تقرير الرصد اليومي ألخبار القطاع الصحي في الصحافة المحلية

Daily Media Monitering Report for Helth Industry

اليوم  :الخميس

التاريخ 11 :فبراير 2021

6

Ω2021 ôjGôÑa 11 - `g1442 IôNB’G iOÉª oL 29 ¢ù«ªîdG - ¿ƒ©HQC’Gh á°SOÉ°ùdG áæ°ùdG - (15665) Oó©dG

..zóªM øH ódÉN{
»°VÉjôdG øjôëÑdG Ωƒjh
ó«ªëŸG ó«ª

malmahmeed7@gmail.com

»æWƒdG »°VÉjôdG Ωƒ«∏d É«∏©dG áª¶æªdG áæé∏dG
ø``«`eC’G ∞°üædG óªëe õjõ©dG ñC’G á°SÉFôH
¬H âeÉb Éeh ,á«æjôëÑdG á«ÑªdhC’G áæé∏d ΩÉ©dG
ø°ùëd äÉ¡édG áaÉc ™e π°UGƒJh ≥«°ùæJ øe
ácQÉ°ûªdG ≈∏Y å``ë` dGh ,º«¶æàdGh OGó`` `YE’G
øWƒdG Gòg ¿CG ≈∏Y Gó«cCÉJ ,á«dÉ©ØdG »a áëLÉædG
∞«μàdGh ,äÉjóëàdG áaÉc RhÉ``é`J ≈∏Y QOÉ``b
π«£©J hCG ∞bƒJ ¿hO ,±hô``¶`dG ∞∏àîe ™e
á∏jóÑdG QÉμaC’G ô«aƒJ ™e ,áÑ°SÉæeh çóM …C’
.á«YGóHE’Gh
∂dòc »æàÑéYCG »æWƒdG »°VÉjôdG Ωƒ«dG »a
á°VÉjôdGh ÜÉÑ°ûdG ¿hDƒ`°`T IQGRh äGQOÉ``Ñ` e
ójó©dG ôÑY õ«ªàe πμ°ûH Iô°VÉM âfÉc »àdG
»àdGh ,á``£`°`û`fC’Gh äÉ«dÉ©ØdGh è``eGô``Ñ`dG ø``e
º¡JÉÄa áaÉμH ÜÉÑ°ûdG ácQÉ°ûe ≈∏Y â°UôM
»æfEG πH ,ºª¡dG ÜÉë°UCG ≈àMh ,º¡JÉjƒà°ùeh
âeÉbCG øjódGƒ∏d ájÉYôdG QhO ¢†©H ¿CG âª∏Y
.»°VÉjôdG Ωƒ«∏d á°UÉN äÉ«dÉ©a
¿ƒjõØ∏àd á``°`UÉ``N á``«`ë`Jh á``Ñ` LGh á``ª`∏`c
øe áÑîf øe Iõ«ªàªdG ácQÉ°ûªdGh øjôëÑdG
∫ƒ°Uƒe ô``μ`°`û`dGh ,ø``«`fÉ``æ`Ø`dGh ø««°VÉjôdG
»°VÉjôdG Ωƒ«∏d »ÑgòdG »YGôdG ƒμ∏àH ácô°ûd
»°VÉjôdG Ωƒ«dG ó¡°ûj ¿CG ÉæJÉ«æªJ ™e ,»æWƒdG
øe ºYódGh ájÉYôdG øe Gójõe ,πÑ≤ªdG ΩÉ©dG »a
.¢UÉîdG ´É£≤dG äÉ°ù°SDƒe
,»°VÉjôdG É¡eƒj »a øjôëÑdG âëéf ó≤d
,á«FÉæãà°S’G ±hô¶dG »a »FÉæãà°SG ìÉéf Gògh
»ah ,¬MÉéf »a º¡°SCG øªH ó«°ûf ¿CG É``fOOhh
áØ«∏N ∫BG óªM øH ódÉN ï«°ûdG ƒª°S º¡àeó≤e
ÜÉÑ°û∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG
,á«æjôëÑdG á«ÑªdhC’G áæé∏dG ¢ù«FQ ,á°VÉjôdGh
.øjôëÑdG ≥jôa OGôaCG ™«ªLh

ôμ°ûdG π`` ch ,äÉ``μ` jô``Ñ` à` dGh »``fÉ``¡`à`dG π``c
∫BG óªM øH ódÉN ï«°ûdG ƒª°S ≈``dEG ,ôjó≤àdGh
≈∏YC’G ¢ù∏éªdG ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG áØ«∏N
á«ÑªdhC’G áæé∏dG ¢ù«FQ ,á°VÉjôdGh ÜÉÑ°û∏d
,»°VÉjôdG øjôëÑdG Ωƒj ìÉéf ≈∏Y ,á«æjôëÑdG
ΩÉ©dG Gò``g á°ùeÉîdG ¬àî°ùf »``a AÉ``L …ò`` dG
¿Éμa ,ÉfhQƒc áëFÉL πX »a ,»FÉæãà°SG πμ°ûH
.∂dòc É«FÉæãà°SG ìÉéædG
øH ó``dÉ``N ƒ``ª`°`S √ó`` `cCG É``e ΩÉ``ª`à`dÉ``H Gò```gh
Ωƒ``«`dG ìÉ``é` f ¿EG{ :Ó``FÉ``b ìô``°` U å``«`M ,ó``ª` M
∫ÓN ø``e §≤a ≥≤ëàj º``d »æWƒdG »°VÉjôdG
™e »``HÉ``é`jE’G πYÉØàdGh á£°ûfC’Gh è``eGô``Ñ`dG
ΩÉ©dG ´É£≤dG äÉ°ù°SDƒe áaÉc πÑb øe çóëdG
øe ÉªfEGh ,ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdGh ¢UÉîdGh
ô«HGóàdGh á«ë°üdG äGOÉ°TQE’ÉH ΩGõàd’G ∫ÓN
-ó«aƒc) ÉfhQƒc áëFÉL ±hôX πX »a á«FÉbƒdG
äÉ«dÉ©ah è``eGô``H QÉμàHG â°Vôa »``à`dGh (19
»àdG á«FÉæãà°S’G ±hô¶dG â``YGQ ,á«°VGôàaG
äGAGô`` LE’G ™«ªéH äò`` NCGh ,º``dÉ``©`dG É¡°û«©j
.z™ªàéªdG »Yh ¢ùμ©àd ,ájRGôàM’G
É¡JÉÄ«gh ádhódG äÉ°ù°SDƒe πYÉØJh ÜhÉéJ
Ó«ªL ¿Éc ,É¡«dhDƒ°ùeh É¡FGQRƒH ,É¡JGQGRhh
»ª«©ædG »∏Y øH óLÉe .O ø°ùMCG óbh ,É©FGQh
»a ¬àcQÉ°ûe RGôHEG »a º«∏©àdGh á«HôàdG ôjRh
≥jôØdG äGAGôLEÉH ΩGõàd’G ™e ,»°VÉjôdG Ωƒ«dG
ô``jRƒ``dG IQƒ``°`U äQÉ`` KCG ó≤a ,»``Ñ`£`dG »``æ`Wƒ``dG
øe »°VÉjôdG Ωƒ«dG »a ∑QÉ°ûj ƒgh »ª«©ædG
ájQÉ°†M ádÉ°SQ ,á«°VÉjQ øjQÉªàHh ¬Ñàμe
á«ÑæLC’G ∫hódG »a â∏°üM É¡fCG ƒd ≥KCGh ,á©«aQ
Gôjó≤Jh ÉHÉéYEG ,ôãcCG Éæg ÉfóæY ¢SÉædG É¡dhGóàd
.É«HÉéjEG É≤«∏©Jh
Oƒ¡éH ó«°ûf ¿CG Éæg ôeC’G ÖLƒà°ùj ÉªHQ

á«HÉgQE’G »KƒëdG äÉ«°û«∏e ¥ÓWEG øjóJ øjôëÑdG
ájOƒ©°ùdG √É``é``J QÉ``«``W ¿hó```H ø``«``Jô``FÉ``W
ô«HGóJ ø``e √òîàJ Éª«a É¡©e
√òg á``¡`LGƒ``e »``a äGAGô`` ` LEGh
±ó¡à°ùJ »àdG áfÉÑédG ∫ÉªYC’G
á``Yõ``YRh ø««fóªdGh ¿É``«` YC’G
á¶≤jh IAÉØμH Ió«°ûe ,ø``eC’G
»a »`` dhó`` dG ∞``dÉ``ë` à` dG äGƒ`` `b
…ó°üàdGh ø«JôFÉ£dG ¢VGôàYG
.Éª¡d

»```dhó```dG ¿ƒ`` fÉ`` ≤` `∏` `d ñQÉ`` `°` ` U
.»fÉ°ùfE’G
á«LQÉîdG IQGRh äOó°Th
øjôëÑdG áμ∏ªe ∞``bƒ``e ≈``∏`Y
Iƒ≤H ºYGódG ï°SGôdGh âHÉãdG
ájOƒ©°ùdG á``«`Hô``©`dG áμ∏ªª∏d
É¡æeCG ßØëj Ée πμdh á≤«≤°ûdG
ø``eÉ``°`†`à`ª`dGh É``gQGô``≤` à` °` SGh

á``«` LQÉ``N IQGRh â`` ` `fGOCG
¥Ó``WEG Ió°ûH øjôëÑdG áμ∏ªe
á``«`HÉ``gQE’G »KƒëdG äÉ«°û«∏e
QÉ`` «` `W ¿hó`` ` ` ` `H ø`` `«` ` Jô`` `FÉ`` `W
á≤£æªdG √É``é` J (ø``«`à`î`î`Ø`e)
á«Hô©dG áμ∏ªªdÉH á«HƒæédG
É¡aGó¡à°SGh á≤«≤°ûdG ájOƒ©°ùdG
∑É¡àfG »a ,»dhódG É¡HCG QÉ£e

ΩÉ©dG óFÉ≤dG ájÉYôH

äÉ```eó```î```dG á``«``∏``c í``à``à``Ø``j ´É````aó````dG ¿hDƒ````°````T ô``````jRh
á``«``ë``°``ü``dG Ωƒ```∏```©```dGh ¢``†``jô``ª``à``∏``d á``«``μ``∏``ª``dG á``«``Ñ``£``dG
»a º``¡`°`ù`«`°`S …ò`` `dG á``«`ë`°`ü`dG
»a á``«`ë`°`ü`dG äÉ``YÉ``£` ≤` dG ó```aQ
Ék °Uƒ°üNh ,ø``jô``ë` Ñ` dG áμ∏ªe
QOGƒμH ájôμ°ù©dG äÉYÉ£≤dG »a
»a Ék «aôMh Ék «ª∏Y á∏gDƒe á«ÑW
»ë°üdG ´É£≤dGh »Ñ£dG ∫ÉéªdG
≈``dEG áaÉ°VE’ÉH …ƒ«ëdGh ΩÉ``¡`dG
äÉ°ü°üîàdG ø``e ó``©` J É``¡` fƒ``c
á≤£æªdG iƒà°ùe ≈∏Y Ió``FGô``dG
iƒà°ùe ø``e ¬``«` dEG â``∏`°`Uh É``eh
á`` jÉ`` YQh º`` Yó`` H Ωó``≤` à` e »``ª` ∏` Y
∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M
πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM
,≈``∏` YC’G ó``FÉ``≤`dG ió``Ø`ª`dG OÓ``Ñ` dG
ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°Uh
»dh áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S
¢ù«FQ ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG
á``©`HÉ``à`ª`Hh ,AGQRƒ`` ` ``dG ¢``ù`∏`é`e
øH áØ«∏N ï«°ûdG øcôdG ô«°ûªdG
Iƒ≤d ΩÉ©dG óFÉ≤dG áØ«∏N ∫BG óªMCG
.øjôëÑdG ´ÉaO
øcôdG AGƒ∏dG ìÉààa’G ô°†M
¬∏dG ∫É``e ó``ª` MCG ∞°Sƒj …ô``ë`H
¿É`` `cQC’G á``Ä`«`g ¢``ù`«`FQ ó``YÉ``°`ù`e
øcôdG AGƒ∏dGh ,øjƒªàdGh OGóeEÓd
áØ«∏N ∫BG ó°TGQ øH »∏Y ï«°ûdG
¿É`` `cQC’G á``Ä`«`g ¢``ù`«`FQ ó``YÉ``°`ù`e
QÉÑc øe OóYh ,ájô°ûÑdG iƒ≤∏d
.øjôëÑdG ´ÉaO Iƒb •ÉÑ°V

äGhOC’Gh äGõ«¡éàdGh OGƒ``ª`dG
áÄ«ÑdG ô``aƒ``J »``à` dG á``«`Ñ`jQó``à`dG
≈dEG áaÉ°VE’ÉH áÑ°SÉæªdG á«°SGQódG
iôNC’G á«°ù«FôdG ≥aGôªdG ô«aƒJ
äÉ``WGô``à`°`TG ™``e ≥``aGƒ``à` J »``à` dG
.»dÉ©dG º«∏©àdG ¢ù∏ée
OÉ`` °` `TCG á``Ñ` °` SÉ``æ` ª` dG √ò`` ¡` `Hh
Oƒ¡édÉH ´É``aó``dG ¿hDƒ` °` T ô``jRh
AÉ``°` û` fE’ â`` dò`` H »`` à` `dG á``Ñ` «` £` dG
á«Ñ£dG äÉ``eó``î` dG á``«`∏`c ≈``æ`Ñ`e
Ωƒ``∏` ©` dGh ¢``†`jô``ª`à`∏`d á``«`μ`∏`ª`dG

ºK ,á«ë°üdG Ωƒ∏©dGh ¢†jôªà∏d
∞∏àîe »``a ájó≤ØJ ádƒéH ΩÉ``b
É¡dÓN øe ™∏WGh á«∏μdG ΩÉ°ùbCG
¬jƒàëJ Éeh á«∏μdG ΩÉ°ùbCG ≈∏Y
,á«°SGQódG äÉYÉ≤dG øe OóY ≈∏Y
IÉcÉëª∏d á«μ«æ«∏cEG äGôÑàîeh
á«°†jôªàdG QOGƒ`` μ` `dG Ö``jQó``à` d
,»dB’G Ö°SÉëdG ôÑàîeh ,Ék «∏ªY
äÉeóîdG É¡«a ôaGƒàJ áÑàμeh
ÖàμdG ≈dEG áaÉ°VE’ÉH á«fhôàμdE’G
ô«aƒJ ºJ Éªc ,á«ª∏©dG ™LGôªdGh

óFÉ≤dG áØ«∏N ∫BG óªMCG øH áØ«∏N
å«M ,øjôëÑdG ´ÉaO Iƒ≤d ΩÉ©dG
»a í°VGƒdG ôKC’G ºYódG Gò¡d ¿Éc
äÉeóîdG ≥aGôe ™«ªL ôjƒ£J
.á«μ∏ªdG á«Ñ£dG
¿hDƒ`°`T ô``jRh ΩÉb Égó©Hh
kÉ` fGò``jEG QÉà°ùdG á``MGREÉ` H ´É``aó``dG
á«∏μdG ≥aGôeh ΩÉ°ùbC’G ìÉààaÉH
äÉ«dÉ©a øª°V iôLh ,IójóédG
»Øjô©J ƒjó«a ¢VôY ∫ÉØàM’G
á«μ∏ªdG á«Ñ£dG äÉeóîdG á«∏μd

ø««©eÉédG äÉ£HÉ°†dGh •ÉÑ°†dG »ë°Tôe »JQhO íààØj ¿ÉcQC’G ¢ù«FQ

ΩGó```î```à```°```S’G õ```«```é```J ø```jô```ë```Ñ```dG
»``°``Shô``dG ∂``«``æ``Jƒ``Ñ``°``S ìÉ``≤``∏``d ÇQÉ```£```dG
äÉ°SGQódGh ÜQÉéàdG É¡ë°VƒJ »àdG ¬àeÓ°Sh
øe ìÉ≤∏dG IOƒ``L øe ≥≤ëàdG ∂dòch ,ájôjô°ùdG
IOƒL øq«ÑJ »àdG á«ª∏©dG äÉfÉ«ÑdG á©LGôe ∫ÓN
≥≤ëàdG ≈``dEG á``aÉ``°`VEG ,èàæªdG äÉ``Ñ`Kh ™«æ°üàdG
≥«Ñ£àH ™æ°üªdG ΩGõ``à`dGh ™«æ°üàdG πMGôe øe
(GMP) ó``«`é`dG »`` FGhó`` dG ™«æ°üàdG ¢``ù` °` SCG
á«FGhódG áYÉæ°üdG »a á«dhódG ô«jÉ©ªdG Ö°ùM
.áÄ«¡dG øY IQOÉ°üdG äÉWGôà°T’Gh
ájôjô°ùdG çƒëÑdG áæéd …CGQ áÄ«¡dG äòNCG Éªc
ø``«`«`ª`jOÉ``cC’G ø``e ø«°üàîªdG ø``e á``fƒ``μ` ª` dGh
ÜQÉéàdG ≈∏Y á≤aGƒªdG øY ádhDƒ°ùªdGh AÉÑWC’Gh
¬à°ûbÉæeh ´ƒ°VƒªdG ¢VôY ó©Hh ,ájôjô°ùdG
áÄ«¡dG äQôb á«ª∏©dGh á«æØdG ¬ÑfGƒL ™«ªL øe
ΩGóîà°S’ÉH ìÉ``ª`°`ù`dGh ìÉ``≤`∏`dG ≈``∏`Y á``≤`aGƒ``ª`dG
.¬d ÇQÉ£dG
»a Aó``Ñ``dGh ìÉ``≤` ∏` dG ∫ƒ``°` Uh ó``Yƒ``e ∫ƒ`` Mh
á≤aGƒªdG ≈∏Y Ak ÉæH ¬fnq CG áÄ«¡dG âë°VhCG ¬eGóîà°SG
äGAGôLEÉH áë°üdG IQGRh CGóÑà°S ¢ùeCG IQOÉ°üdG
á°UÉîdG äÉÑ∏£àªdGh ô«jÉ©ªdG ≥``ah OGô«à°S’G
.∂dòH

≈∏Y AÉ``©`HQC’G ¢ùeCG øjôëÑdG áμ∏ªe â≤aGh
OÉ°†ªdG (∂«æJƒÑ°S) ìÉ≤∏d ÇQÉ``£`dG ΩGóîà°S’G
Éj’ÉªédG õcôe ¬éàæj …òdGh ,ÉfhQƒc ¢Shô«Ød
™HÉàdG á≤«bódG AÉ«MC’Gh áÄHhC’G çƒëÑd »eƒ≤dG
.»°ShôdG OÉëJ’ÉH áë°üdG IQGRƒd
»°ShôdG ìÉ≤∏d ÇQÉ£dG ΩGóîà°S’G IRÉLEÉHh
ìÉ≤∏d ÇQÉW ΩGóîà°SG ™HGQ äôbCG ób øjôëÑdG ¿ƒμJ
ìÉ≤dh (ΩQÉaƒæ«°S) ácô°T ìÉ≤d ó©H øjôëÑdG »a
,ÉμæjRGôà°SG ìÉ≤dh ,(∂«àfƒ«Hh QõjÉa) »àcô°T
ø«æWGƒª∏d »fÉée πμ°ûH Égô«aƒJ ºàj »``à`dGh
á«æWƒdG Oƒ¡édG ¢UôM ócDƒj Ée ƒgh ,ø«ª«≤ªdGh
øe óëdGh ™«ªédG áeÓ°Sh áë°U ≈∏Y ®ÉØë∏d
.™ªàéªdG »a ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG
º«¶æàd á«æWƒdG áÄ«¡dG á≤aGƒe QGô``b AÉ``Lh
áMÉJEGh ìÉ≤∏dG ≈∏Y á«ë°üdG äÉeóîdGh ø¡ªdG
âeó≤J »àdG äÉfÉ«ÑdG ≈``dEG GkOÉæà°SG ¬eGóîà°SG
É¡eÓà°SG Qƒ``a ,áÄ«¡dG äô°TÉH PEG ,ácô°ûdG É¡H
»àdG á©°SƒªdG á°SGQódG èFÉàfh ìÉ≤∏dG äÉØ∏ªd
π«é°ùàdG äÉØ∏ªd º««≤Jh á©LGôe á«∏ªY ,âjôLCG
ìÉ≤∏dG á«∏YÉa äÉfÉ«H º««≤J â∏ª°T IóY ÖfGƒL øe

≥``∏``£``J á```«```Ñ```£```dG ø```jô```ë```Ñ```dG á```©```eÉ```L
zï``jQÉ``à``dG ô``Ñ``Y Ö``£``dG{ äGhó````f á∏°ù∏°S
Ö£dG ïjQÉJ{ ¿Gƒæ©H Iô°VÉëe
GAó``H Qƒ``°`ü`dG ¢``Vô``Y ∫Ó``N ø``e
ô°ü©dG ≈dEG áªjó≤dG Qƒ°ü©dG øe
Qƒ°ù«ahôÑdG ∫É``bh .zå``jó``ë`dG
á©eÉL ¢``ù` «` FQ Ωƒ``à`©`dGô``«`ª`°`S
ÉæàØ°üH{ :á``«` Ñ` £` dG ø``jô``ë` Ñ` dG
¥ÓWEG ,á«ë°üdG Ωƒ∏©∏d á©eÉL
ôÑY Ö`` £` `dG{ äGhó`` ` f á``∏`°`ù`∏`°`S
º∏©J õjõ©àd á°Uôa ƒg zïjQÉàdG
Iô¶æH ™ªàéªdG ójhõJh ÉæHÓW
äGô««¨àdGh äGQƒ£àdG øY áeÉY
á``æ` eRC’G ô``Ñ`Y Ö``£` dG ∫É``é` e »``a
ÉæHÓW iód ¿ƒμj ¿CG Öéj å«M
ÉeóæY ïjQÉàdG Gò¡d ôjó≤Jh º¡a
»Ñ£dG ∫É``é`ª`dG ≈``dEG ¿ƒª°†æj
á``jÉ``Yô``dG »`` a ø``«`°`ü`°`ü`î`à`ª`c
.zá«ë°üdG

.Oƒ∏a ¿ƒL Qƒ°ù«ahôÑdG |
.»Ñ£dG ∫É``é`ª`dG »``a º``à`J »``à`dG
á∏°ù∏°ùdG øe Ihóf ∫hCG Ωnób ó≤dh
¢ù«FQ ,Oƒ∏a ¿ƒL Qƒ°ù«ahôÑdG
á©eÉL »a Ö£dG º°ùb PÉà°SCGh
≈``≤`dCG å``«`M á``«`Ñ`£`dG ø``jô``ë`Ñ`dG

á``«`μ`∏`ª`dG á``«` ∏` μ` dG â``≤``∏``WCG
á©eÉL - GóædôjCG »a ø«MGôé∏d
øe á∏°ù∏°S á``«`Ñ`£`dG ø``jô``ë`Ñ`dG
¿Gƒæ©H á«°VGôàa’G äGhó``æ` dG
á°ûbÉæªd zïjQÉàdG ôÑY Ö£dG{
∫ÉéªdG Qƒ``£` J ≈`` dEG ¥ô``£` à` dGh
√ô«KCÉJh Qƒ°ü©dG ôÑY »Ñ£dG
á``«` Ñ` £` dG äÉ`` °` `SQÉ`` ª` `ª` `dG ≈`` ∏` `Y
.áãjóëdG á«MGôédGh
øe á∏°ù∏°ùdG √ò`` g ±ó``¡` J
≈∏Y Aƒ°†dG §«∏°ùJ ≈dEG äGhóædG
»ª∏©dG åëÑdGh QÉμàH’G á«ªgCG
áØ∏àîªdG äÉaÉ≤ãdGh ∫É«LC’G ôÑY
»àdG IOó©àªdG Ö«dÉ°SC’G ôjƒ£àd
π°†aCG ºjó≤àd AÉÑWC’G É¡eóîà°ùj
á«ë°üdG ájÉYôdG ø``e iƒà°ùe
äGô««¨àdG áÑcGƒªdh ºgÉ°Vôªd

ô«°ûªdG á``jÉ``YQ âëJ º``«` boCG
óªMCG ø``H áØ«∏N ï«°ûdG ø``cô``dG
´ÉaO Iƒ≤d ΩÉ©dG óFÉ≤dG áØ«∏N ∫BG
≈æÑe ìÉ``à` à` aG π``Ø` M ø``jô``ë` Ñ` dG
á«μ∏ªdG á«Ñ£dG äÉ``eó``î`dG á«∏c
,á«ë°üdG Ωƒ``∏`©`dGh ¢†jôªà∏d
≥jôØdG ΩÉ©dG óFÉ≤dG ÜÉ``fCG å«M
»ª«©ædG ø°ùM øH ¬∏dGóÑY øcôdG
Qƒ°†ëd ´É``aó``dG ¿hDƒ` °` T ô`` jRh
¢``ù` eCG ìÉ``Ñ` °` U ∂`` ` dPh ,π``Ø``ë``dG
,Ω2021 ô``jGô``Ñ`a 10 AÉ``©``HQC’G
Iƒb ¢ù«°SCÉJ iô``cP ™``e Ék æeGõJ
.ôjGôÑa 5 øjôëÑdG ´ÉaO
≈≤dCG ∫É``Ø`à`M’G á``jGó``H »``ah
ódÉN ï«°ûdG Qƒ°ù«ahôH AGƒ∏dG
äÉeóîdG óFÉb áØ«∏N ∫BG »∏Y øH
√ò``¡` H á``ª` ∏` c á``«` μ` ∏` ª` dG á``«` Ñ` £` dG
¬JOÉ©°S øY É¡«a ôÑY áÑ°SÉæªdG
á«Ñ£dG äÉeóîdG á«∏c ìÉààaÉH
Ωƒ``∏` ©` dGh ¢``†`jô``ª`à`∏`d á``«`μ`∏`ª`dG
iƒ``à`°`ù`ª`dG Gk ó`` cDƒ` `e ,á``«`ë`°`ü`dG
¬``«` dEG π`` °` `Uh …ò`` ``dG Ωó``≤` à` ª` dG
ºààNGh ,…ôμ°ù©dG ≈Ø°ûà°ùªdG
á«μ∏ªdG á«Ñ£dG äÉ``eó``î`dG ó``FÉ``b
Ée äGRÉ``é``f’G √ò``g ¿CÉ` `H ¬àª∏c
ôªà°ùªdG ºYódG ’ƒd ≥≤ëààd âfÉc
á«Ñ£dG äÉ``eó``î`dG √É≤∏àJ …ò``dG
Ió«°TôdG IOÉ``«` ≤` dG ø``e á«μ∏ªdG
ï«°ûdG øcôdG ô«°ûªdG á©HÉàªHh

≈°ù«Y á«∏c ôeBG »ª«©ædG áØ«∏N øªMôdGóÑY øcôdG AGƒ∏dGh
ó©°ùdG ó°TGQ ìÓ°U øcôdG AGƒ``∏`dGh ,á«μ∏ªdG ájôμ°ù©dG
´ÉaO Iƒb •ÉÑ°V QÉÑc øe OóYh …ôμ°ù©dG ÖjQóàdG ôjóe
.øjôëÑdG

áªjõY πμH ¬JÉÑ°ùàμe ájÉªMh ¬«°VGQCG øY ´ÉaódGh »dÉ¨dG
.Iƒbh
ó°TGQ øH »∏Y ï«°ûdG øcôdG AGƒ``∏`dG ìÉààa’G ô°†M
,ájô°ûÑdG iƒ≤∏d ¿É``cQC’G áÄ«g ¢ù«FQ óYÉ°ùe áØ«∏N ∫BG

¢ù«FQ »ª«©ædG ô≤°U øH ÜÉ``jP øcôdG ≥jôØdG íààaG
ºbQ ø««©eÉédG •ÉÑ°†dG »ë°Tôe IQhO ¿É```cQC’G áÄ«g
,2 º``bQ çÉfEÓd ø««©eÉédG •ÉÑ°†dG »ë°Tôe IQhOh 23
≈°ù«Y á«∏c »a ,Ω2021 ôjGôÑa 10 AÉ©HQC’G ¢ùeCG ìÉÑ°U
.á«μ∏ªdG ájôμ°ù©dG
áª∏c ¿É`` `cQC’G áÄ«g ¢``ù`«`FQ ≈``≤` dCG áÑ°SÉæªdG √ò``¡` Hh
√ôîa ióe øY É¡dÓN øe ôÑYh ø«JQhódG ìÉààaÉH Éfk GòjEG
øe á«æWh QOGƒ`` c ø``e ¿É``JQhó``dG ¬∏ª°ûJ Éªd √RGõ``à``YGh
Gòk «ØæJ ∂dPh ,äÉë°TôªdG äÉ£HÉ°†dGh ø«ë°TôªdG •ÉÑ°†dG
∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M ¿ód øe á«eÉ°ùdG äÉ¡«Lƒà∏d
≈∏YC’G óFÉ≤dG ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM
óªMCG øH áØ«∏N ï«°ûdG øcôdG ô«°ûªdG øe áã«ãëdG á©HÉàªdGh
.øjôëÑdG ´ÉaO Iƒ≤d ΩÉ©dG óFÉ≤dG áØ«∏N ∫BG
∫ÓN ¿É``cQC’G áÄ«g ¢ù«FQ ¬``Lh ìÉààa’G ΩÉàN »``ah
»∏ëàdG ≈dEG •ÉÑ°†dG äÉë°TôªdGh ø«ë°TôªdG ™«ªL ¬àª∏c
»eÓ°SE’G ÉææjO øe Ióªà°ùªdG á∏«ÑædG ájôμ°ù©dG ¥ÓNC’ÉH
ôîa πμHh GƒëÑ°ü«d á∏«°UC’G á«Hô©dG Éæª«bh ∞«æëdG
≥«aƒàdÉH ™«ªé∏d Ék«YGO ,øjôëÑdG áμ∏ªªd GkôNPh ≥ë∏d GkóæL
øWƒdG Gò¡d Gkôîah Gkóæ°S Gƒfƒμj ¿CGh äÉÑãdGh OGó°ùdGh

:óYÉ≤àdG ≥jOÉæ°U »a á«HÉ«ædG ≥«≤ëàdG áæéd ¢ù«FQ

QÉæjO 100 øe πbCG º¡ÑJGhQ ÉØdCG 214 hz»YÉªàL’G ø«eCÉàdG{ »a ø«∏é°ùe »ÑæLCG ∞dCG 414
§``£` î` dG ™``°``Vƒ``H π``ª``©``dG ¥ƒ`` °` `S
øe ø«∏eÉ©dG OGóYCG IOÉjõd áÑ°SÉæªdG
å«M ,πª©dG ¥ƒ°S »a ø«æWGƒªdG
…òdG ∞«XƒàdG èeÉfôH ≈∏Y GƒæKCG
ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¬≤∏WCG
ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S
OhOô``e ø``e ¬``d Éªd AGQRƒ`` `dG ¢ù«FQ
∫ÓN øe ájóYÉ≤àdG ≥jOÉæ°üdG ≈∏Y
.ø«∏eÉ©dG äÉcGôà°TG
≈``dEG áæé∏dG â``bô``£`J É``gó``©`Hh
,ô«NC’G áeÉ©dG áÄ«¡dG OQ á°ûbÉæe
øY IQOÉ°üdG ΩÉ`` bQC’G âØ°ûc å«M
≈∏Y GƒLôN øjòdG Oó``Y ¿CG áÄ«¡dG
8214 …QÉ«àN’G óYÉ≤àdG èeÉfôH
øY áæé∏dG äô°ùØà°SGh ,É``Ø`Xƒ``e
äÉ``°`TÉ``©`e ¿ƒ``°` VÉ``≤` à` j ø`` e OGó`` ` `YCG
,QÉ``æ``jO 200 ø`` e π`` ` bCG á``jó``YÉ``≤` J
øe ø«∏eÉ©dG OóY ¿CÉH áÄ«¡dG äOÉaCGh
ìhGôàJ »àdG äÉ°TÉ©ªdG ÜÉë°UCG
≈``dEG π°üj QÉ``æ`jO 200h 150 ø«H
áæé∏dG ¿EG å«M ,GóYÉ≤àe 10876
≈``dEG É¡JÉ«°UƒàH π°üJ ¿CG ∫hÉ``ë`J
QGôªà°SGh áÄØdG ∂∏J äÉ°TÉ©e IOÉjR
.º¡d ájƒæ°ùdG IOÉjõdG

,πbCÉa GQÉæjO 50 ÖJGhôH áÄ«¡dG iód
áÄ«¡dG ÉæJOhR Éªc ºgOóY ¿Éc øjòdGh
5 ô``NB’ »YÉªàL’G ø«eCÉà∏d áeÉ©dG
∫Éª©dGh ,ÓeÉY 406469 äGƒæ°S
100 ≈``dEG 51 Ö``JGhô``H ø«∏é°ùªdG
Ée Gò``gh 1146252 ºgOóY QÉæjO
äÉ°SGQódGh äÉcGôà°T’G ≈∏Y ôKDƒj
ó°UQh ≥«bóàdG Ωó``Yh á``jQGƒ``à`c’G
¥hóæ°üdG â∏°UhCG á«≤«≤ëdG QƒLC’G
.¿B’G ¬«∏Y ƒg Ée ≈dEG
áæé∏dG AÉ°†YCGh ¢ù«FQ QÉ°TCGh
º«¶æJ áÄ«g Ωƒ≤J ¿CG IQhô°V ≈``dEG

∂∏J ¿CG ±É°VCGh ,á«≤«≤ëdG Qƒ``LC’G
á``«`©`bGh ô``«`Z ôÑà©J äÉ``cGô``à` °` T’G
…QGƒàc’G ô«ÑîdG á°SGQO »dÉàdÉHh
øμªªdG øe ¬fC’ ,á«©bGh ô«Z É°†jCG
óYÉ≤àdG ≥jOÉæ°U ∫ƒNóe ójõj ¿CG
,ÖfÉLCÓd á«≤«≤ëdG QƒLC’G Éæª∏Y GPEG
√OGó``©` à` °` SG ô`` jRƒ`` dG ió`` ` HCG å``«` M
PÉ``î` JG »`` a á``æ` é` ∏` dG ™`` e ¿hÉ``©` à` ∏` d
≥≤ëàdG ø``e á``eRÓ``dG äGAGô`` ` `LE’G
.í«ë°üdG ôLC’G π«é°ùJ øe ócCÉàdGh
óH ’ ¬``fCG áæé∏dG ¢ù«FQ ó``cCGh
á∏é°ùªdG Qƒ``LC’G ∂∏J á©LGôe øe

»YÉªàL’G ø«eCÉà∏d áeÉ©dG áÄ«¡dGh
á°üMh π``«`NGó``e ø``e ó``jõ``j ±ƒ``°`S
áæé∏dG ≈©°ùJ Ée ƒ``gh ≥jOÉæ°üdG
á«ªgCG ≈dEG Gk ô«°ûe ,¬≤«≤ëàd IógÉL
øe ∑ƒæÑdGh áÄ«¡dG ø«H ≥«°ùæàdG
Qƒ`` `LC’Gh Ö`` JGhô`` dG á``aô``©` e π`` `LCG
,ÖfÉLC’G É¡ª∏°ùàj »àdG á«≤«≤ëdG
ájô¡°ûdG äÉcGôà°T’G ¿CG ≈``dEG Éàa’
É¡FGOCÉH πª©dG ÜÉë°UCG Ωõà∏j »àdG
QƒLCG øe %3 ™bGƒH áeÉ©dG áÄ«¡∏d
ôKCÉàJ ó``«`cCÉ`à`dÉ``H ájô¡°ûdG º¡dÉªY
øe ó`` cCÉ` `à` `dG Ωó`` `Y π`` X »`` a Gô``«` ã` c

á«fÉªdôÑdG ≥«≤ëàdG áæéd äó≤Y
øe QGóJ »àdG óYÉ≤àdG ≥jOÉæ°U »a
»YÉªàL’G ø«eCÉà∏d áeÉ©dG áÄ«¡dG
º«gGôHEG ÖFÉædG á°SÉFôH É¡YÉªàLG
øY ¢ùeCG ,áæé∏dG ¢ù«FQ »©«ØædG
.(Zoom) ≥«Ñ£J ôÑY ó©H
áÄ«¡dG OQ ´É``ª` à` L’G ¢``û`bÉ``fh
¿CÉ°ûH »YÉªàL’G ø«eCÉà∏d áeÉ©dG
á≤∏©àªdG äGQÉ°ùØà°S’G øe áYƒªée
â≤àdG Éªc ,áæé∏dG πªY QhÉ``ë`ª`H
á``«`ª`æ`à`dGh π``ª` ©` dG ô`` `jRh á``æ` é` ∏` dG
IQGOEG ¢ù∏ée ¢ù«FQ á«YÉªàL’G
ºJ å«M ,πª©dG ¥ƒ°S º«¶æJ áÄ«g
¥ƒ°S º«¶æJ áÄ«g OQ ¢VGô©à°SG
QƒLCG øe ≥≤ëàdG á«dBG ¿CÉ°ûH πª©dG
»g Éeh ,øjôëÑdG áμ∏ªe »a ádÉª©dG
óLƒj πgh ?∂dòd á©ÑàªdG ô«jÉ©ªdG
?á«ÑæLC’G ádÉª©dG ÖJGhôd ≈fOCG óM
IOQGƒ``dG OhOô`` dG á°ûbÉæe âªJ Éªc
¿CÉ°ûH πª©dG ¥ƒ°S º«¶æJ áÄ«g øe
.áæé∏dG äGQÉ°ùØà°SG
áaô©e ¿CG áæé∏dG ¢ù«FQ ó``cCGh
ÖfÉLC’G ∫Éª©∏d á«≤«≤ëdG Qƒ``LC’G
óYÉ≤àdG ≥jOÉæ°U »``a ø«côà°ûªdG
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..á«∏NGódG IQGRhh ÜGƒædG ¢ù∏ée ø«H ∑ôà°ûe ´ÉªàLG »a

≈``∏``Y ®É```Ø```ë```∏```d ï````°````SGô````dGh ΩÉ````à````dG »```HÉ```«```æ```dG º````Yó````dG ó````cDƒ````f
á````«````HÉ````gQE’G ∫É``````ª``````YC’G π````c ø````e ™```ª```à```é```ª```dG á```jÉ```ª```Mh ø````````eC’G
øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U á©HÉàeh
.AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG óªM
ºYódG ≈dEG ÜGƒædG ¢ù∏ée á°ù«FQ äQÉ°TCGh
ø``eC’G ≈``∏`Y ®ÉØë∏d ï``°` SGô``dGh ΩÉ``à` dG »``HÉ``«`æ`dG
∫ÉªYC’G áaÉc øe ™ªàéªdG ájÉªMh QGô≤à°S’Gh
QGô°VE’Gh ,¢†jôëàdGh ∞æ©dG ¢†aQh ,á«HÉgQE’G
Ió«°ûe ,ø«æWGƒªdG ídÉ°üeh ,ádhódG äGQó≤ªH
RÉ¡L ™``e ¿hÉ©àdÉHh á«æeC’G Iõ``¡` LC’G Oƒ¡éH
ø«à«∏ª©dG •É``Ñ``MEG »``a »``æ` Wƒ``dG äGô``HÉ``î` ª` dG
¢ù∏ée áfGOEGh QÉμæà°SG øY áHô©e ,ø«à«HÉgQE’G
øeC’G ójó¡àd ≈©°ùj …òdG »HÉgQE’G πª©∏d ÜGƒædG
,ô£î∏d AÉjôHC’G ìGhQCG ¢†jô©Jh ,QGô≤à°S’Gh
äÉ¡édG PÉ``î`J’ »HÉ«ædG ¢ù∏éªdG º``YO Ió``cDƒ`e
á«æeC’Gh á«fƒfÉ≤dG äGAGô``LE’G áaÉc á°üàîªdG
,¬JÉ°ù°SDƒeh ,√OGôaCGh ™ªàéªdG øeCG ≈∏Y ®ÉØë∏d
.¬JÉÑ°ùàμeh

á°ù«FQ
:ÜGƒædG ¢ù∏ée

á«æ≤J ôÑY ¢ùeCG ìÉÑ°U ∑ôà°ûe ´ÉªàLG ó≤Y
á°SÉFôH ÜGƒ``æ`dG ¢ù∏ée ø«H »FôªdG ∫É°üJ’G
á°ù«FQ π``æ` jR ¬``∏` dGó``Ñ` Y â``æ` H á``jRƒ``a Ió``«` °` ù` dG
∫hCG ≥jôØdG á°SÉFôH á«∏NGódG IQGRhh ,¢ù∏éªdG
,á«∏NGódG ôjRh áØ«∏N ∫BG ¬∏dGóÑY øH ó°TGQ ï«°ûdG
¢ù∏ée á°ù«Fôd »fÉãdGh ∫hC’G ø«ÑFÉædG Qƒ°†ëH
¿hDƒ°ûdG »àæéd AÉ``°`†`YCGh »°ù«FQh ,ÜGƒ``æ` dG
¥ƒ≤Mh ,»æWƒdG ø`` eC’Gh ´É``aó``dGh á«LQÉîdG
QÉÑc øe Oó``Yh ΩÉ©dG ø``eC’G ¢ù«FQh ,¿É``°`ù`fE’G
´Ó``WE’ ∂``dPh ,á``«`∏`NGó``dG IQGRƒ`` H ø«dhDƒ°ùªdG
.»æeC’G ™°VƒdG äGóéà°ùe ≈∏Y ÜGƒædG ¢ù∏ée
´ÉªàL’G ¿CG ÜGƒædG ¢ù∏ée á°ù«FQ äócCGh
ø«à£∏°ùdG ø«H ôªà°ùªdG ¿hÉ©àdG ¥É«°S »a »JCÉj
Iô°†M äÉ¡«Lƒàd Gòk «ØæJ ,ájò«ØæàdGh á«©jô°ûàdG
áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U
¢UôM ø``e É``bk Ó``£` fGh ,ió``Ø` ª` dG OÓ``Ñ` dG π``gÉ``Y

øeC’G ßØM Oƒ``¡L ¿CÉ°ûH ≥``≤ëJ Éª«a »``°SÉ°SCG ∂jô°T ø``WGƒªdG :á``«∏NGódG ô``jRh
¢``Vô``©``J »```à```dG QGô````°````VC’G ô``°``ü``M ≈``∏``Y π``ª``©``f
äÉ``°``†``jƒ``©``à``dG ó```jó```ë```Jh ¿hOÉ```«```°```ü```dG É```¡```d
Iô«Ñc á``fÉ``eCG á``«``æ``Wƒ``dG ÜÉ``Ñ``°``û``dG áfÉ°üM õ``jõ``©``J
ó````YGh π``Ñ``≤``à``°``ù``e AÉ```æ```H »````a º````gQhó````H É```fÉ```ª```jEG

.»MGƒædG πc
á°ù«FQ â``Hô``YCG ,´É``ª` à` L’G ΩÉ``à`N »``ah
»fÉãdGh ∫hC’G ¿É``Ñ`FÉ``æ`dGh ÜGƒ``æ` dG ¢ù∏ée
»àæéd AÉ°†YCGh É°ù«FQh ¢ù∏éªdG á°ù«Fôd
,»æWƒdG øeC’Gh ´ÉaódGh á«LQÉîdG ¿hDƒ°ûdG
ô``jRƒ``d º``gô``jó``≤` J ø``Y ,¿É`` °` `ù` `fE’G ¥ƒ``≤``Mh
øª°†J RÉéjEG øe ¬«∏Y Gƒ©∏WG Éeh ,á«∏NGódG
QGô≤à°S’G ¢ùμ©J »àdG äGô°TDƒªdG øe ójó©dG
.»æeC’G

øe ≥≤ëàj Ée ≈dEG á«∏NGódG ôjRh ¥ô£Jh
»àdGh ,π«gCÉàdGh ìÓ°UE’G õcGôe »a RÉéfEG
áëFÉL ájGóH òæe IôàØdG √òg ∫Gƒ``W âæμªJ
»ë°üdG ™°VƒdG ≈∏Y á¶aÉëªdG øe ÉfhQƒc
ø«ªFÉ≤∏d √ôμ°T øY ÉHô©e ,º¡àjÉªMh A’õæ∏d
äGAGôLEG øe ¬H GƒeõàdG Éeh πª©dG Gòg ≈∏Y
,IQƒ£àe äÉ``eó``N ºjó≤Jh á≤«bO á``jRGô``à`MG
ô«aƒàd áYÉ°ùdG QGóe ≈∏Y πª©f ÉæfCG ≈dEG Gô«°ûe
øe A’õædG áeÓ°S ≈∏Y á¶aÉëª∏d πÑ°ùdG áaÉc

,ÜÉÑ°ûdG ájÉªM »``a á«YÉªédG á«dhDƒ°ùªdG
áfÉeCG á«æWƒdG º¡àfÉ°üM õjõ©J ≈≤Ñj å«M
.óYGh πÑ≤à°ùe AÉæH »a ºgQhóH ÉfÉªjEG ,Iô«Ñc
≥jôØdG ìhô``H πª©dG á«ªgCG ≈∏Y Oó°Th
»©ªàéªdG ∂°SÉªàdG ≈∏Y á¶aÉëªdGh óMGƒdG
Öéj »àdG ,á«æWƒdG á«dhDƒ°ùªdÉH ΩGõàd’Gh
ájóéH πª©dG ∫Ó``N øe Oô``a πc É¡∏ªëàj ¿CG
∞∏àîe »``a á``«`æ`Wƒ``dG äÉ``MÉ``é`æ`dG ≥«≤ëàd
.ä’ÉéªdG

≈fGƒàJ ød á«©jô°ûàdG á£∏°ùdG :»°ù«°ùdG ÖFÉædG
ÜÉgQE’G áëaÉμªd áªYGódG ø``«fGƒ≤dG ø°S »a

.»°ù«°ùdG óªëe |
á£∏°ùdG{ ¿CG »æWƒdG ø`` eC’Gh
áæéd Gó``jó``ë` Jh ,á«©jô°ûàdG
Ωó``≤`J ,á``«` LQÉ``î` dG ¿hDƒ``°``û``dG
á«∏NGódG IQGRƒ``d É¡ªYO πeÉc
º¡°ùj ÉªH á``«`æ`eC’G Iõ``¡` LC’Gh
∂``dPh ,ΩÉ``©`dG ø``eC’G õjõ©J »``a
»àdG ø«fGƒ≤dG ø°S ∫Ó``N ø``e
…ò`` dG »```æ` `eC’G π``ª` ©` dG Rõ``©``J
ø``WGƒ``ª`dG á``eÓ``°`S ≈`` dEG ±ó``¡` j
,øjôëÑdG ¢``VQCG ≈∏Y º«≤ªdGh
äÉHƒ≤©dG ß«∏¨J ∫ÓN øe hCG
É``YOQ πμ°ûJ ≈àM Égójó°ûJh
ôμØj øe πch ø««HÉgQE’G πμd
QGô≤à°S’Gh øeC’ÉH åÑ©dG »a
.z»∏NGódG

ô``jRƒ``dG É¡dòÑj »``à`dG Iô«ÑμdG
,π``°`SGƒ``Ñ`dG á``«`∏`NGó``dG ∫É```LQh
∫GƒeC’Gh ìGhQC’G ≈∏Y ®ÉØë∏d
±Gó``¡` à` °` SG õ``cô``e »`` g »``à``dG
.ø«ãHÉ©dG
Iõ¡LC’G á¶≤j{ ¿CG ±É°VCGh
»a »∏©a πμ°ûH âª¡°SCG á«æeC’G
IQGRh ¬``«`dEG â∏°Uh É``e RGô`` HEG
á``«`dÉ``Y á``«`æ`¡`e ø`` e á``«` ∏` NGó``dG
πãe ∫É°ûaE’ ôªà°ùe OGó©à°SGh
∂dPh ,á«HÉgQE’G äÉ«∏ª©dG √òg
øe Ohó``ë` eÓ``dG º``Yó``dG áé«àf
ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M πÑb
áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG
á©HÉàeh ,ióØªdG OÓÑdG πgÉY
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
OCGhh ø``eC’G ßØM ≈∏Y É°UôM
É¡KhóM πÑb á«HÉgQE’G äÉ«∏ª©dG
áeÓ°S ≈∏Y ®ÉØëdG π``LCG ø``e
¿ƒ°Uh ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG
á°UÉîdGh áeÉ©dG äÉμ∏àªªdG
Gò``gh ,øjôëÑdG áμ∏ªe π``NGO
∂∏ªdG á``dÓ``L IOÉ``«` b ¬``«`dƒ``J É``e
IQGRh √òØæJh É¨dÉH ÉeÉªàgG
.zá«dÉY á«aGôàMÉH á«∏NGódG
á``æ` é` d ¢`` `ù` ` «` ` FQ ó`` ` ` ` ` cCGh
´É``aó``dGh á«LQÉîdG ¿hDƒ`°`û`dG

¿hDƒ°ûdG áæéd ¢ù«FQ OÉ°TCG
ø```eC’Gh ´É`` aó`` dGh á``«` LQÉ``î` dG
ÜGƒ``æ` dG ¢ù∏ée »``a »``æ`Wƒ``dG
»°ù«°ùdG ó``ª` ë` e ¢``Só``æ` ¡` ª` dG
Iõ``¡` LC’G á¶≤«H ø``«`æ`«`Yƒ``Ñ`dG
IQGRƒ`` ` `H á``«` æ` ©` ª` dG á`` «` `æ` `eC’G
äGôHÉîªdG RÉ``¡`Lh á«∏NGódG
øe º``¡`æ`μ`ª`J ó``©` H ,»`` æ` `Wƒ`` dG
ø«à«HÉgQE’G ø«à«∏ª©dG •ÉÑMEG
ô``«`é`Ø`J É``à` aó``¡` à` °` SG ø``«` à` ∏` dG
»a »`` `dB’G ±Gô``°`ü`∏`d ø``jRÉ``¡`L
¢üØMóLh º``«`©`æ`dG »à≤£æe
¿CG GkócDƒe ,áª°UÉ©dG á¶aÉëªH
øÄª£e Ωƒ«dG »æeC’G ™°VƒdG{
äÉ«FÉ°üMEÓd É≤ah ∂``dPh Gó``L
≈∏Y ∫óJ »àdG á≤«bódG á«æeC’G
∫hòÑªdG ô«ÑμdG ó¡édGh πª©dG
RGõ``à`YGh ôîa πëe ƒ``g …ò``dG
.zøjôëÑdG áμ∏ªªd
ºJ É``e Aƒ°V »``a ¬``fCG ó``cCGh
AÉ°†YCG ™ªL …ò``dG AÉ≤∏dG »``a
ìÉÑ°U á``«`©`jô``°`û`à`dG á``£`∏`°`ù`dG
∫hCG ≥jôØdÉH AÉ``©` HQC’G ¢``ù`eCG
∫BG ¬∏dGóÑY ø``H ó``°` TGQ ï«°ûdG
¿EÉ``a á``«` ∏` NGó``dG ô`` `jRh á``Ø`«`∏`N
â£ÑMCG »àdG á«æeC’G á«∏ª©dG
áÑFÉîdG á«HÉgQE’G ä’hÉëªdG
±Gó¡à°SGh ø``«`æ`eB’G ™``jhô``à`d
Oƒ¡édG áé«àf äAÉL ø«fóªdG

¢ù«FQ ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG áØ«∏N ∫BG óªM øH
ô°üM ≈∏Y πª©f ÉæfCG ÉØ«°†e ,AGQRƒdG ¢ù∏ée
ójóëJh ¿hOÉ«°üdG É¡d ¢Vô©J »àdG QGô°VC’G
≈∏Y ®ÉØëdG øª°†j ÉªH ,áeRÓdG äÉ°†jƒ©àdG
.º¡bRQ QOÉ°üe ø«eCÉJh º¡ëdÉ°üeh º¡bƒ≤M
áμ∏ªe ¬``H º©æJ É``e ¿CG ô``jRƒ``dG í``°` VhCGh
ôgGõdG ó¡©dG »a QGô≤à°SGh øeCG øe øjôëÑdG
»àdGh ,ióØªdG ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†ëd
RGõàY’Gh ôîØdG ÉgDƒ∏e ôYÉ°ûe É¡«a ¢û«©f
É≤jôY É``KQEG πªëJ ,¬Ñ©°ûH ∂∏ªdG ádÓL á≤ãH
øe ∂``∏` ª` dG á``dÓ``Lh Ö``©`°`û`dG ø``«` H Ó``°` UCÉ` à` e
´hô°ûªdÉH áÄ«°†ªdG Iô«ædG Iô«°ùªdG ∫Ó``N
ƒëf ¿GƒæY ƒg …ò``dGh ,ô«ÑμdG »MÓ°UE’G
á°Uôa Éæëæªj …òdG ,¢ü∏îªdGh OÉédG πª©dG
GócDƒe ,πÑ≤à°ùªdG ƒëf ìƒªWh á≤ãH πª©dG
¿CÉ°ûH ≥≤ëJ Éª«a »°SÉ°SCG ∂jô°T øWGƒªdG ¿CG
πªëJ Ö∏£àj …òdG ôeC’G ,øeC’G ßØM Oƒ¡L

•ÉÑMEÉH IOÉ``°`TEGh äÉëjô°üJ øe ¬æY GhôÑY
ø«à∏dG ø«à«HÉgQE’G ø«à«∏ª©∏d á«æeC’G Iõ¡LC’G
»``dB’G ±Gô°ü∏d ø``jRÉ``¡`L ô«éØJ Éàaó¡à°SG
øe OóY ≈``dEG Égƒæe ,2021 QGôÑa 3 ïjQÉàH
»æeC’G QGô≤à°S’G ¢ùμ©J »àdG äGô°TDƒªdG
∫ÓN ∂``dPh ,øjôëÑdG áμ∏ªe √ó¡°ûJ …ò``dG
,´ÉªàL’G ájGóH »a ¬ªjó≤J ºJ …òdG RÉéjE’G
,ø«Jô«NC’G ø«à«HÉgQE’G ø«à«∏ª©dG ¿CÉ°ûH
,øWƒdG QGô≤à°SGh øeCÉH §ÑJôJ »àdG ÉjÉ°†≤dGh
IQGRh ÉgòîàJ »àdG äGAGôLE’G ≈dEG áaÉ°VE’ÉH
áëaÉμªd á«æWƒdG Oƒ¡édG QÉWEG »a á«∏NGódG
.ÉfhQƒc áëFÉL
¿CG ,´ÉªàL’G ∫ÓN ,á«∏NGódG ôjRh ócCGh
áªjôc ájÉYQh ΩÉªàgÉH ≈¶ëj øjOÉ«°üdG ∞∏e
øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M ø``e
ºYOh ,ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y
¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U á©HÉàeh

πX »``a ø``jô``ë`Ñ`dG áμ∏ªe ¿CG â``aÉ``°` VCGh
ÖMÉ°U Iô°†ëd á∏eÉ°ûdG ájƒªæàdG Iô«°ùªdG
,É¡Ñ©°T ∞JÉμàHh ,ió``Ø`ª`dG ∂∏ªdG á``dÓ``é`dG
,É¡JÉ°ù°SDƒe Oƒ¡L ôaÉ°†Jh ,É¡JÉ£∏°S ¿hÉ©Jh
πμH ,á«HÉgQE’G ∫ÉªYC’G ó°U ≈∏Y ÉªFGO IQOÉb
áæàØdG äÉ££îe ô`` MOh ,á``jõ``gÉ``Lh á¶≤j
Gó¡L ƒdCÉj ød »HÉ«ædG ¢ù∏éªdG ¿CGh ,ô°ûdGh
áëaÉμªd ΩRÓ``dG »©jô°ûàdG ºYódG ºjó≤J »a
¿hÉ©àdG QGôªà°SGh ,¬«∏Y AÉ°†≤dGh ÜÉ``gQE’G
ájÉªëd ,ájò«ØæàdG á£∏°ùdG ™``e ≥«°ùæàdGh
ï«°SôJh ,á``«`HÉ``gQE’G ∫É``ª` YC’G ø``e ™ªàéªdG
¿Éª°Vh ,¿ƒfÉ≤dG ΩGôàMGh ,á«æWƒdG IóMƒdG
.»©ªàéªdG øeC’Gh »∏gC’G º∏°ùdG
ó°TGQ ï«°ûdG ∫hCG ≥jôØdG ÜôYCG ,¬à¡L øe
√ôμ°T øY á«∏NGódG ôjRh áØ«∏N ∫BG ¬∏dGóÑY øH
¢ù∏éªdG á°ù«FQ á°SÉFôH ÜGƒ``æ` dG ¢ù∏éªd
É``eh ,á``«` æ` Wƒ``dG º``¡`Ø`bGƒ``e ≈``∏`Y AÉ``°``†``YC’Gh

ÜÉàc ø«eÉ`°†`e ¢``û`bÉæ``J á``«`HÉ`«æ`dG z¿É``°ù`fE’G ¥ƒ````≤`M{
zóªM ó``¡Y »a ¿É``°ù`fE’G ¥ƒ``≤`M ..∞``«fh ø``jó≤Y ó``©H{

ÜÉ``£` î` dG ´É`` ª` `à` `L’G ∫Ó`` `N
è``«`∏`î`dG õ``cô``e ø`` e OQGƒ`` ` `dG
,á«é«JGôà°S’G äÉ``°` SGQó``∏` d
Iô`` `cò`` `ª` ` dGh ,¬`` `JÉ`` `≤` ` aô`` `eh
≈`` dEG ,á``≤` aGô``ª` dG á``«` fƒ``fÉ``≤` dG
äÉ`` °` `SGQó`` dG ¢`` Vô`` Y Ö`` fÉ`` L
º°ùb øe áæé∏dG ≈``dEG IOQGƒ``dG
ø``eh ,á``«` fƒ``fÉ``≤` dG çƒ``ë` Ñ` dG
Ö``jQó``à`dGh äÉ``°` SGQó``dG õ``cô``e
´ƒ°VƒªdG ∫ƒ``M »fÉªdôÑdG
¬«∏Y AÉ``æ` Hh ,¢``TÉ``≤`æ`dG π``ë`e
´É`` ª` `LE’É`` H á``æ` é` ∏` dG äQô`` ``b
äÉMôà≤ªdG ≈``∏`Y á``≤` aGƒ``ª` dG
.áeó≤ªdG

´É`` ª` `à` `L’G ∫Ó`` ` `N º`` ` `Jh
¬``æ`ª`°`†`à`j É```e ¢``VGô``©``à``°``SG
áμ∏ªe ¬H ™àªàJ Éeh ÜÉ£îdG
äÉjôMh ¥ƒ≤M øe øjôëÑdG
»MÓ°UE’G ´hô°ûªdG πX »a
»a á``∏`ã`ª`à`e ió``Ø` ª` dG ∂``∏`ª`∏`d
É¡«àaô¨H á«©jô°ûàdG É¡à£∏°S
Rõ©j Ée ,iQƒ°ûdGh ÜGƒ``æ`dG
…QÉ°†ëdG è``¡`æ`dG á``∏`°`UGƒ``e
,¿ƒfÉ≤dGh äÉ°ù°SDƒªdG ádhóH
øe GOó``Y áæé∏dG â``eó``b ó``bh
ÜÉ£îdG Gòg ¿CÉ°ûH É¡JÉMôà≤e
äÉ¡édG ø``e Oó`` Y á``cQÉ``°`û`ª`H
.¢ù∏éªdG πNGO á°ü°üîàªdG
AÉ°†YC’G ÜGƒædG ¢VôYh

á«YƒædG áæé∏dG â©ªàLG
¿É``°` ù` fE’G ¥ƒ``≤` ë` d á``ª``FGó``dG
á``°`SÉ``Fô``H ÜGƒ`` æ` `dG ¢``ù`∏`é`ª`H
¢ùeCG ,…É``æ`Ñ`dG QÉ``ª`Y Ö``FÉ``æ`dG
,(ZOOM) ≥«Ñ£J ô``Ñ`Y
OQGƒ`` `dG ÜÉ``£` î` dG á``°`û`bÉ``æ`ª`d
äÉ°SGQó∏d è«∏îdG õcôe ø``e
ÜÉàμdG ¿CÉ°ûH á«é«JGôà°S’G
iô``cò``dG á``Ñ`°`SÉ``æ`ª`H OQGƒ`` ` `dG
»``dƒ``à`d ø``jô``°` û` ©` dG á``«` fÉ``ã` dG
∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M
πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM
ºμëdG ó«dÉ≤e ióØªdG OÓ``Ñ`dG
..∞«fh øjó≤Y ó©H{ ¿Gƒæ©H
.zóªM ó¡Y »a ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M
…ÉæÑdG QÉªY ÖFÉædG ócCGh
¬H ™àªàJ É``e áæé∏dG ¢``ù`«`FQ
äÉjôM ø``e øjôëÑdG áμ∏ªe
´hô``°`û`ª`dG π``X »``a ¥ƒ``≤` Mh
óªM ∂∏ªdG ádÓéd »MÓ°UE’G
πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y ø``H
¿CG ø`` «q ` `Hh ,ió``Ø``ª``dG OÓ`` Ñ` `dG
ºjó≤J ≈∏Y á°üjôM áæé∏dG
»©jô°ûàdG OÉæ°SE’Gh ºYódG πc
¿É``°` ù` fE’G ¥ƒ``≤` M ∫É``é` e »``a
¿hÉ``©``à``dG è``¡``f á`` ∏` `°` `UGƒ`` eh
á«WGô≤ªjódG Iô«°ùª∏d AÉæÑdGh
.ájƒªæàdGh á«bƒ≤ëdGh
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á```«```bƒ```≤```ë```dG É```æ```à```«```°```SÉ```eƒ```∏```HO
»```æ```Wƒ```dG É``æ``bÉ``ã``«``e ø````e ≥``∏``£``æ``J
≥aGƒJ ÉeÉY øjô°ûY πÑb
º``gCG ≈``∏`Y ø``jô``ë`Ñ`dG AÉ``æ` HCG
»a »æWh ´hô°ûe º¶YCGh
Iô°†ëd ôgGõdG ó¡©dG áÑ≤M
∂``∏` ª` dG á`` dÓ`` é` `dG Ö``MÉ``°` U
áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y ø``H óªM
ƒgh ,ióØªdG OÓÑdG πgÉY
z»``æ` Wƒ``dG π``ª` ©` dG ¥É``ã` «` e{
º``MQ ø`` e ¢``†` î` ª` J …ò`` ` dG
á``«`eGô``dG á``«`æ`Wƒ``dG IOGQE’G
¿É``°` ù` fE’É``H AÉ```≤` `JQ’G ≈`` `dEG
¿ƒ``°` Uh ’hCG »``æ` jô``ë` Ñ` dG
»YÉªàLG ó≤Y ôÑY ¬àeGôc
Éæk eÉ°V ójóL Qƒà°SO ¬∏∏μj
:º∏≤H
Gkô`WDƒ`eh äÉjôëdG ¿ƒ°üd
ΩAGƒ``à`J »``à`dG äÉ©jô°ûà∏d
ó¡a ¿GóLh .O
á``jƒ``¡` dG á``«` °` Uƒ``°` ü` N ™`` e
Ió«©H â°ù«dh ,á«æjôëÑdG
ø``Y ¬``°` ù` Ø` f â`` `bƒ`` `dG »`` `a
.á«dhódG ô«JÉ°SódG ø«eÉ°†e
.º¡JGó≤à©eh
ô°üÑàf ¿CG ø«æ°ùdG √ò``g π``c ó©H Éæª¡j É``e
òæe äGQOÉÑe IóY IQGRƒ``dG äòØf ¬«∏Y AÉæHh
»a ájò«ØæàdG É``¡`Jõ``¡`LCGh á``dhó``dG AGOCG ∫É``M »``a
¥ƒ≤ëH á«æ©ªdG É«∏©dG á«≤«°ùæàdG áæé∏dG AÉ°ûfEG
É°TÉ©e É©bGh ¬∏©L ≈∏Y πª©dGh ¥Éã«ªdÉH ΩGõàd’G
Éªc ,2012 áæ°ùd (50) ºbQ QGô≤∏d É≤k ah ¿É°ùfE’G
ºK øeh ,’hCG »æjôëÑdG øWGƒªdG iód É°Sƒª∏eh
≈dEG ±ó¡J »àdG É¡à«é«JGôà°SG »a IQGRƒdG ´ô°ûJ
.êQÉîdG øe ø«©H øjôëÑ∏d ô¶æj …òdG ÖbGôªdG
áeƒμëdG πªY èeÉfôH øe áãdÉãdG IQOÉÑªdG ò«ØæJ
ìhQ »``g ¬àjôMh ¬àeGôch ¿É``°`ù`fE’G ¿C’h
z¿É°ùfE’G ¥ƒ≤Mh »WGô≤ªjódG ΩÉ¶ædG õjõ©J{
»àdG »g á«bƒ≤ëdG á«°SÉeƒ∏HódG ¿CG óéf ,¥Éã«ªdG
èeÉfôÑdG øe á«fÉãdG IQOÉÑªdG øe É¡H §ÑJôj Éeh
™∏£°†J ÜhDhO •É°ûf ≥ah IQGó°üdG ™°Vƒe πàëJ
Ée Ö°ùëH ,zá«LQÉîdG äÉbÓ©dG õjõ©J{`H á°UÉîdG
π°ü«a øH ¬∏dGóÑY á«LQÉîdG ôjRh óYÉ°ùe í°VhCG
É¡«dEG á∏cƒªdG äÉ«dhDƒ°ùªdÉa ,á«LQÉîdG IQGRh ¬H
á«°SÉeƒ∏HódG) πªY á°TQh OÉ≤©fG ôKEG »a …ô°ShódG
ídÉ°üeh ∫Ó≤à°SGh IOÉ«°S ájÉªM ≈∏Y ô°üà≤J ’
ƒg Ée ≈``dEG ÉgGó©àj ÉªfEGh ,É¡«æWGƒeh áμ∏ªªdG
.(¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M ôjƒ£Jh õjõ©J »a á«bƒ≤ëdG
É¡dòÑJ »``à` dG Oƒ``¡`é`dG ¿EG ∫ƒ``≤` dG ¢üî∏eh
≥«≤ëJ »``a áμ∏ªªdG Oƒ``¡`L õ``jõ``©`J ô``Ñ`Y π``ª`°`TCG
áaÉ≤K ô°ûfh ,¿ƒfÉ≤dGh IGhÉ°ùªdGh ádGó©dG ádhO
»¡d ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M ¿ƒ°U ∫Éée »a øjôëÑdG
É``gRGô``HEGh ,ô`` NB’G ∫ƒ``Ñ`bh ¢ûjÉ©àdGh íeÉ°ùàdG
ÉªàMh ,É¡H ôjƒæàdG »¨Ñæjh áÑ©°ûàeh Iô«ãc
á∏°ù∏°S ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤ëd á«æWƒdG á£îdG π∏μà°S
º¡ª«gÉØe Öjƒ°üJh º¡Jô¶f í«ë°üJh øjôNBÓd
.áÄWÉîdG
¢ù«°SCÉJ É``gRô``HCG áμ∏ªª∏d Ió``FGô``dG äGQOÉ``Ñ` ª` dG
áeÉ©dG áfÉeC’Gh ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤ëd á«æWƒdG áÄ«¡dG
∞«£∏dGóÑY QƒàcódG QÉ°TCG ¬ëjQÉ°üJ óMCG »Øa
á°üjôM IQGRƒdG ¿CG ≈dEG á«LQÉîdG ôjRh »fÉjõdG
,ìÓ°UE’Gh π«gCÉàdG õcGôe ôjƒ£Jh ,äÉª∏¶à∏d
øe á«bƒ≤ëdG É¡à«°SÉeƒ∏HO ≥∏£æJ ¿CG ≈∏Y Gkó`L
Oƒ¡L õjõ©Jh ,á∏jóÑdG äÉHƒ≤©dG ¿ƒfÉb QGô``bEGh
,ióØªdG ∂∏ªdG ádÓL äÉ¡«LƒJh iDhQ ΩÉ¡∏à°SG
âæμe É¡©«ªL »àdGh ,ô°ûÑdÉH QÉéJ’G áëaÉμe
≥ah ¿ƒfÉ≤dGh äÉ°ù°SDƒªdG á``dhO QhO ï«°Sôàd
¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M ¢ù∏ée ájƒ°†Y π«f øe øjôëÑdG
»æWƒdG πª©dG ¥Éã«e »a äó°ùéJ á«æWh âHGƒK
øe Éëjô°U É``aGô``à`YG ôÑà©j É``e ,á``ã`dÉ``ã`dG Iôª∏d
¿CG É kë°Vƒe ,á``«`Yô``ª`dG ø``«`fGƒ``≤`dGh Qƒ``à`°`Só``dGh
¥ƒ≤M ádÉM ¬«dEG â∏°Uh ÉªH »``dhó``dG ™ªàéªdG
≈dEG óæà°ùJ á«æjôëÑdG á«bƒ≤ëdG á«°SÉeƒ∏HódG
.Ωó≤J øe øjôëÑdG »a ¿É°ùfE’G

≈∏©a ,á``«` °` SÉ``°` SCG õ`` FÉ`` cQ
πª©J »``∏` ë` ª` dG ó``«` ©` °` ü` dG
áaÉc »YÉ°ùe ó«MƒJ ≈∏Y
πª©∏d á``«`æ`©`ª`dG äÉ``¡` é` dG
ΩGô`` `à` ` MGh á`` jÉ`` ª` `M ≈`` ∏` `Y
ø«æWGƒªdG ™«ªL ¥ƒ``≤`M
¢`` `VQCG ≈``∏` Y ø``«` ª` «` ≤` ª` dGh
ó«©°üdG ≈∏Y É``eCG ,ø``Wƒ``dG
Éæà«°SÉeƒ∏HO ¿EÉa ,»ª«∏bE’G
∑ôà°ûªdG πª©dG ±ó¡à°ùJ
äÉ``ª` ¶` æ` ª` dGh ∫hó`` ` `dG ™`` e
≈`` dEG ’k ƒ```°` `Uh á``«` ª` «` ∏` bE’G
Üƒ©°T áaÉc ¥ƒ≤M ΩGôàMG
ó«©°üdG ≈∏Y É``eCG ,á≤£æªdG
Oƒ¡édG ôî°ùJ »¡a ,»dhódG
äÉ``ª`¶`æ`ª`dG π``ª` Y π``«`©`Ø`à`d
π©éd á``«` dhó``dG á«bƒ≤ëdG
ô°ûÑdG ™«ªéd π°†aCG ºdÉ©dG
º¡JÉfÉjOh º¡bGôYCG ≈à°ûH

:Qòëj áë°üdG π«ch

ÉfhQƒc äÉHÉ°UEG ´ÉØJQG πX »a á«∏°üØe á«dÉëdG IôàØdG
ΩGõ``à`d’G IQhô``°` V ≈∏Y Oó°ûf
ájRGôàM’G äGAGôLE’ÉH ΩÉàdG
øe IQOÉ`` °` `ü` `dG äÉ``ª` «` ∏` ©` à` dGh
»``Ñ` £` dG »`` æ` `Wƒ`` dG ≥`` jô`` Ø` `dG
É``fhQƒ``c ¢``Shô``«`Ø`d …ó°üà∏d
Öæéàd ábÓ©dG äGP äÉ¡édGh
OGóYCG ´ÉØJQGh QÉ°ûàf’G IOÉjR
GkOó``é``e ,á``ª` FÉ``≤` dG ä’É```ë` `dG
äGAGô`` ` ` `LE’G ¿CÉ` ` `H ô``«` cò``à` dG
á«FÉbƒdG ô«HGóàdGh ájRGôàM’G
ø∏©ªdG IQOÉ°üdG äÉª«∏©àdGh
…ó``°` ü` à` dG Aó`` ` H ò`` æ` `e É``¡` æ` Y
-ó``«`aƒ``c) É``fhQƒ``c ¢``Shô``«`Ø`d
øμªj »``à`dG É¡°ùØf »``g (19
∞∏àîe á``¡`LGƒ``e É¡dÓN ø``e
¢Shô«ØdÉH á°UÉîdG ä’Ó°ùdG
≈∏Y ∫É``Ñ``bE’G ≈`` dEG á``aÉ``°` VE’É``H
øWƒdG ¿CG Gó``cDƒ` e ,º«©£àdG
áë°üdG ≈∏Y ®ÉØëdGh á``fÉ``eCG
.»æWh ÖLGh áeÉ©dG

á«FÉbƒdG ô«HGóàdGh ájRGôàM’G
QÉ°ûàfG øe óëdG »a º¡°ùj ÉªH
.¢Shô«ØdG
:á``ë` °` ü` dG π`` «` `ch ∫É`` ` `bh
πc »`` Yh ≈```dEG ¿B’G êÉ``à` ë` f{
äÉª«∏©àdG ™«ªL ¬YÉÑJGh ,Oôa
¬°ùØf á``jÉ``ª` ë` d á```jOÉ```°` `TQE’G
™ªàéªdÉH ¬dƒM øeh ¬Jô°SCGh
¿hO øeh ,ÉfhQƒc ¢Shô«a øe
™ªàéªdG OGô``aCG ¿hÉ©Jh »Yh
…óëàdG RhÉ``é`J ™«£à°ùf ø``d
™ªàéªdG OGôaCG ƒYófh .ìÉéæH
»a OÉL πμ°ûH áªgÉ°ùªdG ≈dEG
áeÓ°Sh áë°U ≈∏Y ®ÉØëdG
ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG á``aÉ``c
.zäÉbhC’G ™«ªéH
™``fÉ``ª` dG Qƒ``à``có``dG ø``«` Hh
¢Shô«ØdG ±É°ûàcG ó©H ¬``fCG
ä’ÉëdG øe OóY »a QƒëàªdG
,øjôëÑdG áμ∏ªe »``a áªFÉ≤dG

øH ó``«``dh Qƒ``à``có``dG ó`` `cCG
IQGRh π``«` ch ™``fÉ``ª` dG áØ«∏N
»æWƒdG ≥jôØdG ƒ°†Y áë°üdG
¢``Shô``«`Ø`d …ó``°`ü`à`∏`d »``Ñ` £` dG
á«ªgCG z19-ó``«` aƒ``c{ É``fhQƒ``c
óë∏d á``«`dhDƒ`°`ù`ª`dÉ``H »``∏`ë`à`dG
GkOó°ûe ,¢Shô«ØdG QÉ°ûàfG øe
ó©J á«dÉëdG Iô``à`Ø`dG ¿CG ≈∏Y
OóY ´É``Ø`JQG π``X »``a á«∏°üØe
≈dEG Gkô«°ûe ,áªFÉ≤dG ä’ÉëdG
»``©`ª`à`é`ª`dG »`` Yƒ`` dG á``«` ª` gCG
á``∏` Mô``ª` dG √ò`` `g RhÉ`` é` `J »`` a
∫hDƒ°ùªdG ΩGõàd’G IQhô°Vh
äGQGô`` `≤` ``dÉ`` `H ó`` «` `≤` `à` `dG »`` ` a
á«æ©ªdG äÉ¡édG øY IQOÉ°üdG
á`` jRGô`` à` `M’G äGAGô`` ` ` ` ` LE’Gh
®ÉØë∏d ,á«FÉbƒdG ô«HGóàdGh
,™«ªédG áeÓ°Sh áë°U ≈∏Y
¿hÉ¡àdG Ωó``Y á«ªgCÉH É kgƒæe
äGAGô`` `LE’É`` `H ΩGõ`` `à` ` d’G »`` a

¿É``©``bƒ``J zOGõ``````e{h zá``jô``ë``Ñ``dG Ihô```ã```dG{
¢``û«fGƒÑ`dG ™``«`H IQGOEGh º``«`¶æ`à`d á``«`bÉ`ØJG

IójGõªdG á«∏ªY õ«ªàJ{ Ók `FÉ``b
ô«jÉ©e π°†aCÉH á``«`fhô``à`μ`dE’G
á«°ùaÉæàdGh ádGó©dGh á«aÉØ°ûdG
äGOGõ`` ` `ª` ` ` dG ô`` `aƒ`` `J å`` «` `ë` `H
ájhÉ°ùàe É°Uôa á«fhôàμdE’G
,ácQÉ°ûª∏d ø«ªà¡ªdG ™«ªéd
äGOGõ`` `ª` ` dG √ò`` `g RÉ``à` ª` J É``ª` c
π``«`é`°`ù`J á``«` ∏` ª` Y á``dƒ``¡` °` ù` H
AÉ°SQEGh IójGõªdGh ø«cQÉ°ûªdG
ô``jó``é`dG ø```eh .zäGó```jGõ```ª` `dG
øY ¿Ó``YE’G ºà«°S ¬``fCG ôcòdÉH
™«ÑdG äÉ«dBGh OGõªdG π«°UÉØJ
≈``dEG á``aÉ``°` VE’É``H á``cQÉ``°` û` ª` dGh
(¢û«fGƒÑdG) ÜQGƒ≤dG π«°UÉØJ
∫Ó`` N ™``«` Ñ` ∏` d á`` °` `Vhô`` ©` `ª` `dG
.áeOÉ≤dG ™«HÉ°SC’G

QÉÑàYG ≈∏Y ,øjôëÑdG áμ∏ªªd
õFÉcôdG óMCG ó©j ´É£≤dG Gòg ¿CG
ádÉcƒdG É¡«dƒJ »``à`dG áª¡ªdG
.zá¨dÉH á«ªgCG
∫Ó`` W ó`` ` ` cCG ¬`` Ñ` `fÉ`` L ø`` `e
…ò«ØæàdG ¢``ù`«`Fô``dG »``Ø`jô``©`dG
√òg á«ªgCG ≈∏Y OGõ``e ácô°ûd
»àdG á«é«JGôà°S’G IQOÉÑªdG
É``jk ô``gƒ``L Gkô` jƒ``£` J çó``ë` ào ` °` S
ÜQGƒ`` ≤` `dG ¢`` Vô`` Y ∫Ó`` `N ø`` e
äGOGõªdG »a ™«Ñ∏d (¢û«fGƒÑdG)
»``à`dGh á``«` fhô``à` μ` dE’G á«æ∏©dG
á«Yƒf ôjƒ£J »a º¡°ùJ ±ƒ°S
AÉ``≤` JQ’Gh áeó≤ªdG äÉ``eó``î`dG
.É¡à«∏YÉa IOÉjRh É¡JAÉØμH
»``Ø` jô``©` dG ±É`` `°` ``VCG É`` ª` `c

á`` ` YGQõ`` ` dG π`` `«` ` ch ™`` ` `bh
IQGRƒ`` `H á``jô``ë` Ñ` dG Ihô```ã` `dGh
äÉjó∏ÑdG ¿hDƒ` °` Th ∫É``¨` °` TC’G
QƒàcódG »fGôª©dG §«£îàdGh
∫ÓN øe íàØdGƒHCG óªëe π«Ñf
ó©H øY »FôªdG ∫É°üJ’G á«æ≤J
ácô°ûd …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG ™e
∫Ó``W ó``«`°`ù`dG ø``jô``ë`Ñ`dG OGõ`` e
¿hÉ©J á«bÉØJG ,»Øjô©dG ±QÉY
IQGOEGh º«¶æàd á``cô``°`û`dG ™``e
(¢``û` «` fGƒ``Ñ` dG) ÜQGƒ`` ≤` `dG ™``«` H
.á«æ∏©dG äGOGõªdÉH
¿EG{ í```à` `Ø` `dGƒ```HCG ∫É`` ` ` bh
¿hÉ©àdG QÉWEG »a »JCÉJ á«bÉØJ’G
º«¶æàd ácô°ûdGh ádÉcƒdG ø«H
äGOGõ``ª` dÉ``H ™``«`Ñ`dG äGAGô`` ` `LEG
á``ª`¶`fC’G ™``e É``bk É``°`ù`JG á«æ∏©dG
Gò¡H É¡H ∫ƒª©ªdG ø«fGƒ≤dGh
.z¿CÉ°ûdG
ádÉcƒdG ¿CG{ íàØdGƒHCG ócCGh
ÉgOƒ¡L áØYÉ°†e »a á«°VÉe
ÉªH ó«°üdG ´É``£`≤`H ¢Vƒ¡æ∏d
á«eGôdG äGQOÉÑªdG ºYO øª°†j
ΩGóà°ùe »FGòZ øeCG ≥«≤ëJ ≈dEG

¥Éã«ªdG ≈∏Y âjƒ°üà∏d øjô°û©dG iôcòdÉH ø«°ù∏éªdG AÉØàMG ∫ÓN

π``ª``©``dG ¥É``ã``«``e :ÜGƒ````æ````dGh iQƒ```°```û```dG »``°``ù``∏``é``e É``°``ù``«``FQ
Ö©°ûdG äÉ``©``∏``£``J ™```e â``≤``à``dG á``«``μ``∏``e á`````jDhQ »``æ``Wƒ``dG
ô«ãμdG »ah ,ΩÉ``Y ó©H ÉkeÉY ôÑμjh ó q°ùéàj
ÜhDhódG πª©dGh ,∞bGƒªdGh äÉ£ëªdG øe
ó°üëd äÉMÉ°ùe íàah ,äÉjóëàdG RhÉéàd
øjôëÑdG áμ∏ªe ¿CG ≈``dEG Éàk a’ ,äGRÉ``é` fE’G
Qƒ°U ø``e á``©` FGQ IQƒ``°` U ΩÉ``Y òæe ¢û«©J
™ªàéªdG OGôaCG ™«ªL ø«H ºMÓàdGh ¿hÉ©àdG
,(19-ó«aƒc) ÉfhQƒc áëFÉL á¡LGƒe »a
GócDƒe ,ºdÉ©dG ∫hO ™«ªL ≈∏Y äô``Ks CG »àdG
ºYOh äÉ¡«LƒJ π°†ØHh øjôëÑdG áμ∏ªe ¿CG
Oƒ``¡`Lh ,ió``Ø` ª` dG ∂``∏`ª`dG á``dÓ``L ΩÉ``ª` à` gGh
¢ù«FQ ó¡©dG »``dh »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U
âeób ,Iô°TÉÑªdG ¬à©HÉàeh ,AGQRƒdG ¢ù∏ée
IóMƒdGh AÉ£©dG øe É kLPƒªf ™ªLCG ºdÉ©∏d
≥jôØdGh ™ªàéªdG OGô`` aCG ø«H ∞JÉμàdGh
¿PEÉHh ,ÉfhQƒc áëFÉéd …ó°üà∏d »æWƒdG
πc èjƒàJ á∏Môe ≈``dEG ÉkÑjôb π°üæ°S ¬∏dG
.Oƒ¡édG
iô``cP s¿EG{ :¬àª∏c »``a ¢ù«FôdG ∫É``bh
ó©j »æWƒdG πª©dG ¥Éã«e ≈∏Y âjƒ°üàdG
≈≤Ñ«°Sh ,Ió«éªdG á«æWƒdG ΩÉjC’G øe Ékeƒj
ô«îdG ÜhQO πc É¡H AÉ°†J á∏©°Th ,GkódÉN
Ékeƒj øWƒdG Égó¡°ûj »àdG Ωó≤àdGh AÉªædGh
ióØªdG ∂∏ªdG á``dÓ``L ≈``dƒ``J ¿CG òæe Ωƒ``«`H
áàHÉK á«æWh É k°ù°SCG ™°Vhh ,ºμëdG ó«dÉ≤e
áμ∏ªªd Ékªjƒbh Ékª«μM É ké¡æeh ,áî°SGQh
ìÉéfh RÉéfEG πc Ωƒ≤j ájô°üYh á«WGô≤ªjO
,IGhÉ°ùªdGh ,∫ó©dG ÇOÉÑeh º«b ≈∏Y É¡«a
,ø`` ` eC’Gh á``jô``ë` dGh ,¿ƒ`` fÉ`` ≤` `dG IOÉ``«` °` Sh
ΩÓ°ùdGh »NBÉàdGh ¢ûjÉ©àdGh íeÉ°ùàdGh
.z™«ªédG ø«H
ô©°ûà°ùj iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ¿CG ≈dEG QÉ°TCGh
äGRÉ`` é` `fE’G ,RGõ`` `à` ` Y’Gh ô``î` Ø` dG º``«`¶`©`H
Ω2002 ΩÉ``Y òæe â≤≤ëJ »àdG á«©jô°ûàdG
ácQÉÑªdGh áã«ãëdG »YÉ°ùªdGh ,¿B’G ≈àM
πLCG øe á«©jô°ûàdG á£∏°ùdG É¡dòÑJ »àdG
AÉªf Rõ©J »àdG äÉ©jô°ûàdG ø°Sh åjóëJ
òæe ¬fCG ≈dEG Gkô«°ûe ,É¡eó≤Jh øjôëÑdG áμ∏ªe
,ºμëdG ó«dÉ≤e ióØªdG ∂∏ªdG ádÓL ≈dƒJ ¿CG
»MÓ°UE’G ´hô°ûªdGh óm j »a ¥Éã«ªdG ™°Vh
,ø«à«°SÉ°SCG ø«Jõ«cQ ÉëÑ°UCÉa ,iôNCG óm j »a
èeGôÑdGh ájƒªæàdG §£îdG πc Éª¡æe º°SôJo
äGõéæªdG ≈∏Y AÉæÑdG áeGóà°SG »a áMƒª£dG
ï«°SôJh ,πÑ≤à°ùªdG ±Gô°ûà°SGh ,á≤HÉ°ùdG
¥ƒ≤M ≈∏Y ó«cCÉàdGh ,á«WGô≤ªjódG ºFÉYO
øjôëÑdG áμ∏ªe √ÉéJ º¡JÉÑLGhh ø«æWGƒªdG
.áª«μëdG É¡JOÉ«bh

¢UôØd
,Éærà¡LGh »àdG
m É¡p∏jƒëJ øe øμªàdGh
p
.zäÉÑ°ùàμeh
m
’CG ≈∏Y ÜGƒædG ¢ù∏ée ¢Uô pM äócCGh
,±hô`
p `¶`dG √ò``g π`u ` pX »a n¿ƒæWGƒªdG ôn KCÉàj
pá¶aÉëªdÉH áo cQÉÑªdG Io ô«°ùªdG ôs ªà°ùJ ¿CGh
øe ,ΩRÓdG
ºYódG
,äÉÑ°ùàμªdG
≈∏Y
p
p
p ºjó≤Jh
p
IOó°ûe ,ø`p `WGƒ``ª`dGh ø`p `Wƒ``dG páë∏°üe pπ``LCG
¿hÉ©àdÉH
,RÉ``é`fE’Gh pπª©dG p∫Éªμà°SG ≈∏Y
p
»a ,iQƒ°ûdG ¢ù∏éeh
páeƒμëdG ™e pπYÉØdG
p
o
»p≤Jôjh , pá«æWƒdG äÉ©∏£àdG
≥≤ëj
Ée πc
p
ám `jQƒ``à`°`SO ám `°`SQÉ``ª`e ≥`n ` `ar hn ,äÉÑ°ùàμªdÉH
p
o
øWƒ∏d
ôn «îdG ≥≤ëJ
,májQÉ°†Mh ám «fƒfÉb
p
.z nø«æWGƒªdGh
¥Éã«e ¿CG ÜGƒædG ¢ù∏ée á°ù«FQ äócCGh
ák «dhDƒ°ùe Éæo∏ªq ëoj ∫Gõ``j ’ »æWƒdG
pπª©dG
u
OGƒe ≈∏Y ®ÉØë∏d
,ák «æWh ák fÉeCGh ,ák «îjQÉJ
p
≥«≤ëàd
pπª©dG pá∏°UGƒeh ,¥Éã«ª`
p dG ÇpOÉÑeh
p
pájDhô∏d Gòk «ØæJ , pá«∏Ñ≤à°ùªdG p¬pJÉaGô°ûà°SG
É≤k «≤ëJh , páÑbÉãdG pá«μ∏ªdG
p
p∫É``eBGh äÉ©∏£àd
.»æjôëÑdG
Ö©°ûdG
u
p
ídÉ°üdG ídÉ°U øH »∏Y ó``cCG ¬ÑfÉL øe
∫ÓN ÉgÉ≤dCG áª∏c »a iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ
AÉL »æWƒdG πª©dG ¥Éã«e ¿CG á«dÉØàM’G
ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†ëd á∏eÉ°T ájDhQ ≥ah
ô«îdG ΩGƒYC’ IójóL ájGóHh ,ióØªdG ∂∏ªdG
,øjôëÑdG √ó¡°ûJ …òdG QÉ``gOR’Gh AÉªædGh
Iô«°ùªdG »a ábQÉØdG áeÓ©dGh ™LôªdG ƒ¡a
»a øjôëÑdG áμ∏ªe É¡≤≤ëJ »àdG ájƒªæàdG
.ióØªdG πgÉ©dG ádÓL IOÉ«b πX
øjôëÑdG áμ∏ªe ¿CG ≈dEG ¢ù«FôdG QÉ°TCGh
≈∏Y ø«Ä«°†e øjó≤Y QhôªH »ØàëJ »gh
,»``æ`Wƒ``dG π``ª`©`dG ¥É``ã`«`e ≈``∏`Y â``jƒ``°`ü`à`dG
ó°VÉ©àdGh ºMÓà∏d Iójó©dG Qƒ°üdÉH ôîØàd
§HGôàdGh ,áª«μëdG IOÉ«≤dG ∞∏N ±ƒbƒdGh
√Gôf …òdG ,»fÉ°ùfE’G »NBÉàdGh ,»©ªàéªdG

o :âdÉbh
u ∞≤f{
mAÉahh QÉÑcE
m Gh m∫ÓLEG πμH
uƒª°S ô«ÑμdG
pó«≤a pπ«ªéd
pπMGôdG ,øWƒdG
p
p
o¬ªMQ áØ«∏N ∫BG n¿Éª∏°S ø`p `H án Ø«∏N ô`p `«`eC’G
póFÉ≤dG páeóN »a ¬o Jn É«M ≈æaCG …ò``dGh ,o¬∏dG
u ôo còà°ùfh , nø«æWGƒªdGh øWƒdGh
»fÉ©e πμH
p
»a p¬pàªgÉ°ùe ≈∏Y p√ uƒª°ùd ¿Éæàe’Gh
¿Éaô
p
p p©dG
Op ƒ¡édG p∫òHh ,»æWƒdG
páZÉ«°U
pπª©dG ¥Éã«e
u
p
,¥Éã«ªdG
äÉ`
p `jÉ``Z pò«ØæJ pπ``LCG ø``e páã«ãëdG
p
páμ∏ªªd pá∏eÉ°ûdG páeGóà°ùªdG pá«ªæàdG ≥«≤ëJh
p
.zøjôëÑdG
p
¢ù∏éªdG
äGRÉ`
p `é`fEGh Op ƒ¡éH äOÉ``°`TCGh
p
»μ∏ªdG
uƒª°ùdG páÑMÉ°U pIOÉ«≤H pICGôª∏d ≈∏YC’G
u
áØ«∏N ∫BG º``«`gGô``HEG â`p `æ`H áμ«Ñ°S pIô``«` eC’G
¢ù∏éªdG
pá°ù«FQ ió``Ø`ª`dG pπ``gÉ``©`dG pá``æ`jô``b
p
In CGôªdG Égtƒª°S äOÉb å«M , pICGôª∏d ≈∏YC’G
,øjOô£e
»`x `bQh Ωó≤J
án «æjôëÑdG
p
p
m ≥«≤ëàd
≈∏Y
o ™«ªL
pá«YÉªàL’Gh pá«°SÉ«°ùdG póo©°üdG
p
pICGô`` ª` `dG Qn hO räRô`` ` ` HCGh , pá``jOÉ``°` ü` à` b’Gh
, p¬pà°†¡fh øWƒdG
pAÉæH »a pá∏YÉØdG É¡pJÉeÉ¡°SEGh
p
≥Ñ°ùdG
p ≈àM
nÖ°üb áo «æjôëÑdG Io CGôªdG âdÉf
p
É`` kLPƒ``ª`fCGo râëÑ°UCGh ,ä’É`
p `é`ª`dG pá``aÉ``c »``a
’h- äCGƒ``Ñ` Jh ,pOô``Ø` à` dGh pIOÉ``jô``∏` d Ak É``£`©`e
, pá«dhódGh pá«∏ëªdG Ö°UÉæªdG
™n ` aQCG -∫o Gõ``J
p
™«ªL
øe ¬H râ« p¶ nM ÉªH
m
p »a IOÉ°TEGh ±GôàYG
.zÉk«dhOh Ék«ª«∏bEG , pπaÉëªdG
≈dEG ÜGƒ``æ`dG ¢ù∏ée á°ù«FQ äQÉ``°` TCGh
øjôëÑdG áμ∏ªeh »JCÉJ áÑ°SÉæªdG √ò``g{ ¿CG
o
äÉ«YGóà`
H §ÑJôJ
ám «FÉæãà°SG ±hô¶H
ôªJ
p
m
»``à` dGh ,(19-ó`` «` `aƒ`` c) É`` fhQƒ`` c pá``ë` FÉ``L
u øjôëÑdG
áo μ∏ªe É¡rà¡LGh
ám μæMh ám «æ¡e πμH
p
pó¡©dG »`u `dh uƒª°S pIOÉ``«` b pπ°†ØH ,QGó`
m `à` bGh
øjôëÑdG
≥jôØ`
¢ù«FQ
p
p
p
p d pAGQRƒ`` dG ¢ù∏ée
, pIAÉØμdGh õ«ªàdG
pá∏ãeCG n´hQCG nÜô°V …òdG
p
øjôëÑdG
pπLCG øe ,¢UÓNE
p ’Gh pá«ë°†àdGh
p
äÉjóëàdG
d Ék«©°Sh ,É¡ p©ªàéeh
p
páaÉc RhÉéà`
p

ÜGƒædGh iQƒ°ûdG »°ù∏ée É°ù«FQ ™aQ
ΩÉ≤e ≈dEG äÉμjôÑàdGh »fÉ¡àdG äÉjBG ≈ª°SCG
øH ó``ª`M ∂``∏`ª`dG á``dÓ``é`dG Ö``MÉ``°`U Iô``°`†`M
≈dEGh ,ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y
øH ¿Éª∏°S ô``«`eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U
¢ù∏ée ¢ù«FQ ó¡©dG »``dh áØ«∏N ∫BG óªM
∂dPh ,ºjôμdG øjôëÑdG Ö©°T ≈dEGh ,AGQRƒdG
âjƒ°üàdG ≈∏Y ÉkeÉY øjô°ûY Qhôe
páÑ°SÉæªH
p
ióMEG ¿Éc …òdG ,»æWƒdG πª©dG ¥Éã«e ≈∏Y
áμ∏ªe á°†¡f »fÉH øe á«μ∏ªdG äGQOÉÑªdG
.ióØªdG ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U øjôëÑdG
ÜGƒædGh iQƒ°ûdG »°ù∏ée É°ù«FQ ócCGh
á«μ∏e ájDhôH ≥∏£fG »æWƒdG πª©dG ¥Éã«e s¿CG
óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U ¿ód øe áî°SGQ
,ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH
ïjQÉJh IQÉ°†M ø``e Ió``jó``L á∏Môe ƒëf
»°SÉ«°ùdGh »``fÉ``°` ù` fE’G ø``jô``ë`Ñ`dG áμ∏ªe
á``jDhô``dG »``gh ,»YÉªàL’Gh …OÉ°üàb’Gh
.Ö©°ûdG äÉMƒªWh äÉ©∏£J ™e â≤àdG »àdG
¬``eÉ``bCG …ò`` `dG π``Ø` ë` dG ∫Ó`` N ∂`` dP AÉ`` L
(AÉ©HQC’G) ¢ùeCG ÜGƒædGh iQƒ°ûdG É°ù∏ée
∂dPh ,»FôªdG ∫É°üJ’G áª¶fCG ΩGóîà°SÉH
≈∏Y âjƒ°üà∏d øjô°û©dG iôcòdÉH Ak ÉØàMG
»a ∑QÉ``°` T å``«`M ,»``æ` Wƒ``dG π``ª`©`dG ¥É``ã`«`e
iQƒ°ûdG »°ù∏éªd ¿ÉeÉ©dG ¿Éæ«eC’G πØëdG
ø«àfÉeC’G »Ñ°ùàæe ÖfÉL ≈``dEG ,ÜGƒ``æ` dGh
.ø«°ù∏éª∏d ø«àeÉ©dG
á°ù«FQ πæjR ¬∏dGóÑY âæH ájRƒa âdÉbh
ó¡°ûJ øjôëÑdG áμ∏ªe ¿EG{ :ÜGƒædG ¢ù∏ée
≈∏Y ÉkeÉY nøjô°ûY Qhô`
p `e iô``cP ΩÉ©dG Gò``g
n
≥≤ëJ
Ée{ Iôcòà°ùe ,z»æWƒdG
pπª©dG ¥Éã«e
u
p
Æƒ∏H
râª¡°SC
»`
`
a
G
,máª«¶Y äGRÉ`
m `é` fEG ø``e
p
ÉgÉfCGóH »àdG pácQÉÑªdG pIô«°ùªdG äÉ«¨
p àn Ñoe
√o Gô``f Ée räôªKCÉa ,(2001) ΩÉ``Y òæe Ékjƒ°S
n
≥≤ëJ
Éeh ,má∏eÉ°T ám jƒªæJ ám °†¡f ø pe Ωƒ«dG
äÉMÉéædÉH
p
pádhód ,Ωó≤àdGh
mπaÉM mπé°S øe
p
äÉ°ù°SD
ƒªdG
É¡ào HGƒK râ≤ãÑfG »àdG ,¿ƒfÉ≤dGh
p
p
räõμJQGh ,»æWƒdG
pπª©dG ¥Éã«e
u
p øe áo ãjóëdG
o
»MÓ°UE
’G ´hô°ûªdG
äÉ©∏£J
≈∏Y É¡fÉcQCG
p
u
p
o
≥ëà°ùJ
Il QOÉÑe »¡a ,ióØªdG p∂∏ªdG pádÓéd
¿Éæàe’Gh
ôμ°ûdG
ºn «¶Y É¡p∏LCG øe »Lõ
p
p
n fo ¿CG
Ωó≤àdG
ƒn ëf ≥jôW
m án WQÉN râ∏ãe ó≤a , p¬pàdÓéd
p
óm FÉ≤d ák ÑbÉK ák jDhQ räó°ùLh , uƒªædGh Qƒ£àdGh
p
, p¬pæWhh p¬Ñp ©°ûd ôgGR
mπÑ≤à°ùªH nøeBG ,º«μM
m
m
,máYÉé°T ám «æWh mIOGQEGh ,má©«aQ äÉ©∏£J
≥n ar hn
m
.móFGQ »WGô≤ªjO
è¡
x
m fn pAÉæH »a

ádhó∏d á``eÉ©dG á«fGõ«ªdG ´hô``°ûe ¿CÉ``°ûH »fÉªdôH »``eƒμM ≥``aGƒJ
ô``°TÉÑªdG º``YódG »``a IOÉ``jR QÉ``æjO ¿ƒ``«∏e 57h ..§``ØædG π``«eôH ô``©°S GQ’hO 50

™e äÉ≤aGƒJ øe ¬«dEG â∏°UƒJ Éeh ,äÉ«Fôe
OGó``YEG »a áæé∏dG ´ô°ûJ ¿CG ≈∏Y ,áeƒμëdG
Gkó«¡ªJ á«fGõ«ªdG ¿CÉ°ûH Égôjô≤J IOƒ°ùe
Öàμªd ¬àdÉMEGh ¢UÉN ´ÉªàLG »a ÉgOÉªàY’
.¢ù∏éªdG
»``μ`e Oƒ``ª` ë` e Ö`` FÉ`` æ` `dG ∫É`` `b √Qhó`` ` ` H
á«dÉªdG ¿hDƒ` °` û` dG áæéd ¢ù«FQ »``fGô``ë`Ñ`dG
≥aGƒàdG ºJ ¬fEG ÜGƒædG ¢ù∏éªH ájOÉ°üàb’Gh
ájò«ØæàdGh á«©jô°ûàdG ø«à£∏°ùdG ø``«`H
á``«` fGõ``«` ª` dG ≈``∏` Y äÓ``jó``©` J AGô`` ` ` LEG ≈``∏` Y
Ö«éà°ùJ ,Ω2022 -2021 ádhó∏d áeÉ©dG
äÉÑ°ùàμeh ¥ƒ≤M ≈∏Y á¶aÉëªdG ÖdÉ£ªd
äÉahô°üe IOÉ``jR ≈``dEG Gkô«°ûe ,ø«æWGƒªdG
QÉæjO ¿ƒ«∏e 14 QGó≤ªH á«YÉªàL’G ájÉªëdG
»a QÉæjO ¿ƒ«∏e 43 QGó≤ªHh ,Ω2021 »a
™«ªL »a á«æWƒdG QOGƒμdG ø«μªJh ,Ω2022
IQGRh Éª«°S ’h ádhódG äGQGRhh äÉ°ù°SDƒe
.áë°üdG IQGRhh º«∏©àdGh á«HôàdG
√ò``g π``c ¿CG ≈`` `dEG »``fGô``ë` Ñ` dG QÉ`` °` `TCGh
áeƒμëdG á«f Ö≤Y äAÉL ájôjó≤àdG äGOÉjõdG
45 øe á«fGõ«ªdG »a §ØædG QÉ©°SCG πjó©J
å«M ,π«eôÑ∏d GQ’hO 50 ≈dEG π«eôÑ∏d GQ’hO
¬fCÉ°T øe πjó©àdG Gòg ¿CG áeƒμëdG ƒ∏ãªe ócCG
»FõédGh »∏μdG õé©dG π«∏≤J »a áªgÉ°ùªdG
ºJ Éªc ,Ω2021 »a QÉæjO ¿ƒ«∏e 160 QGó≤ªH
á«fGõ«ªdG »a πμc äÉahô°üªdG ´ƒªée IOÉjR
¿CG ≈``dEG Gkô«°ûe ,QÉ``æ`jO ¿ƒ«∏e 100 QGó≤ªH
´É``Ø`JQG ÖÑ°ùH π≤j ±ƒ``°`S á``fRGƒ``ª`dG õéY
äGOGô``jE’G IOÉ``jRh á«MÉf øe §ØædG QÉ©°SCG
.á«fÉK á«MÉf øe á«£ØædG ô«Z

äÉjó∏ÑdG ¿hDƒ°Th ∫É¨°TC’G IQGRh á«fGõ«ªd
™jQÉ°ûªdG á«MÉf øe »fGôª©dG §«£îàdGh
AGôLEG ºJh ,á«fGõ«ªdG øª°V É¡«æÑJ ºJ »àdG
IOÉ``jR É¡dÓN øe ºà«°S äÓbÉæªdG øe Oó``Y
á«fGõ«ªdG IOÉjR ºJ Éª«a ,™jQÉ°ûªdG á«fGõ«e
QÉæjO ∞``dCG 500 ≠∏ÑªH IQGRƒ``∏`d á«∏«¨°ûàdG
á«fGõ«e IOÉ`` `jR º``J Éª«a ,á``∏`μ`«`¡`dG IOÉ`` `YE’
QGó≤ªH áeÉ©dG á«fGõ«ªdG »a πμc ™jQÉ°ûªdG
k G πª°ûà°S »``à` dGh ,QÉ``æ` jO ¿ƒ«∏e 35
É°†jC
øY Ók °†a ,á«àëàdG ≈æÑdGh ¥ô£dG ôjƒ£J
IQGRh ™jQÉ°ûe º``YO QGôªà°SG ≈∏Y ó«cCÉàdG
.¿Éμ°SE’G
âæ«H áeƒμëdG ¿CG »£≤°ùªdG ±É°VCGh
QOGƒ``μ`dG π``«`gCÉ`Jh Ö``jQó``J á«fGõ«e É``¡`JOÉ``jR
á«fGõ«e IOÉ``jRh º«∏©àdG ´É£b »a á«æWƒdG
,∞©°†dG QGó≤ªH ø«ª∏©ª∏d øjôëÑdG á«∏c
á°ü°üîªdG äGOÉ``ª` à` Y’G IOÉ`` jR ø``Y Ók °†a
IQGRh »``a á«fƒjõØ∏àdG è``eGô``Ñ`dG πjƒªàd
IOÉ``jRh ,QÉ``æ` jO ∞``dCG 500 QGó``≤`ª`H ΩÓ`` YE’G
ÜÉÑ°ûdG ¿hDƒ°T IQGRh »a ™jQÉ°ûªdG á«fGõ«e
4^3 ≈``dEG QÉæjO ¿ƒ«∏e 2^3 øe á°VÉjôdGh
äGOÉ``ª`à`Y’G ô«aƒJ ó``«`cCÉ`Jh ,QÉ``æ` jO ø«jÓe
¿ƒμj ¿CGh á«ë°üdG õ``cGô``ª`∏`d á``Hƒ``∏`£`ª`dG
OƒLh øe ócCÉàdGh áë«ë°U IQƒ°üH É¡©jRƒJ
.áHƒ∏£ªdG á«ë°üdG äÉbÉ£dG
¿hDƒ°ûdG áæéd ¿CG ø«H Éª«a ∂``dP »JCÉj
iQƒ``°`û`dG ¢ù∏éªH á``jOÉ``°`ü`à`b’Gh á``«`dÉ``ª`dG
¢ù∏éªdG ¢ù«FQ Qƒ°†ëH É kYÉªàLG ó≤©à°S
¿CÉ°ûH áæé∏dG äÉ«£©e ¢Vô©d AÉ``°`†`YC’Gh
øe ¬àª∏°ùJ É``eh ,ádhó∏d áeÉ©dG á«fGõ«ªdG

á«fGõ«eh á«∏«¨°ûàdG äÉahô°üªdG á«fGõ«eh
.™jQÉ°ûªdG
∫Ó``N »``eƒ``μ` ë` dG ≥``jô``Ø` dG ¥ô``£` J É``ª` c
Ö∏£àJ á«dÉëdG á∏MôªdG ¿CG ≈``dEG ´ÉªàL’G
øjôëÑdG ≥jôa øª°V πª©dGh Oƒ¡édG ôaÉ°†J
áeÉ©dG á«fGõ«ªdG ´hô°ûe QGô`` bE’ ó``MGƒ``dG
(2022-2021) ø«à«dÉªdG ø«àæ°ù∏d ádhó∏d
âbh ´ô°SCG »ah áYƒ°VƒªdG á£îdG Ö°ùëH
k ,øμªe
ájò«ØæàdG ¿Éà£∏°ùdG ¬jóÑJ ÉªH Égƒæe
ºFGO ¢UôMh ôªà°ùe ¿hÉ©J øe á«©jô°ûàdGh
á«fGõ«ªdG ¿CÉ°ûH ≥aGƒJ ≈dEG ∫ƒ°UƒdG »a ôªKCG
ºYójh ø«æWGƒªdG äÉ©∏£J »Ñ∏j ÉªH áeÉ©dG
.øjôëÑdG áμ∏ªªd AÉæÑdGh á«ªæàdG Iô«°ùe
»£≤°ùªdG ø«°ùM ódÉN ô``cP ¬ÑfÉL øe
ájOÉ°üàb’Gh á«dÉªdG ¿hDƒ°ûdG áæéd ¢ù«FQ
∫ÓN âeób áeƒμëdG ¿CG iQƒ°ûdG ¢ù∏éªH
äÉ«FôªdG ≈∏Y É``gOhOQ ∑ôà°ûªdG ´ÉªàL’G
á``«`dÉ``ª`dG ¿hDƒ``°``û``dG É``à`æ`é`d É``¡`à`Mô``W »``à` dG
,ÜGƒædGh iQƒ°ûdG »°ù∏éªH ájOÉ°üàb’Gh
ô©°S »a ô¶ædG IOÉ``YEG áeƒμëdG äó``cCG å«M
ºJ å«M ,á``«`fGõ``«`ª`dG øª°V Qó``≤`ª`dG §ØædG
,π«eôÑ∏d GQ’hO 50 ≈dEG GQ’hO 45 øe ¬∏jó©J
≥ª©e πμ°ûH Iƒ£îdG √òg á°SGQO ó©H ∂dPh
,á«dhO á«dÉe äÉ°ù°SDƒe ôjQÉ≤J ≈∏Y ´ÓW’Gh
á«fGõ«ªdG »a á«£ØædG äGOGôjE’G øe ójõj ÉªH
.»∏μdG õé©dG øe ∞Øîjh
äôLCG áeƒμëdG ¿CÉH »£≤°ùªdG OÉaCG Éªc
øe á«£ØædG ô«Z äGOGô``jE’G óæH ≈∏Y Ók jó©J
»a äÉμ∏àªe ácô°T áªgÉ°ùe IOÉ`` jR ∫Ó``N
≈dEG ø«jÓe 10 øe ádhó∏d áeÉ©dG á«fGõ«ªdG
ø«ÑJ áª¡e á«°SÉ«°S ádÉ°Sôc ,QÉæjO ¿ƒ«∏e 20
á«eƒμëdG äÉcô°ûdG áªgÉ°ùe ≈∏Y ¢UôëdG
.á«fGõ«ªdG »a
É¡à≤aGƒe ∂dòc âæ«H áeƒμëdG ¿CÉH OÉaCGh
»eƒμëdG ºYódÉH á≤∏©àªdG OƒæÑdG πjó©J ≈∏Y
ø«eÉ©dG »a äGOÉªàYÓd ¬``JOÉ``YEGh ô°TÉÑªdG
IOÉ``YEG ¿CG ≈``dEG IQÉ``°` TE’G ™e ,2020-2019
É¡MôW ºà«°S ô°TÉÑªdG »eƒμëdG ºYódG á∏μ«g
øe AÉ¡àf’G ó©H ø«à£∏°ùdG ø«H á°ûbÉæª∏d
≈∏Y ó«cCÉàdG ™e ,áeÉ©dG á«fGõ«ªdG ´hô°ûe
»a øWGƒª∏d AÉªdGh AÉHô¡μdG ºYO QGôªà°SG
äGOGô``jEG ¢†FÉa ∫Ó¨à°SGh ,∫hC’G ¬æμ°ùe
≈æÑdG ™``jQÉ``°` û` e º``Yó``d äÉ``jó``∏` Ñ` dG ¿hDƒ` `°` `T
ádhóL IOÉYEG áeƒμëdG äôLCG å«M ,á«àëàdG

Ók c º°V …ò``dG »eƒμëdG ≥``jô``Ø`dG ó≤Y
ôjRh áØ«∏N ∫BG áØ«∏N øH ¿Éª∏°S ï«°ûdG øe
π°†a øH ºfÉZh »æWƒdG OÉ°üàb’Gh á«dÉªdG
iQƒ°ûdG »°ù∏ée ¿hDƒ°T ô``jRh ø«æ«YƒÑdG
ó©oH øY ¢ùeCG Éck ôà°ûe É kYÉªàLG ,ÜGƒ``æ`dGh
»àæéd AÉ°†YCG á«©jô°ûàdG á£∏°ùdG »∏ãªe ™e
»°ù∏éªH á``jOÉ``°`ü`à`b’Gh á«dÉªdG ¿hDƒ`°`û`dG
≈``dEG ∫ƒ``°`Uƒ``∏`d ∂`` dPh ,ÜGƒ`` æ` `dGh iQƒ``°` û` dG
áeÉ©dG á«fGõ«ªdG ´hô°ûe ¿CÉ°ûH »FÉ¡f ≥aGƒJ
,2022h 2021 ø«à«dÉªdG ø«àæ°ù∏d ádhó∏d
äÉYÉªàL’G øe Oó©d ’Éªμà°SG »JCÉj …òdGh
.GôNDƒe ¿ÉÑfÉédG Égó≤Y »àdG ácôà°ûªdG
»eƒμëdG ≥jôØdG ócCG ´ÉªàL’G ∫ÓNh
á«YÉªàL’G ájÉªëdG óæH äÉ°ü°üîe IOÉ``jR
»a øWGƒª∏d AÉªdGh AÉHô¡μdG ºYO QGôªà°SGh
ájƒdhCG øWGƒªdG ¿CG ócDƒj Éªe ∫hC’G ¬æμ°ùe
Qƒëe √QÉÑàYÉH ∫hC’G ΩÉ≤ªdG »a ÉkªFGO »JCÉjh
áaÉc ¬LƒJ ¬«dEGh á«°SÉ°SC’G É¡àjÉZh á«ªæàdG
äÉjÉ¨dG ≥≤ëJ »àdG äGQOÉ``Ñ` ª` dGh §£îdG
±hô¶dG øe ºZôdÉH ,IOƒ°ûæªdG äÉ©∏£àdGh
Égó¡°ûJ »``à` dG äÉ``jó``ë` à` dGh á``«`FÉ``æ`ã`à`°`S’G
¢Shô«a áëFÉL ÖÑ°ùH ™ªLCG ºdÉ©dGh áμ∏ªªdG
QÉ©°SCG ¢``VÉ``Ø`î`fGh (19-ó``«` aƒ``c) É``fhQƒ``c
.á«ªdÉ©dG ¥Gƒ°SC’G »a §ØædG
áeÉ©dG á«fGõ«ªdG ´hô°ûe ¿CG ≈dEG QÉ°TCGh
õμJQG (2022-2021) ø«à«dÉªdG ø«àæ°ù∏d
¿CG »``gh ÇOÉ``Ñ`ª`dGh ¢``ù`°`SC’G ø``e Oó``Y ≈∏Y
IAÉØc õjõ©Jh ó«°TôàH É¡°ùØæH äCGóH áeƒμëdG
,á«∏«¨°ûàdG äÉ≤ØædG ¢†ØNh äÉahô°üªdG
ø«æWGƒª∏d »YÉªàL’G ºYódG ≈∏Y ®ÉØëdGh
äÉeóîdG IOƒL QGôªà°SGh ,É kLÉ«àMG ôãcC’G
.á«∏YÉah IAÉØμH á«eƒμëdG
¿CÉ` ` H »``eƒ``μ``ë``dG ≥`` jô`` Ø` `dG √ƒ`` ` f É``ª``c
äÉ«FôªdG øe Oó``Y á°SGQóH âeÉb áeƒμëdG
≈∏Y ¿Éàæé∏dG É¡H âeó≤J »àdG äÉMGôàb’Gh
ø«àæ°ù∏d ádhó∏d áeÉ©dG á«fGõ«ªdG ´hô°ûe
äÉYÉªàL’G ∫ÓN 2022h 2021 ø«à«dÉªdG
ºJ å«M ,´hô``°`û`ª`dG á°ûbÉæªd äó``≤`Y »``à`dG
∫ƒM »eƒμëdG …CGôdG á°ûbÉæeh ¢VGô©à°SG
øe áeó≤ªdG äÉMôà≤ªdGh äÓjó©àdG Rô``HCG
áeÉ©dG á«fGõ«ªdG ´hô°ûe ≈∏Y ø«àæé∏dG πÑb
(2022-2021) ø«à«dÉªdG ø«àæ°ù∏d ádhó∏d
á«fGõ«ªdG OƒæH ¢†©H πjó©àH á≤∏©àªdGh
á«£ØædG ô``«`Zh á«£ØædG äGOGô`` ` jE’G É¡æeh
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∞```dCG 42 á``«``æ``jô``ë``H º``jô``¨``J ó``«``jCÉ``J
á``dÉ``ª``Y í``jQÉ``°``ü``J Ö``Ñ``°``ù``H QÉ```æ```jO
,É¡«dEG áLÉëdG ¿hO øe É¡H ßØàëj ¬``fCG ø«ÑJ
áªμëªdG ≈dEG É¡ªjó≤àH áHÉ«ædG äôeCG ºK øeh
¬fCG ¬«dEG äóæ°SCG ¿CG ó©H iô¨°üdG á«FÉæédG
â¶ØàMG ájQÉéJ äÓé°S ÖMÉ°U É¡fƒc ∫ÉM
â°†bh ,É¡«dEG áLÉëdG ¿hO øe ∫ÉªY íjQÉ°üàH
äó``jCGh QÉ``æ` jO ∞``dCG 44 É¡ªjô¨àH áªμëªdG
áªμëe É¡JôbCGh áHƒ≤©dG ±ÉæÄà°S’G áªμëe
.õ««ªàdG

ºjô¨àH º``μ`ë`dG õ««ªàdG áªμëe äó`` `jCG
44 ≠∏Ñe ájQÉéJ äÓé°S áÑMÉ°U á«æjôëH
áÄ«g ¿ƒfÉb ΩÉμMCG áØdÉîe á«°†b »a QÉæjO ∞dCG
íjQÉ°üàH ®É``Ø`à`M’Gh ,πª©dG ¥ƒ°S º«¶æJ
.É¡«dEG áLÉëdG AÉØàfG ºZQ ∫ÉªY
øe ÉZÓH â≤∏J ó``b áeÉ©dG áHÉ«ædG âfÉc
áª¡àªdG ΩÉ«≤H ó«Øj πª©dG ¥ƒ°S º«¶æJ áÄ«g
≥«bóàdG ó``©`Hh ,π``ª`Y íjQÉ°üàH ®ÉØàM’ÉH

®ƒØ ΩÓ°SEG :Ëó≤J

eslammahfoouz@hotmail.com

..ò«ØæàdG áªμëe ºμëd GQÉ¶àfG

QÉæjO ∞dCG áFÉªH »fóe ¢†jƒ©J á«°†b »a π°üØdG ÅLôJ zájQGOE’G{

ø«ª¡àªdG á«dhDƒ°ùe ójóëJh õé©dG áª«b ¿É«Ñd

ø``e á``jhOCG ¢``SÓàNÉH ø``«ª¡àªdG á«``°†b π``«LCÉJ
á``«`æ`ØdG á``æ``é`∏dG ô``jô≤àd GQÉ``¶àfG á«fÉª∏``°ùdG
»ÑW ¢Uôb ∞``dCG 244 QGó≤ªH
,QÉæjO ∞``dCG 38 ÜQÉ≤J áª«≤H
»a ¬∏«eR ´ƒ∏°V ≈dEG áaÉ°VE’ÉH
á«dhDƒ°ùeh áªjôédG »a πª©dG
áë°üdG IQGRƒ`` ``H ø``«`à`Ø`Xƒ``e
Ó©Øj º``d Éª¡fƒc á©bGƒdG ø``Y
º∏°ùJ ≈``∏`Y á``eRÓ``dG á``HÉ``bô``dG
.ájhOC’G ±ô°Uh
ΩÉ``eCG ¿Éª¡àªdG ±ô``à` YGh
øe Éª¡«dEG Ö°ùf ÉªH áHÉ«ædG
»fÉãdGh ∫hC’G ∫Ó¨à°SÉH ΩÉ¡JG
ióMEÉH ø««f’ó«°üc Éª¡∏ªY
á«fÉª∏°ùdG ™ªée äÉ«dó«°U
áHÉbôdG á«∏ªY ÜÉ«Zh »Ñ£dG
Éª¡à«dhDƒ°ùe πÑb øe OôédGh
É``HCGó``a ≈`` `∏` ` YC’Gh Iô``°` TÉ``Ñ` ª` dG
áØ∏àîe ´Gƒ`` fCG ¢SÓàNG ≈∏Y
É``ª`¡`dÉ``ª`©`à`°`S’ á`` ` ` `jhOC’G ø`` e
Éª¡HQÉbC’ É¡FÉ£YEGh »°üî°ûdG
øe π``c ø``e ∂``dPh ,Éª¡aQÉ©eh
É¡H ¿Ó``ª`©`j »``à` dG á«dó«°üdG
á©HÉJ iô`` `NCG á«dó«°U ø`` eh
.Iô°TÉÑªdG ádhDƒ°ùªdG äGòd

.QGô≤dG ò«ØæàH áHÉ«ædG
á«LhõdG äÉaÓîdG âfÉch
á``«`fÉ``ª`∏`°`ù`dÉ``H »``dó``«` °` U ø``«` H
∞°ûμdG ≈dEG äOÉb ób ¬àLhRh
â¡LƒJ å«M ,á``ª`jô``é`dG ø``Y
áWô°ûdG õ``cô``e ≈`` dEG á``Lhõ``dG
¬àª¡JGh É``¡` LhR ø``Y ÆÓ``HEÓ` d
øe á`` `jhOC’G ≈∏Y AÓ«à°S’ÉH
≈∏Y É``¡` ©` jRƒ``Jh á``«` dó``«` °` ü` dG
¿Gô«édGh ±QÉ©ªdGh ÜQÉ``bC’G
âeóbh ,á«ÑW äÉØ°Uh ¿hO øe
É¡H ßØàëj »àdG ájhOC’G ¢†©H
≈∏Y Ó«dO ∫õæªdG »``a É``¡`LhR
ôbCG êhõdG AÉYóà°SÉHh .É¡ZÓH
ájhOC’G ¢†©H òNCG OÉàYG ¬fCÉH
≈∏Y É¡©jRƒàd á«dó«°üdG ø``e
.¿Gô«édGh ÜQÉbC’G
äGAGô`` `LE’G PÉ``î` JG ó``©` Hh
IQGOEG ≈`` `dEG ÆÓ`` Ñ` `dG á```dÉ```MEGh
âØ°ûc OÉ°ùØdG ºFGôL áëaÉμe
øY á``«` æ` Ø` dG ¿É``é` ∏` dG ô``jQÉ``≤` J
±É``æ``°``UCG »`` `a õ``é``Y Oƒ`` ` `Lh
á«Ñ£dG äÉ≤à°ûªdGh á`` `jhOC’G

á«FÉæédG áªμëªdG äQô``b
á«°†b π«LCÉJ á©HGôdG iôÑμdG
á«fÉª∏°ùdG á«dó«°üH ø«ØXƒe
øe Üô≤j Ée ¢SÓàNÉH ø«ª¡àe
áª«≤H »ÑW ¢``Uô``b ∞``dCG 244
äÉ«dó«°U ø``e QÉ``æ`jO ∞``dCG 38
∂``dPh ,á«fÉª∏°ùdG ≈Ø°ûà°ùe
OhQƒ``d ôjGôÑa 25 á°ù∏L ≈``dEG
»àdG áæé∏dG øe »∏«ªμJ ôjô≤J
¿É«Ñd É¡∏«μ°ûàH áªμëªdG äôeCG
≈dƒà°ùªdG ájhOC’G áª«b QGó≤e
á©bGƒdG øY ∫hDƒ°ùªdGh É¡«∏Y
äôeCG ¿CG ≥Ñ°S å«M ,É¡HÉÑ°SCGh
á«°VÉªdG á°ù∏édG »a áªμëªdG
≈∏Y ø«ª¡àªdG π«Ñ°S AÓ``NEÉ`H
áæé∏dG ∞«∏μJh ,á«°†≤dG áeP
OGóYEÉH OôédG ôjô≤àd Ió©ªdG
á«dBG ó``jó``ë`Jh »∏«ªμJ ôjô≤J
õ``é`©`dG á``ª`«`b ¿É`` «` `Hh Oô`` é` `dG
á«dó«°U π``c »``a ∞``°`û`à`μ`ª`dG
∂dòd á``«`dÉ``ª`dG á``ª`«`≤`dG ¿É``«` Hh
¬æY ∫hDƒ°ùªdG ójóëJh õé©dG
áªμëªdG âØ∏ch ,ø«ª¡àªdG øe

Gò¡d »fƒfÉ≤dG ∞``°`Uƒ``dG »``ah
GPEÉa ,¬∏YÉa ≈dEG ¬àÑ°ùfh π©ØdG
á``«`FÉ``æ`é`dG á``ª`μ`ë`ª`dG â``∏`°`ü`a
™æàªj ¬``fEÉ` a ,Qƒ`` `eC’G √ò``g »``a
¿CG á``«` fó``ª` dG á``ª` μ` ë` ª` dG ≈``∏` Y
¿CG É¡«∏Y ø«©àjh É¡ãëH ó«©J
åëH »``a É¡eõà∏Jh ÉgôÑà©J
É¡H á∏°üàªdG á«fóªdG ¥ƒ≤ëdG
ÉØdÉîe É¡ªμM ¿ƒ``μ` j ’ »``μ`d
Éªc .¬d ≥HÉ°ùdG »FÉæédG ºμë∏d
¬d ¿ƒμJ ’ »FÉæédG ºμëdG ¿CG
ΩÉeCG ¬H ΩƒμëªdG A»°ûdG Iƒb
¿Éc GPEG ’EG á«fóªdG ºcÉëªdG
OÉØæà°S’ ÉeCG ø©£dG πÑ≤j ’ ÉJÉH
hCG ¬«a Iõ``FÉ``é`dG ø©£dG ¥ô``W
.Égó«YGƒe äGƒØd
øe âHÉãdG ¿Éc Éªd âdÉbh
»``fhô``à`μ`d’G ΩÉ``¶` æ` dG á``©`dÉ``£`e
¬«∏Y ≈``Yó``ª`dG á``eÉ``bEG ºcÉëª∏d
º``μ`ë`dG ≈``∏` Y õ``«`«`ª`à`dÉ``H ø``©` W
âªμM ÜÉÑ°SC’G √ò¡∏a »FÉæédG
iƒ`` Yó`` dG ∞`` bƒ`` H á``ª` μ` ë` ª` dG
ºμM Qhó``°``U ø``«`ë`d É«≤«∏©J
.õ««ªàdÉH ø©£dG »a »FÉ¡f

¿ƒμJ ¿CG äÉÑKE’G ¿ƒfÉb øe 100
â©aQ ób á«FÉæL iƒ``YO ∑Éæg
™aQ πÑb á«FÉæédG áªμëªdG ≈dEG
AÉæKCG »a hCG á«fóªdG iƒ``Yó``dG
ºμëdG ¿CG äó``cCG å«M ,Égô«°S
á«FÉæédG OGƒ``ª` dG »``a QOÉ``°`ü`dG
…ƒ``Yó``dG »``a á«éM ¬``d ¿ƒ``μ` J
π°üa ó``b ¿É`` c É``ª`∏`c á``«` fó``ª` dG
π©ØdG ´ƒ``bh »``a É``eR’ Ó°üa
ø«H ∑ôà°ûªdG ¢SÉ°SCÓd ¿ƒμªdG
á«fóªdGh á«FÉæédG ø«JƒYódG

ÜÉ``©`JCG π``HÉ``≤`eh ∞jQÉ°üªdGh
.IÉeÉëªdG
Qô≤ªdG ¿EG áªμëªdG âdÉbh
¿CG õ««ªàdG áªμëe AÉ°†b »``a
á«fóªdG áªμëªdG ΩGõàdG •Éæe
iƒ``Yó``dG »``a π``°`ü`Ø`dG ∞``bƒ``H
¢üæd É``≤`ah É¡«∏Y áMhô£ªdG
¿ƒ`` fÉ`` b ø`` `e (41) IOÉ`` ` ª` ` `dG
ÉÑ°ùëJ á«FÉæédG äGAGô`` `LE’G
¬H §ÑJôJ »FÉæL ºμM Qhó°üd
IOÉªdG ¢üæd É≤ah áªμëªdG √òg

™``aQ ≈`` ` dEG »``æ` jô``ë` H CÉ``é``d
ÖdÉ£j ôNBG ≈∏Y á«FÉ°†b iƒYO
QÉæjO ∞dCG áFÉe ¢†jƒ©àH É¡«a
,Ö°üæ∏d ¬°Vô©J øY É°†jƒ©J
≈YóªdG ¿CG ≈`` dG QÉ``°``TCG å``«`M
¥ôW ΩGóîà°SÉH ¬``ª`ghCG ¬«∏Y
ä’Éée »a πª©j ¬fCÉH á«dÉ«àMG
∫Éée É¡æeh IOó©àe ájQÉªãà°SG
äÓeÉ©ªdG ∫hGó`` `Jh IQÉ``é`à`dG
≈∏Y ≈dƒà°SGh ,á``«`fhô``à`μ`d’G
Qó≤J ¬æe Iô«Ñc á«dÉe ≠dÉÑe
∞``dCG á``FÉ``e) QÉ``æ`jO 100000`` ` H
Ωƒ≤j ±ƒ°S ¬fCG áéëH (QÉæjO
√óYhh ÉgQÉªãà°SGh É¡à«ªæàH
.ìÉHQCG ≈∏Y ∫ƒ°üëdÉH
¿CG »`` Yó`` ª` `dG ±É`` ``°` ` `VCGh
∂∏J ≈∏Y ≈dƒà°SG ¬«∏Y ≈YóªdG
ÉgOôH º≤j ºdh ¬°ùØæd ∫Gƒ``eC’G
É¡«∏Y ≥ØàªdG ìÉ`` HQC’G ™``aO hCG
Ée Éª¡æ«H ΩôÑªdG ó≤©dG ÖLƒªH
äÉZÓH ºjó≤J ≈dEG »YóªdÉH GóM
ihÉYódG ∂jôëJ º``Jh á«FÉæL
áªμëªdG â``°` †` bh á``«`FÉ``æ`é`dG
Ék jQƒ°†M á«FÉæédG iô``Ñ`μ`dG
¢ùªN ¬«∏Y ≈``Yó``ª`dG øé°ùH
∞``dCG á``FÉ``e á`` eGô`` Zh äGƒ``æ` °` S
≈dEG ∫GƒeC’G OôH ¬eGõdEGh QÉæjO

äGóFÉY IQOÉ``°`ü`eh É¡HÉë°UCG
ihÉ``Yó``dG á`` dÉ`` MEGh á``ª` jô``é` dG
ÓH á``ª` μ` ë` ª` dG ≈`` ` dEG á``«` fó``ª` dG
.∞jQÉ°üe
ÉÑdÉW √GƒYO ™aQ ¬fCG ÉØ«°†e
…ODƒj ¿CÉH ¬«∏Y ≈YóªdG ΩGõdEÉH
QÉæjO 100000 √Qób É¨∏Ñe ¬«dEG
øY ¢†jƒ©àc (QÉæjO ∞dCG áFÉe)
AGôL øe ¬àHÉ°UCG »àdG QGô°VC’G
¬``eGõ``dEGh ,¬``«`∏`Y ≈``Yó``ª`dG π``©`a
Ωƒ°SôdGh á«fƒfÉ≤dG IóFÉØdÉH

á©bGƒdG øe äGƒæ°S 3 ó©H ¬æY âØ°ûc ¬JÉª°üH

ΩÉ©dG ≥``jô£dG »``a á``«ªgh á``∏Ñæb ™``°VƒH º``¡àªd äGƒæ``°S 3 øé``°ùdG
,á©bGƒdG »a ¬Yƒ∏°V äÉjôëàdG âØ°ûch
»a ∑QÉ``°` T ¬``fCÉ` H ±ô``à` YG ¬``FÉ``Yó``à`°`SÉ``Hh
º¡àªdG ¬``©`e π``°`UGƒ``J ¿CG ó``©`H á``©` bGƒ``dG
≈``dEG ¬LƒàdG ¬æe Ö∏Wh ÜQÉ``¡`dG »fÉãdG
øμªj äGhOCG OƒLƒH √ôÑNCGh ôμ©dG IôÑ≤e
äGôéØàª∏d »ªgh πμ«g áYÉæ°U É¡æe
§jô°Th á«fó©e øÑd áÑ∏Y ∑Éæg âfÉch
É¡∏«μ°ûàH ΩÉ≤a á«FÉHô¡c ∑Ó°SCGh ≥°U’
ΩÉ``bh É``¡`bÓ``ZEGh É¡∏NGóH π``eô``dG ™``°`Vhh
ádÉ°U øe Üô≤dÉH ´ƒæ°üªdG º°ùédG π≤æH
ΩÉbh »bô°ûdG ôμ©dG á≤£æªH áæMGô°ùdG
º¡àªdG ≈``dEG ¬``∏`°`SQCGh ™``bƒ``ª`dG ôjƒ°üàH
.»fÉãdG
»a Ωƒ``μ` ë` e ¬`` `fCG º``¡`à`ª`dG ±É`` °` `VCGh
Ö∏W »fÉãdG º¡àªdG ¿CGh á«HÉgQEG ÉjÉ°†b
IôéØàªdG IƒÑ©dG ™«æ°üàH ΩÉ«≤dG ¬æe
äÉ«∏ª©dG øe OóY ò«ØæàH ΩÉb ¬fCG ≈dEG Gkô¶f
™FÉbh »a ∑Gôà°T’G ºFGO ¿Éch á¡HÉ°ûªdG
.¬«∏Y ¢†Ñ≤dG πÑb á«HÉgQEG

.á©bGƒdG »ÑμJôe ≈dEG äÉjôëàdG π°UƒàJ
ÜÉ``μ``JQG ø`` e äGƒ``æ` °` S Ió`` `Y ó``©``Hh
πjõf äÉª°üHh äÉfÉ«H â≤HÉ£J á©bGƒdG
äÉª°üÑdÉH π«gCÉàdGh ìÓ``°` UE’G IQGOEÉ` `H
á«ªgƒdG Iƒ``Ñ` ©` dG ≈``∏`Y ø``e á``Yƒ``aô``ª` dG

á«ªgh ΩÉ``°`ù`LCG É``¡`fCG ø«ÑJh ,ø«Ñjô¨dG
∑Ó``°` SCGh π`` eQ É``¡`∏`NGó``H á``«`fó``©`e Ö∏©d
≈∏Y …ƒàëJ äÉæ«©dG ¿CG ø«ÑJh á«FÉHô¡c
ÉgQó°üe ájô°ûH ÉjÓNh áëdÉ°U äÉª°üH
ºdh É¡d ≥HÉ£J óLƒj ’ ó``MGh ¢üî°T

øé°ùdÉH ÉªμM õ««ªàdG áªμëe äôbCG
¥ôM á©bGƒH ø``jOCG ÜÉ°T ≈∏Y äGƒæ°S 3
äÉjôëàdG âØ°ûc PEG ,Ö``¨`°`Th »``FÉ``æ`L
øe ôãcCG É¡«∏Y ôe á©bGh »a ¿GóªdG ´ƒ∏°V
∞°ûμ∏d ¬JÉª°üH äOÉb å«M ,äGƒæ°S 3
á«°†b »a ¬«∏Y ¢†Ñ≤dG ºJ ¿CG ó©H ¬æY
™e É¡à≤HÉ£e ø«ÑJ ¬JÉª°üH òNCÉHh Ö¨°T
á«ªgh á∏Ñæb ≈∏Y øe áYƒaôe äÉª°üH
å«M ,2017 ΩÉ``Y »``a í``JÉ``Ø`dG ´QÉ``°`û`H
ò«ØæJ ô``eCG ≈≤∏J ¬``fCGh á©bGƒdÉH ±ôàYG
»a ¬μjô°T »fÉãdG º¡àªdG øe áªjôédG
.êQÉîdG »a ÜQÉ¡dGh á©bƒdG
áWô°T õcôe »≤∏àH ¿Éc á©bGƒdG ájGóH
ó«Øj ÉZÓH 2017 ΩÉY »a ídÉ°U ¬«ÑædG
Ö¨°ûdG …ô«ãe øe É°üî°T 25 êhôîH
»a QÉ``æ`dG Gƒ``∏`©`°`TCGh íJÉØdG ´QÉ``°`T ≈∏Y
ø«ª°ùL ™°VƒH Gƒ``eÉ``b º``K äGQÉ`` WEG 10
á°üàîªdG äÉ¡édG OGôaCG ô°†Mh ø«ÑjôZ
ø«ª°ùédG ™e πeÉ©àdG º``Jh ™bƒªdG ≈``dEG

ÉfGƒéjQÉe ƒ∏«c 2 Öjô¡àd áæ°S 15 øé°ùdÉH Ωƒμëe …ƒ«°SBG ±ÉæÄà°SG π«LCÉJ
¿CG É«∏ª©e âÑKh ,É¡«a QÉéJ’Gh áμ∏ªªdG
É¡fRh ¿CGh ÉfGƒéjQÉªdG Qóîªd QhòÑdG
¬«dEG äóæ°SCÉa ,É``eGô``L 1944^2 ≠∏Ñj
IQóîe IOÉ``e Ö∏L áª¡J áeÉ©dG áHÉ«ædG
¬àdÉMCGh ,QÉéJ’G ó°ü≤H zÉfGƒéjQÉe{
15 ¬æé°ùH â°†b »àdG áªμëªdG ≈``dEG
äô``eCGh QÉ``æ`jO ±’BG 5 ¬ªjô¨Jh áæ°S
ò«ØæJ Ö≤Y OÓ``Ñ`dG ø``Y É«FÉ¡f √OÉ``©`HEÉ`H
.áHƒ≤©dG

Oó``g »``æ«KÓK ≈``∏Y º``μëdG ô``jGôÑa 28
√GôcE’ÉH GQÉ``æjO 20 ¥ô``°Sh ¢ü≤ªH É``jƒ«°SBG
ájQhO âfÉc Ée AÉæKCGh º¡àªdG §Ñ°†d É¡JÉjôëJ
ÉgOGôaCG ¬Ñà°TG ÆÓÑdG ó©H á≤£æªdG §°ûªJ áWô°T
,»fÉédG äÉØ°UGƒe ¢ùØæH ¢UÉî°TC’G ó``MCG »a
¬«∏Y »æéªdG ¬«∏Y ±ôàYGh ¬£Ñ°V ºJ π©ØdÉHh
,á©bGƒdG º¡àªdG ôμfCG Éª«a ,á©bƒdG ÖμJôe ƒg ¬fCÉH
≈Ø°ûà°ùe ≈dEG ¬LƒJ á©bGƒdG Ωƒj ¬fCG ≈dEG QÉ°TCGh
≈≤àdG Égó©Hh ájhOC’G ¢†©H º∏°ùàd »°ùØædG Ö£dG
IQóîªdG ƒÑ°ûdG IOÉ``e É«WÉ©Jh ¬``FÉ``bó``°`UCG ó``MCG
.∂dP ó©H ÉÄ«°T √ôcòJ ΩóY É«Yóe ,Éjƒ°S
ƒ«fƒj 22 »a ¬fCG º¡àªdG ≈dEG áHÉ«ædG äóæ°SCGh
∑ƒ∏ªªdG …ó≤ædG ≠∏ÑªdG ¥ô°S áª°UÉ©dG øeCG IôFGóH
QÉ¡°TEÉH ΩÉ``b ¿CÉ` H √Gô`` cE’G ≥jô£H ¬«∏Y »æéª∏d
ábô°S øe á∏«°SƒdG ∂∏àH øμªJh º¡àªdG ó°V ¢ü≤e
.¬«∏Y »æéªdG

á«FÉæédG É«∏©dG ±ÉæÄà°S’G áªμëe äõéM
ÜÉ°T ø``©`W »``a ºμë∏d ô``jGô``Ñ`a 28 á°ù∏L ≈`` dEG
¥ô°S ¿CG ó©H äGƒæ°S 7 ¬æé°ùH ºμM ≈∏Y »æjôëH
Éeóîà°ùe √GôcE’G ≥jô£H ¢üØMóéH IOGôH πeÉY
áÑbÉ©ªH â°†b ób áLQO ∫hCG áªμëe âfÉch ,É°ü≤e
.»°VÉªdG ôÑª°ùjO »a »æ«KÓãdG
ÆÓÑH Ωó``≤`J ó``b …ƒ``«`°`SBG IOGô`` H π``eÉ``Y ¿É``ch
áYÉ°ùdG º¡àªdG ¬«dEG ô°†M á©bƒdG Ωƒj ¬fCÉH ó«Øj
5 ™``aOh ôFÉé°S AGô°T Ö∏Wh ÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG
º¡àªdG ô¡°TCG ≠∏ÑªdG »bÉH ´É``LQEG AÉæKCGh ,ô«fÉfO
20 Öë°Sh ∫É``ª`dG ¥hóæ°U ≈``dEG ¬``Lƒ``Jh É°ü≤e
ÉaƒN º¡àªdG áehÉ≤e ÖæéJ ¬fCGh ÉHQÉg ôah GQÉæjO
.¬JÉ«M ≈∏Y
á«æeC’G äÉ``¡`é`dG äCGó`` H ÆÓ``Ñ` dG »≤∏J ó``©`Hh

≈dEG º¡àªdG πjƒëJ ºJ QƒØdG ≈∏Yh
Qƒã©dG º``Jh ,¬°û«àØàd ôªMC’G QÉ°ùªdG
IOÉe É¡fƒc »a ¬Ñà°TG áæcGO QhòH ≈∏Y
ÉfGƒéjQÉe É¡fCG ó©H Éª«a âÑK ,IQóîe
…òdG ¿ƒJQÉμdG πNGO á«æa á≤jô£H ICÉÑîe
äGP πHGƒJh ä’ƒcCÉe É¡©eh ,¬∏ªëj ¿Éc
.ôKC’G ÜÓc øe É¡FÉØNE’ IPÉØf áëFGQ
º¡àªdG ¿CG ø«ÑJ äÉjôëàdG AGôLEÉHh
»a É¡éjhôJ ó°ü≤H ÉfGƒéjQÉªdG Ö∏L

Üô°ùJ ™æªJ »``à` dG IQÉ``ë` dG π``HGƒ``à`dÉ``H
øe ΩGôL ƒ∏«c 2 ≈ØNCG å«M ,áëFGôdG
πXh ¿ƒJôμdG πNGóH IQóîªdG IOÉªdG
∑QÉªédG §HÉ°V ¬Øbƒà°SG ¿CG ≈dEG ¬∏eÉM
≈dEG Gô¶f á«ë°üdG ¬àdÉM øY ¬dCÉ°S …òdG
º¡àªdG ≈∏Y äô¡X »àdG ∑ÉÑJQ’G ádÉM
¿CG ’EG IóYÉ°ùe ≈``dEG êÉàëj ¿É``c GPEGh
ÉªY ¬dCÉ°ùa ,ô«îH ¬fCÉH √ô``Ñ`NCG º¡àªdG
.¬°û«àØJ Ö∏Wh ¿ƒJôμdG ¬jƒàëj

π«LCÉJ ±ÉæÄà°S’G áªμëe äQô``b
áæ°S 15 øé°ùdÉH Ωƒμëe …ƒ«°SBG á«°†b
2 øe ôãcCG Öjô¡J ádhÉëªH ¬àfGOEG ó©H
äQôb å«M ,QÉ£ªdG ôÑY ÉfƒéjQÉe ƒ∏«c
¬°ùÑëe øe ∞fCÉà°ùªdG Ö∏L áªμëªdG
.ôjGôÑa 15 á°ù∏éH
ó©H √ó``∏`H ø``e É``eOÉ``b º¡àªdG ¿É`` ch
Qhò``H Ö``jô``¡`J OGQCGh ¬``JRÉ``LG AÉ``¡` à` fG
¬bGôZEÉH ΩÉb ΩÉ©W ¿ƒJôμH ÉfGƒéjQÉªdG

´É``aô``dÉ``H 914 ™ªée ô``jƒ``£``J ´hô``°``û``e ø``e ٪30 RÉ```é```fEG
πªà°ûj ´hô°ûªdG ¿CG í°VhCGh
™ªéªdG ¥ôW øe OóY ôjƒ£J ≈∏Y
áaÉ°VE’ÉH ,É¡Ø°UQh É¡FÉ°ûfEG IOÉYEÉH
√É«e ∞jô°üJ áμÑ°T AÉ°ûfEG ≈``dEG
áédÉ©e π``LCG øe ∂``dPh ,QÉ``£` eC’G
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امل�سري ي�سلم نا�سر بن حمد و�سام تقدير اخلدمة الع�سكرية من الدرجة الأوىل
ا�شتقبل امل�شري الركن ال�شيخ خليفة بن اأحمد اآل
خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين� ،شمو اللواء
الركن ال�شيخ نا�شر بن حمد اآل خليفة م�شت�شار الأمن
الوطني قائد احلر�س امللكي ،وذلك اأم�س الأربعاء يف
القيادة العامة لقوة دفاع البحرين ،بح�شور الفريق
الركن عبداهلل بن ح�شن النعيمي وزير �شوؤون الدفاع،

والفريق الركن ذياب بن �شقر النعيمي رئي�س هيئة
الأركان ،واللواء الركن ال�شيخ اأحمد بن حممد اآل خليفة
وكيل وزارة الدفاع.
وخالل اللقاء ،قام القائد العام لقوة دفاع البحرين
بت�شليم �شمو م�شت�شار الأمن الوطني قائد احلر�س امللكي
و�شام تقدير اخلدمة الع�شكرية من الدرجة الأوىل ،الذي

ُمنح ل�شموه من لدن ح�شرة �شاحب اجلاللة امللك حمد
بن عي�شى اآل خليفة عاهل البالد املفدى القائد الأعلى
حفظه اهلل ورعاه.
ورحب القائد العام لقوة دفاع البحرين ب�شمو
ّ
م�شت�شار الأمن الوطني قائد احلر�س امللكي ،واأ�شاد
باجلهود الطيبة ل�شمو م�شت�شار الأمن الوطني قائد

احلر�س امللكي وعمله الدوؤوب يف كل ما من �شاأنه حتقيق
املزيد من التطور والتقدم القتايل والإداري باحلر�س
امللكي لقوة دفاع البحرين.
ح�شر اللقاء اللواء الركن ح�شن حممد �شعد مدير
ديوان القيادة العامة ،وعدد من كبار �شباط قوة دفاع
البحرين.

ً
منوها بالتعاون الثنائي بني البلدين ..القائد العام:

جذور تاريخية متينة للعالقات مع بريطانيا
ا�شتقبل امل�شري الركن ال�شيخ خليفة بن اأحمد اآل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين بالقيادة العامة،
�شباح اأم�س الأربعاء ،العميد بحري دين با�شيت قائد العن�شر البحري الربيطاين مبنا�شبة انتهاء فرتة عمله،
الذي قدم اإليه العميد اإدوارد اأهلغرين قائد العن�شر البحري الربيطاين اجلديد ،وذلك بح�شور الفريق الركن
عبداهلل بن ح�شن النعيمي وزير �شوؤون الدفاع.

رئي�س هيئة الأركان يفتتح
دورة مر�سحي ال�سباط اجلامعيني رقم 23
افتتح الفريق الركن ذياب بن �شقر
النعيمي رئي�س هيئة الأركان دورة مر�شحي
ال�شباط اجلامعيني رقم  ،23ودورة مر�شحي
ال�شباط اجلامعيني لالإناث رقم  ،2يوم اأم�س
الأربعاء  10فرباير  ،2021يف كلية عي�شى
الع�شكرية امللكية.
وبهذه املنا�شبة ،األقى رئي�س هيئة
عرب
الأركان كلمة اإيذا ًنا بافتتاح الدورتنيّ ،
من خاللها عن مدى فخره واعتزازه ملا ت�شمله
هذه الدورتني من كوادر وطنية من ال�شباط
املر�شحني وال�شابطات املر�شحات ،وذلك تنفي ًذا
للتوجيهات ال�شامية من لدن ح�شرة �شاحب
اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة عاهل

البالد املفدى القائد الأعلى ،حفظه اهلل ورعاه،
واملتابعة احلثيثة من امل�شري الركن ال�شيخ
خليفة بن اأحمد اآل خليفة القائد العام لقوة
دفاع البحرين .ويف ختام الفتتاح ،وجه
رئي�س هيئة الأركان خالل كلمته جميع
املر�شحني واملر�شحات ال�شباط اإىل التحلي
بالأخالق الع�شكرية النبيلة امل�شتمدة من ديننا
الإ�شالمي احلنيف وقيمنا العربية الأ�شيلة،
لي�شبحوا وبكل فخر جندًا للحق وذخ ًرا ململكة
البحرين ،داعيًا للجميع بالتوفيق وال�شداد
والثبات ،واأن يكونوا �شندًا وفخ ًرا لهذا الوطن
الغايل والدفاع عن اأرا�شيه وحماية مكت�شباته
بكل عزمية وقوة.

وخالل اللقاء رحّ ب القائد
العام لقوة دفاع البحرين بقائد
العن�شر البحري الربيطاين
والوفد املرافق له ،مثم ًنا اجلهود
التي بذلها خالل فرتة عمله ،كما
متنى لقائد العن�شر البحري
الربيطاين اجلديد دوام التوفيق
يف اأداء مهامه اجلديدة.
واأ�شاد القائد العام لقوة
دفاع البحرين بعالقات ال�شداقة
املتميزة التي تربط مملكة البحرين
واململكة املتحدة والتي لها جذور
تاريخية متينة ،منوهً ا بالتعاون
الثنائي وتطوير ال�شداقة القائمة
بني البلدين يف �شتى املجالت،

ومنها ما يتعلق بتبادل اخلربات
والتعاون يف املجال الع�شكري.

ح�شر اللقاء اللواء الركن
ح�شن حممد �شعد مدير ديوان

القيادة العامة ،وعدد من كبار
�شباط قوة دفاع البحرين.

ي�سم خمتربات اإكلينيكية للمحاكاة لتدريب الكوادر التمري�سية عمليًا

النعيمي يفتتح مبنى كلية اخلدمات الطبية امللكية للتمري�س والعلوم
اأُقيم حتت رعاية امل�شري
الركن ال�شيخ خليفة بن اأحمد
اآل خليفة القائد العام لقوة
دفاع البحرين حفل افتتاح
مبنى كلية اخلدمات الطبية
امللكية للتمري�س والعلوم
ال�شحية ،اإذ اأناب الفريق الركن
عبداهلل بن ح�شن النعيمي وزير
�شوؤون الدفاع حل�شور احلفل،
وذلك اأم�س الأربعاء  10فرباير
 ،2021تزام ًنا بذكرى تاأ�شي�س
قوة دفاع البحرين  5فرباير.
ويف بداية الحتفال األقى
اللواء بروفي�شور ال�شيخ خالد
بن علي اآل خليفة قائد اخلدمات
الطبية امللكية كلمة بهذه املنا�شبة،
عرب فيها عن �شعادته بافتتاح
ّ
كلية اخلدمات الطبية امللكية
للتمري�س والعلوم ال�شحية،
موؤكدًا على امل�شتوى املتقدم الذي
و�شل اإليه امل�شت�شفى الع�شكري،
واختتم قائد اخلدمات الطبية
امللكية كلمته باأن هذه الإجنازات
ما كانت لتتحقق لول الدعم
امل�شتمر الذي تتلقاه اخلدمات
الطبية امللكية من القيادة
الر�شيدة ،ومبتابعة امل�شري الركن
ال�شيخ خليفة بن اأحمد اآل خليفة
القائد العام لقوة دفاع البحرين،
اإذ كان لهذا الدعم الأثر الوا�شح
يف تطوير جميع مرافق اخلدمات
الطبية امللكية.
بعدها قام وزير �شوؤون
الدفاع باإزاحة ال�شتار اإيذا ًنا
بافتتاح الأق�شام ومرافق الكلية

اجلديدة ،وجرى �شمن فعاليات
الحتفال عر�س فيديو تعريفي
لكلية اخلدمات الطبية امللكية
للتمري�س والعلوم ال�شحية،
ثم قام الوزير بجولة تف ّقدية يف
خمتلف اأق�شام الكلية واطلع من
خاللها على اأق�شام الكلية وما
حتتويه على عدد من القاعات
الدرا�شية ،وخمتربات اإكلينيكية
للمحاكاة لتدريب الكوادر

التمري�شية عمليًا ،وخمترب
احلا�شب الآيل ،ومكتبة تتوافر
فيها اخلدمات الإلكرتونية،
بالإ�شافة اإىل الكتب واملراجع
العلمية ،كما مت توفري املواد
والتجهيزات والأدوات التدريبية
التي توفر البيئة الدرا�شية
املنا�شبة ،بالإ�شافة اإىل توفري
املرافق الرئي�شة الأخرى التي
تتوافق مع ا�شرتاطات جمل�س

التعليم العايل.
وبهذه املنا�شبة ،اأ�شاد
وزير �شوؤون الدفاع باجلهود
الطيبة التي بُذلت لإن�شاء مبنى
كلية اخلدمات الطبية امللكية
للتمري�س والعلوم ال�شحية
الذي �شي�شهم يف رفد القطاعات
ال�شحية يف مملكة البحرين،
القطاعات
يف
خ�شو�شا
ً
الع�شكرية بكوادر طبية موؤهلة
علميًا وحرفيًا يف املجال
الطبي والقطاع ال�شحي املهم
واحليوي ،بالإ�شافة اإىل كونها
تعد من التخ�ش�شات الرائدة
على م�شتوى املنطقة وما و�شلت
اإليه من م�شتوى علمي متقدم
بدعم ورعاية ح�شرة �شاحب
اجلاللة امللك حمد بن عي�شى
اآل خليفة عاهل البالد املفدى
القائد الأعلى ،حفظه اهلل ورعاه،
و�شاحب ال�شمو امللكي الأمري
�شلمان بن حمد اآل خليفة ويل
العهد نائب القائد العلى رئي�س
جمل�س الوزراء ،حفظه اهلل
ورعاه ،ومبتابعة امل�شري الركن
ال�شيخ خليفة بن اأحمد اآل خليفة
القائد العام لقوة دفاع البحرين.
ح�شر الفتتاح اللواء الركن
بحري يو�شف اأحمد مال اهلل
م�شاعد رئي�س هيئة الأركان
لالإمداد والتموين ،واللواء الركن
ال�شيخ علي بن را�شد اآل خليفة
م�شاعد رئي�س هيئة الأركان
للقوى الب�شرية ،وعدد من كبار
�شباط قوة دفاع البحرين.
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بن دينة اأكد االهتمام مببادرات الت�صجري ..الوزير خلف:

مهمة يف «اأمانة العا�صمة»
تطوير تقاطع الفاروق اإ�صافة ّ

قــال وزيـــر ال�ــســغــال و�ــســوؤون
البلديات والتخطيط العمراين املهند�س
ع�سام بن عبداهلل خلف اإن ا لأعمال
التطويرية التي مت اإدخالها على تقاطع
الفاروق قدمت اإ�سافة نوعية مهمة يف
اأحد اأهم �سوارع اأمانة العا�سمة ،موؤكدا
اأن حر�س الوزارة على اإدخال عنا�سر
جمالية وزراعية مهمة تعك�س حيوية
هذا التقاطع وهذه املنطقة.
واأكــد خلف خــالل زيــارة تفقدية
اطلع خاللها على النتهاء من اأعمال
تطوير تقاطع الفاروق ،مبعية الدكتور
حممد بن مبارك بن دينة املبعوث
اخلــا�ــس لــ�ــس ـوؤون املــنــاخ الرئي�س
التنفيذي للمجل�س ا لأعلى للبيئة،
ووكيل الـــوزارة ل�سوؤون البلديات

املهند�س ال�سيخ حممد بن اأحمد اآل
خليفة ،وع�سو جمل�س النواب �سو�سن
كمال ،ورئي�س جمل�س اأمانة العا�سمة
املهند�س �سالح طــرادة ،ومدير عام
اأمانة العا�سمة املهند�س حممد �سعد

ال�سهلي ،وعدد من م�سوؤويل الوزارة،
اأن الوزارة كانت حري�سة خالل ا لأعمال
التطويرية اىل اإدخال جميع العنا�سر
اجلمالية املهمة ،كالن�سب التذكارية
التي تعك�س تاريخ املنطقة والنوافري

املائية التي ت�سفي حيوية على املكان
وامل�سطحات اخل�سراء والت�سجري
والتخ�سري ،واختيار الأ�سجار املنا�سبة
للمناخ البحريني والتي مت اختيارها
بالتن�سيق والــتــعــاون مــع املجل�س
ا لأعلى للبيئة ،والتي ت�سهم يف حت�سني
املناخ وتخفي�س درجات احلرارة.
واأ�ـــســـار خــلــف اىل اأن اأعــمــال
التطوير هي جزء من خطة الــوزارة
ال�سرتاتيجية املنبثقة من برنامج
احلكومة م�سريا اىل عدد من امل�ساريع
التي تعمل عليها الـــوزارة لزيادة
الــرقــعــة اخلــ�ــســراء ومــ�ــســروعــات
الت�سجري وتغيري الواجهات التجميلية
يف ال�سوارع الرئي�سة ،والتقاطعات يف
خمتلف مناطق البحرين.

زيادة �صرعة باقة الزبون احلالية حتى  5مرات

دعما للزبائن
بتلكو :ترقية �صرعات الفايرب جما ًنا ً
اأعلنت �سركة بتلكو ،اأم�س ،متديد فرتة
ترقية �سرعات الفايرب حتى نهاية �سهر
اأغ�سط�س  ،2021اإذ �سي�ستفيد جميع
زبائن الفايرب بال�سرعات امل�ساعفة جما اًنا
ودون اأي ر�سوم اإ�سافية.
وقالت ال�سركة اإنها مبادرتها ت�سهم
يف زيادة �سرعة باقة الزبون احلالية
حتى  5مرات ،ما يتيح خدمة اإنرتنت
عالية ال�سرعة ،وبالتايل تعزيز جتربة
الت�س نّفح والبث وتنزيل امللفات ،بجانب
حت�سني جتربة الت�سال املرئي ،ما يدعم
التعليم عن بُعد والعمل من املنزل لزبائن
بتلكو يف ظل الظروف الراهنة.
ويف حديثه حول املنا�سبة ،قال ميكيل
فينرت الرئي�س التنفيذي ل�سركة بتلكو
قائالاً« :راأينا الأثر الإيجابي على الزبائن
الذي نتج عن مبادرة بتلكو لرتقية
�سرعات جميع باقات الفايرب ،بالأخ�س
خالل الفرتة الذي ازداد فيها العتماد على
و�سائل التكنولوجيا وخدمات الإنرتنت.
ومن هذا املنطلق ،ق نّررنا متديد فرتة
ترقية �سرعة الإنرتنت حتى نهاية �سهر
اأغ�سط�س لهذا العام ،لي�ستفيد الزبائن

ميكيل فينرت

مي اخلطيب

من هذه الرتقية خالل العام الأكادميي،
وكذلك خالل فرتة ال�سيف».
واأ�ساف فينرت بقوله« :تلتزم ال�سركة
بدورها يف امل�سوؤولية الجتماعية وتفتخر
بدورها كع�سو فعنّ ال يف فريق البحرين،
وامل�ساهمة يف اجلهود ملكافحة فريو�س
كورونا .ومنذ بداية العام املا�سي ،قمنا
باإطالق عدد من املبادرات التي تهدف لدعم
اأفراد املجتمع على موا�سلة اأن�سطتهم
واأعمالهم اليومية مع احلفاظ على

�سالمتهم بالبقاء يف املنازل .ويتما�سى
قرارنا مبوا�سلة هذه املبادرة مع اأهداف
حملة (خلك يف البيت) التي اأطلقناها
موؤخ اًرا».
واختتم فينرت حديثه بالقول« :اأود اأن
اأ�سكر �سركة البحرين الوطنية للربودباند
(بي نت) ،ال�سركة الوطنية امل�سوؤولة عن
تزويد خدمات �سبكة النطاق العري�س
يف اململكة؛ لدعمها يف متكني اإطالق هذه
املبادرة».

وقالت مي اخلطيب ،اإحدى زبائن
«�سررت كثرياًا بتلقي
الفايرب من بتلكوُ :
الر�سالة الن�سية التي اأ�سارت اإىل ترقية
و�سعدت اأكرث حينما مت
�سرعة الفايربُ ،
متديد فرتة هذه امليزة .منذ بداية العام
املا�سي قمنا اأنا وزوجي �سام بالعمل من
املنزل يف بع�س الأحيان ب�سبب الظروف
الراهنة .ومن خالل هذه اخلدمة املتميزة
من بتلكو ،متكنّنا من متابعة اأمورنا
املتعلقة بالعمل بكل �سال�سة ،عالوة
على ال�ستمتاع باأوقات الفراغ يف اللعب
وم�ساهدة التلفاز مع العائلة».
و�سي�ستفيد زبائن بتلكو فايرب
احلاليني تلقائياًا من ترقية ال�سرعة من
دون احلاجة للقيام باأي اإجراء لتفعيل
الرتقية .اأما بالن�سبة لزبائن بتلكو
فايرب اجلدد ،فيمكن ال�ستفادة من ترقية
ال�سرعة فور ت�سجيلهم يف اإحدى الباقات.
ف�سيتم ترقية �سرعة باقة 10Mbps
اإىل  ،20Mbpsو�سرعة باقة 20Mbps
اإىل  ،40Mbpsو�سرعة باقة 30Mbps
اإىل  ،100Mbpsبجانب ترقية �سرعة
باقة  100Mbpsاإىل .500Mbps

البحرين جتيز اال�صتخدام الطارئ للقاح «�صبوتنيك» الرو�صي
وافقت مملكة البحرين ،اأم�س الأربعاء ،على ال�ستخدام
الطارئ للقاح «�سبوتنيك» امل�ساد لفريو�س كورونا،
والذي ينتجه مركز اجلماليا القومي لبحوث الأوبئة
والأحياء الدقيقة التابع لوزارة ال�سحة بالحتاد الرو�سي.
وباإجازة ال�ستخدام الطارئ للقاح الرو�سي تكون
البحرين قد اأقرت رابع ا�ستخدام طارئ للقاح يف
البحرين ،بعد لقاح �سركة «�سينوفارم» ولقاح �سركتي
«فايزر وبيونتيك» ،ولقاح «ا�سرتازينكا» ،والتي يتم
توفريها ب�سكل جماين للمواطنني واملقيمني ،وهو ما يوؤكد
حر�س اجلهود الوطنية على احلفاظ على �سحة و�سالمة
اجلميع ،واحلد من انت�سار فريو�س كورونا يف املجتمع.
وجاء قرار موافقة الهيئة الوطنية لتنظيم املهن
واخلدمات ال�سحية على اللقاح واإتاحة ا�ستخدامه ا�ستناداًا
اإىل البيانات التي تقدمت بها ال�سركة ،اإذ با�سرت الهيئة،

فور ا�ستالمها مللفات اللقاح ونتائج الدرا�سة املو�سعة
التي اأجريت ،عملية مراجعة وتقييم مللفات الت�سجيل من
جوانب عدة �سملت تقييم بيانات فاعلية اللقاح و�سالمته
التي تو�سحها التجارب والدرا�سات ال�سريرية ،كذلك
التحقق من جودة اللقاح من خالل مراجعة البيانات

العلمية التي نّ
تبني جودة الت�سنيع وثبات املنتج ،اإ�سافة
اإىل التحقق من مراحل الت�سنيع والتزام امل�سنع بتطبيق
اأ�س�س الت�سنيع الدوائي اجليد ( )GMPح�سب املعايري
الدولية يف ال�سناعة الدوائية وال�سرتاطات ال�سادرة عن
الهيئة .كما اأخذت الهيئة راأي جلنة البحوث ال�سريرية
واملكونة من املخت�سني من الأكادمييني والأطباء
وامل�سوؤولة عن املوافقة على التجارب ال�سريرية ،وبعد
عر�س املو�سوع ومناق�سته من جميع جوانبه الفنية
والعلمية ،ق نّررت الهيئة املوافقة على اللقاح وال�سماح
بال�ستخدام الطارئ له.
وحول موعد و�سول اللقاح والبدء يف ا�ستخدامه،
اأو�سحت الهيئة اأنه بنا اًء على املوافقة ال�سادرة� ،ستبداأ
وزارة ال�سحة باإجراءات ال�سترياد وفق املعايري
واملتطلبات اخلا�سة بذلك.

 3لقاحات رو�صية يتم اإنتاجها حاليًا ..ال�صفري ال�صاعاتي لـ«االأيام»:

توقعات بو�صول لقاح «�صبوتنيك» الرو�صي يف غ�صون � 3صهور
متام اأبو�سايف:
اأكد �سفري البحرين لدى جمهورية
رو�سيا الحتادية اأحمد عبدالرحمن
ال�ساعاتي اأن موافقة البحرين على
ا�ستخدام اللقاح الرو�سي «�سبوتنيك»
امل�ساد لفريو�س «كوفيد »19-تاأتي
متهيداًا للبدء باإجرءات ا�سترياده اإىل
اململكة يف غ�سون الأ�سهر الثالثة املقبلة.
وقال ال�سفري ال�ساعاتي يف ت�سريحات
لـ«الأيام» اإن العالقات املتميزة التي تربط
البحرين وجمهورية رو�سيا الحتادية قد
عززت من هذا التعاون الكبري يف املجال
ال�سحي ،لف اًتا اإىل اأن طلب البحرين جاء
�سمن الإجراءات املعجنّ لة يف ظل حجم
الطلب الكبري على اللقاح الرو�سي بعد اأن
اأثبت فعاليته ،ومل تر�سد اأي اآثار جانبية
نتيجة ا�ستخدامه.
وك�سف ال�ساعاتي اأن  3لقاحات
رو�سية خالف «�سبوتنك» �سيتم طرحها
قريباًا لتغطية حجم الطلب� ،سواء حملياًا
اأو خارجياًا.
وقال ال�ساعاتي« :منذ اأن اأعلن عن

التو�سل اإىل لقاح �سبوتنك ،با�سرت
نّ
�سفارة اململكة يف مو�سكو التوا�سل
مع اجلهات الر�سمية يف رو�سيا وعلى
راأ�سها وزارة اخلارجية ،ووزارة ال�سحة
الرو�سية ،كذلك �سندوق ال�ستثمار
املبا�سر الذي قام بتمويل م�سروع لقاح
�سبوتنك بالتعاون مع دولة الإمارات
العربية املتحدة ،وقمنا بطلب املعلومات
الطبية والفنية لهذا اللقاح ،واأر�سلناها
اإىل وزارة ال�سحة البحرينية .بالطبع
قامت وزارة ال�سحة البحرينية والفريق
الطبي للت�سدي لفريو�س كوفيد19-
بتدرا�س جميع املعلومات حول هذا
اللقاح».
وتابع« :كانت رو�سيا قد بداأت
باإعطاء اللقاح منذ نوفمرب املا�سي ،حيث
اقت�سرت املرحلة الأوىل على الكوادر
الطبية ،واملوؤ�س�سات الأمنية واجلي�س،
وامل�سوؤولني الر�سميني ،وكبار ال�سن،
وقد اأثبت فعاليته ب�سكل جيد ،اإذ جنحت
التجارب ال�سريرية التي اأجريت عليه،
كما مل ُت�سجنّ ل اأي م�ساعفات نتيجة
ا�ستخدامه».

اأحمد ال�ساعاتي

واأ�ساف« :رو�سيا قد انتجت يف وقت
�سابق لقاحاً ا ملجموعة من الفريو�سات
التي تت�سبنّب بعدوى اجلهاز التنف�سي
التي عُ رفت با�سم (كورونا) ،قبل ظهور
كوفيد ،19-عرب مراكز الأبحاث الرو�سية
املتخ�س�سة بدرا�سة الفريو�سات ،واإنتاج
نّ
اً
تاريخا
العقاقري امل�سادة ،كما اأن لرو�سيا
طويالاً بالتعامل مع الأوبئة منذ اأيام
الحتاد ال�سوفيتي ،لذلك جند اأن رو�سيا
كانت من اأوىل الدول التي ا�ستطاعت

التو�سل اإىل لقاح م�ساد لكوفيد.19-
نّ
كذلك كان هناك اهتمام كبري من قبل
الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني من
التو�سل اإىل لقاح للت�سدي جلائحة
اأجل
نّ
كوفيد ،19-وكما تعلمون رو�سيا مل تكن
لتعتمد على اإمكانية الو�سول اإىل لقاحات
غربية ،بل كان هناك اعتماد على العلماء
للتو�سل اإىل اللقاحات م�سادة
الرو�س
نّ
لكوفيد.»19-
وحول الدول التي ا�ستفادت من
اللقاح الرو�سي ،قال ال�سفري ال�ساعاتي:
«هناك حجم طلب كبري على اللقاح
الرو�سي� ،سواء حملياًا اأو خارج رو�سيا ،اإذ
مت �سحن كميات منه اإىل الهند والربازيل،
كذلك م�سر ولبنان و�سوريا».
واأ�ساف« :لقد كانت البحرين من
طليعة الدول التي اأبدت اهتماماًا كبرياًا
بهذا اللقاح ،بحكم العالقة املتميزة بني
البلدين ال�سديقني».
واأكد ال�سفري ال�ساعاتي اأنه يتم حالياًا
تطوير  3لقاحات رو�سية تابعة ملراكز
اأبحاث اأخرى ،و�سوف يتم طرحها خالل
ال�سهرين القادمني للت�سدي لكوفيد.19-

د .عبداحل�صني بن علي مريزا

ميثاق العمل الوطني..
وطن �صامد يف وجه التحديات
ي�سرين اأرفع اأ�سمى اآيات التهاين والتربيكات ملقام
ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة ملك
البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه ،واىل �ساحب ال�سمو امللكي
المري �سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س الوزراء
حفظه اهلل ورعاه ،واإىل �سعب مملكة البحرين العزيز،
مبنا�سبة حلول الذكرى التاريخية مليثاق العمل الوطني يف
 14فرباير من كل عام.
اإن الناظر اىل ما مرت به البحرين من حتديات يف
العام املن�سرم وعلى مر ال�سنوات املا�سية لي�سهد باأنها
اً
مثال للوطن ال�سامد الذي ا�ستطاع ان يتخطى كل
كانت
تلك التحديات مبختلف اأ�سكالها ،بف�سل حنكة قائدنا امللهم
�سيدي ح�سرة �ساحب اجلاللة عاهل البالد املفدى حفظه اهلل
ورعاه ،و�سيا�سته الر�سينة يف قيادة دفة الأمور والو�سول
بالوطن وال�سعب اىل بر الأمان ،لي�س ذلك فح�سب ،واإمنا
اخلروج من تلك التحديات اأكرث قوة واأ�سد �سالبة.
لقد كان اأبرز تلك التحديات بال �سك هي جائحة انت�سار
فريو�س كورونا الذي ا�ستنفر العامل وفتك مبئات الآلف من
الب�سر ،ولكن لنا هنا وقفة مع وطننا العزيز وكيف تعامل
مع هذه اجلائحة وا�ستطاع ان ي�سيطر على انت�سارها،
من خالل العمل الدوؤوب واجلهود اجلبارة التي بذلها
فريق البحرين الوطني للت�سدي جلائحة كورونا بقيادة
�سيدي �ساحب ال�سمو امللكي ويل العهد رئي�س الوزراء،
العني ال�ساهرة الذي �سخر وقته الثمني وجهده املتوا�سل
للتحكم بهذه اجلائحة ،هذا الفريق الذي �سم نخبة من
كبار امل�سوؤولني يف الدولة ومن وزارة ال�سحة واجلهات
احلكومية الخرى ذات العالقة ،وكيف كان اجلهد امل�سني
واملتوا�سل الذي بذله وما زال يبذله كل فرد من اأفراد هذا
الفريق من م�سوؤولني واأطباء وممر�سني واإداريني ،وغريهم،
الذين مل ياألوا جهداًا يف العمل �ساهرين على �سحة املواطنني
وحمايتهم من هذا الوباء الفتاك ،ول نن�سى وقفة ال�سعب
البحريني الواعي املثقف املدرك الذي وقف متكات اًفا يداًا
بيد يف مكافحة هذا الوباء من خالل التزامه بالإر�سادات
ال�سحية واحلر�س على تطبيق جميع ال�سيا�سات التي حتد
من انت�سار الفريو�س بني افراد املجتمع.
ولنا يف هذه اجلائحة العاملية عرب ودور�س ،لعل
اأبرزها عندما امر �سيدي جاللة امللك املفدى بتوفري اللقاح
لكل فرد من اأفراد ال�سعب ،لي�س املواطنني فح�سب واإمنا
حتى املقيمني ،وهذا دليل على ان�سانيته الالحمدودة حفظه
اهلل ورعاه ،والتي متثلت يف اأبهى �سورها ،ومن اأبرز تلك
الدرو�س ا اً
أي�سا كيف ا�ستطاع جاللته حفظه اهلل يف حتقيق
التوازن بني �سحة النا�س وبني القت�ساد يف حني اأننا
�ساهدنا كيف كانت خ�سائر دول العامل اقت�سادياًا من جراء
هذه اجلائحة اىل درجة النهيار يف بع�س الدول ،وهذا
دليل اآخر على حنكة جاللته و�سيا�سته الثاقبة.
لقد كان العام املا�سي عاماًا ملي اًئا بالتحديات كما ذكرنا،
وملي اًئا كذلك بالأحزان على فقدان الكثري من اأبناء الوطن
الذين رحلوا عنا ،وكان اأكرثهم حز اًنا يف قلب كل بحريني
هو رحيل اأمري القلوب �ساحب ال�سمو امللكي المري خليفة
بن �سلمان اآل خليفة طيب اهلل ثراه وادخله ف�سيح جناته،
لقد كان رحمه اهلل ح�س البحرين الناب�س باحلياة ،ورمز
التاريخ املا�سي واحلا�سر الذي بنى نه�ستها واأر�سى
قواعدها واأ�سا�ساتها ال�سلبة والتي نرى ثمارها اليوم من
خالل هذا الزدهار والتقدم والنمو .وعزاوؤنا اأن من ا�ستلم
من بعده رحمه اهلل هو خري خلف خلري �سلف� ،سيدي �ساحب
ال�سمو امللكي المري �سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد
رئي�س الوزراء ،الذي ي�سعى حفظه اهلل اىل بناء احل�سارة
الراقية والنه�سة احلديثة للبحرين مبنظور جديد مفعم
باحلداثة والتكنولوجيا املتطورة والتخطيط املتوازن مالياًا
واقت�سادياًا واجتماعياًا ،ويع�سق �سموه التحدي ويحوله
اىل فر�س للتح�سني ويتبنى اأف�سل املمار�سات العاملية التي
ت�سب يف �سالح الوطن واملواطنني.
ومبنا�سبة هذه الذكرى ال�سنوية ،ذكرى امليثاق الوطني،
اً
�سوطا طويالاً يف
فاإننا يف هيئة الطاقة امل�ستدامة قطعنا
بلورة الدور املحوري الذي تلعبه الهيئة مع الوزارات
واجلهات احلكومية الأخرى يف حتقيق الأهداف الوطنية
وتنفيذ ال�سيا�سات والربامج وامل�سروعات التي وردت يف
اخلطة الوطنية للطاقة املتجددة واخلطة الوطنية لكفاءة
الطاقة التي مت اعتمادهما من جمل�س الوزراء املوقر يف
يناير من عام  2017كخطط وطنية لتحقيق ن�سبة %5
من الطاقة النظيفة يف مزيج الطاقة الكلي بحلول عام
 2025تزيد اىل  %10بحلول عام  ،2035ون�سبة  %6من
حت�سني كفاءة الطاقة بحلول عام  .2025لقد حققت مملكة
البحرين من هذه الن�سب ال�سيء الكثري ،ونحن ن�سعى ان
جنعل البحرين مرك اًزا متمي اًزا يف الطاقة امل�ستدامة والنظيفة
واخل�سراء مثلما يطمح اليه �سيدي �ساحب اجلاللة امللك
املفدى؛ اإميا اًنا من جاللته بتحقيق التنمية ال�ساملة واأهداف
التنمية امل�ستدامة العاملية التي �ستنعك�س اآثارها الإيجابية
الكبرية على الوطن واملواطنني .وبهذه املنا�سبة ،فاإننا
نبتهل اىل املوىل العلي القدير ان يحفظ مليكنا الغايل من
كل �سر ومكروه وي�سدد خطاه على طريق اخلري ،وينعم
عليه بال�سحة والعافية وال�سعادة والعمر املديد ليبقى
ذخ اًرا و�سنداًا وقائداًا لنا وململكتنا الغالية ،واأن يتحقق
ل�سعب البحرين الويف كل ما ي�سبو اليه حتت ظل قيادتنا
الر�سيدة حفظهم اهلل ،مت�سرعني اىل اهلل تعاىل اأن يرفع هذا
الوباء عن العامل اأجمعني ،اإنه �سميع جميب.

* رئي�س هيئة الطاقة امل�صتدامة

أخبار الوطن
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تحت رعاية القائد العام لقوة الدفاع

وزير شؤون الدفاع يفتتح كلية الخدمات
الطبية الملكية للتمريض والعلوم الصحية

أُقي��م تحت رعاي��ة القائد الع��ام لقوة دفاع
البحري��ن المش��ير الركن الش��يخ خليفة بن
أحم��د آل خليف��ة حف��ل افتتاح مبن��ى كلية
الخدمات الطبية الملكية للتمريض والعلوم
الصحي��ة ،حي��ث أناب وزي��ر ش��ؤون الدفاع
الفريق الرك��ن عبداهلل بن حس��ن النعيمي
لحض��ور الحفل تزامن ًا بذكرى تأس��يس قوة
دفاع البحرين  5فبراير.
وف��ي بداي��ة االحتفال ألقى قائ��د الخدمات
الطبية الملكية اللواء بروفيسور الشيخ خالد
بن علي آل خليفة كلمة بهذه المناسبة عبر
فيها عن س��عادته بافتت��اح كلية الخدمات
الطبية الملكية للتمريض والعلوم الصحية،
مؤكداً على المس��توى المتقدم الذي وصل
إليه المستشفى العسكري.
واختت��م قائ��د الخدم��ات الطبي��ة الملكية
كلمته بإن هذه اإلنجازات ما كانت لتتحقق
لوال الدعم المس��تمر الذي تتلقاه الخدمات
الطبي��ة الملكي��ة م��ن قيادة جالل��ة الملك
المفدى وبمتابع��ة القائد العام لقوة دفاع
البحري��ن المش��ير الركن الش��يخ خليفة بن
أحمد آل خليفة حي��ث كان لهذا الدعم األثر
الواضح ف��ي تطوير جميع مراف��ق الخدمات
الطبية الملكية.
وقام وزير شؤون الدفاع بإزاحة الستار إيذان ًا
بافتتاح األقس��ام ومرافق الكلي��ة الجديدة،
وجرى ضمن فعاليات االحتفال عرض فيديو
تعريف��ي لكلي��ة الخدمات الطبي��ة الملكية
للتمري��ض والعلوم الصحية ،ثم قام بجولة

تفقدي��ة في مختلف أقس��ام الكلي��ة واطلع
من خاللها على أقس��ام الكلية وما تحتويه
على عدد من القاعات الدراس��ية ،ومختبرات
إكلينيكي��ة للمح��اكاة لتدري��ب الك��وادر
التمريضي��ة عملي ًا ،ومختبر الحاس��ب اآللي،
ومكتب��ة تتوفر فيها الخدم��ات اإللكترونية
باإلضاف��ة إلى الكت��ب والمراج��ع العلمية،
كما تم توفي��ر المواد والتجهيزات واألدوات
التدريبي��ة الت��ي توف��ر البيئ��ة الدراس��ية

المناس��بة باإلضاف��ة إل��ى توفي��ر المرافق
الرئيسية األخرى التي تتوافق مع اشتراطات
مجلس التعليم العالي.
وأش��اد بالجهود الطيبة التي بذلت إلنش��اء
مبن��ى كلي��ة الخدم��ات الطبي��ة الملكي��ة
للتمريض والعلوم الصحية الذي سيس��هم
ف��ي رف��د القطاع��ات الصحية ف��ي مملكة
البحرين وخصوص ًا في القطاعات العسكرية
بك��وادر طبي��ة مؤهلة علمي�� ًا وحرفي�� ًا في

المج��ال الطب��ي والقط��اع الصح��ي اله��ام
والحي��وي باإلضاف��ة إل��ى كونه��ا تعد من
التخصصات الرائدة على مس��توى المنطقة
وم��ا وصلت إليه من مس��توى علمي متقدم
بدعم ورعاية حض��رة صاحب الجاللة الملك
حم��د ب��ن عيس��ى آل خليف��ة عاه��ل البالد
المف��دى القائ��د األعل��ى ،وصاحب الس��مو
الملك��ي األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة
ول��ي العهد نائ��ب القائ��د األعل��ى رئيس

البحرين تجيز االستخدام
الطارئ للقاح «سبوتنيك» الروسي
وافق��ت البحرين أمس على االس��تخدام الط��ارئ للقاح
«س��بوتنيك» المض��اد لفيروس كورون��ا ،والذي ينتجه
مركز الجمااليا القومي لبحوث األوبئة واألحياء الدقيقة
التابع لوزارة الصحة باالتحاد الروسي.
وبإج��ازة االس��تخدام الط��ارئ للق��اح الروس��ي تك��ون
البحرين قد أقرت رابع استخدام طارئ للقاح في البحرين
بعد لقاح ش��ركة «س��ينوفارم» ولقاح ش��ركتي «فايزر
وبيونتي��ك» ،ولق��اح اس��ترازينكا ،والتي يت��م توفيرها
بش��كل مجاني للمواطنين والمقيمي��ن ،وهو ما يؤكد
ح��رص الجهود الوطني��ة للحفاظ على صحة وس��المة
الجميع والحد من انتشار فيروس كورونا في المجتمع.
وج��اء ق��رار موافق��ة «الهيئ��ة» عل��ى اللق��اح وإتاحة
اس��تخدامه اس��تناداً إلى البيان��ات الت��ي تقدمت بها
الش��ركة ،إذ باش��رت الهيئ��ة -فور اس��تالمها لملفات
اللقاح ونتائج الدراسة الموس��عة التي أجريت -عملية
مراجع��ة وتقيي��م لملفات التس��جيل م��ن جوانب عدة
ش��ملت تقيي��م بيانات فاعلي��ة اللقاح وس��المته التي

توضحها التجارب والدراسات السريرية ،وكذلك التحقق
من جودة اللق��اح من خالل مراجع��ة البيانات العلمية
الت��ي تب ّين ج��ودة التصنيع وثبات المنت��ج ،إضافة إلى
التحقق م��ن مراحل التصنيع والت��زام المصنع بتطبيق
أس��س التصنيع الدوائي الجيد « »GMPحسب المعايير
الدولية ف��ي الصناعة الدوائية واالش��تراطات الصادرة
عن الهيئة.
كما أخذت الهيئة رأي لجنة البحوث السريرية والمكونة
من المختصين من األكاديميين واألطباء والمس��ؤولة
ع��ن الموافق��ة على التج��ارب الس��ريرية ،وبعد عرض
الموضوع ومناقشته من جميع جوانبه الفنية والعلمية
قررت الهيئة الموافقة على اللقاح والسماح باالستخدام
الطارئ له.
وح��ول موعد وص��ول اللق��اح والب��دء في اس��تخدامه،
أوضح��ت الهيئة أنَّه بنا ًء عل��ى الموافقة الصادرة اليوم
س��تبدأ وزارة الصحة بإجراءات االستيراد وفق المعايير
والمتطلبات الخاصة بذلك.

ِّ
تنظم دورة تدريبية
«السنية»
لتطوير أداء  26مؤذنًا بحرينيًا
أطلق��ت إدارة األوق��اف الس��نية ال��دورة التدريبية األولى
لتطوي��ر أداء المؤذنين في الفترة م��ن  11فبراير وحتى
 11أبري��ل  2021ولمدة ش��هرين ،والتي تس��تهدف في
نس��ختها األولى تدريب  26مؤذن ًا بحريني ًا -عبر االتصال
اإللكترون��ي المرئي -وذل��ك ضمن خط��ط اإلدارة التي
تس��عى إلى رف��ع الكف��اءة الوظيفية واالعتن��اء بأصحاب
المهن الدينية.
وقال رئيس إدارة األوقاف الس��نية الشيخ راشد الهاجري،
إن البرنام��ج التدريبي يه��دف إلى تطوير األداء وحس��ن
الصوت لدى المؤذنين من مختلف المساجد والجوامع في
المملكة ،وحصر جوانب الضعف وتبيان األحكام الشرعية
ل��أذان ،مؤكداً أن اإلدارة تس��ير وف��ق توجيهات مجلس
اإلدارة والخط��ة االس��تراتيجية الت��ي وضعته��ا لتطوير
المؤذنين بش��كل خاص ،األمر الذي توليه اإلدارة أهمية
كبيرة لتعلقه بالنداء الرباني الذي يجب أن ُيسمع بصوت
وأداء حسن.
وأضاف أنه تم اختيار عدد من المدربين األكفاء بناء على
معايي��ر الجودة في مجال التحس��ين الصوت��ي واألحكام
الش��رعية ،مضيف ًا أن هذه الدورة هي األولى لعام 2021
والذي ت��م خالله��ا اختيار  26مؤذن�� ًا بحريني ًا لمش��روع
تطوير المؤذنين واالعتناء بذوي األصوات الحسنة ،فيما

س��يتم إدراج بقيه المؤذنين ضمن الدورات القادمة فور
االنتهاء من البرنامج التدريبي الحالي.
وخالل االجتماع التنس��يقي الذي عقد يوم االثنين بتاريخ
الثام��ن م��ن هذا الش��هر م��ع المدربي��ن المتخصصين
والدعاة المش��اركين ،ش��كر مدير إدارة األوقاف الس��نية
باإلناب��ة عبداهلل راش��د الجه��ود التحضيري��ة للمدربين
وحرصهم على المش��اركة ،مثني ًا على المتابعة الدائمة
للش��يخ راش��د الهاج��ري واالهتمام والح��رص من عضو
مجلس اإلدارة يوس��ف صالح الدين على إنجاح المش��روع
وبدعم مباشر من جميع أعضاء لجنة المساجد والمقابر.
الجدي��ر بالذكر أن البرنامج التدريبي يتكون من محورين
أساس��يين ،المحور األول (عملي) لتحسين األداء الصوتي
والمح��ور الثان��ي (نظ��ري) ف��ي أح��كام األذان وأخط��اء
المؤذني��ن .وس��تتكون لجن��ة التدريب من الش��يخ علي
عمر والش��يخ عمر مظفر والش��يخ محمد س��مير والشيخ
عيسى س��يناكو .وس��يتم التركيز من خالل التدريب على
مخارج الحروف الصحيحة وحس��ن األداء وجمالية الصوت،
وس��تختتم الدورة التدريبية بتقيي��م أداء المتدربين عن
طريق رابط إلكتروني خاص تم إعداده للمدربين لقياس
مس��توى التطور ومدى االس��تفادة ،وتكري��م المجتازين
بشهادة مشاركة في الدورة.

مجلس الوزراء ،وبمتابعة القائد العام لقوة
دفاع البحرين المش��ير الركن الش��يخ خليفة
بن أحمد آل خليفة.
حضر االفتتاح مس��اعد رئيس هيئة األركان
لإلمداد والتموين اللواء الركن بحري يوسف
أحمد مال اهلل ،ومساعد رئيس هيئة األركان
للقوى البش��رية اللواء الركن الشيخ علي بن
راش��د آل خليفة ،وعدد من كبار ضباط قوة
دفاع البحرين.
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عمل مديرًا إلدارة العالقات العامة بـ«الداخلية»

العقيد متقاعد عبدالرحمن الغتم..
 33عامًا من العطاء وخدمة الوطن

يغ��ادرون الحياة لكنهم يس��كنون
روحن��ا ..يتركونن��ا لألب��د لكنه��م
يمسكون بتابيب أفئدتنا ..صحيح
أن الم��وت يغي��ب أحباءنا ويفجعنا
في رحيلهم ،لكننا س��نظل معتزين
بذكراه��م ،متذكري��ن روحه��م
الطي��ب وأحاسيس��هم المتدفق��ة
التي غمرتنا بالح��ب ..رحل العقيد
متقاعد عبدالرحم��ن أحمد خليفة
الغتم عن عالمن��ا ،تارك ًا إرث ًا كبيراً
من اإلخ��اص والتفان��ي خال 33
عام ًا قضاها في خدمة وطنه.
فمن��ذ أن التح��ق بالعمل ب��وزارة
الداخلية في  1أكتوبر  1970وحتى
تقاعده في  30نوفمبر  2003وهو
يؤدي عمله وواجبه بتفان منقطع
النظير ،ملت��زم بكل ما توليه عليه
المس��ؤولية الوطني��ة م��ن مهام،
متمس��ك بالوالء واالنتماء للوطن
ال��ذي نش��أ وترب��ى عل��ى ترابه..
آم��ن أن النج��اح واإلنجاز ل��ن يأتيا
س��وى بالعطاء الممزوج بالتمسك
بالقانون.
فق��د تول��ى ،رحم��ه اهلل ،إدارة
العاق��ات العام��ة في  1ديس��مبر
 2000بع��د أن خ��دم بالعديد من
إدارات وأقسام الوزارة لمدة جاوزت
 33عام ًا ،قضاها الراحل في العمل
على تطوي��ر األداء وتقديم األفكار
والمقترح��ات الت��ي س��اهمت في
تطوير العمل بال��وزارة ،كما عمل
الفقي��د فترة من خدمته في مجال
التع��اون األمني بي��ن دول مجلس

المرحوم عبدالرحمن الغتم

التعاون الخليجي ،ويش��هد له كل
من عمل مع��ه بأخاق��ه العالية،
حي��ث كان أب��ا لجمي��ع العاملي��ن
مع��ه ،ال يدخر جه��داً في رعايتهم
وتذليل الصعوبات التي تواجههم
أثن��اء أداء عمله��م ،باإلضافة إلى
توجيهاته المس��تمرة لمنتس��بي
اإلدارة للنهوض بالعمل في مجال
العاقات العامة.
عم��ل الراح��ل عل��ى تطوي��ر إدارة
العاق��ات العامة للقي��ام بدورها،
حيث ضمت اإلدارة آنذاك عدداً من
الضباط وضباط الصف والمدنيين،
باإلضاف��ة إل��ى قس��م للتصوي��ر
ومستودع للصحف ،كما أعد أرشيفا
لحف��ظ أع��داد الصحف ف��ي مجلد
س��نوي منظم ،يسهل الوصول إليه
للحصول على المعلومات.

كما ح��رص الراحل على أن تنهض
إدارة العاقات العامة بمسؤوليتها
الكامل��ة تج��اه المجتم��ع ،م��ن
خال عاقة متميزة م��ع الصحافة
المحلي��ة ،لنش��ر أخب��ار وفعاليات
الوزارة ،فكان يرسل للصحف األخبار
والصور بواسطة منتس��بي اإلدارة
النشطين ،كما كان يدير العاقات
العام��ة بش��كل فعال ف��ي تنظيم

المناسبات واالجتماعات واستقبال
الوفود.
نال الفقيد العديد من األوس��مة
واألنواط ،منها نوط األمن لتقدير
الخدمة من الدرجة األولى ،وس��ام
الش��يخ عيس��ى ب��ن س��لمان من
الدرج��ة الرابع��ة ،ن��وط الخدمة
الطويلة  25س��نة ،وس��ام تقدير
الخدم��ة العس��كرية م��ن الدرجة

لجنة توحيد سياسات مكاتب حماية األسرة
تنفذ زيارات لمديريات الشرطة لتعميم التجربة
قام��ت لجنة توحيد السياس��ات بمكاتب األس��رة
والطفل برئاسة آمر األكاديمية الملكية للشرطة
رئي��س اللجن��ة العمي��د ف��واز الحس��ن ،بزيارات
اس��تطاعية إلى مديري��ات الش��رطة األربع حيث
التقى بالمديرين العامي��ن للمديريات وعدد من
رؤس��اء مراكز الش��رطة ،وذلك تنفيذا لتوجيهات
وزير الداخلية الفريق أول الش��يخ راشد بن عبداهلل
آل خليف��ة ،بتعميم تجربة مكتب حماية األس��رة
والطفل بمديرية ش��رطة محافظ��ة المحرق على
باق��ي مديريات الش��رطة ،وبمتابع��ة من رئيس
األمن العام الفريق طارق الحسن.
وأوض��ح العميد الحس��ن ،أن الهدف م��ن الزيارات
يأتي من أجل التنسيق مع الجهات المعنية بوزارة

الداخلية لتأهيل وتجهيز بيئة عمل مكاتب حماية
األس��رة والطفل بالمديريات ،حي��ث قامت اللجنة
بع��رض إيجاز ح��ول أبرز المه��ام الت��ي أنجزتها
إلى جانب ع��رض نموذج المواصفات الهندس��ية
المعتم��دة لبيئ��ة عم��ل ه��ذه المكات��ب ،فيما
استعرضت مديريات الش��رطة إيجازاً حول الوضع
القائ��م في بيئة العمل المخصصة لتلقي الوقائع
ذات الطاب��ع األس��ري في مراكز الش��رطة التابعة
لها.
كما قامت اللجنة ،بجول��ة ميدانية برفقة ممثلي
إدارة األش��غال به��دف التع��رف عل��ى الخي��ارات
المتاح��ة لتحس��ين البيئ��ة المائم��ة لطبيع��ة
اختص��اص مكات��ب حماي��ة األس��رة والطفل بما

يتواف��ق مع النموذج المعتمد في هذا الخصوص،
ويساهم في تعزيز سرية وخصوصية التعامل مع
ما يرد لمراكز الش��رطة من وقائ��ع لخافات ذات
طابع أسري.
فيم��ا أع��رب المدي��رون العام��ون لمديري��ات
الش��رطة عن ش��كرهم وتقديرهم لجهود اللجنة،
مثمني��ن م��ا توصلت إليه من مخرجات س��اهمت
في تطوير خدم��ات المديريات ف��ي مجال حماية
األس��رة والطفل .وحض��ر الزيارة كل م��ن النقيب
ريم فليف��ل والمازم أول مريم الدوس��ري عضوي
الفريق اإلداري المنبثق عن لجنة سياس��ات توحيد
مكاتب حماية األسرة والطفل ،وعدد من منتسبي
المديريات األمنية وإدارة األشغال بوزارة الداخلية.

أماني الهاجري« :الجينوم البحريني»
يستهدف جمع  50ألف عينة خالل  5سنوات
قال��ت مدي��رة مش��روع الجين��وم
الوطني الدكت��ورة أماني الهاجري،
ان انط��اق المش��روع يع��د م��ن
المكتس��بات التي حققتها البحرين
في سبيل تطوير الخدمات الصحية.
وأوضح��ت بأنه ومنذ افتتاح المركز
ف��ي ع��ام  2019قطع��ت أش��واطاً
كبيرة في مراحل تنفيذ المش��روع،
والعم��ل يس��ير عل��ى قدم وس��اق،
والذي س��وف يس��هم ف��ي الوقاية
م��ن األم��راض الوراثي��ة وتطوي��ر
أدوية فعالة لعاجها ،مما يس��اعد
على توفي��ر حياة صحية ووقاية من
األمراض لألجيال الحالية والقادمة.
وأك��دت عل��ى تنفي��ذ التوجيه��ات
الس��امية الت��ي أكد عليه��ا صاحب
الس��مو الملكي األمير س��لمان بن
حم��د آل خليفة ول��ي العهد رئيس
مجلس ال��وزراء ،للقطاعات والبرامج

د .أماني الهاجري

به��دف زي��ادة وتيرة التق��دم فيها
بم��ا ينعك��س على تحقي��ق المزيد
من المنج��زات التنموي��ة للمملكة
وأبنائها ،والتوصيات حول «الجينوم
البحرين��ي» الذي يه��دف من خاله

المش��روع الرائ��د بجم��ع  50أل��ف
عينة خال  5س��نوات وإنشاء قاعدة
بيانات وطنية ش��املة وذلك بهدف
تحس��ين الج��ودة واالس��تمرار في
تبني التقني��ات الحديثة في الصحة
والت��ي ستس��اعد على التش��خيص
ووضع الحلول المبتكرة للمواطنين.
وأكدت الحرص على تقديم الخدمة
الحكومي��ة للمواطنين بأعلى جودة
واس��تمرار التطوي��ر والتحدي��ث
وصو ًال إلى التميز بما يعزز من ثقة
المواطن في الخدمات الصحية.
وكش��فت بأن خطوات إنشاء وحدة
تحلي��ل الجين��وم تم الب��دء بها من
الع��ام  ،2018ف��ي س��ياق دع��م
الحكومة للعلوم الصحية المبتكرة
الدائم��ة عل��ى العاج الج��ذري من
األم��راض الوراثي��ة الت��ي تواج��ه
المجتمع البحرين��ي ،حيث أنه ومن

منطل��ق حرصه��ا عل��ى رف��ع جودة
الخدم��ات الصحي��ة والوقاي��ة من
األمراض وبصف��ة خاصة األمراض
الوراثية والمس��تعصية والفتاكة،
وأخ��ذاً بأح��دث األس��اليب العلمية
المبتكرة ،ولدت فكرة إنش��اء مركز
متخصص لتحليل الجينات.
وأش��ارت إل��ى قي��ام وزارة الصح��ة
باتخ��اذ الخط��وات واإلج��راءات
الازمة إلنش��اء المركز ،حيث بدأت
الخطوات الفعلية في إنش��اء البنك
الحي��وي لتخزين العين��ات الحيوية،
كالحمض النووي واألنسجة بغرض
دراستها مستقب ً
ا .وذلك في مجمع
الس��لمانية الطبي��ة التاب��ع لوزارة
الصح��ة ليك��ون مرك��زاً رائ��داً في
المنطقة في توفير منصة تفاعلية
لتوفي��ر العين��ات الازم��ة ألج��راء
الدراسات والبحوث.

األولى ،كما شارك في العديد من
الفعاليات الخارجي��ة ،ومن بينها
االجتماع��ات التحضيرية لمجلس
وزراء الداخلي��ة العرب عام 2000
بالجزائ��ر واالجتم��اع التش��اوري
الس��نوي ل��وزراء الداخلي��ة ب��دول
مجلس التع��اون في الرياض عام
 2000كم��ا ش��ارك ف��ي المؤتمر
العرب��ي الخامس لرؤس��اء أجهزة

اإلعام األمني بتونس عام .2003
رح��م اهلل الفقيد العقي��د متقاعد
عبدالرحمن أحم��د الغتم وخالص
العزاء والمواساة ألبنائه وعائلته
وذوي��ه ،داعي��ن المول��ى عز وجل
أن يتغم��ده بواس��ع رحمت��ه
ويس��كنه جنات��ه ويله��م أهل��ه
الصبر والس��لوان ،وإنا هلل وإنا إليه
راجعون.

«أمنية العاصمة» تستنكر
محاولة تفجير جهازين للصراف
اآللي بالنعيم وجدحفص
اس��تنكرت اللجن��ة األمنية بمحافظ��ة العاصم��ة العمليتين
اإلرهابيتي��ن المتمثلتي��ن بمحاولة تفجي��ر جهازين للصراف
اآلل��ي تابعي��ن ألحد البن��وك الوطني��ة في منطقت��ي النعيم
وجدحف��ص بمحافظ��ة العاصم��ة ،والت��ي تمكن��ت األجهزة
األمنية المعني��ة بالتعاون مع جهاز المخاب��رات الوطني من
إحباطهم��ا ،مش��يد ًة بالجه��ود الكبي��رة التي تبذله��ا وزارة
الداخلية بقيادة الفريق أول معالي الش��يخ راش��د بن عبداهلل
آل خليفة وزير الداخلية ،في الحفاظ على أمن وسامة الوطن
والمواطنين والمقيمين.
ج��اء ذلك ل��دى ت��رؤس محافظ محافظ��ة العاصمة الش��يخ
هشام بن عبدالرحمن آل خليفة اجتماع اللجنة الذي عقد عن
بعد بمش��اركة األعضاء ،حيث أثن��ى المحافظ واألعضاء على
يقظ��ة األجه��زة األمنية المتمثلة في س��رعة رصد العبوتين
المتفجرتي��ن وتمكن ف��رق إبطال المتفجرات م��ن التعامل
معهما ،إضافة إلى القبض على عدد من المشتبه بارتكابهم
الواقعتي��ن ،بما يعك��س الجاهزية التامة الت��ي تتمتع بها
وزارة الداخلي��ة للتصدي لإلرهابيي��ن والخارجين عن القانون
األمر الذي يرس��خ الشعور باألمن والطمأنينة بين المواطنين
والمقيمين وثقتهم بجاهزية رجال األمن ويقظتهم وس��رعة
تحركهم .
وتابعت اللجنة خال االجتماع ،مداخلة ممثل الدائرة الثامنة
بالمحافظة فاضل الس��واد ،والتي ط��رح خالها مجموعة من
القضاي��ا األمني��ة التي تعاني منها منطقة س��ترة ،حيث أكد
المحافظ حرص اللجن��ة على رصد ومتابعة كافة االحتياجات
األمني��ة لألهال��ي في مختل��ف مناط��ق المحافظ��ة ،والعمل
بالتعاون مع الجهات المعنية على تنفيذها ،تحقيق ًا لرؤيتها
في تقدي��م خدمات متميزة للمواطني��ن والمقيمين من أجل
حياة أفضل وتنمية مستدامة.
واقترح المحافظ تكثيف الحمات التوعوية في المناطق التي
تشهد تزايد في أعداد اإلصابات بفيروس كورونا (كوفيد)19
بي��ن العمال��ة الوافدة ،بغ��رض رفع الوعي وضبط الس��لوك
الصح��ي العام عند أفراد المجتم��ع دعم ًا للجهود الوطنية في
السيطرة على انتشار الجائحة ،مشيداً بجهود وزارتي الداخلية
والصح��ة في تنظيم س��ير عملية الفحوص العش��وائية التي
شهدت اكتظاظ ًا كبيراً في األيام األخيرة.

إشراف :وليــد صبــري
نرحب بمشاركاتكم على بريد اإللكتروني للصفحة
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السيدات أكثر عرضة لإلصابة بالمرض وخاصة بعد الخمسين

 :عالقة ثنائية
المحروس لـ
بين اإلصابة بالسكري وخمول الغدة الدرقية
ح��ذر الطبي��ب االستش��اري والباح��ث
في أمراض الس��كري د .فيصل جعفر
المحروس من «ع��دم فحص المواليد
الجدد للتع��رف وللتش��خيص المبكر
لمش��اكل الغ��دة الدرقي��ة» ،كاش��ف ًا
عن أن «رضيع ًا م��ن بين  3000يولد
بقصور الغدة الدرقية أو عدم وجودها
على اإلطالق» ،مشيراً إلى أن «السيدات
األكثر عرضة لإلصابة بالمرض خاصة
بعد بلوغ سن الخمسين عاما».
وأض��اف ف��ي تصريحات ل��� «الوطن»
أن «الغ��دة الدرقية ه��ي غدة تقع في
الجه��ة األمامي��ة م��ن الرقبة أس��فل
تفاح��ة آدم ،وه��ي الت��ي تف��رز مادة
تسمى هرمون هذه المادة ،هي التي
تتحكم في س��رعة عملي��ات التفاعل
داخل الجسم مثل معدل سرعة نبض
قلب��ك وقدرت��ك على العمل بنش��اط
وقوة ،والنس��اء أكثر عرض��ة لإلصابة
بخم��ول الغ��دة الدرقية م��ن الرجال
الس��يما من تعدى منهن الخمس��ين
سنة».
وق��ال إن «خم��ول الغ��دة الدرقية أو
انخفاض نشاط الغدة الدرقية ،يعني
أن جسمك ال يحصل على ما يكفي من
هورمون الغدة الدرقية».
ونوه إل��ى أن «خمول الغ��دة الدرقية
يمك��ن أن يس��بب الس��منة ،وآالم
المفاصل ،والعقم وأمراض القلب».
وفي رد على سؤال حول أسباب خمول
الغدة الدرقية ،أفاد د .المحروس بأن
«السبب األكثر ش��يوع ًا لخمول الغدة
الدرقي��ة هو م��رض المناع��ة الذاتي
ال��ذي يدعى «هاش��يموتو» ،حيث من
المعل��وم ف��ي الوض��ع الطبيعي كيف
تساعد األجسام المضادة التي ينتجها
الجهاز المناعي في حماية الجسم ضد
الفيروس��ات والبكتيري��ا وغيره��ا من
المواد الخارجية ،أم��ا في حالة مرض
«هاشيموتو» ،فإن األجسام المضادة
تهاج��م الغدة الدرقي��ة وتمنعها من
إنتاج ما يكفي من الهرمون».

د .فيصل المحروس

الغدة الدرقية تتحكم في سرعة عمليات التفاعل داخل الجسم
خمول الغدة الدرقية يسبب السمنة والعقم وأمراض القلب
رضيع من بين  3آالف يولد بقصور الغدة الدرقية أو عدم وجودها
هرمون الغدة الدرقية االصطناعي يعيد مستويات التمثيل الغذائي للطبيعي
وذك��ر أن «م��ن األس��باب األخ��رى
المش��تركة في خمول الغدة الدرقية،
العالج المس��تخدم للتحكم في مرض
فرط نش��اط الغ��دة الدرقية ،والعالج
اإلش��عاعي ال��ذي يس��تخدم أحيان�� ًا
ف��ي منطقة الرقب��ة ،وجراح��ة الغدة
الدرقي��ة كإزال��ة الغدة أو ج��زء منها،
وبعض األدوي��ة التي تؤثر على عمل
الغ��دة ،والم��رض الوراث��ي حيث نحو
 1م��ن  3000من الرض��ع يولدون مع
قصور الغ��دة الدرقية أو عدم وجودها
عل��ى اإلط��الق ،وه��ذا يبي��ن أهمي��ة
أن يق��وم األطب��اء بفح��ص الموالي��د
الجدد للتع��رف وللتش��خيص المبكر
لمش��اكل الغدة الدرقية» .وأوضح أن
«من األس��باب أيض ًا اضط��راب الغدة
النخامية ،وهي غدة تقع داخل الدماغ
حي��ث تنتج الغ��دة النخامي��ة هرمون ًا
يس��مى هرمون تحفيز الغدة الدرقية،

وال��ذي يتحكم في كمية إف��راز الغدة
الدرقي��ة لهرمونه��ا ،ولذل��ك ف��إن
اضط��راب الغ��دة النخامية ق��د يؤثر
عل��ى إنت��اج الكمي��ة المناس��بة من
هرمون تحفيز الغدة الدرقية» .ولفت
إلى أن «الحمل من األس��باب ،حيث إن
بعض النس��اء يصبن بخم��ول الغدة
الدرقي��ة أثن��اء أو بعد الحمل بس��بب
قيام أجسامهن بإفراز أجسام مضادة
تهاجم الغ��دة الدرقي��ة ،وإذا لم يتم
عالجه��ا ،فإن خم��ول الغ��دة الدرقية
يمك��ن أن يعرض صح��ة كل من األم
والرضيع للخطر».
وتحدث أيض ًا ع��ن «نقص اليود ،وهو
مع��دن متوفر ف��ي الغ��ذاء المتوازن
ويوج��د اآلن م��ع معظ��م أن��واع ملح
الطع��ام ويس��تخدمه الجس��م إلنتإج
هرمونات الغدة الدرقية ،وبالتالي أن
نقص اليود في الجسم يعيق إنتاج ما

يكفي من هرمون الغدة الدرقية».
ونوه د .المحروس إلى «احتمال زيادة
اإلصاب��ة بخم��ول الغ��دة الدرقية في
حال وج��ود أق��ارب مصابي��ن بإحدى
أم��راض المناع��ة الذاتي��ة ،وإذا كنت
قد تعالجت باليود المش��ع أو األدوية
المض��ادة للغدة الدرقي��ة ،أو إذا كنت
قد تلقيت العالج اإلشعاعي في الرقبة
أو أعلى الص��در ،أو إذا كنت قد تلقيت
جراحة في الغدة الدرقية».
وتط��رق إلى العالقة بي��ن المصابين
بداء الس��كري وخمول الغدة الدرقية،
موضح�� ًا أن «هناك عالقة ثنائية حيث
إن داء السكري يؤدي لإلصابة بخمول
الغدة الدرقية والعكس صحيح».
وفيم��ا يتعلق بأع��راض خمول الغدة
الدرقي��ة ،أوض��ح د .المح��روس أن
«األع��راض تظه��ر ببطء م��ع الزمن،
ويمك��ن أن تكون مختلف��ة من حالة

إلى أخرى ،وتش��مل األع��راض األولية
المعان��اة م��ن تعب طفي��ف وخمول
مس��تمر ،وبس��بب ب��طء التمثي��ل
الغذائي الخاص بالجس��م ،كما يمكن
أن تظهر أعراض أخرى مثل ،الرغبة في
الجو الدافىء ،وزيادة الحساسية للبرد،
واإلمس��اك المزم��ن ،وجف��اف الجل��د
والشعر ،وانتفاخ الوجه ،وخشونة في
الص��وت ،وارتف��اع الكوليس��ترول في
ال��دم ،وزي��ادة الوزن غي��ر المتوقعة،
وآالم ف��ي العض��الت وتقلص��ات أو
تصلب��ات ،وألم وت��ورم أو تصلب في
المفاصل ،وعند المرأة تكون الحيضة
أكث��ر غزارة م��ن الحيض��ة الطبيعية،
وكثرة االكتئاب وكثرة النسيان ،وبروز
وتضخم الغدة الدرقية للعيان».
وحول إمكانية إصابة األطفال بخمول
الغدة الدرقية ،أشار د .المحروس إلى
أن��ه «يمك��ن ألي ش��خص أن يصاب
به��ا ،بم��ا في ذل��ك األطف��ال الرضع
والمراهقي��ن» .وذك��ر أن «األطف��ال
الذين يولدون بدون الغدة الدرقية أو
مع غدة درقية ال تعمل بش��كل سليم
قد ال يظهر عليهم الكثير من األعراض
ف��ي المراحل األولى ،ولك��ن قد يكون
لديه��م صف��ار في الجل��د أوصفار في
العيون «اليرقان» وكذلك ربما اختناق
متكرر ،أولسان كبير يصعب إخراجه».
وقال إن «خم��ول الغ��دة الدرقية في
األطف��ال الرضع يمك��ن أن يؤدي إلى
التخلف العقلي والبدني السمح اهلل».
وذكر أن «األطفال والمراهقين الذين
أصيبوا بخمول الغ��دة الدرقية فإنهم
يعان��ون م��ن نف��س أع��راض الكبار
ولكن م��ن الممكن أيض�� ًا أن يصابوا
بمجموع��ة من األع��راض ،مثل ،خلل
في الجس��م ،وتأخر في نمو األس��نان،
وتأخر في سن البلوغ ،وتأخر في النمو
العقلي».
وتط��رق د .المح��روس إل��ى كيفي��ة
معرف��ة الطبي��ب إصاب��ة المري��ض
بخم��ول الغ��دة الدرقية ،منوه�� ًا إلى

أن��ه «إذا كان لدي��ك أع��راض نقص
في الغدة الدرقية ،فإن طبيبك س��وف
يق��وم بعم��ل االختب��ارات المعملية
لقي��اس مس��تويات ك ً
ال م��ن هرمون
الغ��دة الدرقي��ة « ،»T4,T3وهرمون
تحفيزالغ��دة الدرقي��ة « »TSHف��ي
دمك».
وفيم��ا يتعلق بمضاعف��ات المرض،
ق��ال إن��ه «إذا لم يتم ع��الج المرض،
فإنه قد يؤدي إلى مشاكل صحية أخرى
مثل ،تضخم الغدة «الدراق» ،حيث إن
القص��ور الدرقي يمك��ن أن يؤدي إلى
تضخم الغدة الدرقية ،وخلق تورم في
العنق يسمى «الدراق»».
وأض��اف أنه «م��ن المضاعفات أيض ًا،
زيادة خطر اإلصاب��ة بأمراض القلب،
وذل��ك ألن القصورالدرق��ي يتس��بب
ف��ي ارتف��اع مس��توى الكوليس��ترول
«الضار» ،وكذلك اخت��الل في الصحة
النفس��ية مث��ل االكتئ��اب وكث��رة
النس��يان ،والمكسيديما ،وهذه حاالت
ن��ادرة ولكنها مه��ددة للحي��اة حيث
تتس��م بحساس��ية ش��ديدة للمصاب
ضدالب��رودة ،تليه��ا النع��اس وبطء
ش��ديد في الحركة والذي ي��ؤدي إلى
فق��دان الوعي والغيبوب��ة ،فض ً
ال عن
تشوهات وراثية ،إذ إن األطفال الذين
يولدون لنس��اء لم يعالجن من خمول
الغ��دة الدرقي��ة قد يصاب��ون بعيوب
خلقية «تشوهات»».
وف��ي رد عل��ى س��ؤال ح��ول ط��رق
ع��الج خمول الغ��دة الدرقي��ة ،أفاد د.
المحروس بأن «العالج األمثل لخمول
الغ��دة الدرقية هو اس��تخدام هرمون
الغ��دة الدرقي��ة االصطناع��ي «حبوب
تعطى ع��ن طريق الفم» ،وهذا الدواء
س��وف يعي��د مس��تويات الهرمونات
وعمليات التمثيل الغذائي «األيض»،
إلى وضعها الطبيعي ،كما أنه سيؤدي
إلى خفض مستوى الكوليسترول مما
يساعد في عكس اتجاه زيادة الوزن».

تحت المجهر
د .أمل الجودر

خوش حياة ..معظم النار
من مستصغر الشرر
يعتقد كثير من الباحثين في علوم النفس أن معظم الناس يس��تطيعون
مواجهة المتغيرات والمس��تجدات الكبيرة بالحياة والتي عادة ما تتطلب
القب��ول والصبر ،حي��ث نجدهم يتحلون ب��روح الش��جاعة واالبتكار عندما
تواجهه��م المش��اكل الحقيقي��ة كالط��الق واألزم��ات المالي��ة واالبتالء
بالم��رض وفق��د األحباء واألعزاء فلس��بب أو آلخ��ر يرتقون إلى مس��توى
الحدث ويستجمعون قواهم الداخلية ويتمسكون بالحياة ويتضرعون هلل
ويسألونه المساعدة.
في حين تكمن المشكلة في التعامل مع المتغيرات الصغيرة والمشاحنات
اليومية بين أفراد األس��رة الواح��دة بالمنزل أو بين زمالء الوظيفة بمكان
العمل والتي كثيراً ما تتراكم لتصل بالفرد إلى درجة اإلحس��اس بالحزن
واإلحباط.
واهلل ع��ز وجل يتج��اوز عن التوافه ويغف��ر اللمم «وإن تجتنب��وا كبائر ما
ً
ً
تنهون عنه نكفر عنكم س��يئاتكم وندخلكم مدخال كريما» .ولو أن الناس
عاش��ر بعضهم بعض�� ًا بناء على ه��ذه القاع��دة الربانية من الس��ماحة
وتغاضوا عن األمور البس��يطة وتحلوا بقدر م��ن المرونة في التعامل مع
اآلخري��ن ولم يصروا على التعنت لتفادوا الكثير من خيبات األمل والضيق
ولعاشوا في بحبوبة من الحياة الطيبة.
فكما يقول الشاعر:
إذا كنت في كل األمور معاتب ًا
صديقك لم تلق الذي ال تعاتبه
فإذا كانت هذه القاعدة مطلوبة بين األصدقاء لإلبقاء على األواصر بينهم
والمحافظة عليها فإنها من باب أولى ألزم بين أفراد األسرة الواحدة ،فإن
ض��اق الزوج أو ضاقت الزوجة بهفوة من جانب أحدهما تذكرا أن بالطرف
اآلخ��ر جوانب أخ��رى عديدة من الصواب وإن تس��بب جان��ب في حزنهما
فإنهما فرحا من جانب آخر وهكذا.
فاألج��دى واألجدر بكم أال تهتموا بهذه األم��ور الصغيرة وال تدعو توافه
األشياء تس��لب منكم س��عادتكم ورضاكم عن حياتكم ،وتذكروا دوم ًا أن
معظم النار من مستصغر الشرر.
* مدير شؤون العضوية وجودة الحياة بجمعية البحرين للتدريب
وتنمية الموارد البشرية.

اﺳﺒﺎب

اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ واﻟﻌﻼج

ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻋﺼﺎب
اﻟﺤﺴﻴﺔ

ﺗﺠﻨﺐ ﺗﻴﺎرات
اﻟﻬﻮاء

ﻧﻘﺺ إﻓﺮاز
اﻟﺪﻣﻮع

ﺗﺠﻨﺐ اﻟﺪﺧﺎن

ﺗﺒﺨﺮ اﻟﺪﻣﻮع

اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻨﻈﺎرات
اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ

ﺗﻠﻒ اﻟﻐﺪة
اﻟﺪﻣﻌﻴﺔ

اﺳﺘﺨﺪام ﻗﻄﺮة
اﻟﻌﻴﻦ

ﺟﻔﺎف اﻟﻌﻴﻦ
اﻋـﺮاض

اﺣﻤﺮار
اﻟﻌﻴﻦ

ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ
اﺿﺎءة

ﻋﺪم
وﺿﻮح
اﻟﺮؤﻳﺔ

ﺻﻌﻮﺑﺔ
اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ

اﻟﺤﻜﺔ
واﻟﺤﺮﻗﺔ
ﺑﺎﻟﻌﻴﻦ

ﺗﻬﻴﺞ ﻋﺎم
وﺷﻌﻮر
ﺑﺎﻟﻢ

اﻟﻤﻀﺎﻋﻔﺎت
ﻋﺪوى
اﻟﻌﻴﻦ

ﺗﻠﻒ
ﺳﻄﺢ
اﻟﻌﻴﻦ

ﺻﻌﻮﺑﺔ أداء
اﻧﺸﻄﺔ
اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ
إﻋﺪاد :وﻟﻴﺪ ﺻﺒﺮي
ﺗﺼﻤﻴﻢ :ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻮﻋﺒﺎس

معلومة في كبسولة
صداع ضربة الرأس :يعاني أكثر من  %30من األشخاص من صداع ما بعد الصدمة وهو العرض األكثر شيوع ًا بعد الصدمة الذي يستمر لفترة طويلة ويمنع الشخص من عدة أشياء أبرزها ،صعوبة القيام باألنشطة اليومية بالشكل
الطبيعي ،وصعوبة تذكر عدة أشياء ،وصعوبة في التفكير ،ويمكن أن يستمر الصداع لفترات زمنية طويلة األمد ،وفترة مؤقتة ،يحدث فيها على فترات متفاوتة.

القائد العام لقوة الدفاع يسلم أوسمة وأنواطا لعدد من كبار الضباط
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قـــوة الدفـــاع ســـائرة علـــى طريـــق التقـــدم والتطـــور العلمـــي

المنامة  -بنا

ّ
تفضل القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الركن

الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة ،في القيادة العامة
لقـــوة دفاع البحرين أمس األربعاء ،بتســـليم وســـام

البحريـــن مـــن الدرجة األولـــى ومن الدرجـــة الثانية
التـــي منحهـــا عاهل البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملك

حمد بن عيسى آل خليفة ،لعدد من كبار ضباط قوة
دفـــاع البحرين ،كما منح القائـــد العام عددًا من كبار

ضباط قوة دفاع البحرين نوط الخدمة الطويلة من

الدرجة األولى ،بمناســـبة ذكرى تأســـيس قوة دفاع
البحريـــن  5فبرايـــر ،بحضـــور وزيـــر شـــؤون الدفاع

ناصر بن حمد يتسلم وسام العسكرية من الدرجة األولى

الفريـــق الركن عبدهللا بن حســـن النعيمـــي ،ورئيس

هيئـــة األركان الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي،
ووكيل وزارة الدفاع اللواء الركن الشـــيخ أحمد بن

المنامة  -بنا

محمد آل خليفة.

وخـــالل مراســـم تســـليم األوســـمة واألنـــواط ،نقـــل

والكبـــار نجحـــت قـــوة دفـــاع البحريـــن فـــي تأميـــن

ً
أســـوة بالقوات البحريـــة والجوية،
بالقـــوات البريـــة

جاللـــة الملـــك القائـــد األعلـــى للضبـــاط المكرميـــن،

الصعاب ودعم المســـيرة الطويلـــة الحافلة بالنجاح،

دفـــاع البحرين باإلضافة إلى مواصلة األداء الجيد،

دؤوب مثمـــر وبروح معنوية عاليـــة في خدمة قوة

هـــذه الظروف المعاصرة نحتاج أن نتعاون من أجل

فـــي حياتهـــم العســـكرية لخدمـــة مملكتنـــا الغاليـــة،
ً
نموذجا
مؤكدًا أن رجال قوة دفاع البحرين أضحوا

يحتـــاج إلـــى نهلـــه بالتعليـــم والتحصيـــل الدراســـي

اللبنـــة األولـــى لتأسيســـها قـــد بُنيـــت علـــى قواعـــد

وبهـــذه المناســـبة ،افتتـــح القائـــد العام لقـــوة دفاع

التدريـــب الميدانـــي فأصبـــح الفصل بيـــن المجالين

عاليـــة ،وأوضح أن قوة دفـــاع البحرين تحصد ثمار

القائـــد العـــام لقـــوة دفـــاع البحرين تحيـــات وتقدير

كافـــة االحتياجات لمنتســـبيها ،باإلضافة إلى تذليل

وهنأهم بهذا التكريم مشـــيدًا بمـــا يبذلونه من عمل

مؤكدًا القائد العام لقوة دفاع البحرين أنه وفي مثل

دفـــاع البحرين ،متمن ًّيا لهم دوام التوفيق والســـداد

تطوير ودعم منظومتنا العسكرية لترتقي إلى أعلى
ّ
التمكن العلمي وال شك بأن فن الحرب اليوم
مراتب

مشرّ ًفا في ميادين اإلنجاز بالفداء والعطاء.

البحريـــن كلمتـــه بآية مـــن الذكر الحكيم :بســـم هللا
َصمُ ـــوا ِب َح ْبل َّ
الرحمـــن الرحيم :وَ اعْ ت ِ
اللـــهِ َجمِ يعً ا وَ َال
ِ
َت َفرَّ ُقوا.
وقـــال دأبت القيـــادة بحكمة صاحـــب الجاللة على

ً
موضحا أنهم
توفير المناخ الجيد لجميع منتســـبيها،
ليســـوا فقـــط من الرعيـــل األول إنما ً
أيضـــا جزء من

وليـــس كالســـابق حيـــث كان االعتمـــاد الكلـــي علـــى
مهم.

بفضل جهود وسواعد رجالها المخلصين ويجب أن
ال ننسى تضحيات شهدائنا األبرار.

كمـــا أكـــد المشـــير أن قوة دفاع البحريـــن منذ وضع

صلبـــة ومتينة ترتكز على أســـس احترافية ومهنية
النجـــاح الـــذي حققـــه بـــكل حنكـــة وحكمـــة صاحب

ونوّ ه إلى أنه بالتوجيهات السامية من لدن صاحب

هذا التوجه الرائد والســـديد وســـيكون التركيز على

الشـــامخة ،مشـــيرًا إلى أن قوة دفاع البحرين تسير

الجاللـــة عاهل البـــالد القائـــد األعلى ســـيتم تطبيق

بعض العلوم وبناء المنشـــآت العسكرية ومثال على
ذلـــك يوجد مشـــروع قيد الدراســـة إلنشـــاء جامعة

الرعيـــل األول وأوائـــل الرعيـــل الثانـــي ،وبـــإذن هللا
ســـيكونون مثـــاالً يحتـــذى بـــه إلخوانهـــم ولألجيال

خالل منح األوسمة اليوم ليس إال دليل على تقدير

الفرد العسكري للمناهج العسكرية.

وأضـــاف أن ضباط وضباط الصـــف واألفراد الذين

وبتوجيهـــات صاحـــب الجاللـــة الملـــك واجتهـــاد

تبينـــت تضحياتهم في
حـــدود مملكتنا الغاليـــة لقد ّ

طريـــق التطور والنماء ،وأمـــور التطوير ولله الحمد

قوة دفاع البحرين لجميع جهود كوادرها البشرية.

حيـــث أصبحـــت قوة دفـــاع البحرين اليـــوم مفخرة

الجاللـــة الملـــك ،وال ننســـى جهـــود الرعيـــل األول

تســـهم في رفـــع الحصيلة العلميـــة للضباط وضباط

القادمة وأما تكريم صاحب الجاللة عاهل البالد من

كمـــا تمنـــى دوام التوفيـــق والســـداد لمنتســـبي قوة

عســـكرية تشـــمل جميـــع الكليـــات المتخصصة التي

الصـــف واألفـــراد ويرجـــع الســـبب ألهمية اكتســـاب

مـــن الرجـــال المخلصيـــن الذيـــن خدموا هـــذه القوة

دائمً ـــا علـــى طريـــق التقـــدم والتطور العلمـــي ،حيث
ً
نموذجـــا فـــي
أضحـــى ضبـــاط وأفـــراد هـــذه القـــوة

الكفاءة القتالية والمقدرة اإلدارية والضبط والربط
وااللتزام العسكري ،وأثنى القائد العام على الجهود
الطيبـــة لرجال قـــوة دفـــاع البحرين التـــي يبذلونها
علـــى كافة األصعـــدة وفي العديد مـــن التخصصات

وقـــال القائـــد العـــام لقـــوة دفـــاع البحريـــن إنـــه

وفـــي مختلف الظروف واألوقات بكل عزيمة وقوة

يجاهـــدون ويضحـــون بالغالـــي والنفيـــس خـــارج

المســـؤولين بقـــوة دفـــاع البحريـــن ســـنمضي فـــي

والتضحيـــة بالغالي والنفيس من أجل ســـالمة ثرى

مياديـــن البذل والفـــداء ،وبفضل مـــن هللا تعالى ثم
بفضـــل جهودهـــم ً
أيضا وتوجيهـــات القـــادة الصغار

والتســـليح تســـير علـــى برامـــج مقـــرّ ة مبرمجـــة تم
التوقيـــع علـــى أغلبهـــا والقـــادم أفضـــل بمـــا يتعلـــق

واضعين نصب أعينهم شـــعار هللا ثم الملك والوطن
وطننا الغالي.

وفـــي ختـــام الحفل تم قـــراءة الفاتحة علـــى أرواح
شهداء الوطن األبرار.

اســـتقبل القائـــد العام لقوة دفاع البحرين المشـــير الركن الشـــيخ خليفة بن أحمد آل

خليفة مستشـــار األمن الوطني قائد الحرس الملكي ســـمو اللواء الركن الشيخ ناصر
بـــن حمـــد آل خليفة بالقيادة العامة صباح امس ،وذلك بحضور وزير شـــؤون الدفاع

الفريـــق الركن عبـــدهللا النعيمي ،ورئيس هيئة األركان الفريـــق الركن ذياب النعيمي،

ووكيل وزارة الدفاع اللواء الركن الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة.

وأثنـــاء اللقـــاء ،قـــام القائـــد العام لقوة دفاع البحرين بتســـليم ســـمو مستشـــار األمن

الوطنـــي قائد الحرس الملكي وســـام تقدير الخدمة العســـكرية مـــن الدرجة األولى،
الـــذي مُ نـــح لســـموه من عاهـــل البالد القائـــد األعلى صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن

عيســـى آل خليفـــة .ورحـــب القائد العـــام لقوة دفاع البحرين بســـمو مستشـــار األمن

الوطني قائد الحرس الملكي ،وأشـــاد بالجهود الطيبة لســـمو مستشار األمن الوطني
قائد الحرس الملكي وعمله الدؤوب ،في كل ما من شأنه تحقيق المزيد من التطور

والتقدم القتالي واإلداري بالحرس الملكي لقوة دفاع البحرين.

حضر اللقاء مدير ديوان القيادة العامة اللواء الركن حســـن محمد ســـعد ،وعدد من
كبار ضباط قوة دفاع البحرين.

“الخارجية” :أعمال الحوثيين جبانة ضد السعودية
المنامة  -وزارة الخارجية

أدانـــت وزارة خارجيـــة مملكـــة

البحرين بشـــدة إطالق ميليشـــيات
الحوثـــي اإلرهابيـــة طائرتيـــن دون

طيـــار (مفخختيـــن) تجـــاه المنطقـــة
الجنوبيـــة

بالمملكـــة

العربيـــة

الســـعودية واســـتهدافها مطـــار أبها
الدولـــي ،في انتهاك صـــارخ للقانون

الدولي اإلنساني.

وشـــدّدت وزارة الخارجيـــة علـــى

رفد القطاعات الصحية العسكرية بكوادر مؤهلة

وزيــــر الــــدفــــاع :الــتــخــصــصــات الــطــبــيــة فـــي الــبــحــريــن ريــاديــة
بالجهـــود الطيبة التي بذلت إلنشـــاء مبنى

المنامة  -بنا

كليـــة الخدمات الطبيـــة الملكية للتمريض

أقيـــم تحت رعاية القائـــد العام لقوة دفاع

والعلـــوم الصحية الذي سيســـهم في رفد

البحريـــن المشـــير الركـــن الشـــيخ خليفـــة

القطاعـــات الصحيـــة في مملكـــة البحرين

بـــن أحمـــد آل خليفـــة حفل افتتـــاح مبنى

وخصوصـــا فـــي القطاعـــات العســـكرية

كليـــة الخدمات الطبيـــة الملكية للتمريض

بكـــوادر طبية مؤهلـــة علميـــا وحرفيا في

والعلوم الصحية ،حيث أنابه وزير شؤون

المجـــال الطبـــي والقطـــاع الصحـــي المهم

الدفـــاع الفريـــق الركـــن عبـــدهللا النعيمـــي

والحيـــوي باإلضافـــة إلـــى كونهـــا تعـــد من

لحضـــور الحفـــل ،تزامنـــا بذكرى تأســـيس

التخصصات الرائدة على مستوى المنطقة

قوة دفاع البحرين  5فبراير.

وما وصلت إليه من مستوى علمي متقدم

وفـــي بداية االحتفال ألقى قائد الخدمات
الطبيـــة الملكيـــة اللـــواء الشـــيخ خالـــد بن
علـــي آل خليفـــة كلمة بهذه المناســـبة عبر

فيها عن ســـعادته بافتتـــاح كلية الخدمات
الطبيـــة الملكيـــة للتمريـــض والعلـــوم

الصحية ،مؤكـــدا المســـتوى المتقدم الذي

وصل إليه المستشفى العسكري.

بدعـــم ورعايـــة عاهل البـــالد القائد األعلى

أحمـــد آل خليفـــة ،حيـــث كان لهـــذا الدعم

عـــدد من القاعـــات الدراســـية ،ومختبرات

الخدمات الطبية الملكية.

التمريضية عمليا ،ومختبر الحاسب اآللي،

األثـــر الواضـــح فـــي تطوير جميـــع مرافق
بعدهـــا قـــام وزير شـــؤون الدفـــاع بإزاحة
ً
إيذانـــا بافتتـــاح األقســـام ومرافق
الســـتار

باإلضافـــة إلى الكتـــب والمراجـــع العلمية،

االحتفـــال عـــرض فيديـــو تعريفـــي لكليـــة

واألدوات التدريبيـــة التـــي توفـــر البيئـــة

واختتـــم قائـــد الخدمـــات الطبيـــة الملكية

الكليـــة الجديـــدة ،وجـــرى ضمـــن فعاليات

لتتحقـــق لوال الدعم المســـتمر الذي تتلقاه

الخدمـــات الطبيـــة الملكيـــة للتمريـــض

كلمتـــه مؤكدا أن هـــذه اإلنجازات ما كانت

الخدمات الطبية الملكية من جاللة الملك
المفـــدى وبمتابعة القائد العـــام لقوة دفاع

البحرين المشـــير الركن الشـــيخ خليفة بن

إكلينيكيـــة للمحـــاكاة لتدريـــب الكـــوادر

والعلـــوم الصحية ،ثم قـــام بجولة تفقدية
فـــي مختلـــف أقســـام الكليـــة واطلـــع مـــن

خاللها على أقسام الكلية وما تحتويه من

ومكتبة تتوفر فيها الخدمات اإللكترونية
كمـــا تـــم توفيـــر المـــواد والتجهيـــزات

الدراســـية المناســـبة باإلضافـــة إلى توفير

المرافق الرئيســـة األخرى التي تتوافق مع

اشتراطات مجلس التعليم العالي.

وبهذه المناسبة ،أشاد وزير شؤون الدفاع

صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل
خليفـــة ،وولـــي العهـــد نائب القائـــد األعلى

رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو

الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل خليفة،

وبمتابعة القائد العام لقوة دفاع البحرين.
حضـــر االفتتـــاح مســـاعد رئيـــس هيئـــة

األركان لإلمـــداد والتمويـــن اللـــواء الركـــن
بحـــري يوســـف أحمـــد مال هللا ،ومســـاعد

رئيس هيئة األركان للقوى البشرية اللواء
الركـــن الشـــيخ علي بـــن راشـــد آل خليفة،

التنسيق مع الجهات المعنية في “الداخلية” لتأهيل وتجهيز بيئة العمل
البيئـــة المالئمة لطبيعة اختصاص مكاتب

المنامة  -بنا

راشـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة بتعميـــم

تجربـــة مكتـــب حمايـــة األســـرة والطفـــل
بمديريـــة شـــرطة محافظة المحـــرق على

باقـــي مديريـــات الشـــرطة ،وبمتابعـــة من

رئيـــس األمن العام الفريق طارق الحســـن،
قامـــت لجنة توحيـــد السياســـات بمكاتب

األســـرة والطفـــل برئاســـة آمـــر األكاديمية
الملكيـــة للشـــرطة رئيـــس اللجنـــة العميـــد

فواز حسن الحســـن ،بزيارات استطالعية

إلى مديريات الشرطة األربع ،حيث التقى
المديريـــن العاميـــن للمديريـــات وعدد من

رؤساء مراكز الشرطة.

لتأهيل وتجهيز بيئـــة عمل مكاتب حماية

الشـــرطة إيجـــازا عـــن الوضـــع القائـــم في

اللجنـــة بعـــرض إيجـــاز عـــن أبـــرز المهمات

الطابع األســـري في مراكز الشرطة التابعة

األســـرة والطفل بالمديريات ،حيث قامت

وأوضـــح العميد فـــواز الحســـن أن الهدف

التـــي أنجزتهـــا إلـــى جانب عـــرض نموذج

مـــع الجهـــات المعنيـــة بـــوزارة الداخليـــة

هذه المكاتب ،فيما اســـتعرضت مديريات

مـــن الزيـــارات يأتـــي مـــن أجـــل التنســـيق

المواصفات الهندسية المعتمدة لبيئة عمل

بيئـــة العمل المخصصة لتلقي الوقائع ذات
لهـــا .كمـــا قامـــت اللجنـــة بجولـــة ميدانية
برفقـــة ممثلـــي إدارة األشـــغال؛ بهـــدف

التعرف على الخيارات المتاحة لتحســـين

العربيـــة الســـعودية الشـــقيقة ولكل
مـــا يحفـــظ أمنهـــا واســـتقرارها

والمتضامـــن معها فيمـــا تتخذه من
تدابير وإجراءات في مواجهة هذه
األعمـــال الجبانـــة التـــي تســـتهدف

األعيان والمدنييـــن وزعزعة األمن،
مشـــيدة بكفـــاءة ويقظـــة قـــوات

التحالـــف الدولـــي فـــي اعتـــراض

الطائرتين والتصدي لهما.

تبادل الخبرات العسكرية مع بريطانيا
المنامة  -بنا

استقبل القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الركن الشيخ خليفة بن
أحمد آل خليفة بالقيادة العامة أمس ،قائد العنصر البحري البريطاني
العميـــد بحري دين باســـيت بمناســـبة انتهاء فترة عملـــه ،الذي قدّم له

قائد العنصر البحري البريطاني الجديد العميد إدوارد أهلغرين ،وذلك

بحضور وزير شؤون الدفاع الفريق الركن عبدهللا النعيمي.

وخـــالل اللقـــاءّ ،
رحب القائـــد العام لقوة دفاع البحريـــن بقائد العنصر

البحـــري البريطاني والوفد المرافق له ،مثمّ نًا الجهود التي بذلها خالل
فتـــرة عمله ،كما تمنـــى لقائد العنصر البحـــري البريطاني الجديد دوام

التوفيق في أداء مهامه الجديدة.

وأشـــاد القائـــد العام لقوة دفـــاع البحرين بعالقـــات الصداقة المتميزة

التـــي تربـــط مملكـــة البحريـــن والمملكـــة المتحـــدة والتـــي لهـــا جذور

تاريخية متينة ،منوّ هًا بالتعاون الثنائي وتطوير الصداقة القائمة بين

البلدين في شتى المجاالت ومنها ما يتعلق بتبادل الخبرات والتعاون
في المجال العسكري.

حضـــر اللقـــاء مدير ديـــوان القيادة العامـــة اللواء الركن حســـن محمد

سعد ،وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.

افتتاح دورتَي مرشحي ومرشحات الضباط الجامعيين

وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.

“توحيد سياسات مكاتب األسرة” تزور المديريات
تنفيـــذا لتوجيهات وزير الداخلية الشـــيخ

موقـــف مملكـــة البحريـــن الثابـــت

والراســـخ الداعـــم بقـــوة للمملكـــة

المنامة  -بنا

افتتـــح رئيـــس هيئـــة األركان الفريق الركن ذيـــاب بن صقـــر النعيمي دورة
مرشـــحي الضباط الجامعيين رقم  23ودورة مرشـــحي الضباط الجامعيين

لإلناث رقم  ،2صباح أمس األربعاء ،في كلية عيسى العسكرية الملكية.
ً
إيذانـــا بافتتاح الدورتين،
وبهذه المناســـبة ألقى رئيـــس هيئة األركان كلمة

حمايـــة األســـرة والطفـــل بمـــا يتوافـــق مع

عبر خاللها عن مدى فخره واعتزازه لما تشـــمله الدورتان من كوادر وطنية

ويســـاهم فـــي تعزيـــز ســـرية وخصوصية

الســـامية مـــن لدن عاهـــل البالد صاحـــب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل

وقائع لخالفات ذات طابع أسري.

الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة.

النمـــوذج المعتمـــد فـــي هـــذا الخصـــوص،

من الضباط المرشـــحين والضابطات المرشـــحات ،وذلك تنفيذا للتوجيهات

التعامـــل مـــع مـــا يـــرد لمراكز الشـــرطة من

خليفـــة ،والمتابعـــة الحثيثـــة من القائـــد العام لقـــوة دفاع البحرين المشـــير

مـــن جهتهـــم ،أعـــرب المديـــرون العامـــون

وفـــي ختـــام االفتتـــاح وجـــه رئيـــس هيئـــة األركان خـــالل كلمتـــه جميـــع

لجهـــود اللجنـــة ،مثمنين مـــا توصلت إليه

المســـتمدة من ديننا اإلســـالمي الحنيف وقيمنا العربيـــة األصيلة ليصبحوا

المديريـــات فـــي مجـــال حمايـــة األســـرة

والســـداد والثبات وأن يكونوا ســـندا وفخرا لهذا الوطن الغالي والدفاع عن

الفريق اإلداري المنبثق عن لجنة سياسات

حضر افتتاح الدورة ،اللواء الركن الشيخ علي بن راشد آل خليفة مساعد

النقيـــب ريـــم فليفـــل والمـــالزم أول مريم

النعيمـــي آمر كلية عيســـى العســـكرية الملكيـــة ،واللواء الركن صالح راشـــد

لمديريات الشرطة عن شكرهم وتقديرهم

المرشـــحين والمرشـــحات الضباط إلى التحلي باألخالق العســـكرية النبيلة

من مخرجات ساهمت في تطوير خدمات

وبـــكل فخـــر جندا للحق وذخـــرا لمملكة البحريـــن ،داعيا للجميـــع بالتوفيق

والطفـــل .حضـــر الزيـــارة كل مـــن عضـــوي

أراضيه وحماية مكتسباته بكل عزيمة وقوة.

توحيـــد مكاتـــب حمايـــة األســـرة والطفل

رئيـــس هيئـــة األركان للقـــوى البشـــرية ،واللواء الركـــن عبدالرحمـــن خليفة

الدوســـري وعدد من منتســـبي المديريات

السعد مدير التدريب العسكري وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.

األمنية وإدارة األشغال بوزارة الداخلية.
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البحرين توافق على االستخدام الطارئ للقاح “سبوتنيك”

الـــــرابـــــع بـــعـــد ســــيــــنــــوفــــارم وفـــــايـــــزر وأســـتـــرازيـــنـــكـــا
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بقلم :عبدالحسين بن علي ميرزا

رئيس هيئة الطاقة المستدامة

المنامة  -بنا

وافقــت مملكــة البحريــن أمــس األربعــاء علــى االســتخدام الطــارئ للقــاح

ميثاق العمل الوطني :وطن صامد في وجه التحديات

(ســبوتنيك) المضاد لفيروس كورونا ،والــذي ينتجه مركز الجمااليا القومي
لبحوث األوبئة واألحياء الدقيقة التابع لوزارة الصحة باالتحاد الروسي.
وبإجازة االســـتخدام الطـــارئ للقاح

الشـــركة ،إذ باشـــرت الهيئـــة -فـــور

رابـــع اســـتخدام طـــارئ للقـــاح فـــي

الدراســـة الموســـعة التـــي أجريـــت

الروســـي تكـــون البحريـــن قـــد أقرّ ت
البحرين بعد لقاح شركة (سينوفارم)
ولقـــاح شـــركتي (فايـــزر وبيونتيك)،
ولقـــاح اســـترازينكا ،والتـــي يتـــم

توفيرها بشـــكل مجانـــي للمواطنين

 Ûيســرني أرفــع أســمى آيــات التهانــي والتبريــكات لمقــام ملــك البــالد صاحــب
الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة ،وإلــى ولــي العهــد رئيس الــوزراء

اســـتالمها لملفـــات اللقـــاح ونتائـــج

صاحــب الســمو الملكــي األمير ســلمان بن حمــد آل خليفة ،وإلى شــعب مملكة
البحريــن العزيــز بمناســبة حلول الذكرى التاريخية لميثــاق العمل الوطني في

 -عمليـــة مراجعـــة وتقييـــم لملفـــات

 14فبراير من كل عام.

التســـجيل مـــن جوانب عدة شـــملت
تقييـــم بيانـــات فاعليـــة اللقـــاح

( )GMPحســـب المعايير الدولية في

والدراســـات الســـريرية ،وكذلـــك

الصادرة عن الهيئة.

جميع جوانبه الفنية والعلمية قررت

وســـالمته التـــي توضحهـــا التجارب

الصناعـــة الدوائيـــة واالشـــتراطات

التحقـــق من جـــودة اللقاح من خالل

تبين
مراجعة البيانـــات العلمية التي ّ

كمـــا أخـــذت الهيئـــة رأي لجنـــة

وجـــاء قـــرار موافقـــة “الهيئـــة” علـــى

جـــودة التصنيـــع وثبـــات المنتـــج،

البحـــوث

إضافـــة إلـــى التحقـــق مـــن مراحـــل

مـــن المختصيـــن مـــن األكاديمييـــن

وحول موعد وصـــول اللقاح والبدء
في اســـتخدامه ،أوضحت الهيئة أ َّنه

إلـــى البيانـــات التـــي تقدمـــت بهـــا

التصنيـــع والتـــزام المصنـــع بتطبيـــق

واألطباء والمســـؤولة عـــن الموافقة

أســـس التصنيـــع الدوائـــي الجيـــد

علـــى التجـــارب الســـريرية ،وبعـــد

ســـتبدأ وزارة الصحـــة بإجـــراءات

عـــرض الموضـــوع ومناقشـــته مـــن

والمقيميـــن ،وهـــو مـــا يؤكـــد حـــرص

الجهود الوطنية للحفاظ على صحة
وســـالمة الجميع والحد من انتشـــار

فيروس كورونا في المجتمع.

اللقـــاح وإتاحة اســـتخدامه اســـتنادًا

والمكونـــة

الســـريرية

الهيئة الموافقة على اللقاح والسماح
باالستخدام الطارئ له.

بنـــاء علـــى الموافقة الصـــادرة أمس
ً

االستيراد وفق المعايير والمتطلبات
الخاصة بذلك.

 Ûإن الناظــر إلــى مــا مــرت بــه البحريــن من تحديــات في العــام المنصــرم وعلى
مــر الســنوات الماضية ليشــهد بأنها كانت مثــا ًال للوطن الصامد الذي اســتطاع
أن يتخطــى كل تلــك التحديات بمختلف أشــكالها ،بفضل حنكــة قائدنا الملهم
ســيدي صاحب الجاللة عاهل البالد وسياســته الرصينة في قيادة دفة األمور
والوصــول بالوطن والشــعب إلى بــر األمان ،ليس ذلك فحســب وإنما الخروج
من تلك التحديات أكثر قوة وأشد صالبة.

 Ûلقد كان أبرز تلك التحديات بالشــك هي جائحة انتشــار فيروس كورونا الذي
اســتنفر العالــم وفتــك بمئــات اآلالف من البشــر ،ولكــن لنا هنا وقفــة مع وطننا

العزيــز وكيــف تعامــل مــع هذه الجائحة واســتطاع أن يســيطر على انتشــارها
من خالل العمل الدءوب والجهود الجبارة التي بذلها فريق البحرين الوطني
للتصــدي لجائحــة كورونــا بقيــادة ســيدي صاحــب الســمو الملكــي ولــي العهــد
رئيــس الــوزراء العيــن الســاهرة الــذي ســخر وقتــه الثميــن وجهــده المتواصل

المانع :تقيدوا باإلجراءات حفاظا على الجميع

تــــجــــنــــبًــــا النـــــتـــــشـــــار “الـــــمـــــتـــــحـــــور” بــــشــــكــــل خــطــيــر

المنامة  -وزارة الصحة

للتحكــم بهــذه الجائحــة ،هذا الفريــق الذي ضم نخبة من كبار المســؤولين في
الدولــة ومــن وزارة الصحــة والجهــات الحكومية األخــرى ذات العالقة وكيف
كان الجهــد المضنــي والمتواصــل الــذي بذلــه ومــازال يبذله كل فــرد من أفراد
هــذا الفريــق مــن مســؤولين وأطبــاء وممرضين وإدارييــن وغيرهــم الذين لم
يدخــروا جهــدا في العمل ســاهرين على صحة المواطنيــن وحمايتهم من هذا
الوباء الفتاك ،وال ننســى وقفة الشــعب البحريني الواعي المثقف المدرك الذي
وقــف متكاتفــا يــدا بيد في مكافحة هذا الوباء من خالل التزامه باإلرشــادات
الصحيــة والحــرص علــى تطبيــق جميــع السياســات التــي تحــد مــن انتشــار
الفيروس بين أفراد المجتمع.

أكـــد وكيـــل وزارة الصحـــة عضـــو

بأهمية عـــدم التهاون في االلتزام

االحترازيـــة والتعليمـــات الصادرة

 Ûولنــا فــي هــذه الجائحــة العالمية عبــر ودورس ،لعــل أبرزها عندما أمر ســيدي

لفيـــروس كورونـــا “كوفيـــد ”19

الوقائية بما يســـهم فـــي الحد من

لفيـــروس كورونـــا والجهـــات ذات

فحســب وإنما حتى المقيمين ،وهذا دليل على إنســانيته الالمحدودة حفظه

الفريـــق الوطنـــي الطبـــي للتصدي

الدكتـــور وليـــد المانـــع أهميـــة
بالمســـؤولية

التحلـــي

للحـــد

مـــن انتشـــار الفيـــروس ،مشـــددًا
علـــى أن الفتـــرة الحاليـــة تعـــد
مفصليـــة فـــي ظـــل ارتفـــاع عـــدد

الحـــاالت القائمـــة ،مشـــيرً ا إلـــى

أهميـــة الوعـــي المجتمعـــي فـــي

تجـــاوز هـــذه المرحلـــة وضـــرورة

االلتـــزام المســـؤول فـــي التقيـــد
بالقـــرارات الصـــادرة مـــن الجهات

المعنيـــة واإلجـــراءات االحترازية
والتدابير الوقائيـــة ،للحفاظ على
صحـــة وســـالمة الجميـــع ،منوّ هً ـــا

باإلجراءات االحترازية والتدابير

من الفريق الوطني الطبي للتصدي

انتشار الفيروس.

العالقـــة لتجنـــب زيـــادة االنتشـــار

وقـــال وكيـــل الصحـــة“ :نحتـــاج

وارتفـــاع أعداد الحـــاالت القائمة،
مجـــ ّ
ددًا التذكيـــر بـــأن اإلجراءات

لحمايـــة نفســـه وأســـرته ومـــن

المعلـــن

اآلن إلـــى وعي كل فـــرد ،واتباعه

جميـــع

التعليمـــات

اإلرشـــادية

االحترازيـــة والتدابيـــر الوقائيـــة
والتعليمـــات

حولـــه بالمجتمـــع مـــن فيـــروس

كورونـــا ،ومـــن دون وعي وتعاون
أفـــراد المجتمـــع لـــن نســـتطيع
تجـــاوز التحـــدي بنجـــاح .وندعـــو

أفـــراد المجتمـــع إلـــى المســـاهمة
بشـــكل جـــاد فـــي الحفـــاظ علـــى

صحة وســـالمة كافـــة المواطنين

والمقيمين بجميع األوقات”.

الصـــادرة

وبيـــن “المانع” أنه وبعد اكتشـــاف
ّ

مختلـــف

الســـالالت

الخاصـــة

البحريـــن ،نشـــدّد علـــى ضـــرورة

االلتـــزام

هذه الجائحة إلى درجة االنهيار في بعض الدول ،وهذا دليل آخر على حنكة
جاللته وسياسته الثاقبة.

قلب كل بحريني هو رحيل أمير القلوب صاحب الســمو الملكي األمير خليفة

أمانـــة والحفـــاظ علـــى الصحـــة

التـــام

االقتصــاد ،فــي حين شــاهدنا كيــف كانت خســائر دول العالــم اقتصاديا جراء

التـــي يمكن مـــن خاللهـــا مواجهة

الفيـــروس المتحـــوّ ر فـــي عـــدد

باإلجـــراءات

كيف اســتطاع جاللته حفظه هللا في تحقيق التوازن بين صحة الناس وبين

عنها منـــذ بدء التصـــدي لفيروس

بالفيـــروس باإلضافـــة إلى اإلقبال

مـــن الحـــاالت القائمة فـــي مملكة

هللا ورعــاه والتــي تمثلــت فــي أبهــى صورهــا ،ومــن أبــرز تلــك الــدروس أيضا

 Ûلقد كان العام الماضي عاما مليئا بالتحديات كما ذكرنا ،ومليئا كذلك باألحزان

كورونـــا (كوفيـــد )-19هي نفســـها

وليد المانع

جاللة الملك المفدى بتوفير اللقاح لكل فرد من أفراد الشعب ،ليس المواطنين

علـــى التطعيم ،مؤكـــدًا أن الوطن

العامة واجب وطني.

علــى فقــدان الكثير من أبناء الوطن الذيــن رحلوا عنا ،وكان أكثرهم حزنا في
بــن ســلمان آل خليفــة طيــب هللا ثــراه وأدخلــه فســيح جناته ،لقــد كان رحمه
هللا حــس البحريــن النابــض بالحيــاة ،ورمــز التاريــخ الماضــي والحاضــر الذي

بنى نهضتها وأرســى قواعدها وأساســاتها الصلبة والتي نرى ثمارها اليوم من
خالل هذا االزدهار والتقدم والنمو .وعزاؤنا أن من استلم من بعده رحمه هللا
هو خير خلف لخير ســلف ســيدي سمو ولي العهد رئيس الوزراء ،الذي يسعى
إلــى بنــاء الحضــارة الراقيــة والنهضة الحديثــة للبحرين بمنظــور جديد مفعم

مصابون بـ “كورونا” :المخالطة والتجمعات العائلية سبب إصابتنا

مـــــن يــــلــــتــــزم بــــــــاإلرشــــــــادات والـــــتـــــبـــــاعـــــد ...يـــســـلَـــم

المنامة  -بنا

المســتدامة قطعنــا شــوطا طويال في بلورة الدور المحــوري الذي تلعبه الهيئة
مــع الــوزارات والجهــات الحكوميــة األخــرى فــي تحقيــق األهــداف الوطنيــة
وتنفيــذ السياســات والبرامــج والمشــروعات التي وردت فــي الخطة الوطنية
للطاقــة المتجــددة والخطــة الوطنيــة لكفــاءة الطاقــة التي تــم اعتمادهما من

 % 10بحلــول العــام  ،2035ونســبة  % 6مــن تحســين كفــاءة الطاقــة بحلول

األســباب الرئيســة لإلصابــة بالفيــروس ،وبينــوا أن المســؤولية والواجــب

العام  ،2025لقد حققت مملكة البحرين من هذه النسب الشيء الكثير ،ونحن

الوطنــي اليــوم يحتمان قيام الجميع بدورهم؛ للمســاهمة في خفض الحاالت

نســعى أن نجعــل البحريــن مركــزا متميــزا فــي الطاقــة المســتدامة والنظيفــة

والحد من انتشار الفيروس.
وقالـــت

أفضل الممارسات العالمية التي تصب في صالح الوطن والمواطنين.

 Ûوبمناسبة هذه الذكرى السنوية ،ذكرى الميثاق الوطني ،فإننا في هيئة الطاقة

 %مــن الطاقــة النظيفة في مزيج الطاقة الكلــي بحلول العام  2025تزيد إلى

وضبــط الســلوك الصحــي العــام عنــد األفــراد ،واعتبــروا أن المخالطــة مــن

الحـــاالت

واجتماعيــا ،ويعشــق ســموه التحــدي ويحولــه إلــى فــرص للتحســين ويتبنى

مجلــس الــوزراء فــي ينايــر من العــام  2017كخطــط وطنية لتحقيق نســبة 5

أكــدت حــاالت قائمة بفيــروس كورونا ،نتيجــة المخالطة ،أهميــة رفع الوعي

القائمـــة

بالحداثــة والتكنولوجيــا المتطــورة والتخطيــط المتــوازن ماليــا واقتصاديــا

والخضــراء مثلما يطمح إليه ســيدي صاحب الجاللــة الملك المفدى إيمان ًا من
جاللتــه بتحقيــق التنمية الشــاملة وأهداف التنميــة المســتدامة العالمية التي

فـــي

إلى وضع كل شيء في عين االعتبار،

المســـؤولية اليـــوم تقـــع علـــى األفراد

لـــه بقـــوة وإصـــرار” .وحـــذرت صفـــاء

يبـــذل الجهود الكبيـــرة والجبارة التي

أن تكـــون صلـــة األرحـــام مـــن خـــالل
ً
مبينة
وســـائل التواصـــل االجتماعـــي،

وأحمـــد هللا علـــى أن الفيـــروس لـــم

االلتـــزام باإلجـــراءات االحترازيـــة

مـــن تباعـــد اجتماعـــي ولبـــس الكمام

فـــي أحد مراكـــز العزل والعـــالج لعدة

تجنـــب التجمعـــات العائليـــة الكبيـــرة

والخـــروج للضـــرورة فقـــط ركيـــزة

وعـــن تجربتها تقول “أصبـــت بفقدان

المنزل واتخاذ كافة التدابير الوقائية

فتداعياته وآثاره الجسدية والنفسية

الصـــدر ،ولكـــن ســـرعان مـــا ذهبـــت

اســـتعراض تجاربهم مع الفيروس إن
فـــي المجتمـــع ،فالطاقـــم الصحـــي

تســـتلزم المســـؤولية المجتمعيـــة،

ستنعكس آثارها اإليجابية الكبيرة على الوطن والمواطنين.

فالخطـــر موجـــود ويجـــب التصـــدي

 Ûوبهذه المناسبة ،فإننا نبتهل إلى المولى العلي القدير أن يحفظ مليكنا الغالي
مــن كل شــر ومكــروه ويســدد خطاه علــى طريق الخيــر وينعم عليــه بالصحة

مـــن مخاطـــر التجمعـــات ،ودعـــت إلى
انتقـــال العـــدوى دون علم الحاضرين،

ضرر نفسي
وأخيـــرا تحدث نجم مطر عن إصابته

مؤكديـــن أهميـــة عـــدم التهـــاون فـــي

أن االلتـــزام باإلجـــراءات االحترازيـــة

ينتقـــل إلـــى أفراد أســـرتي ،وتم عزلي

والتدابيـــر الوقائيـــة المطلوبـــة مـــع

وتعقيـــم اليديـــن وغســـلهما دائمـــا،

أيام حتى تم شفائي”.

واختصارها على األسرة الواحدة في

أساســـية للحد من انتشـــار الفيروس،

للشـــهية ،وتعـــب وحـــرارة وضيق في

ال يستهان بها.

األعراض بعد أسبوع من تلقي العالج،

زميل العمل

التجمعـــات

دون أن يشـــعر بذلـــك ودون ظهـــور

الفيـــروس ،فضال عن تجنـــب األماكن

النفـــس والحـــرارة ال يدل علـــى الخلو

مـــع االلتـــزام بلبس الكمـــام والقفازات

طبيعـــي ولكـــن فـــي حقيقـــة األمر هو

من العالج”.

أهله دون علمه.

عنـــد مخالطـــة كبـــار الســـن وأصحاب

األمراض المزمنة.

 16أصيبوا
صفاء حسين تحدثت عن تجربتها ،إذ

أصيب زوجها بفيروس كورونا نتيجة
عدم التقيـــد باإلجـــراءات االحترازية

والتدابيـــر الوقائيـــة والمخالطـــة ،فقد

أصيب بالفيـــروس ونقله لألبناء دون
علمه ،وعند اكتشـــاف إصابته ،انتقلت
إلـــى بيت أهلهـــا ليقضـــي زوجها فترة

العـــزل المنزلـــي وحـــده ،بعدهـــا تبيـــن

أنهم تســـببوا فـــي نقل الفيـــروس إلى

 16شـــخصا من أفـــراد عائلتهـــم ،ومع
األســـف عانت العائلة الكثير ،فكل فئة

عمرية عانت من أعراض مختلفة من
الفيـــروس ممـــا أدى لتفـــاوت شـــدتها

بين األطفـــال والمراهقين والكبار في

السن.

وأضافـــت صفـــاء “نصيحتـــي للنـــاس
هـــي االلتزام قدر اإلمـــكان بالبقاء في

المنـــزل ،وعدم الخـــروج إال للضرورة،
مـــع الحـــرص علـــى غســـل األشـــياء

واأليـــدي باســـتمرار ،وأدعـــو الجميـــع

نتيجة مخالطة أحد أبنائه ،فقد أصيب
بالعـــدوى من العمل ،ونقلهـــا إليه دون

والعافيــة والســعادة والعمــر المديــد؛ ليبقى ذخرا وســندا وقائدا لنــا ولمملكتنا
الغاليــة ،وأن يتحقــق لشــعب البحريــن الوفــي كل مــا يصبــو إليــه تحــت ظــل
قيادتنــا الرشــيدة حفظهــم هللا ،متضرعين الى هللا تعالــى أن يرفع هذا الوباء
عن العالم أجمعين .إنه سميع مجيب.

علمـــه ،وعلـــى الرغـــم من عـــدم إصابة

أحد غيره في المنزل إال أن اضطراره

لعزل نفسه عن أهل بيته سبب الضرر
النفسي الكبير له وألسرته ،ولفت إلى

أن اإلصابة بالفيروس قد تحدث دون

تحذير من رسائل تدعو لعدم حضور الدروس االفتراضية

وأنصح الجميع بأهمية تطبيق التباعد

أعـــراض ،فقـــد يكـــون اإلنســـان مصابا

العائلية؛ ألنها سبب رئيس في انتشار

أعراض ،فعدم وجود الســـعال وضيق

التربيـــة والتعليـــم بيانـــا أمـــس نبهت

المزدحمة وعدم الخروج إال للضرورة

من الفيروس ،فقد يشـــعر اإلنسان أنه

لبعض الرســـائل المتداولة عبر بعض

وغســـل اليديـــن دائمـــا ،فالوقاية خير

مصـــاب وقادر على نشـــر العدوى بين

مجموعـــات “الوتـــس أب” ،والتـــي

وختـــم مطـــر بتوضيـــح أهميـــة قيـــام

إلـــى عـــدم التـــزام أبنائهـــم بحضـــور

البقـــاء فـــي المنزل ضـــروري للحد من

إلـــى ذلك ،قـــال علي عبـــدهللا يعقوب

انتشار الفيروس ،وبين أن اإلجراءات

“مقاطعـــة الفصـــول االفتراضيـــة”

بالتقيد باإلجـــراءات االحترازية بعزم

مهمً ا في التقليل من ارتفاع الحاالت،

الحـــذر مـــن المخالطـــة ،فعلـــى الرغـــم

مثل هذه الرســـائل ال هدف لها سوى

وآثاره.

عائلتـــه وخضـــع للعـــزل والعـــالج فـــي

للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا الكبيـــرة

للطلبـــة والتأثيـــر علـــى النجـــاح الذي

تجمع عائلي

يكـــون معرضا لإلصابـــة وعليه وجب

الجـــزء األكبـــر مـــن مســـؤولية حماية

المنصات اإللكترونية.

الطبـــي للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا

حـــاالت بأعـــداد كبيـــرة ضمـــن محيط

جميع المراحل الدراســـية في عملية

والتجمعـــات العائليـــة للوصول إلى بر

االلتـــزام والمخالطـــة فـــي التجمعـــات

مـــن جانبه ،قال حســـين منصـــور إنه

أصيـــب بالفيـــروس نتيجـــة مخالطته
زميـــال فـــي العمـــل ،وتقـــدم حســـين
بالنصـــح إلى أفـــراد المجتمع بضرورة

تنظيـــف األســـطح واألبـــواب وكل

شيء يســـتخدم باســـتمرار في العمل

أو البيـــت ،مـــع ضـــرورة االلتـــزام التام
باإلجـــراءات االحترازيـــة ،وقـــال إن

االجتماعـــي

وتجنـــب

البقاء في النزل

مدينة عيسى  -وزارة التربية والتعليم

أصـــدرت إدارة االتصـــال بـــوزارة
فيـــه إلـــى ضـــرورة عـــدم االســـتجابة

وســـائل التواصل االجتماعي وبعض
تحـــاول أن تســـتدرج أوليـــاء األمور

األفراد بدورهم في الوقاية والحد من

الفصـــول االفتراضيـــة أو مـــا يســـمى

االحترازية ال تقـــل أهمية عن وجوب

وعمليـــة التعلـــم عـــن بعـــد ،حيـــث إن

انتشـــار الفيـــروس ،ناصحـــا الجميـــع

إن البقـــاء فـــي المنـــزل يلعـــب دورًا

وعدم االستخفاف بخطورة الفيروس

وبين أنه أصيب بالفيروس ونقله إلى

من مســـاعي الفريـــق الوطنـــي الطبي

المستشـــفى ،وبيـــن أن أي إنســـان قـــد

للحد من انتشاره ،إال أن الفرد يتحمل

حققتـــه العمليـــة التعليمية من خالل

االلتـــزام بتعليمـــات الفريـــق الوطنـــي

نفســـه وأهل بيته ،واعتبر أن تسجيل

وأوضحـــت اإلدارة أن انتظـــام طلبة

وفي قصة أخرى بينت شريفة فياض
تجربتهـــا مـــع كورونـــا ،إذ أصيبـــت به

نتيجـــة مخالطـــة أبناء أخيهـــا ،وقالت
“فـــي أحد التجمعـــات العائلية لم يكن

أحد منا يعلم بإصابته ،ومع األسف تم

والتقليـــل قـــدر اإلمـــكان مـــن الخروج

العائلـــة الواحـــدة جـــاء نتيجـــة لعـــدم

األمان.

العائلية الكبيرة.

محاولـــة العبـــث بالتحصيـــل العلمـــي

التعلـــم عـــن بعـــد مـــن خـــالل أنظمـــة

اإلنترنـــت والفصـــول االفتراضيـــة

المركزية وغير المركزية التي تنفذها

وزارة التربية والتعليم بلغ مستويات
عاليـــة من المشـــاركة مقارنـــة بجميع

الفتـــرات الماضيـــة ،موضحة أن ذلك
يعتبـــر دليالً على الوعـــي الكبير الذي
يتمتـــع بـــه الطلبـــة وأوليـــاء األمـــور،

وإصرارهـــم جميعـــا علـــى التعـــاون

والتكاتف مع وزارة التربية والتعليم
ومنســـوبيها مـــن أعضـــاء الهيئـــات

التعليميـــة واإلداريـــة والفنيـــة؛ مـــن
أجـــل نجاح العـــام الدراســـي ،وزيادة
التحصيـــل العلمـــي والمعرفـــي لـــدى

أبنائنا الطلبة ،حيـــث تقوم الوحدات

المعنيـــة بقيـــاس وتقييم مـــدى تقدم

التحصيل العلمي لدى الطلبة ومقدار
اســـتفادتهم مـــن عمليـــة التعلـــم عـــن
بعـــد فـــي ظـــل الظـــروف الصحيـــة

واالســـتثنائية التـــي يمـــر بهـــا العالم،
بمراجعـــة مســـتمرة لطـــرق التدريس

واإلســـتراتيجيات المتبعة في التعلم
عبـــر اإلنترنـــت؛ مـــن أجـــل تحقيـــق

أقصى قدر من التحصيل العلمي.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

عيال زايد يصلون المريخ ...اإلمارات قصة نجاح مذهلة
الشـــروط التاريخيـــة التـــي تحـــدد معالـــم االمتيـــاز والتفوق أليـــة دولة

محدود من الطائرات ،وكان الكثير من الناس والمراقبين يشـــككون في

واالعتمـــاد علـــى جهـــود وعطاءات أبنـــاء الوطـــن ،وهذا مـــا فعلته دولة

نظرة أخرى ونافذة تطل على مســـتقبل مشـــرف وغـــد أفضل ،وجميعنا

تتمثـــل فـــي التحـــدي ومواصلـــة الطمـــوح دون توقف والتاحـــم القوي

اإلمارات العربية الشـــقيقة وســـواعد “عيال زايد” الذين كتبوا أسماءهم
على أجفان الخلود بوصولهم مســـاء يوم الثاثاء الماضي  9فبراير إلى

المريخ بمسبار األمل في أول مهمة عربية الستكشاف الكواكب ،وبذلك
تصبـــح اإلمـــارات خامس دولة في العالم تصـــل إلى المريخ وثالث دولة
في العالم تصل إلى مداره من المحاولة األولى بمســـبار األمل الذي قال
عنه سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي إنه استغرق أكثر

من  5مايين ســـاعة عمل ،وشارك فيه أكثر من  200مهندس ومهندسة

إماراتيـــة ،وأضاف في جملة تحمل فجرا مشـــرقا لألمـــة العربية “هدفنا
هو إعطاء أمل إلى جميع العرب بأننا قادرون على منافســـة بقية األمم

والشعوب”.

اإلمـــارات العربيـــة المتحدة قصة نجاح مذهلة ومن طراز فريد على كل
األصعـــدة ومناحي الحياة ،فخذ مثا طيـــران اإلمارات التي بدأت بعدد

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

نجاح الشـــركة في ســـوق مزدحمة بالعمالقة ،لكن كانـــت “لحكومة دبي”

يعرف اليوم من هي شـــركة طيران اإلمارات ،أفضل وأكبر أســـطول في

العالم ،وهناك قصص نجاحات أخرى حققتها دولة اإلمارات على صعيد
الموانـــئ والمطـــارات وشـــبكات الطـــرق وناطحـــات الســـحاب واألعمال

للتواصل17111483 :

والمشاريع واالستثمارات العالمية وغيرها.

لقد كان المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ملهما لشعبه للحاق
بركـــب التطور والتقدم اإلنســـاني والوقوف في مصـــاف الدول الكبرى،

حينمـــا قـــال رحمـــه هللا“ :إن رحـــات الفضـــاء يفخر بها كل إنســـان على
ً
عربا
وجه األرض ،ألنها تجســـد اإليمان بالله وقدرته ،ونحن نشعر كوننا
ً
ً
عظيما في هذا المشـــروع وفي هذه األبحـــاث ،وفخورون
دورا
بـــأن لنـــا
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بالتقـــدم الهائـــل في علوم الفضـــاء ،بفضل القواعد التي أرســـاها العلماء

العرب منذ مئات الســـنين ،ونأمل أن يعم الســـام ويدرك البشر األخطار،

التي تهددهم بسبب التأخر”.

إبراهيم النهام

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

العمالة السائبة و“عزيمة الدولة”
ً
أخيرا بمنطقة سلماباد
أكثر من مئة عامل آســـيوي مخالف ،تم ضبطهم
الصناعيـــة ،وســـط تســـاؤالت وقلـــق عـــن مـــدى التزامهـــم باإلجـــراءات

االحترازيـــة والطبيـــة المطبقة في أماكن ســـكنهم ،ومـــدى معرفتهم بها

من األصل.

نتســـاءل عن ذلك ،مع ارتفاع وتيـــرة اإلصابات اليومية بكورونا ،والتي

تجـــاوزت فـــي بعـــض الحاالت ســـبعمائة إصابة ،بمؤشـــر تنامـــي خطير،
يكشف تخاذل وعدم التزام هذه العمالة باإلجراءات االحترازية لفريق
البحريـــن ،وهـــي التي تقـــدر بمئات اآلالف؟ وأشـــير هنا إلـــى أن منطقة
ً
جـــدا مـــن المناطـــق الســـكنية
ســـلماباد الصناعيـــة ،باتـــت اليـــوم قريبـــة
الجديدة ،كالرملي وعمارات شقق سلماباد وغيرها ،وبها مناطق خدمية
جاذبـــة للمواطنيـــن كمـــزارع الهـــورة ،وعدد واســـع من المطاعـــم وبقية
الخدمـــات التكميليـــة المهمـــة ،مشـــجعة المواطنيـــن وعوائلهـــم للتوافد

عليها ،واالختاط بمن هم فيها.

ويمكـــن قياس ذات األمر ببعض المناطق الصناعية الشـــبيهة لســـلماباد
فـــي أماكن أخـــرى بالمملكة ،بســـيناريو خطر متكرر ،محصلتـــه النهائية

تزايد عدد اإلصابات بالفيروس ،وتهديد أرواح الناس.
ً
جدا ،يتطلب من الحكومة الموقرة
ملف ســـكن العمال الشـــائك والمعقد
ً
خصوصا فيما
وضعه على سلم األولويات بالشراكة مع مجلس النواب،
يتعلـــق بالعمالة الســـائبة والمخالفة التي تزاحـــم المواطنين في رزقهم
وحياتهـــم ،وتتســـبب بالفوضـــى بالبلد ،وبتفشـــي الفيـــروس ،وبتضييق

الخناق على االقتصاد الوطني ،وبأكثر من جانب.

fatin.hamza
@gmail.com

» إلى ذلك ،نتساءل عن مصير العمالة المخالفة المضبوطة أخيرا ،وهل
سيتم تحويلها للنظام المرن أم ترحيلها لبلدانها األصلية مباشرة؟ كلها
تساؤالت يرددها النواب والناس ،وتنتظر الرؤية الواضحة والعزيمة القوية
من الدولة لحسمها.

فاتن حمزة

يقظة أمن البحرين تحبط عمليتين إرهابيتين
في إطار الجهود األمنية المبذولة لحفظ األمن ،تمكنت األجهزة األمنية قبل

شـــعب البحرين المســـالم المحب للســـام واألمـــان !ورغم وجود هـــذه الفئة
ً
جميعا على التصدي لها بتكاتفنا وزرع أســـس
الصغيرة بيننا إال أننا قادرون

العاصمـــة ،بعدمـــا تمكنت فـــرق إبطال المتفجـــرات من التعامـــل مع عبوتين

أمـــن وطننـــا الغالي وعدم الســـماح ألي مجرم أو مخرب بـــأن يكون له مكان

 3فبراير  ،2021تنفيذا لغرض إرهابي ،وبعد تأمين الموقعين ،وقيام طواقم

يعـــد تعديا على الســـلم واألمن وتعطيا للمصالح ،ويجب عدم الســـماح ألي

المعاينة ورفع األدلة المادية ،تمت مباشـــرة أعمـــال البحث والتحري ،والتي

ليكونوا عبرة لغيرهم ممن يفتقدون الوطنية والتسامح.

أيـــام بالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني مـــن إحباط عمليتين إرهابيتين
لتفجيـــر جهـــازي صـــراف آلـــي تابعين ألحـــد البنـــوك الوطنية فـــي محافظة

الســـام والوطنيـــة في نفوس أبنائنا،علينا أن نعمل يـــدا بيد للمحافظة على

متفجرتين تم وضعهما في الموقعين بتوقيتين مختلفين من صباح األربعاء

بيننـــا .كل ســـلوك أو تصـــرف يـــروع اآلمنيـــن ويبعـــث في نفوســـهم الخوف

مســـرح الجريمـــة والمختبـــر الجنائـــي والجهـــات المختصة األخـــرى بإجراء

مخرب بالمساس باألمن ،كما يجب تشديد العقاب ومحاسبتهم أشد حساب

أســـفرت عـــن القبـــض على عـــدد من المشـــتبه بارتكابهـــم الواقعتيـــن ،ودلت

» نشكر وزارة الداخلية على جهودها المستمرة في حفظ األمن كما نشيد بيقظة

التحريـــات األوليـــة على أن العمليتين تـــم تنفيذهما من خال توزيع األدوار

رجال األمن وإخالصهم لوطنهم وتحركهم السريع الذي يشعرنا دوما باألمن

أســـتغرب استمرار وجود مثل هذه الفئة اإلرهابية الضالة المناقضة لطبيعة

والحماية.

بين المذكورين.

واألمان واالعتزاز بأجهزتنا األمنية الوطنية وقدرتها وكفاءتها على السيطرة

ياسمين خلف

yasmeeniat@yasmeeniat.com

المدارس و“التييمز”
ُنقـــدر الوضـــع المُ ربـــك الـــذي تعيشـــه وزارة التربيـــة والتعليـــم ،فـــي ظل

التوجيهـــات الجديـــدة للفريق الوطنـــي لمكافحة فيـــروس كورونا )co-

 )vid-19لتقليـــل أعـــداد الموظفين بالوزارات مع زيـــادة أعداد المصابين
بالفيـــروس ،والـــذي حتـــم آليـــة جديدة فـــي تســـيير العمليـــة التعليمية،

واضطرارهـــا لتقليص أعداد المعلمين في المدارس ،ورغم ذلك ال يمكن
القبـــول بحلول هـــي في الواقع أعبـــاء ُتثقل كاهل ليس فقـــط المعلمين

والمعلمات ،بل وحتى أولياء األمور الذين عاشوا خال األسبوع الماضي
في “حيص بيص” وحالة من االستنفار وعدم القدرة على ضبط األمور،
ً
خصوصـــا أوليـــاء أمور طلبة الحلقة األولى “الصفوف الثاثة األولى من

أحمد بوهزاع

البحرين وتنافسية الذكاء االصطناعي ..نحو خطة عمل مبنية على التجارب الدولية واإلقليمية ()2
حاليا في ســـباق محموم لتحقيق طفرات واســـعة في الذكاء
تدخل دول العالم
ًّ

األميركية بشـــكل أساســـي علـــى النقل والرعايـــة الصحية والتصنيـــع والخدمات

هيمنـــت علـــى التكنولوجيـــا لعقـــود طويلة ،لكن باتـــت الـــدول ذات االقتصادات

اقتـــرح البيت األبيـــض المبادئ التنظيمية للذكاء االصطناعي الســـتخداماته في

االصطناعـــي ،حيـــث لـــم يعـــد بتطبيقاتـــه مقصـــورًا على الـــدول المتقدمـــة التي

الناشـــئة قـــادرة علـــى دخـــول حلبـــة التنافـــس الدولـــي ،محققة طفرات واســـعة

تخطف األنظار العالمية لها ،حيث وضعت ســـنغافورة  5مشـــاريع رئيسية كجزء
مـــن اســـتراتيجية الـــذكاء االصطناعـــي الوطنيـــة لعـــام  2030من أجـــل تحويل

البـــاد بالكامل :التخطيط الذكي للشـــحن ( ،)2030نظام إدارة العقارات (،)2022

المرحلة االبتدائية”.

فاعتمـــاد بث الحصص على برنامج التييمـــز ألربعة أيام بدالً من يومين
باألسبوع خلق مشاكل جديدة ،فالمعلمون سيتكبدون بذلك كلف باقات
اإلنترنـــت المضاعفـــة التي عليهم تقويتها من حســـابهم الخاص ،هذا إن

كان البـــث مـــن منازلهم! وإن كان البث من المدارس فتلك حكاية أخرى،
فالطاقـــة االســـتيعابية للبـــث لجميـــع المراحـــل دفعـــة واحدة ســـيضعف
مـــن قـــوة اإلرســـال التي هي في األســـاس ضعيفة ،لدرجـــة أن عددا من

الماليـــة والزراعـــة والتنبؤ بالطقس واألمـــن القومي والدفاع ،وفـــي يناير ،2020

المدرســـات بإحدى المدارس خال الفصل الماضي وفرن من حســـابهن
ً
تفاديا للمشـــاكل التي يعانين منها مع
الخاص باقة إنترنت لتقوية البث

التجاوز التنظيمي ،وتعزيز التكنولوجيا الجديرة بالثقة.
ً
كبيرا بالثورة الصناعية الرابعة واســـتخدام
وتبـــدي بعض الدول العربية اهتماما

البث ألربعة أيام يعني أن كل طفل في المنزل سيحتاج لجهازه الخاص،

القطـــاع الخـــاص ،لتحقيـــق ثاثـــة أهداف :ضمـــان المشـــاركة العامـــة ،والحد من

طالباتهن!

ولن يتمكن من التناوب على استخدامه مع إخوته كما حدث في الفصل

الذكاء االصطناعي ،لكن ال تجري البلدان العربية سوى القليل من التجارب العلمية

الماضـــي ،وهذا يعني أن األم عليها التفرغ بالكامل لمتابعة طفلها طوال
ً
تقديرا للوقت وال يتمكنون من
النهـــار ،فطلبة الحلقة األولى ال يملكـــون

وشـــرعت الصين خال الســـنوات الماضية في توجيه مبالغ هائلة لتطوير الذكاء

والطاقة والفضاء والتكنولوجيا ،وفق أهداف اســـتراتيجية هي :تحقيق أهداف

عن األمهات العامات؟ والمدرســـات أنفسهن؟ اللواتي سيهضمن حقوق

 ،2017بأن تهيمن على نحو  % 48من إجمالي تمويل الذكاء االصطناعي العالمي،
ً
حاليا علـــى تكييف برنامج نظـــام “الدرجـــات االجتماعية” الذي
وتعكـــف الصيـــن

تكـــون اإلمـــارات األولى في مجال اســـتثمارات الـــذكاء االصطناعي في مختلف
القطاعات ،فضاً عن إنشاء سوق حيوية جديدة ذات قيمة اقتصادية عالية.

مع طالبتهن!

الحـــل الممكن ،التخلي عن فكـــرة البث اليومي ،واعتمـــاد البث المركزي

االصطناعـــي في أغســـطس  2019بهـــدف جعل المملكة رائدة فـــي مجال الذكاء

للطلبة ،وأن تقوم شـــركات االتصاالت بمســـؤوليتها االجتماعية وتقوية

التنبـــؤات وإدارة األمراض ( ،)2021التعليم الشـــخصي ( ،)2025 - 2020عمليات
تطهير الحدود (.)2025

االصطناعـــي ،وتزايد عدد الطاب الدارســـين لهـــذا المجال ،ونجحت بحلول عام

يعكس فكرة التحكم في المجتمع وإدارته باآلالت بدالً من الناس ،وسيقوم نظام

الدرجـــات االجتماعية بجمع البيانات المالية والصحية والرقمية من المواطنين،
وكلما حصل مواطن على درجات أعلى ،زادت الفوائد التي ســـيحصل عليها (أي
طلبات التأشـــيرة األســـرع ،وانخفاض أســـعار الفائدة المصرفية من أولئك الذين

حصلوا على درجات أقل ،إلخ).

وتركـــز الواليـــات المتحـــدة األميركية ضمن مبـــادرة الـــذكاء االصطناعي لإلدارة

المرتبطـــة بـــه ،باســـتثناء المملكة العربية الســـعودية ،وأطلقت اإلمـــارات العربية
المتحـــدة مجلس الـــذكاء االصطناعي في أكتوبر  ،2017ليغطـــي التعليم والنقل

االلتزام بالجلوس من غير مراقبة وتوجيه بحكم ســـنهم الصغير ،وماذا

المئوية اإلماراتية 2071م ،وتعزيز األداء الحكومي على جميع المستويات ،وأن

أطفالهن إذ لن يجدن الوقت لمتابعة دروســـهم مع تفرغهن الكامل للبث

وأسســـت المملكـــة العربيـــة الســـعودية :الهيئـــة الســـعودية للبيانـــات والـــذكاء

للطلبـــة لجميـــع المراحل ،والرصـــد الفردي من قبل المعلميـــن والمعلمات

االصطناعـــي بحلـــول عـــام  ،2030وبنـــاء واحدة من أكبر الســـحب فـــي المنطقة

اإلنترنت وتخفيض كلفه في ظل الظروف االستثنائية.

البيانـــات التي تم تحليلها بواســـطة الـــذكاء االصطناعي الكتشـــاف الفرص التي

» ياسمينة :أجهزة المعلمين قديمة ،وبحاجة لالستبدال ليؤدوا رسالتهم
بالشكل الالئق.

مـــن خـــال دمج  83مركز بيانات تملكها أكثر من  40هيئة حكومية ،واســـتخدام

يمكن أن تولد أكثر من  40مليار ريال مدخرات حكومية وإيرادات إضافية.
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