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Ω2021 ¢SQÉe 31 - `g1442 ¿ÉÑ©°T 17 AÉ©HQC’G – ¿ƒ©HQC’Gh á°SOÉ°ùdG áæ°ùdG - (15713) Oó©dG3

 ¿hDƒ`̀°`̀û`̀∏`̀d ≈``̀ ∏``̀YC’G ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG ø`` sª``K
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  Oƒ¡L  É k«dÉY  á«eÓ°SE’G
 ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M äÉ¡«LƒàH
 OÓÑdG  πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  ø`̀H  óªM
 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  IOÉ«≤Hh  ,ióØªdG
 »dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  ø`̀H  ¿Éª∏°S  ô`̀«`̀eC’G
 …ó°üàdG »a AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ó¡©dG
 πª©dGh  ,(19-ó`̀«`̀aƒ`̀c)  ÉfhQƒc  áëFÉéd
 É`̀gQÉ`̀KBG  ø`̀e  OÉ`̀Ñ`̀©`̀dGh  OÓ`̀Ñ`̀dG  ájÉªM  ≈∏Y
 áæeB’G  ä’ó©ªdG  ≥«≤ëJh  ,É¡JÉ«YGóJh

 .áÑ°SÉæªdG äGô°TDƒªdGh
 áæ°ùd  áãdÉãdG  ájOÉ«àY’G  ¬à°ù∏L »ah
 AÉKÓãdG ¢ùeG ìÉÑ°U äó≤©fG »àdG 2021
 »FôªdG  ∫É`̀°`̀ü`̀J’G  á«æ≤J  ô`̀Ñ`̀Y  ó`̀©`̀ oH  ø`̀Y
 øH óªëe øH øªMôdGóÑY ï«°ûdG  á°SÉFôH
 ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  ¢ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG  ó°TGQ
 ¢ù∏éªdG  OÉ``°``TCG  ,á`̀«`̀eÓ`̀°`̀SE’G  ¿hDƒ`̀°`̀û`̀∏`̀d
 ô`̀«`̀aƒ`̀Jh  º«©£à∏d  á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG  á`̀∏`̀ª`̀ë`̀dÉ`̀H
 ø«æWGƒª∏d  É kfÉée  Ióªà©ªdG  äÉMÉ≤∏dG

 áëFÉédG  ≈`̀∏`̀Y  Iô£«°ù∏d  ø`̀«`̀ª`̀«`̀≤`̀ª`̀dGh
 IQOÉÑªdG  ≈dEG  ™«ªédG  É k«YGO  ,É¡JÉ«YGóJh
 º¡∏gCGh  º¡°ùØfCG  ájÉªëd  º«©£àdG  ò`̀NC’
 »a  á«HÉéjE’G  áªgÉ°ùª∏dh  ,º¡©ªàéeh
 ≥jôa  É¡dòÑj  »àdG  á«FÉæãà°S’G  Oƒ¡édG
 äÉMÉ≤∏dG  ¿CG  ¢ù∏éªdG  ó``cCGh  .øjôëÑdG
 ≥jôW  øY  òNDƒJ  ¢Vô¨dG  Gò¡d  Ióªà©ªdG
 s¿EÉ`̀a  ¬«∏Yh  ,π°†©dG  »a  Iô`̀HE’É`̀H  ø≤ nëdG
 ∑QÉÑªdG  ¿É°†eQ  ô¡°T  QÉ¡f  »a  É¡«WÉ©J
 »a ôKDƒj  ’h É kYô°T  äGô£ØªdG  øe ó©j  ’

 .ΩÉ«°üdG áë°U
 òNC’G  ≈dEG  ¬JƒYO  ¢ù∏éªdG  OóL  Éªc
 äGRGô``̀à``̀M’É``̀H ΩGõ```̀à```̀d’Gh ,ÜÉ``̀Ñ``̀°``̀SC’É``̀H
 äÉ¡«LƒàdGh  äGOÉ```̀°```̀TQE’Gh  áHƒ∏£ªdG
 ,π`̀Lh  õ`̀Y  ¬`̀∏`̀dG  ≈∏Y  π`̀cƒ`̀à`̀dGh  ,á«Ñ£dG
 á`̀«`̀fÉ`̀Mhô`̀dG AGƒ````̀LC’G ø`̀e IOÉ`̀Ø`̀à`̀ °`̀S’Gh
 ¬«dEG  ´ƒLôdG  »a  ∑QÉÑªdG  ¿É°†eQ  ô¡°ûd
 ¬àªMQh ¬JôØ¨e Ö∏Wh ,≈dÉ©Jh ¬fÉëÑ°S
 π«°†ØdG  ô¡°ûdG  Gòg  AÉ«MEGh  ,¬fGƒ°VQh

 ¿BGô`̀≤`̀ dG IAGô````̀bh IÓ`̀°`̀ü`̀dG ø`̀e QÉ`̀ ã`̀ cE’É`̀ H
 äÉbó°üdGh  ,AÉ``̀Yó``̀dGh  ô`̀cò`̀dGh  ,º`̀jô`̀μ`̀dG
 ¬fÉëÑ°S ¬∏dG  ≈dEG  É kYQÉ°V ,ô«îdG  áYÉ°TEGh
 ,¬àªMQh  ¬∏°†ØH  áëFÉédG  √òg  ™aôj  ¿CG
 É¡«∏Y  º`̀jó`̀jh  É¡∏gCGh  øjôëÑdG  ßØëjh
 ø«ªdÉ©dGh ø«ª∏°ùªdG ™«ªL ≈∏Yh º¡«∏Yh
 ™«ªédG  ≥`̀aƒ`̀j  ¿CGh  ,¿É````̀eC’Gh  á`̀«`̀aÉ`̀©`̀dG
 ,¬`̀eÉ`̀«`̀bh  π«°†ØdG  ô`̀¡`̀°`̀û`̀dG  Gò``̀g  ΩÉ`̀«`̀°`̀ü`̀d
 √OÉÑ©H  ∞«£d  ¬`̀fEG  ,¬FÉ≤àY  øe  Éæ∏©éjh

 .º«MQ ±hDhQ
 ¢ù∏éªdG √ƒf ,π°üØæe ´ƒ°Vƒe »ah
 á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG  áμ∏ªª∏d  »``°``SÉ``°``SC’G  Qhó``̀ dÉ``̀H
 ø``̀eC’G  õ`̀jõ`̀©`̀J  »`̀a  á≤«≤°ûdG  á`̀jOƒ`̀©`̀°`̀ù`̀dG
 É kæªãe  ,ºdÉ©dGh  á≤£æªdG  »a  QGô≤à°S’Gh
 »a  QÉædG  ¥Ó`̀WEG  ∞bƒd  á∏«ÑædG  É¡JQOÉÑe
 ≈`̀dEG  π°UƒàdG  π``LCG  ø`̀e  ,≥«≤°ûdG  øª«dG
 ∂Ø°S  ∞bƒj  á«æª«dG  áeRCÓd  »°SÉ«°S  πM
 Ö©°ûdG  IÉ`̀fÉ`̀©`̀e  »¡æjh  á`̀«`̀cõ`̀dG  AÉ`̀eó`̀ dG
 ¥É«°ùdG Gòg »a Oóf Éªc .≥«≤°ûdG »æª«dG

 πÑb  øe  IQôμàªdG  á«HÉgQE’G  äGAGóàY’ÉH
 áμ∏ªªdG  ≈∏Y  á«HÉgQE’G  »KƒëdG  É«°û«∏«e
 É¡aGó¡à°SGh  á≤«≤°ûdG  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG
 ,AÉ`̀jô`̀HC’Gh  ø«æeBÓd  è¡æªªdGh  óª©àªdG

 .»ªdÉ©dG OÉ°üàb’Gh ábÉ£dG äGOGóeE’h
 áæéd  ôjô≤J  ¢ù∏éªdG  åëH  ∂dP  ó©H
 äÉYƒ°Vƒe  ¿CÉ°ûH  »Yô°ûdG  …CGô`̀dG  AGó`̀HEG
 ¢VÉ¡LE’Gh  ¢TÉ©fE’Gh  …ôjô°ùdG  äƒªdG
 ≈`̀∏`̀YC’G ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG ø``e ¬``«``dEG á`̀Yƒ`̀aô`̀ª`̀dG
 á«°UƒJ  ≈∏Y  á≤aGƒªdG  Qô``̀bh  ,áë°ü∏d

 .Ö∏£dG á¡L ≈dEG OôdG ∫É°SQEGh áæé∏dG
 á©HÉàe áæéd øe ôjô≤J ≈dEG ™ªà°SG Éªc
 øe OóY ¿CÉ°ûH É¡JÉ≤ë∏eh ™eGƒédG AÉ°ûfEG
 É¡«∏Y  ádÉëªdG  ™eGƒédG  AÉ°ûfEG  äÉÑ∏W
 äÉ«°UƒJ  ≈∏Y  ≥`̀aGhh  ,IOÉ``̀aE’Gh  åëÑ∏d

 .áæé∏dG
 ¢VGô©à°SÉH ¬à°ù∏L ¢ù∏éªdG ºààNGh
 øe  óéà°ùj  Ée  åëHh  IOQGƒ`̀ dG  πFÉ°SôdG

 .Ωõ∏j Ée É¡fCÉ°ûH òîJGh ,∫ÉªYCG

 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
 á`̀∏`̀ °`̀UGƒ`̀e AGQRƒ```````̀ dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e
 á«îjQÉàdG  äÉ`̀bÓ`̀©`̀dG  ï«°SôJ
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  §`̀Hô`̀J  »`̀à`̀dG
 áμ∏ªªdG  iô`̀Ñ`̀μ`̀ dG  á`̀≤`̀«`̀≤`̀°`̀û`̀dGh
 ™`̀aó`̀ dGh á`̀jOƒ`̀©`̀°`̀ù`̀dG á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG
 kÉ≤ªY  ô`̀ã`̀cCG  äGQÉ`̀°`̀ù`̀e  ƒëf  É¡H
 ø«H  áæ«àªdG  ô`̀°`̀UGhC’G  ¢ùμ©J
 ,ø«≤«≤°ûdG  ø«Ñ©°ûdGh  øjó∏ÑdG
 äÉ`̀bÓ`̀©`̀dG ¿CÉ``̀H √ƒ`̀ª`̀°`̀S É`̀ kgƒ`̀æ`̀e
 á``̀jÉ``̀YQ π``̀ë``̀e »```̀g á``«``FÉ``æ``ã``dG
 mºYóH  ≈¶ëJh ø«ªFGO  ΩÉªàgGh
 ádÓédG  Ö`̀MÉ`̀°`̀U  Iô`̀°`̀†`̀M  ø`̀e
 áØ«∏N ∫BG  ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG
 ¬`̀«`̀NCGh ió`̀Ø`̀ª`̀dG OÓ`̀Ñ`̀ dG π`̀gÉ`̀Y
 ∂∏ªdG ø«Øjô°ûdG ø«eôëdG ΩOÉN
 Oƒ©°S ∫BG  õjõ©dGóÑY øH ¿Éª∏°S
 ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áμ∏ªªdG  ∂∏e

.á≤«≤°ûdG
 √ƒª°S  AÉ≤d  ió`̀d  ∂`̀dP  AÉ`̀L
 ÖMÉ°U  ¢`̀ù`̀eCG  ´É`̀ aô`̀ dG  ô°ü≤H
 øH  »côJ  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 õjõ©dGóÑY  ø`̀H  ó¡a  ø`̀H  óªëe
 ƒ°†Y  á`̀dhó`̀dG  ô`̀jRh  Oƒ©°S  ∫BG
 á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀dÉ`̀H AGQRƒ```````̀dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e
 ,á≤«≤°ûdG  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG
 ≈°ù«Y  ï«°ûdG  ƒª°S  Qƒ°†ëH

 áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S  øH
 …OÉ`̀æ`̀d É`̀«`̀∏`̀©`̀dG á`̀Ä`̀«`̀¡`̀dG ¢`̀ù`̀«`̀FQ
 ,π«îdG ¥ÉÑ°Sh á«°ShôØ∏d ó°TGQ
 ∫BG  áØ«∏N  øH  ¿Éª∏°S  ï«°ûdGh
 OÉ°üàb’Gh á«dÉªdG  ôjRh áØ«∏N
 ƒª°ùdG  Ö`̀MÉ`̀ °`̀Uh  ,»``̀æ``̀Wƒ``̀dG
 óªMCG øH ¿É£∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG
 ô«Ø°S  Oƒ©°S  ∫BG  õjõ©dGóÑY  øH
 iód ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªªdG
 ÖMÉ°U  π≤f  å«M  ,ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG

 øH  »côJ  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 ∫BG  õjõ©dGóÑY øH ó¡a øH óªëe
 ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓL ≈dEG  Oƒ©°S
 »dh  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°Uh
 AGQRƒ``dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ó¡©dG
 ø«eôëdG  ΩOÉN  ôjó≤Jh  äÉ«ëJ
 Éªc  ,√ó`̀¡`̀Y  »``̀ dhh  ø«Øjô°ûdG
 ΩOÉîd ¬JÉ«ëJ π≤f √ƒª°S ¬∏ qªM
 »``̀dhh ø`̀«`̀Ø`̀jô`̀°`̀û`̀dG ø`̀«`̀eô`̀ë`̀dG

.√ó¡Y

 ƒ`̀ª`̀°`̀ù`̀dG Ö`̀MÉ`̀°`̀U OÉ```̀°```̀TCGh
 ¢ù∏ée ¢ù«FQ ó¡©dG »dh »μ∏ªdG
 äÉ`̀bÓ`̀©`̀dG  iƒà°ùªH  AGQRƒ````̀dG
 áμ∏ªe  ø«H  á≤«KƒdG  á`̀ jƒ`̀NC’G
 á«Hô©dG  á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀dGh  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 ±GógC’Gh  ,á≤«≤°ûdG  ájOƒ©°ùdG
 ≈∏Y  πeÉμàdG  õjõ©àd  ácôà°ûªdG
 ≥≤ëj  ÉªH  äÉjƒà°ùªdG  ∞∏àîe
 »a  Ö°üjh  QÉ```gOR’Gh  AÉªædG
 ø«Ñ©°ûdGh øjó∏ÑdG ô«Nh ídÉ°U

.ø«≤«≤°ûdG
 Ωõ`̀©`̀ dG  ¿EG  √ƒ`̀ª`̀ °`̀S  ∫É````̀bh
 ¬≤≤M  Ée  ≈∏Y  AÉæÑ∏d  π°UGƒàj
 ï«°SôJ  »`̀a  OGó````̀LC’Gh  AÉ```̀HB’G
 ¿EGh  ,á«FÉæãdG  äÉbÓ©dG  QhòL
 ∑ôà°ûeh  ó``̀MGh  øjó∏ÑdG  ø``̀eCG
 äGAGó``̀ à``̀Y’G á`̀aÉ`̀μ`̀d …ó`̀°`̀ü`̀à`̀∏`̀d
 √ƒª°S  kGô`̀«`̀°`̀û`̀e  ,äGó`̀jó`̀¡`̀à`̀ dGh
 …ò``̀dG …Qƒ``ë``ª``dG Qhó````̀dG ≈```̀ dEG
 iô`̀Ñ`̀μ`̀ dG á`̀≤`̀«`̀≤`̀°`̀û`̀dG ¬``̀H Ωƒ``̀≤``̀J

 ájOƒ©°ùdG  á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG  áμ∏ªªdG
 É k«é«JGôà°SG  É k≤ªY  ÉgQÉÑàYÉH
 á«eÓ°SE’Gh  á«Hô©dG  ø«àeCÓd
 »ª«∏bE’G  øeCÓd  mRÉμJQG  Qƒëeh
 »a »°SÉ°SC’G QGô≤à°S’G πeÉYh

.»ªdÉ©dG OÉ°üàb’Gh á≤£æªdG
 åëH  iô`̀L  AÉ≤∏dG  ∫Ó`̀Nh
 ΩÉ`̀ª`̀à`̀g’G  äGP  äGó`̀é`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG
 ÉjÉ°†≤dG  á°ûbÉæeh  ∑ôà°ûªdG
 á`̀«`̀ª`̀«`̀∏`̀bE’G ø`̀«`̀à`̀MÉ`̀°`̀ù`̀dG ≈`̀ ∏`̀ Y

.á«dhódGh
 ÖMÉ°U  Üô``̀YCG  ¬ÑfÉL  ø`̀e
 á`̀dhó`̀dG  ô``̀jRh  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 áμ∏ªªdÉH AGQRƒdG ¢ù∏ée ƒ°†Y
 √ôμ°T  øY  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG
 ƒ`̀ª`̀°`̀ù`̀dG Ö`̀MÉ`̀°`̀ü`̀d √ô``̀jó``̀≤``̀Jh
 ¢`̀ù`̀«`̀FQ ó`̀ ¡`̀©`̀ dG »```̀ dh »`̀μ`̀∏`̀ª`̀dG
 ¬«dƒj  Ée  ≈∏Y  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée
 ΩÉ`̀ª`̀à`̀gGh ¢`̀Uô`̀M ø``̀e √ƒ`̀ª`̀°`̀S
 ø«H  á«FÉæãdG  äÉbÓ©dG  ó«WƒàH

.ø«≤«≤°ûdG ø«Ñ©°ûdGh øjó∏ÑdG
 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ΩÉ``̀bCG  ó`̀bh
 ¢`̀ù`̀«`̀FQ ó`̀ ¡`̀©`̀ dG »```̀ dh »`̀μ`̀∏`̀ª`̀dG
 AGó`̀Z  á`̀HOCÉ`̀e  AGQRƒ```̀ dG  ¢ù∏ée
 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°üd  É kªjôμJ
 ó¡a  øH  óªëe  øH  »côJ  ô«eC’G
 ôjRh  Oƒ©°S  ∫BG  õjõ©dGóÑY  øH
 AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  ƒ°†Y  ádhódG
 ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áμ∏ªªdÉH

.≥aGôªdG óaƒdGh á≤«≤°ûdG

ó¡a øH óªëe øH »côJ ô«eC’G …Oƒ©°ùdG AGQRƒdG ¢ù∏ée ƒ°†Y ádhódG ôjRh πÑ≤à°SG √ƒª°S

äGójó¡àdGh äGAGóàY’G πμd …ó°üà∏d óMGh ájOƒ©°ùdGh øjôëÑdG øeCG :AGQRƒdG ¢ù«FQ ó¡©dG »dh

ÉgQÉKBG øe OÓÑdG ájÉªMh ÉfhQƒμd …ó°üàdG Oƒ¡éH ó«°ûj á«eÓ°SE’G ¿hDƒ°û∏d ≈∏YC’G

º¡©ªàéeh º¡∏gCGh º¡°ùØfCG ájÉªëd º«©£àdG òNCG ≈dEG ™«ªédG IƒYO

 ¬∏dGóÑY  øcôdG  ≥jôØdG  ájÉYQ  âëJ  º«boCG
 ´É`̀aó`̀dG  ¿hDƒ`̀ °`̀T  ô``̀jRh  »ª«©ædG  ø°ùM  ø`̀H
 »fGô¡¶dG  ó`̀ª`̀MCG  ø`̀H  áØ«∏N  ™`̀eÉ`̀L  ìÉààaG
 ¢SQÉe 30 AÉKÓãdG ¢ùeG ìÉÑ°U ,ójGR áæjóªH
 øH  áØ«∏N  ó«°ùdG  Qƒ°†ëH  ∂`̀ dPh  ,Ω2021
 QƒàcódG  ï«°ûdG  á∏«°†ah  ,»fGô¡¶dG  óªMCG
 IQGOEG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  …ôLÉ¡dG  óªëe  ó°TGQ

.á«æ°ùdG ±ÉbhC’G
 ´ÉaódG ¿hDƒ°T ôjRh ócCG ìÉààa’G ∫ÓNh

 ¬∏dG  äƒ«H  QÉªYEÉH  ∑QÉÑªdG  ΩÉªàg’G  Gòg  ¿CG
 ¿ód  øe  á∏«∏édG  ájÉYôdG  øe  kÉbÓ£fG  »JCÉj
 ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M
 ≈∏YC’G óFÉ≤dG  ióØªdG OÓÑdG  πgÉY áØ«∏N ∫BG
 πc  ô«î°ùJh  óLÉ°ùªdGh  ™eGƒédG  ó««°ûàH

.ÉgQÉªYEGh ¬∏dG äƒ«H ájÉYôd äÉ«fÉμe’G
 Iƒb •ÉÑ°V QÉÑc øe OóY ìÉààa’G ô°†M
 IQGOEÉH  ø«dhDƒ°ùªdG  øe OóYh øjôëÑdG  ´ÉaO

.á«æ°ùdG ±ÉbhC’G

 QÉ°ûà°ùe »j ≠fGh ó«°ùdG ¢ùeCG OÓÑdG QOÉZ
 ø«°üdG  á`̀jQƒ`̀¡`̀ª`̀L  á`̀«`̀LQÉ`̀N  ô```̀jRh  á``̀dhó``̀dG
 áμ∏ªªd  á«ª°SôdG  ¬`̀JQÉ`̀jR  É kªààîe  ,á«Ñ©°ûdG
 ∫hO  ø`̀e  Oó``Y  »`̀a  ¬`̀d  á`̀dƒ`̀L  øª°V  øjôëÑdG
 øjôëÑdG  QÉ£ªH  ¬``̀YGOh  »`̀a  ¿É`̀ch  .á≤£æªdG

 »fÉjõdG ó°TGQ øH ∞«£∏dGóÑY QƒàcódG »dhódG
 ¬∏dG  Ö«ÑM  Qƒ``̀fCG  ó«°ùdGh  ,á«LQÉîdG  ô`̀jRh
 áμ∏ªe  iód  á«Ñ©°ûdG  ø«°üdG  ájQƒ¡ªL  ô«Ø°S
 IQGRh  »a  ø«dhDƒ°ùªdG  øe  Oó`̀Yh  ,øjôëÑdG

.á«LQÉîdG

»fGô¡¶dG óªMCG øH áØ«∏N ™eÉL íààØj ´ÉaódG ¿hDƒ°T ôjRh

áμ∏ªªdG QOÉ¨j »æ«``°üdG á«LQÉîdG ôjRh ádhódG QÉ``°ûà°ùe

 »KƒëdG É«°û«∏e ¥ÓWE’ øjójó°ûdG ÉgQÉμæà°SGh É¡àfGOEG øY øjôëÑdG áμ∏ªe á«LQÉN IQGRh âHôYCG
 AGóàYG  »a  ,á≤«≤°ûdG  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áμ∏ªªdG  √ÉéJ  ø«àîîØe  QÉ«W  ¿hó`̀H  ø«JôFÉW  á«HÉgQE’G
 IócDƒe  ,á«fóªdG  ¿É«YCÓd  É kë°VGh  É kaGó¡à°SGh  á«dhódG  ø«fGƒ≤∏d  G kôaÉ°S  É kcÉ¡àfG  πãªj  ¿ÉÑL  »HÉgQEG
 äGAGôLEG øe √ÉæÑàJ Ée »a ,ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªªdG É¡à≤«≤°ûd πeÉμdG É¡ªYOh øjôëÑdG áμ∏ªe ±ƒbh
 á«HÉgQE’G äGAGóàY’G √òg áfGOEG ≈dEG »dhódG ™ªàéªdG á«YGO ,áfÉÑédG á«fGhó©dG ∫ÉªYC’G √ò¡d …ó°üà∏d

.»dhódGh »ª«∏bE’G QGô≤à°S’Gh øeC’G Oó¡J »àdG

 ø`̀«`̀«`̀Kƒ`̀ë`̀dG ¥Ó`````̀WEG ø``̀jó``̀J á``«``LQÉ``î``dG
á`̀jOƒ`̀©`̀°`̀ù`̀dG  √É`̀ é`̀ J  ø«àîîØe  ø`̀«`̀Jô`̀ FÉ`̀W

 ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  á«YÉªàL’G  á«ªæàdGh  πª©dG  ôjRh  πÑ≤à°SG
 »∏Y  óªëe  øH  π«ªL  ó«°ùdG  πª©dG  ¥ƒ°S  º«¶æJ  áÄ«g  IQGOEG
 iód á«μjôeC’G IóëàªdG äÉj’ƒdG IQÉØ°S ∫ÉªYCÉH ºFÉ≤dG ¿Gó«ªM
 »a  AÉKÓãdG  ¢ùeG  ,…OQÉ`̀f  âjôZQÉe  Ió«°ùdG  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 É¡à«ªæJ πÑ°Sh øjó∏ÑdG ø«H Ió«WƒdG äÉbÓ©dG ∫hÉæJh ,¬Ñàμe

.á«YÉªàL’G ájÉªëdG õjõ©Jh á«dÉª©dG ä’ÉéªdG »a
 »àdG  Oƒ¡édG  ≈∏Y  …OQÉ``̀f  Ió«°ùdG  ¿Gó«ªM  ™`̀∏`̀WCG  ó`̀ bh
 äÉ©jô°ûàdG  åjóëJ  ä’Éée  »a  øjôëÑdG  áμ∏ªe  É¡H  Ωƒ≤J
 Gòg »a ócCG å«M ,á«dhódG πª©dG ô«jÉ©e ™e áªé°ùæªdG á«dÉª©dG
 ,øjó∏ÑdG  ø«H  ¿hÉ©àdG  πÑ°S  õjõ©J  »a  øjôëÑdG  áÑZQ  ¥É«°ùdG
 ä’ÉéªdG  »a  áëLÉædG  Éª¡HQÉéJ  øe  ádOÉÑàªdG  IOÉØà°S’Gh
 AÉ≤JQ’Gh  ¢UÉî°TC’ÉH  QÉéJ’G  áëaÉμeh  á«HÉ≤ædGh  á«dÉª©dG
 ≈dEG  kÉgƒæe  ,á«YÉªàL’G  ájÉYôdGh  ájÉªëdG  èeGôHh  äÉeóîH
 º¶æH  AÉ≤JQ’Gh  πª©dG  áÄ«H  ôjƒ£àd  ôªà°ùªdG  áμ∏ªªdG  »©°S
 Oƒ¡édG ¿Gó«ªM ¢Vô©à°SG Éªc .√ƒªfh √QGô≤à°SGh πª©dG ¥ƒ°S
 ≈∏Y á¶aÉëªdGh ,¢UÉîdG ´É£≤dG ºYód áeƒμëdG É¡H âeÉb »àdG
 ¿Éª°†d äGQOÉÑªdG øe ójó©dG ò«ØæJ π°†ØH πª©dG ¥ƒ°S QGô≤à°SG
 äÉcô°ûdG  »a  ø«æWGƒªdG  Ö`̀JGhQ  º`̀YOh  ,∫Éª©dG  íjô°ùJ  ΩóY
 ¬àî°ùf »a ∞«Xƒà∏d »æWƒdG èeÉfôÑdG ¥ÓWEGh ,äÉ°ù°SDƒªdGh
 ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U äÉ¡«Lƒàd kGò«ØæJ ,á«fÉãdG

 …òdGh  ,AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée ¢ù«FQ  ó¡©dG  »dh áØ«∏N ∫BG  óªM øH
 á«æjôëÑdG  QOGƒμdG  π«gCÉJh  ∞«XƒJ  Iô«Jh ™jô°ùJ  ≈dEG  ±ó¡j
 âjôZQÉe  Ió«°ùdG  äOÉ°TCG  ,ÉgQhóH  .πª©dG  ¥ƒ°S  »a  É¡LÉeOE’
 ø«fGƒbh  äÉ©jô°ûJ  øe  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¬H  ™àªàJ  ÉªH  …OQÉ`̀f
 áàa’  ,á`̀HPÉ`̀L  πªY  áÄ«H  ø`̀e  ¬`̀H  ôNõJ  É`̀eh  IQƒ£àe  á«dÉªY
 ¿ƒ°Uh  ¢UÉî°TC’ÉH  QÉéJ’G  áëaÉμªd  ádhòÑªdG  Oƒ¡édG  ≈dG
 ¬JGP  âbƒdG  »a  ágƒæe  ,¢Uƒ°üîdG  ¬Lh  ≈∏Y  ∫Éª©dG  ¥ƒ≤M
 á¡LGƒªd  øjôëÑdG  É¡JòîJG  »`̀à`̀dG  ô`̀«`̀HGó`̀à`̀dGh  äGAGô``̀LE’É``̀H

 ≈∏Y É¡JQób âàÑKCG å«M ,™«ªédG ≈∏Y ÉfhQƒc áëFÉL äÉ«YGóJ
 ¬JòîJG  ÉªH  ágƒæe  ,á«FÉæãà°S’G  äÉjóëàdG  ∞∏àîe  á¡LGƒe
 iƒ≤dG  ≈∏Y á«Ñ∏°S  QÉKBG  …CG  Öæéàd  Oƒ¡Lh ´É°ùe  øe áμ∏ªªdG
 øe  áYƒªée  ò«ØæJh  ,á«FÉæãà°S’G  IôàØdG  √òg  ∫ÓN  á∏eÉ©dG
 ¥ƒ°S QGô≤à°SG ≈∏Y á¶aÉëªdGh á«°ùaÉæàdG õjõ©àd äÉYhô°ûªdG
 »a Iôªà°ùªdG  ÉgOÓH áÑZQ ájóÑe ,á«LÉàfE’G  ¬JÉYÉ£bh πª©dG
 ÉªH ä’ÉéªdG ™«ªL »a øjôëÑdG ™e ∑ôà°ûªdG ¿hÉ©àdG õjõ©J

 .ø«≤jó°üdG øjó∏ÑdG ≈∏Y IóFÉØdÉH Oƒ©j

..á«μjôeC’G IQÉØ°ùdG ∫ÉªYCÉH ºFÉ≤dG »≤à∏j ¿Gó«ªM

ájƒªæàdGh  á«dÉª©dG  ä’ÉéªdG  »a  »μjôeC’G  »æjôëÑdG  ¿hÉ©àdG  õjõ©J

 áμ∏ªe  øeÉ°†J  øY  á«LQÉîdG  IQGRh  âHôYCG
 »a á≤«≤°ûdG  á«Hô©dG  ô°üe ájQƒ¡ªL ™e øjôëÑdG
 ájÉªMh ,»FÉªdG É¡æeCGh »eƒ≤dG É¡æeCG ≈∏Y ®ÉØëdG
 ,IÉ`̀«`̀ë`̀dG  »`̀a  ´hô`̀°`̀û`̀ª`̀dG  ¬`̀≤`̀Mh  É¡Ñ©°T  ídÉ°üe
 QGô≤à°S’Gh  º∏°ùdG  ≥«≤ëàd  á°ü∏îªdG  ÉgOƒ¡Lh
 ádhòÑªdG Oƒ¡é∏d áμ∏ªªdG ºYO øY áHô©e ,»ª«∏bE’G

 ßØëj  ÉªH  á°†¡ædG  ó°S  π«¨°ûJh  Aπe  á`̀eRCG  πëd
 ô¡f  Ö°üe  ∫hó`̀d  ájOÉ°üàb’Gh  á«FÉªdG  ¥ƒ≤ëdG
 ∫hód  í«àj  ÉªHh  ,á«dhódG  ø«fGƒ≤dG  ≥`̀ah  π«ædG
 á«ªæà∏d  É¡JÉMƒªW  ≥«≤ëJ  É¡©«ªL  π«ædG  ¢VƒM
 º∏°ùdGh  ø`̀eC’G  ≈∏Y  É kXÉØM  ,…OÉ°üàb’G  AÉªædGh

.á≤£æªdG »a QGô≤à°S’Gh

 ™e É`̀ ¡`̀ æ`̀ eÉ`̀ °`̀ †`̀ J ø```Y Üô``̀ ©``̀ J  ø``jô``ë``Ñ``dG
»`̀eƒ`̀≤`̀dG É`̀ ¡`̀ æ`̀ eCG ≈`̀∏`̀Y ®É`̀ Ø`̀ ë`̀ dG »``a ô`̀°`̀ü`̀e
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»fÉHÉ«dG  ô«Ø°ùdG  ´Oƒj  ∫ó©dG  ôjRh
 ¿hDƒ°ûdGh ∫ó©dG ôjRh áØ«∏N ∫BG »∏Y øH ódÉN ï«°ûdG πÑ≤à°SG
 ô«Ø°S  ƒ`̀à`̀jEG  »μjó«g  ó«°ùdG  ,¬ÑàμªH  ,±É`````̀bhC’Gh  á`̀«`̀eÓ`̀°`̀SE’G
 AÉ¡àfG  áÑ°SÉæªH  ∂dPh  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  iód  ¿ÉHÉ«dG  ájQƒWGôÑeEG

.¬∏ªY Iôàa
 Ió«WƒdG ábGó°üdG äÉbÓY iƒà°ùªH ôjRƒdG OÉ°TCG AÉ≤∏dG ∫ÓNh
 ,á≤jó°üdG  ¿ÉHÉ«dG  ájQƒWGôÑeEGh  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ø«H  §HôJ  »àdG
 »a  ¬∏ªY  Iôàa  ∫ÓN  ô«Ø°ùdG  É¡dòH  »àdG  Iõ«ªªdG  Oƒ¡édG  Éæªãe
 ∫ÉéªdG  É¡æe  ,ø«≤jó°üdG  øjó∏ÑdG  ø«H  ∑ôà°ûªdG  ¿hÉ©àdG  õjõ©J

.»dó©dG

ô«°üe π°ûØdG
!øjôëÑdG ìÉéf ÜQÉëj øe 

á©ªL ∑QÉÑe óª .O

 …òdG  AÉHƒdG  Gò`̀g  ™e  πeÉ©àdG  »a  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ìÉéf
 øe  ø«æWGƒªdG  øe  áÄa  ≈∏Y  Gô°üà≤e  øμj  ºd  ºdÉ©dÉH  ∞°ü©j
 ìÉéf ƒg πH ,Égô«Z ¿hO øe ø«ª«≤ªdG øe áÄa hCG ,Égô«Z ¿hO
 áμ∏ªe  »a  ¢û«©j  øe  πc  »∏©a  πμ°ûH  É¡°ùªdh  ,™«ªédG  πª°T
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  âdÉæa  kÉ«ªdÉY  ∂`̀dP  ió°U  π°Uhh  ,øjôëÑdG
 ájÉªM »a É¡MÉéf ÖÑ°ùH IQôμàªdG á«dhódG äGOÉ°TE’G øe kÓ«°S
 ºYO ≈∏Y É¡JQób ºYO »ah É¡«°VGQCG  ≈∏Y ø«ª«≤ªdGh É¡«æWGƒe

 .AÉHƒdG Gòg áëaÉμe »a á«ªdÉ©dG Oƒ¡édG
 øe  ,Gƒ`̀dGRÉ`̀eh  π«gCÉàdGh  ìÓ°UE’G  õcGôe  A’õ`̀f  ¿Éc  óbh
 ,AÉHƒdG Gòg øe ájÉªëdGh ájÉYôdG πc º¡d ádhódG âeób øe ø«H
 õcGôªdG  √òg  A’õf  ø«H  áHÉ°UEG  ádÉM  …CG  π«é°ùJ  ºàj  ºd  å«M
 AÉHƒdG ¿CG á≤«≤M ∫ÉØZEG øμªj ’ ¬fCG ºZQ ,á≤HÉ°ùdG IôàØdG ∫ÓN
 ±ƒØ°üdG  »a  ¿ƒ∏eÉY  ∑Éæ¡a  ,¬«dEG  π°Uhh  ’EG  É k©bƒe  ∑ôàj  ºd
 ¿hôHÉãj  ,á«Ø∏îdG  ±ƒØ°üdG  »`̀a  ¿ƒ∏eÉY  ∑É`̀æ`̀gh  ,á`̀«`̀eÉ`̀eC’G
 º«∏©àdGh áë°üdGh Ωó≤àdGh OÉ°üàb’Gh á«ªæàdG Iô«°ùe áeƒªjód
 Ωõ©H ,Ωƒj πc AÉHƒdG ¿ƒ¡LGƒjh ,øjôëÑdG áμ∏ªe »a ∂dP ô«Zh
 äÉ¡«LƒJ øe º¡eGóbEGh º¡JÉjƒæ©eh º¡àbÉW øjóªà°ùe ,ΩGóbEGh
 áëaÉμe  »a  ø«∏eÉ©dG  ±ƒØ°U  Qó°üàJ  »àdG  ó∏ÑdG  Gò`̀g  IOÉ«b
 øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U º¡°SCGQ ≈∏Yh ,AÉHƒdG

.AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG óªM
 ,ô`̀eC’G  Gò`̀g  »a  ¬«ØîJ  Ée  É¡jód  ¢ù«d  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¿EG
 iód  ¬d  πé°S  »a  ∂dP  øjhóJ  ºàj  AÉHƒdG  Gò¡H  ÜÉ°üj  øe  πμa
 ¬«dEG  ∫ƒNódG  πFÉ°Shh  »æWh  πé°S  ƒgh  ,á«ë°üdG  äÉ¡édG
 Qób  ≈∏Y  π«dO  Gò`̀gh  ,™«ªé∏d  áæ∏©e  ¬∏«°UÉØJ  ≈∏Y  ´Ó`̀W’Gh
 ∞∏àîe  É¡H  πª©J  »àdG  á«dÉ©dG  á«æ¡ªdGh  á«aÉØ°ûdGh  ìƒ°VƒdG
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  »`̀a  á«ë°üdGh  á«Ñ£dG  äÉ`̀¡`̀é`̀dGh  Iõ`̀¡`̀LC’G
 ∫ƒ°UƒdG »a øjôëÑdÉH ºà¡j øe πch º«≤ªdGh øWGƒªdG ∑Gô°TE’
 ™«ªéa ,»ë°üdG ™°VƒdG ìô°ûJ »àdG äÉfÉ«ÑdGh äÉeƒ∏©ªdG ≈dEG
 OGó``̀YCGh  ,á«eƒ«dG  äÉ°UƒëØdG  ∂`̀ dP  πª°ûjh  ,áæ∏©e  ΩÉ```bQC’G
 ≈∏Y  äÉª«©£àdGh  ,áªFÉ≤dG  äÉHÉ°UE’Gh  ,IójóédG  äÉHÉ°UE’G
 ,êÓ©dG  ¿ƒ≤∏àj  øeh  ,ø«aÉ©àªdG  OGó`̀YCGh  ,»æWƒdG  iƒà°ùªdG
 kÉ¨eGO kÓ«dO ó©j Gòg πc .∂dP ô«Zh ,IõcôªdG ájÉæ©dG »a ºg øeh
 øe É¡JÉÑLGƒH ΩÉ«≤dG »a á«dÉ©dG É¡à«æ¡eh ádhódG ìƒ°Vh ≈∏Y

.A»°T øe á«°ûîdG hCG ±ƒîdG ¿hO
 ádhÉëªH  øjôëÑdG  êQÉN øe ¿ƒeƒ≤j  øe  ¿EÉa  ,¬∏c  ∂dòdh
 ´ƒ°VƒªdG  πjƒëJh  ,õcGôªdG  A’õf  øe  OóY  áHÉ°UEG  ∫Ó¨à°SG
 ó°übh  óªY  ø`̀Y  ≈eÉ©àj  πμ°ûH  z¿É`̀°`̀ù`̀fEG  ¥ƒ`̀≤`̀M{  á«°†b  ≈`̀ dEG
 á≤FÉa  á`̀jÉ`̀YQ  ø`̀e  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¬eó≤Jh  ¬àeób  É`̀e  π`̀c  ø`̀Y
 ∂dP  ∞«XƒJ  π`̀LCG  øe  ,É¡°VQCG  ≈∏Y  ¢û«©j  øe  πμd  ájÉªMh
 øe  ¿ƒØ∏àîj  A’õædG  A’Dƒg  ¿CÉch  ,É kØ∏°S  áaƒ°ûμªdG  º¡aGógC’
 ±ƒ°S º¡fEÉa  ,ºdÉ©dG  πμHh kÉ©«ªL ÉæH  á£«ëªdG  ±hô¶dG  å«M
 GƒdhÉM äÉØ∏e øe ∂dP ô«Z »a Gƒ∏°ûa Éªc ,kÉ©jQP kÓ°ûa ¿ƒ∏°ûØj
 .øjôëÑdG áμ∏ªªd ájOÉ©e äGóæLC’ áeóN É¡Ø«XƒJh É¡dÓ¨à°SG
 ,´ƒ°VƒªdG Gòg ∞«XƒJ ¿hôjój øe ∞∏N GhôéfG øe ¿CG  Éªc
 øe ¬«dEG ºgôL ºàj ¿CG OGôj Ée ≈dEG É k©jô°S Gƒ¡Ñàæj ¿CG º¡H …ôM
 áμ∏ªe äÉMÉéf πc ó°V êQÉîdG  øe á∏eÉ©dG  ábQÉªdG  áÄØdG  πÑb

 .øjôëÑdG

 øH  π°ü«a  øH  ¬∏dGóÑY  ó`̀cCG
 ôjRh  óYÉ°ùe  …ô°ShódG  ôÑL
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¿CG  á«LQÉîdG
 äGRÉéfEG  øe  ¬à≤≤M  ÉªH  ôîØJ
 »æWƒdG ø«jƒà°ùªdG ≈∏Y IóFGQ
 õjõ©Jh  ájÉªM  »`̀a  »`̀ dhó`̀ dGh
 ¬`̀«`̀dƒ`̀J É`̀ª`̀d ¿É``̀°``̀ù``̀fE’G ¥ƒ``≤``M
 ≠dÉH ΩÉªàgGh ájÉYQ øe áμ∏ªªdG
 ¬H ≈¶ëJ Éªdh ,∫ÉéªdG Gòg »a
 øe  ±Gó``gC’Gh  ™«°VGƒªdG  ∂∏J
 Iô°†M  ¿ó`̀d  øe  á°UÉN  ájÉæY
 øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U
 OÓÑdG  πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y
 øe  Iôªà°ùe  á©HÉàeh  ,ióØªdG
 ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 »dh ,áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S

 .AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ó¡©dG
 QGƒ``̀ë``̀dG ∫Ó```̀N ∂```̀dP AÉ```̀L
 IQGRh  ¬Jó≤Y  …ò`̀ dG  »∏YÉØàdG
 IóëàªdG  º``eC’G  ™e  á«LQÉîdG
 º```̀ eC’G Ö`̀à`̀μ`̀e »``̀ a á`̀∏`̀ã`̀ª`̀à`̀ª`̀dG
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  »`̀a  IóëàªdG
 á«eÉ°ùdG  á«°VƒØªdG  á∏ãªeh
 OóY ácQÉ°ûªH ,¿É°ùfE’G ¥ƒ≤ëd
 á«≤«°ùæàdG  áæé∏dG  AÉ°†YCG  øe
 IQGRhh ,¿É°ùfE’G ¥ƒ≤ëd É«∏©dG
 ,∫ó`̀©`̀ dG  IQGRhh  ,á`̀ «`̀ ∏`̀NGó`̀ dG
 á«HôàdG IQGRhh áë°üdG IQGRh
 ¥ƒ`̀≤`̀M á``̀æ``̀é``̀dh ,º``̀«``̀∏``̀©``̀à``̀dGh
 ,iQƒ`̀°`̀û`̀dG  ¢ù∏éªH  ¿É`̀°`̀ù`̀fE’G
 ¥ƒ≤ëd  á«æWƒdG  á°ù°SDƒªdGh
 äÉ«©ªL  ø`̀e  Oó``̀Yh  ¿É`̀°`̀ù`̀fE’G
 á«æ≤J  ôÑY  ,»fóªdG  ™ªàéªdG
 ,»FôªdG  »fhôàμd’G  ∫É°üJ’G
 ¿Gƒæ©H  AGôÑîdG  iƒà°ùe  ≈∏Y
 á«æWƒdG  πª©dG  á£N  OGó```̀YEG{
 :øjôëÑdG  »a  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤ëd

.zäÉjƒdhC’Gh ±GógC’G
 QGƒ``ë``dG »``̀a ∑QÉ``̀°``̀T ó```̀bh
 ,»`̀ fÉ`̀ bQõ`̀ dG ó`̀ª`̀ë`̀e »`̀∏`̀YÉ`̀Ø`̀à`̀dG
 Iôé¡dG  áª¶æe  áã©H  ¢`̀ù`̀«`̀FQ
 º`̀«`̀≤`̀ª`̀dG ≥`̀ °`̀ù`̀ æ`̀ª`̀ dG á```«```dhó```dG
 IóëàªdG ºeC’G á£°ûfC’ áHÉfE’ÉH
 Gó`̀jhQh  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  iód
 á`̀«`̀ª`̀«`̀∏`̀bE’G á`̀∏`̀ã`̀ª`̀ª`̀dG ,êÉ``̀ë``̀ dG
 á«eÉ°ùdG  á«°VƒØªdG  Öàμªd
 ¥ô°ûdG  »`̀a  ¿É`̀°`̀ù`̀fE’G  ¥ƒ≤ëd
 ,É`̀«`̀≤`̀jô`̀aEG ∫É`̀ª`̀ °`̀Th §```°```ShC’G
 ¢ù«FQ  ,»`̀æ`̀jRÉ`̀ZÉ`̀e  »`̀fÉ`̀«`̀Lh
 á```̀jQhó```̀dG á``̀©``̀LGô``̀ª``̀dG º`̀ °`̀ ù`̀ b
 á«eÉ°ùdG  á«°VƒØªdÉH  á∏eÉ°ûdG
 Qƒ`̀à`̀có`̀dGh  ,¿É`̀°`̀ù`̀fE’G  ¥ƒ≤ëd
 QÉ°ûà°ùe  ,…hóH  »∏Y  º«gGôHEG
 ,á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG IQGRƒ```̀ H »`̀fƒ`̀fÉ`̀b
 …ó`̀¡`̀e ó```̀ª```̀MCG á``̀cQÉ``̀°``̀û``̀ª``̀Hh
 ¥ƒ≤M  áæéd  ¢ù«FQ  ,OGó`̀ë`̀ dG
 ,iQƒ`̀°`̀û`̀dG  ¢ù∏éªH  ¿É`̀°`̀ù`̀fE’G
 ,OƒªM  ó©°S  Oƒ`̀ª`̀M  ó«ª©dGh

 ¿hDƒ`̀°`̀û`̀∏`̀d ó`̀YÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG π`̀ «`̀cƒ`̀dG
 ,á«∏NGódG  IQGRƒ``̀H  á«fƒfÉ≤dG
 ,»`̀fÉ`̀jõ`̀dG  ¢`̀ù`̀«`̀ª`̀N  á```̀fGO  .CGh
 ≥`̀«`̀aƒ`̀à`̀dGh §`̀«`̀£`̀î`̀à`̀dG π`̀ «`̀ ch
 IQGRƒ````̀H á`̀≤`̀ Ø`̀ æ`̀ dGh …ô```̀ °```̀ SC’G
 á«eÓ°SE’G  ¿hDƒ`̀°`̀û`̀dGh  ∫ó`̀©`̀dG
 ºjôe IQƒ`̀à`̀có`̀dGh ,±É```̀ bhC’Gh
 π`̀«`̀cƒ`̀dG ,…ô``LÉ``¡``dG º`̀«`̀gGô`̀HG
 á`̀eÉ`̀©`̀ dG á`̀ë`̀°`̀ü`̀∏`̀d ó`̀YÉ`̀ °`̀ ù`̀ ª`̀ dG
 Iô«Ø°ùdGh  ,áë°üdG  IQGRƒ```̀H
 ôjóe  ,øYÉ¶dG  ¬∏dGóÑY  áªWÉa
 IQGRƒ````̀ H  äÉ`̀ª`̀¶`̀æ`̀ª`̀ dG  IQGOEG
 ,…Qƒ``̀N É``̀jQÉ``̀eh ,á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG
 á«æWƒdG  á`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dG  á°ù«FQ
 øe  AÉ°†YCGh  ,¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤ëd
 ,»`̀fó`̀ª`̀dG  ™ªàéªdG  äÉ`̀«`̀©`̀ª`̀L
 …RÉZ  ójôa  PÉà°SC’G  »eÉëªdG
 ÇOÉÑªdG  á«©ªL  ¢ù«FQ  ,™«aQ
 Qƒ`̀à`̀có`̀dG ,¿É``̀°``̀ù``̀fE’G ¥ƒ`̀≤`̀ë`̀d
 ¢ù«FQ ,Ö«£dG óªMCG QÉÑédGóÑY
 ,á«æjôëÑdG  ø««bƒ≤ëdG  á«©ªL
 ,áfQÉëÑdG »≤J áeÉ°SCG QƒàcódGh
 IQGOEG  ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e  ¢`̀ù`̀«`̀FQ  Ö`̀FÉ`̀ f
 ¥ƒ≤ëd  á«æjôëÑdG  á«©ªédG
 QGƒëdG  πªà°TG  å«M  ,¿É°ùfE’G
 ºJ  á`̀Yƒ`̀æ`̀à`̀e  QhÉ``̀ë``̀e  4  ≈`̀∏`̀Y
 Ö°üJ áª«b äÉeƒ∏©ªH ÉgDhGôKEG
 ±Gó``̀gC’G  ójóëJ  á«é¡æe  »`̀a
 á£îdG  OGó````̀YE’  äÉ```̀jƒ```̀dhC’Gh

 .¿É°ùfE’G ¥ƒ≤ëd á«æWƒdG
 øH ¬`̀∏`̀dGó`̀Ñ`̀Y ¢`̀Vô`̀©`̀à`̀°`̀SGh
 ,…ô`̀ °`̀Shó`̀ dG  ô`̀Ñ`̀L  ø``H  π°ü«a
 ∫ÓN ,á«LQÉîdG  ôjRh óYÉ°ùe
 èFÉàf ,»∏YÉØàdG QGƒëdG ìÉààaG
 á«æWƒdG πª©dG á£N πªY ¢TQh
 É¡àª¶f  »àdG  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤ëd
 ,á«°VÉªdG IôàØdG ∫ÓN IQGRƒdG
 É¡æY  IQOÉ`̀°`̀ü`̀dG  äÉ`̀«`̀°`̀Uƒ`̀à`̀dGh
 áμ∏ªe ≈dG áÑ°ùædÉH É¡JÉjƒdhCGh
 ºjó≤J  ≈``̀dEG  á`̀aÉ`̀°`̀VEG  ,øjôëÑdG

 äÉ«°UƒJ ò«ØæJ ≈∏Y áeÉY Iô¶f
 »æWƒdG  øjôëÑdG  áμ∏ªe ôjô≤J
 ¢`̀VGô`̀©`̀à`̀°`̀S’G á``̀«``̀dB’ å`̀ dÉ`̀ ã`̀ dG
 É¡£HQ  Iôμah  πeÉ°ûdG  …QhódG
 ,á£î∏d  á«°ù«FôdG  ±Gó`̀gC’É`̀ H
 áμ∏ªe  Oƒ¡L  ™`̀e  ≥aGƒàj  ÉªH
 ±Gó````̀gCG ≥`̀«`̀≤`̀ë`̀à`̀d ø`̀ jô`̀ë`̀ Ñ`̀ dG

.2030 áeGóà°ùªdG á«ªæàdG
 á«LQÉîdG ôjRh ¥ô£J Éªc
 »àdG  äÉ«°UƒàdG  ´ƒªée  ≈`̀dEG
 πª©dG  ¢TQh  ∫ÓN  É¡ªjó≤J  ºJ
 311 ÉgOóY ≠∏H »àdGh á«æWƒdG
 ≥∏©àJ á«°UƒJ 70 É¡æe ,á«°UƒJ
 ≈``̀dhC’G  äÉYƒªéªdG  ¥ƒ≤ëH
 ≥∏©àJ  á«°UƒJ  93h  ,ájÉYôdÉH
 ,á«°SÉ«°ùdGh  á«fóªdG  ¥ƒ≤ëdÉH
 ¥ƒ≤ëdÉH ≥∏©àJ á«°UƒJ 148h
 á`̀«`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’Gh á``jOÉ``°``ü``à``b’G
 ≈∏Y Aƒ°†dG É k£∏°ùe ,á«aÉ≤ãdGh
 äÉfQÉ≤ªdGh  äÉ«FÉ°üME’G  RôHCG
 å«M  ,¢`̀TQƒ`̀dG  ∂∏àH  á°UÉîdG
 É¡«a  ø`̀«`̀cQÉ`̀ °`̀û`̀ª`̀ dG  Oó```̀Y  ≠`̀ ∏`̀ H
 ºjó≤J  º``̀Jh  ,É`̀cQÉ`̀°`̀û`̀e  1785
 á`̀cQÉ`̀°`̀û`̀eh  ,π`̀ª`̀Y  á```bQh  168
 ºeC’G  øe  çóëàeh  Gô«ÑN  41
 øe  É`̀cQÉ`̀°`̀û`̀e  80h  ,Ió`̀ë`̀à`̀ª`̀dG
 168h ,¿ƒfÉ≤dG PÉØfEG »dhDƒ°ùe
 á«dÉª©dG  äÉHÉ≤ædG  øe  ÉcQÉ°ûe
 ,á«eƒμëdG  ô«Z  äÉª¶æªdGh
 »°ù∏ée  ø`̀e  ∑QÉ`̀°`̀û`̀e  147h
 á`̀fÉ`̀eC’Gh ÜGƒ``æ``dGh iQƒ`̀°`̀û`̀dG
 101h  ,ø`̀«`̀°`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀∏`̀d  á`̀eÉ`̀©`̀ dG
 á«ÑæLC’G  äÉã©ÑdG  øe  ∑QÉ°ûe
 ,øjôëÑdG áμ∏ªe iód Ióªà©ªdG
 á£∏°ùdG  ø``̀e  É`̀cQÉ`̀ °`̀û`̀e  62h

 .á«FÉ°†≤dG
 ô``̀jRh ó`̀YÉ`̀°`̀ù`̀e í```̀°```̀VhCGh
 á°SGQO  ó©Hh  ¬`̀fCÉ`̀H  á«LQÉîdG
 É¡ªjó≤J  º`̀J  »`̀à`̀dG  äÉ«°UƒàdG
 äRô````̀H π```ª```©```dG ¢```````̀TQh »````̀a

 á`̀jô`̀M É`̀¡`̀æ`̀e äÉ````jƒ````dhCG Ió```̀Y
 ,»ª∏°ùdG  ¢ûjÉ©àdGh  ¿É```̀jOC’G
 ájôMh  ΩÓ```̀YE’Gh  áaÉë°üdGh
 äÉ©jô°ûàdG  áeAGƒeh  ,ô«Ñ©àdG
 ájÉªëdG  äÉ``̀«``̀ dBGh  ,á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG
 ,á«FÉæédG  á`̀dGó`̀©`̀dGh  á«æWƒdG
 á`̀jô`̀Mh »`̀fó`̀ª`̀ dG ™`̀ª`̀à`̀é`̀ª`̀dGh
 ,äÉ«©ªédG  øjƒμJh  ™ªéàdG
 ,¢UÉî°TC’ÉH QÉéJ’G áHQÉëeh
 AÉ`̀ cò`̀ dGh á`̀«`̀ª`̀bô`̀dG ¥ƒ`̀≤`̀ë`̀ dGh
 πª©dG  ¥ƒ`̀≤`̀Mh  ,»YÉæ£°U’G
 º«∏©àdG  »a  ≥ëdGh  ,∫Éª©dGh
 ¥ƒ``̀≤``̀Mh ,äGQó````̀≤````̀ dG AÉ```̀æ```̀Hh
 ,á```bÉ```YE’G  …hP  ¢``̀UÉ``̀î``̀°``̀TC’G
 ¥ƒ≤Mh  ,ø°ùdG  QÉÑc  ¥ƒ≤Mh

.πØ£dG
 ¬`̀Lh ,¬`̀ã`̀jó`̀M á``jGó``H »``a
 óYÉ°ùªd ôμ°ûdG »fÉbQõdG óªëe
 ∑Gô°TEG  ≈∏Y  á«LQÉîdG  ô`̀jRh
 Iô`̀à`̀Ø`̀dG »``̀a Ió`̀ë`̀à`̀ª`̀dG º````̀eC’G
 ¢`̀TQh  á∏°ù∏°S  »`̀a  á«°VÉªdG
 á£îdG  OGóYEÉH  á«æ©ªdG  πª©dG
 ,¿É`̀°`̀ù`̀fE’G ¥ƒ`̀≤`̀ë`̀d á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG
 ºeC’G É¡©°†J »àdG áª«≤dG ócCGh
 ácGô°ûdG  √ò`̀g  ≈∏Y  IóëàªdG
 ºYóH  IóëàªdG  º`̀eC’G  ΩGõàdGh
 ∫hCG  ôjƒ£àH  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤ëd  á«æWh  á£N
 ¥ƒ`̀≤`̀ë`̀d  π``̀ª``̀Y  á``̀£``̀N  ∫hCGh
 ¢ù∏ée  ∫hO  »``̀a  ¿É``̀ °``̀ù``̀fE’G
 ,á«Hô©dG è«∏îdG ∫hód ¿hÉ©àdG
 ¬LGƒJ  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¿CGh
 ¿Gó`̀ ∏`̀ Ñ`̀ dG ™`̀«`̀ª`̀L π`̀ ã`̀e É`̀¡`̀∏`̀ã`̀e
 ¥ƒ`̀≤`̀M ∫É``̀é``̀e »``̀a äÉ``jó``ë``J
 øe k’ó``̀H ,∂``̀dP ™`̀eh ¿É`̀°`̀ù`̀fE’G
 ,äÉjóëàdG  ∂∏J  ø`̀Y  OÉ`̀©`̀à`̀H’G
 πªY á`̀£`̀N ™`̀°`̀Vh QGô```̀b ¿EÉ```̀a
 ƒg  ¿É`̀°`̀ù`̀fE’G  ¥ƒ≤ëd  á«æWh
 øjôëÑdG  ΩGõ`̀à`̀dG  ≈∏Y  IOÉ¡°T

 .Ωó≤àdÉH
 êÉëdG  Gó``jhQ  âë°VhCGh
 á«æWh  πªY  á£N  ™`̀°`̀Vh  ¿CG
 ájƒdhCG πμ°ûJ ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤ëd
 á«eÉ°ùdG  á«°VƒØª∏d  áÑ°ùædÉH

 ¿EG  å`̀«`̀M ¿É``̀°``̀ù``̀fE’G  ¥ƒ`̀≤`̀ë`̀d
 »a ádhódG ΩÉªàgG ócDƒJ á£îdG
 õjõ©àd á°Sƒª∏e äGƒ£N PÉîJG
 ƒÑ°üJ ¿É°ùf’G ¥ƒ≤M ájÉªMh
 èFÉàfh  ájò«ØæJ  äGAGôLEG  ≈dEG
 ΩGõ`̀à`̀dG  ≈∏éJ  ó`̀bh  ,á°Sƒª∏e
 øe  Oó°üdG  Gò`̀g  »`̀a  øjôëÑdG
 πª©dG  ¢TQh ó≤Y áYô°S  ∫ÓN
 âªJ  »àdG  ™«°VGƒªdG  ´ƒæJh
 á«æ©ªdG  äÉ`̀¡`̀é`̀dGh  ,É¡à«£¨J
 ¿EGh ,πª©dG ¢TQh É¡à∏ª°T »àdG
 πª©dG  ¢`̀TQh  á∏°ù∏°S  ΩÉààNG
 ƒg »∏YÉØàdG QGƒëdG Gòg ó≤©H
 ìhôH  ∂°ùªà∏d  IRÉàªe  á∏«°Sh
 ∫É`̀ã`̀à`̀e’Gh »``dhó``dG ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG
 ¥ƒ`̀≤`̀ë`̀d »```̀ dhó```̀ dG ¿ƒ``̀fÉ``̀≤``̀∏``̀d
 É¡àª∏c  ΩÉ`̀à`̀N  »`̀ah  ,¿É`̀°`̀ù`̀fE’G
 á«eÉ°ùdG  á«°VƒØªdG  ¿CG  äó`̀cCG
 »a  ôªà°ùà°S  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤ëd
 øjôëÑdG  áμ∏ªªd  ºYódG  ºjó≤J
 á`̀£`̀î`̀dG ò`̀«`̀Ø`̀æ`̀Jh OGó``````̀YEG »``̀a

.¿É°ùfE’G ¥ƒ≤ëd á«æWƒdG
 »fÉ«L  OÉ°TCG  ,¬ÑfÉL  øeh
 õ`̀jõ`̀©`̀Jh Ωó`̀≤`̀ à`̀ H »``æ``jRÉ``ZÉ``e
 áμ∏ªe  »``̀a  ¿É``̀°``̀ù``̀fE’G  ¥ƒ`̀≤`̀M
 IOÉØà°S’G  ∫ÓN  øe  øjôëÑdG
 …QhódG  ¢VGô©à°S’G  á«dBG  øe
 ºJ  ¬``̀fCG  ≈`̀ dG  kGô«°ûe  ,πeÉ°ûdG
 ∫ÓN  á`̀ dhO  154  ¢VGô©à°SG
 »àdGh  ,á«dBÓd  áãdÉãdG  IQhó`̀dG
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  É`̀¡`̀dhCG  â`̀fÉ`̀c
 ¿CG  kGó``cDƒ``e  ,Ω2017  ΩÉ``Y  »`̀a
 πμ°ûH  äõ`̀cQ  áãdÉãdG  IQhó``̀dG
 äÉ«°UƒàdG  ò«ØæJ  ≈∏Y  ¢UÉN
 ∫Ó`̀N ¬```̀fCGh ,kÉ`̀ eó`̀ b »`̀°`̀†`̀ª`̀dGh
 á°VƒØªdG  âeÉb  IQhó``̀dG  √ò`̀g
 ≈dEG  πFÉ°SQ  ¬«LƒàH  á«eÉ°ùdG
 §HQ ≈∏Y º¡ãëJ á«æ©ªdG ∫hódG
 ¢VGô©à°S’G  äÉ«°UƒJ  ò«ØæJ
 ±GógCG ò«ØæàH πeÉ°ûdG …QhódG
 Ió`̀æ`̀LCGh  áeGóà°ùªdG  á«ªæàdG
 åM  ≈```dEG  á`̀aÉ`̀°`̀VE’É`̀H  ,2030
 πªY  §£N  ™°Vh  ≈∏Y  ∫hó`̀dG
 kÉHô©e ,äÉ«°UƒàdG √òg ò«Øæàd

 á`̀«`̀dBG  πμ°ûJ  ¿CG  »`̀a  ¬`̀∏`̀eCG  ø`̀Y
 á°UÉîdG  äÉ`̀«`̀°`̀Uƒ`̀à`̀dG  ò«ØæJ
 øY IQOÉ°üdG á«æWƒdG á£îdÉH
 áμ∏ªe  »`̀a  »∏YÉØàdG  QGƒ`̀ë`̀dG
 á«≤Ñd  πYÉa  êPƒ`̀ª`̀f  øjôëÑdG
.iôNC’G ∫hódGh á≤£æªdG ∫hO

 ¿CG  ≈```̀dEG  IQÉ```̀°```̀TE’G Qó`̀é`̀J
 k’Éªμà°SG  »`̀JCÉ`̀j  QGƒ`̀ë`̀dG  Gò`̀g
 á«æ©ªdG  πª©dG  ¢TQh  á∏°ù∏°ùd
 ¥ƒ≤ëd á«æWƒdG á£îdG OGóYEÉH
 IQGRh  É¡ª¶æJ  »àdG  ¿É°ùfE’G
 áÑîf  á`̀cQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀H  á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG
 ø««∏ëªdG  ø`̀«`̀Kó`̀ë`̀à`̀ª`̀dG  ø``̀e
 AÉ°†YCG  øe  OóYh  ,ø««dhódGh
 ,ÜGƒ`̀æ`̀dGh  iQƒ°ûdG  »°ù∏ée
 ø`̀e ø``«``∏``ã``ª``e Ö```̀fÉ```̀L ≈```````dEG
 AGôÑîdGh  äGQGRƒ```dG  ∞∏àîe
 ∫É``````̀LQh ø````̀«````̀«````̀ª````̀jOÉ````̀cC’Gh
 ø`̀jò`̀dG ,ΩÓ`````Y’Gh á`̀aÉ`̀ë`̀°`̀ü`̀dG
 º```̀¡```̀bGQhCGh º``̀¡``̀FGQBÉ``̀H Gƒ`````̀ dOCG
 Iô`̀«`̀æ`̀dG º```gQÉ```μ```aCGh á`̀ª`̀«`̀≤`̀ dG
 πª©dG  á`̀£`̀N OGó```̀YEG  π``̀LCG  ø`̀e
 »a  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤ëd  á«æWƒdG
 âª¶f  å«M  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe
 áØ∏àîe πªY ¢TQh 9 IQGRƒdG
 ä’É`̀é`̀eh  Ö``̀fGƒ``̀L  øª°†àJ
 á£∏°ùdG  Qhóc  IóY  ™«°VGƒeh
 õjõ©Jh ájÉªM »a á«©jô°ûàdG
 IOÉ`̀«`̀ °`̀Sh ,¿É``̀ °``̀ù``̀fE’G ¥ƒ``≤``M
 »a  ¥ƒ≤ëdG  ¿ƒ°Uh  ¿ƒfÉ≤dG
 QhOh  ,á`̀ dGó`̀©`̀ dG  ΩÉ`̀¶`̀f  IQGOEG
 ¥ƒ≤ëdGh  áaÉë°üdGh  ΩÓ`̀YE’G
 á`̀«`̀°`̀SÉ`̀eƒ`̀∏`̀Hó`̀dGh ,á`̀«`̀ dÉ`̀ª`̀©`̀ dG
 º«∏©àdG  QhOh  ,á`̀«`̀bƒ`̀≤`̀ë`̀dG
 äÉÄØdG  ¥ƒ`̀≤`̀Mh  ,á`̀aô`̀©`̀ª`̀dGh
 ¥ƒ`̀≤`̀M ,á``̀jÉ``̀Yô``̀dÉ``̀H ≈``````̀ dhC’G
 QGô≤à°S’G  ≥«≤ëJh  ICGô``ª``dG
 ∑Gô°TEG  ≈`̀dEG  káaÉ°VEG  ,…ô`̀°`̀SC’G
 »a  »fóªdG  ™ªàéªdG  äÉª¶æe

 .á£îdG √òg OGóYEG

¿É°ùfE’G ¥ƒ≤ëd á«æWh á£N ™°Vh øjôëÑdG QGô≤H ¿hó«°ûj IóëàªdG ºeC’G AGôÑN
á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG  π``ª``©``dG  ¢````̀ TQh  ø```e  á`̀ «`̀ °`̀ Uƒ`̀ J  311  :á``̀«``̀LQÉ``̀î``̀dG  ô````̀ jRh  ó`̀ YÉ`̀ °`̀ ù`̀ e

:¢SÉÑY ∫Gƒf âÑàc
 áÑ∏£dGh QƒeC’G AÉ«dhCG øe áYƒªée ≈μà°TG
 ôjQÉ≤àdGh  çƒëÑdG  QÉ©°SCG  äÉÑàμªdG  ™`̀aQ  øe
 πMGôªdG  ™«ªéd  ¢`̀SQGó`̀ª`̀dG  áÑ∏£d  IQƒ°üªdG
 ÜQÉ≤j  Ée  óMGƒdG  ô©°S  π°Uh  ≈àM  ,á«ª«∏©àdG
 äGQô≤ªdG ¢†©H ádƒ¡°S ºZQ ,ôãcCGh GQÉæjO 20`dG

.É¡«a ≠dÉÑªdG QÉ©°SC’G √òg »Yóà°ùJ ’ »àdG
 ¿CG º``̀ZQ{ :Qƒ````eC’G AÉ``«``dhCG ió```MEG ∫ƒ`̀≤`̀Jh
 ÉfhQƒc  ÖÑ°ùH  ¢`̀SQGó`̀ª`̀dG  »`̀a  ó©H  ø`̀Y  º∏©àdG
 ÉKƒëH øÑ∏£J äÉª∏©ªdG ™«ªL ¿G ßMÓªdG øªa
 øe  ÉgOGóYG  Ö∏£àj  »àdGh  OGƒªdG  πμd  ôjQÉ≤Jh
 ∫Ó¨à°SÉH  ÉgQhóH  Ωƒ≤J  »àdG  ,äÉÑàμªdG  πÑb
 ∫ÓN øe ∂dP ≈dEG áÑ∏£dG áLÉM »a ∫ÉÑb’G ¢Uôa
 ¢†jƒ©àd  É¡æe  ádhÉëeh  ,É©ªW  ÉgQÉ©°SCG  ™aQ

 ΩóYh É¡bÓZG ÖÑ°ùH É¡d â°Vô©J »dG ôFÉ°ùîdG
.zó©H øY º∏©àdG ≈dEG Gô¶f á«°SÉWô≤dG É¡©«H

 çƒëÑdG  âëÑ°UCG{  :áÑ∏£dG  óMCG  ≥∏Y  Éªæ«H
 AÉ«dhCG  ≈∏Y  Gô«Ñc  É«dÉe  ÉÄÑY  πμ°ûJ  á«°SQóªdG
 ó©H ø``̀Y º`̀∏`̀©`̀à`̀dG Ö`̀Ñ`̀°`̀ù`̀H á``°``UÉ``Nh ,Qƒ``````̀eC’G
 ™aQ  á`̀dhÉ`̀ë`̀eh  ™°VƒdG  äÉÑàμªdG  ∫Ó¨à°SGh

.záHÉbQ ¿hóH QÉ©°SC’G
 ∑Éæg ¿ƒ`̀μ`̀J ¿CÉ``̀H Qƒ```̀eC’G AÉ``̀«``̀dhCG Ö`̀dÉ`̀Wh
 äÉÑàμªdG  QÉ©°SCG  á©HÉàe  πLG  øe  á«HÉbQ  á¡L
 GƒæªJh .Égô«Zh ,á«°SQóªdG ôjQÉ≤àdGh çƒëÑ∏d
 ΩGõdEÉH  º«∏©àdGh  á«HôàdG  IQGRh  Ωƒ≤J  ¿G  ∂dòc
 á«HÓ£dG çƒëÑdG OóY øe ∞«ØîàdÉH ø«°SQóªdG
 ¿G  á°UÉNh  ,ºgQƒeG  AÉ«dhCÉH  á`̀aCGQ  ôjQÉ≤àdGh

.ΩÉY πμd á«°SÉWô≤dG áØ∏c »gÉ°†J É¡àØ∏c

 çƒ`̀ë`̀Ñ`̀ dGh ô`̀ jQÉ`̀≤`̀ à`̀ dG QÉ`̀ ©`̀ °`̀ SCG ´É``̀Ø``̀JQG
!äÉ``̀ Ñ``̀ à``̀μ``̀ª``̀ dG »````̀ a á```«```°```SQó```ª```dG

 á«HôàdG IQGRh ™e ôªà°ùªdG ≥«°ùæàdG Aƒ°V »a
 »°†≤j  GQGô``̀b  áë°üdG  IQGRh  äQó`̀°`̀UCG  º«∏©àdGh
 ájƒfÉãdG  ájôHÉédG  á°SQóe  »a  á°SGQódG  ≥«∏©àH
 äÉæÑ∏d á«FGóàH’G áWÉfôZ á°SQóeh ø«æÑ∏d á«YÉæ°üdG
 á∏°UGƒªd  á`̀eRÓ`̀dG  äGAGô```LE’G  PÉîJG  ºàj  ¿CG  ≈∏Y

.IôàØdG √òg ∫ÓN ó©oH øY áÑ∏£dG ™«ªéd á°SGQódG
 óYÉ°ùªdG  π«cƒdG  ø`̀Y  QOÉ`̀°`̀ü`̀dG  QGô`̀≤`̀dG  ¢`̀ü`̀fh
 ø«JÉg  íàa  OÉ©oj  ’  ¬fCG  ó«cCÉàdG  ≈∏Y  áeÉ©dG  áë°ü∏d
 áeÉ©dG  áë°üdG  IQGOEG  ócCÉàJ  ¿CG  ó©H  ’EG  ø«à°SQóªdG

 IôàØdG  ∫ÓN IójóL áªFÉb  ä’ÉM π«é°ùJ  ΩóY øe
 IQô≤ªdG ∫õ©dG Ióe ∫Éªμà°SG øe ócCÉàdGh ,IQƒcòªdG
 äGAGô`̀LE’G  ≈∏Y  AÉæH  º¡«£dÉîeh  áªFÉ≤dG  ä’Éë∏d
 πÑb  øe  QOÉ°üdG  ™ÑàªdG  ∫ƒcƒJhôÑdGh  ájRGôàM’G
 ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d  »Ñ£dG  »æWƒdG  ≥jôØdG
 øe  ø«à°SQóªdG  AÉ¡àfG  ≈`̀dEG  áaÉ°VEG  ,(19-ó«aƒc)
 Éªgƒ∏Nh á°SGQódG ±ÉæÄà°SG πÑb Éª¡≤aGôe πc º«≤©J
 Éª¡ëàØH ¿PEG QGó°UEGh ,ihó©∏d πbGƒf …CG øe ÉeÉªJ

 .á°üàîªdG IQGOE’G øe

 IQƒ``°üH  ø``«à°SQóe  »``a  á``°SGQódG  ≥``«∏©J
ó©oH øY Éª¡H á``°SGQódG QGôªà°SGh á``jRGôàMG
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ó«ªëŸG ó«ª malmahmeed7@gmail.com

 ,Ió∏≤e  ™FÉ°†H  øY  IQÉÑY  ø«°üdG  â°ù«d
 â°ù«dh  ..»Yƒ«°T  ÜõMh  ,…ô°ûH  ΩÉ`̀MORGh
 á∏eÉY …ójCGh ,πHGƒJh äGQÉ¡H øY IQÉÑY óæ¡dG
 óæ¡dGh ø«°üdG  ..»°Shóæg ÜõMh ,’ô«c øe
 ,ájôμ°ùYh ájOÉ°üàbG Iƒbh ,IQÉ°†Mh ïjQÉJ
 É«LƒdƒæμJh  ,»`̀dhO  Qƒ°†Mh  ,»ªdÉY  π≤Kh
 ,áãjóM  áYÉæ°Uh  ,á«FÉ°†a  QÉªbCGh  ,IQƒ£àe
 óæ¡dGh ø«°ü∏d ô¶æj øeh ..πÑ≤à°ùªdG Ωƒ∏Yh
 »a  ’h  á°SÉ«°ùdG  »a  ¬≤Øj  ’  ƒ¡a  ,∂`̀dP  ô«¨H

.ÉÄ«°T ïjQÉàdG »a ’h ,OÉ°üàb’G
 ¿hQÉ`̀°`̀û`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dGh AGô`̀Ñ`̀î`̀dG ó```̀cCG É`̀ª`̀dÉ`̀£`̀d
 πÑ≤à°ùe  ¿CG  ¿ƒ«é«JGôà°S’G  ¿ƒ∏∏ëªdGh
 GójóëJh ,≈°übC’G ¥ô°ûdG  »a ¿ƒμ«°S ºdÉ©dG
 ¥ô`̀°`̀û`̀dG »``̀a ¢`̀ù`̀«`̀dh ,ó``̀æ``̀¡``̀dGh ø`̀«`̀°`̀ü`̀dG »``̀a
 ,ÉμjôeCG »a ≈àM ’h ,ÉHhQhCG »a ’h ,§°ShC’G
 óªdG  ΩÉ``eCG  ,Iƒ``bh  Ó≤K  ™LGôàJ  äò``NCG  »àdG
 ™°†J  ¿C’  ≈©°ùJ  äòNCGh  ,…óæ¡dGh  »æ«°üdG
 »æ«°üdG  QÉ°ûàf’G  ΩÉeCG  π«bGô©dGh  äÉbƒ©ªdG
 á°UÉNh  ,ºdÉ©dG  äGQÉ`̀b  πc  ≈`̀dEG  π°Uh  …ò`̀dG
 ,§°ShC’G  ¥ô°ûdG  á≤£æeh  á«≤jôaE’G  IQÉ≤dG

.áªî°V ájOÉ°üàbG ájQÉ°†M ™jQÉ°ûe ôÑY
 É¡Ñé©j ’ á«Hô¨dG ∫hódG ¢†©H ¿EÉa ∂dòd
 É¡¶«¨jh  ,…óæ¡dG  »æ«°üdG  »Hô©dG  ÜQÉ≤àdG
 »¡a ÜQÉ`̀≤`̀à`̀dG Gò`̀g iô`̀J Iô`̀e π`̀c »`̀ah ,∂``̀dP
 ∂jôëJh ,á«Hô©dG Üƒ©°ûdG áÑWÉîe ≈dEG óª©J
 ø«°üdG  »`̀a  ø«ª∏°ùªdG  ø`̀Y  ´É`̀aó`̀ dG  ôYÉ°ûe
 ¢†aôdGh ádõ©dG øe ÉYƒf ∂dòH ≥∏îàd ,óæ¡dGh
 ÜQÉ≤àdGh  ,»æ«°üdG  »Hô©dG  ÜQÉ≤à∏d  »Ñ©°ûdG
 á«ªgC’G  øe  ádCÉ°ùe  √ò`̀gh  ..…óæ¡dG  »Hô©dG
 Üô©dG  ¿hôμØªdGh á°SÉ°ùdG  É¡cQój  ¿CG  ¿ÉμªH
 ≈∏Y  É©e  Gƒ∏ª©jh  ,Oƒ`̀æ`̀¡`̀dGh  ¿ƒ«æ«°üdGh
 øe ,Éæg ∑ôà°ûªdG ÜQÉ≤àdG ¿EG πH ,É¡ë«ë°üJ
 ø«°üdG »a ø«ª∏°ùªdG ídÉ°üe Ωóîj ¿CG  ¬fCÉ°T
 øe  º¡©e  πeÉ©àdGh  ,º¡æY  ´É`̀aó`̀dGh  ,óæ¡dGh

.ºgOÓH »a áæWGƒªdG ≥∏£æe
 á`̀«`̀HQhC’Gh  á«μjôeC’G  IQGOE’G  ó«cCÉàdÉH
 øY-  ™HÉàJ  ,É¡∏FÉ°Shh  É¡FGôØ°S  ∫ÓN  øeh
 πH  ,…óægh  »æ«°U  »HôY  ÜQÉ≤J  …CG  -Öãc
 øe  ¿hÉ©J  …CG  π«°UÉØJ  áaô©ªd  GQƒ`̀a  ≈©°ùJ
 Gòg  ≥«©J  ¿C’  IógÉL  πª©Jh  ,¿É`̀c  ´ƒf  …CG

 á«°SÉ«°ùdG  á«Hô©dG  IOGQE’G  øμdh  ..¿hÉ©àdG
 ™æªj  ’  ,ÉμjôeCG  ™e  ∞dÉëàdG  ¿CG  Gó«L  ∑QóJ
 äÉbÓ©dG  ¿CGh  ,Égô«Z  ™e  ìÉàØf’Gh  ¿hÉ©àdG
 ,ájóæ¡dGh  á«æ«°üdGh  á«Hô©dG  á«îjQÉàdG
 ,ájƒ«°SB’G  IQÉ`̀≤`̀dG  »a  »aGô¨édG  ÜQÉ≤àdGh
 ÜQÉ≤àdG  ÜÉÑ°SCG  ø`̀e  ô«ãc  Égô«Zh  É¡©«ªL
 á«μjôeC’G á°SÉ«°ùdG AÉ£NCG ÖfÉéH ,∑ôà°ûªdG
 çQGƒ``̀c ó`̀©`̀H á`̀°`̀UÉ`̀Nh ,á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG ∫hó```̀dG ™`̀e
 ,ÉeÉHhCG  ≥Ñ°SC’G  ¢ù«FôdG  äGôeGDƒeh  ºFGôLh
 ¢ù«FôdG  á°SÉ«°S  äÉ`̀eó`̀≤`̀eh  äÉ``̀°``̀UÉ``̀gQEGh
 »a  §Ñîàj  CGó`̀ H  …ò`̀ dG  ,¿ó`̀jÉ`̀H  ¿ƒ`̀L  »dÉëdG

.¬JQGOEG »a Ωƒj ∫hCG òæe ¬é¡f
 ∫hDƒ°ùªd  ƒjó«a  ™£≤e  â©HÉJ  ΩÉ`̀ jCG  òæe
 ó`̀ah ™``̀e á`̀«`̀ª`̀°`̀SQ äÉ``KOÉ``ë``e ∫Ó``̀N »`̀æ`̀«`̀°`̀U
 Oó¡J É`̀¡`̀fCÉ`̀H ø`̀«`̀°`̀ü`̀dG º`̀¡`̀JG …ò```̀dG ,»``μ``jô``eCG
 Éë°VGh  »æ«°üdG  OôdG  ¿Éμa  ,»ªdÉ©dG  ΩÉ¶ædG
 »∏îàdG ≈dEG á«μjôeC’G IQGOE’G ÉYOh ,Gô°TÉÑeh
 òîàà°S ø«°üdG ¿CGh ,IOQÉÑdG ÜôëdG á«ægP øY
 ,á«μjôeC’G  äÓNóàdG  ó°V  áeRÉM  äGAGô``̀LEG
 ¢†aQ  øe  »æ«°üdG  ∫hDƒ°ùªdG  Üô¨à°SG  Éªc
 ΩÓ`̀YE’Gh  áaÉë°üdG  óLGƒJ  »μjôeC’G  óaƒdG

!..äÉãMÉÑªdG á°ù∏L π≤fh á«£¨àd
 »æ«°üdG  ióàæªdG  ø«°üdG  º¶æJ  É«dÉM
 åëH  πLCG  øe  ,ÜÉÑ°ûdG  ø««°SÉ«°ù∏d  »Hô©dG
 »`̀Hô`̀©`̀dG ¿hÉ``©``à``dGh ÜQÉ`̀≤`̀ à`̀ dG õ`̀jõ`̀©`̀J π`̀Ñ`̀°`̀S
 ,ÜQÉ`̀é`̀à`̀ dGh äGô`̀Ñ`̀î`̀ dG ∫OÉ``̀Ñ``̀Jh ,»`̀æ`̀«`̀°`̀ü`̀dG
 »àdG  á«FÉæãà°S’G  ±hô¶dG  πX  »a  á°UÉNh
 »°VÉªdG ôjÉæj »ah ,ÉfhQƒc áëFÉL É¡à°Vôa
 ó«cCÉàdG ºJh ,…óæ¡dG »Hô©dG ióàæªdG ó≤Y ºJ
 äÓ`̀Nó`̀ à`̀ dGh ÜÉ``````̀gQE’G á`̀ë`̀aÉ`̀μ`̀e ≈`̀∏`̀Y ¬`̀«`̀a
 QGô≤à°S’Gh  ΩÓ°ùdG  Oƒ¡L  º`̀YOh  ,á«fGôjE’G
 ∞∏àîe  »`̀a  ¿hÉ©àdG  õjõ©Jh  ,á≤£æªdG  »`̀a

.ábÉ£dG á°UÉNh ä’ÉéªdG
 »æ«°üdG  »Hô©dG  ÜQÉ≤àdG  ¿EÉ`̀a  ,Éæg  øe
 øe  ¿hÉ©à∏d  õjõ©J  ƒ`̀g  É`̀e  Qó`̀≤`̀Hh  ,…ó`̀æ`̀¡`̀dG
 á«æª°V ádÉ°SQ ƒ¡a ,ácôà°ûªdG ídÉ°üªdG πLCG
 É¡°ù«FQ  á°SÉ«°S  ¿CÉ`̀H  á«μjôeC’G  IQGOE’G  ≈`̀dEG
 ó©J  ºd  ÉμjôeCG  ¿CGh  ,ádƒÑ≤e  ó©J  ºd  »dÉëdG
 OÉ°üàb’G »a á«Hô©dG ∫hódG iód ∫hC’G QÉ«îdG

.Iô«ãc iôNCG QƒeCG »ah ,á°SÉ«°ùdGh

 :»∏Y áªWÉa âÑàc
 á`̀«`̀Ñ`̀£`̀dG º``̀bGƒ``̀£``̀dG â`̀ë`̀é`̀f
 óªM  ∂∏ªdG  ≈Ø°ûà°ùªH  á∏eÉ©dG
 …ƒ«°SBG  πeÉY PÉ≤fEG  »a  »©eÉédG
 ≥≤ëªdG  äƒ`̀ª`̀dG  ø`̀e  kÉ`̀eÉ`̀Y  (37)
 ¬°SCGQ ≈∏Y π«≤K º°ùL •ƒ≤°S ó©H
 IóMh ≈dEG π°Uh óbh ,¬∏ªY AÉæKCG
 ƒgh  ≈Ø°ûà°ùªdÉH  ÇQGƒ£dG  ÖW
 ∞`̀jõ`̀fh π`̀eÉ`̀c AÉ``̀ª``̀ZEG á`̀dÉ`̀M »`̀a
 áÑbôdG  äGô≤ØH  ô°ùch ïªdÉH  OÉM
 CGóÑ«d  ,»YÉîædG  πFÉ°ù∏d  Üô°ùJh
 á£N á`̀«`̀aô`̀ë`̀H  »`̀Ñ`̀£`̀dG  º`̀bÉ`̀£`̀ dG
 á«YƒædG √òg ™e πeÉ©à∏d á«LÓY
 ™°†N  ,á¨«∏ÑdG  äÉ`̀HÉ`̀ °`̀UE’G  ø`̀e
 øe  á∏°ù∏°ùd  É`̀¡`̀dÓ`̀N  ÜÉ`̀°`̀ü`̀ª`̀dG
 ≈∏Y  äóàeG  á«MGôédG  äÉ«∏ª©dG

.Éeƒj ô°ûY á°ùªN
 ±Gô°TEÉH  »Ñ£dG  ºbÉ£dG  ΩÉbh
 ìGô`̀L ¿É`̀ª`̀«`̀ª`̀dG ∫Ó``̀W Qƒ`̀à`̀có`̀dG
 »Ñ£dG ≥jôØdGh ÜÉ°üYC’Gh ïªdG
 ∂∏ªdG  ≈Ø°ûà°ùe  »a  ¬d  óYÉ°ùªdG
 IÉ`̀«`̀M PÉ``̀≤``̀fEÉ``̀H »`̀©`̀eÉ`̀é`̀ dG ó`̀ª`̀M
 ádÉëdG  ™`̀e  πeÉ©àdGh  ¢†jôªdG
 IQƒ£N  ≈dEG  Gô¶f  á«aGôàMG  πμH

 »Ñ£dG ∞°ûμdGAGôLEG ó©H áHÉ°UE’G
 Ö°ùëH  ∂`̀dPh  ,¬«∏Y  »μ«æ«∏cE’G
 êÓ©d  á©ÑàªdG  á«ªdÉ©dG  óYGƒ≤dG
 äÉ`̀HÉ`̀°`̀UEÓ`̀d á`̀Lô`̀ë`̀ dG ä’É``̀ë``̀dG
 É¡æ«M  ¢†jôªdG  ¿Éch  ,IOó©àªdG
 ™«£à°ùj  OÉμdÉH  áeó°U  ádÉM  »a
 ≈`̀dEG  áaÉ°V’ÉH  ,¬`̀aGô`̀WCG  ∂jôëJ
 ô`̀£`̀°`̀VG ,…ƒ``````̀eO A»````̀b Oƒ`````̀Lh
 ≈`̀ dEG ≈```̀ dhCG Iƒ`̀£`̀N »`̀a AÉ``̀Ñ``̀WC’G
 ≥jôW øY IÉ«ëdG ó«b ≈∏Y ¬FÉ≤HEG
 ájôéæM  Iô£°ùb  ÜƒÑfCG  Ö«côJ
 ºJ ,»YÉæ°U ¢ùØæJ RÉ¡éH ¬£HQh

 á«dhC’G äÉ°UƒëØdG AGôLEG Égó©H
 á«©£≤ªdG  á`̀©`̀°`̀TC’Gh  ájôÑàîªdG

.…ô≤ØdG Oƒª©dGh ïªdG ≈∏Y
 ∫Ó``̀W Qƒ```̀à```̀có```̀dG ∞``̀ °``̀û``̀ch
 QÉ`̀Ñ`̀NCG{``̀d  ≈Ø°ûà°ùªdÉH  ¿Éª«ªdG
 á`̀dÉ`̀ë`̀dG π`̀«`̀°`̀UÉ`̀Ø`̀J ø``Y zè`̀«`̀∏`̀î`̀dG
 »àdG  êÓ`̀©`̀dG  á`̀£`̀Nh  á«°VôªdG
 âbô¨à°SGh  πMGôe  ™HQCÉH  äô`̀e
 ∫ƒ°Uh Qƒ`̀ a  äCGó``̀ H  ,ø`̀«`̀Yƒ`̀Ñ`̀°`̀SCG
 ≈Ø°ûà°ùªdG ≈dEG ÜÉ°üªdG ¢†jôªdG
 IõcôªdG  ájÉæ©dG  Ió`̀Mh  ¬dÉNOEÉH
 º`̀jƒ`̀≤`̀Jh ó`̀ °`̀ T RÉ``̀¡``̀L Ö``̀«``̀cô``̀Jh

 á∏Môªc á«≤æ©dG äGô≤Ø∏d »LQÉN
 áMGôL  AGô``̀LEG  Égó©H  ºJ  ,≈``̀dhCG
 ∫É`̀°`̀ü`̀Ä`̀à`̀°`̀S’ á`̀«`̀Hƒ`̀μ`̀ °`̀Shô`̀μ`̀ «`̀e
 Ö`̀«`̀cô`̀Jh »`̀Ø`̀æ`̀©`̀dG ±hô`̀ °`̀†`̀¨`̀ dG
 ∫É°üÄà°SGh »fƒHôc »≤æY ¢üØb
 IÉæ≤dG ™«°SƒJh áª°û¡àªdG ΩÉ¶©dG
 ó©Hh  ,á«fÉK  á∏Môªc  á«Ñ°ü©dG
 GójóëJh  ¬dƒNO  øe  ΩÉ`̀ jCG  áKÓK
 ¬YÉ°†NEG  º`̀J  ™`̀HGô`̀ dG  Ωƒ`̀«`̀dG  »`̀a
 â«ÑãJ »a â∏ãªJ á«MGôL á«∏ª©d
 ≈∏Y  ∞∏îdG  øe  á«≤æ©dG  äGô≤ØdG
 ô«eÉ°ùe  á£°SGƒH  ø«ÑfÉédG  Óc

 øe  áYƒæ°üe  â«ÑãJ  »`̀à`̀eÉ`̀YOh
 Gô«°ûe  ,áãdÉK  á∏Môªc  º«fÉà«àdG
 áMGôéd  ™°†N  ÜÉ°üªdG  ¿G  ≈dG
 äGô≤ØdG  â«Ñãàd  á«Hƒμ°Shôμ«e
 á`̀£`̀°`̀SGƒ`̀H ΩÉ`````̀eC’G ø``̀e á`̀«`̀≤`̀æ`̀©`̀dG
 ô`̀«`̀eÉ`̀°`̀ù`̀eh á``̀ «``̀ eÉ``̀ eCG á``ë``jô``°``T
 á∏Môªc  º«fÉà«àdG  øe  áYƒæ°üe
 Ö«côJ  ≈```dG  á`̀aÉ`̀ °`̀V’É`̀H  á``̀©``̀HGQ
 »YÉîædG πFÉ°ùdG ∞jô°üJ Iô£°ùb
 ,ΩÉjCG  áKÓK ó©H ΩÉjCG  á°ùªN Ióªd
 ≈``̀dEG ¢`̀†`̀jô`̀ª`̀dG π`̀≤`̀f É`̀gó`̀©`̀H º``̀J
 »FGhódG  êÓ©dG  á©HÉàªd  áaô¨dG
 »`̀∏`̀«`̀gCÉ`̀à`̀dG »`̀©`̀«`̀Ñ`̀£`̀dG êÓ``̀©``̀ dGh
 ΩÉ`̀ jCG  Iô°ûY  Iô°û©d  ó`̀à`̀eG  …ò``̀dG
 πeÉc  »a  ¢†jôªdG  Égó©H  íÑ°UCG
 øe  ácôëdG  ≈∏Y  IQó≤dGh  »YƒdG
 ∞©°V  …CG  ¿hó``H  IóYÉ°ùe  ¿hO
 ∫ƒ`̀Ñ`̀dG »``a π`̀eÉ`̀μ`̀ dG º`̀μ`̀ë`̀à`̀dG ™``e

.êhôîdGh
 ¿CG ∫Ó``̀W Qƒ``̀à``̀cO ô``̀ cP ó``̀ bh
 ≈Ø°ûà°ùªdG  ø`̀e  êô`̀N  ¢†jôªdG
 äÉØYÉ°†e  …CG  ¿hO  ø`̀e  ≈aÉ©e
 áHÉ°UE’Gó©H á∏ªàëe âfÉc á«ë°U

.É¡d ¢Vô©J »àdG áØ«æ©dG

..Éeƒj 15 ∫ÓN á«MGôL äÉ«∏ªY ¢ùªîH

¢SCGôdG »a á¨«∏H áHÉ°UE’ ¢Vô©J …ƒ«°SBG πeÉY IÉ«M ò≤æj z»©eÉédG óªM{

.¿Éª«ªdG ∫ÓW .O |

 …ó`̀∏`̀Ñ`̀dG ƒ`̀°`̀†`̀©`̀dG ìô``̀°``̀U 
 ¢ù∏éªdÉH  áãdÉãdG  IôFGódG  øY
 ó©°S  óªëe  »dÉª°ûdG  …ó∏ÑdG
 ¿CG  ™bƒàªdG øe ¬fCÉH …ô°ShódG
 ∫Éªμà°SG  ∫É`̀ª`̀YCG  Iô°TÉÑe  ºàJ
 »YÉªàL’G  ™jóÑdG  õcôe  AÉæH
 ô¡°T  øe  ô«NC’G  ´ƒÑ°SC’G  »a
 ¿ƒ`̀μ`̀j å`̀«`̀ë`̀H π`̀Ñ`̀≤`̀ª`̀dG ƒ``̀jÉ``̀e
 ΩÉ©dG  ôjÉæj  ô¡°T  »a  AÉ¡àf’G

.πÑ≤ªdG
 ¿CG  ≈`̀ dEG  …ô°ShódG  QÉ`̀°`̀TCGh
 kGOQ  kGô``̀NDƒ``̀e  ≈`̀≤`̀∏`̀J  ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG
 ¿hDƒ`̀°`̀Th ∫É`̀¨`̀°`̀TC’G ô``̀jRh ø`̀e
 »fGôª©dG  §«£îàdGh äÉjó∏ÑdG
 Ée ¿CÉ`̀ °`̀ û`̀ H QÉ`̀°`̀ù`̀Ø`̀à`̀°`̀S’G ≈`̀∏`̀Y

 ¢ù∏ée  π`̀ Ñ`̀ b  ø``̀e  ¬``̀Mô``̀W  º``̀ J
 »a  äGó`̀ jõ`̀ª`̀ dGh  äÉ°übÉæªdG
 ¿Ó`̀YG  ø`̀e  »°VÉªdG  ôjÉæj  27
 ,»YÉªàL’G ÉÑdCG õcôe á°übÉæe
 ÜÉÑ°SCG  QÉ°ùØà°S’G  øª°†Jh
 á``°``ü``bÉ``æ``ª``dG ìô`````̀W IOÉ``````````̀YEG
 √ÉéJ  IòîàªdG  äGAGô`````̀LE’Gh
 á`̀Ñ`̀°`̀ù`̀fh ≥``HÉ``°``ù``dG ∫hÉ``̀≤``̀ª``̀ dG
 Oó`̀ë`̀ª`̀dG ï``̀jQÉ``̀à``̀dGh RÉ```é```fE’G

.É¡æe AÉ¡àfÓd
 ¿CG  …ô``̀°``̀Shó``̀dG  ±É```°```VCGh
 IQGRƒ`````dG ¿CÉ````̀H OÉ`````aCG ô```jRƒ```dG
 AÉ°ûfEG  ∫ÉªYCG  âMôW  ób  âfÉc
 »YÉªàL’G  ÉÑdCG  õcôe  ´hô°ûe
 ¢SQÉe 21 »a √ò«ØæàH ô°TƒHh

 ò«ØæJ  Ió```̀e  â``̀fÉ``̀ch  Ω2018
 ¿É``̀ch  kGô`̀¡`̀ °`̀T  18  ´hô`̀°`̀û`̀ª`̀ dG
 Ö°ùëH  ¬`̀æ`̀e  AÉ`̀¡`̀à`̀f’G  kGQô``≤``e
 ôÑªàÑ°S  20  ï`̀jQÉ`̀ à`̀ H  ó`̀≤`̀©`̀dG
 ≥ØNCG  ∫hÉ≤ªdG  ¿CG  q’EG  ,Ω2019
 òØf  ób  ¿É`̀c  ¿CG  ó©H  πª©dG  »a

.´hô°ûªdG øe %53
 IQGRƒdG ¿EG …ô°ShódG ∫Ébh
 ≥FÉKh OGóYEÉH äô°TÉH ób âfÉc
 ∫É``̀ª``̀YCG ∫É`̀ª`̀μ`̀ à`̀ °`̀SG á`̀°`̀ü`̀bÉ`̀æ`̀e
 ôÑªàÑ°S  20  ïjQÉàH  ´hô°ûªdG
 á≤aGƒe  ≈∏Y  â∏°üMh  Ω2020
 Ée  ìôW  IOÉ`̀YE’  á«dÉªdG  IQGRh
 á°übÉæe  »`̀a  ∫É`̀ª`̀YCG  ø`̀e  ≈≤ÑJ
 Ω2020  ôÑªaƒf  18  »a  áeÉY

 á°übÉæe ìô£H IQGRƒdG âeÉbh
 27 ïjQÉàH ´hô°ûªdG ∫Éªμà°SG
 íàa ºà«°S ¬fCGh »°VÉªdG  ôjÉæj
 ∫hC’G  ´ƒÑ°SC’G  »a  äGAÉ£©dG

.πÑ≤ªdG πjôHEG ô¡°T øe
 ¿CG  …ô````̀°````̀Shó````̀dG  ô```````̀cPh
 ∫Éªμà°SG  ≈∏Y ¢üæJ á°übÉæªdG
 øe  ¿ƒμe  ≈æÑªd  AÉæÑdG  ∫ÉªYCG
 õcôªdG º°ùb º°†j ≥HGƒW áKÓK
 …OÉf  º°†j  …ò`̀dGh  »YÉªàL’G
 IóYÉ°ùªdG  º°ùbh  ø°ùdG  QÉÑc
 ∫É`̀ Ø`̀WC’G º`̀°`̀ù`̀bh á`̀«`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G
 ICGôªdG  á«ªæJ  º°ùbh  ÜÉÑ°ûdGh
 ¢```̀VGô```̀ZC’G IOó``̀©``̀à``̀e á```YÉ```bh
 ∫É```̀ ª```̀ YC’G ≈``````̀dEG á```̀aÉ```̀°```̀VE’É```̀H

 á°SGôëdG  á`̀aô`̀Zh  á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG

 ø«ØXƒª∏d  äGQÉ`̀«`̀°`̀S  ∞`̀bƒ`̀eh

.QGhõdGh

ΩOÉ≤dG ƒ``jÉe z»YÉªàL’G ™``jóÑdG õcôe{ ∫É``ªμà°SÉH Aó``ÑdG :…ô``°ShódG

.…ô°ShódG óªëe |



 á°ù«Fôd  »`̀fÉ`̀ã`̀ dG  Ö`̀FÉ`̀æ`̀ dG  ó```̀cCG
 IQhô°V  ó`̀jGR  »∏Y  ÜGƒ`̀æ`̀dG  ¢ù∏ée
 »`̀a á```eÉ```Y äÉ`̀«`̀Ø`̀ °`̀û`̀à`̀ °`̀ù`̀e á````̀eÉ````̀bEG
 á«dÉª°ûdGh  á«HƒæédG  ø«à¶aÉëªdG
 áeÉ©dG  äÉ«Ø°ûà°ùªdG  ¢ü≤f  ¿Gh
 ≈∏Y  ô`̀«`̀Ñ`̀μ`̀dG  §`̀¨`̀°`̀†`̀dG  »`̀a  ÖÑ°ùàj
 ¬fG  ÓFÉb  ,»Ñ£dG  á«fÉª∏°ùdG  ™ªée
 á«Ñ£dG  AÉ``̀£``̀NC’G  ∂`̀∏`̀J  Üô¨à°ùj  ’
 ¢`̀ü`̀≤`̀f ™```̀e ó``̀«``̀YGƒ``̀ª``̀ dG ô```̀«```̀NCÉ```̀Jh
 ƒd ≈àM ¬fG ≈dEG Gô«°ûe ,äÉ«Ø°ûà°ùªdG
 ´É°VhC’G  ¿ƒμJ  ø∏a  IôjRƒdG  â∏MQ
 óH  ’h  ,á∏«∏b  äÉ«fÉμeE’G  ¿’  π°†aCG
 π¶à°S ’Gh äÉ«fGõ«e ¢ü«°üîJ øe

.»g Éªc äÓμ°ûªdG
 Qó`̀H Ö``FÉ``æ``dG ∫É```̀b ¬`̀Ñ`̀ fÉ`̀L ø``̀e
 »àdG  á«Ñ£dG  AÉ£NC’G  ¿G  …ô°ShódG
 Oó©H  áfQÉ≤e  ôjô≤àdG  »a  ÉgôcP  ºJ
 »a  É¡dÉÑ≤à°SG  º`̀à`̀j  »`̀à`̀dG  ä’É``ë``dG
 øe  »`̀Ñ`̀£`̀dG  á«fÉª∏°ùdG  ≈Ø°ûà°ùe
 Égô«Zh  äGOÉ«Yh  ÇQGƒWh  äÉ«∏ªY
 »gh  kÉ«ªdÉY  Ö°ùædG  π``bG  ø`̀e  ó©J

 »a  É`̀°`̀†`̀jCG  OQh  Éªc  Iô`̀gÉ`̀X  â°ù«d
 ¬`̀fG  ±É``̀°``̀VCGh  ,AÉ``̀Ñ``̀WC’G  á«©ªL  OQ
 á∏μ°ûe  ¿EÉ``̀ a  ,á`````jhOC’G  ¢Uƒ°üîH
 É°Uƒ°üNh  á«ªdÉY  á∏μ°ûe  ¢ü≤ædG
 ø`̀μ`̀ dh É```̀ fhQƒ```̀ c á``̀ë``̀FÉ``̀L Ö`̀Ñ`̀ °`̀ù`̀H
 ¿G Gô`̀Ñ`̀à`̀©`̀e É`̀¡`̀d π`̀jó`̀Ñ`̀dG ô`̀«`̀aƒ`̀J º``J
 øY  πaÉ¨àdGh  äÉ«Ñ∏°ùdG  ≈`̀dEG  ô¶ædG
 ÓFÉb  ,∫ƒÑ≤e  ô«Z  ô`̀eCG  äÉ«HÉéjE’G

.zÅ£îj ’ πª©j ’ øe{

 ó`̀ª`̀MG Ö`̀FÉ`̀æ`̀ dG ∫É``̀ b ¬`̀à`̀¡`̀L ø``̀e
 º∏Y  ≈∏Y  áeƒμëdG  ¿G  …QÉ`̀°`̀ü`̀fC’G
 ´É£≤dG  ¬LGƒJ  »àdG  πcÉ°ûªdG  ∂∏àH
 á«dhDƒ°ùªdG  ¿É`̀H  …Qó``̀Jh  ,»ë°üdG
 π«ªëJ  Ö`̀é`̀j  ’  ¬````̀fGh  ,á`̀«`̀YÉ`̀ª`̀L
 ,Iô«Ñch  Iô«¨°U  πc  ó`̀MGh  ¢üî°T
 »a  »`̀ë`̀°`̀ü`̀dG  ∞`̀ ∏`̀ ª`̀ dG  ¿G  É`̀Ø`̀«`̀°`̀†`̀e
  :øe πc ≈∏Y ¬à«dhDƒ°ùe ™≤J áμ∏ªªdG
 ,á`̀ë`̀°`̀ü`̀∏`̀d ≈```̀∏```̀YC’G ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG

 ø¡ªdG  º«¶æàd  á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG  á`̀Ä`̀«`̀¡`̀dGh
 IQGRhh  á`̀«`̀ë`̀ °`̀ü`̀ dG  äÉ```̀eó```̀î```̀dGh
 ∂`̀ ∏`̀ ª`̀ dG ≈``Ø``°``û``à``°``ù``eh ,á``̀ë``̀ °``̀ü``̀ dG
 …ô`̀μ`̀°`̀ù`̀©`̀dG ≈`̀Ø`̀°`̀û`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dGh ,ó``̀ª``̀M
 ¿G  GócDƒe  ,á°UÉîdG  äÉ«Ø°ûà°ùªdGh
 äÉ«Ø°ûà°ùe  AÉ`̀æ`̀H  »`̀a  øªμj  π`̀ë`̀dG
 á«HƒæédGh  á«dÉª°ûdG  »`̀a  Ió`̀jó`̀L
 QOÉ`̀μ`̀dGh  »Ø«XƒdG  πμ«¡dG  IOÉ```jRh
 óªëe Ö`̀FÉ`̀æ`̀ dG  Ö`̀dÉ`̀W  É`̀ª`̀c.»`̀Ñ`̀£`̀dG

 áªgÉ°ùe  ∑Éæg  ¿ƒμJ  ¿É`̀H  OƒªMƒH
 πLG  øe  ø«à£∏°ùdG  øe  …óL  πμ°ûH
 ¬fG  ÉØ«°†e  ,»Ñ£dG  ∞∏ªdG  ìÓ`̀°`̀UEG
 ™°SƒJh  äÉ«Ø°ûà°ùe  Oƒ`̀Lh  ¿hó`̀ H
 øjOOôàªdG  π`̀c  ÜÉ©«à°SG  øμªj  ’
 Öéj ¬```̀ fGh ,äÉ`̀«`̀Ø`̀°`̀û`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG  ≈`̀∏`̀Y
 »a  äÉ«Ø°ûà°ùe  AÉæH  áeƒμëdG  ≈∏Y
 á«HƒæédGh  á«dÉª°ûdG  ø«à¶aÉëªdG

.OGóYC’G ∂∏J ÜÉ©«à°S’
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 ôÑªb  QÉªY  ÖFÉædG  Ωó≤J
 ÜGƒædG ¢ù∏ée á°ù∏L ∫ÓN
 QÉμa’G øe áYƒªéªH ,¢ùeCG
 á∏ë∏M  ≈```̀dG  ±ó``̀¡``̀J  »``̀à``̀dG
 π«∏≤Jh  »`̀fÉ`̀μ`̀°`̀S’G  ∞`̀∏`̀ª`̀dG
 ºFGƒb ≈∏Y øjOƒLƒªdG OóY
 ≈ª°ùj  Ée  ÉgRôHCG  ,QÉ¶àf’G
 »ãjóM  ÜÉÑ°ûdG  ´hô°ûªH
 øY IQÉ`̀ Ñ`̀Y ƒ``̀gh ,êGhõ````̀ dG
 øμ°S  ô`̀aƒ`̀j  »æμ°S  ™ªée
 ,êGhõ````dG »`̀ã`̀jó`̀ë`̀d â``bDƒ``e
 øe á`̀Yƒ`̀ª`̀é`̀e ø``̀e ¿ƒ`̀μ`̀à`̀j
 »a á`̀jOƒ`̀ª`̀©`̀ dG äGQÉ``̀ª``̀©``̀dG
 200 »``̀dGƒ``̀M IQÉ``̀ª``̀Y  π``̀c
 øe  ¿ƒμàJ  á≤°T  π`̀c  ,á≤°T
 »`̀ã`̀jó`̀ë`̀d Ωó``̀≤``̀J ,ø`̀«`̀à`̀ aô`̀Z

 IhÓY  ¬æY  ≈¨∏Jh  êGhõ``̀dG
 §°ùb ™aO »a CGóÑjh øμ°ùdG
 ¬dƒ°üM  OôéªH  ¿É`̀μ`̀°`̀SE’G

 »dÉàdÉHh  ,á≤°ûdG  ∂∏J  ≈∏Y
 øμªj  •É°ùbC’G  ∂∏J  ∫ƒNóe
 IOÉØà°S’G  ¿Éμ°SE’G  IQGRƒ`̀d
 ô`̀jRh OÉ`̀ °`̀TCG √Qhó`̀H..É`̀¡`̀æ`̀e
 º°SÉH  ¢Sóæ¡ªdG  ¿É`̀μ`̀°`̀SE’G
 ÖFÉædG  ¬H  Ωó≤J  ÉªH  ôªëdG
 ≈`̀ dG Gô`̀«`̀°`̀û`̀e ,ô`̀Ñ`̀ª`̀b QÉ``ª``Y
 É¡fCÉ°T  øe ábÓN QÉμaCG  √òg
 á`̀é`̀dÉ`̀©`̀e »```a Ió``YÉ``°``ù``ª``dG
 ôeG Gògh ,»fÉμ°S’G ∞∏ªdG
 ∫ƒ∏ëdG  Oó©J  Ö∏£àj  øª°V
 ó©fh  ∞∏ªdG  Gò¡d  áeó≤ªdG
 ∂∏J  á°SGQóH  Ωƒ≤æ°S  ÉæfÉH
 iQGh  ,…óL  πμ°ûH  QÉμaC’G
 GóL  áÑjôb  QÉ`̀μ`̀aC’G  ∂∏J  ¿G

.≥«Ñ£àdG øe

 »égƒμdG  óªM  ÖFÉædG  ócCG
 ÜGƒ``̀æ``̀dG  ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e  AÉ```̀ °```̀SDhQ  ¿G
 …CG •É≤°SG GƒdhÉëj ºd ø«≤HÉ°ùdG
 ≥«≤ëJ  áæéd  π«μ°ûJ  hG  ƒ°†Y
 äƒ`̀°`̀ü`̀H  Ö``̀dÉ``̀W  Ö``̀FÉ``̀f  …CG  ™``̀e
 ¬æe  á°†eÉZ  ádÉ°SQ  »a  ,Ö©°ûdG
 ,ÜGƒædG ¢ù∏ée Öàμe áÄ«g ≈dG
 É¡«a QGój ÖàμªdG áÄ«g ¿G ÉØ«°†e
 ÜGƒ`̀æ`̀dG  É¡ª∏©j  ’  äÉ`̀Yƒ`̀°`̀Vƒ`̀e
 ≈æªJCG  ”  Ó`̀FÉ`̀b  É¡ª∏©j  ¬`̀æ`̀μ`̀dh
 ø«ªYGO  Gƒfƒμj  ¿G  ¢†©ÑdG  øe
 ,“ÜGƒædG  º¡FÓeõd  óæ°S  ô«Nh
 äÉ≤«∏©àH ÖFÉædG ΩÓc πHƒb Éª«a
 IOÉ`̀°`̀TE’É`̀H ÜGƒ`̀æ`̀ dG ø`̀e Oó``Y ø`̀e
 ÜGƒædG  ¢ù∏ée  á°ù«FQ  Oƒ¡éH
 ≈∏Y ®ÉØëdGh ¢ù∏éªdG IQGOEG »a

.º¡ªYOh ÜGƒædG
 Oƒ`̀ª`̀ë`̀e Ö```̀FÉ```̀æ```̀dG ∫É``````̀ bh
 ¢ù∏éªdG  á°ù«FQ  ¿G  »fGôëÑdG
 ô«Ñ©àdG ájôM ≈∏Y ÉªFGO ¢UôëJ
 ø`̀Wƒ`̀dG º`̀¡`̀j É``e π`̀μ`̀ dh ÜGƒ`̀æ`̀∏`̀ d

 ∑Éæg  ¿G  ≈`̀dG  Éàa’  ,ø`̀WGƒ`̀ª`̀dGh
 »égƒμdG  ÖFÉæ∏d  π``°``UhCG  ø`̀e
 ≥«≤ëà∏d ¬LƒJ ∑Éæg ¿ÉH á©FÉ°T
 ¬`̀JGhOC’  ¬eGóîà°S’  áé«àf  ¬©e
 Gòg  ¿G  GócDƒe  ,≥F’  ô«Z  πμ°ûH

.áë°üdG øY ÉeÉªJ QÉY ôe’G
 ø`̀e π````̀c ¬`````̀Lh º`````gQhó`````H
 óªëeh …QÉ°üf’G óªMG ÜGƒædG

 π°VÉah »μdÉªdG º°SÉHh OƒªMƒH
 ô`̀jó`̀≤`̀à`̀dGh ô`̀μ`̀°`̀û`̀dG π`̀ c OGƒ`̀°`̀ù`̀ dG
 ÉgOƒ¡L  ≈∏Y  ¢ù∏éªdG  á°ù«Fôd
 áμæM  πμH  ¢ù∏éªdG  IQGOEG  »`̀a
 ∫Éãe  ô«N  É¡fG  ø«∏FÉb  IAÉ`̀Ø`̀ch
 ¿Gh IógÉéªdG á«æjôëÑdG ICGôª∏d
 âëJ  ¿ƒ∏ª©j  ¿G  ±ô`̀°`̀û`̀dG  º¡d

 .É¡JOÉ«b

.ôÑªb QÉªY |

.»égƒμdG óªM | .»fGôëÑdG Oƒªëe |

 É`̀¡`̀à`̀∏`̀HÉ`̀b »``é``gƒ``μ``dG ø```e á`̀ °`̀ †`̀ eÉ`̀ Z äÉ``̀ eÉ``̀ ¡``̀ JG
 á`̀ °`̀ ù`̀ «`̀ Fô`̀ ∏`̀ d ÜGƒ````̀æ````̀dG ø```̀ e ô``̀jó``̀≤``̀ J π``̀ FÉ``̀ °``̀ SQ

 ,  ÜGƒ`̀æ`̀dG  ø«H  ô¶ædG  äÉ`̀¡`̀Lh  âæjÉÑJh
 ºàëJ á«°SÉ«°ùdG á«dƒÄ°ùªdG ¿G iCGQ øe ∑Éæ¡a
 º¡æeh  ,  É¡Ñ°üæe  øe  ádÉ≤à°S’G  IôjRƒdG  ≈∏Y
 √ó¡°ûj  Ée  ÖÑ°ùH  É¡«a  á≤ãdG  ìô£H  ÖdÉW  øe
 ôN’G ¢†©ÑdG ∫Éb Éªæ«H , äÓμ°ûe øe ´É£≤dG
 Öéj  ’  ¬fG  ’G  AÉ£NCG  OƒLh  øe  ºZôdÉH  ¬fG
 πX  »a  á°UÉN  äÉMÉéf  øe  ≥≤ëJ  Ée  ∫ÉØZG

 øe  øjôëÑdG  ¬`̀H  Ωƒ≤J  É`̀eh  É`̀fhQƒ`̀c  áëFÉL
 ∫ÓN  ø`̀e  AGƒ`̀°`̀S,  ™«ªédG  É¡H  OÉ`̀ °`̀TCG  Oƒ`̀¡`̀L
 øe hG ìÉ≤∏dG  ≈∏Y ∫ƒ°üëdG »a Éeób »°†ªdG
 ≈°Vôª∏d  á«Ñ£dG  äÉfÉμeE’G  πc  ô«aƒJ  ∫ÓN
 ÉjÉë°V  øe  á∏«Ä°†dG  áÑ°ùædG  ≈∏Y  ®ÉØë∏dh
 øe ∫hódG iôÑc »a √ó¡°ûf ÉªH áfQÉ≤e ÉfhQƒc

.á«ë°üdG É¡àeƒ¶æe »a QÉ«¡fG

 ºd  É`̀¡`̀fG  ,áë°üdG  Iô``̀ jRh  â`̀dÉ`̀b  É`̀gQhó`̀H
 ,´É£≤dG  »`̀a  äÓμ°ûe  ∑Éæg  ¢ù«d  ¬`̀fG  ôμæJ
 ∫ÓN  øe  É``gOhOQ  »a  âaôàYG  IQGRƒ``̀dG  ¿Gh
 ∫ƒ∏M OƒLh É°†jCGh äÉjóëJ OƒLƒH ôjô≤àdG
 øe πª©J É¡fG áØ«°†e ,Égò«ØæJ ≈∏Y πª©dG ºàj
 ÉgOôØªH  πª©J  ’h  πeÉμàe  »ÑW  ≥jôa  ∫ÓN
 QOGƒ``̀c π`̀μ`̀Hh ≥`̀jô`̀Ø`̀dG Gò`̀¡`̀H IQƒ`̀î`̀ a É``̀¡``̀fCGh

.IQGRƒdG
 ºàJ á«FÉ°ûfG ™jQÉ°ûe ∑Éæg ¿G ≈dG QÉ°TCGh 
 ¬∏dGóÑY ∂∏ªdG  áæjóe πãe »ë°üdG  ´É£≤dG  »a
 ¢ü«°üîJ  É°†jCGh  á«HƒæédG  á¶aÉëªdG  »a
 ,≈Ø°ûà°ùe AÉæÑd ¿Éª∏°S áæjóe »a ¢VQG á©£b
 ≈°Vôªd ≈Ø°ûà°ùe ´hô°ûe ∑Éæg ¥ôëªdG »ah
 »a Iô«ãc ™jQÉ°ûe ∑Éægh ,»ëjƒ∏dG Ö∏°üàdG

 ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  ™e ≥«°ùæàdÉH  »Ñ£dG  ´É£≤dG
 .áë°ü∏d

 áë°ü∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  ¿G  ≈dG  âàØdh
 ájhO’G  áª¶fCG  áédÉ©ªd  ácô°T  ∞«∏μàH  Ωƒ≤j
 QÉWEG »a ¬fG Éªc ,™«ªé∏d Iôaƒàe ¿ƒμJ ≈àM
 á∏μ°ûe ∑Éæg ¿ƒμJ ød »ë°üdG ¿Éª°†dG ΩÉ¶f
 áeƒμëdG øe AGƒ°S AGhódG  ≈∏Y ∫ƒ°üëdG »a

 É¡∏eG  øY  â`̀Hô`̀YCGh  .¢UÉîdG  ´É£≤dG  øe  hG
 ,á°ù∏édG  ∫Ó``N  ¬`̀«`̀dG  ¥ô`̀£`̀à`̀dG  º`̀J  É`̀e  π`̀c  ¿G
 áª¶fC’G  ∫Ó`̀N  øe  ¬MÓ°UEG  ≈∏Y  πª©dG  ºàj
 ºà«°S ¬fG IócDƒe ,É¡jQƒ£Jh á©ÑàªdG IójóédG
 πc ™e ´ÉªàLG ó≤Y Iô°TÉÑe ´ÉªàL’G Gòg Ö≤Y
 áμ∏ªªdG  »a  »ë°üdG  ´É£≤dG  øY  ø«dhDƒ°ùªdG

.≥«≤ëàdG áæéd äÉ«°UƒJ á°SGQO πLG øe

≥«≤ëàdG áæéd äÉ«°UƒJ ≈∏Y ≥aGƒj ÜGƒædG ¢ù∏ée ..äÉ°ûbÉæe äÉYÉ°S 10 ó©H
á``∏eÉc á``«dhDƒ°ùªdG É``¡∏«ªëJ Gƒ``°†aQ ¿hô``NBGh ..á``dÉ≤à°S’ÉH  Iô``jRƒdG Gƒ``ÑdÉW ÜGƒ``f

≥«≤ëàdG áæéd äÉ«``°UƒJ ¢SQóæ``°S ..∫ƒ∏M Éæjód ..äÓμ``°ûªdG ôμfCG ºd :áë``°üdG Iô``jRh

ÜÉjO ó«dh Öàc
 ¢ù∏ée á°ù«FQ á°SÉFôH ¢ùeCG ¬à°ù∏L »a ÜGƒædG ¢ù∏ée ≥aGh
 á«fÉªdôÑdG  ≥«≤ëàdG  áæé∏d  äÉ«°UƒJ  ≈∏Y  ,πæjR  ájRƒa  ÜGƒædG
 äó¡°T  ¿G  ó©H  ,áeƒμëdG  ≈dG  É¡àdÉMGh  ,á«Ñ£dG  äÉeóîdG  ¿CÉ°ûH
 IôjRh  π«ªëJ  ¿CÉ°ûH  ÜGƒædG  ø«H  AGQB’G  »a  ÉeÉ°ù≤fG  á°ù∏édG
 äÓμ°ûeh AÉ£NCG øe ôjô≤àdG »a AÉL Ée πc ídÉ°üdG á≤FÉa áë°üdG
 á«Ñ£dG AÉ£NC’G ∫ÓN øe AGƒ°S áμ∏ªªdG »a »ë°üdG ´É£≤dG »a

.ó«YGƒªdG ôNCÉJ hG AÉÑWC’Gh ájhO’G ¢ü≤f hG

 º`̀ FGƒ`̀b π`̀ë`̀ d GQÉ``̀ μ``̀ aCG ìô`̀ £`̀ j ô`̀Ñ`̀ª`̀b Ö`̀ FÉ`̀ æ`̀ dG
É¡à°SGQóH  ó`̀©`̀j  ¿É`̀ μ`̀ °`̀ SE’G  ô```̀jRhh  QÉ`̀ ¶`̀ à`̀ f’G

 ΩÉ`̀°`̀û`̀g  .O  Ö`̀ FÉ`̀ æ`̀ dG  ≈````YOG
 ≥«≤ëàdG áæéd ¢ù«FQ …ô«°û©dG
 AÉ¨dEÉH  âeÉb áë°üdG IQGRh ¿CG
 »a  ≈°Vôª∏d  ó«YGƒªdG  ¢†©H
 »àdG  á«ë°üdG  õcGôªdG  ¢†©H
 ≥«≤ëàdG  áæéd  É`̀gQhõ`̀J  âfÉc
 õcGôªdG  ∂∏J  Iô¡°T  øe  ºZôdÉH
 ¿Gh  ,®É``̀¶``̀à``̀c’É``̀H  á`̀«`̀ë`̀°`̀ü`̀dG
 äó`̀Lh  É¡JQÉjR  ∫Ó`̀N  áæé∏dG
 ø`̀e á````̀ZQÉ````̀a õ```̀cGô```̀ª```̀ dG ∂``̀ ∏``̀ J
 IQGRƒdG ¿G ÉØ«°†e ,ø«©LGôªdG

 πμ°ûdÉH  áæé∏dG  ™e  ¿hÉ©àJ  ºd
 ójhõJ  â°†aQ  É`̀¡`̀fGh  π`̀ ã`̀eC’G

.É¡Ñ∏W ºJ äGóæà°ùªH áæé∏dG
 Iô`````̀jRh  äOQ  É````̀gQhó````̀ H
 â∏°SQCG áæé∏dG ¿EG á∏FÉb áë°üdG
 ,’GDƒ°S  120  »dGƒM  IQGRƒ`̀∏`̀d
 ø«∏eÉ©dG  ∫É¨°ûfG  øe  ºZôdÉHh
 á`̀ë`̀FÉ`̀é`̀dG Ö`̀Ñ`̀°`̀ù`̀H IQGRƒ```̀dÉ```̀H
 Oƒ`̀¡`̀é`̀dG  π``c  ∞«ãμJ  º``J  ¬``fEÉ``a
 π`̀«`̀dO Gò```̀gh ,OhOô`````̀dG OGó````̀YE’
 πc  ô«aƒJh ΩÉàdG  ¿hÉ©àdG  ≈∏Y

 áHƒ∏£e  â`̀fÉ`̀c  »`̀à`̀dG  ≥`̀FÉ`̀Kƒ`̀dG
.ábQh ∞dCG â£îJ »àdGh

 õcGôªdG ÜGƒHCG  ¿G â©HÉJh
 âfÉc  äÉ«Ø°ûà°ùªdGh  á«ë°üdG
 äÉHÉ£N  Ö∏WG  º`̀dh  ,áMƒàØe
 ¿Éch ,áæé∏dG  äGQÉjõH  á«ª°SQ
 ájôëdG  ≥∏£e  áæé∏dG  AÉ°†YC’
 ´ƒf  ƒg  Ée  á∏FÉ°ùàe  ,IQÉjõ∏d
 πc ó`̀©`̀H Üƒ`̀∏`̀£`̀ª`̀dG ¿hÉ``©``à``dG

!?Gòg
 OGóYCG  ¢ü≤f  ¿G  âë°VhCGh

 ±hô``̀X Ö`̀Ñ`̀°`̀ù`̀H ø`̀«`̀©`̀LGô`̀ª`̀dG
 ´hô`̀ °`̀ û`̀ e ò``«``Ø``æ``Jh É```̀ fhQƒ```̀ c
 ≠∏J  ºd  ¬fGh  ,ó©H  øY  Ö«Ñ£àdG
 ≈°VôªdG  ™æªj  º`̀dh  ó«YGƒªdG
 ¬`̀fG É`̀ª`̀c ,õ`̀cGô`̀ª`̀ dG IQÉ```̀jR ø`̀e
 áeóN  ôÑY  á`̀jhOC’G  ™jRƒJ  ºàj
 ≈`̀à`̀M á`̀ «`̀ dõ`̀ æ`̀ ª`̀ dG π`̀ «`̀ °`̀Uƒ`̀ à`̀ dG
 õcGôª∏d ≈°VôªdG IQÉjR iOÉØàf
 Gô`̀«`̀Ñ`̀c É`̀MÉ`̀é`̀f ≥`̀≤`̀M …ò````̀ dGh
 ó©H ≈àM QGôªà°SÉH äÉÑdÉ£eh

.áëFÉédG

!õcGôª∏d É``æJGQÉjR π``Ñb ≈°VôªdG ó``«YGƒe AÉ¨dEG º``J :…ô``«°û©dG
ø`̀«`̀∏`̀eÉ`̀©`̀à`̀ª`̀dG Qƒ`̀ °`̀ †`̀ M ø``̀e â`̀°`̀†`̀Ø`̀N É``̀ fhQƒ``̀ c äGAGô```````̀LEG :Iô```̀ jRƒ```̀ dG

.…ô«°û©dG ΩÉ°ûg .O |

.ójGR »∏Y |.…QÉ°üfC’G óªMCG |.…ô°ShódG QóH |.OƒªMƒH óªëe |

IójóL áeÉY äÉ«Ø°ûà°ùe AÉ°ûfEG IQhô°†Hh ..äÉ«HÉéjE’G ∫ÉØZEG Ωó©H áÑdÉ£ªdG

 ≈`̀dEG  áë°üdG  Iô``̀jRh  äQÉ`̀ °`̀TCG
 »ë°U  ΩÉ`̀¶`̀f  É¡jód  øjôëÑdG  ¿G
 áHôéàdG  ¬ààÑKCG  Ée  Gògh  ,πeÉμàe
 ∫hó``̀H á``fQÉ``≤``e á`̀ë`̀FÉ`̀é`̀ dG ∫Ó```̀N
 ,á«ë°üdG É¡àeƒ¶æe äQÉ¡fG iôNCG
 äÉ«Ø°ûà°ùªdG  ¿G  ≈```̀ dEG  Iô`̀«`̀°`̀û`̀e
 »a  πª©J  â∏X  á«ë°üdG  õcGôªdGh
 áØ«°†e ,áFQÉ£dG ±hô¶dG ∂∏J πX
 π«é°ùJ ¿CÉ°ûH IOƒLƒªdG á«dB’G ¿G
 å«M  ,á`̀ë`̀°`̀VGh  á«Ñ£dG  AÉ`̀£`̀NC’G
 AGƒ°S  AÉ`̀£`̀NC’G  ø`̀Y  ≠«∏ÑàdG  ºàj
 hCG  á«eƒμëdG  äÉ«Ø°ûà°ùªdG  »`̀a
 iôNCG ¿Ééd ≈dEG áaÉ°VE’ÉH á°UÉîdG
 ¿G  Éªc  ,AÉ£NC’G  ∂∏J  ó°UôH  Ωƒ≤J
 …òdG á«Ñ£dG á©LGôªdG Öàμe ∑Éæg

.á«Ñ£dG AÉ£NC’G πc πé°ùj
 á«Ñ£dG AÉ£NC’G ¿G ≈dEG âàØdh
 ≥∏£f ¿G ≈dEG ≈bôJ ’ øjôëÑdG »a
 áë°Vƒe  ,Iô``̀gÉ``̀X  á`̀ª`̀∏`̀c  É`̀¡`̀«`̀∏`̀Y
 iôf  iôÑμdG  ∫hó`̀dÉ`̀H  áfQÉ≤e  ¬`̀fG
 πãe  ∫hO  »a  á«Ñ£dG  AÉ`̀£`̀NC’G  ¿G
 »a  ¿G  Éª«a  %17  RhÉéàJ  É«fÉªdCG
 ºZôdÉH ,%0^5 RhÉéàJ ’ øjôëÑdG

 ≈dEG ºbôdG Gòg π°üj ¿G ÉæJÉ«æªJ øe
 á«fƒfÉb  äGAGô`̀LEG  ∑Éægh  ,%ôØ°U
 ¿G á``̀∏``̀FÉ``̀b.AÉ``̀£``̀NC’G ∂`̀ ∏`̀ J √É``̀é``̀J
 øe  ø««æjôëÑdG  á°UÉNh  AÉÑWC’G
 ®ÉØëdG  ójôf  ÉæfGh  ,AÉÑWC’G  CÉØcCG
 §«∏°ùJ  ø`̀e  ºàj  É`̀e  øμdh  ,º¡«∏Y
 ,Iô`̀«`̀ã`̀c º``gAÉ``£``NCG ¿É``̀H Aƒ`̀°`̀†`̀dG
 º¡∏©éjh  ±ƒîdÉH  ºgô©°ûj  Gò`̀g
 áëFÉédÉa  ,π`̀ª`̀©`̀dG  ø``e  ¿hô`̀Ø`̀æ`̀j
 ºjó≤J  ≈∏Y  ÉæFÉÑWCG  IQó``b  âàÑKCG
 AÉ`̀£`̀NCG  …CGh  äÉ``eó``î``dG  π`̀ °`̀†`̀aCG
 ≈∏Y  É¡ª«ª©J  Ö`̀é`̀j  ’  á£«°ùH
 øY ÉfÉ°VQ ΩóY øe ºZôdÉH ™«ªédG
 OƒLh  Iô`̀jRƒ`̀dG  âØf  Éªc  ,CÉ£îdG
 AGô°T  ô«JGƒa  øY  ¢†jƒ©à∏d  QGôb

.á°UÉîdG äÉ«dó«°üdG øe ájhOC’G
 º`̀jô`̀e  .O äó````̀cCG  É`̀¡`̀Ñ`̀fÉ`̀L ø``̀e
 áÄ«¡∏d …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG áªgÓédG
 äÉeóîdGh  ø¡ªdG  º«¶æàd  á«æWƒdG
 äGƒ£N  Ió`̀Y  ∑Éæg  ¿G  ,á«ë°üdG
 ,á«Ñ£dG  AÉ£NC’G  ihÉμ°T  á©HÉàªd
 ,É¡d  πeÉμàe  »ÑW  ∞∏e  íàa  ºàjh
 äÉØ∏ªdG  º∏°ùJ  ó`̀©`̀H  ¬``̀fG  áØ«°†e

 áÄ«¡dG  ∞`̀Xƒ`̀e  Ωƒ`̀≤`̀j  ô`̀jQÉ`̀≤`̀à`̀dGh
 ¢ü«î∏àH  ∫hDƒ°ùªdG  Ö«Ñ£dG  ƒgh
 ≈∏Y ∂``̀dP ó`̀©`̀H ¢`̀Vô`̀©`̀Jh ,á`̀dÉ`̀ë`̀dG
 AÉ`̀£`̀NC’G  ôjô≤àd  á«æØdG  áæé∏dG
 çÓ`̀K ø``̀Y IQÉ``̀Ñ``̀Y »```̀gh á`̀«`̀Ñ`̀£`̀dG
 CÉ£îdG ≈`̀dEG  ô¶æJ ≈`̀ dhC’G  ,äÉ`̀LQO
 ,áàëÑdG  á«æØdG  á«MÉædG  øe  »Ñ£dG
 Ö`̀gò`̀f  CÉ``£``N  Oƒ```̀Lh  ø`̀«`̀Ñ`̀J  GPGh
 áæé∏dG  »`̀gh  á«fÉãdG  áLQódG  ≈`̀dEG
 ≈`̀ dEG ô```̀eC’G ∫É`̀ë`̀j º`̀ K ,á`̀«`̀Ñ`̀jOCÉ`̀à`̀dG

.áë°ü∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG
 á°ù«æédG  á`````̀jhOC’G  ¿CÉ`̀ °`̀û`̀Hh
 â°ù«d  É`̀¡`̀fG  á`̀ª`̀gÓ`̀é`̀dG  .O  â`̀dÉ`̀b
 Ióe AÉ¡àfG ó©H ¬fGh ,Ió∏≤e ájhOCG
 á©æ°üªdG  ácô°û∏d  ájôμØdG  á«μ∏ªdG
 äÉ`̀cô`̀°`̀û`̀dG »`̀bÉ`̀Ñ`̀ d ìÉ`̀ª`̀°`̀ù`̀dG º`̀à`̀j
 ¬fG  ≈``̀dEG  á`̀à`̀a’  ,AGhó````dG  áYÉæ°üH
 ó`̀jó`̀ë`̀J  º``̀ J  ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG  ∫hO  »``̀ a
 ™æ°üJ  »àdG  äÉcô°û∏d  äGôÑàîªdG
 AGôLE’G Gòg ¿Gh á°ù«æédG ájhOC’G

 ÉªfGh πYÉa ô«Z AGhódG ¿G »æ©j ’
 IOƒL  øe  ócCÉà∏d  á«aÉ°VEG  Iƒ£N

.AGhódG
 π≤ãf  ¿G  Öéj  ’  ¬`̀fG  âæ«Hh
 AGhó```̀dG AGô`̀°`̀û`̀H äGQGRƒ``````dG ≈`̀∏`̀Y
 AGhó`̀dG  Gòg  ¿CG  á°UÉNh  ,»∏°UC’G
 ¿G ≈dEG Iô«°ûe ,GôaGƒàe ¿ƒμj ’ ób
 ájhOC’G  áªFÉb  ™°Vƒd É¡LƒJ ∑Éæg
 πÑb øe øjôëÑdG »a É¡H ±ôà©ªdG

.áë°ü∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG
 IQGRh  π`̀«`̀ch  ∫É`̀ b  ¬ÑfÉL  ø`̀e
 áæéd  ¿G  ™fÉªdG  ó«dh  .O  áë°üdG
 â°UhCG  á≤HÉ°ùdG  á«HÉ«ædG  ≥«≤ëàdG
 »a  ,á°ù«æédG  á`̀jhOC’G  ΩGóîà°SÉH
 äó≤àfG  á«dÉëdG  áæé∏dG  ¿G  ø«M
 ºdÉ©dG  ∫hO  Ö∏ZG  ¿G  ÉØ«°†e  ,∂`̀dP
 ¬``̀fGh  á°ù«æL  á`````jhOCG  Ωó`̀î`̀à`̀°`̀ù`̀J
 á°ù«æédG  á```̀ jhOC’G  §`̀ HQ  Öéj  ’
 ºàj  ¬`̀ fG  á`̀°`̀UÉ`̀Nh  ,äÉØYÉ°†ªdÉH
 øjôëÑdG πNGO É¡JÉ«dÉ©a øe ócCÉàdG
 »é«∏îdG AGô°ûdG ∫ÓN øe É°†jCGh
 á``jhOC’G  Ö∏ZG  ¿G  ô`̀cPh  ,óMƒªdG

.á«∏°UCG øjôëÑdG »a á«°ù«FôdG

áëFÉédG ∫Ó``N ¬Jƒb âÑKCG Ó``eÉμàe É«ë°U É``eÉ¶f ∂``∏àªJ ø``jôëÑdG
Ió∏≤e â``°ù«d zá``°ù«æédG{h ..á«∏``°UCG á``μ∏ªªdÉH á«``°ù«FôdG á``jhOC’G Ö``∏ZCG

.áªgÓédG ºjôe .O |.™fÉªdG ó«dh .O |

 πæjR  ∞°Sƒj  ÖFÉædG  ∫Éb
 ÉKQEG  âKQh  áë°üdG  IôjRh  ¿G
 »fÉ©J  IQGRƒ````̀dG  ¿EGh  ,Ó`̀«`̀≤`̀K
 á«dÉªdG  ´É`̀°`̀VhC’G  ø`̀e  ô«ãμdG
 ,OÉ`̀°`̀ù`̀Ø`̀dG »`̀°`̀û`̀Ø`̀Jh á``jQõ``ª``dG
 øjó°ùØªdG øe äÉμÑ°T πμ°ûJh
 ,IQGRƒ````̀dG ï`̀jQÉ`̀ J QGó```e ≈`̀∏`̀Y
 πªëàJ  Iô``jRƒ``dG  ¿G  ÉØ«°†e
 ¬fCGh  ,á«°SÉ«°ùdG  á«dhDƒ°ùªdG
 »a Ωó`̀≤`̀J çhó``̀M ø`̀e º`̀Zô`̀dÉ`̀H
 äGƒæ°ùdG ∫ÓN »ë°üdG ∞∏ªdG
 ô`̀eC’G  ¿EÉ`̀ a  á«°VÉªdG  ¢ùªîdG
 IQGOE’  ájƒb  á«°üî°T  Ö∏£àj
 IôjRƒdG  ≈∏Y  ¬`̀ fCGh  ,IQGRƒ``̀ dG

.É¡àdÉ≤à°SG Ωó≤J ¿G
 Ö`̀FÉ`̀æ`̀ dG â``̀dÉ``̀b É```̀gQhó```̀H
 ¿EG  º«MôdGóÑY  áeƒ°ü©e  .O
 ,ÉëL  QÉª°ùe  â°ù«d  ÉfhQƒc
 ¿G  Ö«Ñ£∏d  ∞`̀«`̀c  á`̀∏`̀FÉ`̀°`̀ù`̀à`̀e
 øe  É«eƒj  É°†jôe  50  ™HÉàj
 ,á«ÑW  AÉ``̀£``̀NCG  çhó```̀M  ¿hO
 ,Ó∏Nh  É°ü≤f  ∑Éæg  ¿G  á∏FÉb
 â`̀«`̀Ø`̀c{ :Iô```jRƒ```∏```d ∫ƒ``````̀ bCGh

.zπ«Mô∏d ¿GhC’G ¿BGh â«ahh
 ∫AÉ``̀°``̀ù``̀J ¬``̀à``̀«``̀MÉ``̀f ø````̀e
 :»`̀°`̀SÉ`̀Ñ`̀©`̀dG ó`̀ª`̀ë`̀e Ö``̀FÉ``̀æ``̀dG
 áë°üdG  IôjRh  Ö∏£J  ’  GPÉªd
 á°ûbÉæe óæY á«aÉ°VEG äÉ«fGõ«e
 ?á`̀dhó`̀∏`̀ d á`̀eÉ`̀©`̀ dG á`̀«`̀fGõ`̀«`̀ª`̀dG
 ∫ƒ≤J ÉªFGO IôjRƒdG ¿G ÉØ«°†e
 ≈dEG  Éàa’  ,á«aÉc  á«fGõ«ªdG  ¿G
 á`̀jhÉ`̀N  á`````̀jhOC’G  ¿RÉ``î``e  ¿G
 »a  á`̀jhOC’G  ô«aƒJ  ôNCÉJ  ¿CGh
 …QGOEG  CÉ`̀£`̀N  ¬ÑÑ°S  IQGRƒ````̀dG

 ¬fG  IôjRƒdG  ∫ƒ≤J  Éªc  ¢ù«dh
 øjOQƒªdG  ô«aƒJ  ôNCÉJ  ÖÑ°ùH
 ,É``̀ fhQƒ``̀ c Ö`̀Ñ`̀°`̀ù`̀H á```̀ jhOCÓ```̀ d
 á`̀jhOC’G  ¿G  ∂dP  ≈∏Y  π«dódGh
 äÉ`̀«`̀dó`̀«`̀°`̀ü`̀dG »``̀a IOƒ```̀Lƒ```̀e
 »a  IOƒ`̀Lƒ`̀e  ô«Zh  á°UÉîdG

 .IQGRƒdG äÉ«dó«°U
 Ωó≤à«°S ¬fG »°SÉÑ©dG ócCGh
 ¿C’  Iô``̀jRƒ``̀∏``̀d  ÜGƒ`̀é`̀à`̀ °`̀SÉ`̀ H
 Iôªà°ùe  â`̀dGRÉ`̀e  äÓμ°ûªdG

 .∞∏ªdG Gòg »a

õgÉL IôjRƒdG ÜGƒéà°SGh ..ÉëL QÉª°ùe â°ù«d ÉfhQƒc

.º«MôdGóÑY áeƒ°ü©e .O |.»°SÉÑ©dG óªëe |



 Ωƒμëe  á°VQÉ©e  á«FÉæédG  iôÑμdG  áªμëªdG  â°†aQ
 ∫hÉM  Iô°SCG  ÜQ  ≈∏Y  ióàYG  ¿CG  ó©H  äGƒæ°S  5  øé°ùdÉH
 º¡àªdG  äGAGóàYG  øe  QÉ¨°üdG  ¬dÉØWCGh  ¬àLhR øY ´ÉaódG
 ¢ü∏N ¿CG  ó©Hh ,ájó°ùL ≈dEG  ∫ƒëàJ  äOÉc  »àdG  á«¶Ø∏dG
 Oóg  ∞`̀fC’G  »a  Qƒ°ùμH  ¬HÉ°UCGh  ÜC’G  Üô°V  øe  º¡àªdG
 π©a  Éª∏ãe  Üô°†dÉH  ô°û©dG  äGƒæ°ùdG  ÖMÉ°U  πØ£dG
 ºμëdG  ≈∏Y  ¬à°VQÉ©e  áªμëªdG  â°†aQ  å«M  ,√ó`̀dGƒ`̀H
 âbDƒªdG ¢†jƒ©àdG π«Ñ°S ≈∏Y QÉæjO ∞dCG ¬ªjô¨àH â°†bh

.¬«∏Y »æéª∏d
 á≤aQ ¬«∏Y »æéªdG OƒLh ≈dEG á©bGƒdG π«°UÉØJ Oƒ©Jh
 º¡àªdÉH  ÅLƒah  áeÉ©dG  ≥FGóëdG  ióMEÉH  ¬«∏ØWh  ¬àLhR
 á∏Ø£dG  Ö©d  ÖÑ°ùH  ÜÉÑ°ùdÉH  ¬à∏ØWh  ¬àLhR  ≈∏Y  ∫É¡æj
 GOóée  ÉgógÉ°T  GPEG  É¡∏côH  á∏Ø£dG  Oó`̀g  å«M  á£b  ™`̀e
 âÑ∏Wh  ¬«∏Y  »æéªdG  áLhR  ¬«dEG  â¡Lƒàa  ,¬æe  Üô≤dÉH
 CGóH  ¿CG  ’EG  º¡àªdG  øe  ¿Éc  Éªa  ,á∏Ø£dG  ≈∏Y  ñGô°üdG  ΩóY

 øe Ö∏Wh êhõdG  πNóàa á∏Ø£∏dh É¡d  ÜÉÑ°ùdG  ¬«LƒJ »a
 ’EG  ,¬©e åjóëdGh Iô°SC’G  ≈∏Y ßØ∏àdG  π«°S ∞bh º¡àªdG

.áªμ∏H ¬«∏Y »æéªdG âZÉH º¡àªdG ¿CG
 ¬£≤°SG ¬æμdh ¬«∏Y »æéªdG Üô°†H º¡àªdG ∞àμj ºdh
 É¡Lƒe  ¬bƒa  ¢ù∏L  ¿CG  ó©H  äÉªμd  IóY  ¬d  É¡Lƒe  É°VQCG
 Ö«°ü«d  √ó°ùL  ø`̀e  ábôØàe  AÉ`̀ë`̀fG  »`̀a  äÉHô°†dG  ¬`̀«`̀dEG
 áLhõdG øe ä’hÉëe §°Sh ∞fC’G »a ô°ùμH ¬«∏Y »æéªdG
 IQÉªdG  ¢†©H  πNóJ  ¿CG  ≈dEG  ,ÜC’G  IóYÉ°ùe  »a  ∫ÉØWC’Gh
 »æéªdG ≈dEG  ∫ƒ°UƒdG ∫hÉM …òdG º¡àªdG ≈∏Y Ghô£«°Sh
 √ódGh ójõ«°S ¬fCÉH πØ£dG ≈dEG ¬NGô°U É¡Lƒe GOóée ¬«∏Y

.√ódGh ô«°üe ≈≤∏«°S ¬fCGh ÉHô°V
 ™e  â∏°UGƒJh  ±É©°SE’G  IQÉ«°S  á`̀Lhõ`̀dG  âYóà°SG
 ºJh  º¡àªdG  ≈∏Y  ¢†Ñ≤dG  â≤dCGh  äô°†M  »àdG  áWô°ûdG
 äÉ«∏ªY  IóY  …ôé«d  ≈Ø°ûà°ùªdG  ≈`̀dEG  ¬«∏Y  »æéªdG  π≤f
 áªjóà°ùe  ágÉ©H  ¬àHÉ°UEG  ó©H  ¬àdÉM  ô≤à°ùJh  á«MGôL

 ¬fCG  º¡àªdG  Éªæ«H  ,∞`̀fC’G  Qƒ°ùc  áé«àf  %5  áÑ°ùæH  äQób
 ä’É°U  øY  åjóëdGh  AÉbó°UC’G  ¢†©H  ™e  √OƒLh  AÉæKG
 á£b  ™e  Ö©∏J  á∏Ø£dG  ógÉ°T  á«°VÉjôdG  ÜÉ©dC’Gh  º«édG
 âeÉb á∏Ø£dG IódGh ¿CG É«Yóe ¿ÉμªdG IQOÉ¨e Ö∏Wh Iƒ°ù≤H

.¬Hô°V øe ƒg êhõdG ¿CGh É¡LhRh »g ¬«∏Y ñGô°üdÉH
 äÉ«≤Ñ°SCG  ¬d  ¿CG  ø«ÑJ º¡àªdG  øY »æeC’G  ΩÓ©à°S’ÉHh
 »a ¬fCG  áHÉ«ædG  ¬«dEG  äóæ°SCG  å«M ô«¨dG  ≈∏Y AGóàY’G »a
 ióàYG  ¥ôëªdG  á¶aÉëe  ø`̀eCG  IôFGóH  2020  ƒ«dƒj  25
 äÉHÉ°UE’G  ¬H  çó``̀MCGh  ¬«∏Y  »æéªdG  º°ùL  áeÓ°S  ≈∏Y
 ágÉY çGóMEG  ≈dEG  äOCG  »àdGh »Ñ£dG  ôjô≤àdÉH  áaƒ°UƒªdG
 ≈eQ :É«fÉK ,ó°ü≤j ¿G ¿hO øe %5 áÑ°ùæH äQób áªjóà°ùe
 ÉgQÉÑàYGh  É¡aô°T  øe  ¢TóîJ  ®ÉØdCÉH  É¡«∏Y  »æéªdG  Éæ∏Y
 áÑbÉ©ªH áªμëªdG â°†b å«M áæ«©e á©bGh OÉæ°SEG ¿hO øe
 óæ°SCG ÉªY QÉæjO 100 ¬ªjô¨Jh äGƒæ°S 5 øé°ùdÉH º¡àªdG

.É«fÉK óæÑdG »a ¬«dEG
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äGƒæ°S 5 øé°ùdÉH Ωƒμëe á°VQÉ©e ¢†aQ

zá£b{ ÖÑ°ùH á°Tƒg »a ٪5 áÑ°ùæH ágÉ©H ¬HÉ°UCGh Iô°SCG ÜQ ≈∏Y ió©J

 á©HGôdG  á«FÉæédG  iô¨°üdG  áªμëªdG  â°†b
 »a  º¡àªdG  ≈∏Y  PÉØædG  ™e  ô¡°T  ¢ùÑëdÉH  É¡ªμM
 áfÉgGh  Éª¡àfÉgGh  ø«Ñ«ÑW  ≈∏Y  AGóàY’G  á©bGh

.á«fÉª∏°ùdG ≈Ø°ûà°ùªH áWô°ûdG OGôaG óMCG
 áeÉ©dG  áHÉ«ædG  »≤∏àH  á©bGƒdG  ¢ü∏îJ  å«M
 ΩÉ«b  √OÉØe  áª°UÉ©dG  á¶aÉëe  ájôjóe  øe  kÉZÓH
 á«fÉª∏°ùdG  ≈Ø°ûà°ùe  ÇQGƒ`̀£`̀d  ¬LƒàdÉH  º¡àªdG
 äGAGô``̀L’G  ´É`̀Ñ`̀JG  ¬°†aQh  ΩRÓ``̀dG  êÓ`̀©`̀dG  »≤∏àd
 ø«Ñ«ÑW  ≈∏Y  ºé¡Jh  ¬àdÉM  ¢ü«î°ûàd  á°UÉîdG

 ≈∏Y  AGó``̀à``̀Y’Gh  Éªgójó¡Jh  Éª¡«∏Y  ñGô`̀°`̀ü`̀dGh
 óMCG  áfÉgEG  øY  kÓ°†a  Éª¡àfÉgEGh  Éª¡ª°ùL  áeÓ°S

.≈Ø°ûà°ùªdÉH øjóLGƒàªdG áWô°ûdG OGôaCG
 ≥«≤ëàdG äGAGôLG áeÉ©dG áHÉ«ædG äô°TÉH óbh
 º¡àªdG âHƒéà°SG å«M ÆÓÑdG OhQh Qƒa á©bGƒdÉH
 äô`̀eCGh  ΩÉ¡JG  øe  ¬«dG  Ö°ùf  ÉªH  ±ô`̀à`̀YCG  …ò`̀ dGh
 äô``̀eCGh  ,≥«≤ëàdG  á`̀eP  ≈∏Y  kÉ«WÉ«àMG  ¬°ùÑëH
 »àdGh  á°üàîªdG  áªμëªdG  ≈``dEG  º¡àªdG  á`̀dÉ`̀MEÉ`̀H

.Ωó≤àªdG É¡ªμM äQó°UG

 º¡àªd  PÉ``̀Ø``̀æ``̀dG  ™``̀ e  Gô`̀ ¡`̀ °`̀ T  ¢`̀ ù`̀ Ñ`̀ ë`̀ dG
 á`̀«`̀fÉ`̀ª`̀∏`̀°`̀ù`̀dÉ`̀H ø`̀«`̀Ñ`̀«`̀Ñ`̀W ≈`̀ ∏`̀ Y ió``̀©``̀J

 iô`̀Ñ`̀μ`̀dG á`̀ª`̀μ`̀ë`̀ª`̀dG â`̀°`̀†`̀b
 á`̀Ñ`̀bÉ`̀©`̀ª`̀H ≈```````̀dhC’G á`̀ «`̀ FÉ`̀ æ`̀é`̀ dG
 äGƒæ°S  5  øé°ùdÉH  á`̀jƒ`̀«`̀°`̀SBG
 QÉéJE’ÉH  É¡àfGOEG  ó©H  ÉgOÉ©HEGh
 É``̀¡``̀eGõ``̀ dEG ™```̀e ,¢``̀UÉ``̀î``̀ °``̀TC’É``̀H
 É¡«∏Y  »æéªdG  IOÉYEG  ∞jQÉ°üªH
 OÓÑdG  øY  ÉgOÉ©HEGh  ÉgOÓH  ≈dEG

.áHƒ≤©dG ò«ØæJ Ö≤Y
 á©bGƒdG  π«°UÉØJ  Oƒ`̀©`̀Jh    
 »æéªdG  øe  Ωó≤ªdG  ÆÓÑdG  ≈`̀dG
 ™e  ≥«°ùæàdÉH  É¡eÉ«b  øY  É¡«∏Y

 »a π`̀ª`̀©`̀∏`̀d É`̀¡`̀æ`̀Wƒ`̀ª`̀H ¢`̀ü`̀î`̀°`̀T
 ÉgQƒ°†M óæYh ,øjôëÑdG áμ∏ªe
 QÉ`̀£`̀ª`̀H á`̀ª`̀¡`̀à`̀ª`̀dG É`̀¡`̀à`̀∏`̀Ñ`̀≤`̀à`̀°`̀SG
 »a  É`̀¡`̀ JhBGh  ,»`̀ dhó`̀ dG  øjôëÑdG
 ÉgôØ°S  RGƒ`̀L  äõéàMGh  ,á≤°T
 IQÉYódG  á°SQÉªe  ≈∏Y  É¡JôÑLCGh
 π°üëàJ  á`̀«`̀dÉ`̀e  ≠`̀dÉ`̀Ñ`̀e  π`̀HÉ`̀≤`̀e
 âæμªJ  ¿CG  ≈`̀dG  ,áª¡àªdG  É¡«∏Y
 ÆÓ`̀HEGh  á≤°ûdG  øe  êhôîdG  øe
 áHÉ«ædG  ¢ù«FQ  QÉ°TCGh  .áWô°ûdG
 äô°TÉH  ó`̀b  áeÉ©dG  áHÉ«ædG  ¿CÉ`̀ H

 á©bGƒdÉH  É¡ZÓHEG  Qƒa  ≥«≤ëàdG
 ∫Gƒ`````bCG ≈````dG â`̀©`̀ª`̀à`̀ °`̀SG å``«``M
 É¡YGójEÉH  äô`̀eCGh  É¡«∏Y  »æéªdG
 á«æWƒdG áæé∏d ™HÉàdG ¿ÉeC’G QGO
 ,¢UÉî°TC’ÉH  QÉéJ’G  áëaÉμªd
 á`̀Wô`̀ °`̀û`̀ dG äÉ``̀jô``̀ë``̀J â``̀Ñ``̀∏``̀Wh
 ,á©bGƒdG  Oƒ¡°T  ≈dG  â©ªà°SGh
 §`̀Ñ`̀°`̀†`̀H É```̀gQGô```̀ b äQó`````°`````UCGh
 äô````eCGh ,á`̀ª`̀¡`̀à`̀ª`̀dG QÉ``̀°``̀†``̀MEGh
 áª¡àªdG  ádÉMEÉH  áeÉ©dG  áHÉ«ædG

.á«FÉæédG áªcÉëªdG ≈dG

 â`̀ LQó`̀ à`̀ °`̀ SG  á``jƒ``«``°``SB’  äGƒ``æ``°``S  5  ø`̀ é`̀ °`̀ ù`̀ dG
IQÉ````̀Yó````̀dG ≈```∏```Y É```̀ ¡```̀ Jô```̀ Ñ```̀ LCGh iô````````̀ NCG

 É`̀«`̀∏`̀©`̀dG ±É`̀ æ`̀ Ä`̀ à`̀ °`̀ S’G á`̀ª`̀μ`̀ë`̀e äó`````̀jCG
 óHDƒªdG  øé°ùdÉH  ø«jƒ«°SBG  áHƒ≤Y  á«FÉæédG
 ∞£îH  Éª¡àfGOEG  ó©H  ,OÓÑdG  øY  ÉªgOÉ©HEGh
 É«°ùæL Éª¡«∏Y AGóàY’Gh ø«àjƒ«°SBG ø«JÉàa
 ∫õæªdG øe Üô¡dG ÉªgGóMEG ™«£à°ùJ ¿G πÑb
 á≤°ûdG  áaô°T  øe AÉªdG  Öμ°ùH  âeÉb  ¿CG  ó©H
 π°ù¨j πeÉY ÉgógÉ°T ¿CG  ≈dEG  É¡H IõéàëªdG

.Üô¡dG ≈∏Y ÉgóYÉ°Sh äGQÉ«°ùdG
 ΩÉ«b  ≈``̀ dEG  á`̀©`̀bGƒ`̀dG  π«°UÉØJ  Oƒ`̀©`̀Jh  
 øe  Éª¡«∏Y  »æéªdG  ±É£àNÉH  ø«ª¡àªdG
 á≤°T  »a  Éª¡FGƒjEGh  Éª¡∏≤fh  Éª¡æμ°S  ô≤e
 Éª¡à©bGƒªH  ÉeÉbh  É¡«a  Éª¡àjôM  RÉéàMGh
 √Gô`̀cE’G  ICÉ`̀Wh  âëJ  ÉªgÉ°VQ  ô«¨H  É k«°ùæL
 ádÉ≤ædG Éª¡ØJGƒg òNCÉH ÉeÉb ¿CG ó©H ójó¡àdGh
 âæμªJ  óbh ,ô«¨dÉH  OÉéæà°S’G  øe Éª¡©æªd
 IQÉªdG QÉ¶fCG âØd øe Éª¡«∏Y »æéªdG ióMEG
 á≤°ûdG  ≈`̀dEG  ô°†M  …ò`̀dGh  IòaÉædG  ∫ÓN  øe
 É¡æ«M ,ø«ª¡àªdG óMCG ¬d êôîa É¡HÉH ¥ôWh
 âYÉ£à°SGh  ∂`̀ dP  É¡«∏Y  »æéªdG  â∏¨à°SG
 øe  É¡©æe  ¿Éª¡àªdG  ∫hÉ``̀M  Éeó©H  QGô`̀Ø`̀dG
 Qƒah  ,Üô°†dÉH  É¡«∏Y  AGóàY’ÉH  êhôîdG
 ΩÉb …òdGh IQÉªdG óMCÉH äóéæà°SG É¡LhôN
 ≈∏Y Ghô°†M øjòdGh áWô°ûdG ∫ÉLQ ÆÓHEÉH
 ºJh Éª¡«∏Y »æéªdG ¢ü«∏îàH GƒeÉbh QƒØdG

.ø«ª¡àªdG ≈∏Y ¢†Ñ≤dG
 ≈dEG  äô°†M  É¡fG  É¡«∏Y  »æéªdG  âdÉbh 

 πª©J  â`̀fÉ`̀ch  ∞°üfh  áæ°S  òæe  øjôëÑdG
 É¡∏«Øc  ∫õæe  »a  Éjô¡°T  QÉæjO  áFÉe  ÖJGôH
 ™e  π°UGƒàJh  õÑîdG  AGô°ûd  ¬LƒàJ  âfÉch
 »c  É¡dƒ°Uh  πÑb  õÑîdG  É¡d  ôaƒ«d  πeÉ©dG
 â≤∏J  ΩÉ`̀jCÉ`̀H  á©bGƒdG  πÑbh  ,Gõ`̀gÉ`̀L  ¿ƒμj
 ¬fCÉH  ÉgôÑNCG  ∫ƒ¡ée  ¢üî°T  øe  ’É°üJG
 ¬à≤aôH  âfÉch  É¡«∏Y  ±ô©àdG  ójôj  ¢üî°T
 ≈àM  É¡«dEG  âKóëJ  É¡à«°ùæL  äGP  øe  IÉàa
 É«fƒØ«∏J É¡«∏Y Éaô©J π©ØdÉHh ,Éª¡«dEG øÄª£J

.Éª¡dõæe »a Éª¡JQÉjR IQhô°†H ÉgGôÑNCGh
 º¡àªdG  øe  ’É°üJG  â≤∏J  á©bGƒdG  Ωƒjh
 ∫õæe ≈dEG É¡dÉ°üjEG É¡æe Ö∏Wh É¡«dEG ¬LƒJh

 ó©H  ¬fG  ’EG  ôeC’G  ájGóH  »a  â°†aQh  É¡∏«Øc
 ¬LƒJh É¡Ø£îH ΩÉ≤a ¬©e âÑcQ ¬æe ìÉëdEG
 »àdG  IÉàØdG  äógÉ°Th  á«eOBG  ô«Z  á≤°T  ≈`̀dEG
 Qòà©Jh  »μÑJ  »``̀gh  ∞`̀JÉ`̀¡`̀dG  »`̀a  É¡àKóM
 ÉgQÉ°†ME’  ø«ªμdG  »`̀a  â`̀cQÉ`̀°`̀T  É`̀¡`̀fCG  É¡d
 ™aGóH  ∂`̀ dP  â∏©a É`̀¡`̀fCGh  ,∫õ`̀æ`̀ª`̀dG  ∂`̀ dP  ≈``dEG
 ø«ª¡àªdG ¿CG É¡d äOô°Sh ,QÉÑLE’Gh ±ƒîdG

.É¡«∏Y AGóàY’ÉH ¿Éeƒ≤«°S
 É¡«∏Y  ÉjóàYG  ø«ª¡àªdG  ¿CG  â`̀aÉ`̀°`̀VCGh
 ô°ûæH  É`̀gGOó`̀gh  Égôjƒ°üàH  ÉeÉbh  É«°ùæL
 âdhÉM  ¿EG  π°UGƒàdG  ™bGƒe  ≈∏Y  ÉgQƒ°U
 ó©H ¬fCG  âaÉ°VCGh ,áWô°ûdG  ÆÓHEG  hCG  Üô¡dG

 »≤H  Éªæ«H  ,∫õæªdG  ø«ª¡àªdG  óMCG  QOÉZ  ∂dP
 áaô°T  øe  AÉªdG  Öμ°ùH  âeÉ≤a  ÉªFÉf  ôN’G
 äGQÉ`̀«`̀°`̀S  π°ù¨j  π`̀eÉ`̀Y  É`̀gó`̀gÉ`̀°`̀Th  á≤°ûdG
 ≈dEG  ó©°U  π©ØdÉHh  ,¬gÉÑàfG  âØd  âdhÉMh
 â∏¨à°SGh º¡àªdG íàØa ÜÉÑdG ¥ôWh ∫õæªdG
 áØbƒà°ùe  ÜÉÑdG  øe  âHôgh  á°UôØdG  »g
 ¬`̀Jô`̀Ñ`̀NCGh ´QÉ`̀ °`̀û`̀ dG »`̀ a ¢`̀UÉ`̀î`̀°`̀TC’G ó```̀MCG
 ∫GõJ  ’  iô`̀NCG  IÉàa  ∑Éæg  ¿CÉ`̀Hh  ,á©bGƒdÉH

.á≤°ûdG »a Iõéàëe
 ƒ«fƒj ¿ƒ°†Z »a Éª¡fCG Éª¡«dEG äóæ°SCGh
 ¢üî°T  »`̀a  Gô`̀é`̀JG  »fÉãdGh  ∫hC’G  2020
 ójó¡àdGh  √Gô``c’G  ≥jô£H  Éª¡«∏Y  »æéªdG
 á≤°T  »a  ÉªgGhBGh  ÉªgÓÑ≤à°SG  ¿CÉH  á∏«ëdGh
 »a  Éª¡dÓ¨à°SG  ¢Vô¨H  Éª¡àjôM  GõéMh
 ≥jô£H  ÉØ£àNG  É«fÉK  ,IQÉ``Yó``dG  á°SQÉªe
 ≥M  ¬``̀Lh  ô«¨H  Éª¡«∏Y  »æéªdG  á∏«ëdG
 ,É`̀ª`̀¡`̀FGQh  ø`̀e  Ö°ùμàdG  ¢`̀Vô`̀¨`̀H  »`̀fƒ`̀fÉ`̀b
 GõéàMG  ø«°üî°T  Éª¡fƒc  ∫É`̀M  Éª¡fCG  Éªc
 »fƒfÉb  ≥`̀M  ¬``Lh  ô«¨H  Éª¡«∏Y  »æéªdG
 ¢Vô¨H ójó¡àdGh Iƒ≤dÉH ÉHƒë°üe ∂dP ¿Éch
 »a  Gó`̀ª`̀à`̀YGh  ,Éª¡«∏Y  »æéªdG  ÜÉ`̀°`̀ü`̀à`̀ZG
 øe Éª¡«∏Y »æéªdG  ¬Ñ°ùμJ  Ée  ≈∏Y Éª¡JÉ«M
 É¡«∏Y  »æéªdG  É©bGh  Éªc  ,IQÉYódG  á°SQÉªe
 ∫hC’G º¡àªdG ™bGh Éªc ,ÉgÉ°VQ ô«¨H ≈dhC’G
 ΩÉb  ¿CÉH  ÉgÉ°VQ ô«¨H á«fÉãdG  É¡«∏Y »æéªdG

.É¡«∏Y AGóàY’ÉH

á∏jPôdG ≈∏Y É``ªgQÉÑLE’ ø«à∏eÉY ÉØ£N ø``«jƒ«°SB’ óHDƒªdG ó``«jCÉJ

 iôÑμdG  á«FÉæédG  áªμëªdG  äQô``̀b
 äÉHÉ£N  ôjhõàH  ø«ª¡àe  á«°†b  π«LCÉJ
 ∞dÉîe  QÉ≤©d  AÉHô¡μdG  π«°UƒJ  á≤aGƒe
 ø«ª¡àªdG óMCG Ö∏éd πjôHCG 14 á°ù∏L ≈dEG
 ø«æWGƒªdG óMCG ∞°ûc å«M ,¬°ùÑëe øe
 åëÑj øWGƒªdG  πX ¿CG  ó©H á©bGƒdG  øY
 áª°UÉ©dG áfÉeCG  ¢†aôd πM øY áæ°S Ióe
 ÖÑ°ùH  ∫õ`̀æ`̀ª`̀dG  ≈``̀dEG  AÉHô¡μdG  π«°UƒJ
 ÅLƒa  ¬`̀fCG  ’EG  ,AÉæÑdG  äÉØdÉîe  ¢†©H
 ∫Ó`̀N  á∏μ°ûªdG  π`̀M  ø`̀«`̀dhÉ`̀≤`̀ª`̀dG  ó`̀MCÉ`̀ H

.óMGh ´ƒÑ°SCG
 QÉ≤©dG  ∂∏ªj  ¿Éc  ¬fEG  øWGƒªdG  ∫Ébh
 ¬aQÉ©e ióME’ ¬©«ÑH ΩÉbh Iôà°S á≤£æªH
 ’EG  ¬«∏Y  πjó©àdGh  AÉæÑdÉH  âeÉb  »àdG
 Oƒ`̀Lh  Qô`̀b  áª°UÉ©dG  á`̀fÉ`̀eCG  ¢ûàØe  ¿CG
 ,º«ª°üàdG »a áØdÉîeh AÉæÑdG »a AÉ£NCG
 »°Sóæg  Öàμe  ™`̀e  ø`̀WGƒ`̀ª`̀dG  π°UGƒàa

 Gƒeóbh  á∏μ°ûªdG  πëd  ø«dhÉ≤ªdG  ó`̀MCGh
 πëd  π`̀eÉ`̀c  ΩÉ`̀Y  QGó``̀e  ≈∏Y  äÉÑ∏W  Ió`̀Y
 ≈dEG  ,AÉæÑdG  â`̀Ø`̀bhCG  »àdG  á∏μ°ûªdG  ∂∏J
 á``̀dGREG  ≈``̀dEG  á`̀fÉ`̀eC’G  ™`̀e  π°UƒàdG  º`̀J  ¿CG
 ,AÉHô¡μdG  π«°UƒJ  ºK  á∏eÉc  äÉØdÉîªdG
 QGô≤dÉH  ájôà°ûªdG  ôÑNCG  ∂dP  ≈∏Y  AÉæHh
.ΩÉjCG IóY á∏¡e ¬æe âÑ∏W Iô«NC’G ¿CG ’EG

 Égó©H ¬JôÑNCG ájôà°ûªdG ¿CG ±É°VCGh
 ácô°Th  ô``̀NBG  ∫hÉ`̀≤`̀e  ≈∏Y  âaô©J  É`̀¡`̀fCG
 π«°UƒJh á∏μ°ûªdG πM ÉYÉ£à°SG á«°Sóæg
 ,QÉæjO  ±’BG  4  ™aO  ó©H  QÉ≤©∏d  AÉHô¡μdG
 AÉ≤∏d áfÉeC’G ≈dEG ¬LƒJh Ö°†¨dÉH ô©°ûa
 ¬fƒch  á£°SGƒdG  ƒμ°û«d  ø«dhDƒ°ùªdG
 ¿hO  øe  á∏μ°ûªdG  πM  ∫hÉëj  ÉeÉY  πX
 ø«dhDƒ°ùªdG  ¿CÉH  ÅLƒa  ¬fCG  ’EG  ,ihó`̀L
 ºdh áªFÉb âdGRÉe äÉØdÉîªdG ¿CG √hôÑNCG
 ∫Éªμà°SG  ≈∏Y  á≤aGƒªdG  íjô°üJ  Qó°üj

 ≈∏Y  AÉæHh  AÉHô¡μdG  π«°UƒJ  hCG  AÉæÑdG
.ôeC’G »a É≤«≤ëJ áfÉeC’G âëàa √Gƒμ°T

 á≤aGƒªdG  äGóæà°ùe  »a  ≥«bóàdÉHh
 (áeÉæªdG  ájó∏H)  º°SÉH  IQOÉ°U  É¡fCG  ø«ÑJ
 äÉ≤aGƒªdGh  äÓ°SGôªdG  øe  ºZôdG  ≈∏Y
 ¿CGh  ,(á`̀ª`̀°`̀UÉ`̀©`̀dG  á`̀ fÉ`̀ eCG)  º°SÉH  êô`̀î`̀J
 ΩÉ`̀ °`̀ù`̀bC’G ó```̀MCG ø``̀e IQOÉ``̀°``̀U á`̀≤`̀aGƒ`̀ª`̀dG
 íjQÉ°üJ  ≈∏Y  á≤aGƒªdÉH  á«æ©ªdG  ô«Z
 äÉHÉ£N ¿CG ø«ÑJ Éªc ,AÉHô¡μdG π«°UƒJ
 ô«Z  ájó∏ÑdGh  AÉHô¡μdG  ø«H  äÓ°SGôªdG
 ≈∏Y á≤aGƒªdÉH ó«ØJ âfÉc É¡fCG ’EG áë°VGh
 á©fÉªªdG  ΩóYh  QÉ≤©∏d  AÉHô¡μdG  π«°UƒJ
 ∂∏J  ¿CG  øe  ócCÉàdG  ≈dEG  ≥«≤ëàdG  ≈¡àfGh
 á©bGƒdG  πjƒëJ  ºàa  ,IQhõe  äÉ≤aGƒªdG
 ∫hÉ≤e  ´ƒ∏°V  âØ°ûc  »àdG  áHÉ«ædG  ≈`̀dEG
 å«M  ,äGóæà°ùªdG  ∂∏J  ôjhõJ  »a  ôNBGh
 ¿ƒ°†Z  »a  Éª¡fCG  Éª¡«dEG  áHÉ«ædG  äóæ°SCG

 á«dÉª°ûdG  á¶aÉëªdG  øeCG  IôFGóH  2019
 IQGRƒH  áeÉ©dG  áfÉeC’  É°UÉN  ÉªàN  Gó∏b
 IQGOEG  ≈`̀dEG  √Qhó°U  ÉÑ°ùf  ¿CÉ`̀H  ∫É¨°TC’G
 ™e ºàîdG ∂dP Óª©à°SGh á«æØdG äÉeóîdG
 »a  GôjhõJ  ÉÑμJQG  Éªc  ,√ó«∏≤àH  Éª¡ª∏Y
 π«°UƒJ íjô°üJ Éªgh ø««ª°SQ øjQôëe
 ¿CÉH  ¬«∏Y  »æéªdG  »fÉÑe  ≈`̀dG  AÉHô¡μdG
 Qhõe  AÉ°†eEG  ™°Vhh  Éª¡YÉæ£°UÉH  ÉeÉb
 Qhõ`̀e  ºàNh  ΩÉ`̀Y  ∞Xƒe  ≈`̀ dEG  Üƒ°ùæe
 ,ø«ë«ë°U  øjQôëªc  Éª¡dÉª©à°SG  á«æH
 IQhõ``̀ª``̀ dG äGQô``̀ë``̀ª``̀ dG Ó`̀ª`̀©`̀à`̀°`̀SG É`̀ª`̀c
 ≈`̀ dEG  Ó`̀°`̀Uƒ`̀Jh  ,É`̀gô`̀jhõ`̀à`̀H  Éª¡ª∏Y  ™`̀e
 á≤jô£H  ájó≤ædG  ≠dÉÑªdG  ≈∏Y  AÓ«à°S’G
 äGAGô```̀LEG  AÉ`̀¡`̀fEÉ`̀H  É`̀eÉ`̀b  ¿CÉ``̀ H  á«dÉ«àMG
 ≥jôW øY »fÉÑªdG ≈dEG AÉHô¡μdG π°UGƒJ
 ≈∏Y  É«dƒà°SGh  ,ôjhõàdGh  ºàîdG  ó«∏≤J

.É¡«∏Y »æéªdG ∫GƒeCG

 ÜÉ``̀£``̀N ô```̀ jhõ```̀ à```̀ H º``̀ ¡``̀ à``̀ e ∫hÉ````̀ ≤````̀ e AÉ```̀ Yó```̀ à```̀ °```̀ SG
∞``̀ dÉ``̀ î``̀ e QÉ`````̀≤`````̀Y ≈``````````̀ dEG ™````̀aÉ````̀æ````̀e π```̀ «```̀ °```̀ Uƒ```̀ J

 ±ÉæÄà°S’G  áªμëe  äó`̀jCG
 ≈∏Y äGƒæ°S  5  øé°ùdG  áHƒ≤Y
 ¬ªjô¨Jh á«°ùæédG »HôY º¡àe
 ≠∏Ñe  IQOÉ°üeh  QÉæjO  ±’BG  5
 »æjôëH  QÉæjO  14^418^226
 √OÉ`̀©`̀HEGh ¬`̀cÓ`̀eCGh ¬`̀dGƒ`̀eCG ø`̀e
 ò«ØæJ ó`̀©`̀H  OÓ`̀Ñ`̀dG  ø`̀Y É`̀ k«`̀FÉ`̀¡`̀f
 ≠dÉÑªdG  IQOÉ°üªHh  ,áHƒ≤©dG
 âfÉch  .áWƒÑ°†ªdG  ájó≤ædG
 »a  É¡JÉ≤«≤ëJ  äô°TÉH  áHÉ«ædG
 áª¶æe  áªjôL  πμ°ûoJ  á`̀©`̀bGh
 É¡ÑμJQG  ,á«æWƒdG  ôÑY  É`̀«`̀dhO
 á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e »```̀ a º``̀«``̀≤``̀e ¢``ü``î``°``T
 øjôNBÉH  ¬àfÉ©à°SÉHh  øjôëÑdG
 É`̀¡`̀HÉ`̀μ`̀JQ’ (á``̀«``̀æ``̀dG »`̀æ`̀°`̀ù`̀M)
 ø`̀e §``̀«``̀£``̀î``̀ Jh ô```̀«```̀Hó```̀à```̀Hh
 âæ qμªJ  å«M  ,É¡LQÉN  øjôNBG
 ¢†Ñ≤dG  ø`̀e  á`̀«`̀æ`̀eC’G  IQGOE’G
 ΩÉ``̀ª``̀JE’ ≈`̀©`̀°`̀ù`̀j ƒ````̀gh ¬`̀«`̀∏`̀Y
 á«aô°üªdG  äÉ«∏ª©dG  ió```̀MEG
 øe  ÆÓH  ≈∏Y  kAÉæH  ágƒÑ°ûªdG
 ≈©°S ø`̀ª`̀e  ¢`̀UÉ`̀î`̀°`̀TC’G  ó```MCG
 º¡£jQƒJh  º¡Ø«Xƒàd  º¡àªdG
 âØ°ûch .á«eGôLE’G  ¬dÉ©aCG  »a
 º¡àªdG  ΩÉ`̀«`̀b  ø`̀Y  äÉ≤«≤ëàdG

 Ió`̀°`̀UQCG  Ö∏£j  øªY  åëÑdÉH
 ∞JGƒ¡dG  ΩÉ`̀bQCG  øë°Th  áÄÑ©J
 ∫É°üJG »àcô°ûd á©HÉJ (äOôc)
 É¡©«ÑH  Ωƒ`̀≤`̀ jh  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  »`̀a
 É¡àª«b  ø`̀e  π``̀bCG  áª«≤H  º¡«∏Y
 ≈`̀dƒ`̀à`̀j º``̀ K ø```̀ eh á`̀«`̀≤`̀«`̀≤`̀ë`̀dG
 êQÉ`̀î`̀dG  »`̀a  º¡àªdG  ƒ`̀fhÉ`̀©`̀e
 øY  ΩÉ`̀bQC’G  ∂∏J  áÄÑ©Jh  øë°T
 »àdG â`̀fô`̀à`̀fE’G á`̀eó`̀N ≥`̀jô`̀W
 øjôëÑdG  »a äÉcô°ûdG  ÉgôaƒJ
 äÉbÉ£H  äÉHÉ°ùM  ΩGóîà°SÉH
 ø`̀e É`̀¡`̀ à`̀ bô`̀ °`̀S º```̀J á``«``fÉ``ª``à``FG

 º¡àªdG π q°üëàj Éª«a ,É¡HÉë°UCG
 øe  %15  ≈`̀dEG  %10  áÑ°ùf  ≈∏Y

.áÄÑ©Jh øë°T á«∏ªY πc
 á`̀HÉ`̀«`̀æ`̀dG â`̀©`̀ª`̀à`̀°`̀SG ó```̀ bh
 øeh Oƒ¡°ûdG ∫GƒbCG ≈dEG áeÉ©dG
 º¡àªdG  º¡H  ¿É©à°SG  øe  º¡æ«H
 äô``̀eCG  Gò``̀ ch  ¬££îe  ò«Øæàd
 ¬H  ôã oY  …ò``dGh  ¬ØJÉg  ≠jôØàH
 ,áªjôédG ¬HÉμJQG âÑãj Ée ≈∏Y
 ¬``̀HGƒ``̀é``̀à``̀°``̀SG º````̀J º````̀K ø`````̀ eh
 ÉªH ±ôàYÉa ádOC’ÉH ¬à¡LGƒeh

.¬«dEG Ö°ùf

 π`̀°`̀ù`̀Z  »``̀Hô``̀©``̀d  äGƒ``̀ æ``̀ °``̀ S  5  ø`̀ é`̀ °`̀ ù`̀ dG
á`̀ «`̀ dhO á`̀ ª`̀ jô`̀ L ø``̀e á`̀∏`̀°`̀ü`̀ë`̀à`̀e ’Gƒ`````̀ eCG

:áæWÓ°ùdG ÒeC’GóÑY Öàc
 äGQÉ`̀«`̀°`̀S çÓ```̀K äQô`̀ °`̀†`̀ J
 ´QÉ°T ≈∏Y …Qhô`̀e çOÉ`̀M ô`̀KEG
 øe  ¿Éª∏°S  ø`̀H  áØ«∏N  ï«°ûdG

.ôcòJ äÉHÉ°UEG ´ƒbh ¿hO
 á«dh’G  π«°UÉØàdG  ô«°ûJh
 É«æjôëH  ÉHÉ°T  ¿CG  ≈`̀dEG  çOÉë∏d
 ´QÉ°T  ≈∏Y  ¬JQÉ«°S  Oƒ≤j  ¿É`̀c
 »a  ¿Éª∏°S  ø`̀H  áØ«∏N  ï«°ûdG
 AÉ°ùe  ø``e  á`̀©`̀HÉ`̀°`̀ù`̀dG  á`̀YÉ`̀°`̀ù`̀dG
 ô«°ùJ  IQÉ«°ùH  Ωó£°UGh  ¢ùeCG
 iOG …ƒ`̀«`̀ °`̀SBG  É`̀gOƒ`̀≤`̀j  ¬``eÉ``eG
 çÓãH  …ƒ«°S’G  ΩGó£°UG  ≈`̀dEG

 ¢`̀ù`̀Ø`̀f »```̀a ô`̀«`̀ °`̀ù`̀J äGQÉ```«```°```S
 Qô°†J çOÉëdG øY èàf ,QÉ°ùªdG
 É``̀gGó``̀MEG çÓ``̀ã``̀ dG äGQÉ``̀«``̀°``̀ù``̀dG

.Iô«Ñc äÉ«Ø∏àH
 çOÉ```̀ë```̀dG ´ƒ``````̀ bh Qƒ``````̀ ah
 IóéædG  áWô°T  á`̀jQhO  äô°†M

 ô«°S  π«¡°ùàH  É``̀gOGô``̀aG  ΩÉ```bh
 ∫ƒ`̀°`̀Uh ø`̀«`̀M ≈```̀dEG äÉ`̀Ñ`̀cô`̀ª`̀dG
 â``̀MGRG å`̀«`̀M Qhô``ª``dG á`̀Wô`̀°`̀T

 ,çOÉ`̀ë`̀dG  ™bƒe  ø`̀e  äÉÑcôªdG
 á«ª°SôdG äÉ¡édG âëàa Égó©Hh

.¬HÉÑ°SG áaô©ªd ≥«≤ëàdG

áØ«∏N ï``«°ûdG ´QÉ``°T ≈∏Y …Qhô``e çOÉ``M »a äGQÉ``«°S çÓ``K Qô``°†J
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بن  �شلمان  الأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  اأكد 

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

التي تربط  التاريخية  موا�شلة تر�شيخ العالقات 

مملكة البحرين وال�شقيقة الكربى اململكة العربية 

عمًقا  اأكرث  م�شارات  نحو  بها  والدفع  ال�شعودية 

وال�شعبني  البلدين  بني  املتينة  الأوا�شر  تعك�س 

الثنائية  العالقات  باأن  �شموه  منوًها  ال�شقيقني، 

بدعم  وحتظى  دائمني  واهتمام  رعاية  حمل  هي 

من ح�شرة �شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى 

احلرمني  خادم  واأخيه  البالد  عاهل  خليفة  اآل 

�شعود  اآل  عبدالعزيز  بن  �شلمان  امللك  ال�شريفني 

ملك اململكة العربية ال�شعودية.

الرفاع  ق�شر  يف  �شموه  لقاء  لدى  ذلك  جاء 

تركي  الأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  اأم�س  يوم 

اآل �شعود وزير  فهد بن عبدالعزيز  بن حممد بن 

العربية  باململكة  الوزراء  جمل�س  ع�شو  الدولة 

عي�شى  ال�شيخ  بح�شور  ال�شقيقة،  ال�شعودية 

الهيئة  رئي�س  خليفة  اآل  حمد  بن  �شلمان  بن 

اخليل،  و�شباق  للفرو�شية  را�شد  لنادي  العليا 

وال�شيخ �شلمان بن خليفة اآل خليفة وزير املالية 

والقت�شاد الوطني، و�شاحب ال�شمو امللكي الأمري 

�شفري  �شعود  اآل  عبدالعزيز  بن  اأحمد  بن  �شلطان 

حيث  البحرين،  لدى  ال�شعودية  العربية  اململكة 

نقل �شاحب ال�شمو امللكي الأمري تركي بن حممد 

امللك  اإىل جاللة  �شعود  اآل  بن عبدالعزيز  فهد  بن 

و�شاحب ال�شمو امللكي ويل العهد رئي�س جمل�س 

الوزراء حتيات وتقدير خادم احلرمني ال�شريفني 

وويل عهده، كما حمله �شموه نقل حتياته خلادم 

احلرمني ال�شريفني وويل عهده.

واأ�شاد �شاحب ال�شمو امللكي ويل العهد رئي�س 

الأخوية  العالقات  مب�شتوى  الوزراء  جمل�س 

العربية  واململكة  البحرين  مملكة  بني  الوثيقة 

لتعزيز  امل�شرتكة  والأهداف  ال�شقيقة،  ال�شعودية 

التكامل على خمتلف امل�شتويات مبا يحقق النماء 

البلدين  وخري  �شالح  يف  وي�شب  والزدهار 

وال�شعبني ال�شقيقني.

وقال �شموه اإن العزم يتوا�شل للبناء على ما 

حققه الآباء والأجداد يف تر�شيخ جذور العالقات 

وم�شرتك  واحد  البلدين  اأمن  واإن  الثنائية، 

م�شرًيا  والتهديدات،  العتداءات  لكافة  للت�شدي 

�شموه اإىل الدور املحوري الذي تقوم به ال�شقيقة 

الكربى اململكة العربية ال�شعودية باعتبارها عمًقا 

العربية والإ�شالمية وحمور  ا�شرتاتيجًيا لالأمتني 

ارتكاز لالأمن الإقليمي وعامل ال�شتقرار الأ�شا�شي 

يف املنطقة والقت�شاد العاملي.

امل�شتجدات  بحث  جرى  اللقاء،  وخالل 

على  الق�شايا  ومناق�شة  امل�شرتك  الهتمام  ذات 

ال�شاحتني الإقليمية والدولية.

من جانبه، اأعرب �شاحب ال�شمو امللكي وزير 

العربية  باململكة  الوزراء  جمل�س  ع�شو  الدولة 

ال�شمو  ل�شاحب  وتقديره  �شكره  عن  ال�شعودية 

ما  الوزراء على  العهد رئي�س جمل�س  امللكي ويل 

يوليه �شموه من حر�س واهتمام بتوطيد العالقات 

الثنائية بني البلدين وال�شعبني ال�شقيقني.

ويل  امللكي  ال�شمو  �شاحب  اأقام  وقد  هذا 

تكرمًيا  ماأدبة غداء  الوزراء  رئي�س جمل�س  العهد 

ال�شمو امللكي الأمري تركي بن حممد بن  ل�شاحب 

الدولة ع�شو  اآل �شعود وزير  فهد بن عبدالعزيز 

ال�شعودية  العربية  باململكة  الوزراء  جمل�س 

ال�شقيقة والوفد املرافق.

التقى الأمري تركي بن حممد.. ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء:

اأمــن البحريــن وال�صعوديـة واحد للت�صدي لكافة العتداءات

املالية  اآل خليفة وزير  بن خليفة  �شلمان  ال�شيخ  اأكد 

والقت�شاد الوطني على ما يربط مملكة البحرين واململكة 

تعزيز  اأ�شهمت يف  را�شخة  تاريخية  عالقات  من  املتحدة 

املجالت  �شتى  يف  امل�شرتك  والتن�شيق  التعاون  اأطر 

يلبي  مبا  والقت�شادية  املالية  املجالت  يف  وبالأخ�س 

التطلعات والأهداف امل�شرتكة، منوها  باأهمية تطوير تلك 

باخلري  يعود  مبا  اأو�شع  اأفق  نحو  بها  والدفع  العالقات 

والنماء ل�شالح البلدين وال�شعبني ال�شديقني. 

كليفريل  جيم�س  اأم�س  يوم  لقائه  لدى  ذلك  جاء 

اأفريقيا  و�شمال  الأو�شط  ال�شرق  ل�شوؤون  الدولة  وزير 

مبنا�شبة  املتحدة  باململكة  والتنمية  اخلارجية  بوزارة 

�شفري  درموند  رودي  ال�شفري  وبح�شور  للبالد،  زيارته 

اململكة املتحدة لدى مملكة البحرين، حيث رحب بالوزير 

وا�شتعر�س معه عالقات ال�شداقة التاريخية املتميزة بني 

البلدين وما ت�شهده من تقدم وتطور على كل الأ�شعدة.  

وخالل اللقاء مت بحث �شبل تعزيز التعاون امل�شرتك 

الق�شايا ذات  املالية والقت�شادية وعدد من  املجالت  يف 

التطورات  اآخر  مناق�شة  متت  كما  امل�شرتك،  الهتمام 

وامل�شتجدات على �شعيد القت�شاد العاملي. 

من جانبه، اأعرب كليفريل عن خال�س �شكره وتقديره 

بالده  حر�س  موؤكدا  الوطني،  والقت�شاد  املالية  لوزير 

على موا�شلة تعزيز التعاون امل�شرتك مع مملكة البحرين.

التقى وزير الدولة باخلارجية الربيطانية.. وزير املالية:

تعزيز التعاون املايل والقت�صادي مع اململكة املتحدة

الوزير حميدان: تعزيز التعاون البحريني 

الأمريكــي يف املجـــالت العماليـــة والتنمويــة

والتنمية  العمل  وزير  ا�شتقبل 

الجتماعية، رئي�س جمل�س اإدارة هيئة 

حممد  بن  جميل  العمل،  �شوق  تنظيم 

�شفارة  باأعمال  القائم  حميدان،  علي 

الوليات املتحدة الأمريكية لدى مملكة 

وذلك  ناردي،  مارغريت  البحرين، 

وتناول  مكتبه،  يف  الثالثاء  اأم�س  يوم 

و�شبل  البلدين  بني  الوطيدة  العالقات 

وتعزيز  العمالية  املجالت  يف  تنميتها 

احلماية الجتماعية.

على  ناردي  حميدان  اأطلع  وقد 

اجلهود التي تقوم بها مملكة البحرين 

الت�شريعات  حتديث  جمالت  يف 

العمل  معايري  مع  املن�شجمة  العمالية 

الدولية، حيث اأكد يف هذا ال�شياق على 

رغبة البحرين يف تعزيز �شبل التعاون 

املتبادلة  وال�شتفادة  البلدين،  بني 

املجالت  يف  الناجحة  جتاربهما  من 

الجتار  ومكافحة  والنقابية  العمالية 

بالأ�شخا�س والرتقاء بخدمات وبرامج 

منوها  الجتماعية،  والرعاية  احلماية 

بيئة  لتطوير  امل�شتمر  اململكة  ب�شعي 

العمل  �شوق  بنظم  والرتقاء  العمل 

وا�شتقراره ومنوه.

اجلهود  حميدان  ا�شتعر�س  كما 

القطاع  لدعم  احلكومة  بها  قامت  التي 

اخلا�س، واملحافظة على ا�شتقرار �شوق 

العمل بف�شل تنفيذ العديد من املبادرات 

ل�شمان احلفاظ عدم ت�شريح العمال.

جانب من اللقاء

ثمَّن املجل�س الأعلى لل�شئون الإ�شالمية 

بتوجيهات  البحرين  مملكة  جهود  عالًيا 

بن  حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب  ح�شرة 

املفدى،  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�شى 

وبقيادة �شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان 

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

كورونا  جلائحة  الت�شدي  يف  الوزراء 

البالد  حماية  على  والعمل  )كوفيد-19(، 

وحتقيق  وتداعياتها،  اآثارها  من  والعباد 

املعدلت الآمنة واملوؤ�شرات املنا�شبة. 

ل�شنة  الثالثة  العتيادية  جل�شته  ويف 

عن  اأم�س  �شباح  انعقدت  التي   2021

برئا�شة  املرئي  الت�شال  تقنية  عرب  ُبعد 

اآل  را�شد  بن  حممد  بن  عبدالرحمن  ال�شيخ 

لل�شوؤون  الأعلى  املجل�س  رئي�س  خليفة 

اأ�شاد املجل�س باحلملة الوطنية  الإ�شالمية، 

املعتمدة  اللقاحات  وتوفري  للتطعيم 

على  لل�شيطرة  واملقيمني  للمواطنني  جماًنا 

اإىل  اجلميع  داعًيا  وتداعياتها،  اجلائحة 

اأنف�شهم  حلماية  التطعيم  لأخذ  املبادرة 

الإيجابية  وللم�شاهمة  واأهلهم وجمتمعهم، 

فريق  يبذلها  التي  ال�شتثنائية  اجلهود  يف 

اللقاحات  اأن  على  املجل�س  واأكد  البحرين. 

طريق  عن  توؤخذ  الغر�س  لهذا  املعتمدة 

فاإنَّ  وعليه  الع�شل،  يف  بالإبرة  احَلقن 

املبارك  رم�شان  �شهر  نهار  يف  تعاطيها 

يف  يوؤثر  ول  �شرًعا  املفطرات  من  ُيعد  ل 

دعوته  املجل�س  جدد  كما  ال�شيام.   �شحة 

اإىل الأخذ بالأ�شباب، واللتزام بالحرتازات 

املطلوبة والإر�شادات والتوجيهات الطبية، 

والتوكل على اهلل عز وجل، وال�شتفادة من 

املبارك  رم�شان  ل�شهر  الروحانية  الأجواء 

وطلب  وتعاىل،  �شبحانه  اإليه  الرجوع  يف 

هذا  واإحياء  ور�شوانه،  ورحمته  مغفرته 

ال�شهر الف�شيل بالإكثار من ال�شالة وقراءة 

القراآن الكرمي، والذكر والدعاء، وال�شدقات 

�شبحانه  اهلل  اإىل  �شارًعا  اخلري،  واإ�شاعة 

ورحمته،  بف�شله  اجلائحة  هذه  يرفع  اأن 

عليها  ويدمي  واأهلها  البحرين  ويحفظ 

والعاملني  امل�شلمني  جميع  وعلى  وعليهم 

العافية والأمان، واأن يوفق اجلميع ل�شيام 

من  ويجعلنا  وقيامه،  الف�شيل  ال�شهر  هذا 

عتقائه، اإنه لطيف بعباده روؤوف رحيم. 

املجل�س  نوه  منف�شل،  مو�شوع  ويف 

بالدور الأ�شا�شي للمملكة العربية ال�شعودية 

يف  وال�شتقرار  الأمن  تعزيز  يف  ال�شقيقة 

النبيلة  مبادرتها  مثمًنا  والعامل،  املنطقة 

ال�شقيق،  اليمن  يف  النار  اإطالق  لوقف 

لالأزمة  �شيا�شي  حل  اإىل  التو�شل  اأجل  من 

وينهي  الزكية  الدماء  �شفك  يوقف  اليمنية 

ندد  كما  ال�شقيق.  اليمني  ال�شعب  معاناة 

الإرهابية  بالعتداءات  ال�شياق  هذا  يف 

املتكررة من قبل ميلي�شيا احلوثي الإرهابية 

ال�شقيقة  ال�شعودية  العربية  اململكة  على 

لالآمنني  واملمنهج  املتعمد  وا�شتهدافها 

والقت�شاد  الطاقة  ولإمدادات  والأبرياء، 

العاملي. 

جلنة  تقرير  املجل�س  بحث  ذلك  بعد 

مو�شوعات  ب�شاأن  ال�شرعي  الراأي  اإبداء 

والإجها�س  والإنعا�س  ال�شريري  املوت 

لل�شحة،  الأعلى  املجل�س  اإليه من  املرفوعة 

وقرر املوافقة على تو�شية اللجنة واإر�شال 

الرد اإىل جهة الطلب. 

كما ا�شتمع اإىل تقرير من جلنة متابعة 

من  عدد  ب�شاأن  وملحقاتها  اجلوامع  اإن�شاء 

طلبات اإن�شاء اجلوامع املحالة عليها للبحث 

اللجنة.  تو�شيات  على  ووافق  والإفادة، 

با�شتعرا�س  جل�شته  املجل�س  واختتم 

من  ي�شتجد  ما  وبحث  الواردة  الر�شائل 

اأعمال، واتخذ ب�شاأنها ما يلزم.

»الأعلى لل�صوؤون الإ�صالمية«: التطعيم �صد 

فريو�س كورونا يف نهار رم�صان ل ُيعد من املفطرات

ال�شيخ عبدالرحمن بن حممد
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الزايد  زايد  بن  اأحمد  من  كل  ح�شر 

رئي�س جهاز اخلدمة املدنية والدكتور حممد 

املدار�س  ل�شئون  العام  املدير  جمعة  مبارك 

رئي�س جمل�س اإدارة كلية البحرين للمعلمني 

الرتبية  وزارة  بني  تن�شيقياً  اجتماعاً 

مب�شاركة  املدنية  اخلدمة  وجهاز  والتعليم 

وذلك  اجلانبني  من  امل�شوؤولني  من  عدد 

على  املدر�شية  املوؤ�ش�شات  دعم  �شبل  لبحث 

العاملة  بالقوى  املت�شلة  الأ�شعدة  جميع 

واإجراءاتها.

بع�س  مناق�شة  الجتماع  خالل  ومت 

قادة  بها  تقدم  التي  والروؤى  املقرتحات 

الجتماعات  خالل  املدر�شية  املوؤ�ش�شات 

والتي  املدار�س،  �شوؤون  قطاع  مع  الدورية 

كان على راأ�شها مقرتح ت�شميم نظام تقييم 

املدر�شية  باملوؤ�ش�شات  خا�س  وظيفي  اأداء 

ويراعي  وامل�شوؤوليات  املهام  تفا�شيل  يلبي 

خ�شو�شية الأعباء التعليمية.

على  الجتماع  يف  التفاق  مت  كما   

البحرين  لكلية  التو�شعية  اخلطة  دعم 

من  موازنتها  م�شاعفة  �شوء  يف  للمعلمني 

جمل�شي  موافقة  بعد  املوقرة  احلكومة  قبل 

ميكن  �شوف  ما  وهو  وال�شورى،  النواب 

الكلية من حتقيق اأهدافها عرب زيادة طاقتها 

من  املزيد  وتدريب  وتخريج  ال�شتيعابية 

الكفاءات البحرينية املتميزة خلدمة العملية 

التعليمية، ومن ذلك حت�شني اإجراءات املوارد 

الب�شرية املت�شلة بعمل الكلية.

الإجراءات  اإىل  الجتماع  تطّرق  كما   

اخلدمة  جهاز  قبل  من  اتخاذها  مت  التي 

التف�شيلية  الهياكل  اعتماد  ل�شرعة  املدنية 

اأ�شا�شي  كجزء  والتعليم  الرتبية  لوزارة 

الهيكل  تطوير  م�شروع  مبادرات  تنفيذ  من 

املجل�س  اإ�شراف  حتت  للوزارة  املوؤ�ش�شي 

برئا�شة  والتدريب  التعليم  لتطوير  الأعلى 

�شمو ال�شيخ حممد بن مبارك اآل خليفة نائب 

رئي�س جمل�س الوزراء.

على  التفاق  مت  الجتماع  ختام  ويف   

ا�شتمرار التن�شيق بني جهاز اخلدمة املدنية 

متت  ما  ملتابعة  والتعليم  الرتبية  ووزارة 

ل�شئون  العام  املدير  تقدم  كما  مناق�شته، 

جهاز  رئي�س  اإىل  والتقدير  بال�شكر  املدار�س 

اخلدمة املدنية على ح�شن التن�شيق والدعم 

للعملية  اجلهاز  من  الوزارة  تلقاه  الذي 

التعليمية ومتطلباتها.

يف اجتماع تن�سيقي بني »الرتبية« واخلدمة املدنية

خطــة تو�سعيــة لكليـــة املعلميــن لدمــج الكفــاءات البحرينيـــة

متام اأبو�شايف:

اأكد رئي�س اللجان الطبية باإدارة ال�شوؤون 

الداخلية  ــوزارة  ب والجتماعية  ال�شحية 

اأن  على  بوجريي  عبدالعزيز  عبدالرحمن 

والتي  بكوفيد-19،  امل�شابة  احلالت  جميع 

والتاأهيل يف جو  الإ�شالح  مركز  ر�شدت يف 

اأعرا�س  عليها  تظهر  مل  واأغلبها  م�شتقرة 

مر�شية.

لـ»الأيام«  وقال بوجريي يف ت�شريحات 

للرعاية  يخ�شعون  امل�شابني  جميع  اإن 

مت  الذي  امليداين  امل�شت�شفى  داخل  ال�شحية 

منذ  والتاأهيل  الإ�شالح  مركز  داخل  جتهيزه 

لهم،  املخالطني  حتديد  ومت  اجلائحة،  بدء 

واتخاذ كافة التدابري ال�شحية والوقائية من 

فح�س وعزل �شحي ملنع انتقال العدوى بني 

اإدارة  ان  اىل  بوجريي  واأ�شار  النزلء.  بقية 

الحرتازات  كافة  تطبق  والتاأهيل  الإ�شالح 

جميع  تخ�شع  والتي  اجلائحة  بــدء  منذ 

النزلء اجلدد لفح�س الك�شف عن كوفيد-19 

وعزلهم ملدة 14 يوًما قبل نقلهم اىل مهاجع 

النزلء.

من   %50 ان  عــن  بــوجــريي  وك�شف 

النزلء يف مركز الإ�شالح والتاأهيل قد تلقوا 

اللقاحات، حيث مت النتهاء من اإعطاء جميع 

 %100 بن�شبة  اللقاحات  لخذ  �شجلوا  من 

املتوفرة يف  الأربعة  اللقاحات  اأنواع  وبكافة 

اململكة وفق اختيار النزيل.

كافة  اتخاذ  مت  »لقد  بوجريي:  وقــال 

ظهور  ــدء  ب منذ  ــة  ــرتازي الح الإجــــراءات 

عام  من  اكرث  قبل  اأي  البحرين،  اجلائحة يف 

ب�شكل  جائحة  وجود  مع  وتعاملنا  الن،  من 

ا�شتباقي واأي�شا ب�شكل يجب ان نتعامل معه 

باعتبار  وقت،  اأي  يف  حدوثه  نتوقع  كامر 

النزلء هم جزء من املجتمع، وكونهم يق�شون 

انهم  يعني  ل  فهذا  للحرية،  �شالبة  عقوبة 

انف�شلوا متاًما عن املجتمع يف اخلارج، حيث 

اخلارجي،  بالو�شط  مبا�شر  ات�شال  لهم  كان 

�شواء من خالل الزيارات اأو قدوم نزيل جديد 

مركز  يف  العاملني  املوظفني  طريق  عن  اأو 

الإ�شالح والتاأهيل اأو الكوادر الطبية العاملة 

الإ�شالح  مراكز  لذلك  املركز،  عيادات  يف 

والتاأهيل مل تكن مبعزل متاًما عن اإمكانية اأن 

ُت�شجل حالت اإ�شابة بكوفيد-19«.

بحمالت  الفور  على  »با�شرنا  وتابع: 

توعوية  ن�شرات  ت�شمنت  �شاملة  تثقفية 

يف  النزلء  كافة  على  ووزعت  لغات  بثالث 

اململكة،  يف  والتاأهيل  الإ�شالح  مراكز  كافة 

وتوفري الأدوات الوقائية، واإجراءات التعقيم 

يكن  مل  التثقيف  وهذا  املراكز،  مرافق  داخل 

على  ا  اأي�شً بل  النزلء،  على  ليقت�شر  فقط 

عنا�شر  �شواء  املراكز  هــذه  يف  العاملني 

حرا�شات، او موظفني،، ثم اجتهنا اىل تطبيق 

مركز  يف  العاملني  جلميع  اللزامي  الفح�س 

احلرا�شات  عنا�شر  �شواء  والتاأهيل  الإ�شالح 

فح�شهم  يتم  بحيث  العاملني،  الأطباء  اأو 

ب�شكل دوري وع�شوائي«.

واأ�شاف، »كما ان النزلء اجلدد الذين يتم 

ا�شتالمهم  مبجرد  امل�شحة  لفح�س  اخ�شاعهم 

الأمنية، ويتم عزلهم ب�شكل منفرد  من اجلهة 

عن بقية النزلء، ويتم اإعادة الفح�س لهم بعد 

الفح�س  اإعادة  يتم  ثم  ومن  اأ�شبوعني،  مرور 

انه  متاًما  للتاأكد  اأ�شبوع  بعد  الثالثة  للمرة 

ايداعه  يتم  ان  قبل  املر�س  من  متاًما  خال 

التي  الطبية  الطواقم  كذلك  املركز،  داخل  يف 

للفح�س،  اخ�شاعهم  يتم  املركز  داخل  تعمل 

اأي�شا قمنا بتجهيز م�شت�شفى ميداين ذو �شعة 

عالية، وتعيني كادر طبي متفرغ ملركز العزل 

ي�شمح  ول  والتاأهيل،  الإ�شالح  مركز  داخل 

بعد  ال  والعودة  باخلارج  بالختالط  لهم 

الفح�س  نطبق  كذلك  للفح�س،  يخ�شعوا  ان 

للمراجعات  يخرج  نزيل  كل  على  اللزامي 

من  التاأكد  حلني  عزله  ويتم  ويعود،  الطبية 

مع  ايداعه  اإعادة  يتم  ان  قبل  ا�شابته  عدم 

خالل  ا�شابته  اإمكانية  لتفادي  النزلء  بقية 

لدينا  كذلك  الطبية  املراجعة  يف  تواجده 

يقوم  الذي  الزائر«  »ال�شت�شاري  برنامج 

بدعوة ا�شت�شاريني من وزارة ال�شحة ملعاينة 

ال�شريع  للفح�س  يخ�شعون  واأي�شا  النزلء 

الإجراءات مطبقة  املركز. وهذه  قبل دخولهم 

يف كافة مراكز الإ�شالح والتاأهيل«.

الطبية،  املهن  تنظيم  هيئة  ان  موؤكدا 

تفت�شية  بزيارة  قامتا  العامة  ال�شحة  واإدارة 

كافة  على  واطلعوا  امليداين  للم�شت�شفى 

قوبلت  والتي  و�شعها  مت  التي  التجهيزات 

باإ�شادة كبرية من قبلهم.

وحول حملة اللقاحات قال بوجريي فور 

التثقيف  اللقاحات قمنا بتعزيز حمالت  طرح 

حول اأهمية اللقاحات التي طرحت يف اململكة، 

ووزارة  الداخلية  وزارة  بني  التعاون  عرب 

واللجنة  العامة،  ال�شحة  اإدارة   - ال�شحة 

كوفيد-19،   - لكورونا  للت�شدي  الوطنية 

باأخذ  الراغبني  طلبات  با�شتقبال  والبدء 

اللقاحات ونوع اللقاح الذي قاموا باختياره، 

وقد �شجل النزلء يف مركز الإ�شالح والتاأهيل 

بن�شبة 100%  لأخذ اللقاحات.

اأكد  ر�شدها،  مت  التي  احلــالت  وحــول 

مت  التي  احلــالت  جميع  ان  على  بوجريي 

الطبية  للرعاية  تخ�شع  حالياً  هي  ر�شدها 

حالتها  وجميعها  امليداين،  امل�شت�شفى  داخل 

لهم  املخالطني  ح�شر  ومت  م�شتقرة،  ال�شحية 

واخ�شاعهم للفح�س، وعزلهم متاماً عن بقية 

الطبية  ــراءات  الإج كافة  وتطبيق  النزلء، 

املخالطني  او  امل�شابني  مع  بالتعامل  املتبعة 

معظم  عــام  ب�شكل  لكن  املجتمع،  يف  لهم 

الإ�شالح  مركز  داخل  ر�شدت  التي  احلالت 

والتاأهيل ل يعانون من اأي اعرا�س للمر�س.

العدوى  لنقل  املحتمل  امل�شدر  وحــول 

كافة  ظل  يف  والتاأهيل  الإ�شالح  مركز  داخل 

بدء  منذ  اتبعت  التي  الحرتازية  الإجراءات 

ت�شجيل  احتمالية  اإن  بوجريي  قال  اجلائحة 

كم�شاألة  معها  تعاملنا  النزلء  بني  حالت 

رغم  اجلائحــة،  ظهور  بداية  منذ  متوقعة 

اأكد  بتطبيقها،  قمنا  التي  الإجــراءات  جميع 

م�شدر  حتديد  يتم  مل  انــه  علــى  بوجريي 

ت�شبب بانتقال العـدوى.

مت اتخاذ كافة االإجراءات االحرتازية منذ بدء اجلائحة.. رئي�س اللجان الطبية بـ»الداخلية«:

حاالت امل�سابني بكورونا يف »جو« م�ستقرة.. وال حتديد مل�سدر انتقال العدوى حتى االآن

متام اأبو�شايف:

الوطنية  املوؤ�ش�شة  رئي�شة  اأكدت 

على  خوري  ماريا  الإن�شان  حلقوق 

بفريو�س  امل�شابة  احلالت  جميع  اأن 

كورونا »كوفيد-19«، والتي ر�شدت 

موؤخًرا  والتاأهيل  الإ�شالح  مراكز  يف 

على  الالزمة  الطبية  الرعاية  تتلقى 

هناك  يكون  اأن  نافية  ال�شاعة،  مدار 

النزلء  حقوق  ق�شور يف  جوانب  اأي 

الرعاية  على  باحل�شول  امل�شابني 

املوؤ�ش�شة  اأن  اإىل  م�شرية  الطبية، 

كافة  مع  ال�شاعة  مدار  على  تتوا�شل 

القائمني على اإدارة الإ�شالح والتاأهيل، 

حيث يتم تزويدها بتقرير يومي، ويتم 

تاأمني توا�شلهم مع ذويهم لالطمئنان 

عليهم. ب�شكل م�شتمر.

ت�شريح  يف  خوري  وقالت 

لـ»الأيام« اإن املوؤ�ش�شة تتابع عن كثب 

ر�شدت  التي  احلالت  جميع  اأو�شاع 

نهاية  بـ»كوفيد-19«  اإ�شابتها 

الأ�شبوع املا�شي، حيث جميع احلالت 

- وفق متابعتهم - م�شتقرة ول تعاين 

من اأعرا�س مر�شية - م�شددة على اأن 

م�شتقلة  كجهة   - الوطنية  املوؤ�ش�شة 

وحمايدة تتعامل بكل حزم مع تطبيق 

خالل  �شواء  الإن�شان  حقوق  معايري 

اجلائحة اأو ما قبل اجلائحة.

املوؤ�ش�شة  اأن  اإىل  خوري  ولفتت 

�شابق  وقت  يف  تابعت  قد  كانت 

ت�شجيل  املا�شي  العام  نهاية  خالل 

اإيواء  مراكز  يف  وافدات  بني  حالت 

وزارة  وقامت  الأجنبيات،  الوافدات 

اأوجه  كافة  بتقدمي  حينها  الداخلية 

الرعاية الطبية الالزمة لهن، وتطبيق 

ملنع  الالزمة  الحرتازية  الإجراءات 

انتقال العدوى لبقية الوافدات.

لكافة  املوؤ�ش�شة  متابعة  وحول 

اإدارة  اتخذتها  التي  الإجراءات 

اجلائحة  بدء  منذ  والتاأهيل  الإ�شالح 

قالت خوري: »تابعت املوؤ�ش�شة جميع 

اتخذتها  التي  والتدابري  الإجراءات 

اإدارة الإ�شالح والتاأهيل للتعامل مع 

اأي حالت اإ�شابة حمتملة بني النزلء 

منذ بداية ظهور اجلائحة يف اململكة، 

ان�شاء م�شت�شفى ميداين جمهز  ومنها 

الالزمة،  الطبية  التجهيزات  بكافة 

امل�شتمرة  التعقيم  عمليات  وكذلك 

التابعة  واملرافق  املن�شاآت  لكافة 

اجلدد  النزلء  جميع  واإخ�شاع  لها، 

للتاأكد  العزل  واإجراءات  للفح�س، 

تطبيق  وكذلك  ا�شابتهم،  عدم  من 

داخل  الجتماعي  التباعد  اإجراءات 

كل  الزيارات،  كافة  وتعليق  املراكز، 

هذه الإجراءات كنا على اطالع عليها 

اأول باأول«.

ذلك حالت  قبل  »ر�شد  وتابعت: 

نزيالت  بني  بـ»كوفيد-19«  اإ�شابة 

املحتجزات  واإبعاد  اإيواء  مراكز  يف 

املا�شي،  نوفمرب  �شهر  يف  الأجنبيات 

وقد تابعنا كموؤ�ش�شة اأو�شاعهم؛ للتاأكد 

من اتخاذ كافة التدابري الالزمة؛ ملنع 

تف�شي الإ�شابة بني جميع املحتجزات، 

الطبية  للرعاية  امل�شابات  وخ�شوع 

وزارة  قامت  وبالفعل  الالزمة، 

الرعاية  اأوجه  كافة  بتقدمي  الداخلية 

كافة  وكذلك  للم�شابات،  الطبية 

انتقال  لتفادي  الالزمة  الإجراءات 

وبالتايل  املحتجزات،  لبقية  العدوى 

نحن كموؤ�ش�شة حقوقية دورنا يرتكز 

الإجراءات  اأن  من  متاًما  التاأكد  على 

املنا�شبة تتخذ حلماية حقوق النزلء 

�شواء باحل�شول على الرعاية الطبية 

الالزمة، اأو حق الآخرين بعدم انتقال 

املر�س اإليهم.

ر�شد  مع  »نتعامل  واأ�شافت، 

الإ�شالح  مراكز  يف  اإ�شابة  حالت 

معها  ونتعامل  جو،  يف  والتاأهيل 

مع  بها  تعاملنا  التي  ال�شفافية  بذات 

الوافدة  العمالة  بني  الإ�شابة  حالت 

ترحيل،  احكام  بحقها  �شدرت  التي 

منطقة  يف  العزل  مراكز  وكذلك 

توا�شل  على  ونحن  و�شرتة،  احلد 

مبا�شر مع كافة امل�شوؤولني يف مراكز 

�شالمة  من  للتاأكد  والتاأهيل  الإ�شالح 

اجلميع، والتاأكد من تعزيز الإجراءات 

من  وكذلك  النزلء،  بني  الحرتازية 

النزلء امل�شابني مع  �شرورة توا�شل 

ذويهم لالطمئنان على �شالمتهم«.

نتعامل بحزم مع تطبيق املعايري احلقوقية مبراكز االإ�سالح.. خوري لـ»االأيام«:

ال تق�سري يف حقوق النزالء الطبية.. وم�سابو كورونا يتلّقون الرعاية

عبدالرحمن بوجريي

ماريا خوري

ال�شوؤون  جلنة  رئي�س  اأكد 

الوطني  والأمن  والدفاع  اخلارجية 

ال�شي�شي  حممد  النواب  مبجل�س 

لالإ�شالح  العامة  الإدارة  اأن  البوعينني 

على  القانون  باإنفاذ  ملتزمة  والتاأهيل، 

وفًقا  ا�شتثناء،  دون  النزلء  جميع 

والتاأهيل  الإ�شالح  موؤ�ش�شة  لقانون 

معايري  مراعاة  مع  التنفيذية  ولئحته 

اإىل  م�شرًيا  الإن�شان،  حقوق  وقيم 

تتعر�س  التي  امل�شي�شة  احلمالت  اأن 

معلومات  ن�شر  ت�شتهدف  الإدارة  لها 

بهدف  الواقع  عن  وبعيدة  مغلوطة 

زعزعة اأمن وا�شتقرار الوطن.

واأ�شاد البوعينني باجلهود الكبرية 

الإ�شالح  مراكز  قبل  من  املبذولة 

جائحة  فرتة  يف  ا  خ�شو�شً والتاأهيل 

متوا�شالً  عمالً  تتطلب  والتي  كورونا 

النزلء،  و�شالمة  �شحة  على  للحفاظ 

لفًتا يف هذا ال�شدد اإىل عمليات التعقيم 

الإجراءات  عن  ناهيك  دائم،  ب�شكل 

�شحة  حلفظ  ال�شتباقية  الحرتازية 

اإن�شاء  بينها  ومن  اجلميع،  و�شالمة 

على  قادر  والعالج،  للحجر  مركز 

والف�شل  القائمة،  احلالت  ا�شتيعاب 

النزلء  توزيع  واإعادة  املباين،  بني 

وفق �شوابط معينة، وحتويل عدد من 

اخلدمات املقدمة اإىل خدمات اإلكرتونية، 

واملرتادين  العاملني  جميع  اإلزام  مع 

باإجراء الفح�س ال�شريع قبل الدخول.

البوعينني،  ال�شي�شي  واأبدى 

وما  امل�شي�شة  احلمالت  من  ا�شتغرابه 

ل�شتهداف  افرتاءات  من  تت�شمنه 

حيث  احلكومية،  والهيئات  املوؤ�ش�شات 

خارجية  اأياد  احلمالت  تلك  وراء  يقف 

واأمنها  البحرين  ا�شتهداف  تعترب 

عمل  عرب  وذلك  اأولوية،  وا�شتقرارها، 

النفو�س  �شعاف  عليه  ي�شرف  ممنهج 

الكاذبة  الأخبار  لبّث  من�شة  ليكونوا 

اأن  حني  يف  املغلوطة،  واملعلومات 

اجلهود احلكومية اليوم باتت وا�شحة 

للعيان وحمط اأنظار العامل.

ويف �شياق مت�شل اأكد النائب عمار 

النوعية  اللجنة  رئي�س  البناي  اأحمد 

جلنة  ع�شو  الإن�شان  حلقوق  الدائمة 

والأمن  والدفاع  اخلارجية  ال�شوؤون 

مملكة  اأن  النواب  مبجل�س  الوطني 

تطبيق  على  دوًما  عملت  البحرين 

متييز  دون  اجلميع  على  القوانني، 

د�شتور  على  بذلك  م�شتنده  تفرقة  اأو 

مملكة البحرين، وهو الأمر نف�شة الذي 

ينطبق على مراكز الإ�شالح والتاأهيل، 

انفاذ  على  الداخلية  وزارة  عملت  اإذا 

مراعاة  مع  املراكز  تلك  يف  القانون 

الإن�شان  حقوق  مبادئ  كافة  تطبيق 

على اأكمل وجه.

العامة  الإدارة  اأن  البناي  واأ�شاف 

باتباع  با�شرت  والتاأهيل  لالإ�شالح 

بعد  املقرر،  ال�شحي  الربوتوكول 

كورونا  بفريو�س  اإ�شابة  اأول  ت�شجيل 

العالج،  النزلء، من خالل توفري  لأحد 

لتلقي  امل�شت�شفى  اإىل  امل�شاب  ونقل 

حجر  على  عالوة  الالأزمة،  العناية 

الفحو�شات  واإجراء  املخالطني،  النزلء 

وا�شتمرار  ال�شجون  وتعقيم  لهم، 

للحد  الحرتازية  بالإجراءات  اللتزام 

عالوة  كورونا،  فريو�س  انت�شار  من 

وزارة  مع  والتن�شيق  التعاون  على 

الطبي  الوطني  والفريق  ال�شحة 

وذلك  كورونا،  لفريو�س  للت�شدي 

تتبعها  التي  ال�شفافية  اإطار  �شمن 

البحرين مبلف النزلء.

من  البحرين  مملكة  اأن  اإىل  ونّوه 

حافظت  التي  العامل  يف  القالئل  الدول 

والتاأهيل  الإ�شالح  مراكز  �شالمة  على 

انت�شار  موجات  جتنيبها  من  ومتكنت 

من  بالنتهاء  قامت  حيث  الفايرو�س، 

يف  اللقاح  باأخذ  الراغبني  كافة  تطعيم 

املراكز بن�شبة  %100.

ال�سي�سي: »االإ�سالح والتاأهيل« وّفرت اأعلى معايري اخلدمة ال�سحية للنزالء.. البناي:

اإدارة االإ�سالح اتبعت الربوتوكول ال�سحي منذ اأول اإ�سابة

حممد ال�سي�سيعمار البناي
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غالب اأحمد:

ومداخالت  متقطعة  �شاعات   8 حلوايل  ا�شتمر  نقا�ش  بعد 

اإىل  تو�شية   58 اأم�ش  جل�شته  يف  النواب  جمل�ش  رفع  غا�شبة، 

جوانب  ومعاجلة  ال�شحة  لوزارة  الطبي  الأداء  لتطوير  احلكومة 

الق�شور، تناولت حماور عدة حول الأخطاء الطبية ونق�ش الأدوية 

والأطباء والأ�شرة وغرف العمليات.

ت عن ا�شتيائها  و�شهدت اجلل�شة مداخالت نيابية غا�شبة عبرّ

اعتبوه  عما  امل�شوؤولية  الوزيرة  وحملت  ال�شحة  وزارة  اأداء  من 

امل�شت�شفيات  يف  املقدمة  الطبية  اخلدمات  من  الكثري  يف  تراجًعا 

واملراكز احلكومية.

كما اتهم نواب يف اجلل�شة الوزارة بعدم التعاون، وهو الأمر 

وجهت  اأنها  على  اأكدت  حيث  ال�شالح،  فائقة  الوزيرة  نفته  الذي 

جلنة  وتزويد  التعاون  درجات  اأق�شى  لإظهار  امل�شوؤولني  جميع 

كما  تطلبها،  التي  والوثائق  املعلومات  بكل  البملانية  التحقيق 

رحبت بجميع الزيارات امليدانية للجنة.

عن  اأجابت  الوزارة  اإن  ال�شالح  فائقة  ال�شحة  وزيرة  وقالت 

الو�شع  من  بالرغم  واملطلوب  املحدد  الوقت  ويف  �شوؤالً   121

اإىل  الوكالء وامل�شوؤولني والأطباء، م�شرية  ال�شتثنائي وان�شغالت 

يف  الرد  ومت  رد،  لكل  املطلوبة  الوثائق  جميع  قدرّمت  الوزارة  اأن 

الوقت املطلوب، ومت الرد على كل الأ�شئلة ومل يتم اإغفال اأي �شوؤال 

وا�شتف�شار.

وبعد مناق�شات ا�شتمرت حتى ال�شابعة والن�شف م�شاًء - اأكرث 

من 8 �شاعات - وافق جمل�ش النواب على رفع جميع التو�شيات 

التي اأقررّتها جلنة التحقيق يف اخلدمات الطبية.

وطالب النواب يف تو�شياتهم بالتعامل ال�شارم جتاه مرتكبي 

انتظار املر�شى واملواعيد وزيادة  الأخطاء الطبية وتقلي�ش معدل 

وال�شت�شاريني  الأطباء  عدد  وم�شاعفة  والأ�شرة  العمليات  غرف 

اإن�شاء هيئة وطنية عليا للطب  اإىل  واملوظفني الإداريني، بالإ�شافة 

النف�شي ورفع كفاءة وتاأهيل مباين بع�ش املراكز ال�شحية.

وت�شمرّنت التو�شيات املطالبة بفتح ق�شم طوارئ ملر�شى الطب 

النف�شي يف م�شت�شفى الطب النف�شي، وفتح بع�ش املراكز ال�شحية 

تقوم  �شاملة  درا�شة  وفق  �شاعة   24 بنظام  البحرين  مملكة  يف 

للمر�شى ملراجعة  املمنوحة  املواعيد  ال�شحة، وتقلي�ش  بها وزارة 

امل�شت�شفيات واملراكز ال�شحية التابعة لوزارة ال�شحة.

اإيجاد  النواب ب�شرورة  اأو�شى  الأدوية،  وحول م�شكلة نق�ش 

خطة وا�شحة واآلية فعالة ل�شد النق�ش ال�شديد يف بع�ش الأدوية، 

واتخاذ الإجراءات القانونية املقررة ب�شاأن املوردين الذين يتاأخرون 

الأدوية  توفري  عن  تعتذر  التي  وال�شيدليات  الأدوية  ت�شليم  يف 

املر�شاة عليهم يف املناق�شات بعد ا�شتالمهم اأوامر ال�شراء.

كما طالب النواب بتو�شياتهم املرفوعة للحكومة باإيجاد نظام 

ال يربط بني خمازن الأدوية الرئي�شية وكافة خمازن  اإلكرتوين فعرّ

الأدوية الفرعية، مبا ي�شمن عدم حدوث نق�ش يف بع�ش الأدوية 

تلك  وتوفري  احلكومية  ال�شحية  واملراكز  امل�شت�شفيات  ب�شيدليات 

ب�شورة  الأدوية  كافة  توفري  على  والعمل  نفاذها،  فور  الأدوية 

منتظمة.

احلديثة  النف�شية  الأدوية  بتوفري  ا  اأي�شً النواب  وطالب 

لتطوير  املخ�ش�شة  امليزانية  زيادة  مع  توافرها،  وا�شتمرارية 

ال�شحة النف�شية، والعودة اإىل بروتوكول العالج ال�شابق اخلا�ش 

مبر�شى ال�شكلر، و�شمان ا�شتمرارية توافر الأدوية اخلا�شة بهم، 

والتطلع اإىل اإيجاد عالجات اأخرى، ومنها علـــى �شبيل املثال زراعة 

ملر�شى  الدوائي  العالج  تطوير  �شـــرورة  اإىل  بالإ�شافة  النخاع، 

تو�شيات  مــع  يــتالءم  مبا  والكحول  املخدرات  من  العتماديــة 

منظمة ال�شحة العاملية العالجية.

اتهامات لل�سحة بعدم التعاون.. وال�سحة ترد: اأجبنا عن 121 �س�ؤاالً

الن�اب يرفع�ن 58 ت��سية ملعاجلة الق�س�ر يف اخلدمات الطبية

التي  واملخالفات  املالحظات  ااأن  وبنيرّ 

ر�شدتها اللجنة متجددة ول زالت م�شتمرة، 

املجل�ش  يف  التحقيق  جلنة  ذكرتها  حيث 

ال�شابق، موؤكًدا اأن اللجنة ل تقلل من جهود 

لالرتقاء  ت�شعى  واإمنا  الطبية  الكوادر 

باخلدمات العالجية والطبية.

الوزارة  »�شاألنا  الع�شريي:  وا�شاف 

ال�شيدليات  من  الدوية  �شراء  قانونية  عن 

اخلا�شة وتقدمي الأر�شدة للوزارة واأغلبية 

املر�شى ل يعلمون عن هذا القرار، والوزيرة 

اأكد  فيما  بذلك،  قرار  وجود  عدم  ذكرت 

مر�شى واأطباء وجود قرار ب�شرف تعوي�ش 

ملن ي�شرتون اأدوية على ح�شابهم«.

قامت  الوزارة  اأن  اإىل  الع�شريي  واأ�شار 

ال�شحية يف  املراكز  احد  باإلغاء مواعيد يف 

ذات الفرتة الذي �شتقوم بها اللجنة لزيارة 

غياًبا  الأع�شاء  لحظ  حيث  املراكز،  احد 

بن�شبة  معروف  املركز  وهذا  للمراجعني 

الكتظاظ.

ات�شال من  الع�شريي: »جاءنا  واأ�شاف 

الزيارات بطلب  وزارة املجل�شني بان تكون 

ر�شمي وهناك ما يثبت واأن تكون الزيارات 

ال�شورى  جمل�شي  وزارة  طريق  عن 

ب�شبب  الزيارات مبجمة  وكانت  والنواب، 

توجيه م�شبق«.

 رئي�س جلنة التحقيق :

 ال�سحة األغت م�اعيد اأثناء زياراتنا

زينل تر�أ�ست كامل �جلل�سة �لتي ��ستمّرت �أكرث من 10 �ساعات

اأكدت وزيرة ال�شحة فائقة ال�شالح اأن الخطاء 

ان  اىل  م�شرية  ل متثل ظاهرة،  البحرين  الطبية يف 

ما  �شنوات   3 خالل  اجرى  الطبي  ال�شلمانية  جممع 

ي�شل اىل 54 األف عملية يف مقابل 4 اأخطاء فقط واأن 

يبر  ل  الخطاء  واأن حمدودية  يذكر،  ل  العدد  هذا 

لوقوعها بتاًتا.

ال�شالح ان هيئة تنظيم املهن ال�شحية  وذكرت 

والق�شاء يقوم بدوره يف حال وجود اي خطاأ طبي، 

موؤكدة ان مملكة البحرين لديها نظام �شحي متكامل 

وبالرغم من الظروف التي فاجاأت العامل بقي النظام 

انظمة �شحية  انهارت  كما  ينهار  ثابًتا ومل  ال�شحي 

اخلدمات  وا�شتمرت  متقدمة  دول  ومنها  العامل  يف 

وهناك افكار جديدة مثل التطبيب عن ُبعد وتو�شيل 

الدوية للمنازل.

�شوؤالً   121 قدرّمت  اللجنة  اأن  واأو�شحت 

وبالرغم من الو�شع ال�شتثنائي وان�شغالت الوكالء 

يف  الجابات  قدموا  انهم  ال  والطباء  وامل�شوؤولني 

الفرتة املطلوبة بالرغم من الوقت ال�شيق للم�شوؤولني، 

ومت توفري جميع الوثائق املطلوبة لكل رد، ومت الرد 

على كل ال�شئلة ومل يتم اغفال اي رد.

�شدر  قرار  فعالً  يوجد  »ل  ال�شالح:  وقالت 

من  املواطن  ي�شرتيها  التي  الدوية  تعوي�ش  ب�شاأن 

ان  النواب  لل�شادة  واأكدت  اخلا�شة،  ال�شيدليات 

ابواب املراكز مفتوحة للزيارات ومل امنع اي احد من 

زيارة املراكز وتركنا المور مفتوحة ومل نتدخل يف 

اي زيارة«. واأ�شارت وزيرة ال�شحة ان قلة املراجعني 

برنامج  ب�شبب  ياأتي  ال�شحية  املراكز  بع�ش  يف 

التطبيب عن بعد وب�شبب الظروف ال�شتثنائية التي 

منر بها ومل مينع املر�شى من زيارة املراكز، مو�شحة 

ان الوزارة قدمت الدوية يف خدمة التو�شيل للمنازل 

اخلدمة  وهذه  ال�شحية  املراكز  الزدحام يف  لتفادي 

با�شتمرار  رغبة  وهناك  املواطنني  من  ر�شا  لقت 

اخلدمة فيما بعد. 

مملكة  ان  وقال  مداخلتها،  الوزيرة  وتابع 

من  وبالرغم  متكامل  �شحي  نظام  لديها  البحرين 

ال�شحي  النظام  بقي  العامل  فاجاأت  التي  الظروف 

ثابت ومل ينهار كما انهارت انظمة �شحية يف العامل 

ومنها دول متقدمة وا�شتمرت.

الطبي  ال�شلمانية  جممع  ان  ال�شالح  وذكرت 

اجرى 54 األف عملية وما مت ر�شده من اخطاء طبية 

ل يذكر ول ي�شل ن�شبته اىل اقل من 0.5%، م�شرية 

اىل ان هيئة تنظيم املهن ال�شحية والق�شاء يقومان 

بدورهما جتاه اي اخطاء، لفتة اىل ان هناك تن�شيًقا 

القلب  ومركز  احلكومية  امل�شت�شفيات  خمتلف  بني 

وم�شت�شفى امللك حمد ومركز الورام.

واأو�شحت ان م�شكلة نق�ش الدوية متثل م�شكلة 

يف العديد من الدول، وذلك ب�شبب عمليات التوريد.

فائقة �ل�سالح

نق�س االأدوية ب�سبب عمليات الت�ريد.. وزيرة ال�سحة:

اإجراء 54 األف عملية بال�سلمانية واالأخطاء الطبية لي�ست ظاهرة

يف معر�س رّدها على مالحظات تقرير جلنة التحقيق الربملانية يف اخلدمات الطبية.. ال�سحة:

القطاع ق�ي ومتما�سـك ونقـ�س االأدوية ل�سع�بات فنيـة
على  ردرّها  معر�ش  يف  ال�شحة  وزارة  دت  اأكرّ

التحقيق  جلنة  تقرير  يف  الواردة  املالحظات 

البملانية يف اخلدمات الطبية التي تقدرّمها الوزارة، 

�شحية  خدمات  تقدمي  يف  ال�شتمرار  على  حر�شها 

حكومية  منظومة  وفق  وذلك  عالية،  جودة  ذات 

ال�شحية  ال�شيا�شات  اأجنع  خالل  من  موحدة، 

ميكرّنها  ومبا  العالجية  ال�شرتاتيجيات  واأحدث 

حيث  العاملية،  والتطورات  امل�شتجدات  مواكبة  من 

مات الدولية ب�شالبة املنظومة ال�شحيرّة  اأ�شادت املنظرّ

مواجهة  يف  خدماتها  وكفاءة  البحرين  مملكة  يف 

جائحة فايرو�ش كورونا »كوفيد-19«.

ة على اأن القطاع ال�شحي  و�شدرّدت وزارة ال�شحرّ

يف اململكة قوي ومتما�شك، وي�شهد على الدوام نقلة 

الكفيلة  احلديثة  التقنيات  توفري  �شبيل  يف  نوعية 

العالجية  اخلدمة  جودة  م�شتوى  ورفع  بتح�شني 

وطنية  كوادر  تقدميها  على  يقوم  والتي  للمر�شى، 

يف  مواقعها  خالل  ومن  اأثبتت  ومدربة،  موؤهلة 

ال�شفوف الأمامية ملكافحة جائحة فريو�ش كورونا 

التحدرّيات،  مواجهة  على  قدرتها  »كوفيد-19« 

اأف�شل  تقدمي  ل�شمان  جهودها  ببذل  وا�شتمرارها 

مبحور  املتعلرّقة  املالحظات  وبخ�شو�ش  اخلدمات. 

امل�شت�شفيات واملراكز  الطبية احلا�شلة يف  الأخطاء 

ال�شحية، نورّهت الوزارة اإىل اأنرّه مت حتقيق هدف عدم 

الإح�شائيات  اأثبتت  حيث  الطبيرّة،  الأخطاء  زيادة 

باأنه يف 2018 تبنيرّ وجود حالتني ثبت فيهما خطاأ 

واحدة  حالة  وجود  تبني   2019 عام  ويف  طبي، 

باأن  علماً  واحدة،  حالة   2020 العام  يف  وكذلك 

الطبية  الأخطاء  كافة  ت�شجيل  على  تعمل  الوزارة 

امل�شت�شفيات  يف  تقع  التي  العر�شية  واحلوادث 

ومراكز الرعاية ال�شحية الأولية.

يعني  ل  ال�شكاوى  تقدمي  اأنرّ  الوزارة  واأ�شافت 

بال�شرورة زيادة يف الأخطاء الطبية، كما اأنرّ تقرير 

اللجان  اإىل  راجع  طبي  خطاأ  اأنه  على  الفعل  ذلك 

واخلدمات  املهن  لتنظيم  الوطنية  بالهيئة  الفنية 

بعد  الطبية  الأخطاء  بتقرير  املعنية  ال�شحية 

امل�شجلة مل  الوقائع  فيها، وعليه وح�شب  التحقيق 

يتبني زيادة يف الأخطاء الطبيرّة.

العاملني  اأن تقييم جميع  اإىل  الوزارة  واأ�شارت 

ب�شكل  يتم  وممر�شني  اأطباء  من  الطبي  القطاع  يف 

من  اأو  املهنية  الفنية  الناحية  من  �شواء  دوري 

املدنية  اخلدمة  لقانون  طبًقا  الوظيفية  الناحية 

اأنرّه مل يثبت وجود عالقة  التنفيذية، كما  ولئحته 

بني الأخطاء الطبية وتبديل النوبات، اإل اأن الوزارة 

العمل  اآلية  حول  للتمري�ش  �شيا�شة  بو�شع  قامت 

خالل تبديل النوبات، وجتري حالًيا مراجعة كافة 

ال�شيا�شات التي تتعلق بجميع اآليات اأداء العمل مبا 

فيها �شيا�شة تبديل النوبات، وذلك يف ظل الت�شيري 

الرعاية  ومراكز  احلكومية  للم�شت�شفيات  الذاتي 

ال�شحية.

النق�ش يف  تكرار وجود  يتعلرّق مبحور  وفيما 

الأدوية  نق�ش  م�شكلة  اأنرّ  الوزارة  د  توؤكرّ الأدوية، 

ب�شبب  بل  الالزمة  امليزانية  توفر  عدم  لي�شت 

يف  اللوج�شتية  واملعوقات  الفنيرّة  ال�شعوبات 

تاأخري  تت�شبب يف  قد  وتوريدها مما  الأدوية  �شراء 

ال�شركات  بع�ش  تاأخر  نتيجة  ال�شحنات،  و�شول 

من  املواد  بع�ش  ت�شنيع  اإيقاف  اأو  التوريد،  يف 

قوائم  الأدوية وحتديد  بع�ش  اإلغاء  اأو  املن�شاأ،  بلد 

عدم  اأو  العالجية  البوتوكولت  ح�شب  الأدوية 

خمتب  يف  التحليل  لختبارات  امل�شتح�شر  اجتياز 

بع�ش  اجتياز  عدم  اأو  للوزارة  التابع  اجلودة 

اأثناء  بجودتها  اخلا�ش  املختبي  للتحليل  الأدوية 

مراحل الت�شنيع مما يوؤدي اإىل التاأخري يف و�شول 

ال�شحنات املطلوبة واملطابقة للموا�شفات.

ال�شيدليات  قيام  عدم  باأنرّ  الوزارة  واأ�شافت 

بت�شجيل الأدوية غري امل�شجلة يتطلب توفري موافقة 

ال�شحية  واخلدمات  املهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة 

ا قد ينتج عنه عدم توفرّر الأدوية موؤقًتا،  عليها، ممرّ

وكذلك اعتذار بع�ش ال�شيدليات عن توفري الأدوية 

توفررّ  عدم  وكذلك  املناق�شات،  يف  عليها  املر�شاة 

بالرغم  املحلي  ال�شوق  يف  الأدوية  من  جمموعة 

الزدياد  ي�شببه  قد  وما  ال�شراء،  ميزانية  توفر  من 

املفاجئ يف معدل ال�شرف وال�شتهالك والذي يفوق 

الكميات املر�شودة يف م�شتودعات الوزارة.

كما اتخذت الوزارة جملة من الإجراءات لتوفري 

تاأثري  بدار�شة  وذلك   ،2020 بعد  ما  اإىل  الأدوية 

اأ�شا�ش  جائحة كورونا على املخزون احلايل وبناء 

الدرا�شة،  ح�شب  املخزون  على  الطلب  توقعات 

ل�شنة  احلاجة  لتغطية  مناق�شة  لطرح  اإ�شافة 

2021 و2022، حيث مت طرح مناق�شتني لتغطية 

ب�شكل  يتم  باأنرّه  علماً  الأدوية،  لبع�ش  احلاجة 

ومقارنته  احلايل  املخزون  على  التدقيق  دوري 

بدوران املخزون ومناق�شة اأي تغيري يف ال�شتهالك 

وذلك  املخت�ش  الطبيب  مع  اأو  الأدوية  جلنة  يف 

اإىل  التنويه  ل�شمان ال�شتخدام المثل للموارد، مع 

اأنرّه يجري العمل على تطبيق نظام الكرتوين مكتمل 

ال�شرف وال�شتالم والتخزين والذي  يراقب عملية 

العمل  وكذلك  للدواء،  وا�شح  تتبع  بوجود  ي�شمح 

اإقليمية  �شحية  منظومات  من  الوزارة  �شركاء  مع 

املحتملة وطريقة  التحديات  للتعرف على  وحملية 

حال  ويف  اأنرّه  اإىل  الوزارة  وبيرّنت  معها.  التعامل 

حدوث نق�ش يف الأدوية �شيتم اتخاذ جمموعة من 

احللول واخلطوات، من خالل التعاون مع ال�شركات 

امل�شنعة وتوفري البدائل، والتفاو�ش مع ال�شركات 

توفر  عدم  حال  يف  النق�ش  حدوث  ملنع  امل�شنعة 

البدائل، حيث مت ت�شكيل فريق عمل للتخطيط امل�شبق 

ح�شول  لتجنب  واملحلي  العاملي  ال�شوق  ومراقبة 

اإ�شافة للعمل على تطبيق نظام الكرتوين  النق�ش، 

ال�شرف وال�شتالم والتخزين والذي  يراقب عملية 

ي�شمح بوجود تتبع وا�شح للدواء، ل�شمان الدقة يف 

�شل�شلة التوريد وتدوير الأدوية.

متنح  التي  الطبية  املواعيد  حمور  وب�شاأن 

وزارة  ك�شفت  الطويلة،  النتظار  ومدد  للمر�شى 

الطبي  ال�شلمانية  جممع  اإدارة  بدء  عن  ال�شحة 

بدرا�شة  العيادات  تطوير  جلنة  مع  بالتعاون 

م�شائية  عيادات  بفتح  وذلك  التاأخري،  من  التقليل 

للتخ�ش�شات ذات الفرتات الطويلة، وزيادة الطاقة 

فرتة  لتقليل  التخ�ش�شات  لبع�ش  ال�شتيعابية 

انتظار املواعيد، حيث قامت باإعادة جدولة املواعيد 

البعيدة اإىل العيادة امل�شائية اجلديدة، مثل )امل�شالك 

اجللدية،  المرا�ش  اله�شمي،  اجلهاز  البولية، 

تفعيل  مت  كما  احلنجرة(،  والإذن  والأنف  العيون 

وتقليل  اجلديدة  املواعيد  ا�شتيعاب  لزيادة  خطط 

لت�شمل  موعد  اأول  على  للح�شول  النتظار  فرتة 

اأق�شام اأمرا�ش القلب، مواعيد فح�ش القلب بالأ�شعة 

ال�شوتية، مواعيد جراحة العظام بكل تخ�ش�شاتها، 

الطوارئ  بق�شم  للعظام  عيادة  لإن�شاء  اإ�شافة 

للح�شول على اخلدمة ب�شوره فورية.

يف  الأطباء  نق�ش  مبحور  يتعلرّق  وفيما 

لوزارة  التابعة  ال�شحية  واملراكز  امل�شت�شفيات 

بالتعيني  تقوم  اأنها  على  الوزارة  �شددت  ال�شحة، 

وفق  احتياجاتها  على  بناًء  الطبية  الوظائف  على 

اأحكام  على  وبناًء  املتوافرة،  وامليزانية  ال�شواغر 

قانون اخلدمة املدنية ولئحته التنفيذية، حيث مت 

-2018 من  الفرتة  خالل  طبيًبا   )179( توظيف 

2020، منهم )150( طبيًبا بحرينًيا.

نق�ش  يوجد  ل  باأنرّه  ال�شحة  وزارة  واأكدت 

ب�شكل  ال�شحية  واملراكز  امل�شت�شفيات  يف  بالأطباء 

الدقيقة،  التخ�ش�شات  بع�ش  نق�ش يف  واإمنا  عام، 

خا�شع  الوزارة  يف  الأطباء  توظيف  باأن  علًما 

الوظيفي  وال�شقف  ال�شواغر  وتوافر  لالحتياجات 

وتوافر امليزانية.

الحتياجات  لتنفيذ  الوزارة  من  و�شعًيا 

الأطباء  وزيادة  املطلوب  بال�شكل  التدريبيــة 

ملجمع  الدقيقة  التخ�ش�شات  يف  ال�شت�شاريني 

يف  طبيًبا   )36( ابتعاث  مت  الطبي،  ال�شلمانيــة 

ومن   ،2020-2018 الأعوام  خالل  اخلــارج 

خالل  طبيًبا   )15( حوايل  ابتعاث  يتم  اأن  املوؤمل 

العام 2021.

د. ه�سام �لع�سريي

�أكد رئي�س جلنة �لتحقيق يف �خلدمات �لطبية �ملقدمة من وز�رة 

يف  �سوًء�  الحظت  �للجنة  �أن  �لع�سريي  ه�سام  د.  �لنائب  �ل�سحة 

�ل�سيدليات  �د�رة  �إىل وجود �سعف يف  �لتخطيط و�الد�رة، الفتًا 

ويف معرفة �الدوية �لتي �سارفت على �لنفاذ يف �ل�سيدلية.

بني  خلل  ب�سبب  �الدوية  نق�س  م�سكلة  �إن  �لع�سريي  وقال 

�ملوردين و�ل�سيدليات و�ملخازن ولذلك تتجدد �مل�سكلة.
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الكوهجي: وزيرة ال�صحة خالفت 

الد�صتور ويجب طرح الثقة 

اتهم النائب حمد الكوهجي 

مبخالفة  ال�شحة  وزيــرة 

توفري  وعـــدم  الــد�ــشــتــور 

للمواطنني  والدواء  العالج 

د�شتورًيا  حًقا  ميثل  والذي 

ا�شيالً، لفتا اىل نق�ص الدوية 

الدخل  ذوي  من  املواطن  يجعل 

وهذا  اخلا�شة  ال�شيدليات  اىل  التوجه  اىل  املحدود 

العالج  توفري  يف  الد�شتوري  للحق  خمالفة  ميثل  ما 

والدواء.

يف  الد�شتور  خالفت  الوزيرة  ان  الكوهجي  وقال 

حق احل�شول على العالج والدواء وهذا ما ي�شل اىل 

طرح الثقة يف وزيرة ال�شحة فائقة ال�شالح.

يف  ت�شكلت  حتقيق  جلان   3 ان  الكوهجي  وذكر 

احلالية،  الوزيرة  عقد  منهم يف  اثنني  ال�شحة  وزارة 

وان الوزيرة عاجزة عن ادارة الوزارة.

بدر الدو�صري: عدم النظر اإىل

ال�صلبيات فقط والتغافل عن الإيجابيات 

الدو�شري  بدر  النائب  اأكد 

تقرير  يف  جاء  ما  اأن 

ب�شاأن  التحقيق  جلنة 

والأخطاء  الأدوية  نق�ص 

املواعيد  وتاأخري  الطبية 

لتعديل  ت�شعى  الوزارة  فاإن 

النظر  عدم  يجب  لذلك  الأو�شاع 

فهذا  الإيجابيات  عن  والتغافل  فقط  ال�شلبيات  اىل 

املنت�شف،  من  الع�شا  م�شك  ويجب  مقبول  غري  امر 

اخلليج  دول  من  ياأتون  مر�شى  هناك  اإن  حيث 

للعالج يف البحرين، وهذا يدل على �شمعة البحرين 

يف العالج.

الأن�صاري: احلل يف بناء م�صت�صفيات 

جديدة وزيادة التوظيف

اخلدمات  رئي�ص جلنة  اأكد 

اأن  الن�شاري  احمد  النائب 

احلل ملعاجلة امللف ال�شحي 

التوظيف  زيادة  يف  ياأتي 

وبناء  ال�شحي  القطاع  يف 

يف  جديدة  م�شت�شفيات 

وال�شمالية،  اجلنوبية  املحافظة 

امل�شوؤولية  اأن  اىل  م�شرًيا  الوظيفي،  الهيكل  وزيادة 

�شخ�ص  ول ميكن حتميل  ال�شحي  امللف  جماعية يف 

ملفرده امل�شوؤولية.

وقال الن�شاري ان اليوم لدينا عدد من املوؤ�ش�شات 

وهي وزارة ال�شحة واملجل�ص العلى لل�شحة وهيئة 

تنظيم املهن ال�شحية، لذلك ل ميكن لوم احد لوحده، 

مو�شًحا ان 3 حمافظات تتوجه اىل جممع ال�شلمانية 

لهايل  حمد  امللك  م�شت�شفى  فاإن  مقابل  يف  الطبي 

املحرق فقط.

املالكي: عدم اتخاذ اإجراءات

 يفتح املجال لتكرار اخلطاأ 

املالكي  با�شم  النائب  اأكد 

اأهم  من  ال�شحي  امللف  اأن 

اأولوية  متثل  والتي  امللفات 

املالحظ  ومن  لكن  للجميع، 

الدوية  نق�ص  تكرار  ان 

يف  معتادة  ظاهرة  ميثل  بات 

الفرتة املا�شية وهذا ما يوؤدي اىل 

توجه املواطنني اىل ال�شيدليات اخلا�شة 

اإىل ان زيادة الخطاء  للح�شول على الدوية، م�شرًيا 

يفتح  وا�شحة و�شارمة  اجراءات  اتخاذ  دون  الطبية 

اجتاه  اجراءات  اتخاذ  لعدم  الخطاء  لتكرار  املجال 

املخطئني ويوؤ�ش�ص لنهج غياب املحا�شبة. 

القطري: انخفا�ض يف ال�صكاوى 

وزيادة بالتوظيف بال�صحة 

اكدت النائب فاطمة القطري 

املنتهية  الأدويــة  ن�شبة  ان 

مقابل  اإتــالفــهــا  مت  والــتــي 

فاإنها  امل�شروفة  ـــة  الأدوي

زاد  كما   ،%1.2 تتجاوز  مل 

اإىل  الأطباء  توظيف  اإجمايل 

443 طبيبا يف 2020 بعد اأن كان 

اإجمايل عمليات التوظيف يف العام 2018 

يبلغ 116 طبيبا. واأ�شافت: نالحظ انخفا�شا يف عدد 

اخلا�شة،  امل�شت�شفيات  يف  الطبية  والق�شايا  ال�شكاوى 

حيث بلغ جمموعها 14 �شكوى وق�شية يف العام 2020 

مقابل 101 �شكوى وق�شية يف العام 2018. واأكدت اأنه 

من ال�شرورة احلديث عن هذه الن�شب املهمة والإيجابية، 

الأخطاء  والتح�شني وجتاوز  التطوير  اإرادة  كانت  واإن 

وامل�شاكل والعقبات هدًفا ل بد من ال�شعي لتحقيقه، وهو 

ما عربت عنه اأغلب مقرتحات اللجنة.

البحراين: التاأخري يف نظر �صكاوى 

الأخطاء الطبية مي�ض مبداأ العدالة 

اأكد النائب حممود البحراين 

الت�شريع  �شرورة  على 

والنظر يف ال�شكاوى املقدمة 

الطبية،  الأخطاء  ب�شاأن 

ملبداأ  تعطيل  هو  فالتاأخري 

عزوف  اىل  ويوؤدي  العدالة 

للجهات  اللجوء  عن  النا�ص 

الر�شمية لتقدمي ال�شكوى.

وا�شتنكر البحراين ما مار�شته وزارة ال�شحة من 

لعدم  لدفعها  الطبية  املهنية  اجلمعيات  على  �شغوط 

التعاون مع جلنة التحقيق الربملانية، لفتا اىل ان هذا 

املوقف يتعار�ص مع مبداأ التعاون بني ال�شلطتني. 

عبداهلل الدو�صري: وزارة ال�صحة 

لي�ض لديها خطة للتطوير

الذوادي: امل�صوؤولية

 ل تقع على الوزيرة فقط 

 اأكد النائب الدكتور عبداهلل 

معاجلة  م�شاألة  اأن  الذوادي 

يف  وردت  التي  املالحظات 

ل  التحقيق  جلنة  تقرير 

وزيرة  على  فقط  تقت�شر 

يكون  اأن  يجب  ولكن  ال�شحة 

التطوير،  يف  حقيقية  رغبة  هناك 

متخ�ش�شون  وم�شوؤولون  وكالء  هناك 

يف مهنة الطب ويجب على كل م�شوؤول اأن يجد حلول 

من  واخلروج  ال�شكان  تنامي  مع  تتنا�شب  مبتكرة 

التعامل مع العمل كروتني اأو �شاعات عمل �شباحية، 

و�شرورة تفعيل العالجات يف الفرتة امل�شائية. 

وزير الرتبية: اأنهينا عقود 1142 وافًدا ووظفنا 3653 بحرينًيا

ال�صالح: مبتعثون ما زالوا عاطلني عن العمل!
ماجد  د.  والتعليم  الرتبية  وزير  اأكد 

اإعالن  باأي  تقم  مل  الوزارة  اأن  النعيمي 

ومت   ،2018 عام  منذ  للتوظيف  خارجي 

اإنهاء عقود 1142 للوافدين مبتو�شط 300 

�شخ�ص �شنويا، م�شريا اىل اأن الوزارة وظفت 

3653 مواطًنا بحرينًيا.

جهًدا  بذلوا  املعلمني  اإن  النعيمي  وقال 

الدرو�ص  من خالل  اجلائحة  فرتة  كبرًيا يف 

موقع  اىل  الزيارات  عدد  و�شل  اإذ  املركزية، 

وزارة الرتبية اىل 52 مليون زيارة، م�شرًيا 

اىل وجود 14 قناة يف )اليوتيوب(، وهناك 

يرغب  ملن  احرتافية  احرتازية  اإجراءات 

بالعودة اإىل مقاعد الدرا�شة.

اأعداد  »هناك  مداخلته:  النعيمي  وتابع 

اأعداد  اأخذهم  يتم  من  ولكن  تتقدم،  كبرية 

الطاقة  لرفع  للحاجة، وهناك عمل  حمدودة 

هم  والذين  املعلمني  كلية  يف  ال�شتيعابية 

بحرينيون، كما اأن الكلية تقوم بتدريب اآلف 

العاملني يف وزارة الرتبية والتعليم«.

اإن  ال�شالح  ممدوح  النائب  قال  بدوره، 

وزارة الرتبية بذلت جهدا كبريا لعدم توقف 

التعليمية  الطواقم  اأن  اىل  م�شريا  التعليم، 

ُبعد  عن  التعليم  برامج  يف  ظهرت  التي 

البحريني  ي�شع  ما  وهذا   ،%100 بحرينية 

خيارا اأول.

البحرينيني  اأعدادا من  اأن  ال�شالح  وذكر 

عاطلني،  زالوا  ما  التخ�ش�شات  مبختلف 

كّرمهم  وقد  مبتعثني  كانوا  اأنهم  من  بالرغم 

واجتهادهم،  تفّوقهم  على  الرتبية  وزير 

 10 من  لأكرث  عاطل  بع�شهم  اأن  مو�شًحا 

�شنوات.

اأن رواتب العاملني يف الرتبية من  وبنّي 

الوافدين ت�شل اىل 21 مليون دينار �شنوًيا، 

ت�شل  بكلفة  املتفّوقني  الدولة  تبتعث  فيما 

اىل 12 مليون �شنويا، بينما بع�شهم ما زال 

عاطالً، وهم اليوم عاطلون وي�شتلمون مبالغ 

التعطل، وهذا ما ميثل هدرا للمال العام.

ممدوح ال�صالح

وزير الرتبية: اأي طالب ت�صّرر ميكن اأن يراجع جامعة البحرين

بوحمود: اأجهزة طلبة ُتلفت ب�صبب نظام التعلم عن ُبعد باجلامعة
البحرين  جامعة  طالب  من  الكثري  اأن  بوحمود  حممد  النائب  اأكد 

ا�شتكى من نظام وبرنامج التعلم عن ُبعد الذي اأدى اإىل خ�شارة الطلبة 

اأجهزة  اأن  اىل  لفًتا  لهم،  كبرية  اإ�شكالت  يف  وت�شّبب  كبرية  لدرجات 

الكثري من الطلبة تعّر�شت للتلف ب�شبب الربنامج اخلا�ص بالتعلم يف 

جامعة البحرين.

تنظيمية  لئحة  البحرين  جامعة  اأ�شدرت  »هل  بوحمود:  وت�شاءل 

التعاون  جمل�ص  دول  يف  اجلامعات  بقية  غرار  على  ُبعد،  عن  للتعلم 

اخلليجي؟«.

وذكر اأن لديه ما يثبت وجود األفاظ من قبل بع�ص اأ�شاتذة جامعة 

الأ�شاتذة  توجيه  اإىل  الوزير  داعًيا  يذكرها،  لن  تاأدبا  واأنه  البحرين، 

الو�شع  اأبوية، وتقومي  بحالة  الطلبة  التعامل مع  البحرين  يف جامعة 

لي�شبح اأف�شل حال.

اأي  اجتاه  اإ�شاءة  لأي  رف�شه  والتعليم  الرتبية  وزير  اأبدى  بدوره، 

اجلامعة  رئي�ص  مع  توا�شل  اأنه  مو�شًحا  اأحد،  اأي  اأو  معلم  اأو  طالب 

حل�شر امل�شاكل التي ميكن اأن حتدث.

اأما  اإعادة المتحان،  اإنه يف حال حدوث خطاأ ميكن  وقال النعيمي 

بالن�شبة لالأجهزة فقد ت�شلّمنا التربعات ومنها 2500 جهاز من حملة 

)فينا خري(، واأن اأي طالب ت�شّرر ميكن اأن يراجع اجلامعة.

امللف  حل  اإن  احلمر  با�شم  ال�شكان  وزير  قال 

ان  اىل  لفًتا  احللول،  تعدد  يف  يكمن  ال�شكاين 

حلول  حتويل  على  ن�ص  احلكومة  عمل  برنامج 

مبتكرة للخدمات ال�شكانية.

وذكر احلمر ان الوزارة لديها عدد من الفكار 

الدرا�شة  قيد  وهي  ال�شكانية  احللول  ابتكار  يف 

فور  املخت�شة  اللجان  على  عر�شها  �شيتم  والتي 

ما يعادل  ان  النائب عمار قمرب  اكد  النتهاء منها. 

النتظار  البحرينية على قوائم  ال�شر  ثلث اجمايل 

للطلبات ال�شكانية والتي ت�شل اىل 57 الف طلب، 

ال�شكنية  الوحدة  الكرب على  الطلب  ان  اىل  م�شريا 

وهذا ما يف�شله املواطن البحريني حتى لو طالت 

عليه فرتة النتظار للح�شول على بيت العمر.

وقال قمرب ان جمموع عالوة ال�شكن 54 مليون 

ال�شكان،  لوزارة  ميزانية  ن�شف  ويعادل  دينار 

وللمواطن  للدولة  مكلفة  ال�شكن  عالوة  ان  موؤكًدا 

البحريني، حيث توقف عالوة ال�شكن بعد احل�شول 

على الوحدة ال�شكنية يف مقابل تزيد ال�شتقطاعات 

ال�شكان  ق�شط  او  البنك  ق�شط  �شواء  املواطن  على 

ول ي�شفى له ال القليل.

قمرب: ثلث الأ�صر البحرينية على قوائم النتظار

وزير الإ�صكان: حلول مبتكرة للخدمات الإ�صكانية

عمار قمرب

عبداهلل  النائب  اأكد 

على  ــري  ــش ــدو� ال

العديد  وجـــود 

مــن الــنــواقــ�ــص 

وزارة  عــمــل  يف 

ـــدم  ــة وع ــح ــش ــ� ال

اأجــل  مــن  خطة  وجـــود 

تقرير  خالل  من  ذلك  ويت�شح  التطوير 

جلنة التحقيق خ�شوا فيما يتعلق ب�شعف 

للم�شابني  الوزارة  تقدمها  التي  اخلدمات 

اىل  يحتاجون  والذين  ال�شكلر  مبر�ص 

ال�شابق  العالجي  الربتوكول  اىل  العودة 

التي تقوم بها  اىل جانب تكثيف اجلهود 

من اجل تقدمي اف�شل اخلدمات مل�شت�شفى 

المرا�ص النف�شية. 

وليد  د.  ال�شحة  وزارة  وكيل  قال 

يف  لي�ص  الأدوية  نق�ص  اإن  املانع 

الأدوية،  ن�شّنع  ل  اإننا  حيث  البحرين، 

التوريد  يف  لوج�شتية  اأمور  وهناك 

موؤكًدا  م�شّنع،  بلد غري  كوننا  وال�شراء، 

اأن هناك خطًة ونظاًما م�شتحدث لإدارة 

خمزون الأدوية.

واأ�شاف املانع اأن هناك اآليًة ملواجهة 

بدائل  توفري  خالل  من  الأدوية  نق�ص 

الأدوية  من  خمتلفة  واأ�شناف  متعددة 

اإىل  لفًتا  املوردين،  من  عدد  خالل  من 

كل  اإىل  �شنوي  من  العقود  نظام  تعديل 

ن�شبته  الأدوية  اإتالف  واأن  �شنوات،   3

قليلة جًدا.

�شراء  اأن  اإىل  ال�شحة  وكيل  واأ�شار 

ال�شراء  الأدوية اجلني�شة يتم عرب نظام 

وبعد  التعاون  جمل�ص  دول  يف  املوحد 

عليها  التدقيق  ويتم  موحدة  ا�شرتاطات 

والفح�ص يف املختربات و�شالمتها وعدم 

نظاًما  هناك  واأن  م�شاعفات،  وجود 

بعد  ويتم  اجلني�شة  الأدوية  ل�شتخدام 

التاأكد من �شالمتها.

حديًثا  املتخّرجني  الأطباء  اإن  وقال 

ي�شبحوا  كي  تدريب  اإىل  يحتاجون 

اأر�شلت  الوزارة  اأن  موؤكًدا  اأخ�شائيني، 

لي�شبحوا  للدرا�شة  الأطباء  من  عدًدا 

ا�شت�شاريني.

د. وليد املانع

 املانع: نظام جديد لإدارة خمزون الأدوية

اجلالهمة: اإ�صدار قائمة باأنواع الأدوية 

املعتمدة.. و»اجلني�صة« فاعلة
اأكدت الرئي�شة التنفيذية للهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�شحية )نهرا( مرمي 

يتم  اجلني�شة  الأدوية  اأن  اإىل  م�شرية  مقلدة،  اأدوية  لي�شت  اجلني�شة  الدوية  اأن  اجلالهمة 

ت�شنيعها من �شركات اخرى بعد انتهاء امللكية الفكرية للدواء بعد 20 �شنة، حيث يتم ال�شماح 

با�شتخدام ذات التقنية لت�شنيع الأدوية اجلني�شة.

التحقيق  جلنة  تقرير  ملناق�شة  النواب  جل�شة  يف  مداخلتها  خالل  اجلالهمة  واأ�شافت 

الربملانية حول اخلدمات الطبية اأن الدواء اجلني�ص ل يعني ان الدواء غري فاعل، مو�شحة اأن 

هناك توجًها باإ�شدار قائمة باأنواع الدوية املعتمدة.

واأحد  لل�شحة  الأعلى  املجل�ص  وتتبع  م�شتقلة  جهة  الهيئة  اأن  اجلالهمة  واأو�شحت 

واجباتها تلقي ال�شكاوى حول الأخطاء الطبية، واتخاذ الجراءات التاأديبية، هناك 3 جلان 

كي ي�شتويف املهني الدفاع عن نف�شه بعد تلقي ال�شكوى.

كما ذكرت اأن من حّق الطبيب واملري�ص اأن يرفعا اإىل الق�شاء ال�شكوى يف حال مل يرت�شيا 

القرار، واحلكم الذي تقّدمه الهيئة، ا�شتلمنا 203 �شكاوى حول الأخطاء الطبية.

النعيمي: اإ�صهام القطاع اخلا�ض يف جامعة الهداية

النفيعي: م�صوؤولون يوؤّخرون م�صاريع املحرق

ماجد  د.  والتعليم  الرتبية  وزير  اأكد 

النعيمي، يف رده على �شوؤال للنائب ابراهيم 

 - الكبري  عي�شى  جامعة  اإن�شاء  ان  النفيعي، 

للتوجيهات  تنفيًذا  جاء  قد  اخلليفية  الهداية 

تخليًدا  اخل�شو�ص،  بهذا  ال�شامية  امللكية 

التعليم  بدء  على  عام  مائة  مرور  لذكرى 

اإىل  تهدف  اجلامعة  ان  اىل  م�شرًيا  النظامي، 

متميزة وحديثة،  اأكادميية  تخ�ش�شات  طرح 

متا�شًيا مع الروؤية القت�شادية 2030، اإذ مت 

وبريطانية  فرن�شية  جامعات  مع  التوا�شل 

ل�شت�شافة برامج اأكادميية نوعية تخدم �شوق 

العمل وتوؤهل خريجني ذوي كفاءة عالية يف 

واللوج�شتيك  املتجددة  الطاقة  تخ�ش�شات 

والذكاء ال�شطناعي، علًما باأن هذه اجلامعة 

مملوكة بني القطاعني العام واخلا�ص. 

وذكر النعيمي ان القطاع اخلا�ص �شيكون 

�شريًكا يف هذه اجلامعة بن�شبة 49%، ولكن 

اجلائحة جاءت واأ�شهمت يف تقليل التوا�شل.

النفيعي:  ابراهيم  النائب  ت�شاءل  بدوره، 

امل�شوؤولني  اأعلم �شبب عدم تطبيق بع�ص  »ل 

التي تخ�ص حمافظة  امللك  لتوجيهات جاللة 

املحرق، نرغب من الوزير الرد على املعوقات 

الهداية  جامعة  تنفيذ  اأمام  تقف  التي 

اخلليفية«.



تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين.

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

اإلعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاكس 17617720.       املطبعة التجارية:  17617889

بعد الساعة السابعة مساء وأيام اإلجازات يرجى االتصال عىل هاتف: 36055472/ 36055480.

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744

اإلعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاكس 17617720        املطبعة التجارية:  17617889

بعد الساعة السابعة مساًء وأيام اإلجازات يرجى االتصال عىل هاتف: 36055472/  36055480

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين.

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

اإلعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاكس 17617720.       املطبعة التجارية:  17617889

بعد الساعة السابعة مساء وأيام اإلجازات يرجى االتصال عىل هاتف: 36055472/ 36055480.

ت�شدر عن م�ؤ�ش�شة »الأيام« للن�شر.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »الأيام« للن�شر - رقم الت�شجيل

املرا�شالت: �ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين

الإدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاك�ص: 17617111

الت�زيع:     هاتف: 17617733 - فاك�ص: 17617744

ال�شرتاكات: هاتف: 17617722 - فاك�ص: 17617744

الإعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاك�ص 17617720        املطبعة التجارية:  17617889

بعد ال�شاعة ال�شابعة م�شاًء واأيام الإجازات يرجى الت�شال على هاتف: 36055472/  36055480
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النواب..  بها  يتقدم  التي  برغبة  املقرتحات  �سيل 

الربملاين  العمل  على  والرتكيز  لتقنينها  اآلية  من  هل 

املجدي والنوعي؟

3 اأ�شباب جتعل الفريو�شات املتح�رة �شديدة العدوى

1- تك�ن لديهم اأعرا�ص اأ�شد من ال�شاللت ال�شابقة. 

2- يتكاثر الفريو�ص يف اجلزء العل�ي من اجلهاز التنف�شي 

)الأنف واحللق(

ونقله  املر�ص  لي�شبب  الفريو�ص  من  �شئيلة  لكمية  حتتاج   -3

لأ�شخا�ص  

احلل: الإ�شراع يف التطعيم ملنع من تكاثر الفريو�ص مع الحرتازات

Wednesday 31st  March 2021 - No. 11680 www.alayam.com@alayam 38880565 alayamnetalayamnewspaper Facebook.com/alayam

قّدم امل�سمم طوين ورد جمموعته من الأزياء الراقية للخريف وال�ستاء املقبلني على �سكل فيلم ق�سري مدته 7 دقائق. وقد ا�ستح�سر 

من خالله كل �سحر ال�سينما الهوليوودّية مع ما يرافقها من ت�سويق وطابع دراماتيكي �سّكال �سّر جناحها خالل العقود املا�سية.

»ميناء  تق�شف  الإ�شبانية  امللكية  البحرية   -  1866

فالباري�ش�« يف ت�شيلي.

1889 - الفتتاح الر�شمي لربج ايفل.

1909 - بدء بناء �شفينة تايتنك ال�شهرية.

1921 - ت�شكيل �شالح اجل� امللكي الأ�شرتايل.

1934 - تاأ�شي�ص احلزب ال�شي�عي العراقي.

1947 - اإعدام م�ؤ�ش�ص جمه�رية مهاباد قا�شي حممد.

جزيرة  من  بريطاين  جندي  اآخر  ان�شحاب   -  1979

مالطة، واإعالن ا�شتقالل اجلزيرة.

انف�شال  ل�شالح  ي�ش�ت�ن  اجل�رجي�ن   -  1991

ج�رجيا عن الحتاد ال�ش�فيتي.

1994 - جملة نيت�شر تن�شر �ش�ر لأول جمجمة كاملة 

لأو�شرتال�بيثيك��ص اأفاريني�شي�ص.

من  ر�شمًيا  الربيطانية  الق�ات  ان�شحاب  بدء   -  2009

العراق بعد �شت �شن�ات من ت�اجدها يف جن�ب العراق.

ت�ن�ص  يف  الثالثني  العربية  القمة  انعقاد   -  2019

العا�شمة.

ني�نيني،  يف  الق�شي�ص  حديقة  ل�حة  �شرقة   -  2020

متحف  من  ميالده،  ي�م  يف  ج�خ  فان  العاملي  للر�شام 

�شينجر لرين يف مدينة لرين يف �شمايل ه�لندا.

رجل يحّول بقعة جرداء

معّر�ضة للجفاف اإىل غابة غناء!!

جــاوة  مــن  رجــل  بها  قــام  اأ�ــشــطــ�ريــة،  مهمة 

يعرف  مبفرده.  الأ�شجار  من  غابة  فزرع  الإندوني�شية، 

بب�شاطة ب�شادميان، ويبلغ من العمر 69 عاًما، ويعتربه 

املحلي�ن جمرد �شخ�ص جمن�ن، ذي طم�حات  ال�شكان 

وفًقا  عاًما،   24 قبل  م�شروعه  بداأ  منذ  اأنه  اإل  خيالية، 

مل�قع »ما�شابل«، جنح يف حت�يل بقعة جرداء معّر�شة 

عن 11  اأ�شجارها  عدد  يقل  ل  غناء،  غابة  اإىل  للجفاف، 

األًفا.

وكان �شفح تل جبل لو قبل بداية امل�شروع خالًيا من 

البحريات والأنهار، جراء احلرائق واأعمال قطع الأ�شجار 

ال�شتينيات  بني  للزراعة  الأر�ص  لإ�شالح  ال�شرعية  غري 

اجلفاف  من  القروي�ن  عانى  اأن  وبعد  والثمانينيات. 

اأن  �شادميان  قرر  اأمرا�ص،  وم�جة  املزروعات  ونق�ص 

يقلب جمرى الأم�ر ملجتمعه.

دبة و�ضغارها يعرقلون ال�ضري يف ال�ضارع

يف  �شياراتهم  ال�شائقني  من  كبري  عدد  اأوقف  املا�شي،  الأ�شب�ع  نهاية  يف 

بعب�ر  لدبة  لل�شماح  الأمريكية،  »ك�نيتيكت«  ولية  مدن  باإحدى  الجتاهني 

الطريق مع 4 من �شغارها الديا�شم، يف م�شهد رائع لحرتام احلي�ان، �ش�ره اأحد 

اأن اكتظت به م�اقع  اإىل فيدي� »ي�تي�بي«، بعد  املارة بهاتفه املحم�ل، وحت�ل 

الت�ا�شل وو�شائل الإعالم.

من  مراأى  على  ال�شارع  عب�ر  الأم  حماولت  عرقالً  ال�شغار،  من  دي�شمان 

لل�شرطة التي اأوقفت اأي�شا �شيارتها لرتاقب ما يحدث، فاإذا بالدبة الأم مت�شك باأحد 

ال�شغار من رقبته ومت�شي عابرة الطريق اإىل اجلهة املقابلة، فتبعها �شبل اآخر، 

ا،  بينما بقي الثنان يف اخللف، وحني لحظ اأحدهما اأن الأم غادرت، حلق بها اأي�شً

بالقرب،  الطريق عندما وجد �شقيقه يت�شلق عم�دا  لكنه عاد و�شق طريقه عرب 

مبت�شلق  لتاأتي  اأخرى  مرة  الطريق  وعب�ر  به  للحاق  الدببة  »ماما«  فا�شطرت 

العم�د ب�شكل خا�ص، اإل اأن اأحد ال�شغار غادر خلفها وتبعها.

6 اأ�ضهر �ضجًنا ملت�ضّولة 
قب�ض عليها يف �ضيارتها الفارهة!

الكاط  »م�لت  املي�ش�رة  املت�ش�لة  ق�شية  مبلف  املكلفة  الق�شائية  الهيئة  اأدانت 

كاط« بابتدائية مدينة اأكادير املغربية، بتهمة الن�شب والحتيال عن طريق الت�ش�ل، 

وحكمت عليها بال�شجن �شتة اأ�شهر �شجًنا نافًذا، فيما ق�شت برباءتها من باقي التهم.

ومت القب�ص على املتهمة من طرف �شلطات منطقة اأورير �شمال اأكادير، وهي ب�شدد 

تغيري مالب�شها الفاخرة داخل �شيارتها الفارهة، من اأجل البدء يف الت�شّ�ل، واأدينت 

بتهم الن�شب والحتيال والت�ش�ل، اإ�شافة اىل انعدام التاأمني وانعدام الفح�ص التقني 

ل�شيارتها الفارهة. وذلك وفًقا مل�قع التلفزي�ن املغربي »دوزمي«.

تق�م  كيف  اأحدها  وثق  عدة  فيدي�  اأ�شرطة  ظهرت  الق�شية،  هذه  خلفية  وعلى 

املتهمة با�شتغالل طيبة امل�اطنني والن�شب عليهم. 

تغيري  ب�شدد  �شيارتها وهي  فيه  تركن  كانت  الذي  املكان  كامريات  كما ر�شدتها 

مالب�شها الرّثة ليالً وا�شتبدالها باأخرى ثمينة بعد اأن ق�شت ي�ًما من الت�شّ�ل مبختلف 

مناطق اأكادير.

كرواتي يحب�ض اأنفا�ضه 

حتت املاء ويك�ضر الرقم العاملي

القيا�شي  رقمه  كرواتي  رجل  حّطم 

العاملي يف حب�ص الأنفا�ص حتت املاء، بعد 

اأن جنح يف ال�شم�د لنح� ن�شف �شاعة.

ميل«  »ديلي  �شحيفة  وذكرت 

ب�دا �ش�بات، 54  اأن ب�دميري  الربيطانية 

الأ�شب�ع  نهاية  عطلة  خالل  متكن  عاًما، 

جديد  قيا�شي  وقت  ت�شجيل  من  املا�شية 

حتت املياه، بلغ بـ24 دقيقة و33 ثانية.

يف  املحاولة  هذه  �ش�بات  واأجرى 

م�شبح يف بلدة �شي�شاك، حتت اإ�شراف عدد 

من اأطباء واملرا�شلني. وقبل بداية التحدي، 

ممكن  قدر  اأكرب  با�شتن�شاق  ب�دميري  قام 

من الأك�شجني النقي، لزيادة م�شت�اه داخل 

بدون  املياه  راأ�شه حتت  ثم غط�ص  ج�شمه، 

�ش�بات  رقم  وكان  للتنف�ص.  معدات  اأي 

القيا�شي القدمي يبلغ 24 دقيقة و11 ثانية 

حتت املاء. وقال الكرواتي اإن الرقم اجلديد 

التدريبات  من  و�شن�ات  �شن�ات  بعد  جاء 

�شا�شا،  ابنته  اأن  م�شيًفا  وال�شتعدادات، 

الدماغي  ال�شلل  من  تعاين  التي  عاًما،   20

رغم  املغامرة  هذه  على  حفزته  والت�حد، 

اأجرى هذا  اأنه  اإىل  واأ�شار كذلك  خماطرها. 

ملنطقته،  الأم�ال  جمع  اأمل  على  التحدي 

التي دّمرها زلزال يف دي�شمرب املا�شي.

ال�ضحة: افتتاح مركز للفح�ض من 

املركبات يف نادي را�ضد للفرو�ضية غًدا

�شمن التدابري ال�قائية املت�ا�شلة التي ت�شعى مملكة 

البحرين اإىل تعزيزها للحد من انت�شار فريو�ص ك�رونا 

مركز  اإن�شاء  عن  ال�شحة  وزارة  ك�شفت  )ك�فيد-19(، 

الفح�ص  مركز  اإىل جانب  املركبات  من  للفح�ص  اإ�شايف 

وذلك  وامل�ؤمترات،  للمعار�ص  الدويل  البحرين  مبركز 

يف نادي را�شد للفرو�شية و�شباق اخليل مبنطقة الرفة 

للفح��شات  ال�شتيعابية  الطاقة  رفع  بهدف  بال�شخري، 

تعزيز  ي�شمن  مبا  ك�رونا  فريو�ص  لفح�ص  املختربية 

م�شارات التعامل املختلفة نح� الت�شدي للفريو�ص.

اخلطط  اأن  على  ال�شحة  وزارة  واأكدت 

وال�شرتاتيجيات امل��ش�عة للتعامل مع خمتلف مراحل 

ال�شرعة  وجه  على  تنفيذها  على  العمل  يتم  الفريو�ص 

وياأتي من بينها العمل على تخ�شي�ص هذا املركز يف اإطار 

الهادفة  والإمكانيات  الطاقات  كافة  ت�شخري  اإىل  ال�شعي 

اإىل ا�شتمرار الت�شدي للفريو�ص و�شمان �شالمة و�شحة 

كافة امل�اطنني واملقيمني يف اململكة، بال�ش�اعد ال�طنية 

وبالتعاون  وال�شحية،  الطبية  الط�اقم  من  املخل�شة 

والتن�شيق امل�شرتك واجلهد املبذول بني خمتلف اجلهات 

املعنية مبملكة البحرين.

ال�ضحة: 905 حاالت

 جديدة بكورونا وتعايف 689

الفحو�سات  اأن  تعلن  ال�سحة  وزارة  اأعلنت 

مار�س   30 يوم  يف   16243 عددها  بلغ  التي 

قائمة  ح��الت   905 ت�سجيل  اأظهرت   ،2021
و617  وافدة،  لعمالة  حالة   264 منها  جديدة 

حالة ملخالطني حلالت قائمة، و24 حالة قادمة 

اإ�سافية  حالة   689 تعافت  كما  اخل��ارج،  من 

اإىل  املتعافية  للحالت  الإجمايل  العدد  لي�سل 

.134442
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وزير العدل يستقبل السفير 
الياباني النتهاء فترة عمله

استقبل وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف الشيخ خالد 
ب��ن عل��ي آل خليفة، س��فير إمبراطورية الياب��ان لدى مملكة 

البحرين هيديكي إيتو، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله.
وأش��اد الوزير بمستوى عالقات الصداقة الوطيدة التي تربط 
بين مملكة البحري��ن وإمبراطورية الياب��ان الصديقة، مثمنًا 
الجه��ود الممي��زة التي بذلها الس��فير خالل فت��رة عمله في 
تعزيز التعاون المش��ترك بين البلدين الصديقين، ومنها في 

المجال العدلي.

ميرزا يستعرض مخرجات 
الملتقى الدولي للطاقة 
iSEE 2021 المستدامة

اس��تقبل رئيس هيئة الطاقة المس��تدامة الدكتور عبدالحسين 
ب��ن علي مي��رزا بمكتبه بمرف��أ البحرين المال��ي رئيس جمعية 
المهندس��ين البحريني��ة الدكت��ور ضياء توفيق��ي يرافقه رئيس 
المس��تدامة  للطاق��ة  الدول��ي  للملتق��ى  التنظيمي��ة  اللجن��ة 
iSEE2021 فؤاد الش��يخ ومدي��ر الفعالي��ات والمؤتمرات لدى 
جمعية المهندس��ين البحرينية الدكتور هيثم القحطاني وعضو 
الجمعية واللجنة التنظيمية للملتقى جميل العلوي، الذي انطلق 
األس��بوع الماضي في نس��خته االفتراضية األولى لهذه الفعالية 
الس��نوية المهم��ة الت��ي تنظمه��ا هيئ��ة الطاقة المس��تدامة 
بالتع��اون م��ع جمعي��ة المهندس��ين البحريني��ة وبرنامج األمم 
المتحدة اإلنمائي في مملكة البحرين، وذلك اتس��اقًا مع الجهود 
.19-COVID الوطنية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد

وف��ي بداية اللق��اء تقدم رئي��س وأعضاء جمعية المهندس��ين 
بخالص الش��كر والتقدير للدكتور ميرزا على رعايته ودعمه الذي 
كان له الدور األساس��ي ف��ي النجاح الكبير ال��ذي حققه الملتقى 

الدولي للطاقة المستدامة iSEE للعام 2021.
وأش��اد الدكت��ور ضي��اء بال��دور المح��وري للدكت��ور مي��رزا ف��ي 
اس��تمرارية نجاح هذه الفعالية الس��نوية المهمة، التي تبلورت 
برؤية س��ديدة منه الحتضان البحرين فعالية دولية س��نوية في 
مجاالت الطاقة المستدامة تضع المملكة على التقويم العالمي 
الس��نوي للفعالي��ات االختصاصية والرفيعة المس��توى في هذه 
المجاالت، وتوفر منصة فكرية فريدة وشاملة من حيث محاورها 
لتكون جاذبة للخبراء والمستثمرين وصناع القرار واألكاديميين 
والمجتمع المدني، وذلك لما لكل منهم من دور مهم في مسيرة 
نهضة الطاقة المس��تدامة في المملكة، بما يعزز اإلس��هامات 

الوطنية في هذه المجاالت المهمة إقليميًا وعالميًا.

 وزير اإلسكان يستقبل
 الفائز بفكرة »تمليك«

اس��تقبل وزير اإلس��كان المهندس باس��م بن يعقوب الحمر 
بحضور الوكيل المساعد لمشاريع اإلسكان بالوزارة المهندس 
رض��ا األدرج، المتس��ابق س��يد محمود عدنان أح��د الفائزين 
بالمراك��ز الثالثة ف��ي مس��ابقة االبتكار الحكوم��ي »فكرة« 
التي ُأطلقت تنفيذًا لتوجيهات صاحب الس��مو الملكي األمير 
س��لمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، 
مشيدًا برؤية س��موه التي ترمي إلى تطوير العمل الحكومي 
م��ن خالل األفكار المبتك��رة التي تعزز مس��تويات اإلنتاجية 

والكفاءة، وتضع مصلحة الوطن والمواطن في األولويات.
واطلع وزير اإلس��كان على فكرة المشارك سيد محمود بشأن 
التوس��ع في طرح أراضي اإلسكان للتطوير بعنوان »تمليك«، 
والتي تهدف إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص عبر طرح 

المناقصات لتطوير أراضي اإلسكان المختلفة.
وثمن الحمر فكرة المتسابق، وقال: »نحيي ونشجع مثل هذه 

األفكار الطموحة التي تالمس خططنا وأهدافنا«.
ودع��ا المهندس الحمر المتس��ابق إلى أن يك��ون على اطالع 
دائ��م على برام��ج ومبادرات ال��وزارة المتواصل��ة، مؤكدًا أن 
الوزارة س��تأخذ بعين االعتبار تفاصيل فكرة المتسابق، وأنه 
س��يتم تحويلها إلى اللجان المعنية بغرض االس��تفادة منها 
بما يتماش��ى م��ع خطط وبرامج الوزارة الت��ي تصب في ذات 
الغاي��ة، مقدرًا للفائز جهده الكبي��ر ومقترحه الناجع لتطوير 

األفكار الحكومية بمختلف الجهات والمؤسسات.

 الدوسري: البدء باستكمال 
مركز البديع االجتماعي مايو المقبل

قال العض��و البلدي عن الدائ��رة الثالثة بالمجلس البلدي الش��مالي محمد 
الدوس��ري إنه من المتوقع أن تتم مباشرة أعمال استكمال بناء مركز البديع 
االجتماعي في األسبوع األخير من شهر مايو المقبل بحيث يكون االنتهاء في 

شهر يناير العام المقبل.
وأش��ار الدوس��ري إلى أن المجلس تلقى مؤخرًا ردًا من وزير األشغال وشؤون 
البلديات والتخطيط العمراني على االستفس��ار بشأن ما تم طرحه من قبل 
مجل��س المناقصات والمزايدات ف��ي 27 يناير الماضي م��ن إعالن مناقصة 
مرك��ز ألبا االجتماعي، وتضمن االستفس��ار أس��باب إعادة ط��رح المناقصة 
واإلجراءات المتخذة اتجاه المقاول الس��ابق ونس��بة اإلنجاز والتاريخ المحدد 

لالنتهاء منها.

وأض��اف أن الوزير أف��اد بأن الوزارة كانت قد طرحت أعمال إنش��اء مش��روع 
مرك��ز ألب��ا االجتماعي وبوش��ر بتنفيذه ف��ي 21 م��ارس 2018 وكانت مدة 
تنفيذ المش��روع 18 ش��هرًا وكان مقررًا االنتهاء منه حسب العقد بتاريخ 20 
س��بتمبر 2019، إاّل أن المق��اول أخفق في العمل بع��د أن كان قد نفذ %53 

من المشروع.
وق��ال إن الوزارة كانت قد باش��رت بإعداد وثائق مناقصة اس��تكمال أعمال 
المش��روع بتاريخ 20 س��بتمبر 2020 وحصل��ت على موافق��ة وزارة المالية 
إلع��ادة طرح ما تبقى من أعمال في مناقص��ة عامة في 18 نوفمبر 2020م 
وقامت الوزارة بطرح مناقصة اس��تكمال المش��روع بتاريخ 27 يناير الماضي 

وأنه سيتم فتح العطاءات في األسبوع األول من شهر إبريل المقبل.

»األعلى للشؤون اإلسالمية«: التطعيم ضد 
»كورونا« في نهار رمضان ال يعد من المفطرات

ن المجلس األعلى للش��ؤون اإلس��المية عاليًا  ثمَّ
جهود البحرين بتوجيهات حضرة صاحب الجاللة 
الملك حم��د بن عيس��ى آل خليفة عاه��ل البالد 
المف��دى، وبقيادة صاحب الس��مو الملكي األمير 
س��لمان بن حم��د آل خليفة ول��ي العهد رئيس 
مجل��س ال��وزراء ف��ي التص��دي لجائح��ة كورونا 
»كوفيد19«، والعم��ل على حماية البالد والعباد 
من آثارها وتداعياتها، وتحقيق المعدالت اآلمنة 

والمؤشرات المناسبة.
وأش��اد المجلس في جلس��ته االعتيادية الثالثة 
لس��نة 2021 الت��ي انعق��دت صب��اح أم��س عن 
ُبعد عبر تقنية االتصال المرئي برئاس��ة رئيس 
المجل��س األعل��ى للش��ؤون اإلس��المية الش��يخ 
عبدالرحم��ن ب��ن محم��د ب��ن راش��د آل خليفة، 
بالحمل��ة الوطني��ة للتطعيم وتوفي��ر اللقاحات 
والمقيمي��ن  للمواطني��ن  مجان��ًا  المعتم��دة 
للسيطرة على الجائحة وتداعياتها، داعيًا الجميع 
إل��ى المبادرة ألخ��ذ التطعيم لحماية أنفس��هم 
وأهلهم ومجتمعهم، وللمس��اهمة اإليجابية في 

الجهود االستثنائية التي يبذلها فريق البحرين.
وأك��د المجل��س أن اللقاح��ات المعتم��دة لهذا 

الغ��رض تؤخذ ع��ن طري��ق الَحق��ن باإلبرة في 
العض��ل، وعلي��ه ف��إنَّ تعاطيها في نهار ش��هر 
رمضان المبارك ال يعد من المفطرات ش��رعًا وال 

يؤثر في صحة الصيام.
كما ج��دد المجلس دعوته إلى األخذ باألس��باب، 
وااللت��زام باالحت��رازات المطلوب��ة واإلرش��ادات 
والتوجيهات الطبي��ة، والتوكل على اهلل عز وجل، 
واالس��تفادة من األجواء الروحانية لشهر رمضان 
المبارك في الرجوع إليه سبحانه وتعالى، وطلب 
مغفرته ورحمت��ه ورضوانه، وإحياء هذا الش��هر 
الفضي��ل باإلكث��ار م��ن الص��الة وق��راءة القرآن 
الكريم، والذكر والدعاء، والصدقات وإشاعة الخير، 
ضارع��ًا إلى اهلل س��بحانه أن يرفع ه��ذه الجائحة 
بفضله ورحمته، ويحفظ البحرين وأهلها ويديم 
عليها وعليهم وعلى جميع المسلمين والعالمين 
العافي��ة واألمان، وأن يوف��ق الجميع لصيام هذا 
الشهر الفضيل وقيامه، ويجعلنا من عتقائه، إنه 

لطيف بعباده رؤوف رحيم.  
وف��ي موض��وع منفص��ل ن��وه المجل��س بالدور 
األساسي للمملكة العربية السعودية في تعزيز 
األمن واالس��تقرار في المنطق��ة والعالم، مثمنًا 

مبادرته��ا النبيلة لوق��ف إطالق الن��ار في اليمن 
الشقيق، من أجل التوصل إلى حل سياسي لألزمة 
اليمنية يوقف سفك الدماء الزكية وينهي معاناة 

الشعب اليمني الشقيق.
كما ن��دد المجلس في هذا الس��ياق باالعتداءات 
اإلرهابي��ة المتك��ررة من قب��ل مليش��يا الحوثي 
اإلرهابي��ة عل��ى المملك��ة العربية الس��عودية 
لآلمني��ن  والممنه��ج  المتعم��د  واس��تهدافها 
واألبرياء، وإلمدادات الطاقة واالقتصاد العالمي.

وبحث المجلس تقرير لجنة إبداء الرأي الش��رعي 
بش��أن موضوعات الم��وت الس��ريري واإلنعاش 
واإلجه��اض المرفوعة إليه م��ن المجلس األعلى 
للصح��ة، وق��رر الموافق��ة عل��ى توصي��ة اللجنة 

وإرسال الرد إلى جهة الطلب.
كما اس��تمع إلى تقرير من لجنة متابعة إنش��اء 
الجوامع وملحقاتها بش��أن عدد من طلبات إنشاء 
الجوام��ع المحالة عليها للبح��ث واإلفادة، ووافق 

على توصيات اللجنة.
واختتم المجلس جلس��ته باس��تعراض الرسائل 
ال��واردة وبح��ث ما يس��تجد م��ن أعم��ال، واتخذ 

بشأنها ما يلزم.

 ناصر بن حمد: مرسوم قانون االحتراف 
الرياضي يحقق االستقرار للرياضيين

رفع سمو الش��يخ ناصر بن حمد آل 
خليفة ممثل جاللة الملك لألعمال 
اإلنس��انية وشؤون الش��باب شكره 
وتقديره إلى حضرة صاحب الجاللة 
المل��ك حم��د بن عيس��ى آل خليفة 
عاه��ل الب��الد المف��دى بمناس��بة 
مرس��وم  بإصدار  تفض��ل جاللت��ه 
االحت��راف الرياض��ي ف��ي المملكة 
مؤكدًا أن هذا المرس��وم س��يحمل 
بش��ائر الخي��ر للحرك��ة الرياضي��ة 
البحرينية وس��يجعلها أكث��ر تطورًا 
واس��تقرارًا ف��ي منظومتها اإلدارية 
س��يعود  ال��ذي  األم��ر  والفني��ة، 
بالش��كل اإليجاب��ي عل��ى مس��يرة 
تحقيق اإلنج��ازات والمحافظة على 

المكتسبات.
وقال س��مو الش��يخ ناصر بن حمد 
آل خليف��ة ف��ي تصري��ح ل��ه بهذه 
الحرك��ة  »ش��هدت  المناس��بة: 
الرياضي��ة البحرينية تط��ورًا نوعيًا 
ب��ارزًا بفض��ل االهتم��ام والدع��م 
الالمحدود من قب��ل حضرة صاحب 
الجالل��ة المل��ك المف��دى، وحرص 
جاللت��ه عل��ى الوق��وف إل��ى جانب 
الوطنية  الرياضية  الحركة  منتسبي 
في سبيل االرتقاء بكياناتها اإلدارية 
والفنية وهو األم��ر الذي اتضح من 
خ��الل إص��دار جاللت��ه العديد من 
المراس��يم الملكية الت��ي كان لها 
دور بارز ف��ي تحقيق الرياضة لنقلة 
نوعي��ة في مجالها التنظيمي، ومن 
بينه��ا قان��ون االحت��راف الرياضي 

الذي سينقل الرياضة البحرينية من 
الهواية إلى االحتراف«.

وتابع س��مو الش��يخ ناصر بن حمد 
آل خليف��ة: » لقد كان لدعم صاحب 
الس��مو الملكي األمير س��لمان بن 
حم��د آل خليفة ول��ي العهد رئيس 
مجلس ال��وزراء أكبر األثر في صدور 
الرياض��ي، وذلك  االحت��راف  قانون 
من خالل الدع��م الكبير الذي حظي 
ب��ه االحت��راف الرياض��ي م��ن قبل 
الحكومة باعتب��اره يمثل جانبًا من 
تط��ور الحركة الرياضي��ة ويمنحها 
فرصة كبيرة للتحول إلى الصناعة، 
األم��ر ال��ذي يجع��ل م��ن الرياضة 
مس��اهمًا حقيقي��ًا ف��ي االقتص��اد 

الوطني«.
وأشار سمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفة: »لقد بذل سمو الشيخ خالد 

ب��ن حم��د آل خليفة النائ��ب األول 
المجلس األعلى للش��باب  لرئي��س 
والرياضة، رئي��س اللجنة األولمبية 
البحريني��ة، رئي��س لجنة التنس��يق 
»اس��تجابة«  والمتابعة  والتنفي��ذ 
جهودًا كبيرة ومقدرة من أجل إقرار 
الرياض��ي، وذلك  االحت��راف  قانون 
من خ��الل اجتماعات��ه ومتابعاته 
المس��تمرة إلص��دار ه��ذا القانون 
الذي يعتبر من القوانين العصرية 
التي تستش��رف المستقبل للحركة 
الرياضية وتمنحه��ا االحترافية في 
عملها وجعلها تس��ير ف��ي الطريق 
الصحي��ح نح��و تطوي��ر مس��يرتها 
اإلدارية والفني��ة وتعزيز اإلنجازات 

في مختلف األلعاب الرياضية«.
ونوه س��مو الش��يخ ناص��ر بن حمد 
آل خليفة بدور وزير ش��ؤون الشباب 
والرياضة أيمن بن توفيق المؤيد، 
وق��ال: »نش��يد باالهتم��ام البال��غ 
م��ن قب��ل وزي��ر ش��ؤون الش��باب 
قان��ون االحتراف  والرياضة إلصدار 
الرياض��ي وحرص��ه الموصول على 
ب��ذل كافة الجه��ود والتع��اون مع 
السلطة التشريعية »مجلس النواب 
ومجلس الش��ورى« في سبيل إنهاء 
كافة اإلجراءات التش��ريعية إلصدار 
هذا القانون باعتباره وسيلة مثالية 
وأساسًا لالرتقاء بالرياضة البحرينية 
وجع��ل األجه��زة الفني��ة واإلدارية 
والالعبي��ن يركزون بص��ورة كبيرة 
عل��ى تطوي��ر الق��درات والمهارات 

التي تس��اهم في تطوي��ر الرياضة 
البحرينية بمختلف ألعابها«.

وأضاف س��مو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليف��ة: » نش��يد بدع��م أعضاء 
مجلس��ي النواب والش��ورى لقانون 
االحتراف الرياضي وحرصهم الكبير 
التش��ريعية  إنه��اء إجراءاته  عل��ى 
بص��ورة س��ريعة تمهي��دًا إلقراره 
وتطبيق��ه عل��ى أرض الواق��ع حيث 
يمثل ه��ذا القانون خط��وة مثالية 
ورائدة تستشرف المستقبل وتمهد 
الطريق أمام الرياضة في المملكة 
إل��ى الس��ير بطريق��ة س��ليمة نحو 
االنتقال م��ن الهواية إلى االحتراف 

في مسيرتها اإلدارية والفنية«.
وتابع س��مو الش��يخ ناصر بن حمد 
آل خليف��ة: »المرحل��ة المقبلة من 
الرياض��ة هي مرحل��ة االحتراف في 
الرياضي المؤسس��ي بكل  العم��ل 
أنواع��ه واالنتق��ال إل��ى االحت��راف 
والعم��ل عل��ى تحقي��ق االس��تقرار 
للرياضيي��ن  واإلداري  الفن��ي 
اإلنج��ازات  وتحقي��ق  والالعبي��ن 
ويضمن لجمي��ع منظومة الرياضة 
ويمن��ح  وواجباته��ا  حقوقه��ا 
الرياض��ة البحرينية مرونة أكثر في 
التعام��ل م��ع القواني��ن واألنظمة 
الدولية  االتح��ادات  التي تطبقه��ا 
الرياضي��ة  األلع��اب  مختل��ف  ف��ي 
والت��ي ترى في االحت��راف الرياضي 
ضرورة من ضرورات المش��اركة في 

مسابقاتها«.

سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة

 خالد بن حمد: المرسوم بقانون االحتراف 
الرياضي امتداد للرعاية الملكية

رف��ع س��مو الش��يخ خالد ب��ن حمد 
آل خليف��ة النائ��ب األول لرئي��س 
والرياضة  للشباب  األعلى  المجلس 
رئيس اللجن��ة األولمبية البحرينية، 
أسمى آيات الشكر وعظيم االمتنان 
إلى مق��ام حضرة صاح��ب الجاللة 
الملك حم��د بن عيس��ى آل خليفة 
عاه��ل الب��الد المفدى، بمناس��بة 
صدور المرس��وم الملكي الس��امي 
من لدن جاللته لقانون »االحتراف 

الرياضي«. 
وأك��د س��موه أن صدور المرس��وم 
االحت��راف  لقان��ون  الملك��ي 
الرياضي ما ه��و إال امتداد للرعاية 
والدع��م التي تحظى ب��ه الرياضة 
والرياضيي��ن بالمملك��ة م��ن لدن 
سيدي الوالد عاهل البالد المفدى، 
والت��ي س��اهمت ف��ي قط��ف ثمار 

ف��ي  اإلنج��ازات  وتحقي��ق  النج��اح 
مختلف األلع��اب الرياضية، مضيفًا 
س��موه أن هذا القانون سيس��اهم 
في إحداث نقلة نوعية في الرياضة 

البحرينية، وسيرفع من مستوياتها 
على الش��كل الذي يدفع بالرياضي 
البحرين��ي إل��ى أن يق��دم األفضل 
إلحراز مزيد من النتائج المش��رفة 
في المشاركات القادمة التي تضاف 

إلى سجل الرياضة بالمملكة. 
وثمن س��مو الش��يخ خالد بن حمد 
آل خليف��ة الجه��ود الممي��زة التي 
يبذله��ا صاح��ب الس��مو الملك��ي 
األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة 
ول��ي العهد رئي��س ال��وزراء لدعم 
خ��الل  م��ن  الرياض��ي،  القط��اع 
المش��اريع التنموية الت��ي تنفذها 
الحكومة الموقرة برئاس��ة سموه، 
والتي س��اهمت في تهيئ��ة البنى 
تخ��دم  الت��ي  بالص��ورة  التحتي��ة 
مواصل��ة العمل عل��ى تطوير هذا 
القط��اع الحي��وي، مش��يدًا س��موه 

بالدور الكبير لسمو الشيخ ناصر بن 
حم��د آل خليفة ممثل جاللة الملك 
لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب 
رئي��س المجل��س األعلى للش��باب 
والرياضة من خالل اإلستراتيجيات 
التطويري��ة التي رس��مها س��موه، 
والت��ي دفع��ت األلع��اب الرياضية 

لتحقيق مزيد من النجاحات. 
وقال س��موه: »نق��در جهود رئيس 
وأعضاء مجلس��ي النواب والش��ورى 
م��ن خ��الل المس��اهمة ف��ي إقرار 
قان��ون االحتراف الرياض��ي، والذي 
يش��كل بواب��ة التح��ول للرياض��ي 
م��ن مرحلة  واالنتق��ال  البحرين��ي 
الهواة إلى مرحلة االحتراف، والذي 
سيس��اهم ف��ي ارتق��اء المنظومة 
الرياضية وسيس��اهم ف��ي صناعة 

قفزات كبيرة بالرياضة«.

سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة
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 وزير الخارجية: اللجنة البحرينية البريطانية 
تقوم بدور بناء لتعزيز العالقات المشتركة

أكد وزير الخارجي��ة د.عبداللطيف الزياني أهمية 
ال��دور البن��اء ال��ذي تقوم ب��ه اللجن��ة البحرينية 
البريطاني��ة المش��تركة وفرق العم��ل والجهود 
الت��ي تبذلها لتعزيز عالقات التعاون المش��ترك 
بين البلدين، وضرورة مواصلة التشاور والتنسيق 
السياس��ية  القضاي��ا  كاف��ة  تج��اه  المش��ترك 

والتحديات التي تواجه المنطقة. 
جاء ذلك، خالل لقائه أمس، وزير ش��ؤون الشرق 
األوسط وشمال إفريقيا بوزارة الخارجية والتنمية 
بالمملك��ة المتحدة جيمس كليفرلي، بمناس��بة 
زيارت��ه لمملكة البحرين للمش��اركة في اجتماع 

اللجنة البحرينية البريطانية المشتركة.
وأشاد وزير الخارجية، بعالقات الصداقة التاريخية 
الوطي��دة الت��ي تجم��ع بي��ن مملك��ة البحري��ن 
والمملكة المتحدة وما تش��هده من تطور ونمو 
ف��ي مختلف المج��االت، وما وصل إلي��ه التعاون 
الثنائ��ي والتنس��يق المش��ترك م��ن مس��تويات 
متقدمة بما يخدم المصالح المش��تركة للبلدين 

والشعبين الصديقين.
فيم��ا، أش��اد كليفرل��ي، بم��ا تش��هده عالق��ات 
الصداقة والتع��اون الثنائي بين مملكة البحرين 
والمملكة المتحدة من تط��ور ونماء في مختلف 
المجاالت، مؤكًدا حرص الحكومة البريطانية على 
تعزي��ز وتطوير التعاون المش��ترك بين البلدين 
الصديقين، واإلس��هام في دفع مس��يرة التعاون 
إلى مجاالت أشمل، متمنيا لمملكة البحرين دوام 

التقدم واالزدهار.
وج��رى خ��الل االجتماع، بح��ث عالق��ات التعاون 
الثنائ��ي في مختل��ف المجاالت وس��بل تطويرها 

خدم��ًة للمصال��ح المش��تركة، باإلضاف��ة إل��ى 
بح��ث تطورات األوض��اع السياس��ية واألمنية في 
المنطق��ة، وع��دد م��ن القضايا على الس��احتين 

اإلقليمية والدولية ذات االهتمام المشترك.
وت��رأس الوزيران االجتم��اع الثالث عش��ر للجنة 
البحريني��ة البريطاني��ة المش��تركة، حي��ث ت��م 
اس��تعراض القضاي��ا والموضوع��ات المدرج��ة 
على جدول األعمال، وم��ن بينها التعاون األمني 

والتعاون المتعدد األطراف والتعاون التجاري.
وقام وزير الخارجية، ووزير شؤون الشرق األوسط 
والتنمي��ة  الخارجي��ة  ب��وزارة  إفريقي��ا  وش��مال 
بالمملك��ة المتحدة بالتوقيع عل��ى خطة العمل 

المشترك.
وشارك في اجتماع اللجنة، سفير مملكة البحرين 

ل��دى المملكة المتحدة الش��يخ ف��واز بن محمد 
آل خليف��ة، ورئيس األم��ن الع��ام الفريق طارق 
الحسن، ومساعد وزير الخارجية عبداهلل الدوسري، 
ووكيل وزارة الخارجية للش��ؤون الدولية د. الشيخ 
عبداهلل بن أحمد آل خليفة، ووكيل وزارة الصناعة 

والتجارة والسياحة إيمان الدوسري.
كما ش��ارك في االجتماع أيضًا، المنس��ق بمكتب 
رئي��س مجل��س ال��وزراء يارا ف��رج، ومدي��ر إدارة 
العمليات بوزارة الخارجية خالد الجالهمة، ومدير 
إدارة الشؤون األوروبية واالتحاد األوروبي عائشة 
بن��ت أحم��د آل خليفة. كما حضره��ا من الجانب 
البريطاني، س��فير المملكة المتحدة لدى مملكة 
البحري��ن رودي دراموند، وأعض��اء الوفد المرافق 

للوزير البريطاني.

 وزير المالية: تعزيز التعاون مع بريطانيا 
في المجاالت المالية واالقتصادية

أك��د وزي��ر المالي��ة واالقتص��اد الوطني الش��يخ 
س��لمان ب��ن خليف��ة آل خليف��ة على م��ا يربط 
البحرين والمملكة المتحدة من عالقات تاريخية 
راسخة أسهمت في تعزيز أطر التعاون والتنسيق 
المش��ترك ف��ي ش��تى المج��االت وباألخص في 
يلب��ي  بم��ا  واالقتصادي��ة  المالي��ة  المج��االت 
التطلعات واألهداف المش��تركة، منوهًا بأهمية 
تطوي��ر تل��ك العالق��ات والدف��ع بها نح��و أفق 
أوس��ع بما يع��ود بالخير والنم��اء لصالح البلدين 

والشعبين الصديقين. 
جاء ذلك ل��دى لقائه أمس وزير الدولة لش��ؤون 
الش��رق األوس��ط وش��مال أفريقي��ا البريطان��ي 
جيم��س كليفرل��ي بمناس��بة زيارت��ه للمملكة، 
وبحضور س��فير المملكة المتح��دة لدى البحرين 

رودي درموند.
ورح��ب وزي��ر المالية واس��تعرض مع��ه عالقات 
الصداق��ة التاريخية المتميزة بي��ن البلدين وما 

تشهده من تقدم وتطور على كافة األصعدة.  

وخ��الل اللق��اء تم بح��ث س��بل تعزي��ز التعاون 
المش��ترك في المج��االت المالي��ة واالقتصادية 
وعدد من القضايا ذات االهتمام المش��ترك، كما 
تم مناقش��ة آخر التط��ورات والمس��تجدات على 

صعيد االقتصاد العالمي. 

م��ن جانبه أع��رب وزير الدولة لش��ؤون الش��رق 
األوسط وش��مال أفريقيا بالمملكة المتحدة عن 
خالص ش��كره وتقديره لوزير المالية واالقتصاد 
الوطن��ي، مؤك��دًا على ح��رص ب��الده بمواصلة 

تعزيز التعاون المشترك مع البحرين.

 محمد بن مبارك: تطوير العالقات 
االقتصادية بين البحرين وبريطانيا

اس��تقبل نائ��ب رئي��س مجلس 
الوزراء س��مو الش��يخ محمد بن 
مب��ارك آل خليفة، وزي��ر الدولة 
الش��رق  لش��ؤون  البريطان��ي 
األوسط وشمال أفريقيا جيمس 
وزير  وذل��ك بحض��ور  كلفرل��ي، 

الخارجية د.عبداللطيف الزياني.
وخالل االجتماع ال��ذي يأتي في 
إط��ار اللجن��ة المش��تركة بي��ن 
والمملك��ة  البحري��ن  مملك��ة 
اس��تعراض  ج��رى  المتح��دة، 
لعالقات الصداقة والتعاون بين 
البلدين في المجاالت المختلفة، 
وف��ي مقدمتها تطوي��ر وتعزيز 
العالقات االقتصادية بما يخدم 
المصالح المش��تركة لش��عبيها 

الصديقي .
كم��ا ت��م البح��ث في ع��دد من 
القضايا ذات االهتمام المشترك 

م��ن واقع ح��رص البلدي��ن على 
الحف��اظ على األمن واالس��تقرار 

حض��ر  وق��د  ودولي��ًا.  إقليمي��ًا 
المراف��ق  الوف��د  االجتم��اع 

للوزي��ر كلفرلي وع��دد من كبار 
المسؤولين في البحرين.

سفير البحرين لدى روسيا يجتمع 
مع األمين العام للمنظمة 

الروسية للتعاون الدولي

اجتم��ع س��فير البحرين ل��دى روس��يا االتحادي��ة أحمد 
عبدالرحم��ن الس��اعاتي، م��ع األمي��ن الع��ام للمنظمة 
الروس��ية للتعاون الدولي فالديمير بولوزكوف ونائبته 

غالي مناستيريفا.
وقدم فالديمير بولوزكوف إلى س��فير البحرين مش��روع 
تأس��يس جمعية الصداق��ة الروس��ية البحرينية، تضم 
عددًا من الشخصيات السياسية واالقتصادية والثقافية 
في موس��كو، وذلك من أجل العمل على تعزيز العالقات 

الثنائية بين البلدين الصديقين في جميع المجاالت.
ورح��ب الس��اعاتي بمب��ادرة المنظمة بإنش��اء جمعية 
الصداقة الروسية البحرينية، مؤكدًا دعمه هذه الخطوة 

التي ستسهم في تطوير وتعزيز العالقات المشتركة.
كما قال إنه تم في المنامة منذ أعوام تأس��يس جمعية 
مماثلة للصداقة بين البلدين، داعيًا سعادته إلى أهمية 
تطوي��ر التع��اون والتنس��يق بين الجمعيتي��ن لتحقيق 

األهداف المشتركة المرجوة منها.
يذكر أن المنظمة الروس��ية للتعاون الدولي تأسس��ت 
ع��ام 1925م إبان االتحاد الس��وفييتي إلقامة العالقات 

الثقافية مع دول العالم.

»الصحة«: تعليق الدراسة في 
مدرستين بصورة احترازية

أص��درت وزارة الصحة قرارًا يقضي بتعليق الدراس��ة في 
مدرس��ة الجابري��ة الثانوية الصناعية للبنين ومدرس��ة 
غرناطة االبتدائية للبن��ات على أن يتم اتخاذ اإلجراءات 
الالزمة لمواصلة الدراس��ة لجميع الطلبة عن ُبعد خالل 
هذه الفترة وذلك في ضوء التنس��يق المستمر مع وزارة 

التربية والتعليم.
ونص القرار الصادر عن الوكيل المساعد للصحة العامة 
عل��ى التأكي��د أنه ال ُيعاد فت��ح هاتين المدرس��تين إال 
بع��د أن تتأك��د إدارة الصحة العامة من عدم تس��جيل 
حاالت قائمة جدي��دة خالل الفترة المذك��ورة، والتأكد 
من اس��تكمال م��دة العزل المق��ررة للح��االت القائمة 
ومخالطيهم بناًء على اإلجراءات االحترازية والبروتوكول 
المتبع الص��ادر من قبل الفريق الوطني الطبي للتصدي 
لفي��روس كورون��ا )كوفي��د19(، إضاف��ة إل��ى انته��اء 
المدرس��تين من تعقيم كافة مرافقهما قبل اس��تئناف 
الدراس��ة وخلوهما تمامًا من أي نواقل للعدوى، وإصدار 

إذن بفتحهما من اإلدارة المختصة.

»الصحة«: افتتاح مركز إضافي 
للفحص من المركبات في نادي 

راشد للفروسية
ضم��ن التدابي��ر الوقائي��ة المتواصلة التي تس��عى مملكة 
البحرين لتعزيزها للحد من انتشار فيروس كورونا )كوفيد19(، 
كش��فت وزارة الصحة عن إنش��اء مركز إضاف��ي للفحص من 
المركب��ات إلى جان��ب مركز الفحص بمرك��ز البحرين الدولي 
للمع��ارض والمؤتم��رات، وذلك في نادي راش��د للفروس��ية 
وس��باق الخيل بمنطقة الرف��ة بالصخير، به��دف رفع الطاقة 
االس��تيعابية للفحوصات المختبرية لفح��ص فيروس كورونا 
بما يضمن تعزيز مس��ارات التعام��ل المختلفة نحو التصدي 

للفيروس.
وأكدت وزارة الصحة أن الخطط واإلس��تراتيجيات الموضوعة 
للتعامل مع مختلف مراحل الفيروس يتم العمل على تنفيذها 
على وجه السرعة ويأتي من بينها العمل على تخصيص هذا 
المركز في إطار الس��عي لتس��خير كافة الطاق��ات واإلمكانات 
الهادف��ة إلى اس��تمرار التص��دي للفيروس وضمان س��المة 
وصحة كافة المواطنين والمقيمين في المملكة، بالس��واعد 
الوطني��ة المخلصة من الطواقم الطبية والصحية، وبالتعاون 
والتنس��يق المش��ترك والجهد المبذول بي��ن مختلف الجهات 

المعنية بمملكة البحرين.
وقال��ت وزارة الصحة إن افتت��اح المركز يأتي في إطار الجهود 
المبذولة للتصدي لفيروس كورونا وضمان إجراء الفحوصات 
للكش��ف على األف��راد وف��ق أعل��ى المعايير بم��ا يتوافق مع 
توصي��ات منظم��ة الصح��ة العالمية بهدف تنفي��ذ وتطبيق 
اإلج��راءات االحترازي��ة والتدابي��ر الوقائية لضم��ان الحد من 
انتش��ار الفيروس. موضحة أن المركز الجديد س��وف يستقبل 
المراجعي��ن بدءًا من الي��وم حيث تم تجهي��ز المركز بأفضل 
المواصفات والمعايير الطبية، ويشتمل على قاعات الستقبال 

المركبات للمسح وأخذ العينات.
ودعت الوزارة أفراد المجتم��ع البحريني إلى ضرورة المواصلة 
بااللت��زام بكاف��ة اإلج��راءات االحترازي��ة والتدابي��ر الوقائية 
والتعليم��ات الصادرة ع��ن الفريق الوطن��ي الطبي للتصدي 
م��ن  واالس��تفادة  المعني��ة،  والجه��ات  كورون��ا  لفي��روس 
التس��هيالت الت��ي تقدمها الجه��ات المعنية تحقيق��ًا لكافة 
األه��داف المرجوة بما يس��هم في التص��دي لفيروس كورونا 

والقضاء عليه.

وكيل الخارجية: البحرين نجحت في مواجهة 
الفكر المتطرف ومكافحة تمويل اإلرهاب

ش��ارك وكي��ل وزارة الخارجية للش��ؤون الدولية 
الدكتور الش��يخ عبداهلل بن أحم��د آل خليفة، في 
اجتماع اللجن��ة المصغرة للتحال��ف الدولي ضد 
تنظيم داع��ش، والذي عقد أم��س عبر االتصال 
اإللكترون��ي المرئ��ي، بدعوة من وزي��ر خارجية 
الوالي��ات المتح��دة األمريكية أنتون��ي بلينكن، 
ويلمي��س،  صوف��ي  بلجي��كا  خارجي��ة  ووزي��رة 
وبمش��اركة وزراء خارجية 32 دول��ة أو من ينوب 

عنهم.
وأعرب الدكتور الشيخ عبداهلل بن أحمد آل خليفة، 
ف��ي كلم��ة نيابة ع��ن وزي��ر الخارجي��ة الدكتور 
عبداللطيف بن راشد الزياني عن اعتزاز البحرين 
بالمبادرة لالنضمام للتحالف الدولي ضد داعش 
من��ذ تأسيس��ه ف��ي س��بتمبر 2014، معتبرًا أن 
هذا االجتماع يجدد تأكيد عزمنا المش��ترك على 

مواصل��ة مكافح��ة اإلره��اب، وتهيئ��ة الظروف 
المناسبة لتحقيق هذه الغاية.

وح��ذر م��ن أن انتص��ار التحال��ف الدول��ي عل��ى 
تنظي��م »داع��ش« ال يعن��ي أن نهاي��ة اإلرهاب 
باتت وش��يكة، مش��يرًا إلى خط��ورة التنظيمات 
والمليش��يات اإلرهابية التي تستهدف المدنيين 

أم��ن واس��تقرار  الحيوي��ة وته��دد  والمنش��آت 
المنطقة.

ودعا الدكتور الش��يخ عبداهلل بن أحمد آل خليفة 
إل��ى ضرورة العمل الجماعي للحد من اس��تغالل 
التنظيم��ات اإلرهابية لجائح��ة كورونا، وكذلك 
االهتم��ام بتعزي��ز البن��ى التحتي��ة اإللكترونية 

واالتصالية مع وجوب احترام القانون الدولي.
وأكد نجاح البحرين في مواجهة الفكر المتطرف 
ومكافحة تموي��ل اإلرهاب، فض��اًل على الجهود 
الفاعل��ة للمملكة ف��ي التحالف��ات والمنظمات 
الدولية المعنية، مش��ددًا س��عادته على التزام 
المملكة بالعمل مع الحلفاء والش��ركاء من أجل 
مكافحة اإلره��اب بكافة أش��كاله وصوره ووقف 
مص��ادر تمويل��ه بما يجع��ل العالم أكث��ر أمانًا 

وسالمًا.
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وزيرة الصحة: 1.8 مليون زيارة لـ»السلمانية« خالل 3 سنوات
مريم بوجيري «

كش��فت وزيرة الصحة فائقة الصالح عن رصد أكثر من 
1.8 مليون زيارة لمستشفى السلمانية خالل 3 سنوات، 
إل��ى جانب إجراء 54 ألف عملي��ة جراحية، مبينة أن عدد 
األخط��اء في تلك العمليات بلغ 18 فقط بنس��بة تصل 
إل��ى 0.03%، كم��ا أك��دت أن ع��دد الزي��ارات الخارجية 
بل��غ 880 أل��ف مراجعة، إلى جان��ب 134 ألف داخل إلى 

السلمانية.
وأوضحت في أثناء مناقش��ة مجلس النواب تقرير لجنة 
التحقي��ق ف��ي الصح��ة، أنه منذ ب��دأت اللجن��ة عملها 
أرسلت أكثر 121 سؤااًل، وكان الوقت المحدد للرد خالل 
أس��بوع حيث تجاوبت الوزارة خالل 10 أيام كثفت فيها 
كل الجه��ود من قبل الطواقم الطبي��ة العاملة بالرغم 
من معرفة الجميع بالوضع االستثنائي وانشغال جميع 
الكوادر من مس��ؤولين بالوزارة، معتب��رًة أن ذلك يدل 
على التعاون التام وتفرغهم في وقت ضيق جدًا لتقديم 
الرد على األس��ئلة وتوفير كافة الوثائق المطلوبة في 

المرفقات.
وقال��ت: »ال��ردود امتدت عل��ى أكثر من أل��ف صفحة، 
واس��تلمنا 81 سؤااًل للرد في أسبوع و31 استفسارًا عن 
ال��ردود المذكورة وتم التوضيح، حيث لم يتم إغفال أي 
سؤال بالرد، كما أن إدارات المراكز الصحية تعاونت مع 

أعضاء اللجنة بالرغم من الظروف الحالية«.
وفيم��ا يتعلق بإث��ارة بعض النواب قضي��ة وجود قرار 
معين لم تطل��ع الوزارة اللجنة عليه بش��أن التعويض 
عن األدوية، أكدت الوزي��رة أنه ال يوجد قرار فعاًل بهذا 

الشأن«. 
وأضاف��ت: »لدين��ا ف��ي مملك��ة البحرين نظ��ام صحي 
متكامل نظامنا مازال متماسكًا ولم ينهر خالل الجائحة 
عل��ى غرار الدول األخرى وظلت المراكز والمستش��فيات 
تعم��ل في ظ��ل الظ��روف الحالية، كما اس��تمر العمل 

بالخدمات الصحية«.

وردت الصال��ح فيما يتعلق باألخط��اء الطبية، أن هناك 
لجنة للمضاعفات والوفيات في المستش��فيات ومراكز 
الرعاية الصحية للبحث في حاالت الوفيات، كما أن مكتب 
المراجعة الطبية يس��جل كل األخطاء الطبية والحوادث 
العرضية ويتم رصده��ا و«نهرا« تقوم بدورها في هذا 
الجانب، مؤكدًة أن نسبة األخطاء الطبية بالمقارنة مع 
دول متقدم��ة تتجاوز 19% لكن في البحرين لم تتجاوز 
ح��دود 0.5%، وأردفت: »نتمن��ى أن الخطأ يكون صفرًا، 
وبالتال��ي يح��ق لكل مواط��ن تقديم ش��كوى في حالة 

شبهة الخطأ الطبي ليتم تقييم الحاالت بحيادية«.
فيما أش��ارت إلى وجود إج��راءات وتحق��ق داخلي ويتم 
عق��اب مرتكب الخط��أ الطبي، حيث يعاق��ب أي طبيب 
ال يلت��زم ببروتوكول معي��ن مصدق من قب��ل الوزارة، 
وبينت بقوله��ا: »نفخ��ر بأطبائنا البحرينيي��ن ككوادر 
كفؤة ونريد الحف��اظ عليهم وليس تهديدهم بالخوف 
من القضايا أو تس��ليط اإلعالم للض��وء عليهم كما أن 
التعمي��م يجعلهم ينفرون م��ن العمل وخصوصًا أنهم 

أثبتوا خالل الجائح��ة قدرتهم على التصرف وكفاءتهم 
في تقديم أحسن الخدمات وال يجب التعميم على جميع 
األطب��اء في حالة الخطأ الطبي، كما أننا ال نس��مح ألحد 

بالتصرف خارج أخالقيات المهنة«. 
وفي رده��ا بش��أن مداخالت الن��واب حول إت��الف أكثر 
من 6 ماليين حبة دواء، أش��ارت إل��ى أن هناك أكثر من 
1500 نوع م��ن األدوية يندرج تحته أكثر من 100 نوع 
فرعي من الدواء، وتتم إعادة بعض األدوية التي تكون 
جودتها غير س��ليمة للمورد إلى جانب استبدال األدوية 
المنتهية مدتها، كما أن لجنة الش��راء الموحد لألدوية 

بدأت لعام 2021-2022 بتوفير كافة االدوية.
أما بش��أن التعويض عن ش��راء األدوية، فأكدت أنه ال 
يوجد قرار وزاري بذلك، وقالت: »لم أصدر كوزيرة صحة 
أي قرار في ه��ذا الخصوص، كانت حالة واحدة لمريض 
بالكبد الوبائي دفع 300 دينار لدواء غير متوافر وطلبت 
من��ه جلب الفات��ورة ألقوم بدفعه��ا، وأود التوضيح أن 
هناك كثيرًا م��ن المرضى أدفع له��م تعويض األدوية 

من جيبي الخاص دون قرار أو نظام محدد للتعويض«، 
وأش��ارت إل��ى أن الوكي��ل الس��ابق للصح��ة كان يقوم 
بتعوي��ض بع��ض الح��االت اإلنس��انية، مبين��ًة أنه ال 
يمكن إصدار قرار كهذا دون توجيه من اللجنة الوزارية 
للشؤون المالية وخصوصًا أن ذلك يدخل فيه استخدام 

المال العام للدولة«.
وبشأن الضمان الصحي بينت الوزيرة أن »هناك هيكلية 
للضم��ان الصحي وبدأ العمل من خ��الل إنظمة إدارية 
جديدة من خالل تشكيل مجالس األمناء للمستشفيات 
وتعيي��ن رؤس��اء تنفيذيي��ن وب��دء االس��تقالل الذاتي 
للمراكز الصحية تمهيدًا لذلك، وتوزيع الميزانيات بعد 
اعتمادها، مع وجود خطط تطويرية تم وضعها والبدء 

فيها لزيادة عدد غرف العمليات وتوسعة الطوارئ«.
وبينت أن »الجائحة أوقفت خطًة لتمديد س��اعات عمل 
مركزي��ن صحيي��ن في المحافظ��ة الش��مالية حتى 24 
س��اعة، حيث تم التأجيل إلى حين االنتهاء من الجائحة 

النشغال الكوادر بالعمل ضمن الصفوف األمامية«.

إجراء 54 ألف عملية جراحية ونسبة الخطأ الطبي ال تتجاوز ٪0.03

النظام الصحي في الجائحة مازال متماسكًا ولم ينَهر كدول أخرى

»الشراء الموحد لألدوية« بدأت توفير الدواء للعام الجاري 

دفعت من جيبي الخاص تكاليف تعويض بعض المرضى عن األدوية

يحق لكل مواطن تقديم شكوى في حالة شبهة الخطأ الطبي

نفخر بأطبائنا البحرينيين وال يجب تخويفهم أو التعميم بشأن األخطاء الطبية

زيادة غرف العمليات وتوسعة الطوارئ عنوان المرحلة القادمة 

»الجائحة« أجلت تمديد ساعات عمل مركزين صحيين بالشمالية

المانع: توظيف وتدريب 390 طبيبًا بحرينيًا
مريم بوجيري «

كش��ف وكيل وزارة الصح��ة د. وليد المانع ع��ن توظيف 179 طبيب��ًا مؤخرًا، 
منه��م 150 أطب��اء بحريني��ون، بجانب وج��ود 240 طبيبًا بحريني��ًا آخر على 
رأس التدريب، مؤكدًا أن الش��واغر مح��دودة، حيث يتم توظيف 25 طبيبًا في 

المستشفيات الحكومية و15 طبيبًا في المراكز الصحية.
وأكد في أثناء مناقش��ة مجلس النواب تقرير لجنة التحقيق البرلمانية بشأن 
الصحة أن الطبي��ب حديث التخرج يحتاج للتدريب ليكون اختصاصيًا لمدة 4 

سنوات وينتظم في البرامج، وبعدها عامين للتدريب حتى يكون استشاريًا.
كما أن برنامج فصل التدريب عن التوظيف سمح بأخذ دفعة أكبر من األطباء 
الخريجين وتم قبول 80 شخصًا بالتعاون مع »تمكين«، حيث تم تدريب 40 
طبيب��ًا خالل العام الماضي وعدد مماثل خالل العام الجاري، مؤكدًا أن هناك 
كثيرًا من الخريجين، وال يمكن استيعاب هذه األعداد جميعها. وفيما يتعلق 
بمس��ألة نقص األدوية أكد أن الوزارة بدأت بتوفير األدوية عن طريق عقود 
سنوية، بعدها أصبحت العقود تصل حتى 3 سنوات لضمان توفر الدواء في 
الس��نوات القادمة للحد من األمور اللوجس��تية، مع رصد التبليغات الداخلية 

والشكاوى الخارجية بالنسبة إلى نقص األدوية.
وق��ال: »ال نق��وم بتصني��ع األدوي��ة، وهن��اك أمور لوجس��تية ف��ي التوريد 
والتعام��ل مع الجائحة، صحيح أن لدينا الميزانية الكافية والش��راء المباش��ر 
وال تعقيدات لوجستية، لكن التحدي موجود على الرغم من ذلك، لكن تمت 
االس��تعانة بنظام مس��تحدث إلدارة المخزون الدوائي واالس��تخدام األمثل 
لألدوية ومش��روع المخازن المركزية حيث سيتم التطبيق قريبًا لتعديل تلك 

الممارسات وسيكون هناك تميز في توفير األدوية«.
وأوضح المانع أن أعداد الموردين قليلة، كما أن الوزارة وضعت موازنات وتم 
ضخها لتقليل نس��بة مخاطرة عدم وجود األدوية، كم��ا بين أنه في المراكز 
الصحي��ة كان يتواف��ر نوعان فقط من دواء ضغط الدم على س��بيل المثال، 
واآلن يوج��د هناك أكثر من 7 أدوية لتكون بدي��اًل للطبيب المعالج، كما أن 
الدول��ة توفر نحو 8 أصناف من األدوية البيولوجي��ة غالية التكلفة والتحدي 

يعود للتوريد.

وفيم��ا يتعلق بنقص الكوادر الطبية أك��د وجود حاجة لألطباء المتخصصين 
بالتخصص��ات الدقيق��ة لتغطية النقص، مش��ددًا عل��ى أن التوظيف أولوية 
للبحرينيي��ن في ه��ذا المجال في المستش��فيات أو المراك��ز الصحية، ويتم 
توفيره لس��د الفراغ ويتم تدريب األطب��اء البحرينيين حاليًا وبعد التخرج من 
التخصص، كما تم إرسال 36 طبيبًا يحلون محل األجانب وزيادة االستشاريين.
أما بش��أن األدوية الجنيسة فبين عدم صحة ربطها بالمضاعفات أو تسببها 
في األمراض، وهناك اشتراطات لشرائها ونظام الستخدامها لتجنب الضرر، 

واستخدامها يتم بعد التأكد من سالمتها.
أما بش��أن تواف��ر األدوية فأكد أن بعض األدوية يك��ون متوافرًا في القطاع 
الخاص، ولكن بكميات قليلة في حالة عدم وجودها لدى الوزارة، وهي تطلب 
م��ن المورد الذي تكون لدي��ه كمية مخزنة إرجاعها لمخ��ازن القطاع العام 

كأولوية.

 الجالهمة: تقييم جميع 
المستشفيات والمراكز الحكومية قريبًا

مريم بوجيري «

كشفت الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم المهن والخدمات الصحية د. مريم 
الجالهمة عن أن الهيئة تسلمت 203 شكاوى ثبت الخطأ الطبي في %23.6 
منها، في حين س��يتم تطبيق معايي��ر التقييم التي تق��وم بها الهيئة في 
التفتيش على المؤسس��ات الخاصة على المستشفيات والمراكز الحكومية 

قريبًا.
وأك��دت في أثناء مناقش��ة مجلس الن��واب تقرير لجنة تحقي��ق الصحة، أن 
القط��اع الخاص يتم التفتيش عليه بش��كل س��نوي دوريًا بش��كل مفاجئ، 

مبينة أن مجمع السلمانية الطبي يعد مقباًل على تغييرات شاملة.
وفيم��ا يتعلق بإج��راءات األخط��اء الطبية، بين��ت أنه يت��م االحتفاظ بكل 
الش��كاوى ويتم طل��ب الملف الطب��ي وإذا كان هناك واقع��ة معينة يمكن 
التحف��ظ على المل��ف بأمر من النياب��ة العامة، كما يق��وم موظفو الهيئة 

بتلخيص الحالة.
وقالت: »هناك 3 لجان حتى يستوفي المهني الدفاع عن نفسه، حيث تنظر 
اللجن��ة األولى في الخطأ م��ن الناحية الفني��ة البحتة، ويس��تدعى الطبيب 
ويواج��ه بما توصلت إليه اللجنة ويقدم دفاع��ه، وإذا تبين فعاًل وجود خطأ 
يح��ال إلى اللجنة التأديبي��ة التي ترفع قرارها إل��ى المجلس األعلى للصحة 
ال��ذي يقرر تغليظ العقوبة أو تقليلها أو إع��ادة النظر فيها وال يتم تطبيق 

العقوبة على الطبيب إال بعد االستيفاء«.
وبين��ت أنه يمكن للطبي��ب التظلم، ومن حقه أن يرف��ع على الهيئة قضية 
لدى المحاكم، إذا لم يتفق مع قرارها ويمكن ذلك للمريض على حد س��واء، 

وتلك العملية تؤدي لالستطالة في التحقيق باألخطاء الطبية.
وأكدت أن األدوية الجنيس��ة ليس��ت أدوية مقلدة، فعندم��ا تنتهي الملكية 
الفكري��ة لل��دواء األصل��ي والت��ي قد تمت��د 20 عام��ًا من احتكار الش��ركة 
المصنعة له، ُيس��مح للش��ركات األخرى بالتصنيع واس��تخدام ذات التقنية 

والب��د أن يثبت المحت��وى وطريقة عمل الدواء مطابق��ة للدواء األصلي من 
خالل إج��راء مختب��رات معتمدة، وتم تحدي��د المختبرات ف��ي دول مجلس 
التع��اون من ناحية إثب��ات الفاعلية وبعدها يتم إدخال ال��دواء، كما تتابع 

الهيئة أداء الدواء الجنيس بعد تبليغ المرضى.
وقالت: »هناك مراقبة مس��تمرة وآخر دواء طلبنا اس��ترجاعه يخص ارتجاع 
المع��دة وثبت أنه غير مطاب��ق للفاعلية، ويوجد توجه م��ن قبل المجلس 
األعل��ى للصحة لوض��ع قائمة األدوية المعترف بها في المملكة«، مش��يرًة 
إلى أن الهيئة تحاسب المخطئين بحسب القانون وتوقيع المحاسبة موجود 

بفرض من الهيئة.

األنصاري: بدء توسعة »طوارئ 
السلمانية« بعد أسبوعين

مريم بوجيري «

أكد الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية د. أحمد األنصاري 
تحمله المس��ؤولية ح��ول تبعات تعويض بع��ض المرضى عن 
أدوية لم تكن متوفرة ل��دى صيدليات الوزارة حيث قام بصرفها 
والتوقي��ع عليه��ا ورفعه��ا للمالية التخ��اذ الالزم حس��ب ما هو 
معمول به، وقال: »إن كان ليس بذلك قرار س��ابق، فأنا شخصيًا 

أتحمل تبعات هذا الموضوع«.
وأش��اد أعضاء لجنة التحقيق البرلمانية بشأن الصحة بالشجاعة 
الت��ي تحلى بها د. األنص��اري في تحمل المس��ؤولية، معتبرين 
أن ذلك الخطأ كان تصرفا س��ابقا الستالمه زمام األمور بالوزارة 

وليس هو من يجب أن يحاسب عليه.
وأكد د. األنصاري أنه سيتم البدء بالعمل مباشرًة بعد أسبوعين 
من اآلن في توسعة قسم الطوارئ بمجمع السلمانية الطبية بعد 
رصد الميزانية الالزمة واالنتهاء من المناقصات، حيث سيش��مل 
ذلك توس��يع منطقة االنتظار بالطوارئ الس��تيعاب األعداد. كما 
بين أنه تم العمل على التحس��ين في العي��ادات عن طريق فتح 
بعضها عل��ى فترتين وزيادة فترة العم��ل االلتزام بعدد معين 
من المرض��ى، وقال: »أوقفن��ا العيادات المس��ائية بحكم زيادة 
األعداد المصابين بفاي��روس كورونا )كوفيد�19( وصف األماكن 
وس��حب جزء من الطاقم الطبي الذي كان يغطي العمل في تلك 

العيادات للمشاركة في الصفوف األمامية«.

نظام مستحدث إلدارة المخزون الدوائي

إثبات الخطأ الطبي في 23.6٪ من 203 شكاوى

 تعاقد األدوية حتى 3 سنوات 
لمنع النقص والتميز في توفيرها

محاسبة المخطئ بحسب القانون 
ويمكن التظلم من قرارات الهيئة

الصالح: هناك مشاكل تحل 
بسرعة وأخرى تأخذ وقتًا أطول

حسن الستري «

قال��ت وزيرة الصح��ة فائقة الصالح: »ال أتنكر لوجود المش��اكل، 
أش��رنا إلى بعض المشكالت وبعض الحلول التي تمت أو ستتم، 
هدفنا جميعًا واحد، ولكن أنتم تعلمون أن هناك مش��اكل يمكن 
حله��ا في وقت بس��يط، وبعضه��ا يأخذ وقتًا أطول، مستش��فى 
الس��لمانية الطب��ي يس��توعب البحري��ن كلها، وهناك مش��اريع 
إنش��ائية تتم كمدينة الملك عبداهلل الطبية، وهناك مستش��فى 
ف��ي مدينة س��لمان، إضافة إل��ى مركز خاص لمرض��ى التصلب 
اللويحي، وهذا كله سيخفف الضغط على مستشفى السلمانية«.
وتابع��ت: »نحن ال نتحدث ع��ن اليوم وإنما عن المس��تقبل، د. 
مريم الجالهمة تعرض مش��روعًا متكام��اًل على المجلس األعلى 
للصح��ة لحاجة األس��رة والك��وادر الطبية، وهذا اعت��راف بوجود 
مش��كالت والحاجة لحله��ا، كما أنه ف��ي إطار مش��روع الضمان 
الصحي لن تكون هناك مش��كلة في توفي��ر األدوية، ونحن نرفع 
لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء جميع المشاكل 

التي نواجهها ويوجه سموه إلى حلها«.
وأضافت: »جميع النواب إخ��وان وأبناء وأقدرهم وال آخذ أي كلمة 
بأي حساسية، ألني أعرف همومكم والضغوطات التي عليكم من 
الشعب، وال يوجد نائب طلب لقاًء إال وتم لقاؤه، وال يوجد اتصال 
من نائب يتضمن مشكلة إال وتم بعثه لألطباء، وكل المقترحات 
الت��ي قدمت سندرس��ها، لذلك طلب��ت لقاًء م��ع المجلس األعلى 
للصحة وجميع المسؤولين لدراسة هذه المقترحات وتنفيذها«.
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 »النواب« يقر 58 مقترحًا للجنة 
التحقيق البرلمانية بشأن الخدمات الطبية

حسن الستري «

أقر مجل��س النواب في جلس��ته أم��س مقترحات لجنة 
التحقيق البرلمانية بش��أن الخدم��ات الطبية المقدمة 

من وزارة الصحة.
وتتلخ��ص المقترحات ف��ي ضرورة وج��ود آلية واضحة 
بش��أن تس��جيل األخط��اء الطبي��ة ف��ي المستش��فيات 
والمراك��ز الصحي��ة وكيفي��ة متابعتها، وص��واًل إلى ما 
انته��ت إليه اللج��ان المختص��ة بوزارة الصحة بش��أن 
تلك األخطاء الطبية، والعمل على القضاء على أس��باب 
وقوعه��ا، وتفعي��ل لج��ان المتابعة الموج��ودة بوزارة 
الصحة لمتابعة األداء المهني لألطباء وهيئة التمريض 
بالمستش��فيات والمراك��ز الصحية، وم��ا إذا كان األداء 
المهن��ي يتفق مع األص��ول المهنية الطبي��ة المعترف 
بها م��ن عدمه، للوقوف على أس��باب األخط��اء الطبية 
المط��ردة، والعم��ل على القضاء على أس��باب حدوثها، 
وضرورة اتخاذ وزارة الصحة إجراءات حاس��مة وس��ريعة 
للعمل على وقف سلسلة األخطاء الطبية المطردة التي 

أودت بحياة بعض المرضى.
وم��ن المقترحات تثقيف األطب��اء وهيئة التمريض في 
المستش��فيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة 
بكاف��ة التش��ريعات المنظمة للمس��ؤولية الطبية في 
البحري��ن، وتفعي��ل دور إدارة المخاط��ر ف��ي الرعاي��ة 
األولية والثانوية في المستش��فيات والمراكز الصحية، 
بم��ا يضمن العم��ل على تقليل نس��بة األخطاء الطبية 
المط��ردة، وإيجاد آلي��ة تضمن التواصل بي��ن األطباء 
وهيئة التمريض في أثن��اء تبديل النوبات، بما يضمن 
ع��دم وقوع أخطاء طبية في تلك الفترة، وضرورة تقليل 
عدد س��اعات عمل األطباء في المراكز الصحية بما يقل 
عن عدد الس��اعات التي يعملونها اآلن وهي 12 ساعة، 
بما يضمن عدم إجهادهم، واستمرار لياقتهم الذهنية، 
وصوال إل��ى أداء خدمة طبية س��ليمة للمرضى، وهو ما 
من ش��أنه أن يقلل من نس��بة األخطاء الطبية، والعمل 
على إنشاء هيئة بحرينية للتخصصات الطبية على غرار 
الهيئ��ات الطبي��ة للتخصص��ات الطبي��ة الموجودة في 
كثير م��ن دول العال��م، ومن بينها الهيئة الس��عودية 

للتخصصات الطبية، ما يس��اهم كثي��رًا في رفع الكفاءة 
العلمي��ة والعملية لألطباء في المستش��فيات والمراكز 
الصحي��ة، وهو م��ا ينعكس حتم��ًا على ج��ودة الخدمة 
الطبي��ة المقدم��ة للمرضى، ويقلل من نس��بة األخطاء 

الطبية.
وطالب��ت اللجن��ة بتوفي��ر األدوي��ة النفس��ية الحديثة 
واس��تمرارية توافرها، مع زي��ادة الميزانية المخصصة 
لتطوير الصحة النفسية، والعودة إلى بروتوكول العالج 
الس��ابق الخاص بمرضى الس��كلر، وضمان استمرارية 
تواف��ر األدوية الخاصة بهم، والتطلع إلى إيجاد عالجات 
أخرى، ومنها على س��بيل المثال زراع��ة النخاع، وتطوير 
الع��الج الدوائ��ي لمرض��ى االعتمادية م��ن المخدرات 
والكح��ول بم��ا يتالءم م��ع توصي��ات منظم��ة الصحة 
العالمي��ة العالجية، وضرورة إيج��اد خطة واضحة وآلية 
فعالة لسد النقص الش��ديد في بعض األدوية، واتخاذ 
اإلج��راءات القانوني��ة المقررة بش��أن الموردين الذين 
يتأخرون في تس��ليم األدوي��ة والصيدليات التي تعتذر 
عن توفير األدوية المرس��اة عليهم في المناقصات بعد 

اس��تالمهم أوامر الش��راء، وإيجاد نظام إلكتروني فعال 
يربط بي��ن مخ��ازن األدوية الرئيس��ية وكاف��ة مخازن 
األدوي��ة الفرعية، بم��ا يضمن عدم ح��دوث نقص في 
بع��ض األدوي��ة بصيدلي��ات المستش��فيات والمراك��ز 

الصحية الحكومية وتوفير تلك األدوية فور نفادها.
ودع��ت اللجنة للعمل على توفير كاف��ة األدوية بصورة 
منتظم��ة، بما يضم��ن عدم وجود عج��ز فيها وبخاصة 
أدوي��ة األم��راض المزمن��ة، وأن تكون كف��اءة وجودة 
األدوي��ة البديلة ب��ذات كفاءة وج��ودة األدوية األصلية 
الموص��ى به��ا م��ن األطب��اء، والتأكيد عل��ى الصيادلة 
بالمستش��فيات والمراك��ز الصحية بع��دم صرف أدوية 
جنيس��ة غير موصى بها من الطبي��ب المعالج، والعمل 
على تقلي��ل فت��رة انتظار المرض��ى أم��ام الصيدليات 
بالمستش��فيات والمراك��ز الصحي��ة، والت��ي قد تطول 
س��اعات كثيرة وخاصة في ظل انتش��ار جائحة فيروس 
كورون��ا، والعم��ل على تش��جيع واس��تثمار المش��اريع 
الصحية )الدوائي��ة، األجهزة،... إل��خ(، وإلزامية اعتماد 
نظ��ام إلكترون��ي )ق��ارئ البطاقة الذكية( عند تس��ليم 

أدوية مرض��ى األمراض المزمنة، وذل��ك منعًا للتالعب 
الحاصل في صرف األدوية غير المستلمة.

وطالبت اللجنة باإلس��راع في افتت��اح األجنحة المغلقة 
في مبنى الغزالي في مستشفى الطب النفسي، وتشييد 
مباٍن حديثة أخرى لخدمات الطب النفس��ي، وفتح قسم 
ط��وارئ لمرضى الطب النفس��ي في مستش��فى الطب 

النفسي.
وأوص��ت اللجنة بتوفير أطباء استش��اريين متخصصين 
في بعض المراك��ز الصحية، وذل��ك للتقليل من تأخير 
المواعيد واالكتظاظ، وزي��ادة الكادر الطبي من األطباء 
في األقسام التي تحتاج إلى زيادة، كقسم أمراض النساء 
والوالدة، وتطوي��ر الخدمات المقدم��ة، بما يجعل من 
اس��تقطاب الزيادة الحاصلة في ع��دد المواليد، وإيجاد 
خطة طموحة وقادمة لتزاي��د األعداد، وتثبيت األطباء، 
بما يش��كل لهم ضمانة حقيقية واستقرار وظيفي بعد 
التخرج، ويضمن اس��تمرارهم في العمل، والعمل على 
زيادة األطباء ذوي التخصصات الدقيقة لس��د العجز في 

هذه الفئة من األطباء بالمستشفيات.

آلية واضحة بشأن تسجيل األخطاء الطبية في المستشفيات والمراكز الصحية

توفير كافة األدوية بصورة منتظمة بما يضمن عدم وجود عجز فيها

 تثقيف األطباء وهيئة التمريض بكافة التشريعات المنظمة للمسؤولية الطبية

زيادة الميزانية المخصصة لتطوير الصحة النفسية والعودة إلى بروتوكول العالج الخاص بمرضى السكلر

فتح قسم طوارئ لمرضى الطب النفسي في مستشفى الطب النفسي

توفير األدوية النفسية الحديثة واستمرارية توافرها وزيادة الميزانية المخصصة لتطوير الصحة النفسية

اإلسراع في افتتاح األجنحة المغلقة في مبنى الغزالي في مستشفى الطب النفسي

توفير أطباء استشاريين متخصصين في بعض المراكز الصحية للتقليل من تأخير المواعيد واالكتظاظ

في ردها على مالحظات تقرير »التحقيق البرلمانية«

 وزارة الصّحة: القطاع الصحي قوي 
ومتماسك ونفخر بالكوادر الوطنية

أّك��دت وزارة الصحة في معرض رّده��ا على المالحظات 
الواردة في تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في الخدمات 
الطبي��ة التي تقّدمه��ا الوزارة، حرصها على االس��تمرار 
في تقديم خدمات صحي��ة ذات جودة عالية، وذلك وفق 
منظوم��ة حكومية موح��دة، من خالل أنجع السياس��ات 
الصحية وأحدث اإلس��تراتيجيات العالجي��ة، بما يمّكنها 
من مواكب��ة المس��تجدات والتط��ورات العالمية، حيث 
أش��ادت المنّظمات الدولية بصالبة المنظومة الصحّية 
في مملكة البحرين وكفاءة خدماتها في مواجهة جائحة 

فيروس كورونا كوفيد 19.
وشددت وزارة الصّحة على أن القطاع الصحي في المملكة 
قوي ومتماس��ك، ويش��هد على الدوام نقل��ة نوعية في 
س��بيل توفير التقنيات الحديثة الكفيلة بتحس��ين ورفع 
مس��توى جودة الخدمة العالجية للمرضى، والتي يقوم 
على تقديمه��ا كوادر وطنية مؤهلة ومدربة، أثبتت من 
خ��الل مواقعها في الصفوف األمامي��ة لمكافحة جائحة 
في��روس كورون��ا )كوفي��د-19( قدرته��ا عل��ى مواجهة 
التحّديات، واس��تمرارها ببذل جهوده��ا لضمان تقديم 

أفضل الخدمات.
وبخصوص المالحظات المتعّلقة بمحور األخطاء الطبية 
الحاصل��ة في المستش��فيات والمراك��ز الصحية، نّوهت 
ال��وزارة إلى أّن��ه تم تحقيق ه��دف عدم زي��ادة األخطاء 
الطبّي��ة، حي��ث أثبتت االحص��اءات أنه ف��ي 2018 تبّين 
وجود حالتي��ن ثبت فيهما خطأ طب��ي، وفي عام 2019 
تبين وج��ود حالة واح��دة وكذلك في ع��ام 2020 حالة 
واحدة، علمًا أن الوزارة تعمل على تسجيل كافة األخطاء 
الطبية والحوادث العرضية التي تقع في المستش��فيات 

ومراكز الرعاية الصحية األولية.
وأضافت الوزارة أّن تقديم الش��كاوى ال يعني بالضرورة 
زيادة في األخطاء الطبية، كما أّن تقرير ذلك الفعل على 
أنه خطأ طبي راجع إلى اللج��ان الفنية بالهيئة الوطنية 
لتنظي��م المه��ن والخدم��ات الصحية المعني��ة بتقرير 
األخط��اء الطبي��ة بعد التحقي��ق فيها، وعليه وبحس��ب 

الوقائع المسجلة لم يتبين زيادة في األخطاء الطبّية.
وأشارت الوزارة إلى أن تقييم جميع العاملين في القطاع 
الطبي من أطباء وممرضين يتم بش��كل دوري سواء من 
الناحية الفني��ة المهنية أو من الناحي��ة الوظيفية طبقًا 
لقانون الخدمة المدنية والئحته التنفيذية، كما أّنه لم 
يثبت وجود عالقة بين األخطاء الطبية وتبديل النوبات، 
إال أن ال��وزارة قامت بوضع سياس��ة للتمريض حول آلية 
العمل خالل تبديل النوبات، وتجري حاليًا مراجعة كافة 
السياسات التي تتعلق بجميع آليات أداء العمل بما فيها 
سياس��ة تبديل النوب��ات وذلك في ظل التس��يير الذاتي 

للمستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الصحية.
وفيم��ا يتعّلق بمح��ور تكرار وجود النق��ص في األدوية، 
تؤّك��د الوزارة أّن مش��كلة نق��ص األدوية ليس��ت عدم 
توافر الميزاني��ة الالزمة، بل بس��بب الصعوبات الفنّية 
والمعوق��ات اللوجس��تية في ش��راء األدوي��ة وتوريدها، 
ما قد يتس��بب في تأخير وصول الش��حنات، نتيجة تأخر 
بعض الش��ركات في التوري��د، أو إيق��اف تصنيع بعض 
المواد من بلد المنش��أ، أو إلغ��اء بعض األدوية وتحديد 
قوائم األدوية بحس��ب البروتوك��والت العالجية، أو عدم 
اجتياز المس��تحضر الختبارات التحليل في مختبر الجودة 
التابع لل��وزارة، أو ع��دم اجتياز بعض األدوي��ة التحليل 
المختبري الخ��اص بجودتها في أثن��اء مراحل التصنيع، 

ما ي��ؤدي إل��ى التأخر في وص��ول الش��حنات المطلوبة 
والمطابقة للمواصفات.

وقال��ت ال��وزارة إّن نقص األدوية قد يس��ببه اس��تغراق 
طلبات وإجراءات ش��راء وتوريد األدوية الجديدة وقتًا من 
الزم��ن قد يطول إلى حين اس��تكمال كافة اإلجراءات، أو 
تأخر الموردين في تس��ليم األدوية المطلوبة في أوامر 
الش��راء بالرغم من تسليمهم إياها قبل فترة ال تقل عن 
ثالثة أشهر، ما يعرضهم إلجراءات قانونية كدفع غرامة 
التأخير، ناهيك عن تغيير وكالة الشركات الصانعة من 
وكيل محلي إلى آخر ما يترتب عليه إعادة إجراءات الشراء 

والتعاقد.
وأضاف��ت ال��وزارة أّن ع��دم قي��ام الصيدليات بتس��جيل 
األدوي��ة غير المس��جلة يتطل��ب توفير موافق��ة الهيئة 
الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية عليها، ما قد 
ينتج عنه عدم توافر األدوية مؤقتًا، وكذلك اعتذار بعض 
الصيدلي��ات عن عدم توفير األدوية المرس��اة عليها في 
المناقصات، وكذلك عدم توافر مجموعة من األدوية في 
السوق المحلي بالرغم من توافر ميزانية الشراء، وما قد 
يسببه االزدياد المفاجئ في معدل الصرف واالستهالك 
والذي يفوق الكميات المرصودة في مستودعات الوزارة.
وبه��ذا الخص��وص اتخذت ال��وزارة عددًا م��ن اإلجراءات 
لتفادي النقص م��ن خالل توفير نظ��ام ربط إلكتروني 
م��ع الصيدليات، إضافة إلى مش��روع مراجعة اس��تخدام 
 DUR )Drug Utilization الدواء وهو ما يعرف بمشروع
Review( والذي ينفذه المجلس األعلى للصحة بالتعاون 
م��ع صيدليات المستش��فيات الحكومي��ة كمرحلة أولى، 
فيما س��يتم إدخال المستش��فيات الخاصة خالل مرحلة 

متقدمة من المشروع.
كما اتخذت الوزارة جملة من اإلج��راءات لتوفير األدوية 
إل��ى ما بعد 2020، وذلك بدراس��ة تأثير جائحة كورونا 
على المخزون الحالي وبناء أس��اس توقعات الطلب على 
المخ��زون بحس��ب الدراس��ة، إضافة إلى ط��رح مناقصة 
لتغطية الحاج��ة لس��نتي 2021 و2022، حيث تم طرح 
مناقصتين لتغطي��ة الحاجة لبعض األدوي��ة، علمًا أّنه 
يتم بشكل دوري التدقيق على المخزون الحالي ومقارنته 
بدوران المخزون ومناقش��ة أي تغيير في االستهالك في 
لجن��ة األدوية أو م��ع الطبيب المخت��ص وذلك لضمان 
االس��تخدام األمثل للم��وارد، مع التنويه إل��ى أّنه يجري 
العم��ل على تطبي��ق نظ��ام إلكتروني مكتم��ل يراقب 
عملية الصرف واالستالم والتخزين والذي يسمح بوجود 
تتبع واضح للدواء، وكذلك العمل مع ش��ركاء الوزارة من 
منظومات صحية إقليمية ومحلية للتعرف على التحديات 

المحتملة وطريقة التعامل معها.
وبّينت الوزارة أّنه في حال حدوث نقص في األدوية سيتم 

اتخاذ مجموعة من الحلول والخطوات، من خالل التعاون 
مع الش��ركات المصنعة وتوفير البدائل، والتفاوض مع 
الش��ركات المصنعة لمنع حدوث النق��ص في حال عدم 
توافر البدائل، حيث تم تش��كيل فري��ق عمل للتخطيط 
المس��بق ومراقب��ة الس��وق العالم��ي والمحل��ي لتجنب 
حص��ول النقص، إضاف��ة إلى العمل عل��ى تطبيق نظام 
إلكترون��ي يراقب عملي��ة الصرف واالس��تالم والتخزين 
والذي يس��مح بوجود تتبع واضح لل��دواء، لضمان الدقة 

في سلسلة التوريد وتدوير األدوية.
وبش��أن مح��ور المواعيد الطبي��ة التي تمن��ح للمرضى 
ومدد االنتظ��ار الطويلة، كش��فت وزارة الصحة عن بدء 
إدارة مجمع السلمانية الطبي بالتعاون مع لجنة تطوير 
العي��ادات بدراس��ة التقليل م��ن التأخي��ر، وذلك بفتح 
عيادات مس��ائية للتخصص��ات ذات الفت��رات الطويلة، 
وزيادة الطاقة االس��تيعابية لبعض التخصصات لتقليل 
فت��رة انتظ��ار المواعي��د، حيث قام��ت بإع��ادة جدولة 
المواعي��د البعي��دة إل��ى العي��ادة المس��ائية الجديدة، 
مثل )المس��الك البولية، والجه��از الهضمي، واألمراض 
الجلدي��ة، والعيون واألن��ف واألذن والحنج��رة(، كما تم 
تفعي��ل خط��ط لزي��ادة اس��تيعاب المواعي��د الجديدة 
وتقلي��ل فترة االنتظار للحصول على أول موعد لتش��مل 
أقس��ام أمراض القلب، ومواعيد فحص القلب باألش��عة 
الصوتي��ة، ومواعي��د جراحة العظام ب��كل تخصصاتها، 
إضافة إلى إنشاء عيادة للعظام بقسم الطوارئ للحصول 

على الخدمة بصورة فورية.
وأضافت ال��وزارة أّنه تمت زيادة مواعيد قس��م األطفال 
ب��كل تخصصاته��ا مث��ل )القل��ب، والجه��از الهضمي، 
والغدد الصماء، واألمراض المعدية، وأمراض التنفس، 
واألطف��ال الخ��دج وغيرها(، ما س��اهم ف��ي تقليل فترة 
االنتظ��ار ألوقات قصيرة جدًا بال��ذات للتخصصات التي 
ال تحتم��ل التأخي��ر، مثل القل��ب، علم��ًا أّن هناك خطة 
لتحس��ين المواعي��د لجميع االقس��ام وس��يتم تفعيلها 
بصورة ممنهجة، كما تم وضع ضوابط لتحويل المرضى 
من المراكز الصحية إلى مجمع الس��لمانية الطبي، وهي 

في طور المراجعة النهائية تمهيدًا لالعتماد.
وقالت الوزارة إّن شهر س��بتمبر 2019 شهد بدء عملية 
مس��ح الملفات الورقي��ة Scanning، وإرفاقها إلكترونيًا 
ف��ي المل��ف اإللكترون��ي للمرضى، وتم وقف اس��تخدام 
الملف��ات الورقي��ة، وه��ذا يتي��ح للمس��تخدمين حج��ز 
المواعي��د بدون التقيد بمدة ثالث��ة أيام بين المواعيد، 
كما تم تحديث نظام حجز المواعيد ليتسنى الحجز مكان 
الموع��د الملغى في هذه الفترة، كم��ا تم توفير خدمة 
طل��ب تأجيل مواعي��د المرض��ى دون الحاج��ة للحضور 
ش��خصيًا للمجمع، وذلك من خالل الخدمات اإللكترونية 

 ،Sehati عل��ى موقع ال��وزارة اإللكتروني، وعل��ى تطبيق
علم��ًا أّن خاصية وآلية إعادة جدولة المواعيد أو إلغائها 

.)I-Seha( متوافرة في برنامج
وبه��ذا الخصوص تؤّك��د الوزارة اس��تمرار وضع الحلول 
المناس��بة لتس��هيل الحصول عل��ى الخدمة ف��ي أقصر 
م��دة ممكنة، وذلك من خالل اإلجراءات الخاصة بتدريب 
األطب��اء في التخصص��ات المح��دودة وغي��ر المتوافرة، 
وتفعيل برنامج العمل بنظام ساعات التفرغ، وفتح أكبر 
ع��دد ممكن من العيادات الصباحية والمس��ائية، وفتح 
عيادات يومية لمرضى الكس��ور، وفتح )4( عيادات يوميًا 
ألمراض النس��اء وال��والدة، وعيادات األطف��ال، وعيادات 
السمعيات لألطفال واألش��عة في مستشفى جدحفص، 
وفتح عيادة أمراض الجلدية في بعض المراكز الصحية، 
وفت��ح عي��ادات األم��راض المزمنة ف��ي جمي��ع المراكز 
الصحي��ة، وزي��ادة عدد المرض��ى على قوائ��م العيادات 
الخارجي��ة لتضم حوالي )1200 مريض يوميًا(، ودراس��ة 

شراء الخدمة من القطاع الصحي الخاص إن أمكن.
المستش��فيات  أمن��اء  مجل��س  أّن  ال��وزارة  وأوضح��ت 
الحكومية بصدد مشروع إنش��اء مبنى عيادات من خالل 
تطوي��ر مبنى بنك البحرين الوطن��ي الواقع ضمن مجمع 
الس��لمانية الطب��ي، ما سيس��اهم في زي��ادة عدد غرف 
العي��ادات واإلبق��اء على الكف��اءات الطبي��ة المتواجدة 
بمجمع الس��لمانية الطبي، وبصدد مش��روع إنشاء أربع 
غ��رف عمليات متكاملة تتبع غرف العمليات الرئيس��ية، 
وذلك في إطار خططها لتحسين جودة الخدمات الطبية 

المقدمة للمرضى بمجمع السلمانية الطبي.
وفيم��ا يتعّلق بمح��ور نقص األطباء في المستش��فيات 
والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة، ش��ددت الوزارة 
على أنها تقوم بالتعيين على الوظائف الطبية بناًء على 
احتياجاتها وفق الش��واغر والميزاني��ة المتوافرة، وبناًء 
على أحكام قان��ون الخدمة المدنية والئحته التنفيذية، 
حيث تم توظيف )179( طبيب��ًا خالل الفترة من 2018-

2020، منهم )150( طبيبًا بحرينيًا.
وأك��دت وزارة الصح��ة أّن��ه ال يوجد نق��ص باألطباء في 
المستش��فيات والمراك��ز الصحي��ة بش��كل ع��ام، وإنما 
النقص في بعض التخصصات الدقيقة، علمًا أن توظيف 
األطب��اء في ال��وزارة خاضع لالحتياجات وتوافر الش��واغر 

والسقف الوظيفي وتوافر الميزانية.
وسعيًا من الوزارة لتنفيذ االحتياجات التدريبية بالشكل 
المطلوب وزيادة األطباء االستش��اريين في التخصصات 
الدقيق��ة لمجم��ع الس��لمانية الطبي، ت��م ابتعاث )36( 
طبيبًا ف��ي الخ��ارج خ��الل األع��وام 2018-2020، ومن 
المأم��ول أن يتم ابتعاث حوال��ي )15( طبيبًا خالل العام 

.2021
ورغم تركيز الجهود حاليًا عل��ى مكافحة جائحة كورونا، 
لم تلغ البرامج التدريبية، حيث يتم س��نويًا قبول حوالي 
80 طبيب��ًا في برام��ج التدريب للتخصص في األقس��ام 

الطبية المختلفة لتأهيل الكوادر الطبية المتخصصة.
وقالت وزارة الصّحة إّنه ال يوجد ما ينص على منع العمل 
لم��دة 12 س��اعة متواصلة عند حاجة العم��ل في وزارة 
خدماتية كوزارة الصحة، وخاصة أن ساعات العمل هذه 
تكون من ضمن السقف المحدد مسبقًا لكل موظف، كما 
أّن األطباء ال يعملون لمدة 12 س��اعة بش��كل متواصل، 
ك��ي ال يؤثر ذلك عل��ى كفاءتهم في العمل أو س��المة 

المرضى أو جودة الخدمات الطبية المقدمة.

حالتان في 2018 وحالة في 2019 ومثلها في 2020 

فتح عيادات مسائية للتخصصات ذات الفترات الطويلة 

ال زيادة مطردة في األخطاء الطبية

مشكلة نقص األدوية عالمية وجملة إجراءات لتوفير األدوية باستمرار

ابتعاث 36 طبيبًا لزيادة األطباء االستشاريين في التخصصات الدقيقة
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ملقوف

مدته��ا  تص��ل  الجلس��ة  لي��ش 
إلى م��ا يقارب 10 س��اعات؟ خير 

الكالم ماقل ودل يا جماعة!

 وزير التربية: انخفاض المشاكل 
التقنية أمام طلبة جامعة البحرين

سماهر سيف اليزل  «

أك��د وزي��ر التربي��ة والتعلي��م، د. ماج��د النعيم��ي، أن مق��دار 
المش��اكل التقنية التي يواجهها طلبة جامعة البحرين بس��بب 
برنامج »اللوك داون«، انخفضت بنس��ب كبيرة وواضحة  مشيرًا 
إلى أن الجامعة تعاملت مع جميع الحاالت التي واجهت مشاكل 

حقيقية في فترة االمتحانات، وتم إعادة االمتحانات لهم.
وأوض��ح أن الجامع��ة، خصص��ت فريقًا م��ن 7 أف��راد لمتابعة 
الش��كاوى والمش��اكل المتعلقة بالبرامج التقنية، الفتًا إلى أن 
الجامع��ة قامت بتقديم االمتحانات ولم يخس��ر الطلبة الفصل 

الدراسي. 
وبين الوزير، في رده على س��ؤال نيابي للنائب محمد بو حمود، 
أنه ليس هن��اك طلبة متضررين، ويمك��ن للمتضررين الرجوع 

إلدارة الجامعة لحل األمر. 
وق��ال الوزير إن »مرك��ز التعلي��م اإللكترون��ي بالجامعة يقوم 
بمتابع��ة وتدريب ع��دد كبير من أعضاء الهيئ��ة األكاديمية«، 
مؤك��دًا أنه بحس��ب رد جامع��ة البحرين فإن جميع المش��اكل 
ت��م حلها. وأش��ار النعيمي، إل��ى أن الرد لي��س رد وزارة التربية 
والتعلي��م، وإنم��ا جامعة البحري��ن وقال »بصفتي المس��ؤول 

السياسي أوضح لكم ما جاءني من الجامعة.

 النعيمي: »الخاص« شريك 
بـ49٪ في »الهداية الخليفية«

سماهر سيف اليزل  «

كش��ف وزير التربي��ة و التعليم د. ماجد النعيم��ي، أن القطاع 
الخاص س��يكون ش��ريكًا بنس��بة 49% ف��ي جامع��ة الهداية 
الخليفية، على أن يكون للبحرين 51% لإلشراف عليها، موضحًا 
أن الوزارة قامت بدراس��ات مكثفة حول تأس��يس الجامعة مع 
عدد من جامعات العالم، باإلضافة للعمل المتواصل لتمويل 

بعض تخصصات الجامعة المكلفة. 
وأشار إلى أن الوزارة وصلت لمرحلة متقدمة من حيث الشراكة 
م��ع القطاع الخاص، واختيار الموقع الذي يحتاج لتكلفة عالية 
للتنفيذ ما س��يتوفر من خالل الميزاني��ة العامة، مع إمكانية 
االس��تفادة من بعض المباني األكاديمية الس��تقبال الدفعة 
األول��ى للجامع��ة وبداية الدراس��ة بها في الفت��رة القادمة.   
وأوض��ح في رده على س��ؤال نياب��ي، أن الجامع��ة تحوي على 
تخصص��ات أكاديمية نادرة ومكلفة، لذل��ك لجأت الوزارة إلى 
عدد من الجامعات حتى تضم الش��هادات شعاراتها، مبينًا أن 
القطاعات الخاصة في البحرين لها األولوية في مسألة الدعم 

والتمويل.

الصالح: 21 مليون دينار 
مصروفات تتكفلها الحكومة 

لألجانب بـ»التربية«
سماهر سيف اليزل  «

كش��ف النائب مم��دوح الصالح، أن المصروف��ات التي تنفقها 
البحرين س��نويًا للمقيمين العاملين بوزارة التربية والتعليم 
تزيد عن 21 مليون دينار بحسب رد الوزارة، موضحًا أن تكلفة 
الفيزا ألس��رة الموظف األجنبي تزي��د عن 1.6 مليون دينار في 

حال كانت األسرة مكونة من 4 أفراد.
وق��ال الصالح إن »تكاليف االس��تخدام من ع��الوات، وخدمات 
صحي��ة مجاني��ة تتج��اوز 25.75 ملي��ون دين��ار، وأن مجانية 
التعليم ألبن��اء هؤالء الموظفين تكل��ف 3 آالف دينار للطالب 

الواحد«.
وأش��ار إلى أن البحري��ن ابتعثت ومازالت تبتع��ث الكثير من 
المتفوقي��ن بكلفة تزيد ع��ن 12 مليون دينار س��نويًا، وعلى 
الرغ��م من ذلك فإن هناك عددًا من هؤالء المبتعثين ما زالوا 
عاطلي��ن عن العمل، معتب��رًا األمر هدرًا للطاق��ات البحرينية 
وللمال العام متسائاًل عن من تقع عليه مسؤولية هذا الهدر؟. 
م��ن جهته قال وزي��ر التربية والتعليم د.ماج��د النعيمي، إن 
»الوزارة لم تنشر إعالنًا خارجيًا للتوظيف منذ 2018«، موضحًا 
أنه تم إنهاء عقود 1142 موظفًا بمعدل 300 سنويًا، فيما تم 

توظيف 3653 مواطنًا بالوزارة. 
وأض��اف الوزير في رده على س��ؤال للنائب ممدوح الصالح، أن 
عدد زيارات البوابة التعليمية منذ بداية العام الدراسي وصلت 
ل��� 52 مليون زيارة، مش��يرًا إلى أن هذا الع��دد يوضح الجهود 
الت��ي بذلت من قبل الطواقم التعليمي��ة، ذلك باإلضافة إلى 
14 قناة يوتي��وب، وقناة لذوي الهمم الذي��ن توليهم الوزارة 

اهتمامًا خاصًا لينالوا كافة حقوقهم في التعليم. 
وأك��د النعيم��ي، أن سياس��ة البحرن��ة مس��تمرة ف��ي قطاع 
التعلي��م، م��ن خالل توفير معل��م مؤهل قادر عل��ى أن يقوم 

بالدور المطلوب.

تلويح باالستجواب وطرح الثقة خالل جلسة امتدت أكثر من 10 ساعات

 »النواب« يثور على »تحقيق الصحة« 
و»معصومة« تطالب الوزيرة بالرحيل

مريم بوجيري «

أكدت النائبة معصومة عبدالرحيم أن مرضى التخلف العقلي بمستش��فى 
الطب النفسي كأنهم في »سجن غوانتانامو«، حيث يتم حلق شعرهم على 
الصفر في الصيف والشتاء وال يتم مناداتهم باالسم فيما يتعلق بالنظافة 
الشخصية، ويتم رميهم على األرض بعد االستحمام، معتبرة أن هذه فئة 
ال تمل��ك الدفاع عن نفس��ها وطالبت بأن يتم توجي��ه االهتمام والرعاية 

لهم، وأضافت: »أقول للوزيرة كفيت ووفيت وآن أوان الرحيل«.
ج��اء ذلك ف��ي حديث موجه إلى وزي��رة الصحة فائقة الصال��ح على خلفية 

مناقشة مجلس النواب تقرير لجنة التحقيق البرلمانية حول الصحة.
وكان أعضاء لجنة التحقيق البرلمانية بشأن الصحة لمحوا إلى االستجواب 

وطرح الثق��ة بالوزيرة على خلفية تقرير اللجنة، حيث اس��تمر النقاش في 
التقرير على مدى 10 س��اعات قبل تمرير أكثر من 58 توصية ورفعها إلى 

الحكومة.
واعتبر النائب يوس��ف زينل أنه »طالما ما في رقابة البوق بيزيد« مش��يرًا 
إلى أن الوزارة تاريخيًا ش��كلت فيها ش��بكات فساد نهشت في المال العام 
بطريقة بش��عة، في حين طالب النائب فاضل الس��واد باس��تحداث نظام 
»بقاله« لح��ل أزمة نقص األدوية بالوزارة وخصوصًا أن ذلك النظام دقيق 
ويمك��ن من خالله معرف��ة تاريخ اإلنتاج واالنتهاء، ف��ي حين لمح النائب 
عمار البن��اي مقرر اللجنة إلى اتخاذ اإلجراءات البرلمانية التي من ش��أنها 
محاس��بة الوزارة، ف��ي حين ألمح النائب حمد الكوهج��ي إلى موضوع طرح 

الثقة بالوزيرة.

األول انتقد التلويح بالتحقيق معه من »هيئة المكتب« والثاني ينفي

مسلسل المشادات يتكرر بين الكوهجي والبحراني
مريم بوجيري «

أثير الجدل بين النائبين حمد الكوهجي ومحمود البحراني بعد أن علق األخير 
على مداخلة األول التي قال فيها: »لم يحاول الرؤس��اء السابقين إسقاط أي 
عضو أو تش��كيل لجنة تحقيق بشأن أي نائب، سأظل أتكلم بصوت الشعب، 
وأن��ا محارب مثل الجبل صامد، مداخلة النائب البحراني تثير الش��كوك حول 

ما يدور في هيئة المكتب، وإن كان هو ال يعلم فأنا أعلم«.
في حين تداخل النائب البحراني بقوله: »أعتقد أن الزميل الكوهجي وصلت 
له إش��اعة عن وج��ود توج��ه لهيئة مكت��ب المجلس لعمل لجن��ة تحقيق 
بخصوص اس��تخدامه ألدواته بش��كل غير الئق، أحب التوضيح أن ذلك غير 
صحيح وال أتمنى أن يتم تداول مثل هذا الكالم الذي يؤثر على سمعة وقوة 
المجل��س، وال أعرف إن كان هو معنا في المجلس أم في مجلس آخر وأتوقع 

أنه أضاع البوصلة ويجب علينا التوضيح للرأي العام«.

 العشيري: دورنا الرقابة 
والتشريع وليس توفير سرير أو موعد لمريض

حسن الستري «

ق��ال رئي��س لجن��ة التحقي��ق ف��ي الخدمات 
الصحي��ة المقدم��ة من وزارة الصحة هش��ام 
العشيري: »إننا لم نسع لشخصنة واستهداف 
أي أحد، وسعينا لش��يء أساسي، ونحن نحمل 

هم��وم المواطني��ن، ونضطر إل��ى التواصل 
مع المس��ؤولين لتقديم خدمات مثل س��رير 
أو موع��د لمري��ض، ونح��ن دورن��ا الرقاب��ة 

والتشريع«.
وأكد أننا نحاول أن نحد من شيء مؤلم منتشر 
وهو الحد من المناشدات وليس ضرب سمعة 

البحري��ن، ونؤك��د تدريب الكوادر الش��بابية 
لحماية ال��كادر الطبي، ونري��د حماية الكادر 
الطب��ي م��ن المحاكمات، ال نري��د أن يتحمل 
الطبي��ب أكث��ر مما يج��ب، لك��ي ال يقع خطأ، 
نريد أن يحصل الجميع على الخدمات الصحية 

الالئقة من دون تدخل النواب.

ملخص الجلسة

إقرار مقترحات لجنة التحقيق البرلمانية بشأن الخدمات الطبية المقدمة من وزارة 
الصحة،  وإحالة المقترحات التي تخص الحكومة إليها.

إقرار االقتراح بقانون بشأن حيازة الحيوانات الخطرة وغيرها

 تغيير الدوام الرسمي خالل شهر رمضان المبارك في الوزارات والهيئات الحكومية 
ليكون من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الواحدة ظهرًا، نظرًا إلى ما يمر به 

العالم من أزمة بسبب فيروس كورونا.
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يشــمل الالعبيــن وأعضاء الجهازيــن الفنــي واإلداري والحكام

جاللة الملك يصدر قانون االحتراف الرياضي

صــــادق عــاهــل الـــبـــاد صــاحــب 
عيسى  بن  حمد  الملك  الجالة 
القانون رقم  آل خليفة وأصدر 
)8( لسنة 2021 بشأن االحتراف 

الرياضي، جاء فيه:

مادة )1(
في تطبيق أحكام هذا القانون، 
ــارات  ــبـ ــعـ ــلــكــلــمــات والـ ــكـــون ل يـ
قرين  المبينة  المعاني  التالية 
سياُق  يقتِض  لــم  مــا  منها،  كــل 

النص خاَف ذلك:
بشئون  المعني  الــوزيــر  الــوزيــر: 

الرياضة.
الوزارة: الوزارة المعنية بشئون 

الرياضة.
ــة: الــلــجــنــة  ــيـ ــبـ ــمـ الــلــجــنــة األولـ

األولمبية البحرينية.
جهة  الــريــاضــيــة:  اللعبة  اتــحــاد 
إدارة  تــتــولــى  حــكــومــيــة  غــيــر 
ريــاضــة أو ريـــاضـــات مــحــددة، 
الرياضة  هــذه  تنظيم  وتتولى 
المستوى  عــلــى  ــريــاضــات  ال أو 
الـــمـــحـــلـــي، وتـــتـــبـــع االتــــحــــاد 

الرياضي الدولي المعني بها.
نــاٍد  كــل  معها:  المتعاقد  الجهة 
ومسجل  قانوًنا  مشهر  رياضي 
ــل اتــحــاد  ــدى الــــــــوزارة، أو كـ ــ ل
ريــــاضــــي عـــضـــو فــــي الــلــجــنــة 
مــؤســســة  كـــل  أو  ــة،  ــيـ ــبـ ــمـ األولـ
الرياضيين  بتمثيل  لها  مرخص 

المحترفين.
االحـــتـــراف الـــريـــاضـــي: اتــخــاذ 
الــعــمــل فــي الــمــجــال الــريــاضــي 
عائد  لتحقيق  حرفة  أو  كمهنة 
األطــراف  بين  عقد  وفــق  مالي 

المتعاقدة.
الرياضي المحترف: الاعب أو 
عضو الجهاز الفني أو الطبي أو 

اإلداري أو التحكيمي أو غيرهم 
ــي الــمــجــال  مـــمـــن يـــعـــمـــلـــون فــ
ا  ماليًّ أجًرا  ويتقاضى  الرياضي 
تقديمه  لقاء  مكافأة  أو  كراتب 
اإلداريـــــــة  ــــرات  ــب ــــخــ ال ــن  مــ أي 
ــدرات الــذهــنــيــة  ــقــ ــ والــفــنــيــة وال
معها  المتعاقد  للجهة  والبدنية 
بموجب عقد محدد المدة بينه 

وبين الجهة المتعاقد معها.
عقد االحتراف: اتفاق يتم بين 
ــريــاضــي الــمــحــتــرف والــجــهــة  ال
ــمــتــعــاقــد مــعــهــا يــتــعــهــد فيه  ال
أي  بتقديم  المحترف  الرياضي 
والفنية  اإلداريـــة  الخبرات  من 
والبدنية  الــذهــنــيــة  ــقـــدرات  والـ
للجهة المتعاقد معها وفق آلية 
ووقـــت عــمــل مــحــدديــن مقابل 

أجر مالي متفق عليه.
 

مادة )2(
الــمــتــعــاقــد  لــلــجــهــات  يـــجـــوز   أ- 
الرياضيين  مــع  الــتــعــاقــد  معها 

النشاط  لممارسة  المحترفين 
ــي الــــمــــحــــدد بــعــقــد  ــ ــاضـ ــ ــريـ ــ الـ

االحتراف.
عــقــد  ــل  ــيـ ــجـ ــسـ تـ يــــجــــب   ب- 
االحتراف واعتماده لدى اتحاد 
يلتزم  وأن  الــريــاضــيــة،  اللعبة 
طـــرفـــاه بـــقـــواعـــد االتـــحـــاديـــن 

الوطني والدولي.
 

مادة )3(
 أ- ُينشئ اتحاد اللعبة الرياضية 
عقود  بتسجيل  يختص  مكتًبا 
االحـــتـــراف الــخــاضــعــة ألحــكــام 
يطرأ  تعديل  وأي  القانون  هــذا 
عليها وإعداد السجات الازمة 

لذلك.
الـــعـــمـــل  ــــظــــام  ــن ــ ب يــــصــــدر   ب- 
التسجيل  وإجــراءات  بالمكتب 
اتحاد  إدارة  مجلس  مــن  قــرار 

اللعبة الرياضية.
الــمــبــالــغ  بــتــحــديــد  يـــصـــدر   ج- 
عقود  تسجيل  على  المستحقة 

واعـــتـــمـــادهـــا وأي  االحــــتــــراف 
من  قــــرار  عليها  يــطــرأ  تــعــديــل 
اللعبة  اتـــحـــاد  إدارة  مــجــلــس 
موافقة جمعيته  بعد  الرياضية 
ــزم الــجــهــة  ــتـ ــلـ الـــعـــمـــومـــيـــة، وتـ
نفقتها،  وعلى  معها،  المتعاقد 
ــراف  ــتــ ــود االحــ ــقـ بــتــســجــيــل عـ

واعتمادها.
 

مادة )4(
بــعــد مــوافــقــة الـــوزيـــر ورئــيــس 
اتحاد  يصدر  األولمبية،  اللجنة 
ــة الـــلـــوائـــح  ــيـ ــاضـ ــريـ الـــلـــعـــبـــة الـ
ــراف  ــتــ ــة بـــنـــظـــام االحــ ــاصـ الـــخـ
ــدات  ــ ــاقـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الــــــريــــــاضــــــي وبـ
وبما  المحترفين،  الرياضيين 
ولوائح  أنظمة  مع  يتعارض  ال 
الوطنية  الرياضية  االتــحــادات 
والدولية، وذلك خال سنة من 

تاريخ العمل بهذا القانون.
شروط  اللوائح  هــذه  وتتضمن 
الرياضي،  االحــتــراف  وأحــكــام 
ــتــي  ــة ال ــيـ ــاضـ ــريـ واأللـــــعـــــاب الـ
ــراف  ــ ــتـ ــ يـــشـــمـــلـــهـــا نــــظــــام االحـ
ــي ونـــــوع االحـــتـــراف  ــاضـ ــريـ الـ
أكان  ســواء  تطبيقه  يتم  الــذي 
شروط  وكذلك  ا،  جزئيًّ أم  ا  كليًّ
الرياضيين  تعاقدات  وقــواعــد 
يحق  التي  والمدد  المحترفين 
والحقوق  االنتقال  لهم  بعدها 

المالية المترتبة على ذلك.

 مادة )5(
عــلــى رئــيــس مــجــلــس الــــوزراء 
ــل  والــــــــوزراء والــمــعــنــيــيــن - ُك
أحــكــام  تنفيذ   - يــخــصــه  فــيــمــا 
ــذا الــقــانــون، وُيــعــمــل بــه من  هـ
في  نشره  لتاريخ  التالي  اليوم 

الجريدة الرسمية.

المنامة - بنا

صــدر عــن عــاهــل الــبــاد صاحب 
الجالة الملك حمد بن عيسى آل 
لسنة   )42( رقــم  مــرســوم  خليفة 
دبلوماسية  بعثة  بإنشاء   2021
لــمــمــلــكــة الــبــحــريــن لــــدى دولـــة 

إسرائيل، جاء فيه:
المادة األولى

لمملكة  دبلوماسية  بعثة  ُتنشأ 
البحرين لدى دولة إسرائيل.

المادة الثانية
هذا  تنفيذ  الخارجية  وزير  على 
تاريخ  من  به  وُيعمل  المرسوم، 
صــــدوره، وُيــنــشــر فــي الــجــريــدة 

الرسمية.

إنشاء بعثة دبلوماسية 
بحرينية لدى إسرائيل

المنامة - بنا

تــلــقــى عــاهــل الـــبـــاد صــاحــب 
الجالة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة، وولي العهد رئيس 
الوزراء صاحب السمو الملكي 
األمـــيـــر ســلــمــان بـــن حــمــد آل 
خليفة، برقيتي تهنئة من وزير 
الوطني  واالقــتــصــاد  الــمــالــيــة 
آل  خليفة  بــن  سلمان  الشيخ 
المقام  إلــى  فيها  رفــع  خليفة، 
ــم لـــصـــاحـــب الــجــالــة  ــريـ ــكـ الـ
الـــمـــلـــك وســـمـــو ولـــــي الــعــهــد 
رئــيــس الــــوزراء أســمــى آيــات 
بمناسبة  والتبريكات  التهاني 
الــبــاهــر الـــذي حققته  الــنــجــاح 
تنظيم  فــي  الــبــحــريــن  مملكة 

الكبرى  البحرين  جائزة  سباق 
لــطــيــران الــخــلــيــج لــلــفــورمــوال 
داعـــًيـــا   ،2021 ــلــعــام  ل ــد  ــ واحـ
يوفق  أن  الــقــديــر  الــعــلــي  هللا 
جالة الملك لمواصلة مسيرة 
البناء والتقدم واالزدهــار في 

المملكة وأن يثبت على طريق 
الخير خطاه، مؤكًدا أن مملكة 
البحرين تسطر يوًما بعد يوم 
ــرة بــاإلنــجــازات،  مــســيــرة زاخــ
ومـــا تــحــقــق مـــن نــجــاح بــاهــر 
ــــت لـــلـــعـــالـــم مــــا تــمــتــلــكــه  ــب ــ أث
المملكة من إمكانات وقدرات 
وطــنــيــة لــتــنــظــيــم الــفــعــالــيــات 
الــدولــيــة عــلــى أرضــهــا، داعــًيــا 
يوفق  أن  الــقــديــر  الــعــلــي  هللا 
ولي  الملكي  السمو  صــاحــب 
الــوزراء  مجلس  رئيس  العهد 
لمواصلة البناء بما يصب في 
صالح مملكتنا الغالية في ظل 

العهد الزاهر لعاهل الباد.

سمو الشيخ عبدالله بن عيسىالشيخ سلمان بن خليفة

وزير المالية: البحرين تسطر يوًما بعد 
يوم مسيرة زاخرة باإلنجازات

المنامة - بنا

تــلــقــى عــاهــل الـــبـــاد صــاحــب 
الجالة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة، وولي العهد رئيس 
الوزراء صاحب السمو الملكي 
األمـــيـــر ســلــمــان بـــن حــمــد آل 
خــلــيــفــة، بــرقــيــتــي تــهــنــئــة من 
راشد  لنادي  الفخري  الرئيس 
للفروسية وسباق الخيل سمو 
بن  الشيخ عبدهللا بن عيسى 
فيها  رفــع  خليفة،  آل  سلمان 
لجالة  ــكــريــم  ال ــمــقــام  ال إلـــى 
الملك وسمو ولي العهد رئيس 
التهاني  آيــات  أسمى  الـــوزراء 
نجاح  بمناسبة  والــتــبــريــكــات 
الكبرى  البحرين  جائزة  سباق 
 -  2021 واحـــــد  لـــلـــفـــورمـــوال 

طيران الخليج.
سموه  أشــاد  المناسبة  وبهذه 
ــذي  بـــهـــذا الـــنـــجـــاح الــكــبــيــر الـ
في  البحرين  لمملكة  تحقق 
سباقات  واســتــضــافــة  إقــامــة 
الصورة  عكس  ما  السيارات، 

لمملكة  ــمــشــرقــة  وال الــطــيــبــة 
الــبــحــريــن مـــن حــيــث حسن 
الــتــنــظــيــم واإلعــــــــــداد لــهــذه 
الفعالية العالمية، التي حظيت 
مستوى  على  كبيرة  بــأصــداء 
العالم، داعًيا هللا عز وجل أن 
البحرين  نــجــاحــات  تــتــواصــل 
فــي عــهــد جــالــة الــمــلــك، وأن 
ــتــقــدم  يــتــحــقــق مـــزيـــد مـــن ال
البحرين،  لمملكة  واالزدهــــار 
مشيًدا بجهود صاحب السمو 
ــعــهــد رئــيــس  ــي ال ــ الــمــلــكــي ول
مــجــلــس الــــــوزراء وبــالــنــجــاح 
الذي بات محل فخر واعتزاز 
الزاهر  العهد  ظل  في  الجميع 

لصاحب الجالة الملك.

عبداللـه بن عيسى: نجاح السباق    
حظي بأصداء كبيرة عالمًيا

استضافة “الفورموال 1” تعكس ثقة العالم بأمن البحرين
المستويات أعــلــى  ــق  وف ــة  اآلمــن ــواء  ــ األج تهيئة  الــداخــلــيــة:  ــر  وزيـ

ــل الــــبــــاد صــاحــب  ــاهــ تـــلـــقـــى عــ
عيسى  بــن  حمد  الملك  الــجــالــة 
تهنئة من وزير  برقية  آل خليفة 
الداخلية الفريق أول ركن الشيخ 
راشد بن عبدهللا آل خليفة، رفع 
لصاحب  الكريم  المقام  إلى  فيها 
وأسمى  التهاني  خالص  الجالة 
ــجــاح  ــكـــات بــمــنــاســبــة ن ــريـ ــبـ ــتـ الـ
البحرين  جــائــزة  سباق  فعاليات 
للعام  لــلــفــورمــوال واحـــد  الــكــبــرى 

.2021
وأشار وزير الداخلية في برقيته 
أن إقامة هذه الفعالية الرياضية 
استثنائية  ظـــروف  فــي  الــدولــيــة 
ــمــيــة وبـــهـــذا الــمــســتــوى من  عــال
المشاركة تعكس المكانة الدولية 
به  تتمتع  ومــا  البحرين  للمملكة 

من أمن واستقرار.
الحدث  لهذا  كــان  ما  أن  أكــد  كما 

يتحقق  أن  ــكــبــيــر  ال ــاضـــي  ــريـ الـ
جالته  واهــتــمــام  بتوجيه  ال  لــو 
لتهيئة  والـــدائـــمـــيـــن  ــكــبــيــريــن  ال
هذا  الستضافة  اآلمــنــة  ــواء  األجـ
وفق  العالمي  الــريــاضــي  السباق 
ــدقــة  ــن ال ــمــســتــويــات مـ أعـــلـــى ال
لضمان  االحترازية  واإلجـــراءات 
صــحــة وســـامـــة الــجــمــيــع، األمـــر 
ــه أن يــســهــم في  الــــذي مـــن شــأن
عاليا  البحرين  مملكة  اســم  رفــع 
في  العالم  أنظار  محط  ويجعلها 

جميع المجاالت.
كــمــا تــلــقــى ولــــي الــعــهــد رئــيــس 
السمو  صاحب  ــــوزراء  ال مجلس 
حمد  بــن  سلمان  األمــيــر  الملكي 
تهنئة من وزير  برقية  آل خليفة 
آيات  أسمى  فيها  رفع  الداخلية، 
بمناسبة  والــتــبــريــكــات  الــتــهــانــي 
ــائـــزة الــبــحــريــن  نــجــاح ســبــاق جـ

الكبرى لطيران الخليج للفورموال 
هــذا  أن  مـــؤكـــًدا   ،2021 ــد  ــ واحـ
الظروف  رغــم  المشرف  اإلنــجــاز 
العالم،  بها  يمر  التي  االستثنائية 
ُيضاف إلى سجل مملكة البحرين 
ما  ويعكس  باإلنجازات  الحافل 
وصلت إليه من مستوًى حضاري 

متقدم.

ــيــة نــجــاح  ــداخــل وأرجـــــع وزيــــر ال
مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن فــــي تــنــظــيــم 
الكبير،  ــريــاضــي  ال الــحــدث  ــذا  هـ
والتوجيهات  الــدائــم  الــدعــم  إلــى 
ــن صـــاحـــب الــســمــو  الـــســـديـــدة مـ
الملكي ولي العهد رئيس مجلس 
اآلمنة  ــواء  األجـ بتهيئة  الـــوزراء 
الدقة  من  مستويات  أعلى  وفق 
ــمـــان صــحــة  واإلجـــــــــــــراءات لـــضـ
في  يسهم  بما  الجميع  وســامــة 
وتوفير  الوطني  االقتصاد  دعــم 
مناخات التنمية واالرتقاء باألداء 
ــا  داعــًي الــمــجــاالت،  مختلف  فــي 
يديم  أن  قــدرتــه  جــلــت  الــمــولــى 
عــلــى ســمــوه الــصــحــة والــعــافــيــة 
لما  اإلنجازات  لتحقيق مزيد من 
ــوطــن الــغــالــي تحت  فــيــه خــيــر ال
القيادة الحكيمة لصاحب الجالة 

الملك.

الشيخ راشد بن عبدالله

المنامة - بنا

جاللة الملك

صاحب  الباد  عاهل  عن  صــدر 
عيسى  بن  حمد  الملك  الجالة 
 )43( رقـــم  مــرســوم  خليفة  آل 
رئــيــٍس  بــتــعــيــيــن   2021 لــســنــة 
لمملكة  الــدبــلــومــاســيــة  للبعثة 
إســرائــيــل،  دولـــة  ــدى  ل البحرين 
ُيعّين  األولــى:  المادة  فيه:  جاء 
الجاهمة  يوسف  خالد  السفير 

ــا لــلــبــعــثــة الــدبــلــومــاســيــة  ــًس ــي رئ
ــة  ــدى دولـ ــ ــبــحــريــن ل لــمــمــلــكــة ال

إسرائيل. 
ــادة الـــثـــانـــيـــة: عــلــى وزيـــر  ــ ــم ــ ال
هــذا  أحــكــام  تنفيذ  الــخــارجــيــة 
تاريخ  به من  المرسوم، وُيعمل 
الجريدة  فــي  وُينشر  صـــدوره، 

الرسمية.

الجالهمة رئيًسا لبعثة البحرين 
الدبلوماسية في إسرائيل

ــاد صــاحــب  ــ ــب ــ تــلــقــى عـــاهـــل ال
عيسى  بــن  حمد  الملك  الجالة 
رئيس  العهد  وولـــي  خليفة،  آل 
الملكي  السمو  صاحب  ــوزراء  الـ
األمير سلمان بن حمد آل خليفة، 
بــرقــيــتــي شــكــر جــوابــيــتــيــن من 

قــيــس سعيد  الــرئــيــس  أخــيــهــم 
التونسية  الــجــمــهــوريــة  ــيــس  رئ
ا على برقيات  الشقيقة، وذلك ردًّ
جالته  بــهــا  بــعــث  الــتــي  التهنئة 
ــمـــوه الـــيـــه بــمــنــاســبــة ذكـــرى  وسـ

استقال الجمهورية التونسية.

جاللة الملك وسمو ولي العهد رئيس 
الوزراء يتلقيان شكر الرئيس التونسي

ضوء  فــي  الصحة،  وزارة  أصـــدرت 
التربية  المستمر مع وزارة  التنسيق 
بتعليق  يــقــضــي  ــراًرا  ــ ــ ق والــتــعــلــيــم، 
ــة الــجــابــريــة  ــدرسـ ــي مـ ــة فـ ــدراســ ــ ال
ومدرسة  للبنين  الصناعية  الثانوية 
غــرنــاطــة االبــتــدائــيــة لــلــبــنــات، على 
الازمة  ــراءات  اإلجــ اتــخــاذ  يتم  أن 
لمواصلة الدراسة لجميع الطلبة عن 

ُبعد خال هذه الفترة.
ونـــص الـــقـــرار الـــصـــادر مــن الــوكــيــل 
المساعد للصحة العامة على التأكيد 
المدرستين  هاتين  فتح  ُيعاد  ال  أنه 
إال بعد أن تتأكد إدارة الصحة العامة 

ــاالت قــائــمــة  ــ ــدم تــســجــيــل حـ مـــن عــ
ــمــذكــورة،  ــفــتــرة ال جـــديـــدة خـــال ال
العزل  مــدة  استكمال  مــن  والــتــأكــد 
المقررة للحاالت القائمة ومخالطيهم 
ــراءات االحــتــرازيــة  ــ بــنــاء على اإلجـ
ــول الـــمـــتـــبـــع الـــصـــادر  ــوكــ ــ ــروت ــ ــب ــ وال
الــوطــنــي الطبي  ــفــريــق  ال مـــن قــبــل 
)كوفيد  كــورونــا  لفيروس  للتصدي 
المدرستين  انتهاء  إلى  إضافة   ،)19
مـــن تــعــقــيــم جــمــيــع مــرافــقــهــمــا قبل 
تماًما  وخلوهما  الــدراســة  استئناف 
من أي نواقل للعدوى، وإصدار إذن 

بفتحهما من اإلدارة المختصة.

“الصحة”: تعليق الدراسة في 
“الجابرية” و “غرناطة”
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المنامة - وزارة الخارجية

شارك وكيل وزارة الخارجية للشؤون 
الدولية الشـــيخ عبدهللا بـــن أحمد آل 
خليفـــة، في اجتمـــاع اللجنة المصغرة 
للتحالف الدولي ضد تنظيم “داعش”، 
االتصـــال  عبـــر  أمـــس  عقـــد  الـــذي 
اإللكترونـــي المرئي، بدعـــوة من وزير 
خارجية الواليات المتحدة األميركية 
خارجيـــة  ووزيـــرة  بلينكـــن،  أنتونـــي 
بلجيـــكا صوفي ويلميس، وبمشـــاركة 
وزراء خارجيـــة 32 دولة أو من ينوب 

عنهم.
الشـــيخ  ألقـــى  االجتمـــاع،  وخـــال 
عبـــدهللا بـــن أحمـــد آل خليفـــة كلمـــة 
نيابة عن وزير الخارجية عبداللطيف 
الزياني، أعرب فيها عن اعتزاز مملكة 
البحرين بالمبادرة لانضمام للتحالف 
الدولـــي ضـــد “داعـــش” منذ تأسيســـه 
فـــي ســـبتمبر 2014، معتبـــًرا أن “هـــذا 
االجتماع يجدد تأكيد عزمنا المشترك 
اإلرهـــاب،  مكافحـــة  مواصلـــة  علـــى 
وتهيئـــة الظـــروف المناســـبة لتحقيق 

هذه الغاية”.
وحذر وكيل وزارة الخارجية للشؤون 
التحالـــف  انتصـــار  أن  مـــن  الدوليـــة 
الدولي علـــى تنظيم “داعش” ال يعني 
وشـــيكة،  باتـــت  اإلرهـــاب  نهايـــة  أن 
مشـــيًرا في هـــذا الصدد إلـــى خطورة 
اإلرهابيـــة  والمليشـــيات  التنظيمـــات 
والتي تســـتهدف المدنيين والمنشآت 

واســـتقرار  أمـــن  وتهـــدد  الحيويـــة 
عبـــدهللا  الشـــيخ  ودعـــا  المنطقـــة. 
إلـــى ضـــرورة  آل خليفـــة  أحمـــد  بـــن 
العمـــل الجماعـــي للحد من اســـتغال 
التنظيمات اإلرهابية لجائحة كورونا، 
البنـــى  بتعزيـــز  االهتمـــام  وكذلـــك 
التحتيـــة اإللكترونيـــة واالتصالية مع 

وجوب احترام القانون الدولي.
وأكد وكيل وزارة الخارجية للشـــؤون 
الدوليـــة نجـــاح مملكـــة البحريـــن في 
مواجهـــة الفكـــر المتطـــرف ومكافحة 
تمويـــل اإلرهـــاب، فضـــًا عـــن الجهود 
التحالفـــات  فـــي  للمملكـــة  الفاعلـــة 
والمنظمـــات الدولية المعنية، مشـــدًدا 
على التزام مملكة البحرين بالعمل مع 
الحلفاء والشـــركاء من أجل مكافحة 
اإلرهاب بكل أشـــكاله وصوره ووقف 
مصادر تمويله بمـــا يجعل العالم أكثر 

أماًنا وساًما.

دعوة للعمل الجماعي للحد من استغالل 
التنظيمات اإلرهابية للجائحة

تعاون أمني وتجاري وتنسيق حيال مجمل القضايا السياسية
“البحرينية البريطانية” تسـتعرض أعمالها.. والتوقيع على خطة العمل المشـترك

عبداللطيـــف  الخارجيـــة  وزيـــر  اجتمـــع 
الزياني، اليوم، مع وزير شـــؤون الشـــرق 
بـــوزارة  إفريقيـــا  وشـــمال  األوســـط 
الخارجيـــة والتنمية بالمملكـــة المتحدة 
زيارتـــه  بمناســـبة  كليفرلـــي،  جيمـــس 
لمملكـــة البحرين للمشـــاركة في اجتماع 
اللجنة البحرينية البريطانية المشتركة. 
وخال االجتماع، رّحب وزير الخارجية 
بعاقـــات  مشـــيًدا  كليفرلـــي،  بجيمـــس 
التـــي  الوطيـــدة  التاريخيـــة  الصداقـــة 
تجمـــع بيـــن مملكـــة البحريـــن والمملكة 
المتحـــدة ومـــا تشـــهده من تطـــور ونمو 
فـــي مختلف المجاالت، ومـــا وصل إليه 
التعاون الثنائي والتنسيق المشترك من 
مســـتويات متقدمة بما يخدم المصالح 
المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين، 
مؤكًدا أهمية الدور البناء الذي تقوم به 
اللجنة البحرينية البريطانية المشـــتركة 
تبذلهـــا  التـــي  والجهـــود  العمـــل  وفـــرق 
لتعزيـــز عاقـــات التعاون المشـــترك بين 
التشـــاور  مواصلـــة  البلديـــن، وضـــرورة 
والتنسيق المشترك تجاه جميع القضايا 
تواجـــه  التـــي  والتحديـــات  السياســـية 

المنطقة.
 من جانبه، أعـــرب جيمس كليفرلي عن 
ســـعادته بزيارة مملكة البحرين، مشيًدا 
بما تشـــهده عاقـــات الصداقة والتعاون 
الثنائـــي بيـــن مملكة البحريـــن والمملكة 
المتحـــدة من تطور ونمـــاء في مختلف 

الحكومـــة  حـــرص  مؤكـــًدا  المجـــاالت، 
البريطانية على تعزيز وتطوير التعاون 
الصديقيـــن،  البلديـــن  بيـــن  المشـــترك 
واإلســـهام في دفع مســـيرة التعاون إلى 
مجاالت أشـــمل، متمّنًيا لمملكة البحرين 

دوام التقدم واالزدهار.
وجـــرى خال االجتمـــاع، بحث عاقات 
التعـــاون الثنائي فـــي مختلف المجاالت 

للمصالـــح  خدمـــًة  تطويرهـــا  وســـبل 
بحـــث  إلـــى  باإلضافـــة  المشـــتركة، 
تطـــورات األوضاع السياســـية واألمنية 
فـــي المنطقـــة، وعـــدد مـــن القضايا على 
ذات  والدوليـــة  اإلقليميـــة  الســـاحتين 

االهتمام المشترك.
بعدهـــا ترأس الوزيران االجتماع الثالث 
البريطانيـــة  البحرينيـــة  للجنـــة  عشـــر 

المشتركة، حيث تم استعراض القضايا 
والموضوعـــات المدرجـــة علـــى جـــدول 
األعمـــال، ومـــن بينهـــا التعـــاون األمنـــي 
والتعـــاون المتعـــدد األطـــراف والتعاون 

التجاري.
وقد قام وزير الخارجية ووزير شـــؤون 
الشرق األوســـط وشمال إفريقيا بوزارة 
الخارجيـــة والتنمية بالمملكـــة المتحدة 

بالتوقيع على خطة العمل المشترك.
 وشـــارك فـــي اجتمـــاع اللجنـــة، الشـــيخ 
فـــواز بن محمد آل خليفة ســـفير مملكة 
البحرين لدى المملكة المتحدة، والفريق 
طارق بن حســـن الحســـن رئيـــس األمن 
العـــام، وعبـــدهللا بـــن فيصـــل بـــن جبـــر 
الخارجيـــة،  وزيـــر  مســـاعد  الدوســـري 
والشـــيخ عبـــدهللا بـــن أحمـــد آل خليفة 
للشـــؤون  الخارجيـــة  وزارة  وكيـــل 
الدولية، وإيمان أحمد الدوســـري وكيل 
وزارة الصناعـــة والتجـــارة والســـياحة، 
ويـــارا رضا فرج منســـق بمكتـــب رئيس 
مجلس الوزراء، والســـفير خالد يوسف 
الجاهمـــة مديـــر إدارة العمليات بوزارة 
بنـــت  عائشـــة  والســـفير  الخارجيـــة، 
أحمـــد آل خليفـــة مديـــر إدارة الشـــؤون 
كمـــا  األوروبـــي.  واالتحـــاد  األوروبيـــة 
حضرهـــا مـــن الجانب البريطاني ســـفير 
المملكـــة المتحدة لدى مملكـــة البحرين 
رودي دراموند، وأعضاء الوفد المرافق 

للوزير البريطاني.

المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - وزارة الصحة

أكـــدت وزارة الصحـــة فـــي معـــرض ردها 
تقريـــر  فـــي  الـــواردة  الماحظـــات  علـــى 
لجنـــة التحقيـــق البرلمانية فـــي الخدمات 
الطبية التي تقدمها الوزارة، حرصها على 
االســـتمرار فـــي تقديـــم خدمـــات صحيـــة 
ذات جودة عالية، وفق منظومة حكومية 
السياســـات  أنجـــع  خـــال  مـــن  موحـــدة، 
االســـتراتيجيات  وأحـــدث  الصحيـــة 
مواكبـــة  مـــن  يمكنهـــا  وبمـــا  العاجيـــة 
إذ  العالميـــة،  والتطـــورات  المســـتجدات 
بصابـــة  الدوليـــة  المنظمـــات  أشـــادت 
المنظومـــة الصحيـــة في مملكـــة البحرين 
وكفـــاءة خدماتهـــا فـــي مواجهـــة جائحة 

فيروس كورونا )كوفيد 19(.
وشـــددت الوزارة على أن القطاع الصحي 
فـــي المملكـــة قـــوي ومتماســـك، ويشـــهد 
على الدوام نقلة نوعية في ســـبيل توفير 
بتحســـين  الكفيلـــة  الحديثـــة  التقنيـــات 
ورفع مســـتوى جـــودة الخدمـــة العاجية 
للمرضى، والتي يقوم على تقديمها كوادر 
ومـــن  أثبتـــت  ومدربـــة،  مؤهلـــة  وطنيـــة 
خـــال مواقعهـــا فـــي الصفـــوف األماميـــة 
لمكافحـــة جائحة فيروس كورونا )كوفيد 
التحديـــات،  علـــى مواجهـــة  19( قدرتهـــا 
واستمرارها ببذل جهودها لضمان تقديم 

أفضل الخدمات.
المتعلقـــة  الماحظـــات  وبخصـــوص 
الحاصلـــة  الطبيـــة  األخطـــاء  بمحـــور 
الصحيـــة،  والمراكـــز  المستشـــفيات  فـــي 
نوهـــت الـــوزارة إلى أنه تـــم تحقيق هدف 
عـــدم زيـــادة األخطـــاء الطبيـــة، إذ أثبتـــت 
اإلحصـــاءات أنـــه فـــي 2018 تبيـــن وجود 
حالتيـــن ثبـــت فيهمـــا خطـــأ طبـــي، وفـــي 
العـــام 2019 تبيـــن وجـــود حالـــة واحـــدة 
وكذلـــك فـــي العـــام 2020 حالـــة واحـــدة، 
علًما أن الوزارة تعمل على تســـجيل جميع 
األخطاء الطبية والحوادث العرضية التي 
تقـــع فـــي المستشـــفيات ومراكـــز الرعايـــة 

الصحية األولية.
وأضافـــت أن تقديـــم الشـــكاوى ال يعنـــي 
بالضـــرورة زيادة في األخطاء الطبية، كما 
أن تقريـــر ذلـــك الفعل على أنـــه خطأ طبي 
راجع إلـــى اللجان الفنيـــة بالهيئة الوطنية 
لتنظيم المهن والخدمات الصحية المعنية 
بتقريـــر األخطـــاء الطبيـــة بعـــد التحقيـــق 
فيها، وعليه وحســـب الوقائع المسجلة لم 

يتبين زيادة في األخطاء الطبية.
وفيمـــا يتعلق بمحور تكـــرار وجود النقص 
فـــي األدويـــة، أكـــدت الـــوزارة أن مشـــكلة 
نقص األدوية ليست عدم توافر الميزانية 
الفنيـــة  الصعوبـــات  بســـبب  بـــل  الازمـــة 
والمعوقات اللوجستية في شراء األدوية 
وتوريدهـــا، مـــا قـــد تتســـبب فـــي تأخيـــر 
وصـــول الشـــحنات، نتيجـــة تأخـــر بعـــض 
الشـــركات فـــي التوريد، أو إيقـــاف تصنيع 
بعـــض المـــواد مـــن بلـــد المنشـــأ، أو إلغـــاء 
بعـــض األدويـــة وتحديـــد قوائـــم األدويـــة 
حســـب البروتوكـــوالت العاجيـــة، أو عدم 

اجتيـــاز المســـتحضر الختبـــارات التحليل 
فـــي مختبر الجودة التابع للوزارة، أو عدم 
اجتيـــاز بعض األدويـــة للتحليل المختبري 
الخـــاص بجودتها أثناء مراحـــل التصنيع، 
ما يؤدي إلى التأخير في وصول الشحنات 

المطلوبة والمطابقة للمواصفات.
وقالـــت الـــوزارة إن نقص األدوية يســـببه 
استغراق طلبات وإجراءات شراء وتوريد 
األدوية الجديدة وقًتا من الزمن قد تطول 
لحين استكمال جميع اإلجراءات، أو تأخر 
الموردين في تسليم األدوية المطلوبة في 
أوامر الشـــراء بالرغم من تســـليمهم إياهم 
قبل فترة ال تقل عن 3 شهور، ما يعرضهم 
إلجـــراءات قانونية كدفـــع غرامة التأخير، 
ناهيك عن تغيير وكالة الشركات الصانعة 
من وكيل محلـــي إلى آخر ما يترتب عليه 

إعادة إجراءات الشراء والتعاقد.
كما اتخذت الـــوزارة جملة من اإلجراءات 
لتوفير األدوية إلى ما بعد 2020، بدارسة 
المخـــزون  علـــى  كورونـــا  جائحـــة  تأثيـــر 
الحالـــي وبنـــاء أســـاس توقعـــات الطلـــب 
علـــى المخـــزون حســـب الدراســـة، إضافة 
لطـــرح مناقصـــة لتغطيـــة الحاجـــة لســـنة 
تـــم طـــرح مناقصتيـــن  إذ  2021 و2022، 
لتغطيـــة الحاجة لبعض األدويـــة، علًما أنه 
يتم بشـــكل دوري التدقيق على المخزون 
المخـــزون  بـــدوران  ومقارنتـــه  الحالـــي 
ومناقشـــة أي تغييـــر فـــي االســـتهاك في 
لجنـــة األدويـــة أو مـــع الطبيـــب المختص؛ 

لضمان االستخدام األمثل للموارد.
وبينـــت الـــوزارة أنـــه وفـــي حـــال حـــدوث 
نقـــص في األدوية ســـيتم اتخاذ مجموعة 
خـــال  مـــن  والخطـــوات،  الحلـــول  مـــن 
التعـــاون مـــع الشـــركات المصنعـــة وتوفير 
الشـــركات  مـــع  والتفـــاوض  البدائـــل، 
المصنعـــة لمنـــع حـــدوث النقص فـــي حال 
عـــدم توافـــر البدائل، إذ تم تشـــكيل فريق 
عمل للتخطيط المســـبق ومراقبة الســـوق 
العالمـــي والمحلي لتجنب حصول النقص، 
إضافة للعمل على تطبيق نظام إلكتروني 
واالســـتام  الصـــرف  عمليـــة  يراقـــب 
والتخزيـــن والـــذي يســـمح بوجـــود تتبـــع 
واضـــح للدواء، لضمان الدقة في سلســـلة 

التوريد وتدوير األدوية.
وبشأن محور المواعيد الطبية التي تمنح 
للمرضـــى ومدد االنتظار الطويلة، كشـــفت 
مجمـــع  إدارة  بـــدء  عـــن  الصحـــة  وزارة 
السلمانية الطبي بالتعاون مع لجنة تطوير 
العيـــادات بدراســـة التقليـــل مـــن التأخيـــر 
للتخصصـــات  مســـائية  عيـــادات  بفتـــح 
ذات الفتـــرات الطويلـــة، وزيـــادة الطاقـــة 
االســـتيعابية لبعـــض التخصصـــات لتقليل 

فترة انتظار المواعيد.
وأضافـــت الوزارة أنـــه تم زيـــادة مواعيد 
مثـــل  بـــكل تخصصاتهـــا  قســـم األطفـــال 
)القلـــب، الجهـــاز الهضمي، الغـــدد الصماء، 
التنفـــس،  أمـــراض  المعديـــة،  األمـــراض 
ســـاهم  مـــا  وغيرهـــا(،  الخـــدج  األطفـــال 
بتقليـــل فتـــرة االنتظـــار ألوقـــات قصيـــرة 

جـــًدا بالذات للتخصصـــات التي ال تحتمل 
التأخيـــر مثل القلب، علًمـــا أن هناك خطة 
األقســـام  لجميـــع  المواعيـــد  لتحســـين 
وســـيتم تفعيلهـــا بصـــورة ممنهجـــة، كمـــا 
تـــم وضع ضوابـــط لتحويـــل المرضى من 
المراكـــز الصحيـــة إلـــى مجمـــع الســـلمانية 
الطبي، وهي في طـــور المراجعة النهائية 

تمهيًدا لاعتماد.
وأكـــدت الـــوزارة اســـتمرار وضـــع الحلول 
المناســـبة لتســـهيل الحصول على الخدمة 
فـــي أقصـــر مدة ممكنـــة، وذلـــك من خال 
اإلجراءات الخاصـــة بتدريب األطباء في 
التخصصـــات المحدودة وغيـــر المتوافرة، 
وتفعيـــل برنامـــج العمـــل بنظـــام ســـاعات 
مـــن  ممكـــن  عـــدد  أكبـــر  وفتـــح  التفـــرغ، 
العيـــادات الصباحيـــة والمســـائية، وفتـــح 
عيادات يومية لمرضى الكســـور، وفتح 4 
عيـــادات يومًيا ألمراض النســـاء والوالدة، 

وعيـــادات األطفـــال، وعيادات الســـمعيات 
فـــي مستشـــفى جـــد  لألطفـــال واألشـــعة 
حفـــص، وفتح عيادة أمراض الجلدية في 
بعـــض المراكـــز الصحيـــة، وفتـــح عيادات 
المراكـــز  جميـــع  فـــي  المزمنـــة  األمـــراض 
الصحية، وزيادة عدد المرضى على قوائم 
العيـــادات الخارجيـــة لتضـــم نحـــو )1200 
مريض يومًيا(، ودراسة شراء الخدمة من 

القطاع الصحي الخاص إن أمكن.
أمنـــاء  مجلـــس  أن  الـــوزارة  وأوضحـــت 
المستشـــفيات الحكوميـــة بصدد مشـــروع 
إنشـــاء مبنـــى عيـــادات من خـــال تطوير 
مبنـــى بنك البحريـــن الوطني الواقع ضمن 
مجمع الســـلمانية الطبي ما سيســـاهم في 
زيادة عـــدد غرف العيـــادات واإلبقاء على 
بمجمـــع  المتواجـــدة  الطبيـــة  الكفـــاءات 
الســـلمانية الطبي، وبصدد مشروع إنشاء 
تتبـــع غـــرف  4 غـــرف عمليـــات متكاملـــة 

إطـــار خططهـــا  فـــي  الرئيســـة،  العمليـــات 
لتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة 

للمرضى بمجمع السلمانية الطبي.
وفيمـــا يتعلق بمحـــور نقـــص األطباء في 
المستشـــفيات والمراكـــز الصحيـــة التابعة 
لوزارة الصحة، شـــددت الـــوزارة على أنها 
تقوم بالتعيين على الوظائف الطبية بناًء 
على احتياجاتها وفق الشواغر والميزانية 
قانـــون  أحـــكام  علـــى  وبنـــاًء  المتوافـــرة، 
الخدمة المدنية والئحته التنفيذية، إذ تم 
توظيـــف 179 طبيًبا في الفترة من 2018 

- 2020، منهم 150 طبيًبا بحرينًيا.
وأكـــدت أنه ال يوجـــد نقـــص باألطباء في 
المستشـــفيات والمراكـــز الصحيـــة عموما، 
التخصصـــات  بعـــض  فـــي  نقـــص  وإنمـــا 
الدقيقـــة، علًمـــا أن توظيـــف األطبـــاء فـــي 
وتوافـــر  لاحتياجـــات  خاضـــع  الـــوزارة 
وتوافـــر  الوظيفـــي  والســـقف  الشـــواغر 

الميزانية.
لتنفيـــذ  الـــوزارة  مـــن  ســـعًيا  وقالـــت: 
االحتياجات التدريبية بالشـــكل المطلوب 
فـــي  االستشـــاريين  األطبـــاء  وزيـــادة 
التخصصـــات الدقيقـــة لمجمـــع الســـلمانية 
الطبـــي، تم ابتعاث 36 طبيًبـــا في الخارج 
خال األعوام 2018 - 2020، ومن المؤمل 
أن يتـــم ابتعـــاث حوالـــي 15 طبيًبـــا خال 

العام 2021.
ورغـــم تركيز الجهود حالًيـــا على مكافحة 
جائحـــة كورونـــا، أوضـــح الـــوزارة أنـــه لم 
تلـــغ البرامـــج التدريبيـــة، إذ يتـــم ســـنوًيا 
قبـــول نحو 80 طبيًبـــا في برامج التدريب 
للتخصص في األقســـام الطبيـــة المختلفة 

لتأهيل الكوادر الطبية المتخصصة.
وقالـــت إنـــه ال يوجـــد مـــا ينص علـــى منع 
العمل لمدة 12 ساعة متواصلة عند حاجة 

العمل في وزارة خدمية كوزارة الصحة.

“الصحة”: ال زيادة في األخطاء الطبية... ونقص األدوية مشكلة عالمية



أكد وزيـــر التربية والتعليـــم ماجد النعيمي 
أن الـــوزارة من خـــال شـــراكاتها المتعددة 
مـــع القطاعيـــن الحكومـــي واألهلـــي عملت 
لتعزيـــز  الوطنيـــة  الخطـــة  تنفيـــذ  علـــى 
االنتمـــاء الوطني وترســـيخ قيم المواطنة، 
بـــإدراج المفاهيم الوطنية في الممارســـات 
المناهـــج  وفـــي  التعليميـــة  والتطبيقـــات 
الدراســـية وفـــي األنشـــطة الطابيـــة، األمر 
الذي أسهم في نشر قيم المواطنة واالنتماء 
فـــي المجتمع المدرســـي، وترســـيخ معاني 
الـــوالء للقيـــادة والوطـــن والهويـــة العربية 

واإلســـامية فـــي نفـــوس الناشـــئة. وجـــاء 
تصريح الوزير بمناســـبة مرور عامين على 
تدشـــين الخطـــة الوطنيـــة لتعزيـــز االنتماء 
الوطني وترسيخ قيم المواطنة، مؤكًدا أن 
مملكة البحرين بقيادة عاهل الباد صاحب 
الجالـــة الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة 
تولـــي أهميـــة كبـــرى لتعزيز ودعـــم ورعاية 
جميـــع الجهود الوطنية الجامعة، لترســـيخ 
الشراكة الوطنية وقيم المواطنة واالنتماء 

والوالء والتسامح والتعايش والتعددية.
وعلـــى صعيـــد تطويـــر مقـــررات المواطنة 
وحقـــوق االنســـان، بّين الوزيـــر أن الوزارة 

قـــد حققـــت إنجـــازات كبيـــرة تصـــب فـــي 
ومنهـــا:  المهمـــة،  المبـــادرة  هـــذه  ســـياق 
والمـــواد  المدرســـية  الكتـــب  تضميـــن 
التعليميـــة الرقميـــة إضـــاءات شـــاملة من 
الســـيرة الوطنيـــة لعاهل البـــاد والكلمات 
تـــم  كمـــا  لجالتـــه،  الســـامية  واألقـــوال 
الســـامية  جالتـــه  لتوجيهـــات  االمتثـــال 
المنهـــج  فـــي  الثاقبـــة  رؤيتـــه  وتجســـيد 
إعـــداد  الدراســـي كموجـــه أساســـي عنـــد 
المنهـــج وتطويـــره، وإعـــداد وثيقـــة القيم 
الوطنية ووثيقة تاريخ البحرين، وتفعيل 
وثيقـــة اإلطـــار التوجيهـــي العـــام لتعليـــم 

المواطنـــة وحقـــوق اإلنســـان، وتخصيص 
فـــي  للمواطنـــة  للتربيـــة  حصـــة مســـتقلة 
التعليـــم األساســـي، وتقديم الدعـــم الفني 
لمعلمـــي مادة التربيـــة للمواطنة من خال 
زيارات المشرفين التربويين لهم، وتطوير 
كتب التربية للمواطنة في جميع المراحل 
الدراســـية بتعزيـــز المبادئ والقيـــم ومنها: 
سيادة القانون، االعتدال، التسامح، تكافؤ 
الفـــرص، ونبذ العنف، ومهـــارات القرن 21 
كالتفكيـــر الناقـــد، التواصـــل، والتقنية، بما 
في ذلـــك فـــي المرحلـــة الثانويـــة بتطوير 
كتـــاب “وطن 101” بتعزيز قيم المســـاواة، 

التســـامح، وتكافؤ الفـــرص، وإدراج جهود 
جائحـــة  مواجهـــة  فـــي  البحريـــن  مملكـــة 
كورونـــا، إلـــى جانـــب تضميـــن مخرجـــات 
الملتقيـــات الحكوميـــة، فضـــًا عـــن تأليف 
كتـــاب جديـــد للتربيـــة للمواطنـــة للصـــف 
الحادي عشـــر )وطـــن 201(، وكتاب جديد 
للتربية للمواطنة وحقوق اإلنســـان )وطن 
المســـتجدين  المعلميـــن  وتدريـــب   ،)301
على تضميـــن قيم المواطنة فـــي المناهج 
المدرســـية  والقيـــادات  المختلفـــة، 
المســـتجدة علـــى تفعيـــل قيـــم المواطنـــة 
لقـــاءات  المدرســـي، وعقـــد  الوســـط  فـــي 

الضـــوء علـــى  تلفزيونيـــة عـــدة لتســـليط 
تنفيـــذ الخطـــة الوطنيـــة. كمـــا يطبق نحو 
9 آالف طالـــب وطالبة بالمرحلـــة الثانوية 
عـــام  كل  فـــي  المجتمـــع،  خدمـــة  مســـاق 
دراســـي، والذي تنفذه الـــوزارة منذ أعوام 
عدة، ويقوم على إشراك الطلبة في أعمال 
تطوعية في العديد من مؤسســـات العمل 
الحكومية والخاصة، تعزيًزا للقيم نفســـها 

التي تتبناها الخطة الوطنية.

“األعلى اإلسالمي”: التطعيم ضد “كورونا” ال يفطر الصائمين
أشاد المجلس األعلى للشؤون اإلسامية 
بتوجيهـــات  البحريـــن  مملكـــة  بجهـــود 
عاهل الباد صاحب الجالة الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة، وبقيادة ولي العهد 
رئيـــس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة، في 
التصـــدي لجائحـــة كورونا )كوفيـــد 19(، 
والعمـــل على حمايـــة البـــاد والعباد من 
آثارهـــا وتداعياتها، وتحقيـــق المعدالت 

اآلمنة والمؤشرات المناسبة. 
وفـــي جلســـته االعتياديـــة الثالثة لســـنة 
2021 التي انعقدت صباح أمس الثاثاء 
عـــن ُبعـــد عبـــر تقنيـــة االتصـــال المرئـــي 
برئاســـة رئيس المجلس األعلى للشؤون 
اإلسامية الشيخ عبدالرحمن بن محمد 
بـــن راشـــد آل خليفـــة، أشـــاد المجلـــس 
وتوفيـــر  للتطعيـــم  الوطنيـــة  بالحملـــة 
اللقاحـــات المعتمـــدة مجاًنـــا للمواطنيـــن 

الجائحـــة  علـــى  للســـيطرة  والمقيميـــن 
وتداعياتهـــا، داعًيا الجميـــع إلى المبادرة 
ألخـــذ التطعيم لحماية أنفســـهم وأهلهم 
ومجتمعهـــم، وللمســـاهمة اإليجابية في 
الجهـــود االســـتثنائية التـــي يبذلها فريق 
البحريـــن. وأكـــد المجلـــس أن اللقاحات 
المعتمدة لهـــذا الغرض تؤخذ عن طريق 
الَحقـــن باإلبرة فـــي العضـــل، وعليه فإنَّ 
تعاطيها في نهار شهر رمضان المبارك ال 
يعـــد من المفطـــرات شـــرًعا وال يؤثر في 

صحة الصيام. 

 كمـــا جـــّدد المجلـــس دعوته إلـــى األخذ 
باالحتـــرازات  وااللتـــزام  باألســـباب، 
والتوجيهـــات  واإلرشـــادات  المطلوبـــة 
الطبيـــة، والتـــوكل علـــى هللا عـــّز وجـــّل، 
الروحانيـــة  األجـــواء  مـــن  واالســـتفادة 
الرجـــوع  فـــي  المبـــارك  رمضـــان  لشـــهر 
إليـــه ســـبحانه وتعالـــى، وطلـــب مغفرته 
ورحمتـــه ورضوانه، وإحياء هذا الشـــهر 
الفضيـــل باإلكثـــار مـــن الصـــاة وقـــراءة 
والدعـــاء،  والذكـــر  الكريـــم،  القـــرآن 
والصدقات وإشـــاعة الخيـــر، ضارًعا إلى 
الجائحـــة  هـــذه  يرفـــع  أن  هللا ســـبحانه 
البحريـــن  ويحفـــظ  ورحمتـــه،  بفضلـــه 
وأهلهـــا ويديـــم عليهـــا وعليهـــم وعلـــى 
العافيـــة  والعالميـــن  المســـلمين  جميـــع 
واألمـــان، وأن يوفـــق الجميع لصيام هذا 
الشـــهر الفضيـــل وقيامـــه، ويجعلنـــا مـــن 
عتقائه، إنه لطيف بعباده رؤوف رحيم. 
وفـــي موضـــوع منفصـــل، نـــّوه المجلس 

العربيـــة  للمملكـــة  األساســـي  بالـــدور 
الســـعودية الشـــقيقة فـــي تعزيـــز األمـــن 
واالســـتقرار في المنطقـــة والعالم، مثمًنا 
مبادرتهـــا النبيلة لوقف إطـــاق النار في 
اليمـــن الشـــقيق، مـــن أجـــل التوصل إلى 
حل سياسي لألزمة اليمنية يوقف سفك 
الدمـــاء الزكيـــة وينهـــي معانـــاة الشـــعب 
اليمني الشقيق. كما ندد في هذا السياق 
باالعتداءات اإلرهابية المتكررة من قبل 

ميليشيا الحوثي اإلرهابية على المملكة 
العربية الســـعودية الشقيقة واستهدافها 
المتعمـــد والممنهـــج لآلمنيـــن واألبرياء، 

وإلمدادات الطاقة واالقتصاد العالمي. 
بعـــد ذلـــك بحـــث المجلـــس تقريـــر لجنة 
إبداء الرأي الشـــرعي بشـــأن موضوعات 
الموت الســـريري واإلنعـــاش واإلجهاض 
المرفوعـــة إليـــه مـــن المجلـــس األعلـــى 
للصحـــة، وقـــرر الموافقـــة علـــى توصية 

اللجنة وإرسال الرد إلى جهة الطلب. 
كما اســـتمع إلى تقرير مـــن لجنة متابعة 
إنشـــاء الجوامـــع وملحقاتها بشـــأن عدد 
مـــن طلبـــات إنشـــاء الجوامـــع المحالـــة 
عليهـــا للبحـــث واإلفـــادة، ووافـــق علـــى 

توصيات اللجنة. 
واختتـــم المجلس جلســـته باســـتعراض 
الرســـائل الواردة وبحث ما يســـتجد من 

أعمال، واتخذ بشأنها ما يلزم.

الجفير - المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية
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المنامة - بنا

عقـــدت األمانـــة العامـــة لمجلـــس التعليم 
العالـــي برئاســـة األميـــن العـــام للمجلـــس 
عبدالغني علي الشـــويخ لقاء مفتوحا مع 
رؤساء مؤسسات التعليم العالي الخاصة 
عبـــر تقنية االتصـــال المرئي، إذ تم عرض 
ومتابعـــة مـــا قامت بـــه كل مؤسســـة من 
جهـــود الســـتدامة العمليـــة التعليمية في 
ظل ظـــروف الجائحـــة، ومـــا واجهته من 
تحديـــات، واإلجـــراءات المتخـــذة خال 
العـــام األكاديمـــي الجـــاري 2020 - 2021 
للحفـــاظ على ديمومة العمليـــة التعليمية 

في ظل الجائحة.
وعبر رؤســـاء مؤسســـات التعليـــم العالي 
مجلـــس  لدعـــم  شـــكرهم  عـــن  الخاصـــة 
التعليـــم العالـــي ورئيســـه وزيـــر التربيـــة 
وتقديرهـــم  النعيمـــي،  ماجـــد  والتعليـــم 
لجهـــود األمانـــة العامـــة للمجلـــس خـــال 

الفترة الماضية في ظل الجائحة.

العالـــي  التعليـــم  مؤسســـات  وبينـــت 
إجراءاتها بشأن عودة طلبة البرامج ذات 
الطابـــع العملي والتطبيقي، ومشـــروعات 
التخـــرج، وطلبـــة التدريـــب الميداني، لما 
له من أهمية في تعزيز التعليم واكتساب 
مـــع  الطلبـــة،  لـــدى  المطلوبـــة  المهـــارات 
أخـــذ جميـــع االحتياطـــات واإلجـــراءات 

االحترازية الازمة لضمان سامة الطلبة.
والمشـــروعات  البرامـــج  بحـــث  وتـــم 
التطويرية في مؤسسات التعليم العالي، 
الوطنيـــة  االســـتراتيجية  مـــن  انطاقـــا 
للتعليـــم العالـــي والبحث العلمـــي 2014 - 
2024، مـــن خـــال االســـتمرار فـــي تعزيز 

جودة عمل مؤسسات التعليم العالي.

مناقشة االستمرار بتقديم التدريس في ظل جائحة “كورونا”
بحث البرامج التطويرية في مؤسسات التعليم العالي

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

حضـــر كل من رئيس جهاز الخدمة المدنية أحمد الزايد والمدير 
العـــام لشـــؤون المـــدارس رئيـــس مجلـــس إدارة كليـــة البحريـــن 
للمعلمين محمد مبارك جمعة اجتماعا تنسيقيا بين وزارة التربية 
والتعليم وجهاز الخدمة المدنية بمشـــاركة عدد من المســـؤولين 
من الجانبين؛ لبحث سبل دعم المؤسسات المدرسية على جميع 

األصعدة المتصلة بالقوى العاملة وإجراءاتها.
وتم في االجتماع مناقشـــة بعض المقترحات والرؤى التي تقدم 
بها قادة المؤسســـات المدرســـية خال االجتماعـــات الدورية مع 
قطاع شـــؤون المدارس، والتي كان على رأســـها مقترح تصميم 
نظـــام تقييـــم أداء وظيفي خاص بالمؤسســـات المدرســـية يلبي 
تفاصيـــل المهـــام والمســـؤوليات ويراعـــي خصوصيـــة األعبـــاء 

التعليمية.
كمـــا تـــم االتفـــاق على دعـــم الخطـــة التوســـعية لكليـــة البحرين 
للمعلميـــن في ضـــوء مضاعفـــة موازنتها من قبـــل الحكومة بعد 
موافقة مجلســـي النواب والشـــورى، ما يمكن الكلية من تحقيق 
أهدافها عبر زيادة طاقتها االســـتيعابية وتخريج وتدريب مزيد 
من الكفاءات البحرينية المتميزة لخدمة العملية التعليمية، ومن 

ذلك تحســـين إجراءات الموارد البشـــرية المتصلـــة بعمل الكلية.
كمـــا تطرق االجتمـــاع إلى اإلجراءات التي تـــم اتخاذها من قبل 
جهاز الخدمة المدنية لســـرعة اعتماد الهياكل التفصيلية لوزارة 
التربيـــة والتعليـــم كجـــزء أســـاس من تنفيـــذ مبادرات مشـــروع 
تطوير الهيكل المؤسســـي للوزارة تحت إشراف المجلس األعلى 
لتطوير التعليم والتدريب برئاســـة سمو الشيخ محمد بن مبارك 
آل خليفـــة نائـــب رئيـــس مجلـــس الوزراء.وفي ختـــام االجتماع 
تـــم االتفاق على اســـتمرار التنســـيق بين جهاز الخدمـــة المدنية 

ووزارة التربية والتعليم لمتابعة ما تمت مناقشته.

دعم الخطة التوسعية لكلية المعلمين وتطوير الموارد البشرية
“التربية” و “الخدمة” يعقدان اجتماعا تنسيقيا

دور أساس 
للسعودية بتعزيز 
األمن واالستقرار 

في المنطقة

المنامة - بنا

ــة ــي ــدراس ال الــكــتــب  جــمــيــع  فــي  ــة  ــددي ــع ــت وال الــــوالء  قــيــم  تضمين 

9 آالف طالب يطبقون مساق خدمة المجتمع

المنامة- النيابة العامة

االتجـــار  نيابـــة  رئيـــس  صـــّرح 
باالشـــخاص بـــأن المحكمـــة الكبرى 
الجنائية األولى قد أصدرت بتاريخ 
بواقعـــة  مـــارس  2021 حكمهـــا   30
والـــذي قضـــى  باألشـــخاص  إتجـــار 
بمعاقبـــة متهمة آســـيوية الجنســـية 
بالســـجن لمدة 5 ســـنوات وتغريمها 
مبلـــغ ألفي دينار عما أســـند إليها مع 
إلزامهـــا بمصاريـــف إعـــادة المجنـــي 
عليها إلى بادها وإبعادها عن الباد 

عقب تنفيذ العقوبة.
   وتعـــود تفاصيل الواقعة إلى الباغ 
المقدم من المجني عليها عن قيامها 
بموطنهـــا  شـــخص  مـــع  بالتنســـيق 
للعمـــل فـــي مملكـــة البحريـــن، وعند 
حضورها اســـتقبلتها المتهمة بمطار 
البحريـــن الدولي، وآوتها في شـــقة، 

واحتجـــزت جواز ســـفرها وأجبرتها 
على ممارســـة الدعـــارة مقابل مبالغ 
ماليـــة تتحصل عليهـــا المتهمة، إلى 
أن تمكنـــت مـــن الخروج من الشـــقة 

وإباغ الشرطة.
وأشـــار رئيس النيابة إلى أن النيابة 
العامة باشرت التحقيق فور إباغها 
بالواقعة حيث اســـتمعت الى أقوال 
بإيداعهـــا  وأمـــرت  عليهـــا  المجنـــي 
دار األمـــان التابـــع للجنـــة الوطنيـــة 
باالشـــخاص،  االتجـــار  لمكافحـــة 
وطلبت تحريات الشرطة واستعمت 
الى شهود الواقعة، وأصدرت قرارها 
بضبـــط وإحضـــار المتهمـــة، وأمرت 
النيابـــة العامـــة بإحالـــة المتهمة إلى 
المحاكمـــة الجنائيـــة، فصـــدر بحقها 

الحكم المتقدم.

حبس وغرامة وإبعاد آلسيوية 
وزير األشغال يستعرض مبادرات تطوير البنية التحتيةأجبرت مواطنتها على الدعارة

“الخـــاص” علـــى  وتأثيرهـــا  الخليجـــي  التنميـــة  برنامـــج  ضمـــن 

األعمـــال  رجـــال  جمعيـــة  تســـتضيف 
المنتديـــات  برنامـــج  ضمـــن  البحرينيـــة 
وشـــؤون  األشـــغال  وزيـــر  الشـــهرية 
البلديـــات والتخطيـــط العمراني، عصام 
خلـــف، في حوار مفتوح بعنوان “مامح 
حول مشـــاريع برنامج التنمية الخليجي 
وتأثيرهـــا علـــى القطاع الخـــاص”، وذلك 
 2021 أبريـــل   6 الثاثـــاء  يـــوم  مســـاء 
في تمام الســـاعة 8 مســـاًء عبـــر برنامج 

“زووم”.
وقـــال رئيـــس جمعيـــة رجـــال األعمـــال 
البحرينيـــة أحمـــد بـــن هنـــدي “يأتي هذا 
اللقـــاء الشـــهري في ظـــل تنامـــي وتيرة 
الخليجـــي  التنميـــة  برنامـــج  مشـــاريع 
للوقوف على آخر المستجدات في إطار 

حـــرص الجمعيـــة على تنظيـــم اللقاءات 
والنـــدوات مـــع كافـــة الجهـــات المعنيـــة 
بالشـــأن االقتصـــادي والتي يتـــم خالها 
دعـــوة الـــوزراء والمســـؤولين وأصحاب 
القرار في المملكة للتحاور وطرح اآلراء 

والتشـــاور معهم من أجـــل الوصول إلى 
أفضل النتائج من أجل المصلحة العامة 
للتجار واالقتصاد البحريني بوجه عام”.
 وأشـــار إلـــى أّن الجمعيـــة نظمت العديد 
والبرامـــج  والفعاليـــات  األنشـــطة  مـــن 

خـــال الفترة الماضية، والعمل جاٍر على 
تنظيم المنتديات الشهرية التي تتم من 
خالها مناقشـــة العديد من الموضوعات 
التـــي تهـــم اقتصـــاد المملكـــة، وتوســـيع 
الشراكات مع مختلف الجهات المختصة 
عبر عقد اللقاءات مع كبار الشـــخصيات 
فـــي  القـــرار  وأصحـــاب  االقتصاديـــة 
المملكة، داعًيا قطاع رجال األعمال إلى 
اســـتثمار الفـــرص لطـــرح مرئياتهـــم في 

سبيل تنمية االقتصاد الوطني.
ومـــن المؤمـــل أن يشـــارك فـــي المنتـــدى 
عـــدٌد من رجـــال األعمال والشـــخصيات 
االقتصاديـــة البـــارزة وقيـــادات القطـــاع 
الخاص في البحرين، باإلضافة إلى عدد 
مـــن أصحاب االختصاص في القطاعات 

المختلفة.

المنامة - رجال األعمال البحرينية

أحمد بن هنديعصام خلف

ماجد النعيمي



وقـــد قامت الهيئات الحكومية والوزارات في 
مملكـــة البحريـــن بما فـــي ذلـــك وزارة الصحة 
والهيئـــة الوطنيـــة لتنظيـــم المهـــن والخدمات 
الصحيـــة “نهرا” بتشـــجيع مؤسســـات ومرافق 
الرعاية الصحية على تقديم خدمات التطبيب 
عـــن ُبعد، والتـــي تتضمن الخدمات الســـريرية 
)اإلكلينيكية(، إلى جانب االستشارات وتقديم 
الوصفـــات الطبيـــة عبـــر اإلنترنـــت، وهـــو مـــا 
يؤسس التجاه عام آخذ في التبلور مستقبًل، 
وجميعها خطوات جعلت البحرين مقًرا مثالًيا 
الشـــركات  الخدمـــات وانطـــلق  هـــذه  لطـــرح 

المشتغلة فيها إلى المنطقة. 
ولعـــل من أبرز ما أشـــار إليه بحث “دراســـات” 
هـــو أن خدمـــات التطبيـــب عـــن ُبعـــد للرعايـــة 
غيـــر العاجلـــة وخدمـــات توصيـــل األدوية قد 
أصبحـــت األكثـــر طلًبـــا مقارنـــة مـــع زيـــارات 
العيـــادة خـــلل المرحلة األولى مـــن الجائحة، 
إلـــى جانب حصول خدمـــات الرعايـــة الطبية 
عـــن ُبعـــد على تقدير عاٍل من قبـــل العديد من 
المتخصصيـــن في الرعاية الصحية والمرضى 
والمســـتخدمين النهائييـــن الذيـــن أعربـــوا عن 
رغبتهـــم فـــي اعتمـــاد مثـــل هـــذا النـــوع مـــن 
الخدمـــات من قبـــل المستشـــفيات مســـتقبًل، 
وهـــو مـــا يشـــير إلـــى دور جائحـــة كورونا في 
تحقيـــق زيـــادة القبـــول العـــام بيـــن مختلـــف 
األطـــراف فـــي قطـــاع الرعاية الصحيـــة تجاه 

خدمات التطبيب عن ُبعد. 

استمرارية الرعاية

كمـــا ذكـــر بحث “دراســـات” العديد مـــن المزايا 
التـــي حققها التحـــول إلى التطبيـــب عن ُبعد؛ 
مـــن بينهـــا الحفـــاظ علـــى اســـتمرارية الرعاية 
الصحيـــة للحـــاالت المزمنـــة وطويلـــة األجـــل 
والعلجـــات المخطـــط لهـــا مســـبًقا للمرضـــى، 
إلـــى جانـــب زيـــادة العـــدد اليومـــي للمرضـــى 
الذيـــن يتلقون رعاية عاجلة في المستشـــفى، 
وجدولـــة مواعيـــد مناســـبة وفعالـــة للمرضى، 
وتقليـــل الوقت الذي يتم قضـــاؤه في متابعة 
الرعاية، وتقليـــل الحاجة للنتقال إلى مرافق 
الطاقـــم  ســـلمة  وتعزيـــز  الصحيـــة  الرعايـــة 

الطبي والمرضى. 
وإضافـــة إلـــى ذلـــك فـــإن هنالـــك مزايـــا مهمة 
يحققهـــا التطبيـــب عـــن ُبعـــد وتتعلـــق بصورة 
أساســـية بالنتائج اإليجابية في إدارة الرعاية 
الصحيـــة فـــي المستشـــفيات، والتعـــاون بيـــن 
مقدمـــي خدمات الرعاية الصحية، وشـــركات 
التأميـــن والصيدليات في فترة الجائحة وهو 
ما ســـتكون له آثار نوعية في تحســـين نماذج 
العمـــل وتغييـــر تدفقـــات العمـــل بيـــن مقدمي 
الرعاية الصحية، وإدخال خدمات جديدة في 
التأمين وتسليم األدوية أثناء الجائحة. وعن 
مخرجات البحث الذي أجراه مركز “دراسات” 
وتداعيـــات جائحـــة “كوفيـــد 19” علـــى زيادة 
خدمـــات التطبيـــب عن ُبعد؛ كانـــت لنا وقفات 
مع عدد من مقدمي خدمات التطبيب عن ُبعد 

في المملكة والمنطقة. 

50 عاما

وذكـــرت ممثـــل فريـــق خدمـــات التطبيب عن 
ُبعد في الرعاية الصحية األولية خاتون شـــبر 
أنه تم طرح مبـــدأ التطبيب عن ُبعد قبل أكثر 
من 50 ســـنة بأســـاليب مختلفة حـــول العالم، 
وكانـــت معظمهـــا تهدف إلى توفيـــر الخدمات 
الصحية في األماكن النائية )الدول التي لديها 
مســـاحات جغرافية كبيرة تصعب فيها توفير 

الخدمات الصحية(. 
ومـــع التطـــور التقنـــي والتكنولوجـــي وازدياد 
الطلـــب على الخدمـــات الصحية، بـــات توفير 
الخدمـــات الصحيـــة تحدًيا تســـعى الكثير من 

الدول، حتى المتقدمة منها، للتغلب عليه. 
وأضافـــت “في 2017 تم طرح فكرة التطبيب 
عـــن ُبعد كمبدأ في نـــدوة ُأقيمت تحت رعاية 
وزيرة الصحة فائقة الصالح حيث مثلُت فيها 
خدمـــات التطبيـــب عـــن بعد لعيـــادة األمراض 
المزمنـــة في الرعايـــة الصحية األوليـــة، وقام 
زميلي علي درويش بتقديم مشروع خدمات 
التطبيب عن بعد لعيادة أمراض الدم المنجلية 
)الســـكلر( في الرعاية الصحية الثانوية آنذاك. 
وقـــد ُأعجـــب المســـؤولون بنتائـــج المشـــروع 

التجريبـــي لمـــا لـــه مـــن دور كبيـــر فـــي توفير 
الخدمات الصحية بشـــكل آمن وفّعال وسريع 
ســـاهم في زيادة نسبة استحسان المراجعين 
للخدمـــات المقدمة فـــي العيادتيـــن، ومن هنا 
يتـــم اســـتخدام  أوصـــت وزيـــرة الصحـــة أن 
تقنيات التكنولوجيا الحديثة ومبدأ التطبيب 
عن ُبعـــد في اســـتراتيجيات وخطـــط الوزارة 

المستقبلية”. 
وأضافـــت “فـــي 2018 تـــم العمل علـــى عيادة 
التطبيـــب عـــن ُبعد لألمـــراض الجلديـــة كنوع 
مـــن التعاون بين فريقين من الرعاية الصحية 
األوليـــة والثانويـــة وفريـــق عمـــل مـــن إدارة 
 .indra وشـــركة  والتخطيـــط  المعلومـــات 
ويهـــدف هـــذا النوع مـــن التعاون الســـتخدام 
تحـــت  واآلمنـــة  الحديثـــة  التقنيـــة  الوســـائل 
سياســـات مدروســـة لتقليل مدة االنتظار في 
عيـــادات الجلديـــة. وتنفيـــًذا لتوجيهـــات ولي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء فـــي تطويـــع 
التكنولوجيا الحديثة ضمـــن الجهود الوطنية 
إدارة  قامـــت  كورونـــا،  لفيـــروس  للتصـــدي 
الرعاية الصحية األولية بدراسة آليات وعمل 
سياســـات حـــول خدمـــات التطبيب عـــن ُبعد. 
وتمكـــن فريـــق العمـــل مـــن تدشـــين خدمـــات 
التطبيب عن ُبعد في 12 أبريل 2020 بعد أقل 
من شـــهرين من بدء الجائحة وذلـــك بالمراكز 
الصحية ومجمع السلمانية الطبي ومستشفى 
الطـــب النفســـي. ومازالـــت خدمـــات التطبيب 
عـــن ُبعـــد حتى اليوم تشـــهد توجًهـــا كبيًرا من 

قبل المراجعين”. 

قصة “كيورا”

ويتحـــدث مدير العمليات في شـــركة “كيورا”، 
التـــي تقدم خدمـــات التطبيب عن ُبعد، محمد 
القصـــاب، عـــن قصـــة تأســـيس “كيـــورا” التـــي 
يربطهـــا بشـــكل مباشـــر بموقـــف صعب حصل 
لوائـــل الكابلي )أحد المؤسســـين( مع ابنته، إذ 
رأى وجههـــا يعلوه االحمرار والتعب، فأســـرع 
مع زوجته بمكالمـــة الطبيب للمتابعة، وتفاجأ 
باعتـــذاره وأن أقرب إمكانية هي الدخول في 
قائمة االنتظار لصباح اليوم التالي، وقد انتظر 
وائـــل وزوجته حتـــى الصباح وتـــركا أعمالهما 
وتوجها إلى المستشـــفى، وبعد دخولهما على 
الطبيـــب وفي أقل مـــن 5 دقائق، اطمأنا عليها 
بعدما أعطاهما خطوات بســـيطة لرعايتها من 

المنزل. 
ويشـــير إلى أن هـــذا الموقف الـــذي حصل مع 
أحـــد المؤسســـين ســـاهم في ترســـيخ قناعته 
بضـــرورة توافر خدمات التطبيـــب عن ُبعد أو 

الطب االتصالي 
التـــي  الســـريعة  للحـــاالت   )Telemedicine(
والتـــي  فـــوًرا،  طبيـــب  استشـــارة  تتطلـــب 
تحتـــاج فقـــط اطمئناًنـــا ســـريًعا مـــن الطبيب، 

وقـــد دفعهـــم هـــذا الموقـــف إلـــى البحـــث عن 
بصـــورة  واالطـــلع  أكبـــر  بشـــكل  الموضـــوع 
واســـعة عـــن مشـــاكل الوصول لألطبـــاء حول 
العالـــم وحلولهـــا المحتملـــة، وكذلـــك تضـــاؤل 
نســـب تغطية األطبـــاء وقلتهم بالنســـبة لعدد 
الســـكان والطلب المتزايد سنوًيا على الرعاية 
التطبيـــب  فكـــرة  بـــرزت  وبالتالـــي  الصحيـــة، 
عـــن ُبعـــد أو “الطـــب االتصالي” كأحـــد الحلول 
القويـــة التـــي تقوم بإيصـــال الخدمات الطبية 
عـــن ُبعـــد لمســـتفيديها. ويوضـــح القصاب أنه 
قد واجهتهم في البداية مشـــكلة مرتبطة في 
كـــون أن نمـــوذج خدمـــات التطبيـــب عـــن بعد 
يقـــدم بطريقة بدائيـــة معظمها ال يتعدى كونه 
خدمـــات أســـئلة وأجوبـــة، واستفســـارات، أو 
تواصـــل داخل المستشـــفيات بين األطباء وال 
يواكب مســـتجدات وتطورات الوقت الحالي 
الذي تســـيطر عليه الخدمات اإللكترونية عبر 

تطبيقات الهواتف الذكية.

عيادات إلكترونية

وعـــن أبـــرز الخدمـــات التـــي تقدمها “كيـــورا”، 
يوضـــح محمـــد القصـــاب أن تطبيـــق “كيـــورا” 
يعتبـــر نظام عيادات إلكترونية شـــبه متكامل 
خدمـــة  تشـــمل  رئيســـة  خدمـــات   3 يوفـــر 
االستشـــارات الطبيـــة المتخصصـــة عـــن بعـــد 
مـــن قبـــل أكثـــر مـــن 800 طبيب فـــي أكثر من 
40 تخصًصـــا فـــي مملكـــة البحريـــن والمملكة 
العربية الســـعودية دون الحاجـــة إلى مواعيد 
مســـبقة، إلى جانب توافر خدمة االستشارات 
الفورية مع أطبـــاء عامين مناوبين على مدار 
الســـاعة فـــي جميـــع األيـــام لتقديـــم إجابـــات 
ســـريعة لشـــكواهم، ولمســـاعدة العمـــلء على 
معرفة األسلوب األمثل للتعامل مع مشكلتهم 
وأســـئلتهم الصحيـــة وتحويلهـــم إن لزم األمر 
لمتابعـــة  متخصـــص  أو  مستشـــفى  ألقـــرب 
حالتهـــم الصحية، باإلضافة إلى خدمة برامج 
الرعايـــة الصحيـــة عـــن ُبعـــد، وهي عبـــارة عن 
باقة مـــن عدد من جلســـات الرعايـــة الصحية 
األســـبوعية مع أطباء ومتخصصين نفســـيين 
أو متخصصيـــن فـــي التغذيـــة، إذ تأتي جميع 
هـــذه البرامج مترافقة مع خدمة التشـــخيص 

والوصفة اإللكترونية والمختبر. 
أن  “كيـــورا”  فـــي  العمليـــات  مديـــر  ويؤكـــد 
االستشـــارات فـــي مجـــاالت الطـــب والعـــلج 
النفســـي خصوصا تليهـــا تخصصات األمراض 
والباطنيـــة  والـــوالدة  والنســـاء  الجلديـــة 
واألطفـــال والتغذيـــة وغيرها مـــن تخصصات 
شهدت جميعها قفزة غير مسبوقة في الطلب 

مقارنة مع ما قبل الجائحة. 
ويرى  القصاب أنه تتمثل أولويات “كيورا” في 
المرحلـــة الراهنة مع تداعيـــات جائحة كورونا 
فـــي تقديم الرعاية الصحية اللزمة والممكنة 

لشـــرائح المجتمـــع التـــي تأثـــرت أو تعطلـــت 
برامجها العلجية بسبب الجائحة أو ساهمت 
في تفاقم وضعها الصحي أو النفسي. فهنالك 
أولويـــة علـــى ســـبيل المثـــال لتقديـــم الرعاية 
التـــي يحتاجها المصابون باألمـــراض المزمنة 
ومن يعانون من القلق واالكتئاب والوسواس 
القهـــري وغيرها من االضطرابات النفســـية أو 
أي فرد في المجتمع بحاجة للهتمام بصحته 
الحاجـــة  دون  فيـــه  موجـــود  مـــكان  أي  مـــن 
للخـــروج من المنـــزل والذهاب للمستشـــفيات 

ودون قوائم مواعيد طويلة. 
ويشـــير القصاب مدير العمليـــات بـ “كيورا” إلى 
أن مجلس التنمية االقتصادية قام بمساعدتهم 
فـــي تأســـيس خدماتهـــم فـــي مملكـــة البحرين 
وبدء نشـــاطهم، فـــي الوقت الـــذي كانت هناك 
صعوبة فـــي الحصول على الدعـــم من القطاع 
الخـــاص، إذ إن فكرة التطبيب عن بعد مازالت 

فكرة حديثة وبالتالي من الصعب تقبلها. 
وأكـــد الرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة “دكتـــوري” 
أحمد محمود أن خدماتهم شهدت إقبااًل الفًتا 

في ظل الظروف الحالية.
للرعايـــة  “دكتـــوري”  منصـــة  تأســـيس  وعـــن 
الطبيـــة عـــن ُبعـــد فـــي البحرين، ذكـــر محمود 
أن بدايـــة الفكرة كانت فـــي 2017 عندما كان 
وأقرانه يدرســـون في بريطانيا، التي شـــهدت 
ازدهـــاًرا ملحوًظـــا في خدمـــات التطبيب عن 
ُبعـــد، حيـــث كان وزملؤه الطلبة يســـتفيدون 
مـــن هـــذه الخدمات نظـــًرا لصعوبـــة الحصول 
علـــى الخدمة الصحية، وقـــد الحظ من خلل 
اطلعـــه علـــى خدمـــات التطبيـــب عـــن ُبعـــد 
الموجودة في األسواق العالمية ومع مقارنتها 
بالســـوق الخليجية وجود فرق ملحوظ، وهو 
ما ســـاهم بـــدوره في تشـــجيعه علـــى المضي 
قدًما في تطوير فكرة “دكتوري” والسعي إلى 

تطبيقها على أرض الواقع. 
وتعتبـــر “دكتـــوري” أول خدمـــة مرخصـــة من 
قبل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات 
خدمـــات  لتقديـــم  وذلـــك  “نهـــرا”؛  الصحيـــة 
التطبيب عن ُبعد، إذ يمكن للمريض من خلل 
منصـــة “دكتـــوري” أن يقوم باستشـــارة طبيب 
عبر الفيديو والحصول على تقرير االستشارة 
إلـــى جانب الوصفة الطبية، إذ بين محمود أن 
خدمـــات “دكتوري” أطلقت في بداية انتشـــار 
العالـــم وقـــد  فـــي  فيـــروس كورونـــا  جائحـــة 
شـــهدت إقبااًل الفًتا من الناس والمستشفيات 
نظـــًرا لدور “دكتوري” في تمهيد التواصل بين 
المراجع والطبيب في ظـــل الظروف الحالية، 
وقد تـــم بفضل هللا الحصـــول على مراجعات 
متكـــررة مـــن المســـتخدمين، مـــا يؤكـــد زيادة 

الثقة التي يعتز بها كثيًرا. 
وعـــن األولويـــات الراهنـــة لمنصـــة “دكتوري”، 
أشـــار محمـــود إلـــى أن القائميـــن علـــى هـــذه 

التطويـــر  أعينهـــم  نصـــب  وضعـــوا  المنصـــة 
المســـتمر للخدمـــات التـــي تقدمهـــا، وذلك في 
ضوء الواقع الذي تفرضه الجائحة وما بعدها، 
إذ سيسعون إلى استغلل التكنولوجيا لزيادة 
الخيـــارات والفـــرص أمام المســـتخدمين فيما 
يتعلـــق بالحصول علـــى االستشـــارات الطبية 

عن ُبعد وضمان دقتها. 
كمـــا بيـــن أن الدعم من قبل عـــدد من الجهات 
مثل صندوق العمل “تمكين” والهيئة الوطنية 
لتنظيـــم المهـــن والخدمـــات الصحيـــة “نهـــرا” 
ومجلـــس التنميـــة االقتصاديـــة، الذيـــن آمنوا 
جميًعـــا بقابليـــة النجـــاح للفكـــرة التـــي تمثلها 
للمنصـــة  دعًمـــا  شـــكلت  “دكتـــوري”  منصـــة 
باعتبارهـــا خياًرا مســـتقبلًيا واعًدا، وقد برزت 

أهميتها مع تداعيات الجائحة. 

  تقنيات جديدة 

 ”Saaya Health“ يقـــول المدير العـــام لشـــركة
الناشـــئة فـــي مجـــال الصحة النفســـية ســـرمد 
أحمـــد إن فكـــرة تأســـيس هذه الشـــركة وعلى 
وجـــه التحديـــد فـــي مجـــال الصحة النفســـية 
تبلـــورت بعد معاناة تعرض لها أخوه الذي كان 
يعاني من بعض مشـــاكل الصحة النفسية، بعد 
أن تعـــذر كثيًرا العثور على مســـاعدة فعالة له، 
إذ إن مـــن الصعب جًدا التحـــدث مع معالجين 
وتفـــاوت  خصوصيـــة  يفهمـــون  ال  نفســـانيين 

النظرة الخاصة بكل فرد تجاه العالم. 
ويشـــير أحمـــد إلـــى أنـــه بـــدأ فـــي رؤيـــة نفس 
المشـــكلت تواجهـــه خـــلل عملـــه مـــع إحـــدى 
مـــن  النـــاس كانـــوا يعانـــون  الشـــركات، إذ إن 
االنهيار بســـبب كثرة العمـــل والتوتر، وبالتالي 
شـــكل هذا الواقع بالنسبة لسرمد أحمد تحدًيا 
كبيـــًرا جعلـــه يتجـــه الســـتغلل التكنولوجيـــا 
لمواجهتـــه وبالتالـــي تقديـــم أفضـــل الخدمات 

وأدوات المساعدة للشركات واألفراد. 
ويســـتطرد بـــأن أبـــرز الخدمـــات التـــي تقدمها 
هـــذه  تتضمـــن  حيـــث   ،”Saaya Health“
الخدمـــات الموجهة لألفراد والشـــركات توفير 
ســـبل الوقاية مـــن االنهيار النفســـي واإلرهاق، 
وتنظيم االســـتطلعات بشأن الصحة النفسية 
وفحص اإلجهـــاد والصحة العقلية، إلى جانب 
النفســـي  المعالـــج  لمشـــاركة  المجـــال  إتاحـــة 
مـــع الخبـــراء العالميين لتحســـين الســـلوكيات 
جانـــب  إلـــى  العمـــل،  بيئـــة  فـــي  واإلنتاجيـــة 
المســـاعدة فـــي التعامـــل مـــع البيانـــات بشـــأن 
مشـــاركة  بتحســـين  الشـــركات  قيـــام  إمـــكان 
الموظفين وتقليل مشـــاكل الصحة العقلية، إذ 
تمـــت مراعاة تصميـــم كل حل ليكـــون موجًها 
الثقافيـــة  الفروقـــات  مختلـــف  مراعـــاة  نحـــو 

العالمية والتنوع بين األفراد. 
 ”Saaya Health“ وعن اإلقبـــال على خدمـــات
آخـــذ  إقبـــااًل  هنالـــك  أن  أحمـــد  ســـرمد  أكـــد 
بالتضاعـــف علـــى هـــذه الخدمـــات، إذ شـــهدنا 
اســـتخدام  فـــي   %  1300 بنســـبة  زيـــادة 
خدمـــات الشـــركة خـــلل العـــام 2020، كما أنه 
مازالـــت الشـــركة تتلقـــى مزيـــدا مـــن الطلبات 
من الشـــركات فـــي جميع أنحـــاء دول مجلس 
 ”Saaya Health“ التعاون الخليجـــي، إذ تقدم
اآلن خدمـــات للشـــركات فـــي 7 دول ولألفراد 

في 9 دول. 
أولويـــات  “تكمـــن  أنـــه  أحمـــد  ســـرمد  ويذكـــر 
الشـــركة في اللحظة الراهنة في استغلل هذا 
الطلـــب واإلقبال علـــى خدماتنا والتوســـع في 
دورنـــا نحو التوعيـــة بأهمية الصحة النفســـية 
والعقليـــة فـــي بيئة العمـــل، إلى جانـــب غيرها 
من المبادرات في مجال الموارد البشرية ومن 
منظـــور التفكير االســـتراتيجي”. وينبه ســـرمد 
إلـــى أنه كان للجائحة آثار كبيرة على عواطف 
الناس وسلوكياتهم، ما جعلهم في بؤرة تركيز 
حـــادة دفعتهم في جميع أنحـــاء العالم للبحث 
الصحيـــة  ســـلوكياتهم  تحســـين  كيفيـــة  عـــن 
وآليـــات التأقلـــم مع هـــذا الوضـــع الجديد وهو 
ما عزز من االستشـــارة والعلج عبر اإلنترنت، 
إذ تخطط الشـــركة في المســـتقبل ألن تواصل 
ابتـــكار أدوات تقنيـــة جديـــدة لتعزيـــز الصحة 
النفســـية بـــدًءا من جلســـات المعالج النفســـي 

وحتى تطبيقات النوم. 
 ”Saaya Health“ ويثنـــي المدير العام لشـــركة
علـــى ما قدمه مجلس التنمية االقتصادية من 
مســـاعدة في إنشاء المقر الرئيس للشركة في 
البحرين، إلى جانـــب دور المجلس في تنظيم 
العديد من االجتماعات التي ضمت الشركة مع 
شركات أخرى في المنطقة، وهو ما سينعكس 

على زيادة القاعدة اإلقليمية للشركة.

   إقبال جارف على

 “التطبيب عن بعد” بزيادة 1300 %

local@albiladpress.com
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خلصت نتائج بحث جديد أجراه مركز البحرين للدراســات االســتراتيجية والدولية والطاقة “دراســات” إلى ارتفاع كبير في الطلب على خدمات التطبيب عن ُبعد، بواقع 1300 %، بحســب 
مختصيــن، إذ كان لتداعيــات جائحــة كورونــا )كوفيــد 19( أبــرز األثــر فــي تعزيز التحول النوعي في تقديــم الرعاية الطبية، والتي لعبت العديد من العوامل، بحســب التقرير، دوًرا رئيســا في 
ارتفاع الطلب على هذه الخدمات ومنها ما يتعلق بالضرورة الطبية والحاجة الملحة إلى هذا النوع من الخدمات، وتحســن خصوصية البيانات الشــخصية بشــأن القضايا الحساســة تقليدًيا 

مثل الصحة النفسية والعقلية. 

ــدة ــدي ــات مــجــتــمــعــيــة ج ــي ــوك ــل ــرض س ــ ــة ف ــح ــائ ــج ــع ال ــم مـ ــل ــأق ــت “دراســــــــات”: ال
محرر الشؤون المحلية
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تأمين األطباء

أكـــد النائب عبدالنبي ســـلمان ضرورة 
العامـــة  المستشـــفيات  بعـــض  إلـــزام 
كمستشـــفى الملـــك حمد ومستشـــفى 
قـــوة الدفـــاع بتدريب األطبـــاء، نظًرا 
لعدم قدرة الوزارة اســـتيعابها ألعداد 
التدريبيـــة  والموازنـــات  الخريجيـــن 
الكافيـــة.  ودعـــا إلـــى ضـــرورة توفير 
غطـــاء تأميني لألطباء فـــي البحرين 
وكرامتهـــم،  حقهـــم  علـــى  للحفـــاظ 

ويجب أن يبدأ من اآلن.

رئيسة مجلس النواب فوزية بنت عبدالله زينل 

األدويــــــة المنتهيــــــة

قالت وزيرة الصحة فائقة الصالح إن األدوية 
المنتهية تعاد للموّردين ويتم استبدالها.

ولفتـــت إلى أنه ال توجـــد أي دولة قادرة على 
توفيـــر كل احتياجاتها من األدوية، فالبحرين 
لديهـــا أكثر مـــن 1500 نوع مـــن األدوية، وكل 

نوع يندرج تحته أكثر من 100 نوع فرعي.
تتعلـــق  وقالـــت إن هنـــاك مشـــكلة موجـــودة 
بشـــركات التوريـــد والمصانـــع في بلد المنشـــأ، 
فهنـــاك بعـــض األدويـــة التي تصل تكـــون غير 
مســـجلة، ونحن نحـــرص على ضمان ســـامة 

كل األدوية التي تصل.
وأشـــارت إلى أن الـــوزارة تقـــوم بإعادة بعض 
األدويـــة للمورد والتي يتم اكتشـــاف أنها غير 

صالحة لاستخدام.

أكـــدت وزير الصحـــة فائقة الصالح عدم وجود قرار صادر بشـــأن تعويـــض المواطنين عن 
مبالغ األدوية التي يتم شراؤها من الصيدليات الخارجية.  وأوضحت في مداخلتها خال 
مناقشـــات لجنـــة التحقيق فـــي الخدمات الصحية في مجلس النواب إن الـــوزارة فتحت أمام جميع 
أعضـــاء اللجنـــة أبـــواب المراكز للزيارات في أي وقت شـــاءوا ومن دون الحاجة إلى إخطار مســـبق، 

وأنها رّدت على كل استفساراتهم في وقت قياسي رغم الظرف االستثنائي الذي تمر به المملكة.

أكد وزير اإلســـكان باســـم الحمر أن تساؤل النائب هشام العشـــيري عن مراجعة المساحة 
الممنوحة للتملك وهي 100 متر مربع قيد الدراسة واالهتمام والتقدير.

قالت النائب سوسن كمال إن عدم توافر بعض األدوية ال يليق باسم البحرين وتاريخها 
الطبي السباق في المنطقة، فأين خطة الوزارة لسد العجز الشديد في بعض األدوية؟

عّبـــر النائب أحمد الدمســـتاني عن اســـتيائه جّراء تأخر مواعيد األســـنان 
إذ تصـــل إلى ســـنة كاملة، فضاً عن تأخر إصـــدار تقارير األخطاء الطبية 

ألكثر من سنتين.

تأّخر المواعيد

التاريخ الطبيقيد الدراسة

مبالغ األدوية

تقدم النائب عمار قمبر بمشـــروع عمـــودي متطور على غرار 
أمـــواج، وبشـــقق مؤقتـــة )200 شـــقة( بـــكل بنايـــة، لحديثـــي 

الزواج حتى استام وحداتهم السكنية.

قالت رئيســـة هيئـــة المهن والخدمات الصحية مريـــم الجاهمة إن 
الـــدواء الجنيـــس يتـــم اختباره من قبـــل مختبـــرات معتمدة، حيث 
ُيصنع بعد انتهاء الملكية الفكرية للشركة صاحبة الدواء وذلك بعد 20 سنة. 
ولفتـــت إلـــى أن هنـــاك توجًها من قبـــل المجلس األعلى للصحـــة لوضع قائمة 

األدوية المعترف فيها في مملكة البحرين.

قال النائب عبدهللا الدوسري إن على وزارة الصحة أن تطّور 
من منهجية عملها وفق رؤية واضحة، تقوم من خالها على 
تقديـــم أفضل الخدمـــات الصحية للمواطنين بمـــا يتوافق مع برنامج 

عمل الحكومة والموازنات الضخمة المخصصة للوزارة.

رأت النائـــب معصومـــة عبـــد الرحيـــم أن نقص الـــكادر الطبي مقابل 
ارتفـــاع أعداد المراجعين يتطلب توفير حلول عاجلة وســـريعة من 

خال استقطاب الكفاءات الوطنية ومنحها ما تستحقه من اهتمام.
وطالبت بضرورة إياء االهتمام الخاص بمرضى التخلف العقلي.

شقق مؤقتة
األدوية الجنيسة

رؤية واضحة
التخلف العقلي

قال وزير التربية ردا على النائب النفيعي إنه تعثر التواصل 
مـــع الجامعـــات الدوليـــة إلنشـــاء جامعـــة الهدايـــة الخليفيـــة 

بسبب الجائحة.

كورونا السبب

أوضـــح النائـــب محمـــد بو حمـــود أن مشـــاكل كثيـــرة تعتري 
التعليـــم عـــن بعـــد خصوصـــا برنامـــج “اللـــوك داون” بجامعة 

البحرين، وسط تجاهل الجامعة لنداءات الطلبة.

تجاهل الطلبة

تســـاءل النائـــب إبراهيـــم النفيعي عـــن أســـباب تأخر بعض 
المســـؤولين بكل ما يخص مشـــروعات المحرق، مستشهًدا 

بجامعة الهداية الخليفية.

لماذا المحرق؟

قـــال النائـــب عمـــار حســـين إن تغطيـــة أصحـــاب الطلبـــات 
اإلســـكانية لمحافظة العاصمة حتى العام 2004 فقط، وعلق 

الحمر: نقدم حلوال إسكانية مبتكرة ومتنوعة.

تغطية الطلبات

أكـــد الرئيـــس التنفيـــذي للمستشـــفيات الحكومية أحمـــد األنصاري 
مـــا ذكـــره في اجتماع لجنة التحقيق بشـــأن توقيعه بعض األرصدة 
ألدوية بعض المرضى التي تم شـــراؤها من خارج المستشـــفى لعدم توفرها 
بصيدليـــة المستشـــفى.  وأشـــار إلى توقيعـــه عليهـــا ورفعها للشـــؤون المالية 
التخـــاذ الـــازم على حســـب ما هو معمول بـــه، معّقًبا: إذا لم يكن بهذا الشـــأن 

قرار سابق فأنا أتحمل المسؤولية.

توقيع أرصدة

قـــال النائـــب محمد العباســـي إن عدم وجود نظام لتســـجيل 
األخطـــاء الطبية يحّمل وزيرة الصحة مســـؤولية ما يحصل 
مـــن أخطـــاء، فالوزارة مســـؤولة عن الدفـــاع عمن يتعـــّرض ألي خطأ 

طبي.

تسجيل األخطاء

أبلغ النائب فاح هاشـــم أن مجلـــس النواب متوافق على أن 
ميزانية الصحـــة لها أولوية، ووزارة الصحة لم تتقّدم بطلب 
بزيـــادة الميزانيـــة، وإذا كان هنـــاك نقـــص فـــي الكـــوادر فلمـــاذا ال يتم 

توظيف األطباء العاطلين؟

األطباء العاطلون

قال النائب ممدوح الصالح إن 3687 وافًدا يشغلون وظائف 
تعليميـــة وإدارية بـــوزارة التربية والتعليـــم، داعًيا لتوظيف 
العاطليـــن البحرينييـــن، بصفتهـــم أولـــى مـــن غيرهـــم فـــي تولي هذه 

الوظائف.

“عيالنا أولى”
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إبراهيم النهام وسيد علي المحافظة ومروة خميس
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