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 ø`̀ eR »``̀a ¿É```̀ª```̀jE’G
IÉ`̀ fÉ`̀ ©`̀ ª`̀ dGh ∂`̀ °`̀ û`̀ dG

ôjôëàdG ¢ù«FQ ∫É≤e
(6¢U)

 ´É`aó`dG Iƒ`b :ΩÉ```©`dG  ó`FÉ`≤`dG
 á`````¶``≤`j »````a á```«``æ`Wh Iƒ````b
Gƒ`Lh Gô``ëHh Gô``H º``FGO Ö``gCÉ`Jh
(8¢U π«°UÉØàdG)

 øWGƒe IÉaƒd ábÓY ’ :záë°üdG{
 ..zÉ``fhQƒc{  º``«©£àH  »``æ«°ùªN
á```«`Ñ`∏`b á```eRCG IÉ```aƒ`dG Ö```Ñ`°S
(6¢U π«°UÉØàdG)

¢```̀†```̀«```̀HC’G â```̀«```̀Ñ```̀dG
 ´OQ  äGQÉ````̀«````̀N  å``ë``Ñ``j
É``̀ ¡``̀ FÓ``̀ª``̀Yh ¿Gô```````````̀jEG
(26¢U π«°UÉØàdG)

á«ª∏°ùdG ¥ô£dÉH á``«ª«∏bE’G äÉYGõædG AÉ¡fEG ≈dEG ƒ``Yój z≈∏YC’G ´É``aódG{

 óFÉ≤dG  OÓÑdG  ∂∏e  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓL  ó`̀cCG
 »æWƒdG øjôëÑdG ≥jôa Oƒ¡L ¿CG ≈∏YC’G ´ÉaódG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ≈∏YC’G
 »dh  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  IOÉ«≤H  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d
 äÉHÉ°UE’G  OGóYCG  »a  É°VÉØîfG  äôªKCG  AGQRƒdG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ó¡©dG
 ìhQ  Rõ©j  ÉªH  ,ø«aÉ©àªdG  OGóYCG  ójGõJh  áªFÉ≤dG  ä’ÉëdGh  á«eƒ«dG
 º¡«Yhh  øjôëÑdG  π``gCG  É¡H  ≈∏ëàj  »àdG  IôHÉãªdGh  á«dhDƒ°ùªdG
 ´ÉaO  Iƒb  ¬H  Ωƒ≤J  …òdG  Qó≤ oªdGh  ÜhDhó`̀dG  πª©dÉH  Gó«°ûe  ,π«°UC’G
 áª«≤dG º¡JÉªgÉ°ùeh ,»æWƒdG ¢SôëdGh ,á«∏NGódG IQGRhh ,øjôëÑdG
 áë°U ≈∏Y É kXÉØM »ªdÉ©dG AÉHƒdG Gòg á¡LGƒªd IófÉ°ùªdG πc ºjó≤Jh

.™«ªédG øeCGh áeÓ°Sh
 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  Qƒ°†ëH  ¢ùeCG  ¬àdÓL  ¢SDhôJ  ∫ÓN  ∂dP  AÉL
 óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG
 …òdG  ≈∏YC’G  ´ÉaódG  ¢ù∏ée  ´ÉªàLG  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ≈∏YC’G
 ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ∂∏ªdG  ádÓL  OÉ`̀°`̀TCGh  ,ô«î°üdG  ô°üb  »a  ¢ùeCG  ó≤ oY

 ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U øWƒdG ó«≤a ÖbÉæªH
 áμ∏ªe  ¬æWh  áeóN  »a  ô«ÑμdG  √QhOh  ,≈dÉ©J  ¬∏dG  ¬ªMQ  áØ«∏N  ∫BG
 áª«≤dG  ¬JÉªgÉ°ùeh  É¡«bQh  É¡à°†¡f  õjõ©J  ≈∏Y  ¬°UôMh  øjôëÑdG
 ¬àdÓL ≈æKCG Éªc ,≈∏YC’G ´ÉaódG ¢ù∏ée »a IôªãªdG Iójó°ùdG ¬FGQBGh
 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°üd  á°ü∏îªdG  »YÉ°ùªdGh  Iô«ÑμdG  Oƒ¡édG  ≈∏Y
 ¢ù«FQ ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G

.áaÉc ä’ÉéªdG »a AGQRƒdG ¢ù∏ée
 »a OQh Éªd ¬àdÓL ôjó≤J øY ≈∏YC’G óFÉ≤dG ∂∏ªdG ádÓL ÜôYCGh
 ßØM ¿CÉ°ûH É¡«àaô¨H á«©jô°ûàdG á£∏°ùdG ¿É«Hh AGQRƒdG ¢ù∏ée ¿É«H
 ájò«ØæàdG ø«à£∏°ùdG ∞bƒe ¬∏ãªj Éeh ø««æjôëÑdG øjOÉ«°üdG ¥ƒ≤M
 AÉªædGh  ô«î∏d  ºFGódG  øjôëÑdG  áμ∏ªe  »©°ùd  ó«cCÉJ  øe  á«©jô°ûàdGh

.á≤£æªdG ∫hO »æWGƒªd
(4h 3¢U π«°UÉØàdG)

««««««

áeOÉ≤dG ÉædÉ«LCG ¬H ôîàØJh »æWƒdG ÉæîjQÉJ ¬H ó¡°ûj ±ô°ûe RÉéfEG Ωƒ«dG ÉæMÉéf :∂∏ªdG

Iô¡Ñe è``FÉàf ≥≤M »æWƒdG ø``jôëÑdG ≥``jôa
Éæ∏gCGh É``ææWƒd ÉbGô``°TEG ôãcCG πÑ≤à``°ùe ≈dEG ™``∏£àf

.AGQRƒdG ¢ù«FQ ó¡©dG »dh ƒª°S Qƒ°†ëH ≈∏YC’G ´ÉaódG ¢ù∏ée ´ÉªàLG ¢SCGôàj ∂∏ªdG ádÓL |

DUE DATE:

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

INSTRUCTIONS:
Note to student: Please read all of the 

instructions carefully before you start 

to fill out this application. Specific 

instructions for each form are located 

at the top of the form, and additional 

instructions are located on the last 

page of this application. 

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

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

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

APPLICATION COVER SHEET

FORM 1

DO NOT WRITE IN THIS SECTION

OFFICIAL 
USE 

ONLY
TC

This Application is FREE OF CHARGE

YES PROGRAM 
APPLICATION
2021-2022

 STUDENT INFORMATION
 LAST (FAMILY) NAME:

 FIRST NAME: 

 MIDDLE NAME, IF ANY:  

  GENDER (select one):  MALE          FEMALE           AGE:

 DATE OF BIRTH: 

 CITY OF RESIDENCE:

    COUNTRY OF RESIDENCE:

 CITIZENSHIP(S):  

 IF MORE THAN ONE, LIST ALL.

 SCHOOL INFORMATION

 SCHOOL CITY: 

 SCHOOL NAME: 

CLASS (choose one):  
 8        9        10        11        12

  Other:

 APPLICATION CHECK-LIST

Is school transcript included?     Yes       No 

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

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

Are passport size photos included?    Yes      No

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

Yes      No

Please write DOB as DD/MM/YY

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

ALKAWARI

YOUSIF

SAEED

15

MANAMAN

BAHRAIN

BAHRAINI

MANAMA

NOAIM SECONDERY SCHOOL

6/20/05
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:∂∏ªdG ..AGQRƒdG ¢ù«FQ ó¡©dG »dh Qƒ°†ëH ≈∏YC’G ´ÉaódG ¢ù∏ée ¬àdÓL ¢SDhôJ ∫ÓN    

 É`̀aô`̀ °`̀ û`̀e GRÉ````̀ é````̀ fEG π`̀ ¶`̀ «`̀ °`̀ S ìÉ``̀ é``̀ f ø```̀e É``̀©``̀e Ωƒ```̀«```̀ dG ¬`̀ ≤`̀ ≤`̀ ë`̀ f É```̀e
á``eOÉ``≤``dG É``̀æ``̀dÉ``̀«``̀LCG ¬``̀ H ô`̀ î`̀ à`̀ Ø`̀ Jh »``̀æ``̀Wƒ``̀dG É``æ``î``jQÉ``J ¬``̀ H ó`̀ ¡`̀ °`̀ û`̀ j
ø««æjôëÑdG  øjOÉ«°ü`dG  ¥ƒ≤`M  ßØ`M  ¿CÉ`°ûH  á«©jô`°ûà`dG  á`£∏°ùdGh  AGQRƒ`dG  ¢ù∏ée  »fÉ«H  ôjó≤J

 ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  ¢SCGôJ

 ∂∏e áØ«∏N ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM ∂∏ªdG

 ¢ù«FQ  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ióØªdG  OÓÑdG

 Qƒ°†ëH  ,≈``̀∏``̀YC’G  ´É``aó``dG  ¢ù∏ée

 ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U

 ÖFÉf  ó¡©dG  »dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH

 ,AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ≈∏YC’G óFÉ≤dG

 …òdG  ≈∏YC’G  ´ÉaódG  ¢ù∏ée  ´ÉªàLG

.ô«î°üdG ô°üb »a ¢ùeCG ó≤ oY

 OÉ`̀°`̀TCG  ´É`̀ª`̀à`̀L’G  π¡à°ùe  »``ah

 ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓL

 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  øWƒdG  ó«≤a  ÖbÉæªH

 ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ô«eC’G  »μ∏ªdG

 √QhOh  ,≈`̀dÉ`̀©`̀J  ¬`̀∏`̀dG  ¬`̀ª`̀MQ  áØ«∏N

 áμ∏ªe  ¬``̀æ``̀Wh  á``̀eó``̀N  »``̀ a  ô`̀«`̀Ñ`̀μ`̀ dG

 õ`̀jõ`̀©`̀J ≈`̀ ∏`̀ Y ¬``̀°``̀Uô``̀Mh ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀ dG

 áª«≤dG  ¬JÉªgÉ°ùeh  É¡«bQh  É¡à°†¡f

 ¢ù∏ée »a IôªãªdG  Iójó°ùdG  ¬FGQBGh

.≈∏YC’G ´ÉaódG

 Oƒ¡édG  ≈∏Y  ¬àdÓL  ≈æKCG  Éªc

 á°ü∏îªdG  »`̀YÉ`̀ °`̀ù`̀ª`̀ dGh  Iô`̀«`̀ Ñ`̀μ`̀ dG

 ô`̀ «`̀ eC’G »`̀μ`̀∏`̀ª`̀dG ƒ`̀ª`̀°`̀ù`̀dG Ö`̀MÉ`̀°`̀ü`̀d

 ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG  óªM øH ¿Éª∏°S

 ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ≈`̀∏`̀YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf

 GQôμe ,ä’É`̀é`̀ª`̀dG  π`̀c  »`̀a AGQRƒ```̀dG

 ábOÉ°üdG  ¬JÉ«æªJh  ¬«fÉ¡J  ¬àdÓL

 áeóîd  OGó`̀°`̀ù`̀dGh  ≥«aƒàdG  √ƒª°ùd

 ó¡©∏d »dƒc õjõ©dG É¡Ñ©°Th øjôëÑdG

.AGQRƒdG ¢ù∏éªd ¢ù«FQh

 ióØªdG  ∂`̀∏`̀ª`̀dG  á`̀dÓ`̀L  Üô```̀YCGh

 Éªd  ¬àdÓL  ôjó≤J  øY  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG

 ¿É«Hh AGQRƒdG ¢ù∏ée ¿É«H »a OQh

 ¿CÉ°ûH  É¡«àaô¨H  á«©jô°ûàdG  á£∏°ùdG

 ø««æjôëÑdG  øjOÉ«°üdG  ¥ƒ≤M  ßØM

 ájò«ØæàdG  á£∏°ùdG  ∞bƒe  ¬∏ãªj  Éeh

 áμ∏ªe  »©°ùd  ó«cCÉJ  øe  á«©jô°ûàdGh

 AÉ`̀ª`̀æ`̀dGh ô`̀«`̀î`̀∏`̀d º``̀FGó``̀dG ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG

.á≤£æªdG ∫hO »æWGƒªd

 Oƒ¡édG  ≈∏Y  ¬àdÓL  ≈æKCG  Éªc

 É¡dòÑj  »`̀à`̀dG  á`̀∏`̀°`̀UGƒ`̀à`̀ª`̀dGh  áª«≤dG

 …ó°üà∏d  »`̀æ`̀Wƒ`̀dG  øjôëÑdG  ≥`̀jô`̀a

 ÖMÉ°U  IOÉ`̀«`̀≤`̀H  É`̀ fhQƒ`̀c  ¢Shô«Ød

 ¢ù«FQ  ó¡©dG  »`̀ dh  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG

 ¢UÓNEGh  áªjõ©H  AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée

 ≈∏Y  á«dhDƒ°ùªdG  √ò`̀¡`̀H  ¢Vƒ¡ædGh

.πãeC’G ¬LƒdG

 ¬≤≤ëj  É`̀e  ó¡°ûf  É`̀æ`̀fCG  ±É`̀°`̀VCGh

 ,Iô¡Ñe  èFÉàfh  äÉMÉéf  øe  ≥jôØdG

 á∏«ÑædG  Oƒ`̀¡`̀é`̀ dG  √ò```g  äô``̀ª``̀KCG  PEG

 äÉ``̀HÉ``̀°``̀UE’G OGó`````̀YCG »``̀a É`̀°`̀VÉ`̀Ø`̀î`̀fG

 ójGõJh  áªFÉ≤dG  ä’É`̀ë`̀dGh  á«eƒ«dG

 ìhQ  ∂`̀ dP  Rõ`̀©`̀J  ,ø«aÉ©àªdG  OGó```̀YCG

 ≈∏ëàj  »àdG  IôHÉãªdGh  á«dhDƒ°ùªdG

 ,π«°UC’G  º¡«Yhh  øjôëÑdG  πgCG  É¡H

 …òdG Qó≤ oªdGh ÜhDhódG πª©dÉH Gó«°ûe

 IQGRhh ,øjôëÑdG ´ÉaO Iƒb ¬H Ωƒ≤J

 ,»`̀ æ`̀Wƒ`̀ dG ¢``̀Sô``̀ë``̀dGh ,á``̀«``̀∏``̀NGó``̀dG

 πc  º`̀jó`̀≤`̀Jh  áª«≤dG  º¡JÉªgÉ°ùeh

 AÉ`̀Hƒ`̀ dG Gò``̀g á`̀¡`̀LGƒ`̀ª`̀d Ió`̀fÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG

 áeÓ°Sh  áë°U  ≈∏Y  É kXÉØM  »ªdÉ©dG

 º¡°UôM  ∂dP  ÖcGƒj  ,™«ªédG  øeCGh

 á«eÉ°ùdG  º¡JÉÑLGh  AGOCG  ≈∏Y  ºFGódG

 ø«∏j  ’  Ωõ```̀Yh  á`̀dÉ`̀°`̀ù`̀Ñ`̀H  á`̀∏`̀ «`̀ °`̀UC’G

 ¬JÉÑ°ùàμe øY OhòdGh øWƒ∏d  kájÉªM

.ájQÉ°†ëdG ¬JGRÉéfEGh

 QhO Qó`̀≤`̀f É`̀ æ`̀ fEG ¬`̀à`̀dÓ`̀L ∫É```̀bh

 πªëJ  ¿ƒ∏°UGƒj  π`̀LQh  ICGô``̀eG  π`̀c

 á∏«ÑædG  á`̀«`̀fÉ`̀°`̀ù`̀fE’G  º`̀¡`̀JÉ`̀«`̀dhDƒ`̀°`̀ù`̀e

 ™°Vƒe É©«ªL º¡fEGh ,øWƒdG áeóîd

 ,áaÉc  øjôëÑdG  πgC’ ôîah ÉfRGõàYG

 ó¡°ûf  ¬∏dG  óªëH  ÉæfCG  ¬àdÓL  ÉØ«°†e

 º«©£à∏d  á«æWƒdG  á∏ªëdG  ¥Ó`̀£`̀fG

 (É``̀ fhQƒ``̀c) ¢`̀Shô`̀ «`̀ a ø``̀e á`̀jÉ`̀bƒ`̀∏`̀ d

 õcGôe ∞∏àîe »a äÉeóîdG π°†aCÉHh

 øe  õ«ªªdG  ∫ÉÑbE’ÉH  Égƒæe  ,º«©£àdG

 ,ìÉ≤∏dG  òNC’  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG

 »àdG  IôªãªdG  Oƒ¡édG  ¬àdÓL  GQó≤e

 »a ™«ªé∏d  á«ë°üdG QOGƒμdG  É¡eó≤J

 º«¶æJh  á«dÉY  IAÉØμH  ∫ÉéªdG  Gò`̀g

.ô°ùjh á°SÓ°ùHh ø≤àe

 ¬∏dG  π°†ØH  ¬``̀fEG  ¬àdÓL  ∫É``̀bh

 ìÉéf  øe  É©e  Ωƒ«dG  ¬≤≤ëf  Ée  ¿EÉ`̀a

 ¬H  ó¡°ûj  É`̀aô`̀°`̀û`̀e  GRÉ``̀é``̀fEG  π¶«°S

 ÉædÉ«LCG ¬H ôîàØJh »æWƒdG ÉæîjQÉJ

 ΩGôμdG  ÉfƒæWGƒe  ¿Éc  ó≤a  ,áeOÉ≤dG

 ø«©∏£àe  ,…ó`̀ë`̀à`̀dG  Gò``g  Qó``b  ≈∏Y

 ÉbGô°TEG  ôãcCG  mπÑ≤à°ùe ≈dEG  ¬∏dG ¿ƒ©H

 ,ΩGô``̀μ``̀dG ¬``̀∏``̀gC’h õ`̀jõ`̀©`̀ dG É`̀æ`̀æ`̀Wƒ`̀d

 ≈∏Y ºjój  ¿G  ≈dÉ©J  ≈dƒªdG  ø«∏FÉ°S

 á©aôdGh øeC’G áª©f á«dÉ¨dG ÉææjôëH

.QÉgOR’Gh

 ´É`̀ aó`̀ dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e ¢`̀Vô`̀©`̀à`̀°`̀SGh

 á«ª«∏bE’G  ´É°VhC’G  äGQƒ£J  ≈∏YC’G

 »àdG  á«æeC’G  äGójó¡àdGh

 ¢†©H  É`̀¡`̀d  ¢`̀Vô`̀©`̀à`̀J

 É¡JÉ°SÉμ©fGh  ∫hó``̀dG
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 ¿CG ≈∏Y ΩÉY πc ¢UôMCG ,¿ôb ™HQ øe ôãcCG òæe
.OÓ«ªdG OÉ«YCG áÑ°SÉæªH ’É≤e ÖàcCG

 QGôªà°SÉH ¢UôMCG âæc ,ä’É≤ªdG √òg πc »ah
 AÉæãà°SÉH ´ƒ°Vƒe …CG øY åjóëdG ÖæéJCG ¿CG ≈∏Y
 á«fÉ°ùfE’Gh á«MhôdG º«≤dGh ,¿ÉjOC’G øY åjóëdG

.ô°ûÑdG É¡H ≈∏ëàj ¿CG Öéj »àdG áeÉ©dG
 ∞∏àîj ΩÉ©dG Gòg ,ÇQÉ≤dG …õjõY º∏©J Éªc øμd 
 ¬©e πªM ΩÉ©dG Gòg .á≤HÉ°ùdG ΩGƒYC’G πc øY ÉeÉªJ
 »a ,IÉfÉ©ªdGh ,ºdC’Gh ,≈°SC’Gh ,¿õëdGh ,äƒªdG

.AÉæãà°SG ÓH ºdÉ©dG ∫hO πc
 á©«Ñ£H â£ÑJQG √òg ºdC’Gh IÉfÉ©ªdG ¬LhCG πc 
 ’h  ,ºdÉ©dG  Üô°V  …òdG  ÉfhQƒc  ¢Shô«ØH  ∫ÉëdG
 äGô«KCÉJ  øe  á``̀eRC’G  √ò`̀g  ¬àØ∏N  Ée  πμHh  ,∫Gõ`̀ j
 äÉjƒà°ùªdG  πc  ≈∏Y  Iôeóeh  á«KQÉc  äÉ«YGóJh
 IÉ«M ≈∏Yh ,á«°SÉ«°ùdGh ájOÉ°üàb’Gh á«YÉªàL’G

.ô°ûÑdG πc
 øe ¬ÑÑ°S Ée πμH ¢Shô«ØdG Gòg ô°ûàfG ¿CG òæe
 ¬Mô£j  …ò`̀dG  ô«ÑμdG  ∫GDƒ°ùdG  ¿Éa  ,Ω’BGh  IÉfÉ©e
 ÓªY ¢Shô«ØdG Gòg ¿Éc πg :ƒg ºdÉ©dG »a ¿hô«ãc
 ºJ …CG ,ô°ûÑdG πªY øe ¿Éc ΩCG ,á©«Ñ£dG ∫ÉªYCG øe

?Iô£«°ùdG øY êôNh πeÉ©ªdG »a ¬≤«∏îJ
 óbh  ,Ωƒ«dG  GóL  áÑ©°U  ∫GDƒ°ùdG  øY  áHÉLE’G
 .áHÉLEG …CG πªëj ’ óbh ,¬d áHÉLEG πÑ≤à°ùªdG πªëj
 ¢Shô«ØdG ICÉ°ûf ∫ƒM ∑ƒμ°ûdG ,∫GƒMC’G πc »a øμd
.ìÉëdEÉH áMhô£eh IOƒLƒe ∂dP AGQh ∞≤j øeh

 »g  ÉªfGh  ,Ωƒ«dG  Ió«dh  â°ù«d  ∑ƒμ°ûdG  √òg
 ∫hó`̀dG  äÉYGô°U  .á∏jƒW  äGƒæ°S  òæe  IOƒ`̀Lƒ`̀e
 ºdÉ©dG  ≈∏Y  Iô£«°ù∏d  É¡«©°Sh  iôÑμdG  iƒ≤dGh

.∑ƒμ°ûdG √òg πãe ÉehO ô«ãJ Üƒ©°ûdG äGQó≤eh
 Üô¨dG  »a  ¿hô«ãc  ÜÉàch  ¿hôμØe  ∑Éægh
 òg  Rõ`̀©`̀J  GQÉ`̀μ`̀ aCG  á«°VÉªdG  Oƒ`̀≤`̀©`̀dG  »`̀a  Gƒ`̀Mô`̀W
 ¢†©Ñ∏d  ƒ∏ëj  »àdG  äÉjô¶ædG  Rõ©Jh  ,∑ƒμ°ûdG
 øY Ωƒ«dG  ∫É≤j  Éeh .IôeGDƒe äÉjô¶f É¡«ª°ùj  ¿CG

.QÉW’G Gòg »a ¬LQóf ¿CG øμªj ÉfhQƒc

 øe  GójóY  ÉfógÉ°Th  ,ÖàμdG  øe  GójóY  ÉfCGôb
.´ƒ°VƒªdÉH ≥∏©àJ èeGôÑdG

 ´Gô°U{  ájô¶f  ¿É`̀c  Éæg  ìô`̀W  Ée  º`̀gCG  π©dh
 »°SÉ«°ùdG  ôμØªdG  É¡ZÉ°U  »`̀à`̀dG  zäGQÉ`̀°`̀†`̀ë`̀dG
 É¡«a  ÖgP  »àdGh  ,¿ƒàéæàæg  πjƒª°U  »μjôeC’G
 »g  ¿ƒμà°S  á«æjódGh  á«aÉ≤ãdG  äÉjƒ¡dG  ¿CG  ≈dG
 ó©H  Ée  Iôàa  »a  »ªdÉ©dG  ´Gô°ü∏d  ∫hC’G  ÖÑ°ùdG
 ¬fCG  øe  ºZôdG  ≈∏Y  Gòg  ..IOQÉ`̀Ñ`̀dG  ÜôëdG  AÉ¡àfG
 ’CG  Öéj  äGQÉ`̀°`̀†`̀ë`̀dG  ¿EÉ``̀a  ,É`̀«`̀î`̀jQÉ`̀Jh  É«≤£æe

.¢†©ÑdG É¡°†©H πªμj πH ´QÉ°üàJ
 ºdÉ©dG  »a  øjô«ãμdG  â∏©L  QÉμaC’G  √òg  πãe  
 »g iôÑc iƒbh á«ØN ™HÉ°UCG  OƒLƒH ¿hó≤à©j

 ∞≤Jh  ºdÉ©dG  »a  iôÑμdG  çGó``̀MC’G  ∑ôëJ  »àdG
.ÉgAGQh

 »a  øjô«ãμdG  ∑ƒμ°T  ≈∏Y  Óãe  Gò`̀g  ≥Ñ£æj
 »ª°S Ée ≈∏Y É°†jCG ≥Ñ£æjh .ÉgAGQh Éeh áªdƒ©dG

.z»Hô©dG ™«HôdG{
 ¿CG ºdÉ©dG »a ø«jÓªdG ó≤à©j ,¥É«°ùdG Gòg »a
 ÉªfEGh  ,á©«Ñ£dG  ∫ÉªYCG  øe  ¢ù«d  ÉfhQƒc  ¢Shô«a
 øe  á«ØN  äÉ`̀jÉ`̀Zh  ±Gó``̀gC’  ô°ûÑdG  ´Gô`̀à`̀NG  ø`̀e

.IOóëe IòaÉf iƒbh äÉ¡L ÖfÉL
 ôjƒ£J  º`̀J  π`̀g  :Óãe  ¿ƒdAÉ°ùàj  ¿hô«ãμdG
 øe IQƒ£N ôãcCG  ájô«eóJ IGOCÉc ÉfhQƒc ¢Shô«a

?ájhƒædG á∏Ñæ≤dG

 Iƒb …CG ¿EÉa ,Ó©a Gòμg ôeC’G ¿Éc ƒd ,™Ñ£dÉH
 ¿CG øμªj ’ Qƒ£àdG Gòg AGQh ∞≤J ≈ª¶Y á«ªdÉY

.¬à∏©a ÉªH ô≤J
 :Óãe ¿hô«ãc  ∫AÉ°ùàj  ,É°†jCG  QÉWE’G  Gòg »a
 ºdÉY  »a  ≈ª¶Y  Iƒb  ôÑcCG  ¿CG  ô«°ùØJ  øμªj  ∞«c
 áÑJôªdG  πàëJ  IóëàªdG  äÉ``j’ƒ``dG  πãe  Ωƒ`̀«`̀dG
 ÉfhQƒc  ÖÑ°ùH  äÉ«aƒdG  Oó`̀Y  »a  É«ªdÉY  ≈`̀ dhC’G
 ¢Shô«a  øe  QòM  ¢ùà«L  π«H  ¿CG  øe  ºZôdG  ≈∏Y

?äGƒæ°S ¢ùªN πÑb Gò¡c
 ¢ù°SDƒe  ¢ùà«L  π«H  ∫É``b  ,2015  ΩÉ``Y  »`̀a
 ∫hOh IóëàªdG äÉj’ƒdG ¿G âaƒ°ShôμjÉe ácô°T
 »ªdÉY  AÉ`̀Hƒ`̀d  Ió©à°ùe  â°ù«d  iô```̀NC’G  º`̀dÉ`̀©`̀dG

 ¿Éc  GPG{  :∫É`̀ bh  .πÑ≤à°ùªdG  »a  É¡Hô°†j  ±ƒ°S
 ¢üî°T  ø«jÓe  Iô°ûY  πà≤j  ±ƒ°S  A»°T  ∑Éæg
 ≈∏Y  ¿ƒμj  ±ƒ°ùa  ,áeOÉ≤dG  á∏«∏≤dG  Oƒ≤©dG  »a
 ïjQGƒ°U  ¢ù«d  ..ÉHôM  ¢ù«dh  É°Shô«a  í`̀LQC’G

.zäÉ°Shô«a øμdh
 ,äGƒæ°S  ¢ùªN πÑb  Gòg øe QòM ób  ¿Éc  GPEG
 ºd ádhDƒ°ùªdG á«μjôeC’G äÉ£∏°ùdG ¿CG ô°ùØf ∞«μa

?ájóéH ôeC’G òNCÉJ
 :»g Ωƒ«dG ¬∏c ºdÉ©dG ∫ÉH π¨°ûJ »àdG á«°†≤dG

?á«©«Ñ£dG ÉæJÉ«M ≈dEG Oƒ©f ¿CG øμªj ∞«c
 èjQóàdÉH  áMÉàe  äÉMÉ≤∏dG  âëÑ°UCG  ,Ωƒ«dG
 ∫hódG  øY GPÉe øμdh ,IQOÉ≤dGh á«æ¨dG  ∫hódG  »a
.?äÉMÉ≤∏dG áØ∏μJ πªëJ ™«£à°ùJ ’ »àdG Iô«≤ØdG

.∫hódG √òg øY »∏îàdG GóHCG ∫ƒÑ≤ªdG øe ¢ù«d
 ƒd  ≈àM  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  á`̀eRCG  ¿CG  ábQÉØªdG
 É¡fEÉa  ,´ƒf  …CG  øe  Ée  zIôeGDƒe{  ÉgAGQh  ¿CG  í°U
 º«b øe âª¶Yh ,óMGh ájô°ûÑdG ô«°üe ¿CG äô¡XCG
 ¢ù«dh  ,Üƒ©°ûdGh  ô°ûÑdG  ø«H  πaÉμàdGh  ¿hÉ©àdG

.ÜhôëdGh ´Gô°üdG
 ,OÓ«ªdG OÉ«YCG áÑ°SÉæªH Ωƒ«dG Öàμf ø«M ,Gò¡d
 ∂°ûdG øeR ,¬°û«©f …òdG øeõdG Gòg »a ¬fEG  ∫ƒ≤f
 ≈dG  ¿ƒμJ  É`̀e  êƒ``̀MCG  ájô°ûÑdG  ¿É`̀a  ,IÉ`̀fÉ`̀©`̀ª`̀dGh
 øY  ô¶ædG  q¢†¨H  ,¿hÉ©àdGh  ¢ûjÉ©àdGh  ΩÓ°ùdG

.¿ƒ∏dG hCG ¥ô©dG hCG øjódG
 ájô°ûÑdG  ,≈°†e  â`̀bh  …CG  ø`̀e  ô`̀ã`̀cCG  ,Ωƒ`̀«`̀dG
 ∂°ùªàdGh ,≈dÉ©J ¬∏dÉH ¿Éªj’G ≈dEG ¿ƒμJ Ée êƒMCG
 πc  É¡«dG  ≈©°ùJ  »àdG  á∏«ÑædG  á`̀«`̀Mhô`̀dG  º«≤dÉH

.ájhÉª°ùdG ¿ÉjOC’G
 ¬fCG  GƒcQój  ¿CG  ≈`̀dEG  áLÉëH  ô°ûÑdG  πc  Ωƒ«dG
 ÜÉÑ°SCG øe Éæμ∏àeG Éª¡eh ,»ª∏©dG Ωó≤àdG ≠∏H Éª¡e
 ≈dG  áª°SÉëdG  ÉæàLÉM øY Gòg Éæ«æ¨j ø∏a  ,Iƒ≤dG
 ∂°ùªàdGh ¿hÉ©àdGh ∞JÉμàdGh áæ«fCÉª£dGh ΩÓ°ùdG

.á«fÉ°ùfE’G º«≤dÉH
 ,ΩÓ°ùdG  ¬«∏Y  í«°ùªdG  ódƒe  áÑ°SÉæe  »`̀ah
 áë°üdG AÉæãà°SG ÓH É©«ªL ºμd »Ñ∏b πc øe ≈æªJCG
 ¿ƒÑëJ ø`̀e π`̀μ`̀dh º`̀μ`̀d  ..IOÉ`̀©`̀ °`̀ù`̀ dGh ΩÓ`̀°`̀ù`̀dGh

.Égô°SCÉH ájô°ûÑ∏dh

IÉfÉ©ªdGh ∂°ûdG øeR »a ¿ÉªjE’GIÉfÉ©ªdGh ∂°ûdG øeR »a ¿ÉªjE’G
øªMôdGóÑY QƒfCG : º∏≤H

.ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üà∏d á∏FÉg Oƒ¡L ..øjôëÑdG »a á«Ñ£dG QOGƒμdG |

 øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ≈≤∏J
 AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM
 ø«Øjô°ûdG  ø«eôëdG  ΩOÉ`̀N  øe  á«HGƒL  ôμ°T  á«bôH
 áμ∏ªªdG πgÉY Oƒ©°S ∫BG  õjõ©dGóÑY øH ¿Éª∏°S ∂∏ªdG
 á«bôH  ≈∏Y  GOQ  ∂`̀dPh  ,á≤«≤°ûdG  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG
 áÑMÉ°U  IÉah  »a  ¬«dEG  √ƒª°S  É¡H  å©H  »àdG  ájõ©àdG
 øH  π°ü«a  â`̀æ`̀H  á`̀°`̀ü`̀M  Iô``̀«``̀eC’G  »`̀μ`̀∏`̀ª`̀dG  ƒ`̀ª`̀°`̀ù`̀dG

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

.á≤«≤°ûdG

 øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  ≈≤∏J
 ôμ°T  á«bôH  ióØªdG  OÓ`̀Ñ`̀dG  ∂∏e  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y
 ∂∏ªdG  ø«Øjô°ûdG  ø«eôëdG  ΩOÉ`̀N  ¬«NCG  øe  á«HGƒL
 á«Hô©dG áμ∏ªªdG πgÉY Oƒ©°S ∫BG õjõ©dGóÑY øH ¿Éª∏°S

 ájõ©àdG  á«bôH  ≈∏Y  GOQ  ∂`̀dPh  ,á≤«≤°ûdG  ájOƒ©°ùdG
 ƒª°ùdG  áÑMÉ°U  IÉah  »a  ¬«dEG  ¬àdÓL  É¡H  å©H  »àdG
 ∫BG  õjõ©dGóÑY  øH  π°ü«a  âæH  á°üM  Iô«eC’G  »μ∏ªdG

.¬∏dG É¡ªMQ Oƒ©°S

 »``à«bôH ≈``≤∏àj AGQRƒ``dG ¢``ù«FQ ó``¡©dG »```dh
√ó```¡Y  »``dhh  ø``«eô`ëdG  ΩOÉ``N  ø``e  ô````μ°T

 á`̀ «`̀ HGƒ`̀ L ô`̀μ`̀ °`̀ T á``«``bô``H ≈`̀≤`̀ ∏`̀ à`̀ j ∂``∏``ª``dG
ø`̀ «`̀ Ø`̀ jô`̀ °`̀ û`̀ dG ø``̀ «``̀ eô``̀ ë``̀ dG ΩOÉ``````̀N ø```̀ e

 ∞«£∏dGóÑY  Qƒ`̀à`̀có`̀dG  ìô°U
 á«LQÉîdG ôjRh »fÉjõdG ó°TGQ øH
 ±ƒ`̀°`̀S ø``̀jô``̀ë``̀Ñ``̀dG á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e ¿CÉ`````̀H
 ôÑY  πÑ≤ªdG  óMC’G  Ωƒj  ∞«°†à°ùJ
 ¢ù∏éªdG ´ÉªàLG »FôªdG ∫É°üJ’G
 ∫hO á`̀«`̀LQÉ`̀N AGQRƒ```̀d …QGRƒ````̀dG
 è«∏îdG  ∫hó```d  ¿hÉ`̀©`̀à`̀ dG  ¢ù∏ée
 ájOÉëdG  IQhó∏d  Gô«°†ëJ  á«Hô©dG
 á`̀dÓ`̀é`̀dG ÜÉ``ë``°``UC’ ø``̀«``̀©``̀HQC’Gh
 ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée ∫hO IOÉb ƒª°ùdGh

 .¢VÉjôdG É¡Ø«°†à°ùà°S »àdG
 øH ∞«£∏dGóÑY QƒàcódG ∫Ébh

 øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¿EG  »fÉjõdG  ó°TGQ

 á∏Môe  ≈dEG  …ODƒ`̀J  áªb  ≈dEG  ™∏£àJ

 É≤«≤ëJ  »é«∏îdG  QGƒ`̀ë`̀dG  õjõ©J

 .πÑ≤à°ùªdG  »a  IƒLôªdG  ±GógCÓd

 áμ∏ªe  ¿CG  á«LQÉîdG  ô`̀ jRh  ó``̀cCGh

 á°SÉFQ  ≈`̀dƒ`̀à`̀J  ±ƒ`̀°`̀S  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG

 á∏Ñ≤ªdG ¬JQhO »a ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée

 IOÉ«≤H  ,Ω2021  ôjÉæj  øe  GQÉÑàYG

 óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M

 OÓÑdG  πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH

.ióØªdG

 É`̀fQ  á`̀î`̀«`̀°`̀û`̀dG  .O  â`̀∏`̀Ñ`̀≤`̀à`̀°`̀SG
 áØ«∏N  ∫BG  è«YO  ø`̀H  ≈°ù«Y  âæH
 »a  ¢ùeCG  ,á«LQÉîdG  IQGRh  π«ch
 ,IQGRƒ∏d  ΩÉ©dG  ¿GƒjódÉH  É¡Ñàμe
 ô«Ø°S ,ΩÓ°SE’G Qòf óªëe QƒàcódG
 iód á«Ñ©°ûdG ¢ûjOÓ¨æH ájQƒ¡ªL

 .øjôëÑdG áμ∏ªe
 π«ch  âÑMQ  ,AÉ≤∏dG  ∫Ó`̀Nh
 Qƒ`̀à`̀có`̀ dÉ`̀ H  á``̀«``̀LQÉ``̀î``̀dG  IQGRh
 Ió`̀«`̀°`̀û`̀e ,ΩÓ````̀°````̀SE’G Qò```̀ f ó`̀ª`̀ë`̀e
 â∏°Uh  …ò``̀dG  Ωó≤àªdG  QÉ°ùªdÉH
 áμ∏ªe  ø«H  á«FÉæãdG  äÉbÓ©dG  ¬«dEG
 ¢ûjOÓ¨æH  ájQƒ¡ªLh  øjôëÑdG
 ∞∏àîe  ≈∏Y  á≤jó°üdG  á«Ñ©°ûdG
 áμ∏ªe  ¢UôëH  ágƒæe  ,Ió©°UC’G
 √ò¡H  É keób  »°†ªdG  ≈∏Y  øjôëÑdG
 øe ÖMQCG äÉjƒà°ùe ≈dEG äÉbÓ©dG

 ÉªH  ∑ôà°ûªdG  ≥«°ùæàdGh  ¿hÉ©àdG
 øjó∏ÑdG  ídÉ°üeh  äÉ©∏£J  Ωóîj
 ájQƒ¡ªéd  á«æªàe  ,ø«≤jó°üdG
 Ωó≤àdG  ΩGhO  á«Ñ©°ûdG  ¢ûjOÓ¨æH

 .QÉgOR’Gh
 ô`̀«`̀Ø`̀°`̀S √ƒ``````f ,¬```à```¡```L ø````̀e
 á«Ñ©°ûdG  ¢ûjOÓ¨æH  á`̀jQƒ`̀¡`̀ª`̀L

 »àdG  Ió«WƒdG  á«FÉæãdG  äÉbÓ©dÉH

 ájQƒ¡ªLh  øjôëÑdG  áμ∏ªe  §HôJ

 √ó¡°ûJ  É`̀eh  á«Ñ©°ûdG  ¢ûjOÓ¨æH

 ¢UôM  ¢ùμ©J  Iƒ`̀bh  áHÓ°U  ø`̀e

 Éª«a äÉbÓ©dG  õjõ©J ≈∏Y øjó∏ÑdG

.Éª¡æ«H

 í`̀dÉ`̀°`̀U ø```H »``∏``Y π`̀ Ñ`̀≤`̀ à`̀ °`̀SG
 iQƒ°ûdG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ídÉ°üdG
 Qƒ`̀à`̀có`̀dG  ¢``̀ù``̀eCG  ìÉ`̀Ñ`̀°`̀U  ¬ÑàμªH
 GRô``«``e »``∏``Y ø```H ø`̀«`̀°`̀ù`̀ë`̀dGó`̀Ñ`̀Y
 áeGóà°ùªdG  ábÉ£dG  áÄ«g  ¢ù«FQ
 ¬HÉàc  ø`̀e  áî°ùf  ¬`̀d  ió``̀gCG  …ò``dG
 AÉ`̀ª`̀dGh AÉ`̀Hô`̀¡`̀μ`̀dG ´É`̀£`̀b Qƒ`̀£`̀ J{
 áμ∏ªªH  á`̀eGó`̀à`̀ °`̀ù`̀ª`̀dG  á``̀bÉ``̀£``̀dGh
 ¢ù«FQ  Üô```̀YCG  å`̀«`̀M  ,zø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 √ô`̀μ`̀°`̀T ø```̀Y iQƒ``̀ °``̀û``̀ dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e
 ø«°ùëdGóÑY  Qƒàcó∏d  √ô`̀jó`̀≤`̀Jh
 ,AGó`````̀gE’G Gò``¡``d GRô``̀«``̀e »`̀∏`̀Y ø``̀H
 ≥«≤ëJ  π«Ñ°S  »a  √Oƒ¡éH  G kó«°ûe
 IOƒ`̀°`̀û`̀æ`̀ª`̀dG á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG ±Gó`````̀ gC’G
 á`̀ bÉ`̀£`̀ dGh AÉ``̀Hô``̀¡``̀μ``̀dG ∫É``̀é``̀e »``̀a
 ôjƒ£J  ä’É``̀é``̀eh  ,á`̀eGó`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG
 ,áμ∏ªª∏d øq«ª¡ªdG ø««YÉ£≤dG øjòg
 É¡eó≤j  »àdG  äÉeÉ¡°SE’G  ¬d  G kQó≤e

.øWƒdG áeóN πLCG øe
 iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ócCGh
 ΩGó`̀î`̀à`̀°`̀SG »``̀a ™`̀°`̀Sƒ`̀à`̀dG á`̀«`̀ª`̀gCG
 Éªd  áØ«¶ædG  IOó`̀é`̀à`̀ª`̀dG  á`̀bÉ`̀£`̀dG
 ≈dEG  G kô«°ûe  ,»HÉéjG  ô`̀KCG  øe  É¡d

 ≠dÉH  »`̀dƒ`̀J  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªe  ¿CG
 øe  IOÉØà°S’G  ™«é°ûàH  É¡eÉªàgG
 ÉgQOÉ°üe ™jƒæJh áØ«¶ædG ábÉ£dG
 ájÉªM  »`̀a  º¡°ùj  …ò``̀dG  πμ°ûdÉH
 áª°üH  ¢ü«∏≤J  ∫Ó`̀N  ø`̀e  áÄ«ÑdG

 ô«aƒJh  á`̀«`̀fƒ`̀Hô`̀μ`̀dG  äÉ`̀KÉ`̀©`̀Ñ`̀f’G
 OÉ°üàb’G  ƒ`̀ª`̀f  ™«é°ûJh  RÉ`̀¨`̀ dG
 á«ªæàdG  ≥«≤ëJ  ¢Vô¨H  ô°†N’G

.áeGóà°ùªdG
 Qƒ`̀à`̀có`̀dG Ωó``≤``J ¬`̀Ñ`̀fÉ`̀L ø``̀e
 ô`̀μ`̀°`̀û`̀dÉ`̀H GRô```«```e ø`̀«`̀°`̀ù`̀ë`̀dGó`̀Ñ`̀Y
 GócDƒe  ,¬dÉÑ≤à°SG  ≈∏Y  ¬d  πjõédG
 á£∏°ùdG  äÉ`̀eÉ`̀ ¡`̀ °`̀ SEÉ`̀ H  √RGõ```̀à```̀YG
 ≈∏Y  äó`̀YÉ`̀°`̀S  »`̀à`̀dG  á«©jô°ûàdG
 ábÉ£∏d  á«æWƒdG  ±Gó`̀gC’G  ≥«≤ëJ
 ábÉ£dG  IAÉØc  ≥«≤ëJh  IOóéàªdG
 ≈dEG  G kô«°ûe  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a
 ∫ÓN  â≤≤ëJ  »àdG  äGRÉéfE’G  ¿CG
 AÉ≤JQ’G É¡fCÉ°T øe á«°VÉªdG IôàØdG
 Ωó`̀≤`̀J »``̀à``̀dG äÉ``̀eó``̀î``̀dG IOƒ``̀é``̀ H
 ≥«≤ëJh  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒª∏d

.á∏eÉ°ûdG á«ªæàdG

á``«LQÉN AGQRh ´É``ªàLG ∞``«`°†`à`°ù`J ø```jô`ë`Ñ`dG
»FôªdG ∫É°üJ’G ôÑY óMC’G »é«∏îdG ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée

¢ûjOÓ¨æH ô``«Ø°S πÑ≤à°ùJ á``«LQÉîdG π``«ch
™````°Sƒ```à`dG á````«`ª`gCG ó````cDƒ``j iQƒ```°û`dG ¢ù`````«`FQ
á``Ø«¶ædG IOó```é`à`ª`dG á````bÉ`£`dG ΩGó````î`à`°SG »```a

øjódG Qƒf ¢SQÉa ∫hCG ΩRÓªdG IAÉØμH OÉ°TCG

 ≈`̀∏`̀Y ¿ƒ``̀°``̀ü``̀jô``̀M :ó``̀ ª``̀ M ø```̀H ô``̀°``̀UÉ``̀f
»`̀μ`̀ ∏`̀ ª`̀ dG ¢``̀ Sô``̀ ë``̀ dG »`̀ Ñ`̀ °`̀ ù`̀ à`̀ æ`̀ e º````̀ YO

 QÉ°ûà°ùe áØ«∏N ∫BG óªM øH ô°UÉf ï«°ûdG ƒª°S ócCG  
 ºYód  ¬°UôM  ≈∏Y  »μ∏ªdG  ¢SôëdG  óFÉb  »æWƒdG  øeC’G
 √ƒª°S  É kHô©e  ,»μ∏ªdG  ¢SôëdG  »a  á«æWƒdG  äGAÉØμdG
 ∫hCG  ΩRÓªdG  É¡dòÑj  »àdG  IRQÉÑdG  Oƒ¡é∏d  √ôjó≤J  øY
 ô¨°UCG  ƒ`̀gh  ø`̀jó`̀dG  Qƒ`̀f  ¢`̀SQÉ`̀a  »μ∏ªdG  ¢SôëdG  »`̀a
 OQƒÑdG  øe  ¬LôîJh  OQƒÑdG  ≈∏Y  π°UÉM  ΩÉ¶Y  ìGôL
 √ƒª°S  É kæ«Ñe  ,2020  ΩÉY  ΩÉ¶©dG  áMGôéd  …Oƒ©°ùdG
 IOÉ¡°ûdG  ≈∏Y  ¬dƒ°üMh  øjódG  Qƒ`̀f  ¢SQÉa  êôîJ  ¿CG
 ºYOh êôîJ »a »μ∏ªdG ¢SôëdG áfÉμe ócDƒj á«ªjOÉcC’G
 å«M  ,ÖJôdG  ≈∏YCG  ≈∏Y  º¡dƒ°üMh  ¢SôëdG  »Ñ°ùàæe

.»μ∏ªdG ¢SôëdG »Ñ°ùàæe óMCG ¢SQÉa ∫hCG ΩRÓªdG ¿EG

 ¿EG{  :áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ô°UÉf  ï«°ûdG  ƒª°S  ∫Ébh
 ¢ùjôμJ  ≈∏Y  ¢UôM  øjódG  Qƒ`̀f  ¢SQÉa  ∫hCG  ΩRÓ`̀ª`̀dG
 è¡ædG  ó`̀cDƒ`̀j  É`̀e  ƒ`̀gh  ,»ª«∏©àdG  ÖfÉédG  »`̀a  √Oƒ`̀¡`̀L
 »æjôëÑdG  ÜÉÑ°ûdG  ºYO ≈∏Y »μ∏ªdG  ¢SôëdG  »a ºFÉ≤dG
 á«°VÉjôdG  áeƒ¶æªdÉH  AÉ≤JQ’G  á∏°UGƒe  »a º¡°ù«°Sh
 ádÉeõ∏d ¬dƒÑb ºàj »æjôëH ∫hCG ¬fCG É k°Uƒ°üN á«LÓ©dG
 áMGôédG õcGôe ≈dEG áaÉ°VEG äÉ°VÉjôdG π°†aCG ióMEG »a
 »a  »°VÉjôdG  Ö£∏d  …ó«æ«c  ôdhÉa  ádÉeRh  ºdÉ©dG  »a
 áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ô°UÉf  ï«°ûdG  ƒª°S  ≈æªJh  .zGóæc
 »μ∏ªdG  ¢SôëdG  »a  ∫hCG  ΩRÓª∏d  ìÉéædGh ≥«aƒàdG  πc

.¢SôëdG »Ñ°ùàæe áaÉμdh øjódG Qƒf ¢SQÉa

:záë°üdG{ ..áWƒ∏¨ªdG äÉeƒ∏©ªdG ∫hGóJ øe äQòM

á«Ñ∏b áeRCG IÉaƒdG ÖÑ°S ..zÉfhQƒc{ º«©£àH »æ«°ùªN øWGƒe IÉaƒd ábÓY ’
 á≤«≤M  ø`̀Y  áë°üdG  IQGRh  âØ°ûc
 53 ôª©dG øe ≠∏Ñj »æjôëH øWGƒe IÉah
 ÖÑ°S  ¿CG  É¡d  ¿É«H  »a  äó`̀cCG  å«M  ,É keÉY
 π£©J ≈dEG äOCG ,áÄLÉØe á«Ñ∏b áeRCG IÉaƒdG

.IÉaƒdG ≈dEG Éªe ájƒ«ëdG äGô°TDƒªdG
 ábÓY  óLƒJ  ’  ¬`̀fCG  IQGRƒ``̀dG  âæ«Hh
 ¬dhGóJ  ºJ  Éªc  ,º«©£àdÉH  øWGƒªdG  IÉaƒd
 kágƒæe  ,»YÉªàL’G  π°UGƒàdG  ™bGƒe  »a

 ≈dEG  ô«°ûj  ¬∏dG  ¬ªMQ  »ë°üdG  ¬Ø∏e  ¿CÉ`̀H
 ÖÑ°ùH  á``̀jQhó``̀dG  äÉ`̀©`̀LGô`̀ª`̀dG  ø`̀e  Oó``̀Y

.Ö∏≤dG ¢VGôeCG
 ∫hGó`̀J  ø`̀e  áë°üdG  IQGRh  äQò``̀Mh
 ,á≤«bódG  ô`̀«`̀Zh  áWƒ∏¨ªdG  äÉeƒ∏©ªdG
 »a  ádhòÑªdG  Oƒ¡édG  IAÉØμH  ∂«μ°ûàdGh
 »àdGh  øjôëÑdG  áμ∏ªªH  »ë°üdG  ´É£≤dG
 á`̀eÓ`̀°`̀Sh á`̀ë`̀°`̀U ≈`̀∏`̀Y ®É`̀Ø`̀ë`̀∏`̀d ±ó``¡``J

.ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG
 ≈`̀dEG  ™«ªédG  áë°üdG  IQGRh  â`̀YOh
 AÉ≤à°SGh ,äÉ©FÉ°ûdG ô°ûf ÖæéJ IQhô°V
 ΩóYh ,á«ª°SôdG ÉgQOÉ°üe øe äÉeƒ∏©ªdG
 …CGôdG â«à°ûJ É¡aóg QOÉ°üe …C’ äÉØàd’G
 Oƒ¡édG  ≈∏Y  ôKDƒj  Éª«a  É k°Uƒ°üN  ,ΩÉ©dG

.»dÉëdG âbƒdG ∫ÓN á«ë°üdG á«æWƒdG
 á`̀ë`̀°`̀U ¿CÉ``````̀H IQGRƒ`````````̀ dG äOÉ`````````̀ aCGh

 ,iƒ°üb  ájƒdhCG  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG
 á«ë°U äÉ``̀eó``̀N  ø``̀e  ¬`̀eó`̀≤`̀J  É``̀e  ¿CÉ````̀Hh
 ºàj  É``̀eh  ,á`̀«`̀dÉ`̀Y  IOƒ``̀L  äGP  á`̀«`̀LÓ`̀Yh
 IRõ`̀©`̀e hCG  á`̀«`̀FÉ`̀bh è`̀eGô`̀H ø`̀e ¬``̀dÉ``̀NOEG
 äÉ¡édG  πÑb  øe  Ióªà©e  ¿ƒμJ  áë°ü∏d
 á`̀°`̀SGQó`̀∏`̀d  ™`̀°`̀†`̀î`̀Jh  á«æ©ªdG  á`̀«`̀HÉ`̀bô`̀dG
 É¡d ìÉª°ùdG ºàj ¿CG πÑb º««≤àdGh åëÑdGh

.øjôëÑdG áμ∏ªe ∫ƒNóH

.»fÉjõdG ∞«£∏dGóÑY .O |



 ∫BG  ó°TGQ  âæH  ÉæjO  áî«°ûdG  âæªKh
 ¢ù∏éª∏d  ΩÉ`̀©`̀dG  ø`̀«`̀eC’G  óYÉ°ùe  áØ«∏N
 íjô°üàdG »a AÉL Ée É k«dÉY ICGôª∏d ≈∏YC’G
 ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†ëd  »eÉ°ùdG
 OÓÑdG  πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM
 ≈∏Y  É`̀ keÉ`̀Y  50  Qhô``e  áÑ°SÉæªH  ióØªdG
 ,á«æjôëÑdG  á«FÉ°ùædG  áWô°ûdG  ¢ù«°SCÉJ
 Gòg  »`̀a  ICGô`̀ª`̀ dG  ¬`̀H  ≈¶ëJ  ÉªH  Ió«°ûe
 É`̀¡`̀∏`̀°`̀UhCG Ohó``ë``e ’ º``̀YO ø``e ∫É`̀é`̀ª`̀dG
 ≥Ñ°ùdG  ≥«≤ëJh  QGô`̀≤`̀dG  PÉ`̀î`̀JG  ™bGƒªd
 »`̀ª`̀«`̀∏`̀bE’Gh  »é«∏îdG  iƒà°ùªdG  ≈`̀∏`̀Y
 IôÑN â«H ≥ëH á«FÉ°ùædG áWô°ûdG ¿ƒμàd
 IAÉØc âàÑKCG å«M É¡°UÉ°üàNG ∫Éée »a
 á«Ø«XƒdG  É¡JÉÑLGƒH  ΩÉ«≤dG  »`̀a  á«dÉY
 á«Ñ£dGh  á`̀«`̀æ`̀eC’G  ä’É`̀é`̀ª`̀dG  ™«ªL  »`̀a

.ájôμ°ù©dGh ájQGOE’Gh
 ¢ù∏éªdG  ¿CG  ÉæjO  áî«°ûdG  âæ«Hh
 øe  Iô°TÉÑe  äÉ¡«LƒàHh  ICGôª∏d  ≈∏YC’G
 Iô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  áÑMÉ°U  ¬à°ù«FQ
 áæjôb  áØ«∏N  ∫BG  º`̀«`̀gGô`̀HEG  âæH  áμ«Ñ°S
 ¬FÉ°ûfEG  òæeh  ≈©°S  ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY
 áaÉc  ≈∏Y  á«æjôëÑdG  ICGôªdG  Ωó≤J  ºYód
 á«æeC’G  ä’É`̀é`̀ª`̀dG  É¡«a  ÉªH  Ió`̀©`̀°`̀UC’G
 …QÉ°ûà°S’G QhódG π«©ØJ ∫ÓN øe ∂dPh
 äÉ«°UƒàdG øe ójó©dG ºjó≤J »a ¢ù∏éª∏d
 áWô°ûdG  πªY  ôjƒ£J  »a  âªgÉ°S  »àdG
 ôªKCG  óbh  ,É¡JÉeÉ¡°SEG  õjõ©Jh  á«FÉ°ùædG
 á«FÉ°ùædG  áWô°ûdG  ™`̀e  ºFÉ≤dG  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG
 Iõ¡LC’G øe ójó©dGh áWô°ûdG äÉjôjóeh
 äÉeóîdGh  äGQOÉÑªdG  øe  GOó`̀Y  á«æeC’G

.á«YƒædG
 IQÉ°ûà°ùªdG  ΩÉ©dG  »eÉëªdG  âdÉbh
 ¢û«àØàdG  ∫hCG  π``«``ch  ≈`̀°`̀ù`̀«`̀Y  á`̀ æ`̀ «`̀ eCG
 ô`̀μ`̀°`̀û`̀dG ¢`̀ü`̀dÉ`̀î`̀H Ωó```̀≤```̀JCG :»`̀FÉ`̀ °`̀†`̀≤`̀ dG
 ÖMÉ°U Iô`̀°`̀†`̀M ΩÉ`̀≤`̀e  ≈``̀ dEG  ¿É`̀æ`̀à`̀e’Gh
 ¬àdÓL ΩÉªàgG ≈∏Y ióØªdG ∂∏ªdG ádÓédG
 ≥≤ëJ Ée ¿EG :äócCGh ,á«FÉ°ùædG áWô°ûdÉH
 Ée  É¡∏ªY ∫Éée »a Qƒ£Jh äGRÉéfG  øe
 ¬à≤Kh áª«μëdG ¬àdÓL ájDhôd êÉàf ’EG ƒg
 ôªà°ùªdG  ¬`̀ª`̀YOh  á«æjôëÑdG  ICGô`̀ª`̀dÉ`̀H
 É¡H πª©dÉH âaô°T »àdG á«FÉ°ùædG áWô°û∏d
 áYƒªée ™e á«∏ª©dG  »Jô«°ùe  ájGóH  »a
 ôKC’G º¡d ¿Éc øjòdG øjõ«ªàªdG IOÉ≤dG øe
 »JGQÉ¡e  ÜÉ°ùàcG  »`̀a  ôªãªdGh  ô«ÑμdG

 »JPÉà°SCGh  »àª∏©e º¡°SCGQ  ≈∏Y ,á«∏ª©dG
 ∫BG  ¬∏dGóÑY  âæH  IQƒ`̀f  áî«°ûdG  Iôjó≤dG
 ∞WGƒY  Ió«°ùdG  óYÉ≤àe  ó«ª©dGh  áØ«∏N

.»°ûédG
 ¿CG  ΩÉ≤ªdG  Gò`̀g  »`̀a  OhCG  :â`̀aÉ`̀°`̀VCGh
 RGõàY’Gh ôμ°ûdG  »fÉ©e ≈ª°SCG  øY ôÑYCG
 ádÓéd  á«eÉ°ùdG  áª∏μdG  ¬àæª°†J  Ée  ≈∏Y
 IôNGR äAÉL ø«eÉ°†eh ¿É©e øe ∂∏ªdG
 QhO øY π≤j ’ …òdG  ICGôªdG  QhO á«ªgCÉH

.á«æeC’G Iô«°ùªdG »a πLôdG
 ¢ù∏ée  á°ù«FQ …QƒN  ÉjQÉe  âdÉbh
 ¥ƒ≤ëd  á«æWƒdG  á°ù°SDƒªdÉH  ø«°VƒØªdG
 ∂∏ªdG  ádÓL  ¬H  π°†Øàj  Ée  ¿EG ¿É°ùfE’G
 ICGôªdG äGRÉéfE’ ôªà°ùe ºYO øe ióØªdG
 á°†¡f  AÉ`̀æ`̀H  »`̀a  á`̀dÉ`̀©`̀Ø`̀dG  É¡àªgÉ°ùeh
 ôjó≤àdGh áÄæ¡àdÉH Ωƒ«dG êƒàJ ,øjôëÑdG
 å«M  ¬àdÓL  ¿ód  øe  á«FÉ°ùædG  áWô°û∏d
 äQƒ£J ób øjôëÑdG »a ICGôªdG ¥ƒ≤M ¿EG
 á`̀jÉ`̀¨`̀dG ≈```̀dEG k’ƒ``̀°``̀Uh º`̀«`̀gÉ`̀Ø`̀ª`̀dG á`̀aÉ`̀μ`̀H
 Qhó`̀dG  »`̀a  Ωƒ`̀«`̀dG  É`̀gGô`̀f  »àdG  IƒLôªdG
 »a á«FÉ°ùædG áWô°ûdG ¬∏μ°ûJ …òdG ô«ÑμdG
 ¿É`̀eC’Gh  ø``̀eC’Gh  ¥ƒ≤ëdG  ≈∏Y  ®ÉØëdG
 CGó`̀Ñ`̀e ø````̀ eC’G Oƒ````̀Lhh ,™`̀ª`̀à`̀é`̀ª`̀dG »``̀a
 πLô∏d  AGƒ°S  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤ëd  »°SÉ°SCG
 á«æjôëÑdG ICGôªdG  äõéfCG  óbh ICGôªdG  hCG
 ƒª°ùdG  áÑMÉ°U  ø`̀eh  IOÉ«≤dG  øe  ºYóH
 ∫BG  º«gGôHEG  âæH  áμ«Ñ°S  Iô«eC’G  »μ∏ªdG
 á°ù«FQ ióØªdG ∂∏ªdG ádÓL áæjôb áØ«∏N
 ôÑà©j  Gò``gh  ,ICGô`̀ª`̀∏`̀d  ≈`̀∏`̀YC’G  ¢ù∏éªdG
 øeC’G  ≥«≤ëàd  É«°SÉ°SCGh  Gõ«ªe  GRÉéfEG
 âdÉbh  ¥ƒ≤ëdG  ≈∏Y  ®ÉØëdGh  ádGó©dGh
 ≥ªY  »`̀a  Qòéàj  …ò`̀ dG  RÉ`̀é`̀fE’G  Gò`̀g  ¿EG
 ôªà°ù«°S  π«°UC’G  »æjôëÑdG  ™ªàéªdG
 ≈∏Y  AÉ°†≤dG  ∫Ó`̀N  øe  √DhÉ`̀æ`̀Hh  ¬LÉàfEG
 ±ƒ°Sh ICGôªdG ó°V õ««ªàdG ∫Éμ°TCG ™«ªL
 ±ƒ°Sh ÉMÉéfh É©°SƒJh G kQÉ°ûàfG »bÓj
 ¥ƒ≤M  ≈∏Y  ®ÉØëdG  ∫Éμ°TCG  ´hQCG  πμ°ûj

.¿É°ùfE’G
 ICGôª∏d ∂∏ªdG ádÓL ôjó≤J ¿CG äócCGh
 ôÑà©j  ,ä’É`̀é`̀ª`̀dG  á`̀aÉ`̀c  »`̀a  á«æjôëÑdG
 RÉ`̀é`̀fE’G ø`̀e ó`̀jõ`̀ª`̀d »`̀°`̀SÉ`̀°`̀SC’G ™``aGó``dG
 áÄæ¡àdG  πch  á«æWƒdG  áeóîdGh  Ωó≤àdGh

.øWƒdG øeCG ßØëj øe πμd ábOÉ°üdG
 ,…Qƒ°†N »°ùfÉf äócCG É¡ÑfÉL øeh

 ´ÉaódGh  á«LQÉîdG  ¿hDƒ°ûdG  áæéd  ƒ°†Y
 áæéd ¢`̀ù`̀«`̀FQ Ö`̀FÉ`̀fh »`̀æ`̀Wƒ`̀dG ø```̀eC’Gh
 ¿CG  ,iQƒ°ûdG  ¢ù∏éªH  ÜÉÑ°ûdG  ¿hDƒ°T
 ≥«≤ëJ  âYÉ£à°SG  á«FÉ°ùædG  áWô°ûdG
 äÉMÉéædGh  äGRÉéfE’ÉH  IôNGR  Iô«°ùe
 ôÑà©j  Ée  ƒgh  ,Oƒ≤Y  á°ùªN  ióe  ≈∏Y
 ICGô`̀ª`̀ dG á`̀°`̀†`̀¡`̀fh Ωó`̀≤`̀J äGõ`̀μ`̀ Jô`̀e ó```MCG
 IófÉ°ùªdGh  º`̀Yó`̀dG  π°†ØH  ,á«æjôëÑdG
 ÖMÉ°U  Iô°†ëd  »eÉ°ùdG  ΩÉ≤ªdG  ¿ód  øe
 áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG
 ΩÉªàg’Gh ájÉYôdGh ,ióØªdG OÓÑdG πgÉY
 ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY  áæjôb  ¬«dƒJ  »àdG
 áÑMÉ°U  ICGôª∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  á°ù«FQ
 âæH  áμ«Ñ°S  Iô``̀«``̀eC’G  »`̀μ`̀∏`̀ª`̀dG  ƒ`̀ª`̀°`̀ù`̀dG
 Ég qƒª°S  ¢`̀Uô`̀Mh  ,áØ«∏N  ∫BG  º`̀«`̀gGô`̀HEG
 á«æjôëÑdG  ICGô``̀ª``̀dG  π`̀©`̀L  ≈`̀∏`̀Y  º``̀FGó``̀dG
 õ`̀ q«`̀ª`̀Jh ìÉ`̀é`̀ f »``̀a É`̀ k«`̀ °`̀SÉ`̀ °`̀SCG G kô`̀°`̀ü`̀æ`̀Y
 áμ∏ªe  »a  ä’ÉéªdGh  äÉYÉ£≤dG  ∞∏àîe

.øjôëÑdG
 QhôªH AÉØàM’G ¿EG …Qƒ°†N âdÉbh
 á«FÉ°ùædG áWô°ûdG ¢ù«°SCÉJ ≈∏Y ÉeÉY 50
 º«≤dÉH  RGõ``̀ à``̀ Y’Gh  ô`̀î`̀Ø`̀dG  ≈`̀∏`̀Y  å`̀©`̀Ñ`̀j
 »fÉØàdGh ¢UÓNE’Gh ,á«æWƒdG ÇOÉÑªdGh
 á«FÉ°ùædG áWô°ûdG É¡àdòH »àdG á«ë°†àdGh
 s¿CG  IócDƒe  ,á«°VÉªdG  Oƒ≤©dG  ió`̀e  ≈∏Y

 ìÉéf  »`̀a  âª¡°SCG  á«æjôëÑdG  ICGô``ª``dG
 ,á`̀«`̀æ`̀eC’G  äÉ`̀°`̀SQÉ`̀ª`̀ª`̀dG  π`̀°`̀†`̀aCG  ≥«Ñ£J
 á`̀eƒ`̀¶`̀æ`̀ª`̀dG ô``jƒ``£``J ≈``∏``Y â``̀°``̀Uô``̀Mh
 øe  »æWƒdG  É`̀gQhO  º«¶©Jh  ,á«Wô°ûdG
 è`̀eGô`̀Hh  äÉ`̀«`̀é`̀«`̀JGô`̀à`̀°`̀SG  ò«ØæJ  ∫Ó``̀N
 ,á«æjôëÑdG  áWô°ûdG  AGOCG  Rõ©J  áeó≤àe
 A’ƒdG º«b ï«°SôJ »a ÉgOƒ¡L ócDƒj ÉªH
 É¡JOÉ«bh  øjôëÑdG  áμ∏ªªd  AÉ`̀ª`̀à`̀f’Gh

.áª«μëdG
 á«FÉ°ùædG  áWô°ûdG  ¿CG  ≈dEG  äQÉ°TCGh
 Oƒ≤©dG  ió``̀e  ≈`̀∏`̀Y  â`̀à`̀Ñ`̀KCG  á«æjôëÑdG
 ,á«dhDƒ°ùªdG π qªëJ ≈∏Y É¡JQób á«°VÉªdG
 É¡JGôÑN  ô`̀jƒ`̀£`̀à`̀d  ôªà°ùªdG  É¡«©°Sh
 ,»Wô°ûdG  ∫ÉéªdG  »a  á«dÉ©dG  É¡JGAÉØch
 »a ájOÉ«b  Ö°UÉæe ó∏≤àJ  É¡∏©L Ée  ƒgh

.á«æeC’G äÉ°ù°SDƒªdG øe ójó©dG
 ∫ÉªYC’G  Ió«°S  äQÉ`̀°`̀TCG  É¡ÑfÉL  øe
 á«æjôëÑdG  ICGôªdG  ¿CG  ≈dEG  »fÉjõdG  ¿ÉæaCG
 ¿EG å`̀«`̀M ,ø`̀«`̀μ`̀ª`̀à`̀dG á`̀∏`̀Mô`̀e äRhÉ``̀é``̀J
 …QÉéàdG  ´É`̀£`̀≤`̀dG  »`̀a  ICGô`̀ª`̀ dG  ácQÉ°ûe
 É¡d  ¿CG  Éªc  ,áÄªdÉH  43  ¬àÑ°ùf  Ée  πãªJ
 äÉYÉ£≤dG  øe  ójó©dG  »a  »°SÉ°SCG  QhO
 »`̀æ`̀Wƒ`̀dG OÉ`̀ °`̀ü`̀ à`̀ b’G AÉ`̀æ`̀Ñ`̀H á`̀≤`̀∏`̀©`̀à`̀ª`̀dG
 iQƒ°ûdGh  ÜGƒædG  »°ù∏éeh  ΩÓ``̀YE’Gh
 á`̀«`̀æ`̀eC’Gh á`̀«`̀°`̀SÉ`̀eƒ`̀∏`̀Hó`̀dG äÉ`̀YÉ`̀£`̀≤`̀ dGh

 øe äCÉj ºd Gòg ¿EG å«M ,ô«ãμdG Égô«Zh
 á«ªgCÉH  ó∏ÑdG  »a  áeÉY  áaÉ≤K  ∑Éæ¡a  ÆGôa
 DƒØc É¡fCG âàÑKCGh ™ªàéªdG »a ICGôªdG QhO
 ÉgQhO ICGôªdG âàÑKCG Éªc ,á«dhDƒ°ùªdG »a
 äGOÉ©dG  ≈∏Y  á¶aÉëªdÉH  ™bƒe  πc  »a
 ø«H  Éª«a  á`̀fRGƒ`̀ª`̀dGh  º«≤dGh  ó«dÉ≤àdGh

 á«∏ª©dGh á«°üî°ûdG IÉ«ëdG
 ≈£YCG  Iô°SC’G  ¿ƒfÉb  ¿CG  âë°VhCGh
 ™«ªL  ø`̀e  É¡«ªëJ  ICGô`̀ª`̀∏`̀d  á`̀jƒ`̀b  á`̀©`̀aO
 á«æjôëÑdG  ICGôª∏d  íÑ°UCG  Éªc  ,»MGƒædG
 äÉ``̀æ``̀«``̀eCÉ``̀à``̀dGh ¿É```̀μ```̀°```̀SE’G »```̀a ¥ƒ``̀≤``̀M
 ¿Éª°†dG  ôjƒ£J  ºJ  å«ëH  á«YÉªàL’G
 ,AÉ°ùædG øe OóY ôÑcCG πª°û«d »YÉªàL’G
 ICGôªdÉH  á°UÉN áªYGO  ΩõM ∑Éæg ¿CG  Éªc
 áØbh á«æjôëÑdG ICGôª∏d ¿Éch ,á«æjôëÑdG
 ó«aƒc  ÉfhQƒc  áëFÉL  áëaÉμe  »a  ájƒb
 ±ƒØ°üdG  »`̀a  á`̀cQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dÉ`̀H  ∂```dPh  .19
 á«MÉædG  ø`̀e  kAGƒ``°``S  á`̀«`̀eÉ`̀eC’G  á`̀∏`̀eÉ`̀©`̀dG
 á«ëJ á¡Lƒe ,Égô«Zh á«æeC’G hCG á«Ñ£dG
 Iô°†M ≈``̀ dEG  ô`̀jó`̀≤`̀Jh RGõ``̀à``̀YGh ∫Ó```̀LEG
 áÑMÉ°Uh  ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U
 ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  á°ù«FQ  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 »a á«æjôëÑdG ICGôª∏d Éª¡ªYO ≈∏Y ICGôª∏d

.ä’ÉéªdG ≈à°T
 óªëe ΩÉ`̀°`̀ù`̀à`̀HG  IQƒ`̀ à`̀ có`̀ dG  â`̀ dÉ`̀ bh

 πØ£dGh ICGôªdG ¿hDƒ°T áæéd á°ù«FQ ∫’ódG
 ôîØf  ¿CG  Éæd  ≥ëj ¬fEG  iQƒ°ûdG  ¢ù∏éªH
 ÖMÉ°U Iô°†ëd  á«eÉ°ùdG  áª∏μdG  ø«ªãàH
 ≥ªY ÜÉ°UCG  å«M ióØªdG  Éæμ∏e ádÓédG
 …OÉ`̀jô`̀dG Qhó``̀ dG ´ƒ`̀°`̀Vƒ`̀e »`̀a ï`̀jQÉ`̀à`̀dG
 áμ«Ñ°S  Iô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  áÑMÉ°üd
 ¢ù∏éªdG  á°ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG  º«gGôHEG  âæH
 Ωó≤J  áeƒ¶æe  äOÉb  »àdG  ICGôª∏d  ≈∏YC’G
 á«é«JGôà°SG  ≥``̀ah  É¡æ«μªJh  ICGô``̀ª``̀dG
 áeÓ©c  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ™°†àd  á«æWh
 É`̀ k°`̀†`̀jCGh  ,º`̀dÉ`̀©`̀dG  á`̀WQÉ`̀N  ≈`̀∏`̀Y  áÄ«°†e
 ∞°üf ™e á«FÉ°ùædG áWô°û∏d RQÉÑdG QhódG
 ¬àÑ©d …òdG ΩÉ¡dG QhódGh AÉ£©dG øe ¿ôb
 Égõjõ©J  âàÑKCG  å«M  IôàØdG  √òg  ∫ÓN

.»æWƒdG AGOCÓd
 π°üëJ …òdG ºYódG ¿CG ≈dEG äQÉ°TCGh
 óªj äÉH áÑ«ÑëdG Éæàμ∏ªe »a ICGôªdG ¬«∏Y
 Iô°†ëa  á«©ªàéªdG  á«gÉaôdÉH  øWƒdG
 øH  óªM  ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U
 ƒª°ùdG áÑMÉ°U ¬àæjôbh áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y
 ∫BG  º«gGôHEG  âæH  áμ«Ñ°S  Iô«eC’G  »μ∏ªdG
 Ωó≤àH É kfhô≤e ICGôªdG Ωó≤J É©°Vh ,áØ«∏N
 Ió`̀MGh  á∏ª©d  ¿É¡Lh  ÉëÑ°UCÉa  øWƒdG
 ¢SÉ°SCG  ∂jô°ûc  Ó©a  ICGôªdG  âJÉH  ≈àM

.á«æWƒdG áeƒ¶æªdG »a

 áXƒfƒÑdG ≈°ù«Y áØ«£d äQÉ°TCG Éª«a
 »æØdGh  ΩÉ©dG  º«∏©à∏d  óYÉ°ùªdG  π«cƒdG
 ¬``̀fCG ≈```̀ dEG º`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dGh á`̀«`̀Hô`̀à`̀dG IQGRƒ`````H
 ó©H ÉeÉY á«æjôëÑdG ICGôªdG Ωƒj áÑ°SÉæªH
 »a  ICGôª∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  πØàëj  ΩÉY
 á°†¡æd ∞«°†J »àdG ä’ÉéªdG øe ∫Éée
 AÉªH  ô£°ùJ  äGRÉ`̀é`̀fEG  ¬JQÉ°†Mh  ó∏ÑdG
 óªM  ∂∏ªdG  ádÓL  áª∏μH  Ió«°ûe  ,ÖgòdG
 ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH
 ,á«FÉ°ùædG  áWô°ûdG  »a  á∏eÉ©dG  ICGôª∏d
 ∫ÉéªdG QÉªZ ¢VƒN »a É¡à«≤MCG  G kRõ©e
 áeƒ¶æe »a É«°ù«FQ Éμjô°T É¡fƒc »æeC’G
 á«æ¡e øe ¬H ™àªàJ Éªd »æWƒdG RÉéfE’G
 ¿CG  ≈`̀dG  É¡à∏gCG  á«dÉY  á«aGôàMG  IQó``bh

.¬H iòàëj ÉLPƒªf ¿ƒμJ
 √ô`̀î`̀ah ¬`̀à`̀ dÓ`̀L IOÉ```̀°```̀TEG â`̀æ`̀ª`̀Kh
 É¡H  ™∏£°†J  »àdG  á«dhDƒ°ùªdGh  QhódÉH
 øe ¬à≤≤M Éeh »æeC’G ∫ÉéªdG »a ICGôªdG
 ¿ƒμe ≈dEG IôμØdÉH ∫É≤àf’G øe äGRÉéfEG
 »a  âcQÉ°ûa  ,á«æeC’G  á«∏ª©∏d  »°SÉ°SCG
 äCGƒÑJh  á«æeC’G  ΩÉ¡ªdG  »MÉæe  ™«ªL
 å«M ,πLôdG É¡«NCÉH Iƒ°SCG ájOÉ«b õcGôe
 êPƒªfCG É¡MÉØc »a á«æjôëÑdG ICGôªdG ¿EG
 óëJ  ÉgOƒª°U  »`̀ah  Iƒ`̀b  Égó∏L  »`̀ah
 ,RÉéfEG  ¬«gÉ°†j  ’  RÉéfEG  É¡FÉ£Y  »ah
 QÉªZ ¢VƒîJ ÉeóæY ÉgQhO øªãf ∞«μa
 ,√QGô≤à°SGh  ™ªàéªdG  øeCG  ≈∏Y ®ÉØëdG
 º`̀YO  »``a  á`̀«`̀∏`̀NGó`̀dG  ô```̀jRh  QhO  áæªãe
.»æeC’G ∫ÉéªdG »a ICGôªdG áfÉμe õjõ©Jh
 ¿É`̀ª`̀∏`̀°`̀S »`̀∏`̀Y á`̀∏`̀«`̀ª`̀L â`̀æ`̀ª`̀K É`̀ª`̀c
 iQƒ°ûdG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  »fÉãdG  ÖFÉædG
 ICGôªdG  Qhód  √ôjó≤àH  ∂∏ªdG  ádÓL  áª∏c
 ôîa  π`̀μ`̀Hh  ™ªàéªdG  »`̀ a  á`̀«`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 ôîàØf  äÉ«æjôëÑdG  AÉ°ùædG  øe  É¡fƒc{
 ICGô``ª``∏``d Ohó``̀ë``̀ e Ó```̀ dG ¬``à``dÓ``L º``̀Yó``̀H
 GQƒ`̀ë`̀e  â`̀ë`̀Ñ`̀°`̀UCG  »`̀à`̀ dGh  ,á«æjôëÑdG
 ádÓéd »MÓ°UE’G ´hô°ûªdG øe É«°ù«FQ
 º¡e  QhO  ICGô`̀ª`̀∏`̀d  í`̀Ñ`̀°`̀UCG  å«M  ,∂`̀∏`̀ª`̀dG
 ¥Éã«eh  ájQƒà°SódG  äÓjó©àdG  ó©H  øe
 É¡bƒ≤M  ÉgÉ£YCG  …ò`̀dG  ,»æWƒdG  πª©dG
 á«YÉªàL’Gh  ájOÉ°üàb’Gh  á«°SÉ«°ùdG
 ádÓL  ºYóH  ∂`̀dPh  ,»MGƒædG  áaÉc  »ah
 ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG AÉ°ûfEÉH êƒJ …òdG ∂∏ªdG
 ΩÉªàg’G »a RQÉH QhO ¬d ¿Éc …òdG ICGôª∏d
 ≈∏Y  É¡æ«μªJh  É¡ªYOh  ICGô`̀ª`̀dG  ÉjÉ°†≤H
 ∫ÉéªdG  »`̀a  á`̀°`̀UÉ`̀Nh ,Ió`̀©`̀ °`̀UC’G  á`̀aÉ`̀c

.z»°SÉ«°ùdG
 á«æjôëÑdG  ICGô``̀ª``̀dG  ¿CG  â`̀aÉ`̀ °`̀VCGh
 ™°Vƒe  âëÑ°UCG  ∂∏ªdG  ádÓL  ó¡Y  »a
 »dhódG  ø«jƒà°ùªdG  ≈∏Y  ôjó≤Jh  IOÉ°TEG
 ¥ƒ≤M øe ¬«∏Y â∏°üM Éeh ,»ª«∏bE’Gh
 øe ójó©dG »a É¡JGô«¶f ¬«∏Y π°üëJ ºd
 ∂∏ªdG  ádÓéd  ôμ°ûdÉH  á¡Lƒàe  ,∫hó``̀dG
 á«æjôëÑdG  ICGô`̀ª`̀ dG  äGQó`̀≤`̀ H  ¬à≤K  ≈∏Y
 á∏eÉ°ûdG  á«ªæàdG  ∫Éée  »`̀a  É`̀¡`̀LÉ`̀eOGh
 ≈∏Y  á«dhDƒ°ùe  √ò`̀gh  øjôëÑdG  áμ∏ªªd
 √ò¡d  Ó`̀gCG  ¿ƒμJ  ¿CÉ`̀H  á«æjôëÑdG  ICGôªdG

.ióØªdG ∂∏ªdG ádÓL Ég’hCG »àdG á≤ãdG

 ¢ù∏éªH  äÉeóîdG  áæéd  â°ûbÉf
 øY  ó≤©æªdG  É¡YÉªàLG  »a  iQƒ°ûdG
 IQƒàcódG  á°SÉFôH  ¢ùeCG  ìÉÑ°U  ó©oH
 äÉMÓ°UE’G  ,π°VÉØdG  ¬∏dGóÑY  OÉ¡L
 ≈∏Y  áMôà≤ªdG  áà°ùdG  á∏é©à°ùªdG
 ,»YÉªàL’G ø«eCÉàdGh óYÉ≤àdG  áª¶fCG
 øe  Ö∏£H  áæé∏dG  ≈∏Y  á°Vhô©ªdGh
 »æWƒdG  OÉ°üàb’Gh  á«dÉªdG  IQGRh

.É¡«∏Y …CGôdG AGóHEGh É¡à°SGQód
 âæ qªK  ´É``ª``à``L’G  á``̀jGó``̀H  »```ah
 ï«°ûdG  ¢``̀Uô``̀Mh  ΩÉ`̀ª`̀ à`̀gG  á`̀æ`̀é`̀∏`̀dG
 ô`̀jRh  áØ«∏N  ∫BG  áØ«∏N  ø`̀H  ¿Éª∏°S
 ≈∏Y »`̀æ`̀Wƒ`̀dG OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’Gh á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀dG
 á∏é©à°ùªdG äÉMÓ°UE’G ôjô≤J ¢VôY
 äÉ`̀eó`̀î`̀ dG á`̀æ`̀é`̀d ≈`̀ ∏`̀ Y á`̀Mô`̀à`̀≤`̀ª`̀ dG
 AGó`̀HEGh  ¬à°SGQód  iQƒ°ûdG  ¢ù∏éªH
 õjõ©J  kIó`̀cDƒ`̀e  ,¬°Uƒ°üîH  …CGô```̀dG
 ø«à£∏°ùdG  ø«H  π°UGƒàdGh  ¿hÉ©àdG
 QÉ``̀WEG  »`̀a  á`̀jò`̀«`̀Ø`̀æ`̀à`̀dGh  á«©jô°ûàdG
 á∏°UGƒe  ¿É`̀ª`̀°`̀†`̀d  Oƒ`̀¡`̀é`̀dG  π`̀eÉ`̀μ`̀J
 Iô«°ùe  º`̀YOh  ,á«æWƒdG  äGRÉ`̀é`̀fE’G

.ä’ÉéªdG ≈à°T »a á∏eÉ°ûdG á«ªæàdG
 áà°ùdG  äÉ`̀MGô`̀à`̀b’G  âæª°†Jh
 ¢†«ØîJ  ;á`̀æ`̀é`̀∏`̀dG  É¡à°ûbÉf  »`̀à`̀ dG
 »a 6 ∫ó`̀©`̀ª`̀H  …ó`̀YÉ`̀≤`̀à`̀dG  ¢`̀TÉ`̀©`̀ª`̀dG
 äGƒ`̀æ`̀°`̀S ø``̀e á`̀æ`̀°`̀S π``̀c ø``̀Y á`̀ Ä`̀ª`̀ dG
 ,…OÉ«àY’G  óYÉ≤àdG  ø°S  πÑb  óYÉ≤àdG
 60  …OÉ`̀«`̀à`̀Y’G  óYÉ≤àdG  ø°S  QÉÑàYG
 RGƒL ™e áæ°S  65 …QÉ«àN’Gh áæ°S
 ájƒ°ùJ ,∂dP ó©H πª©dG »a QGôªà°S’G
 ¢ùªîdG  ÖJGQ §°Sƒàe ≈∏Y ¢TÉ©ªdG
 IOÉjR  ,óYÉ≤àdG  πÑb  Iô«NC’G  äGƒæ°S
 »a  1  á«æ«eCÉàdG  äÉcGôà°T’G  áÑ°ùf
 »a  27  É`̀ k«`̀é`̀jQó`̀J  ≠∏ÑJ  ≈àM  áÄªdG
 ™°Vh ,2020 áæ°S øe G kQÉÑàYG áÄªdG

 ,ÉeÉY 55 ø°S óYÉ≤àdG ø°ùd ≈fOCG  óM
.ájQÉÑàY’G áeóîdG äGƒæ°S AÉ¨dEGh

 äÉ¶MÓe  ≈∏Y  áæé∏dG  â©∏WGh
 á`̀jô`̀gƒ`̀é`̀dG  »`̀fƒ`̀fÉ`̀≤`̀ dG  QÉ°ûà°ùªdG
 äÉMÓ°UE’G  ≈∏Y  IOQGƒ`̀dG  á«∏μ°ûdGh
 äAÉL  »àdGh  ,áMôà≤ªdG  á∏é©à°ùªdG
 …QGƒ`̀à`̀cE’G  ô«ÑîdG  ôjô≤J  ≈∏Y  kAÉæH
 ájóYÉ≤àdG ≥jOÉæ°üdG ¿CG øª°†J …òdG
 É kHƒ°†f  ¬LGƒJ  øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a
 äÉ≤aóàdG  ¿RGƒ`̀J  ΩóY  ÖÑ°ùH  É kªàëe
 øe á``̀LQÉ``̀î``̀dGh á``̀∏``̀NGó``̀dG á`̀«`̀ dÉ`̀ª`̀ dG
 áLÉëH  É``̀¡``̀fCGh  ,É`̀«`̀ dÉ`̀M  ¥hó`̀æ`̀°`̀ü`̀dG
 ´Gô``̀ °``̀ SE’G ≈````̀dEG á``̀jQhô``̀°``̀Vh á`̀ë`̀∏`̀e
 óe  É¡fCÉ°T  ø`̀e  äÉ`̀MÓ`̀°`̀UEG  ≥«Ñ£àH
 ¿Éª°†d  ájóYÉ≤àdG  ≥jOÉæ°üdG  ôªY
 AÉ``aƒ``dG ≈`̀∏`̀Y É``̀¡``̀JQó``̀bh É`̀¡`̀à`̀eƒ`̀ª`̀jO
 øjóYÉ≤àª∏d  á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀dG  äÉ`̀eGõ`̀à`̀ d’É`̀H
 ≈∏Y  á¶aÉëªdG  ÖfÉL  ≈dEG  ,ø««dÉëdG

.áeOÉ≤dG ∫É«LC’G ¥ƒ≤M
 ´ÉªàL’G ∫ÓN áæé∏dG â°ûbÉfh
 ≥`̀jOÉ`̀æ`̀°`̀ü`̀∏`̀d á``«``dÉ``ë``dG á`̀ «`̀©`̀ °`̀Vƒ`̀ dG
 Iô°û©dG  äÉ``̀MGô``̀à``̀b’Gh  á`̀jó`̀YÉ`̀≤`̀à`̀dG
 »àdGh  ,É¡©°Vh  ø«°ùëàd  áMhô£ªdG
 áFQÉW  äÉ`̀MÓ`̀°`̀UEG  4  É¡æ«H  ø`̀e  ¿É`̀c
 ≈dEG  ¥hóæ°üdG  ôªY  óªàd  Égò«ØæJ  ºJ
 »àdG äÉMÓ°UE’G »gh .2030 ΩÉ©dG
 ºbQ ¿ƒfÉ≤H Ωƒ°SôªdG »a ÉgQGôbEG ºJ
 ≥jOÉæ°U  ¿CÉ°ûH  2020  áæ°ùd  (21)
 ø`̀«`̀fGƒ`̀≤`̀dG »``a ó`̀YÉ`̀≤`̀à`̀dG äÉ`̀°`̀TÉ`̀©`̀eh
 á«æ«eCÉàdGh  á`̀jó`̀YÉ`̀≤`̀à`̀dG  á`̀ª`̀¶`̀ fC’Gh
 ºà«d  ,2020  ƒ«dƒj  13  »a  QOÉ°üdG
 π`̀LCG  ø`̀e  Ió``̀MGh  áeõëc  É¡H  πª©dG
 ±ó`̀g  ≈``̀ dEG  ∫ƒ`̀°`̀Uƒ`̀∏`̀d  π`̀ª`̀©`̀dG  á∏ªμJ
 ôª©dG OGóàeG øª°†j ÉªHh ,áeGóà°S’G
 ΩÉY ≈dEG óYÉ≤àdG ≥jOÉæ°üd »°VGôàa’G

.2086

 äÉ«°UƒJ  á`̀æ`̀é`̀∏`̀dG  â`̀ã`̀ë`̀H  É`̀ª`̀c

 ±Gó``̀gCG  ¿CÉ`̀°`̀û`̀H  …QGƒ``̀à``̀cE’G  ô«ÑîdG

 á``̀FQÉ``̀£``̀dG äÉ````̀MÓ````̀°````̀UE’G ≥`̀ «`̀ Ñ`̀£`̀ J

 ¬«dEG  π°Uƒàà°S  É`̀eh  á∏é©à°ùªdGh

 á«dÉªdG äÉ≤aóàdG ø«H ¿RGƒàdG IOÉYE’

 (á∏°üëªdG  äÉ`̀cGô`̀à`̀°`̀T’G)  á`̀∏`̀NGó`̀dG

 øe (á`̀eó`̀≤`̀ª`̀dG É`̀jGõ`̀ª`̀dG) á`̀LQÉ`̀î`̀dGh

 óe É`̀¡`̀fCÉ`̀°`̀T ø`̀e »`̀ à`̀ dGh ,¥hó`̀æ`̀°`̀ü`̀dG

 ¿Éª°†d  ájóYÉ≤àdG  ≥jOÉæ°üdG  ôªY

 AÉ``aƒ``dG ≈`̀∏`̀Y É``̀¡``̀JQó``̀bh É`̀¡`̀à`̀eƒ`̀ª`̀jO

 ≈∏Y  á¶aÉëªdGh  á«dÉªdG  äÉeGõàd’ÉH

 áaÉ°VE’ÉH  ,á`̀eOÉ`̀≤`̀dG  ∫É`̀«`̀LC’G  ¥ƒ≤M

 äÉMÓ°UE’G  √ò`̀g  ò«ØæJ  á«ªgCG  ≈`̀ dEG

 ôKCÉJ IOÉjR …OÉØàd øμªe âbh ÜôbCÉH

 ,ájóYÉ≤àdG  ≥jOÉæ°ü∏d  »dÉªdG  ™°VƒdG

 ≥«Ñ£J á«é«JGôà°SG PÉîJG IQhô°Vh

.IóMGh áeõM äÉMÓ°UE’G

»æWƒdG OÉ°üàb’Gh á«dÉªdG ôjRh øe Ö∏£H

 äÉ```̀ MÓ```̀ °```̀ UE’G ¢``̀ û``̀ bÉ``̀ æ``̀ J ziQƒ````̀°````̀û````̀dG äÉ````̀ eó````̀ N{
ó``̀YÉ``̀≤``̀à``̀dG á```̀ ª```̀ ¶```̀ fC’ á``̀∏``̀é``̀©``̀à``̀°``̀ù``̀ª``̀dG á``̀ à``̀ °``̀ ù``̀ dG

 º°SÉ≤dG  IOÉ``̀ Z  IQƒ`̀à`̀có`̀ dG  â`̀dÉ`̀b
 ¿EG  á«æjôëÑdG  AÉÑWC’G  á«©ªL á°ù«FQ
 ø«∏eÉ©dG ø«H πeÉc ¬Ñ°T ÉYÉªLEG ∑Éæg
 á`̀«`̀ë`̀°`̀ü`̀dGh á`̀«`̀Ñ`̀£`̀dG •É```̀°```̀ShC’G »``̀a
 äÉMÉ≤∏dG  ihó`̀L  ¿CÉ°ûH  ºdÉ©dG  ∫ƒM
 »àdGh  19-ó«aƒc  ¢Shô«Ød  IOÉ°†ªdG
 äÉ`̀Ä`̀«`̀¡`̀dG π`̀ Ñ`̀b ø``̀e É```̀gQGô```̀bEG iô```̀L
 øe  ójó©dG  »`̀a  á«ª«¶æàdG  á«ë°üdG
 IQOÉÑe á«ªgCG IócDƒe ,áeó≤àªdG ∫hódG
 áμ∏ªe  »`̀a  ø«ª«≤ªdGh  ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG
 ájÉªëd ìÉ≤∏dG  Gòg òNCG  ≈dEG  øjôëÑdG

 »a  IóYÉ°ùªdGh  º¡©ªàéeh  º¡°ùØfCG
 πeÉc  πμ°ûH  áëFÉédG  ≈∏Y  AÉ°†≤dG
 âfÉc Ée ≈dEG á«©«Ñ£dG IÉ«ëdG IOƒYh

.áæμªe Iôàa ´ô°SCÉH ¬«∏Y
 ™«ªL  º°SÉ≤dG  IQƒàcódG  â`̀YOh
 ™ªàéªdG  OGô```̀aCGh  á«©ªédG  AÉ`̀°`̀†`̀YCG
 ™«ªL  ¢UôM  …ò`̀dG  ìÉ≤∏dG  ò`̀NCG  ≈`̀ dEG
 AÉÑWC’G  á«©ªL  IQGOEG  ¢ù∏ée  AÉ°†YCG
 Gƒ`̀fƒ`̀μ`̀«`̀d √ò`````NCG ≈`̀∏`̀Y á`̀«`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 ™«ªédh  AÉ``̀Ñ``̀WC’G  º`̀¡`̀FÓ`̀eõ`̀d  Ihó```̀b
 áμ∏ªe  »`̀a  ø«ª«≤ªdGh  ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG

 OÉ`̀©`̀à`̀H’G ≈```dEG â``̀YO É`̀ª`̀c .ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 øe  πjƒ¡àdGh  ∞jƒîàdG  QOÉ°üe  øY
 ¬dƒ≤j  Éªd  §≤a  AÉ`̀¨`̀°`̀UE’Gh  ,ìÉ`̀≤`̀∏`̀dG
 AÉª∏©dG  øe  ¢UÉ°üàN’Gh  º∏©dG  πgCG
 GƒfÉc øjòdGh ,ø«°SQÉªªdGh AÉÑWC’Gh
 ó°V  ìÉ≤∏dG  ò``̀NCG  ≈``̀dEG  QOÉ``̀H  ø`̀e  ∫hCG
 áYÉé°ûdÉH »∏ëàdG ¿EG âdÉbh ,ÉfhQƒc
 »a  …Qhô°V  á«fÉfC’G  øY  OÉ©àH’Gh
 á°UÉNh  ,á`̀ª`̀°`̀SÉ`̀ë`̀dG  á`̀∏`̀Mô`̀ª`̀dG  √ò``̀g
 π°üØdG  É`̀«`̀dÉ`̀M  ÖàμJ  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  ¿CG
 áëaÉμe »a É¡MÉéf á°üb øe ô«NC’G

.áëFÉédG
 AÉÑWC’G  á«©ªL  á°ù«FQ  âæªKh
 Iô°†M  IQOÉ``̀Ñ``̀e  ¥É`̀«`̀°`̀ù`̀dG  Gò```g  »``̀a
 ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U
 òNCG ≈dEG ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG
 Ωó≤j »ªdÉYh »HôY óFÉb ∫hCÉc ìÉ≤∏dG
 áª¡∏ªdGh áYÉé°ûdG Iƒ£îdG √òg ≈∏Y
 »a  Ió«°ûe  ,É`̀°`̀†`̀jCG  ºdÉ©∏dh  ¬Ñ©°ûd
 »àdG  áÑ«£dG  Oƒ¡édÉH  ¬°ùØf  âbƒdG
 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U É¡dòÑjh É¡dòH
 »dh áØ«∏N ∫BG  óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G
 ∫ÉéªdG Gòg »a AGQRƒdG ¢ù«FQ ó¡©dG
 ÜQÉéàdG  »`̀a  É°†jCG  √ƒª°S  ´ƒ`̀£`̀Jh
 Ihób  π sãeh  ,ìÉ≤∏dG  ≈∏Y  ájôjô°ùdG

.™«ªé∏d
 »a º`̀°`̀SÉ`̀≤`̀dG IQƒ`̀ à`̀ có`̀ dG â`̀ dÉ`̀ bh
 ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e  ¿EG  ¥É`̀«`̀°`̀ù`̀dG  Gò``̀g
 áëaÉμe  ∫Éée  »`̀a  ÉgOƒ¡L  â`̀L sƒ`̀J
 ìÉ≤∏dG  ô«aƒàH  19-ó`̀«`̀aƒ`̀c  áëFÉL
 Iô`̀«`̀ah äÉ`̀«`̀ª`̀μ`̀Hh ™`̀«`̀ª`̀é`̀∏`̀d É`̀fÉ`̀é`̀e
 ájRƒ¡éHh  ,ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒª∏d
 º«©£àdG  »a  ø«ÑZGôdG  ∫ÉÑ≤à°S’  áeÉJ
 á£îdG  øª°V  kÉ«ë°U  G kõcôe  27  ôÑY
 Iƒ£N  »a  ∂`̀dPh  ,º«©£à∏d  á«æWƒdG
 ≈∏Y  áμ∏ªªdG  ¢`̀Uô`̀M  ió``̀e  ¢ùμ©J
 ,¬à«gÉaQh  ¬àeÓ°Sh  É¡Ñ©°T  á`̀jÉ`̀YQ
 QOGƒμdG ™«ªéH QÉWE’G Gòg »a ágƒæe
 ≈àM π°UGƒJ »àdG  á«ë°üdGh á«Ñ£dG

 á¡LGƒe  »a  ¢ü∏îªdG  ÉgAÉ£Y  ¿B’G
 º«¶æJ ádCÉ°ùe É«dÉM ≈dƒàJh ,áëFÉédG
 ≈∏Y  ø«ª«≤ªdGh  ø««æjôëÑdG  ∫ƒ°üM

.á°SÓ°Sh á«ëjQCÉH ìÉ≤∏dG
 »æWƒdG ≥jôØdG πª©j{ :âaÉ°VCGh
 π°†aCG ≥ah ÉfhQƒc áëFÉéd …ó°üà∏d
 å«M  ,á«ªdÉ©dG  á«ë°üdG  äÉ°SQÉªªdG
 äGQÉ`̀ °`̀ù`̀e ø`̀ª`̀°`̀V ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀ dG â``̀eÉ``̀b
 Oƒ¡édG ∞«ãμàH áëFÉédG ™e É¡∏eÉ©J
 »ë°üdG  ø``eCÓ``d  G kõ`̀ jõ`̀©`̀J  á`̀«`̀FÉ`̀bƒ`̀dG
 Iôªà°ùªdG  á©HÉàªdG  ôÑY  »bÉÑà°S’G
 ÜQÉ`̀é`̀à`̀dÉ`̀H  á`̀«`̀ª`̀dÉ`̀©`̀dG  äGóéà°ùª∏d
 §£îdG  ™°Vhh  äÉMÉ≤∏dÉH  á≤∏©àªdG
 πμH  óªà©ªdGh  ø`̀eB’G  ìÉ≤∏dG  ô«aƒàd
 ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒª∏d  ádƒ¡°Sh  ô°ùj

.záaÉc
 É¡ëjô°üJ  º°SÉ≤dG  .O  âªààNGh
 ΩGõàd’G á∏°UGƒe á«ªgCG ≈∏Y ó«cCÉàdÉH
 ¢Shô«ØdG øe ájRGôàM’G äGAGôLE’ÉH
 ®ÉØëdG ∂dP øe ,ìÉ≤∏dG òNCG ó©H ≈àM
 AGó``̀JQGh  ,»`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G  óYÉÑàdG  ≈∏Y
 äOóLh  ,áeÉ©dG  øcÉeC’G  »a  áeÉªμdG
 ø«æWGƒªdG  ™«ªéd  á°ü∏îªdG  É¡JƒYO
 ≈dEG  øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a  ø«ª«≤ªdGh
 º¡d  ájÉbh  »fÉéªdG  ìÉ≤∏dG  Gòg  ò`̀NCG

.º¡©ªàéªdh

:zá«æjôëÑdG AÉÑWC’G{ á°ù«FQ
 á``«``ª``dÉ``©``dG á``̀ «``̀ Ñ``̀ £``̀ dGh á``̀«``̀ë``̀°``̀ü``̀dG •É``````̀ °``````̀ ShC’G
zÉ`````̀ fhQƒ`````̀c{ äÉ```̀ MÉ```̀≤```̀ d ihó```````̀ L ≈```̀∏```̀Y á``̀©``̀ª``̀é``̀e

.º°SÉ≤dG IOÉZ .O |
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á«FÉ°ùædG  á`̀ Wô`̀ °`̀ û`̀ dG  Qhó```̀ H  ∂`̀ ∏`̀ ª`̀ dG  á`̀ dÓ`̀ L  IOÉ```°```TEG  ø`̀ª`̀ã`̀J  äÉ`̀ «`̀ dÉ`̀ ©`̀ a
º`̀ YO ø``̀ e ¬``̀ H ≈`̀ ¶`̀ ë`̀ J É`̀ ª`̀ d  É`̀ «`̀ ª`̀ «`̀ ∏`̀ bEGh É`̀«`̀é`̀«`̀∏`̀N ≥`̀ Ñ`̀ °`̀ ù`̀ dG  â`̀≤`̀≤`̀ M á`̀ «`̀ æ`̀ jô`̀ ë`̀ Ñ`̀ dG  ICGô```̀ ª```̀ dG  ¿CG  Ghó``````̀cCG

á`̀«`̀æ`̀eC’G  äÉ`̀°`̀SQÉ`̀ª`̀ª`̀dG  π`̀°`̀†`̀aCG  ≥«``Ñ``£J  »`̀ a  »`̀°`̀SÉ`̀°`̀SCG  ∂`̀jô`̀°`̀T  É`̀ ¡`̀ fCG  äó```̀cCG  á«FÉ°ùædG  á`̀Wô`̀°`̀û`̀dG
 Qhôe áÑ°SÉæªH ∂∏ªdG ádÓéd »eÉ°ùdG íjô°üàdÉH á«FÉ°ùf äÉ«dÉ©a äOÉ°TCG
 ICGôª∏d  ¬àdÓL  ôjó≤Jh  á«æjôëÑdG  á«FÉ°ùædG  áWô°ûdG  ¢ù«°SCÉJ  ≈∏Y  É keÉY  50
 »a  ¢ù«FQ  ∂jô°T  É¡fCG  √ó«cCÉJh  á«FÉ°ùædG  áWô°ûdG  QhóH  ¬JOÉ°TEGh  á«æjôëÑdG
 á«æjôëÑdG  ICGôª∏d  ¬àdÓL  ôjó≤J  ¿G  ≈dEG  GhQÉ°TCGh  ,»æWƒdG  RÉéfE’G  áeƒ¶æe
 áeóîdGh Ωó≤àdGh RÉéfE’G øe ójõªd »°SÉ°SC’G ™aGódG ôÑà©j ,ä’ÉéªdG áaÉc »a
 Ohóëe ’ ºYO øe ∫ÉéªdG Gòg »a ICGôªdG ¬H ≈¶ëJ Ée ¿CG GƒaÉ°VCGh ,á«æWƒdG
 »é«∏îdG  iƒà°ùªdG  ≈∏Y  ≥Ñ°ùdG  ≥«≤ëJh  QGô≤dG  PÉîJG  ™bGƒe  ≈dEG  É¡∏°UhCG
 É¡°UÉ°üàNG  ∫Éée  »a  IôÑN  â«H  ≥ëH  á«FÉ°ùædG  áWô°ûdG  ¿ƒμàd  »ª«∏bE’Gh
 ä’ÉéªdG  ™«ªL »a á«Ø«XƒdG  É¡JÉÑLGƒH ΩÉ«≤dG  »a á«dÉY IAÉØc âàÑKCG  å«M

.ájôμ°ù©dGh ájQGOE’Gh á«Ñ£dGh á«æeC’G

 ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e ¢``̀ù``̀ «``̀ FQ ¬```̀Lƒ```̀J
 á«æ≤àdG  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  á«∏c  AÉ``æ``eCG
 ï«°ûdG  (ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  ∂æμà«dƒH)
 áØ«∏N  ∫BG  õjõ©dGóÑY  øH  ΩÉ°ûg
 …QGOEG  ≈```dEG  »`̀fÉ`̀¡`̀à`̀dG  ¢`̀ü`̀dÉ`̀î`̀H
 áæé∏dG  ƒ°†Y  Üƒ°SÉëdG  áμÑ°T
 AÉ`̀ cò`̀ dG á`̀ «`̀ ª`̀ jOÉ`̀ cC’ á`̀jò`̀«`̀Ø`̀æ`̀à`̀dG
 øjôëÑdG ∂æμà«dƒÑH »YÉæ£°U’G
 ,Ió«ªMƒH  ∫OÉ``̀Y  ∫’O  Ió«°ùdG
 É`̀¡`̀dƒ`̀°`̀ü`̀M á`̀ Ñ`̀ °`̀ SÉ`̀ æ`̀ ª`̀ H ∂``````̀dPh
 ΩÉ``¡``dE’G Iõ``̀FÉ``̀L{ ≈`̀∏`̀Y G kô``̀NDƒ``̀e
 ™jRƒJ  πØM  »a  zá«LƒdƒæμàdG
 …ò`̀ dG  ,2020  CIO  õ`̀ FGƒ`̀L
 âëJ øjôëÑdG áμ∏ªe ¬àaÉ°†à°SG
 iQƒ°ûdG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ájÉYQ

.ídÉ°üdG ídÉ°U øH »∏Y ó«°ùdG
 ≈`̀dEG  ΩÉ°ûg  ï«°ûdG  QÉ`̀°`̀TCGh
 Gò¡d  É¡≤«≤ëàH  ∫’O  Ió«°ùdG  ¿CG

 IôîØe  ó©J  ±ô°ûªdG  RÉ`̀é`̀fE’G

 πH  ,Ö°ùëa  ∂æμà«dƒÑ∏d  ¢ù«d

 øëfh  ,π`̀μ`̀c  øjôëÑdG  áμ∏ªªd

 ¿CÉ`̀H  ¿hQƒ`̀î`̀ah  G kó``L  ¿hó«©°S

 áØXƒe  ∫hCG  qó`̀©`̀J  ∫’O  Ió«°ùdG

 ∫Éée  »`̀a  Iõ`̀FÉ`̀L  íæªoJ  ICGô```̀eG

 iƒà°ùe ≈∏Y »YÉæ£°U’G AÉcòdG

 ≥ëà°ùJ  »```̀gh  ,∂`̀æ`̀μ`̀à`̀«`̀dƒ`̀Ñ`̀dG
 ÉgOƒ¡éd  èjƒààc  IõFÉédG  √òg
 øe  ójó©dG  AÉ°ûfEG  »`̀a  Iójó©dG
 »a »YÉæ£°U’G AÉcòdG  äGQOÉÑe
 AÉ°ûfEG  »a  É`̀gQhOh  ,∂æμà«dƒÑdG
 »YÉæ£°U’G  AÉ`̀cò`̀ dG  á`̀«`̀ª`̀jOÉ`̀cCG
 É k°†jCG  ∑QÉ°ûJ  å«M  ,á«∏μdG  »a
 ,á`̀«`̀ª`̀jOÉ`̀cC’G √ò``̀g »``̀a ƒ`̀°`̀†`̀©`̀c
 áμ∏ªe ájDhQ ™e ≥aGƒàj Ée Gògh
 ´ó`̀j ’ É`̀ª`̀H â`̀Ñ`̀ã`̀jh ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 ôÑà©J ∂æμà«dƒÑdG ¿CG ∂°û∏d ’Éée
 IOÉ«≤dG äÉ¡«Lƒàd É k«°ù«FQ É kªYGO
 ƒª°S  äÉ``¡``«``Lƒ``Jh  Ió``«``°``Tô``dG
 áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ódÉN  ï«°ûdG
 ¢ù∏éªdG  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG
 ¢ù«FQ á°VÉjôdGh ÜÉÑ°û∏d ≈∏YC’G
 á«æjôëÑdG  á`̀«`̀Ñ`̀ª`̀dhC’G  áæé∏dG
 ∫ƒëàdG  ƒëf  áμ∏ªªdG  Oƒ`̀¡`̀Lh

 »YÉæ£°U’G  AÉ``cò``dGh  »`̀ª`̀bô`̀dG
 ΩÉª°†f’G  ≈∏Y  áÑ∏£dG  ™«é°ûJh
 πÑ≤à°ùªdG  Ωƒ∏Y äÉ°ü°üîJ ≈dEG
 á`̀«`̀°`̀SÉ`̀°`̀SCG á``̀eÉ``̀YO π`̀μ`̀°`̀û`̀J »`̀à`̀ dG

.á«ªæà∏d
 Ió«°ùdG  â¡LƒJ  ,É`̀gQhó`̀H
 Égôμ°T  πjõéH  Ió«ªMƒH  ∫’O
 ∫BGõjõ©dÉÑY øH ΩÉ°ûg ï«°ûdG ≈dEG
 ,áÑ«£dG IQOÉÑdG  √òg ≈∏Y áØ«∏N
 ∂æμà«dƒÑ∏d  ¿CG  ≈```̀ dEG  kIô`̀«`̀°`̀û`̀e
 É¡dƒ°üM  »``̀a  ô`̀«`̀Ñ`̀μ`̀dG  π`̀°`̀†`̀Ø`̀dG
 ≈dEG  Iô«°ûe  ,IõFÉédG  √òg  ≈∏Y
 É¡d  É k©aGO  ¿ƒμ«°S  ºYódG  Gòg  ¿CG
 AÉ≤JQ’G  π«Ñ°S  »a  ójõªdG  ∫òÑd
 AÉ`̀cò`̀dG  ∫É`̀é`̀e  »`̀a  ∂æμà«dƒÑdÉH
 ,¬«a  Ió`̀FGQ  ¿ƒμàd  »YÉæ£°U’G
 iDhQ ≥«≤ëJ »a ádÉ©a áªgÉ°ùeh
 .∫ÉéªdG Gòg »a Ió«°TôdG IOÉ«≤dG

.õjõ©dGóÑY øH ΩÉ°ûg ï«°ûdG |

:∂æμà«dƒH AÉæeCG ¢ù∏ée ¢ù«FQ

»ªbôdG ∫ƒëà∏d óªM øH ódÉNh IOÉ«≤dG äÉ¡«Lƒàd »°ù«FQ ºYGO á«∏μdG

.…Qƒ°†N »°ùfÉf |

.∫’ódG óªëe ΩÉ°ùàHG |

.…QƒN ÉjQÉe |

.áXƒfƒÑdG ≈°ù«Y áØ«£d |

.≈°ù«Y áæ«eCG IQÉ°ûà°ùªdG |

.»fÉjõdG ¿ÉæaCG |

.ó°TGQ âæH ÉæjO áî«°ûdG |

.¿Éª∏°S »∏Y á∏«ªL |
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�ض لها بع�ض الدول جمل�ض الدفاع الأعلى ي�ستعر�ض التهديدات الأمنية التي تتعرَّ

�سرورة اإنهاء النزاعات الإقليمية بالطرق ال�سلمية

ادين ر بيان ال�سلطة الت�سريعية ب�ساأن حفظ حقوق ال�سيَّ امللك: نقدِّ

اللقاح لأخ��ذ  واملقيمني  املواطنني  من  ز  املميَّ بالإقبال  ه  ينوِّ جاللته 

الإن�سانية يوا�سلون حتمل م�سوؤولياتهم  امراأة ورجل  ر دور كل  نقدِّ

ويل ال��ع��ه��د رئ��ي�����ض جمل�ض ال������وزراء.. رج���ل امل�����س��روع��ات ال��ك��رى

جاللة امللك يرتاأ�س اجتماع جمل�س الدفاع الأعلى بح�ضور ويل العهد رئي�س الوزراء

التقويم لعام

مع العدد هدية ا�ياممع العدد هدية ا�ياممع العدد هدية ا�يام

الأمنية  العملية  يف  اأ�سا�سي  مكّون  الن�سائية  ال�سرطة  امللك: 

16

الحاصلون
على التطعيم

آخر تحديث - 9:00 مساًء
23 ديسمبر 2020
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جاللته تراأ�س اجتماع جمل�س الدفاع الأعلى بح�ضور ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء.. امللك:

نتائج مبهرة لفريق البحرين اأثمرت انخفا�س الإ�ضابات
تراأ�س ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة ملك البالد املفدى القائد الأعلى، رئي�س جمل�س الدفاع الأعلى، بح�سور �ساحب ال�سمو امللكي الأمري 

�سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد نائب القائد الأعلى رئي�س جمل�س الوزراء، اجتماع جمل�س الدفاع الأعلى الذي ُعقد يوم اأم�س يف ق�سر ال�سخري.

ويف م�ستهّل الجتماع، اأ�ساد جاللة امللك املفدى القائد الأعلى مبناقب فقيد الوطن �ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة، رحمه اهلل تعاىل، ودوره 

الكبري يف خدمة وطنه مملكة البحرين، وحر�سه على تعزيز نه�ستها ورقيّها، وم�ساهماته القيّمة واآرائه ال�سديدة املثمرة يف جمل�س الدفاع الأعلى.



�سلمان  املحرق  حمافظة  حمافظ  رفع 

با�سمه  املناعي،  هندي  بن  عي�سى  بن 

خال�ص  كافة،  املحافظة  اأهايل  عن  ونيابة 

�ساحب  مقام  اىل  والتربيكات  التهاين 

اآل  حمد  بن  �سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو 

حفظه  الوزراء،  رئي�ص  العهد  ويل  خليفة 

ال�سامية  امللكية  الثقة  على  ورعاه،  اهلل 

بتعيني �سموه رئي�ًسا للوزراء.

العهد  ويل  �سمو  اأن  املحافظ  واأكد 

طموحًة  روؤيًة  يحمل  الوزراء  رئي�ص 

جتلّت  قياديًة  و�سخ�سيًة  م�ستنرًيا  وفكًرا 

امل�ساريع  من  العديد  عرب  و�سوح  بكل 

وكانت  كافة،  املجالت  يف  التطويرية 

النطالقة عرب روؤية البحرين 2030 التي 

الرئي�سة  اأركانها وخطوطها  �سموه  و�سع 

و�ساغ خطواتها بتفا�سيلها كافة، وحظيت 

كما  املفدى،  امللك  لدن جاللة  من  مبباركة 

تلّم�ص �سموه النمو املت�سارع يف القطاعات 

يف  قوية  بنية  تاأ�سي�ص  على  وعمل  كافة، 

املجال القت�سادي وقطاع البنوك وحتفيز 

بتنمية  بالًغا  اهتماًما  واأوىل  ال�ستثمار، 

املواطن عرب جملة من اخلدمات الإ�سكانية 

اأمتتة  الأداء احلكومي عن طريق  وتطوير 

خدمات القطاع العام.

ومن ُح�سن الطالع اأن قاد �سموه فريق 

اأزمة  ظل  يف  خا�سة  الوطني  البحرين 

باتخاذ  �سموه  اأمر  اإذ  كورونا،  وجائحة 

التي  ال�ستباقية  الجراءات  من  حزمة 

على  اللتفاف  يف  مبا�سر  ب�سكل  اأ�سهمت 

تاأثر  من  التقليل  وبالتايل  اجلائحة،  هذه 

املواطن  وكان  ال�سلبية،  بجوانبها  اململكة 

�سموه،  اهتمام  اأولويات  من  هو  واملقيم 

مبا�سرة  بتوجيهات  البحرين  اتخذت  اإذ 

من  عدًدا  ورعاه،  اهلل  حفظه  �سموه،  من 

ا�ستقطاعات  اإيقاف  ومنها  القرارات 

رواتب  ودعم  املقرت�سني  على  البنوك 

اخلا�ص  بالقطاع  العاملني  املواطنني 

الوظيفي  بالأمان  ال�سعور  يف  اأ�سهم  مما 

واملعي�سي، ودعم فواتري الكهرباء وتوفري 

من  والعديد  ال�سحية  امل�ستلزمات  جميع 

القرارات التي حظيت بالإ�سادة الدولية.
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خالل افتتاحها م�شنع الن�شيج مبنطقة بني جمرة.. ال�شيخة مي: 

نــراهــن عـلـــى الـمـبـــدعـيـن الـمـتـم�شـّكني ب�شنـاعــة الن�شيــج العـريـقـة
والآثار،  للثقافة  البحرين  هيئة  افتتحت 

يف  وذلك  جمرة،  بني  ن�سيج  م�سنع  اأم�ص، 

منطقة بني جمرة، بح�سور ال�سيخة مي بنت 

بن  وعلي  الهيئة،  رئي�ص  خليفة  اآل  حممد 

ال�سيخ عبداحل�سني الع�سفور حمافظ املحافظة 

ال�سمالية، اإ�سافة اإىل وجود موؤ�س�سات املجتمع 

اخلريي  بال�سندوق  ممثلة  املحلية  املدين 

جمرة  بني  لأهايل  الريا�سي  الثقايف  والنادي 

ووجهاء واأعيان القرية، وعدد من الإعالميني 

واملهتمني بال�ساأن الثقايف يف البحرين. 

اآل خليفة  بنت حممد  مي  ال�سيخة  وقالت 

املنا�سبة: »مع هذا الفتتاح نختتم عاًما  بهذه 

التحديات  رغم  امل�ستمر  الثقايف  العمل  من 

تف�سي  اأزمة  �سببتها  التي  والعقبات  الكبرية 

جمرة  بني  ن�سيج  وم�سنع  كورونا،  فريو�ص 

احتفينا  عام  من جهود يف  قدمناه  ما  يعك�ص 

به بكثافة املنجزات احل�سارية البحرينية«.

اليدوية  احلرف  على  »حفاظنا  واأ�سافت: 

وال�سناعات التقليدية من اأولوياتنا، ورهاننا 

�سكلوا  الذي  واملبتكرين  املبدعني  على  يقع 

ب�سناعة  بتم�سكهم  للبحرين  جميالً  ملمًحا 

من  اأكرث  اإىل  تعود  والتي  كالن�سيج،  عريقة 

قرن من الزمان يف هذه املنطقة«. 

جمرة  بني  ن�سيج  م�سنع  اإىل  واأ�سارت 

اأجل  من  املحلي  املجتمع  مع  تعاون  ثمرة 

وتعزيز  الثقافية  التحتية  ببنيتنا  الرتقاء 

ال�سناعات  اأن  مو�سحة  امل�ستدامة،  التنمية 

يتم  ملا  الرتويج  يف  املهم  الدور  لها  اليدوية 

املنتجات  هذا  �ستح�سر  اإذ  حملًيا،  اإنتاجه 

يف  امل�سارك  البحرين  جناح  يف  الإبداعية 

اإك�سبو دبي عام 2021. 

جمرة  بني  قرية  اأهايل  كلمة  وت�سمنت 

�سكًرا جلهود ال�سيخة مي بنت حممد اآل خليفة 

مثمنني  الن�سيج،  م�سنع  لت�سييد  وعملها 

�سعيها الدائم لإ�سراك املجتمع املحلي يف حفظ 

الرتاث البحريني من خالل م�سروعات حيوية 

ا�ستعدادهم  اأكدوا  كما  املدى.  بعيد  اأثر  ذات 

مبا  الهيئة،  ومبادرات  م�ساريع  مع  للتعاون 

ملكت�سبات  ويروج  الثقافية  بال�سياحة  يرتقي 

اململكة احل�سارية. 

بني  ن�سيج  م�سنع  م�سروع  ويهدف 

الن�سيج  حرفة  وتن�سيط  اإحياء  اإىل  جمرة 

التي ا�ستهرت بها املنطقة، اإذ �سيتم من خالله 

من  بها  يتعلق  وما  ال�سناعة  لهذه  الرتويج 

اإبداع وثقافة وهوية. ومن الناحية املعمارية، 

مزارع  و�سط  ليكون  املوقع  اختيار  مت  فقد 

قرية بني جمرة، كما يعك�ص ت�سميم امل�سنع 

ا�ستيحاء  ومت  للمنطقة،  العمرانية  الهوية 

�سكله من ذاكرة بيوت »الرب�ستي« التقليدية. 

خم�س�سة  م�ساحات  امل�سنع  وي�سم 

ل�سنع  ووحدات  والغزل  الن�سج  لأعمال 

منتجات الن�سيج بالطرق التقليدية الأ�سلية، 

اإىل جانب وحدات للتعليم والتدريب ومتجر 

وترويج  بيع  على  �سيعمل  والذي  للهدايا، 

جمرة  بني  يف  الن�سيج  حرفيي  منتجات 

بالتعاون مع امل�سممني من »يال حبيبي« هال 

كي�سكو، مهايري بويل، ناتايل جونغ. 

املعماري  املهند�ص  ت�سميم  من  وامل�سنع 

مكتب  ويعمل  بنكيني.  ليوبولد  ال�سوي�سري 

اإل  اإبداعية،  م�ستويات  عدة  على  املهند�ص 

امل�ساحات  ت�سميم  جمال  يف  متخ�س�ص  اأنه 

بالثقافات  املهند�ص  ويهتم  وت�سكيلها. 

املحلية،  واحلرف  املعا�سرة  ال�سعبية 

العمل  اأ�سكال  من  ك�سكل  العمارة  اإىل  ويلجاأ 

البيئية يف  الجتماعي، كما ي�سع العتبارات 

�سميم ممار�سته املعمارية الإبداعية.

د. ال�شياد: اإقبال كبري من قبل الكادر الطبي على اأخذ التطعيم

اأ�شارت اإىل اأن الأطباء اأول من بادر اإىل اأخذ اللقاح.. د. القا�شم:

الأو�شاط ال�شحية والطبية العاملية جممعة على جدوى لقاحات كورونا املعتمدة

ال�سياد  عادل  الدكتور  اأكد 

وال�سحة  الوبائيات  ا�ست�ساري 

مكافحة  ق�سم  ورئي�ص  العامة 

العامة  ال�سحة  باإدارة  الأمرا�ص 

بوزارة ال�سحة اأن مملكة البحرين 

ب�سحة  الهتمام  و�سعت  قد 

واملقيمني،  املواطنني  و�سالمة 

وحمايتهم من خماطر وم�ساعفات 

راأ�ص  على  كورونا،  فريو�ص 

املرحلة،  هذه  خالل  اأولوياتها 

جميع  ت�سخري  خالل  من  وذلك 

والطاقات  واملوارد  الإمكانات 

والربامج الوقائية املمكنة من اأجل 

تعزيز �سبل الت�سدي لهذه اجلائحة 

يتما�سى  والذي  املطلوب،  بال�سكل 

واملعايري  والإجراءات  التدابري  مع 

انت�سار  ملنع  وعاملًيا  دولًيا  املتخذة 

العدوى.

ال�سياد  عادل  الدكتور  وتابع 

واملتاح حالًيا  امل�ستخدم  اللقاح  اأن 

اأخذه  مت  الذي  نف�سه  اللقاح  هو 

خالل املرحلة الثالثة من التجارب 

ال�سريرية التي �سارك فيها 7700 

اإذ مل ت�سجل  متطوع من البحرين، 

هناك اأي م�ساعفات. كما اأن جميع 

باأخذ  قاموا  الذين  الطبية  الكوادر 

لديهم  تكونت  البحرين  يف  اللقاح 

اأج�سام م�سادة للفريو�ص، ما يعني 

هذه  من  الوقاية  يف  اللقاح  جناح 

اجلائحة.

ال�سياد  عادل  الدكتور  واأكد   

جانب  من  كبرًيا  اإقبالً  هناك  اأن 

على  وال�سحية  الطبية  الكوادر 

املطلعون على  التطعيم، وهم  اأخذ 

حملًيا  ال�سريرية  التجارب  نتائج 

وعاملًيا، ما ينعك�ص على ثقتهم يف 

اللقاح يف حتقيق  وفاعلية  �سالمة 

الوقاية من فريو�ص كورونا. داعًيا 

املجتمع  واأفراد  الكرمي  اجلمهور 

امل�ساد  التطعيم  باأخذ  املبادرة  اإىل 

لفريو�ص كورونا، واللتزام بجميع 

الوقائية  والإجراءات  الإر�سادات 

والحرتازية يف هذا اجلانب.  

 واأعرب الدكتور عادل ال�سياد 

وامتنانه  وتقديره  �سكره  عن 

على  البحرين،  ململكة  العميق 

جماًنا،  للجميع  للقاح  توفريها 

الوقاية  بالإمكان  اأ�سبح  اأنه  مبيًنا 

جميع  وحماية  الفريو�ص  هذا  من 

موؤكًدا  البحريني.  املجتمع  اأفراد 

العديد  متلك  البحرين  مملكة  اأن 

هذا  يف  الناجحة  التجارب  من 

البحرين  اأن  جانب  اإىل  املجال، 

املتميزة  الدول  من  اعتربت  لطاملا 

برامج  جمال  يف  اإقليمًيا  والرائدة 

الق�ساء  وخطط  املو�سع  التمنيع 

املعدية،  والأمرا�ص  الأوبئة  على 

اخلطط  جناح  بف�سل  وذلك 

ومواكبة  واملتابعة  الوقائية 

والعلوم  امل�ستجدات  خمتلف 

الطبية وال�سريرية على  والأبحاث 

امل�ستويات كافة، يف �سبيل ا�ستمرار 

�سمان احلفاظ على �سحة و�سالمة 

اجلميع.

القا�سم  غادة  الدكتورة  قالت 

البحرينية  الأطباء  جمعية  رئي�ص 

بني  كامل  �سبه  اإجماًعا  هناك  اإن 

الطبية  الأو�ساط  يف  العاملني 

ب�ساأن  العامل  حول  وال�سحية 

جدوى اللقاحات امل�سادة لفريو�ص 

جرى  والتي  »كوفيد-19«، 

ال�سحية  الهيئات  قبل  من  اإقرارها 

الدول  من  العديد  يف  التنظيمية 

مبادرة  اأهمية  موؤكدة  املتقدمة، 

مملكة  يف  واملقيمني  املواطنني 

اللقاح حلماية  هذا  لأخذ  البحرين 

اأنف�سهم وجمتمعهم، وامل�ساعدة يف 

الق�ساء على اجلائحة ب�سكل كامل 

ما  اإىل  الطبيعية  احلياة  وعودة 

كانت عليه باأ�سرع فرتة ممكنة.

ودعت الدكتورة القا�سم جميع 

املجتمع  واأفراد  اجلمعية  اأع�ساء 

جميع  حر�ص  الذي  اللقاح  لأخذ 

جمعية  اإدارة  جمل�ص  اأع�ساء 

اأخذه،  على  البحرينية  الأطباء 

الأطباء  لزمالئهم  قدوة  ليكونوا 

يف  واملقيمني  املواطنني  وجلميع 

اإىل  دعت  كما  البحرين.  مملكة 

التخويف  م�سادر  عن  البتعاد 

والإ�سغاء  اللقاح،  من  والتهويل 

اأهل العلم والخت�سا�ص  ملا يقوله 

واملمار�سني،  والأطباء  العلماء  من 

فقط، الذين كانوا اأول من بادر اإىل 

اأخذ اللقاح �سد كورونا، وقالت اإن 

عن  والبتعاد  بال�سجاعة  التحلي 

املرحلة  الأنانية �سروري يف هذه 

البحرين  اأن  خا�سة  احلا�سمة، 

الأخري  الف�سل  حاليا  تكتب 

مكافحة  يف  جناحها  ق�سة  من 

اجلائحة.

وثّمنت رئي�ص جمعية الأطباء 

ح�سرة  مبادرة  ال�سياق  هذا  يف 

بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ساحبة 

البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�سى 

لأخذ  ورعاه،  اهلل  حفظه  املفدى، 

وعاملي  عربي  قائد  كاأول  اللقاح 

ال�سجاعة  اخلطوة  هذه  على  يقدم 

ا،  اأي�سً وللعامل  ل�سعبه  وامللهمة 

باجلهود  نف�سه  بالوقت  م�سيدة 

الطيبة التي بذلها ويبذلها �ساحب 

بن  �سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو 

رئي�ص  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد 

املجال،  هذا  يف  املوقر  الوزراء 

التجارب  يف  ا  اأي�سً �سموه  وتطوع 

مَثّل  ومبا  اللقاح،  على  ال�سريرية 

قدوة للجميع.

يف  القا�سم  الدكتورة  وقالت 

البحرين  مملكة  اإن  ال�سياق  هذا 

تَوّجت جهودها يف جمال مكافحة 

بتوفري  »كوفيد-19«  جائحة 

وبكميات  للجميع  جمانا  اللقاح 

واملقيمني،  للمواطنني  وفرية 

وبجهوزية تامة ل�ستقبال الراغبني 

يف التطعيم عرب 27 مركًزا �سحًيا 

للتطعيم،  الوطنية  اخلطة  �سمن 

مدى  تعك�ص  خطوة  يف  وذلك 

اململكة على رعاية �سعبها  حر�ص 

منوهة  ورفاهيته،  و�سالمته 

الكوادر  بجميع  الإطار  هذا  يف 

توا�سل  التي  وال�سحية  الطبية 

يف  املخل�ص  عطائها  الآن  حتى 

حاليا  وتتوىل  اجلائحة،  مواجهة 

م�ساألة تنظيم ح�سول البحرينيني 

باأريحية  اللقاح  على  واملقيمني 

و�سال�سة.

الفريق  »يعمل  واأ�سافت: 

الوطني للت�سدي جلائحة كورونا 

ال�سحية  املمار�سات  اأف�سل  وفق 

البحرين  قامت  حيث  العاملية، 

مع  تعاملها  م�سارات  �سمن 

اجلائحة بتكثيف اجلهود الوقائية 

ال�ستباقي  ال�سحي  لالأمن  تعزيًزا 

عرب املتابعة امل�ستمرة للم�ستجدات 

املتعلقة  بالتجارب  العاملية 

اخلطط  وو�سع  باللقاحات، 

بكل  واملعتمد  الآمن  اللقاح  لتوفري 

ي�سر و�سهولة للمواطنني واملقيمني 

كافة«.

د. عادل ال�صياد

د. غادة القا�صم

 �صلمان بن هندي

دعت اإىل جتنب ن�شر ال�شائعات.. ال�شحة:

ل عالقة لوفاة مواطن خم�شيني بالتطعيم

حمافظ واأهايل املحرق:

 الثقة امللكية ال�شامية حققت تطلعات املواطنني

ال�سحة عن حقيقة وفاة  ك�سفت وزارة 

مواطن بحريني يبلغ من العمر 53 عاًما، اإذ 

اأكدت يف بيان لها اأن �سبب الوفاة هو اأزمة 

املوؤ�سرات  تعطل  اإىل  اأدت  مفاجئة،  قلبية 

احليوية املوؤدية اإىل الوفاة.

وبّينت الوزارة اأنه ل توجد عالقة لوفاة 

املواطن بالتطعيم، كما مت تداوله يف مواقع 

ملفه  اأن  مو�سحة  الجتماعي،  التوا�سل 

من  عدد  اإىل  ي�سري  اهلل-  -رحمه  ال�سحي 

املراجعات الدورية ب�سبب اأمرا�ص القلب.

تداول  من  ال�سحة  وزارة  وحذرت 

املعلومات املغلوطة وغري الدقيقة، والت�سكيك 

بكفاءة اجلهود املبذولة يف القطاع ال�سحي 

مبملكة البحرين، والتي تهدف للحفاظ على 

�سحة و�سالمة املواطنني واملقيمني.

اإىل  اجلميع  ال�سحة  وزارة  ودعت 

وا�ستقاء  ال�سائعات  ن�سر  جتنب  �سرورة 

وعدم  الر�سمية،  م�سادرها  من  املعلومات 

الراأي  ت�ستيت  هدفها  م�سادر  لأي  اللتفات 

اجلهود  على  يوؤثر  فيما  ا  خ�سو�سً العام، 

الوطنية ال�سحية خالل الوقت احلايل.

املواطنني  �سحة  باأن  الوزارة  واأفادت 

واملقيمني اأولوية ق�سوى، وباأن ما تقدمه من 

خدمات �سحية وعالجية ذات جودة عالية، 

وما يتم اإدخاله من برامج وقائية اأو معززة 

اجلهات  قبل  من  معتمدة  تكون  لل�سحة 

الرقابية املعنية وتخ�سع للدرا�سة والبحث 

بدخول  لها  ال�سماح  يتم  اأن  قبل  والتقييم 

مملكة البحرين.

»جودة التعليم« ت�شتعر�ض جتربة الإطار الوطني للموؤهالت البحريني

�ساركت هيئة جودة التعليم والتدريب، ممثلة 

للموؤهالت  الوطني  لالإطار  العامة  الإدارة  يف 

والمتحانات الوطنية، يف اجتماع نظمته موؤ�س�سة 

الدائمة  اللجنة  مع  بالتن�سيق  الأوروبية،  التدريب 

املغربية،  اململكة  يف  للموؤهالت  الوطني  لالإطار 

وذلك يوم الثالثاء املوافق 22 دي�سمرب 2020.

وقد ناق�ص الجتماع العديد من الق�سايا املتعلقة 

باإدارة وحوكمة الإطار الوطني للموؤهالت، اإذ متت 

دعوة مملكة البحرين وجمهورية فرن�سا للم�ساركة 

يف هذا الجتماع، وهو الأول من �سل�سلة الجتماعات 

التي تنظمها موؤ�س�سة التدريب الأوروبية؛ ملناق�سة 

مو�سوع حوكمة الإطار الوطني للموؤهالت.

ويف ت�سريح له، اأ�سار الدكتور طارق ال�سندي 

للموؤهالت  الوطني  الإطار  لإدارة  العام  املدير 

هذا  من  الهدف  اأن  اإىل  الوطنية  والمتحانات 

جتارب  على  امل�ساركني  اإطالع  هو  الجتماع 

وخربات الإطار الوطني البحريني للموؤهالت، من 

كيفية  حول  وموثوق  وا�سح  تف�سري  تقدمي  خالل 

للموؤهالت، وارتباط  الوطني  الإطار  اإدارة عمليات 

بتلك  ما  دولة  يف  الوطنية  املوؤهالت  م�ستويات 

املوجودة يف دولة اأخرى.
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يف م�ساركة له �سمن برنامج »ترابط«.. ال�سيد: 

»فينا اخلري« حملة الإن�سانية حفظت كرامة املت�سّررين من »كورونا«

اإطالق التاأ�سرية الإلكرتونية لرعايا البلدين بعد ب�سعة اأ�سابيع.. نائب رئي�س بلدية القد�س يف حديث لـ»الأيام«:

البحرين متتلك مقومات �سياحية جاذبة لالإ�سرائيليني واليهود الأمريكيني

�سارة جنيب:

اأكد الأمني العام للم�ؤ�س�سة امللكية للأعمال 

هناك  اأن  ال�سيد  م�سطفى  الدكت�ر  الإن�سانية 

�سمن  اإطلقها  مت  التي  املبادرات  من  العديد 

باهًرا،  جناًحا  حققت  التي  اخلري  فينا  حملة 

م�سرًيا اإىل اأنه متت م�ساعدة العديد من الأ�سر 

»ك�فيد-19«،  ك�رونا  جائحة  من  املت�سررة 

كما مل يتم اإغفال املقيمني من الأجانب.

جاء ذلك يف فعالية �سمن �سل�سلة »ترابط« 

ال�سيا�سية  للتنمية  البحرين  معهد  نظمها 

اأ�سار  اإلكرتونًيا،  »الثلثاء«  الأول  اأم�س  ي�م 

خللها ال�سيد اإىل اأن امل�ؤ�س�سة امللكية للأعمال 

قبل  الأيتام  لرعاية  كلجنة  بداأت  الإن�سانية 

حتت  الأرامل  �سم  مت  ثم  �سنة،   20 ح�ايل 

مظلتها، وبعد اأن حققت جناًحا كبرًيا مت �سم 

وت��سع  مهامها،  �سمن  الإن�سانية  الأعمال 

وداخل  خارج  م�ساعدات  ليت�سمن  العطاء 

ال�سرتاتيجية  الروؤية  يعك�س  ما  البحرين، 

جلللة امللك.

لها  كانت  البحرين  مملكة  اأن  اإىل  واأ�سار 

جميع  تاأثرت  الذي  ال�قت  يف  مميزة  جتربة 

اإن  اإذ  »ك�فيد-19«،  ك�رونا  بجائحة  الدول 

ما قام به �ساحب ال�سم� امللكي الأمري �سلمان 

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

ال�زراء من اإجراءات ُيعد اأمًرا بالًغا يف الأهمية، 

فقد اأوىل اهتماًما بجميع الن�احي القت�سادية 

وال�سحية.

التي  اخلري  فينا  حلملة  »بالن�سبة  وقال: 

اآل خليفة  ال�سيخ نا�سر بن حمد  اأطلقها �سم� 

الإن�سانية و�س�ؤون  ممثل جللة امللك للأعمال 

مت  حني  باهر  جناح  من  حققته  وما  ال�سباب، 

هذه  فاإن  بحريني،  دينار  ملي�ن   100 جمع 

ثقة  وت�ؤكد  واعتزاز  فخر  حمل  هي  التجربة 

ال�سارع البحريني بالقيادة«.

وتابع: »�سم� ال�سيخ نا�سر بن حمد اأ�سعل 

احلما�س لدى النا�س لعمل اخلري بعف�يته، ول 

بد من اأن ن�جه ال�سكر والتقدير لكل من اأ�سهم 

بال�سكر  ونخ�س  ومعن�ًيا،  مادًيا  يف جناحها 

وزارة الإعلم للدور الكبري الذي قامت به يف 

هذا ال�سدد«.

البحرين  يف  النا�س  »كل  اأن  اإىل  واأ�سار 

كان�ا يتابع�ن باهتمام زيادة املبلغ الذي اأ�سهم 

امل�اطنني  من  والأفراد  امل�ؤ�س�سات  من  كل  فيه 

الذي  ال�سعب  الظرف  من  وبالرغم  واملقيمني، 

مت اإطلق احلملة يف �سياقه، اإل اأنها كانت اأياًما 

جميلة بالن�سبة جلميع العاملني فيها، وكانت 

مثالً �سادًقا للتعبري عن حب ال�طن«.

التي  املبادرات  بع�س  اإىل  ال�سيد  وتطّرق 

قامت بها امل�ؤ�س�سة يف بداية احلملة، اإذ اأو�سح 

الأجانب  العمال  على  الأغذية  ت�زيع  مت  اأنه 

لذلك،  و�سرورية  ما�سة  احلاجة  كانت  حني 

ت��سيل  مت  اإذ  الداخلية،  وزارة  مع  بالتعاون 

وياأتي  ال�جبات،  من  الآلف  مئات  وت�زيع 

ذلك يف �سياق اهتمام البحرين بجميع الفئات 

من ال�سكان، يف املقابل كانت هناك ط�ابري من 

النا�س اأمام املتاجر والبقالت يف دول متقدمة 

فرتة  يف  جدوى  دون  من  الطعام  عن  تبحث 

ذروة اجلائحة.

بتط�ير  قامت  امل�ؤ�س�سة  اأن  اإىل  واأ�سار 

وحني  �سابق،  وقت  يف  الإلكرتونية  اأنظمتها 

التباعد  اإجراءات  تطبيق  احلاجة  تطلبت 

كانت  ُبعد،  عن  للعمل  والتح�ل  الجتماعي 

من  ذلك  وطبقت  متاًما،  م�ستعدة  امل�ؤ�س�سة 

الي�م الأول بي�سر و�سل�سة.

امل�ؤ�س�سة  م�ظفي  قيام  اإىل  ولفت 

واملتط�عني مب�ساعدة النا�س واحلالت لإدخال 

بياناتهم، وت�سهيل التعامل الإلكرتوين.

ب�سنع  قامت  امل�ؤ�س�سة  اإىل  ال�سيد  واأ�سار 

تتنا�سب  التي  الكمامات  من  كبرية  كميات 

الأ�سر  وقامت  ال�سحة،  وزارة  ا�سرتاطات  مع 

املنتجة مبجه�د جبار يف امل�ساعدة على �سنع 

ت�زيعها  ومت  واإتقان،  ب�سرعة  الكمامات  تلك 

على العديد من العمال واجلهات.

للأ�سر  مايل  دعم  »قدمنا  واأ�ساف: 

اآلف   7 حل�ايل  اللزمة  والأغذية  املحتاجة، 

التي مت ت�فريها  اأ�سرة، بالإ�سافة للح�ا�سيب 

وم�ؤ�س�سات  البحرين  جلامعة  وت��سيلها 

�ساعدنا  اإننا  الق�ل  ميكن  اأخرى.  تعليمية 

ال�ظائف  واأ�سحاب  املت�سررة  الأ�سر  اآلف 

غري امل�ؤمن عليهم، و�سّددنا مبلًغا بقيمة 330 

مبالغ  تخ�سي�س  ومت  للغارمني،  دينار  األف 

على  الأوبئة،  لدرا�سة  مركز  ولإن�ساء  للتعليم 

من  كل  اأ�سماء  عليه  يكتب  جداًرا  يت�سمن  اأن 

اأ�سهم يف حملة فينا اخلري، وقد اأمر جللة امللك 

يعك�س  ما  نف�سه،  للغر�س  م�ست�سفى  باإن�ساء 

نظرة القيادة ال�سرتاتيجية امل�ستقبلية«.

على  تقت�سر  مل  امل�ساعدات  اأن  اإىل  ولفت 

من  فريق  ت�سكيل  مت  فقد  املادي،  اجلانب 

»ن�ساأل  مبادرة  �سمن  واملتط�عني  امل�ظفني 

املتاجة  بالأ�سر  بالت�سال  يق�م�ن  عنكم« 

على  والطمئنان  احتياجاتهم  من  للتاأكد 

يف  اإيجابي  واأثر  وقع  لذلك  وكان  اأح�الهم، 

نف��س تلك الأ�سر.

وتابع: »بلغ اإجمايل عدد الت�سالت ح�ايل 

4 اآلف و550 ات�سالً، و�سملت الطلب الأيتام 

للظروف  ُبعد نظًرا  كان�ا يدر�س�ن عن  الذين 

ال�ستثنائية للتاأكد من �سري العملية التعليمية 

بالن�سبة لهم«.

تقدم  امل�ؤ�س�سة  اأن  على  ال�سيد  و�سّدد 

امل�ساعدة املعي�سية للأرملة والأبناء، من خلل 

بكل  العائلة  حل�ساب  ثابتة  مبالغ  حت�يل 

الأ�سر  تلك  وم�ساعدة  و�سرية،  وهدوء  كرامة 

التي فقدت اأربابها يف خمتلف ج�انب الرتبية 

خلل  من  النف�سي  اجلانب  كذلك  والتعليم، 

اأخ�سائيني م�ؤهلني، ف�سلً عن اتخاذ الإجراءات 

اللزمة يف احلالت التي تتطلب رعاية �سحية 

عاجلة.

بالتنمية  اهتماًما  ن�يل  »نحن  وقال: 

الأ�سر  تلك  تتمكن  اأن  اإىل  ون�سعى  امل�ستدامة، 

بالتعاون  وذلك  نف�سها،  على  العتماد  من 

الأ�سرة  بنك  خا�سة  ال�سلة،  ذات  اجلهات  مع 

وهناك  الجتماعية،  والتنمية  العمل  ووزارة 

مثل  ومميزة  رائدة  بحرينية  م�ساريع  ا  اأي�سً

الذي  املهني  والتدريب  للتاأهيل  نا�سر  مركز 

التفاو�س  ويتم  باهرة،  جناح  ق�س�س  حقق 

مع وزارة ال�سناعة والتجارة ال�سياحة حالًيا 

لإن�ساء م�سانع للأيتام«.

ويف رد له على �س�ؤال ب�ساأن ترميم املنازل، 

اإبداعي  باأ�سل�ب  بيت  األف  برتميم  »قمنا  قال: 

تبلع  مبيزانية  واخلدمات  امل�ا�سفات  باأف�سل 

10 مليني دينار، ووفرنا ال�سكن للنا�س الذين 

يتم ترميم بي�تهم، وكانت التجربة ناجحة«.

وفيما يتعلق با�ستف�سار ب�ساأن التعاون مع 

اجلهات ذات الأهداف امل�سرتكة، اأو�سح »لدينا 

اأطباء ومهند�سني وممثلني  جلنة وطنية ت�سم 

احلالت  من  العديد  ويف  خمتلفة،  مل�ؤ�س�سات 

�ساعات  خلل  اجتماعات  اللجنة  تلك  تعقد 

داخل  اإن�سانية  لإعمال  �سريعة  خطط  وت�سع 

وخارج البحرين«.

البحرين  قامت  اأن  �سبق  اأنه  اإىل  ولفت 

اأن  كما  فل�سطني،  يف  امل�ساريع  من  بالعديد 

ال�س�مال �سهدت حت�ّسًنا كبرًيا بف�سل م�ساعدة 

متعددة  مباٍن  بناء  مت  اإذ  البحرين،  مملكة 

من  تعاين  اجلمه�رية  كانت  حني  الط�ابق 

املجاعة، كما مت بناء معهد للمعلمني لتدري�س 

امل�سروع  مدير  اأن  »ي�ؤ�سفنا  م�سيًفا  الأطفال، 

تعّر�س للقتل، لكننا وا�سلنا العمل، كما قمنا 

ببناء مركز للعي�ن«.

تد�سني  نح�  الجتاه  عن  ناه�م  وك�سفت 

دولة  رعايا  اأمام  الإلكرتونية  ال�سياحة  تاأ�سرية 

قليلة  اأ�سابيع  بعد  البحرين  ومملكة  اإ�سرائيل 

من الآن، فيما يتم الإعداد لإعادة فتح »كني�س« 

املنامة القدمي يف �سهر فرباير املقبل باعتباره اأحد 

اليه�د  اأمام  لل�سياحة  اجلاذبة  الدينية  املرافق 

الإ�سرائيليني كذلك يه�د ال�ليات املتحدة، لفتة 

اإىل اأن اأحد الفنادق قد بداأ بالفعل بتقدمي »ك��سر« 

الطعام الك�ثر »احللل« وفق اأحكام اليه�دية. 

وفيما يلي ن�س املقابلة:

الأوىل  زيارتك وهي  نبداأ من  دعينا   ]

اإىل البحرين.. حديثنا عن زيارتك.

- اأنا مهتمة جًدا بزيارة البحرين منذ اأن مت 

كبري  اهتمام  لدي  كذلك  ال�سلم،  اتفاقية  ت�قيع 

بامل�ساركة ببناء اأوا�سر العلقات ل�سلمنا الدافئ، 

واأوؤمن اأن باإمكاننا القيام بذلك عرب فتح الأب�اب 

ومد ج�س�ر لتمكني رجال الأعمال من العمل مع 

اأعمال  �سراكات  تعقد  وعندما  البع�س،  بع�سهم 

اأعمق  فهم  لديك  وي�سبح  الثقة،  تبني  فاأنت 

حل�سارة الآخر وثقافته، وهذا ما يتمح�ر ح�له 

ال�سلم، لقد قمنا بذلك عندما مت تاأ�سي�س جمل�س 

منتدى  كذلك  الإ�سرائيلي،   - الإماراتي  الأعمال 

املراأة اخلليجي - الإ�سرائيلي، لذلك ن�د اأن نعرف 

وال�سراكات  العلقات  اأوا�سر  بناء  ميكننا  كيف 

قرب  عن  للتعرف  هنا  واأنا  العمال،  جمال  يف 

وت�سهيل  املجالت،  لهذه  املنا�سبة  الأطر  ل��سع 

امل�س�ؤولني  من  عدًدا  األتقي  و�س�ف  الإجراءات، 

اأجل  من  القطاعات  بع�س  وممثلي  احلك�ميني 

ذلك. 

يتم  اأن  زيارتك  خالل  نتوقع  هل   ]

توقيع اتفاقيات مع جهات حكومية واأهلية؟

- اأنا �سخ�سًيا من اأ�س�ل مغربية، وعائلتي 

خليط من يه�د من دول عربية، واأجدادي عا�س�ا 

العرب  مع  وارحتل�ا  اإ�سبانيا،  يف  العرب  مع 

على  امل�سيحي�ن   - الكاث�ليك  �سيطر  عندما 

اإ�سبانيا، وبالتايل اأنا دائًما قريبة من املجتمعات 

العربية، و�سعرت اأنني يف وطني عندما �سافرت 

اجل�س�ر،  هذه  بناء  املهم  من  لذلك  اخلليج،  اإىل 

النا�س لبناء  اأن هناك رغبة كبرية لدى  واأعتقد 

يبداأون  كيف  يعرف�ن  ل  ولكن  اأعمال،  علقات 

بذلك.

[ بتقديرك، كيف ترين فر�ص الأعمال؟

عليها  نركز  التي  املجالت  اأكرث  بالتاأكيد   -

من  الكثري  اأن  اأعتقد  ال�سياحة.  جمالت  هي 

الإ�سرائيليني ي�دون زيارة البحرين كي يق�س�ا 

�سعداء  الإ�سرائيليني  فجميع  هنا،  اأوقاتا ممتعة 

اجل�انب  من  الكثري  اأن  ونعتقد  ال�سلم،  بهذا 

الأقرب  وهي  كبري،  ب�سكل  مت�سابهة  احل�سارية 

ملجتمعنا، ويجب اأن نركز على اجل�انب اجلاذبة 

اأمامنا  يطرح  ال�سلم  اأن  واأعتقد  للإ�سرائيليني، 

اأق�ى،  اأو�سط  �سرق  يف  لنعي�س  كبرية  ا  فر�سً

الدافئ،  ال�سلم  هذا  ظل  يف  التعاي�س  ي�س�ده 

اأمثلة  لدينا  فلأن  الدافئ  ال�سلم  اأق�ل  وعندما 

على ال�سلم البارد الذي وقع مع كل من الأردن 

اأكرث واقعية، عندما وقعت هذه  وم�سر. ولنكن 

يكن  مل  والأردن،  م�سر  مع  ال�سلم  اتفاقيات 

ن�عية  وقفزة  اجتماعي  ت�ا�سل  و�سائل  هناك 

يف عامل الت�سالت كما ه� احلال الآن، لذا يجب 

اأن ن�سع ذلك يف عني العتبار. لقد كان ال�سلم 

على م�ست�ى القيادات لإنهاء تاريخ من احلروب 

والدماء، ومل يكن ال�سلم بني ال�سع�ب. 

ال�سلم  لبناء  مًعا  الفر�سة  لدينا  ان  اأعتقد 

�سيجعله  ما  وهذا  اخلليج،  يف  هنا  النا�س  بني 

لدى  حقيقة  رغبة  هناك  لذلك  طبيعًيا،  �سلًما 

الذي  البلد  هذا  البحرين،  لزيارة  الإ�سرائيليني 

يتمتع بالأمان والتط�ر والنماء.

لدى  رغبة  هناك  اأن  اعتقد  املقابل،  يف 

البحرينيني -من امل�سلمني وامل�سيحني واليه�د- 

لزيارة اإ�سرائيل، وال�سلة يف الأماكن املقد�سة لكل 

الأديان، فهناك ح�سارة قيمة وجذور عريقة لكل 

احل�سارات هناك، والكثري من املعامل التاريخية 

اأعمل  باعتباري  واأنا  زياراتها،  النا�س  ي�د  التي 

على اجلانب ال�سياحي ملدينة القد�س، فاأنا مهتمة 

ال�سياحة  واإقامة  البحرينيني  با�ستقبال  جدا 

القد�س،  الإ�سلمية يف  املقد�سات  لزيارة  الدينية 

بعد  ال�سياحية  املرافق  فتح  يتم  اأن  بعد  وذلك 

ذكرت-  -كما  املقابل  يف  اجلائحة،  انتهاء 

وزيارة  هنا  بالقدوم  مهتم�ن  الإ�سرائيلي�ن 

املا�سي نح�  ال�سهر  الإمارات  زار  البحرين، فقد 

70 األف م�اطن اإ�سرائيلي، من بينهم الكثري من 

اأمامهم ال�سلم فر�سة  اإ�سرائيل الذين فتح  عرب 

لزيارة دولة الإمارات، والبحرين قادرة على اأن 

ل  للإ�سرائيليني،  جاذبة  �سياحية  واجهة  تك�ن 

�سيما من يبحث عن اأج�اء اأكرث هدوًءا. 

[ ماذا عن توفري املرافق الداعمة للجذب 

ال�سياحي اأمام ال�سائح الإ�سرائيلي، ل �سيما 

عندما نتحدث عن خ�سو�سية الطعام، واأي�ًسا 

توافر »كني�ص« ي�ستقبل امل�سلني؟ 

- الي�م هناك فندق يف البحرين بداأ بالفعل 

بتجهيز مطعم »ك��سر« )الطعام الك�ثر »احللل« 

خطط  هناك  كذلك  اليه�دية(،  الأحكام  ح�سب 

ا نعمل على افتتاح  لفتتاح مطاعم اأخرى، واأي�سً

اليه�د  بناه  الذي  املنامة  يف  القدمي  »الكني�س« 

العراقي�ن يف �سهر فرباير املقبل، وبالطبع عندما 

لبدء  ترتيبات  هناك  �سيك�ن  اجلائحة  تنتهي 

الن�ساط ال�سياحي بني البلدين.

[ ماذا عن التاأ�سريات ال�سياحية؟

- �س�ف يتم النتهاء من ترتيبات التاأ�سريات 

القليلة املقبلة، حيث �س�ف يتم  خلل الأ�سابيع 

طرح تاأ�سرية ال�سياحة الإلكرتونية، هذا بالطبع 

اإىل جانب تد�سني الرحلت اجل�ية املبا�سرة بني 

اأبيب والبحرين التي �ستبداأ مع مطلع العام  تل 

املقبل.

يف  ال�ستثمارات  فر�ص  عن  ماذا   ]

املجالت ال�سياحية؟

�سيتم  التي  املهمة  اجل�انب  اأحد  هذا   -

طرحها، لقد قمت ببناء جمل�س الأعمال الإماراتي 

- الإ�سرائيلي، واأعتقد اأن هناك العديد من رجال 

اأعمال  باإقامة  املهتمني جًدا  الإ�سرائيليني  الأعمال 

البحريني  اجلانب  من  كذلك  البحرين،  يف  لهم 

يف  لل�ستثمار  بحريني  اهتمام  هناك  حيث 

املهم  من  لذلك  اإ�سرائيل،  يف  احلي�ية  املجالت 

وت�سهيل  الفر�س،  هذه  اأمام  الباب  فتح  جًدا 

الأعمال. اأعطي لك مثالً، الي�م هناك العديد من 

الأعمال وال�سراكات التي عقدت بني رجال اأعمال 

جمالت  يف  الإماراتيني  ونظرائهم  اإ�سرائيليني 

تكن�ل�جيا املياه، كذلك هناك العديد من الفر�س 

من  وغريها  الزراعة،  جمالت  يف  ال�ستثمارية 

املجالت التي تعتمد على التقنيات. 

اجلانب الآخر اأن لدينا ذات التحديات، فنحن 

واملياه  املناخ،  حيث  من  واحدة  منطقة  اأبناء 

وجميع الق�سايا، وبالتايل اإ�سرائيل اعتمدت منذ 

زمن ط�يل على تط�ير التقنيات للتعامل مع هذه 

التحديات.

لدى  كبرية  ورغبة  اهتمام  هناك   ]

املجتمع اليهودي - الأمريكي جلعل البحرين 

ال�سياحية يف اخلليج قبل  الواجهات  اإحدى 

الفوائد  ترين  كيف  اإ�سرائيل..  اإىل  �سفرهم 

من  كل  يف  ال�سياحيني  للقطاعيني  املوؤملة 

البحرين واإ�سرائيل؟

املا�سي  الأمر رائع جًدا، ففي  - بالطبع هذا 

يعرف�ن  الأمريكيني  اليه�د  من  ال�سياح  يكن  مل 

باإمكانهم  اأ�سبح  والي�م  البحرين،  عن  الكثري 

زيارة اأكرث من واجهة يف ال�سرق الأو�سط، ولي�س 

اإ�سرائيل فقط.

على  فيديو  مقطع  انت�سر  فرتة  قبل   ]

مواقع التوا�سل الجتماعي يتعر�ص فيه اأحد 

الزوار اخلليجيني لعبارات غري لئقة من اأحد 

ال�سكان املحليني.. األ يوؤثر مثل هذا املوقف 

على الإح�سا�ص بالأمان لزيارة القد�ص؟

ولكن  لئقة،  تكن  مل  عبارات  قيلت  نعم،   -

هناك فرق بني الأمان والت�سرف على نح� غري 

اأمًنا  املدن  اأكرث  القد�س  �سخ�س،  قبل  من  لئق 

الأمن، والكامريات  الكثري من  فلدينا  العامل،  يف 

اأن  احلك�مة  اأ�سال  دائًما  ذلك  ومع  املنت�سرة، 

ال�سكان  الآخر ه� رغبة  الأمر  اأكرث،  الأمن  تعزز 

با�ستقبال ال�سياح العرب من البحرين والإمارات.

القد�س،  من  اأعمال  لرجال  اأحتدث  دائًما 

العرب، والكثري منهم �سعداء  الكثري من  ومنهم 

لأنهم يرغب�ن بقدوم ال�سياح تن�سيط لل�سياحة، 

وما ت�سمع�نه ه� ته�يل اإعلمي، لكن على اأر�س 

يريدون  اليه�د  اأو  العرب  �س�اء  النا�س  ال�اقع 

احلركة  يريدون  ملدينتهم،  ال�سياحي  التن�سيط 

ال�سياحية ل �سيما بعد نح� عام من التعب عرب 

التعامل مع جائحة �سلت احلياة العامة يف معظم 

دول العامل، وبالتايل على اأر�س ال�اقع لي�س كما 

يظهره الإعلم.

د. م�سطفى ال�سيد

متام اأبو�سايف:

اأكدت نائب رئي�ص بلدية القد�ص فلري ح�سان ناهوم اأهمية العمل خللق �سراكات وبناء كيانات اقت�سادية بني رجال الأعمال البحرينيني والإ�سرائيليني، لت�سهيل التعاون القت�سادي بني 

البلدين. 

وقالت ناهوم يف حديث لـ»الأيام«، على هام�ص زياراتها الأوىل اإىل البحرين، اإنها تتطلع نحو الرتكيز على ال�سياحة الدينية اأمام الزائرين البحرينيني لزيارة املقد�سات الإ�سالمية يف 

مدينة القد�ص، ل �سيما بعد بدء الرحالت اجلوية املبا�سرة بني البلدين مطلع العام املقبل، والنتهاء من جائحة »كوفيد19-«.

واأ�سارت ناهوم اإىل اأن البحرين قادرة على اأن تكون واجهة �سياحية جاذبة اأمام ال�سياح الإ�سرائيليني الذين يتطلعون لزيارة البحرين، ل �سيما اأن دولة الإمارات قد زارها ال�سهر 

املا�سي نحو 70 األف �سائح اإ�سرائيلي، من بينهم اأعداد كبرية من عرب اإ�سرائيل الذي اأتاح لهم ال�سالم زيارة بلد خليجي وق�ساء عطلة فيه.

اإعــــــــــــادة »كــــنــــيــــ�ــــس« املــــنــــامــــة الـــــقـــــدمي الـــــــــذي بـــــنـــــاه الــــيــــهــــود الـــــعـــــراقـــــيـــــون يف فـــــرايـــــر املـــقـــبـــل

فلري ح�سان ناهوم تتحدث اإىل »الأيام«



ت��رأس حضرة صاح��ب الجاللة المل��ك حمد بن عيس��ى آل 
خليف��ة ملك الب��الد المف��دى القائد األعل��ى رئيس مجلس 
الدفاع األعلى في قصر الصخير أمس، بحضور صاحب السمو 
الملكي األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة ولي العهد نائب 
القائد األعلى رئيس مجلس ال��وزراء، اجتماع مجلس الدفاع 

األعل��ى. وأثن��ى جاللته عل��ى الجه��ود الكبيرة والمس��اعي 
المخلصة لصاحب الس��مو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليف��ة ولي العهد نائب القائد األعلى رئيس مجلس الوزراء 
في المجاالت كافة، مكررًا جاللته تمنياته الصادقة لس��موه 

التوفيق والسداد لخدمة البحرين. 
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دول تسعى لفرض نفوذها وسيطرتها وهيمنتها على المنطقة

نحقق نجاحًا مشرفًا يشهد به تاريخنا الوطني وتفتخر به أجيالنا

جهود كبيرة ومساٍع مخلصة لولي العهد رئيس الوزراء في كافة المجاالت

 العاهل: الشرطة النسائية تؤدي دورها باحترافية 
جعلتها أنموذجًا ُيحتذى به في المنطقة

جهود مخلصة لفريق البحرين بقيادة ولي العهد رئيس الوزراء في التصدي لـ»كورونا« 

البحرين تسعى دائمًا لخير ونماء مواطني دول المنطقة

عمل ُمقدّر لقوة الدفاع والداخلية والحرس الوطني بمواجهة الوباء

Thu 24 Dec 2020  |  السنة 16  |   العدد 5493   |  الخميس 9 جمادى األولى 1442هـ

برئاسة العاهل مجلس الدفاع األعلى يستعرض األوضاع اإلقليمية والتهديدات األمنية بالمنطقة

 الملك: إنهاء النزاعات اإلقليمية 
وفقًا للمواثيق الدولية ومبادئ حسن الجوار
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نقدر دور كل امرأة ورجل يواصلون تحمل مسؤولياتهم لخدمة الوطندول تسعى لفرض نفوذها وبسط سيطرتها على المنطقة

مساهمات قيمة وآراء سديدة للفقيد خليفة بن سلمان في خدمة البحرين 

فريق البحرين يبذل الجهود بعزيمة وإخالص للتصدي لـ»كورونا«

مساٍع مخلصة لولي العهد رئيس الوزراء في كافة المجاالت

العمل على إحالل السالم واالستقرار واالزدهار لصالح شعوب المنطقة

عمل ُمقدّر لقوة الدفاع والداخلية والحرس الوطني لمواجهة الوباءنحقق نجاحًا مشرفًا يشهد به تاريخنا الوطني وتفتخر به أجيالنا
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 الملك: إنهاء النزاعات اإلقليمية بالطرق 
السلمية وفقًا للمواثيق الدولية ومبادئ حسن الجوار

ترأس حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى 
آل خليف��ة مل��ك البالد المفدى القائ��د األعلى رئيس 
مجلس الدفاع األعلى، بحضور صاحب السمو الملكي 
األمير س��لمان ب��ن حمد آل خليفة ول��ي العهد نائب 
القائد األعلى رئيس مجلس ال��وزراء، اجتماع مجلس 

الدفاع األعلى الذي عقد أمس في قصر الصخير.
وفي مس��تهل االجتماع أش��اد جالل��ة الملك المفدى 
القائ��د األعل��ى بمناقب فقيد الوطن صاحب الس��مو 
الملك��ي األمي��ر خليفة ب��ن س��لمان آل خليفة رحمه 
اهلل تعال��ى، ودوره الكبي��ر في خدم��ة وطنه البحرين 
وحرص��ه على تعزي��ز نهضتها ورقيها ومس��اهماته 
القيمة وآرائه الس��ديدة المثمرة ف��ي مجلس الدفاع 

األعلى.
كما أثن��ى جاللته عل��ى الجهود الكبيرة والمس��اعي 
المخلصة لصاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن 
حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد األعلى رئيس 
مجل��س الوزراء ف��ي كافة المج��االت، مك��ررًا جاللته 
تهانيه وتمنياته الصادقة لسموه بالتوفيق والسداد 
لخدمة البحرين وشعبها العزيز كولي للعهد ورئيسًا 

لمجلس الوزراء.

وأعرب جاللة الملك المفدى القائد األعلى عن تقدير 
جاللته لما ورد في بيان مجلس الوزراء وبيان السلطة 
التشريعية بغرفتيها بش��أن حفظ حقوق الصيادين 
البحرينيي��ن وم��ا يمثله موق��ف الس��لطة التنفيذية 
والتش��ريعية من تأكيد على س��عي البحرين الدائم 

للخير والنماء لمواطني دول المنطقة.
كما أثنى جاللت��ه على الجهود القيم��ة والمتواصلة 
التي يبذلها فريق البحرين الوطني للتصدي لفيروس 
كورونا بقي��ادة صاحب الس��مو الملكي ول��ي العهد 
رئي��س مجلس ال��وزراء بعزيمة وإخ��الص والنهوض 

بهذه المسؤولية على الوجه األمثل.
وأض��اف أننا نش��هد م��ا يحققه الفريق م��ن نجاحات 
ونتائ��ج مبه��رة، حيث أثم��رت هذه الجه��ود النبيلة 
عن انخف��اض في أعداد اإلصاب��ات اليومية والحاالت 
القائم��ة وتزايد أع��داد المتعافين، تع��زز ذلك روح 
المس��ؤولية والمثابرة التي يتحلى بها أهل البحرين 
ووعيه��م األصيل، مش��يدًا بالعمل ال��دؤوب والُمقدّر 
الذي تقوم ب��ه قوة دفاع البحري��ن، ووزارة الداخلية، 
والحرس الوطني، ومس��اهماتهم القيمة وتقديم كل 
المس��اندة لمواجهة هذا الوباء العالمي حفاًظا على 

صحة وس��المة وأم��ن الجميع، يواك��ب ذلك حرصهم 
الدائم على أداء واجباتهم الس��امية األصيلة ببسالة 
وع��زم ال يلين حمايًة للوطن والذود عن مكتس��باته 

وإنجازاته الحضارية.
وقال جاللته إننا نق��در دور كل امرأة ورجل يواصلون 
تحمل مسؤولياتهم اإلنسانية النبيلة لخدمة الوطن، 
وإنه��م جميعًا موض��ع اعتزازنا وفخر أله��ل البحرين 
كافة، مضيفًا جاللته، أننا وبحمد اهلل نش��هد انطالق 
الحملة الوطنية للتطعيم للوقاية من فيروس )كورونا( 
وبأفضل الخدمات في مختلف مراكز التطعيم، منوهًا 
باإلقب��ال الممي��ز م��ن المواطني��ن والمقيمين ألخذ 
اللقاح، مقدرًا جاللت��ه الجهود المثمرة التي تقدمها 
الكوادر الصحية للجميع في هذا المجال بكفاءة عالية 

وتنظيم متقن وبسالسة ويسر.
وق��ال جاللت��ه إنه بفض��ل اهلل فإن م��ا نحققه اليوم 
معًا من نجاح س��يظل إنجازًا مشرفًا يشهد به تاريخنا 
الوطني وتفتخر به أجيالنا القادمة فقد كان مواطنونا 
الكرام على قدر هذا التحدي، متطلعين بعون اهلل إلى 
مس��تقبٍل أكثر إش��راقًا لوطننا العزيز وألهله الكرام، 
س��ائلين المولى تعالى أن يديم على بحريننا الغالية 

نعمة األمن والرفعة واالزدهار.
واس��تعرض مجلس الدفاع األعل��ى تطورات األوضاع 
اإلقليمي��ة والتهدي��دات األمنية الت��ي تتعرض لها 
بع��ض ال��دول وانعكاس��اتها عل��ى حياة الش��عوب، 
خاصة في ظل سعي بعض الدول اإلقليمية والدولية 
إلى فرض نفوذها وبس��ط سيطرتها وهيمنتها على 

المنطقة.
وأكد المجل��س ضرورة إنه��اء الصراع��ات والنزاعات 
اإلقليمية بالطرق الس��لمية ووفقًا للمواثيق الدولية 
ومب��ادئ حس��ن الج��وار، والعمل على إحالل الس��الم 

واالستقرار واالزدهار لصالح جميع شعوب المنطقة.
كما قدم اللواء الركن س��مو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفة مستش��ار األمن الوطني األمين العام لمجلس 
الدف��اع األعلى قائد الحرس الملك��ي إيجازًا للمجلس 
يتعل��ق بالمواضيع الهادفة لرفع الق��درات الدفاعية 

واألمنية والصحية.
كما بحث مجلس الدفاع األعلى الموضوعات المدرجة 
على ج��دول أعماله، واتخذ بش��أنها القرارات الالزمة 
له��ا لكل ما فيه خي��ر وأمن وطننا العزي��ز ومواطنيه 

الكرام والمقيمين على أرضه الطيبة.

برئاسة العاهل »مجلس الدفاع« يستعرض تطورات األوضاع اإلقليمية والتهديدات األمنية بالمنطقة
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تعاقد مع 200 مركز صحي لتقديم الخدمات والتكفل بالمصاريف العالجية

 السيد خالل برنامج »ترابط«: التفاوض 
مع »الصناعة« لتوفير أرض لبناء مصانع ألعاب

هدى عبدالحميد «

أكد األمين العام للمؤسسة الخيرية 
الملكي��ة الدكتور مصطفى الس��يد 
أن المؤسس��ة تتجه للتفاوض مع 
وزارة الصناع��ة والتج��ارة لتوفي��ر 
أن  متمني��ًا  مصان��ع،  لبن��اء  أرض 
يتحقق ه��ذا الحلم وتك��ون ألعاب 
األيت��ام مصنوع��ة بأي��ادي األيتام 
في أحد ه��ذه المصانع، موضحًا أن 
هذه الرؤي��ة تأتي وفقا لنظرية تم 
تطويره��ا تس��مى »ه��رم النجاح« 
وهي عبارة ع��ن تقوية المحتاجين 
م��ن الفق��راء عبر توفير أساس��يات 
الحياة والتدري��ب والتعليم وتوفير 

فرص العمل.
وأشار خالل مش��اركته في »برنامج 
معه��د  ينظم��ه  ال��ذي  تراب��ط« 
البحري��ن للتنمي��ة السياس��ية عبر 
المنصة االفتراضي��ة إلى أن حملة 
»فين��ا خي��ر« قادها س��مو الش��يخ 
ناصر ب��ن حم��د آل خليف��ة ممثل 
جالل��ة المل��ك لألعمال اإلنس��انية 
الش��باب رئي��س مجلس  وش��ؤون 
لألعمال  الملكية  المؤسس��ة  أمناء 
اإلنس��انية بنج��اح، حيث ت��م دعم 
المحتاجي��ن والمقيمين وتم توزيع 
ملي��ون و600 ألف وجب��ة وتم دعم 
ودع��م  مادي��ا  المحتاج��ة  األس��ر 
في��روس  آث��ار  م��ن  المتضرري��ن 

كورون��ا )كوفي��د19( م��ن أصحاب 
المختلف��ة،  البحريني��ة  المه��ن 
إضاف��ة إلى إنت��اج األس��ر المنتجة 
للكمامات والتي بلغ مليون ونصف 
كمام، وتوفير 10 آالف حاسوب آلي 
لألس��ر البحرينية المحتاجة، ودعم 
برمجيات وتقنيات التعلم عن بعد، 
ومختبر مركزي لفح��ص الوبائيات 
بتكلفة 3 مليون ونصف دينار، الفتًا 
إلى أنه تكريمًا للمتبرعين ستكتب 
أس��ماء الش��خصيات على الجدران، 
مؤك��دًا أن نج��اح حمل��ة فين��ا خير  
يعود للثقة في قيادة جاللة الملك 
المف��دى وذل��ك بن��اء على دراس��ة 
أعدتها الجامع��ة األهلية مع إحدى 

الجامعات العالمية.

وحول مبادرة »نس��أل عنكم« أشار 
الس��يد إلى أن هذه المبادرة جاءت 
تنفي��ذا لتوجيه��ات س��مو الش��يخ 
ناص��ر ب��ن حم��د آل خليف��ة وهي 
مب��ادرة اجتماعي��ة أس��رية تهدف 
إلى زيادة الوعي والتثقيف األس��ري 
للمجتمع،  والنفس��ي  واالجتماع��ي 
مبينا أنه تم خاللها تقديم جلسات 
إرشادية إلكترونية لأليتام واألرامل 
المكفولين لتقديم الدعم األس��ري 
خالل الفترة االستثنائية التي تمر 
به��ا البالد ج��راء فاي��روس كورونا 
)كوفي��د19(، كم��ا ق��ام فريق من 
المختصين بالمؤسس��ة بالتواصل 
مع أس��ر األيت��ام واألرامل من خالل 
لالطمئن��ان  الهاتف��ي  االتص��ال 

عليهم وتلمس وتلبية احتياجاتهم، 
إلى جانب دع��م الطلبة، وتواصلت 

المؤسسة مع 4550 أسرة.
الملكي��ة  المؤسس��ة  أن  وأك��د 
لألعمال اإلنس��انية تق��دم الرعاية 
البرامج  الش��املة لأليت��ام وتوف��ر 
التعليمية والتأهيلي��ة التي تكفل 
لهم الراح��ة النفس��ية، كما تقدم 
الدعم النفس��ي لأليت��ام عن طريق 
لليتي��م،  النفس��ي  الدع��م  مرك��ز 
وتأهيلهم لمستقبل واعد، وتعمل 
المؤسس��ة بقي��ادة س��مو الش��يخ 
ناصر بن حمد آل خليفة على تنفيذ 
توجيهات جاللة الملك المفدى في 
تقديم الرعاية الشاملة والمتميزة 
لأليتام واألرامل م��ن مختلف مدن 
وقرى البحري��ن لتقدم لهم مختلف 
أنواع الرعاية االجتماعية والمادية 
وتقدي��م خدم��ات  تام��ة  بس��رية 
التعليمية وكش��ف عن االنتهاء من 
بناء رياض أطفال نموذجية بهدف 
تهيئة بيئة نموذجية لألطفال من 

سن الثالثة حتى السادسة.
المؤسس��ة  وأض��اف كما تح��رص 
على تقديم الرعاي��ة الصحية حيث 

ت��م التعاق��د م��ع أكث��ر م��ن 200 
مرك��ز صح��ي لتقدي��م الخدم��ات 
الصحية والتكفل بكافة المصاريف 
العالجي��ة حت��ى ف��ي ح��ال احت��اج 
إلى إج��راء عملية والت��ي تصل في 
بع��ض األحيان إلى 16 أل��ف دينار، 
إل��ى جانب المش��اريع التنموية في 
البحري��ن والت��ي يتم م��ن خاللها 

ضمان مستقبل األيتام«.
وتط��رق أيض��ا إل��ى مرك��ز ناص��ر 
للتأهي��ل والتدري��ب المهني والذي 
جاء تنفي��ذ لتوجيهات جاللة الملك 
المف��دى، ليصب��ح صرح��ا تعليميا 
كبي��را ليك��ون األداة الفعال��ة التي 
تس��هم في تحقيق م��ا تتطلع إليه 
القي��ادة من أج��ل خدم��ة مملكتنا 
الغالية باهتمام سمو الشيخ ناصر 
ب��ن حمد آل خليف��ة الكبير بتطوير 
البحريني،  الش��باب  وقدرات  طاقات 
معربًا عن خالص التقدير واالمتنان 
لدولة اإلم��ارات العربي��ة المتحدة 
التي دعمت هذا المش��روع الحيوي 
بكل جهوده��ا ليكون رمزًا من رموز 
التعاون المثمر الذي يجس��د عمق 
العالقات األخوية بين البلدين، كما 

تطرق إل��ى أكاديمية ري��ال مدريد 
والت��ي تهدف إلى  تعزي��ز وتطوير 
للط��الب  االجتماعي��ة  المه��ارات 
وتحس��ين عالقاتهم م��ع اآلخرين، 
والمساهمة في االندماج االجتماعي 
مع أقرانهم، إلى جانب نشر التعليم 
لجميع مستويات المجتمع عبر لعب 
كرة القدم، وتعزيز القيم األخالقية 
وتربية النشء على اللعب النظيف، 
باإلضافة إلى لع��ب كرة القدم من 
أجل المتعة والف��رح، ودمج األيتام 
م��ع أقرانهم في البرام��ج الرياضية 

المتنوعة.
وأكد الدكتور السيد حرص المؤسسة 
الملكي��ة لألعم��ال اإلنس��انية على 
التطوير المس��تمر لجميع خدماتها 
بم��ا يضمن نجاح المه��ام الموكلة 
إليها، والعمل على مواكبة متطلبات 
النمو والتطور على أعلى مس��تويات 
م��ن الج��ودة والتميز، الفت��ًا إلى أن 
المؤسس��ة نجح��ت في م��د العمل 
اإلنساني خارج البحرين مرتكزًا على  
جانبي��ن جانب إغاثي س��ريع تحتمه 
الظروف، وجانب تنموي بعيد المدى 

يعمل على خدمة المتضررين.

د. مصطفى السيد

مختبر مركزي لفحص الوبائيات بـ 3.5 مليون دينار

االنتهاء من إنشاء رياض أطفال لأليتام

 »الصحة«: ال عالقة لوفاة 
مواطن خمسيني بالتطعيم 

ضد الـ»كورونا«
أك��دت وزارة الصحة أن وفاة مواطن بحرين��ي يبلغ من العمر 
53 عامًا، كانت بس��بب أزمة قلبية مفاجئ��ة، أدت إلى تعطل 

المؤشرات الحيوية المؤدية إلى الوفاة.
وبين��ت أنه ال توجد عالقة لوفاة المواطن بالتطعيم، كما تم 
تداول��ه في مواقع التواصل االجتماع��ي، منوهًة إلى أن ملفه 
الصح��ي رحمه اهلل يش��ير إلى ع��دد من المراجع��ات الدورية 

بسبب أمراض القلب.
وح��ذرت ال��وزارة م��ن ت��داول المعلوم��ات المغلوط��ة وغير 
الدقيقة، والتش��كيك بكف��اءة الجهود المبذول��ة في القطاع 
الصح��ي بالمملكة والتي تهدف للحفاظ على صحة وس��المة 
المواطني��ن والمقيمي��ن، داعي��ة إل��ى ض��رورة تجنب نش��ر 
الشائعات واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم 
االلتفات ألي مصادر هدفها تش��تيت ال��رأي العام، وخصوصًا 

فيما يؤثر على الجهود الوطنية الصحية خالل الوقت الحالي.
وأف��ادت ال��وزارة بأن صح��ة المواطني��ن والمقيمي��ن أولوية 
قصوى، وأن ما تقدمه من خدمات صحية وعالجية ذات جودة 
عالي��ة، وما يتم إدخال��ه من برامج وقائي��ة أو معززة للصحة 
تك��ون معتمدة من قب��ل الجهات الرقابي��ة المعنية وتخضع 
للدراس��ة والبحث والتقيي��م قبل أن يتم الس��ماح لها بدخول 

المملكة.

مرضى السكلر يستغيثون من 
الخطة العالجية الجديدة

ياسمينا صالح «

طالب مرضى الس��كلر وزارة الصحة بإلغ��اء خطة العالج الجديدة 
المتمثلة ف��ي تغيير كمية الدواء بأخذ إب��رة واحدة وحبوب بدل 
إبرتين في اليوم، مؤكدين أن هذا التغيير كان له أثر سلبي على 
صح��ة األغلبية العظمى من المرضى منذ ص��دور القرار، وأعربوا 
عن أملهم في اهتمام المس��ؤولين بالموضوع لتحسين حياتهم 

لألفضل.
وقال��ت المريضة والء »م« كانت حياتي مس��تقرة وطبيعية على 
خطة العالج القديمة بنسبة 80%، وأصبحت جميع أعراض السكلر 
قليل��ة جدًا ل��دي، ولكن مع صدور القرار الجدي��د أصبت باإلحباط 
الش��ديد وتألمت كثيرًا وفقدت اإلحساس بالحياة وأتمنى إنقاذي 
من الموت المتربص. من جانبه، قال المصاب بالس��كلر حسين 
اإلسكافي: »خطة العالج ال تتناسب مع جميع المرضى، وخصوصًا 
إذا كان يعان��ي م��ن أمراض أخرى، يجب إع��ادة النظر في الخطة 
الجدي��دة حت��ى ال نعود إل��ى المرب��ع األول من حياتن��ا ونفتقد 
االس��تقرار«. من جانبها، ذكرت النائب معصومة عبدالرحيم أنه 
تم طرح موضوع مرضى السكلر بجلسة النواب األخيرة، ومنذ طرح 
فكرة الخطة الجديدة نقلت العديد من ش��كاوى المرضى، وبينت 
أنه يمثل خطورة كبيرة عليهم إذا تم تقليل كمية الدواء، ونوهت 
إل��ى أنه حت��ى اآلن لم يتم تطبيق الخط��ة العالجية الجديدة وال 

حتى تجربتها على أي مريض.
وذكرت: »نحن دائمًا نش��يد بجه��ود وزارة الصحة وخصوصًا في 
وجود هذه الجائحة ونطالب بمناقش��ة الخطة العالجية الجديدة 
مع المرضى، وهذه هي القوانين والبروتوكوالت المتعارف عليها، 
وخصوصا أن مرضى السكلر يتمتعون بالعقالنية والوعي الكامل 
التخ��اذ القرار مع الطبيب ووضع خطة خاصة لكل مريض ويهمنا 

دائمًا سالمة وصحة المرضى في المقام األول«.
واقترح��ت أنه قبل البدء في أي خط��ة عالجية يجب عمل اجتماع 
مع رئيس جمعية الس��كلر والمرضى وس��ماع آرائهم والموافقة 
من المريض على تجربة الخطة قبل البدء فيها، ودراس��تها جيدًا 
لضمان تأكيد ما إذا كانت هذه الخطة العالجية مناسبة وصالحة 

للمريض أم ال.

 مدير عام شؤون رئاسة األمن العام 
يرعى حفل اختتام تمارين فريق التفاوض

تحت رعاي��ة مدير عام اإلدارة العامة لش��ؤون 
رئاس��ة األمن العام ب��وزارة الداخلي��ة العميد 
س��لمان محم��د الزاي��د وبحضور نائب س��فير 
المملكة المتحدة بالبحرين س��تيوارت س��مرز، 
أقيم حفل اختتام تمارين فريق التفاوض والتي 
نظمته��ا إدارة التدريب بالتع��اون مع المركز 
المش��ترك لمكافحة اإلرهاب وسفارة المملكة 
المتح��دة بمملكة البحري��ن، والتي عقدت في 

قيادة قوة األمن الخاص��ة خالل الفترة من 25 
أغسطس ولغاية 15 ديسمبر 2020 بمشاركة 

عدد من إدارات وزارة الداخلية.
برام��ج  تقدي��م  عل��ى  التماري��ن  واش��تملت 
وتدريبات لصقل مهارات الضباط وإكس��ابهم 
ق��درات متطورة تؤهلهم لخ��وض تجارب واقع 
العمل، ومن أهمها مهارات التفاوض المحلية، 
مهارات التف��اوض المتمحورة دوليًا، باإلضافة 

إل��ى دور المفاوضي��ن خ��الل أح��داث الجريمة 
اإللكترونية

وأش��اد مدير عام اإلدارة العامة لشؤون رئاسة 
األمن الع��ام باالنضباط والح��رص الذي أبداه 
المش��اركون لتحقي��ق االس��تفادة م��ن ه��ذه 
التماري��ن لالرتقاء بمس��توى العم��ل األمني، 
متمني��ًا لجميع المش��اركين التوفي��ق وتحقيق 

األهداف المنشودة في مجال العمل األمني.

»مكتب النواب«: دعم حقوق الصيادين 
البحرينيين في ممارسة مهنتهم

أعرب��ت هيئة مكت��ب مجلس النواب عن بالغ التهان��ي والتبريكات لصاحب 
الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس 
الوزراء بمناس��بة تولي سموه رئاسة مجلس الوزراء، مشيدة بالثقة الملكية 
السامية، وبما حققه سموه من إنجازات رفيعة لخدمة الوطن والمواطنين، 
ورؤية مس��تقبلية واعدة، ومنهجية إداري��ة قيادية بارزة، داعية اهلل عز وجل 
أن يوفق س��موه لما فيه خير مملكة البحرين وش��عبها، في ظل المس��يرة 
التنموية الش��املة لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة 

عاهل البالد المفدى.
وأشادت هيئة مكتب مجلس النواب بالتوجيهات الملكية السامية بتعويض 
البحارة المتضررين، واتخاذ اإلجراءات الالزمة من الجهات المعنية، مؤكدة 
دع��م حقوق الصيادين البحرينيين في ممارس��ة مهنة اآلب��اء واألجداد بكل 

أمن وسالمة، وأهمية إعادة األوضاع المتعارف عليها منذ القدم بقيام دولة 
قطر بالس��ماح للبحارة البحرينيين بالصيد في المي��اه القطرية إلى الحدود 
القطرية - اإلماراتية وبالمقابل س��ماح مملك��ة البحرين للبحارة القطريين 
بالصي��د في المي��اه البحرينية إلى الحدود البحرينية - الس��عودية، وأهمية 

التفاوض الثنائي المباشر.
كما أشادت هيئة المكتب بالوعي المجتمعي الحضاري في إقبال المواطنين 
والمقيمي��ن على الحملة الوطنية للتطعي��م ضد فيروس كورونا، وبالجهود 
المخلصة والمتواصلة لفري��ق البحرين الوطني، وأهمية التعاون والتكامل 
المجتمع��ي في دعم جه��ود الدولة للتص��دي لفيروس كورونا، والس��اللة 
الجديدة من الفي��روس، عبر تكثيف مواصلة االلتزام باإلجراءات االحترازية، 

وعدم التراخي والتساهل.

 شبيب يقترح إنشاء 
مالعب رياضية في »الرملي«

ياسمينا صالح  «

اقت��رح عض��و الدائ��رة الرابع��ة 
ش��بيب  فيص��ل  بالش��مالية 
إنش��اء مالع��ب ش��عبية رياضية 
ف��ي ضاحي��ة الرمل��ي وتمكي��ن 
المس��تثمرين أو تمكين الشباب 
م��ن ه��ذه المالع��ب الرياضي��ة 
الكبي��رة  للش��ركات  اإليع��از  أو 
بالمساهمة في إنشاء مالعب في 
ضاحي��ة الرملي، وذلك لتش��جيع 
الش��باب على ممارس��ة الرياضة 

الش��باب  وزارة  م��ع  بالتع��اون 
والرياض��ة واكتش��اف المواه��ب 

الرياضية.
وأوض��ح مب��ررات المقت��رح وهي 
أن ضاحي��ة الرملي من الضواحي 
الجديدة الس��كنية التي أنعم اهلل 
بها على مواطني البحرين بقيادة 
حضرة صاح��ب الجاللة المفدى، 
مخصص��ة  مالع��ب  يوج��د  وال 
لممارس��ة الرياض��ة س��واء لكرة 
الق��دم أو غيره��ا م��ن األلع��اب 
الرياضي��ة، وتوجد توجيهات من 

س��مو الش��يخ ناص��ر باالهتمام 
المواه��ب  واكتش��اف  بالش��باب 

الرياضية.
وأك��د أن الهدف من المقترح هو 
توفي��ر مكان مناس��ب للش��باب 
لممارسة الرياضة، وتعزيز روابط 
المحبة والتواصل لزيادة الروابط 
واالنتم��اء للوط��ن الغال��ي بين 
مذاهبهم،  بمختل��ف  المواطنين 
وتنمية الوعي الرياضي بمجتمع 
البحرين، وتطوير ضاحية الرملي 

فيصل شبيببإنشاء المشاريع الخدمية.



وليد صبري «

كش��ف أس��تاذ أم��راض األن��ف واألذن والحنجرة من 
جامع��ة لن��دن، وزمال��ة كلي��ة الجراحي��ن الملكي��ة 
بأدنبرة، د. سامح رجب، عن أن »نسبة نجاح عمليات 
الجيوب األنفية تصل إلى أكثر من 90%«، موضحًا أن 
»الحديث عن أن عمليات الجنوب األنفية غير مجدية 
ال أس��اس له م��ن الصحة«، مش��ددًا عل��ى »ضرورة 
متابعة المريض ال��ذي يخضع للعملية الجراحية مع 
الطبيب المعالج السيما وأن العملية تجرى بالمنظار، 
والب��د من المتابعة الدقيقة والرعاية للمريض بعد 

إجراء الجراحة«.
وأضاف في تصريحات ل� »الوطن« أن »هناك تقنيات 
معين��ة الب��د م��ن متابعته��ا بع��د إج��راء الجراحة 
للمريض«، منوهًا إلى ضرورة عدم استهتار المريض 
بع��د إجراء الجراحة والحرص عل��ى المتابعة الطبية 

ألنها جزء أساس من العالج«.
وف��ي رد عل��ى س��ؤال بش��أن متاع��ب اللوزتين عند 
األطفال، مبين��ًا أن »اس��تئصال اللوزتين عن طريق 

موجات الراديو من أحدث طرق العالج«.
وأوض��ح أنه »ف��ي بعض الح��االت يك��ون حجم أحد 
اللوزتين كبيرًا وفي تلك الحالة البد من االس��تئصال 
ألنها تسبب مشاكل كبيرة في التنفس والبلع، أو أن 
يكون هناك اس��تمرار بشأن عملية التهاب اللوزتين 
األم��ر الذي يؤدي إلى ارتف��اع درجة الحرارة وبالتالي 
يحت��اج الطف��ل إل��ى مض��ادات حيوي��ة ويمك��ن أن 
يتسبب المرض في انقطاعه عن الدراسة، وفي حال 
تك��رار االلتهابات يحتاج الطف��ل في هذه الحالة إلى 

استئصال اللوزتين«.
وتط��رق إلى ارتب��اط اللحمي��ة باللوزتي��ن، موضحًا 
أن »لي��س كل مري��ض يس��تأصل اللوزتي��ن بحاجة 
إل��ى اس��تئصال اللحمي��ة، والعك��س صحي��ح، حيث 
إن اس��تئصال اللوزتي��ن عند الحاجة فق��ط في حال 
تسببت في مضاعفات وإال فإنها تبقى مفيدة لجسم 

الطفل«.
وقال إن »اللحمية من عالمات مسألة الشخير بالنسبة 
للطفل، حيث من أعراضها، أنها تسبب التهابات في 
الجيوب األنفية للطف��ل، وكذلك في األنف، كما أنها 
تقلل من قوة حاسة السمع عند الطفل نتيجة تكون 
س��وائل خلف طبلة األذن، وذل��ك كله في حال إهمال 

استئصالها«.
وذك��ر أن »اللحمية تنقس��م إلى 3 درج��ات، وعندما 

تصل إلى الدرجة الكبيرة البد من أن تس��تأصل، أما 
الدرج��ة الصغيرة ف��ال يحتاج إلى اس��تئصالها، وفي 
ح��ال وصل الطفل إلى مرحلة الش��خير البد من إجراء 
أشعة على الطفل لتبيان مدى حجمها ودرجتها، فإذا 
شعرنا أنها تؤثر على مجرى التنفس في هذه الحالة 

البد من استئصالها«.
وف��ي رد على س��ؤال حول أحدث طرق ع��الج أمراض 
األن��ف واألذن والحنج��رة، أف��اد أنها، »فيم��ا يتعلق 
باألنف فإن اس��تخدام المنظار الضوئي قد غير فكرة 
أمراض األنف ألننا كنا نعاني من الوصول إلى المكان 
الصحيح للجيوب األنفية، لكن اآلن باستخدام المنظار 
الضوئي أصبحنا الوصول إلى كل مكان صحيح، حيث 
ف��ي الماض��ي، كان بع��ض األطب��اء يعالج��ون جيبًا 
أنفيًا ليس هو المس��بب لمش��اكل الجي��وب األنفية، 
أم��ا اآلن، فع��ن طريق المنظ��ار الضوئي نس��تطيع 
الوص��ول إلى مكان األلم بمنتهى الس��هولة، إضافة 

إلى استخدام تقنية موجات الراديو في عالج أمراض 
األن��ف، حيث تقل عملية نزي��ف األنف، كما أن بعض 
العملي��ات الجراحي��ة يمكن أن تجرى ب��دون تخدير 
كلي، واس��تخدام الليزر أيضًا يساهم في عالج بعض 

أمراض األنف«.

متالزمة القولون العصبي: اضطراب ش��ائع يؤثر على األمعاء الغليظة، وتش��مل العالمات واألعراض، التش��نج وآالم البطن واالنتفاخ والغازات واإلس��هال أو اإلمس��اك، أو كليهما، وُتعتبر متالزمة القولون العصبي حالة مزمنة، 
ويس��تطيع بعض األش��خاص التحكم في أعراضهم عن طريق إدارة النظام الغذائي ونمط الحياة والتوتر، ويمكن عالج األعراض األكثر حدة من خالل األدوية واالستش��ارة، وال تتس��بب متالزمة القولون العصبي في حدوث تغيرات 

في أنسجة األمعاء وال تزيد من خطر اإلصابة بسرطان القولون.

د. باسل الزيرة

تحت المجهر

حقائق طبية

معلومة في كبسولة

المنظار الضوئي وموجات الراديو والليزر أبرز ابتكارات عالج أمراض األنف

استئصال اللوزتين بموجات الراديو أحدث طرق الجراحة الحديثة

استئصال اللحمية من الطفل إذا أثرت سلبًا على مجرى التنفس

 تجربتي كطبيب 
عيون خالل جائحة »كورونا«

أتذك��ر عندم��ا ق��رأت ع��ن تفش��ي في��روس »كورونا« 
)كوفي��د19(، الذي حدث ف��ي ووهان، كنت قلق��ًا، ولكن 
ذلك كان على بعد أميال من بلدنا الجميل، وال يمكن أن 
يح��دث لنا، ذلك ما اعتقدت. نظام الرعاية الصحية لدينا 
نظام جي��د، وبحلول الوقت الذي ينتش��ر فيه ش��يء من 
هذا القبيل، من المرج��ح أن يعرف الطب الحديث كيفية 

إيقافه والتعامل معه.
كان��ت المحاضرة األول��ى التي ألقتها الدكت��ورة جميلة 
الس��لمان للموظفي��ن عندما بدأت األم��ور تصبح جدية. 
كان��ت الحقائ��ق ت��رد غالبًا بش��كل غي��ر كام��ل ومليئة 
بالتناقض��ات، ل��ن يكون أس��لوب التعامل م��ع أنفلونزا 
الطيور مناس��بًا، فاألشخاص الذين ال يعانون من الحمى 
أو أي أعراض يعلمون بوجودها يمكن أن ينشر المرض.

ظلت المعلومات الطبية تناقض نفس��ها على اإلنترنت. 
أقس��م الناس في ثاني��ة واحدة أن الهيدروكس��يكوينون 

يمكن أن يعالجها بعد شهور ثبت أنه عديم الفائدة.
)كوفيد19( فيروس مخادع وش��رير، ينتشر بسهولة عبر 
الهواء واألس��طح ليصيب الناس دون علمهم، ويعود إلى 
المن��زل ويدرك الحقًا أن هذا الخاطف الش��رير قد س��افر 
معهم إلى المنزل لقتل األم أو األب أو الزوجة أو األطفال 

المحبوبين، بعد أيام قليلة.
تحرك��ت وزارة الصح��ة الت��ي أعمل فيها بس��رعة، حيث 
أقيم��ت مراكز بين عش��ية وضحاها للتعام��ل مع العبء 
المتوقع، وما يعنيه ذلك بالنس��بة إلي أن أكون مسؤواًل 
عن اختيار ودع��م زمالئي األطباء من مجمع الس��لمانية 
الطبي لقسم العيون للمساعدة في رعاية المصابين في 

مراكز العالج المقامة في جميع أنحاء المملكة.
كان��ت هذه واحدة من أصع��ب المهمات في حياتي، وما 
كان علي فعله هو اختيار الش��باب الجيدين الذين أمضوا 
س��نوات في التدري��ب والمعرفة واالهتمام، وإرس��الهم 
للتعامل مع مرض ش��ديد العدوى ق��د يقتلهم أو يقتل 
عائالتهم. كانت أس��وأ مهمة في حياتي، لكنني تعاملت 
معه��ا بأقل ق��در ممكن من العاطف��ة، تحدثت إلى كل 
منهم على حدة وحاولت قصارى جهدي لتشجيعهم على 

خدمة الوطن.
أحد أفراد المجموعة، وهو ش��اب الم��ع مقيم مع عائلته 
الصغي��رة، تط��وع الدكت��ور علي مب��ارك بم��رح ونكران 
الذات منذ البداية، مباش��رة بعد أن أعلنت على مجموعة 
whatsapp الخاص��ة بنا أنه كان علي اختيار األش��خاص 
للخدم��ة. لي��س ذلك فحس��ب، فقد بق��ي باختياره ثالث 

»جوالت عمل« لمدة 3 أشهر على خط المواجهة.
ف��ي النهاية ح��دث األمر ال��ذي ال مفر منه خ��الل إحدى 
مكالمات��ي الهاتفية المنتظمة للدعم م��ع األطباء، قال 
الدكت��ور علي إن��ه كانت نتيج��ة اختب��اره إيجابية، كان 
بال��كاد يس��تطيع التح��دث وأخذنا نتواصل عبر رس��ائل 
الواتس��اب. كان كل ما يمكنني فعله تشجيعه وإعطاؤه 
الش��جاعة والقوة، لكنني غير قادر عل��ى التواجد بالفعل 

دون مخاطرة.
لقد اجت��از الم��رض وتأكدت م��ن وص��ول الفيتامينات 
والمقوي��ات إل��ى منزله ف��ي أثناء تعافيه. خ��دم الوطن 
جيدًا واس��تحق أن أخدمه بالمثل، وال أعرف كيف ستكون 
ردة فعلي لو خس��رته ولكن اهلل رؤوف. كمستشار، تقوم 
بتدريب الشباب األذكياء وتقترب منهم كأسرة، وكأخوة 

وأخوات أصغر سنًا.
خالل هذا الوباء كنت من أوائل من تطوعوا للتسجيل في 
تجربة لق��اح »Sinopharm Covid19«، نحن نعلم اآلن 
أنه يمكن القول إنه واحد من األفضل واألكثر أمانًا، لكنه 
كان في ذلك الوقت »تجريبيًا« وفي »التجارب السريرية«.

ل��م يعرف أحد ما الذي قد يح��دث كأثر جانبي، وبصفتي 
طبيبًا أعرف كثيرًا عن اآلثار الجانبية. قال باسم اهلل، لقد 
أخذت نفس��ًا للتو، والتقطت الص��ورة، وتأكدت من أنني 
قمت بتجربت��ي على Instagram ليراه��ا اآلخرون. كنت 
قد قرأت كل ما أس��تطيع عن اللقاحات في تلك المرحلة 

واكتشفت أن احتياجات الكثيرين تفوق احتياجاتي.
اكتشفت الحقًا »بعد أن قاموا بفحص الدم« أنني تلقيت 
على األرجح عالج��اً وهميًا، ولذلك اس��تفدت من الهدية 
الس��خية لس��يدي صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان 
ب��ن حمد آل خليفة ولي العه��د رئيس الوزراء حفظه اهلل 
ورع��اه، فأخذت اللقاح الحقيقي لخط��ر اإلصابة ب�)كوفيد 
19( بالنس��بة إل��ي، وبالتال��ي كان��ت لعائلت��ي حقيقية 

بالتأكيد.
نمت جي��دًا في تلك الليلة ولم أش��عر بأي وج��ع تقريبًا. 
اآلن أنا فقط أحس��ب األيام للحصول على الجرعة الثانية 
لتحقي��ق حماية تف��وق 95%. حتى ذل��ك الحين يجب أن 

أستمر في ارتداء القناع لحماية اآلخرين.
أود فق��ط أن أضيف أنه ف��ي بداية الوباء، ألغيت عيادتي 
الخاص��ة لس��المة عام��ة الن��اس، لكنني واصل��ت رؤية 
المرضى في مجمع الس��لمانية الطب��ي ألن هذه خدمتي 

للمجتمع وواجبي المقدس.
لقد كنا تح��ت ضغوط كبيرة، وقد تبي��ن أن لدينا قيادة 

عظيمة ومحبوبة حقًا.
بارك اهلل فينا جميعًا.

 * استشاري طب وجراحة العيون 
-FRSC Canada- مجمع السلمانية الطبي 

المتابعة الطبية بعد الجراحة جزء أساس من العالج

 رجب لـ                : 90٪ نسبة 
نجاح عمليات الجيوب األنفية

 أكبر عدد للغدد العرقية يوجد في 
القدمين حيث تحتوي كلتاهما على 250 
ألف غدة عرقية

عند فقدان أي من أظافر أصابع اليد 
تستغرق عملية إعادة النمو 6 أشهر

الحامل التي تعاني من ضعف أو تلف 
في أنسجة القلب يقوم الجنين بتعزيزها 
بخاليا جذعية للتعجيل في تعافيها

عند فقدان الوزن تتحول خاليا الدهون إلى 
غاز ثاني أكسيد الكربون ويتم التخلص 
منها بالتنفس
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 طاقم جراحي بـ»السلمانية« 
يستأصل ورمًا خبيثًا لشاب ثالثيني

نجح طاقم جراحة المناظير بمجمع السلمانية الطبي في إجراء عملية ناجحة لشاب 
ثالثيني، الس��تئصال ورم خبي��ث، وذلك عن طريق إجراء عملي��ة نوعية بالمنظار 
الجراحي المتقدم اس��تغرقت 14 س��اعة إلزالة ورم خبيث موج��ود في اتحاد قناة 

البنكرياس والقناة الصفراوية المشتركة.
وتم��ت العملية النوعية بفريق بحريني متكامل ش��مل طاق��م الجراحة والتخدير 
والتمري��ض والخدم��ات المس��اندة، وتمت إزالة ه��ذا الورم باس��تخدام المنظار 
الجراح��ي المتق��دم دون الحاجة لفتح البط��ن كما هو متبع بالط��رق التقليدية. 
وتعتب��ر هذه العملية من العمليات الرائدة في مجال جراحة المناظير المتقدمة 

التي يتم عملها في مراكز عالمية ومراكز محددة في المنطقة.
وتقدم الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية الدكتور أحمد محمد األنصاري 
بالش��كر والتقدير للطواقم الطبية والتمريضية والفنية من كافة األقس��ام التي 
س��اهمت في إنجاح العملية، مؤكدا أن طاقم الجراحة بمجمع الس��لمانية الطبي 
ب��ات مهيئا لعمل العديد من الجراحات بواس��طة المناظير، حيث تش��هد جراحة 

المنظار تطورا كبيرا يجنب المرضى آالم ما بعد العملية الجراحية التقليدية.
ومن جانبه بين استش��اري الجراحة العامة بمجمع الس��لمانية الطبي والمشرف 
على الفريق الجراحي الدكتور هاني الساعاتي أن أحد المقيمين حضر إلى  مجمع 
السلمانية الطبي وكان يشتكي من آالم في البطن وإصفرار وبعد عمل الفحوص 
الالزم��ة بما فيها الفحوص المختبرية واإلش��عاعية الالزم��ة اتضح أن المريض 
البالغ من العمر 38 سنة يعاني من ورم خبيث في منطقة اتحاد قناة البنكرياس 

والقناة الصفراوية وتم تأكيد ذلك من خالل عينة أخذت من الورم.
وأضاف أنه تم اكتشاف هذا الورم مبكرًا مما جعل التدخل الجراحي والعالج التام 

ممكنًا في حالته وتكللت العملية بالنجاح التام وقد تعافى المريض تمامًا وخرج 
من المستشفى بفترة ال تتجاوز أسبوعين من يوم العملية.

وأعرب المريض خالل زيارة له الحقة لمجمع السلمانية الطبي عن شكره وامتنانه 
للجميع في مجمع السلمانية الطبي على الرعاية الفائقة التي تلقاها من الجميع 

بما فيها الطاقم الطبي والتمريض.
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سلمان بن حمد.. األمل والرجاء
ج��اء كت��اب التهنئ��ة الموج��ه م��ن حضرة 
صاح��ب الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى آل 
خليف��ة، عاهل الب��الد المف��دى، حفظه اهلل 
ورع��اه، إلى صاحب الس��مو الملك��ي، األمير 
س��لمان ب��ن حم��د آل خليفة، ول��ي العهد، 
نائب القائد األعل��ى، رئيس مجلس الوزراء، 
والمحمل بالمحبة والرضا، على تحمل أمانة 
المس��ؤولية وأعبائها كولي للعهد ورئيس 
لمجلس الوزراء، ليؤكد ويبرهن، ما يقوم به 
صاحب السمو الملكي ولي العهد من جهود 
قيمة ومتميزة، ومن عمل دؤوب، في خدمة 
مملكة البحرين، وشعبها الكريم، واألمتين 

العربية واإلسالمية.
لم يدخر صاحب الس��مو الملكي ولي العهد 
رئي��س ال��وزراء وس��عًا ف��ي ب��ذل الجهود، 
وقي��ادة ف��رق العم��ل المحترف��ة، من أجل 
تحقيق اإلنجازات تلو اإلنجازات، لذلك حظي 
س��موه بثقة حضرة صاح��ب الجاللة عاهل 
البالد المفدى، ال س��يما وس��موه يسير على 
نه��ج اآلباء واألج��داد، من عائل��ة آل خليفة 
الك��رام، بالتفاني والعزيم��ة، وقوة اإلرادة، 
واالسترشاد بالخلق السمح الكريم، المستند 
إلى تقوى اهلل، ومحبة الناس، والحرص على 

خدمتهم، والعدل والمساواة بينهم.
م��ا أعظ��م تلك الثق��ة التي يناله��ا صاحب 
الس��مو الملكي ولي العهد رئي��س الوزراء، 
والتي يس��تحقها س��موه، وهو جدي��ر بها، 
بما يحمله من طموح وفكر مس��تنير، ورؤية 
ثاقب��ة، وحكم��ة ف��ي التعامل م��ع مختلف 
القضاي��ا والملفات، خاصة وس��موه، حفظه 
اهلل، يحم��ل عل��ى عاتق��ه مرحل��ة جدي��دة 
م��ن التط��ور والتنمي��ة لمملك��ة البحرين، 
والرج��اء  األم��ل  س��موه  ف��ي  اهلل  ليحق��ق 
لمملك��ة البحرين، ولعائلة آل خليفة الكرام 
ولألسرة البحرينية الواحدة، مستمدًا الدعم 
والمؤازرة، من حضرة صاحب الجاللة عاهل 

البالد المفدى.
إن ما ينتظر مملكة البحرين في المس��تقبل 
القري��ب م��ن تنمية وتط��ور له��و النتيجة 
المنطقي��ة والطبيعي��ة لم��ا يس��ير علي��ه 
وينهجه صاحب الس��مو الملكي ولي العهد 
رئي��س ال��وزراء، بالس��ير على خط��ى والده 
حضرة صاحب الجاللة عاهل البالد المفدى، 
وخط��ى اآلباء واألجداد م��ن عائلة آل خليفة 
الكرام، في تحمل مسؤولية األمانة وخدمة 

الوطن بشعار الواجب والشرف.

إن مملكة البحرين، ملكًا وش��عبًا، على ثقة 
تامة بوعود وعهود صاحب الس��مو الملكي 
ول��ي العهد رئيس ال��وزراء، بمواصلة البذل 
والعطاء، والنهوض بأمانة المسؤولية، من 
أجل خدمة مملكة البحرين، وشعبها الكريم، 
واألمتين العربية واإلس��المية، واإلنس��انية 
جمعاء، تحت قيادة حض��رة صاحب الجاللة 
عاهل الب��الد المف��دى، حيث ينهل س��موه 
من حكمة جاللت��ه منهاج العمل، لمواصلة 
المس��يرة المباركة للعهد الزاه��ر، الزاخرة 
بالتط��ور والتنمي��ة، ف��ي ش��تى الميادين 
ومختلف المج��االت، لالس��تمرار في تحقيق 
عزة وازدهار ورفعة مملكة البحرين، وتثبيت 
دعائم النهض��ة لهذا الوطن العزيز الغالي، 
متسلحًا س��موه بتقوى اهلل عزوجل، والعمل 
المخلص، ومحبة كل م��ن يعيش على تلك 
األرض الطيبة المبارك��ة، محققًا اإلنجازات، 
ومتخطيًا كافة التحديات، خاصة وأن النجاح 
المشرف دائمًا حليف سموه، في كل منصب 
يتقل��ده، وف��ي كل عم��ل يق��وده، وفي كل 
مل��ف يتواله، وم��ا أزمة كورون��ا )كوفيد19( 
والتعامل معها بمنته��ى الجدية والحكمة 

والموضوعية والثقة، عنا ببعيد.

معًا سننتصر..
من تجرب��ة ش��خصية الحظت وأنا أخ��ذ تطعيم 
اللقاح ضد فيروس كورونا )كوفيد19( بأن هناك 
إقبال الفت من قبل المواطنين والمقيمين، وهذا 
دليل على مدى الثقة في إجراءات الدولة في إطار 
توجيه��ات حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيس��ى آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه اهلل 
ورعاه ضم��ن الحملة الوطني��ة للتطعيم للجميع 
وبش��كل مجان��ي، وهذا يؤكد أن صحة وس��المة 
المواطنين والمقيمين أولوية قصوى لدى جاللته 
والحكومة بقيادة سمو ولي العهد رئيس الوزراء 
حفظ��ه اهلل ورع��اه، فالبحرين من أوائ��ل الدول 
التي ب��دأت في إعطاء اللقاح إيمانًا منها بأهمية 
اللقاحات ليس من اليوم بل لعقود طويلة مضت، 
فهذا هو النهج ال��ذي اعتادته البحرين وحرصت 
على مواجهة األمراض الوبائية بأنواعها حماية 

للمجتمع ولينعم الجميع بالصحة والعافية.
فالبحري��ن قام��ت بتوفي��ر مليون لق��اح بتوفير 
اللق��اح اآلمن للفي��روس وإتاحت��ه مجاًنا للجميع 
من خالل 27 مرك��زًا صحيًا في مختلف محافظات 
المملكة بطاقة اس��تيعابية قد تصل إلى عشرة 

آالف تطعي��م يومي��ًا، به��ذا اللقاح ال��ذي أقرته 
البحري��ن نتاج أش��هر من الجه��د المتواصل في 
الكثير م��ن اإلجراءات االحترازي��ة للتصدي لهذه 
الجائح��ة وفق أس��س وخطط مدروس��ة لتعزيز 
صحة المجتم��ع وحماية أفراده وس��المتهم من 
فيروس كورون��ا )كوفيد19(، وه��ذا يؤكد الدقة 
والتأني في أي خطوة يقدم عليها فريق البحرين 
بقيادة سمو ولي العهد رئيس الوزراء بشأن هذا 
الفي��روس، وما نراه في العال��م من موجه ثانية 
وس��اللة جدي��دة لفي��روس كورون��ا )كوفيد19( 
جعل��ت بريطاني��ا تعترف ب��أن الوض��ع قد خرج 
عن الس��يطرة، في حين نرى البحرين وهلل الحمد 
ح��االت اإلصابة تنخف��ض وحتى الوفي��ات وهذا 
بفضل م��ن اهلل تعالى ثم بااللت��زام من الدولة 

ومن المواطنين والمقيمين. 
وم��ن هنا علين��ا الثق��ة بقيادتنا الت��ي تريد لنا 
الخي��ر وهي من جعل��ت المواط��ن وصحته فوق 
كل اعتب��ار وكان آخره��ا توفي��ر اللق��اح للجميع 
مواطني��ن ومقيمين دون أي تفرق��ة وبالمجان، 
الدول��ة صرفت الماليين واش��ترت صحة الناس، 

وبالتال��ي علينا أن ال نلتفت ألية إش��اعات تصدر 
بأن هذا اللقاح يس��بب العق��م  أو غيره، فال أدلة 
علمي��ة تثبت صحة ه��ذا ال��كالم وبالتالي علينا 
أخ��ذ التصريحات من الجه��ات الطبية المختصة 
ف��ي الفريق الوطن��ي الطبي للتص��دي لفيروس 
كورونا )كوفي��د19(، والبد أن يكون لدى كل فرد 
المس��ؤولية في الحد من انتشار هذه الشائعات 
في المجتم��ع وتحقيق الهدف ال��ذي نتطلع إليه 

جميعًا وهو التغلب على هذه الجائحة. 

* همسة: 
بفضل من اهلل تعالى ثم بتوجيهات جاللة الملك 
المفدى تش��ير األرق��ام والنتائج المؤش��رات أن 
البحرين تسير وبثبات في مواجهة انتشار جائحة 
في��روس كورون��ا، فمعركتنا مع ه��ذا الفيروس 
سيكون النصر فيها للبحرين بإذن اهلل وإن كانت 
صعب��ة إال أنه بثقتنا في ملكينا القائد اإلنس��ان 
الرحيم وسمو ولي العهد رئيس الوزراء الذي قال 
بأن��ه بفض��ل روح الفريق الواحد س��ننتصر على 

هذه الجائحة.

هل يعود منطق »دعم التغيير« 
مع عودة الديمقراطيين؟

خ��الل أي��ام قليلة يغ��ادر الرئي��س ترام��ب اإلدارة األمريكية، 
ويح��ل مكانه الرئي��س الجديد. وبغض النظر عن اإلش��كاالت 
الت��ي رافقت هذا التحول على الصعيد الداخلي، فإن ما يترقبه 
الع��رب من ع��ودة الديمقراطيين، يس��تند إلى ح��د بعيد إلى 
ذاك��رة العام 2011م، والتي لخصتها مقول��ة وزيرة الخارجية 
األمريكي��ة، الس��يدة هي��الري كلينت��ون في قوله��ا: »إن دعم 
التغيير ف��ي العالم العرب��ي مصلحة اس��تراتيجية أمريكية«، 
حي��ث اعتبر هذا التصريح هو األكثر وضوحًا بخصوص الموقف 
الرس��مي من التحوالت التي ش��هدها العال��م العربي آنذاك، 
بدعم محاوالت في بنية النظام السياسي العربي، بما في ذلك 

دعم وتشجيع الثورات واالنتفاضات. 
والس��ؤال اليوم: هل س��تتجدد ه��ذه »المصلح��ة« باعتبارها 
ذات طابع استراتيجي، بعودة الديمقراطيين بدعم ما أسمته 
كلينت��ون ب� »الق��وى المس��تقبلية«، والتي يمك��ن أن تؤمن 
لها مصالحها في المس��تقبل، في ظل خارط��ة المصالح التي 
ال عالق��ة له��ا بمن يجلس ف��ي البي��ت األبي��ض؟ أم أن هذه 
»المصلح��ة« قد تغيرت أو تعدلت أو خضعت للمراجعة، وفقًا 

للنتائج والتداعيات الحاصلة في الواقع العربي نفسه؟
إن التغيي��ر الذي أس��همت الوالي��ات المتح��دة األمريكية في 
إحداثه، كمصلحة اس��تراتيجية بالنس��بة إليها، كانت نتائجه 
ف��ي المجمل س��لبية، بل وكارثي��ة في بعض الح��االت، فهل 
س��تواصل – مع ذل��ك-ذات النهج بالرغم من تل��ك الحصيلة، 

التي تحولت معها األحالم إلى كوابيس؟؟ 
إن هذه االستراتيجية -التي من المرجح أن تخضع للمراجعة- 
مع االحتفاظ بأهدافها البعيدة في العمل على تشيع التغيير، 
سوف تش��مل على األرجح، الس��عي إلى أن يطال التغيير بنية 
المجتمع وثوابت��ه، من خالل المدخل السياس��ي لتنفيذ هذه 
االس��تراتيجية. ولذل��ك فإن��ه م��ن المرج��ح أن يبع��ث عودة 
الديمقراطيين إلى السلطة، روحًا جديدة في »مشروع التغيير« 
الذي تحدث��ت عنه كلينتون، لكن من الصعب اس��تعادة تلك 
األجواء التي رافقت انتخ��اب الرئيس أوباما، والتي أفضت إلى 
دعم ما يس��مى »ثورات الربي��ع العربي« التي أطاحت بأنظمة 
سياس��ية حليفة للواليات المتحدة األمريكية، وذلك ألن مياها 
كثيرة وتح��والت دراماتيكية كبرى قد ج��رت في مجرى الواقع 
خالل الس��نوات العش��ر الماضي��ة، فعقدت المش��هد وخلطت 
األوراق وغي��رت المع��ادالت. ولذلك من الصع��ب إعادة إنتاج 
مفاعي��ل تلك االس��تراتيجية، أو استنس��اخها في ظل الظروف 

الجيوسياسية اإلقليمية والدولية الحالية. 
وم��ع ذل��ك فإن أفضل الس��بل لقط��ع الطريق أم��ام مثل هذا 
التدخالت الخارجية في ش��ؤون الدول العربية، هو العمل على 
ترس��يخ الديمقراطي��ة وتطويرها، وكس��ب اإلرادة الش��عبية، 
وتفكي��ك األزمات، وإنج��از اإلصالحات المطلوب��ة، بما يؤمن 
االحتياج��ات االقتصادي��ة واالجتماعية للمجتم��ع، وبما يعزز 
الحريات العامة والخاصة لمواجهة آلة التدخل وآليات التواطؤ 

معه.

* همس:
...

يا إلهي لي أمنية: 
أن يرجع اللحن عراقيًا، 

وإن كان حزينًا...
.....

أن تغفر لي، وأمي،
 والشجيرات التي لم أسقها منذ سنين.

من قصيدة للشاعر مظفر النواب.

من أسرار لقاح »كورونا«
اإلشاعة الوحيدة التي لم يسمعها الناس حتى اآلن عن التأثير 
الجانب��ي للقاح كورونا هي أن المجالس لش��خص تم تطعيمه 
معرض النتق��ال الفيروس الكام��ن فيه إليه وأن��ه لهذا على 

الجميع أن يحذروا من اللقاح والذين أخذوه!
ل��م يبق أحد إال أقحم نفس��ه ف��ي الحديث ع��ن فوائد ومضار 
اللق��اح وأص��در الفت��اوى التي يأم��ل أن يصي��ر الداخلون إلى 
مواق��ع التواصل االجتماع��ي من قارئيها وناقليه��ا. الفنانون 
والرياضي��ون وغيرهم قالوا ما يحلو لهم قول��ه في هذا األمر، 
وبالتأكي��د لم يب��ق أحد من ه��ؤالء أو أولئك إال اعتبر ش��عور 
الممرض��ة األمريكي��ة التي أخ��ذت اللقاح بالدوخ��ة ودخولها 
ف��ي حالة إغماء قصيرة دلياًل على أن م��ا يقولونه هو الصحيح 
وأن الفي��روس واللق��اح أدوات مؤامرة يقودها أف��راد قرروا أن 

يخفضوا عدد سكان العالم إلى النصف!
ليس هذا فحسب، فهناك كثيرون شككوا في عملية أخذ بعض 
المسؤولين في العالم اللقاح فقالوا إنه تمثيل وقالوا إن اإلبرة 
ال تدخل في جسم أولئك وقالوا إن ما أخذوه لم يكن إال الماء أو 
أي مادة أخرى ال عالقة لها باللقاح وليس لها أي تأثير سالب.

م��ن األمور التي فات��ت كل أولئك هي أن الم��وت والحياة بيد 
اهلل س��بحانه وتعال��ى وأنه ال ب��ل جيتس وال غي��ره يمكنه أن 
يبيد البش��ر إال إن أراد اهلل س��بحانه وتعالى، وأن هناك العديد 
م��ن آيات القرآن الكريم التي تؤكد أن كل ما يصيب اإلنس��ان 
مكتوب عليه من قبل أن يبرأ اهلل س��بحانه وتعالى هذا الكون، 
وأنه ال يمكن أن يمس اإلنسان السوء إال بإذن اهلل، وأنه إن أراد 

اهلل له الخير فال راد لفضله وهو الحافظ الحفيظ.
 وم��ع هذا س��ينبري في كل حي��ن من يطعن ف��ي اللقاح الذي 
أقبل عليه الناس في البحرين من دون خوف، وخصوصًا بعدما 
تم اإلعالن عن تفضل حض��رة صاحب الجاللة الملك حمد بن 

عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى بأخذ اللقاح.
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حديث الملك.. قائدنا األعلى
نحمد اهلل كش��عب في هذا الوطن على وجود قائد حكيم ش��جاع هو 
مثال لإلنس��انية والحلم، وفي نفس الوقت نم��وذج للقوة والعدالة، 

نحمد اهلل على الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه اهلل. 
باألم��س ترأس جاللة المل��ك قائدنا األعلى مجل��س الدفاع األعلى، 
وتضمن خطابه الشامل جميع الجوانب الهامة التي ترتبط بالبحرين 
مملكة وشعبًا، وتبين مالمح العمل الوطني المخلص، وهو - كعادة 
خطاب��ات جاللة الملك - خطاب فيه من الحكم��ة والقيادة ما يمكن 
تدريس��ه لكل فرد يسعى لتطوير قدراته القيادية وطرق تعامله مع 

كافة الظروف بحكمة ومسؤولية وشجاعة. 
وألن��ه الرجل األصيل الش��هم كما عرفناه دوم��ًا، ذكرنا جاللة الملك 
بفقيدنا الغالي صاحب الس��مو الملكي األمير خليفة بن سلمان عمه 
الغالي وعضيده القوي، ذكرنا جاللته بمناقب والد البحرينيين بوعلي 
رحمه اهلل، ودوره الكبير في خدمة البحرين وأهلها وتعزيز نهضتها، 
ودوره في مجلس الدفاع األعلى، في إش��ارة لغيابه عن هذا المجلس 
ألول م��رة، وهو الفراغ الكبير الواض��ح لرجل له من المكانة والمحبة 
الش��يء الكبير جدًا، فرحمك اهلل يا أميرنا خليفة بن س��لمان، ومسح 
اهلل على قلب��ك يا ملكنا وقائدنا الغالي حم��د وأطال ومد في عمرك 

وأبقاك ذخرًا لنا. 
وألن الس��لف القوي ال يعوض غيابه إال الخل��ف القوي، فإن ملكنا هنا 
ج��دد التهنئ��ة الخالص��ة ودعواته بالنج��اح الدائم لصاحب الس��مو 
الملك��ي األمي��ر س��لمان بن حم��د ولي العه��د رئيس ال��وزراء، هذا 
القائ��د الفذ الذي يذكرن��ا دائمًا بعمله عن قرب م��ع األمير خليفة، 

والذي يمضي اليوم بعزم وإرادة قوية للس��ير على خطى فقيده العم 
الغالي الراحل مستكماًل للبحرين وش��عبها مسيرة الخير، ماضيًا في 
التطوير والتقدم القوي تجاه المس��تقبل، ف��كل التهنئة الخالصة ل� 
»بو عيس��ى« الرجل ال��ذي بفضل توفيق اهلل له ث��م جهوده وصبره 
وقوت��ه تمكنت البحرين من الوقوف صام��دة بقوة في وجه فيروس 

»كورونا«، فأصبحت مثااًل يحتذى وتتم اإلشارة إليه. 
جاللة الملك قائدنا الحكيم، والرجل الذي نثق في قرارته وتوجيهات 
ونمضي خلفها بكل قوة وتأييد، تحدث عن حفظ حقوق الصياديين 
البحريني��ن مم��ا تعرض��وا له، وهو األم��ر غير المس��تغرب من ملك 
القلوب، الرجل الذي يهب قبل الجميع لنصرة أبناء شعبه وحمايتهم، 
وهن��ا القول الدائم والثابت: من كان س��نده وحاميه بعد اهلل الملك 
حمد، فال يخش��ى ويتوجس من أي ش��يء، يكفيك أن يكون حمد بن 

عيسى حاميًا لك ولحقوقك.
وألننا عرفناه حكيمًا عاداًل وإنسانًا راقيًا، فإن جاللة الملك قائد يدعو 
دائم��ًا للس��الم والتعايش وتغلي��ب مصلحة الش��عوب، ولذلك فإن 
الثقة ثابتة ودائمة بخطواته وبقراراته وحكمته، نحن نعرف تمامًا 
كيف أن هذا الرجل العظيم يقدم لنا كل يوم درسًا إنسانيًا في كيفية 
إدارة األمور والنظر للمس��تقبل بنظرة تجعله مس��تقباًل يسع الجميع 

وأفضل للجميع. 
خطابات جالل��ة الملك دائمًا تتضمن العبر والحكم، وأيضًا تبرز من 
خاللها النماذج القيادية التي يجب التمعن واالحتذاء بها، فهو ملك 

حينما يتكلم كلنا نتطلع إليه بحب واحترام واقتداء.



Vacancies Available

AL-AHLIA CONTRACTING CO. S.P.C. has a 
vacancy for the occupation of  WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 

17737000  or  h.s.m1111@gmail.com

ALYAMAMA HOUSE FOR CLEANING 
CONTRACTING has a vacancy for the 

occupation of  WORKER , suitably qualified 
applicants can contact 17345569  or  

alyamama@batelco.com.bh

NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION 
W.L.L has a vacancy for the occupation of  
PIPE-FITTER , suitably qualified applicants 

can contact 17312220  or  
AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH

Mexico cleaning and maintenance services 
has a vacancy for the occupation of  

LABOURER , suitably qualified applicants 
can contact 39773788  or 

 mexicocleaning@gmail.com

BDC CLEANING SERVICES W.L.L has a 
vacancy for the occupation of  WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 

32228108  or 
 mona.alnokhedha@bas.com.bh

SECURITY HUB S.P.C has a vacancy for the 
occupation of  SECURITY GUARD , suitably 
qualified applicants can contact 17530670  

or  GM@SECURITYHUBBH.COM

AL GHALIA CONTRACTING W.L.L has a 
vacancy for the occupation of  ELECTRICIAN 

, suitably qualified applicants can contact 
17710271  or  hrvp@alghalia.com

Al dar almumayazah carpentry has a 
vacancy for the occupation of  WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 

39461944  or  
DAR.MUMAYAZAH@GMAIL.COM

ALASKARIAN CONSTRUCTION has a vacancy 
for the occupation of  WORKER , suitably 

qualified applicants can contact 39834432  
or  AKHONNA@GMAIL.COM

SILVER CITY CONTRACTING has a vacancy 
for the occupation of  WORKER , suitably 

qualified applicants can contact 39188855  
or  SILVERCITYCONTRACTING@GMAIL.COM

YOUNIS BADER FOR FOOD STUFF has a 
vacancy for the occupation of  WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 

39830626  or  ZAMAN9211@HOTMAIL.COM

AL MONASEQ GRILLS has a vacancy for the 
occupation of  WORKER , suitably qualified 

applicants can contact 33758965  or  
ALQAHTANI-7@HOTMAIL.COM

AFNAN PAINTING & DECORATION has a 
vacancy for the occupation of  WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 

33022337  or  HOORIYA87@HOTMAIL.COM

Lords Food Stuff has a vacancy for the 
occupation of  SALESMAN , suitably 

qualified applicants can contact 17761858  
or  ALEHSANDC@GMAIL.COM

Alnaqab Contracting has a vacancy for the 
occupation of  CARPENTER (GENERAL) , 

suitably qualified applicants can contact 
36766392  or  NATHEER92@ICLOUD.COM

FAJER AL KHALEEJ TRADING EST has a 
vacancy for the occupation of  SUPERVISOR 

, suitably qualified applicants can contact 
38403304  or  fajeralkhaleej@gmail.com

City shine cleaning has a vacancy for 
the occupation of  CLEANER (GENERAL) , 
suitably qualified applicants can contact 
33119975  or  JEFFREEBH@GMAIL.COM

FAJER AL KHALEEJ TRADING EST has a 
vacancy for the occupation of  DRIVER , 

suitably qualified applicants can contact 
38403304  or  fajeralkhaleej@gmail.com

EXPLORE Publicity and advertising has a 
vacancy for the occupation of  DESIGNER 
, suitably qualified applicants can contact 

36385159  or  
NABEELSANGOORS@YAHOO.COM

M I CONTRACTING has a vacancy for 
the occupation of  LABOURER , suitably 

qualified applicants can contact 17009161  
or  M.I.75@HOTMAIL.COM

Tajdin for Decor has a vacancy for the 
occupation of  PAINTER(CONSTRUCTION) 
, suitably qualified applicants can contact 

17795697  or  zahid@tajdinwoodworks.com

SPUD Sliders Restaurants has a vacancy 
for the occupation of  COOK(ASSISTANT) 
, suitably qualified applicants can contact 

36655510  or  ysbgdates@gmail.com

Mc 6 Construction S.P.C has a 
vacancy for the occupation of  

EMPLOYEE(OCCUPATIONAL SAFETY) , 
suitably qualified applicants can contact 

17402050  or  hrassistant@mcsix.me

CIRCLE INTEGRATED SERVICES W.L.L has a 
vacancy for the occupation of  CLEANER 
(GENERAL) , suitably qualified applicants 

can contact 17822218  or  INFO@CIRCLE.BH

ROOTS WORLD TRADING has a vacancy 
for the occupation of  WORKER , suitably 

qualified applicants can contact 33744005  
or  SHAHID_IKRAM94@YAHOO.COM

Bukhowa International Investments Co W l l 
has a vacancy for the occupation of  OFFICE 

ASSISTANT , suitably qualified applicants 
can contact 17610666  or 
 kristine@bukhowa.com

AL FARHAN PLASTIC INDUSTRY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of  

SUPERVISOR(INTERNAL WORKS) , suitably 
qualified applicants can contact 17874308  

or  farhanindustry@batelco.com.bh

TAFCO BUILDING CONSTRUCTION S.P.C has 
a vacancy for the occupation of  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact 
39661808  or  mk.alkhalifa@hotmail.com

Secure Me W.L.L has a vacancy for the 
occupation of  SECURITY GUARD , suitably 
qualified applicants can contact 17749697  

or  secure.me@live.com

POLYMER TECH TRADING has a vacancy for 
the occupation of  SUPERVISOR , suitably 

qualified applicants can contact 36633332  
or  EBRAHIM.ALKHALDI@GMAIL.COM

Truck Helper has a vacancy for the 
occupation of  LABOURER , suitably 

qualified applicants can contact 39474115  
or  ZAKISHEHABI@HOTMAIL.COM

EAST ASIA FOR FOOD STUFF has a vacancy 
for the occupation of  WORKER , suitably 

qualified applicants can contact 36834411  
or  H_ALBUFLASA21@HOTMAIL.COM

International Security Services Co. S.P.C has 
a vacancy for the occupation of  SECURITY 
GUARD , suitably qualified applicants can 

contact 17007771  or  HR@issbh.com

Lalabella flowers has a vacancy for the 
occupation of  WORKER(SALES) , suitably 

qualified applicants can contact 17471111  
or  accounts@lalabellabh.com

SHINE TOWER CLEANING  CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation 

of  WORKER , suitably qualified 
applicants can contact 36617007  or  
STCCONTRACTINGBH@GMAIL.COM

High cool workshop has a vacancy for the 
occupation of  WORKER , suitably qualified 

applicants can contact 39880589  or  
MOHDORIBI@GMAIL.COM

KAIRALI RESTAURANT has a vacancy for the 
occupation of  WORKER , suitably qualified 

applicants can contact 39630068  or  
ABDULLAHAYEE@GMAIL.COM

DEERA VILLAGE RESTAURANT WLL has 
a vacancy for the occupation of  CHEF , 

suitably qualified applicants can contact 
35357786  or  ASHARJAMAAL@GMAIL.COM

Seven Energy W.L.L has a vacancy for the 
occupation of  WORKER , suitably qualified 

applicants can contact 17500791  or 
 hr@seven-energy.com

HASAN ALI MANSOOR AHMED KHUDHAIR 
( MAKTOOM / 10486 ) has a vacancy for the 
occupation of  WORKER , suitably qualified 

applicants can contact 34434399  or  
ALI34434389@GMAIL.COM

PIECES FURNITURE W.L.L. has a vacancy 
for the occupation of  SALES EXECUTIVE 

REPRESENTATIVE , suitably qualified 
applicants can contact 17403530  or  

PIECES@PIECES-BH.COM

Seven Energy W.L.L has a vacancy for the 
occupation of  WORKER , suitably qualified 

applicants can contact 17500791  or  
hr@seven-energy.com

AL AHBAB TRADING WLL has a vacancy 
for the occupation of  WORKER , suitably 

qualified applicants can contact 17125204  
or  ALAHBAB.CO@HOTMAIL.COM

Nisha Clothing Industries S.P.C has a 
vacancy for the occupation of  MANAGER 

(MARKETING & SALES(EXCEPT WHOLESALE)) 
, suitably qualified applicants can contact 

36006445  or  hr.nisha.bh@GMAIL.COM

SULTAN PALACE CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of  

TECHNICIAN(MAINTENANCE) , suitably 
qualified applicants can contact 33284867  

or  shanu16301@gmail.com

Dubai Horizon International Co. W.L.L has 
a vacancy for the occupation of  GENERAL 

MANAGER , suitably qualified applicants can 
contact 17664304  or  gm@dhill.com

Nano Care Car Wash has a vacancy for the 
occupation of  WORKER , suitably qualified 

applicants can contact 17332217  or  
asmarentacarbh@gmail.com

Cafe Rider Restaurant has a vacancy for the 
occupation of  WORKER , suitably qualified 

applicants can contact 39867872  or  
HASH2H2@GMAIL.COM

Riyada Solutions W.L.L has a vacancy for the 
occupation of  CHIEF COMMERCIAL OFFICER 

, suitably qualified applicants can contact 
17531534  or  info@riyadaconsulting.com

Frsan palace hotel co. owned by FADHEL 
MOHAMED HASAN ALBADO has a vacancy 
for the occupation of  WAITER (GENERAL) 
, suitably qualified applicants can contact 
17295555  or  samuigroup.bh@gmail.com

Al inma Construction Co.W l l has a vacancy 
for the occupation of  WORKER , suitably 

qualified applicants can contact 34342928  
or  MH2990@HOTMAIL.COM

AIRTEL ALUMINIUM has a vacancy for the 
occupation of  ALUMINIUM TECHNICIAN 
(GENERAL) , suitably qualified applicants 

can contact 39457868  or  
ADNN@NPRA.GOV.BH

Abualnouf Cafeteria has a vacancy for the 
occupation of  FOOD SERVICE WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 

17580100  or 
 HUSSAIN.MUTAWA@HOTMAIL.COM

ALIYS 1984 BUSINESS SERVICES has a 
vacancy for the occupation of  WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 
33777279  or  R39777535R@GMAIL.COM

Outstanding Electronics Co .W.L.L has a 
vacancy for the occupation of  SALESMAN 
, suitably qualified applicants can contact 

33344415  or 
 JALALALTHAWADI@GMAIL.COM

ABU SOMAR RESTAURANTS EQUIPMENTS 
has a vacancy for the occupation of  

WORKER , suitably qualified applicants can 
contact 36672020  or

  F.A.TAKTAK@HOTMAIL.COM

Bake street bakery has a vacancy for the 
occupation of  SALES REPRESENTATIVE , 
suitably qualified applicants can contact 

39479293  or 
 DUMMYDUMMY@LMRA.GOV.BH

ALYOUSIFYA MECHANICAL WORK SHOP has 
a vacancy for the occupation of  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact 

39181883  or  ALYOUSIFYA.@HOTMAIL.COM

KIMSHEALTH Medical Center B.S.C Closed 
has a vacancy for the occupation of  

EXECUTIVE EMPLOYEE , suitably qualified 
applicants can contact 17822123  or  

metee@meteebah.com

GIANT PALACE FOR CAR SERVICES has a 
vacancy for the occupation of  WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 

39444260  or 
 ABBAS.MOSCOW@YANDEX.COM

Tryst restaurant and coffee shop 
management has a vacancy for the 

occupation of  DRIVER , suitably qualified 
applicants can contact 36669924  or  

mouathen@gmail.com

NOOR MAHAL SALON has a vacancy for the 
occupation of  WORKER , suitably qualified 

applicants can contact 35479727  or  
MC4CONT@GMAIL.COM

CHICKEN TIME CAFETERIA has a vacancy 
for the occupation of  COOK(GENERAL) , 
suitably qualified applicants can contact 
33022259  or  ALWANI00@HOTMAIL.COM

ALAWLAD SALON has a vacancy for the 
occupation of  BARBER , suitably qualified 

applicants can contact 35997366  or  
ALAWLADSALON@GMAIL.COM

Shamal electro mechanical contracting 
company WLL has a vacancy for the 

occupation of  PURCHASING MANAGER , 
suitably qualified applicants can contact 
33334448  or  YAQOOBI@HOTMAIL.COM

CHICKEN TIME CAFETERIA has a vacancy for 
the occupation of  SANDWICHES MAKER 
, suitably qualified applicants can contact 
33022259  or  ALWANI00@HOTMAIL.COM

MONROE HOTEL S P C has a vacancy for the 
occupation of  WAITER , suitably qualified 

applicants can contact 17296699  or  
ALMAHROOS@HOTMAIL.COM

Al Helli Supermarket B.S.C Closed has a 
vacancy for the occupation of  WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 

39620016  or  HANAN@ALHELLI.COM

Best time building contracting has a 
vacancy for the occupation of  WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 

30000206  or  ABOSOOK32@HOTMAIL.COM

CAFE LILOU has a vacancy for the 
occupation of  WAITER , suitably qualified 

applicants can contact 17710271  or 
 hrvp@alghalia.com

ANWAR ALSADIQ BAKERY has a vacancy 
for the occupation of  WORKER , suitably 

qualified applicants can contact 33703444  
or  ALI.ABEDALI1980@HOTMAIL.COM

Diamond Fish Restaurant W.L.L. has 
a vacancy for the occupation of  

COOK(ASSISTANT) , suitably qualified 
applicants can contact 17651400  or  

DIAMONDFISHCO@GMAIL.COM

Tamana Jewellery WLL has a vacancy for 
the occupation of  SALESMAN , suitably 

qualified applicants can contact 36424180  
or  JANIRAVAL88@GMAIL.COM

EDAMA BAHRAIN CONSTRUCTION has a 
vacancy for the occupation of  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact 

17484815  or  Edamabh@gmail.com
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»BNH«و »BIBF« بتنظيم من معهد
 إطالق مؤتمر التحول الرقمي في التأمين 

مع نخبة من المتحدثين الدوليين
  أقي��م مؤتمر التح��ول الرقمي في التأمي��ن -تحت رعاية 
مص��رف البحرين المرك��زي- بحضور عدد م��ن كبار قادة 
قط��اع التأمي��ن، باإلضاف��ة إلى خب��راء ومس��ؤولين من 
قطاع��ات أخ��رى ذات صل��ة. وناق��ش المؤتم��ر أح��دث 
مستجدات التحول الرقمي التي تساهم في تقديم تجربة 
اس��تثنائية للعم��اء في مج��ال التأمين، وتأكي��د مكانة 

المملكة كمركز للتدريب التخصصي في المنطقة.
وقد تم إطاق المؤتمر من قبل معهد البحرين للدراسات 
المصرفية والمالية »BIBF« بالتعاون مع شركة البحرين 
الوطني��ة القابضة »BNH«، حيث حضر المؤتمر أكثر من 
550 مشاركًا وألقى كلمة االفتتاح كل من المدير التنفيذي 

للرقاب��ة عل��ى المؤسس��ات المالي��ة بمص��رف البحري��ن 
المرك��زي عبدالرحم��ن الباكر، ونائب الرئي��س التنفيذي 
لش��ركة البحرين الوطنية القابضة »BNH« مسعود بدر، 
بينما ألقت الكلمة الرئيس��ة للمؤتم��ر الرئيس التنفيذي 

السابق لشركة »Lloyd's of London« إنجا بيل.
وشارك في المؤتمر كل من  الرئيس التنفيذي لمجموعة 
»ترست ري« للتأمين طال الزين، والعضو المنتدب لبنك 
»جي بي مورغان« البحرين علي ش��افعي، ومدير التأمين 
لمجموعة يوسف بن أحمد كانو ستيفن واجستاف، ومدير 
 »BNL« عام ش��ركة البحرين الوطنية للتأمين على الحياة

إيناس أسيري.

فرص الدخول في سحب األحالم متاحة حتى نهاية الشهر الحالي

 »األهلي المتحد«: بدء العد التنازلي للسحب 
على جائزة »حصادي« الكبرى بمليوني دوالر

أعلن البنك األهل��ي المتحد عن اقتراب الموعد النهائي 
للدخول في السحب على أكبر جائزة نقدية في المملكة 
هذا العام، وذلك بقيمة تبلغ مليوني دوالر، حيث يمكن 
لعم��اء حص��ادي اآلن اس��تثمار مزيد لزي��ادة فرصهم 
ف��ي الرب��ح، حي��ث إن كل 50 دينارًا في حس��اب حصادي 

ستمنحهم فرصة إضافية للفوز بالجائزة.
وقد شهد البرنامج هذه السنة حتى اآلن دخول شخصين 
إل��ى ن��ادي أصح��اب المايين، وذل��ك من خ��ال الفوز 
بالجائزتين ربع السنويتين بقيمة مليون دوالر، في حين 
أن الجائزة المرتقبة س��تكون بحج��م هاتين الجائزتين 

مع��ًا. وقد حقق البرنامج حتى اآلن أح��ام وأمنيات أكثر 
من 16.800 فائز، حيث س��اعدت جوائز برنامج حصادي 
بعضه��م في امتاك من��زل العمر، بينم��ا اختار آخرون 
شراء سيارة جديدة أو بدء عمل تجاري، كما اختار غيرهم 
إعادة استثمار مبلغ الجائزة في برنامج حصادي على أمل 
الفوز بمزيد من الجوائز، مشيرين إلى أن حلمهم األكبر 
ه��و الجائزة الكبرى البالغة مليوني دوالر، والتي س��يتم 
الس��حب عليها قريبًا. وس��يحقق الفائز بالجائزة الكبرى 
بقيم��ة مليوني دوالر عائ��دًا على اس��تثماره بمبلغ 50 

دينارًا بنسبة 15.000% في أقل من سنة.

جدي��ر بالذك��ر أن كل 50 دينارًا يت��م االحتفاظ بها في 
حس��اب حصادي مدة 15 يوم��ًا على األقل تخول عماءنا 
م��ن المواطني��ن أو المقيمين في البحري��ن الدخول في 
الس��حوبات لفرصة الفوز بجوائز تب��دأ من 1000 دوالر 
أس��بوعيًا، وص��واًل إلى الجائ��زة الكبرى بقيم��ة مليوني 
دوالر. وتزيد فرصة الربح كلما كان الحساب أقدم وأكبر. 
كما أنه بدءًا من هذه الس��نة لن يكون هناك حد أقصى 
لفرص الفوز لكل عميل؛ كلما أودعت أكثر، زادت فرصك 

في الفوز!
وبصفت��ه برنامج التوفير األقدم ف��ي البحرين، فقد منح 

حصادي جوائز أكثر من أي برنامج منافس في المملكة. 
فمن��ذ بدايته من��ح حصادي جوائز تزيد ع��ن 70 مليون 

دينار.
كما أن البنك قد قدم نسخة جديدة من برنامج حصادي 
لعام 2020، ق��ام فيها بمضاعفة الجائ��زة الكبرى من 
مليون إلى 20 مليون دوالر، إضافة إلى تقديم جائزتين 
ربع س��نويتين بقيمة مليون دوالر، وجائزة عيد األضحى 
بقيم��ة 500.000 دوالر، و21 جائ��زة أس��بوعية بقيمة 
1000 دوالر، ليصبح مجموع الفائزين أكثر من ألف فائز 

طيلة السنة.



تـــرأس ملـــك البـــاد القائـــد األعلـــى رئيس 
مجلـــس الدفـــاع األعلـــى صاحـــب الجالة 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، بحضور 
ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى رئيـــس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 
األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة، اجتماع 
مجلس الدفاع األعلى الذي ُعقد أمس في 

قصر الصخير.
وفي مســـتهل االجتماع أشاد جالة الملك 
المفـــدى القائـــد األعلـــى أيـــده هللا بمناقب 
فقيد الوطن صاحب السمو الملكي األمير 
خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة رحمـــه هللا 
تعالـــى، ودوره الكبيـــر فـــي خدمـــة وطنـــه 
تعزيـــز  علـــى  وحرصـــه  البحريـــن  مملكـــة 
نهضتها ورقيها ومســـاهماته القيمة وآرائه 
الدفـــاع  المثمـــرة فـــي مجلـــس  الســـديدة 

األعلى.

كمـــا أثنـــى جالتـــه علـــى الجهـــود الكبيرة 
الســـمو  لصاحـــب  المخلصـــة  والمســـاعي 
الملكي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة 
ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى رئيـــس 
المجـــاالت،  كافـــة  فـــي  الـــوزراء  مجلـــس 
مكـــررا جالتـــه تهانيه وتمنياتـــه الصادقة 
لسموه بالتوفيق والسداد لخدمة البحرين 
ورئيـــس  للعهـــد  كولـــي  العزيـــز  وشـــعبها 

لمجلس الوزراء.
وأعـــرب جالـــة الملـــك القائـــد األعلى عن 
تقديـــر جالتـــه لمـــا ورد في بيـــان مجلس 
التشـــريعية  الســـلطة  وبيـــان  الـــوزراء 
بغرفتيها بشـــأن حفـــظ حقـــوق الصيادين 
البحرينييـــن ومـــا يمثلـــه موقـــف الســـلطة 
التنفيذيـــة والتشـــريعية مـــن تأكيـــد علـــى 
سعي مملكة البحرين الدائم للخير والنماء 

لمواطني دول المنطقة.

كمـــا أثنـــى جالتـــه علـــى الجهـــود القيمـــة 
والمتواصلـــة التـــي يبذلها فريـــق البحرين 
كورونـــا  لفيـــروس  للتصـــدي  الوطنـــي 
بقيادة صاحب الســـمو الملكـــي ولي العهد 
رئيـــس مجلس الـــوزراء بعزيمة وإخاص 
والنهـــوض بهـــذه المســـؤولية علـــى الوجه 

األمثل.
وأضاف “أننا نشـــهد مـــا يحققه الفريق من 
نجاحات ونتائج مبهرة، حيث أثمرت هذه 
الجهـــود النبيلـــة عـــن انخفاض فـــي أعداد 
القائمـــة  والحـــاالت  اليوميـــة  اإلصابـــات 
وتزايد أعـــداد المتعافين، تعـــزز ذلك روح 
المســـؤولية والمثابـــرة التـــي يتحلـــى بهـــا 
أهـــل البحريـــن ووعيهـــم األصيل، مشـــيدا 
بالعمـــل الـــدءوب والُمقـــدّر الـــذي تقوم به 
قـــوة دفـــاع البحريـــن، ووزارة الداخليـــة، 
والحـــرس الوطنـــي، ومســـاهماتهم القيمة 

وتقديم كل المساندة؛ لمواجهة هذا الوباء 
العالمي حفاظا على صحة وســـامة وأمن 
الجميـــع، يواكب ذلك حرصهم الدائم على 
أداء واجباتهـــم الســـامية األصيلة ببســـالة 
وعـــزم ال يليـــن حمايًة للوطـــن والذود عن 

مكتسباته وإنجازاته الحضارية.
نقـــدر  إننـــا  هللا  حفظـــه  جالتـــه  وقـــال 
دور كل امـــرأة ورجـــل يواصلـــون تحمـــل 
النبيلـــة لخدمـــة  مســـؤولياتهم اإلنســـانية 
الوطـــن، وإنهـــم جميعـــا موضـــع اعتزازنـــا 
وفخر ألهل البحرين كافة، مضيفا جالته 
“أننـــا وبحمـــد هللا نشـــهد انطـــاق الحملـــة 
الوطنيـــة للتطعيـــم للوقايـــة مـــن فيروس 
)كورونـــا( وبأفضل الخدمـــات في مختلف 
مراكـــز التطعيـــم، منوهـــا باإلقبـــال المميز 
مـــن المواطنيـــن والمقيمين ألخـــذ اللقاح”، 
ومقـــدرا جالتـــه الجهـــود المثمـــرة التـــي 
تقدمهـــا الكوادر الصحيـــة للجميع في هذا 

متقـــن  عاليـــة وتنظيـــم  بكفـــاءة  المجـــال 
وبساسة ويسر.

وقـــال جالتـــه “إنـــه بفضـــل هللا فـــإن مـــا 
نحققه اليوم معا من نجاح ســـيظل إنجازا 
مشـــرفا يشهد به تاريخنا الوطني وتفتخر 
بـــه أجيالنـــا القادمـــة، فقـــد كان مواطنونا 
الكـــرام على قـــدر هذا التحـــدي، متطلعين 
بعون هللا إلى مستقبٍل أكثر إشراقا لوطننا 
العزيـــز وألهلـــه الكـــرام، ســـائلين المولـــى 
تعالى أن يديـــم على بحريننا الغالية نعمة 

األمن والرفعة واالزدهار”.
األعلـــى  الدفـــاع  مجلـــس  واســـتعرض 
تطورات األوضـــاع اإلقليمية والتهديدات 
األمنيـــة التـــي تتعـــرض لهـــا بعـــض الدول 
وانعكاســـاتها على حياة الشـــعوب، خاصة 
فـــي ظـــل ســـعي بعـــض الـــدول اإلقليميـــة 
وبســـط  نفوذهـــا  فـــرض  إلـــى  والدوليـــة 

سيطرتها وهيمنتها على المنطقة.

وأكـــد المجلس ضـــرورة إنهـــاء الصراعات 
الســـلمية  بالطـــرق  اإلقليميـــة  والنزاعـــات 
ووفقـــا للمواثيـــق الدوليـــة ومبادئ حســـن 
الســـام  إحـــال  علـــى  والعمـــل  الجـــوار، 
جميـــع  لصالـــح  واالزدهـــار  واالســـتقرار 

شعوب المنطقة.
كمـــا قدم مستشـــار األمن الوطنـــي األمين 
العام لمجلس الدفاع األعلى قائد الحرس 
الملكي اللواء الركن سمو الشيخ ناصر بن 
حمـــد آل خليفـــة إيجـــازا للمجلـــس يتعلق 
بالمواضيع الهادفة لرفع القدرات الدفاعية 

واألمنية والصحية.
األعلـــى  الدفـــاع  مجلـــس  بحـــث  كمـــا 
الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، 
واتخذ بشأنها القرارات الازمة لها لكل ما 
فيـــه خير وأمـــن وطننا العزيـــز ومواطنيه 

الكرام والمقيمين على أرضه الطيبة.

المنامة - بنا

جاللة الملك: مساهمات وآراء سمو األمير خليفة بن سلمان سديدة في “الدفاع األعلى”
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فقيد الوطن 
الكبير خدم وطنه 

وحرص على 
تعزيز نهضته 

ورقيه

عمل دؤوب 
لقوة دفاع 

البحرين والداخلية 
والحرس الوطني 

لمواجهة الوباء

ما نحققه اليوم 
معا من نجاح 
سيظل إنجازا 

مشرفا يشهد به 
تاريخنا الوطني

إقبال مميز ألخذ 
اللقاح وسط عمل 

الكوادر الصحية 
بكفاءة عالية 
وتنظيم متقن

الجهود خفضت 
اإلصابات اليومية 
والحاالت القائمة 

وزادت عدد 
المتعافين

حفظ حقوق 
الصيادين تأكيد 

على سعينا الدائم 
لخير مواطني 

المنطقة

ــوزراء ال مجلس  رئيس  العهد  ولي  لسمو  الكبيرة  الجهود  على  نثني 



تـــرأس ملـــك البـــاد القائـــد األعلـــى رئيس 
مجلـــس الدفـــاع األعلـــى صاحـــب الجالة 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، بحضور 
ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى رئيـــس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 
األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة، اجتماع 
مجلس الدفاع األعلى الذي ُعقد أمس في 

قصر الصخير.
وفي مســـتهل االجتماع أشاد جالة الملك 
المفـــدى القائـــد األعلـــى أيـــده هللا بمناقب 
فقيد الوطن صاحب السمو الملكي األمير 
خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة رحمـــه هللا 
تعالـــى، ودوره الكبيـــر فـــي خدمـــة وطنـــه 
تعزيـــز  علـــى  وحرصـــه  البحريـــن  مملكـــة 
نهضتها ورقيها ومســـاهماته القيمة وآرائه 
الدفـــاع  المثمـــرة فـــي مجلـــس  الســـديدة 

األعلى.

كمـــا أثنـــى جالتـــه علـــى الجهـــود الكبيرة 
الســـمو  لصاحـــب  المخلصـــة  والمســـاعي 
الملكي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة 
ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى رئيـــس 
المجـــاالت،  كافـــة  فـــي  الـــوزراء  مجلـــس 
مكـــررا جالتـــه تهانيه وتمنياتـــه الصادقة 
لسموه بالتوفيق والسداد لخدمة البحرين 
ورئيـــس  للعهـــد  كولـــي  العزيـــز  وشـــعبها 

لمجلس الوزراء.
وأعـــرب جالـــة الملـــك القائـــد األعلى عن 
تقديـــر جالتـــه لمـــا ورد في بيـــان مجلس 
التشـــريعية  الســـلطة  وبيـــان  الـــوزراء 
بغرفتيها بشـــأن حفـــظ حقـــوق الصيادين 
البحرينييـــن ومـــا يمثلـــه موقـــف الســـلطة 
التنفيذيـــة والتشـــريعية مـــن تأكيـــد علـــى 
سعي مملكة البحرين الدائم للخير والنماء 

لمواطني دول المنطقة.

كمـــا أثنـــى جالتـــه علـــى الجهـــود القيمـــة 
والمتواصلـــة التـــي يبذلها فريـــق البحرين 
كورونـــا  لفيـــروس  للتصـــدي  الوطنـــي 
بقيادة صاحب الســـمو الملكـــي ولي العهد 
رئيـــس مجلس الـــوزراء بعزيمة وإخاص 
والنهـــوض بهـــذه المســـؤولية علـــى الوجه 

األمثل.
وأضاف “أننا نشـــهد مـــا يحققه الفريق من 
نجاحات ونتائج مبهرة، حيث أثمرت هذه 
الجهـــود النبيلـــة عـــن انخفاض فـــي أعداد 
القائمـــة  والحـــاالت  اليوميـــة  اإلصابـــات 
وتزايد أعـــداد المتعافين، تعـــزز ذلك روح 
المســـؤولية والمثابـــرة التـــي يتحلـــى بهـــا 
أهـــل البحريـــن ووعيهـــم األصيل، مشـــيدا 
بالعمـــل الـــدءوب والُمقـــدّر الـــذي تقوم به 
قـــوة دفـــاع البحريـــن، ووزارة الداخليـــة، 
والحـــرس الوطنـــي، ومســـاهماتهم القيمة 

وتقديم كل المساندة؛ لمواجهة هذا الوباء 
العالمي حفاظا على صحة وســـامة وأمن 
الجميـــع، يواكب ذلك حرصهم الدائم على 
أداء واجباتهـــم الســـامية األصيلة ببســـالة 
وعـــزم ال يليـــن حمايًة للوطـــن والذود عن 

مكتسباته وإنجازاته الحضارية.
نقـــدر  إننـــا  هللا  حفظـــه  جالتـــه  وقـــال 
دور كل امـــرأة ورجـــل يواصلـــون تحمـــل 
النبيلـــة لخدمـــة  مســـؤولياتهم اإلنســـانية 
الوطـــن، وإنهـــم جميعـــا موضـــع اعتزازنـــا 
وفخر ألهل البحرين كافة، مضيفا جالته 
“أننـــا وبحمـــد هللا نشـــهد انطـــاق الحملـــة 
الوطنيـــة للتطعيـــم للوقايـــة مـــن فيروس 
)كورونـــا( وبأفضل الخدمـــات في مختلف 
مراكـــز التطعيـــم، منوهـــا باإلقبـــال المميز 
مـــن المواطنيـــن والمقيمين ألخـــذ اللقاح”، 
ومقـــدرا جالتـــه الجهـــود المثمـــرة التـــي 
تقدمهـــا الكوادر الصحيـــة للجميع في هذا 

متقـــن  عاليـــة وتنظيـــم  بكفـــاءة  المجـــال 
وبساسة ويسر.

وقـــال جالتـــه “إنـــه بفضـــل هللا فـــإن مـــا 
نحققه اليوم معا من نجاح ســـيظل إنجازا 
مشـــرفا يشهد به تاريخنا الوطني وتفتخر 
بـــه أجيالنـــا القادمـــة، فقـــد كان مواطنونا 
الكـــرام على قـــدر هذا التحـــدي، متطلعين 
بعون هللا إلى مستقبٍل أكثر إشراقا لوطننا 
العزيـــز وألهلـــه الكـــرام، ســـائلين المولـــى 
تعالى أن يديـــم على بحريننا الغالية نعمة 

األمن والرفعة واالزدهار”.
األعلـــى  الدفـــاع  مجلـــس  واســـتعرض 
تطورات األوضـــاع اإلقليمية والتهديدات 
األمنيـــة التـــي تتعـــرض لهـــا بعـــض الدول 
وانعكاســـاتها على حياة الشـــعوب، خاصة 
فـــي ظـــل ســـعي بعـــض الـــدول اإلقليميـــة 
وبســـط  نفوذهـــا  فـــرض  إلـــى  والدوليـــة 

سيطرتها وهيمنتها على المنطقة.

وأكـــد المجلس ضـــرورة إنهـــاء الصراعات 
الســـلمية  بالطـــرق  اإلقليميـــة  والنزاعـــات 
ووفقـــا للمواثيـــق الدوليـــة ومبادئ حســـن 
الســـام  إحـــال  علـــى  والعمـــل  الجـــوار، 
جميـــع  لصالـــح  واالزدهـــار  واالســـتقرار 

شعوب المنطقة.
كمـــا قدم مستشـــار األمن الوطنـــي األمين 
العام لمجلس الدفاع األعلى قائد الحرس 
الملكي اللواء الركن سمو الشيخ ناصر بن 
حمـــد آل خليفـــة إيجـــازا للمجلـــس يتعلق 
بالمواضيع الهادفة لرفع القدرات الدفاعية 

واألمنية والصحية.
األعلـــى  الدفـــاع  مجلـــس  بحـــث  كمـــا 
الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، 
واتخذ بشأنها القرارات الازمة لها لكل ما 
فيـــه خير وأمـــن وطننا العزيـــز ومواطنيه 

الكرام والمقيمين على أرضه الطيبة.

المنامة - بنا

جاللة الملك: مساهمات وآراء سمو األمير خليفة بن سلمان سديدة في “الدفاع األعلى”
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فقيد الوطن 
الكبير خدم وطنه 

وحرص على 
تعزيز نهضته 

ورقيه

عمل دؤوب 
لقوة دفاع 

البحرين والداخلية 
والحرس الوطني 

لمواجهة الوباء

ما نحققه اليوم 
معا من نجاح 
سيظل إنجازا 

مشرفا يشهد به 
تاريخنا الوطني

إقبال مميز ألخذ 
اللقاح وسط عمل 

الكوادر الصحية 
بكفاءة عالية 
وتنظيم متقن

الجهود خفضت 
اإلصابات اليومية 
والحاالت القائمة 

وزادت عدد 
المتعافين

حفظ حقوق 
الصيادين تأكيد 

على سعينا الدائم 
لخير مواطني 

المنطقة

ــوزراء ال مجلس  رئيس  العهد  ولي  لسمو  الكبيرة  الجهود  على  نثني 



أبــدع النســاجان الشــقيقان صالــح ومحمــد عبدالرضــا جعفــر فــي حياكــة قطعة مــن النســيج بمثابة “تحفــة بحرينية” فــي تصاميمها 
وألوانها، فهذه التحفة لها مناسبة غالية على قلوب أهالي بني جمرة خصوًصا وأهل البحرين عموًما، ولتكون “هديًة لها خصوصية 
إبداعية مبهرة” يقدمانها لرئيس هيئة البحرين للثقافة واآلثار الشيخة مي بنت محمد آل خليفة في حفل افتتاح مصنع “النسيج”.

وبجزيـــل الثنـــاء، عبـــرت الشـــيخة مـــي في 
افتتـــاح مصنـــع النســـيج بقريـــة بنـــي جمرة 
2020، وفـــي  23 ديســـمبر  عصـــر األربعـــاء 
أجواء االحتفاالت بأعياد ديسمبر الوطنية، 
عن ســـعادتها فـــي أن يرى مشـــروع المصنع 
النور، وهي التي حلمت به كما حلم به أبناء 
المهنة منذ سنين، لتعبر عن الطموح في أن 

يصل نسيج بني جمرة إلى العالمية.

مسقط رأس المهنة

وبين أحضـــان “بني جمرة”، حرص العديد 
مـــن المســـؤولين والمدعويـــن والمهتميـــن 
باإلضافـــة  والتراثـــي،  الثقافـــي  بالشـــأن 
المؤسســـات  عـــن مختلـــف  إلـــى ممثليـــن 
االجتماعيـــة في القريـــة وزوارها، حرصوا 
علـــى حضـــور حفـــل افتتاح المصنـــع الذي 
حجمـــه  تجـــاوز  كبيـــرة  دالالت  يحمـــل 
الهندســـي بكثير، فأولى تلك الدالالت هي 
إعادة أمجاد مهنة تتحدى االندثار، وثانيها 
تقدير النســـاجين الذين أبوا إال المحافظة 
علـــى مهنـــة األجـــداد، وبدا المشـــهد خارج 
المصنـــع مبهًجـــا، حيث تجمهـــر الكثير من 
أبنـــاء قرية بنـــي جمرة والقـــرى المجاورة 
خارجهـــا المصنـــع احتفـــاًء بهـــذا الحـــدث، 
فيما تردد اســـم المرحوم الحاج عبدالرضا 
بـــن جعفـــر، الـــذي كان آخر النســـاجين من 
األجداد، ليواصل أنجاله المسيرة، ولذلك، 
فإن حديث الشيخة مي مع كل من صالح 
ومحمـــد ابنـــي المرحوم عبدالرضـــا، وجها 
الشكر إلى الشـــيخة مي على ما بذلته من 
جهد وحققـــت الحلم الذي كانا يحلمان به 
منـــذ حيـــاة والدهما رحمـــه هللا، وليتحقق 
اليـــوم في “مســـقط رأس مهنة النســـيج.. 
بنـــي جمرة”، فيما أثنت الشـــيخة مي على 
جهـــود الجميع وإن كان المصنع صغيًرا إال 

أنه فـــي موقعه الحالي لـــه دالالت ارتباط 
تاريخي وتراثي واجتماعي.

صرح تاريخي.. راق

تحقيـــق األمانـــي ورد فـــي كلمـــة األهالـــي 
التي ألقتهـــا اإلعالمية منصورة عبداألمير 
الجمـــري ووصفـــت فيها المصنـــع بالصرح 
الراقـــي فـــي قلـــب القريـــة، ليكـــون مركزا 
للترويـــج لحرفـــة وصناعـــة تضـــرب فـــي 
جـــذور التاريخ الوطني لمملكـــة البحرين، 
للثقافـــة  ريادتكـــم  :”إن  قولهـــا  وزادت 
والتـــراث وضعت مواقـــع البحرين األثرية 
وأصبـــح  العالمـــي،  التـــراث  ســـجل  علـــى 
التـــي  النجاحـــات  بهـــذه  اســـمكم مقروًنـــا 
تفخر بها بالدنـــا الغالية، كما أن افتتاحكم 
مصنع النســـيج يضع قرية بني جمرة على 
خارطة البحريـــن الثقافية، ويؤيد نهجكم 

في إشراك  المجتمعات المحلية في حفظ 
التراث من خالل مشـــروعات حيوية ذات 
أثـــر بعيد المدى”. وألنه إرث جمالي، قالت 
منصورة : “لقد كان مألوفًا -  حتى سنوات 
مضت - لكل من يزور قرية بني جمرة، أن 
يجد بعض الرجال وهم يمارســـون المهنة 
بشـــغف عاشـــق يرفض أن يستسلم لحكم 

الزمن، متشبثين بهذا اإلرث الجمالي”.

خامة الهيكل المسقوف

شـــاهدت  المصنـــع،  فـــي  جولـــة  وخـــالل 
الشـــيخة مـــي والحضور المرافـــق التي تم 
تصميمها بشـــكل هندسي جميل رغم صغر 
المســـاحة، فقد احتوى الهيكل المســـقوف 
على الخامة الرئيســـة وهي سعف النخيل، 
ومســـاحة آللة النســـج التي يقـــارب طولها 
8 أمتـــار، باإلضافة إلـــى مرفق لعرض وبيع 

منتجات النســـيج المتنوعة، وقدم كل من 
النائـــب الســـابق جـــالل كاظم والشـــقيقين 
صالح ومحمـــد عبدالرضا شـــرًحا للحضور 
حول المرافق وكذلك ما يمثله المصنع من 
أهمية للحفاظ على المهنة في القرية التي 

كانت تضم في الماضي من الســـنين قرابة 
100 مصنع ولم يتبق منها إال هذا المصنع.

الصين وإيطاليا ومصر

النســـيج  آلـــة حياكـــة  وأثنـــاء عملـــه علـــى 
وحبالهـــا،  الدقيقـــة  بخيوطهـــا  اليدويـــة 
شـــاهد الحضور النســـاج محمـــد عبدالرضا 
بـــكل مهـــارة، وفـــي حديثهـــا  وهـــو يعمـــل 
معـــه، انتهزت مدير عـــام الثقافـــة والفنون 
بهيئـــة البحريـــن للثقافـــة واآلثـــار الشـــيخة 
هال بنـــت محمد آل خليفة الفرصة لتســـأله 
عـــن مصدر الخيوط التي يتم اســـتخدامها 
فـــي الحياكة، فأجاب بالحصـــول عليها من 
الصين وإيطاليا ومصر، وحول ســـؤالها عن 
إمـــكان اختيار األلوان للقطع النســـيجية أو 
القطنيـــة المطلوبة للحياكـــة، أجاب بإمكان 
اختيار األلوان المطلوبة المحددة، وبالتالي 
حياكتها وفق األلوان والتصميم المطلوب.

ننتظره منذ سنين

ثمـــة إطاللـــة جميلـــة مـــن الحـــاج ســـلمان 
خـــارج  مســـروًرا  تواجـــد  الـــذي  الجمـــري 

المصنـــع، وتحـــدث مازًحـــا :”كنـــت أتمنـــى 
أدش داخـــل وأقـــول كلمـــة، لكـــن المـــكان 
مليـــان بضيوفنا الكـــرام”، إال أن ثمة عبارة 
قصيرة عميقـــة قالها الحاج ســـلمان البالغ 
مـــن العمر 72 عاًما، وهي أن أهل البحرين 
توارثوا حرفة صناعة النســـيج في العديد 
مـــن القرى ومنها “األم بني جمرة”، وكذلك 
في مقابة وأبوصيبع والمرخ والدراز ودار 
كليـــب وشـــهركان، لكـــن القريـــة الوحيـــدة 
التـــي صمـــدت فيهـــا الحرفـــة هـــي “بنـــي 
جمـــرة”، وكان الناس مـــن مختلف مناطق 
البحريـــن، بل ومن مختلـــف دول الخليج، 
كما كان في الستينات والسبعينات وحتى 
الثمانينـــات، ال يختارون المالبس الرجاية 
من بشـــوت وغتر وكذلك األلبسة النسوية 
كالعبايـــات واألوشـــحة واألرديـــة إال مـــن 
بني جمرة، وفي الســـابق، كما ســـمعت من 
الماضيـــن، أن نســـاجي بنـــي جمـــرة كانـــوا 
يحيكون أشرعة السفن، وسيكون للمصنع 
أهميـــة فـــي الحفـــاظ علـــى المهنـــة، قـــال: 
“هـــذا أكيـــد.. يكفي تشـــوف فرحـــة الناس 
والشـــيخة مـــي مـــا قصـــرت.. منـــذ ســـنين 

ننتظر الحدث، وها هو ذا أمامنا اليوم”.

الشيخة مي بنت محمد آل خليفة لدى افتتاحها مصنع النسيج

تصميم المصنع بثيمة “البرستي” تناغًما مع تراث المهنة

local@albiladpress.com
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المنامة - وزارة الداخلية

تحـــت رعاية مديـــر عـــام اإلدارة العامة 
بـــوزارة  العـــام  األمـــن  رئاســـة  لشـــؤون 
الداخلية العميد سلمان الزايد وبحضور 
نائـــب ســـفير المملكـــة المتحـــدة بمملكة 
البحريـــن ســـتيوارت ســـمرز، أقيم حفل 
اختتـــام تمارين فريق التفـــاوض والتي 
نظمتهـــا إدارة التدريـــب بالتعـــاون مـــع 

اإلرهـــاب  لمكافحـــة  المشـــترك  المركـــز 
بمملكـــة  المتحـــدة  المملكـــة  وســـفارة 
قيـــادة  فـــي  عقـــدت  والتـــي  البحريـــن، 
قـــوة األمـــن الخاصة في الفتـــرة من 25 
 2020 ديســـمبر   15 ولغايـــة  أغســـطس 
وزارة  إدارات  مـــن  عـــدد  بمشـــاركة 

الداخلية.

“الداخلية” تختتم تمارين فريق التفاوض

الجالية البنغالية حظيت بكل الدعم خالل الجائحة
البلديـــن بيـــن  أرحـــب  تعـــاون  تحقيـــق  عيســـى:  بنـــت  رنـــا 

اســـتقبلت وكيـــل وزارة الخارجية 
الشـــيخة رنا بنت عيسى بن دعيج 
آل خليفـــة، فـــي مكتبهـــا بالديـــوان 
جمهوريـــة  ســـفير  للـــوزارة،  العـــام 
بنغالديـــش الشـــعبية لـــدى مملكـــة 

البحرين محمد نذر اإلسالم.
وكيـــل  رحبـــت  اللقـــاء،  وخـــالل 
اإلســـالم،  بنـــذر  الخارجيـــة  وزارة 
الـــذي  المتقـــدم  بالمســـار  مشـــيدة 
الثنائيـــة  العالقـــات  إليـــه  وصلـــت 
بيـــن مملكـــة البحريـــن وجمهورية 
بنغالديش الشـــعبية علـــى مختلف 
األصعـــدة، منوهـــة بحـــرص مملكة 
البحريـــن علـــى المضـــي قدًما بهذه 
العالقات إلى مستويات أرحب من 

التعـــاون والتنســـيق المشـــترك بمـــا 
يخدم تطلعـــات ومصالـــح البلدين 
لجمهوريـــة  متمنيـــة  الصديقيـــن، 
بنغالديـــش الشـــعبية دوام التقـــدم 

واالزدهار.

مـــن جهتـــه، نـــوه ســـفير جمهورية 
بالعالقـــات  الشـــعبية  بنغالديـــش 
الثنائية الوطيدة التي تربط مملكة 
بنغالديـــش  وجمهوريـــة  البحريـــن 
الشـــعبية ومـــا تشـــهده مـــن صالبة 

البلديـــن  حـــرص  تعكـــس  وقـــوة 
علـــى تعزيز العالقـــات فيما بينهما، 
معرًبا عن شـــكره وتقديـــره لمملكة 
البحريـــن علـــى العنايـــة والرعايـــة 
التـــي تلقاها الجاليـــة البنغالية في 
مملكـــة البحريـــن، واالهتمـــام الذي 
أولته للحفاظ على صحة وسالمة 
جائحـــة  خـــالل  البنغاليـــة  العمالـــة 
لمملكـــة  متمنًيـــا   ،)١٩  - )كوفيـــد 
البحرين مزيًدا من الرقي والرخاء.
وجـــرى خـــالل اللقـــاء بحـــث أوجه 
تعزيـــز وتطويـــر التعـــاون الثنائـــي 
المشـــترك بيـــن البلديـــن بمـــا يخدم 
ومناقشـــة  المشـــتركة،  المصالـــح 
عـــدد مـــن القضايـــا ذات االهتمـــام 

المشترك.

المنامة - وزارة الخارجية

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

ترأس وزير العمـــل والتنمية االجتماعية، 
رئيس مجلس إدارة بيت األسرة للتمويل 
متناهي الصغر )بنك األسرة سابًقا( جميل 
االعتيـــادي  االجتمـــاع  أمـــس  حميـــدان، 
االتصـــال  تقنيـــة  عبـــر  اإلدارة،  لمجلـــس 
المرئـــي، بحضـــور نائـــب رئيـــس مجلـــس 
والرئيـــس  الســـيد،  مصطفـــى  اإلدارة 

التنفيذي خالد عتيق.
الثقـــة  حميـــدان  ثمـــن  االجتمـــاع،  وفـــي 
الملكية التـــي أوالها عاهل البالد صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  لولـــي 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، منوًهـــا بالمضامين 
الرفيعـــة والكلمـــات المعبـــرة التي جاءت 
في كتاب جاللته لسمو ولي العهد رئيس 

مجلس الوزراء.
ورفع الوزير حميدان أسمي آيات التهاني 
والتبريكات إلى ولي العهد رئيس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 

ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة،، علـــى الثقة 
الملكيـــة بتكليـــف ســـموه لتحمـــل أمانـــة 
المســـؤولية وأعبائها كولي للعهد ورئيًسا 
لمجلـــس الوزراء، معرًبا عن تقديره البالغ 
لما يضطلع به ســـموه من جهود ســـاهمت 

في تقدم ورفعة مملكة البحرين.
كمـــا تقـــدم حميـــدان باســـمه ونيابـــة عن 
جميـــع منتســـبي بيـــت األســـرة للتمويـــل 
متناهـــي الصغر بخالص الشـــكر والتقدير 
إلى مجلس الوزراء على ما تفضل به في 
وقت ســـابق من إشادة بأداء بيت األسرة 
ومســـاهمته فـــي دعم األســـر ذات الدخل 
المحـــدود وأصحـــاب المشـــاريع الصغيرة 
لتمكين األسر محدودة الدخل اقتصادًيا، 
ودوره البـــارز في تحويل األســـر المنتجة 

إلى أصحاب مشاريع استثمارية.
عـــن  اإلعـــالن  تـــم  االجتمـــاع،  وأثنـــاء 
االفتتـــاح الرســـمي للفـــرع الجديـــد لبيت 
األســـرة في منطقة البديع والذي يتزامن 
مـــع احتفـــاالت المملكـــة بالعيـــد الوطنـــي 
المجيـــد وذكـــرى تولـــي صاحـــب الجاللة 

الملـــك لمقاليـــد الحكم في البالد، مشـــيًدا 
بالجهـــود  الســـياق  هـــذا  فـــي  حميـــدان 
المميـــزة لـــإدارة التنفيذيـــة والموظفين 
ببيت األســـرة، لما أظهروه من كفاءة في 
التعامل مع الظروف االستثنائية الراهنة 
للحد من انتشار جائحة كورونا )كوفيد - 
19(، وما قاموا به من جهود كبيرة لتلبية 
مـــن خدمـــات  المســـتفيدين  احتياجـــات 
بيت األســـرة والحد من النتائج الســـلبية 

المترتبـــة علـــى هذه الجائحـــة، وذلك في 
إطار اســـتمرارية تعزيز البعد االجتماعي 

والتنموي لعمل بيت األسرة.
وفـــي هـــذا الســـياق، دعـــا حميـــدان إلـــى 
ابتـــكار مزيد مـــن األفـــكار لتطوير أعمال 
األسر المنتجة ورواد األعمال بما يمكنهم 
مـــن تجاوز أي عقبات قـــد تعترضهم في 
الفتـــرة الراهنـــة، ليســـاهموا في تنشـــيط 
خـــالل  مـــن  المحلـــي  االقتصـــاد  دورة 

واالقتصاديـــة  اإلنتاجيـــة  مشـــاريعهم 
الملبيـــة لحاجات الســـوق االســـتهالكية، 
مؤكـــًدا أهميـــة إطـــالق خطـــة طموحـــة 
المجتمـــع  فئـــات  مختلـــف  الســـتقطاب 
لالســـتفادة مـــن الخدمـــات التـــي يقدمها 
بيت األسرة لتنمية قدراتهم ومواردهم، 
والحصول على مختلف المزايا الميسرة 
الوضـــع  تحســـين  فـــي  تســـهم  التـــي 
االقتصادي وتنمية المؤسسات الصغيرة 

والمتوسطة في المملكة.
يشـــار إلـــى أنه قـــد تـــم تغيير اســـم )بنك 
للتمويـــل  األســـرة  “بيـــت  إلـــى  األســـرة( 
متناهـــي الصغـــر” فـــي ســـبتمبر الماضي، 
علـــى اعتبار أنه مؤسســـة مالية وال تعتبر 
بنًكا بالمعنى المتعارف عليه؛ نظًرا ألنها ال 
تتلقى ودائع من أفراد أو مؤسسات، علًما 
أن بيت األسرة مستمر بآلية العمل ذاتها، 
إذ تســـتند أعماله المصرفيـــة على أحكام 
نموذًجـــا  ويمثـــل  اإلســـالمية،  الشـــريعة 
لالقتصاد االجتماعي من خالل الشـــراكة 
والخـــاص،  الحكومـــي  القطاعيـــن  بيـــن 
للمشـــاريع االجتماعيـــة  نمـــوذج  وكذلـــك 
مســـتوى  تحســـين  علـــى  تعمـــل  التـــي 
دخـــل المواطـــن واالرتقاء بـــه، كما وجاء 
متوافًقـــا مـــن توجهـــات مجلـــس اإلدارة 
فـــي تمكيـــن األفـــراد وإطـــالق قدراتهـــم 
وتحسين مستوياتهم المعيشية وتفعيال 
الوطنيـــة  االقتصاديـــة  لالســـتراتيجية 
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االقتصـــاد دورة  وتنشـــيط  األعمـــال  لتطويـــر  األفـــكار  مـــن  مزيـــد  ابتـــكار  حميـــدان: 

خطة طموحة الستقطاب األسر وتنمية قدراتها ومواردها

وزير العمل والتنمية االجتماعية يترأس اجتماع مجلس إدارة بيت األسرة للتمويل متناهي الصغر

مي بنت محمد: مشروع المصنع يعيد أمجاد مهنة تتحدى االندثار

نطمــح فــي وصــول “نسيــج بنــي جمــرة” للعالميــة

سعيد محمد من بني جمرة | تصوير خليل إبراهيم



قال سياسيون وإعالميون بأنه ال مساومة 
على كرامـــة وأرزاق البحارة أو أي مواطن 
بحرينـــي، وبـــأن البحريـــن حافظـــت علـــى 
كيانهـــا وأراضيهـــا ومياههـــا اإلقليمية منذ 
التأســـيس األول للدولـــة، وهـــو حـــق غيـــر 

قابلة للتفريط، قبالة العدوان القطري.
وأضافـــوا فـــي تصريحـــات لــــ “البـــالد” أن 
انتهـــاكات حقـــوق اإلنســـان جـــزء من نهج 
النظـــام القطري، فالثوابـــت عديدة ودائرة 
االنتهاكات واسعة جدا، لتتمدد تجاه أبناء 
الشعب القطري والقبائل القطرية العريقة.

وأشـــاوا إلـــى أن “النتهـــاكات بحـــق العمالة 
الوافدة والمتجردة من اإلنســـانية، كشفت 
المســـتمر وعرتـــه  القطـــري  النظـــام  كـــذب 
أمـــام المجتمـــع الدولي ومنظمـــات حقوق 
اإلنســـان”. وأكـــدوا فـــي الوقـــت نفســـه أن 
“تلـــك األســـاليب والممارســـات تعبـــر عـــن 
عقليـــة هذا النظام وما يكنه من حقد تجاه 

الشعب البحريني وقيادته”.

أوضاع بائسة

الدائمـــة  النوعيـــة  اللجنـــة  رئيـــس  وأكـــد 
لحقـــوق اإلنســـان بمجلـــس النـــواب النائب 
عمـــار البناي بأن انتهـــاكات النظام القطري 
وتجاهله المســـتمر لمبادئ حقوق اإلنسان 
شـــملت كافة أفراد المجتمـــع القطري دون 
اســـتثناء، حيث شـــملت دائـــرة االنتهاكات 
المواطنين والقبائل والمعارضين، والعمالة 
الوافـــدة التـــي حصلت على نصيب األســـد 

في الفترة األخيرة من هذه االنتهاكات. 
فيـــروس  جائحـــة  بدايـــة  “منـــذ  وأضـــاف 
كورونـــا ارتفعت أصـــوات العمالـــة الوافدة 
والعديـــد مـــن المنظمـــات الحقوقيـــة، ضـــد 
االنتهـــاكات التي يقوم بهـــا النظام القطري 
بحـــق العمالـــة، والعنـــف والتعســـف الـــذي 
يمارســـه عليهـــم، وذلك بعد توقـــف العديد 
مـــن الشـــركات القطريـــة عن دفـــع رواتبهم 
ألوضاعهـــم  االكتـــراث  وعـــدم  البســـيطة، 
الماليـــة واألســـرية، ممـــا جعـــل هـــذه الفئة 
تعانـــي اآلمريـــن، وعاجزه حتى عن شـــراء 

قوت يومها من طعام وشراب”.
وقال”لـــم يكتِف النظام القطري بهذا الحد، 
بل فتح المجال أمام العديد من الشـــركات 
بفصـــل آالف العمالـــة الوافـــدة دون ســـابق 
إنـــذار وحرمانهم من مســـتحقاتهم، إضافة 

إلـــى إجبارهم على تحمل تكاليف عودتهم 
إلى أوطانهم”.

العمالـــة  بحـــق  االنتهـــاكات  “هـــذه  وزاد 
الوافدة والمتجردة من اإلنســـانية، كشفت 
كذب النظام القطري المســـتمر وعرته أمام 
المجتمع الدولي ومنظمات حقوق اإلنسان، 
وأوضحت مدى اســـتغالل الشركات تحت 
غطاء حكومي ملف العمالة الوافدة بأبشع 
الطـــرق، ضاربين بعرض الحائط االتفاقات 
العماليـــة الدوليـــة، ومبـــادئ  والمعاهـــدات 
حقوق اإلنسان، ومغتصبين لكرامة العمال 
األجانب وحقوقهم، دون حسيب أو رقيب 

على أرباب العمل في قطر.
وأشـــار البناي إلـــى أن النظام القطري ينفق 
المليارات بســـخاء لبناء القواعد العسكرية 
األجنبيـــة على أراضيه، ودعم بعض الدول 
الحليفـــة له إلنقاذ اقتصادها والتي تخضع 
لعقوبات عالمية، إضافة لدعمها الجماعات 
اإلرهابيـــة والمرتزقة حول العالـــم، إال أنها 
ال تســـتطيع دفـــع أجـــور العمالـــة الوافـــدة 
المنخفضـــة جـــدا والتي ال تـــكاد تذكر أمام 
الكبيـــر علـــى اإلرهـــاب، وخـــراب  اإلنفـــاق 
المجتمعات العربية، ممارســـة اســـتبدادها 
علـــى هذه الفئـــة؛ من أجل تكميـــم أفواهها 
علـــى خلفية انتهاكهـــا حقوقهم؛ األمر الذي 
قاد المنظمات الحقوقيـــة العالمية للتحرك 
والمطالبـــة بحل فوري وعاجل، ولكن دون 

جدوى.
ولفـــت إلـــى أن انتهـــاكات حقوق اإلنســـان 
جزء مـــن نهج النظـــام القطـــري، فالثوابت 
عديـــدة ودائـــرة االنتهـــاكات واســـعة جدا، 
القطـــري  الشـــعب  أبنـــاء  تجـــاه  لتتمـــدد 
والقبائـــل القطرية العريقـــة، وتطول بذلك 
أبنـــاء األســـرة الحاكمـــة، فحقوق اإلنســـان 

معدومـــة وال توجد ســـوى فـــي الخطابات 
السياســـية وبكـــذب إعـــالم قنـــاة الجزيـــرة 

القطرية فقط.

ممارسات ضالة

مـــن جهتـــه، وصـــف النائـــب خالـــد بوعنـــق 
التصّرفـــات القطريـــة بشـــأن انتهـــاك المياه 
واالعتـــداء  البحريـــن  لمملكـــة  اإلقليميـــة 
مـــن  البحرينييـــن  للمواطنيـــن  واإليقـــاف 
البحارة، بالمؤثمـــة والعدوانية، مؤكدا أنها 
“تمثل خرقا صارخا وعلنيا لكل المعاهدات 
واالتفاقـــات الدولية، وبأنها تهديد مباشـــر 

لألمن والسلم في الخليج العربي”.
وأكـــد بو عنق بأنه ال مســـاومة على كرامة 
وأرزاق البحـــارة أو أي مواطـــن بحرينـــي، 
مضيفـــا “البحريـــن حافظـــت علـــى كيانهـــا 
وأراضيها ومياهها اإلقليمية منذ التأسيس 
األول للدولة، وهو حق غير قابلة للتفريط، 
أو المســـاومة تحـــت أي ظـــرف، وال يجـــوز 
التنازل عن ســـيادتها أو التخلي عن شيء 
مـــن إقليمهـــا بموجب المبادئ الـــواردة في 

ميثاق العمل الوطني”.
القطريـــة  الســـلطات  بـــه  تقـــوم  “مـــا  وزاد 
الضالة من اســـتهداف لهذه الفئة الضعيفة 
وأعني البحارة، الذين يكسبون قوتهم من 
البحـــر، وترويعهم واتخاذ إجـــراءات التي 
تؤثـــر على رزقهم ســـواء باحتجاز الزوارق 
أو محاكمتهـــم مـــا هـــو إال تجـــاوز لحقـــوق 
اإلنســـان وقطـــع لـــألرزاق النـــاس، وانتهاك 
لمبـــادئ حقـــوق اإلنســـان وروابـــط األخوة 

وتتجاوز القوانين واألعراف الدولية”.
وأردف النائـــب بـــو عنـــق “مـــا يحـــدث هـــو 
تأكيـــد عن انفصال النظـــام القطري العميل 

عن محيطه العربي والخليجي”.

ممارسات مستنكرة

علـــى صعيـــد متصـــل، قـــال عضـــو مجلس 
“المعانـــاة  إن  أبـــل  عبدالعزيـــز  الشـــورى 
والمعاملـــة غيـــر اإلنســـانية التـــي يتعـــرض 
لها الصيـــادون البحرينيون مـــن قبل أفراد 
وأطقم سالح خفر الســـواحل القطري هي 
تصرفـــات مرفوضة جملـــة وتفصيال؛ ألنها 
تتجاوز الحدود مهما كانت المبررات التي 

تساق لتبسيط تلك التصرفات”.
وتســـاءل أبل “كيف يمكـــن تبرير التوقيف 
واالحتجـــاز والتقييـــد ومصـــادرة الزوارق 
والتقديـــم للمحاكمـــة ومصـــادرة الـــزوارق 
بفـــرض دخـــول الميـــاه اإلقليميـــة بالخطأ؟ 
خصوصا أن خفر السواحل القطري يعرف 
طبيعـــة مـــن يتعامـــل معهـــم مـــن طبيعـــة 
وأنهـــم  ذاتهـــا،  الصيـــد  وأماكـــن  زوارقهـــم 
ال يســـعون للتســـلل أو ارتـــكاب مخالفـــات 

قانونية تضر باألمن القطري”.
وتابـــع “إن معاملـــة الصياديـــن البحرينيين 
بهـــذه الطريقـــة هـــي معاملة غير إنســـانية 
وال  ومســـتنكرة  ومســـتغربة  مرفوضـــة 
الشـــعبين  بيـــن  العالقـــات األخويـــة  تعـــزز 

الشقيقين”.

قتل وتهديد

مـــن جهتـــه، أكـــد الكاتـــب ســـعد راشـــد أن 
النظام القطري قام بالعديد من االنتهاكات 
واالعتـــداءات علـــى البحـــارة البحرينييـــن 
ومارس معهم أســـاليب التعذيب وهددهم 
بالســـالح ومنهم من أصيـــب وقتل، منوها 
علـــى الصعيـــد ذاتـــه النظـــام القطـــري بات 
وممارســـاته  بأســـلوبه  للجميـــع  مكشـــوفا 

العدائية على مملكة البحرين.

تلـــك  قطـــر  ممارســـة  إن  راشـــد  وقـــال 
االنتهـــاكات ضد البحارة البحرينيين يعتبر 
خرقـــا للقانون الدولـــي واالتفاقات األمنية 
مجلـــس  دول  بيـــن  المشـــترك  والتعـــاون 
التعـــاون لـــدول الخليـــج العربـــي ويتطلب 
العمـــل ســـويا فـــي وقـــف هـــذه المحاوالت 
القطريـــة التي من شـــأنها األضـــرار بأرزاق 
البحارة البحرينيين والمساس بحقوقهم. 

وأشـــار راشـــد إلـــى أن مـــن حـــق البحـــارة 
البحرينيين بـــأن يقوموا بالصيد بأمان من 
دون اإلضـــرار بمصالحهـــم، غيـــر أن النظام 
القطـــري أصبـــح يهددهـــم بشـــكل يومـــي 
ويتم استدراجهم بأســـاليب ماكرة؛ بهدف 
القبـــض عليهـــم، وهـــذا اســـتهداف مباشـــر 

للبحارة البحرينيين.
وأكد أن تلك األســـاليب والممارســـات تعبر 
عـــن عقليـــة هذا النظام ومـــا يكنه من حقد 

تجاه الشعب البحريني وقيادته. 
وذكـــر أن قطـــر مطالبة بتقديـــم تعويضات 
إلـــى البحـــارة البحرينييـــن التـــي اعتـــدت 
عليهـــم كمـــا مطالبـــة باعتـــذار رســـمي لهم 
نتيجـــة الخروقـــات التـــي انتهاكهـــا بحقهم 
خصوصـــا بـــأن هنـــاك أرواحـــا تـــم إزهاقها 
وأحكامـــا باطلـــة بحقهـــم، مشـــيرا إلـــى أن 
تنازلهـــا  بعـــدم  ماضيـــة  البحريـــن  مملكـــة 
عن حـــق البحـــارة البحرينيين مـــن النظام 

القطري.

عدوان آثم

بدورهـــا، قالـــت الكاتبـــة واإلعالميـــة منـــى 
المطـــوع أن النظام القطري يمارس عدوانا  
البحريـــن، متجـــاوزا  بحـــارة مملكـــة  ضـــد 
الخليجيـــة  والمواثيـــق  األعـــراف  بذلـــك 
والدوليـــة، مؤكـــدة أن هنالـــك إصـــرارا من 

الخـــالف  مســـألة  أمـــام  القطـــري  الجانـــب 
توســـعية  ألهـــداف  لتغييرهـــا،  الحـــدودي 
واضحة المعالم. وأضافت المطوع “هنالك 
تعـــدٍّ ســـافر ومســـتمر مـــن النظـــام القطري 
وانتهـــاك  البحريـــن  مملكـــة  حـــدود  علـــى 
يعكـــس  البحرينيـــة،  والســـيادة  للحقـــوق 
عـــدم الجدية فـــي المصالحة، واســـتخدام 
البحـــارة البحرينييـــن كورقـــة ضغط ألجل 
إعـــادة فتح ملف المقاطعة بشـــروط قطر، 
ومحاولـــة الدفـــع قســـرا للتخلي عـــن بنود 

وشروط اتفاق الرياض”.
وزادت “النظـــام القطـــري يحـــاول التملص 
مما وقع عليه أمير قطر نفســـه عبر افتعال 
أزمـــة تخـــص الحدود مع مملكـــة البحرين، 
واســـتهداف أرزاق البحارة والقبض عليهم 
ومحـــاوالت  محاكمـــات،  دون  وســـجنهم 

تثبيت تهم باطلة بحقهم”.
واســـتكملت “وهـــو أمـــر اتضـــح جليـــا بعد 
صـــدور بيـــان مجلـــس الـــوزراء البحرينـــي 
الـــذي دعـــا إلـــى أهميـــة إعـــادة األوضـــاع 
المتعـــارف عليهـــا ألجيـــال متعاقبـــة بقيام 
دولة قطـــر بالســـماح للبحـــارة البحرينيين 
الصيـــد فـــي الميـــاه القطريـــة إلـــى الحدود 

القطرية-اإلماراتية”.
وتابعت المطوع “وبالمقابل ســـماح مملكة 
البحريـــن للبحـــارة القطرييـــن الصيـــد فـــي 
الميـــاه البحرينية إلى الحـــدود البحرينية-

السعودية، لكن نظام قطر قابل هذا البيان 
بالتعنت والرفض مما يؤكد سياســـة نظام 
الدوحـــة العدواني تجـــاه البحرين والرغبة 
بالتصعيد والعدوان العسكري، واالستمرار 
البحرينـــي  المواطـــن  حيـــاة  باســـتهداف 
ورزقه، وهذا ما لم يحصل قط على صعيد 
األعراف والعالقات التاريخية الخليجية”.

االستهـداف القطـري للبحـارة تهـديـد لألمـن الخليجـي
ــي ــا العربـ ــن محيطهـ ــة عـ ــل الدوحـ ــة تفصـ ــات العدائيـ ــات لــــ “^”: الممارسـ فعاليـ
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إبراهيم النهام

عبدالعزيز أبلعمار البناي منى المطوعسعد راشدخالد بوعنق

المنامة - بنا

قالت رئيســـة جمعيـــة األطبـــاء البحرينية 
شـــبه  إجماعـــا  هنـــاك  “إن  القاســـم  غـــادة 
كامل بيـــن العاملين في األوســـاط الطبية 
جـــدوى  بشـــأن  العالـــم  فـــي  والصحيـــة 
كوفيـــد  لفيـــروس  المضـــادة  اللقاحـــات 
قبـــل  مـــن  إقرارهـــا  جـــرى  والتـــي   19  -
الهيئـــات الصحيـــة التنظيمية فـــي العديد 
أهميـــة  مؤكـــدة  المتقدمـــة”،  الـــدول  مـــن 
مبـــادرة المواطنيـــن والمقيمين في مملكة 
البحرين ألخذ هذا اللقاح لحماية أنفســـهم 
ومجتمعهم والمســـاعدة فـــي القضاء على 
الحيـــاة  الجائحـــة بشـــكل كامـــل وعـــودة 

الطبيعيـــة إلى ما كانت عليه بأســـرع فترة 
ممكنـــة. ودعـــت القاســـم جميـــع أعضـــاء 
الجمعيـــة وأفـــراد المجتمـــع ألخـــذ اللقـــاح 
الذي حـــرص جميع أعضـــاء مجلس إدارة 
جمعيـــة األطبـــاء البحرينيـــة علـــى أخـــذه 
ليكونـــوا قدوة لزمالئهـــم األطباء ولجميع 
المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين. 
مصـــادر  عـــن  االبتعـــاد  إلـــى  دعـــت  كمـــا 
التخويـــف والتهويل من اللقاح، واإلصغاء 
فقـــط لما يقولـــه أهل العلـــم واالختصاص 
من العلماء واألطباء والممارســـين، الذين 
كانـــوا أول مـــن بـــادر إلى أخـــذ اللقاح ضد 
كورونـــا، وقالـــت: إن التحلـــي بالشـــجاعة 

واالبتعـــاد عـــن األنانية ضـــروري في هذه 
المرحلة الحاســـمة، خصوصـــا أن البحرين 
تكتـــب حاليـــا الفصـــل األخيـــر مـــن قصـــة 

نجاحها في مكافحة الجائحة.
وثمنـــت رئيســـة جمعية األطبـــاء في هذا 
صاحبـــة  البـــالد  عاهـــل  مبـــادرة  الســـياق 
الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة 
ألخـــذ اللقـــاح كأول قائـــد عربـــي وعالمـــي 
الشـــجاعة  الخطـــوة  هـــذه  علـــى  يقـــدم 
والملهمـــة لشـــعبه وللعالـــم أيضـــا، مشـــيدة 
بالوقت نفســـه بالجهود الطيبة التي بذلها 
ويبذلها ولي العهد رئيس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 

خليفـــة فـــي هذا المجـــال، وتطوع ســـموه 
أيضا في التجارب الســـريرية على اللقاح، 

ل قدوة للجميع. وبما مثَّ
وقالت القاسم في هذا السياق: إن مملكة 
مجـــال  فـــي  جهودهـــا  جـــت  توَّ البحريـــن 
مكافحة جائحة كوفيد - 19 بتوفير اللقاح 
مجانا للجميع وبكميات وفيرة للمواطنين 
والمقيميـــن، وبجهوزيـــة تامـــة الســـتقبال 
الراغبين في التطعيم عبر 27 مركًزا صحًيا 
ضمن الخطة الوطنية للتطعيم، وذلك في 
خطـــوة تعكس مدى حـــرص المملكة على 
رعاية شـــعبها وسالمته ورفاهيته، منوهة 
فـــي هـــذا اإلطـــار بجميـــع الكـــوادر الطبية 

والصحية التي تواصل حتى اآلن عطائها 
المخلـــص في مواجهة الجائحـــة، وتتولى 
حاليا مســـألة تنظيم حصـــول البحرينيين 
والمقيمين على اللقاح بأريحية وسالسة.

وأضافت “يعمـــل الفريق الوطني للتصدي 
لجائحـــة كورونـــا وفق أفضل الممارســـات 
الصحيـــة العالميـــة، حيث قامـــت البحرين 
الجائحـــة  مـــع  تعاملهـــا  مســـارات  ضمـــن 
بتكثيـــف الجهـــود الوقائيـــة تعزيـــًزا لألمن 
الصحي االستباقي عبر المتابعة المستمرة 
للمســـتجدات العالمية بالتجارب المتعلقة 
باللقاحـــات ووضع الخطـــط لتوفير اللقاح 
وســـهولة  يســـر  بـــكل  والمعتمـــد  اآلمـــن 

للمواطنين والمقيمين كافة”.
بالتأكيـــد  تصريحهـــا  القاســـم  واختتمـــت 
على أهمية مواصلـــة االلتزام باإلجراءات 
االحترازيـــة من الفيروس حتـــى بعد أخذ 
اللقـــاح، ومـــن ذلك الحفـــاظ علـــى التباعد 
االجتماعـــي، وارتداء الكمامة في األماكن 
العامة، وجـــددت دعوتها المخلصة لجميع 
المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين 
ألخـــذ هـــذا اللقـــاح المجانـــي وقايـــة لهـــم 

ولمجتمعهم.

القاســم: التحلــي بالشــجاعة ضــروري واألطبــاء أول من بــادر إلى أخــذ التطعيم

إجماع طبي على جدوى لقاحات “كورونا” المعتمدة

غادة القاسم

إقبال كبير من الكادر الطبي والصحي على التطعيم
الصياد: البحرين من الدول الرائدة إقليميا في القضاء على األوبئة

أكد استشـــاري الوبائيـــات والصحة العامة 
ورئيس قســـم مكافحـــة األمـــراض بإدارة 
عـــادل  الصحـــة  بـــوزارة  العامـــة  الصحـــة 
وضعـــت  البحريـــن  مملكـــة  أن  الصيـــاد 
المواطنيـــن  وســـالمة  بصحـــة  االهتمـــام 
مخاطـــر  مـــن  وحمايتهـــم  والمقيميـــن 
ومضاعفـــات فيـــروس كورونـــا على رأس 
أولوياتهـــا خالل هـــذه المرحلـــة وذلك من 
خالل تســـخير كافـــة اإلمكانـــات والموارد 
والطاقات والبرامج الوقائية الممكنة؛ من 
أجـــل تعزيز ســـبل التصدي لهـــذه الجائحة 
بالشـــكل المطلـــوب والـــذي يتماشـــى مـــع 
التدابيـــر واإلجـــراءات والمعايير المتخذة 

دوليا وعالميا، ومنع انتشار العدوى.

المســـتخدم  اللقـــاح  بـــأن  الصيـــاد  ونـــوه 
والمتـــاح حاليًا هـــو اللقاح نفســـه الذي تم 
أخذه خالل المرحلـــة الثالثة من التجارب 
السريرية التي شـــارك فيها 7700 متطوع 
مـــن البحريـــن، حيث لـــم تســـجل هناك أي 
مضاعفـــات. كمـــا أن كافة الكـــوادر الطبية 
الذيـــن قامـــوا بأخـــذ اللقـــاح فـــي البحرين 
تكونـــت لديهم أجســـام مضـــادة للفيروس 
ممـــا يعنـــي نجاح اللقـــاح فـــي الوقاية من 
هـــذه الجائحة. وأكد أن هنـــاك إقباال كبيرا 
من جانب الكـــوادر الطبية والصحية على 
أخـــذ التطعيم وهـــم المطلعون على نتائج 
التجـــارب الســـريرية محليـــا وعالميـــا مما 
ينعكـــس على ثقتهم في ســـالمة وفاعلية 
اللقـــاح فـــي تحقيـــق الوقاية مـــن فيروس 

كورونـــا، داعيـــا الجمهـــور الكريـــم وأفـــراد 
التطعيـــم  بأخـــذ  المبـــادرة  إلـــى  المجتمـــع 
وااللتـــزام  كورونـــا  لفيـــروس  المضـــاد 
بكافـــة اإلرشـــادات واإلجـــراءات الوقائية 

واالحترازية في هذا الجانب.
وأعـــرب عـــن شـــكره وتقديـــره وامتنانـــه 
العميـــق لمملكـــة البحريـــن، علـــى توفيرها 
للقـــاح للجميـــع مجانـــا، مبينـــا أنـــه أصبـــح 
الفيـــروس  هـــذا  مـــن  الوقايـــة  باإلمـــكان 
وحمايـــة جميع أفـــراد المجتمع البحريني. 
مؤكـــدا أن مملكـــة البحريـــن تملـــك العديد 
مـــن التجـــارب الناجحة في هـــذا المجال، 
إلـــى جانـــب أن البحريـــن لطالمـــا اعتبـــرت 
من الـــدول المتميزة والرائـــدة إقليميا في 
مجـــال برامـــج التمنيـــع الموســـع وخطـــط 

القضاء علـــى األوبئة واألمـــراض المعدية 
بفضل نجـــاح الخطط الوقائيـــة والمتابعة 
ومواكبـــة مختلـــف المســـتجدات والعلوم 
واألبحـــاث الطبيـــة والســـريرية على كافة 
المســـتويات فـــي ســـبيل اســـتمرار ضمان 

الحفاظ على صحة وسالمة الجميع.

المنامة - وزارة الصحة

المنامة - وزارة الصحة

كشـــفت وزارة الصحة عن حقيقة وفاة 
مواطن بحريني يبلغ من العمر 53 عاما، 
إذ أكـــدت فـــي بيان لها أن ســـبب الوفاة 
أزمـــة قلبيـــة مفاجئـــة، أدت إلـــى تعطل 
المؤشرات الحيوية المؤدية إلى الوفاة.

وبينت الوزارة أنه ال توجد عالقة لوفاة 
المواطـــن بالتطعيم، كمـــا تم تداوله في 
مواقـــع التواصـــل االجتماعـــي، منوهـــًة 
بـــأن ملفه الصحي رحمه هللا يشـــير إلى 
عـــدد مـــن المراجعـــات الدوريـــة بســـبب 
أمـــراض القلب. وحـــذرت وزارة الصحة 
مـــن تداول المعلومـــات المغلوطة وغير 
الدقيقـــة، والتشـــكيك بكفـــاءة الجهـــود 
المبذولـــة فـــي القطاع الصحـــي بمملكة 
البحريـــن والتـــي تهـــدف للحفـــاظ على 

صحة وسالمة المواطنين والمقيمين.
ودعـــت الـــوزارة الجميـــع إلـــى ضـــرورة 
واســـتقاء  الشـــائعات  نشـــر  تجنـــب 
الرســـمية،  مصادرهـــا  مـــن  المعلومـــات 
هدفهـــا  مصـــادر  ألي  االلتفـــات  وعـــدم 
تشتيت الرأي العام، خصوصا فيما يؤثر 
علـــى الجهـــود الوطنيـــة الصحية خالل 
الوقـــت الحالـــي. وأفـــادت الـــوزارة بأن 
صحـــة المواطنيـــن والمقيميـــن أولويـــة 
قصـــوى، وبـــأن مـــا تقدمه مـــن خدمات 
صحية وعالجية ذات جودة عالية، وما 
يتم إدخاله من برامج وقائية أو معززة 
للصحـــة تكون معتمدة من قبل الجهات 
للدراســـة  وتخضـــع  المعنيـــة  الرقابيـــة 
والبحث والتقييم قبل أن يتم الســـماح 

لها بدخول مملكة البحرين.

ال عالقة لوفاة مواطن خمسيني 
بالتطعيم ضد “كورونا”

عادل الصياد
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 كورونا األربعاء: 183 اصابة جديدة وتعافي 160 حالة.. و 11918 شخص تلقوا التطعيم خالل اليوم
https://www.albiladpress.com/news/2020/4454/bahrain/685954.html 

 طاقم جراحة المناظير بالسلمانية يجري استئصاال لورم خبيث لشاب ثالثيني
https://www.albiladpress.com/news/2020/4454/bahrain/685950.html 

http://www.akhbar-alkhaleej. »رئيسة »األطباء البحرينية«: األوساط الصحية والطبية العالمية مجمعة على جدوى لقاحات »كورونا 
com/news/article/1231671#.X-QgWAs-uV8.whatsapp

 الصحة : الحاصلون على التطعيم 38965 شخصاً https://alwatannews.net/article/914563/Bahrain/الصحة-الحاصلون-على-
X-Qgmn7IcIo.whatsapp.#التطعيم-38965-شخصا



https://alwatannews.net/article/868946


