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º¡bGRQCG QOÉ°üeh øjOÉ«°üdG ájÉªëd äGAGôLEG
äGRhÉéàdG øY á«fƒfÉ≤dG á«dhDƒ°ùªdG πªëàJ ô£b :á«∏NGódG ôjRh

٪25 áÑ°ùæH ¢†ØîfG áªjôédG ∫ó©eh »æeC’G AGOC’G »a ájQÉ°†M IõØb
≈``∏YC’G Ö``JôdG ≈``dEG ∞``°üdG •É``Ñ°V ø``e 6618 á``«bôJ

 óªM  ∂`̀∏`̀ª`̀dG  á`̀dÓ`̀é`̀dG  Ö`̀MÉ`̀°`̀U  Iô`̀°`̀†`̀M  πÑ≤à°SG
 ô°üb  »`̀a  ióØªdG  OÓ`̀Ñ`̀dG  πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  ø`̀H
 áØ«∏N  ∫BG  óªëe  âæH  »`̀e  áî«°ûdG  ¢`̀ù`̀eCG  ájôaÉ°üdG
 áÑ°SÉæªH  ∂dPh  ,QÉKB’Gh  áaÉ≤ã∏d  øjôëÑdG  áÄ«g  á°ù«FQ
 ø«eC’G  Ö°üæªd  »e  áî«°ûdG  øjôëÑdG  áμ∏ªe  í«°TôJ

.á«ªdÉ©dG áMÉ«°ùdG áª¶æªd ΩÉ©dG
 ¬JÉ«æªJ  øY  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  Üô`̀YCG  ó`̀bh
 ócDƒ«d  í«°TôàdG  Gò`̀g  AÉ`̀L  PEG  ,»`̀e  áî«°û∏d  ≥«aƒàdG
 áμ∏ªe  É`̀¡`̀H  ≈¶ëJ  »`̀à`̀dG  á`̀©`̀«`̀aô`̀dG  á«ªdÉ©dG  á`̀fÉ`̀μ`̀ª`̀dG
 äGAÉØch  äGôÑNh  äGOÉ«b  øe  ¬μ∏àªJ  É`̀eh  øjôëÑdG

 áª¡ªdG Ö°UÉæªdGh äÉ«dhDƒ°ùªdG »dƒàd É¡∏gDƒJ Iõ«ªàe
.á«dhódG äÉÄ«¡dGh äÉª¶æªdG ∞∏àîe »a

 »àdG á°ü∏îªdG á«æWƒdG Oƒ¡édÉH ¬àdÓL OÉ°TCG Éªc
 »a QÉKB’Gh áaÉ≤ã∏d øjôëÑdG áÄ«g á°ù«FQ É¡dòH π°UGƒJ
 ≈∏Y  É¡àfÉμeh  …OÉjôdG  ÉgQhO  õjõ©Jh  áμ∏ªªdG  áeóN
 ∂dòch ,á«ªdÉ©dGh á«ª«∏bE’G á«KGôàdGh á«aÉ≤ãdG áWQÉîdG
 ájQÉ°†ëdG  ºdÉ©ªdGh  »æWƒdG  çGô`̀à`̀dG  ≈∏Y  ®ÉØëdG
 á«æjôëÑdG  äÉ`̀KhQƒ`̀ª`̀dGh  º«≤dG  AÉ`̀«`̀MEGh  ,á«aÉ≤ãdGh

.á∏«°UC’G
(2¢U π«°UÉØàdG)

 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ¬`̀Lh
 ¿Éª∏°S  ô``̀ «``̀ eC’G  »`̀μ`̀∏`̀ª`̀dG
 »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG  ó`̀ª`̀M  ø`̀H
 AGQRƒ`````̀dG ¢`̀ù`̀ «`̀ FQ ó`̀¡`̀©`̀ dG
 πμd  ô`̀jó`̀≤`̀Jh  AÉ``̀ah  á«ëJ
 á«∏NGódG  IQGRh  »Ñ°ùàæe
 á«æWƒdG  º`̀gOƒ`̀¡`̀L  ≈`̀∏`̀Y
 øWƒdG  ájÉªëd  á°ü∏îªdG
 ≥`̀«`̀≤`̀ë`̀Jh ¬``̀ FÉ``̀ æ``̀ HCG π````̀ch
 ,√QÉ`̀gORGh  ¬FÉªfh  ¬à©aQ
 Ωƒ``̀j á``Ñ``°``SÉ``æ``ª``H ∂``````̀ dPh

.á«æjôëÑdG áWô°ûdG
 ÜÉ°ùM »a ∂`̀dP  AÉ`̀L 
 π°UGƒàdG ™bƒe ôÑY √ƒª°S

.zôàjƒJ{ »YÉªàL’G

 ¿CG á«∏NGódG ôjRh áØ«∏N ∫BG ¬∏dGóÑY øH ó°TGQ ï«°ûdG ∫hCG ≥jôØdG ócCG
 øeCG äÉjQhO πÑb øe áfÉgEGh ójó¡J øe πMGƒ°ùdG ôØN áWô°T ¬d â°Vô©J Ée
 ≈∏Y  ó©J  øe  ¬∏ãªj  Éªd  ,ÉeÉªJ  ¢Vƒaôe  ôeCG  ájô£≤dG  OhóëdGh  πMGƒ°ùdG
 ∫ÉLôd  √É°Vôf ’ ôeCG  ƒgh ÖLGƒdG  º¡FGOCG  AÉæKCG  øjôëÑdG  áWô°T ô°UÉæY

.ø«°ü∏îªdG ÉææeCG
 14  ≥aGƒj  …ò`̀dG  øjôëÑdG  áWô°T  Ωƒ`̀j  áÑ°SÉæªH  ¬d  áª∏c  »a  ∫É`̀bh
 »a  Éë∏°ùe  ÉØbƒe  áYô°ùH  ÉæjƒàMG  ™bGƒdG  »a  ÉæfEG  ΩÉY  πc  øe  ôÑª°ùjO
 ¿ÉμªdGh  âbƒdG  »a  ¬£Ñ°†d  áeRÓdG  Iƒ≤dG  OƒLh  ∫ÓN  øe  ôëÑdG  ¢VôY
 ∞bƒªdG  Gògh  .ô«£îdGh  Qƒ¡àªdG  πª©dG  Gò¡d  xóM  ™°Vƒd  ∂dPh  Üƒ∏£ªdG
 ≥ q«°†jh  ø««æjôëÑdG  ø«æWGƒªdG  ±ó¡à°ùj  …òdG  …ô£≤dG  ∑ƒ∏°ù∏d  OGóàeG

.º¡bGRQCG ≈∏Y
 ¢ù∏éªd »°SÉ°SC’G  ΩÉ¶ædG  ¢ùμ©J ’ äÉ°SQÉªªdG  √òg πc ¿CG  ±É°VCGh
 äÉbÓY øe ¬dhO §Hôj Ée ≈∏Y Ωƒ≤j …òdG á«Hô©dG è«∏îdG ∫hód ¿hÉ©àdG
 Üƒ©°T ø«H ™ªéJ »àdG ±ó¡dG IóMhh ∑ôà°ûªdG ô«°üªdÉH ¿ÉªjEGh á°UÉN
 äÉaô°üàdG  √òg  ™bƒàj  ’  øjôëÑdG  Ö©°T  ¿CG  ≈dEG  Gô«°ûe  ,¢ù∏éªdG  ∫hO
 ó«dÉ≤àdGh  ±Gô``̀YC’Gh  äGOÉ©∏d  áØdÉîe  »JCÉJ  PEG  ,ájô£≤dG  äÉ£∏°ùdG  øe

 É¡gÉ«e  ΩGóîà°SÉH  íª°ùJ  ΩGhó``dG  ≈∏Y  øjôëÑdG  âfÉc  …ò`̀dG  âbƒdG  »a
 ¿EÉa  ¬«∏Y  AÉæHh  ,¿hÉ©àdG  ¢ù∏ée  ∫hó`̀H  IQÉëÑdGh  øjOÉ«°üdG  πÑb  øe
 πc  √ÉéJ  á«fƒfÉ≤dG  á«dhDƒ°ùªdG  …ô£≤dG  ÖfÉédG  π qªëJ  á«∏NGódG  IQGRh
 òîàæ°S ÉæfCGh ,º¡à°û«©eh º¡bGRQCG »a ø«æWGƒªdG â q°ùe »àdG äGRhÉéàdG
 ≈∏Y á¶aÉëªdGh øjOÉ«°üdG ájÉªM πLCG øe ,áeRÓdG ô«HGóàdGh äGAGôLE’G

.º¡bRQ QOÉ°üe
 IQGRh ôjƒ£J èeGôH QÉWEG  »a ¬fCG  á«∏NGódG  ôjRh ócCG  á«fÉK  á¡L øe
 ≥ah á«æeC’G ÉæJÉª«¶æJ ™°Vh ≈∏Y á«°VÉªdG äGƒæ°ùdG »a Éæ∏ªY á«∏NGódG
 ™«ªédG  πÑb  øe  áã«ãëdG  Oƒ¡édGh  πª©dG  á∏°UGƒe  ™`̀eh  ,á∏eÉ°T  á`̀jDhQ
 …òdG ôeC’G ,ácôà°ûe á«æeCG IOÉ«b ∞dDƒàd áHƒ∏£ªdG ô°UÉæ©dG Ωƒ«dG â∏eÉμJ
 IõØb π«é°ùJ ºJ ¬fCG  ÉØ«°†e ,∑ôà°ûªdG  »æeC’G AGOC’G ´ÉØJQG ≈∏Y ¢ùμ©fG
 õjõ©J »a âª¡°SCG »àdG ,á«aGôàM’G á°SQÉªªdGh »æeC’G AGOC’G »a ájQÉ°†M
 ∂dPh %25 áÑ°ùæH Ωƒ«dG áªjôédG ∫ó©e ™LGôJ PEG ,áªjôédG áëaÉμe Oƒ¡L

.¿Éμ°ùdG OóY IOÉjR ºZQ

(6¢U π«°UÉØàdG)

áfÉμe õjõ©J »a »e áî«°ûdG Oƒ¡éH ó«°ûj ∂∏ªdG
á«ªdÉ©dGh á«ª«∏bE’G á«aÉ≤ãdG áWQÉîdG ≈∏Y áμ∏ªªdG

»``«ëj AGQRƒ``dG ¢``ù«FQ ó```¡`©`dG »``dh
á«∏NGódG IQGRh »Ñ°ùàæªd á«æWƒdG Oƒ¡édG

á«Hô¨ªdG ¿ƒ``«©dG áæjóe »a øjôëÑdG á``«∏°üæb ìÉ``ààaG
 á«LQÉîdG ôjRh »fÉjõdG ∞«£∏dGóÑY .O ∑QÉ°T
 á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG ¿hDƒ``°``û``dG ô```̀jRh á`̀£`̀jQƒ`̀H ô`̀°`̀UÉ`̀fh
 »a  ø«ª«≤ªdG  á`̀HQÉ`̀¨`̀ª`̀dGh  »`̀≤`̀jô`̀aE’G  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dGh
 áμ∏ªªd áeÉ©dG á«∏°üæ≤dG  ìÉààaG »a ¢ùeCG  êQÉîdG

.á«Hô¨ªdG ¿ƒ«©dG áæjóe »a øjôëÑdG
 ≈æÑe  ìÉààaÉH  Éª¡JOÉ©°S  øY ¿GôjRƒdG  ôÑYh
 §Hôj Éªd Gó«cCÉJ ,øjôëÑdG áμ∏ªªd áeÉ©dG á«∏°üæ≤dG
 èFÉ°Th  øe  ø«≤«≤°ûdG  ø«Ñ©°ûdGh  øjó∏ÑdG  »JOÉ«b
 ,óMGƒdG  ô«°üªdGh  ∑ôà°ûªdG  ïjQÉàdGh  ≈Hô≤dG
 á«∏°üæ≤dG  ìÉààaG  πãªj  ¿CG  Éª¡JÉ«æªJ  øY ø«Hô©e
 ¿hÉ©àdGh  ácGô°ûdG  QÉ°ùªd  áª¡e  áaÉ°VEG  áeÉ©dG

.ø«≤«≤°ûdG øjó∏ÑdG ø«H ∑ôà°ûªdG »FÉæãdG

(10¢U π«°UÉØàdG)

.QÉKB’Gh áaÉ≤ãdG áÄ«g á°ù«FQ πÑ≤à°ùj ∂∏ªdG ádÓL |

.á«∏°üæ≤dG ìÉààaG AÉæKCG »Hô¨ªdG √ô«¶fh á«LQÉîdG ôjRh |

.á«∏NGódG ôjRh |

 zá``ë°üdG{ ¬``Lƒ`j AGQRƒ``dG ¢``ù`∏`é`e
º«©£à∏d á«æWƒdG á£îdG ò«ØæJ »a ´Gô°SE’ÉH

 á``ª«≤dG äGAÉ``ØYEG ¥É```£`f á```©`°Sƒ`J
á`jƒ`ª`æ`à`dG ™`jQÉ`°û`ª`dG ≈```∏Y á`aÉ`°†ªdG
(3¢U π«°UÉØàdG)

 ºYO èeGôH á``∏μ«g ó«©j zø``«μªJ{
IójóédG ¬à«é«JGôà°SG »``a äÉ°ù°SDƒªdG
(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

 ∫hCG  ø``̀jô``̀ë``̀Ñ``̀dG  :¢```TÉ```bô```b
QÉ``̀ é``̀ dG ¥ƒ```̀≤```̀ M »````̀YGô````̀j ø````̀e
(2¢U π«°UÉØàdG)

»ªeC’G ájô°ûÑdG á«ªæàdG ∞«æ°üJ »a á«Hô©dG ∫hódG IQGó°U »a ø``jôëÑdG
(9¢U π«°UÉØàdG)

««

««

««

««
.AGQRƒdG ¢ù«FQ ó¡©dG »dh ƒª°S |

DUE DATE:

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

INSTRUCTIONS:
Note to student: Please read all of the 

instructions carefully before you start 

to fill out this application. Specific 

instructions for each form are located 

at the top of the form, and additional 

instructions are located on the last 

page of this application. 

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

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

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

APPLICATION COVER SHEET

FORM 1

DO NOT WRITE IN THIS SECTION

OFFICIAL 
USE 

ONLY
TC

This Application is FREE OF CHARGE

YES PROGRAM 
APPLICATION
2021-2022

 STUDENT INFORMATION
 LAST (FAMILY) NAME:

 FIRST NAME: 

 MIDDLE NAME, IF ANY:  

  GENDER (select one):  MALE          FEMALE           AGE:

 DATE OF BIRTH: 

 CITY OF RESIDENCE:

    COUNTRY OF RESIDENCE:

 CITIZENSHIP(S):  

 IF MORE THAN ONE, LIST ALL.

 SCHOOL INFORMATION

 SCHOOL CITY: 

 SCHOOL NAME: 

CLASS (choose one):  
 8        9        10        11        12

  Other:

 APPLICATION CHECK-LIST

Is school transcript included?     Yes       No 

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

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

Are passport size photos included?    Yes      No

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

Yes      No

Please write DOB as DD/MM/YY

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

ALKAWARI

YOUSIF

SAEED

15

MANAMAN

BAHRAIN

BAHRAINI

MANAMA

NOAIM SECONDERY SCHOOL

6/20/05
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 óªëe ï`̀«`̀°`̀û`̀dG  ƒ`̀ª`̀°`̀S  ¢``̀SCGô``̀J
 ¢ù«FQ  ÖFÉf  áØ«∏N  ∫BG  ∑QÉÑe  øH
 ´É``̀ª``̀ à``̀L’G AGQRƒ``````````̀ dG ¢``̀ù``̀∏``̀é``̀e
 ¢ù∏éªd  »`̀Yƒ`̀Ñ`̀°`̀SC’G  …OÉ`̀ «`̀ à`̀Y’G
 øY ¢ùeCG ìÉÑ°U ó≤ oY …òdG AGQRƒdG

.ó©oH
 ™`̀aQ ,á`̀°`̀ù`̀∏`̀é`̀dG π`̀¡`̀à`̀°`̀ù`̀e »``̀a
 »fÉ¡àdG  ¢üdÉN  AGQRƒ```dG  ¢ù∏ée
 ÖMÉ°U  Iô°†M  ≈`̀ dEG  äÉμjôÑàdGh
 ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG
 ≈`̀dEGh  ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY  áØ«∏N
 ô`̀«`̀eC’G »`̀μ`̀∏`̀ª`̀dG ƒ`̀ª`̀°`̀ù`̀dG Ö`̀MÉ`̀°`̀U
 ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S
 áÑ°SÉæªH  ∂``̀dPh  ,AGQRƒ```̀ dG  ¢ù«FQ
 ó«©dÉH  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ä’ÉØàMG
 »dƒJ  iô```̀ cPh ó`̀«`̀é`̀ª`̀dG  »`̀æ`̀Wƒ`̀dG
 ,ºμëdG ó«dÉ≤e ióØªdG ∂∏ªdG ádÓL
 ø«æWGƒªdG  áaÉc  ¢ù∏éªdG  CÉæg  Éªc
 G kó«°ûe  ,á«æWƒdG  áÑ°SÉæªdG  √ò¡H
 øe  áμ∏ªª∏d  ≥≤ëJ  ÉªH  ¢ù∏éªdG
 ≥ah  ä’ÉéªdG  áaÉc  »a  äGõéæe
 Iô°†ëd á∏eÉ°ûdG ájƒªæàdG Iô«°ùªdG
.ióØªdG OÓÑdG ∂∏e ádÓédG ÖMÉ°U

 AGQRƒ````````dG ¢``ù``∏``é``e ø```` qª````Kh
 á`̀«`̀eÉ`̀°`̀ù`̀dG á`̀«`̀μ`̀∏`̀ª`̀dG äÉ`̀¡`̀«`̀Lƒ`̀à`̀dG
 πgÉY  á`̀dÓ`̀é`̀dG  Ö`̀MÉ`̀°`̀U  Iô°†ëd
 øeB’G ìÉ≤∏dG ô«aƒàH ióØªdG OÓÑdG
 É kfÉée  ¬àMÉJEGh  ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød
 º¡°ùj  ÉªH  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒª∏d
 »ë°üdG  ø``̀eC’G  §£N  õjõ©J  »`̀a
 áë°U  ≈`̀∏`̀Y  É`̀ kXÉ`̀ Ø`̀M  »`̀bÉ`̀Ñ`̀à`̀°`̀S’G

.™«ªédG áeÓ°Sh
 Oƒ¡L  ≈∏Y  ¢ù∏éªdG  ≈`̀æ`̀KCGh
 ø¡ªdG  º«¶æàd  á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG  á`̀Ä`̀«`̀¡`̀dG
 ìÉ≤d  π«é°ùàd  á«ë°üdG  äÉeóîdGh
 ÉªH  É k«ª°SQ  »æ«°üdG  zΩQÉaƒæ«°S{
 …ó°üàdG  Oƒ¡L  õjõ©J  »`̀a  º¡°ùj
 ìÉ≤∏dG  ô«aƒJh  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«Ød
 º¡àë°U  ≈`̀ ∏`̀ Y  É`̀XÉ`̀ Ø`̀M  ™`̀«`̀ª`̀é`̀∏`̀d
 AGQRƒdG ¢ù∏ée ¬Lhh ,º¡àeÓ°Sh
 PÉîJG »a ´Gô°SE’ÉH áë°üdG IQGRh
 á£îdG  ò«Øæàd  áeRÓdG  äGAGô``̀LE’G

.º«©£à∏d á«æWƒdG
 ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e ô``̀cò``̀à``̀ °``̀SG É``̀gó``̀©``̀H

 ó«¡°ûdG  Ωƒ``̀j  áÑ°SÉæªH  AGQRƒ````̀dG
 øjòdG  Ö`̀LGƒ`̀dG  AGó¡°T  äÉ«ë°†J
 øWƒdG øY É kYÉaO º¡MGhQCÉH Gƒë°V
 º«≤dG  πÑfCG  øjó°ùée  ¬JÉÑ°ùàμeh
 øWƒdG ¢VÉ«M øY OhòdG π«Ñ°S »a
 ¢ù∏éªdG  É k«YGO  ,¬æeCG  øY  ´ÉaódGh
 AGó¡°T  º`̀Mô`̀j  ¿CG  ôjó≤dG  ≈dƒªdG
 øjôëÑdG ßØëj ¿CGh QGôHC’G øWƒdG

.É¡fÉeCGh É¡æeCG ºjójh
 á`̀Wô`̀°`̀û`̀dG Ωƒ```̀ j á`̀Ñ`̀°`̀SÉ`̀æ`̀ª`̀Hh
 AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  ø qªK  ,á«æjôëÑdG
 »Ñ°ùàæe  ø`̀e  á`̀dhò`̀Ñ`̀ª`̀dG  Oƒ`̀¡`̀é`̀dG
 äÉYÉ£≤dG áaÉc »a á«∏NGódG IQGRh

 G kõjõ©Jh  øeCÓd  É kî«°SôJ  á«æeC’G
 äGõéæªdG  ßØëj  ÉªH  QGô≤à°SÓd
 Gòg  »ah  ,á«æWƒdG  äÉÑ°ùàμªdGh
 RƒØH AGQRƒdG ¢ù∏ée ÖMQ Oó°üdG
 áØ«∏N  ∫BG  óªM  ø`̀H  ó`̀ª`̀MCG  ï«°ûdG
 ¢ù∏ée  á°SÉFôH  ∑QÉªédG  ¢ù«FQ
.á«cõàdÉH á«ªdÉ©dG ∑QÉªédG áª¶æe

 ≥«≤ëàH  ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG  OÉ```°```TCGh
 É k«HôY ∫hC’G õcôªdG øjôëÑdG áμ∏ªe
 »ah äÉ«°VÉjôdGh Ωƒ∏©dG IOÉe »a
 Ωƒ∏©dG  »`̀a  á`̀«`̀dhó`̀dG  äGQÉ`̀Ñ`̀à`̀N’G
 TIMSS19  äÉ``̀«``̀ °``̀VÉ``̀jô``̀ dGh
 Iô«°ùªdG  Qƒ`̀£`̀J  ¢ùμ©j  É`̀e  ƒ`̀gh

.øjôëÑdG áμ∏ªe »a á«ª«∏©àdG
 AGQRƒdG  ¢ù∏ée ÖMQ ,Égó©H
 Ió`̀ë`̀à`̀ª`̀dG äÉ```̀ j’ƒ```̀ dG ±Gô``̀à``̀YÉ``̀H
 á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀dG IOÉ``̀«``̀°``̀ù``̀H á``̀«``̀μ``̀jô``̀eC’G
 AGôë°üdG  á≤£æe  ≈∏Y  á«Hô¨ªdG
 á`̀«`̀∏`̀°`̀ü`̀æ`̀b ìÉ``̀ à``̀ à``̀ aGh á``«``Hô``¨``ª``dG
 ,á``∏``NGó``dG á`̀æ`̀jó`̀e »``̀a á`̀ «`̀μ``jô`̀ eCG
 ¬JGP  âbƒdG  »a  ¢ù∏éªdG  G kó«°ûe
 á`̀«`̀ª`̀°`̀Sô`̀dG ä’É``̀ °``̀ü``̀ J’G á``̀eÉ``̀bEÉ``̀H
 ø«H  á`̀«`̀°`̀SÉ`̀eƒ`̀∏`̀Hó`̀dG  äÉ``̀bÓ``̀©``̀dGh

 π«FGô°SEG  ádhOh  á«Hô¨ªdG  áμ∏ªªdG
 ≥«≤ëJ »YÉ°ùe õjõ©J »a º¡°ùj Ée
 »a  QÉgOR’Gh  QGô≤à°S’Gh  ΩÓ°ùdG

.á≤£æªdG
 »a  ¢ù∏éªdG  ô`̀¶`̀f  ∂``̀dP  ó`̀©`̀H
 ∫hóL ≈∏Y áLQóªdG äÉYƒ°VƒªdG

:Qôbh ,∫ÉªYC’G
 äGôcòªdG ≈∏Y á≤aGƒªdG :k’hCG

:á«dÉàdG
 á`̀jQGRƒ`̀dG  áæé∏dG  Iô`̀cò`̀e  -1

 á«©jô°ûàdGh  á«fƒfÉ≤dG  ¿hDƒ°û∏d
 ΩÉª°†fG  ≈∏Y  á≤aGƒªdG  ¢Uƒ°üîH
 á`̀«`̀bÉ`̀Ø`̀JG ≈````̀dEG ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀ dG á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e
 »a  á≤∏£ªdG  ΩÉ`̀ °`̀ ù`̀LC’G  π«é°ùJ
 πÑb øe Ióªà©ªdG »LQÉîdG AÉ°†ØdG
 ,IóëàªdG  ºeCÓd  áeÉ©dG  á«©ªédG
 ∫hó`̀dG  •É°ûf  º«¶æJ  ≈`̀ dEG  áaOÉ¡dG
 AÉ°†ØdG  ΩGóîà°SGh  ±É°ûμà°SG  »a

.äÉ≤«Ñ£àdG ∞∏àîe »a »LQÉîdG
 á«fƒfÉ≤dG  áæé∏dG  Iôcòe  -2

 ΩÉª°†fG  ≈∏Y  á≤aGƒªdG  ¢Uƒ°üîH
 Ió`̀gÉ`̀©`̀ª`̀dG  ≈```dEG  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªe
 ô«HGóàdG  ≥«Ñ£àd  ±GôWC’G  IOó©àe
 á«Ñjô°†dG  äÉ«bÉØJ’ÉH  á≤∏©àªdG
 »`̀Ñ`̀jô`̀°`̀†`̀dG AÉ``̀Yƒ``̀ dG π``̀cBÉ``̀J ™`̀æ`̀ª`̀d

 .(MLI) ìÉHQC’G πjƒëJh
 á`̀jQGRƒ`̀dG  áæé∏dG  Iôcòe  -3 
 á`̀jOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’Gh á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀dG ¿hDƒ`̀°`̀û`̀∏`̀d
 á©°SƒJ  ¿CÉ°ûH  »dÉªdG  ¿RGƒ`̀à`̀ dGh
 áaÉ°†ªdG  áª«≤dG  äGAÉ`̀ Ø`̀YEG  ¥É£f
 ádƒªªdG  ájƒªæàdG  ™jQÉ°ûªdG  ≈∏Y
 ±ó``̀¡``̀H ,¢````̀Vhô````̀≤````̀dG Ö```Lƒ```ª```H
 º``̀YOh Ió`̀fÉ`̀°`̀ù`̀e »``̀a á`̀ª`̀gÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG
 ™jQÉ°ûªdG  πjƒªàd  øjôëÑdG  áμ∏ªe

.á«é«JGôà°S’Gh ájƒªæàdG
 á`̀jQGRƒ`̀dG  áæé∏dG  Iô`̀cò`̀e  -4
 á«©jô°ûàdGh  á«fƒfÉ≤dG  ¿hDƒ°û∏d
 4  ≈`̀∏`̀Y  á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG  OhOQ  ¿CÉ`̀ °`̀ û`̀ H
 ¢ù∏ée  ø``̀e  á`̀Ñ`̀Zô`̀H  äÉ``̀MGô``̀à``̀bG

.ÜGƒædG
 ¢ù∏éªdG  ¢Vô©à°SG  :É`̀ k«`̀fÉ`̀K

:»dÉàdG ´ƒ°VƒªdG
 á`̀jQGRƒ`̀dG  áæé∏dG  Iô`̀cò`̀e  -1
 á«©jô°ûàdGh  á«fƒfÉ≤dG  ¿hDƒ°û∏d
 ∫hGó``̀Jh  OGô`̀«`̀à`̀°`̀SG  º«¶æJ  ¿CÉ`̀°`̀û`̀H
 äGó©ªdGh äÉeõ∏à°ùªdGh ¢ùHÓªdG
 ,á«æeC’Gh  ájôμ°ù©dG  äGõ«¡éàdGh
 á`̀YÉ`̀æ`̀°`̀ü`̀dG  IQGRh  ø```e  Ωó``̀≤``̀ª``̀dG
 º¡°ùj  ÉªH  áMÉ«°ùdGh  IQÉ`̀é`̀à`̀dGh
 »a á«ª«¶æàdG äÉ«∏ª©dG ôjƒ£J »a

.¿CÉ°ûdG Gòg

∑QÉÑe øH óªëe á°SÉFôH …OÉ«àY’G ¬YÉªàLG ó≤Y

á«æWƒdG OÉ«YC’ÉH øjôëÑdG Ö©°Th AGQRƒdG ¢ù«FQ ó¡©dG »dhh ∂∏ªdG Åæ¡j AGQRƒdG ¢ù∏ée
ø``«ª«≤ªdGh ø``«æWGƒª∏d É``fÉée É``fhQƒc ¢``Shô«Ød ø``eB’G ìÉ``≤∏dG ô``«aƒàH á``«μ∏ªdG äÉ``¡«LƒàdG ø`` qªK

º«©£à∏d á«æWƒdG á£îdG ò``«Øæàd áeRÓdG äGAGôLE’G PÉîJG »a ´Gô``°SE’ÉH áë°üdG IQGRh ¬``«LƒJ
QGô≤à°SÓd Gõjõ©Jh ø``eCÓd Éî«°SôJ á«æeC’G äÉ``YÉ£≤dG πc »a á«∏NGódG IQGRh »``Ñ°ùàæe Oƒ¡éH IOÉ``°TE’G
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 »∏Y áªWÉa :âÑàc 
 ±É`̀æ`̀e Ö`̀«`̀Ñ`̀W Ωó``≤``ª``dG ó````̀cCG
 ¢VGôeC’G  …QÉ°ûà°SG  »fÉ£ë≤dG
 …ôμ°ù©dG  ≈Ø°ûà°ùªdÉH  ájó©ªdG
 »Ñ£dG  »`̀æ`̀Wƒ`̀dG  ≥`̀jô`̀Ø`̀dG  ƒ°†Y
 É``̀fhQƒ``̀c ¢``̀Shô``̀«``̀Ø``̀d …ó`̀°`̀ü`̀à`̀∏`̀ d
 OÉ°†ªdG ìÉ≤∏dG  ¿CG  z19-ó`̀«`̀aƒ`̀c{
 É°†jCG  ø«aÉ©àªdG  πª°ûj  ¢Shô«Ø∏d
 º¡àHÉ°UEG ≈∏Y ≈°†e øªe á°UÉNh

 .Qƒ¡°T 3
 ¬HÉ°ùM ≈∏Y »fÉ£ë≤dG OôZh
 :Ó`̀FÉ`̀b  zô`̀à`̀jƒ`̀J{  »`̀a  »°üî°ûdG
 OÉëJÉH  ’EG  AÉ`̀Hƒ`̀dG  Gò`̀g  Ωõ¡f  ø`̀d
 ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG ≥``jô``a ™``̀e ™`̀ª`̀à`̀é`̀ª`̀dG
 IQÉ`̀Ñ`̀L  Oƒ`̀¡`̀é`̀H  Ωƒ`̀≤`̀j  ™«ªédÉa
 ájÉªM  ¢Shô«ØdG  Gò`̀g  á¡HÉéªd
 º¡©ªàéeh  º`̀¡`̀«`̀∏`̀gCGh  º¡°ùØfC’
 Gòd  ,á«fÉ°ùfE’Gh  øWƒdG  º``̀gC’Gh
 øjòdG ¢UÉî°TCÓd ìÉàe ìÉ≤∏dG ¿EÉa
 ø«aÉ©àªdGh  ¢VôªdÉH  GƒHÉ°üj  ºd

.É°†jCG º¡æe
 iô```̀NCG Ió``jô``¨``J »``̀a ó`````cCGh
 á£N  ó```̀YCG  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  ≥`̀ jô`̀ a  ¿CG
 á`̀≤`̀°`̀SÉ`̀æ`̀à`̀eh á`̀∏`̀eÉ`̀μ`̀à`̀e á``̀«``̀eÓ``̀YEG
 äGQÉ`̀°`̀ù`̀Ø`̀à`̀°`̀S’G ™`̀«`̀ª`̀L í`̀°`̀Vƒ`̀J
 π≤æ«°S  É`̀ª`̀c  ,ìÉ`̀≤`̀∏`̀dÉ`̀H  á≤∏©àªdG
 èeÉfôH  äGƒ£N  ≥jôØdG  AÉ°†YCG
 πμH ¢`̀Shô`̀«`̀ Ø`̀ dG  ó`̀°`̀V º`̀«`̀©`̀£`̀à`̀dG
 ,ΩÉ©dG  …CGô∏d  á«bGó°üeh  á«aÉØ°T
 z19-ó«aƒc{ ìÉ≤d ¿CG  É kë°Vƒe
 ΩQÉaƒæ«°S  ácô°T  πÑb  øe  èàæªdG
 É«ª°SQ ¬∏«é°ùJ ºJ …òdG á«æ«°üdG
 âÑKCGh  ø`̀eBG  øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a
Ébh ∫ó©ªc %100 áÑ°ùæH  ¬à«dÉ©a
ó°ûdGh á£°SƒàªdG ä’ÉëdG øe áj

 ¢Shô«ØH áHÉ°UE’G ó°V %86h Iój
 .ÉfhQƒc

 á``̀HÉ``̀LE’G  ¿EG  :Ó``̀FÉ``̀b  ™``̀HÉ``̀Jh

 ìÉ≤∏dG  ¿CG  ±ô©f  ∞«c  ∫GDƒ°S  øY
 Ö£dG  AÉª∏Y  ¿CG  »a  øªμj  ..ø``eBG
 º«ª°üJ  »``̀a  ¿ƒ`̀Yô`̀ °`̀û`̀j  É`̀eó`̀æ`̀Y
 ¿hô`̀é`̀j ó`̀ jó`̀L ìÉ`̀≤`̀ d QÉ``Ñ``à``NGh
 ôÑàîªdG  »``a  á`̀eÓ`̀°`̀ù`̀dG  ÜQÉ``é``J
 çÉëHC’Gh  ÜQÉéàdG  AGôLEÉH  ’hCG
 πÑb  äÉ`̀fGƒ`̀«`̀ë`̀dGh  É`̀jÓ`̀î`̀dG  ≈∏Y
 ,ájô°ûÑdG  äÉ°SGQódG  ≈dEG  ∫É≤àf’G
 ¿Ééd  Ió©H  èFÉàædG  º q«≤J  ºK  øeh
 ¿CG É kë°Vƒe ,á∏≤à°ùeh á°ü°üîàe
 øμªj  ÉªH  ÉfôcP  ÉfhQƒμdG  AÉ`̀Hh
 ≈∏Y  ¢Vôe  »°ûØJ  óæY  ¬«fÉ©f  ¿CG
 ¬∏ªëj …òdG äƒªdGh ™°SGh ¥É£f
 ,IÉ«ëdG  ∞bƒj  ¿CG  ¬æμªj  ∞«ch
 ó«MƒdG  π`̀eC’G  ƒg  ìÉ≤∏dG  ¿EÉa  Gòd
 .É«éjQóJ É¡à©«Ñ£d IÉ«ëdG IOƒ©d

 ™`̀«`̀ª`̀L »``̀fÉ``̀£``̀ë``̀≤``̀dG É`````̀YOh
 ºg  øªe  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG
 π«é°ùàdG  ≈``̀dEG  É`̀ keÉ`̀Y  18```̀ dG  ¥ƒ`̀a
 º¡°ùØfC’  ká`̀jÉ`̀ª`̀M  ìÉ`̀≤`̀∏`̀ dG  ò```̀NC’
 øª°V  ∂````̀dPh  á``̀aÉ``̀c  ™`̀ª`̀à`̀é`̀ª`̀∏`̀dh
 »àdG  º«©£à∏d  á«æWƒdG  á£îdG
 ±’BG  10  ≈dEG  ∫ƒ°UƒdG  ±ó¡à°ùJ
 G kõcôe 28 ∫ÓN øe É k«eƒj º«©£J
 ™ªàéªdG  »`̀Yh  ¿CG  Gó`̀cDƒ`̀e  ,É k«ÑW
 ™«ªédG åMh ìÉ≤∏dG  òNCG  á«ªgCÉH
 √ò`̀g »``̀a …Qhô``̀°``̀V ô```̀eCG √ò````̀NC’

 π`̀eÉ`̀©`̀à`̀dG π``̀MGô``̀e ø``̀e á`̀∏`̀Mô`̀ª`̀dG

 Oƒ¡édG  ºYój  ÉªH  ¢Shô«ØdG  ™e

 ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀d …ó`̀°`̀ü`̀à`̀∏`̀d á`̀ «`̀ æ`̀Wƒ`̀ dG

 êÓ©dG øe ô«N ájÉbƒdÉa ,ÉfhQƒc

 Oôa  πμd  á«æWƒdG  á«dhDƒ°ùªdGh

 √QGô``ª``à``°``SG º`̀à`̀ë`̀J ™`̀ª`̀à`̀é`̀ª`̀dÉ`̀H

 ájRGôàM’G  äGAGôLE’ÉH  ΩGõàd’ÉH

 »àdGh  áYƒ°VƒªdG  §£îdG  øª°V

 ô«Hóàc  É¡æª°V  ìÉ≤∏dG  ò`̀NCG  »JCÉj

 .»FÉbh

 ¿CG  ≈```̀ dEG  »`̀fÉ`̀£`̀ë`̀≤`̀dG  √ƒ```̀ fh

 ø¡ªdG  º«¶æàd  á«æWƒdG  áÄ«¡dG

 G kó¡L  ∫CÉJ  ’  á«ë°üdG  äÉeóîdGh

 Ö``fGƒ``é``dG á``̀aÉ``̀c á``̀©``̀LGô``̀e »```a

 äÉ`̀MÉ`̀≤`̀∏`̀dG π`̀«`̀é`̀°`̀ù`̀à`̀H á`̀°`̀UÉ`̀î`̀dG

 ó©H  É`̀¡`̀eGó`̀î`̀à`̀°`̀SÉ`̀H  ìÉ``̀ª``̀°``̀ù``̀dGh

 äÉfÉ«H  º««≤Jh  á©LGôeh  á°SGQO

 É`̀¡`̀à`̀eÓ`̀°`̀Sh äÉ``MÉ``≤``∏``dG á`̀«`̀∏`̀YÉ`̀a

 á```̀eRÓ```̀ dG äGAGô``````````````̀LE’G ≥``````ah

 áμ∏ªe  »`̀a  É¡«∏Y  ¢Uƒ°üæªdGh

 äÉ`̀¡`̀é`̀dG  ¿CG  Gó``̀cDƒ``̀e  ,ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG

 ≈∏Y  ´Ó`̀W’É`̀H  Iôªà°ùe  á«æ©ªdG

 á°UÉîdG  äÉ`̀MÉ`̀≤`̀∏`̀dG  äGóéà°ùe

 á`̀∏`̀°`̀UGƒ`̀ª`̀d É```̀fhQƒ```̀c ¢`̀Shô`̀«`̀ Ø`̀ H

 »a  »LÓ©dG  ∫ƒcƒJhôÑdG  ôjƒ£J

 .áμ∏ªªdG

»æWƒdG º«©£àdG èeÉfôÑd á∏eÉμàe á«eÓYEG  á£N
 ø«aÉ©àªdG πª``°ûj ÉfhQƒμd OÉ``°†ªdG ìÉ≤∏dG :»fÉ£ë≤dG

π«YÉª°SEG ÖæjR - âÑàc
¢Sƒ«KÉe …hQ - ôjƒ°üJ

 ájÉYôdG  äÉeóN  Ωó≤e  -  ∫É`̀Ø`̀WC’Gh  AÉ°ùæ∏d  »μ∏ªdG  ≈Ø°ûà°ùªdG  ø°TO

 ôÑª°ùjO  13)  ó`̀MC’G  ¢ùeCG  áHƒ°üî∏d  »μ∏ªdG  õcôe  -  áeó≤àªdG  á«ë°üdG

 Qƒ°†ëHh  ídÉ°üdG  ó«©°S  âæH  á≤FÉa  áë°üdG  Iô`̀jRh  ájÉYQ  âëJ  (2020

 .ó«°ùdG  á∏«∏L IQƒàcódG  á«dhC’G  á«ë°üdG  ájÉYôdG  õcGôªd  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG

 »a  É«ªdÉY  áeóîà°ùªdG  á«Ñ£dG  äÉ«æ≤àdGh  Iõ¡LC’G  çó`̀MCG  õcôªdG  øª°†àj

.ÜÉ°üNE’G IóYÉ°ùe ä’Éée ™«ªL

 Qƒ£àH É¡JOÉ©°S øY áë°üdG  IôjRh øY áHÉ«f ó«°ùdG  á∏«∏L .O âHôYCGh

 ™ªàéª∏d á«Ñ£dG äÉeóîdG øe iƒà°ùe ≈∏YCG ºjó≤Jh á«ë°üdG ájÉYôdG πFÉ°Sh

 ¬eó≤j Éªd ∫ÉØWC’Gh AÉ°ùæ∏d »μ∏ªdG ≈Ø°ûà°ùªdÉH É¡à≤K øY äôÑYh ,»æjôëÑdG

 õcôªdG »a πãªàJ IOƒédG á«dÉY á«ë°U ájÉYQh á°ü°üîàe á«ÑW äÉeóN øe

 »a á«HÉéfE’G äÉeóîdG iƒà°ùe õjõ©J »a ºgÉ°ù«°S …òdG áHƒ°üî∏d »μ∏ªdG

.øjôëÑdG

 áHƒ°üîdG  õcôe ¿CG  ÉaÉà°SÉØjô°S  â«ghQ …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  ócCG  √QhóH

 äGQƒ£àdG ÖcGƒJ »àdG á«Ñ£dG äÉ«æ≤àdG çóMCG ø«ª°†J ≈∏Y πª©«°S ójóédG

 ,πØW ÜÉéfEG øe øμªàJ ’ »àdG ô°SC’G πμd ¬JÉeóN Ωó≤jh ,Ö£dG »a á«ªdÉ©dG

 á«°Uƒ°üîdG øe QÉWEG »a ∫ÉéªdG »a á°ü°üîàe äÉLÓYh äÉeóN ôÑY ∂dPh

.äÉ«°ùæédG ∞∏àîe øe ø«°ü°üîàe AÉÑWCG πÑb øe õcôªdG QGój .áeÉàdG

 AÉ°ùædG  ¢VGôeCG  ∫hCG  …QÉ°ûà°SG  »bƒ°T  ºJÉM  QƒàcódG  OÉaCG  ¬ÑfÉL  øeh

 á°ü°üîàe  IOÉ«Y  º°†j  áHƒ°üî∏d  »μ∏ªdG  õcôªdG  ¿CÉ`̀H  º≤©dGh  ó«dƒàdGh

 OÉ©HC’G  á«YÉHQh  Iõ`̀¡`̀LC’G  çóMCÉH  πªëdG  ôNCÉJ  ä’É`̀M  ™«ªL  ¢ü«î°ûàd

 äÉ«æ≤àdG  ≈∏YCG  º°†J  ÜÉ°üNE’G  IóYÉ°ùe  äÉ«∏ªY  Ió`̀Mh  õcôªdG  º°†j  Éªc

 êhõdG øe ¿Éc ÉjCG ôNCÉàdG ÜÉÑ°SCG áédÉ©ªd ∫ÉéªdG Gòg »a á°UÉîdG áHƒ∏£ªdG

 ∫ÉØWC’Gh  AÉ°ùæ∏d  »μ∏ªdG  ≈Ø°ûà°ùª∏d  áHƒ°üîdG  IóMh  OôØæJh  .áLhõdG  hCG

 π°†aCG  ±Gô°TEG  âëJ  êÓ©dG  AÉæKCG  ø«Lhõ∏d  »°ùØædG  ºYódG  IOÉ«Y  OƒLƒH

 õcôªdÉH áHƒ°üîdG IOÉ«Y øª°†àJh .øjôëÑdG »a »°ùØædG Ö£dG »jQÉ°ûà°SG

 AÉ°ùæ∏d  Ωóîà°ùjh  πÑ¡ª∏d  É°ü°üîe  OÉ©HC’G  »YÉHQ  á«Jƒ°U  äÉLƒe  RÉ¡L

 .πeGƒëdG ô«Z

 äÉeóN ôaƒj øjôëÑdG »a ¬Yƒf øe ∫hC’G ≈Ø°ûà°ùªdG ¿CG ôcòdÉH ôjóL

 áYƒªéeh ,∫ÉØWC’Gh AÉ°ùæ∏d áeó≤àªdGh á«°SÉ°SC’G á«ë°üdG ájÉYôdGh IO’ƒdG

 áeƒeCÓd á∏eÉ°ûdG ájÉYôdG ≈∏Y Gõcôe ,AÉ°ùæ∏d ájôjô°ùdG äÉeóîdG øe á∏eÉμàe

 áMGôédGh  á«HÉéfE’G  äÉLÓ©dG  »a  IóYÉ°ùªdG  ºjó≤Jh  AÉ°ùædG  ¢`̀VGô`̀eCGh

 ±ôZ 5 É¡æe ,áaôZ 48 º°†j .Égó©Hh IO’ƒdG πÑb Ée ájÉYQ ∂dòch á«ª«eôàdG

 ±ôZ ∂dòch ,IO’ƒdGh ¢VÉîªdG ±ôZh ,áØãμªdG ájÉYôdG ±ôZh ,äÉ«∏ª©∏d

.á£«°ùÑdG äÉ«∏ª©dGh ájQÉ¡ædG ájÉYôdG

 õ``̀cGô``̀e çó``````̀MCG ø``̀°``̀Tó``̀j z»``̀μ``̀∏``̀ª``̀dG ≈`̀ Ø`̀ °`̀ û`̀ à`̀ °`̀ ù`̀ ª`̀ dG{
 á`̀ «`̀ KGQƒ`̀ dG ¢```̀VGô```̀eC’G á`̀é`̀ dÉ`̀ ©`̀eh ÜÉ``̀°``̀ü``̀NE’G Ió`̀YÉ`̀ °`̀ ù`̀ e

 øH  ó`̀dÉ`̀N  ï«°ûdG  ƒª°S  øªK

 ∫hC’G  Ö`̀FÉ`̀æ`̀ dG  á`̀Ø`̀«`̀∏`̀N  ∫BG  ó`̀ª`̀M

 ÜÉÑ°û∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  ¢ù«Fôd

 á«ÑªdhC’G áæé∏dG ¢ù«FQ á°VÉjôdGh

 øjôëÑdG á«∏c äGQOÉÑe ,á«æjôëÑdG

 (ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  ∂`̀æ`̀μ`̀à`̀«`̀dƒ`̀H)  á«æ≤àdG

 äÉ``°``SGQó``∏``d ø``jô``ë``Ñ``dG ó``¡``©``eh

 (BIBF)  á«aô°üªdGh  á«dÉªdG

 »`̀YÉ`̀æ`̀£`̀°`̀U’G AÉ``cò``∏``d á``̀ª``̀YGó``̀dG

 ¿É`̀c »`̀à`̀ dGh ,»`̀ª`̀bô`̀dG ∫ƒ`̀ë`̀à`̀dGh

 ôªJDƒª∏d  ø«à¡édG  º«¶æJ  ÉgôNBG

 »YÉæ£°U’G  AÉcòdG{  :»°VGôàa’G

 »a  ó`̀≤`̀Y  …ò```̀dG  z2020  ™«ªé∏d

 ôÑª°ùjO  ø``̀e  ™`̀°`̀SÉ`̀à`̀dGh  ø`̀eÉ`̀ã`̀dG

 øe á`̀Ñ`̀î`̀f á`̀cQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀H ,…QÉ```̀é```̀dG

 »YÉæ£°U’G AÉcòdG áYÉæ°U AGôÑN

 Gòg  »`̀a  ø«ãMÉÑdGh  ,ø««æ¡ªdGh

 AGôÑîdG  ≈`̀ dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,∫ÉéªdG

 å«M  ,áÑ∏£dGh  ø««ªjOÉcC’G  ø`̀e

 äÉYÉ£≤dG ™«ªL ôªJDƒªdG ±ó¡à°SG

 AÉcòdG  ≈∏Y  áªFÉ≤dG  äÉYÉæ°üdGh

.»YÉæ£°U’G

 ódÉN  ï«°ûdG  ƒª°S  ¬LƒJ  Éªc

 ôμ°ûdG  πjõéH  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH

 ø«cQÉ°ûªdG ø«KóëàªdG ™«ªL ≈dEG

 √ƒ`̀ª`̀°`̀S É`̀ ¡`̀ kLƒ`̀e ,ô``ª``JDƒ``ª``dG »``̀a

 ≈∏Y  ôªJDƒªdG  èFÉàæH  ò`̀NC’G  ≈`̀dEG

 É kHô©e  ,ò«ØæàdGh  á°SGQódG  πªëe

 ∫ƒëàdG  ºàj  ¿CÉH  ¬JÉ«æªJ  πL  øY

 ≈∏Y »`̀YÉ`̀æ`̀£`̀°`̀U’G AÉ``̀cò``̀dG ƒ`̀ë`̀f

 ™«ªL  »a  »æjôëÑdG  ÜÉÑ°ûdG  ój

 G kò«ØæJ  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  AÉ`̀ë`̀fCG

 ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓL  äÉ¡«Lƒàd

 AÉcòdG  »a  QÉªãà°S’G  ≈dEG  á«YGódG

 ≈°TÉªàj  É``̀ª``̀Hh  ,»`̀YÉ`̀ æ`̀£`̀ °`̀U’G

 ájOÉ°üàb’G  øjôëÑdG  á``̀jDhQ  ™`̀e

.2030

 ô`̀ª`̀JDƒ`̀ª`̀ dG »``̀ a ∑QÉ``̀ °``̀ T ó```̀ bh

 ™°SÉàdG  »`̀a  ¬dÉªYCG  ºààNG  …ò`̀ dG

 689  ƒëf  …QÉ`̀é`̀dG  ôÑª°ùjO  ø`̀e

 ∞∏àîe  ø`̀e  ójó©dG  ø`̀e  É kcQÉ°ûe

 :πãe  ,äÉ`̀YÉ`̀æ`̀°`̀ü`̀dGh  äÉ`̀YÉ`̀£`̀≤`̀dG

 ,á«dÉªdGh  ,á«eƒμëdG  äÉYÉ£≤dG

 É«LƒdƒæμJh  ,á«ë°üdG  ájÉYôdGh

 §ØædGh  ,ä’É°üJ’Gh  äÉeƒ∏©ªdG

 ô«Zh ...áÑ∏£dGh º«∏©àdGh ,RÉ¨dGh

 ôªJDƒªdG  ìÉààaG  ºJh  .ô«ãμdG  ∂dP

 πc π`̀Ñ`̀b ø``e á`̀«`̀MÉ`̀à`̀à`̀aG äÉ`̀ª`̀∏`̀μ`̀H

 õjõ©dGóÑY  øH  ΩÉ°ûg  ï«°ûdG  :øe

 AÉ`̀æ`̀eCG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG

 ó`̀«`̀°`̀ù`̀dGh ,ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG ∂`̀æ`̀μ`̀à`̀«`̀dƒ`̀H

 ßaÉëe  -  êGô©ªdG  óªëe  ó«°TQ

 ,…õ``cô``ª``dG ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀ dG ±ô`̀°`̀ü`̀e

 ø`̀«`̀cQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dG á`̀Ñ`̀«`̀cô`̀J â`̀∏`̀ª`̀°`̀Th

 AGôÑîdG  ø`̀e  ø`̀jRQÉ`̀H  ø«Kóëàe

 »YÉæ£°U’G  AÉ``̀cò``̀dG  ∫É`̀é`̀e  »`̀a

 :º¡æeh  ,É k«dhOh  É k«ª«∏bEGh  É k«∏ëe

 øH ó`̀ª`̀ë`̀e ø``̀H ¿É`̀ª`̀∏`̀°`̀S ï`̀«`̀°`̀û`̀dG

 ¢ù«FôdG  -  áØ«∏N  ∫BG  ¬`̀∏`̀dGó`̀Ñ`̀Y

 øeCÓd  »æWƒdG  õcôª∏d  …ò«ØæàdG

 ÉfÉ°ShQ  Ió«°ùdGh  ,»fGôÑ«°ùdG

 äÉ``«``bÓ``NCG  á`̀°`̀ù`̀«`̀FQ  -  »`̀μ`̀fÉ`̀«`̀H

 »YÉæ£°U’G  AÉ`̀ cò`̀ dGh  äÉ`̀fÉ`̀«`̀Ñ`̀dG

 QÉ`̀ °`̀û`̀à`̀ °`̀ù`̀eh   KPMG  »```̀ a

 ô«jÉ©ªd  »`̀YÉ`̀æ`̀£`̀°`̀U’G  AÉ``̀ cò``̀ dG

 øªMôdGóÑY  QƒàcódGh  ,É«dGôà°SCG

 äGQÉeE’G Öàμe ¢ù«FQ - OƒªëªdG

 AÉcòdG - á«àëàdG á«æÑdGh çƒëÑ∏d

 á«Hô©dG  äGQÉ`̀eE’G  -  »YÉæ£°U’G

 øH ó``̀dÉ``̀N ï`̀«`̀ °`̀û`̀ dGh ,Ió``ë``à``ª``dG

 ´hô°ûe  ôjóe  -  áØ«∏N  ∫BG  óªM

 ó«°ùdGh ,áë°ü∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG

 ΩÉ`̀Y   ôjóe  -  …QÉ`̀ °`̀ü`̀fC’G  ≈«ëj

 ôjƒ£J  -  ôjƒ£àdGh  ±É°ûμà°S’G

 ø«Kóëàe ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,∫hôàÑ∏d

 »a  á«æ≤àdG  äÉcô°ûdG  iôÑc  ø`̀e

h  âaƒ°ShôμjÉe  πãe  á≤£æªdG

 ó«°ùdG  á°ù∏édG  QGOCGh  ,AWS
 ∫ƒëàdG  ¢ù«FQ  -  »ª«©f  ó`̀ª`̀MCG

 ó¡©ªH  ™jQÉ°ûªdG  IQGOEGh  »ªbôdG

 á«aô°üªdG  äÉ°SGQó∏d  øjôëÑdG

 øª°†J  Éª«a  ,BIBF  á«dÉªdGh

 ô``ª``JDƒ``ª``dG ø```̀e »``̀fÉ``̀ã``̀dG Ωƒ```̀«```̀dG

 á«≤«Ñ£Jh  á«ÑjQóJ  πªY  ¢``̀TQh

.ø«cQÉ°ûª∏d

 è`̀FÉ`̀à`̀æ`̀dG Rô````̀ HCG ø``̀e â``̀fÉ``̀ch

 É¡H  êô```̀N »``̀à``̀dG  äÉ``«``°``Uƒ``à``dGh

 ôjƒ£J IQhô`̀ °`̀V  :»``g  ô`̀ª`̀JDƒ`̀ª`̀dG

 äÉ«é«JGôà°SG  øjôëÑdG  áμ∏ªe

 ¢UÉîdGh »eƒμëdG ø«YÉ£≤dG ôÑY

 çÉëHCG  ™°†J  ¿CG  É¡fCÉ°T  øe  ,É¡«a

 √ô`̀jƒ`̀£`̀Jh »`̀YÉ`̀æ`̀£`̀°`̀U’G AÉ``cò``dG

 Öéj É`̀ª`̀c ,á``̀jƒ``̀dhCÉ``̀c  √ò`̀«`̀Ø`̀æ`̀Jh

 ô«aƒJ  »a  äÉ°ù°SDƒªdG  ô¶æJ  ¿CG

 ¢ù«d  äGQó``̀≤``̀ dG  AÉ`̀æ`̀Ñ`̀d  Ö`̀jQó`̀à`̀ dG

 º«∏°ùdG  ΩGóîà°S’G  πLCG  øe  §≤a

 É k°†jCG  øμdh  ,»YÉæ£°U’G  AÉcò∏d

 ÖjQóàdGh  ôjƒ£àdGh  åëÑdG  »a

 ,á°ù°SDƒªdG »ØXƒe äGQÉ¡e ™aQh

 øe  ójõªdG  ™«é°ûJ  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH

 èeO  ≈`̀dEG  á«ª«∏©àdG  äÉ°ù°SDƒªdG

 »a §≤a ¢ù«d ,»YÉæ£°U’G AÉcòdG

 ôjƒ£J  »a  É k°†jCG  øμdh  ,É¡JÉ«∏ªY

 ,É¡KÉëHCGh  ,É¡éeGôHh  ,É¡égÉæe

 ¿ƒ`̀©`̀à`̀ª`̀à`̀j ø``«``é``jô``N êÉ````à````fE’

 ô«Ñc  ΩÉ```̀ª```̀ dEGh  á`̀ «`̀ dÉ`̀Y  äGQó```̀≤```̀H

 QÉ°TCG  ó`̀bh  .»YÉæ£°U’G  AÉcòdÉH

 õjõ©J  IQhô°V  ≈`̀dEG  ¿ƒcQÉ°ûªdG

 ô¡¶J  å«M  ,»fGôÑ«°ùdG  ø``̀eC’G

 á«fhôàμdE’G  ºFGôédG  ¿CG  çÉëHC’G

 äGƒæ°ùdG  ió`̀e  ≈∏Y  äOGORG  ó`̀b

.á«°VÉªdG

 ó`̀¡`̀©`̀eh z∂`̀ æ`̀ μ`̀ à`̀ «`̀ dƒ`̀ H{ º``̀Yó``̀H ó`̀«`̀ °`̀û`̀j ó`̀ ª`̀ M ø``̀ H ó``̀dÉ``̀N
»`̀YÉ`̀æ`̀£`̀°`̀U’G AÉ``̀ cò``̀ dG äGQOÉ``̀Ñ``̀ª``̀d á`̀ «`̀ dÉ`̀ ª`̀ dG äÉ``̀ °``̀ SGQó``̀ dG

.óªM øH ódÉN ï«°ûdG ƒª°S |

 ¬∏dGóÑY AÉKÓãdG Ωƒ«dG øjôëÑdG áYGPEG ∞«°†à°ùJ
 ,á«LQÉîdG ôjRh óYÉ°ùe …ô°ShódG ôÑL øH π°ü«a øH
 Iô«°S  ø`̀Y  »°SÉeƒ∏HO  QGƒ``̀M  è`̀eÉ`̀fô`̀H  »`̀a  åjóë∏d
 ∫Éée  »a  á°UÉN  áØ∏àîªdG  ¬∏ªY  äÉ£ëeh  ¬FÉ£Y

.»ªjOÉcC’Gh »dÉªdGh …QGOE’Gh »°SÉeƒ∏HódG πª©dG
 π¨°ûj  ∫hDƒ°ùe  ∫hCG  …ô°ShódG  ¬∏dGóÑY  ôÑà©jh
 òæe øjôëÑdG áμ∏ªe »a á«LQÉîdG ôjRh óYÉ°ùe Ö°üæe
 ΩÉY ¬æ««©Jh »μ∏e  Ωƒ°SôªH  Ö°üæªdG Gòg  çGóëà°SG

.2015
 π°UÉM …ô°ShódG  ôÑL  ø`̀H  π°ü«a  ø`̀H  ¬∏dGóÑY
 ôà°ù«d  á©eÉL  øe  ΩÉ©dG  ΩÉ¶ædG  »a  ô«à°ùLÉªdG  ≈∏Y
 É«∏©dG  äGOÉ`̀¡`̀°`̀û`̀dG  ø`̀e  ó`̀jó`̀©`̀dGh  IóëàªdG  áμ∏ªªdÉH

 äÉeÉ¡°SE’G  øe  ójó©dG  ¬dh  ,áª°ShC’G  øe  GOóY ∫Éfh
 OGóYEÉH ΩÉb Éªc ,¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M ∫Éée »a äGRÉéfE’Gh
 πãeh  ,á`̀«`̀ª`̀eC’G  ôjQÉ≤àdG  ø`̀e  ójó©dG  ¢VGô©à°SGh
 á«ª«∏bE’G  äGôªJDƒªdG  øe  ójó©dG  »a  øjôëÑdG  áμ∏ªe

.iƒà°ùªdG á©«aôdG á«dhódGh
 áYÉ°ùdG  ΩÉªJ  »a  »°SÉeƒ∏HO  QGƒM  èeÉfôH  åÑj
 102^3  øjôëÑdG  áYGPEG  ≈∏Y  AÉKÓK  πc  øe  á°ùeÉîdG
 á«æjôëÑdG á«°SÉeƒ∏HódG Iô«°ùªd É k≤«KƒJ Ωó≤jh ,ΩG ±G
 Ωƒ≤jh  ,»°VÉªdG  ΩÉ©dG  »ÑgòdG  É¡∏«Hƒj  â∏ªcCG  »àdG
 ,á«LQÉîdG  IQGRhh  øjôëÑdG  á`̀YGPEG  øe  ≥jôa  ¬«∏Y
 ≥«°ùæJh  »ë°ûdG  áμ«Ñ°S  ºjó≤Jh  OGó```YEG  ø`̀e  ƒ`̀gh

.óæ°S ó°TGQ êGôNEGh áØ«∏N AÉah á©HÉàeh

∞`̀«`̀°`̀†`̀à`̀°`̀ù`̀j »``̀°``̀SÉ``̀eƒ``̀∏``̀HO QGƒ`````̀M
á``̀ «``̀ LQÉ``̀ î``̀ dG ô```````̀jRh ó``̀ YÉ``̀ °``̀ ù``̀ e
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 »g  ø«©dÉa  ,ô°üÑdG  áª©f  Éæ«∏Y  ¬∏dG  º©f  º¶YCG  øe
 ≈∏Y  ¿É°ùfE’G  É¡æe  π£j  »àdG  IòaÉædGh  º°ùédG  IBGô`̀e
 ∫Éμ°T’Gh  √QGô`̀ °`̀SCG  É¡H  ∞°ûàμjh  ,»`̀LQÉ`̀î`̀dG  ºdÉ©dG
 ,ô«μØàdGh  QÉ°üHEÓd  Éæà∏«°Sh  »¡a  ,¿GƒdC’Gh  ΩÉéM’Gh
 Ée  ≈∏ZCG  »g  ™Ñ£dÉHh  ø«©dG  ≈∏Y  óªà©J  ô°üÑdG  áª©æa

.¿É°ùfE’G ∂∏ªj
 »a ±É`̀Ø`̀L ø`̀e á`̀«`̀°`̀VÉ`̀ª`̀dG ™`̀«`̀HÉ`̀°`̀SC’G »`̀ a â`̀«`̀fÉ`̀Y
 ,á``̀ jDhô``̀ dG ìƒ``̀°``̀Vh Ωó```̀Y á`̀∏`̀Mô`̀e ≈````dEG π``°``Uh ø`̀«`̀©`̀dG
 Iõ¡LC’G  äÉLƒªd  ¢Vô©àdG  π«∏≤àH  Ö«Ñ£dG  »æë°üfh
 ¢VGôYC’G  äóà°TG  á∏«∏b  Iôàa  ó©Hh  ,áÄ«°†ªdG  á«còdG
 Éægh  ,»Ñ«ÑW  äGOÉ°TQG  ™ÑJG  ºd  »fC’  IÉfÉ©ªdG  äOGRh
 Iõ¡L’G  πc  ΩGóîà°SG  øY  ÉeÉªJ  ∞bƒàdG  ≈∏Y  äôÑLCG
 øμj  ºd  ∂dP  πc  áμëdGh  QGôªM’Gh  º`̀dC’G  .á«fhôàμd’G
 ¢Sƒ∏édGh »æ«Y ¥ÓZG »a áMGôdG äóLƒa ,Ó¡°S GôeCG

 !∑QOG ’ ÉfCGh …Éæ«Y äó¡LG óëdG Gòg ≈dG ,ΩÓ¶dG »a
 á«∏°ùà∏d  AGƒ°S  á«fhôàμd’G  Iõ¡L’G  ΩGóîà°SG  ¿G
 É¡æe  Qó°ü«a  ,ø«©dÉH  GóL  ô°†j  íØ°üàdGh  åëÑ∏d  hG
 ,¥QRC’G  Aƒ°†dG  ≈ª°ùj  á«dÉY  ábÉW  hP  »Fôe  Aƒ°V
 áaÉ°VE’ÉH ÉªgQGôªMGh ø«æ«©dG ±ÉØLh è«¡àH ÖÑ°ùàj
 GôÑée  ∂°ùØf  óéàa  ,ÉæeRÓj  íÑ°UCG  …òdG  ´Gó°üdG  ≈dEG

.∂«æ«Y πLG øe A»°T πc ∑ôJ ≈∏Y
 ¬H  ìƒª°ùªdG  ø`̀Y  ó`̀FGõ`̀dG  •ôØªdG  ΩGóîà°S’G  ¿G
 Oó©H  ΩGóîà°S’G  ø«æ≤J  Éæ«∏©a  ,á«°SÉ°S’G  Éæà∏μ°ûe  ƒg

.º¡©e øëfh ø«≤gGôªdGh ∫ÉØWCÓd IOóëe äÉYÉ°S
 ,≈dÉ©Jh  ¬fÉëÑ°S  º©æ oªdG  øe  á«dÉZ  áª©f  ô°üÑdG

 .É¡«∏Y á¶aÉëªdG Éæ«∏Y
 ™ª°ùdG ºμd π©Lh ºcCÉ°ûfCG …òdG ƒg πb{ :≈dÉ©J ∫Éb
 óªëdG ∂d º¡∏dÉa ,z¿hôμ°ûJ Ée Ó«∏b IóÄaC’Gh QÉ°üHC’Gh

.ôμ°ûdGh

ô°üÑdG áª©f

Ω2020 ôÑª°ùjO 15 - `g1442 ôNB’G ™«HQ 30 AÉKÓãdG - ¿ƒ©HQC’Gh á°ùeÉîdG áæ°ùdG - (15607) Oó©dG

óªMCG ó«°S º«gGôHEG AÉ«Ÿ :º∏≤H

كالم 
في الصحة

 ó©oH øY á«MGôédG äÉ«∏ª©dG AGôLE’ á°üæe ..»ª«°ùchôH

»∏éæªdG ΩódG ô≤a ≈°Vôªd ójóL πeCG »a

:¥ƒW ∫BG ôØ©L QƒàcódG
¢VôªdG áHQÉëªd IQƒ£àe IójóL ájhOCG 

 ™«ªL »a QÉ°ûàf’G á©°SGƒdGh á©FÉ°ûdG ¢VGôeC’G øe ÜÉÄàc’G ¢Vôe ó©j
 ≈∏Y  ¢UÉî°TCG  áà°S  πc  ø«H  øe  Gó`̀MGh  Ö«°üj  ƒ¡a  ,AÉæãà°SG  ÓH  ºdÉ©dG  ∫hO
 áHÉ°UE’G øe ±ƒîdGh ádõ©dÉH Qƒ©°ûdG OÉjORG ™eh ,¬JÉ«M »a IóMGh Iôe πbC’G
 ø°ùM  QƒàcódG  »Ñ£dG  è«∏îdG  QhÉM  ∂dòd  ,¿õëdÉH  Qƒ©°ûdG  OGORG  ¢VGôeC’ÉH

 .IÉ«ëdG QGO õcôªH »°ùØædG Ö£dG …QÉ°ûà°SG π°†a
?ÜÉÄàc’G ¢Vôe ƒg Ée -

 »dÉàdÉHh äÉaô°üàdGh ,ôYÉ°ûªdG ,ô«μØàdG ≈∏Y ôKDƒj ÜGô£°VG ƒg ÜÉÄàc’G
 ájô¶f »g ¬KhóM ô«°ùØàd äÉjô¶ædG ºgCG  ióMEGh ájó°ùL ¢VGôYCG  ≈dEG  …ODƒj
 á«Ñ°ü©dG IQÉ°T’G π≤æj »Ñ°üY πbÉf ƒgh ÆÉeódG »a (ø«fƒJhô«°ùdG) IOÉe ¢ü≤f

.»Ñ°ü©dG RÉ¡édG »a ≥WÉæe Ió©d
 πμ°ûJ  »àdG  ¢VGôeC’G  »àªFÉb  Qó°üàj  ÜÉÄàc’G  ¢Vôe  ¿CG  ôcòdÉH  ôjóédG
.™ªàéªdGh ¢üî°ûdG ≈∏Y ô«ÑμdG AÖ©dG hCG ™bƒdG äGP ¢VGôeC’Gh ¿É°ùfEÓd ábÉYEG

?¢ü«î°ûàdG ºàj ∞«ch ¬°VGôYCG »g Ée -
 πªYh ¢†jôªdG á∏HÉ≤e ∫ÓN øe »°ùØædG Ö«Ñ£dG á£°SGƒH ¢ü«î°ûàdG ºàj
 ¢VGôYC’G  √òg  ¿G  hCG  ÜÉÄàcÓd  ájƒ°†Y  ÜÉÑ°SCG  ∑Éæg  ¢ù«d  ¬fCG  ócCÉà∏d  º««≤J

.ôNBG ¢Vôe áé«àf
 »a  á©àªdG  ó≤ØH  Qƒ©°ûdG  ,≥«°†dGh  ¿õëdÉH  Qƒ©°ûdG  :¢`̀VGô`̀YC’G  º`̀gCGh
 hCG  á«¡°ûdG  »a  äGô«¨J  ,á«∏°ùªdG  á£°ûf’ÉH  ΩÉ«≤dÉH  ΩÉªàg’G  ¿Gó≤ah  IÉ«ëdG
 ¿Gó≤ah  ¥É`̀gQE’É`̀H  Qƒ©°ûdG  ,á«Ñ°ü©dGh  ôJƒàdG  ,Ωƒ`̀æ`̀dG  »a  äGô«¨J  ,¿Rƒ``̀dG
 ôYÉ°ûeh äGòdG ¢UÉ≤æà°SG ,äGQGô≤dG PÉîJG »a áHƒ©°Uh õ«côàdG ¢ü≤f ,ábÉ£dG

.QÉëàf’G hCG äƒªdG øY QÉμaCG ,ÖfòdÉH IQôÑe ô«Z
.¢ü«î°ûà∏d á«aÉc ¿ƒμJ πb’G ≈∏Y ø«YƒÑ°SG IôàØd ¢VGôYC’G ¢†©H OƒLh

 ?ÜÉÄàc’ÉH áHÉ°UEÓd á°VôY ôãcC’G ºg øe -

 çGóMC’  ¢Vô©àdGh  ÜÉÄàc’G  ¢Vôe  ø«H  á≤«KƒdG  ábÓ©dG  øe  ºZôdG  ≈∏Y
 º¡fCG  ¿hócDƒj  ≈°VôªdG  øe  ô«ãμdG  ¿CG  ’EG  Iôªà°ùe  äÉWƒ¨°Vh  áÄ«°S  á«JÉ«M
 ¢Vôe  º¡ÄLÉØj  ¿CG  πÑb  Ió«L  âfÉc  º¡JÉ«M  ¿CGh  πÑb  øe  ∂dòd  Gƒ°Vô©àj  ºd
 ádÉëdG É°†jCGh áHÉ°UÓd á«æ«L á«∏HÉb º¡d ¢†©ÑdG ¿G ≈dEG ™Lôj ∂dPh ,ÜÉÄàc’G
 ¢†©ÑH  ÜÉ°üj  øe  É°Uƒ°üNh  ,ôNB’  ¢üî°T  øe  ∞∏àîJ  º°ùé∏d  á«Lƒdƒ«ÑdG
 áHÉ°UE’G  á«dÉªàMG  øe  ójõJ  áæ«©e  á`̀jhOG  ΩGóîà°SG  hCG  ,ájƒ°†©dG  ¢VGôeC’G

.ÜÉÄàc’ÉH
?¿õëdGh ÜÉÄàc’G ¢Vôe ø«H ¥ôØdG Ée -

 Ée  ÉÑdÉZh  ¿É°ùfG  πc  óæY  á«©«ÑW  áØ°U  ƒg  ≥«°†dÉH  Qƒ©°ûdG  hCG  ¿õëdG
.ø«àdÉëdG ø«H ¢ùÑ∏dG ≥∏N Ée ƒgh ÜÉÄàcG ¬fCÉH ¢UÉî°T’G É¡Ø°üj

 øY  π≤J  ’  IôàØd  Iôªà°ùe  ÉgôcP  ≥Ñ°S  »àdG  ¬°VGôYCG  ¿ƒμJ  ÜÉÄàc’Éa
 ≈∏Y ¿õëdÉH ¿hô©°ûj ’ ≈°VôªdG ¢†©H ∑Éæg ¿CG ôcòdÉH ôjóédGh ,ø«YƒÑ°SG

.ÜÉÄàc’ÉH º¡°ü«î°ûJ øe ºZôdG
?ôª©dG Ö°ùëH ÜÉÄàc’G ¢VGôYCG ∞∏àîJ πg -

 IOÉY  ø°ùdG  QÉÑc  hCG  ø°ùdG  QÉ¨°U  øμdh  á¡HÉ°ûàe  ¢`̀VGô`̀Y’G  ΩÉ`̀Y  πμ°ûH
 ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,äÉaô°üàdG  »a  ô««¨Jh  IóFGõdG  á«Ñ°ü©dG  QÉKBG  º¡«∏Y  ô¡¶J  Ée

.áØ∏àîe ájó°ùL ¢VGôYCG
 Ω’BÉH Qƒ©°ûdG ≈dEG  π«ªj º¡æe ÖÄàμªdG ¿CG  óéf ’Éãe ø°ùdG QÉÑc ÉfòNCG  ƒd
 ô¡¶J ÉfÉ«MCGh ,¬ÑÑ°S  ójóëJ AÉÑWC’G  ≈∏Y Qò©àj Ée  ÉÑdÉZh ó°ùédG  »a ábôØàe
 º¡æ°ùëJ ßMÓjh ±ôîdÉH º¡àHÉ°UEG »a ¬Ñà°ûj å«M ,IôcGòdG »a πcÉ°ûe º¡«∏Y

.ÜPÉμdG ±ôîdÉH ∂dP ≈ª°ùjh ÜÉÄàc’G êÓY OôéªH
?êÓ©dG ƒg Ée ¿PEG -

 É¡©Ñàj  »àdG  íFÉ°üædG  ¢†©H  ´ÉÑJÉH  ádÉëdG  ø°ùëàJ  áØ«ØîdG  ä’ÉëdG  »a

 á°VÉjôdG  Éæg  ôcòdÉH  ¢üNCGh  »ë°U  IÉ«M  §ªf  ´ÉÑJG  ≈∏Y  õcôJh  ¢†jôªdG
 …òdG  (ΩÓμdÉH  êÓ©dG)  øe  ¢†jôªdG  ó«Øà°ùj  Éªc  ,ádhô¡dGh  »°ûªdÉc  á«FGƒ¡dG

.»μ«æ«∏c’G πª©∏d ¿ƒ∏gDƒe ¿ƒ«°ùØf ¿ƒ«FÉ°üNCG ¬eó≤j
 áahô©ªdG ájhO’G º¡©e Ωóîà°ùf Iójó°ûdG ≈dEG á£°SƒàªdG ä’Éë∏d áÑ°ùædÉH
 âëJ  ¿ƒμJ  ¿CG  Öéj  øμdh  ΩGóîà°S’G  »a  áæeBG  »`̀gh  ÜÉÄàc’G  äGOÉ°†ªH
 äÉàÑãªc  Ωóîà°ùJ  ¿CG  øμªj  iôNG  äÉLÓY  ∑Éægh  ,»°ùØædG  Ö«Ñ£dG  ±Gô°TEG

.ÜÉÄàc’G øe áæ«©e ´GƒfC’ ¿ƒμJh ¿ÉgòdG äGOÉ°†eh êGõªdG
?ÜÉÄàc’G ≈°Vôªd ∂ëFÉ°üf »g Ée -

 áehÉ≤e ≈∏Y ∂JQób  ΩóYh ÜÉÄàc’G  ¢VôªH áHÉ°U’G ≈∏Y ∂°ùØf  º∏J  ’-1
 êÓY ≈dEG êÉàëj ΩódG §¨°Vh …ôμ°ùdÉc ¢VGôeC’G øe √ô«Z πãe ƒ¡a ,¢VGôY’G

.¢†©ÑdG π«îàj Éªc ¬æe êhôîdG IOGQ’G Iƒb OôéªH ™£à°ùJ ødh
 á°VQÉ©dG hCG áæeõªdG AGƒ°S ¢VGôeCÓd á°VôY ∂∏©éj ÜÉÄàc’G êÓY ΩóY-2
 πeÉ©c GôNDƒe ÜÉÄàc’G ¢VôªH áHÉ°U’G áaÉ°VEG ºJ óbh ,É¡JÉØYÉ°†e øe ójõjh
 hCG  Ωó`̀dG  §¨°V  ´ÉØJQG  πãe  ÉeÉªJ  Ö∏≤dG  ¢VGôeCÉH  áHÉ°UÓd  »°ù«FQ  IQƒ£N

.IQƒ£îdG áLQO ¢ùØæHh ø«NóàdG
 »a πeCG ’h AÉØ°ûdG »a πeCG ’ ¬fG ¢†jôªdG ô©°ûj ¢VôªdG óà°ûj ÉeóæY-3
 ôÑ°üdÉH  »∏ëàdG  ƒg Üƒ∏£ªdG  πch IOƒLƒe äÉLÓ©dG  ¿CG  ócCÉJ  øμdh ,IÉ«ëdG

.êÓ©dG ™e
 äGQGô`̀b  πãe  ¬°Vôe  Iôàa  »a  áª¡e  äGQGô``̀b  òNCÉj  ’CG  ¢†jôªdG  ≈∏Y-4

.É≤M’ É¡«∏Y Ωóæj ób πª©dG øe ádÉ≤à°S’G hCG ¥Ó£dG
 ¢VGôeC’G êÓ©d ¢üNôeh πgDƒe ¢üî°T ƒg êÓ©∏d √ó°ü≤J øe ¿G ócCÉJ-5
 ºàN ºàjh …ô°ûH Ö«ÑW ∞°UGƒdG ¿G øe ócCÉJ AGhO ∞°Uh ádÉM »ah á«°ùØædG

.áØ°UƒdG

 ¬````ª````°````SG ó```````̀jó```````̀L í````̀∏````̀£````̀°````̀ü````̀e
 IOÉ`````̀jR  ∞``̀ °``̀Uƒ``̀j  (MASKNE)
 AGó`̀JQG  øe  áéJÉædG  äƒjõdGh  ÖFGƒ°ûdG
 ¬LƒdG  AGõ`̀LCG  ≈∏Y  §≤a  ôKDƒjh  áeÉªμdG
 ôãcCG  ±ô©f  »μdh  ,áeÉªμdG  É¡«£¨J  »àdG
 ÜÉÑ°ûdG  ÖM  øe  ójóédG  ´ƒædG  Gòg  øY
 z»Ñ£dG è«∏îdG{ QhÉM ¬æe ájÉbƒdG ¥ôWh
 ¢`̀VGô`̀eC’G  áÑ«ÑW  ójÉc  á`̀«`̀fGQ  IQƒ`̀à`̀có`̀dG
 »c QBG õcôªH Qõ«∏dGh π«ªéàdGh ájó∏édG

.»Ñ£dG
 áμM  ¢UÉî°TC’G  øe  ô«ãμdG  »fÉ©j  -
 ∑Éæg  πg  áeÉªμdG  AGó`̀JQG  øe  GQGôªMGh

?º¡æ«H ábÓY
 ÉfhQƒc ádÉM ∫hCG π«é°ùJ ≈∏Y ≈°†e
 OÉ`̀Yh ,π`̀ eÉ`̀ c ΩÉ``̀Y ø`̀e ô`̀ ã`̀ cCG º`̀dÉ`̀©`̀dG »`̀ a
 »©«ÑW  πμ°ûH  º¡JÉ«M  á°SQÉªªd  ™«ªédG
 á`̀jRGô`̀à`̀M’G äGAGô`````̀LE’G π`̀c PÉ`̀î`̀JG ™`̀e
 ΩGóîà°SGh ΩÉªμdG AGóJQG É¡æeh á«FÉbƒdG

.äGô¡£ªdGh äÉª≤©ªdG
 ájó∏édG  ¢VGôeC’G  AÉÑWCG  ™ªLCG  óbh
 øe Oó`̀©`̀H  §``Ñ``JQG  19-ó``«``aƒ``c  ¿G ≈`̀∏`̀Y
 á°Uôa  ø`̀e  OGRh  ,á`̀jó`̀∏`̀é`̀dG  ¢``̀VGô``̀eC’G
 ÖM πãe ájó∏édG ¢VGôeC’G ¢†©H çhóM
 ÜÉ¡àdGh ,á«°ùeÓàdG á«°SÉ°ùëdGh ÜÉÑ°ûdG
 á`̀«`̀æ`̀gó`̀dG É``ª``jõ``c’G ,ô`̀©`̀°`̀û`̀dG äÓ`̀«`̀°`̀ü`̀H

.ô«ãμdG Égô«Zh ájOQƒdGh

 ÜÉÑ°SG ºgCG óMCG ΩÉªμdG AGóJQG ¿ƒμj ób
 ΩGóîà°SG  hG  ,πcÉ°ûªdG  √òg  πãe  Qƒ¡X
 ΩÉªμdG AGóJQG ™ªa ,äÉª≤©ªdGh äÉØ¶æªdG
 QƒãH Qƒ¡X ¢†©ÑdG ßM’ á∏jƒW äÉYÉ°S

.ÜÉÑ°ûdG ÖM »a IOÉjRh
?ÜÉÑ°SC’G »g Ée -

 :É`̀¡`̀ª`̀gCG Ió```Y π`̀ eGƒ`̀©`̀ d ∂```dP çó`̀ë`̀ j
 ´Éæ≤dG  ¬Kóëj  …ò`̀dG  ôªà°ùªdG  ∑ÉμàM’G
 øμj ºd GPEG É°Uƒ°üNh ,¬LƒdG Iô°ûH ≈∏Y

.ø£≤dG øe É©æ°üe
 áéJÉædG  áÑWôdG  áÄ«ÑdG  óYÉ°ùJ  ∂dòc
 ≈dEG  ´Éæ≤dG  âëJ  ¥ô©àdGh  ¢ùØæàdG  øY
 ÉjôàμÑdG  •É°ûf  IOÉ`̀jRh  ΩÉ°ùªdG  OGó°ùfG
 ¥ÉÑWEG  ¿G  Éªc  ,ÜÉÑ°ûdG  Öëd  áÑÑ°ùªdG
 óYÉ°ùj ¬LƒdG á≤£æe ≈∏Y ´Éæ≤dG º«μëJh

.ÜÉÑ°ûdG ÖMh QƒãÑdG Qƒ¡X »a É°†jCG
 êÉ«μªdG  ™°Vh  ¿G  É°†jG  ßMƒd  Éªc
 ÖÑ°ùj  ób  ΩÉªμdG  AGó``JQGh  »eƒj  πμ°ûH

.IôàØdG √òg »a ÜÉÑ°ûdG ÖM è«¡J
 ≥∏≤dGh  ô`̀Jƒ`̀à`̀dG  ¿G  É`̀°`̀†`̀jCG  ≈°ùæf  ’
 »a  Gô«Ñc  GQhO  Ö©∏j  ¬fCÉ°T  øe  »°ùØædG
 ÖÑ°ùH ∂dPh ,¬JOÉjRh ÜÉÑ°ûdG ÖM Qƒ¡X
 …ODƒj  Ée  (∫hõ«JQƒμdG)ôJƒàdG  ¿ƒeôg
 ƒgh ,Iô°ûÑdG »a äƒjõdG RGôaEG IOÉjR ≈dEG

.ΩÉ°ùªdG OGó°ùfG ÖÑ°ùj Ée
 ΩÉªμdG AGóJQG ¿CG Éæg ôcòdÉH ôjóédGh

 QGôªMGh  è«¡J  ÖÑ°ùj  ób  á∏jƒW  äÉYÉ°S
 ióªd ∂dPh ,ájOQƒdG ≈°Vôe óæY Iô°ûÑdG
 É¡æe ™æ°üªdG OGƒªdG øe º¡Jô°ûH ¢ù°ùëJ

.ΩÉªμdG
 í∏£°üe ÉfhQƒc áeRG øe ódh ∂dòHh
 hG  GójóL  É°Vôe  ¿ƒμj  óbh  ,ójóL  »ÑW
 ÜÉÑ°ûdG  ÖM ´GƒfCG  óMC’ GójóL ÉØ«æ°üJ
 ÜÉÑ°ûdG  ÖëH  ¬Øjô©Jh  (maskne)
 á`̀jÉ`̀ª`̀ë`̀dG π`̀ FÉ`̀ °`̀Sh AGó````̀ JQG ø``̀Y è`̀JÉ`̀æ`̀ dG

.á∏jƒW äGôàØdh (á©æbC’G)
?¬æe ájÉbƒ∏d ¥ôW ∑Éæg πg

:É¡ªgCG øe ¥ôW IóY ∑Éæg
 øe  á©æ°üªdG  äÉeÉªμdG  AGó``̀JQG  -1
 πNGO øe ø£≤dG øe á≤ÑW ™°Vh hG ø£≤dG

.»Ñ£dG ´Éæ≤dG
 ™`̀°`̀Vh ¿É```̀μ```̀eE’G  Qó``̀≤``̀H  Ö`̀æ`̀é`̀J  -2

.IôàØdG √òg ∫ÓN êÉ«μªdG
 AÉ°ùeh  É`̀MÉ`̀Ñ`̀°`̀U  ¬`̀Lƒ`̀ dG  π°ùZ  -3
 √òg  »a  Iô°ûÑdG  Ö°SÉæj  Ée  ΩGóîà°SÉH

.IôàØdG
 äÉ`̀é`̀à`̀æ`̀ª`̀dG  ¢`̀†`̀©`̀H  ΩGó`̀î`̀ à`̀ °`̀ SG  -4
 ¿C’  Ö«Ñ£dG  IQÉ°ûà°SG  ó©H  á«©°VƒªdG
 AGó```̀JQG  ™`̀e  Éé«¡J  ÖÑ°ùj  ó`̀ b  É¡°†©H

.´Éæ≤dG
 IQÉjRh IQÉ°ûà°SG  »a ôNCÉàdG  ΩóY-5

.∫ÉëdG ≈Yóà°SG GPEG Ö«Ñ£dG

 ìGô``̀L ¿ƒ``̀°``̀ù``̀JGh ΩÉ``̀gGô``̀L Qƒ``̀à``̀có``̀dG iô````̀LCG
 ,ó©H  øY  á«MGôL  á«∏ªY  ô«¡°ûdG  á«dƒÑdG  ∂dÉ°ùªdG
 á«Jƒ°üdG ¥ƒa äÉLƒªdÉH á«M IQƒ°U á©HÉàªH ∂dPh
 ,á°†jôe  á«∏c  øe  äGƒ°üM  á`̀dGRE’  á«MGôL  á«∏ª©d
 ™bGƒdG äÉMGôéd (»ª«°ùchôH) á°üæe ôÑY ¬∏c ∂dPh

.»°VGôàa’G
 IQƒ°U  á«fÉ£jôÑdG  ±Gô¨«∏àdG  áØ«ë°U  äô°ûfh
 ø«æÑH  ƒfƒJƒc  »a  á«æWƒdG  á©eÉédG  ≈Ø°ûà°ùe  øe
 á«∏ªY AGôLE’ …ófÉZÉ°ûJÉf π«L ìGôédG É¡«a ó©à°ùj

 øe  »fÉ©J  ÉeÉY  46  ôª©dG  øe  ≠∏ÑJ  ICGô`̀e’  á«MGôL
 π«e  5000  øe  ôãcCG  ó©H  ≈∏Yh  ≈∏μdG  »a  äGƒ°üM
 GQƒª«c  Ö«Ñ£dG  ¿Éc  É«fQƒØ«dÉμH  Éμ«fƒe  ÉàfÉ°S  »a

.É°†jG áMGôédG ™HÉàj óæ∏àμ°SG
 AGô``̀LEG  »`̀a  …ófÉZÉ°ûJÉf  ¿É`̀MGô`̀é`̀dG  Gó`̀YÉ`̀°`̀Sh
 ,ó∏édG  ≥jôW  øY  äGƒ°üëdG  ∫É°üÄà°S’  ó≤©e  Ö≤K
 º¡d íÑ°UCG ìGôédG ™e çóëàdG ≈∏Y IQó≤dG ÖfÉéÑa
 ≈dG áaÉ°VE’ÉH ,É¡°ùØf á«∏ª©dG ¢Vô©J á∏°üØæe òaGƒf

 .á«æ«°ùdG á©°T’Gh á«Jƒ°üdG ¥ƒa äÉLƒªdG Qƒ°U

 hG  É¡à°TÉ°T  ≈∏Y  º°SôdG  É°†jG  AÉÑWCÓd  øμªjh
 ,IQÉ°TÓd  Rõ©ªdG  ™bGƒdG  …ó`̀jCG  ≈ª°ùj  Ée  ΩGóîà°SG

.äÉ«∏ª©dG áaôZ »a á°TÉ°ûdG ≈∏Y É©«ªL ô¡¶J »àdG
 áMGôL  äÉ°üæe  øe  Ió`̀MGh  »ª«°ùchôH  ó©Jh
 ≥∏J ºdh ,2019 »a É¡MôW ºJ PEG ,»°VGôàa’G ™bGƒdG
 AÉHh É¡°Vôa »àdG äÉjóëàdG øμdh ájGóÑdG »a É°SÉªM
 OhóëdG  ¥Ó`̀ZEGh  á«ªdÉY  ¥ÓZEG  äÉ«∏ªY  øe  ÉfhQƒc
 ΩGóîà°SG  GhQô`̀≤`̀a  º¡dRÉæe  »`̀a  ø«MGôédG  â∏©L

 .IójóédG á°üæªdG

..¿õëdGh ÜÉÄàc’G ø«H ¥ôØdG :z»Ñ£dG è«∏îdG{`d π°†a ø°ùM QƒàcódG

 ≈°Vôªd áª¡e íFÉ°üf

ÜÉÄàc’G

 ™FÉ°T  »KGQh ¢Vôe »∏éæªdG  ΩódG  ô≤a
 ô«¨J  áé«àf  çóëj  ,á«Hô©dG  Éæà≤£æe  »a
 ø«JhôÑdG  ƒgh  ø«Hƒ∏Lƒª«¡dG  ø«JhôH  »a
 …òdG  AGôªëdG  Ωó`̀dG  äÉjôc  »a  »°SÉ°SC’G
 ≈dEG  ø«àFôdG  ≈dG  ¬∏≤æjh  ø«é°ùc’G  πªëj

.º°ùédG áé°ùfCG
 QƒàcódG ™e z»Ñ£dG è«∏îdG{ π°UGƒJh
 ø«ª«≤e AÉÑWCG ¢ù«FQ ¥ƒW ∫BG ¬∏dGóÑY ôØ©L

.á«KGQƒdG ΩódG ¢VGôeCG õcôªH
 É`̀eh ?»`̀∏`̀é`̀æ`̀ª`̀dG Ωó````̀dG ô`̀≤`̀ a ƒ``̀g É``̀e `

?¬°VGôYCG
 ´Gƒ```fCG  ó```MCG  ƒ`̀g  »∏éæªdG  Ωó```dG  ô`̀≤`̀a
 äÉjôc  Ö«°üj  …ò``dG  »`̀dÓ`̀ë`̀f’G  Ωó``dG  ô≤a
 ΩódG  ¢VGôeCG  ô¡°TG  ¬fG  Éªc  ,AGôªëdG  ΩódG
 ô°ùμJ  ÖÑ°ùJ  »`̀à`̀dG  á`̀«`̀dÓ`̀ë`̀f’G  á`̀«`̀KGQƒ`̀dG
 ≈∏Y  kÉYƒ«°T  ÉgôãcCGh  AGôªëdG  ΩódG  äÉjôc
 ¢VƒM ∫hO »ah ΩÉY πμ°ûH ºdÉ©dG iƒà°ùe
 É«≤jôaEGh §°ShC’G ¥ô°ûdGh §°SƒàªdG ôëÑdG

.óæ¡dGh
 πc ¢`̀ù`̀«`̀ d ¬`````fCG ô``̀cò``̀dÉ``̀H ô``̀jó``̀é``̀dG
 »∏éæªdG  Ωó```̀dG  ô`̀≤`̀Ø`̀H  ø`̀«`̀HÉ`̀°`̀ü`̀ª`̀dG
 ,¢VôªdG  äÉØYÉ°†ªd  ¿ƒ°Vô©àj
 á«©«ÑW IÉ«M ¢û«©j ¢†©ÑdÉa
 ¢†©ÑdGh  ¢``̀VGô``̀YCG  ¿hó```H
 äÉØYÉ°†ªH  ÜÉ°üj  ô`̀NB’G

.¢VôªdG
 IQƒ``£``N  ió````e  É```e  -

?»∏éæªdG ΩódG ô≤a ¢Vôe
 ΩódG ô≤a ¢Vôe ÖÑ°ùj
 øe á`̀Yƒ`̀ª`̀é`̀e »`̀∏`̀é`̀æ`̀ª`̀dG
 ø«H  ìhGô`̀à`̀J  äÉØYÉ°†ªdG
 »àdG  Iójó°ûdG  ≈dG  áØ«ØîdG
 hG  á`̀bÉ`̀Y’G  »a  ÖÑ°ùàJ  ób

.¬∏dG Qób ’ IÉaƒdG
 äÉØYÉ°†e  ô`̀¡`̀°`̀TCG  ø`̀e
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تو�سعة اإعفاءات القيمة امل�سافة على امل�ساريع التنموية.. جمل�س الوزراء:

االإ�سراع يف تنفيذ خطة التطعيم �سد كورونا

جاللته يتلقى ات�ساالً من رئي�س دولة اإ�سرائيل.. امللك:

حري�سون على اإقامة عالقات طيبة مع اجلميع

جاللة امللك

ال�سيخ حممد بن مبارك مرتئ�ًسا جمل�س الوزراء

رئي�س دولة اإ�سرائيل

جّدد الوالء جلاللة امللك يف يوم ال�سرطة.. وزير الداخلية:

نحّمل قطر امل�سوؤولية القانونية جتاه التجاوزات
ات���خ���اذ االإج�������راءات وال���ت���داب���ر ال��ق��ان��ون��ي��ة حل��م��اي��ة ال�����س��ي��ادي��ن

احتوينا موقًفا م�سلًحا يف عر�س البحر من خالل تواجد القوة الالزمة

القطرية ال�سلطات  من  الت�سرفات  هذه  يتوقع  ال  البحرين  �سعب 

ال�����س��ل��وك ال��ق��ط��ري ي�����س��ت��ه��دف امل���واط���ن���ني وي�����س��ّي��ق اأرزاق���ه���م

ا و650 قارًبا يحملون الهوية البحرينية قطر خالفت 2153 �سخ�سً

وزير الداخلية

مقاتالت �سالح اجلو امللكي ترافق القاذفات 

االأمريكية اأثناء عبورها اأجواء اململكة

الرتحيب باعرتاف 

اأمريكا ب�سيادة 

املغرب على 

منطقة ال�سحراء 

املغربية

البحرين تهنئ الفريق الربهان برفع ال�سودان من قائمة االإرهاب

االإمارات: البحرين اأول من يراعي 

حقوق اجلار.. واملنامة �سّيدة االأعراف

وزير اخلارجية يفتتح قن�سلية

البحرين يف مدينة العيون باملغرب

ديسمبر يوم فخر 14
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جمل�س الوزراء يوافق على تو�شعة اإعفاءات القيمة امل�شافة على امل�شاريع التنموية املمولة 

ت�شريع تنفيذ اخلطة الوطنية للتطعيم �شد فريو�س كورونا

خليفة  اآل  مبارك  بن  ال�شيخ حممد  �شمو  راأ�س   

العتيادي  الجتماع  الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب 

اأم�س  �شباح  ُعقد  الذي  الوزراء  ملجل�س  الأ�شبوعي 

عن ُبعد.

يف م�شتهل اجلل�شة، رفع جمل�س الوزراء خال�س 

اجلاللة  �شاحب  ح�شرة  اإىل  والتربيكات  التهاين 

املفدى   البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك 

حمد  بن  �شلمان  الأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  واإىل 

اآل خليفة ويل العهد رئي�س الوزراء، وذلك مبنا�شبة 

املجيد  الوطني  بالعيد  البحرين  مملكة  احتفالت 

كما  ملقاليد احلكم،  املفدى  امللك  وذكرى تويل جاللة 

هناأ املجل�س املواطنني كافة بهذه املنا�شبة الوطنية، 

يف  منجزات  من  للمملكة  حتقق  مبا  املجل�س  م�شيًدا 

كل املجالت وفق امل�شرية التنموية ال�شاملة حل�شرة 

�شاحب اجلاللة ملك البالد املفدى.

امللكية  التوجيهات  الوزراء  جمل�س  وثّمن 

ال�شامية حل�شرة �شاحب اجلاللة عاهل البالد املفدى 

واإتاحته  كورونا  لفريو�س  الآمن  اللقاح  بتوفري 

تعزيز  يف  ي�شهم  مبا  واملقيمني  للمواطنني  جماًنا 

خطط الأمن ال�شحي ال�شتباقي؛ حفاًظا على �شحة 

و�شالمة اجلميع.

الوطنية  الهيئة  جهود  على  املجل�س  واأثنى 

لقاح  لت�شجيل  ال�شحية  واخلدمات  املهن  لتنظيم 

تعزيز  يف  ي�شهم  مبا  ر�شمًيا  ال�شيني  »�شينوفارم« 

اللقاح  وتوفري  كورونا  لفريو�س  الت�شدي  جهود 

ووجه  و�شالمتهم،  �شحتهم  على  حفاًظا  للجميع؛ 

اتخاذ  يف  بالإ�شراع  ال�شحة  وزارة  الوزراء  جمل�س 

الإجراءات الالزمة لتنفيذ اخلطة الوطنية للتطعيم.

يوم  مبنا�شبة  الوزراء  جمل�س  ا�شتذكر  بعدها 

�شحوا  الذين  الواجب  �شهداء  ت�شحيات  ال�شهيد 

جم�شدين  ومكت�شباته  الوطن  عن  دفاًعا  باأرواحهم 

الوطن  حيا�س  عن  الذود  �شبيل  يف  القيم  اأنبل 

اأن  القدير  املوىل  املجل�س  داعًيا  اأمنه،  عن  والدفاع 

البحرين  يحفظ  واأن  الأبرار  الوطن  �شهداء  يرحم 

ويدمي اأمنها واأمانها.

ومبنا�شبة يوم ال�شرطة البحرينية، ثّمن جمل�س 

الوزراء اجلهود املبذولة من منت�شبي وزارة الداخلية 

يف جميع القطاعات الأمنية تر�شيًخا لالأمن وتعزيًزا 

لال�شتقرار مبا يحفظ املنجزات واملكت�شبات الوطنية، 

ويف هذا ال�شدد، رحب جمل�س الوزراء بفوز ال�شيخ 

برئا�شة  اجلمارك  رئي�س  خليفة  اآل  حمد  بن  اأحمد 

جمل�س منظمة اجلمارك العاملية بالتزكية.

البحرين  مملكة  بتحقيق  املجل�س  واأ�شاد 

والريا�شيات  العلوم  مادة  يف  عربًيا  الأول  املركز 

والريا�شيات  العلوم  يف  الدولية  الختبارات  ويف 

TIMSS19 وهو ما يعك�س تطور امل�شرية التعليمية 

يف مملكة البحرين.

بعدها، رحب جمل�س الوزراء باعرتاف الوليات 

على  املغربية  اململكة  ب�شيادة  الأمريكية  املتحدة 

منطقة ال�شحراء املغربية وافتتاح قن�شلية اأمريكية 

ذاته  الوقت  يف  املجل�س  م�شيًدا  الداخلة،  مدينة  يف 

الدبلوما�شية  الر�شمية والعالقات  باإقامة الت�شالت 

يف  ي�شهم  ما  اإ�شرائيل  ودولة  املغربية  اململكة  بني 

تعزيز م�شاعي حتقيق ال�شالم وال�شتقرار والزدهار 

يف املنطقة.

املدرجة  املو�شوعات  املجل�س يف  نظر  ذلك  بعد 

على جدول الأعمال، وقرر:

اأولً: املوافقة على املذكرات التالية:

القانونية  لل�شوؤون  الوزارية  اللجنة  مذكرة   .1

والت�شريعية بخ�شو�س املوافقة على ان�شمام مملكة 

يف  املطلقة  الأج�شام  ت�شجيل  اتفاقية  اإىل  البحرين 

الف�شاء اخلارجي املعتمدة من قبل اجلمعية العامة 

يف  الدول  ن�شاط  تنظيم  اإىل  الهادفة  املتحدة،  لالأمم 

ا�شتك�شاف وا�شتخدام الف�شاء اخلارجي يف خمتلف 

التطبيقات.

2. مذكرة اللجنة القانونية بخ�شو�س املوافقة 

متعددة  املعاهدة  اإىل  البحرين  مملكة  ان�شمام  على 

بالتفاقيات  املتعلقة  التدابري  لتطبيق  الأطراف 

وحتويل  ال�شريبي  الوعاء  تاآكل  ملنع  ال�شريبية 

 .)MLI( الأرباح

املالية  لل�شوؤون  الوزارية  اللجنة  مذكرة   .3

نطاق  تو�شعة  ب�شاأن  املايل  والتوازن  والقت�شادية 

التنموية  امل�شاريع  على  امل�شافة  القيمة  اإعفاءات 

يف  امل�شاهمة  بهدف  القرو�س،  مبوجب  املمولة 

امل�شاريع  لتمويل  البحرين  مملكة  ودعم  م�شاندة 

التنموية وال�شرتاتيجية.

القانونية  لل�شوؤون  الوزارية  اللجنة  مذكرة   .4

والت�شريعية ب�شاأن ردود احلكومة على 4 اقرتاحات 

برغبة من جمل�س النواب.

ثانًيا: ا�شتعر�س املجل�س املو�شوع الآتي:

القانونية  لل�شوؤون  الوزارية  اللجنة  مذكرة   .1

املالب�س  ا�شترياد وتداول  والت�شريعية ب�شاأن تنظيم 

الع�شكرية  والتجهيزات  واملعدات  وامل�شتلزمات 

والتجارة  ال�شناعة  وزارة  من  املقدم  والأمنية، 

وال�شياحة مبا ي�شهم يف تطوير العمليات التنظيمية 

يف هذا ال�شاأن.

14 دي�شمرب يوم فخر 
م�صتلهًما احلكمة والعزمية وقوة الإرادة من ح�صرة �صاحب اجلاللة 

الأعلى،  القائد  املفدى،  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�صى  بن  حمد  امللك 

الفريق  التاأويل، حتدث  ل حتتمل  وعبارات  وحازمة  مركزة  وبكلمات 

يوم  مبنا�صبة  الداخلية  وزير  خليفة  اآل  عبداهلل  بن  را�صد  ال�صيخ  اأول 

اعتادها منه اجلميع.  التي  وال�صراحة  الو�صوح  بكل  البحرين،  �صرطة 

فو�صع النقاط على احلروف مبا يقود يف نهاية الأمر اإىل اأن البحرين 

اآمنة م�صتقرة، كون الأمن مبعناه املب�صط، اإح�صا�ًصا داخليًا قبل اأن يكون 

مظاهر �صرطية. فكانت اأوىل الب�صائر التي ح�صمها وزير الداخلية، جناح 

زيادة  رغم   25% بن�صبة  اجلرمية  معدل  خف�ض  يف  البحرين  �صرطة 

العتبار حجم  ن�صع يف  ذاته، حني  اإجناز يف حد  ال�صكان، وهذا  عدد 

يعد هناك يف  التي �صارت ت�صرب يف كل مكان، بحيث مل  التحديات 

العامل، مكان اآمن بكل معنى الكلمة. ما يعني اأننا بالفعل ب�صدد اإجناز 

نوعي يف ال�صكل وامل�صمون.

برناجًما  الداخلية  وزارة  تبني  ياأتي  الإجناز،  ذلك  مع  وبالتوازي 

ال�صرطة،  اأف�صل منوذج حلماية  اأن  ال�صرطة« واإن كنا نرى  لـــ»حماية 

رجال  واحرتافية  مهنية  خالل  من  ميدانيا،  الداخلية  وزارة  قدمته 

الآخر«.  الطرف  »تهور  رغم  املواقف  معاجلة  يف  وان�صباطهم  الأمن 

ا�صتيقافهم  خالل  املخل�صون،  ال�صواحل  خفر  رجال  ج�صده  اأمر  وهو 

اأمن حماية ال�صواحل واحلدود القطرية. وقد اختزل  من قبل دوريات 

وزير الداخلية تلك الواقعة يف كلمات معدودة »اإننا يف الواقع، احتوينا 

ب�صرعة، موقًفا م�صلًحا يف عر�ض البحر، من خالل تواجد القوة الالزمة 

ل�صبطه يف الوقت واملكان املطلوب«. هذه هي الحرتافية والقدرة على 

احتواء املواقف، رغم عدوانية الآخر واندفاعه وعدم مراعاته اأي قواعد 

مهنية يف الأداء.

اأجنبية يف  الثمن وح�صد قوات  الأمن، �صالًحا متطوًرا غايل  لي�ض   

وفق  يعملون  رجال  من  احرتايف  اأداء  الأمن  اأبــًدا..  ع�صكرية..  قواعد 

اإن�صاين،  و�صلوك  ممار�صة  الأمن  ح�صارية...  وقيم  اأخالقية  منظومة 

يف  لي�ض  البحرينيني،  الأمن  رجال  اأن  ويعلموا  جيًدا،  ذلك  فليدركوا 

لذلك  عملهم.  اأ�صا�ض  املهني  اأدائهم  واأن  والندفاع،  التهور  قامو�صهم 

ورباطة  احلديث  تدريبهم  بف�صل  ـ  امل�صلح  املوقف  احتواء  من  متكنوا 

جاأ�صهم، وهو اأمر نعتز به ون�صكر وزير الداخلية عليه، حيث ا�صتطاع 

الأمن، بفكر تدريبي ع�صري.  اإعداد رجال  الدوؤوبة،  بخربته ومتابعته 

فهنيئا لوزير الداخلية.. رجل اخلربة والثقة يف الأداء الأمني.. هنيئًا له 

مبنا�صبة يوم �صرطة البحرين، وهنيئًا للبحرين كلها، هذه الكوكبة من 

رجال ال�صرطة، الذين ي�صحون بحياتهم من اأجل البحرين، ول يرتددون 

حلظة واحدة يف �صد اأي متهور ووقفه عند حده. ختاما نقول ل�صرطة 

البحرين: يومكم يوم جمد وفخر، وفيه نعتز بكم ونفخر بعطائكم.

�صمو ال�صيخ حممد بن مبارك يرتاأ�ض جل�صة جمل�ض الوزراء

برنامج حافل ي�شمل تد�شني عالمة »�شنع يف البحرين« وحتدي الطبخ

»ما نامت املنامة« باكورة احتفالية هيئة »الثقافة« بالأعياد الوطنية

الفعالية  مع  البداية  و�شتكون 

ال�شنوية »ما نامت املنامة« التي تقدم 12 

تبداأ  الثقايف  الن�شاط  من  متوا�شلة  �شاعة 

من 7:00 م�شاء من يوم الثالثاء وت�شتمر 

الأربعاء  يوم  من  �شباحا   7:00 حتى 

مو�شيقية،  فقرات  وتقدم  دي�شمرب(.   16(

ت�شكيلية، وغريها، وذلك ما  فنية،  اأدبية، 

البحرين  مل�شرح  اخلارجية  ال�شاحة  بني 

الوطني ومتحف البحرين الوطني. 

اأما يوم الأربعاء املوافق، 16 دي�شمرب 

الثقافة  هيئة  تد�شني  في�شهد  اجلاري، 

وتبداأ  البحرين«.  يف  »�شنع  لعالمة 

مركز  يف  �شباحا   10 ال�شاعة  الفعالية 

اجل�شرة للحرف. ومن خالل هذه العالمة 

الهوية  وتكوين  ت�شوير  الهيئة  تعيد 

احلرف  لنتاجات  والوظيفية  الب�شرية 

تكون  كي  التقليدية  وال�شناعات  اليدوية 

تعبريا ثقافيا ممتدا. وعلى هام�س تد�شني 

»�شنع يف البحرين« �شيتم افتتاح زاوية 

الفخار.  على  للر�شم  خم�ش�شة  تفاعلية 

ويف يوم ال�شهيد الذي يوافق 17 دي�شمرب، 

ور�شة  اخلليفة  حممد  هال  الفنانة  تقدم 

زهور  من  م�شتوحاة  لالأطفال  اإبداعية 

وذلك  لالأمل،  كم�شدر  ورمزيتها  الرازجي 

ويتوا�شل  للحرف.  اجل�شرة  مركز  يف 

املوافق  اجلمعة  يوم  الثقايف  الربنامج 

18 دي�شمرب، حيث �شيتم الحتفاء باليوم 

العاملي للغة العربية بالتعاون مع املركز 

ال�شاعة  العاملي  للرتاث  العربي  الإقليمي 

هذا  ويف  املركز.  مقر  يف  م�شاء   6:00

العام، �شيتم الرتكيز على حمور »جمامع 

اللغة العربية، �شرورة اأم ترف«. 

يومي  دي�شمرب«  »جداريات  وتعود 

لتن�شر  اجلاري،  ال�شهر  من  و26   19

مملكة  اأرجاء  يف  والفن  اجلمال  ب�شمات 

الفنية  املبادرة  هذه  تقدم  البحرين، حيث 

اأربع جداريات يف اأربعة مناطق يف اململكة 

املاحوز  عي�شى،  مدينة  اجل�شرة،  وهي: 

الوطني،  البحرين  متحف  واإىل  وعراد. 

حيث �شيتم يوم 22 دي�شمرب تد�شني كتاب 

»الثقافة والدبلوما�شية« يف مكتبة املتحف 

فعالية  وهي  �شباحا،   11:00 ال�شاعة 

والدبلوما�شية  الثقافة  موؤمتر  عن  ممتدة 

ويوم  2019م.  اأكتوبر  يف  عقد  والذي 

23 دي�شمرب تفتتح هيئة البحرين للثقافة 

والآثار م�شنع »ن�شيج بني جمرة« ال�شاعة 

هذا  ويعد  جمرة.  بني  يف  ع�شرا   3:00

امل�شنع من اأحدث م�شاريع البنية التحتية 

من  ت�شميمه  ا�شتيحاء  مت  حيث  الثقافية، 

م�شاحة  و�شيقدم  الرب�شتي.  بيوت  ذاكرة 

كما  والغزل،  الن�شج  اأعمال  لحت�شان 

بالطرق  الن�شيج  ل�شنع  وحدات  يت�شمن 

وحدات  جانب  اإىل  الأ�شلية،  التقليدية 

لتعليم هذه احلرفة ومتجر للمنتجات. 

 املنامة ل تنام.. يف ذكرى تاأ�شي�س املتحف

اأبرز ما يف ال�شاعات ال12 من  ويعد 

 16-15 تقام  التي  املنامة«  نامت  »ما 

بعنوان  وطني  مو�شيقي  حفل  دي�شمرب، 

وعازف  الفنان  يوؤديه  احلكمة«  »اأمري 

ال�شاعة 10:00 م�شاء  العود �شعد جواد 

البحرين  مل�شرح  اخلارجية  ال�شاحة  يف 

جمموعة  خالله  يعزف  حيث  الوطني، 

األفها  خا�شة  معزوفة  مع  تبداأ  مقاطع 

فقيد  احلكمة«  »اأمري  لذاكرة  جواد  الفنان 

البحرين الغايل املغفور له باإذن اهلل تعاىل 

بن  خليفة  الأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب 

�شلمان اآل خليفة. 

املنامة« ف�شتكون  بداية »ما نامت  اأما 

البحرين  ال�شاعة 7:00 م�شاء يف متحف 

املوؤقتة  للمعار�س  زيارة  حيث  الوطني، 

معر�س  وهي  املتحف  ي�شت�شيفها  التي 

معر�س  الإ�شالمي«،  العامل  من  »فنون 

»يف اأعماق الع�شر اجلورا�شي« ومعر�س 

ويف  غريباودو.  اإزيو  الإيطايل  الفنان 

جمعية  تنظم  م�شاء   8:00 ال�شاعة 

كتاب«  وحي  »من  معر�س  نقراأ«  »كلنا 

�شاحب  »موت  رواية  من  وامل�شتوحى 

العربة« للكاتب البحريني حممد عبدامللك، 

حيث يقدم املعر�س نتاج جتربة الفنانني 

العمل  �شخ�شيات  اإحياء  يف  امل�شاركني 

تعرب  فنية  اأعمال  يف  وجت�شيدها  الأدبي 

لأبطال  عن دواخلهم ومنظورهم اخلا�س 

الرواية كما �شورها خيالهم الفني. 

ي�شت�شيف  م�شاء  ال�شاعة 9:00  ويف 

كتاب  مع  وقفة  الوطني  البحرين  متحف 

ي�شتع�شي  اإبداع  »الرحابنة،   10 اأطياف 

كلمة  الوقفة  �شيتخلل  حيث  الزمن«، 

ال�شهابي.  غ�شان  الأ�شتاذ  الكتاب  ملحرر 

بالأخوين   10 اأطياف  كتاب  ويحتفي 

الرحباين واأعمالهما املو�شيقية وال�شعرية 

الفنون،  هذه  على  وتاأثريها  وامل�شرحية 

من  الباحثني  من  عدد  كتابته  و�شارك يف 

الوطن العربي. 

ويعود »حتدي الطبخ« اإىل »ما نامت 

حيث  م�شاء،   11:00 ال�شاعة  املنامة« 

مكونات  با�شتخدام  خمتلفة  فرق  �شتقوم 

للفوز  ولكن  متنوعة،  اأطباق  لطهي  غنية 

جلنة  وقرارات  تقييمات  جتتاز  اأن  عليها 

الليل،  منت�شف  حلول  ومع  التحكيم. 

ت�شهد ال�شاحة اخلارجية مل�شرح البحرين 

مقهى  اإعداد  من  وجبات  تقدمي  الوطني 

ال�شاعة 1:00 و3:00  بني  وما  دار�شني. 

�شباحا �شيتم عر�س جمموعة اأفالم »الفن 

اأنتجتها وزارة الثقافة عام  عامنا« والتي 

اأحمد  الإعالمي  باإعدادها  وقام  2014م 

الزين. وتلقي هذه الأفالم ال�شوء على عدد 

الت�شكيليني.  البحرين  مملكة  فنانني  من 

�شباحا  و4:00   3:00 ال�شاعة  بني  وما 

يعيد اجلمهور ا�شتك�شاف املتحف الوطني 

بطريقة تدفعهم للغو�س يف تاريخ اململكة 

عرب م�شابقة ينظمها مهرجان تاء ال�شباب. 

وقبيل الفجر، ال�شاعة 5:00 �شباحا، 

مع  الوطنية  املو�شيقية  الأنغام  تاأتي 

�شيقدمون  حيث  هارموين،  م�شروع  فرقة 

اأغنيات وطنية وقريبة من القلب وي�شارك 

الفرحة  عن  تعبريا  غنائها  يف  اجلمهور 

يوم  فجر  بزوغ  ومع  الوطنية.  بالأعياد 

القانون  مو�شيقى  ترافق  دي�شمرب،   16

ال�شاهرين لتناول وجبة الفطور من اإعداد 

اخلارجية  ال�شاحة  يف  دار�شني  مقهى 

برنامج  بعد  الوطني  البحرين  مل�شرح 

حافل امتد لـ 12 �شاعة متوا�شلة. 

تنطلق اليوم الثالثاء احتفالت هيئة البحرين للثقافة والآثار مبنا�صبة الأعياد الوطنية، اإحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية يف عهد 

املوؤ�ص�ض اأحمد الفاحت كدولة عربية م�صلمة عام 1783م، وذكرى ان�صمامها يف الأمم املتحدة كدولة كاملة الع�صوية، وذكرى تويل ح�صرة 

�صاحب اجلاللة امللك املفدى حفظه اهلل ورعاه ملقاليد احلكم. كما وحتتفي الهيئة بالذكرى الثانية والثالثني لتاأ�صي�ض متحف البحرين 

الوطني. ويت�صمن برنامج هيئة الثقافة فعاليات حتتفي بالإرث احل�صاري ململكة البحرين وتخاطب اجلمهور مبختلف فئاته و�صرائحه 

عرب اأن�صطة ثقافية متنوعة. 

اخلارجية تدين ا�شتهداف �شفينة 

للوقود بقارب ُمفخخ يف  جدة

البحرين  مملكة  خارجية  وزارة  اأدانت 

لنقل  خم�ش�شة  �شفينة  ا�شتهداف  ب�شدة  وت�شتنكر 

باململكة  جدة  حمافظة  يف  ُمفخخ  بقارب  الوقود 

العربية ال�شعودية ال�شقيقة، موؤكدة اأن هذا العمل 

للمن�شاآت  تهديًدا خطرًيا  ي�شكل  الإرهابي  العدواين 

واملنطقة  ال�شعودية  العربية  اململكة  يف  احليوية 

اأجمع، ومي�س اأمن و�شالمة حركة املالحة البحرية.

مملكة  موقف  اخلارجية  وزارة  توؤكد  واإذ 

ال�شعودية  العربية  للمملكة  الداعم  البحرين 

من  تتخذه  ما  كل  يف  معها  واملت�شامن  ال�شقيقة 

ت�شدد  فاإنها  وا�شتقرارها،  اأمنها  ل�شمان  خطوات 

على �شرورة اتخاذ املجتمع الدويل لإجراءات رادعة 

م�شدًرا  ت�شكل  التي  الإرهابية  التنظيمات  لهذه 

لكل  املنطقة والعامل، والت�شدي  للتوتر يف  رئي�ًشا 

من يدعمها اأو ميولها.

»البحرين للتدريب« يبداأ برنامج 

الدبلوما يف مهارات الإ�شراف

تدريب  ق�صم  اإن  للتدريب  البحرين  معهد  قال 

الوطنية  »الدبلوما  التدريبي  الربنامج  بداأ  املوؤ�ص�صات 

يف  هم  من  ي�صتهدف  والذي  الإ�صراف«  مهارات  يف 

املنا�صب الإ�صرافية والإدارية يف خمتلف املوؤ�ص�صات، 

جمال  يف  الوظيفي  الرتقاء  يف  الراغبني  عن  ف�صالً 

الإدارة الإ�صرافية.

باللغة  ُيقدم  الذي  التدريبي  الربنامج  ويهدف 

املتدربني  تزويد  اإىل  عام،  مدى  على  الإجنليزية 

الإ�صراف،  واأ�صا�صيات وحتديات  التف�صيلية  باملعرفة 

وكيفية ا�صتخدام املهارات الإ�صرافية لتخطيط وتنظيم 

املهام املاألوفة لتكييف املمار�صات وتقنيات التعامل مع 

مهارات  تطوير  واأي�ًصا  وغري حمددة،  حالت حمددة 

تقدميهم  عند  لديهم  والكتابية  ال�صفهية  التوا�صل 

للمعلومات، هذا بالإ�صافة اإىل تدريبهم على ا�صتخدام 

التطبيقات القيا�صية املتعلقة بتقييم الأداء والنزاعات، 

و�صيا�صات مكان العمل. 

الإ�صراف من  الوطنية يف مهارات  الدبلوما  وتعد 

الربامج التدريبية املدرجة على امل�صتوى ال�صاد�ض يف 

الدرا�صات  ق�صم  ويقدمها  للموؤهالت،  الوطني  الإطار 

تدريب  ق�صم  عليه  وي�صرف  باملعهد،  التجارية 

املوؤ�ص�صات، ِعلًما باأن هذا الربنامج يعترب اأحد الربامج 

حلاجة  نظًرا  م�صتمر؛  ب�صكل  املعهد  ينفذها  التي 

موؤ�ص�صات القطاعني العـام واخلا�ض اإليه.
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ا�ستثناء احلوامل والأطفال حلني ا�ستكمال الدرا�سات.. د. ال�سلمان: 

نن�سح اجلميع بالتطعيم وخا�سة اأ�سحاب الأمرا�ض املزمنة

 �سارة جنيب:

ا�ست�سارية  ال�سلمان  جميلة  اأكدت 

الطبي  ال�سلمانية  مبجمع  املعدية  الأمرا�ض 

للت�سدي  الطبي  الوطني  الفريق  وع�سو 

لفريو�ض كورونا )كوفيد-19( باأنه يف�سل 

اأن يتلقى اأكرب عدد من النا�ض التطعيم لتكون 

هناك املناعة الكافية ملنع انت�سار الفايرو�ض.

ح�ساب  عرب  مبا�سر  بث  خالل  وقالت 

التوا�سل  موقع  على  ال�سحة  وزارة 

يجب  اإنه  »الن�ستغرام«  الجتماعي 

التباعد  وتطبيق  الكمام  بلب�ض  ال�ستمرار 

ن�سبة  لتقليل  اللقاح  اأخذ  بعد  الجتماعي 

انتقال املر�ض بني الأ�سخا�ض.

لكن  اختياري،  »التطعيم  واأ�سافت، 

الأ�سخا�ض  وخا�سة  بتلّقيه  اجلميع  نن�سح 

كامنة؛  واأعرا�ض  مزمنة  باأمرا�ض  امل�سابني 

لأنهم اأكرث عر�سة لالإ�سابة بامل�ساعفات«.

ولأن  احلايل،  الوقت  »يف  وتابعت: 

يعطى  لن  احلوامل  على  تتم  مل  التجارب 

درا�سات  وجود  عدم  ب�سبب  اللقاح  لهن 

الأمهات  على  نف�سه  الأمر  وينطبق  كافية، 

املر�سعات«.

للمر�سى  بالن�سبة  اأنه  اإىل  واأ�سارت 

يف  نق�ض  من  يعانون  الذين  والأ�سخا�ض 

املناعة، يتم ت�سخي�سهم من قبل الطبيب قبل 

اإعطائهم اللقاح، وكذلك بالن�سبة ملن يتلقون 

العالج الكيماوي، اإذ يتم تقييم حالة املري�ض 

ونوع العالج وحتديد مناعة اجل�سم وتقبله 

ويتخذ  معينة،  بروتوكولت  وفق  للتطعيم 

الطبيب القرار بناًء على ذلك.

باحل�سا�سية  للم�سابني  بالن�سبة  اأما 

وي�ستثنى  اللقاح،  تلقي  ا  اأي�سً ميكنهم 

مكونات  جتاه  بح�سا�سية  امل�سابني  منهم 

اللقاح، كما اأن امل�سابني بالربو هم من اأكرث 

الأ�سخا�ض الذين نن�سحهم بتلقي التطعيم.

اأنه  اأو�سحت  بالأطفال،  يتعلق  وفيما 

»يف علم اللقاحات يتم جتربتها يف املرحلة 

الأوىل على الأ�سخا�ض يف عمر اأكرث من 18 

�سنة، وبعد التاأكد من ماأمونيته يتم جتربته 

النتائج �سنطبق  الأطفال، وحاملا ت�سل  على 

املنهج العلمي ذاته«.

ويف رٍد لها على �سوؤال ب�ساأن الفرق بني 

اللقاحني  اإن  قالت  ال�سيني والأملاين،  اللقاح 

يعمل  وعلمًيا  واأمانهم،  فعاليتهما  اأثبتا 

حتفيز  على  للج�سم  الدخول  بعد  كالهما 

امل�سادة،  الأج�سام  لإنتاج  املناعة  جهاز 

للق�ساء على الفايرو�ض، وجتدر الإ�سارة اإىل 

اأن معظم التطعيمات تعطى على جرعتني اأو 

حتى 3 جرعات، وذلك بغر�ض رفع الأج�سام 

اأكدت  ما  وهو  الفعالية،  وزيادة  امل�سادة 

عليه واأثبتته التجارب العلمية.

من  املزيد  هناك  »�ستكون  وتابعت: 

علمًيا  �سيثبت  وما  �سي�سل  ما  التطعيمات، 

فعاليته �سيتم ا�ستخدامه، جميع التطعيمات 

من  بالرغم  فعاليتها  اأثبتت  واللقاحات 

يف  �سيعطى  اأنه  اإىل  لفتة  الن�سب«،  تفاوت 

واملقيمني  املواطنني  ال�سحية جلميع  املراكز 

الت�سجيل كما مت  بح�سب املناطق، و�سيكون 

الإعالن عنه عرب الرابط الإلكرتوين.

ب�سيطة  اجلانبية  الأعرا�ض  اأن  واأكدت 

ويتم  اأق�سى،  كحد  اأيام   3 وت�ستمر  جًدا، 

كل  مع  احلال  هو  كما  معها  التعامل 

التطعيمات بامل�سكنات وخاف�سات احلرارة.

عن  عبارة  التطعيم  اأن  اإىل  ولفتت 

 3 والثانية  الأوىل  بني  وتف�سل  جرعتني 

اأ�سابيع، وهو عبارة عن اأبرة يف الع�سالت، 

كاملة  ب�سورة  اجلرعتني  تلقي  املهم  ومن 

للح�سول على النتائج املرجوة.

وتابعت: »نن�سح بعدم تلقي التطعيمات 

نف�سه،  الوقت  يف  كورونا  ولقاح  املو�سمي 

واأن تكون املدة بني التطعيمني اأ�سبوعني اإىل 

3 اأ�سابيع لنتمكن من ر�سد الأعرا�ض«.

جهاز  على  يوؤثر  ل  اللقاح  اإن  وقالت 

ا،  املناعة، وميكن للمتعافني تلقي اللقاح اأي�سً

ونحن نن�سح باأن يكون ذلك بعد 90 يوًما، 

تكون  املتعايف  اأن  اإىل  اأ�سارت  الأبحاث  لأن 

لديه مناعة كافية ملدة 3 اأ�سهر. 

ن�سبة  كانت  واإن  حتى  اأنه  اإىل  ولفتت 

)كوفيد-19(  اأن  اإل  عالية،  املر�ض  �سفاء 

القلب  الأمد توؤثر على  له م�ساعفات طويلة 

العديد  وهناك  الع�سبي  واجلهاز  والرئة 

بعد  جللطات  تعر�ست  التي  احلالت  من 

املرتبطة  امل�ساكل  اإىل  بالإ�سافة  الت�سايف، 

بالرتكيز واحلالت النف�سية وغريها.

يجب  ملاذا  اجلميع  »يعرف  وقالت: 

واأعداد  حياتنا،  تاأثرت  وكيف  اللقاح،  اأخذ 

العامل،  م�ستوى  على  والوفيات  امل�سابني 

للق�ساء  والأمثل  الوحيد  احلل  ويعترب 

باأن  ونعتز  التطعيمات،  هو  اجلائحة  على 

وتفّهمه  وعيه  اأثبت  البحريني  املجتمع 

ولفت  كبري  ب�سكل  واأقبل  العلمية  للحقائق 

على التجارب ال�سريرية«.

�سارة جنيب: 

الرئي�ض  ال�سيد  جليلة  الدكتورة  اأكدت 

اأن  الأولية  ال�سحية  الرعاية  ملراكز  التنفيذي 

عدد الأ�سخا�ض الذين تلقوا لقاح »�سينوفارم« 

اآلف   7 بينهم  �سخ�ض،  اآلف   10 جتاوز 

و700 متطوع للتجارب ال�سريرية، و3 اآلف 

الت�سريح  بعد  الأمامية  ال�سفوف  طاقم  من 

الطارئ.

خالل  من  هاتفية  مداخلة  يف  ذلك  جاء 

على  اأديب«  عمرو  مع  »احلكاية..  برنامج 

اأن  ال�سيد  خاللها  اأو�سحت  م�سر«،   MBC«

اللقاح،  اأثبتت »ماأمونية«  التجارب والأبحاث 

�سديدة  جانبية  اأعرا�ض  ر�سد  يتم  مل  واأنه 

لالأ�سخا�ض الذين تلقوا اللقاح، واقت�سرت تلك 

الأعرا�ض على �سداع ب�سيط، �سعور بالإعياء 

اأنف�سهم  تلقاء  من  تعافوا  اأنهم  كما  واحلمى، 

يتم  ومل  للم�ست�سفى،  للدخول  احلاجة  دون 

ارتباط  مرتبطة  �سديدة  م�ساعفات  ت�سجيل 

مبا�سر باللقاح.

على  الطبي  الفريق  »يحر�ض  وقالت: 

اللقاح  اأخذ  من  جلميع  امل�ستمرة  املتابعة 

لالطمئنان على �سالمتهم، وجتدر الإ�سارة اإىل 

ولدينا  حي،  غري  اأنه  اأي  )معطل(  اللقاح  اأن 

مع  التعامل  يف  خربة  البحرين  مملكة  يف 

من  العديد  وهناك  اللقاحات،  من  النوع  هذا 

�سنوات  منذ  امل�ستخدمة  املعطلة  اللقاحات 

مملكة  يف  الروتينية  اللقاحات  جداول  يف 

البحرين«.

اأن  هو  ا  اأي�سً املطمئن  »اجلانب  واأ�سافت: 

املواد امل�سافة للقاح )كوفيد-19( م�ستخدمة 

وقد  اأعوام،  منذ  اأخرى  لقاحات  يف  م�سبًقا 

الوقاية  يف  ودوره  فعاليته  التجارب  اأثبتت 

من الإ�سابات ال�سديدة«.

بداأت  البحرين  مملكة  اأن  اإىل  ولفتت 

نظًرا  الأمامية  لل�سفوف  الطارئ  بالتطعيم 

النظام  وحفظ  املجتمع  حماية  يف  لدورهم 

اجلميع،  �سالمة  توفر  �سالمتهم  لأن  ال�سحي؛ 

تتجاوز  ملن  التطعيم  عملية  الآن  و�ستبداأ 

اأعمارهم 18 �سنة وفق اآلية �سل�سة للمواطنني 

فقط  احلوامل  ا�ستثناء  و�سيتم  واملقيمني، 

جتاه  ح�سا�سية  من  يعانون  الذين  واأولئك 

مكونات اللقاح. 

اأطلقت  البحرين  مملكة  اأن  اإىل  واأ�سارت 

العديد من احلمالت للحد من انت�سار فريو�ض 

»كوفيد 19«، ثم للت�سجيع على امل�ساركة يف 

اللقاح  باأهمية  وللتوعية  ال�سريرية  التجارب 

انت�سار  ملواجهة  مهمة  و�سيلة  اعتباره  على 

و�سناع  القيادة  مبادرات  وتعترب  الوباء، 

القرار يف تلقي العالج حافًزا مهًما للمواطنني 

واملقيمني لأنهم �سكلوا منوذًجا يحتذى به، مما 

�ساهم يف خلق حالة من الثقة املجتمعية.

البحرين  مملكة  م�ساركة  واعتربت 

نظًرا  مهًما  موؤ�سًرا  ال�سريرية  التجارب  يف 

الرتكيبة  بح�سب  للقاح  ال�ستجابة  لختالف 

ماأمونية  التجارب تعطي  تلك  اإن  اإذ  اجلينية، 

على  عالوة  فعاليتها،  من  للتاأكد  اإ�سافية 

اأهميتها العلمية والعاملية.

�ساحب  ح�سرة  توجيهات  ال�سيد  وثمنت 

اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة عاهل 

البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه لتوفري اللقاح 

والذي  واملقيمني،  املواطنني  جلميع  الآمن 

على  جاللته  واهتمام  حر�ض  مدى  يعك�ض 

حري�سة  البحرين  فمملكة  اجلميع؛  �سالمة 

لل�سكان  الوقائية  الإجراءات  كل  توفري  على 

ومن اأف�سل التدخالت العلمية املثبتة للوقاية 

 - »فايزر  بلقاح  يتعلق  وفيما  الأوبئة.  من 

ا  اأي�سً ا�ستخدامه  اإنه �سيتم  قالت  بويونتيك«، 

وتقدميه  البحرين،  مملكة  يف  توافره  عند 

الأولية،  ال�سحية  الرعاية  مراكز  خالل  من 

و�سُيعطى لبقية الفئات من ال�سكان.

التجارب اأثبتت »ماأمونيته« ول م�ساعفات

اأكرث من 10 اآلف تلقوا لقاح »�سينوفارم« يف البحرين

النواب  جمل�ض  رئي�سة  اأ�سادت 

بامل�سامني  زينل  عبداهلل  بنت  فوزية 

اأول  الفريق  األقاها  التي  للكلمة  الهامة 

ال�سيخ را�سد بن عبداهلل اآل خليفة وزير 

الداخلية مبنا�سبة يوم �سرطة البحرين، 

التي حققها جهاز  الإجنازات  اأن  موؤكدة 

تاريخ  من  مهًما  ف�سالً  متثل  ال�سرطة 

الدولة احلديثة ململكة البحرين، ونقطة 

م�سيئة يف �سجل التقدم والريادة للوطن 

�ساحب  حل�سرة  الزاهر  العهد  ظل  يف 

اآل خليفة  امللك حمد بن عي�سى  اجلاللة 

عاهل البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه.

دعم  النواب  رئي�سة جمل�ض  واأكدت 

حماية  لربنامج  الت�سريعية  ال�سلطة 

ال�سرطة الذي اأعلن عنه وزير الداخلية، 

متِكّن  التي  واخلطط  املبادرات  ولكافة 

اأفراد الأمن من القيام مب�سوؤولياتهم على 

بالدور  املعرفِة  من  انطالًقا  وجه،  اأكمل 

البحرين  �سرطة  به  تقوم  الذي  املهم 

للوطن،  وال�ستقرار  الأمان  حتقيق  يف 

وتوفري  ومقدراته،  مكت�سباته  وحماية 

واملقيمني،  للمواطنني  الآمنة  البيئة 

يف  مطرٍد  تقدم  من  حتقق  مبا  م�سيدة 

الأداء الحرتايف للموؤ�س�سة الأمنية، الأمر 

اجلرمية  معدل  تراجع  يف  اأ�سهم  الذي 

بن�سبة 25% رغم تزايد عدد ال�سكان.

واأ�سافت اإىل اأن كلمة وزير الداخلية 

به  تقوم  مهٍم  دور  على  انفتاًحا  متثل 

املراأة البحرينية يف ال�سلك الأمني، حيث 

البحرين  �سرطة  يوم  ذكرى  تتزامن 

لل�سرطة  الذهبي  اليوبيل  العام مع  هذا 

العمل  ذاكرة  تك�سف  اإذ  الن�سائية، 

الوطني عن دور كبري، وجهود حثيثة، 

قامت به املراأة البحرينية، لتحقيق الأمن 

وال�ستقرار لوطنها وجمتمعها، لت�سجل 

بذلك خطوة تعزز مكانتها الرائدة على 

امل�ستوى املحلي والعاملي.

رئي�سة النواب: دعم نيابي جلهود »الداخلية« 

يف حماية الوطن وحتقيق الأمن وال�ستقرار

فوزية زينل

ال�سالح: امللك ر�ّسخ مفاهيم التطور

 امل�ستمر واجلاهزية العالية لدى �سرطة البحرين

ال�سالح،  �سالح  بن  علي  اأكد 

ح�سرة  اأن  ال�سورى،  جمل�ض  رئي�ض 

امللك حمد بن عي�سى  �ساحب اجلاللة 

اآل خليفة، عاهل البالد املفدى قد ر�ّسخ 

مفاهيم  الكبريين  واهتمامه  برعايته 

البحرين،  �سرطة  ومهام  لدور  �سامية 

م�ستمر،  وتقدم  تطور  يف  وجعلها 

اأف�سل  تطبيق  مع  عالية  وبجاهزية 

املمار�سات الأمنية حلفظ الأمن واإنفاذ 

القانون يف ربوع مملكة البحرين.

امل�سروع  اأن  ال�سالح  واأو�سح 

عزز  املفدى،  البالد  لعاهل  الإ�سالحي 

به  ت�سطلع  الذي  املهم  الوطني  الدور 

وزارة الداخلية وجميع منت�سبيها يف 

للمواطنني  وال�ستقرار  الأمن  حفظ 

واملقيمني، الأمر الذي �ساعف منجزات 

م�سيًدا  البحرين،  �سرطة  وجناحات 

باجلهود احلثيثة والإخال�ض امل�ستمر 

بن  را�سد  ال�سيخ  الركن  اأول  للفريق 

الداخلية،  وزير  خليفة،  اآل  عبداهلل 

�سرطة  منظومة  تطوير  �سبيل  يف 

و�سون  الوطن  وحماية  البحرين، 

مقدراته ومكت�سباته الوطنية.

ال�سورى  جمل�ض  رئي�ض  وثّمن 

التي  والعتزاز  الفخر  ت�سحيات 

خمتلف  يف  ال�سرطة  رجال  ي�سطرها 

على  اأنف�سهم  معاهدين  امليادين، 

تلبيًة  امل�ستمر  والإخال�ض  املثابرة 

منهم  جلٍي  وبحر�ٍض  الواجب،  لنداء 

القيادة  وتطلعات  روؤية  حتقيق  على 

الر�سيدة بوطن ينعم كل من على اأر�سه 

جائحة  ولعل  وال�ستقرار.  بالأمن 

فريو�ض كورونا )كوفيد-19(، ر�سمت 

اأ�سمى �سور القيم الإن�سانية واملبادئ 

النبيلة التي يتم�سك بها منت�سبو وزارة 

قيامهم  خالل  من  وذلك  الداخلية، 

تعقيم  يف  ومهمة  حمورية  باأدوار 

املباين وال�سوارع والطرقات، وتوعية 

بالإجراءات  واملقيمني  املواطنني 

الفريو�ض،  من  للوقاية  الحرتازية 

التي  والتثقيفية  التوعوية  واحلمالت 

من  جزًءا  ومقيم  مواطن  كل  جتعل 

ال�سراكة املجتمعية.

ال�سالح  �سالح  بن  علي  واأ�ساد 

بالآفاق  الوطنية  املنا�سبة  هذه  خالل 

ال�سرطة  لإ�سهامات  الوا�سعة 

جمال  ومنها  وجناحاتها،  البحرينية 

املكانة  وتاأكيد  الإن�سان،  حقوق 

مملكة  اإليها  و�سلت  التي  املرموقة 

البحرين يف هذا املجال.

علي بن �صالح ال�صالح

جميلة ال�صلمان

د. ال�سيد: املركز يقّدم الرعاية ال�ساملة للأمومة واأمرا�ض الن�ساء

وزارة ال�سحة تفتتح مركز اخل�سوبة بامل�ست�سفى امللكي للن�ساء
اأنابت فائقة بنت �سعيد ال�سالح وزيرة ال�سحة، الدكتورة 

جليلة ال�سيد الرئي�ض التنفيذي ملراكز الرعاية ال�سحية الأولية، 

لفتتاح مركز اخل�سوبة بامل�ست�سفى امللكي للن�ساء، وذلك �سباح 

يوم الأحد املوافق 13 دي�سمرب 2020م، بح�سور كبار م�سوؤويل 

وزيرة  حتيات  ال�سيد  جليلة  الدكتورة  نقلت  وقد  امل�ست�سفى. 

بافتتاح  البحرين  ململكة  اجلديد  الإجناز  باركت  والتي  ال�سحة 

بالقطاع  الطبية  اخلدمات  فروع  اأحد  يف  التخ�س�سي  املركز 

يف  ال�سحية  الرعاية  قطاع  تطوير  اإىل  والهادفة  ال�سحي، 

البحرين وال�ستفادة من خدمات الرعاية ال�سحية ذات النوعية 

العالية، من خالل مرفق طبي متكامل ي�سهم يف التنمية مبملكة 

البحرين.

ويف كلمة مبنا�سبة الفتتاح اأكدت الرئي�ض التنفيذي ملراكز 

له  للن�ساء  امللكي  امل�ست�سفى  باأن  الأولية  ال�سحية  الرعاية 

خ�سو�سية نوعية مميزة يف مملكة البحرين، من حيث توفريه 

خدمات الولدة والرعاية ال�سحية الأ�سا�سية واملتقدمة للن�ساء 

والأطفال يف البحرين حتت �سقف واحد، مبينة اأن هذا ال�سرح 

واخلا�ض  احلكومي  القطاع  بني  امل�سرتك  التن�سيق  يعك�ض 

لتطوير اخلدمات ال�سحية املقدمة، وفًقا ل�سرتاتيجية احلكومة 

الر�سيدة بت�سجيع القطاع اخلا�ض لال�ستثمار يف القطاع الطبي 

وال�سحي، �سعًيا نحو اإ�سراكه يف تقدمي اأف�سل واأرقى اخلدمات 

لل�سياحة  ووجهة  مق�سًدا  اململكة  وجعل  للمجتمع  ال�سحية 

العالجية على م�ستوى املنطقة، وذلك من خالل روؤية م�ستقبلية 

طموحة لتحقيق منظومة �سحية متكاملة بالبحرين.

واأ�سارت اإىل اأن هذا املركز ميثل احدى اللبنات يف ال�سرح 

ال�سحية  الرعاية  منظومة  تطوير  من  جزء  و�سيكون  ال�سحي 

يف البحرين، من خالل تقدمي جمموعة من اخلدمات ال�سريرية 

الن�ساء، بوا�سطة  ال�ساملة لالأمومة واأمرا�ض  للن�ساء، والرعاية 

واخت�سا�سيني  وجراحني  اأطباء  من  الطبية  الكوادر  من  نخبة 

جمال  يف  الطبية  التخ�س�سات  جميع  يف  وقابالت  وممر�سات 

املواليد  ورعاية  والولدة  باحلمل  اخلا�سة  ال�سحية  الرعاية 

وطب الن�ساء والت�سخي�ض الطبي املتقدم.

وتقدمت الدكتورة ال�سيد بجزيل ال�سكر والتقدير اإىل القائمني 

على تنفيذ واإن�ساء وت�سغيل امل�ست�سفى امللكي للن�ساء، واإىل كل 

من �ساهم ودعم هذه امل�ساريع احليوية يف مملكة البحرين، ومن 

عمل على الدعم وامل�ساندة من اأجل الرتقاء باخلدمات ال�سحية 

وتقدمي الأف�سل لأبناء هذه الأر�ض الطيبة وقا�سديها.

وكيل املوا�سلت ي�سارك يف

 ندوة البتكار يف قطاع الطريان املدين

�سارك وكيل وزارة املوا�سالت والت�سالت ل�سوؤون الطريان املدين حممد ثامر الكعبي 

كمتحدث يف ندوة البتكار يف قطاع الطريان املدين والتي مت تنظيمها موؤخًرا من قبل منظمة 

الطريان املدين الدويل.

والتنظيم،  بال�سالمة  املتعلقة  والتحديات  الطريان،  يف  البتكار  الندوة،  تناولت  وقد 

والأمن ال�سيرباين، وكذلك تاأثري جائحة كورونا على البتكار ب�سكل عام.
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في يوم الشرطة نجدد العهد والوالء للملك قائد مسيرة العطاء واإلنجاز 

 وزير الداخلية: قطر مسؤولة قانونيًا 
عن تجاوزاتها وإجراءات وتدابير لحماية الصيادين

أك��د وزي��ر الداخلي��ة الفري��ق أول 
الشيخ راشد بن عبداهلل آل خليفة، 
أن م��ا تعرض��ت له ش��رطة خفر 
الس��واحل م��ن قبل دوري��ات أمن 
مرف��وض  القطري��ة،  الس��واحل 
تمام��ًا لم��ا يمثله من تع��ٍد على 
عناصر ش��رطة البحري��ن في أثناء 
أدائه��م الواج��ب، مش��يرًا إلى أنه 
»احتوينا بس��رعة موقفًا مس��لحًا 
في عرض البح��ر، من خالل تواجد 
القوة الالزم��ة لضبطه في الوقت 
وذل��ك  المطلوبي��ن،  والم��كان 
لوضع ح��ٍد لهذا العم��ل المتهور 

والخطير«.
وأشار إلى أن كل هذه الممارسات ال 
تعكس النظام األساس��ي لمجلس 
التعاون والذي يقوم على ما يربط 

دول��ه من عالقات خاص��ة وإيمان 
المش��ترك، مشددًا على  بالمصير 
أن ش��عب البحري��ن ال يتوقع هذه 
التصرفات من السلطات القطرية 

للع��ادات  مخالف��ة  تأت��ي  حي��ث 
واألعراف والتقاليد.

ون��وه الوزي��ر ف��ي كلم��ة ألقاه��ا 
البحرين  ش��رطة  ي��وم  بمناس��بة 
الذي يوافق 14 ديس��مب�ر من كل 
ع��ام، إل��ى تبن��ي وزارة الداخلي��ة 
برنامج حماية الشرطة، وذلك في 

كافة النواح��ي القانونية واألمنية 
والتنظيمية واإلدارية. 

ولف��ت إل��ى أن حماي��ة الش��رطة 
تس��تهدف اتس��اع دائ��رة اإلدراك 
وواجباته�����م  باس��تحقاق�اته��م 
وتهيئة الس��بل للقي��ام بها وفق 

سيادة القانون.

في اتصال هاتفي الرئيس اإلسرائيلي 
يهنئ الملك بالعيد الوطني

توجيهات الملك بتوفير اللقاح اآلمن تعزز خطط األمن الصحي

 مجلس الوزراء: اإلسراع 
في تنفيذ الخطة الوطنية للتطعيم

أثن��ى مجلس ال��وزراء أمس عل��ى جهود الهيئ��ة الوطنية 
لق��اح  لتس��جيل  الصحي��ة  والخدم��ات  المه��ن  لتنظي��م 
»س��ينوفارم« الصيني رسميًا بما يس��هم في تعزيز جهود 
التص��دي لفي��روس كورون��ا )كوفي��د19( وتوفي��ر اللقاح 
للجمي��ع حفاظا عل��ى صحتهم وس��المتهم، ووج��ه وزارة 
الصحة باإلسراع في اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذ الخطة 

الوطنية للتطعيم.
وثم��ن مجلس ال��وزراء، خالل ترؤس س��مو الش��يخ محمد 
بن مبارك آل خليفة نائ��ب رئيس مجلس الوزراء االجتماع 
االعتي��ادي،  التوجيهات الملكية الس��امية لحضرة صاحب 
الجاللة عاهل البالد المفدى، بتوفير اللقاح اآلمن لفيروس 
كورونا )كوفي��د19( وإتاحته مجانًا للمواطنين والمقيمين 
بما يس��هم ف��ي تعزيز خط��ط األمن الصحي االس��تباقي 

حفاظًا على صحة وسالمة الجميع.

رٔييس دولة ٕاسرأييلجاللة الملك المفدى

 تبني برنامج حماية الشرطة 
بالنواحي القانونية واألمنية والتنظيمية

تهديد »خفر السواحل« من الدوريات 
القطرية تعدٍّ على شرطة البحرين

تراجع معدل الجريمة بنسبة ٪25

 الملك: مي بنت محمد تواصل بذل 
الجهود لتعزيز دور البحرين الريادي ثقافيًا

أش��اد حضرة صاحب الجالل��ة الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى، بالجهود 
الوطنية المخلصة التي تواصل بذلها رئيس��ة 

هيئة البحرين للثقافة واآلثار الشيخة مي بنت 
محمد آل خليفة، في خدم��ة المملكة وتعزيز 

دورها الريادي.
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وزير الداخلية
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أثن��ى مجل��س ال��وزراء عل��ى جه��ود الهيئة 
الوطنية لتنظي��م المهن والخدمات الصحية 
لتس��جيل لقاح »س��ينوفارم« الصيني رسميًا 
بم��ا يس��هم ف��ي تعزي��ز جه��ود التص��دي 
لفي��روس كورونا )كوفي��د19( وتوفير اللقاح 
للجمي��ع حفاظ��ًا على صحتهم وس��امتهم، 
ووج��ه وزارة الصح��ة باإلس��راع ف��ي اتخ��اذ 
اإلج��راءات الازم��ة لتنفيذ الخط��ة الوطنية 

للتطعيم.
جاء ذلك، أثناء ترؤس سمو الشيخ محمد بن 
مب��ارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء 
االجتم��اع االعتي��ادي األس��بوعي لمجل��س 
ال��وزراء الذي عقد أمس عن بع��د، حيث رفع 
مجل��س الوزراء خالص التهان��ي والتبريكات 
إلى حض��رة صاحب الجال��ة الملك حمد بن 
عيس��ى آل خليفة عاهل الباد المفدى، وإلى 
صاحب الس��مو الملك��ي األمير س��لمان بن 
حم��د آل خليفة ول��ي العهد رئي��س الوزراء، 
وذلك بمناس��بة احتفاالت مملك��ة البحرين 
بالعيد الوطني المجي��د وذكرى تولي جالة 

الملك المفدى لمقاليد الحكم.
كما هن��أ المجلس، كاف��ة المواطنين بهذه 
الوطني��ة، مش��يدًا بم��ا تحق��ق  المناس��بة 

للمملك��ة من منج��زات في كاف��ة المجاالت 
وف��ق المس��يرة التنموية الش��املة لحضرة 

صاحب الجالة ملك الباد المفدى.
وثمن مجل��س الوزراء، التوجيه��ات الملكية 
الس��امية لحض��رة صاح��ب الجال��ة عاه��ل 
اآلم��ن  اللق��اح  بتوفي��ر  المف��دى،  الب��اد 
لفيروس كورونا )كوفي��د19( وإتاحته مجانًا 
للمواطنين والمقيمين بما يسهم في تعزيز 
خطط األمن الصحي االس��تباقي حفاظًا على 

صحة وسامة الجميع.
واس��تذكر مجل��س ال��وزراء، بمناس��بة يوم 
الش��هيد، تضحيات ش��هداء الواج��ب الذين 
الوط��ن  ع��ن  دفاع��ًا  بأرواحه��م  ضح��وا 
ومكتسباته مجس��دين أنبل القيم في سبيل 
الذود عن حياض الوط��ن والدفاع عن أمنه، 
داعيًا المولى القدير أن يرحم شهداء الوطن 
األب��رار وأن يحف��ظ البحري��ن ويدي��م أمنها 

وأمانها.
وبمناس��بة يوم الش��رطة البحريني��ة، ثمن 
مجلس الوزراء الجهود المبذولة من منتسبي 
وزارة الداخلي��ة في كاف��ة القطاعات األمنية 
ترسيخًا لألمن وتعزيزًا لاستقرار بما يحفظ 
المنج��زات والمكتس��بات الوطنية، وفي هذا 

هنأ الملك وولي العهد رئيس الوزراء بالعيد الوطني

مجلس الوزراء يوجه باإلسراع في الخطة الوطنية للتطعيم



الصدد، رح��ب مجلس ال��وزراء بف��وز رئيس 
الجم��ارك الش��يخ أحمد بن حم��د آل خليفة، 
برئاس��ة مجلس منظمة الجم��ارك العالمية 

بالتزكية.
وأش��اد المجل��س بتحقيق مملك��ة البحرين 
العل��وم  م��ادة  ف��ي  عربي��ًا  األول  المرك��ز 
والرياضي��ات وف��ي االختب��ارات الدولية في 
العل��وم والرياضي��ات TIMSS19 وه��و م��ا 
يعكس تطور المسيرة التعليمية في مملكة 

البحرين.
ورح��ب مجل��س ال��وزراء باعت��راف الواليات 
المملك��ة  بس��يادة  األمريكي��ة  المتح��دة 
المغربية عل��ى منطقة الصح��راء المغربية 
وافتتاح قنصلية أمريكية في مدينة الداخلة، 

مش��يدًا في الوقت ذاته بإقام��ة االتصاالت 
بي��ن  الدبلوماس��ية  والعاق��ات  الرس��مية 
المملكة المغربية ودولة إسرائيل ما يسهم 
في تعزيز مساعي تحقيق السام واالستقرار 

واالزدهار في المنطقة.
بعد ذل��ك نظ��ر المجلس ف��ي الموضوعات 

المدرجة على جدول األعمال، وقرر:
أواًل: الموافقة على المذكرات التالية:

1. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية 
عل��ى  الموافق��ة  بخص��وص  والتش��ريعية 
انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية تسجيل 
األجس��ام المطلق��ة ف��ي الفض��اء الخارجي 
المعتمدة من قبل الجمعي��ة العامة لألمم 
المتحدة، الهادفة إلى تنظيم نش��اط الدول 

في استكش��اف واس��تخدام الفضاء الخارجي 
في مختلف التطبيقات.

بخص��وص  القانوني��ة  اللجن��ة  مذك��رة   .2
الموافقة عل��ى انضمام مملكة البحرين إلى 
المعاهدة متعددة األطراف لتطبيق التدابير 
المتعلقة باالتفاقيات الضريبية لمنع تآكل 

 .)MLI( الوعاء الضريبي وتحويل األرباح
3. مذك��رة اللجنة الوزارية للش��ؤون المالية 
بش��أن  المال��ي  والت��وازن  واالقتصادي��ة 
توس��عة نطاق إعف��اءات القيم��ة المضافة 
على المش��اريع التنموي��ة الممولة بموجب 
الق��روض، بهدف المس��اهمة في مس��اندة 
ودع��م مملكة البحري��ن لتمويل المش��اريع 

التنموية واالستراتيجية.

4. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية 
والتش��ريعية بش��أن ردود الحكوم��ة على 4 

اقتراحات برغبة من مجلس النواب.
5. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية 
اس��تيراد  تنظي��م  بش��أن  والتش��ريعية 

وتداول المابس والمس��تلزمات والمعدات 
والتجهي��زات العس��كرية واألمني��ة، المقدم 
م��ن وزارة الصناعة والتجارة والس��ياحة بما 
يس��هم في تطوير العمليات التنظيمية في 

هذا الشأن.

شهداء الواجب ضحوا بأرواحهم دفاعًا عن الوطن ومكتسباته 

توجيهات الملك بتوفير لقاح »كورونا« اآلمن تعزز خطط األمن الصحي االستباقي

جهود كبيرة لـ»الداخلية« في كافة القطاعات ترسيخًا لألمن وتعزيزًا لالستقرار 

الترحيب باعتراف أمريكا بسيادة المغرب على الصحراء المغربية وافتتاح قنصلية في الداخلة

الموافقة على انضمام البحرين التفاقية تسجيل األجسام المطلقة في الفضاء الخارجي 

توسعة نطاق إعفاءات »المضافة« على المشاريع التنموية الممولة بالقروض
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 »األمم المتحدة«: البحرين تشهد واحدة
 من أعلى التحسينات بالتنمية البشرية عربيًا

أك��د تقرير جديد ص��ادر ع��ن برنامج األم��م المتح��دة اإلنمائي، أن 
البحري��ن تش��هد واحدة م��ن أعلى التحس��ينات في تصني��ف التنمية 
البش��رية في المنطقة العربية، حيث يشير إلى ارتفاع ترتيب البحرين 
بي��ن عامي 2014 و2019، لتتق��دم 6 مراكز، ما يجعلها البلد العربي 
ال��ذي حقق ثاني أكب��ر قفزة صاعدة من حيث ترتيب مؤش��ر التنمية 
البشرية، بعد تونس فقط في نفس الفترة. وقال مدير برنامج األمم 
المتحدة اإلنمائي أخيم ش��تاينر »لدى البشر اليوم سلطات للسيطرة 
عل��ى الكوكب أكبر بكثير م��ن أي وقت مضى. وبعد ما ش��هدناه من 
تفش��ي جائحة )كوفيد19(، وتس��جيل ارتفاعات قياس��ية في درجات 
حرارة المناخ، وتصاعد غير مس��بوق ألوجه عدم المساواة، حان الوقت 
الس��تخدام تلك الس��لطات إلعادة تعريف مفهوم التقدم على نحو ال 

يمكن معه إخفاء بصماتنا الكربونية واالستهاكية«.
وأض��اف »التقري��ر يبين أنه حتى اليوم لم ينج��ح أي من بلدان العالم 
ف��ي تحقيق معدالت التنمية البش��رية المرتفعة ج��دًا دون أن تضع 

أنش��طته وممارساته ضغوطًا هائلة على موارد الكوكب، ولكن بيدنا 
أن نصبح الجيل األول الذي يصحح هذا الخطأ بما من ش��أنه أن يرسم 

آفاقًا جديدة للتنمية البشرية«.
ويدفع التقرير بأنه مع دخول الناس والكوكب حقبة جيولوجية جديدة 
تمامًا، وهي التي تعرف ب�»األنثروبوس��ين« أو »العصر البشري«، قد 
ح��ان الوقت ألن تعيد كافة البلدان تصميم مس��ارات التقدم الخاصة 
بها لتشمل تحليًا محاس��بيًا كامًا للضغوط الخطيرة التي يمارسها 
البش��ر على موارد ه��ذا الكوك��ب، ومعالجة االخت��االت القائمة في 

التوازن بين السلطات والفرص، والتي تمنع التغيير.
وتس��لط نس��خة التقرير في عي��ده الثاثيين والص��ادرة تحت عنوان 
»األف��ق التالي: التنمية البش��رية واألنثروبوس��ين« عدس��ة تجريبية 

جديدة على دليل التنمية البشرية »HDI« الذي تتضمنه كل عام. 
يذك��ر أن البحري��ن احتل��ت المرتب��ة 45 عالميًا على مؤش��ر التنمية 
البش��رية في عام 2018، وف��ي العام 2019، احتل��ت المرتبة 42، إذ 

حافظ��ت عل��ى مكانتها ف��ي فئ��ة »التنمية البش��رية العالي��ة جدًا« 
من المؤش��ر، اس��تنادًا إلى المؤش��رات المتعلقة بمتوس��ط دخلها، 

والتعليم، ومقاييس الصحة. 
كم��ا زادت من نصي��ب الفرد م��ن الدخل القوم��ي اإلجمالي لكل من 
الذكور واإلناث، فضًا عن معدل مشاركتها في القوة العاملة للنساء. 
وقال وزير ش��ؤون مجل��س الوزراء محم��د المطوع، إن��ه لمن دواعي 
الس��رور أن ناحظ أن البحرين تواصل الحصول على درجات عالية في 
مؤشر التنمية البشرية، حيث توفر التعليم المجاني، وتضمن تكافؤ 
الفرص للرجال والنس��اء، وتحس��ن الرعاية الصحية، وترفع متوس��ط 

العمر المتوقع، وكل ذلك يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة. 
وعاوة على ذلك، قامت البحرين مؤخرا بزيادة جهودها للحفاظ على 
موارده��ا الطبيعية، بما في ذلك ضمان المناط��ق البحرية المحمية، 
وإنش��اء هيئة الطاقة المس��تدامة، ووضع أهداف وطنية بشأن كفاءة 

الطاقة والطاقة المتجددة.
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تدشين »محطة الرفاع 400 كيلوفولت« بـ 82 مليون دينار
افتت��ح وزير ش��ؤون الكهرب��اء والم��اء وائ��ل المبارك، 
والرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء الش��يخ نواف 
بن إبراهيم آل خليفة، محطة الرفاع لنقل الكهرباء جهد 
400 كيلوفولت، تزامنًا مع احتفاالت المملكة بمناس��بة 
العيد الوطني المجيد وعيد جلوس حضرة صاحب الجاللة 

ملك البالد المفدى.
وتأتي المحطة، ضمن مشروع بناء 4 محطات جهد 400 
كيلوفول��ت ضمن برنامج الدع��م الخليجي والممول من 
قبل الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية تم 
توزيعه��ا على مناط��ق الحد، أم الحص��م، الرفاع، ورأس 
القرين ضمن مش��روع تطوير شبكة نقل الكهرباء جهد 

400 كيلوفولت.
يذكر أن هذا المش��روع االس��تراتيجي يعتب��ر األول من 
نوع��ه والذي يش��يد ف��ي البحرين لمس��توى جهد 400 
كيلوفول��ت وتبلغ تكلفة إنش��اء المحطة وملحقاتها 82 

مليون دينار. 
وحض��ر افتت��اح المحطة، عض��و مجلس الن��واب ممثل 
الدائ��رة الثامنة بالمحافظة الجنوبية محمد السيس��ي، 
ورئيس المجلس البلدي لبلدي��ة المنطقة الجنوبية بدر 

التميمي.
وقامت مجموعة من الشركات العالمية الرائدة بتصنيع 
وتوري��د وتركي��ب وفح��ص األجه��زة والمع��دات لهذه 
المحط��ة حيث قامت ش��ركة س��يمنز األلماني��ة بتزويد 
القواطع والمفاتيح في حين قامت ش��ركة HHI الكورية 
بتصني��ع وتزوي��د المح��والت الكهربائي��ة والمفاعالت 
 Prysmianو الياباني��ة   Viscas وش��ركة  الكهربائي��ة 
اإليطالي��ة وكذلك LS الكورية الجنوبية بتصنيع وتزويد 

كابالت الكهرباء جهد 400 كيلوفولت.
كم��ا ت��م إنج��از األعم��ال المدني��ة للمحطة م��ن قبل 
شركة سيباركو البحرينية لإلنش��اء وأعمال مد الكابالت 
الكهربائية من قبل الش��ركات ألكومد، ناس، الكوهجي 

وكارتك في حين يقوم باإلش��راف على التنفيذ الش��ركة 
االستش��ارية اإلنجليزية )MML( والش��ركة االستشارية 

.)ESBI( األيرلندية
وقال المبارك، إن هذا المشروع االستراتيجي يعتبر نقله 
نوعية في تطوير شبكات نقل الكهرباء بالمملكة ويأتي 
ضم��ن الخطة الرئيس��ة التي وضعتها هيئ��ة الكهرباء 
والم��اء لتطوي��ر وتوس��عة ش��بكات نق��ل الكهرباء في 
البحري��ن، على ضوء توجيهات واهتمام��ات من القيادة 
وعلى رأس��ها صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل 
خليف��ة عاهل البالد المفدى، وحكومت��ه بقيادة صاحب 
الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة ولي 
العه��د رئيس ال��وزراء، لتوفير خدمت��ي الكهرباء والماء 
وتلبي��ة الطلب المتنام��ي على اس��تخداماتها ألغراض 

التنمية والتوسع العمراني والصناعي والتجاري ومن ثم 
توفير خدمة أفضل للمواطنين والمقيمين في المملكة 
والعمل على جذب االستثمارات األجنبية للمملكة والتي 

تتوافق مع رؤية مملكة البحرين االقتصادية 2030.
وقدم الش��كر إلى دولة الكويت الشقيقة على ما تقدمه 
من دع��م متواص��ل لمملك��ة البحرين في مش��اريعها 
التنموية وباألخص قطاعي الكهرباء والماء والمش��اريع 
التنموي��ة األخ��رى. كما قدم الش��كر إل��ى نائب رئيس 
مجلس رئيس اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية 
التحتية الشيخ خالد بن عبداهلل آل خليفة، على كل الدعم 
الذي يقدمه معاليه لمش��اريع الكهرب��اء والماء وخاصة 
مشروع شبكات نقل الكهرباء لجهد 400 كيلوفولت منذ 

بداية التخطيط في عام 2016.

فيم��ا قال الش��يخ نواف ب��ن إبراهيم، إن هذا المش��روع 
يعتبر العمود الفقري لش��بكة نق��ل الكهرباء لمملكة، 
حيث سيمكن الشبكة من احتواء تيار قصر الدائرة الناتج 
عن الزي��ادة المط��ردة لألحمال على ش��بكات الكهرباء 
وارتفاع س��عة إنتاج الكهرباء للبحرين وذلك باعتمادية 
وأمان وكذلك سيس��اهم بش��كل فعال وحي��وي في نقل 
الكهرباء عبر ش��بكة متين��ة لمختلف مناط��ق المملكة 

وبسعة كبيرة.
وأضاف أن هذا المش��روع س��يزيد من أم��ان واعتمادية 
ش��بكة الكهرب��اء الوطني��ة كما س��يرفع س��رعة الدعم 
اللحظي للش��بكة، فيما سيعمل بشكل كبير على خفض 
قص��ور الدائ��رة الناتج عن زيادة األحم��ال كما حدث في 
صيف عام 2020 والذي وصل إلى أحمال غير مسبوقة في 

تاريخ شبكة الكهرباء الوطنية.
وأوض��ح أن محط��ة الرفاع لنق��ل الكهرب��اء لجهد 400 
كيلوفولت تتغذى من محطة راس القرين لنقل الكهرباء 
لجه��د 400 كيلوفول��ت وهي بدوره��ا مرتبطة بمحطة 

الدور 2 للطاقة منذ التأسيس.
 ونوه بأن مشروع 400 كيلوفولت لنقل الكهرباء سيعمل 
عل��ى تقوية الدع��م اللحظ��ي للش��بكة الكهربائية من 
شبكة هيئة الربط الكهربائي الخليجي للكهرباء والذي 
س��يكون له تاثيرًا إيجابيًا عاليًا على الشبكة الكهربائية 
ف��ي حال كانت هناك حاجة لدعم من الش��بكة الخليجية 
لش��بكة الكهرب��اء الوطنية، المر الذي يق��وي اعتمادية 

وجاهزية شبكة الكهرباء لمملكة البحرين.
فيما أكد السيس��ي، أن هيئة الكهرب��اء والماء من خالل 
كوادر الوطنية من مهندسين وفنيين وموظفين والذين 
نفخر بتواجدهم في الهيئة قامت بمجهودات جبارة من 
خالل تجهيز البنية التحتية في المملكة لتواكب الطلب 
المتنامي على الخدمات وبشكل خاص خدمتي الكهرباء 

والماء.

افتتاح مركز الخصوبة في »الملكي للنساء«
أناب��ت وزيرة الصح��ة فائقة الصال��ح، الرئيس 
التنفي��ذي لمراك��ز الرعاي��ة الصحي��ة األولي��ة 
الخصوب��ة  مرك��ز  الفتت��اح  الس��يد،  د.جليل��ة 
بالمستش��فى الملك��ي للنس��اء، بحض��ور كب��ار 

مسئولي المستشفى. 
ونقل��ت الس��يد تحي��ات وزي��رة الصح��ة والتي 
باركت اإلنجاز الجديد للبحري��ن بافتتاح المركز 
التخصص��ي ف��ي أح��د ف��روع الخدم��ات الطبية 
بالقطاع الصح��ي، والهادفة إل��ى تطوير قطاع 
الرعاية الصحي��ة في البحرين واالس��تفادة من 
خدم��ات الرعاية الصحي��ة ذات النوعية العالية، 
من خالل مرفق طبي متكامل يسهم في التنمية 

بمملكة البحرين.
وأكدت الس��يد، أن المستش��فى ل��ه خصوصية 
نوعي��ة مميزة ف��ي البحرين، من حي��ث توفيره 
خدم��ات ال��والدة والرعاي��ة الصحية األساس��ية 
والمتقدمة للنس��اء واألطفال في البحرين تحت 

سقف واحد.
وبينت أن هذا الصرح يعكس التنسيق المشترك 
بين القطاع الحكومي والخاص لتطوير الخدمات 
الصحية المقدمة، وفقًا الس��تراتيجية الحكومة 
بتش��جيع القطاع الخاص لالستثمار في القطاع 
الطبي والصحي، س��عيًا نحو إشراكه في تقديم 
أفض��ل وأرقى الخدمات الصحية للمجتمع وجعل 
المملك��ة مقصدًا ووجه��ًة للس��ياحة العالجية 

عل��ى مس��توى المنطقة، وذلك م��ن خالل رؤية 
مس��تقبلية طموح��ة لتحقيق منظوم��ة صحية 

متكاملة بالبحرين.
وأش��ارت إل��ى أن المرك��ز يمثل اح��دى اللبنات 
في الص��رح الصحي وس��يكون جزء م��ن تطوير 
منظوم��ة الرعاي��ة الصحي��ة ف��ي البحرين، من 
خ��الل تقديم مجموعة من الخدمات الس��ريرية 

للنس��اء، والرعاية الش��املة لألموم��ة وأمراض 
النس��اء، بواس��طة نخب��ة م��ن الك��وادر الطبية 
من أطب��اء وجراحي��ن واختصاصيين وممرضات 
وقاب��الت ف��ي جمي��ع التخصص��ات الطبية في 
مجال الرعاية الصحية الخاصة بالحمل والوالدة 
ورعاية المواليد وطب النساء والتشخيص الطبي 

المتقدم.

البدء في الخطوات التأسيسية إلطالق جائزة وطنية للطاقة المتجددة

 ميرزا: انضمام البحرين 
إلى التحالف الدولي للطاقة الشمسية

المس��تدامة  الطاق��ة  هيئ��ة  رئي��س  أعل��ن 
عبدالحس��ين ميرزا انضمام البحرين عضوًا في 
التحالف الدولي للطاقة )ISA(، وما تم إحرازه من 
تقدم إلطالق جائزة وطني��ة للطاقة المتجددة 
تمن��ح ألفضل مش��روع يتم تقديم��ه في مجال 
الطاقة الشمس��ية في البحرين س��واء من قبل 
األف��راد أو المؤسس��ات المتخصصة، باإلضافة 
إلى المخرج��ات اإليجابية لتقديم الهيئة الدعم 
الفني للجه��ات الحكومي��ة والخاص��ة لتركيب 
أنظمة الطاقة الشمس��ية على مبانيها لخفض 
تكالي��ف اس��تهالك الكهرباء واالس��تفادة من 
الطاقة النظيفة واإلس��هام في تحقيق األهداف 

الوطنية للطاقة في ذات الوقت.
جاء ذلك خالل ترؤسه االجتماع العشرين للجنة 
الوطنية لمتابع��ة وتنفيذ الخطتين الوطنيتين 
للطاق��ة المتج��ددة وكفاءة الطاق��ة والذي تم 
عق��ده ع��ن ُبع��د باس��تخدام نظ��ام التواصل 
المرئي، وبمش��اركة أعضاء اللجنة المكونة من 
كبار المسؤولين من عدد من الوزارات والجهات 
الحكومية، وبحض��ور الممثل المقي��م لبرنامج 

األمم المتحدة االنمائي بفي البحرين.
وفي مس��تهل االجتماع رفع ميرزا أس��مى آيات 
التهان��ي والتبري��كات لجاللة المل��ك حمد بن 
عيس��ى آل خليفة عاه��ل البالد المف��دى، وإلى 
صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد 
آل خليف��ة ول��ي العهد رئيس الوزراء بمناس��بة 
االحتفاالت الوطنية المقبلة، معربًا عن ش��كره 
وامتنان��ه للدع��م الالمح��دود ال��ذي تحظى به 
الهيئ��ة م��ن قب��ل الحكوم��ة، موجهًا بالش��كر 
واالمتن��ان إل��ى كافة أعض��اء الفري��ق الوطني 
للتص��دي لفي��روس كورون��ا عل��ى ع��ام مليء 
بالعطاء والتفاني الذي مكن مختلف القطاعات 
م��ن مواصل��ة المس��يرة التنموي��ة بالرغم من 
الظ��روف والتحدي��ات الت��ي فرضته��ا جائح��ة 

)كوفيد19(. 
كما اس��تعرض ميرزا مع اللجن��ة التطورات في 
المشروع التجريبي الستخدام الطاقة الشمسية 
في تحلي��ة المياه وإع��ادة تكرير مي��اه الصرف 
الصح��ي حيث تم إعداد دراس��ة ح��ول المرحلة 
التجريبي��ة ومخرجاتها وس��تقوم هيئة الطاقة 
المس��تدامة برفع الدراس��ة م��ع توصياتها الى 

مجلس موارد المياه.
وق��ال إن النتائج األولية واع��دة من حيث جودة 
المي��اه والوفورات ف��ي الكلفة وبأن اس��تخدام 
الطاق��ة الشمس��ية ف��ي مث��ل هذه المش��اريع 
والعملي��ات األساس��ية يفت��ح آفاقًا أوس��ع لما 
باإلمكان االس��تفادة منه وتحقيقه من وفورات 
وتطبيق لحلول وتكنولوجيات متقدمة ومبتكرة. 
وأضاف أن الهيئة تواصل جهودها كذلك لطرح 
الحزمة الثانية من المباني الحكومية كمناقصة 
عامة لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية الموزعة 
عليها، حيث تواصل الهيئة تقديم الدعم الفني 
الالزم والتنسيق مع مختلف الجهات ذات العالقة 
واالختص��اص للحص��ول على تعرفة تنافس��ية 

لتحقيق المنفعة العامة.
م��ن ثم انتقل ميرزا مع أعض��اء اللجنة الوطنية 
للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة إلى مناقش��ة 

األعم��ال،  ج��دول  عل��ى  المدرج��ة  المواضي��ع 
حي��ث ناقش��ت اللجن��ة المواصف��ات للمركبات 
الكهربائية والبدء في إعداد استراتيجية وطنية 
للمركبات الكهربائية، وأبرز مستجدات تطبيق 
سياس��ات ك��ود المبان��ي الخض��راء، والمراحل 
النهائية لتشريعات وسياسات التبريد المركزي 
التي من المخطط أن تقع حيز التنفيذ في مطلع 
الع��ام المقبل، ومبادرة االس��تفادة من الحرارة 
المهدرة في العمليات الصناعية وتحويلها إلى 
طاقة حيث يجري إعداد دراسة متكاملة للتطبيق 
بالتشاور والتعاون مع الجهات ذات االختصاص 

وكبرى الشركات الصناعية في المملكة.
وفي ختام االجتماع أشاد ميرزا بجهود األعضاء 
وحرصه��م عل��ى تفعي��ل دوره��م ف��ي اللجنة 
بم��ا يتماش��ى م��ع أهدافها وأع��رب كذلك عن 
تفاؤله بأن��ه من خالل هذه المنص��ة الوطنية 
الفري��دة وبدع��م القي��ادة الحكيمة س��تتمكن 
البحري��ن من تحقيق األه��داف الوطنية للطاقة 
المتج��ددة وكف��اءة الطاقة التي تتماش��ى مع 
الرؤية االقتصادية والتزامات المملكة الدولية 
واإلقليمي��ة، وس��تتمكن م��ن اجتي��از تحديات 
محدودي��ة المس��احة، وت��م االتف��اق على عقد 

االجتماع القادم بعد شهرين من تاريخه.

 3 مناقصات الحتفاالت 
»هيئة السياحة« برأس السنة 

فتح مجلس المناقصات والمزايدات، الجهة التنظيمية المستقلة 
المكلف��ة باإلش��راف عل��ى ممارس��ات المناقص��ات والمزايدات 
الحكومي��ة، أمس، مظاريف 49 عطاء لعدد 11 مناقصة مطروحة 

من ست جهات متصرفة.
وتضمن جدول أعم��ال لجنة الفتح؛ فتح ث��الث مناقصات لهيئة 
البحرين للس��ياحة والمعارض، المناقصة األولى بش��أن اإلعالن 
والتروي��ج لفعالي��ة رأس الس��نة الميالدية 2021 عب��ر اللوحات 
اإلعالني��ة، وقد تم اس��تالم عط��اء واحد له��ذه المناقص��ة، أما 
المناقص��ة الثاني��ة فكانت بش��أن تنظي��م فعالية رأس الس��نة 
الميالدية 2021، وقد تم استالم عطاء واحد لهذه المناقصة، كما 
 3D Mapping تم استالم عطاءين لمناقصة بشأن تقديم عرض

and Projection لفعالية رأس السنة الميالدية 2021.
كما فتح��ت اللجنة ث��الث عط��اءات لمناقصة لمجل��س التنمية 
االقتصادي��ة بش��أن توفير م��وارد ش��بكات عالمي��ة اقتصادية 

لمجلس التنمية االقتصادية 2021.
وفتحت مناقصة للمجلس األعلى للبيئة بش��أن توفير إداري نظم 

معلومات، وقد تم استالم سبعة عطاءات لهذه المناقصة.
أما ف��ي قطاع الطيران؛ فتح��ت لجنة الفتح 13 عط��اًء لمناقصة 
لش��ركة طيران الخليج بش��أن تعيين أربعة فن��ادق في البحرين 
لغ��رض توق��ف ركاب الدرجة الس��ياحية على طي��ران الخليج في 

البحرين بعقد مدته خمس سنوات.
وفي قطاع النفط والغاز؛ فتحت لجنة الفتح أربع مناقصات لشركة 
تطوي��ر للبترول، المناقصة األولى بش��أن توريد التركيبات، وقد 
تم استالم عشرة عطاءات لهذه المناقصة. أما المناقصة الثانية 
فكانت بش��أن توفي��ر خدمات التنفي��ذ لنظ��ام إدارة المعلومات 
المختبرية، وقد تم اس��تالم أربعة عطاءات لهذه المناقصة، كما 
تم استالم ثالثة عطاءات لمناقصة بشأن خدمات إمدادات المياه 
المتكاملة. أم��ا المناقصة الرابعة فكانت بش��أن توفير خدمات 

الحفر البرية، وقد تم استالم أربعة عطاءات لهذه المناقصة.
وأخي��رًا فتح��ت اللجن��ة مناقصة لش��ركة توس��عة غ��از البحرين 
الوطني��ة بش��أن أعمال الفح��ص والصيانة لموانع تس��رب الغاز 
المصنع��ة لمحط��ة الضغط رقم 5، وقد تم اس��تالم عطاء واحد 

لهذه المناقصة.

البحرين تدين استهداف سفينة 
مخصصة لنقل الوقود بقارب 

مفخخ في جدة بالسعودية
أدانت وزارة الخارجية واس��تنكرت بش��دة، اس��تهداف سفينة 
مخصص��ة لنق��ل الوق��ود بق��ارب مفخخ ف��ي محافظ��ة جدة 
بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكدة أن هذا العمل 
العدواني اإلرهابي يش��كل تهديدًا خطيرًا للمنش��آت الحيوية 
في المملكة العربية السعودية والمنطقة أجمع، ويمس أمن 

وسالمة حركة المالحة البحرية.
وإذ تؤكد »الخارجية« موقف مملكة البحرين الداعم للمملكة 
العربية الس��عودية الش��قيقة والمتضامن معه��ا في كل ما 
تتخذه من خطوات لضمان أمنها واس��تقرارها، فإنها تش��دد 
عل��ى ضرورة اتخ��اذ المجتم��ع الدولي إلج��راءات رادعة لهذه 
التنظيم��ات اإلرهابية التي تش��كل مصدرًا رئيس��ًا للتوتر في 

المنطقة والعالم، والتصدي لكل من يدعمها أو يمولها.
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محمد بن عيسى: تبعات الجائحة فرضت الحاجة إلى العمل بطرق أكثر إبداعية

 »تمكين«: استراتيجية جديدة للتحول 
في منهجية العمل وتوسيع فرص التمويل

زين اليافعي «

أن  »تمكي��ن«،  العم��ل  صن��دوق  أعل��ن 
االس��تراتيجية القادمة، والت��ي تغطي الفترة 
من 2021-2026، ستقوم على مرحلة التحول 
ف��ي منهجي��ة العمل، وه��ي مرحل��ة أصبحت 
حتمية بع��د جائحة كورونا )كوفي��د19(، عبر 
زي��ادة دعم المؤسس��ات الناش��ئة، وتوس��يع 

فرص الحصول على التمويل.
وأك��د رئيس مجل��س إدارة »تمكين« الش��يخ 
محم��د بن عيس��ى آل خليفة، خ��ال كلمة في 
افتتاح أعمال منتدى تمكين التشاوري السنوي 
للع��ام 2020، وال��ذي عق��د عن بع��د أمس، 
أهمية المرحلة المقبل��ة من عمل »تمكين«، 
الس��يما في ظل التبعات االقتصادية لجائحة 
كورونا )كوفي��د19(، وأثرها ف��ي التأكيد على 
أهمية تغيير منهجية العمل والتفاعل بشكل 
أكث��ر فاعلية مع الف��رص الواع��دة، من خال 
دع��م تبن��ي التطبيق��ات التقنية في تش��غيل 
المؤسس��ات بم��ا يحق��ق كفاءتها ف��ي تنويع 
الحلول التش��غيلية، وتوجيه دع��م »تمكين« 
ليش��مل جوانب التش��غيل األساسية وتمكين 
رواد وأصح��اب األعمال بق��درات مهنية عالية 
من إدارة أعمالهم بفاعلية ومرونة مستمرة. 

ونوه الشيخ محمد بن عيسى، بالدور المحوري 
وأهمي��ة  »تمكي��ن«،  عم��اء  يؤدي��ه  ال��ذي 
إشراكهم من خال هذا المنتدى كعنصر فاعل 
وأساسي في نجاح استراتيجية عمل »تمكين« 
المقبل��ة، وفتح الباب لاس��تماع إل��ى آرائهم 

والبحث والتشاور في فرص التطوير الممكنة، 
ومناقشة أوجه الدعم بشكل يضمن فاعليتها 
ويتيح المجال أم��ام تبني األفكار اإلبداعية في 

المشاريع التجارية لتعزيز استدامتها.
فيم��ا، ن��وه الرئي��س التنفي��ذي ل�«تمكين« 
د.إبراهيم جناحي بأهمية ما حققته »تمكين« 
من إنجازات نوعية س��اهمت في تأسيس بنية 
راس��خة لنمو االقتصاد الوطني، الس��يما خال 
الع��ام 2020، ودور برنام��ج دعم اس��تمرارية 
األعم��ال ال��ذي أطلقت��ه »تمكي��ن« ف��ي ظل 
التبعات االقتصادية لجائحة كورونا)كوفيد19( 

في دعم مرحلة العمل المقبلة.
وأوض��ح أن »مرحل��ة العمل المقبل��ة، ما هي 
إال اس��تكمال لما بدأن��اه عبر اس��تراتيجياتنا 

المتتالي��ة، حي��ث إن أه��م م��ا يمي��ز ه��ذه 
االس��تراتيجية هو التركيز على مرحلة التحول 
ف��ي منهجي��ة العمل، وه��ي مرحل��ة أصبحت 
حتمي��ة بعد جائحة كورون��ا )كوفيد19(، حيث 
يتمث��ل أبرز ما س��ترتكز عليه االس��تراتيجية 
المقبلة هو تحقي��ق الفعالية ذات األثر األكبر 
مقابل التكلفة، والتي س��تغير مفهوم القيمة 

الحقيقية في السوق«.
وأش��ار إلى أن االس��تراتيجية القادم��ة، والتي 
 ،2026-2021 م��ن  ابت��داًء  الفت��رة  تغط��ي 
س��تقوم عل��ى توس��يع ف��رص الحص��ول على 
التمويل. فمن خال ذلك تسعى االستراتيجية 
إلى خلق فرص عم��ل ذات قيمة عالية، وإيجاد 
م��وارد دخ��ل ومالي��ة جدي��دة، باإلضافة إلى 

تقديم أفكار إبداعية للتحديات االقتصادية. 
وأضاف أن االستراتيجية ستركز على االستثمار 
ف��ي التح��ول التكنولوجي لضم��ان تبني نهج 
المرون��ة في بيئة العمل، والعمل على ضمان 
وجود نهج تدريبي مصمم خصيصًا الحتياجات 

كل شريحة، ومهنة وقطاع.
وش��مل ج��دول أعم��ال المنتدى عرض��ًا ألهم 
اإلنجازات، وتوجهات »تمكين« االس��تراتيجية 
ف��ي ض��وء ق��راءات المتغي��رات في المش��هد 

االقتصادي. 
إل��ى الجلس��ات النقاش��ية  وانتق��ل الحض��ور 
الفرعي��ة والت��ي عق��دت بش��كل م��واٍز ضمن 
4 مح��اور رئيس��ة، أوله��ا محور دع��م تطوير 
األعمال، والذي تن��اول الدعم المقدم في إطار 
تطوير أعمال المؤسس��ات، وباألخص برنامج 
تطوير األعمال وبرنامج التدريب ودعم األجور 

وبرامج الدعم التمويلي.
 وتمث��ل المح��ور الثاني ف��ي مناقش��ة برامج 
دعم األف��راد، خصوصًا الموظفي��ن والباحثين 
ع��ن عمل، حي��ث تمح��ور النقاش ح��ول دعم 
»تمكي��ن« للتدري��ب والش��هادات االحترافية 
والتدريب العملي والتدريب على رأس العمل. 
وناقش المحور الثالث المؤسس��ات الناش��ئة 
وريادة األعمال، وما تقدمه »تمكين« من دعم 
وحلول لبيئة المؤسسات الناشئة وتزويد رواد 
األعم��ال البحرينيي��ن بفرص النمو والتس��ارع 

والمعرفة والتدريب والحاضنات والتوجيه.
كما تناول المحور الرابع واألخير ضمن الجلسات 
الفرعية لهذا المنتدى فئات الطلبة والشباب، 

حي��ث ركز النقاش على دعم »تمكين« الُمقدم 
في مرحل��ة مبك��رة لتهيئة الطلبة والش��باب 
وتقدي��م المعرف��ة الازم��ة لتوجيهه��م في 
خيارهم المهني، وتعزيز مهاراتهم وكفاءاتهم 

وتطوير رؤاهم الريادية. 
وخلصت أب��رز توصيات المنت��دى، إلى أهمية 
نم��و  عل��ى صعي��د  الس��وق  حاج��ات  تلبي��ة 
مؤسس��ات القط��اع الخ��اص والعاملي��ن فيه 
وتعزيز المه��ارات المهنية واإلبداعية في ظل 
المعطيات المس��تقبلية والتي س��تتزامن مع 
مرحل��ة النقلة النوعية التي يستش��رفها عالم 
األعم��ال والقط��اع االقتصادي بع��د الجائحة، 
للمساندة في تسريع وتيرة النمو، واالستجابة 

بمرونة لمعطيات السوق الجديدة. 
وأك��دت التوصي��ات على تعزيز ف��رص الدعم 
للمؤسس��ات الت��ي تبرز قدرتها على التوس��ع 
عالمي��ًا، وقابليته��ا للتطوي��ر، وتركيزها على 
التكنولوجيا وعلى حل المش��كات االقتصادية 
الراهنة والمس��تقبلية، جنبًا إل��ى جنب الدعم 
المقدم للمؤسس��ات الناش��ئة بشكل عام من 
خ��ال برنامج دع��م المؤسس��ات وغيرها من 

المبادرات والبرامج. 
وش��ملت التوصيات كذلك، التأكيد على قيمة 
الش��مولية ف��ي س��وق العم��ل، عبر تش��جيع 
استثمار المؤسسات في التحول التكنولوجي، 
والذي من ش��أنه المس��اهمة ف��ي تبني نهج 
المرون��ة، فضًا ع��ن تعزيز مفاهي��م اإلبداع 
واالبتكار في مح��اكاة المتطلبات الجديدة مع 

متغيرات السوق وتحدياته.

10 آالف متطوع والعاملون في الصفوف األمامية أخذوا التطعيم

جميلة السلمان: اللقاح الحل األمثل للقضاء على »كوفيد19«
أيمن شكل «

 أكدت استش��ارية األمراض المعدية 
الس��لمانية عضو  والباطني��ة بمجمع 
للتص��دي  الطب��ي  الوطن��ي  الفري��ق 
د.  )كوفي��د-19(  كورون��ا  لفي��روس 
جميلة الس��لمان، أن وعي المواطنين 
أس��هم ف��ي الح��د م��ن تزاي��د أعداد 
م��دار  عل��ى  بالفي��روس  المصابي��ن 
11 ش��هرًا، وقال��ت إن ه��ذا األمر لن 
يس��تكمل إال بالحل األمثل وهو توافر 
اللقاح المناسب للكوفيد 19، مشددة 
على أن الحصول عل��ى اللقاح ال يعني 
االس��تغناء ع��ن اإلج��راءات والتدابير 

االحترازية.
ب��ث  ف��ي  الس��لمان  د.  وأوضح��ت 
مباش��ر عل��ى حس��اب وزارة الصح��ة 
ف��ي انس��تاغرام، أن اللقاحات بصورة 
عام��ة ه��ي أهم اخت��راع علم��ي على 
مدى القرني��ن الماضيين، حيث كانت 
األمراض المعدية مثل الجدري وشلل 
األطفال والتيتان��وس تحصد مايين 
الي��وم  نراه��ا  وال  واختف��ت  األرواح، 

ووصلت لرقم صفر بسبب اللقاحات.
وأش��ارت إل��ى أن الفك��رة األساس��ية 
لتصني��ع اللقاحات هو إدخال البروتين 
ليتع��رف عليه الجه��از المناعي وينتج 
األجس��ام المض��ادة له��ذا البروتين، 
مؤك��دة أن النتائ��ج األولي��ة كان��ت 
مطمئن��ة جدا، وقال��ت إن العالم كله 
تأث��ر وأصي��ب أكث��ر م��ن 60 مليون 

ش��خص وتوفي قراب��ة مليون ونصف 
آخري��ن، وتأث��رت حياتن��ا الطبيعي��ة 
واالقتصادية واالجتماعية، وفي وجود 
جائح��ة به��ذه الضخام��ة فالحل في 

اللقاحات.
وتس��اءلت الس��لمان قائلة: المجتمع 
البحريني أثبت وعيه حتى في التجارب 
الس��ريرية، فما بالكم م��ع كل األدلة 
العلمية حول أم��ان وفعالية اللقاح؟، 
ولفتت إلى أن عملية انتاج اللقاح تمر 
بثاث��ة مراحل ودرجات م��ن التجارب 
للتأك��د من األم��ان والفعالي��ة، وتم 
إجازة اللقاحين في البحرين بعد ثبوت 
أمانهما فعليا، منوهة إلى أن 10 آالف 
متطوع أخذوا التطعيم خال التجارب 
ف��ي  العاملي��ن  وكذل��ك  الس��ريرية 

الصف��وف األمامية، ولم يتم تس��جيل 
سوى أعراض بسيطة.

وأك��دت عضو الفري��ق الوطني الطبي 
أن كل التطعيم��ات لها آث��ار جانبية، 
مشيرة إلى احتمالية حدوث ارتفاع في 
درجة الحرارة يستمر ليوم أو يومين أو 
ثاثة، أو اإلصابة بألم بس��يط مكان 
التطعي��م، وربما الش��عور بتعب في 
الجس��م والعض��ات وه��و ع��ادة م��ا 
يختفي خال 3 أيام، ويمكن استخدام 
األدوية المخفضة للحرارة والكمادات 
لأللم، كما يمكن التواصل مع المركز 
الصح��ي الذي أعطى اللقاح، وش��ددت 
عل��ى أن اللقاح الصين��ي هو من النوع 
المعطل، وقالت: لدينا خبرة لعشرات 

السنوات مع اللقاحات. 
الحرص  الس��لمان بض��رورة  وطالبت 
على أخ��ذ الجرعتي��ن م��ن اللقاح في 
الموعد المحدد بعد ثاثة أسابيع من 
الجرعة األول��ى، للحصول على النتائج 
المرج��وة، وأش��ارت إل��ى أن اله��دف 

م��ن تناول اللقاح عل��ى مرحلتين، هو 
ف��ي أن المرحلة األول��ى يتعرف جهاز 
المناعة على الفي��روس ويبدأ بتحفيز 
الجس��م إلنتاج الخايا المض��ادة، أما 
الجرع��ة الثاني��ة فاله��دف منها رفع 
كمي��ة األجس��ام المضادة، مش��ددة 
على أهمي��ة الجرعتين، وقالت إن من 
أخذوا لق��اح األنفلون��زا يفضل إتاحة 
فت��رة زمنية ألس��بوعين أو ثاثة بين 
اللقاحين لمعرفة األعراض البس��يطة 

منسوبة ألي لقاح منهما. 
المصابي��ن  أن  جميل��ة  د.  وأك��دت 
والس��رطان  المزمن��ة  باألم��راض 
واألمراض المثبطة للمناعة، يمكنهم 
أخذ اللقاح وذلك بعد متابعة وفحص 
الطبي��ب المخت��ص، كما أش��ارت إلى 
أن المصابين بالحساس��ية البس��يطة 
يمكنه��م أخذ اللقاح ويس��تثنى فقط 
أصحاب الحساسية المفرطة لمكونات 
اللقاح، منوهة بما حدث مع أش��خاص 
في بريطانيا، وقالت إنه سيتم اختبار 

الحساسية قبل إعطاء اللقاح.
وبشأن تفاوت النس��ب بين اللقاحات 
المعل��ن عنه��ا، أوضح��ت الس��لمان 
وج��ود العدي��د م��ن الش��ركات التي 
وأن  لقاح��ات،  إنت��اج  عل��ى  تعم��ل 
أثبت��ت  الموج��ودة  التطعيم��ات  كل 
فعاليتها رغم  تفاوت النس��ب بينها، 
وقال��ت إن 86% تعبر عن نس��بة منع 
اإلصابة بالفيروس، بينما 15% نسبة 
إمكانية التع��رض النتقال الفيروس، 
لكنها أكدت أن اللقاح يضمن بنس��بة 
100% عدم حدوث حاالت متوسطة أو 

شديدة من الكورونا.
وأشارت إلى أن المتعافين من إصابة 
كوفيد 19، يمكنهم أيضًا أخذ اللقاح، 
لكنها شددت على أن يكون قد تعافى 
م��ن الم��رض وم��ر عل��ى اإلصابة 3 
أش��هر، ونفت وجود معلومات كافية 
حول ما إذا كان اللقاح موسميًا، لكنها 
توقع��ت أال يك��ون كذل��ك، وأوضحت 
أن مناع��ة اللق��اح تت��راوح م��ا بين 6 

أش��هر وس��نتين بحس��ب آراء الخبراء، 
وقالت: ف��ي المرحلة األولى س��نتابع 

المعلومات.
وفي إجابتها لسؤال حول الفائدة من 
تن��اول اللقاح لمرض نس��بة التعافي 
منه كبيرة، أش��ارت الس��لمان إلى أن 
مصابين عانوا من مضاعفات طويلة 
األم��د عل��ى القل��ب والرئ��ة والجهاز 
العصب��ي والتفكير واألعصاب والحالة 
نس��ب  ارتف��اع  ولوح��ظ  النفس��ية، 
الوفيات فيمن لديه��م أمراضا كامة، 
وقال��ت إن عدم أخ��ذ اللق��اح نتيجته 
استمرار ما نعيشه اليوم من إصابات 

شديدة ووفيات.
وأكدت استش��ارية األمراض المعدية 
واألم��راض الباطنية على أن التطعيم 
اختياري وليس إجباري، لكنها أوضحت 
أن تزايد أع��داد الحاصلين على اللقاح 
ويمن��ح  الفي��روس  انتق��ال  س��يمنع 

المناعة للمجتمع كله. 
وأوضحت الس��لمان أن المرأة الحامل 
واألطفال واألمر المرضعة، ال يمكنهم 
أخ��ذ التطعي��م ف��ي الوق��ت الحالي، 
انتظارا للحصول على معلومات كافية 
من التج��ارب الس��ريرية، حيث تجرى 
عادة على من فوق 18 س��نة، وقالت: 
عن��د التأكد من الفعالية واألمان يتم 
إج��راء تج��ارب على األطف��ال، وعندما 
تصلنا النتائج سنراجع التقارير ونقوم 

بتحليل النتائج.

د. جميلة السلمان

 األنصاري: تنفيذ 70٪ من األنشطة المصاحبة 
ليوم المرأة البحرينية رغم تحديات »كورونا«

ذكرت األمين الع��ام للمجلس األعلى 
للم��رأة هالة األنص��اري، على هامش 
اللقاء الخاص الذي ج��رى مؤخرًا على 
تلفزي��ون البحري��ن، ب��أن المجل��س 
األعلى للمرأة أنه��ى التقرير الختامي 
لي��وم المرأة البحريني��ة، والذي خلص 
إلى عدد م��ن التوصيات ذات العاقة 
واس��تدامة مشاركة  برفع  المباش��رة 
الم��رأة البحريني��ة في مج��ال العمل 

الدبلوماسي.
 وأشارت إلى أن هذه التوصيات، جاءت 
بعد االنتهاء من تنفيذ برنامج العمل 
الس��نوي للمناسبة والذي اشتمل على 
الن��دوات والمحاضرات  العدي��د م��ن 
تخللها  والت��ي  التركيز،  ومجموع��ات 
نقاشات مستفيضة مع خبراء محليين 

ودوليين في هذا المجال.
وخال اس��تضافتها من قبل تلفزيون 
البحري��ن ف��ي برنامج خ��اص بعنوان 
»أمسية دبلوماس��ية«، جرى تنظيمه 
بتنسيق مباش��ر بين المجلس األعلى 
للم��رأة ووزارة ش��ؤون اإلع��ام وت��م 
بث��ه كفعالية ختامية بمناس��بة يوم 
المرأة البحرينية، قال��ت األنصاري إن 

تلك التوصيات تقوم على أربع محاور، 
يتلخ��ص األول منه��ا ف��ي »التط��ور 
المهن��ي«، وإتاح��ة فرص��ة أكبر لرفع 
نس��بة مش��اركة المرأة البحرينية في 
مواقع التمثيل الدبلوماس��ي الدولي، 
ليس فقط في بعثات مملكة البحرين 
ف��ي الخ��ارج، وإنم��ا ف��ي المنظمات 
الدولية أيضا، واستدامة حضورها في 

المجال.
وأوضحت أن هذا المحور يتفرع إلى 3 
محاور فرعي��ة هي التعلم مدى الحياة 
م��ن خال موائم��ة برامج الدراس��ات 
بن  ألكاديمي��ة محمد  الدبلوماس��ية 
مب��ارك للدراس��ات الدبلوماس��ية مع 
خطط التوازن بين الجنسين، وتكثيف 
الكوادر  التدريبي��ة لتهيئ��ة  البرام��ج 
النس��ائية ف��ي مجال العم��ل الدولي، 
»التعل��م  مه��ارات  عل��ى  والتركي��ز 
الذاتي« دبلوماسيا وثقافيا وسياسيا.

ه��و  الثان��ي  المح��ور  أن  وأوضح��ت 
»تكاف��ؤ الفرص«، من خ��ال تفعيل 
أنظم��ة العم��ل ع��ن بع��د للبعثات 
الدبلوماس��ية، وإعادة النظر في نظام 
للوالدي��ن  الدبلوماس��يين  مرافق��ة 

كمثال وليس ال��زوج أو الزوجة فقط، 
ومد مظلة رعاية أبناء الدبلوماس��يين 
م��ن المبتعثي��ن لتش��مل األوالد من 
لحظة والدتهم ولي��س االنتظار حتى 

بلوغهم المرحلة االبتدائية.
وتحدث��ت ع��ن المح��ور الثال��ث ف��ي 
توصيات ي��وم الم��رأة البحرينية هذا 
الع��ام الذي ج��اء تحت عن��وان »بيت 
الخب��رة وإدارة المعرف��ة« م��ن خال 
تحوي��ل بعث��ات البحرين إل��ى مراكز 
مصغ��رة للخب��رة ف��ي مج��ال تق��دم 

المرأة، وتوثيق التاريخ الدبلوماس��ي 
وتأس��يس ش��بكة اتص��ال للخب��رات 
الدبلوماسية كمراجع علمية وتاريخية 
برام��ج  محت��وى  وتطوي��ر  لألجي��ال، 
التوعية واإلعام الس��تقطاب األجيال 
الجدي��دة ومواصلة اس��تثمار قصص 
النجاح. وقالت »نحرص على أال نكمل 
موس��م العم��ل الخاص بي��وم المرأة 
البحرينية إال واستكملنا كافة األدبيات 
ذات العاقة بالموضوع، ونس��تخلص 
التوصيات، ونعم��ل على تنفيذها مع 

الشركاء المعنيين، وبشكل خاص من 
خال لجان تكافؤ الفرص، كما نعمل 
على تضمين تلك التوصيات بالخطة 
التنفيذي��ة للخط��ة الوطنية لنهوض 

المرأة البحرينية«.
أوضح��ت  صل��ة،  ذي  صعي��د  عل��ى 
األنصاري أن المجل��س األعلى للمرأة 
اس��تطاع تنفي��ذ أكثر م��ن 70% من 
أنش��طة برنامج يوم المرأة البحرينية 
ه��ذا العام رغم الظروف االس��تثنائية 
التي فرضتها جائحة كوفيد-19 على 

البحرين والمنطقة والعالم.
 وقال��ت »مثلت الجائح��ة تحديا كبيرا 
لن��ا، لكنن��ا محظوظي��ن بم��ا تملكه 
البحري��ن م��ن بنية تحتي��ة في مجال 
التقنية واالتصال، وتمكنا من تفعيل 
أنظم��ة العمل وإقامة األنش��طة عن 
بعد بش��كل كامل في مختلف جوانب 
عم��ل المجلس األعل��ى للم��رأة، بما 
في ذلك تنظيم فعالي��ات يوم المرأة 
البحرينية عن بعد طيلة العام الجاري. 
وقال��ت إن تلك الظروف االس��تثنائية 
دفعت المجل��س األعلى للمرأة إللغاء 
ال��ذي اعت��اد أن  االحتف��ال الس��نوي 

يقيم��ه ف��ي األول م��ن ديس��مبر من 
كل عام، وذلك التزاما باالش��تراطات 
االحترازي��ة الصحية، لكنه اس��تعاض 
عن ذل��ك بالتركيز أكث��ر على الجانب 
اإلعام��ي من خ��ال وس��ائل اإلعام 

المختلفة.
وكش��فت أنه من بين األنشطة التي 
خط��ط لها المجل��س األعل��ى للمرأة 
ول��م يت��م تنفيذه��ا بس��ب الظروف 
االستثنائية هي عقد نقاشات موسعة 
م��ع ش��باب من الجنس��ين ح��ول قرار 
مجلس األمن رقم 1325 والصادر عام 
2000 ح��ول المرأة والس��ام واألمن، 
وتعري��ف الش��باب بمضم��ون القرار 
واطاعه��م عل��ى األنش��طة الجاري��ة 
بش��أنه حول العالم من خال برنامج 
محاكاة شبيه بجلسات المحاكاة التي 
تقيمها األمم المتح��دة. وقالت »كنا 
نتمن��ى أن نس��مع من ش��بابنا وجهة 
نظرهم ف��ي ه��ذا القرار وأي��ن يرون 
دور المرأة مس��تقبًا تحت مظلة هذا 
القرار، وكي��ف يمكن له��ا أن تحافظ 
عل��ى االس��تقرار واألم��ن االجتماعي 

واالقتصادي والصحي وغيره«.

اللقاح اختياري وارتفاع معدالت التطعيم مناعة للمجتمع كله

اللقاح يضمن بنسبة 100٪ عدم حدوث حاالت متوسطة وشديدة

على الحامل والمرضعة واألطفال انتظار التجارب السريرية

أخذ اللقاح ال يعني إلغاء التدابير االحترازية
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وطننا الحبيب في أجمل صوره
غ��دًا نحتفل بأعياد بالدنا الوطنية التي تعد مناس��بات 
عزيزة يتج��دد من خاللها الحب وال��والء واالنتماء لهذا 
الوطن العزيز بقيادة حضرة صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيس��ى آل خليف��ة عاهل البالد المف��دى حفظه اهلل 
ورعاه، ودعم صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن 
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه اهلل، حيث 
تعيش بالدنا في أجمل صورة تحفها إنجازات كبيرة هي 

مصدر فخر واعتزاز نباهي بها القاصي والداني.
ولع��ل مناس��باتنا الوطني��ة تأت��ي ف��ي أوق��ات صعبة 
بس��بب جائحة في��روس كورونا التي أث��رت على العالم 
وجعلت��ه »مختل��ف«، ولكن ل��و نظرنا م��ن منظور آخر، 
لوجدن��ا أن بالدن��ا في ه��ذه األوقات الصعب��ة أظهرت 
المعن��ى الحقيق��ي والمفهوم الصحي��ح إلدارة األزمات، 
حي��ث أثبتت البحرين بفضل اهلل قدرتها على إدارة هذه 
الجائحة والتعامل معها في ظروفها الصعبة، ِلما حبانا 
اهلل من قي��ادة حكيمة قادرة عل��ى التعامل مع مختلف 
الظروف والمتغيرات، وشعب واٍع وملتزم وضع يده بكل 
مسؤولية وطنية مع قيادته في مواجهة هذه الجائحة، 
لتجسد البحرين نموذجًا رائعًا يحتذى به، ومحط إعجاب 
وتقدير وثن��اء من دول ومنظمات في اإلدارة الس��ليمة 

لهذه الجائحة. 
صحي��ح أن أعيادن��ا الوطنية تأتي في ظ��روف مختلفة، 
وربما لن نش��هد تل��ك االحتفاالت الكبي��رة المعتادة، 
ولكننا أيضًا ش��عب ملتزم وواٍع، مطالبين باس��تمرارنا 
في تحم��ل مس��ؤولياتنا الوطني��ة، ومواصلتن��ا تنفيذ 
التعليمات واإلرش��ادات االحترازي��ة، وربما من الصعب 
جدًا إخفاء مش��اعر االحتفال عندما يك��ون المحتفى به 
وطنن��ا العزي��ز، ولك��ن للظروف أح��كام، وغدًا س��تعود 

الفرحة أكبر بعد زوال هذه الجائحة قريبًا بإذن اهلل.
ونحن ف��ي هذا المناس��بات الوطنية الغالي��ة والعزيزة 
نس��تحضر بكل فخر واعتزاز شهداء الوطن األبرار الذين 
استش��هدوا داخل الوط��ن وخارجه نصرًة للحق وإرس��اء 
العدل، ودفاعًا عن أمن وس��يادة أوطاننا ومد يد العون 
واإلغاث��ة لألش��قاء انطالق��ًا من مب��ادئ دينن��ا الحنيف 
وقيمن��ا البحريني��ة األصيل��ة، فأرخصوا في س��بيل ذلك 
أرواحه��م الغالية، ليجس��دوا كل معاني الف��داء والوالء 
والحب والتضحية، فعطروا بدمائهم الزكية وأجسادهم 
الطاهر تراب هذه األرض الغالية، ونحتسبهم أحياًء عند 

ربهم يرزقون.
نحتاج ونحن نس��تذكر ذكرى ش��هدائنا الطيبة أن نخلد 
أس��ماءهم في وطننا، وربما سبقني زمالئي من الكّتاب 
الصحفيين ولكننا نكرره لثقتنا الال محدودة في قيادتنا 
الحكيمة التي تقف دائمًا مع ش��عبها الوفي، وتقدم في 

سبيله المستحيل.  
حف��ظ اهلل بالدنا وملكن��ا المفدى وولي عه��ده األمين 
رئيس الوزراء وهذا الشعب الوفي المخلص من كل سوء 

وأعاد علينا مناسباتنا ووطننا في عز ومجد وشموخ.

ديسمبر.. أفراح وطن.. ووفاء لشهيد.. وبيعة لقائد
منذ نعومة أظافري وخ��الل طفولتي المبكرة وقبل أن تتفتح 
مداركي على ماهية مفاهيم السياس��ة، كان لش��هر ديسمبر 
م��ذاق مختل��ف ع��ن باقي األش��هر، حي��ث تبدأ المؤسس��ات 
والمدارس ووس��ائل اإلعالم باالس��تعداد مبكرًا لعرس وطني 

حقيقي، وأيام فرح ال ُتنسى.
وال زل��ت أتذكرن��ي طفلة وس��ط زميالته��ا بلباس��نا الوطني 
التقلي��دي، وف��ي أيدينا أع��الم البحرين وص��ور قادتنا، ونردد 
بص��وت واحد ما حفظنا م��ن أهازيج وأغاٍن وطني��ة »عيدي يا 

بالدي...«.
والي��وم تتزي��ن البحري��ن مجددًا احتف��ااًل بأعياده��ا الوطنية 
المجيدة، مس��تذكرة بكل فخر واعتزاز بن��اة هذا الوطن ممن 
رحلوا بعد مس��يرة عطاء خالدة؛ صانع االس��تقالل المغفور له 
األمير عيس��ى بن س��لمان آل خليفة، وباني نهضتها الحديثة 
خليفة بن س��لمان آل خليفة طي��ب اهلل ثراه، واللذين تركا لنا 

وطنًا نفاخر به الدنيا بأسرها.
وها ه��و قائد المس��يرة ورب��ان الس��فينة، بو س��لمان، رائد 
اإلص��الح والديمقراطية في البحرين والخليج، يواصل مس��يرة 
العمل والعطاء والبناء، شغله الشاغل هذا الوطن وفاء أبنائه، 
دون تفريق وضمن قاعدة واحدة كلنا للوطن والوطن للجميع.
أف��راح البحرين اليوم تجدد فينا مش��اعر الع��ز والفخر، كوننا 
ولدن��ا وتربينا على هذه األرض وفي ظل قيادة خليفية عربية، 
لم تت��واَن في يوم من األي��ام عن واجب رعاي��ة وخدمة أبناء 
هذا الوطن والمقيمين على أرض��ه، دافعهم في ذلك مرضاة 
اهلل وما جبلوا عليه من ش��يم عربية أصيلة توارثوها جياًل بعد 

جيل.
وها ه��م أبناء البحرين؛ من المحرق والرف��اع والمنامة.. ومن 

البديع وسترة والزالق.. ومن كل مدن وقرى البحرين وفرجانها 
القديم��ة يج��ددون ال��والء والوفاء لجالل��ة المل��ك المفدى، 
وينقش��ون أجمل صور الوحدة الوطنية بم��ا توارثوه من قيم 
إنس��انية نبيلة، ويعاهدون اهلل والوطن والملك أن يبقى هذا 
الوطن عزيزًا كريم��ًا، يفدى بال��دم واألرواح وبفلذات األكباد، 
وأن يبقوا س��ائرين على طريق ش��هداء الوطن، الذين قدموا 
أروع مالح��م العزة والكرامة في س��احات الش��رف، ولم يبخلوا 

بأرواحهم فداء لوطنهم وألمتهم العربية.
وفي غمرة أيام الوطن؛ يبقى شهداؤنا األبرار نبراسًا ونموذجًا 
حي��ًا بيننا، نتعل��م منهم معن��ى الوفاء وال��والء لهذه األرض 
ولقيادتها التاريخية المظفرة، لتبقى البحرين خليفية عربية، 
وس��دًا منيعًا أمام كل من تسول له نفسه النيل من كرامتها 

وعزتها واستقاللها..
وكل ع��ام وهذا الوطن ينع��م بالخير والرف��اه والتقدم.. وكل 
ع��ام وقيادتنا الخليفية في عز وخير.. وكل عام وهذا الش��عب 

العربي عنوانًا للكرامة واإلنسانية والتحضر..  

إضاءة..
».. لمن دواعي الفخر والواجب، أن نس��تذكر ش��هداءنا البررة 
الذين س��تبقى أسماؤهم وتضحياتهم عالمة خالدة ومضيئة 
في تاري��خ البحرين، وتخليدًا لذكراه��م العطرة على مر تاريخ 
مملكتنا، فقد تقرر أن يكون اليوم الس��ابع عش��ر من ديسمبر 
من كل عام، الذي يصادف يوم عيد جلوس��نا، مناس��بة احتفاء 
وتكريم للشهداء تقديرًا واعتزازًا لما قدموه لوطنهم وأمتهم 

من تضحية وفداء«..
جاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة

 من المواطنين والمقيمين 
إلى شرطة البحرين.. شكرًا جزياًل

توجيه ولي العهد رئيس الوزراء صاحب الس��مو الملكي 
األمي��ر س��لمان بن حم��د آل خليف��ة في يوم الش��رطة 
البحريني��ة »تحي��ة وفاء وتقدي��ر لكافة منتس��بي وزارة 
الداخلي��ة عل��ى جهوده��م الوطنية المخلص��ة لحماية 
الوطن وكافة أبنائه وتحقيق رفعته ونمائه وازدهاره« 
جائ��زة يس��تحقها المنتم��ون إلى هذا الجه��از المعني 

بتوفير األمن واألمان للجميع في كل حين. 
وإصدار وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبداهلل 
آل خليفة بهذه المناسبة التي تحتفل بها البحرين في 14 
ديسمبر من كل عام -وتصادف االحتفال بها هذا العام 
مع مرور خمسين سنة على تأسيس الشرطة النسائية- 
أم��رًا بترفيع 6618 من ضباط الصف المس��تحقين إلى 
الرت��ب األعلى ومنح ن��وط »مئوية الش��رطة« للضباط 
وضباط الصف واألفراد و»ميدالية المئوية« لمنتس��بي 
وزارة الداخلي��ة من الموظفي��ن المدنيين« جائزة أخرى 
يستحقها المنتمون إلى هذا الجهاز الذي أنقذ البالد من 
كثير من الشرور التي عمد مريدو السوء إلى تحويلها إلى 
س��احة جديدة يعبث فيها النظام��ان اإليراني والقطري 
. له��ذا حرص وزي��ر الداخلية ف��ي كلمته الت��ي ألقاها 
بالمناس��بة على اإلع��الن عن برنامج لحماية الش��رطة 
البحرينية، وأكد أن ما تعرضت له شرطة خفر السواحل 
من قبل دوريات أمن السواحل القطرية مرفوض تمامًا، 
ولفت إلى أن الش��رطة احتوت موقفًا مس��لحًا في عرض 
البح��ر وأن ه��ذا الموقف امتداد للس��لوك القطري الذي 
يس��تهدف المواطنين البحرينيين ويضيق على أرزاقهم، 
وأكد من جديد أن وزارة الداخلية تحمل الجانب القطري 
المس��ؤولية القانونية تجاه كافة التجاوزات التي مّست 
المواطنين في أرزاقهم ومعيش��تهم، وأنه سيتم اتخاذ 
اإلج��راءات والتدابير الالزمة من أج��ل حماية الصيادين 

والمحافظة على مصادر رزقهم. 
جهود منتسبي شرطة البحرين وعطاؤهم المتواصل في 
حف��ظ األمن والنظام العام مثال للعطاء والتميز، وكما 
نالت اإلشادة بجهودها الكبيرة من قبل صاحب الجاللة 
الملك المفدى وصاحب السمو ولي العهد رئيس الوزراء 
ووزير الداخلية والمسؤولين في المملكة فإنها تستحق 

أيضًا اإلشادة والتقدير من المواطنين والمقيمين.
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اآلراء واألفكــار الــواردة في هــذه المقــاالت تعكــس آراء أصحابهــا وحدهــم.. وال تمثـــل بالضــرورة رأيًا أو مـوقفــًا رسميــًا لجـريــدة »الوطن« أو سيــاستهــا التحـريريــة 

مرحبًا بالعيد الوطني المجيد وعيد الجلوس السعيد
كل دول��ة وأمة لها أعي��اد وطنية، تحمل ذكرى جليل��ة ألجداد وآباء بنوا 
وطنًا مس��تقرًا مس��تقاًل، ذا س��يادة كاملة على أراضيه وبحره وسمائه، 
م��ن بعد كفاح مري��ر، وبذل النف��س والنفيس، وتثبيته في الس��جالت 
العالمية، كل ذلك يمثل س��ياجًا ألبنائ��ه األوفياء المخلصين، للذود عن 
حياض��ه، بقيادة مظفرة من قب��ل مليكنا صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيس��ى آل خليفة المفدى حفظ��ه اهلل تعالى ورع��اه ودعمًا من صاحب 
الس��مو الملكي األمير الراحل عنا بجس��ده الباقي بيننا بروحه خليفة بن 
س��لمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر رحمه اهلل تعالى وأسكنه فسيح 
جناته، ومس��اعدة من صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليفة ولي العهد األمين رئيس الوزراء حفظه اهلل تعالى، وتعاضد قوي 
من قبل جمي��ع المواطنين المخلصين الذين وقف��وا معهم يدًا بيد في 

ساعة العسرة.
فمن��ذ الفت��ح المبارك ع��ام 1783 عل��ى يد المغف��ور ل��ه القائد أحمد 
الفات��ح، م��رورًا بكل من حم��ل الراية من بع��ده باقت��دار، وحتى يومنا 
هذا الذي نعيش��ه بقيادة صاحب الجاللة المل��ك المفدى دام عزه وأمد 
ف��ي عمره ومملكة البحرين تس��ير في س��لم التحض��ر والرقي بخطوات 
ثابتة ومدروسة، تقلدت المملكة بس��ببها مكانة عالية على المستوى 
اإلنساني، واالقتصادي، والتعليمي والصحي والصناعي والعمراني، ورفع 

المستوى المعيش��ي للمواطن، وصون كرامته، وتوفير السكن الحديث 
له وألسرته، وعندما ضاقت األرض بما رحبت، بالمدن الجديدة وعمارات 
سكنية وتوابعها من مرافق، لجأت الحكومة الموقرة الى تجفيف البحر، 
وأوجدت جزرًا تتخللها القنوات والج��داول تكريمًا للمواطنين وحاجتهم 
إلى حياة كريمة في بيوٍت تس��ودها الس��الم واالطمئن��ان، مما دفع كل 

مواطن لمزيد من العطاء وتلبية النداء يوم الفداء بكل أريحية.
إن مملكة البحرين في العهد الزاهر بقيادة مليكها المفدى ومس��اعدة 
ولي العهد رئيس الوزراء حفظهم اهلل تعالى، ومساندة جميع المواطنين 
المخلصي��ن، غ��دت الب��الد منب��رًا للعدالة في الداخل ورس��واًل للس��الم 
ف��ي الخارج، وبيت��ًا لتعاي��ش األديان، والتس��امح أصبح صبغ��ة مميزة 
بي��ن الجميع، نتيجة لكل ذل��ك ارتفع البناء وعم الرخ��اء واألمن واألمان 

واالستقرار مما أدى إلى نماء الناتج المالي المستدام.
وبه��ذه المناس��بة العزيزة علينا جميعًا، التي تصادف 16 من ديس��مبر 
م��ن كل عام أرفع أس��مى آيات التهان��ي والتبريكات إل��ى مقام صاحب 
الجالل��ة الملك المفدى وولي العهد رئي��س الوزراء حفظهما اهلل تعالى 
س��بحانه، وإلى األس��رة المالكة الكريمة وإلى جميع المواطنين الكرام، 
حت��ى الوصول إلى اليوم الجميل الذي وعدنا به جاللته المفدى بتوفيق 

من اهلل تعالى، وكل عام والبحرين قيادة وشعبًا بمسرات.

دمتم »عيوننا الساهرة«
نعم، ش��رطة مملك��ة البحرين ه��م »العيون الس��اهرة« لهذا 
الوطن الغالي، ه��م الرجال المخلصون الذين بهم تنعم بالدنا 
باألمن واألمان، وهم األبطال الذين نحتفي بهم كل يوم، ليس 
فقط في يومهم السنوي وال في يوم الشهيد الذي نستذكر فيه 

بطوالتهم وتضحياتهم، فهم »أبطال كل يوم«. 
وخير ما أعلن عنه وزير الداخلية الرجل القوي الش��يخ راش��د بن 
عبداهلل آل خليفة عن تأسيس برنامج لحماية الشرطة البحرينية 
في خطابه يوم أمس، إذ دائمًا ما يكون التفكير بديهياً بالنسبة 
إلينا كأفراد بأن أفراد الشرطة هم الحماة لوطننا وأهله، ولكنهم 
ف��ي نف��س الوقت على مرم��ى من الخط��ر، وهم ال��دروع التي 
تصد عنا األذى، فحمايتهم وحفظ حقوقهم وضمان مس��تقبل 
عائالته��م أمر واجب على الدولة، وها هي البحرين تثبت دائمًا 
أنه��ا أرض الخل��ود والتقدي��ر والخير، هي الحاضن��ة لهم، وهي 

أمهم، وهي المقدرة لكل تضحياتهم ألجلها وألجل أبنائها. 
جاللة الملك المفدى الرجل الش��هم دائمًا في تقديره ألبنائه، 
القائ��د الذي يع��رف تمامًا كيف يحمي بالده وش��عبه من خالل 
تعزيزه ودعمه الالمحدود لمنظومات الوطن األمنية والدفاعية، 
هو الرجل الذي ندين له بالفضل بعد اهلل على وصول منظوماتنا 
األمنية إلى هذا المستوى، برؤيته وقيادته لمجموعة مميزة من 
الرجال األش��اوس الذين يديرون مؤسس��اتنا األمنية، فلجاللته 

الشكر واالمتنان لصونه للبحرين وأهلها ومن يقيم عليها. 
ووس��ط اس��تعراض وزير الداخلية لمنجزات الشرطة البحرينية 
برجالها ونس��ائها، وهي إنج��ازات نفخر بها، أش��ار إلى أهمية 
حماية الشرطة خالل أداء واجبهم الذي هدفه الذود عن البحرين 
وأهله��ا، وهذا يأتي خاصة بعد ما حصل مؤخرًا من اعتداء على 

زورقين تابعين لخفر الس��واحل من قبل الجانب القطري، وكيف 
أن هذه الممارس��ة العدائية المؤسفة تأتي لتنضم إلى عديد 
من الممارسات التي تستهدف البحارة البحرينيين في أرزاقهم، 
ووصلت إلى أرقام مخيفة خالل السنوات العشر األخيرة، إذ تضرر 
منه��ا 650 قارب��ًا و2153 ش��خصًا، وكيف أن ش��هادات البحارة 
البحرينيين التي عرضت في برنامج »س��كاي نيوز عربية« بينت 
تفاصيل مخيف��ة وغير مقبولة وصلت إلى مس��توى إطالق النار 
على البحارة واحتجازهم بغير وجه حق ومطاردتهم داخل المياه 

البحرينية. 
هذه الحادثة وما ينسحب عليها من اعتداءات على حدود البحرين 
أم��ر مرف��وض تمامًا وم��دان، ويس��تدعي تحركات ج��ادة على 
مختلف األصعدة، وللبحرين الحق في الدفاع عن سيادتها ووقف 
التعدي��ات عليها، فالبحرين لم تعت��د إطالقًا على أحد تحت أي 
ظرف من الظروف، البحرين بلد يسير بنهج التسامح والتعايش 
وروح المش��روع اإلصالحي لملكها اإلنس��ان ول��م يتعرض أحد 
يبحر في مياهها للتضييق أو التعامل العدواني إطالقًا، بل لهم 
كل التعامل الراقي واألخوي، فلماذا هذا األس��لوب المستفز في 
التعام��ل؟! البحرين لم ت��ؤذ أحدًا، فلماذا اإلص��رار على أذيتها 

وأهلها؟!
ش��رطة البحرين أنتم »عيوننا الس��اهرة« أنتم فخر وعز وشرف، 
س��يظل ش��عب البحرين المخل��ص والمقيمون المستش��عرون 
لألم��ن واألمان في هذا الوطن مدينين لكم، مقدرين جهودكم، 

مستذكرين تضحياتكم. 
حفظ اهلل الرجال البواس��ل، وكتب لهذا الوطن بملكه وش��عبه 

وكافة من يعيش على أرضه الطاهرة نعمة األمن واألمان.
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وزير الداخلية: إجراءات لحماية الصيادين والمحافظة على مصادر معيشتهم

تهديدات أمن السواحل القطرية مرفوضة

المنامة - وزارة الداخلية

الشيخ  أول  الفريق  الداخلية،  وزير  قال 
ما  إن  خــلــيــفــة  آل  ــبـــدهللا  عـ بـــن  راشـــــد 
الــســواحــل من  لــه شــرطــة خفر  تعّرضت 
تهديد وإهانة من دوريات أمن السواحل 
تماًما،  مرفوض  أمــر  القطرية  والــحــدود 
شرطة  عناصر  على  تعدٍّ  مــن  يمثله  لما 
البحرين أثناء أدائهم الواجب وهو أمر ال 

نرضاه لرجال أمننا المخلصين.

بمناسبة  كلمة  في  الداخلية  وزيــر  وأكــد 
الداخلية  وزارة  البحريني،  الشرطة  يوم 
تــحــّمــل الــجــانــب الــقــطــري الــمــســؤولــيــة 
القانونية تجاه كل التجاوزات، التي مّست 
المواطنين في أرزاقهم ومعيشتهم، وإننا 
سنتخذ اإلجراءات والتدابير الالزمة من 
على  والمحافظة  الصيادين  حماية  أجل 

وزير الداخليةمصادر رزقهم.

توجيه “الصحة” بتسريع الخطة الوطنية للتطعيم
إتاحة اللقاح مجانا للجميع يسهم في تعزيز خطط األمن الصحي االستباقي

المنامة - بنا

الملكية  التوجيهات  ــوزراء  ــ ال مجلس  ثــّمــن 
ــبــالد  ــة عــاهــل ال ــجــالل الــســامــيــة لــصــاحــب ال
ــن لــفــيــروس كـــورونـــا  ــ بــتــوفــيــر الــلــقــاح اآلمـ
والمقيمين.  لــلــمــواطــنــيــن  ــا  مــجــاًن وإتــاحــتــه 
الوطنية  الهيئة  جهود  على  المجلس  وأثنى 
لتسجيل  الصحية  والخدمات  المهن  لتنظيم 
يسهم  بما  رسميًا  الصيني  “سينوفارم”  لقاح 
كورونا  لفيروس  التصدي  جهود  تعزيز  في 
اللقاح للجميع حفاظا على صحتهم  وتوفير 
باإلسراع  الصحة  وزارة  ووجــه  وسالمتهم، 
في اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذ الخطة 
رئــيــس  نــائــب  لــلــتــطــعــيــم. ورأس  الــوطــنــيــة 
مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك 
األسبوعي  االعــتــيــادي  االجتماع  خليفة  آل 

)07(للمجلس الذي ُعقد أمس عن ُبعد.

)08(

سمو الشيخ محمد بن مبارك مترئسا جلسة مجلس الوزراء

المنامة - وزارة الداخلية

الشيخ راشــد بن عبدهللا  الفريق أول  الداخلية  أصــدر وزيــر 
 14 يوافق  الــذي  البحرين  شرطة  يــوم  بمناسبة  خليفة،  آل 
مــن ضباط   6618 بترفيع  ــًرا  أمـ عـــام،  كــل  مــن  ديسمبر  مــن 
الصف المستحقين إلى الرتب األعلى، وذلك حسب األنظمة 
)مئوية  نــوط  منح  إلــى  باإلضافة  بها،  المعمول  والقوانين 
ــراد، و)مــيــدالــيــة  ــ ــ الــصــف واألف الــشــرطــة( للضباط وضــبــاط 

المدنيين،  الموظفين  الداخلية من  وزارة  لمنتسبي  المئوية( 
يقدمونه من عطاء  ومــا  بــدورهــم،  واعــتــزاًزا  تقديًرا  وذلــك 

وإخالص والتزام بأداء الواجب.
وهنأ وزير الداخلية، ضباط الصف بمناسبة ترقيتهم، داعًيا 
حفظ  في  الوطني  واجبهم  وأداء  العطاء  لمواصلة  إياهم 
األمن وحماية السالمة العامة، متمنًيا لهم التوفيق في ظل 

قيادة صاحب الجاللة عاهل البالد القائد األعلى.

ترفيـع 6618 ضابــط صــف إلــى الـرتـب األعلــى

الخارجية  لــلــشــؤون  ــة  الــدول أكــد وزيـــر 
قـــرقـــاش،  ان مملكة  ــــور  أن بـــاالمـــارات 
البحرين الشقيقة أول من يراعي حقوق 
بعراقتها  المنامة  وأن  الجار ويحترمها، 
هي سيدة األعراف في التعامل الحكيم 
في  على حسابه  الوزير  وقال  والالئق. 

“تــويــتــر” :”نــعــرف، ونــثــق، بــأن البحرين 
الجار  حقوق  يراعي  من  أول  الشقيقة 
هي  بعراقتها  المنامة  وأن  ويحترمها، 
الحكيم  التعامل  فــي  ــراف  األعــ ســيــدة 
يــكــون  تــرضــى أن  ــهـــا ال  ــق، وأنـ ــ ــالئ ــ وال
التجاوز، أيا كان، من جهتها. سنٌة سّنتها 
البحرين والتزمت بها قيادتها، فكسبت 

االحترام وثقة جيرانها”.

قرقاش: البحرين أول من يراعي حقوق الجار
المنامة - بنا

ــة مــن  ــوعــ ــ ــم ــجــ رافــــــقــــــت مــ
مـــــقـــــاتـــــالت ســــــــالح الـــجـــو 
القاذفات  البحريني،  الملكي 
األمــيــركــيــة االســتــراتــيــجــيــة 
52(، وذلــك  )بـــي –  نـــوع  مــن 
مملكة  أجــواء  عبورها  أثناء 

البحرين.

مقاتالت “سالح الجو” ترافق القاذفات األميركية
محرر الشؤون المحلية

)06(

الرفاع- المجلس األعلى للمرأة

هالة  لــلــمــرأة  ــى  األعــل للمجلس  ــعــام  ال األمــيــن  أوضــحــت 
مؤخًرا  جرى  الذي  الخاص  اللقاء  هامش  على  األنصاري 
على تلفزيون البحرين، أن المجلس أنهى التقرير الختامي 
ــدد من  ــى عـ ــذي خــلــص إلـ ــ ــيــوم الـــمـــرأة الــبــحــريــنــيــة، والـ ل
التوصيات ذات العالقة المباشرة برفع واستدامة مشاركة 

المرأة البحرينية في مجال العمل الدبلوماسي.

األنصاري: رفع مشاركة 
المرأة بالعمل الدبلوماسي

المنامة - بنا

الجاللة  صاحب  البالد  ملك  تلقى 
خليفة،  آل  عيسى  بن  حمد  الملك 
اتــصــاال هــاتــفــيــا أمـــس مــن رئيس 

دولة إسرائيل رؤوبين ريفلين.
خالل  االســرائــيــلــي،  الرئيس  وهــنــأ 
ــة الــمــلــك بــالــعــيــد  ــال جـــاللـ ــصــ ــ االت
ــرى تـــولـــي جــاللــتــه  ــ ــ الـــوطـــنـــي وذك
مــقــالــيــد الـــحـــكـــم، وأشــــــاد بــتــطــور 
الـــعـــالقـــات بــيــن مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
ودولة اسرائيل، وعبر عن أمله في 

أن يسهم إعالن تأييد السالم بين 
البلدين في خدمة شعبيهما وتعزيز 

األمن واالستقرار في المنطقة.
عــن شكره  الملك  جــاللــة  أعـــرب  و 
ــة اســرائــيــل عــلــى هــذا  لــرئــيــس دولـ
مملكة  حــــرص  وأكـــــد  االتــــصــــال، 
الــبــحــريــن عــلــى إقـــامـــة عــالقــات 
طيبة مع الجميع بما يخدم عملية 
دولها  لصالح  المنطقة  في  السالم 

وشعوبها.

جاللة الملك يتلقى اتصاال من الرئيس اإلسرائيلي جاللة الملك: ترشيح مي بنت محمد يؤكد تفوق البحرين

جاللة الملك 
مستقباًل 

رئيسة هيئة 
البحرين 

للثقافة واآلثار

المنامة - بنا

أعـــرب عــاهــل الــبــالد صــاحــب الــجــاللــة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة أن ترشيح مملكة 
البحرين لرئيسة هيئة البحرين للثقافة واآلثار 
لمنصب  خليفة  آل  محمد  بنت  مي  الشيخة 
العالمية يؤكد  السياحة  لمنظمة  العام  األمين 
المكانة العالمية الرفيعة للمملكة وبما تمتلكه 
من قيادات وخبرات وكفاءات متميزة تؤهلها 
في  المهمة  والمناصب  المسؤوليات  لتولي 

)04(مختلف المنظمات والهيئات الدولية.

)12(“تمكين”: نقلة نوعية بتوسيع الخدمات وتطوير البوابة اإللكترونية



وأثنـــى المجلـــس على جهـــود الهيئة 
الوطنيـــة لتنظيـــم المهـــن والخدمات 
الصحية لتســـجيل لقاح “سينوفارم” 
الصيني رســـميًا بما يسهم في تعزيز 
كورونـــا  لفيـــروس  التصـــدي  جهـــود 
وتوفيـــر اللقاح للجميـــع حفاظا على 
صحتهم وســـامتهم، ووجه مجلس 
الوزراء وزارة الصحة باإلســـراع في 
اتخـــاذ اإلجـــراءات الازمـــة لتنفيـــذ 

الخطة الوطنية للتطعيم.
الـــوزراء  مجلـــس  اســـتذكر  بعدهـــا 
تضحيـــات  الشـــهيد  يـــوم  بمناســـبة 
ضحـــوا  الذيـــن  الواجـــب  شـــهداء 
الوطـــن  عـــن  دفاعـــًا  بأرواحهـــم 
ومكتســـباته مجســـدين أنبـــل القيـــم 
في ســـبيل الذود عن حياض الوطن 
والدفـــاع عـــن أمنـــه، داعًيـــا المجلس 
شـــهداء  يرحـــم  أن  القديـــر  المولـــى 
الوطـــن األبرار وأن يحفـــظ البحرين 

ويديم أمنها وأمانها.
وبمناســـبة يوم الشـــرطة البحرينية، 
ثّمن مجلس الوزراء الجهود المبذولة 
مـــن منتســـبي وزارة الداخليـــة فـــي 
القطاعـــات األمنيـــة ترســـيًخا  كافـــة 
لألمن وتعزيًزا لاســـتقرار بما يحفظ 
الوطنيـــة،  والمكتســـبات  المنجـــزات 
وفـــي هـــذا الصـــدد، رحـــب مجلـــس 
الوزراء بفوز رئيس الجمارك الشـــيخ 
أحمـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة برئاســـة 
مجلـــس منظمـــة الجمـــارك العالميـــة 

بالتزكية.
مملكـــة  بتحقيـــق  المجلـــس  وأشـــاد 
فـــي  المركـــز األول عربيـــًا  البحريـــن 
وفـــي  والرياضيـــات  العلـــوم  مـــادة 
العلـــوم  فـــي  الدوليـــة  االختبـــارات 
مـــا  وهـــو   TIMSS19 والرياضيـــات 
يعكس تطور المسيرة التعليمية في 

مملكة البحرين.
الـــوزراء  مجلـــس  رحـــب  بعدهـــا، 
المتحـــدة  الواليـــات  باعتـــراف 
األميركية بســـيادة المملكة المغربية 
المغربيـــة  الصحـــراء  منطقـــة  علـــى 
وافتتاح قنصلية أميركية في مدينة 
الداخلة، مشيًدا المجلس في الوقت 
الرســـمية  االتصـــاالت  بإقامـــة  ذاتـــه 
والعاقات الدبلوماسية بين المملكة 
المغربيـــة ودولة إســـرائيل ما يســـهم 
فـــي تعزيز مســـاعي تحقيق الســـام 

واالستقرار واالزدهار في المنطقة.

فـــي  المجلـــس  نظـــر  ذلـــك  بعـــد 
الموضوعـــات المدرجـــة على جدول 

األعمال، وقرر:

أوالً: الموافقة على المذكرات التالية:
1. مذكـــرة اللجنـــة الوزارية للشـــئون 
بخصـــوص  والتشـــريعية  القانونيـــة 
مملكـــة  انضمـــام  علـــى  الموافقـــة 
تســـجيل  اتفاقيـــة  إلـــى  البحريـــن 
الفضـــاء  فـــي  المطلقـــة  األجســـام 
الخارجي المعتمدة من قبل الجمعية 
العامـــة لألمم المتحـــدة، الهادفة إلى 
تنظيم نشـــاط الدول في استكشاف 
واســـتخدام الفضـــاء الخارجـــي فـــي 

مختلف التطبيقات.
القانونيـــة  اللجنـــة  مذكـــرة   .2  
بخصـــوص الموافقـــة علـــى انضمـــام 
المعاهـــدة  إلـــى  البحريـــن  مملكـــة 
متعددة األطـــراف لتطبيـــق التدابير 
المتعلقـــة باالتفاقيات الضريبية لمنع 
وتحويـــل  الضريبـــي  الوعـــاء  تـــآكل 

  .)MLI(  األرباح
 3. مذكـــرة اللجنة الوزارية للشـــؤون 
المالية واالقتصادية والتوازن المالي 
بشأن توسعة نطاق إعفاءات القيمة 
المضافـــة علـــى المشـــاريع التنمويـــة 
الممولـــة بموجـــب القـــروض، بهـــدف 
المســـاهمة في مساندة ودعم مملكة 
البحرين لتمويل المشـــاريع التنموية 

واالستراتيجية.
4. مذكـــرة اللجنة الوزارية للشـــؤون 
القانونيـــة والتشـــريعية بشـــأن ردود 
الحكومـــة علـــى 4 اقتراحـــات برغبة 

من مجلس النواب.

ثانًيا:  اســـتعرض المجلس الموضوع 
التالي:

الوزاريـــة  اللجنـــة  مذكـــرة   .1
والتشـــريعية  القانونيـــة  للشـــئون 
وتـــداول  اســـتيراد  تنظيـــم  بشـــأن 
المابـــس والمســـتلزمات والمعـــدات 
واألمنيـــة،  العســـكرية  والتجهيـــزات 
المقـــدم من وزارة الصناعة والتجارة 
والســـياحة بمـــا يســـهم فـــي تطويـــر 

العمليات التنظيمية في هذا الشأن.

توجيه “الصحة” بتسريع وتيرة تنفيذ الخطة الوطنية للتطعيم
ـــي ـــد الوطن ـــوزراء بالعي ـــس ال ـــد رئي ـــي العه ـــمو ول ـــك وس ـــة المل ـــئ جالل ـــوزراء يهن ـــس ال مجل
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أسمى آيات التهاني والتبريكات نرفعها  
إلى 

مقام حضرة صاحب جاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
عاهل البالد المفدى حفظه اهللا ورعاه 

وإلى صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهد رئيس الوزراء حفظه اهللا ورعاه 

وإلى حكومة وشعب البحرين الوفي وإلى حكومة وشعب البحرين الوفي 

ــة فــي عهــد المؤســس أحمــد  ــة البحريني ــام الدول ــاًء لذكــرى قي ــة إحي تحتفــل مملكــة البحريــن بأعيادهــا الوطني
ــة  ــة كامل ــدة كدول ــم المتح ــي األم ــا ف ــرى انضمامه ــة، وذك ــام 1783 ميالدي ــلمة ع ــة مس ــة عربي ــح كدول الفات

العضوية، وذكرى تولي حضرة صاحب الجاللة الملك المفدى حفظه اهللا ورعاه لمقاليد الحكم  

 سمو الشيخ محمد بن مبارك مترئًسا االجتماع االعتيادي األسبوعي لمجلس الوزراء أمس

انضمام البحرين التفاقية تسجيل األجسام المطلقة في الفضاء الخارجي 
المعتمدة من قبل الجمعية العامة لألمم المتحدة.

انضمام البحرين إلى المعاهدة متعددة األطراف لتطبيق التدابير المتعلقة 
 .(MLI) باالتفاقيات الضريبية لمنع تآكل الوعاء الضريبي وتحويل األرباح

مذكرة تنظيم استيراد وتداول المالبس والمستلزمات والمعدات والتجهيزات 
العسكرية واألمنية.

توسعة نطاق إعفاءات القيمة المضافة على المشاريع التنموية الممولة بموجب 
القروض لدعم مملكة البحرين في تمويل المشاريع التنموية واالستراتيجية.

1 32

الموافقة على:

استعرض المجلس:

 

اإلشادة بتحقيق مملكة البحرين المركز األول عربيًا في مادة العلوم والرياضيات 
.TIMSS19 وفي االختبارات الدولية في العلوم والرياضيات

الترحيب باعتراف الواليات المتحدة األمريكية بسيادة المملكة المغربية على 
منطقة الصحراء المغربية وافتتاح قنصلية أمريكية في مدينة الداخلة، واالشادة 

بإقامة العالقات الدبلوماسية بين المغرب وإسرائيل ما يسهم في تعزيز مساعي 
تحقيق السالم واالستقرار واالزدهار في المنطقة.
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أبرز ما جاء في
جلسة مجلس الوزراء:

سمو نائب رئيس مجلس الوزراء
خالل جلسة مجلس الوزراء 14 ديسمبر 2020

 

رفع التهاني والتبريكات إلى جاللة الملك المفدى وسمو ولي العهد رئيس الوزراء 
وتهنئة كافة المواطنين بمناسبة االحتفال بالعيد الوطني المجيد وذكرى تولي 

جاللة الملك المفدى لمقاليد الحكم.

تثمين التوجيهات الملكية السامية بتوفير اللقاح اآلمن لفيروس كورونا وإتاحته 
مجاًنا للمواطنين والمقيمين. 

اإلشادة بجهود الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية لتسجيل لقاح 
سينوفارم الصيني رسميًا. 

استذكار تضحيات شهداء الواجب دفاعًا عن الوطن ومكتسباته بمناسبة يوم 
الشهيد.

تثمين الجهود المبذولة من منتسبي وزارة الداخلية ترسيًخا لألمن وتعزيًزا لالستقرار 
بمناسبة يوم الشرطة البحرينية. 

أبرز ما جاء في
جلسة مجلس الوزراء:

1 32

سمو نائب رئيس مجلس الوزراء
خالل جلسة مجلس الوزراء 14 ديسمبر 2020

المنامة - بنا

رأس نائب رئيس مجلس الوزراء ســمو الشــيخ محمد بن مبارك آل خليفة االجتماع االعتيادي األســبوعي لمجلس الوزراء الذي ُعقد 
صباح أمس عن ُبعد.

في مستهل الجلسة، رفع مجلس الوزراء خالص التهاني والتبريكات إلى عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
وإلى ولي العهد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، وذلك بمناسبة احتفاالت مملكة البحرين بالعيد 
الوطني المجيد وذكرى تولي جاللة الملك لمقاليد الحكم، كما هنأ المجلس كافة المواطنين بهذه المناســبة الوطنية، مشــيدًا المجلس 

بما تحقق للمملكة من منجزات في كافة المجاالت وفق المسيرة التنموية الشاملة لصاحب الجاللة ملك البالد.
وثّمن مجلس الوزراء التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجاللة عاهل البالد بتوفير اللقاح اآلمن لفيروس كورونا وإتاحته مجاًنا 

للمواطنين والمقيمين بما يسهم في تعزيز خطط األمن الصحي االستباقي حفاًظا على صحة وسالمة الجميع.

شهداء الواجب 
يجسدون أنبل القيم 

في بذل أرواحهم 
دفاًعا عن الوطن

إقامة عالقات 
دبلوماسية بين المغرب 

وإسرائيل يسهم في 
تحقيق السالم بالمنطقة

اإلنجاز المحرز 
 TIMSS باختبارات

تأكيد لتطور 
المسيرة التعليمية

جهود مقدرة 
لمنتسبي “الداخلية” 
بترسيخ األمن وتعزيز 

االستقرار

إشادة بالمنجزات 
المحققة بكافة 

المجاالت وفق المسيرة 
التنموية لجاللة الملك

توسعة إعفاءات 
القيمة المضافة 
على المشروعات 
الممولة بالقروض

إتاحة اللقاح مجانا للجميع يسهم في تعزيز 
خطط األمن الصحي االستباقي



 كشــف صنــدوق العمــل “تمكيــن” عــن تغييــرات يعتــزم إجراءها علــى برنامج 
دعــم المؤسســات وهــو أحد البرامج الرئيســية التــي تقبل عليها المؤسســات 
للحصــول علــى الدعم المالي لشــراء المعدات والتســويق وغيرها عبر إضافة 
مســار جديــد إلــى جانــب تطويــر البوابــة اإللكترونيــة بصــورة نوعيــة، وذلك 
ضمــن الخطــط واالســتراتجية الجديدة التــي يعدها الصندوق بالتشــاور مع 

القطاع الخاص.

وعقد “تمكين” أمس لقاءه التشاوري 
مع عدد من قطاعات القطاع الخاص 
عبـــر غرف افتراضية بلغ عددها نحو 
30 غرفة شارك فيها 400 من ممثلي 
بالقطـــاع  والمؤسســـات  الشـــركات 
المشـــاركون  أبـــدى  حيـــث  الخـــاص، 
الصنـــدوق  يقـــوم  أن  علـــى  آراءهـــم 
فـــي  وإدخالهـــا  المقترحـــات  بجمـــع 
استراتيجية تمكين للخمس سنوات 

القادمة والتي تبدأ في 2021. 
بعـــد  عـــن  صحافـــي  مؤتمـــر  وفـــي 
التشـــاوري  اللقـــاء  مـــع  بالتزامـــن 
الســـنوي الذي يعقـــده الصندوق، أكد 
رئيس مجلس إدارة “تمكين” الشيخ 
محمـــد بـــن عيســـى فـــي كلمة لـــه أن 
الهـــدف االساســـي مـــن المنتـــدى هو 
إشـــراك الجمهور في تحديد المبادئ 
األساســـية لالســـتراتيجية القادمـــة، 
والوقـــوف علـــى احتياجـــات القطاع 

الخاص.
علـــى  يركـــز  “تمكيـــن”  أن  وبّيـــن 

اســـتخدام الميزانيـــة بأفضل طريقة 
علـــى  الدعـــم  أثـــر  لزيـــادة  ممكنـــة 
االقتصاديـــة  والقطاعـــات  المواطـــن 

التي يكون لها فاعلية أكبر.
مـــن جانبـــه، أكـــد الرئيـــس التنفيذي 
أن  جناحـــي  إبراهيـــم  “تمكيـــن”  لــــ 
والتـــي  القادمـــة،  االســـتراتيجية 
2021- مـــن  ابتـــداًء  الفتـــرة  تغطـــي 
2026، ســـتقوم علـــى تحقيـــق هـــذا 
التغييـــر عبر زيادة دعم المؤسســـات 
عملهـــا  جـــودة  وتحســـين  الناشـــئة، 
ومنتجاتها، وتوسيع فرص الحصول 
ذلـــك  خـــالل  فمـــن  التمويـــل،  علـــى 
خلـــق  إلـــى  االســـتراتيجية  تســـعى 
عاليـــة،  قيمـــة  ذات  عمـــل  فـــرص 
وإيجاد مـــوارد دخل ومالية جديدة، 
باإلضافـــة إلى تقديم أفـــكار إبداعية 
للتحديـــات االقتصادية. وأضاف بأن 
االستراتيجية ستركز على االستثمار 
فـــي التحـــول التكنولوجـــي لضمـــان 
تبنـــي نهـــج المرونة في بيئـــة العمل، 

نهـــج  علـــى ضمـــان وجـــود  والعمـــل 
تدريبي مصمم خصيًصا الحتياجات 

كل شريحة ومهنة وقطاع.
وأكـــد جناحـــي أن تمكين ســـيواصل 
دعـــم قطـــاع التدريـــب فـــي الخطـــة 
حيـــث يمكـــن إضافـــة البرامـــج التي 
تقـــدم عـــن بعـــد إضافة إلـــى البرامج 

التي تعقد حضوريا للمشاركين.
قســـم  رئيـــس  قـــال  جانبـــه،  مـــن 
التحطيـــط المؤسســـي فـــي “تمكين” 
قـــدم  “تمكيـــن”  إن  علـــي مصطفـــى، 
نحـــو 54 مليون دينـــار ضمن برنامج 
لمســـاعدة  األعمـــال  اســـتمرارية 

الشـــركات لمواجهة جائحـــة كورونا، 
كمـــا قـــدم 1.3 مليـــون دينـــار لدعـــم 
ســـواق األجرة والحافـــالت ومدربي 
الســـياقة وعامالت دور الحضانة كما 
ســـاهم “تمكين” في صندوق التأمين 
ضـــد التعطل بنحو 220 مليون دينار 
خـــالل تاريخـــه عبـــر تحمـــل حصـــة 
اســـتخدم  والـــذي  الخـــاص  القطـــاع 
البحرينييـــن خـــالل  لتســـديد أجـــور 

الجائحة.
االســـتراتيجية  مصطفـــى  وشـــرح 
المقترحـــة الجديـــدة والتـــي ســـتركز 
حســـب  الدعـــم  تخصيـــص  علـــى 

الفئات المســـتهدفة وإطالق منصات 
تجربـــة  هيكلـــة  وإعـــادة  إلكترونيـــة 
العميل في برنامج دعم المؤسســـات 
ودعـــم التدريب ودعـــم األجور التي 
ستســـتمر كمـــا هي ســـابًقا مـــع بعض 
اإلضافات، مشـــيًرا إلـــى أنه تم إعادة 
تعريـــف “المؤسســـة الناشـــئة” والذي 
لـــن يقتصـــر علـــى عمرهـــا فقـــط بـــل 
قابليتها للتنوع والتوسع في أعمالها 
وأسواقها حيث سيتم تقديم برامج 

تمويلية تساعد هذه الشركات.
مـــن جانبـــه، قـــال الرئيـــس التنفيذي 
لدعم العمالء والعمليات في صندوق 

العمل “تمكين”، قصي العريض، فيما 
يتعلـــق ببرنامـــج تطوير المؤسســـات 
فإنـــه ســـتكون هناك نقلـــة نوعية في 
التعامـــل مـــع العمالء بتغييـــر جذري 
فـــي البوابـــة اإللكترونيـــة مـــن خالل 
وفيمـــا  الطلبـــات.  ومتابعـــة  تقديـــم 
يتعلـــق ببرنامـــج تطوير المؤسســـات 
فإنه في الوضع الســـابق كان التركيز 
والمعـــدات  األجهـــزة  شـــراء  علـــى 
والتســـويق ولكن “تمكين” ســـتضيف 
مســـارات وخدمـــات جديـــدة هـــي ال 
تزال قيد الدراســـة دون الخوض في 

تفاصيل.

إبراهيم جناحي

“تمكين”: نقلة نوعية بتوسيع الخدمات وتطوير البوابة اإللكترونية
“كــــورونــــا” أزمــــــة  ــاوز  ــجـ ــتـ لـ ــدم  ــقـ ــمـ الـ ــم  ــ ــدع ــ ال ــار حـــجـــم  ــ ــن ــ دي مـــلـــيـــون   54

المحرق تنتعش ماليا وتترقب مشاريع خدمية جديدة
ــي ــاش ــم ــم ــات الـــبـــحـــريـــة وإقــــامــــة ال ــ ــه ــ ــواج ــ ــي: الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى تـــطـــويـــر ال ــاطـ ــربـ ــمـ الـ

عبـــر رئيـــس مجلـــس بلـــدي المحـــرق 
غازي المرباطي عن تفاؤله بأن تشهد 
المقبليـــن  العاميـــن  خـــالل  المحـــرق 
تطورا ملحوظا على صعيد المشاريع 

الخدمية.
جـــاء ذلك فـــي حديثه لــــ “البالد” على 
هامـــش لقـــاء أعضـــاء مجلـــس بلـــدي 
البلديـــات  شـــؤون  وكيـــل  المحـــرق 
الشـــيخ محمـــد بـــن أحمـــد آل خليفـــة 
بحضـــور مديـــر عـــام بلديـــة المحـــرق 

إبراهيم الجودر.
اللقـــاء  أن  إلـــى  المرباطـــي  وأشـــار 
عقـــد بطلـــب مـــن الوكيل فـــي إطار 
الزيـــارات التنســـيقية بيـــن الـــوزارة 
لمناقشـــة  البلـــدي؛  والمجلـــس 
واســـتعراض العديـــد من المشـــاريع 
التـــي  والمالحظـــات  والمقترحـــات 
والمواضيـــع  بالقضايـــا  تتعلـــق 

الخدمية في المحافظة.
ولفت المرباطي إلى أن بلدية المحرق 
مـــن  تمكـــن  عديـــدة  ســـنوات  وبعـــد 
تحقيق أحد أبرز مطالبها المتمثلة في 
إنصافها فـــي الميزانيـــات المخصصة 
مـــع  بمســـاواتها  وذلـــك  للخدمـــات، 

بلديات المحافظات األخرى.
الخدمـــات  ميزانيـــة  أن  إلـــى  وأشـــار 
وااللتزامـــات  للعقـــود  المخصصـــة 
والصيانـــة وغيرها والتـــي تم رصدها 
للبلدية للســـنتين الماليتين المقبلتين 
بلغـــت مليـــون و300 ألـــف دينـــار عن 
كل ســـنة مالية، وهو ما يعادل ضعف 
فـــي  للبلديـــة  المخصصـــة  الميزانيـــة 

األعوام السابقة.
وقـــال إن ذلك يأتي في وقت تم فيه 

االنتهاء من معالجة مشكلة متأخرات 
االلتزامـــات الســـابقة، وهو ما ســـيعزز 
الميزانيـــات  اســـتغالل  كفـــاءة  مـــن 
المقبلـــة، فضـــال عـــن توجـــه الحكومة 
نحو زيادة ميزانية المشـــاريع البلدية 

الكبرى التي تنفذها الوزارة.
ولفـــت إلـــى أن المجلـــس اســـتعرض 
خـــالل لقائه مع الوكيـــل تثبيت أربعة 
موظفيـــن مـــن ذوي العقـــود المؤقتـــة 
الذين يعملون منسقين لدى األعضاء 
البلدييـــن، إلـــى جانـــب مناقشـــة آليـــة 
الكبـــرى،  المحـــرق  حديقـــة  إدارة 
مـــن  الثانيـــة  المرحلـــة  وتفاصيـــل 

مشروع كورنيش البسيتين.
أكـــدوا  المجلـــس  أعضـــاء  أن  وذكـــر 
اكتفـــاء أغلب مناطـــق المحافظة من 
مشـــاريع الحدائق الصغيرة التي تربو 

عـــن 40 حديقـــة تقريبـــا، فيمـــا عـــدا 
ســـماهيج والدير، التي يجـــري العمل 
على تلبية حاجتها من هذه المشاريع.
وأشـــار إلى أن أعضاء المجلس أكدوا 
ضـــرورة تركيـــز العمـــل في المشـــاريع 
خـــالل الميزانية المقبلـــة على تطوير 

الواجهات البحرية والمماشي.
وعبـــر المرباطـــي عـــن جزيـــل شـــكره 
البلديـــات  شـــؤون  لوكيـــل  وامتنانـــه 
علـــى زيارتـــه للمجلـــس وحرصه على 
األعضـــاء  لمالحظـــات  االســـتماع 
ومتطلباتهـــم، األمـــر الـــذي من شـــأنه 
أن يعزز التعـــاون القائم بين المجلس 
نحـــو  ويدفـــع  والـــوزارة،  البلـــدي 
وضمـــان  المشـــاريع،  عجلـــة  تســـريع 
تلبيـــة متطلبـــات واحتياجـــات أبنـــاء 

المحافظة الخدمية.

local@albiladpress.com

الثالثاء 15 ديسمبر 2020 - 30 ربيع الثاني 1442 - العدد 4445
12

الشيخ محمد بن عيسى 

علي الفردان

سيدعلي المحافظة

 

دعـــا رئيس مجلس بلـــدي المحرق غازي 
المرباطـــي إلى ضـــرورة إجـــراء مراجعة 
دوريـــة لنظام “بنايـــات” من أجل تطويره 
ومعالجـــة مواطـــن القصـــور فيـــه، إذ إن 

آلية العمل الحالية في هذا النظام تفوت 
على البلدية الكثير من إيرادات الرســـوم 
البلديـــة. ولفت إلـــى أن اآللية التي كانت 
تعتمدهـــا البلديـــة فـــي احتســـاب مقـــدار 
الرســـوم البلديـــة تتمثل فـــي تقدير هذه 
األرض  مســـاحة  علـــى  بنـــاء  الرســـوم 

والبنـــاء. وأشـــار إلـــى أن نظـــام بنايـــات 
أوكل مهمـــة تحديـــد هـــذه الرســـوم إلـــى 
مكاتب هندســـية مراقبـــة، والتي بدورها 
باتـــت تعتمـــد الحـــد األدنى من الرســـوم 
البلدية السكنية بغض النظر عن مساحة 
األرض والبنـــاء. وبيـــن أن عدم تصحيح 

هـــذه اآللية ســـيضيع على الدولـــة الكثير 
من اإليـــرادات، داعيا إلى ضـــرورة تنبيه 
المكاتـــب المراقبـــة علـــى اعتمـــاد القـــرار 
الـــذي   2005 لســـنة   22 رقـــم  الـــوزاري 
يحدد مقدار الرســـوم بناء على مســـاحة 

األراضي والبناء.

المرباطــي: المكاتــب تحتســب رســوما بلديــة ثابتة لجميــع المباني الســكنية
قصور في “بنايات” يضيع إيرادات على “البلديات”

سيدعلي المحافظة



أنابـــت وزيـــرة الصحـــة فائقـــة الصالح، 
الرعايـــة  لمراكـــز  التنفيـــذي  الرئيـــس 
الصحية األولية جليلة السيد، الفتتاح 
مركـــز الخصوبـــة بالمستشـــفى الملكـــي 
للنســـاء وذلـــك صبـــاح أمـــس، بحضور 
وقـــد  المستشـــفى.  مســـئولي  كبـــار 
نقلـــت الســـيد تحيـــات وزيـــرة الصحـــة 
والتـــي باركـــت اإلنجاز الجديـــد لمملكة 
البحريـــن بافتتـــاح المركـــز التخصصي 
الطبيـــة  الخدمـــات  فـــروع  أحـــد  فـــي 
بالقطـــاع الصحي، والهادفة إلى تطوير 
قطـــاع الرعايـــة الصحية فـــي البحرين 
الرعايـــة  خدمـــات  مـــن  واالســـتفادة 
مـــن  العاليـــة،  النوعيـــة  ذات  الصحيـــة 
خـــال مرفق طبي متكامل يســـهم في 

التنمية بمملكة البحرين.
 وفـــي كلمـــة بمناســـبة االفتتـــاح أكدت 
الرعايـــة  لمراكـــز  التنفيـــذي  الرئيـــس 
المستشـــفى  أن  األوليـــة  الصحيـــة 
الملكـــي للنســـاء لـــه خصوصيـــة نوعية 
مميـــزة في مملكة البحريـــن، من حيث 
والرعايـــة  الـــوالدة  خدمـــات  توفيـــره 
الصحية األساســـية والمتقدمة للنساء 
واألطفـــال فـــي البحريـــن تحت ســـقف 
واحـــد، مبينـــة أن هـــذا الصـــرح يعكس 

القطـــاع  بيـــن  المشـــترك  التنســـيق 
الحكومي والخـــاص لتطوير الخدمات 
الصحيـــة المقدمة، وفًقا الســـتراتيجية 
الحكومـــة الرشـــيدة بتشـــجيع القطـــاع 
القطـــاع  فـــي  لاســـتثمار  الخـــاص 
الطبـــي والصحي، ســـعًيا نحو إشـــراكه 
فـــي تقديـــم أفضـــل وأرقـــى الخدمـــات 
المملكـــة  وجعـــل  للمجتمـــع  الصحيـــة 
العاجيـــة  للســـياحة  مقصـــًدا ووجهـــًة 
على مستوى المنطقة، وذلك من خال 
لتحقيـــق  طموحـــة  مســـتقبلية  رؤيـــة 

منظومة صحية متكاملة بالبحرين.
 وأشـــارت إلـــى أن هـــذا المركـــز يمثـــل 
إحـــدى اللبنـــات فـــي الصـــرح الصحـــي 
وســـيكون جـــزًءا مـــن تطويـــر منظومة 
الرعايـــة الصحيـــة فـــي البحريـــن، مـــن 
خـــال تقديـــم مجموعة مـــن الخدمات 
الســـريرية للنســـاء، والرعايـــة الشـــاملة 
النســـاء، بواســـطة  لألمومـــة وأمـــراض 
نخبـــة مـــن الكـــوادر الطبيـــة مـــن أطباء 
وجراحيـــن واختصاصييـــن وممرضات 
وقابات في جميع التخصصات الطبية 
فـــي مجـــال الرعايـــة الصحيـــة الخاصة 
بالحمل والوالدة ورعاية المواليد وطب 

النساء والتشخيص الطبي المتقدم.

المنامة - وزارة الصحة

افتتاح مركـز الخصوبـة بالمستشفـى الملكـي للنسـاء
ــي فــــي الــبــحــريــن ــحـ ــصـ ــرح الـ ــصـ ــلـ ــد: لـــبـــنـــة مــكــمــلــة لـ ــ ــي ــ ــس ــ جــلــيــلــة ال

جليلة السيد لدى افتتاحها مركز الخصوبة بالمستشفى الملكي للنساء بحضور كبار مسئولي المستشفى

local@albiladpress.com

الثالثاء 15 ديسمبر 2020 - 30 ربيع الثاني 1442 - العدد 4445
13

قالت استشارية األمراض المعدية والباطنية بمجمع السلمانية عضو الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا )كوفيد 19( جميلة السلمان، إن اللقاحات 
أهم اختراع علمي على مدى القرنين الماضيين، ولقد كانت هناك امراض في السابق لم تعد موجودة في الفترة الحالية مثل الجدري، شلل األطفال، التيتانوز، 

االفتيريا، كلها اختفت بفضل اللقاحات، والبحرين لديها تغطية عالية من نسبة اللقاحات حيث تم تصفير حاالت هذه األمراض.

وأضافـــت أن األمـــراض المعديـــة كانت تقتل 
وتحصد مايين األرواح جراء هذه االمراض، 
او   )19 )كوفيـــد  لفايـــروس  واللقـــاح ســـواء  
غيره، فالفكرة األساسية له أنه ُيصنع بطريقة 
أن يكون كبروتين والمســـمى طبيا “أنتيجن”، 
ســـواء معطـــا بطريقـــة الموجـــود لدينا وهو 
اللقـــاح الصيني المعروف بين الناس أو يكون 

الرايبوزومل مثل لقاح “فايزر”.
الفكـــرة األساســـية واحـــدة هـــو دخـــول هـــذا 
اللقـــاح كمـــادة “األنتيجـــن” للجســـم ويتعرف 
عليهـــا جهـــاز المناعة ويبدأ بإصدار األجســـام 
الفايـــروس  لتهاجـــم هـــذا  الازمـــة  المضـــادة 
في حـــال تعرض لـــه الشـــخص، ويجهز جهاز 
المناعة للقضاء على هذا الفايروس لو تعرض 
لـــه أي شـــخص، فبذلـــك نتعـــرض للفايـــروس 
دون اإلصابـــة بالمرض، وهذا شـــيء أساســـي 
خصوصـــا مـــع النتائـــج األولية لـــكل البحوث 
والتجـــارب الســـريرية التي نتائجهـــا مطمئنة 

جدا.

لماذا يجب أخذ اللقاح؟ «

ال يوجد أحد في كل العالم ال يعلم ماذا حدث 
بموضـــوع كوفيـــد 19 وكيـــف تأثـــرت حياتنا 
الـــذي أصاب أكثر من 60 مليون شـــخص في 
العالـــم وأكثـــر مـــن 1.5 مليـــون وفيـــات علـــى 
مســـتوى العالـــم، وتأثـــرت حياتنـــا الطبيعيـــة 
االقتصاديـــة واالجتماعيـــة، بوجـــود جائحـــة 
بهـــذه الضخامـــة، لـــذا فالحـــل الوحيـــد لها هو 
التطعيمـــات ســـواء هـــذه الجائحـــة أو حتـــى 
الجائحـــات الســـابقة، علمًيا التطعيـــم واللقاح 

هو الحل األمثل.
المجتمـــع البحريني اثبت وعيـــه وتفهمه لكل 
الحقائق العلمية وهذا دليل على ان مشـــاركة 
الجميـــع واالقبال الرائـــع الذي حدث حتى مع 
التجارب السريرية عندما كان تحت التجربة، 
فما بالك االن مع كل األدلة العلمية التي تقول 

إن اللقاح فعا فعال وأمن.

مدى أمان وفاعلية اللقاح؟ «

إن عمليـــة انتـــاج لقاح تتم بأكثـــر من مرحلة، 
فاللقاح يحتاج إلى ثاثة مراحل من التجارب 
حتى يتم التأكد من أنه آمن بالدرجة األولى، 
وثانيـــا أن يكـــون فعـــاال للحماية مـــن المرض 

وهذا أهم شيء.
اللقاحـــان اللـــذان أجازتهمـــا مملكـــة البحريـــن 
اثبتـــا عـــن طريـــق التجـــارب الســـريرية أنهما 
آمنيـــن فعـــا، إذ إن أكثر مـــن 10 آالف أخذوا 

التطعيم إن من خال التجارب الســـريرية او 
الذيـــن هم فـــي الصفـــوف األماميـــة فاالقبال 
كان كبيـــرا مـــن الجميـــع، ولـــم نـــَر أي أعراض 
شـــديدة، بل كلها أعراض كانت بسيطة وهذا 

أكبر دليل على مأمونية هذا اللقاح.

هل هناك آثار جانبية للقاح؟ «

أغلـــب اآلثـــار الجانبيـــة عبـــارة عـــن ارتفـــاع 
طفيف في درجات الحرارة ويســـتمر من يوم 
واحـــد إلـــى 3 أيام كحـــد أقصى، مـــن الممكن 
أن يظهـــر ألـــم واحمـــرار مـــكان اللقـــاح وهـــذا 
ممكن، ويكون بســـيطا ويختفي ومن الممكن 
اســـتخدام كمادات باردة له، بعض األشخاص 
أخذوا اللقاح وشـــعروا بتعب في الجسم في 
أول يومين في العضات وهذا عادة يختفي 

بعد 3 أيام كحد أقصى.
كيفية التعامل مع هذه األعراض؟

مثـــل التعامـــل مـــع أي تطعيـــم أخذناه ســـابقا 
للحـــرارة  نســـتخدم  ألطفالنـــا،  أعطينـــاه  أو 
لأللـــم  الكمـــادات  “بارســـيتيمول” ونســـتخدم 
وهـــذا يأخـــذ وقتـــه ويختفـــي ان شـــاء هللا، 
ويمكـــن  األعـــراض  هـــذه  متابعـــة  ويجـــب 
التواصل مع المركز الصحي الذي تم اســـتام 
أو  ســـؤال  أي  هنـــاك  كان  اذا  منـــه  التطعيـــم 

استفسار حول هذه األعراض.

طريقة أخذ اللقاح وعدد جرعاته؟
الســـريرية  التجـــارب  فـــي  شـــاركوا  الذيـــن 
والصفوف األولى الذين استلموا اللقاح تلقوا 
جرعتيـــن، فـــي حيـــن إن المـــدة بيـــن الجرعة 
األولـــى والثانيـــة هـــي 3 أســـابيع وهـــي ابـــرة 

تؤخذ عن طريق العضات.
ومـــن المهم جدا أن من يتلقى الجرعة األولى 
أن يأخـــذ الجرعـــة الثانيـــة ألن فائـــدة اللقـــاح 
تظهـــر بعد أخذ الجرعتيـــن، لذا يجب االلتزام 
بأخـــذ الجرعـــات والتطعيـــم بصـــورة كاملـــة 

للحصول على النتائج المرجوة.

نصائح قبل أخذ اللقاح

األمـــراض  عـــن  الشـــخص  ُيســـأل  أن  يجـــب 
المزمنـــة التـــي يعاني منهـــا، وال مانع من أخذ 
اللقـــاح بوجود هـــذه األمراض، وأيضا يســـأل 
األشـــخاص عن أمـــراض أخرى وعـــن حالتهم 
إن كانـــت خطـــرة، والذيـــن تكون لهـــم حاالت 
خاصـــة قـــد ال يتلقـــون اللقـــاح، بينمـــا الحالـــة 

البسيطة والمستقرة ممكن أن تأخذ اللقاح.
ايضا ال بد ان نســـأل الشـــخص إن كان يعاني  

الجـــو  ان حساســـية  علمـــا  الحساســـية،  مـــن 
نـــوع  معيـــن مـــن األطعمـــة ال  والروائـــح أو 
يمنع أخذ اللقاح، والذي يمنع هو الحساســـية 
المفرطـــة ألي نوع مـــن مكونات اللقـــاح فهذا 

يعتبر مانعا ألخذه.

من يأخذ اللقاح؟ «

بالنسبة للقاح الصيني أي شخص أكبر من 18 
سنة يستطيع أخذه.

هل يمكن للمصاب مسبقا بالفيروس من  «
أخذ اللقاء؟

نعـــم، فالتجـــارب الســـريرية التـــي تمـــت على 
مملكـــة  فـــي  ســـيتوفران  اللذيـــن  اللقاحيـــن 
أصابهـــم  ألشـــخاص  أعطيـــت  قـــد  البحريـــن 
الفايروس وأثبتت النتائج أن الشـــخص الذي 
اصيـــب بكوفيد 19 وتعافى منه يســـتطيع أن 

يأخذ اللقاح.

متى يستطيع المصاب مسبقا بالفايروس  «
من أخذ اللقاح؟

مـــن المهـــم أن يكـــون متعافيـــا وهنـــاك بعض 
التعليمات الصحية، من المؤسســـات العلمية، 
الشـــخص  ألن  يومـــا   90 حوالـــي  االنتظـــار 
المتعافى ســـتكون لديه مناعة كافية لتحميه 
مـــن  اإلصابـــة مجـــددا علـــى مـــدى 3 اشـــهر، 

وبعدها يمكنه أخذ اللقاح.

هل لقاح فيروس كورونا يعتبر موسميا أو  «
يكفي أخذه لمرة واحدة؟

التوقعـــات العلميـــة تقول أن اللقـــاح قد يبقى 
فعاال من 6 أشـــهر وحتى سنة واحدة، وتشير 
بعـــض التوقعـــات إلـــى ان فعاليته قد تســـتمر  

طيلة سنتين.
إننا في المراحل األولى من اســـتخدام اللقاح 
ســـواء الصيني أو “الفايزر”  لذا فنحن نحتاج 
علـــى األقـــل 6 أشـــهر لمعرفـــة إن كنـــا بحاجة 

إلعادة الجرعات أو ال.

ما الفائدة من التطعيم لمرض نسبة الشفاء  «
فيه مرتفعة جدا؟

الشـــيء المميز في كوفيد 19 ان األشـــخاص 
المتعافين يعانون غالبا من مضاعفات طويلة 
األمـــد تؤثر على جهاز القلـــب والرئة والجهاز 
العصبـــي، هنـــاك حـــاالت كثيـــرة بعـــد الشـــفاء 
أصبـــح لديها جلطـــات وهناك تأثـــر على حالة 
التفكيـــر والتركيـــز والنـــوم والحالة النفســـية، 

المتعافـــي لن يكون فـــي مأمن من مضاعفات 
المرض حتى لو كانت نسبة الشفاء عالية لذا 

من المهم أخذ التطعيم.

ما هي السلبيات التي قد تترافق مع عدم  «
أخذ لقاح فيروس كورونا؟

الســـلبيات واضحة وهو ما نعيشـــه ويعيشـــه 
كل العالـــم، واقصـــد الحـــاالت الشـــديدة التي 
تتطلـــب العنايـــة القصـــوى ومـــا يصاحبها من 
ضغط نفســـي واقتصـــادي واجتماعـــي وكلها 

سلبيات واضحة جدا للجميع.
من المهم أن يأخذ أكبر عدد ممكن من الناس 
هـــذا التطعيم مما يكســـبهم المناعـــة وبالتالي 
فـــإن الفيروس لن تكون لديه القدرة لانتقال 

بين األشخاص.
ننصـــح بأخـــذ اللقـــاح للذيـــن هم أكبـــر من 50 
عامـــا وهذه الفئة التي بدأت بهـــا دول العالم، 
وأيضـــا أصحـــاب األمـــراض الكامنـــة فنســـبة 

الوفيات والمضاعفات تكون أكبر لديهم.
وليـــس له تأثيـــر على المـــدى البعيد بحســـب 
المعلومـــات المتوافرة في الوقت الحالي فإن 

اللقاح آمن.

هل يجب مواصلة لبس الكمام وتطبيق  «
معايير التباعد االجتماعي بعد أخذ اللقاح؟

 المعلومـــات المتوفـــرة علميا وعلى مســـتوى 
العالم تشـــدد على أنـــه حتى مع أخـــذ اللقاح، 
يجـــب تطبيـــق جميع اإلجـــراءات االحترازية 
من لبس الكمامـــات، وتعقيم ونظافة األيدي، 

مما سيقلل فعا انتقاله بين األشخاص.

هل ينصح أخذ اللقاح للمرأة الحامل أو  «
المرضعة؟

في الوقت الحالي ال، ألن التجارب الســـريرية 
لـــم تتـــم علـــى الحوامـــل والمرضعـــات ويمنع 

للمراة التي تخطط للحمل في الفترة المقبلة.

هل ينصح بأخذ اللقاح للمصابين بأمراض  «
الربو؟

نعم، ألنهم أكثر خطورة للتعرض وللمضاعفات 
وتطور المرض ووصوله للمرحلة الخطيرة أو 

دخول وحدة العناية القصوى.

هل التطعيم اجباري أو الزامي؟ «

التطعيـــم اختيـــاري ولكـــن كلما توفـــرت لدينا 
معلومـــات علميـــة عن هـــذا التطعيم فســـوف 
يكـــون لدينـــا الوقـــت الكافـــي التخـــاذ القرار، 
اللقـــاح يجـــب ان يكـــون اختيـــار الجميع ألن 
آمـــن وفائدتـــه أفضـــل مـــن العيـــش بخـــو مع 

الفايروس.
متى سيســـمح بإعطاء اللقـــاح لألطفال ومن 

تقل أعمارهم عن 18 سنة؟
فـــي علـــم اللقاحـــات كل التجـــارب الســـريرية 
يتـــم تجربتها علـــى من هم أكبر من 18 ســـنة 
بالمرحلـــة األولـــى وعند التأكد مـــن مأمونيته 
وفعاليته تنتقل الدراســـات والتجارب للفئات 
األخـــرى ومنها األطفال، يبـــدأ من فئة مرحلة 
هـــذه  وحاليـــا  األطفـــال  وبعدهـــا  المراهقـــة 
الدراســـات تجـــرى في أكثـــر من شـــركة على 
مســـتوى العالم، حيـــث بـــدأت التجريب على 
األطفال وحالما تصلنا النتائج سنطبق المنهج 
العلمـــي الواجـــب اتباعـــه، ونأمـــل  ان يوجـــد 
التطعيـــم لـــكل الفئـــات حين تثبـــت اللقاحات 

فعليا أمانها وفعاليتها.

لماذا يتم أخذ اللقاح على جرعتين على  «
فترات متباعدة؟

في المرحلة األولى يدخل اللقاح إلى الجســـم 
ويتعـــرف جهاز المناعة عليه، ثم يبدأ بتحفيز 
الخايا النتاج اجســـام مضادة تصبح جاهزة 
للقضاء علـــى الفايروس عند دخوله للجســـم 

مرة أخرى.
من ثم يتم أخذ الجرعة الثانية بعد 3 أسابيع، 
فتبدأ األجسام المضادة في الجسم باالرتفاع 
وعلميا فإن نســـبة ارتفاعها هي المؤشر الذي 

يؤكد لنا فعالية اللقاح ضد الفيروس.

هل اللقاح يؤثر على جهاز المناعة  «
مستقبال؟

ال، التطعيمـــات ال تؤثـــر علـــى جهـــاز المناعـــة 
هـــو  والـــذي  االنســـان  فـــي جســـم  الموجـــود 
مبرمـــج أساســـا بهـــذه الطريقة، عنـــد اإلصابة 
بـــأي نـــوع مـــن الفايـــروس، يدخـــل ويتعـــرف 
عليـــه ويحفـــز الخايـــا ويصدر جهـــاز المناعة 
األجســـام المضـــادة والخايـــا الازمة للقضاء 

على الفايروس.
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