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

التاريخ: 9 فبراير 2021 

 اليوم :     الثالثاء



3 Ω2021 ôjGôÑa 9 - `g1442 IôNB’G iOÉª oL 27 AÉKÓãdG - ¿ƒ©HQC’Gh á°SOÉ°ùdG áæ°ùdG - (15663) Oó©dG

 ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M øY Qó°U
 ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM
 ∫GóÑà°SÉH  2021  áæ°ùd  (8)  º`̀bQ  Ωƒ°Sôe
 áæ°ùd (60) ºbQ Ωƒ°SôªdG øe ≈dhC’G IOÉªdG
 á«ª°ùàHh á°üàîªdG IQGRƒdG ójóëàH 2013
 ¿ƒfÉ≤H Ωƒ°SôªdG ≥«Ñ£àH ¢üàîªdG ôjRƒdG
 ™ªL  º«¶æJ  ¿CÉ°ûH  2013  áæ°ùd  (21)  ºbQ

:¬«a AÉL ,áeÉ©dG ¢VGôZCÓd ∫ÉªdG
:(1) IOÉe

 øe ≈````̀ dhC’G IOÉ``̀ª``̀dG ¢`̀ü`̀æ`̀H ∫ó`̀Ñ`̀à`̀°`̀ù`̀ oj
 ójóëàH  2013  áæ°ùd  (60)  ºbQ  Ωƒ°SôªdG
 ô`̀jRƒ`̀dG  á«ª°ùàHh  á°üàîªdG  IQGRƒ`````̀dG
 ºbQ  ¿ƒfÉ≤H  Ωƒ°SôªdG  ≥«Ñ£àH  ¢üàîªdG
 ∫ÉªdG ™ªL º«¶æJ ¿CÉ°ûH 2013 áæ°ùd (21)

:»JB’G ¢üædG áeÉ©dG ¢VGôZCÓd
 ¿hDƒ`̀°`̀û`̀H á`̀«`̀æ`̀©`̀ª`̀dG IQGRƒ`````̀ dG ¿ƒ``̀μ``̀J{
 á°üàîªdG IQGRƒdG »g á«YÉªàL’G á«ªæàdG
 á`̀«`̀ª`̀æ`̀à`̀dG ¿hDƒ``̀ °``̀û``̀ H »`̀æ`̀©`̀ª`̀ dG ô````̀jRƒ````̀dGh
 ≥«Ñ£àH  ¢üàîªdG  ôjRƒdG  ƒg  á«YÉªàL’G
 áæ°ùd  (21)  ºbQ  ¿ƒfÉ≤H  Ωƒ°SôªdG  ΩÉμMCG
 ¢VGôZCÓd  ∫ÉªdG  ™ªL  º«¶æJ  ¿CÉ°ûH  2013
 ¿hDƒ°ûH  á«æ©ªdG  IQGRƒ`̀dG  ¿ƒμJh  ,áeÉ©dG
 ô`̀jRƒ`̀dGh  á°üàîªdG  IQGRƒ```̀ dG  »`̀g  ∫ó`̀©`̀dG
 ¢üàîªdG ôjRƒdG ƒg ∫ó©dG ¿hDƒ°ûH »æ©ªdG
 (21) ºbQ ¿ƒfÉ≤H Ωƒ°SôªdG ΩÉμMCG ≥«Ñ£àH
 ∫É`̀ª`̀dG  ™`̀ª`̀L  º«¶æJ  ¿CÉ`̀°`̀û`̀H  2013  áæ°ùd
 øe  ∫ÉªdG  ™ªéd  áÑ°ùædÉH  áeÉ©dG  ¢VGôZCÓd
 OGô`̀aC’G  ∂dòch  á«°SÉ«°ùdG  äÉ«©ªédG  πÑb

.á«æjódG ¢VGôZCÓd
 ÜÉÑ°ûdG  ¿hDƒ``̀°``̀T  IQGRh  ¿ƒ`̀μ`̀ J  É`̀ª`̀c
 ôjRhh  á°üàîªdG  IQGRƒ`̀dG  »g  á°VÉjôdGh
 ô`̀jRƒ`̀dG  ƒ`̀g  á`̀°`̀VÉ`̀jô`̀dGh  ÜÉÑ°ûdG  ¿hDƒ`̀ °`̀T
 ¿ƒfÉ≤H Ωƒ°SôªdG ΩÉμMCG ≥«Ñ£àH ¢üàîªdG
 ™ªL  º«¶æJ  ¿CÉ°ûH  2013  áæ°ùd  (21)  ºbQ
 ∫ÉªdG ™ªéd áÑ°ùædÉH áeÉ©dG ¢VGôZCÓd ∫ÉªdG
 ¿Gó«e »a á∏eÉ©dG á°UÉîdG äÉÄ«¡dG πÑb øe

.zá°VÉjôdGh ÜÉÑ°ûdG
:(2) IOÉe

 AGQRƒdGh  AGQRƒdG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ≈∏Y
 ,Ωƒ°SôªdG  Gò`̀g  ò«ØæJ  -¬°üîj  Éª«a  lπ`̀ c-
 »a  ô°ûæjh  ,√Qhó°U  ïjQÉJ  øe  ¬H  πª©jh

 .á«ª°SôdG IójôédG

 ôjRƒ`dGh IQGRƒ```dG ó``jó`ë`àH »```μ`∏`e Ωƒ``°Sô```e
áeÉ©dG ¢``VGôZCÓd ∫ÉªdG ™``ªL º«¶æàH ¢``üàîªdG

.∂∏ªdG ádÓL |

 »dh áØ«∏N ∫BG  óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U ¢SCGQ
 ¢ù∏éªd  »YƒÑ°SC’G  …OÉ«àY’G  ´ÉªàL’G  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ó¡©dG

.ó©oH øY ¢ùeCG ìÉÑ°U ó≤Y …òdG AGQRƒdG
 É¡∏μ°ûj  »àdG  á«YƒædG  áaÉ°VE’G  ¢ù∏éªdG  ócCG  ,´ÉªàL’G  π¡à°ùe  »a
 ´É£≤∏d  Ö∏≤∏d  »°ü°üîàdG  áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  øH  óªëe  õcôe
 õcôªdG  Gòg  ¬H  »¶M  Ée  ≠dÉÑdG  ôjó≤àdÉH  ¢ù∏éªdG  kGôcòà°ùe  ,»ë°üdG
 ∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U øe á©HÉàeh ºYO øe
 »ë°üdG ´É£≤dG äÉeóN áeGóà°SGh ôjƒ£J ¿CÉH kÉgƒæe ,¬∏dG ¬ªMQ áØ«∏N
 ≈∏Y  ø«ªFÉ≤∏d  ¢ù∏éªdG  kÉ«æªàe  ,»eƒμëdG  πª©dG  äÉjƒdhCG  øe  ájƒdhCG

.á∏«ÑædG º¡àdÉ°SQ AGOCG »a ìÉéædGh ≥«aƒàdG πc õcôªdG
 äOCG  »àdG  á«æeC’G  Iõ¡LC’G  á¶≤«H  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  OÉ°TCG  ∂dP  ó©H
 ±Gô°ü∏d øjRÉ¡L ô«éØJ Éàaó¡à°SG ø«à«HÉgQEG ø«à«∏ªY øY ∞°ûμdG ≈dEG
 ≈∏Y kGOó°ûe ,¢üØMóLh º«©ædG »à≤£æe »a á«æWƒdG ∑ƒæÑdG óMC’ »dB’G
 ø«æWGƒªdG  áeÓ°Sh  øeCG  ¢Vô©j  ôeCG  …CG  »a  πgÉ°ùàJ  ød  áeƒμëdG  ¿CG
 ø``eC’Gh  á«ªæàdG  ≥«≤ëJ  »`̀a  Iôªà°ùe  É`̀gOƒ`̀¡`̀Lh  ô£î∏d  ø«ª«≤ªdGh

 .™«ªé∏d ΩGóà°ùªdG
 ¢Shô«a  ™e  πeÉ©àdG  äGóéà°ùe  AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  ¢Vô©à°SG  ó`̀bh
 äÉ`̀LQO  ™`̀aQ  á«ªgCG  ó«cCÉJ  ¢ù∏éªdG  kGOó`̀é`̀e  ,(19  -  ó«aƒc)  É`̀fhQƒ`̀c
 OÉ°†ªdG  º«©£àdG  òNCÉH  IQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀dGh  á`̀jRGô`̀à`̀M’G  äGAGô`̀LE’É`̀H  ΩGõ`̀à`̀d’G
 øe  á∏MôªdG  √ò`̀g  äÉÑ∏£àªH  »YƒdG  IQhô°V  ≈∏Y  kGOó°ûe  ,¢Shô«Ø∏d
 ø«æWGƒe  øe  øjôëÑdG  ≥jôa  øe  »Yóà°ùJ  »àdGh  ¢Shô«ØdG  á¡LGƒe
 …ó°üà∏d »Ñ£dG »æWƒdG ≥jôØdG øe IQOÉ°üdG äÉª«∏©àdÉH ó«≤àdG ø«ª«≤eh
 »dGƒJ Ée ≈∏Y á«ë°üdG QOGƒμ∏d ôjó≤àdGh ôμ°ûdG kÉeó≤e ,ÉfhQƒc ¢Shô«Ød

.™«ªédG áeÓ°Sh áë°U ßØM πLCG øe Iô«Ñc Oƒ¡L øe ¬dòH
 á«Hô©dG áμ∏ªªdG É¡dòH »dGƒJ »àdG Oƒ¡édÉH ¢ù∏éªdG OÉ°TCG ∂dP Ö≤Y
 øª°V  á«æª«dG  áeRCÓd  á«°SÉ«°ùdG  ∫ƒ∏ëdG  Ö«∏¨àd  á≤«≤°ûdG  ájOƒ©°ùdG
 ™e  ¿hÉ©àdÉH  §°ShC’G  ¥ô°ûdG  »a  ΩÓ°ùdG  ∫ÓME’  á∏°UGƒàªdG  É¡«YÉ°ùe

.á≤jó°üdGh á≤«≤°ûdG ∫hódG
 ¢ù«FôdG áeÉîa ÜÉ£N »a AÉL ÉªH Oó°üdG Gòg »a ¢ù∏éªdG ÖMQh
 ¿hÉ©àdG ¿CÉ°ûH á≤jó°üdG á«μjôeC’G IóëàªdG äÉj’ƒdG ¢ù«FQ ¿ójÉH ƒL
 É¡æeCG  Oó¡j  Ée  πμd  …ó°üà∏d  á≤«≤°ûdG  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áμ∏ªªdG  ™e
 Oƒ¡édG  º`̀YO  á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G  IóëàªdG  äÉ`̀j’ƒ`̀dG  ó«cCÉàHh  ,É`̀gQGô`̀≤`̀à`̀°`̀SGh

.á«æª«dG áeRC’G πëd á«°SÉeƒ∏HódG
 Qôbh ¬dÉªYCG ∫hóL ≈∏Y áLQóªdG äÉYƒ°VƒªdG »a ¢ù∏éªdG ô¶f ºK

:»∏j Ée
:á«dÉàdG äGôcòªdG ≈∏Y á≤aGƒªdG - k’hCG

 á«©jô°ûàdGh  á«fƒfÉ≤dG  ¿hDƒ`̀°`̀û`̀∏`̀d  á``̀jQGRƒ``̀dG  áæé∏dG  Iô`̀cò`̀e  .1
 ¿hÉ©àdG  áª¶æe  ¢ù«°SCÉJ  ¥Éã«e  ≈`̀dEG  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ΩÉª°†fG  ¿CÉ°ûH
 …OÉ°üàb’G  ¿hÉ©àdGh  á«ªbôdG  á«ªæàdG  õjõ©J  ±ó¡à°ùj  …òdGh  ,»ªbôdG

.AÉ°†YC’G ∫hódG ø«H …QÉªãà°S’Gh
 ¿CÉ°ûH  á«©jô°ûàdGh  á«fƒfÉ≤dG  ¿hDƒ°û∏d  ájQGRƒdG  áæé∏dG  Iôcòe  .2
 ájOÉ°üàb’G  äÉYRÉæªdG  ájƒ°ùàd  øjôëÑdG  áaôZ  ¿ƒfÉb  ´hô°ûe  πjó©J
 ójóL ¢UÉ°üàNG áaÉ°VEÉH πjó©àdG »°†≤j å«M ,ájQÉªãà°S’Gh á«dÉªdGh
 ¢üNôªdG äÉcô°ûdG ø«H ájQÉéàdG äÉYRÉæªdG »a π°üØdGh ô¶ædÉH áaô¨∏d

.ä’ÉëdG ¢†©H AÉæãà°SG ™e ájQÉéàdG äÉcô°ûdG ¿ƒfÉ≤H É¡d
 ∫ƒM  á«©jô°ûàdGh  á«fƒfÉ≤dG  ¿hDƒ°û∏d  ájQGRƒdG  áæé∏dG  Iôcòe  .3
 ôjƒ£J  ±ó¡à°ùj  …òdGh  á«FÉ°†≤dG  á£∏°ùdG  ¿ƒfÉb  ΩÉμMCG  ¢†©H  πjó©J

 ihÉYódG  ™e  πeÉ©àdÉH  ºcÉëªdG  ΩÉeCG  ∫ÉéªdG  ìÉ°ùaEGh  ,»FÉ°†≤dG  πª©dG
.á«Hô©dG ô«Z iôNCG äÉ¨∏H áeÉ≤ªdG

 ¿RGƒàdGh ájOÉ°üàb’Gh á«dÉªdG ¿hDƒ°û∏d ájQGRƒdG áæé∏dG Iôcòe .4
 AÉHô¡μdG  äÉμÑ°T  »a  ºμëà∏d  ójóL  õcôe  AÉ°ûfEG  πjƒªJ  ¿CÉ°ûH  »dÉªdG

.AÉªdGh
 É¡æjõîJ  ™bGƒeh  Iô£îdG  OGƒªdG  ¿CÉ°ûH  á«∏NGódG  ôjRh  Iôcòe  .5
 ∂dòH á°üàîªdG áæé∏dG É¡H âeÉb »àdG ∫ÉªYC’Gh ,É¡«∏Y ¢û«àØàdG äÉ«dBGh

.äÉ«°UƒJh èFÉàf øe ¬«dEG â∏°UƒJ Éeh
 äÉÄ«¡dG »a IQGRƒdG äÉcGôà°TG ¿CÉ°ûH ΩÓYE’G ¿hDƒ°T ôjRh Iôcòe .6

.á«dhódGh á«ª«∏bE’G äÉª¶æªdGh
 ∫ƒM  á«©jô°ûàdGh  á«fƒfÉ≤dG  ¿hDƒ°û∏d  ájQGRƒdG  áæé∏dG  Iôcòe  .7
 áeó≤e ¿ƒfÉb  πjó©J ´hô°ûeh áÑZôH äÉMGôàbG  8 ≈∏Y áeƒμëdG  OhOQ

.ÜGƒædG ¢ù∏ée øe
:á«dÉàdG äÉYƒ°VƒªdG ¢ù∏éªdG ¢Vô©à°SG - É«fÉK

 ¿RGƒàdGh ájOÉ°üàb’Gh á«dÉªdG ¿hDƒ°û∏d ájQGRƒdG áæé∏dG Iôcòe .1
 ,2020 á«¡àæªdG áæ°ù∏d á«dÉªdG èFÉàæ∏d á«dhC’G äGôjó≤àdG ¿CÉ°ûH á«dÉªdG
 »a  óªà©ªdG  áeÉ©dG  äÉahô°üªdG  ∞≤°ùH  áeƒμëdG  ΩGõàdG  äô¡XCG  »àdGh
 ≈∏Y  ÉfhQƒc  áëFÉL  É¡à°Vôa  »àdG  äÉjóëàdG  øe  ºZôdG  ≈∏Y  á«fGõ«ªdG

.kÉ«ªdÉY §ØædG QÉ©°SCG ¢VÉØîfGh »dhódGh »∏ëªdG ø«jƒà°ùªdG
 ôjRhh  »æWƒdG  OÉ°üàb’Gh  á«dÉªdG  ô`̀jRh  øe  ácôà°ûe  Iôcòe  .2
 äGóéà°ùe ôNBG ¿CÉ°ûH »fGôª©dG §«£îàdGh äÉjó∏ÑdG ¿hDƒ°Th ∫É¨°TC’G
 è«∏N ôÑY √É«ªdG ≥aóJ ácôM ø«°ùëàd ióªdG Iô«°ü≤dG ™jQÉ°ûªdG ò«ØæJ
 ô«eÉ©ªdG IÉæb á©°SƒJh »FÉªdG iôéªdG á©°SƒJh ôjƒ£àH ∂dPh »∏HƒJ

.IÉæ≤dG ÜƒæL …ôëÑdG ô°ùédG ôjƒ£Jh

ø«eôëdG ΩOÉN øe á«HGƒL ôμ°T á«bôH ≈≤∏àj ∂∏ªdG
 ôμ°T á«bôH ,ióØªdG OÓÑdG ∂∏e ,áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M ≈≤∏J
 áμ∏ªªdG πgÉY ,Oƒ©°S ∫BG õjõ©dGóÑY øH ¿Éª∏°S ∂∏ªdG ø«Øjô°ûdG ø«eôëdG ΩOÉN ¬«NCG øe á«HGƒL
 ¬àdÓL  É¡H  å©H  »àdG  IÉ°SGƒªdGh  ájõ©àdG  á«bôH  ≈∏Y  kGOQ  ∂dPh  ,á≤«≤°ûdG  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG
 øH ô°UÉf  øH »côJ ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U IÉah »a ø«Øjô°ûdG  ø«eôëdG  ΩOÉN ¬«NCG  ≈dEG

.¬∏dG ¬ªMQ ,Oƒ©°S ∫BG õjõ©dGóÑY

 ≈≤∏à`j  AGQRƒ``̀ ```̀ dG  ¢`̀ù`̀``̀«`̀FQ  ó`̀¡`̀``̀©`̀``̀dG  »``̀ dh
√ó¡Y »``dhh ø«eôëdG ΩOÉ``N ø``e ôμ``°T »à«bôH

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

.á≤«≤°ûdG ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªªdÉH ´ÉaódG ôjRh AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ÖFÉf ó¡©dG

AGQRƒdG ¢ù«FQ ó¡©dG »dh á°SÉFôH »YƒÑ°SC’G ¬YÉªàLG »a

Ö∏≤∏d »°ü°üîàdG áØ«∏N øH óªëe õcôªd á«YƒædG áaÉ°VE’G ócDƒj AGQRƒdG ¢ù∏ée
ˆG ¬ªMQ ¿É``ª∏°S ø``H áØ«∏N ô«eC’G »``μ∏ªdG ƒ``ª°ùdG Ö``MÉ°U á©HÉàeh º``YóH »``¶M õ``côªdG
»dB’G ±Gô°ü∏d øjRÉ¡L ô«éØJ Éàaó¡à°SG ø«à«HÉgQEG ø«à«∏ªY øY ∞°ûμ∏d á«æeC’G Iõ¡LC’G á¶≤«H ó«°ûj ¢ù∏éªdG

ô£î∏d ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG áeÓ°Sh øeCG ¢Vô©j ôeCG …CG »a πgÉ°ùàJ ød áeƒμëdG

 ô`̀«`̀eC’G »`̀μ`̀∏`̀ª`̀dG ƒ`̀ª`̀°`̀ù`̀dG Ö`̀MÉ`̀°`̀U ó```̀cCG  
 ¢ù«FQ  ó¡©dG  »dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S
 ´É£≤H øjôëÑdG áμ∏ªe ΩÉªàgG AGQRƒdG ¢ù∏ée
 √óaQ  ≈∏Y  É¡°UôMh  ä’É°üJ’Gh  äÉeƒ∏©ªdG
 ≈dEG  G kô«°ûe  ,IOÉ`̀jô`̀dGh  Qƒ£àdG  ÜÉÑ°SCG  áaÉμH
 Oƒ≤J  á«æWh  äGAÉØc  øe  áμ∏ªªdG  ¬H  ôNõJ  Ée
 πeDƒªdG  ƒëf  …ƒ«ëdG  ´É£≤dG  Gò`̀g  QGóàbÉH
 ,IOƒ°ûæªdG ájƒªæàdG ±GógC’G ≥«≤ëJ »a ¬æe
 á«æÑdG É¡H ≈¶ëJ »àdG á«ªgC’ÉH √ƒª°S É kgƒæe
 QhódGh  øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a  á«ªbôdG  á«àëàdG
 …OÉ°üàb’G  ƒªædG  ºYO  »a  É¡d  »é«JGôà°S’G

.áeGóà°ùªdG á«ªæàdG äÉÑ∏£àe ™e ≈°TÉªàj ÉªH
 ,¢ùeCG  ó©oH  øY  √ƒª°S  AÉ≤d  iód  ∂dP  AÉL
 áØ«∏N  ∫BG  áØ«∏N  øH  ¿Éª∏°S  ï«°ûdG  Qƒ°†ëH
 Ió«°ùdG  ,»æWƒdG  OÉ°üàb’Gh  á«dÉªdG  ô`̀jRh
 äÉ`̀eó`̀î`̀d ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG Ö`̀FÉ`̀f ¿ƒ`̀°`̀ù`̀dQÉ`̀c Gõ`̀ jô`̀ J
 ádhDƒ°ùeh ΩÉ©dG ´É£≤dG »a á«ªdÉ©dG âfôàfE’G
 äÉ©«ÑªdGh  äÉ«∏ª©dGh  á«é«JGôà°S’G  ôjƒ£J
 ,âfôàfE’G  äÉeóîd  ¿hRÉeCG  ácô°ûH  ∫ÉªYC’Gh
 ¿hÉ©J øe ≥≤ëJ Ée ¿CG ≈dEG √ƒª°S QÉ°TCG å«M
 »a º¡°SCG ¿hRÉeCG ácô°Th øjôëÑdG áeƒμM ø«H
 á«ªbôdG  É«LƒdƒæμàdG  ∞«XƒJ  õjõ©àH  ™aódG

 áÑ°SƒëdG  ô«î°ùJh  áØ∏àîªdG  ä’ÉéªdG  »a
.IƒLôªdG ±GógC’G ≥≤ëj ÉªH á«HÉë°ùdG

 äÉeóîd ¢ù«FôdG ÖFÉf âHôYCG ,É¡ÑfÉL øe
 ádhDƒ°ùeh ΩÉ©dG ´É£≤dG »a á«ªdÉ©dG âfôàfE’G
 äÉ©«ÑªdGh  äÉ«∏ª©dGh  á«é«JGôà°S’G  ôjƒ£J
 âfôàfE’G  äÉeóîd  ¿hRÉ`̀eCG  ácô°ûH  ∫ÉªYC’Gh
 »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°üd Égôjó≤Jh Égôμ°T øY
 Ée  ≈∏Y  AGQRƒ```̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ó¡©dG  »`̀dh
 ¬``̀LhCG  õjõ©àH  ΩÉ`̀ª`̀à`̀gGh  ¢`̀Uô`̀M  ø`̀e  ¬`̀jó`̀Ñ`̀j
 øe  òîàJ  »àdG  ¿hRÉ```̀eCG  ácô°T  ™`̀e  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG

 .É¡d É k«ª«∏bEG G kô≤e øjôëÑdG áμ∏ªe

¿hRÉeCÉH âfôàfE’G äÉeóîd ¢ù«FôdG ÖFÉf √ƒª°S AÉ≤d iód

 áμ∏ªªdG ¢UôM ócDƒj AGQRƒ````dG ¢ù«FQ ó¡©dG »dh
ä’É``°üJ’Gh  äÉ``eƒ∏©ªdG  ´É``£b  ô``jƒ£J  ≈``∏Y



6Ω2021 ôjGôÑa 9 - `g1442 IôNB’G iOÉª oL 27 AÉKÓãdG - ¿ƒ©HQC’Gh á°SOÉ°ùdG áæ°ùdG - (15663) Oó©dG 4

»ØbƒdG πª©dG ôjƒ£J
øjôëÑdG »a 

ó«ªëŸG ó«ª malmahmeed7@gmail.com

:ô£°ùdG ∫hCG
 äÉeóN øe á«fhôàμdE’G áeƒμëdGh äÉeƒ∏©ªdG áÄ«g ¬àæ°TO Ée
 á«fÉμeEG  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒª∏d  í«àJ  ,G kôNDƒe  IójóL  á«fhôàμdEG
 ºgÉ°ùà°S áª¡e Iƒ£N »gh ,á«æμ°ùdG  º¡æjhÉæY åjóëJh πjó©J
 øe  º¡«Ø©jh  ,É k«fhôàμdEG  ÉgRÉéfEG  »a  ,É¡æe  øjó«Øà°ùªdG  ø«μªàH
 ,º¡«∏Y  ó¡édGh  âbƒdG  QÉ°üàNG  øY  kÓ°†a  ,»°üî°ûdG  Qƒ°†ëdG
-ó«aƒc ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üà∏d á«eGôdG á«æWƒdG Oƒ¡édG ºYójh

 »àdG á«æjôëÑdG äGAÉØμ∏dh ,á«∏NGódG ôjRh »dÉ©ªd ôμ°ûdG πc ..19
 áeóN 53 øe ôãcCG  ºjó≤J  »a  âªgÉ°Sh ,áÄ«¡dG  »a  ´óÑJh ôμàÑJ

.¿B’G ≈àM á«fhôàμdEG

:øjôëÑdG »a »ØbƒdG πª©dG ôjƒ£J 
 áëfÉ°ùdG  ¢UôØdG  á«æjO  äÉ«°üî°T  ¢†©H  âYÉ°VCG  Éªc  ÉeÉªJ
 øe ójó©dG èdÉ©j …òdG ,óMƒªdG Iô°SC’G ¿ƒfÉ≤H ∫ƒÑ≤dG »a ,¢SÉæ∏d
 øe øÄJ »àdG ÉjÉ°†≤dG ¢SóμJh ,ICGôªdGh Iô°SC’G ¥ƒ≤Mh ÉjÉ°†≤dG
 »àdG  äÉfÉª°†dG  πc  øe  ºZôdG  ≈∏Y  ,äÉ≤∏©ªdG  äÉLhõdG  É¡JÓjh
 É¡à∏Øc »àdG á«°Uƒ°üîdG ΩGôàMG øe ºZôdG ≈∏Yh ,¿ƒfÉ≤dG Égôah
 ¢†aQ øYô°ûàd  á«æjódG  äÉ«°üî°ûdG  äGP ójóL øe Oƒ©j ,ádhódG
 á«≤£æe ô«Z á«Ñgòe äGQôÑeh ÜÉÑ°SCG âëJ ,»ØbƒdG πª©dG ôjƒ£J
 Gó«©H ±ÉbhC’G ≈∏Y øjódG ∫ÉLQ Iƒ£°S ¢Vôa É¡aóg ,ájô°üY ’h

.¢SÉædG ≥Mh ,¿ƒfÉ≤dG øY
 ø∏©Jh  ,äÉ«°üî°ûdG  ∂∏J  êô`̀î`̀J  ¿CG  ,ô```̀eC’G  »`̀a  É`̀e  ô`̀£`̀NCG
 á°SQÉªªd ™«ªédG ƒYóJh πH ,»ØbƒdG πª©dG ôjƒ£J QÉμfEGh ¢†aQ
 ñô°Th áæàa ≥∏N ≈dEG …ODƒ«°S Éªe ,á∏«°Shh á≤jôW …CÉH ,zQÉμfE’G{
 ∫ÉªYCG  ≈`̀ dEG  ™°VƒdG  Qƒ£J  ÉªHQh  ,¢SÉædG  ió`̀d  »æjO  »YÉªàLG
 ô«Z ∫ÉªYCG á°SQÉªe ≈∏Y GôaÉ°S É°†jôëJ ó©j …òdG ôeC’G ,á«HÉgQEG

.äÉëjô°üàdGh äÉfÉ«ÑdGh ihÉàØdG ∂∏J iƒYO âëJ á«fƒfÉb
 øe ,OÓÑdG »a »ØbƒdG πª©dG ≈∏Y ø«ªFÉ≤dG ¿ƒY »a ¬∏dG ¿Éc
 ,äÉ«°üî°ûdG  ∂∏J  äÉëjô°üJ  ¿ƒbó°ü«°S  ¢UÉî°TCG  ¢†©H  ΩÉ«b
 á«YÉªàL’G  á©WÉ≤ªdG  ≈àMh  IAÉ°SE’Gh  Ωƒé¡dG  ¿ƒ°SQÉªj  ÉªHQh
 ,»HÉîàf’G »°SÉ«°ùdG ¿CÉ°ûdG ™e Ωƒj äGP π°üM Éªc ÉeÉªJ ,º¡©e
 ,äÉëjô°üàdGh  ihÉ`̀Yó`̀ dG  ∂∏J  π`̀c  ÜGƒ`̀°`̀U  Ωó``̀Yh  π°ûa  ø«ÑJh
 ’h øjódÉH É¡d ábÓY ’ á«°üî°T ±GógCG äGP É¡fCG  ™«ªé∏d ø«ÑJh

.á«ÑgòªdG á«°Uƒ°üîdG
 Qƒ£àdGh  ,äÉ°ù°SDƒªdGh  ¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀dG  á``̀dhO  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe
 ádhódG  ≈dEG  ¢SÉædÉH  Oƒ©j  ¿CG  ójôj  ¢†©ÑdG  ∫Gõj  ’h  ,íeÉ°ùàdGh

 .¿GôjEG É¡°û«©J »àdÉc á«eÓ¶dG

:ô£°ùdG ôNBG
 …òdG  RQÉÑdGh  …ƒ«ëdG  QhódG  øY  ΩÉjCG  òæe  Éfô°TCG  Éªc  ÉeÉªJ
 áÑJôª∏d õcôªdG ≥«≤ëJ ôÑN Éfó©°SCG ó≤a ..zäÉ°SGQO{ õcôe ¬H Ωƒ≤j
 ,øjô°û©dGh  áãdÉãdG  áÑJôªdGh  ,á≤£æªdG  iƒà°ùe  ≈∏Y  á©HÉ°ùdG
 ¢üdÉN ..»ª«∏bE’G iƒà°ùªdG ≈∏Y …ôμah »ãëH õcôe 500 øª°V
 QƒàcódG zäÉ°SGQO{ õcôe AÉæeCG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd äÉμjôÑàdGh »fÉ¡àdG
 õcôe »a ø«∏eÉ©dG ™«ªL ≈dEGh ,áØ«∏N ∫BG óªMCG øH ¬∏dGóÑY ï«°ûdG
 ¿ÉgQ  ,ôμØdGh  çƒëÑdG  õcGôe  ≈∏Y  »æWƒdG  ¿ÉgôdG  ..zäÉ°SGQO{

.πÑ≤à°ùª∏d íLÉf

 ƒ`̀ª`̀°`̀ù`̀ dG Ö``̀MÉ``̀ °``̀U ó``````̀cCG
 óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG
 ¢ù«FQ  ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG
 õjõ©J  á«ªgCG  AGQRƒdG  ¢ù∏ée
 ø«H »`̀FÉ`̀æ`̀ã`̀dG ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG ô```WCG
 ájQƒ¡ªLh  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 ≈`̀∏`̀Y á```≤```jó```°```ü```dG É````̀ jQƒ````̀ c
 É kbÉaBG  íàØj  ÉªH  áaÉc  Ió©°UC’G
 πª©dG  øe  mójõe  ƒëf  Ö``MQCG
 ídÉ°üªdG  Ωóîjh  ≥«°ùæàdGh
 ø`̀jó`̀∏`̀ Ñ`̀ dG ø``̀«``̀H á`̀ cô`̀ à`̀ °`̀ û`̀ª`̀ dG
 É kgƒæe ,ø«≤jó°üdG  ø«Ñ©°ûdGh
 äGQÉ°ùe á«ªæJ á«ªgCÉH √ƒª°S
 ™`̀aó`̀dGh á`̀«`̀FÉ`̀æ`̀ã`̀dG äÉ`̀bÓ`̀©`̀ dG
 kAÉªf  ôãcCG  äÉjƒà°ùe  ≈dEG  É¡H
 ¢UôØdG  ≥∏N  »`̀a  º¡°ùj  ÉªH

 äÉ©∏£àdG  »`̀Ñ`̀∏`̀jh  á`̀«`̀Yƒ`̀æ`̀dG
.IOƒ°ûæªdG

 √ƒª°S  AÉ≤d  iód  ∂dP  AÉL
 …Ég  ó«°ùdG  ,¢`̀ù`̀eCG  ó`̀©`̀ oH  ø`̀Y
 ájQƒ¡ªL ô«Ø°S ≠fƒ°ûJ ¿Gƒc
 ÖMQ  å«M  ,á≤jó°üdG  ÉjQƒc
 …Qƒ``̀μ``̀dG ô`̀«`̀Ø`̀°`̀ù`̀dÉ`̀H √ƒ`̀ª`̀ °`̀ S
 √OÓÑd G kô«Ø°S ¬æ««©J áÑ°SÉæªH
 É k«æªàe  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  iód
 ¬eÉ¡e  AGOCG  »`̀a  ≥`̀«`̀aƒ`̀à`̀dG  ¬`̀d
 »a  º¡°ùj  ÉªH  á«°SÉeƒ∏HódG
 ø«H  á«FÉæãdG  äÉbÓ©dG  õjõ©J
 G kô«°ûe  ,ø«≤jó°üdG  øjó∏ÑdG
 ¿hÉ©àdG äÉjƒà°ùe ≈dEG √ƒª°S
 ∞∏àîe  »``̀ a  ø``jó``∏``Ñ``dG  ø``«``H
 á∏°UGƒe  á«ªgCGh  äÉYÉ£≤dG

 ™ØædÉH  Oƒ`̀©`̀j  É`̀ª`̀H  É`̀gô`̀jƒ`̀£`̀J
.™«ªédG ≈∏Y

 ô«Ø°ùdG  ÜôYCG  ,¬ÑfÉL  øe

 √ôjó≤Jh  √ôμ°T  øY  …Qƒ`̀μ`̀dG
 »dh  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°üd
 AGQRƒdG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ó¡©dG

 ¢UôM øe √ƒª°S ¬«dƒj Ée ≈∏Y
 ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG  ôjƒ£àH  ΩÉ`̀ª`̀à`̀gGh
 ä’ÉéªdG ∞∏àîe »a »FÉæãdG

 ≥≤ëj  ÉªH  √õjõ©J  QGôªà°SGh
 øjó∏Ñ∏d  QÉ`````̀gOR’Gh  AÉ`̀ª`̀æ`̀dG

 .ø«≤jó°üdG ø«Ñ©°ûdGh

ÉjQƒc ™e ¿hÉ©àdG õjõ©J á«ªgCG ócDƒj AGQRƒdG ¢ù«FQ ó¡©dG »``dh

 ∞«£∏dGóÑY QƒàcódG ∑QÉ°T
 ô``̀ jRh ,»``̀ fÉ``̀ jõ``̀ dG ó``̀ °``̀ TGQ ø``̀ H
 IQhódG  ´ÉªàLG  »a  á«LQÉîdG
 á©eÉL  ¢ù∏éªd  á`̀jOÉ`̀©`̀dG  ô«Z
 iƒà°ùªdG  ≈∏Y  á«Hô©dG  ∫hódG
 á°SÉFôH äó≤Y »àdGh ,…QGRƒdG
 á«LQÉN  ô`̀jRh  …ôμ°T  íeÉ°S
 á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG ô`̀ °`̀ü`̀e á``̀jQƒ``̀¡``̀ª``̀L
 áfÉeC’G  ô≤e  »a  ¢ùeCG  á≤«≤°ûdG
 ,á«Hô©dG ∫hódG á©eÉéd áeÉ©dG
 ,∑ôà°ûe »fOQCGh …ô°üe Ö∏£H
 »a  ´É`̀°`̀VhC’G  äGQƒ£J  åëÑd

.á≤£æªdG
 á«LQÉîdG  ôjRh  ≈≤dCG  óbh
 ∫Éb  á«MÉààaG  áª∏c  …ô°üªdG
 ¬LGh ób »Hô©dG ÉæªdÉY ¿EG :É¡«a
 ∫Ó`̀N äÉ`̀jó`̀ë`̀à`̀dG ø`̀e ó`̀jó`̀©`̀dG
 âfÉY  å«M  ,»`̀°`̀VÉ`̀ª`̀dG  ó≤©dG
 É`̀fOÓ`̀H  ø`̀e  Oó``̀Y  »`̀a  ÉæHƒ©°T
 ,ádhódG  äÉ°ù°SDƒe  QÉ«¡fG  øe
 ájóFÉ≤©dG äÉeÉ°ù≤f’G äÓjhh
 Qƒ¡Xh ,á«°SÉ«°ùdGh ájôμØdGh
 ¬JÉª«¶æJh  ÜÉ`````̀gQE’G  í`̀Ñ`̀°`̀T
 ÆGô`̀ Ø`̀ dG á`̀ dÉ`̀M äõ`̀¡`̀à`̀fG »`̀ à`̀ dG
 ¢†©H  »a  »æeC’Gh  »°SÉ«°ùdG
 Ée ≈`̀∏`̀Y ¢`̀VÉ`̀°`̀†`̀≤`̀fÓ`̀d ∫hó````dG
 áëFÉL ≈dEG k’ƒ°Uh ,É¡æe ≈≤ÑJ
 á≤£æªdG âMÉàLG »àdG ÉfhQƒc

 ójõªdG ∞«°†àd √ô°SCÉH ºdÉ©dGh
 ΩÉ`̀eCG  äÉjóëàdGh  AÉ`̀Ñ`̀YC’G  ø`̀e

.ÉæJÉ©ªàéeh ÉæJGOÉ°üàbG
 á``̀«``̀°``̀†``̀≤``̀dG  ¿EG  ∫É``````````bh
 »a  π¶à°Sh âfÉc  á«æ«£°ù∏ØdG
 Éª¡e  ,»`̀Hô`̀©`̀dG  ô«ª°†dG  Ö∏b
 øe  á«°VhÉØàdG  á«∏ª©dG  ÜÉ°T
 ºZôdG  ≈∏Yh  ,π«£©Jh  Oƒ`̀cQ
 á«∏«FGô°SE’G  äÉ°SQÉªªdG  ø`̀e
 äÉYhô°ûeh  ÖfÉédG  ájOÉMC’G
.á«Hô¨dG áØ°†dG »a ¿É£«à°S’G
 º`̀d  ô`̀ °`̀ü`̀e  ¿CG  ±É````̀°````̀VCGh
 πLCG  øe  ó¡L  …CG  kÉeƒj  ôNóJ
 ≈`̀dEG  á«eGôdG  Oƒ¡édG  π`̀c  º`̀YO
 ≈∏Y  ô£«°ùªdG  OƒªédG  á∏ë∏M
 ,äGƒæ°S  òæe  ΩÓ`̀°`̀ù`̀dG  á«∏ªY
 ∫Ó``̀N kÉ``̀«``̀∏``̀L ô``̀¡``̀X É```̀e ƒ````̀gh
 âeÉb  å«M  ,á``«°VÉªdG  Iô``àØdG
 É`̀¡`̀J’É`̀°`̀ü`̀JG ∞`̀«`̀ã`̀μ`̀à`̀H ô`̀°`̀ü`̀e
 ∞∏àîe  ™```e  É``̀¡``̀JGQhÉ``̀°``̀û``̀eh
 á«dhódGh  á«ª«∏bE’G  ±Gô``̀WC’G

.á∏YÉØdG
 â∏°UGh ô°üe ¿CG  ±É°VCGh
 áã«ãëdGh  Iôªà°ùªdG  ÉgOƒ¡L
 ,»æ«£°ù∏ØdG  ΩÉ°ù≤f’G  AÉ¡fE’
 ´Gƒ``̀fCG  π`̀c  ºjó≤àH  πîÑJ  º`̀dh
 AÉ`̀≤`̀°`̀TCÓ`̀d Ió`̀fÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dGh º`̀Yó`̀ dG
 IOÉ``©``à``°``S’ ø`̀«`̀«`̀æ`̀«`̀£`̀°`̀ù`̀∏`̀Ø`̀dG

 â«ÑdG  Ö«JôJ  IOÉ``̀YEGh  áªë∏dG
 ¿CÉH  É¡æe  kÉfÉªjEG  ,»æ«£°ù∏ØdG
 á«æ«£°ù∏ØdG áëdÉ°üªdG ≥«≤ëJ
 á«HÉéjEG  IQƒ`̀°`̀ü`̀H  ¢ùμ©æ«°S
 »æ«£°ù∏ØdG  Ö©°ûdG  IQób  ≈∏Y
 ¢VhÉØàdG  á«∏ªY  ô««°ùJ  ≈∏Y
 ¬``aGó``gCG ≥`̀«`̀≤`̀ë`̀Jh ó`̀jó`̀L ø``e

 .áYhô°ûªdG ¬JÉMƒªWh
 á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG ô````̀jRh ∫É````̀bh
 ∫hó`̀dG  áHÉéà°SG  ¿EG  …ô°üªdG
 Ωƒ«dG  ´ÉªàLG  »`̀a  ácQÉ°ûª∏d
 π«dO ô«îd -±hô¶dG πc ºZQ-
 ∞≤J  á«Hô©dG  ∫hó``̀dG  ¿CG  ≈∏Y
 ø``eC’G ¿ƒ`̀°`̀U »`̀a Ió``̀MGh kGó``̀j
 ≈∏Y ®ÉØëdGh »Hô©dG  »eƒ≤dG
 ádhódG ≈∏Yh á«Hô©dG ídÉ°üªdG
 »Hô©dG  ÉæªdÉY  »`̀a  á«æWƒdG
 IQóbh »Hô©dG øeÉ°†àdG ó«cCÉJ
 äÉjóëàdG  á¡LGƒe  ≈∏Y  ÉædhO
 É`̀æ`̀æ`̀«`̀H É`̀ ª`̀ «`̀ a π``̀eÉ``̀μ``̀à``̀dG ô``̀Ñ``̀Y
 ácôà°ûªdG äÉfÉμeE’G ∞«XƒJh
 øe  ±Gó`̀¡`̀à`̀°`̀SG  …CG  á`̀¡`̀LGƒ`̀ª`̀d
 á≤£æªdG  QGô`̀≤`̀à`̀°`̀S’  êQÉ``̀î``̀dG
 ,ÉæHƒ©°T  äGQó≤ªdh  á«Hô©dG
 Ωƒ`̀«`̀ dG  ´É``̀ª``̀à``̀LG  ¿CG  kGó```̀cDƒ```̀e
 á£≤fh  á`̀jƒ`̀b  á`̀dÉ`̀°`̀SQ  áHÉãªH
 π`̀c ≈``````̀dEG á``̀¡``̀Lƒ``̀e ¥Ó```̀£```̀ fG
 á«°†≤dG  »a  á∏YÉØdG  ±Gô``̀WC’G

 ájõcôe  ó«cCÉàd  ,á«æ«£°ù∏ØdG
 »a á`̀«`̀æ`̀«`̀£`̀°`̀ù`̀∏`̀Ø`̀dG  á`̀«`̀°`̀†`̀≤`̀ dG
 ∫hóc  ÉæfCGh  ,»Hô©dG  ¿GóLƒdG
 ¿ƒØJÉμàe Üƒ©°Th äÉeƒμMh
 ájƒ°ùJ  ≈dEG  π°UƒàdG  πLCG  øe
 äÉMƒªW »Ñ∏J ádOÉYh á«°Vôe
 Üƒ©°ûdGh »æ«£°ù∏ØdG  Ö©°ûdG
 ≥«≤ëJ  øª°†j  É`̀ª`̀H  á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG
 ∫OÉ`̀©`̀dG ΩÓ`̀°`̀ù`̀dGh QGô`̀≤`̀à`̀°`̀S’G

.á≤£æªdÉH πeÉ°ûdGh
 ´É`̀ª`̀à`̀L’G ø`̀Y Qó`̀°`̀U ó``̀bh
 ô°üe ájQƒ¡ªL øe Ωó≤e QGôb
 á``«``fOQC’G  áμ∏ªªdGh  á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG
 ∫hó````dG  ¿CG  ó`````cCG  á`̀«`̀ª`̀ °`̀TÉ`̀¡`̀ dG
 â`̀ë`̀J á`̀Yƒ`̀ª`̀é`̀ª`̀c á``̀«``̀Hô``̀©``̀dG
 á«Hô©dG  ∫hó``̀dG  á©eÉL  á∏¶e
 ,ácôà°ûe  ídÉ°üe  ø`̀Y  ™`̀aGó`̀J
 ,»Hô©dG  »eƒ≤dG  ø``̀eC’G  ø`̀Yh
 äGQƒ£àdGh  äÓYÉØàdG  §°Sh
 ,á«dhódG áMÉ°ùdG ≈∏Y áØ∏àîªdG
 •ƒ`̀¨`̀°`̀†`̀dG  ¿hO  ∫ƒ``̀ë``̀j  É`̀ª`̀ H
 iƒ```̀≤```̀dG ø````̀e äÓ````̀Nó````̀ à````̀ dGh
 ≥«≤ëàd  á`̀«`̀dhó`̀dGh  á«ª«∏bE’G
 iƒ≤dG  ∂∏J  ídÉ°üeh  äGóæLCG
 ,á«Hô©dG ídÉ°üªdG ÜÉ°ùM ≈∏Y
 Ωƒ¡Øe  ≈∏Y  ®ÉØë∏d  ≈©°ùJh
 IóMƒd  Éæ«eCÉJ  ádhódG  ≥£æeh
 ≥£æe ø`̀Y  Gó`̀«`̀©`̀H  ,Üƒ`̀©`̀°`̀û`̀dG

 äÉ©ªàéªdG  π``̀NGO  ΩÉ`̀°`̀ù`̀≤`̀f’G
 OƒLh IQhô°V ó«cCÉJh á«Hô©dG
 »a  π`̀YÉ`̀a  »YÉªL  »`̀Hô`̀Y  QhO
 á«ª«∏bE’G  äÉ`̀jó`̀ë`̀à`̀dG  á`̀HQÉ`̀≤`̀e
 »`̀à`̀dG äÉ``````̀eRC’G π``̀M Oƒ``̀¡``̀Lh

.á≤£æªdÉH ∞°ü©J
 á`̀ jõ`̀ cô`̀e QGô````≤````dG ó``````̀cCGh
 áÑ°ùædÉH  á«æ«£°ù∏ØdG  á«°†≤dG
 ó«cCÉàdGh  ,á«Hô©dG  ∫hó`̀dG  ≈dG
 ∫hó`̀dG  πc ΩGõ`̀à`̀dG  ≈∏Y kGOó`̀é`̀e
 Ö©°ûdG  ¥ƒ≤M  ºYóH  á«Hô©dG
 ô«Zh  áYhô°ûªdG  »æ«£°ù∏ØdG

.±ô°üà∏d á∏HÉ≤dG
 ∂°ùªJ  QGô```≤```dG  ó````̀cCG  É`̀ª`̀c
 π``̀ë``̀H á````̀«````̀Hô````̀©````̀dG ∫hó````````````̀dG
 ádhódG  ó°ùéj  …ò`̀dG  ø«àdhódG
 äGP  á∏≤à°ùªdG  á«æ«£°ù∏ØdG
 ¿ƒfÉ≤dG  ¢SÉ°SCG  ≈∏Y  IOÉ«°ùdG
 á«Yô°ûdG  äGQGô````̀ bh  »``̀dhó``̀dG
 IQOÉÑeh  á∏°üdG  äGP  á«dhódG
 ΩÉY äôbCG »àdG á«Hô©dG ΩÓ°ùdG

.Ω2002
 ±Gô`̀WC’G  πc  QGô≤dG  åMh
 º```eC’G ∂```dP »``̀a É`̀ª`̀H á``«``dhó``dG
 á«dhódG  á«YÉHôdGh  IóëàªdG
 øe  á«∏ªY  äGƒ£N  PÉîJG  ≈∏Y
 äGP äÉ`̀°`̀VhÉ`̀Ø`̀e ¥Ó```WEG π``̀LCG
 ÉjÉ°†b  ™«ªL  èdÉ©J  á«bGó°üe

 ≈``̀dEG »`̀°`̀†`̀Ø`̀J »`̀FÉ`̀¡`̀æ`̀dG π``ë``dG
 »∏«FGô°SE’G  ∫Ó`̀à`̀M’G  AÉ`̀¡`̀fEG
 á∏àëªdG  á«æ«£°ù∏ØdG  ¢VQCÓd
 ΩÓ°ùdG  ≥«≤ëJh  ,1967  ΩÉ`̀Y
 ¢SÉ°SCG  ≈∏Y  πeÉ°ûdGh  ∫OÉ©dG

 .ø«àdhódG πM
 •GôîfG á«ªgCG QGô≤dG ócCGh
 π«¡°ùJ  »`̀a  »`̀dhó`̀dG  ™ªàéªdG
 ΩÓ°S  äÉ°VhÉØe  ¥ÓWEG  IOÉ`̀YEG
 ≈∏Y  AÉ``̀æ``̀H  á`̀ «`̀ bGó`̀ °`̀ü`̀e  äGP
 Ióªà©ªdG  á«dhódG  äÉ«©LôªdG
 π°†aCG  πÑ≤à°ùªd  ≥``̀aC’G  íàØJ
 Üƒ©°ûdh  »æ«£°ù∏ØdG  Ö©°û∏d
 ≈```dEG OÉ``æ``à``°``S’É``H ,á`̀≤`̀£`̀ æ`̀ª`̀ dG

.ΩÓ°ù∏d á«Hô©dG IQOÉÑªdG

á``«Hô©dG ∫hó``dG á``©eÉéd …QGRƒ``dG ´É``ªàL’G »``a ∑QÉ``°ûJ ø``jôëÑdG
ø```̀«```̀à```̀dhó```̀dG π```````̀Mh »``̀ æ``̀ «``̀ £``̀ °``̀ ù``̀ ∏``̀ Ø``̀ dG Ö```̀©```̀°```̀û```̀dG ¥ƒ````̀≤````̀ M ó````̀«````̀cCÉ````̀J

.á«LQÉîdG ôjRh |

 á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG á`̀æ`̀é`̀∏`̀dG äó``≤``Y
 á«fÉμªdG  äÉeƒ∏©ªdG  áªcƒëd
 »fÉãdG  É¡YÉªàLG  á«aGô¨édG
 ó`̀FÉ`̀≤`̀dG »`̀∏`̀Y ó`̀ª`̀ë`̀e á`̀ °`̀SÉ`̀Fô`̀H
 á`̀Ä`̀«`̀¡`̀d …ò``«``Ø``æ``à``dG ¢``̀ù``̀«``̀Fô``̀dG
 á``̀eƒ``̀μ``̀ë``̀ dGh äÉ```̀eƒ```̀∏```̀©```̀ª```̀dG
 ±ó`̀¡`̀H ∂````̀ dPh ,á``̀«``̀fhô``̀à``̀μ``̀dE’G
 ,áæé∏dG  πªY  äGóéà°ùe  åëH
 äGQOÉÑªdG  Rô``HCG  ¢VGô©à°SGh

.á«eƒμëdG
 π¡à°ùe »a óFÉ≤dG ÖMQ óbh
 ,áæé∏dG  AÉ`̀°`̀†`̀YCÉ`̀H  ´É`̀ª`̀ à`̀L’G
 ó©H ,ádhòÑªdG ºgOƒ¡éH OÉ°TCGh
 äÉYƒ°VƒªdG øe GOóY åëH ∂dP
 ∫É`̀ª`̀YCG ∫hó```L ≈`̀∏`̀Y á`̀LQó`̀ª`̀dG
 πªY ô«°S ¢Vô©à°SG PEG ,áæé∏dG
 áeó≤ªdG  ™jQÉ°ûªdGh  äGQOÉÑªdG
 âeób  å«M  ,AÉ°†YC’G  πÑb  øe
 á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG äÉ`̀eƒ`̀∏`̀©`̀ª`̀dG á`̀Ä`̀«`̀g
 á≤∏©àe  äGQOÉÑe  3  á«fhôàμdE’G
 Ió``Mƒ``e ¢`̀ù`̀«`̀jÉ`̀≤`̀e ô`̀ jƒ`̀£`̀à`̀ H
 ±ó¡J »àdGh äÉeƒ°SôdG äÉØ∏ªd
 πjƒëJh êGQOEG áØ∏c ¢†ØN ≈dEG
 É¡àbO  ø«°ùëJh  äÉ`̀eƒ`̀°`̀Sô`̀dG
 äÉØ∏ªdG  ™e  πeÉ©àdG  ádƒ¡°Sh

 .á«°Sóæ¡dG
 áæé∏dG  â`̀°`̀Vô`̀©`̀à`̀°`̀SG  É`̀ª`̀c
 ´QGƒ°ûdG áëjô°T ó«MƒJ IQOÉÑe
 IQhô`̀°`̀†`̀d â``¡``Lhh á`̀«`̀fÉ`̀μ`̀ª`̀dG
 IQGOEG  ™`̀e  »`̀æ`̀a  ≥`̀jô`̀a  π«μ°ûJ
 ,Égò«ØæJ  »a  ´Gô°SEÓd  ¥ô£dG
 á`̀Ä`̀«`̀¡`̀dG π`̀ ã`̀ª`̀e ¢``̀Vô``̀©``̀à``̀°``̀SGh
 IQOÉÑe  AÉ°†ØdG  Ωƒ∏©d  á«æWƒdG
 á«aGô¨édG  äÉeƒ∏©ªdG  ájò¨J
 ,á«YGQõdG äÉeƒ∏©ªdÉH á«æWƒdG
 AÉ``̀cò``̀dG ∞``«``Xƒ``J IQhô````°````Vh
 ´É`̀£`̀≤`̀ dG º``̀Yó``̀d »`̀YÉ`̀ æ`̀£`̀ °`̀U’G

 .»YGQõdG
 á`̀æ`̀é`̀∏`̀dG â`̀ã`̀ë`̀H ∂```̀dP ó`̀©`̀H
 RÉ¡éH  »æØdG  ≥`̀jô`̀Ø`̀dG  IQOÉ`̀Ñ`̀e
 …QÉ≤©dG  π«é°ùàdGh  áMÉ°ùªdG
 »æWƒdG  èeÉfôÑdÉH  á≤∏©àªdGh
 â`̀©`̀∏`̀WGh …ƒ``̀é``̀dG ô`̀jƒ`̀°`̀ü`̀à`̀∏`̀d
 Gòg ò«ØæJ  äGóéà°ùe  ôNBG  ≈∏Y
 IQOÉÑe  â°ûbÉf  Éªc  ,´hô°ûªdG
 ™bGƒªdG  ó`̀°`̀UQ  áμÑ°T  ôjƒ£J
 »a Ωó`̀î`̀à`̀°`̀ù`̀J »`̀à`̀ dG á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG
 ,á«°Sóæ¡dGh  á«FÉ°ûfE’G  ∫ÉªYC’G
 øe IOÉØà°S’G ó«MƒJ ´hô°ûeh
 ,á«ÑjôéàdG  äÉëàØdG  ™jQÉ°ûe

 ø«H ¿hÉ`̀©`̀ à`̀ dG  π`̀Ñ`̀°`̀S π`̀ °`̀†`̀ aCGh
 ,IQOÉÑªdG  √òg  ò«Øæàd  äÉ¡édG
 áæé∏dG â¡Lh ÖfÉédG Gòg »ah
 ¢ü°üîàe  »æa  ≥jôa  π«μ°ûàH
 øe  áeó≤ªdG  äGQÉ`̀«`̀î`̀dG  åëÑd

.AÉ°†YC’G
 áæé∏dG  ¢`̀ù`̀«`̀FQ  ¬``̀Lh  É`̀ª`̀c
 áæé∏dG  ´É`̀ª`̀à`̀LG  ∫Ó``̀N  ó`̀FÉ`̀≤`̀dG
 äÉeƒ∏©ªdG  áªcƒëd  á«æWƒdG
 ≈```̀dEG á``̀«``̀aGô``̀¨``̀é``̀dG á``«``fÉ``μ``ª``dG
 á`̀≤`̀ «`̀ Kh á```̀©```̀LGô```̀e IQhô````̀ °````̀V
 á`̀°`̀SGQOh  ,á«dÉëdG  äGQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG
 äGQOÉ`̀Ñ`̀e  áaÉ°VEG  ≈`̀ dEG  áLÉëdG
 ™aQh  õjõ©J  »a  º¡°ùJ  IójóL
 äÉ``̀eó``̀î``̀dG IOƒ`````̀L iƒ``à``°``ù``e
 ø«æWGƒª∏d  áeó≤ªdG  á«eƒμëdG
 ¬JÉ«æªJ  øY  ÉHô©e  ,ø«ª«≤ªdGh
 ≥«°ùæàdGh ¿hÉ©àdG á∏°UGƒe »a
 ,á«eƒμëdG äÉ¡édG ∞∏àîe ø«H
 øe ø`̀μ`̀ª`̀j É``̀e ≈``̀°``̀ü``̀bCG ∫ò````̀Hh
 ,áMÉàªdG  äÉ«fÉμeE’Gh  Oƒ¡édG
 »a  º¡°ùJ  ¿CG  É¡fCÉ°T  øe  »àdGh
 »àdGh äGQOÉÑªdG ∞∏àîe RÉéfEG
 øWƒdG áeóNh ídÉ°U »a Ö°üJ

.øWGƒªdGh

 åëÑJ  äÉ`̀ eƒ`̀ ∏`̀ ©`̀ ª`̀ dG  á`̀ ª`̀ cƒ`̀ M  á`̀æ`̀é`̀d
á`̀«`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG äGQOÉ``̀ Ñ``̀ ª``̀ dG ø``̀e GOó```̀ Y

 ¿Éª°V  õ`̀cô`̀e  Iô``jó``e  â`̀dÉ`̀b
 »a  »ªjOÉcC’G  OÉªàY’Gh  IOƒédG
 Ó°ùjƒd IQƒàcódG øjôëÑdG á©eÉL

 CGóÑJ  ±ƒ°S  á©eÉédG  ¿EG{  ¢ùÑ∏H
 äÉeƒ∏©e  IQGOEG  á°üæe  ≥«Ñ£J
 »a  (ACADEM)  IOƒ`̀é`̀dG

 ∂`̀dPh  ,zΩ2021  πÑ≤ªdG  ¢`̀SQÉ`̀e
 á©eÉL  á«é«JGôà°SG  QÉ```̀WEG  »`̀a
 ≈dEG  ∫ƒëà∏d  á«YÉ°ùdG  øjôëÑdG

.»ªbôdG ΩÉ¶ædG
 áÑ©°T  á`̀°`̀ù`̀«`̀FQ  â``ë``°``VhCGh
 ¿Éª°V õcôe »a á©HÉàªdGh ºYódG
 »`̀ª`̀jOÉ`̀cC’G OÉ`̀ª`̀à`̀Y’Gh IOƒ``é``dG
 á°üæe ¿CG »éHQƒ°ûdG ¿Éª©f AÉ«ªd
 áØdDƒe  á«ªbôdG  ACADEM
 É¡©«ªL áØ∏àîe áª¶fCG á©Ñ°S øe
 ,á`̀©`̀eÉ`̀é`̀dG »``̀a IOƒ``̀é``̀ dG Ωó``î``J
 âæ°TO ≈dhC’G á∏MôªdG ¿CG áØ«°†e
 ,Ω2019 ΩÉY øe ¢SQÉe ô¡°T »a
 á``̀ª``̀¶``̀fC’G  ≈``̀∏``̀Y  â`̀ ∏`̀ ª`̀ à`̀ °`̀ TG  PEG
 »àdG  ,á°üæª∏d  áKÓãdG  á«°SÉ°SC’G
 áÄ«¡dG  äÉeƒ∏©e  IQGOEÉ```̀H  ≈æ©J
 áeƒ¶æe  :»````gh  ,á``̀«``̀ª``̀jOÉ``̀cC’G
 áÄ«g  AÉ`̀°`̀†`̀YCG  äÉeƒ∏©e  IQGOEG
 IQGOEG  á`̀eƒ`̀¶`̀æ`̀eh  ,¢``ù``jQó``à``dG
 áeƒ¶æeh  ,á`̀«`̀ª`̀∏`̀©`̀dG  çÉ``̀ë``̀HC’G
 AÉ°†YC’  á«dhódG  OÉªàY’G  IQGOEG

 .¢ùjQóàdG áÄ«g
 π«¡°ùàH  Ió`̀YÉ`̀≤`̀dG  íª°ùJh
 IQGOEGh  ô`̀«`̀aƒ`̀Jh  ™`̀ª`̀L  á`̀«`̀∏`̀ª`̀Y
 ¢ùjQóàdG  áÄ«g  AÉ°†YCG  äÉfÉ«H
 ,á«ªjOÉcC’G  º¡à£°ûfCÉH  É¡£HQh
 º`̀¡`̀à`̀£`̀°`̀û`̀fCG ¢``SÉ``«``bh á`̀©`̀HÉ`̀à`̀eh

 äÉfÉ«H  óYGƒ≤H  É¡£HQh  á«ãëÑdG
 ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,á«ª∏©dG  çƒëÑdG
 AÉ`̀°`̀†`̀YC’ »``̀ª``̀jOÉ``̀cC’G OÉ`̀ª`̀ à`̀Y’G
 êPÉªf  Ö°ùëH  ¢ùjQóàdG  áÄ«g
 OGóYEGh ,á«ªdÉ©dG  OÉªàY’G äÉ¡L
 êGô``̀î``̀à``̀°``̀SGh äÉ``̀ «``̀ FÉ``̀ °``̀ü``̀ME’G
 AGƒ°S  á«JGòdG  ô«°ùdGh  ôjQÉ≤àdG
 á«ªjOÉcC’G ΩÉ°ùbC’G iƒà°ùe ≈∏Y
 øe  á©eÉédG  iƒà°ùe  ≈∏Y  hCG
 IOƒédG ¿Éª°V äÉ«∏ªY ºYO πLCG
 PÉ`̀î`̀JGh »`̀ª`̀ jOÉ`̀ cC’G OÉ`̀ª`̀à`̀Y’Gh
 ¿EG{  :»éHQƒ°ûdG  âdÉbh   .QGô≤dG
 OÉªàY’Gh  IOƒédG  ¿Éª°V  õcôe
 Iô`̀à`̀Ø`̀dG ∫Ó``̀N π`̀ª`̀Y »``̀ª``̀jOÉ``̀cC’G
 §Ñ°Vh  øjƒμJ  ≈∏Y  á«°VÉªdG
 äÉ«∏c  ∫É`````NOEGh  á`̀ª`̀¶`̀fC’G  √ò``̀g
 ,á``KÓ``ã``dG É``̀¡``̀Yô``̀aCÉ``̀H á``©``eÉ``é``dG
 É¡éeGôHh  ,á«ªjOÉcC’G  É¡eÉ°ùbCGh
 äGQô```̀≤```̀ ª```̀ dGh ,á````̀«````̀ª````̀jOÉ````̀cC’G
 AÉ`̀°`̀†`̀YCG ∫hGó````̀Lh ,á`̀ «`̀ °`̀ SGQó`̀ dG
 iô`̀é`̀j »`̀ à`̀ dG ¢`̀ù`̀jQó`̀à`̀ dG á`̀Ä`̀«`̀g
 èeO ºJ PEG ,»∏°üa πμ°ûH É¡ãjóëJ
 IQGOEG  ΩÉ¶æH  ACADEM

.z(SIS) ÖdÉ£dG äÉeƒ∏©e

á``«ªjOÉcC’G á``Ä«¡dÉH á``«ªbôdG äÉ``fÉ«ÑdG IQGOEG á``°üæe ≥``Ñ£J ø``jôëÑdG á``©eÉL



áæWÓ°ùdG ÒeC’G óÑY :Öàc
 »`̀æ`̀jô`̀ë`̀H ÜÉ``̀°``̀T ¢`̀Vô`̀©`̀J
 ¢ùeCG AÉ°ùe á£°Sƒàe äÉHÉ°UE’
 ¬àeó°U ÉeóæY ¿ÉcRôc á≤£æªH

.…ƒ«°SBG ÉgOƒ≤j ¿Éc á∏aÉM
 »``̀æ``̀jô``̀ë``̀H ÜÉ````̀°````̀T ¿É``````̀ c
 (QÉæμdG)  ™«H  »a  ¬∏ª©H  Ωƒ≤j
 äGQGhó````̀ dG ó```̀MCG ø``̀e Üô`̀≤`̀ dÉ`̀H
 áYÉ°ùdG  »`̀a  ¿É`̀cRô`̀c  á≤£æªH
 AÉ°ùe  øe  ∞°üædGh  á°ùeÉîdG
 Iô«¨°U  á∏aÉëH  ÅLƒah  ¢ùeCG
 ¬H  Ωó£°üJ  …ƒ`̀«`̀°`̀SBG  É`̀gOƒ`̀≤`̀j
 ,¬©«ÑH Ωƒ≤j ¿Éc …òdG QÉæμdÉHh
 äÉHÉ°UEÉH  ¬àHÉ°UEG  ∂dP øY èàf
 ÉgôKCG  ≈∏Y  ¬∏≤f  º`̀J  á£°Sƒàe
 êÓ©dG  »≤∏àd  ≈Ø°ûà°ùªdG  ≈`̀dEG

 »a (QÉæμdG) ôKÉæJ Éª«a ,ΩRÓdG
.´QÉ°ûdG §°Sh

 çOÉ```̀ë```̀dG ´ƒ``````̀bh Qƒ``````̀ah
 QhôªdG  áWô°T  ájQhO  äô°†M

 IQÉ«°ùdG  áMGREÉH  ÉgOGôaCG  ΩÉbh
 Égó©Hh  ,çOÉ``̀ë``̀dG  ™`̀bƒ`̀e  ø`̀e
 á`̀«`̀ª`̀°`̀Sô`̀dG äÉ``̀¡``̀é``̀dG â`̀ë`̀ à`̀ a

 .¬HÉÑ°SCG áaô©ªd ≥«≤ëàdG
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 á«HôàdG  IQGRh  äôªà°SG   
 á£°ûfC’G  ò«ØæJ  »`̀a  º«∏©àdGh
 áÑ°SÉæªdG  πFÉ°SƒdÉH  á«°SQóªdG
 ,á«dÉëdG  á«FÉæãà°S’G  ±hô¶∏d
 äGAGô````````````̀LE’G PÉ````̀î````̀ JG ™``````̀eh
 ≥∏£æe  øe  ,áeRÓdG  ájRGôàM’G
 ô`̀jƒ`̀£`̀Jh π`̀≤`̀ °`̀ü`̀H É``¡``eÉ``ª``à``gG
 á«HÓ£dG  ÖgGƒªdGh  äÉYGóHE’G
 G kõ`̀jõ`̀©`̀J ,ä’É``é``ª``dG ≈`̀à`̀°`̀T »``a
 …ô`̀°`̀û`̀Ñ`̀dG ô`̀ °`̀ü`̀æ`̀©`̀ dG äGQó```̀≤```̀ d

 .»æjôëÑdG
 πÑ≤à°SG  ,QÉ```̀WE’G  Gò`̀g  »`̀ah
 »ª«©ædG  »∏Y  øH  óLÉe  QƒàcódG
 ¬ÑàμªH  º«∏©àdGh  á«HôàdG  ô`̀jRh
 ≈°ù«Y  áæjóªH  IQGRƒ`̀dG  ¿GƒjóH
 Iõ`̀ FÉ`̀ Ø`̀ dG ¢``̀SQGó``̀ª``̀ dG äGô```̀jó```̀e
 Iõ`̀FÉ`̀L »``̀a ≈`````dhC’G õ`̀cGô`̀ª`̀dÉ`̀H
 ¿hÉ©àdÉH áeÉ≤ªdG »Ä«ÑdG åëÑdG
 è«∏îdG  á`̀cô`̀°`̀Th  IQGRƒ```̀ dG  ø«H
 äÉ`̀ jhÉ`̀ª`̀ «`̀ chô`̀ à`̀ Ñ`̀ dG á`̀YÉ`̀æ`̀°`̀ü`̀d
 ,16 ```̀dG É``̀¡``̀JQhO »``a ,z∂`̀ Ñ`̀ «`̀L{
 á``jƒ``fÉ``ã``dG ∫Ó``̀≤``̀à``̀°``̀S’G »````̀gh
 IOÉ``̀YEG{  É¡Yhô°ûe  ø`̀Y  ,äÉæÑ∏d
 á∏ª©à°ùªdG  äGQÉ`````WE’G  ô`̀jhó`̀J
 »`̀a π````̀ã````̀eC’G É``̀¡``̀eGó``̀î``̀à``̀ °``̀SGh
 á«YÉæ°üdG  Ö`̀YÓ`̀ª`̀dG  äÉ`̀«`̀°`̀VQCG
 ,z…QGô``̀ë``̀ dG ∫õ``̀©``̀dGh AÉ`̀ æ`̀ Ñ`̀ dGh
 øY  ,äÉæÑ∏d  á`̀jƒ`̀fÉ`̀ã`̀dG  Qƒ`̀æ`̀ dGh
 »fGƒ«M  ∞∏Y  êÉàfEG{  É¡Yhô°ûe

 ∞©°S  äÉ`̀Ø`̀∏`̀î`̀e  ΩGó``î``à``°``SÉ``H
 Ö«∏ëdG  QGQOEG  õ«Øëàd  π«îædG
 ≈°ù«Y  áæjóeh  ,zQÉ``̀≤``̀HC’G  ió`̀d
 É¡Yhô°ûe  øY  ,äÉæÑ∏d  ájƒfÉãdG
 √É«ªdG  áédÉ©e  ≈dEG  ±ó¡j  …òdG
 ΩGóîà°SÉH  äÉbô£dÉH  á©ªéàªdG

.ÉéæjQƒªdG äÉÑf
 ô`̀jRƒ`̀dG  CÉ`̀æ`̀g  AÉ≤∏dG  ∫Ó``̀Nh
 ™ªà°SGh  ,RƒØdG  Gò¡H  ¢SQGóªdG
 øY É`̀¡`̀JGô`̀jó`̀e ø``̀e ìô``°``T ≈```̀ dEG
 ,IõFÉØdG  äÉYhô°ûªdGh  çƒëÑdG
 Gò``̀g »```̀a É``̀gOƒ``̀¡``̀é``̀H G kó``̀«``̀°``̀û``̀e
 Qhó``̀dG ≈`̀∏`̀Y É`̀ k«`̀æ`̀ã`̀eh ,∫É`̀é`̀ª`̀ dG
 ò«ØæJ »a z∂Ñ«L{ ácô°ûd õ«ªàªdG
 ±OÉ`̀¡`̀dGh  º¡ªdG  èeÉfôÑdG  Gò`̀g
 äÉÑdÉWh  ÜÓW  ™«é°ûJh  ºYód
 ∫Éée »`̀a á`̀jƒ`̀fÉ`̀ã`̀dG  ¢`̀SQGó`̀ª`̀dG
 ,QÉμàHÓd »YÉ°ùdG »ª∏©dG åëÑdG
 π«∏≤àd  áÑ°SÉæªdG  ∫ƒ∏ëdG  ∂dòch

 º¡Ñ°ùμj  ÉªH  ,á«Ä«ÑdG  QGô`̀°`̀VC’G
 áHƒ∏£ªdG  äGQÉ¡ªdG  ºgCG  ió`̀MEG
 »æ¡ªdGh  »°SGQódG  ∫ÉéªdG  »a
 º`̀¡`̀°`̀ù`̀jh ,™`̀ª`̀ à`̀é`̀ª`̀ dG á```eó```Nh
 ÜÉ`̀Ñ`̀°`̀û`̀dG ø``̀e π`̀«`̀L OGó`````̀YEG »``̀a
 ¬à«dhDƒ°ùªH  »YGƒdG  »æjôëÑdG
 á¶aÉëªdG  á«ªgCGh  áÄ«ÑdG  √ÉéJ

.É¡«∏Y
 ºZôdÉH  ¬fCG  ôjRƒdG  í°VhCGh
 É¡à°Vôa  »``̀à``̀dG  ±hô``̀¶``̀ dG  ø``̀e
 IQGRƒ```̀dG ¿EÉ``̀a É`̀ fhQƒ`̀c á`̀ë`̀FÉ`̀L
 √òg  πãe  ò«ØæJ  ø`̀Y  ∞bƒàJ  º`̀d
 á«HÓ£dG  äÉ≤HÉ°ùªdGh  á£°ûfC’G
 äÉ``̀YGó``̀HEGh  äÉ`̀bÉ`̀£`̀d  áæ°VÉëdG
 ôÑY ,É`̀ ¡`̀ d  IQƒ``̀£``̀ª``̀dGh á`̀Ñ`̀∏`̀£`̀dG
 »a ÉªH ,ó©H øY ∫É°üJ’G äÉ«æ≤J
 ô«NC’G  »Ø«°üdG  èeÉfôÑdG  ∂`̀dP
 IòØæªdG  è`̀eGô`̀Ñ`̀ dG  ø``e  √ô``«``Zh
 ≥jôW øY »°SGQódG ΩÉ©dG ∫GƒW

 ø«HƒgƒªdG  áÑ∏£dG  ájÉYQ  õcôe
 ,IQGRƒdÉH  á°üàîªdG  äÉ¡édGh
 á`̀£`̀°`̀û`̀fC’G á`̀«`̀ª`̀gCG ø`̀e É`̀ kbÓ`̀£`̀fG
 IÉ«M »a  É vª¡e  É kÑfÉL πãªJ  »àdG

.á«°SQóªdG á°ù°SDƒªdG
 ¢`̀SQGó`̀e Ió`̀Y â`̀cQÉ`̀°`̀T ó`̀ bh
 :»gh  ,IõFÉédG  √òg  »a  iôNCG
 ájôHÉédG ,äÉæÑ∏d ájƒfÉãdG ádƒN
 ,ø«æÑ∏d  á`̀«`̀YÉ`̀æ`̀°`̀ü`̀dG  á`̀jƒ`̀fÉ`̀ã`̀dG
 ,äÉæÑ∏d  á`̀jƒ`̀fÉ`̀ã`̀dG  óªM  áæjóe
 øeÉ°†àdG  ,äÉæÑ∏d  ájƒfÉãdG  QÉ°S
 ájƒfÉãdG  óëdG  ,äÉæÑ∏d  ájƒfÉãdG
 á`̀«`̀Ø`̀«`̀∏`̀î`̀dG á``̀jGó``̀¡``̀ dG ,äÉ``æ``Ñ``∏``d
 ï«°ûdG  ó¡©e  ,ø«æÑ∏d  ájƒfÉãdG
 ,É«Lƒdƒæμà∏d  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N
 .á`̀°`̀UÉ`̀î`̀dG á`̀ã`̀jó`̀ë`̀dG ±QÉ`̀©`̀ª`̀dG
 áØ«£d  IPÉà°SC’G  á∏HÉ≤ªdG  ô°†M
 ø«dhDƒ°ùªdG øe OóYh áXƒfƒÑdG

.IQGRƒdG

»Ä«ÑdG åëÑ∏d z∂Ñ«L{ õFGƒéH IõFÉØdG ¢SQGóªdG πÑ≤à°ùj á«HôàdG ôjRh

 áeÉ©dG  áë°ü∏d  óYÉ°ùªdG  π«cƒdG  â`̀YO
 »æjôëÑdG  ™ªàéªdG  …ôLÉ¡dG  ºjôe IQƒàcódG
 á«ë°üdG  äÉWGôà°T’ÉH  ó«≤àdG  á«ªgCG  ≈``̀dEG
 »a  (19-ó«aƒc)  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  á¡LGƒªd
 äÉ©ªéàdG  ÖæéJh ,øcÉeC’Gh äÉbhC’G  ™«ªL
 ∫É≤àfG øe ájÉbƒ∏d ∂dPh ;á£dÉîªdGh á«∏FÉ©dG

.ihó©dG
 »a  ø«∏eÉ©dG  ¿CG  ≈`̀dEG  …ôLÉ¡dG  äQÉ°TCGh
 á«ë°üdG  QOGƒ``μ``dG  ø`̀e  á`̀«`̀eÉ`̀eC’G  ±ƒØ°üdG
 ¿ƒ∏ª©j  º¡d  iô```̀NC’G  IófÉ°ùªdG  äÉ`̀¡`̀é`̀dGh
 ®ÉØë∏d  ¢`̀UÓ`̀NEGh  ó`̀L  πμH  ¬©bƒe  ø`̀e  wπ`̀ c
 ™ªàéªdG  OGô````̀aCG  π``c  á`̀eÓ`̀°`̀Sh  á`̀ë`̀°`̀U  ≈`̀∏`̀Y
 ™«ªL  ≈∏Y  Öéj  Gò`̀d  ,É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«a  ø`̀e
 ´Ó£°V’Gh  ¿hÉ©àdG  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG

 áªgÉ°ùªdÉH  »æWƒdG  º¡ÑLGhh  º¡JÉ«dhDƒ°ùªH
 ≈dEG  ™«ªédG  ká«YGO  ,Oƒ¡édG  √òg  ìÉéfEG  »a
 äÉ``̀LQO  ø`̀e  AÓ````̀YE’Gh  á`̀«`̀dhDƒ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG  πªëJ
 áë°U ≈`̀∏`̀Y É`̀ kXÉ`̀Ø`̀M äGAGô```̀LE’É```̀H  ΩGõ``̀à``̀d’G

.¬àeÓ°Sh ™ªàéªdG
 äGAGô``̀LE’G  ´ÉÑJG  IQhô°V  ≈`̀dEG  âgƒfh
 ≥jôØdG  øe  IQOÉ°üdG  äÉª«∏©àdGh  ájRGôàM’G
 ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d  »Ñ£dG  »æWƒdG
 ∫ÓN  ø`̀e  ∂``̀dPh  πª©dG  äGô`̀≤`̀e  ¢üîj  Éª«a
 ΩGõ``à``d’Gh  ,π`̀ª`̀©`̀dG  äGô`̀≤`̀e  º«≤©Jh  ô«¡£J
 OƒLh  ∫É`̀M  »a  á©ÑàªdG  á«FÉbƒdG  ô«HGóàdÉH
 ∂dPh  ,¢Shô«ØdÉH  É¡àHÉ°UEG  »a  ¬Ñà°ûe  ádÉM
 IófÉ°ùeh  ,¢Shô«ØdG  QÉ°ûàfG  øe  óëdG  ±ó¡H

.™ªàéªdG ájÉªM ≈dEG á«eGôdG Oƒ¡édG

 ∞JÉμJ á«ªgCG  …ôLÉ¡dG  IQƒàcódG  äócCGh
 ,¿hÉ¡àdG  Ωó`̀Yh  ,á«æWƒdG  Oƒ¡édG  ôaÉ°†Jh
 ™ªàéªdG  OGô````̀aCG  ø`̀e  Oô``̀a  π`̀ c  πªëàj  ¿CGh
 QòëdG  á∏°UGƒe  ôÑY  ,á«©ªàéªdG  á«dhDƒ°ùªdG
 äÉeÉªμdG  ¢ùÑ∏H  ΩGõ``̀à``̀d’Gh  ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀dG  ø`̀e
 »YÉªàL’G  óYÉÑàdG  ≥«Ñ£Jh  ,øjó«dG  º«≤©Jh
 äÉÑ°SÉæªdG  ø`̀e  ó`̀ë`̀dGh  äÉ```̀bhC’G  ™«ªL  »`̀a
 ∂`̀ dPh ;á`̀«`̀∏`̀FÉ`̀©`̀dG äÉ`̀©`̀ª`̀é`̀à`̀dGh á`̀«`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G
 Éªc  ,øjôNB’G  áeÓ°Sh  º¡àeÓ°S  ≈∏Y  É k°UôM
 ¿ƒfÉ©j  øjòdG  ¢UÉî°TC’Gh  ø°ùdG  QÉÑc  âYO
 äGOÉ°TQE’ÉH  ΩGõàd’G  ≈dEG  áæeõe  ¢VGôeCG  øe
 á«ª°SôdG  äÉ¡édG  øY  IQOÉ°üdG  ájRGôàM’G
 ¢UôëdGh  ,áHÉ°UEÓd  á°VôY  ô`̀ã`̀cC’G  º¡fƒμd
 .ÉfhQƒc ¢Shô«Ød OÉ°†ªdG º«©£àdG òNCG ≈∏Y

ÉfhQƒc á¡LGƒªd á«ë°üdG äÉWGôà°T’ÉH ó«≤àdG á«ªgCG ≈dEG ƒYóJ …ôLÉ¡dG .O
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 øjódG ïjÉ°ûe øe OóY ócCG
 øe ¿ÉeC’Gh ΩÓ°ùdGh øeC’G ¿CG
 ¬∏dG  qø`̀e  »àdG  áª«¶©dG  º©ædG
 »æjôëÑdG  ÉæÑ©°T  ≈`̀∏`̀Y  É`̀¡`̀H
 ¬îjQÉJh  ¬à©«Ñ£H  ºdÉ°ùªdG
 »`̀à`̀dGh  ,±ô`̀°`̀û`̀ª`̀dG  ¢ü∏îªdG
 ó«H  Gój  É©«ªL πª©f ¿CG  Öéj
 ìÉª°ùdG ΩóYh É¡«∏Y á¶aÉëª∏d
 ¿ƒμj ¿CG Üôîe hCG Ωôée …C’
 »a  GƒaÉ°VCGh  ,Éææ«H  ¿Éμe  ¬d
 ∂∏J  ¿CG  ¢ùeCG  º¡æY Qó°U ¿É«H
 ôμ°ûdGh  óªëdG  ≥ëà°ùJ  º©ædG
 ¬fC’ ,πLh õY OÉÑ©dG Üôd É¡«∏Y
 áæ«μ°ùdGh  ¿ÉæÄªW’G  å©Ñj
 ájô°ûÑdG  ¢ùØædG  »a  Ahó¡dGh
 ¬∏dG º©æH ø«≤«dGh á≤ãdG Rõ©jh
 ¬eôch  ≈°üëJ  ’  »àdG  ≈dÉ©J
 ¿CG øjócDƒe ,√OÉÑY ≈∏Y ¬Ø£dh
 ç póëoj  ±ô°üJ  hCG  ∑ƒ∏°S  πc
 áªjôμdG  á`̀ª`̀©`̀æ`̀dG  √ò`̀¡`̀ d  Ó`̀∏`̀N
 π«£©Jh  ø«æeBÓd  ™jhôJ øe
 √ô≤j  ’  ô`̀eCG  ƒ¡a  ;º¡ëdÉ°üªd
 ¿CG  øμªj  ’h  ¢Só≤ªdG  ´ô°ûdG
 øe  ÉØWÉ©J  hCG  ’ƒ`̀Ñ`̀b  Rƒ`̀ë`̀j
 Rô`̀HCG  ó`̀MCG  Üô°†j ¬`̀ fC’  ,ó``̀MCG
 É¡«∏Y  Ωƒ`̀≤`̀ J  »`̀à`̀ dG  â`̀HGƒ`̀ ã`̀ dG
 ÉgócCG »àdGh AÉ©ªL á«fÉ°ùfE’G

.∞«æëdG ÉææjO
 ø`̀jó`̀dG  ïjÉ°ûe  π`̀¡`̀à`̀°`̀SGh
 ¬`̀∏`̀ dG ∫ƒ``̀≤``̀ H ¢```̀ù```̀eCG º``¡``fÉ``«``H
 óYh{  ºjôμdG  ¬HÉàc  »a  ≈dÉ©J
 Gƒ`̀∏`̀ª`̀Yh Gƒ``̀æ``̀eBG ø``̀jò``̀dG ¬`̀ ∏`̀ dG
 »a  º¡æØ∏îà°ù«d  äÉëdÉ°üdG
 øjòdG  ∞∏îà°SG  Éªc  ¢``̀VQC’G
 º¡æjO  º¡d  øæμª«dh  º¡∏Ñb  øe
 º¡ædóÑ«dh  º¡d  ≈°†JQG  …ò`̀dG
 »æfhóÑ©j ÉæeCG º¡aƒN ó©H øe
 ôØc øeh ÉÄ«°T »H ¿ƒcô°ûj ’
 z¿ƒ≤°SÉØdG ºg ∂ÄdhCÉa ∂dP ó©H
 Éªch  .55  á`̀jB’G  QƒædG  IQƒ°S
 øY  ∞jô°ûdG  åjóëdG  »a  OQh
 ¬«∏Y  ¬∏dG  ≈∏°U  óªëe  »ÑædG
 ºμæe  íÑ°UCG  øe{  º∏°Sh  ¬`̀dBGh
 »a ≈`̀aÉ`̀©`̀e ,¬`̀Hô`̀°`̀S »`̀a É`̀ æ`̀eBG

 ÉªfCÉμa ,¬eƒj äƒb √óæY √ó°ùL
 .zÉgô«aGòëH  É«fódG  ¬d  äõ«M
 π°†aCG  øe ¿ÉeC’ÉH Qƒ©°ûdG  ¿EG
 ≥`̀ë`̀à`̀°`̀ù`̀Jh É```̀gÓ```̀YCGh º`̀©`̀æ`̀ dG
 Üô`̀d  É¡«∏Y  ô`̀μ`̀°`̀û`̀dGh  ó`̀ª`̀ë`̀dG
 å©Ñj ¬``̀fC’ ,π``̀Lh õ`̀Y OÉ`̀Ñ`̀©`̀dG
 Ahó¡dGh áæ«μ°ùdGh ¿ÉæÄªW’G
 Rõ©jh  ájô°ûÑdG  ¢ùØædG  »`̀a
 ≈dÉ©J ¬∏dG º©æH ø«≤«dGh á≤ãdG
 ¬Ø£dh ¬eôch ≈°üëJ ’ »àdG
 IÉ«ëdG  íÑ°üàa  ,√OÉ`̀Ñ`̀Y  ≈∏Y
 ¬∏dG  º©æH  ™àªà∏d  É`̀æ`̀eBG  GPÓ``e
 ≈bÓàj  É©ªàéeh  π``̀Lh  õ``Y
 ≈∏Y  ¿ƒ°ûjÉ©àjh  ¢SÉædG  ¬«a
 .íeÉ°ùàdGh  IOƒªdGh  áÑëªdG
 ç póëoj  ±ô°üJ hCG  ∑ƒ∏°S  πch
 áªjôμdG  á`̀ª`̀©`̀æ`̀dG  √ò`̀¡`̀ d  Ó`̀∏`̀N
 π«£©Jh  ø«æeBÓd  ™jhôJ øe
 √ô≤j  ’  ô`̀eCG  ƒ¡a  ;º¡ëdÉ°üªd
 ¿CG  øμªj  ’h  ¢Só≤ªdG  ´ô°ûdG
 øe  ÉØWÉ©J  hCG  ’ƒ`̀Ñ`̀b  Rƒ`̀ë`̀j
 Rô`̀HCG  ó`̀MCG  Üô°†j ¬`̀ fC’  ,ó``̀MCG
 É¡«∏Y  Ωƒ`̀≤`̀ J  »`̀à`̀ dG  â`̀HGƒ`̀ ã`̀ dG
 ÉgócCG »àdGh AÉ©ªL á«fÉ°ùfE’G
 ÉJÉàH ∫Éée ’h ,∞«æëdG ÉææjO
 áªdDƒªdG ádÉëdG √òg ¥É«°S »a
.äGQôÑe hCG ™FGQP øY åjóëdG

 ø`̀e ó````̀jó````̀©````̀dG ∑É`````̀æ`````̀gh
 ócDƒJ  »àdG  á«fBGô≤dG  ógGƒ°ûdG
 ¢TÉ©àfGh  É«fódG  QÉªYEG  áª«b
 √QÉ`̀Ñ`̀à`̀YÉ`̀H ø```̀eC’É```̀H IÉ``̀«``̀ë``̀dG
 ¬`̀ F’BGh  ≈ª¶©dG  ¬∏dG  º©f  ø`̀e

.iôÑμdG
 ¥OÉ°üdG ôØ©L ΩÉeE’G øYh
 AÉ«°TCG áKÓK{ :∫Éb ΩÓ°ùdG ¬«∏Y
 ,øeC’G É¡«dEG GôW ¢SÉædG êÉàëj
 »`̀ah .zÖ`̀°`̀ü`̀î`̀dGh ,∫ó``̀©``̀dGh
 ø«°ùëdG  øH  »∏Y  ΩÉ`̀eE’G  AÉYO
 º¡∏dG{  :ΩÓ°ùdG  ¬«∏Y  OÉé°ùdG
 ,¥Rô```̀dG »``a á`̀©`̀°`̀ù`̀dG »`̀æ`̀£`̀YCG
 Iô``̀bh ,ø``̀Wƒ``̀ dG »``̀a ø`````̀eC’Gh

.zπgC’G »a ø«©dG
 ¿É`̀eC’Gh  ΩÓ°ùdGh  øeC’Éa
 qøe  »àdG  áª«¶©dG  º©ædG  ø`̀e

 »æjôëÑdG ÉæÑ©°T ≈∏Y É¡H ¬∏dG
 ¬îjQÉJh  ¬à©«Ñ£H  ºdÉ°ùªdG
 »`̀à`̀dGh  ,±ô`̀°`̀û`̀ª`̀dG  ¢ü∏îªdG
 Gó`̀j  É`̀©`̀«`̀ª`̀L  π`̀ª`̀©`̀f  ¿CG  Ö`̀é`̀j
 Ωó`̀Yh  É¡«∏Y  á¶aÉëª∏d  ó`̀«`̀H
 Üôîe  hCG  Ωôée  …C’  ìÉª°ùdG
 ¿EGh  .Éææ«H  ¿Éμe  ¬d  ¿ƒμj  ¿CG
 º¶YCG  øe  øeC’ÉH  ÉæfÉªjEG  ¿Éc
 CGƒ`̀°`̀SCG ø`̀e √ó`̀≤`̀a ¿EÉ``̀a ;º`̀©`̀æ`̀dG
 á«JÉ«M  IQhô°V  ¬fƒc  ,º≤ædG
 á«ªæJ  hCG  IÉ`̀ «`̀M  ’  ¬``̀fhó``̀Hh
 AÉ`̀æ`̀Hh  .QGô`̀≤`̀ à`̀ °`̀SGh  AÉ`̀æ`̀H  hCG
 ¿CG  Öéj  É©«ªL  ÉæfEÉa  ,¬«∏Y
 á«Yô°ûdG  ÉæJÉ«dhDƒ°ùe  πªëàf
 á``̀«``̀æ``̀Wƒ``̀dGh á````̀ «````̀ bÓ````̀NC’Gh
 ø``̀eCG á`̀jÉ`̀ª`̀ë`̀d á`̀«`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’Gh
 ¬fÉëÑ°S  ¬∏dG  ¿ôb  ó≤a  ,OÓÑdG
 ΩÉ`̀ ©`̀£`̀ dÉ`̀ H ø```````̀eC’G ≈``̀ dÉ``̀ ©``̀ Jh
 ôãcCG  »`̀a  O’hC’Gh  ∫Gƒ```̀eC’Gh
 É¡«∏Y ¬`̀eó`̀b  π`̀H  ,™`̀°`̀Vƒ`̀e ø`̀e
 ºμfƒ∏Ñædh{  ≈dÉ©J  ¬`̀dƒ`̀b  »`̀a
 ´ƒ`̀é`̀dGh  ±ƒ`̀î`̀dG  ø`̀e  A»°ûH
 ¢ùØfC’Gh  ∫Gƒ`̀eC’G  øe  ¢ü≤fh
 zøjôHÉ°üdG  ô°ûHh  äGôªãdGh

.155 :Iô≤ÑdG IQƒ°S
 ÉæJÉ«dhDƒ°ùe  øe  ÉbÓ£fGh
 á«æWƒdGh á«bÓNC’Gh á«Yô°ûdG
 Éªd  Éæà©HÉàeh  á«YÉªàL’Gh
 ºàj  É`̀eh  ™ªàéªdG  »a  çóëj
 Ió`̀©`̀°`̀UC’G  ™«ªL  ≈∏Y  √ô°ûf
 ø``eC’G  πª°ûJ  »`̀à`̀dG  á«æWƒdG
 íeÉ°ùàdGh ¢ûjÉ©àdGh ¿ÉeC’Gh
 ≥∏b  ÉæHÉàfG  ó≤a  ,QGô≤à°S’Gh
 ìÉ«JQÉH ÉLhõªe AGóàHG ójó°T
 Iõ¡LCG  πeÉ©J  øe  Iô«Ñc  á≤Kh
 »a  áÑjôZ ΩÉ`̀°`̀ù`̀LCG  ™`̀e  ø``̀eC’G
 ´ƒ`̀HQ π``̀NGO ¿É`̀μ`̀e ø`̀e ô`̀ã`̀cCG
 á≤ãdG  ∂`̀∏`̀Jh  ,Ö«ÑëdG  ÉææWh
 ∫ÉLQ  á¶≤j  ≈∏Y  »©£b  π«dO
 º¡æWƒd  º`̀¡`̀°`̀UÓ`̀NEGh  ø```̀eC’G
 …ò```̀dG ™``̀jô``̀°``̀ù``̀dG º``̀¡``̀cô``̀ë``̀Jh
 ¿ÉeC’Gh  øeC’ÉH  ÉehO  Éfô©°ûj
 á«æeC’G  ÉæJõ¡LCÉH  RGõ`̀à`̀Y’Gh
 É¡JAÉØch  É`̀¡`̀JQó`̀bh  á«æWƒdG

 »ah ,ájÉªëdGh Iô£«°ùdG ≈∏Y
 çGó`̀MC’G  Éæ∏ªëJ  ¬`̀JGP  âbƒdG
 GQhOh  ÉeÉ°ùL  äÉ`̀«`̀dhDƒ`̀°`̀ù`̀e
 ´É°Sh Üôîe πc òÑf »a Gô«Ñc
 ±ƒîdG  ô°ûfh  ¢SÉædG  ™jhôàd
 Éæe  Óc  ™°†Jh  ,º¡aƒØ°U  »a
 á°UÉîdG  ¬`̀JÉ`̀«`̀dhDƒ`̀°`̀ù`̀e  ΩÉ```̀eCG
 º¡¡«LƒJh  ¬FÉæHCG  ájÉYQ  øe
 …CG  ÜÉ````μ````JQG  ø```̀e  º``¡``©``æ``eh
 øeC’ÉH ’ÓNEG πμ°ûJ ób ∫ÉªYCG

.™ªàéªdG áeÓ°ùd Gójó¡Jh
 ¿ƒeõà∏e øëf Éªd Gó«cCÉJh
 ¿ƒ°ü∏îeh  ¬«∏Y  ¿ƒªFÉbh  ¬H
 √É`̀é`̀J É`̀æ`̀JÉ`̀«`̀M »``̀a √ò`̀«`̀Ø`̀æ`̀à`̀d
 ÉææjO  ¿EÉ```̀ a  ,õ``jõ``©``dG  É`̀æ`̀æ`̀Wh
 áª¶©H  √Gƒ`̀à`̀MG  ÉªH  ∞«æëdG
 ºjôμdG  Éæ«Ñf  Iô«°S  »a  Iô«Ñc
 √ócDƒj Éeh ¬dBGh ¬«∏Y ¬∏dG ≈∏°U
 ,ΩÓ°ùdG  º¡«∏Y  QÉ¡WC’G  ÉæàªFCG
 Éæà«dhDƒ°ùªH  ΩGõàdÓd  ÉfƒYój
 º∏°ùdG  á`̀jÉ`̀ª`̀M  »`̀a  á«Yô°ûdG
 áØbƒd  ™«ªédG  ƒYójh  »∏gC’G
 Iõ¡LC’G ófÉ°ùJ áYÉé°T á«æWh

.É¡à¶≤«H ó«°ûJh á«æeC’G
 ¬`̀fÉ`̀ë`̀Ñ`̀°`̀S ¬``̀∏``̀dG ∫CÉ``̀°``̀ù``̀fh
 øjôëÑdG  ßØëj  ¿CG  ≈`̀dÉ`̀©`̀Jh
 Éæ«∏Y  ºàjh  ,É¡∏gCGh  É¡JOÉ«bh
 ¿É``̀eC’Gh  ø``̀eC’G  áª©f  É©«ªL
 ¬Ñëj  Éªd  ™«ªédG  ≥aƒj  ¿CGh

.√É°Vôjh
øjódG ïjÉ°ûe
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πjƒ£dG ø°ùM ï«°ûdG -1
¿Óª°T ó«ªM ï«°ûdG -2

 ó«°ùdG  º°TÉg  ó«°ùdG  -3
óLÉe

…ôjR ∫BG »μe ï«°ûdG -4
¢SÉbódG ºã«e ï«°ûdG -5
…QƒÑdG ôÑ°T ó«°ùdG -6

…QÉ°ùdG ô°SÉj ó«°ùdG -7
ó«©°ùdG »eÉ°S ó«°ùdG -8

»∏gC’G º∏°ùdG ájÉªM IQhô°Vh ø«æeB’G ™jhôJ òÑf ¿hócDƒj øjódG ïjÉ°ûe
É¡∏gCG ø«H Üôîe hCG Ωôéªd ¿Éμe ’h øjôëÑdG ≈∏Y ˆG º©f øe ΩÓ°ùdGh øeC’G

 ôjóe  êGô`̀©`̀ª`̀dG  ΩÉ°ùH  ó«ª©dG  ó``̀cCG   
 OÉ°ùØdG  áëaÉμªd  á`̀eÉ`̀©`̀dG  IQGOE’G  ΩÉ``̀Y
 ¿CG »`̀fhô`̀à`̀μ`̀ dE’Gh …OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G ø```̀eC’Gh
 âeÉb  ájOÉ°üàb’G  ºFGôédG  áëaÉμe IQGOEG
 ºFGôL  áëaÉμªd  á∏YÉa  äGAGô``LEG  PÉîJÉH
 Ö∏£àJ  »``̀à``̀dGh  ,∫É``̀ «``̀ à``̀M’Gh  Ö`̀°`̀ü`̀æ`̀dG
 øWGƒªdG  iód  »YƒdG  øe  É«dÉY  iƒà°ùe
 IQOÉ°üdG  äÉª«∏©àdÉH  ¬eGõàdGh  ,º«≤ªdGh
 »a º`̀¡`̀°`̀ù`̀j É`̀ª`̀H ,á`̀«`̀æ`̀©`̀ª`̀dG äÉ`̀¡`̀é`̀dG ø``̀e
 ,ádGó©∏d  º¡ªjó≤Jh  IÉæédG  ≈∏Y  ¢†Ñ≤dG
 ∫É«àMG  á«°†b  600  Iô°TÉÑe  ≈dEG  Égƒæe
 áHÉ«ædG ≈dEG  É¡æe 400 ádÉMEGh ,»fhôàμdEG
 ôÑªaƒf  1  øe  IôàØdG  ∫ÓN ∂dPh  ,áeÉ©dG

.Ωƒ«dG ≈àM 2020
 ≥jôa  ¢ü«°üîJ  º`̀J  ¬``̀ fCG  í``̀°``̀VhCGh
 ôÑY  ,∫É«àM’Gh  Ö°üædG  ÉjÉ°†b  Iô°TÉÑªd
 ºàj å«M ,áYÉ°ùdG QGóe ≈∏Y πª©j ∞JÉ¡dG
 ≥jôW øY äÉZÓÑdG »∏Ñ≤à°ùe ™e ≥«°ùæàdG

 »a ÆÓÑdG ∫É°SQE’ (992) øNÉ°ùdG §îdG
 (ÜÉ°ùJGh) èeÉfôH ôÑY ≥jôØdG ≈dEG ¬æ«M
 ±ó¡H  ¿CÉ°ûdG  Gò¡d  ¬°ü«°üîJ  ºJ  …ò`̀dGh
 IQGOEG ¿CG ÉØ«°†e ,áHÉéà°S’G áYô°S ≥«≤ëJ
 ∫ÓN  â≤∏J  ájOÉ°üàb’G  ºFGôédG  áëaÉμe
 äÉZÓÑdG  ø`̀e  GOó``̀Y  2021-2020  ΩÉ`̀Y
 ä’É°üJG  º¡«≤∏àH  Égƒeó≤e  OÉ``̀aCG  »`̀à`̀dG
 IõFÉéH  RƒØdÉH  á«°üf  πFÉ°SQ  hCG  á«ØJÉg
 hCG  ä’É°üJ’G  äÉcô°T  ió`̀MEG  øe  á«dÉe
 ∞Xƒe  á«°üî°T  ∫ÉëàfÉH  π°üàªdG  Ωƒ≤j
 ¬dÉ°üJG  ø``e  ¢`̀Vô`̀¨`̀dG  ¿CG  É`̀«`̀Yó`̀e  ,∂`̀ æ`̀H
 Ö∏£jh ,AÓª©dG äÉfÉ«H åjóëJh ójóéJ
 á«μæÑdGh  á«°üî°ûdG  äÉfÉ«ÑdÉH  √ójhõJ
 Ωƒ≤j  ∂dP  ó©Hh  ,¬«∏Y  »æéªdÉH  á°UÉîdG
 »æéª∏d  »μæÑdG  ó«°UôdG  ≈∏Y  AÓ«à°S’ÉH

.øjôëÑdG êQÉN ≈dEG ¬∏jƒëJh ¬«∏Y
 ≈`̀dEG  êGô`̀©`̀ª`̀dG  ΩÉ°ùH  ó«ª©dG  QÉ`̀°`̀TCGh
 øe  ójó©dG  IOÉ`̀YEG  øe  âæμªJ  IQGOE’G  ¿CG

 ≈`̀dEG  É¡∏jƒëJ  º`̀J  »`̀à`̀dG  á«dÉªdG  ≠dÉÑªdG
 ¿CG πÑb º¡«∏Y »æéª∏d á«μæÑdG äÉHÉ°ùëdG
 áé«àf ,øjôëÑdG êQÉN ≈dEG  É¡∏jƒëJ ºàj
 ™jô°ùdG  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dGh  áHÉéà°S’G  áYô°S
 IQGOE’G  ≥jôa  πÑb  øe  ÜhDhó``̀dG  πª©dGh
 äÉ¡édG  πÑb  øe  ø«æ«©ªdG  ø«ØXƒªdGh
 ¢†Ñ≤dG  º`̀ J  ¬```̀fCG  ≈```̀dEG  É`̀gƒ`̀æ`̀e  ,á`̀«`̀æ`̀©`̀ª`̀dG
 äÉ«°ùæL  ø`̀e  ¢UÉî°TC’G  ø`̀e  Oó`̀Y  ≈∏Y
 πjƒëàd  z§`̀«`̀°`̀Sh{``̀``̀c  Gƒ`̀∏`̀ª`̀Y  ,á`̀jƒ`̀«`̀°`̀SBG
 ádÉMEG  ºJh  ,øjôëÑdG  êQÉN  ≈dEG  ≠dÉÑªdG
 áeÉ©dG  áHÉ«ædG  ≈`̀ dEG  ÉjÉ°†≤dG  øe  ójó©dG
 IÉæédG ∫É«M á«fƒfÉ≤dG äGAGôLE’G PÉîJ’
 QGó°üà°S’  ,øjôëÑdG  êQÉN  øjOƒLƒªdG

.º¡≤ëH á«dhO QÉ°†MEGh §Ñ°V ôeGhCG
 áeÉ©dG  IQGOE’G  ΩÉ`̀Y  ô`̀jó`̀e  ±É`̀°`̀VCGh
 …OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G  ø```̀ eC’Gh  OÉ`̀°`̀ù`̀Ø`̀dG  áëaÉμªd
 ™e ≥`̀«`̀°`̀ù`̀æ`̀à`̀dG º``̀J ¬````̀fCG »``̀fhô``̀à``̀μ``̀ dE’Gh
 º«¶æJ áÄ«gh …õcôªdG øjôëÑdG ±ô°üe

 áëaÉμªd  ∫É°üJ’G  äÉcô°Th  ä’É°üJ’G
 ™e ∂`̀ dò`̀ch ,á`̀«`̀dÉ`̀«`̀à`̀M’G º`̀FGô`̀é`̀dG √ò``̀g
 ábhô°ùªdG  ≠dÉÑªdG  ™Ñààd  zâØæH{  ácô°T
 Éàa’ ,âbƒdG ¢ùØf »a ∫É©ah ™jô°S πμ°ûH
 ∑ƒæÑdG  øe  Oó`̀Y  ™e  ≥«°ùæàdG  ≈`̀ dEG  ∂dòc
 ™e  π°UGƒàdGh  á°ü°üîàe  ¥ôa  π«μ°ûàd
 ¢ùØæH ,ÆÓÑdG äÉeƒ∏©e ∫ÉÑ≤à°S’ IQGOE’G
 ≠dÉÑªdG ™ÑàJh áYÉ°ùdG QGóe ≈∏Yh âbƒdG
 »æéª∏d á«μæÑdG äÉHÉ°ùëdG øe ábhô°ùªdG
 ºK  ø`̀eh  ,É```jQGOEG  É¡«∏Y  ßØëàdGh  º¡«∏Y

.É¡HÉë°UC’ É¡JOÉYEG
 äÉcô°T  ™e  ≥«°ùæàdG  ºJ  Éªc  :™HÉJh
 ≠dÉÑªdG ¿ƒdÉàëªdG º∏°ùàj å«M áaGô°üdG
 ≥jôW ø`̀Y äÓ`̀jƒ`̀ë`̀J ∫Ó``̀N ø`̀e É`̀°`̀†`̀jCG
 á©HÉJ  á`̀«`̀fhô`̀à`̀μ`̀ dEG  ™``̀bGƒ``̀eh  äÉ`̀≤`̀«`̀Ñ`̀£`̀J
 …CG ±É`̀≤`̀ jE’ ∂``̀ dPh ,á`̀aGô`̀°`̀ü`̀dG äÉ`̀cô`̀°`̀û`̀d
 πÑb øe ÆÓHE’G ∫ÉM »a ágƒÑ°ûe äÉ«∏ªY

.IQGOE’G hCG π«ª©dG

..êQÉîdG ≈dEG ≠dÉÑªdG πjƒëàd z§«°Sh{`c Gƒ∏ªY ø«jƒ«°SBG ≈∏Y ¢†Ñ≤dG

 á`̀«`̀°`̀†`̀b  400  á```̀ dÉ```̀ MEG  :êGô```̀©```̀ª```̀dG  ΩÉ``̀°``̀ù``̀H  ó`̀ «`̀ ª`̀ ©`̀ dG
ô`̀ ¡`̀ °`̀ TCG  3 ∫Ó```̀N á`̀ HÉ`̀ «`̀ æ`̀ dG  ≈````̀dEG  »``̀fhô``̀à``̀μ``̀dEG  ∫É``«``à``MG

 πª©dG º``gƒH á∏eÉY ¿É``LQóà°ùJ ¿É``àjƒ«°SBG
IQÉYódG ≈``∏Y É``¡fGôÑéJ º``K êÉ``°ùªdG »``a

 ¢UÉî°TC’ÉH  QÉ`̀é`̀J’G  áHÉ«f  ¢ù«FQ  ìô`̀°`̀U
 á©bGh  »a  É¡JÉ≤«≤ëJ  äõéfCG  áeÉ©dG  áHÉ«ædG  ¿CÉH
 ø«àª¡àe  ádÉMEÉH  äô``̀eCGh  ¢UÉî°TC’ÉH  QÉ`̀é`̀J’G
 äOó`̀ë`̀Jh  á«FÉæédG  áªμëªdG  ≈``̀dEG  ø«àjƒ«°SBG
 ΩÉ``eCG  2021/02/09  ï`̀jQÉ`̀à`̀H  á°ù∏L  Égô¶æd

.≈dhC’G á«FÉæédG iôÑμdG áªμëªdG
 ø«àª¡àªdG  ΩÉ«b  ≈dEG  á©bGƒdG  π«°UÉØJ  Oƒ©Jh 
 ô«aƒàH  ÉgÉjEG  ø«ªgƒe  É¡«∏Y  »æéªdG  ΩGó≤à°SÉH
 ≈dEG  ÉgQƒ°†M  ∫É`̀Mh  ,êÉ°ùe  πëe  »a  É¡d  πªY
 ºJ  á≤°T  ≈dEG  É¡∏≤fh É¡dÉÑ≤à°SG  ºJ  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 IQÉYódG á°SQÉªe ≈∏Y ÉgQÉÑLEGh É¡H É¡àjôM õéM
 π°üëàJ  á«dÉe  ≠dÉÑe  ô«¶f  ójó¡àdGh  √Gô`̀cE’É`̀H

 OÉéæà°S’G  øe  âæμªJ  ¿CG  ≈dEG  ,¿Éàª¡àªdG  É¡«∏Y
 ÉgRÉéàMG  ™bƒe  ≈dEG  Gƒ¡LƒJ  øjòdGh  áWô°ûdÉH

.É¡°ü«∏îJh
 áeÉ©dG  áHÉ«ædG  ¿CG  ≈dEG  áHÉ«ædG  ¢ù«FQ  QÉ°TCGh
 å«M  á©bGƒdÉH  É¡ZÓHEG  Qƒa  ≥«≤ëàdG  äô°TÉH  ób
 É¡YGójEÉH äôeCGh É¡«∏Y »æéªdG ∫GƒbCG ≈dEG â©ªà°SG
 áëaÉμªd  á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG  áæé∏d  á`̀©`̀HÉ`̀à`̀dG  ¿É```̀eC’G  QGO
 ≈dhC’G áª¡àªdG âHƒéà°SGh ,¢UÉî°TC’ÉH QÉéJ’G
 §Ñ°Vh  É k«WÉ«àMG  É¡°ùÑëH  É`̀gQGô`̀b  äQó`̀ °`̀UCGh
 áWô°ûdG  äÉjôëJ  âÑ∏Wh  ,iô```̀NC’G  QÉ`̀°`̀†`̀MEGh
 ádÉMEÉH áeÉ©dG áHÉ«ædG äôeCG ¬«∏Yh ,á©bGƒdG ∫ƒM

 .á«FÉæédG áªcÉëªdG ≈dEG ø«àª¡àªdG

 …ƒ«°SBG  ≈∏Y  óHDƒªdG  øé°ùdÉH  ÉªμM  ¢ùeCG  õ««ªàdG  áªμëe  â°†≤f
 »a  QÉéJ’Gh  ™«Hh  èjhôàd  øjôNBG  8  âª°V  áμÑ°T  »a  ∑Gôà°T’ÉH  øjOCG
 ±ÉæÄà°S’G  áªμëe  äó`̀jCG  ¿CG  ≥Ñ°S  å«M  ,(øjhô«¡dG)  IQóîªdG  OGƒªdG
 äÉ«ã«M  »a  äó`̀cCGh  â°†≤f  õ««ªàdG  áªμëe  ¿CG  ’EG  º¡àªdG  ≈∏Y  ºμëdG
 øY  ìÉ°üaEG  hCG  ,áªjôédG  »a  …OÉªdG  øcôdG  ôaGƒJ  ΩóY  ºμë∏d  É¡°†≤f
 ¥GQhCG ƒ∏Nh ,øYÉ£dG iód ÉgOƒLh ¿Éμeh IQóîªdG IOÉªdG §Ñ°V á«Ø«c
 AÉØàfÉH ∂°ùªJ ¬fCG Éª«°S ’ ,QÉéJ’G ó°üb ôaGƒJ ≈∏Y π«dódG øe iƒYódG

.¬jód º∏©dG øcQ
 »a  IQóîe  OGƒ`̀e  ÉjÉ≤H  ≈∏Y  √Qƒã©H  oó«Øj  »æjôëH  øe  lÆÓ`̀H  ¿É`̀ch
 á«eGôLEG  máHÉ°üY  pπ«μ°ûJ  p•ƒ≤°S  ≈dEG  iOCG  …ƒ«°SB’  Égô qLCG  »àdG  ¬à≤°T
 ó≤Y pAÉ¡àfG ó©H ná≤°ûdG ºs∏°ùJ PEG Iô«Ñc mäÉ«ªμH IQóîªdG OGƒªdG »a oôLÉàJ
 mäGhOCGh ÉjÉ≤H ≈∏Y É¡∏NGóH nôãY sºK ,ÉgôLCÉà°ùe ¿Éc iƒ«°SBG ™e QÉéjE’G

 pá s«æ©ªdG  päÉ¡édG  ≠∏HCÉa  ,É¡«WÉ©Jh  IQóîªdG  OGƒªdG  p™«£≤J  »a  oπª©à°ùJ
 QÉ£e  »a  ¬£Ñ°V  ºJ  …ò`̀dG  á≤°ûdG  ôLCÉà°ùe  ∫ƒM  É¡JÉjôëJ  äCGó`̀H  »àdG
 8 º°†J á«∏N •ƒ≤°S øY ¬©e ≥«≤ëàdG  ∞°ûμjh QOÉ¨j ¿CG  πÑb øjôëÑdG
 áªμëªdG »°†≤àd ,IQóîªdG øjhô«¡dG IOÉe »a ¿hôLÉàj øjôNBG ø«ª¡àe
 óæ°SCG  ÉªY  øjôNBG  AÉØYEGh  óHDƒªdG  øé°ùdÉH  º¡æe  á©Ñ°S  áÑbÉ©ªH  iôÑμdG
 ,QÉéJ’G  ó°ü≤H  º«∏°ùàdGh  º∏°ùàdGh  RGô`̀ME’Gh  IRÉ«ëdG  áª¡J  øY  º¡«dEG
 å«M .QÉæjO ±’BG 5 º¡æe πc ºjô¨Jh OÓÑdG øY É©«ªL É«FÉ¡f ºgOÉ©HEGh
 AÉ¡àfG  Ö≤Yh  ¬à≤°T  GôLCÉà°ùe  ¿Éc  Éjƒ«°SBG  ¿CÉ`̀H  oó«Øj  ÉªH  ≠∏ÑªdG  Ωó≤J
 ôãY ¬fCG  ’EG  Égô«LCÉJ  IOÉYEGh GOóée Égõ«¡éàd á≤°ûdG  º∏°ùJ QÉéjE’G ó≤Y
 ≈∏Yh »WÉ©àdG »a Ωóîà°ùJ äGhOCGh IQóîªdG OGƒª∏d ÉjÉ≤H ≈∏Y É¡∏NGóH
 ≈∏Yh  IQóîªdG  OGƒª∏d  ™«Hh  á«dÉe  äÓjƒëJ  äÉ«∏ªY  ≈∏Y  ∫óJ  ¥GQhCG
 á≤°ûdG  ôLCÉà°ùe  ´ƒ∏°V  øY  âØ°ûc  »àdG  á«æeC’G  äÉjôëàdG  äCGóH  QƒØdG

 áHÉ«ædG  øe  ¿PEG  QGó°üà°SG  ºJh  IQóîªdG  OGƒªdG  »a  QÉéJ’ÉH  øjôNBGh
 ºJh  ¬JQOÉ¨e  πÑb  øjôëÑdG  QÉ£e  »a  ¬£Ñ°V  ºJ  π©ØdÉHh  º¡àªdG  §Ñ°†d
 ≥jôW øY ™«ÑdG á«∏ªY »a º¡àªdG ¿ƒcQÉ°ûj øjôNBG á©HQCG ¿CG ≈dEG π°UƒàdG
 ójôÑdG ≥jôW øY IQóîªdG OGƒªdG º∏°ùJ ºàjh ájƒ«°SBG ádhO øe QGóJ áμÑ°T
 á∏«°üM  á«dÉe  ≠dÉÑe  ≈∏Y  ¬JRƒëH  ôãYh  ∫hC’G  º¡àªdG  ±ôàYGh  .â«ªdG
 »fÉãdG  øe ø«ª¡àªdG  §Ñ°V ºJ  Éªc  øjôëÑdG  QÉ£e ¬JQOÉ¨e πÑb  QÉéJ’G
 ∫õæe  í£°S  ≈∏YCG  ÉgƒØNCG  IQóîe  OGƒ`̀e  øY  Ghó`̀°`̀TQCGh  ¢ùeÉîdG  ≈àM
 IQóîªdG OGƒªdG øe äÉ«ªc ≈∏Y ∫hC’G º¡àªdG ó°TQCG Éªc ¢ùeÉîdG º¡àªdG
 ¬JRƒëH ôãY …òdG ¢SOÉ°ùdG º¡àªdG ≈∏Y GƒaôàYG Éªc ,¬JQÉ«°S »a ÉgÉØNCG
.IQƒé¡ªdG ∫RÉæªdG óMCG »a ÉgÉØNCG ¿CG ó©H É¡æY ó°TQCG IQóîe äÉ«ªc ≈∏Y

 AGô°T  ¬æe  Ö∏W  ájƒ«°SBG  ádhO  »a  ôNBG  ™e  ∫hC’G  º¡àªdG  π°UGƒJh
 ¿ÉμªdG ≈∏Y ¥ÉØJ’G ºJh áWô°ûdG ∫ÉLQ ™ª°ùe âëJ ∂dPh ,IQóîe OGƒe

 º¡àªdG ≈dEG IQóîªdG OGƒªdG π«°UƒàH ™HÉ°ùdG º¡àªdG Ωƒ≤j ¿CG ≈∏Y ¿ÉeõdGh
 øe ™°SÉàdGh øeÉãdG ø«ª¡àªdG ¿CG ø«ÑJh ¬£Ñ°Vh ¬«dEG π°UƒàdG ºJh ∫hC’G
 IQóîªdG OGƒªdG º¡ª∏°ùàH ¿ƒª¡àªdG ±ôàYGh .IQóîªdG OGƒª∏d ø«YRƒªdG
 øcÉeCG  É¡H  º¡ØJGƒg  πNGóH  Qƒ°U  ≈∏Y  ôãY  PEG  â«ªdG  ójôÑdG  ≥jôW  øY
 OGƒªdG  ™«£≤àH  ¿Éeƒ≤j  øeÉãdGh  ∫hC’G  ø«ª¡àªdG  ¿CGh  º∏°ùàdGh  º«∏°ùàdG
 áHÉ«ædG äóæ°SCÉa ,ø«ª¡àªdG »bÉH IóYÉ°ùªH É¡éjhôJh É¡Ø«∏¨Jh IQóîªdG
 ¿ƒª¡àªdG øjôëÑdG áμ∏ªe øeCG IôFGóH 2019 ΩÉY ¿ƒ°†Z »a º¡fCG º¡«dEG
 IQóîªdG IOÉªdG  QÉéJ’G ó°ü≤H GhRôMCGh GhRÉM ™°SÉàdG  ≈àM ∫hC’G øe
 ,ÉfƒfÉb  É¡H  ìô°üªdG  ∫Gƒ`̀MC’G  ô«Z  »a  á«∏≤©dG  äGôKDƒªdGh  (øjhô«¡dG)
 ∫Gƒ`̀MC’G  ô«Z  »a  IQóîªdG  IOÉ`̀ª`̀dG  QÉ`̀é`̀J’G  ó°ü≤H  Gƒª∏°ùJh  Gƒª∏°Sh
 IOÉe »WÉ©àdG ó°ü≤H GRÉM ™HÉ°ùdGh »fÉãdG ¿Éª¡àªdG .ÉfƒfÉb É¡H ìô°üªdG

.ÉfƒfÉb É¡H ìô°üªdG ∫GƒMC’G ô«Z »a IQóîe

øjhô«¡dG èjhôàd áHÉ°üY »a ∑Gôà°T’ÉH ¿Góe

GOó``é``e á`̀ ª`̀ cÉ`̀ ë`̀ ª`̀ dG ≈`````dEG √ó``̀«``̀©``̀Jh …ƒ``̀ «``̀ °``̀ SBG ≈``∏``Y ó``̀ HDƒ``̀ ª``̀ dG ø`̀ é`̀ °`̀ ù`̀ dÉ`̀ H É`̀ ª`̀ μ`̀ M ¢`̀ †`̀≤`̀ æ`̀ J õ`̀ «`̀ «`̀ ª`̀ à`̀ dG

á∏aÉM  ¬`̀à`̀eó`̀°`̀U  É`̀eó`̀æ`̀Y  »`̀æ`̀jô`̀ë`̀H  á`̀ HÉ`̀ °`̀ UEG
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»àdÉH ihGóàJ ’
AGódG âfÉc

 äÉYôÑJ ≈``∏Y ∫ƒ``°üë∏d ∫É``«àM’G á``ª¡àH zΩQh »``ØdCÉH ÜÉ``°üe{ øé``°S

 zá«μ∏ªdG ô«Ñ°ùμ°T{..É¡îjQÉJ »``a Iô``e ∫hC’
â``fôàfE’G ô``ÑY É``«Mô`°ù`e É```°Vô`Y Ωó``≤`J

 Öq≤d  »fÉÑ°SEG  ≈∏Y  º`̀μ`̀ oM
 »`̀Ø`̀dCÉ`̀H ÜÉ`̀°`̀ü`̀ª`̀dG π``Lô``dG{```H
 É`` kHò``c  ≈`````YOG  É``eó``©``H  zΩQh
 »a ¿ÉWô°ùdG ¢VôªH ¬àHÉ°UEG
 øé°ùdÉH  ,á«FÉ¡ædG  ¬∏MGôe
 ∫ƒ°üëdÉH  ¬``̀à``̀fGOE’  ø`̀«`̀eÉ`̀Y
 É¡àª«b  ¥ƒ`̀Ø`̀J  äÉ`̀Yô`̀Ñ`̀J  ≈∏Y
 ±’BG  ø``e  Q’hO  ∞```̀dCG  300
 ô«gÉ°ûe  º¡æ«H  ¢`̀UÉ`̀î`̀°`̀TC’G

 .∫É«àM’G á£°SGƒH
 50) õ`̀fÉ`̀°`̀S ƒ`̀cÉ`̀H ¿É```̀ch
 ≈∏Y ΩÉ`̀¶`̀à`̀fÉ`̀H ô`̀¡`̀¶`̀j (É`̀ eÉ`̀Y
 πFÉ°Shh  ¿ƒjõØ∏àdG  äÉ°TÉ°T

 ø«H »`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G π`̀°`̀UGƒ`̀à`̀dG
 É«Yóe  ,2017h  2010  »eÉY
 »ØdCG  øe  Üô≤j  Ée  »fÉ©j  ¬fCG
 .¿OhÉc áeRÓàªd áé«àf ΩQh

 IóªdG  ¿EG  ∫ƒ≤j  ¿Éc  ƒgh
 ’ ô`̀ª`̀©`̀ dG ø``̀e ¬``̀d á`̀«`̀≤`̀Ñ`̀à`̀ª`̀dG
 Gó°TÉæe ,Qƒ¡°T á©°†H ió©àJ
 ôÑY  äÉYôÑJ  ≈∏Y  ∫ƒ°üëdG
 ø`̀eh  á`̀«`̀fhô`̀à`̀μ`̀dE’G  ¬àëØ°U
 ≈àMh á«°üædG πFÉ°SôdG ∫ÓN

.…ô«N πØM ∫ÓN
 ¿Éc  ¬`̀fCG  øe  ºZôdG  ≈∏Yh
 ¿CG  ’EG  ,áeRÓàªdG  √òg »fÉ©j

 ’h  Ió«ªM  âfÉc  ¬`̀eGQhCG  πc
.¬JÉ«M ≈∏Y ô£N …CG πμ°ûJ

 ¿EG  AÉYO’G  ƒ∏ãªe  ∫ƒ≤jh
 ™ªL  ≥HÉ°ùdG  ø``eC’G  ¢SQÉM
 hQƒj ∞dCG 265 øe π«∏≤H πbCG
 2017 ¢SQÉe »a ¬Ø«bƒJ πÑb

.É«°ùædÉa ¥ô°T á≤£æe »a
 Gƒ∏°SQCG  øjòdG  ø«H  ø`̀eh
 »fƒjõØ∏àdG  ™jòªdG  ∫ÉªdG  ¬d
 ô««aÉN  »``̀NQƒ``̀N  ô`̀«`̀¡`̀°`̀û`̀dG
 Ωó≤dG  Iô`̀c  Ö`̀Y’h  õjƒμ°SÉa

.hójô¨«f hQÉØdCG »fÉÑ°SE’G
 AÉ````̀YO’G ƒ`̀∏`̀ã`̀ª`̀e º``̀¡``̀JGh

 z¬°Vôe  ∫Ó`̀¨`̀à`̀°`̀SG{``̀H  õ`̀fÉ`̀°`̀S
 πjƒªJ ≈∏Y ∫ƒ°üëdG{ ±ó¡H

.z»fƒfÉb ô«Z
 ¢VôªdG Ωób ¬fEG GƒdÉb ºgh
 Éªe  IQƒ£N  ô`̀ã`̀cCG{  ¬`̀fCG  ≈∏Y
 ≈```YOGh zπ`̀©`̀Ø`̀dÉ`̀H ¬`̀«`̀∏`̀Y ƒ``̀g
 ’EG  √PÉ`̀≤`̀fEG  øμªj  ’  ¬`̀fCG  ÉHòc
 »a »ÑjôéJ êÓ©d ™°†N GPEG

.IóëàªdG äÉj’ƒdG
 ¬`̀ fCG ¿ƒ`̀Yó`̀ª`̀dG ±É``̀°``̀VCGh
 äÉj’ƒdG ≈dEG ™bGƒdG »a ôaÉ°S
 áHôéJ »a ácQÉ°ûª∏d IóëàªdG
 âfÉc  Éª«a  á«fÉée  ájôjô°S

 øe zIÉ`̀£`̀¨`̀e ∞`̀«`̀dÉ`̀μ`̀à`̀dG π``̀c{
.É¡«∏Y áªFÉ≤dG ácô°ûdG

 â∏°üM ƒjó«a ™£≤e »ah
 á«fÉÑ°SEG  ΩÓ`̀YEG  πFÉ°Sh  ¬«∏Y
 õfÉ°S  ó`̀gƒ`̀°`̀T  ¬`̀Ø`̀«`̀bƒ`̀J  ó`̀æ`̀Y
 ¬`̀à`̀≤`̀jó`̀°`̀U ™```e ìõ``̀ª``̀j ƒ```̀gh
 ÖjPÉcC’G ∫ƒM ¬Jô°SCG OGôaCGh

 .É¡jhôj ¿Éc »àdG
 »a  ¬àªcÉëe  Aó``̀H  ™``̀eh
 ¬ÑfòH  õfÉ°S  ôbCG  ¢ùeCG  ójQóe
 º``μ`` oMh ,∫É```«```à```M’G á`̀ª`̀¡`̀à`̀H
 Éªæ«H  ,ø«eÉY  øé°ùdÉH  ¬«∏Y
 øé°ùdÉH  ¬à≤jó°U  ≈∏Y  ºμ oM

 É¡fƒμd  ô¡°TCG  á©°ùJh  É`̀eÉ`̀Y
.¬àμjô°T

 í`̀Lô`̀ª`̀dG ô`̀ «`̀Z ø``̀e ø`̀μ`̀ d
 ,øé°ùdG  áHƒ≤Y  É«°†ªj  ¿CG
 »àdG  ΩÉ`̀μ`̀MC’G  IOÉ`̀Y  ≥ q∏©oJ  PEG
 É«fÉÑ°SEG  »`̀a  ø«eÉY  ø`̀Y  π≤J
 ∫hC’  ø`̀«`̀fGó`̀ª`̀dG  ¢UÉî°TCÓd
 ô«Z º``̀FGô``̀L ÜÉ``μ``JQÉ``H  Iô``̀ e

.áØ«æY
 á`̀ª`̀cÉ`̀ë`̀ª`̀dG ô`̀ª`̀à`̀°`̀ù`̀à`̀°`̀Sh
 øe á`̀ª`̀μ`̀ë`̀ª`̀dG ø`̀μ`̀ª`̀à`̀J ≈`̀à`̀M
 ¬H  øjój  …òdG  ≠∏ÑªdG  ójóëJ

.äÉ°†jƒ©àc ¿ÉLhõdG

 ô«Ñ°ùμ°T  á`̀bô`̀a  Ωõ`̀à`̀©`̀J
 ºjó≤J  É«fÉ£jôH  »a  á«μ∏ªdG
 »``̀°``̀VGô``̀à``̀aG ™`````̀ bGh ¢```Vô```Y
 ,É`̀¡`̀î`̀jQÉ`̀J  »```a  Iô````e  ∫hC’
 »àdG  ±hô`̀¶`̀dG  ÖÑ°ùH  ∂`̀ dPh

 .ÉfhQƒc AÉHh É¡°VôØj
 »àdG  ,á`̀bô`̀Ø`̀dG  â`̀æ`̀∏`̀YCGh  
 ∫É``̀ª``̀YCG º`̀jó`̀≤`̀ à`̀H äô``¡``à``°``TG
 ΩÉ«∏jh  »Mô°ùªdG  Ö`̀JÉ`̀μ`̀dG
 É¡fCG  ø«æK’G  ¢ùeCG  ,ô«Ñ°ùμ°T
 zº∏ëdG{  ¢VôY  Ωó≤J  ±ƒ°S

 .πÑ≤ªdG ô¡°ûdG øe AGóàHG
 »a Qô``̀≤``̀ª``̀dG ø``̀e ¿É````̀ch
 ¢`̀Vô`̀©`̀dG  ¿ƒ`̀μ`̀j  ¿CG  π``̀°``̀UC’G
 »a  ¬`̀MÉ`̀à`̀à`̀aG  º`̀à`̀j  ¿CGh  É`̀«`̀M
 ø`̀μ`̀ dh ,»``̀°``̀VÉ``̀ª``̀dG ™``̀«``̀Hô``̀dG
 íÑ°ü«d  ¬àZÉ«°U  IOÉ`̀YEG  âªJ
 âfôàfE’G  ôÑY  É°UÉN  É°VôY
 ™«ªL  »a  ìQÉ°ùªdG  AÉ≤H  ™e
 »a  á≤∏¨e  É«fÉ£jôH  AÉ`̀ë`̀fCG
 ÖÑ°ùH  Qƒ¶æªdG  πÑ≤à°ùªdG

.ÉfhQƒc áëFÉL
 ,á`̀«`̀Mô`̀°`̀ù`̀ª`̀dG õ`̀ «`̀ª`̀ à`̀ Jh
 Éjó«eƒc  ≈``̀ dEG  óæà°ùJ  »`̀à`̀dG
 ,z∞«°U  á∏«d  º∏M{  ô«Ñ°ùμ°T
 ÜÉ````̀©````̀dC’G É``̀«``̀Lƒ``̀dƒ``̀æ``̀μ``̀à``̀H
 á«∏YÉØJ áé«àf ™e ìô°ùªdGh
.ø«∏ãªªdG äÉcôëd Ö«éà°ùJ

 »`̀a zº```̀ ∏```̀ë```̀ dG{ ΩÉ````̀≤````̀Jh
 øe º`̀ à`̀ j á`̀ «`̀ °`̀VGô`̀ à`̀ aG á``̀HÉ``̀Z

 Qƒ`̀¡`̀ª`̀é`̀dG ¬`̀«`̀Lƒ`̀J É`̀¡`̀ dÓ`̀N
 ø`̀e äÉ``̀«``̀°``̀ü``̀î``̀°``̀T AÉ```̀≤```̀∏```̀d
 π`̀ã`̀e z∞``̀«``̀°``̀U á``∏``«``d º```∏```M{
 zó«°SOôà°SÉe{h  zÖjƒHƒc{

.zçƒe{h zΩƒ°Sƒ∏Hõ«H{h
 ¿GQhO  …QƒéjôL  ∫Ébh
 ô«Ñ°ùμ°T ábôØd »æØdG  ôjóªdG
 ójóédG  ¢Vô©dG  ¿EG  á«μ∏ªdG

.zô«ãe{
 ÓjóH  ¢ù«d  ¬``̀fEG{  :∫É``̀bh

 ™e AÉ`̀ °`̀†`̀Ø`̀ dG »``̀a ó`̀LGƒ`̀à`̀∏`̀ d
 É°Uôa  íàØj  ¬æμdh  ø«jODƒªdG

.zIójóL
 ¢`̀Vô`̀Y ó`̀ à`̀ª`̀ j ±ƒ```̀°```̀Sh
 á`̀©`̀ª`̀é`̀dG ø```̀e á`̀ «`̀Mô`̀ °`̀ù`̀ª`̀ dG
 20  âÑ°ùdG  ≈``̀dEG  ¢`̀SQÉ`̀e  12

.¢SQÉe
 ô«Ñ°ùμ°T  ábôa  â°ù°SCÉJ
 1961  ΩÉ````̀Y  »```̀a  á`̀ «`̀μ`̀ ∏`̀ ª`̀ dG
 ¢``̀SCGQ  §≤°ùe  »``a  É`̀gô`̀≤`̀eh

 OQƒØJGôà°S  Ió∏H  ,ô«Ñ°ùμ°T

 â`̀°`̀ù`̀jh »``̀a ,¿ƒ``````̀aBG ¿ƒ`````̀HCG

 133 ó`̀©`̀H  ≈`̀∏`̀Y  ,Ró``̀f’ó``̀«``̀e

.¿óæd ÜôZ ∫Éª°T Gôàeƒ∏«c

 ,ô«Ñ°ùμ°T  ¿CG  ó`̀≤`̀à`̀©`̀ ojh

 ƒg  ,1616  ΩÉY  »aƒJ  …ò`̀dG

 »a …õ`̀«`̀∏`̀é`̀fEG Ö`̀JÉ`̀c º`̀¶`̀YCG

 ¬JÉ«Mô°ùe  ÖÑ°ùH  ïjQÉàdG

.»FÉæãà°S’G √ô©°Th

 á«ë°U  Qƒ`̀eCG  »a  »°VƒN  ¿EG  ¿ƒ«∏ªdG  ó©H  ∞`̀dC’G  Iôª∏d  É¡dƒbCG
 CGôbCG  »æfCG  ƒg  ∑Éæg  Ée  πch  Ö£dG  ¿hDƒ°T  »a  zº¡aCG{  »æfG  »æ©j  ’
 πgCG  É¡Ñàμj  ájò¨àdGh  áeÉ©dG  áë°üdÉH  ≥∏©àJ  QƒeCG  øY  ∑Éægh  Éæg
 É¡«∏Y ≥Øsà oe  ¬fCÉH  â°ù°ùMGh äôJGƒJ GPEG  É¡«∏Y ƒ£°SCÉa  ¢UÉ°üàN’G
 ôWÉîe ´ƒ°Vƒe ¢ùeC’ÉH âdhÉæJh ,ôãcCG hCG ∫É≤ªd IOÉe É¡æe π©LGh
 øe ±Gô°TEG ¿hO hCG ΩÉ¶àfÉH É¡«WÉ©J ∫ÉM »a ºdCÓd áæμ°ùªdG ájhOC’G
 áæμ°ùªdG  ô«bÉ≤©dG  IQƒ£N  ¿CG  áàHÉãdG  Qƒ`̀eC’G  øªa  ,¢üàîe  Ö«ÑW
 óæYh ,∫hôàÑdG äÉ£ëeh ä’É≤ÑdG »a IOƒLƒe É¡fƒc »a øªμJ ºdCÓd
 ájhOCG  øe π«àcƒc ¬Hh ’EG  â«H øe Éªa ¬«∏Yh ,∞ë°üdG ™«H ∑É°ûcCG

.ïdG ∂«Hƒeh ø«ahôHh ∫hóæH :ºdC’G ™ªb
 ∞°üfh øjQÉ«∏ªH äÉæμ°ùe ¿ƒ«fÉ£jôÑdG ∂∏¡à°SG 2017 ΩÉY »a
 IQÉéJ QóJ ¿G ™bƒàªdG øe …QÉédG 2021 ΩÉY ∫ÓNh ,Q’hO QÉ«∏ªdG
 ¬JGP  óM  »a  Gògh  ,Q’hO  äGQÉ«∏e  á©Ñ°S  É¡«éàæe  ≈∏Y  äÉæμ°ùªdG
 øe ºYõj Éªc ádÉ©a âfÉc ƒd) ,äÉæμ°ùªdG ∂∏J ihóL ΩóY ≈∏Y π«dO
 âdhÉæJ Éª¡eh ,(Iô«Ñc äÉ«ªμH É¡æjõîJ ≈dEG  ÉæéàMG Éªd  É¡fƒéàæj
 ¢SÉædG ∑Ó¡à°SG OGOõj πH ,∫hõJ hCG »¡àæJ ’ É¡«dG ∂àLÉM ¿EÉa É¡æe
 ’óHh Gòμgh .äÉæμ°ùªdG ¿ƒæeój ¢SÉædG ø«jÓe ∑Éæ¡a Gòμgh ..É¡d
 ¿hójõj  º¡fEÉa  ,ô«KCÉàdG  á«àbhh  IOhóëe  É¡fCG  Gƒéàæà°ùj  ¿G  øe
 ´ÉLhCG »a ÉÑÑ°S äÉæμ°ùªdG ¿ƒμJ Iô«ãc ä’ÉM »ah áYôédG/QÉ«©dG
 ÖÑ°ùj  É¡«WÉ©J  øY É¡æeOCG  øe  ∞bƒJ  ¿C’  ,É¡d  ÉLÓY ¢ù«dh  ¢SCGôdG
 »WÉ©J  øY  ∞bƒàj  øe  É¡æe  »fÉ©j  »àdG  zÜÉë°ùf’G{  Ω’BG  ¢ùØf  ¬d

.ΩGóîà°SG πjƒW ó©H ájƒ≤dG äGQóîªdG
 habituation OÉ«àY’G ¬fƒª°ùj ∞«ØN ¿ÉeOEG ∑Éæg Ö£dG »a
 øe  ôãcCG  òæeh  ..addiction  πëØà°ùªdG  øeõªdG  ¿ÉeOE’G  ∑Éægh
 IOÉe  …ƒëJ  »àdG  äÉæμ°ùªdG  ™«H  É«dGôà°SCG  â©æe  äGƒæ°S  ô°ûY
 …ƒàëJ äÉæμ°ùªdG øe ô«ãμa ..Ö«ÑW øe áØ°Uh ¿hO øe ø«jGOƒμdG
 ´ uôîj  º°SG  ƒgh)  ø«jGOƒchQójÉ¡jódG  ¬ªY  øHG  hCG  ø«jGOƒμdG  ≈∏Y
 ô°UÉæY ÖfÉL ≈dEG (ø«JRƒ∏dG ÜÉ¡àdGh AÉ©eC’G ∂Ñ∏J ÖÑ°ùjh ∞«îeh
 ÉgOóY »ah ..ø«ahôHƒÑjB’Gh ∫ƒª«à«°SQÉÑdGh øjôÑ°S’G πãe iôNCG
 ∫Éμjó«e) á«Ñ£dG É«dGôà°SCG á∏ée äô°ûf 2020 ΩÉY øe ¢SQÉe ô¡°ûd
 ¢ù«∏¨fCG ≈Ø°ûà°ùe AÉÑWCG ¬H ΩÉb åëH èFÉàf (É«dGôà°SCG ±hCG πfô«L
 ¬H)  ¢SÓH  ø«ahQƒf  QÉ≤Y  ¿ƒWÉ©àj  øe  ¿CG  ¬«a  AÉ`̀L  ¿QƒÑ∏e  »a
 äÉ«ªc ∫hÉæJ ¿CGh ,Ió©ªdG »a Üƒ≤Kh äÉMô≤J øe ¿ƒfÉ©j (ø«jGOƒc
 ..∫ƒëμdGh  ø«Jƒμ«ædG  ¿É``̀eOEG  πãe  ¬éFÉàf  ø«jGOƒμdG  øe  Iô«Ñc
 »a ..á«ªæ¡édG zAGódG »g âfÉc »àdÉH »fhGO{ á≤∏M »a πNóJ »æ©j
 ôà°ù°ûfÉe  ≈Ø°ûà°ùe  øe  ¿ƒ°ù∏f  ¿ƒªjÉ°S  QƒàcódG  ÖdÉW  É«fÉ£jôH
 âÑÑ°S ¿CG ó©H ø«jGOƒμ∏d ájhÉëdG äÉæμ°ùªdG ™«Hh ∞«°UƒJ ó««≤àH
 É¡H  ≠∏H  ôª©dG  øe  ø«©HQC’G  »a  á°†jôe  IÉah  ≈dEG  iOCG  Éjƒ∏c  Ó°ûa
 øe  É°Uôb  64  ≈`̀ dEG  50  ø«H  Ée  É«eƒj  ≈WÉ©àJ  âfÉc  É¡fG  ¿É``̀eOE’G
 ≈∏μdG  π°ûa  ÖÑ°ùJ  πaÓa hCG  áJ’ƒcƒ°T ¢Uôb 64 .¢SÓH ø«ahQƒf
 ¬ª°SG  πLQ  »aƒJ  ¿G  ó©Hh  ..!ø«jGOƒμdÉH  ∂dÉH  Éªa  áFôdGh  óÑμdGh
 ô°ûY  ∫ÓN  QÉ≤©dG  ∂dP  øe  É°Uôb  12  ¬dhÉæJ  ó©H  øJQGh  äQGƒ«à°S

.ôªîdG øe ¢ShDƒc á©°†H zÉgÉ£YCG{h äÉYÉ°S
 AÉæHCG øëf Éæe ôãcCG A»°T πc »a ¿ƒª¡Øj º¡fCG äÉLGƒîdG ºYõj
 Üƒ©°T ôãcCG  º¡æμdh ..zådÉãdG  ºdÉ©dG{  ÉHOCÉJ  ≈ª°ùªdG  »∏Ø°ùdG  ºdÉ©dG
 ºFGôL  ´ÉØJQG  Gòg  ô°ùØjh  äGôμ°ùªdGh  äGQóîª∏d  É«WÉ©J  ¢`̀VQC’G
 »WÉÑàY’Gh »FGƒ°û©dG  ∑Ó¡à°S’G  ∫Éée »a  ≈àMh ,ºgóæY  ∞æ©dG
 »àdG åjGh ácô°T âYÉH √óMh 2017 ΩÉY »a ..Éæe âaRCG º¡fEÉa AGhó∏d
 »ch .É«fÉ£jôH »a áÑ∏Y ¿ƒ«∏e 57 øjOÉfCG ±hô©ªdG øμ°ùªdG èàæJ
 áÑ∏Y  ¿ƒ«∏e  57`dG  ∂∏J  π«îJ  äÉ©«ÑªdG  √òg  ºéM  øY  Iôμa  ∂«£YCG
 ´ÉØJQ’ ÉjhÉ°ùe É¡YÉØJQG ¿ƒμ«°S ..¢†©ÑdG É¡°†©H ¥ƒa á°Uƒ°Uôe
 ¿CG  äÉæμ°ùªdG  ôeCG  »a  Ée  ô£NCG  !!!!59  »a  ÉHhô°†e  â°SôØjG  πÑL
 â«≤d  ∫hR  Éj  ¬∏dGh  :É¡æY  ¢†©ÑdG  º¡°†©H  äGOÉ¡°T  ¥ó°üJ  ¢SÉædG
 ≈àM ∂°SGôH ¢ùëJ Ée Égó©H ø«àÑM ¬æe óNÉJ ¿ƒØ°ùcÉ°S ¬ª°SG GhO
 ..ï«£H  ÓH  ¿ƒØ°ùcÉ°S  ÓH  »ªdR  Éj  :OôdG  »JCÉ«a  ..¢SÉØH  √ƒq≤W  ƒd
 GOÉg ¬∏dG ôØ¨à°SG ’ - ÉfÉà«Z ¬ª°SG ´Gó°U GhO â∏°üM É°ùfôØH ¬∏dGh
 ..IóMGh áÑM óNÉJ ..øæéj ..ƒÑ«°SÓHGhôJ ¬ª°SG ..¬ª°SG - ôFÉé°S
 Gòμgh !A»°ûH ¢ùëàH Ée ∂«dGƒM ¿ÉÑdÉWh ¿ÉμjôeC’G GƒHQÉëJ ƒdh

.ágÉØ°T ¢SÉædG ¬∏bÉæàj GQƒ∏μdƒa ájhOC’G ∞«°UƒJ íÑ°üj

 hQƒj 2700 ¬``JódGh ó``Ñμj π``ØW
 É¡ØJÉg ≈∏Y á``Ñ©d ¬à``°SQÉªe ∞«dÉμJ
 ≠dÉÑdG É¡æH’ âëª°S Éeó©H IQÉ°S ô«Z ICÉLÉØªH É«fÉªdCG »a ΩCG âeó o°U

 .∫ƒªëªdG É¡ØJÉg ≈∏Y áÑ©d á°SQÉªªH äGƒæ°S 7 ôª©dG øe
 ,≥«Ñ£àdG πNGO AGô°T äÉ«∏ªY »a hQƒj 2750 ƒëf »Ñ°üdG ≥ØfCGh
 É«fƒ°ùμ°S  áj’h  »a  ∂∏¡à°ùªdG  äGQÉ°ûà°SG  õcôe  øY  QOÉ°U  ¿É«Ñd  É≤ah

.øeB’G âfôàfE’G Ωƒj áÑ°SÉæªH ,≈∏Ø°ùdG
 ¬JódGh ¬àëæeh ,âfôàfE’G ≈∏Y øjƒ∏J áÑ©d Ö©∏d ÉfPEG πØ£dG íæe ºJh
 Ée .¬bÉØfE’ ¿ÉªàF’G ÜÉ°ùM øe ô«¨°U ≠∏ÑªH áª«°ùb ≈dEG  ∫ƒ°UƒdG ≥M
 »a AÉLh  .ÜÉ°ùëdÉH á£ÑJôe âfÉc á«fÉªàF’G É¡àbÉ£H ¿CG ƒg ΩC’G ¬à«°ùf

.É¡ª∏Y ¿hO áÑ©∏dG á°SQÉªe π°UGh É¡æHG ¿CG ¿É«ÑdG
 ∂∏¡à°ùªdG ájÉªM áÄ«g »a á«fƒfÉ≤dG Iô«ÑîdG ,ôHQƒc øjôJÉc âdÉbh
 äÉ«∏ªY  AGôLEÉH  §≤a  ∫ÉØWCÓd  íª°ùj  »fÉªdC’G  ¿ƒfÉ≤dG  ¿EG  ,á«eƒμëdG
 √òg πãe »a ∂dòd - Ö«édG ±hô°üe OhóM »a øjódGƒdG ¿PEG ¿hO AGô°T

.IQƒJÉØdG ≈∏Y ø©£dG øμªj ,ä’ÉëdG
 ,ΩC’G øY áHÉ«f ácô°ûdG ≈dEG ÜÉ£N ∫É°SQEG ó©H ¬fCG ôHQƒc âaÉ°VCGh

.hQƒj 2650 ƒëf áª«≤H ΩC’G IQƒJÉa øe ôÑcC’G AõédG •É≤°SEG ºJ
 ¥ÓZEG  AÉæKCG  ¢UÉN πμ°ûH ™FÉ°ûdG  øe ¿Éc ¬fCG  ≈dEG  ôHQƒc äQÉ°TCGh
 ø«dƒ¨°ûe º¡FÉ≤HE’ ∫ÉØWC’G ≈dEG á«còdG º¡ØJGƒg AÉHB’G º∏°ùj ¿CG ÉfhQƒc
 πëjh  .∂dòH  ΩÉ«≤dG  πÑb  º¡JGOGóYEG  øe  ≥≤ëàdÉH  AÉHB’G  â°UhCG  É¡æμd  -
 »YƒdG  IOÉjõd  …ƒæ°S  çóM  ƒgh  ,AÉKÓãdG  Ωƒ«dG  øeB’G  âfôàfE’G  Ωƒj
 ájƒ¡dGh á«YÉªàL’G äÉμÑ°ûdGh âfôàfE’G  ôÑY ôªæàdG  πãe ÉjÉ°†b ∫ƒM

.á«ªbôdG

 äÉKOÉëe AGôLEG  ¿É``«ØæJ É«ch …Gófƒ«g
 IOÉ«≤dG á«JGP äGQÉ``«°S ôjƒ£àd π``HBG ™e

 äGQÉ«°ùdG  áYÉæ°üd  á«HƒæédG  ájQƒμdG  …Gófƒ«g  áYƒªée  âØf
 äÉKOÉëe  AGô`̀LEG  øY  ájQÉÑNEG  ôjQÉ≤J  ¢ùeCG  É¡d  á©HÉàdG  É«c  ácô°Th
 ,IOÉ«≤dG á«JGP äGQÉ«°S ™«æ°üàd ∑ôà°ûe ´hô°ûe ¿CÉ°ûH πHBG ácô°T ™e
 øe ô¡°T  »dGƒM ó©H  ¿ÓYE’G  Gòg  AÉLh .É¡ª¡°SCG  ™LGôJ  ≈dEG  iOCG  Ée
 á©æ°üªdG ácô°ûdG ¿CG á«HƒæL ájQƒc ájOÉ°üàbG á«fƒjõØ∏J IÉæb ¿ÓYEG
 á∏ªàëe  ácGô°T  »a  åëÑ∏d  …Gófƒ«g  ™e  â∏°UGƒJ  ¿ƒa  …BG  ∞JGƒ¡d
 º¡°SCG  ´ÉØJQG ≈dEG  iOCG  Ée ,äÉjQÉ£ÑdGh á«FÉHô¡μdG  äGQÉ«°ùdG  ôjƒ£àd
 ≈dEG »°VÉªdG ´ƒÑ°SC’G ôjQÉ≤J äQÉ°TCGh  .äGQÉ«°ù∏d á©æ°üªdG ácô°ûdG
 É«LQƒL  á`̀j’h  »a  äGQÉ«°S  êÉàfEG  ≈`̀dEG  »°†ØJ  ób  ácGô°ûdG  √òg  ¿CG
 ôjƒ£J ¿É°ûbÉæJ ’{ Éª¡fCG ¢ùeCG Éàæ∏YCG É«ch …Gófƒ«g øμd .á«μjôeC’G
 áÑ°ùæH É«c º¡°SCG  â©LGôJh .zπHBG  ™e á∏≤à°ùªdG á«FÉHô¡μdG  äGQÉ«°ùdG
 º¡°SCG  â£Ñg  Éªæ«H  ,¢ùeCG  ∫ƒ«°S  »a  ¥Ó`̀ZE’G  óæY  áÄªdG  »a  14^98
 ¿ÉàjQƒμdG  ¿Éàcô°ûdG  äQÉ`̀°`̀TCGh  .áÄªdG  »a  6^21  áÑ°ùæH  …Gófƒ«g
 √òg πãe ∫ƒM äÉcô°ûdG øe ójó©dG ™e ÉàKóëJ Éª¡fCG ≈dEG ¿Éà«HƒæédG
 ¿EG …Gófƒ«g âdÉbh  .QÉWE’G Gòg »a QGôb …CG òîàoj ºd øμd ,™jQÉ°ûªdG
 »gh ,ácô°ûdG âMôWh  .z≈dhC’G É¡∏MGôe{ »a âfÉc äÉKOÉëªdG ∂∏J
 äGQÉ«°S  π©ØdÉH  ,á«HƒæédG  ÉjQƒc  »a  äGQÉ«°ùdG  áYÉæ°üd  ácô°T  ôÑcCG
 PEG  ,z∂jôàμdEG  Éfƒc{h  z∂«fƒjEG{  GRGô`̀W  É¡«a  ÉªH  ,πeÉμdÉH  á«FÉHô¡c
 âμLhôH  π`̀HBG{  ¿CG  Éªc  .á«eÉæàªdG  ¥ƒ°ùdG  øe  á°üëH  RƒØ∏d  ≈©°ùJ
 IOÉ«≤dG  á«æ≤àd  É¡WÉ°ûf  ¢S qôμJ  á«μjôeC’G  áYƒªéª∏d  á©HÉàdG  zøàjÉJ
 ºdh   .É¡dÉªYCG  ≈∏Y  ójó°ûdG  É¡ªàμàH  áahô©e  ácô°ûdG  øμd  ,á«JGòdG
 ôjQÉ≤J øe ºZôdG ≈∏Y ,…Gófƒ«g ™e äÉKOÉëe AGôLEÉH GóHCG πHBG ±ôà©J
 óbh .á≤Ø°U ≈dEG  π°UƒàdG  ∂°Th ≈∏Y âfÉc  É¡fEG  ∫ƒ≤J  Iô«ãc  ájQÉÑNEG
 äGƒæ°ùdG  »a  áÄ«Ñ∏d  á«YGôªdG  äGQÉ«°ùdÉH  ø«μ∏¡à°ùªdG  ΩÉªàgG  OGORG
.´É£≤dG Gòg »a ô«Ñc óM ≈dEG IQOÉÑªdG ΩÉeR Ó°ù«J »dƒJ ™e ,Iô«NC’G

!ÉfhQƒc ø``e Éfò≤æj ób »YÉæ£``°U’G AÉcòdG ..IQÉ``°S iô``°ûH »a
 á©eÉL  »`̀a  ¿ƒ`̀ã`̀MÉ`̀H  ∞°ûc
 øY  (USC)  É«fQƒØ«dÉc  ÜƒæL
 ,¥ó°üj  ’  πμ°ûH  á`̀jƒ`̀b  á≤jôW
 ,»YÉæ£°U’G  AÉcòdÉH  áeƒYóe
 ó°V  πªàëe  ójóL  ìÉ≤d  êÉ`̀à`̀fE’
 ≥FÉbO  ¿ƒ°†Z  »a  z-19ó«aƒc{
 ™`̀bƒ`̀ª`̀d  É``≤``ah  ,¿Gƒ````̀K  ≈`̀ à`̀M  hCG

.zΩƒ«dG É«°ShQ{
 á«∏ª©dG  π`̀ã`̀ª`̀J  ¿CG  ø`̀μ`̀ª`̀jh
 á«∏c  »a  äQ qƒ`̀ oW  »àdG  ,IójóédG
 Üƒ`̀æ`̀L á`̀©`̀eÉ`̀L »``̀a á`̀°`̀Só`̀æ`̀¡`̀dG
 ,Viterbi   É``̀ «``̀ fQƒ``̀Ø``̀ «``̀ dÉ``̀c
 ÜôM  »`̀a  á«°ù«FQ  ∫ƒëJ  á£≤f
 ÉfhQƒc ¢Shô«a ó°V äÉeƒ∏©ªdG
 »àdG  ácÉàØdG  Iójó©dG  ¬JGôØWh
 ìÉ≤d  ìôW  ≈∏Y  ÖFGô°V  ¢VôØJ

.π©ØdÉH Ö©°U »ªdÉY
 USC  ≥``̀ jô``̀ a  OÉ``̀Ø``̀à``̀°``̀SGh
 (AI)  »YÉæ£°U’G  AÉ`̀cò`̀dG  ø`̀e
 …ò`̀dG  ,ìÉ`̀≤`̀∏`̀ dG  π«∏ëJ  ™jô°ùàd
 ádƒ¡°Sh  áYô°ùH  ¬Ø««μJ  øμªj
 á«°Shô«ØdG  äGô`̀Ø`̀£`̀dG  π«∏ëàd

.É¡°ùØf
 á``̀«``̀eRQGƒ``̀N ΩGó``î``à``°``SÉ``Hh
 ¿CG  êPƒªæ∏d  øμªj  ,»`̀dB’G  º∏©àdG

 »a  ìÉ≤∏dG  º«ª°üJ  äGQhO  πªμj
 ,¿Gƒ`̀K  ≈àM  hCG  ≥`̀FÉ`̀bO  ¿ƒ°†Z
 AÉHƒdG  πÑb  ¥ô¨à°SG  RÉ`̀é`̀fEG  »a
 Ée  ,äGƒæ°S  øμj  º`̀d  ¿EG  GQƒ¡°T
 »a  ájô°ûÑdG  Ωó≤J  ió`̀e  í°Vƒj

.á«°VÉªdG Gô¡°T 12`dG
 PÉà°SC’G  ,¿GóLƒH ∫ƒH ∫Ébh
 á«FÉHô¡μdG á°Sóæ¡dG »a óYÉ°ùªdG
 á©eÉL  »a  ôJƒ«ÑªμdG  á°Sóægh
 Viterbi  É«fQƒØ«dÉc  ÜƒæL
 »YÉæ£°U’G AÉcòdG πªY QÉWEG ¿EG{
 π«°UÉØJ  ≈`̀∏`̀Y  ≥`̀Ñ`̀£`̀ª`̀dG  ,Gò````̀g
 ôaƒj  ¿CG  øμªj  ,¢Shô«ØdG  Gò`̀g
 ¿ƒ°†Z  »a  áë°TôªdG  äÉMÉ≤∏dG
 ÜQÉ`̀é`̀à`̀ dG ≈````̀dEG É`̀¡`̀∏`̀≤`̀fh ¿Gƒ````̀K
 ≥«≤ëàd  á`̀Yô`̀°`̀ù`̀H  á`̀ jô`̀ jô`̀ °`̀ ù`̀ dG
 ¿hO  á«FÉbƒdG  á«Ñ£dG  äÉLÓ©dG

.záeÓ°ùdÉH ¢SÉ°ùªdG
 ø«°ùëJ ≈∏Y á≤jô£dG πª©Jh
 á`̀dÓ`̀°`̀ù`̀d á`̀æ`̀μ`̀ª`̀ª`̀ dG äÉ``̀LÓ``̀©``̀ dG
SARS-  ¢`̀Shô`̀«`̀a  ø`̀e  áæ«©e
 Ée  ,Iô`̀«`̀Ñ`̀c  áYô°ùH  CoV-2
 øe  95%  AÉ```̀gR  ≈`̀∏`̀Y  »°†≤j
 øμªj  »àdG  á∏ªàëªdG  äÉÑcôªdG

.äÉMÉ≤∏dG »a É¡eGóîà°SG

 Ió`̀MGh  ádÓ°S  ΩGóîà°SÉHh
 SARS-CoV-2  ø``````e
 ÉMÉ≤d  26`H  ΩÉ¶ædG  CÉÑæJ  ,ÉgóMh
 ≈``dEG  ∂``̀ dP  ó`̀©`̀H  â`̀°`̀ü`̀ q∏`̀ ob  Óªàëe
 ºLÉ¡J  É¡∏ch  ,§≤a  ÉMÉ≤d  11
 ¢Shô«Ø∏d  áμFÉ°ûdG  äÉæ«JhôÑdG
 ÉjÓîdG ¥GôàN’ É¡eóîà°ùj »àdG

.É¡dƒNOh ájô°ûÑdG
 πª©j  …ò``dG  ΩÉ¶æ∏d  øμªjh
 QÉ`̀μ`̀à`̀HG »`̀YÉ`̀æ`̀£`̀°`̀U’G AÉ``cò``dÉ``H
 ,á≤«bO øe πbCG »a IójóL äÉMÉ≤d
 øe πbCG »a É¡JOƒL øe ≥≤ëàdGh
 ó`̀YGhh  πgòe  RÉéfEG  »a  ,áYÉ°S
 πμ°ûH  ¬æe  ≥≤ëàdG  OôéªH  ,É≤M
.™Ñ£dÉH ,ábóH √QÉÑàNGh π≤à°ùe

 â«bƒàdG  ¿ƒμj  ¿CG  øμªj ’h
 ™ªàéªdG  ¿EG  å«M  ,É°†jCG  π°†aCG
 ¿CG  øe ójGõàe  πμ°ûH  ≥∏b  »Ñ£dG
 IójóédG  äGôØ£dGh  äGô«¨àªdG
 π«é∏d áehÉ≤e ¿ƒμà°S ¢Shô«Ø∏d
 ô°ûæoJ »àdG ,äÉMÉ≤∏dG øe »dÉëdG

.ºdÉ©dG AÉëfCG ™«ªL »a É«dÉM
 Ωóîà°SG  ∂`̀ dP  ≈∏Y  IhÓ``̀Yh
 »dÉëdG  »``̀ dhC’G  êPƒ`̀ª`̀æ`̀dG  ΩÉ¶f
 700000  ø```̀e  §``̀≤``̀a  ø``̀«``̀æ``̀KG

 ô`̀ jƒ`̀£`̀ à`̀ d π``̀ª``̀à``̀ë``̀e ø```̀«```̀Jhô```̀H
 ,¬H  á°UÉîdG  ìÉ≤∏dG  äÉª«ª°üJ
 øe  áfÉ°SôJ  ΩÉ``eCG  ÜÉÑdG  íàa  Ée
 πÑ≤J  ’  á`̀ë`̀°`̀Tô`̀ª`̀dG  äÉ`̀MÉ`̀≤`̀∏`̀ dG

.ÉªFGO á°ùaÉæªdG
 º∏©àdG  á«eRQGƒN  óªà°ùJh
 á`̀bÓ`̀ª`̀Y äÉ`̀ fÉ`̀ «`̀ H Ió``̀YÉ``̀b »````̀ dB’G

 ≈ª°ùJ  á`̀jƒ`̀«`̀ë`̀dG  á«JÉeƒ∏©ª∏d
 Epitope  äÉ``̀fÉ``̀«``̀H  Ió```YÉ```b
 ó`̀©`̀Jh  .(IEDB)  á`̀«`̀YÉ`̀æ`̀ª`̀dG
 ó°†à°ùe  øe  GAõL   Epitope
 á«YÉæe  áHÉéà°SG  ô«ãj  A»°T  -
 OÉ`̀°`̀†`̀e º`̀°`̀ù`̀é`̀d  ø`̀μ`̀ª`̀j  å`̀«`̀M -

.•ÉÑJQ’G

 äÉfÉ«ÑdG  Ió`̀YÉ`̀b  …ƒ`̀à`̀ë`̀Jh

 Epitope  600000  ≈`̀∏`̀Y

 ´ƒf  3600  AÉ`̀gR  ø`̀e  áahô©e

 π°ù∏°ùJ  ∂``̀dP  »`̀a  É`̀ª`̀H  ,∞∏àîe

 `d  »cƒ°ûdG  ø«JhôÑdGh  Ωƒæ«édG

.SARS-CoV-2

:π«YÉª°SEG ÖæjR  âÑàc
 »æjôëÑdG ô«ÑîdG ≥∏WCG ÉfhQƒc áëFÉL πX »a
 ™jQÉ°ûªdG  ºYód  á«fhôàμdEG  IQOÉÑe  ∞dDƒªdG  óªëe
 äÉ«∏ªY ∞bhh ,øjôëÑdG »a á£°SƒàªdGh Iô«¨°üdG
 ºéM ¢ü∏≤J ÖÑ°ùH ™jQÉ°ûª∏d É«dÉM áªFÉ≤dG ¥ÓZE’G

.ΩÉY πμ°ûH ¥ÉØfE’G
 ,zá°ù°SDƒe  πμd  ôéàe{  IQOÉ`̀Ñ`̀e  ¢ù°SDƒe  ∫É`̀bh
 ô¡°TCG  πÑb  â≤∏WCG  »àdG  IQOÉÑªdG  ¿G  ∞dDƒªdG  óªëe
 Iô«¨°üdG  áÄØdG  øe  ´hô°ûe  300  º`̀YO  øe  âæμªJ
 πÑbh .á«dõæªdG ™jQÉ°ûªdG ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,á£°SƒàªdGh
 IQÉ°ûà°SG  400  øe  ôãcCG  IQOÉÑªdG  âeób  ,¥Ó``WE’G

 äÉ°ù°SDƒª∏d  »ªbôdG  ≥jƒ°ùàdG  ∫Éée  »a  á«fÉée
 ôÑY  π°UGƒàdÉH  ∂`̀ dPh  ,É`̀fhQƒ`̀c  áëFÉL  ájGóH  òæe

.∂dòd á°ü°üîªdG äÉ≤«Ñ£àdG
 áLÉëH  ™jQÉ°ûªdG  √ò`̀g  ¿CG  ≈`̀dEG  ∞dDƒªdG  âØdh
 ¿Éc  ¿EGh  ,ºYódG  øe  ´ƒædG  Gòg  ≈dEG  -á`̀eRC’G  ∫ÓN-
 ¥ƒ°ùdG  »`̀a  É¡àjQGôªà°SG  ¿Éª°†d  É«°üî°T  ÉªYO

 .áHƒ∏£ªdG ¿RGƒàdG á«∏ªY ≈∏Y ®ÉØë∏dh »∏ëªdG
 áMƒª£dG- IQOÉÑªdG »a ºYódG πμ°T ¿CG í°VhCGh
 ∞«°†à°ùJh  ,πeÉμàe  »æa  -É¡Yƒf  ø`̀e  Ió`̀jô`̀Ø`̀dGh
 »Hô©dG  è«∏îdG  ∫hOh  øjôëÑdG  »`̀a  äÉ°ù°SDƒªdG
 ºYóJ  á∏eÉμàe  á`̀«`̀fhô`̀à`̀μ`̀dEG  ôLÉàe  AÉ`̀°`̀û`̀fE’  ÉfÉée

.»fhôàμdE’G ™aódG á«°UÉN
 áYƒªée  PÉ≤fEG  øe  IQOÉÑªdG  âæμªJ{  :±É°VCGh
 áëFÉL  »°ûØJ  πX  »a  ¢SÓaE’G  øe  äÉ°ù°SDƒªdG  øe
 áé«àf ájQÉéàdG ácôëdGh OÉ°üàb’G Qô°†Jh ÉfhQƒc
 :™HÉJh  ,zÉ¡°Vôa  ºJ  »àdG  ájRGôàM’G  äGAGô`̀LEÓ`̀d
 πM ≈∏Y ¬JQób »a »fhôàμd’G ôéàªdG á«ªgCG øªμJ{
 Ωƒ≤jh  øFÉHõ∏d  á«gÉaôdG  ôaƒj  Éªc  ,™«ÑdG  πcÉ°ûe
 áMÉJEG  ≈`̀dEG  áaÉ°VEG  ,ôÑcCG  πμ°ûH  äÉéàæªdG  º«¶æàH
 ,É¡JGõ«ªe IógÉ°ûeh É¡ëØ°üàd π«ª©dG ΩÉeCG  á°UôØdG
 ™aódGh ™«ÑdG á«°UÉN »fhôàμdE’G ôéàªdG ºYój É°†jCG

.z»fhôàμdE’G

áeRC’G ∫ÓN É¡àjQGôªà°SG ¿Éª°†d

 Iô«¨°üdG ™jQÉ°ûªdG º``Yód á«fÉée á«fhôàμdEG IQOÉ``Ñe ¥ÓWEG

.∞dDƒªdG óªëe |
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 ƒg  ™«ªédG  √ô¶àæj  …ò``dG  »Ñ£dG  çó`̀ë`̀dG  »`̀μ`̀jô`̀eC’G  »é«∏îdG  ≈Ø°ûà°ùªdG
 ÖfÉéH  É«dhOh  É«∏ëe  ≈gÉ°†J  ’  Iõ«ªàe  äÉeóîH  äÉ°ü°üîàdG  Oó©àe  ≈Ø°ûà°ùe
 Ωóî«d πÑ≤ªdG ƒ«dƒj »a ¬MÉààaG ºàj πeÉμàe »ÑW ìô°U ,IQGOE’G »a IôÑîdGh IAÉØμdG

.áμ∏ªªdG »a á«ë°üdG áeƒ¶æªdG ¢TÉ©àfG πX »a è«∏îdG ∫hOh øjôëÑdG áμ∏ªe
 IQGOE’G ¢ù∏ée ¢ù«FQ »JÉæjƒ©dG ¿Éª∏°S øH ø«°ùM PÉà°SC’G »Ñ£dG è«∏îdG QhÉM
 í°VhCG πμ°ûH çóëà«d á°†HÉ≤dG »JÉæjƒ©dG ¿Éª∏°S ø«°ùM áYƒªée ¢ù«FQh ¢ù°SDƒªdG

.ºî°†dG »Ñ£dG QÉªãà°S’G Gòg »a ¬àjDhQ øY
?≈Ø°ûà°ùªdG AÉ°ûfEG Iôμa ºμJAÉL ∞«c -

 »¶M ÉªdÉ£dh ,øWƒdG ΩóîJ »àdG ™jQÉ°ûªdG ≈∏Y Éææ«YCG øjôªãà°ùªc ÉªFGO øëf
 É©é°ûe  É«ë°U  ÉNÉæe  ≥∏N  Ée  ,á«°SÉ«°ùdG  IOÉ«≤dG  øe  ô«Ñc  ºYóH  »ë°üdG  ´É£≤dG
 øμJ  ºd  »ë°üdG  ´É£≤dG  õ«ªJh  äGRÉ`̀é`̀fE’G  √ò`̀g  πμa  ,∫ÉéªdG  Gò`̀g  »a  QÉªãà°SÓd
 ÖMÉ°U  Iô°†M  øe  π°UGƒàªdGh  OhóëeÓdG  ΩÉªàg’Gh  »eÉ°ùdG  ºYódG  ’ƒd  ≥≤ëààd
 á∏°UGƒàe  á©HÉàeh  ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG
 ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U øe ô«Ñc ΩÉªàgGh
 OÉb  ¬fCG  Éfõ«ªJh  ÉfQÉîàaG  »YGhO  øeh  ,ôbƒªdG  AGQRƒ`̀dG  ¢ù«FQ  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf

.ô«Ñc »Yhh Iójó°T á«aGôàMÉH ÉfhQƒc áeRCG á¡LGƒªd »æWƒdG øjôëÑdG ≥jôa
 iƒà°ùe ≈∏YCG ≈∏Y ¢ü°üîàe »ÑW ≈Ø°ûà°ùe áeÉbEG ≈∏Y ™é°ûj ∂dP πc »dÉàdÉHh
 »a  ôªãà°ùJ  á°†HÉ≤dG  »JÉæjƒ©dG  ø«°ùM  ácô°T  .á≤£æªdGh  øjôëÑdG  áμ∏ªe  Ωóîj
 äGQÉªãà°S’G øe ójõªdG ≈dEG ™∏£àfh »μjôeCG Q’hO ¿ƒ«∏e 56 »dGƒM »Ñ£dG ´É£≤dG
 ™jQÉ°ûªdG ™é°T ÉªdÉW …òdG -¬∏dG ¬¶ØM- ióØªdG ∂∏ªdG ádÓéd ôgGõdG ó¡©dG πX »a

.áª¡ªdG ájƒªæàdG
 »a  ™≤jh  É©Hôe  Gôàe  9270  áMÉ°ùe  ≈∏Y  »μjôeC’G  »é«∏îdG  ≈Ø°ûà°ùªdG  ΩÉ≤j
 ï«°ûdG  ≥jôW  ≈∏Y  π£jh  ,≈°ù«Y  áæjóeh  áeÉæªdG  ø«H  õ«ªàe  »é«JGôà°SG  ™bƒe
 π¡°ùj  õ«ªàªdG  ¬©bƒe  .á«HƒæédG  á¶aÉëªH  áª°UÉ©dG  §Hôj  …ò`̀dG  ™jô°ùdG  ¿Éª∏°S
 ™eh á«Ñ£dG äGó©ªdG QÉ©°SCG ≈∏Y ÉfhQƒc áëFÉL ô«KCÉJ øe ºZôdG ≈∏Yh ,¬«dEG ∫ƒ°UƒdG
 øeõdG ™e ¥ÉÑ°S »a Éæch Éæà¡LGh »àdG äÉjóëàdG ºgCG øe ∂dP ¿Éc ,ÉgôaGƒJ áHƒ©°U
 »Ñ£dG  ∫ÉéªdG  »a  ¿ƒ°ü°üîàªdG  .OóëªdG  óYƒªdG  »a  ≈Ø°ûà°ùªdG  õ«¡éJ  πLCG  øe
 ô«aƒJ »a º¡¡LGƒJ »àdG äÉjóëàdG ºéM áaô©ªdG ΩÉªJ ¿ƒaô©j á«ë°üdG äBÉ°ûæªdGh
 πc πHÉ≤e »ah ,ájQGOE’G ∞jQÉ°üªdG º¶Yh IQÉ°ùîdGh íHôdG ¢ûeÉgh Iõ«ªàe áeóN

 .ø«ª«≤ªdG É°†jCGh ¬FÉæHCGh ÉææWh áeóîd á∏«Ñfh á«eÉ°S á«fÉ°ùfEG ádÉ°SQ ∑Éæg ∂dP
 ™e ¿hÉ©àdÉH iƒà°ùe ≈∏YCG ≈∏Y »μjôeC’G »é«∏îdG ≈Ø°ûà°ùªdG õ«¡éJ ºJ óbh
 á«fÉªdC’G õæª«°S ácô°T É¡æe »Ñ£dG ∫ÉéªdG »a IóFGôdG á«ªdÉ©dG äÉcô°ûdG øe áYƒªée

 .äGôÑàîªdGh á©°TC’G ±ôZ õ«¡éJh á©°TC’G Iõ¡LCG áYÉæ°U »a IóFGôdG ácô°ûdG
 ø«ªª°üªdG  øe  áYƒªée  …ó`̀jCÉ`̀H  RGô`̀W  çó`̀MCG  ≥`̀ah  ≈Ø°ûà°ùªdG  º«ª°üJ  º`̀Jh
 º«ª°üàHh  ºdÉ©dG  »a  iôÑμdG  äÉ«Ø°ûà°ùªdG  º«ª°üJ  »a  πjƒW  ´ÉH  …hP  ø««dÉ£jE’G
 âbƒdG  ¢ùØf  »ah  ô°ü©∏d  áÑcGƒe  áHGòL  á«bGQ  á«LQÉNh  á«∏NGO  π«°UÉØJh  OôØæe
 ø¡ªdG  º«¶æàd  á«æWƒdG  áÄ«¡dG  ô«jÉ©e  ™e  ≥aGƒàJh  ,»é«∏îdG  Éæ©ªàée  Ö°SÉæJ

.≈°VôªdG áeÓ°ùd á«dhódG ô«jÉ©ªdGh (NHRA) á«ë°üdG
 ±ôZh Iô«ÑμdG äÉ«∏ª©∏d Iõ¡ée äÉ«∏ªY ±ôZ ¢ùªN ≈∏Y ≈Ø°ûà°ùªdG …ƒàëj
 ÜÉ©«à°S’ Égõ«¡éJ ºJ óbh ,áªîØdG áëæLC’Gh á«bGôdG ±ô¨dG »a áeÉbE’G ™e ábÉaE’G
 á°UÉN  äÉ«∏ªY  ±ô`̀Zh  iƒ°ü≤dG  ájÉæ©dG  ±ô`̀Zh  ,≈``dhC’G  á∏MôªdG  »a  Gôjô°S  65
 »ãjóëdG  ∫ÉØWC’ÉH  á°UÉîdG  ájÉæ©∏d  IQhÉée  áaôZh  ájô°ü«≤dGh  á«©«Ñ£dG  IO’ƒ∏d
 áYÉ°S  24  ≈°VôªdG  ∫ÉÑ≤à°S’  OGó©à°SG  ≈∏Y  ÇQGƒ£∏d  º°ùb  ≈`̀dEG  áaÉ°VE’ÉH  IO’ƒ`̀dG
 »é«∏îdG  ≈Ø°ûà°ùªdG  ≈°Vôe  ΩóîJ  ÉãjóM  Gõ«¡éJ  Iõ¡éªdG  ±É©°SE’G  äGQÉ«°S  ™e

 .º¡H ≥«∏J Iõ«ªàe áeóN »μjôeC’G
?»μjôeC’G »é«∏îdG ≈Ø°ûà°ùªdG õ«ªj …òdG Ée -

 Iô°SC’G  OGô`̀aCG  ™«ªéd  á«ªdÉY  á«ÑW  äÉeóN  ô«aƒàd  ≈Ø°ûà°ùªdG  ¢ù«°SCÉJ  ºJ
 á°ü°üîàe  äGOÉ«Y  Éæjód  ¬fEÉa  Ió≤©e  hCG  á£«°ùH  πcÉ°ûe  øe  »fÉ©J  âæc  AGƒ°Sh
 ¬Yhôa ™«ªéH π«ªéàdGh ájó∏édG ¢VGôeC’G É¡æe ,á«Ñ£dG äÉeóîdG π°†aCG ºjó≤àd
 IO’ƒdGh AÉ°ùædG ¢VGôeCG IOÉ«Yh ¿Éæ°SC’G ÖWh ,IôéæëdGh ¿PC’Gh ∞fC’G IOÉ«Yh
 RÉ¡édG ¢VGôeCGh ∫ÉØWC’G IOÉ«Y ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,Iójó°T á«°Uƒ°üNh ójóL Ωƒ¡ØªH
 ïªdG  ¢VGôeCGh  á«dƒÑdG  ∂dÉ°ùªdGh  »æWÉÑdG  Ö£dGh  ô«XÉæªdG  Ió`̀Mhh  »ª°†¡dG
 ÜÉ°üYC’G ¢VGôeCG øe Égô«Zh IôcGòdGh ´Gó°ü∏d á°ü°üîàe äGOÉ«Yh ÜÉ°üYC’Gh
 …ójCG ≈∏Yh äGó©ªdGh Iõ¡LC’G çóMCÉH »©«Ñ£dG êÓ©dGh ΩÉ¶©dG áMGôL IOÉ«Yh

 .∫ÉéªdG Gòg »a ø«°ü°üîàe
 IOÉ«©dG  ºà¡J .(πLôdG áë°U) IOÉ«©H øjôëÑdG »a Iôe ∫hC’ OôØæf ÉæfCG  Éªc
 øe  á«dÉY  á`̀LQó`̀H  á«Ñ£dG  Iõ`̀¡`̀LC’Gh  äGó©ªdG  çó`̀MCÉ`̀H  π`̀Lô`̀dG  ¢üîj  É`̀e  πμH

.á«°Uƒ°üîdG
 á«dhDƒ°ùª∏d  ¢UÉN  º°ùb  ≈∏Y  ≈Ø°ûà°ùªdG  …ƒàëj  øjôëÑdG  »a  Iôe  ∫hC’h
 á«ë°üdG  á«YƒàdG  äÓªM  ≈∏Y  ¢UôëdGh  á«Ñ£dG  á£°ûfC’G  ájÉYôd  á«YÉªàL’G
 á«ë°üdG ájÉYôdG ô«aƒàH º°ù≤dG ºà¡j É°†jCGh ,OGôaC’G øe øμªe OóY ôÑcC’ áª«∏°ùdG

 .á«æ©ªdG äÉ¡édG ™e º«¶æàdGh π°UGƒàdG ó©H ≥ëà°ùj øªd á«fÉéªdG
 ΩÉ¶æH πª©J »àdG »YÉæ£°U’G ¢ùØæà∏d Iõ¡LCG çóMCÉH ≈Ø°ûà°ùªdG õ«¡éJ ºJh
 ´ƒædG Gògh .á«Ñ£dG Iõ¡LC’G ôjƒ£J »a IóFGôdG ácô°ûdG øe »YÉæ£°U’G AÉcòdG

 »a ¢†jôª∏d IQô≤ªdG IóªdG ∞°üf øe ôãcCG ôaƒj »YÉæ£°U’G ¢ùØæàdG Iõ¡LCG øe
.á≤FÉØdG ájÉæ©dG º°ùb

 ø«àFôdG πªY IAÉØc ™aQ ≈∏Y πª©J Iõ¡LC’G √òg ¿CG  √ôcP É°†jCG  º¡ªdG øeh
 Iõ¡LCG  »a  á«æ≤J  IôØW »¡a  ,iôNC’G  Iõ¡LC’ÉH  áfQÉ≤ªdÉH  ±É©°VCG  áKÓK QGó≤ªH

.áãjóëdG á«æ≤àdG √òg ≈∏Y ∫ƒ°üëdÉH ≈Ø°ûà°ùªdG OôØæjh ,»YÉæ£°U’G ¢ùØæàdG
 ôaGƒàJ »àdG á«dó«°üdGh á©°TC’G º°ùbh ôÑàîªdG ≈∏Y ≈Ø°ûà°ùªdG πªà°ûj Éªc

.≈°VôªdG áMGQ πLCG øe áHƒ∏£ªdG ájhOC’G É¡«a
.óMGh ∞≤°S âëJ ºgô°SCGh ≈°VôªdG äÉÑ∏£àe πc

 QOGƒμdG  iƒbCG  øe  É«ÑW  ÉªbÉW  Éæjód  ¿CÉH  ôîØæa  »Ñ£dG  ºbÉ£∏d  áÑ°ùædÉH  ÉeCG
 ºJ óbh ,»Ñ£dG ∫ÉéªdG »a ø«∏eÉ©dGh ≈°VôªdG á≤K Rƒëj …òdGh ºdÉ©dG »a á«Ñ£dG
 äGôÑîdGh áÑ«£dG á©ª°ùdG ÜÉë°UCG ø«ahô©ªdG ø«jQÉ°ûà°S’G øe OóY ÜÉ£≤à°SG
 ≈∏Y Ióªà©ªdGh áahô©ªdG á«dhódG πaÉëªdG øe äGOÉ¡°T ≈∏Y ø«∏°UÉëdG á©°SGƒdG

.á«μjôeC’G IóëàªdG äÉj’ƒdG »ah »∏ëªdG iƒà°ùªdG
?±GógC’Gh ájDhôdG øY GPÉe -

 »a  á«ë°üdG  ájÉYôdG  äÉeóN  ºjó≤J  »a  IóFGôdG  ¿ƒμJ  ¿CG  ≈Ø°ûà°ùªdG  ájDhQ
 ∂dPh  ,á≤£æªdG  »a  á«ªdÉ©dG  IOƒédG  ô«jÉ©e  π°†aCÉH  ΩGõàd’G  ∫ÓN øe øjôëÑdG
 á«FÉæãà°SG  äÉeóN  ºjó≤Jh  á«ë°üdG  ájÉYôdG  »a  á«ªdÉ©dG  IôÑîdG  ô«aƒJ  ôÑY

.≈°VôªdG ™«ªéd
 ôjƒ£àdG õjõ©J »dÉàdÉHh ÖjQóàdGh º«∏©àdG »a QÉªãà°S’Gh ºYódG ºjó≤J ™e
.äÉjƒà°ùªdG ™«ªL ≈∏Y ø«ØXƒªdG äÉ«fÉμeEG ™aQ πLCG øe á∏eÉ©dG iƒ≤∏d ôªà°ùªdG

 iƒà°ùe äGP á«ÑW áeóN ≈∏Y ¢†jôªdG π°üëj ¿CG ≈dhC’G áLQódÉH Éæaógh
.á«ë°üdG IOƒédG ø«°ùëJ á£°ûfCG »a ÉæFÉcô°T ™«ªL ∑Gô°TEGh ,É¡≤ëà°ùj ¥GQ

 πª°ûJ IOƒédG á«dÉY á«ÑW äÉeóN ºjó≤J ∫ÓN øe Éæ©ªàée áeóN ÉæàdÉ°SQh
 ≥jôa  ø«μªJh  ájÉYôdG  øe  iƒà°ùe  ≈∏YCG  ºYóJ  »àdG  áMGôdG  πFÉ°Shh  äÓ«¡°ùJ
 Iõ«ªàªdG á«LÓ©dG äÉeóîdG ∫ÓN øe º¡JÓFÉYh ≈°VôªdG á≤K ¥É≤ëà°S’ πª©dG

.≈Ø°ûà°ùªdG É¡eó≤j »àdG
 ΩÉ«≤∏d  √ó¡L  »μjôeC’G  »é«∏îdG  ≈Ø°ûà°ùªdG  ¢Sôμj  ádÉ°SôdG  √ò¡H  ΩÉ«≤∏dh

:»∏j ÉªH
.º¡«fhÉ©eh AÉÑWC’G π°†aCG ÜòL -

.GQƒ£J äÉ«æ≤àdG ôãcCGh É«LƒdƒæμàdG πFÉ°Sh çóMCG »a QÉªãà°S’G -
 »a  á«∏Ñ≤à°ùªdG  ºμ©jQÉ°ûe  »g  Ée  ô«ÑμdG  »Ñ£dG  ìô°üdG  Gòg  áeÉbEG  ó©H  -

?∫ÉéªdG Gòg

 ™°SƒàdG  ≈`̀dEG  ™∏£àf  Ió«°TôdG  ÉæàeƒμM  ácQÉÑªHh  ≈dÉ©J  ¬∏dG  øe  π°†ØH
 ájÉYôdG ±GógCG ºYód ,ø«eÉY ¿ƒ°†Z »a á«fÉãdG á∏MôªdG ìÉààaG ºà«°Sh ºFGódG
 ô«jÉ©e  π°†aCÉH  ™«ªé∏d  á«ë°üdG  ájÉYô∏d  2030  øjôëÑdG  á`̀jDhô`̀d  á«ë°üdG

.á«Ñ£dG äÉeóîdG
 Ωó≤àdÉH  óYh  ™e  »é«∏îdGh  »æjôëÑdG  ™ªàéªdG  áeóîH  ÉªFGO  ôîØf  Éªc

.ôªà°ùªdG »LƒdƒæμàdGh »Ñ£dG
 ≈∏YCG ≥«≤ëJh áeóîdG IOƒL É¡ªgCG ,á«°SÉ°SCG ÇOÉÑeh º«≤H ¿ƒeõà∏e øëf
 ∫ÓN øe ágGõædG øe iƒà°ùe ≈∏YCÉH ΩGõàd’G ™e á«gÉaôdGh áMGôdG øe iƒà°ùe
 õ«ªàdG  ∫Ó`̀N  øe  ∫ÉéªdG  »a  IOÉ`̀jô`̀dG  ≥«≤ëJh  á«aÉØ°ûdGh  ¥ó°üdGh  ájô°ùdG

.»LƒdƒæμàdGh »æ¡ªdG
?áμ∏ªªdG »a á«LÓ©dG áMÉ«°ù∏d ºμJÉ©∏£J »g Ée -

 øe  ôFGõdGh  º«≤ªdGh  øWGƒªdG  áeóN  ≈∏Y  ÉªFGO  »ë°üdG  ´hô°ûªdG  óªà©j
 QOGƒμdG »a á≤ãdGh ó∏Ñ∏d á«ë°üdG áeƒ¶æªdG »a á≤ãdG É¡ªgCG ,πeGƒY IóY ∫ÓN

 .´hô°ûªdG Gòg ≈∏Y áªFÉ≤dG á«Ñ£dG
 »a  á«Ñ£dG  äÉ°SQÉªªdGh  äGAGô```̀LE’G  ™«ªL  ¿ƒμJ  ¿CG  »fÉãdG  πeÉ©dGh
 á«Ñ£dG  äÉeóîdG  äÉjƒà°ùe ≈∏YCG  ºjó≤J  øe á«Ñ£dG  IôÑîdG  ¢ùμ©J  ≈Ø°ûà°ùªdG

.IôμàÑe áãjóM á«ë°U èeGôHh áæμªªdG èFÉàædG π°†aCGh
 ¿hó°ü≤j  ¿hÉ©àdG  ¢ù∏ée  ∫hO  »æWGƒe  øe  ô«ãμdG  iô`̀f  Ωƒ«dG  øëfh
 ôÑcC’G  Ö«°üædG  ≈∏Y  ∫ƒ°üë∏d  »©°ùdG  Éæ«∏Y  øμdh  ,êÓ©∏d  ÉÑ∏W  øjôëÑdG
 ójôa ™bƒªH ™àªàf øëf ,è«∏îdG »a ≈dhC’G á«ë°üdG á¡LƒdG øjôëÑdG ¿ƒμàdh

.áMGôdG πFÉ°Sh πc Éæjódh áMÉ«°ù∏d ÜPÉLh ÜÓNh
 øH óªëe ï«°ûdG á°SÉFôH áë°ü∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG ºYO ¿CG ôcòdÉH ôjóédGh
 áÄ«g  É°†jCGh  ,»ë°üdG  ´É£≤dÉH  QÉªãà°SÓd  Gô«Ñc  GõaÉM  ¿Éc  áØ«∏N  ∫BG  ¬∏dGóÑY
 áeƒ¶æªdG  Oƒ≤J  áªgÓédG  ºjôe  IQƒàcódG  É¡°SCGQ  ≈∏Y  á«ë°üdG  ø¡ªdG  º«¶æJ
 áfhôe  É¡jó∏a  ,∫ÉéªdG  Gòg  »a  É¡JGRÉéfEÉH  ôîØfh  Iójó°T  á«aGôàMÉH  á«Ñ£dG
 ºFGódG  É¡°UôM  ™e  »Ñ£dG  ∫ÉéªdG  »a  øjôªãà°ùªdG  ™e  ºgÉØàdGh  πeÉ©àdG  »a
 »a á«Ñ£dG äÉeóîdG iƒà°ùe ™aQ ≈dEG  É¡©∏£Jh øWGƒªdG áë°Uh áë∏°üe ≈∏Y

 .áμ∏ªªdG
 ìô°üdG  Gòg  øY  í°üaCGh  ø°TOCG  ÉfCGh  »æJƒØj’  :ÓFÉb  »JÉæjƒ©dG  ºààNGh
 Gòg  IO’h  »a  ºgÉ°S  øªeh  ¬©bƒe  »a  øe  πc  ø«dhDƒ°ùªdG  ôμ°TCG  ¿CG  »Ñ£dG
 »a  Ió«°TôdG  IOÉ«≤dG  ¬LƒJ  ¿ƒªLôàj  º¡fCG  å«ëH  ,ïeÉ°ûdG  »æWƒdG  ´hô°ûªdG

.á«æWƒdG ™jQÉ°ûªdG ºYO

..IójóédG á«Ñ£dG äGQÉªãà°SÓd ó¡©dG »dh ƒª°S øe ™«é°ûJh ºYóH

πÑ≤ªdG ƒ«dƒj »a »μjôeC’G »é«∏îdG ≈Ø°ûà°ùªdG ìÉààaG

 ¿hQƒîah ..á«ë°üdG á``jÉYô∏d 2030 øjôëÑdG ájDhQ ºYóf
 »LƒdƒæμàdGh »``Ñ£dG Ωó``≤àdÉH ó``Yh ™e ™``ªàéªdG á``eóîH
 ’ƒd ≥≤ëààd øμJ ºd áμ∏ªªdÉH »``ë°üdG ´É£≤dG É¡H ≈¶ëj »àdG äGRÉ``éfE’G
AGQRƒdG ¢ù«FQ ó¡©dG »dh ƒª°Sh ∂∏ªdG ádÓL øe »eÉ°ùdG ΩÉªàg’Gh ºYódG

 حسين سلمان العويناتي: 

Q’hO ¿ƒ«∏e 56 áª«≤H »ë°üdG ´É£≤dG »a ôªãà°ùJ zá°†HÉ≤dG »JÉæjƒ©dG ø«°ùM{

áeÉJ á«°Uƒ°üîH π``LôdG áë°üd º°ù≤H OôØæf

»YÉæ£°U’G AÉcòdG á``«æ≤àH πeÉμdÉH πª©j ≈Ø°ûà°ùªdG

á«fÉªdC’G õæª«°S Iõ¡LCÉH πª©j …ò``dG ó«MƒdG ≈Ø°ûà°ùªdG

 á£«°ùÑdGh á≤«bódG äÉ«∏ª©∏d ±ôZ ¢ùªN Éæjód óLƒj

 ÉμjôeCGh »∏ëªdG iƒà°ùªdG ≈∏Y »Ñ£dG ∫ÉéªdG »a AGôÑîdGh ø«jQÉ°ûà°S’G Ö£≤à°ùj ≈Ø°ûà°ùªdG 

ÉæaGógCG ºgCG øe á«dÉ©dG á«Ñ£dG äGõ«¡éàdGh äÉeóîdG iƒà°ùeh »Ñ£dG ºbÉ£dG IAÉØc 
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متويل اإن�شاء مركز جديد للتحكم يف �شبكات الكهرباء واملاء.. جمل�س الوزراء:

التزام حكومي ب�شقف امل�شروفات املعتمدة للعام 2020 رغم حتديات اجلائحة

م���ن���ح »ت�������ش���وي���ة امل����ن����ازع����ات« ���ش��اح��ي��ة ال��ف�����ش��ل يف امل����ن����ازع����ات ال���ت���ج���اري���ة ب����ن ال�����ش��رك��ات

اآل  حمد  بن  �سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  راأ�س 

خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء، الجتماع العتيادي 

الأ�سبوعي ملجل�س الوزراء، الذي ُعقد �سباح اأم�س عن ُبعد.

ويف م�ستهّل الجتماع، اأكد املجل�س على الإ�سافة النوعية 

خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة  بن  حممد  مركز  ي�سّكلها  التي 

التخ�س�سي للقلب للقطاع ال�سحي، م�ستذكًرا املجل�س بالتقدير 

�ساحب  من  ومتابعة  دعم  من  املركز  هذا  به  ما حظي  البالغ 

اهلل،  رحمه  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة  الأمري  امللكي  ال�سمو 

مو�سًحا اأن تطوير وا�ستدامة خدمات القطاع ال�سحي اأولوية 

على  للقائمني  املجل�س  متمنًيا  احلكومي،  العمل  اأولويات  من 

املركز كل التوفيق والنجاح يف اأداء ر�سالتهم النبيلة.

الأمنية  الأجهزة  بيقظة  الوزراء  جمل�س  اأ�ساد  ذلك،  بعد 

التي اأدت اإىل الك�سف عن عمليتني ارهابيتني ا�ستهدفتا تفجري 

منطقتي  يف  الوطنية  البنوك  لأحد  الآيل  لل�سراف  جهازين 

النعيم وجدحف�س، م�سدًدا على اأن احلكومة لن تت�ساهل يف اأي 

اأمر يعّر�س اأمن و�سالمة املواطنني واملقيمني للخطر، وجهودها 

م�ستمرة يف حتقيق التنمية والأمن امل�ستدام للجميع.

مع  التعامل  م�ستجدات  الوزراء  جمل�س  ا�ستعر�س  ثم 

على  التاأكيد  املجل�س  جمدًدا  )كوفيد-19(،  كورونا  فريو�س 

واملبادرة  الحرتازية  بالإجراءات  اللتزام  اأهمية رفع درجات 

باأخذ التطعيم امل�ساد للفريو�س، م�سدًدا على �سرورة الوعي 

مبتطلبات هذه املرحلة من مواجهة الفريو�س، والتي ت�ستدعي 

بالتعليمات  التقيد  ومقيمني  مواطنني  من  البحرين  فريق  من 

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

مقدًما ال�سكر والتقدير للكوادر ال�سحية؛ على ما توايل بذله من 

جهود كبرية من اأجل حفظ �سحة و�سالمة اجلميع.

عقب ذلك، اأ�ساد املجل�س باجلهود التي توايل بذلها اململكة 

العربية ال�سعودية ال�سقيقة لتغليب احللول ال�سيا�سية لالأزمة 

اليمنية، �سمن م�ساعيها املتوا�سلة لإحالل ال�سالم يف ال�سرق 

الأو�سط بالتعاون مع الدول ال�سقيقة وال�سديقة.

ورّحب املجل�س يف هذا ال�سدد مبا جاء يف خطاب الرئي�س 

جو بايدن رئي�س الوليات املتحدة الأمريكية ال�سديقة، ب�ساأن 

التعاون مع اململكة العربية ال�سعودية ال�سقيقة للت�سدي لكل 

ما يهدد اأمنها وا�ستقرارها، وبتاأكيد الوليات املتحدة الأمريكية 

دعم اجلهود الدبلوما�سية حلل الأزمة اليمنية.

جدول  على  املدرجة  املو�سوعات  يف  املجل�س  نظر  ثم   

اأعماله، وقّرر ما يلي:

اأوًل: املوافقة على املذكرات الآتية:

1. مذكرة اللجنة الوزارية لل�سوؤون القانونية والت�سريعية 

ب�ساأن ان�سمام مملكة البحرين مليثاق تاأ�سي�س منظمة التعاون 

والتعاون  الرقمية  التنمية  تعزيز  ي�ستهدف  والذي  الرقمي، 

القت�سادي وال�ستثماري بني الدول الأع�ساء.

2. مذكرة اللجنة الوزارية لل�سوؤون القانونية والت�سريعية 

ب�ساأن تعديل م�سروع قانون غرفة البحرين لت�سوية املنازعات 

القت�سادية واملالية وال�ستثمارية، اإذ يق�سي التعديل باإ�سافة 

املنازعات  يف  والف�سل  بالنظر  للغرفة  جديد  اخت�سا�س 

ال�سركات  بقانون  لها  املرخ�س  ال�سركات  بني  التجارية 

التجارية، مع ا�ستثناء بع�س احلالت.

3. مذكرة اللجنة الوزارية لل�سوؤون القانونية والت�سريعية 

والذي  الق�سائية،  ال�سلطة  قانون  اأحكام  بع�س  تعديل  حول 

ي�ستهدف تطوير العمل الق�سائي، واإف�ساح املجال اأمام املحاكم 

بالتعامل مع الدعاوى املقامة بلغات اأخرى غري العربية.

والقت�سادية  املالية  لل�سوؤون  الوزارية  اللجنة  مذكرة   .4

يف  للتحكم  جديد  مركز  اإن�ساء  متويل  ب�ساأن  املايل  والتوازن 

�سبكات الكهرباء واملاء.

ومواقع  اخلطرة  املواد  ب�ساأن  الداخلية  وزير  مذكرة   .5

بها  قامت  التي  والأعمال  عليها،  التفتي�س  واآليات  تخزينها 

لت اإليه من نتائج وتو�سيات. اللجنة املخت�سة بذلك، وما تو�سّ

6. مذكرة وزير �سوؤون العالم ب�ساأن ا�سرتاكات الوزارة يف 

الهيئات واملنظمات الإقليمية والدولية.

7. مذكرة اللجنة الوزارية لل�سوؤون القانونية والت�سريعية 

حول ردود احلكومة على 8 اقرتاحات برغبة وم�سروع تعديل 

قانون مقدمة من جمل�س النواب.

 ثانيا: ا�ستعر�س املجل�س املو�سوعات الآتية:

والقت�سادية  املالية  لل�سوؤون  الوزارية  اللجنة  مذكرة   .1

املالية  للنتائج  الأولية  التقديرات  ب�ساأن  املايل  والتوازن 

لل�سنة املنتهية 2020، والتي اأظهرت التزام احلكومة ب�سقف 

من  الرغم  على  امليزانية،  يف  املعتمد  العامة  امل�سروفات 

التحديات التي فر�ستها جائحة كورونا على امل�ستوى املحلي 

والدويل وانخفا�س اأ�سعار النفط عاملًيا.

الوطني  والقت�ساد  املالية  وزير  من  م�سرتكة  مذكرة   .2

ووزير الأ�سغال و�سوؤون البلديات والتخطيط العمراين ب�ساأن 

لتح�سني حركة  املدى  امل�ساريع ق�سرية  تنفيذ  اآخر م�ستجدات 

تدفــق املياه عرب خليج توبلي، وذلك بتطوير وتو�سعة املجرى 

البحري  اجل�سر  وتطوير  املعامري،  قناة  وتو�سعــة  املائي 

جنوب القناة.

�شة يبحثون فر�س اال�شتثمار يف الطاقة املتجددة د. مريزا و�شركات متخ�شّ

مريزا  علي  بن  عبداحل�سني  الدكتور  عقد 

اجتماًعا  امل�ستدامة  الطاقة  هيئة  رئي�س 

 Aurelien Chaussy افرتا�سًيا عن ُبعد، مع

 Comsip �سركة  لدى  الأعمال  تطوير  مدير 

AlAali، وPascal Bateman املدير الإقليمي 
 .Vinci Energies Middle East ل�سركة 

ويف بداية اللقاء رحب الدكتور مريزا بالوفد، 

 Comsip AlAali �سركة  باإ�سهامات  م�سيًدا 

والقطاع  التحتية  البنية  م�ساريع  يف خمتلف 

واخلربة  اململكة،  يف  عام  ب�سكل  الإن�سائي 

 Vinci Energies Middle ل�سركة  العريقة 

East يف جمالت توليد الطاقة على امل�ستوى 
الإقليمي، مثمًنا اخلربات العاملية والتناف�سية 

يف  ال�سركتني  هاتني  �سراكة  بها  ت�سهم  التي 

الطاقة  م�ساريع  يف  الإ�ستثمارات  ت�سجيع 

املتجددة يف مملكة البحرين. 

ا  كما قّدم الدكتور مريزا خالل اللقاء عر�سً

حتققت  التي  الجنازات  حول  للوفد  مرئًيا 

يف  الطاقة  وكفاءة  املتجددة  الطاقة  قطاع  يف 

بف�سل  املا�سية  الفرتة  خالل  البحرين  مملكة 

توجيهات ودعم القيادة الر�سيدة، مبيًنا الن�سب 

حتقيق  �سبيل  يف  احرازها  مت  التي  الكبرية 

الأهداف الوطنية التي اأقرتها احلكومة املوقرة 

منطلق  من  تاأتي  والتي  اخل�سو�س،  هذا  يف 

اهتمام القيادة الر�سيدة بت�سجيع ال�ستفادة من 

الطاقة النظيفة وتفعيل ا�ستخداماتها من اأجل 

ا  م�ستعر�سً ال�ساملة،  التنمية  مبادئ  تعزيز 

الأولوية  ذات  واملبادرات  امل�ساريع  اأبرز 

العام  خالل  عليها  العمل  الهيئة  تعتزم  التي 

2021، وناق�س الدور وامل�سوؤولية املهمة على 

امل�ساريع  هذه  دعم  يف  اخلا�س  القطاع  عاتق 

واملبادرات لتحقيق الأهداف املرجّوة منها. 

بال�سوط  الوفد  اأ�ساد  ال�سياق،  هذا  ويف 

برئا�سة  امل�ستدامة  الطاقة  هيئة  قطعته  الذي 

للنهو�س  الدكتور عبداحل�سني بن علي مريزا 

بقطاع الطاقة امل�ستدامة، معربني عن تطلعهم 

حتقيق  على  والعمل  الهيئة  جهود  دعم  اإىل 

اخلطة  من  واملرجّوة  املو�سوعة  الأهداف 

الوطنية للطاقة املتجددة ومبادراتها، واأعربوا 

للدكتور  وتقديرهم  �سكرهم  خال�س  عن 

وحفاوة  وُح�سن  املثمر  اللقاء  هذا  على  مريزا 

ال�ستقبال.
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حمقًقا قفزة نوعية يف الت�صنيف للمراكز الفكرية لعام 2020

»درا�صات« باملرتبة الثالثة والع�صرين بت�صنيف جامعة بن�صلفانيا

ال�سرتاتيجية  للدرا�سات  البحرين  مركز  قالت 

حتقيق  يوا�سل  اإنه  »درا�سات«  والطاقة  والدولية 

اإجنازاته املتميزة والتي اأهلته اأن يتبواأ مرتبة متقدمة 

على موؤ�سر الت�سنيف ال�سنوي العاملي املعتمد ملراكز 

الفكر والدرا�سات العاملية لعام 2020، ال�سادر عن 

معهد  يف  املدنية  واجلمعيات  الفكر  مراكز  برنامج 

»لورد« التابع جلامعة بن�سلفانيا الأمريكية.

خارج  كان  الذي  »درا�سات«  مركز  ومتكن 

اإىل  ي�سل  اأن   ،2017 عام  يف  العاملي  الت�سنيف 

اإىل  ذلك  بعد  ليتقدم   ،2018 عام   )42( املرتبة 

املرتبة  حقق  واأخرًيا   ،2019 عام   )31( املرتبة 

تقدًما مقداره )19(  )23( يف عام 2020، حمرًزا 

مرتبة خالل عامني، وذلك �سمن التناف�س مع اأكرث من 

الإقليمي.  امل�ستوى  500 مركز بحثي وفكري على 

كما تقدم املركز على م�ستوى منطقة اخلليج العربي 

 )7( املرتبة  اإىل   2018 عام  يف   )11( املرتبة  من 

عام 2020.

وقال الدكتور ال�سيخ عبداهلل بن اأحمد اآل خليفة، 

الرعاية  باأن  »درا�سات«  مركز  اأمناء  رئي�س جمل�س 

بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ساحب  حل�سرة  ال�سامية 

عي�سى اآل خليفة، عاهل البالد املفدى، للبحث العلمي 

والأكادميي، متثل احلافز الأكرب يف تعزيز دور الفكر 

يف �سناعة القرار، وماأ�س�سة العمل البحثي، بف�سل 

ما تنعم به مملكة البحرين من انفتاح وحريات يف 

ظل العهد الزاهر، وهو الأمر الذي يجد عناية خا�سة 

الأمري �سلمان بن  امللكي  ال�سمو  وفائقة من �ساحب 

الوزراء،  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد 

باعتبار البحث العلمي والبتكار والتاأهيل الب�سري، 

ركائز رئي�سية يف عملية التنمية امل�ستدامة، وحتقيق 

التقدم والزدهار. 

اآل  اأحمد  بن  عبداهلل  ال�سيخ  الدكتور  واأ�سار 

التقدم املحرز ملركز »درا�سات« على  اأن  اإىل  خليفة، 

يوؤكد  البحثية،  للمراكز  العاملي  الت�سنيف  �سعيد 

اأن املركز ير�سخ دوره وح�سوره كموؤ�س�سة بحثية 

املعرفة  اإنتاج  على  قادرة  و�ساملة،  مرموقة  دولية 

ال�سرتاتيجية، كما بات احدى اأدوات القوى الناعمة 

ململكة البحرين. 

مركز  اأن  الأمناء  جمل�س  رئي�س  واأو�سح 

على  نوعًيا  تطوًرا  يحقق  اأن  ا�ستطاع  »درا�سات« 

ومهارات  البحث،  مبخرجات  الرتقاء  م�ستويات 

املتخ�س�سة،  الربامج  واعتماد  الب�سرية،  الكوادر 

جنح  كما  املتفردة.  واملبادرات  الفعاليات  واطالق 

يف خلق بيئة عمل تواكب النهج الإ�سالحي ال�سامل، 

اأن  مبيًنا   .2030 القت�سادية  البحرين  وروؤية 

باأن  ومب�سًرا  اإيجابًيا  اأمًرا  يعد  الأخري  الت�سنيف 

اأهدافه  تنفيذ  وواثقة يف  ثابتة  ي�سري بخطى  املركز 

التطوير،  خطط  ا�ستكمال  بعد  وذلك  وتطلعاته، 

الأداء  جودة  جلهة  العاملية  املعايري  واعتماد 

واملخرجات.

باأن  اأحمد  بن  عبداهلل  ال�سيخ  الدكتور  واأ�ساف 

الرتقاء  على  العمل  يوا�سل  »درا�سات«  مركز 

مع  ل�سيما  الدويل،  ال�سعيد  على  البحثية  مبكانته 

ا�ستمرار جهوده الرامية لتفعيل �سراكته مع منظمة 

مراكز  من  العديد  مع  والتعاون  املتحدة،  الأمم 

كحليف  دوره  تر�سيخ  عن  ف�سالً  الفاعلة،  الأبحاث 

يف  والإ�سهام  الوطنية،  للموؤ�س�سات  ا�سرتاتيجي 

التفاهم الدويل لتعزيز ال�ستقرار وال�سالم.

الذي  »لورد«  ملعهد  العاملي  الت�سنيف  ويعتمد 

العمل  هي:  معايري  عدة  على   1983 عام  تاأ�س�س 

الذاتي، ال�ستقاللية، امل�ساهمة يف تطوير ال�سيا�سات، 

مع  ال�سراكة  اجلامعات،  مع  الأكادميي  التفاعل 

التاأثري يف عملية  العام واخلا�س، درجة  القطاعني 

الإنتاج  حم�سلة  اإىل  ا�ستناًدا  وذلك  القرار،  �سناعة 

الأطراف  مع  اجل�سور  بناء  على  والقدرة  الفكري، 

الفعاليات  يف  احل�سور  ومدى  الأخرى،  واملراكز 

وو�سائل الإعالم املختلفة.

مدير عام املرور: اإجناز اأكرث

 من مليوين معاملة يف 2020

اآل  عبدالوهاب  بن  عبدالرحمن  ال�سيخ  العميد  اأكد 

الإدارة،  اأن  للمرور  العامة  الإدارة  عام  مدير  خليفة 

املراجعني،  على  الإجراءات  ت�سهيل  يف  جهودها  �سمن 

متكنت من اإجناز اأكرث من مليونني و300 األف معاملة 

خالل العام املا�سي 2020.

اأن ن�سبة الإجناز الإلكرتوين زادت %43  واأو�سح 

عرب خمتلف املن�سات اللكرتونية، قيا�ًسا بعام 2019، 

ما يعك�س زيادة اعتماد املراجعني على اإجناز اخلدمات 

مت  فيما  الإدارة،  مبنى  اإىل  احل�سور  دون  اإلكرتونًيا 

 95148 وجتديد  مركبة   422131 ت�سجيل  جتديد 

رخ�سة قيادة، كما مت دفع 345472 خمالفة وحجز 

50018 موعًدا لمتحان ال�سياقة.

اأن  اإىل  للمــرور  العامة  الإدارة  عام  مدير  واأ�سار 

امل�ستمــر  الرقمــي  والتحــول  التكنولوجـــي  التطور 

اخلدمـــات  تقديــم  ا�ستــمرار  يف  اأ�ســهما  لالإدارة 

املرورية دون توقـــف خالل جائحــة كورونا.

العميد ال�شيخ عبدالرحمن بن عبدالوهاب

لدى لقائه روؤ�صاء حترير ال�صحف املحلية.. وزير املالية:

موا�صلة العمل على حتقيق الأهداف املن�صودة رغم حتديات اجلائحة

وزير  خليفة  اآل  خليفة  بن  �سلمان  ال�سيخ  اأكد 

املالية والقت�ساد الوطني اأن مملكة البحرين ما�سية 

بكل عزم وثبات لتحقيق كافة التطلعات والأهداف 

الوطن  على  والنماء  باخلري  يعود  مبا  املن�سودة 

ت�سهدها  التي  والتحديات  الظروف  رغم  واملواطن 

فريو�س  جائحة  ب�سبب  اأجمع  والعامل  اململكة 

كورونا »كوفيد-19« وما ترتب عليها من انخفا�س 

يف اأ�سعار النفط بالأ�سواق العاملية وتباطوؤ الن�ساط 

ت�سطلع  التي  باجلهود  الوزير  منوًها  القت�سادي، 

ك�سريٍك  اجللية  واإ�سهاماتها  املحلية  ال�سحف  بها 

اأ�سا�سي يف حتقيق كافة املبادرات والربامج الوطنية 

مبا يوؤكد دورها احليوي يف حتقيق اأهداف امل�سرية 

اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  بقيادة  ال�ساملة  التنموية 

امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة عاهل البالد املفدى 

روؤ�ساء  ُبعد  عن  اأم�س  لقاء  خالل  ذلك  جاء 

حترير ال�سحف املحلية، وذلك لإطالعهم على ما مت 

اأولية خالل عام 2020،  مالية  نتائج  حتقيقه من 

الفريق  بروح  العمل  موا�سلة  باأهمية  نّوه  حيث 

التعاون والتن�سيق امل�سرتك بني  الواحد وم�ساعفة 

على  التاأكيد  مع  والت�سريعية  التنفيذية  ال�سلطتني 

و�سع م�سلحة املواطن يف املقام الأول مبا ي�سهم يف 

حتقيق كافة التطلعات والأهداف املن�سودة. 

مت  التي  الأولية  املالية  النتائج  اأن  واأ�ساف 

بامليزانية لعام  حتقيقها خالل عام 2020 مقارنة 

مب�ستويات  احلكومة  التزام  مدى  عك�ست   2020

ال�سابقة،  بامل�ستويات  مقارنة  العامة  امل�سروفات 

الطارئة  امل�سروفات  زيادة  من  الرغم  على 

فريو�س  جائحة  مبواجهة  واملتعلقة  وامل�ستجدة 

املالية  وزارة  باأن  م�سرًيا  »كوفيد-19«،  كورونا 

كافة  لتنفيذ  ُقدًما  ما�سية  الوطني  والقت�ساد 

اجلميع  �سالح  يف  ت�سب  التي  ومبادرتها  خططها 

باعتبارهم  املواطنني  تطلعات  لتحقيق  وت�سعى 

حمور التنمية وغايتها الأ�سا�سية. 

باأن  الوطني  والقت�ساد  املالية  وزير  ونّوه 

اجلميع  من  اأكرب  تكاتًفا  تتطلب  احلالية  املرحلة 

الأهداف  بلوغ  اأجل  من  م�ساعف  ب�سكل  والعمل 

املن�سودة والتغلب على التحديات وتداعيات جائحة 

مع  والتعامل  »كوفيد-19«  كورونا  فريو�س 

الأو�ساع امل�ستجدة بحزم وكفاءة عالية، مع اأهمية 

برنامج  مبادرات  تنفيذ  اأجل  من  امل�ستمر  ال�سعي 

مع  بالتزامن  وذلك  اأهدافه  وحتقيق  املايل  التوازن 

التعايف القت�سادي املتوقع خالل الفرتة املقبلة.

وزارة املالية: التزام احلكومة 

مب�صتويات امل�صروفات رغم التحديات يف 2020

ك�سفت وزارة املالية والقت�ساد الوطني باأن النتائج 

 ،2020 العام  خالل  حتقيقها  مت  التي  الأولية  املالية 

امل�سروفات،  مب�ستويات  احلكومة  التزام  مدى  اأظهرت 

النفط  اأ�سعار  يف  احلاد  النخفا�س  من  الرغم  على 

الطارئة  امل�سروفات  وزيادة  العاملية  الأ�سواق  يف 

وامل�ستجدة واملتعلقة مبواجهة جائحة فريو�س كورونا 

)كوفيد-19(. 

لعام  الأولية  املالية  البيانات  باأن  الوزارة  واأفادت 

بلغت  العامة  الإيرادات  اإجمايل  اأن  اأظهرت   2020

2،139 مليون دينار، اأي بانخفا�س قدره 807 ماليني 

دينار مقارنة بامليزانية املعتمدة، وذلك ب�سبب الرتاجع 

بلغت  حيث  العاملية،  الأ�سواق  يف  النفط  اأ�سعار  يف 

الإيرادات النفطية 1،250 مليون دينار بانخفا�س بلغ 

846 مليون دينار مقارنة بامليزانية املعتمدة اأي بن�سبة 

بلغ  الكلي  املايل  العجز  اأن  الوزارة،  اأ�سارت  كما   .%40

1،624 مليون دينار بارتفاع قدره 817 مليون دينار. 

واأكدت الوزارة باأن املرحلة احلالية تتطلب م�ساعفة 

اجلهود املبذولة والعمل بروح الفريق الواحد، مبا ي�سهم 

يف التغلب على كافة التحديات والتعامل مع الأو�ساع 

والأهداف  للتطلعات  حتقيًقا  عالية  بكفاءة  الراهنة 

لتحقيق  جديدة  اآفاق  خلق  على  واحلر�س  املن�سودة، 

التعايف  مع  تزامناً  وذلك  املايل  التوازن  برنامج  اأهداف 

القت�سادي املتوقع خالل الفرتة القادمة.

علي  بن  خليفة  ال�سيخ  �سمو  ومتابعة  حر�س  �سمن 

املحافظة  قامت  اجلنوبية،  حمافظ  خليفة  اآل  خليفة  بن 

اأدوات احرتازية ملنت�سبي  اجلنوبية بت�سليم 100 حقيبة 

املحافظة ومديرية �سرطة املحافظة اجلنوبية حتتوي على 

واأدوات  وقائية  وكمامات  لل�سالمة  متعددة  م�ستلزمات 

املحافظة  من  �سعيا  توعوية،  ومن�سورات  منوعة  تعقيم 

اإىل تعزيز الوعي مبخاطر فريو�س كورونا وحفاظاً على 

�سحة الفرد واملجتمع، وترجمًة مل�ستوى ال�ستعداد الوقائي 

واجلاهزية العامة التي تتبعها املحافظة وفق اأعلى معايري 

ال�سالمة.

وياأتي ت�سليم احلقائب، متا�سياً مع الإجراءات والتدابري 

ال�سادرة عن  ال�سحية  الوقائية والحرتازية والإر�سادات 

حيث  كورونا،  لفريو�س  للت�سدي  الطبي  الوطني  الفريق 

اإن املحافظة ومنذ بدء اجلائحة تبنت �سل�سلة من املبادرات 

والربامج املتعلقة بتطبيق الإجراءات الحرتازية كالتباعد 

الجتماعي وارتداء الكمامات، اإىل جانب التوعية امل�ستمرة 

جلميع اأفراد املجتمــع عرب خمتلف الإر�سادات الإلكرتونية 

املنظومة  وا�ستخدام  الفرتا�سي�سة  اللقــاءات  وعــقد 

ت�سهده  الذي  الرقمي  التحول  �سمن  احلديثــة  الإدارية 

املحافظة اجلنوبية.

»اجلنوبية« ت�صلم 100 حقيبة اأدوات 

احرتازية ملنت�صبي املحافظة ومديرية ال�صرطة
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ل��ل��ك��ه��رب��اء حم��ط��ات   3 ل��ت��ق��وي��ة  دي���ن���ار  م��ل��ي��ون   35.4
عبا�س ر�ضي:

املناق�ضــات  بيانــات جمل�س  اأظهــرت 

واملزايــدات، اأم�ــس الثنــن، طــرح هيئة 

الكهرباء واملاء مناق�ضة لتقوية 3 حمطات 

تغذية الكهرباء �ضــمن م�ضروع معو�ضات 

الديناميكيــة،  الفّعالــة  غــر  القــدرة 

�ضــركتان،  املناق�ضــة  علــى  وتناف�ضــت 

 ABB( تقدمــت باأقــل العطــاءات �ضــركة

Technologies( بعطــاء بلغــت قيمتــه 
35.4 مليــون بحرينــي.

واملــاء  الكهربــاء  هيئــة  وت�ضــتهدف 

- ح�ضــب وثائــق املناق�ضــة - تركيــب 3 

معو�ضــات القدرة غر الفّعالة �ضعة 200 

ميجافولت وجهــد 220 كيلوفولت، يف 3 

حمطــات لإنتــاج الكهرباء، ت�ضــمل حمطة 

احلــد اجلديــدة وحمطة الرفــاع وحمطة 

املنامــة جهــد 220 كيلوفولــت.

 وت�ضاعد معدات معو�ضات القدرة غر 

الفّعالة الديناميكيــة يف التخفيف من عدم 

ا�ضتقرار م�ضتوى الفولتية وفقدان الأحمال 

يف �ضــبكات نقــل الكهربــاء، كمــا ت�ضــهم 

يف زيــادة تبادل الطاقة مــع دول جمل�س 

وزارة  وت�ضــرط  اخلليجــي.  التعــاون 

املناق�ضة  لعطاءات  املتقدمن  على  الأ�ضغال 

اأن يكونــوا مــن املقاولــن امل�ضــجلن مع 

اإدارة هند�ضة التكاليف يف وزارة الأ�ضغال 

مل�ضــاريع ال�ضــرف ال�ضــحي.

مــن جانــب اآخــر، بلــغ اإجمــايل عدد 

اأم�س  يــوم  املفتوحة جلل�ضــة  العطــاءات 

35 عطــاًء ُقدمت لـ7 مناق�ضــات حكومية 

تابعــة لـ7 جهات حكوميــة، وبلغ اإجمايل 

اأقل العطاءات امل�ضتلمة للمناق�ضات الثالث 

نحــو 39.9 مليون دينار بحريني، واأدرج 

يف جل�ضــة الفتح املبا�ضــر 10 مناق�ضات، 

تعــّذر فتــح 3 منهــا، حتى اآخــر حتديث 

للموقــع الإلكــروين بعــد انتهــاء وقــت 

اجلل�ضــة.

6 �شركات ا�شت�شارية تتناف�س على متابعة ف�شل �شركتي »بتلكو« و»بي نت«
اأظهرت بيانات جمل�س املناق�ضات واملزايدات، اأم�س الثنن، 

خدمات  على  للح�ضول  مناق�ضة  الت�ضالت  تنظيم  هيئة  طرح 

ا�ضت�ضارية ملتابعة تنفيذ الف�ضل ل�ضركة »بتلكو«، وتناف�ضت على 

املناق�ضة 6 �ضركات، ومل تظهر بيانات اجلل�ضة قيمة العطاءات 

املقدمة للمناق�ضة التي يرجح اأنها عطاءات فنية.

م�ضت�ضارين  تعين  من  الت�ضالت  تنظيم  هيئة  وتهدف 

الت�ضالت يف  الف�ضل بن م�ضغلي قطاع  تنفيذ  موؤهلن ملراقبة 

البحرين بعد عملية الف�ضل ل�ضركة البحرين لالت�ضالت ال�ضلكية 

لقطاع  »بتلكو«  منف�ضلن؛  كيانن  اإىل  »بتلكو«  والال�ضلكية 

التجزئة و»بي نت« لقطاع اجلملة.

مايو 2019  منت�ضف  لالت�ضالت يف  بتلكو  �ضركة  وبداأت 

ف�ضل هيكلها الإداري الوظيفي لكل من الكيانن املنف�ضلن ل�ضركة 

بتلكو، اللذين �ضوف يكون اأحدهما للبيع بالتجزئة، والآخر »بي 

التجاري يف  بتلكو  اتخذت من مركز  التي  للبيع باجلملة  نت« 

املنامة مقًرا رئي�ًضا للكيان اجلديد املخ�ض�س لقطاع اجلملة.

مليونا دينار لأعمال البنية التحتية

ل�305 وحدات �شكنية بقاليل ووادي ال�شيل

ك�ضفت بيانات جمل�س املناق�ضات واملزايدات جلل�ضة يوم اأم�س طرح وزارة الإ�ضكان مناق�ضة لتنفيذ اأعمال البنية 

التحتية لـ305 وحدة �ضكنية بقاليل ووادي ال�ضيل، وتناف�ضت على املناق�ضة 3 �ضركات، وتقدمت باأقل العطاءات 

�ضركة جلف كو للمقاولت بعطاء بلغت قيمته 2.05 مليون دينار بحريني.

لـ71 وحدة �ضكنية نوع )DANA-C( و123 وحدة  التحتية  البنية  اأعمال  تنفيذ  املناق�ضة  اأعمال  وتت�ضمن 

نوع  �ضكنية  وحدة  لـ111  التحتية  البنية  واأعمال  قاليل،  )DANA-A( مبوقع 255 جممع 229  نوع  �ضكنية 

)DANA-A( مبوقع 239 جممع 930 مبنطقة وادي ال�ضيل يف الرفاع.

وتغطي اأعمال البناء موقعن للم�ضروع املمّول من قبل منحة ال�ضندوق ال�ضعودي للتنمية، الأول يف قاليل والآخر 

مبنطقة وادي ال�ضيل يف الرفاع، اإذ يتاألف موقع م�ضروع اإ�ضكان قاليل من 194 وحدة �ضكنية تقع يف املوقع 229، 

جممع 255، قاليل. وينبغي اأن يتاألف موقع م�ضروع وادي ال�ضيل الإ�ضكاين من 234 وحدة �ضكنية يف املوقع 239، 

جممع 930، وادي ال�ضيل الرفاع.

169 األف دينار لتو�شعة 
املرحلة الأوىل لطوارئ ال�شلمانية

تو�ضعة  ال�ضحة على  بعزم وزارة  املناق�ضات  بيانات جمل�س  اأفادت 

الطبي، بعد فتح عطاءات مناق�ضة  ال�ضلمانية  الطوارئ مب�ضت�ضفى  ق�ضم 

تقدمت بها الوزارة �ضمن املرحلة الأوىل للتو�ضعة، وتناف�ضت عليها 12 

 Trass( »ضركة، تقدمت باأقل العطاءات �ضركة »تار�س الدولية للمقاولت�

International Construction( بعطاء بلغت قيمته 169 األف دينار.
ال�ضلمانية  الطوارئ مبجمع  ال�ضحة تو�ضعة ق�ضم  وت�ضتهدف وزارة 

غرف  باإ�ضافة  احلايل،  الإ�ضعاف  �ضيارات  موقف  ا�ضتغالل  عرب  الطبي 

يف  وزيادة  الطوارئ،  ق�ضم  على  املرّددين  والبالغن  الأطفال  للمر�ضى 

املدنية  الأعمال  للتو�ضعة  الوىل  املرحلة  وت�ضمل  العيادات،  غرف  عدد 

وال�ضباكة.

جمعية رجال الأعمال تبحث تنمية العالقات التجارية مع رو�شيا
ا�ضتقبل اأحمد عبداهلل بن هندي رئي�س جمعية 

رجال الأعمال البحرينية ال�ضفر اأحمد عبدالرحمن 

رو�ضيا  لدى  البحرين  مملكة  �ضفر  ال�ضاعاتي 

الحتادية بح�ضور نا�ضر علي الأهلي ع�ضو جمل�س 

اإدارة اجلمعية، حيث تبادل الطرفان �ضبل تعزيز 

القت�ضادي  التجارية والتعاون  العالقات  وتنمية 

بن مملكة البحرين ورو�ضيا الحتادية.

 ويف م�ضتهل اللقاء ا�ضتعر�س اأحمد بن هندي 

اأهم الربامج والفعاليات التي ترغب اجلمعية القيام 

بها يف الدورة اجلديدة ملجل�س الإدارة موؤكًدا على 

ال�ضاعاتي يف  ال�ضفر  الذي يقوم به  املتميز  الدور 

تقوية العالقات والروابط القت�ضادية مع رو�ضيا 

الحتادية من خالل تنظيم الزيارات املتبادلة بن 

رجال الأعمال يف البلدين ال�ضديقن لالطالع على 

الفر�س ال�ضتثمارية املتوفرة يف كل جانب.

رجال  دور  ال�ضاعاتي  ال�ضفر  ثمَّن  جهته  من 

وتعزيز  امل�ضركة  امل�ضاريع  دعم  يف  الأعمال 

اخلا�س  القطاع  م�ضتوى  على  الثنائية  العالقات 

معرًبا  الحتادية،  ورو�ضيا  البحرين  مملكة  بن 

املمكنة  الت�ضهيالت  خمتلف  لتقدمي  ا�ضتعداده  عن 

الأعمال  رجال  بن  امل�ضتقبلية  الفعاليات  لإجناح 

الرو�س ونظرائهم يف اململكة والعمل على توطيد 

التجاري  التبادل  زيادة  اأجل  من  بينهم  ال�ضالت 

ورفع م�ضتويات التعاون بن البلدين.

ميتد ملدة 20 عاًما

منطقة البحرين اللوج�شتية توقع عقد اإيجار جديد مع »اأجيليتي«
البحرين  منطقة  ــت  ــن ــل اأع

ل�ضوؤون  التابعة  اللوج�ضتية 

بوزارة  البحرية  واملالحة  املوانئ 

توقيع  عن  والت�ضالت  املوا�ضالت 

عقد اإيجار جديد مع �ضركة اأجيليتي 

 Agility( املقفلة البحرين �س.م.ب. 

حيث   ،)Bahrain B.S.C Closed
اأحمد  بن  كمال  املهند�س  من  كل  قام 

حممد وزير املوا�ضالت والت�ضالت، 

التنفيذي  الرئي�س  توما�س  وبيجو 

بالتوقيع  البحرين  اأجيليتي  ل�ضركة 

 20 حتى  املمتد  الإيجار  عقد  على 

عاًما بن الطرفن.

ال�ضركة  اأجيليتي  وتــنــوي 

تقدمي  يف  عــاملــًيــا  املتخ�ض�ضة 

اخلدمات اللوج�ضتية املتكاملة ببناء 

يف  حراري  حتكم  ذات  م�ضتودعات 

على  اللوج�ضتية  البحرين  منطقة 

م�ضاحة قدرها 22،937 مًرا مربًعا 

ملبا�ضرة  تخ�ضي�ضها  �ضيتم  والتي 

الأن�ضطة  مــن  وا�ضعة  جمموعة 

خدمات  ذلــك  يف  مبا  اللوج�ضتية 

احلــراري  التحكم  ذو  التخزين 

وت�ضمل امل�ضتودعات املجمدة لتخزين 

التغليف  وخدمات  الغذائية،  املواد 

ال�ضحن،  اإعادة  واأن�ضطة  والتعبئة، 

وتعبئة وتفريغ احلاويات بالإ�ضافة 

اإىل دمج وجتزئة الب�ضائع.

هــود  ــدر  ــب ل تــ�ــضــريــح  ويف 

ل�ضوؤون  امل�ضاعد  الوكيل  املحمود 

ان�ضمام  »ي�ضعدنا  فيه:  قال  املوانئ 

اإىل  البحرين  اأجيليتي  �ضركة 

حيث  اللوج�ضتية  البحرين  منطقة 

ال�ضركات  من  ال�ضركة  هــذه  تعد 

ال�ضيت  ذات  املتميزة  اللوج�ضتية 

املنطقة،  يف  التخزين  �ضركات  بن 

مب�ضاهمتها  تامة  ثقة  على  ونحن 

التنمية  يف  ت�ضب  التي  الإيجابية 

القت�ضادية الوطنية من خالل زيادة 

ال�ضتثمار وخلق فر�س عمل للكوادر 

البحرين  مكانة  وتعزيز  البحرينية 

على  مرموقة  لوج�ضتية  كمحطة 

م�ضتوى اخلليج«.

ومن جانبه، علق بيجو توما�س 

اأجيليتي  ل�ضركة  التنفيذي  الرئي�س 

البحرين: »اإن مملكة البحرين جزًءا 

الت�ضغيلية  العمليات  من  حيوًيا 

يعك�س  حيث  املنطقة،  يف  لأجيليتي 

م�ضتودعنا  يف  ال�ضتثمار  ــذا  ه

بتقدمي  اأجيليتي  الــتــزام  اجلديد 

لعمالئنا  واملرافق  اخلدمات  اأف�ضل 

يف املنطقة. وقد وقع اختيارنا على 

لتميز  اللوج�ضتية  البحرين  منطقة 

من  بالقرب  ال�ضراتيجي  موقعها 

وتوافر  �ضلمان  بن  خليفة  ميناء 

مــدار  على  اجلمركية  اخلــدمــات 

ال�ضاعة وجاهزية الأرا�ضي املتوفرة 

يف  �ضي�ضاهم  مما  الفوري  للبناء 

التي  اخلدمات  بتوفر  التعجيل 

نقدمها لعمالئنا«.

بدر هود

»ال�شداقة البحرينية البو�شنية« وطريان اخلليج 

يبحثان تد�شني خط طريان مبا�شر اإىل البو�شنة

البحرين  زار رئي�س واأع�ضاء جمعية 

والأعمال،  لل�ضداقة  والهر�ضك  البو�ضنة 

الناقل   - اخلليج  طران  �ضركة  موؤخًرا، 

ملناق�ضة   - البحرين  ململكة  الوطني 

الأعمال املحتملة بن الكيانن فيما يتعلق 

و�ضاركت  امل�ضرك.  التعاون  بتعزيز 

جمل�س  رئي�س  يراأ�ضها  التي   - اجلمعية 

اإدارتها جواد احلواج - الهتمام واخلطط 

برئا�ضة  لل�ضركة،  التنفيذية  الإدارة  مع 

وليد  الكابنت  بالوكالة  التنفيذي  الرئي�س 

تر�ضيخ  اإىل  املناق�ضة  وتهدف  العلوي. 

بن  والقت�ضادية  ال�ضياحية  العالقات 

البو�ضنة  وجمهورية  البحرين  مملكة 

املجتمعون  وناق�س  الحتادية،  والهر�ضك 

العالقات  لتح�ضن  املمكنة  التعاون  �ضبل 

يف  والجتماعية  والثقافية  التجارية 

امل�ضتقبل القريب.

قدمته  اقراحا  الجتماع  وت�ضمن 

بروؤية  اخلليج  طران  ل�ضركة  اجلمعية 

املنامة  بن  مبا�ضر  طــران  خط  تد�ضن 

و�ضراييفو، باتباع طريقة خدمة الطائرات 

ال�ضياح من دول  اإذ �ضهد عدد  امل�ضتاأجرة. 

ال�ضنوات  يف  اخلليجي  التعاون  جمل�س 

البو�ضنة  اإىل  ي�ضافرون  الذين  الأخــرة 

ال�ضياحة  يف  م�ضطرًدا  منًوا  والهر�ضك 

الأعــمــال  كذلك  والطبية،  الرفيهية 

الطريق  اأن  اجلمعية  توؤمن  اإذ  العقارية، 

املبا�ضر بن العا�ضمتن �ضيكون ناجًحا يف 

جذب رحالت ال�ضفر امل�ضتاأجرة املو�ضمية. 

وعلى اإثر ذلك، �ضتوا�ضل جمعية البحرين 

لل�ضداقة والأعمال يف البحرين والبو�ضنة 

�ضركة  مع  كثب  عن  العمل  والهر�ضك 

امل�ضرك  التعاون  لإن�ضاء  اخلليج  طران 

يف تطوير الأعمال التجارية بن البلدين.

وليد العلوي جواد احلواج
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خدمات  تقدمي  رّواد  من  عدد  ك�شف 

ودول  البحرين  يف  ُبعد  عن  الطبية  الرعاية 

جمل�س التعاون اخلليجي عن ارتفاع كبري يف 

جائحة  تداعيات  خالل  خدماتهم  على  الطلب 

مركز  اأجراه  جديد  لبحث  وفًقا  »كوفيد-19«، 

والدولية  ال�شرتاتيجية  للدرا�شات  البحرين 

والطاقة »درا�شات«.

عّدة  اأ�شباًبا  هناك  اأن  اإىل  التقرير  وي�شري 

بينها  ال�شريع لهذه اخلدمات، من  التبني  وراء 

ال�شرورة الطبية، وحت�ّشن خ�شو�شية البيانات 

تقليدًيا  احل�ّشا�شة  الق�شايا  حول  ال�شخ�شية 

الهيئات  اأ�شهمت  كما  العقلية،  ال�شحة  مثل 

ذلك  يف  مبا  املنطقة،  يف  والوزارات  احلكومية 

الوطنية  والهيئة  البحرينية  ال�شحة  وزارة 

لتنظيم املهن واخلدمات ال�شحية »نهرا«، بدور 

على  ال�شحية  الرعاية  مرافق  حث  يف  رئي�س 

تقدمي خدمات التطبيب عن ُبعد، والتي تت�شّمن 

جانب  اإىل  )الإكلينيكية(،  ال�شريرية  اخلدمات 

عرب  الطبية  الو�شفات  وتقدمي  ال�شت�شارات 

الإنرتنت.

ل�شركة  العام  املدير  اأحمد  �شرمد  وي�شري 

ال�شحة  جمال  يف  النا�شئة   Saaya Health
النف�شية، ومقرها البحرين، اإىل اأنه رغم وجود 

عدد قليل من معاجلي ال�شحة النف�شية الناطقني 

بع�شهم  اأن  اإل  املنطقة،  يف  العربية  باللغة 

وميكن  العامل  من  اأخرى  باأنحاء  موجودون 

اأن  كما  الإنرتنت،  عرب  خدماتهم  اإىل  الو�شول 

عدد ال�شركات اخلليجية التي تتبنى برامج دعم 

ال�شحة العقلية للموظفني ارتفع كثرًيا يف ظل 

حتديات الوباء.

كوفيد-19  جائحة  »غرّيت  واأ�شاف: 

اأنحاء  يف  العقلية  ال�شحة  عالج  جتاه  النظرة 

 10 اإىل   5 تقدمنا  اإننا  اأقول  اأن  واأود  املنطقة، 

�شنوات يف اأقل من عام واحد، كما �شهدنا حتولً 

جديدة  دعم  �شبكة  وجود  مع  مت�شارًعا  ثقافًيا 

ن�شاأت من اأجل العالج ال�شخ�شي وبرامج دعم 

كثرًيا  راأينا  كما  للموظفني،  العقلية  ال�شحة 

وجه  وعلى  البحرين،  خارج  من  العمالء  من 

ال�شعودية،  العربية  اململكة  من  اخل�شو�س 

الذين اجتذبتهم منظومة العالج عن ُبعد لدينا، 

مقدمي  اإىل  الو�شول  على  القدرة  وجود  مع 

 Saaya �شركة  وُتعد  الدوليني«.  اخلدمات 

جمال  يف  النا�شئة  ال�شركات  اإحدى   Health
ا  اأي�شً الطب عن ُبعد يف البحرين، والتي ت�شم 

»كيورا« و»دكتوري« و»وياك«. 

مدير  الق�شاب  حممد  للدكتور  ووفًقا 

�شاعدت يف  اجلائحة  فاإن  كيورا،  العمليات يف 

من  الأفراد  ومّكنت  املجال  بهذا  الوعي  زيادة 

التغلب على حتفظاتهم، فيقول عن ذلك: »ُيعد 

ال�شوق  يف  ن�شبًيا  جديًدا  ُبعد  عن  التطبيب 

املحلية، ويف البداية كانت هناك بع�س املخاوف 

ومع  البيانات،  وخ�شو�شية  املوثوقية  ب�شاأن 

ال�شتخدام  يف  امل�شبوقة  غري  الزيادة  فاإن  ذلك 

اإذ  حتفظاتهم،  جتاوز  على  امل�شتهلكني  ت�شاعد 

اإنهم يحاولون فعالً جتربة املنتجات ويجدونها 

ا  اأي�شً ال�شرورة  عززت  وقد  ومريحة.  اآمنة 

لي�س  كبري،  ب�شكل  التكنولوجيا  حول  الوعي 

للم�شتثمرين،  ا  اأي�شً بل  فح�شب،  للم�شتهلكني 

يف  لالهتمام  مثرية  التجربة  هذه  �شتكون  اإذ 

امل�شتقبل القريب فيما يتعلق بجمع ال�شتثمارات 

للتو�شع يف تقدمي اخلدمات الطبية عن ُبعد«.

التنفيذي  الرئي�س  حممود  اأحمد  واأ�شار 

ل�شركة Doctori اإىل اأن الطلب املتزايد يف فرتة 

اخلدمات،  حت�شني  على  �شاعد  ال�شحية  الأزمة 

كبري  عدد  مع  التعامل  لنا  �شمح  »لقد  وقال: 

وتب�شيط  خدماتنا،  بتعزيز  ال�شت�شارات  من 

العمليات الداخلية ل�شركتنا، وحتقيق ال�شتقرار 

ذلك،  على  عالوة  امل�شتخدمة.  التكنولوجيا  يف 

ي�شتخدمون  املر�شى  من  جديًدا  عدًدا  راأينا 

الوباء،  �شرورات  ب�شبب  مرة  لأول  تطبيقنا 

م�شتخدمني  اإىل  جدد  م�شتخدمني  من  وحتّولوا 

يلجاأون اإىل التطبيق اأ�شبوعًيا ملتابعة جل�شات 

املتابعة مع مقدمي الرعاية ال�شحية. لقد كانت 

التكنولوجيا يف  نحو  للتحّول  حافًزا  اجلائحة 

الرعاية  وقطاع  واملجالت،  القطاعات  جميع 

ال�شحية لي�س م�شتثنى من هذا التحّول«.

وحول ذلك، قال الدكتور عمر العبيديل مدير 

اإدارة الدرا�شات والبحوث يف مركز »درا�شات«: 

التطبيب  اإىل  املعاجلني  من  العديد  »لقد حتّول 

عن ُبعد دون عناء، وبداأت ال�شتثمارات ال�شابقة 

الآن.  ثمارها  توؤتي  الرقمية  التحتية  البنية  يف 

فعلى �شبيل املثال، وجود خدمات الدفع الرقمية 

عالية  الإنرتنت  خدمات  لتوافر  بالإ�شافة 

نحو  التحّول  عملية  �شّهل  للجميع  ال�شرعة 

العالج عن ُبعد، واأ�شبحت هذه اخلدمات فّعالة 

وم�شتدامة للغاية«.

اأهم  اأحد  ال�شحية  الرعاية  قطاع  ُيعد 

الروؤية  القطاعات يف اقت�شاد البحرين. وتركز 

القت�شادية 2030 على جعل البحرين مركًزا 

�شحية  رعاية  تقدم  اإذ  احلديث،  للطب  رائًدا 

عالية اجلودة وم�شتدامة مالًيا. وياأتي ذلك يف 

الطلب  ال�شريع  ال�شكاين  النمو  فيه  يدفع  وقت 

على الرعاية ال�شحية يف جميع اأنحاء املنطقة، 

عدد  ي�شل  اأن  املتوقع  من   ،2030 العام  ففي 

مليون   2.2 من  يقرب  ما  اإىل  البحرين  �شكان 

ن�شمة، بزيادة قدرها 55% عن عام 2016، ما 

الرعاية  خدمات  على  الطلب  زيادة  اإىل  يوؤدي 

ال�شحية مبختلف اأ�شكالها.

و�صط تنامي ثقة امل�صتثمرين ومتلقي اخلدمات

منطقة اخلليج ت�صهد تعاظم التطبيب عن ُبعد بتاأثري »فريو�س كورونا«

ازده����������ار ت���و����ص���ي���ل االأدوي������������ة ع�����ن ُب����ع����د وا�����ص����ت���������ص����ارات ال�������ص���ّح���ة ال���ع���ق���ل���ي���ة االف���را����ص���ي���ة

اال�صتخدام املرتفع للتكنولوجيا الطّبية »HealthTechs« اأ�صهم يف حت�صني احلجوزات واخلدمات



ال تدخر مملكة البحرين جهدًا في تقديم الخدمات الصحية 
والعالجية للمواطنين لتوفير ما يضمن سالمتهم، وهو ما 
بدا واضحًا خالل أزمة كورونا الصحية التي اجتاحت العالم 
وكش��فت حجم الرعاي��ة الت��ي تقدمها المملك��ة لتوفير 
الرعاية الصحية، منافسة بذلك كبريات الدول التي تمتلك 
إمكان��ات كبي��رة والتي بين��ت الجائحة ضع��ف أنظمتها 
الصحية. البحرين وضعت أس��س قوية لخدمتها الصحية 
طوال السنوات الماضية رغم عدم استشعار الكثيرين هذا 
األمر إال عند انتش��ار الجائحة، وعملت البحرين على توفي 
كاف��ة العالجات لمختلف األمراض ولعل أدوية الس��رطان 
باهظ��ة الكلفة خير دليل على حجم اإلنفاق الحكومي على 
صح��ة المواط��ن، ف��دواء Blinatumomab35mcg على 
س��بيل المثل الذي يستخدمه مرضى السرطان تبلغ كلفة 
العالجية الش��هرية من للفرد ٣٢٠٠٠ دينار، ما يعني أن 
كلفة عالج مريض السرطان عمومًا تجاوز 289000 دينار، 
وهو م��ا يبين الرعاي��ة الصحية التي يحظ��ى بها مريض 

الس��رطان في البحري��ن عبر مركز البحري��ن لعالج األورام 
وعبر ما تقدم��ه الحكومة من دعم لملف الرعاية الصحية 

في البحرين رغم إمكاناتها االقتصادية المحدودة.

)CAWAN 630(  رقم التسجيل 2 فلـــس 20 صفحة 1 0
»شاملة الضريبة«
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 رفع درجات االلتزام باإلجراءات االحترازية والمبادرة بأخذ اللقاح 

 مجلس الوزراء: الحكومة لن تتساهل 
في أي أمر يعرض أمن المواطنين والمقيمين للخطر

أش��اد مجلس الوزراء بيقظة األجهزة األمنية التي أدت للكشف 
عن عمليتين إرهابيتين اس��تهدفتا تفجي��ر جهازين للصراف 
اآللي ألح��د البنوك الوطنية في منطقت��ي النعيم وجدحفص، 
مش��ددًا على أن الحكومة لن تتساهل في أي أمر يعرض أمن 
وسالمة المواطنين والمقيمين للخطر وجهودها مستمرة في 

تحقيق التنمية واألمن المستدام للجميع.
وج��دد مجلس ال��وزراء، خالل اجتماع أمس عن بعد، برئاس��ة 
صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد آل خليفة ولي 
العهد رئيس مجلس ال��وزراء، التأكيد على أهمية رفع درجات 
االلت��زام باإلج��راءات االحترازي��ة والمب��ادرة بأخ��ذ التطعيم 

المضاد لفيروس كورونا )كوفيد19(.
وش��دد المجلس على ضرورة الوع��ي بمتطلبات هذه المرحلة 
من مواجهة الفيروس والتي تستدعي من فريق البحرين من 
مواطني��ن ومقيمين التقيد بالتعليم��ات الصادرة من الفريق 
الوطني الطبي للتصدي لفي��روس كورونا )كوفيد19(، مقدمًا 
الش��كر والتقدير للك��وادر الصحي��ة على ما توال��ي بذله من 

جهود كبيرة من أجل حفظ صحة وسالمة الجميع. 
وأش��اد المجلس بالجهود التي توالي بذلها المملكة العربية 
السعودية الشقيقة لتغليب الحلول السياسية لألزمة اليمنية 
ضمن مساعيها المتواصلة إلحالل السالم في الشرق األوسط 

بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة.

قرارات مجلس الوزراء.. الموافقة على:

@BahrainCPNews

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء
خالل جلسة مجلس الوزراء 8 فبراير 2021:

انضمام مملكة البحرين لميثاق 
تأسيس منظمة التعاون الرقمي. 

مستجدات تنفيذ المشاريع قصيرة المدى 
لتحسين حركة المياه بخليج توبلي.

إضافة اختصاص جديد لغرفة البحرين 
لتسوية المنازعات االقتصادية 

والمالية واالستثمارية.

إفساح المجال أمام المحاكم 
بالتعامل مع الدعاوى المقامة بلغات 

غير العربية. 

تمويل إنشاء مركز جديد للتحكم 
في شبكات الكهرباء والماء.

توصيات اللجنة المختصة بشأن 
المواد الخطرة ومواقع تخزينها 

وآليات التفتيش عليها.

اشتراكات وزارة شؤون االعالم في 
الهيئات والمنظمات اإلقليمية 

والدولية.

ردود الحكومة على 8 اقتراحات برغبة 
ومشروع تعديل قانون مقدمة من 

مجلس النواب.

التقديرات األولية للنتائج المالية للسنة 
المنتهية 2020 .

مركز محمد بن خليفة بن سلمان 
التخصصي للقلب إضافة نوعية 

للقطاع الصحي،وحظي  بدعم 
ومتابعة من األمير خليفة بن سلمان 

رحمه الله.

أهمية رفع درجات االلتزام 
باإلجراءات االحترازية وأخذ التطعيم 

المضاد للكورونا.

اإلشادة بجهود المملكة العربية 
السعودية في تغليب الحلول 

السياسية باليمن.

الترحيب بما جاء في خطاب 
الرئيس األمريكي بشأن التعاون 

مع السعودية.

اإلشادة بيقظة األجهزة األمنية 
في الكشف عن عمليتين 

ارهابيتين استهدفتا تفجير جهازين 
للصراف اآللي.

الحكومة لن تتساهل في أي أمر 
يعرض أمن المواطنين والمقيمين 

للخطر.
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وآليات التفتيش عليها.

اشتراكات وزارة شؤون االعالم في 
الهيئات والمنظمات اإلقليمية 

والدولية.

ردود الحكومة على 8 اقتراحات برغبة 
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مركز محمد بن خليفة بن سلمان 
التخصصي للقلب إضافة نوعية 

للقطاع الصحي،وحظي  بدعم 
ومتابعة من األمير خليفة بن سلمان 

رحمه الله.

أهمية رفع درجات االلتزام 
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المضاد للكورونا.

اإلشادة بجهود المملكة العربية 
السعودية في تغليب الحلول 

السياسية باليمن.

الترحيب بما جاء في خطاب 
الرئيس األمريكي بشأن التعاون 

مع السعودية.

اإلشادة بيقظة األجهزة األمنية 
في الكشف عن عمليتين 

ارهابيتين استهدفتا تفجير جهازين 
للصراف اآللي.

الحكومة لن تتساهل في أي أمر 
يعرض أمن المواطنين والمقيمين 

للخطر.

تخريج الدفعة األولى من برنامج 
»الملك حمد لإليمان في القيادة«

أعل��ن مركز الملك حم��د العالمي للتعايش الس��لمي عن 
تخريج الدفعة األولى من الش��باب البالغ عددهم 17 ش��ابًا 
وش��ابة، ضمن برنامج المل��ك حمد لإليمان ف��ي القيادة، 
والذين تم تأهيلهم وتدريبهم تحت إشراف فريق متمّرس 
م��ن جامعت��ي أكس��فورد وكامب��ردج ومؤسس��ة التدريب 
البريطاني��ة »اإليمان في القيادة« ليكونوا مدربي البرنامج 

المعتمدين لدى المركز.

 »مكافحة الفساد:« 600 قضية 
احتيال إلكتروني في 3 أشهر

كش��ف مدير ع��ام اإلدارة العام��ة لمكافحة الفس��اد واألمن 
االقتصادي واإللكتروني العميد بس��ام المعراج عن مباش��رة  
إدارة مكافح��ة الجرائ��م االقتصادي��ة 600 قضي��ة احتي��ال 
إلكتروني، وإحالة 400 منها إلى النيابة العامة، خالل الفترة 
م��ن 1 نوفمبر 2020 حت��ى اآلن، موضحًا أن��ه تم تخصيص 
فريق لمباش��رة قضايا النصب واالحتي��ال عبر الهاتف يعمل 
على م��دار الس��اعة. وأك��د المع��راج القبض عل��ى عدد من 
األشخاص من جنسيات آسيوية، عملوا كوسيط لتحويل مبالغ 

مالية إلى خارج البحرين. 

بمرسوم ملكي.. 
تحديد الجهة المختصة 

بتنظيم جمع المال لألغراض العامة
ص��در عن حض��رة صاحب الجالل��ة الملك حمد ب��ن عيس��ى آل خليفة عاهل 
البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه المرس��وم رقم )8( لس��نة 2021 باس��تبدال 
المادة األولى من المرس��وم رقم )60( لسنة 2013 بتحديد الوزارة المختصة 
وبتس��مية الوزير المختص بتطبيق المرسوم بقانون رقم )21( لسنة 2013 

بشأن تنظيم جمع المال لألغراض العامة، جاء فيه: 
مادة )1(: ُيس��تبدل بنص المادة األولى من المرسوم رقم )60( لسنة 
2013 بتحديد الوزارة المختصة وبتس��مية الوزير المختص بتطبيق 
المرس��وم بقانون رقم )21( لس��نة 2013 بش��أن تنظيم جمع المال 

عاهل البالد المفدىلألغراض العامة. 04 

04 

08 

 النفط يتخطى
  60 دوالرًا ألول مرة منذ

 أزمة »كورونا«
11 

البحرين رياضية اليوم رغمًا عن »كورونا«
ينطلق اليوم الرياضي الوطني في نسخته الخامسة، 
بش��كل مغاير عن األعوام السابقة، ليجري ألول مرة 
افتراضيًا، دون أي فعاليات ميدانية خارجية، في تحد 
جديد لووعي الش��عب البحريني للخ��روج باالحتفال 

بأبهى ص��ورة ممكنة تعكس تحض��ره، كمال قال 
س��مو الش��يخ خالد بن أحمد آل خليفة النائب األول 
لرئي��س المجلس األعلى للش��باب والرياضة رئيس 

اللجنة األولمبية البحرينية.

وزير الخارجية السعودي: يجب وضع حد النتهاكات طهران
 قائد المنطقة المركزية األمريكية: 

إيران ترعى اإلرهاب على مدى 40 عامًا
أكد قائد المنطقة المركزية األمريكية، الجنرال كينيث 
ماكن��زي، أن إيران رع��ت اإلرهاب على م��دى 40 عامًا، 
وقامت بتصرفات سيئة على مستوى العالم.وفي سياق 
منفص��ل أك��دت كل من مص��ر واألردن، خ��الل اجتماع 
ال��دورة غي��ر العادية لمجل��س جامعة ال��دول العربية 

على المس��توى ال��وزاري، بمش��اركة وزي��ر الخارجية د. 
عبداللطيف الزياني، أن الدول العربية تدافع عن األمن 
القومي العربي، وسط تفاعالت وتطورات مختلفة على 
الس��احة الدولية، بما يح��ول دون الضغوط والتدخالت 

من القوى اإلقليمية والدولية.

»المواصالت«: »أجيليتي« تبرم 
اتفاقية الستئجار مخازن 

لوجستية لـ20 عامًا 

وقعت منطقة البحرين اللوجس��تية التابعة لشؤون الموانئ 
والمالح��ة البحرية بوزارة المواص��الت واالتصاالت، عقد إيجار 
جدي��د مع ش��ركة أجيليتي البحرين المقفل��ة، ممتد حتى 20 
عام��ًا، إذ س��تقوم ببناء مس��تودعات ذات تحكم ح��راري على 

 10مساحة قدرها 22,937 متر مربع
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التقديرات المالية األولية تظهر التزام الحكومة بمستويات المصروفات

 »المالية«: 2.1 مليار دينار إجمالي 
اإليرادات العامة في 2020

كش��فت وزارة المالي��ة واالقتصاد الوطن��ي، أن البيانات 
المالية األولية لعام 2020 أظهرت أن إجمالي اإليرادات 
العامة بلغ��ت 2.139 مليون دين��ار، أي بانخفاض 807 
ماليين دينار مقارنة بالميزانية المعتمدة، بسبب تراجع 
أسعار النفط في األسواق العالمية، حيث بلغت اإليرادات 
النفطية 1.250 مليون دينار بانخفاض 846 مليون دينار 

مقارنة بالميزانية المعتمدة أي بنسبة %40. 
وأش��ارت الوزارة، إلى أن العج��ز المالي الكلي بلغ 1.624 
ملي��ون دينار بارتف��اع ق��دره 817 مليون دين��ار، مبينة 
أن النتائ��ج المالي��ة األولي��ة الت��ي ت��م تحقيقها خالل 
الع��ام 2020، أظهرت مدى التزام الحكومة بمس��تويات 
المصروف��ات، عل��ى الرغم من االنخفاض الحاد بأس��عار 
النفط في األسواق العالمية وزيادة المصروفات الطارئة 

والمستجدة والمتعلقة بمواجهة الجائحة. 
وأكد وزير المالية واالقتصاد الوطني الش��يخ سلمان بن 
خليفة آل خليفة خالل رؤس��اء تحرير الصحف المحلية أن 
»مملكة البحري��ن ماضية بكل عزم وثبات لتحقيق كافة 
التطلعات واألهداف المنش��ودة بما يعود بالخير والنماء 
على الوط��ن والمواطن رغ��م الظ��روف والتحديات التي 
تش��هدها المملكة والعالم أجمع بسبب جائحة فيروس 
كورونا وما ترتب عليها من انخفاض في أس��عار النفط 
باألسواق العالمية وتباطؤ النش��اط االقتصادي، منوهًا 
بالجهود التي تضطلع بها الصحف المحلية وإسهاماتها 
الجلي��ة كش��ريك أساس��ي في تحقي��ق كاف��ة المبادرات 
والبرام��ج الوطني��ة بما يؤكد دورها الحي��وي في تحقيق 

أهداف المسيرة التنموية الشاملة. وزير المالية

جهود كبيرة لتقديم رعاية صحية مميزة للمواطن

 كلفة عالج مريض السرطان 
تجاوز 289000 دينار

32000 دينار الكلفة الشهرية 
Blinatumomab لدواء
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جدد مجلس الوزراء التأكيد على أهمية رفع درجات االلتزام باإلجراءات 
االحترازي��ة والمب��ادرة بأخذ التطعي��م المضاد للفيروس، مش��ددًا 
على ضرورة الوعي بمتطلبات ه��ذه المرحلة من مواجهة الفيروس 
والتي تس��تدعي من فريق البحرين من مواطني��ن ومقيمين التقيد 
بالتعليمات الصادرة من الفري��ق الوطني الطبي للتصدي لفيروس 
كورونا، مقدمًا الش��كر والتقدير للكوادر الصحية على ما توالي بذله 

من جهود كبيرة من أجل حفظ صحة وسالمة الجميع. 
جاء ذلك لدى ترؤس صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد 
آل خليف��ة ول��ي العه��د رئيس مجلس ال��وزراء االجتم��اع االعتيادي 

األسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد صباح أمس عن ُبعد.
وأك��د المجلس على اإلضافة النوعية التي يش��كلها مركز محمد بن 
خليف��ة بن س��لمان آل خليفة التخصص��ي للقلب للقط��اع الصحي، 
مس��تذكرًا المجل��س بالتقدير البالغ م��ا حظي به ه��ذا المركز من 
دعم ومتابعة من صاحب الس��مو الملكي األمير خليفة بن س��لمان 
آل خليف��ة رحمه اهلل، منوهًا بأن تطوير واس��تدامة خدمات القطاع 
الصح��ي أولوي��ة من أولوي��ات العم��ل الحكومي، متمني��ًا المجلس 
للقائمين على المركز كل التوفيق والنجاح في أداء رسالتهم النبيلة.
وأش��اد مجلس الوزراء بيقظة األجهزة األمنية التي أدت للكش��ف عن 
عمليتين إرهابيتين اس��تهدفتا تفجي��ر جهازين للصراف اآللي ألحد 
البن��وك الوطنية في منطقت��ي النعيم وجدحفص، مش��ددًا على أن 
الحكوم��ة لن تتس��اهل في أي أمر يعرض أمن وس��المة المواطنين 
والمقيمين للخطر وجهودها مس��تمرة في تحقي��ق التنمية واألمن 
المس��تدام للجميع. عقب ذلك أش��اد المجلس بالجهود التي توالي 
بذلها المملكة العربية السعودية لتغليب الحلول السياسية لألزمة 
اليمني��ة ضم��ن مس��اعيها المتواصلة إلحالل الس��الم في الش��رق 

األوسط بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة.
ورح��ب المجلس في هذا الصدد بما جاء ف��ي خطاب رئيس الواليات 
المتحدة األمريكية جو بايدن بش��أن التع��اون مع المملكة العربية 
الس��عودية للتص��دي لكل ما يه��دد أمنه��ا واس��تقرارها، وبتأكيد 
الوالي��ات المتحدة األمريكية دعم الجهود الدبلوماس��ية لحل األزمة 

اليمنية.
ثم نظ��ر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وقرر 

ما يلي:
أواًل: الموافقة على المذكرات التالية:

1.مذك��رة اللجنة الوزارية للش��ؤون القانونية والتش��ريعية بش��أن 

انضمام مملكة البحرين لميثاق تأس��يس منظمة التعاون الرقمي، 
وال��ذي يس��تهدف تعزي��ز التنمية الرقمي��ة والتع��اون االقتصادي 

واالستثماري بين الدول األعضاء.
2.مذك��رة اللجنة الوزارية للش��ؤون القانونية والتش��ريعية بش��أن 
تعديل مشروع قانون غرفة البحرين لتسوية المنازعات االقتصادية 
والمالي��ة واالس��تثمارية، حيث يقضي التعدي��ل بإضافة اختصاص 
جديد للغرفة بالنظر والفصل في المنازعات التجارية بين الش��ركات 
المرخص لها بقانون الشركات التجارية مع استثناء بعض الحاالت.

3.مذك��رة اللجن��ة الوزاري��ة للش��ؤون القانونية والتش��ريعية حول 
تعدي��ل بعض أح��كام قانون الس��لطة القضائية والذي يس��تهدف 
تطوير العمل القضائي، وإفساح المجال أمام المحاكم بالتعامل مع 

الدعاوى المقامة بلغات أخرى غير العربية.
4.مذك��رة اللجنة الوزارية للش��ؤون المالي��ة واالقتصادية والتوازن 
المالي بشأن تمويل إنشاء مركز جديد للتحكم في شبكات الكهرباء 

والماء.
5.مذكرة وزير الداخلية بشأن المواد الخطرة ومواقع تخزينها وآليات 
التفتي��ش عليها، واألعمال التي قامت به��ا اللجنة المختصة بذلك 

وما توصلت إليه من نتائج وتوصيات.
6.مذكرة وزير ش��ؤون اإلعالم بشأن اش��تراكات الوزارة في الهيئات 

والمنظمات اإلقليمية والدولية.
7.مذكرة اللجنة الوزارية للش��ؤون القانونية والتشريعية حول ردود 
الحكومة على 8 اقتراحات برغبة ومشروع تعديل قانون مقدمة من 

مجلس النواب.
 ثانيًا: استعرض المجلس الموضوعات التالية:

1. مذك��رة اللجنة الوزارية للش��ؤون المالي��ة واالقتصادية والتوازن 
المالية بش��أن التقديرات األولية للنتائج المالية للس��نة المنتهية 
2020، والتي أظه��رت التزام الحكومة بس��قف المصروفات العامة 
المعتم��د في الميزاني��ة على الرغم م��ن التحديات الت��ي فرضتها 
جائح��ة كورونا عل��ى المس��توى المحلي والدولي وانخفاض أس��عار 

النفط عالميًا.
2. مذك��رة مش��تركة من وزي��ر المالي��ة واالقتصاد الوطن��ي ووزير 
األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بشأن آخر مستجدات 
تنفي��ذ المش��اريع قصيرة المدى لتحس��ين حركة تدف��ق المياه عبر 
خليج توبلي وذلك بتطوير وتوس��عة المجرى المائي وتوسعة قناة 

المعامير وتطوير الجسر البحري جنوب القناة.

التقيد بتعليمات الفريق الوطني الطبي والمبادرة بأخذ التطعيم

التزام الحكومة بسقف المصروفات العامة المعتمد في ميزانية 2020

اختصاص جديد للغرفة للفصل في المنازعات التجارية بين الشركات

رفع درجات االلتزام باإلجراءات االحترازية وضرورة الوعي بمتطلبات المرحلة

 مجلس الوزراء: الحكومة لن تتساهل في أي أمر 
يعرض أمن وسالمة المواطنين والمقيمين للخطر

قرارات مجلس الوزراء.. الموافقة على:

@BahrainCPNews

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء
خالل جلسة مجلس الوزراء 8 فبراير 2021:

انضمام مملكة البحرين لميثاق 
تأسيس منظمة التعاون الرقمي. 

مستجدات تنفيذ المشاريع قصيرة المدى 
لتحسين حركة المياه بخليج توبلي.

إضافة اختصاص جديد لغرفة البحرين 
لتسوية المنازعات االقتصادية 

والمالية واالستثمارية.

إفساح المجال أمام المحاكم 
بالتعامل مع الدعاوى المقامة بلغات 

غير العربية. 

تمويل إنشاء مركز جديد للتحكم 
في شبكات الكهرباء والماء.

توصيات اللجنة المختصة بشأن 
المواد الخطرة ومواقع تخزينها 

وآليات التفتيش عليها.

اشتراكات وزارة شؤون االعالم في 
الهيئات والمنظمات اإلقليمية 

والدولية.

ردود الحكومة على 8 اقتراحات برغبة 
ومشروع تعديل قانون مقدمة من 

مجلس النواب.

التقديرات األولية للنتائج المالية للسنة 
المنتهية 2020 .

مركز محمد بن خليفة بن سلمان 
التخصصي للقلب إضافة نوعية 

للقطاع الصحي،وحظي  بدعم 
ومتابعة من األمير خليفة بن سلمان 

رحمه الله.

أهمية رفع درجات االلتزام 
باإلجراءات االحترازية وأخذ التطعيم 

المضاد للكورونا.

اإلشادة بجهود المملكة العربية 
السعودية في تغليب الحلول 

السياسية باليمن.

الترحيب بما جاء في خطاب 
الرئيس األمريكي بشأن التعاون 

مع السعودية.

اإلشادة بيقظة األجهزة األمنية 
في الكشف عن عمليتين 

ارهابيتين استهدفتا تفجير جهازين 
للصراف اآللي.

الحكومة لن تتساهل في أي أمر 
يعرض أمن المواطنين والمقيمين 

للخطر.

عبروا عن نبذهم ترويع اآلمنين ودعوا لضرورة حماية السلم األهلي

 مشايخ: يقظة األجهزة األمنية 
جنبت البحرين أحداثًا جسامًا

عبر عدد من ش��يوخ الدين عن ارتياحهم وثقتهم 
الكبي��رة بتعام��ل األجه��زة األمني��ة مع األجس��ام 
الغريبة التي تم الكش��ف عنه��ا في بعض مناطق 
المملكة، مؤكدين أن تلك دليل قطعي على يقظة 
رجال األمن وإخالصهم لوطنهم وتحركهم السريع.

وبين��وا ف��ي بيانه��م »إن ه��ذه الحيط��ة تش��عر 
المواطني��ن والمقيمين ف��ي البحرين دومًا باألمن 
واألم��ان واالعت��زاز باألجه��زة األمني��ة الوطني��ة 
وقدرته��ا وكفاءته��ا عل��ى الس��يطرة والحماي��ة، 
الجمي��ع  تحم��ل  األح��داث  ه��ذه  أن  مش��ددين 
بالمس��ؤوليات الجس��ام والدور الكبير في نبذ كل 
مخ��رب وس��اٍع لتروي��ع الناس ونش��ر الخ��وف في 
صفوفهم، وتضع الكل أمام مس��ؤولياته الخاصة 
م��ن رعاية أبنائه وتوجيههم ومنعهم من ارتكاب 
أي أعمال قد تشكل إخالاًل باألمن وتهديدًا لسالمة 

المجتمع«.
وفيما يلي نص البيان:

بسم اهلل الرحمن الرحيم
يق��ول اهلل تعال��ى ف��ي كتاب��ه الكري��م »وعد اهلل 
الذين أمن��وا وعملوا الصالحات ليس��تخلفنهم في 
األرض كما اس��تخلف الذين م��ن قبلهم وليمكنن 
له��م دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد 
خوفهم أمنا يعبدونني ال يش��ركون بي شيئًا ومن 
كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاس��قون*«، »س��ورة 
النور اآلية 55«، وكما ورد في الحديث الشريف عن 
النبي محمد صلى اهلل عليه وآله وس��لم »من أصبح 
منكم آمنًا في سربه، معافى في جسده عنده قوت 

يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها ».
 إن الش��عور باألم��ان م��ن أفضل النع��م وأعالها 
وتس��تحق الحم��د والش��كر عليها ل��رب العباد عز 
وجل، ألنه يبعث االطمئنان والسكينة والهدوء في 
النف��س البش��رية ويعزز الثقة واليقي��ن بنعم اهلل 
تعالى التي ال تحصى وكرم��ه ولطفه على عباده، 
فتصبح الحياة مالذًا آمنًا للتمتع بنعم اهلل عز وجل 
ومجتمع��ًا يتالقى في��ه الناس ويتعايش��ون على 
المحبة والمودة والتس��امح. وكل سلوك أو تصرف 
ُيح��ِدث خل��اًل له��ذه النعم��ة الكريمة م��ن ترويع 
لآلمني��ن وتعطي��ل لمصالحهم؛ فهو أم��ر ال يقره 
الشرع المقدس وال يمكن أن يحوز قبواًل أو تعاطفًا 
من أحد، ألنه يض��رب أحد أبرز الثوابت التي تقوم 
عليها اإلنسانية جمعاء والتي أكدها ديننا الحنيف، 
وال مج��ال بتات��ًا في س��ياق هذه الحال��ة المؤلمة 

الحديث عن ذرائع أو مبررات.
 وهناك العديد من الش��واهد القرآنية التي تؤكد 
قيمة إعمار الدنيا وانتعاش الحياة باألمن باعتباره 

من نعم اهلل العظمى وآالئه الكبرى.
وع��ن اإلم��ام جعف��ر الص��ادق عليه الس��الم قال: 
»ثالث��ة أش��ياء يحت��اج الناس ط��رًا إليه��ا األمن، 
والع��دل، والخص��ب«. وف��ي دعاء اإلم��ام علي بن 
الحس��ين الس��جاد عليه الس��الم: »الله��م أعطني 
الس��عة في الرزق، واألمن في الوطن، وقرة العين 

في األهل...«.
فاألمن والس��الم واألمان من النعم العظيمة التي 
مّن اهلل بها على شعبنا البحريني المسالم بطبيعته 

وتاريخه المخلص المش��رف، والتي يجب أن نعمل 
جميعًا يدًا بيد للمحافظة عليها وعدم السماح ألي 
مج��رم أو مخرب أن يكون ل��ه مكان بيننا. وإن كان 
إيمانن��ا باألمن م��ن أعظم النعم؛ ف��إن فقده من 
أس��وأ النقم، كونه ضرورة حياتي��ة وبدونه ال حياة 
أو تنمي��ة أو بناء واس��تقرار. وعلي��ه، فإننا جميعًا 
يجب أن نتحمل مس��ؤولياتنا الشرعية واألخالقية 
والوطني��ة واالجتماعي��ة لحماية أم��ن البالد، فقد 
قرن اهلل سبحانه وتعالى األمن بالطعام واألموال 
واألوالد ف��ي أكثر من موضع، ب��ل قدمه عليها في 
قوله تعالى »ولنبلونكم بش��يء من الخوف والجوع 
ونق��ص من األم��وال واألنف��س والثمرات وبش��ر 

الصابرين« سورة البقرة:155.
وانطالقًا م��ن مس��ؤولياتنا الش��رعية واألخالقية 
والوطني��ة واالجتماعي��ة ومتابعتن��ا لم��ا يح��دث 
في المجتمع وما يتم نش��ره عل��ى جميع األصعدة 
الوطني��ة التي تش��مل األمن واألم��ان والتعايش 
والتسامح واالستقرار، فقد انتابنا قلق شديد ابتداء 
ممزوج��ًا بارتياح وثق��ة كبيرة م��ن تعامل أجهزة 
األمن مع أجس��ام غريبة في أكث��ر من مكان داخل 
رب��وع وطننا الحبيب، وتلك الثقة دليل قطعي على 
يقظة رجال األم��ن وإخالصهم لوطنهم وتحركهم 
السريع الذي يشعرنا دومًا باألمن واألمان واالعتزاز 
بأجهزتنا األمنية الوطنية وقدرتها وكفاءتها على 
الس��يطرة والحماي��ة، وف��ي الوقت ذات��ه تحملنا 
األح��داث مس��ؤوليات جس��ام ودور كبي��ر في نبذ 
كل مخرب وس��اع لترويع الناس ونش��ر الخوف في 

صفوفهم، وتضع كاًل منا أمام مسؤولياته الخاصة 
م��ن رعاية أبنائه وتوجيههم ومنعهم من ارتكاب 
أي أعمال قد تشكل إخالاًل باألمن وتهديدًا لسالمة 

المجتمع.
وتأكي��دًا لم��ا نحن ملتزم��ون به وقائم��ون عليه 
ومخلصون لتنفي��ذه في حياتنا تجاه وطننا العزيز، 
ف��إن ديننا الحني��ف بما احتواه بعظم��ة كبيرة في 
س��يرة نبينا الكريم صلى اهلل عليه وآله وما يؤكده 
أئمتن��ا األطهار عليهم الس��الم، يدعون��ا لاللتزام 
بمس��ؤوليتنا الش��رعية في حماية الس��لم األهلي 
ويدع��و الجمي��ع لوقف��ة وطنية ش��جاعة تس��اند 

األجهزة األمنية وتشيد بيقظتها.
ونس��أل اهلل س��بحانه وتعالى أن يحف��ظ البحرين 
وقيادتها وأهلها، ويت��م علينا جميعًا نعمة األمن 

واألمان وأن يوفق الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.
مشايخ الدين

25 جمادى اآلخرة 1442 ه�
8 فبراير 2021 م

 الموقعون:
1- الشيخ حسن الطويل
2- الشيخ حميد شمالن

3- السيد هاشم السيد ماجد
4- الشيخ مكي آل زيري
5- الشيخ ميثم الدقاس

6- السيد شبر البوري
7- السيد ياسر الساري

8- السيد سامي السعيد.
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 »حوكمة المعلومات الجغرافية« 
تبحث عددًا من المبادرات الحكومية

بحث��ت اللجنة الوطنية لحوكمة المعلومات المكانية الجغرافية، خالل عقدها 
اجتماعها الثاني برئاس��ة الرئي��س التنفيذي لهيئ��ة المعلومات والحكومة 
اإللكترونية محمد القائد، مستجدات عمل اللجنة، واستعراض أبرز المبادرات 
الحكومية، بحضور أعضاء اللجن��ة والرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لعلوم 
الفض��اء محمد العس��يري، والرئيس التنفي��ذي لهيئة التخطي��ط والتطوير 
العمراني نوف جمش��ير، ومن جهاز المس��احة والتس��جيل العقاري مدير عام 
المس��احة ناجي س��بت، ومن هيئة الكهرباء والماء نائ��ب الرئيس التنفيذي 
للتخطيط والمش��اريع إبراهيم الكعبي، ومن وزارة األشغال وشؤون البلديات 
والتخطيط العمراني الوكيل المس��اعد للم��وارد والمعلومات بالوزارة محمد 
بوحسان، أما من هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية فمثلها مدير إدارة 
الحوكمة والبنى المؤسس��ية خالد المطاوع��ة، إلى جانب حضور ممثلين عن 
مختلف الجهات. واستعرضت اللجنة سير عمل المبادرات والمشاريع المقدمة 
من قب��ل األعضاء، حي��ث قدمت هيئ��ة المعلومات الحكوم��ة اإللكترونية 3 
مبادرات متعلقة بتطوير مقاييس موحدة لملفات الرس��وم والتي تهدف إلى 
خفض كلفة إدراج وتحويل الرس��وم وتحس��ين دقتها وس��هولة التعامل مع 
الملفات الهندس��ية، كما استعرضت مبادرة توحيد شريحة الشوارع المكانية 
ووجهت لضرورة تش��كيل فري��ق فني مع إدارة الطرق لإلس��راع في تنفيذها، 
واس��تعرض ممثل الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء مبادرة تغذية المعلومات 
الجغرافية الوطنية بالمعلومات الزراعية، وضرورة توظيف الذكاء االصطناعي 

لدعم القطاع الزراعي.

بع��د ذل��ك بحثت اللجنة مب��ادرة الفريق الفني بجهاز المس��احة والتس��جيل 
العق��اري والمتعلق��ة بالبرنامج الوطن��ي للتصوير الج��وي واطلعت على آخر 
مس��تجدات تنفي��ذ هذا المش��روع، كما ناقش��ت مبادرة تطوير ش��بكة رصد 
المواقع الوطنية التي تس��تخدم في األعمال اإلنشائية والهندسية، ومشروع 
توحيد االستفادة من مشاريع الفتحات التجريبية، وأفضل سبل التعاون بين 
الجه��ات لتنفيذ هذه المبادرة، وفي هذا الجانب فقد وجهت اللجنة بتش��كيل 

فريق فني متخصص لبحث الخيارات المقدمة من األعضاء.

 »األوقاف السنية« 
تنضم لمنصة »تواصل«

ثمن رئيس مجلس األوقاف السنية الشيخ د. راشد بن محمد الهاجري 
الجه��ود الحكومية الحثيثة التي تقوم به��ا الحكومة بقيادة صاحب 
الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد آل خليف��ة ولي العهد رئيس 
مجل��س الوزراء لوضع البحرين في مص��اف الدول المتقدمة في كافة 
المج��االت، خاصة ما يتعلق منه��ا بتطوير منظومة العمل الحكومي 
اإللكتروني، والتي باتت أساس��ا من أس��س التعامل والتواصل بين 

كافة المؤسسات الحكومية واألهلية واألفراد.
ج��اء ذل��ك بمناس��بة اإلعالن ع��ن انضم��ام اإلدارة للنظ��ام الوطني 
للمقترح��ات والش��كاوى »تواصل«، في إطار جهوده��ا لتوفير قنوات 
التواص��ل المتنوع��ة بالتع��اون م��ع هيئ��ة المعلوم��ات والحكومة 
اإللكتروني��ة، مؤك��دًا بأن اإلدارة تهي��ب بالمواطنين والمنتس��بين 
ل��إلدارة باعتماد هذه المنصة المتطورة للتواصل مع اإلدارة وتقديم 
المقترحات والمالحظات لإلدارة بش��كل مباش��ر عبر البوابة الوطنية 
Bahrain.bh أو عب��ر تطبي��ق تواص��ل لألجهزة الذكي��ة، إضافة إلى 
وس��ائل االتصال الحالية. وأكد على أن العمل على س��رعة حل كافة 
المالحظ��ات الواردة باإلضافة إلى دراس��ة المقترح��ات والعمل على 
تنفي��ذ المناس��ب منها في زمن قياس��ي، هي من ثم��ار االنضمام ل� 
»تواصل« بإذن اهلل. وأضاف د. الهاجري أن الخدمات التي س��تقدمها 
اإلدارة م��ن خ��الل منصة ) تواصل ( ستش��مل اس��تقبال المقترحات 
التطويري��ة والمالحظ��ات فيم��ا يخ��ص قط��اع األوقاف والمس��اجد 
وم��ا يتعلق بها من ش��ؤون األئم��ة والمؤذنين والخطب��اء وصاالت 

المناسبات والمقابر.

»دراسات« يتقدم 19مرتبة 
بتصنيف جامعة بنسلفانيا 

للمراكز الفكرية
تمك��ن مركز البحرين للدراس��ات االس��تراتيجية والدولي��ة والطاقة 
»دراس��ات«، ال��ذي كان خ��ارج تصني��ف جامع��ة بنس��لفانيا للمراكز 
الفكري��ة العالمي في عام 2017، أن يصل إل��ى المرتبة 42 في عام 
2018، ليتق��دم إلى المرتبة 31 عام 2019، وأخيرًا حقق المرتبة 23 

العام الماضي، محرزًا تقدمًا مقداره 19 مرتبة خالل عامين.
وت��م تنصيف »دراس��ات«، ضم��ن التنافس مع أكثر م��ن 500 مركز 
بحثي وفكري على المستوى اإلقليمي. كما تقدم المركز على مستوى 
منطق��ة الخليج العربي من المرتبة 11 في ع��ام 2018 إلى المرتبة 

السابعة عام 2020.
وبذل��ك، يكون المركز واص��ل تحقيق إنجازاته المتميزة، ومس��يرته 
المهني��ة الناجحة، والتي أهلته أن يتبوأ مرتبة متقدمة على مؤش��ر 
التصني��ف الس��نوي العالم��ي المعتم��د لمراك��ز الفكر والدراس��ات 
العالمية لع��ام 2020، الصادر عن برنامج مراك��ز الفكر والجمعيات 

المدنية في معهد »لورد« التابع لجامعة بنسلفانيا األمريكية.
وقال رئيس مجلس أمناء »دراس��ات« د.الش��يخ عب��داهلل بن أحمد آل 
خليفة: إن »الرعاية الس��امية لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيس��ى آل خليفة، عاهل البالد المف��دى، للبحث العلمي واألكاديمي، 
تمثل الحافز األكبر في تعزيز دور الفكر في صناعة القرار، ومأسس��ة 
العم��ل البحثي، بفضل ما تنعم ب��ه البحرين من انفتاح وحريات في 
ظ��ل العهد الزاهر، وهو األمر الذي يجد عناية خاصة وفائقة من لدن 
صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
رئي��س مجلس ال��وزراء، باعتبار البح��ث العلمي واالبت��كار والتأهيل 
البش��ري، ركائز رئيس��ة ف��ي عملية التنمي��ة المس��تدامة، وتحقيق 

التقدم واالزدهار«.

 »دراسات«: ارتفاع على طلب خدمات 
الرعاية الطبية في البحرين ودول خليجية

أعل��ن عدد م��ن رواد تقدي��م خدمات الرعاي��ة الطبية عن 
ُبع��د ف��ي البحري��ن ودول مجل��س التع��اون الخليجي عن 
ارتف��اع كبير ف��ي الطلب عل��ى خدماتهم خ��الل تداعيات 
جائحة )كوفيد19(، وفق��ًا لبحث جديد أجراه مركز البحرين 

للدراسات االستراتيجية والدولية والطاقة »دراسات«. 
ويشير التقرير إلى أن هناك أسبابًا عدة وراء التبني السريع 
له��ذه الخدمات وم��ن بينها الض��رورة الطبية، وتحس��ن 
خصوصي��ة البيانات الش��خصية ح��ول القضايا الحساس��ة 
تقليدي��ًا مث��ل الصح��ة العقلية، كم��ا أس��همت الهيئات 
الحكومية والوزارات في المنطقة بما في ذلك وزارة الصحة 
البحريني��ة والهيئ��ة الوطني��ة لتنظيم المه��ن والخدمات 

الصحي��ة »نه��را« بدور رئيس��ي في ح��ث مراف��ق الرعاية 
الصحي��ة عل��ى تقديم خدم��ات التطبيب عن ُبع��د، والتي 
تتضمن الخدم��ات الس��ريرية »اإلكلينيكي��ة«، إلى جانب 

االستشارات وتقديم الوصفات الطبية عبر اإلنترنت. 
 Saaya Health ويشير س��رمد أحمد المدير العام لشركة
الناشئة في مجال الصحة النفس��ية ومقرها البحرين بأنه 
رغم وجود عدد قليل من معالجي الصحة النفسية الناطقين 
باللغة العربي��ة في المنطق��ة، إال أن بعضهم موجودون 
بأنحاء أخ��رى من العالم ويمكن الوص��ول لخدماتهم عبر 
اإلنترن��ت، كم��ا أن عدد الش��ركات الخليجي��ة التي تتبنى 
برامج دعم الصحة العقلية للموظفين ارتفع كثيرًا في ظل 

تحديات الوباء. وأضاف: »شهدنا تحواًل ثقافيًا متسارعًا مع 
وجود ش��بكة دعم جديدة نشأت من أجل العالج الشخصي 
وبرام��ج دعم الصحة العقلية للموظفي��ن، كما رأينا كثيرًا 
من العمالء من خارج البحري��ن، وعلى وجه الخصوص من 
المملكة العربية الس��عودية الذي��ن اجتذبتهم منظومة 
الع��الج عن ُبع��د لدينا مع وجود القدرة عل��ى الوصول إلى 
 Saaya مقدم��ي الخدم��ات الدوليي��ن »وتعتب��ر ش��ركة
Health إح��دى الش��ركات الناش��ئة في مج��ال الطب عن 
ُبعد ف��ي البحرين والتي تضم أيض��ًا »كيورا« و»دكتوري« 

و»وياك«. 
وقال مدير العمليات ف��ي »كيورا« الدكتور محمد القصاب 

إن الجائحة س��اعدت في زيادة الوعي بهذا المجال ومّكنت 
األفراد من التغلب على تحفظاتهم، ويعتبر التطبيب عن 

ُبعد جديدًا نسبيًا في السوق المحلية.
وح��ول ذلك قال مدي��ر إدارة الدراس��ات والبحوث في مركز 
»دراس��ات« الدكتور عم��ر العبيدلي: »لقد تح��ول العديد 
م��ن المعالجين إل��ى التطبيب عن ُبع��د دون عناء، وبدأت 
االس��تثمارات الس��ابقة في البنية التحتية الرقمية تؤتي 
ثماره��ا اآلن فعلى س��بيل المث��ال، وجود خدم��ات الدفع 
الرقمي��ة باإلضافة لتوفر خدمات االنترنت عالية الس��رعة 
للجميع سهل عملية التحول نحو العالج عن بعد وأصبحت 

هذه الخدمات فعالة ومستدامة للغاية«.

»المالية«: التقديرات المالية األولية لـ 2020 
أظهرت التزام الحكومة بمستويات المصروفات

كشفت وزارة المالية واالقتصاد الوطني بأن النتائج المالية األولية التي 
تم تحقيقها خالل العام 2020، أظهرت مدى التزام الحكومة بمستويات 
المصروف��ات، عل��ى الرغم م��ن االنخفاض الح��اد في أس��عار النفط في 
األس��واق العالمية وزيادة المصروفات الطارئة والمس��تجدة والمتعلقة 

بمواجهة جائحة فيروس كورونا )كوفيد19(. 
 وأف��ادت الوزارة ب��أن البيانات المالي��ة األولية لع��ام 2020 أظهرت أن 
إجمال��ي اإلي��رادات العامة بلغ��ت 2,139 ملي��ون دين��ار، أي بانخفاض 
ق��دره 807 مليون دينار مقارن��ة بالميزانية المعتمدة، بس��بب التراجع 
في أس��عار النفط في األس��واق العالمية، حيث بلغت اإليرادات النفطية 
1,250 مليون دينار بانخفاض بل��غ 846 مليون دينار مقارنة بالميزانية 
المعتمدة أي بنسبة 40%. كما أشارت الوزارة، أن العجز المالي الكلي بلغ 

1,624 مليون دينار بارتفاع قدره 817 مليون دينار. 
 وأك��دت الوزارة بأن المرحلة الحالية تتطلب مضاعفة الجهود المبذولة 
والعمل بروح الفريق الواحد، بما يسهم في التغلب على كافة التحديات 
والتعامل مع األوضاع الراهنة بكفاءة عالية تحقيًقا للتطلعات واألهداف 
المنش��ودة، والح��رص على خل��ق آفاق جدي��دة لتحقيق أه��داف برنامج 
التوازن المالي وذلك تزامنًا مع التعافي االقتصادي المتوقع خالل الفترة 

القادمة.

لدى لقائه رؤساء تحرير الصحف المحلية

 وزير المالية: مواصلة العمل 
على تحقيق األهداف المنشودة رغم تحديات »كورونا«

أكد وزير المالية واالقتصاد الوطني الش��يخ 
س��لمان بن خليف��ة آل خليف��ة أن »مملكة 
البحرين ماضي��ة بكل عزم وثب��ات لتحقيق 
كافة التطلع��ات واألهداف المنش��ودة بما 
يعود بالخي��ر والنماء على الوطن والمواطن 
رغ��م الظ��روف والتحدي��ات التي تش��هدها 
المملك��ة والعال��م أجم��ع بس��بب جائح��ة 
فيروس كورونا )كوفيد19( وما ترتب عليها 
م��ن انخفاض في أس��عار النفط باألس��واق 
النش��اط االقتص��ادي،  العالمي��ة وتباط��ؤ 
منوه��ًا بالجهود التي تضطل��ع بها الصحف 
المحلية وإسهاماتها الجلية كشريك أساسي 
في تحقيق كافة المبادرات والبرامج الوطنية 
بما يؤكد دورها الحي��وي في تحقيق أهداف 
المس��يرة التنموية الش��املة بقيادة حضرة 
صاح��ب الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى آل 

خليفة عاهل البالد المفدى. 
جاء ذل��ك خالل لقاء معالي��ه أمس عن ُبعد 
رؤس��اء تحري��ر الصح��ف المحلي��ة، وذل��ك 

إلطالعه��م على م��ا تم تحقيقه م��ن نتائج 
مالي��ة أولي��ة خ��الل ع��ام 2020، حيث نوه 
بأهمية مواصلة العمل بروح الفريق الواحد 
ومضاعف��ة التعاون والتنس��يق المش��ترك 

بين الس��لطتين التنفيذية والتشريعية مع 
التأكي��د على وض��ع مصلح��ة المواطن في 
المقام األول بما يس��هم ف��ي تحقيق كافة 

التطلعات واألهداف المنشودة. 

 وأض��اف ان النتائ��ج المالي��ة األولي��ة التي 
ت��م تحقيقه��ا خ��الل ع��ام 2020 مقارن��ة 
بالميزانية لعام 2020 عكس��ت مدى التزام 
الحكومة بمس��تويات المصروف��ات العامة 
مقارنة بالمس��تويات الس��ابقة، على الرغم 
من زيادة المصروفات الطارئة والمستجدة 
والمتعلقة بمواجهة جائحة فيروس كورونا 
)كوفي��د19(، مش��يرًا إل��ى أن وزارة المالية 
واالقتص��اد الوطن��ي ماضية قدم��ًا لتنفيذ 
كاف��ة خططه��ا ومبادرتها الت��ي تصب في 
صال��ح الجميع وتس��عى لتحقي��ق تطلعات 
التنمي��ة  مح��ور  باعتباره��م  المواطني��ن 

وغايتها األساسية. 
ونوه وزي��ر المالية واالقتص��اد الوطني بأن 
المرحل��ة الحالية تتطلب تكاتف��ًا أكبر من 
الجميع والعمل بشكل مضاعف من أجل بلوغ 
األهداف المنش��ودة والتغلب على التحديات 
وتداعيات جائحة فيروس كورونا )كوفيد19( 
والتعام��ل م��ع األوض��اع المس��تجدة بحزم 
وكفاءة عالية، مع أهمية الس��عي المستمر 
م��ن أج��ل تنفيذ مب��ادرات برنام��ج التوازن 
المالي وتحقي��ق أهدافه وذلك بالتزامن مع 
التعاف��ي االقتصادي المتوق��ع خالل الفترة 

المقبلة.

 تنفيذ الخطط والمبادرات 
بما يحقق تطلعات المواطنين

 العمل بروح الفريق الواحد ومضاعفة 
التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية 

 2,139 مليون دينار إجمالي
 اإليرادات بانخفاض 807 ماليين

 1,250 مليون دينار اإليرادات 
النفطية بانخفاض 846 مليونًا



أك��دت مجموع��ة ش��باب وجود 
النتش��ار  أدت  عدي��دة  أس��باب 
الش��باب  فئ��ة  بي��ن  التدخي��ن 
وم��ن أهمها البطال��ة والظروف 
الصحي��ة الحالي��ة، موضحين أن 
في��روس كورون��ا قد  تداعي��ات 
س��اهمت بش��كل كبي��ر بزيادة 
نس��بة المدخني��ن، مبيني��ن أن 
للبطال��ة الدور الفع��ال في هذا 
الجان��ب، الفتي��ن إل��ى أن غياب 
دورًا  يلع��ب  والتقلي��د  الرقاب��ة 
هامًا ف��ي ازدياد معدل التدخين 

بين الشباب.
وفي ه��ذا الش��أن، قال الش��اب 
أحمد الفرس��اني: »من أس��باب 
انتش��ار التدخين »الرفقة« التي 
تشجع على التجربة والوقوع في 
هذه العادات الخاطئة، باإلضافة 
إلى ع��دم وجود رقاب��ة  صارمة 
على بائعي التبغ، فالتالي أصبح 
الحصول عل��ى هذه الم��واد في 
غاية السهولة. كما أن المشاكل 
األس��رية والعاطف��ة م��ن أه��م 
األس��باب التي ينتج عنها اللجوء 
إلى س��لوك غي��ر س��وي لتفريغ 
طاقاتهم السلبية، وكذلك نقص 
الحم��ات التوعوي��ة أدى لزيادة 
ميل الش��باب إلى التدخين حيث 
ال يوجد من يرش��دهم ويوعيهم 
عن التدخين ومضاره، إلى جانب 
قل��ة الوع��ي بي��ن الن��اس حيث 
أصبح التدخين أم��رًا طبيعيًا وال 
يدعو لاستياء عند الغالبية من 
الناس. فالفراغ وعدم اس��تغال 
الوقت في األم��ور المفيدة أيضًا 
أم��ور ت��ؤدي إل��ى زي��ادة توجه 

الش��باب إلى التدخين وخصوصًا 
في ه��ذه اآلونة وف��ي ظل هذه 
الجائحة الت��ي يواجهها العالم، 
حي��ث ت��م إغ��اق العدي��د من 
المقاهي س��ببًا في لجوء الشباب 
للتدخين، وأصبح توجه الش��باب 
إل��ى الس��جائر اإللكتروني��ة في 
تزايد، ولم تس��اعد هذه الفترة 
ازدادت  حي��ث  اإلق��اع  عل��ى 
أوقات الفراغ وقلَّ بذلك إش��غال 
النف��س في ما ه��و مفيد للذات 
والمجتمع، كم��ا أصبح التدخين 
وس��يلة للتفريغ ع��ن الملل في 
مقاب��ل عدم إدراك الش��باب بأن 
ذلك سيدفعهم إلى اإلدمان مما 
ق��د يجعلهم عرض��ة لخطر أكبر 
عل��ى صحتهم وصح��ة المجتمع 

من حولهم«.
وأض��اف: »النق��ص ف��ي تواف��ر 
ف��رص العم��ل ق��د ي��ؤدي إلى 
إف��راغ الش��خص لطاقت��ه ف��ي 
التدخين، اعتق��ادًا بأن التدخين 

بأنواع��ه مص��در للتعبي��ر ع��ن 
الحري��ة والرجولة والق��وة، كما 
يعتب��ر وس��يلة للتخفي��ف ع��ن 
القلق والتوت��ر والعصبية، وفي 
ظ��ل انتش��ار وس��ائل التواصل 
التروي��ج  أصب��ح  االجتماع��ي 
للتدخي��ن منتش��رًا بش��كل أكبر 
وأسهل وبذلك نحتاج إلى رقابة 
صارم��ة عل��ى وس��ائل اإلع��ام 
الحدي��ث. أض��رار التدخين جّمة 
حي��ث تؤثر ه��ذه اآلف��ة الكبرى 
على صحة اإلنس��ان وبدنه، كما 
أن التدخي��ن يؤدي إل��ى الكثير 
من األمراض مثل سرطان الرئة، 
وأمراض القلب، وأمراض الجهاز 
ومشاكل  والهضمي،  التنفس��ي 
الفم واألس��نان والتأثير السلبي 
الجس��م وقوت��ه،  عل��ى مناع��ة 
كم��ا أن الدي��ن نه��ى ع��ن هذا 
الس��لوك في مسألة إلحاق األذى 
بالجس��د، باإلضافة إل��ى تدمير 
اإلنسان نفسه وصحته وبالتالي 

سيحاسب على ذلك«.
من جهته، قال الش��اب محمود 
الم��رزوق: »بنظري من أس��باب 
عل��ى  الش��باب  أغل��ب  إقب��ال 
التدخي��ن وأماك��ن التدخين هو 
قل��ة وج��ود أماك��ن تس��تهوي 
الفئ��ات الش��بابية، خصوصًا مع 
اآلن  في��روس كورونا  تداعي��ات 
وإغ��اق أكثر األماكن، وبش��كل 
خاص األماك��ن الترفيهية، كما 
أن للبطالة دورًا كبيرًا في ازدياد 
خصوص��ًا  التدخي��ن  مع��دالت 
لدى فئة الش��باب كون الذهاب 
للمقاهي أسهل طريقة إلضاعة 
الضغوط��ات  وتخفي��ف  الوق��ت 
النفس��ية الناتجة ع��ن البطالة، 
كون المقاهي متنفس��ًا بالنسبة 
لهم ما يزيد من نسبة المدخنين 
لدى فئة الش��باب، باإلضافة إلى 
أن التدخين على مر الزمان يكون 
صورة ذهنية للشباب القادم بأن 
الفئات العمرية التي تتراوح من 

25 وأكثر كان��ت من المدخنين، 
كما تتكون صورة نمطية للجيل 
لتجربتها  الظاه��ر  الجديد تجاه 

وتبيان حقيقتها«. 
ف��ي حين ق��ال الش��اب هاش��م 
عدن��ان: »الواق��ع ق��ح والحقيقة 
م��رة، ف��ا تعطني س��مكة كل 
يوم ولك��ن علمني كيف اصطاد، 
ينطل��ق الجي��ل الق��ادم والفئة 
الش��ابة بالخص��وص للتدخي��ن 
لعدة أس��باب وأمور أبرزها، عدم 
تواف��ر متطلبات يجب أن تعطى 
كل ش��اب كوج��ود ف��رص عمل 
بالدرجة األولى ومساحة للتفكير 
الثانية. فهذا  بالدرجة  والترفيه 
الجي��ل ال يمتلك الس��مكة ومن 
الصعب أن يصطاد، فالمتنفس 
الوحي��د ال��ذي اس��تهواه الجيل 
الجديد لعدم توافر األماكن التي 
يس��تطيع الش��اب التوجه إليها 
إلبع��اده عن التدخين كالس��فر 
والرح��ات القصيرة وما ش��ابه، 
فاليوم يعيش الش��اب في شبه 
أزمة نفسية يس��تطيع التخلص 

لم��اذا؟  التدخي��ن،  عب��ر  منه��ا 
ألننا كما ن��رى أن الجيل الجديد 
يس��تهويه ما هو موج��ود على 
الساحة، ومن طبيعة الشاب حب 
التجربة، فالتدخين أصبح عنصرًا 
متاح��ًا مقب��واًل ومس��موحًا لدى 
بالخصوص،  والعوائل  المجتمع 
فكم��ا نرى أن وس��ائل التدخين 
ق��د تع��ددت، فمنها الس��جائر 
والشيشة الس��جائر اإللكترونية، 
وه��ذه أصبح��ت طف��رة تغيرية 
بص��در  المجتم��ع  تقبله��ا  ق��د 
وعندما  الثقاف��ات،  لتغيير  رحب 
بالعوامل  نربط فيروس كورونا 
أن  ن��رى  س��ابقًا  ذك��رت  الت��ي 
عملي��ة الرب��ط واضحة بس��بب 
األوضاع التي حتمت على بعض 
الكثير  االس��تغناء عن  الشركات 
من الموظفين بس��بب الجائحة 
يجعل  االقتصادي، مما  والتأثير 
الش��باب يتوج��ه بنس��بة أكب��ر 
للتدخين، ومن هنا نس��تطيع أن 
نق��ول بأنني ال أعطى الس��مكة 

وفرص اصطيادها ضئيلة«.
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رأي الشباب

»كورونا« والرفقة يزيدان التدخين بين الشباب

أحمد الفرساني هاشم عدنان محمود المرزوق

نلتزم بعزم للبحرين

صدم��ة كبي��رة هزت 
الطبي��ة  الك��وادر 
بالصفوف  والعاملين 
األمامية بعد االرتفاع 
لع��دد  المخي��ف 
بفي��رس  اإلصاب��ات 
 )١٩ )كوفيد  كورون��ا 
الماضي  األسبوع  في 
وكأنه حلم قريب بدأ 
يتاش��ى ويضمح��ل، 
الجه��ود  بع��د 
المبذول��ة عل��ى مدار 
صد  ومحاول��ة  س��نة 
تفاج��أ  الوب��اء  ه��ذا 

الجمي��ع بأعداد المثيل لها، ذكرتنا في بداية العام المنصرم، 
وباتت تبعث في أنفس��نا بوادر الخوف والهلع نتيجة استهتار 

وعدم التزام البعض.
بذل��ت مملكة البحرين الغالي والنفيس وقدمت التس��هيات 
على كافة األصعدة لينعم الشعب البحريني بحياة طبيعية في 
ظل ه��ذا الوباء العالمي، نحن في نعم��ة البحرين والحمدهلل 
لم نش��عر بهذا الوباء أس��وًة بدول الجوار التي عمدت لفرض 
قرارات الحظر واإلغاق الكل��ي والجزئي، ونحن بحنكة صاحب 
الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
رئي��س ال��وزراء حققن��ا نتائج مبه��رة إذ اس��تطعنا تخفيض 
عدد الحاالت إلى مس��تويات متدنية عالميًا ولكن االس��تهتار 
والامب��االة ف��ي اآلونة األخي��رة بعث فينا الخ��وف وقد أحبط 
الك��وادر الطبي��ة والصف��وف األمامية نتيجة ته��اون البعض 

وعدم التقدير لجهودهم المبذولة.
بتنا نتس��اءل كيف يفكر المخالف��ون والامبالون أال يفكرون 
بصغاره��م وكبارهم أليس لديهم مس��ؤولية اجتماعية، هذا 
الوباء ال يحتاج إلى ش��خص واحد فقط إنما يحتاج إلى تكاتف 
الجميع من مواطنين ومقيمين للعمل كخلية واحدة وكجس��م 
واحد للحفاظ على أرواحنا وأروح أحبتنا، ولمواصلة درب النجاح 
الذي شهد له الجميع في الداخل والخارج وأصبح من في الخارج 

يحاول السير على هذا النهج المبهر لمحاربة الفيروس.
م��ا قام��ت ب��ه وزارة الصحه والك��وادر الطبي��ة والمتطوعين 
وجميع المنتس��بين ف��ي الصفوف األمامية م��ن عمل وجهود 
عظيم��ة وجبارة حريًا بن��ا أن نكافئهم بالتزامنا باإلرش��ادات 
للحفاظ على أرواحنا وعلى مملكتنا الغالية فالوضع خطير جدًا 
وال مج��ال للمجامات والتهاون، يج��ب أن نأخذ الكادر الطبي 
بعين االعتبار فهم يس��هرون ويقفون لساعات طويلة بمراكز 
الفحص والمستشفيات والمراكز الطبية من دون أي كسل، أال 

يستحق هذا الجهد الكبير القليل من التقدير.
من غير المعقول أن نكون بس��بب تعاسة ألناس ال ذنب لهم 
غي��ر أنهم من ال��كادر الطبي، البد أن نك��ون رحيمين عليهم 
بقدر المستطاع، إذ بتنا على مقربة من أرقام كنا قد كسرناها 
في الس��ابق باجتهادنا وتعاوننا، واآلن مع حالة اال وعي الذي 
من الممكن أن تترتب عليها معاناة كبيرة لهذا الكادر نتيجة 
عدم التحلي بالمس��ؤولية الازمة تجاه ه��ذه األزمة الصحية 
العالمي��ة، باإلضاف��ة إل��ى تجدد الض��رر ألصحاب المش��اريع 
الصغيرة خصوصًا التي من الممكن أن تتجه لإلغاق مع مرور 
األيام نتيجة ما يحدث والسبب أيضًا هو الامباالة والتهاون !!

يج��ب الحذر ث��م الح��ذر، ومواصلة النه��ج بعيدًا ع��ن نقطة 
الصف��ر الت��ي ابتعدنا عنه��ا بفض��ل اإلدارة الحكيمة لازمة 
العالمية، الحديث يطول بهذا المجال ولن نوفي الكادر الطبي 
والفري��ق الوطني للتصدي لفي��روس كورونا حقهم بالكلمات 
ولكن نس��تطيع أن نوفيهم حقهم بالتزامن��ا وبعزمنا واتباع 
اإلرش��ادات فالوضع الحالي يحتاج لكل ف��رد على هذه األرض 
الطيب��ة، ي��د الدولة مدت لن��ا من خ��ال تكفله��م برعايتنا 
والحف��اظ على أرواحنا وتقديم اللق��اح لنا قبل غيرنا من باقي 
ال��دول، بقي أن نمد يدنا بالتزامن��ا وبوعينا الذي راهنت عليه 
حكومتنا الرش��يدة، حم��ى اهلل الباد والعباد من ه��ذا الوباء 

وحفظ مملكتنا الغالية.

عبداهلل الشمري 

ابتكرت جهازًا محمواًل لفحص وظائف الرئة 

 زهراء المخرق: جهاز لتطوير العادات 
السيئة وتغيير نمط الحياة لمرضى التنفس

اس��تضافت لجنة الش��باب بالمجلس األعلى للمرأة 
المهندس��ة زه��راء المخ��رق صاحبة اخت��راع جهاز 
محمول لفحص وظائف الرئ��ة، والحاصلة على درع 
التمي��ز األكاديمي من جامع��ة بوليتكنيك البحرين 
ومقدم��ة دورات مختلف��ة في مج��االت العلوم في 

داخل وخارج البحرين.
وقالت المخرق: »الجهاز بشكل عام هو من األجهزة 
الطبي��ة الموج��ودة في المستش��فيات، يس��تخدم 
لفحص وظائف الرئة مثل سعة الرئة وكمية الهواء 
ف��ي عملية الش��هيق والزفير، يتم اس��تخدامه بعد 
خط��ة عاجية تتك��ون من عدة مراح��ل للتأكد من 
اتباع المريض للخطة بشكل صحيح ولمراقبة حالته 
الصحي��ة ومدى كف��اءة الخطط العاجي��ة، وكذلك 
يس��تخدم الجهاز بع��د العملي��ات الجراحية لقياس 
مدى عم��ل وظائف الرئ��ة، ما قم��ت بصناعته هو 
جهاز محمول spirometer مخصص بش��كل خاص 
لألفراد عك��س الموج��ود، حيث يمكن االس��تفادة 
منه ف��ي المنزل دون الحاجة للذهاب للمستش��فى 
وااللتقاء بالطبيب بش��كل مباش��ر، فالجهاز مصمم 
للمري��ض ومعرف��ة كيفي��ة  التعليم��ات  إلعط��اء 
ممارس��ة العاج من المن��زل، ويمكن المريض أخذ 
عاجه بش��كل صحيح وسليم مع مراقبة أهم النتائج 
م��ن خال الرس��م البياني الموجود ف��ي الجهاز، مع 
إمكانية حفظ النتائج الس��ابقة لعملية التشخيص 
لعرضه��ا على الطبي��ب المخت��ص لمتابعة الحالة 

الصحية أو لتغيير العاج.
تضيف المخرق: »قدمت الخدمة في زمن »الكورونا«، 
نتيج��ة الصعوب��ات التي ق��د تواج��ه المرضى في 
عملية الذه��اب للمراجعة في المستش��فى، بهذه 
الفكرة يس��تطيع المريض أخذ القراءات الخاصة به 
م��ن خال البرنام��ج المرفق مع الجه��از من المنزل 
وإرسالها للطبيب، كما يسهل عملية أخذ الفحوص 
ك��ون الجهاز موجودا في المنزل، الفكرة األساس��ية 
للجه��از هي تغيير نمط الحي��اة والعادات الخاطئة 
لمرضى التنفس، حي��ث بإمكانهم متابعة حالتهم 
الصحية في جميع األوقات، وسيكون ذلك كنوع من 
أن��واع التمارين التدريبية للس��ير على نمط تنفس 
معي��ن لتطوي��ر العادات الس��يئة وأس��لوب الحياة 
بش��كل عام، من خال الجهاز وف��رت على المريض 
الوق��ت بدل الذهاب للمستش��فى، للجه��از برنامج 
إلكترون��ي خ��اص يحفظ أه��م المعلوم��ات، حيث 
عم��دت إلى صن��ع البرنام��ج بدون الحاج��ة للرجوع 
لذاك��رة الحف��ظ »SD card« إذ يمك��ن للبرنام��ج 
حفظ المعلومات بشكل أوتوماتيكي، استفدت من 
دراس��ة الهندس��ة لتفعيل هذه الخاصية إذ كان ال 
بد من اس��تخدام أدوات ومكونات إلكترونية معينة 
لحف��ظ المعلوم��ات في البرنامج، لترس��ل بش��كل 
مباشر ل�»سيرفرات« المستش��فى والخطة اآلن في 

مرحلة التطوير.
وأضاف��ت: »ف��ي بدايات��ي كن��ت أعمل في ش��ركة 
بحرينية متخصصة في إنت��اج prototype »نموذج 

مبدئي« للمنتجات التي س��توجد في األسواق، خال 
العمل معهم س��ألت المسؤولين عن إمكانية عمل 
مش��روع التخرج معهم وقد رحبوا بالفكرة وناقشنا 
عدة أفكار، لحين التوصل لفكرة المشروع السبايرو 
ميت��ر »مقياس التنفس«، أحسس��ت بأنه مش��روع 
ذو قيم��ة ومن الممك��ن تطويره في المس��تقبل، 
في فترة التدري��ب حاولت الدمج بي��ن تخصصاتي 
والعمل على تطبيق أفكار جديدة للتدريب والعمل 
على في مش��روع التخ��رج، بعد التخ��رج أيقنت بأن 
ه��ذه األم��ور ه��ي التي تصقل ش��خصية اإلنس��ان 

وتوسع مداركه ومعارفه وتكشف ذاته.
وبين��ت: »أن��ا خريجة جامع��ة البوليتكني��ك بدرجة 
البكالوري��وس ف��ي الهندس��ة اإللكترونية وحاصلة 
على ش��هادة الدبلوم ف��ي مجال التصني��ع الرقمي 
وأعمل حاليًا كمهندسة إنتاج في إحدى شركات الغاز 
المتخصصة في مج��ال الغاز الطبيعي في البحرين، 
حصل��ت عل��ى الش��هادتين ف��ي ذات الفت��رة حيث 
استطعت التوفيق وتغطية متطلبات التخصصين، 
م��ع العل��م أن المجالي��ن مختلف��ان بعضهما عن 
بع��ض، وف��ي نف��س الفترة صنع��ت الجه��از وقد 
حص��ل على درع التميز األكاديم��ي لمرحلة التخرج، 
وكذلك ش��اركت في معرض الهندسة في الجامعة 
ونلت المركز األول كأفضل مشروع تخرج، وشاركت 
ف��ي العدي��د م��ن المعراض منه��ا ري��ادات المرأة 
والتكنولوجي��ا ومع��رض ميب��ك ومع��رض كريدي 

ماكس«.
وأوضح��ت المخ��رق: »فترة اإلعداد أخ��ذت أكثر من 
7 أش��هر متواصلة، وأكثر جزء أخذ مني هو مس��ألة 
البح��ث، خصوص��ًا وأن��ه لم يك��ن ل��دي خلفية في 
المجال الطب��ي، عمدت إلى البحث وأخذ المعلومات 
وخط��ة عم��ل الجه��از وكيفي��ة صناعت��ه وكيفية 
برمجته، الس��بب الذي دفعني لصن��ع جهاز متعلق 
بالط��ب ه��و الجامع��ة، ك��ون مش��اريع التخرج في 
البوليتكني��ك تكون غالبا ف��ي مصانع مثل بابكو أو 

بالتنظيم مع وزارة الكهرباء والماء أو ش��ركة جيبك، 
وذلك لعمل حلول لبعض المش��اكل، بالنس��بة إلي 
اتخ��ذت طريقا مغايرا واقترحت فك��رة جديدة على 
البوليتكني��ك، وهي أن أعم��ل »بروتوتايب« لمنتج 
بدل »بروتوتايب« لمصنع، إذ القت الفكرة إعجابهم 
وبدأت العمل، وبالنس��بة للدعم ل��م يبخل الدكتور 
س��لمان العريبي في تقديم النصيحة والمس��اعدة، 
وهو من مؤسسي » fab lab Bahrain« المتخصصة 
في المجال الطبي وهو المكان الذي رأيت ذاتي فيه 

وكان نقطة التحول في حياتي«.
وتضي��ف: »واجهتن��ي العديد م��ن الصعوبات في 
عملية صنع االختراع ومنها قلة المعلومات، والمدة 
الطويلة التي اس��تغرقتها في سؤال المعنيين من 
الدكاترة والمرضى، كذلك مس��ألة الق��راءات التي 
تظهر لمريض لتحديد مس��توى دقتها وفعاليتها 
كونه��ا تختلف من الصغار والكب��ار والمرأة والرجل 
والطول وال��وزن، وتمكنت في نهاي��ة المطاف من 
اجتي��از كل ذل��ك، خصوص��ًا وأن المج��ال الطبي��ب 
حس��اس، ومع العلم بأني كنت مت��رددة في بداية 
عملي على المش��روع، ومس��ألة ه��ل أن الجهاز من 

الممكن أن يضيف للمرضى أم ال«.
وختم��ت بالقول: »من أه��م أهدافي المس��تقبلية 
ه��و تطوير الجهاز وتكوين فري��ق قادر ألخذ الجهاز 
إل��ى مرحلة أعلى، واآلن بعد البكالوريوس والدبلوم 
أسست مش��روعي الخاص مع مجموعة من الشباب 
وهو مس��اعدة الشباب الجامعي في تزويدهم بأهم 
المستلزمات لبناء نماذج علمية، وأن نسعى لتطوير 
برامج شبابية في مجال العلوم والتكنولوجيا لتعزيز 
الجانب العلمي في البحرين، وأسعى ألكون ناشطة 
ف��ي المج��ال الش��بابي، لدينا ف��ي البحرين ش��باب 
مب��دع ومفكر ومنت��ج، كل متميز ف��ي مجاله، يجب 
أن يحاولوا وأال ييأس��وا ف��ي محاولة تقديم األفضل 

ومحاولة الخروج عن النص لتقديم التميز«.
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 دعاء عدنان : حملة لدعم ومساندة 
وإدماج أطفال التوحد بالمجتمع

كش��فت دعاء عدنان أخصائية اتصال في شركة »اورباسير« عن حملة 
تهدف إلى تس��ليط الضوء على فئة أطفال التوح��د، والمعوقات التي 
يواجهها ذووهم في س��بيل تعليمهم وإدماجهم مع المجتمع، في ظل 

عدم تأهيل المدارس الحكومية لمثل حاالتهم الخاصة.
وأوضحت عدنان ل� »الوطن« أن الحملة تهدف إلى تسليط الضوء على 
ش��ريحة من المجتمع البحريني بحاجة إلى الدعم والمساندة للنهوض 

بها، من أجل خلق جيل قادر على االندماج مع المجتمع.
وأضافت: كما تهدف المبادرة إلى التوعية بمفهوم التوحد والمعوقات 
الت��ي تواجه هذه الفئة، ووضع أدوات تس��اهم في دع��م التعليم لدى 
أطفال التوحد، وتحفيز المجتم��ع على أن يكون جزءًا من هذه الحملة؛ 
وذلك باس��تثمار وجود المؤثرين ف��ي المجتمع، باإلضافة إلى محاولة 
إيجاد حلول عملية من خالل اس��تعراض نماذج توحديين وتجارب حية 
لذويهم، الفتة إلى أن الحملة  يش��ارك ف��ي تنفيذها عدة جهات منها 
ع��دد من القطاع��ات الخاصه مث��ل األكاديميات، مراك��ز طبية، مراكز 

التربية الخاصة، شركات خاصة وغيرها.
وحول خطوات تنفيذ الحملة والمدة المستغرقة ومصادر التمويل  قالت 
دعاء عدنان:»إن تنفيذ الحملة يتطلب جهدًا كبيرًا لوضع خطة صحيحة 
متسلس��لة تخ��دم غرض ه��ذه الحملة وهي مس��اندة أطف��ال التوحد 
لذلك ب��دأت بالتواصل مع جمعي��ة التوحديين البحريني��ة تحديدًا مع 
الدكتورة فاطمة مرهون طبيبة ومستشارة في الوراثة ورئيسة اللجنة 
التثقيفي��ة بجمعية التوحديين البحرينية الت��ي كان لها دور ملموس 
حقيقة لمس��اعدتي في وضع خطة مناسبة نظرًا لتخصصها في مجال 

طي��ف التوحد، كما تم وض��ع مجموعة من الترتيبات المناس��بة لعدد 
م��ن الفعاليات التي تتضمن مجموعة من البرامج المناس��بة ألطفال 
التوحد بأش��كال متنوعة ومختلفة سنذكرها عند انطالق الحملة بإذن 

اهلل«.
وأش��ارت عدن��ان إلى أنه تم االتف��اق مع جهة حكومي��ة وجهة خاصة 

لرعاية هذه الحملة وتمويلها وبأذن اهلل سيتم اإلعالن عنهم قريبًا.

 الطحان: ثالث خيارات 
لعالج أسنان الطفل المعاق

ق��ال طبي��ب األس��نان الحاص��ل على 
الزمال��ة المصرية فى طب األس��نان 
د. عم��رو الطح��ان إن تعري��ف ذوي 
االحتياجات الخاصة بالنس��بة لطبيب 
األس��نان المتخص��ص بعالجهم هم 
يعانون  الذي��ن  والبالغون  األطف��ال 
م��ن أن��واع مختلف��ة م��ن األمراض 
الخلقية أو المكتسبة التي تؤدي إلى 
صعوب��ة في تعلمه��م وتكّيفهم مع 
المجتمع واكتس��اب المه��ارات التي 
يستطيع األطفال الذين هم في مثل 
عمرهم تعلمها، كذلك يمكن إضافة 
األطفال الذين يعانون من مشكالت 
صحي��ة ق��د تؤث��ر على س��ير العالج 
الطبيع��ي كأمراض القلب وس��رطان 

الدم والصرع.. إلخ
وأكد دكت��ور الطحان أن األطفال من 
ذوي االحتياج��ات الخاص��ة يكون��ون 
عرض��ة لإلصاب��ات بأم��راض الف��م 
والتهابات اللثة وتس��وس األس��نان 
أكث��ر م��ن غيره��م، وذل��ك ألنه��م 
 ”Light“ »يتناول��ون الغ��ذاء »اللي��ت
وه��واألكل الخفيف.. غير القاس��ى... 
مث��ل األكل المس��لوق، أو يتناول��ون 
أنواع��ًا معين��ة م��ن األدوي��ة، أو ألن 
ألنه��م  مفتوح��ة  تبق��ى  أفواهه��م 
يتنفس��ون عن طريق الفم، والسبب 
األه��م ه��و أنهم غي��ر قادري��ن على 
إما  بأنفس��هم  بأس��نانهم  العناي��ة 
لصعوبة تعلمهم كيفية »تفريش« 
باضطرابات  أو إلصابتهم  أس��نانهم 
عقلية وعضلية تجعلهم غير قادرين 
أس��نانهم  بتنظي��ف   القي��ام  عل��ى 

بأنفسهم. 
ولف��ت الدكت��ور عم��رو إل��ى أنه من 
الصعوب��ة مقارنة الطف��ل من ذوي 
الطف��ل  م��ع  الخاص��ة  االحتياج��ات 
الطبيع��ي؛ ألن األطف��ال الطبيعيين 
تك��ون لديهم الق��درة وال��روح على 
عل��ى  قدرته��م  وبالتال��ي  التعل��م 
وم��ن  صحته��م.  عل��ى  المحافظ��ة 
الصعوب��ات الت��ي يواجهه��ا أبناؤنا 
الخاص��ة  االحتياج��ات  ذوي  م��ن 
ع��دم قدرتهم عل��ى التعبي��ر في ما 
بداخلهم، وخصوصًا في حال وجود أي 
مشاكل صحية. وهنا يبدأ دور الطبيب 

المعالج.
وق��ال د. الطح��ان يج��ب االهتم��ام 
»بتفريش« أس��نان الطف��ل كما هو 
عن��د الطفل المعافى ولكن مع وجود 
الصعوب��ات التي يعاني منها الطفل 
م��ن ذوى االحتياج��ات الخاص��ة فإن 

واج��ب تفريش أس��نان الطف��ل يقع 
على عات��ق الوالدي��ن. ولكي يتمكن 
الوال��دان م��ن التحك��م بحركة رأس 
الطف��ل فإن��ه م��ن الممك��ن وض��ع 
الطف��ل على كرس��ي ويقف األب خلف 
الطفل ويلف ذراعه حول رأس الطفل 
أو أن يجلس الطفل على األرض واألب 
على الكرسي ويقوم األب بوضع رأس 
الطفل بين ركبتيه ثم يقوم بتفريش 
أس��نانه بنفس الطريقة المش��روحة 
عن��د األطف��ال المعافي��ن. ويمك��ن 
استخدام فرشاة األسنان الكهربائية 
لتس��هيل مهمة الطف��ل والوالدين. 
ويمكن التحك��م بحركة رأس الطفل 
الخيط  الطريقة الس��تخدام  بنف��س 
الس��ني ويمكن تثبيت الخيط السني 
عل��ى حامل خ��اص لتس��هيل مهمة 

الوالدين.
وأكد أن��ه  يجب أن يش��مل البرنامج 
الوقائ��ي ف��ي عي��ادة األس��نان على 
تطبيق الفلورايد والحشوات البسيطه 
الالصق��ه ف��ي معرف��ة التش��خيص 
الدقيق والس��ريع لتفادي األلم الناتج 
من الفم واألسنان، موضحًا أن هناك 
طرقًا للتعامل مع الطفل أثناء عالجه، 
وعادة تكون 3 خيارات يمكن للطبيب 
المعالج ولألهل اختيار األنسب منها 

للطفل، وهي: 
عل��ى  يجل��س  متعاون��ًا:  كان  إذا   -
الكرس��ي العادي ويشاهد ما يفّضله 
عل��ى التلف��از. ويضع الطبي��ب كريم 
)جل( عل��ى اللثة ليخدره��ا قلياًل، ثم 
يس��تخدم جه��ازًا حديثًا ج��دًا يحتوي 

على حقنة ضعيف��ة جدًا تقوم بحقن 
جرعات صغيرة م��ن البنج الموضعي 
بب��طء ش��ديد، وهو م��ا يقل��ل األلم 

المرافق للحقن بحيث ال يشعر به.
- إذا كان متوت��رًا: يمكن اس��تخدام 
الغ��از الضاحك، وهو م��ادة نايترس 
أوكس��يد، الذي يستنشقه الطفل من 
خالل الماس��ك؛ فيعمل على تهدئته 
ولن يسبب نومه، ويمكن استخدامه 
لكل م��ن تعدى عمر خمس س��نوات 
وعل��ى  جانبي��ة.  آث��ار  أي  دون  م��ن 
رغ��م من أن��ه آم��ن إال أن��ه ال ُينصح 
باس��تخدامه لمن يتطل��ب عالجه ٣ 
جلس��ات. وينصح باستخدام فى عالج 
الطف��ل المتوتر من العالج  أكثر من 
الطفل غير المتعاون. عالج األس��نان 

بالتخدير العام خالل جلسة واحدة.
-إذا كان الطفل غير متعاون نهائيًا، 
ول��ن يجلس به��دوء على الكرس��ي، 
وال ينص��ح بعالج��ه على الكرس��ي أو 

باستخدام األربطة أو أدوات التقييد.
وش��دد د. الطحان على أنه من مضار 
الطف��ل  لتقيي��د  أداة  أي  اس��تخدام 
وتثبيته على الكرس��ي، أنها تس��بب 
له صدمة نفس��ية وتعذيبًا. وللعلم، 
يعتبر اس��تخدامها أم��رًا غير قانوني 
بحس��ب القوانين البريطانية، مؤكدًا 
بأنه يجب االهتمام بتنظيف أس��نان 
الطفل م��ن ذوي االحتياجات الخاصة 
كما ه��و عند الطف��ل الطبيعي، فإن 
واجب تنظيف األسنان يقع على عاتق 
الوالدين، وال ننس��ى الزيارة الدورية 

لطبيب األسنان كل 4 إلى 6 أشهر.

د. عمرو الطحان

 برنامج إخراج
 أصوات الحروف

للتذكير بأنه تم صياغة 
بطريق��ة  األه��داف 
تس��اعد  مبس��طة 
المبصري��ن  أطفالن��ا 
وذل��ك  والمكفوفي��ن 
باتباع األسر للتعليمات 
توفي��ر  بع��د  بدق��ة 
يومي  وقت  وتخصيص 
بس��يط كم��ا س��ترون 
هن��ا معن��ا وأتمنى من 

الجميع االستفادة.
يت��م  )ص(  ح��رف   -
التدري��ب ع��ن طري��ق 

التالم��س بالي��د للش��فتين ف��ي وضعهم��ا الطبيع��ي مع 
فتحهم��ا قلي��اًل ب��دون ش��د وي��درك أن األس��نان األمامية 
العلوية والسفلية متقاربة جدًا، ويتم خفض وسط اللسان 
قلي��اًل  مع وض��ع اليد أمام الفم ليش��عر باحتكاكية الصوت 

واستمراريته.
- حرف )ض( يتم التدريب على أساس تالمس اليد واللسان 
مع نقطة التقاء األسنان العلوية مع اللثة العلوية وأن يضع 
اليد أمام المدرب ليش��عر بانفجارية الصوت، ثم يضع يده 
عل��ى الحنجرة ليش��عر باهتزاز األحب��ال الصوتية عند نطق 
الصوت مع اإليضاح كيفية خفض الجزء األوسط من اللسان 

قلياًل.
- حرف )ط( يتم التدريب باالس��تعانة بالمعين الس��معي 
عل��ى أن يتحس��س بيده تالمس اللس��ان مع نقط��ة التقاء 
األس��نان العلوية مع اللثة العلوي��ة وأن يضع يده أمام فم 
المدرب ليش��عر بخروج الهواء من الف��م انفجاريًا عند نطق 
الصوت ويتم اإليضاح بكيفية انخفاض وسط اللسان قلياًل 

حتى ال يختلط نطق صوت )ط( مع صوت )ت(.
- حرف )ظ( يتم التدريب باالس��تعانة بالمعين الس��معي 
على أن يتحس��س طرف اللس��ان بين األسنان وأن يضع يده 
أمام فم المدرب ليشعر بخروج الهواء احتكاكيًا مستمرًا من 
الفم، ثم يضع يده على الحنجرة ليش��عر باهتزازات األحبال 
الصوتي��ة عند نطق ص��وت الحرف مع ش��رح كيفية خفض 

وسط اللسان قلياًل.
- حرف )ع( يتم التدريب باالس��تعانة بالمعين السمعي مع 
وضع اليد أمام فم المدرب ليش��عر بخروج هواء بسيط من 
الفم ثم يضع يديه على الحنجرة ليش��عر باهتزازات األحبال 

الصوتية عند نطق صوت الحرف.
- ح��رف )غ( يتم التدريب باالس��تعانة بالمعين الس��معي 
عل��ى أن يض��ع قلي��اًل من الماء ف��ي فمه ويحتف��ظ به في 
أقصى الحنك ثم يحرك الماء )الغرغرة( فيصدر صوت الحرف 
ويضع يده على الحنجرة ليشعر باهتزازات األحبال الصوتية 
عن��د نطق الصوت م��ع وضع اليد األخرى أمام الفم ليش��عر 

باحتكاكية الصوت واستمراريته.
- حرف )ف( يتم التدريب باالستعانة بالمعين السمعي مع 
س��حب اليد  لتلمس الشفة الس��فلية واألسنان العلوية مع 
وضع اليد أمام الفم ليشعر بخروج الهواء احتكاكيًا مستمرًا.

- ح��رف )ق( يتم التدريب باالس��تعانة بالمعين الس��معي 
لبي��ان كيفية اش��تراك اللهاة مع مؤخرة اللس��ان في نطق 
الصوت على أن يتم تثبيت مقدمة ووسط اللسان بخافض 
لس��ان وأن يحرك آخر لس��انه إلى أعلى مع خ��روج هواء من 
الفم لينط��ق صوت الحرف مع وضع اليد أمام الفم ليش��عر 

بانفجارية الصوت.
- ح��رف )ك( يتم التدريب باالس��تعانة بالمعين الس��معي 
وأم��ام المرآة م��ع تثبيت مقدمة اللس��ان بخافض لس��ان 
ثم يحرك التلميذ لس��انه إلى أعل��ى وأن يضع يده أمام فم 

المعالج ليشعر بخروج الهواء انفجاريًا عند نطق الصوت
- حرف )ل( يتم التدريب باالستعانة بالمعين السمعي مع 
س��حب اليد لتلمس التقاء اللسان مع نقطة تقابل األسنان 
واللث��ة العلوي��ة  للمدرب م��ع وضع يده أمام الفم ليش��عر 
بخروج الهواء من جانب الفم احتكاكي مستمر مع وضع يده 

األخرى على الحنجرة ليشعر باهتزازات األحبال الصوتية.
- حرف )م( يتم التدريب باالس��تعانة بالمعين السمعي مع 
سحب اليد لتلمس شفتي المدرب وأحساسه بكيفية إطباق 
الش��فتين مع وضع يده أمام الفم واألنف ليشعر بأن الهواء 
يخ��رج من األنف مع وضع اليد األخرى على الحنجرة ليش��عر 

باهتزازات األحبال الصوتية.
- ح��رف )ن( يتم التدريب باالس��تعانة بالمعين الس��معي 
مع س��حب اليد لتلمس لسان المدرب مالمسًا للثة العلوية 
ومناب��ت األس��نان العلوية ثم يضع يده أم��ام أنف المدرب 
ليش��عر بخروج الهواء من األنف احتكاكيًا مستمرًا مع وضع 
اليد األخرى على الحنجرة ليشعر باهتزازات األحبال الصوتية 

عند نطق الصوت.
- حرف )ه�( يتم التدريب باالس��تعانة بالمعين الس��معي 
و يق��وم المدرب بوضع يد الطفل أمام فمه ليش��عر بخروج 
الهواء الس��اخن مندفعًا عل��ى يده الناتج ع��ن نطق صوت 

الحرف.
- ح��رف )و( يتم التدريب باالس��تعانة بالمعين الس��معي 
م��ع س��حب الي��د لتلمس ش��فتي الم��درب عل��ى أن تكون 
مضمومتين على ش��كل دائ��رة وأن يضع إصبعه في نفس 
الوقت أمام فم المعالج ليش��عر بخروج الهواء ثم يضع يده 
على الحنجرة ليش��عر باهتزازات األحبال الصوتية عند نطق 

الصوت.
- ح��رف )ي( يتم التدريب باالس��تعانة بالمعين الس��معي 
وحث��ه عل��ي وضع ط��رف اللس��ان خلف األس��نان الس��فلية 
وكيفية رفع وس��ط اللس��ان ألعلى قلياًل )عن طريق خافض 
لسان خشبي( وأس��تخدام يد المدرب لسحب الشفتين على 
الجانبي��ن مع وض��ع اليد أمام الفم ليش��عر بخ��روج الهواء 
مستمرًا مع وضع اليد األخرى على الحنجرة ليشعر باهتزازات 

األحبال الصوتية.

* أخصائي التخاطب والتربية الخاصة

هاني الشين

مشاركة القطاع الخاص في دعم الحملة 

 »ابتسامة«: 25 طفاًل مريضًا بالسرطان
 يحضرون حصص برنامج »أبجد التعليمي«

أوضح��ت مب��ادرة »ابتس��امة« التابع��ة لجمعية المس��تقبل الش��بابية 
والمعنية بتقديم الدعم النفس��ي واالجتماعي لألطفال مرضى السرطان 
ف��ي البحري��ن أن 25 طف��اًل م��ن األبطال مرضى الس��رطان م��ن مختلف 
المراح��ل الدراس��ية يحضرون اآلن الحص��ص التدريس��ية لبرنامج »أبجد 
التعليمي« لتعزيز معلوماتهم في المواد األساس��ية كالرياضيات واللغة 
العربية واإلنجليزية، ويقدم البرنامج 10 أستاذة متطوعين في المبادرة.

وذك��رت المب��ادرة أن البرنام��ج يواصل فعاليات��ه حاليًا مع ب��دء الفصل 
الدراسي الثاني، بعد أن كان بدأ مع بداية الفصل الدراسي األول واستمر 
خالل العطلة الصيفية، كما حرصت المبادرة على ضمان أن يحظى الطفل 
بكل الم��وارد والمواد الالزمة لنجاح مفردات البرنام��ج، مع إجراء متابعة 

دائمة لما تعلمه األطفال من أجل تشجيعهم على التطور الدائم.
كم��ا قام��ت المب��ادرة هذا الع��ام بتضمي��ن البرنامج عددًا م��ن الورش 
الترفيهية لألطفال في مجاالت الرسم واألعمال اليدوية والمسرح وغيرها، 
وذلك بغية تش��جيعهم على الدراس��ة والجد واالجتهاد ف��ي بيئة جاذبة 
لهم. وتنفذ مبادرة »ابتس��امة« هذا البرنامج »عن ُبعد« في إطار حرص 
المبادرة على مواصلة تقديم برامجها لمنتس��بيها من األطفال المرضى 

رغم التحديات التي تفرضها جائحة )كوفيد19(.
وتنظ��م »ابتس��امة« هذا البرنامج س��نويا بدع��م من مب��رة عبدالرحيم 
الكوهج��ي الخيري��ة من��ذ انطالقته قبل خمس س��نوات، وق��د تطور هذا 
الدعم مؤخرا إلى رعاية المبرة لقاعة خاصة باسمها في مقر »ابتسامة« 
الجديد في أم الحصم، في تأكيد على مس��اعيها الخيرية لخدمة الش��رائح 
األكث��ر ضعفا في المجتمع البحريني ومن بينها ش��ريحة األطفال مرضى 

السرطان.
وقال عضو مجلس إدارة الجمعية والمشرف على برنامج »أبجد التعليمي« 
محمد السكري إن تنظيم مبادرة »ابتسامة« لهذا البرنامج يعكس حرصها 
على مواصلة برامجها في مختلف الظروف، إضافة إلى تخفيف أجواء الحجر 
المنزلي على األطفال بسبب الجائحة، حيث إن مناعتهم الضعيفة تجعل 

من خروجهم من المنزل خطرًا كبيرًا على حياتهم.
وأوضح أن مبادرة »ابتس��امة« تعمل من خ��الل البرنامج على رصد األداء 
وتحديد التحديات والفرص والخروج بتوصيات من أجل مواصلة تطويره، 
معرب��ا عن ش��كر المبادرة لألس��اتذة المتطوعي��ن في البرنام��ج الذين 
يثبت��ون عامًا بعد عام قدرتهم على تحقيق أهدافه والتفاعل مع األطفال 

في جو إنساني تسوده أجواء المرح والتعلم واالبتسامة.



تـــرأس ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء 
األمير ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة 
األســـبوعي  االعتيـــادي  االجتمـــاع 
لمجلـــس الوزراء، الـــذي عقد صباح 

أمس عن ُبعد.
أكـــد  االجتمـــاع،  مســـتهل  وفـــي 
المجلـــس اإلضافـــة النوعيـــة التـــي 
يشـــكلها مركـــز محمـــد بـــن خليفـــة 
بـــن ســـلمان آل خليفـــة التخصصي 
للقلـــب للقطـــاع الصحي، مســـتذكًرا 
المجلـــس بالتقديـــر البالـــغ ما حظي 
بـــه هـــذا المركز مـــن دعـــم ومتابعة 
مـــن صاحب الســـمو الملكـــي األمير 
خليفة بن ســـلمان آل خليفة )رحمه 
هللا(، الفتا إلى أن تطوير واستدامة 
خدمات القطاع الصحي أولوية من 
أولويـــات العمل الحكومـــي، متمنًيا 
المجلـــس للقائمين علـــى المركز كل 
التوفيق والنجاح في أداء رسالتهم 

النبيلة.
بعـــد ذلـــك أشـــاد مجلـــس الـــوزراء 
بيقظـــة األجهزة األمنية والتي أدت 
للكشـــف عـــن عمليتيـــن إرهابيتيـــن 
اســـتهدفتا تفجير جهازين للصراف 
اآللـــي ألحـــد البنـــوك الوطنيـــة فـــي 
وجدحفـــص،  النعيـــم  منطقتـــي 
لـــن  الحكومـــة  أن  علـــى  مشـــدًدا 
تتســـاهل فـــي أي أمـــر يعـــرض أمن 
والمقيميـــن  المواطنيـــن  وســـامة 
فـــي  مســـتمرة  وجهودهـــا  للخطـــر 
تحقيـــق التنمية واألمن المســـتدام 

للجميع.
الـــوزراء  مجلـــس  اســـتعرض  ثـــم 
مســـتجدات التعامـــل مـــع فيـــروس 
مجـــدًدا   ،)19 )كوفيـــد  كورونـــا 
المجلس تأكيـــد أهمية رفع درجات 
االحترازيـــة  باإلجـــراءات  االلتـــزام 
والمبـــادرة بأخـــذ التطعيـــم المضاد 
للفيـــروس، مشـــدًدا علـــى ضـــرورة 
الوعـــي بمتطلبات هذه المرحلة من 
مواجهة الفيروس والتي تستدعي 
مـــن فريـــق البحرين مـــن مواطنين 
بالتعليمـــات  التقيـــد  ومقيميـــن 
الصادرة من الفريق الوطني الطبي 
للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا، مقدًما 
الشـــكر والتقديـــر للكـــوادر الصحية 
على ما توالي بذله من جهود كبيرة 
مـــن أجـــل حفـــظ صحـــة وســـامة 

الجميع.
عقـــب ذلك أشـــاد المجلس بالجهود 
التـــي توالـــي بذلها المملكـــة العربية 
السعودية الشقيقة لتغليب الحلول 
السياســـية لألزمـــة اليمنيـــة ضمـــن 
مساعيها المتواصلة إلحال السام 
في الشـــرق األوســـط بالتعـــاون مع 

الدول الشقيقة والصديقة.
ورحب المجلس في هذا الصدد بما 
جـــاء في خطـــاب رئيـــس الواليات 
المتحـــدة األميركيـــة الصديقـــة جو 
بايدن بشـــأن التعـــاون مـــع المملكة 

الشـــقيقة  الســـعودية  العربيـــة 
أمنهـــا  يهـــدد  مـــا  لـــكل  للتصـــدي 
الواليـــات  وبتأكيـــد  واســـتقرارها، 
المتحـــدة األميركيـــة دعـــم الجهود 

الدبلوماسية لحل األزمة اليمنية.
ثم نظر المجلس فـــي الموضوعات 
المدرجـــة على جـــدول أعماله وقرر 

ما يلي:

أوًل: الموافقة على المذكرات 
التالية:

1. مذكرة اللجنة الوزارية للشـــؤون 

بشـــأن  والتشـــريعية  القانونيـــة 
انضمـــام مملكـــة البحريـــن لميثـــاق 
تأســـيس منظمـــة التعـــاون الرقمي، 
التنميـــة  تعزيـــز  يســـتهدف  والـــذي 
االقتصـــادي  والتعـــاون  الرقميـــة 

واالستثماري بين الدول األعضاء.
2. مذكرة اللجنة الوزارية للشـــؤون 
القانونية والتشريعية بشأن تعديل 
البحريـــن  غرفـــة  قانـــون  مشـــروع 
االقتصاديـــة  المنازعـــات  لتســـوية 
حيـــث  واالســـتثمارية،  والماليـــة 
يقضي التعديل بإضافة اختصاص 

جديـــد للغرفة بالنظـــر والفصل في 
المنازعات التجارية بين الشـــركات 
الشـــركات  بقانـــون  لهـــا  المرخـــص 
بعـــض  اســـتثناء  مـــع  التجاريـــة 

الحاالت.
3. مذكرة اللجنة الوزارية للشـــؤون 
بشـــأن  والتشـــريعية  القانونيـــة 
تعديل بعض أحكام قانون السلطة 
القضائيـــة والذي يســـتهدف تطوير 
العمـــل القضائـــي، وإفســـاح المجال 
أمام المحاكم بالتعامل مع الدعاوى 

المقامة بلغات أخرى غير العربية.

4. مذكرة اللجنة الوزارية للشـــؤون 
والتـــوازن  واالقتصاديـــة  الماليـــة 
المالـــي بشـــأن تمويـــل إنشـــاء مركز 
جديد للتحكم في شبكات الكهرباء 

والماء.
5. مذكـــرة وزيـــر الداخليـــة بشـــأن 
المـــواد الخطـــرة ومواقـــع تخزينهـــا 
وآليـــات التفتيش عليهـــا، واألعمال 
التـــي قامت بهـــا اللجنـــة المختصة 
بذلك ومـــا توصلت إليـــه من نتائج 

وتوصيات.
االعـــام  شـــؤون  وزيـــر  مذكـــرة   .6

فـــي  الـــوزارة  اشـــتراكات  بشـــأن 
اإلقليميـــة  والمنظمـــات  الهيئـــات 

والدولية.
7. مذكرة اللجنة الوزارية للشـــؤون 
القانونية والتشـــريعية بشـــأن ردود 
الحكومـــة علـــى 8 اقتراحات برغبة 
ومشروع تعديل قانون مقدمة من 

مجلس النواب.

ثانيا: استعرض المجلس 
الموضوعات التالية:

1. مذكرة اللجنة الوزارية للشـــؤون 
والتـــوازن  واالقتصاديـــة  الماليـــة 
المالـــي بشـــأن التقديـــرات األوليـــة 
المنتهيـــة  للســـنة  الماليـــة  للنتائـــج 
التـــزام  أظهـــرت  والتـــي   ،2020
المصروفـــات  بســـقف  الحكومـــة 
العامـــة المعتمد فـــي الميزانية على 
الرغم مـــن التحديات التي فرضتها 
المســـتوى  علـــى  كورونـــا  جائحـــة 
المحلي والدولي وانخفاض أســـعار 

النفط عالمًيا.
2. مذكرة مشتركة من وزير المالية 
واالقتصاد الوطني ووزير األشغال 
والتخطيـــط  البلديـــات  وشـــؤون 
العمرانـــي بشـــأن آخـــر مســـتجدات 
تنفيذ المشـــروعات قصيـــرة المدى 
الميـــاه  تدفـــق  حركـــة  لتحســـين 
عبـــر خليـــج توبلـــي وذلـــك بتطوير 
وتوســـعة المجرى المائي وتوســـعة 
الجســـر  وتطويـــر  المعاميـــر  قنـــاة 

البحري جنوب القناة.

المنامة - بنا

الحكومة لن تتساهل في تعريض أمن الناس للخطر
مجلـــس الـــوزراء يســـتذكر ببالـــغ التقديـــر دعـــم الراحـــل الكبيـــر لمركـــز محمـــد بـــن خليفـــة للقلب

اإلشادة بيقظة 
األجهزة األمنية 

في الكشف 
عن العمليتين 

اإلرهابيتين

إقرار تمويل 
إنشاء مركز جديد 

للتحكم في 
شبكات الكهرباء 

والماء

فسح المجال 
أمام المحاكم 

بالتعامل مع 
الدعاوى المقامة 

بلغات أجنبية

الترحيب بخطاب 
بايدن بالتعاون 
والتصدي لكل  

ما يهدد أمن 
الرياض

 رفع درجات 
االلتزام باإلجراءات 

االحترازية 
والمبادرة بأخذ 

التطعيم

 تطوير المجرى 
المائي 

لخليج توبلي     
وتوسعة قناة 

المعامير 

تطوير واستدامة 
خدمات القطاع 

الصحي من 
أولويات العمل 

الحكومي

 جهود سعودية 
لتغليب الحلول 

السياسية لألزمة 
اليمنية إلحالل 

السالم 
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قرارات مجلس الوزراء.. الموافقة على:

@BahrainCPNews

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء
خالل جلسة مجلس الوزراء 8 فبراير 2021:

انضمام مملكة البحرين لميثاق 
تأسيس منظمة التعاون الرقمي. 

مستجدات تنفيذ المشاريع قصيرة المدى 
لتحسين حركة المياه بخليج توبلي.

إضافة اختصاص جديد لغرفة البحرين 
لتسوية المنازعات االقتصادية 

والمالية واالستثمارية.

إفساح المجال أمام المحاكم 
بالتعامل مع الدعاوى المقامة بلغات 

غير العربية. 

تمويل إنشاء مركز جديد للتحكم 
في شبكات الكهرباء والماء.

توصيات اللجنة المختصة بشأن 
المواد الخطرة ومواقع تخزينها 

وآليات التفتيش عليها.

اشتراكات وزارة شؤون االعالم في 
الهيئات والمنظمات اإلقليمية 

والدولية.

ردود الحكومة على 8 اقتراحات برغبة 
ومشروع تعديل قانون مقدمة من 

مجلس النواب.

التقديرات األولية للنتائج المالية للسنة 
المنتهية 2020 .

مركز محمد بن خليفة بن سلمان 
التخصصي للقلب إضافة نوعية 

للقطاع الصحي،وحظي  بدعم 
ومتابعة من األمير خليفة بن سلمان 

رحمه الله.

أهمية رفع درجات االلتزام 
باإلجراءات االحترازية وأخذ التطعيم 

المضاد للكورونا.

اإلشادة بجهود المملكة العربية 
السعودية في تغليب الحلول 

السياسية باليمن.

الترحيب بما جاء في خطاب 
الرئيس األمريكي بشأن التعاون 

مع السعودية.

اإلشادة بيقظة األجهزة األمنية 
في الكشف عن عمليتين 

ارهابيتين استهدفتا تفجير جهازين 
للصراف اآللي.

الحكومة لن تتساهل في أي أمر 
يعرض أمن المواطنين والمقيمين 

للخطر.
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السعودية في تغليب الحلول 

السياسية باليمن.

الترحيب بما جاء في خطاب 
الرئيس األمريكي بشأن التعاون 

مع السعودية.

اإلشادة بيقظة األجهزة األمنية 
في الكشف عن عمليتين 

ارهابيتين استهدفتا تفجير جهازين 
للصراف اآللي.

الحكومة لن تتساهل في أي أمر 
يعرض أمن المواطنين والمقيمين 

للخطر.



برئاســـة النائب علي محمد إســـحاقي، 
أجرت لجنة التحقيق البرلمانية بشـــأن 
معاييـــر التوزيـــع للطلبـــات اإلســـكانية 
اإلســـكانية  الوحـــدات  بنـــاء  وكلفـــة 
ومراعاة الشـــروط الفنيـــة في تصميم 
الوحـــدات اإلســـكانية بمجلس النواب، 
لمشـــروع  الميدانيـــة  زياراتهـــا  أولـــى 
مدينـــة شـــرق الحد اإلســـكاني، مســـاء 
النـــواب  وبحضـــور  المنصـــرم،  األحـــد 
أعضاء اللجنة، حيث كان في استقبال 
اللجنـــة وزيـــر اإلســـكان باســـم الحمـــر 

والفريق المعاون له.
وصـــرح رئيـــس اللجنـــة النائـــب علـــي 
إســـحاقي بـــأن “أعضـــاء اللجنـــة قاموا 
بجولة ميدانية لمشـــروع مدينة شرق 
الحـــد اإلســـكاني بالكامـــل، حيث قدم 
الوزير وفريقه المعاون شـــرًحا مفصًل 
ألعضاء اللجنة عن المدينة وما تحويه 

البحريـــة  والواجهـــات  المســـاكن  مـــن 
والمماشـــي.  المتوافـــرة  والخدمـــات 
والمنطقـــة راقيـــة جـــًدا، وفيهـــا الكثير 
من المسارات المجهزة لرياضة المشي 
وللدراجـــات الهوائيـــة، وأيًضـــا اطلعنـــا 
على المســـاكن المتوافرة وكان هناك 4 
أنـــواع منها، وكلها من حيث المســـاحة 
التجهيـــزات  مـــن  وهنـــاك  متقاربـــة، 

والمســـاكن التـــي راعـــت ذوي الهمم أو 
األســـر التي تحوي كباًرا للسن لتسهيل 

تحركاتهم داخل البيت”.
وأشار إلى أن “المدينة تقريًبا تقع على 
مســـاحة 242 هكتارا وهي مدينة جًدا 
كبيـــرة ومـــن الطبيعـــي أن يكـــون فيها 
بعـــض الهفـــوات أو بعـــض التعديلت، 
ومـــن ثم تم النقاش مع وزير اإلســـكان 

األخطـــاء  بعـــض  تلفـــي  كيفيـــة  عـــن 
المشـــروعات  فـــي  حالًيـــا  الموجـــودة 
بعـــض  إلـــى  للنظـــر  إضافـــة  المقبلـــة، 
التســـهيلت التي مـــن الممكن تقديمها 
للمواطـــن الـــذي يحصل علـــى الخدمة 
اإلســـكانية من خلل بنك اإلســـكان أو 
إمكان التوســـعة في المنـــزل أو تأثيث 

المكان”.
ونـــوه بوجـــود مكاتـــب تابعـــة لـــوزارة 
اإلســـكان داخل مشـــروع مدينة شرق 
تخصيصهـــا  تـــم  اإلســـكاني،  الحـــد 
لموظفي الوزارة وسيتم افتتاحها عما 
قريب؛ لتسهيل تواصل المواطنين مع 
الـــوزارة وتمرير معاملتهـــم وطلباتهم 
وحـــل مشـــكلتهم، مؤكـــًدا أن اجتماع 
اللجنـــة المقبـــل ســـيناقش اإليجابيات 
والســـلبيات التي وجدها النواب خلل 
زيارتهـــم لمشـــروع مدينة شـــرق الحد 

اإلسكاني.
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ضمن حرص ومتابعـــة محافظ الجنوبية 
ســـمو الشـــيخ خليفـــة بن علي بـــن خليفة 
آل خليفة، تســـلمت المحافظـــة الجنوبية 
100 حقيبـــة أدوات احترازيـــة لمنتســـبي 
المحافظـــة ومديريـــة شـــرطة المحافظة 
تحتوي على مستلزمات متعددة للسلمة 
وكمامات وقائيـــة وأدوات تعقيم منوعة 
ومنشـــورات توعويـــة؛ ســـعيا منهـــا إلـــى 
تعزيـــز الوعـــي بمخاطر فيـــروس كورونا 
وحفاظـــا علـــى صحـــة الفـــرد والمجتمـــع، 
وترجمـــة لمســـتوى االســـتعداد الوقائـــي 
والجهوزية العامة التي تتبعها المحافظة 
الســـلمة.ويأتي  معاييـــر  أعلـــى  وفـــق 

تســـليم الحقائب، تماشـــيا مع اإلجراءات 
واالحترازيـــة  الوقائيـــة  والتدابيـــر 
واإلرشادات الصحية الصادرة عن الفريق 
الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا، 
الجائحـــة  بـــدء  ومنـــذ  المحافظـــة  إن  إذ 
تبنـــت سلســـلة مـــن المبـــادرات والبرامج 
المتعلقـــة بتطبيق اإلجراءات االحترازية 
كالتباعد االجتماعـــي وارتداء الكمامات، 
إلـــى جانـــب التوعيـــة المســـتمرة لجميـــع 
أفـــراد المجتمـــع عبر مختلف اإلرشـــادات 
اإللكترونية وعقد اللقـــاءات االفتراضية 
واســـتخدام المنظومـــة اإلدارية الحديثة 
تشـــهده  الـــذي  الرقمـــي  التحـــول  ضمـــن 

المحافظة الجنوبية.

تسليم 100 حقيبة أدوات احترازية

“شرقي الحد” مدينة راقية وتراعي ذوي الهمم وكبار السن
“التحقيق البرلمانية” والحمر: مناقشة تالفي األخطاء بالمشروعات المقبلة

القضيبية - مجلس النواب

حقوقيون يطالبون باإلفراج عن البحارة اآلسيويين في قطر
أصـــدرت جمعية البحريـــن لمراقبة 
بياًنـــا  أمـــس،  اإلنســـان،  حقـــوق 
حصلـــت “البـــلد” على نســـخة منه، 
أكدت فيـــه إطلقها حملة لتوصيل 
صوت أطفـــال البحارة الثمانية من 
العاصمة البنغاليـــة )دكا( إلى العالم 
دعًمـــا آلبائهـــم المســـجونين )ظلما( 

في قطر.
ونشـــرت الجمعية فـــي البيان نداء 
يســـتمع  أن  ورجاءهـــم  األطفـــال 
العالم لهم: “آباؤنـــا الثمانية يعانون 
من هـــذه الســـجون الموحشـــة في 

.”Covid_19# قطر
الســـلطات  مـــن  الحملـــة  وطالبـــت 
لمناشـــدات  باالســـتجابة  القطريـــة 
مـــن  الثمانيـــة  الســـجناء  عوائـــل 

الفـــوري  اإلفـــراج  فـــي  بنغـــلدش 
عنهم.

االحتجـــاز  أماكـــن  أن  وأوضحـــت 
بقطـــر هـــي األكثـــر عرضـــة للخطـــر 
مـــن األمـــراض المعديـــة وظروفهـــا 
الجســـدي  بالتباعـــد  تســـمح  ال 
ويســـتحيل على السجون المكتظة 
وإرشـــادات  توصيـــات  تطبيـــق 
منظمـــة الصحة العالميـــة لمواجهة 

هذه الجائحة.

ودعـــا نائـــب األمين العـــام لجمعية 
البحريـــن لمراقبـــة حقوق اإلنســـان 
مناشـــي كوهيـــن المؤسســـات فـــي 
العالـــم أن يبذلـــوا مـــا بوســـعهم من 
الســـلطات  جهـــود وضغـــوط علـــى 
عـــن  الفـــوري  لإلفـــراج  القطريـــة 

الثمانيـــة  اآلســـيويين  البحـــارة 
العاملين بسفن صيد بحرينية.

وقـــال كوهين “الســـجناء بقطر هم 
األكثر هشاشـــة فـــي مواجهة خطر 

الســـلطات  تســـتطيع  وال  فيـــروس 
ضمان صحتهم في محابسهم”.

نداء من أبناء 
المعتقلين 

الثمانية: “كورونا” 
تهدد آباءنا

أكـــد المدير العـــام لـــإلدارة العامة لمكافحة الفســـاد 
بســـام  العميـــد  واإللكترونـــي  االقتصـــادي  واألمـــن 
المعـــراج أن إدارة مكافحـــة الجرائـــم االقتصاديـــة، 
قامـــت باتخـــاذ إجـــراءات فاعلـــة لمكافحـــة جرائم 
النصب واالحتيال، التي تتطلب مســـتوى عاليا من 
الوعـــي لدى المواطن والمقيم، والتزامه بالتعليمات 
الصادرة من الجهات المعنية، بما يســـهم في القبض 
علـــى الجناة وتقديمهم للعدالة، منوها إلى مباشـــرة 
600 قضيـــة احتيـــال إلكترونـــي، وإحالـــة 400 منها 
للنيابـــة العامـــة، وذلـــك خـــلل الفترة مـــن 1 نوفمبر 

2020 وحتى اليوم.
وأوضـــح أنه تـــم تخصيـــص فريق لمباشـــرة قضايا 

النصـــب واالحتيـــال، عبـــر الهاتف يعمل علـــى مدار 
الســـاعة، إذ يتم التنســـيق مـــع مســـتقبلي البلغات 
عـــن طريـــق الخـــط الســـاخن )992( إلرســـال البلغ 
فـــي حينه إلى الفريق عبر برنامج )واتســـاب(، الذي 
تـــم تخصيصـــه لهذا الشـــأن بهـــدف تحقيق ســـرعة 
الجرائـــم  مكافحـــة  إدارة  أن  مضيفـــا  االســـتجابة، 
االقتصاديـــة، تلقت خلل العام 2020 - 2021 عددا 
مـــن البلغات التي أفاد مقدموها بتلقيهم اتصاالت 
هاتفيـــة أو رســـائل نصيـــة بالفوز بجائـــزة مالية من 
إحدى شركات االتصاالت أو يقوم المتصل بانتحال 
شـــخصية موظـــف بنـــك، مدعيـــا أن الغـــرض مـــن 
اتصاله، تجديد وتحديـــث بيانات العملء، ويطلب 
تزويـــده بالبيانـــات الشـــخصية والبنكيـــة الخاصـــة 
بالمجنـــي عليـــه، وبعد ذلـــك يقوم باالســـتيلء على 

الرصيـــد البنكي للمجني عليـــه وتحويله إلى خارج 
البحرين. 

وأشـــار العميد بســـام المعراج إلى أن اإلدارة تمكنت 
مـــن إعـــادة العديـــد مـــن المبالـــغ الماليـــة التـــي تـــم 
تحويلها إلى الحسابات البنكية للمجني عليهم قبل 
أن يتم تحويلها إلى خارج البحرين، نتيجة ســـرعة 
االســـتجابة والتعاون الســـريع والعمـــل الدؤوب من 
قبـــل فريـــق اإلدارة والموظفيـــن المعينيـــن من قبل 
الجهـــات المعنيـــة، منوهـــا إلـــى أنه تـــم القبض على 
عدد من األشـــخاص من جنســـيات آســـيوية، عملوا 
كــــ “وســـيط” لتحويـــل المبالغ إلـــى خـــارج البحرين، 
وتم إحالة العديد من القضايا للنيابة العامة التخاذ 
اإلجـــراءات القانونيـــة، حيـــال الجنـــاة الموجوديـــن 
خـــارج البحرين، الســـتصدار أوامر ضبـــط وإحضار 

دولية بحقهم. 
وأضـــاف المديـــر العـــام لـــإلدارة العامـــة لمكافحـــة 
الفســـاد واألمـــن االقتصـــادي واإللكترونـــي أنـــه تـــم 
التنســـيق مـــع مصـــرف البحريـــن المركـــزي وهيئـــة 
تنظيم االتصاالت وشركات االتصال لمكافحة هذه 
الجرائم االحتيالية، وكذلك مع شـــركة “بنفت” لتتبع 
المبالغ المســـروقة بشـــكل ســـريع وفعـــال في نفس 
الوقت، الفتا كذلك إلى التنسيق مع عدد من البنوك 
لتشـــكيل فـــرق متخصصـــة والتواصـــل مـــع اإلدارة 
الســـتقبال معلومـــات البـــلغ، بنفس الوقـــت وعلى 
مدار الساعة وتتبع المبالغ المسروقة من الحسابات 
البنكية للمجني عليهم والتحفظ عليها اداريا، ومن 
ثـــم إعادتها ألصحابهـــا. وتابع: كما تم التنســـيق مع 
شركات الصرافة، إذ يتسلم المحتالون المبالغ أيضا 

من خـــلل تحويلت عن طريـــق تطبيقات ومواقع 
الكترونيـــة تابعة لشـــركات الصرافـــة؛ وذلك إليقاف 
أي عمليـــات مشـــبوهة فـــي حـــال اإلبـــلغ مـــن قبل 

العميل أو اإلدارة.

القبــض علــى آســيويين عملــوا كـــ “وســيط” لتحويــل المبالــغ للخارج

العميد المعراج: مباشرة 600 قضية احتيال إلكتروني وإحالة 400 للنيابة

ندد عـــدد من مشـــايخ الديـــن بالعمليتين 
اإلرهابيتيـــن التـــي كشـــفت عنهمـــا وزارة 
الداخليـــة، أخيـــرا، عبر اســـتهداف تفجير 
البنـــوك  جهازيـــن للصـــراف اآللـــي ألحـــد 
الوطنية في منطقتي النعيم وجدحفص. 
وشـــددوا على أن األمن والسلم واألمان 
مـــن النعـــم العظيمـــة التـــي مـــّن هللا بهـــا 
على شـــعبنا البحريني المســـالم بطبيعته 
وتاريخه المخلص المشرف، والتي يجب 
أن نعمـــل جميعا يدا بيد للمحافظة عليها 
وعـــدم الســـماح ألي مجـــرم أو مخرب أن 

يكون له مكان بيننا.
وأكـــدوا في بيـــان أن مســـؤوليتهم تحتم 
نبـــذ كل مخـــرب وســـاع لترويـــع النـــاس 

ونشر الخوف في صفوفهم.

وحمـــل البيـــان الموقـــع، الـــذي تســـلمته 
“البـــاد”، أســـماء شـــيوخ الدين: حســـن 
الطويل وحميد شـــمان والســـيد هاشم 
الســـيد ماجـــد ومكـــي آل زيـــري وميثم 
الدغاس وشـــبر البوري وياســـر الساري 
وســـامي الســـعيد. وأثنى المشايخ على 
يقظـــة رجال األمن وإخاصهم لوطنهم 
وتحركهـــم الســـريع، الذي يشـــعرنا دوما 
بأجهزتنـــا  واالعتـــزاز  واألمـــان  باألمـــن 
األمنيـــة الوطنيـــة وقدرتهـــا وكفاءتهـــا 

على السيطرة والحماية.

ترويع اآلمنين

وأضافـــوا أن “الشـــعور باألمان من أفضل 
النعم وأعلها وتســـتحق الحمد والشـــكر 
عليهـــا لـــرب العباد عـــز وجل؛ ألنـــه يبعث 

االطمئنان والسكينة والهدوء في النفس 
البشـــرية ويعـــزز الثقة واليقيـــن بنعم هللا 
تعالى التي ال تحصى وكرمه ولطفه على 
عبـــاده، فتصبح الحياة مـــلذا آمنا للتمتع 
بنعـــم هللا عز وجل ومجتمعا يتلقى فيه 
الناس ويتعايشـــون على المحبة والمودة 
والتسامح. وكل سلوك أو تصرف ُيحِدث 
خلـــل لهـــذه النعمـــة الكريمـــة مـــن ترويـــع 
لآلمنيـــن وتعطيـــل لمصالحهـــم، فهـــو أمر 
ال يقـــره الشـــرع المقـــدس وال يمكـــن أن 
يحـــوز قبـــوال أو تعاطفـــا مـــن أحـــد؛ ألنـــه 
يضـــرب أحـــد أبـــرز الثوابـــت التـــي تقوم 
عليها اإلنسانية جمعاء، التي أكدها ديننا 
الحنيـــف، وال مجال بتاتا في ســـياق هذه 
الحالـــة المؤلمـــة الحديـــث عـــن ذرائـــع أو 

مبررات”.

يدا بيد

ولفتوا إلى أن “األمن والســـلم واألمان من 
النعم العظيمة التي مّن هللا بها على شعبنا 
وتاريخـــه  بطبيعتـــه  المســـالم  البحرينـــي 
المخلص المشـــرف، والتـــي يجب أن نعمل 
جميعـــا يـــدا بيـــد للمحافظـــة عليهـــا وعدم 
الســـماح ألي مجـــرم أو مخـــرب أن يكـــون 
لـــه مـــكان بيننـــا. وإن كان إيماننـــا باألمـــن 
مـــن أعظـــم النعـــم؛ فـــإن فقـــده مـــن أســـوأ 
النقـــم؛ كونه ضرورة حياتيـــة ومن دونه ال 
حيـــاة أو تنمية أو بناء واســـتقرار. وعليه، 
فإننـــا جميعا يجب أن نتحمل مســـؤولياتنا 
والوطنيـــة  واألخلقيـــة  الشـــرعية 
البـــلد، فقـــد  واالجتماعيـــة لحمايـــة أمـــن 
قـــرن هللا ســـبحانه وتعالى األمـــن بالطعام 
واألمـــوال واألوالد في أكثر من موضع، بل 

قدمه عليها”.
وتابعوا “انطلقا من مســـؤولياتنا الشرعية 
واالجتماعيـــة  والوطنيـــة  واألخلقيـــة 
ومتابعتنـــا لمـــا يحـــدث فـــي المجتمـــع وما 
يتم نشـــره علـــى جميع األصعـــدة الوطنية 
التـــي تشـــمل األمـــن واألمـــان والتعايـــش 
والتســـامح واالســـتقرار، فقـــد انتابنـــا قلق 
شديد ابتداء ممزوجا بارتياح وثقة كبيرة 
من تعامل أجهزة األمن مع أجســـام غريبة 
فـــي أكثـــر مـــن مـــكان داخـــل ربـــوع وطننا 
الحبيـــب، وتلـــك الثقـــة دليل قطعـــي على 
يقظـــة رجـــال األمـــن وإخلصهـــم لوطنهم 
دومـــا  يشـــعرنا  الـــذي  الســـريع  وتحركهـــم 
باألمن واألمان واالعتزاز بأجهزتنا األمنية 
الوطنية وقدرتها وكفاءتها على الســـيطرة 
تحملنـــا  ذاتـــه  الوقـــت  وفـــي  والحمايـــة، 

األحـــداث مســـؤوليات جســـام ودور كبيـــر 
فـــي نبذ كل مخرب وســـاع لترويـــع الناس 
ونشر الخوف في صفوفهم، وتضع كل منا 
أمام مســـؤولياته الخاصة من رعاية أبنائه 
وتوجيههـــم ومنعهم من ارتكاب أي أعمال 
قد تشـــكل إخلال باألمن وتهديدا لســـلمة 
المجتمـــع”. وختـــم البيان “تأكيـــدا لما نحن 
ملتزمـــون بـــه وقائمـــون عليـــه ومخلصون 
لتنفيذه في حياتنا تجاه وطننا العزيز، فإن 
ديننا الحنيف بما احتواه بعظمة كبيرة في 
ســـيرة نبينـــا الكريم )صلـــى هللا عليه وآله( 
وما يؤكـــده أئمتنا األطهار عليهم الســـلم، 
يدعونا لللتزام بمســـؤوليتنا الشرعية في 
حماية السلم األهلي ويدعو الجميع لوقفة 
وطنيـــة شـــجاعة تســـاند األجهـــزة األمنية 

وتشيد بيقظتها”.

مشـــايخ يشـــيدون باليقظـــة األمنيـــة: اإلســـام بـــريء مـــن العمليتيـــن اإلرهابيتيـــن

ال مكـــان ألي مخــرب أو مجـــرم بيننـــــا

عوائل العمال المحبوسين بقطر

مناشي كوهين

المنامة - وزارة الداخلية

محرر الشؤون المحلية

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

للتواصل: 17111483

أي دافع يجعلكم ترفضون نعمة األمن واألمان
هنـــاك قـــول مأثور وهو “إذا بقيـــت األخطاء دون تصحيـــح تعاقبت في 
تسلسل حتمي ال مفر منه، والخطايا ينادي بعضها بعضا، وكلما تجمعت 

خلق تجمعها هذا ظروف نموها واستمرارها”.
نســـوق هـــذا القـــول للمرتزقة والعمـــاء الذين قامـــوا بعمليـــن إرهابيين 
الستهداف أمن واســـتقرار مملكة البحرين، وتم إحباطهما بفضل جهود 
وزارة الداخلية ورجالها البواســـل، ألـــم تتعلموا من الدرس بعد وتعرفوا 
حقيقـــة مـــن جعـــل منكـــم مزرعـــة لإلرهـــاب والتخريـــب، ويقتادكم من 
رقابكم كالمواشـــي، تعرفون أن هذا العمل اإلجرامي با طائل ومع ذلك 
ال تنقذون أرواحكم “وتسترون” على أنفسكم وعلى أهاليكم، ألم تعودوا 
من غربتكم بعد ومصدر العار وتقطعوا أذرع األخبطوط الشـــريرة التي 

تصطادكم كالجراد.
مـــاذا فعلـــت لكـــم إيران ومـــا نقطة التحـــول في حياتكم وهـــل أعطتكم 
المجد والحب والســـعادة لتقوموا بمثل تلـــك األعمال اإلرهابية وتدمير 
أنفســـكم وحياتكـــم، هل تعرفون كم شـــخصا ضاع تحت أيـــدي وأقدام 
النظـــام اإليرانـــي وانتهـــى بـــه المطاف في الســـجن وأصبح مثـــل المدن 

العائـــدة إلـــى الخلـــف. أي دافـــع يجعلكم ترفضـــون نعمة األمـــن واألمان 
والخيـــر، والبقـــاء في كشـــك خشـــبي منعـــزل تحيط به روائـــح اإلرهاب 

والتطرف العفنة وصكوك األوهام والكذب.
كـــم مـــرة مـــدت البحريـــن يدهـــا إليكـــم ونصحتكـــم وأرادت أن تكونـــوا 
مواطنيـــن صالحيـــن تخدمون مجتمعكـــم، وحاول الجميـــع غرس روح 
االنتمـــاء واالعتـــزاز بالوطـــن فيكـــم، وأنتـــم ترفضـــون النجـــاة وترمون 
أنفســـكم إلـــى هـــوة الموت بكل غبـــاء، من الـــذي ترهقه جملـــة “االنتماء 
للوطن” غير الخسيس والخائن إلى درجة التصدع الجسماني والنفسي 

والبدني.

لقد استطاع بلدنا ولله الحمد الحفاظ على تماسكه وتوجيه ضربة قاسية  «
آللة اإلرهاب اإليرانية وكل مواطن بحريني هو مقاتل شجاع يعرف كيف 

يحارب العدو ويهزمه، ويمقت عالمكم المليء بالسخف والقرف، ومصيركم 
كالعادة خلف القضبان والتمتع بحنان المحرضين الذين سلبوكم 

الشمس والقمر واإلحساس بالزمن، فأمثالكم اعتادوا ظلمة السجون 
ألنكم باختصار “مب أوادم”.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد
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يقترب تاريخ الذكرى العطرة اليوم من الوصول في الرابع عشر من فبراير، 
مترقًبـــا أبناءه الذين صنعوا بأيديهم أروع ماحم التاريخ قوة وأصالة، كي 
يرفعوا شـــعار التجديد المستمر والعلو نحو القمة، وها نحن ُنصغي وُنجيب 
“لبيك يا وطن”، نترقب ونقترب لنجدد العهد الرصين الذي سرنا بفضله على 
نهج قائد عظيم صنع رؤية حضارية بمفهوم ريادي أرســـاها طموح ســـيدي 
صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل الباد المفدى حفظه 

هللا ورعاه.
فكمـــا توافقنـــا وفرحنا، وجالت أصواتنا األصداء لحًنا وشـــجوًنا، فإننا اليوم 
نتباهـــى ويحـــق لنا ذلـــك، ونحن على هذه األرض الشـــامخة التي اكتســـبت 
رصانة فوق رصانتها التاريخية، وبعد مرور ٢٠ عاًما على ذكرى االســـتفتاء 
الشـــعبي على ميثـــاق العمل الوطني نســـتحضر كبرى مآثر الفخـــر والعروبة 

التي شيدت نموذًجا عالمًيا ثابًتا في بناء وطن ديمقراطي معاصر.
98.4 % هي أحد شواهد الثوابت الوطنية التي باتت حصاد االنتماء لنهج 
الشـــريعة والعروبـــة والقيم، لتأكيـــد عاقة المواطن بالوطـــن كما في عاقة 

الدم بالشرايين، والروح بالقلب. إن استحضار تلك القصص اليوم كالزاد لنا 
نوّرثه لألجيال الناشئة للوقوف على قيمة المكتسبات النوعية التي تنامت 
طوال العشرين عاًما لذكرى االستفتاء الشعبي الحافل والتي تكشف أحقية 
ما وصلت إليه مملكة البحرين من رقي وازدهار ونهضة، وتعزز تلك المكانة 

بحروف من ذهب يسجلها التاريخ كي تبقى راسخة متجددة.
وال ندعي ذلك فحسب، فنحن المواطنون شواهد ذلك في األساس ألننا  «

االستثمار األكبر ألضخم مشروع إصالحي معاصر يقوم على التطوير والتجديد، 
ومن واجبنا االعتراف بالجهود التي رسمت خطى اإلصالح لدفع مسيرة متنامية 
مستمرة، واكبت المستجدات الحضارية لتأمين االستدامة والتنافسية العادلة 

بروح الريادة واالبتكار، واليوم نرفع أقالمنا كي تسابق أنفاسنا مهنئين أنفسنا 
التي تستحق ذلك طالما أننا نتنفس عشق هذا الوطن المعطاء بالخير والحب، 
فال يراهن اثنان على ما يمتلك المواطن البحريني من مقومات تنافسية عالية، 
لذلك جادت جميع المعطيات بفرص النماء بتحقيق منجزات عالمية طالت كل 
مجال تحتضنه االستراتيجية الوطنية التي استفاضت بمعايير الجودة والتميز 

واإلبداع، وهكذا كلما تجددت ذكرى ميثاق الخير نقول.. “لبيك يا وطن”.

د. حورية الديري

لبيك يا وطن... في ذكرى ميثاق العمل الوطني

في 22 يناير 2020 وبتوجيهات من صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد 
آل خليفـــة ولـــي العهد رئيس الـــوزراء وضعت الخطـــوات التنفيذية الســـتراتيجية 
مواجهـــة كورونـــا بمملكـــة البحرين شـــاملة اإلجـــراءات االحترازية والحـــزم المالية 
والدعـــم االجتماعـــي للتعامـــل مـــع تداعيات هـــذه الجائحـــة، حيث اســـتعرضنا في 
األسبوع الماضي، المربع األول للتحليل السواتي SWOT لمؤشرات األداء ومكامن 
القوة، وســـنبين اليوم المربعات الثاثة المتبقية وهي نقاط الضعف وظهور الفرص 

وبروز التحديات.
يلخـــص المربـــع الثاني، نقـــاط الضعف بصعوبة اتبـــاع إجراءات تغييـــر نمط الحياة 
المعتـــادة وعـــدم االلتـــزام بهـــا إلـــى أن تتضـــح انعكاســـاتها اإليجابيـــة علـــى الناس، 
كاســـتخدام الكمامات والتباعد الجسدي وعدم إقامة االجتماعات وإغاق األعمال 
والســـفر والعمل والتعلم عن بعد، وترتب على االلتزام بهذه الخطوات، توفر فرص 
– وهو المربع الثالث في تحليلنا السواتي - لم تكن مطبقة قبل الجائحة كاستخدام 
اإلنترنـــت أكثـــر فـــي الحياة اليوميـــة، فنرى بيانـــات هيئة تنظيم االتصـــاالت ترصد 
حـــدوث تحول باســـتخدام تكنولوجيـــا االتصـــاالت والمعلوماتية، فقفز اســـتهاكها 
اإلنترنتي باستخدام الخطوط األرضية بنسبة )68 %( للمنازل والمطاعم والمدارس 
وتزامن مع انفتاح المنافســـة في خدمات “الفايبر”، ليبلغ 286 بيتابايت بختام الربع 

الثانـــي )2020( مقارنـــة بنفـــس الفتـــرة من العـــام )2019(، إضافة إلـــى ميزات عودة 
النـــاس إلى أساســـيات الحيـــاة المنزلية واألســـرية مع حملة “خلك فـــي البيت”، إلى 

جانب زيادة معدل التعليم والتدريب والمؤتمرات االفتراضية عن بعد.
أما المربع الرابع واألخير للتحليل السواتي فهو التحديات التي تواجهها اإلجراءات 
االحترازية لمكافحة فيروس كورونا، مع ارتفاع معدل المخالطة ما نتج عنه زيادة 
فـــي أعـــداد اإلصابات - على الرغم من وصول عـــدد الحاصلين على الجرعة األولى 
مـــن التطعيـــم 179550 و182543 فـــي يومـــي 5 و6 فبراير )2021( علـــى التوالي – 
حيـــث بلـــغ عدد الحـــاالت الجديدة 702 وهو األعلى منذ أشـــهر وذلـــك في 5 فبراير 
إال أنـــه تراجـــع فـــي اليوم التالي له إلـــى 515 حالة جديدة وقوبلـــت هذه التحديات 
بمجموعـــة مـــن التوصيات للفريـــق الوطني الطبي، من يوم األحـــد 7 فبراير إلى 21 
فبرايـــر )2021( تمثلـــت فـــي “تطبيـــق سياســـة العمـــل من المنـــزل علـــى كل الجهات 
الحكوميـــة وتكـــون بنســـبة )70 %( كحـــد أقصى من عـــدد الموظفيـــن”، إضافة إلى 
“إغاق الصاالت الرياضية الداخلية” وما شابهها من أنشطة مع إمكانية إقامتها من 
خـــال “التماريـــن الخارجية” بما ال “يزيد عن 30 شـــخصا” إلى جانب “منع إقامة كل 
الخدمات االجتماعية أو المناسبات الخاصة في المنازل الخاصة واألماكن الخاصة 

بما يزيد عن 30 شخصا”.
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حسين المهدي

كورونا.. اإلنجازات والتحديات وما بعدهما في عام )2(

ولو “حفروا األسفلت بأنوفهم”
المحـــاوالت الدنيئـــة إلعـــادة األمور األمنيـــة للمربع األول، عبـــر الترويع 
بزرع األجســـام الغريبة في األماكن العامة، واســـتهداف أجهزة الصراف 
اآللي البتزاز الدولة، وإدماء اقتصادها الوطني، لن تؤتي نفعًا، ولو حفر 

خونة األوطان األسفلت بأنوفهم.
هذه الســـلوكيات المريضة التي تعكس االنفصام بالشـــخصية، تؤكد أن 
الخلـــل ليـــس في إيران كجمهوريـــة للدم والتحريض وتســـميم األدمغة 
فحســـب، بل في النفوس الملوثة التي تنكـــر خيرات بلدها، وتجحدها، 
وتتنصـــل منهـــا، وتســـعى لبيـــع الســـيادة والوجـــود فـــي أرخص ســـوق 

للنخاسة.
الطوابير الخامســـة هي الوباء الحقيقي الذي تعاني منه أوطان العرب، 
منذ وصول المالي لسدة الحكم في إيران عام 1979، وما واكب ثورة 
الباء هذه من انتكاســـات كبرى في الســـلم واألمن العالميين، وترسيخ 
المالـــي أعرافا جديدة فـــي اإلرهاب الدولي، كتفجير الســـفارات وقتل 
الدبلوماســـيين وإثـــارة الفتن الطائفية والمذهبيـــة التي أحرقت بلهيبها 
األخضـــر واليابـــس فـــي أقطـــار عربيـــة عـــدة، وأبـــادت بشـــرًا بنـــاء على 

المذهب والهوية واالسم.
هـــذه الطوابيـــر العميلـــة التـــي ال يعجبها أي شـــيء تحققـــه الدولة وإن 
كان فـــي أعلى المراتـــب وأفضلها، ال تريد اإلعمـــار الحقيقي للوطن كما 
تدعـــي مـــن مظلومية جوفاء، وال بناء لحياة المواطـــن، وإزالة العثرات 
عـــن طريقـــه، إنمـــا اإلقصـــاء وال غيـــره، إقصاء يكنـــس اآلخرين كنســـًا، 
ويمســـحهم مـــن على ظهـــر الخريطـــة، ويحـــاول أن يبني علـــى جثثهم 
وأشـــائهم هويـــة أحادية، راديكالية، ال تـــرى الخير إال بها، تمامًا كما هو 

الحال في الضاحية الجنوبية، وصنعاء، وتتعدد األسماء والمآسي.
البحرين وبالرغم من صغر مساحتها، عتية وصعبة على عماء الداخل 
ومتربصـــي الخـــارج، ولطالمـــا قدمـــت أرض اللؤلـــؤ الجميلـــة، دروســـًا 
مســـتفادة للـــدول الكبـــرى والطامعـــة، فـــي اإلرادة الحقـــة وفـــي الوفاء 

لألرض والقيادة والعلم الوطني.
كان ذلك هو الحال دائمًا، وسيظل بإذن الله وتوفيقه، بقيادة ملك عظيم،  «

وشعب كريم، ورجال أمن بواسل، يشار إليهم البنان بالشجاعة والمروءة 
والنبل.
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إبراهيم النهام

غدا سيكون يوما جميال
الشـــعب  “غـــدا ســـيكون يومـــا جميـــا” عبـــارة ســـيتذكرها طويـــا 
البريطانـــي، وهـــي عبـــارة تكررت كثيـــرا خال األيـــام الماضية على 
ألســـنة الرجال والنســـاء والشـــباب البريطاني وتـــرددت في مجلس 
الـــوزراء وفـــي مجلس العموم وفـــي مجلس اللوردات وعلى لســـان 
رئيس الوزراء وعلى لســـان الملكـــة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، 
واحتلـــت عناوين الصحف الكبرى، فما هي قصة هذه العبارة ولماذا 
سيتذكرها البريطانيون طويا؟ ولماذا سترتبط هذه العبارة بمحنة 

كورونا التي أوجعت بريطانيا أكثر من غيرها؟
هـــذه العبـــارة قالها رجل عمره مئـــة عام عندما كانـــت محنة كورونا 
علـــى أشـــدها وكانـــت بريطانيـــا تـــودع كل يـــوم ألفـــا أو يزيـــد مـــن 
الضحايا، وسط كل هذا الخوف وهذا الباء الذي حير العلماء، وجه 
هذا الرجل المئوي عبارته هذه للشعب البريطاني “غدا سيكون يوما 

جميا”.
ولـــم يتوقـــف الرجـــل ذو المئة عام عنـــد حد الكام، لكنـــه قام بجمع 
تبرعـــات بمبلـــغ ٣٣ مليون جنيه اســـترليني وقدمها لـــوزارة الصحة 
البريطانيـــة لتســـتخدمها في التصـــدي لفيروس كورونـــا، وهو مبلغ 
كبيـــر وكاف لدعم الوزارة بشـــكل مؤثر في مواجهـــة هذه الجائحة، 
إنه الكابتن أو الســـير توم مور، الضابط البريطاني المتقاعد منذ ٤٠ 
عاما والذي أصر أن يبقى مدافعا عن شـــعبه حتى بلغ المئة، منحته 
الملكة إليزابيث لقب فارس قبل أن يتوفى منذ أيام بعد أن أصيب 

مؤخرا بفيروس كورونا.
العجيـــب أن الكابتن توم مور لـــم يحصل على لقاح فيروس كورونا 
مثـــل ١١ مليـــون بريطاني تم تطعيمهم حتى اآلن والســـبب أنه كان 

مصابا بمرض صدري يمنعه من تعاطي اللقاح.
الشعب البريطاني بأكمله بكى الكابتن توم وقام بتخصيص وقت ألداء  «

التحية بالتصفيق الجماعي له وقام األطفال بوضع الورود على قبره، 
فيا له من رجل، ويا له من شعب، ويا لها من كلمة رفعت معنويات 

الشعب البريطاني في مواجهة الوباء اللعين. غدا سيكون يوما جميال.

B7747@hotmail.com

بثينة خليفة قاسم
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