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 á«ªæàdGh  π`̀ª`̀©`̀dG  ô```̀jRh  ∑QÉ``̀°``̀T
 »∏Y ó`̀ª`̀ë`̀e ø``̀H π`̀«`̀ª`̀L á`̀«`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G
 ¢SOÉ°ùdG  ´ÉªàL’G  ∫ÉªYCG  »a  ¿Gó«ªM
 ¢ù∏ée  ∫hó```̀H  π`̀ª`̀©`̀dG  AGQRh  áæé∏d
 …òdG  ,á«Hô©dG  è«∏îdG  ∫hó`̀d  ¿hÉ©àdG
 ∫É°üJ’G á«æ≤J ôÑY AÉ©HQC’G ¢ùeG ó≤Y
 ájô°ûÑdG OQGƒªdG ôjRh á°SÉFôH ,»FôªdG
 á«Hô©dG  äGQÉ```̀e’G  á`̀dhó`̀H  ø«WƒàdGh
 IQhó```̀dG ¢`̀ù`̀«`̀FQ ,á`̀≤`̀«`̀≤`̀°`̀û`̀dG Ió`̀ë`̀à`̀ª`̀dG
.»∏eÉ¡dG »fÉK øH ô°UÉf ó«°ùdG á«dÉëdG

 ójó©dG  åëH  ´ÉªàL’G  ∫ÓN  ºJh
 »a  á°UÉN  ,ácôà°ûªdG  ÉjÉ°†≤dG  ø`̀e
 »æWGƒªd  πª©dG  ¢Uôa  ô«aƒJ  ∫Éée
 π`̀«`̀¡`̀°`̀ù`̀Jh  ,¿hÉ``̀ ©``̀ à``̀ dG  ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e  ∫hO
 ¢ù∏éªdG  ∫hO  ø«H  º¡dÉ≤àfG  äGAGô``LEG
 »a  IGhÉ°ùªdG  ≥«≤ëJh  ,πª©dG  ¢Vô¨d
 ø«∏eÉ©dG  ¢ù∏éªdG  AÉæHCG  ø«H  á∏eÉ©ªdG
 ¢VGô©à°SG  º`̀J  Éªc  .º¡fGó∏H  ô«Z  »`̀a
 Gò`̀g »``̀a â`̀≤`̀≤`̀ë`̀J »``à``dG äGAGô```````̀LE’G
 ∫hO  IOÉ`̀b  äÉ¡«LƒJ  ≥«Ñ£àd  ∫ÉéªdG

.QÉWE’G Gòg »a ¢ù∏éªdG
 á```̀jDhQ ≈````dEG ´É``̀ª``̀à``̀L’G ¥ô``̀£``̀Jh
 ∑ôà°ûªdG  πª©dG  õjõ©J ¿CÉ°ûH  ¢ù∏éªdG
 ÉfhQƒc ¢Shô«a áëFÉL ó©H Ée á∏Môªd
 äÉ`̀¡`̀Lƒ`̀à`̀dG  É¡«a  É`̀ª`̀H  ,(19-ó``̀«``̀aƒ``̀c)
 º«¶æJ  õ`̀jõ`̀©`̀J  ∫É`̀é`̀e  »`̀a  ácôà°ûªdG
 äÉ°SÉ«°S  º°SQ  IOÉ`̀YEGh  ,πª©dG  ¥Gƒ°SCG
 ∫hO ø`̀μ`̀ª`̀j É`̀ª`̀H Ö``jQó``à``dGh º`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dG
 á«æWƒdG  äGAÉØμdG  ô«aƒJ  øe  ¢ù∏éªdG
 ÖfÉL  ≈`̀dEG  πª©dG  ¥ƒ°S  »a  º¡LÉeOE’
 á«dÉª©dG  äÉ©jô°ûàdG  áeƒ¶æe  ôjƒ£J
 ∞«XƒJh  πª©dG  ¢Uôa  ≥∏N  èeGôHh

.ø«æWGƒªdG
 ,´É`̀ª`̀à`̀L’G  ∫Ó``̀N  ¬`̀ d  áª∏c  »``̀ah
 áμ∏ªe ¢`̀Uô`̀M ¿Gó`̀«`̀ª`̀M ô``jRƒ``dG  ó``̀ cCG
 »é«∏îdG  πª©dG  º`̀YO  ≈∏Y  øjôëÑdG
 äGƒ£îdG  áaÉc  É k°Vô©à°ùe  ,∑ôà°ûªdG
 ò«ØæJ  ∫Éée  »a  áμ∏ªªdG  É¡JòîJG  »àdG

 ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG øY IQOÉ°üdG äGQGô≤dG
 IGhÉ°ùe  ∫Éée  »`̀a  ¿hÉ©àdG  ¢ù∏éªd
 »a  ø«∏eÉ©dG  ¢ù∏éªdG  ∫hO  »æWGƒe
 ,¢UÉîdGh ΩÉ©dG ø«YÉ£≤dG »a øjôëÑdG
 Oƒ¡éd  áμ∏ªªdG  IófÉ°ùe  ≈`̀ dEG  G kô«°ûe
 ó©H  Ée  á∏Môªd  »é«∏îdG  πª©dG  õjõ©J

.áëFÉédG
 ¿Gó«ªM  ô`̀jRƒ`̀dG  ¢Vô©à°SG  Éªc
 áμ∏ªe  É`̀¡`̀H  â`̀eÉ`̀b  »`̀à`̀ dG  äGQOÉ``̀Ñ``̀ª``̀dG
 áëFÉL  äÉ«YGóàd  …ó°üà∏d  øjôëÑdG
 ójó©dG  ô`̀Ñ`̀Y  (19-ó``̀«``̀aƒ``̀c)  É``̀fhQƒ``̀c
 øe  óë∏d  äGQOÉÑªdGh  äGAGô``̀LE’G  øe
 QÉ``̀KB’G  É kë°Vƒe  ,¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀dG  QÉ°ûàfG
 ßØM  ≈∏Y  äGQOÉÑªdG  √ò¡d  á«HÉéjE’G
 iƒ≤dG  ájÉªMh  πª©dG  ¥ƒ°S  QGô≤à°SG
 ¬H â`̀eÉ`̀b É`̀e ≈```dEG É`̀ kbô`̀£`̀à`̀e ,á`̀∏`̀eÉ`̀©`̀dG
 É¡àeó≤e  »`̀ah  ,ô«HGóJ  ø`̀e  áeƒμëdG
 ø«∏eÉ©dG  Qƒ`̀LCG  º`̀YOh  OGó°ùH  πØμàdG
 ∫ÓN  »∏gC’G  ´É£≤dG  »a  ø«æWGƒªdG
 ΩÉ©dG  ájÉ¡f  ≈àM  π`̀jô`̀HCG  ø`̀e  IôàØdG
 »HÉéjE’G  Qhó`̀dG  ÖfÉL  ≈`̀dEG  ,…QÉédG
 …òdG  π£©àdG  ó°V  ø«eCÉàdG  ¥hóæ°üd
 á«eƒμëdG  Oƒ`̀¡`̀é`̀dG  º``̀YO  »`̀ a  º`̀¡`̀°`̀SCG
 º¡°SCGh áëFÉédG √òg QÉKBG øe ∞«Øîà∏d
 ádÉª©dG  QGô`̀≤`̀à`̀°`̀SG  ≈`̀∏`̀Y  ®É`̀Ø`̀ë`̀dG  »`̀a

 øY  kÓ°†a  ,πª©dG  ¥ƒ°S  »a  á«æWƒdG
 äÉ°ù°SDƒªdG  ºYóH  á°UÉîdG  äGQOÉÑªdG

.¢UÉîdG ´É£≤dG »a äÉcô°ûdGh
 AGQRh ™`̀∏`̀WG  ô```NBG  Ö`̀fÉ`̀L ø``̀eh
 èFÉàf  ≈`̀∏`̀Y  ¢ù∏éªdG  ∫hó```̀H  π`̀ª`̀©`̀dG
 ™`̀ HÉ`̀ à`̀ dG ∞``̀«``̀Xƒ``̀à``̀dG ≥``̀ jô``̀ a ∫É```̀ ª```̀YCG
 äOÉ`̀°`̀TCG  å«M  ,øjô°û©dG  áYƒªéªd
 É¡àdòH  »`̀à`̀dG  Oƒ`̀¡`̀é`̀dG  á`̀aÉ`̀μ`̀H  áæé∏dG
 ∫Ó`̀N  á`̀jOƒ`̀©`̀°`̀ù`̀dG  á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG  áμ∏ªªdG
 ≈∏Y á«æãe ,áYƒªéªdG ∫ÉªYCG É¡°SDhôJ
 áªYGódG  äÉ«°UƒàdGh äÉLôîªdG  áaÉc
 ∫hO »a πª©dG äGQGRh èeGôHh Oƒ¡éd

.¢ù∏éªdG
 á`̀«`̀ª`̀æ`̀à`̀dGh π`̀ª`̀©`̀dG ô```̀ jRh ó````̀cCGh
 ÜQÉéàdG  ∫OÉ`̀Ñ`̀J  á`̀«`̀ª`̀gCG  á«YÉªàL’G
 ¿hÉ©àdG  ¢ù∏ée  ∫hO  ø«H  áëLÉædG
 ¥Gƒ°SCG  áª¶fCGh  äÉ°SÉ«°ùH  AÉ≤JQÓd
 ≥«°ùæJ  øY  kÓ°†a  ,á«é«∏îdG  πª©dG
 »a AÉ`̀ °`̀†`̀YC’G ∫hó```̀dG ø`̀«`̀H ∞`̀bGƒ`̀ª`̀dG
 ,á«dhódGh  á«Hô©dG  á«dÉª©dG  πaÉëªdG
 Oƒ¡édG  RGô`̀HEÉ`̀ H  ≥∏©àj  Éª«a  á°UÉN
 iƒ≤dG ájÉªM ∫Éée »a É¡H âeÉb »àdG
-ó«aƒc) ÉfhQƒc áëFÉL ∫ÓN á∏eÉ©dG

 ≥«Ñ£àH  ΩGõ``̀à``̀ d’G  Ö`̀fÉ`̀L  ≈```̀dEG  (19
.á∏°üdG äGP á«dhódG πª©dG ô«jÉ©e

ø««é«∏îdG ¬FGô¶f ácQÉ°ûe ∫ÓN

áëFÉédG ó©H Ée »é«∏îdG πª©dG õjõ©J Oƒ¡éd áμ∏ªªdG ºYO ócDƒj πª©dG ôjRh

 ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  OÉ`̀°`̀TCG
 ÖFÉf  ó¡©dG  »dh áØ«∏N ∫BG  óªM øH  ¿Éª∏°S
 ¢ù∏ée ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG
 OGóYC’G  ∫ÉªàcÉH  øjôëÑdG  RÉéfEÉH  AGQRƒ`̀dG

 á¨dÉÑdG áãdÉãdG ájôjô°ùdG ÜQÉéà∏d á«aÉ°VE’G
 ø«Yƒ£àªdG  »`̀ dÉ`̀ ª`̀LEG  ∫ƒ``̀°``̀Uhh  1700
 Gò¡H  √ôîa  øY  √ƒª°S  ÉHô©e  ,7700  ≈`̀dEG

.RÉéfE’G

 ƒª°S  QÉÑNCG{  ÜÉ°ùM  »a  √ƒª°S  Öàch
 »YÉªàL’G π°UGƒàdG ™bƒe ≈∏Y zó¡©dG »dh
 πLC’  áYƒ£àeh  ´ƒ£àe  7700  :zôàjƒJ{

 .øjôëÑ∏d Ωõà∏f ..ºμH ôîàØf ..á«fÉ°ùfE’G

 á`̀ Yƒ`̀ £`̀ à`̀ eh  ´ƒ``̀£``̀à``̀e  7700  :ó``̀ ¡``̀ ©``̀ dG  »````̀ dh
º`̀ μ`̀ H ô``̀î``̀ à``̀Ø``̀ f ..á````̀«````̀fÉ````̀°````̀ù````̀fE’G π````````LC’

 Iô`̀jRh  ídÉ°üdG  ó«©°S  âæH  á≤FÉa  â`̀dÉ`̀b
 G kRÉ`̀é`̀fEG  â≤≤M  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¿EG  áë°üdG
 IQô≤ªdG á∏MôªdG ∫Éªμà°SG øe AÉ¡àf’ÉH G kójóL
 ¢Shô«a ìÉ≤∏d ájôjô°ùdG ÜQÉéàdG OGóYCG IOÉjõd
 ,»aÉ°VEG ìÉ≤d 1700 ƒëæH øjôëÑdG »a ÉfhQƒc
 øjôëÑdG  ≥jôØd  á«æWƒdG  Oƒ¡édG  ≈∏Y  á«æãe
 øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U IOÉ«≤H
 ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM

.AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG
 ∫ÓN  ø«Yƒ£àªdG  QhóH  IôjRƒdG  äOÉ°TCGh
 ájôjô°ùdG ÜQÉéàdG »a ø««°VÉªdG ø««YƒÑ°SC’G
 êQóªdGh  πªàëªdG  ìÉ≤∏dG  øe  áãdÉãdG  á∏Môª∏d
 ¢Shô«Ød  á«ªdÉ©dG  áë°üdG  áª¶æe  á∏¶e  âëJ

.(19 ó«aƒc) ÉfhQƒc
 øjòdG É¡FÉæHCÉH IQƒîa øjôëÑdG ¿CG äócCGh
 ø«HQÉ°V  ,á«fÉ°ùfE’G  πLCG  øe  ´ƒ£àdÉH  GhQOÉH
 øe G kAõL GƒfÉch ,AÉ£©dG »a á∏ãeC’G ´hQCG ∂dòH
 áëFÉL ≈∏Y AÉ°†≤dG ácô©e »a á«ªdÉ©dG Oƒ¡édG
 áãdÉãdG  á∏MôªdG  »a º¡àcQÉ°ûªH ∂dPh ,ÉfhQƒc
 ìÉ≤∏dG QÉÑàNÉH á«æ©ªdG ájôjô°ùdG ÜQÉéàdG øe
 ¿CG  áæ«Ñe  ,¬à«dÉ©a  ¿Éª°†d  É kjôjô°S  π£©ªdG
 á∏MôªdG  »a  ájôjô°ùdG  ÜQÉéàdÉH  ø«Yƒ£àªdG
 øe  äÉYôédG  ∫Éªμà°SG  º¡«∏Y  ÖLƒàj  áãdÉãdG
 ™«HÉ°SCG  3  ó©H  á«fÉãdG  áYôédG  »≤∏Jh  ìÉ≤∏dG
 πÑb  øe  º¡à©HÉàe  ºàà°Sh  ,≈`̀dhC’G  áYôédG  øe
 ídÉ°üdG äQÉ°TCGh .G kô¡°T 12 Ióªd »Ñ£dG ≥jôØdG
 √òg ≈∏Y ø«ªFÉ≤dG Oƒ¡L π∏μàJ ¿CG É¡©∏£J ≈dEG
 ≈dEG  ∫ƒ°UƒdGh  ìÉéædÉH  ájôjô°ùdG  ÜQÉéàdG
 ƒg  Ée  Ö°ùëH  á«fÉ°ùfE’G  πLC’  á«°Vôe  èFÉàf
 ádhód Égôμ°T øY IôjRƒdG âHôYCGh ,É¡æe ƒLôe
 É¡fhÉ©àd  á≤«≤°ûdG  IóëàªdG  á«Hô©dG  äGQÉ`̀eE’G

.ájôjô°ùdG ÜQÉéàdG √òg »a áμ∏ªªdG ™e

 OGó`̀YCG  IOÉ`̀jR  âªJ  ób  ¬`̀fCG  ôcòdÉH  ôjóédG
 πÑb  øe  ájôjô°ùdG  ÜQÉéàdG  »a  ø«cQÉ°ûªdG
 á∏Môª∏d  ájôjô°ùdG  ÜQÉéàdG  ≈∏Y  ø«ªFÉ≤dG
 PEG  ,»aÉ°VEG  ìÉ≤d  1700  ƒëæH  ìÉ≤∏d  áãdÉãdG
 ¿ƒªFÉ≤dG  √ó¡°T  Ée  ô«¶f  IOÉjõdG  √òg  äAÉ`̀L
 »Ñ£dG ≥jôØdG IAÉØch á«æ¡e øe ÜQÉéàdG ≈∏Y
 á«°†jôªàdG  ºbGƒ£dGh  á«Ñ£dG  QOGƒμdG  áaÉch
 á∏MôªdG  IQGOEG  ∫ÓN  øe  øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a
 øjôëÑdG áμ∏ªe »a ájôjô°ùdG ÜQÉéà∏d áãdÉãdG

 ÖfÉL  ≈``̀ dEG  ,É`̀¡`̀H  ø«Yƒ£àªdG  ™`̀e  π`̀eÉ`̀©`̀à`̀dGh
 ó©H ´ƒ£àdG »a ø«ÑZGôdG øe ójGõàªdG ∫ÉÑb’G
.´ƒ£àe 6000`dG Üƒ∏£ªdG Oó©dG ≈dEG ∫ƒ°UƒdG
 â`̀æ`̀∏`̀YCG  ó``̀b  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e  ¿CG  ô``cò``j
 ÜQÉéàdG  øe  áãdÉãdG  á∏MôªdG  »a  É¡àcQÉ°ûe
 πμH Ωƒ«dGh ,»°VÉªdG  ¢ù£°ùZCG  »a ájôjô°ùdG
 øª°V ∑QÉ°ûe 7700 Æƒ∏ÑH Oƒ¡édG â∏∏μJ ôîa
 ±ó¡dG  ≈`̀dEG  ∫ƒ°UƒdG  ø∏©àd  áãdÉãdG  á∏MôªdG

 .Oƒ°ûæªdG

 OGó```̀YC’G   ∫É`̀ª`̀à`̀cÉ`̀H  Gó`̀ jó`̀ L  GRÉ``̀é``̀fEG  ≥≤ëJ  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
É``̀fhQƒ``̀c ìÉ`̀ ≤`̀ ∏`̀ d á`̀ jô`̀ jô`̀ °`̀ ù`̀ dG ÜQÉ`̀ é`̀ à`̀ ∏`̀ d á``̀«``̀aÉ``̀°``̀VE’G

 ∫BG  ∑QÉ`̀Ñ`̀e  ø`̀H  óªëe  ï«°ûdG  ƒª°S  πÑ≤à°SG
 ô°ü≤H ¬ÑàμªH AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ÖFÉf áØ«∏N
 á°ù«FQ áØ«∏N ∫BG óªëe âæH »e áî«°ûdG á«Ñ«°†≤dG
 √ƒª°S â¨∏HCG »àdG ,QÉKB’Gh áaÉ≤ã∏d øjôëÑdG áÄ«g
 ôÑY  »ªdÉ©dG  áMÉ«°ùdG  Ωƒ«H  áÄ«¡dG  ∫ÉØàMG  øY
 IQOÉÑe »gh ,zøjôëÑdG »a ™æ°U{ ´hô°ûe ¥ÓWEG
 ájƒ¡dG  ôjƒ°üJ  IOÉ`̀YEG  ≈dEG  ±ó¡J  IójóL  IôμàÑe
 äÉYÉæ°üdGh ájhó«dG ±ôë∏d á«Ø«XƒdGh ájô°üÑdG
 ¢ùμ©j G kóàªe É kjQÉ°†M G kô«Ñ©J ¿ƒμJ »c ,ájó«∏≤àdG
 Gòg  ¿G  kIócDƒe  ,øjôëÑdG  áμ∏ªªd  á«aÉ≤ãdG  ájƒ¡dG
 á«ªæà∏d  móaGôc  ájó«∏≤àdG  ±ôëdG  Rõ©j  ´hô°ûªdG
 ´hô°ûªdG  Gò`̀g  ôÑY  áÄ«¡dG  ócDƒJ  PEG  áeGóà°ùªdG
 øjôëÑdG  ájƒg  õjõ©àd  á∏«°Sh  áaÉ≤ãdÉH  É¡eGõàdG
 áYÉæ°U  π`̀LCG  øe  ,≥jô©dG  É¡îjQÉJh  ájQÉ°†ëdG

.IóYGh ájƒªæJ ¢Uôa
 ∫BG  ∑QÉ`̀Ñ`̀e  ø`̀H  óªëe  ï«°ûdG  ƒª°S  Üô```YCGh
 óªëe âæH »e áî«°û∏d √ôjó≤Jh √ôμ°T øY áØ«∏N
 ∫ÉªYCG  ø`̀e  áÄ«¡dGh  ¬`̀H  Ωƒ≤J  É`̀e  ≈∏Y  áØ«∏N  ∫BG

 ≈∏Y  øjôëÑdG  IQÉ°†Mh  ïjQÉJ  RGô`̀HE’  á£°ûfCGh
 √ƒª°S  É¡FGógE’h  »ªdÉ©dGh  »∏ëªdG  øjó«©°üdG
 áYÉæ°U  ôjƒ£J  ´hô°ûe  ø`̀e  QÉîØdG  ø`̀e  Ééàæe

.áÄ«¡dG √ÉYôJ …òdG QÉîØdG

 ∫BG  óªëe âæH »e áî«°ûdG äôÑY É¡ÑfÉL øe
 ï«°ûdG  ƒª°ùd  Égôjó≤Jh  Égôμ°T  ≠dÉH  øY  áØ«∏N
 ¬ªYOh  ¬JófÉ°ùªd  áØ«∏N  ∫BG  ∑QÉ`̀Ñ`̀e  ø`̀H  óªëe

.ä’ÉéªdG ∞∏àîe »a áÄ«¡∏d ôªà°ùªdG

 Oƒ``̀ ¡``̀é``̀ H √ƒ````̀ æ````̀ j ∑QÉ`````̀ Ñ`````̀ e ø`````̀ H ó```ª```ë```e
ø`̀ jô`̀ ë`̀ Ñ`̀ dG IQÉ``̀ °``̀†``̀M RGô``````̀ HE’ »```e á`̀ î`̀ «`̀ °`̀ û`̀ dG

 ï«°ûdG  ∫hCG  ≥jôØdG  πÑ≤à°SG

 áØ«∏N  ∫BG  ¬`̀∏`̀ dGó`̀Ñ`̀Y  ø``̀H  ó``̀°``̀TGQ

 ≥jôØdG  ,¢`̀ù`̀eCG  ,á`̀«`̀∏`̀NGó`̀dG  ô``̀jRh

 â«μ«H  Ωƒ`̀J  ô«°ùdG  óYÉ≤àe  ø`̀cQ

 »dhódG  ó¡©ª∏d  …ò«ØæàdG  ôjóªdG

 »a á`̀«`̀é`̀«`̀JGô`̀à`̀°`̀S’G äÉ`̀°`̀SGQó`̀∏`̀ d

 ≥jôØdG Qƒ°†ëH ,§°ShC’G ¥ô°ûdG

 ¢ù«FQ  ø°ùëdG  ø°ùM  ø`̀H  ¥QÉ`̀W

.ΩÉ©dG øeC’G

 Ö``MQ AÉ``̀≤``̀∏``̀dG á```jGó```H »```̀ ah

 G kó«°ûe  ,â«μ«H  ô«°ùdÉH  ô`̀jRƒ`̀dG

 π°Uh  …òdG  Qƒ£àªdG  iƒà°ùªdÉH

 äÉ°SGQó∏d  »`̀dhó`̀dG  ó¡©ªdG  ¬`̀«`̀dEG

 çÉëHC’G ∫Éée »a á«é«JGôà°S’G

 »a  õ«ªàªdG  √QhOh  äÉ`̀°`̀SGQó`̀dGh

 äGP  á«dhódG  äGôªJDƒªdG  º«¶æJ

 ™∏WG  Éªc  ,á«é«JGôà°S’G  OÉ©HC’G

 IôàØ∏d  ó¡©ªdG  πªY  èeÉfôH  ≈∏Y
 IQGRƒ`̀ dG  ¢UôM  Gó`̀cDƒ`̀e  ,áeOÉ≤dG
 ÉªH ∑ôà°ûªdG ¿hÉ©àdG ôjƒ£J ≈∏Y

 .IƒLôªdG ±GógC’G ≥≤ëj
 ô`̀«`̀°`̀ù`̀dG Üô`````̀YCG ,¬`̀ à`̀ ¡`̀L ø``̀e

 √ôjó≤Jh √ôμ°T øY â«μ«H ¢SÉeƒJ
 ºYO øe ¬«dƒj Éªd á«∏NGódG ôjRƒd
 äÉ°SGQódG  äÉ°ù°SDƒªd  IófÉ°ùeh
 ≈∏Y  É¡d  ¬©«é°ûJh  ,çƒ`̀ë`̀Ñ`̀dGh
 .»aÉ≤ãdGh »ª∏©dG ÉgQhO á∏°UGƒe

 å`̀ë`̀H AÉ```≤```∏```dG ∫Ó`````N º`````Jh
 π``̀ Ñ``̀ °``̀Sh ¿hÉ`````̀©`````̀à`````̀dG ¬````````````LhCG
 Oó`̀Y ≈``̀ dEG á`̀aÉ`̀°`̀VE’É`̀H ,É`̀gô`̀jƒ`̀£`̀J
 ΩÉªàg’G  äGP  äÉYƒ°VƒªdG  ø`̀e

 .∑ôà°ûªdG

 Qhó`````dÉ`````H ó```«```°```û```j á````̀ «````̀ ∏````̀ NGó````̀ dG ô``````````jRh
äÉ```°```SGQó```∏```d »`````̀dhó`````̀dG ó``̀¡``̀©``̀ª``̀∏``̀d »``̀ ã``̀ ë``̀ Ñ``̀ dG

 ¿hDƒ°û∏d ∂∏ªdG ádÓL QÉ°ûà°ùe áØ«∏N ∫BG óªëe øH óªMCG øH ódÉN ï«°ûdG πÑ≤à°SG
 ≥HÉ°ùdG  ô«Ø°ùdG  ôeÉ©dG  óªMCG  óªM  ,¢ùeG  á«Ñ«°†≤dG  ô°ü≤H  ¬ÑàμªH  ,á«°SÉeƒ∏HódG

.¿hÉ©àdG ¢ù∏éeh á«ª«∏bE’G ¿hDƒ°ûdG »a åMÉÑdGh
 óªMCG óªM ó«°ùdÉH áØ«∏N ∫BG óªëe øH óªMCG øH ódÉN ï«°ûdG ÖMQ AÉ≤∏dG ∫ÓNh
 äGƒæ°S ¬∏ªY ∫GƒW Iõ«ªàªdG á«°SÉeƒ∏HódG ¬Jô«°ùeh á«æWƒdG √Oƒ¡éH G kó«°ûe ,ôeÉ©dG
 øe πª©dG »a »fÉØàdGh ¢UÓNEÓd É kLPƒªf ¿Éc ¬fCG  G kócDƒe ,á«LQÉîdG IQGRƒH IójóY
 øY  É kHô©e  ,á«dhódG  πaÉëªdG  ∞∏àîeh  ä’ÉéªdG  πc  »a  øWƒdG  ídÉ°üe  õjõ©J  πLCG
 Ée ôÑY á«Hô©dGh á«é«∏îdG ÉjÉ°†≤dÉH á«YƒàdG »a º¡e QhO øe ¬H Ωƒ≤j ÉªH √RGõàYG
 øe  ¬jód  Ée  ¢ùμ©J  áaOÉg  äÉØdDƒeh  áæ«°UQ  äÉ°SGQOh  Iõ«ªàe  äÓ«∏ëJ  øe  ¬Mô£j

.OGó°ùdGh ≥«aƒàdG ΩGhO ¬d É«æªàe ,ájôKh Iô«Ñc äGôÑN
 ºYó∏d  ¬fÉæàeGh √RGõàYG ¢üdÉN øY ôeÉ©dG  óªMCG  óªM ó«°ùdG  ÜôYCG  ,¬ÑfÉL øe
 G kócDƒe ,áØ«∏N ∫BG óªëe øH óªMCG øH ódÉN ï«°ûdG πÑb øe ¬H ≈¶ëj …òdG π°UGƒàªdG

.AÉ£©dGh πª©dG á∏°UGƒe ≈dEG ÉªFGO ¬©aój ºYódG Gòg ¿CG

ôeÉ©dG ó``ªM πÑ≤à°ùj á``«°SÉeƒ∏HódG ¿hDƒ``°û∏d ∂``∏ªdG QÉ``°ûà°ùe

 øH  áØ«∏N  ï«°ûdG  ƒª°S  ≈`̀≤`̀à`̀dG
 ßaÉëe  á`̀Ø`̀«`̀∏`̀N  ∫BG  á`̀Ø`̀«`̀∏`̀N  ø``̀H  »`̀∏`̀Y
 …ôîØdG  ¢ù«FôdG  á«HƒæédG  á¶aÉëªdG
 ,ø`̀jó`̀dGƒ`̀dG  ájÉYôd  øjôëÑdG  á«©ªéd
 øjôëÑdG  á«©ªL  AÉ`̀ °`̀†`̀YCG  ø`̀e  GOó```̀Y
 OGhQ ø``̀e  GOó````̀Yh ø``̀jó``̀dGƒ``̀dG  á`̀jÉ`̀Yô`̀d
 ¥ÓWEG  QÉWEG  »a  ∂dPh »Yƒ£àdG  πª©dG
 AÉ`̀ah{  …ô«îdG  πª©∏d  √ƒª°S  Iõ`̀FÉ`̀L
 (á°SOÉ°ùdG)  É¡àî°ùæH  zAÉ£©dG  π`̀ gC’
 ≈∏Y ô°ûY …OÉëdG ΩÉ©∏dh 2020 áæ°ùd

.»dGƒàdG
 ƒª°S  OÉ``°``TCG  AÉ`̀≤`̀∏`̀dG  π¡à°ùe  »`̀a
 ∫BG  áØ«∏N  ø`̀H  »∏Y  ø`̀H  áØ«∏N  ï«°ûdG
 »àdG AÉ£©dÉH á∏aÉëdG Iô«°ùªdÉH áØ«∏N
 πª©dG  »`̀a  øjôëÑdG  áμ∏ªe  Égó¡°ûJ
 ∂``dPh ,ó``̀FGô``̀dG »`̀Yƒ`̀£`̀à`̀dGh …ô`̀«`̀î`̀dG
 ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  º`̀YOh  IOÉ«≤H
 πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG
 á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG Qhó````̀ Hh ,ió``̀Ø``̀ª``̀dG OÓ``̀Ñ``̀dG
 ódGƒdG  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  á°SÉFôH
 áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  ø`̀H  áØ«∏N  ô`̀«`̀eC’G
 ÖMÉ°U IQRGDƒ````̀eh  ,AGQRƒ````̀ dG  ¢`̀ù`̀«`̀FQ
 óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG

.AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG
 á¶aÉëªdG  ßaÉëe  ƒª°S  ó`̀cCG  Éªc
 á«©ªéd  …ôîØdG  ¢ù«FôdG  á«HƒæédG
 áμ∏ªe  ¿CG  ,øjódGƒdG  ájÉYôd  øjôëÑdG
 »a  É kbô°û oe  É`̀ kLPƒ`̀ª`̀fCG  âeób  øjôëÑdG
 »a ºMÓàdGh π°UGƒàdGh AÉ£©dG Qƒ°U
 äÉeÉ¡°SE’G  ∫ÓN  øe  »fÉ°ùfE’G  πª©dG
 »a á`̀dhò`̀Ñ`̀ª`̀ dG äGAÉ``̀£``̀©``̀dGh á`̀∏`̀«`̀Ñ`̀æ`̀dG
 IRQÉÑdG  á«æWƒdGh  ájô«îdG  ä’ÉéªdG
 á«Yƒ£àdGh á«Ñ£dG QOGƒμdG »a á∏ãªàe
 ´hQCG  äô`̀£`̀°`̀S  »``à``dG  á`̀«`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’Gh

.AÉ£©dGh ´ƒ£àdG »a á∏ãeC’G
 √ƒª°S IõFÉL ¿G √ƒª°S í°VhCGh
 πgC’ AÉah{ ¿GƒæY âëJ …ô«îdG πª©∏d
 áÑcƒμd  ΩÉ©dG  Gò`̀g  â°ü°üN  zAÉ£©dG
 »a âª¡°SCG »àdG QOGƒμdGh äÉ¡édG øe

 Iôàa ∫ÓN »fÉ°ùfE’Gh …ô«îdG É¡FÉ£Y
 ,(19-ó«aƒc)  ÉfhQƒc  áëFÉL  áëaÉμe
 øWGƒªdG  áfÉμe  øe  Rõ©j  …ò`̀dG  ô`̀eC’G
 ¢ùμ©«d  ôªãªdG  ¬«fÉØJh  »æjôëÑdG
 á`̀«`̀dhDƒ`̀°`̀ù`̀ª`̀dGh á`̀«`̀fÉ`̀°`̀ù`̀fE’G á`̀dÉ`̀°`̀Sô`̀dG
 á«LPƒªædG  IQƒ°üdG  AÉæHh  á«©ªàéªdG

.áμ∏ªªdG »a …ô«îdG πª©∏d
 »`̀ °`̀VGô`̀ à`̀ a’G π`̀ Ø`̀ë`̀ dG ΩÉ`̀≤`̀ «`̀ °`̀ Sh
 ô`̀Hƒ`̀à`̀cCG ø`̀e 28 ï`̀jQÉ`̀J »`̀a Iõ`̀FÉ`̀é`̀∏`̀d

.»FôªdG ∫É°üJ’G á«æ≤J ôÑY ,…QÉédG
 Iõ`̀FÉ`̀é`̀dG  √ò``̀g  ¿EG  √ƒ`̀ª`̀°`̀S  ∫É``̀ bh
 øe  ¬`̀à`̀b’  Éªd  á`̀ë`̀°`̀VGh  áª°üH  â`̀cô`̀J
 Ió©°UC’G  ∞∏àîe  ≈∏Y  á©°SGh  AGó°UCG
 ºjôμJ  ∫Ó`̀N  ø`̀e  á«ª«∏bE’Gh  á«Hô©dG
 øWƒdG  ∫hO  ∞∏àîe  øe  AÉ£©dG  RƒeQ
 »Yƒ£àdG  πª©dÉH  á°üàîªdGh  »Hô©dG
 äÉ°ù°SDƒª∏d  AGƒ°S  ä’ÉéªdG  áaÉc  »a

.¢UÉî°TC’G hCG
 ¢ù«FQ  ÉæÑdG  óªMCG  ôÑY ¬ÑfÉL øe
 øY  øjódGƒdG  ájÉYôd  øjôëÑdG  á«©ªL
 áªjôμdG  ájÉYôdG  ≈∏Y  ¬fÉæàeGh  √ôμ°T
 øH  áØ«∏N  ï«°ûdG  ƒª°S  É¡eó≤j  »àdG
 √ƒª°S ájÉYôd áØ«∏N ∫BG áØ«∏N øH »∏Y
 …ô«îdG  πª©dG  ä’É`̀é`̀e  ∞∏àîe  »`̀a
 QÉÑc  ájÉYQh  »fÉ°ùfE’Gh  »YÉªàL’Gh
 ΩÉ©dG Gò¡d √ƒª°S IõFÉL ¿CG É kæ«Ñe ,ø°ùdG

 »àdGh  ,ájÉYôdGh  ΩÉªàg’G  Gòg  ó°ùéJ
 »Yƒ£àdG πª©dG á∏éY π«©ØJ »a Ö°üJ
 ¥Ó``̀£``̀f’G ø``̀e ¬`̀æ`̀«`̀μ`̀ª`̀Jh …ô``̀«``̀î``̀dGh
 äÉLôîe  »`̀a  Ö°üJ  Ió`̀jó`̀L  ±Gó`̀gCÉ`̀H
 øWƒ∏d  á«©ªàéªdGh  ájô°ûÑdG  á«ªæàdG

.õjõ©dG
 ∫Éªc º«gGôHEG ø°ùM ÜôYCG √QhóH
 øH  áØ«∏N  ï«°ûdG  ƒª°S  IõFÉL  ƒ°†Y
 ,zAÉ£©dG  πgC’  AÉaƒdG{  áØ«∏N  ∫BG  »∏Y
 ßaÉëe  ƒª°ùd  √ô`̀jó`̀≤`̀Jh  √ô`̀μ`̀°`̀T  ø`̀Y
 ÓdG  ¬àjÉYQ  ≈∏Y  ,á«HƒæédG  á¶aÉëªdG
 »a  …ô«îdG  πª©dG  º`̀YO  »`̀a  IOhó`̀ë`̀e
 ¬eó≤j Ée ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,øjôëÑdG áμ∏ªe
 »a »Yƒ£àdGh …ô«îdG ÖfÉé∏d √ƒª°S
 IõFÉédG √òg âeôc å«M IõFÉédG √òg
 »a  IRQÉ`̀Ñ`̀dG  äÉ«°üî°ûdG  ø`̀e  ójó©dG
 »a  É¡dÉªYCÉH  áahô©ªdG  »Hô©dG  øWƒdG
 »YÉªàL’Gh  »Yƒ£àdG  πª©dG  ∫Éée
 á«LPƒªædG  IQƒ`̀°`̀ü`̀dG  ó°ùéJ  »`̀à`̀dGh

.øjôëÑdG áμ∏ªe »a …ô«îdG πª©∏d
 Qƒ°†ëdG  OÉ°TCG  ,AÉ≤∏dG  ΩÉàN  »a
 ï«°ûdG  ƒª°S  ¬`̀H  Ωƒ`̀≤`̀j  …ò``̀dG  Qhó`̀dÉ`̀H
 º`̀YO  »``a  áØ«∏N  ø``H  »`̀∏`̀Y  ø``H  áØ«∏N
 »a  á«fÉ°ùfE’Gh  ájô«îdG  äGQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG
 äÉ°SÉμ©fG  øe  É¡d  Éªd  ;øjOÉ«ªdG  ≈à°T

.™ªàéªdG ≈∏Y á«HÉéjEG

 á«©ªL AÉ°†YCG øe GOóY »≤à∏j á«HƒæédG ßaÉëe
»Yƒ£àdG πª©dG OGhQ øe GOóYh øjódGƒdG ájÉYQ

 á«ªdÉ©dG ó``ªM øH ô``°UÉf IõFÉL í``«°TôJ
»HO ƒÑ°ùcEG »a ácQÉ°ûª∏d »HÉÑ°ûdG ´GóHEÓd

 óYÉ°ùªdG  π«cƒdG  ∫ÉªYCÉH  ºFÉ≤dG  ¥Éë°SEG  IQÉ°S  Ió«°ùdG  â°SCGôJ
 ™HÉ°ùdG ´ÉªàL’G á°VÉjôdGh ÜÉÑ°ûdG ¿hDƒ°T IQGRƒH äGQOÉÑªdGh ºYó∏d
 è«∏îdG ∫hód ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée ∫hóH á«HÉÑ°ûdG á«æØdG áæé∏d ø«KÓãdGh
 ∫hódG  »∏ãªe  ácQÉ°ûªH  ,»FôªdG  ∫É°üJ’G  á«æ≤J  ôÑY  ∂`̀dPh  á«Hô©dG

 .»HÉÑ°ûdG ∫ÉéªdG »a AÉ°†YC’G
 á«æØdG  áæé∏dG  AÉ°†YCÉH  ¥Éë°SEG  IQÉ°S  âÑMQ  AÉ≤∏dG  ájGóH  »ah
 ÜÉÑ°ûdG  AGQRh  QÉμaCGh  iDhQ  áªLôJ  »a  ºgOƒ¡Lh  ºgQhóH  Ió«°ûe
 πª©dG »a πeÉμàdG äÉLQO ≈°übCG ≥«≤ëJ »a ¢ù∏éªdG ∫hóH á°VÉjôdGh
 ±hô¶dG πc áÄ«¡Jh á«HÉÑ°ûdG äÉYÉ£≤dÉH AÉ≤JQÓd ∑ôà°ûªdG »é«∏îdG

 .πaÉëªdG ∞∏àîe »a ÜÉÑ°ûdG äGRÉéfEG RGôHE’ á«dÉãªdG
 ∫ÉªYG  ∫hó`̀L  ≈∏Y  áLQóªdG  OƒæÑdG  ¿ƒ©ªàéªdG  ¢ûbÉf  Égó©H
 ácQÉ°ûª∏d áMôà≤ªdG èeGôÑdG á°ûbÉæe ´ÉªàL’G ∫ÓN ºJ å«M ´ÉªàL’G
 äGQÉ``e’G  ádhóH  »`̀HO  »a  ΩÉ≤«°S  …ò`̀dG  Ω2021  ƒÑ°ùcG  ¢Vô©e  »a
 ´GóHEÓd  á«ªdÉ©dG  óªM øH  ô°UÉf  IõFÉL É¡æª°V øe  ,IóëàªdG  á«Hô©dG
 äGQOÉÑªdG  ø`̀e  ÉgQÉÑàYÉH  ¢Vô©ªdG  »`̀a  ácQÉ°ûª∏d  ∂`̀ dPh  »HÉÑ°ûdG
 ôjƒ£J ≈∏Y í°VGhh ô«Ñc ô«KCÉJ É¡dh »ªdÉ©dG iƒà°ùªdG ≈∏Y Iõ«ªàªdG

 .ºdÉ©dGh á≤£æªdG ÜÉÑ°T äGQóbh äGQÉ¡e
 á£°ûfC’ÉH  á°UÉîdG  á`̀fRGƒ`̀ª`̀dG  á°ûbÉæe  ´ÉªàL’G  ∫Ó`̀N  º`̀J  Éªc
 QÉWE’Gh  ,πª©dG  ¢TQƒd  ájò«ØæàdG  πª©dG  á«dBGh  ,ácôà°ûªdG  èeGôÑdGh
 á£°ûfC’Gh  èeGôÑdG  ò«ØæJ  á«dBGh  ,»HÉÑ°ûdG  πª©dG  Ωƒ∏Hód  …ò«ØæàdG
 πªY  á£N  ò«ØæJ  á«fÉμeEG  ióe  á°ûbÉæeh  ó©H  øY  Égò«ØæJ  á«fÉμeEGh
 πª©dG  á£N  ≈`̀ dG  á`̀aÉ`̀°`̀VE’É`̀H  ,2021  ΩÉ`̀©`̀d  á«HÉÑ°ûdG  á«æØdG  áæé∏dG
 á°UÉîdG  äÉ«°UƒàdGh  ÜÉÑ°ûdG  πªY  ¢TQh  É¡H  âLôN  »àdG  ájò«ØæàdG
 »HÉÑ°ûdG  πª©dG  ºYóJ  äÉ«°UƒàdG  øe  Oó©H  ´ÉªàL’G  êôN  Éªc  ,É¡H

 .∑ôà°ûªdG »é«∏îdG

 á«HôàdG  IQGRh  á`̀jÉ`̀YQh  º∏©àdG  äÉHƒ©°üd  ábQÉ°ûdG  õcôe  øe  º«¶æàH
 ≈≤à∏e  »`̀a  øjôëÑdG  ∑QÉ°ûJ  IóëàªdG  á«Hô©dG  äGQÉ```̀eE’G  á`̀dhó`̀H  º«∏©àdGh
 …òdG  (º¡H  »≤Jôfh  »≤à∏f)  QÉ©°T  âëJ  ∫hC’G  »°VGôàa’G  º∏©àdG  äÉHƒ©°U

.ôHƒàcCG øe øeÉãdG Ωƒ«dG ábQÉ°ûdG ¬Ø«°†à°ùJ
 äGQÉeE’G  ádhO  êQÉNh πNGO  øe ¿ƒ°üàîeh AGôÑN ≈≤à∏ªdG  »a  ∑QÉ°ûj
 »àdGh  á«°ü°üîàdG  ™«°VGƒªdG  øe  Égô«Zh  á«Hô©dG  äGôÑîdG  ¢VôY  ±ó¡H
 ≈dEG áaÉ°VE’ÉH º«∏©àdG ∫Éée »a ø«∏eÉ©dGh ø«jƒHôàdGh ø««FÉ°üNC’G ±ó¡à°ùJ

.ºgQƒeCG AÉ«dhCGh º∏©àdG äÉHƒ©°U …hP áÑ∏W
 QƒàcódG  øjôëÑdG  á©eÉéH  ¢ùjQóàdG  áÄ«g  ƒ°†Y  ∑QÉ°ûj  ,øjôëÑdG  øe
 É«LƒdƒæμàdG  á«ªgCG{  ¿GƒæY âëJ ábQƒH  ,á©eÉédG  øY Óãªe ,Ωƒd  ƒHCG  óéeCG

.zº∏©àdG äÉHƒ©°U …hP º«∏©J »a

Ωƒ«dG ábQÉ°ûdÉH z»°VGôàa’G º∏©àdG äÉHƒ©°U ≈≤à∏e{

.Ωƒd ƒHCG óéeCG |
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:»∏Y áªWÉa âÑàc
 »Ñ£dG  »æWƒdG  ≥jôØdG  Oó°T
-ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üà∏d

 …CG  ø`̀Y  OÉ`̀©`̀à`̀H’G  á«ªgCG  ≈∏Y  (19
 ™«ªL AÉ``̀«``̀MEG  Ö`̀æ`̀é`̀Jh  äÉ`̀©`̀ª`̀é`̀J

 hCG äÉÑ°SÉæªdG
 óMCG É¡fƒμd ∫RÉæªdG »a É¡àeÉbEG
 ƒgh  ä’É`̀ë`̀dG  IOÉ``̀jR  ÜÉÑ°SG  º`̀gG
 ôÑªàÑ°S  ô¡°T  ∫Ó`̀N  √ó`̀°`̀UQ  º`̀J  É`̀e
 ∫ó©e  ≈`̀∏`̀YCG  ó¡°T  …ò``̀ dG  »`̀°`̀VÉ`̀ª`̀dG
 π«é°ùàH áëFÉédG ájGóH òæe áHÉ°UEG
 ¿CG  GócDƒe  ,áHÉ°UEG  ±’BG  5  øe  ôãcCG
 øe  ø«YƒÑ°SCG  ∫hG  â¡fCG  øjôëÑdG
 ¢VÉØîfÉH  zøjôëÑ∏d  Ωõà∏f{  á∏ªM
 ó«cCÉàdG  ™`̀e  äÉ`̀HÉ`̀°`̀UE’G  »`̀a  »Ñ°ùf
 á«fƒfÉ≤dG  äGAGô``̀LE’G  ójó°ûJ  ≈∏Y
 AÉ°†YCG  √ƒ``̀fh  .ø«ØdÉîªdG  ∫É`̀«`̀M
 »Øë°üdG  ôªJDƒªdG  ∫Ó`̀N  ≥jôØdG
 »dh õcôe »a ¢ùeCG ô¡X √ó≤Y …òdG
 ÖjQóàdGh  á«Ñ£dG  çƒëÑ∏d  ó¡©dG
 øY åjóë∏d …ôμ°ù©dG ≈Ø°ûà°ùªdÉH
 ÉfhQƒc  ¢Shô«a  äGóéà°ùe  ô``NBG
 øe  âæμªJ  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¿CG  ≈dEG
 ø«HÉ°üª∏d  á«≤«≤ëdG  OGóYC’G  ¢üëa
 ¿ƒ«∏e ø`̀e ô`̀ã`̀cCG AGô```LEG ∫Ó`̀N ø`̀e
 øjô«°ûe  ,¢üëa  ¿ƒ«∏ªdG  ∞°üfh
 ºdÉ©dG  ∫hO  Qó°üàJ  áμ∏ªªdG  ¿CG  ≈dEG
 áfQÉ≤e  ¢üëØdG  AGô``̀LEG  ∫ó©e  »`̀a
 ±ó`̀¡`̀ dG  ¿CG  É`̀ª`̀c  ,É`̀¡`̀fÉ`̀μ`̀ °`̀S  Oó``̀©``̀H
 É¡dƒª°T  ¢`̀ù`̀«`̀d  äÉ`̀°`̀Uƒ`̀ë`̀Ø`̀dG  ø``̀e
 ô«Z  Gô```̀eCG  ¬`̀fƒ`̀μ`̀d  ¿É`̀μ`̀°`̀ù`̀dG  ™«ªL
 ¿EG ≥`̀jô`̀Ø`̀dG AÉ`̀°`̀†`̀YCG ∫É``̀bh .»`̀∏`̀ª`̀Y
 ÜQÉéàdG  ø`̀Y  ádhDƒ°ùªdG  ácô°ûdG
 »a  É«∏©a  äCGó``̀ H  ìÉ≤∏d  ájôjô°ùdG
 ø«Yƒ£àª∏d  á«dhC’G  èFÉàædG  π«∏ëJ
 ≈dEG øjô«°ûe ,ÉÑjôb É¡fÓYEG ºà«°Sh
 óªà©J  ìÉ≤∏dG  ó©H  áYÉæªdG  Ióe  ¿CG
 ±ƒ°S  »àdG  äGOÉ°†ªdG  ºéM  ≈∏Y
 áYÉæªH  º°ùédG  óªJ  »àdGh  Égódƒj
 ,ø«àæ°Sh áæ°S ø«H ÖdÉ¨dG »a É¡Jóe
 »a á«°UÉN ìÉ≤d πμd ¿CG ≈dEG ø«àa’

.¬à«dÉ©a
 ó≤Y  »æWƒdG  ≥jôØdG  ¿EG  ∫É`̀bh
 »àdG  äÉÄØdG  åëÑd  äÉYÉªàLG  IóY
 ∫ƒ°üëdG  »a  ájƒdhC’G  É¡d  ¿ƒμ«°S
 ¢ü∏Nh  ,√ôaGƒJ  ø«M  ìÉ≤∏dG  ≈∏Y
 QOGƒ`̀μ`̀dG  ™«ªéd  ¿ƒμà°S  É`̀¡`̀fCG  ≈`̀ dEG

 á`̀«`̀eÉ`̀eC’G ±ƒ`̀Ø`̀°`̀ü`̀dG »``a á`̀∏`̀eÉ`̀©`̀dG
 áWô°ûdG ∫ÉLQh ¢Shô«ØdG á¡LGƒªd
 GQô°†J  ô`̀ã`̀cC’G  º¡fƒμd  ¢û«édGh
 OGô``̀aC’G  ≈``̀dEG  á`̀aÉ`̀°`̀VEG  áëFÉédG  ø`̀e
 áHÉ°UE’G  äÉØYÉ°†ªd  á°VôY  ôãcC’G

.¢Shô«ØdÉH
 ™`̀fÉ`̀ª`̀dG ó`̀«`̀dh Qƒ`̀à`̀có`̀ dG ó```̀cCGh
 ƒ`̀°`̀†`̀Y  á``̀ë``̀°``̀ü``̀dG  IQGRh  π```«```ch
 …ó°üà∏d  »Ñ£dG  »æWƒdG  ≥jôØdG
 (19-ó`̀ «`̀ aƒ`̀ c) É``̀fhQƒ``̀c ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀d
 øjôëÑ∏d  ΩGõ`̀à`̀d’G  á∏°UGƒe  á«ªgCG
 ∂`̀ dPh ø`̀«`̀«`̀aÉ`̀°`̀VEG ø`̀«`̀Yƒ`̀Ñ`̀°`̀SCG Ió``̀e
 ôHƒàcCG  ô¡°T  øe  ô°ûY  ™HGôdG  ≈àM
 øY  OÉ©àH’G  Üƒ`̀Lh  ™`̀e  ,…QÉ`̀é`̀dG
 äÉÑ°SÉæªdG  ∞∏àîe  »a  äÉ©ªéàdG
 Gó«Øe  ,¢Shô«ØdG  QÉ°ûàfG  øe  óë∏d
 ≈àM ø«YƒÑ°SCG ∫hCG Éæ«¡fCG{ :∫ƒ≤dÉH
 Ωõà∏f  á∏ªM  øe  ôHƒàcCG  øe  ∫hC’G
 ¬«∏Y â∏dO Oƒ¡°ûe ø°ùëàH øjôëÑ∏d
 ,É k«Ñ°ùf  OGó``̀YC’G  ¢übÉæàH  èFÉàædG
 ™«ªédG  ΩGõ``̀à``̀dG  ≈```dEG  ∂``̀dP  Oƒ`̀©`̀ jh
 ô«HGóàdGh  ájRGôàM’G  äGAGôLE’ÉH

.á«FÉbƒdG
 á`̀∏`̀°`̀UGƒ`̀e ≈```̀ dEG ™`̀fÉ`̀ª`̀ dG É```̀YOh
 êQÉ`̀N  äÉ`̀eÉ`̀ª`̀μ`̀dG  ¢ùÑ∏H  ΩGõ``̀à``̀d’G
 Ωó``̀Yh ,äÉ``````̀bhC’G π``̀c »``̀a ∫õ`̀æ`̀ª`̀dG
 á«°û«©ªdG  äGQhô°†∏d  ’EG  êhôîdG
 ó`̀YÉ`̀ Ñ`̀ à`̀ dG ô``̀«``̀jÉ``̀©``̀e IÉ````̀YGô````̀e ™```̀e
 øe ó``̀ë``̀dG ∂```dò```ch ,»``̀YÉ``̀ª``̀à``̀L’G
 IOƒ©dG  ó©H  »YÉªàL’G  π°UGƒàdG
 Iô`̀°`̀SC’G  êQÉ``̀N  πª©dG  äGô`̀≤`̀e  ø`̀e
 §`̀«`̀ë`̀ª`̀dGh ∫õ`̀æ`̀ª`̀dG »``̀a Ió``̀MGƒ``̀ dG
 OÉà©ªdG  ¥É`̀£`̀æ`̀dG  »`̀ a  »`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G
 á`̀aÉ`̀μ`̀H ó`̀«`̀≤`̀ à`̀ dG ™```e ,Ohó```̀ë```̀ª```̀dGh
 äÉª«∏©àdGh  ájRGôàM’G  äGAGôLE’G
 ,á«æ©ªdG  äÉ`̀¡`̀é`̀dG  ø`̀e  IQOÉ`̀ °`̀ü`̀ dG
 ™°Vh …Qhô°†dG øe ¬fCG ≈dEG Égƒæe
 ÉªH QÉÑàYG πc ¥ƒa øWƒdG áë∏°üe
 øe ádhòÑªdG Oƒ¡édG ºYO »a º¡°ùj
 ,ΩGõàd’G  ôÑY  øjôëÑdG  AÉæHCG  áaÉc
 ≈∏Y  ºàëJ  á«æWƒdG  á«dhDƒ°ùªdÉa
 ΩóYh á«dhDƒ°ùªdÉH  »∏ëàdG  ™«ªédG
 ≈`̀ dEG á`̀aOÉ`̀¡`̀ dG äÉ`̀ª`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dG á`̀Ø`̀dÉ`̀î`̀e
 áë°üa ;ÉfhQƒc ¢Shô«Ød  …ó°üàdG
 íª°ùoj  ’  ájƒdhCG  ™«ªédG  áeÓ°Sh
 ,±hô`̀¶`̀dG  π`̀c  »`̀a  É¡«a  ¿hÉ`̀¡`̀à`̀dÉ`̀H
 øe  G kOó````̀Y  ∑É`̀ æ`̀g  ¿CG  ≈```̀dEG  G kô`̀«`̀°`̀û`̀e
 ºà«°S  »àdG  á«fƒfÉ≤dG  äGAGô```̀LE’G

 äÉª«∏©à∏d  ø«ØdÉîªdG  ™e  ÉgPÉîJG
 »Ñ£dG »æWƒdG ≥jôØdG øY IQOÉ°üdG

.á«æ©ªdG äÉ¡édGh
 ∫ó©ªdG  ™`̀fÉ`̀ª`̀dG  ¢`̀Vô`̀©`̀à`̀°`̀SGh
 AóH  òæe  áªFÉ≤dG  ä’Éë∏d  …ô¡°ûdG
 ∫ó©e  ¿CG  í`̀°`̀VhCG  å«M  ,áëFÉédG
 »a  ≠∏H  …ô¡°ûdG  áªFÉ≤dG  ä’É`̀ë`̀dG
 OGORGh  ,ádÉM  126  »°VÉªdG  ¢SQÉe
 ™ØJô«d  ƒjÉe  »a  3356  ≈dEG  π°ü«d
 É kæeGõJ 5272 ≈dEG ƒ«fƒj »a Égó©H
 ñGôJ  øe  ¬≤aGQ  Éeh  ô£ØdG  ó«Y  ™e
 á«FÉbƒdG  ô`̀«`̀HGó`̀à`̀dÉ`̀H  ΩGõ``̀à``̀d’G  »`̀a
 ¿CG  Éæ«Ñe  ,ájRGôàM’G  äGAGô`̀LE’Gh
 »a áªFÉ≤dG ä’Éë∏d …ô¡°ûdG ∫ó©ªdG
 4106  ≠∏Ñ«d  É k°VÉØîfG  ó¡°T  ƒ«dƒj
 »a  ¬°VÉØîfG  »a  ôªà°SGh  ,ä’É`̀M
 ä’ÉM  3109  ≈dEG  π°ü«d  ¢ù£°ùZCG
 »a G kOó`̀é`̀e ¿hÉ`̀¡`̀à`̀dG ™``̀eh ,á`̀ª`̀FÉ`̀b
 ájRGôàM’G  äGAGô``̀LE’É``̀H  ΩGõ`̀à`̀d’G
 â©ØJQG  ,IQOÉ``°``ü``dG  äÉ`̀ª`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dGh
 ôÑªàÑ°S  »a  »°SÉ«b  πμ°ûH  ä’ÉëdG
 ó©H ∂dPh ,áªFÉb ádÉM 5715 ≠∏Ñàd
 ¿CG G kócDƒe ,Iô°TÉÑe AGQƒ°TÉY º°Sƒe
 á£ÑJôe  áªFÉ≤dG  ä’ÉëdÉH  IOÉjõdG
 »`̀à`̀dG äÉ`̀©`̀ª`̀é`̀à`̀dGh äÉ`̀Ñ`̀°`̀SÉ`̀æ`̀ª`̀dÉ`̀H

.É¡ÑMÉ°üJ
 ¬©∏£J  ø``̀Y  ™``fÉ``ª``dG  Üô`````̀YCGh
 ä’ÉëdG  »a  É kYÉØJQG  ó¡°ûf  ’CG  ≈`̀dEG
 á∏Ñ≤ªdG  IôàØdG  »a  G kOóée  áªFÉ≤dG
 ,™«ªédG áeÓ°Sh áë°U ≈∏Y É kXÉØM
 πLCG øe ΩGõàd’G ≈dEG IƒYódG G kOóée
 á«YGƒdG  ácQÉ°ûªdG  ôÑY  øjôëÑdG
 á`̀jRGô`̀à`̀M’G äGAGô````̀LE’G á`̀aÉ`̀c »`̀a
 »a  ≥≤ëJ  Ée  ≈∏Y  AÉæÑdG  á∏°UGƒªd
 ∂`̀dPh  ,¢Shô«Ø∏d  …ó°üàdG  Oƒ¡L
.á∏MôªdG √òg ∫ÓN ™«ªédG ΩGõàdÉH

 »dÉªLEG  ™`̀fÉ`̀ª`̀dG  ¢Vô©à°SGh
 ∫õ©dG õ`̀cGô`̀e »`̀a ∫É`̀¨`̀°`̀TE’G OGó```̀YCG
 ábÉ£dG  ¿CG  í°VhCG  å«M  ,êÓ`̀©`̀dGh
 êÓ©dGh ∫õ©dG  õcGôªd á«HÉ©«à°S’G
 ∫É¨°TE’G  ≠∏Ñj  ,G kôjô°S  7642  ≠∏ÑJ
 ≠∏ÑJ  áÑ°ùæH  G kô`̀jô`̀°`̀S  1137  É¡æe
 ,á«HÉ©«à°S’G  ábÉ£dG  ø`̀e  %14^9
 ø«aÉ©àªdG  áÑ°ùf  ≠`̀∏`̀Ñ`̀J  ø`̀«`̀M  »`̀ a
 ä’É``̀ë``̀dG  »``̀dÉ``̀ª``̀LEG  ø```e  %93^4
 %0^36  äÉ«aƒdG  áÑ°ùfh  ,áªFÉ≤dG
 3471 ¿CG  Éªc .áªFÉ≤dG  ä’ÉëdG øe
 ≥«Ñ£J º``J  á`̀ª`̀FÉ`̀≤`̀dG  ä’É``̀ë``̀dG  ø``e

 …QÉ«àN’G  »dõæªdG  »ë°üdG  ∫õ©dG
 É¡«∏Y  ¢VGôYC’G  Qƒ¡X  Ωó©d  É¡«∏Y
 IOóëªdG  •hô`̀°`̀û`̀dG  ™`̀e  É¡≤HÉ£Jh

.∫õ©dG øe ´ƒædG Gò¡d
 Ö«ÑW  Ωó≤ªdG  ∫É`̀b  ¬ÑfÉL  ø`̀e
 …QÉ`̀ °`̀û`̀ à`̀ °`̀SG »``fÉ``£``ë``≤``dG ±É``̀æ``̀e
 ≈Ø°ûà°ùªdÉH  á`̀jó`̀©`̀ª`̀dG  ¢``̀VGô``̀eC’G
 »æWƒdG  ≥jôØdG  ƒ°†Yh  …ôμ°ù©dG
 ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d  »Ñ£dG
 áμ∏ªe ¬à≤≤M …òdG  ìÉéædG  ó©H  ¬fEG
 áãdÉãdG  á∏MôªdG  É¡FÉ¡fEÉH  øjôëÑdG
 ácQÉ°ûªH  ájôjô°ùdG  ÜQÉéàdG  øe
 ôîØf ,™«HÉ°SCG 6 »a ´ƒ£àe 6000
 1600 øe ôãcCG ≈dEG Éædƒ°UƒH Ωƒ«dG
 ºéM  IOÉ``̀jR  ó©H  »`̀aÉ`̀°`̀VEG  ´ƒ£àe
 øjôëÑdG  »`̀a  ájôjô°ùdG  ÜQÉéàdG
 .É¡«∏Y  ø«ªFÉ≤dG  á`̀Ñ`̀ZQ  ≈∏Y  kAÉ`̀æ`̀H
 ∫ƒ°UƒdÉH  ¬fCG  »fÉ£ë≤dG  í°VhCGh
 Oó`̀©`̀dG  ¿ƒ`̀μ`̀j  ´ƒ`̀£`̀à`̀e  7600 ≈``̀ dEG
 Ée ∫Éªàc’G ≈∏Y ±QÉ°T ób »≤ÑàªdG
 πÑb  ø`̀e  ∫hDƒ°ùªdG  ¢ùëdG  ¢ùμ©j
 ø«ª«≤eh ø«æWGƒe øe ø«Yƒ£àªdG

.øjôëÑdG áμ∏ªe »a
 Iƒ``̀Yó``̀dG »`̀fÉ`̀£`̀ë`̀≤`̀ dG Oó````̀Lh
 π`̀LCG ø`̀e ´ƒ`̀£`̀à`̀dG »`̀a Ö`̀Zô`̀j ø`̀ª`̀d
 á°UôØdG  RÉ`̀¡`̀à`̀fG  ≈```̀dEG  á`̀«`̀fÉ`̀°`̀ù`̀fE’G
 ≈`̀dEG  Iô°TÉÑe  ¬LƒàdÉH  IQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀dGh
 ¢VQCÉH  ájôjô°ùdG  ÜQÉéàdG  õcôe
 ,4  áYÉ≤dG  ,äGôªJDƒªdGh  ¢VQÉ©ªdG
 8  ≈`̀dEG  É kMÉÑ°U  8  áYÉ°ùdG  øe  ∂`̀dPh
 á©HÉàªdG  ¿CG  G kó`̀cDƒ`̀e  ,É k«eƒj  kAÉ°ùe
 πÑb  øe  ø«Yƒ£àªdG  áaÉμd  Iôªà°ùe
 G kô¡°T  12  óàªà°Sh  »Ñ£dG  ≥jôØdG
 ¥É«°ùdG »ah .áYôL ∫hCG ïjQÉJ øe
 ø«aÉ©àªdG  »fÉ£ë≤dG  É``̀YO  ,¬```̀JGP
 ∂dPh  ,ágÉ≤ædG  ÉeRÓÑH  ´ôÑàdG  ≈dEG
 áªFÉ≤dG ä’ÉëdG êÓY »a áªgÉ°ùª∏d

.ÉfhQƒc ¢Shô«ØH
 Oƒ¡édG πc ¿CG »fÉ£ë≤dG ócCGh
 »©ªàéªdG  ∞`̀JÉ`̀μ`̀à`̀dGh  á`̀dhò`̀Ñ`̀ª`̀dG
 πÑb ø``̀e Ωõ`̀©`̀∏`̀ d  G kó``jó``é``J Ö`̀∏`̀£`̀à`̀j
 §£îdG  ò«ØæJ  á∏°UGƒªd  ™«ªédG
 ,¢Shô«Ø∏d  …ó°üà∏d  áYƒ°VƒªdG
 øe ΩGõ``̀à``̀ d’G á`̀«`̀ª`̀gCG ≈```̀dEG É`̀ kgƒ`̀æ`̀e
 äGAGô```̀LE’G  áaÉμH  øjôëÑdG  π``̀LCG
 ,IQOÉ°üdG  äÉª«∏©àdGh  ájRGôàM’G
 äÉ©ªéàdG  ø`̀Y  OÉ`̀©`̀à`̀H’G  Üƒ``̀Lhh
 É¡fƒμd  É¡ÑæéJh  äÉÑ°SÉæªdG  »`̀a

 áaÉ°VEG  ,ä’ÉëdG  IOÉjR  ÜÉÑ°SCG  óMCG
 á`̀eÉ`̀bEG ø`̀Y OÉ`̀©`̀à`̀H’G IQhô`̀ °`̀V ≈``̀ dEG
 É¡aÓàNÉH  ∫RÉæªdG  »a  äÉÑ°SÉæªdG
 ôHƒàcCG 14 ≈àM á∏MôªdG √òg ∫ÓN
 äÉ`̀©`̀ª`̀é`̀à`̀dG Ö``̀æ``̀é``̀Jh ,…QÉ````̀é````̀dG
 Iô°SC’G  §«ëªH  ΩGõàd’Gh  á«∏FÉ©dG

.§≤a IóMGƒdG
 IQƒ`̀à`̀có`̀dG  äó```̀cCG  É¡ÑfÉL  ø`̀e
 á`̀jQÉ`̀ °`̀û`̀à`̀ °`̀SG ¿É``ª``∏``°``ù``dG á`̀∏`̀ «`̀ª`̀L
 ¢``̀VGô``̀eC’Gh á`̀jó`̀©`̀ª`̀dG ¢```̀VGô```̀eC’G
 »Ñ£dG  á«fÉª∏°ùdG  ™ªéªH  á«æWÉÑdG
 É`̀gOQ  »`̀a  »`̀æ`̀Wƒ`̀dG  ≥`̀jô`̀Ø`̀dG  ƒ°†Y
 ¿CG  zè«∏îdG  QÉ`̀Ñ`̀NCG{``̀d  ∫GDƒ`̀°`̀S  ≈∏Y
 á°VôY  ô``̀ã``̀cCG  π``eGƒ``ë``dG  AÉ`̀°`̀ù`̀æ`̀dG
 ,Ωƒª©dG  »a  äÉ°Shô«ØdÉH  áHÉ°UEÓd
 ó≤a  ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød  áÑ°ùædÉH  ÉeCG
 øe  ójõJ  áæeÉμdG  πeGƒ©dG  ¿CG  ø«ÑJ
 äócG  å«M  ø¡jód  ¢`̀VGô`̀YC’G  Ió`̀M
 ø`̀¡`̀à`̀HÉ`̀°`̀UEG  Ö`̀°`̀ù`̀f  ¿CG  äÉ``̀°``̀SGQó``̀dG
 %7 ø`̀«`̀H É``e ìhGô``̀à``̀J ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀dÉ`̀H
 äÉ``̀HÉ``̀°``̀UE’G  »``̀dÉ``̀ª``̀LEG  ø``̀e  %14h
 ¿CG  á`̀ë`̀ °`̀Vƒ`̀e  ,%10  §`̀°`̀Sƒ`̀à`̀ª`̀H
 áμ∏ªe  »a  πeGƒëdG  iód  ¢VGôYC’G
 áfQÉ≤e  Ió`̀°`̀T  π``̀bCG  äCGó``̀H  øjôëÑdG
 ø°Vô©àj ’ ø¡Ñ∏ZCG ¿G Éªc øgô«¨H
 á«ªgCG  äó``̀cCG  É¡æμd  ,¢`̀VGô`̀YG  …C’
 É¡WÉÑJQGh  ¢VGôYC’G  ÖÑ°S  ójóëJ
 ≈``̀dEG á`̀LÉ`̀ë`̀ dG ó`̀jó`̀ë`̀à`̀d É``̀fhQƒ``̀μ``̀H

.¬eóY øe ≈Ø°ûà°ùªdG É¡dÉNOEG
 äÉØYÉ°†ªdG  ¿CG  ≈`̀dEG  äQÉ`̀°`̀TCGh
 ICGô`̀ª`̀dG  É¡H  ô©°ûJ  ¿CG  øμªj  »`̀à`̀dG
 ihó`̀©`̀H É`̀¡`̀à`̀HÉ`̀°`̀UG ó`̀©`̀H π``eÉ``ë``dG
 Ö©àdG  »a  øªμJ  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«a
 á``̀HÉ``̀ °``̀UE’G É```fÉ```«```MGh …ó``̀°``̀ù``̀é``̀dG
 …ò``dG ô```̀e’G ,…ƒ``̀Fô``̀ dG ÜÉ`̀¡`̀à`̀d’É`̀H
 Iõ`̀¡`̀LCG ≈`̀∏`̀Y ø`̀¡`̀©`̀°`̀Vh »`̀Yó`̀à`̀°`̀ù`̀j
 á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀à`̀MG Ió```̀cDƒ```̀e ,ø`̀«`̀é`̀ °`̀ù`̀c’G
 »a ¢`̀VÉ`̀¡`̀LEÓ`̀d ø`̀«`̀æ`̀é`̀dG ¢`̀Vô`̀©`̀J
 ¿CG  ≈``̀dG  á`̀gƒ`̀æ`̀e  ,ä’É``̀ë``̀dG  ¢†©H
 ÉfhQƒμH  äÉHÉ°üªdG  πeGƒëdG  áaÉc
 ä’ƒ``μ``Jhô``Ñ``dG ¢`̀ù`̀Ø`̀æ`̀d ø`̀©`̀°`̀†`̀î`̀j
 á`̀jhOC’G  GóY  áeóîà°ùªdG  á«LÓ©dG

.πªëdG »a ™æªJ »àdG
 Éæaóg  ¿CG  ¿Éª∏°ùdG  â`̀aÉ`̀°`̀VCGh
 áeÓ°Sh  áë°U  ßØM  ƒ`̀gh  ó``̀MGh
 É`̀æ`̀eGõ`̀à`̀dGh É`̀æ`̀Ø`̀JÉ`̀μ`̀à`̀Hh ,™`̀«`̀ª`̀é`̀dG
 Æƒ∏H  ™«£à°ùf  øjôëÑdG  π`̀LCG  øe
 ø`̀e ô``̀jò``̀ë``̀à``̀dG IOó```̀é```̀e ,±ó```̀ ¡```̀ dG

 ,áØ∏àîªdG äÉÑ°SÉæªdG »a äÉ©ªéàdG
 IOô£ªdG  IOÉjõdG  ÜÉÑ°SCG  ó`̀MCG  »¡a
 á`̀ª`̀FÉ`̀≤`̀dG ä’É```̀ë```̀dG »``̀a Iô```̀«```̀NC’G
 ä’ó`̀©`̀ª`̀dG  äÉ`̀«`̀FÉ`̀°`̀ü`̀MG  âæ«H  É`̀ª`̀c
 IOó°ûe  ,áªFÉ≤dG  ä’Éë∏d  ájô¡°ûdG
 ™«ªL  AÉ`̀ «`̀MEG  ÖæéJ  á`̀«`̀ª`̀gCG  ≈`̀∏`̀Y
 ,∫RÉæªdG  »a  É¡àeÉbEG  hCG  äÉÑ°SÉæªdG
 π`̀°`̀UGƒ`̀à`̀dG ø``̀e ó`̀ë`̀dÉ`̀H ΩGõ```̀à```̀d’Gh
 äGô≤e  øe  IOƒ©dG  ó©H  »YÉªàL’G
 »a Ió`̀MGƒ`̀dG  Iô`̀°`̀SC’G êQÉ`̀N πª©dG
 »a  »YÉªàL’G  §«ëªdGh  ∫õæªdG
 ágƒæe  ,OhóëªdGh  OÉà©ªdG  ¥É£ædG
 »a  äÉ©ªéàdG  øe  ôjòëàdG  ¿CG  ≈dEG
 ™ªéàdG  í«Ñj  ’  á`̀eÉ`̀©`̀dG  ø``̀cÉ``̀eC’G
 ,á°UÉîdG  ø``̀cÉ``̀eC’Gh  ∫RÉ`̀æ`̀ª`̀dG  »`̀a
 ø«£dÉîªdG  OóY  π«∏≤J  ƒg  ±ó¡dÉa
 IOÉ````jRh ihó``̀©``̀ dG ∫É`̀≤`̀ à`̀ fG Ωó````Yh
 ™«ªédG øe á«LGQ ,áªFÉ≤dG ä’ÉëdG
 äGAGôLE’G  áaÉμH  øjôëÑ∏d  ΩGõàd’G
 IQOÉ°üdG  äÉª«∏©àdGh  ájRGôàM’G
 øe 14`dG  ≈àM á«æ©ªdG  äÉ¡édG øe

.»dÉëdG ôHƒàcCG
 Öéj ¬```̀fCG  ¿É`̀ª`̀∏`̀°`̀ù`̀dG  â`̀æ`̀«`̀Hh
 êQÉ`̀N  äÉ`̀eÉ`̀ª`̀μ`̀dG  ¢ùÑ∏H  ΩGõ``̀à``̀d’G
 Ωó``̀Yh ,äÉ``````̀bhC’G π``̀c »``̀a ∫õ`̀æ`̀ª`̀dG
 ,á«°û«©ªdG  äGQhô°†∏d  ’EG  êhôîdG
 óYÉÑàdG  ô«jÉ©e  ≥«Ñ£J  IQhô°V ™e
 ,á∏MôªdG  √ò``g  ∫Ó``N  »`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G
 äÉª«∏©àdG  ™«ªL  ¿CG  ≈``dEG  kIô«°ûe
 »`̀æ`̀Wƒ`̀dG ≥``jô``Ø``dG ø``̀e IQOÉ``̀°``̀ü``̀dG
 ábÓ©dG  äGP  äÉ`̀¡`̀é`̀dG  hCG  »`̀Ñ`̀£`̀dG
 áeÓ°Sh  áë°U  ßØM  π`̀LCG  øe  »g
 äÉª«∏©àdG  √òg  áØdÉîeh  ,™«ªédG

 øe Oó©d É¡«a ø«fhÉ¡àªdG  ¢Vô©à°S
.á«fƒfÉ≤dG äGAGôLE’G

 ≈dEG  IƒYódG  ¿Éª∏°ùdG  äOó`̀Lh
 ,äÉª«∏©àdG  áaÉμH  ó«≤àdGh  ΩGõàd’G
 á`̀jƒ`̀dhCG  ™«ªédG  á`̀eÓ`̀°`̀Sh  áë°üa
 ,É¡«a  ¿hÉ`̀¡`̀ à`̀ dG  ø`̀μ`̀ª`̀j  ’  iƒ`̀°`̀ü`̀b
 ôªà°ùJ  áë°üdG  IQGRh  ¿CG  káØ«°†e
 ≈dEG  ôμÑªdG  ∫ƒ°Uƒ∏d  ÉgOƒ¡L  »a

 ø`̀«`̀£`̀dÉ`̀î`̀ª`̀dGh á`̀ª`̀FÉ`̀≤`̀ dG ä’É``̀ë``̀ dG
 OGó```̀YCGh  ¥É`̀£`̀f  ™«°SƒJ  ∫Ó``̀N  ø`̀e
 äÉ°UƒëØdGh  á«eƒ«dG  äÉ°UƒëØdG
 á`̀Yô`̀°`̀S π`````̀LCG ø```̀e ,á``̀«``̀FGƒ``̀°``̀û``̀©``̀dG
 É¡«aÉ©J  áYô°S  »dÉàdÉHh  É¡LÓY
 »dÉªLEG  ¿CG  káë°Vƒe  ,´ô°SCG  πμ°ûH
 øe ôãcCG ≠∏H ájôÑàîªdG äÉ°UƒëØdG

 .Ωƒ«dG ≈àM É k°üëa 1^498^000
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z»HÉgQE’G ôjGôÑa 14{ ±ÓàFG ƒ°†©d äGƒæ°S 10 øé``°ùdG ô≤J õ««ªàdG
 äGƒæ°S 10 øé°ùdG õ««ªàdG áªμëe äójCG
 å«M  ,»`̀HÉ`̀gQE’G  ôjGôÑa  14  ±ÓàFÉH  ƒ°†©d
 áYÉªL ≈dEG ΩÉª°†f’ÉH áLQO ∫hCG áªμëe ¬àfGOEG
 ¬æé°ùH  â°†bh  IôéØàe  OGƒe  RÉMh  á«HÉgQEG
 â°†b  Éª«a  QÉæjO  500  ¬ªjô¨Jh  äGƒæ°S  10
 áFÉe ¬àeôZh äGƒæ°S 10 øé°ùdÉH ôNBG áHƒ≤©H

.QÉæjO ∞dCG
 »a  Éª¡fCG  Éª¡«dEG  äóæ°SCG  áHÉ«ædG  âfÉch
 :¿Éª¡àªdG  :’hCG  2019h 2018 »eÉY ¿ƒ°†Z
 áYÉªL  á«HÉgQEG  áYÉªL  ∫ÉªYG  »a  Écôà°TG  -1
 IƒYódG É¡æe ¢Vô¨dG ôjGôÑa 14 ÜÉÑ°T ±ÓàFG
 ™æeh  ø«fGƒ≤dGh  Qƒà°SódG  ΩÉμMG  π«£©J  ≈dEG
 á°SQÉªe øe áeÉ©dG É¡JÉ£∏°Sh ádhódG äÉ°ù°SDƒe

 ¿Éch  ,á«æWƒdG  É¡JóMƒH  QGô`̀°`̀VE’Gh  É¡dÉªYCG
 ≥«≤ëJ  »a πª©à°ùJ »àdG πFÉ°SƒdG øe ÜÉgQE’G
.á«HÉgQE’G É¡°VGôZCÉH Éª¡ª∏Y ™e ¢VGôZC’G √òg

 OGƒ`̀e  ¢ü«NôJ  ô«¨H  GRô```̀MCGh  GRÉ``̀M  -2
 πîj  •É°ûf  »`̀a  É¡dÉª©à°SG  ó°ü≤H  IôéØàe
 :É«fÉK  .»`̀HÉ`̀gQEG  ¢Vô¨d  ∂``dPh  ΩÉ`̀©`̀dG  ø`̀eC’É`̀H
 ¢SQÉªJ  áYÉªL  ÜÉ°ùëd  ΩÉ`̀b  :»fÉãdG  º¡àªdG
 -ôjGôÑa  14  ÜÉÑ°T  ±ÓàFG-  É«HÉgQEG  ÉWÉ°ûf
 ÓjƒªJh  ÉªYO  â°ü°üN  ∫GƒeC’  º∏°ùJ  á«∏ª©H
 ¿CÉH ∂dP ¿Éch »HÉgQE’G º¡WÉ°ûf á°SQÉªªd º¡d
 áYÉªédG  áë∏°üªd  ÉØ∏°S  áæ«ÑªdG  Oƒ≤ædG  º∏°ùJ

.á«HÉgQE’G
 ∫ƒ¡ée ™e π°UGƒJ ób »fÉãdG º¡àªdG ¿Éch

 »HÉgQE’G ôjGôÑa 14 º«¶æàd É©HÉJ ÉHÉ°ùM ôjój
 áà«e  á£≤f  øe  ∫É≤f  ∞JÉg  ΩÓà°SG  ¬æe  Ö∏Wh
 º«¶æàd  ¬`̀ª`̀YOh  ¬∏jƒªàH  Ωƒ`̀≤`̀j  ±ƒ`̀°`̀S  ¬``̀ fCGh
 ¿ÉcRôc  á≤£æªH  á°üNôªdG  ô«Z  äGô«°ùªdG
 º∏°ùJ  É¡æe  äÉØ«∏μJ  Ió`̀Y  ¬æe  ≈≤∏J  π©ØdÉHh
 »a  É¡©°Vh  ±ó¡H  Qƒ°Uh  äÉ≤°ü∏eh  äGôæH
 äGô«°ùªdG  »a  É¡eGóîà°S’h  áØ∏àîe  øcÉeG
 ,ôjGôÑa  14  QÉ©°T  ¬«∏Y  ™ÑW  É¡æe  ¢†©ÑdGh
 º¡àªdG  ≈∏Y  »fÉãdG  º¡àªdG  ±ô©J  Iôàa  ó©Hh
 »fÉãdG  ¬¨∏HCGh  É©e  Éª¡àbÓY  äóWƒJh  ∫hC’G
 ¬JóYÉ°ùªH  ∫hC’G  ΩÉ≤a  ∫ÉªYG  øe  ¬H  Ωƒ≤j  ÉªH
 Gôªà°SGh  É¡≤°üdh  Qƒ°üdGh  äGôæÑdG  º∏°ùJ  »a
 áà«ªdG  •É≤ædG  ôÑY  ájó≤f  ≠dÉÑe  ΩÓà°SG  »`̀a

 ∫ƒ¡ée  ÜÉ°ùM  ÖMÉ°U  OhÉY  ºK  ,äÉ©aO  ≈∏Y
 ΩÓà°SG ¬æe Ö∏Wh »fÉãdG º¡àªdG ™e π°UGƒàdG
 Égô«éØàH Ωƒ≤«d  ™æ°üdG  á«∏ëe IôéØàe IƒÑY
 »fÉãdG  ô`̀Ñ`̀NCÉ`̀a  á`̀Wô`̀°`̀û`̀dG  ∫É``̀LQ  ±Gó`̀¡`̀à`̀°`̀SGh
 ácQÉ°ûªdG ¬æe Ö∏Wh ´ƒ°VƒªdÉH ∫hC’G º¡àªdG
 ó«cCÉJ  ºJ  ΩÉ`̀jCG  IóY  ó©Hh  ∂dP  ≈∏Y  ≥aGƒa  ¬©e
 Oƒ°SG  ¢ù«c  πNGóH  IôéØàªdG  IƒÑ©dG  ™°Vh
 IôÑ≤e øe Üô≤dÉH AÉæÑdG äÉØ∏îªd ájhÉM ∞∏N
 Üô≤dÉH ÉgCÉÑNh IƒÑ©dG º∏°ùJ π©ØdÉHh ,¿ÉcRôc
 á«∏ªY  Ó``̀LCGh  á≤£æªdÉH  äÉ`̀LGô`̀μ`̀dG  ó``̀MCG  ø`̀e
 ºJh ∫hC’G ôaÉ°S ¿CG  ≈dEG  Iôe øe ôãcCG  ô«éØàdG
 ±ôàYGh  Ö¨°T  á«°†b  »a  »fÉãdG  ≈∏Y  ¢†Ñ≤dG

.á©bGƒdÉH

OÉ``HÉª∏°ùH  äGQÉ``«°ùdG  äÉ``jQÉ£H  ¢``Uƒ°ü∏d  äGƒ``æ°S  3  ¢``ùÑëdG
 á`̀«`̀FÉ`̀æ`̀é`̀dG á`̀ª`̀μ`̀ë`̀ª`̀dG â`̀°`̀†`̀b
 äGƒæ°S 3 ¢ùÑëdÉH áãdÉãdG iô¨°üdG
 IQÉ«°S  »àjQÉ£H  Ébô°S  ø«°üd  ≈∏Y
 ¢ùÑëH  â°†bh  ,OÉHÉª∏°S  á≤£æªH
 º¡àbô°S  GƒªJCG  å«M  ,ô¡°TCG  3  ådÉK
 ô©°ùH  ø«JQÉ£ÑdG  ™«Ñd  Gƒ¡LƒJh
 ,º¡æ«H  ≠∏ÑªdG  Gƒª°SÉ≤J  ô«fÉfO  9
 É¡d  ø«ÑJ  Éªd  ¬``fCG  áªμëªdG  â`̀dÉ`̀bh
 äÉ«≤Ñ°S’G ÜÉë°UCG øe ø«ª¡àªdG ¿CG
 á«FÉæL  ΩÉ``̀μ``̀MCG  Éª¡≤ëH  QOÉ``̀°``̀Uh
 OGƒe »WÉ©Jh ábô°S ÉjÉ°†≤H ≥∏©àJ
 QÉÑàY’ÉH  ∂`̀dP  ò`̀NCÉ`̀J  É¡fCÉa  IQó`̀î`̀e
 á©bGƒdG QÉÑàYGh Oƒ©dG ádÉM ∫ÉªYEÉH

.G kOó°ûe É kaôX
 »a ¬fCG ≠∏HCG ¬«∏Y »æéªdG ¿Éch
 IQÉ«°ùdG  ¬HƒcQ  AÉæKG  á©bGƒdG  Ωƒj
 ¬dõæªd πHÉ≤ªdG áMGôÑdÉH ∞bƒàe ¿Éc
 ihóL  ¿hO  øμdh  É¡∏«¨°ûJ  ∫hÉ`̀M
 ábô°S ∞°ûàcG ôeC’G ´Ó£à°SG óæYh
 ¢UÉî°TG  πÑb  øe  äÉjQÉ£H  2  Oó`̀Y
 ≈dEG  äÉjôëàdG  âdO  å«M  ,ádƒ¡ée
 á©bGƒdÉH  ø«WQƒàe  ø«ª¡àªdG  ¿CG

.iƒYódG πëe

 ±ôàYG  »fÉãdG  º¡àªdG  §Ñ°†Hh
 º¡àªdG  ¬`̀FÉ`̀bó`̀°`̀UG  á`̀≤`̀aô`̀H  ¿É``̀c  ¬``̀ fCG
 IQÉ«°ùdÉH  ¿ƒdƒéàj  ådÉãdGh  ∫hC’G
 A»°T  øY ¿ƒãëÑj  OÉHÉª∏°S  á≤£æªH
 øe IQÉ«°S hógÉ°T ∑Éægh ¬fƒbô°ùj
 ¿Éª¡àªdG  ΩÉb  ¬«∏Yh  πjƒ°ùμ°S  ´ƒf
 IQÉ«°ùdG øe ∫hõædÉH ådÉãdGh ∫hC’G
 ¿É`̀ch  áæMÉ°ûdG  äÉ`̀jQÉ`̀£`̀H  ábô°ùd
 ,IQÉ``̀ª``̀dG Ö``̀bGô``̀j å``dÉ``ã``dG º`̀¡`̀à`̀ª`̀dG
 ¿ÉàjQÉ£H  ábô°ùH  É`̀eÉ`̀b  π`̀©`̀Ø`̀dÉ`̀Hh
 IQÉ«°ùdG  ¥hó`̀æ`̀°`̀U  »`̀a  É`̀gÉ`̀©`̀°`̀Vhh
 øe  GƒcôëJ  Égó©Hh  ÉgOƒ≤j  »àdG
 ≈∏°üªdG á≤£æe ∫EG Gƒ¡LƒJh ™bƒªdG
 ô©°ùH  ø«àjQÉ£ÑdG  ™«ÑH  Gƒ`̀eÉ`̀ bh
 Ió`̀MGƒ`̀∏`̀d ∞`̀°`̀ü`̀fh ô`̀«`̀fÉ`̀fO á``©``HQG

.º¡æ«H Éª«a Oƒ≤ædG º°SÉ≤àH GƒeÉbh
 ø«ª¡àª∏d  á`̀HÉ`̀«`̀æ`̀dG  äó`̀æ`̀°`̀SCÉ`̀a
 øeG  IôFGóH  2020/6/15  »a  º¡fCG
 ∫ÉM ∫hC’G º¡àªdG á«dÉª°ûdG á¶aÉëe
 ∫ÉªdG ø`̀jô`̀NGh ¥ô`̀°`̀S G kó`̀FÉ`̀Y ¬`̀fƒ`̀c
 ´ƒædGh  ∞°UƒdG  ø«ÑªdG  ∫ƒ≤æªdG
 ,¬«∏Y  »æéª∏d  ∑ƒ∏ªªdGh  ô°†ëªdÉH
 ≈∏Y ø«°üî°T øe ôãcG º¡fƒc ∫ÉMh

 ¿Éª¡àªdGh ,¥GQhC’ÉH ø«ÑªdG ƒëædG
 ∫ƒ≤æªdG ∫ÉªdG Ébô°S ådÉãdGh »fÉãdG
 ô°†ëªdÉH  ´ƒædGh  ∞°UƒdG  ø«ÑªdG
 ∫É`̀M ,¬`̀«`̀∏`̀Y »`̀æ`̀é`̀ª`̀∏`̀d ∑ƒ`̀ ∏`̀ ª`̀ª`̀ dGh
 ≈∏Yh  ø«°üî°T  ø`̀e  ôãcG  Éª¡fƒc

.¥GQhC’ÉH ø«ÑªdG ƒëædG
 ø«≤«H âÑK ¬fEG áªμëªdG âdÉbh
 ábô°ùdG áªjôL ¿ÉcQCG ΩÉ«b áªμëªdG
 É¡HÉμJQ’  ójó°ûàdG  ±ô¶H  áfôà≤e
 ¬fCG  äQÉ°TCGh  ,¢üî°T  øe  ôãcG  øe
 ¿CG ó©H Oƒ©dG OGƒe ≥«Ñ£J Ö∏W øY
 ò«ØæàdG  áHÉ«f  IOÉ``aEG  ∫Ó`̀N  øe  âÑK
 »a  Qó°U  ¿CGh  ≥Ñ°S  ¬``fCG  »FÉæédG
 ΩÉμMG ådÉãdGh ∫hC’G ø«ª¡àªdG ≥M
 øY  Ó°†a  ábô°S  ºFGôL  »a  á«FÉ¡f
 Qhó°U Éª¡JÉ«≤Ñ°SG áØ«ë°üH âÑK Ée
 RGô`̀MGh  IRÉ«M  º¡àH  á«FÉ¡f  ΩÉμMG
 á«∏≤©dG äGôKDƒªdGh IQóîªdG OGƒªdG
 ,ábô°ùdG  º`̀FGô`̀Lh  »WÉ©àdG  ó°ü≤H
 GhOhÉ``Y  ¿CGh  ¿Éª¡àªdG  Åàa  É`̀e  º`̀K
 ¢ùªN  »°†e  πÑb  á©bGƒdG  ÜÉμJQ’
 ô`̀NG AÉ`̀°`̀†`̀≤`̀fG ï`̀jQÉ`̀J ø`̀e äGƒ`̀æ`̀°`̀S
 áªμëªdG  ò`̀NCÉ`̀J  Éªe  ,Éª¡d  áHƒ≤Y

 Oƒ©dG  ádÉM  ∫ÉªYEÉH  QÉÑàY’ÉH  ∂`̀dP
 ,G kOó`̀°`̀û`̀e É`̀ kaô`̀X á`̀©`̀bGƒ`̀dG QÉ`̀Ñ`̀à`̀YGh
 ø«ª¡àªdG  ¢ùÑëH  ÜÉÑ```°SC’G  √ò````¡∏a
 äGƒæ°S  çÓ`̀K  Ióªd  ådÉãdGh  ∫hC’G

 ,ΩÉ¡JG øe Éª¡«dEG óæ°SG ÉªY PÉØædG ™e
 çÓK  Ióªd  »fÉãdG  º¡àªdG  ¢ùÑMh
 øe  ¬«dEG  óæ°SG  ÉªY  PÉØædG  ™e  ô¡°TCG

.ΩÉ¡JG

:áæWÓ°ùdG ÒeC’GóÑY Öàc
 ø«H  ™`̀bh  …Qhô``̀e  çOÉ`̀M  »`̀a  ábôØàe  äÉ`̀HÉ`̀°`̀UE’  »æjôëH  ÜÉ°T  ¢Vô©J

.∫hC’G ¢ùeCG AÉ°ùe ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ´QÉ°T ≈∏Y ø«JQÉ«°S
 ÜÉ°T  ¿É`̀c  á©bGƒdG  Ωƒ`̀j  AÉ°ùe  »`̀a  ¬`̀ fCG  ≈`̀ dEG  á`̀«`̀dhC’G  π«°UÉØàdG  ô«°ûJh
 ICÉéah ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ´QÉ°T ≈∏Y ôNBG ÜÉ°T ¬à≤aôHh ¬JQÉ«°S Oƒ≤j »æjôëH
 IQÉ«°ùH Égó©Hh …ójóëdG êÉ«°ùdÉH Ωó£°UGh IOÉ«≤dG á∏éY ≈∏Y Iô£«°ùdG ó≤a
 ¬≤∏f ºJ ábôØàe äÉHÉ°UEÉH ¬àHÉ°UG çOÉëdG èàf √ÉéJ’G ¢ùØf »a ô«°ùJ iôNCG

.Iô«Ñc äÉ«Ø∏àH ¿ÉJQÉ«°ùdG äQô°†J ø«M »a ≈Ø°ûà°ùªdG ≈dEG ÉgôKCG ≈∏Y
 ô«°S  π«¡°ùàH  ÉgOôaG  ΩÉbh  IóéædG  áWô°T  çOÉëdG  ´ƒbh  Qƒa  ô°†M  óbh
 Égó©Hh  ,´QÉ°ûdG  øe  ø«JQÉ«°ùdG  áMGREG  âªJ  QhôªdG  áWô°T  ø«ëd  äGQÉ«°ùdG

.¬HÉÑ°SCG áaô©ªd ≥«≤ëàdG á«ª°SôdG äÉ¡édG âëàa

ø``«``JQÉ``«``°``S ø``̀ «``̀ H ΩOÉ```̀°```̀ü```̀J çOÉ```````M »````̀a ÜÉ```̀ °```̀ T á```̀ HÉ```̀ °```̀ UEG

 ∫ƒM  …Qhô`̀ª`̀dG  »`̀Yƒ`̀dG  ô°ûæd  É¡«©°S  QÉ``̀WEG  »`̀a
 í«°VƒJh  áÑcôªdG  IOÉ«b  AÉæKCG  áÄWÉîdG  äÉ«cƒ∏°ùdG
 IQGOE’G  âª¶f  ,ájQhôªdG  ácôëdG  ≈∏Y  Égô«KCÉJ  ióe
 á«Yƒàd  á`̀«`̀fGó`̀«`̀e  á`̀jƒ`̀Yƒ`̀J  á`̀∏`̀ª`̀M  Qhô`̀ª`̀∏`̀ d  á`̀eÉ`̀©`̀dG
 ≥WÉæªdG »a ÅWÉîdG ±ƒbƒdG áØdÉîe ∫ƒM ø«≤FÉ°ùdG
 ,á«æμ°ùdG  ≥WÉæªdGh  äÉ©ªéªdGh  ¥Gƒ°SC’Éc  ájƒ«ëdG
 √òg  ô«KCÉJ  ió`̀e  ¿É«H  ≈`̀dEG  á∏ªëdG  √ò`̀g  ±ó¡J  å«M
 äÉÑcôªd  É¡∏«£©Jh  ≥jô£dG  ácôM  ≈∏Y  äÉØdÉîªdG
 øeB’G  QƒÑ©dG  ≈∏Y ≥««°†àdG  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH ,ÇQGƒ£dG
 ∞°U hCG áØ°UQC’G ≈∏Y äÉÑcôªdG ±ƒbh ÖÑ°ùH IÉ°ûª∏d
 ídÉ°üe  π«£©Jh  ,ájDhôdG  ÖéM  »a  É¡ÑÑ°ùJh  ,»fÉK

 áª¶fC’G  ∞dÉîJ  IQƒ`̀°`̀ü`̀H  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG
.ájQhôªdG óYGƒ≤dGh

 áÑ°ùf  ¿CG  ≈`̀ dEG  Qhôª∏d  áeÉ©dG  IQGOE’G  äQÉ`̀°`̀TCGh
 øe  %50  RhÉéàJ  ÅWÉîdG  ±ƒ`̀bƒ`̀dG  ø`̀e  ihÉμ°ûdG
 ,199  äÉ«∏ª©dG  áaôZ  ÉgÉ≤∏àJ  »àdG  äÉªdÉμªdG  áÑ°ùf
 ΩGõàd’Gh  QhôªdG  ¿ƒfÉ≤H  ó«≤àdG  IQhô°V  ≈dEG  ká«YGO
 ájQhôªdG  äGQÉ`̀°`̀TE’É`̀H  ó«≤àdGh  í«ë°üdG  ±ƒbƒdÉH
 ±ƒ`̀bƒ`̀dG  ™`̀bGƒ`̀e ø«ÑJ »`̀à`̀dG  á`̀«`̀ °`̀VQC’G  •ƒ`̀£`̀î`̀dGh
 hCG  á`̀bÉ`̀YE’G  …hò`̀d  á°ü°üîªdG  ∞bGƒªdGh  í«ë°üdG
 »eóîà°ùe ¥ƒ≤M ≈∏Y kÉXÉØM ∂dPh ,á°UÉîdG äÉ¡édG

.≥jô£dG

199 äÉªdÉμe øe ٪50 √RhÉéJ ó©H
 á``̀ jƒ``̀ Yƒ``̀ J á``̀ ∏``̀ ª``̀ M ò``̀ Ø``̀ æ``̀ J zQhô``````̀ ª``````̀ dG{
≥`̀ jô`̀ £`̀ dG »```̀a Å``̀ WÉ``̀ î``̀ dG ±ƒ```̀ bƒ```̀ dG ∫ƒ````̀M

 Ö«°ûdG  º«gGôHEG  ô°UÉf  ìô°U
 áªμëªdG  ¿CÉ```̀ H  á`̀HÉ`̀«`̀æ`̀dG  ¢`̀ù`̀«`̀FQ
 äQó`̀°`̀UCG  ó`̀b  iô¨°üdG  á«FÉæédG
 á©bGh  »a  á`̀fGOE’É`̀H  ¢ùeCG  É¡ªμM
 »`̀eÓ`̀°`̀SE’G ø``jó``dG ≈`̀∏`̀Y …ó`̀©`̀à`̀dG
 â°†b  å`̀«`̀M  ,√ô`̀FÉ`̀©`̀°`̀T  ô«≤ëJh
 ™e áæ°S ¢ùÑëdÉH áª¡àªdG áÑbÉ©ªH
 øe  É¡«dEG  óæ°SCG  ÉªY  ∂`̀dPh  ,PÉØædG

 .ΩÉ¡JG
 â≤∏J  ó``̀ b  á`̀ HÉ`̀ «`̀ æ`̀ dG  â``̀ fÉ``̀ ch
 º``FGô``é``dG  á`̀ë`̀aÉ`̀μ`̀ e  IQGOEG  ø```e
 ÜÉ°ùM  ó°UôH  kÉZÓH  á«fhôàμd’G
 »YÉªàL’G  π°UGƒàdG  ™bƒe  ≈∏Y
 ¬`̀à`̀Ñ`̀MÉ`̀°`̀U ¬``«``a äô``°``û``f ô``à``jƒ``J

 øjódG ≈∏Y kÉjó©J øª°†àJ äGójô¨J
 óbh ,√ôFÉ©°ûd kGô«≤ëJh »eÓ°SE’G
 ≥«≤ëàdG  áeÉ©dG  áHÉ«ædG  äô°TÉH
 ,ÆÓÑdG ∂dP É¡«≤∏J Qƒa á©bGƒdG »a
 äGó`̀jô`̀¨`̀à`̀dG ≈`̀∏`̀Y â`̀©`̀∏`̀WG å`̀«`̀M
 ø«ÑJh  ÜÉ°ùëdG  ∂dòH  IQƒ°ûæªdG
 á«¡dE’G  äGòdG  ≈∏Y  kÉjó©J  É¡æª°†J
 ºjôμdG  ¿BGô≤dGh »eÓ°SE’G øjódGh
 IQƒ`̀°`̀Uh ,ø`̀jó`̀dG Rƒ`̀eô`̀d á`̀fÉ`̀gEGh
 É¡æe  …ó`̀©`̀à`̀dG  ¬```LhCG  äGP  πªëJ
 ≈∏Y  ºjôμdG  ¿BGô≤dG  ±Ó¨d  IQƒ°U
 øe ¬jƒàëj Éªeh ¬æe ôî°ùj ƒëf
 QÉμfEG  øY  kÓ°†a  ,áªjôμdG  äÉ`̀jB’G

.øjódG øe Ωƒ∏©ªdGh âHGƒã∏d

 âHƒéà°SG  ∂`̀ dP  ≈∏Y  AÉ`̀æ`̀Hh
 ,ÜÉ°ùëdG áÑMÉ°U áª¡àªdG áHÉ«ædG
 É¡«dEG  Ö°ùf  ÉªH  â`̀aô`̀à`̀YG  »`̀à`̀dGh
 øjódGh  ¿É``̀jOC’G  ≈∏Y  …ó©àdG  øe
 ¬HÉàch √ôFÉ©°T ô«≤ëJh »eÓ°SE’G
 ≈∏Y âLQO É¡fCÉHh ,√RƒeQ áfÉgEGh
 ∂dP  ≈∏Y  ájOÉëdE’G  ÉgQÉμaCG  ô°ûf
 ∂∏J  ô«¨dG  ácQÉ°ûe  ±ó¡H  ƒëædG

.QÉμaC’G
 ¢ùÑëH  á`̀HÉ`̀«`̀æ`̀dG  äô```̀eCG  ó``̀bh
 á`̀eP ≈`̀ ∏`̀ Y É`̀«`̀WÉ`̀«`̀à`̀MG á`̀ª`̀¡`̀à`̀ª`̀dG
 á°SƒÑëe  É`̀¡`̀à`̀dÉ`̀MEÉ`̀Hh  á`̀«`̀°`̀†`̀≤`̀dG
 äQó°UCG »àdG ,á«FÉæédG áªcÉëª∏d

.Ωó≤àªdG É¡ªμM

 á`̀ª`̀¡`̀à`̀ª`̀d PÉ```̀Ø```̀æ```̀dG ™````e á``̀æ``̀°``̀S ¢``̀ù``̀Ñ``̀ë``̀dG
»```̀eÓ```̀°```̀SE’G ø````̀jó````̀dG ≈``̀ ∏``̀ Y …ó``̀ ©``̀ à``̀ dÉ``̀ H

:ø∏©j ÉfhQƒμdG ¢Shô«Ød …ó°üà∏d »æWƒdG ≥jôØdG

äÉHÉ``°UE’G »``a »Ñ``°ùf ¢``VÉØîfÉH zø``jôëÑ∏d Ωõ``à∏f{ á``∏ªM ø``e ø«YƒÑ``°SCG ∫hCG É``æ«¡fCG
ìÉ```≤```d  …CG  QGô`````````````̀ bEG  ™`````̀ e  á````````̀ jƒ````````̀ dhC’G  º````¡````d  ¿ƒ```̀μ```̀à```̀ °```̀S  á`````̀ «`````̀ eÉ`````̀ eC’G  ±ƒ````Ø````°````ü````dG  QOGƒ```````````̀ c
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ÜÉjO ó«dh :Öàc
 ¢ù«Fôd  ∫hC’G  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG  ó```̀cCG
 ¿CG  hôîa  ∫ÉªL  iQƒ°ûdG  ¢ù∏ée
 PÓ`̀ª`̀dGh  π`̀ë`̀dG  ôÑà©J  Ö`̀FGô`̀°`̀†`̀dG
 ≈∏Y  πª©dG  πLCG  øe  É«dÉM  ìÉàªdG
 á`̀eÉ`̀©`̀dG á`̀«`̀fGõ`̀«`̀ª`̀dG õ`̀é`̀Y ¢`̀†`̀Ø`̀N
 ádhódG  π`̀NO  ¿G  Éë°Vƒe  ,ádhó∏d
 »a πãªàJ ÜGƒHCG á°ùªN ≈∏Y óªà©j
 ¢ù«d √ô©°S ø«°ùëJh ,§ØædG ’hCG
 ¥Gƒ°SCG  ≈∏Y  óªà©j  πH  ÉæjójCG  »a
 ,á«côªédG Ωƒ°SôdG É«fÉKh ,§ØædG
 ¢ù∏ée  ∫hO  ø«H  ¥É`̀Ø`̀JG  ∑É`̀æ`̀gh
 ójóëJ  ≈∏Y  »é«∏îdG  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG
 äÉeóîdG  Ωƒ°SQ  ÉãdÉKh  ,É¡d  ∞≤°S
 ,É`̀¡`̀ JOÉ`̀jR Ö`̀©`̀°`̀ü`̀jh á`̀«`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG
 Gô«NCGh É°ùeÉNh ,äÉfÉYE’G É©HGQh
 PÓªdG  ôÑà©J  »àdG  ÖFGô°†dG  »g
 ºdÉ©dG  ∫hO  º¶©e  »`̀ah  ,ô`̀«`̀NC’G
 ∫ÓN øe »JCÉJ  äGOGôjE’G ø«°ùëJ
 øμdh ,á`̀«`̀aÉ`̀°`̀VEG  á`̀Ñ`̀jô`̀°`̀V  ¢`̀Vô`̀a
 πX  »a  øjôëÑdG  πg  ƒg  ∫GDƒ°ùdG
 ¢Vôa  ™«£à°ùJ  á«dÉëdG  ±hô¶dG

 ? IójóL áÑjô°V
 ¿hócDƒj AGôÑîdG πc ¿G ∫Ébh
 ájOÉ°üàb’G  ´É°VhC’G  πX  »a  ¬fCG
 ÖFGô°†dG  IOÉ`̀jR  Öéj  ’  áÄ«°ùdG
 »``̀ah ,É`̀ ¡`̀ Ø`̀ «`̀ Ø`̀î`̀J Ö``̀é``̀j ø```μ```dh
 øμdh  ÖFGô°V  óLƒj  ’  øjôëÑdG
 ƒdh  áÑjô°V  ¢Vôa  ™«£à°ùf  πg
 ∫GDƒ`̀°`̀ù`̀dG  Gò``̀g  ?Iô`̀«`̀¨`̀°`̀U  áÑ°ùæH
 ø«°ùëJ  π`̀FÉ`̀°`̀Sh  ó``̀MCG  ¿ƒ`̀μ`̀j  ó`̀b
 ±ô``̀¶``̀ dG ø```̀μ```̀ dh ,äGOGô```````````````̀jE’G
 ¢ùØf »ah ,Ö©°U ¿B’G …OÉ°üàb’G
 …óL πμ°ûH åëÑf ¿CG Öéj âbƒdG

.áeƒμëdG äÉ≤Øf ôaƒf ∞«c
 ∫Ó```̀N hô````î````a ±É``````̀°``````̀VCGh 
 á`̀«`̀°`̀TÉ`̀≤`̀f á`̀≤`̀∏`̀M »```̀a ¬`̀ à`̀ cQÉ`̀ °`̀ û`̀ e
 »©«ØædG  º«gGôHEG  ÖFÉædG  ¢ù∏éªH
 •É≤°SEÉH  »HÉ«ædG  ìGôàb’G  ¿CÉ°ûH
 »`̀dÉ`̀ë`̀dG  π`̀ «`̀é`̀dG  ¿G  ,¢``̀Vhô``̀≤``̀dG
 πªëàà°S  äGRÉ`̀«`̀à`̀eG  ø`̀e  ó«Øà°ùj
 Gô«°ûe  ,áeOÉ≤dG  ∫É«LC’G  ÉgAÉÑYCG
 πª°ûj  ¿G  ≈æªàj  ¿É``̀c  ¬``̀fG  ≈```̀dEG
 á«∏«°üØJ  á°SGQO  ÜGƒædG  ìGôàbG

 ¢`̀Vhô`̀≤`̀dG º`̀é`̀M ô`̀¡`̀¶`̀J á`̀©`̀°`̀Sƒ`̀e
 ¢`̀Vhô`̀≤`̀dG √ò``̀g ô`̀«`̀KCÉ`̀Jh á`̀«`̀dÉ`̀ë`̀dG
 É¡JÉ°SÉμ©fGh  ΩÉ`̀©`̀dG  ø`̀jó`̀dG  ≈∏Y

.øWGƒªdG ≈∏Y á«HÉéjE’G
 ™`̀e ¢``ù``«``d ¬````̀fG ≈````̀dG â``̀ Ø``̀ dh
 ádGó©dG  ≥≤ëj  ’  ¬``f’,ìGô``à``b’G
 ¿CG  Éæ«Ñe  ,ø«æWGƒª∏d  ±É°üfE’Gh
 ,¿B’G  á«°üî°ûdG  ¢Vhô≤dG  ºéM
 ,…õcôªdG  ∂æÑdG  äÓé°S  Ö°ùëH
 äGQÉ`̀«`̀∏`̀e  4^5h  4  ø`̀«`̀H  ìhGô``à``j
 Qó≤J  á«fGõ«e  äÉahô°üeh  QÉæjO
 ¿CG  …CG  ;QÉæjO äGQÉ«∏e 3^5 ƒëæH
 .%25 áÑ°ùæH  ójõj  ¢Vhô≤dG  ≠∏Ñe
 äÉMGôàbG OƒLh IQhô°†H ÖdÉWh
 ó`̀«`̀°`̀Tô`̀J á`̀«`̀Ø`̀«`̀c ô`̀¡`̀¶`̀J Iô``̀jÉ``̀¨``̀e
 ÜGƒ`̀æ`̀dG  ΩÉ``̀ eCG  ¿EG  Ó`̀FÉ`̀b  ,¥É``̀Ø``̀fE’G
 ¢Vhô≤dG  •É≤°SEG  øe  º`̀gCG  GQƒ``eCG
 πNO  iƒà°ùe  ™`̀aQ  IQhô`̀°`̀V  πãe
 ≈∏Y  ™∏WCG  º`̀d{  :™HÉJh  ,øWGƒªdG
 ø«°ùëàH ÖdÉ£j »HÉ«f ìGôàbG …CG
 á«Ø«μd  á``≤``jô``W  ¬`̀∏`̀ HÉ`̀≤`̀ j  É```jGõ```e
 , !ÉjGõªdG ∂∏J ≠dÉÑe ≈∏Y ∫ƒ°üëdG

 ,∞WGƒY áZóZO  §≤a  ¢ù«d  ôeC’Éa
 »a  á«ª∏Y  ôãcCG  ¿ƒμf  ¿CG  Öéjh

.zäÉMGôàb’G ∂∏J ™°Vh
 á```dhó```dG  ¿CG  hô```î```a  ø```«```Hh
 Ü’G  ¿ƒ```μ```J  ¿CG  ™`̀«`̀£`̀à`̀ °`̀ù`̀J  ’
 Ωó≤J  ¿CG  øμª«a  ,IÉ`̀ «`̀ë`̀ dG  ió``̀e
 äÉeóNh  á«àëàdG  ≈æÑdG  äÉeóN
 ÉfƒjO πªëàJ ¿G øμdh ,á«YÉªàLG
 IQÉ«°S  AGô°T  hG  IRÉLEÓdh  ôØ°ù∏d
 ô«Z  ô``̀eCG  ƒ`̀¡`̀a  ∫õ`̀æ`̀e  ™«°SƒJ  hCG
 øWGƒªdG Oƒ©àj ¿CG Öéjh ,»≤£æe

.»cÓ¡à°S’G ôμØdG ô««¨J ≈∏Y
 óªëe ÖFÉædG QÉ°TCG ¬ÑfÉL øe
 ¿hDƒ°ûdG  áæéd  ¢ù«FQ  »°SÉÑ©dG
 ¢ù∏éªH  á«fƒfÉ≤dGh  á«©jô°ûàdG
 πÑb øe GƒÑdÉW ÜGƒædG ¿G ÜGƒædG
 äGOGô``̀jEG  ™«ªL  ∫É``̀NOEG  IQhô°†H
 ¢ù∏ée ¿Gh ,á«fGõ«ªdG »a ádhódG
 ,ìGô``à``b’G Gò``̀g ¢`̀†`̀aQ iQƒ`̀°`̀û`̀dG
 øe ójõe ≈dEG  áLÉëH ÉæfEG  :ÉØ«°†e
 êÉàëfh  ø«°ù∏éªdG  ø«H  ºgÉØàdG
 ≈àM á``````jQhO  äÉ``̀YÉ``̀ª``̀à``̀LG  ≈````dG

 á°UÉNh  ,AGƒ`̀°`̀S  áª∏c  ≈`̀ dG  π°üf
 ,Gó`̀L Å`̀«`̀°`̀S »`̀dÉ`̀ª`̀dG  ™`̀°`̀Vƒ`̀dG  ¿G
 á«fGõ«ªdG õéY ¿ƒμj ¿CG ™bƒàªdGh

.ôãcCG
 óªëe  Ö`̀FÉ`̀ æ`̀ dG  ∫É```̀b  √Qhó````̀H
 ìGô`̀ à`̀ bG »`̀eó`̀≤`̀e ó```̀MCG Oƒ`̀ª`̀Mƒ`̀H
 ºZôdG  ≈∏Y  ¬`̀fG  ¢Vhô≤dG  •É≤°SEG
 »`̀©`̀ bGh  ô`̀ «`̀Z  ìGô```̀ à```̀ b’G  ¿G  ø``̀e
 ∂∏àd  Iô`̀«`̀Ñ`̀μ`̀ dG  ≠`̀ dÉ`̀Ñ`̀ª`̀ dG  Ö`̀Ñ`̀°`̀ù`̀H
 ¿ƒ©aôj  ÜGƒ`̀æ`̀ dG  ¿EÉ``̀a  ¢`̀Vhô`̀≤`̀dG
 iƒà°ùe  ≈∏YCG  ≈dEG  º¡ÑdÉ£e  ∞≤°S
 Qƒ``̀ eCG ≈`̀∏`̀Y ∫ƒ`̀°`̀ü`̀ë`̀dG π``̀LG ø``̀e
 ¿CG  á°UÉNh  ,ø«æWGƒª∏d  á«°Vôe
 •ƒ¨°V ºéëd ¿ƒ°Vô©àj ÜGƒædG
 AÉ°†YCG  ¢ùμY  ≈∏Y  ´QÉ`̀°`̀û`̀dG  ø`̀e

 ô°VÉëªdG ócCG  ¬à¡L øe .iQƒ°ûdG
 …OÉ°üàb’G  åMÉÑdGh  »aô°üªdG
 »HÉ«ædG  ìGôàb’G  ¿G  áØ«∏N ±QÉY
 ,ôYÉ°ûªdG  áZóZód  ¢ù«d  Ωób  …òdG
 ≥aôe  ¿ƒμj  ¿G  êÉàëj  ¿Éc  øμdh
 ,¢Vhô≤dG áª«b øª°†àj π«∏ëJ ¬H
 ΩÉ«≤dG ÜGƒædG ≈∏Y ¿Éc ¬fG ÉØ«°†e
 ,ìGôàb’G  Gò¡d  ihóédG  á°SGQóH
 ∑Éæg  ¿ƒμj  ¿G  øμªj  ¿Éc  É¡àbhh
 ÜÉë°UCG  º`̀YO  πãe  π°†aCG  ìGôàbG
 É`̀Ñ`̀dÉ`̀£`̀e ,¢``†``Ø``î``æ``ª``dG π```̀Nó```̀ dG
 ¿G ≈∏Y ,ìôà≤ªdG Öë°S IQhô°†H
 ¿C’  ,iô`̀NCG  á≤jô£H  ¬ªjó≤J  OÉ©j
 ød á≤jô£dG √ò¡H ¢Vhô≤dG •É≤°SEG

 .ádGó©dG ≥≤ëj

:hôîa ∫ÉªL …Qƒ°ûdG ..»©«ØædG ¢ù∏éªH ¢Vhô≤dG •É≤°SEG Ihóf »a

áeOÉ≤dG ∫É«LC’G ÉgAÉÑYCG πªëàà°S »dÉëdG π«édG äGRÉ«àeGh ..áfRGƒªdG õé©d πëdG ÖFGô°†dG

.hôîa ∫ÉªL |.»°SÉÑ©dG óªëe |

..ájOƒ©°ùdGh øjôëÑdG
á≤«Kh äÉbÓ©d IójóL á∏Môe 

ó«ªëŸG ó«ª malmahmeed7@gmail.com

 AÉ«dhCG  ≈dEG  ∑ôà°ûªdG  ≥«°ùæàdG  ¢ù∏ée  á°SÉFQ  iƒà°ùe  ™aQ  QGôb

 ,á≤«≤°ûdG  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áμ∏ªªdGh  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ø«H  Oƒ¡©dG

 ábô°ûe  áëØ°U ø«°Tóàd  ÉfGòjEGh  ,á≤«Kh äÉbÓ©d  IójóL á∏Môe πμ°ûj

.≥«ª©dGh ≥jô©dG ,…ƒNC’G »FÉæãdG ,¥ô°ûªdG ïjQÉàdG πé°S øe

 áaÉc  ≈∏Y  ,Ió``jô``ah  Iõ«ªàe  ájOƒ©°ùdG  á«æjôëÑdG  äÉ`̀bÓ`̀©`̀dG

 ,OGóLC’G øeR òæe âYôYôJh âªf ,äÉYÉ£≤dGh ä’ÉéªdGh äÉjƒà°ùªdG

 Iô°†M  ó¡Y  »a  äQƒ£Jh  âeó≤Jh  ,AÉHB’G  Iôàa  »a  â©æjCGh  äôªKCGh

 ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY ,áØ«∏N ∫BG  ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG  ádÓédG ÖMÉ°U

 øH ¿Éª∏°S  ∂∏ªdG  ø«Øjô°ûdG  ø«eôëdG  ΩOÉN ¬«NCGh ,√ÉYQh ¬∏dG  ¬¶ØM

.¬∏dG ¬¶ØM ,Oƒ©°S ∫BG õjõ©dGóÑY

 Gõ«ªàe  Éeó≤J  ájOƒ©°ùdG  á«æjôëÑdG  äÉ`̀bÓ`̀©`̀dG  ó¡°ûJ  ±ƒ`̀°`̀Sh

 IOÉ«≤H  ,á«HÉÑ°T  ájô°üY ,IóYGh  á«∏Ñ≤à°ùe  ájDhQ  ≥ah  ,ábQÉa  á£ëeh

 ó¡©dG  »dh  ,áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U

 ,¬∏dG  ¬¶ØM AGQRƒdG  ¢ù∏ée ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf

 ∫BG õjõ©dGóÑY øH ¿Éª∏°S øH óªëe ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¬«NCGh

 áμ∏ªªdG »a ´ÉaódG ôjRh AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ÖFÉf ó¡©dG »dh Oƒ©°S

.¬∏dG ¬¶ØM á≤«≤°ûdG ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG

 ,ä’É`̀é`̀eh  äÉYÉ£b  ,äGóéà°ùeh  ÉjÉ°†b  ,äÉ`̀Ø`̀∏`̀eh  ™«°VGƒe

 ¥ƒÑ°ùe  ô«Z  É©«aQ  ÉcGôM  ó¡°ûJ  ±ƒ°S  ,á«∏Ñ≤à°ùe  äÉ«Fôeh  ™jQÉ°ûe

 º¡°ùà°S ™Ñ£dÉHh ,ájOƒ©°ùdGh øjôëÑdG ø«H ¿hÉ©àdGh πª©dG á«FÉæK »a

 áØYÉ°†eh ,πª©dG Iô«Jh ™jô°ùJ »a ∑ôà°ûªdG ≥«°ùæàdG ¢ù∏ée á°SÉFQ

 õjõ©J  »a  º¡°ùJ  »àdG  äÉcôëªdG  áaÉc  π«©ØJh  ,ôjƒ£àdG  äGƒ£N

 ,¿hÉ©àdG øe IójóLh áÑMQ ¥ÉaBG íàah ,äÉjóëàdG RhÉéJh ,äÉbÓ©dG

 »a  »HÉéjE’G  √ô`̀KCGh  ,…QÉªãà°S’Gh  …OÉ°üàb’G  ∫ÉéªdG  »a  á°UÉN

 ,ºjôμdG  ¢û«©dG  iƒà°ùe  ø«°ùëJh ,ÜÉÑ°û∏d  á«Yƒf  πªY ¢Uôa  ô«aƒJ

 øjó∏ÑdG  ≈∏Y  ™ØædGh  ô«îdÉH  Oƒ©«°S  …ò`̀ dG  ,IÉ«ëdG  »MÉæe  á`̀aÉ`̀ch

.ø«≤«≤°ûdG ø«Ñ©°ûdGh

 á©«aQ  äÉ©∏£J  É©e  ¿Óªëj  ,ø«≤«≤°ûdG  øjó∏ÑdÉH  Oƒ¡©dG  AÉ«dhCG

 Éª¡jódh ,ø«àμ∏ªª∏d ¥ô°ûªdG πÑ≤à°ùªdGh ,ø«≤«≤°ûdG ø«Ñ©°ûdG πLCG øe

 á°SÉ«°S  Éª¡jódh  ,áeGóà°ùe  á«ªæJ  πLCG  øe  2030  á«é«JGôà°SG  ájDhQ

 ,á≤£æªdG  »a  QGô≤à°S’Gh  ΩÓ°ùdGh  ø`̀eC’G  ºYóJ  á«°SÉeƒ∏HO  á«LQÉN

 øjó∏ÑdG  »a  π«°UC’G  è¡ædG  øe  á©HÉædG  ,¢ûjÉ©àdGh  ìÉàØf’G  º«bh

.ø«≤«≤°ûdG

 á∏Môe ø«°TóJ πLCG øe ,á≤ëà°ùªdG Iô«ÑμdG á≤ãdGh ¥ô°ûªdG πeC’G

 AÉ«dhCG  É¡≤≤ë«°S  ájOƒ©°ùdG  á«æjôëÑdG  á≤«KƒdG  äÉbÓ©dG  øe  IójóL

 ø«eôëdG  ΩOÉN  ¬«NCGh  ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓL  ájÉYôHh  ,ΩGôμdG  Oƒ¡©dG

 ø«Ñ©°ûdG  øe ≥∏£e ó«jCÉJh ΩÉJ  ºYóHh ,É©«ªL ¬∏dG  º¡¶ØM ø«Øjô°ûdG

 »æéæ°S  ÉÑjôb  ¬æ«°TóJ  ºà«°S  Éªa  ..…Oƒ©°ùdGh  »æjôëÑdG  ø«≤«≤°ûdG

 ..áeOÉ≤dG ∫É«LCÓd õ«ªàeh óYGh πÑ≤à°ùªd ¢ù°SDƒj ±ƒ°Sh ,É©e √QÉªK

 .á≤«≤°ûdG ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªªdGh ,øjôëÑdG áμ∏ªe ¬∏dG ßØM

 »`̀a  äGOGô`````````````̀jE’G  π````c  êGQOEG  Ö``̀ é``̀ j  :»``̀ °``̀ SÉ``̀ Ñ``̀ ©``̀ dG  Ö```̀FÉ```̀æ```̀dG
º`̀ gÉ`̀ Ø`̀ à`̀ dG º`̀¡`̀ °`̀ü`̀≤`̀æ`̀j ø`̀ «`̀ °`̀ ù`̀ ∏`̀ é`̀ ª`̀ dG AÉ```̀°```̀†```̀YCGh ..á``̀ «``̀ fGõ``̀ «``̀ ª``̀ dG

 ¿G  ¿É©∏£e  ¿GQó`̀°`̀ü`̀e  ∫É`̀ b  :(Rô``̀à``̀jhQ)  -  »`̀HO
 ¥hóæ°U  …Oƒ`̀©`̀°`̀ù`̀dG  …OÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dG  Ihô``̀ã``̀dG  ¥hó`̀æ`̀°`̀U
 á∏Môe  »`̀a  äÉãMÉÑe  …ôéj  áeÉ©dG  äGQÉªãà°S’G
 á«ªdÉ©dG  ƒdƒd  áYƒªée  »`̀a  á°üM  AGô°ûd  IôμÑe
 ¿CG  ¿GQó°üªdG  ±É°VCGh  .áFõéàdG  ôLÉàe  π°SÓ°ùd
 ódƒªdG  …óæ¡dG  ∫ÉªY’G  πLQ  ™e  …ôéJ  äÉKOÉëªdG
 »gh äGQÉe’G Égô≤eh ƒdƒd ¢ù°SCG …òdG »∏Y ∞°Sƒj

.è«∏îdG á≤£æe »a π°SÓ°ùdG ôÑcCG ióMG
 ø«H  äÉ`̀°`̀û`̀bÉ`̀æ`̀ª`̀dG  ¿G  ø`̀jQó`̀°`̀ü`̀ª`̀dG  ó```̀MCG  ∫É```̀bh
 á©HQCG  ø«H  ìhGôàj  Ée  òæe  äCGóH  ƒdƒ∏dGh  ¥hóæ°üdG

 á°üëdG ºéM QƒØdG ≈∏Y í°†àj ºdh .™«HÉ°SCG áà°Sh
 É¡FGô°ûd  áeÉ©dG  äGQÉªãà°S’G  ¥hóæ°U  ≈©°ùj  »àdG
 âfÉc  GPG  Ée  hCG  IôμÑe  á∏Môe  »a  äÉKOÉëªdG  ¿CG  PG

 .á«FÉ¡f á«∏ªY ≈dG Oƒ≤à°S äÉKOÉëªdG
 ôLÉàeh  ¥ƒ°ùJ  õcGôe  ƒdƒ∏dG  áYƒªée  ôjóJh
 7^4  Éjƒæ°S  Qó``J  iô```NCG  á`̀£`̀°`̀û`̀fCGh  Iô«Ñc  áFõéJ
 ôjóJh  .»fhôàμd’G  É¡©bƒªd  É≤ah  Q’hO  äGQÉ«∏e
 ¿Gó∏H øe Égô«Zh ájOƒ©°ùdG »a äÉ«∏ªY áYƒªéªdG
 ™æàeGh .Éjõ«dÉeh É«°ù«fhófGh óæ¡dGh ô°üeh è«∏îdG
 ’ƒ°UCG  ôjój  …ò`̀ dG  áeÉ©dG  äGQÉªãà°S’G  ¥hóæ°U

 .»a  ∫É`̀bh  .Ö«≤©àdG  øY  Q’hO  QÉ«∏e  360  É¡àª«b
 áYƒªée »a ä’É°üJ’Gh ≥jƒ°ùàdG ôjóe QÉeƒcGófÉf
 ’ á°SÉ«°ùc{ »fhôàμd’G ójôÑdÉH π°Sôe OQ »a ƒdƒ∏dG

 .zΩÓY’G äÉ©FÉ°Th ¥ƒ°ùdG äÉæ¡μJ ≈∏Y GóHCG ≥∏©f
 äÉ`̀KOÉ`̀ë`̀ª`̀dG ≈`̀∏`̀Y ¿É`̀©`̀∏`̀£`̀e ¿GQó``̀°``̀ü``̀e ∫É````bh
 »ÑX  ƒ`̀HCG  áeƒμëd  ácƒ∏ªªdG  á°†HÉ≤dG  ácô°ûdG  ¿G
 OôJ  ºdh  .ΩÉ©dG  Gòg  ƒdƒd  »a  Q’hO  QÉ«∏e  äôªãà°SG
 ≈dG  ô¶æjh .Ö«≤©à∏d  RôàjhQ øe Ö∏W ≈∏Y ácô°ûdG
 á£N  Oƒ≤j  ¬`̀fCG  ≈∏Y  áeÉ©dG  äGQÉªãà°S’G  ¥hóæ°U
 »©°S  ™`̀e  OÉ°üàb’G  ™jƒæàd  2030  áμ∏ªªdG  á``̀jDhQ

 …OÉ«°S  IhôK  ¥hóæ°U  ôÑcCG  ≈dG  ¬∏jƒëàd  äÉ£∏°ùdG
 .ºdÉ©dG »a

 ´É£b  ™«°Sƒàd  ájOƒ©°ùdG  áeƒμëdG  â©°Sh
 ¿ƒ«∏e  ≥∏îd  ¬`̀Lƒ`̀J  øª°V  áμ∏ªªdG  »`̀a  áFõéàdG
 ¥hóæ°U ôªãà°SGh .»dÉëdG ΩÉ©dG ∫ƒ∏ëH πªY á°Uôa
 ácô°T  »a  Q’hO  ¿ƒ«∏e  500  áeÉ©dG  äGQÉªãà°S’G
 IôàØH  Égó©H  äCGó`̀H  »àdG  á«fhôàμd’G  IQÉéà∏d  ¿ƒf
 ƒëf ≈∏Y ôªãà°SG Éªc .áμ∏ªªdG »a É¡JÉ«∏ªY Iõ«Lh
 õcGôªdG  ácô°ûd  »dh’G  ΩÉ©dG  ìô£dG  »a  ô°TÉÑe  ô«Z

.ájOƒ©°S ¥ƒ°ùJ õcGôe ôjóJ »àdG á«Hô©dG

 …ô``̀é``̀j …Oƒ```̀©```̀°```̀ù```̀dG á```̀eÉ```̀©```̀dG äGQÉ```̀ª```̀ã```̀ à```̀ °```̀S’G ¥hó```̀æ```̀°```̀U
 ƒ``̀ dƒ``̀ d á```̀Yƒ```̀ª```̀é```̀e »`````̀ a á```̀°```̀ü```̀M AGô````̀ °````̀û````̀d äÉ`````KOÉ`````ë`````e

 ™e  »©eÉédG  óªM  ∂∏ªdG  ≈Ø°ûà°ùe  óbÉ©J

 åjóëàd πFGh á«dó«°Uh á«ªdÉ©dG ¢ùæª«°S ácô°T

 Mammomat  ```̀d  ΩGô``̀Lƒ``̀eÉ``̀ª``̀dG  RÉ``̀¡``̀L

 ∞`̀dCG  41  ¬àØ∏c  ≠∏ÑJ  …ò`̀ dG  Revelation
 á«dó«°U øe πc â∏°†ØJ …òdGh ,»æjôëH QÉæjO

 åjóëàdG  Gò`̀g  ºjó≤àH  ¢ùæª«°S  ácô°Th  π`̀ FGh

.ÉfÉée

 ¿Éª∏°S  ï«°ûdG  Ö«ÑW  AGƒ`̀∏`̀dG  ∂dòH  ìô°U

 ∂∏ªdG  ≈Ø°ûà°ùe  óFÉb  áØ«∏N  ∫BG  ¬∏dG  á«£Y  øH

 RÉ`̀¡`̀L äGõ``«``ª``e  ø``̀e  ¿CG  ≈````̀dEG  Gô`̀«`̀°`̀û`̀e  ,ó``̀ª``̀M

 á«°UÉîH  õ«ªàj  ¬``̀fCG   çó`̀ë`̀ª`̀dG  ΩGô`̀Lƒ`̀eÉ`̀ª`̀dG

 »a áeó≤àe á«æ≤J »gh Tomosynthesis
 OÉ©HC’G á«KÓãdG á«æ«°ùdG á©°TC’ÉH …óãdG ôjƒ°üJ

 øY  ∞°ûμ∏d  É¡eGóîà°SG  øμªj  »`̀à`̀dGh  (3D)

 AÉ°ùædG  iód  …óãdG  ¿ÉWô°ùd  IôμÑªdG  äÉeÓ©dG

 ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,¢VGôYC’G ø¡«∏Y ô¡¶J ’ »JGƒ∏dG

 ¢VGôYCG  øe  ø«fÉ©j  øªd  á«°ü«î°ûJ  IGOCG  É¡fCG

 ≈dhC’G »g á«°UÉîdG √òg ó©Jh ,…óãdG ¿ÉWô°S

 ,Iõ¡LC’G √òg πãªd øjôëÑdG áμ∏ªe »a É¡Yƒf øe

 ƒgh  Biopsy  á«æ≤àH  √õ«ªJ  ≈`̀dEG  áaÉ°VE’ÉH

 ºdCG  ¿hó`̀H  É«FÉ≤∏J  áYõîdG  ò`̀NCG  á«∏ªY  π«¡°ùJ

 Éë°Vƒe ,ôàª«∏∏e óMGh ≈dEG  π°üJ á«dÉY ábóHh

 50  á©°SGƒdG  ájhGõdG  á«æ≤àH  õ«ªàj  RÉ¡édG  ¿CG

 AGô`̀LEG  â`̀bh  π«∏≤J  »a  óYÉ°ùjh  RÉ¡é∏d  á`̀LQO

 πμ°ûH  º¡°ùj  …ò``̀dGh  ,Ió```MGh  Iô≤æH  áYõîdG

 ≈∏YCG  ô«aƒJh  â`̀bƒ`̀dGh  áØ∏μdG  π«∏≤J  »a  ô«Ñc

 πeÉ°ûdG  ∞°ûμdG  á«fÉμeEGh  ≥ª©∏d  á`̀bOh  á«dÉ©a

.¿ÉWô°ùdG øY

 ¿CG  ¿Éª∏°S  ï«°ûdG  Ö«ÑW AGƒ∏dG  ±É°VCG  Éªc

 §¨°†dG áØîH õ«ªàj çóëªdG ΩGôLƒeÉªdG RÉ¡L

 á©°TCÓd çÉ©ÑfG πbCGh ,∞°ûμdG AÉæKCG  …óãdG ≈∏Y

 á«KÓK  IQƒ°U  ≈∏Y  ∫ƒ°üë∏d  ¬àbOh  ¬àYô°ùd

 Ée ,…óã∏d  »YÉ©°ûdG  ôjƒ°üàdG ∫ÓN øe OÉ©HC’G

 π¡°ùjh »°ü«î°ûàdG ôjƒ°üàdG »a ó«≤©àdG π∏≤j

 »«°UÉ°üàNG óYÉ°ùj …òdG ¥ƒKƒªdG ¢ü«î°ûàdG

 πμ°ûH   á©°TC’G  »«°UÉ°üàNGh  …óãdÉH  ájÉæ©dG

. ô«Ñc

 á«£Y øH ¿Éª∏°S ï«°ûdG Ö«ÑW AGƒ∏dG  ∫Ébh

 …CG øμªà°S á«æ≤àdG √òg áaÉ°VEG ¿EG áØ«∏N ∫BG ¬∏dG

 ¿ÉWô°S  OƒLƒH  É¡°ü«î°ûJ  ºJ  á«æjôëH  Ió«°S

 óªM  ∂∏ªdG  ≈Ø°ûà°ùe  ≈`̀ dEG  ¬LƒàdG  ø`̀e  …ó`̀ã`̀dG

 Gòg  ΩGóîà°SÉH  ¢üëØdG  Gò`̀g  πª©d  »©eÉédG

 äGƒ£îH AóÑdGh áæ«©dG òNCG á«fÉμeEG ™e RÉ¡édG

 .ΩGQhCÓd øjôëÑdG õcôe »a áÑ°SÉæªdG êÓ©dG

 »©eÉédG  óªM  ∂∏ªdG  ≈Ø°ûà°ùe  óFÉb  OÉ`̀aCGh

 RÉ¡éd  á°UÉN  áaôZ  º«ª°üJh  AÉ°ûfEG  ºJ  ¬fCÉH

 πμH  Iõ¡éeh  áªª°üe  çóëªdG  ΩGô`̀Lƒ`̀eÉ`̀ª`̀dG

 á«°Uƒ°üN  ≈∏Y  ®ÉØë∏d  áªFÓªdG  πFÉ°SƒdG

.∞°ûμdG AÉæKCG ¢†jôªdG áMGQh

 óªM  ∂`̀∏`̀ª`̀dG  ≈Ø°ûà°ùe  IQGOEG  â``̀YO  É`̀ª`̀c

 Ió«°S   πc  ΩGQhCÓ``d  øjôëÑdG  õcôeh  »©eÉédG

  »JGòdG  ¢üëØdÉH  Ωƒ≤J  ¿CG  ø«©HQC’G  ø°S  ó©H

 Ió``̀MGh  Iô``̀e  …ó`̀ã`̀∏`̀d   Mammogram
 …CG »a Qó°üdG »a IóZ OƒLh ∫ÉM »a hCG Éjƒæ°S

 ∞°ûμ∏d  á∏«°Sh  ¢üëØdG  Gòg  ôÑà©j  å«M  ,ôªY

 áÑ°ùf ¿ƒμJ É¡æ«Mh IôμÑe á∏Môe »a ΩQƒdG øY

.%100 AÉØ°ûdG

 …QÉ°ûà°SG º«gGôHEG πFGh QƒàcódG QÉ°TCG Éªc

 »a á`̀«`̀°`̀ü`̀«`̀î`̀°`̀û`̀à`̀dG á``̀©``̀°``̀TC’G º`̀°`̀ù`̀b ¢``̀ù``̀«``̀FQh

 óªM ∂∏ªdG ≈Ø°ûà°ùe ºYO ºJ ¬fCG ≈dEG ≈Ø°ûà°ùªdG

 πFÉ°SƒdG πμH ΩGQhCÓd øjôëÑdG õcôeh »©eÉédG

 á`̀bOh  áYô°ùd  á`̀eRÓ`̀ dGh  áãjóëdG  äÉ«æ≤àdGh

 çóMCG  ΩGóîà°SÉH  É¡LÓYh  ΩGQhC’G  ¢ü«î°ûJ

 º¡°ùj Ée ,É«dhO É¡«∏Y ±QÉ©àªdG ¥ô£dG ´ô°SCGh

 QÉ¶àfG  áªFÉb  Oƒ`̀Lh  Ωó`̀Y  »`̀a  ®ƒë∏e  πμ°ûH

 ΩGQhC’G  ä’É`̀ë`̀d  á`̀eRÓ`̀ dG  ¢`̀Uƒ`̀ë`̀Ø`̀dG  AGô```̀LE’

.õcôªdGh ≈Ø°ûà°ùªdÉH

 áÑ°ùf  ¿CG  ≈``̀ dEG  Gô`̀¶`̀f  ¬``̀fG  ô`̀cò`̀dÉ`̀H  Qó`̀é`̀jh

 %40  πãªJ  øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a  …óãdG  ¿ÉWô°S

 »a  ä’ÉëdG  Oó`̀Y  ¿CG  Éªc  ¿ÉWô°ùdG  ä’É`̀M  øe

 ≠∏H á«°VÉªdG  áæ°ùdG  »a ΩGQhCÓd øjôëÑdG  õcôe

 IóMh  AÉ°ûfEG  ºJ  ó≤a  ,ádÉM  400```̀dG  ÜQÉ≤j  Ée

 á°SÉFôH  ≈Ø°ûà°ùªdÉH  …óãdG  ¿ÉWô°ùd  á°UÉN

 ô¡°TCG  ø`̀e  ƒ`̀gh  ,¿ƒà°SôJ  …hCG  Qƒ°ù«ahôÑdG

 IQƒàcódGh ,∫ÉéªdG Gòg »a ø«°üàîªdG AÉÑWC’G

 ä’ÉëdG  πc  ¿CG  ≈`̀dEG  áaÉ°VE’ÉH  »fÉÑ«°ûdG  ±ƒf

 áæé∏dG  »a  á«LÓY  á£N  ™°Vhh  É¡à°SGQO  ºàJ

 Rô`̀HCG  ≈∏Y  …ƒàëJ  »`̀à`̀dGh  ,ΩGQhCÓ```̀d  á«æWƒdG

.äÉ°ü°üîàdG ™«ªL »a ø«°üàîªdGh AÉÑWC’G

»æjôëH QÉæjO ∞dCG 41 áØ∏μH

 çó``````̀ MCG ø```̀ °```̀Tó```̀j z»```̀ ©```̀ eÉ```̀ é```̀ dG ó````̀ª````̀M{
 …óã``dG ΩGQhCG ¢ü`«`î``°û`à``d zΩGô``Lƒ```eÉ``e{ RÉ````¡``L
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 ójDƒe ø«H AGQB’G âª°ù≤fGh .ådÉãdG IOƒæ°T πMGôdG

 ΩÉ«≤∏d  øjôNBG  í°Tôj  ô`̀NBG  ≥jôa  Ö`̀gPh  ,¢`̀†`̀aGQh

 ≈«ëjh  ,»fGhóμdG  óLÉe  ¿ÉfÉæØdG  º¡æ«H  ,Qhó`̀dÉ`̀H

 πªY óLƒj ’ ¬fCG á«°ùæc QOÉ°üe âØ°ûch .»fGôîØdG

 ó«°ùéàd  z∞°Sƒj  ø°ùM{  ¿ÉæØdG  ≈∏Y  ìhô£e  »æa

 ,zøWƒdG{`d QOÉ°üe Ö°ùëHh ,IOƒæ°T ÉHÉÑdG á«°üî°T

 ¿EG  PEG  ,z¢TƒμæØdG{  áHhòcCÉH  ¬Ñ°TCG  ¿É`̀c  çó`̀M  Éªa

 ó«°ùéàH  z»æªàdG{  QÉWEG  »a  ÉHÉÑdG  º°SG  ôcP  ¿ÉæØdG

 .á«°üî°T AGOC’ ô«°†ëàdG ¢ù«dh ,á«°üî°ûdG

 á``HƒàdG ø``∏©j »``°ShQ
 åëÑjh  É``eÉY  20  ó©H
QGòàYÓd ¬à«ë°V ø``Y

 ádÉ°SQ  á«°ShôdG  GQÉª°S  áæjóe  áWô°T  â≤∏J

 ÆQƒ``Ñ``æ``jQhCG á`̀©`̀WÉ`̀≤`̀e »``̀dÉ``̀gCG ó```̀MCG ø``e á`̀Ñ`̀jô`̀Z

 ƒ£°ùdÉH  2000  ΩÉY  ΩÉb  ¬fEG  ∫Éb  å«M  ,á«°ShôdG

 Qòà©«d  √OÉéjEG  Ö∏£jh  »dƒJÉfCG  ≈Yój  ÜÉ°T  ≈∏Y

 .¬d

 ÉjÉμ°ùdƒeƒ°ùeƒc{  áØ«ë°U  ∂`̀dò`̀H  äOÉ```̀aCG

 Iõ¡LCG  »a  É¡d  Qó°üe  øY  Ó≤f  á«°ShôdG  zGóaGôH

 .øeC’G

 π©a  ÉªY  ΩOÉ`̀f  ¬`̀fEG  ¬àdÉ°SQ  »a  πLôdG  ∫É`̀bh

 É¡ÑμJQG  áªjôL  øY  á«dhDƒ°ùªdG  πªëàd  õgÉLh

 .ΩGƒYCG òæe

 É¡Ø°üj  áªjôL  É¡fCG  ádÉ°SôdG  ÖJÉc  ôÑà©jh

 ¿CG ’EG ,Ö¡ædGh ƒ£°ùdÉH »°ShôdG »FÉæédG ¿ƒfÉ≤dG

 äÉ°ùHÓe  …CG  QÉcòà°SG  ™«£à°ùj  ’  ádÉ°SôdG  ÖJÉc

 .¬à«ë°V º°SG GóY Ée ¬àªjôéd iôNCG

 á≤MÓe  …C’  π`̀Lô`̀dG  ¢Vô©àj  ¿CG  ó©Ñà°ùjh

 É¡dÓN ¿ƒfÉ≤dG »°†≤j »àdG IôàØdG ¿EG PEG ,á«FÉæL

 ób  á«FÉæédG  á«dhDƒ°ùªdG  ø«æWGƒªdG  π«ªëàH

 ƒ£°ùdG  áªjôL  á«ë°V  ô«°üe  ¿EÉa  ,∂dòd  .â°†e

.É°†eÉZ ≈≤Ñj ¿CG íLôj »dƒJÉfCG

º«gGôHEG º©æŸGóÑY

zÉfhQƒc{ ∫ÓN ø«æWGƒª∏d ÉgOÉ°üàbG øe áFÉªdÉH 30 âeób øjôëÑdG
 É k°SÉ«bh πH ,ºdÉ©dG »a iôÑμdG ∫hódÉH É k°SÉ«b »æjôëÑdG OÉ°üàb’G ™°VGƒJ ºZQ

 â°UôM  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¿EÉ`̀a  ..ô«Ñc  »£Øf  êÉàfEG  äGP  IQhÉée  á≤«≤°T  ∫hó`̀H

 ø«æWGƒª∏d  äGóYÉ°ùªdGh  ºYódG  ºjó≤J  ≈∏Y  ÉfhQƒc  áëFÉL  á¡LGƒe  ájGóH  òæe

 ..á«ªdÉ©dG  áëFÉédG  øe  IQô°†àªdG  ájOÉ°üàb’G  äÉ°ù°SDƒª∏d  ∂dòch  øjQô°†àªdG

 ∫hO ¿EG) :»dhódG ó≤ædG ¥hóæ°U Iôjóe (É¨«LQƒL Éæ«dÉà°ùjôc) âdÉb ø«eƒj òæeh

 ¿GhC’G πÑb âØbhCG GPEG É kªFGO É kjOÉ°üàbG G kQô°Vh áªî°V äÉ°SÓaEG ¬LGƒJ ób ºdÉ©dG

 áeRC’G ∫ÓN É¡JGOÉ°üàbG IóYÉ°ùªd øgGôdG âbƒdG »a Ωó≤ªdG »dÉªdGh …ó≤ædG ºYódG

 ΩóY »gh ,É¡H å©Ñf »àdG ádÉ°SôdG »a É keÉªJ ¿ƒë°VGh øëfh (ÉfhQƒc) á«dÉëdG

.(á∏FÉg ádÉ£Hh áªî°V äÉ°SÓaEG ¬LGƒf ó≤a ∂dP Éæ∏©a GPEG ..¬fGhCG πÑb ºYódG Öë°S

 áª«μëdG  á«dÉªdG  á°SÉ«°ùdG  √ò¡H  â∏ªY  ób  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¿EG  ∫ƒ≤dG  øμªjh

 É kãjóM  G kôjô≤J  ¿G  π`̀H  ,»`̀dhó`̀dG  ó≤ædG  ¥hóæ°U  Iô`̀jó`̀e  É k«dÉM  É¡H  »°UƒJ  »àdG

 á«aô°üªdG  äÉeóîdG  ≈∏Y  áÑJôàªdG  QÉ``̀KB’G  ∫ƒ`̀M  (»`̀L  ΩG.»`̀H.»`̀c)  á°ù°SDƒªd

 πeÉ©àdG  »a  á∏ªàëªdG  IOÉ°†ªdG  ô«HGóàdGh  á«°ù«FôdG  QÉ`̀KB’G  π«∏ëJh  á«é«∏îdG

 ∫hó`̀dG  á©«∏W  »`̀ah  ,É k«é«∏N  ≈``dhC’G  øjôëÑdG  ¿G)  ∞°ûc  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  ™e

 ø«æWGƒª∏d hCG ¢UÉîdG ´É£≤dG »a ÉfhQƒc áëFÉL øe øjQô°†àªdG ºYO »a É k«ªdÉY

 …OÉ°üàb’G ºYódG ô«HGóJ ¿EGh ..»æWƒdG OÉ°üàb’G ºéM ≈dEG áÑ°ùædÉH ø«ª«≤ªdGh

 4^3  â¨∏H  õaGƒM  áeõM  øe  øjQô°†àªdG  ≈`̀ dEG  øjôëÑdG  áeƒμM  ¬àeób  …ò`̀dG

 øe áFÉªdÉH  30 ∫OÉ©j  Ée  ,»æjôëH QÉæjO  äGQÉ«∏e

 …OÉ°üàb’G ôKCÓd …ó°üà∏d »æWƒdG OÉ°üàb’G ºéM

 á«fÉK  ¿Éª oY  áæ£∏°S  â∏M  Éª«a  ..ÉfhQƒc  áëFÉéd

 ,»æWƒdG ÉgOÉ°üàbG ºéM øe áFÉªdÉH 28 ≠∏H ºYóH

 ÉgRôHCG  á«ªdÉY ∫hO IóY ≈∏Y øjôëÑdG  âbƒØJh ,áFÉªdÉH  17 `H  áãdÉK  äGQÉ`̀eE’Gh

 (áFÉªdÉH 2) É«dÉ£jEGh (áFÉªdÉH 3) Góæch (áFÉªdÉH 2) É°ùfôah (áFÉªdÉH 16) É«fÉªdCG

 ºéM øe (áFÉªdÉH 14) É«fÉ£jôHh ,(áFÉªdÉH 16) É«fÉÑ°SEGh (áFÉªdÉH 1) ∫É¨JôÑdGh

.(á«æWƒdG É¡JGOÉ°üàbG

 ø«æWGƒª∏d  »dÉªdGh  …OÉ°üàb’G  ºYódG  ºjó≤J  »a  ábÉÑ°S  âfÉc  øjôëÑdG  ¿PEG

 âYÉ£à°SGh  ..¢SÉæ∏d  á«°û«©ªdG  IÉ«ëdG  ≈∏Y  Égô«KCÉJh  ÉfhQƒc  áëFÉL  á¡LGƒªd

 ∫hódG  øe â°ù«d  É¡fG  ºZQ (ô¡°TCG  9)  á∏jƒW Qƒ¡°ûdh ô«ÑμdG  ºYódG  Gòg Ωó≤J  ¿CG

 OÉëJ’G ∫hOh É«fÉ£jôHh ÉμjôeCG πãe iôÑc ∫hóH É k°SÉ«b á«©«Ñ£dG OQGƒªdÉH ájôãdG

 øjQô°†àªdG  É¡«æWGƒe  ºYO  »a  É¡JÉeƒμM  áªgÉ°ùe  áÑ°ùf  äAÉL  »àdG  »HhQhC’G

 ºYO ºjó≤J øe øjôëÑdG áμ∏ªe ¬à∏©a ÉªH É k°SÉ«b G kóL IOhóëe Ö°ùæH ÉfhQƒc øe

.ø«æWGƒª∏d »î°S …OÉ°üàbG

 ø«æWGƒªdG  áë∏°üe  ™°†j  (ó«°TQ  ºμM)  âëJ  ¿ƒμf  ¿CG  áª©f  »`̀g  √ò`̀g

.Aƒ°S πc øe øjôëÑdG ¬∏dG ßØM ..ôNBG A»°T …CG πÑb º¡à«gÉaQh

 ô```̀«```̀°```̀ù```̀j õ```````̀ YÉ```````̀ e
 ø````̀ «````̀ eó````̀ b ≈``````̀ ∏``````̀ Y
 ø«à«Ø∏îdG ¬«∏LQ ≈∏Y É keób 33 ô«°ùj Ógòe õYÉe ƒjó«a ™£≤e ô¡XCG

 ƒgh  õYÉªdG  ,óæ¡dG  »a  √ôjƒ°üJ  iôL  …ò`̀dG  ,ƒjó«ØdG  í°VhCGh  .§≤a

 ø«jhô≤dG  ¿CG  ≈`̀dEG  QÉ°ûj  .§≤a  ø«eób  ≈∏Y  ô«°ùdÉH  ø«LôØàªdG  »∏°ùoj

.á«°ûªdG ∂∏J AGOCG ≈∏Y õYÉªdG ÖjQóJ »a kÓjƒW Éàbh Gƒ°†eCG

 …ô``̀à``̀°``̀û``̀j ô``̀ «``̀ fƒ``̀ «``̀ ∏``̀ e
 É°Vôb  ¬`̀ë`̀æ`̀e  ¢`̀ †`̀ aQ  É`̀μ`̀æ`̀H
 ô`̀ é`̀ à`̀ e ≈``````dEG ¬``̀ dƒ``̀ ë``̀ jh

 ¢†aQ  ∂æH  øe  ΩÉ≤àf’G  »a  »eÉ°üY  »fÉ£jôH  ∫É`̀ª`̀YCG  π`̀LQ  ´ô°T

 ádhÉëªdG ó©j ºd å«M ,IôμàÑe á≤jô£H ,¬MÉØc ájGóH »a ∫ÉªdG ¬°VGôbEG

 ∂æÑdG  AGô°ûd  ΩGƒ`̀YCG  ó©H  OÉY  πH  ,ô`̀NBG  ∂æÑd  CÉé∏j  hCG  ∂æÑdG  »°VÉ≤j  hCG

 .¬∏ªcCÉH

 øe  É k°Vôb  Ö∏W  ÉeóæY  ,É k°ù∏Øe  z≠æjôjO  ΩOBG{  ¿Éc  2002  ΩÉ©dG  »Øa

 ±’BG 10 ≠∏ÑªH ¿ƒà°ùeQCG áæjóe »a z¢SEG »H QCG{ ∂æH øe »∏ëªdG ´ôØdG

 .¢†aQ ∂æÑdG øμd ,»æ«dôà°SEG ¬«æL

 CÉ£N  äÉ`̀Ñ`̀KEG  ΩOBG  Qô`̀b  ,á«fÉ£jôÑdG  zπ«e  »`̀∏`̀jO{  áØ«ë°üd  É`̀ k≤`̀ahh

 ≈∏Y …ƒàëj øμj ºd …òdGh ,ô«¨°üdG ¬Ñàμe »a ìóμdG ∫ÓN øe ±ô°üªdG

 É¡YÉH 2014 ΩÉ©dG »ah ,ôØ°üdG øe ¿ƒjódG IQGOE’ ¬àcô°T ≈æH ≈àM ,çÉKCG

 .»æ«dôà°SEG ¬«æL ø«jÓe 5 πHÉ≤e

 ø«jÓªH  É¡àª«b  Qó`̀≤`̀J  äÉ`̀cô`̀°`̀T  5  (É`̀ keÉ`̀Y  39)  ΩOBG  ¢`̀SCGô`̀j  ¿B’Gh

 ∫ÓN  øe  ,¬JóYÉ°ùe  ¢†aQ  …ò`̀dG  ∂æÑdG  øe  ΩÉ≤àf’G  Qô`̀bh  ,äGQ’hó``̀dG

 .»æ«dôà°SEG ¬«æL ∞dCG 450πHÉ≤e ¬°ùØf ∂æÑdG ≈æÑe AGô°T

 ájÉ¡ædG  ∂æÑdG  ≈æÑe  AGô°T  ¿Éc  ,»dEG  áÑ°ùædÉH{  :√QGôb  øY  ΩOBG  ∫Ébh

 »a  ≥M  ≈∏Y  âæc  »æfCG  ≈∏Y  ∫ój  Gò¡a  ,¢Vô≤dG  ¢†aQ  á°ü≤d  áÑ°SÉæªdG

 .z»°ùØæH ¿ÉªjE’G »a QGôªà°S’G

 ,≈æÑªdG πjó©J ≈∏Y »æ«dôà°SEG ¬«æL ∞dCG 500 ¥ÉØfE’ zΩOBG{ §£îjh

.áFõéJ ôéàeh ≥≤°T 8 ≈dEG ¬∏jƒëàd

 AÉ©HQ’G  ¢ùeCG  πHƒf  IõFÉéd  áëfÉªdG  áÄ«¡dG  âdÉb
 ÉJRÉa ÉfOhO ôØæ«Lh ¬««àæHQÉ°T πjƒfÉªjG ø«àªdÉ©dG ¿G
 ôjƒ£J »a Éª¡∏ª©d 2020 ΩÉ©d AÉ«ª«μ∏d πHƒf IõFÉéH
 Éª«a  IÉ«ëdG  IôØ°T  áHÉàc  IOÉ`̀YEG  ¬æμªj  »æ«L  z¢ü≤e{
 »a  ÓeCG  »£©jh  ¿ÉWô°ù∏d  IójóL  äÉLÓY  »a  º¡°ùj

 .á«KGQƒdG ¢VGôeC’G ¢†©H êÓY
 á«μjôeC’G ÉfOhOh á«°ùfôØdG ¬««àæHQÉ°T âª°SÉ≤Jh
 1^1)  ájójƒ°S  áfhôc  ø«jÓe  Iô°ûY  É¡àª«bh  IõFÉédG
/ôÑ°ùjôc/ »æ«édG ¢ü≤ªdG Éªgôjƒ£àd (Q’hO ¿ƒ«∏e

 »a  ábóH  á«KGQƒdG  IôØ°ûdG  πjó©àd  IGOCG  ƒgh  /9¢SÉc
 âdÉbh  .á≤«bódG  äÉ`̀æ`̀FÉ`̀μ`̀dGh  äÉ`̀JÉ`̀Ñ`̀æ`̀dGh  äÉ`̀fGƒ`̀«`̀ë`̀dG
 ájójƒ°ùdG  á«μ∏ªdG  á«ªjOÉc’G  ø`̀e  èfƒàjh  Ó«fô«H
 ™£b  ≈∏Y  IQó`̀≤`̀dG{  IõFÉédG  íæªd  º°SGôe  »a  Ωƒ∏©∏d
 IQƒK âKóMCG  √ójôJ …òdG ¿ÉμªdG »a á«KGQƒdG IôØ°ûdG

 .zIÉ«ëdG Ωƒ∏Y »a
 56)  É``̀fOhOh  (É`̀eÉ`̀Y  51)  ¬««àæHQÉ°T  âëÑ°UCGh
 πHƒf  IõFÉéH  ¿GRƒ`̀Ø`̀J  ICGô``̀eG  ™HÉ°Sh  ¢SOÉ°S  (É`̀eÉ`̀Y

 É¡«∏Y â∏°üM »àdG  …Qƒc …QÉe ≈dEG  Éª°†æàd  AÉ«ª«μ∏d
 ¿CG  ºZQh  .2018  ΩÉY  ódƒfQCG  ¢ù«°ùfGôah  1911  ΩÉY
 πHƒf  IõFÉéH  ôÑ°ùjôc  »æ«édG  ¢ü≤ªdG  ±É°ûàcG  Rƒa

 IAÉ°SG øe ±hÉîe ∑Éæg âfÉc ó≤a ÉëLôe ¿Éc AÉ«ª«μ∏d
 ÜÉéfE’  ∫ÉãªdG  π«Ñ°S  ≈∏Y  É«LƒdƒæμàdG  ΩGóîà°SG

.zÖ∏£dG Ö°ùM ø«∏°üØe ∫ÉØWCG{

 AÉ``«ª«μ∏d π``Hƒf Iõ``FÉL ¿É``ª°SÉ≤àJ ¿É``àªdÉY ..Iô``e ∫hC’

ø«ª∏°ùª∏d zIOƒ``°ü≤e ô``«Z{ IAÉ°SEG ø``Y Qòà©J É``fÉ¡jQOhƒ«dƒg »a zÖeGôJ áªéf{ Üô``îj z∂dÉg{ …õH ôμæàe πLQ
 á«μjôeC’G  á«æ¨ªdG  äQòàYG
 øY ø`̀«`̀ª`̀∏`̀°`̀ù`̀ª`̀∏`̀d ¢``̀ù``̀eCG É``fÉ``¡``jQ
 ∫Ó`̀N »`̀eÓ`̀ °`̀ SEG ô```̀KCG ΩGó`̀î`̀à`̀°`̀SG
 ,á``̀«``̀∏``̀NGó``̀dG ¢`̀ù`̀HÓ`̀ª`̀∏`̀ d ¢``̀Vô``̀Y
 IAÉ``°``SE’G{```H çó``̀M É`̀e â`̀Ø`̀°`̀Uhh
 QGòàYG  »JCÉjh  .zIOƒ°ü≤ªdG  ô«Z
 äGOÉ≤àf’  â°Vô©J  Éeó©H  ÉfÉ¡jQ
 »eÓ°SEG ôKCG ΩÉëbEG ÖÑ°ùH ,á©°SGh
 ¢Sƒd  áæjóªH  º«bCG  ¢VôY  ∫Ó`̀N
 .…QÉédG ôHƒàcCG ™∏£e ,¢Sƒ∏éfCG
 øjó∏d  IAÉ°SE’ÉH  ÉfÉ¡jQ  âª¡JGh
 ¿ƒ`̀≤`̀∏`̀©`̀e Ö``̀ dÉ``̀Wh ,»```̀eÓ```̀°```̀SE’G
 Ée í`̀«`̀ë`̀°`̀ü`̀J ≈````̀ dEG QOÉ``̀ Ñ``̀ J ¿CÉ````̀H
 ¢ùHÓªdG  ¢`̀Vô`̀Y  ¿C’  ,¬`̀ H  â`̀eÉ`̀b
 ôKCÓd ÉªFÓe ÉeÉ≤e ¢ù«d á«∏NGódG
 äôμ°T  ,É¡à«MÉf  øe  .»eÓ°SE’G
 Gƒ`̀eÉ`̀b ø``̀e á`̀ «`̀μ`̀ jô`̀eC’G á`̀ª`̀é`̀æ`̀dG
 ¢VôY  »a  iôL  Ée  ≈dEG  É¡¡«ÑæàH
 »a ÉfÉ¡jQ âÑàch .¢Sƒ∏éfCG ¢Sƒd
 ,zΩGô¨à°ùfEG{  ™bƒe  ≈∏Y  Qƒ°ûæe
 Éeó©H  ø«ª∏°ùªdG  ôμ°T  ójôJ  É¡fG
 äOQh  »àdG  IAÉ°SE’G  ≈dEG  Égƒ¡Ñf

 ¢VôY  »a  óª©àe  ô«Z  ƒëf  ≈∏Y
 .z¢Sƒ∏éfCG ¢Sƒd

 ,∂dP  øe  º`̀gC’Gh{  :âaÉ°VCGh
 Gò`̀g ø`̀Y º`̀μ`̀æ`̀e  Qò``̀à``̀YCG  ¿CG  ó```̀jQCG
 ÖÑ°S  ¬`̀fC’  ,z»dÉÑªdG  ô«Z  CÉ£îdG
 ,ø«ª∏°ùªdG  ø``̀e  ô`̀«`̀ã`̀μ`̀d  É``Mô``L

 .É¡dƒb Ö°ùëH
 ¿õëH  ô©°ûJ  É¡fCG  äOQhCGh
 É`̀¡`̀fC’ ,π`̀ °`̀ü`̀M É``̀e AGô```̀L ó`̀jó`̀°`̀T
 ,ø``̀jO  …C’  A»`̀°`̀ù`̀J  ¿CG  ¢`̀†`̀aô`̀J
 ô`````̀KC’G ΩGó```î```à```°```SG â```̀Ø```̀°```̀Uhh
 ¢`̀Vô`̀©`̀dG á`̀«`̀æ`̀ZCG »``a »``eÓ``°``SE’G

 É¡fCG äócCGh .∫hDƒ°ùªdG ô«Z ôeC’ÉH

 ¿Éª°V πLCG øe É¡≤jôa ™e πª©à°S

 ,iôNCG Iôe ôeC’G Gòg QGôμJ ΩóY

 ≈∏Y ø«Ñé©ªdG ôμ°ûJ É¡fEG  âdÉbh

.º¡ØàdGh íØ°üdG

 ÖeGôJ  ódÉfhO  áªéf  â°V qô©J
 Ohƒ«dƒg »a zô«gÉ°ûªdG IOÉL{ »a
 πLQ  ó`̀j  ≈∏Y  ∫ƒ©ªdÉH  Öjôîà∏d
 .∂dÉg  ¥QÉîdG  π£ÑdG  q…õ`̀H  ô qμæàe
 56) ¢ù«JhCG  äôÑe’ ¢ùª«L ¿Éch
 ≈∏Y  ¬°ùØf  øY  ± qô©j  …ò`̀dG  (ÉeÉY
 ób z∞«æY ô«Z §°TÉf{ ¬fCÉH zôàjƒJ{
 π°UGƒàdG ™bGƒe ≈∏Y ¬à∏©ØH ôgÉL
 áWô°ûdG ¬«∏Y âa qô©Jh .»YÉªàL’G
 áKOÉë∏d  ƒjó«a äÓ«é°ùJ á£°SGƒH
 »°VÉªdG  ´ƒ`̀ Ñ`̀ °`̀ SC’G  â`̀©`̀bh  »`̀à`̀dG
 »a  ø«æK’G  AÉ°ùe  ¬MGô°S  ≥∏WCGh
 IQÉéàdG áaôZ äQ qóbh .ádÉØc πHÉ≤e
 IQGOEG  ≈ qdƒàJ  »`̀à`̀dG  Ohƒ`̀«`̀dƒ`̀g  »`̀a
 QGô°VC’G zô«gÉ°ûªdG IOÉL{ äÉªéf
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امللك يتلقى برقية �شكر جوابية من 

رئي�س جمل�س ال�شيادة االنتقايل بال�شودان

ويل العهد يتلقى برقيتي �شكر جوابيتني

 من خادم احلرمني ال�شريفني وويل عهده

تلقى ح�صرة �صاحب اجلاللة امللك حمد 

املفدى،  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�صى  بن 

الفريق  فخامة  من  جوابية  �صكر  برقية 

عبدالرحمن  الربهان  الفتاح  عبد  ركن  اأول 

االنتقايل  ال�صيادة  جمل�س  رئي�س  الربهان 

وذلك  ال�صقيقة،  ال�صودان  بجمهورية 

التي  واملوا�صاة  التعزية  برقية  على  رًدا 

ال�صيول  �صحايا  يف  اإليه  جاللته  بها  بعث 

ال�صودان  اجتاحت  التي  والفي�صانات 

موؤخًرا.

االأمري  امللكي  ال�صمو  �صاحب  تلقى 

العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �صلمان 

لرئي�س  االأول  النائب  االأعلى  القائد  نائب 

من  جوابية  �صكر  برقية  الوزراء،  جمل�س 

بن  �صلمان  امللك  ال�صريفني  احلرمني  خادم 

عبدالعزيز اآل �صعود عاهل اململكة العربية 

برقية  على  رًدا  وذلك  ال�صقيقة،  ال�صعودية 

الوطني  اليوم  مبنا�صبة  املهنئة  �صموه 

فيها  اأعرب  ال�صعودية،  العربية  للمملكة 

خادم احلرمني ال�صريفني عن �صكره وتقديره 

ال�صادقة،  ودعواته  الطيبة  �صموه  مل�صاعر 

متمنًيا له دوام ال�صحة وال�صعادة.

ويل  امللكي  ال�صمو  �صاحب  تلقى  كما 

االأول  النائب  االأعلى  القائد  نائب  العهد 

�صكر  برقية  الوزراء،  جمل�س  لرئي�س 

ال�صمو  �صاحب  اأخيه  من  مماثلة  جوابية 

امللكي االأمري حممد بن �صلمان بن عبدالعزيز 

جمل�س  رئي�س  نائب  العهد  ويل  �صعود  اآل 

العربية  باململكة  الدفاع  وزير  الوزراء 

ال�صعودية ال�صقيقة.

هّناأ ال�شيخ م�شعل االأحمد مبنا�شبة تزكيته ولًيا للعهد

ويل العهد يوؤكد عمق العالقات الثنائية مع الكويت

االأمري  امللكي  ال�صمو  بني �صاحب  هاتفي  ات�صال  جرى 

االأعلى  القائد  نائب  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �صلمان 

واأخيه  اهلل  حفظه  الوزراء  جمل�س  لرئي�س  االأول  النائب 

دولة  عهد  ويل  ال�صباح  اجلابر  االأحمد  م�صعل  ال�صيخ 

الكويت ال�صقيقة.

متنياته  اأطيب  عن  �صموه  اأعرب  االت�صال،  وخالل 

وال�صداد  بالتوفيق  ال�صباح  اجلابر  االأحمد  م�صعل  لل�صيخ 

مبنا�صبة تزكيته ولًيا للعهد من قبل �صاحب ال�صمو ال�صيخ 

نواف االأحمد اجلابر ال�صباح اأمري دولة الكويت ال�صقيقة، 

الكويت  التنمية واالزدهار لدولة  متمنًيا �صموه مزيًدا من 

ال�صقيقة.

القائد  نائب  العهد  ويل  امللكي  ال�صمو  �صاحب  واأكد 

االأعلى النائب االأول لرئي�س جمل�س الوزراء حفظه اهلل على 

عمق العالقات الثنائية املتميزة بني مملكة البحرين ودولة 

الكويت ال�صقيقة، معرًبا عن تطلعاته ملوا�صلة تعزيز هذه 

العالقات االأخوية املتينة مبا ي�صهم يف فتح اآفاق اأو�صع يف 

م�صار العالقات بني البلدين وال�صعبني ال�صقيقني.
ويل العهد الكويتيويل العهد

حممد بن مبارك ي�شيد بجهود 

»الثقافة« الإبراز ح�شارة البحرين عاملًيا

مبارك  بن  حممد  ال�صيخ  �صمو  ا�صتقبل 

الوزراء يف  نائب رئي�س جمل�س  اآل خليفة 

بنت  مي  ال�صيخة  الق�صيبية  بق�صر  مكتبه 

البحرين  هيئة  رئي�س  خليفة  اآل  حممد 

عن  �صموه  اأبلغت  التي  واالآثار،  للثقافة 

العاملي  ال�صياحة  بيوم  الهيئة  احتفال 

البحرين«،  »�صنع يف  م�صروع  اإطالق  عرب 

اإىل  تهدف  جديدة  مبتكرة  مبادرة  وهي 

اإعادة ت�صوير الهوية الب�صرية والوظيفية 

التقليدية،  وال�صناعات  اليدوية  للحرف 

يعك�س  ممتًدا  ح�صارًيا  تعبرًيا  تكون  كي 

الهوية الثقافية ململكة البحرين، موؤكدة اأن 

هذا امل�صروع يعزز احلرف التقليدية كرافٍد 

للتنمية امل�صتدامة، اإذ توؤكد الهيئة عرب هذا 

لتعزيز  و�صيلة  بالثقافة  التزامها  امل�صروع 

وتاريخها  احل�صارية  البحرين  هوية 

تنموية  فر�س  �صناعة  اأجل  من  العريق، 

واعدة.

واأعرب �صمو ال�صيخ حممد بن مبارك اآل 

خليفة عن �صكره وتقديره لل�صيخة مي بنت 

والهيئة  به  تقوم  ما  على  خليفة  اآل  حممد 

من اأعمال واأن�صطة الإبراز تاريخ وح�صارة 

والعاملي  املحلي  ال�صعيدين  على  البحرين 

والإهدائها �صموه منتًجا من الفخار مب�صروع 

تطوير �صناعة الفخار الذي ترعاه الهيئة.

بنت  مي  ال�صيخة  عربت  جانبها  ومن 

حممد اآل خليفة عن بالغ �صكرها وتقديرها 

خليفة  اآل  مبارك  بن  حممد  ال�صيخ  ل�صمو 

مل�صاندته ودعمه امل�صتمر للهيئة يف خمتلف 

املجاالت.

وزير الداخلية ي�شيد بدور املعهد الدويل للدرا�شات اال�شرتاتيجية
بن  را�صد  ال�صيخ  اأول  الفريق  ا�صتقبل 

اأم�س،  الداخلية،  وزيــر  خليفة  اآل  عبداهلل 

بيكيت  تــوم  ال�صري  متقاعد  ركــن  الفريق 

للدرا�صات  الدويل  للمعهد  التنفيذي  املدير 

بح�صور  االأو�صط،  ال�صرق  يف  اال�صرتاتيجية 

االأمن  الفريق طارق بن ح�صن احل�صن رئي�س 

العام.

بال�صري  الوزير  رحب  اللقاء  بداية  ويف 

بيكيت، م�صيًدا بامل�صتوى املتطور الذي و�صل 

اال�صرتاتيجية  للدرا�صات  الدويل  املعهد  اإليه 

يف جمال االأبحاث والدرا�صات ودوره املتميز 

االأبعاد  ذات  الدولية  املوؤمترات  تنظيم  يف 

عمل  برنامج  على  اطلع  كما  اال�صرتاتيجية. 

الوزارة  القادمة، موؤكًدا حر�س  املعهد للفرتة 

يحقق  مبا  امل�صرتك  التعاون  تطوير  على 

االأهداف املرجوة.

بيكيت  توما�س  ال�صري  اأعرب  جهته،  من 

عن �صكره وتقديره لوزير الداخلية ملا يوليه 

الدرا�صات  ملوؤ�ص�صات  وم�صاندة  دعم  من 

موا�صلة  على  لها  وت�صجيعه  والبحوث، 

والثقايف. العلمي  دورها 

التعاون  اأوجــه  بحث  اللقاء  خالل  ومت 

من  عدد  اإىل  باالإ�صافة  تطويرها،  و�صبل 

امل�صرتك. االهتمام  املو�صوعات ذات 

وزير اخلارجية يوقع مذكرة تفاهم مع مفو�شية االأمم املتحدة ل�شوؤون الالجئني

ــة  ــي ــارج وقــــع وزيــــر اخل

الزياين،  را�صد  بن  عبداللطيف 

املرئي  االإلكرتوين  االت�صال  عرب 

الثالثاء املوافق 7 اأكتوبر 2020، 

لالأمم  ال�صامية  املفو�صية  وممثل 

لدى  الالجئني  ل�صوؤون  املتحدة 

دول جمل�س التعاون خالد خليفة، 

مملكة  حكومة  بني  تفاهم  مذكرة 

ال�صامية  واملفو�صية  البحرين 

الالجئني  ل�صوؤون  املتحدة  لالأمم 

لالجئني  املعلومات  تبادل  حول 

وطالبي اللجوء، بح�صور الدكتور 

خليفة  اآل  اأحمد  بن  عبداهلل  ال�صيخ 

لل�صوؤون  اخلارجية  وزارة  وكيل 

الدولية. 

وزير  اأ�صاد  املنا�صبة،  وبهذه 

القائم  بــالــتــعــاون  اخلــارجــيــة 

البحرين  مملكة  بني  وامل�صتمر 

ووكاالتها  املتحدة  االأمم  ومنظمة 

ما  كل  يف  املتخ�ص�صة،  وهيئاتها 

ومقا�صد  اأهداف  �صاأنه حتقيق  من 

منوًها  الدولية،  املنظمة  هــذه 

املتحدة  االأمم  تقدمه  الذي  بالدعم 

تنفذها  التي  والربامج  للم�صاريع 

يف  وباالأخ�س  البحرين،  مملكة 

التنمية  اأهـــداف  حتقيق  جمــال 

على  مثنًيا   ،2030 امل�صتدامة 

بني  التفاهم  مذكرة  على  التوقيع 

حكومة مملكة البحرين واملفو�صية 

ل�صوؤون  املتحدة  لالأمم  ال�صامية 

املعلومات  تبادل  حول  الالجئني 

مبا  اللجوء،  وطالبي  لالجئني 

للجانبني  ال�صامية  االأهداف  يخدم 

والدعم لالجئني يف  العون  لتقدمي 

دول منطقة ال�صرق االأو�صط.

خليفة  خالد  عربرّ  جانبه،  من 

عن تقديره لل�صراكة اال�صرتاتيجية 

اخلارجية  وزارة  بني  القائمة 

ومكاتبها  املتحدة  االأمم  ومنظمة 

والتي  املتخ�ص�صة  وهيئاتها 

اإىل  م�صرًيا  �صنوات،  لعدة  متتد 

بني  املوقعة  التفاهم  مذكرة  اأن 

على  وا�صح  دليل  هي  اجلانبني 

التعاون االإيجابي القائم بني وزارة 

ال�صامية،  واملفو�صية  اخلارجية 

جهود  تعزيز  يف  ت�صهم  و�صوف 

املفو�صية يف تقدمي الدعم والعون 

لالجئني يف دول املنطقة.

الزياين يتلقى ر�شالة خطية من

 وزير اخلارجية واملغرتبني اللبناين

عبداللطيف  اخلارجية  وزير  تلقى 

وزير  من  خطية  ر�صالة  الزياين  را�صد  بن 

اخلارجية واملغرتبني باجلمهورية اللبنانية 

بت�صامن  فيها  اأ�صاد  وهبة،  �صربل  ال�صقيقة 

ح�صرة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�صى 

وحكومة  املفدى،  البالد  عاهل  خليفة  اآل 

اللبنانية،  اجلمهورية  مع  البحرين،  مملكة 

بتقدمي  ال�صامية  امللكية  التوجيهات  مثمًنا 

يف  االإن�صانية  وامل�صاعدات  الفوري  الدعم 

مرفاأ  يف  وقع  الذي  ع  املرورّ االنفجار  اأعقاب 

بريوت يف اأغ�صط�س املا�صي.

اجلمهورية  خارجية  وزير  اأ�صار  كما   

ة ململكة البحرين  اللبنانية اإىل البادرة اخلريرّ

�صحايا  معاناة  تخفيف  يف  اأ�صهمت  التي 

االنفجار، تاأكيًدا للعالقات االأخوية الوثيقة 

التي تربط بني البلدين وال�صعبني ال�صقيقني، 

واجلهود  امل�صاعي  جميع  على  مثنًيا 

االإن�صانية التي بذلتها اململكة يف الوقوف مع 

اجلمهورية اللبنانية، متمنًيا ململكة البحرين 

مزيًدا من االزدهار واالأمن واال�صتقرار.

وزير اخلارجية يتلقى 

ر�شالة خطية من نظريه ال�شوداين
عبداللطيف  اخلارجية  وزيــر  تلقى 

وزير  من  خطية  ر�صالة  الزياين  را�صد  بن 

ال�صودان  بجمهورية  املكلَرّف  اخلارجية 

اأ�صاد  اإ�صماعيل،  قمرالدين  عمر  ال�صقيقة 

فيها بالتوجيهات ال�صامية حل�صرة �صاحب 

اجلاللة امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة عاهل 

االإن�صانية  امل�صاعدات  لتقدمي  املفدى،  البالد 

الفي�صانات  جــراء  ال�صودان  جلمهورية 

وال�صيول التي اجتاحت عدًدا من الواليات 

يف ال�صودان ال�صقيق.

جمهورية  خارجية  وزيــر  اأثنى  كما 

ال�صودان على توجيهات �صمو ال�صيخ نا�صر 

بن حمد اآل خليفة ممثل جاللة امللك لالأعمال 

واجلهود  ال�صباب،  و�صوؤون  االإن�صانية 

املوؤ�ص�صة  بها  قامت  التي  العاجلة  االإغاثية 

امللكية لالأعمال االإن�صانية لتخفيف االأ�صرار 

هذه  اء  جررّ ال�صقيق  ال�صوداين  ال�صعب  على 

الكارثة، متمنًيا ململكة البحرين دوام التقدم 

وال�صعبني  البلدين  ولعالقات  واالزدهــار، 

ال�صقيقني املزيد من التطور والنماء.

احلفل االفرتا�شي للجائزة يقام يف 28 من اأكتوبر اجلاري.. خليفة بن علي: 

جائزة »وفاء الأهل العطاء« �شتمنح لذوي العطاء اخلريي خالل اجلائحة
بن  خليفة  ال�صيخ  �صمو  التقى 

حمافظ  خليفة  اآل  خليفة  بن  علي 

الرئي�س  اجلنوبية  املحافظة 

البحرين لرعاية  الفخري جلمعية 

اأع�صاء جمعية  من  بعدد  الوالدين 

وعدد  الوالدين  لرعاية  البحرين 

من رواد العمل التطوعي، وذلك يف 

للعمل  �صموه  جائزة  اإطالق  اإطار 

العطاء«  الأهل  »وفاء  اخلريي 

ل�صنة  )ال�صاد�صة(  بن�صختها 

ع�صر  احلادي  وللعام  2020م 

على التوايل.

�صمو  اأ�صاد  اللقاء  م�صتهلرّ  يف 

ال�صيخ خليفة بن علي بن خليفة اآل 

بالعطاء  احلافلة  بامل�صرية  خليفة 

يف  البحرين  مملكة  ت�صهدها  التي 

الرائد،  والتطوعي  اخلريي  العمل 

وذلك بقيادة ودعم ح�صرة �صاحب 

اآل  عي�صى  بن  حمد  امللك  اجلاللة 

خليفة عاهل البالد املفدى، وبدور 

ال�صمو  �صاحب  برئا�صة  احلكومة 

بن  خليفة  االأمري  الوالد  امللكي 

الوزراء،  رئي�س  خليفة  اآل  �صلمان 

امللكي  ال�صمو  �صاحب  وموؤازرة 

خليفة  اآل  حمد  بن  �صلمان  االأمري 

االأعلى  القائد  نائب  العهد  ويل 

جمل�س  لرئي�س  االأول  النائب 

الوزراء.

كما اأكد �صمو حمافظ املحافظة 

الفخري  الرئي�س  اجلنوبية 

جلمعية البحرين لرعاية الوالدين، 

اأن مملكة البحرين قدرّمت اأمنوذًجا 

ُم�صرًقا يف �صور العطاء والتوا�صل 

االإن�صاين  العمل  يف  والتالحم 

النبيلة  االإ�صهامات  خالل  من 

ت  املجالرّ يف  املبذولة  والعطاءات 

اخلريية والوطنية البارزة متمثلة 

والتطوعية  الطبية  الكوادر  يف 

اأروع  رت  �صطرّ التي  واالجتماعية 

االأمثلة يف التطوع والعطاء.

جائزة  اأن  اإىل  �صموه  واأ�صار 

حتت  اخلريي  العمل  يف  �صموه 

العطاء«  الأهل  »وفاء  عنوان 

من  لكوكبة  العام  هذا  �صت  خ�صرّ

اجلهات والكوادر التي اأ�صهمت يف 

خالل  واالإن�صاين  اخلريي  عطائها 

كورونا،  جائحة  مكافحة  فرتة 

االأمر الذي يعزز من مكانة املواطن 

ليعك�س  املثمر  وتفانيه  البحريني 

وامل�صوؤولية  االإن�صانية  الر�صالة 

ال�صورة  وبناء  املجتمعية 

يف  اخلريي  للعمل  النموذجية 

احلفل  و�صيقام  هذا  اململكة، 

االفرتا�صي للجائزة يف تاريخ 28 

تقنية  عرب  اجلاري،  اأكتوبر  من 

االت�صال املرئي.

ال�شيخ خليفة بن علي
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وزراء »العمل« يبحثون امل�ساواة يف املعاملة بني اأبناء املجل�س:

ت�سهيل انتقال اخلليجيني بني دول »التعاون« لغر�س العمل

ا�ستكمال 1700 جتربة لي�سل اإجمايل عدد املتطوعني اإىل 7700.. ال�سحة: 

اإجناز جميع الأعداد الإ�سافية للتجارب ال�سريرية الثالثة

علي  حممد  بن  جميل  �صارك 

والتنمية  العمل  وزير  حميدان 

االجتماع  اأعمال  يف  االجتماعية 

ال�صاد�س للجنة وزراء العمل بدول 

اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س 

العربية، الذي عقد اأم�س عرب تقنية 

االت�صال املرئي، برئا�صة نا�صر بن 

ثاين الهاملي وزير املوارد الب�صرية 

العربية  االإمارات  بدولة  والتوطني 

الدورة  رئي�س  ال�صقيقة،  املتحدة 

احلالية.

بحث  االجتماع  خالل  ومت   

امل�صرتكة،  الق�صايا  من  العديد 

خا�صة يف جمال توفري فر�س العمل 

التعاون،  جمل�س  دول  ملواطني 

وت�صهيل اإجراءات انتقالهم بني دول 

وحتقيق  العمل،  لغر�س  املجل�س 

اأبناء  بني  املعاملة  يف  امل�صاواة 

بلدانهم.  العاملني يف غري  املجل�س 

التي  االإجراءات  ا�صتعرا�س  كما مت 

لتطبيق  املجال  هذا  يف  حتققت 

توجيهات قادة دول املجل�س يف هذا 

االإطار.

روؤية  اإىل  االجتماع  وتطرق 

العمل  تعزيز  ب�صاأن  املجل�س 

جائحة  بعد  ما  ملرحلة  امل�صرتك 

فريو�س كورونا )كوفيد 19(، مبا 

يف  امل�صرتكة  التوجهات  من  فيها 

جمال تعزيز تنظيم اأ�صواق العمل، 

التعليم  �صيا�صات  ر�صم  واإعادة 

املجل�س  دول  ميكن  مبا  والتدريب 

الوطنية  الكفاءات  توفري  من 

اإىل  العمل،  �صوق  يف  الإدماجهم 

جانب تطوير منظومة الت�صريعات 

العمالية وبرامج خلق فر�س العمل 

وتوظيف املواطنني.

 ويف كلمة له خالل االجتماع، 

مملكة  حر�س  حميدان  الوزير  اأكد 

البحرين على دعم العمل اخلليجي 

جميع  ا  م�صتعر�صً امل�صرتك، 

اململكة يف  اتخذتها  التي  اخلطوات 

جمال تنفيذ القرارات ال�صادرة عن 

التعاون  ملجل�س  االأعلى  املجل�س 

دول  مواطني  م�صاواة  جمال  يف 

يف  البحرين  يف  العاملني  املجل�س 

م�صرًيا  واخلا�س،  العام  القطاعني 

تعزيز  جلهود  اململكة  م�صاندة  اإىل 

بعد  ما  ملرحلة  اخلليجي  العمل 

اجلائحة.

 كما ا�صتعر�س الوزير حميدان 

مملكة  بها  قامت  التي  املبادرات 

البحرين للت�صدي لتداعيات جائحة 

العديد  عرب   )19 )كوفيد  كورونا 

من االإجراءات واملبادرات للحد من 

االآثار  مو�صًحا  الفريو�س،  انت�صار 

االإيجابية لهذه املبادرات على حفظ 

ا�صتقرار �صوق العمل وحماية القوى 

به  قامت  ما  اإىل  متطرًقا  العاملة، 

مقدمتها  تدابري، ويف  من  احلكومة 

التكفل ب�صداد ودعم اأجور العاملني 

خالل  االأهلي  القطاع  يف  املواطنني 

الفرتة من اأبريل وحتى نهاية العام 

اجلاري، اإىل جانب الدور االإيجابي 

ل�صندوق التاأمني �صد التعطل الذي 

احلكومية  اجلهود  دعم  يف  اأ�صهم 

اجلائحة  هذه  اآثار  من  للتخفيف 

ا�صتقرار  على  احلفاظ  يف  واأ�صهم 

العمل،  �صوق  الوطنية يف  العمالة 

ف�صالً عن املبادرات اخلا�صة بدعم 

القطاع  يف  وال�صركات  املوؤ�ص�صات 

اخلا�س.

والتنمية  العمل  وزير  واأكد 

التجارب  تبادل  اأهمية  االجتماعية 

الناجحة بني دول جمل�س التعاون 

لالرتقاء ب�صيا�صات واأنظمة اأ�صواق 

العمل اخلليجية، ف�صالً عن تن�صيق 

يف  االأع�صاء  الدول  بني  املواقف 

املحافل العمالية العربية والدولية، 

باإبراز اجلهود  خا�صة فيما يتعلق 

حماية  جمال  يف  بها  قامت  التي 

جائحة  خالل  العاملة  القوى 

جانب  اإىل   )19 )كوفيد  كورونا 

العمل  معايري  بتطبيق  االلتزام 

الدولية ذات ال�صلة.

وزراء  اطلع  اآخر،  جانب  من 

نتائج  على  املجل�س  بدول  العمل 

التابع  التوظيف  فريق  اأعمال 

اأ�صادت  اإذ  الع�صرين،  ملجموعة 

اللجنة بجميع اجلهود التي بذلتها 

خالل  ال�صعودية،  العربية  اململكة 

مثنية  املجموعة،  الأعمال  تروؤ�صها 

على جميع املخرجات والتو�صيات 

وزارات  وبرامج  جلهود  الداعمة 

العمل يف دول املجل�س.

فائقة  ال�صحة  وزيرة  قالت 

مملكة  اإن  ال�صالح  �صعيد  بنت 

جديًدا  اإجناًزا  حققت  البحرين 

املرحلة  ا�صتكمال  من  باالنتهاء 

التجارب  اأعداد  لزيادة  املقررة 

كورونا  فريو�س  للقاح  ال�صريرية 

لقاح   1700 بنحو  البحرين  يف 

اجلهود  على  مثنية  اإ�صايف، 

بقيادة  البحرين  لفريق  الوطنية 

االأمري  امللكي  ال�صمو  �صاحب 

ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �صلمان 

النائب  االأعلى  القائد  نائب  العهد 

االأول لرئي�س جمل�س الوزراء. 

بدور  الوزيرة  واأ�صادت 

االأ�صبوعني  خالل  املتطوعني 

ال�صريرية  التجارب  يف  املا�صيني 

اللقاح  من  الثالثة  للمرحلة 

املحتمل، املدرج حتت مظلة منظمة 

ال�صحة العاملية لفريو�س كورونا 

)كوفيد 19(.

فخورة  البحرين  اأن  واأكدت 

التطوع  اإىل  بادروا  الذين  باأبنائها 

بذلك  �صاربني  االإن�صانية  اأجل  من 

وكانوا  العطاء،  يف  االأمثلة  اأروع 

يف  العاملية  اجلهود  من  جزًءا 

جائحة  على  الق�صاء  معركة 

يف  مب�صاركتهم  وذلك  كورونا، 

التجارب  من  الثالثة  املرحلة 

اللقاح  باختبار  املعنية  ال�صريرية 

فعاليته،  ل�صمان  �صريرًيا  املعطل 

بالتجارب  املتطوعني  اأن  مبينة 

الثالثة  املرحلة  يف  ال�صريرية 

يتوجب عليهم ا�صتكمال اجلرعات 

الثانية  اجلرعة  وتلقي  اللقاح  من 

بعد 3 اأ�صابيع من اجلرعة االأوىل، 

الفريق  قبل  من  متابعتهم  و�صتتم 

الطبي ملدة 12 �صهًرا. 

تطلعها  اإىل  ال�صالح  واأ�صارت 

على  القائمني  جهود  تتكلل  اأن 

بالنجاح  ال�صريرية  التجارب  هذه 

الأجل  مر�صية  لنتائج  والو�صول 

مرجو  هو  ما  ح�صب  االإن�صانية 

منها. واأعربت الوزيرة عن �صكرها 

املتحدة  العربية  االإمارات  لدولة 

يف  اململكة  مع  وتعاونها  ال�صقيقة 

هذه التجارب ال�صريرية.

متت  قد  اأنه  بالذكر  اجلدير 

زيادة اأعداد امل�صاركني يف التجارب 

على  القائمني  قبل  من  ال�صريرية 

للمرحلة  ال�صريرية  التجارب 

لقاح   1700 بنحو  للقاح  الثالثة 

الزيادة  هذه  جاءت  اإذ  اإ�صايف، 

على  القائمون  �صهده  ما  نظري 

التجارب من مهنية وكفاءة الفريق 

الطبية  الكوادر  وجميع  الطبي 

مملكة  يف  التمري�صية  والطواقم 

املرحلة  اإدارة  خالل  من  البحرين 

يف  ال�صريرية  للتجارب  الثالثة 

مع  والتعامل  البحرين  مملكة 

االإقبال  جانب  اإىل  بها،  املتطوعني 

التطوع  يف  الراغبني  من  املتزايد 

املطلوب  العدد  اإىل  الو�صول  بعد 

)6000 متطوع(.

قد  البحرين  مملكة  اأن  يذكر 

املرحلة  يف  م�صاركتها  اأعلنت 

ال�صريرية  التجارب  من  الثالثة 

واليوم  املا�صي،  اأغ�صط�س  يف 

ببلوغ  اجلهود  تكللت  فخر  بكل 

املرحلة  �صمن  م�صارك   7700

الثالثة، لتعلن الو�صول اإىل الهدف 

املن�صود.

م�ست�سار جاللة امللك

 لل�سوؤون الدبلوما�سية ي�ستقبل حمد العامر

وزارة اخلارجية تدين حماولت ميلي�سيات احلوثي 

املدعومة من اإيران املتكررة للقيام بهجمات اإرهابية

رئي�س هيئة الأركان يرتاأ�س

 اجتماع جمل�س كلية عي�سى الع�سكرية امللكية

ال�سيخة مي ورئي�س »جي اإف اإت�س« 

يبحثان التعاون لدعم احلراك الثقايف

ا�صتقبل ال�صيخ خالد بن اأحمد بن حممد 

لل�صوؤون  امللك  جاللة  م�صت�صار  خليفة  اآل 

الق�صيبية  بق�صر  مكتبه  يف  الدبلوما�صية، 

ال�صفري  العامر  اأحمد  حمد  اأم�س،  يوم 

االإقليمية  ال�صوؤون  يف  والباحث  ال�صابق 

وجمل�س التعاون. 

خالد  ال�صيخ  رحب  اللقاء،  وخالل 

اأحمد  بحمد  خليفة  اآل  حممد  بن  اأحمد  بن 

العامر، م�صيًدا بجهوده الوطنية وم�صريته 

ل�صنوات  عمله  طيلة  املتميزة  الدبلوما�صية 

كان  اأنه  موؤكًدا  اخلارجية،  بوزارة  عديدة 

العمل  يف  والتفاين  لالإخال�س  منوذًجا 

جميع  يف  الوطن  م�صالح  تعزيز  اأجل  من 

معرًبا  الدولية،  املحافل  املجاالت وخمتلف 

به من دور مهم يف  يقوم  اعتزازه مبا  عن 

التوعية بالق�صايا اخلليجية والعربية عرب 

ما يطرحه من حتليالت متميزة ودرا�صات 

لديه  ما  تعك�س  هادفة  وموؤلفات  ر�صينة 

دوام  له  متمنًيا  وثرية،  كبرية  من خربات 

التوفيق وال�صداد. 

من جانبه، اأعرب حمد اأحمد العامر عن 

املتوا�صل  للدعم  وامتنانه  اعتزازه  خال�س 

بن  خالد  ال�صيخ  قبل  من  به  يحظى  الذي 

هذا  اأن  موؤكًدا  خليفة،  اآل  حممد  بن  اأحمد 

العمل  موا�صلة  اإىل  دوًما  يدفعه  الدعم 

والعطاء.

البحرين  مملكة  خارجية  وزارة  تدين 

ميلي�صيات  حماوالت  ب�صدة  وت�صتنكر 

احلوثي املدعومة من اإيران املتكررة للقيام 

االأمن  زعزعة  ت�صتهدف  اإرهابية  بهجمات 

ال�صعودية  العربية  اململكة  يف  واال�صتقرار 

ال�صقيقة واملنطقة، كان اآخرها اإطالق طائرة 

دون طيار )مفخخة( باجتاه مدينة جنران 

ال�صقيقة،  ال�صعودية  العربية  اململكة  يف 

بعد  عن  وم�صري  مفخخ  زورق  واإطالق 

جنوب البحر االأحمر، موؤكدة اأن هذه االأعمال 

وا�صًحا  اإ�صراًرا  تعك�س  املمنهجة  العدائية 

االأمن  زعزعة  على  احلوثي  ميلي�صيات  من 

حياة  وتعري�س  املنطقة،  يف  واال�صتقرار 

ج�صيم.  خلطر  البحرية  واملالحة  املدنيني  

مملكة  وقوف  اخلارجية  وزارة  توؤكد  واإذ 

اململكة  اإىل جانب  البحرين يف �صف واحد 

وت�صامنها  ال�صقيقة  ال�صعودية  العربية 

اأمنها  من  النيل  يحاول  من  كل  �صد  معها 

�صرورة  على  ت�صدد  فاإنها  وا�صتقرارها، 

ا�صطالع املجتمع الدويل مب�صوؤولياته جتاه 

وو�صع  االإرهابية،  امليلي�صيات  هذه  ردع 

حد النتهاكاتها امل�صتمرة للقوانني الدولية، 

واتخاذ اإجراءات حازمة �صد كل من يدعمها 

اأو ميولها.

�صقر  بن  ذياب  الركن  الفريق  تراأ�س 

�صباح  االأركان،  هيئة  رئي�س  النعيمي 

اأم�س االأربعاء، اجتماع جمل�س كلية عي�صى 

الع�صكرية امللكية الذي ُعقد يف مبنى الكلية.

من  عدد  بحث  االجتماع  خالل  ومت 

تطوير  وخطط  بربامج  املتعلقة  املوا�صيع 

اإطار  امللكية �صمن  الع�صكرية  عي�صى  كلية 

تنتهجها  التي  والتحديث  التطوير  �صيا�صة 

دائًما قوة دفاع البحرين، كما جرى مناق�صة 

التدريبية  بالربامج  املتعلقة  املو�صوعات 

�صواء  الدرا�صية  وال�صوؤون  املتخ�ص�صة 

النظرية والعملية.

ال�صيخ  الركن  اللواء  االجتماع  ح�صر 

علي بن را�صد اآل خليفة م�صاعد رئي�س هيئة 

الركن  واللواء  الب�صرية،  للقوى  االأركان 

خليفة  اآل  عبداهلل  بن  حمد  ال�صيخ  طيار 

قائد �صالح اجلو امللكي البحريني، واللواء 

الركن غامن اإبراهيم الف�صالة م�صاعد رئي�س 

الركن  واللواء  للعمليات،  االأركان  هيئة 

عبدالرحمن خليفة النعيمي اآمر كلية عي�صى 

�صالح  الركن  واللواء  امللكية،  الع�صكرية 

الع�صكري،  التدريب  مدير  ال�صعد  را�صد 

واللواء الركن بحري حممد يو�صف الع�صم 

قائد �صالح البحرية امللكي البحريني.

اآل  حممد  بنت  مي  ال�صيخة  ا�صتقبلت 

للثقافة  البحرين  هيئة  رئي�صة  خليفة 

واالآثار يف مكتبها م�صاء اأم�س ه�صام الري�س 

االإدارة  جمل�س  وع�صو  التنفيذي  الرئي�س 

حيث  املالية،  اإت�س«  اإف  »جي  ملجموعة 

امل�صرتك  التعاون  �صبل  الطرفان  تبادل 

مملكة  يف  الثقايف  احلراك  تعزيز  اأجل  من 

البحرين. 

اآل  حممد  بنت  مي  ال�صيخة  وقالت 

تتحّقق  احل�صارية  املنجزات  اإن  خليفة 

اجلهات  خمتلف  جهود  ت�صافر  بف�صل 

العامة واخلا�صة، م�صيدة بوقوف جمموعة 

الثقايف  العمل  مع  الدائم  اإت�س«  اإف  »جي 

يف  الثقافة  بدور  واإميانها  البحرين  يف 

اململكة  وبا�صم  املحلي  باملجتمع  االرتقاء 

على امل�صتوى االإقليمي والدويل. 

ذات  املوا�صيع  من  عدًدا  اللقاء  وتناول 

من  عدد  حتقيق  و�صبل  امل�صرتك  االهتمام 

امل�صاريع الثقافية امل�صتقبلية، وعلى راأ�صها 

احتفال مملكة البحرين بيوم الفن االإ�صالمي 

يوم 18 نوفمرب املقبل. 

عن  الري�س  ه�صام  عرّب  جانبه  ومن 

خليفة  اآل  حممد  بنت  مي  لل�صيخة  �صكره 

على عملها الدوؤوب يف حفظ و�صون تراث 

الثقايف  بالعمل  واالرتقاء  البحرين  مملكة 

الدائم  دعمه  موؤكًدا  كافة،  االأ�صعدة  على 

للثقافة  البحرين  هيئة  وبرامج  مل�صاريع 

واالآثار، والتي من �صاأنها الرتويج لل�صورة 

االأجمل ململكة البحرين يف املحافل الدولية 

املهمة.

وزيرة ال�صحة

القيادة احلكيمة تتبنى مبادرات غري م�سبوقة تلقى ارتياًحا من اأبناء ال�سعب.. ال�سيخ: 

جهود حثيثة من الدولة لدعم املواطنني ودفع القت�ساد

عبداهلل  اإبــراهيم  قـال 

ال�صــيـــخ، رجـــل االأعمـال، ومالك 

اإن  لل�صيارات«  »مونرتيال  �صركة 

اتخذتها احلكومة  التي  »االإجراءات 

ب�صاأن التكفل بدفع 50% من رواتب 

البحرينيني املوؤمن عليهم يف القطاع 

ت�صرًرا  االأكرث  للقطاعات  اخلا�س 

اأكتوبر  من  بدًءا  �صهور   3 ملدة 

 23 منها  ي�صتفيد  والتي   ،2020

اآالف  و4  بحريني،  عامل  األف 

املقدم  االأجور  دعم  من�صاأة، ومتديد 

من �صندوق العمل )متكني( ملدة 3 

�صهور، واملوافقة على دفع 50% من 

رواتب العامالت يف ريا�س االأطفال 

املوؤمن  غري  من  احل�صانة  ودور 

عليهم، باالإ�صافة اإىل اإعفاء املن�صاآت 

واملرفقات ال�صياحية من دفع ر�صوم 

اإ�صافية،  اأ�صهر   3 ملدة  ال�صياحة 

واملاء  الكهرباء  بفواتري  والتكفل 

ور�صوم البلديات جلميع امل�صرتكني 

املواطنني يف م�صكنهم االأول ملدة 3 

احلثيثة  اجلهود  مدى  توؤكد  اأ�صهر، 

من  والنابعة  الدولة  تبذلها  التي 

دعم  على  احلكيمة  القيادة  حر�س 

االقت�صاد  عجلة  ولدفع  املواطنني 

التجارة  بحركة  النهو�س  اأجل  من 

اآثار  التي خلفتها  االأو�صاع  يف ظل 

فريو�س كورونا )كوفيد 19(«.

وذكر ال�صيخ اأن »تلك االإجراءات 

الوطنية  اجلهود  توحد  مدى  توؤكد 

ملواجهة  املحلي  امل�صتوى  على 

انعكا�صات انت�صار فريو�س كورونا 

على  يحافظ  مبا   )19 )كوفيد 

املواطنني واملقيمني  �صحة و�صالمة 

برامج  ا�صتمرار  مع  بالتوازي 

حتقيًقا  عملها  وم�صرية  الدولة 

ل�صالح  امل�صتدامة  التنمية  مل�صاعي 

»هذه  اأن  واأو�صح  املواطنني«، 

اخلطوات احلكومية من �صاأنها دعم 

املوؤ�ص�صات االأكرث ت�صرًرا من جائحة 

املوؤ�ص�صات  ا  وخ�صو�صً كورونا، 

اإنها  كما  واملتو�صطة،  ال�صغرية 

�صتعزز ا�صتقرار قطاعات اقت�صادية 

االآثار  جتاوز  من  وميكنها  حيوية 

انت�صار  عن  املرتتبة  االقت�صادية 

امل�صتوى  على  كورونا  جائحة 

العاملي«.

�صركة  ومالك  االأعمال  رجل 

اإىل  لفت  لل�صيارات«  »مونرتيال 

مبوا�صلة  احلكومة  »قرار  اأن 

اخلا�س  للقطاع  وامل�صاندة  الدعم 

واملواطنني املت�صررين من اجلائحة 

وحتى  املا�صي  اأبريل  �صهر  منذ 

االآن، يعرب عن حر�س على تلم�س 

ودعم  املواطنني،  احتياجات 

ال�صرائح االأكرث ت�صرًرا منهم«.

»القيادة  اأن  ال�صيخ  واأكد 

اجلاللة  �صاحب  حل�صرة  احلكيمة 

امللك املفدى حفظه اهلل ورعاه تتبنى 

غري  واملبادرات  الربامج  دائًما 

امل�صبوقة، والتي تلقى �صدى اإيجابًيا 

وارتياًحا من عموم املواطنني«.

احلكومة  »دعم  اأن  على  و�صدد 

وقراراتها ال�صديدة برئا�صة �صاحب 

ال�صمو امللكي رئي�س الوزراء، حفظه 

املا�صية،  االأ�صهر  طيلة  ورعاه،  اهلل 

االقت�صادي  اال�صتقرار  على  يحافظ 

املت�صررة حيث  الفئات  ودعم كافة 

على  التخفيف  يف  لي�صاهم  جاء 

املواطنني وا�صتمراريتهم يف اأعمالهم 

دون ت�صررهم من اأي تبعات«.

مع  يتوازى  »ذلك  اإن  وقال 

اإ�صادة  من  البحرين  به  حتظى  ما 

اخلليجية  امل�صتويات  على  وثناء 

ال�صيما  كافة  والدولية  واالإقليمية 

مكافحة  يف  بجهودها  يتعلق  ما 

اجلائحة«.

 اإبراهيم ال�صيخ
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م�شاري الذايدي

بندر.. ف�شل املقال

وحديث  املقال،  ف�صل  فكان  قال  متوقع،  هو  كما 

»جهينة« الذي هو اخلرب اليقني، مازًجا بني خربة ال�صنني، 

وحيوية جوالت وجوالت من العمل الدبلوما�صي امل�صني، 

خلف االأبواب واأمامها.

فار�س  �صلطان،  بن  بندر  االأمري  حديث  كان  ذاكم 

حديث  ثناياها،  ع  وطلاَّ ال�صيا�صة  جل  وابن  الدبلوما�صية 

موؤخًرا،  »العربية«  �صا�صة  على  منه  االأول  اجلزء  تابعت 

وهذه »�صربة معلم« ب�صراحة على هذه ال�صا�صة ومن�صاتها.

بندر بن �صلطان لي�س جمرد �صفري ا�صتثنائي لل�صعودية 

يف الواليات املتحدة ل�صنني طوال، ولي�س اأميًنا عاًما �صابًقا 

لل�صتخبارات  �صالًفا  رئي�ًصا  اأو  الوطني،  االأمن  ملجل�س 

�صلطان،  بن  بندر  ا�صمه:  لكتاب  عناوين  هذه  ال�صعودية، 

ال�صعبة،  املهمات  رجل  كان  اجل�صام،  املهام  هذه  اإىل  الأنه 

ومبعوث ال�صعودية ل�صناعة الوقائع ال�صيا�صية اجلديدة، 

وكان، مثل دولته وقيادته ال�صيا�صية، من امللوك خالد ففهد 

فعبداهلل ف�صلمان، واالأمراء �صلطان ونايف، من �صعاة اخلري، 

املتنازعة،  االأطراف  بني  التفاهم  وج�صور  ال�صلم  و�صناع 

ب قوة لبلدهم و�صعبهم،  وقبل هذا وبعده، حفاَّاظ اأمن وجلاَّ

�صفقة  وتكفي  والغرب،  ال�صرق  خلاطر  مراعاة  دون  من 

ال�صواريخ ال�صينية ال�صهرية »رياح ال�صرق« للداللة على 

هذا املعنى املراد.

فهد  امللك  اأيام  ا  خ�صو�صً قيادته،  من  بتوجيه  بندر 

)رحمه اهلل(، كان »جوكر« ال�صيا�صة ال�صعودية اخلارجية، 

من دون ن�صيان جلهود رجاالت الدولة الكبار اأمثال: �صعود 

وعلي  اخلويطر  وعبدالعزيز  الق�صيبي  وغازي  الفي�صل 

ونايف  �صلطان  طبًعا:  وقبلهم  غريهم،  وكثري  م�صلم  بن 

و�صلمان، اأبناء عبدالعزيز.

بهذه الروحية، وبهذه ال�صبكة الرائعة، وبهذه االأ�صماء 

اللمعة من الرجال، حلاَّت الريا�س م�صكلت عاملية وعربية 

كثرية، اأو كانت جزًءا من فريق احلل، وخذ لديك، مثلً ال 

ح�صًرا: اتفاق الطائف اللبناين، اأزمة لوكربي، حرب اأيلول، 

نزاعات اليمن وال�صومال واأفغان�صتان، وطبًعا اأم امل�صائل: 

حترير الكويت 1991.

ويف  الفل�صطينية،  الق�صية  فهي  الق�صايا،  ق�صية  اأما 

�صردية  قداَّم  »العربية«،  قناة  اإليه، يف  امل�صار  بندر  ظهور 

العظيم  املوؤ�ص�س  عهد  من  ال�صعودي  الدور  عن  بديعة 

عبدالعزيز،  بن  �صلمان  احلازم  امللك  عهد  اإىل  عبدالعزيز، 

وكيف كانت ال�صعودية دوًما مبادرة لدعم واإ�صناد الطرف 

الفل�صطيني، �صيا�صًيا واإعلمًيا وروحًيا واإدارًيا واقت�صادًيا 

واإن�صانًيا، ولها القدح املعلّى يف ذلك، من دون مّن وال اأذى.

بل ك�صف بندر عن الروحية ال�صعودية عرب الع�صور 

للحق  الكامل  االنحياز  وهي  الفل�صطينية،  الق�صية  جتاه 

« من قاد ال�صاأن الفل�صطيني كان  الفل�صطيني، رغم اأناَّ »جلاَّ

درجات  اأدنى  ميلك  ال  �صيا�صًيا،  »فا�صلً«  االأحوال  اأقل  يف 

التاأهيل القيادي واالإح�صا�س بامل�صوؤولية العليا.

اأ�صواأ  متلك  »العادلة«  الق�صية  هذه  اأن  كيف  حتداَّث 

االإقليمية  ال�صيا�صات  بنوعية  املثل  �صارًبا  عنها،  املحامني 

وكيف  الفل�صطينية،  امل�صاألة  قادة  تبّناها  التي  والعاملية 

كانوا دوًما ينحازون للطرف اخلطاأ من التاريخ:

هتلر، اخلميني، �صدام، خامنئي، اأردوغان... اإلخ.

اأولها،  يف  وهي  التاريخية،  �صلطان  بن  بندر  مكا�صفة 

جمرد  هنا،  احلديث  هذا  لكن  والتاأمل،  املتابعة  ت�صتحق 

اختلجة من م�صتاق، ور�صفة عجلى من ظماآن... باالنتظار.

عن ال�سرق الأو�سط

احلب�س �شنة ملتهمة تعّدت 

على الدين الإ�شالمي وحّقرت �شعائره

�صرح نا�صر اإبراهيم ال�صيب رئي�س النيابة باأن املحكمة 

باالإدانة يف  اأم�س،  اأ�صدرت حكمها،  قد  ال�صغرى  اجلنائية 

اإذ  �صعائره،  االإ�صلمي وحتقري  الدين  على  التعدي  واقعة 

ق�صت مبعاقبة املتهمة باحلب�س ملدة �صنة مع النفاذ؛ وذلك 

عما اأ�صند اإليها من اتهام. 

اجلرائم  مكافحة  اإدارة  من  تلقاَّت  قد  النيابة  وكانت 

التوا�صل  موقع  على  ح�صاب  بر�صد  بلًغا  االلكرتونية 

االجتماعي »تويرت« ن�صرت فيه �صاحبته تغريدات تت�صمن 

تعدًيا على الدين االإ�صلمي وحتقرًيا ل�صعائره، وقد با�صرت 

النيابة العامة التحقيق يف الواقعة فور تلقيها ذلك البلغ، 

بذلك احل�صاب وتبنّي  املن�صورة  التغريدات  اطلعت على  اإذ 

ت�صمنها تعدًيا على الذات االإلهية والدين االإ�صلمي والقراآن 

اأوجه  ذات  حتمل  و�صورة  الدين،  لرموز  واإهانة  الكرمي 

التعدي، منها �صورة لغلف القراآن الكرمي على نحو ي�صخر 

اإنكار  عن  ف�صلً  الكرمية،  االآيات  من  يحتويه  ومما  منه 

للثوابت واملعلوم من الدين.

�صاحبة  املتهمة  النيابة  ا�صتجوبت  ذلك،  على  وبناًء 

احل�صاب اإذ اعرتفت مبا ُن�صب اإليها من التعدي على االأديان 

والدين االإ�صلمي وحتقري �صعائره وكتابه واإهانة رموزه، 

واأنها درجت على ن�صر اأفكارها االإحلادية على ذلك النحو 

بهدف م�صاركة الغري تلك االأفكار.

ذمة  على  احتياطًيا  املتهمة  بحب�س  النيابة  اأمرت  وقد 

التي  اجلنائية،  للمحاكمة  حمبو�صة  واإحالتها  الق�صية 

اأ�صدرت حكمها املتقدم.

ت�شجيل 5715 اإ�شابة بعد مو�شم عا�شوراء.. »الفريق الوطني«:

تراجع يف اأرقام الإ�شابات واإجراءات قانونية حيال املخالفني

بن دينة ي�شتعر�س مبادرات البحرين يف مواجهة »كورونا« مع وزيرة �شويدية

تعّد منت�شبيها لزمالة اأكادميية التعليم العايل الربيطانية 

وحدة التمّيز يف جامعة البحرين تقدم ور�ًشا لتطوير املمار�شات الأكادميية
يف  التميز  وحدة  اأنهت 

يف  القيادة  ومهارات  التعليم 

عمل  ور�س  البحرين  جامعة 

لربامج  االأول  املكثف  االأ�صبوع 

يف  للأكادمييني  املهني  التطوير 

برنامج  عرب  وذلك  اجلامعة، 

البلكبورد األرتا. 

الوحدة  مدير  واأو�صحت 

عبدالكرمي  ديانا  الدكتورة 

تعرفوا  امل�صاركني  اأن  اجلهرمي 

على  الور�س  هذه  خلل  من 

للممار�صة  املهنية  املعايري  اإطار 

املتحدة،  اململكة  يف  املهنية 

التاأملية،  الكتابة  واأ�صاليب 

وطرائق  التبادلية،  والزيارات 

اإعداد البحوث االإجرائية، وطرق 

وكيفية  العلمية،  املادة  تقدمي 

االإلكرتونية  املدونات  ا�صتخدام 

عليها  ترتكز  اأ�صا�صية  كمفاهيم 

امل�صتمر  املهني  التطوير  برامج 

وقالت:  البحرين.  جامعة  يف 

اآلية  على  امل�صاركني  تعريف  »مت 

املمار�صات  اإجناز  وحمتوى ملف 

على  للح�صول  التاأملية، 

االعرتاف املهني مل�صتوى الزمالة 

العايل  التعليم  اأكادميية  من 

الربيطانية«. 

-التي  الور�س  اأن  واأ�صافت 

من  اأكادمييون  فيها  �صارك 

والتخ�ص�صات-  الكليات  جميع 

مرة  الأول  فيها  ا�صتخدمت 

برنامج  يف  جديدة  خ�صائ�س 

البلكبورد لتنفيذ االأن�صطة، مثل 

املغلقة،  النقا�صية  املجموعات 

اإلكرتونية.  بطرق  االأ�صئلة  وحل 

على  الور�س  تركيز  اإىل  الفتة 

للممار�صات  املهنية  املعايري 

املتحدة،  اململكة  يف  االأكادميية 

جميع  وحوكمة  مواءمة  بهدف 

ح�صب  االأكادميية  املمار�صات 

وم�صاعدة  الرئي�صة  املجاالت 

االأكادمييني  من  امل�صاركني 

الزمالة  درجة  على  للح�صول 

اأكادميية  من  امل�صاركة  والزمالة 

التعليم العايل الربيطانية. 

اإىل  اجلهرمي  د.  واأ�صارت 

امل�صاركني  ر�صا  ن�صبة  ارتفاع 

جتاوزت  الذين  الور�س  هذه  يف 

االأكادمييني  من   35 اأعدادهم 

الدرا�صات  برنامج  يف  امل�صجلني 

االأكادميية  املمار�صة  يف  العليا 

التطوير  وبرنامج   ،)PCAP(

املهني )CPD( وبرنامج حديثي 

 .)NTB( البحرين  التدري�س يف 

اال�صتبانات  نتائج  اإىل  الفتة 

على  توزيعها  مت  التي  اليومية 

باللغتني  امل�صاركني  جميع 

لقيا�س  واالإجنليزية  العربية 

العلمي،  املحتوى  م�صتوى 

والبناء املعريف، وطرق العر�س 

ا�صتخدامها  مت  التي  واالأن�صطة 

من  �صل�س  ب�صكل  املعرفة  لنقل 

واملن�صقني  املحا�صرين  قبل 

للم�صاركني. 

يف  التميز  وحدة  اأن  وبّينت 

يف  القيادة  ومهارات  التعليم 

من  عدًدا  تنظم  البحرين  جامعة 

مع  بالتعاون  الق�صرية،  الور�س 

بالتعليم  خمت�صة  عاملية  جهات 

املهني،  والتدريب  والتقييم 

ناهيك عن ور�س العمل الداخلية 

التدري�س  هيئة  اأع�صاء  جلميع 

مدار  على  الكليات،  مبختلف 

حتقيق  بهدف  اجلامعي،  العام 

يف  امل�صتدام  والتطوير  التغيري 

الأع�صاء  االأكادميية  املمار�صة 

جامعة  يف  االأكادميية  الهيئة 

البحرين.

الرئي�س  دينة  بن  مبارك  حممد  الدكتور  اجتمع 

تقنية  عرب  للبيئة،  االأعلى  للمجل�س  التنفيذي 

لوفني وزيرة  اإيزابيل  الدكتورة  مع  املرئي،  االت�صال 

ا�صتعرا�س  اللقاء  ال�صويد. ومت خلل  البيئة مبملكة 

مبادرات مملكة البحرين يف مواجهة جائحة كورونا 

البحرين  لفريق  الوطنية  واجلهود  )كوفيد-19( 

�صلمان بن حمد  االأمري  امللكي  ال�صمو  بقيادة �صاحب 

اآل خليفة ويل العهد نائب القائد االأعلى النائب االأول 

التدابري  جلميع  واتخاذها  الوزراء،  جمل�س  لرئي�س 

االحرتازية التي اأ�صهمت يف الت�صدي للفريو�س واحلد 

من انت�صاره، مبا ي�صمن �صحة و�صلمة اجلميع.

الدكتور  ال�صويدية مع  البيئة  كما بحثت وزيرة 

حممد بن دينة عددا من االأمور واال�صت�صارة ب�صفته 

للبيئة  املتحدة  للأمم  العامة  اجلمعية  رئي�س  نائب 

الهادي،  واملحيط  اآ�صيا  ملجموعة  واملمثل   UNEA
حول ا�صتعدادات مملكة ال�صويد ال�صت�صافة االجتماع 

بالذكرى اخلم�صني ملوؤمتر  امل�صتوى واالحتفال  رفيع 

االأمم املتحدة لعام 1972، وذلك يف 2022، ب�صاأن 

البيئة الب�صرية لربنامج االأمم املتحدة للبيئة.

تطورات  اآخر  اىل  التطرق  اللقاء  خلل  مت  كما 

جائحة كورونا وتاأثريها على البيئة، وما مت التو�صل 

�صيما  ال  امل�صتدامة،  التنمية  الأهداف  اإليه من حتقيق 

والتنمية  االقت�صادي  النمو  لتحقيق   12 الهدف 

امل�صتدامة، ومتكني ال�صباب يف جمال البيئة.

متام اأبو�صايف:

لفريو�س  للت�صدي  الطبي  الفريق  يف  اأع�صاء  اأعلن 

كورونا )كوفيد-19( اأن �صهر �صبتمرب املا�صي قد �صجل 

اجلائحة. وقال  بدء  منذ  بالفريو�س  اإ�صابات  اأكرب معدل 

الوطنية  للجنة  التابع  ال�صحايف  املوؤمتر  يف  املتحدثون 

فيه  �صارك  والذي  )كوفيد-19(،  لفريو�س  للت�صدي 

وا�صت�صاري  املانع،  وليد  ال�صحة  وزارة  وكيل  من  كٌل 

طبيب  مقدم  الع�صكري  امل�صت�صفى  يف  املعدية  االأمرا�س 

جميلة  املعدية  االأمرا�س  وا�صت�صارية  القحطاين،  مناف 

ال�صلمان، اإن اأعداد احلاالت القائمة يف البحرين قد قفزت 

يف �صهر �صبتمرب املا�صي، وحتديًدا بعد مو�صم عا�صوراء 

مبا�صرة، اإىل 5715، بعد اأن كانت قد �صجلت يف يوليو 

ا يف االأعداد. واأغ�صط�س انخفا�صً

ملدة  للبحرين  االلتزام  موا�صلة  اأهمية  املانع  واأكد 

�صهر  من  ع�صر  الرابع  حتى  وذلك  اإ�صافيني،  اأ�صبوعني 

يف  التجمعات  عن  االبتعاد  وجوب  مع  اجلاري،  اأكتوبر 

خمتلف املنا�صبات للحد من انت�صار الفريو�س.

اهلل-  -بحمد  اأنهينا  اإننا  ال�صحة  وزارة  وكيل  وقال 

نلتزم  حملة  من  اأكتوبر  من  االأول  حتى  اأ�صبوعني  اأول 

بتناق�س  النتائج  عليه  دللت  م�صهود،  بتح�ّصن  للبحرين 

باالإجراءات  اجلميع  اللتزام  ذلك  ويعود  ن�صبًيا،  االأعداد 

االحرتازية والتدابري الوقائية.

م�صلحة  و�صع  ال�صروري  من  اأن  املانع  واأو�صح 

اجلهود  دعم  يف  ي�صهم  مبا  اعتبار،  كل  فوق  الوطن 

املبذولة من اأبناء البحرين كافة عرب االلتزام، فامل�صوؤولية 

وعدم  بامل�صوؤولية  التحلي  اجلميع  على  حتّتم  الوطنية 

خمالفة التعليمات الهادفة اإىل الت�صدي لفريو�س كورونا، 

ف�صحة و�صلمة اجلميع اأولوية ال ُي�صمح بالتهاون فيها 

يف كل الظروف، م�صرًيا اإىل اأن هناك عدًدا من االإجراءات 

للتعليمات  املخالفني  مع  اتخاذها  �صيتم  التي  القانونية 

ال�صادرة عن الفريق الوطني الطبي واجلهات املعنية.

االلتزام،  حتّتم  الوطنية  امل�صوؤولية  اأن  املانع  واأكد 

ال  اأولوية  ت�صكل  اأن �صحة و�صلمة اجلميع  م�صدًدا على 

اإجراءات  وجود  ظل  يف  �صيما  ال  حيالها،  التهاون  ميكن 

قانونية حيال املخالفني.

الفحو�صات  اأعداد  جتاوز  يكون  اأن  املانع  ونفى 

اليومية اإىل مليون فح�س يعني اأن الفحو�صات ت�صتهدف 

اأمًرا  باعتباره  للفح�س؛  البحرين  �صكان  جميع  اإخ�صاع 

غري عملي، معترًبا ان الزيادة يف اأعداد الفحو�صات التي 

جتريها اململكة وّفرت معلومات كثرية حول ن�صب تكاثر 

املر�س.

من  اأ�صبوعني  اأول  من  االنتهاء  مت  »لقد  املانع:  وقال 

اإىل  اأدى  جناًحا  حققت  التي  للبحرين(  )نلتزم  حملة 

اأعداد امل�صابني، ونود التاأكيد على متديدها حتى  تراجع 

14 اأكتوبر القادم«.

معدل  »بلغ  املانع:  قال  احلاالت،  موؤ�صرات  وحول 

اأن  قبل  املا�صي،  مار�س  حالة يف  القائمة 126  احلاالت 

ب�صبب  حالة   5272 اإىل  يونيو  �صهر  يف  االأعداد  ترتفع 

ثم  الفطر،  عيد  منا�صبة  رافق  الذي  والتهاون  الرتاخي 

حاالت،   4106 اإىل  يوليو  �صهر  يف  املعدالت  انخف�صت 

اإىل  احلاالت  عدد  و�صل  حتى  باالنخفا�س  وا�صتمرت 

3209 خلل �صهر اأغ�صط�س املا�صي، ثم حدث التهاون يف 

�صبتمرب املا�صي، اإذ ارتفعت احلاالت يف لت�صل اإىل 5715 

حالة قائمة بعد مو�صم عا�صوراء مبا�صرة«.

مرتبط  احلاالت  ارتفاع  اأن  الوا�صح  »من  وتابع 

باملنا�صبات والتجمعات، ونرجو من اجلميع اأال ن�صهد اأي 

ارتفاع باحلاالت يف الفرتة القادمة«.

مراكز  يف  االإ�صغال  معدالت  املانع  ا�صتعر�س  كما 

نحو  اال�صتيعابية  الطاقة  بلغت  فقد  والعزل،  العلج 

اأي  فقط،   1137 منها  االإ�صغال  ن�صبة  �صريًرا،   7642

14% من الطاقة اال�صتيعابية، فيما يخ�صع للعزل املنزيل 

حالًيا نحو 3471 حالة من الذين تنطبق عليهم �صروط 

اأعرا�س  من  باملجمل  يعانون  وال  العزل،  من  النوع  هذا 

االإ�صابة.

يف  و�صلت  قد  التعايف  ن�صبة  اأن  اإىل  املانع  ولفت 

البحرين اإىل نحو 93.4%، وهي ن�صبة متقدمة جًدا على 

م�صتوى الن�صب العاملية.

اإ�صايف  اأن 1600 متطوع  اأكد القحطاين  من جانبه، 

املرحلة  يف  املحتمل  للقاح  ال�صريرية  للتجارب  خ�صعوا 

الثالثة، لي�صافوا بذلك اإىل 6 اآالف متطوع اأخذوا املطعوم 

التجريبي على مدار �صتة اأ�صابيع �صمن التجربة ذاتها.

      الفريق ال�طني الطبي خالل امل�ؤمتر ال�سحايف اأم�س

د. ديانا اجلهرمي
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اأنا�شد �شاحب ال�شمو رئي�س الوزراء لتوظيفي

اهلل  حفظك  خليفة  اآل  �شلمان  بن  خليفة  االأمري  ال�شمو  �شاحب 

ورعاك.. اأنا�شدك يا �شاحب ال�شمو واأنا مواطنة بحرينية خريجة 

ح�شابي  على  البحرين  مملكة  بخارج  درا�شتي  اأمتمت   2016

االأ�شعة،  بتخ�ش�س  البكالوريو�س  درجة  على  للح�شول  اخلا�س 

البحرين، وبعد  فقط يف مملكة  الدبلوم موجودة  �شهادة  كانت  اإذ 

الطلب  بتجديد  وقمت  املدنية  اخلدمة  ديوان  يف  قدمت  التخرج 

ا يف وزارة ال�شحة  اأي�شً كل �شنتني يف املوقع االإلكرتوين، وقدمت 

ويف امل�شت�شفى الع�شكري وم�شت�شفى امللك حمد، واإىل االآن مل يتم 

اخلدمة،  ديوان  يف  م�شتمر  ب�شكل  اأراجعهم  واأنا  تعبت  توظيفي، 

اأح�شل  ومل  املدنية  اخلدمة  ديوان  لرئي�س  ر�شالة  اأر�شلت  كما 

على اأي رد، كما بعثت بر�شالة اإىل وزيرة ال�شحة ولوكيل وزارة 

بحرينية  كمواطنة  واأنا من حقي  ا،  اأي�شً رد  اأي  اأتلقَّ  ال�شحة ومل 

الوزارات  قبل  من  ردود  اأي  يوجد  ال  ولكن  توظيفي  طلب  اأراجع 

متر  عائلتي  اأن  ا  خ�شو�شً اأجلاأ،  ر�شمية  جهة  اأي  اإىل  اأعرف  وال 

�شعبة.  بظروف 

اإذ عملت  اأنه لدي خربة 4 �شنوات،  كما ال يخفى على �شموكم 

احلمالت  برامج  يف  و�شاركت  اخلا�س  القطاع  م�شت�شفيات  يف 

امللكية  املوؤ�ش�شة  يف  ا  واأي�شً ال�شحية  املراكز  ببع�س  التوعوية 

االإن�شانية الأكرث من مرة، لذلك األتم�س من �شموكم الكرمي م�شاعدتي 

جهودكم  لك  مقدرة  تخ�ش�شي،  بح�شب  وظيفة  على  احل�شول  يف 

ال�شحة  دوام  لك  متمنية  البحريني،  املواطن  دعم  يف  امل�شتمرة 

والعافية مع جزيل ال�شكر واالمتنان.

البيانات لدى املحرر

فنانات البحرين مع التميز

متميزات  فنانات  الغالية  مملكتنا  اأجنبت 

على مر ال�شنني ومبدعات بتاريخ حافل، البداية 

مع الفنانة �شبيكة احلكم، من كانت تتاألق يف 

املا�شي مع امل�شل�شالت الكوميدية والتمثيليات 

ا امل�شاركة  وامل�شرحيات الهادفة واملمتعة واأي�شً

واملتاألقة  املبدعة  وثم  الكويت،  فنانني  مع 

اأحالم  القديرة  الفنانة  املميزة  الطلة  �شاحبة 

امل�شل�شالت  العديد من  التي �شاركت يف  حممد 

عمالقة  مع  وامل�شرحيات  واخلليجية  املحلية 

عبداحل�شني  املرحوم  كالفنان  اخلليجي  الفن 

يف  واأبدعت  الفرج  �شعد  والفنان  عبدالر�شا 

الكثري، والفنانة الكبرية اأم اخلليج يف التمثيل 

تبدع  مازالت  املجرن  لطيفة  القديرة  الفنانة 

وفنانات  فنانني  جميع  من  وحمبوبة  وتتاألق 

اخلليج، واالآن الدور على اأم نا�شر واأم �شلمان 

املتميزة  واالأم  وال�شريرة  الطيبة  واالأدوار 

والدور  زميان،  مرمي  الفنانة  الكلمة  معنى 

الفنانة  مع  وبداية  ال�شابة  الوجوه  على  االآن 

الفن  خ�شرها  التي  الع�شكري  زينب  املعتزلة 

وتاألقت ومتيزت  اأبدعت  البحريني واخلليجي 

املبتعدات  الفنانات  ا  واأي�شً االأدوار،  جميع  يف 

عن ال�شاحة مروى خليل وفرح علي والكثري، 

من  البداية  �شبت  بنات  على  االآن  والدور 

ماجدة  ا  واأي�شً واأبرار،  و�شيالء  و�شذى  �شيماء 

وبنت  زويد  و�شيخة  �شلطان  وهدى  �شلطان 

ال�شرقاوي،  ويف  عجالن  وفتحية  ال�شرقاوي 

ا الفنانة املعتزلة ف�شيلة املب�شر والفنانة  واأي�شً

اجلميلة فاطمة عبدالرحيم، وكثري من جنمات 

التمثيل البحرينيات.

�شكًرا  املجاالت،  �شتى  يف  والدة  البحرين 

لكم على اإبداعكم وتقدمي الفن الهادف.

طارق الغنيم

األتم�س م�شاعدة �شمو رئي�س

الوزراء ال�شتكمال درا�شة ابني

التعليم �شيكون عن ُبعد وال اأمتلك »البتوب«

ابنتي ت�شتحق املنحة لكنها حرمت منها

اأتقدم بر�شالتي اىل �شاحب ال�شمو امللكي 

رئي�س  خليفة  اآل  �شلمان  بن  خليفة  االأمري 

الوزراء املوقر وكلي اأمل يف م�شاعدته البني 

االأخرية يف  الدرا�شية  ا�شتكمال  ليتمكن من 

دفع  عن  عجزنا  اأن  بعد  وذلك  بريطانيا، 

اقت�شادية  الأ�شباب  التخرج  �شنة  ر�شوم 

خارجة عن اإرادتنا، اإذ اإن زوجي متقاعد عن 

اإيجار  دفع  من  بيت متّكنا  ربة  واأنا  العمل 

علًما  بحريني،  دينار   1300 البالغ  �شكنه 

اأق�شاط قر�شني وال  بدفع  ملزم  باأن زوجي 

يتبقى من راتبه اإال 500 دينار يدفع منها 

لذا  بريطانيا،  يف  ال�شهري  ابننا  مل�شروف 

م�شاعدة  الوزراء  رئي�س  �شمو  ننا�شد  فاإننا 

على  باحل�شول  حلمه  يحقق  لكي  ابني 

�شهادة هند�شة احلا�شوب ويرفع ا�شم بلده 

عالًيا.

البيانات لدى املحرر

اأكتب لكم ر�شالتي هذه واأرجو فيها اأن 

فاأنا طالبة  العون وامل�شاعدة،  يد  متدوا يل 

املرحلة  يف  اأخ  ولدي  الثانوية  املرحلة  يف 

حا�شوب،  جهاز  منتلك  وال  االبتدائية 

عن  �شيكون  التعليم  اأن  يعلم  واجلميع 

ومن  تقرتب  االأبواب  على  والدرا�شة  ُبعد 

متطلباتها امتالك جهاز حا�شوب )البتوب( 

ُبعد،  عن  والتعلّم  املختلفة  الدرو�س  لتلقي 

اأن والدي عاطل عن العمل ومنر  مع العلم 

بظروف معي�شية �شعبة؛ لذلك اأتوجه اإليكم 

اإىل  التعليم  تلقي  من  للتمكن  مل�شاعدتي 

جانب اأخي، ولكم جزيل ال�شكر والعرفان.

البيانات لدى املحرر

مل�شاعدتي  والتعليم  الرتبية  بوزارة  املعنيني  امل�شوؤولني  اأنا�شد 

يف احل�شول على منحة البنتي لتتمكن من درا�شة تخ�ش�س الطب، 

اإذ اإنها تخرجت بن�شبة 98% اإال اإن وزارة الرتبية والتعليم اأخربتنا 

اأو 100% لتتمكن  اأن حت�شل على معدل %99  ال�شروري  اأنه من 

من احل�شول على املنحة لدرا�شة تخ�ش�س الطلب! وقمنا مبراجعة 

الوزارة اأكرث من مرة ولكن مل يتم قبولها، كما اأننا تقدمنا موؤخًرا اإىل  

م�شروع بعثات وقف عي�شى بن �شلمان التعليمي اخلريي لتتمكن 

من احل�شول على املنحة اأو بعثة.

ابنتي،  نف�شية  يف  �شلبًيا  اأثًرا  ذلك  ترك  ابنتي،  لرف�س  ونظًرا 

�شهر  منذ  اجلامعة  يف  وت�شجيلها  ذهبي  لبيع  موؤخًرا  وذهبت 

فرباير املا�شي، وال قدرة لدي على دفع باقي امل�شاريف، فالدرا�شة 

اجلامعية مكلفة وال اأحتمل دفع هذه امل�شاريف، لذلك اأنا�شد املعنيني 

م�شاعدة ابنتي لتتمكن من حتقيق حلمها يف درا�شة تخ�ش�س الطب 

خلدمة وطننا الغايل.

البيانات لدى املحرر

اأر�س تابعة للحكومة و�شط حي �شكني تثري خماوف ال�شّكان

لعلها جتد �شدى  بر�شالتي هذه  اأتقدم  اأن  يطيب يل 

توؤّرق  باتت  التي  امل�شكلة  هذه  حلل  املعنية  للجهات 

النظر  واإعادة  عي�شى  مبدينة  الهادئة  ال�شكنية  منطقتنا 

باأنه  امل�شكلة  وتتلّخ�س  امل�شكلة،  لهذه  م�شوؤول  ب�شكل 

لوزارة  تابعة  اأر�س  به  ن�شكن  الذي  احلي  تتو�شط 

عليها  ح�شيب  دون  تركت  االجتماعية  وال�شوؤون  العمل 

ومت ا�شتغاللها من قبل �شواق ال�شاحنات العمالقة التي 

اأخذت تتوقف لفرتات طويلة يف هذه االأر�س، باالإ�شافة 

الفرتات  خالل  العمال  لهوؤالء  الدائمة  التجمعات  اإىل 

امل�شائية، ما ي�شبب اإزعاًجا ونوًعا من الريبة لتواجدهم 

باالأطفال  املليئة  ال�شكنية  املنطقة  الطبيعي يف هذه  غري 

وكبار ال�شن. 

اأ�شف اإىل ذلك قيام اأ�شحاب ال�شاحنات بركن العديد 

من االأدوات الثقيلة والكبرية احلجم والكابالت العمالقة 

والب�شائع والتي ت�شكل خطًرا على املارة و�شكان احلي، 

من  بالقرب  املوجودة  وال�شيارات  االأطفال  ا  خ�شو�شً

البيوت، وخ�شية اجلميع من حدوث م�شيبة ال �شمح اهلل، 

تلك  تنزيل  اأثناء عمليات  املتكرر يف  االإزعاج  ناهيك عن 

الب�شائع التي ال يعلم م�شدرها. 

اأخفيكم علما فقد مت االت�شال بعدد من اجلهات  وال 

فاإن  وللعلم  املوؤرق،  الو�شع  لهذا  حل  الإيجاد  املعنية 

االأر�س تتو�شط مدر�شة ثانوية للبنات وريا�س اأطفال، 

وتداعياتها  امل�شكلة  لهذه  النظر  يف  اأمل  وكلي  هذا 

هذه  عنها  تتمّخ�س  اأن  املمكن  من  التي  وامل�شكالت 

مل�شروع حيوي  االأر�س  هذه  ا�شتغالل  واإعادة  امل�شكلة، 

البيئة  على  احلفاظ  ي�شهم يف  اأو  املنطقة  قاطني  يريح 

اهتمام  هذه  ر�شالتي  تلقى  اأن  متمنًيا  باآخر،  اأو  ب�شكل 

اجلهات املعنية. 

البيانات لدى املحرر

اأنا�شد وزيرة ال�شحة لتعييني بالوزارة

اإنه  اإذ  وظيفة،  باأي  بالوزارة  تعييني  ال�شحة  وزيرة  اأنا�شد  بحرينية  مواطنة  اأنا 

اأن تقدمت بعدة طلبات للتوظيف بوزارة ال�شحة، كما تقدمت بطلب توظيف لدى  �شبق 

م�شاعد  مهنة  مزاولة  رخ�شة  واأحمل  عامة  ثانوية  واأنا خريجة  املدنية،  اخلدمة  ديوان 

طبيب اأ�شنان من »نهرا«، كما لدي ر�شالة تزكية من النائب االول لرئي�س جمل�س النواب 

لوزيرة ال�شحة، واأمتنى من وزيرة ال�شحة النظر بطلبي هذا والعمل على اإيجاد وظيفة 

يل بالوزارة.

البيانات لدى املحرر

كل عام وزمالئي

 املعلمني بخري

والتربيكات  التهاين  اآيات  اأ�شمى  اأرفع 

واملعلمات،  املعلمني  وزميالتي  لزمالئي 

مبنا�شبة يوم املعلم الذي ي�شادف الرابع من 

اأكتوبر يف كل عام، متمنية لهم دوام ال�شحة 

على  وال�شرب  القوة  مينحهم  واأن  والعافية، 

و�شعنا  يف  ا  خ�شو�شً الوا�شحة،  جهودهم 

الراهن يف ظل جائحة الكورونا، واأ�شاأل اهلل اأن 

يرفع عنا هذا البالء والوباء واأن يعيد الطلبة 

والطالبات اىل مدار�شهم لنهل العلوم النافعة، 

مع متنياتي للجميع بالتوفيق والنجاح، وكل 

عام واأنتم بخري. 

مرمي عبدالرحيم عبدالرحمن
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 الفريق الوطني: 
االبتعاد عن التجمعات أسبوعين للحد من »كورونا«

أيمن شكل

الطب��ي  الوطن��ي  الفري��ق  أعل��ن 
كورون��ا  لفي��روس  للتص��دي 
)كوفي��د19( عن تحس��ن مش��هود 
الفحوصات  النتائ��ج  إلي��ه  أش��ارت 
اليومية للفيروس بتناقص األعداد 
تدريجي��ًا، وذلك حتى بداية ش��هر 
أكتوبر الجاري، وش��دد الفريق على 
أهمية مواصلة االلتزام ألس��بوعين 
أكتوب��ر   14 وحت��ى  إضافيي��ن 
واالبتعاد ع��ن التجمعات في كافة 
المناسبات لوقف انتشار الفيروس.

ج��اء ذلك خالل المؤتم��ر الصحفي 
الوطن��ي  الفري��ق  عق��ده  ال��ذي 

الطب��ي ظه��ر أمس ف��ي مركز ولي 
العه��د للبحوث الطبي��ة والتدريب 
للحديث  العس��كري  بالمستش��فى 
عن آخر مستجدات فيروس كورونا، 
حي��ث أش��اروا إل��ى أن الك��وادر في 
خ��ط المواجه��ة األمامي س��يكون 
له��م األولوية ف��ي الحص��ول على 
اللقاح ح��ال االنتهاء من��ه. وأوضح 
الفريق أن هناك ارتفاعًا قياسيًا في 

حاالت اإلصابة بعد موسم عاشوراء 
مباشرة.

وشدد على ضرورة تجنب إحياء جميع 
المناس��بات أو إقامتها في المنازل، 
التواص��ل  م��ن  بالح��د  وااللت��زام 
االجتماعي بعد العودة من مقرات 
العم��ل خ��ارج األس��رة الواحدة في 
المن��زل والمحي��ط االجتماعي في 

النطاق المعتاد والمحدود.

ش��دد وكيل وزارة الصحة عضو الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس 
كورون��ا )كوفيد19( د.وليد المانع على أهمي��ة مواصلة االلتزام للبحرين 
لمدة أسبوعين إضافيين وذلك حتى الرابع عشر من شهر أكتوبر الجاري، 
مع وجوب االبتعاد عن التجمعات في مختلف المناسبات للحد من انتشار 
الفيروس، وقال إننا أنهينا بحمد اهلل أول أسبوعين حتى األول من أكتوبر 
من حملة نلتزم للبحرين بتحس��ن مش��هود دللت عليه النتائج بتناقص 
األعداد نسبيًا، ويعود ذلك اللتزام الجميع باإلجراءات االحترازية والتدابير 

الوقائية.
وأش��ار المانع إلى أن نسبة الفحوصات العالية في البحرين استطاعت أن 
تغط��ي األعداد الحقيقية إل��ى حد ما في المملكة، وأض��اف: ال أعتقد أن 
يك��ون هناك فرقًا كبيرًا بين ما يتم اكتش��افه من إصاب��ات وبين العدد 
الفعل��ي لهذه اإلصاب��ات، وهذا يرجع إل��ى القدر الكبير م��ن الفحوصات 
والت��ي أمدتنا بمعلومات يتم االعتماد عليها، حيث توجد بعض الدول ال 
تجري فحوصات بالقدر المناس��ب وال يتم تدارك انتش��ار المرض وال أثره 

على المجتمع. 
واس��تعرض المعدل الش��هري للحاالت القائمة منذ ب��دء الجائحة، حيث 
أوضح أن معدل الحاالت القائمة الش��هري بلغ ف��ي مارس الماضي 126 
حال��ة، وازداد ليص��ل إلى 3356 في ماي��و ليرتفع بعدها ف��ي يونيو إلى 
5272 تزامن��ًا مع عيد الفطر وما رافقه م��ن تراخي في االلتزام بالتدابير 

الوقائية واإلجراءات االحترازية.
وبّين المانع أن المعدل الشهري للحاالت القائمة في يوليو شهد انخفاضًا 

ليبلغ 4106 حاالت، واس��تمر في انخفاضه في أغسطس ليصل إلى 3109 
حاالت قائم��ة، ومع التهاون مج��ددًا في االلتزام باإلج��راءات االحترازية 
والتعليمات الصادرة، ارتفعت الحاالت بش��كل قياس��ي في سبتمبر لتبلغ 
5715 حالة قائمة، وذلك بعد موسم عاشوراء مباشرة، مؤكدًا أن الزيادة 

بالحاالت القائمة مرتبطة بالمناسبات والتجمعات التي تصاحبها.

 القحطاني: أولوية اللقاح 
للعاملين في الصفوف األمامية

ق��ال المقدم طبي��ب مناف القحطاني استش��اري األم��راض المعدية 
بالمستش��فى العس��كري وعض��و الفري��ق الوطني الطب��ي للتصدي 
لفيروس كورونا إنه بعد النجاح الذي حققته مملكة البحرين بإنهائها 
المرحلة الثالثة من التجارب الس��ريرية بمشاركة 6000 متطوع في 
6 أس��ابيع، نفخر اليوم بوصولنا إلى العدد المطلوب بعد زيادة حجم 
التجارب السريرية في البحرين بناًء على رغبة القائمين عليها. وأوضح 
القحطان��ي أن الوصول إلى 7600 متطوع يعكس الحس المس��ؤول 

من قبل المتطوعين من مواطنين ومقيمين في مملكة البحرين.
وبين القحطاني أن المتابعة مس��تمرة لكاف��ة المتطوعين من قبل 

الفريق الطبي وس��تمتد ل�12 شهرًا من تاريخ أول جرعة. وفي السياق 
ذات��ه، دع��ا القحطان��ي المتعافين بالتب��رع ببالزم��ا النقاهة وذلك 

للمساهمة في عالج الحاالت القائمة بفيروس كورونا.
وحول الفئات التي سيكون لها األولوية في الحصول على اللقاح حين 
تواف��ره، أوضح القحطاني أن الفريق الوطني ق��د عقد اجتماعًا لبحث 
الفئ��ات األكثر أهمي��ة لتقديم اللق��اح لها، وخلص إل��ى أن األولوية 
لجمي��ع العاملين في الصف��وف األمامية لمواجه��ة الفيروس ورجال 
الشرطة والجيش كونهم األكثر تضررًا من الجائحة، ثم يأتي بعدهم 

األشخاص األكثر عرضة لمضاعفات اإلصابة بالفيروس. 

السلمان: المناسبات 
سبب الزيادة المطردة األخيرة

كشفت استشارية األمراض المعدية واألمراض 
الباطنية بمجمع السلمانية الطبي عضو الفريق 
الوطن��ي الطب��ي للتص��دي لفي��روس كورون��ا 
)كوفي��د19( د.جميل��ة الس��لمان، ع��ن الوضع 
الصح��ي للح��االت القائم��ة بفي��روس كورونا 
)كوفيد19(، حيث بّينت أن عدد الحاالت القائمة 
تح��ت العناي��ة بل��غ 71 حالة، في حي��ن بلغت 
الح��االت التي يتطل��ب وضعه��ا الصحي تلقي 
العالج 103 ح��االت قائمة، كما أن 4537 حالة 
وضعها مس��تقر من الع��دد اإلجمالي للحاالت 
القائمة الذي بلغ 4608 حاالت قائمة، مش��يرًة 
إل��ى تعافي 68606 حاالت وخروجها من مراكز 

العزل والعالج.
وحول خطورة وضع النس��اء الحوامل المصابات 
بالفيروس، أش��ارت الس��لمان إل��ى أنهن أكثر 
عرضة لإلصابة بالفيروسات، وفي حالة فيروس 
كورونا، أوضح��ت أن العوامل الكامنة تزيد من 
األعراض، وقالت إن الدراسات الحظت أن نسب 
إصاب��ة الحوام��ل بالفي��روس تت��راوح ما بين 
7-14% من حاالت اإلصابة اإلجمالية بمتوسط 
10%، لك��ن عل��ى مس��توى البحري��ن، لفت��ت 
الس��لمان إلى أن األعراض لدى الحوامل تكون 
أقل شدة مقارنة مع غيرهن، أو حتى ال يواجهن 
أعراضًا البتة، لكنها أك��دت على أهمية تحديد 
س��بب تلك األعراض وارتباطه��ا ب�)كوفيد19( 
لتقري��ر م��دى الحاجة لدخول المستش��فى من 

عدم��ه. وأش��ارت إل��ى أن المضاعف��ات الت��ي 
يمك��ن أن تصاب به��ا الحوامل ج��راء كورونا، 
هي اإلحس��اس بالتعب الجسماني أو االلتهاب 
الرئوي وفي تلك األخيرة يتطلب األمر وضعهن 
على أجهزة االكس��جين، منوهة إل��ى احتمالية 
تع��رض الجني��ن للخط��ر ال��ذي ربم��ا ي��ؤدي 
لفقدانه، وقالت إن كافة البروتوكالت العالجية 
المستخدمة يتم تطبيقها على الحوامل ماعدا 

األدوية التي تمنع في حاالت الحمل.
وأك��دت الس��لمان أن كل ف��رد م��ن المجتم��ع 

بوعي��ه والتزامه واستش��عاره لخط��ر التهاون 
بإمكان��ه أن يك��ون عامل نجاح ف��ي دعم كافة 
جهود التص��دي لفي��روس كورون��ا، وقالت إن 
هدفن��ا واحد وهو حفظ صحة وس��المة الجميع 
وبتكاتفنا والتزامنا من أجل البحرين نس��تطيع 
بلوغ اله��دف، مجددة التحذير م��ن التجمعات 
في المناس��بات المختلفة، فهي إحدى أس��باب 
الزيادة المضطردة األخيرة في الحاالت القائمة 
كم��ا بين��ت احصائي��ات المع��دالت الش��هرية 

للحاالت القائمة.

 الصالح: 7700 متطوع
في تجارب لقاح »كورونا«

قالت وزي��رة الصحة فائقة الصالح إن البحرين حققت إنجازًا 
جدي��دًا باالنته��اء من اس��تكمال المرحلة المق��ررة لزيادة 
أعداد التجارب الس��ريرية للقاح في��روس كورونا )كوفيد19( 
ف��ي البحرين بنحو 1700 لقاح إضاف��ي، مثنية على الجهود 
الوطني��ة لفري��ق البحرين بقي��ادة صاحب الس��مو الملكي 
األمير س��لمان بن حمد آل خليفة ول��ي العهد نائب القائد 
األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء. وأشادت الصالح 
بدور المتطوعين خالل األس��بوعين الماضيين في التجارب 
الس��ريرية للمرحلة الثالث��ة من اللقاح المحتم��ل والمدرج 
تح��ت مظل��ة منظمة الصح��ة العالمي��ة لفي��روس كورونا 
)كوفيد19(. وأكدت أن البحرين فخورة بأبنائها الذين بادروا 
بالتطوع م��ن أجل اإلنس��انية ضاربين بذل��ك أروع األمثلة 
في العط��اء، وكانوا جزءًا من الجه��ود العالمية في معركة 
القضاء على جائحة كورونا )كوفيد19( وذلك بمش��اركتهم 
في المرحلة الثالثة من التجارب الس��ريرية المعنية باختبار 

اللقاح المعطل سريريًا لضمان فعاليته.

ارتفاع قياسي لحاالت اإلصابة 
بالفيروس بعد موسم عاشوراء

رئيس مأتم العريض: 
االلتزام بمنع التجمعات 

واالحتفاالت الدينية
أك��د رئيس مأت��م العريض الدكتور حس��ن العريض أن 
جائح��ة كورونا التي تجت��اح العالم تتطل��ب منا جميعًا 
أن نأخ��ذ الحيط��ة والحذر، من خ��الل االلت��زام بالتباعد 
االجتماع��ي للتقلي��ل من انتش��ار المرض وذل��ك باتباع 
اإلرش��ادات واالحترازات الوقائية المطلوبة، حيث إنه من 
المعروف أن الفيروس ينتقل بين الناس وبسهولة خالل 
التجمعات مما يس��توجب التقليل م��ن هذه االحتماالت 
بكل ما نس��تطيع م��ن خالل لبس كمام��ات الوجه وعدم 
التجم��ع. وقال الدكت��ور العريض، إن دورن��ا في المآتم 
والحس��ينيات هو االلت��زام باالحترازات ومن��ع التجمعات، 
وق��د اتخذنا كافة اإلجراءات الوقائية ونفذنا اش��تراطات 
التباع��د االجتماعي، واليوم نجدد االلتزام الكامل بكل ما 
نس��تطيع من خالل منع التجمع��ات واالحتفاالت الدينية 
وغي��ر الديني��ة، حيث ال يمك��ن أن نعرض األف��راد وكبار 

السن واألطفال الحتماالت اإلصابة بفيروس كورونا.
وأعرب ع��ن ش��كره وتقديره لألوق��اف الجعفري��ة بهذا 
الشأن وتش��ديدها على التزام كافة المآتم بالتعليمات 
التي وضعها فري��ق البحرين لمكافحة في��روس كورونا، 
وكذلك اهتمامهم المتواصل بالتأكيد على كل فرد على 
أرض الوطن العزيز أن يحذروا ويساهموا في التقليل من 
هذه الحاالت وذلك بااللتزام الكامل باإلجراءات الوقائية.

 ال وفيات بـ»كورونا« 
وتعافي 805 حاالت

كش��فت إحصائي��ات وزارة الصحة عن »عدم تس��جيل أي 
وف��اة بفي��روس »كورونا« )كوفي��د19(«، ليس��تقر عدد 
ح��االت الوفاة بالفيروس عن��د 262 حالة وفاة«. وذكرت 
ال��وزارة أن »الفحوص��ات الت��ي بلغ عدده��ا 10228 يوم 
أمس األربعاء 7 أكتوبر 2020 أظهرت تسجيل 456 حالة 
قائمة جديدة منها 121 حالة لعمالة وافدة، و329 حالة 
لمخالطي��ن لحاالت قائمة و6 ح��االت قادمة من الخارج، 
كم��ا تعافت 805 حاالت إضافي��ة ليصل العدد اإلجمالي 
للحاالت المتعافية إلى 69411«. وأش��ارت إلى أن »عدد 
الح��االت القائمة تح��ت العناية بلغ 69 حال��ة، والحاالت 
التي يتطل��ب وضعها الصحي تلقي الع��الج بلغت 106 
ح��االت، ف��ي حي��ن أن 4190 حالة وضعها مس��تقر من 
الع��دد اإلجمالي للحاالت القائمة ال��ذي بلغ 4259 حالة 

قائمة«. وأجرت الوزارة »1498843 فحصًا طبيًا«.
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يتقدم
رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي

وجميع منتسبي صحيفة

بأحر التعازي والمواساة إلى الزميل

لوفاة المغفور لها بإذن اهلل تعالى

سـائليــن المولــى عــز وجـــل أن يتغمـــد الفقيــــدة 
بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته وأن يلهم 

أهلها وذويها الصبر والسلوان

أنس األغبش

عمته

تدعو غرفة تجارة وصناعة البحرين الشركات المتخصصة والتي تمتلك خبرة ال تقل 
عن خمس سنوات لتقديم عطاءاتها للمناقصتين التاليتين:

1. استالم وثائق المناقصة (الشروط المرجعية) من إدارة الشئون المالية بالغرفة، الطابق 
الرابع بمبنى غرفة البحرين بمنطقة السنابس، ودفع رسوم هذه الوثائق لصالح غرفة تجارة 

وصناعة البحرين اعتبارًا من تاريخ 8 أكتوبر 2020 ولغاية 14 أكتوبر 2020.
2. الوثائق والمستندات المطلوبة لتقديم العطاء:

 • تقديم الضمان االبتدائي المذكور في الجدول في صورة شيك مصدق من البنك أو 
التأمين  شركات  إحدى  من  صادرة  المفعول  سارية  تأمين  بوليصة  أو  ضمان  خطاب 

المعتمدة بمملكة البحرين وسارية المفعول طوال الفترة المحددة بالمناقصة.
• نسخة من شهادة السجل التجاري سارية المفعول.

• نسخة من عضوية غرفة تجارة وصناعة البحرين سارية المفعول.
المتقدمة  للشركة  الرسمي  بالختم  مختومة  المقدمة  الوثائق  جميع  تكون  أن  يجب   .3

بالعطاء.
4.تسلم جميع وثائق المناقصة متضمنة العرض الفني والمالي في ظرف مغلق ومختوم 
في  وضعه  خالل  من  البحرين،  وصناعة  تجارة  لغرفة  التنفيذي  الرئيس  باسم  ومعنون 
بمبنى  الرابع  الطابق  في  بالغرفة  المالية  الشئون  بإدارة  الموجود  المناقصات  صندوق 

بمنطقة السنابس في الموعد النهائي اعاله.
5. يعتبر هذا اإلعالن جزءًا من وثائق المناقصة.

6. للمزيد من المعلومات يمكن االتصال على هاتف رقم: 35666606 أو على البريد 
.sctender@bahrainchamber.bh :اإللكتروني

 رئيس هيئة األركان: مناقشة خطط 
تطوير كلية عيسى العسكرية الملكية

ترأس رئي��س هيئ��ة األركان الفري��ق الركن 
ذياب بن صقر النعيمي امس اجتماع مجلس 
كلية عيس��ى العس��كرية الملكية، والذي عقد 

في مبنى الكلية.
وتم خالل االجتماع بحث ع��دد من المواضيع 
المتعلقة ببرامج وخطط تطوير كلية عيس��ى 
العس��كرية الملكي��ة ضم��ن إط��ار سياس��ة 
التطوير والتحدي��ث التي تنتهجها دائمًا قوة 
دفاع البحرين، كما جرى مناقشة الموضوعات 
المتعلق��ة بالبرام��ج التدريبي��ة المتخصصة 

والشؤون الدراسية سواء النظرية والعملية.
حضر االجتم��اع اللواء الركن الش��يخ علي بن 
راش��د آل خليفة مس��اعد رئيس هيئة األركان 
للقوى البشرية، واللواء الركن طيار الشيخ حمد 

بن عبداهلل آل خليفة قائد س��الح الجو الملكي 
البحريني، واللواء الركن غانم إبراهيم الفضالة 
مساعد رئيس هيئة األركان للعمليات، واللواء 
الركن عبدالرحمن خليف��ة النعيمي آمر كلية 

عيس��ى العس��كرية الملكي��ة، والل��واء الركن 
صالح راشد الس��عد مدير التدريب العسكري، 
واللواء الركن بحري محمد يوسف العسم قائد 

سالح البحرية الملكي البحريني.

ترشيح جائزة ناصر بن حمد 
العالمية لإلبداع الشبابي 

للمشاركة في إكسبو دبي
ترأست القائمة بأعمال الوكيل المساعد للدعم والمبادرات 
بوزارة ش��ؤون الش��باب والرياضة سارة إس��حاق االجتماع 
الس��ابع والثالث��ون للجنة الفنية الش��بابية ب��دول مجلس 
التعاون ل��دول الخليج العربية وذلك عب��ر تقنية االتصال 
المرئ��ي، بمش��اركة ممثلي ال��دول األعضاء ف��ي المجال 
الش��بابي. وأش��ادت إس��حاق ب��دور وجهود أعض��اء اللجنة 
الفنية في ترجمة رؤى وأفكار وزراء الشباب والرياضة بدول 
المجلس ف��ي تحقيق أقص��ى درجات التكام��ل في العمل 
الخليجي المش��ترك لالرتقاء بالقطاعات الشبابية وتهيئة 
كاف��ة الظروف المثالية إلبراز إنجازات الش��باب في مختلف 
المحاف��ل. وناقش المجتمعون البنود المدرجة على جدول 
أعم��ال االجتماع حيث تم خالل االجتماع مناقش��ة البرامج 
المقترح��ة للمش��اركة في مع��رض اكس��بو 2021 والذي 
س��يقام في دبي بدولة اإلم��ارات العربي��ة المتحدة ومن 
ضمنها جائ��زة ناصر بن حمد العالمية لإلبداع الش��بابي 
وذلك للمش��اركة ف��ي المعرض باعتبارها م��ن المبادرات 
المتميزة على المس��توى العالمي ولها تأثير كبير وواضح 

على تطوير مهارات وقدرات شباب المنطقة والعالم.

 إطالق جائزة خليفة بن علي
للعمل الخيري عن »ُبعد« 28 أكتوبر

ق��ال محاف��ظ المحافظ��ة الجنوبي��ة الرئيس 
الفخري لجمعية البحرين لرعاية الوالدين سمو 
الش��يخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة، إن 
جائزة س��موه في العمل الخي��ري تحت عنوان 
»وفاء ألهل العطاء« خصصت هذا العام لكوكبة 
من الجهات والكوادر التي ساهمت في عطائها 
الخيري واإلنس��اني خالل فترة مكافحة جائحة 
كورونا )كوفيد19(، األمر الذي يعزز من مكانة 
المواط��ن البحريني وتفاني��ه المثمر ليعكس 
الرسالة اإلنس��انية والمس��ؤولية المجتمعية 
وبن��اء الص��ورة النموذجية للعم��ل الخيري في 
المملك��ة، مبينًا أن الحف��ل االفتراضي للجائزة 

س��يكون في تاريخ 28 م��ن أكتوبر الجاري، عبر 
تقنية االتصال المرئي، موضحًا سموه أن هذه 
الجائزة ترك��ت بصمة واضحة لم��ا القته من 
أصداء واس��عة على مختلف األصعدة والعربية 
واإلقليمي��ة من خالل تكريم رم��وز العطاء من 
مختل��ف دول الوط��ن العرب��ي والمختصة في 
العم��ل التطوع��ي في كاف��ة المجاالت س��واء 

للمؤسسات أو األشخاص.
جاء ذلك خالل لقائه مع عدد من أعضاء جمعية 
البحرين لرعاية الوالدين وعدد من رواد العمل 
التطوع��ي وذلك في إطار إطالق جائزة س��موه 
للعمل الخيري »وفاء ألهل العطاء« بنس��ختها 

السادس��ة لس��نة 2020 وللعام الحادي عش��ر 
على التوالي. وأشاد سمو الشيخ خليفة بن علي 
بن خليف��ة آل خليفة، خالل اللقاء، بالمس��يرة 
الحافل��ة بالعطاء التي تش��هدها المملكة في 
العمل الخيري والتطوعي الرائد، وذلك بقيادة 
ودعم حض��رة صاحب الجالل��ة الملك حمد بن 
عيس��ى آل خليفة عاهل الب��الد المفدى، وبدور 
الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي األمير 
خليفة بن س��لمان آل خليف��ة، ومؤازرة صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولي العه��د نائب القائد األعل��ى النائب األول 

لرئيس مجلس الوزراء.

 تخرج أول طالبة ماجستير 
في كرسي الملك حمد للحوار بين األديان

أعل��ن مركز المل��ك حمد العالم��ي للتعايش 
الس��لمي عن تخ��رج أول طالبة دراس��ات عليا 
مش��اركة في كرس��ي الملك حم��د للحوار بين 
األديان والتعايش السلمي من جامعة سابينزا 
اإليطالي��ة ف��ي روم��ا بحصولها على ش��هادة 

الماجستير في تخصص دراسات األديان.
وكان��ت الطالبة اإليطالية رن��دة خليل قدمت 
ورقة بحثية ضمن رسالة الماجستير عن معبد 
ش��ريناتجي الهندوس��ي ف��ي المنام��ة ووضع 
الجالي��ة الهندوس��ية بالمملكة، أك��دت فيها 
أن البحري��ن تحول��ت الى بيئ��ة حاضنة لكافة 
األعراق واألديان بفضل السياس��ات الحصيفة 

وال��رؤى المس��تنيرة لجاللة المل��ك المفدى، 
وم��ا تولي��ه المملكة م��ن اهتم��ام لألقليات 
بمنحه��م كامل حقوقه��م من حري��ة التعبد 
وممارسة طقوسهم الدينية بحرية. كما أكدت 
الطالب��ة رندة ف��ي ورقتها البحثي��ة أن تواجد 
المعابد الهندوس��ية في المملك��ة إلى جانب 
تأس��يس 8 م��دارس هندية يعك��س بوضوح 
مدى االنفتاح السياسي واالجتماعي والثقافي 
والتن��وع الديني ف��ي البحرين وم��ا توفره من 
خيارات جاذبة ومريحة للعيش والتطور لكافة 
المقيمي��ن األجان��ب وبخاصة ألتب��اع الديانة 

الهندوسية.

من جهتها قالت األمينة العامة لمركز الملك 
حمد العالمي للتعايش السلمي سمية المير 
ان تخ��رج الطالب��ة رن��دة خليل يعتب��ر أولى 
ثمار كرس��ي الملك حمد للح��وار بين األديان 
والتعاي��ش الس��لمي بجامع��ة س��ابينزا في 
روم��ا، خاصة، مبينة أن الكثير من الطلبة من 
مختلف أنحاء أوروبا بدأوا يتوجهون إلى دراسة 
نموذج البحرين الرائد في التعايش الس��لمي 
وتعزيز الحريات الدينية من خالل المش��اركة 
بالدراس��ات الت��ي توفره��ا ه��ذه الجامع��ة 
اإليطالية العريقة تحت مظلة كرس��ي الملك 

حمد.

 نصف مخالفات 
الوقوف الخاطئ عبر 
شكاوى وردت لـ»199«

نظمت اإلدارة العامة للمرور حملة توعوية 
ميداني��ة لتوعية الس��ائقين حول مخالفة 
الوق��وف الخاط��ئ ف��ي المناط��ق الحيوية 
كاألسواق والمجمعات والمناطق السكنية، 
حيث تهدف ه��ذه الحملة بيان مدى تأثير 
ه��ذه المخالف��ات عل��ى حرك��ة الطري��ق 
وتعطيله��ا لمركبات الط��وارئ، باإلضافة 
إلى التضيي��ق على العبور اآلمن للمش��اة 
بس��بب وقوف المركبات عل��ى األرصفة أو 
صف ثان��ي، وتس��ببها في حج��ب الرؤية، 
وتعطي��ل مصالح المواطني��ن والمقيمين 
بصورة تخالف األنظمة والقواعد المرورية، 
وذلك في إطار س��عي اإلدارة لنش��ر الوعي 
المروري ح��ول الس��لوكيات الخاطئة أثناء 
قيادة المركبة وتوضيح مدى تأثيرها على 

الحركة المرورية.
وأشارت اإلدارة العامة للمرور إلى أن نسبة 
الشكاوى من الوقوف الخاطئ تتجاوز %50 
من نس��بة المكالمات التي تتلقاها غرفة 
العمليات 199، داعي��ًة إلى ضرورة التقيد 
بقان��ون المرور وااللتزام بالوقوف الصحيح 
والتقي��د باإلش��ارات المروري��ة والخطوط 
األرضية التي تبين مواقع الوقوف الصحيح 
والمواق��ف المخصص��ة ل��ذوي اإلعاق��ة أو 
الجه��ات الخاصة، وذلك حفاظًا على حقوق 

مستخدمي الطريق.

»المهن الصحية«: برنامج 
إلكتروني لتتبع الدواء

من المصنع إلى المريض
نظم��ت الهيئ��ة الوطني��ة لتنظي��م المه��ن والخدمات 
الصحي��ة اجتماعًا موس��عًا -عن طري��ق تقنية االتصال 
المرئي- مع جميع م��وردي األدوية وأصحاب الصيدليات 
ف��ي مملكة، وذلك الس��تعراض الخطوات المس��تقبلية 
التي س��تقوم بها الهيئة في إطار االستعدادات لتطبيق 
برنامج إلكتروني شامل لتتبع سلسلة الدواء من المصنع 
إل��ى المريض من خ��الل توفير رمز ش��ريطي »باركود« 
خصيصًا للبحرين يبين تاريخ إنتاج الدواء والرقم الخاص 

بالمملكة البحرين وتاريخ االنتهاء. 
وقال��ت الرئيس التنفي��ذي للهيئة د.مري��م الجالهمة: 
 MVC يهدف المش��روع الذي ينفذ بالتعاون مع شركة«
وهي شركة بحرينية، إلى تطبيق نظام إلكتروني شامل 
لتتب��ع توريد الدواء من إنتاجه في المصنع حتى وصوله 
للمريض بما يضمن عدم دخ��ول أدوية مزورة للبحرين 
وكذلك لضمان صرف الدواء بحسب اإلجراءات المطلوبة 
بم��ا فيها األدوي��ة الخاضعة للرقاب��ة. ويضمن النظام 
اإللكتروني أن يكون الدواء المستورد إلى المملكة سليمًا 
آمنًا وصادرًا من الجهة الحقيقية التي صنعته، كما يتيح 
إمكانية تتبع الدواء سواًء عند وصوله إلى مخازن الوكيل 
أو الصيدليات العامة أو صيدليات المستشفيات الخاصة 
ومن ثم تتبعه حال تم اإلعالن عن س��حب الدواء في أي 
مرحلة من المراحل، حيث س��تتمكن الهيئة من س��حب 
الدواء من المريض نفس��ه وليس فقط االكتفاء بسحبه 

من األسواق«.
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ص��رح قائ��د مستش��فى المل��ك حمد 
الجامعي، اللواء طبيب الشيخ سلمان بن 
عطية اهلل آل خليفة، أنه »تم التعاقد 
مع شركة سينمس العالمية وصيدلية 
وائ��ل لتحديث جه��از الماموج��رام ل� 
Mammomat Revelation«، مش��يرًا 
إلى أن »التكلفة ُقدرت ب�41 ألف دينار 
بحرين��ي، وتفضلت كاًل م��ن صيدلية 
وائل وش��ركة س��يمنس بتقديم هذا 

التحديث مجانًا«. 
ون��وه الش��يخ س��لمان ب��ن عطية اهلل 
آل خليف��ة الى أن »م��ن مميزات جهاز 
يتمي��ز  أن��ه  المح��دث  الماموج��رام 
وه��ي   Tomosynthesis بخاصي��ة 
تقني��ة متقدم��ة ف��ي تصوي��ر الثدي 
 )3D( باألشعة السينية ثالثية األبعاد
والتي يمكن اس��تخدامها للكشف عن 
الثدي  المبك��رة لس��رطان  العالم��ات 
لدى النس��اء اللوات��ي ال تظهر عليهن 
األع��راض، باإلضاف��ة إل��ى أنه��ا أداة 
تش��خيصية لمن يعاني��ن من أعراض 
سرطان الثدي، وتعد هذه الخاصية هي 
األولى م��ن نوعها في مملكة البحرين 
لمثل ه��ذه األجه��زة، باإلضاف��ة إلى 
تمي��زه بتقنية Biopsy وهو تس��هيل 
عملي��ة أخذ الخزع��ة تلقائيًا بدون ألم 
وبدقة عالية تصل إلى واحد ملليمتر«، 
موضح��ا أن »الجه��از يتمي��ز بتقني��ة 
الزاوية الواسعة 50 درجة للجهاز مما 
يس��اعد في تقليل وقت إج��راء الخزعة 
بنقرة واحدة والذي يسهم بشكل كبير 

في تقليل الكلفة والوقت وتوفير أعلى 
فعالية ودقة للعمق وإمكانية الكشف 

الشامل عن السرطان«.
وأضاف أن »جهاز الماموجرام المحدث 
يتمي��ز بخفة الضغط على الثدي أثناء 
الكشف، وأقل انبعاثًا لألشعة لسرعته 
ودقت��ه للحص��ول على ص��ورة ثالثية 
األبع��اد من خالل التصوير الش��عاعي 
للثدي مما يقلل التعقيد في التصوير 
التش��خيص  ويس��هل  التش��خيصي 
أخصائي��ي  يس��اعد  ال��ذي  الموث��وق 
العناي��ة بالث��دي وأخصائيي األش��عة 

بشكل كبير«.
وقال اللواء طبيب الش��يخ س��لمان بن 
عطية اهلل آل خليف��ة إن »إضافة هذه 
التقني��ة س��تمكن أي س��يدة بحرينية 
تم تشخيصها بوجود س��رطان الثدي 
من التوج��ه لمستش��فى الملك حمد 

الجامعي لعمل هذا الفحص باستخدام 
ه��ذا الجهاز م��ع إمكانية أخ��ذ العينة 
والبدء بخطوات العالج المناس��بة في 

مركز البحرين لألورام«.
وأف��اد قائ��د مستش��فى المل��ك حمد 
الجامع��ي بان��ه »تم إنش��اء وتصميم 
غرفة خاصة لجهاز الماموجرام المحدث 
الوس��ائل  ب��كل  ومجه��زة  مصمم��ة 
المالئم��ة للحف��اظ عل��ى خصوصي��ة 

وراحة المريض أثناء الكشف«.
كما دعت إدارة مستشفى الملك حمد 
الجامع��ي ومركز البحري��ن لألورام كل 
س��يدة بعد س��ن األربعي��ن أن تقوم 
 Mammogramو الذات��ي  بالفح��ص 
للث��دي م��رة واحدة س��نويا أو في حال 
وجود غدة في الصدر في أي عمر حيث 
يعتبر هذا الفحص وسيلة للكشف عن 
الورم في مرحلة مبك��رة وعنها تكون 

نسبة الشفاء %100.
م��ن جانبه، أش��ار إستش��اري ورئيس 
ف��ي  التش��خيصية  األش��عة  قس��م 
المستشفى، د.وائل إبراهيم، أنه »تم 
دعم مستش��فى الملك حمد الجامعي 
ومركز البحرين لألورام بكافة الوسائل 
والتقني��ات الحديثة والالزمة لس��رعة 
وعالجه��ا  األورام  تش��خيص  ودق��ة 
الط��رق  وأس��رع  أح��دث  باس��تخدام 
المتع��ارف عليه��ا دوليًا، مما س��اهم 
بش��كل ملحوظ في عدم وجود قائمة 
انتظ��ار إلج��راء الفحوص��ات الالزم��ة 
لحاالت األورام بالمستشفى والمركز«.

الجدي��ر بالذكر ان��ه نظرًا ألن نس��بة 

س��رطان الثدي ف��ي مملك��ة البحرين 
تمث��ل 40% من حاالت الس��رطان كما 
أن ع��دد الحاالت ف��ي مرك��ز البحرين 
ل��ألورام في الس��نة الماضية بلغت ما 
يقارب 400 حالة، فقد تم إنشاء وحدة 
خاصة لس��رطان الثدي بالمستش��فى 
ترس��تون  أوي  البروفيس��ور  برئاس��ة 
وهو من أش��هر األطباء المختصين في 
هذا المجال والدكتورة نوف الش��يباني 
باإلضاف��ة إل��ى ان كل الح��االت يت��م 
دراس��تها ووض��ع خط��ة عالجي��ة في 
اللجنة الوطنية ل��ألورام والتي تحتوي 
على أبرز األطباء والمختصين في جميع 

التخصصات.

إشراف: وليــد صبــري
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نرحب بمشاركاتكم على

Health

معلومة في كبسولة

 الجهاز يصور 
الثدي باألشعة السينية ثالثية األبعاد

 تسهيل أخذ الخزعة 
تلقائيًا دون ألم بدقة عالية 

 غرفة خاصة تحافظ 
على خصوصية وراحة المريـض

 »حمد الجامعي«: تركيب 
»الماموجرام المحدث« لتشخيص أورام الثدي

أوصت استشارية أمراض وجراحة 
واللي��زك،  والقرني��ات  العي��ون 
بالمركز الطب��ي الجامعي بمدينة 
الملك عب��د اهلل الطبي��ه بجامعة 
الخلي��ج العربي، د.ندى اليوس��ف، 
الدوري��ة  الفحوص��ات  »بإج��راء 
العم��ر  فئ��ات  لحمي��ع  للعي��ن 
وباألخص مرضى الس��كري وممن 
لديه��م تاري��خ عائل��ي لإلصاب��ة 
أن  موضح��ة  ب�»الجلوكوم��ا««، 
»مرض��ى الس��كري يحتاجون أكثر 
من غيرهم للفحص الدوري بشكل 
مس��تمر لحماي��ة بصره��م م��ن 
االعت��الل الش��بكي، خصوصا وان 
نس��بة اإلصابة بمرض الس��كري 
ه��ي األعلى ف��ي الخليج بالنس��بة 

لدول العالم«.
وكش��فت في تصريحات بمناسبة 
إحي��اء العال��م الي��وم، الخميس 9 
العالمي  البص��ر  »ي��وم  أكتوب��ر، 
2020«، ع��ن أن »نس��بة العم��ى 
في مملك��ة البحرين تبلغ %2.71، 
في حين ترتفع ف��ي بعض الدول 
اآلس��يوية إل��ى 8%، م��ا يعني أن 
البحرين أفضل حااًل قياس��ًا بدول 
الخليج والدول اآلسيوية«. وذكرت 
أن »مرض الجلوكوما الذي يعرف 
ب�»المي��اه الس��وداء«، يع��د أح��د 
أهم مس��ببات العمى في البحرين 

والخليج«.
وقال��ت الطبيب��ة الحاصل��ة عل��ى 
الزمال��ة التخصصي��ة ف��ي جراحة 
القرني��ات والليزك، م��ن بريطانيا 
اليوم  العال��م  وإيرلن��دا، »يحتفل 
الخمي��س 9 أكتوبر بي��وم البصر 
العالمي 2020 ضمن إطار تنفيذ 
البرنامج العالمي لمكافحة العمى 
الوكال��ه العالميه  المنطلق م��ن 
لمكافح��ة العمى ومقره��ا لندن، 

وذل��ك حس��ب توصي��ات منظمة 
الصحه العالميه«. 

وذكرت أنه »يتم إحياء يوم البصر 
العالمي ف��ي الخميس الثاني من 
ش��هر اكتوبر م��ن كل ع��ام وتم 
اختي��ار موضوع حملة ه��ذا العام 
من قبل منظمة الصحه العالميه 
تحت ش��عار »األمل في االبصار«، 
حيث يه��دف ذل��ك إل��ى تكريس 
الوعي باهمية البصر والوقاية من 
مس��ببات العمى الممك��ن تجنبه 
وذلك م��ن خالل تس��ليط الضوء 
على الفحوصات الدورية ومتابعة 
المسببة  األمراض  لتفادي  العالج 

للعمى أو اإلعاقة البصرية«. 
اه��م  »م��ن  أن��ه  إل��ى  وأش��ارت 
ه��ذه األم��راض عي��وب اإلبص��ار 
االنكسارية ومرض الساد أو الماء 
األبيض واعتالل الش��بكية بسبب 
داء الس��كري وم��رض الجلوكوم��ا 
أو المي��اه الس��وداء، وفحص نظر 

األطفال لتفادي كسل العين«. 
وأوضح��ت أن »إحصائيات نش��رت 
في ع��ام 2017 أن نس��بة العمى 
في مملك��ة البحرين تبلغ %2.71، 
بينم��ا تبل��غ ف��ي إح��دى ال��دول 

ف��ي  وترتف��ع   %3.17 الخليجي��ة 
بع��ض ال��دول اآلس��يوية إلى %8 
مم��ا يعن��ي أن البحري��ن أفض��ل 
حااًل قياس��ًا بدول الخلي��ج والدول 

اآلسيوية«. 
وش��ددت على أنه »يج��ب التأكيد 
البص��ر  فح��ص  يك��ون  أن  عل��ى 
لطلبة الم��دارس بع��د إنهاء كل 
يقتص��ر  وال  تعليمي��ة  مرحل��ة 
على فح��ص النظر عند التس��جيل 
االبتدائي��ة،  المرحل��ة  لدخ��ول 
ذلك ألن الكثير م��ن المضاعفات 
والمش��كالت البصري��ة قد تصيب 
المراهقين من دون أن ينتبه إليها 
أحد إال بعد تفاقمها وتحولها إلى 

حالة مرضية«.
وقال��ت إن��ه »على س��بيل المثال 
م��رض القرني��ة المخروطية الذي 
يبدأ في مرحلة المراهقة ويتفاقم 
فيم��ا بعد وفي حال ع��دم العالج 
المبك��ر ق��د يحت��اج المريض إلى 

زراعة قرنية«.
ونوهت إلى أن »مرضى الس��كري 
يحتاجون أكثر من غيرهم للفحص 
ال��دوري بش��كل مس��تمر لحماية 
بصره��م م��ن االعتالل الش��بكي، 
اإلصاب��ة  نس��بة  وأن  خصوص��ًا 
بمرض الس��كري ه��ي األعلى في 
الخليج بالنس��بة ل��دول العالم، إذ 
تبلغ النس��بة في البحرين %21.9، 
دول  ف��ى   %23.9 إل��ى  لترتف��ع 

خليجيه أخرى، وهي نس��ب مخيفة 
ومرتفع��ة وذلك يتطل��ب توعية 
مكثفة تحد من اعتالل الش��بكية 

الذي قد يسبب فقد البصر«. 
ونصح��ت »بالفحوص��ات الدوريه 
لحمي��ع فئ��ات العم��ر باألخ��ص 
ومم��ن  الس��كري  مرض��ى 
لديه��م تاري��خ عائل��ي لإلصاب��ة 

بالجلوكوما«.
وأوصت اليوسف »بضرورة التركيز 
عل��ى الفح��ص ال��دوري لم��رض 
ب�»المياه  يع��رف  الذي  الجلوكوما 
السوداء«، كونه أحد أهم مسببات 
العم��ى ف��ي البحري��ن ومنطق��ة 
الخلي��ج العربي، وذل��ك من خالل 
قي��اس ضغ��ط العي��ن وفح��ص 
وفحوص��ات  البص��ري  المج��ال 

العصب البصري«.
وأضاف��ت أن »إحصائيات منظمة 
الصحة العالمية تشير إلى أن 253 
مليون انس��ان في العالم يعانون 
من اضطرابات في البصر، ومنهم 
36 مليون��ًا يعان��ون م��ن فقدان 
البصر »العم��ى«، وممن يعانون 
م��ن اضطرابات ف��ي البصر يوجد 
124 مليون��ًا يعانون م��ن عيوب 
اإلبص��ار االنكس��ارية و65 مليونًا 
يعانون من المي��اه البيضاء، كما 
أن أكث��ر م��ن 75% من مس��ببات 
العم��ى أو ضع��ف اإلبص��ار ه��ي 

نتيجة أمراض يمكن تفاديها«.

د. ندى اليوسف

 ندى اليوسف: »الجلوكوما« 
أحد أسباب اإلصابة بالعمى في البحرين

2.71٪ نسبة المرضى في المملكة

التعرق الليلي: هو زيادة إفراز العرق خالل الليل، والبد من التأكد من أن المسبب ليس درجة حرارة الغرفة أو الثياب الذي يرتديه الشخص، فهذا 
أمر طبيعي، لكن التعرق الليلي المرضي هو الش��عور بالهبات الس��اخنة والتعرق أثناء الليل، بالرغم من ارتداء المالبس الخفيفة ودرجة حرارة 

الغرفة المناسبة، وهنالك حالة أخرى تختلف عن التعرق الليلي، وهو االحمرار، وهو عبارة عن سخونة واحمرار في الوجه والجسم.
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همسات

قوة االقتراح التي نحتاجها..

عند مقاربة الخطابات السائدة في مجتمعاتنا 
العربي��ة ف��ي الوق��ت الحاض��ر، تظه��ر بجالء 
حالة اس��تقطاب حادة بين مس��تويين من هذا 
الخط��اب: األول: خط��اب االحتج��اج »وال ش��يء 
غي��ره« والثان��ي خط��اب االمتث��ال »وال ش��يء 
غيره«، لنكون ف��ي النهاية، إزاء خطاب متطرف 
في االنتقاد، وآخر متطرف في المدح والتجميل، 

وما بينها خطابات تجمع بين األول والثاني.
وعن��د تفكي��ك الخطابين –خاصة في وس��ائل 
التواص��ل االجتماع��ي– به��دف فه��م كيفي��ة 
اش��تغالهما ف��ي مجم��ل المش��هد، نجدهم��ا 
متطابقين بالرغ��م من تناقضهما في الهدف، 
ألنهما ال يتوقفان عن��د محطة التحليل والنقد 
واالقتراح، وال يري��ان إال لونًا واحدًا »األبيض أو 
األس��ود فقط«، وهما بهذا المعنى خارج نطاق 
التأثي��ر في الواقع بش��كل إيجاب��ي.. فالخطاب 
االحتجاجي المطلق ال يعب��أ في الغالب بحدود 
المه��ام التي يمك��ن إنجازها ف��ي كل مرحلة، 
وبذل��ك يصب��ح عقب��ة مظلل��ة عل��ى المه��ام 

التاريخي��ة، خاص��ة إذا كان عنيفًا في مس��توى 
تمثله االنفعالي اللحظوي. والخطاب االمتثالي 
يم��ارس ضربًا م��ن تجميد الّس��ائد والتماهي 
مع��ه والنظ��ر إليه بعي��ن الرض��ا والقبول في 
جمي��ع األحوال، بما يعني أنه��ا تحصيل حاصل 
وغير مفي��د في النهاي��ة. صحي��ح أن االحتجاج 
والنق��د الج��ارح من ناحي��ة، والم��دح والتزيين 
المبالغ فيهما، من ناحية ثانية، يعكسان حالة 
االس��تقطاب االجتماع��ي والسياس��ي في كثير 
من األحيان، لكن السياس��ة ف��ي عمقها تقوم 
عل��ى الموازنة بي��ن التطلعات وبي��ن الممكن 
في الواق��ع، بين المطالب المش��روعة وكيفية 
عقلنتها ومواءمتها مع حياة الناس ومصالحهم 
ومعاش��هم وطاقة احتمال هذا الواقع، ومراعاة 
متطلب��ات تغير األحوال واإلكراه��ات المؤثرة. 
ولذلك فإن أخص ما نحتاجه اليوم هو المواءمة 
بين هذا الطموح المشروع، وبين الممكنات في 
كافة المجاالت، من خالل ما يمكن أن نس��ميه 
بتعزي��ز ق��وة االقتراح ف��ي المجتم��ع »وهو ما 

تفعله البرلمانات ومؤسسات المجتمع المدني 
بكافة أش��كالها..«، لتطوير حياتن��ا وأوضاعنا 
االجتماعية والسياسية واالقتصادية والثقافية 
وغيرها، وهذا يستدعي توجيه الخطاب لتحقيق 
ه��ذه المؤام��ة اإلصالحية الهادئ��ة والهادفة 
إل��ى ما يخ��دم المجتمع، بداًل م��ن العمل على 
إدخاله ف��ي دائرة الفوضى باالس��تنفار الدائم 
لأليديولوجيا وتوظيف الخط��اب التعبوي، مما 
ولد في الغالب تجارب أكثر ارتباكًا وأقل إيجابية 

في معظم البالد العربية. 

* همس:
ضع يديك على القلب،

على نافذة الجدار الشمالي.
افتح طريقك، وقل: أهاًل.

عانق بقايا السنين، 
وأسأل: 

لمن ُتقرع األجراس
هذا المساء؟

 عودة الطالب للدراسة.. 
وتحية لكل معلم ومعلمة

س��يكون يوم األحد المقبل هو يوم عودة الطلبة إلى مقاعدهم الدراسية 
ولك��ن افتراضيًا في ظل انتش��ار جائحة كورون��ا )كوفيد19( التي فرضت 
عل��ى العالم بأكمل��ه مرحلة جديدة من التعليم وه��و التعليم عن ُبعد، 

وهي تجربة جديدة على الجميع من معلمين وطلبة وأولياء أمور.
وهنا جاء الوقت لتسخير التكنولوجيا وتطويعها واالستفادة من التطبيقات 
التي يمكن من خاللها مواصلة التعلم في ظل هذه الجائحة التي لن تقف 
عائقًا في تعطيل المسيرة التعليمية رغم الصعوبات التي تواجه الجميع 
إال أن اس��تعدادات وزارة التربية والتعليم ف��ي توظيف تقنية المعلومات 
يجعل مملكة البحرين س��باقة في هذا المجال من خالل مش��روع مدارس 
المستقبل الذي كان له دور في هذه المرحلة التي نعيشها بسبب فيروس 
كورونا. وفي واقع األمر إن التعليم عن ُبعد كخيار أصبح هو المطلب األكثر 
لدى أغلب أولياء األمور وإن كان هناك تحديات لدى العديد من األسر كأن 
يك��ون أولياء األمور في أعمالهم صباحًا وهو م��ا يتطلب حقيقة من وزارة 
التربية والتعلي��م النظر في إمكانية التعليم المس��ائي كخيار بديل لحل 
هذا التحدي الذي يشترك فيه الغالبية العظمى وأصبح يشكل هاجسًا لدى 
اآلب��اء واألمهات، إلى جان��ب توفير األجهزة الذكية الت��ي من خاللها يتم 
متابعة ال��دروس اإللكترونية والتكليفات المنزلي��ة من المعلمين. وهنا 
أيض��ًا نجد تحديًا آخر وه��و توفير هذه األجهزة التي قد ال يس��تطيع ولي 
األم��ر توفيره��ا ألبنائه خصوص��ًا إذا ما كان لديه عدة ط��الب في مراحل 
دراس��ية مختلف��ة. كل هذه التحديات وغيرها س��تواجه أولي��اء األمور في 
المرحلة المقبلة من بدء العام الدراسي، ويجب وضعها في الحسبان لدى 

الوزارة التي تسعى جاهدة للوصول إلى حلول ناجعة لذلك.

وفي ه��ذا المقام حقيقة البد من تس��جيل كل عبارات الش��كر والعرفان 
والتقدي��ر للمعلمين األفاضل في يوم المعلم الذي يصادف الخامس من 
أكتوبر من كل عام، والذي يأتي هذا العام متزامنًا مع بدء العام الدراسي 
بظروفه االس��تثنائية، فالمعلم البحريني أثبت جدارته في هذه الجائحة 
من خالل تجهيز المنصات اإللكترونية لبث الدروس االفتراضية واإلثراءات 
اإللكترونية والحص��ص المتلفزة وغيرها من خدمات لضمان اس��تدامة 
التعلم خالل هذا الفصل الدراس��ي الجديد، كما هم في الفصل الس��ابق 
الذين كان لهم الدور الكبير في نجاحه. كما أود اإلشادة هنا بالوزارة من 
خالل تخصيصها خطوطًا س��اخنة ألولياء األمور والرد على استفساراتهم 
بشأن بدء الدراس��ة وذلك تجنبًا للحضور الشخصي إلى المدارس في ظل 

انتشار فيروس كورونا والتزامًا باالشتراطات االحترازية.

 * همسة:
إن ما تحقق من إنجازات تعليمية جاءت بفضل من اهلل تعالى ثم بفضل 
دع��م وقيادة جاللة المل��ك المفدى حفظه اهلل ورع��اه، وقد وجه صاحب 
الس��مو الملكي ول��ي العهد نائب القائ��د األعلى، النائ��ب األول لرئيس 
مجل��س الوزراء، بمناس��بة يوم المعلم العالمي تحية ش��كر وتقدير لكل 
معلم ومعلمة والذين كانوا س��ببًا في مواصلة مسيرة التعليم والتطوير 
الوطنية فبعطائهم يتم صنع غد أجمل للجميع، والشكر موصول لسعادة 
وزي��ر التربي��ة والتعليم الدكت��ور ماجد ب��ن علي النعيم��ي على حرصه 
ومتابعته الحثيثة والوقوف على االس��تعدادات لنجاح بدء العام الدراسي 

الجديد.

األربعين 
الممنوعة

االس��تجابة لدع��وة إدارة األوقاف الجعفرية الت��ي أصدرت قبل أيام 
بيان��ًا تفصيليًا بها يش��رح المطل��وب من الراغبين في المش��اركة 
في إحياء ذكرى أربعين اإلمام الحس��ين عليه الس��الم اليوم إسهام 
مش��كور في دعم قرارات الفريق الوطن��ي المعني بمحاربة فيروس 
كورون��ا )كوفي��د 19( وتأكيد على الرغبة في المش��اركة في خفض 
معدالت انتش��اره والوص��ول إلى النتائ��ج المرج��وة. وألن هذا هو 
المتوق��ع من ش��عب يعتمد نه��ج العقل ويتصف بالوع��ي لذا فإن 
كل خروج عن هذا ق��د يحصل اليوم ينبغي التعامل معه بكثير من 
الجدية، فالمس��ؤولية جماعية وليس مقب��واًل أبدًا مخالفة قرار فيه 

مصلحة الجميع تفرضه ظروف استثنائية.
في األعوام الس��ابقة حيث كان الوضع طبيعًا وحيث لم يكن فيروس 
كورونا متواجدًا عمدت الجهات المعنية بهذه المناس��بة إلى توفير 
كل الخدمات والتس��هيالت، وهو أمر ال يمكن ألحد أن ينكره. ولكن 
ألن هذا العام مختلف بس��بب الظروف غير الطبيعية التي يفرضها 
الفيروس القاتل الذي يعتاش على التجمعات لذا ال مفر من التكيف 
مع المس��تجدات واالستجابة لدعوة إدارة األوقاف الجعفرية وتنفيذ 
التوجيهات والقرارات التي يتخذها الفريق الوطني المعني بمحاربة 

الفيروس.
نتائج عدم االلت��زام بمثل هذه الدعوة في عاش��وراء كانت مؤلمة 
وتضرر منها الكثيرون، وليس من عاقل يقبل أن يرى النتائج نفسها 
والتي قد يكون هو أو بعض أهله من المتضررين منها هذه المرة، 
لهذا ال مفر من التجاوب بل واإلصرار على التجاوب والمش��اركة في 

منع تكرار ما حدث.
ال أح��د يقول بأن تجمعات عاش��وراء وحدها كانت وراء ارتفاع أعداد 
المصابين بالفيروس وتزايد الوفيات في الفترة األخيرة، لكن ال أحد 
أيضًا يس��تطيع أن يقول بأنه ال عالقة له��ا بذلك وأنها بريئة منه، 
فالتجمعات على اختالفها هي البيئة المناسبة لكورونا. وألن بيدنا 
ع��دم توفير تلك البيئة له لذا س��ارعت إدارة األوقاف الجعفرية إلى 
إصدار ذلك البيان وعمد الفريق الوطني برئاس��ة س��مو ولي العهد 

إلى التأكيد على أهمية االلتزام باإلجراءات االحترازية.

عائشة محمد العباسي

إسعاد المراجع 
أسلوب حياة 

لدى الموظف!!

إن س��ر تمي��ز ونج��اح أي جه��ة يعتمد أساس��ًا على تمي��ز كادرها 
الوظيفي الذي يعمل بشكل مباشر في مجال االتصال والتواصل مع 
الجمهور باعتباره مؤش��ر لج��ودة األداء والتميز، ومن واقع التجارب 
الش��خصية التي نم��ر بها في حياتن��ا اليومي��ة كمواطنين نالحظ 
الفروقات في مس��توى أداء وتعامل بعض الموظفين فش��تان بين 
الموظف الذين يتعامل بأس��لوب راٍق ومتميز مع المراجع ويس��ارع 
في إنج��از جميع المعام��الت الموكلة إليه ب��كل أمانة وحرص عن 
غيره الذي يتعامل بأسلوب جاف ومستفز ويقوم بتعطيل معامالت 
المواطنين دون وجه حق وغيرها من الممارس��ات السلبية كتجاهل 
»بع��ض« الموظفين لالتصاالت وعدم الرد عل��ى المراجعين األمر 
الذي يتنافى مع سياس��ة التميز الوظيفي ويتس��بب في زيادة عدد 

الشكاوى والمالحظات السلبية. 
إنن��ي أدرك حقيقة من واقع التجربة الش��خصية بأن هذا النوع من 
الوظائف يع��د من الوظائ��ف المحببة جدًا عند بع��ض الموظفين 
الذين يتمتعون باالس��تعداد الذاتي لإلبداع ف��ي هذا المجال عبر 
تحليه��م بالرحم��ة والتفهم والصب��ر والهدوء واالت��زان والحكمة 
والرقي في األخالق والتعامل الطيب مع جميع أنماط الش��خصيات، 
وِفي هذا الموقف يجدر بنا االش��ادة بالجانب المش��رق من الكفاءة 
البحرينية التي يش��هد له��ا الجميع بالتميز ف��ي مختلف القطاعات 
والت��ي تس��عى جاهدة لتحقيق رؤي��ة مملكة البحري��ن عبر تقديم 
أفض��ل الخدم��ات للمواطني��ن والمراجعين بأس��لوب متميز وبكل 
إتقان وإحسان  وبابتس��امه تعلو الوجوه ، كما أننا ندرك بأن هناك 
الكثير م��ن هذه الكفاءات ممن يعملون خلف الكواليس بكل أمانة 
ومس��ؤولية وهم يش��عرون بالغبط��ة والرضا ألنه��ا يدركون بأًن 
المس��ؤولية التي تقع عل��ى عاتقهم هي مس��ؤولية عظيمة، كما 
أنه��م يوقنون في قرارة أنفس��هم بأن اهلل تعالى ل��ن يضيع عمل 
عامل منهم وأنهم سيحصدون أجورهم عاجاًل أم آجاًل، وال شك في أن 
أغلبنا قد صادف شخصيات كثيرة تركت أثرًا طيبًا في النفس فتحية   
ش��كر وامتنان من القلب لهذه النماذج التي نعتز بها، ممن نذروا 
أنفس��هم لخدمة الوطن والمواطنين والمقيمين في شتى المراكز، 
ونتمنى أن تسعى كل الجهات الحكومية إلبراز موظفيها المتميزين 
ف��ي »مجال خدمًة العمالء« عبر مواقع التواصل االجتماعي التابعة 
للجه��ة ذاته��ا، أو تكريمهم في المحاف��ل والمناس��بات الوطنية، 
وتس��ليط الضوء على تجاربهم اإليجابية وقص��ص نجاحاتهم عبر 
وس��ائل الصحافة المحلية أو البرام��ج اإلذاعية والتلفزيونية ليكون 

حافزًا لزمالئهم. 
وختامًا، فاإلحس��ان صفة عظيمة يختص بها اهلل تعالى من يش��اء 
م��ن عباده، فما أجمل أن نحيا باإلحس��ان وأن يك��ون منهاج حياتنا 
في جمي��ع تعامالتنا اليومية، ق��ال تعالى: »َهْل َجَزاُء اإْلِْحَس��اِن ِإالَّ 

اإْلِْحَساُن«.

كفاءات تعبت عليهم الدولة.. ولكن!

كل دول��ة يفت��رض أن لديه��ا خط��ة معنية تهت��م بكوادرها الش��ابة 
وكفاءاتها، تبدأ منذ المراحل األولى للتعليم، مرورًا بمختلف مستوياته، 
وص��واًل إل��ى التعليم الجامعي وم��ا يعقبه من دراس��ات عليا، وكل هذه 
المراحل هدفها في النهاية الوصول إلى »نخبة متفوقة ومميزة« تعتمد 

عليها الدولة في عمليات التطوير والتغيير والنهوض نحو المستقبل. 
هذا كالم نظري جميل جدًا، باعتباره أساس العملية كلها، لكن المشكلة 
تكمن في مقاربته مع الواقع الفعل، إذ يطل الس��ؤال التالي بقوة: هل 
اس��تفدنا بالفعل من كل الكفاءات التي تعبت عليهم الدولة ومنحتهم 

االهتمام والفرص للتعلم والتطور؟!
بصراحة ال توجد نسب توضح بالضبط مدى االستفادة، وما إذا بالفعل 
وضعوا في أماكنهم الصحيحة، ومنحوا األولوية في تولي المس��ؤوليات 
وترجم��ة م��ا تعلم��وه وطوروا ب��ه أنفس��هم ليط��وروا المواق��ع التي 

يشغلونها. 
وعليه فإن العمل على اس��تخراج هذه النسبة أمر هام، ويفترض بجهة 
مس��ؤولة ف��ي الدولة أن تقوم به��ا، ألنك في النهاي��ة تريد معرفة ما 
إذا كان اس��تثمارك في البش��ر هؤالء صحيحًا، أو ه��ل هناك عوامل أدت 
لعرقلة اس��تثمارك، باعتبار أننا نكرر دائمًا شعار »المواطن هو الثروة 
للبلد«، بالتالي المواطن المؤهل والكفء وصاحب التعليم المتقدم هو 

من »أغلى الثروات الوطنية« التي يجب أال تضيع. 
هن��اك »معادالت« ترتبط ببعضها البعض يمك��ن تطبيقها للحصول 
عل��ى إجابات ونتائ��ج، إذ في الموضوع الذي نتحدث عنه س��نجد أوال أن 
هناك أع��دادًا تخرجت من الجامع��ات، هذه األعداد قد تواجه مش��كلة 

في س��وق العمل أهمها عدم توافق المعروض م��ع التخصصات، وهنا 
أمام هذه الشريحة مساران، األول يتمثل إما بتغيير مسارات التخصص 
خاص��ة للذين مازال��وا في المس��ار التعليمي، وللذين انته��وا خيارهم 
القب��ول بفرصة عمل في مج��ال آخر، وهذا ما يقود غالب��ًا إلنتاجية غير 

مثالية نتيجة اإلحباط. 
أما المس��ار الثاني فهو عدم قبول هذه الفئة بالمعروض غير المناسب 
لمؤهالتهم، وهو ما يقود لزيادة نس��بة البطالة وبطريقة غير صحية، 
ألننا س��نجد عاطلين ذوي مهارات وكفاءات وقدرات لكن ال يستفاد من 
مخزونهم هذا كله. في حين تكون المشكلة األكبر في الشريحة الثانية، 
وهم من اس��تثمرت فيهم الدولة بش��كل مباشر عبر البعثات والتطوير 
المهن��ي، إذ هذه الكف��اءات لو وضعت في أماكن خاطئ��ة أو في بيئات 
عم��ل قاتلة بعضها تجعله��م في مواقع خلف عناص��ر أقل كفاءة وأقل 
إع��دادًا وتأهياًل، أو عناص��ر وصلت لمواقعها وفق ظ��روف غير مرتبطة 
بالتفوق العملي أو الكفاءة، فإنك تحكم على هذه الكفاءات التي تعبت 
عليها بأن تواجه مش��اعر اإلحباط والخذالن، ما يعني خس��ارة قدراتهم 
بالتأكيد، ما يعني قتل طموحهم وتحطيم مس��اعيهم لخدمة بالدهم، 
وهكذا ستجد كثيرًا منهم يبحث عن مواقع أخرى، أو يرحل بشكل نهائي 

من منظومة العمل الرسم، وهنا استثمارك يكون قد ضاع. 
االستثمار في البشر ليس عبر كثرة منح فرص التعليم والتطور النظري، 
ب��ل عبر توظيف هذه المخرجات أي الطاق��ات في مواقع صحيحة لتقدم 
إنتاجي��ة مطلوب��ة تحقق األه��داف المرصودة، وهكذا تجن��ى البلد من 

الغرس الذي غرسته.
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لغـــاية 14 أكتـــوبر 

أعرب ولي العهـــد نائب القائد األعلى النائب األول 
لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة عن الفخر بوصول 
أعـــداد المتطوعين فـــي التجارب الســـريرية للقاح 
فيـــروس كورونـــا في البحرين إلـــى 7700 متطوع 
ومتطوعة، وقال ســـموه في تغريدة على حســـاب 

سموه على “تويتر” نفتخر بكم.
  إلـــى ذلك قالت وزيرة الصحـــة فائقة الصالح “إن 
مملكة البحرين حققت إنجاًزا جديًدا باالنتهاء من 
اســـتكمال المرحلة المقررة لزيـــادة أعداد التجارب 
الســـريرية للقـــاح فيـــروس كورونـــا فـــي البحريـــن 
بنحـــو 1700 لقـــاح إضافـــي”، مثنيـــة علـــى الجهود 
الوطنيـــة لفريـــق البحرين بقيادة ولـــي العهد نائب 
القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل 

خليفة.
وأشادت الوزيرة بدور المتطوعين في األسبوعيين 
الماضيين في التجارب الســـريرية للمرحلة الثالثة 

مـــن اللقاح المحتمل والمـــدرج تحت مظلة منظمة 
الصحة العالمية لفيروس كورونا )كوفيد 19(.

وأكـــدت أن البحرين فخورة بأبنائهـــا الذين بادروا 
بالتطـــوع من أجل اإلنســـانية ضاربيـــن بذلك أروع 
األمثلـــة فـــي العطـــاء، وكانـــوا جـــزًءا مـــن الجهود 

العالميـــة في معركـــة القضاء علـــى جائحة كورونا 
وذلك بمشاركتهم في المرحلة الثالثة من التجارب 
الســـريرية المعنية باختبار اللقاح المعطل ســـريرًيا 

لضمان فعاليته.
وأشـــارت الصالـــح إلـــى تطلعهـــا أن تتكلـــل جهـــود 
القائميـــن على هـــذه التجـــارب الســـريرية بالنجاح 
والوصول لنتائج مرضية ألجل اإلنســـانية حســـب 
مـــا هو مرجـــو منها، وأعربـــت الوزيرة عن شـــكرها 
لدولة اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة وتعاونها 

مع المملكة في هذه التجارب السريرية.
يذكـــر أنه قـــد تمت زيـــادة أعـــداد المشـــاركين في 
التجارب السريرية من قبل القائمين على التجارب 
الســـريرية للمرحلة الثالثة للقـــاح بنحو 1700 لقاح 
إضافـــي، إذ جـــاءت هـــذه الزيـــادة نظير ما شـــهده 
القائمـــون على التجارب من مهنية وكفاءة الفريق 
الطبي وكافة الكوادر الطبية والطواقم التمريضية 
في مملكة البحرين من خالل إدارة المرحلة الثالثة 

للتجارب السريرية في مملكة البحرين.

سمو ولي العهد للمتطوعين: “نفخر بكم”
أعــداد التجارب الســريرية لـ”كورونا” تصل الــى 7700 متطوع

المحافظـــة  محافـــظ  التقـــى 
الشـــيخ خليفـــه  ســـمو  الجنوبيـــة 
بـــن علـــي بـــن خليفـــة آل خليفـــة 
الرئيس الفخري لجمعية البحرين 
لرعاية الوالدين، عدًدا من أعضاء 
جمعية البحريـــن لرعاية الوالدين 
وعدد مـــن رواد العمـــل التطوعي 
وذلـــك فـــي إطـــار إطـــالق جائـــزة 
ســـموه للعمل الخيري “وفاء ألهل 
)السادســـة(  بنســـختها  العطـــاء” 
لســـنة ٢٠٢٠ وللعام الحادي عشـــر 

على التوالي.
وأشار سموه إلى أن جائزة سموه 
في العمـــل الخيري تحـــت عنوان 
“وفـــاء ألهـــل العطـــاء” خصصـــت 
هـــذا العـــام لكوكبـــة مـــن الجهـــات 
فـــي  ســـاهمت  التـــي  والكـــوادر 
عطائهـــا الخيـــري واإلنســـاني في 
فتـــرة مكافحـــة جائحـــة كورونـــا 

)كوفيـــد-١٩(، األمر الذي يعزز من 
مكانة المواطن البحريني وتفانيه 
المثمر ليعكس الرســـالة اإلنسانية 
وبنـــاء  المجتمعيـــة  والمســـؤولية 
الصورة النموذجية للعمل الخيري 
في المملكة، هذا وســـيقام الحفل 
االفتراضـــي للجائـــزة فـــي تاريخ 
٢٨ من أكتوبر الجاري، عبر تقنية 

االتصال المرئي.

سمو الشيخ خليفة بن علي: جائزة 
“وفاء ألهل العطاء” للمساهمين 

بالعمل الخيري خالل الجائحة
المنامة - بنا

)03(
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“الفريق الوطني”:  قللوا من المخالطة وال تحيوا المناسبات بالمنازل

تناقص األعداد نسبًيـا جـراء االلتـزام 

المنامة - بنا

أكـــد وكيـــل وزارة الصحـــة عضـــو الفريق 
الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا 
)كوفيد19-( وليد المانع أننا “أنهينا بحمد 
هللا أول أسبوعين حتى األول من أكتوبر 
من حملة نلتزم للبحرين بتحسن مشهود 
دللت عليه النتائج بتناقص األعداد نسبًيا، 
ويعـــود ذلك اللتزام الجميـــع باإلجراءات 
جـــاء  الوقائيـــة.  والتدابيـــر  االحترازيـــة 
ذلـــك فـــي المؤتمر الصحافـــي الذي عقده 
الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس 
كورونـــا )كوفيد19-( ظهر أمس في مركز 
ولـــي العهـــد للبحـــوث الطبيـــة والتدريب 
بالمستشـــفى العســـكري للحديث عن آخر 

مستجدات فيروس كورونا.
األمـــراض  استشـــاري  قـــال  جانبـــه،  مـــن 
المعديـــة بالمستشـــفى العســـكري وعضو 
الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس 
كورونـــا المقـــدم طبيـــب منـــاف القحطان 

والتكاتـــف  المبذولـــة  الجهـــود  كل  أن 
المجتمعـــي يتطلـــب تجديـــًدا للعـــزم مـــن 
قبـــل الجميـــع لمواصلـــة تنفيـــذ الخطـــط 
الموضوعـــة للتصـــدي للفيـــروس، منوًهـــا 
بأهميـــة االلتزام من أجـــل البحرين بكافة 
والتعليمـــات  االحترازيـــة  اإلجـــراءات 
الصادرة، ووجوب االبتعاد عن التجمعات 

فـــي المناســـبات وتجنبهـــا كونهـــا إحـــدى 
إلـــى  إضافـــة  الحـــاالت،  زيـــادة  أســـباب 
ضرورة االبتعاد عن إقامة المناسبات في 
المنـــازل باختالفهـــا خـــالل هـــذه المرحلة 
وتجنـــب  الجـــاري،  أكتوبـــر   14 ولغايـــة 
بمحيـــط  وااللتـــزام  العائليـــة  التجمعـــات 

األسرة الواحدة فقط.

جانب من المؤتمر الصحافي

جولة داخل احدى الوحدات السكنية

وصف مدير عام بنك اإلســـكان خالد عبدهللا مشـــروع “دانـــات اللوزي” بأنه 
أحد المشـــروعات المميزة بواجهة بحيـــرة ومرافق متكاملة تعكس اهتمام 
وزارة اإلســـكان بجودة الحياة في مشاريعها اإلسكانية.  وأعلن خالل لقاء 
تعريفـــي وجولـــة في المشـــروع صباح أمـــس األربعاء عـــن اكتماله وأصبح 
مفتوًحـــا للراغبيـــن في الشـــراء، منّوًها فـــي الوقت ذاته إلـــى أن المصارف 
الوطنية، كشـــركاء في برنامج “مزايا”، قدمت عروًضا خاصة للراغبين في 

شراء وحدات المشروع بتمويل إضافي يزيد على 81 ألف دينار.

“دانات اللوزي” اكتمل بواجهة بحرية

الكويت ـ وكاالت

أصـــدر أميـــر الكويـــت الشـــيخ نـــواف 
أمـــس  الصبـــاح،  الجابـــر  األحمـــد 
ـــا بتزكيـــة نائب  األربعـــاء، أمـــًرا أميريًّ
الشـــيخ  الوطنـــي،  الحـــرس  رئيـــس 
ا  مشـــعل األحمـــد الجابـــر الصبـــاح وليًّ
للعهـــد. وفق مـــا ذكرت وكالـــة األنباء 

الكويتية الرسمية “كونا”.
 وصّرح وزير شؤون الديوان األميري 
الشـــيخ علي جراح الصباح، أن أســـرة 
آل صبـــاح قـــد باركـــت تزكية صاحب 
الســـمو أميـــر الكويـــت الشـــيخ نواف 
األحمد، للشـــيخ مشـــعل األحمـــد وليا 
للعهـــد. والشـــيخ مشـــعل الصبـــاح هو 
الكويـــت. ومـــن  األخ األصغـــر ألميـــر 
المقـــّرر أن يتم إرســـال األمر األميري 
ولـــي  لمبايعـــة  األمـــة  مجلـــس  إلـــى 
العهد، اليوم الخميس، حســـبما ذكرت 

صحيفة “القبس” الكويتية.

أمير الكويت يزّكي 
الشيخ مشعل 

ا للعهد الصباح وليًّ

)10(
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ABC المنامة - بنك

 ،  ABC بنـــك  أعلـــن 
أن وكالـــة التصنيـــف 
“فيتـــش”  االئتمانـــي 
قـــد عدلـــت المنظـــور 
للتصنيف  المستقبلي 
للبنـــك  االئتمانـــي 
إلـــى  “ســـلبي”  مـــن 
“مســـتقر”، كمـــا ثبتت 

التصنيـــف االئتماني طويل األجل لســـداد اإلصـــدارات بالعملة األجنبية 
.)+bb( وتصنيف القدرة الذاتية بدرجة )+BB( بدرجة

“فيتش” ُتعدل تصنيف ABC  لـ “مستقر”

)07(

مواطنون متعافون: االحترازات الوقائية صّمام أمان
المنامة - بنا

أكد عـــدد من المواطنين المتعافين 
من فيروس كورونا أهمية االلتزام 
باإلجـــراءات االحترازية والوقائية 
الصحيـــة  اإلرشـــادات  واتبـــاع 
والتعليمـــات الصادرة مـــن الجهات 
المختصـــة لمـــا لهـــا مـــن دور مهـــم 
فـــي تقليل عـــدد الحـــاالت اليومية 
وشددوا على ضرورة عدم التهاون 
والتراخـــي في تطبيـــق اإلجراءات 

صحـــة  يحفـــظ  بمـــا  االحترازيـــة 
وسالمة الجميع، الفتين إلى أهمية 
لفريـــق  الوطنيـــة  الجهـــود  تقديـــر 
البحريـــن التـــي وضعـــت مصلحـــة 
نصـــب  وســـالمتهم  المواطنيـــن 

األعين.
 وبيـــن المتعافـــون مـــن الفيـــروس 
تجربتهـــم النفســـية عنـــد إصابتهم 
بالفيـــروس وابتعادهم عن األســـرة 

التـــي  العـــزل  إجـــراءات  بســـبب 
تنطبق عليهم، سواء أكانت مشاعر 
خوف وقلق أم ابتعاد عن األســـرة، 
معتبريـــن أن الضـــرر النفســـي هـــو 
منـــه  يعانـــي  الـــذي  األشـــد  الضـــرر 
المصاب بفيـــروس كورونا، الفتين 
فـــي  التهـــاون  عـــدم  أهميـــة  إلـــى 
ويؤكـــد  االحترازيـــة.  اإلجـــراءات 
علـــي البنخليل وهـــو موظف يعمل 

خطـــورة  الخـــاص،  القطـــاع  فـــي 
فيـــروس كورونـــا الذي انتقـــل إليه 
بســـبب االختـــالط، وعـــن تجربتـــه 
يقـــول: “أصبـــت بالفيـــروس نتيجة 
المخالطـــة فـــي العمـــل، فرغـــم أننا 
نعمـــل بنظـــام أســـبوع بأســـبوع، إال 
أنني أصبت بالفيروس لعدم التقيد 
االحترازيـــة،  باإلجـــراءات  التـــام 

)05(ونقلت العدوى إلى والدتي.
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الحد يضمن لقب دوري ناصر بن حمدبالخط نقرأ التاريخالوقوف في وجه تجاوزات إيران3 جوائز كبرى “الوافر”مأتم العريض:منع التجمعات
أكد رئيس مأتم العريض حسن  «

العريض أن جائحة كورونا التي 
تجتاح العالم تتطلب منا جميعا 

أن نأخذ الحيطة والحذر، من 
خالل االلتزام بالتباعد االجتماعي 

للتقليل من انتشار المرض وذلك 
باتباع اإلرشادات.

أعلن المصرف الخليجي التجاري،  «
عن ثالث جوائز كبرى متتالية 
لحساب “الوافر” وذلك للربع 

األخير من هذا العام، حيث سيتم 
السحب على 100,000 دينار 

لشهر أكتوبر، و100,000 دينار 
أخرى لشهر نوفمبر.

طالبت السعودية األمم المتحدة  «
بالوقوف في وجه التجاوزات 

والخروقات للمعاهدات الدولية 
من قبل إيران وخاصة االتفاق 

حول برنامجها النووي.صرح 
بذلك وزير اإلعالم بالنيابة، عصام 

بن سعد بن سعيد.

يقول شيخ الخطاطين في سوريا  «
محمد علي المولوي رحمه الله 

“إن أهمية الخط ليست مقتصرة 
على جوانبه الفنية والجمالية 

فقط، وإنما هناك أهمية قصوى 
أخرى له، وهي قراءة جزء كبير 

من تراثنا وآثارنا.

حسم نادي الحد لقب  «
دوري ناصر بن حمد 

الممتاز، بعد أن حقق 
فوزًا على حساب 

البسيتين بهدف مقابل 
ال شيء، في المباراة التي أقيمت بينهما، أمس، على استاد 

الشيخ علي بن محمد آل خليفة.
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سمو الشيخ خليفه بن علي: البحرين قدمت أنموذجًا مشرًقا في صور العطاء

خفض نسبة الباحثات عن عمل وزيادة أعداد رائدات األعمال

جائـــزة “وفـــاء ألهـــل العطـــاء” للمســـاهمين بالعمـــل الخيـــري خـــال الجائحـــة

“األعلـــى للمـــرأة” يواصـــل تنفيـــذ برنامـــج اإلرشـــاد الوطنـــي للمـــرأة

التقى محافظ المحافظة الجنوبية ســـمو 
الشـــيخ خليفـــه بـــن علـــي بـــن خليفـــه ال 
خليفه الرئيس الفخري لجمعية البحرين 
لرعاية الوالدين، عدًدا من أعضاء جمعية 
البحريـــن لرعاية الوالدين وعدد من رواد 
العمـــل التطوعي وذلك فـــي إطار إطالق 
جائزة ســـموه للعمـــل الخيري “وفاء ألهل 
العطاء” بنسختها )السادسة( لسنة ٢٠٢٠ 

وللعام الحادي عشر على التوالي.
فـــي مســـتهل اللقاء أشـــاد ســـمو الشـــيخ 
خليفـــة بـــن علـــي بـــن خليفـــة آل خليفـــة 
بالمســـيرة الحافلة بالعطاء التي تشهدها 
الخيـــري  العمـــل  فـــي  البحريـــن  مملكـــة 
والتطوعـــي الرائـــد، وذلك بقيـــادة ودعم 
عاهل البالد صاحـــب الجاللة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة، وبـــدور الحكومة 
برئاســـة رئيـــس الـــوزراء صاحب الســـمو 
ال  ســـلمان  بـــن  خليفـــة  األميـــر  الملكـــي 
خليفـــة،  ومؤازرة ولـــي العهد نائب القائد 

مجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب  األعلـــى 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 

سلمان بن حمد آل خليفة.
المحافظـــة  محافـــظ  ســـمو  أكـــد  كمـــا 
لجمعيـــة  الفخـــري  الرئيـــس  الجنوبيـــة 
مملكـــة  أن  الوالديـــن  لرعايـــة  البحريـــن 
البحريـــن قدمـــت أنموذجـــًا ُمشـــرقًا فـــي 
صـــور العطـــاء والتواصـــل والتالحـــم في 
العمـــل اإلنســـاني من خـــالل اإلســـهامات 
النبيلة والعطاءات المبذولة في المجالت 
الخيريـــة والوطنيـــة البـــارزة متمثلـــة في 
الكوادر الطبية والتطوعية واالجتماعية 
التـــي ســـطرت أروع االمثلة فـــي التطوع 

والعطاء.
وأشـــار ســـموه إلـــى أن جائزة ســـموه في 
العمـــل الخيري تحت عنـــوان “وفاء ألهل 
العطـــاء” خصصت هذا العـــام لكوكبة من 
فـــي  التـــي ســـاهمت  الجهـــات والكـــوادر 
عطائهـــا الخيـــري واإلنســـاني فـــي فتـــرة 
مكافحـــة جائحـــة كورونـــا )كوفيـــد-١٩(، 

األمـــر الـــذي يعـــزز مـــن مكانـــة المواطـــن 
البحريني وتفانيه المثمر ليعكس الرسالة 
اإلنسانية والمســـؤولية المجتمعية وبناء 
الصـــورة النموذجيـــة للعمـــل الخيري في 
المملكة، هذا وســـيقام الحفل االفتراضي 
للجائزة في تاريخ ٢٨ من أكتوبر الجاري، 

عبر تقنية االتصال المرئي.
موضحـــًا ســـموه أن هـــذه الجائـــزة تركت 
بصمـــة واضحـــة لمـــا القتـــه مـــن أصـــداء 
واســـعة على مختلف األصعـــدة والعربية 
رمـــوز  تكريـــم  خـــالل  مـــن  واإلقليميـــة 
العطـــاء من مختلـــف دول الوطن العربي 
والمختصـــة فـــي العمـــل التطوعـــي فـــي 
أو  للمؤسســـات  المجـــاالت ســـواء  كافـــة 

األشخاص.
من جانبه رئيس جمعية البحرين لرعاية 
الوالديـــن، أحمد البنا عن شـــكره وامتنانه 
يقدمهـــا  التـــي  الكريمـــة  الرعايـــة  علـــى 
ســـمو الشـــيخ خليفـــة بن علي بـــن خليفة 
آل خليفـــة لرعايـــة ســـموه فـــي مختلـــف 

واالجتماعـــي  الخيـــري  العمـــل  مجـــاالت 
واإلنســـاني ورعايـــة كبـــار الســـن، مبيًنـــا 
أن جائـــزة ســـموه لهـــذا العام تجســـد هذا 
االهتمـــام والرعايـــة، والتـــي تصـــب فـــي 
تفعيـــل عجلة العمـــل التطوعي والخيري 
وتمكينـــه مـــن االنطالق بأهـــداف جديدة 
تصـــب فـــي مخرجـــات التنمية البشـــرية 

والمجتمعية للوطن العزيز.
من جانـــب أخر أعرب عضو جائزه ســـمو 

الشـــيخ خليفه بن علي آل خليفة “الوفاء 
ألهل العطاء” حســـن إبراهيـــم كمال، عن 
شكره وتقديره لسمو محافظ المحافظة 
الجنوبيـــة، على رعايتـــه الالمحدودة في 
دعـــم العمل الخيري فـــي مملكة البحرين 
، باإلضافـــة الى ما يقدمه ســـموه للجانب 
الخيـــري والتطوعـــي فـــي هـــذه الجائـــزة 
حيـــث كرمـــت هـــذه الجائـــزة العديـــد من 
الشـــخصيات البـــارزة في الوطـــن العربي 

العمـــل  مجـــال  فـــي  بأعمالهـــا  المعروفـــة 
التطوعـــي واالجتماعـــي والتـــي تجســـد 
الصـــورة النموذجيـــة للعمـــل الخيري في 

مملكة البحرين.
في ختـــام اللقاء، أشـــاد الحضـــور بالدور 
الذي يقوم به سمو الشيخ خليفة بن علي 
بـــن خليفة في دعـــم المبـــادرات الخيرية 
واإلنســـانية في شتى الميادين لما لها من 

انعكاسات إيجابية على المجتمع.

نظم المجلس األعلـــى للمرأة لقاء تعريفيا 
افتراضيا حول “برنامج اإلرشـــاد الوطني 
حضـــره  إرشـــاد”،   e“ البحرينيـــة  للمـــرأة 
بالبرنامـــج  المشـــاركات  مـــن  كبيـــر  عـــدد 
مـــن باحثـــات عـــن عمـــل ورائـــدات أعمال 
ومتقاعـــدات ينشـــدن التطـــور الوظيفـــي، 
إذ جـــرى تعريفهن بمفـــردات ومحاور هذا 
البرنامـــج وآليات تنفيذه وجدوله الزمني، 
إضافـــة إلـــى االســـتماع إلـــى احتياجاتهن 
تطويـــر  فـــي  يســـهم  بمـــا  وتصوراتهـــن 

البرنامج.
بيـــن  التـــوازن  مركـــز  مديـــرة  وقدمـــت 
الجنسين في المجلس األعلى للمرأة رانيا 

الجـــرف شـــرًحا عـــن هـــذا البرنامـــج، الذي 
يهدف لخفض نســـبة الباحثـــات عن عمل، 
ورفع نســـبة تكافؤ الفـــرص في التوظيف، 
ورفع نســـبة رائدات األعمال البحرينيات، 
وتشـــجيع المـــرأة للتوجـــه نحـــو الوظائف 
المرنـــة،  العمـــل  وفـــرص  التقليديـــة  غيـــر 
الرقميـــة  الرياديـــة  المشـــاريع  وتشـــجيع 
المبتكـــرة، إضافة إلى اســـتدامة مســـاهمة 
المرأة في االقتصاد الوطني بما يتماشـــى 
مـــع الظـــروف الراهنـــة، وتعزيـــز اســـتفادة 
المرأة البحرينية من التطبيقات والمواقع 

الرقمية.
وأشـــارت الجرف إلى أن البرنامج سيعمل 
على تزويد المشاركات بأحدث المعلومات 
عمـــل  ورش  خـــالل  مـــن  والمســـتجدات 

تفاعليـــة تطرح أهـــم المعـــارف والمهارات 
والخبـــرات النظرية والمهنيـــة، مع التركيز 
الحاليـــة  المتطلبـــات  علـــى  خصوصـــا 
والتغيـــرات  العمـــل  لســـوق  والمســـتقبلية 
بســـبب جائحـــة  يشـــهدها  التـــي  الكبيـــرة 

كوفيد - 19.
البرنامـــج  تنفيـــذ  آليـــات  أن  وأوضحـــت 
عمـــل  عقـــد ورش  إلـــى  إضافـــة  تتضمـــن 
افتراضيـــة، تنظيـــم محاضـــرات توعويـــة 
وتوجيـــه،  إرشـــاد  وجلســـات  افتراضيـــة، 
مشـــيرة إلـــى أن شـــركاء المجلـــس األعلى 
للمرأة في هذا البرنامج هم مجلس التنمية 
“تمكيـــن”  العمـــل  وصنـــدوق  االقتصاديـــة 
االجتماعيـــة  والتنميـــة  العمـــل  ووزارة 
والســـياحة  والتجـــارة  الصناعـــة  ووزارة 

وغرفة تجارة وصناعة البحرين وعدد من 
مؤسسات المجتمع المدني.

واستعرضت الجرف في مستهل البرنامج 
فـــرص العمل الحر أو العمـــل الخاص التي 
يتســـارع الطلـــب عليهـــا حاليـــا مـــن قبـــل 
أصحـــاب األعمـــال والمشـــاريع مـــن جهـــة، 
جهـــة  مـــن  والخبـــرات  الكفـــاءات  وذوي 
أخـــرى، وأنـــه مـــن بيـــن األمثلـــة لمجـــاالت 
األعمال الحرة خدمات الترجمة، وصناعة 
وكتابـــة محتـــوى اإللكترونـــي، وخدمـــات 
التسويق اإللكتروني، وتصميم التطبيقات 

الذكية، والتصميم الجرافيكي وغيرها.
المشـــاركات  مداخـــالت  تضمنـــت  فيمـــا 
حـــول  حديـــث  التعريفيـــة  الجلســـة  فـــي 
توقعاتهـــن من هذا البرنامج، وكيف يمكن 

أن يســـاعدهن فـــي الحصـــول على فرصة 
عمـــل أو إطـــالق مشـــروع تجـــاري خـــاص 
وإجراء دراســـة الجدوى ودراســـة السوق 
والتوظيـــف وغيرها، واألعمـــال المرتبطة 
باإلنترنت، والمهارات اإللكترونية لمواكبة 

التغيرات في سوق العمل حالًيا، والتوسع 
في األعمال االفتراضية واالعتماد بشـــكل 
أكبر علـــى التقنيات الرقمية في اســـتمرار 
األعمال وأداء المهام لتســـهيل استمرارية 

األعمال ونشاط الحركة االقتصادية.

المنامة - بنا
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المنامة - وزارة المالية واالقتصاد الوطني

المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - وزارة الداخلية

أكد وزير المالية واالقتصاد الوطني الشـــيخ سلمان بن خليفة آل خليفة أهمية دور 
قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت باعتباره أحد القطاعات المهمة في الدفع 
بعجلـــة التنميـــة االقتصادية، مشـــيرًا إلى إســـهامات التكنولوجيا والحلـــول التقنية 
المبتكـــرة والحديثـــة في تحفيز كافـــة القطاعات الحيوية األخرى بمـــا يحقق النمو 

االقتصادي ويسهم في الوصول إلى األهداف المنشودة. 
جـــاء ذلـــك لدى اجتماعه امس عن ُبعد مع الرئيس التنفيذي لشـــركة STC البحرين 
نزار بانبيله، ورئيس الشـــؤون الحكومية بالشركة الشيخ زياد بن فيصل آل خليفة، 
إذ نوه بأهمية مواصلة الجهود لدعم قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، عبر 
توفير التســـهيالت كافة التي من شـــأنها أن تعزز عمل القطاع؛ كونه من أهم دعائم 

النمو االقتصادي. 

تلقـــى وزيـــر الخارجيـــة، عبداللطيـــف الزياني، رســـالة خطية من وزيـــر الخارجية 
المكلَّـــف بجمهوريـــة الســـودان الشـــقيقة، عمـــر قمرالديـــن إســـماعيل، أشـــاد فيهـــا 
بالتوجيهـــات الســـامية لعاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة، لتقديـــم المســـاعدات اإلنســـانية لجمهوريـــة الســـودان جـــراء الفيضانات 
والســـيول التي اجتاحت عدًدا من الواليات في الســـودان الشقيق. كما أثنى وزير 
خارجية جمهورية السودان على توجيهات ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنسانية 
وشـــؤون الشباب، سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة والجهود اإلغاثية العاجلة 
التي قامت بها المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية لتخفيف األضرار على الشعب 
الســـوداني الشـــقيق جـــراء هـــذه الكارثـــة، متمنًيـــا لمملكـــة البحريـــن دوام التقدم 

واالزدهار، ولعالقات البلدين والشعبين الشقيقين المزيد من التطور والنماء.
بتوجيه من محافظ الجنوبية سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة، قام 
نائب محافظ الجنوبية عيسى الدوسري، بزيارة تفقدية ألحد المباني الذي تعرض 
للحريـــق بمنطقـــة الحجيات بالرفاع الشـــرقي، وذلـــك بحضور عدد من المســـؤولين 
بالمحافظـــة. وأكد نائب المحافظ حرص واهتمام ســـمو محافـــظ الجنوبية بمتابعة 
الوقائع كافة التي تشـــهدها المحافظة، وذلك من خالل توجيهاته الســـديدة لتوفير 
ســـبل األمن والســـالمة للمواطنيـــن والمقيمين كافة في مختلـــف مناطق المحافظة 
الجنوبية، منوًها بضرورة اتباع اشتراطات السالمة داخل المباني؛ من أجل الحفاظ 
علـــى األرواح والممتلـــكات. وأثنـــاء الزيارة، تفقـــد نائب محافـــظ الجنوبية األضرار 
الناتجة عن الحريق، مشـــيًرا إلى أن الجهات المختصة ستباشـــر اإلجراءات الالزمة 
لتأميـــن ســـالمة وصيانة المبنى، مشـــيًدا بالوقت نفســـه بجهود وســـرعة اســـتجابة 

اإلدارة العامة للدفاع المدني في التعامل مع الحريق.

قطاع االتصاالت يدفع التنمية االقتصادية

السودان يشيد بجهود البحرين اإلغاثية

صيانة المبنى المحترق في الحجيات

المنامة - بنا المنامة - بنا

استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء سمو 
الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة بمكتبه 
رئيـــس هيئـــة البحريـــن للثقافـــة واآلثـــار 
الشـــيخة مي بنت محمد آل خليفة، التي 
أبلغت ســـموه عـــن احتفـــال الهيئـــة بيوم 
الســـياحة العالمـــي عبـــر إطالق مشـــروع 
»صنع في البحرين«، وهي مبادرة مبتكرة 
جديـــدة تهدف إلى إعـــادة تصوير الهوية 
اليدويـــة  للحـــرف  البصريـــة والوظيفيـــة 
والصناعـــات التقليدية؛ كـــي تكون تعبيًرا 
حضارًيـــا ممتـــًدا يعكس الهويـــة الثقافية 
لمملكة البحرين، مؤكدًة ان هذا المشروع 
يعـــزز الحـــرف التقليديـــة كرافـــٍد للتنمية 
المســـتدامة، إذ تؤكـــد الهيئـــة عبـــر هـــذا 
المشروع التزامها بالثقافة وسيلة لتعزيز 

وتاريخهـــا  الحضاريـــة  البحريـــن  هويـــة 
العريـــق؛ من أجـــل صناعة فـــرص تنموية 
واعـــدة. وأعـــرب ســـمو الشـــيخ محمد بن 
مبـــارك آل خليفـــة عـــن شـــكره وتقديـــره 
للشـــيخة مي بنت محمـــد آل خليفة على 
ما تقـــوم به، والهيئة من أعمال وأنشـــطة 
إلبـــراز تاريـــخ وحضـــارة البحريـــن علـــى 

الصعيديـــن المحلـــي والعالمـــي وإلهدائها 
ســـموه منتـــج مـــن الفخـــار مـــن مشـــروع 
تطوير صناعة الفخار الذي ترعاه الهيئة.  
وعبـــرت الشـــيخة مـــي عـــن بالغ شـــكرها 
وتقديرها لســـمو الشـــيخ محمد بن مبارك 
المســـتمر  لمســـاندته ودعمـــه  آل خليفـــة 

للهيئة في مختلف المجاالت.

الملـــك  جاللـــة  مستشـــار  اســـتقبل 
للشؤون الدبلوماســـية، الشيخ خالد 
خليفـــة،  آل  محمـــد  بـــن  أحمـــد  بـــن 
امـــس،  القضيبيـــة  بقصـــر  بمكتبـــه 
فـــي  والباحـــث  الســـابق  الســـفير 
الشؤون اإلقليمية ومجلس التعاون 

حمد العامر. 
وخالل اللقاء، رحب الشيخ خالد بن 
أحمـــد بـــن محمد آل خليفـــة بالعامر، 
مشـــيًدا بجهوده الوطنية ومســـيرته 
الدبلوماســـية المتميـــزة طيلـــة عمله 
لســـنوات عديدة بـــوزارة الخارجية، 
مؤكـــًدا أنـــه كان نموذًجـــا لإلخـــالص 
والتفانـــي في العمل مـــن أجل تعزيز 
مصالـــح الوطن في كافـــة المجاالت 

ومختلـــف المحافـــل الدوليـــة، معرًبا 
عـــن اعتـــزازه بمـــا يقـــوم به مـــن دور 
مهم في التوعية بالقضايا الخليجية 
مـــن  يطرحـــه  مـــا  عبـــر  والعربيـــة 
تحليالت متميزة ودراســـات رصينة 
ومؤلفـــات هادفة تعكس ما لديه من 
خبـــرات كبيرة وثرية متمنيا له دوام 

التوفيق والسداد. 
مـــن جانبه، أعـــرب العامر عن خالص 
اعتـــزازه وامتنانه للدعـــم المتواصل 
الـــذي يحظـــى بـــه مـــن قبـــل معالـــي 
الشـــيخ خالد بن أحمـــد بن محمد آل 
خليفة، مؤكـــًدا أن هذا الدعم يدفعه 

دوما إلى مواصلة العمل والعطاء.

إعــادة تصويــر الحــرف اليدوية بيــوم الســياحة العالمي أشــاد بجهوده الوطنية ومســيرته الدبلوماســية المتميزة

إطــالق مشــروع “صنــع فــي البحـريــن” خالد بن أحمد: تحليالت السفير السابق العامر متميزة

األعلى للمرأة يواصل تنفيذ برنامج اإلرشاد الوطني للمرأة البحرينية 



بيانات الخبر
اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر
الصفحة

العدد
الرابط اإللكتروني

أكـــد وكيـــل وزارة الصحـــة عضـــو الفريـــق 
الوطني الطبي للتصـــدي لفيروس كورونا 
)كوفيـــد19-( وليـــد المانع أهميـــة مواصلة 
االلتزام للبحرين لمدة أسبوعين إضافيين 
وذلـــك حتى الرابع عشـــر من شـــهر أكتوبر 
الجاري، مع وجوب االبتعاد عن التجمعات 
فـــي مختلف المناســـبات للحد من انتشـــار 

الفيروس.
وقال وكيل وزارة الصحة إننا أنهينا بحمد 
هللا أول أســـبوعين حتى األول من أكتوبر 
من حملة نلتزم للبحرين بتحســـن مشهود 
دللت عليه النتائج بتناقص األعداد نسبًيا، 
ويعـــود ذلك اللتـــزام الجميـــع باإلجراءات 

االحترازية والتدابير الوقائية.
جـــاء ذلـــك فـــي المؤتمـــر الصحافـــي الذي 
عقـــده الفريـــق الوطنـــي الطبـــي للتصـــدي 
لفيـــروس كورونا )كوفيـــد19-( ظهر اليوم 
فـــي مركـــز ولـــي العهـــد للبحـــوث الطبيـــة 
والتدريب بالمستشفى العسكري للحديث 

عن آخر مستجدات فيروس كورونا.
ودعـــا المانع إلـــى مواصلة االلتـــزام بلبس 
الكمامـــات خارج المنـــزل في كل األوقات، 
وعـــدم الخـــروج إال للضرورات المعيشـــية 
مـــع مراعـــاة معاييـــر التباعـــد االجتماعي، 
وكذلك الحد من التواصل االجتماعي بعد 
العـــودة مـــن مقـــرات العمل خارج األســـرة 
الواحدة في المنزل والمحيط االجتماعي 
في النطاق المعتـــاد والمحدود، مع التقيد 
بكافة اإلجـــراءات االحترازية والتعليمات 

الصادرة من الجهات المعنية.
ونـــوه المانـــع بأنـــه مـــن الضـــروري وضـــع 
بمـــا  اعتبـــار  كل  فـــوق  الوطـــن  مصلحـــة 
يســـهم في دعم الجهود المبذولة من كافة 
أبنـــاء البحرين عبر االلتزام، فالمســـؤولية 
التحلـــي  الجميـــع  علـــى  تحتـــم  الوطنيـــة 
التعليمـــات  مخالفـــة  وعـــدم  بالمســـؤولية 
الهادفة للتصدي لفيروس كورونا؛ فصحة 
وسالمة الجميع أولوية ال ُيسمح بالتهاون 

فيها في كل الظروف، مشيًرا إلى أن هناك 
عدًدا من اإلجراءات القانونية التي سيتم 
اتخاذها مع المخالفين للتعليمات الصادرة 
الطبـــي والجهـــات  الوطنـــي  الفريـــق  عـــن 

المعنية.
واستعرض المانع المعدل الشهري للحاالت 
القائمـــة منذ بـــدء الجائحـــة، حيث أوضح 
أن معدل الحاالت القائمة الشـــهري بلغ في 
مـــارس الماضي 126 حالـــة، وازداد ليصل 
إلـــى 3356 فـــي مايـــو ليرتفـــع بعدهـــا في 
يونيو إلى 5272 تزامًنا مع عيد الفطر وما 
رافقه مـــن تراخي فـــي االلتـــزام بالتدابير 

الوقائية واإلجراءات االحترازية.
وبّيـــن المانع أن المعدل الشـــهري للحاالت 
القائمـــة فـــي يوليـــو شـــهد انخفاًضـــا ليبلغ 
انخفاضـــه  فـــي  واســـتمر  حـــاالت،   4106
فـــي أغســـطس ليصـــل إلـــى 3109 حاالت 
قائمـــة، ومع التهـــاون مجدًدا فـــي االلتزام 
والتعليمـــات  االحترازيـــة  باإلجـــراءات 
الصادرة، ارتفعت الحاالت بشـــكل قياسي 
في سبتمبر لتبلغ 5715 حالة قائمة، وذلك 
بعـــد موســـم عاشـــوراء مباشـــرة، مؤكـــًدا 
مرتبطـــة  القائمـــة  بالحـــاالت  الزيـــادة  أن 

بالمناسبات والتجمعات التي تصاحبها.
نشـــهد  بـــأال  تطلعـــه  عـــن  المانـــع  وأعـــرب 
مجـــدًدا  القائمـــة  الحـــاالت  فـــي  ارتفاًعـــا 
فـــي الفتـــرة المقبلـــة حفاًظـــا علـــى صحـــة 
وســـالمة الجميع، مجـــدًدا الدعوة لاللتزام 
من أجـــل البحرين عبر المشـــاركة الواعية 
فـــي كافة اإلجراءات االحترازية لمواصلة 
البنـــاء علـــى ما تحقق في جهـــود التصدي 
للفيـــروس، وذلـــك بالتـــزام الجميـــع خالل 

هذه المرحلة.
واســـتعرض المانع إجمالي أعداد اإلشغال 
فـــي مراكز العـــزل والعالج، حيـــث أوضح 
العـــزل  لمراكـــز  االســـتيعابية  الطاقـــة  أن 
والعالج تبلغ 7642 ســـريًرا، يبلغ اإلشـــغال 
منهـــا 1137 ســـريًرا بنســـبة تبلـــغ 14.9% 
مـــن الطاقـــة االســـتيعابية، في حيـــن تبلغ 

إجمالـــي  مـــن   93.4% المتعافيـــن  نســـبة 
الحاالت القائمة، ونســـبة الوفيات 0.36% 
مـــن الحـــاالت القائمـــة. كمـــا أن 3471 مـــن 
الحـــاالت القائمة تم تطبيق العزل الصحي 
المنزلـــي االختيـــاري عليهـــا لعـــدم ظهـــور 
األعـــراض عليهـــا وتطابقهـــا مـــع الشـــروط 

المحددة لهذا النوع من العزل.
األمـــراض  استشـــاري  قـــال  جانبـــه،  مـــن 
المعديـــة بالمستشـــفى العســـكري وعضـــو 
الفريق الوطني الطبـــي للتصدي لفيروس 
كورونا المقدم طبيب مناف القحطان  إنه 
بعـــد النجاح الذي حققتـــه مملكة البحرين 
بإنهائهـــا المرحلـــة الثالثـــة مـــن التجـــارب 
الســـريرية بمشـــاركة 6000 متطوع في 6 
أسابيع، نفخر اليوم بوصولنا إلى أكثر من  
1600 متطـــوع إضافـــي بعد زيـــادة حجم 
التجارب السريرية في البحرين بناًء على 

رغبة القائمين عليها. 
وأوضـــح القحطانـــي أنـــه بالوصـــول إلـــى 
7600 متطـــوع يكـــون العـــدد المتبقـــي قد 
شـــارف علـــى االكتمـــال ما يعكـــس الحس 
مـــن  المتطوعيـــن  قبـــل  مـــن  المســـؤول 

مواطنين ومقيمين في مملكة البحرين.

لمـــن يرغـــب  الدعـــوة  القحطانـــي  وجـــدد 
فـــي التطوع مـــن أجـــل اإلنســـانية بانتهاز 
الفرصة والمبادرة بالتوجه مباشـــرة لمركز 
المعـــارض  بـــأرض  الســـريرية  التجـــارب 
والمؤتمـــرات، القاعة 4، وذلك من الســـاعة 
8 صباًحـــا إلـــى 8 مســـاًء يومًيـــا، مؤكًدا أن 
المتابعـــة مســـتمرة لكافـــة المتطوعين من 
قبـــل الفريـــق الطبي وســـتمتد لـ 12 شـــهًرا 
الســـياق  وفـــي  أول جرعـــة.  تاريـــخ  مـــن 
ذاتـــه، دعا القحطانـــي المتعافيـــن بالتبرع 
ببالزما النقاهة وذلك للمساهمة في عالج 

الحاالت القائمة بفيروس كورونا.
وأكـــد القحطاني أن كل الجهـــود المبذولة 
تجديـــًدا  يتطلـــب  المجتمعـــي  والتكاتـــف 
للعـــزم مـــن قبـــل الجميـــع لمواصلـــة تنفيذ 
الخطـــط الموضوعـــة للتصـــدي للفيروس، 
منوًهـــا بأهمية االلتزام مـــن أجل البحرين 
بكافة اإلجـــراءات االحترازية والتعليمات 
الصـــادرة، ووجوب االبتعاد عن التجمعات 
المناســـبات وتجنبهـــا كونهـــا إحـــدى  فـــي 
أسباب زيادة الحاالت، إضافة إلى ضرورة 
االبتعاد عن إقامة المناســـبات في المنازل 
باختالفهـــا خـــالل هـــذه المرحلـــة ولغايـــة 

14 أكتوبـــر الجـــاري، وتجنـــب التجمعـــات 
العائلية وااللتزام بمحيط األسرة الواحدة 

فقط.
وســـالمة  صحـــة  إن  القحطانـــي  وقـــال 
الجميـــع يجـــب أن تكـــون أولويـــة قصوى 
لـــدى الجميـــع، فنحـــن نعيـــش جنًبـــا إلـــى 
جنـــب فـــي مجتمـــع واحـــد، والتـــزام فـــرد 
واحد يحمي أســـرة كاملة، وبحماية أسرة 
نحمي محيًطا اجتماعًيا بالكامل، وبالتالي 
نحمي وطننا، ومن الواجب علينا أن نضع 
مصلحة الوطن فوق كل اعتبار ونلتزم بما 

يحفظ صحة وسالمة الجميع.
مـــن جانبهـــا، أكـــدت استشـــارية األمراض 
بمجمـــع  الباطنيـــة  واألمـــراض  المعديـــة 
الســـلمانية الطبـــي عضـــو الفريـــق الوطني 
كورونـــا  لفيـــروس  للتصـــدي  الطبـــي 
)كوفيـــد19-( الدكتـــورة جميلـــة الســـلمان 
أن كل فـــرد من المجتمع بوعيـــه والتزامه 
واستشـــعاره لخطـــر التهـــاون بإمكانـــه أن 
يكـــون عامل نجـــاح في دعـــم كافة جهود 

التصدي لفيروس كورونا.
وأضافـــت الســـلمان أن هدفنـــا واحد وهو 
حفظ صحـــة وســـالمة الجميـــع وبتكاتفنا 

والتزامنا من أجل البحرين نستطيع بلوغ 
الهـــدف، مجـــددة التحذير مـــن التجمعات 
فـــي المناســـبات المختلفـــة، فهـــي إحـــدى 
أســـباب الزيـــادة المضطـــردة األخيـــرة في 
الحـــاالت القائمـــة كمـــا بينـــت احصائيـــات 

المعدالت الشهرية للحاالت القائمة.
إحيـــاء  تجنـــب  أهميـــة  علـــى  وشـــددت 
جميع المناســـبات أو إقامتهـــا في المنازل، 
وااللتزام بالحد مـــن التواصل االجتماعي 
بعد العودة من مقرات العمل خارج األسرة 
الواحدة في المنزل والمحيط االجتماعي 

في النطاق المعتاد والمحدود.
مـــن  التحذيـــر  بـــأن  الســـلمان  ونوهـــت 
التجمعـــات فـــي األماكـــن العامـــة ال يبيـــح 
التجمـــع فـــي المنـــازل واألماكـــن الخاصة، 
فالهـــدف هو تقليل عدد المخالطين وعدم 
انتقـــال العـــدوى وزيادة الحـــاالت القائمة، 
للبحريـــن  االلتـــزام  الجميـــع  مـــن  راجيـــة 
بكافة اإلجـــراءات االحترازية والتعليمات 
الصـــادرة مـــن الجهـــات المعنيـــة لغايـــة الــــ 

14من أكتوبر الحالي.
االلتـــزام  يجـــب  أنـــه  الســـلمان  وبينـــت 
بلبـــس الكمامـــات خـــارج المنـــزل فـــي كل 
األوقـــات، وعـــدم الخـــروج إال للضـــرورات 
المعيشـــية، مـــع ضـــرورة تطبيـــق معاييـــر 
التباعـــد االجتماعـــي خالل هـــذه المرحلة، 
مشـــيرًة إلى أن جميـــع التعليمات الصادرة 
مـــن الفريـــق الوطنـــي الطبـــي أو الجهـــات 
ذات العالقـــة هـــي مـــن أجل حفـــظ صحة 
وسالمة الجميع، ومخالفة هذه التعليمات 
مـــن  لعـــدد  فيهـــا  المتهاونيـــن  ســـتعرض 

اإلجراءات القانونية.
وجددت السلمان الدعوة لاللتزام والتقيد 
بكافة التعليمات، فصحة وسالمة الجميع 
أولويـــة قصـــوى ال يمكـــن التهـــاون فيهـــا، 
فـــي  تســـتمر  الصحـــة  وزارة  أن  مضيفـــًة 
جهودها للوصول المبكـــر للحاالت القائمة 
والمخالطيـــن مـــن خـــالل توســـيع نطـــاق 

وأعداد الفحوصات.

المنامة - بنا

“الفريق الوطني”:  قللوا من المخالطة وال تحيوا المناسبات بالمنازل
ــا جـــــراء االلــــتــــزام فـــي األســـبـــوعـــيـــن الــمــاضــيــيــن ــًي ــب ــس تــنــاقــص األعـــــــداد ن

مواطنون متعافون: “كوفيد 19 “خطير واالحترازات الوقائية صّمام أمان
ــل الـــفـــريـــق الـــوطـــنـــي ــبـ ــوى مــــن قـ ــتـ ــسـ ــمـ ــة الـ ــيـ ــالـ ــات عـ ــ ــدمـ ــ رعــــايــــة مـــتـــمـــيـــزة وخـ

أكـــد عـــدد مـــن المواطنيـــن المتعافيـــن 
مـــن فيـــروس كورونـــا أهميـــة االلتـــزام 
والوقائيـــة  االحترازيـــة  باإلجـــراءات 
الصحيـــة  اإلرشـــادات  كافـــة  واتبـــاع 
الجهـــات  مـــن  الصـــادرة  والتعليمـــات 
المختصـــة لمـــا لهـــا مـــن دور هـــام فـــي 
تقليـــل عدد الحـــاالت اليومية وشـــددوا 
على ضـــرورة عـــدم التهـــاون والتراخي 
في تطبيـــق اإلجـــراءات االحترازية بما 
يحفـــظ صحة وســـالمة الجميع، الفتين 
الوطنيـــة  الجهـــود  تقديـــر  أهميـــة  إلـــى 
لفريـــق البحريـــن التي وضعـــت مصلحة 

المواطنين وسالمتهم نصب األعين.
الفيـــروس  مـــن  المتعافـــون  وبيـــن   
إصابتهـــم  عنـــد  النفســـية  تجربتهـــم 
بالفيروس وابتعادهم عن األسرة بسبب 
إجـــراءات العـــزل التـــي تنطبـــق عليهـــم 
ســـواء أكانـــت مشـــاعر خـــوف وقلق أم 

ابتعاد عن األســـرة، معتبريـــن أن الضرر 
النفســـي هو الضرر األشـــد الـــذي يعاني 
منـــه المصاب بفيـــروس كورونا، الفتين 
إلى أهمية عدم التهاون في اإلجراءات 

االحترازية.

خوف وقلق 

ويؤكـــد علـــي البنخليـــل وهـــو موظـــف 
يعمـــل فـــي القطـــاع الخـــاص، خطـــورة 
فيروس كورونا الذي انتقل إليه بســـبب 
االختالط، وعـــن تجربته يقول: “أصبت 
بالفيروس نتيجـــة المخالطة في العمل، 
فرغم أننا نعمل بنظام أســـبوع بأسبوع، 
إال أننـــي أصبت بالفيـــروس لعدم التقيد 
التـــام باإلجـــراءات االحترازيـــة، ونقلت 
العـــدوى إلـــى والدتـــي، وهـــذا اعتـــراف 
منـــي بالتقصيـــر الـــذي أتمنـــى أن ال يقع 
فيـــه أحـــد، فرغـــم وجود أعـــراض أخف 
من أعراض األنفلونزا إال أن اإلحســـاس 

بالفيروس يجعل اإلنسان معّرًضا لضيق 
التنفس واإلحساس بنقص األكسجين”.

وأضـــاف البنخليـــل: “أتقّدم بكلمة شـــكر 
وعرفـــان للفريق الطبـــي المجند لخدمة 
الحاالت القائمة، فالعناية والمتابعة التي 
وجدتها محط فخـــر واعتزاز، إذ تلقيت 
االتصـــاالت المســـتمرة لمتابعـــة حالتي، 
ووجـــدت الـــردود الســـريعة حـــال طلب 
المشورة، فضال عن الخدمات المتكاملة 
عاليـــة المســـتوى، منـــذ لحظـــة االتصال 
مركـــز  فـــي  الفحـــص  وإجـــراء   444 بــــ 
البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات، 
مـــرورا بالمتابعـــة عبـــر المركـــز الصحـــي 
ولبس الســـوار اإللكترونـــي، وصوال إلى 

بلوغ مرحلة الشفاء بعد 10 أيام”.
 وعن خصوصيـــة تجربته قال: “لم أكن 
أعانـــي مـــن أيـــة أعـــراض، فقد شـــككت 
بإصابتـــي بالفيـــروس بعـــد مكالمـــة مـــن 
صديقي الذي أخبرنـــي بإصابته، عندها 

وجـــب علي التحـــرك للتأكد من إصابتي 
وظهـــرت  الفحـــص  وتـــم  بالفيـــروس، 
النتيجة اإليجابيـــة التي جعلتني أتأمل 
واقع الحال، فبين معايشـــة اإلصابة عن 
بعد وبين اإلصابة بالفيروس نفسه ثمة 
فرق ال يلمسه إال من أصيب به، فمشاعر 
المصاب تختلف تماما، ويصيبه الخوف 
النفـــس،  وضيـــق  والتوجـــس  والقلـــق 
مـــن هنا تأتـــي أهميـــة الوقايـــة وتجنب 
الفيـــروس قدر اإلمكان، فاألثر النفســـي 

أكبر بكثير من األثر الجسماني”.

نقلت العدوى 

 وفـــي الســـياق ذاتـــه تحـــدث عبـــدهللا 
جاســـم متقاعد عن تجربتـــه التي يراها 
نتيجة تقصيره وتهاونه في عدم التقيد 
باإلجـــراءات االحترازيـــة مؤكـــًدا أهمية 
التدابيـــر الوقائيـــة وااللتزام بهـــا، وذلك 
بلبـــس الكمام وتعقيم األيـــدي، والتباعد 

االجتماعـــي فهـــم مفتـــاح الســـالمة، كما 
يجـــب عدم نبـــذ المتعافيـــن، فاالحتواء 

والتعامل بشكل طبيعي أمر مطلوب.
 وعـــن تفاصيل تجربته مـــع كورونا قال 
وأصبـــت  حرارتـــي  “ارتفعـــت  عبـــدهللا: 
الجافـــة،  والكحـــة  كالـــزكام،  بأعـــراض 
الصحـــي  للمركـــز  بالذهـــاب  فبـــادرت 
المتابعـــات الصحيـــة  مباشـــرة، وبـــدأت 
النتيجـــة،  ظهـــرت  ســـاعة   16 وخـــالل 
وذهبـــت للعزل لمدة 10 أيام، ومن أشـــد 
األمـــور أثرا في نفســـي هـــو االبتعاد عن 
أســـرتي، وكم هو مؤســـف عـــدم القدرة 
على التواصل مع أفراد أســـرتك بحرية، 
نقـــل  فـــي  ومـــع األســـف فقـــد تســـببت 

العدوى لكل من زوجتي وابني”.
 وأضـــاف عبـــدهللا: “علمتنـــي تجربتـــي 
مـــع كورونـــا قيمـــة الصحـــة وبينـــت لي 
أهميـــة الحفـــاظ عليهـــا وتجنـــب كل ما 
قـــد يتســـبب بالمـــرض، وأشـــكر وأثمـــن 

عالًيـــا جهـــود الطاقـــم الصحـــي، فمملكة 
البحريـــن وبتوجيهـــات مـــن ولـــي العهد 
نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس 
مجلـــس الوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة أكدت 
حرصها على تقديم أفضل الخدمات، إذ 
يظهر تميز مملكة البحرين في جهودها 
للحفاظ على الصحة واعتنائها باإلنسان 
األمر الذي افتقره كثير من الدول حول 
العالـــم، والتي تتطلب فـــي المقابل عدم 
االستسهال في إجراءات الحذر، وعدم 
التقصيـــر فـــي مســـئولية األفـــراد التـــي 
تحـــدث الفـــارق الكبيـــر فـــي المجتمـــع، 
ال  االحترازيـــة  اإلجـــراءات  فتطبيـــق 
يكلف الكثير بينمـــا التعامل مع اإلصابة 
بالفيـــروس يكلف ميزانية الدولة ويهدر 
الطبـــي ويضـــر بنفســـية  الـــكادر  طاقـــة 
الموضـــوع  )تتمـــة  اإلنســـان”.  وصحـــة 

بالموقع اإللكتروني(.

المنامة - بنا
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أولوية اللقاح المعطل للصفوف األمامية والشرطة والجيش
الفريـــق الطبـــي يؤكـــد اتخـــاذ إجـــراءات قانونيـــة ضـــد المخالفيـــن للتعليمـــات

ه على أسئلة  كشف وكيل وزارة الصحة وليد المانع في ردِّ
الصحفيين أن الهدف من الفحوصات ليس شمولها جميع 
المواطنين والمقيمين في المملكة، واصًفا الشـــمولية، بأنه 
أمـــر غيـــر عملي فال يمكـــن إجراء مليون ونصـــف المليون 
فحـــص فـــي فتـــرة زمنيـــة محـــددة من أجـــل تتبـــع جميع 

المصابين في البحرين ومعرفة أعدادهم.
وشـــّدد على أن البحرين تعتبر مـــن أكبر الدول في معدل 
الفحوصات الطبية عالميا والتي استطاعت تزويد الفريق 
الوطنـــي الطبـــي بمعلومات مهمـــة، كان لهـــا دور كبير في 
وضع الخطط لمواجهة الفيروس والجائحة ومضاعفاتها.

وأوضـــح أن الفحوصـــات تجرى لعدة شـــرائح مـــن أبرزها 
المصابيـــن والمخالطين لهم، ومـــن يتواصلون على الرقم 
444، أو الفحوصات التي تجرى في المستشـــفيات العامة 
والخاصة باإلضافة للفحوص العشوائية والتي تهدف الى 

معرفة والتأكد من انتشار المرض في مناطق محددة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة أن نسبة الفحوصات العالية 
فـــي البحرين اســـتطاعت أن تغطي األعداد الحقيقية إلى 
حـــد ما في جميع أنحـــاء البحرين، منّوًها الى أنه ال يوجد 
فـــرق كبير بين ما يتم اكتشـــافه من إصابـــات وبين العدد 
الفعلـــي لهـــذه اإلصابات، مرجًعا هذا إلـــى العدد الكبير من 
الفحوصـــات والتـــي زودتنا بمعلومات تـــم االعتماد عليها، 
موضًحـــا أن هناك بعض الدول االخرى لم تجر فحوصات 
بالقدر المناســـب ولم تســـتطع منع انتشار المرض وال أثره 

على مجتمعاتها.
وقال المانع “من الضروري وضع مصلحة الوطن فوق كل 
اعتبار بما يسهم في دعم الجهود المبذولة من كافة أبناء 
البحريـــن عبر االلتزام، فالمســـؤولية الوطنيـــة تحتم على 
الجميـــع التحلـــي بالمســـؤولية وعـــدم مخالفـــة التعليمات 
الهادفـــة للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا ألن صحة وســـالمة 
الجميع أولوية ال ُيســـمح بالتهاون فيها في كل الظروف”، 
مبيًنا أن هناك عدًدا من اإلجراءات القانونية التي ســـيتم 

اتخاذها ضد المخالفين.

 مـــن جانبـــه، أكـــد استشـــاري األمـــراض المعديـــة، عضـــو 
الفريـــق الوطنـــي، منـــاف القحطانـــي أن الجميع متشـــوق 
لمعرفة نتائج اللقاح المعطل، مبيًنا أن الشـــركة المسؤولة 
عـــن التجارب هـــي الوحيدة التي لديهـــا اإلجابة على هذا 
الســـؤال، وأنهـــا بـــدأت بالفعـــل تحليـــل النتائـــج، وســـيتم 
اإلعـــالن عنها قريًبا، وأوضح أن المناعة تعتمد على كمية 
المضادات التي سوف يولدها اللقاح وتتراوح ما بين سنة 

إلى سنتين وأن لكل لقاح له خاصية في مدى فاعليته.
 وحـــول الفئـــات التي ســـيكون لها األولويـــة في الحصول 
على اللقاح حين توافره، أشـــار إلى أن الفريق الوطني قد 
عقـــد اجتماًعا لبحـــث الفئات األكثر أهميـــة لتقديم اللقاح 
لهـــا، وأنه قّرر أن تكـــون جميع الكـــوادر العاملة بالصفوف 
االولـــى لمواجهـــة الفيـــروس ورجـــال الشـــرطة والجيـــش 
هـــي الفئـــات التـــي ســـيتم تطعيمهـــا باللقاح، ألنهـــم األكثر 
عرضـــة للتضرر بالفيـــروس، ثم األشـــخاص األكثر عرضة 
لمضاعفـــات اإلصابـــة بالفيروس من المســـنين والمصابين 

باألمراض المزمنة.

المنامة - بنا

أكـــد رئيـــس مأتـــم العريض حســـن 
العريـــض أن جائحـــة كورونـــا التي 
تجتـــاح العالـــم تتطلب منـــا جميعا 
مـــن  والحـــذر،  الحيطـــة  نأخـــذ  أن 
خالل االلتـــزام بالتباعد االجتماعي 
للتقليـــل من انتشـــار المـــرض وذلك 
واالحتـــرازات  اإلرشـــادات  باتبـــاع 

الوقائية المطلوبة.
الفيـــروس  أن  المعـــروف  ومـــن 
ينتقـــل بيـــن النـــاس وبســـهولة عبر 
التجمعـــات، مـــا يســـتوجب التقليل 
مـــا  بـــكل  االحتمـــاالت  هـــذه  مـــن 
نســـتطيع عبر لبـــس كمامات الوجه 

وعدم التجمع.
فـــي  دورنـــا  “إن  العريـــض  وقـــال 
المآتـــم والحســـينيات هـــو االلتـــزام 
التجمعـــات،  ومنـــع  باالحتـــرازات 
اإلجـــراءات  كافـــة  اتخذنـــا  وقـــد 

الوقائية ونفذنا اشتراطات التباعد 
االجتماعي، واليـــوم نجدد االلتزام 
الكامـــل بكل ما نســـتطيع من خالل 
واالحتفـــاالت  التجمعـــات  منـــع 
الدينية والغيـــر الدينية، إذ ال يمكن 
الســـن  وكبـــار  األفـــراد  نعـــرض  أن 
اإلصابـــة  الحتمـــاالت  واألطفـــال 
بفيروس كورونا”، معربا عن شـــكره 
وتقديـــره لألوقـــاف الجعفرية بهذا 
التـــزام  علـــى  وتشـــديدها  الشـــأن 
التـــي  بالتعليمـــات  كافـــة  المآتـــم 
وضعهـــا فريـــق البحريـــن لمكافحة 
فيـــروس كورونا، وكذلك اهتمامهم 
كل  علـــى  بالتأكيـــد  المتواصـــل 
فـــرد علـــى أرض الوطـــن العزيـــز أن 
يحـــذروا ويســـاهموا فـــي التقليـــل 
مـــن هذه الحاالت بااللتـــزام الكامل 

باإلجراءات الوقائية.

مأتم العريض: التزام بمنع التجمعات

بدور المالكي



بيانات الخبر
اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر
الصفحة

العدد
الرابط اإللكتروني

تخرج رندة خليل أولى ثمار “كرسي الملك حمد” بـ “سابينزا اإليطالية”
ــل ــاه ــع ــة لـــجـــالـــة ال ــف ــي ــص ــح ــات ال ــاسـ ــيـ ــسـ ــل الـ ــض ــف الـــبـــحـــريـــن حـــاضـــنـــة لــــأديــــان ب

أعلــن مركــز الملــك حمــد العالمي للتعايش الســلمي عن تخــرج أول طالبة 
دراســات عليــا مشــاركة فــي كرســي الملــك حمــد للحــوار بيــن األديــان 
والتعايش السلمي من جامعة سابينزا اإليطالية في روما بحصولها على 

شهادة الماجستير في تخصص دراسات األديان.

وكانت الطالبة اإليطالية رندة خليل 
قد قدمت ورقة بحثية ضمن رسالة 
الماجســـتير عـــن معبـــد شـــريناتجي 
ووضـــع  المنامـــة  فـــي  الهندوســـي 
الجالية الهندوسية بمملكة البحرين، 
أكـــدت فيها أن البحرين تحولت الى 
بيئـــة حاضنة لكل األعـــراق واألديان 
بفضل السياســـات الحصيفة والرؤى 
ومـــا  الملـــك،  لجاللـــة  المســـتنيرة 
توليـــه المملكة مـــن اهتمام لألقليات 
بمنحهـــم كامـــل حقوقهم مـــن حرية 
التعبد وممارســـة طقوســـهم الدينية 

بحرية.
فـــي  رنـــدة  الطالبـــة  أكـــدت  كمـــا 
ورقتهـــا البحثيـــة ان تواجـــد المعابد 
الهندوســـية في المملكـــة الى جانب 
تأســـيس 8 مـــدارس هنديـــة يعكس 
بوضـــوح مـــدى االنفتـــاح السياســـي 
والتنـــوع  والثقافـــي  واالجتماعـــي 
الدينـــي في البحريـــن وما توفره من 
للعيـــش  خيـــارات جاذبـــة ومريحـــة 
والتطـــور لكافـــة المقيميـــن األجانب 
وبخاصة ألتباع الديانة الهندوسية.

معبـــد  ان  رنـــدة  الطالبـــة  وبينـــت 
شـــريناتجي الهندوســـي في المنامة 
بتاريخـــه العريق والممتـــد ألكثر من 
قرنين من الزمن يشـــكل مركزا دينيا 
وقطبـــا سياســـيا مهمـــا للتواصل مع 
المؤسسات البحرينية والهندية على 
الســـواء، ممـــا يعكس قيم التســـامح 
والتعايـــش المتجـــذرة فـــي المملكة، 
المباركـــة  بالسياســـات  مدعومـــة 
لجاللـــة الملـــك التـــي عـــززت الحوار 

السلمي بين األديان.
هـــذا  علـــى  تعليقهـــا  معـــرض  وفـــي 
اإلنجـــاز، صرحـــت أميـــن عـــام مركز 
للتعايـــش  العالمـــي  حمـــد  الملـــك 
الســـلمي ســـمية المير بالقول: “يعتبر 
تخـــرج الطالبـــة رنـــدة خليـــل أولـــى 
ثمار كرســـي الملـــك حمد للحوار بين 
األديـــان والتعايش الســـلمي بجامعة 
سابينزا في روما، خاصة وان الكثير 
من الطلبة من مختلف أنحاء أوروبا 
بـــدأوا يتوجهون الى دراســـة نموذج 
البحرين الرائد في التعايش السلمي 
وتعزيـــز الحريـــات الدينية من خالل 

المشـــاركة بالدراســـات التي توفرها 
العريقـــة  االيطاليـــة  الجامعـــة  هـــذه 

تحت مظلة كرسي الملك حمد”.
وأضافـــت الميـــر: “بدأنـــا نقطف ثمار 
الخالـــص  البحرينـــي  اإلنجـــاز  هـــذا 
صـــورة  بأبهـــج  النـــور  رأى  والـــذي 
بفضل الرؤية السديدة لجاللة الملك 
وإيمـــان جاللتـــه العميـــق بـــأن العلم 
هـــو أســـاس رفاه الشـــعوب والســـند 
األول لالرتقـــاء بشـــباب العالـــم نحو 
آفـــاق أرحـــب مـــن المحبـــة والتآلف، 
مـــع ضـــرورة التركيـــز علـــى ترســـيخ 
مفاهيـــم التعايـــش والتســـامح فـــي 
مناهـــج التعليـــم والبرامـــج البحثية 
لـــدى مؤسســـات التعليـــم  والعلميـــة 
العالي، الســـيما وان تجربـــة المملكة 

أثبتـــت للعالم بأن التعايش الســـلمي 
االســـتقرار  مفتـــاح  هـــو  والتســـامح 

والرخاء للمجتمعات كافة”.
وتابعـــت بالقـــول: “هنـــاك كثيـــر مـــن 
فـــي  حاليـــًا  منخرطـــون  الطلبـــة 
دراســـة تاريـــخ البحرين فـــي مجال 
األديـــان والحـــوار بيـــن الحضـــارات 
يتخرجـــون  وســـنراهم  والثقافـــات، 
في عـــدة تخصصات في المســـتقبل 
القريـــب ليكونـــوا خيـــر ســـفراء على 
رســـالة  نقـــل  فـــي  العالـــم  مســـتوى 
البحريـــن النموذجيـــة فـــي ترســـيخ 
البشـــرية  والعدالـــة  التســـامح  قيـــم 
والســـالم واأللفـــة بيـــن جميـــع بنـــي 
البشر. ويحدونا األمل في ان يشكل 
ذلك باكـــورة التحاق دفعـــة أكبر من 

الطلبة في برامج كرسي الملك حمد 
وبمـــا يعود بالنفع على نشـــر التجربة 
مســـتوى  علـــى  الالفتـــة  البحرينيـــة 

عالمي أوسع نطاقًا”.
اإليطاليـــة  الطالبـــة  قالـــت  بدورهـــا، 
رندة خليـــل: “أتوجه بجزيل الشـــكر 
لمركـــز الملك حمـــد العالمي للتعايش 
الســـلمي وجمعية هذه هي البحرين 
وللقائميـــن علـــى كرســـي الملك حمد 
في جامعة ســـابينزا علـــى ما قدموه 
لي من تســـهيالت الســـتكمال درجة 
الماجســـتير فـــي تخصص دراســـات 
األديـــان، فقد قام المركـــز والجمعية 
مشكورين بإتاحة الفرصة لي بزيارة 
فـــي  الهندوســـي  والمعبـــد  المملكـــة 
المنامـــة وترتيـــب لقاءات مـــع أفراد 
المجتمع الهندوســـي والقائمين على 
معبد شـــريناتجي قبل ظهور جائحة 

كورونا )كوفيد 19(”.
وأردفـــت الطالبـــة رندة بالقـــول: “لم 
أكـــن ألتخيل وجـــود دولـــة خليجية 
ترعـــى أقليات دينيـــة ودور عباداتها 
بهـــذا االنفتـــاح الحضـــاري والتنـــوع 
الثقافـــي الكبير، لقـــد تفاجأت خالل 
زيارتـــي بمـــا تقدمـــه المملكـــة ألفراد 
رعايـــة  مـــن  الهندوســـية  الجاليـــة 
يعكـــس  ممـــا  رائعـــة،  وتســـهيالت 
تاريخها الحافل بموجات الهنود من 
جنوب آسيا والتي اختارت البحرين 

موطنها الثاني منذ مئات السنين لما 
تقدمـــه من بيئة مســـالمة وحضارية 
للجميـــع بغـــض النظـــر عـــن أديانهـــم 
ومعتقداتهم”. وأعربت عن تقديرها 
لبادرة كرســـي الملك حمد في اتاحة 
الفرصـــة بدراســـة تخصصـــات تعتبر 
علـــى  واســـتثنائية  مســـبوقة  غيـــر 
مســـتوى أعرق الجامعات األوروبية 
تجربـــة  يجعـــل  ممـــا  والعالميـــة، 
البحرين محط أنظار قادة المستقبل 
مـــن الشـــباب من كال الجنســـين ممن 
مـــن  خـــال  عالـــم  لرؤيـــة  يطمحـــون 
النزاعـــات أو الصراعـــات يعيش فيه 
الجميع بوئام وانســـجام على أسس 
االحترام المتبـــادل والتنوع الثقافي 

وتقبل اآلخر المختلف.
يذكر أن كرســـي الملـــك حمد للحوار 
بيـــن األديـــان والتعايش الســـلمي تم 
افتتاحه رســـميا في جامعة سابينزا 
بهـــدف  رومـــا  اإليطاليـــة  بالعاصمـــة 
نشـــر ثقافـــة التســـامح وتعزيـــز مبدأ 
برامـــج  عبـــر  والتحـــاور  التعايـــش 
أكاديميـــة متخصصـــة للشـــباب مـــن 
التحـــق  حيـــث  الجامعـــات،  طلبـــة 
العديد من الباحثين بالكرســـي ومن 
المرتقب تخرجهم في أوراق بحثية 
وتاريخهـــا  األديـــان  فـــي  متنوعـــة 
وتعايشـــها عبـــر العصور علـــى أرض 

المملكة.

المنامة - بنا
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1700 شخص إضافي يتلقون الجرعة األولى والحصيلة 7700
ــاء ــط ــع ال ــي  فـ األمـــثـــلـــة  أروع  ــوا  ــربـ ضـ ــون  ــوع ــط ــت ــم ال ــالـــح:  الـــصـ

قالت وزيـــرة الصحة فائقـــة الصالح “إن 
مملكـــة البحريـــن حققت إنجـــاًزا جديًدا 
باالنتهاء من اســـتكمال المرحلة المقررة 
لزيادة أعـــداد التجارب الســـريرية للقاح 
فيـــروس كورونـــا فـــي البحريـــن بنحـــو 
1700 لقاح إضافي”، مثنية على الجهود 
الوطنيـــة لفريـــق البحريـــن بقيـــادة ولي 
العهد نائـــب القائد األعلـــى النائب األول 
لرئيـــس مجلس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة.
وأشـــادت الوزيرة بدور المتطوعين في 
األســـبوعيين الماضييـــن فـــي التجـــارب 
الســـريرية للمرحلـــة الثالثـــة مـــن اللقاح 
المحتمـــل والمدرج تحـــت مظلة منظمة 
كورونـــا  لفيـــروس  العالميـــة  الصحـــة 

)كوفيد 19(.
بأبنائهـــا  البحريـــن فخـــورة  وأكـــدت أن 
أجـــل  مـــن  بالتطـــوع  بـــادروا  الذيـــن 
اإلنســـانية ضاربين بذلـــك أروع األمثلة 
فـــي العطاء، وكانـــوا جزًءا مـــن الجهود 
علـــى  القضـــاء  معركـــة  فـــي  العالميـــة 
جائحـــة كورونـــا وذلك بمشـــاركتهم في 
المرحلة الثالثة من التجارب الســـريرية 
المعنية باختبار اللقاح المعطل ســـريرًيا 
لضمـــان فعاليته، مبينـــة أن المتطوعين 

بالتجارب السريرية في المرحلة الثالثة 
الجرعـــات  اســـتكمال  عليهـــم  يتوجـــب 
مـــن اللقاح وتلقـــي الجرعـــة الثانية بعد 
3 أســـابيع مـــن الجرعة األولى، وســـتتم 
متابعتهـــم من قبل الفريـــق الطبي لمدة 

12 شهًرا.
وأشـــارت الصالح إلـــى تطلعها أن تتكلل 
جهـــود القائميـــن علـــى هـــذه التجـــارب 
الســـريرية بالنجـــاح والوصـــول لنتائـــج 
مـــا  حســـب  اإلنســـانية  ألجـــل  مرضيـــة 

هـــو مرجـــو منهـــا، وأعربـــت الوزيرة عن 
شكرها لدولة اإلمارات العربية المتحدة 
الشـــقيقة وتعاونها مـــع المملكة في هذه 

التجارب السريرية.
أعـــداد  زيـــادة  تمـــت  قـــد  أنـــه  يذكـــر 
المشـــاركين في التجارب الســـريرية من 
قبـــل القائمين على التجارب الســـريرية 
للمرحلة الثالثـــة للقاح بنحو 1700 لقاح 
إضافـــي، إذ جاءت هذه الزيادة نظير ما 
شهده القائمون على التجارب من مهنية 
وكفـــاءة الفريـــق الطبي وكافـــة الكوادر 
الطبية والطواقم التمريضية في مملكة 
المرحلـــة  إدارة  خـــالل  مـــن  البحريـــن 
الثالثـــة للتجارب الســـريرية فـــي مملكة 
البحريـــن والتعامل مـــع المتطوعين بها، 
إلى جانب اإلقبال المتزايد من الراغبين 
فـــي التطـــوع بعـــد الوصـــول إلـــى العدد 

المطلوب الـ 6000 متطوع.
يذكـــر أن مملكـــة البحريـــن قـــد أعلنـــت 
مـــن  الثالثـــة  المرحلـــة  فـــي  مشـــاركتها 
أغســـطس  فـــي  الســـريرية  التجـــارب 
تكللـــت  فخـــر  بـــكل  واليـــوم  الماضـــي، 
ضمـــن  مشـــارك   7700 ببلـــوغ  الجهـــود 
المرحلـــة الثالثـــة لتعلـــن عـــن الوصـــول 

للهدف المنشود.

المنامة - وزارة الصحة

المنامة - بنا

صرح رئيس النيابة ناصر الشيب بأن المحكمة الجنائية الصغرى 
قد أصدرت حكمها أمس باإلدانة في واقعة التعدي على الدين 
اإلسالمي وتحقير لشعائره، إذ قضت بمعاقبة المتهمة بالحبس 

لمدة سنة مع النفاذ وذلك عما اسند إليها من اتهام.

تلقـــت  قـــد  النيابـــة  وكانـــت 
الجرائـــم  مكافحـــة  إدارة  مـــن 
برصـــد  بالًغـــا  اإللكترونيـــة 
حســـاب علـــى موقـــع التواصل 
االجتماعي تويتر، نشـــرت فيه 
تتضمـــن  تغريـــدات  صاحبتـــه 
تعدًيـــا علـــى الديـــن اإلســـالمي 
لشـــعائره، وباشـــرت  وتحقيـــًرا 
النيابـــة العامـــة التحقيـــق فـــي 
ذلـــك  تلقيهـــا  فـــور  الواقعـــة 
علـــى  اطلعـــت  إذ  البـــالغ، 
بذلـــك  المنشـــورة  التغريـــدات 
الحســـاب،وتبين تضمنها تعدًيا 
والديـــن  اإللهيـــة  الـــذات  علـــى 
الكريـــم  والقـــرآن  اإلســـالمي 
وإهانـــة لرموز الديـــن، وصورة 
تحمـــل ذات أوجه التعدي منها 
صـــورة لغـــالف القـــرآن الكريم 
علـــى نحـــو يســـخر منـــه وممـــا 

يحتويه مـــن اآليـــات الكريمة، 
للثوابـــت  إنـــكار  عـــن  فضـــاًل 

والمعلوم من الدين.
وبنـــاء علـــى ذلك، اســـتجوبت 
صاحبـــة  المتهمـــة  النيابـــة 
الحســـاب والتـــي اعترفـــت بما 
نســـب إليهـــا مـــن التعـــدي على 
اإلســـالمي  والديـــن  األديـــان 
وتحقير شعائره وكتابه وإهانة 
رموزه، وبأنها درجت على نشر 
أفكارهـــا اإللحاديـــة علـــى ذلك 
النحـــو بهـــدف مشـــاركة الغيـــر 

تلك األفكار.
وأمـــرت النيابة بحبس المتهمة 
احتياطًيـــا علـــى ذمـــة القضية 
وبإحالتها محبوســـة للمحاكمة 
الجنائية، التي أصدرت حكمها 

المتقدم.

الحبس سنة لمغردة نشرت أفكاًرا إلحادية

بيوت دمستان الجديدة.. طفح للمجاري و“البلدي” يتفرج
ــات ــاع ــب ــط ال ــف ــب بـــزيـــادة صــهــاريــج ش ــال ــط ــي ي ــان ــت ــس ــدم ال

انتقد النائب أحمد الدمستاني تراخي 
األعضاء المعنيين بمجلس الشـــمالية 
لشـــكاوى  االســـتجابة  فـــي  البلـــدي 
دمســـتان  دار  بمشـــروع  األهالـــي 
حيـــث   ،)1019 )مجمـــع  اإلســـكاني 
يطالبون بإلحاح بتوفير عدد أكبر من 
صهاريج نـــزف مياه البالعـــات، ولكن 
ال تجـــاوب مـــع مطالباتهـــم المتكـــررة 

للمجلس البلدي والجهات المعنية.
وقال الدمستاني لصحيفة “البالد” إن 
المجلـــس عاجـــر عـــن الضغـــط لتوفير 
للمحافظـــة  الصهاريـــج  مـــن  مزيـــد 
الشـــمالية، خصوصا مع زيـــادة وتيرة 
العمـــران بالمحافظة الشـــمالية، ولكن 
المجلـــس يقـــف متفرجـــا ومتجاهـــال 

لشكاوى المواطنين الضرورية.
المواطنيـــن  مـــن  العديـــد  أن  وبيـــن 
لجأوا إليـــه ليتواصل مع المســـؤولين 
المعنييـــن بـــوزارة األشـــغال وشـــؤون 
البلديات والتخطيط العمراني وبلدية 
المنطقـــة الشـــمالية، مـــن أجـــل العمل 
علـــى زيـــادة عـــدد الصهاريـــج لشـــفط 

البالعات.
وذكـــر أن بعض المواطنيـــن يتكبدون 
مصروفـــات إضافيـــة بتحملهم نفقات 

نزف البالعات من جيوبهم.
وطالـــب الدمســـتاني وزارة األشـــغال 
بتعجيل مد شـــبكات الصرف الصحي 
لســـكان مشروع دار دمســـتان )مجمع 
الســـكان  عـــدد  نســـبة  ألن  1019(؛ 
التـــي وضعتهـــا  الشـــروط  تســـتوعب 
تعـــذر  حـــال  وفـــي  مردفـــا،  الـــوزارة، 
الوزارة بعدم توفير االعتماد المناسب، 

فإن مشـــروع قانـــون الميزانية العامة 
للدولـــة لعامي 2021/ 2022 ســـيحال 
خـــالل  والنـــواب  الشـــورى  لمجلســـي 
علـــى  وســـيحرص  المقبلـــة،  األشـــهر 
تضمين هذا المشـــروع ضمـــن الخطة 

التنفيذية للوزارة.
وانتقـــد الدمســـتاني تأخـــر اســـتجابة 
البالعـــات؛  نـــزف  لطلبـــات  المعنييـــن 
هـــذه  علـــى  الضغـــط  بســـبب  وذلـــك 
الخدمة البلدية، وبما يتطلب معالجة 
جذر المشكلة بزيادة عدد الصهاريج.

العمرانيـــة  الحركـــة  زيـــادة  إن  وقـــال 

بالمحافظـــة الشـــمالية وعـــدم وجـــود 
شـــبكة للصـــرف الصحـــي يـــؤدي إلـــى 
طفـــح المجاري ومـــا يترتب على ذلك 

من أضرار بيئية وصحية.
واختتـــم الدمســـتاني بأنـــه اطلع على 
تصريح ســـابق لوزير األشغال منشور 
بالصحافـــة المحليـــة في شـــهر فبراير 
2020 بشـــأن ترســـية مناقصة لتوفير 
صهاريج للمجاري بمختلف البلديات، 
متطلعـــا بـــأن تكون حصـــة المحافظة 
الشـــمالية متناســـبة مـــع حجـــم النمـــو 

العمراني بها.
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النائب أحمد الدمستاني

ناشــد مواطــن من خــالل “البالد”، المســؤولين فــي وزارة العمل 
والتنميــة االجتماعية، وعلى رأســهم وزيــر العمل ضرورة النظر 
إلى معاناته بعد أن أصبح غير قادر على أطعام عائلته وتوفير 
اللقمــة اليوميــة الكريمــة الالزمة لهم، راجيا منهــم التكرم والرد 
عليه بعد أن عجز من الوصول المسؤولين في الوزارة، وسدت 
بوجهــه كل وســائل التواصــل المعروفــة والمعلنــة مــن الــوزارة 
الســاخن  والخــط  والتليفونيــة  الشــخصية  ومنهــا  للتواصــل، 
ووسائل التواصل اإللكترونية والتي وضعتها الوزارة من أجل 

المواطنين.

وقال لـ “البـــالد”: أنا مواطن 
بحرينـــي تم اســـتبعادي من 
المرافـــق  فـــي احـــد  عملـــي 
الفندقيـــة منـــذ تاريـــخ 25 /  
6 /  2020 ، مـــن غيـــر علمي 
ولدي مع الشركة التي أعمل 

بها قضية في المحكمة.
وكأي  المهـــم  وأضـــاف: 
بالظلـــم  يشـــعر  مواطـــن 
الذي ارتكب ضـــده اتجهت 
للـــوزارة، وكلـــي أمـــل بأنهـــا 
المـــكان الـــذي سيســـاعدني 
وبدايـــة  محنتـــي،  فـــي 
الصدمـــة لـــم يســـمحوا لـــي 
بالدخـــول بســـبب “كورونا”، 
أســـجل  موقعـــا  فأعطونـــي 

ذاك  منـــذ  و  خاللـــه،  مـــن 
اليـــوم وتحديـــدا في شـــهر 
٦ الـــى اليوم وأنا أحاول أن 
أسجل أون الين ، ولكن كل 
محاوالتـــي باءت بالفشـــل، 
بالخـــط  باالتصـــال  فأقـــوم 
الســـاخن، من خالل رقمين، 
يجـــاوب”،  “محـــد  ولكـــن 
وهذا هـــو حالي منـــذ ثالثة 
أشـــهر وانا أتصل يوميا من 
الســـاعه 8 الصبـــح إلى 12، 
وال أحـــد يـــرد، وهـــذا ليـــس 
حـــال  وإنمـــا  فقـــط  حالـــي 
كثيـــر مـــن المواطنين معي، 
والذيـــن يعانـــون مـــن عـــدم 

الرد.

مفصول: “محد يجاوب” بخط “العمل” الساخن
بدور المالكي
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