـــذه المرحلة من 
التعامـــل مع الفيروس يســـتوجب االلتزام 
الجـــاد من الجميع باإلجراءات االحترازية 
والوقائية وعدم االستهتار أو التراخي بها 

حمايًة للمجتمع.
وقالـــت الســـلمان “إننا مـــا زلنا نعـــّول على 
هـــذا  مـــع  التعامـــل  فـــي  المجتمـــع  وعـــي 
الفيروس ومخاطره، فااللتزام المســـؤول 
بكافـــة اإلجراءات عنصر فاعل في تجاوز 
وســـالمة  صحـــة  وحفـــظ  التحـــدي  هـــذا 
الجميع، فبغض النظر ســـواء تم اكتشـــاف 
الحـــاالت الجديدة مـــن الفيروس المتحور 
كورونـــا  بفيـــروس  القائمـــة  الحـــاالت  أو 
)كوفيـــد19-( فإن اإلجـــراءات االحترازية 
هـــي نفســـها وال تختلـــف، وبالتالـــي فإننـــا 
نشـــّدد على ضـــرورة االلتـــزام باإلجراءات 
انتشـــار  مـــن  للحـــد  الوقائيـــة  والتدابيـــر 
فيروس كورونا أو الساللة المتحورة عنه”.  
وأضافـــت الســـلمان أن طـــرق وإجـــراءات 
الوقاية من الفيـروس المتحور هي نفسها 
التـــي نحـــّث علـــى االلتـــزام بها منـــذ بداية 
جهـــود التصـــدي لفيــــروس كورونـــا وهـــي 
اســـتمرار غســـل اليدين بالمـــاء والصابون 
وتعقيمها جيًدا، ولبس الكمامات، والتقيد 
بمعايير التباعد االجتماعي، باإلضافة إلى 

اإلقبال على أخذ التطعيم.
 ودعـــت الســـلمان الجميـــع إلـــى البقاء في 
للضـــرورة،  إال  الخـــروج  وعـــدم  المنــــزل 
ومرضـــى  الســـن  كبـــار  مخالطـــة  وعـــدم 
البيـــت  داخـــل  المزمنـــة حتـــى  األمـــراض 
الواحـــد لتجنـــب احتمالية نقـــل الفيروس 
لهـــم، مجددة التأكيد على ضرورة االبتعاد 
عـــن التجمعـــات واختصارها على األســـرة 
الواحدة في المنزل والمحيط االجتماعي 
المباشـــر وضـــرورة المواصلـــة بحـــذر مـــن 
خـــالل االلتزام بالتعليمـــات الصادرة لدعم 
ســـبيل  فـــي  المبذولـــة  الوطنيـــة  الجهـــود 
الحد من انتشـــار الفيروس وتجنب زيادة 
االنتشـــار وارتفـــاع عدد الحـــاالت، مؤكدة 
أن وزارة الصحـــة والفريق الوطني الطبي 
للتصـــدي لفيروس كورونا مســـتمرون في 
جهودهمـــا للتصـــدي للفيـــروس بما يحفظ 

صحة وسالمة الجميع.
 وفي الختام، اســـتعرضت السلمان الوضع 
الصحي للحاالت القائمة لفيروس كورونا، 
مبينـــًة أن عـــدد الحـــاالت القائمـــة تحـــت 
العنايـــة بلـــغ 21 حالـــة، فـــي حيـــن بلغـــت 
الحـــاالت التـــي يتطلـــب وضعهـــا الصحي 
و3292  قائمـــة،  حالـــة   46 العـــالج  تلقـــي 
حالة وضعها مســـتقر من العـــدد اإلجمالي 
للحـــاالت القائمـــة الـــذي بلـــغ 3313 حالـــة 
قائمـــة، فـــي حيـــن تعافـــت 97006 حاالت 

من الفيروس.

المنامة - بنا

“كورونا المتحّور”... يعبر حدود البحرين
تعليـــق الخدمـــات الداخليـــة فـــي المطاعـــم والمقاهـــي وإيقـــاف الحضـــور بالمـــدارس

بناًء نظًرا للمستجدات والمعطيات التي تتم دراستها بشكل دوري، و
، فقد على توصيات الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا

:يناير الجاري ولمدة ثالثة أسابيع31بدءًا من األحد تقرر 
:تعليق الحضور واالكتفاء بالتعُلم عن ُبعد في كل من -1
المدارس الحكومية والخاصة •
مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة•
رياض األطفال ودور الحضانات •
المراكز والدور التأهيلية الحكومية •
مراكز ومعاهد التدريب الخاصة•
أعةه،  فة  ويستثنى من ذلك أعضاء الهيئات اإلدارية والتعليمية والفنية بكافةة المسسسةات المةرة ر )

(حين سيستمر الحض ر ف  المدارس والمراةز األهلية والخاصة لروي االحتياجات الخاصة

يم إيقاف تقديم الخدمات في األماكن والجلسات الداخلية في المطاعم ومحال تقدد-2
واسددتمرار تقددديم الخدددمات فددي األمدداكن األطعمددة والمشددروبات ومقدداهي الشيشددة، 

والجلسددات الخارةيددة فددي المطدداعم ومحددال تقددديم األطعمددة والمشددروبات ومقدداهي 
الشيشة وفق اإلةراءات االحترازية المعلن عنها سابقا
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البحرين تبدأ معركة كسر العظم ضد كورونا المتحور
حـــال انتهـــاء المؤتمر الصحفـــي للفريق 
كورونـــا  فيـــروس  لمكافحـــة  الوطنـــي 
ظهـــر األربعاء 27 يناير 2021 وانتشـــار 
الصحـــف  مواقـــع  عبـــر  المعلومـــات 
االجتماعـــي،  التواصـــل  وحســـابات 
الجمهـــور  وآراء  مشـــاركات  تصـــدرت 
علـــى شـــاكلة التأهـــب لـ”حرب شرســـة” 
ضد فيـــروس كورونا المتحور، الســـيما 
في حســـاب التغريـــد “تويتر” وحســـاب 
تطبيق الصور “انستغرام” باإلضافة إلى 

الفيسبوك.
ويعكس المؤشـــر األول اهتمام شريحة 
والمقيميـــن  المواطنيـــن  مـــن  كبيـــرة 
بمتابعة “تفاصيل التفاصيل” أواًل بأول، 
وتحـــت هـــاش تـــاق #كورونا_البحرين 
انتشـــرت العديـــد مـــن التغريـــدات منها 
تغريـــدة كوميديـــة واقعيـــة غـــردت بها 

المواطنـــة عبير الجـــالل بالقول: “أعتقد 
يجـــب أن نغير شـــعار المرحلـــة الحالية 
من #نواصل_بعزم إلى #صيروا_أوادم، 
تبعتهـــا ردود فعـــل غاضبـــة تؤكـــد فـــي 
غالبهـــا مـــن أن الزيـــادة خلفهـــا األماكـــن 
المفتوحـــة واالســـتهتار، وكذلـــك عـــدم 
التـــزام الكثير مـــن أماكن التجمعات في 

المجمعات والمطاعم وغيرها.
بتكثيـــف  أخـــرى  أصـــوات  وطالبـــت 
العقوبـــات  وإنـــزال  الشـــرطة  حمـــالت 
بالغرامات، فالبعـــض وجد في التطعيم 
فرصة لالســـتهتار، فيما أعقبت تغريدة 
التـــي  المناعـــي  إبراهيـــم  المحامـــي 
كتـــب فيهـــا :”التزمـــوا بـــارك هللا فيكـــم 
بتعليمـــات #فريق_البحريـــن واحـــذروا 
مـــن #كورونا_المتحور، تغريدات أخرى 
تشـــدد على “تشديد التشدد في تطبيق 

القانون”.

األسابيع الثالثة

وذهاًبـــا إلـــى المؤتمـــر الصحفـــي، أعلـــن 
وكيـــل وزارة الصحـــة وليـــد المانـــع عـــن 
إجـــراءات احترازيـــة ووقائيـــة جديـــدة 
سيتم تطبيقها اعتباًرا من يوم األحد 31 

يناير 2021 ولمدة ثالثة أسابيع.

إنفاذ القانون

وفـــي التفاصـــل، عبر رئيس األمـــن العام 
لمواجهـــة  الوطنيـــة  اللجنـــة  ورئيـــس 

الكـــوارث طـــارق الحســـن عـــن “األســـف 
في رؤية أعـــداد اإلصابات تتزايد”، لكنه 
فـــي الوقت ذاته أكـــد اســـتمرار “الجهود 
األمنية والمجتمعيـــة لمواجهة الجائحة، 
والتي ستتكثف في الفترة المقبلة للعمل 
ضمن منظومة متكاملة شعارها )مجتمع 
واع(، وضرروة العمـــل يًدا بيد، فالجهود 
وانضباًطـــا  التزاًمـــا  تتطلـــب  المشـــتركة 
مـــن الجميـــع، وســـتعمل وزارة الداخلية 
علـــى إنفاذ القانـــون واتخـــاذ اإلجراءات 
القانونيـــة ضـــد مخالفـــي ارتـــداء كمامة 
الوجـــه مـــن جانـــب مديريـــات الشـــرطة، 

مـــع  واللقـــاءات  الحمـــالت  ومواصلـــة 
العمالـــة الوافـــدة بجميـــع اللغـــات ومـــن 

خالل شرطة خدمة المجتمع”.
وقال إن “الدفاع المدني يواصل حمالت 
التعقيـــم والتطهيـــر بكثافـــة كعامل مهم 
للقضـــاء على الفيـــروس، ونؤكـــد تجنت 
الفحـــص  أماكـــن  ومنهـــا  االزدحامـــات، 
العشـــوائي ومراعاة التباعد االجتماعي، 
واالجتماعيـــة  الشـــخصية  فالمســـؤولية 
والوطنيـــة تتطلـــب مـــن الجميـــع مراعاة 
وجـــود  حـــال  فـــي  حتـــى  االشـــتراطات 
تجمعات عائلية كـــون الوعي المجتمعي 

هو حجر الزاوية”.
“الهـــدف  بالقـــول:  الجمهـــور  وخاطـــب 
هو صحـــة وســـالمة الجميع مع تشـــديد 
أيـــة مخالفـــات  تجـــاه  القانـــون  تطبيـــق 
ســـواء من األفـــراد أو المؤسســـات حتى 

تنحسر الجائحة”.

وفيمـــا يتعلـــق بضـــرورة إجـــراء فحـــص 
عضـــو  أكـــدت  التطعيـــم،  قبـــل  كورونـــا 
الفريـــق جميلـــة الســـلمان أن هـــذا ليـــس 
ضمـــن البروتوكـــول، وفـــي حـــال تلقـــي 
التطعيـــم وظهور نتيجة ســـلبية، أما بعد 
اإلصابـــة بالفيـــروس وشـــفاء المريـــض، 
تصبـــح في جســـمه أجســـام مضـــادة كما 
أثبتت الدراسات، وهي كافية لمدة ثالثة 
أشـــهر، ويتلقى التطعيم بعد انقضاء 90 
يوًمـــا، أما عـــن التجمعات في الســـواحل 
العامـــة وهل هي مخالفـــة للقانون أجاب 
الفريـــق الحســـن بأنهـــا إذا كانـــت تراعي 
معايير الفريق الوطني الطبي كحد أدنى 
خمســـة أشـــخاص بالتباعد فـــي األماكن 
المفتوحة، فهذا مرخص، لكن نأمل فيما 
أنـــه ليـــس هنـــاك حاجـــة فعاًل لمثـــل هذه 
التجمعـــات أال تحدث والبـــد من االلتزام 

بالمعايير المعتمدة.

تغريدات تطالب المواطنين بضرورة 
االلتزام لتجاوز هذه المرحلة

سعيد محمد
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راشد الغائب

أشـــاد رئيـــس اللجنة الماليـــة النيابية محمـــود البحراني عبر “البـــاد” بجهود 
وزيـــر الماليـــة واالقتصـــاد الوطني الشـــيخ ســـلمان بن خليفـــة آل خليفة في 
إحـــراز مزيد مـــن التوافقات البرلمانية الحكومية خال اجتماعات مناقشـــة 

الميزانية العامة للدولة.
وقال إن بوصلة الفريقين البرلماني والحكومي واحدة وهي مصلحة  «

البحرين والبحرينيين، الفتا إلى أن الفريق الحكومي أكد أهمية مواصلة 
الجهود التنسيقية المشتركة مع السلطة التشريعية والعمل بروح 
الفريق الواحد؛ من أجل اعتماد مشروع الميزانية العامة للدولة في 

ظل الظروف االستثنائية العالمية لجائحة كورونا التي تحتم إنجاز هذا 
المشروع في أسرع وقت ممكن وفقا للمبادئ واألسس التي من شأنها 
أن تصب في صالح المواطن بما يدعم جميع البرامج والخطط التنموية.

لجنـــة  رئيـــس  ^تحـــدث 
واالقتصاديـــة  الماليـــة  الشـــؤون 
بمجلـــس الشـــورى خالد المســـقطي 
حكومـــي  لتوافـــق  الوصـــول  عـــن 
برلمانـــي خـــال االجتمـــاع األخيـــر 
لمناقشـــة الميزانية العامة الجديدة 
البلديـــات  مـــوارد  مـــن  باالســـتفادة 
التحتيـــة  البنـــى  مشـــروعات  فـــي 
اســـتكمال  للمناطـــق والعمـــل علـــى 
تحتاجهـــا  التـــي  البشـــرية  الكـــوادر 
الـــوزارة في قطـــاع البلديات ودعم 
مشـــروعات األمـــن الغذائي. وأشـــار 

المســـقطي إلـــى أن االجتمـــاع طرح 
التســـاؤالت واســـتيضاح المرئيـــات 
الحكومية بشـــأن الميزانيـــة العامة، 
لمرئيـــات  لاســـتماع  وخصـــص 
الحكومة وردودها على التساؤالت 
اللجنتيـــن  أعضـــاء  طرحهـــا  التـــي 
الماليتيـــن بالمجلســـين بشـــأن عمل 
وزارة األشـــغال وشـــؤون البلديـــات 
والتخطيـــط العمرانـــي، فيما تنتظر 
علـــى  الحكومـــة  ردود  اللجنتيـــن 
المرئيـــات والمطالـــب التـــي تقدمتا 

بها في أقرب وقت ممكن.
ولفت إلى أن اللجنة المالية الشورية دعت الستمرار صرف الزيادة  «

السنوية ألكبر شريحة ممكنة من المتقاعدين للعام 2021، على أن 
تقوم الحكومة بتوفير االعتمادات المطلوبة لهذه الزيادة ضمن 

الميزانية العامة للدولة.

جهود وزير المالية تحرز توافقات 
باجتماعات مناقشة الميزانية

االستفادة من موارد البلديات 
بمشروعات البنى التحتية للمناطق

راشد الغائب

توافــق الفريقــان الحكومــي والبرلمانــي علــى الحفــاظ علــى المكتســبات الشــعبية بالميزانيــة العامة للدولة مع زيــادة بعض االعتمادات بما يســهم في دعــم المواطنين 
األكثر استحقاقا. وقال رئيس اللجنة المالية النيابية محمود البحراني لصحيفة “البالد” إن االجتماع المشترك السادس كان ناجحا بامتياز، وساده التوافق مع الفريق 

الحكومي بشأن عديد من الموضوعات المثارة.

وعقـــد الفريـــق الحكومـــي الـــذي ضـــم كا مـــن وزيـــر المالية 
واالقتصـــاد الوطنـــي الشـــيخ ســـلمان بـــن خليفـــة آل خليفة، 
ووزيـــر األشـــغال وشـــؤون البلديـــات والتخطيـــط العمرانـــي 
عصام خلف، ووزير شـــؤون مجلســـي الشورى والنواب غانم 

البوعينين. 
وعقد االجتماع برئاســـة البحراني رئيس اللجنة، وبمشـــاركة 
ووزراء ومســـؤولي 3 وزارات هـــي: وزارة المالية واالقتصاد 
الوطني، ووزارة شـــؤون مجلســـي الشـــورى والنواب، ووزارة 

األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.
وناقـــش االجتماع البرلمانـــي الحكومي المشـــترك التوافقات 
بين الطرفيـــن، وفيما يأتي أبرز اإليضاحـــات الحكومية التي 

نقلها النائب محمود البحراني لصحيفة “الباد”:
- تمكين وتطوير الكوادر الوطنية من شغل الوظائف العامة، 
وبخاصة في القطاعات التي جرى نقاشها باجتماع الميزانية، 
مثـــل وزارة الصحـــة ووزارة التربيـــة والتعليـــم والقطاعـــات 
األخـــرى، مع تأكيد أهمية زيادة عدد توظيف البحرينيين في 

هذه القطاعات.
- تأكيد دعم الكهرباء للبحريني في مســـكنه األول بالميزانية 

الجديدة.
- سيجري التنسيق مع وزارة شؤون الشباب والرياضة بشأن 
تعديل بعض اعتماداتها بالميزانية بما ينسجم مع التوافقات 
الحكومية البرلمانية بشأن تنفيذ البرامج المرجوة، وبخاصة 

رفـــع ميزانية مشـــروعات الوزارة لتعزيـــز البنية 
التحتية لألندية والمراكز الشـــبابية؛ حتى 

تكون قادرة على تحقيق اإلنجازات 
الرياضية في المستقبل.

الفريـــق  بيـــن  مســـتمر  النقـــاش   -
بشـــأن  والبرلمانـــي  الحكومـــي 
مطالبـــة نيابيـــة بضـــخ مبالـــغ من 
الهيئـــة الوطنيـــة للنفـــط والغـــاز 
للدولـــة  العامـــة  بالميزانيـــة 
لمعالجـــة النقـــص الموجود لدى 

جهات أخرى.

1. ال مســـاس بمكتســـبات وحقوق المواطنين خصوصا 
من ذوي الدخل المحدود.

2. ال تغييـــر بمخصصـــات قطـــاع الحمايـــة االجتماعيـــة 
المباشـــر(  الحكومـــي  )الدعـــم   2022  -  2021 للعاميـــن 
والتمســـك بذات المبالغ التي جاءت في ميزانية 2019 

.2020 -

1. زيادة المخصص لمشروعات البنية التحية في القرى والمدن.
2. زيـــادة الميزانيـــة المخصصـــة لـــدى ديوان الخدمـــة المدنية لبرامـــج التدريب على 
رأس العمل في جميع وزارات الدولة خصوصا في وزارة الصحة والتعليم واألشغال 

وغيرها، إذ تمت مناقشـــة إمكان دراســـة تقليل نفقات القوى العاملة للوظائف غير 
البحرينيـــة بنســـبة محـــددة كل ســـنة والعمل علـــى توجيه تلك النســـبة من 

المبالغ إلى ميزانية تدريب الموظفين البحرينيين على رأس العمل.

زيادة المشروعات بالمناطق وبحرنة الوظائف“الءات” نيابية بالميزانية الجديدة

رواتب 58 موظفا أجنبيا سابقا بـ“األشغال”
ـــاري ـــى المج ـــوم عل ـــرض رس ـــريعي لف ـــاء تش ـــى غط ـــل عل ـــم تحص ـــوزارة ل ال

ناقش االجتماع البرلماني الحكومي 
األشـــغال  وزارة  موازنـــة  المشـــترك 
والتخطيـــط  البلديـــات  وشـــؤون 
أبـــرز  يأتـــي  وفيمـــا  العمرانـــي، 
الـــواردة  الحكوميـــة  اإليضاحـــات 
خلـــف  عصـــام  الوزيـــر  لســـان  علـــى 
والمســـؤولين المعنييـــن والتـــي نقلها 
النائـــب محمـــود البحرانـــي لصحيفة 

“الباد”:
- مصادر ايـــرادات الـــوزارة متعددة، 
ومن أبرزها: رسوم تأهيل المقاولين، 
المحجـــر  وإيـــرادات  والغرامـــات، 

البيطري، وغيرها.
- كانت الـــوزارة تأمل الحصول على 
غطـــاء تشـــريعي لفرض رســـوم على 
خدمـــات الصـــرف الصحـــي بميزانية 

 .2020 - 2019
- لـــدى هيئـــة التخطيـــط والتطويـــر 
العمراني رسم على تقسيم األراضي، 
ولـــم تحصـــل الـــوزارة والهيئـــة على 
رســـوم  علـــى  التشـــريعي  الغطـــاء 
خدمات أخرى، ولذلـــك مازالت بقية 

الخدمات األخرى مجانا.
- ميزانيـــة شـــؤون البلديـــات تختلف 
عن ميزانيـــة البلديات؛ ألن المقصود 
الزراعـــة  قطـــاع  البلديـــات  بشـــؤون 
والثروة البحرية والثروة الحيوانية.

- مـــن بين إيـــرادات شـــؤون الزراعة 
والســـمكية  الحيوانيـــة  والثـــروة 
وفقـــا  الرمـــال  قيمـــة  اســـتحصال 
متـــر  لـــكل  فلـــس   500( للقانـــون 
الرمـــال  اســـتخراج  رســـم  مكعـــب 
البحريـــة(، وتحصيل إيجار األراضي 
األراضـــي  وإيجـــار  المســـتأجرة، 
الحيوانـــات،  لتربيـــة  المخصصـــة 
ومعظـــم مبالـــغ اإليجـــارات مدعومة 

بشكل كبير.
- تبلـــغ نســـبة الدعم للمـــواد الزراعية 

قرابة 60 %.
الصغيـــرة  البلديـــة  المشـــروعات   -
تديرها البلديات )األجهزة التنفيذية(، 
بينمـــا المشـــروعات البلديـــة الكبـــرى 
فتـــدار مـــن خـــال ديـــوان الـــوزارة، 

ومثال على األخير تقاطع الفاروق.
األشـــغال  وزارة  هيكلـــة  جـــرت   -
وشـــؤون البلديـــات بشـــكل كبير إلى 
جانـــب وزارات أخـــرى، والعمل قائم 
لوضع الهيـــاكل التفصيليـــة للوصول 
لألعداد الكافية من الكوادر البشرية.

- الـــوزارة تحصل على دعم مســـتمر 
مـــن ديـــوان الخدمـــة المدنيـــة فيمـــا 
التخصصيـــة،  بالوظائـــف  يتعلـــق 

بذلـــك  بالفعـــل  الـــوزارة  وتقدمـــت 
والثـــروة  كالزراعـــة  قطاعـــات  فـــي 

الحيوانية وشؤون األشغال.
وظائـــف  الـــوزارة  لـــدى  يوجـــد   -
يتـــم  ولهـــذا  كثيـــرة  تخصصيـــة 
االســـتعانة بالموظفيـــن األجانب في 

بعض منها.
- لـــدى الـــوزارة خطة لاســـتمرار في 
البحرينييـــن  المهندســـين  تأهيـــل 
لزيـــادة نســـبة البحرنـــة في الـــوزارة، 
وعلـــى ســـبيل المثـــال تم االســـتغناء 
عـــن 58 موظفـــا أجنبيا فـــي العامين 
رواتبهـــم  2020، ومجمـــوع   -  2019

103 مايين دينار.
- جـــرى توظيف بحرينييـــن بالوزارة 
واالســـتغناء عن الموظفين األجانب 
بعد التأكد من وجود العنصر الوطني 
الذي يســـتطيع القيام بالوظيفة التي 
كان يؤديهـــا الموظـــف األجنبـــي بكل 

كفاءة.
- ستستمر الوزارة بسياسة التدريب 
يكـــون  بحيـــث  العمـــل  رأس  علـــى 
إلـــى  جنبـــا  البحرينـــي  المهنـــدس 
جنـــب مـــع المهندس األجنبـــي وذلك 
وتوصيـــل  الخبـــرة  مـــن  لاســـتفادة 

المعرفة.
مـــن  كوكبـــة  بـــأن  الـــوزارة  تفخـــر   -
يقـــودون  البحرينييـــن  المهندســـين 

مشروعات كبرى تمضيها الوزارة.
بمختلـــف  مخططـــا   71 تخطيـــط   -

مناطـــق البحريـــن بالفتـــرة األخيـــرة، 
ومن بينها بمناطق مثل النبيه صالح 

وأبوقوة.
- وضع خطة تنفيذية باألعوام 2020 
لغايـــة 2024 للتخطيـــط، وقرابـــة 74 

مخططا قيد التخطيط.
- يوجـــد توجـــه ألن تكون الـــوزارات 
مراقبـــة للقطاعـــات بـــدال من مشـــغل 
لها، ويشـــمل ذلك القطاعات البلدية؛ 
وذلـــك لزيـــادة الخدمـــات وكفاءتهـــا 
بالشراكة مع القطاع الخاص، ومثال 
على ذلك مشـــروع الســـوق المركزية 
بمحافظـــة المحرق، إذ كانت الســـوق 
تـــدار مـــن قبـــل الـــوزارة، ولكـــن بعـــد 
الخـــاص  القطـــاع  إلدارة  تحويلـــه 
وتحـــت إشـــراف الـــوزارة فـــإن عمل 
الســـوق بجـــودة عاليـــة وتتوافر فيه 
مختلـــف الخدمات. وكذلك بالنســـبة 
للسوق الشـــعبية بمدينة حمد، حيث 
جـــرى التوقيـــع مـــع القطـــاع الخاص 

إلدارتها تحت إشراف الوزارة.
- بالنســـبة لموضـــوع األمـــن الغذائي 
فـــإن البحرين تعتمد على االســـتيراد 
بشـــكل كبيـــر، واإلنتـــاج المحلـــي من 
 10 قرابـــة  يغطـــي  الـــزراع  قطـــاع 
 %  90 اســـتيراد  يجـــري  بينمـــا   ،%
مـــن االحتياجـــات. أمـــا فيمـــا يتعلـــق 
بالثروة الســـمكية فتغطي 50 % من 
 % 50 االســـتهاك ويجـــري تغطيـــة 

األخرى عن طريق االستيراد.

تشـــجيع  علـــى  الـــوزارة  تعمـــل   -
مشـــروعات زيـــادة اإلنتـــاج المحلـــي 
من خال مشـــروعات الزراعة بدون 
فـــي  تربـــة، وجـــرى تحديـــد مواقـــع 
الدراز وهورة عالي لبناء المشروعات 
لزيادة إنتـــاج الفواكه والخضراوات. 
وفيمـــا يتعلق باالســـتزراع الســـمكي 
فقد حـــددت أراض لطرحهـــا للقطاع 
الخاص وتوجد خطط لزيادة كفاءة 
رأس حيان وزيـــادة عدد اإلصبعيات 

بمركز االستزراع الوطني.
- جـــاٍر العمـــل علـــى تخصيص أراض 
إضافيـــة للمربيـــن لتشـــجيع اإلنتـــاج 

المحلي.
- من خطـــط وكالة الثروة الحيوانية 
زيـــادة إنتاج الدواجن من 23 % إلى 
55 %، وزيـــادة إنتاج البيض من 23 

% إلى 50 % بالمرحلة المقبلة.
- كان هناك مقتـــرح لترحيل فوائض 
ميزانيـــة البلديـــات للميزانيـــة العامة 
الموضـــوع  هـــذا  ونوقـــش  للدولـــة، 
وتوصـــل  التشـــريعية،  الســـلطة  مـــع 
الطرفـــان إلى أنها إيرادات مســـتقلة، 

ل للميزانية الاحقة للبلديات. وترحَّ
- إشـــادة بالجهـــد الكبير الـــذي بذلته 
وزارة األشـــغال فـــي فتـــرة جائحـــة 
كورونـــا لتنفيـــذ مشـــروعات حيويـــة 
مثل تأهيل المرافق المناســـبة وبناء 
فتـــرة  فـــي  والمراكـــز  المستشـــفيات 

الجائحة.

راشد الغائب
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عصام خلف

وزير المالية

االستعانة 
بأجانب للوظائف 
التخصصية بوزارة 

األشغال

االستغناء عن 
الموظفين األجانب 

بعد التأكد من وجود 
العنصر الوطني

الزراعة المحلية 
تغطي 10 % 

واستيراد 90 %

الثروة السمكية 
تغطي 50 % من 

االستهالك

زيادة إنتاج الدواجن 
إلى 55 % والبيض 

إلى 50 %

االجتماع الحكومي البرلماني المشترك
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مطالب صيادي باربار على طاولة وكيل “الثروة البحرية”

افتتــاح أستــوديــو غــرفــة البحــريــن

الطمي وإزالـــــة  ــوارب  ــقـ الـ ــو  رسـ أمــاكــن  ــع  ــي ــوس وت ــاة  ــن ــق ال تعميق 

بـــــــــــأحـــــــــــدث الـــــــتـــــــقـــــــنـــــــيـــــــات الــــــرقــــــمــــــيــــــة

اســتقبل وكيل الزراعة والثروة البحرية بوزارة األشــغال وشــؤون البلديات 
والتخطيط العمراني نبيل أبوالفتح، بمكتبه في البديع النائب كلثم الحايكي 
والنائــب عمــار آل عبــاس يرافقهــم وفــد مــن الصياديــن، حيــث اســتعرض 

أبوالفتح مبادرات النهوض بقطاع الصيد في مملكة البحرين

 وتم خالل اللقاء تبادل األفكار حول 
المبـــادرات التـــي تقـــوم بهـــا الوكالـــة 
في ســـبيل دعـــم العاملين فـــي قطاع 
الصيـــد، عـــالوة علـــى جهودهـــا فـــي 

مجال حماية الثروة البحرية.
 وأكـــد أبوالفتـــح أن وكالـــة الزراعـــة 
والثـــروة البحريـــة عازمـــة على طرح 
مزيـــد من المبـــادرات التي من شـــأنها 
النهـــوض بهـــذا القطاع الحيـــوي الذي 
يشـــّكل ركيـــزة مهمة في دعـــم جهود 
تحقيـــق أمن غذائي مســـتدام بمملكة 

البحرين.

 وأكـــد أن الوكالة حريصة على تعزيز 
الشراكة مع النواب والصيادين لبحث 
أية مالحظـــات وتلقي أية مقترحات، 
انطالًقا من توجهاتها للنهوض بقطاع 

الصيد في البحرين.
النائـــب  نقـــل  اللقـــاء  وخـــالل   
آل  عمـــار  والنائـــب  الحاكـــي  كلثـــم 
المالحظـــات  مـــن  مجموعـــة  عبـــاس 
واالقتراحات الرامية لتحســـين وضع 
قطـــاع  فـــي  العامليـــن  البحرينييـــن 
الصيـــد ومبـــادرات مـــن شـــأنها دعـــم 
مهنتهـــم، حيث اســـتعرضت الحايكي 

مطالب صيادي باربـــار والمتمثلة في 
إزالـــة أكـــوام الحصـــى علـــى امتـــداد 
القناة لما تشّكله من خطر االصطدام، 
وكذلك تعميق القناة وتوســـيع اماكن 
رســـو القوارب وإزالة الطمي الحاصل 

من أعمال الدفان.
لمشـــكلة  الحايكـــي  تطّرقـــت  كمـــا   
الصياديـــن الذيـــن يعانـــون مـــن عـــدم 

الصيـــد  رخـــص  تجديـــد  إمكانيـــة 
نظـــًرا لصـــدور أحـــكام بحقهـــم وقـــد 
تـــم االتفـــاق علـــى متابعـــة هـــذا األمر 
وتعديل القوانين الالزمة في مجلس 
النواب بما يتيح حلحلة هذه المشكلة 
وغيرها من المشاكل التي يعاني منها 
بيـــن  المســـتمر  بالتعـــاون  الصيـــادون 

الوكيل والنواب.

افتتح وزير الصناعة والتجارة والسياحة 
زايد الزياني وبحضور رئيس غرفة تجارة 
وصناعة البحرين ســـمير ناس، اســـتوديو 
غرفـــة البحريـــن، الذي تم تدشـــينه صباح 
أمـــس األربعـــاء ضمـــن مبـــادرات الغرفـــة 
الرامية إلى تعزيز وتطوير آليات تواصلها 
مع مجتمع األعمال، وإيجاد منبر إعالمي 
يقـــدم المعلومـــة، وإيصال صـــوت التاجر 
البحرينـــي إلى صانـــع القـــرار االقتصادي، 
عبر قناتها الرسمية على موقع اليوتيوب.
وأكد وزير الصناعة والتجارة والســـياحة 
أن هـــذه المبـــادرة الرائـــدة ستســـهم حتًما 
بإبـــراز الواجهة اإلعالمية لغرفة البحرين، 
ومواكبـــة  توجهـــات  دعـــم  فـــي  الســـيما 
اإلعـــالم اإللكتروني التي يشـــهدها العالم 
اليوم، وأن دعم ومســـاندة الوزارة لجميع 
المبـــادرات التـــي تتخذها غرفـــة البحرين 
فـــي تنفيـــذ خططهـــا الراميـــة لتعزيز دور 
الغرفـــة فـــي تنويـــع مصـــادر المعلومـــات 
والشـــأن  التجـــاري  بالقطـــاع  الخاصـــة 
االقتصادي بالمملكة عموما، وأن تدشـــين 
أســـتوديو غرفة البحرين هذا اليوم يمثل 
التاجـــر  إعالميـــا إليصـــال صـــوت  منبـــرا 

البحريني إلى صانع القرار االقتصادي.
الغرفـــة  أن  الغرفـــة  رئيـــس  أكـــد  بـــدوره، 
ماضية في تنفيذ خططها وبرنامج عملها 
الذي أعلنت عنه منذ بداية الدورة الحالية 
لمجلـــس إدارتهـــا، واضعـــة نصـــب عينهـــا 
إبراز تطلعات أصحاب العمل البحرينيين 
بجميـــع الوســـائل الممكنـــة، وتســـعى مـــن 
خـــالل هـــذه الخطـــوة إلـــى مواكبـــة ثورة 
تكنولوجيـــا االتصاالت ووســـائل االتصال 
االجتماعـــي، عبـــر التفاعـــل بشـــكل أكثـــر 
العـــام  الـــرأي  مـــع  إيجابيـــة واســـتمرارية 
المحلـــي والخارجـــي، مـــن خـــالل اعتمـــاد 
المصداقية والشـــفافية فـــي التعاطي مع 

جمهورهـــا والقطـــاع الخـــاص والمجتمـــع، 
وتقديـــم مـــواد إعالميـــة رصينـــة ونوعية 
األعمـــال،  لمجتمـــع  مضافـــة  قيمـــة  ذات 
البحرينـــي،  التاجـــر  صـــوت  وإيصـــال 
ومعالجة القضايا والمواضيع ذات الشـــأن 

االقتصادي بطريقة موضوعية وبناءة.
وأضاف أن االســـتوديو ينطلـــق من رؤية 
واضحة تســـعى إلى توفيـــر منبر إعالمي 
مثالـــي ومنصـــة تواصـــل تفاعليـــة تتيـــح 
تحقيـــق األهـــداف اإلســـتراتيجية للغرفة 
عبر المساهمة في صياغة عالقة تكاملية 
لتعزيـــز  مـــع قطـــاع األعمـــال والمعنييـــن 
حضور الغرفة ودورها الفاعل خاصة عبر 

اإلعالم الرقمي.
وأوضـــح ناس أن اســـتديو الغرفة ســـوف 
يشتمل على بث مباشر إضافة إلى برامج 
مســـجلة، إذ ســـُتبث العديد من الحوارات 
إلـــى  إضافـــة  االقتصاديـــة،  والمنتديـــات 
برامج ومحاضرات تثقيفية، تســـاعد في 
مد التجار بالكثير من األفكار والمعلومات 

عن السوق التجاري في المملكة.
وعـــن أهداف هذه المبـــادرة، ذكر ناس أن 
اســـتديو الغرفـــة يهـــدف إلـــى تخصيـــص 
إضافـــة  للغرفـــة  وســـمعية  مرئيـــة  قنـــاة 
المباشـــر، خصوصـــا  البـــث  إلـــى خاصيـــة 
فـــي  مؤثـــرة  أداة  يمثـــل  االســـتديو  أن 
طـــرح جميـــع الموضوعـــات البـــارزة علـــى 
الســـاحة التجاريـــة واالقتصادية المحلية 
بحاجـــة  الغرفـــة  أن  مشـــيًرا  والعالميـــة، 
لمنّصـــة ُحـــّرة تحـــت تصرفهـــا ُتمّكنها من 
القضايـــا  مختلـــف  فـــي  التعبيـــر  ُحّريـــة 
االقتصاديـــة والتحديـــات التـــي يواجهها 
اصحاب األعمال، فضاًل عن إيجاد مســـار 
وخـــط جديـــد خـــاص لإلعـــالم بالغرفـــة، 
إلـــى جانـــب إبـــراز أدوار وجهـــود الغرفـــة 

والخدمات التي تقدمها.

أثناء تدشين أستوديو الغرفة

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

السنابس - الغرفة

المنامة - هيئة التخطيط والتطوير العمراني

عقبـــت هيئـــة التخطيـــط والتطوير 
العمراني على مقال الكاتب جاســـم 
تنتظـــر  مشـــتتة..  “أســـر  المحـــاري 
تصنيف إدارة التخطيط العمراني”، 
بـــأن العقـــار المذكـــور والواقـــع فـــي 
منطقـــة باربـــار مجمـــع 518 متأثـــر 
بمشـــروع إعادة تخطيط مجموعة 

من العقارات.
ونفت الهيئة إحجامها عن تصنيف 
المنطقة سكنيا بالرغم من تصنيف 
مـــا جاورها من أراٍض، مشـــيرة إلى 
أن جميـــع العقـــارات الواقعـــة فـــي 
حـــدود المخطـــط المذكـــور بمجمع 
هـــي عقـــارات غيـــر مصنفـــة،   518

وفيما يلي نص الرد:
“باإلشـــارة إلى ما جاء في صحيفة 
)البـــالد( بتاريخ 25 يناير 2021 في 
المحـــاري  جاســـم  الدكتـــور  عمـــود 
تحت عنوان “أســـر مشتتة.. تنتظر 
تصنيف إدارة التخطيط العمراني”

والتطويـــر  التخطيـــط  هيئـــة  تـــود 
العمرانـــي بداية أن تشـــكر الدكتور 
جاســـم المحاري علـــى حرصه على 
إيصال أصوات المواطنين للجهات 

المعنية.
وتنوه الهيئة بأنها قامت بالتواصل 
مع صاحـــب المالحظة، حيث تبين 
فـــي  والواقـــع  المذكـــور  العقـــار  أن 
منطقـــة باربـــار مجمـــع 518 متأثـــر 
بمشـــروع إعادة تخطيط مجموعة 
مـــن العقارات. وهو عقـــار ناتج عن 
عمليـــة فـــرز لألراضـــي، األمـــر الذي 
المخطـــط  تأخـــر  فـــي  ســـببا  كان 
التفصيلـــي لمنطقـــة باربـــار )1( فـــي 
الســـابق، إذ تـــم فرز األرض لعشـــرة 
عقـــارات بـــدالً من عقـــار واحد، مما 
تطلب مزيـــدا من الوقت لدراســـته 
دراســـة مســـتفيضة لحين االنتهاء 
مـــن اإلجراءات الخاصـــة لكل عقار 

بشكل منفصل.
تقـــوم  بأنهـــا  الهيئـــة  وتفيـــد 
األجهـــزة  مـــع  المســـتمر  بالتنســـيق 
بالخدمـــات  المعنيـــة  الحكوميـــة 
فـــي  توفيرهـــا  ليتـــم  المجتمعيـــة؛ 

المناطق حســـب االحتيـــاج الحالي 
بالنمـــو  والمرتبـــط  والمســـتقبلي 
العمراني والســـكاني للمنطقة وفق 
السياســـات المعتمدة في المخطط 
الوطنـــي  الهيكلـــي  اإلســـتراتيجي 

للمملكة 2030.
وحـــول ما ذكـــر عن إحجـــام الهيئة 
عن تصنيف المنطقة سكنيا بالرغم 
من تصنيف مـــا جاورها من أراٍض، 
فتـــود الهيئة اإلشـــارة إلى أن جميع 
حـــدود  فـــي  الواقعـــة  العقـــارات 
المخطـــط المذكور بمجمع 518 هي 
عقارات غير مصنفة، وأن العقارات 
الكائنة خارج حـــدود المخطط إنما 

هي مناطق زراعية.
قـــد عقـــدت  كانـــت  أنهـــا  وتضيـــف 
اجتماعا مرئيا مع صاحب الشكوى 
قبل أســـبوعين من تاريخ الشكوى؛ 
المتبعـــة  اإلجـــراءات  لتوضيـــح 
المخطـــط  بـــأن  إبالغـــه  تـــم  كمـــا 
يتـــم دراســـته حاليـــا ضمـــن مرحلة 
رفعـــه  بعدهـــا  وســـيتم  التثميـــن، 
لالعتمـــاد من قبل الجهـــات المعنية 
بنـــاًء علـــى قـــرار مجلـــس الـــوزراء 
رقم 50/2020-6 بتطبيق المرسوم 
بقانون رقم )39( لسنة 2009 بشأن 
اســـتمالك العقـــارات للمنفعة العامة 
والمادة رقـــم )18( من الباب الثالث 
المناطـــق  فـــي  االســـتمالك  بشـــأن 
التخطيـــط  ألغـــراض  األراضـــي  أو 
بعـــض  التخطيـــط علـــى  إعـــادة  أو 

العقارات.  
وفي الختام، فـــإن هيئة التخطيط 
والتطويـــر العمرانـــي تؤكد حرصها 
علـــى التواصـــل الدائم مـــع مختلف 
أبوابهـــا  وأن  اإلعـــالم،  وســـائل 
مفتوحـــة دائمـــا؛ مـــن أجـــل خدمـــة 
أمانـــة  بـــكل  الكـــرام  المواطنيـــن 

وشفافية”.

“التطوير العمراني”: عقار مجمع 518 
متأثر بـ “إعادة تخطيط عقارات”

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

والتنميـــة  العمـــل  وزارة  أعلنـــت 
االجتماعية انه نظًرا للمستجدات 
والمعطيـــات التـــي تتـــم دراســـتها 
علـــى  وبنـــاًء  دوري،  بشـــكل 
توصيـــات الفريـــق الوطني الطبي 
للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا، فقد 
تقـــرر بـــدًءا مـــن األحـــد 31 ينايـــر 
الجـــاري ولمـــدة 3 أســـابيع تعليق 
الحضـــور واالكتفـــاء بالتعلـــم عن 
ُبعـــد بالمراكـــز والـــدور التأهيليـــة 
الحكوميـــة التابعـــة لـــوزارة العمل 
ودور  االجتماعيـــة،  والتنميـــة 
ومعاهـــد  ومراكـــز  الحضانـــات 
التدريـــب الخاصـــة المرخصة من 

قبل الوزارة.
فإنـــه  التعليمـــات،  لهـــذه  ووفًقـــا 

يســـتثنى من ذلك أعضاء الهيئات 
اإلدارية والتعليمية والفنية بتلك 
المؤسســـات، فـــي حين سيســـتمر 
األهليـــة  المراكـــز  فـــي  الحضـــور 
ذوي  لألشـــخاص  والخاصـــة 

االحتياجات الخاصة.
تؤكـــد وزارة  الشـــأن،  هـــذا  وفـــي 
العمل والتنمية االجتماعية أهمية 
الصحيـــة  االشـــتراطات  تطبيـــق 
واالحترازية المقررة في ظل هذه 
الظـــروف االســـتثنائية، فـــي إطار 
الحرص على توفير سبل الحماية 
عمـــل  أجـــواء  توفيـــر  وضمـــان 
ســـليمة وصحية في هذه المراكز 
التأهيليـــة والتدريبيـــة والحفـــاظ 

على صحة وسالمة الجميع.

تعليق الحضور للمراكز التأهيلية والحضانات ومعاهد التدريب

إيقاف الخدمات الداخلية بالمطاعم والمقاهي
ــا ــ ــًي ــ ــارج ــ خ ــا  ــ ــرارهـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ واسـ ــر  ــ ــاي ــ ــن ــ ي  31 مـــــن  بــــــــــدًءا 

االحترازيـــة  اإلجـــراءات  مـــع  تماشـــًيا 
والتدابيـــر الوقائيـــة المتخـــذة للحد من 
 )COVID 19( انتشـــار فيـــروس كورونـــا
وبنـــاًء علـــى توصيـــات الفريـــق الوطني 
الطبي للتصدي لفيروس كورونا، أكدت 
وزارة الصناعة والتجارة والســـياحة أنه 
بـــدًءا مـــن يوم األحد الموافـــق 31 يناير 
الجاري 1 ولمدة 3 أسابيع سيتم إيقاف 
تقديم الخدمات في األماكن والجلسات 
الداخليـــة فـــي المطاعم ومحـــال تقديم 

ومقاهـــي  والمشـــروبات  األطعمـــة 
الشيشـــة، واســـتمرار تقديـــم الخدمـــات 
الخارجيـــة  والجلســـات  األماكـــن  فـــي 
فـــي المطاعم ومحـــال تقديـــم األطعمة 
والمشـــروبات ومقاهـــي الشيشـــة، علـــى 
أال يتعـــدى الحجز الواحد لـ 30 شـــخًصا 
مع الحفاظ على اإلجراءات االحترازية 
وهـــي بحـــد أقصى 6 أشـــخاص للطاولة 
اإلجـــراءات  جانـــب  إلـــى  الواحـــدة، 
االحترازيـــة األخرى الواجـــب التقيد بها 

والمعلن عنها سابقا.
والتجـــارة  الصناعـــة  وزارة  وأكـــدت 
والســـياحة أهميـــة التزام هـــذه الجهات 
بالقواعـــد واإلجراءات التـــي تصدر عن 
وزارة الصحـــة؛ بهدف الحد من انتشـــار 
فيـــروس كورونـــا، كمـــا حذرت الـــوزارة 
العقوبـــات  فـــرض  فـــي  تهاونهـــا  بعـــدم 
المخالفـــات  مرتكبـــي  علـــى  الالزمـــة 
التجاريـــة والتي تصل إلـــى غلق المحل 
إدارًيا والعقوبات الجنائية المقررة بهذا 

للقوانيـــن واألنظمـــة  وفًقـــا  الخصـــوص 
المعمول بها في مملكة البحرين.

المســـتهلكين  عمـــوم  الـــوزارة  ودعـــت 
المطاعـــم  مرتـــادي  والمتعامليـــن 
والمقاهـــي إلـــى اإلبـــالغ فـــوًرا عـــن أي 
مالحظات يتم اكتشـــافها أو أي شكاوى 
من خالل االتصـــال بمركز البالغات في 
الـــوزارة علـــى الرقـــم 80001700 أوعن 
طريـــق نظام “تواصل” أو أي من قنوات 

االتصال المتاحة بالوزارة.

المنامة - وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

خصومات فورية على الخدمات الطبية والتجميلية لحاملي “سما بحرين كارد”
تعتبر شركة ســـما بحرين كارد، المؤسسة 
البحرينيـــة األولـــى والرائـــدة فـــي برامج 
التخفيض الطبي، وتأسســـت في نوفمبر 
2015، وهـــي األولـــى والمتخصصـــة فـــي 
مجـــال التخفيـــض الطبـــي الشـــامل ألكثر 
مـــن 5 ســـنوات بـــإدارة بحرينيـــة 100% 
من ذوي خبرة واســـعة في مجال التأمين 

الصحي ألكثر من 12 سنة.
جديـــد  مفهـــوم  بأنهـــا  الشـــركة  وتمتـــاز 
للرعايـــة الصحية المتكاملـــة لجميع أفراد 
األسرة، وقد أخذت في اعتبارها مصلحة 
عمالئها، وأن تصبـــح نقطة التقاء كل من 
العميل ومقدم الخدمة الطبية سواء كان 
طبيبـــا أو مستشـــفى أو مراكـــز الخدمـــة 

الطبية المختلفة.
المجتمـــع  فئـــات  لخدمـــة جميـــع  بطاقـــة 

وبرسوم رمزية  تقول المؤسس والرئيس 
التنفيـــذي للشـــركة ســـيدة األعمـــال أريج 
الخـــان “إن سياســـة الشـــركة أن يكون لنا 
دور في المساهمة في خدمة المجتمع من 
جميع الفئـــات مثل ذوي الهمم واألمراض 
الســـن والمواطنيـــن  المســـتعصية وكبـــار 
والمقيميـــن والـــزوار، إضافـــة إلـــى إنتـــاج 
برامج وخدمـــات الرعاية الصحية اآلمنة 
للمواطـــن والمقيـــم والزائـــر عـــن طريـــق 
الحصـــول على خدمات طبية ذات جودة 
المحترفيـــن  األطبـــاء  قبـــل  مـــن  عاليـــة 
وبأقل األســـعار. وتقدم الشـــركة خدماتها 
لجميـــع فئـــات المجتمع من خـــالل توفير 
برامـــج تفيـــد المواطـــن من ناحيـــة عالية 
الجودة وباقل سعر، وبإصدار بطاقة سما 
بســـعر رمـــزي، وإقامـــة فعاليـــات توعوية 
طبيـــة صحيـــة في الـــوزارات والشـــركات 
والجمعيات والعديد من الجهات، بأســـعار 

جـــدا رمزيـــة لكبـــار الســـن والمتقاعديـــن 
وعوائلهـــم. وتعـــد بطاقـــة ســـما للرعايـــة 
مملكـــة  فـــي  اأولـــى  البطاقـــة  الصحيـــة، 
البحريـــن التـــي تمنـــح الفـــرد خصومـــات 
فورية بنسب عالية على جميع الخدمات 
مـــع  وبالتعـــاون  والتجميليـــة،  الطبيـــة 
المستشـــفيات  مـــن  كبيـــرة  مجموعـــة 
والعيـــادات الخاصـــة المتعاقـــدة مع ســـما 
الخصومـــات  وتشـــمل  كارد.  بحريـــن 
استشـــارة الطبيب، النوم في المستشفى، 

األشـــعة، التحاليل والمختبرات، جلســـات 
العالج الطبيعي، جميع عالجات االســـنان 
والـــوالدة،  الحمـــل  متابعـــة  والتقويـــم، 
الجراحيـــة  العمليـــات  البدانـــة،  عمليـــات 
والتجميل، وغيرهـــا الكثير من الخدمات 
حامـــل  ويحصـــل  والتجميليـــة  الطبيـــة 
البطاقـــة علـــى مزايـــا عـــدة وهـــي: خصم 
فـــوري، العضوية مقبولة لجميـــع األعمار، 

تغطية جميع اأمراض المسبقة والمزمنة، 
اســـتخدامها لجميع االحتياجـــات الطبية 
محـــدود،  غيـــر  اســـتخدام  والتجميليـــة، 
تغطـــي البحرينييـــن والمقيميـــن والزوار، 
فـــي  والعيـــادات  المستشـــفيات  وعـــدد 
ازديـــاد. ومـــن ضمن أهداف شـــركة ســـما 
بحريـــن كارد توفيـــر بطاقة ســـما للرعاية 
الصحيـــة لذوي الهمم مجانـــا مدى الحياة 
وأســـعار خاصة ألســـرهم. وتخدم بطاقة 
سما للرعاية الصحية ذوي الهمم وأسرهم 
المصاريـــف  عـــبء  مـــن  التخفيـــف  فـــي 
الطبيـــة الحاليـــة والطارئة؛ ألنهـــا تمنحهم 
خصومـــات بنســـب عالية فـــي العالج في 
المستشـــفيات والعيـــادات الخاصة طوال 
الســـنة واســـتخدام غيـــر محـــدود وعلـــى 

جميع الخدمات الطبية والتجميلية.
ومن أبـــرز أهداف مؤسســـة ســـما بحرين 
كارد أن يكـــون لنـــا دور اجتماعـــي في أن 

نمنـــح كل شـــخص مـــن ذوي الهمم بطاقة 
ســـما للرعاية الصحية مجانا مدى الحياة 
)مادامت الشـــركة قائمة(؛ وذلك للحصول 
علـــى أفضـــل رعايـــة صحيـــة مـــن أفضـــل 
المستشـــفيات والعيـــادات الخاصـــة بأقل 
األســـعار ويحصـــل التســـجيل عنـــد مـــلء 
االستمارة الموجودة في الرابط الموجود 
باالنســـتغرام )@sama.solution(، أو من 
خـــالل “الباركـــود”، وبعـــد مـــلء البيانـــات 
سوف يتم االتصال بالعمالء لتكملة باقي 

اإلجراءات والتأكد منها 
إما عن طريق الواتساب )37749339( أو 
االتصال على )77690000(، )77691111(. 
وقد يتأخـــر إصدار البطاقة بســـبب توقع 
تســـجيل أعـــداد كبيرة، وســـتكون أولوية 

إصـــدار البطاقة 
المحتاجة  للفئة 

أكثر.

المنامة - شركة سما بحرين كارد

أريج الخان

سيدة األعمال أريج 
خان: هدفنا خدمة 

المجتمع... وبطاقة 
مجانية لذوي الهمم

األراضي الواقعة 
بحدود المخطط 

غير مصنفة



^ طالب مراجعون بمركز الدير 
الصحـــي بتوفير كافتيريا وتوســـعة 
ضيـــق  مـــن  يعانـــي  الـــذي  المركـــز 
مســـاحته، فـــي الوقـــت الـــذي أكدوا 

فيـــه أن عـــدد األطبـــاء فـــي المركـــز 
يغطـــي احتياجات المرضـــى، فضال 
عـــن قيامهم بزيـــادة عـــدد المواعيد 
الستيعاب أكبر عدد من المراجعين.

ال كافتيريا بـ “الدير الصحي”
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األدوية البديلة متوافرة
الصحـــي  المحـــرق  مركـــز  رئيســـة  قالـــت   ^
)الشـــمالي( هيفاء جاسم إن أدوية األمراض المزمنة 
متوافرة في المركز وال يوجد نقص فيها، فضال عن 

توافر األدوية البديلة لها في صيدلية المركز.

وأكـــدت أن فتـــرات االنتظار في المركـــز قليلة جدا، 
وأن عمليـــة العالج تجـــري بسالســـة، وأوضحت أن 
معظم مالحظات صندوق شكاوى المرضى تتمحور 

حول المعاملة التي يتلقاها المريض في المركز.

التحقيـــق  لجنـــة  أعضـــاء  قـــام 
الخدمـــات  بشـــأن  البرلمانيـــة 
 5 بزيـــارة  الحكوميـــة  الصحيـــة 
مراكـــز صحية بمحافظـــة المحرق 

أمـــس األربعاء هـــي مركز المحرق 
ومركـــز  )الشـــمالي(  الصحـــي 
عبدالرحمـــن كانـــو لغســـيل الكلـــى 
ومركـــز الدير الصحي ومركز عراد 

الصحي. ورافقـــت “البالد” أعضاء 
اللجنـــة النـــواب هشـــام العشـــيري 
وعمار آل عباس ومحمد العباسي 
وحمـــد الكوهجـــي الصحافـــة في 

الجولـــة التي اتســـمت فـــي أغلبها 
ورضـــا  المراكـــز،  فـــي  بالتنظيـــم 
أغلـــب المراجعيـــن والمرضـــى عن 

الخدمات المقدمة في المراكز.

تغطية: ليلى مال اهلل I تصوير: رسول الحجيري

نقص أدوية الكلى.. انسيابية بالعمل.. وال تعطيل للمرضى
ــة ــي ــح ــص ال ــز  ــراكـ ــمـ ــلـ لـ ــة  ــيـ ــدانـ ــيـ مـ بــلــجــنــة  الـــتـــحـــقـــيـــق  لـــجـــنـــة  تــــرافــــق   ”^“

^اقترحـــت ممرضـــة بمركز 
الشـــيخ ســـلمان الصحـــي تمديد 
فترة عمل النوبة النهارية والتي 
تنتهي عند الثانية ظهرا، مؤكدة 
مـــن  كبيـــرة  أعـــدادا  هنـــاك  أن 
المرضـــى يعـــودون أدراجهم بعد 
انتهـــاء هـــذه الفترة ممـــا يوقعنا 

في حرج معهم. 
وتابعـــت أن المركـــز خـــالل هذه 
الفترة يقدم اللقاح ضد فيروس 
الثانيـــة،  النوبـــة  كورونـــا خـــالل 
فـــي الوقـــت الـــذي يحتـــاج كثير 
مـــن مراجعـــي ومرضـــى المركـــز 

المواعيد في النوبة الثانية.

لتمديد عمل مركز الشيخ سلمان

نفاد قطرة العين لـ 3 أشهر
^ أشـــارت مســـؤولة الصيدلية 
بمركـــز المحـــرق الصحي )الشـــمالي( 
إلـــى نقص فـــي دواء قطـــرة العيـــن 
“Artificial tears”مـــن  المرطبـــة 
صيدليـــة المركـــز منـــذ عـــدة أشـــهر، 
وكانت آخر دفعة وصلت للمركز في 

سبتمبر 2020.

توسعة المركز

وبينت جاسم أن أيام الذروة في المركز تكون في نهاية األسبوع، إذ يستقبل المركز مراجعين ومرضى  «
جميع محافظة المحرق فضال عن المنامة، مبينة أن المركز تقدم بمقترح لتوسعة غرفة المعالجة 

والتمريض؛ بهدف زيادة القدرة االستيعابية للقسم فضال عن زيادة عدد غرف األطباء بالمركز.

^ أكد النائـــب حمد الكوهجي 
أن لجنـــة التحقيـــق تحـــاول تغطية 
كل المراكـــز الصحيـــة ســـواء التـــي 
وردت بشـــأنها مالحظات أو غيرها 
من المركز للمقارنة بينها ومالحظة 

أوجه القصور فيها.
مالحظـــات  توجـــد  ال  إنـــه  وقـــال 
كثيرة فـــي مركز المحـــرق الصحي 
شـــكاوى  هنـــاك  وليـــس  )الشـــمالي( 
علـــى الخدمـــات المقدمـــة فيـــه من 

قبـــل المواطنين، مؤكـــدا أن معظم 
الشـــكاوى تتعلق بمجمع الســـلمانية 

الطبي.
وتابع “هنـــاك نقص أدوية في مركز 
المحـــرق الصحـــي وبعضهـــا يتأخـــر 
لمدة أســـبوعين أو شـــهر، فضال عن 
الحاجة إلى التوســـعة خصوصا أن 
المركـــز يعمـــل على مدار 24 ســـاعة 
ويخدم شريحة كبيرة في النوبات 

المتأخرة”.

الكوهجي: اللجنة ستغطي كل المراكز الصحية

^ شكت المواطنة أم خليفة من 
نقص األدوية فـــي مركز عبدالرحمن 
كانو ألمراض الكلى بالبسيتين، األمر 
الـــذي يجبرهـــا علـــى شـــراء األدويـــة 
مـــن الصيدليات الخارجية فضال عن 
نقص الضمـــادات الطبية في المركز، 
وبالتالي تقوم أم خليفة بشرائها من 

خارج المركز.
عـــن  للنـــواب  خليفـــة  أم  وعبـــرت 

التـــي  المركـــز  أســـّرة  مـــن  اســـتيائها 
ال تعمـــل آليـــا وتحتـــاج إلـــى تطويـــر 
الذيـــن  المرضـــى  وحالـــة  يتناســـب 
ســـاعات طويلـــة  للبقـــاء  يضطـــرون 
لحيـــن االنتهاء من العالج أو غســـيل 
وجـــود  عـــدم  إلـــى  ولفتـــت  الكلـــى، 
خصوصية فـــي غرف العالج، فعمال 
النظافـــة يدخلون علـــى المرضى من 

النساء دون استئذان.

أم خليفة للنواب: ال خصوصية بالعالج

^ ذكرت موظفة قســـم الصيدلية 
بمركز عبدالرحمن كانو ألمراض الكلى 
أن هناك نقصا عاما في األدوية بالمركز 
Ro� “خاصة أدوية فيتامين دال ودواء 

caltrol Calcitrol” فضـــال عن 5 أدوية 
أخـــرى تكـــون في حالـــة نقـــص دائمة. 
وأكملـــت “رغم أننا نطلـــب األدوية قبل 
نفادهـــا مـــن المركـــز إال أنهـــا تتأخر في 

الوصـــول قرابة 20 يومـــا، وإن وصلت 
فال تتوافر بالكميات المطلوبة.  وبينت 
أن المركز غير مربوط بالنظام الوطني 
للمعلومـــات الصحيـــة )I�SEHA(، األمر 
الذي يوقع المرضى في متاهة؛ بســـبب 
عـــدم انســـياب وصـــول األدويـــة إلـــى 
المركـــز، فضـــال عن عدم وجـــود خدمة 

توصيل األدوية.

الصيدلية غير مربوطة بـ “السيستم” واألدوية تتأخر

^ قـــال النائـــب محمد العباســـي 
إن مركـــز عبدالرحمـــن كانـــو ألمراض 
الكلى بالبســـيتين يعاني ضغطا كبيرا 
خصوصـــا أنـــه المركـــز الوحيـــد خارج 
مجمع الســـلمانية الذي يقدم خدمات 

الصحية لمرضى الكلى.
وأضاف أن الخدمات المقدمة جيدة، 
إال أنـــه يجـــب العمـــل على وضـــع آلية 
للـــوزارة لحل مشـــكلة نقـــص األدوية 

المواطنيـــن  جيـــوب  تكلـــف  والتـــي 
الكثير.

وأكد أن بعض األنظمة المتبعة جيدة، 
إال أنها تحتاج إلى تطوير. 

وتابع “إن الخدمات الصحية يجب أن 
تنافس الخدمات في القطاع الخاص 
السيما مع االنتقال إلى نظام التأمين 
الصحي وفصـــل المراكز الصحية عن 

الوزارة”.

ضغط كبير على مركز الكلى واألدوية مكلفة

^ قال النائب هشـــام العشيري إن 
معظم المراكز التي تم زيارتها اتسمت 
بالتنظيـــم وسالســـة تقديـــم الخدمات 
بالجـــوالت  مقارنـــة  فيهـــا  الصحيـــة 
الســـابقة للجنـــة التحقيـــق، حيث أبدى 
المواطنـــون ارتياحهـــم مـــن الخدمـــات 

وفترة االنتظار في المراكز.
نقـــص  أن مشـــكلة  العشـــيري:  وتابـــع 
األدوية علـــى رأس مالحظـــات اللجنة 

التـــي التقـــت بأريحيـــة إدارات المراكز 
المجـــال  وأتاحـــت  فيهـــا  والعامليـــن 
للمواطنين لتوضيح مالحظاتهم بشأن 

المراكز الصحية.
وأكمـــل: لوحـــظ نقص ببعـــض األدوية 
والفيتامينـــات  الكولســـترول  كأدويـــة 
وأوديـــة  للعيـــن  المرطبـــة  والقطـــرات 
مرضى الكلى، ولفت إلى مسألة تعطل 
مرضى مركز غسيل الكلى بالبسيتين.

العشيري: تأخر نقل مرضى الكلى ونقص أدويتهم
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البرنامج الصاروخي لنظام الماللي 
وتدخالته اإلقليمية تحت الحزام )2(

لقد أشارت الصحيفة الحكومية “جهان صنعت” إلى قضية “الموازنة 
الحائـــرة” محبطة ومصابـــة بالدوار إلى أن الموازنة التي يكون حجر 
الزاويـــة فيها مبنـــي على فرضية عـــودة بايدن مباشـــرة إلى االتفاق 
النـــووي بمجرد توليه الســـلطة وأن نظام الماللي ســـيتمكن من فتح 
صنابيـــر النفط وهـــو آمن وخالي البال... إلخ، فـــإن هذا النظام يحلم 

بالمستحيل.
في الوقت الحالي، ال تتوفر لدينا أخبار عن قصر األحالم المبني من 

الرمال، فالنظام عاجز والموازنة مبنية على أسس وهمية.
“تكـــون موازنـــة إيران متشـــابكة مع االتفـــاق النـــووي، عندما يصبح 
التخلـــص مـــن هـــذه االختراقـــات المتبادلـــة بيـــن الموازنـــة واالتفاق 
النووي أمًرا في غاية الصعوبة نظًرا للصراع السياســـي في الداخل، 
ويعتقد خبراء االقتصاد السياســـي أنه إذا لم يتم فك هذا التشـــابك 
حتـــى تخرج طبيعـــة ورؤية موازنـــة 2021 من الظالم، فـــإن التكهن 
بمكونـــات الموازنـــة ســـيزداد صعوبـــة كل يـــوم”. )صحيفـــة “جهـــان 

صنعت”، يناير 2021(.

السم في العسل

إن الســـم في العســـل ال يشـــمل الموازنـــة فقط، فهنـــاك اآلن مخاوف 
تشغل نظام الماللي أكثر من الموازنة واالتفاق النووي األول، فحتى 
لـــو عـــادت أميركا إلى االتفـــاق النووي، فـــإن هذا األمر يعتبـــر بمثابة 

تقديم السم في العسل للديكتاتورية الدينية.
وبحســـب الصحيفـــة “أميـــركا تســـعى بمنطـــق القـــدرة والقـــوة إلـــى 
التغطـــرس لكـــي تكبـــح جمـــاح قـــدرة إيـــران الصاروخيـــة ونفوذهـــا 
اإلقليمـــي من خالل إبرام اتفاقات نووية أخـــرى بالتوازي مع توقف 
القـــدرة النوويـــة اإليرانيـــة بشـــكل أكثـــر جدية، وهـــذا يعنـــي أنه تم 

الذهاب إلى ما هو أبعد من االتفاق النووي”. “مجاهدين”.

مهدي عقبائي

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

للتواصل: 17111483

“كمل معروفك” ديمومة نظافة وجمالية المحافظة الجنوبية
مـــا يميـــز المحافظـــة الجنوبيـــة متابعتهـــا الجـــادة لـــكل مشـــروع يفيـــد 
الوطـــن ويعود نفعه على المواطن، وكذلك إرســـاء دعائم األمن وتوفير 
الطمأنينـــة للمواطـــن والمقيـــم على الســـواء، ومضاعفة الجهـــد للتطوير 
والتنميـــة في جميع مجـــاالت الحياة، وتعد حمايـــة البيئة ونظافتها من 
أولويـــات المحافظـــة لتتناســـب مـــع مركزها الكبيـــر وإشـــعاعها الثقافي 
والتاريخـــي والحضـــاري وأمجادها، لهـــذا أطلقت المحافظة مشـــروعها 
الرائـــد “كمـــل معروفك” بتوجيهات من محافظ الجنوبية ســـمو الشـــيخ 
خليفـــة بـــن علـــي بـــن خليفـــة آل خليفة بالتعـــاون مـــع بلديـــة الجنوبية، 
والذي يهدف إلى الحفاظ على نظافة وســـالمة البيئة لمرتادي المناطق 
المفتوحـــة والمنتزهـــات العامـــة، مـــن أجل رفع مســـتوى الوعـــي لضمان 
ســـالمة المواطنين والمقيمين في كل أرجاء المحافظة عبر سلســـلة من 

الحمالت التوعوية.
ليـــس مـــن المبالغـــة أو المزايـــدة أن نقـــول إن الفـــارق الحضـــاري بيـــن 
المحافظيـــن على البيئـــة وغير المحافظين عليها اليوم، هو كالفارق بين 
الحضـــارات البدائية الحجرية وبيـــن الحضارات الراقيـــة، والمجتمعات 

المتقدمـــة فـــي الوقـــت الحاضـــر تقـــوم بعمل خطـــط مدروســـة لتوعية 
المواطنيـــن وبشـــكل مكثـــف، وحماية البيئـــة والمحافظة عليها الشـــغل 
الشـــاغل لإلنســـان اليوم، وقد نجحت المحافظـــة الجنوبية في التصدي 
لهـــذا الملـــف المهـــم وخطت خطـــوات واســـعة وعملت بشـــكل رائع على 
تنميـــة الحـــس الوطنـــي للتفاعـــل مع قضايـــا البيئـــة والمحافظـــة عليها، 
وإعـــداد الخطـــط والبرامج والمشـــاريع الالزمة لتحقيق ذلـــك وديمومة 
نظافـــة وجماليـــة المحافظـــة، إذ يأتـــي وعـــي المواطن بأهميـــة النظافة 
والمشاركة المستمرة في تنظيف البيئة وحمايتها، والشعور بالمسؤولية 

في المقام األول.
النظافة والمحافظة على البيئة مسؤولية اجتماعية وواجب وطني،  «

والمحافظة الجنوبية حريصة وبتوجيهات سمو المحافظ على زيادة الوعي 
لدى المواطنين والمقيمين بأهمية المحافظة على البيئة والعناية بها، 
انسجاما مع األهداف والسياسات الوطنية، وها هي محافظتنا الجنوبية 

نظيفة ومتميزة في طرقاتها وشوارعها ومنتزهاتها ومرافقها، وتعمل 
على تنفيذ الخطط المتكاملة والتأكيد على دور المجتمع في حماية البيئة 

ومحاربة التلوث بجميع أشكاله.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

أبطال وزارة التربية والتعليم
أعجبتنـــي مداخلـــة وزيـــر التربية والتعليـــم الدكتور ماجـــد بن علي 
النعيمي بالجلسة العامة لمجلس النواب الثالثاء الماضي، برده على 
مداخلـــة النائـــب عبدالرزاق حطـــاب عن جودة التعليم ومســـتويات 
المـــدارس وغيرهـــا، حيـــث كان رد الوزيـــر محكمـــا ودقيقـــا ومعـــززا 

باألرقام والشواهد األممية.
الحديـــث عـــن اإلنجـــازات الكبـــرى التـــي حققهـــا قطـــاع التعليم في 
المملكـــة ال يمكـــن إخفـــاؤه أو التشـــكيك بـــه أو محاولـــة “مداراتـــه”، 
خصوصـــًا مع تراكم وتزايد التقارير الدولية الكبرى والموثوقة التي 

تشير لقصص النجاح الوطنية.
ويتصـــدر هذه التقاريـــر كما هو معـــروف، البنك الدولـــي ومجموعة 
بوسطن االستشـــارية والهيئات المســـتقلة لألمم المتحدة والجهات 
األمميـــة ذات الصلـــة، والتـــي تســـتمر فـــي اإلشـــارة - بالعقـــد األخير 
تحديـــدًا - لجهـــود ومســـاعي مملكة البحريـــن في الوثـــب بالتعليم، 

وتعزيز مخرجاته.
وبالرغـــم مـــن الفوضى والبعثـــرة التي أوجدها وبـــاء كورونا عالميا، 
ومـــا واكبـــه من ضرر طـــال األخضر واليابس، التعليـــم أحدها، إال أن 
البحرين تمكنت من أن تكون في صدارة الدول التي تقدم الدروس 
المســـتفادة إلنجاح مســـيرة التربيـــة والتعليم، عبـــر تصدرها المراكز 

المتقدمة عربيا ودوليا.
مـــا ذكره الوزيـــر النعيمي يؤكد أن الدولة تضع مـــن البدايات األولى 
القطاعيـــن التربوي والتعليمي في صـــدارة األولويات، وهي صدارة 
امتـــد أثرها لذوي االحتياجات الخاصة كمرضى التوحد عبر تجربة 
الدمـــج الناجحـــة لهم، وكذلـــك الزاميـــة التعليم التـــي أقرها مجلس 

النواب عام 2005 بمشروع محال من الحكومة، وغيرها الكثير.
هـــذه المســـاعي الخيـــرة وواضحـــة األثر، تشـــجع الكثير مـــن أولياء 
األمـــور اليـــوم ليشـــدوا رحـــال أبنائهـــم مـــن المـــدارس الخاصـــة إلى 
المـــدارس الحكوميـــة، حيـــث تمكنـــت األخيرة بالفعل مـــن أن تكون 
مقصـــدًا للطلبة والطالبات من مختلف المســـتويات االجتماعية، لما 
تحققـــه مناهجها وإداراتها المدرســـية الحازمة من مخرجات تعليم 

ينشدها الجميع، فشكرا لألبطال وصناع األمل.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

قـــد يكون عنـــوان المقال ليس مفهوًما باللغة العربية، لكنه ســـيكون أوضح 
باللغة اإلنجليزية “word of mouth”، وبعد قراءة المقال ســـتعرفون أهمية 

وقوة هذه األداة التسويقية التي تعتبر مؤثرا فعاال على الجمهور.
ويصادف اليوم “٢٨ يناير 2021” االفتتاح الرسمي لمطار البحرين الدولي، 
هـــذا المشـــروع الحيوي الذي طـــال انتظاره، ولمن حســـن الطالع أن افتتاح 
هـــذا المشـــروع أو الصـــرح الشـــامخ يتزامـــن مع عيـــد ميالد ســـيدي حضرة 
صاحـــب الجاللـــة مليكنا المفدى ليضفي على المناســـبة نكهـــة إضافية، وال 
يسعني بهذه المناسبة إال أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لجاللته 
حفظـــه هللا ورعاه، داعيًا هللا عز وجل أن يســـبغ على جاللته ثياب الصحة 

والعافية والعمر المديد.
وعـــودة إلـــى موضـــوع المقال، فإن الـــذي دفعني إلى كتابـــة المقال عن هذا 
المشـــروع الرائد هو شـــعوري بالفخر والســـعادة بأنه تم تنفيذه بكل جدارة 
واســـتحقاق بأيـــاد بحرينيـــة خالصـــة فـــي إطـــار المـــدة الزمنيـــة المحـــددة 
للمشـــروع وضمـــن الميزانية الموضوعة. متابعة وحـــرص وزير المواصالت 
واالتصاالت المهندس كمال بن أحمد المستمرة لكل صغيرة وكبيرة وكذلك 

فريـــق عمله الرائـــع بقيادة الرئيس التنفيذي المهنـــدس محمد البنفالح كان 
له أكبر األثر في تحقيق هذا اإلنجاز الذي يعد مثااًل ناجًحا بكل المقاييس.

والحقيقـــة وعلـــى الرغـــم مـــن أنني لم تتـــح لي الفرصـــة لزيارة هـــذا المعلم 
المتميـــز إال أنـــه نقلت لي الكثير من عبـــارات الثناء واإلعجاب من قبل عدد 
كبير من الشخصيات التي قامت بزيارة المشروع ضمن وفود رسمية، وقد 
ســـمعت كثيرًا مـــن قبل الموظفين الذيـــن عملوا في المشـــروع منذ بدايته، 
ســـعدت بما كانـــوا يقولونه لـــي عن التحديـــات التي واجهتهم أثنـــاء تنفيذ 

المشروع، عن اإلدارة المتميزة للمشروع من قبل الوزير شخصيًا.
وكانـــت أحلـــى عبارة ســـمعتها من أحد المســـؤولين هـــي أن الوزير يحرص 
على اإلشـــراف اليومي.. نعم المتابعـــة اليومية لتطورات العمل والتأكد من 
تذليـــل كل العقبـــات والصعاب. كان يقول إن الوزيـــر يعمل مع الفريق حتى 
المســـاء وكأنه أحد أعضاء الفريق المشـــرف على المشـــروع، وال يحسســـنا 
قط بأنه وزير، بل على العكس يعتبر نفســـه أحـــد الجنود المجهولين الذين 
يعملون من غير كلل أو ملل ودائما ما يقوم بتحفيزنا وتشجيعنا على العمل 
المخلص خدمة لهذا الوطن الغالي. “المقال كامال في الموقع اإللكتروني”.

ztawfeeqi
@gmail.com

زهير توفيقي

التسويق الشفهي

ال أعرف بالضبط لماذا يتم التعامل مع مرضى السكلر بطريقة مختلفة 
فـــي مستشـــفى حكومـــي من المفتـــرض أن يقـــدم إمكاناتـــه وخدماته 
للمرضى بشـــكل متســـاو! فمن حـــق المرضـــى... كل المرضى الحصول 

على حقهم في العالج والتعامل معهم بإنصاف وإنسانية.
مرضـــى الســـكلر وأهاليهم يعرفـــون بالضبط معنى البحـــث عن فرصة 
الحصـــول علـــى ســـرير شـــاغر فـــي أجنحـــة مجمـــع الســـلمانية الطبي، 
فعلى المريض أن يتحمل ذاك الســـرير المتخشـــب في قســـم الحوادث 
والطوارئ الخالي حتى من وســـادة طوال فترة انتظاره تلك الفرصة، 
والتـــي تصل في أحايين كثيرة إلى عشـــرة أيام متواصلة، وعلى أهله 
كذلـــك تحمـــل البقاء وقوفًا أمام ســـريره طـــوال فتـــرة تواجدهم معه 
حيث ال كرسي يتيم يمكن الجلوس عليه الستعادة أنفاسهم. المرضى 
“الميســـورون” قد يســـعون إلـــى غرف خاصـــة إذا ما اســـتنفدت فرص 
الحصول على سرير في الغرف العامة، هذا إن كانوا محظوظين فعالً 
ووجـــدوا إحداهـــا شـــاغرة أصـــالً! إذ إن الواقـــع المرير ســـيجعلك تقف 
عاجـــزًا عن التصرف، فال ســـرير فـــي الغرف العامـــة وال حتى الخاصة 

منها، وعليك انتظار فرج خروج أحد المرضى لتســـتحل ســـريره، وقد 
تطول مدة انتظارك أليام!

لكن الســـؤال، لمن الغرف األخرى؟ إنها للمرضى الميسورين طبعًا، لكن 
بقيـــة الجـــواب الذي قـــد يصدمك هو أنهـــا للمرضى المســـتعدين لدفع 
إيجارهـــا اليومـــي، لكـــن باســـتثناء مرضى الســـكلر منهم! ولـــم بالذات 
مرضى الســـكلر؟ فهذا الجواب الذي يمتنع حتى المســـؤولون عن تلك 
الغـــرف عـــن اإلجابـــة عليه، ويكتفـــون بالـــرد... بأنها غرف غيـــر متاحة 
لمرضى السكلر! ليجبرك األمر أن تتساءل، لم هذا األمر المجحف بحق 
مرضى الســـكلر؟ ولم هذا التعامل معهم؟ إذ يعرف الجميع مدى اآلالم 
التـــي يتحملونهـــا، وكم من النوبات التي يتعرضون لها، واألدهى إن ما 
علمت أن عالجهم مرفوض في المستشفيات الخاصة، التي تمتنع عنه 
فضـــالً عن رفضها تنويمهم في أجنحتهـــا! فال يجدون أي خيار للعالج 

حينها سوى مجمع السلمانية الطبي. 

ياسمينة: لماذا يحدث هذا لمرضى السكلر بالذات؟. «

yasmeeniat
@yasmeeniat.com

ياسمين خلف

لمن الغرف األخرى؟
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