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

التاريخ: 26 نوفمبر 2020 

 اليوم :     الخميس



بيانات الخبر
اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر
الصفحة

العدد
الرابط اإللكتروني

3 Ω2020 ôÑªaƒf 25 - `g1442 ôNB’G ™«HQ 10 AÉ©HQC’G - ¿ƒ©HQC’Gh á°ùeÉîdG áæ°ùdG - (15587) Oó©dG

 »∏Y ï`̀«`̀°`̀û`̀dG  ƒ`̀ª`̀°`̀S π`̀Ñ`̀≤`̀à`̀°`̀SG
 ¢ù«FQ  ÖFÉf  áØ«∏N  ∫BG  áØ«∏N  øH
 ¢`̀ù`̀eCG ìÉ`̀Ñ`̀°`̀U AGQRƒ``````̀dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e
 ídÉ°üdG ó«©°S âæH á≤FÉa IPÉà°SC’G
 QÉÑc  ø`̀e  GOó```̀Yh  áë°üdG  Iô```̀jRh
 øe  GOó`̀Yh  IQGRƒ`̀dÉ`̀H  ø«dhDƒ°ùªdG
 √ƒª°S  ≈`̀ dEG  Gƒeób  å«M  ,AÉ`̀Ñ`̀WC’G
 IÉ`̀°`̀SGƒ`̀eh  …RÉ`̀©`̀J  øª°†àj  ÉHÉàc
 øe  »Ñ£dG  QOÉμdG  »Ñ°ùàæe  ™«ªL
 »a  ø``̀«``̀jQGOEGh  ø«°Vôªeh  AÉ`̀Ñ`̀WCG
 ÖMÉ°U  ô«ÑμdG  øWƒdG  ó«≤a  IÉ`̀ah
 øH  áØ«∏N  ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 ,√GôK  ¬∏dG  Ö«W  ,áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S
 »dƒj ¿Éc ô«ÑμdG ó«≤ØdG ¿CG GhócCGh
 πch »Ñ£dG ´É£≤dÉH Gô«Ñc ÉeÉªàgG
 º¡ªYO ≈∏Y ¢Uôëjh ,¬«a ø«∏eÉ©dG
 ,õ«ªàdGh  ´GóH’G  ≈∏Y  º¡©«é°ûJh
 √ƒª°S  IQOÉÑe  ÉgôNBG  ¿É`̀c  »àdGh
 ,z»æjôëÑdG  Ö«Ñ£dG  Ωƒj{  ¥ÓWEÉH
 º°SG  πªëJ  Iõ`̀FÉ`̀L  ¢ü«°üîJh
 ócDƒj Ée ,»æjôëÑdG Ö«Ñ£∏d √ƒª°S
 ¬©«é°ûJh  √ƒ`̀ª`̀°`̀S  ΩÉ`̀ª`̀à`̀gG  ió``̀e
 º¡°ùoj ÉªH áaô©ªdGh º∏©dGh åëÑ∏d

 á«ë°üdG äÉeóîdG π°†aCG ºjó≤J »a
.ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒª∏d

 Iõ`̀FÉ`̀é`̀dG  ¿CG  ≈``̀ dG  GhQÉ```̀°```̀TCGh
 Ö«Ñ£dG  ΩÉ`̀eCG  Iô«Ñc  á°Uôa  âeób
 ºjó≤J πLCG øe ¢ùaÉæà∏d  »æjôëÑdG
 kÉ©«é°ûJ πμ°ûJh ,AÉ£©dG øe ójõªdG
 øe  π`̀°`̀†`̀aC’G  ºjó≤J  ƒëf  kGõ`̀aÉ`̀Mh
 áμ∏ªe AÉ`̀ª`̀fh Ωó`̀≤`̀ Jh á`̀©`̀aQ π``̀LCG

 ,á«ë°üdG  É¡àeƒ¶æeh  øjôëÑdG
 ™«ªéd  ±ô``̀°``̀T  ΩÉ``̀ °``̀ Sh  π`̀μ`̀ °`̀û`̀Jh

.øjõ«ªàªdG ø««æjôëÑdG AÉÑWC’G
 Ö`̀«`̀Ñ`̀£`̀dG  Ωƒ```̀j  ¿CG  ø``̀jó``̀cDƒ``̀e
 ¢ü«°üîJh ¬≤∏WG …òdG »æjôëÑdG
 ¬ªMQ √ƒª°S ¿ód øe IõFÉédG √òg
 áaÉ≤K  øe  Ó«°UCG  GAõ`̀L  ôÑà©j  ¬∏dG
 »a  √ƒª°S  É¡î°SQ  »àdG  ºjôμàdG

 πc π`̀¶`̀«`̀°`̀Sh ,»`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG π`̀ª`̀©`̀dG
 É`̀ehO  Égôcòà°ùj  »æjôëH  Ö«ÑW
 âfÉc  »¡a  ,ô`̀jó`̀≤`̀Jh  RGõ`̀à`̀YG  πμH
 ¬∏dG  Ö«W  ,√ƒª°S  øe  ôμ°T  ádÉ°SQ
 π°Uhh ,»æjôëH Ö«ÑW πμd ,√GôK
 ≈`̀æ`̀KG …ò```̀dG º`̀dÉ`̀©`̀dG ≈``̀ dG É`̀gGó`̀°`̀U
 IQOÉÑªdG √òg ≈∏Y ¬JÉª¶æe ™«ªéH
 .á«dÉY á«fÉ°ùfEG º«b øe ¬∏ªëJ Éeh

 ô`̀jó`̀≤`̀à`̀dG ≠`̀dÉ`̀Ñ`̀H ø`̀jô`̀cò`̀à`̀°`̀ù`̀e
 ¬«∏Y  ¢Uôëj  ¿É`̀c  É`̀e  RGõ``à``Y’Gh
 á©°SGh  áMÉ°ùe  OGô`̀ aG  øe  √ƒª°S
 º`̀Yó`̀d á`̀ «`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀ dG §``£``î``dG ø```e
 »a  á«LÓ©dGh  á«ë°üdG  äÉeóîdG
 ™e  áªé°ùæe  É¡∏©éj  Ée  ,áμ∏ªªdG
 ∫hO  äÉjôÑc  »`̀a  Ωó`̀≤`̀J  »`̀à`̀dG  ∂∏J

 Ö«W  ,√ƒª°S  ø`̀e  É°UôM  ,ºdÉ©dG
 øWGƒªdG π°üëj ¿CG ≈∏Y ,√GôK ¬∏dG
 äÉeóîdG  π°†aCG  ≈∏Y  »æjôëÑdG

 .á«LÓ©dGh á«ë°üdG
 ¢ù«FQ  ÖFÉf  ƒª°S  ÜôYG  óbh
 IôjRƒd √ôjó≤Jh √ôμ°T øY AGQRƒdG
 IQGRƒ```dG  »Ñ°ùàæe  π``ch  áë°üdG
 ó«≤a  √ÉéJ  áÑ«£dG  ºgôYÉ°ûe  ≈∏Y

 ,√Gô`̀K ¬`̀∏`̀dG  Ö«W ,»`̀dÉ`̀¨`̀dG ø`̀Wƒ`̀dG
 »Ñ£dG  QOÉμdG  »a  iô`̀j  ¿É`̀c  …ò`̀dG
 ,á«≤«≤ëdG  øjôëÑdG  IhôK  »æWƒdG
 πMGôdG  ô«eC’G  äGRÉéfG  ¿G  GócDƒe
 É`̀¡`̀æ`̀eh ä’É``̀é``̀ª``̀dG ∞`̀∏`̀à`̀î`̀e »``̀ a
 IôcGòdG »a IódÉN π¶à°S á«ë°üdG
 ™«ªédG  É`̀gô`̀cò`̀à`̀°`̀ù`̀jh  á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG
 º¡d  √ƒª°S  É«æªàe  ,RGõ`̀ à`̀YG  πμH

 øe ó`̀ jõ`̀ª`̀ dG ≥`̀«`̀≤`̀ë`̀Jh ≥`̀«`̀aƒ`̀à`̀dG
 ó¡©dG  πX  »a  á«Ñ£dG  äGRÉ`̀é`̀f’G
 ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†ëd  ô`̀gGõ`̀dG
 áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  ø`̀H  óªM  ∂∏ªdG
 ÖMÉ°U ºYOh ióØªdG OÓÑdG πgÉY
 øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 ¢ù«FQ  ó¡©dG  »dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM

.AGQRƒdG

áØ«∏N ô«eC’G »a …RÉ©à∏d ÉHÉàc º∏°ùàjh AÉÑWC’G øe GOóYh áë°üdG IôjRh πÑ≤à°ùj áØ«∏N øH »∏Y
á`̀ «`̀ æ`̀ Wƒ`̀ dG Iô````̀cGò````̀dG »```̀a Ió```̀dÉ```̀N ô`̀ «`̀ Ñ`̀μ`̀ dG π```̀ MGô```̀ dG äGRÉ````̀ é````̀ fEG π`̀ ¶`̀ à`̀ °`̀ S :ó```̀ cDƒ```̀ j √ƒ``̀ª``̀°``̀S

 »a  É¡àcQÉ°ûe  øjôëÑdG  ´É`̀aO  Iƒ`̀b  äGó``Mh  ió``MEG  π°UGƒJ  
 (2020  Üô©dG  ∞«°S)  ∑ôà°ûªdG  øjôªàdG  øe  á«FÉ¡ædG  πMGôªdG
 øe  OóY  ácQÉ°ûªH  á≤«≤°ûdG  á«Hô©dG  ô°üe  ájQƒ¡ªéH  ó≤©j  …òdGh
 ádhOh  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áμ∏ªª∏d  á©HÉàdG  á≤«≤°ûdG  ∫hó`̀dG  äGƒ`̀b
 ájQƒ¡ªLh á«ª°TÉ¡dG á«fOQC’G áμ∏ªªdGh IóëàªdG á«Hô©dG äGQÉeE’G

.¿GOƒ°ùdG
 OóY  AGô`̀LEG  ºJ  Üô©dG  ∞«°S  øjôªJ  øe  á∏MôªdG  √òg  ∫ÓNh

 ¥ôWh á°ü°üîàªdG ájôμ°ù©dG äGQÉ¡ªdGh á«fGó«ªdG äÉ≤«Ñ£àdG øe
 óbh ,áFQÉ£dG ∞bGƒªdG ™e πeÉ©àdGh ,ájOÉ©ªdG ±GógC’G ™e πeÉ©àdG
 äGƒ≤dG  IQó`̀bh  IAÉØc  øjôªàdG  øe  áeó≤àªdG  á∏MôªdG  √òg  â°ùμY
 á«dÉY  ábóH  º¡«dEG  á∏cƒªdG  ΩÉ¡ªdG  ò«ØæJ  »a  øjôªàdG  »a  ácQÉ°ûªdG

.á«aGôàMGh ¿É≤JEGh
 ¿hÉ```©```à```dG QÉ````````̀WEG »``̀ a Üô``̀©``̀ dG ∞``̀ «``̀ °``̀S ø``̀ jô``̀ª``̀ J »`````JCÉ`````jh
 äGƒ≤∏d á«dÉà≤dG ájOÉ«≤dG äGôÑîdG AGôKE’ ∑ôà°ûªdG »Hô©dG …ôμ°ù©dG

 äGQÉ¡ªdGh  äGôÑîdG  ∫OÉÑJh  ≥«°ùæàdG  äÉ«dBG  õjõ©àd  ácQÉ°ûªdG
 ¬d  Éªd  ∑ôà°ûªdG  …ôμ°ù©dG  πª©dG  äÉÑ∏£àe  ÜÉ©«à°S’  ájôμ°ù©dG
 ó©j Éªc ,ájôμ°ù©dG IAÉØμdG iƒà°ùe ™aQ »a πYÉa QhOh á«ªgCG øe
 »àdG  »Hô©dG  øWƒdG  iƒà°ùe  ≈∏Y  ájôμ°ù©dG  äÉÑjQóàdG  º`̀gCG  øe
 »àdGh ácQÉ°ûªdG  á≤«≤°ûdG  ∫hódG  ø«H ájƒNC’G §HGhôdG  ≥ªY ócDƒJ
 øeC’G ô«aƒàd ,∑ôà°ûªdG »Hô©dG …ôμ°ù©dG πª©dG ó«MƒJ ≈dEG »eôJ

.§°ShC’G ¥ô°ûdG á≤£æe »a QGô≤à°S’Gh

zÜô©dG ∞«°S{ øe á«FÉ¡ædG πMGôªdG »a ∑QÉ°ûJ ´ÉaódG Iƒb äGóMh ióMEG

 øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ≈≤∏J
 á«bôH  AGQRƒ```̀dG  ¢ù«FQ  ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM
 øH ºã«g ¿É£∏°ùdG ádÓédG ÖMÉ°U øe á«HGƒL ôμ°T

 á«bôH  ≈∏Y  G kOQ  ∂dPh  ,á≤«≤°ûdG  ¿ÉªY  ¿É£∏°S  ¥QÉW
 iôcP  áÑ°SÉæªH  ¬«dEG  √ƒª°S  É¡H  å©H  »àdG  áÄæ¡àdG

.á≤«≤°ûdG ¿ÉªY áæ£∏°ùd »æWƒdG ó«©dG

 ≈≤∏àj  AGQRƒ`````̀ dG  ¢`̀ ù`̀ «`̀ FQ  ó`̀ ¡`̀ ©`̀ dG  »```dh
¿É`̀ ª`̀ Y ¿É``£``∏``°``S ø```̀e ô`̀ μ`̀ °`̀ T á``̀«``̀bô``̀H  óªM  ø`̀H  ¿Éª∏°S  ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ó`̀cCG

 äÉbÓ©dG  ≥ªY  ≈∏Y  AGQRƒ`̀ dG  ¢ù«FQ  ó¡©dG  »dh  áØ«∏N  ∫BG
 IóëàªdG  áμ∏ªªdGh  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ™ªéJ  »àdG  á«îjQÉàdG
 ¢ù°SCG  ≈∏Y  ºFÉb  ôªà°ùe  mΩÉæJ  øe  ¬H  õ«ªàJ  Éeh  á≤jó°üdG
 √ƒª°S  É kgƒæe  ,Ió©°UC’G  ∞∏àîe  ≈∏Y  ∑ôà°ûªdG  ¿hÉ©àdG
 äGQÉ°ùe ∞∏àîe »a ¬≤«≤ëJ ºJ Ée õjõ©J á∏°UGƒe á«ªgCÉH

 øjó∏ÑdG  äÉ©∏£J »Ñ∏j  ÉªH  É¡«∏Y AÉæÑdGh á«FÉæãdG  äÉbÓ©dG
 ≈∏Y AÉªædGh ™ØædG øe mójõªH Oƒ©jh ø«≤jó°üdG ø«Ñ©°ûdGh

.™«ªédG
 …OhQ  ó«°ùdG  ¢ùeG  ó©oH  øY  √ƒª°S  AÉ≤d  iód  ∂dP  AÉL
 ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  ió`̀d  IóëàªdG  áμ∏ªªdG  ô«Ø°S  ó`̀fƒ`̀eGQO
 á«æjôëÑdG  äÉbÓ©dG  √ó¡°ûJ  Ée  ¿CG  ≈dEG  √ƒª°S  QÉ°TCG  å«M

 m¥ÉaBG íàa »a º¡°ùj ä’ÉéªdG áaÉc »a Qƒ£J øe á«fÉ£jôÑdG
 ídÉ°üªdG  Ωóîj  ÉªH  ≥«°ùæàdGh  ¿hÉ©àdG  ¬`̀LhCG  øe  ™°ShCG

.ø«≤jó°üdG ø«Ñ©°ûdGh øjó∏Ñ∏d ácôà°ûªdG
 ≈∏Y  ÉjÉ°†≤dG  πªée  ¢VGô©à°SG  º`̀J  AÉ`̀≤`̀∏`̀dG  ∫Ó``̀Nh
 øe Oó``̀Y á`̀°`̀û`̀bÉ`̀æ`̀eh ,á``̀«``̀dhó``̀dGh á`̀«`̀ª`̀«`̀∏`̀bE’G ø`̀«`̀à`̀MÉ`̀°`̀ù`̀dG

.∑ôà°ûªdG ΩÉªàg’G äGP äÉYƒ°VƒªdG

 ≥`̀ª`̀Y ó```̀ cDƒ```̀ j AGQRƒ`````````̀ dG ¢``̀ ù``̀ «``̀ FQ ó``̀ ¡``̀ ©``̀ dG »`````dh
É`̀«`̀fÉ`̀£`̀jô`̀Hh ø`̀ jô`̀ ë`̀ Ñ`̀ dG ø`̀ «`̀ H á`̀ «`̀ î`̀ jQÉ`̀ à`̀ dG äÉ``bÓ``©``dG

 ó`̀ª`̀ë`̀e ø````̀H »``̀ ∏``̀ Y OÉ````̀ °````̀ TCG

 ìÉéæH  ΩÓ`̀YE’G  ô`̀jRh  »ë«eôdG

 »a  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áμ∏ªªdG

 øjô°û©dG  áYƒªée  áªb  á°SÉFQ

 èFÉàæH  É`̀¡`̀Lhô`̀Nh  ΩÉ`̀©`̀dG  Gò`̀¡`̀d

 …OÉ`̀jô`̀dG  Qhó``̀dG  äRô```HCG  Iôªãe

 ø`̀«`̀eô`̀ë`̀dG ΩOÉ``̀î``̀ d …OÉ``̀ «``̀≤``̀ dGh

 øH ¿É`̀ª`̀∏`̀°`̀S ∂`̀∏`̀ª`̀dG ø`̀«`̀Ø`̀jô`̀°`̀û`̀dG

 äó``cCGh  ,Oƒ©°S  ∫BG  õjõ©dGóÑY

 ,áμ∏ªª∏d º«μëdG »fÉ°ùfE’G è¡ædG

 »°SÉ«°S  π≤K  øe  ¬H  ™àªàJ  Éeh

.»ªdÉYh »ª«∏bEG …OÉ°üàbGh

 »a ΩÓ``````YE’G ô````̀jRh ó`````̀cCGh 

 z®É``̀μ``̀Y{ á`̀Ø`̀«`̀ë`̀°`̀ü`̀d í`̀jô`̀ °`̀ü`̀J

 áμ∏ªe  ìÉ``é``f  ¿CG  á`̀jOƒ`̀©`̀°`̀ù`̀dG

 É``̀¡``̀JOÉ``̀«``̀b »````̀ a á```̀«```̀fÉ```̀ °```̀ù```̀fE’G

 á`̀ª`̀≤`̀dG ∫É```̀ª```̀YC’ á`̀«`̀FÉ`̀æ`̀ã`̀à`̀°`̀S’G

 øjô°û©dG  áYƒªéªd  É¡à°SÉFQh

 É¡àfÉμªH  É`̀ k«`̀ dhO  É`̀ kaGô`̀à`̀YG  π`̀ sã`̀e

 RGõàYGh ôîa å©Ñeh ,ábƒeôªdG

 á«Hô©dG  Üƒ©°ûdG  AÉæHCG  ™«ªéd

 ΩÓ°S  á`̀ dÉ`̀ °`̀ SQh  ,á``«``eÓ``°``SE’Gh

 Üƒ©°ûdG áaÉμd áæ«fCÉªWh ¿ÉeCGh

 G kƒ`̀ª`̀f π```̀ bC’G ∫hó````̀dGh Iô`̀«`̀≤`̀Ø`̀dG

 äGó¡©J  ø`̀e  á`̀ª`̀≤`̀dG  ¬à∏ªM  É`̀ª`̀d

 »``̀fÉ``̀°``̀ù``̀fE’G ó``̀©``̀Ñ``̀dG IÉ``̀ YGô``̀ ª``̀ H

 »dÉªdG  QGô`̀≤`̀à`̀°`̀S’G  õ`̀jõ`̀©`̀J  »`̀a

 ¿Éª°Vh  ,»ªdÉ©dG  …OÉ°üàb’Gh

 ÉfhQƒc ¢Shô«a äÉMÉ≤d ∫ƒ°Uh

 Üƒ©°ûdG  ™«ªL  ≈`̀ dEG  óéà°ùªdG

.IQƒ°ù«e áØ∏μHh ádOÉY á≤jô£H

 ø«eôëdG ΩOÉN ¿CG  ±É°VCGh 

 áYƒªée  á`̀ª`̀b  OÉ``̀b  ø«Øjô°ûdG

 QGó``̀ à``̀ bGh á`̀ª`̀μ`̀ë`̀H ø`̀jô`̀ °`̀û`̀©`̀ dG

 Iô`̀ª`̀∏`̀dh ,á`̀Ñ`̀©`̀°`̀U ±hô````̀X »``̀a

 Ωóbh  ,É k«HôY  É¡Yƒf  øe  ≈`̀dhC’G

 IQGOEG  »a  ™ªLCG  ºdÉ©∏d  É`̀ k°`̀ShQO

 ™ªéJ  ô`̀Ñ`̀cCG  ¬«LƒJh  äÉ```̀eRC’G

 ¢UôØdG  ΩÉæàZG  ≈`̀ dEG  …OÉ°üàbG

 iód »fÉ°ùfE’G øeÉ°†àdG ó«cCÉJh

 ájOÉ°üàb’G  äÉ«YGóàdG  á°ûbÉæe

 ,ÉfhQƒc  áëFÉéd  á«YÉªàL’Gh

 ô«Z  »``ª``dÉ``Y  Qƒ``°``†``M  §``̀°``̀Sh

 iƒà°ùe ≈∏Y ø«àªb »a ¥ƒÑ°ùe

 ¢ùØf  »``̀a  AÉ``̀°``̀SDhô``̀dGh  IOÉ``̀≤``̀dG

 100 øe  ôãcC’  áaÉ°VE’ÉH  ,ΩÉ©dG

 ≈∏Y »```dhO ô`̀ª`̀JDƒ`̀eh ´É`̀ª`̀à`̀LG

.»∏gC’Gh »eƒμëdG ø«jƒà°ùªdG

 á``jDhô``dG »`̀ë`̀«`̀eô`̀dG ø`` sª``Kh 

 ø``«``eô``ë``dG ΩOÉ```̀î```̀ d á``̀Ñ``̀bÉ``̀ã``̀ dG

 øjô°û©dG  áªb  ΩÉ``eCG  ø«Øjô°ûdG

 ¿hÉ©àdG  ìhô``̀d  Égó«°ùéJ  »`̀a

 ôgOõe πÑ≤à°ùe AÉæH »a »dhódG

 ø«μªJh  ,™ªLCG  ºdÉ©dG  Üƒ©°ûd

 á`̀jÉ`̀ª`̀Mh ,ÜÉ``Ñ``°``û``dGh ICGô```̀ª```̀dG

 äÉ`̀°`̀SÉ`̀«`̀°`̀S QGô```````̀ bEGh ,á``Ä``«``Ñ``dG

 øe á`̀ «`̀YÉ`̀ª`̀ à`̀LGh á`̀ jOÉ`̀ °`̀ü`̀ à`̀ bG 

 πeC’Gh  ¿ÉæÄªW’G  IOÉYEG  É¡fCÉ°T

.Üƒ©°û∏d

 ó`̀ª`̀ë`̀e ø````̀H »``̀ ∏``̀ Y ó````````̀cCGh 

 RGõàYG  ΩÓ`̀YE’G  ôjRh  »ë«eôdG
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 »``̀Hô``̀©``̀dG º``̀dÉ``̀©``̀∏``̀d Iô```̀ KDƒ```̀ ª```̀ dG
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 .áª«μëdG É¡JOÉ«b

áªb OÉ``b ø«eôëdG ΩOÉ``N :ΩÓ``YE’G ô``jRh
QGó``àbGh á``ªμëH ø``jô`°û`©`dG á``Yƒ`ª`é`e

.ΩÓYE’G ôjRh |
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 º¡ÑgGƒe  ôjƒ£àd  ºYódG  ¿hóéjh  á«°SQóªdG  á£°ûfC’G  »a
 ¿ƒª∏©àjh  ,º¡à°SGQO  »a  π°†aCG  èFÉàf  ¿ƒ≤≤ëj ,º¡JÉjGƒgh

.áYƒæàªdG º¡JÉeGõàdG Ö°ùëH ¬©jRƒJh âbƒdG IQGOEG øa

ó©H øY á«Yƒf äGQOÉ``Ñe ôÑY á``æWGƒªdG õjõ©J π``°UGƒJ ¢``SQGóªdG

 ƒª°ùdG  Ö`̀MÉ`̀°`̀U  ¢``̀SCGô``̀ J

 óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG

 ¢ù«FQ  ó¡©dG  »`̀ dh  áØ«∏N  ∫BG

 á`̀æ`̀é`̀∏`̀dG ´É``̀ª``̀à``̀LG AGQRƒ````````̀dG

 ó≤ oY  …òdGh  354``̀dG  á«≤«°ùæàdG

.ó©oH øY

 QÉ```̀Ñ```̀NCG{ ÜÉ``̀°``̀ù``̀M ô`````̀cPh

 ™bƒe  ≈∏Y  zó¡©dG  »`̀dh  ƒª°S

 zôàjƒJ{  »YÉªàL’G  π°UGƒàdG
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 â`̀°`̀Vô`̀©`̀à`̀ °`̀SGh ,»``̀eƒ``̀μ``̀ë``̀dG

 äGAGô```````̀LEG ô``̀jƒ``̀£``̀J ìô``̀à``̀≤``̀e

 »a ájQÉéàdG á£°ûfC’G á°SQÉªe

 â°Vô©à°SG Éªc øjôëÑdG áμ∏ªe

 ™e  πeÉ©àdG  äGóéà°ùe  ô``̀NBG

.(19 ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«a

 ô`̀NBG  áæé∏dG  â°ûbÉf  Éªc

 ´hô`̀°`̀û`̀e ò`̀«`̀Ø`̀æ`̀J äGó`̀é`̀à`̀°`̀ù`̀e

 ø``jô``ë``Ñ``dG QÉ```̀£```̀e á``̀©``̀°``̀Sƒ``̀J

.»dhódG

äGó``éà°ùe  ô``NBG  ¢``û`bÉ`æJ  zá``«`≤`«°ùæàdG{
ø``jôëÑdG  QÉ``£e  á``©°SƒJ  ´hô``°ûe  ò``«ØæJ
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.»Ñ«°ü≤dG π«¡°S |.»°Vƒ©dG Üƒ≤©j |
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 ¿hDƒ°û∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  ó≤Y
 ¬à°ù∏L  ,AÉKÓãdG  ¢ùeCG  ,á«eÓ°SE’G
 2020  áæ°ùd  Iô°TÉ©dG  ájOÉ«àY’G
 »FôªdG ∫É°üJ’G á«æ≤J ôÑY ó©oH øY
 øH  ø`̀ª`̀Mô`̀dGó`̀Ñ`̀Y  ï«°ûdG  á`̀°`̀SÉ`̀Fô`̀H
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 ácQÉÑªdG  ¬Jô«°ùe ∫GƒW ¬H ™∏£°VG
 äGAÉ``̀£``̀Yh ,Ió```̀dÉ```̀N ∞``̀ bGƒ``̀e ø``̀e
 áeóN  »`̀a  á∏«∏L  Oƒ`̀¡`̀Lh  ,á©°UÉf
 óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  ¬μ«∏e
 OÓÑdG  πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  ø`̀H
 Éªe ,¬Ñ©°Th ¬æWh áeóNh ,ióØªdG
 øWƒdG Gòg á©aQ »a ìƒ°VƒH º¡°SCG
 ¬∏dG  søe  Ée  π°†ØH  √QÉgORGh ¬«bQh
 øe ¬∏dG ¬ªMQ √ƒª°S ≈∏Y ¬H ≈dÉ©J
 ÖgGƒeh  Iô«°üHh  áμæMh  áªμM
 ÜQÉéJ øe ¬jód ºcGôJ Éeh ,IOó©àe
 ¬àÑ°ùcCG  ,Iô`̀«`̀Ñ`̀c  äGô``̀Ñ``̀Nh  á`̀jô`̀K
 ™«ªédG  ió```d  ΩGô```̀à```̀M’Gh  Ö`̀ë`̀ dG
 ¬∏dG kÓFÉ°S ,É v«ªdÉYh Év«ª«∏bEGh É v«∏ëe
 ¬àªMQ  ™°SGƒH  √óª¨àj  ¿CG  ≈dÉ©J
 ¢`̀ShOô`̀Ø`̀dG  ¬æμ°ùjh  ,¬``̀fGƒ``̀°``̀VQh
 ™«ªédG  º¡∏jh  ,¬àæL  ø`̀e  ≈`̀∏`̀YC’G

.¿Gƒ∏°ùdGh ôÑ°üdG
 ÖMÉ°U  ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG  CÉ`̀ æ`̀g  É`̀ª`̀c  
 óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG
 AGQRƒdG ¢ù«FQ ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG
 ÖMÉ°U  ¿ó``̀d  ø`̀e  á«μ∏ªdG  á`̀≤`̀ã`̀dÉ`̀H
 ø««©àH  ió`̀Ø`̀ª`̀ dG  ∂`̀∏`̀ª`̀dG  á`̀ dÓ`̀é`̀dG
 ,AGQRƒ```̀dG  ¢ù∏éªd  É k°ù«FQ  √ƒª°S
 á≤ãdG  √ò¡H  lôjóL  √ƒª°S  ¿CG  GócDƒe
 øe  √ƒ`̀ª`̀°`̀S  ¬`̀H  ™àªàj  É`̀ª`̀d  á`̀«`̀dÉ`̀¨`̀dG
 IOGQEGh ,áÑbÉK ájDhQh ,á©°SGh IôÑN
 øe ¬H ±ô oY Éeh ,ô¶f ó©oHh áªjõYh
 ,»eƒμëdG  πª©dÉH  ô°TÉÑe  ∫É°üJG
 ™«ªéd  IOÉ````Lh  áã«ãM  á`̀©`̀HÉ`̀à`̀eh
 √õéfCG Éªdh ,¬JGóéà°ùeh ¬JÉÑ∏£àe
 §£N  ø`̀e  ¬«∏Y  ±ô``̀°``̀TCGh  √ƒ`̀ª`̀°`̀S
 á`̀jDhQ  É¡°SCGQ  ≈∏Yh  ,á«é«JGôà°SG
 Éeh  ,2030  ájOÉ°üàb’G  øjôëÑdG
 ,Iô«Ñc  á«æWh  ΩÉ¡e  øe  ¬H  ™∏£°VG
 äGRÉéfEGh  äÉMÉéf  øe  ¬≤≤M  Éeh
 mìƒ°VƒH  âª¡°SCG  IOƒ¡°ûeh  áª¡e
 ,»`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀ dG π``ª``©``dG ô``jƒ``£``J »```a
 RÉ`̀é`̀fE’Gh  á«ªæàdG  ¢ù°SCG  õjõ©Jh
 ±GógCG  ≥«≤ëJh  ,ΩÓ°ùdGh  ô«îdGh
 »àdG  á∏eÉ°ûdG  ájƒªæàdG  Iô«°ùªdG
.ióØªdG ∂∏ªdG ádÓL É¡ªFÉYO ≈°SQCG

 Gò`̀g »``̀a ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG OÉ```̀°```̀TCGh 
 É¡H  π°†ØJ  »`̀à`̀dG  áª∏μdÉH  Oó`̀°`̀ü`̀dG
 ø«æKE’G  Ωƒ`̀j  ¬`̀°`̀SDhô`̀J  ió`̀d  √ƒª°S
 ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀d á``̀jOÉ``̀«``̀ à``̀Y’G á`̀ °`̀ù`̀∏`̀é`̀ dG
 √ƒª°S  É¡«a  ôÑY  »`̀à`̀dGh  ,AGQRƒ```̀dG

 É¡JÉjƒdhCGh áeƒμëdG äÉeÉªàgG øY
 á«ªæàdG Iô«°ùe øe á∏Ñ≤ªdG á∏Môª∏d
 ÖcGƒj ÉªH áeƒμëdG AGOC’ ôjƒ£àdGh
 ,π`̀Ñ`̀≤`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dGh ô`̀°`̀ü`̀©`̀dG äÉ`̀Ñ`̀∏`̀£`̀à`̀e
 ¢ù°SCGh  ,ôjƒ£àdG  ÇOÉ`̀Ñ`̀e  Rõ`̀©`̀jh
 ,á`̀«`̀aÉ`̀Ø`̀°`̀û`̀dGh á`̀«`̀æ`̀¡`̀ª`̀dGh IAÉ``Ø``μ``dG
 ≈∏Y  á¶aÉëªdGh  OÉ°ùØdG  áHQÉëeh
 má``fÉ``eCGh má``gGõ``f π`̀μ`̀H ΩÉ`̀©`̀ dG ∫É`̀ª`̀ dG

.á«dhDƒ°ùeh
 ™«ªédG ¿CG ≈dEG  ¢ù∏éªdG âØdh
 ≈dEG  m¿ÉæÄªWGh  m¿ÉªjEGh  má≤ãH  ô¶æj
 πª©dG  Iô«°ùe  øe  áeOÉ≤dG  á∏MôªdG

 »°†ªdGh  ,√ƒª°S  IOÉ«≤H  »æWƒdG
 ,QÉ```̀gOR’Gh  á«ªæàdG  á∏é©H  É`̀ keó`̀b
 ≥aƒj  ¿CG  ôjó≤dG  »∏©dG  ¬∏dG  kÓFÉ°S
 ≥jôW  ≈∏Y  Oó`̀°`̀ù`̀jh  É``` kehO  √ƒª°S
 ∞∏N  ô«N  ¬∏©éjh  ,√É£N  ô«îdG

.∞∏°S ô«îd
 ¢`̀ü`̀dÉ`̀î`̀H ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG ø``̀ª``̀Kh 
 ô«ÑμdG  …OÉ``̀ jô``̀ dG  Qhó````dG  ô`̀jó`̀≤`̀à`̀dG
 á«Hô©dG  áμ∏ªªdG  ¬H  ™∏£°†J  …ò`̀dG
 ΩOÉ`̀N  IOÉ«≤H  á≤«≤°ûdG  ájOƒ©°ùdG
 ¿Éª∏°S  ∂∏ªdG  ø«Øjô°ûdG  ø«eôëdG
 ºYO  »a  ,Oƒ©°S  ∫BG  õjõ©dGóÑY  øH

 ,á`̀«`̀eÓ`̀°`̀SE’Gh á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG É`̀jÉ`̀°`̀†`̀≤`̀dG
 ,ΩÓ°ùdGh  ô«îdG  ÉjÉ°†b  Iô°UÉæeh
 Oƒ¡édG  ≥«°ùæJh  »YÉ°ùªdG  IOÉ«bh
 ,º`̀dÉ`̀©`̀dG »``̀a QGô``≤``à``°``S’G â`̀«`̀Ñ`̀ã`̀à`̀d
 ìhôH áØ∏àîªdG äÉjóëàdG á¡LGƒeh
 Éªe  ,ábOÉ°üdG  áªjõ©dGh  ¿hÉ©àdG
 IAÉØch IQGóL πμH ¿ƒμJ ¿C’ É¡∏gCG
 ∞«°†à°ùJ  á≤£æªdG  »a  á`̀dhO  ∫hCG
 ,øjô°û©dG  áYƒªée  ∫hO  IOÉb  áªb
 ó```̀MC’G É``̀¡``̀dÉ``̀ª``̀YCG â`̀ª`̀à`̀à`̀NG »``̀à``̀dG
 º«¶æàHh  ,ô«Ñc  ìÉéæH  »°VÉªdG
 èFÉàf  ø`̀Y  äô`̀Ø`̀°`̀SCG  »`̀à`̀dGh  ,ø≤àe
 ,ÉgOÉ©°SEGh  ájô°ûÑdG  áeóîd  áª¡e
 ,É¡¡LGƒJ  »àdG  äÉjóëàdG  RhÉéJh
 á`̀ë`̀FÉ`̀L QÉ`````̀KBGh äÉ``̀«``̀YGó``̀J É`̀¡`̀æ`̀eh
 á«Ñ∏Jh  ,(19-ó```̀«```̀aƒ```̀c)  É``̀ fhQƒ``̀c
 Éª«a  ¬Hƒ©°Th  ºdÉ©dG  ∫hO  äÉ©∏£J
 á«dÉªdGh á«ë°üdG ä’ÉéªdÉH ≥∏©àj

.ájƒªæàdGh ájOÉ°üàb’Gh
 ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG å``̀ë``̀H ∂````̀dP ó``̀©``̀H 
 ≈`̀∏`̀Y á```̀LQó```̀ª```̀dG äÉ``̀Yƒ``̀°``̀Vƒ``̀ª``̀dG
 á©HÉàªH  É¡∏¡à°SGh  ,¬dÉªYCG  ∫hó`̀L
 óLÉ°ùªdG  íàa  ∫ƒ`̀M  äGóéà°ùªdG
 äGOÉ`̀Ñ`̀©`̀∏`̀d á`̀«`̀é`̀jQó`̀à`̀dG IOƒ```©```dGh
 ô«ÑμdG ¬MÉ«JQG øY É kHô©e ,á«YÉªédG
 ¿ƒª«≤ªdGh  ¿ƒæWGƒªdG  √ô¡XCG  ÉªH
 ∫Gƒ`̀W ΩGõ``̀à``̀dGh »``̀Yh ø`̀e ΩGô``̀μ``̀dG
 Éª«a  á«°VÉªdG  á«FÉæãà°S’G  á∏MôªdG
 äGAGô``̀LE’Gh  äGRGô`̀à`̀M’É`̀H  ≥∏©àj
 ¢Shô«a  áëaÉμe  QÉWEG  »a  á«FÉbƒdG

 É k°Uƒ°üNh  ,(19-ó«aƒc)  ÉfhQƒc
 IOƒ`̀©`̀dGh  óLÉ°ùªdG  íàa  Aó`̀ H  ó©H

.á«YÉªédG äGOÉÑ©∏d á«éjQóàdG
 Oó°üdG Gòg »a ¢ù∏éªdG ócCGh 
 ™e  ôªà°ùeh  ºFGO  π°UGƒJ  ≈∏Y  ¬fCG
 ¢Shô«a  áëaÉμªd  »æWƒdG  ≥jôØdG
 óYƒe ójóëàd (19-ó«aƒc) ÉfhQƒc
 ¢VhôØdG  á«≤H  »`̀a  óLÉ°ùªdG  íàa
 ,øμªe â``̀bh  Üô````bCG  »``a  á`̀«`̀eƒ`̀«`̀dG
 ≈dEG  ¿CÉ°ûdG  Gò`̀g  »a  ™«ªédG  É`̀ k«`̀YGO
 äGAGô```̀LE’É```̀H ΩGõ```à```d’G á`̀∏`̀ °`̀UGƒ`̀e
 äGRGô``̀à``̀M’É``̀H ò````̀NC’Gh á`̀«`̀FÉ`̀bƒ`̀dG
 ìGhQC’  É k¶ØM  áeRÓdG  äÉ«°UƒàdGh
 ≈dÉ©J ¬∏dG kÓFÉ°S ,º¡àeÓ°Sh ¢SÉædG
 OÓH ™«ªLh øjôëÑdG ≈∏Y ºjój ¿CG
 á«aÉ©dGh áë°üdG ºdÉ©dGh ø«ª∏°ùªdG

.¿ÉæÄªW’Gh
 ôjô≤J ¢ù∏éªdG ¢Vô©à°SG Éªc 
 ¿CÉ°ûH  »Yô°ûdG  …CGô`̀ dG  AGó`̀ HEG  áæéd
 ∫ƒM ¬JÉ«Fôe iQƒ°ûdG ¢ù∏ée Ö∏W
 ÉjÓîdG  ¿CÉ`̀°`̀û`̀H  ¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀H  ìGô``̀à``̀b’G
 ôjô≤J ≈∏Y á≤aGƒªdG Qôbh ,á«YòédG
 …CGô``dG  ™``aQh  É¡JÉ«°UƒJh  áæé∏dG
.iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ≈dEG ∂dòH »Yô°ûdG

 ¬à°ù∏L  ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG  º`̀ à`̀ à`̀NGh  
 äÉÑ∏£dGh  πFÉ°SôdG  ¢VGô©à°SÉH
 ™`̀eGƒ`̀é`̀dG AÉ``æ``H ¿CÉ`̀ °`̀ û`̀ H IOQGƒ``````̀dG
 øe  óéà°ùj  É`̀e  åëHh  ,É¡≤aGôeh
 äGQGô`̀≤`̀dG  É¡fCÉ°ûH  ò`̀î`̀JGh  ,∫É`̀ª`̀YCG

 .áeRÓdG

óªM øH ¿Éª∏°S ÜÉ£N
»aGô°ûà°S’Gh πeÉ°ûdG

 óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ÜÉ£N πμ°T
 ¢SDhôJ  ∫Ó`̀N  AGQRƒ``̀ dG  ¢ù«FQ  ó¡©dG  »`̀dh  √É``̀YQh  ¬∏dG  ¬¶ØM
 πª©dG øe áeOÉ≤dG á∏Môª∏d ÉfÓYEG AGQRƒdG ¢ù∏ée á°ù∏éd √ƒª°S
 RÉ`̀é`̀fE’G  á∏°UGƒe  ø`̀Y  É`̀fÓ`̀YEGh  ,»eƒμëdG  AGOC’Gh  ,»æWƒdG
 ádÓédG  ÖMÉ°U  ó¡Y  »a  äGRÉ`̀é`̀fEG  øe  ≥≤ëJ  Ée  ≈∏Y  AÉæÑdGh

.√ÉYQh ¬∏dG ¬¶ØM áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG
 ¿Éæàe’G º«¶Y ºjó≤àH ¬HÉ£N ó¡©dG »dh ƒª°ùdG ÖMÉ°U CGóH
 áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  ≈`̀dEG  A’ƒ`̀dGh
 IOGQG  πª©dG  á∏°UGƒªH  ∂∏ªdG  ádÓL  GógÉ©e  √ÉYQh  ¬∏dG  ¬¶ØM

.á«æWƒdG äGRÉéfE’G ≥«≤ëàd Éª«ª°üJh
 Iô°S’G  iód  AÉaƒdG  º«b  ≈∏Y  ó¡©dG  »dh  ƒª°S  ócCG  ∂dP  ó©H
 ÖMÉ°U  øWƒdG  ó«≤a  ôîa  πμH  √ƒª°S  ôcòà°SG  ø«M  áμdÉªdG
 óbh ¬∏dG ¬ªMQ áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ô«e’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG
 øH  áØ«∏N ô«e’G  ¬d  QƒØ¨ªdG  äÉeÉ¡°SG  ¿G  ó¡©dG  »dh ƒª°S  ócCG

.øWƒdG IôcGP »a IódÉN ≈≤Ñà°S ¬∏dG ¬ªMQ ¿Éª∏°S
 ócCG  ó¡©dG  »`̀dh  ƒª°S  ÜÉ£N  π°UÉØe  øe  ô`̀NBG  π°üØe  »a
 ÖcGƒj ÉªH áeƒμëdG AGO’ ôjƒ£àdG Iô«°ùe QGôªà°SG ≈∏Y √ƒª°S
 »eƒμëdG  RÉ¡édG  ôjƒ£J  GõμJôe  πÑ≤à°ùªdGh  ô°ü©dG  äÉÑ∏£àe
 Gõ«ªàeh  GQOÉ`̀Ñ`̀e  ,ø«æWGƒªdG  áeóN  ™`̀e  ÓYÉØàeh  ÉHhÉéàe
 äÉ«æ≤à∏d  É«æÑàe  ,¢UôØdG  ≥∏Nh  á«°ùaÉæàdG  áÄ«ÑdG  ôjƒ£J  »a
 ÉHQÉëe  ,á«aÉØ°Th  á«æ¡eh  IAÉØμH  RÉ`̀é`̀fE’G  áYô°ùd  áãjóëdG
.á«dhDƒ°ùeh áfÉeGh ágGõf πμH ,ΩÉ©dG ∫ÉªdG ≈∏Y É¶aÉëe OÉ°ùØ∏d

 ò«ØæJ »a QGôªà°S’G ≈∏Y ¬∏dG ¬¶ØM ó¡©dG »dh ƒª°S ócCG Éªc
 õjõ©J  ∫Ó`̀N  øe  Égôjƒ£Jh  á«eƒμëdG  ™HQÉ°ûªdGh  èeGôÑdG
 º«b  ï«°SôJ  ≈∏Y  ó«cCÉàdGh  ,á«©jô°ûàdG  á£∏°ùdG  ™e  ¿hÉ©àdG
 ∞æ©dG  ∫Éμ°TG  áaÉc  øe  ™ªàéªdG  ájÉªMh  íeÉ°ùàdGh  á«£°SƒdG

.»YÉªàL’G ∂°SÉªàdG õjõ©àd ±ô£àdGh
 ô«e’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ÜÉ£N  πªM  á≤«≤ëdG  »a
 ,πÑ≤à°ùª∏d ÉaGô°ûà°SG √ÉYQh ¬∏dG ¬¶ØM áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S
 ócCGh ,»eƒμëdG πª©dG øe áeOÉ≤dG á∏Môª∏d äGQƒ°üàdG ™°Vhh
 ¿Éc  Éª«a  ºdÉ©ªdG  áë°VGh  âHGƒãdG  √òg  âfÉc  IójóY  âHGƒK

.AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°ùd ÉÑFÉf ¿Éc ¿G òæe √ƒª°S ¬H Ωƒ≤j
 ,ôjƒ£àdG  Ωõ`̀Yh  äGƒ£N  »a  øjôëÑdG  Ö©°T  ≥ãj  Ωƒ«dG
 ôªj  ºdÉ©dG  ¿G  º`̀ZQ  ,»æWƒdG  πª©∏d  ôjƒ£J  ø`̀e  »JCÉ«°S  É`̀eh
 ó¡©dG  »dh  ƒª°S  ¬æY  ø∏YCG  Ée  ¿G  ’G  ,Iô«Ñc  ájOÉ°üàbG  áeRCÉH
 á∏Môª∏d ≥jôW áWQÉN ôÑà©j Ée πμ°û«°S §£Nh äGQƒ°üJ øe
 ,»eƒμëdG πª©dG ôjƒ£J ≈∏Y ÉªFGO ócDƒj ó¡©dG »d ƒª°S ,áeOÉ≤dG
 §£N ò«ØæJ »a IQƒ£àªdGh áãjóëdG äÉ«æ≤àdG ΩGóîà°SG ≈∏Yh
 ø`̀jô`̀FGõ`̀dGh  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  Ωó`̀î`̀J  »`̀à`̀dGh  áeƒμëdG

.øjôªãà°ùªdGh
 øjôëÑdG ófÉ°ùJ »àdG á≤«≤°ûdG ∫hódG ôμ°T ≈∏Y √ƒª°S ócCG Éªc
 ádhOh IóëàªdG  á«Hô©dG  äGQÉe’Gh  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áμ∏ªªdG
 áeƒμM  ¬«∏Y  ócDƒJ  Ée  ÉªFGO  ôjó≤àdGh  ôμ°ûdG  Gò`̀gh  ,âjƒμdG

.è«∏îdG ∫hód AÉah øjôëÑdG Ö©°Th øjôëÑdG áμ∏ªe
 ,¬∏dG ¬¶ØM ó¡©dG »dh ƒª°S ≥JÉY ≈∏Y Iô«Ñc äÉ«dhDƒ°ùªdG
 ÓgG √ƒª°Sh ,Iô«°ü≤dÉH â°ù«d Iôàa òæe ÉªfGh Ωƒ«dG øe ¢ù«d
 ádÓL  √ƒª°S  ógÉY  óbh  ,É¡H  ™∏£°†j  »àdG  äÉ«dhDƒ°ùªdG  √ò¡d
 ôjƒ£àdGh õ«ªàdGh RÉéfE’G á∏°UGƒe ≈∏Y øjôëÑdG Ö©°Th ∂∏ªdG

.øjôëÑdG Ö©°Th ∂∏ªdG ádÓL äÉ©∏£J ≥«≤ëàd
 ô«e’G »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°üd ƒYój Ωƒ«dG  øjôëÑdG  Ö©°T
 ¿Gh √É£N Oó°ùjh ¬≤aƒj ¿CÉH √ÉYQh ¬∏dG ¬¶ØM óªM øH ¿Éª∏°S
 ¬∏dG  √óªj  ¿Gh  ,ΩÉ°ùédG  äÉ«dhDƒ°ùªdG  πªëJ  ≈∏Y  ¬∏dG  ¬æ«©j
 √ƒª°S  ój  ™e º¡jOÉjG  ¿ƒ©°†j øjôëÑdG  πgCÉa  áªμëdGh Iƒ≤dÉH
 ôjƒ£Jh  ,äGRÉ`̀é`̀fE’G  ≥«≤ëJh  á«æWƒdG  Iô«°ùªdG  á∏°UGƒªd
 ≈æªàfh ó°ûæf »àdG øjôëÑ∏d π°üf ¿G πLG øe »eƒμëdG πª©dG

.¬∏dG ¿PEÉH

ÊÉjõdG ÜÉgƒdGóÑY ΩÉ°ûg riffa3al3z@gmail.com

AGQRƒdG ¢ù«FQ ó¡©dG »dh áª∏c ø«eÉ°†ªH ó«°ûj zá«eÓ°SE’G ¿hDƒ°û∏d ≈∏YC’G{
øμªe âbh ÜôbCG »a á«eƒ«dG ¢VhôØdG á«≤H »a óLÉ°ùªdG íàa óYƒe ójóëJ ócDƒj ¢ù∏éªdG

 ,ï«°ûdG  ¬∏dGóÑY  º«gGôHEG  ó«°ùdG  ó`̀cCG
 ∫Éjôàfƒe{  ácô°T  ∂dÉeh  ,∫É`̀ª`̀YC’G  π`̀LQ
 ƒª°ùdG  Ö`̀MÉ`̀°`̀U  á`̀ª`̀∏`̀c{  ¿CG  zäGQÉ`̀«`̀°`̀ù`̀∏`̀d
 ,áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG
 ¬°SDhôJ ∫ÓN ,AGQRƒdG ¢ù«FQ ,ó¡©dG »dh
 ≈∏Y  â∏ªà°TG  ,AGQRƒ````̀dG  ¢ù∏ée  á°ù∏L
 äÉ¡«LƒJh  ,Iõ`̀«`̀ª`̀à`̀eh  áª«b  ø«eÉ°†e
 ,∫DhÉ`̀Ø`̀à`̀ dGh π```̀eC’G  ìhQ â`̀ã`̀Hh ,Ió`̀jó`̀°`̀S
 áWQÉNh  ,á∏Ñ≤ªdG  áÑ≤ëdG  íeÓe  âª°SQh
 kÉ«∏NGO  áμ∏ªªdG  ¿hDƒ°T  IQGOEG  »a  ≥jô£dG

.zkÉ«LQÉNh
 ,áª∏μdG  ø«eÉ°†ªH{  ï«°ûdG  OÉ`̀ °`̀ TCGh
 ≈∏Y mô«Ñc ¢UôM øe √ qƒª°S ¬«∏Y ócCG  Éeh
 èeGôH  ≥`̀ ah  »eƒμëdG  πª©dG  áeGóà°SG
 Iô°†M  äÉ©∏£J  ≥≤ëJ  IOó©àe  §£Nh
 ≈°ù«Y  ø`̀H  óªM  ∂∏ªdG  á`̀dÓ`̀é`̀dG  ÖMÉ°U
 Ö©°Th  ,ióØªdG  OÓ`̀Ñ`̀dG  πgÉY  áØ«∏N  ∫BG

.z»aƒdG øjôëÑdG
 øWƒdG  ó«≤a  QÉcòà°SG{  ï«°ûdG  øªKh

 øH  áØ«∏N  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 ¬∏dG  Ö«Wh  ,¬∏dG  ¬ªMQ  áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S
 ≈dG  ’ƒ°Uh  á«îjQÉàdG  ¬JÉeÉ¡°SGh  ,√Gô`̀K
 óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  ó¡Y
.zióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH

 GõaÉM  ó©J  √ƒª°S  áª∏c{  ¿CG  ±É°VCGh
 á«HÉéjEG  á`̀dÉ`̀°`̀SQh  ∫É`̀ª`̀Y’G  ´É£≤d  kÉª¡e
 ¥ô°ûe  πÑ≤à°ùªdG  ¿Gh  Iô«Ñc  ¢UôØdG  ¿ÉH
 ÜÉÑ°ûd »dÉ©dG ìƒª£dGh ,øjôëÑdG ∫ÉLôH
 á«æjôëÑdG  ájô°ûÑdG  OQGƒ`̀ª`̀dGh  øjôëÑdG

.záaôàëªdG
 »a Iõ«ªàªdG ø«eÉ°†ªdG øe{ ¿CG ôcPh
 Ée  ,AGQRƒ`̀dG  ¢ù«FQ  ó¡©dG  »dh  ƒª°S  áª∏c
 á«ªgCGh  á«æWƒdG  IóMƒdG  ájÉªëH  ≥∏©àj
 ICGô``̀ª``̀dG Ωó`̀≤`̀ J IOÉ````̀ jRh ÜÉ`̀Ñ`̀°`̀û`̀dG ø`̀«`̀μ`̀ª`̀J
 á`̀ë`̀°`̀ü`̀dGh º`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dG äÉ`̀YÉ`̀£`̀ b ô`̀ jƒ`̀£`̀ Jh
 õjõ©Jh ,OÉ°üàb’ÉH ≥∏©àj Éeh ,¿Éμ°SE’Gh
 ∞«ãμJh ¢`̀UÉ`̀î`̀dG  ´É`̀£`̀≤`̀dG  ™`̀e  á`̀cGô`̀°`̀û`̀dG

.zOÉ°üàb’G ƒªfh »aÉ©à∏d Oƒ¡édG

 õ«ªJh  ìÉ``̀é``̀f{  ≈```̀ dEG  ï`̀«`̀°`̀û`̀dG  √ƒ```̀fh
 á°SÉFQh  ,øjôëÑdG  ≥jôa  IOÉ«b  »a  √ƒª°S
 ≥jôØdG ≈∏Y ±Gô°TE’Gh ,á«≤«°ùæàdG áæé∏dG
 ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üà∏d »Ñ£dG »æWƒdG
 Ée  ™«ªé∏d  äRô```HCG  å«M  ,(19-ó`̀«`̀ aƒ`̀c)
 IQó`̀bh  áÑbÉK  á``jDhQ  øe  √ƒª°S  ¬H  ™àªàj
 πc  »£îJh  äÉ```̀eRC’G  IQGOEG  ≈∏Y  á«dÉY

.zQGóàbGh IAÉØc πμH äÉjóëàdG
 áî°SGôdG  ≥FÉ≤ëdG  øe  π©d{  ¬fEG  ∫Ébh
 ≥∏©àj  Éª«a  √ƒª°S  áª∏c  ¬æY  äô`̀Ñ`̀Y  É`̀e
 ™jQÉ°ûªdGh èeGôÑdG ò«ØæJ »a QGôªà°S’ÉH
 á°†¡f πLCG øe ,IQƒ£àe iDhôH á«eƒμëdG

.zÉ¡eó≤Jh øjôëÑdG
 ácô°T  ∂dÉeh  ∫ÉªYC’G  πLQ  í°VhCGh
 »dh  ƒª°S  áª∏c{  ¿CG  äGQÉ«°ù∏d  ∫Éjôàfƒe
 ¢VGô©à°SÉH âª°ùqJG AGQRƒdG ¢ù«FQ ó¡©dG
 π qãªJ  »àdG  äÉYƒ°VƒªdGh  äÉqØ∏ªdG  Rô`̀HCG
 É¡JÉÑ∏£àeh  á∏Ñ≤ªdG  á∏MôªdG  äÉ`̀ jƒ`̀ dhCG
 ≥jôW  áWQÉN  ó©Jh  ,á qaÉc  Ió©°UC’G  ≈∏Y

 äÉLÉ«àMG  »qÑ∏j  ÉªH  ,á∏Ñ≤ªdG  äGƒæ°ù∏d
 OÉ°üàb’Gh äÉeóîdÉH »≤Jôjh ø«æWGƒªdG
 AÉæHCG  ™«ªéd  mΩGóà°ùe  mè¡æe  ≥ah  »æWƒdG

.zøWƒdG

 ºFGódG  ΩÉªàg’G  ¢ùμ©J{  É`̀¡`̀fCG  ô``cPh
 ,ø«æWGƒªdG  º¡j  É`̀e  πμd  √ qƒª°S  πÑb  ø`̀e
 ø«æWGƒª∏d  á«JÉ«ëdG  OÉ©HC’G  πc  ¢ùeÓJh

.zº¡d ºFGódG AÉNôdG ≥«≤ëàd
 √ƒª°S ¬«dEG ¥ô£J Ée{ ≈dEG ï«°ûdG âØdh
 ™jQÉ°ûªdGh  èeGôÑdG  ò«ØæàH  ≥∏©àj  Éª«a
 ≈`̀ dEG  á`̀aÉ`̀°`̀VE’É`̀H  ,É`̀gô`̀jƒ`̀£`̀Jh  á«eƒμëdG
 äÉ`̀eÉ`̀¡`̀°`̀SGh ¿hÉ`̀©`̀à`̀H äGQOÉ``Ñ``ª``dG IOÉ```̀jR
 íeÉ°ùàdGh á«£°SƒdG  º«b  ï«°Sôàd  ™«ªédG
 ∞æ©dG ∫Éμ°TCG ™«ªL øe ™ªàéªdG ájÉªMh

.z±ô£àdGh
 áª∏c ø«eÉ°†e{ ¿CG ≈dEG ï«°ûdG ¢ü∏Nh
 ≈∏Y ócDƒJ AGQRƒdG ¢ù«FQ ó¡©dG »dh ƒª°S
 kGójõe  ó¡°ûJ  ±ƒ°S  á∏Ñ≤ªdG  á∏MôªdG  ¿CG
 øjôëÑdG  Ö©°ûd  AÉ``̀Nô``̀dGh  á«ªæàdG  ø`̀e
 øe  á«JGƒe  ±hô¶dG  ¿CG  á°UÉNh  ,»aƒdG
 π`̀LCG  ø`̀e  OÉ`̀¡`̀à`̀LGh  ó`̀L  πμH  πª©dG  π``̀LCG
 IQÉéàdG  ácôM  ™«é°ûJh  OÉ°üàb’G  á°†¡f

.z¥Gƒ°SC’Gh

:ï«°ûdG º«gGôHEG ∫ÉªYC’G πLQ

á∏Ñ≤ªdG á∏MôªdG ≥jôW áWQÉN âª°SQh ∫DhÉØàdGh πeC’G ìhQ âãH AGQRƒdG ¢ù«FQ ó¡©dG »dh áª∏c

.ï«°ûdG º«gGôHEG |

 ≈∏Y AGQRƒdG ¢ù«FQ ó``¡©dG »dh ¢UôëH ó«°ûj »Ñ«°ü≤dG π``«¡°S
±ô£àdG òÑfh íeÉ°ùàdGh á«£°SƒdG º«b ï«°Sôàd äGQOÉÑªdG IOÉjR

 ó¡©dG »dh ó«cCÉJ ø``ªãj »°Vƒ©dG Üƒ≤©j ∫ÉªYC’G π``LQ
¢UÉîdG ´É``£≤dG ™e á``cGô°ûdG õ``jõ©J AGQRƒ``dG ¢``ù«FQ

 É¡H  π°†ØJ  »àdG  áª∏μdÉH  á«eÓ°SE’G  á£HGôdG  á«©ªL  äOÉ`̀°`̀TCG
 ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG  óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U
 ¢ù∏éªd  ájOÉ«àY’G  á°ù∏édG  √ƒª°S  ¢SDhôJ  iód  AGQRƒ``dG  ¢ù«FQ

.AGQRƒdG
 √ƒª°S  ájDhQ  øY ôÑ©J  áªjôμdG  áª∏μdG  √òg ¿CG  á£HGôdG  äócCGh
 ≈∏Y  å©ÑJh  ,»eƒμëdG  πª©dG  ø`̀e  á∏Ñ≤ªdG  á∏Môª∏d  áØ«°üëdG
 »ah  ,≈dÉ©J  ¬∏dG  ¿ƒ©H  ¥ô°ûe  πÑ≤à°ùªH  ™«ªédG  iód  ¿ÉæÄªW’G
 ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  äÉ¡«LƒJ  QÉWEG

.ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N
 ôjƒ£àdG  Iô«°ùe  QGôªà°SG  √ƒª°S  ó«cCÉJ  É k«dÉY  á£HGôdG  âæªKh
 IQhô°Vh ,πÑ≤à°ùªdGh ô°ü©dG äÉÑ∏£àe ÖcGƒj ÉªH áeƒμëdG AGOC’

 RÉ¡édG  ¿ƒμ«d  ,ôjƒ£àdG  »YÉ°ùe É¡«∏Y õμJôJ »àdG  ÇOÉÑªdG  õjõ©J
 G kõ«ªàeh G kQOÉÑe  ,øWGƒªdG  áeóN »a kÓYÉØàeh É kHhÉéàe »eƒμëdG
 äÉ«æ≤à∏d  É k«æÑàe  ,¢UôØdG  ≥∏Nh  á«°ùaÉæàdG  áÄ«ÑdG  ôjƒ£J  »`̀a
 ,OÉ°ùØ∏d É kHQÉëe ,á«aÉØ°Th má«æ¡eh mIAÉØμH RÉéfE’G áYô°ùd áãjóëdG

.á«dhDƒ°ùeh máfÉeCGh mágGõf πμH ΩÉ©dG ∫ÉªdG ≈∏Y É k¶aÉëe
 Éªe  ô«ãμdG  áªjôμdG  ¬àª∏c  »a  ¢ùe’  √ƒª°S  ¿CG  ≈`̀dEG  äQÉ°TCGh
 É¡ªgCG  ,õjõ©dG  øWƒdG  Gòg  πÑ≤à°ùªd  É kjóëJ  πμ°ûjh  ¢SÉædG  π¨°ûj
 Ωó≤Jh ÜÉÑ°ûdG äÉMƒªW ≥«≤ëJh ,ádOÉ©dG á«°ùaÉæàdG áÄ«ÑdG ø«eCÉJ
 ,ºFÓªdG øμ°ùdG ô«aƒJh ,áë°üdGh º«∏©àdG r»YÉ£b ôjƒ£Jh ,ICGôªdG
 ƒªfh »aÉ©àd Oƒ¡édG ∞«ãμJh ,á«àëàdG á«æÑdG ™jQÉ°ûe ∫Éªμà°SGh
 áeGóà°SG  äGQOÉÑeh  »dÉªdG  ¿RGƒàdG  èeÉfôH  á∏°UGƒeh  ,OÉ°üàb’G

 ¢UôM øe √ƒª°S √GóHCG ÉªH ¬°ùØf âbƒdG »a kágƒæe ,áeÉ©dG á«dÉªdG
 ájÉªMh  íeÉ°ùàdGh  á«£°SƒdG  º«b  ï«°Sôàd  äGQOÉÑªdG  IOÉjR  ≈∏Y
 Éæé«°ùf ∂°SÉªJ õjõ©àd ,±ô£àdGh ∞æ©dG ∫Éμ°TCG áaÉc øe ™ªàéªdG
 áªFGódG äÉª°ùdGh õFÉcôdG øe ¿ƒμàd ,á«æWƒdG Éæ pJóMhh »YÉªàL’G

.Éæ©ªàéªd
 ô¶æj ™«ªédG  ¿CG  ó«cCÉàdÉH  É¡fÉ«H  á«eÓ°SE’G  á£HGôdG  âªààNGh
 IOÉ«≤H  »eƒμëdG  πª©dG  ø`̀e  á∏Ñ≤ªdG  á∏MôªdG  ≈`̀ dEG  ™q∏£Jh  á≤ãH
 ÖLGƒdG äGAGóf á«Ñ∏àd É k©«ªL ¿hó©à°ùe øjôëÑdG πgCG ¿CGh ,√ƒª°S
 øjôëÑdG  ≥jôa  øª°V  ø«ØJÉμàe  øjOÉ«ªdGh  ä’ÉéªdG  ∞∏àîe  »a
 ádÓédG ÖMÉ°U äÉ¡«LƒJh äÉ©∏£J ≥«≤ëàd √ƒª°S IOÉ«≤H óMGƒdG

.ióØªdG ∂∏ªdG

¢SÉædG π¨°ûj Éªe ô«ãμdG â°ùe’ AGQRƒdG ¢ù«FQ ó¡©dG »dh áª∏c :zá«eÓ°SE’G á£HGôdG{
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 Ωƒ«dG{ áÑ°SÉæªH G kôjô≤J ICGôª∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG Qó°UCG
 ±OÉ°üj  …ò`̀dG  zICGô`̀ª`̀dG  ó°V  ∞æ©dG  ≈∏Y  AÉ°†≤∏d  »ªdÉ©dG
 π¨°ûJ øjôëÑdG áμ∏ªe ¿CG ¬«a ócCG ,ΩÉY πc øe ôÑªaƒf 25
 »a ø««°SÉ°SC’G  ø«ªYGódGh ø«ªgÉ°ùªdG  ø«H É keó≤àe É k©bƒe
 ,ICGôªdG  ó°V  ∞æ©dG  á°†gÉæe  ≈dEG  á«eGôdG  á«dhódG  Oƒ¡édG
 ∫Éée  »a  Iô«Ñc  äGƒ£N  â©£b  áμ∏ªªdG  ¿CG  ≈`̀dEG  G kô«°ûe
 ø«æWGƒªdG  áeGôc  ßØMh  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  ájÉªMh  ¿ƒ°U
 »àdG  á«fƒfÉ≤dGh  ájQƒà°SódG  ô`̀WC’G  ÖLƒªH  ø«ª«≤ªdGh
 äÉ`̀«`̀bÉ`̀Ø`̀J’É`̀H  É`̀¡`̀eGõ`̀à`̀dG  Ö`̀fÉ`̀L  ≈```dEG  ,á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀dG  É¡à©°Vh
 É¡æ«H øeh ,¿É°ùfE’G ¥ƒ≤ëH á«æ©ªdG á«dhódG äGógÉ©ªdGh
 ÉªH ICGôªdG  ó°V õ««ªàdG  ∫Éμ°TCG  ™«ªL ≈∏Y AÉ°†≤dG  á«bÉØJG
 á°†gÉæe  ´ƒ°VƒªH  »YƒdG  ™aôH  øjôëÑdG  ΩGõàdG  ócDƒj

.»dhódGh »æWƒdG ø«jƒà°ùªdG ≈∏Y ICGôªdG ó°V ∞æ©dG

á«é«JGôà°SG ò«ØæJ

∞æ©dG øe ICGôªdG ájÉªM
 π°UGƒj ICGôª∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG ¿CG ≈dEG ôjô≤àdG QÉ°TCGh
 ájÉªëd  á«æWƒdG  á«é«JGôà°S’G  ò«ØæJ  á©HÉàe  ≈∏Y  ¬∏ªY
 2015 ΩÉ©dG »a É¡bÓWEG ºJ »àdG …ô°SC’G ∞æ©dG øe ICGôªdG
 ICGôªdG ájÉªëd πeÉ°ûdG »æWƒdG πª©∏d ≥jôW á£jôN ôÑà©Jh
 QGô≤à°SG{  ∫Éée  äÉÑ∏£àªd  kAÉØ«à°SG  »JCÉJh  ,∞æ©dG  øe
 á«æjôëÑdG  ICGôªdG  ¢Vƒ¡æd  á«æWƒdG  á£îdG  »a  zIô`̀°`̀SC’G
 »àdG  ≈`̀ dhC’G  á∏°üëªdG  ô°TÉÑe  πμ°ûHh  (2022-2013)
 ôÑà©Jh  ,»©ªàéªdGh  …ô°SC’G  §HGôàdG  õjõ©J  ≈dEG  ±ó¡J
 2015  áæ°ùd  (17)  ºbQ  ¿ƒfÉ≤∏d  »≤«Ñ£àdG  óæ°ùdG  áHÉãªH
 »àdG  IGOC’G  áHÉãªHh  ,…ô°SC’G  ∞æ©dG  øe  ájÉªëdG  ¿CÉ°ûH
 ájÉªM  »a  äÉ©jô°ûàdG  QhO  ôjƒ£Jh  º««≤J  ≈∏Y  óYÉ°ùJ
 äÉ«bÉØJ’Gh  ,Qƒà°SódG  ìhQ  ™e  É¡eÉé°ùfG  ¿Éª°†d  ICGôªdG

.´ƒædG ¢SÉ°SCG ≈∏Y ºFÉ≤dG ∞æ©∏d á°†gÉæªdG á«dhódG
 á«æWƒdG Oƒ¡édG øª°V øe á«é«JGôà°S’G √òg »JCÉJ Éªc
 áeGóà°ùªdG á«ªæàdG ±GógCG ™e áªé°ùæªdG øjôëÑdG áμ∏ªªd
 ±ó¡dG  øe  »fÉãdG  ó«≤dG  á°UÉN  IQƒ°üHh  ô°ûY  á©Ñ°ùdG
 ∞æ©dG  ∫Éμ°TCG  ™«ªL  ≈∏Y  AÉ°†≤dÉH  ≥∏©àªdGh  ¢ùeÉîdG
 ∞æ©dG  øe  ájÉbƒdG  á«∏ªY  ±ó¡Jh  ,äÉ«àØdGh  AÉ°ùædG  ó°V
 ICGôªdG iód á«JGòdG á©æªdG õjõ©J ≈dEG ¬KhóM πÑb …ô°SC’G
 çGóMEG  ≈dEGh  ájôª©dG  É¡∏MGôe  ™«ªL  »ah  É¡JÉÄa  ™«ªéH
 √ÉéJ ™ªàéªdG OGôaCG πc ∑ƒ∏°Sh ∞bGƒe »a »HÉéjEG ô««¨J

.∞æ©dG øe á«dÉN á«∏FÉY áÄ«H ≥∏Nh ,ICGôªdG
 â≤≤M ,á`̀«`̀°`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG  á`̀à`̀°`̀ù`̀dG  É``̀gQhÉ``̀ë``̀e  Ö`̀°`̀ù`̀ë`̀Hh
 …ô°SC’G  ∞æ©dG  øe ICGôªdG  ájÉªëd á«æWƒdG  á«é«JGôà°S’G
 äÉ°ù°SDƒeh á°UÉîdGh á«eƒμëdG äÉ°ù°SDƒªdG ™e ¿hÉ©àdÉH
 IRQÉ`̀H  GOƒ¡L  (2019-2015)  IôàØ∏d  »fóªdG  ™ªàéªdG
 óMƒªdG QÉWE’G ò«ØæJ á©HÉàeh OGóYEÉH ájÉbƒdG Qƒëe øª°V
 ô««¨J  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  ájô°SC’G  á«YƒàdGh  OÉ°TQE’G  äÉeóîd
 ÖcGƒj ÉªH á«°SGQódG ègÉæªdG »a ICGôª∏d á«£ªædG IQƒ°üdG
 ò«ØæJh  É¡àcQÉ°ûe  øe  Rõ©jh  á«æjôëÑdG  ICGô`̀ª`̀dG  Iô«°ùe
 ájô°SC’G  äÉbÓ©∏d  á«©ªàéªdG  áaÉ≤ãdGh  á«YƒàdG  èeGôH
 èeGôÑdGh ègÉæªdG  ø«ª°†Jh ∞æ©dG  øe ájÉªëdG  º«gÉØeh
 äÉaÓîdG  πM  áaÉ≤Kh  »YÉªàL’G  º∏°ùdG  º«gÉØe  á«ª«∏©àdG

.ájô°SC’G
 äÉeóN ôjƒ£J ºJ  äÉeóîdGh ájÉªëdG  Qƒëe øª°Vh
 Öàμªd ´ôaCG íàah áWô°ûdG äÉjôjóªH Iô°SC’G ájÉªM õcGôe
 AGOGh  IAÉØc  ™aQh  á«YÉªàL’G  õcGôªdÉH  …ô°SC’G  ≥«aƒàdG
 ä’ÉM  /  ™FÉbh  øY  ≠«∏Ñà∏d  á«dBG  π«©ØJh  ,É¡H  ø«∏eÉ©dG
 á«ë°üdG  õcGôªdGh äÉ«Ø°ûà°ùªdÉH  IOQGƒdG  …ô°SC’G  ∞æ©dG
 ä’Éëd  AGƒ```̀jE’G  ájÉªëdG  äÉ`̀eó`̀N  ô`̀«`̀aƒ`̀Jh  ¢`̀SGQó`̀ª`̀dGh
 ,…ô°SC’G ∞æ©dG »ÑμJôªd á«∏«gCÉJ èeGôH ™°Vh ™e ∞æ©dG
 ájÉªëdG  äÉ°ù°SDƒe  ø«H  Ée  πeÉμàªdG  ≥«°ùæàdGh  º«¶æàdGh
 ∫ÉÑ≤à°SGh  äÉZÓÑdG  »≤∏àd  áæNÉ°ùdG  •ƒ£îdG  ¥Ó``̀WEGh

.∞æ©∏d á°Vô©àªdG ä’ÉëdG
 á©HÉàªdG  âªJ  ó≤a  äÉ©jô°ûàdG  Qƒëªd  áÑ°ùædÉHh
 ôjƒ£Jh  á©LGôªd  ájò«ØæàdGh  á«©jô°ûàdG  á£∏°ùdG  ™`̀e
 ICGôªdG  ájÉªëH  ábÓ©dG  äGP  äGQGô≤dG  QGó°UGh  ø«fGƒ≤dG
 ¿hDƒ°ûdGh  ∫ó©dG  ôjRh  QGôb  Qhó°üc  …ô°SC’G  ∞æ©dG  øe
 πjƒîJ ¿CÉ°ûH  2017 áæ°ùd  (7)  ºbQ  ±ÉbhC’Gh  á«eÓ°SE’G
 áØ°U  á«YÉªàL’G  á«ªæàdGh  πª©dG  IQGRh  »ØXƒe  ¢†©H
 »a ™≤J »àdG ºFGôé∏d áÑ°ùædÉH »FÉ°†≤dG §rÑ s°†dG …QƒeCÉe
 ¿CÉ°ûH  2017  áæ°ùd  (26)  ºbQ  QGô`̀bh  º¡°UÉ°üàNG  ô`̀FGhO
 .…ô°SC’G  OÉ°TQE’G  õcGôªd  ¢ü«NôàdG  äGAGô`̀LEGh  •hô°T
 ádOC’G OGóYG ≈∏Y »eÓYE’G ºYódGh á«YƒàdG Qƒëe øª°†Jh
 π«©ØJh  ájÉªëdG  õcGôe  äÉeóîH  á«Øjô©àdGh  ájOÉ°TQE’G
 á«eóîdG  äÉ°ù°SDƒª∏d  »YÉªàL’G  π°UGƒàdG  äÉHÉ°ùM
 Qƒëªd  áÑ°ùædÉH  É``̀eCG  .Iô`̀aGƒ`̀à`̀ª`̀dG  äÉ`̀eó`̀î`̀dÉ`̀H  á«Yƒà∏d
 äÉYÓ£à°SGh äÉMƒ°ùe ò«ØæJ iôL çƒëÑdGh äÉ°SGQódG
 .øjó«Øà°ùªdG  ≈°VQ ¢SÉ«bh äÉeóîdG IOƒL ¿Éª°†d …CGQ
 á©LGôe  âªJ  ó≤a  º««≤àdGh  á©HÉàªdG  Qƒëe  ∫Ó`̀N  ø`̀eh
 ∞æ©dG øe ICGôªdG ájÉªëd á«æWƒdG á«é«JGôà°S’G QGó°UGh
 É kéeÉfôH  (35)  á«dÉëdG  É¡àî°ùf  »a  øª°†ààd  …ô`̀°`̀SC’G
 (2020-2019) IôàØ∏d Égò«ØæJ Ö°ùf â¨∏H ò«Øæà∏d á«dBGh
.¢SÉ«≤∏d Gô°TDƒe (57) á«é«JGôà°S’G øª°†àJ Éªc ,(%64)

19 ó«aƒc á¡LGƒe »a á«æWh Oƒ¡L
 Oƒ¡édG RôHCG √ôjô≤J »a ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG ¢Vô©à°SGh
 ájÉªëdG ∫Éée »a âªJ »àdG á°Sƒª∏ªdG á«bÉÑà°S’G á«æWƒdG
 19-ó«aƒc áëFÉL á¡LGƒe πX »a ¢üNC’ÉHh ,∞æ©dG øe
 äGAGôLE’G »æÑJ ∫ÓN øe √QÉ°ûàfG øY áªLÉædG QGô°V’Gh
 ΩGôàMG  ™e  áªFGƒàªdG  á«FÉbƒdGh  ájRGôàM’G  ô«HGóàdGh
 áHÉéà°S’G  áYô°Sh  á`̀«`̀dhó`̀dG  äGó`̀gÉ`̀©`̀ª`̀dGh  äÉ`̀eGõ`̀à`̀d’G

 √òg äóYÉ°S å«M ,á«æjôëÑdG Iô°SC’Gh ICGôªdG äÉLÉ«àM’
 á«YÉªàL’G  ájÉªëdG  áeƒ¶æe  IAÉØc  QGôªà°SÉH  ô«HGóàdG
 ájô°SC’G äGQÉ°ûà°S’Gh á«FÉ°†≤dG äÉeóîdGh ájOÉ°üàb’Gh
 QÉ`̀WE’G{  èeÉfôHh  äGQOÉÑe  ò«ØæJ  Oƒ¡édG  ∂∏J  ø«H  øeh
 IQÉÑY ƒgh ,ájô°SC’G á«YƒàdGh OÉ°TQE’G äÉeóîd zóMƒªdG
 ICGôª∏d áeó≤ªdG äÉeóîdG áaÉμd á∏eÉμàeh á∏eÉ°T áeƒ¶æe øY

 ÉgQGô≤à°SGh  É¡μ°SÉªàd  áªYGódGh  á«æjôëÑdG  Iô`̀°`̀S’Gh
 á°UÉîdG äÉ©jô°ûàdGh äÉeóîdG ôjƒ£J ≈dEG QÉW’G ±ó¡jh
 §HGôàdG  áeGóà°SG  ø«eCÉJh  á«æjôëÑdG  Iô°S’Gh  ICGôªdÉH
 ≥aGƒàdGh π°UGƒàdG äGQÉ¡e á«ªæJ ôÑY É¡àjÉªMh »∏FÉ©dG
 ¬«LƒJh OÉ°TQEG  π°†aCG  ≈∏Y º¡dƒ°üMh Iô°SC’G  OGôaCG  ø«H
 äÉ°SQÉªªdGh äÉ≤«Ñ£àdG π°†aCG  ≈∏Y AÉæH ,áæμªe ájÉªMh

 Iô°SC’G  á«°Uƒ°üNh  á«aÉ≤K  Ö°SÉæJ  »àdGh  á∏°üdG  äGP
.»æjôëÑdG ™ªàéªdGh

 ΩÉb  »àdG  á«fGó«ªdG  á∏ªëdG  É°†jCG  Oƒ¡édG  ∂∏J  øeh
 áëFÉL  ™e  »WÉ©àdG  ∫Ó`̀N  ICGôª∏d  ≈`̀∏`̀YC’G  ¢ù∏éªdG  É¡H
 ,zøjôëÑdG  áeÓ°S  π`̀LC’  ø«ØJÉμàe{  QÉ©°T  âëJ  ÉfQƒc
 ä’ÉëdG  ™«ªL ™e Iô°TÉÑe  á«fGó«e  äÉMƒ°ùªH  ΩÉb  å«M

 ºdh ,á∏ªëdG øª°V ÇQÉ£dG ºYódG äÉWÉ°ûf øe Ió«Øà°ùªdG
 ô°TÉÑªdG  »fGó«ªdG  ∫hõædGh  ó°UôdG  Gòg  ∫ÓN  øe  ø«Ñàj
 ≈dEG  áaÉ°VEG  ,Ióéà°ùe  »dõæe  ∞æY  ä’É`̀M  á`̀jCG  π«é°ùJ
 ájô°SC’Gh á«Yô°ûdG º`cÉëªdG π`ªY áeGóà`°SG ø`«eCÉJ á©HÉàe
 ihÉ`YódG  ™`aQ  ∫Ó`̀N  ø`e  ,…ô`̀°`̀SC’G  ≥`«aƒàdG  Ö`JÉμeh
 äÉ`eóîdG  á`MÉJEGh  Ék `«fhôàμdEG  É`¡JÉLQO  ™`«ªéH  á«Yô`°ûdG
 á`°üæªdG  ø`ª°V  …ô`̀°`̀SC’G  ≥`«aƒàdG  Ö`àμe  É`¡eó≤j  »`àdG
 ájô`°SC’G  äGQÉ`°ûà°S’G  º`jó≤J  »`a  á`∏ãªàªdG  ,á«fhôàμdE’G
 á`«°VGôàaG äÉ`°ù∏L ô`ÑY ájƒ`°ùàdGh í`∏°üdG äÉ`°ù∏L ó`≤Yh
 »ªbôdG  ∫ƒëàdGh  ,»`FôªdG  ∫É`°üJ’G  á`«æ≤J  ΩGóîà`°SÉH
 ICGôª∏d  ≈`̀∏`̀YC’G  ¢ù∏éªdÉH  ICGô``ª``dG  º``YO  õ`̀cô`̀e  äÉ`̀eó`̀î`̀d
 øY  ∑QÉ°ûà°ùe{  èeÉfôH  ø«°TóJ  ∫ÓN  øe  %100  áÑ°ùæH
 á«fƒfÉ≤dGh  ájô°SC’G  äGQÉ°ûà°S’G  ºjó≤àH  »æ©ªdG  zó©H
 ƒgh  ,…ô°SC’G  QGô≤à°S’G  õjõ©J  ≈`̀dEG  á«eGôdG  á«°ùØædGh
 ¬JGQÉ°ûà°SG  ºjó≤J  á∏°UGƒe  øe  ICGôªdG  ºYO  õcôe  øμe  Ée
 ≥«°ùæàdÉH  ájQƒØdG  ¬JGAGôLEG  PÉîJG  Iô°TÉÑeh  ,zó©H  øY{
 äGQÉ°ûà°S’G  ô«aƒàd  ¢UÉ°üàN’G  äGP  äÉ¡édG  ™«ªL  ™e

.á«ª°SôdG äGRÉLE’G ΩÉjCG »a ≈àM áeRÓdG ájÉªëdGh

 ábÓ©dG äGP äÉ¡édG ™e ¿hÉ©àdG
 ¬°UôM  QÉWE’G  Gòg  »a  ICGôª∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  ócCGh
 äÉ¡édGh  ICGôªdG  ºYO  õcôe  ø«H  ≥«°ùæàdGh  ¿hÉ©àdG  ≈∏Y
 äÉjôjóªH Iô°SC’G ájÉªM ÖJÉμe É¡æª°V øeh ábÓ©dG äGP
 áØæ©ª∏d  ájÉªëdG  ô«aƒàd  äÉ¶aÉëªdG  »a  á©HÉàdG  áWô°ûdG
 É¡FÉæHCG  ™e Iô°TÉÑe ¿ÉeC’G  QGóH áàbDƒªdG  áeÉbEÓd  É¡àdÉMGh
 áØæ©ª∏d  »YÉªàL’Gh  »°ùØædG  π«gCÉàdG  ≈``dEG  áaÉ°VE’ÉH

.ø«°ü°üîàe AGôÑN ój ≈∏Y É¡Jô°SCG OGôaCGh
 Iô`̀°`̀SC’G á`̀jÉ`̀ª`̀M Ö`̀JÉ`̀μ`̀e Oƒ`̀¡`̀L ≈``̀ dEG É`̀°`̀†`̀jCG QÉ``̀°``̀TCGh
 ºJ  »àdGh  áμ∏ªªdG  äÉ¶aÉëe  ™«ªéH  áWô°ûdG  äÉjôjóªH
 ¿É`̀eC’Gh  ø`̀eC’G  ôaƒjh  á«°Uƒ°üîdG  ßØëj  ÉªH  Égõ«¡éJ
 »`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’Gh »`̀°`̀ù`̀Ø`̀æ`̀dG º``Yó``dG º`̀jó`̀≤`̀J »``a É`̀¡`̀«`̀©`̀LGô`̀ª`̀d
 ÖJÉμªdG  √òg  ≈∏Y  IOOôàªdG  ä’ÉëdG  ™«ªéd  »fƒfÉ≤dGh
 OÉ°TQ’G õcGôeh ÖJÉμe Oƒ¡Lh ,∫ÉØWC’Gh AÉ°ùædG á°UÉNh
 ä’ÉM ∫ÉÑ≤à°SG »a á°UÉîdGh á«∏g’Gh á«ª°SôdG …ô°SC’G
 ,á«fƒfÉ≤dG  IóYÉ°ùªdGh  ,IQƒ°ûªdG  ºjó≤Jh …ô°SC’G  ∞æ©dG
 ÖJÉμe  Oƒ¡Lh  ,»°ùØædG  ºYódGh  ,ájô°S’G  äGQÉ°ûà°S’Gh
 ¿hDƒ`̀°`̀û`̀dGh ∫ó`̀©`̀dG IQGRƒ```̀ d á`̀©`̀HÉ`̀à`̀dG …ô``̀°``̀SC’G ≥`̀«`̀aƒ`̀à`̀dG
 äÉ`̀aÓ`̀î`̀dG  ä’É``̀M  ∫ÉÑ≤à°SG  »`̀a  ±É````̀bhC’Gh  á`̀«`̀eÓ`̀°`̀SE’G
 äÉ«bÉØJG  ΩGô`̀HGh  í∏°ü∏d  »©°ùdGh  ájô°SC’G  äÉYRÉæªdGh

.ájOƒdG ájƒ°ùàdG

 äÉ«FÉ°üME’Gh äÉfÉ«ÑdG IóYÉb z∞JÉμJ{
…ô°SC’G ∞æ©∏d á«æWƒdG

 ∞æ©dG  ∫Éée  »a  á«Yƒf  á«æWh  äÉfÉ«H  IóYÉb  øª°V
 á©HÉàe  iô`̀L  á`̀«`̀∏`̀NGó`̀dG  IQGRh  ™`̀e  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dÉ`̀H  …ô`̀ °`̀ SC’G
 á«°ù«FQ  äGô`̀°`̀TDƒ`̀ª`̀H  ∞æ©dG  ä’É``̀M  ∞«°üæJh  π«é°ùJ
 øjôëÑdG áμ∏ªe »a ∞æ©dG ´GƒfCG  Ö°ùëH áØæ°üe á«Yôah
 ∞«fÉ°üàdGh  äÉØjô©àdG  ó«MƒJ  á«é¡æe  ≈∏Y  G kOÉæà°SG

:äGô°TDƒªdG ºgCG øeh ,∞æ©dG ´GƒfC’
 ICGôªdG ≈∏Y ™bGƒdG …ô°SC’G ∞æ©dG ä’ÉM áÑ°ùf  -
 â°†ØîfG  å«M  ,zäÉ«æjôëÑdG  »dÉªLEG  øe  á«æjôëÑdG
 ΩÉ©dÉH  áfQÉ≤e  2019  ΩÉ©dG  »a  (%0^01)  ∫ó©ªH  áÑ°ùædG

2018
 øe  äÉØæ©ªdG  äÉ«æjôëÑdG  äÉ`̀Lhõ`̀dG  áÑ°ùf  -
 å«M  å«M  ,äÉLhõàªdG  äÉ«æjôëÑdG  AÉ°ùædG  »dÉªLEG
 2019  ΩÉ`̀©`̀dG  »`̀a  (%0^02)  ∫ó©ªH  áÑ°ùædG  â°†ØîfG

2018 ΩÉ©dÉH áfQÉ≤e
 ≈∏Y  ™`̀bGƒ`̀dG  …ó°ùédG  ∞æ©dG  ä’É``̀M  áÑ°ùf  -
 áμ∏ªe »`̀a äÉ`̀Lhõ`̀à`̀ª`̀dG AÉ`̀°`̀ù`̀æ`̀dG »`̀dÉ`̀ª`̀LEG ø`̀e á`̀Lhõ`̀ dG
 »a  (%0^01)  ∫ó©ªH  áÑ°ùædG  â°†ØîfG  å«M  ,øjôëÑdG

 2018 ΩÉ©dÉH áfQÉ≤e 2019 ΩÉ©dG
 ≈∏Y  ™``̀bGƒ``̀dG  »`̀¶`̀Ø`̀∏`̀dG  ∞`̀æ`̀©`̀dG  ä’É```M  áÑ°ùf  -
 áμ∏ªe »`̀a äÉ`̀Lhõ`̀à`̀ª`̀dG AÉ`̀°`̀ù`̀æ`̀dG »`̀dÉ`̀ª`̀LEG ø`̀e á`̀Lhõ`̀ dG
 áfQÉ≤e 2019 ΩÉ©dG  »a áÑ°ùædG  äô≤à°SG  å«M ,øjôëÑdG

2018 ΩÉ©dÉH
 ≈∏Y  ™`̀ bGƒ`̀ dG  iô```̀NC’G  ∞`̀æ`̀©`̀dG  ä’É``̀M  áÑ°ùf  -
 áμ∏ªe »`̀a äÉ`̀Lhõ`̀à`̀ª`̀dG AÉ`̀°`̀ù`̀æ`̀dG »`̀dÉ`̀ª`̀LEG ø`̀e á`̀Lhõ`̀ dG
 »a  (%0^01)  ∫ó©ªH  áÑ°ùædG  â°†ØîfG  å«M  ,øjôëÑdG

.2018 ΩÉ©dÉH áfQÉ≤e 2019 ΩÉ©dG
 ájÉªë∏d  áeó≤ªdG  äÉeóîdG  ójƒéJh  ôjƒ£J  ºJ  óbh
 õjõ©Jh  äGAÉ°üM’G  √òg  ≈∏Y  AÉæH  …ô°SC’G  ∞æ©dG  øe
 á«dhódGh  á«æWƒdG  ôjQÉ≤àdG  »a  Ωóîà°ùjh  ô°ûæj  Ée  ábO

.¿CÉ°ûdG Gòg »a

»∏Ñ≤à°ùªdG §«£îàdG äÉ°SÉ«°S ™°Vh
 ¬eGõàdG ôjô≤àdG ΩÉàN »a ICGôª∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG ócCGh
 á∏°UGƒeh  »∏Ñ≤à°ùªdG  §«£îàdG  äÉ°SÉ«°S  ™°VƒH  ºFGódG
 ∞æ©dG  øe  ICGôªdG  ájÉªëd  á«æWƒdG  á«é«JGôà°S’G  ò«ØæJ
 è`̀eGô`̀H  ∞«ãμJ  ∫Ó``̀N  ø`̀e  á`̀eOÉ`̀≤`̀ dG  á∏Môª∏d  …ô``̀°``̀SC’G
 ò«ØæàH  á«æ©ªdG  äÉ¡édG  ™«ªL  ø«H  ≥«°ùæàdGh  ¿hÉ©àdG
 äÉeóîd óMƒªdG QÉWEÓd ájò«ØæàdG á£îdGh á«é«JGôà°S’G
 º««≤Jh  π«©ØJ  á©HÉàeh  ,á`̀jô`̀°`̀S’G  á«YƒàdGh  OÉ`̀°`̀TQ’G
 á©LGôdG  ájò¨àdG  QÉªãà°SGh  IóMƒªdG  äÉfÉ«ÑdG  IóYÉb
 äÉfÉ«ÑdG  IOƒL ø«°ùëJh ô«aƒJ »a »fhôàμdE’G  ™ÑààdGh
 ájQGôªà°SGh  ,á«FÉbƒdGh  á«YƒædG  èeGôÑdGh  äÉeóîdGh
 º«gÉØªdÉH  á«ª«∏©àdG  ègÉæªdG  ø«eÉ°†e  ôjƒ£Jh  π«∏ëJ
 ø«H  ¿RGƒàdG  CGóÑe  õjõ©Jh  ICGôªdG  Qhód  áªYGódG  º«≤dGh
 ø«∏Ñ≤ª∏d ájƒYƒJ èeGôH ò«ØæJ »a QGôªà°S’Gh ø«°ùæédG

 .êGhõdG ≈∏Y

:zICGôª∏d ≈∏YC’G{ ..ICGôªdG ó°V ∞æ©dG ≈∏Y AÉ°†≤∏d »ªdÉ©dG Ωƒ«dG áÑ°SÉæªH ôjô≤J »a

 áeƒ¶æe »``a øjôëÑdG áμ∏ªªd Gó``L Ωó≤àe ™``bƒ`e
ICGô``ªdG ó``°V ∞``æ©dG á``°†gÉæªd á``«dhódG π``ª©dG

 ø``«eCÉJ  »``a  äóYÉ``°S  á«bÉÑà``°SG  á``«æWh  Oƒ``¡L
zÉfhQƒc{ á¡LGƒe ∫ÓN »∏FÉ©dG §HGôàdG áeGóà``°SG

 ICGôªdG ≈∏Y ™bGƒdG …ô°SC’G ∞æ©dG ä’ÉM ¢VÉØîfG
 äÉØæ©ªdG  äÉ``LhõdG  áÑ``°ùf  ¢VÉØîfGh á«æjôëÑdG
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 ,óªëe óªMCG øH ∫Éªc ¢Sóæ¡ªdG ájÉYQ âëJ ΩÉ≤J
 ,ΩOÉ≤dG  ó`̀MC’G  Ωƒj  ,ä’É°üJ’Gh  äÓ°UGƒªdG  ôjRh
 :øjôëÑdG âfôàfEG{ :¿Gƒæ©H á°UÉN á«°VGôàaG á«dÉ©a
 25 QhôªH kAÉØàMG ∂dPh zá«ªbôdG IOÉjôdG øe É keÉY 25
 äÉeƒ∏©ªdG  áμÑ°T-  âfôàfE’G  áeóN  ºjó≤J  ≈∏Y  É keÉY
 Iôe  ∫hC’  -É k©e  ºdÉ©dG  §HôJ  »àdG  á©°SGƒdG  á«ªbôdG

.øjôëÑdG áμ∏ªe »a
 äÓ°UGƒªdG ôjRh ∫Éb áÑ°SÉæªdG √òg ≈∏Y É k≤«∏©Jh
 »a IóFGQ øjôëÑdG áμ∏ªe âfÉc ÉªdÉ£d{ :ä’É°üJ’Gh
 .IójóédG  á«ªbôdG  äGQÉμàH’Gh  äÉ«LƒdƒæμàdG  »æÑJ
 ≈©°ùf  ÉæfEÉa  ,ä’É`̀°`̀ü`̀J’G  ´É£≤d  G kQƒ`̀£`̀e  ÉæàØ°üHh
 á«æÑdGh ä’É°üJ’G äÉeóN õjõ©J á∏°UGƒªd øjógÉL
 äÉeƒ∏©ªdG  É«LƒdƒæμJ  Iƒb  øe  IOÉØà°S’Gh  á«àëàdG
 ≈°TÉªàj  ÉªH  ΩGóà°ùªdG  ƒªædG  ≥«≤ëàd  ä’É°üJ’Gh
 Éæaô°ûjh  .ä’É°üJÓd  á°ùeÉîdG  á«æWƒdG  á£îdG  ™e
 áμ∏ªe  »`̀a  â`̀fô`̀à`̀fEÓ`̀d  »°†ØdG  π«Hƒ«dÉH  ∫É`̀Ø`̀à`̀M’G
 π©L »a √ÉfRôMCG …òdG Ωó≤àdG iôcP AÉ«MEGh øjôëÑdG

.zäÉeƒ∏©ªdG ∫OÉÑJh π≤f π«¡°ùJh É kMÉàe âfôàfE’G
 á«©ªL  IQGOEG  ¢ù∏ée  ¢`̀ù`̀«`̀FQ  ∫É``̀b  ¬`̀Ñ`̀fÉ`̀L  ø`̀e
 :ó`̀eÉ`̀ë`̀ dG ¬`̀∏`̀ dGó`̀ Ñ`̀Y ó`̀«`̀°`̀ù`̀dG â``fô``à``fEÓ``d ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀ dG
 çóëdG  âfôàfEÓd  øjôëÑdG  á«©ªL  ∞«°†à°ùà°S{
 ø««dhOh  ø««∏ëe  AGôÑN  º°†«°S  …ò`̀dGh  ,»îjQÉàdG
 ä’É°üJ’Gh äÉeƒ∏©ªdG É«LƒdƒæμJ ∫Éée »a øjRQÉH
 ≈∏Y  âfôàfEÓd  ô«ÑμdG  ô«KCÉàdG  ¿ƒ°ûbÉæ«°S  ø`̀jò`̀dGh
 »a  Qƒ`̀£`̀à`̀dG  ¬```LhGh  ,»`̀dÉ`̀ë`̀dG  É¡©°Vhh  ,áμ∏ªªdG

 øjòdG  ∂ÄdhCG  äGOÉ`̀aEGh  äÉfÉ«H  øY  kÓ°†a  ,πÑ≤à°ùªdG
.zâfôàfE’G π©ØH º¡JÉ«M äô«¨J

 πμ°ûH  É kMÉàe  çóëdG  ¿ƒμ«°S{  óeÉëdG  ±É°VCGh
https://bis.org.  §``̀HGô``̀dG  ô`̀Ñ`̀Y  »`̀°`̀VGô`̀à`̀aG
 ,ôÑªaƒf 29 óMC’G Ωƒj ¬ãH ºà«°Sh ,25years/bh
 ™«ªédG  ƒ`̀Yó`̀f  ,É kMÉÑ°U  11:00  áYÉ°ùdG  ΩÉ`̀ª`̀J  »`̀a

.z(øjôëÑdG »a âfôàfE’G) Ωƒ«H ÉæàcQÉ°ûªH
 ádÓL IOÉ«b âëJ ,øjôëÑdG  áμ∏ªe â©°Vh óbh
 ,ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG  ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG
 øe  á«eƒμëdG  äÉeóîdG  πjƒëàd  É«é«JGôà°SG  G kQGô`̀b
 äÉeƒ∏©ªdG  É«Lƒdƒæμàd  É«∏©dG  áæé∏dG  AÉ°ûfEG  ∫ÓN
 G kójóëJ  á≤∏©àªdG  äÉ¡«LƒàdG  ò«Øæàd  ä’É`̀°`̀ü`̀J’Gh
 É`̀«`̀Lƒ`̀dƒ`̀æ`̀μ`̀J ô`̀ jƒ`̀£`̀ Jh á``«``fhô``à``μ``dE’G á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dÉ`̀H

.ä’É°üJ’Gh äÉeƒ∏©ªdG
 ∫Éée »a á∏FÉ¡dG  äGQƒ£àdG  äOCG  É keÉY 25 ó©Hh
 πjƒëJ  ≈``dEG  ä’É`̀°`̀ü`̀J’Gh  äÉeƒ∏©ªdG  É«LƒdƒæμJ
 »a IóFGQ ádhOh ,zÉ k«ªbQ áeó≤àe ádhO{ ≈dEG  øjôëÑdG
 äÉeƒ∏©ª∏d  É k«°ù«FQ  G kõcôe{h  É«LƒdƒæμàdG  ΩGóîà°SG

.Ωƒ«dG á≤£æªdG »a zä’É°üJ’Gh
 »a  âfôàfEÓd  øjôëÑdG  á«©ªL  ¢ù«°SCÉJ  òæeh
 »æjôëÑdG  ™ªàéªdG  áeóîd  óéH  â©°S  2002  ΩÉ`̀Y
 πª©dGh  âfôàfE’G  óFGƒa  ∫ƒM  »YƒdG  ô°ûf  ∫ÓN  øe
 øe  Aõ`̀é`̀c  ∫É`̀©`̀a  »`̀æ`̀Wh  »`̀ª`̀bQ  ∫ƒ`̀ë`̀J  ≥«≤ëJ  ≈∏Y
 ájDhôdG{ ™e ≈°TÉªàj ÉªH ∂dPh ,»é«JGôà°S’G É¡¡LƒJ

.z2030 ájOÉ°üàb’G

Qhô`̀ª`̀H »`̀ª`̀dÉ`̀Y AÉ`̀Ø`̀à`̀MG ..ΩOÉ``̀≤``̀dG ó```̀MC’G
øjôëÑdG »a âfôàfE’G áeóN ºjó≤J ≈∏Y ÉeÉY 25

 á«ÑjQóJ  á`̀°`̀TQh  á«°SÉ«°ùdG  á«ªæà∏d  øjôëÑdG  ó¡©e  º¶f
 zá«°SÉ«°ùdG  áaÉë°üdG  »`̀a  á«Yƒ°VƒªdG  Ohó`̀ë`̀ dG{  :¿Gƒ`̀æ`̀©`̀H
 ,»FôªdG ∫É°üJ’G á«æ≤J ôÑY ;á∏°üdG …P ΩÉ©dG  ´É£≤dG  »ØXƒªd
 »eÓYE’G  (2020  ôÑªaƒf  24-23)  ø«eƒj  ióe  ≈∏Y  É¡eóbh
 ó«ªëe PÉà°SC’G zè«∏îdG QÉÑNCG{ áØ«ë°U »a »Øë°üdG ÖJÉμdGh
 CGóÑe ï«°SôJh ºYO »a ó¡©ªdG ±GógCG øe É kbÓ£fG ∂dPh ,ó«ªëªdG

.™ªàéªdG äÉÄa ™«ªL ø«H »°SÉ«°ùdG »YƒdG ô°ûfh á«Yhô°ûªdG
 G kOó`̀Y  ó«ªëªdG  ¢Vô©à°SG  ,á°TQƒdG  øe  ∫hC’G  Ωƒ«dG  »a
 »a  á«Yƒ°VƒªdG  OhóëdG  á«ªgCGh  Ωƒ¡Øe  É¡æe  ,QhÉëªdG  øe
 ≈`̀dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,É¡H  ΩGõ`̀à`̀d’G  á«ªgCGh  ,á«°SÉ«°ùdG  áaÉë°üdG
 ,Rƒ`̀eô`̀dGh  äGOÉ«≤dG  áYÉæ°U  »a  É``̀gQhOh  É¡à«ªgCGh  É¡YGƒfCG
 »a  ádhódG  á°SÉ«°S  áaô©e  á«ªgCG  GócDƒe  ,»æWƒdG  πª©dG  ºYOh
 äGóéà°ùe  ó`̀°`̀UQh  ,á«LQÉîdGh  á«∏NGódG  ÉjÉ°†≤dG  ∞∏àîe
 ,»eƒ«dG »eÓYE’G ∞∏ªdG OGóYEGh ,á«LQÉîdGh á«∏ëªdG ÉjÉ°†≤dG

.»Øë°üdG ∞«°TQC’Gh
 É¡ÑæéJ  »¨Ñæj  »`̀à`̀dG  äGQƒ`̀¶`̀ë`̀ª`̀dG  ó«ªëªdG  í``̀°``̀VhCGh
 ,»°ù°SDƒªdG  A’ƒ`̀dG  RhÉéJ  É¡æe  ,áaÉë°üdG  ≈`̀dEG  çóëàdG  óæY
 AÓ`̀YEGh  ,á«Øë°üdG  á«æ¡ªdG  »a  πNóàdGh  ,á«Ø«XƒdG  ΩÉ¡ªdGh
 á«fÉ°üî°ûdG  OhOô`̀dGh  ,»ª°SôdG  …CGô`̀dG  ≈∏Y  »°üî°ûdG  …CGô`̀dG
 áaÉë°üdG  »a áLôëªdG  ∞bGƒªdG  á¡LGƒe á«Ø«ch ,á«dÉ©Øf’Gh

 ™jô°ùdG  AGƒ`̀à`̀M’Gh  ,ádOÉÑàªdGh  áeôàëªdG  ábÓ©dG  ∫ÓN  øe
 ,äÉ``̀eRC’G  IQGOE’  ƒjQÉæ«°S  ™`̀°`̀Vhh  ,á∏μ°ûe  …C’  »fÓ≤©dGh

.π°UGƒàdGh äÉbÓ©dGh πeÉ©àdG OhóM ≈∏Y ó«cCÉàdGh

 ,á«Øë°üdG äÉfÉ«ÑdG øe êPÉªf âæª°†àa »fÉãdG Ωƒ«dG »a ÉeCG
 Éªc  ;á«Øë°üdG  äÉfÉ«ÑdG  »a  ∞©°†dGh  Iƒ≤dG  •É≤f  ∞°ûch
 å«M  øe  á«Øë°üdG  äÉfÉ«ÑdG  áZÉ«°U  ¢ù°SCG  ≈∏Y  ±ô©àdG  ºJ
 ,äÉ«FÉ°üME’Gh ΩÉbQC’G ΩGóîà°SGh ,á«Øë°üdG äÉfÉ«ÑdG á«∏μ«g
 ,≥jƒ°ùàdGh  ¢Vô©dG  Üƒ∏°SCG  ™jƒæJh  ,á«≤«≤ëdG  äÉeƒ∏©ªdGh
 »a  á«∏ªY  äÉ≤«Ñ£J  ≈dEG  áaÉ°VEG  ,ºjƒ≤àdGh  º««≤àdGh  á©HÉàªdGh
 hCG  IQƒ°U  hCG  ∫É≤e  hCG  ôÑîd  ∫Éãe  ¢Vô©H  á«Øë°üdG  äÉfÉ«ÑdG

.»Øë°üdG ¿É«ÑdG á≤jôW åëHh ,≥«∏©J
 ácGô°ûdGh äGRÉéfE’G ≥jƒ°ùJ äGQÉ¡e á°TQƒdG âdhÉæJ Éªc
 ¢UôëdGh ,áaÉë°üdG  ™e á«HÉéjEG  äÉbÓY øjƒμàH ,á«©ªàéªdG
 ,á°ù°SDƒª∏d  á«ª°SôdG  á«fhôàμd’G  äÉHÉ°ùëdG  á«∏YÉa  ≈∏Y
 á©HÉàeh  ó`̀°`̀UQh  ,»`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G  π°UGƒàdG  ™`̀bGƒ`̀e  QÉªãà°SGh
 âªààNGh .É¡«a ácQÉ°ûªdGh ÉgQƒ°†Mh ,á«©ªàéªdG äÉ«dÉ©ØdG
 øe  ,¢UôØdG  ≥∏Nh  äÉjóëàdG  RhÉéJ  ¥ô£d  ìô°ûH  á°TQƒdG
 áØYÉ°†eh ,»bÓNC’Gh »æ¡ªdG πeÉ©àdGh π°UGƒàdG õjõ©J ∫ÓN
 ,ø«dhDƒ°ùªdG  ™e  ìƒàØªdG  ÜÉÑdG  á°SÉ«°Sh  ,á≤ãdG  Qƒ°ùL  AÉæH
 ,á«HÉéjE’G  Ö`̀fGƒ`̀é`̀dG  RGô``̀ HEG  ™`̀e  á`̀©`̀bGh  …CG  ø`̀e  IOÉ`̀Ø`̀à`̀°`̀S’Gh
 ,áaÉë°üdG  º`̀YO  ≈∏Y  ó«cCÉàdGh  ,É¡JÉ«YGóJh  É`̀gQÉ`̀KBG  ∞«ØîJh
 ≥jôa)  á«é¡æe  ≥`̀ ah  ácGô°ûdG  õjõ©Jh  ,¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀dG  ΩGô`̀à`̀MGh

.(øjôëÑdG

..á«°SÉ«°S äGQÉ¡e èeÉfôH øª°V

 á```̀ °```̀TQh º``̀ à``̀ à``̀ î``̀ j zá``̀ «``̀ °``̀ SÉ``̀ «``̀ °``̀ ù``̀ dG á```«```ª```æ```à```dG{
zá`̀«`̀°`̀SÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dG á`̀aÉ`̀ë`̀ °`̀ü`̀ dG »``̀a á`̀ «`̀Yƒ`̀ °`̀Vƒ`̀ª`̀ dG Ohó```̀ë```̀dG{

 πªY  á`̀ °`̀TQh  »`̀a  ø«cQÉ°ûª∏d  â`̀∏`̀b  ¢`̀ù`̀eC’É`̀H
 zá«°SÉ«°ùdG  áaÉë°üdG  »a  á«Yƒ°VƒªdG  Ohó`̀ë`̀dG{
 ,á«°SÉ«°ùdG  á«ªæà∏d  øjôëÑdG  ó¡©e  É¡ª¶f  »àdG
 øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  áª∏c  ¿CG
 ¬¶ØM  AGQRƒ``dG  ¢ù«FQ  ó¡©dG  »dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM
 á∏eÉ°ûdG  äÉfÉ«Ñ∏d  Gó`̀FGQ  ÉLPƒªf  ó©J  ,√É`̀YQh  ¬∏dG
 »a  É`̀gó`̀æ`̀Y  ∞`̀bƒ`̀à`̀dG  ≥ëà°ùJ  »`̀à`̀dG  ,á`̀ª`̀«`̀μ`̀ë`̀dGh

.á«°SÉ«°ùdG áaÉë°üdG
 »g  ,AGQRƒ```̀dG  ¢ù«FQ  ó¡©dG  »`̀dh  ƒª°S  áª∏c
 »gh  ,øjôëÑdG  áμ∏ªªd  Iõ«ªàªdG  á≤«KƒdG  áHÉãªH
 Gô°VÉM  ,»`̀æ`̀Wƒ`̀dG  πª©dG  á«é¡æªd  á©«aQ  á``̀jDhQ
 ≈æªJCGh  ,OÓÑdG  ïjQÉJ  É¡≤Kƒj  ±ƒ°Sh  ,ÓÑ≤à°ùeh
 ø«∏eÉ©dG  á°UÉN  ,™«ªédG  iód  Iô°VÉM  ¿ƒμJ  ¿CG
 áë°VGh  ájDhôdG  ¿ƒμJ  »c  ,»eƒμëdG  ´É£≤dG  »a
 ±ó`̀¡`̀dGh ,ø`̀WGƒ`̀ª`̀ dGh ø`̀Wƒ`̀dG á`̀eó`̀î`̀d π`̀ª`̀©`̀dG »`̀a
 ô°VÉëdG  äGRÉ`̀é`̀fEG  øe  óªà°ùªdG  ,πÑ≤à°ùªdG  ƒëf

.≥jô©dG »°VÉªdG Oƒ¡Lh ,…ƒ«ëdG
 ádÉ°SQ  ≈∏Y  É¡àjGóH  »a  äócCG  ,áªjôμdG  áª∏μdG
 A’ƒdG ¥ó°U »a á«æWƒdG âHGƒãdG RôHCG ™e áî°SGQ
 á«æWƒdG  IOGQE’Gh  ,º«ª°üàdGh  ó¡©dGh  ,AÉªàf’Gh
 ádÓé`dG  ÖMÉ°U  Iô°†ëd  A’ƒ``̀dG  »`̀a  ,á°ü∏îªdG
 ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG

.√ÉYQh ¬∏dG ¬¶ØM
 »gh ,GóL áª¡e ádCÉ°ùe ≈dEG áª∏μdG äQÉ°TCG Éªc
 äÉ¡«Lƒà∏d  É k≤«≤ëJ  ,RÉ``̀é``̀fE’Gh  πª©dG  á∏°UGƒe
 â©°Vh  »àdG  á©«aôdG  ájDhôdGh  ,á«eÉ°ùdG  á«μ∏ªdG
 øjôëÑdG áμ∏ªe Qƒà°SOh »æWƒdG πª©dG ¥Éã«e »a
 øWGƒªdG  ¿ƒμj  ¿CÉH  ,2030  ájOÉ°üàb’G  É¡àjDhQh
 ,§`̀£`̀î`̀dGh  ∫É``̀ª``̀YC’G  π`̀ c  »`̀a  á«ªæàdG  Qƒ`̀ë`̀e  ƒ`̀g

.èeGôÑdGh äGQOÉÑªdGh ™jQÉ°ûªdGh
 ,AÉ`̀aƒ`̀dGh  ôîØdG  πμHh  ,áª∏μdG  âdhÉæJ  Éªc
 ƒª°ùdG  nÖMÉ°U  ,»`̀dÉ`̀¨`̀dG  ø`̀Wƒ`̀dG  ó«≤a  äÉ`̀eÉ`̀¡`̀°`̀SEG
 o¬ªMQ  áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ô«eC’G  »μ∏ªdG
 »àdGh ,Oƒ≤Y øe OÓÑ∏d äÉ«ë°†J øe ¬eób Éeh ,¬∏dG

.á«æWƒdG á°†¡ædG »a GóHCG IódÉN π¶à°S
 øY  å`̀jó`̀ë`̀dG  áª∏μdG  ø«eÉ°†e  »`̀a  AÉ``L  Éªc
 ÖcGƒj ÉªH ,áeƒμëdG AGOC’ ôjƒ£àdG á«∏ªY á∏°UGƒe
 äÉ¡«LƒJ  ≥``ah  ,πÑ≤à°ùªdGh  ô°ü©dG  äÉÑ∏£àe

 ÖfÉéH  ,√É``̀YQh  ¬∏dG  ¬¶ØM  ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓL
 á«dhDƒ°ùªdGh ,á«YÉªédG ácQÉ°ûª∏d á©«aôdG IQÉ°TE’G
 ∂∏ª∏d É k°UÓNEGh kAÉah πª©dG QGôªà°SG »a ,á«æWƒdG

.øWƒ∏dh ióØªdG
 »a  á`̀dÉ`̀°`̀SQh ,á©«aQ  º`̀«`̀bh  ,á`̀ë`̀°`̀VGh  ÇOÉ`̀Ñ`̀e
 ,»eƒμëdG  RÉ¡édG  πªY  π©L  »a  ,πª©dG  º«ª°U
 ,õ«ªàdGh  IQOÉÑªdGh  πYÉØàdGh  ÜhÉéàdG  ∫ÓN  øe
 ,ΩÉ©dG  ∫ÉªdG  ≈∏Y  á¶aÉëªdGh  ,OÉ°ùØdG  áHQÉëeh
 »g  √ò¡a  ..á«dhDƒ°ùeh  áfÉeCGh  ágGõf  πμH  AGOC’Gh
 É¡«∏Y  ó`̀cCG  »àdG  ,»æWƒdG  ≥jô£dG  áWQÉNh  ºdÉ©e
 ΩGõàd’G  ÖLGƒdG  øe  »àdGh  ,»eƒμëdG  πª©dG  óFÉb

.GóHCGh ÉªFGO ,É¡H
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  ádÉ°SQ  ,áª∏μdG  äƒàMG  Éªc
 á«£°SƒdG  º«b  ï«°SôJ  ƒëf  ,á`̀ª`̀FGó`̀dGh  áàHÉãdG
 ∞æ©dG ∫Éμ°TCG páaÉc øe ™ªàéªdG ájÉªMh íeÉ°ùàdGh
 »YÉªàL’G è«°ùædG ∂°SÉªJ õjõ©J ±ó¡H ,±ô£àdGh
 á«°SÉ°SC’G  õFÉcôdG  ÉgQÉÑàYÉH  ,á«æWƒdG  IóMƒdGh

 .»æjôëÑdG ™ªàéª∏d ájQÉ°†ëdGh
 õjõ©J  ≈``̀dEG  IQÉ``̀°``̀TE’G  ≈∏Y  áª∏μdG  â`̀°`̀Uô`̀Mh
 Oƒ¡L  áØYÉ°†eh  ,á«©jô°ûàdG  á£∏°ùdG  ™e  ¿hÉ©àdG
 ,á«æjôëÑdG  ICGôªdG  Ωó≤J  IOÉ`̀jRh  ,ÜÉÑ°ûdG  ø«μªJ
 ájƒ«ëdG  äÉ`̀eó`̀î`̀dGh  äÉ`̀YÉ`̀£`̀≤`̀dG  á`̀aÉ`̀c  nô`̀jƒ`̀£`̀Jh
 ,IôμàÑeh  á«YGóHEG  Ö«dÉ°SCGh  ¥ô£H  áeGóà°ùªdGh
 õjõ©J  ™e ,Ωƒ«dG  »ªdÉ©dG  »dhódG  è¡ædG  äGP  ƒgh

.…OÉ°üàb’G ƒªædGh ¢UÉîdG ´É£≤dG ™e ácGô°ûdG
 á≤jô©dG  á``̀jƒ``̀NC’G  §``̀HGhô``̀dG  õ`̀jõ`̀©`̀J  Ö`̀fÉ`̀é`̀H
 ∫hódG  ™e  á≤«KƒdG  äÉbÓ©dGh  á≤«≤°ûdG  ∫hó`̀dG  ™e
 ,»dhódG ™ªàéªdG ™e ¿hÉ©àdGh ,á≤jó°üdGh áØ«∏ëdG
 »ªdÉ©dG ΩÓ°ùdGh QGô≤à°S’Gh øeC’Gh á«ªæàdG ºYód

 .±ô£àdGh ÜÉgQE’G áëaÉμeh
 øWGƒª∏d ..AÉ£©dGh pIOGQE’Gh ..äÉÑãdGh Ωõ©dG
 ..™```̀ bGh ≈```̀ dEG ìƒ`̀ª`̀£`̀ dG π`̀ jƒ`̀ë`̀Jh ..»`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀ dG
 á∏°UGƒe πLCG øe ..äGRÉéfEG ¢Uôa ≈dEG äÉjóëàdGh
 Égô«Zh É¡©«ªL ..™«ªé∏d á«ªæàdGh á°†¡ædGh AÉæÑdG
 ,áªjôμdG  áª∏μdG  »a  äOQh  äGQÉÑYh  º«gÉØe  ô«ãc
 …òdG  ,πÑ≤à°ùªdGh  ô°VÉë∏d  »æWƒdG  è¡ædG  ócDƒàd
 iód Ωƒ«dG áë°VGh ¬ªdÉ©eh ¬ëeÓe ¿ƒμJ ¿CG Öéj

.øjôëÑdG áμ∏ªe AÉæHCG áaÉc

ó«ªëŸG ó«ª malmahmeed7@gmail.com

ïjQÉà∏d ≥KƒJ á©«aQ á«æWh ájDhQ
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 »∏Y  ø`̀H  ≈°ù«Y  ï«°ûdG  ΩÉ`̀b

 èeGôÑdG  IQGOEG  ôjóe  áØ«∏N  ∫BG

 ™ªàéªdG  ¿hDƒ`̀°`̀Th  á«YÉªàL’G

 IQÉ`̀ jõ`̀ H ,á`̀ª`̀°`̀UÉ`̀©`̀dG á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀ª`̀H

 á©HÉàdG  záeÉ°ùàHG{  IQOÉÑe  ô≤ªd

 ,á«HÉÑ°ûdG  πÑ≤à°ùªdG  á«©ªéd

 Ωƒ«dÉH  AÉØàM’G  áÑ°SÉæªH  ∂`̀dPh

.πØ£∏d »ªdÉ©dG

 ≈dEG  ™ªà°SG  ,IQÉjõdG  ∫ÓNh

 »fÉjõdG ìÉÑ°U ó«°ùdG ¬eób RÉéjEG

 ±Gó``̀gCG  ∫ƒ`̀M  ,á«©ªédG  ¢ù«FQ

 ºjó≤J  »``a  á∏ãªàªdG  IQOÉ``Ñ``ª``dG

 ¿ÉWô°ùdG  ≈°Vôe  ∫ÉØWC’  ºYódG

.º¡«dÉgCGh

 ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG ä’É``̀é``̀e å``ë``Hh

 IQOÉÑe  á«ªgCG  GócDƒe  ,∑ôà°ûªdG

 ¢UôM  ióe  ¢ùμ©J  PEG  áeÉ°ùàHG

 Ωƒ`̀¡`̀Ø`̀e õ`̀jõ`̀©`̀J ≈`̀∏`̀Y á`̀«`̀©`̀ª`̀é`̀dG

 á«ªæJh  á«YÉªàL’G  á«dhDƒ°ùªdG

 ø«H  º``̀MGô``̀à``̀dGh  π`̀aÉ`̀μ`̀à`̀dG  ìhQ

 ∫ÓN  øe  ∂`̀dPh  ,™ªàéªdG  OGô`̀aCG
 ø«HÉ°üª∏d  ΩRÓ``̀dG  º`̀Yó`̀dG  ô«aƒJ
 º¡©e ±ƒbƒdGh º¡JÉjƒæ©e ™aQh
 øY ÉHô©e ,¢VôªdG Gòg áHQÉëªd
 ≈∏Y  ø«ªFÉ≤∏d  √ô`̀jó`̀≤`̀Jh  √ôμ°T
 º¡°ùJ  »àdG  á∏«ÑædG  IQOÉÑªdG  √òg
 √ƒ``̀Lh  ≈`̀∏`̀Y  á`̀ª`̀°`̀ù`̀Ñ`̀dG  ´QR  »``̀a
 ¢`̀Vô`̀ª`̀H ø`̀«`̀HÉ`̀°`̀ü`̀ª`̀dG ∫É```̀Ø```̀WC’G

.¿ÉWô°ùdG

 ¢`̀ù`̀«`̀FQ Üô````̀ YCG ,¬`̀à`̀¡`̀L ø``̀e
 øY  á«HÉÑ°ûdG  πÑ≤à°ùªdG  á«©ªL
 ≈°ù«Y  ï«°û∏d  √ô`̀jó`̀≤`̀Jh  √ôμ°T
 √ò¡H  ¬eÉªàgGh  ¬ªYód  »∏Y  ø`̀H
 kGó«°ûe  ,á`̀«`̀fÉ`̀ °`̀ù`̀fE’G  IQOÉ``Ñ``ª``dG
 ÉgÉæÑàJ  »àdG  áaOÉ¡dG  èeGôÑdÉH
 »a Ö`̀°`̀ü`̀J »``̀à``̀dGh ,á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀ª`̀dG
 áaÉ≤K  õjõ©Jh  ™ªàéªdG  á«ªæJ

 .ÜÉÑ°ûdG ø«μªJh ºYOh ´ƒ£àdG

 zá`̀«`̀HÉ`̀Ñ`̀°`̀û`̀dG π`̀Ñ`̀≤`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG{h zá`̀ ª`̀ °`̀ UÉ`̀ ©`̀ dG{
∑ô``̀à``̀°``̀û``̀ª``̀dG ¿hÉ````̀©````̀à````̀dG ¿É``̀ ã``̀ ë``̀ Ñ``̀ J

 ¢SÉÑY ∫Gƒf :âÑàc
 ¢`̀ù`̀eCG  ìÉ`̀Ñ`̀°`̀U  ô`̀Ø`̀°`̀UC’G  ¿ó`̀©`̀ª`̀dG  ó¡°T

 á«∏ëªdG  ¥Gƒ`̀°`̀SC’É`̀H  QÉ`̀©`̀°`̀SC’G  »`̀a  É©LGôJ

 ¥Gƒ``̀ °``̀SC’G »``̀a ¬`̀°`̀VÉ`̀Ø`̀î`̀fG Ö`̀Ñ`̀°`̀ù`̀H ∂````dPh

 21 QÉ«Y ÖgòdG ΩGôL π°Uh å«M ,á«ªdÉ©dG

 ÖgòdG ΩGôLh ,¢ù∏a 200h GQÉæjO 19 ≈dG

 ΩGôLh ,¢ù∏a 200h GQÉæjO 20 ≈dG 22 QÉ«Y

 ,¢ù∏a 800h GQÉæjO 21 ≈dG 24 QÉ«Y ÖgòdG

 CGó`̀H  ó``bh  .GQ’hO  1801  ≈``dG  á`̀°`̀ü`̀fh’Gh
 ´ƒÑ°SC’G ájGóH òæe ÖgòdG QÉ©°SCG ¢VÉØîfG
 Iô«Ñc áLQóH ¢ùeG äOGORG É¡æμdh ,…QÉédG
 19 øe 21 QÉ«Y ÖgòdG ΩGôL ¢†ØîfG å«M
 200h  GQÉæjO  19  ≈dG  ,¢ù∏a  700h  GQÉæjO
 QÉæjódG  ∞°üfh  GQÉæjO  ∫OÉ©j  Ée  …CG  ¢ù∏a

..óMGh ´ƒÑ°SCG ∫ÓN
 ¿EG{  »HÉ¡°ûdG  »`̀∏`̀Y  ≠`̀FÉ`̀°`̀ü`̀dG  ∫ƒ`̀≤`̀ jh
 πμ°ûH ßMÓe ¢ùeCG ÖgòdG QÉ©°SCG ¢VÉØîfG

 á«μjôeC’G ∑ƒæÑdG óMG ¿ÓYEG ≈dEG ™Lôj ô«Ñc
 áaÉ°VE’ÉH ,Q’hO ¿ƒ«∏H1 ≠∏ÑªH ÖgP AGô°T
 ¿ójÉH º∏°ùJh áªjõ¡∏d ÖeGôJ ΩÓ°ùà°SG ≈dG
 Gô«°ûe ,ÉfhQƒμ∏d  ìÉ≤d  ±É°ûàcGh ,á°SÉFôdG
 QÉ©°SC’G  ¢†ØîæJ  ¿G  ™bƒàªdG  øe  ¬fG  ≈`̀dEG

.áeOÉ≤dG ΩÉjC’G ∫ÓN ôÑcG πμ°ûH
 :»`̀©`̀£`̀æ`̀dG ø`̀«`̀°`̀ù`̀M ≠`̀ FÉ`̀ °`̀ü`̀dG ∫ƒ``̀≤``̀jh
 π°Uh å«M ,¢ùeG ÖgòdG QÉ©°SG â°†ØîfG
 GQÉæjO  19 ≈dG  21 QÉ«Y ÖgòdG  ΩGôL ô©°S

 Qƒ`̀eG  Ió`̀Y  ≈`̀ dG  ™Lôj  ∂`̀ dPh  ,¢ù∏a  200h
 ∫É≤àfGh  ,É`̀fhQƒ`̀μ`̀ d  ìÉ`̀≤`̀∏`̀dG  ô`̀aGƒ`̀J  É`̀¡`̀ª`̀gCG
 ¢VÉØîfG  É©bƒàe  ,¿ó`̀ jÉ`̀ H  ≈``̀ dEG  á`̀°`̀SÉ`̀Fô`̀dG
 Q’hO  1800  õLÉM  Gô°ùμe  ,ô`̀ã`̀cCG  ÖgòdG
 1790  ≈`̀dG  π°üj  ¿G  ∫ÉªàMGh  ,á°üfhCÓd
 ≈dG  21  QÉ«Y  ÖgòdG  ΩGôL  π°üjh  ,GQ’hO
 Gô«Ñc ’ÉÑbEG ∑Éæg ¿G ≈dG Gô«°ûe ,GQÉæjO 19
 ÖÑ°ùH ,π`̀Hó`̀dGh êGhõ``̀dG  º`̀≤`̀WCG  AGô`̀°`̀T  ≈∏Y

.ìGôaC’G º°Sƒe ∫ƒNO

 óMGh ´ƒÑ°SCG ∫Ó``N QÉæjódG ∞°üfh GQÉæjO Ö``gòdG QÉ©°SCG ¢``VÉØîfG

 ≥«aƒJ  ø`̀H  ø`̀ª`̀jCG  ó«°ùdG  ó``̀cCG
 ÜÉ`̀Ñ`̀°`̀û`̀dG ¿hDƒ``̀°``̀T ô```̀jRh ó``jDƒ``ª``dG
∫ ≈∏Y’G ¢ù∏éªdG ƒ°†Y á°VÉjôdGh
 áμ∏ªe ¿CG ÖjQóàdGh º«∏©àdG ôjƒ£J
 ¢SCGQ  ôjƒ£J  ≈dG  ≈©°ùJ  øjôëÑdG
 √Qó°üJh  »æWƒdG  …ô°ûÑdG  ∫ÉªdG
 É`̀≤`̀ah ∂`````dPh ,É```¡```JÉ```jƒ```dhCG º`̀∏`̀ °`̀S
 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  äÉ¡«Lƒàd
 »dh áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G
 ¢ù«FQ  ≈`̀∏`̀YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG
 QOGƒμdG  äGQÉ¡e  õjõ©Jh  ,AGQRƒ`̀dG
 äÉ°SQÉªªdG  π°†aC’  É≤ah  á«æWƒdG
 IQOÉÑe  ¿CG  ≈`̀ dG  Gô«°ûe  ,á«ªdÉ©dG
 πª©à°S  (äGQÉ¡ªdG  Iƒéa  ¢ü«∏≤J)
 á°üæe ÉgQÉÑàYÉH »æWh ¥É£f ≈∏Y
 ΩÉ©dG ø«YÉ£≤dG »a äGOÉ«≤dG ™ªéJ
 »a  äGƒ`̀é`̀Ø`̀dG  ójóëàd  ¢`̀UÉ`̀î`̀dGh
 ,á«°ù«FôdG  äÉYÉ£≤dG  »a  äGQÉ¡ªdG
 øe ºdÉ©dG √ó¡°ûj Ée QÉWEG »a ∂dPh

 .»LƒdƒæμJ ô««¨J äÉLƒe
 ó«°ùdG  ¢SDhôJ  ∫ÓN  ∂dP  AÉL
 ´ÉªàLG  ójDƒªdG  ≥«aƒJ  ø`̀H  ø`̀ª`̀jCG
 Iƒéa  ¢ü«∏≤J)  IQOÉÑe  ∫ƒM  πªY
 øY  ¿ƒ∏ãªe  √ô°†M  ,(äGQÉ`̀¡`̀ª`̀dG

 áÄ«gh ,ájOÉ°üàb’G á«ªæàdG ¢ù∏ée
 ,á«fhôàμdE’G áeƒμëdGh äÉeƒ∏©ªdG
 ƒμ∏àHh ,zø«μªJ{  πª©dG  ¥hóæ°Uh
 ∫É°üJ’G á«≤àH äó≤Y óbh ,∂Ñ«Lh

 .ó©H øY »FôªdG
 ≥«aƒJ  ø`̀H  ø`̀ª`̀jCG  ó«°ùdG  ∫É`̀ b
 Iƒéa ¢ü«∏≤J ´hô°ûe ¿EG{ ójDƒªdG
 äGQOÉ`̀Ñ`̀e  ió```̀MEG  ôÑà©j  äGQÉ`̀ ¡`̀ e
 á«eGôdG  á«°ù«FôdG  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 ,¢Uôa  ≈dEG  äÉjóëàdG  πjƒëJ  ≈dG
 É«LƒdƒæμàdG ∞«XƒJ ≈∏Y πª©dGh
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  äGRÉéfEG  õjõ©àd
 áaÉ°VE’ÉH  ä’É`̀é`̀ª`̀dG  ∞∏àîe  »`̀a
 OóëJ  á«∏Ñ≤à°ùe  á`̀jDhQ  ™°Vh  ≈`̀dG

 .zôªà°ùªdG ôjƒ£àdGh äGQÉ¡ªdG
 ø`̀H ø```̀ª```̀jCG ó``̀«``̀°``̀ù``̀dG ™```̀HÉ```̀Jh
 IQOÉ`̀Ñ`̀e  ≈©°ùJ{  :ó`̀jDƒ`̀ª`̀dG  ≥«aƒJ
 ≈`̀dG  (äGQÉ`̀¡`̀ª`̀ dG  Iƒ`̀é`̀a  ¢ü«∏≤J)
 áeƒμëdG  ø«H  Ée  ¿hÉ©àdG  õjõ©J
 äÉ`̀ª`̀¶`̀æ`̀eh ∫É```̀ª```̀YC’G äÉ``̀YÉ``̀£``̀bh
 äÉ°ù°SDƒªdGh  »`̀fó`̀ª`̀dG  ™ªàéªdG
 ±ó`̀¡`̀H á`̀ «`̀ Ñ`̀ jQó`̀ à`̀ dGh á`̀«`̀ª`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dG
 »a áªFÉ≤dG  äGƒéØdG  ≈∏Y ±ô©àdG
 ≈∏Y πª©dGh á∏eÉ©dG iƒ≤dG äGQÉ¡e

 äÉLÉ«àMG  ™e  äGQÉ¡ªdG  áeAGƒe
 πªY  á£N  ôjƒ£Jh  ,πª©dG  ¥ƒ°S
 ≈∏Y  πª©dGh  Égò«ØæJ  Iô°TÉÑeh
 π`̀LCG ø`̀e É`̀°`̀†`̀jCG Oƒ`̀¡`̀é`̀dG ó`̀«`̀Mƒ`̀J
 äGQÉ¡ªdÉH  ΩOÉ`̀≤`̀ dG  π«édG  ó`̀jhõ`̀J
 á«ªæàdG  AÉæH  »a »°†ª∏d  áÑ°SÉæªdG
 áÄ«ÑdG  Rõ`̀©`̀j  É`̀ª`̀Hh  á`̀eGó`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG
 ø«H  áMƒàØªdG  ádOÉ©dG  á«°ùaÉæàdG

.z™«ªédG
 ¥ô£àdG  ºJ  ´ÉªàL’G  ∫Ó`̀Nh
 Iƒ`̀é`̀a ¢`̀ü`̀«`̀∏`̀≤`̀ J) IQOÉ```̀Ñ```̀e ≈`````dEG
 øe IƒLôªdG ±Góg’Gh (äGQÉ¡ªdG
 ≈dG É°†jCG ¥ô£àdG ºJ Éªc ,Égò«ØæJ
 ,(∞«XƒàdG äGQÉ¡e á°üæe) IQOÉÑe
 ¿ƒ`̀©`̀ª`̀à`̀é`̀ª`̀dG ¢``Vô``©``à``°``SG É``̀ª``̀c
 áμ∏ªe  É¡JòîJG  »`̀à`̀dG  äGƒ`̀£`̀î`̀dG

 º`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀ dG ô``̀jƒ``̀£``̀à``̀d ø``̀ jô``̀ë``̀ Ñ``̀ dG
 á«∏Ñ≤à°ùªdG  á`̀«`̀é`̀«`̀JGô`̀à`̀ °`̀S’Gh
 Éªc  ,º`̀¡`̀ª`̀dG  ´É`̀£`̀≤`̀dG  Gò`̀g  ôjƒ£àd
 ≈∏Y  ´É`̀ª`̀à`̀L’G  ∫Ó`̀N  ó«cCÉàdG  º`̀J
 »a ¢`̀UÉ`̀î`̀dG  ´É`̀£`̀≤`̀dG  QhO á`̀«`̀ª`̀gCG
 ≈∏Y  ´Ó````̀W’Gh  IQOÉ``Ñ``ª``dG  ò«ØæJ
 äGQÉ¡ªdG Iƒéa ¿CÉ°ûH √ô¶f á¡Lh

 .πª©dG ¥ƒ°S äÉLÉ«àMGh

:ÜÉÑ°ûdG ôjRh ..¢UÉîdG ´É£≤∏d ø«∏ãªe ™e ´ÉªàLG ∫ÓN

¢Uôa ≈dEG äÉjóëàdG πjƒëJ »a º¡°ùà°S zäGQÉ¡ªdG Iƒéa ¢ü«∏≤J{

 »∏Y øH áØ«∏N ï«°ûdG ƒª°S ó≤Y 
 á¶aÉëªdG ßaÉëe áØ«∏N ∫BG áØ«∏N øH
 ¢Sóæ¡ªdG  ™`̀e  kÉYÉªàLG  ,á«HƒæédG
 ∫É¨°TC’G  IQGRh  π«ch  •É«îdG  óªMCG
 §`̀«`̀£`̀î`̀à`̀dGh äÉ``jó``∏``Ñ``dG ¿hDƒ```̀°```̀Th
 á©HÉàªd  ∫É¨°TC’G  ¿hDƒ°ûd  »fGôª©dG
 äGAGô````̀LE’Gh á`̀«`̀eó`̀î`̀dG ™`̀jQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dG
 º°Sƒe  ∫É`̀Ñ`̀≤`̀à`̀°`̀S’  äGOGó``©``à``°``S’Gh
 Qƒ°†ëH  ∂```̀dPh  ,π`̀Ñ`̀≤`̀ª`̀dG  QÉ``̀£``̀eC’G
 ôjóe  ∞«£∏dGóÑY  º°UÉY  ¢Sóæ¡ªdG
 OóYh  ,á«HƒæédG  á≤£æªdG  ájó∏H  ΩÉY

.á¶aÉëªdÉH ø«dhDƒ°ùªdG øe
 ƒª°S ócCG ,´ÉªàL’G π¡à°ùe »ah
 á©HÉàªdGh  ≥«°ùæàdG  á«ªgCG  ßaÉëªdG
 QÉWEG »a á°üàîªdG äÉ¡édG ™«ªL ™e
 ø«æWGƒªdG  á`̀eÓ`̀°`̀S  ≈`̀∏`̀Y  ¢`̀Uô`̀ë`̀dG
 ≥`̀WÉ`̀æ`̀e ∞`̀∏`̀à`̀î`̀e »``̀a ø`̀«`̀ª`̀«`̀≤`̀ª`̀dGh
 OÉªàYG  ∫Ó`̀N  ø`̀e  ∂`̀ dPh  ,á¶aÉëªdG
 ∫ÉÑ≤à°S’  á`̀Ñ`̀°`̀SÉ`̀æ`̀ª`̀dG  äGAGô``````̀LE’G
 á«æμ°ùdG ≥WÉæªdG »a QÉ£eC’G º°Sƒe
 ,á«°ù«FôdGh  á`̀«`̀Yô`̀Ø`̀dG  ´QGƒ`̀ °`̀ û`̀ dGh
 ôjƒ£J  ∫É`̀ª`̀YCG  ¢VGô©à°SG  ºJ  å«M

.QÉ£eC’G √É«e ∞jô°üJ äÉμÑ°T
 á¶aÉëªdG  ßaÉëe  ƒª°S  ™HÉJh
 IQGRh  ¬`̀à`̀eó`̀b  kÉ`̀ °`̀Vô`̀Y  á`̀«`̀Hƒ`̀æ`̀é`̀dG
 äÉ``̀jó``̀∏``̀Ñ``̀dG ¿hDƒ````̀ °````̀ Th ∫É```̀¨```̀ °```̀TC’G
 ≈∏Y  πªà°TG  ,»fGôª©dG  §«£îàdGh

 √É«e  ™ªéJ  ™``bGƒ``eh  äÉ`̀«`̀FÉ`̀°`̀ü`̀MEG
 Éeh ,á£≤f 154 â¨∏H »àdGh QÉ£eC’G
 äÉî°†eh  èjQÉ¡°U  øe  √ô«aƒJ  ºJ
 á`̀¶`̀ aÉ`̀ë`̀ª`̀ dG ≥``̀WÉ``̀æ``̀e ™``̀«``̀ª``̀L »```̀ a
 kGOóY  ¢Vô©dG  ∫hÉæJ  Éªc  ,á«HƒæédG

 á«æÑ∏d  á`̀jô`̀jƒ`̀£`̀à`̀dG  ™`̀jQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dG  ø`̀e
 √É«e  ∞`̀jô`̀°`̀ü`̀J  äÉ`̀μ`̀Ñ`̀°`̀û`̀d  á`̀«`̀à`̀ë`̀à`̀dG
 øe  Üô≤j  É`̀e  â¨∏H  »`̀à`̀dGh  QÉ`̀£`̀eC’G
 ¥É£f  »a  ÉgRÉéfEG  ºJ  kÉYhô°ûe  29

.á¶aÉëªdG

 ¿CG  ß`̀aÉ`̀ë`̀ª`̀dG  ƒ`̀ª`̀°`̀S í``̀°``̀VhCGh
 »a  Iôªà°ùe  á«HƒæédG  á¶aÉëªdG
 ™jQÉ°ûªdG  ∞∏àîe  ò«ØæJ  á©HÉàe
 »Ñ∏J  »àdGh  ,ájôjƒ£àdGh  á«eóîdG
 á≤£æªdG  »``̀dÉ``̀gCG  äÉ`̀©`̀∏`̀£`̀Jh  iDhQ
 º`̀¡`̀Ñ`̀dÉ`̀£`̀eh º``¡``JÉ``LÉ``«``à``MG π``̀≤``̀ fh
 á©HÉàeh á«eƒμëdG äÉ¡édG ∞∏àîªd
 É¡dòÑJ  »`̀à`̀dG  Oƒ`̀¡`̀é`̀dG  kÉæªãe  ,É¡∏M
 äÉjó∏ÑdG  ¿hDƒ`̀°`̀Th  ∫É¨°TC’G  IQGRh
 ≥«°ùæàdÉH  »`̀fGô`̀ª`̀©`̀dG  §«£îàdGh
 ∞∏àîe  »a  á«HƒæédG  á¶aÉëªdG  ™e

.ä’ÉéªdG
 ôÑY ,´É``̀ª``̀ à``̀L’G  ΩÉ``̀à``̀N  »```̀ ah
 ºgôjó≤Jh  ºgôμ°T  ø`̀Y  Qƒ`̀°`̀†`̀ë`̀dG
 ï«°ûdG  ƒª°S  É¡H  Ωƒ≤j  »àdG  Oƒ¡é∏d
 áØ«∏N  ∫BG  áØ«∏N  øH  »∏Y  øH  áØ«∏N
 »a á`̀«`̀Hƒ`̀æ`̀é`̀dG á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀ª`̀dG ß`̀aÉ`̀ë`̀e
 ,ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG äÉ`̀LÉ`̀«`̀à`̀MG á`̀©`̀HÉ`̀à`̀e
 AÉ≤JQ’G  »a  √ƒª°S  Qhó`̀H  øjó«°ûe
 ™`̀jQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dGh äÉ`̀eó`̀î`̀ dG iƒ`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀H
 Ωó≤àdGh  á«ªæàdG  ≥«≤ëàd  áeÉ≤ªdG

 .AÉªædGh

 äGOGó```©```à```°```SG ó``≤``Ø``à``j á``̀«``̀Hƒ``̀æ``̀é``̀dG ß``̀ aÉ``̀ ë``̀ e
á`̀«`̀ æ`̀μ`̀ °`̀ ù`̀ dG ≥``̀WÉ``̀ æ``̀ª``̀ dG »```̀ a QÉ````̀ £````̀ eC’G º``̀ °``̀ Sƒ``̀e
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جاللة امللك يهنئ رئي�س 

جمهورية �سورينام بذكرى اال�ستقالل

جاللة امللك يتلقى برقية �سكر

 جوابية من االأمني العام لالأمم املتحدة

�سمو نائب رئي�س جمل�س

 الـوزراء ي�سـتـقـبل الــ�سـفـري الــتـــايلـنـدي

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

البالد املفدى، برقية تهنئة اإىل الرئي�س ت�سان �سانتوخي رئي�س جمهورية 

�سورينام، وذلك مبنا�سبة ذكـرى ا�ستقالل بالده

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

البالد املفدى، برقية �سكر جوابية من اأنطونيو غوتريي�س الأمني العام 

لالأمم املتحدة، وذلك رًدا على برقية التهنئة التي بعث بها جاللته اإليه 

مبنا�سبة يوم الأمم املتحدة.

ا�ستقبل �سمو ال�سيخ علي بن خليفة 

اآل خليفة نائب رئي�س جمل�س الوزراء، 

نا  تانيت  اأم�س،  �سباح  مكتبه  يف 

�سونخال �سفري مملكة تايلند لدى مملكة 

تعازي  �سموه  اإىل  نقل  اإذ  البحرين، 

و�سعًبا  وحكومة  ملًكا  تايلند  مملكة 

يف وفاة فقيد البحرين الكبري املغفور 

امللكي  ال�سمو  �ساحب  تعاىل  باإذنه  له 

الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة طيب 

اهلل ثراه، موؤكًدا اأن مملكة تايلند ب�سكل 

ت�ستذكر  عامة  الآ�سيان  ودول  خا�س 

املحوري  الدور  والعرفان  بالتقدير 

يف  الراحل  الأمري  لعبه  الذي  والفاعل 

لهذه  ا�سرتاتيجية  �سراكة  تاأ�سي�س 

الدول مع مملكة البحرين ودول جمل�س 

تايلند  مملكة  �ستظل  كما  التعاون، 

مبادرات  والإعجاب  بالتقدير  ت�ستذكر 

�سموه التنموية والإن�سانية التي �سكلت 

نقلة حقيقية يف تطور مملكة البحرين، 

وو�سل �سداها اإىل العاملية.

ح�سره   الذي  اللقاء  وخالل 

م�ست�سار �ساحب ال�سمو امللكي رئي�س 

الوزراء �سمو ال�سيخ �سلمان بن خليفة 

اآل خليفة واأحفاد الأمري الراحل، جرى 

ا�ستعرا�س عالقات ال�سداقة والتعاون 

التي تربط بني مملكة البحرين ومملكة 

يف  الوطن  فقيد  واإ�سهامات  تايلند، 

تقويتها وتنميتها.

ا�ستقبل وزير ال�سوؤون اخلارجية الهندي.. ويل العهد رئي�س الوزراء: 

تعـزيـــز التن�سيق والــتـعـاون مــع الهـنـــد فـي املجـاالت كـافـة

وقد نقل وزير ال�سوؤون اخلارجية بجمهورية 

كوفيند  ناث  رام  الرئي�س  وموا�ساة  تعازي  الهند 

ح�سرة  اإىل  ال�سديقة  الهند  جمهورية  رئي�س 

خليفة  اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ساحب 

عاهل البالد املفدى، واإىل �ساحب ال�سمو امللكي ويل 

اخلال�سة  تعازيه  قدم  كما  الوزراء،  رئي�س  العهد 

الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  الوطن  فقيد  بوفاة 

خليفة بن �سلمان اآل خليفة رحمه اهلل.

العهد رئي�س  ال�سمو امللكي ويل  واأكد �ساحب 

البحرين  مملكة  بني  العالقات  متيز  الوزراء 

تنامًيا  ت�سهد  والتي  ال�سديقة،  الهند  وجمهورية 

الزيارات  عك�ستها  كلها،  الأ�سعدة  على  متوا�سالً 

التعاون  امل�ستويات، مثمًنا  املتبادلة على خمتلف 

والتن�سيق امل�سرتك القائم بني البلدين فيما يتعلق 

بجهود الت�سدي لفريو�س كورونا.

اهتمام  من  اململكة  توليه  مبا  �سموه  ونوه 

مع  التعاون  تطوير  موا�سلة  على  وحر�س 

كافة،  املجالت  يف  ال�سديقة  الهند  جمهورية 

و�سرورة تعزيز اأطر التن�سيق امل�سرتك مبا ي�سهم 

للبلدين  والزدهار  التقدم  من  مزيد  حتقيق  يف 

وال�سعبني ال�سديقني، م�سرًيا �سموه اإىل الإ�سهامات 

التي تقوم بها اجلالية الهندية يف مملكة البحرين 

يف عملية التنمية والتي هي حمل تقدير من اململكة، 

توفري  ي�سهم يف  اأو�سع مبا  فتح جمالت  واأهمية 

التي  وال�ستثمارية  احليوية  الفر�س  من  املزيد 

تعود بالنفع والنماء، وتلبي التطلعات املن�سودة.

جممل  ا�ستعرا�س  اللقاء  خالل  جرى  كما 

الق�سايا ذات الهتمام امل�سرتك، وبحث امل�ستجدات 

على ال�ساحتني الإقليمية والدولية.

اخلارجية  ال�سوؤون  وزير  اأعرب  جانبه،  من 

ل�ساحب  وتقديره  �سكره  عن  الهند  بجمهورية 

ما  على  الوزراء؛  رئي�س  العهد  امللكي ويل  ال�سمو 

يبديه �سموه من حر�س واهتمام بتوطيد العالقات 

التعاون  من  اأرحب  اأفق  نحو  الهندية  البحرينية 

التقدم  دوام  البحرين  ململكة  متمنًيا  الثنائي، 

والنماء.

نائب رئي�س الوزراء ي�ستقبل وزير ال�سوؤون اخلارجية الهندي

�سموه ي�سيد بالعالقات التاريخية مع الهند

حمافظ اجلنوبية ينوه بتوجيهات ويل العهد رئي�س الوزراء للمرحلة املقبلة

التقى �سمو ال�سيخ خليفة بن علي 

بن خليفة اآل خليفة حمافظ املحافظة 

اجلنوبية، عرب تقنية الت�سال املرئي 

بعدد  الفرتا�سي،  املجل�س  من خالل 

وذلك  املحافظة،  مناطق  اأهايل  من 

بح�سور العميد عي�سى ثامر الدو�سري 

اجلنوبية،  املحافظة  حمافظ  نائب 

وامل�سوؤولني  ال�سباط  من  وعدد 

باملحافظة. ويف م�ستهل اللقاء رحب 

اإىل  املحافظ باحل�سور، م�سرًيا  �سمو 

مع  امل�ستمر  التوا�سل  بنهج  التم�سك 

احتياجاتهم، موؤكًدا  الأهايل ومتابعة 

�سموه على اللتزام التام بالتوجيهات 

اجلاللة  �ساحب  حل�سرة  ال�سديدة 

امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة عاهل 

البالد املفدى، و�ساحب ال�سمو امللكي 

الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة ويل 

العهد رئي�س الوزراء، وذلك لتحقيق 

خمتلف  يف  ال�ساملة  والتنمية  الأمن 

مناطق املحافظة.

املحافظة،  اأهايل  عن  وبالنيابة 

اأ�ساد �سمو حمافظ املحافظة اجلنوبية 

ال�سمو  �ساحب  كلمة  ت�سمنته  مبا 

اآل  حمد  بن  �سلمان  الأمري  امللكي 

الوزراء،  رئي�س  العهد  ويل  خليفة 

خالل تروؤ�سه جل�سة جمل�س الوزراء 

قيمة  م�سامني  على  ا�ستملت  التي 

املقبلة  للمرحلة  �سديدة  وتوجيهات 

احلكومي  والأداء  الوطني  العمل  من 

املتميز والطموح للمملكة.

»اإن  املحافظ:  �سمو  وقال 

كل  حري�سة  اجلنوبية  املحافظة 

احلر�س على تنفيذ توجيهات الفريق 

اأول ال�سيخ را�سد بن عبداهلل اآل خليفة 

باتخاذ  اللتزام  يف  الداخلية  وزير 

والتدابري  الحرتازية  الإجراءات  كل 

مبادئ  برت�سيخ  والهتمام  الوقائية، 

خمتلف  مع  املجتمعية  ال�سراكة 

الإدارات الأمنية، ل�سمان اأمن و�سالمة 

مناطق  جميع  يف  واملقيمني  الأهايل 

�سموه  واأ�سار  اجلنوبية«.  املحافظة 

اإىل اأن املحافظة اجلنوبية م�ستمرة يف 

رعاية وتنظيم واحت�سان الفعاليات 

والجتماعية  الأمنية  واملبادرات 

الرائدة التي تهدف اىل تر�سيخ دعائم 

مناطق  �ستى  يف  وال�سالمة  الأمن 

املحافظة اجلنوبية، ومبا يعزز دور 

املحافظة يف هذا املجال.

بن  علي  ال�سيخ  �سمو  ا�ستقبل 

خليفة اآل خليفة نائب رئي�س جمل�س 

اأم�س،  �سباح  مكتبه  يف  الوزراء، 

�ساكر  اهمانيام جاي  �سوبر  الدكتور 

وزير ال�سوؤون اخلارجية بجمهورية 

تعازي  �سموه  اإىل  نقل  حيث  الهند، 

وفاة  يف  الهند  حكومة  وموا�ساة 

�ساحب  تعاىل  باإذنه  له  املغفور 

ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان 

م�ستذكًرا  ثراه،  اهلل  طيب  خليفة  اآل 

اإ�سهامات  والعرفان  بالتقدير 

العالقات  تقوية  يف  الراحل  الأمري 

البحرينية الهندية، وما تركه �سموه 

من اإرث غني من الإجنازات التنموية 

ال�سعد  خمتلف  على  واحل�سارية 

املحلية والعاملية.

ح�سره  الذي  اللقاء  وخالل 

امللكي  ال�سمو  �ساحب  م�ست�سار 

�سلمان  ال�سيخ  �سمو  الوزراء  رئي�س 

والدكتور  خليفة،  اآل  خليفة  بن 

وزير  الزياين  را�سد  بن  عبداللطيف 

الراحل،  الأمري  واأحفاد  اخلارجية 

العالقات  م�سار  ا�ستعرا�س  مت 

ال�سديقني  البلدين  بني  والتعاون 

يف  الوطن  فقيد  لعبه  الذي  والدور 

بني  ا�سرتاتيجية  �سراكة  تاأ�سي�س 

الهند  وجمهورية  البحرين  مملكة 

ال�سديقة.

رئي�س  نائب  �سمو  اأعرب  وقد 

وتقديره  �سكره  عن  الوزراء  جمل�س 

ال�سديقة  الهند  جمهورية  حلكومة 

وفاة  يف  وتعازيها  م�ساعرها  على 

الراحل طيب اهلل ثراه، متمنًيا  الأمري 

من  املزيد  ال�سديقة  للدولة  �سموه 

الرفعة والتقدم.

التي  بالعالقات  �سموه  نوه  كما 

بجمهورية  البحرين  مملكة  تربط 

الذي  التاريخي  وتعاونهما  الهند 

من  العديد  يف  جناحات  �سجل 

باإ�سهامات  �سموه  منوًها  املجالت، 

اجلالية الهندية مبملكة البحرين يف 

م�سرية التنمية والتطور.

ال�شيخ خليفة بن علي

ا�شتقبل �شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س الوزراء، بح�شور الدكتور 

والقت�شاد  املالية  وزير  خليفة  اآل  خليفة  بن  �شلمان  وال�شيخ  اخلارجية  وزير  الزياين  را�شد  بن  عبداللطيف 

الوطني، يف ق�شر الرفاع اأم�س، الدكتور �شوبراهمانيام جاي �شانكر وزير ال�شوؤون اخلارجية بجمهورية الهند 

ال�شديقة، مبنا�شبة زيارته اإىل مملكة البحرين.



بيانات الخبر
اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر
الصفحة

العدد
الرابط اإللكتروني

حمليات 04www.alayam.com

اخلمي�س 11 ربيع الآخر  1442 ـ العدد 11555 

Thursday 26th November 2020 - No. 11555

اأ�صاد بتحقيق »ال�صباب والريا�صة« جلائزة اأف�صل م�صروع حكومي عربي لتمكني ال�صباب.. نا�صر بن حمد:

توجيهات امللك اأ�صهمت يف اإثراء جتربة البحرين يف متكني ال�صباب

البحرين حت�صد خم�س جوائز �صمن جائزة التمّيز احلكومي العربي

اأم�س، بخم�س جوائز �ضمن  فازت مملكة البحرين، 

املنظمة  تقيمها  التي  العربي  احلكومي  التميز  جائزة 

العربية  الدولة  جامعة  يف  الإدارية  للتنمية  العربية 

املتحدة،  العربية  الإمارات  دولة  حكومة  مع  بالتعاون 

اأقيم  مرئي خا�س  الفوز يف حفل  هذا  عن  الإعالن  ومت 

برعاية �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم 

ال�ضقيقة،  املتحدة  العربية  الإمارات  دولة  رئي�س  نائب 

رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي.

خم�س  العربي  احلكومي  التميز  جوائز  ونالت 

اإذ  البحرين،  مملكة  يف  حكومية  وموؤ�ض�ضات  وزارات 

حكومي  م�ضروع  اأف�ضل  بجائزة  ال�ضحة  وزارة  فازت 

عربي لتطوير القطاع ال�ضحي، فيما فازت وزارة العمل 

حكومي  م�ضروع  اأف�ضل  بجائزة  الجتماعية  والتنمية 

»خطوة«  مبادرة  يف  متمثالً  املجتمع  لتنمية  عربي 

للم�ضاريع املنزلية، فيما فازت اإدارة اجلمارك يف وزارة 

الداخلية بجائزة اأف�ضل مبادرة جتربة تطويرية حكومية 

واجلمركية  القت�ضادية  املعلومات  حوكمة  خالل  من 

لت�ضهيل التجارة »اأفق«، اإىل جانب فوز هيئة املعلومات 

واحلكومة الإلكرتونية بجائزة »اأف�ضل تطبيق حكومي 

عربي ذكي« بف�ضل تد�ضينها للنظام الوطني للمقرتحات 

وال�ضكاوى »توا�ضل«، كما فازت وزارة �ضوؤون ال�ضباب 

والريا�ضة بجائزة اأف�ضل م�ضروع حكومي عربي لتمكني 

ال�ضباب »�ضناعة النخبة«.

وياأتي هذا الإجناز يف اإطار ما تبذله حكومة مملكة 

�ضلمان  الأمري  امللكي  ال�ضمو  �ضاحب  برئا�ضة  البحرين 

بن حمد اآل خليفة ويل العهد نائب القائد الأعلى رئي�س 

املمار�ضات  اأف�ضل  من  لال�ضتفادة  اهلل،  حفظه  الوزراء، 

يف تطوير الأداء احلكومي لتحقيق الروؤية القت�ضادية 

للمملكة 2030، وبرنامج عمل احلكومة، اإذ وّجه �ضموه 

منذ الإعالن عن جائزة التميز احلكومي العربي اإىل ت�ضكيل 

جلنة عليا برئا�ضة حممد بن اإبراهيم املطوع وزير �ضوؤون 

رئي�س  الزايد  زايد  بن  اأحمد  وع�ضوية  الوزراء  جمل�س 

للتنمية  العربية  املنظمة  ع�ضو  املدنية  اخلدمة  ديوان 

الإدارية، والذي توىل مهمة التن�ضيق مع الأمانة العامة 

جلائزة التميز احلكومي العربي، وقد انبثق من اللجنة 

العليا جلنة تقييم برئا�ضة اإبراهيم التميمي، اإذ �ضّمت 13 

مقّيًما حمايًدا لتقييم اأف�ضل املمار�ضات احلكومية.

العربي  احلكومي  التميز  جائزة  اأن  ذكره  اجلدير 

�ضهدت 5000 م�ضاركة عربية، واأكرث من 1500 طلب 

تر�ضيح مت ا�ضتقبالها منذ اإطالق اجلائزة التي ت�ضمل 15 

الفردية  واجلوائز  املوؤ�ض�ضية  اجلوائز  بني  تنق�ضم  فئة، 

التي تغطي جميع جوانب العمل احلكومي.

وتهدف اجلائزة اإىل ن�ضر ثقافة التميز املوؤ�ض�ضي بني 

والإ�ضهام يف  العربية،  الدول  العمل احلكومي يف  فرق 

توفري فكر قيادي اإيجابي لتبني نهج التميز والبتكار، 

املهام  مع  التعامل  على  احلكومات  قدرة  من  يعزز  مبا 

العمل  ملنظومة  امل�ضتمر  التطوير  عرب  اإليها  املوكلة 

واأ�ضاليبه.

اآل  حمد  بن  نا�ضر  ال�ضيخ  �ضمو  اأكد 

الإن�ضانية  لالأعمال  امللك  جاللة  ممثل  خليفة 

البحرين  مملكة  جتربة  اأن  ال�ضباب  و�ضوون 

مثل  م�ضرب  باتت  ال�ضباب  متكني  يف  الرثية 

بف�ضل  والعاملي،  الإقليمي  امل�ضتوى  على 

توجيهات ح�ضرة �ضاحب اجلاللة امللك حمد 

املفدى،  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�ضى  بن 

يحر�س  ما  دائًما  الذي  ورعاه،  اهلل  حفظه 

ال�ضباب  متكني  وبرامج  مبادرات  اإيالء  على 

قدرات  تطوير  على  والعمل  م�ضاعفة  اأهمية 

باعتبارهم  م�ضتمر  ب�ضكل  ال�ضباب  ومهارات 

عاتقهم  على  تقع  والذين  امل�ضتقبل  نواة 

موا�ضلة بناء البحرين احلديثة.

اآل  حمد  بن  نا�ضر  ال�ضيخ  �ضمو  واأ�ضار 

ال�ضباب  �ضوؤون  وزارة  اأن حتقيق  اإىل  خليفة 

حكومي  م�ضروع  اأف�ضل  جائزة  والريا�ضة 

عربي لتمكني ال�ضباب عن برناجمها »�ضناعة 

النخبة«، وذلك �ضمن جائزة التميز احلكومي 

جامعة  مظلة  حتت  اأقيمت  التي  العربي، 

دولة  حكومة  بني  بال�ضراكة  العربية،  الدول 

الإدارية  للتنمية  العربية  واملنظمة  الإمارات 

دليل وا�ضح على التطور الكبري يف املبادرات 

خمتلف  يف  لل�ضباب  تقدم  التي  والربامج 

فر�ضة  اعطائهم  يف  ت�ضهم  والتي  اجلوانب 

فر�س  اىل  التحديات  حتويل  يف  كبرية 

اىل  البحريني  ال�ضبابي  بالعمل  لالنطالقة 

وليكون  والنماء،  التطور  من  رحبة  اآفاق 

ال�ضباب العن�ضر الأ�ضا�ضي يف عملية التنمية.

اآل  حمد  بن  نا�ضر  ال�ضيخ  �ضمو  وتابع 

متكني  يف  البحرين  مملكة  جتربة  اإن  خليفة 

ال�ضباب جنحت بامتياز يف ا�ضتك�ضاف مواطن 

على  وعملت  البحريني،  ال�ضباب  لدى  القوة 

نوعية  برامج  عرب  ال�ضباب  ومتكني  تقويتها 

الذي  المر  مواهبهم،  �ضقل  يف  ت�ضهم  بارزة 

اأ�ضهم يف تخريج العديد من الكوادر الوطنية 

ملهمة  جناح  ق�ض�س  حتمل  التي  ال�ضباب 

عليها،  ال�ضوء  والقاء  الت�ضجيع  ت�ضتحق 

البحرين ما�ضية  اأن مملكة  اإىل  م�ضرًيا �ضموه 

وت�ضدير  ال�ضباب  متكني  نحو  م�ضريتها  يف 

باعتبار  العامل،  دول  جميع  اىل  جتربتها 

على  املتميزة  التجارب  من  البحرين  جتربة 

العاملي. امل�ضتوى 

اآل  حمد  بن  نا�ضر  ال�ضيخ  �ضمو  واأ�ضاف 

خليفة اأن املجل�س الأعلى لل�ضباب والريا�ضة 

اخلطط  و�ضع  يف  م�ضريته  �ضيوا�ضل 

ال�ضباب  متكني  يف  ت�ضهم  التي  والربامج 

الإجنازات،  ملختلف  وحتقيقهم  البحريني 

ال�ضبابية  للحركة  حتقق  ما  على  والبناء 

اىل  التحول  ابرزها  كثرية،  مكت�ضبات  من 

ال�ضبابية  املواهب  واإبراز  و�ضقل  اكت�ضاف 

م�ضرًيا  عليها،  ال�ضوء  وت�ضليط  البحرينية 

املزيد  �ضت�ضهد  املقبلة  الفرتة  اأن  اىل  �ضموه 

�ضترثي جتربة  التي  والربامج  املبادرات  من 

ال�ضباب،  ال�ضبابية وجمالت متكني  البحرين 

لإبراز  اإ�ضافية  فر�س  ال�ضباب  و�ضتعطي 

قدراتهم ودورهم احلقيقي يف املجتمع.
�صمو ال�صيخ نا�صر بن حمد

جاهزون ال�صت�صافة فورموال1 وفق االإجراءات االحرتازية.. الفريق الوطني الطبي:

اإجناز مليوين فح�س كورونا.. وتوفري لقاح كورونا بعد اعتماده من »املهن ال�صحية«

املانع: اأكرث من مليون جرعة

الطبي  الوطني  الفريق  اأكد ع�ضو 

الدكتور وليد املانع اأن البحرين طلبت 

اأغ�ضط�س  منذ  لقاح  مليون  من  اأكرث 

املا�ضي، من عدة �ضركات.

جاللة  اجتماع  اإىل  املانع  واأ�ضار 

العهد رئي�س  املفدى و�ضمو ويل  امللك 

التي  اخلطوات  ل�ضتعرا�س  الوزراء، 

اتخذت لتوفري اللقاح الآمن لفريو�س 

كورونا، موؤكًدا اأن حر�س جاللة امللك 

الآمن  اللقاح  يكون  اأن  على  املفدى 

متاحاً جلميع املواطنني واملقيمني هو 

حب  من  جاللته  يكّنه  ما  على  دليل 

الأر�س  هذه  على  يعي�س  من  جلميع 

اعتماد  »فور  املانع:  وقال  الطّيبة، 

الوطنية  الهيئة  قبل  من  اللقاحات 

للمهن واخلدمات ال�ضحية واملنظمات 

البحرين  �ضتكون  الدولية،  ال�ضحية 

اللقاح«،  التي �ضتوّفر  الدول  اأوىل  من 

جاهزة  البحرين  اأن  املانع  واأكد 

البحرين  جائزة  �ضباقي  ل�ضت�ضافة 

وجائزة  اخلليج  لطريان  الكربى 

للفورمول  الكربى  ال�ضخري  رولك�س 

تنظيمه  يف  التميز  و�ضتحّقق  واحد، 

اأن  وذكر  املخل�ضني،  اأبنائها  بجهود 

احلالت  اإجمايل  من  املتعافني  ن�ضبة 

القائمة بلغت 97.84% يف حني بلغت 

وا�ضتعر�س   ،%0.39 الوفيات  ن�ضبة 

اإجمايل اأعداد الإ�ضغال يف مراكز العزل 

والعالج، اإذ تبلغ الطاقة ال�ضتيعابية 

ملراكز العزل والعالج 6346 �ضريًرا، 

ما  �ضريًرا،  منها 416  الإ�ضغال  يبلغ 

ميثل 6.6% من الطاقة ال�ضتيعابية.

اإخ�ضاع  ب�ضاأن  �ضوؤال  على  ورًدا 

للفح�س  والطالب  التعليمية  الكوادر 

ال�ضريع ب�ضكل يومي، قال: »لن يكون 

يكون  �ضوف  بل  الأفراد،  لذات  يومًيا 

اأنه  اإىل  لفًتا  منظمة«،  عملية  وفق 

توفري  اإىل  يهدف  وب�ضيط  مهم  اإجراء 

املزيد من الحرتازات الوقائية.

الفريق  ع�ضو  قال  جانبه،  من 

القحطاين  مناف  د.  الطبي  الوطني 

متقدمة  »البحرين تخطو خطوات  اإن 

مع  التعامل  مراحل  خمتلف  يف 

الفريو�س«.

اجلهود  اإطار  �ضمن  اأنه  واأكد 

لفريو�س  للت�ضدي  املبذولة  الوطنية 

اآثار  من  احلد  يف  والإ�ضهام  كورونا 

التقنيات  ا�ضتخدام  يتم  اجلائحة، 

الذكية  الأجهزة  وتقنيات  احلديثة 

حماية  يعزز  مبا  الأمثل،  ال�ضتخدام 

توزيع  م�ضتجدات  وحول  اجلميع، 

التي  ال�ضريع  الفح�س  اختبار  اأجهزة 

�ضيدليات  خمتلف  يف  توفريها  مت 

قائمة  حتديث  يتم  اأنه  اأكد  اململكة، 

ال�ضيدليات املتوافر بها الأجهزة ب�ضكل 

دوري على موقع وزارة ال�ضحة.

عن  الإبالغ  وجوب  على  و�ضّدد 

ا�ضتخدام  حال  يف  بكورونا  الإ�ضابة 

الفح�س ال�ضريع، معلًنا اإ�ضافة خدمة 

ال�ضريع  »الإبالغ عن نتيجة الختبار 

)جمتمع  تطبيق  يف  لكوفيد-19« 

واعي(.

واأ�ضاف: »نتمنى موا�ضلة اللتزام 

الإجراءات  بجميع  البحرين  اأجل  من 

ال�ضادرة،  والتعليمات  الحرتازية 

مبا  املن�ضود،  الهدف  اإىل  ن�ضل  حتى 

يحفظ �ضحة و�ضالمة اجلميع«.

الفريق  ع�ضو  قالت  جانبها،  من 

ال�ضلمان:  جميلة  د.  الطبي  الوطني 

على  مقبلون  البحرين  فريق  »اأبطال 

اململكة  ا�ضت�ضافة  مع  جديد  حتٍد 

هذه  اإن  اإذ  واحد،  الفورمول  ل�ضباقي 

ال�ضت�ضافة توؤكد ما متتلكه البحرين 

ال�ضتثنائية  الظروف  من قدرات رغم 

العاملية لفريو�س كورونا«، واأ�ضافت: 

العالية  اجلاهزية  »واثقون مب�ضتوى 

بتميز،  واحد  الفورمول  لإظهار حدث 

اأف�ضل  لتقدمي  جهود  من  ترافقه  وما 

�ضبل الرعاية ال�ضحية للم�ضاركني يف 

هذا احلدث العاملي«.

جميع  اتخاذ  مت  اأنه  واأكدت 

والتدابري  الحرتازية  الإجراءات 

على  بناًء  الالزمة  ال�ضحية 

وذلك  ومطّبقة؛  لة  مف�ضّ بروتوكولت 

احلدث  هذا  ومتيز  جناح  ل�ضمان 

لت�ضجيل  »نتطلع  وقالت:  العاملي، 

جناح اآخر يف �ضجل اإجنازات الوطن 

واحد،  الفورمول  �ضباقي  با�ضت�ضافة 

لتكون ب�ضمة اأخرى يف م�ضار اجلهود 

الوطنية للت�ضدي للفريو�س«.

الفريق الوطني الطبي خالل املوؤمتر ال�صحايف

وزير »الرتبية« ي�صيد

 بدعم خالد بن حمد لذوي العزمية

ال�صيخ: التح�صريات 

متوا�صلة النطالق برنامج #�صني-جيم

والتعليم  الرتبية  وزير  النعيمي  علي  بن  ماجد  الدكتور  اأ�ضاد 

الأول  النائب  خليفة  اآل  حمد  بن  خالد  ال�ضيخ  �ضمو  مببادرة 

لرئي�س املجل�س الأعلى لل�ضباب والريا�ضة رئي�س اللجنة الأوملبية 

مبادرات  �ضمن  وذلك  جيم«،  »�ضني  م�ضابقة  باإطالق  البحرينية، 

�ضموه الرائدة يف جمال دعم ذوي العزمية ودجمهم يف املجتمع.

خالد  ال�ضيخ  �ضمو  يوليه  الذي  الكبري  الهتمام  الوزير  وثّمن 

املجتمع،  من  املهمة  ال�ضريحة  هذه  باحت�ضان  خليفة  اآل  حمد  بن 

يف  الوزارة  حتت�ضنهم  الذي  الطلبة  فيهم  مبن  دورها،  وتفعيل 

مدار�ضها املخ�ض�ضة للدمج، ف�ضالً عن م�ضاعي �ضموه الكبرية ل�ضقل 

وتطوير املواهب والإبداعات ال�ضبابية البحرينية يف �ضتى املجالت، 

والذي جت�ضد يف املبادرات وامل�ضروعات املهمة التي يطلقها �ضموه 

با�ضتمرار، والتي دائًما ما ت�ضهد م�ضاركة وا�ضعة، لأفكارها املميزة 

واجلاذبة.

واأكد الوزير اأن الوزارة تنظر بعني التقدير والعتزاز اإىل جهود 

�ضمو ال�ضيخ خالد بن حمد اآل خليفة، وتويل اهتماًما بالًغا بال�ضتفادة 

الوزارة،  تنفذها  التي  الطالبية  الأن�ضطة  مب�ضتوى  للنهو�س  منها، 

التعليمية  املوؤ�ض�ضات  بالآلف �ضنوًيا، وت�ضتفيد منها  ويقدر عددها 

واإبداع متنوعة، مبا  احلكومية واخلا�ضة، وت�ضمل جمالت موهبة 

ي�ضهم يف تطوير قدرات الطلبة املوهوبني واملبدعني بجميع مراحلهم 

الدرا�ضية، باعتبارهم ثروة وطنية وقيمة م�ضافة ململكة البحرين.

48 �ضاعة تف�ضلنا عن اإغالق باب الت�ضجيل لربنامج امل�ضابقات 

#�ضني-جيم، والذي وجه �ضمو ال�ضيخ خالد بن حمد اآل خليفة النائب 
اللجنة  رئي�س  والريا�ضة  لل�ضباب  الأعلى  املجل�س  لرئي�س  الأول 

بالتعاون  بتنظيمها  ل�ضموه  الإعالمي  املكتب  البحرينية،  الأوملبية 

املقبل، �ضمن  دي�ضمرب  الفرتة 16-5  الإعالم يف  �ضوؤون  مع وزارة 

مبادرات �ضموه املجتمعية الداعمة للثقافة و#ذوي-العزمية. 

بن  خالد  ال�ضيخ  ل�ضمو  الإعالمي  املكتب  مدير  اأكد  جانبه،  من 

حمد بن عي�ضى اآل خليفة رئي�س اللجنة املنظمة لربنامج امل�ضابقات 

متوا�ضلة  اللجنة  اأن حت�ضريات  ال�ضيخ،  اأحمد حممد  #�ضني-جيم، 
على قدم و�ضاق من اأجل انطالق اأوىل حلقات الربنامج يوم اخلام�س 

من دي�ضمرب. 

التي  العمل  فرق  �ضكلت  التنظيمية  اللجنة  »اإن  ال�ضيخ:  وقال 

برنامج  لنطالق  ا�ضتعداًدا  الالزمة،  اخلطوات  كافة  فعلًيا  بداأت 

املجتمعية  املبادرات  #�ضني-جيم، والذي يعد واحًدا من  امل�ضابقات 

النائب  اآل خليفة  ال�ضيخ خالد بن حمد  التي يطلقها �ضمو  الهادفة، 

اللجنة  رئي�س  والريا�ضة  لل�ضباب  الأعلى  املجل�س  لرئي�س  الأول 

الأوملبية البحرينية«. 

وتابع: »اإن الهدف من هذا الربنامج هو دعم الأ�ضرة البحرينية، 

حيث �ضيتم اعتماد م�ضاركة الأ�ضر كفرق مكّونة من 3 اأفراد، هم الأب 

الربنامج عرب 12  �ضيتناف�ضون خالل  والذين  ابنة،  اأو  وابن  والأم 

النهائية من املناف�ضات والتي �ضيتم بثها  حلقة، للو�ضول للمرحلة 

للفريق  الأوىل  اعتمد اجلائزة  �ضموه  اأن  موؤكًدا  دي�ضمرب«،  يوم 16 

الفائز، والذي �ضيح�ضل على مبلغ وقدره 100 األف دولر اأمريكي. 

واأ�ضار اإىل اأن اللجنة املنظمة خ�ض�ضت من�ضة اإلكرتونية للفرق 

مددت  seenjeem.tv.www، حيث  وذلك عرب  بامل�ضاركة،  الراغبة 

فرتة الت�ضجيل حتى يوم ال�ضبت املوافق 28 نوفمرب اجلاري.

حمرر ال�صوؤون املحلية:

اأعلن ع�صو الفريق الوطني الطبي وكيل وزارة ال�صحة د. وليد املانع اإجناًزا جديًدا حّققته اململكة بالو�صول اإىل مليوين 

اأنفية )PCR( لفح�س فريو�س كورونا )كوفيد19-(، منذ بدء اإجراء الفحو�صات باململكة، واأكد املانع، يف موؤمتر  م�صحة 

�صحايف اأم�س، اأن تلك الفحو�صات �صملت اأكرث من %50 من �صّكان البحرين من مواطنني ومقيمني، يف ال�صياق ذاته، اأكدت 

ع�صو الفريق الوطني الدكتورة جميلة ال�صلمان اأن البحرين جاهزة ال�صت�صافة �صباق الفورموال1 وفق االإجراءات االحرتازية 

الطبية الالزمة، موؤكدًة اأن اأبطال فريق البحرين على اأمت اال�صتعداد، واأن هذه اال�صت�صافة توؤكد ما متتلكه البحرين من قدرات 

رغم الظروف اال�صتثنائية العاملية لفريو�س كورونا.

من جانبه، ك�صف ع�صو الفريق الوطني الدكتور د. مناف القحطاين عن اإ�صافة خدمة »االإبالغ عن نتيجة االختبار ال�صريع 

لكوفيد19-« �صمن تطبيق )جمتمع واعي(، م�صريًا اإىل وجوب االإبالغ يف حالة اإجراء فح�س �صريع وظهرت النتيجة »اإيجابية«.
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رئي�س الربملان العربي: الثقة 

امللكية و�صام على �صدري ونربا�س لعملي

الربملان  رئي�س  الع�سومي  عبدالرحمن  بن  عادل  اأعرب 

وامتنانه حل�سرة  تقديره  وعظيم  �سكره  خال�س  عن  العربي 

مملكة  ملك  خليفة  اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ساحب 

ال�سخري  ق�سر  يف  له  ل�ستقباله  ورعاه،  اهلل  حفظه  البحرين 

يوم الثالثاء 24 نوفمرب 2020م وتهنئته مبنا�سبة انتخابه 

رئي�ًسا للربملان العربي، ُم�سيًفا على اأن ما حظى به خالل هذا 

وكلمات  �سادقة  م�ساعر  من  مل�سه  وما  وتاأييد  دعم  من  اللقاء 

بحريني  كاأول  امللك  اجلاللة  �ساحب  من  غالية  وثقة  نبيلة 

يت�سلم هذا املن�سب املهم، ليوؤكد املكانة املتميزة واملرموقة التي 

القيادة احلكيمة حل�سرة  البحرين يف ظل  لها مملكة  و�سلت 

مملكة  ملك  خليفة  اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ساحب 

البحرين حفظه اهلل.

بهذه  وفخره  اعتزازه  عن  العربي  الربملان  رئي�س  وعربرّ 

الثقة امللكية الغالية التي �ستكون و�ساًما على �سدره ونربا�ًسا 

لعمله، واأن ما لقاه من لدن جاللة امللك من الهتمام والت�سجيع 

�سيكون  العربي،  للربملان  رئا�سته  فرتة  بداية  مع  واملوؤازرة 

واجتهاد،  جد  بكل  املاأمول  بدوره  القيام  يف  الأثر  اأبلغ  لها 

الواجب  اأداء  يف  والتفاين  والبذل  للعطاء  دافًعا  و�ستكون 

الوطني والقومي، خدمًة لق�سايا الأمة العربية، وت�سريًفا ل�سم 

مملكة البحرين يف املحافل العربية والإقليمية والدولية كافة، 

والعمل على حتمل م�سوؤولية النهو�س باملهام املنوطة به، واأن 

لتقدمي منوذج بحريني  الكرمية  امللكية  الثقة  قدر  يكون على 

م�سرف يف اإدارة موؤ�س�سة دولية مهمة.

الكبرية  بالإجنازات  العربي  الربملان  رئي�س  واأ�ساد 

البحرين  التي حتققت يف مملكة  ال�ساملة  التنموية  والنه�سة 

الثاقبة  والروؤية  احلكيمة  القيادة  بظل  املجالت  خمتلف  يف 

حل�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى وم�سروع جاللته 

وعزَّز  واملوؤ�س�سات،  القانون  دولة  خ  ر�سَّ الذي  الإ�سالحي، 

ما  البحريني، وهو  ال�سعب  اأبناء  وامل�ساواة بني  املواطنة  قيم 

انعك�س يف التقدم والزدهار الذي ت�سهده مملكة البحرين.

عادل الع�سومي

�صاحب العمل ملزم بدفع ا�صرتاكاته باأثر رجعي.. املرباطي يف لقاء التنمية ال�صيا�صية: 

ال زيادة هذا العام يف املعا�صات التقاعدية لتعديل اأو�صاع ال�صناديق

الثالثة حلي  باأن املرحلة  الإ�سكان  و�سرح وزير 

اجلدول  يف  املدرجة  امل�ساريع  اأوىل  متثل  »القليعة« 

الزمني الذي اأعدته الوزارة لتنفيذ اأمر �ساحب ال�سمو 

امللكي ويل العهد رئي�س الوزراء بتوزيع وتخ�سي�س 

باإخطار  قامت  الوزارة  واأن  �سكنية،  وحدة   5000

�سباح  الوزارة  اإىل  باحل�سور  املر�سحني  املواطنني 

متبعني  بذلك،  اخلا�سة  الإجراءات  لإنهاء  اأم�س؛ 

جميع الإجراءات الحرتازية والوقائية الالزمة. 

واأو�سح الوزير اأن توزيع املرحلة الثالثة من من 

وقت  يف  الوزارة  قيام  بعد  ياأتي  احلد  �سرق  مدينة 

تلك  من  والثانية  الأوىل  املرحلتني  بتوزيع  �سابق 

املدينة، يف اإطار تنفيذ اأوامر �سمو ويل العهد رئي�س 

ُيعد  القليعة  حي  اأن  اإىل  م�سرًيا  ال�سابقة،  الوزراء 

الوزارة بتوزيعها  التي تقوم  ال�سكنية  الأحياء  ثالث 

بعد اأن �سبق اأن اأنهت اإجراءات توزيع حي بو�ساهني، 

الق�سائم  يت�سمن  الذي  ال�سجر  اأم  حي  اإىل  بالإ�سافة 

ال�سكنية املخ�س�سة بامل�سروع، وذلك يف اإطار اخلطة 

املرحلية لتوزيع الوحدات ال�سكنية على املواطنني.

التوزيع  عملية  اأن  الإ�سكان  وزير  واأو�سح 

ا�ستيعاب  اأجل  من  متتالية  دفعات  على  �ست�ستمر 

اأن  اإىل  م�سرًيا  منظمة،  ب�سورة  امل�ستفيدين  اأعداد 

اكتملت  القليعة  بحي  توزيعها  يتم  التي  الوحدات 

الإن�سائية  الأعمال  �سعيد  على  بها  الإجناز  ن�سب 

التحتية.  والبنية 

ال�سكنية  الوحدات  هذه  جانب  اإىل  اأنه  واأ�ساف 

احلدائق  جتهيز  من  فعلًيا  الوزارة  انتهت  اجلاهزة، 

واأعمال  املفتوحة،  وامل�ساحات  لالأطفال،  املخ�س�سة 

للم�ساة  املخ�س�سة  امل�سارات  عن  ف�سالً  الت�سجري، 

ال�سريط  طول  على  متتد  التي  الهوائية  والدراجات 

ال�ساحلي املحيط باملدينة.

هناأ  التوزيع،  اإجراءات  مبا�سرته  هام�س  وعلى 

ت�سلم  مبنا�سبة  املواطنني  احلمر  با�سم  املهند�س 

لتنفيذ  الوزارة  جهود  لهم  واأو�سح  وحداتهم، 

التي  البناء  وت�ساميم  ومميزاتها  الوحدات  تلك 

حر�س  موؤكًدا  احتياجاتهم،  لتنا�سب  اختيارها  مت 

الوزارة التام على ت�سريع العمل يف جميع امل�ساريع 

من اأجل ت�سلم املواطنني امل�ستحقني لوحداتهم باأ�سرع 

وقت ممكن.

ت�سريع  نحو  ت�سعى  الإ�سكان  وزارة  اأن  اأكد  كما 

ن�سب الإجناز يف جميع مراحل العمل يف مدينة �سرق 

البحرين اجلديدة،  بباقي م�ساريع مدن  اأ�سوة  احلد، 

�سرعة  بهدف  متزامن،  وقت  يف  بها  العمل  يتم  اإذ 

�سيما  ل  للم�ستفيدين،  ال�سكنية  الوحدات  ت�سليم 

وتوزيعها  بتخ�سي�سها  الوزارة  قامت  التي  املراحل 

على امل�ستفيدين موؤخًرا.

ال�ساخوري:  م�سطفى 

العامة  للهيئة  التنفيذي  الرئي�س  قالت 

اإنه  املرباطي  اإميان  الجتماعية  للتاأمينات 

التقاعدية،  املعا�سات  العام يف  هذا  زيادة  ل 

واإيجاد  ال�سناديق  اأو�ساع  لتعديل  وذلك 

امل�ستقبل  اأن  موؤكدة  فيها،  املالية  الوفورات 

عرب  للمتقاعدين  اأجمل  هو  ما  يحمل  قد 

اإعادة هذه الزيادة حال عودة ال�سناديق اإىل 

و�سعها املايل امل�ستقر، اإذ اإن الزيادات اأوقفت 

موؤقًتا ومل تلَغ.

نظمه  لقاء  خالل  املرباطي  واأ�سافت 

�سمن  ال�سيا�سية  للتنمية  البحرين  معهد 

ُبعد  عن  اأقيم  والذي   »3 »ترابط  برنامج 

العامة  الهيئة  اأن  املا�سي  الثالثاء  م�ساء 

حتديات  بـ3  متر  الجتماعية  للتاأمينات 

لالأجيال  ال�سناديق  ا�ستدامة  ـولها  رئي�سية؛ 

ال�سرتاكات  بني  التوازن  واإيجاد  املقبلة، 

على  واملحافظة  وامل�سروفات،  والإيرادات 

ا�ستمرار �سرف املزايا التقاعدية مع ا�ستمرار 

يف  منوهة  امليزانية.  يف  الفوائ�س  اإيجاد 

الع�سر  الإ�سالحات  باأن تطبيق  ال�سياق ذاته 

واملعلن  الكتواري  اخلبري  بها  اأو�سى  التي 

اإ�سالح الأو�ساع  عنها موؤخًرا �ست�ساعد على 

التقاعدية  بال�سناديق  والعجوزات  املالية 

كاملة  طبقت  لو  فيما  ال�سنوات،  لع�سرات 

دفعة واحدة.

و�سدرّدت على اأن الهيئة »تهدف بالدرجة 

عن�سرين  ا�ستدامة  على  املحافظة  اإىل  الأوىل 

وهما  الجتماعي؛  الأمن  لتحقيق  اأ�سا�سيني 

عليهم  للموؤمن  تقاعدي  معا�س  �سرف  تاأمني 

الهيئة  والتزام  ذلك  بعد  من  وللم�ستحقني 

حال  وجه  اأكمل  على  بواجبها  بالقيام 

تعر�س املوؤمن عليه لإ�سابة العمل اأو ملر�س 

حال  والتعوي�سات  البدلت  ل�سرف  مهني 

ال�ستحقاق، اأما العن�سر الثاين فهو املحافظة 

على املالءة املالية لل�سناديق ل�سمان قدرتها 

على �سداد التزاماتها امل�ستقبلية جتاه جميع 

حتقيق  �سرورة  يحترّم  ما  وهو  امل�ستحقني، 

ال�سرتاكات  من  الإيرادات  بني  التوازن 

وامل�سروفات من املعا�سات التقاعدية«.

موجًزا  تقريًرا  املرباطي  عر�ست  كما 

اأن  فيه  بيرّنت  وامل�سروفات  لالإيرادات 

عام  يف  ت�ساوت  وامل�سروفات  الإيرادات 

و�سلت  اأن  اإىل  ذلك  على  وبقي   ،2012

تزايد  ب�سبب  احلقيقي  للعجز  ال�سناديق 

الفرتة  يف  املتقاعدين  امل�سرتكني  اأعداد 

اأعداد  يف  وثبات  انتظام  مع  الأخرية 

ال�سرتاكات ملوظفي القطاعني، وذلك اأدى اإىل 

اخلدمة  مدد  ب�سبب  املتقاعدين  اأعداد  زيادة 

اإمتامها  بعد  التقاعد  للموظف  يحق  التي 

»19 عاًما و�سهًرا للذكور - 14 عاًما و�سهًرا 

امل�سجعة  الأخرى  الأمور  وبع�س  لالإناث«، 

على التقاعد املبكر.

اللقاء  خالل  املرباطي  وا�ستعر�ست 

للتاأمني  العامة  الهيئة  تطور  مراحل 

فيه،  القوانني  تغري  ومراحل  الجتماعي 

اأن  قبل  وت�سميات  مراحل  بـ3  مرت  والتي 

ت�ستمر على و�سعها وم�سماها احلايل.

اإميان املرباطي

تنفيًذا الأمر �صمو ويل العهد رئي�س الوزراء بتوزيع 5000 وحدة وخدمة �صكنية

»االإ�صكان« ت�صرع يف توزيع املرحلة الثالثة بحي »القليعة« يف »�صرق احلد«

تنفيًذا لأمر �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�ص الوزراء، بتوزيع وتخ�سي�ص 5000 وحدة وخدمة �سكنية، 

اأعلن املهند�ص با�سم بن يعقوب احلمر وزير الإ�سكان بدء الوزارة �سباح اأم�ص بتوزيع وحدات املرحلة الثالثة حلي »القليعة« يف مدينة »�سرق احلد« 

على امل�ستفيدين. واأكد املهند�ص احلمر اأن م�سروع مدينة �سرق احلد يعد اأحد الروافد الأ�سا�سية لربنامج وزارة الإ�سكان اخلا�ص بالأمر امللكي ال�سامي 

حل�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة عاهل البالد املفدى، حفظه اهلل ورعاه، ببناء 40 األف وحدة �سكنية، موؤكًدا اأن ما حتقق من 

تقدم كبري يف تنفيذ هذا امل�سروع حتى الآن يعك�ص مدى الهتمام واملتابعة التي اأولهما �سمو ويل العهد رئي�ص الوزراء مل�ساريع مدن البحرين اجلديدة 

ب�سكل عام، ومدينة �سرق احلد ب�سكل خا�ص، بهدف حتقيق روؤى وتطلعات �ساحب اجلاللة عاهل البالد املفدى، حفظه اهلل ورعاه، لت�سريع تلبية 

الطلبات الإ�سكانية.

ال�صحة: االإنتهاء من تثبيت »48« طبيًبا يف الرعاية االأولية 

والرعاية الثانوية يف اأكتوبر بعد ا�صتكمالهم الربنامج التدريبي

تطوير �صوق جدحف�س �صمن خطة العامني املقبلنيبلدي اجلنوبية يو�صي بتظليل العربات املتنقلة لعمال النظافة
ح�سني املرزوق:

جل�سته  اأم�س  يوم  اجلنوبي  البلدي  املجل�س  عقد 

الف�سل  من  الثالث  النعقاد  لدور   6 رقم  العتيادية 

الت�سريعي اخلام�س.

من  الواردة  التو�سيات  من  عدًدا  املجل�س  وناق�س 

وزير ال�سغال و�سوؤون البلديات والتخطيط العمراين، 

اإحالة تو�سية املجل�س ب�ساأن تظليل العربات  كما متت 

�سركة  اإىل  ال�سم�س  اأ�سعة  من  النظافة  لعمال  املتنقلة 

النظافة لإمكانية تنفيذه.

عمل  ب�ساأن  املجل�س  تو�سية  مناق�سة  متت  كما 

اجلنوبية  باملحافظة  داركليب  ل�سارع  �سامل  لتطوير 

ومتت اإحالتها من قبل الوزير اإىل �سوؤون الأ�سغال لإبداء 

باإن�ساء  املجل�س  تو�سية  على  املوافقة  ومتت  املرئيات، 

تخ�سي�س  واإعادة  الزلق  يف   55 �سارع  على  مم�سى 

متت  كما  املوافقات،  كل  على  احل�سول  بعد  العقار 

ب�ساأن  البلديات  و�سوؤون  الأ�سغال  وزير  رد  مناق�سة 

النواب  جمل�س  باقرتاح  واخلا�سة  املجل�س  تو�سية 

لتعديل نظام بيع و�سراء الزوايا ب�سعر خمف�س ومتت 

اإحالتها اإىل جمل�س النواب ح�سب الإجراءات املتبعة.

الفنية رقم )10(،  اللجنة  كما متت مناق�سة تقرير 

الإ�سكانية  للوحدات  الزوايا  �سم  ب�ساأن  املوافقة  ومتت 

ا متت املوافقة بالإجماع على تقرير  مبدينة زايد، واأي�سً

ب�ساأن تعديل حدود ت�سنيف  الفنية رقم )11(  اللجنة 

عدد من العقارات مبجمع 911.

كذلك مرر املجل�س البلدي بعد املوافقة بالإجماع على 

تقرير جلنة اخلدمات واملرافق العامة رقم )24( ب�ساأن 

مبدخل  ال�سم�سية  بالطاقة  تعمل  ميدانية  �ساعة  و�سع 

الت�سويت  البلدي اجلنوبي بعد  املجل�س  الزلق. ومرر 

بالإجماع على تقرير اللجنة القانونية واملالية والإدارية 

فئات  عن  البلدية  الر�سوم  تخفي�س  ب�ساأن   )8( رقم 

ينطبق عليها مفهوم الأ�سرة البحرينية.

�سارة جنيب:

اأفادت وكالة اخلدمات البلدية امل�سرتكة باأنه مت اإدراج 

-2021 العامني  خطة  �سمن  جدحف�س  �سوق  م�سروع 

2022، والذي �سيقام على م�ساحة األف و606 اأمتار مربعة 

، ومقاهي �سعبية،  بتكلفة 500 األف دينار، و�سيت�سمن حمالرّ

ودورات مياه، ومرافق عامة، اإذ اإن امل�سروع حالًيا يف مرحلة 

الت�ساميم ويندرج �سمن امل�ساريع اجلاهزة للطرح.

جاء ذلك خالل عر�س قدمته املهند�سة غدير ال�ساعاتي يف 

اجتماع جمل�س اأمانة العا�سمة الذي عقد �سباح يوم اأم�س 

امل�ستقبلية  امل�ساريع  اأبرز  اأن  خالله  اأو�سحت  اإذ  الأربعاء، 

املدرجة على خطة 2021-2022 اإن�ساء مم�سى الزجن )اأم 

احل�سم 373( بتكلفة 185 األف دينار، وحديقة �سند 743 

بتكلفة 150 األف دينار، وحديقة احلورة، وذلك �سمن حزمة 

امل�ساريع احلا�سلة على اعتمادات مالية.

واأ�سارت اإىل اأن تنفيذ امل�ساريع اجلاهزة للطرح �سيكون 

بح�سب الأولويات وجهوزية امل�سروع وتوفر امليزانية التي 

مل تقر حلينه لل�سنتني املاليتني املقبلتني، ومنها تقاطع ميناء 

�سلمان والذي تبلغ تكلفته 400 األف دينار، وم�سروع واجهة 

مرفاأ البحرين املايل بتكلفة 100 األف دينار.

اإعداد  حالًيا  يجري  التي  امل�ساريع  بني  »من  وتابعت: 

ت�ساميمها كل من الواجهة البحرين للعا�سمة، مم�سى �ساحل 

خليج   ،721 جدعلي  حديقة   ،604 �سرتة  ملعب  توبلي، 

مم�سى  وتو�سعة   ،338 جممع  جتميل  م�سروع  البحرين، 

الأمري �سعود الفي�سل«، ولفتت اإىل اأن امل�ساريع قيد التنفيذ 

تت�سمن م�سروع جتميل تقاطع الفاروق والذي �سيتم النتهاء 

منه يف دي�سمرب املقبل، واأن كلفته التقديرية بلغت 740 األًفا 

و875 ديناًرا، وم�سروع احلديقة املائية التي تبلغ تكلفتها 

مليونني و634 األف دينار.

يهدف امل�سروع لتطوير �سوق جدحف�س، وتبلغ م�ساحته 

2900 مرت مربع ي�سم مقاهي �سعبية وحمالرّ ودورات مياه 

ومرافق عامة.

ردها  يف  ال�سحة،  وزارة  بيرّنت 

التوا�سل  و�سائل  تداوله يف  مت  ما  على 

اأنها  الأطباء،  تثبيت  ب�ساأن  الجتماعي 

تويل اأولوية التوظيف للبحرينيني متى 

املوؤهلة  البحرينية  الكوادر  توافرت  ما 

والهتمام  ال�ساغرة،  الوظائف  ل�سغل 

جانب  اإىل  الطبية،  الوظائف  ببحرنة 

يف  املتخ�س�سة  الطبية  الكوادر  تاأهيل 

املجال الطبي وال�سحي من خالل تقدمي 

وبرنامج  لالأطباء  التدريبي  الربنامج 

طب العائلة والربنامج التدريبي لأطباء 

الأ�سنان.

واأو�سحت الوزارة اأنها ت�سعى دائًما 

لتقدمي اأف�سل اخلدمات ال�سحية من خالل 

تطوير مهارات الأطباء وجميع العاملني 

تاأ�سي�س برنامج تدريب  لذلك مت  لديها، 

الأطباء لتدريب وتاأهيل الأطباء ليكونوا 

على قدر كبري من الكفاءة؛ من اأجل تقدمي 

اأف�سل اخلدمات ال�سحية للمر�سى.

اأنه  اإىل  ال�سحة  وزارة  واأ�سارت 

اخلريجني  الأطباء  من  عدد  تدريب  يتم 

�سنة، �سمن  الطبية يف كل  الكليات  من 

طب  برنامج  يف  التدريبي  الربنامج 

العائلة والربامج التدريبيه يف الرعاية 

برامج  خالل  من   ،STRP الثانوية 

املجل�س العربي لالخت�سا�سات الطبية، 

والتي توؤهل الطبيب لجتياز امتحانات 

الهيئة  برامج  كذلك  العربي،  البورد 

التي  ال�سحية  للتخ�س�سات  ال�سعودية 

البورد  على  للح�سول  الطبيب  توؤهل 

الربنامج  يخ�س  وفيما  ال�سعودي. 

التدريبي لطب ال�سنان، فيتم بالتعاون 

باأدنربة  للجراحني  امللكية  الكلية  مع 

للح�سول  ال�سنان  طبيب  توؤهل  والتي 

ال�سنان  وجراحة  الزمالة يف طب  على 

بالرعاية الولية، م�سرية اإىل اأن التدريب 

اإىل   4 بني  ما  الربامج  هذه  يف  ي�ستمر 

واجتياز  التخ�س�س  ح�سب  �سنوات   6

تلك  تعقدها  التي  لالمتحانات  املتدرب 

الهيئات. 

التوظيف  يتم  اأنه  الوزارة  واأكدت 

بعد اجتيازهم ل�سروط الربنامج وح�سب 

تثبيت  مت  باأنه  علًما  املتوافرة،  املقاعد 

يف  الربنامج  انتهاء  بعد  العام  هذا  يف 

اأكتوبر عدد »48« طبيًبا موزعني  �سهر 

بني الرعاية الأولية والرعاية الثانوية، 

مواقع عمله  العمل، كل يف  با�سروا  فقد 

وتخ�س�سه.
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ا�صتعرا�ض مقرتح ب�صاأن م�صروع املخزن املركزي اال�صرتاتيجي للأدوية.. »ال�صمان ال�صحي«:

بحث التاأمني على االأجانب واال�صتعداد لرفعه اإىل احلكومة

عبداهلل  بن  حممد  ال�شيخ  واأكد 

البحرين تعمل  اأن مملكة  اآل خليفة 

على تطوير النظام ال�شحي ل�شمان 

ال�شحية  التغطية  وا�شتدامة توفري 

ال�شاملة لل�شكان، وذلك وفًقا لأف�شل 

املعايري املتبعة عاملًيا.

املوا�شيع  املجل�س  وا�شتعر�س 

ويف  اأعماله،  جدول  على  املدرجة 

ب�شكل  املجل�س  بحث  الإطار  هذا 

التاأمني  ا�شرتاتيجية  م�شتفي�س 

قبل  ب�شاأنه  الأجانب  على  ال�شحي 

قدمت  اإذ  احلكومة،  اإىل  رفعها 

ا مف�شالً عن م�شروع  ال�شركة عر�شً

الأجانب،  على  ال�شحي  التاأمني 

مو�شحة اخلطة التنفيذية املقرتحة 

املجل�س  تدار�س  حيث  للم�شروع، 

و�شادق  للتطبيق،  الطرق  اأف�شل 

املجل�س على اخلطة ب�شورة مبدئية، 

البدء  اأهمية  املجل�س على  كما �شدد 

على  مبحاورها  اخلطة  عر�س  يف 

جميع الأطراف املعنية بامل�شروع من 

م�شرتي اخلدمة ومقدميها لالطالع 

على اخلطة واإبداء الراأي فيها لأخذ 

اإىل  رفعها  قبل  ب�شاأنها  ت�شوراتهم 

اللجنة التن�شيقية.

اخلطة  املجل�س  تداول  كما 

املعامالت  املو�شوعة لتطبيق نظام 

املالية بني مقدم اخلدمة وم�شرتيها 

املتوقع  من  اإذ  امل�شت�شفيات،  يف 

ال�شروع يف تطبيقها يف الربع الثاين 

من العام 2021 ب�شورة جتريبية 

اأن  على  الطبي،  ال�شلمانية  مبجمع 

يف  للتطبيق  الأخرى  املراحل  تبداأ 

تباًعا،  العامة  امل�شت�شفيات  بقية 

و�شرتفع الدرا�شة للجهات املخت�شة 

املجل�س  بحث  ذلك،  اإىل  لعتمادها. 

التعاون بني املجل�س الأعلى لل�شحة 

القاب�شة،  ممتلكات  و�شركات 

بني  التعاون  اأ�ش�س  لو�شع  وذلك 

التاأميني  النظام  اإدارة  يف  اجلهتني 

التاأمينية  املعلومات  ونظم 

مب�شروع »�شحتي« من قبل �شركة 

»ممتلكات«. 

ال�شيخ  قدم  الإطار،  هذا  ويف 

رئي�س  خليفة،  اآل  حمد  بن  خالد 

ا  عر�شً واحلوكمة  التقنية  م�شروع 

مف�شالً عن م�شتجدات التعاون بني 

الطرفني يف هذا امل�شروع.

وعلى �شعيد اآخر، بحث املجل�س 

مركزي  خمزن  باإن�شاء  مقرتًحا 

د.  وقدمت  لالأدوية.  وا�شرتاتيجي 

عائ�شة مبارك بوعنق يف هذا ال�شدد 

ال�شراء  اآليات  ب�شاأن  مف�شالً  ا  عر�شً

كما  والتوزيع،  والتخزين  والإدارة 

بينت د. بوعنق اأهمية عملية ال�شراء 

املجل�س  واأكد  املوحد.  اخلليجي 

اأهمية امل�شروع املتمثلة توفري جهة 

الأدوية  اإدارة  يف  للتحكم  مركزية 

مبا يح�شن من عملية اإدارتها و�شبط 

الأنظمة  وفق  والتخزين  التوزيع 

امل�شروع  هذا  ياأتي  اإذ  والقوانني، 

املوقر  الوزراء  لقرار جمل�س  تنفيًذا 

ب�شاأن اأهمية �شبط ومراقبة الأدوية، 

�شرف  عمليات  �شري  ولتح�شني 

ال�شيدليات  يف  الأدوية  وتخزين 

احلكومية على �شعيد الت�شريعات، 

وتفعيل  والإجراءات،  وال�شيا�شات 

اأنظمة اإلكرتونية، والتدقيق و�شمان 

والبنية  وال�شالمة  والأمن  اجلودة، 

التحتية.

ال�شمان  �شندوق  اأن  اإىل  ي�شار 

»�شفاء« امل�شوؤول عن �شراء اخلدمات 

اخلدمة،  مزودي  من  ال�شحية 

املنافع  متويل  يف  دوره  ويتمثل 

الذين  لالأ�شخا�س  املقدمة  ال�شحية 

و�شمان  تاأمينًيا،  تغطيتهم  يتوىل 

على  ح�شولهم  و�شرعة  �شهولة 

مع  والتعاقد  ال�شحية  اخلدمات 

لتقدمي  ال�شحية  اخلدمة  مقدمي 

الذين  املنافع ال�شحية للم�شتفيدين 

تغطية  توفري  ال�شندوق  يتوىل 

وحتليل  وجمع  لهم،  تاأمينية 

والإح�شاءات  واملعلومات  البيانات 

يتوىل  الذين  بالأ�شخا�س  املتعلقة 

تاأمينية  تغطية  توفري  ال�شندوق 

واإجراءات  قواعد  واإ�شدار  لهم، 

حت�شيل ا�شرتاكات ال�شمان ال�شحي 

مع  بالتن�شيق  لل�شندوق  امل�شتحقة 

ومتلك  املعنية،  احلكومية  اجلهات 

واإدارة  والعقارية  املنقولة  الأموال 

وا�شتثمار اأي من موارد ال�شندوق.

وزارة ال�صحة واحلكومة االإلكرتونية

 تد�صنان تقرير نتائج امل�صح ال�صحي الوطني

�شعيد  بنت  فائقة  ال�شحة  وزيرة  د�شنت 

ال�شالح تقرير نتائج امل�شح ال�شحي الوطني 

التي  الرئي�شة  امل�شروعات  اأحد  يعترب  الذي 

املعلومات  وهيئة  ال�شحة  وزارة  نفذتها 

وذلك  م�شرتك،  ب�شكل  الإلكرتونية  واحلكومة 

التنفيذي  الرئي�س  القائد  علي  بح�شور حممد 

الإ�شراقية  اللجنة  اأع�شاء  وبح�شور  للهيئة 

.»Teams« والفنية، عرب تقنية الت�شال املرئي

ويف م�شتهل حفل التد�شني رحبت الوزيرة 

التي  وامل�شاعي  باجلهود  م�شيدًة  باحل�شور، 

بذلت بالتعاون مع هيئة املعلومات واحلكومة 

الفرد  ب�شحة  الرتقاء  �شبيل  الإلكرتونية، يف 

�شحية  بيانات  توفري  اإطار  ويف  واملجتمع 

ُيعد  امل�شح  هذا  اأن  موؤكدًة  ومعتمدة،  حمدثة 

اأول م�شروع متكامل يتم تنفيذه، وي�شعى اإىل 

كونه  احلكومة،  عمل  برنامج  اأهداف  حتقيق 

ال�شحية  املعلومات  نظام  تعزيز  يف  ي�شهم 

توفري  اإىل  بالإ�شافة  الأولويات،  وحتديد 

�شمن  اجلهتني  بني  م�شرتكة  بيانات  قاعدة 

يف  الإجراءات  وتب�شيط  حت�شني  ا�شرتاتيجية 

تقدمي اخلدمات بالقطاع العام واخلا�س.

و�شرحت وزيرة ال�شحة باأن روؤية الوزارة 

مب�شاركة  ال�شحي  امل�شتوى  رفع  يف  تتمثل 

تت�شمن  حيث  العالقة،  ذات  اجلهات  جميع 

الأمرا�س  اأعباء  من  التقليل  ا�شرتاتيجيتها 

املزمنة والرتكيز على الأولويات ال�شحية من 

الطبية  الربوتوكولت  وتنفيذ  تطوير  خالل 

والعالجية والربامج الوقائية ال�شاملة.

البحرين  اأن مملكة  اإىل  الوزيرة  واأ�شارت 

الأمرا�س املزمنة غري  تواجه تزايًدا يف معدل 

ال�شارية والتي ت�شمل اأمرا�س القلب وال�شرايني 

واأمرا�س  الدم  �شغط  وارتفاع  ال�شكري  وداء 

املوؤدية  الختطار  وعوامل  التنف�شي  اجلهاز 

لها مثل ارتفاع الدهون وال�شمنة الناجمة عن 

تف�شي اأمناط احلياة غري ال�شحية، والتدخني 

غري  الغذائية  والعادات  البدين  الن�شاط  وقلة 

معّمقة  درا�شة  يتّطلب  الذي  الأمر  ال�شحية، 

بيانات  قاعدة  للح�شول على  النطاق  وا�شعة 

�شحية ميكن العتماد عليها ومن هذا املنطلق 

جاء احلر�س على تطبيق هذا امل�شروع.

الرئي�س  القائد  حممد  اأ�شار  جهته،  ومن 

واحلكومة  املعلومات  لهيئة  التنفيذي 

قد  العام 2019-2018  اأن  اإىل  الإلكرتونية 

الوطني  ال�شحي  امل�شح  م�شروع  تنفيذ  �شهد 

والذي ُيعد الأكرب منذ اآخر م�شح نُفذ قبل 20 

عاًما، اإذ وظف امل�شح الذي اتبع هيكلية امل�شح 

ال�شحي العاملي التابع ملنظمة ال�شحة العاملية 

ل�شتك�شاف  والأ�شر  لالأفراد  موحدة  ا�شتبانة 

واأبرز  ال�شارية  غري  الأمرا�س  انت�شار  مدى 

امل�شح الأمناط املعي�شية غري ال�شحية املنت�شرة 

بني �شكان اململكة مثل التدخني وقلة الن�شاط 

احلركي وتناول الأطعمة غري ال�شحية.

عقد جمل�س �إد�رة �شندوق �ل�شمان �ل�شحي »�شفاء« �جتماعه �العتيادي �أم�س برئا�شة �لفريق طبيب �ل�شيخ حممد بن عبد�هلل �آل 

خليفة رئي�س �ملجل�س �الأعلى لل�شحة رئي�س جمل�س �إد�رة �شندوق �ل�شمان �ل�شحي، بح�شور وزير �ملالية و�القت�شاد �لوطني نائب 

رئي�س �ملجل�س �ل�شيخ �شلمان بن خليفة �آل خليفة، ووزيرة �ل�شحة فائقة بنت �شعيد �ل�شالح، ووزير �لعمل و�لتنمية �الجتماعية 

جميل بن حممد علي حميد�ن، وحمافظ م�شرف �لبحرين �ملركزي ر�شيد حممد �ملعر�ج، ورئي�س ديو�ن رئي�س �لوزر�ء �الأمني �لعام 

ملجل�س �لوزر�ء حمد في�شل �ملالكي.

ونوه �الأمني �لعام للمجل�س �الأعلى لل�شحة �إبر�هيم علي �لنو�خذة باأن �ملجل�س بحث م�شتجد�ت برنامج �ل�شمان �ل�شحي �لوطني. 

خطة لعودة اخلدمات ال�صريرية 

والطبية يف »ال�صلمانية الطبي« تدريجًيا

اإطار  اإنه يف يف  قالت وزارة ال�شحة 

اخلدمات  اأف�شل  لتقدمي  الدائم  �شعيها 

على  الإجراءات  وت�شهيل  ال�شحية 

ال�شلمانية  جممع  مرافق  على  املرتددين 

عن  الطبي  املجمع  اإدارة  تعلن  الطبي، 

اخلدمات  ا�شتئناف  يف  ا�شتمرارها 

باملجمع،  تدريجًيا  والطبية  ال�شريرية 

والتي  املدرو�شة  اخلطة  وفق  وذلك 

و�شعتها على مراحل �شمن ا�شرتاتيجية 

على  الطبية  اخلدمات  وعودة  التطوير 

مرحلتني.

وقالت الدكتورة اأمل الري�س ا�شت�شارية 

الطبي  ال�شلمانية  مبجمع  اجلراحة 

ورئي�شة اللجنة التنظيمية املخت�شة بهذا 

امل�شروع، باأن هذه املبادرات هي خطوات 

جديدة لإدارة املجمع بتوجيه من ال�شيخ 

رئي�س  خليفة  اآل  عبدالعزيز  بن  ه�شام 

احلكومية،  امل�شت�شفيات  اأمناء  جمل�س 

وكجزء من ا�شرتاتيجية التطوير وعودة 

جميع اخلدمات الطبية تدريجًيا. 

وك�شفت الري�س عن قيام فريق العمل 

بعودة  متعلقة  مرحلية  هيكلة  بو�شع 

على  وال�شريرية  اجلراحية  اخلدمات 

الأوىل  املرحلة  �شملت  حيث  مرحلتني، 

والتي مت اإطالقها يف 25 اأكتوبر 2020، 

واملرحلة الثانية املقبلة والتي من املتوقع 

اأن تكون من فرباير اإىل مار�س 2021 وفًقا 

للتغريات امل�شاحبة لفريو�س كورونا.

اللجنة تعمل على  اأن  الري�س  واأكدت 

اإعادة تفعيل اخلدمات الطبية حالًيا وعلى 

امل�شروع  ح�شب  الثانية  املرحلة  اإطالق 

معظم  اإجراء  اإعادة  تت�شمن  والتي 

العمليات اجلراحية التي كانت قد توقفت 

اأقدمية  بح�شب  وذلك  اجلائحة،  ظل  يف 

النتظار، حيث يخ�شع ذلك لإمكانية اإعادة 

املنتدبني من مراكز  الأطباء  اأكرب من  عدد 

مما  الطبي،  ال�شلمانية  جممع  اإىل  العزل 

يوفر الكوادر املطلوبة ل�شمان جناح هذه 

املرحلة. كما اأن اللجنة تدر�س حالًيا اآلية 

اخلارجية  العيادات  يف  الزيارات  اإرجاع 

والتي  امل�شتجدة  احلالت  الأخ�س  وعلى 

حتتاج اإىل ك�شف �شريري.

قالت  املو�شوعة،  اخلطة  وبح�شب 

الدكتورة اأمل الري�س باأن الإجراءات �شملت 

عودة العمليات يف املرحلة الأوىل والتي 

�شمت عمليات جراحات الأورام، وخدمات 

ح�شوات  تفتيت  وخدمات  املناظري، 

اإىل   ،ESWL العالجية  باملوجات  الكلى 

العاجلة  اجلراحية  اخلدمات  ذلك  جانب 

والختيارية املنتقاة. وخالل هذه املرحلة 

جراحية  عمليات  غرف   6 تفعيل  �شيتم 

للعمليات  غرف   3 ب�شعة  يومًيا  تعمل 

العمليات  اإىل  بالإ�شافة  الختيارية، 

الطارئة.

نظمتها »اإديوكي�صن بل�ض« بالتعاون مع اجلمعية العراقية للبحوث

ور�صة ت�صتعر�ض م�صكلت اجلهاز التنف�صي و�صط م�صاركة وا�صعة

مبعدل مرتني اإىل 3 مرات اأ�صبوعًيا

»الرتبيــة«: فحـ�ض يــومــي لـ »كــورونا« للطلبــة واملعلميـن

اأكرث من 239 م�شارًكا  �شارك 

»تنف�س  بعنوان  عمل  ور�شة  يف 

موؤ�ش�شة  نظمتها  التي  جيًدا« 

الرائدة  املوؤ�ش�شة  بل�س  اإديوكي�شن 

وتنظيم  الطبي  التدريب  يف 

بالتعاون  البحرين،  يف  املوؤمترات 

العراقية  اجلمعية  مع  والتن�شيق 

للبحوث والدرا�شات الطبية.

عن  العمل  ور�شة  واأقيمت 

حيث  املرئي،  الت�شال  طريق 

من  النظري  منقطع  جناًحا  �شهدت 

املميز  واملحتوى  امل�شاركة  جانب 

برئا�شة  الور�شة  �شهدته  الذي 

الدكتور حممد �شلمان اخت�شا�شي 

طب الأطفال، وناق�شت امل�شتجدات 

لأمرا�س  الطبية  الرعاية  يف 

اجلهاز التنف�شي، حيث يتم تنظيم 

الثالث  وللعام  �شنوًيا،  الور�شة 

على التوايل.

وحظت الور�شة بدعم ومتابعة 

املهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  من 

ومت  »نهرا«  ال�شحية  واخلدمات 

تعليم  �شاعات  بـ5  اعتمادها 

ولأول  للم�شاركني،  م�شتمر  طبي 

اعتماد  على  الور�شة  ح�شلت  مرة 

اجلمعية الأمريكية للتعليم الطبي 

�شاعات   6.5 وبواقع  امل�شتمر، 

تعليم طبي م�شتمر للم�شاركني. 

م�شاركة  الدورة  و�شهدت 

البحرين  مملكة  وهي:  دول؛  عدة 

والهند والعراق واإيرلندا والكويت 

العربية  واململكة  والفلبني 

والوليات  والإمارات  ال�شعودية 

املتحدة الأمريكية.

 3 اإىل  الور�شة  وانق�شمت 

فيها  حا�شر  الأوىل  حماور؛ 

الدكتور حممد �شلمان اخت�شا�شي 

فيها  وحتدث  الأطفال،  طب 

البحرين  من  ا�شت�شاريون  اأطباء 

والدكتور  الديواين  نادر  )الدكتور 

ا�شت�شاريا  البلتاجي  حممد 

الولدة،  وحديثي  الأطفال  طب 

والدكتور ح�شني نا�شر ا�شت�شاري 

حني  يف  الت�شخي�شية(،  الأ�شعة 

ال�شهابي  وائل  الدكتور  تراأ�س 

للبحوث  العراقية  اجلمعية  من 

الثانية  اجلل�شة  اإدارة  والدرا�شات 

اأ�شامة  )الدكتور  فيها  التي حتدث 

الأطفال  ا�شت�شاري طب  عبدالكرمي 

والدكتورة  التنف�شية،  والأمرا�س 

اخت�شا�شية  عمران  مو�شى  هدى 

الوراثة اجلزيئية، والدكتور عادل 

اجلهاز  اأمرا�س  ا�شت�شاري  �شالح 

التنف�شي(.

ح�شوًرا  الور�شة  و�شهدت 

والكوادر  الأطباء  من  وا�شًعا 

والعراق  البحرين  من  التمري�شية 

والعديد من دول العامل، ومت عقد 

التحديات  جل�شة حوارية ملناق�شة 

ا  وخ�شو�شً التنف�شية  والأمرا�س 

كورونا  بجائحة  يتعلق  فيما 

ووباء كوفيد الذي ي�شيب اجلهاز 

وكيفية  الأوىل  بالدرجة  التنف�شي 

ومت  العالج،  وطرق  الت�شخي�س 

كذلك خالل الور�شة مناق�شة مر�س 

الربو الق�شبي وطرق العالج.

�شارة جنيب:

اإدارات  والتعليم  الرتبية  وزارة  وجهت 

لفريو�س  ال�شريع  الفح�س  باإجراء  املدار�س 

الطلبة  جميع  على   )19 )كوفيد  كورونا 

يومي،  ب�شكل  باملدر�شة  املتواجدين  واملعلمني 

وبح�شب الأيام التي يتواجدون فيها باملدر�شة 

بناء على تو�شيات وزارة ال�شحة.

وقالت اإنه لت�شهيل مهمة املدار�س من اإجراء 

اأخذ  يجب  ومنتظم  دوري  وب�شكل  الفح�س 

موافقة اأولياء الأمور على تنفيذه.

وبح�شب الرتبية، يتم اإجراء الفح�س مرتني 

اإىل ثالث مرات يف الأ�شبوع لكل طالب ومدر�س 

ب�شورة م�شتمرة وح�شب تواجدهم باملدر�شة.

اإيجابية  النتيجة  كانت  اإذا  اأنه  واأو�شحت 

يجب عزل امل�شاب يف غرفة العزل والتوا�شل 

اآلية ال�شتباه  الوطني 444 وتنفيذ  مع اخلط 

املتفق عليها، كذلك يف حال ظهور اأعرا�س على 

النتيجة  كانت  واإن  حتى  املدر�س  اأو  الطالب 

�شلبية.

الفح�س  بعمل  البدء  قبل  اأنه  اإىل  واأ�شارت 

من  والتاأكد  اليدين،  وتعقيم  غ�شل  يجب 

علبة  كل  فتح  عند  الفح�س  اأجهزة  �شالحية 

التجريبيتني،  العينتني  با�شتخدام  جديدة 

وحتفظ علبة الفح�س يف درجة حرارة الغرفة 

بحيث ل تزيد على 30 درجة مئوية، وتكون 

وت�شرف  املدر�شية  الإدارة  عهدة  يف  العينات 

يتنا�شب  مبا  وال�شالمة  ال�شحة  للجنة  يومًيا 

وعدد الطلبة واملعلمني احل�شور.

الطاولة  وتعقيم  لتنظيف  ووجهت 

قمامة  حاوية  وجتهيز  للفح�س،  امل�شتخدمة 

)القفازات  النفايات  من  للتخل�س  بغطاء 

والتخل�س  امل�شتخدمة(  الوقائية  والأدوات 

بطاقة  واإعداد  بها،  املو�شي  بالطريقة  منها 

للطالب  دائمة  بطاقة  اأو  بالأ�شماء،  تعريفية 

ميكن الت�شجيل عليها بحيث يتم اإدراج الوقت 

وم�شحه ل�شتخدام البطاقة لأكرث من مرة.

البيانات  ا�شتمارة  ملء  »يجب  واأ�شافت: 

والفني  العام  التعليم  قطاع  قبل  من  املعدة 

رقم  ال�شخ�شي،  الرقم  ال�شم،  تت�شمن  والتي 

اأعرا�س املر�س اإن وجدت، ونتيجة  التوا�شل، 

الفح�س، مع مراعاة الدقة يف ‘دخال البيانات 

الإدارات  ب�شكل يومي من  ال�شر  وا�شتالم كلمة 

الفاح�س،  لإجراءات  وبالن�شبة  التعليمية«. 

بارتداء  اللتزام  الفاح�س  على  »يجب  قالت: 

واقي  القفازات،  الكمامة،  الوقائية،  املالب�س 

كل  بني  القفاز  تبديل  على  واحلر�س  الوجه، 

وو�شعها  العينة  اأخذ  وعند  واآخر،  فح�س 

تقل  ل  ملده  النتيجة  انتظار  يجب  باجلهاز 

لقراءة  الوقت  بح�شاب  وذلك  دقيقة،   15 عن 

وت�شجيل قراءة النتيجة يف ال�شتمارة«.
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هدير ال�سيارات يعود ملوطنه يف منطقة ال�سرق الأو�سط

انــــــطــــالق �ســبــــاق »الـــفــورمـــول1« غــــًدا اجلـمـعـــة.. بــــال جـمـهـــــور

مرة-  -لأول  الدولية  البحرين  حلبة  وت�ضت�ضيف 

�ضباقي فورمول1، اإذ ي�ضكالن اأحد اأبرز الفعاليات التي 

حيث  البحرين،  مملكة  نحو  العامل  اأنظار  ت�ضتقطب 

�ضباق  يف  املتمثلة  ع�ضرة  اخلام�ضة  اجلولة  ت�ضت�ضيف 

للفورمول1  اخلليج  لطريان  الكربى  البحرين  جائزة 

جائزة  و�ضباق  الأ�ضبوع،  هذا  نهاية  �ضتنطلق  التي 

الأ�ضبوع  وذلك  للفورمول1،  الكربى  ال�ضخري  رولك�س 

العاملية  البطولة  ال�ضاد�ضة ع�ضرة من  املقبل وكاجلولة 

للفورمول1.

وبا�ضتعدادات مميزة ت�ضتعد اجلهات املعنية لإخراج 

ال�ضباق باأف�ضل حلّة.

�ضوارع  من  العديد  املا�ضية  الأيام  خالل  واكت�ضت 

اإىل  بالإ�ضافة  الفورمول1،  واأعالم  باإعالنات  اململكة 

اإىل  والعرفان  ال�ضكر  وّجهت  كبرية  اإعالمية  يافطات 

الت�ضدي  يف  الالحمدود  عطائها  على  الطبية  الكوادر 

قدرة  يف  جلًيا  انعك�س  الذي  الأمر  كورونا،  جلائحة 

اململكة على ا�ضت�ضافة هذه الفعالية الدولية الكبرية.

�ضلمان  الأمري  امللكي  ال�ضمو  �ضاحب  �ضمو  وكان 

الوزراء، قد وّجه  العهد رئي�س  اآل خليفة ويل  بن حمد 

لعوائل  املدرجات  مقاعد  من  حمّدد  عدد  لتخ�ضي�س 

ال�ضحية  الكوادر  من  الأمامية  ال�ضفوف  يف  العاملني 

جائزة  �ضباق  حل�ضور  الأخرى  امل�ضاندة  واجلهات 

واحد  للفورمول  اخلليج  لطريان  الكربى  البحرين 

و�ضباق جائزة رولك�س ال�ضخري الكربى، وذلك عرفاًنا 

الوطنية  اجلهود  �ضمن  الكبري  والتزامهم  مل�ضاهماتهم 

يف  »كوفيد-19«  كورونا  جلائحة  للت�ضدي  املبذولة 

مملكة البحرين.

وما يجدر ذكره اأن ال�ضنوات املا�ضية �ضهد ال�ضباق 

امتالء احللبة بزوار ال�ضباق من ع�ضاق ريا�ضة ال�ضياراة 

الذين ي�ضتمتعون بالفعاليات الرتفيهية وجولة ممرات 

العاملية  الفورمول1  فرق  روؤية  جانب  اإىل  ال�ضيانة، 

اإ�ضافة  العاملي،  لل�ضباق  ا�ضتعدادهم  وكيفية  قرب  عن 

لفعاليات اأخرى م�ضاحبة.

لطريان  الكربى  البحرين  جائزة  �ضباق  وينطلق 

الكربى  اجلائزة  م�ضمار  على  للفورمول1  اخلليج 

التقليدي البالغ طوله 5.412 كم.

اأيام  قبل  اأعلنت  قد  الدولّية  البحرين  وكانت حلبة 

اخلليج  لطريان  الكربى  البحرين  جائزة  �ضباقي  اأن 

وجائزة رولك�س ال�ضخري الكربى للفورمول1 �ضُتقامان 

من دون ح�ضور اجلماهري. كما اأّنه �ضتكون هناك مقاعد 

�س لعوائل العاملني يف ال�ضفوف الأمامية  �ضوف تخ�ضّ

يف  الأخرى  امل�ضاندة  واجلهات  ال�ضحية  الكوادر  من 

الكبري  والتزامهم  مل�ضاهماتهم  عرفاًنا  وذلك  البحرين؛ 

جلائحة  للت�ضدي  املبذولة  الوطنية  اجلهود  �ضمن 

كورونا باململكة.

ت�سوير: ح�سن قربانا�ستعدادات جارية النطالق ال�سباق غًدا

نتعّر�ض ل�سغوطات �سيا�سية كثرية لعتماد اللقاحات املطروحة.. ممثلة »ال�سحة العاملية«:

ل اعتماد للقاحات »كورونا« دون التاأكد من فعاليتها

بحرينية  دكتورة  -وهي  الق�ضري  واأ�ضارت 

�ضغلت عدة مهمات للمنظمة يف دول خمتلفة منها 

العراق وال�ضودان- اىل اأن اأكرث الدول التي تعاين 

الآن من زيادة باأعداد احلالت امل�ضابة يف ال�ضرق 

الأو�ضط هما اإيران والأردن، معتربة ان الخرية 

اإل  بدايته،  املر�س يف  تف�ضي  قد حا�ضرت  كانت 

التقييد  وعدم  املتهاون  املجتمعي  ال�ضلوك  اأن 

مب�ضتويات  املر�س  تف�ضي  اىل  ادت  بالحرتازات 

متقدمة.

ولفتت الق�ضري اىل اأن البحرين متيزت باإجراء 

بـ»كوفيد-19«  ال�ضابة  عن  الك�ضف  فحو�ضات 

التقارير  اأعدادها عرب  باأعداد مرتفعة، حيث ترد 

التي  الإيجابية  اخلطوات  كذلك  املنظمة،  اىل 

اتخذتها ومنها الرعاية الطبية املجانية للوافدين 

وتقدمي  املكتظة،  م�ضاكنهم  من  ونقلهم  الأجانب 

العالج الطبي الالزم للم�ضابني منهم، لفتة اىل اأن 

اأدى  الذي حدث خالل منا�ضبات دينية  الرتاخي 

يف فرتة ما اىل زيادة اأعداد امل�ضابني، قبل ان تبداأ 

الأعداد بالرتاجع.

اأ�ضلوب  تغيري  اأهمية  على  الق�ضري  و�ضددت 

املتعلقة  �ضيما  ل  الأفراد،  و�ضلوكيات  احلياة 

نرتك  ان  دون  والتعقيم،  ال�ضخ�ضية  بالنظافة 

احلذر ليتحول اىل حالة مر�ضية. 

ن�ضاط  هو  اليوم  نراه  »ما  الق�ضري:  وقالت 

للمنظمة يف منطقة ال�ضرق الو�ضط، ل �ضيما امام 

حتٍد كبري يطرح ت�ضاوؤل حيال الكيفية التي ت�ضري 

بها المور«.

وتابعت: »ل �ضك ان مو�ضوع ال�ضحة يحتل 

الآن الولوية الق�ضوى يف ترتيبات الدول حول 

�ضحًيا  و�ضًعا  اأحياًنا  يعك�س  ل  وهذا  العامل، 

فح�ضب، بل يتحول اىل عامل قلق كبري يوؤثر �ضلًبا 

على النواحي ال�ضيكولوجية لالفراد«. 

واأ�ضافت: »نحن اليوم لدينا عدة ق�ضايا ل بد 

من العمل عليها. اذ يتطلع املجتمع حلياة �ضحية 

اف�ضل، وكيف ميكن ان نعمل مع بع�ضنا البع�س 

من اجل الو�ضول للحلول يف و�ضع غري م�ضوق 

املجتمعي.  المن  مقومات  احد  ال�ضحة  باعتبار 

تعزيز  اأهمية  على  املنطمة  جهود  تقوم  اليوم 

تن�ضيق اجلهود الطبية يف هذا الجتاه«.

تعلمناه  »ما  الق�ضري:  قالت  الوباء  وحول 

حتديا  ي�ضع  ما  وهذا  نلتقطها،  الفريو�ضات  ان 

حقيقيا؛ كيف تتعامل معها، وهذا المر ل يقت�ضر 

ما،  معي�ضي  م�ضتوى  او  اخرى  دون  دولة  على 

فالآن ال�ضيا�ضة املتبعة مع الوباء تت�ضل بالبيئة 

املحيطة للتعامل مع الوباء، وكيفية توفري �ضبل 

التحدي  وهذا  البلدان.  يف  ال�ضحية  احلماية 

ال�ضحي ل ينح�ضر يف اطاره املر�ضي فح�ضب، بل 

اآثاره تلقي بظاللها على امل�ضابني باأمرا�س مزمنة 

باأ�ضلوب  واقعًيا  يت�ضل  ما  وهو  ال�ضكري،  مثل 

احلياة الذي نتبعه«.

تبذل جهوًدا كبريًة،  الدول  »اليوم  وتابعت: 

لكن ل  ال�ضحية،  الرعاية  اجل  ومنها م�ضر، من 

افراد  على  املرتبة  املجتمعية  امل�ضوؤولية  نن�ضى 

غ�ضل  ووجوب  ال�ضخ�ضية  والنظافة  املجتمع، 

اليدين. لقد كان كل هذا مبنزلة مترين ل بد من 

العتياد عليه«.

وحول اللقاح قالت الق�ضري: »اللقاح جزء من 

امل�ضكلة، لكنه لي�س احلل كله، بل ل بد من  حل 

تعزيز العناية ال�ضحية باأ�ضلوب حياتنا«. 

الإغالق  �ضيا�ضات  اأن  الق�ضري  واعتربت 

�ضلوك  بل  الوباء،  من  حقيقًيا  اأمًنا  حتقق  ل 

انف�ضهم  اجتاه  مب�ضوؤولية  والت�ضرف  الفراد 

وجمتمعاتهم. 

اأن اإجراء الفحو�ضات  و�ضددت الق�ضري على 

ل  املجتمعات،  تواجهه  حتديا  تعترب  الطبية 

�ضيما الدول ذات التعداد ال�ضكاين املرتفع. لفتة 

اأعداد  يف  كبري  تقدم  يقابله  التحدي  هذا  ان  اىل 

الفحو�ضات من قبل دول عدة، كذلك تعزيز حالة 

الوعي يف املجتمع. 

غري  وقت  يف  نحن  »اليوم  الق�ضري:  وقالت 

اللقاحات،  اعتماد  باجتاه  العامل  يدفع  م�ضبوق 

وهذه �ضغوط تتداخل ما بني قطاعات ال�ضناعات 

بطرح  تطالب  التي  املجتمعات  كذلك  الطبية 

اللقاح، واليوم املنظمة الدولية ُتلقى على عاتقها 

م�ضوؤوليات كبريه يف هذا الجتاه«.

األقاها الوباء  ولفتت الق�ضري اىل الآثار التي 

املجالت،  خمتلف  وعلى  حياتنا  اأ�ضلوب  على 

القت�ضادية  الآثار  اأو  املتبعة  ال�ضيا�ضات  �ضواء 

واحلياة الجتماعية والفر�س احلياتية، م�ضددة 

على اأنه ل توجد دولة مباأمن عن الوباء.

كما ا�ضتعر�ضت الق�ضري دور املنظمة الكبري 

يف م�ضر واملبادرات التي اأطلقت من اأجل رعاية 

املجتمع، لفتة اىل اهمية تعزيز املجالت احلياتية 

املوؤثرة يف التعامل مع الوباء وحماية املجتمع من 

المرا�س، ل �ضيما املت�ضلة بالأمن الغذائي. 

اأعداد  يف  الزيادة  اأن  اىل  الق�ضري  ولفتت 

يف  تغريا  فر�ضت  العامل  خمتلف  يف  امل�ضابني 

�ضيكولوجية النا�س وت�ضرفاتهم، وهذا ما تعمل 

عليه املنظمة يف جمال التوعوية.

»البحرين  الق�ضري:  قالت  البحرين  وحول 

التي اجرت فحو�ضات كثرية،  الدول  واحدة من 

ال�ضحي  المن  يوفر  وهو  جيد،  موؤ�ضر  وهذا 

اأمن دون  اأعمال ول �ضناعات ول  للمجتمع، فال 

�ضحة، لذلك هذا يفر�س ان يغري النا�س ا�ضلوب 

حياتهم وت�ضرفاتهم حيال التعامل مع المرا�س، 

ولي�س كورونا فقط. اليوم لدينا تقارير تتحدث 

الدول. ل  التي جترى يف  الفحو�ضات  اعداد  عن 

الآن  بيننا  يكون  قد  ان  واقع  ننكر  ان  ن�ضتطيع 

دون  و�ضفي  اأ�ضيب  اآخر  اأو  باملر�س،  م�ضاب 

الوعي  »البحرين اجتهت نحو  علمه«، وتابعت: 

املنا�ضبات  خالل  انتكا�ضات  وحدثت  املجتمعي، 

الدينية لكن عادت العداد اىل الرتاجع، لكن هذا 

الرتاجع ل يجب ان يكون ب�ضبب حدوث تهاون«.

طريان اخلليج تبداأ العد

التنازيل ل�سباق جائزة البحرين الكربى

الوطنية  الناقلة  اخلليج،  طريان  بداأت 

ل�ضباق  التنازيل  عدها  البحرين،  ململكة 

اخلليج  لطريان  الكربى  البحرين  جائزة 

2020 للفورمول واحد كداعم رئي�س لأحد 

اإذ  اململكة،  يف  الريا�ضية  الفعاليات  اأهم 

اإىل 29  من 27  الفرتة  ال�ضباق يف  �ضيقام 

نوفمرب اجلاري.

ال�ضمو  �ضاحب  توجيهات  �ضوء  ويف 

امللكي الأمري �ضلمان بن حمد اآل خليفة ويل 

العهد رئي�س الوزراء، كانت حلبة البحرين 

الدولية قد اأعلنت يف وقت �ضابق اأن �ضباقي 

الكربى  البحرين  جلائزة  واحد  الفورمول 

ال�ضخري  لطريان اخلليج وجائزة رولك�س 

ح�ضور  دون  باملجمل  �ضيقامان  الكربى 

حمدود  عدد  هناك  �ضيكون  لكن  اجلمهور، 

�ضيخ�ض�س  الذي  املدرجات  مقاعد  من 

الأمامية  ال�ضفوف  يف  العاملني  لعوائل 

امل�ضاندة  واجلهات  ال�ضحية  الكوادر  من 

الأخرى يف البحرين.

وقد �ضّرح القبطان وليد العلوي القائم 

اخلليج  لطريان  التنفيذي  الرئي�س  باأعمال 

الرئي�س  الداعم  بكوننا  فخورون  »نحن 

دون  �ضيقام  الذي  العريق  ال�ضباق  لهذا 

من  حمدود  عدد  عدا  اجلماهري،  ح�ضور 

يف  �ضتخ�ض�س  التي  العامة  املن�ضة  مقاعد 

من  الأول  ال�ضف  اأفراد  حل�ضور  ال�ضباقني 

مبنزلة  وهو  وعائالتهم،  الطبية  الطواقم 

اأ�ضهمت  التي  الطواقم  لتلك  م�ضتحق  تقدير 

كورونا  فريو�س  جلائحة  الت�ضدي  يف 

واحلد من انت�ضاره يف اململكة«. م�ضيًفا اأن 

لأبناء  املوجه  التقدير  حجم  يعك�س  القرار 

مليًئا  العام  هذا  كان  فقد  املجّدين،  الوطن 

بكامل  نعمل  اأننا  اإل  للجميع،  بالتحديات 

طريان  خطط  لتنفيذ  وطاقاتنا  جهودنا 

الناقلة  لدى  ما  اأف�ضل  تظهر  التي  اخلليج 

واململكة للعامل.

قام بجولة يف احللبة �سمن ال�ستعدادات الأمنية لل�سباق

الزايد: خطة لتاأمني بطولة جائزة البحرين الكربى

نائب  الزايد  حممد  عبداهلل  اللواء  قام 

رئي�س الأمن العام بجولة ميدانية يف حلبة 

البحرين الدولية، تفقد خاللها ال�ضتعدادات 

لإجناح  الالزمة  الأمنية  والرتتيبات 

ل�ضباقات  الكربى  البحرين  جائزة  بطولة 

الفورمول1، حيث اطلع على اخلطة الأمنية 

اجلاهزية  مدى  من  والتاأكد  والإجراءات 

والفاعلية حلفظ الأمن والنظام.

العام  الأمن  رئي�س  نائب  واأ�ضاد 

جميع  لتخاذ  الداخلية  وزير  بتوجيهات 

حتقيق  ت�ضمن  التي  والتدابري  الإجراءات 

ال�ضباق  لتاأمني  املطلوبة  الأمنية  احلماية 

رئي�س  مبتابعة  منوًها  فيه،  وامل�ضاركني 

هذا  لإجناح  الأمنية  للخطة  العام  الأمن 

احلدث العاملي وتاأمينه.

واأ�ضاف اأن اخلطة الأمنية ا�ضتملت عدًدا 

من الفر�ضيات الأمنية التي نفذتها الأجهزة 

امل�ضاركة، والتي عك�ضت جاهزيتها  الأمنية 

وقدرتها على تاأمني ال�ضباق وامل�ضاركني فيه 

بكل احرتافية ومهنية.

نعيمة الق�سري

متام اأبو�سايف:

اللقاحات  تقر  لن  املنطمة  اأن  الق�سري  نعيمة  املنظمة يف م�سر  بعثة  العاملية رئي�س  ال�سحة  اأكدت ممثلة منظمة 

املطروحة ما مل يتم التاأكد من فعاليتها واأمنها، كذلك �سمان ان ت�سل للفقراء واالأغنياء معا.

وقالت الق�سري يف لقاء نظمة نادي روتاري العدلية، يوم ام�س االثنني عن ُبعد، اإن املنظمة تتعر�س ل�سغوط كثرية 

منها �سيا�سية واقت�سادية؛ من اأجل اعتماد اللقاحات املطروحة.

م�ضطفى ال�ضاخوري:

24 �ساعة فقط تف�سل حلبة البحرين الدولية »موطن ريا�سة ال�سيارات يف ال�سرق االأو�سط« عن ا�ست�سافة �سباق جائزة البحرين الكربى 
لطريان اخلليج للفورموال واحد 2020 الذي �سينطلق يوم غد اجلمعة وي�ستمر اإىل االأحد )املوافق 27 حتى 29 نوفمرب اجلاري(، و�ستكون 

احللبة حمط اأنظار املاليني من خمتلف انحاء العامل خالل ثالثة اأيام القادمة ملتابعة انطالق اأول �سباق للفورموال بال�سرق االأو�سط يقام دون 

وجود جمهور نظًرا لالحرتازات ال�سحية املقرة ملكافحة »كورونا«، عدا الكوادر الطبية يف ال�سفوف االأمامية ملواجهة كورونا.
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 الرميحي: نشر الحقائق وتبادل المعلومات 
الصحيحة لرفع الوعي في مواجهة »كورونا«

شارك وزير اإلعالم علي بن محمد الرميحي 
في ن��دوة التع��اون العرب��ي الصيني في 
مجال اإلعالم التي نظمتها جامعة الدول 
العربي��ة عبر تقنية االتص��ال المرئي عن 
ُبعد بمشاركة وزراء اإلعالم في السعودية 
ومص��ر واألردن والصي��ن. وأك��د الرميحي 
ف��ي كلمت��ه االفتتاحية ح��رص البحرين 
بقيادة حضرة صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيس��ى آل خليفة عاهل البالد المفدى 
عل��ى تعميق  الش��راكة اإلس��تراتيجية مع 
جمهورية الصين، استنادًا إلى تاريخ عريق 
من  عالق��ات التعاون والصداقة  واالحترام 
المتب��ادل،  منوهًا إلى اس��تضافة  المنامة 
فعاليات ال��دورة الثالثة  لالجتماع الوزاري 
لمنتدى  التعاون العربي الصيني في مايو 
2008،  والن��دوة الثانية للتعاون اإلعالمي 
في مايو 2010.  وحول موضوع  «مسؤولية 
العربي��ة  التنمي��ة  ف��ي تعزي��ز  اإلع��الم 

الصيني��ة المش��تركة ف��ي ظ��ل جائح��ة 
 كورونا« ، أكد الوزير أهمية االرتقاء بالدور 
الحي��وي لوس��ائل اإلع��الم  واالتصال في 
توحيد الجهود والتع��اون لتعميق الحوار 

 الحضاري والش��راكة اإلستراتيجية وتبادل 
الخب��رات واإلمكانات المادية والبش��رية، 
ورف��ع الوع��ي المجتمع���ي  ف��ي مواجهة 
هذه الجائح��ة عبر نش��ر الحقائق وتبادل 

المعلومات الصحيحة، بما  يدعم المصالح 
المش��تركة والتنمي��ة  المس��تدامة كنهج 
راسخ في الدبلوماسية العربية والصينية.  
واستعرض وزير اإلعالم جانبًا من التجربة 
البحريني��ة الرائدة ف��ي مواجهة الجائحة، 
وما اتخذته من إجراءات احترازية وتدابير 
الة بفضل التوجيهات  الملكية  وقائية فعَّ
الس��امية، وجهود فري��ق البحرين بقيادة 
صاحب الس��مو  الملكي األمير س��لمان بن 
حمد آل خليفة  ول��ي العهد رئيس الوزراء، 
مثمن��ًا تمي��ز المملك��ة بمنظومة صحية 
الصحية  واس��تدامة خدماته��ا  متكاملة، 
والتعليمي��ة للجمي��ع والعمل ع��ن  ُبعد، 
وتقديمها حزمًا مالي��ة واقتصادية لدعم 
»متضرري كورونا«، وغيرها من اإلجراءات 
بما يتوافق مع مكانتها  الدولية المرموقة 
في مجاالت التنمية البش��رية  واالتصاالت 
وتقنية المعلومات والحكومة  اإللكترونية.

للمب��ادرات  البحري��ن  إل��ى دع��م  وأش��ار 
التنموي��ة  والصحي��ة الدولية، الفت��ًا إلى 
تضامنها م��ع الصين كأول بلد تضرر من 
الجائح��ة، وحرصه��ا على االس��تفادة من 

خبراتها في التصدي لهذا  الوباء. 
 ودع��ا وزير اإلع��الم  إلى توثيق الش��راكة 
التنموي��ة واإلعالمي��ة العربي��ة الصينية 
والتواف��ق على خطة إعالمية لدعم أهداف 
مب��ادرة »الح��زام والطري��ق«، م��ن خالل 
تفعي��ل مش��روعات وبرام��ج التعاون في 
مج��االت اإلذاع��ة والتلفزي��ون واإلنت��اج 
األخب��ار،  المش��ترك  وتب��ادل  البرامج��ي 
وتعزي��ز الحضور في الفض��اء اإللكتروني 
ومواق��ع التواص��ل االجتماع��ي، وتوطيد 
أواصر التعاون والش��راكة  في نشر ثقافة 
التس��امح وإرس��اء قي��م المحبة والس��الم 
والتعاي��ش اإلنس��اني والح��وار  والتفاهم 

بين الحضارتين العربية  والصينية. 

 »الصحة« و»الحكومة اإللكترونية« 
تدشنان تقرير نتائج المسح الصحي الوطني

دش��نت وزيرة الصحة فائقة الصالح تقرير 
نتائج المس��ح الصحي الوطن��ي الذي يعد 
أحد المش��روعات الرئيس��ة التي نفذتها 
وزارة الصحة وهيئة المعلومات والحكومة 
اإللكترونية بشكل مشترك، وذلك بحضور 
الرئي��س التنفيذي للهيئ��ة محمد القائد 
وأعض��اء اللجنة اإلش��رافية والفنية وذلك 

.»Teams« عبر تقنية االتصال المرئي
وأشادت الصالح بالجهود والمساعي التي 
بذل��ت بالتع��اون م��ع هيئ��ة المعلومات 
والحكومة اإللكترونية، في س��بيل االرتقاء 
بصح��ة الفرد والمجتمع وف��ي إطار توفير 
بيانات صحي��ة محدثة ومعتمدة، مؤكدًة 
أن هذا المس��ح ُيعد أول مش��روع متكامل 
يت��م تنفي��ذه، ويس��عى لتحقي��ق أهداف 
برنام��ج عمل الحكومة، كونه يس��هم في 
تعزيز نظ��ام المعلومات الصحية وتحديد 
األولوي��ات، باإلضاف��ة إلى توفي��ر قاعدة 
بيان��ات مش��تركة بي��ن الجهتي��ن ضمن 
اإلجراءات  وتبس��يط  تحسين  إستراتيجية 
ف��ي تقديم الخدم��ات بالقطاعي��ن العام 

والخاص.
وقال��ت إن رؤية ال��وزارة تتمث��ل في رفع 
المستوى الصحي بمشاركة جميع الجهات 
ذات العالقة، حيث تتضمن إستراتيجيتها 
التقلي��ل م��ن أعب��اء األم��راض المزمن��ة 
والتركيز على األولويات الصحية من خالل 
تطوي��ر وتنفي��ذ البروتوك��والت الطبي��ة 
والعالجية والبرامج الوقائية الشاملة، إلى 
جانب تطوير النظام الصحي والسعي من 
أجل الشراكة المحلية واإلقليمية والدولية 
وتش��جيع المجتمع على تحم��ل مزيد من 

المسؤوليات الصحية وإشراكهم في رسم 
النظ��ام الصح��ي المس��تقبلي، وذلك عن 

طريق التركيز على بحوث النظم الصحية.
وأش��ارت الصال��ح إلى أن البحري��ن تواجه 
تزاي��دًا ف��ي مع��دل األم��راض المزمن��ة 
غير الس��ارية التي تش��مل أمراض القلب 
والش��رايين وداء الس��كري وارتفاع ضغط 
الدم وأم��راض الجهاز التنفس��ي وعوامل 
االختطار المؤدية لها مثل ارتفاع الدهون 
والسمنة الناجمة عن تفشي أنماط الحياة 
غي��ر الصحي��ة، والتدخي��ن وقلة النش��اط 
البدن��ي والعادات الغذائي��ة غير الصحية، 
األمر الذي يتّطلب دراس��ة معّمقة واسعة 
النطاق للحصول على قاعدة بيانات صحية 
يمكن االعتماد عليها، ومن هذا المنطلق 
ج��اء الحرص عل��ى تطبيق هذا المش��روع 
مؤكدة أن المواطنين والمقيمين بمملكة 
البحري��ن عل��ى درج��ة كبيرة م��ن الوعي 
الصح��ي، ومعربًة عن ش��كرها وتقديرها 
لجميع المشاركين في هذا المسح الصحي 

الوطني، الذي من المأمول أن يحقق نتائج 
ستعود بالنفع والفائدة على الجميع.

كم��ا تقدم��ت بجزي��ل الش��كر والتقدي��ر 
الرش��يدة ف��ي  القي��ادة  إل��ى  واالمتن��ان 
البحري��ن، وعل��ى رأس��ها صاح��ب الجاللة 
المل��ك حمد ب��ن عيس��ى آل خليفة عاهل 
البالد المف��دى، وصاحب الس��مو الملكي 
األمي��ر س��لمان ب��ن حم��د آل خليفة ولي 
العهد نائ��ب القائد األعلى رئيس الوزراء، 
الالمح��دود ومتابعتهم  وذلك لدعمه��م 
وتوجيهاتهم الس��ديدة لالهتمام بصحة 
المجتم��ع البحرين��ي وجعله��ا عل��ى رأس 
تقدم��ت  كم��ا  الصح��ة.  وزارة  أولوي��ات 
هيئ��ة  ف��ي  المس��ؤولين  إل��ى  بالش��كر 
المعلوم��ات والحكوم��ة اإللكترونية على 
المكت��ب  وإل��ى  ومس��اندتهم  دعمه��م 
العالمي��ة  الصح��ة  لمنظم��ة  اإلقليم��ي 
ولمجلس الصحة لدول مجلس وإلى اللجنة 
اإلشرافية والفنية على جهودهم ودعمهم 

من أجل تنفيذ هذا المسح.

م��ن جهته، ق��ال القائد إن ع��ام 2018-
2019 قد ش��هد تنفيذ مش��روع المس��ح 
الصحي الوطني والذي ُيعد األكبر منذ آخر 
مسح نُفذ قبل 20 عامًا، حيث وظف المسح 
الذي اتبع هيكلية المسح الصحي العالمي 
التابع لمنظمة الصحة العالمية اس��تبانة 
موحدة لألفراد واألس��ر الستكش��اف مدى 
انتشار األمراض غير السارية، وأبرز المسح 
األنماط المعيشية غير الصحية المنتشرة 
بين س��كان المملكة، مثل التدخين وقلة 
النش��اط الحرك��ي وتن��اول األطعم��ة غير 

الصحية.
وأكد أن هذه الدراسة المكثفة والمتعمقة 
بتوصي��ات مبنية عل��ى الدليل لتحس��ين 
السياس��ات الصحي��ة العام��ة، ومكافح��ة 
األمراض المزمنة غير الس��ارية، والحصول 
عليه��ا  االعتم��اد  يمك��ن  بيان��ات  عل��ى 
للوص��ول إلى فهم أفضل للعوامل البيئية 
واالجتماعية والسلوكية التي أدت إلى هذا 
االنتشار، مبينًا أن المسح قد صمم لتوفير 
مؤشرات أداء وطنية يمكن االعتماد عليها 
المرجعية  بالمعايي��ر  مقارنته��ا  ويمكن 
الدولي��ة، لتقييم صحة الس��كان بش��كل 
أفضل وتحسين نظام الرعاية الصحية في 

المملكة.
وأضاف القائد أن اهتمام الهيئة بالمسح 
الصحي الوطني يأتي كونه من المش��اريع 
الهادفة  إس��تراتيجيتها  المدرجة ضم��ن 
إلى تطوير النظام اإلحصائي في المملكة، 
وألن��ه يمث��ل عنصرًا أساس��يًا ف��ي تنفيذ 
الخط��ة التنموية للقطاع��ات االقتصادية 
وضمنه��ا القط��اع الصح��ي، مش��يرًا في 

الوقت نفس��ه إلى الت��زام الهيئة الوطنية 
بتوفير المؤشرات اإلحصائية والمساهمة 
ف��ي إع��داد التقري��ر الطوع��ي للتنمي��ة 
المستدامة، وتطوير البنى التحتية لتقنية 
المعلوم��ات فضاًل ع��ن التزامها بتفعيل 
انتقال الحوكمة نحو الحوس��بة السحابية 

في ظل بيئة آمنة.
من جانبها أثنت الوكيل المساعد للصحة 
العام��ة رئيس��ة اللجنة اإلش��رافية العليا 
للمس��ح الوطني الدكتورة مريم الهاجري 
عل��ى الجهود واإلنجاز الوطني المهم الذي 
بذله أعض��اء اللجن��ة اإلش��رافية واللجنة 
الفني��ة برعاي��ة وتوجي��ه وزي��رة الصحة 
والرئي��س التنفي��ذي لهيئ��ة المعلومات 
والحكومة اإللكترونية وبدعم من المكتب 
العالمي��ة  الصح��ة  لمنظم��ة  اإلقليم��ي 
ومجلس الصح��ة لدول مجل��س التعاون، 
مش��يرًة إلى أن هذا المسح المعتمد دوليًا 
يأت��ي تماش��يًا م��ع المس��وحات الصحية 
العالمي��ة، ويأتي ليحقق أه��داف برنامج 
عم��ل الحكوم��ة واإلس��تراتيجية الوطنية 
للصحة كونه يس��هم في تحقيق وتطوير 
الخدمات الصحية بشكل أكبر ويعمل على 
تعزيز نظم المعلوم��ات الصحية وتحديد 
األولوي��ات باإلضاف��ة إل��ى توفي��ر قاعدة 
بيان��ات حديث��ة ومتط��ورة وش��املة عن 
الحالة الصحية للس��كان بمس��اعدة صناع 
الق��رار عل��ى إدارة ورصد وتقيي��م النظام 
الصح��ي، وذل��ك لوض��ع اإلس��تراتيجيات 
وخط��ط العم��ل الوطني��ة بالش��راكة مع 
جميع القطاعات ذات العالقة للوقاية من 

األمراض.

 »صندوق الضمان الصحي« يصادق 
على خطة تطبيق التأمين على األجانب مبدئيًا

الضم��ان  صن��دوق  إدارة  مجل��س  عق��د 
الصحي »شفاء« اجتماعه االعتيادي بمقر 
المجل��س األعلى للصحة برئاس��ة رئيس 
المجل��س األعلى للصح��ة، رئيس مجلس 
إدارة صن��دوق الضم��ان الصح��ي الفريق 
طبيب الشيخ محمد بن عبداهلل آل خليفة، 
بحض��ور وزير المالي��ة واالقتصاد الوطني 
نائ��ب رئي��س المجلس الش��يخ س��لمان 
ب��ن خليف��ة آل خليف��ة، ووزي��رة الصحة 
فائقة بنت س��عيد الصال��ح، ووزير العمل 
والتنمي��ة االجتماعي��ة جمي��ل بن محمد 
علي حميدان، ومحاف��ظ مصرف البحرين 
المركزي رش��يد محمد المع��راج ورئيس 
ديوان س��مو رئيس ال��وزراء األمين العام 
لمجلس ال��وزراء المهن��دس حمد فيصل 

المالكي و أعضاء المجلس.
وق��ال األمي��ن الع��ام للمجل��س األعل��ى 
للصحة إبراهيم علي النواخذة إّن المجلس 
بحث مس��تجدات برنامج الضمان الصحي 
الوطني، فيما أكد الشيخ محمد بن عبداهلل 
آل خليف��ة أن البحرين تعمل على تطوير 
النظام الصحي لضمان واس��تدامة توفير 
التغطية الصحية الشاملة للسكان، وذلك 

وفقًا ألفضل المعايير المتبعة عالميًا.
واس��تعرض المجلس المواضيع المدرجة 

على جدول أعمال��ه، وفي هذا اإلطار بحث 
المجلس بش��كل مس��تفيض إستراتيجية 
التأمين الصحي على األجانب بشأنه قبل 
رفعها إلى الحكومة، حيث قدمت الشركة 
عرضًا مفصاًل عن مشروع التأمين الصحي 
على األجانب، موضح��ة الخطة التنفيذية 
ت��دارس  حي��ث  للمش��روع،  المقترح��ة 
المجلس أفضل الطرق للتطبيق، وصادق 

المجلس على الخطة بصورة مبدئية.
كما شدد على أهمية البدء بعرض الخطة 
بمحاوره��ا عل��ى جميع األط��راف المعنية 

بالمشروع من مشتري الخدمة ومقدميها 
لالط��الع على الخط��ة وإبداء ال��رأي فيها 
ألخذ تصوراتهم بش��أنها قبل رفعها إلى 

اللجنة التنسيقية.
كما ت��داول المجلس الخط��ة الموضوعة 
المالي��ة  المعام��الت  نظ��ام  لتطبي��ق 
ف��ي  ومش��تريها  الخدم��ة  مق��دم  بي��ن 
المستش��فيات، حيث من المتوقع الشروع 
ف��ي تطبيقها ف��ي الربع الثان��ي من عام 
2021 بصورة تجريبية بمجمع السلمانية 
الطب��ي، عل��ى أن تب��دأ المراح��ل األخرى 

للتطبيق في بقية المستش��فيات العامة 
تباع��ًا، وس��ترفع الدراس��ة إل��ى الجهات 

المختصة العتمادها.
وبح��ث التع��اون بي��ن المجل��س األعلى 
للصحة وشركات ممتلكات القابضة وذلك 
لوضع أس��س التعاون بي��ن الجهتين في 
إدارة النظ��ام التأميني ونظم المعلومات 
التأميني��ة بمش��روع »صحت��ي« من قبل 
ش��ركة »ممتلكات«، وفي هذا اإلطار قدم 
الش��يخ خالد ب��ن حمد آل خليف��ة، رئيس 
مش��روع التقنية والحوكمة عرضًا مفصاًل 
عن مستجدات التعاون بين الطرفين في 

هذا المشروع.
وعلى صعيد آخر، بح��ث المجلس مقترحًا 
وإس��تراتيجي  مرك��زي  مخ��زن  بإنش��اء 
لألدوية، وقدمت د. عائشة مبارك بوعنق 
عرضًا مفصاًل بشأن آليات الشراء واإلدارة 
والتخزي��ن والتوزي��ع، كما بين��ت أهمية 

عملية الشراء الخليجي الموحد.
وأكد المجلس أهمية المش��روع المتمثل 
ف��ي توفير جهة مركزية للتحكم في إدارة 
األدوي��ة بما يحس��ن من عملي��ة إدارتها 
وضب��ط التوزيع والتخزي��ن وفق األنظمة 
والقواني��ن، حي��ث يأت��ي هذا المش��روع 
تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بش��أن أهمية 

ولتحس��ين  األدوي��ة،  ومراقب��ة  ضب��ط 
س��ير عملي��ات ص��رف وتخزي��ن األدوي��ة 
ف��ي الصيدلي��ات الحكومية عل��ى صعيد 
واإلج��راءات،  والسياس��ات  التش��ريعات، 
وتفعي��ل أنظم��ة إلكتروني��ة، والتدقيق 
وضمان الجودة، واألمن والسالمة والبنية 

التحتية.
يش��ار إل��ى أّن صندوق الضمان »ش��فاء« 
المسؤول عن شراء الخدمات الصحية من 
مزودي الخدم��ة ويتمثل دوره في تمويل 
المناف��ع الصحي��ة المقدم��ة لألش��خاص 
تأميني��ًا،  تغطيته��م  يتول��ى  الذي��ن 
وضمان س��هولة وس��رعة حصولهم على 
الخدم��ات الصحية والتعاق��د مع مقدمي 
الخدم��ة الصحية لتقديم المنافع الصحية 
الذي��ن يتول��ى الصندوق  للمس��تفيدين 
توفي��ر تغطي��ة تأميني��ة له��م، وجم��ع 
وتحليل البيانات والمعلومات واإلحصاءات 
يتول��ى  الذي��ن  باألش��خاص  المتعلق��ة 
الصن��دوق توفي��ر تغطي��ة تأمينية لهم، 
وإصدار قواعد وإجراءات تحصيل اشتراكات 
الضم��ان الصح��ي المس��تحقة للصندوق 
بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، 
وتملك األموال المنقولة والعقارية وإدارة 

واستثمار أي من موارد الصندوق.



بيانات الخبر
اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر
الصفحة

العدد
الرابط اإللكتروني

05
local@alwatannews.net

أخبار الوطن
Thu 26 Nov 2020 |  الســنة 15  |  العدد 5465   |  الخميس 11 ربيع اآلخر  1442هـ

عودة الخدمات السريرية 
والطبية بمجمع السلمانية 

الطبي بشكل تدريجي

أعلنت إدارة مجمع الس��لمانية الطبي عن استمرارها في 
اس��تئناف الخدمات الس��ريرية والطبي��ة تدريجيًا وذلك 
وفق الخطة المدروسة التي وضعتها على مراحل ضمن 
اس��تراتيجية التطوي��ر وع��ودة الخدم��ات الطبي��ة على 

مرحلتين.
وكشفت استشارية الجراحة ورئيس��ة اللجنة التنظيمية 
المختص��ة بالمش��روع الدكتورة أمل الري��س، بأن هذه 
المب��ادرات هي خطوات جدي��دة إلدارة المجمع عن قيام 
فري��ق العمل بوض��ع هيكل��ة مرحلية متعلق��ة بعودة 
الخدم��ات الجراحي��ة والس��ريرية على مرحلتي��ن، حيث 
شملت المرحلة األولى والتي تم إطالقها في 25 أكتوبر 
2020، والمرحل��ة الثاني��ة القادمة والت��ي من المتوقع 
أن تك��ون من فبراي��ر إلى مارس 2021 وفق��ًا للتغيرات 
المصاحبة لفيروس كورونا. وأكدت أن اللجنة تعمل على 
إعادة تفعيل الخدمات الطبية حاليًا وعلى إطالق المرحلة 
الثانية حس��ب المش��روع والت��ي تتضمن إع��ادة إجراء 
معظ��م العملي��ات الجراحية التي كانت ق��د توقفت في 
ظل الجائحة وذلك بحسب أقدمية اإلنتظار، حيث يخضع 
ذلك إلمكانية إعادة عدد أكبر من األطباء المنتدبين من 
مراكز العزل إلى مجمع الس��لمانية الطبي كما أن اللجنة 
ت��درس حاليًا آلية إرجاع الزي��ارات في العيادات الخارجية 
وعلى األخص الحاالت المستجدة والتي تحتاج إلى كشف 
س��ريري. وش��ملت الخطة عودة العمليات ف��ي المرحلة 
األولى والت��ي ضمت عمليات جراح��ات األورام، وخدمات 
المناظي��ر، وخدم��ات تفتيت حصوات الكل��ى بالموجات 
العالجي��ة ESWL. إل��ى جانب ذلك الخدم��ات الجراحية 
العاجل��ة واالختياري��ة المنتق��اة. وخالل ه��ذه المرحلة 
س��يتم تفعيل عدد 6 غرف عمليات جراحية تعمل يوميًا 
بس��عة 2-3 غرف للعملي��ات االختياري��ة باإلضافة إلى 
العمليات الطارئة. كما تم تفعيل عيادة ما قبل التخدير 
قبل العمليات الجراحية بش��كل يومي، والتي من شانها 
تسريع االجراءات والتأكد من صحة المرضى قبل الخضوع 
في اإلجراء الجراحي. يذكر أنه وبحس��ب اإلحصائيات من 
تاري��خ 25 أكتوبر إل��ى 11 نوفمبر تم اج��راء 520 حالة 
جراحية في المرحلة األولى، وم��ن المتوقع الوصول إلى 

1000 مع نهاية نوفمبر 2020.

 القحطاني: اإلبالغ عن نتيجة 
االختبار السريع »اإليجابية«

أكد عضو الفريق الوطني الطبي للتصدي 
لفي��روس كورون��ا )كوفي��د19( المق��دم 
البحري��ن  أن  القحطان��ي  من��اف  طبي��ب 
تخط��و خط��وات متقدم��ة ف��ي مختل��ف 
مراح��ل التعامل م��ع الفي��روس، بفضل 
كافة الجهود الوطني��ة المبذولة، مجددًا 
شكره ألبطال الصفوف األولى من الكوادر 

الطبية والجهات المساندة. 
وأش��ار القحطاني إلى أنه يتم اس��تخدام 
األجه��زة  وتقني��ات  الحديث��ة  التقني��ات 
الذكي��ة بم��ا يعزز م��ن حماي��ة الجميع، 
ويمك��ن لمس��تخدمي تطبي��ق »مجتمع 
واع��ي« رفع صور نتائج فحصهم الس��ريع 
عب��ر  وإرس��الها  ل�)كوفي��د19(  والذات��ي 
التطبي��ق للجه��ة المختص��ة ف��ي وزارة 

الصحة. 
وأوض��ح أن اإلب��الغ ع��ن نتيج��ة االختبار 
الس��ريع ل�)كوفيد19( عبر تطبيق مجتمع 

واع��ي ُيع��د ملزمًا للح��االت الت��ي جاءت 
نتيجة فحصهم الذاتي »إيجابية« لضمان 
حص��ول ه��ذه الح��االت على المس��اعدة 
الالزمة من جانب المختصين، مشددًا بأن 

اختبار الفحص السريع ال يغني عن فحص 
ال� PCR في حال إذا كانت النتيجة إيجابية 
ففح��ص ال� PCR هو األداة التش��خيصية 

الوحيدة المعتمدة في البحرين.

 السلمان: تعافي 84165 حالة 
وخروجها من مراكز العزل والعالج

قالت استش��ارية األم��راض المعدية بمجمع 
الس��لمانية الطب��ي وعضو الفري��ق الوطني 
الطبي للتصدي لفيروس كورونا )كوفيد19( 
الدكت��ورة جميل��ة الس��لمان، ب��أن أبط��ال 
فريق البحري��ن مقبلون على تح��ٍد جديد مع 
المملكة لس��باقي »الفورموال1«،  استضافة 
حي��ث إن ه��ذه االس��تضافة تؤك��د على ما 
تمتلك��ه البحرين م��ن قدرات رغ��م الظروف 

االستثنائية العالمية لفيروس كورونا.
وأضافت الس��لمان »نحن واثقون بمس��توى 
الجاهزية العالية إلظهار حدث »الفورموال1« 
بتميز وما ترافق��ه من جهود لتقديم أفضل 
س��بل الرعاي��ة الصحي��ة للمش��اركين ف��ي 
ه��ذا الح��دث العالمي، وس��باقي الفورموال1 
س��يوجهان األنظار للبحري��ن ونجاحاتها في 
مختل��ف المج��االت، خاصة ف��ي تعاملها مع 

الجائحة.
وأك��دت ب��أن وزارة الصحة اكتس��بت خبرات 
أهلته��ا لتصب��ح أكث��ر تفهم��ًا لالحتياجات 
الطبي��ة التي تترافق مع ه��ذا الحدث المميز 
وأكثر مرونة وسرعة في طريقة تعاملها بما 
يعزز م��ن مهارات الفريق الطبي المش��ارك، 
والطواق��م الطبية المش��اركة في س��باقات 
الفورموال1 له��ا دور كبير في إنجاحها ضمن 

الجهود الوطنية لفريق البحرين.
كم��ا أك��دت عل��ى اتخ��اذ كاف��ة اإلج��راءات 
االحترازية والتدابير الصحية الالزمة بناء على 

بروتوكوالت مفصلة ومطبقة وذلك لضمان 
نج��اح وتميز ه��ذا الحدث العالم��ي، ونتطلع 
لتسجيل نجاح آخر في س��جل إنجازات الوطن 
باستضافة سباقي الفورموال1 لتكون بصمة 
أخ��رى في مس��ار الجهود الوطني��ة للتصدي 

للفيروس.
وشددت الس��لمان على عدم التهاون في أي 
إجراء احترازي، وضرورة استشعار خطورة نقل 
وانتق��ال عدوى الفيروس رغ��م ما تحقق من 
نجاح ف��ي خفض عدد الح��االت، مبينة أن ما 
تحققه من نجاح تم بروح المس��ؤولية التي 
يتحل��ى به��ا الجميع م��ن أج��ل البحرين، لذا 
نجدد التأكيد على أهمي��ة تجنب التجمعات 
باختالفها، ومواصلة تطبيق معايير التباعد 

االجتماعي وارتداء الكمامات في كل األوقات. 
وأك��دت عل��ى اس��تمرار وزارة الصح��ة ف��ي 
جهودها للوص��ول المبكر للح��االت القائمة 
والمخالطين من خالل توس��يع نطاق وأعداد 
الفحوصات اليومية والفحوصات العشوائية، 
من أج��ل س��رعة عالجه��ا وبالتالي س��رعة 

تعافيها بشكل أسرع.
ولفت��ت إل��ى ع��دد الح��االت القائم��ة تحت 
العناية بلغ 10 حاالت، والحاالت التي يتطلب 
وضعها الصحي تلقي العالج 28 حالة قائمة، 
في حين أن 1500 حالة وضعها مس��تقر من 
الع��دد اإلجمالي للحاالت القائم��ة الذي بلغ 
1510 حاالت قائمة، مؤكدة تعافي 84165 

حالة وخروجها من مراكز العزل والعالج.

سماهر سيف اليزل 
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سماهر سيف اليزل 

 المانع: مليونا فحص مختبري لـ»كورونا«..
و50٪ من السكان شملوا لمرة واحدة  

أعل��ن وكي��ل وزارة الصح��ة الدكت��ور ولي��د 
المانع عن إنجاز جديد للبحرين في تصديها 
لفيروس كورونا )كوفيد19( تحقق بس��واعد 
أبنائه��ا المخلصين بالوص��ول إلى مليوني 
في��روس  لفح��ص   )PCR( أنفي��ة  مس��حة 
كورونا )كوفيد19( منذ بدء إجراء الفحوصات 

بالمملكة.
جاء ذلك خ��الل المؤتمر الصحف��ي للفريق 
الوطني الطب��ي للتصدي لفي��روس كورونا 
)كوفي��د19( ف��ي مق��ر مرك��ز ول��ي العهد 
للتدري��ب والبح��وث الطبي��ة للحدي��ث عن 
آخ��ر تطورات ومس��تجدات مواجهة فيروس 

كورونا. 
وق��ال المانع إن��ه تم إج��راء مليوني فحص 
مختب��ري منذ بدء إجراء الفحوصات، مش��يرًا 
إلى أنه تم فحص أكثر من 50% من السكان 
ف��ي المملكة م��رة واحدة على أق��ل تقدير، 
باإلضاف��ة إل��ى أن البحري��ن ضم��ن قائمة 
البلدان اآلمنة التي ال يتطلب من القادمين 
منها إلى المملك��ة المتحدة إجراءات فرض 
الحجر الصحي تأكيدًا لما قامت به المملكة 
م��ن خطوات اس��تباقية للتص��دي لفيروس 

كورونا.
وأك��د المانع أن البحري��ن طلبت نحو مليون 
لقاح من عدة ش��ركات وس��تكون من أوائل 
الدول التي ستوفر اللقاح فور اعتماد اللقاح 
من قبل الهيئ��ة الوطنية للمهن والخدمات 

الصحية والمنظمات الصحية الدولية.

وق��ال إن توجيهات صاحب الس��مو الملكي 
األمي��ر س��لمان ب��ن حم��د آل خليف��ة ولي 
العه��د رئي��س ال��وزراء بتخصي��ص مقاعد 
مدرجات سباقي »الفورموال1« للعاملين في 
الصفوف األمامية وعوائلهم ما هو إال تأكيد 
لتقدير س��موه لجهودهم الوطنية المبذولة 
للتص��دي للجائحة، مبينًا أن البحرين جاهزة 
الس��تضافة س��باقي جائزة البحرين الكبرى 
لطي��ران الخلي��ج وجائ��زة رولك��س الصخير 
الكب��رى للفورم��وال1، وس��تحقق التميز في 

تنظيمه بجهود أبنائها المخلصين. 
وأوضح المانع أنه يجب أال تكون هناك عالقة 
طردية أو س��لبية لعدد الفحوصات واألعداد 
الموجب��ة الت��ي تحققها البحري��ن، حيث إن 
الفحص اليومي يعطي تغطية لحوالي %90 

من الح��االت التي م��ن الممك��ن أن تكون 
إيجابية بالبحرين، والفحوصات بمثابة أداة 
لقياس االنتش��ار في البحري��ن، ومن المهم 
معرف��ة أن هذه الفحوص��ات تأتي من عدة 

جهات. 
الصح��ة  وزارة  توصي��ات  يخ��ص  وفيم��ا 
الم��دارس  إدارات  التعلي��م  وزارة  وتوجي��ه 
إلجراء الفحص الس��ريع على جمي��ع الطلبة 
والمعلمي��ن بش��كل يوم��ي بحس��ب أي��ام 
وجودهم، وعن وجود خطورة على إجراء هذا 
الفح��ص بصورة يومية ومتكررة قال المانع 
إن ه��ذه المبادرة تحس��ب ل��وزارة التعليم، 
وال يوج��د خطورة م��ن هذا الفح��ص، وهو 
إجراء بس��يط وسطحي ليس به خطورة على 

الطلبة والكادر التعليمي.

 »الصحة«: تثبيت »48« 
طبيبًا بالرعاية »األولية« 

و»الثانوية« في أكتوبر
بين��ت وزارة الصح��ة ف��ي ردها عل��ى ما ت��م تداوله في 
وسائل التواصل االجتماعي بشأن تثبيت األطباء، بأنها 
تول��ي أولوي��ة التوظي��ف للبحرينيي��ن متى م��ا توافرت 
الك��وادر البحرينية المؤهلة لش��غل الوظائف الش��اغرة، 
واالهتم��ام ببحرنة الوظائف الطبي��ة، إلى جانب تأهيل 
الك��وادر الطبية المتخصصة في المجال الطبي والصحي 
من خالل تقديم البرنامج التدريبي لألطباء وبرنامج طب 

العائلة والبرنامج التدريبي ألطباء األسنان.
وأوضح��ت ال��وزارة بأنها تس��عى دائم��ًا لتقديم أفضل 
الخدم��ات الصحي��ة م��ن خالل تطوي��ر مه��ارات األطباء 
وجمي��ع العاملي��ن لديه��ا، لذل��ك تم تأس��يس برنامج 
تدري��ب األطب��اء لتدري��ب وتأهيل األطب��اء ليكونوا على 
قدر كبير م��ن الكفاءة من أجل تقدي��م أفضل الخدمات 

الصحية للمرضى.
وأش��ارت وزارة الصح��ة إل��ى أن��ه يتم تدري��ب عدد من 
األطباء الخريجين من الكليات الطبية في كل سنة ضمن 
البرنام��ج التدريب��ي في برنام��ج طب العائل��ة والبرامج 
التدريبي��ة في الرعاية الثانوي��ه STRP من خالل برامج 
المجل��س العرب��ي لالختصاصات الطبي��ة والتي تؤهل 
الطبيب الجتياز امتحانات البورد العربي، وكذالك برامج 
الهيئ��ة الس��عودية للتخصصات الصحي��ة والتي تؤهل 
الطبي��ب للحصول عل��ى البورد الس��عودي. وفيما يخص 
البرنام��ج التدريب��ي لطب األس��نان، يت��م بالتعاون مع 
الكلية الملكي��ة للجراحين بأدنب��رة والتي تؤهل طبيب 
األس��نان للحصول على الزمالة في طب وجراحة األسنان 
بالرعاية األولية، مشيرة إلى أن التدريب يستمر في هذه 
البرامج ما بين 4 إلى 6 س��نوات حسب التخصص واجتياز 

المتدرب لالمتحانات التي تعقدها تلك الهيئات. 
وأكدت الوزارة بأنه يتم التوظيف بعد اجتيازهم لشروط 
البرنامج وحسب المقاعد المتوفرة، علمًا بأنه تم تثبيت 
ف��ي هذا الع��ام بعد انته��اء البرنامج في ش��هر أكتوبر 
عدد »48« طبيبًا موزعي��ن بين الرعاية األولية والرعاية 
الثانوي��ة، حي��ث باش��روا العم��ل كل في مواق��ع عمله 

وتخصصه.
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»الصحة« و»الداخلية« و»الشباب« و»العمل« 
و»الحكومة اإللكترونية« بالمراكز األولى عربيًا 

البحرين تحصد 5 جوائز للتميز الحكومي العربي

ف��ازت البحري��ن بخم��س جوائ��ز ضمن 
جائ��زة التمي��ز الحكوم��ي العربي التي 
تقيمه��ا المنظم��ة العربي��ة للتنمي��ة 
اإلداري��ة ف��ي جامع��ة الدول��ة العربية 
بالتع��اون م��ع دول��ة اإلم��ارات، وت��م 
اإلعالن ع��ن هذا الفوز ف��ي حفل مرئي 
خاص أقيم برعاية صاحب السمو الشيخ 
محمد بن راش��د آل مكتوم نائب رئيس 
دول��ة اإلمارات العربية المتحدة، رئيس 

مجلس الوزراء، حاكم دبي.
ونال��ت جوائز التمي��ز الحكومي العربي 
حكومي��ة  ومؤسس��ات  وزارات  خم��س 
في البحري��ن، حيث ف��ازت وزارة الصحة 
بجائ��زة أفضل مش��روع حكوم��ي عربي 
لتطوي��ر القط��اع الصحي، فيم��ا فازت 
االجتماعي��ة  والتنمي��ة  العم��ل  وزارة 
بجائ��زة أفضل مش��روع حكوم��ي عربي 
لتنمي��ة المجتم��ع متمثاًل ف��ي مبادرة 
»خط��وة« للمش��اريع المنزلي��ة، فيم��ا 
فازت إدارة الجمارك ف��ي وزارة الداخلية 
بجائزة أفضل مب��ادرة تجربة تطويرية 
حكومية من خالل حوكم��ة المعلومات 

االقتصادية والجمركية لتسهيل التجارة 
»أفق«، إلى جانب فوز هيئة المعلومات 
والحكومة اإللكتروني��ة بجائزة »أفضل 
تطبي��ق حكوم��ي عربي ذك��ي« بفضل 
تدش��ينها للنظام الوطن��ي للمقترحات 
والش��كاوى »تواصل«، كما ف��ازت وزارة 
شؤون الشباب والرياضة بجائزة أفضل 
مش��روع حكومي عربي لتمكين الشباب 

»صناعة النخبة«.
ويأت��ي هذا اإلنج��از في إطار م��ا تبذله 
الس��مو  صاح��ب  برئاس��ة  الحكوم��ة 
الملك��ي األمي��ر س��لمان ب��ن حم��د آل 
ال��وزراء  رئي��س  العه��د  ول��ي  خليف��ة 
لالس��تفادة من أفضل الممارس��ات في 
تطوير األداء الحكوم��ي لتحقيق الرؤية 
وبرنامج   ،2030 للمملك��ة  االقتصادية 
عم��ل الحكومة، حيث وجه س��موه ومنذ 
اإلع��الن ع��ن جائ��زة التمي��ز الحكومي 
العربي بتشكيل لجنة عليا برئاسة وزير 
شؤون مجلس الوزراء محمد بن إبراهيم 
المطوع وعضوية احم��د بن زايد الزايد 
رئي��س دي��وان الخدم��ة المدنية عضو 

المنظم��ة العربي��ة للتنمي��ة اإلداري��ة 
والذي تولى مهمة التنس��يق مع األمانة 
العامة لجائزة التميز الحكومي العربي، 
وقد انبثق من اللجنة العليا لجنة تقييم 
برئاسة الس��يد إبراهيم التميمي، حيث 
ضّمت 13 مقيم��ًا محايدًا لتقييم أفضل 

الممارسات الحكومية.
 الجدير ذكره أن جائزة التميز الحكومي 
العربي ش��هدت 5000 مشاركة عربية، 
وأكث��ر م��ن 1500 طل��ب ترش��يح ت��م 
اس��تقبالها من��ذ إط��الق الجائ��زة التي 
تش��مل 15 فئة تنقس��م بي��ن الجوائز 
المؤسس��ية والجوائ��ز الفردي��ة الت��ي 

تغطي كافة جوانب العمل الحكومي.
وتهدف الجائزة إلى نش��ر ثقافة التميز 
المؤسس��ي بين فرق العم��ل الحكومي 
في الدول العربية، واإلس��هام في توفير 
فكر قي��ادي إيجابي لتبني نه��ج التميز 
واالبتكار بم��ا يعزز من قدرة الحكومات 
على التعام��ل مع المهام الموكلة إليها 
عبر التطوير المستمر لمنظومة العمل 

وأساليبه.

 خبراء في منتدى »دراسات«: على مراكز 
األبحاث استشراف المستقبل لمواجهة الوبائيات

وليد صبري

أك��د خبراء ومختص��ون ومتحدثون ف��ي منتدى »دراس��ات« الثالث، الذي 
ينظم��ه مرك��ز البحري��ن للدراس��ات اإلس��تراتيجية والدولي��ة والطاق��ة 
»دراس��ات« على م��دار 3 أيام ويس��تمر حتى الي��وم، ح��ول »دور المراكز 
الفكرية في دعم الجهود الوطنية لمحاربة جائحة كورونا«، أن »االستثمار 
ف��ي البنى التحتية الصحية أمن قومي«، مش��يرين إلى »الدور الكبير الذي 
تضطل��ع به مراكز الفكر واألبحاث في دعم صناع القرار«، مش��ددين على 
»ض��رورة تحوي��ل المعرفة العلمي��ة والطبية المتخصصة إلى سياس��ات 
وتوصيات وخطط عملية قابلة للتخطيط من أجل الس��يطرة على جائحة 
كورونا )كوفيد19(، ولذلك، على مراكز األبحاث استش��راف المستقبل من 
أجل االس��تعداد لمواجهة الجائحات والوبائيات«. وأدار الجلسة النقاشية 
الثانية في اليوم الثاني للمنتدى، بعنوان »كيفية تعامل مراكز الفكر مع 
تحديات ما بعد الجائحة«، مدير برنامج الدراسات االستراتيجية والدولية 
بمركز »دراس��ات«، د.أش��رف كش��ك، حيث جاء المحور األول بعنوان »دور 
المراكز الفكرية في دعم المس��اهمة المجتمعية لتجاوز تداعيات جائحة 
كورون��ا: التحديات واألولويات«، وتحدث فيه كل من رئيس مركز اإلمارات 
للسياس��ات بدولة اإلمارات العربية المتحدة، د.ابتس��ام الكتبي، ورئيس 
المركز المغربي للدراس��ات اإلس��تراتيجية بالمغ��رب، د.محمد بن حمو، 
ف��ي حين كان عنوان المحور الثاني حول »مناهج البحث المختلفة وآثارها 

على المجتمع: أس��س البحث«، وتح��دث فيه امين عام مركز الملك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية بالسعودية، د.سعود السرحان، ومدير عام 

المعهد التونسي للدراسات اإلستراتيجية بتونس، د.سامي بن جنات.
م��ن جانبها، قالت د.ابتس��ام الكتبي إن »هناك 3 عناصر أساس��ية تقوم 
عليها إدارة واحت��واء تداعيات جائحة كورونا )كوفي��د19(، هي، الحوكمة 
الرش��يدة، واالس��تعداد الكافي من خ��الل التخطيط والمعرف��ة العلمية 
الصحيحة التي يقدمها الخبراء والعلماء والطواقم الطبية ومراكز التفكير 
واالستش��ارات وتبثها باحترافية وس��ائل اإلعالم، والوعي المجتمعي من 
ناحية االلتزام باإلرشادات واإلجراءات االحترازية«. من جهته، قال د.محمد 

بن حم��و إن »علينا أن ندرك أن المس��تقبل لن يكون امت��دادًا للحاضر«. 
ولف��ت إل��ى أن »اإلره��اب والجريم��ة الدولية العاب��رة للح��دود وكورونا 
استفادت من العولمة«. وأشار إلى أن »على مراكز التفكير أن تلعب دورًا 
في دراس��ة وتقديم كل ما هو استباقي أو مستقبلي وتطوير النظريات«. 
من جانبه، أكد د.س��عود الس��رحان أن »مراكز األبحاث فش��لت في التنبؤ 
بأزم��ة كورونا، ولم تعد تقدم س��يناريوهات موثوقة لألحداث، لذلك فإن 
عليها، أن تفكر في الدراس��ات االستش��رافية والمس��تقبلية مثل التغيير 
الديمغرافي واألوبئة مثل حمى الوادي المتصدع وإيبوال وسارس وكورونا 
)كوفيد19(، كما أنه على مراكز األبحاث أن تفكر في العمل الميداني وأن 
تس��عى إلى تحقي��ق أكبر قدر ممكن من المعلومات ف��ي تقاريرها«. من 
جهته، اس��تعرض س��امي بن جنات، تجربة تونس في التعامل مع أزمة 
كورونا، منوها إلى »ضرورة التركيز على منهج االستش��راف االس��تراتيجي 

لألزمات، مع اإلشارة إلى الفكر اإلبداعي وما تحتاجه دولنا العربية«.
ورأى أن »مراكز األبحاث والدراس��ات أضحت تمثل البوصلة االستراتيجية 

لصانع القرار وصانع السياسات والمنفذ عموما«.
وشدد على أننا »في دولنا العربية نحن بحاجة إلى االنتقال من المستقبل 
المأم��ول والمرغوب إلى تس��ييد المس��تقبل المس��تدام القابل للتحقق، 

القادر على استباق األزمات، وقراءتها، وتجاوزها«.

 مجلس إدارة »بابكو« يناقش 
مشاريع الشركة وعملياتها التشغيلية

عقد صب��اح األربع��اء اجتم��اع مجلس 
إدارة ش��ركة نف��ط البحري��ن »بابكو« 
برئاسة رئيس مجلس اإلدارة الرئيس 
داوود  الدكت��ور  للش��ركة،  التنفي��ذي 

نصيف.
وقد اس��تهل االجتماع بالوقوف دقيقة 
صم��ت تكريم��ًا لذك��رى المغف��ور له 
بإذن اهلل تعالى صاحب السمو الملكي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة حيث 
كان س��موه رحم��ه اهلل بان��ي نهضة 
البحري��ن الحديث��ة، كم��ا كان داعم��ًا 
رئيس��يًا ومساهمًا أساس��يًا في مسيرة 

تطور ش��ركة نفط البحري��ن »بابكو« 
والتي كان آخرها تفضل س��موه رحمه 
اهلل بتدشين مش��روع تحديث مصفاة 

بابكو في أوائل العام 2019. 
وخ��الل االجتم��اع جرى مناقش��ة عدد 
من الموضوع��ات المدرجة على جدول 
أعم��ال المجلس والمتعلقة بمش��اريع 
التشغيلية. جدير  الش��ركة وعملياتها 
بالذكر أن شركة بابكو تواصل المضي 
قدم��ًا ف��ي تنفي��ذ برنام��ج تحدي��ث 
مصفاة بابكو والذي يعد أكبر مش��روع 

استثماري في تاريخ الشركة. 

وف��ي خت��ام االجتم��اع أع��رب مجلس 
اإلدارة ع��ن خال��ص الش��كر والتقدير 
لوزير النفط، الش��يخ محمد بن خليفة 
ب��ن أحم��د آل خليفة، لدعم��ه الفعال 
العمليات  لكافة  المستمرة  ومتابعته 
التطويرية بالش��ركة وفق الطموحات 
أيض��ًا  المجل��س  وتوج��ه  المرج��وة. 
بالش��كر والتقدي��ر لجمي��ع العاملي��ن 
في بابكو مش��يدًا بأدائهم وجهودهم 
المخلص��ة في دعم مس��يرة الش��ركة 
ومؤازرة جهود التنمية المستدامة في 

ربوع مملكتنا الغالية.

 جامعة البحرين: برنامج مراقبة االمتحان 
يحمي الطالب من ضياع وقته وجهده

أك��دت جامعة البحري��ن أن اس��تخدام متصفح »لوك 
داون« لمراقبة االمتحانات يصب في مصلحة الطلبة، 
حي��ث يحم��ي الطالب م��ن ضي��اع وقته وجه��ده في 
ح��ال حدوث أي خلل ف��ي الجهاز أو انقط��اع في خدمة 
اإلنترنت، ويحتس��ب الوقت بعد إصالح الخلل أو عودة 

الخدمة. 
واس��تعرضت مدي��رة مرك��ز التعل��م اإللكتروني في 
جامع��ة البحري��ن الدكت��ورة ف��ّي عب��داهلل آل خليفة 
-وع��دد من مس��ؤولي الجامعة خالل لقاء مباش��ر مع 
الطلبة- مزايا المتصفح، وطريقة استخدامه، وشروط 
االستخدام، وأجابت عن أسئلة الطلبة واستفساراتهم، 

وذلك عبر تقنية االتصال المرئي. 
وأوضح��ت -في اللقاء الذي حضره أكثر من ثالثة آالف 
طالب وعدد من األس��اتذة ومس��ؤولين الجامعة- أن 
غالبية المش��كالت التي واجهت بع��ض الطلبة تعود 
لع��دم معرفتهم بطريقة عمل البرنامج، وذلك يمكن 
تداركه بس��هولة ع��ن طريق االطالع على اإلرش��ادات 
في صفح��ة مرك��ز التعل��م اإللكترون��ي بالجامعة أو 
اإلرش��ادات التي تقدمها منصة ريسبوندوس لمراقبة 
االمتحان��ات. ونبه��ت إل��ى أن كثي��رًا م��ن الطلبة لم 
يواجهوا أي مشكالت في التعامل مع المتصفح، داعية 
الطلبة الذين اش��تكوا من عراقيل إلى أن يطلعوا على 

األدلة اإلرشادية، وأن يتواصلوا مع مركز خدمة الطالب 
ف��ي الجامع��ة أو أن يرس��لوا مش��كلتهم إل��ى الفريق 
الفني للش��ركة الم��زودة للنظام من خالل الدردش��ة 
المباش��رة أو فتح بطاقة دع��م فني.وذكرت أن منصة 
ريسبوندوس هي إحدى المنصات الموثوقة والمجربة 
عالميًا، مش��يرة إلى أن المتصفح لوك داون ُيستخدم 
ألكث��ر من 120 مليون امتحان س��نويًا، من جانب نحو 

1500 مؤسسة، وهو رقم آخذ في االرتفاع سنويًا.
وقالت: »قبل االس��تعانة بمتصفح لوك داون لمراقبة 
االمتحانات، قمنا بدراس��ة الخي��ارات المتاحة، ووجدنا 
أن ل��وك داون يعزز من األم��ان والموثوقية خالل أداء 

االمتحان��ات«، مش��يرة إل��ى أن »أمان��ة دول مجل��س 
التعاون لدول الخليج العربية شجعت على استخدامه، 
واعتمدت��ه ع��دة جامعات ف��ي المنطقة، م��ن بينها 
جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وجامعة الملك 
س��عود في المملك��ة العربي��ة الس��عودية، وجامعة 
الكويت، عالوة على أن دولة اإلمارات العربية الشقيقة 
اعتمدت��ه لجميع جامعاته��ا بقرار م��ن وزارة التربية 
والتعليم اإلماراتية«. وم��ن ناحيتها، أوضحت عميدة 
ش��ؤون الطلبة في جامعة البحري��ن الدكتورة فاطمة 
المالكي أن إدارة الجامعة حريصة على إيجاد منظومة 

تعليمية موثوقة.
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ردود األسئلة

ردود األسئلة

 التأخير بسبب طرح مناقصات تجهيز المركز ألكثر 
من مرة بناء على اشتراطات الجهة الممولة من الدعم الخليجي

استخدام أقسام بالمركز كغرفة عمليات إلدارة ومتابعة »كورونا«

افتتاح المركز بعد انتفاء الحاجة لغرفة
 عمليات جائحة »كورونا« بالمركز

برنامج التوازن المالي يتطلب 
من هيئة الكهرباء والماء 

الوصول إلى مرحلة التوازن 
بين إيراداتها ومصروفاتها

زين اليافعي

أك��دت وزيرة الصحة فائقة الصالح افتتاح مركز الش��يخ عبداهلل بن خال��د آل خليفة لمرضى الكلى في 
منطق��ة الحنينية بعد االنتهاء من كافة التجهيزات. وقالت في رد على س��ؤال النائب د.علي النعيمي: 
»إن بعض أقس��ام المركز تس��تخدم حاليًا كغرفة عملي��ات إلدارة ومتابعة جائحة كورونا وس��يفتتح 

المركز بعد انتفاء الحاجة لغرفة عمليات إدارة ومتابعة جائحة كورونا بالمركز«.

افتتاح مركز عبداهلل بن خالد
للكلى بعد اكتمال كافة التجهيزات 

 الوصول لنقطة التوازن 
المالي بـ»الكهرباء والماء« 2022

أكد وزير ش��ؤون الكهرب��اء والماء ناصر 
المبارك وصول هيئة الكهرباء إلى مرحلة 
الت��وازن بي��ن إيراداته��ا ومصروفاته��ا 
بحل��ول ع��ام 2022. وبي��ن الوزير في رد 
على س��ؤال النائب عيسى الدوسري حول 
موعد توقف الدع��م نهائيًا عن الكهرباء 
والم��اء، أن الدع��م الحكوم��ي ل��ن يرفع 
عن المواطنين، وإنما س��يرفع عن هيئة 

الكهرباء والماء.

حسن الستري

ردود األسئلة

إنشاء مركزين صحيين بمدينة سلمان
حسن الستري

أكدت وزيرة الصحة فائقة الصالح إنشاء مركزين صحيين في مدينة سلمان.
وقال��ت في ردها على س��ؤال النائب فاطمة عب��اس: »إن التكلفة التقديرية للمرك��ز الواحد تتراوح بين 6 و7 ماليين دينار، وتش��مل 

األعمال اإلنشائية واألجهزة الطبية واألثاث«.

 إنشاء المركز يستغرق 18 شهرًا 
لالنتهاء من األعمال اإلنشائية للمبنى

كلفة إنشاء المركز بين 6 و7 
ماليين دينار شاملًة األجهزة 

الطبية واألثاث

 إنشاء المركز الصحي الثاني
 مع زيادة عدد القاطنين في المدينة

 »مكتب النواب«: مضامين كلمة ولي العهد 
رئيس الوزراء نهج متطور للعمل والتعاون

أكدت رئيسة مجلس النواب فوزية زينل على مضامين الكلمة التي 
تفضل بها صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ول��ي العهد رئيس ال��وزراء، وهي نه��ج متطور للعمل المش��ترك، 
وتعزي��ز التعاون بين الس��لطة التش��ريعية والس��لطة التنفيذية، 
لمواصلة اإلنجاز العطاء والبناء والنهضة في ظل المسيرة التنموية 
الش��املة بقيادة حض��رة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل 

خليفة عاهل البالد المفدى.
وخ��الل اجتماع هيئة مكتب المجلس، األربعاء، تم عرض الرس��ائل 
ال��واردة م��ن وزي��ر ش��ئون مجلس��ي الش��ورى والن��واب بخصوص 
االقتراح��ات برغب��ة، وردود الوزارة عل��ى األس��ئلة البرلمانية، كما 
واس��تعرضت هيئة المكتب تقارير اللجان النيابية بش��أن التقارير 
الخاص��ة بالمراس��يم بقان��ون، والمش��اريع بقان��ون، واالقتراحات 

بقانون، واالقتراحات برغبة، جدول أعمال الجلسة التاسعة.

 »الخدمات النيابية«: »التربية« توزع
 10 آالف »الب توب« على الطلبة خالل أيام

أك��د رئيس لجنة الخدم��ات النيابية أحمد األنصاري توزي��ع وزارة التربية 
والتعليم خالل أيام 10 آالف جهاز »الب توب« على 10 آالف أسرة.

وقال: »إن مس��ؤولي وزارة التربي��ة والتعليم أكدوا حص��ول الوزارة على 
2.5 مليون دينار من مش��روع »فينا خير««. وناقشت اللجنة في اجتماعها 
بحضور وزير التربي��ة والتعليم د.ماجد النعيمي االقت��راح برغبة بتوفير 
حاس��وب مع جه��از »إنترنت« أو »أيباد« مزود بش��ريحة »إنترنت« لكافة 

الطلبة في ظل الحاجة الستمرار التعلم عن بعد للعام الدراسي الحالي«.
وأش��ار األنصاري إلى أن مس��ؤولي وزارة التربية ومسؤولي ضمان جودة 
التعلي��م رحبوا باالقتراح بقانون بش��أن التعليم ع��ن بعد، مؤكدين أنه 
س��يكون األول من نوعه ف��ي المنطقة العربية. لذل��ك طلبت اللجنة من 
وزارة التربي��ة والتعليم مرئياتها ف��ي 23 موضوعًا معروضًا على اللجنة، 

منها 7 اقتراحات بقانون، و16 اقتراحًا برغبة.

»خارجية النواب« تستنكر استيقاف 
دوريات قطرية لزورقين بحرينيين

أعربت لجنة الش��ؤون الخارجي��ة والدفاع واألم��ن الوطني بمجلس 
النواب عن استنكارها ورفضها الشديدين لقيام ثالث دوريات تابعة 
ألمن السواحل والحدود القطرية باستيقاف زورقين بحرينيين، أثناء 
عودتهما بعد انتهاء مهمتهما خالل المشاركة في تمرين »المانع 

البحري« شمال فشت الديبل. 
وأك��دت اللجنة أن تصرف دوريات أمن الس��واحل والحدود القطرية، 
مرفوض ويتع��ارض مع االتفاقي��ة األمنية لدول مجل��س التعاون 
ومع االتفاقيات والمعاهدات المتصل��ة بقانون البحار الدولي، كما 

يتجاوز هذا التصرف، كافة األعراف والمواثيق. 
وش��ددت اللجنة على دعمها لكافة اإلجراءات التي س��تتخذها وزارة 
الداخلية في إبالغ األمانة العام��ة لدول مجلس التعاون بالواقعة، 
بم��ا يضم��ن عدم تك��رار مثل ه��ذه الح��وادث التي تتع��ارض مع 

االتفاقيات والمعاهدات الدولية المنصوص عليها.

»مالية النواب«: إيداع أرباح 
الشركات المملوكة بالكامل 

للدولة في الحساب العمومي
وافق��ت لجنة الش��ؤون المالي��ة واالقتصادي��ة بمجلس الن��واب على 
االقتراح بقانون بإيداع أرباح الش��ركات المملوكة بالكامل للدولة في 

الحساب العمومي للدولة. 
واستعرضت اللجنة برئاس��ة النائب محمود البحراني االقتراح بقانون 
بإضاف��ة مادة جديدة برقم )2( مكررًا إلى المرس��وم بقانون رقم )27( 
لسنة 2015 بشأن السجل التجاري، وتم طلب مرئيات الجهات المعنية.
وناقش��ت اللجنة االقتراح بقانون بتعديل المادة )1( من القانون رقم 
)28( لس��نة 2006 بش��أن االحتياطي لألجيال القادم��ة وقررت اللجنة 

تأجيل االقتراح لمزيد من المناقشة. 
واس��تعرضت اللجنة مع مس��ؤولي وزارة الصناعة والتجارة والس��ياحة 
المرس��وم بقانون رقم )25( لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون 
إع��ادة التنظي��م واإلفالس الص��ادر بالقانون رقم )22( لس��نة 2018، 

وقررت اللجنة بشأنه تأجيل المناقشة لمزيد من الدراسة. 
ووافقت اللجنة على المرس��وم بقانون رقم )28( لسنة 2020 بتعديل 
بع��ض أحكام قان��ون الش��ركات التجارية الصادر بالمرس��وم بقانون 
رقم )21( لس��نة 2001 وعلى مش��روع قانون بتعدي��ل المادة )1( من 
المرس��وم بقان��ون رق��م )27( لس��نة 2015 بش��أن الس��جل التجاري، 

المرافق للمرسوم رقم )24( لسنة 2020.

 »النواب« ينظم جلسة
محاكاة برلمانية للشباب اليوم

  أعلن��ت األمانة العامة عن تنظيم »جلس��ة مح��اكاة برلمانية« لفئة 
الشباب عبر االتصال المرئي اليوم.

وأك��د األمين العام للمجلس المستش��ار راش��د بونجمة أن الجلس��ة 
البرلمانية للشباب تأتي في إطار ما يوليه مجلس النواب من اهتماٍم 
كبير بفئة الش��باب والناش��ئة وتنفيذًا للتوجيهات الملكية الس��امية 
م��ن ل��دن حضرة صاح��ب الجاللة المل��ك حمد بن عيس��ى آل خليفة 
عاه��ل البالد المفدى، في دعم الش��باب وتثقيفه��م بالعمل الوطني 
وممارسات العمل البرلماني، وحثهم على المشاركة الفاعلة، في ظل 

العهد الزاهر والمسيرة التنموية الشاملة.
وأوضح أن جدول أعمال الجلس��ة س��يتضمن رد وزير ش��ؤون الشباب 
والرياضة على السؤال المتعلق بالمراكز الشبابية في جميع محافظات 
مملكة البحرين.   ومناقش��ة تقرير لجنة الخدم��ات بخصوص االقتراح 
بقان��ون بتعديل الم��ادة )9( من قان��ون العمل ف��ي القطاع األهلي 
والصادر بالقانون رقم )36( لسنة 2012، والمتعلقة بأولوية التعيين 
للش��باب ذوي اإلعاقة ف��ي القطاع الخ��اص. وتقرير اللجن��ة النوعية 
الدائمة للشباب والرياضة بخصوص االقتراح برغبة بتطوير األنشطة 
الرياضية ومناهج التربية الرياضية في المدارس الحكومية والخاصة 

في مملكة البحرين وعدم اقتصارها على األنشطة التقليدية.
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نرحب بمشاركاتكم على

Health

األورام  عللاج  استشللاري  كشللف 
ورئيللس وحللدة عللاج األورام في 
مستشللفى السلمانية سللابقًا، د. 
جال المسللقطي، عن »رصد 230 
حالة إصابة بسللرطان الثدي لدى 
السلليدات في البحريللن خال عام 
»التدخللل  أن  موضحللًا   ،»2018
الجراحللي أبرز وأسللرع طللرق عاج 
المللرض«. وأضاف د. المسللقطي 
في تصريحات خاصللة لل»الوطن« 
أن »هنللاك نوعيللن من سللرطان 
الثدي، األول حميد، وهي النسللبة 
األكبر، واآلخر، خبيث، وهي النسبة 
األقل لإلصابة«، الفتًا إلى أنه »في 
حاالت قليلة يتحللول الورم الحميد 
إلى خبيث، لكللن في األغلب، يبقى 
والخبيث  الحميللد حميللدًا،  الللورم 
خبيثًا، والنوع األخير هو الذي يشكل 
خطللورة علللى حيللاة المريضللة«. 
وذكر أنلله »فيما يتعلللق باألورام 
الحميللدة التللي تصيللب الثللدي، 
تتللم إزالتهللا عن طريللق التدخل 
الجراحللي، بينمللا األورام الخبيثللة 
هناك طرق متعددة للعاج وهناك 
أشكال مختلفة لها، وفي المحصلة 
النهائية هناك معطيات معينة ال 
بد من أن تؤخذ فللي االعتبار عند 

تحديد العاج لسرطان الثدي«.
وفللي رد على سللؤال حول أسللباب 
د.  أفللاد  بالمللرض،  اإلصابللة 
المسللقطي بأن »أسللباب اإلصابة 
بسللرطان الثدي متعللددة، بينها 
التاريللخ الوراثللي العائلي، ويمثل 
مللن 15% إلللى 20% مللن الحاالت 
المصابللة بالمللرض، إضافللة إلى 
االضطرابات الهرمونية، والسمنة، 

والتغذيللة غيللر الصحيللة، وهناك 
أسللباب غير معروفة، على سللبيل 
المثال، السللن المبكللر أو المتأخر 

لبدء الدورة الشهرية«.
وفيما يتعلق بتشللخيص سرطان 
الثللدي، أوضللح استشللاري عللاج 
األورام أنه »يتم تشللخيص الحالة 
المرضيللة عن طريق إجراء أشللعة 
الماموجللرام أو األشللعة السللينية 
الصوتيللة،  بالموجللات  واألشللعة 
فلو هناك شللك في وجود كتلة في 
الثللدي يتم أخللذ عينة مللن الورم 
الموجود في الثدي بطريقة سهلة 
ويتم فحص الخايا ويقرر الطبيب 
نوعية العاج بعللد تحديد مرحلة 
المسللقطي  د.  ونللوه  المللرض«. 
إلللى »ضللرورة إجراء فحللص مبكر 
للسلليدات فللي عمر معيللن، وهذا 
يختلللف مللن بلد إلللى آخللر، وفي 
البحريللن يكون الفحص من سللن 
األربعين، إضافة إلى إجراء األشعة 
السينية أو األشللعة فوق الصوتية 
اكتشللاف  إمكانيللة  أجللل  مللن 
المرض«. وشللرح أعراض اإلصابة 
بالمللرض، موضحللًا أنهللا »عبارة 
عن الشللعور بأن هنللاك كتلة في 
الثللدي وتغيرًا في شللكل الثدي أو 
في جلد الثدي أو إفرازات من حلمة 
الثللدي، وبالتالي في هللذه الحالة 
علللى المريضة اللجوء إلى الطبيب 
تشللخيص  أجللل  مللن  المختللص 

الحالة«.
األورام  عللاج  استشللاري  وكشللف 
عللن »رصد 230 إصابة بسللرطان 
الثدي لدى السلليدات في البحرين 
خال عللام 2018«، الفتللًا إلى أنه 

»لوحللظ أن هناك زيادة في حاالت 
اإلصابللة بالمرض نتيجللة عوامل 
الحيللاة  بنمللط  تتعلللق  معينللة 
األمر  والتغذيللة، لكن  والسللمنة، 
الجيللد أن هناك طرقللًا يمكن من 
لإلصابة  المبكر  االكتشاف  خالها 
بالمللرض كمللا أن حللاالت الوفاة 
بالمرض شهدت انخفاضًا ملحوظًا 
والعاج  المبكر  االكتشللاف  نتيجة 
التدخللل  »إن  وقللال:  المبكللر«. 
الجراحللي يعللد أبرز طللرق العاج، 
ومن أهم مراحللله، كما أنه يحدد 
الجراحة  المللرض، ونوعية  مرحلة 
تختلللف، كمللا يمكللن اسللتئصال 
الورم بللدون إزالة الثللدي، ونقوم 
بوصللف عاجللات كيميائيللة دون 
الثدي، وخاصة  الحاجة الستئصال 
أننا الحظنا أن هناك تأثيرًا نفسلليًا 
سلليئًا علللى المريضللة، وخاصللة 
عندمللا يتعلللق األمر باسللتئصال 
الثللدي«. وفي رد على سللؤال حول 
طرق الوقاية من سللرطان الثدي، 
أفاد د. المسللقطي بأنها »تشمل 
والفحللص  المبكللر  االكتشللاف 
الدوري واتباع نمط الغذاء الصحي 
والفحللص الذاتللي الشللهري فللي 
سللن معينة، والفحص اإلكلينيكي 
باألشعة وكذلك السريري، وخاصة 
في سللن األربعين، لكللن إذا كان 
لإلصابللة  عائلللي  تاريللخ  هنللاك 
الفحللص  فيكللون  بالمللرض، 
الذاتللي الشللهري من سللن الل30 
عامًا، وال سلليما أنلله عندما تكون 
هنللاك أكثر من حالة فللي العائلة 
مصابللة بالمرض فهللذا يزيد من 
السلليدات  لدى  اإلصابة  احتماالت 

القريبللات في العائلللة«. ونوه د. 
المسللقطي إلى أن »هناك أنماطًا 
متعللددة من العاجللات، فهناك 

العاجات الكيميائية والعاجات 
والعاجللات  الهرمونيللة 

المناعيللة، وهللذه األنمللاط 
العاجللات  مللن  الحديثللة 

أصبحللت متوافرة ولها تأثير 
فللي التغلللب علللى المرض، 
لكن يبقى التدخل الجراحي 
هو الحل األمثل، مع ضرورة 
االنتباه إلى أن هناك خطة 
للعاج قد تشمل أكثر من 
نمللط عاجي، لكن ربما 
يكللون التدخل الجراحي 
وكذلك  األسللاس  هللو 
أو  اإلشللعاعي  العللاج 
بعد  ألنه  الكيميائللي؛ 
استئصال الورم الخبيث 
اتباع  المريضة  تواصل 

نمط عاجي تحت إشراف 
الطبيب المختللص حتى ال تصاب 

بالمرض مرة أخرى«.

معلومة في كبسولة

د. صفاء موسى عمران د. مها الصباغ

تحت المجهر

 فقدان حاسة الشم 
بين نزالت البرد ومرضى كورونا

مع اقتللراب فصل الشللتاء وتزايد حللاالت اإلصابة 
بنللزالت البللرد فللي وقللت الزالللت جائحللة كورونا 
)كوفيللد19(، تلقي بتبعاتها علللى الكثير من دول 
العالللم، فقد بات من المهللم التفريق بين بعض 
األعراض المشللتركة التي قد يعاني منها مريض 
)كوفيد19(، ونزالت البللرد أو اإلنفلونزا. ومن هذه 
األعللراض المشللتركة بينهمللا هي فقدان حاسللة 

الشم.
فقد أوضح علماء من جامعة لندن عددًا من األمور 
التي قد تسللاعد علللى توضيح الفللرق بين فقدان 
حاسللة الشللم التي يعانللي منها كل مللن مرضى 
فيللروس كورونا وكذلك أولئللك الذين يعانون من 

نزالت البرد.
حيللث أرجع العلماء أن السللبب وراء فقدان حاسللة 
الشللم في معظم حاالت نللزالت البللرد، يعود إلى 
منع وصول جزيئات الرائحة إلى مسللتقبات حاسة 
الشم في األنف فقط، بسبب االحتقان في األغشية 
المبطنللة لألنف ممللا يجعلهم يعانللون أيضًا من 

انسداد في األنف أو الرشح.
أمللا فللي حالللة اإلصابللة بفيللروس )كوفيللد19(، 
فإن نمللط فقدان الرائحللة مختلف بسللبب تأثير 
الفيروس على المسللتلمات الحسللية فللي الدماغ 
والجهللاز العصبي، حيللث إن الفيللروس يؤثر على 
الخايا العصبية المسؤولة عن حاسة الشم نتيجة 
ارتباطه بمستقبات االنجيوتنسين »ACE2« على 
سللطح الخايا التي تبطن الجزء العلوي من الجهاز 
التنفسللي، وأن العديد من األشللخاص المصابين 
بل )كوفيد19( اليعانون من الرشللح أو انسللداد في 
األنف وإنما يتعرضون إلى فقدان مفاجئ لحاسللة 

الشم.
وعلللى الرغم من أن 30 ٪ مللن مرضى )كوفيد19( 
أبلغللوا بتعافيهم التام من فقدان حاسللة التذوق 
والشللم إال أن بعضهللم اسللتمرت معاناتهم من 

فقدانها حتى بعد تعافيهم من الفيروس.
وقد أكد باحثون من جامعة إيسللت أنجليا البحثية 
أن فيروس )كوفيد19( يتصرف بشللكل مختلف عن 
الفيروسللات التي تصيب الجهاز التنفسي األخرى، 
حيث إنه يتسللبب في تحفيز مفرط لجهاز المناعة 
في الجسم والمعروفة باسللم عاصفة السيتوكين 

والتي تؤثر على الجهاز العصبي.
ولذلك فللإن المريض يعاني بشللكل أسللوأ بكثير 
مما قللد يعانيلله المريض المصاب بنللزالت البرد 
واإلنفلونزا، نظرًا لكون فيروس )كوفيد19( يسبب 
التهابًا متزايدًا في جميع أنحاء الجسم والتي تشمل 
جللذع الدمللاغ المرتبط بحاسللة التذوق والشللم، 
لذلك فقللد وجد أن مرضى فيللروس كورونا الذين 
فقدوا حاسة الشللم كانوا يعانون أيضًا من فقدان 
حاسة التذوق حيث لم يكن بإمكانهم التمييز بين 

الطعم المر أو الحلو.
وبذلللك فقللد أوضللح العلمللاء أن اختبارات الشللم 
والتذوق بشكل عام يمكن أن تميز بين المصابين 
بل )كوفيد19(، والمصابين بنزالت البرد، عن طريق 
إجراء اختبارات الشم والتذوق في المنزل باستخدام 
منتجات مثل القهوة والثللوم والبصل وذلك لكون 
هذه الروائح القوية تعتمد على تحفيز المستلمات 
الحسللية في الدماغ مباشللرة وأن صعوبة تميزها 
تشللير إلى احتمال اإلصابة بفيللروس )كوفيد19( 
كون هذه المسللتلمات الحسية ال تتأثر في نزالت 
البللرد واإلنفلونللزا. إضافللة إلى اسللتخدام بعض 
األطعمة لفحص حاسللة التذوق حيث يصعب على 
مرضللى كورونا التمييز بين الطعللم المر أو الحلو، 
إال أنهم شددوا على أن اختبارات تشخيص المرض 
عن طريق مسحة األنف ال تزال ضرورية للتأكد من 

اإلصابة بفيروس كورونا.

* أخصائية طب المجتمع وعلم الوبائيات

ما هي بصمتك؟

لللكل منا أكثر من بصمة في هذه الحياة، بعض هذه 
البصمللات فريللد من نوعلله ويميز الفرد عللن أقرانه 
كبصمة اإلصبللع وبصمة العين والبصمللة الوراثية، 
وبعضهللا قد يتشللابه كالبصمللة البيئيللة وبصمة 
الكربللون. يعتبر مصطلح البصمللة الكربونية حديث 
العمر نسللبيًا، فقد تم اشتقاقه من مصطلح البصمة 
البيئية الذي ظهر في التسعينيات من القرن الماضي، 
وذلللك بعد أن حظيت قضية تغيللر المناخ باالهتمام 
العالمللي، وصار لزامًا خفض انبعللاث غازات الدفيئة. 
وعليه، فقد بدأ احتسللاب البصمة الكربونية لمختلف 
األشللياء، حيللث يتللم احتسللاب البصمللة الكربونية 
لمنتجات معينة أو صناعات محددة، أو حتى لإلنسان 
نفسلله، وذلللك عن طريللق حسللاب أو تقديللر كمية 
انبعاثللات مكافئ ثاني أكسلليد الكربللون المرتبطة 
باسللتهاك المنَتج أو اإلنسللان. للوهلللة األولى، قد 
تبدو هذه العملية غاية في السللهولة، ولكنها فعليًا 
تتطلللب الكثير من البيانللات وتتضمن وضع العديد 
من الفرضيات. ما دعانللي إلى كتابة هذا المقال هو 
كثللرة المواقع الحديثة التي صارت تحسللب البصمة 
الكربونية لإلنسللان والتي صادفتهللا خال تصفحي 
مؤخللرًا لموقللع LinkedIn. فخال الشللهر الماضي، 
وقفللت على حاسللبة للبصمللة الكربونيللة للمابس 
التي نشللتريها. نعم، فلكل نوع من المابس بصمة 
كربونيللة مختلفة بحسللب المواد المسللتخدمة في 
تصنيعه ونوع الطاقة المسللتهلكة ومكان التصنيع. 
كمللا وصادفت أيضللًا حاسللبة أخللرى لمجموعة من 
السلللع كاألحذيللة والحقائللب وغيرها وذلك بحسللب 
 الماركات. ولكن ما لفت انتباهي هو حاسبة طورتها

 Global Footprint Network والتللي تضمنللت أبرز 
مصللادر الكربون بحسللب األنشللطة المختلفة للفرد 
واسللتهاكه مللن الكهربللاء والطعللام والمنتجللات 
االستهاكية. طبعًا ليس هذا باألمر الجديد، إذ توجد 
العديد من الحاسللبات، لكن الجديللد هو أن بصمتي 

الكربونيللة كانت مماثلللة لبصمة كاتللب الموضوع 
األلماني، غيللر أن االختاف كان فللي مصدر الكربون 
الللذي كان بسللبب اسللتهاك الكهرباء مللن الوقود 
األحفوري بالنسللبة لي، في حين أنه كان بسبب كثرة 
سللفر كاتب الموضللوع وذلللك باسللتخدام الطائرة. 
وهذا ما يؤكد على ضرورة أن تسللتجيب السياسللات 
ألبللرز مصللادر انبعللاث الكربللون والتللي تختلف من 
سللياق إلى آخر. وال يفوتني هنا أن أنوه إلى أن نتيجة 
هذه الحاسللبة ليسللت دقيقللة بالضللرورة، إذ تختلف 
البصمة الكربونية لمختلف أنشللطة اإلنسان بحسب 
الللدول، فاالنبعاثات الناجمة عن إنتاج الكهرباء مثًا 
في دولنللا تختلف عن مثيلتها في دول أخرى بسللبب 
اختاف مصدر الوقللود وكفاءة التحويل والتكنولوجيا 
المسللتخدمة وعمرها وغيرها مللن العوامل. ما يهم 
فللي موضوع البصمة الكربونية هو األثر الذي يحدثه 
اإلنسان على بيئته نتيجة سلوكه واختياراته اليومية 
ونمط حياتلله. وثمة أمر آخر مهللم وهو تأثير نمط 
حيللاة الفللرد واختياراته علللى محيطه مللن العائلة 
واألصدقللاء واألبناء، فإن كان يتبع نمطًا اسللتهاكيًا 
غير مستدام، فقد ينتقل ذلك إلى محيطه بحيث يسير 
على خطاه الكثير ممن يخالطه وقد يستمر ذلك حتى 

بعد انقضاء عمر هذا اإلنسان، والعكس صحيح.   

* فائدة:
لنجعللل لنا بصمة إيجابية في هللذه الدنيا ليس على 
مسللتوى أعمللال الخير فحسللب، وإنما على مسللتوى 
حمايللة المللوارد الطبيعيللة والبيئة أيضللًا. فما هي 
بصمتللك الكربونيللة؟ ومللا هو إرثللك البيئللي الذي 

ستتركه لمن بعدك؟ 

* أستاذ سياسات الطاقة وتغير المناخ 
المساعد – جامعة الخليج العربي

mahamw@agu.edu.bh

د. جالل المسقطي

 المسقطي لـ       : 230 إصابة
بسرطان الثدي في البحرين خالل 2018

التدخل الجراحي أبرز طرق عالج المرض
20٪ من الحاالت المصابة 

نتيجة التاريخ الوراثي والعائلي
تشخيص سرطان الثدي 

بـ»الماموجرام« أو »األشعة 
السينية« و»الموجات فوق 

الصوتية«

بطانللة الرحم المهاجرة: عبارة عن نمو أنسللجة تشللبه بطانة الرحم في أماكن خللارج الرحم، ومن الممكن أن تنمو على الغشللاء المبطن للبطن 
والحوض أو ما يسللمى بل »الصفاق«، أو قرب المبايض، مما يسللبب تندبات تؤثر على المبيض وأحيانا تسللبب انسللداد قناتي فالوب وفي بعض 

األحيان من الممكن أن تؤثر على مدى تزويد المبايض بالدم وبالتالي تؤدي إلى ضعف إنتاج البويضات ومن ثم العقم.
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فائقـــة  الصحـــة  وزيـــرة  دشـــنت 
المســـح  نتائـــج  تقريـــر  الصالـــح 
الصحـــي الوطنـــي الـــذي يعتبر أحد 
المشـــروعات الرئيســـة التي نفذتها 
وزارة الصحـــة وهيئـــة المعلومـــات 
بشـــكل  اإللكترونيـــة  والحكومـــة 
الرئيـــس  بحضـــور  وذلـــك  مشـــترك 
القائـــد  محمـــد  للهيئـــة  التنفيـــذي 
وبحضور أعضاء اللجنة اإلشراقية 
والفنيـــة وذلك عبر تقنيـــة االتصال 

.”Teams“ المرئي
ُيعـــد  المســـح  إن  الوزيـــرة  وقالـــت 
أول مشـــروع متكامـــل يتم تنفيذه، 
ويسعى إلى تحقيق أهداف برنامج 

عمل الحكومة.
وأشـــارت إلـــى أن مملكـــة البحريـــن 
تواجـــه تزايدا فـــي معدل األمراض 
المزمنة غير الســـارية والتي تشمل 

وداء  والشـــرايين  القلـــب  أمـــراض 
الـــدم  ضغـــط  وارتفـــاع  الســـكري 
وأمراض الجهاز التنفســـي وعوامل 
االختطـــار المؤدية لهـــا مثل ارتفاع 
عـــن  الناجمـــة  والســـمنة  الدهـــون 
تفشـــي أنماط الحياة غير الصحية، 
والتدخيـــن وقلـــة النشـــاط البدنـــي 

والعادات الغذائية غير الصحية.
من جهته، أشـــار الرئيـــس التنفيذي 
والحكومـــة  المعلومـــات  لهيئـــة 
اإللكترونيـــة إلـــى أن العـــام 2018 - 
2019 شـــهد تنفيذ مشـــروع المسح 
الصحـــي الوطنـــي الذي ُيعـــد األكبر 

منذ آخر مسح نُفذ قبل 20 عاما.

المملكـــة  إعـــام  وزراء  بمشـــاركة 
العربيـــة الســـعودية وجمهورية مصر 
العربيـــة والمملكة األردنية الهاشـــمية 
وجمهوريـــة الصين الشـــعبية، شـــارك 
وزير اإلعام علي الرميحي في ندوة 
التعـــاون العربـــي الصينـــي في مجال 
اإلعـــام التـــي نظمتها جامعـــة الدول 
العربيـــة عبـــر تقنية االتصـــال المرئي 

عن ُبعد. 
وعـــن موضـــوع  ”مســـؤولية اإلعـــام 
فـــي تعزيـــز التنمية العربيـــة الصينية 
المشـــتركة في ظل جائحـــة  كورونا” ، 
أكـــد الوزيـــر أهميـــة االرتقـــاء بالـــدور 
الحيـــوي لوســـائل اإلعـــام  واالتصال 
والتعـــاون  الجهـــود  توحيـــد  فـــي 
لتعميـــق الحوار  الحضاري والشـــراكة 
الخبـــرات  وتبـــادل  اإلســـتراتيجية 
واإلمكانات المادية والبشـــرية، ورفع 

مواجهـــة  المجتمعـــي  فـــي  الوعـــي 
الجائحـــة عبر نشـــر الحقائـــق وتبادل 
بمـــا  يدعـــم  الصحيحـــة،  المعلومـــات 
والتنميـــة  المشـــتركة  المصالـــح 
فـــي  راســـخ  كنهـــج   المســـتدامة 

الدبلوماسية العربية والصينية.  
وفـــي ختـــام كلمتـــه، دعا الوزيـــر إلى 

توثيق الشـــراكة التنموية واإلعامية 
علـــى  والتوافـــق  الصينيـــة  العربيـــة 
خطـــة إعامية لدعم أهـــداف مبادرة 
“الحـــزام والطريق” مـــن خال تفعيل 
فـــي  التعـــاون  وبرامـــج  مشـــروعات 
مجاالت اإلذاعة والتلفزيون واإلنتاج 

البرامجي المشترك  وتبادل األخبار.

وزير اإلعالم يشارك في ندوة التعاون اإلعالمي العربي الصيني

الرميحي: تبادل الخبرات واإلمكانات المادية والبشرية مع الصينتدشــين تقرير المسح الصحي الوطني لتتبع عوامل الخطر
مواجهة كورونا عبر نشر الحقائق والمعلومات الصحيحةالصالح: البحرين تواجه زيادة في األمراض المزمنة

المنامة - وزارة الداخلية المنامة - شركة دلمون للدواجن

المنامة - بنا

حققت شـــؤون الجمارك إنجـــازا دوليا، 
التميـــز  جائـــزة  علـــى  حـــازت  حيـــث 
الحكومـــي العربـــي في دورتهـــا األولى 
دولـــة  رئيـــس  نائـــب  رعاهـــا  والتـــي 
اإلمـــارات رئيس مجلس الوزراء حاكم 
دبي صاحب الســـمو الشـــيخ محمد بن 
راشـــد آل مكتـــوم بالتعـــاون مع جامعة 
تفـــوق  بعـــد  وذلـــك  العربيـــة،  الـــدول 
نظـــام التخليص الجمركـــي اإللكتروني 
)أفـــق( في فئة “أفضل مبـــادرة/  تجربة 

تطويرية حكومية”.
وأكـــد رئيـــس شـــئون الجمارك الشـــيخ 
أحمـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة بـــأن الفوز 
بهـــذه الجائزة جاء بفضـــل الدعم التي 
تحظـــى بـــه شـــؤون الجمارك مـــن قبل 
الشـــيخ  أول  الفريـــق  الداخليـــة  وزيـــر 
راشد بن عبدهللا آل خليفة، وتوجيهاته 
المستمرة لرفع معدالت األداء وتقديم 
أفضل الخدمات في إطار استراتيجية 

التطوير والتحديث التي تتبناها وزارة 
الداخليـــة بما يضمـــن تعزيز رفع كفاءة 
منتسبيها وتطوير مهاراتهم وقدراتهم 

الشخصية والوظيفية.
وأشـــار إلى أن حصول شؤون الجمارك 
علـــى هـــذه الجائـــزة يعـــد دليـــاً علـــى 
مـــا تقدمـــه للعمـــاء والمورديـــن وعلى 
التزامها الدائم بتقديم أفضل الخدمات 
ســـعيًا لنيـــل رضا العمـــاء، مؤكـــدًا بأن 
شـــئون الجمارك مســـتمرة في سياســـة 
التطوير والتحديـــث للخدمات وزيادة 

فعاليتها وفق أفضل المعايير.

الخاصـــة  المنظمـــة  اللجنـــة  دشـــنت 
ببرنامج “فكرتي” والذي أطلقته شركة 
دلمون للدواجن العام الماضي، وتنظم 
النســـخة الثانيـــة منه هذا العام شـــعار 
البرنامج الذي تفتح من خاله الشركة 
العنـــان  إلطـــاق  لموظفيهـــا  الفرصـــة 
ألفكارهـــم وإبداعاتهـــم فـــي مســـاحة 
أي حواجـــز  ومـــن دون  الحريـــة  مـــن 
بيـــن الموظفيـــن ومرؤســـيهم، بحيـــث 
يتنافـــس موظفو الشـــركة فـــي تقديم 
األفـــكار والمقترحـــات ســـعيا لتطويـــر 
الشركة والظفر بالجوائز الكبيرة التي 

خصصتها الشركة للفائزين.
ويمثـــل الشـــعار ســـعي شـــركة دلمـــون 
والمقترحـــات  الحلـــول  الســـتقطاب 
االبتكاريـــة والممثلـــة بقطـــع األحجية 
للتغلـــب علـــى التحديـــات، وإن كانـــت 
تبـــدو صغيرة إال أن األفـــكار أو القطع 
هي التي ســـتكمل الصـــورة المثلى، ما 

يجســـد ســـعي الشـــركة نحـــو التطوير 
والتحسين في أداء الشركة عموما.

وانتهت المرحلة األولى من البرنامج، 
إذ حصـــر عدد األفكار المشـــاركة الذي 
المرحلـــة  وســـتنطلق  فكـــرة،   21 بلـــغ 
وستســـتقبل  البرنامـــج،  مـــن  الثانيـــة 
بالبرنامـــج  الخاصـــة  التحكيـــم  لجنـــة 
وشـــرح  الســـتعراض  المشـــاركين 
أفكارهم حتى تخضع األفكار للتقييم 
من مختلـــف الجوانب وذلـــك الختيار 
أصحابهـــا  لينتقـــل  األفـــكار  أفضـــل 
للمرحلـــة الثالثـــة مـــن البرنامـــج الـــذي 

سيستمر حتى نهاية العام 2020.

للشـــؤون  الخارجيـــة  وزارة  وكيـــل  اجتمـــع 
الدولية الشـــيخ عبدهللا بن أحمد آل خليفة، 
مع سفير جمهورية باكستان اإلسامية لدى 
مملكـــة البحريـــن أفضـــال محمـــود، بحضور 
مديـــر إدارة الشـــؤون األفـــرو آســـيوية منى 
بـــوزارة  المنظمـــات  إدارة  ومديـــر  رضـــي، 
الخارجيـــة  فاطمة الظاعـــن. وفي االجتماع، 
للشـــؤون  الخارجيـــة  وزارة  وكيـــل  أعـــرب 
الصداقـــة  بعاقـــات  اعتـــزازه  عـــن  الدوليـــة 
الوثيقـــة بيـــن مملكـــة البحريـــن وجمهوريـــة 
بمســـار  مشـــيًدا  اإلســـامية،  باكســـتان 

العاقـــات الثنائيـــة القائمة بيـــن البلدين وما 
تتســـم به مـــن متانة وقوة فـــي ظل الحرص 
المتبـــادل علـــى االرتقاء بتلـــك العاقات إلى 
مســـتويات أرحـــب. مـــن جانبه أعرب ســـفير 
جمهورية باكســـتان اإلســـامية عن اعتزازه 
وتقديـــره للقـــاء الشـــيخ عبـــدهللا بـــن أحمـــد 
آل خليفـــة، مؤكـــًدا حرص بـــاده على تعزيز 
التعـــاون الثنائـــي مـــع مملكـــة البحريـــن بمـــا 
يلبـــي الطموحات المشـــتركة، متمنًيا لمملكة 

البحرين دوام التقدم واالزدهار.
مـــن  عـــدد  فـــي االجتمـــاع، بحـــث  تـــم  كمـــا 
االهتمـــام  ذات  والقضايـــا  الموضوعـــات 

المشترك.

“أفق” أفضل مبادرة حكومية عربية “دلمون للدواجن” تدشن شعار “فكرتي”

عبداهلل بن أحمد يجتمع مع السفير الباكستاني

أشـــاد الفريـــق الوطني الطبـــي للتصدي 
لفيروس كورونا توجيهات عاهل الباد 
صاحب الجالة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة لتوفير اللقـــاح اآلمن لجميع 
المواطنيـــن والمقيمين، والـــذي يعكس 
مدى حرص واهتمـــام جالته وما يكّنه 
مـــن حـــب لكافة مـــن يعيش علـــى هذه 
األرض الطيبـــة، مشـــيدين بتوجيهـــات 
الـــوزراء صاحـــب  رئيـــس  العهـــد  ولـــي 
الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن حمد 
آل خليفة بتخصيـــص مقاعد مدرجات 

ســـباقي جائزة البحرين الكبرى لطيران 
الصخيـــر  رولكـــس  وجائـــزة  الخليـــج 
فـــي  للعامليـــن   1 للفورمـــوال  الكبـــرى 
الصفوف األمامية من الكوادر الصحية 
والجهات المســـاندة األخرى وعوائلهم. 
جـــاء ذلك في المؤتمـــر الصحافي الذي 
عقـــده الفريق الوطنـــي الطبي للتصدي 
لفيروس كورونا )كوفيد19-( ظهر أمس 
في مركـــز ولي العهـــد للبحـــوث الطبية 

والتدريب بالمستشفى العسكري.
 وأكد وكيل وزارة الصحة عضو الفريق 
الوطنـــي الطبـــي وليد المانـــع أن مملكة 

البحريـــن جاهـــزة الســـتضافة ســـباقي 
جائـــزة البحرين الكبرى لطيران الخليج 
الكبـــرى  الصخيـــر  رولكـــس  وجائـــزة 

للفورموال 1.
مليونـــي  إلـــى  الوصـــول  عـــن  وأعلـــن   
مســـحة أنفية )PCR( لفحـــص فيروس 
كورونـــا )كوفيـــد 19( منـــذ بـــدء إجـــراء 

الفحوصات بالمملكة.
المعديـــة  األمـــراض  استشـــاري  وذكـــر 
بالمستشـــفى العســـكري وعضـــو الفريق 
الوطنـــي الطبـــي المقـــدم طبيـــب مناف 
نتيجـــة  عـــن  اإلبـــاغ  أن  القحطانـــي 

االختبار السريع لكوفيد 19 عبر تطبيق 
للحـــاالت  ملزًمـــا  ُيعـــد  واعـــي  مجتمـــع 
التـــي جـــاءت نتيجـــة فحصهـــم الذاتي 

“إيجابية”.
وقالـــت استشـــارية األمـــراض المعديـــة 
واألمـــراض الباطنية بمجمع الســـلمانية 
الطبـــي عضـــو الفريـــق الوطنـــي الطبي 
جميلـــة الســـلمان إننـــا نتطلع لتســـجيل 
نجاح آخر في ســـجل إنجـــازات الوطن 
باســـتضافة ســـباقي الفورموال 1 لتكون 
بصمة أخرى في مسار الجهود الوطنية 

جانب من المؤتمر الصحافي للفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كوروناللتصدي للفيروس.

المنامة - بنا

الوصول لمليوني مسحة غطت 50 % من سكان البحرين
”1 “الفورموال  استضافة  فــي   جديد   وطني  النــجــاز   يتطلعون  البحرين  فريق  أبطال 
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المنامة - النيابة العامة

أصـــدر النائب العام علي البوعينين  
قرارا بإنشاء مكتب حماية المجني 
إنشـــاء  ويأتـــي  والشـــهود،  عليهـــم 
المكتـــب فـــي إطـــار تطبيـــق قانون 
اإلجـــراءات الجنائية فيمـــا تضمنه 
من إجـــراءات وتدابير الحماية من 
المخاطـــر التي قد تحيـــق بالمجني 
يدلـــي  مـــن  أو  الشـــهود  أو  عليهـــم 
حيـــث  الدعـــوى،  فـــي  بمعلومـــات 
المكتـــب ببحـــث وتنفيـــذ  يختـــص 
األوامـــر الصـــادرة بفـــرض الحماية 
بالوســـائل المقررة بالقانون ســـواء 
بناء على ما يقدم من طلبات مبررة 
واقعيـــا، أو مما يتبيـــن للمحقق من 
ظـــروف تدعو إلـــى فرضهـــا. فضاً 
عـــن تنفيذ قـــرارات المحكمـــة التي 
عليهـــم  المجنـــي  حمايـــة  تفـــرض 
وثيقـــي  األشـــخاص  أو  والشـــهود 

الصلة بهم.

وأســـند إلى مكتـــب حماية المجني 
قـــرار  بموجـــب  والشـــهود  عليهـــم 
فـــي  المســـاهمة  العـــام  النائـــب 
والماديـــة  النفســـية  األضـــرار  رفـــع 
التـــي تلحـــق بالمجنـــي عليهـــم من 
مـــع  والتعـــاون  الجريمـــة،  جـــراء 
نيابتـــي األســـرة والطفـــل واالتجار 
أوامـــر  تنفيـــذ  فـــي  باألشـــخاص 
الحماية والرعاية المنصوص عليها 
بقانوني الحماية من العنف األسري 
وباألخـــص  باألشـــخاص  واالتجـــار 
المتعلقـــة بالمـــرأة والطفـــل والتـــي 
تصدر بمناسبة التحقيقات في هذه 
النوعيـــة من القضايا أو التي تصدر 
عـــن المحكمـــة. فيما أصـــدر النائب 
العام قرارا بتشـــكيل ذلـــك المكتب 
ويعاونـــه  نيابـــة  رئيـــس  ليترأســـه 
القانونييـــن  الباحثيـــن  مـــن  عـــدد 

واالجتماعيين.

إنشاء مكتب حماية المجني عليهم والشهود اجتماع تنسيقي لتأمين سالمة المشاركين في “حوار المنامة”
ـــا ـــرز القضاي ـــتعراض أب ـــن اس ـــا م ـــال 16 عام ـــدارة خ ـــت بج ـــن تمكن البحري

عقـــدت وزارة الخارجيـــة، امـــس، اجتماًعا 
المنامـــة  حـــوار  مؤتمـــر  بشـــأن  تنســـيقًيا 
فـــي دورتـــه الــــ 16، برئاســـة وكيـــل وزارة 
الخارجيـــة الشـــيخة رنـــا بنـــت عيســـى بن 
مـــن  عـــدد  آل خليفـــة، وبحضـــور  دعيـــج 
ممثلي الجهات الحكومية والمعهد الدولي 

.)IISS( للدراسات اإلستراتيجية
رنـــا  الشـــيخة  أكـــدت  وخـــال االجتمـــاع، 
حـــرص مملكـــة البحريـــن علـــى عقـــد هـــذا 
المؤتمـــر بشـــكل ســـنوي وهـــذا مـــا يعكس 
إليهـــا  وصلـــت  التـــي  الدوليـــة  المكانـــة 
المملكـــة، منوهة بأن انعقـــاد حوار المنامة 
هـــذا العـــام يمثـــل تحدًيـــا كبيـــًرا فـــي ظل 
يشـــهدها  التـــي  االســـتثنائية  الظـــروف 
العالم من تفشـــي جائحة فيروس كورونا 
)كوفيـــد 19(، ويعكس ثقـــة المعهد الدولي 
للدراسات اإلستراتيجية في قدرة مملكة 

البحرين على الترتيب لهذا المؤتمر .
وبينـــت أنـــه على مـــدى 16 عامـــا، تمكنت 
عقـــد  علـــى  وبجـــدارة  البحريـــن  مملكـــة 
هـــذا المؤتمـــر المهـــم الـــذي تنظمـــه وزارة 
الخارجيـــة بالتعـــاون مـــع المعهـــد الدولـــي 
ويســـتقطب  اإلســـتراتيجية،  للدراســـات 
مـــن  والخبـــراء  المســـؤولين  مـــن  العديـــد 
مختلف دول العالم الســـتعراض ومناقشة 
أبـــرز القضايـــا علـــى الســـاحتين اإلقليمية 
والدوليـــة، منوهة بالـــدور المحوري المهم 
الـــذي تقوم بـــه مملكة البحريـــن؛ من أجل 

تحقيق األمن واالستقرار في المنطقة.
وأشـــادت وكيـــل وزارة الخارجية بتعاون 
مختلـــف الجهـــات الحكوميـــة فـــي مملكة 
البحريـــن مـــع وزارة الخارجيـــة والمعهـــد 
فـــي  اإلســـتراتيجية  للدراســـات  الدولـــي 
العمل؛ من أجل الحفاظ على أمن وسامة 

المشـــاركين والوفـــود مـــن خـــال توفيـــر 
اآلليات واإلجراءات والتدابير االحترازية 
بما تتناســـب مع المعايير الدولية لمواجهة 
فيـــروس كورونا )كوفيـــد 19(، متمنية لهم 

بالتوفيق والنجاح.
كما جرى خال االجتماع، استعراض كافة 

الترتيبات والتدابير واإلجراءات الوقائية 
وتبـــادل وجهـــات النظـــر بما يحقـــق نجاح 
مؤتمر حوار المنامة وتأمين أمن وسامة 

كافة المشاركين والوفود.
يذكر بأن مؤتمر حوار المنامة ســـيعقد في 
الفتـــرة من 4 - 6 ديســـمبر 2020، وســـتتم 
مناقشـــة العديـــد مـــن القضايا مـــن أبرزها 
الحوكمـــة العالميـــة فـــي أعقـــاب جائحـــة 
)كوفيـــد 19(، والسياســـة األمريكيـــة فـــي 
عصـــر التنافـــس العالمـــي، وأمـــن الشـــرق 
األوســـط فـــي الســـياق العالمي، وتســـوية 
الصراعات في الشـــرق األوسط، والتعاون 
األمني بعـــد جائحة )كوفيـــد 19(، وغيرها 
من القضايا، كما أن الجلســـات العامة على 
مـــدار 3 أيام ال يقتصر المشـــاركة فيها عبر 
الحضـــور، بل عبـــر المشـــاركة االفتراضية 

أيًضا.

الشيخة رنا بنت عيسى

المنامة - وزارة الخارجية
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مجلس إدارة “بابكو” يستهل اجتماعه بدقيقة صمت تكريًما لباني النهضة
إدارة  مجلس  اجتماع  أمــس  صباح  ُعِقد 
شركة نفط البحرين )بابكو( برئاسة رئيس 
للشركة  التنفيذي  الرئيس  اإلدارة  مجلس 

داوود نصيف.
واستهل االجتماع بالوقوف دقيقة صمت 
تكريمًا لذكرى المغفور له بإذن هللا تعالى 
بن  خليفة  األمير  الملكي  السمو  صاحب 
سلمان آل خليفة حيث كان سموه )رحمه 
كما  الحديثة،  البحرين  نهضة  باني  هللا( 
في  أساسيًا  ومساهمًا  رئيسًا  داعمًا  كــان 
مسيرة تطور شركة نفط البحرين )بابكو( 
)رحمه  تفضل سموه  آخــرهــا  كــان  والــتــي 
مصفاة  تحديث  مــشــروع  بتدشين  هللا( 

بابكو في أوائل العام 2019. 
وفــي االجــتــمــاع جــرى مناقشة عــدد من 
الموضوعات المدرجة على جدول أعمال 
الــمــجــلــس والــمــتــعــلــقــة بــمــشــاريــع الــشــركــة 

وعملياتها التشغيلية. 
يذكر أن شركة بابكو تواصل المضي قدمًا 
بابكو  مصفاة  تحديث  برنامج  تنفيذ  في 
في  استثماري  مشروع  أكبر  يعد  والــذي 

تاريخ الشركة. 
وفي ختام االجتماع أعرب مجلس اإلدارة 
النفط  لوزير  والتقدير  الشكر  خالص  عن 
آل  أحــمــد  ــن  ب خليفة  بــن  محمد  الــشــيــخ 
خليفة، لدعمه الفعال ومتابعته المستمرة 
وفق  بالشركة  التطويرية  العمليات  لكل 

المجلس  وتــوجــه  الــمــرجــوة.  الطموحات 
أيضًا بالشكر والتقدير لجميع العاملين في 
بابكو مشيدًا بأدائهم وجهودهم المخلصة 
الشركة ومــؤازرة جهود  في دعم مسيرة 
مملكتنا  ربـــوع  فــي  المستدامة  التنمية 

الغالية.

عوالي - بابكو

البحرين تحصد 5 جوائز في “التميز الحكومي العربي”

“اإلسكان” تشرع في توزيع المرحلة الثالثة بحي “القليعة” بـ “شرق الحد”

اإلنجاز يعكس جهود الحكومة لالستفادة من أفضل الممارسات في تطوير األداء

وحــــدة  5000 بـــتـــوزيـــع  الــــــــــوزراء  رئـــيـــس  ــد  ــهـ ــعـ الـ ولـــــي  ــو  ــمـ سـ ألمـــــر  تـــنـــفـــيـــذا 

فازت مملكة البحرين أمس بـ 5 جوائز 
العربي  الحكومي  التميز  جائزة  ضمن 
للتنمية  العربية  المنظمة  تقيمها  التي 
العربية  الــدولــة  جامعة  فــي  ــة  ــ اإلداري
اإلمـــارات  ــة  دول حكومة  مــع  بالتعاون 
الــعــربــيــة الــمــتــحــدة، وتـــم اإلعــــان عن 
هذا الفوز في حفل مرئي خاص أقيم 
بــرعــايــة نــائــب رئــيــس دولـــة اإلمـــارات 
الــعــربــيــة الــمــتــحــدة الــشــقــيــقــة، رئيس 
صاحب  دبــي  حاكم  ــوزراء،  ــ ال مجلس 
ــد آل  الــســمــو الــشــيــخ مــحــمــد بـــن راشــ

مكتوم.
ونالت جوائز التميز الحكومي العربي 
في  حكومية  ومــؤســســات  وزارات   5
مملكة البحرين، إذ فازت وزارة الصحة 
بجائزة أفضل مشروع حكومي عربي 
فازت  فيما  الصحي،  القطاع  لتطوير 

االجتماعية  والتنمية  الــعــمــل  وزارة 
بجائزة أفضل مشروع حكومي عربي 
مــبــادرة  فــي  متمثاً  المجتمع  لتنمية 
“خطوة” للمشاريع المنزلية، فيما فازت 
الداخلية  وزارة  فــي  الــجــمــارك  إدارة 
بجائزة أفضل مبادرة / تجربة تطويرية 
حكومية من خال حوكمة المعلومات 
لتسهيل  والــجــمــركــيــة  االقـــتـــصـــاديـــة 
فــوز هيئة  إلــى جانب  “أفــق”،  التجارة 
اإللكترونية  والــحــكــومــة  الــمــعــلــومــات 
بجائزة “أفضل تطبيق حكومي عربي 
الوطني  للنظام  تدشينها  بفضل  ذكي” 
كما  “تواصل”،  والشكاوى  للمقترحات 
فازت وزارة شؤون الشباب والرياضة 
بجائزة أفضل مشروع حكومي عربي 

لتمكين الشباب “صناعة النخبة”.
ــار مـــا تبذله  ويـــأتـــي اإلنـــجـــاز فـــي إطــ

العهد  ولــي  برئاسة  البحرين  حكومة 
ــوزراء  ــ نــائــب الــقــائــد األعــلــى رئــيــس ال
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
أفضل  من  لاستفادة  خليفة  آل  حمد 
الممارسات في تطوير األداء الحكومي 
للمملكة  االقتصادية  الــرؤيــة  لتحقيق 
2030، وبرنامج عمل الحكومة، حيث 
اإلعــان عن جائزة  وجــه سموه ومنذ 
بتشكيل  الــعــربــي  الــحــكــومــي  الــتــمــيــز 
لجنة عليا برئاسة وزير شؤون مجلس 
ــمــطــوع وعــضــويــة  الــــــوزراء مــحــمــد ال
عضو  المدنية  الخدمة  ديــوان  رئيس 
المنظمة العربية للتنمية اإلدارية احمد 
مع  التنسيق  مهمة  تولى  الــذي  الــزايــد 
األمانة العامة لجائزة التميز الحكومي 
العربي، وانبثق من اللجنة العليا لجنة 
تقييم برئاسة السيد إبراهيم التميمي، 

حيث ضّمت 13 مقيمًا محايدًا لتقييم 
أفضل الممارسات الحكومية.

يــذكــر أن جـــائـــزة الــتــمــيــز الــحــكــومــي 
5000 مــشــاركــة  قـــد شــهــدت  الــعــربــي 
عربية، وأكثر من 1500 طلب ترشيح 
تم استقبالها منذ إطاق الجائزة التي 
الجوائز  بين  تنقسم  فئة   15 تشمل 
التي  الــفــرديــة  والــجــوائــز  المؤسسية 
تغطي كافة جوانب العمل الحكومي. 
وتهدف الجائزة إلى نشر ثقافة التميز 
الحكومي  العمل  فرق  بين  المؤسسي 
ــدول الــعــربــيــة، واإلســـهـــام في  ــ فـــي الـ
نهج  لتبني  إيجابي  توفير فكر قيادي 
قــدرة  مــن  يــعــزز  بما  واالبــتــكــار  التميز 
المهمات  مع  التعامل  على  الحكومات 
المستمر  التطوير  عبر  إليها  الموكلة 

لمنظومة العمل وأساليبه.

الـــوزراء  رئيس  العهد  ولــي  ألمــر  تنفيًذا 
صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر سلمان 
وتخصيص  بتوزيع  خليفة   آل  حمد  بن 
5000 وحدة وخدمة سكنية، أعلن وزير 
الـــوزارة  بــدء  الحمر عــن  باسم  اإلســكــان 
بــتــوزيــع وحـــدات المرحلة  صــبــاح أمــس 
الثالثة لحي “القليعة” بمدينة شرق الحد 

على المستفيدين.
وأكـــد الــحــمــر أن مــشــروع مــديــنــة شــرق 
الحد يعد أحد الروافد األساسية لبرنامج 
الملكي  بــاألمــر  الــخــاص  اإلســكــان  وزارة 
الجالة  صاحب  الباد  عاهل  ل  السامي 
ببناء  خليفة،  آل  عيسى  بن  حمد  الملك 
ألـــف وحــــدة ســكــنــيــة، مــؤكــدا أن ما   40
هــذا  تنفيذ  فــي  كبير  تــقــدم  مــن  تحقق 

مـــدى  يــعــكــس  اآلن  حـــتـــى  ــمــــشــــروع  ــ ال
سمو  أوالهــمــا  التي  والمتابعة  االهتمام 
الــوزراء لمشاريع مدن  ولي العهد رئيس 
ومدينة  عــام  بشكل  الــجــديــدة  البحرين 
شرق الحد بشكل خاص، بهدف تحقيق 
عاهل  الجالة  صــاحــب  وتطلعات  رؤى 

الباد لتسريع تلبية الطلبات اإلسكانية.
ــأن الــمــرحــلــة  ــ ــر اإلســـكـــان ب ــ ــرح وزيـ ــ  وصـ
ــى  ــيــعــة” تــمــثــل أولـ ــل ــق ــحــي “ال ــثــة ل ــال ــث ال
الزمني  الجدول  في  المدرجة  لمشاريع  ا
ــوزارة لتنفيذ أمر صاحب  ال لــذي أعدته  ا
السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء 
بتوزيع وتخصيص 5000 وحدة سكنية، 
المواطنين  باخطار  قامت  ــوزارة  الـ أن  و
الــوزارة صباح  المرشحين بالحضور إلى 
أمـــس – األربـــعـــاء – إلنــهــاء اإلجــــراءات 
الخاصة بذلك، متبعين كافة اإلجراءات 

االحترازية والوقائية الازمة.
 وأوضح الوزير أن توزيع المرحلة الثالثة 
ــرق الــحــد يــأتــي بعد  مــن مــن مــديــنــة شـ
ــام الــــوزارة فــي وقــت ســابــق بتوزيع  ــي ق
الــمــرحــلــتــيــن األولــــى والــثــانــيــة مــن تلك 
المدينة في إطار تنفيذ أوامر سمو ولي 
ــيــس الــــوزراء الــســابــقــة، مشيراً  العهد رئ
إلــى أن حي القليعة يعد ثالث األحياء 
ــقــوم الــــوزارة بتوزيعها  ــتــي ت السكنية ال
بعد أن سبق وأن أنهت إجــراءات توزيع 
حــي بــوشــاهــيــن، بــاإلضــافــة إلـــى حــي أم 
ــذي يتضمن القسائم السكنية  الشجر ال
المخصصة بالمشروع، وذلــك في إطار 
الــخــطــة الــمــرحــلــيــة لــتــوزيــع الـــوحـــدات 

السكنية على المواطنين.
 وأوضح وزير اإلسكان أن عملية التوزيع 
ستستمر على دفعات متتالية من أجل 

بصورة  لمستفيدين  ا د  دا ـ ـ ـ ع أ استيعاب 
منظمة، مشيرا إلــى أن الــوحــدات التي 
يتم توزيعها بحي القليعة اكتملت  نسب 
اإلنجاز بها على صعيد األعمال اإلنشائية 

والبنية التحتية. 
ــى جانب هــذه الــوحــدات  ــه إل ــاف أن  وأضـ
الــســكــنــيــة الـــجـــاهـــزة، انــتــهــت الــــــوزارة 

ــق المخصصة  دائ ــ ــح فعليًا مــن تجهيز ال
ــمــفــتــوحــة،  ــات ال ــاحـ ــسـ ــمـ لـــأطـــفـــال، والـ
وأعمال التشجير، فضاً عن المسارات 
المخصصة للمشاة والدراجات الهوائية 
والتي تمتد على طول الشريط الساحلي 

المحيط بالمدينة.
 وعلى هامش مباشرته إجراءات التوزيع، 

ــواطــنــيــن بمناسبة تسلم  م ــ ر ال ــ م ــ ــح أ ال ــ ن ــ ه
وحــداتــهــم، وأوضـــح لهم جــهــود الـــوزارة 
لتنفيذ تلك الوحدات ومميزاتها وتصاميم 
ــتـــي تـــم اخـــتـــيـــارهـــا لــتــنــاســب  الـــبـــنـــاء الـ
احتياجاتهم، مؤكًدا حرص الوزارة التام 
ــة المشاريع  اف ــ على تسريع العمل فــي ك
من أجــل تسلم المواطنين المستحقين 

لوحداتهم بأسرع وقت ممكن.
 كما أكــد أن وزارة اإلســكــان تسعى نحو 
ــجــاز فــي كافة مراحل  تسريع نسب اإلن
العمل في مدينة شرق الحد، أسوة بباقي 
ــدة، يتم  ــجــدي مــشــاريــع مــدن البحرين ال
العمل بها في وقٍت متزامن، بهدف سرعة 
تسليم الوحدات السكنية للمستفيدين، 
والســّيــمــا الــمــراحــل الــتــي قــامــت الـــوزارة 
بتخصيصها وتوزيعها على المستفيدين 

مؤخرا.

المنامة - وزارة اإلسكان

الفقيد الراحل كان 
داعًما رئيًسا ومساهًما 

ا في مسيرة  أساسّيً
تطور الشركة
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مشاركة واسعة في “تنفس جيًدا” بتنظيم “إديوكيش بلس”
ورشة  في  مشارًكا   239 من  أكثر  رك  ا ـ شـ
التي نظمتها  “تنفس جيًدا”  عمل بعنوان 
مــؤســســة إديــوكــيــشــن بــلــس الــمــؤســســة 
الـــرائـــدة فــي الــتــدريــب الــطــبــي وتنظيم 
ــتــعــاون  ــال الـــمـــؤتـــمـــرات فـــي الــبــحــريــن ب
والتنسيق مع الجمعية العراقية للبحوث 

والدراسات الطبية.
وأقيمت ورشة العمل عن طريق االتصال 
المرئي، إذ شهدت نجاح منقطع النظير 
المميز،  من جانب المشاركة والمحتوى 
الذي شهدته الورشة برئاسة اختصاصي 
طــب األطـــفـــال، الــدكــتــور محمد سلمان 
ــرعــايــة  ــي ال ــمــســتــجــدات فـ ونـــاقـــشـــت ال
الطبية ألمراض الجهاز التنفسي، إذ يتم 
تنظيم الورشة سنوًيا وللعام الثالث على 

التوالي.
وحــظــيــت الـــورشـــة بــدعــم ومــتــابــعــة من 
الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات 

الصحية “نهرا” وتم اعتمادها بـ 5 ساعات 
وألول  لمشاركين،  ل ر  م ت س م ي  ب ط م  ي ل ع ت
مرة حصلت الورشة على اعتماد الجمعية 
ــطــبــي الــمــســتــمــر  األمــيــركــيــة لــلــتــعــلــيــم ال
6.5 ساعات تعليم طبي مستمر  وبواقع 
للمشاركين، وشــهــدت الــــدورة مشاركة 
ــن والهند  ــحــري ــب دول عـــدة مــن مملكة ال
ــكــويــت والفلبين  ــدا وال ــن ــرل ــراق وإي ــعـ والـ
والمملكة العربية السعودية واإلمـــارات 
والواليات المتحدة األميركية. وانقسمت 
الورشة إلى 3 محاور، األولى حاضر فيها 
اختصاصي طب األطفال محمد سلمان، 
وتــحــدث فيها أطــبــاء اســتــشــاريــيــن من 
البحرين ) الدكتور نادر الديواني والدكتور 
محمد البلتاجي استشاريي طب االطفال 
وحديثي الوالدة والدكتور حسين ناصر 
اســتــشــاري االشــعــة الــتــشــخــيــصــيــة(، في 
ــل الشهابي من  ــرأس الدكتور وائ حين ت

ــدراســات  الجمعية العراقية للبحوث وال
ادارة الجلسة الثانية التي تحدث فيها ) 
الدكتور أسامة عبد الكريم استشاري طب 
األطفال واألمراض التنفسية والدكتورة 
ــى عــــمــــران اخــتــصــاصــيــة  ــوســ هــــــدى مــ
الوراثة الجزيئية والدكتور عادل صالح 
ــاز التنفسي(.  ــجــه اســتــشــاري أمــــراض ال
ــة حـــضـــور واســـــع من  ــورشــ ــ وشـــهـــدت ال
األطباء والكوادر التمريضية من البحرين 
ــراق والعديد مــن دول العالم، وتم  ــع وال
عقد جلسة حوارية لمناقشة التحديات 
ــا فيما  ــوص ــص ـــراض التنفسية وخ ـ واالمـ

ــا ومــرض كوفيد  ــورون يتعلق بجائحة ك
الــذي يصيب الجهاز التنفسي بالدرجة 
االولى وكيفية التشخيص وطرق العاج 
وتم كذلك خال الورشة مناقشة مرض 
الربو القصبي وطــرق العاج حيث قدم 
الدكتور نادر الديواني شرحا مفصا من 
خال الفيديوا عن اهم انواع العاجات 
الــمــســتــخــدمــة والـــطـــرق الــصــحــيــحــة في 

ــاول الــدكــتــور  ــن اســتــخــادمــهــا فــي حــيــن ت
ــر الــمــســتــجــدات  اســمــاه عــبــد الــكــريــم اخـ

العالمية في طرق العاج.
ــام لــشــركــة إديوكيشن  ــمــديــر الــع وأكـــد ال
بلس، أمين عبدهللا، أن الورشة شهدت 
نجاح منقطع النظير في ظل المشاركة 
الـــواســـعـــة مــــن دول الـــعـــالـــم وتـــواجـــد 
كوكبة مــن خيرة األطــفــال مــن البحرين 
والــعــراق. وأشـــار الدكتور أمين عبدهللا 

إلى أن عقد ورش العمل يساعد االطباء 
ــي الــحــصــول  والــــكــــوادر الــتــمــريــضــيــة فـ
ــي الطب وتحديث  على المستجدات ف
ــومــات الــطــبــيــة لــمــســاعــدتــهــم في  ــمــعــل ال
تقديم افضل الخدمات الصحية للمرضى 
وتحسين جودة الخدمات الصحية، مبيًنا 
أن أديوكيشن بلس حريصة على تقديم 
أفضل الخدمات الطبية للكوادر الطبية 

في البحرين وخارجها.

بدعم “نهرا” وتعاون 
الجمعية العراقية 

للبحوث الطبية
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