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:»°ùæe π°VÉa Öàc
 ´É£b  ôjƒ£àd  á`̀°`̀SGQO  22  AGô``̀LEG  øY  á«fóªdG  áeóîdG  ¿Gƒ``jO  ∞°ûc
 AÉ≤JQ’G É¡fCÉ°T øe ΩÉ©dG ´É£≤dG »a á«Ø«XƒdG ÉjGõªdGh QƒLC’Gh äÉ°SÉ«°ùdG
 É¡H  ∫ƒª©ªdG  äGRÉ`LE’G  ¢†`©H  äÉ`°SÉ«°S  ô`jƒ£J  â∏ª°T  ,»eƒμëdG  πª©dÉH
 Ö`JGQ  ¿hó`H  á°UÉîdG  IRÉ`̀LE’Gh  á«°VôªdG  IRÉ`LE’Éc  á«fóªdG  áeóîdG  »`a
 √ò`g  π`ãªd  π`ãeC’G  ΩGóîà`°S’G  ≈`dEG  ∫ƒ`°UƒdGh  π`ª©dG  á`ë∏°üe  Ωó`îj  É`ªH
 ,∞FÉXƒdG  ¢†©Ñd  á``«YÉªàL’G  IhÓ©dG  í``æe  §HGƒ°V á``°SGQOh ,äGRÉ`LE’G
 »°û«©ªdG  iƒà°ùªdG  ø«°ùëJ  IhÓYh  Ö``JGhôdG  ≈∏Y  IOÉjõdG  íæe  á`°SGQOh
 ∫ó©e á©LGôeh º«∏©àdGh á«HôàdG IQGRhh ÖjQóà∏d ø``jôëÑdG ó¡©e »ØXƒªd

.áë°üdG IQGRh »a á°SÉFôdG ∫óH
 øY  ¬æe  áî°ùf  ≈∏Y  zè«∏îdG  QÉ`̀Ñ`̀NCG{  â∏°üM  …ò`̀dG  ôjô≤àdG  ∞°ûch
 º¡æe  ,»°VÉªdG  ΩÉ©dG  ∫ÓN  »eƒμëdG  ´É£≤dG  »a  ÉæWGƒe  2068  ∞«XƒJ
 äÉÑ∏£H  Gƒeó≤J  ÉæWGƒe  17186  ´ƒªée  øe  GQƒ`̀cP  788h  ÉKÉfEG  1208

.á«fóªdG áeóîdG ¿GƒjO »a ∞FÉXƒdG äÉeƒ∏©e IóMƒd
(7¢U π«°UÉØàdG)

 ìÉààaG ºà«°S ¬fCG øY áMÉ«°ùdGh IQÉéàdGh áYÉæ°üdG IQGRh âØ°ûc
 äÉMÉ°ùdG  »a  z∑GôJ  OƒØdG{  á∏≤æàªdG  ΩÉ©£dG  äÉHô©d  ójóédG  ™bƒªdG
 IQô≤ªdG πª©dG äÉYÉ°S ∫ÓN Ωƒ«dG »æWƒdG øjôëÑdG OÉà°S’ ájPÉëªdG

.π«∏dG ∞°üàæe øe 12`dG ≈dEG AÉ°ùe 4`dG øe
 áMÉ«°ùdGh IQÉéàdGh áYÉæ°üdG ôjRh »fÉjõdG ó°TGQ øH ójGR ∫Ébh
 ºJ  Ée  ¿EG  ¢VQÉ©ªdGh  áMÉ«°ù∏d  øjôëÑdG  áÄ«g  IQGOEG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ
 ’EG  ƒg  Ée  »æWƒdG  øjôëÑdG  OÉà°S’  ájPÉëªdG  äÉMÉ°ùdG  »a  √OGó`̀YEG
 ∂dPh  ´É£≤dG  Gò¡d  Ió«°TôdG  áeƒμëdG  ¬eó≤J  …òdG  ºYódG  øe  ójõªdG
 ≈dEG  Égƒæe ,á°VÉjôdGh ÜÉÑ°ûdG  ¿hDƒ°T  IQGRh ™e ô°TÉÑªdG  ¿hÉ©àdÉH
 ÜÉë°UC’ ájôëdG πc ∑ôJ ™e ∫Ó≤à°S’G ´QÉ°ûd ÓjóH ¢ù«d ™bƒªdG ¿CG

.º¡d πãeC’G ™bƒªdG QÉ«àNG »a äÉÑcôªdG
 ôeÉ©dG  óªMCG  ÖFÉædG  øe  πc  ™e  »Fôe  ´ÉªàLG  ∫Ó`̀N  Üô``̀YCGh
 •É°ûædG  »Ñ°ùàæªH  √RGõàYGh  √ôîa  øY  »©«ØædG  º«gGôHEG  ÖFÉædGh
 πªà°ûjh ø««æjôëÑ∏d %100 ô°üëHh á£«°ùH ΩGƒYCG òæe ≥∏WCG …òdG
 á«æWƒdG óYGƒ°ùdG ∂dòH É««ëe ,É£°ûf ÉjQÉéJ Óé°S 329 ≈∏Y Ωƒ«dG
 ¥ÉØJ’G ºJh .ójóédG …óëàdG Gòg »a ∫ƒNódÉH áaRÉéªdG â∏Ñb »àdG
 ±ƒbƒ∏d  äÉHô©dG  »∏ãªe  ™e  πÑ≤ªdG  ´ƒÑ°SC’G  »a  ´ÉªàLG  ó≤Y  ≈∏Y

.É¡∏«dòàd ∫ƒ∏ëdG ™°Vh πLCG øe É¡fƒ¡LGƒj »àdG äÉÑ≤©dG ºgCG ≈∏Y
 ÜÉë°UCG  ø`̀e  Gô«Ñc  ’É`̀Ñ`̀bEG  IôμØdG  â`̀b’  ¬``fCG  ôcòdÉH  ô`̀jó`̀é`̀dGh
 ≈dEG  IôμØdG  ≈∏Y  ±ô°ûªdG  áÄ«¡dG  πªY  ≥jôa  ô£°VG  Ée  ,äÉÑcôªdG
 ≈dEG  áæMÉ°T  20  øe  ™bƒª∏d  á«°SÉ°SC’G  á«HÉ©«à°S’G  ábÉ£dG  ™«°SƒJ

.áæMÉ°T 50 áHGôb

á«fÉ£jôÑdG á°SQóªdG »a á°SGQódG ≥«∏©J
 IQGRh  äQó°UCG  º«∏©àdGh  á«HôàdG  IQGRh  ™e  ôªà°ùªdG  ≥«°ùæàdG  Aƒ°V  »a
 ≥«∏©àH  »°†≤j  áeÉ©dG  áë°ü∏d  óYÉ°ùªdG  π«cƒdG  πÑb  øe  GQGô`̀b  ¢ùeCG  áë°üdG
 ,ájRGôàMG IQƒ°üH ΩÉjCG Iô°ûY Ióe á°UÉîdG á«fÉ£jôÑdG á°SQóªdG »a á°SGQódG
 á°SQóªdG √ò¡H 19-ó«aƒc ÉfhQƒc ¢Shô«ØH áHÉ°UEG ádÉM ∫hCG ±É°ûàcG ïjQÉJ øe

.2020 ôHƒàcCG 19 »a
 IQGOEG  ócCÉàJ  ¿CG  ó©H  ’EG  á°SQóªdG  √òg  íàa  OÉ©oj  ’  ¬fCG  ≈∏Y  QGô≤dG  ¢üfh
 ,IQƒcòªdG IôàØdG ∫ÓN IójóL áHÉ°UEG  ä’ÉM π«é°ùJ ΩóY øe áeÉ©dG áë°üdG
 IQGOE’G øe É¡ëàØH ¿PEG QGó°UEGh ,ihó©∏d πbGƒf …CG øe ÉeÉªJ á°SQóªdG ƒ∏Nh

.á°üàîªdG

:»∏Y áªWÉa âÑàc
 ºà«°S ¬fCG ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üà∏d »Ñ£dG »æWƒdG ≥jôØdG ø∏YCG
 30  ió©àj  ’  ÉªH  »gÉ≤ªdGh  ºYÉ£ª∏d  á«∏NGódG  äÉeóîdG  íàa  IOÉ`̀YEG
 24  ≥aGƒªdG  πÑ≤ªdG  âÑ°ùdG  Ωƒ`̀j  ø`̀e  G kAó``̀H  ICÉ°ûæe  π`̀c  »`̀a  É k°üî°T
 25  ≥aGƒªdG  πÑ≤ªdG  ó`̀MC’G  Ωƒj  øe  G kAó`̀H  ºà«°S  Éªc  ,…QÉédG  ôHƒàcCG
 á«°SGQódG  πMGôªdG  πc  »a  áÑ∏£∏d  á«FõédG  IOƒ©dG  …QÉédG  ôHƒàcCG
 QÉàNG  øjòdG  áÑ∏£∏d  ,á°UÉîdG  ∫ÉØWC’G  ¢VÉjQh  á«eƒμëdG  ¢SQGóªdÉH
 ôªà°ùe πª©dG ¿CG ≈∏Y GOó°ûe ,¢SQGóªdG ≈dEG ºgQƒ°†M ºgQƒeCG AÉ«dhCG
 áë°U ≈∏Y ®ÉØë∏d áØ∏àîªdG πª©dG äGQÉ°ùe á∏°UGƒªd Oƒ¡édG ∞«ãμàd
 ≥jôØdG √ó≤Y …òdG »Øë°üdG ôªJDƒªdG ∫ÓN ∂dP AÉL .™«ªédG áeÓ°Sh

.¢ùeCG ô¡X (19-ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üà∏d »Ñ£dG »æWƒdG
 ,≥jô£dG  ájÉ¡f  »æ©j  ’  ΩÉbQC’G  ¢†ØN  ¿EG  »æWƒdG  ≥jôØdG  ∫Ébh
 ∫ƒ°UƒdGh ¢Shô«ØdG QÉ°ûàfG øe óëdG øe mójõe ƒëf πª©dG ájGóH ¬æμdh
 á©HQC’G  ™«HÉ°SC’G  ∫Ó`̀N  ¬«dEG  Éæ∏°Uh  Éªe  π°†aCG  ¢†ØN  èFÉàf  ≈`̀ dEG
 ΩGõàd’G  ≈∏Y  ¢UôëdG  á∏°UGƒe  ™«ªédG  ≈∏Y  Öéj  ∂dòdh  ,á≤HÉ°ùdG
 »æWƒdG  ≥jôØdG  øe  IQOÉ°üdG  äÉª«∏©àdGh  ájRGôàM’G  äGAGô`̀LE’É`̀H

.á«æ©ªdG äÉ¡édGh ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üà∏d »Ñ£dG
 ¢Shô«ØdG  ihó`̀Y  ∫É≤àfGh  π≤f  IQƒ£N  QÉ©°ûà°SG  ¿CG  ±É`̀°`̀VCGh
 »a ìÉéf øe ≥≤ëJ Éeh ,¬«∏Y AÉ°†≤dG  ƒëf ≥jô£dG  ƒg ΩGhódG  ≈∏Y
 øe ¬à∏°UGƒe Éæ«∏Y Öéj Ée ≈∏Y π«dO ƒg ä’ÉëdG äÉjƒà°ùe ¢†ØN
 ≈∏Y GOó°ûe ,G kóHCG ¿hÉ¡à∏d IÉYóe ¢ù«dh ájRGôàM’G äGAGôLE’ÉH ΩGõàdG
 ô£°†f Ó«μd äÉª«∏©àdGh äGAGôLE’Gh äGOÉ°TQE’G πμH ΩGõàd’G IQhô°V

.áªFÉ≤dG ä’ÉëdG IOÉjR øe IójóL áLƒe á¡LGƒe ≈dEG
 »g IójóL áeóN â≤∏WCG áë°üdG IQGRh ¿CG »æWƒdG ≥jôØdG ø∏YCGh
 äÉ«æ≤àdG  ôjƒ£J  πLCG  øe  ,ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød  ™jô°ùdG  ¢üëØdG  áeóN
 OƒLh ≈dEG øjô«°ûe ,äÉ°UƒëØdG ¥ôW π«¡°ùJh ,¢üëØ∏d áeóîà°ùªdG
 á°UÉîdG  äÉ«Ø°ûà°ùªdG  »a  ™jô°ùdG  ¢üëØdG  QÉÑàNG  áMÉJEÉH  ¬LƒJ

 .äÉ«dó«°üdGh
 áæeBG  IOƒY  ¿Éª°†d  á«HôàdG  IQGRh  ™e  ôªà°ùe  ≥«°ùæàdG  ¿CG  ócCGh
 πc  ∫Éªμà°SG  ™e  º¡àeÓ°Sh  º¡àë°U  ≈∏Y  ®ÉØëdGh  ¢SQGóªdG  áÑ∏£d

.á∏Ñ≤ªdG IôàØdG »a ÜhÉæàdÉH É«FõL áÑ∏£dG IOƒ©d äGOGó©à°S’G
(4¢U π«°UÉØàdG)
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âÑ°ùdG »``gÉ≤ªdGh º``YÉ£ª∏d á``«∏NGódG äÉ``eóîdG í``àa IOÉ``YEG

ájOƒ©°ùdG ™e ≥«°ùæàdGh ¿hÉ©àdG øe Ωó≤àe iƒà°ùe :∂∏ªdG

äÉ«dó«°üdGh á°UÉîdG äÉ``«Ø°ûà°ùªdG »a ÉfhQƒμd ™``jô°ùdG ¢üëØdG áeóN ¥Ó``WEG 

 …Oƒ`````©°ùdG á```«LQÉ``îdG ô````jRh π`````Ñ≤à°ùj ¬``àdÓ`L
á«é«∏îdG ÉjÉ°†≤dGh á``jƒNC’G äÉbÓ©dG ¬``©e åëÑjh

Ió``jóL á``Lƒe Ö``æéàd ΩGõ``àd’G ø``e ó``H ’h ..º``FÉb ô``£îdG :»``æWƒdG ≥``jôØdG 

:¢SÉÑY ∫Gƒf âÑàc
 IQGOEG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  §ØædG  ô`̀jRh  áØ«∏N  ∫BG  áØ«∏N  øH  óªëe  ï«°ûdG  ó`̀cCG
 π°Uh ƒμHÉH á©°SƒJ ´hô°ûe ¿CG  (…ô°SCG) øØ°ùdG ìÓ°UEGh AÉæÑd á«Hô©dG ácô°ûdG
 ,ÉfhQƒc áëFÉL ÖÑ°ùH πª©dG É¡¡LGh »àdG äÉjóëàdG ºZQ RÉéfE’G øe %60 ≈dEG
 IóYÉ°ùªH  ∂`̀dPh  É«dÉM  É¡Ñ«côJh  Égõ«¡éJ  ºàj  »àdG  äGó©ªdG  º¶©e  º∏°ùJ  ºJh
 ºZQ πª©dG »a ºgQGôªà°SG ≈∏Y ôμ°ûdG º¡d Ωó≤j øjòdG ƒμHÉH ≈∏Y ø«ªFÉ≤dG ºYOh
 ’h  »ÑjôéàdG  ¬∏«¨°ûJ  CGóH  ó≤a  ∫É°ùªdG  RÉ¨dG  CÉaôe  ≈dEG  áÑ°ùædÉH  ÉeCG  ,äÉjóëàdG
 CÉaôªdG OƒLh ™e ,¬LÉàfEG øe Rõ©j ¿CG ∫hÉëj Éªæ«H RÉ¨dG OGô«à°SG ≈dEG áLÉM óLƒJ
 ôëÑJ »gh Égô«LCÉJ ºJ ∫É°ùªdG RÉ¨dG áæ«Ø°S Éªæ«H ,øjôëÑdG ™bƒe øe …ƒ≤j …òdG

 »a ¿B’G øjôëÑdG è«∏N »a Ö«≤æàdG ∫ÉªYCG ¿CG ≈dEG ôjRƒdG âØdh .ÉμjôeCG QÉëH »a
.ôjƒ£àdG ™e OGORG πH ∞bƒàj ºd •É°ûædGh ,á«ÑjôéàdG èeGôÑdG QƒW

 ìÉÑ°U  ∑ôà°ûªdG  ¿hÉ©àdG  á«bÉØJG  …ô°SCG  ácô°T  ™«bƒJ  ∫ÓN  ôjRƒdG  QÉ°TCGh
 áÑ°ùf IOÉjõd ≈©°ùJ áÄ«¡dG ¿CG ≈dEG z±ô«°SOhh{ á°†HÉ≤dG Róf’Ohh ácô°T ™e ¢ùeCG
 QÉ«àNG  ≈∏Y  äÉcô°ûdG  ™«é°ûJ  ≈∏Y  πª©j  …òdG  πª©dG  ¿ƒfÉb  ∫ÓN  øe  áfôëÑdG
 âÑKCGh  ìƒªWh  º∏©àe  »æjôëÑdG  ÜÉÑ°ûdG  ¿CG  á°UÉNh  ,¬°Vôa  ∫óH  »æjôëÑdG
 »a º¡°ùJ á«bÉØJ’G ¿CG ôjRƒdG ócCGh .¬MÉéfh πª©dG èFÉàf ∫ÓN øe ∂dPh ¬JQGóL
 »a á«°ùaÉæàdG Rõ©j ÉªH øjôëÑdG áμ∏ªªd iƒà°ùªdG á«ªdÉY äÉeóNh ∫ƒ∏M ô«aƒJ

.äGQÉªãà°S’G ÜòLh RÉ¨dGh §ØædG êGôîà°SG á«∏ªY
(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

 RÉ¨dGh §ØædG ´É£b ô``jƒ£àd z±ô«°SOhh{h z…ô°SCG{ ø«H ¿hÉ``©J á«bÉØJG
 ƒμHÉH á``©°SƒJ ´hô``°ûe ø``e ٪60 ø``e AÉ``¡àf’G :§``ØædG ô``jRh

 ¿É```Lô¡e ¥Ó```£fG ..Ωƒ```«dG
 »≤«°Sƒª∏d  »``dhódG  ø``jôëÑdG
äGQÉ«°ùdG ô``ÑY ô°TÉÑe Qƒ``°†ëH

 ¢ù«ªîdG  Ωƒ«dG  ≥∏£æj
 »dhódG  øjôëÑdG  ¿ÉLô¡e
 ¬àî°ùf  »``̀ a  ≈`̀≤`̀«`̀°`̀Sƒ`̀ª`̀∏`̀d
 …òdG  ,øjô°û©dGh  á©°SÉàdG
 ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀ dG á``Ä``«``g ¬`̀ª`̀¶`̀æ`̀J
 Ωƒj  ≈àM  QÉ```̀KB’Gh  áaÉ≤ã∏d
 ÖfÉéH  …QÉédG  ôHƒàcCG  31
 øjôëÑdG  á©∏b  ™bƒe ∞ëàe
 Iô°TÉÑe Qƒ¡ªédG √ô°†ëjh
 ¿ƒμ«°Sh  ,äGQÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dG  ôÑY
 áfÉæØdG  πØM  ™`̀e  ¥Ó`̀£`̀f’G
 ¿Gƒæ©H áª©f ô«ÑY á«ªdÉ©dG
 ≈```̀dEG º``̀ dÉ``̀©``̀ dG ≈``̀≤``̀«``̀°``̀Sƒ``̀e{
 »e áî«°ûdG âdÉbh .z¿ƒªdO

 :QÉ``̀KB’Gh  áaÉ≤ã∏d  øjôëÑdG  áÄ«g  á°ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG  óªëe  âæH
 á¨∏c  ≈≤«°SƒªdÉH  ô`̀Hƒ`̀à`̀cCG  ô¡°T  »`̀a  »Øàëf  ,ΩÉ``Y  π`̀c  »`̀a  Éªc{
 ôÑYh ,iôNC’G äÉaÉ≤ãdGh Üƒ©°ûdG ™e π°UGƒàdGh QGƒë∏d á«ªdÉY
 ™°SÉàdG  ¬eÉY  πªμj  …ò`̀dG  ≈≤«°Sƒª∏d  »dhódG  øjôëÑdG  ¿ÉLô¡e
 »a ≈àM á«aÉ≤ãdG ÉæéeGôHh Éæª°SGƒe áeGóà°SG ócDƒf ,øjô°û©dGh

zäÉbhC’G Ö©°UCG
 á«FÉæãà°SG ±hôX »a áæ°ùdG √òg »JCÉj ¿ÉLô¡ªdG{ :âaOQCGh
 OGR  ∂dP  º`̀ZQh  ,ÉfhQƒc  ¢Shô«a  »°ûØJ  á`̀eRCG  É¡àÑÑ°S  IôjÉ¨eh
 Iô«Ñc GOƒ¡L ÉædòHh √óYƒe »a º°SƒªdG Gòg ΩÉ≤j ¿CG ≈∏Y ÉfQGô°UEG

.z¿Éμe πc »a ÉfQƒ¡ªL ≈dEG áaÉ≤ãdG äƒ°U ∫É°üjEG πLCG øe
(7¢U π«°UÉØàdG)

.óªëe âæH »e áî«°ûdG |

 OÉ`````°üàbG ô````FÉ``°ùN Q’hO QÉ`````«∏``e 20
 á``jOƒ`©°ùdG  á``©WÉ≤ªdG  Ö``Ñ°ùH  É````«cô``J

 ¿Óé©dG  ¿Ó`̀é`̀Y  º`̀ q«`̀b  :¿EG  ¿EG  »°S  -  »`̀HO
 ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ájOƒ©°ùdG  ±ô¨dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ
 ÉgóÑμà«°S  »àdG  ôFÉ°ùîdG  ¢VÉjôdG  áaôZ  IQGOEG
 ≈∏Y  Q’hO  QÉ«∏e  20  ƒëæH  »côàdG  OÉ°üàb’G
 ™fÉ°üeh  äÉcô°T  π°UGƒJ  ≈dEG  Éàa’  ,√ô«Ñ©J  óM

.á©WÉ≤ªdG á∏ªM ó©H ¬©e á«côJ
 ÉfÉJhQ IÉæb ≈∏Y ¿Óé©∏d á∏HÉ≤e »a ∂dP AÉL
 »àdG ájOƒ©°ùdG ™fÉ°üªdG Ωƒ«dG{ :∫Éb PEG ,á«é«∏N
 ,É«côJ êQÉN êôîà°S É¡∏c É«côJ »a IOƒLƒe »g
 ∑Éæg ™fÉ°üe º¡d ¿ƒjOƒ©°S »©e Gƒ∏°UGƒJ ÉfCGh
 ÉfCGh ócDƒe ΩÓc Gògh ,É«côJ øe Ωƒ«dG É¡fƒ∏≤æ«°S
 ∞dCG  300h  ¿ƒ«∏e  ¬«a  ¿ƒμj  Éªd  ..¬æY  ∫hDƒ°ùe
 ¥OÉæa  ¿ƒ∏¨°ûj  A’Dƒ`̀g  É«côàd  ¿ƒ`̀Mhô`̀j  íFÉ°S
 ¿ƒ∏¨°ûjh äGQÉ«°S  ¿ƒ∏¨°ûjh ºYÉ£e ¿ƒ∏¨°ûjh
 Ωƒ«dG  ∂Ø«°S  áMÉ«°ùdG  ¥ƒ°S  Ωƒ«dGh  ,áLÉM  πc
 ,OGô«à°S’G  Ωƒ«dG  ,ô«Ñc  ¥ƒ°S  Gò¡a  áæ°S  ó©H  hCG
 OGô«à°SG ºdÉ©dG »a ó∏H …CG øe ájOƒ©°ùdG OGô«à°SG
 »a  IOƒLƒe  ájOƒ©°ùdG  äGQÉªãà°SG  Ωƒ«dG  ,ô«Ñc

.z..ôKDƒe Gògh ¿Éμe πc

 πeÉ©àdG  πc  Ωƒ«dG  Éæ©ªL  GPEG{  :ÓFÉb  ™HÉJh
 äÉYÉ£≤dG  π`̀c  πª°ûj  …ò`̀ dG  ô«ÑμdG  …OÉ°üàb’G
 π≤J  ’h  äGQ’hó```̀ dG  äGQÉ«∏ªH  ô«Ñc  Gò`̀g  É©ÑW
 º©f  ,Iô«Ñc  äÉ`̀bÓ`̀Y  √ò`̀g  ,Q’hO  QÉ«∏e  20  ø`̀Y
 ô«°ûJ  ΩÉ``bQC’G  ¢†©H  ,IôKDƒe  ¿ƒμà°S  É¡∏c  √òg
 øμdh  áæ«©e  AÉ«°TCG  ≈dEGh  áæ«©e  äGOGô«à°SG  ≈dEG
 QÉ«∏e  20`dG  RhÉéàj  ≠∏ÑªdÉH  πeÉμdÉH  É¡∏ªéJ  ƒd

.zôKDƒj ±ƒ°Sh ôKDƒe ƒgh Q’hO
 äÉ`̀cô`̀ °`̀û`̀ dG) º`̀¡`̀ d É``̀æ``̀ë``̀°``̀VhCG{ :±É````°````VCGh
 Ωƒ«dG  ¿CG  IQÉÑ©dG  íjô°üH  (á«côàdG  ™fÉ°üªdGh
 π°üëJh IOƒLƒe ºdÉ©dG »a á«°SÉ«°ùdG äÉaÓîdG
 ™e Ωƒ«dG  ,»°SÉ«°ùdG  ÉgQÉWEG  »a »gh QGôªà°SÉH
 ÖfÉL  øe  AGóY  ƒg  ,É«°SÉ«°S  ÉaÓN  ¢ù«d  É«côJ
 á«Hô©dG  áμ∏ªªdG  πÑb  ø`̀e  ΩÓ`̀°`̀S  ¬∏HÉ≤j  É«côJ
 Ωƒ«dG{ :∫ƒ≤dÉH ¿Óé©dG Oô£à°SGh ..zájOƒ©°ùdG
 ÖfÉédG Gòg Qó≤J ºd QhôZ πμHh á«côàdG IOÉ«≤dG
 ø«jOƒ©°S  ø«æWGƒªc øëfh É¡«Z  »a  äôªà°SGh
 GôJ  ,É¡«∏Y  πª©æ°S  Ωƒ«dGh  ,ôªM  •ƒ£N  ÉfóæY

.z..»°T ÉæjhÉ°S Ée É°ùd ájGóÑdG »a øëf

»dÓ≤H ô`«Ñc »ë°U õcôe AÉ°ûfEG ∫ƒªj zâjƒμdGh øjôëÑdG{
 ∫ÉªYCG  âjƒμdGh  øjôëÑdG  ∂æH  CGóH
 πªëj  ó``̀jó``̀L  »`̀ë`̀°`̀U  õ``̀cô``̀e  π``jƒ``ª``J
 áØ∏μH  ¥ôëªdÉH  »dÓb  á≤£æe  »a  ¬ª°SG
 ,»æjôëH  QÉæjO  ø«jÓe  3^8```̀dG  ÜQÉ≤J
 iƒà°ùe  ≈∏Y  iôÑc  á«Yƒf  IQOÉ``̀H  »`̀a
 ∂æÑdG  ¢`̀Uô`̀M  ó°ùéJ  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 ¬à«dhDƒ°ùªH ¢Vƒ¡ædG ≈∏Y OhóëªdG ô«Z
 øe ™ªàéªdGh áμ∏ªªdG √ÉéJ á«YÉªàL’G
 áî°SGôdG  á«dÉªdG  áfÉμªdG  ¢ùμ©Jh  ,á¡L
 á«dhDƒ°ùªdÉH  ≥«ª©dG  ¬`̀fÉ`̀ª`̀jEGh  ∂æÑ∏d
 ájOÉ°üàb’G  äÉjóëàdG  ºZQ  á«YÉªàL’G
 ∫É¨°TC’G  ô`̀ jRh  ∫É`̀ bh  .iô``̀NCG  á¡L  ø`̀e
 »fGôª©dG §«£îàdGh äÉjó∏ÑdG ¿hDƒ°Th
 ¿EG  ∞∏N  ¬∏dGóÑY  øH  ΩÉ°üY  ¢Sóæ¡ªdG
 ≈∏Y  ±Gô`̀°`̀TE’G  áª¡e  ≈dƒàà°S  IQGRƒ``̀dG
 Gò¡d  á`̀«`̀FÉ`̀°`̀û`̀fE’G  ∫É``̀ª``̀YC’Gh  º«ª°üàdG
 ∫ÓN ÓeÉc √ò«ØæJ ºà«°S …òdG ´hô°ûªdG
 áë°üdG  Iô``̀jRh  â`̀dÉ`̀b  Éª«a  ,Gô¡°T  30
 øe GóMGh ôÑà©j õcôªdG ¿EG ídÉ°üdG á≤FÉa
 ¬ÑfÉL øe .øjôëÑdG »a ¬Yƒf øe ôÑcC’G

 »∏Y OGôe ∂æÑdG IQGOEG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ócCG
 âjƒμdGh  øjôëÑdG  ∂æH  IQOÉÑe  ¿CG  OGôe
 QÉ`̀WEG  øª°V  »`̀JCÉ`̀J  õcôªdG  Gò`̀g  AÉ°ûfEÉH
 ¬à«dhDƒ°ùe  »a  ¢Vƒ¡ædÉH  ∂æÑdG  IOÉ`̀jQ

 iƒ°üb  á«ªgCG  πμ°ûJ  »àdG  á«YÉªàL’G
 ¬JQGOEG  ¢ù∏ée  äÉ¡LƒJ  ¢ùμ©Jh  ∂æÑ∏d

.™ªàéªdGh øWƒdG áeóN »a
 (4¢U π«°UÉØàdG)

 êhô``Nh É`æWGƒe 2068 ∞«XƒJ
á`eƒ``μëdG ø``e É````ØXƒ`e 8652

OƒØdG{ äÉ``Hô©d ójóédG ™``bƒªdG ìÉ``ààaG
Ωƒ«dG »æWƒdG øjôëÑdG OÉà°SG »a z∑GôJ

 ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U Iô°†M πÑ≤à°SG
 ¢ùeCG  ájôaÉ°üdG  ô°üb  »`̀a  ióØªdG  OÓ`̀Ñ`̀dG  ∂∏e  áØ«∏N  ∫BG
 Oƒ©°S ∫BG ¬∏dGóÑY øH ¿ÉMôa øH π°ü«a ô«eC’G ƒª°ùdG ÖMÉ°U
 áÑ°SÉæªH á≤«≤°ûdG ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªªdG á«LQÉN ôjRh
 ¬«NCG  ôjó≤Jh  äÉ«ëJ  ¬àdÓL  ≈dEG  π≤f  óbh  ,áμ∏ªª∏d  ¬JQÉjR
 ∫BG  õjõ©dGóÑY  øH  ¿Éª∏°S  ∂∏ªdG  ø«Øjô°ûdG  ø«eôëdG  ΩOÉN
 ÖMÉ°Uh ,á≤«≤°ûdG ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªªdG πgÉY Oƒ©°S
 ∫BG  õjõ©dGóÑY  øH  ¿Éª∏°S  øH  óªëe  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 ´ÉaódG ôjRh AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ÖFÉf ó¡©dG »dh Oƒ©°S
 Ωó≤àdG  ΩGhO  É¡Ñ©°Th  øjôëÑdG  áμ∏ªªd  Éª¡JÉ«æªJ  ¥ó°UCGh

.AÉNôdGh

 á«LQÉîdG ôjRh ƒª°ùH ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M ÖMQh
 ø«eôëdG  ΩOÉ`̀N  ¬«NCG  ≈`̀dEG  ¬JÉ«ëJ  π≤æH  ¬Ø∏ch  ,…Oƒ©°ùdG
 Ö©°û∏d  áÑ«£dG  ¬JÉ«æªJh  √ó`̀¡`̀Y  »`̀dh  ƒª°Sh  ø«Øjô°ûdG

.QÉgOR’Gh á©aôdG øe Gójõe ≥«≤°ûdG …Oƒ©°ùdG
 ≈∏Y  ô«îdÉH  Oƒ©j  Ée  πc  åëH  á∏HÉ≤ªdG  ∫ÓN  ºJ  óbh
 ¢VGô©à°SGh ,á«eÓ°SE’Gh á«Hô©dG ø«àeC’Gh è«∏îdG Üƒ©°T
 »àdG  áî°SGôdGh  Iõ«ªàªdG  á«îjQÉàdG  á`̀jƒ`̀NC’G  äÉbÓ©dG
 ≥«°ùæàdGh  ¿hÉ©àdG  √ó¡°ûj  Éeh  ø«≤«≤°ûdG  øjó∏ÑdG  ™ªéJ
 ≈dEG  káaÉ°VEG  ,Ωó≤àe  iƒà°ùe  øe  ∑ôà°ûªdG  …ƒNC’G  πª©dGh
 á«ª«∏bE’G  ø«àMÉ°ùdG  ≈∏Y áægGôdG  äGóéà°ùªdGh äGQƒ£àdG

.á«Hô©dGh .…Oƒ©°ùdG á«LQÉîdG ôjRh ¬dÉÑ≤à°SG ∫ÓN ∂∏ªdG ádÓL |

.á«bÉØJ’G ™«bƒJ ó¡°ûj §ØædG ôjRh |

. »dÓb õcôe πjƒªJ ó≤Y ™«bƒJ ∫ÓN ∫É¨°TC’G ôjRh |



 äÉÑ«ÑW  3  Rƒ`̀a  ¿Ó``YEG  áÑ°SÉæªH
 IõFÉL{  á≤HÉ°ùªH  áë°üdG  IQGRh  øe
 Ö«Ñ£∏d  áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N
 É¡àî°ùæH  Ω qnó``̀ n≤``̀ oJ  »`̀à`̀dG  ,z»`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 Ωƒ«H áμ∏ªªdG AÉØàMG ™e É kæeGõJ ≈dhC’G
 IPÉà°SC’G â∏Ñ≤à°SG ,»æjôëÑdG Ö«Ñ£dG
 Iô``̀jRh  í`̀dÉ`̀°`̀ü`̀dG  ó«©°S  â`̀æ`̀H  á`̀≤`̀FÉ`̀a
 ,øjõFÉØdG QÉ«àNG áæéd á°ù«FQ áë°üdG
 ≥aGƒªdG AÉ©HQC’G ¢ùeCG ìÉÑ°U É¡ÑàμªH
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 IõFÉL{ IõFÉédG √òg øe ≈dhC’G áÄØdÉH
 »LÓ©dG åëÑdG »a ´GóHE’Gh QÉμàH’G
 IQƒàcódG  º`̀g  ,z»`̀Ñ`̀£`̀dGh  …ôjô°ùdGh
 IÉéf  IQƒ``à``có``dGh  ¿É`̀ª`̀∏`̀°`̀ù`̀dG  á∏«ªL
 …ôLÉ¡dG  ºjôe  IQƒàcódGh  íàØdG  ƒHCG
 IõFÉédG  øe  á«fÉãdG  áÄØdÉH  äRÉa  »àdG
 äôÑYh ,zóàªªdG  AÉ£©dGh AÉaƒdG  áÄa{
 áÑ°SÉæªH  É¡«fÉ¡Jh  É¡JOÉ©°S  ≠dÉH  øY
 ,IQGRƒ∏d ±ô°ûe RÉéfEG ≥«≤ëJh RƒØdG
 ™fÉªdG  ó«dh  QƒàcódG  Qƒ°†ëH  ∂`̀ dPh
 IQƒ``à``có``dGh  á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG  IQGRh  π`̀ «`̀ ch
 óYÉ°ùªdG  áë°üdG  á∏«ch  …ƒ∏©dG  ∫Éæe
 óªëe óªMCG QƒàcódGh á«dhC’G ájÉYô∏d
 ¢ù«FôdG  ∫É`̀ª`̀YCÉ`̀H  º`̀FÉ`̀≤`̀dG  …QÉ`̀ °`̀ü`̀fC’G

.á«eƒμëdG äÉ«Ø°ûà°ùª∏d …ò«ØæàdG
 Iô`̀jRh  â∏≤f  AÉ≤∏dG  á`̀jGó`̀H  »`̀ah
 »fÉ¡J  äGõ`̀FÉ`̀Ø`̀dG  äÉÑ«Ñ£∏d  áë°üdG
 áØ«∏N  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 ,AGQRƒ`̀dG  ¢ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH

 øH  ó°TGQ  øH  óªëe  ï«°ûdG  äÉ«ëJh
 ÖMÉ°U  ¿GƒjO  π«ch  áØ«∏N  ∫BG  áØ«∏N
 IõFÉL  á`̀fÉ`̀eCG  ¢ù«FQ  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 Ö«Ñ£∏d  áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N
 Égôμ°T  ¢üdÉN  øY  IôÑ©e  ,»æjôëÑdG
 ¬≤«≤ëJ ºJ …òdG RÉéfE’G ≈∏Y Égôjó≤Jh
 õ«ªJh ,áë°üdG IQGRh äÉÑ«ÑW πÑb øe
 øàÑKCG »JÓdG á«FÉ°ùædG á«Ñ£dG QOGƒμdG

.»ë°üdG ´É£≤dG »a ø¡JAÉØc
 ¿EG zí`̀dÉ`̀°`̀ü`̀dG{ Iô``̀jRƒ``̀dG â`̀dÉ`̀bh
 áë°üdG  IQGRh  øe  äÉÑ«ÑW  3  ∫ƒ°üM
 IõFÉL  »a  ø«àÄØdG  øe  õFGƒL  3  ≈∏Y
 Ö«Ñ£∏d  áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N{
 á©«aQ  áª«b  øe  ¬∏ãªJ  Éeh  z»æjôëÑdG
 ôîØdG  ø`̀e  ô`̀«`̀ã`̀μ`̀dG  π`̀ª`̀ë`̀j  Iõ`̀«`̀ª`̀à`̀eh
 ô«°ûj  …ò`̀dG  RÉ`̀é`̀fE’G  Gò¡H  RGõ`̀à`̀Y’Gh
 ¿CG áæ«Ñe ,IQGRƒdG »Ñ°ùàæe IAÉØc ≈dEG
 ™jQÉ°ûe  QÉªK  ióMEG  ó©oj  ºjôμàdG  Gòg
 Égò«ØæàH  â`̀eõ`̀ à`̀ dG  »``à``dG  ô`̀jƒ`̀£`̀à`̀dG
 Gôîa IQGRƒ````̀dG  ó`̀jõ`̀j É``̀eh ,IQGRƒ`````dG
 É«æjôëH  É«æWh  É k≤jôa  É¡jód  ¿CG  Ωƒ«dG
 ƒëf  áàHÉK  ≈£N  ≈∏Y  ô«°ùj  É kMƒªW

.RÉéfE’G ≥°ûYh …óëàdG ÖM
 √òg  ¿EG  áë°üdG  Iô``̀jRh  â`̀dÉ`̀bh
 AÉÑWCÓd  Iõ`̀FÉ`̀é`̀dG  ¥Ó`̀WEÉ`̀ H  IQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG
 ô`̀jó`̀≤`̀J π``°``†``aCG â``̀fÉ``̀c ø`̀«`̀«`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 πLC’  á∏«ÑædG  º¡JÉ«ë°†Jh  ºgOƒ¡éd
 ≥ëà°ùJ  »`̀à`̀dGh  ,ø`̀WGƒ`̀ª`̀dGh  ø`̀Wƒ`̀dG
 .õ«ªªdG  º`̀gQhó`̀d  ôjó≤àdGh  ºYódG  πc

 ¢üdÉN  øY  áë°üdG  Iô``jRh  â`̀Hô`̀YCGh
 É¡«àÄØH  IõFÉédÉH  äGõFÉØ∏d  »fÉ¡àdG
 √ƒeób  ÉªH  kIó«°ûe  ,á«fÉãdGh  ≈``dhC’G
 åëÑdG  ∫Éée  »a  Ió`̀FGQ  äGõéæe  øe
 Iô«Ñc  Oƒ¡L  ø`̀e  √ƒ`̀dò`̀H  É`̀eh  »ª∏©dG
 .»Ñ£dG  ´É£≤dG  »a  π°UGƒàe  AÉ£Yh
 »a  á∏«∏édG  º¡JÉeÉ¡°SEG  ¿CG  äó```̀cCGh
 »`̀LÓ`̀©`̀dG å`̀ë`̀Ñ`̀dGh »`̀Ñ`̀£`̀dG ∫É`̀é`̀ª`̀dG
 øjôëÑdG  áμ∏ªªH  »Ñ£dGh  …ôjô°ùdGh
 QÉ``̀¶``̀fCG §``̀ë``̀eh ô`̀jó`̀≤`̀ J π`̀ë`̀e â``̀fÉ``̀c

 ,ø`̀«`̀«`̀dhó`̀dG  AGô`̀Ñ`̀î`̀dG  ø`̀e  ø«ªμëªdG
 øe Ωó``̀b É`̀ª`̀H º`̀¡`̀HÉ`̀é`̀YEG Ghó```̀HCG ø`̀jò`̀dG
 áæ¡e  ∫Éée  »a  IRQÉH  ∫ÉªYCGh  çƒëH
 áæéd  AÉ°†YCG  ¿CG  ≈`̀ dEG  Iô«°ûe  ,Ö£dG
 ÉªH  º¡à°ûgO  Ghó``HCG  øjõFÉØdG  QÉ«àNG
 ºch  ,Iõ«ªàe  çƒëHh  ¥GQhCG  øe  Ωób
 áμ∏ªe  É¡H  ôNõJ  »àdG  á«Ñ£dG  QOGƒμdG
 ájƒb  á°ùaÉæªdG  π©L  É`̀e  ,ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 õFÉØdG QÉ«àNG »a ºμëªdG QÉàëj å«ëH

.äGAÉØμdG Oó©J πX »a

 åë∏d  ô`̀jó`̀≤`̀à`̀dG  Gò``̀g  ¿CG  â`̀æ`̀«`̀Hh
 ∫É`̀ª`̀YC’G RÉ`̀é`̀fEG  »`̀a QGô`̀ª`̀à`̀°`̀S’G ≈∏Y
 ,»Ñ£dG ∫ÉéªdG »a IôμàÑªdGh IRQÉÑdG
 ôjƒ£àdG  á∏°UGƒe  ≈∏Y  º¡©«é°ûJh
 »bÉH ™«é°ûàd ∂dòch ,∫ÉéªdG Gòg »a
 º¡ØdÉëj  º`̀dh  Gƒeó≤J  ø`̀jò`̀dG  AÉ`̀Ñ`̀WC’G
 AÉÑWC’G ™«ªL á«YGO ,ΩÉ©dG  Gòg ßëdG
 áî°ùædG  »`̀a  ºjó≤à∏d  OGó©à°S’G  ≈`̀ dEG
 ,πÑ≤ªdG  ΩÉ©dG  »a  IõFÉédG  øe  á«fÉãdG
 ø«H  ájƒb  äÉ°ùaÉæªH  Iô`̀μ`̀dG  IOÉ```̀YEGh

 ¿CG  áë°Vƒe  ,ø««æjôëÑdG  AÉ``̀Ñ``̀WC’G
 √ƒeób  Éªd  ;z¿hõ`̀FÉ`̀a  AÉÑWC’G  ™«ªL{

.øWGƒªdGh øWƒ∏d á∏«∏L ∫ÉªYCG øe
 äGõ`̀FÉ`̀Ø`̀dG  â`̀Hô`̀YCG  ;ø¡ÑfÉL  ø`̀e
 ôμ°ûdG  ôYÉ°ûe  ≥«ªY  ø`̀Y  äÉÑ«Ñ£dG
 ƒª°ùdG  ÖMÉ°üd  ¿Éaô©dGh  ¿Éæàe’Gh
 ¿Éª∏°S  ø``̀H  á`̀Ø`̀«`̀∏`̀N  ô``̀«``̀eC’G  »`̀μ`̀∏`̀ª`̀dG
 áÑ°SÉæªH  AGQRƒ```̀dG  ¢ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG
 πch  áë°üdG  Iô`̀ jRh  ºYódh  ,ø`̀gRƒ`̀a
 ΩÉ°Sh Gòg ¿CG ¿ócCGh ,IQGRƒdG »Ñ°ùàæe
 ø««æjôëÑdG  AÉÑWC’G  πμdh  ø¡d  ±ô°T
 ºYód  G kó«°ùéJ  »``JCÉ``jh  ,øjõ«ªàªdG
 IOÉ«≤dG  πÑb  ø`̀e  »æjôëÑdG  Ö«Ñ£dG
 Iô°†ëd  ô`̀gGõ`̀dG  ó¡©dG  »`̀a  áª«μëdG
 ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG  ádÓédG ÖMÉ°U
 ,ió`̀Ø`̀ª`̀ dG  OÓ``̀Ñ``̀ dG  π``̀gÉ``̀Y  á`̀Ø`̀«`̀∏`̀N  ∫BG
 øWƒ∏d  AÉ£©dG  »a QGôªà°S’G øjócDƒe

.øWGƒªdGh
 É¡ãjóM áë°üdG IôjRh âªààNGh
 IQGRh äGRÉéfE’ πªμe RÉéfE’G Gòg ¿CÉH
 ¢ù«FQ  ƒª°S  äÉ¡«LƒJ π°†ØH  áë°üdG
 áë°üdG IQGRh ¿CG ≈dEG ágƒæe ,AGQRƒdG
 ô`̀jƒ`̀£`̀à`̀dG Iô`̀«`̀°`̀ù`̀e π``°``UGƒ``J ±ƒ``̀°``̀S
 É¡JÉeóîH  AÉ`̀≤`̀JQ’G  π`̀LCG  øe  AÉªædGh
 á«æjôëÑdG  ÉgQOGƒc  Oƒ¡éH  á«ë°üdG
 ≈∏Y Ωõ``̀©``̀dG äó`̀≤`̀Y »`̀à`̀ dG á`̀Mƒ`̀ª`̀£`̀dG
 ójõªdG  ≥«≤ëJ  ƒëf  ,õ«ªàdGh  RÉéfE’G
 áeOÉ≤dG äGƒæ°ùdG ∫ÓN äGRÉéfE’G øe

.IOƒ°ûæªdG ±GógC’G ≈dEG ∫ƒ°Uƒ∏d
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 á`̀«`̀bô`̀H ≈`̀≤`̀∏`̀à`̀j AGQRƒ``````̀ dG ¢`̀ ù`̀ «`̀ FQ
»``àjƒμdG  AGQRƒ``dG  ¢``ù«FQ  ø``e  ô``μ°T
 ¢ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ≈≤∏J
 ìÉÑ°üdG óªëdG ódÉN ìÉÑ°U ï«°ûdG ƒª°S ¬«NCG øe á«HGƒL ôμ°T á«bôH AGQRƒdG
 ¬d ájõ©ªdG √ƒª°S á«bôH ≈∏Y kGOQ ∂dPh ,âjƒμdG  ádhóH AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ
 ƒª°ùdG ÖMÉ°U πMGôdG âjƒμdG ádhO ô«eCG ≈dÉ©J ¬∏dG ¿PEÉH ¬d QƒØ¨ªdG IÉah »a

.√GôK ¬∏dG Ö«W ìÉÑ°üdG ôHÉédG óªMC’G ìÉÑ°U ï«°ûdG
 √ôjó≤J ≠dÉH øY ¬à«bôH »a »àjƒμdG AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ƒª°S ÜôYCGh
 øe  √ƒª°S  ¬æY  ôÑY  Ée  ≈∏Y  AGQRƒ`̀ dG  ¢ù«FQ  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°üd  √ôμ°Th
 ≈∏Y  AÉæK  øeh  ,π∏édG  ÜÉ°üªdG  Gòg  »a  IÉ°SGƒªdGh  …RÉ©àdG  ôYÉ°ûe  ¥OÉ°U
 óª¨àj  ¿CG  ÓYh πL …QÉÑdG  kÓFÉ°S  ,¬∏dG  ¬ªMQ πMGôdG  ó«≤Ø∏d  Ió«ªëdG  ÖbÉæªdG
 ™«ªédG º¡∏j ¿CGh ,¬JÉæL í«°ùa ¬æμ°ùjh ¬JôØ¨eh ¬àªMQ ™°SGƒH πMGôdG ó«≤ØdG

.¿Gƒ∏°ùdGh ôÑ°üdG

…óæ¡dG ¢ù«FôdG øe ôμ°T á«bôH ≈≤∏àjh..
 ¢ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ≈≤∏J
 ájQƒ¡ªL ¢ù«FQ óæ«aƒc çÉf ΩGQ ¢ù«FôdG áeÉîa øe á«HGƒL ôμ°T á«bôH AGQRƒdG
 áÑ°SÉæªH ¬«dEG √ƒª°S É¡H å©H »àdG áÄæ¡àdG á«bôH ≈∏Y kGOQ ∂dPh ,á≤jó°üdG óæ¡dG

.óæ¡dG ájQƒ¡ªL ∫Ó≤à°SG iôcP

ô```jRh ø``«``H »``Ø``JÉ``g ∫É``̀°``̀ü``̀JG
»``∏«FGô°SE’G  √ô``«`¶`fh  á``«`LQÉîdG

 »fÉjõdG  ó°TGQ  øH  ∞«£∏dGóÑY  QƒàcódG  ø«H  ¢ùeCG  »ØJÉg  ∫É°üJG  iôL
.π«FGô°SEG ádhO á«LQÉN ôjRh …RÉæμ°TCG »HÉL ó«°ùdGh á«LQÉîdG ôjRh

 ¿É«ÑdG  ≈∏Y  ™«bƒàdG  áÑ°SÉæªH  »fÉ¡àdG  ¿GôjRƒdG  ∫OÉÑJ  ∫É°üJ’G  ∫ÓNh
 á«°SÉeƒ∏HO äÉbÓY áeÉbEG ∫ƒM π«FGô°SEG ádhOh øjôëÑdG áμ∏ªe ø«H ∑ôà°ûªdG
 »a  øjó∏ÑdG  ø«H  ºgÉØàdG  äGôcòe  øe  OóY  ≈∏Y  ™«bƒàdG  ≈`̀dEG  áaÉ°VEG  ,Éª¡æ«H
 ™«°SƒJ  »`̀a  º¡°ù«°S  »îjQÉJ  RÉ`̀é`̀fEG  ø`̀e  ∂`̀dP  ¬∏ãªj  É`̀eh  ,IOó©àe  ä’É`̀é`̀e
 á≤£æªdG »a QGô≤à°S’Gh øeC’G ï«°SôJh øjó∏ÑdG  ø«H ∑ôà°ûªdG  ¿hÉ©àdG  πÑ°S

.É¡Hƒ©°ûd É keÓ°Sh G kQÉgORG ôãcCG πÑ≤à°ùe ≈dEG ∫ƒ°Uƒ∏d
 á©HÉàªd  ø«ÑfÉédG  ø«H  π°UGƒàdG  QGôªà°SG  IQhô°V  ≈∏Y  ¿GôjRƒdG  ócCGh
 ô¶ædG äÉ¡Lh ∫OÉÑJh ,ä’ÉéªdG ∞∏àîe »a ∑ôà°ûªdG »FÉæãdG ¿hÉ©àdG õjõ©J

.á≤£æªdG ¬LGƒJ »àdG äÉjóëàdGh ÉjÉ°†≤dG ∞∏àîe √ÉéJ

êPƒ`̀ ª`̀ f ø`̀ jô`̀ ë`̀ Ñ`̀ dG :í`̀ dÉ`̀ °`̀ ü`̀ dG
»``∏gC’G º``∏°ùdGh ¢``ûjÉ`©`à`∏d »``dhO

 øjôëÑdG áμ∏ªe ¿CG ,iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ,ídÉ°üdG ídÉ°U øH »∏Y ócCG
 ∫ÓN  ø`̀e  ,»`̀ ∏`̀gC’G  º∏°ùdGh  íeÉ°ùàdGh  ¢ûjÉ©à∏d  Gõ«ªàe  ÉLPƒªf  ó°ùéJ
 áaÉ≤K øª°V ,≥jô©dG É¡îjQÉJ OGóàeG ≈∏Y ÖgGòªdGh ¿ÉjOC’G ∞∏àîe É¡fÉ°†àMG
 ,á«fÉ°ùfE’G º«≤dG ô°ûfh ,äGó≤à©ªdGh ¿ÉjOC’G ájôM ΩGôàM’ áî°SGQ á«©ªàée

.øjôëÑdG áμ∏ªe Qƒà°SOh »æWƒdG πª©dG ¥Éã«e ¬«∏Y ócCG Ée ƒgh
 á«∏«éfE’G  á°ù«æμdG  »`̀YGQ  õjõY  »fÉg  ¢ù≤dG  ¬dÉÑ≤à°SG  ió`̀d  ∂`̀dP  AÉ`̀L
 ¢ù«FQ  ó`̀cCG  å«M  ,¢ùeCG  ìÉÑ°U  AÉ°†«ÑdG  ¥QÉ«ÑdG  á«©ªL  ¢ù«FQh  á«æWƒdG
 ø«H ∞dBÉàdGh ÜQÉ≤à∏d áªYGódG á«æWƒdG äÉ«©ªédG QhO á«ªgCG iQƒ°ûdG ¢ù∏ée
 ¢û«©dGh  ºgÉØàdGh  ΩÓ°ùdG  ÇOÉÑe  õjõ©àd  É¡«©°Sh ,óMGƒdG  ™ªàéªdG  äÉfƒμe
 ∞∏àîe  »a  É¡àcQÉ°ûe  øY  kÓ°†a  ,»æjôëÑdG  ™ªàéªdG  ±É«WCG  ø«H  ∑ôà°ûªdG

.á«YÉªàL’Gh á«æjódGh á«æWƒdG äÉÑ°SÉæªdG
 ¢ù∏ée  ¬H  Ωƒ≤j  …òdG  ô«ÑμdG  Qhó`̀dG  õjõY  »fÉg  ¢ù≤dG  ø qªK  ,¬ÑfÉL  øe
 »NBÉàdGh ¢ûjÉ©àdG õjõ©J »a Ö°üJ »àdG Oƒ¡édG IófÉ°ùeh ºYO øe iQƒ°ûdG

.áμ∏ªªdG ¢VQCG ≈∏Y ø«ª«≤ªdGh »æjôëÑdG ™ªàéªdG ±É«WCG áaÉc ø«H

 »∏Y ø`̀H ó`̀LÉ`̀e Qƒ`̀à`̀có`̀dG ∑QÉ`̀ °`̀ T
 º`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dGh á`̀«`̀Hô`̀à`̀dG ô```̀ jRh »`̀ª`̀«`̀©`̀æ`̀dG
 º«∏©àdG  IQGOEG  ¬àª¶f  …ò`̀dG  AÉ≤∏dG  »a
 ¢SQGóªdG  äGôjóeh  …ôjóªd  …ƒfÉãdG
 »FôªdG  ∫É°üJ’G  á«æ≤J  ôÑY  ájƒfÉãdG
 ¢SQGóªdG äGOGó©à°SG á©HÉàªd ,ó©H øY
 óYÉ≤e  ≈``̀ dEG  áÑ∏£dG  IOƒ`̀©`̀ d  á`̀jƒ`̀fÉ`̀ã`̀dG
 25 ≥``aGƒ``ª``dG ó````̀MC’G Ωƒ``̀ j á``̀°``̀SGQó``̀dG
 ô`̀jRƒ`̀dG  ô`̀ qÑ`̀Y  å«M  ,Ω2020  ô`̀Hƒ`̀à`̀cCG
 äGOÉ«≤dG Oƒ¡éd √ôjó≤J øY AÉ≤∏dG ∫ÓN
 ±hô``X ™``e π`̀eÉ`̀©`̀à`̀dG »``a á`̀«`̀°`̀SQó`̀ª`̀dG
 ∫ÓN  øe  ,19-ó«aƒc  ÉfhQƒc  áëFÉL
 º∏©àdGh º«∏©àdG áeGóà°SG ≈∏Y ¢UôëdG
 áÑ∏£dG πª©d ôªà°ùªdG ºjƒ≤àdGh ó©H øY
 πãe  ,πFÉ°SƒdG  ∞∏àîªH  áfÉ©à°S’ÉH
 á«ª«∏©àdG  áHGƒÑdGh  »ªbôdG  iƒàëªdG
 äGƒæbh á«fƒjõØ∏àdG á«ª«∏©àdG IÉæ≤dGh
 É¡«a  ÉªH  IÉæb  14  É`̀gOó`̀Yh  Üƒ«Jƒ«dG
 äÉ`̀LÉ`̀«`̀à`̀M’G  …hP  ø`̀e  áÑ∏£∏d  IÉ`̀æ`̀b
 »∏ëàdG  á«ªgCG  ≈∏Y  kGOó°ûe  ,á°UÉîdG
 ∫Ó`̀N  ø`̀e  á`̀«`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G  á«dhDƒ°ùªdÉH
 á``jRGô``à``M’G äGAGô````LE’É````H ΩGõ```à```d’G
 »a IOƒLƒªdG áeÓ°ùdGh øeC’G ô«HGóJh
 á«°SQóªdG  IOƒ©∏d  …OÉ°Tôà°S’G  π«dódG
 πc ≈`̀∏`̀Y ¬``©``jRƒ``J º``̀J …ò````̀dG á```æ```eB’G
 ΩóYh  ,á°UÉîdGh  á«eƒμëdG  ¢SQGóªdG
 ,äGAGô``̀LE’G  ∂∏J  ≥«Ñ£J  »a  πgÉ°ùàdG
 ¢üëa  ≈`̀∏`̀Y  ¢`̀Uô`̀ë`̀dG  É¡æª°V  ø``̀eh
 »Ñ°ùàæe  ™`̀«`̀ª`̀é`̀d  IQGô``̀ë``̀ dG  äÉ````̀LQO
 ¿Éª°Vh  ,É¡«dEG  ∫ƒNódG  πÑb  ¢SQGóªdG
 OGƒªdG  ô«aƒJh  ,»YÉªàL’G  óYÉÑàdG
 áÑ∏£dG áeÓ°S ø«eCÉJ πLCG øe ,áª≤©ªdG
   .áëLÉædG á«°SQóªdG IOƒ©dG ≥«≤ëJh

 IQhô``°``V ≈````dEG ô``̀ jRƒ``̀ dG QÉ```̀°```̀TCGh
 »a  á`̀«`̀°`̀SQó`̀ª`̀dG  äGQGOE’G  QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG
 »àdG  äÉ≤«Ñ£àdGh  á£°ûfC’G  á©LGôe
 ,á«ª«∏©àdG  áHGƒÑdG  ≈∏Y  É¡∏«ªëJ  ºàj
 ,á«ª«∏©àdG  äÉ`̀eó`̀î`̀dG  π`̀°`̀†`̀aCG  ºjó≤àd
 º¡à©HÉàe á«ªgCG  ¬JGP âbƒdG »a kGócDƒe

 ,á°UÉîdG äÉLÉ«àM’G …hP øe áÑ∏£∏d
 ¿Éª°†d  ,º¡d  ºYódG  ¬`̀LhCG  πc  ºjó≤Jh
 »aô©ªdG  ƒ`̀ª`̀æ`̀dG  á«∏ªY  ∞`̀ bƒ`̀J  Ωó``̀Y
 »àdG  äGQÉ¡ª∏d  º¡fGó≤a  Ωó`̀Yh  ,º¡jód
 á`̀°`̀SGQó`̀dG  ≥«∏©J  áé«àf  ÉgƒÑ°ùàcG
 ÖÑ°ùH  á«°VÉªdG  IôàØdG  ∫ÓN  á«Ø°üdG

.áëFÉédG QÉ°ûàfG
 á`̀£`̀î`̀dG ø```̀Y ô```̀ jRƒ```̀ dG çó```̀ë```̀Jh
 Iô`̀à`̀Ø`̀dG ∫Ó```̀N IQGRƒ```̀∏```̀d á`̀ «`̀ FÉ`̀ °`̀ û`̀ fE’G
 ¢SQGóe  AÉ°ûfEG  πª°ûJ  »àdGh  ,áeOÉ≤dG
 ƒªædGh á«HÓ£dG áaÉãμdG »YGôJ IójóL
 ™jQÉ°ûªdGh  IójóédG  ¿óªdGh  »fÉμ°ùdG
 ábÉ£dG  ™``̀ aQh  ,IQGRƒ``̀∏``̀d  á`̀jô`̀jƒ`̀£`̀à`̀dG
 ÖfÉL  ≈``̀ dEG  ,¢`̀SQGó`̀ª`̀∏`̀d  á«HÉ©«à°S’G
 ,á«°SQóªdG  »fÉÑª∏d  ájQhódG  áfÉ«°üdG
 »dÉëdG  »°SGQódG  ΩÉ©dG  ó¡°û«°S  å«M
 ÉgDhÓNEG  ºJ  ¢SQGóe  (6)  ìÉààaG  IOÉYEG
 ,AGQRƒdG  ¢ù∏ée  QGô≤d  kGò«ØæJ  ,kÉ≤Ñ°ùe
 IQGRh  øe  ´ƒaôªdG  ôjô≤àdG  ≈∏Y  kAÉæH
 ∫É`̀¨`̀°`̀TC’G  IQGRhh  º«∏©àdGh  á«HôàdG
 §`̀«`̀£`̀î`̀à`̀dGh äÉ``̀jó``̀∏``̀Ñ``̀dG ¿hDƒ````̀°````̀Th
 »FÉ°ûfE’G  ™`̀°`̀Vƒ`̀dG  ¿CÉ`̀°`̀û`̀H  »`̀fGô`̀ª`̀©`̀dG
 π«gCÉàdG IOÉYEG É¡d ºàJ å«ëH ,¢SQGóª∏d
 áeÓ°Sh øeCG  ≈∏Y ¢UôëdG  ≥∏£æe øe

.á«°SQóªdG áÄ«ÑdG
 ≈∏Y Aƒ``̀°``̀†``̀dG  ô```̀jRƒ```̀dG  ≈```̀≤```̀dCGh
 ,IQGRƒ``````dG á`̀∏`̀μ`̀«`̀g IOÉ``````YEG ´ƒ``°``Vƒ``e

 áeƒ¶æªdG  ôjƒ£J  ≈`̀ dEG  ±ó¡j  …ò``̀dGh
 Iõ`̀¡`̀LCG  AGOCG  IAÉ`̀Ø`̀c  ™``̀aQh  á«ª«∏©àdG
 kÉ«°TÉªJ  á«ª«∏©àdGh  á``̀jQGOE’G  IQGRƒ`̀ dG
 ,ájôjƒ£àdG  èeGôÑdGh  äGóéà°ùªdG  ™e
 IójóL  ΩÉ`̀¡`̀e  çGóëà°SG  ºà«°S  å«M
 ΩóY IÉYGôe ™e ,iôNCG èeOh äGQGOEÓd
 ,äGAGôLE’G  √òg  øe  ø«ØXƒªdG  Qô°†J
 »a  ¢`̀SQGó`̀ª`̀dG  QhO  õjõ©J  ÖfÉL  ≈`̀ dEG
 πeÉc ºjó≤J ™e á«ª«∏©àdG á«∏ª©dG IQGOEG

.IQGRƒdG πÑb øe É¡d ºYódG
 …ô``jó``e º``jó``≤``J AÉ``̀≤``̀∏``̀dG ó``¡``°``Th
 äGQÉ`̀°`̀ù`̀Ø`̀à`̀°`̀S’G ø``e GOó```̀Y ¢``SQGó``ª``dG
 á≤∏©àªdG  äÉ`̀MGô`̀à`̀b’Gh  äÉ¶MÓªdGh
 OôdG  ºJ  »àdGh  ,á«ª«∏©àdG  ¿hDƒ°ûdÉH
 º«gGôHEG PÉà°SC’Gh ôjRƒdG πÑb øe É¡«∏Y
.…ƒfÉãdG º«∏©àdG IQGOEG ôjóe ó«°TQƒÑdG

 äGô```̀jó```̀eh hô```̀jó```̀e ô``̀ qÑ``̀ Y ó````̀bh
 øY  AÉ≤∏dG  »`̀a  ¿ƒcQÉ°ûªdG  ¢`̀SQGó`̀ª`̀dG
 ,º¡©e  ô``̀jRƒ``̀dG  á`̀∏`̀NGó`̀ª`̀H  º`̀¡`̀JOÉ`̀©`̀°`̀S
 äÉ`̀Yƒ`̀°`̀Vƒ`̀ª`̀dG ø``e ó`̀jó`̀©`̀dG ¬`̀ dhÉ`̀ æ`̀ Jh
 ôeC’G  ,á«ª«∏©àdG  á«∏ª©dÉH  á∏°üdG  äGP
 ójõªdG  ºjó≤àd  º¡d  kGõ`̀aÉ`̀M  π qμ°T  …ò`̀dG
 øjócDƒe  ,ø`̀Wƒ`̀∏`̀d  ká`̀eó`̀N  AÉ`̀£`̀©`̀dG  ø`̀e
 á`̀eRÓ`̀dG Oƒ`̀¡`̀é`̀dG ∫ò`̀Ñ`̀ d º`̀gOGó`̀©`̀à`̀°`̀SG
 IQƒ°üdÉH  á«°SQóªdG  IOƒ`̀©`̀dG  ìÉ`̀é`̀fE’

 .áHƒ∏£ªdG

 »`̀a ∑QÉ``̀ °``̀ û``̀ j º``«``∏``©``à``dGh á``̀«``̀Hô``̀à``̀dG ô`````̀jRh
á``̀jƒ``̀fÉ``̀ã``̀dG ¢````SQGó````ª````dG …ô````jó````e AÉ```̀≤```̀d

 ìÉÑ°U ¿ÉcQC’G áÄ«g ¢ù«FQ »ª«©ædG ô≤°U øH ÜÉjP øcôdG ≥jôØdG πÑ≤à°SG
øcôdG  ó«≤©dG  ,áeÉ©dG  IOÉ«≤dÉH  ¬ÑàμªH  ,Ω2020  ôHƒàcCG  21  AÉ`̀©`̀HQC’G  ¢ùeCG
 IQÉØ°ùH  …óæ¡dG  …ôμ°ù©dG  ≥ë∏ªdG  NAUSHAD ALI KHAN

.øjôëÑdG áμ∏ªe iód á≤jó°üdG óæ¡dG ájQƒ¡ªL
 ,…óæ¡dG  …ôμ°ù©dG  ≥ë∏ªdÉH  ¿É`̀cQC’G  áÄ«g  ¢ù«FQ  ÖMQ  AÉ≤∏dG  ∫Ó`̀Nh
 Éªc  ,øjó∏ÑdG  ø«H  §HôJ  »àdG  Iõ«ªàªdG  á«îjQÉàdG  ábGó°üdG  äÉbÓ©H  kGó«°ûe
 ¿hDƒ°ûdG  »`̀a  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dGh  ≥«°ùæàdG  äÉYƒ°Vƒe  ø`̀e  Oó`̀Y  á°ûbÉæeh  åëH  º`̀J
 ¿hÉ©àdG  ôjóe  IOÉ°ùdG  º°TÉg  óªëe  øcôdG  AGƒ∏dG  AÉ≤∏dG  ô°†M .ájôμ°ù©dG

.…ôμ°ù©dG

…óæ¡dG …ôμ°ù©dG ≥ë∏ªdG πÑ≤à°ùj ¿ÉcQC’G ¢ù«FQ

 äGõ``̀FÉ``̀Ø``̀dG äÉ`̀Ñ`̀«`̀ Ñ`̀£`̀ dG â```̀Hô```̀YCG
 áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  IõFÉL{`H
 qøgôμ°T ¢üdÉN øY z»æjôëÑdG Ö«Ñ£∏d
 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°üd  qø`̀gô`̀jó`̀≤`̀Jh
 ,áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  ø`̀H  áØ«∏N  ô`̀«`̀eC’G
 qø¡d √ƒª°S áÄæ¡J ≈∏Y ,AGQRƒdG ¢ù«FQ
 Ée  ƒ`̀gh  ,IõFÉédÉH  qø`̀gRƒ`̀a  áÑ°SÉæªH
 ¬©«é°ûJh  √ƒª°S  ΩÉªàgG  ió`̀e  ócDƒj
 º¡°ùoj  ÉªH  áaô©ªdGh  º∏©dGh  åëÑ∏d
 á«ë°üdG  äÉeóîdG  π°†aCG  ºjó≤J  »`̀a

.ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒª∏d
 á°Uôa  âeób  IõFÉédG  ¿CG  ¿ó`̀cCGh
 ¢ùaÉæà∏d »æjôëÑdG Ö«Ñ£dG ΩÉeCG Iô«Ñc
 ,AÉ£©dG  ø`̀e  ó`̀jõ`̀ª`̀dG  ºjó≤J  π``̀LCG  ø`̀e
 ºjó≤J  ƒëf  G kõaÉMh  É k©«é°ûJ  πμ°ûJh
 AÉªfh  Ωó≤Jh  á©aQ  π`̀LCG  øe  π°†aC’G
 ,á«ë°üdG  É¡àeƒ¶æeh  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 AÉÑWC’G  ™«ªéd  ±ô°T  ΩÉ°Sh  πμ°ûJh

.øjõ«ªàªdG ø««æjôëÑdG
 IQƒ`̀à`̀có`̀dG â`̀eó`̀≤`̀J ,É`̀¡`̀Ñ`̀fÉ`̀L ø`̀e
 ∫hCG …QÉ°ûà°SG ,¿Éª∏°ùdG óªëe á∏«ªL
 áNƒî«°ûdG  Ö`̀Wh  ájó©ªdG  ¢`̀VGô`̀eC’G
 á«fÉª∏°ùdG  ™ªéªH  á`̀«`̀æ`̀WÉ`̀Ñ`̀dG  Ö``̀Wh
 áÑJôªdG  »a  IõFÉédÉH  IõFÉØdG  ,»Ñ£dG
 »a  ´Gó`̀HE’Gh  QÉμàH’G{  áÄa  øY  ≈dhC’G
 ,z»Ñ£dGh …ôjô°ùdGh »LÓ©dG åëÑdG
 ≈dEG  ¿Éæàe’Gh ôjó≤àdGh ôμ°ûdG πjõéH

 øH áØ«∏N ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U
 ≈∏Y ,AGQRƒdG  ¢ù«FQ  áØ«∏N ∫BG  ¿Éª∏°S
 ,IõFÉédÉH  ÉgRƒa  áÑ°SÉæªH  É¡d  ¬àÄæ¡J
 √ƒ`̀ª`̀°`̀S ΩÉ``ª``à``gG ió```̀e ø``̀Y º`̀æ`̀j É`̀ª`̀e
 ≈∏Y  √ƒª°S  ¢UôMh  á«Ñ£dG  QOGƒμdÉH
 ∫ÉéªdG »a åëÑdG ≈∏Y ºFGódG ™«é°ûàdG
 …òdG ºYódG πμd √ƒª°S ºjó≤Jh ,»Ñ£dG
 á«ë°üdG  äÉeóîdÉH  AÉ≤JQ’G  »a  º¡°ùoj
 ¬`̀∏`̀dG á`̀∏`̀FÉ`̀°`̀S ,ø``jô``ë``Ñ``dG á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e »``̀a
 ¿CGh ,√ƒª°S ≥aƒj ¿CG ≈dÉ©Jh ¬fÉëÑ°S
 ,IOÉ©°ùdGh  áë°üdG  ΩGhó`̀H  ¬«∏Y  º©æj
 Ωó≤àdG  øe  ójõªdG  øjôëÑdG  áμ∏ªªdh
 áª«μëdG  IOÉ`̀«`̀≤`̀dG  π`̀X  »`̀a  QÉ````gOR’Gh
 øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†ëd
.ióØªdG OÓÑdG πgÉY ,áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y

 óªMCG  ¿Gô`̀Ø`̀Z  IQƒ`̀à`̀có`̀dG  â`̀©`̀aQh
 Iô``̀°``̀SCG Ö`̀«`̀Ñ`̀W …QÉ`̀ °`̀û`̀ à`̀ °`̀SG ,º``̀°``̀SÉ``̀L
 »a Iô`̀°`̀SC’G  Ö`̀W »`̀a  ∑QÉ°ûe PÉ`̀à`̀°`̀SCGh
 ,øjôëÑdG »a ø«MGôé∏d á«μ∏ªdG á«∏μdG
 á«fÉãdG  áÑJôªdG  »a  IõFÉédÉH  IõFÉØdG
 åëÑdG  »a  ´Gó`̀HE’Gh  QÉμàH’G{  áÄa  øY
 ≈ª°SCG  ,z»Ñ£dGh  …ôjô°ùdGh  »LÓ©dG
 ÖMÉ°U  ≈``̀dEG  ¿É`̀aô`̀©`̀dGh  ôμ°ûdG  äÉ``̀jBG
 ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG
 ¬àÄæ¡J ≈∏Y ,AGQRƒdG ¢ù«FQ ,áØ«∏N ∫BG
 Ée  ƒgh ,IõFÉédÉH ÉgRƒa áÑ°SÉæªH É¡d
 ≈∏Y  ¬©«é°ûJh  √ƒª°S  ΩÉªàgG  ócDƒj

 º¡°ùoj  É`̀e  ,á`̀aô`̀©`̀ª`̀dGh  º`̀∏`̀©`̀dGh  åëÑdG
 á«ë°üdG  äÉeóîdG  π°†aCG  ºjó≤J  »`̀a
 áμ∏ªe  »``̀a  ø`̀«`̀ª`̀«`̀≤`̀ª`̀dGh  ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀∏`̀d

.øjôëÑdG
 áaÉμH  áeƒμëdG  ΩÉªàgÉH  äOÉ°TCGh
 πª©dGh  ,á«ë°üdG  á`̀jÉ`̀Yô`̀dG  Ö`̀fGƒ`̀L
 á«Ñ£dG  äÉ`̀eó`̀î`̀dG  ôjƒ£J  ≈∏Y  É``̀ kehO
 Ió«°ûe  ,»Ñ£dG  QOÉ`̀μ`̀dG  º`̀YO  ∫Ó`̀N  øe
 ¢ù«FQ  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  Oƒ¡éH
 ójõªdG  ∫òÑd  ºFGódG  ¬©«é°ûJh AGQRƒdG
 ,™ªàéª∏dh  øWƒ∏d  káeóN  AÉ£©dG  øe
 AÉ```Ñ```WC’G ô``jó``≤``J ø```Y º``æ``j É```e ƒ````gh
 á«Ñ£dG  ä’É``̀é``̀ª``̀dG  »``̀a  ø`̀jõ`̀«`̀ª`̀à`̀ª`̀dG
 Gòg{  :âdÉbh  ,á«LÓ©dGh  ájôjô°ùdGh
 Oƒ©J  ó≤a  ,√ƒª°S  ≈∏Y  Öjô¨H  ¢ù«d
 ∫òÑdG  ≈∏Y  ¬æe  ™«é°ûàdG  ÉehO  √DhÉæHCG
 øWƒdG áë∏°üe »a Ö°üj ÉªH AÉ£©dGh

.zø«æWGƒªdGh
 Égôjó≤Jh  Égôμ°T  ø`̀Y  äô`̀ qÑ`̀Yh
 áμ∏ªe áeóîd OhóëeÓdG √ƒª°S AÉ£©d
 º©æj ¿CG πLh õY ¬∏dG ká«YGO ,øjôëÑdG
 IOÉ©°ùdGh  áë°üdG  ΩGhó`̀H  √ƒª°S  ≈∏Y
 øe  ójõªdG  á«dÉ¨dG  øjôëÑdG  áμ∏ªªdh
 IOÉ`̀«`̀≤`̀dG π``̀X »``̀a QÉ``````̀gOR’Gh Ωó`̀≤`̀ à`̀ dG
 ádÓédG  Ö`̀MÉ`̀°`̀U  Iô`̀°`̀†`̀ë`̀d  áª«μëdG
 πgÉY ,áØ«∏N ∫BG  ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG
 ôjó≤dG »∏©dG ¬∏dG ká∏FÉ°S ,ióØªdG OÓÑdG

 Gòg  ô«N  ¬«a  Éªd  ™«ªédG  ≥`̀aƒ`̀j  ¿CG
 .¬∏gCGh øWƒdG

 IQƒ`̀à`̀có`̀dG  â`̀Hô`̀YCG  ,É¡à«MÉf  ø`̀e
 IQGOEG  Iôjóe  ,íàØdG  ƒ`̀HCG  óªëe  IÉéf
 ,á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG IQGRƒ`````̀H á`̀eÉ`̀ ©`̀ dG á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG
 á«fÉãdG  áÑJôªdG  »a  IõFÉédÉH  IõFÉØdG
 »a ´Gó`̀HE’Gh QÉμàH’G{  :áÄa øY GQôμe
 ,z»Ñ£dGh …ôjô°ùdGh »LÓ©dG åëÑdG
 ¿Éæàe’Gh  ôμ°ûdG  ôYÉ°ûe  ¢üdÉN  øY
 ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†ëd  ¿É`̀aô`̀©`̀dGh
 πgÉY ,áØ«∏N ∫BG  ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG
 ƒª°ùdG  Ö`̀MÉ`̀°`̀ü`̀dh  ,ió`̀ Ø`̀ª`̀ dG  OÓ``̀Ñ``̀dG
 ∫BG  ¿Éª∏°S  ø`̀H  áØ«∏N  ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG
 ÖMÉ°üdh  ,AGQRƒ````̀dG  ¢ù«FQ  ,áØ«∏N
 ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG
 ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »dh  ,áØ«∏N
 ,AGQRƒdG  ¢ù∏ée ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG
 øH  áØ«∏N{  IõFÉéH  É`̀gRƒ`̀a  áÑ°SÉæªH
 ,z»æjôëÑdG  Ö«Ñ£∏d  áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S
 ±ô°T ΩÉ°Sh πμ°ûJ IõFÉédG ¿CG  IócDƒe
 øjõ«ªàªdG  ø««æjôëÑdG  AÉÑWC’G  áaÉμd
 ô«ÑμdG  ôjó≤àdGh  ºYódG  ió`̀e  ó°ùéJh
 πX  »a  »æjôëÑdG  Ö«Ñ£∏d  Ωó≤ oj  …òdG
 ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†ëd  ôgGõdG  ó¡©dG

.ióØªdG OÓÑdG πgÉY
 äô`̀ah  IõFÉédG  ¿CG  ≈`̀ dEG  â`̀gƒ`̀fh
 ¢ùaÉæà∏d  AÉ`̀Ñ`̀WC’G  ΩÉ``̀eCG  Iô«Ñc  á°Uôa

 õ«ªàªdG  AÉ£©dG  øe  ójõªdG  ºjó≤J  »a
 áμ∏ªe »a »Ñ£dG ´É£≤dG áeóN ídÉ°üd
 É k©«é°ûJ  πμ°ûJ  É`̀¡`̀fCG  Éªc  ,ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 ƒëf  G kõ`̀aÉ`̀Mh  AÉ£©dG  Gò`̀g  á∏°UGƒªd
 Ωó≤Jh  á©aQ  π`̀LCG  øe  π°†aC’G  ºjó≤J
 É¡àeƒ¶æeh  øjôëÑdG  áμ∏ªe  AÉ`̀ª`̀fh
 É`̀ k«`̀ª`̀dÉ`̀Y É`̀¡`̀ d ó`̀¡`̀°`̀û`̀j »``̀à``̀dG á`̀«`̀ë`̀°`̀ü`̀dG
 »àdG  É``gOQGƒ``ch  áëLÉædG  É¡HQÉéàH
 øe  ójõªdG  ºjó≤J  ƒëf  íª£Jh  ™∏£àJ
.Ió©°UC’G ≈à°T ≈∏Y á«Ñ£dG äGõéæªdG

 ºjôe IQƒàcódG  â©aQ ;É¡à¡L øe
 óYÉ°ùªdG  π«cƒdG  …ô`̀LÉ`̀¡`̀dG  º`̀«`̀gGô`̀HEG
 ,á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG IQGRƒ`````̀H á`̀ eÉ`̀ ©`̀ dG á`̀ë`̀°`̀ü`̀∏`̀d
 á«fÉãdG  É¡àÄa  ø`̀Y  IõFÉédÉH  Iõ`̀FÉ`̀Ø`̀dG
 ≈`̀ª`̀°`̀SCG ,zó`̀à`̀ª`̀ª`̀dG AÉ`̀£`̀©`̀ dGh AÉ``̀aƒ``̀ dG{
 ≈dEG  ¿Éæàe’Gh  ôjó≤àdGh  ôμ°ûdG  äÉ`̀jBG
 øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M
 ,ióØªdG OÓÑdG πgÉY ,áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y
 áØ«∏N ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°üdh
 ,AGQRƒdG  ¢ù«FQ  ,áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH
 ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°üdh
 ÖFÉf  ó¡©dG  »`̀dh  ,áØ«∏N  ∫BG  óªM  ø`̀H

 ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈`̀∏`̀YC’G  óFÉ≤dG
 É`̀gRƒ`̀a  áÑ°SÉæªH  ,AGQRƒ`````̀ dG  ¢ù∏ée
 áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  ø`̀H  áØ«∏N  IõFÉéH
 ≥«ªY  øY  káHô©e  ,»æjôëÑdG  Ö«Ñ£∏d
 ºjôμàdG Gò¡H ô«ÑμdG  ÉgRGõàYGh Égôîa
 ióe  ¢ùμ©j  …òdGh  ,iƒà°ùªdG  ™«aôdG
 Ωó≤ oj  …òdG  ºYódGh ¢UôëdGh ΩÉªàg’G
 á«eÉ°ùdG  iDhô``̀dGh  »æjôëÑdG  Ö«Ñ£∏d
 ±ó¡J »`̀à`̀dG  Ió`̀jó`̀°`̀ù`̀dG  äÉ`̀¡`̀«`̀Lƒ`̀à`̀dGh
 Iô«°ùªH  AÉ≤JQ’Gh  Ωó≤àdG  ≥«≤ëJ  ≈dEG

.øjôëÑdG áμ∏ªe »a »Ñ£dG ´É£≤dG
 IõFÉédG  √ò¡H  Rƒ`̀Ø`̀dG  ¿CG  äó``̀cCGh
 »dÉ¨dG  ºjó≤J  ƒëf  É k©aGOh  G kõaÉM  ó©j
 πX »a øWƒdG áeóN ídÉ°üd ¢ù«ØædGh
 á∏FÉb  ,ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  IOÉ«b
 »æjôëÑdG  Ö«Ñ£dG  ≈£YCG  øWƒdG  ¿EG
 øe  ójó©dG  ≥«≤ëàd  ¢UôØdG  øe  ô«ãμdG
 ¬«dEG π°üj Ée πch ,á«æWƒdG äGõéæªdG
 äÉMÉéf  AÉ£Y  øe  »æjôëÑdG  Ö«Ñ£dG
 π°†ØH  ƒ`̀g  É`̀ª`̀fEG  AÉ`̀£`̀©`̀dG  »`̀a  Iõ«ªàe
 .Ö«Ñ£dG √óéj …òdG OhóëeÓdG ºYódG

 ∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N IõFÉL{`H äGõ``FÉØdG äÉÑ«Ñ£dG
AGQRƒdG ¢ù«FQ ¿ôμ°ûj z»æjôëÑdG Ö``«Ñ£∏d áØ«∏N
 »`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG Ö`̀«`̀Ñ`̀£`̀dG ΩÉ````̀ eCG á`̀ °`̀ Uô`̀ a â``eó``b Iõ``̀FÉ``̀é``̀dG
AÉ`̀ £`̀ ©`̀ dG ø``̀ e ó``̀jõ``̀ª``̀dG º`̀ jó`̀≤`̀ J π````̀ LCG ø``̀ e ¢`̀ù`̀aÉ`̀æ`̀à`̀∏`̀d

.AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S |

Iõ`̀FÉ`̀é`̀dÉ`̀``̀H äGõ``̀FÉ``̀Ø``̀dG äÉ`̀Ñ`̀«`̀Ñ`̀£`̀∏`̀d ∑QÉ``̀Ñ``̀J á`̀ë`̀ °`̀ü`̀dG Iô````̀ jRh

≥ë∏ªdG πÑ≤à°ùj ΩÉ``©dG øeC’G ¢``ù«FQ

á«μjôeC’G á``fGõîdG IQGRƒ``H  »dÉªdG
 ìÉÑ°U ¬ÑàμªH ΩÉ©dG øeC’G ¢ù«FQ ø°ùëdG ø°ùM øH ¥QÉW ≥jôØdG πÑ≤à°SG
 IóëàªdG  äÉj’ƒdÉH  áfGõîdG  IQGRƒ`̀H  »dÉªdG  ≥ë∏ªdG  πjô«e  »°Sóæ«d  ¢ùeCG

.øjôëÑdG áμ∏ªe iód á«μjôeC’G IóëàªdG äÉj’ƒdG IQÉØ°S »a á«μjôeC’G
 ≥aGôªdG óaƒdGh πjô«e Ió«°ùdÉH ΩÉ©dG øeC’G ¢ù«FQ ÖMQ AÉ≤∏dG ájGóH »ah
 åëHh ,ø«≤jó°üdG øjó∏ÑdG ø«H áªFÉ≤dG á«FÉæãdG äÉbÓ©dG ¢VGô©à°SG ºJh ,É¡d
 óYÉ°ùªdG  π«cƒdG  AÉ≤∏dG  ô°†M  .∑ôà°ûªdG  ΩÉªàg’G  äGP  äÉYƒ°VƒªdG  øe  OóY

.º«¶æàdGh §«£îà∏d

 º`̀«`̀gGô`̀HEG ∫Gƒ```̀f IPÉ``̀à``̀°``̀SC’G äó```̀ cCG
 §«£îà∏d  ó`̀YÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG  π`̀«`̀cƒ`̀dG  ô`̀WÉ`̀î`̀dG
 ¿CG º«∏©àdGh á«HôàdG IQGRƒH äÉeƒ∏©ªdGh
 äÉ¶MÓªH kGô«Ñc kÉeÉªàgG »dƒJ IQGRƒdG
 á`̀Ñ`̀∏`̀£`̀dGh ¢``̀SQGó``̀ª``̀dG äGQÉ`̀ °`̀ ù`̀ Ø`̀ à`̀ °`̀ SGh
 øY á°SGQódG π«©ØJ ¿CÉ°ûH QƒeC’G AÉ«dhCGh
 »æØdG  ºYódÉH  kGQƒ`̀a  É¡©e  πeÉ©àJh  ,ó©H
 äÉëØ°üH »eÓYE’G OÉ°TQE’ÉH Rõ©oj …òdG
 »YÉªàL’G π°UGƒàdG ™bGƒe ôÑY IQGRƒdG

.Égô«Zh á«∏ëªdG ∞ë°üdG »ah
 ΩÉ``````bQC’G  ¿CG  ô``̀WÉ``̀î``̀dG  â`̀Ø`̀ °`̀ û`̀ch
 ΩÉ©dG  ø`̀e  ∫hC’G  ´ƒ`̀Ñ`̀°`̀SCÓ`̀d  äÉ`̀fÉ`̀«`̀Ñ`̀dGh
 ,2020 ôHƒàcCG 15 ≈dEG 11 øe ,»°SGQódG
 ºgQƒeCG  AÉ«dhCGh  áÑ∏£dG  ΩÉªàgG  í°VƒJ
 äGôe OóY ≠∏H PEG ,á°SGQódG »a ΩÉ¶àf’ÉH
 á∏MôªdGh …OGóYE’G ådÉãdG áÑ∏W Qƒ°†M
 ájõcôªdG  á«°VGôàa’G  ∫ƒ°üØ∏d  ájƒfÉãdG
 á°üM  292  Oó©d  ,Iô`̀e  97h  ∞`̀ dCG  626
 Éª«a  É`̀eCG  ,á«°SGQO  IOÉ`̀e  82``̀ d  ,á«°SGQO
 OóY  ≠∏H  ó≤a  á«ª«∏©àdG  áHGƒÑdÉH  ≥∏©àj
 728h ÉØdCG 861h ø«jÓe 3 É¡d äGQÉjõdG
 áÑ∏£dG  ∫ƒ`̀NO  äGô`̀e  Oó`̀Y  ≠∏Hh ,IQÉ``̀jR

.%94 áÑ°ùæH ,Iôe 135h ÉØdCG 480
 á«ª«∏©àdG  OGƒªdG  OGó`̀YCG  â¨∏H  Éªc
 24  ø«ª∏©ªdG  πÑb  øe  áéàæªdG  á«ªbôdG
 ÉØdCG  18h  ,kÉ≤«Ñ£Jh  kÉWÉ°ûf  681h  ÉØdCG
 , kAGô``̀KEG  641h  ÉØdCG  16h  ,kÉ`̀°`̀SQO  890h

.¢TÉ≤f á≤∏M 231h ÉØdCG 24h
 ∫ƒ``NO ¿CÉ`̀°`̀û`̀H äÉ`̀¶`̀MÓ`̀ª`̀dG ø``̀Yh
 âë°VhCG  ó≤a  ,ó©H  øY  ºq∏©àdG  äÉ°üæe
 ó¡°ûJ  ¿CG  »`̀©`̀«`̀Ñ`̀£`̀dG  ø``e  ¬```̀fCG  ô`̀WÉ`̀î`̀dG
 äGQÉ°ùØà°S’G øe kGOóY á«ª«∏©àdG á«∏ª©dG
 äÉ°üæªdG  ¿CG  ká`̀°`̀UÉ`̀Nh  ,äÉ`̀¶`̀MÓ`̀ª`̀dGh
 øe  ±’B’G  ΩGóîà°SÉH  ≈¶ëJ  áMÉàªdG
 äÉÄ«¡dG AÉ°†YCGh QƒeC’G AÉ«dhCGh áÑ∏£dG
 ,ºgô«Zh  á«æØdGh  á«ª«∏©àdGh  á``̀jQGOE’G
 äGƒæb IóY Éæ°ü°üN IQGRƒdG »a øëfh
 hCG  á«ØJÉ¡dG  ΩÉbQC’ÉH kAGƒ°S ,»æØdG  ºYó∏d
 IQƒ°üH  πeÉ©à∏d  ,á«fhôàμdE’G  ™bGƒªdÉH
 káaÉ°VEG ,áaÉc äÉÑ∏£dG ™e Iô°TÉÑe ájQƒa

 áÑ∏£H  äÉ¶MÓªdG  øe  OóY  •ÉÑJQG  ≈dEG
 »dÉëdG  »°SGQódG  ΩÉ©dG  ó¡°T  å«M  ,OóL
 º«∏©àdG  ø`̀e  áÑ∏£dG  ø`̀e  ójó©dG  ∫É≤àfG
 ≥Ñ°ùj ºd øjòdGh ,»eƒμëdG ≈dEG ¢UÉîdG
 ºàJh ,äÉ`̀°`̀ü`̀æ`̀ª`̀dG  √ò``̀g ΩGó`̀î`̀à`̀°`̀SG º`̀¡`̀d
 øe  Gƒæμªà«d  ,ájQƒa  IQƒ°üH  º¡à©HÉàe
 º¡æμªJ  »àdG  º¡JÉHÉ°ùM  ≈∏Y  ∫ƒ°üëdG
 á«ª«∏©àdG  á`̀HGƒ`̀Ñ`̀dG  ≈`̀∏`̀Y  ∫ƒ``̀Nó``̀dG  ø`̀e
 øe ¿ƒ©HÉàj …òdG  365 âaƒ°ShôμjÉeh
.á«°VGôàa’G ∫ƒ°üØdG »a ¢ShQódG ¬dÓN

 øe kÉ``°``Uô``M ¬````̀fCG É`̀ª`̀c :â``̀©``̀HÉ``̀Jh
 á`̀jô`̀°`̀S ≈`̀ ∏`̀Y ®É``Ø``ë``dG ≈`̀ ∏`̀Y IQGRƒ``````̀ dG
 ,ø«eóîà°ùªdG  äÉ`̀fÉ`̀«`̀H  á«°Uƒ°üNh
 ≈∏Y áÑ∏£dG  ∫ƒ°üM á«dBG  ôjƒ£J ºJ  ó≤a
 ÜÉ°ùëH  á°UÉîdG  Ωóîà°ùªdG  äÉfÉ«H
™bƒe  ∫ÓN  øe  365  Microsoft

 π`̀jó`̀©`̀à`̀dG  ∂``̀dò``̀ch   net.yall365
 áHGƒÑdG  ≈∏Y  ∫ƒ`̀Nó`̀ dG  äÉÑ∏£àe  ≈∏Y
 ¢†©Ñd  ÖÑ°ùJ  ó`̀b  É`̀e  ƒ`̀gh  ,á«ª«∏©àdG
 ≈∏Y Ö∏¨àdG ºJh ,∑ÉHQE’ÉH QƒeC’G AÉ«dhCG
 ΩÓ`̀aC’G  ô°ûf  ∫Ó`̀N  øe  ´ƒ°VƒªdG  Gò`̀g
 IQGRƒ∏d  »ª°SôdG  ÜÉ°ùëdÉH  ájOÉ°TQE’G
 ,»`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G π`̀ °`̀UGƒ`̀à`̀dG ™``̀bGƒ``̀e ≈`̀∏`̀Y
 ¿CÉH  ¢SQGóªdG  ≈∏Y  ó«cCÉàdG  ≈`̀dEG  káaÉ°VEG
 áÄ«¡J ø`̀«`̀«`̀dhC’G  ø`̀«`̀Yƒ`̀Ñ`̀°`̀SC’G  »`̀a  º`̀à`̀j

 πc ≈∏Y QƒeC’G AÉ«dhCGh áÑ∏£dG ÖjQóJh
.ó©H óæY º∏©àdG á«∏ª©H á≤∏©àªdG QƒeC’G

 ¿Gó«ª∏d  Ωó≤ªdG  ºYódG  ¢Uƒ°üîHh
 óYÉ°ùªdG  π«cƒdG  äQÉ°TCG  ó≤a  ,…ƒHôàdG
 πª°ûJ ∫ÉéªdG Gòg »a äGAGôLE’G ¿CG ≈dEG
 ,âfôàfE’G  ôÑY  º∏©àdG  ∫ƒM  π«dO  OGó`̀YEG
 ,¬≤«Ñ£àHh  ¬`̀H  ≥∏©àj  É`̀e  π`̀c  í«°Vƒàd
 …ô`̀jó`̀e ™`̀«`̀ª`̀é`̀d äGAÉ``̀≤``̀d ó`̀≤`̀Y º``̀J É`̀ª`̀c
 »ÑjQóJ  èeÉfôH  ò«ØæJ  º`̀Jh  ,¢SQGóªdG
 ¿ƒ«°UÉ°üàN’G  ÉeCG  ,á«°SQóªdG  IOÉ«≤∏d
 ∫ƒ°üØdG  IQGOEG  ≈∏Y  º¡ÑjQóJ  º`̀J  ó≤a
 ºgQhóH  GƒeÉbh  ,ø«HQóªc  á«°VGôàa’G
 ó≤Y  ºJ  Éªc  ,ø«ª∏©ªdG  ™«ªL  ÖjQóàH
 ™«ªL º°V »°SGQódG ΩÉ©dG ájGóH »a AÉ≤d
 ,ø«jƒHôàdG  ø««°UÉ°üàN’Gh  ø«ª∏©ªdG
 á«ª«∏©àdG áHGƒÑdG π«©ØJ á«Ø«c í«°Vƒàd

.á«°VGôàa’G ∫ƒ°üØdGh
 ∫ÉM  »a  »ªbôdG  ºq∏©àdG  QhO  øYh
 ôWÉîdG äócCG ,á«FõédG á«eÉ¶ædG IOƒ©dG
 ø«é¡dG  Üƒ∏°SC’G  ΩGóîà°SG  ºà«°S  ¬`̀fCG
 º∏©àdG  ø«H ™ªéj …òdGh ,(Hybird)
 º∏©àdGh  á°SQóªdG  êQÉ`̀N  âfôàfE’G  ôÑY
 ,á°SQóªdG  π``NGO  ¬Lƒd  É`̀ k¡`̀Lh  èeóªdG
 kGAõL  π¶«°S  »ªbôdG  ºq∏©àdG  ¿CG  ∂°T  ’h
 ó©H  ,á«ª«∏©àdG  áeƒ¶æªdG  øe  kÉ«°SÉ°SCG
 ∑Éæg ¿EG å«M ,√GhóLh ¬MÉéf âÑKCG ¿CG

.º«∏©àdG øe §ªædG Gò¡d k’ƒÑb
 Iô«°ùªdG  ¿CG  ôWÉîdG  â`̀ë`̀°`̀VhCGh
 ø«°TóàH  á«Yƒf  á∏≤f  äó¡°T  á«ª«∏©àdG
 ¢`̀SQGó`̀ª`̀d ó`̀ª`̀M ∂`̀∏`̀ª`̀dG á`̀dÓ`̀L ´hô`̀°`̀û`̀e
 íÑ°UCG  PEG  ,2005  ΩÉ`̀Y  »`̀a  πÑ≤à°ùªdG
 á«∏ª©∏d  kÉ`̀ª`̀ª`̀à`̀e  »``fhô``à``μ``dE’G  º`̀∏`̀©`̀à`̀dG
 ºJ  ø`̀«`̀Mh  ,É`̀¡`̀ d  kGó`̀fÉ`̀ °`̀ù`̀eh  á«ª«∏©àdG
 øe  ájôjƒ£àdG  á∏MôªdG  ≈`̀ dEG  ∫É≤àf’G
 »a  »`̀ª`̀bô`̀dG  ø«μªàdG  »``gh  ´hô`̀°`̀û`̀ª`̀dG
 ΩÉ`̀©`̀dG  »`̀a  kÉ`̀«`̀ª`̀°`̀SQ  CGó``̀H  …ò``̀ dG  ,º«∏©àdG
 â`̀eõ`̀à`̀dG  ,2016-  2015  »``̀°``̀SGQó``̀dG
 èeóªdG  º∏©àdÉH  ø«ëdG  ∂dP  òæe  áμ∏ªªdG
 á«ª«∏©àdG  äÉÄ«ÑdG  ô`̀ã`̀cCG  ôÑà©j  …ò``̀dG

.IAÉØc á«fhôàμdE’G

 á`«`ª`«`∏©`àdG  á``HGƒ`Ñ`∏d  IQÉjR  ø«`jÓ`e  3  øe  ô`ãcCG
 »`̀ °`̀ SGQó`̀ dG  ΩÉ``̀©``̀dG  ø``̀e  ∫hC’G  ´ƒ``̀Ñ``̀°``̀SC’G  »``̀a

.ôWÉîdG ∫Gƒf |

 ádÓédG  ÖMÉ°U Iô°†M øY Qó°U
 πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG
 áæ°ùd  (67)  ºbQ  Ωƒ°Sôe ióØªdG  OÓÑdG
 »∏Y  ô`̀°`̀UÉ`̀f  Qƒ`̀à`̀có`̀dG  ø««©àH  2020
 áÄ«¡d  Éjò«ØæJ  É`̀°`̀ù`̀«`̀FQ  »`̀∏`̀Y  ∞`̀°`̀Sƒ`̀j

.¢VQÉ©ªdGh áMÉ«°ù∏d øjôëÑdG
 ôjRh ≈∏Y ¬fCG  Ωƒ°SôªdG  ¢üf  Éªc
 ò«ØæJ  áMÉ«°ùdGh  IQÉéàdGh  áYÉæ°üdG
 ïjQÉJ  ø`̀e  ¬`̀H  πª©ojh  ,Ωƒ°SôªdG  Gò`̀g
.á«ª°SôdG IójôédG »a ô°ûæojh ,√Qhó°U

 É°ù«FQ »∏Y ô°UÉf .O ø««©àH »μ∏e Ωƒ°Sôe
¢``VQÉ©ªdGh á``MÉ«°ùdG  á``Ä«¡d  É``jò«ØæJ

.»∏Y ô°UÉf .O |



 ø«H  ºFGódG  π°UGƒàdG  QÉWEG  »a
 ƒª°S  ≈≤àdG  ,»`̀dÉ`̀gC’Gh  á¶aÉëªdG
 ∫BG  áØ«∏N øH »∏Y øH áØ«∏N ï«°ûdG
 ,á«HƒæédG á¶aÉëªdG ßaÉëe áØ«∏N
 øe  »`̀Fô`̀ª`̀dG  ∫É`̀°`̀ü`̀J’G  á«æ≤J  ô`̀Ñ`̀Y
 GOóY  ,z»°VGôàa’G  ¢ù∏éªdG{  ∫ÓN
 ≈°ù«Y ó«ª©dG Qƒ°†ëH ,»dÉgC’G øe
 ,ßaÉëªdG  Ö`̀FÉ`̀f  …ô`̀°`̀Shó`̀dG  ô`̀eÉ`̀K
 ø«dhDƒ°ùªdGh  •ÉÑ°†dG  ø`̀e  Oó``Yh

.á¶aÉëªdÉH
 ƒª°S  Ö`̀MQ  ,AÉ≤∏dG  á`̀jGó`̀H  »`̀a
 ¬fCG ≈dEG Gô«°ûe ,Qƒ°†ëdÉH ßaÉëªdG
 ≥jôØdG  äÉ¡«LƒJ  ò«ØæJ  QÉ``WEG  »a
 ∫BG  ¬∏dGóÑY  ø`̀H  ó`̀°`̀TGQ  ï«°ûdG  ∫hCG
 á¶aÉëªdG ¿EÉa á«∏NGódG ôjRh áØ«∏N
 ™e  π°UGƒàdG  õjõ©J  ≈∏Y  á°üjôM
 ó`̀°`̀UQh ø`̀«`̀ª`̀«`̀≤`̀ª`̀dGh ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG
 ∞∏àîe  »`̀a  º¡JÉLÉ«àMG  á«Ñ∏Jh
 ∫ÓN  øe  ∂`̀dPh  ,á¶aÉëªdG  ≥WÉæe
 äGQGOE’G  ∞`̀∏`̀à`̀î`̀e  ™``̀e  ¿hÉ``̀©``̀à``̀dG

 CGóÑªd  Éî«°SôJ  ó©j  …ò`̀dGh  á«æeC’G
 á«°SÉ°SC’G  Iõ`̀«`̀cô`̀dG  ƒ`̀g  ø``̀eC’G  ¿CG

.á«ªæà∏d
 áØ«∏N  ï«°ûdG  ƒª°S  QÉ``̀°``̀TCGh
 áØ«∏N  ∫BG  á`̀Ø`̀«`̀∏`̀N  ø```H  »``∏``Y  ø```H
 á`̀«`̀Hƒ`̀æ`̀é`̀dG á`̀¶`̀ aÉ`̀ë`̀ª`̀ dG ß``aÉ``ë``e
 á`̀«`̀Hƒ`̀æ`̀é`̀dG  á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀ª`̀ dG  ¿CG  ≈````̀ dEG
 è``̀eGô``̀Ñ``̀dG »``̀æ``̀Ñ``̀J »```̀ a Iô``ª``à``°``ù``e
 äÉ«dÉ©ØdGh  á«©ªàéªdGh  á«Ø«≤ãàdG
 ácGô°ûdG  π«©ØJ  ∫Ó`̀N  øe  Ió`̀FGô`̀dG
 á«æeC’G  äGQGOE’G  ™`̀e  á«©ªàéªdG
 ,á`̀«`̀∏`̀gC’Gh á`̀«`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG äÉ`̀¡`̀é`̀dGh
 á`̀eÓ`̀°`̀ù`̀dGh ø````̀ eC’G π`̀Ñ`̀°`̀S ô`̀«`̀aƒ`̀à`̀d
 á°UÉNh  ,ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒª∏d
 ´ÉÑJÉH  á≤∏©àªdG  ájƒYƒàdG  èeGôÑdG
 ô`̀«`̀HGó`̀à`̀dGh á`̀«`̀FÉ`̀bƒ`̀dG äGAGô`````̀LE’G
 ¢Shô«a  QÉ°ûàf’  …ó°üà∏d  áeRÓdG

.(19-ó«aƒc) ÉfhQƒc
 ô«°S  π``MGô``e  √ƒ`̀ª`̀°`̀S  å`̀ë`̀Hh
 ájƒªæàdG  ™`̀jQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dG  »``̀a  π`̀ª`̀©`̀dG

 äÉLÉ«àMG  »Ñ∏J  »`̀à`̀dG  á«eóîdGh
 ∞∏àîe  øe  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG
 »a  º¡°ùJ  »àdG  á¶aÉëªdG  ≥WÉæe
 á`̀jQÉ`̀°`̀†`̀ë`̀dG äÉ`̀Ñ`̀°`̀ù`̀à`̀μ`̀ª`̀dG RGô`````̀HEG

.IóFGôdG

 ¢``̀ù``̀∏``̀é``̀ª``̀ dG ΩÉ`````̀à`````̀N »````````̀ ah
 øY »```̀dÉ```̀gC’G ô`̀Ñ`̀Y ,»``̀°``̀VGô``̀à``̀a’G
 π°UGƒàdG  ≈∏Y  ºgôjó≤Jh  ºgôμ°T
 ƒª°S ¬«dƒj …òdG »dÉgC’G ™e ºFGódG
 ∫BG  áØ«∏N øH »∏Y øH áØ«∏N ï«°ûdG

 á«HƒæédG  á¶aÉëªdG  ßaÉëe  áØ«∏N
 áã«ãëdG  √ƒª°S  á©HÉàeh  ,á`̀«`̀ª`̀gCG
 á«YÉªàL’Gh  á«æeC’G  äÉLÉ«àMÓd
 á¶aÉëªdÉH  »`̀dÉ`̀gCÓ`̀d  á`̀jƒ`̀ª`̀æ`̀à`̀dGh

.á«HƒæédG
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 øH  ∞«£∏dGóÑY  QƒàcódG  ó`̀cCG
 ¿CG  á«LQÉîdG  ôjRh  »fÉjõdG  ó°TGQ
 áμ∏ªªd  π«FGô°SEG  á`̀dhO  óah  IQÉ`̀jR
 äÉ`̀bÓ`̀Y Aó`̀Ñ`̀d ¢`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀J ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 ,øjó∏ÑdG  ø«H  Ió``YGh  á«°SÉeƒ∏HO
 íàØj  É`̀ k«`̀î`̀jQÉ`̀J  GRÉ``̀é``̀fEG  π`̀μ`̀°`̀û`̀Jh
 »a  AÉæH  »FÉæK  ¿hÉ©J  ƒëf  ¥ÉaB’G
 Oƒ¡édÉH ™aóJh ,ä’ÉéªdG ∞∏àîe
 á≤£æe  ≈dEG  ∫ƒ°UƒdG  ƒëf  á«eGôdG
 ,GQÉ``̀gORGh  G kQGô≤à°SGh  ÉæeCG  ôãcCG
 ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M ájDhôd É k≤ah
 áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  ø`̀H  óªM  ∂∏ªdG
 Ωƒ≤J »`̀à`̀dG ió`̀Ø`̀ª`̀dG OÓ`̀Ñ`̀dG π`̀gÉ`̀Y
 ΩÓ°ùdG  ¢`̀Uô`̀a  õ`̀jõ`̀©`̀J  CGó`̀Ñ`̀e  ≈`̀∏`̀Y
 á≤£æe  »a  QÉ`̀gOR’Gh  QGô≤à°S’Gh
 áaÉ≤K  ô`̀°`̀û`̀fh  ,§``̀ °``̀ ShC’G  ¥ô`̀°`̀û`̀dG
.ôNB’G ∫ƒÑbh ¢ûjÉ©àdGh íeÉ°ùàdG

 ô``̀jRh AÉ``̀≤``̀d ∫Ó```̀N ∂```̀dP AÉ```̀L
 ΩÉ``̀©``̀dG ¿Gƒ```̀jó```̀dÉ```̀H ,á``̀ «``̀LQÉ``̀î``̀ dG

 ≥aGƒªdG  AÉ`̀©`̀HQC’G  ¢ùeCG  ,IQGRƒ`̀∏`̀d
 AÉ`̀ °`̀SDhQ  ™`̀e  ,2020  ô`̀Hƒ`̀à`̀cCG  21
 Qƒ°†ëH ,á«∏ëªdG ∞ë°üdG ôjôëJ
 óªMCG  øH  ¬∏dGóÑY  ï«°ûdG  QƒàcódG
 á«LQÉîdG  IQGRh  π«ch  ,áØ«∏N  ∫BG
 ∞°Sƒj  ó«°ùdGh  ,á«dhódG  ¿hDƒ°û∏d
 õcôªd …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG ,π«∏îæÑdG
 ájó¡Y Ió«°ùdGh ,»æWƒdG ∫É°üJ’G
 ø««Øë°üdG  á«©ªL  ¢ù«FQ  ,óªMCG

.á«æjôëÑdG
 á«LQÉîdG  ô``̀jRh  Üô```YCG  ó``bh
 ô`̀jô`̀ë`̀J AÉ```̀°```̀SDhô```̀d √ô``̀jó``̀≤``̀J ø```̀Y
 á«æWƒdG Oƒ¡é∏d  á«∏ëªdG ∞ë°üdG
 º¡àdÉ°SQ  ájOCÉJ  ∫ÓN  øe  ádhòÑªdG
 º¡JÉeÉ¡°SEGh  ¿ÉØJh  ¢UÓNEG  πμH
 á«ªæàdG  Oƒ¡L  õjõ©J  »a  IQó≤ªdG
 ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  Égó¡°ûJ  »`̀à`̀dG
 ∂jô°T á«æWƒdG áaÉë°üdG ¿CG GócDƒe
 ájƒªæàdG Iô«°ùªdG ™aO »a »°SÉ°SCG

 »YƒdG AÉæHh ,áμ∏ªªdG »a á∏eÉ°ûdG
 ¬fƒeó≤j  ÉªH  ¬Ø«≤ãJh  »©ªàéªdG

.ábƒKƒeh ábOÉ°U äÉeƒ∏©e øe
 ∞«£∏dGóÑY QƒàcódG ™∏WCG óbh
 ôjôëJ  AÉ°SDhQ  »fÉjõdG  ó°TGQ  øH
 π«°UÉØJ  ≈∏Y  á«∏ëªdG  ∞ë°üdG
 áμ∏ªe  ø«H  äôL  »àdG  äÉãMÉÑªdG
 »`̀∏`̀«`̀FGô`̀°`̀SE’G ó``̀aƒ``̀dGh ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 ,´ƒÑ°SC’G  Gòg  øjôëÑdG  QGR  …òdG
 áëLÉf IQÉjR âfÉc É¡fCG ≈dEG G kô«°ûe
 ™«bƒàdG  É¡dÓN  ºJ  å«M  ,Iôªãeh
 äÉbÓ©dG AóÑd ∑ôà°ûªdG ¿É«ÑdG ≈∏Y
 Éªc  ,ø`̀jó`̀∏`̀Ñ`̀dG  ø«H  á«°SÉeƒ∏HódG
 äGôcòe  øe  Oó`̀Y  ≈∏Y  ™«bƒàdG  ºJ
 ä’ÉéªdG  »a  øjó∏ÑdG  ø«H  ºgÉØàdG
 á``̀«``̀°``̀SÉ``̀eƒ``̀∏``̀Hó``̀dGh á``«``°``SÉ``«``°``ù``dG
 á```̀jQÉ```̀é```̀à```̀dGh á```̀ jOÉ```̀ °```̀ü```̀ à```̀ b’Gh
 ,ájƒédG  äÉ`̀eó`̀î`̀dGh  á`̀«`̀YGQõ`̀dGh
 É«LƒdƒæμJh  ä’É°üJ’G  ä’Ééeh

 ,π`̀≤`̀æ`̀à`̀dGh ó`̀ jô`̀ Ñ`̀ dGh äÉ`̀eƒ`̀∏`̀©`̀ª`̀dG
 ø«H  ºgÉØJ  Iô`̀cò`̀e  ≈`̀ dEG  áaÉ°VE’ÉH
 áμ∏ªe »a áYÉæ°üdGh IQÉéàdG áaôZ
 IQÉéàdG  ±ô`̀Z  OÉ`̀ë`̀JGh  øjôëÑdG
 ™«ªL  ¿CG  ≈dEG  G kô«°ûe  ,»∏«FGô°SE’G
 Iô°TÉÑe  á£ÑJôe  ä’É`̀é`̀ª`̀dG  ∂∏J
 »a  ájOÉ°üàb’G  á«ªæàdG  Iô«°ùªH
 ¬`̀ fCG  ±É``̀°``̀VCGh   .øjôëÑdG  áμ∏ªe
 ácôà°ûe  π`̀ª`̀Y  ¥ô```a  π`̀«`̀μ`̀°`̀û`̀J  º``̀J
 åëH  ≈∏Y  πª©∏d  ø«ÑfÉédG  ø«H
 äÉ«dB’Gh  »FÉæãdG  ¿hÉ©àdG  ä’Éée
 ¬∏eCG øY ÉHô©e ,Égò«Øæàd áHƒ∏£ªdG
 ¿hÉ©àdG  äÉbÓ©d  π°†aCG  πÑ≤à°ùªH
 »a GQƒ£J ó¡°ûJ ¿CGh π«FGô°SEG  ™e
 á«LQÉîdG  ô`̀jRh  ó`̀cCGh  .πÑ≤à°ùªdG
 ±ó¡j  äÉ«bÉØJ’G  √ò`̀g  ™«bƒJ  ¿CG
 áμ∏ªe  ø`̀«`̀H  Qƒ`̀°`̀ù`̀é`̀dG  AÉ`̀ æ`̀ H  ≈```̀dEG
 πμ°ûjh  ,π«FGô°SEG  ádhOh  øjôëÑdG
 äGô`̀Ñ`̀î`̀dG  ∫OÉ`̀Ñ`̀à`̀d  á`̀«`̀°`̀SÉ`̀°`̀SCG  áæÑd

 äÉ`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀e ø`̀ «`̀ H äÉ``eƒ``∏``©``ª``dGh
 íàa  ΩÉeCG  ∫ÉéªdG  Å«¡jh  ,øjó∏ÑdG
 øe  IOÉØà°S’Gh  …QÉéàdG  ∫OÉÑàdG
 ,IOó©àªdG  ájQÉªãà°S’G  ¢UôØdG
 áμ∏ªe  Ö©°T  äÉ©∏£J  ≥≤ëj  ÉªH

.QÉgOR’Gh á«ªæàdG »a øjôëÑdG
 AÉ`̀ °`̀SDhQ Üô```̀YCG ,º`̀¡`̀Ñ`̀fÉ`̀L ø`̀e
 á``«``∏``ë``ª``dG ∞``̀ë``̀ °``̀ü``̀ dG ô```̀jô```̀ë```̀J
 äGRÉ```̀é```̀ fE’É```̀ H º```̀gRGõ```̀ à```̀YG ø```̀Y
 áμ∏ªªd  á∏°UGƒàªdG  á«°SÉeƒ∏HódG
 ™«bƒàdG  ¿CG  ø`̀jó`̀cDƒ`̀e  ,ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 á«°SÉeƒ∏HO  äÉ`̀bÓ`̀Y  á``eÉ``bEG  ≈`̀∏`̀Y
 á````̀dhOh ø``̀jô``̀ë``̀Ñ``̀dG á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e ø``̀«``̀H
 ô``KC’G  ≠`̀dÉ`̀H  ¬`̀d  ¿ƒμ«°S  π`̀«`̀FGô`̀°`̀SEG
 Ö©°ûd  π°†aCG  πÑ≤à°ùe  ≥«≤ëJ  »a
 á≤£æªdG  Üƒ©°Th  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 ¿hÉ©àdÉH  AÉ≤JQ’G  ∫ÓN  øe  ,πμc
 øjó∏ÑdG  ø«H  ∑ôà°ûªdG  ≥«°ùæàdGh

.áaÉc Ió©°UC’G ≈∏Y

 á``«∏ëªdG ∞``ë°üdG ô``jôëJ AÉ``°SDhQ »``≤à∏j á``«LQÉîdG ô``jRh

»``````̀dÉ``````̀gC’G ™``````̀e ¢```̀ û```̀ bÉ```̀ æ```̀ j á```̀ «```̀ Hƒ```̀ æ```̀ é```̀ dG ß````̀aÉ````̀ë````̀e
á`````«`````eó`````î`````dGh á`````jƒ`````ª`````æ`````à`````dG ™`````̀ jQÉ`````̀ °`````̀ û`````̀ ª`````̀ dG

 ídÉ°üdG  ídÉ°U  øH  »∏Y  ∑ nQÉH
 äÉÑ«Ñ£∏d  iQƒ°ûdG  ¢ù∏ée ¢ù«FQ
 IõFÉéH  ¿õ`̀ oa  »JÓdG  äÉs«æjôëÑdG
 Ö«Ñ£∏d áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N
 áî°ùædG  »``a  ∂```̀dPh  ,»`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 ¿ÓYEG  ºJ  »àdGh  ,IõFÉé∏d  ≈`̀dhC’G
 IQOÉÑªH  äAÉ``̀Lh  ,É`̀¡`̀H  ø`̀jõ`̀FÉ`̀Ø`̀dG
 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  øe  áªjôc
 áØ«∏N ∫BG  ¿Éª∏°S  øH áØ«∏N ô«eC’G
 √ qƒª°S øe G kôjó≤J ,AGQRƒdG ¢ù«FQ
 º`̀¡`̀JÉ`̀eÉ`̀¡`̀°`̀SEGh á`̀«`̀Ñ`̀£`̀dG QOGƒ``μ``∏``d
 å`̀ë`̀Ñ`̀dG ä’É``̀é``̀e »``̀a IOó`̀©`̀ à`̀ª`̀ dG
 õ`̀jõ`̀©`̀Jh …ô`̀jô`̀ °`̀ ù`̀ dGh »`̀LÓ`̀©`̀ dG

.øjôëÑdG áμ∏ªªH áeÉ©dG áë°üdG
 iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ å©Hh
 IQƒ``̀à``̀có``̀dG ≈`````̀dEG á`̀Ä`̀æ`̀¡`̀J á``̀«``̀bô``̀H
 ∫hCG  …QÉ°ûà°SG  ¿Éª∏°ùdG  á∏«ªL
 Ö`̀Wh á`̀jó`̀©`̀ª`̀ dG ¢````VGô````eC’G »``̀a
 á`̀«`̀æ`̀WÉ`̀Ñ`̀dG Ö````̀Wh á`̀Nƒ`̀î`̀«`̀ °`̀û`̀ dG
 É¡∏«æd  ,»Ñ£dG  á«fÉª∏°ùdG  ™ªéªH
 øY  IõFÉédG  »`̀a  ≈``̀dhC’G  áÑJôªdG
 åëÑdG  »a  ´GóHE’Gh  QÉμàH’G{  áÄa
 ,z»Ñ£dGh  …ô`̀jô`̀°`̀ù`̀dGh  »LÓ©dG
 »a Iõ`̀«`̀ª`̀à`̀ª`̀dG É`̀¡`̀JGRÉ`̀é`̀fEG ô`̀«`̀¶`̀f
 s¿CG  GócDƒe  ,ihó©dG  áëaÉμe  ∫Éée
 Iô«ÑμdG  IôÑîdG  ¢ùμ©j  RƒØdG  Gòg
 ,¿Éª∏°ùdG IQƒàcódG É¡H ™àªàJ »àdG

 ôÑnà©ojh ,É¡à≤≤M »àdG  äÉMÉéædGh
 É`̀gOƒ`̀¡`̀é`̀d G kô```̀jó```̀≤```̀Jh É``̀ ké``̀jƒ``̀à``̀J
 õ«ªàªdG  É¡FÉ£©H  É kfÉaôYh áã«ãëdG
 çƒëÑdG  ∫Éée  »`̀a  π°UGƒàªdGh
 R qõ`̀©`̀J »`̀à`̀dG á`̀«`̀Ñ`̀£`̀dGh á`̀«`̀LÓ`̀©`̀dG
 áμ∏ªªH á«ë°üdG äÉeóîdG áeƒ¶æe

.øjôëÑdG
 ,Éª¡ã©H  áÄæ¡J  »à«bôH  »`̀ah
 iQƒ`̀°`̀û`̀ dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e ¢`̀ù`̀«`̀FQ CÉ``̀ qæ``̀g
 …QÉ°ûà°SG  óªMCG  ¿GôØZ  IQƒàcódG
 ∑QÉ°ûªdG  PÉà°SC’Gh  Iô`̀°`̀SCG  Ö«ÑW
 á«μ∏ªdG  á«∏μdG  »a Iô°SC’G  ÖW »a
 ,á«fÉãdG  áÑJôªdG  É¡∏«æd  ø«MGôé∏d
 ôjóe  íàØdG  ƒHCG  IÉéf  IQƒàcódGh
 IQGRƒ```̀H  á`̀eÉ`̀©`̀dG  á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG  IQGOEG
 á«fÉãdG  á`̀Ñ`̀Jô`̀ª`̀dG  É¡∏«æd  áë°üdG
 ´GóHE’Gh QÉμàH’G{ áÄa »a zQôμe{
 …ôjô°ùdGh  »LÓ©dG  åëÑdG  »`̀a
 Iõ«ªàªdG  Oƒ¡édG  É kæªãe  ,z»Ñ£dGh
 AGô````̀LEG »``̀ a É`̀ ¡`̀ H ¿É``̀eƒ``̀≤``̀J »``̀à``̀dG
 á≤∏©àªdG  äÉ``°``SGQó``dGh  çÉ``̀ë``̀HC’G
 äÉ°SÉ«°ùdG  ò«ØæJh ,ICGôªdG  áë°üH
 »àdG  á«Ñ£dG  èeGôÑdGh  á«ë°üdG
 á«£¨J IOÉ```̀jR »`̀a ô```̀KC’G É`̀¡`̀d  ¿É``̀c
 ø«°ùëJh á«dhC’G á«ë°üdG ájÉYôdG

.É¡JOƒL
 ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e ¢``̀ù``̀«``̀FQ Üô`````````̀YCGh

 »`̀fÉ`̀¡`̀à`̀dG ¢`̀ü`̀dÉ`̀N ø``̀Y iQƒ``°``û``dG
 º`̀jô`̀e IQƒ``à``có``∏``d äÉ``μ``jô``Ñ``à``dGh
 áë°ü∏d óYÉ°ùªdG π«cƒdG …ôLÉ¡dG
 ÉgRƒØd  áë°üdG  IQGRƒ```̀H  á`̀eÉ`̀©`̀dG
 »gh  IõFÉédG  »a  á«fÉãdG  áÄØdÉH
 ,zóàªªdG  AÉ`̀£`̀©`̀dGh  AÉ``aƒ``dG  á`̀Ä`̀a{
 É¡JGAÉ£Yh  ÉgOƒ¡éd  G kôjó≤J  ∂dPh
 »a  É`̀ keÉ`̀Y  30  ø`̀e  ô`̀ã`̀cC’  IóàªªdG
 äÉ`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀eh »`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG ´É`̀£`̀≤`̀dG
 õ«ªàªdG ÉgQhOh ,»fóªdG ™ªàéªdG
 äRõ`̀Y  á«ë°U è`̀eGô`̀H  RÉ`̀é`̀fEG  »`̀a
.øjôëÑdG áμ∏ªe »a áeÉ©dG áë°üdG

äGõFÉëdG äÉÑ«Ñ£∏d ∑QÉ``Ñ oj iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ¢``ù«FQ
»``æjôëÑdG  Ö``«Ñ£∏d  ¿É``ª∏°S  ø``H  á``Ø«∏N Iõ``FÉL

.iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ |

 ¢ù∏ée  á°ù«FQ  πæjR  ¬∏dGóÑY  âæH  ájRƒa  äó`̀cCG
 ájò«ØæàdG  á£∏°ùdG  ™`̀e  ¿hÉ©àdG  õjõ©J  º`̀YO  ÜGƒ`̀æ`̀dG
 Oƒ¡édG  áaÉc  ¢ùjôμJh  ,ø«æWGƒªdGh  øWƒdG  áeóîd
 »eÉ°ùdG  »μ∏ªdG  ÜÉ£îdG  ø«eÉ°†e  ò«ØæJh  ≥«≤ëàd
 óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  ¬H  π°†ØJ  …ò`̀dG
 ¬eôμJ iód ,ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY áØ«∏N ∫BG  ≈°ù«Y øH
 »©jô°ûàdG  π°üØdG  øe  ådÉãdG  OÉ≤©f’G  QhO  ìÉààaÉH

.¢ùeÉîdG
 π°UGƒ«°S  »HÉ«ædG  ¢ù∏éªdG  ¿CG  ≈`̀ dEG  äQÉ°TCGh 
 ≥jôa{  øª°V  ó`̀MGƒ`̀dG  ≥jôØdG  ìhô`̀H  »æWƒdG  πª©dG
 Ió«°ûe  ,ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dGh  ø``Wƒ``dG  á`̀eó`̀î`̀d  zø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 ôgÉ¶e  øe  á«fÉªdôÑdG  ¿Éé∏dG  äÉHÉîàfG  ¬Jó¡°T  ÉªH
 áHô©eh ,IóMGƒdG Iô°SC’G ìhôH áaô°ûªdG á«WGô≤ªjódG
 º¡HGƒfh ¿Éé∏dG AÉ°SDhQ ÜGƒæ∏d Égôjó≤Jh Égôμ°T øY
 Oƒ¡L ø`̀e ¬`̀H Gƒ`̀eÉ`̀b É`̀eh ,»`̀fÉ`̀ã`̀dG OÉ`̀≤`̀©`̀f’G QhO »`̀a
 äCÉæg Éªc .»HÉ«ædG πª©dG ôjƒ£J »a âª¡°SCG ,Iõ«ªàe
 OÉ≤©f’G  QhO  »a  É¡HGƒfh  á«fÉªdôÑdG  ¿Éé∏dG  AÉ°SDhQ
 á∏°UGƒeh  ,ìÉ`̀é`̀æ`̀dGh  ≥«aƒàdG  º¡d  á«æªàe  ,ådÉãdG
 äÉ©∏£àd  É≤«≤ëJ  ,äGRÉ``̀é``̀fEGh  ∫É`̀ª`̀YCG  ø`̀e  ≥≤ëJ  É`̀e

.ºgƒÑîàfG øjòdG º¡FÓeR á≤ãd Gó«cCÉJh ,ø«æWGƒªdG
 ¢ù∏ée Ö`̀à`̀μ`̀e  á`̀Ä`̀«`̀g ´É`̀ª`̀à`̀LG ∫Ó``̀N ∂``̀ dP AÉ``̀L
 âæH  ájRƒa  á°SÉFôH  AÉ©HQC’G  ¢ùeCG  ó≤Y  …òdG  ÜGƒædG
 ÖFÉædG ácQÉ°ûeh ,ÜGƒædG ¢ù∏ée á°ù«FQ πæjR ¬∏dGóÑY

 ¢ù∏ée  á°ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  óªMCG  ¿Éª∏°S  »ÑædGóÑY
 »fÉãdG  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG  ó``̀jGR  ó`̀ª`̀MCG  »∏Y Ö`̀FÉ`̀æ`̀dGh  ,ÜGƒ`̀ æ`̀ dG
 OGƒ°ùdG ¢SÉÑY π°VÉa ÖFÉædGh ,ÜGƒædG ¢ù∏ée á°ù«Fôd
 ÖFÉædGh ,á«fƒfÉ≤dGh á«©jô°ûàdG ¿hDƒ°ûdG áæéd ¢ù«FQ
 á«dÉªdG  ¿hDƒ°ûdG  áæéd  ¢ù«FQ  »fGôëÑdG  »μe  Oƒªëe
 »°ù«°ùdG  º`̀«`̀gGô`̀HEG  óªëe  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dGh  ,á`̀jOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’Gh
 ´ÉaódGh  á«LQÉîdG  ¿hDƒ°ûdG  áæéd  ¢ù«FQ  ø«æ«YƒÑdG
 …QÉ°üfC’G  ∞°Sƒj  óªMCG  ÖFÉædGh  ,»æWƒdG  ø`̀eC’Gh
 OƒªMƒH áØ«∏N óªëe ÖFÉædGh ,äÉeóîdG áæéd ¢ù«FQ
 QÉ°ûà°ùªdGh  ,áÄ«ÑdGh  áeÉ©dG  ≥aGôªdG  áæéd  ¢ù«FQ
 ,ÜGƒædG  ¢ù∏éªd  ΩÉ©dG  ø«eC’G  áªéfƒH  óªëe  ó°TGQ
 øjQÉ°ûà°ùªdG áÄ«g ¢ù«FQ å«ã¨dG º«gGôHEG ídÉ°U .Oh

.¢ù∏éªdÉH ø««fƒfÉ≤dG
 ÖàμªdG  á`̀Ä`̀«`̀g  â`̀°`̀Vô`̀©`̀à`̀°`̀SG  ´É`̀ª`̀à`̀L’G  ∫Ó```̀Nh
 á«YƒædG  ¿Éé∏dG  ájƒ°†©d  ÜGƒædG  äÉë«°TôJ  ºFGƒb
 áæéd ,¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M áæéd »gh ,(á«∏°üØdG) áªFGódG
 áæéd ,πØ£dGh ICGôªdG ¿hDƒ°T áæéd ,á°VÉjôdGh ÜÉÑ°ûdG
 ÖàμªdG  áÄ«g  äQô`̀bh  ,»æ«£°ù∏ØdG  Ö©°ûdG  Iô°UÉæe
 ¬à°ù∏L  »`̀a  ¢ù∏éªdG  ≈∏Y  í«°TôàdG  º`̀FGƒ`̀b  ¢`̀Vô`̀Y

.á∏Ñ≤ªdG
 ∫ÉªYCG ∫hóL ≈∏Y ¢ù∏éªdG Öàμe áÄ«g â≤aGh Éªc
 AÉKÓãdG  Ωƒj  Égó≤Y  Qô≤ªdG  á©HGôdG  ájOÉ©dG  á°ù∏édG
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..ÜGƒædG Öàμe áÄ«g ´ÉªàLG »a

 á``̀£``̀∏``̀°``̀ù``̀dG ™`````̀e ¿hÉ````̀ ©````̀ à````̀ dG õ```̀ jõ```̀ ©```̀ J º``````̀ YO
ø``̀«``̀æ``̀WGƒ``̀ª``̀dGh ø```̀ Wƒ```̀ dG á``̀eó``̀î``̀ d á``jò``«``Ø``æ``à``dG

 ó`̀ª`̀ë`̀e Ö````̀FÉ````̀æ````̀dG Ö````̀dÉ````̀W
 QhOh  óLÉ°ùªdG  íàØH ,OƒªMƒH
 äGAGô`````̀LEG ™`̀ °`̀Vh ™``̀e IOÉ``Ñ``©``dG
 »a ≥`̀Ñ`̀£`̀j É`̀ª`̀d á`̀∏`̀KÉ`̀ª`̀e á`̀eÓ`̀°`̀S
 ,ájQÉéàdG  äÉ©ªéªdGh  äÓëªdG
 CGóÑe  π«©ØJh  óLÉ°ùªdG  º«≤©àH
 É`̀≤`̀ ahh ,»``̀YÉ``̀ª``̀à``̀L’G ó`̀YÉ`̀Ñ`̀ à`̀ dG
 á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG á`̀æ`̀é`̀∏`̀ dG äÉ`̀ª`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀d
 kÉ°Uƒ°üNh  ,¢Shô«ØdG  áëaÉμªd
 É¡JòîJG  »`̀à`̀dG  äGAGô`````̀LE’G  ™`̀e
 ƒª°S  á°SÉFôH  á«≤«°ùæàdG  áæé∏dG
 äÉeóîdG  íàa  IOÉYEÉH  ó¡©dG  »dh
 ,»gÉ≤ªdGh  ºYÉ£ª∏d  á«∏NGódG
 πc  »a  áÑ∏£∏d  á«FõédG  IOƒ©dGh
 ¢SQGóªdÉH  á«°SGQódG  πMGôªdG
 ∫É``̀Ø``̀WC’G ¢``̀VÉ``̀jQh á`̀«`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG
 QÉ`̀à`̀NG  ø`̀jò`̀dG  áÑ∏£∏d  á`̀°`̀UÉ`̀î`̀dG

 ≈`̀dEG  ºgQƒ°†M  Qƒ```̀eC’G  AÉ`̀ «`̀ dhCG
 IÉ`̀ «`̀ë`̀ dG IOƒ``````̀Yh ,¢```̀SQGó```̀ª```̀ dG

.»©«ÑW πμ°ûH É k«éjQóJ
 QGô``̀b  ¿CG  ,Oƒ`̀ª`̀Mƒ`̀ H  ó````̀cCGh

 ≈`̀ dEG  á`̀LÉ`̀M  »`̀a  óLÉ°ùªdG  ≥`̀∏`̀Z
 ΩGõàdG  ó©H  á°UÉNh  ,ô¶f  IOÉ`̀YEG
 IQOÉ°üdG  äÉª«∏©àdÉH  ø«æWGƒªdG
 AGó```JQGh  »`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G  óYÉÑàdÉH
 ¿ƒμJ ’ GPÉªd :ÓFÉ°ùàe ,äÉeÉªμdG
 íàa ¿CÉ°ûH òîJG Ée πãªH á∏eÉ©ªdG
 ™«ªédÉa  ,äÉ©ªéªdGh  ¥Gƒ°SC’G
 øμªjh ,äÉeÉªμdG AGóJQÉH Ωõà∏e
 ¢üî°T  ø`̀«`̀«`̀©`̀J  ó`̀é`̀°`̀ù`̀e  π``μ``d
 ´ÉÑJG ≈∏Y ó«cCÉàdG ¬àª¡e ´ƒ£àe
 ó`̀YÉ`̀Ñ`̀à`̀dGh á`̀eÓ`̀°`̀ù`̀dG äGAGô``````LEG

.»YÉªàL’G
 ∫CÉ°ùf{ :ÓFÉb OƒªMƒH ºàNh
 øY  áëFÉédG  √ò`̀g  ™aôj  ¿CG  ¬∏dG
 É`̀fOÓ`̀H  ≈`̀∏`̀Y  º©æj  ¿CGh  ,º`̀dÉ`̀©`̀dG
 ôaGƒH  ™ªLCG  »eÓ°SE’G  ºdÉ©dGh

.zá«aÉ©dGh áë°üdG

 QhO  í``à``Ø``H  Ö``̀dÉ``̀£``̀j  Oƒ``̀ ª``̀ Mƒ``̀ H  Ö``̀ FÉ``̀ æ``̀ dG
á`̀eÓ`̀°`̀ù`̀dG äGAGô````````LEG ≥`̀ «`̀ Ñ`̀ £`̀ Jh IOÉ``̀ Ñ``̀©``̀ dG

.OƒªMƒH óªëe |

 »∏Y ø``H ó`̀ dÉ`̀N ï`̀«`̀°`̀û`̀dG ∑QÉ``°``T
 ¿hDƒ`̀°`̀û`̀dGh  ∫ó`̀©`̀dG  ô``jRh  ,áØ«∏N  ∫BG
 »a ¢``̀ù``̀eCG ±É```````bhC’Gh á``«``eÓ``°``SE’G
 ∫ó©dG  AGQRƒ```̀d  ø«KÓãdG  ´É`̀ª`̀à`̀L’G
 »é«∏îdG  ¿hÉ©àdG  ¢ù∏éªdG  ∫hó`̀ H
 á°SÉFôH  ,»FôªdG  ∫É°üJ’G  á«æ≤J  ôÑY
 ∫ó©dG  ô`̀jRh  ,…OÉ`̀Ñ`̀dG  ó«©°S  ¿É£∏°S
 ,IóëàªdG  á«Hô©dG  äGQÉ```eE’G  ádhóH
 ∑QÉÑe ìÓa ∞jÉf QƒàcódG ácQÉ°ûªHh
 ¢ù∏éªd  ΩÉ`̀©`̀ dG  ø``̀«``̀eC’G  ,±ô`̀é`̀ë`̀dG

.á«Hô©dG è«∏îdG ∫hód ¿hÉ©àdG
 ™``̀aQ ´É``̀ª``̀ à``̀L’G á```̀jGó```̀H »````̀ah
 IÉ°SGƒªdGh  …RÉ©àdG  ¢üdÉN  AGQRƒdG
 »é«∏îdGh  »`̀à`̀jƒ`̀μ`̀dG  Ö©°ûdG  ≈``̀ dEG
 »a  á`̀«`̀eÓ`̀°`̀SE’Gh  á«Hô©dG  ø`̀«`̀à`̀eC’Gh
 ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  Iô°†M  IÉah
 ô«eCG  ìÉÑ°üdG  ôHÉédG  óªMC’G  ìÉÑ°U
 øjó«°ûe  ,¬∏dG  ¬ªMQ  âjƒμdG  á`̀ dhO

 äGRÉ```̀é```̀ fE’Gh á`̀ã`̀«`̀ã`̀ë`̀dG Oƒ`̀¡`̀é`̀dÉ`̀H
 …ò`̀dG  π°UGƒàªdG  º`̀Yó`̀ dGh  Iô«ÑμdG
 »é«∏îdG  πª©dG  õjõ©àd  √ƒª°S  ¬eób
 »fÉ¡àdG  AGQRƒ`̀dG  ™aQ  Éªc  .∑ôà°ûªdG
 ÖMÉ°U  Iô`̀°`̀†`̀M  ≈``̀ dEG  äÉ`̀μ`̀jô`̀Ñ`̀à`̀dGh
 ôHÉédG  óªMC’G  ±Gƒf  ï«°ûdG  ƒª°ùdG
 áÑ°SÉæªH  âjƒμdG  ádhO  ô«eCG  ìÉÑ°üdG
 AGQRƒdG ¢ûbÉfh .ºμëdG ó«dÉ≤e ¬«dƒJ
 á`̀LQó`̀ª`̀dG ™`̀«`̀°`̀VGƒ`̀ª`̀dG ø``̀e ó`̀jó`̀©`̀ dG
 ô°†ëe  É¡æeh  ∫É`̀ª`̀YC’G  ∫hó`̀L  ≈∏Y
 AÉ``̀ °``̀ SDhQh …ô``̀jó``̀e á`̀æ`̀é`̀d ´É`̀ª`̀ à`̀LG
 á`̀«`̀Ñ`̀jQó`̀à`̀ dG ó``̀gÉ``̀©``̀ª``̀dGh õ``̀ cGô``̀ª``̀ dG
 ∫hó``̀ H á`̀ «`̀ FÉ`̀ °`̀†`̀≤`̀ dGh á``̀«``̀fƒ``̀fÉ``̀≤``̀dGh
 á«bÉØJG  ô`̀jƒ`̀£`̀J  å`̀ë`̀Hh  ,¢ù∏éªdG
 äÉfÓYE’Gh äÉHÉfE’Gh ΩÉμMC’G ò«ØæJ
 ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG  ¢ù∏ée  ∫hó``̀H  á«FÉ°†≤dG
 ¢UÓîà°SGh  ,á«Hô©dG  è«∏îdG  ∫hód
 »a  IOQGƒ````̀ dG  á«©jô°ûàdG  ÇOÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG

 ΩÉ¶ædG  ´hô°ûeh  ,áª¶fC’G  ø«fGƒ≤dG
 ±ô£àdG  áëaÉμªd  óMƒªdG  (¿ƒfÉ≤dG)
 ,õ««ªàdGh  á«gGôμdGh  ájô°üæ©dGh

 iô``NC’G  äÉYƒ°VƒªdG  ≈``dEG  á`̀aÉ`̀°`̀VEG
 äGQGRh ø«H  ∑ôà°ûªdG  ΩÉªàg’G  äGP

.¢ù∏éªdG ∫hóH ∫ó©dG

 π```FGh ¢`̀Só`̀æ`̀ ¡`̀ª`̀ dG π`̀ Ñ`̀≤`̀ à`̀ °`̀SG
 ¿hDƒ°T  ô`̀ jRh  ∑QÉÑªdG  ô°UÉf  ø`̀H
 Hae Kwan  AÉªdGh  AÉHô¡μdG
 á`̀jQƒ`̀¡`̀ª`̀L  ô`̀«`̀Ø`̀°`̀S  ,Chung
 ,ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e ió```̀d É``̀jQƒ``̀c
 ô`̀jRƒ`̀dG Ö`̀MQ AÉ`̀≤`̀∏`̀dG á`̀jGó`̀H »`̀ ah
 øjó∏ÑdG  §Hôj  ÉªH  G kó«°ûe  ô«Ø°ùdÉH
 Ió`̀«`̀Wh äÉ``bÓ``Y ø``e ø`̀«`̀≤`̀jó`̀°`̀ü`̀dG
 ∑ôà°ûªdG  ¿hÉ©àdG  ÉgRõ©j  Iõ«ªàe

.ájƒªæàdG ä’ÉéªdG ≈à°T »a
 õ`̀jõ`̀©`̀J π`̀Ñ`̀°`̀S á`̀°`̀û`̀bÉ`̀æ`̀e º```̀Jh
 ∫OÉ``̀Ñ``̀J ä’É```̀é```̀e »```̀a ¿hÉ```©```à```dG
 áaô©ªdG π≤fh ÜQÉéàdGh äGôÑîdG
 AÉæHh AÉªdGh AÉHô¡μdG  ó«©°U ≈∏Y
 ø«H ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG ô`̀jƒ`̀£`̀Jh äGQó``≤``dG
 ÉjQƒc  ájQƒ¡ªLh  øjôëÑdG  áμ∏ªe

.∫ÉéªdG Gòg »a
 ºgCG  á°ûbÉæe  AÉ≤∏dG  ∫ÓN  ºJh
 áÄ«g  É¡H  Ωƒ`̀≤`̀J  »`̀à`̀dG  ™jQÉ°ûªdG
 ≈°TÉªàj  É`̀ª`̀H  AÉ``̀ª``̀dGh  AÉ`̀Hô`̀¡`̀μ`̀ dG
 á`̀jOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G  áμ∏ªªdG  á```̀ jDhQ  ™``e

 2030  á«æWƒdG  É¡à«é«JGôà°SGh
 ƒ`̀ª`̀æ`̀dG äÉ`̀Ñ`̀∏`̀£`̀à`̀e ≥`̀≤`̀ë`̀j É``̀ª``̀Hh

.»fÉμ°ùdGh »fGôª©dG
 ô«Ø°ùdG  Üô```̀YCG  ¬`̀Ñ`̀fÉ`̀L  ø``̀eh
 √ô`̀ jó`̀≤`̀ Jh √ô`̀μ`̀ °`̀ T ø``̀Y …Qƒ```̀μ```̀dG

 ∫ÉÑ≤à°S’G  ≈∏Y  ∑QÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG  ôjRƒ∏d
 õjõ©àd  É kªFGO  √OÓH  OGó©à°SG  ócCGh
 äÉ`̀YÉ`̀£`̀b »```a º``̀FÉ``̀≤``̀dG ¿hÉ``̀©``̀à``̀ dG
 ídÉ°üe Ωóîj ÉªH AÉªdGh AÉHô¡μdG

.ø«≤«≤°ûdG øjó∏ÑdG äÉ©∏£Jh

±ô£àdG áëaÉμe ¿ƒ``fÉb ´hô°ûe ¿ƒ``ãëÑj z¿hÉ©àdÉH{ ∫ó``©dG AGQRh∑ôà°ûªdG ¿hÉ©àdG ¿É``ãëÑj …QƒμdG ô«Ø°ùdGh AÉªdGh AÉ``Hô¡μdG ôjRh

 á«eÓ°SE’G ¿hDƒ°û∏d óYÉ°ùªdG π«cƒdG ócCG
 á`̀ «`̀eÓ`̀ °`̀SE’G ¿hDƒ``̀ °``̀ û``̀ dGh ∫ó``̀©``̀ dG IQGRƒ``````H
 ¿É£≤dG  ô`̀gÉ`̀W  óªëe  Qƒ`̀à`̀có`̀dG  ±É````̀bhC’Gh
 ó≤Y ≈`̀∏`̀Y á``̀«``̀eÓ``̀°``̀SE’G ¿hDƒ``̀°``̀û``̀dG  ¢``̀Uô``̀M
 á«ª°SôdG  äÉYÉ£≤dG  ø«H  á«≤«≤M  äÉcGô°T
 áeƒμëdG  πª©H  AÉ≤JQÓd  ,áμ∏ªªdÉH  á«∏gC’Gh
 äÉ`̀bó`̀°`̀ü`̀dGh IÉ``cõ``dG ¥hó`̀æ`̀°`̀U äÉ`̀Lô`̀î`̀eh
 øjódG  ¿É```̀cQCG  ø`̀e  å`̀dÉ`̀ã`̀dG  ø`̀cô`̀dÉ`̀H  á«æ©ªdG
 …ƒYƒàdG ÉgQhO ¢SQÉªàd ∞«æëdG »eÓ°SE’G
 »YÉªàLG  πaÉμJ  ≈``̀dEG  k’ƒ`̀°`̀Uh  ,…ô`̀«`̀î`̀dGh

.IóMƒdGh ºMGôàdGh ºMÓàdG »fÉ©e π°UDƒj
 ¥hóæ°U ¢ù«FQ AÉ≤d ¢ûeÉg ≈∏Y ∂dP AÉL
 Qó«M  ìÓ`̀°`̀U  ï«°ûdG  äÉ`̀bó`̀°`̀ü`̀dGh  IÉ``cõ``dG
 ¥hóæ°üH  OQGƒ`̀ª`̀dG  á«ªæJ  ¢ù«FQh  ,ø«°ùM
 óªMCG  »∏Y  óªëe  ó«°ùdG  äÉbó°üdGh  IÉcõdG
 IQGOEG  ¢ù∏ée ¢ù«FQ »fÉjõdG  ìÉÑ°U ó«°ùdÉH
 ∫ÓN  ºJ  óbh  ,á«HÉÑ°ûdG  πÑ≤à°ùªdG  á«©ªL
 ø«H  ¿hÉ©àdG  õjõ©J  πÑ°S  ¢VGô©à°SG  AÉ≤∏dG

.á«©ªédGh ¥hóæ°üdG
 øe  äÉ¡«LƒàH  ¬`̀fCG  ≈`̀dEG  ¿É£≤dG  QÉ°TCGh
 ∫ó©dG  ôjRh  áØ«∏N  ∫BG  »∏Y  øH  ódÉN  ï«°ûdG
 ø`̀∏`̀YCG ,±É`````̀bhC’Gh á`̀«`̀eÓ`̀°`̀SE’G ¿hDƒ``°``û``dGh
 IQOÉÑªd  ¬ªYO  äÉbó°üdGh  IÉcõdG  ¥hóæ°U
 πÑ≤à°ùªdG  á«©ªéd  á`̀©`̀HÉ`̀à`̀dG  zá`̀eÉ`̀°`̀ù`̀à`̀HG{

 »°ùØædG  ºYódG  ºjó≤àH  á«æ©ªdGh  á«HÉÑ°ûdG
 ¿ÉWô°ùdÉH  ø«HÉ°üªdG  ∫ÉØWCÓd  »YÉªàL’Gh
 ¥Ó`̀WEG ∫Ó`̀N ø`̀e ∂``dPh ,º`̀gQƒ`̀eCG AÉ`̀ «`̀ dhCGh
 ÖfÉL á«£¨J ±ó¡H ,zπeCG áeÉ°ùàHG{ ´hô°ûe
 á«FGhódGh  á«LÓ©dG  ∫ÉØWC’G  äÉLÉ«àMG  øe

.á«ë°üdGh
 IÉ`̀cõ`̀ dG ¥hó`̀æ`̀°`̀U ó``̀ah IQÉ````jR ∫Ó```̀Nh
 ≈dEG  Gƒ©ªà°SG πÑ≤à°ùªdG á«©ªéd äÉbó°üdGh
 á«©ªL IQGOEG ¢ù∏ée ¢ù«FQ øe π°üØe ìô°T
 Éªd »fÉjõdG ìÉÑ°U ó«°ùdG á«HÉÑ°ûdG πÑ≤à°ùªdG
 èeGôHh äÉeóN øe záeÉ°ùàHG{ IQOÉÑe ¬eó≤J
 »a  ¿ÉWô°ùdÉH  ÉHÉ°üe  ÓØW  130  øe  ôãcC’
 äÉLÉ«àMG ≈∏Y Öãc øY Gƒaô©Jh ,øjôëÑdG
 IQOÉÑªdG  á£Nh  ≈°VôªdG  ∫É`̀Ø`̀WC’G  A’Dƒ``̀g
 ≈°Vôe  ∫ÉØWC’G  øe  ôÑcCG  OóY  ≈dEG  ∫ƒ°Uƒ∏d
 IójóédG  á``̀ jQGOE’G  IQhó``̀dG  ∫Ó`̀N  ¿ÉWô°ùdG

 .á«©ªé∏d
 ¢†¡æj »àdG Oƒ¡édÉH Qó«M √ƒf ¬à¡L øe
 É¡°ù«°SCÉJ òæe záeÉ°ùàHG{ IQOÉÑe ƒYƒ£àe É¡H
 IóFGôdG  äGQOÉÑªdG  ióMEÉc  ,2012  ΩÉY  »a
 ôgÉ¶e  ó`̀MCG  ¢ùμ©J  PEG  øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a
 ,áμ∏ªªdG  »`̀a  IRQÉ`̀Ñ`̀dG  »YÉªàL’G  πaÉμàdG
 ∞WÉ©J øe ¿ƒ«æjôëÑdG ¬H º°ùàj Ée ó°ùéJh
 πãe  ÉØ©°V  ôãcC’G  íFGô°ûdG  √ÉéJ  ºMGôJh

.¿ÉWô°ùdG ≈°Vôe ∫ÉØWC’G áëjô°T
 IÉ``̀cõ``̀ dG  ¥hó``̀æ``̀°``̀U  ¿CG  Qó``̀«``̀M  ó``````̀cCGh
 ≈∏Y IQOÉ``̀Ñ``̀ª``̀dG ™``̀e π`̀ª`̀©`̀«`̀°`̀S äÉ`̀ bó`̀ °`̀ü`̀ dGh
 ∫ÉØWCÓd  ÉMÉëdEG  ôãcC’G  äÉLÉ«àM’G  ójóëJ
 ¬JÉeóN  QÉ`̀WEG  »a  ∂`̀dPh  ,¿ÉWô°ùdG  ≈°Vôe
 ≥«≤ëJ  ≈∏Y  ¬∏ªYh  á«∏aÉμàdGh  á«YÉªàL’G
 ,º¡H  AÉ``̀≤``̀JQ’Gh  √OGô````aC’  áªjôμdG  IÉ`̀«`̀ë`̀dG
 IQOÉÑªdG √ò¡d ¥hóæ°üdG »æÑJ ¿CG ≈dEG Gô«°ûe
 Ωƒ¡Øe  õjõ©J  ≈`̀ dEG  ≈``̀dhC’G  áLQódÉH  ±ó¡j
 øjódG  ¬«∏Y  åM  …ò`̀dG  »YÉªàL’G  πaÉμàdG

.∞«æëdG »eÓ°SE’G
 ¥hóæ°üdG »©°S »fÉjõdG ø sªK ¬ÑfÉL øe
 ôjRh øe äÉ¡«LƒàH záeÉ°ùàHG{ IQOÉÑe ºYód
 íàah ,±ÉbhC’Gh á«eÓ°SE’G ¿hDƒ°ûdGh ∫ó©dG
 QÉWEG »a Ö°üj …òdG ∑ôà°ûªdG ¿hÉ©àdG ÜÉH
 ≈∏Y  É¡JQóbh  ,záeÉ°ùàHG{  äÉfÉμeEG  õjõ©J
 ¿ƒÑ°ùàæj øjòdG ∫ÉØWCÓd π°†aCG ájÉYQ ºjó≤J
 á∏¶e á©°SƒJ á«fÉμeEG øY kÓ°†a ,kÉ«dÉM É¡«dEG
 øe  ô`̀Ñ`̀cCG  GOó``̀Y  πª°ûàd  IQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀ dG  äÉ`̀eó`̀N

.∫ÉØWC’G

 ..¿ÉWô°ùdG »HQÉëe ∫ÉØWCÓd kÉªYO

zπeCG á``eÉ°ùàHG{ ´hô``°ûe ≥∏£j zäÉ``bó°üdGh IÉcõ``dG ¥hó``æ°U{
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 ÖMÉ°U IQOÉÑe (19-ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üà∏d »Ñ£dG »æWƒdG ≥jôØdG ø qªKh
 áØ«∏N IõFÉL{ ¥ÓWEÉH  AGQRƒdG  ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 √ƒª°S ¬«dƒj Ée ¢ùμ©J IõFÉédG √òg ¿CG G kócDƒe ,z»æjôëÑdG Ö«Ñ£∏d áØ«∏N ∫BG  ¿Éª∏°S øH
 »a º¡°ùj ÉªH »ª∏©dG åëÑdG ∫Éée »a á«æWƒdG á«Ñ£dG QOGƒμdG ºYóH ΩÉªàgGh ¢UôM øe

 .øjôëÑdG áμ∏ªªH »ë°üdG ´É£≤dG ôjƒ£J á∏°UGƒe
 »a  äGõFÉØ∏d  áÄæ¡àdÉH  ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d  »Ñ£dG  »æWƒdG  ≥jôØdG  Ωó≤Jh
 ,z»Ñ£dGh  …ôjô°ùdGh  »LÓ©dG  åëÑdG  »a  ´Gó`̀HE’Gh  QÉμàH’G{  ≈`̀dhC’G  É¡«àÄØH  IõFÉédG
 ,IõFÉédG  øe  ≈dhC’G  áî°ùædG  »a  ∑QÉ°T  øe  ™«ªLh  ,zóàªªdG  AÉ£©dGh  AÉaƒdG{  á«fÉãdGh
 Éªd ∫ÉéªdG Gòg »a QÉμàH’Gh ôjƒ£àdG á∏°UGƒªd É k©aGO º¡JÉeÉ¡°SEG ¿ƒμJ ¿CG ≥jôØdG É k«æªàe

 .øjôëÑdG áμ∏ªe á©aQ ¬«a
 ¬∏gCG  √ÉéJ  ájOôØdG  ¬à«dhDƒ°ùªH  ¢üî°T  πc  ≈∏ëàj  ¿CG  IQhô°V  ≈∏Y  ≥jôØdG  Oó°Th
 ,§≤a ä’ÉëdG »a IOÉjR ÖÑ°ùj ’ ájRGôàM’G äGAGôLE’G »a ¿hÉ¡àdG ¿CG GócDƒe ,¬©ªàéeh

 .á«Ñ£dG ¥ôØdG ≈∏Y §¨°†dG »a ÖÑ°ùàj πH
 …ó°üà∏d  »Ñ£dG  »æWƒdG  ≥jôØdG  √ó≤Y  …ò`̀dG  »Øë°üdG  ôªJDƒªdG  ∫Ó`̀N  ∂`̀dP  AÉ`̀L
 ÖjQóàdGh á«Ñ£dG çƒëÑ∏d ó¡©dG »dh õcôe »a ¢ùeCG ô¡X (19-ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«Ød

 .ÉfhQƒc ¢Shô«a äGóéà°ùe ôNBG øY åjóë∏d …ôμ°ù©dG ≈Ø°ûà°ùªdÉH
 »Ñ£dG  »æWƒdG  ≥jôØdG  ƒ°†Y  áë°üdG  IQGRh  π«ch  ™fÉªdG  ó«dh  QƒàcódG  ø qªKh
 øH ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U IOÉ°TEG  (19-ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d
 πμH AGQRƒdG  ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG  ≈∏YC’G óFÉ≤dG  ÖFÉf ó¡©dG  »dh áØ«∏N ∫BG  óªM
 øe Oƒ¡L øe ¬H  ¿ƒeƒ≤j  Éeh ,º¡d  áªYGódG  ¥ôØdG  ™«ªLh á«°†jôªàdGh  á«Ñ£dG  QOGƒμdG
 √ƒª°S ø«ªãJ ¿CG  ™fÉªdG G kócDƒe ,ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG áeÓ°Sh áë°U ≈∏Y ®ÉØëdG πLCG
 ƒgh  Oƒ°ûæªdG  ±ó¡dG  ≥«≤ëJ  ƒëf  πª©dG  á∏°UGƒeh  ójõªdG  ≥«≤ëàd  l™aGO  ƒg  ôªà°ùªdG

 .¢Shô«ØdG ≈∏Y AÉ°†≤dG
 ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¬«dEG QÉ°TCG Ée ™fÉªdG ócCGh
 á«©ªàéªdGh á«æWƒdG á«dhDƒ°ùªdG ºéM ∑GQOEG  ÜƒLh øe AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G
 ¢†ØN »a º¡°SCG  kÉeGõàdG  á«°VÉªdG  IôàØdG  ∫ÓN Éfó¡°T  å«M ,áª¡ªdG  á∏MôªdG  √òg ∫ÓN
 Gòg ¿CÉH É kgƒæe ,QÉ°ûàf’G ä’ó©e IOÉjR »a º¡°SCG É kfhÉ¡J ∂dòc Éfó¡°Th ,QÉ°ûàf’G ä’ó©e
 ÉæJô°SCG  áë°U ≈∏Y ®ÉØëdÉa  ,Éæe  ¢üî°T πc √òîàj QGôb  áé«àf  IOÉjõdG  √ògh ¢†ØîdG
 ºjó≤Jh ΩGõàd’G á∏°UGƒe ≥ëà°ùj ±óg øWƒdG »a Iô«ÑμdG ÉæJô°SCGh ∫õæªdG »a Iô«¨°üdG

 .¬≤«≤ëàd ójõªdG
 ≈æÑJ á∏Môe …CÉH òîàJ äGQGôb …CG ¿CG ™fÉªdG ó«dh QƒàcódG áë°üdG IQGRh π«ch ócCGh
 íàa QGôb PÉîJG ºàj É¡°SÉ°SCG  ≈∏Yh áμ∏ªªdG »a »ë°üdG ™°VƒdG äGô°TDƒeh ô«jÉ©e ≥ah
 »a π£©ªdG ìÉ≤∏d ájôjô°ùdG ÜQÉéàdG ¿CG ≈dEG Gô«°ûe ,¢SQGóª∏d áÑ∏£dG IOƒY hCG á£°ûfC’G
 äGOÉªàY’G òNCÉH ≥jôØdG äÉ©∏£J ≈dEG Égƒæe ,ácQÉ°ûªdG ∫hódG á«≤H ™e øeGõàdÉH É¡àjÉ¡f
 ΩÉ©dG  ájÉ¡f  ™e  ¥Gƒ°SC’G  »a  ÉMÉàe  ìÉ≤∏dG  ¿ƒμ«d  ,√ô°ûf  hCG  ¬©«Ñd  ìÉ≤∏dG  ≈∏Y  á«dhódG

 .»dÉëdG
 äÉ«Ø°ûà°ùªdÉH ÉfhQƒμd ™jô°ùdG ¢üëØdG QÉÑàNG ™jRƒàd É¡LƒJ ∑Éæg ¿EG ™fÉªdG ∫Ébh 
 ≈dEG  Gô¶f  ,∫õæªdG  »a  ¢üëØdG  AGô`̀LEG  øe  ™«ªédG  øμªà«d  É°†jCG  äÉ«dó«°üdGh  á°UÉîdG
 ≈∏Y »°ù«FQ πμ°ûH »Ñ£dG ≥jôØdG OÉªàYG ≈∏Y Oó°T ¬fCG ’EG ,á«dÉY ¬à«°SÉ°ùMh É«∏ªY ¬fƒc
 É££N  ™°Vh  »æWƒdG  ≥jôØdG  ¿CG  Éë°Vƒe  ,áeÉ©dG  áë°üdG  äGôÑàîe  »a  pcr  ¢üëa
 OƒLh ¿EG ∫Ébh ,¢SQGóªdG áÑ∏W IOƒYh á£°ûfC’G íàa ™e á∏ªàëªdG äÉgƒjQÉæ«°ùdG ™«ªéd
 ,∞°üdG hCG •É°ûædG Gò¡d ∞bh ¬©Ñàj ,á°SQóªH ∞°U hCG •É°ûf …CG »a ø«£dÉîe hCG äÉHÉ°UEG

.ádÉëdG ôjó≤J ≈∏Y QGô≤dG óªà©jh
 ºbôc áªFÉb ádÉM 6885 ä’ÉëdG OóY ≠∏H »°VÉªdG ôÑªàÑ°S 17 »a ¬fCG ™fÉªdG í°VhCGh
 Éæ∏°Uh ádhDƒ°ùªdG ìhôdÉHh ,øjôëÑdG áμ∏ªe »a áëFÉédG AóH òæe ¬«dEG ∫ƒ°UƒdG ºJ »°SÉ«b
 ∂dPh ,…QÉédG ôHƒàcCG 14 »a áªFÉb ádÉM 3773 π«é°ùàH á«eƒ«dG èFÉàædG »a ø°ùëJ ≈dEG
 á©HQCG  ∫ÓN  GƒYÉ£à°SG  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  ¿CG  É kæ«Ñe  ,%45  â¨∏H  ¢VÉØîfG  áÑ°ùæH

 .ΩGõàdGh »Yh øe √hóHCG Éªd ΩÉbQC’G ¢†ØN ™«HÉ°SCG
 mójõe ƒëf πª©dG ájGóH ¬æμdh ,≥jô£dG ájÉ¡f »æ©j ’ ΩÉbQC’G ¢†ØN ¿EG ™fÉªdG ∫Ébh
 ∫ÓN ¬«dEG Éæ∏°Uh Éªe π°†aCG ¢†ØN èFÉàf ≈dG ∫ƒ°UƒdGh ¢Shô«ØdG QÉ°ûàfG øe óëdG øe
 äGAGôLE’ÉH ΩGõàd’G ≈∏Y ¢UôëdG á∏°UGƒe ™«ªédG ≈∏Y Öéj ∂dòdh ,á©HQC’G ™«HÉ°SC’G
 ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d  »Ñ£dG  »æWƒdG  ≥jôØdG  øe  IQOÉ°üdG  äÉª«∏©àdGh  ájRGôàM’G

 .á«æ©ªdG äÉ¡édGh
 øe IOƒ©dG ó©H »YÉªàL’G π°UGƒàdG øe óëdG á∏°UGƒe º¡ªdG øe ¬fCÉH ™fÉªdG √ƒfh
 OÉà©ªdG ¥É£ædG »a »YÉªàL’G §«ëªdGh ∫õæªdG »a IóMGƒdG Iô°SC’G êQÉN πª©dG äGô≤e
 ’EG  êhôîdG  ΩóYh ,äÉbhC’G  πc »a ∫õæªdG  êQÉN äÉeÉªμdG  ¢ùÑ∏H  ΩGõàd’Gh ,OhóëªdGh
 AóÑdG ™«ªédG ≈∏Yh ,»YÉªàL’G óYÉÑàdG ô«jÉ©e ≥«Ñ£J IÉYGôeh ,á«°û«©ªdG äGQhô°†∏d
 .…RGôàMG AGôLEG …CG »a ¿hÉ¡àdG ΩóYh »YÉªàL’G ¬£«ëeh …ô°SC’G ¬£«ëe åMh ¬°ùØæH

 ƒg ΩGhódG ≈∏Y ¢Shô«ØdG ihóY ∫É≤àfGh π≤f IQƒ£N QÉ©°ûà°SG ¿CG ™fÉªdG ±É°VCGh
 π«dO ƒg ä’ÉëdG äÉjƒà°ùe ¢†ØN »a ìÉéf øe ≥≤ëJ Éeh ,¬«∏Y AÉ°†≤dG ƒëf ≥jô£dG

 ¿hÉ¡à∏d  IÉYóe  ¢ù«dh  ájRGôàM’G  äGAGôLE’ÉH  ΩGõàdG  øe  ¬à∏°UGƒe  Éæ«∏Y  Öéj  Ée  ≈∏Y
 ô£°†f ’ »c äÉª«∏©àdGh äGAGôLE’Gh äGOÉ°TQE’G πμH ΩGõàd’G IQhô°V ≈∏Y G kOó°ûe ,G kóHCG

 .áªFÉ≤dG ä’ÉëdG IOÉjR øe IójóL áLƒe á¡LGƒe ≈dEG
 áØ∏àîªdG πª©dG äGQÉ°ùe á∏°UGƒªd Oƒ¡édG ∞«ãμàd ôªà°ùe πª©dG ¿CG ™fÉªdG ∞°ûch
 »àdG  äÉ«£©ªdGh  äGóéà°ùªdG  ≈∏Y  kAÉæH  ¬fEG  å«M  ,™«ªédG  áeÓ°Sh  áë°U  ≈∏Y  ®ÉØë∏d
 ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d  »Ñ£dG  »æWƒdG  ≥jôØdG  äÉ«°UƒJ Ö°ùëHh …QhO πμ°ûH  É¡à°SGQO ºàJ
 ºYÉ£ª∏d á«∏NGódG äÉeóîdG íàa IOÉYEÉH kÉ≤HÉ°S ¬fÓYEG ºJ Ée ò«ØæJ Iô°TÉÑe ºàà°S ,ÉfhQƒc
 ≥aGƒªdG πÑ≤ªdG âÑ°ùdG Ωƒj øe G kAóH ICÉ°ûæe πc »a É k°üî°T 30 ió©àj ’ ÉªH »gÉ≤ªdGh
 IOƒ©dG …QÉédG ôHƒàcCG 25 ≥aGƒªdG πÑ≤ªdG óMC’G øe G kAóH ºà«°S Éªc ,…QÉédG ôHƒàcCG 24
 ,á°UÉîdG ∫ÉØWC’G ¢VÉjQh á«eƒμëdG ¢SQGóªdÉH á«°SGQódG πMGôªdG πc »a áÑ∏£∏d á«FõédG

 .¢SQGóªdG ≈dEG ºgQƒ°†M ºgQƒeCG AÉ«dhCG QÉàNG øjòdG áÑ∏£∏d
 áeóN »gh IójóL áeóN â≤∏WCG áë°üdG IQGRh ¿CG ™fÉªdG ±É°VCG ,ôNBG ó«©°U ≈∏Yh
 …ó°üà∏d  »Ñ£dG  »æWƒdG  ≥jôØdG  äGQOÉÑe ™e É kæeGõJ ,ÉfhQƒc ¢Shô«Ød  ™jô°ùdG  ¢üëØdG
 π«¡°ùJh ¢Shô«ØdG  øY ¢üëØ∏d  áeóîà°ùªdG  äÉ«æ≤àdG  ôjƒ£J πLCG  øe ÉfhQƒc ¢Shô«Ød

.äÉ°UƒëØdG ¥ôW
 ¿CG  Éªc  ,á«ªdÉ©dG  äGóéà°ùªdG  ™e  ≈°TÉªàj  ™jô°ùdG  ¢üëØdG  ¿CG  ™fÉªdG  í°VhCGh
 QÉÑàNG  ¢üëØd  äGôÑàîªdG  »a  É k«dÉM Ióªà©ªdG  äGQÉÑàN’G  èFÉàf  πKÉªJ  QÉÑàN’G  èFÉàf
 ádÉM  ¢ü«î°ûJ  ™e  á«ØfCG  áë°ùªH  ΩÉ«≤dG  ≈∏Y  ™jô°ùdG  ¢üëØdG  óªà©j  å«M  ,(PCR)
 Gòg ¿CG ≈dEG G kô«°ûe ,¢ü°üîàe ôÑàîe ≈dEG áLÉëdG ¿hO øe á≤«bO 15 ∫ÓN ábóH ¢†jôªdG

 .á«HÉéjEG áé«àædG âfÉc GPEG ∫ÉM »a PCR`dG ¢üëa øY »æ¨j ’ QÉÑàN’G
 »∏ªY  πμ°ûHh  ,ΩGóîà°S’G  ádƒ¡°ùH  õ«ªàj  ™jô°ùdG  ¢üëØdG  ¿CG  ™fÉªdG  ±É`̀°`̀VCGh
 áWÉ°ùHh  á«ØfC’G  äÉë°ùª∏d  »LÓ©dG  ¢üëØ∏d  ¥ô¨à°ùªdG  âbƒdG  å«M  øe  …OÉ°üàbGh
 »a  ô«Ñc  Oó©d  ™jô°ùdG  ¢üëØdG  ΩGóîà°SG  á«fÉμeEG  í«àj  Ée  ,PCR  …ôÑàîªdG  ¢üëØdG
 ≈∏Y äÉ°UƒëØdG ≥«Ñ£J ±ó¡à°ùjh ,¢üëa 20^000`H AóÑdG ºJ óbh ,Iô«°üb á«æeR Ióe
 ¢UÉî°TC’Gh  ,≈dhC’G  ±ƒØ°üdG  »a  á«Ñ£dG  ºbGƒ£dGh  ,¢SQGóªdG  »a  áÑ∏£dGh  ø«°SQóªdG
 .Ωƒ«dG ≈àM kÉ°üëa 7916 ≈dEG äÉ°UƒëØdG OGóYCG â∏°Uh å«M ,¢VGôYCG º¡«∏Y ô¡¶J øjòdG

 ¿Éª°†d º«∏©àdGh á«HôàdG IQGRh ™e ôªà°ùe ≥«°ùæàdG ¿CG ™fÉªdG ø«H ,¬°ùØf ¥É«°ùdG »a
 äGOGó©à°S’G πc ∫Éªμà°SG ™e º¡àeÓ°Sh º¡àë°U ≈∏Y ®ÉØëdGh ¢SQGóªdG áÑ∏£d áæeBG IOƒY
 äGAGô`̀LE’G  ∞∏àîe  ójóëJ  ºJ  å«M  ,á∏Ñ≤ªdG  IôàØdG  »a  ÜhÉæàdÉH  É k«FõL  áÑ∏£dG  IOƒ©d
 ,á«°SGQódG πMGôªdG ∞∏àîªH áæeB’G IOƒ©dG á«∏ªY π«¡°ùàd á«FÉbƒdG ô«HGóàdGh ájRGôàM’G
 ,á«ë°üdG äGAGôLE’G ≥«Ñ£Jh º«¶æJ øY ∫hDƒ°ùe á°SQóe πμH »ë°U ≥jôa π«μ°ûJ ºJh
 ¿Éª°Vh ,º¡JQGôM äÉLQO ¢üëa É¡«a ÉªH ,áÑ∏£dGh ø«ØXƒªdG ∫ÉÑ≤à°SG §HGƒ°V ™°Vhh
 äGOÉ°TQEG ™°Vh ºJ Éªc .≥aGôªdG ™«ªéd ôªà°ùªdG º«≤©àdGh ô«¡£àdGh ,»YÉªàL’G óYÉÑàdG
 ,áæeBG  á«ª«∏©J áÄ«H ô«aƒJ ¿Éª°†d ,á«ª«∏©àdG äÉ°ù°SDƒªdG π```NGO ò«Øæà∏d á∏HÉbh áë°VGh
 ádÉM …CG OƒLh ∫ÉM »a á©jô°ùdG áHÉéà°S’G ≈∏Y »ª«∏©àdG ´É£≤dG »a ø«∏eÉ©dG IóYÉ`°ùeh
 ¢SQGóªdG »a äÉª«∏©àdGh äGOÉ°TQE’G øª°V øe ¿CG ≈dEG Gô«°ûe ,¢Shô«ØdÉH É¡àHÉ°UEÉH ¬Ñà°ûj
 á°ü°üîe øcÉeCG »a ∫õ©dGh ,ôeC’G »dh ™e π°UGƒàdGh ,á°üàîªdG á«ë°üdG äÉ¡édG QÉ©°TEG
 ∑ôàH »°SGQódG ∞°ü∏d á«HÉ©«à°S’G ábÉ£dG ójóëJ ºJ Éªc ,ø«£dÉîªdG ójóëJh ,á°SQóªdÉH
 äGAGôLE’G øe ójó©dG ÖfÉL ≈dEG ,áÑ∏£dG »°SGôc ø«H ôàªdG ∞°üfh ôàe øY π≤J ’ áaÉ°ùe
 iƒ°üb ájƒdhCG  áÑ∏£dG ÉæFÉæHCG  áeÓ°Sh áë°U ¿CG  ≈∏Y ó«cCÉàdG  ™fÉªdG OóLh .äÉª«∏©àdGh

 .™«ªédG áeÓ°Sh áë°U ßØM ¿Éª°†d äGAGôLE’G á©HÉàe ºàà°Sh
 í°VhCG  å«M ,êÓ©dGh ∫õ©dG õcGôe »a ∫É¨°TE’G OGóYCG  »dÉªLEG  ≈dEG  ™fÉªdG  ¥ô£Jh
 É¡æe  ∫É¨°TE’G  ≠∏Ñj  ,G kôjô°S  7080  ≠∏ÑJ  êÓ©dGh  ∫õ©dG  õcGôªd  á«HÉ©«à°S’G  ábÉ£dG  ¿CG
 ø«aÉ©àªdG áÑ°ùf ≠∏ÑJ ø«M »a ,á«HÉ©«à°S’G ábÉ£dG øe %10^8 ≠∏ÑJ áÑ°ùæH G kôjô°S 764
 Éªc .áªFÉ≤dG ä’ÉëdG øe %0^39 äÉ«aƒdG áÑ°ùfh ,áªFÉ≤dG ä’ÉëdG »dÉªLEG øe %95^61
 É¡«∏Y …QÉ«àN’G »dõæªdG  »ë°üdG  ∫õ©dG  ≥«Ñ£J ºJ áªFÉ≤dG  ä’ÉëdG  øe ádÉM 2375 ¿CG

.∫õ©dG øe ´ƒædG Gò¡d IOóëªdG •hô°ûdG ™e É¡≤HÉ£Jh É¡«∏Y ¢VGôYC’G Qƒ¡X Ωó©d
 ájó©ªdG  ¢`̀VGô`̀eC’G  …QÉ°ûà°SG  »fÉ£ë≤dG  ±Éæe  Ö«ÑW  Ωó≤ªdG  OÉ``̀aCG  ¬ÑfÉL  ø`̀e
 ¿CÉH  ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d  »Ñ£dG  »æWƒdG  ≥jôØdG  ƒ°†Yh  …ôμ°ù©dG  ≈Ø°ûà°ùªdÉH
 …CG ó°UQ É«aÉf ,¢ùeCG Ωƒj ≈àM ìÉ≤∏dG øe á«fÉãdG áYôédG Gƒ≤∏J ÉYƒ£àe 1050 øe ôãcCG
 Éë°Vƒe ,øjôëÑdG  áμ∏ªªdG  »a ÜôéªdG  ìÉ≤∏d  ájôjô°ùdG  ÜQÉéàdG  ±É≤jEG  »Yóà°ùJ  ádÉM
 ¿CG ≈dEG Égƒæe ,ÉHhQhCGh ÉμjôeCG »a √ôFÉ¶f øY ∞∏àîj øjôëÑdG »a Ωóîà°ùªdG ìÉ≤∏dG ¿CG
 Iójó°T  äÉØYÉ°†e  ó°UQ  ™e  É«ªdÉY  ¬«∏Y  ±QÉ©àe  AGôLEG  ƒg  ájôjô°S  ÜQÉéJ  …CG  ±É≤jEG
 iôNCG Iôe á©HÉàª∏d äOÉY É¡aÉ≤jEG ºJ »àdG äÉ°SGQódG ™«ªL ¿CGh ,ÜQÉéàdG »a ø«cQÉ°ûª∏d

 .ìÉ≤∏dG áeÓ°S øe ócCÉàdG ó©H
 Gƒª¡°SGh  øjôëÑ∏d  GƒeõàdG  øªe  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  ™«ªéd  √ôμ°T  øY  ÜôYCGh
 ™°Vh  ≈dEG  ™«ªédG  É k«YGO  ,™«HÉ°SCG  4  ∫ÓN  %45  áÑ°ùæH  áªFÉ≤dG  ä’ÉëdG  OóY  ¢†ØN  »a
 ΩÉàdG ≥«Ñ£àdG á∏°UGƒªH ∂dPh ,É kÑjôb ¢Shô«ØdG ≈∏Y AÉ°†≤dG ƒg º¡æ«YCG ΩÉeCG óMGh ±óg
 …ó°üà∏d  »Ñ£dG  »æWƒdG  ≥jôØdG  ÉgQó°UCG  »àdG  äÉª«∏©àdGh  ájRGôàM’G  äGAGô`̀LE’G  πμd
 AóH ™e ¬fCG Éë°Vƒe ,Ωƒ«dG ≈àMh áëFÉédG AóH òæe á«æ©ªdG äÉ¡édGh ÉfhQƒc ¢Shô«Ød

 êÓ©dG  ä’ƒcƒJhôH  óMCÉc  ágÉ≤ædG  ÉeRÓH ΩGóîà°SG  »a  øjôëÑdG  äCGóH  ,ÉfhQƒc áëFÉL
 ºg øe hCG Iójó°T ¢VGôYCG øe »fÉ©J »àdG ÉfhQƒc ¢Shô«Ød áªFÉ≤dG ä’ÉëdG êÓ©d á©ÑàªdG
 íª£fh ìGhQC’G √òg PÉ≤fEG »a Éª¡e GQhO ø«aÉ©àª∏d ¿CG ≈dEG G kô«°ûe ,IõcôªdG ájÉæ©dG âëJ
 Gò¡H πª©dG AóH òæe ΩódÉH ´ôÑà∏d É¡≤∏£f »àdG äGAGóædG ™e ø«aÉ©àªdG øe ôÑcCG ÜhÉéJ ≈dG

 .É k«fÉ°ùfEGh É k«æWh É kÑLGh ¬fƒc ,»LÓ©dG ∫ƒcƒJhôÑdG
 øe  º¡°ùj  ,§≤a  ≥FÉbO  10  ¥ô¨à°ùJ  »àdG  ΩódÉH  ´ôÑàdG  á«∏ªY  ¿EG  »fÉ£ë≤dG  ∫Ébh
 ™«HÉ°SC’G »a ¬ãH ºJ Ée ógÉ°T Éæ∏ch ,ìGhQC’G ióMEG PÉ≤fEG »a ¬eóH ´ôÑàe m±É©àe πc É¡dÓN
 ¿hô¶àæj  á≤«≤ëdG  »a  ºgh  ,ø°S  QÉÑch  AÉ°ùf  IõcôªdG  ájÉæ©dG  »a  ä’ÉM  øe  á«°VÉªdG
 ájÉæ©dG  øe  º¡LhôNh  º¡«aÉ©J  »a  º¡°ùj  ób  …ò`̀dG  ΩódÉH  ´ôÑàdÉH  IQOÉÑª∏d  ø«aÉ©àªdG
 »a áªgÉ°ùªdG ó¨dG πÑbh Ωƒ«dG •hô°ûdG º¡«∏Y ≥Ñ£æJ øªe ø«aÉ©àªdG πc É«YGO ,IõcôªdG
 ¬LƒàdGh ,á«μ∏ªdG á«Ñ£dG äÉeóîdÉH ΩódÉH ´ôÑàdG º°ùb ™e π°UGƒàdÉH »fÉ°ùfE’G πª©dG Gòg
 7:30 øe AÉ©HQC’G ≈dEG óMC’G øe »°VQC’G ≥HÉ£dG »a ΩódG ∂æH ,…ôμ°ù©dG ≈Ø°ûà°ùªdG ≈dEG
 øμªj  Éªc  , kAÉ°ùe  6:00  ≈dEG  G kô¡X  12:30  øe  ¢ù«ªîdG  Ωƒjh  ,G kô¡X  1:00  ≈dEG  É kMÉÑ°U

 .17766279 ºbôdG ≈∏Y ÜBG ¢ùJGƒdG ≥jôW øY hCG ∫É°üJ’ÉH π°UGƒàdG
 Ö«°UCG  ób ´ôÑàªdG  ¿ƒμj ¿CG  »g ÉgôaGƒJ ÖLGƒdG •hô°ûdG  ¿CG  »fÉ£ë≤dG  ±É°VCGh
 ôéëdG  øe  AÉ¡àf’Gh  ,ΩódÉH  ´ôÑà∏d  ¬∏gDƒJ  Ió«L  áë°üH  ™àªàj  ¿CGh  ,É k≤Ñ°ùe  ¢Shô«ØdÉH
 Éªc ,»dÉëdG âbƒdG »a ¢VGôYCG …CG øe »fÉ©j ’CGh ,ø«YƒÑ°SCG øY π≤J ’ Ióe øe »ë°üdG
 ø¡d ≥Ñ°ùj ºd »JGƒ∏dG äÉ«aÉ©àªdG AÉ°ùædGh ø«aÉ©àªdG ∫ÉLôdG áeÉY ΩÉeCG ìƒàØe ´ôÑàdG ¿CG
 60h 18 ø«H Ée √ôªYh ,èc 50 øY π≤j ’ ´ôÑàªdG ¿Rh ¿ƒμj ¿CG ≈∏Y ,∂dP πÑb πªëdG
 ó°V á«°üî°ûdG  áYÉæªdG  øe ∫Éμ°TC’G  øe πμ°T  …CÉH  π∏≤j  ’ ΩódÉH  ´ôÑàdG  ¿CG  GócDƒe ,É keÉY
 ¢Vôe …CÉH ¿É°ùfE’G º°ùL ÜÉ°üj ÉeóæY ¬fCG  ≈∏Y ΩódG  ÉeRÓH á«dBG  Ωƒ≤J å«M ,¢Shô«ØdG
 IOÉ°†e  ΩÉ°ùLCG  øjƒμàH  Ωƒ≤j  º°ùédG  »a  »YÉæªdG  RÉ¡édÉa  ,ÉfhQƒc  ¢Shô«Øc  »°Shô«a
 óMCG  »a  IOÉ°†ªdG  ΩÉ°ùLC’G  √òg  óLƒJh  ,»aÉ©àdGh  ¢Shô«ØdG  ≈∏Y  Ö∏¨àdG  »a  óYÉ°ùJ
 É kë°Vƒe ,¢VôªdG øe »aÉ©àdG Iôàa ∫ÓN ∂dPh ,ÉeRÓÑdG ≈ª°ùjh á«°SÉ°SC’G ΩódG äÉfƒμe
 áLôM ä’ÉëH ø«HÉ°üª∏d ágÉ≤ædG ÉeRÓH ΩGóîà°SG ¿CG G kôNDƒe âàÑKCG äÉ°SGQódG ¢†©H ¿CG
 .IÉaƒdG áÑ°ùf π«∏≤Jh ¢Shô«ØdG øe »aÉ©àdG áYô°Sh ,¢VGôYC’G IóM ∞«ØîJ ≈∏Y óYÉ°ùj

 ÜQÉéàdG »a ÉgÉæ©æ°U Éªc iôNCG á«æWh ìÉéf á°üb ™æ°üf ÉfƒYO{ :»fÉ£ë≤dG ∫Ébh
 ≥«≤ëJ  »a  ΩÉ¡°SE’Gh  IQOÉÑª∏d  ø«aÉ©àªdG  É¡jCG  ºμ«∏Y  Oƒ≤©e  Ωƒ«dG  π`̀eC’Gh  ,ájôjô°ùdG
 á©HÉàe  π°UGƒj  »Ñ£dG  ≥jôØdG  ¿CG  ≈dEG  Gô«°ûe  ,êÓ©dG  ô¶àæJ  áªFÉb  ádÉM  …C’  ójóL  πeCG
 ≈∏Y  ¿ÉæÄªW’Gh  π£©ªdG  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  ìÉ≤∏d  ájôjô°ùdG  ÜQÉéàdG  »a  ø«Yƒ£àªdG
 øe ´ƒ£àe 7700 ácQÉ°ûªH  øjôëÑdG  ôîØJ  å«M ,™ÑàªdG  ∫ƒcƒJhôÑdG  Ö°ùëH º¡àë°U
 ∫hCG ïjQÉJ øe G kô¡°T 12 ≈dEG óàªà°S ø«Yƒ£àªdG á©HÉàe ¿CG G kócDƒe ,ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG

 .ìÉéædÉH ájôjô°ùdG ÜQÉéàdG √òg π∏μàJ ¿CG É k«æªàe áYôL
 »a ôKCÉàfh ôKDƒfh øWƒdG Gòg »a óMGh Öcôe »a Éæ∏c ÉæfG »fÉ£ë≤dG ±É°VCGh

 ≈∏ëàj ¿CG ádÉëdG √òg »a …Qhô°†dG øeh ,QÉ°ûàf’G ä’ó©e IOÉjR hCG ¢†ØN ádOÉ©e
 ¬JÉ«dhDƒ°ùªH ´Ó£°V’G ∂dòch ¬©ªàéeh ¬∏gCG √ÉéJ ájOôØdG ¬à«dhDƒ°ùªH ¢üî°T πc
 äGAGô``̀LE’G  π`̀c  ≥«Ñ£J  IQhô`̀°`̀V  ≈∏Y  º¡ãëH  ¬£«ëe  »`̀a  º`̀g  ø`̀e  hCG  º¡dƒ©j  øªe
 ¿CG  ∞«c  øq«Ñj  ø«£dÉîª∏d  »YƒÑ°SC’G  åjóëàdG  ôjô≤àdG  ¿CG  Éë°Vƒe  ,ájRGôàM’G
 øe ôãcC’ ¢Shô«ØdG π≤f IóMGh ádÉëd ¿CG ∞«ch ,¢ùæL hCG ôªY ø«H ¥ôØj ’ ¢Shô«ØdG
 É kgƒæe ,äGAGôLE’G ≥«Ñ£àH ¿hÉ¡Jh QÉà¡à°SG ƒg ÖÑ°ùdGh ,¢UÉî°TC’G äÉÄªdh á∏FÉY
 øY  OÉ©àH’G  É¡æeh  á«FÉbƒdG  ô«HGóàdGh  ájRGôàM’G  äGAGô`̀LE’G  πc  ≥«Ñ£J  IQhô°†H

 .á£dÉîªdG ÖæéJh äÉ©ªéàdG áeÉbEG hCG äÉÑ°SÉæªdG AÉ«MEG
 ájó©ªdG  ¢`̀VGô`̀eC’G  ájQÉ°ûà°SG  ¿Éª∏°ùdG  á∏«ªL  IQƒàcódG  äó``cCG  É¡ÑfÉL  øe
 …ó°üà∏d »Ñ£dG »æWƒdG ≥jôØdG ƒ°†Y »Ñ£dG á«fÉª∏°ùdG ™ªéªH á«æWÉÑdG ¢VGôeC’Gh
 ób  z19-ó`̀«`̀aƒ`̀c{  ¢Vôe  øe  ø«aÉ©àªdG  ¢†©H  ¿CG  z19-ó`̀«`̀aƒ`̀c{  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«Ød
 ÉjÓN  º¶©e  ≈∏Y  ¢Shô«ØdG  ôKDƒj  å«M  ,ó«©ÑdG  ióªdG  ≈∏Y  äÉØYÉ°†ªd  ¿ƒ°Vô©àj
 Ö©àH CGóÑJh áHÉ°UE’G  óæY ô¡¶J ∫hC’G  ,ø«Yƒf ¢VGôYC’G  âØæ°Uh ,º°ùédG  Iõ¡LCGh
 ∫ÓàNGh õ«côàdG ΩóY hCG á«¡°ûdG ¿Gó≤ah ø£ÑdG »a ºdCGh ¢ùØæàdG »a ≥«°Vh …ó°ùL
 ¿CG áæ«Ñe ,âbƒdG ™e ™LGôàJ É¡fCG äócCG É¡æμd ,¥hòàdGh º°ûdG »à°SÉM ¿Gó≤ah ΩƒædG
 Iõ¡LC’  äÉØYÉ°†e  πμ°ûJh  πeÉμdG  »aÉ©àdG  ó©H  »JCÉJ  äÉØYÉ°†ªdG  øe  »fÉãdG  ´ƒædG
 ÜÉ¡àdG hCG Ö∏≤dG »a äÉ£∏L hCG Ö∏≤dG á∏°†©d ∞©°V çóëj å«M ,Ö∏≤dG πãe áæ«©e
 ™e ≈aÉ©àJ É¡æμd É¡æe AGõLCG ∞«∏àH ÉfÉ«MCG ÜÉ°üJ å«M ,áFôdG »a ∂dòch ,AÉ°û¨dG »a
 äÉ£∏édÉH ¿ƒHÉ°üj øjôëÑdG »a ø«aÉ©àªdG ¢†©H ¿CG ßMƒd ¬fCG ≈dEG ágƒæe ,âbƒdG
 ¢†©H ¿CG ≈dEG áàa’ ,»Ñ°ü©dG RÉ¡édGh ïªdGh Ö∏≤dGh ájƒFôdG hCG ájƒeódG á«YhC’G »a
 ™e ,âbƒdG Qhôe ™e ø°ùëàJ ∂∏Jh õ«côàdG á∏bh á«°ùØf ä’ÉëH ¿ƒHÉ°üj ø«aÉ©àªdG

 .âbƒdG ™e ≈aÉ©àJ É¡Ñ∏ZCG øμd ,äÓ°†©dG »a ∞©°Vh ºdCG
 º¡«∏Yh Éæ«∏Y ¬∏dG qøe »àdG áª©ædG QÉ©°ûà°SG ¢üî°T πc ≈∏Y ¿EG ¿Éª∏°ùdG âdÉbh
 ø«M  ’EG  ¬H  Qƒ©°ûdG  øμªj  ’  ô«Ñc  õæc  »g  »àdGh  á«aÉ©dGh  áë°üdG  áª©f  »gh  É¡H
 áªFÉ≤dG  ä’ÉëdG  ¢ü°üb  øe  ô«ÑμdG  ºμdG  óMCG  ≈∏Y  ≈Øîj  ’h  .¬∏dG  íª°S  ’  ¢VôªdG
 á«ªgCG »©f Éæ∏©éJh É¡©«ªL É¡æe ó«Øà°ùf ¿CG Öéj ±É£ªdG ájÉ¡f »a G kôÑY πãªJ »àdG
 áLôëdG ä’ÉëdG ¿CG ≈dEG kIô«°ûe ,á«ª°SôdG äÉ¡édG øY IQOÉ°üdG äÉª«∏©àdÉH ΩGõàd’G
 ƒg ÉfhQƒc ¢Shô«a ÖÑ°ùH ¬fƒfÉ©j Éeh IõcôªdG ájÉæ©dG »a ø°ùdG QÉÑch AÉ°ùædG øe
 ájRGôàM’G  äGAGôLE’ÉH  ΩGõàd’G  ióe »a ô¶ædG  IOÉYE’  ™«ªé∏d  ô«Ñc  ÖÑ°S  ó«cCÉàdÉH
 äGAGô``̀LE’G  »a  ¿hÉ¡àdG  ¿CG  áæ«Ñe  ,¬eGõàdG  iƒà°ùe  ¿ƒμj  ¿CG  Öéj  ∞«ch  kÉ«dÉM
 ¥ôØdG  ≈∏Y É k£¨°V ÖÑ°ùj  πH  ,§≤a  áªFÉ≤dG  ä’ÉëdG  øe  G kójõe  ÖÑ°ùj  ’  ájRGôàM’G
 ¿CG  Éªc  ,™«ªédG  áeÓ°Sh  áë°U  ≈∏Y  ®ÉØëdG  πLCG  øe  QÉ¡f  π«d  πª©J  »àdG  á«Ñ£dG
 Iôªà°ùªdG º¡JÉ«ë°†àd ôjó≤J πbCGh ôjó≤àdG ¿ƒ≤ëà°ùj ≈dhC’G ±ƒØ°üdG »a ø«∏eÉ©dG
 ÖæéJ á«ªgCG  ≈∏Y ó«cCÉàdG  kIOóée ,¿hÉ¡àdG  ΩóYh IQOÉ°üdG  äÉª«∏©àdÉH  ÉæeGõàdG  »g
 äÉeÉªμdG AGóJQGh »YÉªàL’G óYÉÑàdG ô«jÉ©e ≥«Ñ£J á∏°UGƒeh É¡aÓàNÉH äÉ©ªéàdG

 .äÉbhC’G πc »a
 ≈dEG  ôμÑªdG  ∫ƒ°Uƒ∏d  ÉgOƒ¡L  »a  ôªà°ùJ  áë°üdG  IQGRh  ¿CG  ¿Éª∏°ùdG  äó`̀cCGh
 á«eƒ«dG  äÉ°UƒëØdG  OGóYCGh  ¥É£f  ™«°SƒJ  ∫ÓN  øe  ø«£dÉîªdGh  áªFÉ≤dG  ä’ÉëdG
 πμ°ûH  É¡«aÉ©J  áYô°S  »dÉàdÉHh  É¡LÓY  áYô°S  πLCG  øe  ,á«FGƒ°û©dG  äÉ°UƒëØdGh
 ¢üëa 1^638^000 øe ôãcCG ≠∏H ájôÑàîªdG äÉ°UƒëØdG »dÉªLEG ¿CG káë°Vƒe ,´ô°SCG

 .Ωƒ«dG ≈àM
 ÉfhQƒc  ¢Shô«ØH  áªFÉ≤dG  ä’Éë∏d  »ë°üdG  ™°VƒdG  ≈`̀ dEG  ¿Éª∏°ùdG  âbô£Jh
 »a  ,ádÉM  31  ≠∏H  ájÉæ©dG  âëJ  áªFÉ≤dG  ä’ÉëdG  OóY  ¿CG  âæq«H  å«M  ,(19-ó«aƒc)
 Éªc ,áªFÉb  ádÉM 65 êÓ©dG  »≤∏J  »ë°üdG  É¡©°Vh Ö∏£àj »àdG  ä’ÉëdG  â¨∏H ø«M
 3139 ≠∏H …òdG áªFÉ≤dG ä’Éë∏d »dÉªLE’G Oó©dG øe ô≤à°ùe É¡©°Vh ä’ÉM 3108 ¿CG
 ,êÓ©dGh  ∫õ©dG  õcGôe  øe  É¡LhôNh  ádÉM  75089  »aÉ©J  ≈dEG  kIô«°ûe  ,áªFÉb  ádÉM
 πLCG  øe  á«æ©ªdG  äÉ¡édG  øe  IQOÉ°üdG  äGQGô≤dÉH  ΩGõàd’G  á∏°UGƒe  á«ªgCG  áë°Vƒe
 äÉeÉªμdG  AGóJQG  á«eGõdEGh á«ªgCG  ≈∏Y ó«cCÉàdG  IOóée ,™«ªédG  áeÓ°Sh áë°U ßØM
 kÉ°†jCG É¡FGóJQGh ,IQÉ«°ùdG IOÉ«b AÉæKCG GóY Ée äÉbhC’Gh øcÉeC’G πc »a ∫õæªdG êQÉN
 G kójó°T  É k«fóH  G kó¡L  Ö∏£àJ  »àdG  äÉ°VÉjôdG  AÉæãà°SGh  »°ûªdG  á°VÉjQ  á°SQÉªe  óæY
 AGóJQG º¡ªdG øe ¬fCG ≈dEG Iô«°ûe ,á«FGƒ¡dG äÉLGQódG ÜƒcQh áMÉÑ°ùdGh …ôédG πãe
 ø°ùdG QÉÑc øe hCG áæeÉc á«ë°U ±hôXh ¢VGôeCG º¡jód ¢UÉî°TCG á∏HÉ≤e óæY äÉeÉªμdG
 ΩGõàd’G  á∏°UGƒe  ÖfÉL  ≈dEG  ,IóMGƒdG  Iô°SC’G  QÉWEG  πNGO  ô£î∏d  ôãcCG  ø«°Vô©ªdG

 .á«∏FÉ©dG äÉ©ªéàdG ÖæéJh »YÉªàL’G óYÉÑàdG ô«jÉ©ªH
 AÉªdÉH  øjó«dG  π°ù¨H  ΩGõàd’G  »a  QGôªà°S’G  IQhô°V  ≈∏Y  ¿Éª∏°ùdG  äOó°Th
 ∞«¶æJh  ,øjó«dG  º≤©e  ΩGóîà°SG  ≈∏Y  ¢UôëdG  ™e  ,…QhO  πμ°ûH  kGó«L  ¿ƒHÉ°üdGh
 ,ájQhO IQƒ°üH kGó«L É¡ª«≤©Jh Qôμàe πμ°ûH É¡eGóîà°SG ºàj »àdG AÉ«°TC’Gh í£°SC’G
 ,áë«ë°üdG á≤jô£dÉH áeóîà°ùªdG πjOÉæªdG øe ¢ü∏îàdGh ,∫É©°ùdG óæY ºØdG á«£¨Jh
 ≈∏Y ∫É°üJ’G IQhô°V kIócDƒe ,∫É©°ùdG hCG ≈ªëdG øe »fÉ©j ¢üî°T …CG ¢ùªd ÖæéJh

 .¬d ≈£©J ±ƒ°S »àdG äÉª«∏©àdG ´ÉÑJGh ¢VGôYC’G ¬«∏Y ô¡¶J øe πμd 444 ºbôdG

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

 óMC’G ¢SQGóªdÉH áÑ∏£dG ΩÉ``¶àfGh ..âÑ°ùdG »gÉ≤ªdGh ºYÉ£ª∏d á``«∏NGódG äÉeóîdG íàa
ÉHhQhCGh ÉμjôeCG »a √ôFÉ¶f øY ∞∏àîj øjôëÑdG »a Ωóîà°ùªdG ìÉ≤∏dG h .. äÉ«dó«°üdGh á°UÉîdG äÉ«Ø°ûà°ùªdÉH ™jô°ùdG ¢üëØdG QÉÑàNG áMÉJEG

 ¢Shô«ØdÉH áHÉ°UE’G ø``e »aÉ©àdG ó©H á``«ë°üdG äÉØYÉ°†ªdG ¢†©H ó``°UQ
 »∏Y áªWÉa :âÑàc

 É`̀fhQƒ`̀c  ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀d  …ó°üà∏d  »`̀æ`̀Wƒ`̀dG  ≥`̀jô`̀Ø`̀dG  ø`̀∏`̀YCG
 ºYÉ£ª∏d á«∏NGódG äÉeóîdG íàa IOÉYEG z19-ó«aƒc{ óéà°ùªdG
 øe GAóH ICÉ°ûæe πc »a É°üî°T 30 ió©àj ’ ÉªH »gÉ≤ªdGh

 ¿ƒæWGƒªdG  √Gó`̀HCG  …òdG  ΩGõàd’G  ¿CG  GócDƒe  ,ΩOÉ≤dG  âÑ°ùdG
 »a  »∏L  πμ°ûH  º¡°SCG  á«°VÉªdG  IôàØdG  ∫Ó`̀N  ¿ƒª«≤ªdGh
 ¿CG  Öéj  áé«àf  »gh  ,%45  áÑ°ùæH  äÉHÉ°UE’G  OóY  ¢†ØN
 π°†aCG  ¢†ØN  èFÉàf  ≈dG  ∫ƒ°UƒdG  ƒëf  πª©∏d  ájGóH  ¿ƒμJ

 .¬«dEG Éæ∏°Uh Éªe

 áÑ∏£dG  ΩÉ¶àf’  øeBG  »ë°üdG  ™°VƒdG  ¿CG  ≥jôØdG  ó`̀cCGh
 IQGRh  ™`̀e  ≥«°ùæàdG  ¿CGh  ,ø`̀gGô`̀dG  â`̀bƒ`̀dG  »`̀a  ¢SQGóªdÉH
 ®ÉØëdGh áÑ∏£∏d áæeBG IOƒY ¿Éª°†d ôªà°ùe º«∏©àdGh á«HôàdG
 áÑ∏£dG  IOƒ©d  äGOGó©à°S’G  πc  ∫Éªμà°SG  ™e  º¡àeÓ°S  ≈∏Y

 .á∏Ñ≤ªdG IôàØdG ∫ÓN ÜhÉæàdÉH É«FõL

 ,â`̀jƒ`̀μ`̀ dGh ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG ∂`̀æ`̀H CGó```̀H
 áμ∏ªe  »```a  ó```̀FGô```̀dG  á``Fõ``é``à``dG  ∂``æ``H
 »ë°U õcôe πjƒªJ ∫ÉªYCÉH  ,øjôëÑdG
 »dÓb á≤£æe  »`̀a  ¬ª°SG  πªëj  ójóL
 ø«jÓe 3^8`dG  ÜQÉ≤J  áØ∏μH ¥ôëªdÉH
 á«Yƒf  IQOÉ````̀H  »``̀a  ,»`̀æ`̀jô`̀ë`̀H  QÉ``̀æ``̀jO
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  iƒà°ùe  ≈∏Y  iôÑc
 OhóëªdG  ô«Z  ∂æÑdG  ¢`̀Uô`̀M  ó°ùéJ
 á«YÉªàL’G ¬à«dhDƒ°ùªH ¢Vƒ¡ædG ≈∏Y
 ,á¡L  ø`̀e  ™ªàéªdGh áμ∏ªªdG √ÉéJ
 áî°SGôdG  á«dÉªdG  áfÉμªdG  ¢ùμ©Jh
 á«dhDƒ°ùªdÉH  ≥«ª©dG  ¬fÉªjEGh  ∂æÑ∏d
 ájOÉ°üàb’G äÉjóëàdG ºZQ á«YÉªàL’G

.iôNCG á¡L øe
 ¿hDƒ°Th  ∫É¨°TC’G  ô`̀jRh  ΩÉb  ó≤a
 »`̀fGô`̀ª`̀©`̀dG §`̀«`̀£`̀î`̀à`̀ dGh äÉ``̀jó``̀∏``̀Ñ``̀dG
 ∞∏N  ¬`̀∏`̀dGó`̀Ñ`̀Y  ø`̀H  ΩÉ`̀°`̀ü`̀Y  ¢Sóæ¡ªdG
 ¬```̀ JQGRh ±Gô```°```TEG á`̀«`̀bÉ`̀Ø`̀JG ™`̀«`̀bƒ`̀à`̀H
 »ë°üdG  õcôªdG  AÉ°ûfEG  ´hô°ûe  ≈∏Y
 ∂æH  IQGOEG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ™e  ójóédG
 »∏Y  OGô`̀e  ó«°ùdG  âjƒμdGh  øjôëÑdG
 Qƒ°†ëH IQGRƒ`̀dG  ô≤e »a ∂dPh ,OGôe
 âæH  á≤FÉa  IPÉ`̀à`̀°`̀SC’G  áë°üdG  Iô``jRh
 …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdGh  ,ídÉ°üdG  ó«©°S
 »∏Y  øªMôdGóÑY  QƒàcódG  áYƒªéª∏d

.ø«dhDƒ°ùªdG øe OóYh ∞«°S
 ¿EG  ∞```̀ ∏```̀N  ô``````̀ jRƒ``````̀ dG  ∫É`````````̀bh
 ±Gô``̀°``̀TE’G  á`̀ª`̀¡`̀e  ≈dƒàà°S IQGRƒdG
 á«FÉ°ûfE’G  ∫É``ª``YC’Gh  º«ª°üàdG  ≈∏Y
 É¡à≤HÉ£e  ¿É`̀ª`̀°`̀†`̀d  ´hô`̀°`̀û`̀ª`̀dG  Gò`̀¡`̀ d
 ≥aGôª∏d  á«ªdÉ©dGh  á«∏ëªdG  ô«jÉ©ª∏d
 á£N  Ö°ùëH  ¬`̀fCG  ±É`̀°`̀VCGh  ,á«ë°üdG
 ÓeÉc  ´hô°ûªdG  ò«ØæJ  ºà«°S  IQGRƒ`̀dG
 Gô¡°T 12 É¡æe  ,Gô```̀¡```̀°```̀T 30 ∫Ó```̀N

 á°übÉæªdG  ≥FÉKh  QGó`̀°`̀UEGh  º«ª°üà∏d
 ∫hÉ≤ªdG  ø««©Jh  á«°SôàdG  äGAGô`̀LEGh
 ∫É``̀ª``̀YCÓ``̀d á``̀«``̀bÉ``̀Ñ``̀dG Gô```̀¡```̀°```̀T 18 ````̀dGh

.á«FÉ°ûfE’G
 ´hô°ûªdG  Gò`̀g  ¿CG  ô`̀jRƒ`̀dG  ó``̀cCGh
 ∫É¨°TC’G  IQGRh  πªY  QÉ``̀WEG  »`̀a  »`̀JCÉ`̀j
 §`̀«`̀£`̀î`̀à`̀dGh äÉ``̀jó``̀∏``̀Ñ``̀dG ¿hDƒ````̀°````̀Th
 áaÉμd  º`̀Yó`̀ dG  º`̀jó`̀≤`̀J  ≈`̀∏`̀Y  »`̀fGô`̀ª`̀©`̀dG
 ø`̀eh É`̀¡`̀©`̀e π`̀eÉ`̀©`̀à`̀J »``à``dG äÉ`̀ ¡`̀é`̀ dG
 É¡éeGôH  ò«Øæàd  áë°üdG  IQGRh  É¡æ«H
 á«Ñ∏àd  á`̀ «`̀é`̀«`̀ JGô`̀à`̀ °`̀S’G  É`̀¡`̀£`̀£`̀Nh
 ∫ƒ°üëdG  »a  ø«æWGƒªdG  äÉLÉ«àMG
 ÉªH  á«ë°üdG  á`̀jÉ`̀Yô`̀dGh  êÓ`̀©`̀dG  ≈∏Y
 OóY  »a  ôªà°ùªdG  ójGõàdG  ™e  Ö°SÉæàj
 ≥`̀WÉ`̀æ`̀ª`̀dGh  »`̀dÓ`̀b  á≤£æªH  ¿É`̀μ`̀°`̀ù`̀dG
 ô`̀ jó`̀ dG É`̀à`̀≤`̀£`̀æ`̀e É`̀ ¡`̀ æ`̀ eh IQhÉ``̀é``̀ª``̀ dG
 á«ë°üdG  äÉeóîdG  ºjó≤Jh  è«gÉª°Sh

.á«dÉ©dG IOƒédG äGP
 ¿EG  áë°üdG  Iô`̀jRh  âdÉb  ÉgQhóH
 »ë°üdG âjƒμdGh øjôëÑdG  ∂æH õcôe
 G kóMGh  ¬dÉªàcG  óæY  ôÑà©«°S  »dÓb  »a
 ,øjôëÑdG áμ∏ªe »a ¬Yƒf øe ôÑcC’G øe
 IOÉ`̀ «`̀Y 14 ≈`̀ ∏`̀ Y π`̀ ª`̀ à`̀ °`̀ û`̀ «`̀ °`̀ S å``̀«``̀M
 áaôZ 14 É¡©e  ≥`̀ aô`̀e  ,á`̀jQÉ`̀°`̀û`̀à`̀°`̀SG
 äGOÉ«Y  á«fÉªKh  ,äÉ°Vôªª∏d  ¢üëa
 ÇQGƒ£dG º°ù≤H á¶MÓe áaôZh ¿Éæ°SCG
 ∫õY áaôZ ≈dEG áaÉ°VEG ,Gôjô°S 12 º°†J
 ,∫ÉØWC’Gh  πeGƒëdÉH  ájÉæ©∏d  IóMhh
 äÉLƒªdGh  á«æ«°ùdG  á©°TCÓd  º°ùbh
 ôμÑªdG  ¢`̀ü`̀ë`̀Ø`̀dGh  á`̀«`̀Jƒ`̀°`̀ü`̀dG  ¥ƒ```a
 ,á«dó«°Uh  ,ôÑàîeh  ,…óãdG  ¿ÉWô°ùd
 Ió`̀fÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG äÉ``̀eó``̀î``̀dG Ö``̀fÉ``̀L ≈````̀ dEG

.äGQÉ«°ù∏d ∞bGƒeh
 Égôμ°T  ø`̀Y  Iô``̀jRƒ``̀dG  â``̀Hô``̀YCGh

 ¬ªYO  ≈∏Y  â`̀jƒ`̀μ`̀dGh  øjôëÑdG  ∂æÑd
 »a  »ë°üdG  ´É£≤∏d  ô«ÑμdGh  º`̀FGó`̀dG
 πjƒªJ  ¿EG  â`̀dÉ`̀bh  ,ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªe
 »fÉãdG  »ë°üdG  õcôªdG  AÉ°ûfE’  ∂æÑdG
 âjƒμdGh  øjôëÑdG  ∂æH  õcôe  ó©H  ¬d
 IôbƒªdG  áeƒμëdG  Oƒ¡L  ºYój  óëdÉH
 á«ë°üdG  ájÉYôdG  äÉ`̀eó`̀N  ºjó≤J  »`̀a
 áμ∏ªe  »``̀a  á``«``FÉ``bƒ``dGh  á`̀ «`̀LÓ`̀©`̀ dGh
 IQGRh á£N QÉWEG »a »JCÉjh ,øjôëÑdG
 á``̀«``̀dhC’G á``jÉ``Yô``dG ô`̀jƒ`̀£`̀à`̀d á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG
 ≈∏Y  ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG  ∫ƒ`̀°`̀ü`̀M  π«¡°ùJh
 ≥WÉæe  øe  áÑjôb  á«ë°üdG  äÉeóîdG
 ´É£≤dG ácQÉ°ûe á«ªgCG IócDƒe ,º¡æμ°S
 á«ªæJ  »`̀a  ΩÉ`̀©`̀dG  ´É£≤dG  ™`̀e  ¢UÉîdG

.™ªàéªdG
 »∏Y  OGô`̀e  ó«°ùdG  ó`̀cCG  ¬ÑfÉL  øe
 âjƒμdGh øjôëÑdG ∂æH IQOÉÑe ¿CG OGôe

 πªëj …òdG »ë°üdG õcôªdG Gòg AÉ°ûfE’
 QÉWEG  øª°V »JCÉJ  »dÓb »a ∂æÑdG  º°SG
 ¬à«dhDƒ°ùe  »a  ¢Vƒ¡ædÉH  ∂æÑdG  IOÉjQ
 iƒ°üb á«ªgCG πμ°ûJ »àdG á«YÉªàL’G
 ¬JQGOEG ¢ù∏ée äÉ¡LƒJ ¢ùμ©Jh ∂æÑ∏d
 »Ñ∏Jh  ™ªàéªdGh  ø`̀Wƒ`̀dG  áeóN  »`̀a
 øe  ø«ªgÉ°ùªdGh  AÓ`̀ª`̀©`̀dG  äÉ©∏£J
 »a  Éeób  ∂æÑdG  »°†e  ó`̀cDƒ`̀Jh  ,∂æÑdG
 á«YÉªàL’G á«dhDƒ°ùªdG äGQOÉÑe ò«ØæJ
 »ª«∏©àdGh »ë°üdG ´É£≤dG »a á«YƒædG

.äÉYÉ£≤dG øe √ô«Zh »∏gC’Gh
 Ωƒ«dG  ôîØf{ OGôe  ó«°ùdG  ∫É``bh
 âjƒμdGh  øjôëÑdG  ∂æH  õcôe  AÉ°ûfEÉH
 …òdGh πeÉμàªdGh  åjóëdG  »ë°üdG
 á«°SÉ°SC’G  á«Ñ£dG  á`̀jÉ`̀Yô`̀dG  ôaƒ«°S
 º¡°ùjh  ,á≤£æªdG  »æWÉ≤d  á«YƒædGh
 ,»ë°üdG ÉæYÉ£≤d Qƒ£àdG øe ójõe »a

 ø«YÉ£≤dG ø«H ¿hÉ©à∏d ÉLPƒªf ôÑà©jh
 ácGô°ûdG CGóÑe ó°ùéjh ΩÉ©dGh ¢UÉîdG

.zIõjõ©dG Éæàμ∏ªe »a á«©ªàéªdG
 ∞«°S øªMôdGóÑY .O ócCG ¬ÑfÉL øe
 πc  ¢UôM  âjƒμdGh  øjôëÑdG  ∂æH  ¿CG
 ΩRÓ`̀dG  πjƒªàdG  ô«aƒJ  ≈∏Y  ¢UôëdG
 ºZQ  »dÓb  »`̀a  »ë°üdG  õcôªdG  Gò¡d
 ´É£b É¡¡LGƒj »àdG Iô«ÑμdG äÉjóëàdG
 ºdÉ©dG  ∫ƒ``̀M  π`̀jƒ`̀ª`̀à`̀dGh  ±QÉ`̀°`̀ü`̀ª`̀dG
 É¡JÉ«YGóJh 19-ó«aƒc  áëFÉL  ÖÑ°ùH
 ÉªHh  ,»ªdÉ©dG  OÉ°üàb’G  ≈∏Y  á«Ñ∏°ùdG
 ≈∏Y  ∂æÑ∏d  á`̀î`̀°`̀SGô`̀dG  áfÉμªdG  ó`̀cDƒ`̀j
 ,πjƒªàdGh  ádƒ«°ùdGh  AGOC’G  ó«©°U
 á©HÉàe  ≈∏Y  ∂æÑdG  ¢UôM  ≈∏Y  Oó°Th
 ô«aƒJh õcôªdG AÉ°ûfEG ´hô°ûe π«°UÉØJ
 ≈àM Üƒ`̀∏`̀£`̀e º``̀YO ø``e Ωõ`̀∏`̀ j É``e π``c
 »æeõdG  ∫hóédG  QÉ`̀WEG  »a  QƒædG  iôj
 ∫É`̀¨`̀°`̀TC’G  IQGRh  π`̀Ñ`̀b  ø`̀e  Ωƒ`̀°`̀Sô`̀ª`̀dG

.áë°üdG IQGRh ™e ¿hÉ©àdÉHh
 ∂æH ´ôÑJ ¿CG ≈dEG ∞«°S .O QÉ°TCGh
 AÉ°ûfE’  »î°ùdG  âjƒμdGh  øjôëÑdG
 »JCÉj  »dÓb  »a  »ë°üdG  õcôªdG  Gò`̀g
 Oƒ¡L  º`̀YO  á«ªgCÉH  ∂æÑdG  ø`̀e  ÉfÉªjEG
 áØ∏àîe  äÉYÉ£≤H  IôbƒªdG  áeƒμëdG
 ,á«ë°üdG  ájÉYôdG  ´É£b  É¡àeó≤e  »a
 »àdG  äGQOÉÑªdG  øe  ójó©dG  ≈`̀dEG  Éàa’
 ,»ë°üdG  ´É£≤dG  ºYód  ∂æÑdG  ÉgòØf
 á«YƒædG  ÉæàªgÉ°ùe  ìÉéf  ó©H{ ∫Ébh
 õcôe  AÉ°ûfEÉH  øjôëÑdG  iƒà°ùe  ≈∏Y
 »a  »ë°üdG  âjƒμdGh  øjôëÑdG  ∂æH
 IQOÉÑe  ≥∏£f  Ωƒ`̀«`̀dG  øëf  É`̀g  ,ó`̀ë`̀dG
 É¡æe  ó«Øà°ùj  iô``̀NCG  á«Yƒf  á«ë°U
 ø`̀«`̀«`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG ø``̀e »``̀dÉ``̀ë``̀dG π`̀ «`̀é`̀ dG

.záeOÉ≤dG ∫É«LC’Gh

»dÓb »a ¬ª°SG πªëj ójóL »ë°U õcôe AÉ°ûfEG ∫ƒªj âjƒμdGh øjôëÑdG ∂æH
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 ¿hDƒ°T  ôjRh  ójDƒªdG  ≥«aƒJ  øH  øªjCG  ó«°ùdG  ∑QÉ°T
 óªMCG  øH  ¬∏dGóÑY  ï«°ûdG  QƒàcódGh  á°VÉjôdGh  ÜÉÑ°ûdG
 äÉ°SGQó∏d øjôëÑdG õcôe AÉæeCG ¢ù∏ée ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG
 QƒàcódGh) äÉ°SGQO)  ábÉ£dGh  á«dhódGh  á«é«JGôà°S’G
 –  áeÉ©dG  IQGOE’G  ó¡©ªd  ΩÉ©dG  ôjóªdG  ¢ùª°T  øH  ó`̀FGQ
 ,ó©H  øY  »FôªdG  ∫É°üJ’G  ôÑY  ∑ôà°ûe  AÉ≤d  »a  ,ÉÑ«H
 …CGô``̀dG  ´Ó£à°SG  á`̀°`̀SGQO  èFÉàf  ¢VGô©à°SGh  º«∏°ùàd
 Égò«ØæàH  ΩÉ`̀b  »`̀à`̀dGh  »HÉÑ°ûdG  πª©dG  äGõ`̀μ`̀Jô`̀e  ∫ƒ`̀M
 ƒÑjÉg{  Ωó≤àªdG  …OÉ«≤dG  »HÉÑ°ûdG  èeÉfôÑdG ƒcQÉ°ûe
 á«HÉÑ°T  áæ«Y  6774 ácQÉ°ûªH  á«fÉãdG  ¬àî°ùf  »a  zçƒj
 äÉLÉ«àMG  ójóëJ  ≈``̀dEG  ±ó`̀¡`̀J  »`̀à`̀dGh  ,ø«°ùæédG  ø`̀e

.á∏Ñ≤ªdG á∏Môª∏d »æjôëÑdG ÜÉÑ°ûdG
 ¬à∏NGóe  »a  á°VÉjôdGh  ÜÉÑ°ûdG  ¿hDƒ°T  ôjRh  ∫Ébh
 ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  ¿EG{  ∑ôà°ûªdG  AÉ`̀≤`̀∏`̀dG  AÉ`̀æ`̀KCG
 ióØªdG  OÓ`̀Ñ`̀dG  πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  ø`̀H  óªM  ∂∏ªdG
 õ«Øëàd  á«æWh  ájƒdhCG  ÜÉÑ°ûdG  ø«μªJ  ádCÉ°ùe  π©L  ócCG
 ≈∏Y  ¿ƒ°üjôM  IQGRƒ``̀ dG  »a ÉæfEGh  ádÉ©ØdG  º¡àcQÉ°ûe
 ï«°ûdG ƒª°S ájDhQ ò«ØæJ ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ¬LƒàdG Gòg ò«ØæJ
 ∫ÉªYCÓd  ∂∏ªdG  ádÓL  πãªe  áØ«∏N  ∫BG  óªM  ø`̀H  ô°UÉf
 πª©dG  ôjƒ£J  ≈dEG  á«eGôdGh  ÜÉÑ°ûdG  ¿hDƒ°Th á«fÉ°ùfE’G
 »a  ºgÉ°ùJ  IOóëe  äGõμJôªd  É≤ah  áμ∏ªªdG  »a  »HÉÑ°ûdG

.z™jQÉ°ûªdGh èeGôÑdG ôjƒ£J á«∏ªY
 πãªJ  »àdGh  á°ùªîdG  äGõμJôªdG  ójóëJ  ºJ{  ™HÉJh
 á«HÉéjEG äÉ°SÉμ©fG É¡d ¿ƒμà°Sh ÜÉÑ°ûdG πÑ≤à°ùªd πeC’G
 á°SGQódG  √ò`̀g  QÉÑàYÉH  á«HÉÑ°ûdG  ácôëdG  Iô«°ùe  ≈∏Y
 øe ô«Ñc OóY É¡«a ∑QÉ°Th á«ª∏©dG ÖfGƒédG áaÉc â≤≤M
 øe á©HÉf É¡éFÉàf ¿CG ócDƒj …òdG ôeC’G »æjôëÑdG ÜÉÑ°ûdG

.z¬JÉjƒdhCG ójóëJh ÜÉÑ°ûdG
 óªMCG  øH  ¬∏dGóÑY  ï«°ûdG  QƒàcódG  ó`̀cCG  ¬ÑfÉL  øeh
 è¡ædG ¿CG zäÉ°SGQO{ õcôe AÉæeCG ¢ù∏ée ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG

 ∂∏ªdG  á`̀dÓ`̀é`̀dG  ÖMÉ°U  Iô°†ëd  πeÉ°ûdG  »`̀MÓ`̀°`̀UE’G

 ™bGƒH  ¢Vƒ¡æ∏d  ,áª¡∏eh  áeó≤àe  á`̀jDhQ  ™°Vh  ióØªdG

 IôμÑe á∏Môe »a ≥∏WCGh ,ä’ÉéªdG ∞∏àîe »a ÜÉÑ°ûdG

.º¡æ«μªJh ÜÉÑ°ûdG π«gCÉàd ,IOƒ¡°ûeh IóFGQ G kOƒ¡L

 õcôe  ácQÉ°ûe  ¿CG  AÉæeC’G  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  í°VhCGh

 √QhO QÉWEG »a »JCÉJ ÜÉÑ°ûdG …CGQ ´Ó£à°SG »a zäÉ°SGQO{

 ≥«≤ëJ  ≈dEG  ≈©°ùJ  ,á«ãëHh  ájôμa  á°ù°SDƒªc  ¬àdÉ°SQh

 áÄ«ÑdG  ™e  »HÉéjE’G  πYÉØàdGh  zá«©ªàéªdG  ácGô°ûdG{

 ,…ô°ûÑdG  ô°üæ©dG  »a  QÉªãà°S’G ôÑà©j  å«M  ,á«∏ëªdG

.á«°SÉ°SC’G õcôªdG äÉjƒdhCG óMCG ,ÜÉÑ°ûdG á°UÉNh

 áØ«∏N  ∫BG  óªMCG  øH  ¬∏dGóÑY  ï«°ûdG  QƒàcódG  QÉ°TCGh

 π«gCÉàd »ÑjQóJ èeÉfôH ò«ØæàH É«dÉM Ωƒ≤j õcôªdG ¿CG ≈dEG

 á«≤«Ñ£àdGh  á«ãëÑdG  º¡JGQÉ¡e  ôjƒ£Jh  ,ÜÉÑ°ûdG  äGQób

 ô°UÉf ï«°ûdG ƒª°S IQOÉÑªd G kò«ØæJh kÓYÉØJ ,ájQÉμàH’Gh

 äGQOÉÑe óMCÉc z¢Uôa{ èeÉfôH ¥ÓWEÉH ,áØ«∏N ∫BG óªM øH

 »°VÉjôdGh  »HÉÑ°ûdG  ´É£≤dG  ôjƒ£àd  »æWƒdG  èeÉfôÑdG

.záHÉéà°SG{

 áfÉ©à°S’G  á«ªgCG  ≈∏Y  AÉæeC’G  ¢ù∏ée ¢ù«FQ  Oó°Th

 ≈°übCG  ≥«≤ëàd  ,…CGôdG  äÉYÓ£à°SGh  á«ª∏©dG  çƒëÑdÉH

 ÜÉÑ°ûdG  ácGô°T  ¿CG  Éæ«Ñe  ,ÜÉÑ°ûdG  äGQó`̀b  øe  IOÉØà°SG

 ∑É`̀æ`̀gh ,á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG  äÉ`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dG  ΩÉ`̀ª`̀à`̀gG  Qƒ`̀ë`̀e πãªJ

.ácGô°ûdG √òg õjõ©àd á≤MÓàe äGQOÉÑe

 ó¡©e ΩÉY ôjóe ¢ùª°T øH óªëe óFGQ QƒàcódG ócCGh

 πÑ≤à°ùe AÉæH »a ÜÉÑ°ûdG QhO á«ªgCG zÉÑ«H{ áeÉ©dG IQGOE’G

 åëÑdG  äGhOCG  ∞«XƒJ  IQhô`̀°`̀V  ≈`̀ dEG  G kô«°ûe  ,áμ∏ªªdG

 »a  áë«ë°üdG  ¢ù°SC’G  ≈∏Y  á«æÑªdG  äÉ°SGQódGh  »ª∏©dG

 ºgÉ°ùJ ¿CG É¡fCÉ°T øe »àdG äÉ«°UƒàdGh èFÉàædG •ÉÑæà°SG

 IOÉ«bh áμ∏ªªdG »a á«ªæàdG á∏éY IQGOE’ ÜÉÑ°ûdG áÄ«¡J »a

.á«dÉ©ØH »eƒμëdG πª©dG

 πª©dG  äGõμJôe  á°SGQO  ¿EG  :¢ùª°T  øH  .O  ±É°VCGh

 áæ«àªdG  ácGô°ûdGh πeÉμàdG  ¢ùμ©J øjôëÑdG »a »HÉÑ°ûdG

 ÜÉÑ°ûdG  ¿hDƒ`̀°`̀T  IQGRh  ,áeÉ©dG  IQGOE’G  ó¡©e  ø«H  É`̀e

 á«é«JGôà°S’G  äÉ°SGQó∏d  øjôëÑdG  õcôeh  á«°VÉjôdGh

 É kë°Vƒe ,»æjôëÑdG ÜÉÑ°ûdÉH ¢Vƒ¡ædG πLCG øe á«dhódGh

 íæªJ  áÑ∏°U  á«æWh  IóYÉb  AÉæÑd  ¢ù°SDƒà°S  á°SGQódG  ¿CG

.ádOÉY á«°ùaÉæJ É k°Uôa á«HÉÑ°ûdG íFGô°ûdG áaÉc

 ´É£≤dG ôjƒ£J ¿EG{ : kÓFÉb ¬ãjóM ¢ùª°T øH .O ™HÉJh

 øe 2030 ájDhQh øjôëÑdG áμ∏ªe äÉ©∏£J Ωóîj »HÉÑ°ûdG

 ô««¨àdG  ≥«≤ëJ »a  ácQÉ°ûªdG  ≈∏Y QOÉb  π«L AÉæH  ∫ÓN

 ó¡©e  ¿CG  Gó`̀cDƒ`̀e  ,QGô`̀≤`̀dG  áYÉæ°U  »a  ô`̀KDƒ`̀jh  »HÉéjE’G

 »a ¬éeGôHh ¬JGôÑNh ¬JGhOCG  áaÉc ™°†j áeÉ©dG  IQGOE’G

.z»æjôëÑdG ÜÉÑ°ûdG áeóN

»HÉÑ°ûdG πª©dG äGõμJôe ∫ƒM …CGQ ´Ó£à°SG »a ¿ƒcQÉ°ûj áHÉ°Th ÉHÉ°T 6774

.á°VÉjôdGh ÜÉÑ°ûdG ¿hDƒ°T ôjRh |.óªMCG øH ¬∏dGóÑY ï«°ûdG .O |.¢ùª°T øH óFGQ .O |

IõFÉéH äÉÑ«Ñ£dG Rƒa
 ¿Éª∏°S øH áØ«∏N

 ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ô«eC’G IõFÉéH äÉ«æjôëÑdG äÉÑ«Ñ£dG Rƒa AÉL
 ,º∏©dG  áeóîd  IRQÉÑdG  øgOƒ¡L  π°†ØH  √É`̀YQh  ¬∏dG  ¬¶ØM  áØ«∏N  ∫BG

.»æjôëÑdG ™ªàéªdGh º¡æWh áeóNh
 AGQRƒdG ¢ù«FQ »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U É¡H ôeCG »àdG IõFÉédG √òg
 AÉÑWC’G Qhód IôbƒªdG áeƒμëdG øeh ádhódG øe ôjó≤J »g ÉªfEG ôbƒªdG
 º∏©dG ΩóîJ äÉ°SGQOh çÉëHCG ºjó≤Jh º¡©ªàéªd º¡àeóNh »fÉ°ùfE’G
 º¡æWƒd áeóNh ,≈°Vôª∏d áeó≤ªdG êÓ©dG Ö«dÉ°SCG ôjƒ£J »a ºgÉ°ùJh

.≈dhC’G áLQódÉH
 IõFÉLh  ôjó≤J  øe  ¬«∏Y  ø∏°üM  Ée  ™``HQC’G  äÉÑ«Ñ£dG  ≥ëà°ùJ
 ≈dhC’G  IõFÉédG  Iô«Ñc  Oƒ¡L  øe  √ƒeób  Ée  ≈∏Y  É©«ªL  ø¡d  ôμ°ûdÉa
 ájó©ªdG ¢VGôeC’G ∫hCG …QÉ°ûà°SG ¿Éª∏°ùdG á∏«ªL IQƒàcódG É¡H äRÉa
 ÉØ£Y IõFÉédG  √òg ≥ëà°ùJ »gh ,á«æWÉÑdG  ÖWh áNƒî«°ûdG  ÖWh

.™ªàéªdGh É¡æWh áeóîd ¬eó≤Jh IQƒàcódG ¬àeób Ée πc ≈∏Y
 äGõ`̀FÉ`̀Ø`̀dG  äÉÑ«Ñ£∏d  ôjó≤àdGh  ¿É`̀æ`̀à`̀e’Gh  ôμ°ûdG  Ωó`̀≤`̀f  ∂`̀dò`̀c
 ∑QÉ°ûe PÉà°SCGh Iô°SCG Ö«ÑW …QÉ°ûà°SG º°SÉL óªMCG ¿GôØZ IQƒàcódG
 óªëe IÉéf IQƒàcódGh ,ø«MGôé∏d á«μ∏ªdG á«∏μdG »a Iô°SC’G ÖW »a
.áë°üdG IQGRƒH áeÉ©dG áë°üdG IQGOEG Iôjóeh á∏FÉY Ö«ÑW íàØdG ƒHCG

 π«cƒdGh  á∏FÉ©dG  Ö«ÑW  …ôLÉ¡dG  º`̀«`̀gGô`̀HEG  ºjôe  IQƒ`̀à`̀có`̀dGh
.áë°üdG IQGRƒH áeÉ©dG áë°ü∏d óYÉ°ùªdG

 äGõFÉØdG  äÉÑ«Ñ£∏d  »æjôëÑdG  ™ªàéªdG  øe  ôjó≤àdGh  ôμ°ûdG  πc
 øe  √ƒeób  Ée  ≈∏Yh  áë°VGƒdGh  Iô«ÑμdG  øgOƒ¡L  ≈∏Y  IõFÉédÉH
 ôjƒ£Jh  äÉ«Ø°ûà°ùªdG  »a  πª©dG  ôjƒ£J  πLCG  øe  äÉ°SGQOh  çÉëHCG

.áeó≤ªdG êÓ©dG Ö«dÉ°SCG
 ≈∏Y øjôëÑdG »a á«Ñ£dG ºbGƒ£dG πμd »æjôëÑdG ™ªàéªdG ôjó≤J
 AÉÑWCÓd  ôjó≤àdG  ,Iô`̀«`̀NC’G  IôàØdG  ∫ÓN  á°UÉNh  Iô«ÑμdG  ºgOƒ¡L
 ´É£≤dG  »a  πª©j  øe  πch  ,ø«°VôªªdGh  äÉ°Vôªª∏dh  ,äÉÑ«Ñ£dGh

.±É©°SE’G äGQÉ«°S ºbGƒ£dh ,»Ñ£dG
 á«Ñ£dG  ºbGƒ£dG  ≈∏Y  π«≤K  πªëH  â≤dCG  áëFÉédG  √ò`̀g  á≤«≤M
 ™ªàéªdG  ≈∏Y  áëFÉédG  QÉ`̀KBG  ∞«ØîJ  πLG  øe  QÉ¡f  π«d  πª©J  »àdG

.»æjôëÑdG
 ,¬KÉëHCGh »Ñ£dG πª©dG ôjƒ£J ≈dEG áLÉëdG ¬«a ∂°T ’ ÉªH í°†JG
 IQhô°V  øe  √É`̀YQh  ¬∏dG  ¬¶ØM  ∂∏ªdG  ádÓL  ¬H  ô`̀eCG  Ée  ≥≤ëàj  ¿CGh
 ≈dEG  π°UƒàdG  π`̀LG  øe  iƒà°ùe  ≈∏YCG  ≈∏Y  çÉ`̀ë`̀HCG  õcGôe  ¢ù«°SCÉJ
 íÑ°UCG ôeC’G Gògh ,äÉ°Shô«ØdGh ájó©ªdG ¢VGôeC’Gh áÄHhCÓd äÉLÓY
 ≈dEG Iôàa øe Éæ«JCÉJ »àdG äÉ°Shô«ØdG äÉLƒe ó©H øe ÉjQhô°Vh Éë∏e

.iôNCG
 »a  Éæ°ùØfCÉH  ÉæJGhOCG  ∂∏ªf  ¿CG  ™ªàéeh ádhóc  Éæd  …Qhô°†dG  øe
 ¿hO É¡LÉàëf »àdG äÉYÉæ°üdG Éæjód ¿ƒμj ¿CGh »FGò¨dG øeC’Gh êÓ©dG
 IQhô°V »a ájƒb É°ShQO Éæà£YCG áëFÉédÉa ,OGô«à°S’G ≈∏Y óªà©f ¿CG

.¢ùØædG ≈∏Y OÉªàY’G
 ¬∏dG ¬¶ØM ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°üd ôμ°ûdG
 IõFÉédG √òg ¢ü«°üîJ ≈∏Y ,¬æWh ≈dEG ≈aÉ©e ÉªdÉ°S √OÉYCGh ,√ÉYQh
 IõFÉédG ¿ƒμJ ¿CG πeCÉfh ,»æjôëÑdG Ö«Ñ£dG ƒgh GóL º¡ªdG ´É£≤∏d
 ,»æjôëÑdG  ™ªàéª∏d  äÉeóN  ºjó≤Jh  çÉëHCG  ºjó≤J  »a  á«≤Ñ∏d  GõaÉM

 .Ö«°üf ó¡àée πμdh

ÊÉjõdG ÜÉgƒdGóÑY ΩÉ°ûg riffa3al3z@gmail.com

 »æWƒdG OÉ°TQE’G èeÉfôH äÉ«dÉ©a ò«ØæJ QÉWEG »a  
 ¢ù∏éªdG  ¬≤∏WCG  …òdG  ,zOÉ°TQEG  e{  á«æjôëÑdG  ICGôª∏d
 ¢UôØdGh  äGQÉ«îdÉH  á«YƒàdG  ±ó¡H  ICGôª∏d  ≈`̀∏`̀YC’G
 iƒà°ùªdG  ≈∏Y á«ªbôdG  äÉ°üæªdG  ∫Éée »a IôaGƒàªdG
 á«æjôëÑdG ICGôªdG IOÉØà°SG õjõ©Jh »LQÉîdGh »∏ëªdG
 ,áfôªdG  πª©dG  ¢`̀Uô`̀ah  ájó«∏≤àdG  ô«Z  ∞FÉXƒdG  ø`̀e
 ,IôμàÑªdG  á`̀«`̀ª`̀bô`̀dG  á`̀jOÉ`̀jô`̀dG  ™`̀jQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dG  ™«é°ûJh
 á«fhôàμdE’G äÉeóîdG øe IOÉØà°S’G õjõ©J ≈dEG áaÉ°VE’ÉH
 á£°SƒàªdGh  Iô«¨°üdG  ™jQÉ°ûªdG  ÜÉë°UC’  ¬LƒªdG
 ájô¶ædG  äGôÑîdGh  äGQÉ¡ªdGh  ±QÉ©ªdG  º`̀gCG  ìô`̀Wh
 ¢ù∏éªdG  º¶f  ,á`̀æ`̀gGô`̀dG  ±hô`̀¶`̀dG  π`̀X  »`̀a  á«æ¡ªdGh
 øe èeÉfôÑdG  äÉÑ°ùàæe  Qƒ°†ëH ó©H  øY ™HGôdG  AÉ≤∏dG
 Qƒ£àdG »a äÉÑZGôdGh äGóYÉ≤àªdGh πªY øY äÉãMÉÑdG

.»æ¡ªdG
 á«fhôàμdE’G  äÉ°üæªdÉH  ∞jô©àdG  AÉ≤∏dG  øª°†Jh
 »ª«∏©àdG  ºYódG  ºjó≤àH  á°UÉîdG  øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a
 ™«ªL  »`̀a  äÉ`̀Ñ`̀dÉ`̀£`̀dGh  áÑ∏£∏d  ó`̀©`̀H  ø`̀Y  …ƒ`̀Hô`̀ à`̀ dGh
 ∫BG  AÉæK  Ió«°ùdG  âKóëJ  å«M  ,ájôª©dG  äÉjƒà°ùªdG
 z»æ°SQO{  á°üæe  »a  äÉ«∏ª©dGh  IQGOE’G  Iôjóe  á©«HQ
 »àdG  á°üæªdG  »`̀a  πª©dG  ≥`̀jô`̀a  ≈``̀dEG  É¡eÉª°†fG  ø`̀Y
 ¢SQóe õéM á«∏ªY π«¡°ùJ  ±ó¡H 2018 ΩÉY â°ù°SCÉJ
 øY  hCG  É«°üî°T  ¢ShQódG  Ωó≤j  »°Uƒ°üN  ÜQó`̀e  hCG
 »ªbôdG  ∫ƒëàdG  ÖcGƒJh ,øjôëÑdG  êQÉNh πNGO  ó©H
 ô«aƒJh º«∏©àdG áHôéJ õjõ©J ≈∏Y πª©Jh øjôëÑdG »a

.çÉfE’Gh QƒcòdG øe ø«∏WÉ©dGh ø«Lôî∏d πªY ¢Uôa
 âÑ£≤à°SG  z»æ°SQO{  á°üæe  ¿EG  á©«HQ  ∫BG  âdÉbh
 á©ØJôe áÑ°ùf º¡æ«H øe ÉHQóeh É°SQóe 250 ¿B’G ≈àM
 ≈dEG ô«°ûJ á°üæªdG äÉ«FÉ°üMEG ¿CG âaÉ°VCGh ,AÉ°ùædG øe
 ∫ÉÑbE’G  ∫Éée  »a  ≈`̀dhC’G  ÖJGôªdG  äÉ°SQóªdG  ≥«≤ëJ
 ≥«≤ëJ  ∫Éée  »ah  äÉÑdÉ£dGh  áÑ∏£dG  πÑb  øe  ø¡«∏Y
 ´ƒªée  â≤≤M  äÉ°SQóªdG  ió`̀MEG  ¿CG  âØ°ûch  ,πNódG
 8000  ¥Éa  á°üæªdG  √òg  ôÑY  É¡∏ªY  øe  ºcGôàe  πNO
 »ah ,ÓNO ø«°SQóªdG ≈∏YCÉc ¿B’G ≈àM »æjôëH QÉæjO
 ´ƒªéªH  iô`̀NCG  á°S uQóe  É°†jCG  âs∏M  á«fÉãdG  áÑJôªdG
 ≈dEG Iô«°ûe ,»æjôëH QÉæjO 6000 RhÉéJ ºcGôàe πNO
 ôÑY äôL ájƒ≤J ¢ShQód õéM á«∏ªY 2000 øe ôãcCG ¿CG
 ≥jôa  ¿CG  áë°Vƒe  ,¿B’G  ≈àM  É¡àbÓ£fG  òæe  á°üæªdG
 πª°ûàd É¡JÉeóN á©°SƒJ ≈∏Y É k«dÉM πª©j á°üæªdG πªY
 ≈dEG  ’ƒ°Uh  ≈dhCG  á∏Môªc  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áμ∏ªªdG

.è«∏îdG ∫hO
 zÖ`̀∏`̀J{  »à°üæe  á`̀Ñ`̀MÉ`̀°`̀U  …ô`̀«`̀Lƒ`̀H  á`̀æ`̀«`̀eCG  É```̀eCG
 ¢ùjQóàdGh º«∏©àdÉH ÉØ¨°T É¡jód ¿EG âdÉ≤a z»JGƒμëdG{h
 øe  zÖ`̀∏`̀ nJ{  á°üæe  É`̀¡`̀bÓ`̀WEG  ¿EG  â`̀dÉ`̀bh  ,Égô¨°U  òæe
 ¢SQóªdG  ø«H π°UGƒà∏d  §«°ùH »fhôàμdEG  ≥«Ñ£J ∫ÓN
 ô`̀jQÉ`̀≤`̀J ≈`̀∏`̀Y ´Ó````W’G ó`̀©`̀H Ö`̀ dÉ`̀£`̀ dGh »`̀°`̀Uƒ`̀°`̀ü`̀î`̀dG
 »a ò«eÓàdG øe %50 øe ôãcCG  ¿CG  ≈dEG  ô«°ûJ äÉ°SGQOh
 ,ø««°Uƒ°üN  ø«°SQóe  ≈∏Y  ¿hóªà©j  »Hô©dG  øWƒdG

.ègÉæªdG áHƒ©°U IOÉjR ™e á°UÉN

 Gò¡H  ™°SƒàdG  »a  É¡àÑZQ  ≈`̀dEG  …ô«LƒH  äQÉ`̀°`̀TCGh
 »àdGh  ,z»JGƒμëdG{  á°üæe  É°†jCG  äôμàHG  å«M  πª©dG
 ∫ÉØWCÓd  á«Ø°UÓdG  á£°ûfC’G  ºjó≤J  ≈∏Y  É¡Jôμa  Ωƒ≤J
 ¢ü°üb á°ûbÉæeh IAGôb ∫ÓN øe áfôeh á≤«°T á≤jô£H
 ∂∏àd  áÑMÉ°üªdG  á£°ûfC’G  ≥«Ñ£Jh  ó©H  øY  IQÉàîe
 .á«°VÉjôdG øjQÉªàdGh ≈≤«°SƒªdGh ïÑ£dG πãe ¢ü°ü≤dG
 øe ôãcCG  ¿B’G ≈àM âÑ£≤à°SG á°üæªdG ¿CG  âØ°ûch
 âeóbh ,»Hô©dG øWƒdGh øjôëÑdG øe πØW ±’BG á©HQCG
 zOÉ°TQEG  e{  èeÉfôH »a äÉcQÉ°ûªdG  âYOh ,á°üM 600

 äÉeóN »eó≤ªc á°üæªdG √òg »a ø¡FÉª°SG π«é°ùJ ≈dEG
 »a ¿ƒÑZôj …òdG ∫ÉéªdG ójóëJh ,á£°ûfCG hCG á«ª«∏©J
 øY É kMô°T  âeóbh ,∫ÉØWCÓd  ájôª©dG  áÄØdGh ¬«a  πª©dG

.∂dP ô«Zh ™aódG äÉ«dBGh ôLC’G ójóëJh πª©dG á«Ø«c
 zOÉ`̀°`̀TQEG  e{  èeÉfôH  »`̀a  äÉcQÉ°ûªdG  ió``̀HCG  ó`̀ bh
 øe πc âHÉLCGh ,AÉ≤∏dG »a ¬MôW ºJ ÉªH Gô«Ñc ÉeÉªàgG
 á«Ø«c ∫ƒM äÉcQÉ°ûªdG á∏Ä°SCG øY …ô«LƒHh á©«HQ ∫BG
 á«fhôàμdE’G  äÉ°üæªdG  ∂∏J  øe  IOÉØà°S’Gh  π«é°ùàdG

.áæμªe á«∏YÉa ≈°übCÉH É¡©e πeÉ©àdGh

 äÉªà¡ªdGh  äGó`̀YÉ`̀≤`̀ à`̀ ª`̀ dGh  äÉ`̀°`̀SQó`̀ª`̀∏`̀d  á`̀jõ`̀é`̀e  ó`̀ FGƒ`̀©`̀ H  á`̀ fô`̀ e  π`̀ª`̀Y  ¢`̀ Uô`̀ a
 ó©H  ø```Y  º`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀∏`̀d  äÉ`̀ °`̀ ü`̀ æ`̀ ª`̀ H  zOÉ````̀ °````̀TQEG  e{  è``̀eÉ``̀fô``̀H  äÉ`̀ Ñ`̀ °`̀ ù`̀ à`̀ æ`̀ e  ±ô``̀©``̀j  zICGô```ª```∏```d  ≈````∏````YC’G{

ÜÉjO ó«dh :Ëó≤Jeslammahfoouz@hotmail.com

 äGQhó``̀dG  ø`̀e  Oó`̀Y  èjôîJ  ¢`̀ù`̀eCG  ìÉÑ°U  øjôëÑdG  ´É`̀ aO  Iƒ≤H  º`̀«`̀bCG
 ¬∏dGóÑY ôHÉL øcôdG AGƒ∏dG Qƒ°†ëH ∂dPh ,•ÉÑ°†∏d á°ü°üîàªdG ájôμ°ù©dG

.»μ∏ªdG ´ÉaódG Iƒb ÖjQóJ õcôe ôeBG πjƒM øH
 Ωóob  áÑ°SÉæªdG  √ò¡H  áª∏c  â«≤dCG  º«μëdG  ôcòdG  øe  äÉjBG  IhÓJ  ó©Hh
 øe É¡«∏Y â∏ªà°TG  »àdG  ÖjQóàdG  πMGôeh äGQhódG  øY RÉéjEG  É¡dÓN øe
 ´ÉaódG Iƒb ÖjQóJ õcôe ôeBG ΩÉb Égó©H ,á°ü°üîàe ájôμ°ùY ègÉæeh OGƒe

.ø«éjôîdG ≈∏Y äGOÉ¡°ûdG ™jRƒàH »μ∏ªdG

 øe GOó`````Y êô``̀ î``̀ J  ´É```̀ aó```̀ dG  Iƒ````b
•É`̀Ñ`̀°`̀†`̀∏`̀d á`̀ jô`̀μ`̀ °`̀ ù`̀ ©`̀ dG äGQhó```````̀dG

 äBÉaÉμeh äÉ°TÉ©e º``«¶æJ ¿ƒfÉb OƒæH ó``MCG ájQƒà°SO Ωó©H º``μëdG
ΩÉ``©dG ø``eC’Gh ø``jôëÑdG ´É``aO Iƒ``b OGô``aCGh •É``Ñ°†d ó``YÉ≤àdG

 ,¢`̀ù`̀eCG á`̀jQƒ`̀à`̀``̀°`̀Só`̀dG á`̀ª`̀μ`̀ë`̀ª`̀dG äó`̀≤`̀ ``̀Y
 øH  áØ«∏N  ï«°ûdG  á°SÉFôH  É¡à°ù∏L  ,AÉ©HQC’G
 ,áªμëªdG  ¢ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG  ¬∏dGóÑY  øH  ó°TGQ
 óªMCG  QÉ°ûà°ùªdG  ,IÉ°†≤dG  IOÉ°ùdG  ájƒ°†Yh
 ,áªμëªdG  ¢ù«FQ  ÖFÉf  ÓªdG  ó°TGQ  º«gGôHEG
 ∑QÉ`̀Ñ`̀e  ø`̀H  ≈°ù«Y  ,»`̀μ`̀jÉ`̀ë`̀dG  ø°ùM  ó«©°S
 ,…QGƒμdG óªëe º°SÉL ≈æe IQƒàcódG ,»Ñ©μdG
 pø«eCG  pQƒ°†Mh ,…ô°ShódG  ¬∏dGóÑY óªM óªMCG

.»fÉ°ùM õjõ©dGóÑY ôªY ô q°ùdG
 ájQƒà°SO  »a  π°üØdG  ¿CÉ°ûH  á«°†≤dG  »ah

 øe  (Ü)  ó`̀æ`̀H  (1)  Iô`̀≤`̀a  (43)  IOÉ``ª``dG  ¢`̀ü`̀f
 1976  áæ°ùd  (11)  º``bQ  ¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀H  Ωƒ`̀°`̀Sô`̀ª`̀dG
 äBÉ`̀aÉ`̀μ`̀eh  äÉ°TÉ©e  º«¶æJ  ¿ƒ`̀fÉ`̀b  QGó`̀°`̀UEÉ`̀H
 øjôëÑdG  ´É`̀aO  Iƒ`̀b  OGô``̀aCGh  •ÉÑ°†d  óYÉ≤àdG
 IOÉªdG  ≈``dEG  É¡ª«bôJ  OÉ`̀©`̀ª`̀dGh  ΩÉ`̀©`̀dG  ø``̀ eC’Gh
 (20)  º`̀bQ  ¿ƒfÉ≤H  Ωƒ°SôªdG  ÖLƒªH  (50)
 ΩÉ`̀μ`̀MC’  É¡àØdÉîªH  ≈`̀Y só`̀ oª`̀ dGh  1991  áæ°ùd
 øe  (119)  ,(31)  ,(20)  ,(18)  OGƒ``̀ª``̀ dG
 ájQƒà°SO  Ωó©H  áªμëªdG  âªμM  ,Qƒà°SódG
 (50) IOÉªdG øe (1) Iô≤ØdG øe (Ü) óæÑdG ¢üf

 óYÉ≤àdG  äBÉaÉμeh  äÉ°TÉ©e  º«¶æJ  ¿ƒfÉb  øe
 ø`̀eC’Gh  øjôëÑdG  ´É`̀aO  Iƒ`̀b  OGô``̀ aCGh  •ÉÑ°†d
 (11)  º`̀bQ  ¿ƒfÉ≤H  Ωƒ°SôªdÉH  QOÉ°üdG  ΩÉ©dG
 ºbQ  ¿ƒfÉ≤H  Ωƒ°SôªdÉH  ∫ só©ªdG  1976  áæ°ùd
 ∞bƒH ºμëdG Ö∏W ¿CÉ°ûHh .1991 áæ°ùd (20)
 »°†ªdÉH  ºμëdGh  õ««ªàdG  áªμëe  ºμM  ò«ØæJ
 »a  ájQƒà°SódG  áªμëªdG  »ªμM  ò«ØæJ  »`̀a
 (2008/1/O)  ºbQ  ø«àjQƒà°SódG  ø«JƒYódG
 Ωó©H  áªμëªdG  âªμM  ,(2010/2/O)  º`̀bQh
.äÉahô°üªdG á«YóªdG âeõdCGh ,iƒYódG ∫ƒÑb

 OGƒ`̀e á`̀jQƒ`̀à`̀°`̀SO Ωó`̀©`̀H ø`̀©`̀£`̀dG ¿CÉ`̀°`̀û`̀Hh
 ´É£≤dG  »a  πª©dG  ¿ƒfÉb  øe  ådÉãdG  π°üØdG
 áØ°üH á«YÉªédG πª©dG äÉYRÉæe ¿CÉ°ûH »∏gC’G
 (160)h  (159)h  (Ü/158)  OGƒªdGh  ,áeÉY
 É¡°üæd á°UÉN áØ°üH ¿ƒfÉ≤dG äGP øe (164)h
 á«FÉ°†b ô«Z áÄ«g ΩÉeCG …QÉÑLE’G º«μëàdG ≈∏Y
 (h/20)h (18)  IOÉªdG  ¢üæd  áØdÉîªdÉH  ∂dPh
 Ωó©H  áªμëªdG  âªμM  ,Qƒà°SódG  øe  (105)h
 á«YóªdG  ácô°ûdG  â``eõ``dCGh  ,iƒ``Yó``dG  ∫ƒ`̀Ñ`̀b

.äÉahô°üªdG

 ó«jCÉàH  ≈`̀dhC’G  á«FÉæédG  É«∏©dG  ±ÉæÄà°S’G  áªμëe  âªμM
 çÓK ò«ØæàdG ∞bh ™e áæ°S ¬°ùÑëH CÉ£N πà≤H º¡àe ó°V ºμëdG
 Óμ°T  º¡àªdG  ±ÉæÄà°SG  ∫ƒÑ≤H  áªμëªdG  â°†b  å«M  ,äGƒæ°S

.∞fCÉà°ùªdG ºμëdG ó«jCÉJh ¬°†aôH ´ƒ°VƒªdG »ah
 ó«≤dG  âdóY  ób  ≈`̀dhC’G  iôÑμdG  á«FÉæédG  áªμëªdG  âfÉch
 AGó`̀à`̀Y’G  ájÉæL  ø`̀e  ,ô``̀NBG  πàb  »é«∏N  á«°†b  »`̀a  ∞°UƒdGh
 ôaGƒJ Ωó©d ∂dPh ,CÉ£îdG πà≤dG áëæL ≈dEG  äƒªdG ≈dEG  »°†ØªdG
-4-30  á°ù∏L  »a  áªμëªdG  â°†bh  ,≈``dhC’G  áªjôédG  ¿É`̀cQCG
 3 Ióe áHƒ≤©dG ò«ØæJ ∞bƒH äôeCGh áæ°S º¡àªdG ¢ùÑëH 2019

.É«FÉ¡f ºμëdG IQhô«°U ïjQÉJ øe CGóÑJ äGƒæ°S
 kÉ°ùdÉL º¡àªdG ¿Éc Ée AÉæKCG ¬fCG ≈dEG á©bGƒdG π«°UÉØJ Oƒ©Jh
 ∫õæªdG  ñÉÑ£H  ÅLƒa  kÓ«d  ¬FÉæHCGh  ¬àLhR  á≤aôH  ¬dõæe  »a
 ¬«dEG ∫õæa ,∫õæªdG ΩÉëàbG ójôj Qƒªîe ¢üî°T OƒLƒd ¬«Yóà°ùj
 ≈∏Y  ¬°ùØæH  »≤∏j  ¬«∏Y  »æéªdÉH  GPEÉa  ,ójôj  ÉªY  ¬dCÉ°Sh  º¡àªdG
 ±ó¡H ¬«∏Y øe ¬jój ¢†ØæH º¡àªdG ΩÉ≤a ¬«YGQòH ∂°ùªjh º¡àªdG
 ¬«∏Y »æéªdG §≤°ùa ,¬jó«H ¬d ¬«∏Y »æéªdG ∑É°ùeEG øe ¢ü∏îàdG
 ≈Ø°ûà°ùªdG ≈dEG ¬∏≤f ºJh ,¢VQC’ÉH ¬°SCGQ âª£JQÉa ¢VQC’G ≈∏Y
 IôFGóH  2014/1/23  »a  ¬`̀fCG  áHÉ«ædG  ¬«dEG  äóæ°SCÉa  ,»aƒJh

 ¬«∏Y  »æéªdG  º°ùL  áeÓ°S  ≈∏Y  ióàYG  á«dÉª°ûdG  á¶aÉëe  øeCG
 ≈∏Y ∂dPh ,ó°ü≤j  ¿CG  ¿hO øe ¬Jƒe ≈dEG  AGóàY’G  π©a ≈°†aCGh

.¥GQhC’ÉH ø«ÑªdG ƒëædG
 ,É¡JÉ°ùHÓeh iƒYódG ±hôX ≈dEG Gô¶f ¬fEG áªμëªdG âdÉbh
 äÉHƒ≤Y  72  IOÉªdÉH  ÓªY  áaCGôdG  øe  §°ù≤H  º¡àªdG  òNCÉJ  É¡fEÉa
 ¿ƒfÉb  øe 83h 81 ø«JOÉª∏d  É≤ah áHƒ≤©dG  ò«ØæJ  ∞bƒH ôeCÉJh
 áæ°S º¡àªdG ¢ùÑëH áªμëªdG âªμM ÜÉÑ°SC’G √ò¡dh ,äÉHƒ≤©dG
 IQhô«°U  ïjQÉJ  øe  äGƒæ°S  3  Ió`̀e  áHƒ≤©dG  ò«ØæJ  ∞`̀bh  ™e

.ºμëdG

¬dõæe ΩÉëàbG ∫hÉM GQƒªîe πàb º``¡àªd ò«ØæàdG ±É≤jEG ™e áæ°S ¢ùÑëdG ó``«jCÉJ

 ádOC’Gh åMÉÑª∏d áeÉ©dG IQGOE’G ΩÉY ôjóe ìô°U
 ô°ûÑdÉH  QÉ`̀é`̀J’G  áëaÉμe  áWô°T  ¿CÉ``̀H  ,á«FÉæédG
 äGAGô``̀LE’G  PÉîJÉH  âeÉb  áeÉ©dG  ÜGOB’G  ájÉªMh
 ¿ÓªëJ  zkÉeÉY  26h  22{  ø«JCGôeG  ∫É«M  á«fƒfÉ≤dG
 ≈∏Y  ¢†jôëàdÉH  Éª¡eÉ«b  ô``KEG  ,á«≤jôaEG  á«°ùæL

.áeÉ©dG ÜGOBÓd á«aÉæe ∫ÉªYCG á°SQÉªe

 …ô`̀ë`̀à`̀dGh  å`̀ë`̀Ñ`̀dG  äÉ«∏ªY  ¿CG  ≈```dEG  QÉ``̀°``̀TCGh
 ,ô°ûÑdÉH  QÉ`̀é`̀J’G  áëaÉμe  áWô°T  É¡H  âeÉb  »àdG
 »àdG  á«fƒfÉ≤dG  ô«Z  ∫É©aC’G  øY  ∞°ûμdG  ≈`̀dEG  äOCG
 ,Éª¡«∏Y  ¢†Ñ≤dG  ºJ  å«M  ,¿ÉJQƒcòªdG  É¡H  Ωƒ≤J
 ≈∏Y É¡°Vô©d kGó«¡ªJ á©bGƒdG ¥GQhCG ∫Éªμà°SG QÉLh

.áeÉ©dG áHÉ«ædG

:á«FÉæédG ádOC’Gh åMÉÑª∏d áeÉ©dG IQGOE’G ΩÉY ôjóe

 ¢`̀†`̀jô`̀ë`̀à`̀dÉ`̀H É`̀ à`̀ eÉ`̀ b ø``̀ «``̀ JCGô``̀ eG §`̀Ñ`̀ °`̀V
ÜGOBÓ```̀d á`̀«`̀aÉ`̀æ`̀e ∫É``̀ª``̀YCG á`̀°`̀SQÉ`̀ª`̀e ≈`̀∏`̀Y

 ..Iô``̀«``̀Ñ``̀c äÉ`̀ «`̀ Ø`̀ ∏`̀ à`̀ H IQÉ``̀ «``̀ °``̀ S Qô``̀°``̀†``̀J
á`̀«`̀à`̀æ`̀ª`̀°`̀SEG §``̀FGƒ``̀ë``̀H É`̀ ¡`̀≤`̀ FÉ`̀ °`̀ S Ωó``̀£``̀°``̀UG

áæWÓ°ùdG ÒeC’GóÑY :Öàc
 äÉ«Ø∏àH  IQÉ`̀«`̀°`̀S  äQô`̀°`̀†`̀J
 ™bh  …Qhô``̀e  çOÉ`̀M  »`̀a  Iô«Ñc
 ìÉÑ°U  øe  ≈dhC’G  äÉYÉ°ùdG  »a

.ó¡©dG »dh ´QÉ°T ≈∏Y ¢ùeCG
 á«dhC’G  π«°UÉØàdG  ô«°ûJh
 Oƒ`̀≤`̀j  ¿É```̀c  É`̀«`̀æ`̀jô`̀ë`̀H  ¿CG  ≈```̀ dEG

 Ió`̀MGƒ`̀dG  áYÉ°ùdG  »`̀a  ¬JQÉ«°S
 »dh ´QÉ°T ≈∏Y ¢ùeCG ìÉÑ°U øe
 ≈dEG  …ODƒªdG  √ÉéJ’G  »a  ó¡©dG
 Iô£«°ùdG  ó`̀≤`̀ah  ∞```bGh  ¥ƒ`̀°`̀S
 Ωó£°UGh  IOÉ`̀«`̀≤`̀dG  á∏éY  ≈∏Y
 ,´QÉ°ûdG  »a  á«àæª°SEG  §FGƒëH
 IQÉ«°ùdG  Qô°†J  ∂``dP  ø`̀Y  èàf
 ´ƒbh  ¿hO  øe  Iô«Ñc  äÉ«Ø∏àH

.äÉHÉ°UEG
 ´ƒ```̀bh Qƒ````̀a ô`̀ °`̀†`̀M ó````̀bh
 ΩÉ`̀bh  Ió`̀é`̀æ`̀dG  áWô°T  çOÉ`̀ë`̀ dG
 äGQÉ«°ùdG  ô«°S  π«¡°ùàH  ÉgOôaG
 âªJ å«M ,QhôªdG áWô°T ø«ëd
 ,´QÉ`̀°`̀û`̀dG ø`̀e IQÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dG á```̀MGREG
 á«ª°SôdG äÉ¡édG âëàa Égó©Hh

.¬HÉÑ°SCG áaô©ªd ≥«≤ëàdG



¢SÉÑY ôØ©L»MÉæL AÉah jafasid09@hotmail.com

 äôcòJ GPÉªd
óªMCG ó«°S ¢SÉÑY¢û``«æ£àdG äGQGRh

 ¿Éc ºc ôcòJCG  »æ∏©L …òdG  Ωƒ«dG  ´ƒ°Vƒe »a zπNOCG{  ¿CG  πÑb
 §°ûæJ ôNB’Gh ø«ëdG ø«H ¬fC’ QòàYCG  ,Ö∏≤dG º«MQh ÉehDhQ …ódGh
 äÉjÉμëH ƒdh AGô≤dG ≈∏Y ó«μæàdG óª©JCÉa ,»°ùØf »a ájOÉ°ùdG äÉæ«L
 Ée Qó≤H ájOÉ°S ôeC’G »a ¢ù«∏a »°ùØæd ÉaÉ°üfEGh ,»∏Ñb É¡«∏Y Gƒ©∏WG
 çóëàdG ¿EÉa ,ÉæjõM hCG ÉÑ°VÉZ ¿ƒcCG Éeóæ©a ,á°†Ø°†Ø∏d ádhÉëe »g
 ∞Øîj  ¿õ`̀ë`̀dG  hCG  Ö°†¨∏d  ô«ãªdG  ´ƒ°VƒªdG  ∫ƒ`̀M  ø`̀jô`̀NB’G  ™`̀e
 ¿CG  áWô°ûdG  âØ°ûàcG  …òdG  …Qƒ°ùdG  øWGƒªdÉH  CGóÑf  :»JÉfÉ©e  »æY
 áª∏¶e áaôZ »a á°SƒÑëe â∏X (É¡≤∏W) á≤HÉ°S áLhR øe ÉàæH ¬jód
 12  ÉgôªY  ¿É`̀c  É`̀gô`̀eCG  ±É°ûàcG  ºJ  ÉeóæY  ,äGƒæ°S  ¢ùªN  ∫Gƒ`̀W
 á«fÉãdG  ¬àLhRh  ÉgódGh  øe  QGô≤H  …OGôØf’G  ¢ùÑëdG  â∏NOh  áæ°S

.äGƒæ°S ™Ñ°S ÉgôªYh
 Égƒªf  ¿CG  GƒØ°ûàcGh  ,≈Ø°ûà°ùªdG  ≈`̀dEG  á∏Ø£dG  áWô°ûdG  â∏≤f
 ácôëdG  ΩóYh ájò¨àdG  Aƒ°S  ÖÑ°ùH  ÉeÉªJ  ∞bƒJ »∏≤©dGh …ó°ùédG
 á©°TC’ ¢Vô©àdG ΩóY ÖÑ°ùH …O ø«eÉà«Ød É¡ª°ùL QÉ≤àaGh ΩódG ô≤ah
 ó©H ô°ûÑdG øe ±ÉîJ äQÉ°U á∏Ø£dG ¿CG ∂dP πc øe CGƒ°SC’Gh ,¢ùª°ûdG
 (?Å«°ùdG) ó«°ùdG π©a GPÉªdh ..ΩÓ¶dG »a OôØæªdG ¢û«©dG äOÉàYG ¿CG
 ójôj ’h IójóédG áLhõ∏d ÆôØàdG ójôjh É¡æe ègR ?¬àæÑH ∂dP óªMCG
 ..Ö«ÑW  :¬àæ¡e  ?Ö∏c  ΩCG  ÜCG  Gòg  ..É¡≤∏W  »àdG  ICGôªdÉH  √ôcòj  Ée
 ..QÉ¨°üdGh QÉÑμdG IÉ«M PÉ≤fE’ ¬©°Sh »a Ée πc π©Øj ¬fCG ¢VôàØjh
 º¡ªdG ..zQRƒdG ≥ªMCG{ ¬≤ëà°ùj …òdG º°S’G ..ôjRƒdG óªMCG ¬ª°SGh
 ¬fCÉH â©ª°S GPEÉa ..É«M ¬æe êôîjh øé°ùdG πNój ó≤a ¬ª°SG Gƒ¶ØMG
 Ée  πc  π©aCÉ°Sh  »M  É°†jCG  ÉfCG  ÉªdÉW  »æ¨∏HCÉa  Ée  ¿Éμe  »a  OƒLƒe
 ¢ù«dh)  ΩÉjCG  á°ùªN áª∏¶e áaôZ »a ¬°ùÑMh ¬aÉ£àN’ »©°Sh »a
 ¬JQÉ£°Th ƒg Égó©Hh ,º«°SôÑdG iƒ°S É¡dÓN πcCÉj ’ §≤a (äGƒæ°S

.¢ùÑë∏d ájƒ°†©dGh á«°ùØædG QÉKB’G øe èdÉ©à«d
 ¿CG  ó©H  äGƒæ°S  5  ôª©dG  øe  á¨dÉÑdG  ¬à∏ØW πLQ πàb  óæ¡dG  »a
 !!Q’hódG  ™HQh  Q’hO  ƒëf  …hÉ°ùj  É¨∏Ñe  ¬æe  âbô°S  É¡fCÉH  É¡ª¡JG
 ¿CG  ÜCG  ó≤à©j  ¿CG  øμdh  ,ô«≤ØdG  Ωó©ªdG  ≈dEG  áÑ°ùædÉH  ô«Ñc  ≠∏Ñe  Gòg
 πH  ÉHCG  ¢ù«d  Gò¡a  ¬à∏ØW IÉ«M øe ºgCG  Q’hO  ¿ƒ«∏ªdG  ™HQh Éfƒ«∏e
 π°üëe  πª©j  …ò`̀dG  ÜC’G  OÉY  IôgÉ≤dÉH  áª«îdG  GôÑ°T  »ah  ..ÉÑ∏c
 πª©dG  ¢ùHÓe  ™∏Nh  Ó«d  â«ÑdG  ≈`̀dEG  ,áeÉ©dG  äÓaÉëdG  »a  ôcGòJ
 ¬Hƒ«L  ó≤ØJh  ¬°ùHÓe  ió`̀JQG  ìÉÑ°üdG  »ah  ≥«ªY  Ωƒf  »a  ìGQh
 ,¬Ñ«L  »a  âfÉc  É¡«æL  50  ´ƒªée  øe  É¡«æL  19  ¿Gó≤a  ∞°ûàcGh
 ¥ô°S  äGƒæ°S  ¢ùªîdG  øHG  ó«MƒdG  √ódh  ¿CG  ¢VôàaG  QƒØdG  ≈∏Yh
 ≈JCGh …ójóM ôjô°S »a ¬«bÉ°Sh ¬jój §HQh ¬H ∂°ùeCÉa ,≠∏ÑªdG ∂dP
 »a ôªà°ùe ÜC’Gh ñô°üj ódƒdGh π«°ùJ AÉeódG ..RÉéJƒÑdG ΩƒWôîH
 »a  ôªà°ùe  ÜC’Gh ñô°üj  ódƒdG  ó©j  ºdh  ΩódG  ±õf  ∞bƒJ  ..¬Hô°V
 :É¡d ∫É≤a É¡«NCÉH ±CGô«d ¬«dEG π°SƒàdG ôLÉg ¬àæHG âdhÉM ..Üô°†dG
 âcQOCG Égó©Hh áæ«μ°ùªdG âHô¡a ..¬jR »Hô°†æàM »eGób ∂àØ°T ƒd
 ’h ∫ƒM ’ ?É¡«æL 19 øe ¢üNQCG πØW ..ΩOBG øHG ..äÉe ÉgÉNCG ¿CG

.¬∏dÉH ’EG Iƒb
 á«°üî°T ∞jQÉ°üe ≈dEG êÉàëf øμf ºd ÉæfCG ÉÑ°üdG ó¡Y ≈∏Y ôcPCG
 ÜÉgòdG  hCG  (IhÓ≤ÑdG)  á£°SÉÑdG  AGô°ûd  ´ƒÑ°SC’G  »a  Iôe  ƒëf  ’EG
 GPEÉa ,ÉÄjôLh ,zÉ«≤°T{ Üƒéëe ô¨°UC’G »≤«≤°T ¿Éch ,Éªæ«°ùdG ≈dEG
 IÓ°üdG …ódGh CGóÑj ≈àM ô¶àfG ∫ÉªdÉH ≥∏©àj ¬d ÉÑ∏W …ódGh ¢†aQ
 ¿Éch  ..¢Thôb  á°ùªN  ¬æe  Öë°ùjh  ,¬HÉÑ∏L  Ö«L  »a  √ój  πNó«a
 áMÉéH  πμHh  ¬JÓ°U ™£≤j  ¿G  ¿hO  ,ºªªªe  íëëëMEG  Ωóeój  »HCG
 ¢Thôb 5`dG âfÉch ,…ƒHCG Éj IÓ°üdG »a ´ƒ°ûîdG :Üƒéëe í«°üj
 Qôc Üƒéëe ¿CG ºZQh ,á∏eÉc á∏FÉ©d AGóZ áÑLh ΩRGƒd »£¨J É¡àbh
 ™aôj ºd …ódGh ¿EÉa ,äGôªdG äGô°ûY ∂∏J á«eGôLE’G ƒ£°ùdG äÉ«∏ªY
 ..zâaõdG  …R{  ¬∏Ñ≤à°ùe  ¿CÉH  √ôcòjh  ¬îHƒj  ¿Éc  πH  §b  ¬«∏Y  √ój
 π∏°ûH  Ö«°UCG  ¿CG  ó©H  πªY  ÓH  ¬«a  …ó`̀dGh  ¿Éc  âbh  »a  ∂dP  ¿É`̀ch
 QÉéjEG óFÉY øe IOhóëe ¬∏NO QOÉ°üe âfÉch ,á£∏éd áé«àf »FõL
 ΩGhóH GódGh ¿Éc ..øjóHÉY ôÑcC’G »≤«≤°T Éædƒ©j ¿Éch záfÉÑ©J{ ¿ÉÑe
 IõjôZh  »fÉ°ùfEG  ¢ùMh  ¬dÉ«Y  øëf  á«≤«≤ëdG  ¬JhôK  âfÉch  πeÉc

.óªMCG ó«°S ¢SÉÑY ¬∏dG ºMQ !ábOÉ°üdG IƒHC’G

 ≈àM  hCG  ºgó≤àæJ  ÉeóæY  äÉÄ«¡dG  hCG  äGQGRƒ``̀dG  ¢†©H
 ∂fCÉH  ô©°ûJ  º`̀¡`̀JQGRƒ`̀H  ≥∏©àJ  ø`̀WGƒ`̀e  …C’  á∏μ°ûe  ìô£J
 ¬àæ©Wh ó«MƒdG ∂≤jó°U â∏aÉZ ∂fCGh ,Qó¨dG ø«μ°ùH º¡àæ©W
 (¿hóHõjh)  ¿ƒNô°üj  ºgGôàa  ,Ωƒª°ùe  ø«μ°ùH  √ô¡X  »a
 É¡∏c á∏jƒW ádÉ°SôH ∂«∏Y ¿hOô«a ,Ö°†¨dG áØLQ º¡Ñ«°üJh
 ,¿ƒfÉ≤dG »a QƒàcO ’EG É¡ª¡Øj ’ ¿ƒfÉ≤dG øe äÉª∏ch º°SÓW
 ,ïdEG  ..h  ..h  ºgOÉ≤àfG  Ωó`̀Yh  ábódG  …ôëJ  ∂æe  ¿ƒÑ∏£jh
 á«MÉf  »a  º``gOQh  á«MÉf  »a  áMhô£ªdG  á∏μ°ûªdG  É©ÑWh
 ióMG »a ΩÉ`̀eEG  ∫OÉ`̀Y »æfCÉH  Oô`̀dG  CGô`̀bCG  É`̀fCGh ô©°TCÉa  ,iô`̀NCG
 »a  ƒg)  ∫ƒ≤jh  ÜGô¨à°SÉH  Qƒ¡ªédG  ≈dG  ô¶æj  ¬JÉ«Mô°ùe

 ?(¬jG
 ø«dhDƒ°ùªdG A’Dƒg óMCG º∏cCG ¿CG ójQCG »æfCG ÉfÉ«MCG ô©°TCG
 ≈∏Y IOƒLƒe á∏μ°ûe âMôW ÉfCG iôJ ∑ôªY ∫ÉW :¬d ∫ƒbCGh
 ¬à∏μ°ûe  Gƒ∏ëJ  ¿CG  ≈æªJCGh  »æjôëH  øWGƒªd  ™bGƒdG  ¢VQCG
 ºcó≤àfCG  ºd  »æfG  ºK  ,É¡ª¡aCG  ’  º°SÓ£H  »∏Y  GhOô`̀J  ¿CG  πÑb
 ’h πM hCG IóYÉ°ùe ≈dEG êÉàëJ á∏μ°ûe âMôW ÉfCG πH ,Ó°UCG
 GPÉe !IóYÉ°ùe ≈dEG  êÉàMCG  §≤a  ,∞Xƒe …C’ IAÉ°SEG  …CÉH  ºbCG
 »æfCG  áeƒ∏©e  ºμd  π°UhCG  ∞«c  ?Óãe  ∞∏MCG  ¢SÉf  Éj  π©aCG
 …òdGh á∏μ°ûªdG ÜÉë°UCG IóYÉ°ùe √ójQCG Ée πch ºcó°V â°ùd
 .á«Ñ°ü©dG  øY  Ó«∏b  ºJó©àHG  ƒd  ¬«dG  ¿ƒÑ°üJ  Ée  ¬fCÉH  ô©°TCG

.¢SÉædG IóYÉ°ùe ø«dhDƒ°ùªdG øe ô«ãμdG ±óg ¿CG ócCÉàe ÉfCÉa
 Aƒ°†dG §∏°ùJ ÉeóæY äÉÄ«¡dG hCG äGQGRƒdG ¢†©H ∑Éægh
 º¡fCGh  ïjôªdG  Öcƒc  »a  º¡ÑJÉμe  ¿CG  ô©°ûJ  á∏μ°ûe  …CG  ≈∏Y
 ’h  ¿hDhô`̀≤`̀j  ’h  ¿ƒ©ª°ùj  ’  ÉæY  Gó«©H  º¡JÉ«M  ¿ƒ°û«©j
 Éæà¨d  ¿ƒª∏μàj  ’  º¡fCÉch  Éæ∏cÉ°ûe  øY  A»°T  …CG  ¿ƒª∏©j
 ,á«Ñ∏°S hCG âfÉc á«HÉéjG π©a IOQ …CG º¡æe Qó°üJ Óa ,Ó°UCG
 ÉæfC’  ø«aÉ©e  ø«ªdÉ°S  ÉæÑcƒc  ≈`̀dEG  º¡©Lôj  ¬∏dG  ¿G  ≈æªJG

.Gô«ãc º¡«dEG êÉàëf
 ∞≤J  ¿CG  ’EG  ∂©°ùj  ’ äÉÄ«¡dGh äGQGRƒdG  ¢†©H ∑Éægh
 …CG  ó©H º¡∏°UGƒJh º¡HhÉéJ áYô°S ≈∏Y Gôjó≤Jh á«ëJ º¡d

 .øWGƒªdG ¬LGƒJ á∏μ°ûe …CG ≈∏Y Aƒ°V §«∏°ùJ hCG OÉ≤àfG
 ∫É≤e ™e º¡HhÉéJ áYô°S ≈∏Y AÉªdGh AÉHô¡μdG áÄ«¡d á«ëJ
 ádhÉëeh  (ø`̀j’  ¿hC’G  äÓeÉ©e  ÜGò`̀Y)  »°VÉªdG  ´ƒÑ°S’G
 πμH  âbƒdG  ¢ùØf  »a  Qƒμ°ûdG  ÖMÉ°U  øWGƒªdG  á∏μ°ûe  πM
 »a  ø«dhDƒ°ùªdGh  ø«∏eÉ©dG  πμd  Gôμ°ûa  ,™°VGƒJh  á«ëjQCG

.AÉªdGh AÉHô¡μdG áÄ«g
 áYô°S ≈∏Y É°†jCG »YÉªàL’G ø«eCÉà∏d áeÉ©dG áÄ«¡∏d á«ëJ
 ¿hC’G äÓeÉ©e ÜGòY) »°VÉªdG ´ƒÑ°SC’G ∫É≤e ™e º¡HhÉéJ
 ≈∏Yh á∏μ°ûªdG áÑMÉ°U áæWGƒªdG á∏μ°ûe πM ádhÉëeh (øj’
 á«ëjQG  πμH  ´ƒ°Vƒª∏d  º¡à©HÉàeh  º¡©°VGƒJh  º¡bÓNG

.»bQ πμHh
 Qƒ°ü≤dG  »MGƒf  ≈∏Y  Aƒ°†dG  §«∏°ùJ  áaÉë°üc  ÉæÑLGh
 Éæe  ádhÉëe  (á«JÉeóîdG  É°Uƒ°üN)  áÄ«g  hCG  IQGRh  …CG  »a
 ø«dhDƒ°ùªdG  ≈∏YCG  ≈dEG  »æjôëÑdG  øWGƒªdG  äƒ°U  π«°Uƒàd
 äGOÉ°TQG ¿ƒ©Ñàj É©«ªL º¡fCG ø«≤«dG º∏Y º∏©f ÉæfC’ ó∏ÑdG »a
 »dh ƒª°Sh ióØªdG Éæμ∏e ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M äÉª«∏©Jh
 øWGƒªdG  πcÉ°ûe  πëd  AGQRƒ`̀dG  ¢ù«FQ  ƒª°Sh  ºjôμdG  Éfó¡Y
 ∫hDƒ°ùe πc ÖLGhh ,ºjôμdG ó∏ÑdG Gòg »a º«≤ªdGh »æjôëÑdG
 øëf  ,¬∏cÉ°ûe  πM  »a  √óYÉ°ùjh  øWGƒªdG  äƒ°U  ™ª°ùj  ¿CG
 ∫hDƒ°ùe πc º¡Øàj ¿CG ≈æªJCG ∂dòd ,É°†©H Éæ°†©H πªμj É©«ªL
 Ée  Oƒª©dG  Gòg  ôÑY  πcÉ°ûªdG  ìôW  ¿CG  áÄ«gh  IQGRh  πc  »a
 §≤a ¬«dEG º«≤ªdG hCG øWGƒªdG á∏μ°ûeh äƒ°U π«°Uƒàd ’G ƒg

 .ô«Z ’

 …óæg øH ácô°ûd …óãdG ¿ÉWô°ùH á«Yƒà∏d IôμàÑe IQOÉ``Ñe
äGQÉ«°ùdÉH á``jÉæ©∏d …ó``æg øH á``cô°Th (É``«c) äQÉ``«°ù∏d

 á`̀ë`̀ FÉ`̀é`̀ dG ió`̀ ë`̀ à`̀ j …Qƒ```̀μ```̀dG ¿É``̀°``̀Sƒ``̀H ¿É``̀Lô``̀¡``̀e
 IOÉ``̀ à``̀ ©``̀ ª``̀ dG ¬````̀ eÓ````̀ aCG »``̀ ã``̀ ∏``̀ ã``̀ Hh Ωƒ```̀ é```̀ f Ó````̀H

-¢Sô``jÉ``°ShCG{  »``μjô``eC’G  QÉ``Ñ°ùªdG
 ƒæ«H ÖμjƒμdG í£°S ≈∏Y §Ñg z¢ùμjQ

-¢SôjÉ°ShCG{  »μjôeC’G  QÉÑ°ùªdG  §Ñg  ¬bÓWEG  ≈∏Y  ΩGƒYCG  á©HQCG  ó©H
 øe  äÉeGô¨dG  äGô°ûY  ™ªéd  ƒæ«H  ÖμjƒμdG  í£°S  ≈∏Y  AÉKÓãdG  z¢ùμjQ
 ød ,¢VQC’G øe ôàeƒ∏«c ¿ƒ«∏e 330 ó©H ≈∏Y ábódG á«dÉY áª¡e »a ,√QÉÑZ

 .É¡≤«≤ëJ »a íéæ«°S QÉÑ°ùªdG ¿Éc GPEG Ée ΩÉjCG á©°†H ó©H ’EG ±ô©oj
 øe  ≥FÉbO  ó©H  ójó°T  ôKCÉàH  ÉàjQƒd  »àfGO  ´hô°ûªdG  ¢ù«FQ  ∫É`̀bh
 Öàc{  πª©dG  ≥jôa  ¿CG  G kôÑà©e  ,zΩGô`̀j  Ée  ≈∏Y  iôL  A»°T  πc{  ¿EG  •ƒÑ¡dG
 G kô«ãch á«∏ª©dG Qƒ°U QÉÑ°ùªdG π°Sô«°Sh  .zAÉ°ùªdG Gòg ïjQÉàdG øe áëØ°U
 êGôîà°SG  ≈dEG  π°UƒJ  ¿Éc  GPEG  Ée  áaô©ªd  É k«dhCG  G kô°TDƒe  ô qaƒJ  äÉfÉ«ÑdG  øe

 .ÖμjƒμdG ¢VQCG øe äÉæq«Y
 ™ªL  »a  âFÉØdG  ΩÉ©dG  íéf  »fÉHÉ«dG  z2  É°SƒHÉjÉg{  QÉÑ°ùe  ¿É`̀ch
 IOƒ©dG ≥jôW »a É kægGQ ƒgh ,zƒZƒjQ{ ƒg ôNBG Öμjƒc øe QÉÑ¨dG ¢†©H
 AÉ°†ØdG  ádÉch  πeCÉJh  .πÑ≤ªdG  ôÑª°ùjO  »a  π°üj  ¿CG  ™bƒàjh  ,¢VQC’G  ≈dEG
 øY qπ≤J ’ ôãcCG  äÉæq«Y ™ªL øe ÉgQÉÑ°ùe øμªàj ¿CG  »a (É°SÉf) á«μjôeC’G
 »°ùª°ûdG  ΩÉ¶æ∏d  ≈`̀ dhC’G  äÉf qƒμªdG  É¡dÓN  øe  ∞°ûàμJ  »μd  ,É keGôL  60

 .¬∏ qμ°ûJ á«Ø«ch
 ájÉ¡f  òæe  ƒæ«H  ∫ƒM  Qhó`̀j  ¿É`̀ch  QÉàeCG  áà°S  QÉÑ°ùªdG  ∫ƒW  ≠∏Ñjh
 á≤jô£H  äƒHhôdG  òØæjh  .ó«≤©àdG  Iójó°ûdG  áª¡ªdG  √òg  ô«°†ëàd  2018

 .zøJQÉe ó«¡cƒd{h zÉ°SÉf{ ƒ°Sóæ¡e É¡∏°Sôj äÉ¡«Lƒàd É k©ÑJ á∏≤à°ùe
 á∏«∏≤dG  äÉYÉ°ùdG  »a ≈dhC’G Qƒ°üdG QÉÑ°ùªdG π°Sôj ¿CG  ô¶àæªdG øeh

 .âÑ°ùdG πÑb ±ô©j ød É¡Lôîà°SG »àdG äÉæ«©dG ºéM qøμd ,áeOÉ≤dG
 PEG  ,áª¡ªdG  √ò¡d  ájÉæ©H  Gôàe  490  √ô£b  ≠dÉÑdG  ÖμjƒμdG  ô«àNG  óbh
 ¬°VQCG ¿CG äÉHƒμ°ù∏àdÉH âjôLCG äÉ¶MÓe ≈∏Y AÉæH ¿hó≤à©j AÉª∏©dG ¿Éc
 øY »ª∏©dG ∫hDƒ°ùªdG ∫Éb Ée Ö°ùëH ,zÅWGƒ°ûdG ∫ÉeQ{ πãe πeôdÉH IÉ q£¨e

 .∞JÉ¡dG ôÑY ôªJDƒe »a ÉfhõjQCG á©eÉL øe ÉàjQh’ ¬àfGO áª¡ªdG
 .äÉæq«©dG êGôîà°SG á«∏ªY π q¡°ùj ¿CG ´ƒædG Gòg øe í£°S ¿CÉ°T øeh

 ¿CG 2018 ΩÉY ájÉ¡f »a ÖμjƒμdG øe ¬HGôàbG ó©H ô¡XCG QÉÑ°ùªdG øμd
 .ºdÉ©dG Ö°ùëH ,zôYƒdGh »°SÉ≤dG{ ¬ë£°S » q£¨J GQƒî°U

 í£°ùdG  á£jôN  á qbóH  º°Sôj  ƒgh  2019  ΩÉY  πª©dG  ºbÉW  ≈°†eCGh
 ±É£ªdG  ájÉ¡f  »a  QÉ«îdG  ™bhh  .äÉæq«©dG  êGôîà°S’  øeBG  ™bƒe  QÉ«àN’
 ,äÉæq«©dG øe »Øμj Ée QÉÑ°ùªdG ™ªéj ºd ∫ÉM »ah  .πjÉ¨æàjÉf ágƒa ≈∏Y
 2021 ¢SQÉe »ah  .ôjÉæj »a iôNCG ágƒa ≈∏Y á«fÉK I qôe ádhÉëªdG øμªj
 »a  §Ñ¡j  ¿CG  ≈∏Y  ,¢`̀VQC’G  ≈`̀dEG  IOƒ©dG  á∏MQ  z¢ùμjQ-¢SôjÉ°ShCG{  CGóÑj

 .2023 ôÑªàÑ°S 24 »a ÉJƒj AGôë°U

 ,…óãdG  ¿ÉWô°ùH  á«Yƒà∏d  »ªdÉ©dG  Ωƒ«dÉH  ∫ÉØàM’G  ™e  ÉæeGõJ
 É«c  äGQÉ«°ùd  óªà©ªdG  π«cƒdG  äGQÉ«°ù∏d  …óæg  øH  ácô°T  â≤∏WCG
 äGQÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dÉ`̀H á`̀«`̀aGô`̀à`̀M’G á`̀jÉ`̀æ`̀©`̀dG õ`̀cô`̀eh ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG »`̀a RQƒ``Jƒ``e
 IôμàÑe IQOÉÑe äGQÉ«°ùdÉH ájÉæ©∏d …óæg øH ácô°ûd ™HÉàdG (EPCC)
 ¿ÉWô°S  ¢Vôe  ≈∏Y  Aƒ°†dG  AÉ≤dE’  ∂`̀dPh  ,…óãdG  ¿ÉWô°ùH  á«Yƒà∏d
 ¿óæd õcôe ™e ¿hÉ©àdÉH IQOÉÑªdG √òg »JCÉJh .¬àëaÉμe ¥ôWh …óãdG

.(Cafeina) Éæ«aÉc ≥jƒ°ùàdG ádÉchh (LBCC) …óãdÉH ájÉæ©∏d
 Gò¡H  »YƒdG  øe  ójõe  ≥∏N  »a  IQOÉÑªdG  √òg  øe  ±ó¡dG  øªμjh
 ,ºdÉ©dG  iƒà°ùe  ≈∏Y  AÉ°ùædG  øe  ójó©dG  IÉ«ëH  …Oƒj  …òdG  ¢VôªdG
 Aõéch  .ôμÑªdG  ¢ü«î°ûàdG  ¥ôWh  ¢VôªdG  ¢VGôYCG  ≈∏Y  ±ô©àdGh
 É«c IQÉ«°S ∞«∏¨àH äGQÉ«°ù∏d …óæg øH ácô°T âeÉb ,á∏ªëdG √òg øe
 äÉbôW  Üƒéàd  EPCC  õcôªH  …OQƒdG  ¿ƒ∏dÉH  á«°VÉjôdG  ôéæ«à°S
 ™°Vhh ,¢VôªdÉH á«Yƒà∏d …QÉédG ôHƒàcCG ô¡°T ∫ÓN øjôëÑdG áμ∏ªe
 ádÉM »a É«fhôàμdEG ¬ë°ùªH Qƒ¡ªédG Ωƒ≤«d IQÉ«°ùdG ≈∏Y QR ≥°ü∏e

.É«c IQÉ«°S IOÉ«b áHôéJ »a º¡àÑZQ
 É«c  IQÉ«°S  …CG  IOÉ«b  áHôéàH  ¿ƒeƒ≤j  øjòdG  øFÉHõdG  π°üë«°Sh
 ∫ÓN …óã∏d »fÉéªdG ¢üëØ∏d LBCC õcôe øe áeó≤e áª«°ùb ≈∏Y

.2020 ôHƒàcCG ô¡°T
 áMGôL  ΩÉY  …QÉ°ûà°SG-  »ØjôdG  IQÉ°S  IQƒàcódG  Ωƒ≤J  ±ƒ°Sh
 øe  Aõéc  ΩÉ`̀jCG  Iód  IQÉ«°ùdG  IOÉ«≤H  -LBCC  õcôªH  …óãdG  ΩGQhCG
 ä’Éée »a äGóFGôdG äÉ«àØdGh äGó«°ùdG øe OóY É¡«∏j ,IQOÉÑªdG √òg

 ,»YÉªàL’G  π°UGƒàdG  πFÉ°Sh  ≈∏Y  IôKDƒªdG  äÉ«°üî°ûdG  πãe  ,IóY
 .øgô«Zh äÓãªªdGh äÉÑJÉμdGh ,AÉjRC’G äÉ°VQÉYh

 øe OóY ≈dEG  IQÉ«°ùdG  ÜÉë£°UÉH  Cafeina  ádÉch Ωƒ≤à°S  Éªc
 ≥«≤ëàd  Qƒ°üdG  •É≤àd’  øjôëÑdG  AÉëfCG  ™«ªL  »a  Iô«¡°ûdG  øcÉeC’G

.á∏ªëdG √ò¡H »YƒdG ô°ûfh »eÓYE’G Qƒ¡¶dG øe ójõe
 øe  Aõ`̀é`̀c  …ó`̀ã`̀ dG  ¿É`̀Wô`̀°`̀ù`̀H  á«Yƒà∏d  IQOÉ`̀ Ñ`̀ª`̀ dG  √ò``̀g  »``̀JCÉ``̀Jh
 (RQƒJƒe  É«c)  äGQÉ«°ù∏d  …óæg  øH  ácô°ûd  á«YÉªàL’G  á«dhDƒ°ùªdG

 .äGQÉ«°ùdÉH ájÉæ©∏d …óæg øH ácô°Th

 ¿É`̀ °`̀Sƒ`̀H ¿É``̀Lô``̀¡``̀e ≥``∏``£``fG
 É``jQƒ``c »```a É`̀ª`̀æ`̀«`̀°`̀ù`̀∏`̀d »```̀dhó```̀dG
 IOÉé°S  ¿hO  øe  ¢ùeCG  á«HƒæédG
 ’h  ìÉ``̀à``̀à``̀aG  á`̀∏`̀Ø`̀M  ’h  AGô``̀ª``̀M
 ,á«eÉàN  Iô¡°S  ’h  ÖfÉLCG  Ωƒéf
 Oó©dG  »ã∏K  ƒëf  º°†j  èeÉfôÑH
 øμªàdG  qøμd  ,ΩÓ``̀aC’G  øe  OÉà©ªdG
 á°ùeÉîdG  IQhó``dG  √ò`̀g  áeÉbEG  øe
-ó«aƒc áëFÉL πX »a øjô°û©dGh
 ôÑcC’  G kRÉéfEG  ¬`̀JGP  »a  ônÑà©oj  19

 .É«°SBG »a »FÉªæ«°S çóM
 ºdÉ©dG  øe  iô``NCG  ø`̀cÉ`̀eCG  »a
 óéà°ùªdG  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  ôÑLCG
 Iôé¡dG  ≈∏Y  á£°ûfC’G  ø`̀e  G kOó``̀Y
 ∫ÉM  »a  ,»°VGôàa’G  ºdÉ©dG  ≈`̀dEG
 kÓãe  É¡æeh  ,É k«∏c  â«¨dCG  øμJ  ºd
 ,øeÉ°†J IQOÉH »ah .¿Éc ¿ÉLô¡e
 »dhódG ¿É°SƒH ¿ÉLô¡e ¢Vô©«°S
 É¡«∏Y  ≥∏WCG  »àdG  ΩÓ`̀aC’G  äGô°ûY
 ∫ÉªYCG  »gh ,z2020 ¿Éc{  ¿GƒæY
 á«ª°SôdG áªFÉ≤dG »b áLQóe âfÉc
 Q qò©J  øμdh  »°ùfôØdG  ¿ÉLô¡ª∏d
 ∫ÓN ºn≤ oj ºd ¿ÉLô¡ªdG ¿C’ É¡°VôY

 .™«HôdG
 ∫ÉÑ≤à°SG ≈∏Y ¿É°SƒH âLQOh
 Éªæ«°ùdG  Ωƒ`̀é`̀f  ø``̀e  ô`̀«`̀Ñ`̀c  Oó``̀Y
 ™HÉ°ùdG  øØdG  ∫Éée »a ø«∏eÉ©dGh
 ¿hóØj  ,Iô«ÑμdG  á°TÉ°ûdG  IGƒ`̀gh
 »a  á«∏MÉ°ùdG  á«fóªdG  √ò`̀g  ≈``dEG

 Qƒ°†ëd  á«HƒæédG  ÉjQƒc  ÜƒæL
 .ΩÉjCG 10 ôªà°ùj …òdG ¿ÉLô¡ªdG

 ó«©dG  ¿ƒ`̀μ`̀j  ¿CG  »¨Ñæj  ¿É`̀c
 iôcòdG Éª¡dhCG ,áæ°ùdG √òg øjó«Y
 ¿hô°û©dGh  á°ùeÉîdG  ájƒæ°ùdG
 IOÉaE’G »fÉãdGh ,¿ÉLô¡ªdG IO’ƒd
 âbƒdG  »a  ∫ÉØàMÓd  á°UôØdG  øe
 º∏«a  ¬≤≤M  …ò``̀ dG  Rƒ`̀Ø`̀dÉ`̀H  ¬°ùØf
 …Qƒ`̀μ`̀dG  êôîª∏d  zâ`̀jÉ`̀ °`̀SGQÉ`̀H{

 »a ƒ``̀g ¿ƒ```L ≠``fƒ``H »`̀Hƒ`̀æ`̀é`̀dG
 øμd  ,Iô`̀«`̀NC’G  QÉ`̀μ`̀°`̀ShC’G  õFGƒL
 áMôØdG äó°ùaCG á«ë°üdG ôWÉîªdG
 ∫ÉØàMG É k«dÉJ ΩÉ≤j ødh ,áLhOõªdG
 IOÉ`̀é`̀°`̀ù`̀dG qó``̀ nª``̀ oJ ø``̀dh ,»`̀MÉ`̀à`̀à`̀aG
 Ωƒ`̀é`̀æ`̀dG  ¢Vô©à°ù«d  AGô`̀ª`̀ë`̀ dG
 ,äÉ°Só©dG  ΩÉ`̀eCG  É¡«∏Y  ±ƒ«°†dG
 á`̀£`̀°`̀û`̀fCGh  äÓ``̀Ø``̀M  ΩÉ`̀≤`̀ à`̀ °`̀S  ’h

 .Qƒ¡ªé∏d

 É k°†ØN  äôKCÉàa  áéeôÑdG  É`̀eCG
 »a  80  áÑ°ùæH  ¢`̀Vhô`̀©`̀dG  Oó`̀©`̀d
 √òg  ¿ÉLô¡ªdG  »Øàμj  PEG  ,áÄªdG
 ¢Vô©j Éª∏«a 190 »dGƒëH áæ°ùdG
 êQO  Éªæ«H  ,Ió`̀MGh  Iôe  É¡æe  πc
 á≤HÉ°ùdG  ¬```̀JGQhO  »`̀a  ¿É`̀Lô`̀¡`̀ª`̀dG
 øª°V  º`̀∏`̀«`̀a  300  êGQOEG  ≈`̀∏`̀Y
 øe  ôãcCG  É¡æe  qπc  ¢Vô©j  èeÉfôH

 .Iôe

 äÉ``aô`°ûdG  ..É````«dÉ``£jEG  »```a
∫ƒ`°üa  ≈dEG  â``dƒëJ  äÉbô£dGh
É``fhQƒ```c  Ö`````Ñ°ùH  á`````«°SGQO

 É«dÉ£jG  ÜƒæéH  É«fÉÑeÉc  á≤£æe  »a  ¢SQGóªdG  ¥ÓZEG  òæe
 ¿ƒª∏©ªdG π≤f 19-ó«aƒc ¢VôªH áHÉ°UE’G ä’ÉM ´ÉØJQG ÖÑ°ùH
 ÜÓ£dG ∞∏îJ ¿hO ádƒ∏«ë∏d ´QGƒ°ûdG ≈dEG á«°SGQódG º¡dƒ°üa

.á°SGQódG øY
 áLƒªdG øe ó«©H óM ≈dEG »dƒHÉæH á£«ëªdG É«fÉÑeÉc âéf
 ™«HôdG  »a  É«dÉ£jG  âMÉàLG  »àdG  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«Ød  ≈``̀dhC’G
 ™«HÉ°SC’G  »a  äÉHÉ°UE’G  OóY  »a  ÉYÉØJQG  äó¡°T  á≤£æªdG  øμd
 ≈àM  ¢SQGóªdG  º¶©e  á«∏ëªdG  äÉ£∏°ùdG  â≤∏ZCGh  á«°VÉªdG

.ôHƒàcCG ájÉ¡f
 ¿ƒ°ù∏éj ò«eÓàd Ó°üa º«≤J âfÉc Éªæ«H GOƒH Ó«eÉH âdÉbh
 ø∏bh äÉ¡eC’G »H â∏°üJG{ »dƒHÉf §°SƒH ´QÉ°T »a êQO ≈∏Y
 ’h  á°SQóªdG  ≈dEG  IOƒ©dG  ¿hójôjh  ábôëH  ¿ƒμÑj  ∫ÉØWC’G  ¿EG

.z¢SQGóª∏d ÜÉgòdG øe º¡©æe ÖÑ°S ¿ƒª¡Øj
 ò«eÓà∏d  ¬°ShQO  »£©j  ¿CG  ƒdƒjÉfQƒà°S  ƒæ«fƒJ  QÉàNGh
.´QGƒ°ûdG »ah º¡dRÉæe äÉaô°T øe ¿ƒ©ªà°ùj ºgh ∫ÉY äƒ°üH

 óYGƒb  ΩGôàM’  Éfó¡L  iQÉ°üb  ∫òÑf{  ƒdƒjÉfQƒà°S  ∫Ébh
 É«dÉ£jG »a ÇQGƒ£dG ádÉM ¿CG  ó≤àYCG  »æfC’ »YÉªàL’G óYÉÑàdG

.zá«≤«≤Mh Iô«£N

 á`̀ «`̀ Hô`̀ ©`̀ dG ≈``≤``«``°``Sƒ``ª``dG ô```̀ª```̀JDƒ```̀eh ¿É``̀ Lô``̀ ¡``̀ e
ôÑªaƒf  ™`̀∏`̀£`̀e  29`````̀ dG  ¬````̀ JQhO  ≥`̀∏`̀£`̀j  Iô`̀ gÉ`̀ ≤`̀ dÉ`̀ H

 ô``̀ª``̀JDƒ``̀eh ¿É``̀Lô``̀¡``̀e ∞`̀ °`̀ û`̀c
 ¬ª¶æJ  …ò`̀dG  á«Hô©dG  ≈≤«°SƒªdG
 øY  ¢`̀ù`̀eCG  ájô°üªdG  Gô```̀HhC’G  QGO
 øjô°û©dGh á©°SÉàdG ¬JQhO π«°UÉØJ
 ácQÉ°ûªH ôÑªaƒf ∫hCG »a CGóÑJ »àdG

.∫hO ¢ùªN øe ÉaRÉYh ÉfÉæa 93
 íÑc  äGAGô```̀LEG  ™`̀e  É«°TÉªJh
 ô°üàbG  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«a  QÉ°ûàfG
 IQhó`````dG è``̀eÉ``̀fô``̀H ø```Y ¿Ó```````YE’G
 ≈∏Y  ´Rh  ¿É``«``H  ≈`̀∏`̀Y  Ió``̀jó``̀é``̀dG
 ôªJDƒe  ó≤Y  ¿hO  ΩÓ``̀YE’G  πFÉ°Sh
 AÉª°SG  ¿É`̀«`̀Ñ`̀dG  π`̀ª`̀°`̀Th  .»Øë°U
 ø«cQÉ°ûªdG  ø«aRÉ©dGh  ø«Hô£ªdG

.äÓØëdG ó«YGƒeh º¡JÉ«°ùæLh
 ø``̀«``̀Hô``̀£``̀ª``̀dG Rô`````````̀ HCG ø``````̀eh
 á`̀jOÉ`̀f ø`̀«`̀cQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dG ø`̀«`̀jô`̀°`̀ü`̀ª`̀dG
 »∏Yh  ídÉ°U  â`̀Mó`̀eh  ≈Ø£°üe
 óªëeh  ô`̀cÉ`̀°`̀T  »``fÉ``gh  QÉ`̀é`̀ë`̀dG
 º«∏°S ódÉNh »°VÉe ¿ÉæMh ƒ∏ëdG
 ¥hQÉ`̀a  »`̀eh  º«μëdGóÑY  ΩÉ`̀¡`̀jQh
 ¿Éª«∏°S  ø`̀eQÉ`̀ch  »`̀LÉ`̀f  Ihô```eh

.´hÉ£e ÜÉMQh
 ∑QÉ`̀°`̀û`̀j ô`̀°`̀ü`̀e êQÉ````N ø```̀eh
 QÉ°ùL  π```̀FGhh  »`̀fÓ`̀ë`̀dG  »`̀°`̀UÉ`̀Y

 ôHÉ°Uh  ¿ÉæÑd  øe  ¿É°†eQ  ó©°Sh
 º«gGôHEG ΩÉªgh ¢ùfƒJ øe »YÉHôdG
 ó«Mh QÉà«édG ±RÉYh ¥Gô©dG  øe

.¿OQC’G øe ìhóªe
 ™Ñ°S ¿ÉLô¡ªdG »a ∑QÉ°ûJ Éªc
 ≈≤«°SƒªdG ábôa »g á«≤«°Sƒe ¥ôa
 hôà°ùjÉªdG  IOÉ«≤H  çGôà∏d  á«Hô©dG
 hô`̀jÉ`̀c á``̀bô``̀ah »`̀∏`̀ HÉ`̀Ñ`̀ dG ¥hQÉ````̀ a

 IôgÉ≤dG GôHhCG Gôà°ùcQhCGh ¢ùÑà°S
 »LÉf  ô`̀jÉ`̀f  hô`̀à`̀°`̀ù`̀jÉ`̀ª`̀dG  IOÉ`̀«`̀≤`̀H
 IOÉ«≤H  ô°üe  äƒ°U  Gôà°ùcQhCGh
 ábôah  ∞`̀WÉ`̀Y  ó`̀ª`̀MCG  hôà°ùjÉªdG
 ΩÉ°ûg  hôà°ùjÉªdG  IOÉ«≤H  »æØëdG
 ájQóæμ°S’G  Gô``̀HhCG  á`̀bô`̀ah  …ƒÑf
 IOÉ«≤H »Hô©dG  AÉæ¨dGh ≈≤«°Sƒª∏d
 QÉØ¨dGóÑY  ó«ªëdGóÑY  hôà°ùjÉªdG

 á``«``Hô``©``dG á``̀«``̀eƒ``̀≤``̀ dG á```̀bô```̀Ø```̀dGh
 hôà°ùjÉªdG  IOÉ`̀«`̀≤`̀H  ≈≤«°Sƒª∏d

.»éÑ°ü≤dG ΩRÉM
 ¢`̀Vhô`̀Yh  äÓ`̀Ø`̀M  ôªà°ùJh
 ôÑªaƒf øe ô°TÉ©dG ≈àM ¿ÉLô¡ªdG
 IôgÉ≤dÉH  GôHhC’G  QGO  ìQÉ°ùe  ≈∏Y
 Gô`````HhCGh á`̀ jQó`̀ æ`̀μ`̀ °`̀ S’G Gô``````̀HhCGh

.Qƒ¡æeO



 ≈``∏Y  ø``jƒYó``ªdG  ô``ÑéJ  ¢``ShôY
 π```°ù©dG ô````¡°T ∞```jQÉ``°üe ™````aO
 πØëH  øjƒYóªdG  á«fÉ£jôH  ¢ShôY  äô`̀Ñ`̀LCG  ÖjôZ  ±ô°üJ  »a
 .π°ù©dG  ô¡°T  AÉ°†b  øe øμªàJ  ≈àM ,É¡d  á«dÉe  ≠dÉÑe  ™aO  ≈∏Y É¡aÉaR
 â∏°SƒJ  Éeó©H  ,»æ«dôà°SEG  ¬«æL  ∞dCG  30  øe  ôãcCG  ¢Shô©dG  â©ªLh
 »g  øμªàJ  ≈àM  ,∫Gƒ``̀eC’G  É¡d  Gƒ©aój  »μd  É¡à∏FÉYh  É¡FÉbó°UCG  ≈`̀dEG
 :øjƒYóª∏d  ¢Shô©dG âdÉbh .ô¡°T Ióe á∏MôH ´Éàªà°S’G øe É¡LhRh
 ±ÉaõdG  πØM  áØ∏c  ∫Gƒ`̀eC’G  √òg  º¶©e  »£¨à°S  ,»JOÉ°Sh  »JGó«°S{
 »àdG äÉHhô°ûªdGh áª©WC’G »a Ghôμah ,ó©H Éª«a ºμ«dEG Oƒ©à°S ,™FGôdG

.z±ÉaõdG πØM ∫ÓN É¡«∏Y ¿ƒ∏°üëà°S
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øjôëÑdG »a »Ñ£dG QOÉμdG πμdh ..z¿Éª∏°S øH áØ«∏N{ IõFÉéH äGõFÉØ∏d á«ëJ
 º¡dÉªYCG »a ø«bƒØàªdGh ø«°ü∏îªdG É¡JÉæHh ÉgAÉæHCG ≈°ùæJ ’ øjôëÑdG áμ∏ªe
 ¿Éª∏°S øH áØ«∏N{ IõFÉéH äÉ«æjôëH äÉÑ«ÑW ™HQCG Rƒa AÉL óbh ,øWƒdG áeóîd
 ôjó≤àdGh ájÉYôdG ócDƒ«d á«fÉãdGh ≈dhC’G É¡«àÄa »a z»æjôëÑdG Ö«Ñ£∏d áØ«∏N ∫BG
 ¢ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ¬∏ªëj  …òdG
 √ƒª°S ôqÑY óbh ..øWƒdG áeóN πLCG øe ô«ãμdG ¿ƒdòÑj øjòdG ø«æWGƒª∏d AGQRƒdG
 É¡«àÄØH IõFÉédG π«f »a á«æjôëÑdG ICGôªdG ¬à≤≤M …òdG RƒØdG ¿EG{ :¬dƒ≤H ∂dP øY
 »Ñ£dG ´É£≤dG »a óFGôdG ÉgQhOh á«æjôëÑdG ICGôªdG õ«ªJ ¢ùμ©j á«fÉãdGh ≈dhC’G
 »a äGõéæeh äÉÑ°ùàμe øe ¬à≤≤M Ée ≈dEG ±É°†jh ,iôNC’G øjOÉ«ªdG øe √ô«Zh
 ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M πÑb øe ájÉYQ øe ¬H ≈¶ëJ Ée πX
 ICGôªdG QhO õjõ©àd ΩÉªàgG øe áeƒμëdG ¬«dƒJ Éeh ,øjôëÑdG áμ∏ªe ∂∏e áØ«∏N ∫BG

.zôjƒ£àdGh AÉæÑdG Iô«°ùe »a πYÉa ∂jô°ûc
 Ö«Ñ£∏d áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N{ IõFÉéH äÉÑ«Ñ£dG äGõFÉØdG Åæ¡f ø«M
 ,º°SÉL  ó`̀ª`̀MCG  ¿Gô`̀Ø`̀Z  IQƒ`̀à`̀có`̀dGh  ,¿Éª∏°ùdG  á∏«ªL  IQƒ`̀à`̀có`̀dG  ..z»æjôëÑdG
 Åæ¡f  ÉªfEG  ,…ôLÉ¡dG  º«gGôHEG  ºjôe  IQƒàcódGh  ,íàØdGƒHCG  IÉéf  IQƒàcódGh
 ø«°Vôªeh  AÉÑWCG  øe  ..»æjôëÑdG  »Ñ£dG  QOÉμdG  πc  á«æWh  Rƒeôc  ø¡dÓN  øe
 ´É£≤dG  πeÉch  áë°üdG  IQGRƒ``H  äÉØXƒeh  ø«ØXƒeh  ø«Ø©°ùeh  äÉ°Vôªeh
 k’ÉLQ  ..É k©«ªL  º¡fEG  ..øjôëÑdG  áμ∏ªe  äÉ«Ø°ûà°ùe  áaÉc  »a  »LÓ©dGh  »Ñ£dG
 IõFÉéH  RƒØdG  ¿ƒ≤ëà°ùj  ,á«Ø«XƒdGh  á«ª∏©dG  ºgõcGôe  ∞∏àîe  »a  , kAÉ°ùfh

 áeƒμMh  á`̀dhó`̀dG  º¡d  qø`̀μ`̀Jh  ..z¿É`̀ª`̀∏`̀°`̀S  ø`̀H  áØ«∏N{
 á«fÉ°ùfE’G  ºgOƒ¡éd  ôμ°ûdGh  ôjó≤àdG  πc  øjôëÑdG

.»Ñ£dG ¿Gó«ªdG »a á∏«ÑædG
 (ÉfhQƒc áëFÉL) ≈∏Y ÉeÉªJ ≥Ñ£æj Ée Gò¡a zá©aÉf IQÉ°V ÜQ{ ∫ƒ≤f ø«Mh
 øjôëÑdG  »a  Éæà∏©L  É¡æμdh  ..™ªLCG  ºdÉ©dG  »a  ô°ûÑdG  øe  ±’B’É`̀H  âμàa  »àdG
 πãªJh  ,»æjôëÑdG  ¿É°ùfE’G  á«°üî°T  »a  π«ÑædG  ÖfÉédG  QÉ¡XE’  É k©jô°S  ∑ôëàf
 IOÉ«≤H  zÉfhQƒc  áëaÉμªd  »æjôëÑdG  »æWƒdG  ≥jôØdG{h  á«Ñ£dG  QOGƒμdG  »a  ∂dP
 íéf …òdG  ,ó¡©dG  »dh áØ«∏N ∫BG  óªM øH ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 ,»Ñ£dG  ¿Gó«ªdG  »a  ø«∏eÉ©dG  ø«æWGƒªdG  äÉ`̀bÉ`̀Wh  ºªg  ∂jôëJ  »a  RÉ«àeÉH
 á¡LGƒe »a ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG IóYÉ°ùªd á©FGQ πëf á«∏îc É k©«ªL GƒcôëJh

.ÉfhQƒc áëFÉL
 øe  áªMôdG  áμFÓeh  ø«dƒ¡éªdG  OƒæédGh  ∫É£HC’G  A’Dƒg  πμd  IõFÉL  É¡fEG
 ó¡édG øe ô«ãμdG GƒdòHh ∫Gƒ£dG »dÉ«∏dG Ghô¡°S øjòdG ,É kKÉfEGh G kQƒcP ,ø«æWGƒe
 ..IõFÉédG Ghô¶àæj ¿CG ¿hO øe ¢SÉædG ¿ƒeóîj ºgh ,IÉfÉ©ªdGh Ö©àdGh ¥ô©dGh
 A’Dƒg  ≈`̀ dEGh  ..øjôëÑdG  º¡æWƒd  áeóN  ±ô°Th  áfÉeCGh  ¥ó°üH  ∂dP  Gƒ∏©a  πH
 ..IõFÉédÉH  äGõFÉØ∏d  á«ëàa  ..º¡d  ¢SÉædG  ÖM  »g  á«≤«≤ëdG  º¡JõFÉL  íÑ°üJ
 ôÑcCG  á«ëJh  ..ÉfhQƒc  áëFÉL  á¡LGƒªd  ∫hC’G  §îdG  »a  »Ñ£dG  QOÉμ∏d  á«ëJh

.¿Éª∏°S øH áØ«∏N ô«eC’G IõFÉédG ÖMÉ°üd

áØ«∏ÿG á∏ØW tea.kh@aaknews.net

 Ωƒj

 ICGô`̀ª`̀∏`̀d Gõ`̀«`̀ª`̀e É`̀eƒ`̀j ¢`̀ù`̀eCG Ωƒ``̀j ¿É``̀c
 ICGôª∏d  πH  ,»Ñ£dG  ∫ÉéªdG  »a  á«æjôëÑdG
 äÉÑ«ÑW  ™HQCG  äRÉa  å«M  ,πμc  á«æjôëÑdG
 ¿Éª∏°S  ø``̀H  á`̀Ø`̀«`̀∏`̀N  Iõ`̀FÉ`̀é`̀H  äÉ`̀«`̀æ`̀jô`̀ë`̀H
 Iƒ`̀bh  á«ªgCG  Ió`̀cDƒ`̀e  ,»æjôëÑdG  Ö«Ñ£∏d
 »Ñ£dG  ∫ÉéªdG  »a  á«æjôëÑdG  ICGôªdG  QhO

.á«eÉæàªdGh Iô«ÑμdG É¡JÉªgÉ°ùeh
 »a á`̀«`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG ICGô``̀ª``̀ dG äõ`̀«`̀ª`̀J ó`̀≤`̀d
 √ò`̀g è`̀FÉ`̀à`̀f â`̀æ`̀«`̀H É`̀ª`̀c ,»`̀Ñ`̀£`̀dG ∫É`̀é`̀ª`̀dG
 ´Gó``̀HE’G  ≈``̀ dhC’G  áÄØdG  ∫Éée  »`̀a  IõFÉédG
 …ôjô°ùdGh  »LÓ©dG  åëÑdG  »a  QÉμàH’Gh
 äRÉa Éªc É¡©«ªL õcGôªdÉH äRÉah »Ñ£dGh
 AÉ`̀aƒ`̀dG  á«fÉãdG  áÄØdG  ø`̀Y  ∫hC’G  õcôªdÉH

.É°†jCG óàªªdG AÉ£©dGh
 á≤HÉ°ùªdG  √ò``̀g  è`̀FÉ`̀à`̀f  ¬`̀Jô`̀¡`̀XCG  É``̀eh
 á«æjôëÑdG  ICGôª∏d  ô«Ñc  ó«°UQ  ≈dEG  ±É°†j
 ¬∏é°ùf ¿CG øμªj Ée ∫hCG ,»Ñ£dG ∫ÉéªdG »a
 ¢û«édG  ø`̀e  %70  πμ°ûJ  É`̀¡`̀fCG  ƒ`̀g  ¬«a  É¡d
 ¢Shô«a  á`̀¡`̀LGƒ`̀e  »`̀a  ó`̀eÉ`̀°`̀ü`̀dG  ¢`̀†`̀«`̀HC’G
 ΩC’Gh  á°VôªªdGh  áÑ«Ñ£dG  É¡fCGh  ,ÉfhQƒc
 »ah  πª©dG  ∫Éée  »`̀a  IóeÉ°üdG  â``̀NC’Gh

.Iô°SC’G ∫Éée
 π«ªédGh  õ«ªªdG  Ωƒ`̀«`̀dG  Gò`̀g  »`̀a  É`̀æ`̀fEG
 ø«Äæ¡e  ,á°Vôªeh  áÑ«ÑW  πc  ój  ≈∏Y  ó°ûf
 ¬∏é°ù«°S  …òdG  õ«ªàdG  Gògh  RÉéfE’G  Gò¡H
 ICGôªdG ïjQÉJ »a ÖgP øe ±hôëH ïjQÉàdG
 ÉgOƒ¡Lh  Égõ«ªJh  É¡FÉ£Yh  á«æjôëÑdG
 πª©dGh  º∏©dGh  ó∏ÑdG  áeóîd  á∏°UGƒàªdG
 …òdG  ô«ÑμdG  ΩÉªàg’G  áé«àf  AÉ`̀L  …ò`̀ dGh
 É¡JGOÉ«bh áØ∏àîªdG ádhódG Iõ¡LCG É¡d ¬«dƒJ
 AÉæÑdG  ≈∏Y  É¡JGQóbh  ICGôªdG  QhóH  áæeDƒªdG

.õ«ªàdGh ¢UÓNE’Gh ´GóHE’Gh

 »YÉæ£°U’G AÉcò∏d á«æWh á«é«JGôà°SG ≥∏£J ájOƒ©°ùdG
 AÉ```̀©```̀HQC’G ¢```ù```eCG á``jOƒ``©``°``ù``dG â``̀≤``̀∏``̀WCG
 ±ó¡J  »YÉæ£°U’G  AÉcò∏d  á«æWh  á«é«JGôà°SG
 Éª«a  ∫ÉéªdG  Gòg  »a  É«ªdÉY  Gó`̀FGQ  É¡∏©L  ≈dG
 .§ØædG  ≈∏Y  óªà©ªdG  ÉgOÉ°üàbG  ™jƒæàd  ≈©°ùJ
 äÉfÉ«Ñ∏d  á«æWƒdG  á«é«JGôà°SÓd  ¿É«H  ∫É`̀bh
 ≈©°ùà°S  É¡fG  (…ó°ùf)  »YÉæ£°U’G  AÉ`̀cò`̀dGh
 QÉ«∏e  20  á«∏ëeh  á«ÑæLCG  äGQÉªãà°SG  Üòéd

 .2030 ∫ƒ∏ëH Q’hO
 ¢ù«FQ  …óeÉ¨dG  ±ô°T  øH  ¬∏dGóÑY  ∫É`̀bh
 »YÉæ£°U’G AÉcòdGh äÉfÉ«Ñ∏d ájOƒ©°ùdG áÄ«¡dG
 (…ó°ùf)  á«é«JGôà°SG  Oƒ≤à°S  »àdG  (ÉjGó°S)
 »YÉæ£°U’G  AÉcò∏d  á«ªdÉ©dG  áª≤dG  ìÉààaG  »a
 IóY  ø∏©à°S  ¢VÉjôdG  ¿EG  áμ∏ªªdG  É¡ª¶æJ  »àdG
 òØæà°S{  :¿É«ÑdG  ∫Ébh  .QÉWE’G  Gòg  »a  äÉcGô°T

 ¬``̀LhC’Gh  π`̀MGô`̀ª`̀dG  IOó©àe  á£N  ájOƒ©°ùdG
 º«¶æàdGh  á°SÉ«°ùdGh  äGQÉ¡ªdG  ≈∏Y  πªà°ûJ
 ô`̀jƒ`̀£`̀Jh ´Gó``````̀HE’Gh å`̀ë`̀Ñ`̀ dGh QÉ`̀ª`̀ã`̀à`̀ °`̀S’Gh
 π`̀LCG  ø`̀e  ájOƒ©°ùdG  ™`̀aó`̀Jh  .z»Ä«ÑdG  ΩÉ¶ædG
 ºYOh §ØædG øY Gó«©H ÉgOÉ°üàbG OQGƒe ™jƒæJ
 ∞FÉXƒdG  øe  ójõªdG  ô«aƒJh  ¢UÉîdG  ´É£≤dG

 .(2030 ájDhQ) É¡à£N QÉWEG »a ø«jOƒ©°ù∏d

 GójQƒ∏a »a IôFÉ£dG ÖLÉæ°ùdÉH QÉéJÓd áμÑ°T ∂«μØJ
 á©Ñ°S  ≈```̀ dEG  É`̀«`̀ª`̀°`̀SQ  º`̀¡`̀à`̀dG  â``̀¡``̀ qLh
 º¡àcQÉ°ûªd GójQƒ∏a »a qπbC’G ≈∏Y ¢UÉî°TCG
 ÖLÉæ°ùdÉH  »fƒfÉb  ô«Z  QÉéJG  áμÑ°T  »a
 Gƒμ°ùeCG  á«ªëe  äÉfGƒ«M  »gh  ,IôFÉ£dG
 á«dÉªLE’G  É¡àª«b  ≈ q£îàJ  É¡æe  ±’B’É``̀H
 äÉ£∏°ùdG  âæ∏YCG  Ée Ö°ùëH ,Q’hO ¿ƒ«∏e

 .á«∏ëªdG
 äGƒæ°S çÓ``̀K  ø`̀e  qπ```̀bCG  ∫Ó``̀N »``̀ah
 qπ`̀bCG  ≈∏Y  ¿Gƒ«M  3600  QÉ qéàdG  OÉ£°UG
 á«HƒæédG  ÉjQƒc  »a  øFÉHõd  â©«H  ôjó≤J
 Ö°ùëH ,zäGQ’hódG ±’BG äÉÄe πHÉ≤e »a{
 á«fGƒ«ëdG  Ihô`̀ã`̀dG  ájÉªM  Öàμe  OÉ`̀ aCG  Ée
 ≥«≤ëàdG  ¿É``ch  .Gó`̀jQƒ`̀∏`̀a  »`̀a  á«JÉÑædGh
 ä’Échh áWô°T äGóMh ¬«a âcQÉ°T …òdG
 äÉ```j’h I qó```̀Y ø``̀e äÉ`̀ fGƒ`̀ «`̀ë`̀ dG á`̀jÉ`̀ª`̀ë`̀d
 ô`̀KEG  2019  ôjÉæj  »`̀a  ≥`̀∏`̀WCG  ó`̀b  á«μjôeCG
 ¥ô¨à°SG  ƒgh  ,ádƒ¡ée  á¡L  øe  ∫É°üJG
 Gƒ©°Vh  ø`̀jò`̀dG  ¿ƒ`̀H qô`̀¡`̀ª`̀dGh  .Gô`̀¡`̀°`̀T  19
 OÉ«£°U’  qïa  ±’BG  ±’BG  Iô°ûY  øe  ôãcCG
 GójQƒ∏a  AÉ`̀ë`̀fCG  »`̀a  Iô`̀FÉ`̀£`̀dG  ÖLÉæ°ùdG

 iô`̀NCG  ´Gƒ`̀ fCG  IQÉéJ  »a  É°†jCG  ¿ƒ©dÉ°V
 ∞MÓ°S  πãe  ,¿ƒfÉ≤dG  ™e  ¢VQÉ©àj  ÉªH
 º¡J  â¡ qLhh  .í«°SÉªàdGh  áHò©dG  √É«ªdG

 ¢†««ÑJ  É¡æe  ,QÉ qéàdG  ≈`̀ dEG  I qó`̀Y  á«°ù«FQ
 á≤jô£H  áj qôH  äÉfGƒ«M  IRÉ«Mh  ∫Gƒ`̀eC’G

 .á«fƒfÉb ô«Z

 »````≤æJ IQƒ``£àe äÉ````eÉ`ªc
 äGô`°TDƒªdG  Ö`bGôJh  AGƒ`¡dG
áªLô`àdG ≈dƒàJh ..á«ë°üdG

 AG qôL øe äÉeÉª pμdG ≈∏Y ójó°ûdG ∫ÉÑbE’G qπX »a
 á«LƒdƒæμJ  äGQÉμàHG  äô°üHCG  ,19-ó«aƒc  AÉ`̀Hh
 AGƒ¡dG  á«≤æàd  á∏«°Sh  á©æbC’G  √ò`̀g  âJÉHh  QƒædG
 ™°VƒdG  äGô`̀°`̀TDƒ`̀e  á`̀Ñ`̀bGô`̀ª`̀d  hCG  áªLôà∏d  IGOCGh

 .»ë°üdG
 …ƒ«°SB’Gh ÉeƒªY »LƒdƒæμàdG ´É£≤dG ≥∏£jh
 ¥ƒ°S øe IOÉaE’G ≈dEG É«©°S ¬à∏ q«îªd ¿Éæ©dG É°Uƒ°üN
 ácô°T  âKóëà°SG  ¿ÉHÉ«dG  »ah  .QÉ`̀gOR’G  QƒW  »a
 ø«eóîà°ùªdG  óYÉ°ùJ  áeÉªc  z¢ùμ«JƒHhQ  äÉ`̀fhO{
 IGOCG  ΩÉ≤e  Ωƒ≤Jh  »YÉªàL’G  óYÉÑàdG  IÉYGôe  ≈∏Y
 π≤f  ∫ÓN  øe  z¢ùjÉa-»°S{  ´Éæb  πª©jh  .áªLôà∏d
 ≥«Ñ£J  ≈dEG  çƒJƒ∏ÑdG  á«æ≤J  ôÑY  Ωóîà°ùªdG  äÉª∏c
 ó©H  ≈∏Y  ÖWÉîàdÉH  ¢SÉæ∏d  íª°ùj  á«còdG  ∞JGƒ¡∏d
 ácô°û∏d  …ò«ØæàdG  ôjóªdG  ∫ƒ`̀≤`̀jh   .QÉ`̀à`̀eCG  Iô°ûY
 øe Éæd qóH ’{ :¢SôH ¢ùfGôa ádÉcƒd ƒfhCG »cƒ°ùjÉJ
 ºZôdG ≈∏Y ¿É«MC’G ¢†©H »a ¬Lƒd É¡Lh ´ÉªàL’G
 ´ƒæ°üªdG ∞«ØîdG ´Éæ≤dG Gòg ¿ƒμj óbh .zAÉHƒdG øe
 øjòdG  AÉÑWCÓd  ¢UÉN  πμ°ûH  Gó«Øe  ¿ƒμ«∏«°ùdG  øe
 äÉaÉ°ùªdG IÉYGôe ™e ≈°VôªdG ™e π°UGƒàdG ¿hójôj
 áeÉ qªμdG ™°Sh »ah .ácô°ûdG ó«ØJ Ée Ö°ùëH ,áæeB’G
 πãe ,iôNCG äÉ¨d ≈dEG á«fÉHÉ«dÉH åjóM áªLôJ É°†jCG

 .á«°ù«fhófE’Gh ájQƒμdGh ájõ«∏éfE’G

 ’ó`̀L π`̀μ`̀°`̀û`̀dG Ö`̀jô`̀Z ≈`̀æ`̀Ñ`̀e QÉ```̀ KCG
 ÖÑ°ùàdGh ¬Wƒ≤°S øe ±hÉîeh É k©°SGh
 øe  ºZôdG  ≈∏Y  ,ájOƒ©°ùdG  »a  áKQÉμH
 øe  ¢üNôe  ¬`̀fCG  ¬«∏Y  ø«ªFÉ≤dG  ó«cCÉJ
 .»°Sóæg  ±Gô`̀°`̀TE’  ™°VÉNh  ,ájó∏ÑdG
 ¢ûjôY  ƒ`̀HCG  á¶aÉëe  »a  ≈æÑªdG  ™≤jh
 ƒgh  ,OÓ`̀Ñ`̀ dG  Üƒ`̀æ`̀L  ¿GRÉ```L  á≤£æªH
 ≈dEG  Üô`̀bCGh  GóL  ≥«°V  AÉæH  øY  IQÉÑY
 ,»°VQC’G  ≥HÉ£dG  »a  §≤a  G kQGóL ¬fƒc
 πμ°ûH  …ƒ∏©dG  ≥HÉ£dG  »a  ™°ùàj  Éªæ«H
 »∏Ø°ùdG  ≥HÉ£dG  áMÉ°ùe  ¥ƒ`̀Ø`̀j  ô«Ñc

 .âa’ πμ°ûH
 ó«b ≈`̀æ`̀Ñ`̀ª`̀∏`̀d  Qƒ``°``U ∫hGó````̀J º```Jh
 ™bGƒe  ≈∏Y  ™°SGh  ¥É£f  ≈∏Y  AÉ°ûfE’G
 OhOQ §`̀°`̀Sh ,»`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G π`̀°`̀UGƒ`̀à`̀dG
 ájôî°ùdG  É¡«a  äô°†M  ,áYƒæàe  π©a
 ¢†©H  äÉ≤«∏©J  ÖfÉL  ≈`̀dEG  ,áaGô£dGh

 .≈æÑªdG •ƒ≤°S ¿ƒ°ûîj øe

 ≈∏Y ¿ƒ`̀jOƒ`̀©`̀°`̀S ¿hOô``̀¨``̀e ∫É```̀bh
 á«©ªéd  Oƒ``©``j  AÉ`̀ æ`̀ Ñ`̀ dG  ¿EG  zô``à``jƒ``J{
 ó`̀MCG  ø`̀e  ¢``̀VQC’G  ≈∏Y  â∏°üM  ájô«N
 ∫hGóàe  ƒjó«a  ™£≤e  »ah  .ø«YôÑàªdG
 ôÑdG  á«©ªL  IQGOEG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ∫É`̀b
 Oƒªëe  ¢ûjôY  ƒHCG  á¶aÉëªH  ájô«îdG
 Oƒ`̀©`̀j  AÉ``æ``Ñ``dG  ¿EG  º``̀°``̀ü``̀bC’G  »`̀∏`̀Y  ø``̀H
 ≈æÑªdG  ¢``̀VQCG  ¿EGh  ,π©ØdÉH  ¬à«©ªéd
 á«©ªédG âeÉb Éªc ,¢SÉ°SC’G øe á≤«°V
 ¢`̀VQC’G  QÉéd  É¡æe  Aõ`̀L  øY  ∫RÉæàdÉH

 .É¡«a AÉæÑdG ≈∏Y ¬°VGôàYG ó©H
 π°UÉM  AÉæÑdG  ¿CG  º°übC’G  ±É°VCGh
 ™°†îjh  ,á``̀eRÓ``̀dG  ¢`̀ü`̀«`̀NGô`̀à`̀dG  ≈`̀∏`̀Y
 ,ø«°üàîªdG  πÑb  øe  »°Sóæg  ±Gô°TE’
 ó©H  ô¡¶j  ºdh  ,AÉ°ûfE’G  ó«b  ∫Gõ`̀j  ’h
 á«dhDƒ°ùe  ≈∏NCG  ¬æμd  ,»FÉ¡ædG  ¬∏μ°ûH
 É¡∏ qªMh  ,≈æÑªdG  áeÓ°S  øe  á«©ªédG

.ø««°Sóæ¡dG ø«aô°ûª∏d

 á¶aÉëªH πμ°ûdG ÖjôZ ≈æÑe
∫ó```édG ô```«ãj á```jOƒ```©°S

¿É°ùfE’G ≥∏M »``a É°†eÉZ GójóL Gƒ°†Y ¿ƒ``Ø°ûàμj AÉª∏Y
 »a  GójóL  Gƒ°†Y  AÉª∏Y  ∞°ûàcG
 øe  ájô°S  áYƒªée  ƒg  ¿É°ùfE’G  º°ùL
 ™≤J ∞fC’G ∞∏N áÄÑàîe á«HÉ©∏dG Oó¨dG
 .≥∏ëdG  øe  …ƒ∏©dG  AõédG  ¥ÉªYCG  »a
 á«ª∏©dG z¢ùæjÉ°S ∞j’{ áØ«ë°U âdÉbh
 ó≤à©j  øμj  º`̀d  Gó``̀MCG  ¿EG  á`̀«`̀fhô`̀à`̀μ`̀dE’G
 …CG  …ƒëJ  »ØfC’G  Ωƒ©∏ÑdG  á≤£æe  ¿CG
 .ájô¡éªdGh á«HÉ©∏dG Oó¨dG iƒ°S A»°T
 ≠∏Ñj  ¿B’G  áØ°ûàμªdG  áYƒªéªdG  øμd
 3^9) »`̀dGƒ`̀M §`̀°`̀Sƒ`̀à`̀ª`̀dG  »`̀a É`̀¡`̀dƒ`̀W
 øe  á©£b  ¥ƒa  É¡©bƒe  ÖÑ°ùHh  .(º°S
 z¢SƒjQÉHƒJ ¢SQƒJ{ ≈ª°ùJ ±hô°†¨dG
 Oó¨dG  √ò`̀g  ƒØ°ûàμe  É¡«∏Y  ≥`̀∏`̀WCG  ó≤a
 .á«HƒÑfC’G á«HÉ©∏dG Oó¨dG º°SG IójóédG
 êÓ©dG  á∏ée  »a  ¿ƒãMÉÑdG  Öàch
 Oó`̀¨`̀dG  ¿CG  ΩGQhC’G  º`̀∏`̀Yh  »`̀YÉ`̀©`̀°`̀TE’G
 ≥∏ëdG  Ö`̀«`̀Wô`̀Jh  ø««∏àH  Ωƒ`̀≤`̀J  É`̀ª`̀HQ

 ô«°ûjh  .º`̀Ø`̀dGh  ∞``̀ fC’G  ∞∏N  …ƒ`̀∏`̀©`̀dG
 .É«°VôY ¿Éc ±É°ûàc’G ¿CG ≈dEG ôjô≤àdG

 …óædƒ¡dG  ó¡©ªdG  »`̀a  ¿ƒãMÉÑdG  ¿É`̀c
 øe É`̀é`̀jõ`̀e ¿ƒ`̀eó`̀î`̀à`̀°`̀ù`̀j ¿É`̀Wô`̀°`̀ù`̀∏`̀d

 »©£≤ªdG  ôjƒ°üàdGh á«©£≤ªdG  á©°TC’G
 óbh ..É`̀JÉ`̀à`̀°`̀Shô`̀Ñ`̀dG ¿É`̀Wô`̀°`̀S á`̀°`̀SGQó`̀d
 »a  ºàj  …òdG  ¢üëØdG  Gòg  ¿CG  ±OÉ°üJ
 Iô«Ñc  á«HÉ©d  Oó`̀Z  çÓ`̀K  ≈∏Y  IOÉ`̀©`̀dG
 âëJ Ió````̀MGh :ô`̀°`̀û`̀Ñ`̀dG »``̀a á`̀ ahô`̀©`̀e
 »a IóMGhh ∂ØdG âëJ IóMGhh ¿É°ù∏dG
 OƒLh ô¡XCG ,óîdG ∞∏Nh ∂ØdG IôNDƒe
 AÉëfCG  ™«ªL  »a  ájô¡ée  á«HÉ©d  Oó`̀Z

.ºØdGh ≥∏ë∏d á«WÉîªdG áé°ùfC’G
 z¢ùæjÉ°S  ∞``̀ j’{  ô`̀jô`̀≤`̀J  ô«°ûjh
 Éª¡e  ¿ƒμj  ób  ±É°ûàc’G  Gò`̀g  ¿CG  ≈`̀dEG
 øjòdG  AÉ`̀Ñ`̀WC’G  ¿C’  ,¿ÉWô°ùdG  êÓ©d
 ¢`̀SCGô`̀ dG  ≈`̀∏`̀Y  ´É`̀©`̀ °`̀ TE’G  ¿ƒeóîà°ùj
 ¿ƒdhÉëj  ¿É`̀Wô`̀°`̀ù`̀dG  êÓ`̀©`̀d  á`̀Ñ`̀bô`̀dGh
 ,´É©°TEÓd á«HÉ©∏dG Oó¨dG ¢†jô©J ÖæéJ
 ≈∏Y ôKDƒj ¿CG øμªj Oó¨dG √òg ∞∏J ¿C’

.IÉ«ëdG á«Yƒf

 ™£°ùj ¿ójÉH º``°SG ..πYÉa π``©ØH
ƒ``ZÉμ«°T »``a Ö``eGôJ êô``H ≈``∏Y
 ÜõëdG í°Tôe º°SG πãªj Aƒ°†H á«μjôeC’G ƒZÉμ«°T áæjóe ¿Éμ°S ÅLƒa
 ¢ùjQÉg ’ÉeÉc ¬àÑFÉfh ¿ójÉH ƒL á«μjôeC’G á°SÉFôdG äÉHÉîàf’ »WGô≤ªjódG
 ¥ƒa  áKÓãdG  AÉª°SC’G  ô¡¶àd  ,»dhódG  ÖeGôJ  ¥óæah  êôH  ≈∏Y  ™£°ùj  ƒgh
 »àdG »g zøjóëàªdG Ö∏°üdG áYÉæ°U ∫ÉªY áHÉ≤f{ ¿CG í°†JGh .É°†©H É¡°†©H
 º°SG πªëj …òdG êôÑdG ≈∏Y Aƒ°†dG §«∏°ùàH âeÉb PEG ,Iƒ£îdG √òg AGQh ∞≤J

 .É°†jCG ≈æÑªdG ≈∏Y ¿ójÉH äÉHÉîàf’G »a ¬°ùaÉæe º°SG ô¡¶«d ,ÖeGôJ
 ,áØ∏àîe äÉYÉæ°U »a ≥HÉ°Sh »dÉM ƒ°†Y ∞dCG 850 ƒëf áHÉ≤ædG º°†Jh
 .»ÑjQÉμdG QõLh IóëàªdG äÉj’ƒdGh Góæc »a ,§≤a Ö∏°üdG áYÉæ°U â°ù«dh
 ¢VôàØj Iƒ£îdG √òg ¿EG  π«ehôH ¿Éc ¢ù«L áHÉ≤ædG  º°SÉH áKóëàªdG  âdÉbh
 øY åjóëdG ≈dEG ¢SÉædG ™aO ƒg É¡æe ±ó¡dG ¿CG ≈dEG áàa’ ,zá©àªe{ ¿ƒμJ ¿CG

 .äÉHÉîàf’G
 Aƒ°†dG  §«∏°ùàd  äÉKOÉëªdG  ¢†©H  …ôéJ  ¿CG  ¢VôàØªdG  øe{  :âaÉ°VCGh
 ,zâjƒ°üà∏d á£N ™°Vh á«ªgCG ióeh ,äÉHÉîàf’G √òg á«ªgCG ióe ≈∏Y É«aôM

 .z¿ƒ«ÑjôJ ƒZÉμ«°T{ áØ«ë°U äôcP Ée ≥ah
 åjóë∏d  ¿óªdG  ø«H  ¿ƒ∏≤æàj  GƒfÉc  áHÉ≤æ∏d  ø«∏ãªe  ¿CG  ≈`̀dEG  äQÉ`̀°`̀TCGh
 óéà°ùªdG  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  ÖÑ°ùH  øμd  ,âjƒ°üàdG  IQhô°V  øY  ¢SÉædG  ™e
 øe  øμªe  Qób  ôÑcCG  ≈dEG  ∫ƒ°Uƒ∏d  ,zIôμàÑe{  á≤jôW  ΩGóîà°SG  GhOGQCG  º¡fEÉa
 ôãcCG »a √òg zAƒ°†dG §«∏°ùJ{ Iôμa ≥«Ñ£àH áHÉ≤ædG ƒ∏ãªe ΩÉbh .¢UÉî°TC’G

.ø°ùfƒμ°ùjh áj’hh Æô«Ñ°ùà«Hh ƒZÉμ«°T πãe ,áæjóe øe

 É````°Vôb í````æªj »```bGôY ±ô```°üe
á«fÉãdG Iôª∏d ø«LhõàªdG ø«ØXƒª∏d

 AÉ©HQC’G ¢ùeCG  »bGô©dG ó«°TôdG  ±ô°üe ø∏YCG  záÑjôZ{ Iƒ£N »a
 ÖàμªdG  ∫É`̀ bh  .á«fÉãdG  Iôª∏d  êhõàªdG  ∞Xƒª∏d  êGhR  áØ∏°S  íæe
 ∞Xƒª∏d êGhR áØ∏°S íæe Qô≤J{ :»Øë°U ¿É«H »a ±ô°üª∏d »eÓYE’G
 ƒg  êGhR  áØ∏°S  øe  OÉØà°SG  ób  ¿ƒμj  ’CG  ≈∏Y  á«fÉãdG  Iôª∏d  êhõàªdG

 .z≈dhC’G ¬àLhRh
 øY  ô¶ædG  ¢†¨H  áaÉc  ø«ØXƒª∏d  íæªJ  áØ∏°ùdG{  ¿CG  ±É`̀°`̀VCGh
 ,ºFGódG  ∑ÓªdG  ≈∏Y  ÉØXƒe  ¿ƒμj  ¿CG  •ô°ûH  π«Øc  ádÉØμHh  ,ø«WƒàdG

.zQÉæjO ø«jÓe 10 áØ∏°ùdG ≠∏Ñe ¿CG Éª∏Y ,ø«àæ°S øY ¬àeóN π≤J ’CGh
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حمطات 

لتقوية �شبكة 

االت�شاالت يف 

�شاحية الرملي

وحدة النزاهة 

ت�شقط تهم 

املن�شطات بحق 

بطلة العامل 

�شلوى عيد

16 صفحة . 210 فلوس
www.alayam.com

 210 فلوس شاملة القيمة المضافة 

رئيس مجلس اإلدارة
نجيب يعقوب الحمر
najeb@alayam.com

رئيس التحرير
عيسى الشايجي
alshaiji@alayam.com

مدير التحرير
جاسم منصور
jm1111@alayam.com

عودة جزئية لطالب املدار�ض وريا�ض االأطفال االأحد.. الفريق الطبي:

فتح اخلدمات الداخلية للمطاعم ابتداًء من ال�شبت

متام اأبو�صايف:

»كوفيد  كورونا  لفريو�س  للت�صدي  الطبي  الفريق  اأعلن 

الدرا�صية  املراحل  جميع  يف  للطلبة  جزئية  عودة  عن   »19

الذين  للطلبة  الأطفال اخلا�صة،  باملدار�س احلكومية وريا�س 

اختار اأولياء اأمورهم ح�صور اأبنائهم اإىل املدار�س، وذلك ابتداًء 

من الأحد املقبل. 

ت�صكيل  مت  اأنه  املانع  وليد  د.  ال�صحة  وزارة  وكيل  واأكد 

وتطبيق  تنظيم  عن  م�صوؤول  مدر�صة،  كل  يف  �صحي  فريق 

الإجراءات ال�صحية.

اخلدمات  فتح  اإعادة  عن  املانع  ك�صف  اآخر،  �صعيد  على 

ل  مبا  املقبل،  ال�صبت  من  ابتداًء  واملقاهي  للمطاعم  الداخلية 

ا يف كل من�صاأة. يتعدى 30 �صخ�صً

فريو�س  عن  للك�صف  ال�صريع  بالفح�س  يتعلق  وفيما 

حالة  ت�صخي�س  ي�صتطيع  ال�صريع  الفح�س  اأن  اأكد  كورونا، 

املري�س بدقة خالل 15 دقيقة، وقد ا�صتهدف تطبيقه املدر�صني 

الأمامية،  ال�صفوف  الطبية يف  املدار�س والطواقم  والطلبة يف 

التوّجه  اأن  واأكد  الأعرا�س.  عليهم  تظهر  الذين  والأ�صخا�س 

لدى البحرين هو اإىل توفري الفح�س ال�صريع يف امل�صت�صفيات 

وال�صيدليات، بحيث يتم اإجراوؤه م�صتقبالً يف البيوت. ورّجح 

بعد  العام،  نهاية  كورونا  فريو�س  لقاح  طرح  يتم  اأن  املانع 

التاأكد من نتائجه. ودعا الفريق الطبي املتعافني من الإ�صابة 

بـ»كوفيد 19« اإىل التجاوب مع نداءات الترّبع بالدم، م�صدًدا 

على اأن الترّبع بالدم ل يوؤثر �صلًبا على مناعة املتعافني.

اأطلع روؤ�شاء حترير ال�شحف على تفا�شيل املباحثات مع اإ�شرائيل.. الزياين:

فتح التبادل التجاري واال�شتفادة من الفر�ض اال�شتثمارية
وزير  الزياين  را�صد  بن  عبداللطيف  الدكتور  اأكد 

البحرين  ململكة  اإ�صرائيل  دولة  وفد  زيارة  اأن  اخلارجية 

توؤ�ّص�س لبدء عالقات دبلوما�صية واعدة بني البلدين.

جاء ذلك خالل لقاء وزير اخلارجية، اأم�س، مع روؤ�صاء 

حترير ال�صحف املحلية.

املحلية على  ال�صحف  روؤ�صاء حترير  الزياين  واأطلع 

تفا�صيل املباحثات التي جرت بني مملكة البحرين والوفد 

الإ�صرائيلي الذي زار البحرين هذا الأ�صبوع.

واأكد وزير اخلارجية اأن توقيع هذه التفاقيات يهدف 

اإىل بناء اجل�صور بني البحرين ودولة اإ�صرائيل، وي�صّكل لبنة 

اأ�صا�صية لتبادل اخلربات واملعلومات بني موؤ�ص�صات البلدين، 

اأمام فتح التبادل التجاري وال�صتفادة من  ويهّيئ املجال 

املتعّددة، مبا يحقق تطلعات �صعب  الفر�س ال�صتثمارية 

مملكة البحرين يف التنمية والزدهار.

مكتب النواب يختار اأع�شاء اللجان النوعية الدائمة

اعرتا�شات من النواب على توزيع اللجان

غالب اأحمد:

علمت »الأيام« اأن عدًدا من النواب تقّدم 

باعرتا�س على قوائم الرت�صيح لع�صوية 

يف  »الف�صلية«  الدائمة  النوعية  اللجان 

املجل�س،  مكتب  اعتمدها  التي  املجل�س 

العرتا�صات  اأغلب  اأن  اإىل  امل�صدر  م�صرًيا 

النوعية  اللجنة  ع�صويات  على  جاءت 

بعد  وذلك  والريا�صية  لل�صباب  الدائمة 

تقّدم 15 نائًبا، فيما اختري 5 نواب، وذلك 

ح�صب الالئحة.

عادل  النائب  اأن  اإىل  امل�صدر  واأ�صار 

من  ل�صتبداله  بطلب  تقّدم  الع�صومي 

النوعية  الربملانية  اللجنة  ع�صوية 

ملنا�صرة فل�صطني، فيما تقّدم النائب حممود 

جلنة  من  لالن�صحاب  بطلب  البحراين 

اختياره  بعد  وذلك  والريا�صة،  ال�صباب 

رئي�ًصا للجنة املالية.

�زير اخلارجية خالل ا�صتقباله ر�ؤ�صاء حترير ال�صحف اليومية

ال�شي�شي: قررنا مواجهة اال�شتفزازات يف �شرق املتو�شط
عوا�صم - وكالت:

عبدالفتاح  امل�صري  الرئي�س  قال 

جتمع  التي  نيقو�صيا  قمة  يف  ال�صي�صي، 

حكومة  ورئي�س  وقرب�س  م�صر  روؤ�صاء 

اإنه  اأنقرة،  مع  اخلالف  لبحث  اليونان، 

ال�صتفزازية  الأعمال  مواجهة  »قّررنا 

�صرق  ي�صهدها  التي  والنتهاكات 

املتو�صط«.

واتهم تركيا �صمًنا مبمار�صة انتهاكات 

ال�صراع،  مناطق  اإىل  مرتزقة  ونقل 

وابتزازها اأوروبا بق�صية املهاجرين.

امللك ي�شتقبل وزير اخلارجية ال�شعودي

بحث كل ما يعود باخلري على �شعوب اخلليج
ا�صتقبل ح�صرة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�صى اآل 

اأم�س، �صاحب  خليفة ملك البالد املفدى، يف ق�صر ال�صافرية 

وزير  �صعود  اآل  عبداهلل  بن  فرحان  بن  في�صل  الأمري  ال�صمو 

مبنا�صبة  ال�صقيقة؛  ال�صعودية  العربية  باململكة  اخلارجية 

اأخيه  وتقدير  حتيات  جاللته  اإىل  نقل  اإذ  للمملكة،  زيارته 

اآل  عبدالعزيز  بن  �صلمان  امللك  ال�صريفني  احلرمني  خادم 

و�صاحب  ال�صقيقة،  ال�صعودية  العربية  اململكة  عاهل  �صعود 

ال�صمو امللكي الأمري حممد بن �صلمان بن عبدالعزيز اآل �صعود 

ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع، واأ�صدق 

متنياتهما ململكة البحرين و�صعبها بدوام التقدم والرخاء.

ورّحب ح�صرة �صاحب اجلاللة، حفظه اهلل، ب�صمو وزير 

خادم  اأخيه  اإىل  حتياته  بنقل  وكلفه  ال�صعودي،  اخلارجية 

الطّيبة  ومتنياته  عهده،  ويل  و�صمو  ال�صريفني  احلرمني 

لل�صعب ال�صعودي ال�صقيق باملزيد من الرفعة والزدهار.

ومت خالل اللقاء بحث كل ما يعود باخلري على �صعوب 

وا�صتعرا�س  والإ�صالمية،  العربية  والأمتني  اخلليج 

التي  والرا�صخة  املتميزة  التاريخية  الأخوية  العالقات 

والتن�صيق  التعاون  ي�صهده  وما  ال�صقيقني،  البلدين  جتمع 

اإىل  اإ�صافة  متقّدم،  م�صتوى  من  امل�صرتك  الأخوي  والعمل 

الإقليمية  ال�صاحتني  على  الراهنة  وامل�صتجدات  التطّورات 

والعربية.

وزير املالية: 

فرق عمل الإطالق مبادرات 

مل�شلحة املواطنني

خليفة  اآل  خليفة  بن  �صلمان  ال�صيخ  اأكد 

الجتماع  يف  الوطني،  والقت�صاد  املالية  وزير 

النقد  �صندوق  عقده  الذي  ال�صنوي  الفرتا�صي 

وحمافظي  املالية  وزراء  مب�صاركة  الدويل، 

وم�صتمرة  قائمة  اجلهود  اأن  املركزية،  البنوك 

عرب فرق عمل لإطالق العديد من املبادرات التي 

ت�صب يف �صالح الوطن واملواطن.

�زير املالية

تعيني نا�شر علي رئي�ًشا 

تنفيذًيا لل�شياحة واملعار�ض

امللك  اجلاللة  �صاحب  ح�صرة  عن  �صدر 

املفدى،  البالد  اآل خليفة عاهل  حمد بن عي�صى 

الدكتور  بتعيني  مر�صوم  ورعاه،  اهلل  حفظه 

لهيئة  تنفيذًيا  رئي�ًصا  علي  يو�صف  علي  نا�صر 

البحرين لل�صياحة واملعار�س.

نا�صر علي

الرئي�س امل�صري

جاللة امللك خالل ا�صتقباله �زير اخلارجية ال�صعودي
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اأطلع ر�ؤ�صاء حترير ال�صحف على تفا�صيل املباحثات الثنائية.. الزياين:

مباحثات لعالقات متطورة �م�صتقبل اأف�صل للتعا�ن مع اإ�صرائيل

بالتن�صيق مع »ال�صحة« �اإ�صراف »الأ�صغال« على اأعمال البناء

ل اإن�صاء مركز �صحي جديد يف قاليل بنك البحرين �الكويت ميوِّ

»اجلنوبية«: ر�صد احتياجات املواطنني �متابعة امل�صر�عات

بني  الدائم  التوا�صل  اإطار  يف 

�صمو  التقى  واالأهايل،  املحافظة 

ال�صيخ خليفة بن علي بن خليفة اآل 

خليفة حمافظ املحافظة اجلنوبية، 

من  املرئي  االت�صال  تقنية  عرب 

خالل »املجل�س االفرتا�صي«، بعدد 

من االأهايل، بح�صور العميد عي�صى 

املحافظ،  نائب  الدو�صري  ثامر 

وامل�صوؤولني  ال�صباط  من  وعدد 

باملحافظة.

�صمو  اللقاء، رحب  بداية  ويف 

املحافظ باحل�صور، م�صرًيا اإىل اأنه 

الفريق  توجيهات  تنفيذ  اإطار  يف 

اآل  عبداهلل  بن  را�صد  ال�صيخ  اأول 

خليفة وزير الداخلية فاإن املحافظة 

حري�صة على تعزيز التوا�صل مع 

املواطنني واملقيمني ور�صد وتلبية 

مناطق  خمتلف  يف  احتياجاتهم 

املحافظة، وذلك من خالل التعاون 

مع خمتلف االإدارات االأمنية والذي 

هو  االأمن  اأن  ملبداأ  تر�صيًخا  يعد 

الركيزة االأ�صا�صية للتنمية.

خليفة  ال�صيخ  �صمو  واأ�صار 

خليفة  اآل  خليفة  بن  علي  بن 

اإىل  اجلنوبية  املحافظة  حمافظ 

م�صتمرة  اجلنوبية  املحافظة  اأن 

التثقيفية  الربامج  تبني  يف 

الرائدة  والفعاليات  واملجتمعية 

ال�صراكة  تفعيل  خالل  من 

االأمنية  االإدارات  مع  املجتمعية 

واالأهلية،  احلكومية  واجلهات 

وال�صالمة  االأمن  �صبل  لتوفري 

خا�صة  واملقيمني،  للمواطنني 

التوعوية املتعلقة باتباع  الربامج 

والتدابري  الوقائية  االإجراءات 

الالزمة للت�صدي النت�صار فريو�س 

التجزئة  بنك  والكويت،  البحرين  بنك  بداأ 

مركز  باأعمال متويل  البحرين،  الرائد يف مملكة 

�صحي جديد يحمل ا�صمه يف منطقة قاليل باملحرق 

بتكلفة تقارب الـ3.8 مليون دينار بحريني، يف 

بادرة نوعية كربى على م�صتوى مملكة البحرين 

جت�ّصد حر�س البنك غري املحدود على النهو�س 

واملجتمع  اململكة  جتاه  االجتماعية  مب�صوؤوليته 

من جهة، وتعك�س املكانة املالية الرا�صخة للبنك 

رغم  االجتماعية  بامل�صوؤولية  العميق  واإميانه 

قام  اإذ  اأخرى،  جهة  من  االقت�صادية  التحديات 

والتخطيط  البلديات  و�صوؤون  االأ�صغال  وزير 

العمراين املهند�س ع�صام بن عبداهلل خلف بتوقيع 

اتفاقية اإ�صراف وزارته على م�صروع اإن�صاء املركز 

بنك  اإدارة  جمل�س  رئي�س  مع  اجلديد  ال�صحي 

البحرين والكويت مراد علي مراد، وذلك يف مقر 

الوزارة بح�صور وزيرة ال�صحة فائقة بنت �صعيد 

ال�صالح، والرئي�س التنفيذي للمجموعة الدكتور 

عبدالرحمن علي �صيف وعدد من امل�صوؤولني.

وقال الوزير خلف اإن الوزارة �صتتوىل مهمة 

االإ�صراف على الت�صميم واالأعمال االإن�صائية لهذا 

املحلية  للمعايري  مطابقتها  ل�صمان  امل�صروع 

اأنه ح�صب  ال�صحية، واأ�صاف  للمرافق  والعاملية 

كامالً خالل  امل�صروع  تنفيذ  �صيتم  الوزارة  خطة 

واإ�صدار  للت�صميم  �صهًرا   12 منها  �صهًرا،   30

وتعيني  الرت�صية  واإجراءات  املناق�صة  وثائق 

املقاول والـ18 �صهًرا الباقية لالأعمال االإن�صائية.

بنك  مركز  اإن  ال�صحة  وزيرة  قالت  بدورها 

�صيعترب  قاليل  يف  ال�صحي  والكويت  البحرين 

يف  نوعه  من  االأكرب  من  واحًدا  اكتماله  عند 

 14 على  �صي�صتمل  حيث  البحرين،  مملكة 

عيادة ا�صت�صارية، مرفق معها 14 غرفة فح�س 

للممر�صات، و8 عيادات اأ�صنان، وغرفة مالحظة 

اإىل  اإ�صافة  �صريًرا،   12 ت�صم  الطوارئ  بق�صم 

غرفة عزل ووحدة للعناية باحلوامل واالأطفال، 

وق�صم لالأ�صعة ال�صينية واملوجات فوق ال�صوتية 

وخمترب،  الثدي،  ل�صرطان  املبكر  والفح�س 

و�صيدلية، اإىل جانب اخلدمات امل�صاندة ومواقف 

اأن  مراد  علي  مراد  اأكد  جانبه  من  لل�صيارات. 

مبادرة بنك البحرين والكويت الإن�صاء هذا املركز 

تاأتي  قاليل  يف  البنك  ا�صم  يحمل  الذي  ال�صحي 

�صمن اإطار ريادة البنك بالنهو�س يف م�صوؤوليته 

للبنك  ق�صوى  اأهمية  ت�صكل  التي  االجتماعية 

وتعك�س توجهات جمل�س اإدارته يف خدمة الوطن 

واملجتمع وتلبي تطلعات العمالء وامل�صاهمني من 

البنك، وتوؤكد م�صي البنك قدًما يف تنفيذ مبادرات 

امل�صوؤولية االجتماعية النوعية يف القطاع ال�صحي 

والتعليمي واالأهلي وغريه من القطاعات.

بنك  مركز  باإن�صاء  اليوم  »نفخر  مراد  وقال 

واملتكامل  احلديث  ال�صحي  والكويت  البحرين 

والذي �صيوفر الرعاية الطبية االأ�صا�صية والنوعية 

التطور  من  مزيد  يف  وي�صهم  املنطقة،  لقاطني 

لقطاعنا ال�صحي، ويعترب منوذًجا للتعاون بني 

القطاعني اخلا�س والعام ويج�صد مبداأ ال�صراكة 

املجتمعية يف مملكتنا العزيزة«.

اأكد د. عبدالرحمن �صيف اأن بنك  من جانبه 

على  احلر�س  كل  حر�س  والكويت  البحرين 

يف  ال�صحي  املركز  لهذا  الالزم  التمويل  توفري 

قاليل رغم التحديات الكبرية التي يواجهها قطاع 

ب�صبب جائحة  العامل  والتمويل حول  امل�صارف 

»كوفيد 19« وتداعياتها ال�صلبية على االقت�صاد 

العاملي، ومبا يوؤكد املكانة الرا�صخة للبنك على 

على  و�صدد  والتمويل،  وال�صيولة  االأداء  �صعيد 

حر�س البنك على متابعة تفا�صيل م�صروع اإن�صاء 

املركز وتوفري كل ما يلزم من دعم مطلوب حتى 

املر�صوم  الزمني  اجلدول  اإطار  يف  النور  يرى 

وزارة  مع  وبالتعاون  االأ�صغال  وزارة  قبل  من 

ال�صحة.

را�صد  بن  عبداللطيف  الدكتور  اأكد 

دولة  وفد  زيارة  اأن  اخلارجية،  وزير  الزياين 

اإ�صرائيل ململكة البحرين توؤ�ص�س لبدء عالقات 

دبلوما�صية واعدة بني البلدين، وت�صكل اإجناًزا 

بّناء  ثنائي  تعاون  نحو  االآفاق  يفتح  تاريخًيا 

الرامية  باجلهود  وتدفع  املجاالت،  يف خمتلف 

اأمًنا وا�صتقراًرا  اأكرث  اإىل منطقة  نحو الو�صول 

وازدهاًرا، وفًقا لروؤية ح�صرة �صاحب اجلاللة 

البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�صى  بن  حمد  امللك 

فر�س  تعزيز  مبداأ  على  تقوم  التي  املفدى 

ال�صالم واال�صتقرار واالزدهار يف منطقة ال�صرق 

والتعاي�س  الت�صامح  ثقافة  ون�صر  االأو�صط، 

وقبول االآخر.

اخلارجية،  وزير  لقاء  خالل  ذلك  جاء 

مع  االأربعاء،  اأم�س  للوزارة،  العام  بالديوان 

بح�صور  املحلية،  ال�صحف  حترير  روؤ�صاء 

خليفة  اآل  اأحمد  بن  عبداهلل  ال�صيخ  الدكتور 

الدولية،  لل�صوؤون  اخلارجية  وزارة  وكيل 

ملركز  التنفيذي  الرئي�س  البنخليل  ويو�صف 

االت�صال الوطني، وعهدية اأحمد رئي�س جمعية 

ال�صحفيني البحرينية.

تقديره  عن  اخلارجية  وزير  اأعرب  وقد 

للجهود  املحلية  ال�صحف  حترير  لروؤ�صاء 

الوطنية املبذولة من خالل تاأدية ر�صالتهم بكل 

تعزيز  املقدرة يف  واإ�صهاماتهم  وتفاٍن  اإخال�س 

البحرين،  مملكة  ت�صهدها  التي  التنمية  جهود 

اأ�صا�صي  �صريك  الوطنية  ال�صحافة  اأن  موؤكًدا 

اململكة،  ال�صاملة يف  التنموية  يف دفع امل�صرية 

يقدمونه  مبا  وتثقيفه  املجتمعي  الوعي  وبناء 

من معلومات �صادقة وموثوقة.

را�صد  بن  عبداللطيف  الدكتور  اأطلع  وقد 

على  املحلية  ال�صحف  حترير  روؤ�صاء  الزياين 

مملكة  بني  جرت  التي  املباحثات  تفا�صيل 

البحرين والوفد االإ�صرائيلي الذي زار البحرين 

زيارة  كانت  اأنها  اإىل  م�صرًيا  االأ�صبوع،  هذا 

ناجحة ومثمرة، حيث مت خاللها التوقيع على 

البيان امل�صرتك لبدء العالقات الدبلوما�صية بني 

البلدين، كما مت التوقيع على عدد من مذكرات 

ال�صيا�صية  املجاالت  يف  البلدين  بني  التفاهم 

والتجارية  واالقت�صادية  والدبلوما�صية 

وجماالت  اجلوية،  واخلدمات  والزراعية 

والربيد  املعلومات  وتكنولوجيا  االت�صاالت 

والتنقل، باالإ�صافة اإىل مذكرة تفاهم بني غرفة 

التجارة وال�صناعة يف مملكة البحرين واحتاد 

غرف التجارة االإ�صرائيلي، م�صرًيا اإىل اأن جميع 

تلك املجاالت مرتبطة مبا�صرة مب�صرية التنمية 

االقت�صادية يف مملكة البحرين.

واأ�صاف اأنه مت ت�صكيل فرق عمل م�صرتكة 

بني اجلانبني للعمل على بحث جماالت التعاون 

الثنائي واالآليات املطلوبة لتنفيذها، معرًبا عن 

مع  التعاون  لعالقات  اأف�صل  مب�صتقبل  اأمله 

اإ�صرائيل واأن ت�صهد تطوًرا يف امل�صتقبل.

هذه  توقيع  اأن  اخلارجية  وزير  واأكد 

بناء اجل�صور بني مملكة  اإىل  االتفاقيات يهدف 

البحرين ودولة اإ�صرائيل وي�صكل لبنة اأ�صا�صية 

موؤ�ص�صات  بني  واملعلومات  اخلربات  لتبادل 

التبادل  فتح  اأمام  املجال  ويهيئ  البلدين، 

اال�صتثمارية  الفر�س  التجاري واال�صتفادة من 

مملكة  �صعب  تطلعات  يحقق  مبا  املتعددة، 

البحرين يف التنمية واالزدهار.

حترير  روؤ�صاء  اأعرب  جانبهم،  ومن 

باالإجنازات  اعتزازهم  عن  املحلية  ال�صحف 

البحرين،  ململكة  املتوا�صلة  الدبلوما�صية 

عالقات  اإقامة  على  التوقيع  اأن  موؤكدين 

دبلوما�صية بني مملكة البحرين ودولة اإ�صرائيل 

�صيكون له بالغ االأثر يف حتقيق م�صتقبل اأف�صل 

ل�صعب مملكة البحرين و�صعوب املنطقة ككل، 

من خالل االرتقاء بالتعاون والتن�صيق امل�صرتك 

بني البلدين على االأ�صعدة كافة.

ت�����ص��ك��ي��ل ف����رق ع��م��ل م�����ص��رك��ة ل��ب��ح��ث جم����الت ال���ت���ع���ا�ن ال��ث��ن��ائ��ي

خالد بن علي ي�صارك يف اجتماع �زراء العدل اخلليجيني

بحث القانون املوحد ملكافحة التطرف �الكراهية 

رئي���س ه��ي��ئ��ة الأرك���ان

 ي���ص��ي��د بع��الق���ات ال���ص���داقة م��ع ال��ه�ن���د

اآل خليفة،  بن علي  ال�صيخ خالد  �صارك 

وزير العدل وال�صوؤون االإ�صالمية واالأوقاف، 

بدول  العدل  لوزراء  الثالثني  االجتماع  يف 

االأربعاء،  اأم�س  اخلليجي  التعاون  املجل�س 

املرئي، برئا�صة �صلطان  عرب تقنية االت�صال 

االإمارات  بدولة  العدل  البادي، وزير  �صعيد 

نايف  الدكتور  املتحدة، ومب�صاركة  العربية 

العام ملجل�س  االأمني  فالح مبارك احلجرف، 

التعاون لدول اخلليج العربية.

الوزراء  رفع  االجتماع  بداية  ويف 

خال�س التعازي واملوا�صاة لل�صعب الكويتي 

واالإ�صالمية  العربية  واالأمتني  واخلليجي 

بوفاة ح�صرة �صاحب ال�صمو ال�صيخ �صباح 

الكويت  دولة  اأمري  ال�صباح  اجلابر  االأحمد 

احلثيثة  باجلهود  م�صيدين  اهلل،  رحمه 

املتوا�صل  والدعم  الكبرية  واالإجنازات 

اخلليجي  العمل  لتعزيز  �صموه  قدمه  الذي 

امل�صرتك.

كما رفعوا التهاين والتربيكات حل�صرة 

�صاحب ال�صمو ال�صيخ نواف االأحمد اجلابر 

اأمري دولة الكويت مبنا�صبة توليه  ال�صباح 

من  العديد  الوزراء  وناق�س  احلكم،  مقاليد 

املوا�صيع املدرجة على جدول االأعمال ومنها 

حم�صر اجتماع جلنة مديري وروؤ�صاء املراكز 

والق�صائية  والقانونية  التدريبية  واملعاهد 

اتفاقية تنفيذ  بدول املجل�س، وبحث تطوير 

الق�صائية  واالإعالنات  واالإنابات  االأحكام 

اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س  بدول 

الت�صريعية  املبادئ  وا�صتخال�س  العربية، 

وم�صروع  االأنظمة،  القوانني  يف  الواردة 

التطرف  ملكافحة  املوحد  )القانون(  النظام 

والعن�صرية والكراهية والتمييز، اإ�صافة اإىل 

امل�صرتك  االهتمام  ذات  االأخرى  املو�صوعات 

بني وزارات العدل بدول املجل�س.

�صقر  بن  ذياب  الركن  الفريق  ا�صتقبل 

�صباح  االأركان  هيئة  رئي�س  النعيمي 

2020م،  اأكتوبر   21 االأربعاء  اليوم 

الركن  العقيد  العامة،  القيادة  يف  مبكتبه 

امللحق   NAUSHAD ALI KHAN
الع�صكري الهندي ب�صفارة جمهورية الهند 

ال�صديقة لدى مملكة البحرين.

هيئة  رئي�س  رحب  اللقاء  وخالل 

االأركان بامللحق الع�صكري الهندي، م�صيًدا 

التاريخية  ال�صداقة  بعالقات  �صعادته 

وخالل  البلدين.  بني  تربط  التي  املتميزة 

من  عدد  ومناق�صة  بحث  مت  كذلك  اللقاء 

يف  والتعاون  التن�صيق  مو�صوعات 

الع�صكرية. ال�صوؤون 

ح�صر اللقاء اللواء الركن حممد ها�صم 

ال�صادة مدير التعاون الع�صكري.
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د. نـــا�سـر علــي رئي�سـًـا تنفيذًيا

لهـيــئــة البحريــن لل�سياحة والـمعـــار�ض

ال�سرية الذاتية للرئي�ض التنفيذي لهيئة البحرين لل�سياحة 

اللواء احل�سن يبحث التعاون مع 

الـملـحــق الـمــالـــي بوزارة الـخــزانــة الأمــريكية

البحرين ت�سارك يف اجتماع جمل�ض وزراء النقل العرب

وزير  حممد  اأحمد  بن  كمال  تراأ�س 

املوا�صالت والت�صالت وفد مملكة البحرين 

لدورة  الفرتا�صي  الجتماع  يف  امل�صارك 

العادية الـ33 ملجل�س وزراء النقل العرب.

من  عدد  مناق�صة  الجتماع  خالل  ومت 

النقل  مبجال  تتعلق  التي  املهمة  املوا�صيع 

الربي،  والنقل  اجلــوي  والنقل  البحري 

واخلطط امل�صتقبلية التي من �صاأنها تعزيز 

اأهمها  من  العربية،  الــدول  بني  التعاون 

للركاب  البحري  النقل  تنظيم  م�صروع 

واتفاقية  العربية،  الدول  بني  والب�صائع 

والر�صوم  ال�صرائب  من  الإعفاء  تبادل 

اجلمركية يف جمال النقل اجلوي.

جمال  لدعم  عمل  ورقة  طرح  مت  كذلك 

احلزام  مبادرة  �صمن  من  الــربي  النقل 

مقرتحات  تقدمي  اإىل  بالإ�صافة  والطريق، 

ــدول  ال بــني  البينية  التجارة  لتعزيز 

الأع�صاء. 

امللك  اجلاللة  �صاحب  ح�صرة  عن  �صدر 

حمد بن عي�صى اآل خليفة عاهل البالد املفدى، 

ل�صنة   )67( رقم  مر�صوم  ورعاه،  اهلل  حفظه 

2020 بتعيني رئي�س تنفيذي لهيئة البحرين 

لل�صياحة واملعار�س، جاء فيه:

علي  نا�صر  الدكتور  ُيعنينّ  الأوىل:  املادة 

البحرين  لهيئة  تنفيذًيا  رئي�ًصا  علي  يو�صف 

لل�صياحة واملعار�س.

ال�صناعة  ــر  وزي على  الثانية:  املــادة 

املر�صوم،  هذا  تنفيذ  وال�صياحة  والتجارة 

يف  وُين�صر  �صدوره،  تاريخ  من  به  وُيعمل 

اجلريدة الر�صمية.

ا�صتقبل الفريق طارق بن ح�صن احل�صن 

اأم�س، ليند�صي  رئي�س الأمن العام، مبكتبه 

اخلزانة  ـــوزارة  ب ــايل  امل امللحق  مرييل 

�صفارة  يف  الأمريكية  املتحدة  بالوليات 

مملكة  لدى  الأمريكية  املتحدة  الوليات 

رئي�س  ب  رحنّ اللقاء،  بداية  ويف  البحرين. 

اإذ  لها،  املرافق  والوفد  العام مبرييل  الأمن 

القائمة  الثنائية  العالقات  ا�صتعرا�س  مت 

من  عدد  وبحث  ال�صديقني،  البلدين  بني 

املو�صوعات ذات الهتمام امل�صرتك.

ح�صر اللقاء الوكيل امل�صاعد للتخطيط 

والتنظيم.

د. نا�صر علي

املوؤهالت الأكادميية:

ال�صوؤون  يف  دكــتــوراه  على  ح�صل 

التنمية  )اقت�صاديات  والدولية  العامة 

نورث  جامعة  يف  والأمــن(  والتخطيط 

يف  ما�صات�صو�صت�س  بو�صطن،   - اإي�صرتن 

العام 2003.

حاز درجة ماج�صتري العلوم ال�صيا�صية 

تخطيط  الدولية،  القت�صادية  )العالقات 

التنمية واإدارة امليزانية( يف العام 2000.

القت�صاد  يف  بكالوريو�س  خريج 

الدويل  »القت�صاد  الدولية  والعالقات 

 - بو�صطن  جامعة  وال�صتثمار«  والتجارة 

بو�صطن، ما�صات�صو�صت�س يف العام 1999.

اخلربة العملية:

البحرين  لت�صدير  التنفيذي  الرئي�س 

امل�صوؤول  مهام  توىل  اإذ  العام 2018،  منذ 

اململكة  لتطوير  طريق  خريطة  تنفيذ  عن 

الوطنية  ال�صادرات  تنمية  وكالة  اأول 

املخ�ص�صة.

ال�صتثمار  رئي�س  من�صب  تــراأ�ــس 

العام 2018  منذ  والت�صويق يف »متكني« 

اإىل  التقارير  بتقدمي  كلف  اإذ  الن،  وحتى 

الت�صكيل  عن  وامل�صوؤول  التنفيذي  الرئي�س 

تطوير  على  والإ�ـــصـــراف  والــتــطــويــر، 

ا�صرتاتيجية ال�صتثمار.

ا  اأي�صً امل�صوؤول  مهام  ي�صغل  كذلك 

الت�صويق  حمفظة  على  ــراف  ــص الإ� عن 

والت�صالت والعالقات العامة، مبا يف ذلك 

م�صاريع الت�صويق ال�صرتاتيجي واحلمالت 

ومبادرات الأحداث وتطوير واحلفاظ على 

الة  فعنّ ات�صال  وا�صرتاتيجية  عامة  عالقات 

والعمالء  امل�صلحة  اأ�صحاب  جميع  مع 

الوطنيني.

وحتى   2015 العام  منذ  �صغل  كذلك 

التخطيط   - التنفيذي  املدير   2017

مبهام  كلف  اإذ  »متكني«،  الأعمال  وتطوير 

التنفيذي  الرئي�س  اإىل  التقارير  تقدمي 

املوؤ�ص�صي  التخطيط  والإ�صراف على جميع 

وتطوير  ـــدوى  واجل وال�ــصــرتاتــيــجــي، 

وا�صرتاتيجيات  وال�صتثمارات  املنتجات 

واملحافظ  امل�صاريع  واإدارة  ال�صتثمار 

الأثر  تقييم  واأن�صطة  ال�صوقية  واملعلومات 

للموؤ�ص�صة.

العام 2008 وحتى 2014  توىل يف 

التخطيط  ق�صم  ورئي�س  اأول  مــديــر 

ترا�س  كذلك  متكني،  الأعــمــال  وتطوير 

تطوير  وعمليات  ال�صرتاتيجي  التخطيط 

ال�صركات  ا�صرتاتيجيات  كذلك  الأعمال، 

املنتجات  وتطوير  الت�صغيلي  والتخطيط 

ال�صوق  ومعلومات  اخلا�صة  وامل�صاريع 

اإىل  التقارير  وتقدمي  التاأثري،  واأن�صطة 

م�صوؤول  ب�صفته  التنفيذي  الرئي�س 

للمنظمة،  الأول  القت�صادي  الت�صال 

والتخطيط  والهيكلية  املفاو�صات  وقيادة 

لال�صتثمارات املقرتحة وغريها من م�صاريع 

ال�صركات.

 2008-2007 الأعــوام  خالل  توىل 

يف  اأول،  اقت�صادي  وخبري  الأ�صول  اإدارة 

�صريا  بنك  لدى  الأ�صول  واإدارة  اخلزانة 

الأ�صول  اإدارة  بقيادة  كلف  اإذ  لال�صتثمار، 

اإدارة  وحــدة  عمليات  بتطوير  املرتبطة 

ا عمل لدى البنك ال�صتثمار  الأ�صول، واأي�صً

الإ�صالمي اجلديد. 

-2004 ــوام  الأع خالل  ا  اأي�صً عمل 

�صفارة  لدى  اقت�صادًيا  حملالً   ،2005

الوليات املتحدة الأمريكية - البحرين

معيًدا   2003 الــعــام  ــالل  خ عمل 

وحما�صًرا متفرًغا ب ق�صم العلوم ال�صيا�صية 

بو�صطن،   - اإي�صرتن  نــورث  جامعة  يف 

املتحدة  الــوليــات   - ما�صات�صو�صت�س 

الأمريكية.

العديد من اجلوائز  قائدي على  ح�صل 

وال�صهادات منها:

الولء  من  �صنوات   10 متكني  جائزة 

والتفاين يف العام 2017.

دعا لتبني ال�سلوكيات ال�سحيحة يف التخل�ض من املواد القابلة للتدوير

وكيل »البلديات« يد�ّسن حملة »مدينتي �سديقة للبيئة« يف »اجلنوبية«

�سندوق الزكاة يطلق »ابت�سامة اأمل« لدعم الأطفال امل�سابني بال�سرطان

البحرين ت�ستعر�ض جتربتها يف جمال التعداد ال�سكاين

الأ�صغال  وزارة  وكيل  د�صن 

والتخطيط  البلديات  و�صوؤون 

البلديات  لــ�ــصــوؤون  الــعــمــراين 

خليفة  اآل  اأحمد  بن  حممد  ال�صيخ 

بلدية  اأطلقتها  الــتــي  احلملة 

مع  بالتعاون  اجلنوبية  املنطقة 

اأوربا�صري  و�صركة  ا�صتدامة  مركز 

بعنوان  زايد،  مدينة  يف  للنظافة 

وذلك  للبيئة«،  �صديقة  »مدينتي 

املــوافــق  ــاء  ــع الأرب ــوم  ي ع�صر 

بح�صور  ــاري،  اجل اأكتوبر   21

عام  ومدير  العامر،  اأحمد  النائب 

عا�صم  اجلنوبية  املنطقة  بلدية 

والوكيل  عــبــداهلل،  عبداللطيف 

امل�صاعد للخدمات البلدية امل�صرتكة 

املهند�صة �صوقية حميدان، وع�صو 

القالف،  اإميــان  البلدي  املجل�س 

وامل�صوؤولني يف البلدية. 

الوزارة  وكيل  قال  من جهته، 

حممد  ال�صيخ  البلديات  ل�صوؤون 

هذه  اإن  خليفة  اآل  اأحــمــد  بــن 

على  احلفاظ  يف  �صت�صهم  احلملة 

واملخلفات،  امللوثات  من  البيئة 

ال�صلوكيات  والت�صجيع على تبني 

املواد  التخل�س من  ال�صحيحة يف 

بال�صراكة  التدوير،  لإعادة  القابلة 

واملقيمني  املواطنني  مع  املجتمعية 

�صالمة  على  احلفاظ  اأن  باعتبار 

البيئة م�صوؤولية جماعية م�صرتكة 

من  اجلهود  فيها خمتلف  تت�صافر 

اأجل رفع م�صتوى الوعي البيئي. 

العامر  اأحمد  النائب  اأثنى  كما 

احل�صارية  املــبــادرة  هــذه  على 

من  احلد  يف  ت�صهم  التي  البيئية 

كمية املخالفات التي يتم التخل�س 

م�صرًيا  التقليدية،  بالو�صائل  منها 

الأفكار  هذه  مثل  تطبيق  اأن  اإىل 

ا�صتنزاف  من  احلد  على  ي�صاعد 

القابلة  املــواد  وا�صتغالل  البيئة 

لإعادة التدوير.

وتهدف هذه احلملة التوعوية 

اأفراده  وحتفيز  املجتمع  لتثقيف 

لتبني ثقافة اإعادة تدوير املخلفات 

حاويات  يف  فــرزهــا  خــالل  مــن 

وت�صمل  الغر�س،  لهذا  خم�ص�صة 

واملعدن  والورق  البال�صتيك  مواد 

�صناعات  يف  جمدًدا  ل�صتغاللها 

جديدة. 

ويف هذا ال�صدد، اأكد مدير عام 

املهند�س  اجلنوبية  املنطقة  بلدية 

اأنه من  عا�صم عبداللطيف عبداهلل 

املجل�س  مع  الدائم  التعاون  خالل 

تنطلق  ا�صتدامة  ومركز  البلدي 

من  اأوىل  كمرحلة  التجربة  هذه 

�صتعمم  ذلك  وبعد  زايــد،  مدينة 

على املناطق الأخرى يف املحافظة 

هذه  اأن  اإىل  لفــًتــا  اجلنوبية، 

»التجربة فريدة من نوعها، وناأمل 

مدينة  اأهايل  جتاوب  خاللها  من 

لتحقيق  معنا  وتعاونهم  زايــد 

الأهداف املن�صودة«. 

البلدية  اأن  العام  املدير  وذكر 

ال�صراكة  تعزيز  على  حر�صت 

املجتمعية يف هذه احلملة مع عدد 

�صيقومون  والذين  املتطوعني،  من 

اأفرادها  وتوعية  املنازل  بزيارة 

وت�صنيف  التدوير  اإعادة  بثقافة 

توزيع  اإىل  بالإ�صافة  ـــواد،  امل

اخلا�صة  التوعوية  املطويات 

باحلملة. 

احلملة  هــذه  اأن  اإىل  ولفت 

�صيتم متابعتها وتقييمها وتو�صيع 

القادمة،  الأيـــام  خــالل  نطاقها 

جميع  يف  يطبق  اأمنوذًجا  لتكون 

يف  ال�صكنية  والأحــيــاء  املناطق 

الوعي،  لزيادة  اجلنوبية  املنطقة 

و�صع  على  ايجاًبا  �صينعك�س  ما 

النظافة ب�صورة عامة. 

بال�صكر  العام  املدير  ه  وتوجنّ

اجلنوبية  املحافظة  مــن  لكل 

اأمن  ومديرية  الإ�صكان،  ووزارة 

واملجل�س  اجلنوبية  املنطقة 

البلدي، ومركز ا�صتدامة والأهايل. 

الوكيل  ــرت  ذك جهتها،  من 

امل�صاعد للخدمات البلدية امل�صرتكة 

اأن  حميدان  �صوقية  املهند�صة 

اإح�صاءات مركز ا�صتدامة تو�صلت 

للفرتة  املخلفات  اإجمايل  اأن  اإىل 

 2020 �صبتمرب  وحتى  يناير  من 

طن  مليون   1021.759 بلغت 

منها خملفات  املخلفات، %44  من 

األف   444.755 بواقع  منزلية 

جتارية  خملفات  و%27  طــن، 

األف  و�صناعية بواقع 275.480 

طن، يف حني بلغت ن�صبة خملفات 

 239.254 بواقع   %24 البناء 

خملفات   %5 ومان�صبته  طن  األف 

زراعية. 

ـــد اأ�ــصــهــمــت مــبــادرات  وق

لإدارة  الوطنية  ال�صرتاتيجية 

من   %45 معاجلة  يف  املخلفات 

ملدفن  ــواردة  ال املخلفات  اإجمايل 

التي  املخلفات  اإجمايل  من  ع�صكر، 

تبلغ نحو مليون و700 األف طن 

�صنوًيا. 

طاهر  حممد  الــدكــتــور  اأكـــد 

لل�صوؤون  امل�صاعد  الوكيل  القطان 

الإ�صالمية بوزارة العدل وال�صوؤون 

حر�س  ــــاف  والأوق الإ�صالمية 

عقد  على  الإ�صالمية  ال�صوؤون 

القطاعات  بني  حقيقية  �صراكات 

الر�صمية والأهلية باململكة، لالرتقاء 

بعمل احلكومة وخمرجات �صندوق 

بالركن  املعنية  وال�صدقات  الزكاة 

الإ�صالمي  الدين  اأركان  من  الثالث 

التوعوي  لتمار�س دورها  احلنيف 

تكافل  اإىل  ــولً  و�ــص ـــريي،  واخل

التالحم  معاين  يوؤ�صل  اجتماعي 

والرتاحم والوحدة.

لقاء  هام�س  على  ذلــك  جــاء   

ال�صيخ �صالح حيدر ح�صني رئي�س 

�صندوق الزكاة وال�صدقات، وحممد 

املــوارد  تنمية  رئي�س  اأحمد  علي 

وال�صدقات،  الــزكــاة  ب�صندوق 

ب�صباح الزياين رئي�س جمل�س اإدارة 

مت  اإذ  ال�صبابية،  امل�صتقبل  جمعية 

خالل اللقاء ا�صتعرا�س �صبل تعزيز 

التعاون بني ال�صندوق واجلمعية.

واأو�صح القطان اأنه بتوجيهات 

من ال�صيخ خالد بن علي اآل خليفة 

الإ�صالمية  وال�صوؤون  العدل  وزير 

الزكاة  �صندوق  اأعلن  ــاف،  والأوق

وال�صدقات دعمه ملبادرة »ابت�صامة« 

التابعة جلمعية امل�صتقبل ال�صبابية؛ 

النف�صي  الدعم  بتقدمي  املعنية 

امل�صابني  لالأطفال  والجتماعي 

وذلك  اأمورهم،  واأولياء  بال�صرطان 

من خالل اإطالق م�صروع »ابت�صامة 

من  جانب  تغطية  بهدف  اأمــل«؛ 

العالجية  ــال  الأطــف احتياجات 

والدوائية وال�صحية.

�صندوق  وفد  ــارة  زي وخــالل 

جلمعية  والــ�ــصــدقــات  ــاة  ــزك ال

ل  امل�صتقبل، ا�صتمعوا اإىل �صرح مف�صنّ

جمعية  اإدارة  جمل�س  رئي�س  من 

الزياين  �صباح  ال�صبابية  امل�صتقبل 

»ابت�صامة«  مبادرة  تقدمه  عما 

من  ــر  لأك وبــرامــج  خدمات  من 

بال�صرطان  م�صاًبا  طفالً   130

كثب  عن  وتعرفوا  البحرين،  يف 

الأطفال  ــوؤلء  ه احتياجات  على 

للو�صول  املبادرة  وخطة  املر�صى 

اأكرب من الأطفال امل�صابني  اإىل عدد 

الإدارية  الدورة  خالل  بال�صرطان 

اجلديدة للجمعية.

 من جهته، نوه رئي�س �صندوق 

باجلهود  حيدر  �صالح  الــزكــاة 

مبادرة  متطوعو  بها  ينه�س  التي 

»ابت�صامة« منذ تاأ�صي�صها يف العام 

2012، كاأحد املبادرات الرائدة يف 

اأحد  تعك�س  التي  البحرين  مملكة 

البارزة  الجتماعي  التكافل  مظاهر 

به  يت�صم  ما  د  وجت�صنّ اململكة،  يف 

وتراحم  تعاطف  من  البحرينيون 

�صعًفا  الأكـــر  ال�صرائح  ــاه  جت

امل�صابني  الأطــفــال  �صريحة  مثل 

بال�صرطان.

واأكد حيدر اأن �صندوق الزكاة 

وال�صدقات �صيعمل مع املبادرة على 

اإحلاًحا  الأكر  الحتياجات  حتديد 

لالأطفال مر�صى ال�صرطان، وذلك يف 

اإطار خدماته الجتماعية والتكافلية 

وعمله على حتقيق احلياة الكرمية 

لأفراده والرتقاء بهم، م�صرًيا اإىل اأن 

تبني ال�صندوق لهذه املبادرة يهدف 

مفهوم  تعزيز  اإىل  الأوىل  بالدرجة 

التكافل الجتماعي الذي حث عليه 

الدين الإ�صالمي احلنيف.

الزياين �صعي  ثمنّن  من جانبه، 

ال�صندوق لدعم مبادرة »ابت�صامة« 

العدل  ـــر  وزي ــن  م بتوجيهات 

والأوقــاف،  الإ�صالمية  وال�صوؤون 

الذي  امل�صرتك  التعاون  باب  وفتح 

اإمكانات  تعزيز  اإطــار  يف  ي�صب 

تقدمي  على  وقدرتها  »ابت�صامة«، 

الذين  لالأطفال  اأف�صل  رعــايــة 

عن  ف�صالً  حالًيا،  لها  ينت�صبون 

خدمات  مظلة  تو�صعة  اإمكانية 

من  اأكــرب  ــدًدا  ع لت�صمل  املــبــادرة 

الأطفال.

من  الدعم  هذا  اأهمية  ــد  واأك

وال�صدقات  الزكاة  �صندوق  قبل 

ال�صرطان،  مر�صى  لــالأطــفــال 

املنا�صبة  البيئة  توفري  اأن  خا�صة 

ترهق  ال�صرطان  مري�س  للطفل 

توفري  حيث  من  الأ�صرة،  كاهل 

ــزة  ــه والأج الطبية  الأجــهــزة 

الأدوية  اأنواع  وبع�س  امل�صاندة 

البيئة املنزلية، ف�صالً عن  وتهيئة 

برامج الدعم النف�صي والجتماعي 

وم�صاعدته  مناعته  لتعزيز  للطفل 

املــر�ــس  ــل  ــراح م تخطي  عــلــى 

ال�صعبة التي رمبا متتد ل�صنوات، 

ت�صهم  »ابت�صامة«  مبادرة  اأن  كما 

امل�صابني  الأطفال  عالج  دعم  يف 

املوىل عز وجل  بال�صرطان، �صائالً 

الأطفال  الطرفني خلدمة  يوفق  اأن 

يتماثلون  حتى  ال�صرطان  مر�صى 

ور�صم  تعاىل،  بــاإذنــه  لل�صفاء 

ووجوه  وجوههم  على  البت�صامة 

اأهاليهم.

جتربتها  البحرين  مملكة  ا�صتعر�صت 

تعداد  بيانات  على  احل�صول  يف  الــرائــدة 

ا  عو�صً الإدارية  ال�صجالت  با�صتخدام  ال�صكان 

عن اعتماد الزيارات امليدانية التقليدية، وذلك 

املتحدة  الأمم  عقدتها  افرتا�صية  جل�صة  خالل 

ال�صجالت  ا�صتخدام  »حتديات  عنوان  حتت 

ال�صكان  تعداد  يف  البيانات  وتكامل  الإدارية 

�صناع  من  جمموعة  ح�صرها  وامل�صاكن«، 

خرباء  وكبار  والدوليني  الإقليميني  القرار 

قطاع الإح�صاء والبيانات.

يف  واحلكومة  املعلومات  هيئة  و�صاركت 

جل�صة املنتدى العاملي للبيانات للعام 2020، 

اإذ ا�صتعر�صت القائم باأعمال مدير الإح�صاءات 

املعلومات  هيئة  يف  والدميوغرافية  ال�صكانية 

�صبت  عبداهلل  مها  الإلكرتونية  واحلكومة 

خليجية  دولة  اأول  باعتبارها  اململكة  جتربة 

امل�صاريع  اإىل  م�صرية  ل،  التحونّ هذا  حتقق 

واملوؤ�ص�صات املبتكرة التي مت اإن�صاوؤها لتعزيز 

الأداء يف هذا املجال.

رائدة  دولة  البحرين  اأن  �صبت  واأ�صافت 

يف جمال التعداد، اإذ اأجرت اأول تعداد �صكاين 

بني  الأوىل  الدولة  بذلك  لتكون   ،1941 عام 

اخلليجي. ويف 2010  التعاون  دول جمل�س 

املنطقة  يف  الأوىل  الدولة  ا  اأي�صً اأ�صبحت 

مادًيا  املكلفة  امليدانية  امل�صوح  ت�صتبدل  التي 

يف  البيانات  قواعد  من  جمعها  يتم  ببيانات 

اأن  اإىل  الوزارات واجلهات احلكومية. م�صرية 

الوقت واملال، مع �صمان  الكثري من  ذلك وفر 

ذاته.  الوقت  يف  دقيقة  نتائج  على  احل�صول 

ال�صجالت  ا�صتخدام  كذلك  مت  اأنه  وك�صفت 

وامل�صاكن  لل�صكان  العام  التعداد  يف  الإدارية 

املقرر  ومن   ،2020 لعام  واملن�صاآت  واملباين 

اإ�صدار نتائجه التف�صيلية يف دي�صمرب من هذا 

العام. وتهدف عملية التعداد ال�صكاين لتحديد 

والجتماعية  الدميوغرافية  اخل�صائ�س 

وتوفري  لل�صكان،  الرئي�صة  والقت�صادية 

وتقدمي  التغيريات،  لتقييم  الالزمة  البيانات 

العاملة  القوى  هياكل  حــول  الح�صاءات 

هذه  �صاأن  ومــن  اخل�صائ�س.  من  وغريها 

ت�صهم يف تعزيز م�صتوى �صنع  اأن  املعلومات 

القرار يف اململكة ودعم منوها.

بع�س  اإىل  �صبت  تطرنّقت  اجلل�صة،  وخالل 

التحديات التي تواجه التعدادات القائمة على 

ال�صجالت الإدارية، مثل الوقت واجلهد الكبري 

الالزم لإعداد وتهيئة البيانات، واتباع املعايري 

الت�صانيف  واختالف  املتحدة،  لالأمم  الدولية 

جهة،  لكل  الإداريــة  ال�صجالت  يف  املتبناة 

وا�صتخدام  ال�صجالت،  بع�س  يف  والتغطية 

ودرجة  بيانات،  قاعدة  لكل  خمتلفة  نطاقات 

ال�صجالت  على  القائمة  التعدادات  تلبية 

الإدارية للمتطلبات احلالية وامل�صتقبلية.

كمال بن �أحمد
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ا �سريًعا.. واللقاحات �ستتوافر يف البحرين حال اعتمادها  7916 فح�سً

ا اإعادة فتح اخلدمات الداخلية للمطاعم ال�سبت مبا ال يتعدى 30 �سخ�سً
متام اأبو�صايف:

كورونا  لفريو�س  للت�صدي  الطبي  الفريق  ك�صف 

»كوفيد 19« عن تراجع احلاالت القائمة يف اململكة بن�صبة 

45% خالل االأربعة اأ�صابيع املا�صية، وذلك نتيجة ملا اأبداه 

املواطنون واملقيمون من وعي والتزام.

للجنة  التابع  ال�صحايف  املوؤمتر  يف  املتحدثون  وقال 

كل  فيه  �صارك  والذي   ،»19 لـ»كوفيد  للت�صدي  الوطنية 

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

مناف  طبيب  مقدم  الع�صكري  امل�صت�صفى  يف  املعدية 

م�صت�صفى  يف  املعدية  االمرا�س  وا�صت�صارية  القحطاين، 

البالد كانت قد �صجلت يف  اإن  ال�صلمان،  ال�صلمانية جميلة 

رقم  وهو  اإ�صابة،   6885 نحو  املا�صي  �صبتمرب  منت�صف 

قيا�صي مت الو�صول اإليه منذ بدء اجلائحة، اإال اأن الت�صرف 

مب�صوؤولية اأدى اإىل حت�صن يف النتائج اليومية عرب ت�صجيل 

3773 حالة قائمة يف 14 اأكتوبر اجلاري، اأي االنخفا�س 

اإىل نحو ن�صف الن�صبة ال�صابقة.

بجميع  االلتزام  موا�صلة  اأهمية  اإىل  املتحدثون  واأ�صار 

ثانية  موجة  ملواجهة  تفادًيا  ــرازات  واالح االإر�ــصــادات 

نقل  ا�صت�صعار خطورة  اأن  معتربين  االإ�صابات،  اأعداد  من 

املر�س، وانتقال العدوى هو الطريق للق�صاء على انت�صار 

الفريو�س.

واأعلن املانع خالل املوؤمتر ال�صحايف عن عودة جزئية 

احلكومية  باملدار�س  الدرا�صية  املراحل  كل  يف  للطلبة 

اأولياء  اختار  الذين  للطلبة  اخلا�صة  االأطفال  وريا�س 

اأمورهم ح�صور اأبنائهم اإىل املدار�س، وذلك اعتباًرا من االأحد 

االحرازية  باالإجراءات  االلتزام  اأهمية  على  م�صدًدا  املقبل، 

ح�صة  على  حفاًظا  ال�صاأن؛  هذا  يف  ال�صادرة  والتعليمات 

و�صالمة املجتمع.

كل  يف  �صحي  فريق  ت�صكيل  قد  اأنه  على  املانع  واأكد 

ال�صحية،  االإجراءات  وتطبيق  تنظيم  عن  م�صوؤول  مدر�صة 

وو�صع �صوابط ا�صتقبال املوظفني والطلبة، مبا فيهم فح�س 

والتطهري  االجتماعي،  التباعد  و�صمان  حرارتهم،  درجات 

والتعقيم امل�صتمر جلميع مرافق املن�صاآت التعليمية.

وقابلة  وا�صحة  اإر�صادات  »لقد مت و�صع  املانع:  وقال 

بيئة  توفري  ل�صمان  التعليمية  املوؤ�ص�صات  داخل  للتنفيذ 

على  املدار�س  يف  العاملني  وم�صاعدة  اآمنة،  تعليمية 

اال�صتجابة ال�صريعة«.

اإ�صعار  �صتتبع  التي  االإر�صادات  �صمن  »من  وتابع: 

االأمر،  ويل  مع  وبالتوا�صل  املخت�صة  ال�صحية  اجلهات 

والعزل يف اأماكن خم�ص�صة يف املدر�صة، وحتديد املخالطني. 

وكذلك حتديد الطاقة اال�صتيعابية لل�صف الدرا�صي الواحد، 

وترك م�صافة ال تقل عن مر ون�صف بني مقاعد الطلبة، اإىل 

جانب العديد من االإجراءات والتعليمات«.

وعلى �صعيد اآخر، ك�صف املانع عن اإعادة فتح اخلدمات 

الداخلية للمطاعم واملقاهي اعتباًرا من ال�صبت القادم مبا ال 

ا يف كل من�صاأة. يتعدى 30 �صخ�صً

ا  فح�صً  7916 اأن  على  املانع  اأكد  اآخر،  جانب  ومن 

منذ  فح�س  األف   20 اأ�صل  من  حالًيا  اإجــراوؤه  مت  �صريًعا 

اإطالق وزارة ال�صحة هذه اخلدمة التي تزامنت مع مبادرات 

الفريق الوطني الطبي من اأجل تطوير التقنيات امل�صتخدمة 

للفح�س عن الفريو�س، وت�صهيل طرق الفحو�صات.

واأ�صار املانع اإىل اأن الفح�س ال�صريع - الذي يتما�صى مع 

امل�صتجدات العاملية، وتتماثل نتائجه مع نتائج فحو�صات 

امل�صحة التي جترى يف املختربات »بي �صي اآر« وي�صتطيع 

ت�صخي�س حالة املري�س بدقة خالل 15 دقيقة دون احلاجة 

ملخترب متخ�ص�س - قد ا�صتهدف تطبيقه املدر�صني والطلبة 

االأمامية،  ال�صفوف  يف  الطبية  والطواقم  املدار�س،  يف 

واالأ�صخا�س الذين تظهر عليهم االأعرا�س.

االإ�صابة  من  املتعافني  القحطاين  دعا  جانبه،  من 

بالدم،  التربع  نداءات  مع  التجاوب  اإىل   »19 بـ»كوفيد 

مناعة  على  �صلًبا  يوؤثر  ال  بالدم  التربع  اأن  على  م�صدًدا 

املتعافني.

واأكد القحطاين على اأن بالزما الدم التي يتم التربع بها 

من قبل املتعافني، قد اأ�صهمت يف عالج احلاالت القائمة التي 

للعالج يف وحدات  اأو تخ�صع  �صديدة،  اعرا�س  تعاين من 

العناية املركزة، الفًتا اإىل اأن عملية التربع التي ال ت�صتغرق 

ع�صر دقائق، قد ت�صهم يف اإنقاذ اأرواح م�صابني بالفريو�س. 

و�صّدد القحطاين على اأن قبول التربع من قبل املتعافني، 

يتم وفق ا�صراطات معتمدة ب�صكل عاملي، ومنها اأن يكون 

االأعمار  وحتديد  باملر�س،  االإ�صابة  له  �صبق  قد  املتربع 

)18-60 عاًما(، واأن يكون املتعايف ب�صحة جيدة توؤهله 

للتربع بالدم، واالنتهاء من فرة احلجر ال�صحي من مدة ال 

اأعرا�س للمر�س،  اأ�صبوعني، واأال يكون يعاين من  تقل عن 

يقبل  كما  كغم،   50 عن  يقل  ال  املتربع  وزن  يكون  واأن 

اأال  الن�صاء املتعافيات، �صريطة  التربع بـ»بالزما الدم« من 

يكون قد �صبق لها احلمل.

االأ�صابيع  خالل  بثه  مت  ما  »�صاهدنا  القحطاين:  وقال 

املا�صية من حاالت يف العناية املركزة، ومنهم ن�صاء وكبار، 

وهم يف احلقيقة ينتظرون املتعافني للمبادرة بالتربع بالدم 

الذي قد ي�صهم يف تعافيهم وخروجهم من العناية املركزة«.

فقط  املتعافني  من  بالتربع  الراغبني  القحطاين  ودعا 

للتوجه اإىل بنك الدم التابع للم�صت�صفى الع�صكري - الطابق 

 7:30 ال�صاعة  بني  ما  االأربعاء،  اإىل  االأحد  من   - االأر�صي 

�صباًحا وحتى 1 ظهًرا، ويوم اخلمي�س من ال�صاعة 12:30 

ظهًرا وحتى 6 م�صاًء. كما ميكنهم التوا�صل عرب الوات�صاب 

على الرقم التايل )17766279(.

وطنية  جناح  ق�صة  ن�صنع  »دعونا  القحطاين:  وقال 

اأخرى كما �صنعناها مع التجارب ال�صريرية للقاح املحتمل، 

للمبادرة،  املتعافون  اأيها  عليكم  معقود  اليوم  واالأمــل 

واالإ�صهام يف حتقيق اأمل جديد الأي حالة قائمة«.

من جانبها، �صّددت ال�صلمان على اأهمية اال�صتفادة من 

العرب التي تطرحها جتارب احلاالت القائمة ال�صيما الذين 

ن�صاء  من  املركزة  العناية  وحدات  يف  للعالج  يخ�صعون 

وكبار ال�صن وما يعانونه ب�صبب املر�س، مما يدفع باجتاه 

اأهمية اأن يعيد اجلميع النظر يف مدى التزامه.

واعتربت ال�صلمان اأن التهاون يف االإجراءات االحرازية 

يت�صبب  بل  فح�صب،  القائمة  احلاالت  من  مزيًدا  ي�صبب  ال 

ب�صغط كبري على الفرق الطبية، التي تعمل ليالً ونهاًرا من 

اأجل احلفاظ على �صحة و�صالمة اجلميع.

رئي�س  ل�صمو  تقديرها  خال�س  عن  ال�صلمان  وعربت 

الوزراء، ملا يوليه من حر�س ودعم للكوادر الطبية، مثمنة 

اإطالق �صموه جائزة خليفة بن �صلمان للطبيب البحريني، 

من  املزيد  لتحقيق  دافًعا  ت�صكل  اجلائزة  هذه  اأن  معتربة 

الطب  مهنة  يف  االإن�صانية  ر�صالة  اأهداف  لتحقيق  العطاء 

وخدمة الوطن.

املانع: حال اعتماد اللقاحات

 �ستتوافر يف البحرين نهاية العام

اللقاح  لتوفري  االجتــاه  على  املانع  اأكد  جانبه،  من 

اخلا�س بـ»كوفيد 19« نهاية هذا العام يف حال مت اعتماد 

نتائج االختبارات التي اأجريت على املتطوعني.

زلنا  »ال  لـ»االأيام«:  �صوؤال  على  رده  يف  املانع  وقال 

مراحله  يف  املحتمل  باللقاح  اخلا�صة  التجارب  نهاية  يف 

الثالثة، وننتظر نتائج فعاليته، بالطبع ناأمل اأن يتم اعتماد 

الزمنية لتوفريه قبل نهاية هذا  النتائج كي ن�صع اخلطة 

العام«.

ب�صكل جزئي  الطلبة  اإعادة  قرار  اأن  على  املانع  و�صّدد 

للمدار�س مل يتم اتخاذه، اإال بعد اأن مت التاأكد من ا�صتقرار 

الو�صع الوبائي يف اململكة.

وقال املانع: »هناك اإجراءات و�صعت الإعادة الطلبة اإىل 

اإال  اتخاذها ال ت�صدر  يتم  التي  القرارات  املدار�س، وجميع 

بعد اأن يتم تدار�صها وفق معايري تاأخذ بعني االعتبار جميع 

املعطيات«.

يف  املتبعة  االإجراءات  �صمن  من  اأنه  اإىل  املانع  ولفت 

الدرا�صي  الن�صاط  وقف  وكذلك  العزل،  التعليمية  املن�صاآت 

اإذا ا�صتدعى االأمر.

ال�صريع  الفح�س  لـ»االأيام« حول  �صوؤال  على  رد  ويف 

وما اإذا كان �صيتوافر يف االأ�صواق، اأكد املانع على اأن التوجه 

امل�صت�صفيات  يف  ال�صريع  الفح�س  توفري  البحرين  لدى 

البيوت،  يف  م�صتقبالً  اإجــراوؤه  يتم  بحيث  وال�صيدليات 

م�صدًدا على اأن الفح�س ال�صريع لي�س بديالً لفح�س امل�صحة 

»بي �صي اآر«.

وقال املانع: »لقد متت جتربة الفح�س ال�صريع، وناأمل 

فيما بعد اأن يتم توزيعه على القطاع اخلا�س، واأن ي�صبح 

اأفراد  يتمكن  بحيث  اخلا�صة،  ال�صيدليات  يف  متوافًرا 

املجتمع من اإجرائه يف البيوت، اإذ تظهر نتائجه خالل 15 

دقيقة«.

متقاربة  ال�صريع  الفح�س  دقة  اأن  �صك  »بال  وتابع: 

رئي�س  ب�صكل  نعتمد  زلنا  ال  لكن  امل�صحة،  فح�س  لنتائج 

نعترب  وال  اآر(،  �صي  )بي  االأنــف  م�صحة  فح�س  على 

عن  للك�صف  عملية  اأداة  ي�صكل  الذي  ال�صريع  الفح�س 

املر�س، بديالً لفح�س م�صحة االأنف«.

اجلرعة  اإعطاء  اأن  على  القحطاين  اأكد  جانبه،  من 

للقاح  ال�صريرية  للتجارب  الثانية  املرحلة  من  الثانية 

األف  هناك  بقي  حيث  بعد،  منها  االنتهاء  يتم  مل  املحتمل 

متطوع مل يتلقوا اجلرعة الثانية بعد، الفًتا اإىل ا�صتمرار 

عمليات املتابعة الطبية جلميع من تطوعوا لهذه التجارب 

على مدار 12 �صهًرا.

الواليات  يف  اللقاحات  بع�س  جتارب  اإيقاف  وحول 

املتحدة، واأوروبا بعد حدوث م�صاعفات لدى املتطوعني، 

اإجراء  مت  التي  املحتملة  اللقاحات  اأن  على  القحطاين  اأكد 

متاًما  تختلف  البحرين،  منها يف  الثالثة  املرحلة  جتارب 

عن نوع اللقاحات التي خ�صعت لتجارب يف دول غربية، 

�صديدة  م�صاعفات  اأي  �صجلت  قد  اململكة  تكون  اأن  نافًيا 

جرعات  اأخــذوا  الذين  املتطوعني  من  اأي  على  ظهرت 

اللقاح.

ولفت القحطاين اإىل اأن اإيقاف بع�س جتارب اللقاحات 

يف دول اأوروبية، هو اإجراء يتم اتخاذه عادة للتاأكد من 

اللقاح،  ب�صالمة  ترتبط  ال  ظهرت  التي  امل�صاعفات  اأن 

منوًها اإىل اأن جميع التجارب مت ا�صتئنافها بعد ذلك.

من جانبها، اأكدت ال�صلمان على اأن اململكة قد �صجلت 

حدوث م�صاعفات لدى متعافني من »كوفيد 19« متثلت 

الرئة،  اأن�صجة  طالت  واأخــرى  القلب،  يف  مب�صاعفات 

باالإ�صافة اإىل مالحظة حدوث م�صاعفات اأدت اإىل جلطات، 

للمتعافني،  النف�صية  احلالة  يف  اأثرت  م�صاعفات  وكذلك 

من  امل�صاعفات  بهذه  ي�صابون  من  اأغلب  اأن  اإىل  الفتة 

املتعافني يتعافون منها مع مرور الوقت.

»الد�ستورية«: عدم د�ستورية اأحد بنود قانون 

 التقاعد ل�سباط واأفراد قوة الدفاع واالأمن العام

�سبيب: تركيب 6 حمطات لتقوية �سبكة االت�ساالت يف �ساحية الرملي

»اجلعفرية«: دورات لتدريب مغ�سلي املوتى للتعامل مع وفيات »كورونا«

»الزراعة«: ا�ستئناف الدورات التدريبية ملدر�سي املنهج الزراعي

�سبط امراأتني قامتا بالتحري�ض

 عــلــى ممـــار�ســـة اأعـمـــال منــافـيـة للآداب

اأم�س  الد�صـتورية  املحكمة  عـقدت 

خليفة  ال�صيخ  برئا�صة  جل�صتها  االأربعاء، 

رئي�س  خليفة  اآل  عبداهلل  بن  را�صد  بن 

امل�صت�صار  الق�صاة؛  وع�صوية  املحكمة، 

رئي�س  نائب  املال  را�صد  اإبراهيم  اأحمد 

عي�صى  احلايكي،  ح�صن  �صعيد  املحكمة، 

جا�صم  منى  الدكتورة  الكعبي،  مبارك  بن 

عبداهلل  حمد  اأحــمــد  ــواري،  ــك ال حممد 

عمر  ال�صر  اأمــني  وبح�صور  الدو�صري، 

عبدالعزيز ح�صاين.

يف  الف�صل  ب�صاأن  الق�صية  ويف 

د�صتورية ن�س املادة )43( فقرة )1( بند 

)ب( من املر�صوم بقانون رقم )11( ل�صنة 

معا�صات  تنظيم  قانون  باإ�صدار   1976

ومكافاآت التقاعد ل�صباط واأفراد قوة دفاع 

البحرين واالأمن العام واملعاد ترقيمها اإىل 

املادة )50( مبوجب املر�صوم بقانون رقم 

مبخالفتها  واملُدَّعى   1991 ل�صنة   )20(

 ،)31(  ،)20(  ،)18( ــواد  امل الأحــكــام 

املحكمة  حكمت  الد�صتور،  من   )119(

بعدم د�صتورية ن�س البند )ب( من الفقرة 

تنظيم  قانون  من   )50( املادة  من   )1(

معا�صات ومكافاآت التقاعد ل�صباط واأفراد 

ال�صادر  العام  واالأمن  البحرين  دفاع  قوة 

باملر�صوم بقانون رقم )11( ل�صنة 1976 

املعدَّل باملر�صوم بقانون رقم )20( ل�صنة 

.1991

وب�صاأن طلب احلكم بوقف تنفيذ حكم 

تنفيذ  بامل�صي يف  التمييز واحلكم  حمكمة 

الدعوتني  يف  الد�صتورية  املحكمة  حكمي 

)د/ 1/ 2008(  ــم  رق الد�صتوريتني 

املحكمة  حكمت  )د/ 2/ 2010(،  ورقم 

املدعية  واألزمت  الدعوى،  قبول  بعدم 

امل�صروفات.

مواد  د�صتورية  بعدم  الطعن  وب�صاأن 

الف�صل الثالث من قانون العمل يف القطاع 

اجلماعية  العمل  منازعات  ب�صاأن  االأهلي 

ب�صفة عامة، واملواد )158/ ب( و)159( 

القانون  ذات  من  و)164(  و)160( 

التحكيم  على  لن�صها  خا�صة  ب�صفة 

وذلك  ق�صائية،  غري  هيئة  اأمام  االإجباري 

و)20/ و(   )18( املادة  لن�س  باملخالفة 

املحكمة  حكمت  الد�صتور،  من  و)105( 

ال�صركة  واألزمت  الدعوى،  قبول  بعدم 

املدعية امل�صروفات.

خديجة العرادي:

في�صل  الرابعة  للدائرة  البلدي  الع�صو  ذكر 

قامت  االت�صاالت  تنظيم  هيئة  باأن  �صبيب  بن 

يف  االت�صاالت  �صبكة  لتقوية  مواقع  بتحديد 

�صاحية الرملي. ودعا �صبيب امل�صوؤولني يف هيئة 

الهوائيات  تركيب  يف  املبا�صرة  اإىل  االت�صاالت 

بعد  ممكن  وقت  اأقــرب  يف  االت�صاالت  وتقوية 

حتديد 6 مواقع للتقوية.

اأنه  لـ»االأيام«  ت�صريح  يف  �صبيب  واأو�صح 

واملقيمني  االأهايل  من  ال�صكاوى  من  العديد  تلقى 

و715   712 جممع  يف  الرملي  �صاحية  يف 

يف  الهواتف  و�صبكة  االت�صاالت  ب�صعف  و716 

ال�صاحية، موؤكًدا على اأهمية االإ�صراع يف تركيب 

ت�صكلها  التي  امللحة  للحاجة  نظًرا  الهوائيات 

�صبكة االت�صاالت يف الو�صع الراهن.

الأداء  االإر�صال  تقوية  اأهمية  »تكمن  واأ�صاف: 

وكل  واالجتماعات  ُبعد  عن  والدرا�صة  االأعمال 

بها  ابتليت  التي  كورونا  جائحة  ب�صبب  هذا 

اأجمع، وبحكمة وحنكة  والعامل  البحرين  مملكة 

حمد  بن  �صلمان  االأمري  امللكي  ال�صمو  �صاحب 

النائب  االأعلى  القائد  نائب  العهد  ويل  خليفة  اآل 

االأول لرئي�س الوزراء الذي راأ�س الفريق الوطني 

يف هذه املحنة«.

م�صطفى ال�صاخوري:

يف  امل�صاجد  �صوؤون  جلنة  رئي�س  ك�صف 

اإدارة االأوقاف اجلعفرية عبداجلليل العويناتي 

فرًدا  لـ20  تدريبية  تنظيم دورة  البدء يف  عن 

االأوقــاف  الإدارة  التابعة  املوتى  مغ�صلي  من 

اجلعفرية، لتدريبهم على تغ�صيل وفيات مر�صى 

واالإجراءات  ال�صرعية  ال�صوابط  وفق  كورونا 

ال�صحية االحرازية، وذلك بالتعاون مع وزارة 

ال�صحة. واأو�صح العويناتي اأّن املجل�س االأعلى 

لل�صوؤون االإ�صالمية برئا�صة ال�صيخ عبدالرحمن 

الطبي  الوطني  والفريق  خليفة،  اآل  حممد  بن 

برئا�صة  امل�صتجد  كورونا  لفريو�س  للت�صدي 

ومبتابعة  خليفة،  اآل  عبداهلل  بن  حممد  ال�صيخ 

اأبــدوا  ال�صالح،  فائقة  ال�صحة  ــرة  وزي من 

اهتماًما كبرًيا ب�صاأن توفري اال�صراطات الالزمة 

ال�صوابط  الفريو�س وفق  املتوفني جّراء  لدفان 

العامة  ال�صحة  على  يحافظ  ومبا  ال�صرعية، 

و�صالمة اجلميع.

ل�صحيفة  ت�صريح  يف  العويناتي،  واأ�صار 

موتى  مغ�صلي  ت�صمل  الدورة  اأّن  اإىل  »االأيام«، 

من املقابر التابعة لالإدارة يف جميع املحافظات، 

اجلهات  اهتمام  تثّمن  االإدارة  اأن  م�صيًفا 

االأفا�صل  الدين  رجال  تعاون  كذلك  الر�صمية، 

الالئق  والدفن  التغ�صيل  اإجـــراءات  بتوفري 

القدير  العلي  �صائالً  كورونا،  ب�صبب  للمتوفني 

-باإذنه  وقت  اأقرب  يف  الوباء  هذه  ينجلي  اأن 

تعاىل- بت�صافر جهود اجلميع.

بوكالة  النباتية  الــروة  اإدارة  مدير  قال 

ح�صني  املهند�س  البحرية  ــروة  وال الزراعة 

جواد الليث، اإن الوكالة �صت�صتاأنف بتاريخ 21 

ملدر�صي  التدريبية  الــدورات   ،2020 اأكتوبر 

املنهج الزراعي بوزارة الربية، وذلك با�صتخدام 

تقنية االت�صال املرئي. واأ�صار اإىل اأن هذه الدورة 

املوقعة  التفاهم  ملذكرة  تفعيالً  تاأتي  التدريبية 

ووزارة  البحرية  والروة  الزراعة  وكالة  بني 

ــدورات  ال هذه  اأن  وذكــر  والتعليم.  الربية 

اال�صتثنائية  الظروف  ب�صبب  توقفت  التدريبية 

ولكن  كورونا،  فريو�س  جائحة  فر�صتها  التي 

باالعتماد  التدريبية  الدورات  ا�صتئناف  �صيتم 

التزاًما  وذلــك  املرئي،  االت�صال  تقنية  على 

الوطني  الفريق  عن  ال�صادرة  بالتوجيهات 

للت�صدي لفريو�س كورونا.

العامة  االإدارة  ــام  ع مدير  �صرح 

�صرطة  اأن  اجلنائية،  ــة  واالأدل للمباحث 

االآداب  وحماية  بالب�صر  االجتار  مكافحة 

القانونية  االإجراءات  باتخاذ  قامت  العامة 

حتمالن  عاًما«  و26   22« امراأتني  حيال 

بالتحري�س  قيامهما  اإثر  اأفريقية،  جن�صية 

على ممار�صة اأعمال منافية لالآداب العامة.

واأ�صار اإىل اأن عمليات البحث والتحري 

االجتار  مكافحة  �صرطة  بها  قامت  التي 

غري  االأفعال  عن  الك�صف  اإىل  اأدت  بالب�صر، 

التي تقوم بها املذكورتان، حيث  القانونية 

مت القب�س عليهما، ويجري ا�صتكمال اأوراق 

النيابة  على  لعر�صها  متهيًدا  الواقعة 

العامة.

في�شل بن �شبيب

عبداجلليل العويناتي

الفريق الطبي للت�شدي لفريو�س كورونا خالل املوؤمتر ال�شحايف اأم�س
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م�ؤكدين اأن التجمعات كافة ت�شّكل ب�ؤرة لنت�شار الفريو�س.. اأطباء لـ»الأيام«:

اإلغاء التخييم خط�ة �شائبة حت�شًبا من ال�شتاء وحدوث م�جة جديدة

خديجة العرادي:

اأ�شاد اأطباء بقرار املحافظة اجلنوبية الذي 

ق�شى باإلغاء مو�شم التخييم هذا العام؛ دعًما 

لفريو�س  املت�شدي  الوطني  الفريق  جلهود 

كورونا »كوفيد 19«.

واأكد الطبيب اال�شت�شاري املتقاعد املتطوع 

يف حمجر احلد ال�شحي الدكتور علي البقارة 

ومهم  �شائب  قرار  التخييم  مو�شم  اإلغاء  اأن 

جًدا، مثمًنا جهود املحافظة اجلنوبية ودورها 

الكبري يف اتخاذ هذا القرار الذي من �شاأنه دعم 

كورونا،  جلائحة  للت�شدي  الوطني  الفريق 

تخفيف  يف  كذلك  ي�شهم  ذلك  اأن  اإىل  م�شرًيا 

امل�شروفات  من  والدولة  املواطنني  اأعباء 

ال�شحية التي ال داعي لها.

جميع  اأن  »مبا  البقارة:  الدكتور  وقال 

مازلنا  اأننا  ب�شبب  ملغية  تزال  ال  التجمعات 

ميكننا  ال  فاإنه  الفريو�س،  هذا  طبيعة  جنهل 

وعودة  الكثيف  واالختالط  بالتجمعات  البدء 

احلياة لطبيعتها، وهو االأمر الذي يوؤدي دون 

اأثناء  يف  ب�شهولة  الفريو�س  انتقال  اإىل  �شك 

التجمعات من ال�شخ�س امل�شاب اإىل ال�شخ�س 

من  اإذ  التخييم،  خا�شة يف جتمعات  ال�شليم، 

اإىل خميم، وبالتايل  انتقاله من خميم  املتوقع 

يزيد ذلك من اأعداد املر�شى«.

»نحن  لـ»االأيام«:  ت�شريح  يف  واأ�شاف 

املخالطة  االأعداد  تخفيف  يف  االآن  جنحنا 

التعاون  منا جميًعا  بد  فال  للعدوى،  احلاملة 

وغ�شل  الكمامات  بلب�س  وااللتزام  والتكاتف 

التجمعات  اأنواع  جميع  ووقف  االأيدي 

واالختالط، فاخل�شائر كانت موؤملة، وبالتزامنا 

�شيتم الت�شدي لهذا الفريو�س«.

اأ�شدقاء  جمعية  رئي�س  اأكدت  بدورها، 

اأنها  العيد  حممد  كوثر  الدكتورة  ال�شحة 

مو�شم  تاأجيل  اجلنوبية  املحافظة  قرار  مع 

درا�شة  بعد   ،2021 /2020 العام  لهذا  الرب 

متاأنية للظروف الراهنة والت�شاور مع الفريق 

»كوفيد  كورونا  لفريو�س  للت�شدي  الوطني 

�شالمة  على  حفاظ  من  ذلك  يف  ملا   ،»19

املواطنني واملقيمني، اإذ اإن طرق انت�شار عدوى 

الكبرية  التجمعات  من  تاأتي   »19 »كوفيد 

ومالم�شة  ال�شغرية،  االأ�شرة  نطاق  خارج 

باملاء  االأيدي  غ�شل  وعدم  امللوثة  االأ�شطح 

يحتوي  الذي  املعقم  باملحلول  اأو  وال�شابون 

على 70% من الكحول.

املخيمات  معظم  اأن  »مبا  العيد:  وقالت 

النا�س  وارتياد  اليومي،  لالإيجار  معرو�شة 

الثقافات،  وخمتلف  املناطق  خمتلف  من  لها 

وجتنًبا لبقاء االأ�شطح ملوثة، فاإن من احلكمة 

انت�شار  وطاأة  تخف  حتى  املو�شم  تاأجيل 

اإىل  �شخ�س  من  ب�شرعة  وانتقاله  الفريو�س 

ورذاذ  التنف�س  اأو  املالم�شة  طريق  عن  اآخر 

اخليم  يف  واالزدحامات  والكحة  العط�س 

تطعيم  اكت�شاف  وحتى  املغلقة،  ال�شيفة 

ا  خا�س بالفريو�س ملكافحة العدوى خ�شو�شً

وطور  التجريبية  املرحلة  فرتة  انتهاء  بعد 

الدرا�شة للقاح مبملكة البحرين«.

الدكتورة  اأكدت  ذاته،  ال�شاأن  ويف 

واالأذن  االأنف  جراحة  طبيبة  ر�شي  هالة 

واحلنجرة اأنه مع حلول ف�شل اخلريف وبدء 

من  عدد  ون�شاط  اللقاح  حبوب  تطاير  موجة 

الفريو�شات املو�شمية، نن�شح اجلميع بتوخي 

احلذر وباخل�شو�س هذا العام.

والباحثني  االأطباء  من  العديد  اأن  وذكرت 

يف االأمرا�س املعدية حّذروا من احتمال حدوث 

خالل   »19 »كوفيد  لفريو�س  جديدة  موجة 

اأن اجلميع  اإىل  هذا اخلريف وال�شتاء، م�شرية 

يعلم اأنه يف كل عام بهذا الوقت بالتحديد تكرث 

التهاب  وحاالت  املو�شمية  االإنفلونزا  حاالت 

االأذن الو�شطى عند الكبار وال�شغار.

اإليه  توؤدي  ما  علينا  يخفى  »ال  واأ�شافت: 

التهاب  منها  م�شاعفات،  من  االأعرا�س  هذه 

احل�شا�شية  اأعرا�س  وتفاقم  االأنفية  اجليوب 

والربو عند امل�شابني«.

واأكدت اأنهم -االأطباء- يدعون ويوّجهون 

توخي  اإىل  واملقيمني  املواطنني  من  اجلماهري 

من  يحّذرون  كما  الكمامة،  ولب�س  احلذر 

حتمل  اإنها  اإذ  املكتظة،  االأماكن  يف  احل�شور 

خطر االإ�شابة بالفريو�شات املو�شمية.

االإح�شا�س  عند  باأنه  هالة  د.  ون�شحت 

باأي من هذه االأعرا�س، فاإنه يجب التوّجه اإىل 

اأن  قبل  مبكًرا  املنا�شب  العالج  الأخذ  الطبيب 

ت�شوء حالة املري�س، ما ي�شتوجب يف بع�س 

احلاالت البقاء يف امل�شت�شفى.

وُيعد مو�شم التخييم يف البحرين -الذي 

ي�شتمر ملدة اأربعة اأ�شهر- عادة اجتماعية داأب 

مع  ال�شنني  ع�شرات  منذ  البحرينيون  عليها 

والهدوء،  للراحة  طلًبا  ال�شتاء،  مو�شم  قدوم 

املو�شم عادة منت�شف نوفمرب من كل  يبداأ  اإذ 

عام.

د. كوثر العيدد. هالة ر�ضيد. علي البقارة

دعم تعزيز التعاون مع ال�شلطة التنفيذية خلدمة ال�طن وامل�اطنني.. رئي�شة الن�اب:

م�ا�شلة العمل ال�طني بروح الفريق ال�احد �شمن »فريق البحرين«

مديرو املدار�س الثان�ية اأكدوا ا�شتعدادهم لإجناح الع�دة املدر�شية الأ�شب�ع املقبل

وزير الرتبية والتعليم ي�شارك يف لقاء مديري املدار�س الثان�ية

النواب فوزية بنت  اأكدت رئي�شة جمل�س 

عبداهلل زينل دعم تعزيز التعاون مع ال�شلطة 

التنفيذية خلدمة الوطن واملواطنني، وتكري�س 

كل اجلهود لتحقيق وتنفيذ م�شامني اخلطاب 

امللكي ال�شامي الذي تف�شل به ح�شرة �شاحب 

اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة عاهل 

البالد املفدى، لدى تكرمه بافتتاح دور االنعقاد 

الثالث من الف�شل الت�شريعي اخلام�س.

واأ�شارت اإىل اأن املجل�س النيابي �شيوا�شل 

�شمن  الواحد  الفريق  بروح  الوطني  العمل 

واملواطنني،  الوطن  البحرين« خلدمة  »فريق 

م�شيدة مبا �شهدته انتخابات اللجان الربملانية 

من مظاهر الدميقراطية امل�شرفة بروح االأ�شرة 

الواحدة، معربة عن �شكرها وتقديرها للنواب 

االنعقاد  دور  يف  ونوابهم  اللجان  روؤ�شاء 

متميزة،  جهود  من  به  قاموا  وما  الثاين، 

�شاهمت يف تطوير العمل النيابي.

الربملانية  اللجان  روؤ�شاء  هّناأت  كما 

ونوابها يف دور االنعقاد الثالث، متمنية لهم 

من  حتقق  ما  وموا�شلة  والنجاح،  التوفيق 

اأعمال واإجنازات، حتقيًقا لتطلعات املواطنني، 

وتاأكيًدا لثقة زمالئهم الذين انتخبوهم.

جاء ذلك خالل اجتماع هيئة مكتب جمل�س 

برئا�شة  االأربعاء  اليوم  عقد  الذي  النواب 

جمل�س  رئي�شة  زينل  عبداهلل  بنت  فوزية 

�شلمان  عبدالنبي  النائب  وم�شاركة  النواب، 

النواب،  جمل�س  لرئي�شة  االأول  النائب  اأحمد 

والنائب علي اأحمد زايد النائب الثاين لرئي�شة 

جمل�س النواب، والنائب فا�شل عبا�س ال�شواد 

رئي�س جلنة ال�شوؤون الت�شريعية والقانونية، 

رئي�س جلنة  البحراين  مكي  والنائب حممود 

والنائب  واالقت�شادية،  املالية  ال�شوؤون 

رئي�س  البوعينني  ال�شي�شي  اإبراهيم  حممد 

واالأمن  والدفاع  اخلارجية  ال�شوؤون  جلنة 

االأن�شاري  يو�شف  اأحمد  والنائب  الوطني، 

رئي�س جلنة اخلدمات، والنائب حممد خليفة 

بوحمود رئي�س جلنة املرافق العامة والبيئة، 

وامل�شت�شار را�شد حممد بوجنمة االأمني العام 

الغثيث  اإبراهيم  �شالح  ود.  النواب،  ملجل�س 

رئي�س هيئة امل�شت�شارين القانونيني باملجل�س.

 وخالل االجتماع ا�شتعر�شت هيئة املكتب 

اللجان  لع�شوية  النواب  تر�شيحات  قوائم 

جلنة  وهي  )الف�شلية(؛  الدائمة  النوعية 

والريا�شة،  ال�شباب  جلنة  االإن�شان،  حقوق 

منا�شرة  جلنة  والطفل،  املراأة  �شوؤون  جلنة 

املكتب  هيئة  وقررت  الفل�شطيني.  ال�شعب 

يف  املجل�س  على  الرت�شيح  قوائم  عر�س 

جل�شته املقبلة.

على  املجل�س  مكتب  هيئة  وافقت  كما 

املقرر  الرابعة  العادية  اأعمال اجلل�شة  جدول 

عقدها الثالثاء 27 اأكتوبر 2020م.

�شارك الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير 

اإدارة  الرتبية والتعليم يف اللقاء الذي نظمته 

املدار�س  ومديرات  ملديري  الثانوي  التعليم 

ُبعد،  عن  املرئي  االت�شال  تقنية  عرب  الثانوية 

لعودة  الثانوية  املدار�س  ا�شتعدادات  ملتابعة 

املوافق  االأحد  يوم  الدرا�شة  مقاعد  اإىل  الطلبة 

25 اأكتوبر 2020م، حيث عرّب الوزير خالل 

اللقاء عن تقديره جلهود القيادات املدر�شية يف 

»كوفيد  كورونا  جائحة  ظروف  مع  التعامل 

19«، من خالل احلر�س على ا�شتدامة التعليم 

لعمل  امل�شتمر  والتقومي  ُبعد  عن  والتعلم 

مثل  الو�شائل،  مبختلف  باال�شتعانة  الطلبة 

والقناة  التعليمية  والبوابة  الرقمي  املحتوى 

اليوتيوب  وقنوات  التلفزيونية  التعليمية 

من  للطلبة  قناة  فيها  مبا  قناة   14 وعددها 

ذوي االحتياجات اخلا�شة، م�شدًدا على اأهمية 

خالل  من  االجتماعية  بامل�شوؤولية  التحلي 

االلتزام باالإجراءات االحرتازية وتدابري االأمن 

اال�شرت�شادي  الدليل  يف  املوجودة  وال�شالمة 

للعودة املدر�شية االآمنة الذي مت توزيعه على 

وعدم  كافة،  واخلا�شة  احلكومية  املدار�س 

ومن  االإجراءات،  تلك  تطبيق  يف  الت�شاهل 

�شمنها احلر�س على فح�س درجات احلرارة 

اإليها،  الدخول  قبل  املدار�س  منت�شبي  جلميع 

املواد  وتوفري  االجتماعي،  التباعد  و�شمان 

املعقمة؛ من اأجل تاأمني �شالمة الطلبة وحتقيق 

العودة املدر�شية الناجحة. 

ا�شتمرار  �شرورة  اإىل  الوزير  واأ�شار 

االأن�شطة  مبراجعة  املدر�شية  االإدارات 

البوابة  على  حتميلها  يتم  التي  والتطبيقات 

التعليمية،  اخلدمات  اأف�شل  لتقدمي  التعليمية، 

موؤكًدا يف الوقت ذاته اأهمية متابعتهم للطلبة 

كل  وتقدمي  اخلا�شة،  االحتياجات  ذوي  من 

عملية  توقف  عدم  ل�شمان  لهم،  الدعم  اأوجه 

النمو املعريف لديهم، وعدم فقدانهم للمهارات 

التي اكت�شبوها نتيجة تعليق الدرا�شة ال�شفية 

خالل الفرتة املا�شية ب�شبب انت�شار اجلائحة.

االإن�شائية  اخلطة  عن  الوزير  وحتدث 

ت�شمل  والتي  املقبلة،  الفرتة  خالل  للوزارة 

اإن�شاء مدار�س جديدة تراعي الكثافة الطالبية، 

وامل�شاريع  اجلديدة،  واملدن  ال�شكاين،  والنمو 

التطويرية للوزارة، ورفع الطاقة اال�شتيعابية 

للمدار�س، اإىل جانب ال�شيانة الدورية للمباين 

الدرا�شي  العام  �شي�شهد  حيث  املدر�شية، 

احلايل اإعادة افتتاح )6( مدار�س مت اإخالوؤها 

املوقر،  الوزراء  جمل�س  لقرار  تنفيًذا  م�شبًقا، 

الرتبية  وزارة  من  املرفوع  التقرير  على  بناًء 

البلديات  و�شوؤون  االأ�شغال  ووزارة  والتعليم 

االإن�شائي  الو�شع  ب�شاأن  العمراين  والتخطيط 

من  التاأهيل  اإعادة  لها  تتم  بحيث  للمدار�س، 

البيئة  و�شالمة  اأمن  على  احلر�س  منطلق 

املدر�شية.

واألقى الوزير ال�شوء على مو�شوع اإعادة 

تطوير  اإىل  يهدف  والذي  الوزارة،  هيكلة 

اأجهزة  اأداء  كفاءة  ورفع  التعليمية  املنظومة 

مع  متا�شًيا  والتعليمية  االإدارية  الوزارة 

�شيتم  التطويرية، حيث  امل�شتجدات والربامج 

ا�شتحداث مهام جديدة لالإدارات ودمج اأخرى، 

هذه  من  املوظفني  ت�شرر  عدم  مراعاة  مع 

االإجراءات، اإىل جانب تعزيز دور املدار�س يف 

اإدارة العملية التعليمية مع تقدمي كامل الدعم 

لها من قبل الوزارة.

لعدد  املدار�س  مديري  تقدمي  اللقاء  و�شهد 

واالقرتاحات  واملالحظات  اال�شتف�شارات  من 

مت  والتي  التعليمية،  بال�شوؤون  املتعلقة 

اإبراهيم  واالأ�شتاذ  الوزير  قبل  من  عليها  الرد 

البور�شيد مدير اإدارة التعليم الثانوي.

املدار�س  ومديرات  مديرو  عرّب  وقد 

مبداخلة  �شعادتهم  عن  اللقاء  يف  امل�شاركني 

الوزير معهم، وتناوله العديد من املو�شوعات 

الذي  االأمر  التعليمية،  بالعملية  ال�شلة  ذات 

�شّكل حافًزا لهم لتقدمي املزيد من العطاء خدمًة 

اجلهود  لبذل  ا�شتعدادهم  موؤكدين  للوطن، 

بال�شورة  املدر�شية  العودة  الإجناح  الالزمة 

املطلوبة. 

اعرتا�شات من الن�اب على ت�زيع اللجان

 مكتب الن�اب يختار اأع�شاء اللجان الن�عية الدائمة

وزير الرتبية والتعليم يطلع النائب

 الع�ش�مي على اأعمال ال�شيانة يف املدار�س

اأحمد:  غالب 

علمت »االأيام« اأن عدًدا من النواب تقدم 

لع�شوية  الرت�شيح  قوائم  على  باعرتا�س 

يف  »الف�شلية«  الدائمة  النوعية  اللجان 

مكتب  املجل�س  اعتمدها  والتي  املجل�س 

املجل�س، م�شرًيا اإىل اأن اأغلب االعرتا�شات 

النوعية  اللجنة  ع�شويات  على  جاءت 

بعد  وذلك  والريا�شية  لل�شباب  الدائمة 

نواب،   5 اختيار  فيما مت  نائًبا،   15 تقدم 

الالئحة. وذلك ح�شب 

عادل  النائب  اأن  اإىل  امل�شدر  واأ�شار 

من  ال�شتبداله  بطلب  تقدم  الع�شومي 

النوعية  الربملانية  اللجنة  ع�شوية 

النائب  تقدم  فيما  فل�شطني،  ملنا�شرة 

من  لالن�شحاب  بطلب  البحراين  حممود 

بعد  وذلك  والريا�شة،  ال�شباب  جلنة 

املالية  اللجنة  اإىل  كرئي�س  اختياره 

واالقت�شادية.

وذكر امل�شدر اأن النائب كلثم احلايكي 

يف  قبولها  لعدم  اعرتا�س  بطلب  تقدمت 

املراأة والطفل. ع�شوية جلنة 

ن�شخة  على  »االأيام«  وح�شلت 

اللجان  لع�شوية  الرت�شيح  قوائم  من 

املجل�س  يف  الف�شلية  الدائمة  النوعية 

و�شوف  املجل�س  مكتب  اعتمدها  والتي 

يتم طرحها للت�شويت يف اجلل�شة املقبلة.

قائمة  �شمت  فقد  القوائم  وبح�شب 

ملنا�شرة  النوعية  الربملانية  اللجنة 

النفيعي،  اإبراهيم  النواب:  فل�شطني 

مع�شومة  القا�شي،  عي�شى  كمال،  �شو�شن 

تقدم  الذي  الع�شومي  وعادل  عبدالرحيم، 

اللجنة. من  لالن�شحاب  بطلب 

و�شمت جلنة حقوق االإن�شان النواب: 

عمار  الذوادي،  عبداهلل  االأن�شاري،  اأحمد 

ال�شواد.  فا�شل  رحمة،  اآل  غازي  البناي، 

والطفل  املراأة  جلنة  قائمة  �شمت  فيما 

با�شم  ال�شيد فالح ها�شم،  النواب:  كالً من 

املالكي، بدر الدو�شري، عمار قمرب، فاطمة 

والريا�شة  ال�شباب  و�شمت جلنة  عبا�س. 

عبداالأمري،  زينب  العامر،  اأحمد  النواب: 

حممود  ح�شني،  عمار  الدو�شري،  عبداهلل 

البحراين.

ملجل�س  الداخلية  الالئحة  وبح�شب 

النواب فاإن مكتب املجل�س �شيطرح قوائم 

جل�شة  يف  الت�شويت  اإىل  اللجان  اأع�شاء 

يتم  ثم  ومن  العتمادها  القادم  اال�شبوع 

اإنتخاب رئي�س ونائب لكل جلنة.

النعيمي  الدكتور ماجد بن علي  ا�شتقبل 

بديوان  مبكتبه  والتعليم،  الرتبية  وزير 

الوزارة مبدينة عي�شى، النائب عادل الع�شومي 

رئي�س الربملان العربي ع�شو جمل�س النواب، 

اأعمال  اأطلعه الوزير على مراحل �شري  حيث 

النائب  لدائرة  التابعة  املدار�س  يف  ال�شيانة 

االنتخابية وما مت اإجنازه على هذا ال�شعيد. 

يف  التعليم  تطوير  وثيقة  معه  ناق�س  كما 

العربي  الربملان  قدمها  التي  العربي  العامل 

خالل اجتماع وزراء الرتبية والتعليم العرب، 

البحرين  مملكة  ودعم  اهتمام  نالت  والتي 

مراحل  جميع  �شملت  بنود  من  ت�شمنته  ملا 

التعليم، حيث تعكف املنظمة العربية للرتبية 

والثقافة والعلوم )األك�شو( على درا�شة هذه 

الوثيقة ب�شكل تف�شيلي بناًء على املالحظات 

التي اأبداها امل�شاركون يف املوؤمتر. وقد اأ�شاد 

الوزير يف هذه املنا�شبة باجلهود التي بذلها 

التي  الوثيقة  هذه  اإعداد  يف  العربي  الربملان 

حيث  من  التعليم،  ب�شوؤون  االهتمام  توؤكد 

التي جتمع  والثوابت  املبادئ  على  احتوائها 

الدول العربية، بال�شكل الذي يعك�س تطلعاتها 

اإىل االرتقاء بالتعليم وخمرجاته.

»الأمن« الإذاعي يناق�س جه�د �ش�ؤون

اجلمارك لالرتقاء باخلدمات اجلمركية

والثقافة  لالإعالم  العامة  االإدارة  تعده وتقدمه  الذي  االإذاعي  »االأمن«  برنامج  يناق�س 

االأمنية بوزارة الداخلية بالتعاون مع اإذاعة مملكة البحرين، ويبث على الهواء مبا�شرة كل 

خمي�س يف متام ال�شاعة 1 ظهًرا، على املوجة FM102.3، جهود �شوؤون اجلمارك لالرتقاء 

باخلدمات اجلمركية، اإذ ي�شت�شيف الربنامج عارف عبدالرحمن فقيه مدير اإدارة الرقابة 

برنامج  امل�شرفة على  ب�شوؤون اجلمارك، وهنادي عبدالعظيم اخلاجة  الداخلية واجلودة 

توا�شل ب�شوؤون اجلمارك.

ويتخلل الربنامج عدد من الفقرات واملحاور االأمنية والتثقيفية والتوعوية، وت�شمل 

البالغات  واأبرز  الداخلية،  لوزارة  االأمنية  والفعاليات  الربامج  اأهم  على  ال�شوء  ت�شليط 

التي مت التعامل معها وذلك من خالل االت�شال املبا�شر بغرفة العمليات الرئي�شة وغرفة 

اإدارات ومديريات ال�شرطة يف  العمليات واملراقبة املرورية، كما يتناول الربنامج جهود 

حفظ االأمن ومكافحة اجلرمية، اإ�شافة اإىل املو�شوعات االجتماعية.



جمعية النور للرب ت�شكر جامعة البحرين

ملياء  ال�شيخة  للرب  النور  جمعية  رئي�س  ت  عربرَّ

اآل خليفة عن �شكرها وتقديرها جلامعة  بنت حممد 

البحرين؛ على الت�شهيالت التي قدمتها يف اأثناء وبعد 

عملية ت�شجيل الفئة الأوىل التي تتخرج من الطلبة 

الأيتام من قبل اجلمعية، وهم ع�شرة طلبة تتكفل بهم 

جمعية النور للرب من اأجل الدرا�شة يف اجلامعة، اإذ 

�شكلوا م�شدر فخر واعتزاز للجمعية.

واأثنت رئي�س اجلمعية على التعاون وامل�شاركة 

الذي اأبدته اإدارة جامعة البحرين ممثلة يف رئي�شها 

الأ�شتاذ الدكتور ريا�س يو�شف حمزة.

طلبة  ع�شرة  قبلت  قد  البحرين  جامعة  وكانت 

من رعايا جمعية النور للرب للدرا�شة يف تخ�ش�شات 

العام يف  املجموع  وبح�شب  لرغبتهم  تبًعا  خمتلفة، 

الطلبة  �شوؤون  عمادة  تولت  وقد  العامة،  الثانوية 

الطلبة  من  الفئة  بهذه  اخلا�س  الهتمام  باجلامعة 

لهم،  الت�شجيل  اإج��راءات  كيفية  يف  م�شاعدتهم  يف 

اجلامعة  من�شة  اإىل  الدخول  كيفية  لهم  و�شرحت 

اخلدمات  على  واأطلعتهم  بورد(  )البالك  التعليمية 

للطلبة  التهيئة  برنامج  يوم  يف  للطلبة  املتوافرة 

حمزة  رحاب  الأ�شتاذة  اأثنت  كما  للجامعة.  اجلدد 

النور للرب على  الأيتام بجمعية  رئي�س جلنة كفالة 

لتي�شري  البحرين  جامعة  اأولته  الذي  الكبري  الدور 

الآيل  احلا�شب  اأجهزة  وتوفري  الطلبك،  اأبنائنا  اأمور 

التي  الأوىل  الفئة  بهذه  الهتمام  اأن  م�شيفة  لهم، 

تتخرج من قبل اجلمعية لهو م�شدر وفخر واعتزاز 

لنا لبلوغهم هذه املرحلة.

تاأ�ش�شت يف عام  قد  للرب  النور  اأن جمعية  علًما 

1997، وتهدف اإىل تقدمي امل�شاعدات املالية والعينية 

وترميم  وبناء  املتعففة،  والأ�شر  والأيتام  لالأرامل 

الكرمي  القراآن  بتدري�س  والعناية  القدمية  البيوت 

ول  بالأمرا�س  ابتلوا  ملن  العون  يد  ومد  وعلومه، 

اجلمعية  تهدف  كما  للعالج،  املادية  القدرة  ميلكون 

اإىل العمل على تطوير اخلدمة الجتماعية عن طريق 

التعاون مع جميع املوؤ�ش�شات الجتماعية والرتبوية 

والر�شمية والأهلية، وت�شعى اجلمعية اإىل اأن تكون 

القدرة  وذوي  املحتاجني  املواطنني  بني  و�شل  حلقة 

تقدمي  يف  املعنية  اجلهات  وبني  املحدودة  املادية 

امل�شاعدات.

حنان �شيف
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لدي تو�شية من �شمو رئي�س الوزراء 

لتوظيف ابني وبانتظار ديوان اخلدمة

اأنا اأب لبن م�شاب مبر�س ال�شكلر، ح�شلت على تو�شية 

رئي�س  خليفة  اآل  �شلمان  بن  خليفة  الأمري  الوالد  �شمو  من 

الوزراء املوقر ب�شاأن توظيفه يف اإحدى الوزارات، وتقدمت 

باأوراقه اىل ديوان اخلدمة املدنية واأرفقت هذه التو�شية مع 

اوراقه، ولكن اىل اليوم مل يتم الت�شال بي ب�شاأن توظيفه، 

من  القوائم  ابني يف  ا�شم  ي�شعون  املدنية  اخلدمة  وديوان 

دون مراعاة حلالته ال�شحية ومن دون الإ�شارة اإىل تو�شية 

الوزراء  �شلمان رئي�س  بن  الأمري خليفة  �شمو  ال�شامية من 

املوقر، لذلك اأنا�شد املعنيني بديوان اخلدمة النظر يف طلب 

املوقر  ال��وزراء  رئي�س  �شمو  به  اأو�شى  مبا  والعمل  ابني 

حفظه اهلل ورعاه.

البيانات لدى املحرر

اأنا�شد والد اجلميع ملتابعة عالج ابني يف اخلارج

اآل خليفة  الأمري خليفة بن �شلمان  ال�شمو  اأنا�شد �شاحب  اأنا مواطنة بحرينية 

رئي�س الوزراء املوقر، ووزيرة ال�شحة، للنظر يف حالة ابني، اإذ اإنني ولدت ابني 

اأنه حني  العلم  مع  لبني،  فحو�شات  باإجراء  بتوليدي  قام  الذي  الطبيب  يقم  ومل 

ولدت كان وزن ابني كيلوجراًما واحًدا فقط، ولكنه اأخربين اأنه �شليم وعلّي اأخذه 

معي ولكن يف احلقيقة مل يتم فح�شه، وبعد ذلك لحظت اأن هناك اأ�شواًتا ت�شدر 

من ابني، فاأخذته لإحدى امل�شت�شفيات اخلا�شة واأخربين الطبيب اأن لديه العديد من 

امل�شاكل، مثل ثقبني يف القلب و�شيق يف ال�شمام، ولديه فتق يف الع�شو التنا�شلي.

ا اأن ابني لديه مياه بي�شاء يف العينني وكل هذه امل�شاكل موجودة  وات�شح اأي�شً

لدى ابني ولكن الطبيب مل يقم بفح�شه، فاأخذته لعالجه ومت اإجراء عملية ل�شفط 

املياه البي�شاء من عينيه، ولكن يف اأثناء هذه العملية قام الطبيب باإزالة عد�شة العني 

لبني من دون الرجوع اإيّل، وكان من املفرت�س اأن يقوم باإزالة املياه فقط من دون 

اإزالة العد�شة، وبعدها اأخربين اأنه حني ي�شبح عمر ابني عاًما واحًدا �شتتم زراعة 

العد�شة له، ويف هذه الأثناء قمت باأخذه، وقاموا مبتابعة حالته، ومن ثم اأخربوين 

تتم  لندن حتى  للعالج يف  اإر�شاله  مت  بعدها  اخلارج،  اإىل  اإر�شاله  املحتمل  من  اأن 

زراعة العد�شة لبني، وقام الدكتور يف لندن بالك�شف على ابني واأخربين اأن الطفل 

�شغري وع�شالت عينه مل تكتمل ومن املفرت�س اأن نقوم باإجراء العملية حني ي�شبح 

عمر ابني �شت �شنوات، واحتمال كبري اأن ي�شاب بالعمى بن�شبة 70% اإذا مت اإجراوؤها 

ا اأن من املفرت�س األ يتم اإزالة عد�شة عينه وهو يف �شن  الآن، واأخربين الطبيب اأي�شً

�شغرية، وطلبت من الطبيب اإعطائي تقريًرا يثبت �شحة كالمه لعر�شه على الأطباء 

يف البحرين.

وبعد عودتي اأخربتني الطبيبة التي تتابع حالته اأن عالجه متوافر يف البحرين 

اإىل وزيرة ال�شحة وعلى  ول داعي لعالجه يف اخلارج، لذلك قمت بكتابة ر�شالة 

الفور اأمرت باإر�شاله ملتابعة حالته يف لندن، وبعد عودتي قمت باأخذ موعد ملتابعة 

فعاودت  بابني،  املتعلق  امللف  واأ�شاعوا  مقابلتي  رف�شت  الطبيبة  لكن  ابني  حالة 

اأخذ التقرير وكل الأوراق الثبوتية، ولكن اأخربتني اإحدى املوظفات يف ق�شم العالج 

اأنا  الآن  واإىل  البحرين،  متوافر يف  العالج  اأن  بحّجة  مرفو�س  طلبي  اأن  باخلارج 

املوجود يف  الطبيب  مع  ابني  حالة  متابعة  من  لأمتكن  طلبي  على  املوافقة  اأنتظر 

لندن، لذلك اأنا�شد �شاحب ال�شمو الأمري خليفة بن �شلمان، والد اجلميع، النظر يف 

طلبي هذا مل�شاعدتي.

البيانات لدى املحرر

اأنا�شد �شمو رئي�س الوزراء

احل�شول على وحدة �شكنية 

اأنا مواطن بحريني اأنا�شد �شاحب ال�شمو الأمري خليفة 

املوقر، يف احل�شول  الوزراء  رئي�س  اآل خليفة  �شلمان  بن 

على وحدة �شكنية، اإذ اإين اأ�شكن يف مدينة عي�شى وتقدمت 

بطلب اإ�شكاين منذ العام 1998 ولكن مت اعتماد طلبي يف 

على  باحل�شول  الوزارة  وعدتني  وموؤخًرا   ،2000 العام 

الت�شال  يتم  مل  ولكن  الرملي،  اإ�شكان  يف  �شكنية  وحدة 

اأن  العلم  ال�شاأن، مع  اأمور حول هذا  باأي  اإخباري  بي ول 

لدّي اأبناًء كربوا و�شاق البيت علينا حتى اأنهم ل يتمّكنون 

خليفة  الأمري  ال�شمو  �شاحب  اأنا�شد  لذلك  الدرا�شة،  من 

النظر يف طلبي وم�شاعدتي يف احل�شول على  بن �شلمان 

وحدة �شكنية.

البيانات لدى املحرر

اأنا�شد امل�شوؤولني املعنيني لت�شحيح و�شع اإقامة زوجي

يد  ومد  مل�شاعدتي  املعنيني  امل�شوؤولني  انا�شد 

العون يل، فاأنا مواطنة بحرينية لدّي طفلتان؛ الأوىل 

ومتزوجة  ال�شهرين،  بعمر  والأخرى  ال�شنتني  بعمر 

من �شوري اجلن�شية وهو متواجد يف البحرين منذ 

6 �شنوات بتاأ�شرية زيارة عائلية �شارية املفعول يتم 

نهاية  وحتى   2014 العام  منذ  �شهر  كل  جتديدها 

العام 2019.

ال انه وبداية العام 2020 اأبلغتنا ادارة الهجرة 

الزيارة  تاأ�شرية  باإلغاء  قرار  �شدر  اأنه  واجلوازات 

موطنه  اىل  ت�شفريه  و�شرورة  زوجي  عن  العائلية 

واجلميع يعي ما متر به البالد والعامل من تداعيات 

ازمة فريو�س كورونا )كوفيد-19(.

الن�شانية  مل�شكلتي  حل  باإيجاد  اأنا�شدكم  لذلك 

واعتباره  اإقامته  و�شع  ت�شحيح  على  والعمل  هذه 

معاناتي  واإنهاء  بغريه  اأ�شوة  وافًدا  اأو  عمل  باإقامة 

بدلً من القيام بت�شفريه يف ظل هذه الظروف ال�شعبة 

علينا جميًعا خا�شة واأن اأطفايل �شغار بحاجة ما�شة 

لوجود والدهم معهم.

البيانات لدى املحرر

ابني مري�س وحاولت تغيري م�شاره 

لكن تفاجاأت باأنه مل يجتز العام الدرا�شي

للعالج،  واأخذته  مر�س  من  يعاين  كان  ولدي 

يدخل  اأن  املفرت�س  من  كان  للبحرين  عودتنا  وبعد 

الثالث  ال�شف  اجتاز  ان  بعد  الثانوية  للمرحلة 

اإعدادي، ولكن ب�شبب خ�شوعه لعملية زراعة النخاع 

الذهاب  ي�شتطيع  ل  لذلك  �شعيفة  مناعته  اأ�شبحت 

مدير  مع  وحتدثت  زمالئه،  وخمالطة  للمدر�شة 

يتمكن  م�شاره حتى  بتغيري  ن�شحني  الذي  املدر�شة 

الرتبية  وزارة  اىل  فلجاأت  بالدرا�شة،  النتظام  من 

�شيتم  باأنه  واأخ��ربوين  م�شاره  لتغيري  والتعليم 

اتلَق  مل  ولكن  الجراءات،  انهائهم  عند  بي  الت�شال 

اي ات�شال، ودخلت علينا جائحة كورونا وبقيت بني 

قد  ابني  ان  املدر�شة والوزارة، حتى علمت  مراجعة 

ر�شب مع العلم انه مل يقدم اي امتحان، فكيف يتم 

انا�شد  لذلك  امتحان؟  اأي  يقدم  ان  دون  من  تر�شيبه 

املعنيني بتعديل و�شع ابني وتغيري م�شاره ليتمكن 

من النتظام بالدرا�شة.

البيانات لدى املحرر

نداء عاجل لرئي�س الوزراء.. ابنتك 

عالقة خارج البحرين مع اأبنائها

ل�شيدي  الثاين  ندائي  اأطلق  بحرينية  مواطنة  اأن��ا 

رئي�س  خليفة  اآل  �شلمان  بن  خليفة  الأمري  ال�شمو  �شاحب 

وتقاذفتني  ملع�شلتي  حالً  اأجد  مل  انني  حيث  ال��وزراء 

اجلهات الر�شمية دون اأن تتحمل اأي جهة امل�شوؤولية، وكان 

الت�شويف لالأ�شف ال�شديد هو �شيد املوقف من كل اجلهات 

التي توا�شلت معها.

باخلارج  اأبنائي  مع  عالقة  اأنني  هي  وق�شيتي 

الثالثة، واأبنائي معر�شون  الوباء يف موجته  ويحا�شرين 

الدرا�شي اجلديد،  العام  انطالق  الدرا�شة مع  للحرمان من 

وال�شبب اأن ابني حديث الولدة مل ت�شدر له تذكرة مرور 

واأجداده،  اآبائه  ووطن  وطنه  اإىل  معنا  العودة  لي�شتطيع 

اأخفي  اأن الطفل ال�شغري يعاقب، ول  التعطيل  و�شبب هذا 

بالغة،  وبجراأة  يل  قالت  الر�شمية  اجلهات  اإحدى  اأن  �شًرا 

اأننا جاهزون لإجالئك فوًرا اإىل وطنك مع اأبنائك با�شتثناء 

ابنك ال�شغري، فهل يعقل اأن ترتك اأًما ابنها ال�شغري؟ وهل 

يتخلى الوطن عن اأبنائه اإىل هذا احلد؟

ال��وزراء،  رئي�س  �شيدي  اإىل  ندائي  اأوجه  فاإنني  لذا 

اإن�شانية،  ماأ�شاة  من  اأعانيه  ملا  وفوري  عاجل  حل  لإيجاد 

مو�شوع  ويتعقد  الوباء  يزداد خطر  يوم  كّل  اإ�شاعة  فمع 

درا�شة اأبنائي الذين يحملون جميعهم اجلن�شية البحرينية 

بالأ�شالة اأًبا عن جد، ول اأعتقد اأن �شموك ير�شيك اأن يعلق 

اأبناوؤك يف اخلارج.

البيانات لدى املحرر

مطلقة واأنا�شد املعنيني بتوفري اأجهزة »البتوب« لبناتي

ول  ابنتني  واأعيل  مطلقة  بحرينية  مواطنة  اأنا 

يف  ا  خ�شو�شً �شعبة  مادية  بظروف  واأمر  اأعمل، 

الو�شع الراهن الذي يتطلب توفري »لبتوب« لبناتي 

فرتة  ومنذ  ُبعد،  عن  درو�شهم  متابعة  اأج��ل  من 

يف  النظر  اأمتنى  لذلك  جهة،  من  اأكرث  مع  توا�شلت 

واأنا  املحدود،  الدخل  ذوات  املطلقات  نحن  ظروفنا 

»لبتوب«  توفري  على  مل�شاعدتي  امل�شوؤولني  اأنا�شد 

لتتمكن ابنتاي من متابعة درو�شهن.

البيانات لدى املحرر

اأحمد ال�شيخ عبداهلل الف�شالة

املحرق اخلريية

ربع قرن خدمة للدين والوطن

تزخر مملكة البحرين بالعديد من اجلمعيات اخلريية 

الجتماعي  الإن�شاين  اجلانب  يف  تعمل  التي  والجتماعية 

الغايل  وطننا  �شماء  ت�شيء  جن��وم  وه��ي  واخل��ريي، 

البحرين، فاخلري باٍق يف اأمة حممد �شلى اهلل عليه و�شلم 

اإىل اأن تقوم ال�شاعة.

اخلريية  املحرق  جمعية  تاريخ  هنا  واأ�شتعر�س 

وع�شرين  �شبع  قبل  تاأ�شي�شها  منذ  واإجنازاتها  واأن�شطتها 

اخلريي  املحرق  �شندوق  تاأ�شي�س  البحرين  �شهدت  عاًما. 

الوطن  اأبناء  من   - فرًدا   15 عددهم  بلغ   - ثلة  يد  على 

املخل�شني من املقيمني مبدينة املحرق الذين و�شعوا اللبنة 

عيد  ابنا  وحممد  ح�شن  منهم:  اأذك��ر  لل�شندوق،  الأوىل 

عبداحلكيم  بوح�شن،  جمال  حممود،  اآل  غالب  بوخما�س، 

ال�شيخ،  جا�شم  ح�شن  �شيادي،  حممد  حممود  ال�شمري، 

اهلل  بف�شل  بعد  فيما  حتّول  والذي  �شريف،  اأحمد  �شديق 

اإىل  للموؤ�ش�شني  املخل�شة  اجلهود  بف�شل  ثم  اأولً  عز وجل 

جمعية املحرق اخلريية.

العمل  وزارة  قبل  من  الإ�شهار  قرار  �شدور  وبعد 

عام 1993  اأغ�شط�س   10 بتاريخ  الجتماعية  وال�شوؤون 

دي�شمرب   28 يف  جمعية  اإىل  ال�شندوق  حتويل  قرار  -ثم 

الر�شمي بني اجلمعيات  اأخذت اجلمعية مكانها   - 2010

متار�س  وانطلقت  البحرين،  مملكة  يف  العاملة  اخلريية 

اأن�شطتها اخلريية ب�شفافية واإتقان.

املجالت اخلريية  بجميع  القيام  اإىل  وتهدف اجلمعية 

الأ�شر  م�شاعدة  املجتمع،  على  واخلري  بالنفع  تعود  التي 

املتعففة لتح�شني م�شتواهم املعي�شي، رفع امل�شتوى العلمي 

طالب  كفالة  م�شروع  خالل  من  الأ�شر  لأبناء  والثقايف 

العلم، تنمية املوارد املالية بالطرق املي�شرة وفق ال�شوابط 

ال�شرعية، تنظيم العمل اخلريي الن�شائي مبا يحقق روؤية 

ور�شالة اجلمعية.

التميز  يف  روؤيتها  لتحقيق  قدًما  اجلمعية  م�شت 

التكافل  وحتقيق  التطوعي،  اخلريي  العمل  يف  والريادة 

الجتماعي بني الأفراد واملجتمع. 

و�شّكلت عدًدا من اللجان لتنفيذ اأعمالها ومهامها على 

اأكمل وجه، وبال�شكل الذي يحقق اأهدافها وطموحاتها، ومن 

تلك اللجان:

بال�شتثمار  للقيام  املوارد  وتنمية  ال�شتثمار  جلنة 

والتح�شيل املايل لالأموال ح�شب القوانني والأنظمة املعمول 

بها.

لالأ�شر  ال�شهرية  امل�شاعدات  لتقدمي  امل�شاعدات  جلنة 

املتعففة، وامل�شاعدات الطبية للمر�شى، وم�شاعدات لطلبة 

العلم واملقبلني على الزواج.

جلنة الثقافة لتعزيز دور اجلمعية يف تثقيف املجتمع 

يف جمالت العمل اخلريية، وفوائده للمجتمع.

التطوعي  العمل  يف  ال�شباب  لإ�شراك  ال�شباب  جلنة 

اخلريي، وتوجيههم ل�شتثمار اأوقاتهم مبا يحقق النفع لهم 

وللمجتمع.

تقومي  ون�شر  تنفيذ  عاتقها  على  اجلمعية  اأخذت  كما 

مملكة البحرين الهجري �شنوًيا.

النوعية،  امل�شاريع  من  جمموعة  اجلمعية  نفذت  وقد 

ياأتي يف مقدمتها: 

ال�شهرية،  املعونات  يف  املتمثلة  اخلريية  امل�شاريع 

مملكة  تقومي  العلم،  طالب  كفالة  الرم�شانية،  امل�شاعدات 

البحرين، م�شروع احلقيبة املدر�شية، امل�شاعدات العالجية، 

معونة ال�شتاء، م�شروع اإفطار �شائم واإفطار على الطريق، 

م�شروع  الأ�شاحي،  م�شروع  امل�شاحف،  طباعة  م�شروع 

ك�شوة العيد وم�شروع زكاة املال.

امل�شاريع  من  ُيعد  الذي  اجلماعي  ال��زواج  م�شروع 

اخلريية الرائدة للجمعية لإعفاف ال�شباب وتخفيف اأعباء 

وتكاليف الزواج عليهم، ما كان له الأثر الطّيب يف نفو�شهم، 

منذ  عري�س   101 زواجهم  مت  الذين  ال�شباب  عدد  بلغ  اإذ 

بداية امل�شروع عام 2017.

امل�شاريع الدعوية ومنها تنظيم الدرو�س واملحا�شرات 

والأقرا�س  والكتيبات  الكتب  طباعة  ال�شرعية،  والدورات 

التثقيفية.

الرتفيهية  املهرجانات  ومنها  الرتفيهية  امل�شاريع 

لالأطفال وال�شباب يف حمافظة املحرق، الأن�شطة الريا�شية 

والثقافية التي تعود عليهم بالنفع والفائدة.

منذ  اجلمعية  اإدارة  جمل�س  رئا�شة  على  تعاقب  وقد 

املحرقية  ال�شخ�شيات  من  نخبة   1993 عام  قيامها 

بوخما�س،  عيد  ح�شن  ال��ت��وايل:  على  وه��م  املرموقة، 

بوح�شن،  جمال  �شيادي،  حممود  ال�شمري،  عبداحلكيم 

و�شالح بوح�شن.

عطائها  يف  اخلريية  املحرق  جمعية  م�شرية  وت�شتمر 

املتميز وخدماتها اخلريية لكل من ي�شكن حمافظة املحرق، 

وذلك بف�شل من اهلل وتوفيقه ثم بجهود القائمني عليها من 

اأع�شاء جمل�س الإدارة احلايل برئا�شة الأ�شتاذ �شالح حممد 

جا�شم بوح�شن، واأ�شحاب الأيدي الكرمية املمتدة يف دعم 

اأن�شطة اجلمعية كافة.

ع�شو جمعية ال�شحفيني البحرينية

fadala1@gmail.com
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ا�شتقبل املدير الإداري واملايل مب�ؤ�ش�شة الأيام لل�شحافة والن�شر 

علي اأحمدي، الزميلة فاطمة العايل املراقب املايل يف ق�شم احل�شابات 

بامل�ؤ�ش�شة؛ مبنا�شبة ح�ش�لها على درجة املاج�شتري يف اإدارة الأعمال 

بامتياز من جامعة AMA مع مرتبة ال�شرف الأوىل مبعدل 3.93. 

وقد كانت الدرا�شة تتناول م��ش�ع »اأثر تقليل التكاليف على الدخل 

املايل يف امل�ؤ�ش�شة«. وتلقت فاطمة التهنئة من املدير الإداري واملايل 

امل�شاعد  واملدير  اأحمدي،  علي  والن�شر  لل�شحافة  الأيام  مب�ؤ�ش�شة 

الزميلة  وتلقت  ال�شتقبال،  ح�شر  الذي  عقل  مراد  املالية  لل�ش�ؤون 

فاطمة من الإدارة العليا للم�ؤ�ش�شة وجميع منت�شبيها الذين متن�ا لها 

املزيد من الت�فيق والنجاح يف حياتها العملية والأ�شرية.

»الأيام« تهنئ الزميلة فاطمة العايل حل�شولها على املاج�شتري بامتياز

عام  مدير  عبداهلل  اأمني  الدكت�ر  اأعرب 

جنان  ومركز  بال�س  اأدي�كي�شن  �شركة 

للدكت�رة  وتهانيه  تقديره  عن  الطبي 

الأمرا�س  اأول  ا�شت�شاري  ال�شلمان  جميلة 

الباطنية  وطب  ال�شيخ�خة  وطب  املعدية 

مبنا�شبة  الطبي؛  ال�شلمانية  مبجمع 

ح�ش�لها على جائزة خليفة بن �شلمان اآل 

البتكار  فئة  عن  البحريني  للطيب  خليف 

يف البحث العالجي، م�شرًيا اإىل اأن اجلائزة 

�شاحب  اجلميع؛  على  غالًيا  ا�شًما  حتمل 

اآل  �شلمان  بن  خليفة  الأمري  امللكي  ال�شم� 

خليفة رئي�س ال�زراء امل�قر.

برقية  عبداهلل  اأمني  الدكت�ر  وبعث 

عن  وبالنيابة  نف�شه  عن  بالأ�شالة  تهنئة، 

اأدي�كي�شن ومركز جنان الطبي، اأعرب فيها 

عن بالغ �شعادته بح�ش�ل الدكت�ر جميلة 

ي�ؤكد  اإذ  اجلائزة،  على  ال�شلمان  حممد 

ح�ش�لها على املرتبة الأوىل القدرات التي 

متتلكها الدكت�ر جميلة ال�شلمان وحر�شها 

على بذل اجله�د مل�ا�شلة الرتقاء بالقطاع 

ال�شحي يف مملكتنا الغالية.

اأن  اإىل  عبداهلل  اأمني  الدكت�ر  واأ�شار 

ال�شم�  �شاحب  روؤية  على  تدل  اجلائزة 

خليفة  اآل  �شلمان  بن  خليفة  الأمري  امللكي 

الغالية  مملكتنا  جعلت  التي  ال�شديدة 

من�ذًجا يحتذى به يف جمال تقدير الأطباء 

البحرينيني، وحتفيزهم على بذل املزيد من 

اجلهد والعطاء، مبيًنا اأن اجلائزة ت�شجيع 

البحث  جمالت  يف  التناف�شية  روح  على 

الأطباء  روؤية  �شت�شهم  والتي  العالجي، 

بالقطاع  الرتقاء  مب�ا�شلة  الفائزين 

الدكت�ر  ح�ش�ل  اأن  اإىل  م�شرًيا  ال�شحي، 

فخر  اجلائزة  على  ال�شلمان  حممد  جميلة 

امل�شتمر  التعاون  ظل  للجميع يف  واعتزاز 

الذي يربط �شركة اأدي�كي�شن بال�س ومركز 

جنان الطبي مع الدكت�رة جميلة ال�شلمان 

التي كانت لها ب�شمات وا�شحة معنا ط�ال 

الفرتة املا�شية.

د. اأمني ي�شيد بح�شول جميلة ال�شلمان 

على جائزة خليفة بن �شلمان للطبيب البحريني

د. اأمني عبداهلل د. جميلة ال�سلمان

احلالت  ارتفاع  ت�ا�شل  مع 

ك�رونا  بفريو�س  امل�شابة 

فاإن  امل�شتجد،  »ك�فيد-19« 

الفريو�س  هذا  اأن  ال�ا�شح  من 

باأرواح  حمدق  خطر  مبنزلة 

بالن�شبة  الأعمار.  مبختلف  النا�س 

للكثريين قد تك�ن العدوى الأولية 

مثل  الأعرا�س  ولكن  مرت،  قد 

قد  والتعب  احللق  وحكة  ال�شعال 

املر�س.  بعد  الظه�ر  يف  ت�شتمر 

اإىل  املتعاف�ن  املر�شى  يع�د 

م�شاكل  من  وي�شك�ن  امل�شت�شفيات 

يف القلب ون�بات القلق واأكرث من 

ذلك بكثري. 

 مع اأخذ ذلك يف العتبار، اأطلق 

عيادة  البحرين  رويال  م�شت�شفى 

التخ�ش�شات  متعددة  متخ�ش�شة 

اإىل  يحتاج�ن  الذين  للمر�شى 

من  التعايف  بعد  م�شتمرة  رعاية 

العيادة  تهدف  ك�رونا.  فريو�س 

يعان�ن  الذين  املر�شى  عالج  اإىل 

التعب  مثل  م�شتمرة،  اأعرا�س  من 

اأو  والحتقان،  وال�شعال  والقلق 

حا�شة  وفقدان  التنف�س  �شيق 

واآلم  وال�شداع،  وال�شم  التذوق 

والبطن  ال�شدر  واآلم  اجل�شم 

والرتباك.

فريو�س  متابعة  عيادة  ت�شم 

يف  متخ�ش�شني  ك�رونا 

الباطني،  والطب  الرئة،  اأمرا�س 

النف�شي،  والطب  والأع�شاب، 

الكلى،  واأمرا�س  القلب،  واأمرا�س 

الدكت�رة  تعيني  ومت  والتغذية. 

ماريا ترييزا كاتاك�تان، اأخ�شائية 

الت�شال  نقطة  الرئة،  اأمرا�س 

التقييم  �شيك�ن  للعيادة.  الرئي�شة 

عن  عبارة  العيادة  يف  الأويل 

مع  جنب  اإىل  جنًبا  ا�شت�شارة 

ر�شم  يت�شمن  ت�شخي�شي،  عمل 

لل�شدر  ال�شينية  والأ�شعة  القلب 

درجة  لتحديد  الدم  واختبارات 

التعايف من الفريو�س. 

الدكت�ر  قال  املنا�شبة،   وبهذه 

التنفيذي  الرئي�س  �شعداهلل  �شريف 

البحرين:  رويال  مل�شت�شفى 

من  عادًة  الأ�شخا�س  »يتعافى 

 6 اإىل   2 بعد  ك�رونا  فريو�س 

اأ�شابيع. مع ذلك، بالن�شبة للبع�س 

اأو ت�شتمر بعد  قد تتكّرر الأعرا�س 

ت�ؤدي  اأن  وميكن  الأويل،  ال�شفاء 

�شحية  اآثار  ذات  م�شاعفات  اإىل 

دائمة«. 

م�شت�شفى رويال البحرين يطلق عيادة 

ة ملتابعة احلالت امل�شابة بفريو�س كورونا خا�شّ

»ني�شان البحرين« تتعاون مع مركز لندن

جلراحة الثدي لن�شر التوعية مبر�س �شرطان الثدي

»�شيد ال�شفقات« يف املدينة مع عرو�س مغرية 

ل تقاوم ل�شيارات »فورد« و»لينكون« يف البحرين

لندن  مركز  مع  البحرين  ني�شان  تعاونت 

متكامل  مركز  اأول  وه�  الثدي،  جلراحة 

متخ�ش�س يف خدمات رعاية الثدي يف جمل�س 

�شهر  فعاليات  لدعم  وذلك  اخلليجي،  التعاون 

الت�عية ب�شرطان الثدي التي ت�شتمر حتى نهاية 

�شهر اأكت�بر اجلاري. وت�شامًنا مع هذه املبادرة 

اإىل تغيري ل�ن  البحرين  بادرت ني�شان  املهمة، 

�شيارة ني�شان األتيما بالكامل اإىل الل�ن الزهري، 

قيادتها.  لتجربة  النا�شطات  من  نخبة  ودعت 

ا�شت�شاري  الريفي،  �شارة  الدكت�رة  وح�شلت 

جراحة اأورام الثدي والرتميم، على اأول جتربة 

خا�شة  مرا�شيم  خالل  لل�شيارة  جمانّية  قيادة 

يف  الإدارة  م�ش�ؤويل  من  عدد  بح�ش�ر  اأقيمت 

ني�شان البحرين.

وحتمل �شيارة ني�شان األتيما رمز ال�شتجابة 

مبجرد  والتي  اأب�ابها،  اأحد  على   QR ال�شريع 

م�شحها ت�ّجه امل�شتخدم اإىل من�ذج يتم تعبئته 

كذلك  املجانّية،  القيادة  جتربة  على  للح�ش�ل 

�شيح�شل جميع العمالء الذين يق�م�ن بتجربة 

على  وال�شيدات،  الرجال  من  ال�شيارة،  قيادة 

لندن  مركز  يف  للثدي  جماين  فح�س  فر�شة 

اإىل  اإهداوؤها  ميكن  والتي  الثدي،  جلراحة 

الأقارب والأ�شدقاء.

احل�شري  ال�كيل  لل�شيارات،  امل�ؤيد  تعلن 

ل�شيارات ف�رد ولينك�ن يف مملكة البحري،ن 

الذي  ال�شفقات  �شيد  و�ش�ل  عن  فخر  وبكل 

�شيمنحكم جتربة لن تن�شى.

�شيك�ن �شيد ال�شفقات حا�شًرا هنا، ومع 

من  ولينك�ن  ف�رد  ل�شيارة  �شراء  �شفقة  كل 

امل�ؤيد لل�شيارات، �شيجعل من اأحالمكم حقيقة 

من  �شيمكنكم  اإذ  املذهلة،  خ�ش�ماته  مع 

اإن  دينار   2000 اإىل  ي�شل  ما  ت�فري  خاللها 

كنتم حمظ�ظني.

امل�ؤيد  مع  بالتعاون  ف�رد  �شركة 

املده�س؛  العر�س  هذا  متنحكم  لل�شيارات 

ل�شمان م�شاركة زبائنها يف امل��شم الحتفايل 

مع الفرح والر�شا املطلق.

ال�شاخن  الرتويجي  العر�س  هذا  ي�شري 

اخلام�س  ولغاية  ع�شر  اخلام�س  من 

اجلمعة.  اأيام  �شامالً  اأكت�بر،  من  والع�شرين 

لل�شيارات  للم�ؤيد  العام  املدير  �شرح  كما 

و  ف�رد  �شركة  »قامت  ديك��شتا:  ماري� 

ال�شتثنائي  العر�س  هذا  بتمديد  لينك�ن 

فعله  عليكم  ما  كل  لزبائنها.  البهجة  لإ�شافة 

معر�شنا،  من  لة  املف�شّ �شيارتكم  اختيار  ه� 

ال�شري  العر�س  عن  ال�شفقات  �شيد  وا�شاأل�ا 

ي�شل  ما  ت�فري  خالله  من  ميكنكم  الذي  جًدا 

اإىل 2000 دينار«.

يقني  على  »نحن  ديك��شتا:  واأ�شاف 

الرائعة  ال�شفقات  بع�س  منح  على  بقدرتنا 

منهم  ناأمل  كما  البحرين،  يف  ف�رد  ملحبي 

زيارة املعر�س يف اأ�شرع وقت ليحقق�ا اأق�شى 

فائدة من العر�س«.

تتعاون  لل�شيارات  احلداد  �شركة 

والأطفال،  للن�شاء  امللكي  امل�شت�شفى  مع 

و�شركة طلبات للت��شيل وجممع الأفني�ز 

التجاري، كذلك مع مركز احلداد التجاري، 

وذلك لالإ�شهام يف زيادة الت�عية ب�شرطان 

الثدي، اإذ يتم عر�س �شيارة مر�شيد�س-بنز 

بالكامل،  واجلديدة  الل�ن  وردية   GLA
عن  الت�عية  حملة  دعم  ر�شالة  لتحمل 

يف  جت�ل  �ش�ف  والتي  ال�شرطان،  مر�س 

م�اقع خمتلفة مبملكة البحرين، بالإ�شافة 

الك�شف  اأهمية  على  ال�ش�ء  ت�شليط  اإىل 

املبكر.

مت تنفيذ اأعمال طالء �شيارة مر�شيد�س-

م�ظفي  قبل  من  كلًيا  اجلديدة   GLA بنز 

با�شتخدام  لل�شيارات،  احلداد  ور�شة 

Glasurit. بعد ذلك، �شيتم  الفاخر  الطالء 

 GLA مر�شيد�س-بنز  �شيارة  ت�شليم 

ال�ردية اجلديدة بالكامل اإىل �شركة طلبات 

لتنفيذ  ا�شتخدامها  و�شيتم  اأ�شب�ع،  ملدة 

الن�شاء  �شتح�شل  اإذ  الت��شيل،  عمليات 

�شيارة  خالل  من  طلباتهن  يتلقني  الل�اتي 

اجلديدة  ال�ردية   GLA مر�شيد�س-بنز 

كلًيا على ق�شيمة لفح�س جماين بامل�شت�شفى 

امللكي للن�شاء والأطفال.

ذات اللون الوردي دعًما للتوعية ب�شرطان الثدي

»GLA احلداد لل�شيارات« تعر�س »مر�شيد�س-بنز«

اأعلن بيت التم�يل الك�يتي – البحرين 

احلملة  يف  اخلاجة  حممد  حنان  ف�ز 

اجلديدة للعام 2020 من ح�شاب الت�فري 

�شبتمرب  �شهر  عن  »لب�شارة«،  ال�شتثماري 

على  ال�شحب  اإجراء  مت  اأن  بعد  املا�شي، 

دولر  األف   100 قيمتها  البالغة  اجلائزة 

»عن ُبعد«.

تا�شع  اخلاجة  حنان  ت�شبح  وبذلك 

رابحة يف احلملة الرتويجية للعام احلايل 

ُبعد،  عن  ال�شحب  من خالل  اختيارها  يتم 

للم�شاعدة  املبذولة  اجله�د  من  كجزء 

ك�رونا  فريو�س  تف�شي  احت�اء  يف 

»ك�فيد-19«. وبهذا ال�شحب التا�شع يك�ن 

ح�شاب  من  فائزين  ثمانية  �شلم  قد  البنك 

»لب�شارة« 800 األف دولر منذ بداية العام 

الكربى  اجلائزة  اإىل  بالإ�شافة   ،2020

بقيمة 500 األف دولر مت الإعالن عنها يف 

�شهر ي�لي� من هذا العام.

املعريف  خالد  �شرح  املنا�شبة،  وبهذه 

امل�شرفية  اخلدمات  ورئي�س  تنفيذي  مدير 

اخلا�شة  امل�شرفية  واخلدمات  لالأفراد 

الك�يتي-البحرين  التم�يل  بيت  يف 

للفائزة  بالتهنئة  نتقدم  اأن  »ن�د  قائالً: 

احلملة  يف  اخلاجة  حنان  ال�شيدة  معنا 

�شهر  عن  لب�شارة  حل�شاب  الرتويجية 

�شبتمرب وجلميع الفائزين بج�ائز لب�شارة. 

بالإ�شافة اإىل ذلك، اأدع� اجلميع للم�شارعة 

ليتمكن�ا  لب�شارة،  بح�شاب  ال�شتثمار  يف 

من التاأهل للدخ�ل يف ال�شح�بات القادمة، 

والف�ز باإحدى ج�ائزنا القيمة«.

وقال املعريف: »نتمنى لكافة املدخرين 

يف  اجلديدة  القّيمة  باجل�ائز  الف�ز  معنا 

ال�شح�بات القادمة. كما اأننا مازلنا ن�شعى 

من  لعمالئنا  الفر�س  من  املزيد  ت�فري  اإىل 

مع  متا�شًيا  الرتويجية،  حمالتنا  خالل 

وذلك  املكافاآت،  اأف�شل  تقدمي  يف  روؤيتنا 

باعتبارهم  الدائم  ودعمهم  ل�لئهم  تقديًرا 

�شركاءنا احلقيقيني«.

حنان  الفائزة  عرّبت  جانبها،  من 

بالف�ز  الغامرة  �شعادتها  عن  اخلاجة 

والعرفان  بال�شكر  اأتقدم  اأن  »اأود  قائلة: 

 - الك�يتي  التم�يل  بيت  وم�ظفي  لإدارة 

البحرين؛ على جه�دهم املتميزة يف تقدمي 

يف  امل�شرفية  واملنتجات  اخلدمات  اأف�شل 

لنا  الفر�شة  ولإتاحة  املحلية،  ال�ش�ق 

لال�شتثمار يف ح�شاب لب�شارة«.

بيت التمويل الكويتي - البحرين يعلن 

الفائز بجائزة 100 األف دولر من »لب�شارة« 

خالد املعريف
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 إعادة فتح المطاعم السبت.. 
وعودة جزئية للطلبة األحد

      فحص سريع بالصيدليات.. واللقاح نهاية 2020

د.  الصح��ة  وزارة  وكي��ل  أعل��ن 
وليد المانع إعادة فتح الخدمات 
الداخلية في المطاعم والمقاهي 
ابتداًء من السبت المقبل، بما ال 
يتعدى 30 ش��خصًا ف��ي المكان 
فيما سيتم فتح خدمات الشيشة 
ف��ي الجلس��ات الخارجي��ة فقط، 
مبينًا أنه س��يتم السماح بعودة 
الطلب��ة إلى الم��دارس بدءًا من 
25 أكتوبر ألولي��اء األمور الذين 
رغب��وا في ع��ودة أبنائه��م إلى 

مقاعد الدراسة.
مؤتم��ر صحفي  خ��ال  وتوق��ع 
عق��ده الفري��ق الوطن��ي الطبي 
كورون��ا  لفي��روس  للتص��دي 
يتوف��ر  أن  أم��س  )كوفي��د19( 
اللقاح الذي تج��رى عليه تجارب 
سريرية في البحرين ودول أخرى، 
في األسواق نهاية العام الجاري.
وفيم��ا كش��ف عن إج��راء 7916 
ل�»كورون��ا«  س��ريعًا  فحص��ًا 
لتش��خيص حالة المريض بدقة 
خ��ال 15 دقيق��ة حت��ى  أمس، 
بي��ن أن��ه س��يتم توزيع��ه على 
المستشفيات الخاصة، وسيكون 
متوف��رًا ف��ي الصيدلي��ات حيث 
يمكن استخدامه في المنزل من 
قبل األشخاص لسهولته ولكونه 
عمليًا وحساس��يته عالية، إال أنه 
شدد على االعتماد الرئيس على 

.PCR فحص
ف��ي المقاب��ل نف��ى استش��اري 
األمراض المعدية بالمستشفى 
الفري��ق،  وعض��و  العس��كري 

المقدم طبي��ب مناف القحطاني 
رص��د أي حالة تس��تدعي إيقاف 
للق��اح  الس��ريرية  التج��ارب 

المعطل في البحرين.

بنـــاًء على المســـتجدات والمعطيات التي تتم دراســـتها بشـــكل 
دوري وحســـب توصيـــات الفريـــق الوطنـــي الطبـــي للتصـــدي 
لفيـــروس كورونـــا (COVID-19)، ســـتتم مباشـــرة تنفيذ ما تم 

اإلعالن عنه سابقًا بدءًا من:

يوم السبت - الموافق 24 أكتوبر 2020

إعادة فتح الخدمات الداخلية للمطاعم والمقاهي و بما 
ال يتعدى 30 شخًصا في كل منشأة

(الشيشة - الخدمات الخارجية فقط)

يوم األحد - الموافق 25 أكتوبر 2020

 العـــودة الجزئيـــة للطلبة فـــي كافة المراحل الدراســـية
 بالمدارس الحكومية ورياض األطفال الخاصة، للطلبة

الذين اختار أولياء أمورهم حضورهم إلى المدراس

الملك ووزير الخارجية السعودي 
يستعرضان المستجدات اإلقليمية والعربية

اس��تقبل حضرة صاح��ب الجالة المل��ك حمد بن 
عيسى آل خليفة ملك الباد المفدى، وزير الخارجية 
بالمملك��ة العربية الس��عودية الش��قيقة صاحب 
الس��مو األمي��ر فيصل ب��ن فرحان بن عب��داهلل آل 

سعود. وتم استعراض العاقات األخوية التاريخية 
الراسخة التي تجمع البلدين الشقيقين، إضافة إلى 
التطورات والمس��تجدات على الساحتين اإلقليمية 

والعربية.
 فتح خدمات الشيشة 

في الجلسات الخارجية فقط

بمرسوم ملكي.. ناصر علي 
رئيسًا تنفيذيًا لـ»هيئة السياحة«

صدر عن حضرة صاحب الجالة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة عاهل الباد 
المف��دى مرس��وم رق��م )67( لس��نة 
2020 بتعيين رئيس تنفيذي لهيئة 
البحرين للس��ياحة والمع��ارض، جاء 
فيه: الم��ادة األولى: يعي��ن د.ناصر 

عل��ي يوس��ف عل��ي رئيس��ًا تنفيذيًا 
 لهيئة البحرين للسياحة والمعارض.

الم��ادة الثانية: على وزي��ر الصناعة 
ه��ذا  تنفي��ذ  والس��ياحة  والتج��ارة 
المرس��وم، وُيعم��ل ب��ه م��ن تاريخ 
د.ناصر عليصدوره، وُينشر في الجريدة الرسمية.

وزير الخارجية

 وزير النفط: إنجاز 60٪ من مصفاة
بابكو.. وتشغيل مرفأ الغاز تجريبيًا

كش��ف وزير النفط رئي��س مجلس إدارة الش��ركة العربية لبناء وإصاح 
الس��فن »أسري« الش��يخ محمد بن خليفة آل خليفة عن إنجاز 60% من 
مشروع تحديث مصفاة بابكو، مبينًا »مرفأ الغاز المسال جاهز حيث تم 

تشغيله تجريبيًا ولسنا بحاجة الستيراد الغاز في الوقت الحالي«.
وأض��اف للصحفيين على هام��ش توقيع اتفاقية تعاون مش��ترك بين 
»أس��ري« و»وودالندز« القابضة »وودس��يرف« لتوفي��ر خدمات صناعة 
النفط والغاز في البحرين أن أعمال التنقيب عن النفط والغاز في خليج 

البحرين مستمرة، ونعمل على البرامج التجريبية حاليًا.
وزير النفط

 نسبة المتعافين ٪95.61
من الحاالت القائمة

 وزير الخارجية: فرق عمل مشتركة 
بين البحرين وإسرائيل لتنفيذ آليات التعاون

أعلن وزي��ر الخارجية د. عبداللطيف الزياني عن تش��كيل فرق عمل مش��تركة 
بين البحرين وإس��رائيل، للعمل على بحث مجاالت التع��اون الثنائي واآلليات 
المطلوبة لتنفيذها، معربًا عن أمله بمس��تقبل أفض��ل لعاقات التعاون مع 
إس��رائيل وأن تش��هد تطورًا في المس��تقبل. وأض��اف أن زيارة وفد إس��رائيل 
للمملكة تؤس��س لبدء عاقات دبلوماسية واعدة بين البلدين، وتشكل إنجازًا 
تاريخي��ًا يفت��ح اآلفاق نحو تع��اون ثنائي بن��اء، وتدفع بالجه��ود الرامية نحو 

الوصول إلى منطقة أكثر أمنًا واستقرارًا وازدهارًا.

الزياني يبحث في اتصال هاتفي 
مع نظيره اإلسرائيلي تحديات المنطقة

 انتقال »الفود تراك« قرب 
استاد البحرين الوطني اليوم

كش��ف وزير الصناعة والتجارة والسياحة رئيس مجلس 
إدارة هيئة البحرين للس��ياحة والمع��ارض زايد الزياني 
عن افتتاح موقع عربات الطعام المتنقلة »الفود تراك« 
في الساحات المحاذية إلس��تاد البحرين الوطني رسميًا 

اليوم.
وأكد أن ما تم إعداده في الس��احات المحاذية إلس��تاد 
البحرين الوطني ما هو إال مزيد من الدعم الذي تقدمه 
الحكوم��ة لهذا القط��اع بالتعاون المباش��ر م��ع وزارة 

شؤون الشباب والرياضة.

معارض إيراني: سالم البحرين واإلمارات 
وإسرائيل ضمان الستقرار المنطقة

األح��وازي  الليبرال��ي  الح��زب  رئي��س  أي��د 
المعارض، حميد مطشر، اتفاقيات السام 
الت��ي أبرمت أخيرًا بين إس��رائيل واإلمارات 
والبحرين، مش��يرًا إلى أنها ضمان لسامة 
واس��تقرار ش��عوب المنطقة، مش��ددًا في 
الوق��ت نفس��ه، عل��ى أن اكتمال مش��روع 
الس��ام في المنطقة س��وف يت��م، ب�»زوال 
نظام طهران وتحرير األحواز من سيطرته«.
ومن برلي��ن، حيث يقود ما قال إنه »نضال 

الفقي��ه  الول��ي  نظ��ام  ض��د  األحوازيي��ن 
اإليران��ي«، تحدث مطش��ر ف��ي مقابلة مع 
»الحرة« عن مساع يبذلها الحزب لمواجهة 
»اإلره��اب اإليراني في الش��رق األوس��ط«، 
وتحدث عن أهمية اتفاق إبراهيم، مش��يرًا 
إلى أن مش��روع السام »هو الخطوة األكثر 
الع��رب  بي��ن  الس��ام  ألن  إس��تراتيجية، 
وإس��رائيل يضمن س��امة وجود ش��عوب 

المنطقة ويردع إيران«.

فرنسا تعلن الحرب 
على »اإلخوان«

 الدوسري: تاكسي بحري 
في »ثالثة الشمالية« قريبًا
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الفريق الوطني الطبي: فتح الخدمات 
الداخلية للمطاعم والمقاهي السبت
      فحص سريع لـ»كورونا« والنتيجة بعد 15 دقيقة

أعل��ن الفري��ق الوطن��ي الطبي للتص��دي لفيروس 
كورونا )كوفيد19( عن إعادة فتح الخدمات الداخلية 
للمطاع��م والمقاهي بما ال يتعدى 30 ش��خصًا في 
كل منش��أة بدءًا من يوم السبت المقبل، كما سيتم 
ب��دءًا من األحد الع��ودة الجزئية للطلب��ة في كافة 
المراح��ل الدراس��ية بالم��دارس الحكومية ورياض 
األطفال الخاصة، للطلبة الذين اختار أولياء أمورهم 

حضورهم إلى المدارس.
وكش��ف ع��ن إط��اق وزارة الصحة خدم��ة الفحص 
الس��ريع لفيروس كورونا بمس��حة أنفي��ة يتم من 
خاله��ا تش��خيص حال��ة المريض بدق��ة خال 15 
دقيقة لكنهم ش��ددوا على أن هذا االختبار ال يغني 

ع��ن فحص ال���PCR ف��ي ح��ال إذا كان��ت النتيجة 
إيجابية.

جاء ذلك خال المؤتمر الصحفي الذي عقده الفريق 
الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا )كوفيد19( 
ظه��ر أمس في مرك��ز ولي العهد للبح��وث الطبية 
والتدريب بالمستش��فى العسكري للحديث عن آخر 

مستجدات فيروس كورونا.

أيمن شكل

 السلمان: مضاعفات 
»كوفيد19« طويلة األمد وتتراجع

أوضح��ت استش��ارية األم��راض المعدي��ة واألم��راض 
الباطنية بمجمع السلمانية الطبي عضو الفريق الوطني 
الطبي للتصدي لفيروس كورون��ا )كوفيد19( د.جميلة 
السلمان أن المضاعفات المصاحبة ل�)كوفيد19( تكون 
عادة طويلة األم��د، لكنها أكدت تراجعه��ا مع الوقت، 
حيث يؤثر الفيروس على معظم خايا وأجهزة الجسم، 
وصنف��ت األع��راض لنوعي��ن، األول يأت��ي بع��د خروج 
المتعاف��ي م��ن المستش��فى وهي التعب في الجس��م 

والكح��ة أو الضيق في التنفس وألم في البطن وفقدان 
الشهية أو عدم التركيز واختاف النوم وفقدان حاستي 

الشم والتذوق.
و الثان��ي هي التي تأتي بعد التعافي الكامل وتش��كل 
مضاعف��ات ألجه��زة معينة مث��ل القلب حي��ث يحدث 
ضعف لعضل��ة القلب أو جلطات في القل��ب أو التهاب 
في الغش��اء، وكذلك في الرئة والتي يحدث فيها أحيانا 
تليف أج��زاء من الرئة وتتعافى م��ع الوقت، وقالت إنه 

لوح��ظ بعض الجلط��ات في األوعية الدموي��ة أو الرئة 
والقل��ب والم��خ والجهاز العصبي وتلك س��جل بعضها 
ف��ي البحرين. كم��ا لفتت إل��ى أن بع��ض المتعافين 
يصابون بحاالت نفسية وقلة التركيز وتلك تتحسن مع 
م��رور الوقت، مع ألم وضعف في العضات، لكن أغلبها 

تتعافى مع الوقت.
وأوضح��ت أن إجمالي الفحوص��ات المختبرية بلغ أكثر 

من 1,638,000 فحص حتى أول أمس.

القحطاني: لم نرصد أي حالة 
تستدعي إيقاف التجارب السريرية للقاح المعطل

     1050 متطوعًا للتجارب السريرية والمتبقي ألف
نف��ى المق��دم طبيب من��اف القحطان��ي استش��اري األمراض 
المعدي��ة بالمستش��فى العس��كري وعضو الفري��ق الوطني 
الطب��ي للتصدي لفي��روس كورون��ا رصد أي حالة تس��تدعي 
إيقاف التجارب الس��ريرية للقاح المعطل في البحرين، مشيرًا 
إلى أن نوع اللقاح المس��تخدم في المملكة يختلف عن نظيره 
ف��ي أمريكا وأوروبا، وقال إن كاف��ة الجرعات تم االنتهاء منها 
ولم تسجل أي أعراض تس��تدعي إيقاف التجارب، الفتًا إلى أن 
إيقاف أي تجارب س��ريرية هو إجراء متع��ارف عليه عالميًا عند 
حدوث مضاعفات شديدة للمشاركين في التجارب، وأن جميع 
الدراس��ات التي ت��م إيقافها عادت للمتابعة م��رة أخرى بعد 

التأكد من سامة اللقاح.
وكش��ف أن ع��دد المتطوعين حتى أم��س األول قد بلغ 1050 
متطوع��ًا حي��ث يتبق��ى أقل من أل��ف متطوع إلنه��اء الجرعة 
الثاني��ة، ويتم المتابع��ة لمن تلقوا التطعي��م على مدار 12 

شهرًا.
وق��ال القحطاني إن عملي��ة التبرع بالدم التي تس��تغرق 10 
دقائ��ق فقط، يس��هم من خاله��ا كل متعاٍف متب��رع بدمه 
في إنقاذ إحدى األرواح، وكلنا ش��اهد ما تم بثه في األس��ابيع 
الماضية من حاالت في العناية المركزة نساء وكبار سن، وهم 
في الحقيق��ة ينتظرون المتعافي��ن للمب��ادرة بالتبرع بالدم 
الذي قد يسهم في تعافيهم وخروجهم من العناية المركزة.

المانع: الفحص السريع سيتوافر 
في الصيدليات ويستخدم في المنزل

     توافر اللقاح باألسواق نهاية العام الجاري
توقع وكي��ل وزارة الصحة عضو الفريق الوطني الطبي 
للتص��دي لفي��روس كورون��ا د.وليد المان��ع أن يتوفر 
اللقاح ال��ذي تجرى عليه تجارب س��ريرية في البحرين 
ودول أخرى، في األس��واق نهاية الع��ام الجاري، وقال: 
إن التجارب الس��ريرية للقاح المعطل حاليًا في نهاية 
المرحلة الثالثة بالتزامن مع الدول المشاركة، ومازلنا 
ننتظ��ر النتائج لمعرفة الفعالية بالنس��بة للفيروس، 
وأخذ االعتمادات الدولية على اللقاح لبيعه أو نش��ره، 

ونأمل تسارع وتيرة التجارب.
ون��وه المان��ع بإط��اق وزارة الصحة خدم��ة الفحص 
الس��ريع لفيروس كورون��ا، موضح��ًا أن نتائج االختبار 
ف��ي  حالي��ًا  المعتم��دة  االختب��ارات  نتائ��ج  تماث��ل 
المختب��رات لفح��ص اختب��ار )PCR(، حي��ث يعتم��د 

الفحص السريع على القيام بمسحة أنفية مع تشخيص 
حال��ة المريض بدقة خال 15 دقيقة دون الحاجة إلى 
مختبر متخصص، مش��يرًا إلى أن هذا االختبار ال يغني 
عن فحص ال� PCR في حال إذا كانت النتيجة إيجابية.

وأكد أن الفحص الس��ريع يتميز بس��هولة االستخدام، 
وبش��كل عملي واقتصادي من حيث الوقت المستغرق 
للفحص العاجي للمسحات األنفية وبساطة الفحص 
المختبري PCR مما يتيح إمكانية اس��تخدام الفحص 
الس��ريع لفحص ع��دد كبير ف��ي مدة زمني��ة قصيرة، 
وقد تم الب��دء ب� 20,000 فحص، ويس��تهدف تطبيق 
الفحوص��ات على المدرس��ين والطلبة ف��ي المدارس، 
والطواق��م الطبية ف��ي الصفوف األولى، واألش��خاص 
الذي��ن تظه��ر عليه��م أع��راض، حيث وصل��ت أعداد 

الفحوصات إلى 7916 فحصًا حتى أمس.
وأش��ار المانع إلى أن الفحص الس��ريع س��يتم توزيعه 
عل��ى المستش��فيات الخاصة، وس��يكون متوف��رًا في 
الصيدليات أيضًا حيث يمكن استخدامه في المنزل من 
قبل األش��خاص لس��هولته ولكونه عمليًا وحساسيته 

عالية.
وبين أن التنس��يق مس��تمر مع وزارة التربية والتعليم 
لضم��ان عودة آمنة لطلب��ة الم��دارس والحفاظ على 
صحتهم وس��امتهم مع استكمال كافة االستعدادات 

لعودة الطلبة جزئيًا بالتناوب األحد القادم.
وج��دد المانع التأكي��د على أن صحة وس��امة أبنائنا 
الطلب��ة أولوي��ة قص��وى وس��تتم متابع��ة اإلجراءات 

لضمان حفظ صحة وسامة الجميع.

وقال المانع إن خف��ض األرقام ال يعني نهاية الطريق 
ولكن��ه بداية العمل نح��و مزيٍد من الحد من انتش��ار 

الفيروس.
وتطرق إلى إجمالي أعداد اإلش��غال ف��ي مراكز العزل 
والعاج، حي��ث أوضح أن الطاقة االس��تيعابية لمراكز 
الع��زل والع��اج تبل��غ 7080 س��ريرًا، يبلغ اإلش��غال 
منها 764 س��ريرًا بنس��بة تبل��غ 10.8% م��ن الطاقة 
االستيعابية، في حين تبلغ نسبة المتعافين %95.61 
من إجمالي الحاالت القائمة، ونس��بة الوفيات %0.39 
من الح��االت القائمة. كما أن 2375 حالة من الحاالت 
القائمة تم تطبيق الع��زل الصحي المنزلي االختياري 
عليه��ا لعدم ظه��ور األع��راض عليه��ا وتطابقها مع 

الشروط المحددة لهذا النوع من العزل.

عودة الطلبة 
االختيارية ورياض 

األطفال األحد
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»الصحة« تعّلق الدراسة في 
المدرسة البريطانية 10 أيام

أص��در الوكيل المس��اعد للصح��ة العامة، ق��رارًا يقضي 
بتعليق الدراسة في المدرسة البريطانية الخاصة، لمدة 
عشرة أيام بصورة احترازية، من تاريخ اكتشاف أول حالة 
إصابة بفيروس كورونا )كوفيد19( بهذه المدرس��ة في 

تاريخ 19 أكتوبر 2020.
ونص القرار على أنه ال ُيعاد فتح هذه المدرس��ة إال بعد 
أن تتأك��د إدارة الصحة العامة من عدم تس��جيل حاالت 
إصاب��ة جديدة خ��ال الفترة المذكورة، وخلو المدرس��ة 
تمامًا م��ن أي نواقل للعدوى، وإص��دار إذن بفتحها من 

اإلدارة المختصة.

الفائزات بـ»الطبيب البحريني«: فرصة كبيرة 
أمام الطبيب البحريني لتقديم العطاء

أعرب��ت الطبيب��ات الفائزات ب�»جائ��زة خليفة 
بن س��لمان آل خليفة للطبي��ب البحريني« عن 
خالص ش��كرهّن وتقديرهّن لصاحب الس��مو 
الملك��ي األمي��ر خليف��ة بن س��لمان آل خليفة 
رئيس الوزراء، على تهنئة سموه لهّن بمناسبة 
فوزهّن بالجائزة، وهو م��ا يؤكد مدى اهتمام 
سموه وتشجيعه للبحث والعلم والمعرفة بما 
ُيس��هم في تقدي��م أفضل الخدم��ات الصحية 

للمواطنين والمقيمين.
وأك��ّدن أن الجائ��زة قدمت فرص��ة كبيرة أمام 
الطبي��ب البحرين��ي للتنافس م��ن أجل تقديم 
المزيد من العطاء، وتش��كل تش��جيعًا وحافزًا 
نحو تقديم األفضل من أجل رفعة وتقدم ونماء 
المملكة ومنظومتها الصحية، وتش��كل وسام 

شرف لجميع األطباء البحرينيين المتميزين.
م��ن جانبه��ا، تقدم��ت د.جميل��ة الس��لمان، 
وط��ب  المعدي��ة  األم��راض  أول  استش��اري 
الش��يخوخة وطب الباطنية بمجمع الس��لمانية 
الطبي، الفائ��زة بالجائزة ف��ي المرتبة األولى 
ع��ن فئة »االبتكار واإلبداع في البحث العاجي 
والس��ريري والطبي«، بجزيل الش��كر والتقدير 
واالمتن��ان إلى صاح��ب الس��مو الملكي األمير 
خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، على 
تهنئت��ه لها بمناس��بة فوزها بالجائ��زة، مما 
ين��م عن مدى اهتمام س��موه بالكوادر الطبية 
وحرص س��موه على التش��جيع الدائ��م للبحث 
في المجال الطبي، وتقديم س��موه لكل الدعم 
الذي ُيس��هم ف��ي االرتقاء بالخدم��ات الصحية 
في البحرين، س��ائلة اهلل س��بحانه وتعالى أن 
يوف��ق س��موه، وأن ينعم عليه ب��دوام الصحة 
والس��عادة، ولمملك��ة البحري��ن المزي��د من 
التق��دم واالزدهار في ظ��ل القي��ادة الحكيمة 
لحضرة صاحب الجالة الملك حمد بن عيس��ى 

آل خليفة عاهل الباد المفدى.
ورفع��ت د.غف��ران أحم��د جاس��م، استش��اري 
طبيب أس��رة وأس��تاذ مش��ارك في طب األسرة 
في الكلي��ة الملكي��ة للجراحين ف��ي البحرين، 
الفائ��زة بالجائ��زة ف��ي المرتب��ة الثانية عن 
فئ��ة »االبت��كار واإلب��داع في البح��ث العاجي 
آي��ات الش��كر  والس��ريري والطب��ي«، أس��مى 

والعرف��ان إلى صاحب الس��مو الملك��ي األمير 
خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء على 
تهنئته لها بمناس��بة فوزها بالجائزة، وهو ما 
يؤكد اهتمام س��موه وتش��جيعه عل��ى البحث 
والعلم والمعرفة، ما ُيسهم في تقديم أفضل 
الخدمات الصحية للمواطني��ن والمقيمين في 
البحرين. وأش��ادت باهتم��ام الحكومة بكافة 
جوان��ب الرعاي��ة الصحية، والعم��ل دومًا على 
تطوير الخدم��ات الطبية من خال دعم الكادر 
الطبي، مش��يدة بجهود صاحب السمو الملكي 
رئيس الوزراء وتش��جيعه الدائ��م لبذل المزيد 
م��ن العطاء خدمًة للوط��ن وللمجتمع، وهو ما 
ينم عن تقدير األطباء المتميزين في المجاالت 
الطبية والس��ريرية والعاجي��ة، وقالت: »هذا 
لي��س بغريب على س��موه، فقد تع��ود أبناؤه 
دومًا التش��جيع من��ه على الب��ذل والعطاء بما 

يصب في مصلحة الوطن والمواطنين«.
وعّب��رت عن ش��كرها وتقديرها لعطاء س��موه 
الامحدود لخدمة البحرين، داعيًة اهلل عز وجل 
أن ينعم على س��موه بدوام الصحة والس��عادة 
وللمملكة الغالية المزيد من التقدم واالزدهار 
ف��ي ظ��ل القي��ادة الحكيم��ة لحض��رة صاحب 
الجالة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل 
الب��اد المفدى، س��ائلًة اهلل العل��ي القدير أن 

يوفق الجميع لما فيه خير هذا الوطن وأهله.
م��ن ناحيتها؛ أعربت د.نج��اة محمد أبوالفتح، 
مدي��رة إدارة الصح��ة العامة ب��وزارة الصحة، 
الفائزة بالجائزة في المرتبة الثانية مكرر عن 
فئ��ة: »االبتكار واإلب��داع في البح��ث العاجي 
والسريري والطبي«، عن خالص مشاعر الشكر 
واالمتن��ان والعرف��ان لحضرة صاح��ب الجالة 
المل��ك حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل الباد 
المفدى، ولصاحب السمو الملكي األمير خليفة 
بن س��لمان آل خليفة رئيس الوزراء، ولصاحب 
الس��مو الملك��ي األمي��ر س��لمان ب��ن حمد آل 
خليفة ولي العهد نائ��ب القائد األعلى النائب 
األول لرئي��س مجلس الوزراء بمناس��بة فوزها 
ب�»جائزة خليفة بن س��لمان آل خليفة للطبيب 
البحريني«، مؤكدة أن الجائزة تش��كل وس��ام 
ش��رف لكافة األطب��اء البحرينيي��ن المتميزين 

وتجسد مدى الدعم والتقدير الكبير الذي ٌيقدم 
للطبيب البحريني في ظل العهد الزاهر لحضرة 

صاحب الجالة عاهل الباد المفدى.
ونوه��ت إلى أن الجائ��زة وفرت فرص��ة كبيرة 
أم��ام األطباء للتنافس في تقدي��م المزيد من 
العط��اء المتميز لصالح خدم��ة القطاع الطبي 
في مملكة البحرين، كما أنها تش��كل تشجيعًا 
لمواصل��ة ه��ذا العط��اء وحاف��زًا نح��و تقديم 
األفضل م��ن أجل رفعة وتق��دم ونماء مملكة 
البحرين ومنظومتها الصحية التي يش��هد لها 
عالميًا بتجاربها الناجحة وكوادرها التي تتطلع 
وتطم��ح نح��و تقديم المزي��د م��ن المنجزات 

الطبية على شتى األصعدة.
م��ن جهتها؛ رفعت د.مري��م إبراهيم الهاجري 
ب��وزارة  العام��ة  للصح��ة  المس��اعد  الوكي��ل 
الصحة، الفائ��زة بالجائزة ع��ن فئتها الثانية 
»الوفاء والعطاء الممتد«، أس��مى آيات الشكر 
والتقدي��ر واالمتنان إلى حضرة صاحب الجالة 
المل��ك حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل الباد 
المف��دى، ولصاح��ب الس��مو الملك��ي األمي��ر 
خليفة ب��ن س��لمان آل خليفة رئي��س الوزراء، 
ولصاحب الس��مو الملك��ي األمير س��لمان بن 
حم��د آل خليفة ولي العهد نائب القائد األعلى 
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء، بمناس��بة 
فوزه��ا ب�»جائزة خليفة بن س��لمان آل خليفة 
للطبيب البحريني«، معرب��ًة عن عميق فخرها 
واعتزازها الكبير بهذا التكريم رفيع المستوى، 
والذي يعكس مدى االهتمام والحرص والدعم 
الذي ُيقدم للطبيب البحريني والرؤى الس��امية 
والتوجيهات الس��ديدة التي تهدف إلى تحقيق 
التقدم واالرتقاء بمس��يرة القط��اع الطبي في 
البحري��ن. وأكدت أن الفوز به��ذه الجائزة يعد 
حاف��زًا ودافع��ًا نح��و تقديم الغال��ي والنفيس 
لصال��ح خدم��ة الوطن ف��ي ظل قي��ادة حضرة 
صاحب الجالة، قائلة إن الوطن أعطى الطبيب 
البحرين��ي الكثير من الف��رص لتحقيق العديد 
م��ن المنج��زات الوطني��ة، وكل ما يص��ل إليه 
الطبي��ب البحريني من عط��اء نجاحات متميزة 
ف��ي العطاء إنما هو بفض��ل الدعم الامحدود 

الذي يجده الطبيب.

 عبداهلل بن أحمد: »دراسات« ينفذ 
برنامجًا تدريبيًا لتأهيل قدرات الشباب

أك��د رئيس مجل��س أمناء مرك��ز البحرين للدراس��ات 
اإلس��تراتيجية والدولية والطاقة »دراسات«، د.الشيخ 
عب��داهلل بن أحمد آل خليف��ة، أن المركز يق��وم حاليًا 
بتنفي��ذ برنام��ج تدريب��ي لتأهي��ل قدرات الش��باب، 
وتطوير مهاراتهم البحثي��ة والتطبيقية واالبتكارية، 
تفاعًا وتنفيذًا لمبادرة س��مو الش��يخ ناصر بن حمد 
آل خليف��ة، بإط��اق برنامج »فرص« كأح��د مبادرات 
البرنامج الوطني لتطوير القطاع الش��بابي والرياضي 

»استجابة«.
جاء ذلك خال لقاء مش��ترك عبر االتصال المرئي عن 
ُبعد بمش��اركة وزير شؤون الش��باب والرياضة أيمن 
المؤي��د، ورئيس مجل��س أمناء »دراس��ات«، والمدير 
العام لمعهد اإلدارة العامة »بيبا« د.رائد بن شمس، 

لتسليم واستعراض نتائج دراسة استطاع الرأي حول 
مرتكزات العمل الشبابي التي قام بتنفيذها مشاركو 
البرنامج الش��بابي القيادي المتقدم »هايبو يوث« في 
نس��خته الثانية بمش��اركة 6774 عينة ش��بابية من 
الجنس��ين، والتي تهدف إلى تحديد احتياجات الشباب 

البحريني للمرحلة المقبلة.
وأضاف أن المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب 
الجالة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل الباد 
المف��دى، وضعت رؤي��ة متقدمة وملهم��ة للنهوض 
بواق��ع الش��باب في مختل��ف المج��االت، وأطلقت في 
مرحل��ة مبك��رة جه��ودًا رائ��دة ومش��هودة، لتأهيل 

الشباب وتمكينهم.
وأوض��ح أن مش��اركة »دراس��ات« ف��ي اس��تطاع رأي 

الشباب، تأتي في إطار دوره ورسالته كمؤسسة فكرية 
وبحثي��ة، تس��عى لتحقي��ق »الش��راكة المجتمعية« 
والتفاع��ل اإليجاب��ي مع البيئ��ة المحلي��ة، حيث يعد 
االستثمار في العنصر البش��ري، وخاصة الشباب، أحد 

أولويات المركز األساسية.
وش��دد عل��ى أهمي��ة االس��تعانة بالبح��وث العلمية 
واس��تطاعات ال��رأي، لتحقي��ق أقصى اس��تفادة من 

قدرات الشباب.
فيما قال وزير ش��ؤون الش��باب والرياضة »إن حضرة 
صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل 
الباد المفدى أكد على جعل مس��ألة تمكين الشباب 
أولوي��ة وطنية لتحفيز مش��اركتهم الفعالة، وإننا في 
ال��وزارة حريصون على تنفيذ ه��ذا التوجه، باإلضافة 

إلى تنفيذ رؤية س��مو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
ممثل جالة الملك لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب 

الرامية إلى تطوير العمل الشبابي في المملكة«.
وتاب��ع »تم تحدي��د المرتكزات الخمس��ة التي تمثل 
األمل لمس��تقبل الش��باب وس��تكون لها انعكاسات 
إيجابي��ة على مس��يرة الحركة الش��بابية باعتبار هذه 
الدراس��ة حققت كافة الجوانب العلمية وش��ارك فيها 
عدد كبير من الش��باب البحريني، األمر الذي يؤكد أن 

نتائجها نابعة من الشباب وتحديد أولوياته«.

 وكيل البلديات يدشن حملة 
»مدينتي صديقة للبيئة« في الجنوبية

دش��ن وكيل الوزارة لش��ؤون البلديات الش��يخ 
محم��د بن أحمد آل خليفة أم��س، الحملة التي 
أطلقتها بلدية المنطقة الجنوبية بالتعاون مع 
مركز اس��تدامة وشركة أورباس��ير للنظافة في 
مدينة زاي��د بعنوان »مدينتي صديقة للبيئة«، 
تح��ت رعاية وزير األش��غال وش��ؤون البلديات 

والتخطيط العمراني عصام خلف.
وش��ارك ف��ي الحمل��ة النائ��ب أحم��د العام��ر 
ومدي��ر عام بلدي��ة المنطق��ة الجنوبية عاصم 
للخدم��ات  المس��اعد  والوكي��ل  عبداللطي��ف، 
البلدية المش��تركة ش��وقية حمي��دان، وعضو 

المجلس البلدي إيمان القاف. 
وقال وكيل الوزارة لش��ؤون البلديات إن الحملة 
ستس��هم في الحفاظ على البيئة من الملوثات 
والمخلفات، والتش��جيع على تبني الس��لوكيات 
الصحيح��ة ف��ي التخلص م��ن الم��واد القابلة 
إلع��ادة التدوي��ر، بالش��راكة المجتمعي��ة مع 
المواطني��ن والمقيمي��ن، باعتب��ار أن الحفاظ 
على سامة البيئة مسؤولية جماعية مشتركة 
تتضاف��ر فيه��ا مختل��ف الجهود م��ن أجل رفع 

مستوى الوعي البيئي. 
فيم��ا أثنى العامر على هذه المبادرة الحضارية 
البيئي��ة الت��ي تس��هم ف��ي الح��د م��ن كمية 
المخلف��ات التي يتم التخلص منها بالوس��ائل 

التقليدي��ة، مش��يرًا إل��ى أن تطبي��ق مثل هذه 
األفكار يس��اعد على الحد من اس��تنزاف البيئة 

واستغال المواد القابلة إلعادة التدوير. 
 وته��دف الحمل��ة لتثقي��ف المجتم��ع وتحفيز 
أفراده لتبني ثقافة إعادة تدوير المخلفات من 
خال فرزها في حاويات مخصصة لهذا الغرض، 
وتش��مل م��واد الباس��تيك وال��ورق والمعدن 

الستغالها مجددًا في صناعات جديدة. 
م��ن جانبه، أك��د مدير ع��ام بلدي��ة المنطقة 
الجنوبي��ة أن��ه من خ��ال التع��اون الدائم مع 
المجل��س البل��دي ومرك��ز اس��تدامة تنطل��ق 

ه��ذه التجرب��ة كمرحلة أولى م��ن مدينة زايد، 
وبعد ذلك س��تعمم على المناط��ق األخرى في 
المحافظة الجنوبية، الفتًا إلى أن هذه »التجربة 
فريدة م��ن نوعها، ونأمل م��ن خالها تجاوب 
أهال��ي مدينة زاي��د وتعاونهم معن��ا لتحقيق 
األهداف المنش��ودة«. وذكر أن البلدية حرصت 
على تعزيز الشراكة المجتمعية في هذه الحملة 
مع عدد م��ن المتطوعي��ن، الذين س��يقومون 
بزي��ارة المنازل وتوعية أفراده��ا بثقافة إعادة 
التدوي��ر وتصنيف الم��واد، باإلضافة إلى توزيع 

المطويات التوعوية الخاصة بالحملة.  

 صندوق الزكاة 
 والصدقات يطلق 

مشروع »ابتسامة أمل«

أكد الوكيل المس��اعد للش��ؤون اإلس��امية ب��وزارة العدل 
والشؤون اإلسامية واألوقاف الدكتور محمد طاهر القطان 
حرص الش��ؤون اإلسامية على عقد ش��راكات حقيقية بين 
القطاعات الرس��مية واألهلي��ة بالمملك��ة، لارتقاء بعمل 

الحكومة ومخرجات صندوق الزكاة والصدقات.
جاء ذلك على هامش لقاء رئيس صندوق الزكاة والصدقات 
الش��يخ صاح حيدر حسين، ورئيس تنمية الموارد بصندوق 
الزكاة والصدق��ات محمد علي أحمد برئي��س مجلس إدارة 
جمعية المس��تقبل الش��بابية صباح الزياني، حيث تم خال 
اللق��اء اس��تعراض س��بل تعزيز التع��اون بي��ن الصندوق 
والجمعي��ة. وأش��ار القطان إل��ى أنه وبتوجيه��ات من وزير 
العدل والشؤون اإلسامية واألوقاف الشيخ خالد بن علي آل 
خليفة، أعل��ن صندوق الزكاة والصدقات عن دعمه لمبادرة 
»ابتسامة« التابعة لجمعية المستقبل الشبابية والمعنية 
بتقدي��م الدعم النفس��ي واإلجتماعي لألطف��ال المصابين 
بالس��رطان وأولياء أمورهم، وذلك من خال إطاق مشروع 
»ابتس��امة أم��ل«، به��دف تغطية جان��ب م��ن احتياجات 

األطفال العاجية والدوائية والصحية.
وتم خال الزيارة تم االس��تماع إلى شرح مفصل من رئيس 
مجلس إدارة جمعية المس��تقبل الش��بابية صب��اح الزياني 
عما تقدمه مبادرة »ابتس��امة« من خدم��ات وبرامج ألكثر 
م��ن 130 طفل مصاب بالس��رطان في البحري��ن، وتعرفوا 
عن كث��ب على احتياج��ات هؤالء األطف��ال المرضى وخطة 
المبادرة للوصول لعدد أكبر من األطفال مرضى الس��رطان 

خال الدورة اإلدارية الجديدة للجمعية. 

»التاكسي البحري« يرى النور 
قريبًا في »ثالثة الشمالية«

أك��د ممثل الدائرة الثالثة بالمحافظة الش��مالية محمد 
الدوس��ري، أن مش��روع »التاكس��ي البحري« سيرى النور 
قريبًا في الدائرة الثالثة بالمحافظة الش��مالية، مش��يرًا 
إلى أن��ه س��يتم التواصل م��ع المتعهد المس��ؤول عن 

مشروع األفنيوز لتتبع آليات العمل لتنفيذه.  
وفي هذا الصدد ناقش الدوس��ري، خ��ال لقائه مع وزير 
الصناعة والتج��ارة والس��ياحة زايد الزيان��ي، احتياجات 
ساحل الجس��رة، حيث وجه الوزير مبرة الزياني لمتابعة 
احتياج��ات البح��ارة وأهالي الجس��رة وتنفي��ذ المطالب 
والنواق��ص بالمنطقة، إلى جانب إرس��ال فريق مختص 

لمعاينة النواقص بحديقة الجسرة ومرفئها المائي.

سماهر سيف اليزل 



كشف استشاري األمراض الجلدية 
والتناس��لية بمستش��فى المل��ك 
حم��د الجامع��ي د. م��ازن رئيس، 
ع��ن أن »بع��ض أن��واع البكتيريا 
التهاب��ات  بح��دوث  والفطري��ات 
ف��ي بويصالت الش��عر، خاصة مع 
الس��باحة ف��ي الب��رك أو أح��واض 
االس��تحمام الس��اخنة والجاكوزي 
أو الس��ونا، أو حت��ى ف��ي بع��ض 
األحيان البح��ر«، موضحًا أن »بثور 
حمراء أو بيضاء تظهر على الصدر 
والظهر مع حك��ة خفيفة«، محذرًا 
من أن »ظاهرة »التس��مير« على 
الشواطئ والمسابح تسبب ظهور 

التجاعيد في سن مبكرة«.
»لتجن��ب  أن��ه  رئي��س  وأض��اف 
باالس��تحمام  ُينص��ح  حدوثه��ا، 
مباشرة بعد التمرين أو السباحة، 
كم��ا ينص��ح باالبتعاد ع��ن تلك 
األحواض الس��اخنة والبرك إن لم 
يتم التأكد من مس��توى النظافة 
فيها، فيما يتم عالج هذا االلتهاب 
الحيوي��ة ومضادات  بالمض��ادات 

الفطريات الموضعية«.
الجلدي  بالطف��ح  يتعل��ق  وفيم��ا 
إن��ه  رئي��س،  د.  ق��ال  الح��راري، 
» يح��دث  بس��بب انس��داد قن��وات 
التع��رق تحت الجل��د ليظهر على 
ش��كل حبوب كريس��تالية شفافة 
أو حم��راء ف��ي منطقت��ي البط��ن 

حك��ة  تصاحب��ه  وق��د  والظه��ر، 
ش��ديدة، وللوقاية من هذا الطفح 
الجل��دي ُينص��ح بارت��داء مالبس 
المالبس  وتجنب  واس��عة  قطنية 
ذات االلي��اف الصناعية كما ُينصح 
بالبقاء في األماكن المكيفة وقت 
الظهي��رة واالس��تحمام بماء بارد 

نسبيا يوميًا«.
وفي رد على س��ؤال حول أس��باب 
الملون��ة  بالفطري��ات  اإلصاب��ة 
أف��اد، بأنه��ا »تظهر  »التيني��ا«، 
معدي��ة  غي��ر  فطري��ات  بس��بب 
ومتعايش��ة عل��ى س��طح الجل��د، 
والتي غالبًا ما يزداد نش��اطها مع 
التعرق في فصل الصيف، وتظهر 
ه��ذه الفطري��ات على ش��كل بقع 
بني��ة الل��ون أو بيضاء مع قش��رة 

والص��در  الرقب��ة  عل��ى  خفيف��ة 
والظه��ر، ويعتب��ر ه��ذا النوع من 
الفطريات مزمنا ويمكن التخفيف 
المالب��س  بلب��س  ظه��وره  م��ن 
القطنية وتجنب التعرق الش��ديد، 
فيم��ا تعتبر مض��ادات الفطريات 
الموضعية من أهم طرق العالج«. 
ع��ن  للحدي��ث  رئي��س  وتط��رق 
التهابات ثنايا الجلد »التسلخات«، 
مش��يرًا إل��ى أنها »تظهر بس��بب 
التع��رق الزائد في أش��هر الصيف 
وألقل مجهود في مناطق الجس��م 
المعرضة لالحت��كاك كمنطقة ما 
بين الفخذين وتحت اإلبط وثنايا 
البط��ن خصوص��ًا في األش��خاص 
ذوي ال��وزن الزائ��د، وتظهر هذه 
التس��لخات عل��ى هيئ��ة احم��رار 

وحك��ة وأل��م في بع��ض األحيان، 
ولتجنب حدوث ه��ذه االلتهابات، 
ُينصح بتجن��ب المالبس الضيقة، 
بع��د  جي��دًا  الجس��م  وتجفي��ف 
البودرة  واس��تخدام  االس��تحمام، 
في األماك��ن المعرضة لالحتكاك 
في الجسم، وفي حاالت معينة قد 
ينصح الطبيب بوضع كريم مضاد 

لاللتهابات والفطريات«.
وأوض��ح أن »الح��روق الشمس��ية، 
تحدث بس��بب التع��رض المفرط 
ألش��عة الش��مس المباش��رة مما 
ينت��ج عنها احم��رارًا وألم��ًا، وفي 
بع��ض األحي��ان، فقاع��ات مائية 
حروق  م��ن  وللوقاية  وتس��لخات، 
الش��مس، ُينصح بتجنب التعرض 
ألشعة الشمس المباشرة لفترات 

طويلة خاصة ف��ي فترة الظهيرة 
واس��تخدام كريمات الحماية من 
أشعة الش��مس ذات واقي حماية 

»SPF 30« أو أكثر«.
وذكر أن »كم��ادات الم��اء البارد 
البش��رة  ترطي��ب  وكريم��ات 
ومضادات االلتهاب تس��اعد على 
تخفيف األلم حتى تشفى الحروق 
الشمس��ية«. ولفت إل��ى أنه »مع 
األس��ف، تكث��ر ظاهرة التس��مير 
»الت��ان« في فصل الصيف س��واء 
على الش��واطئ أو المسابح وهي 
ظاه��رة غي��ر صحي��ة، ألنه��ا قد 
تتس��بب على الم��دى البعيد في 
ظه��ور التجاعيد في س��ن مبكرة 
وإل��ى زي��ادة التصبغ��ات الجلدية 
وظهور الكلف، باإلضافة إلى زيادة 
الجلد،  بس��رطان  اإلصابة  خطورة 
ويل��زم التنوي��ه إل��ى أن أجه��زة 
التس��مير »التان« ال تقل خطورة 

عن أشعة الشمس«. 
وفيما يتعلق بحب الشباب، أوضح 
د. رئيس أنه »ف��ي فصل الصيف، 
يزداد تعرق الجسم، ليحافظ على 
درجة حرارة منخفضة وهذا بدوره 
يحفز الغدد الدهني��ة إلفراز مزيد 
البش��رة،  لترطيب  الده��ون  م��ن 
مما ي��ؤدي إل��ى تراكمه��ا وغلق 
المس��امات لتتكاثر البكتيريا، ما 
ينتج عن��ه حدوث حب الش��باب«. 

ولفت إلى أن »ارتداء كمامة الوجه 
إج��راء وقائي ض��روري ضد جائحة 
فيروس كورون��ا )كوفيد19(، مما 
قد يتس��بب في ظهور البثور وحب 
الش��باب على أج��زاء الوج��ه التي 
الكمام��ة، ويطلق على  تغطيه��ا 
هذا النوع من حب الش��باب الناتج 
.»»Maskne« عن ارتداء الكمامة

وق��ال إن »ه��ذا الن��وع م��ن حب 
الش��باب يظهر بس��بب االحتكاك 
الوج��ه  وجل��د  الكمام��ة  بي��ن 
باإلضافة إلى الح��رارة و الرطوبة 
والضغ��ط، ولمن��ع ح��دوث ذلك، 
ُيوص��ى باس��تخدام غس��ول وجه 
لطي��ف مرتين ف��ي الي��وم إلزالة 
الدهون والشوائب من على بشرة 
ذات  الكمامة  واس��تخدام  الوج��ه 
االس��تخدام الواح��د والتأك��د من 
إزال��ة آث��ار المكي��اج، كم��ا ُينصح 
بمراجعة طبيب األمراض الجلدية 
لص��رف العالج المناس��ب حس��ب 

شدة الحالة«.
ونوه إل��ى أن »مستش��فى الملك 
حم��د الجامعي يقدم كافة الحلول 
بالجلدي��ة  الخاص��ة  والعالج��ات 
التقني��ات  أفض��ل  باس��تخدم 
واألجهزة المتطورة بحس��ب حالة 
أفض��ل  وبإش��راف  مري��ض  كل 
األخصائيي��ن  االستش��اريين، 

والفنيين«.
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معلومة في كبسولة

د. صفاء موسى عمران

تحت المجهر

إشراف: وليــد صبــري

3 9 4 1 7 6 5 5

09
r @ a l w a t a n n e w s . n e t

r @ a l w a t a n n e w s . n e t

نرحب بمشاركاتكم على

Health

مبادرة »ال تلمس يدي 
ويدي خط أحمر«

تع��د مب��ادرة »ال تلمس ي��دي ويدي خط 
أحم��ر« م��ن األم��ور المهمة الت��ي يجب 
تس��ليط الضوء عليها خالل هذا الش��هر. 
حيث أصبح من المعروف أن ش��هر أكتوبر 
هو الش��هر العالم��ي للتوعية بس��رطان 
الث��دي، وال��ذي يعتب��ر في مقدم��ة أنواع 
الس��رطان، التي تصيب النساء، في مراحل 
عمري��ة مختلف��ة، ف��ي ال��دول المتقدمة 
وال��دول النامي��ة على حّد س��واء. ورغم أن 
ه��ذا المرض هو نتيجة عوامل مختلفة إال 
أن طرق التشخيص والعالج تشهد تقدمًا 
كبي��رًا حي��ث تعتبر نس��بة الش��فاء عالية 
خصوصًا مع الكش��ف المبكر عن س��رطان 
الثدي ال��ذي من ش��أنه أن يختصر الكثير 

من الجهد والمعاناة.
لقد رتفعت أصوات بعض مرضى سرطان 
الثدي للمناداة بمبادرة »ال تلمس يدي«، 
أو »يدي خط أحمر«، لزيادة الوعي بش��أن 
م��ا ق��د يتع��رض إلي��ه ه��ؤالء المرضى 
بعد الع��الج. حيث يج��ب التعام��ل بحذر 
م��ع ذراع المرض��ى الت��ي يتم اس��تئصال 
الغ��دد اللمفاوية منها »ف��ي جهة الثدي 
المصابة«، حيث يمكن للذراع بعد العملية 
أن تتخلص من الس��وائل الموجودة فيها 
من خالل توازن دقيق وحّساس في أنسجة 
الذراع. ولكن حدوث أّي أمر غير طبيعّي في 
الذراع س��يؤدي إلى اختالل ه��ذا التوازن، 
وتراكم الس��وائل، ف��ي ال��ذراع، وبالتالي 
ي��ؤدي إلى تورم وألم يصع��ب عالجه، لذا 
يتوجب دائمًا المحافظُة على صحة الذراع 
والتعامل معه��ا بعناية تاّمة، إضافًة إلى 
فحص الذراع من جميع الجهات الكتش��اف 
أّي مشكلة في مرحلة مبّكرة. فقد تم إدراج 
مجموعة من التعليمات واإلرشادات التي 
ينصح باتباعها كعدم الوقوف أمام النار أو 
مصدر حرارة قوي لحماية الذراع المجاورة 
لمنطقة الجراحة، كما يتوجب تجنب الماء 
الس��اخن للغاية أثناء االستحمام والوقايُة 
من الحروق الشمس��ية ع��ن طريق تطبيق 
الواقيات الشمسية المناسبة عند التعرِض 

للش��مس، وعدم حمل أش��ياء ثقيلة بها، 
والحرص عل��ى عدم اصطدام الذراع وعدم 
أخ��ذ عينات التحليل من تل��ك الذراع. كما 
ينص��ح بالمحافظة على الجل��د رطبًا ومنع 
حدوث التشققات فيه، من خالل استخدام 
الكريمات المرطبة وعدم إهمال أي جروح 
او خدش إضافة إلى تجنب ارتداء الحلي أو 
المالب��س الضيقة، التي ق��د تعيق تدفق 
الس��وائل خاللها، وعدم استعمال الشمع 
أو ش��فرات الحالق��ة أو الوس��ائل الراضة 
ف��ي إزالة الش��عر وإنم��ا اللج��وء إلى آالت 
الحالق��ة الكهربائية. وفي حالة الش��عور 
بانتف��اخ وثقل غير معهود ف��ي الّذراع، أو 
عن��د حدوث أع��راض أخرى مث��ل االحمرار 
والس��خونة والش��ّد الجل��دي، يتوجب على 
المريضة مراجعُة الطبيب مباشرة، فكلما 
بدأ بالعالج في مرحل��ة مبكرة أكثر كانت 
النتائ��ج أفض��ل. أم��ا في ح��ال التأخر في 
المعالج��ة فإّن الحالَة ستس��تمر بالتطور 

وقد يصعب عالجها. 
في حين تس��عى منظمة الصحة العالمية 
والكثي��ر م��ن ال��دول األعض��اء فيه��ا إلى 
مكافحة س��رطان الثدي قب��ل حدوثه في 
إط��ار البرامج الوطنية الش��املة لمكافحة 
الس��رطان. حيث يتم وض��ع مجموعة من 
اإلرشادات للوقاية من سرطان الثدي والتي 
من أهمها االبتع��اد عن تناول حبوب منع 
الحم��ل لفترات طويلة، وتجنب اس��تخدام 
المعالجة الهرمونية بعد انقطاع الحيض، 
وتن��اول الغذاء الصح��ي الغن��ي بالخضار 
والفواكه، وممارس��ة الرضاعة الطبيعية، 
وتجنب الس��منة وزيادة الوزن، وممارس��ة 
النش��اط الرياضي، ويعتبر الكشف الدوري 
بالماموغرام للنساء فوق سن األربعين من 
أهم الطرق للكش��ف المبكر عنه، وبالتالي 
خيارات أكثر للعالج وأمل أكبر للشفاء منه 

بالكامل.

* أخصائية طب المجتمع وعلم 
الوبائيات

أنيمي��ا الف��ول: مرض جيني ينتج عن نقص أنزيم G6PD في الدم والذي يعتبر أنزيمًا هام��ًا لتنظيم التفاعالت الكيميائية الحيوية في 
الجس��م، ويعمل األنزيم على الحفاظ على س��المة خاليا الدم الحمراء لتستمر بدورها بالقيام بوظائفها خالل دورة حياتها، وعند نقص 

األنزيم تبدأ كريات الدم الحمراء بالتكسر ما يؤدي إلى اإلصابة بفقر الدم االنحاللي، وتنشأ بعد تناول الفول أو أحد أنواع البقوليات.

جائزة خليفة بن سلمان للطبيب البحريني
قد تكون جائ��زة نوبل في الطب هي 
الجائزة التي يتطلع إليها جميع أطباء 
العالم تكريم��ًا لجهودهم وبحوثهم 
وابتكاراتهم في الطب. أما بالنس��بة 
لي ش��خصيًا ف��إن جائ��زة خليفة بن 
سلمان للطبيب البحريني كانت محل 
طموح��ي وتطلعاتي منذ بدء اإلعالن 
عنها وذلك لما تحمل��ه هذه الجائزة 

من دالالت سامية.
أواًل، ه��ي جائزة تحمل اس��م صاحب 
الس��مو الملك��ي األمي��ر خليف��ة بن 
س��لمان رئيس الوزراء الموقر، حفظه 
اهلل ورع��اه، رج��ل الحض��ارة والثقافة 
واإلنم��اء، رج��ل الدول��ة ال��ذي من��ح 
البحري��ن هويته��ا العالمي��ة، وذلك 
لدوره الب��ارز والذي كان محط إعجاب 

وتقدير عالمي ودولي.
ويكفينا فخرًا تخصيص يوم لالحتفال 
خط��وة  وه��ي  البحرين��ي  بالطبي��ب 
أش��ادت بها منظمة الصحة العالمية 
واعتبرته��ا لفت��ة كريمة من صاحب 
الس��مو الملكي رئيس الوزراء تعكس 
تقدير س��موه البالغ لجه��ود األطباء 
وس��ائر العاملين في المجال الصحي 
وتضحياتهم في خدمة البش��رية في 

مختلف دول العالم ومجتمعاته
وهذا التكريم ليس غريبًا على صاحب 
الس��مو فقد تعودنا من س��موه على 
تقدي��ر وتش��جيع األطب��اء والعلم��اء 
المناس��بات  والباحثي��ن ف��ي جمي��ع 
والمحاف��ل الت��ي جمعتنا ب��ه. وهذا 
التكري��م م��ا ه��و إال ج��زء أصيل من 
ثقافة التكري��م والفكر التنموي لدى 
صاحب الس��مو الملك��ي إليمانه بأن 
التحفيز والتش��جيع هو ما يدفع أبناء 
الوطن إلى مزيد م��ن البذل والعطاء 
في خدمة الوط��ن. وذلك إن دل على 
ش��يء فهو ي��دل على جهود س��موه 
المس��تمرة ورؤيته البعي��دة الثاقبة 
في تعزيز البناء واالرتقاء بمستويات 
التنمية البش��رية خاص��ة في المجال 
الطب��ي والصح��ي وذل��ك لم��ا يوليه 
سموه من اهتمام خاص بذا المجال.  
ثانيًا، كما عودنا صاحب السمو، فقد 
حرص على أن تك��ون عملية التقييم 

علمية وموضوعية،  والتحكيم عملية 
وعل��ى أعل��ى مس��تويات االحترافية، 
فتم تش��كيل أمان��ة عام��ة للجائزة، 
برئاسة ديوان س��موه، ولجنة علمية 
الختي��ار الفائزين، مكون��ة من خيرة 
األطب��اء، ووزي��رة الصح��ة الموق��رة، 
ورؤس��اء الجامعات الطبي��ة، ورئيس 
جمعية األطب��اء البحرينية، باإلضافة 
إل��ى محكمين خارجيين وممثلين من 
منظم��ات عالمي��ة لتقيي��م األعمال 
وعلى  بشفافية وموضوعية  والبحوث 

أعلى مستويات االحترافية. 
ثالث��ًا، الجائزة ه��ي تتوي��ج وتخليد 
لجهود ومس��يرة س��موه في االرتقاء 
بمهن��ة الطب واالطباء وفي النهوض 
بالرعاية الصحية في مملكة البحرين.
وال يسعني إال أن أتقدم بجزيل الشكر 
والعرف��ان لصاح��ب الس��مو الملكي 
األمير خليف��ة بن س��لمان آل خليفة 
لدعم��ه المتواص��ل للط��ب واألطباء 
للطبي��ب  ولتكريم��ه  والباحثي��ن 
ي��وم لالحتفال  البحريني وتخصيصه 

بالطبيب البحرين ومنجزاته. 
والش��كر موصول لقيادتنا وحكومتنا 
الرشيدة بقيادة ملكنا وقائد سفينتنا 
حضرة صاح��ب الجالل��ة الملك حمد 
ب��ن عيس��ى آل خليفة، عاه��ل البالد 
المف��دى، حفظ��ه اهلل ورع��اه، قائ��د 
مس��يرة النهضة واإلصالح، ولصاحب 
الس��مو الملك��ي األمي��ر س��لمان بن 
حم��د ب��ن عيس��ى آل خليف��ة، ول��ي 
العه��د، نائب القائد األعل��ى النائب 

األول لرئي��س مجلس ال��وزراء، الذي 
اس��تطاع ونجح بحكمته وحنكته في 
إدارة األزمات ف��ي التعامل الحضاري 
والمحنك مع أزمة كورونا )كوفيد19(، 
وأصبح��ت البحرين مث��ااًل يحتذى به 

ويشهد له عالميًا ودوليًا.
الس��مو  لصاحب��ة  أيض��ًا  والش��كر 
 الملكي األميرة س��بيكة بنت إبراهيم 
آل خليفة، قرينة عاهل البالد المفدى، 
للم��رأة،  األعل��ى  المجل��س  رئيس��ة 
عل��ى دعمها المتواص��ل والالمحدود 
للم��رأة في جميع المج��االت، وتعزيز 
مكان��ة الم��رأة محليًا وعالمي��ًا، وفي 
هذا الصدد، يش��رفني أن أذكر تكريم 
س��موها لي في يوم المرأة البحرينية 
الذي أقيم في شهر ديسمبر الماضي 
احتفااًل بالمرأة األكاديمية في مجال 
التعلي��م العالي وعلوم المس��تقبل. 
ونبارك لصاحبة الس��مو اعت��الء أربع 
طبيبات بحرينيات على منصة التتويج 
اليوم مما يعد فخرًا للمرأة البحرينية. 
وأس��اتذتي  لزميالت��ي  أب��ارك  كم��ا 
جميل��ة،  الدكت��ورة  الطبيب��ات، 
والدكت��ورة نجاح، والدكت��ورة مريم، 

على شرف الفوز بجائزة سموه.
ش��كرًا صاحب الس��مو الملكي األمير 
خليف��ة ب��ن س��لمان آل خليف��ة على 
على  وس��ام  وتكريمك��م  جائزتك��م، 
صدري، شكرًا قيادتنا الرشيدة، شكرًا 

لكل من دعمني وشجعني.
طوي��ل العمر، لن تكتم��ل فرحتنا إال 
بع��ودة س��موكم، وها نح��ن ننتظر، 
ونتطل��ع ش��وقًا ومحب��ة، لعودتك��م 
إل��ى أرض الوطن، لتزي��ن بكم البالد 
وتسر بعودتكم قلوب العباد، أتمنى 
م��ن اهلل العلي القدي��ر، أن يمن على 
س��موكم بموفور الصح��ة والعافية، 
وأن يحفظك��م ويطيل ف��ي أعماركم، 

ويجعلكم ذخرًا للبحرين وأهلها. 

* استشارية طب العائلة، 
وبروفيسور مشارك في الكلية 
الملكية للجراحين األيرلندية

د. غفران أحمد جاسم

د. مازن رئيس
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اســـتقبل عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، في 
قصـــر الصافرية أمـــس، وزيـــر الخارجية 
الشـــقيقة  الســـعودية  العربيـــة  بالمملكـــة 
صاحب الســـمو األميـــر فيصل بن فرحان 
بـــن عبـــدهللا آل ســـعود بمناســـبة زيارتـــه 

للمملكة.
وقـــد تم خالل المقابلة بحث كل ما يعود 
بالخيـــر علـــى شـــعوب الخليـــج واألمتين 
واســـتعراض  واإلســـالمية،  العربيـــة 
العالقـــات األخويـــة التاريخيـــة المتميزة 
والراسخة التي تجمع البلدين الشقيقين 
وما يشـــهده التعـــاون والتنســـيق والعمل 
األخـــوي المشـــترك مـــن مســـتوى متقدم، 
التطـــورات والمســـتجدات  إلـــى  إضافـــًة 
اإلقليميـــة  الســـاحتين  علـــى  الراهنـــة 

والعربية.

تنسيق متقدم بين البحرين والسعودية
جاللة الملك يســتعرض العالقات الراسخة مع وزير الخارجية السعودي

جاللة الملك مستقبال وزير الخارجية السعودي

المنامة - بنا
واالقتصـــاد  الماليـــة  وزيـــر  شـــارك 
الوطنـــي الشـــيخ ســـلمان بـــن خليفـــة 
آل خليفـــة في االجتمـــاع االفتراضي 
الســـنوي الـــذي عقـــده صنـــدوق النقد 
الماليـــة  وزراء  بمشـــاركة  الدولـــي 
ومحافظي البنوك المركزية ورؤســـاء 
المؤسســـات الماليـــة لمنطقـــة الشـــرق 
األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان 

وباكستان.
وخالل االجتماع أشـــار وزيـــر المالية 
واالقتصـــاد الوطنـــي إلـــى أن مملكـــة 
وســـالمة  صحـــة  وضعـــت  البحريـــن 
المواطنين والمقيمين أولوية قصوى 
التعامـــل  خـــالل  لهـــا  رئيســـا  وهدفـــا 
 -19 مـــع فيـــروس كورونـــا ) كوفيـــد 
كافـــة  مواجهـــة  علـــى  وحرصـــت   ،)
الجائحـــة  ســـببتها  التـــي  التحديـــات 
الصحـــة  بيـــن  التـــوازن  يحقـــق  بمـــا 

العامـــة للمواطنيـــن والمقيمين ودعم 
أنـــه  إلـــى  الوطنـــي، الفتـــا  االقتصـــاد 
تـــم اتخـــاذ العديـــد مـــن اإلجـــراءات 
الوقائيـــة  والتدابيـــر  االحترازيـــة 
االســـتباقية إلى جانـــب مجموعة من 
اإلستراتيجيات التي حققت التعامل 
مـــع كافة المتغيرات والتحديات على 

مختلف األصعدة.
وأضـــاف أن مملكـــة البحرين واصلت 
جهودها للحـــد من انتشـــار الفيروس 
من خالل اتباع إســـتراتيجية )التتبع، 
الفحـــص، العالج( الهادفة إلى ســـرعة 
اكتشـــاف الحـــاالت وســـرعة عالجهـــا 
مما أسهم في ســـرعة تعافيها، مؤكًدا 
أن الجهود قائمة ومســـتمرة عبر فرق 
عمـــل إلطـــالق العديد مـــن المبادرات 
الوطـــن  صالـــح  فـــي  تصـــب  التـــي 

والمواطن.

وزير المالية: البحرين وازنت 
بين الصحة ودعم االقتصاد

المنامة - بنا
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المكرمات بجائزة سموه يؤكدن أنها وسام شرف لكل األطباء

سمو رئيس الوزراء داعم للبحث الطبي

أعربـــت الطبيبـــات الفائـــزات بجائـــزة 
“خليفة بن ســـلمان آل خليفة للطبيب 
شـــكرهّن  خالـــص  عـــن  البحرينـــي” 
وتقديرهـــّن لرئيـــس الـــوزراء صاحب 
السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان 
لهـــّن  ســـموه  تهنئـــة  خليفة،علـــى  آل 
بمناســـبة فوزهـــّن بالجائـــزة، وهـــو ما 
يؤكد مدى اهتمام ســـموه وتشـــجيعه 

للبحـــث والعلـــم والمعرفـــة بما ُيســـهم 
في تقديم أفضـــل الخدمات الصحية 
أن  وأكـــدن  والمقيميـــن.  للمواطنيـــن 
الجائـــزة قدمـــت فرصـــة كبيـــرة أمـــام 
الطبيب البحرينـــي للتنافس من أجل 
تقديـــم المزيـــد مـــن العطاء، وتشـــكل 
تشـــجيعًا وحافزًا نحو تقديم األفضل 
من أجل رفعة وتقدم ونماء البحرين، 
وتشـــكل وسام شـــرف لجميع األطباء 
البحرينييـــن المتميزيـــن. وقـــد  أكدت 

المعديـــة  األمـــراض  أول  استشـــاري 
وطـــب الشـــيخوخة وطـــب الباطنيـــة 
بمجمع السلمانية الطبي جميلة محمد 
السلمان ، الفائزة بالجائزة في المرتبة 
األولى عن فئة “ االبتكار واإلبداع في 
البحث العالجي والســـريري والطبي”، 
اهتمـــام  مـــدى  تعكـــس   الجائـــزة  أن 
سموه بالكوادر الطبية وحرص سموه 
علـــى التشـــجيع الدائـــم للبحـــث فـــي 

المجال الطبي.

غفران جاسم مريم الهاجري نجاة أبو الفتحجميلة السلمان

المنامة-بنا

والشـــؤون  العـــدل  وزيـــر  شـــارك 
اإلسالمية واألوقاف، الشيخ خالد بن 
علي آل خليفة، في االجتماع الثالثين 
لوزراء العدل بدول المجلس التعاون 
الخليجـــي امس، األربعـــاء، عبر تقنية 
ســـلطان  برئاســـة  المرئـــي،  االتصـــال 
ســـعيد البـــادي، وزيـــر العـــدل بدولـــة 
اإلمارات العربية المتحدة، وبمشاركة 
نايف فـــالح مبارك الحجـــرف، األمين 
العام لمجلس التعـــاون لدول الخليج 
العديـــد  الـــوزراء  وناقـــش  العربيـــة. 
مـــن المواضيع المدرجـــة على جدول 
األعمـــال ومنها محضـــر اجتماع لجنة 
مـــدراء ورؤســـاء المراكـــز والمعاهـــد 
 ، والقضائيـــة  والقانونيـــة  التدريبيـــة 
)القانـــون(  النظـــام  مشـــروع  وبحـــث 
الموحد لمكافحة التطرف والعنصرية 

والكراهية والتمييز.

مناقشة النظام 
الموحد لمكافحة 

التطرف خليجًيا

)04(

المنامة - بنا

صـــدر عـــن عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللة 
خليفـــة  آل  عيســـى  بـــن  حمـــد  الملـــك 
مرســـوم رقـــم )67( لســـنة 2020 بتعييـــن 
رئيـــس تنفيذي لهيئـــة البحرين للســـياحة 

والمعارض، جاء فيه:
المادة األولى: ُيعين ناصر علي يوسف علي 
ـــا لهيئـــة البحريـــن للســـياحة  رئيًســـا تنفيذيًّ

والمعارض.
المـــادة الثانيـــة: علـــى وزيـــر الصناعـــة والتجـــارة والســـياحة تنفيـــذ هـــذا 

المرسوم، وُيعمل به من تاريخ صدوره، وُينشر في الجريدة الرسمية.

ناصر علي رئيًسا لـ“المعارض” “الفريق الوطني”يشيد باهتمام سمو رئيس الوزراء باألطباء

أشـــاد الفريق الوطني الطبـــي للتصدي لفيروس 
كورونـــا )كوفيـــد19-( بمبـــادرة رئيـــس الـــوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير خليفة بن ســـلمان 
آل خليفـــة بإطالق “جائزة خليفة بن ســـلمان آل 
خليفـــة للطبيـــب البحرينـــي”، مؤكـــًدا الفريق أن 
هـــذه الجائزة تعكس ما يوليه ســـموه من حرص 
واهتمـــام بدعـــم الكـــوادر الطبيـــة الوطنيـــة فـــي 
مجـــال البحـــث العلمـــي بما يســـهم فـــي مواصلة 

تطوير القطاع الصحي بمملكة البحرين.

وتقدم الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس 
كورونـــا بالتهنئـــة للفائـــزات في الجائـــزة بفئتيها 
األولـــى “االبتـــكار واإلبداع فـــي البحث العالجي 
والســـريري والطبي”، والثانية “الوفـــاء والعطاء 
الممتـــد”، وجميع من شـــارك في النســـخة األولى 
من الجائزة، متمنًيا الفريق أن تكون إســـهاماتهم 
دافًعـــا لمواصلـــة التطويـــر واالبتـــكار فـــي هـــذا 

المجال لما فيه رفعة مملكة البحرين.
جـــاء ذلك خـــالل المؤتمر الصحافـــي الذي عقده 
لفيـــروس  للتصـــدي  الطبـــي  الوطنـــي  الفريـــق 

كورونـــا )كوفيد - 19( ظهـــر أمس في مركز ولي 
العهـــد للبحوث الطبيـــة والتدريب بالمستشـــفى 
العســـكري للحديث عن آخر مستجدات فيروس 

كورونا.
ونـــوه وكيل وزارة الصحة عضو الفريق الوطني 
الطبـــي للتصدي لفيروس كورونـــا )كوفيد - 19( 
وليد المانع بإشادة ولي العهد نائب القائد األعلى 
النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، 

)06(بالكوادر الطبية والتمريضية.
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علي بن محمد يفوز بعضوية “;آسيوي الطائرة”“البحرين للموسيقى” عبر السياراتالضغوطات باقية على إيرانبنوك: ال عودة عن تبني “الفنتك”مدينتي صديقة للبيئة
تحت رعاية وزير األشغال وشؤون  «

البلديات والتخطيط العمراني 
، دشن وكيل الوزارة لشؤون 

البلديات ، أمس، الحملة التي 
أطلقتها بلدية المنطقة الجنوبية 

في مدينة زايد بعنوان “مدينتي 
صديقة للبيئة”

أكد رؤساء تنفيذيون في بنوك  «
وشركات خدمات مالية أنه 
ال طريق للعودة إلى الوراء 

فيما يتعلق بتبني تطبيقات 
وحلول تكنولوجيا الخدمات 

المالية والمعروفة اختصارًا بـ 
“الفنتك”.

“الضغوطات على إيران باقية”، عبارة  «
مشتركة تتردد على ألسنة كافة 

المسؤولين في اإلدارة األميركية، 
فسياسة الضغط القصوى التي 

تنتهجها واشنطن ضد إيران 
مستمرة. وحتى مع سقوط قرار 

حظر األسلحة على إيران.

ينطلق اليوم الخميس مهرجان  «
البحرين الدولي للموسيقى في 
نسخته التاسعة والعشرين، إذ 
تنظمه هيئة البحرين للثقافة 

واآلثار حتى يوم 31 أكتوبر الجاري 
ويحضره الجمهور مباشرة عبر 

السيارات.

فاز الشيخ علي بن محمد آل  «
خليفة رئيس االتحاد البحريني 

للكرة الطائرة بعضوية المكتب 
التنفيذي لالتحاد اآلسيوي للكرة 

الطائرة وذلك في انتخابات 
منطقة غرب آسيا التي جرت 

مساء األربعاء 21 أكتوبر 2020 .

بدور المالكي- بنا

ناصر علي

وزير النفط مصرًحا للصحافيين أمس

كشـــف وزيـــر النفـــط رئيـــس مجلـــس إدارة الشـــركة العربيـــة لبنـــاء 
وإصالح الســـفن )أســـري( الشـــيخ محمد بـــن خليفـــة آل خليفة، عن 
إنجاز 60 % من مشـــروع توسعة مصفاة “بابكو”، مؤكًدا استمرارية 

العمل في المشروع رغم تحديات جائحة “كورونا”.

60 % إنجاز توسعة مصفاة “بابكو”

)07(

أمل الحامد | تصوير: رسول الحجيري

محرر الشؤون المحلية

وقعت شـــركة أســـري أمـــس اتفاقيـــة تعاون 
القابضـــة  وودالنـــدز  شـــركة  مـــع  مشـــترك 
الخدمـــات  توفيـــر  بهـــدف  )وودســـيرف(؛ 
المتعلقة بصناعة النفط والغاز في البحرين، 

وذلـــك عبـــر توفير حلـــول إنتاجيـــة متكاملة 
معـــدل  مـــن  ممكـــن  قـــدر  أقصـــى  لتحقيـــق 
االســـترداد وتســـريع اإلنتاج من الموارد غير 

التقليدية.

“أسري” و “وودسيرف” تطوران قطاع النفط
المحرر االقتصادي

السيسي: قررنا مواجهة االستفزازات في شرق المتوسط
نيقوسيا ـ وكاالت

في قمة عقدت، أمس األربعاء، في نيقوســـيا تجمع رؤســـاء مصر وقبرص 
ورئيس حكومة اليونان؛ لبحث الخالف مع أنقرة بشأن التنقيب في شرق 
البحـــر المتوســـط، أكد الرئيـــس المصـــري عبدالفتاح السيســـي العمل على 

تعزيز آلية التعاون الثالثي مع اليونان وقبرص.
وقـــال “قررنـــا مواجهة األعمـــال االســـتفزازية واالنتهاكات التي يشـــهدها 
شـــرق المتوســـط”. كما اتهم تركيا ضمًنا بممارســـة انتهاكات ونقل مرتزقة 

لمناطق الصراع وابتزازها أوروبا بقضية المهاجرين.
)07(
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أعربت الطبيبات الفائزات بجائزة “خليفة بن سلمان آل خليفة للطبيب البحريني” عن خالص شكرهّن وتقديرهّن لرئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
خليفة بن ســلمان آل خليفة، على تهنئة ســموه لهّن بمناســبة فوزهّن بالجائزة، وهو ما يؤكد مدى اهتمام ســموه وتشــجيعه للبحث والعلم والمعرفة بما ُيســهم 

في تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين.

قــدمــت فرصة  ــزة  ــجــائ ال أن  وأكـــــّدن 
ــيــب الــبــحــريــنــي  ــطــب كـــبـــيـــرة أمــــــام ال
من  المزيد  تقديم  أجل  من  للتنافس 
العطاء، وتشكل تشجيعًا وحافزًا نحو 
تقديم األفضل من أجل رفعة وتقدم 
ومنظومتها  البحرين  مملكة  ونــمــاء 
الصحية، وتشكل وسام شرف لجميع 

األطباء البحرينيين المتميزين.
الوزراءوبمناسبة  رئيس  سمو  تهاني 
ــان عـــن فـــوز 3 طــبــيــبــات من  ــ اإلعـ
استقبلت  بالمسابقة،  الصحة  وزارة 
وزيرة الصحة ورئيسة لجنة اختيار 
بمكتبها  الــصــالــح  فــائــقــة  الــفــائــزيــن 
بالفئة  ــفــائــزات،  ال الطبيبات  أمـــس 
األولــــى مــن هـــذه الــجــائــزة “جــائــزة 
االبـــتـــكـــار واإلبـــــــــداع فــــي الــبــحــث 
وهن  والطبي”،  والسريري  العاجي 
الفتح،  أبــو  ونجاة  السلمان  جميلة 
بالفئة  فــازت  التي  الهاجري  ومريم 
الــثــانــيــة مــن الــجــائــزة “فــئــة الــوفــاء 
عن  عبرت  حيث  الممتد”،  والعطاء 
بالغ سعادتها وتهانيها بمناسبة الفوز 

وتحقيق إنجاز مشرف للوزارة.
ــقــاء، نــقــلــت وزيـــرة  ــل ــة ال ــداي وفـــي ب
تهاني  الفائزات،  للطبيبات  الصحة 
رئـــيـــس الــــــــوزراء صـــاحـــب الــســمــو 
سلمان  بــن  خليفة  األمــيــر  الملكي 
ديــوان  وكيل  وتحيات  خليفة،  آل 
صاحب السمو الملكي ورئيس أمانة 
خليفة  آل  سلمان  بن  خليفة  جائزة 
للطبيب البحريني الشيخ محمد بن 

معبرة  خليفة،  آل  خليفة  بن  راشــد 
على  وتقديرها  شكرها  خالص  عن 
ــذي تــم تحقيقه مــن قبل  اإلنــجــاز ال
وتــمــيــز  الــصــحــة،  وزراة  طــبــيــبــات 
الــاتــي  الــنــســائــيــة  الطبية  الـــكـــوادر 
أثبتن كفاءتهن في القطاع الصحي.
 3 ــرة إن حـــصـــول  ــ ــوزيـ ــ الـ ــت  ــ ــال وقــ
على  الــصــحــة  وزارة  مــن  طــبــيــبــات 
جــائــزة  فــي  الفئتين  مــن  ــز  جــوائ  3
“خليفة بن سلمان آل خليفة للطبيب 
تــمــثــلــه مـــن قيمة  ــبــحــريــنــي”ومــا  ال

من  الكثير  تحمل  ومتميزة،  رفيعة 
الذي  اإلنجاز  بهذا  واالعتزاز  الفخر 
الــوزراة،  منتسبي  كفاءة  إلى  يشير 
أحد  يعد  التكريم  هــذا  ــأن  ب مبينة 
ثمار مشاريع التطوير التي التزمت 
الوزارة  الوزارة، وما يزيد  بتنفيذها 
وطنيا  فريقا  لديها  أن  اليوم  فخرا 
خطى  على  يسير  طموحا  بحرينيا 
ثــابــتــه نــحــو حــب الــتــحــدي وعشق 

اإلنجاز.
بإطاق  المبادرة  هذه  أن  واضافت 

كانت  البحرينيين،  لألطباء  الجائزة 
أفضل تقدير لجهودهم وتضحياتهم 
والــمــواطــن،  ــوطــن  ال ألجـــل  النبيلة 
الدعم والتقدير  والتي تستحق كل 

لدورهم المميز. 
الصحة عن خالص  وأعربت وزيــرة 
بفئتيها  بالجائزة  للفائزات  التهاني 
األولى والثانية، مشيدًة بما قدموه 
من منجزات رائدة في مجال البحث 
كبيرة  من جهود  بذلوه  وما  العلمي 
وعطاء متواصل في القطاع الطبي. 
في  الجليلة  إسهاماتهم  أن  وأكــدت 
العاجي  والــبــحــث  الطبي  الــمــجــال 
والسريري والطبي بمملكة البحرين، 
كــانــت مــحــل تــقــديــر ومــحــط أنــظــار 
الدوليين،  الخبراء  مــن  المحكمين 
والذين أبدوا إعجابهم بما قدم من 
ــارزة فــي مجال  ــ بــحــوث وأعـــمـــال ب
مهنة الــطــب، مــشــيــرة إلـــى أعــضــاء 

لجنة اختيار الفائزين أبدوا دهشتهم 
وبـــحـــوث  أوراق  ــن  مــ ــدم  ــ قـ فــيــمــا 
التي  الطبية  الكوادر  وكم  متميزة، 
والــذي  البحرين،  مملكة  بها  تــزخــر 
َيحار  بحيث  قوية  المنافسة  جعل 
ظل  في  الفائز  اختيار  في  المحكم 

تعدد الكفاءات.
على  للحث  التقدير  هذا  أن  وبينت 
االستمرار في إنجاز األعمال البارزة 
ــمــبــتــكــرة فـــي الــمــجــال الــطــبــي،  وال
التطوير  مواصلة  على  وتشجيعهم 
الــمــجــال، كــذلــك تشجيًعا  فــي هـــذا 
ولم  تقدموا  الــذيــن  األطــبــاء  لباقي 
داعية  الــعــام،  هــذا  الحظ  يحالفهم 
للتقديم  باالستعداد  األطباء  جميع 
للنسخة الثانية من الجائزة في العام 
بمنافسات  ة  الــكــرَّ ــادة  وإعــ المقبل، 
البحرينيين،  األطـــبـــاء  بــيــن  قــويــة 

مـــوضـــحـــة بـــــأن “جـــمـــيـــع األطـــبـــاء 
فائزين” لما قدموه من أعمال جليلة 

للوطن والمواطن.
حديثها  الصحة  وزيـــرة  واختتمت 
ــأن هــذا اإلنــجــاز مكمل إلنــجــازات  ب
تــوجــيــهــات  بــفــضــل  الــصــحــة  وزارة 
ســمــو رئـــيـــس الـــــــوزراء الــســديــدة، 
الــصــحــة  وزارة  أن  ــى  ــ إلـ مـــنـــوهـــة 
ســــوف تـــواصـــل مــســيــرة الــتــطــويــر 
ــاء من  ــقــ ــ ــل االرت ــاء؛ مـــن أجــ ــمـ ــنـ والـ
كوادرها  بجهود  الصحية  بخدماتها 
عقدت  والتي  الطموحة،  البحرينية 
نحو  والتميز،  اإلنــجــاز  على  الــعــزم 
تحقيق المزيد من اإلنجازات خال 
السنوات المقبلة؛ للوصول لألهداف 

المنشودة.

استقبلت الصالح 3 طبيبات فائزات من وزارة الصحة 

الفائزات بجائزة الطبيب: شكرا سمو رئيس الوزراء على تشجيعكم 
الصحي ــقــطــاع  ــال ب كــفــاءتــهــن  ــتــن  أثــب الــنــســائــيــة  الــطــبــيــة  الـــكـــوادر  الــصــالــح: 

حار المحكمون 
في اختيار الفائز 

في ظل تعدد 
الكفاءات

االستمرار في إنجاز 
األعمال البارزة 
والمبتكرة في 
المجال الطبي
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الثانية  المرتبة  الفائزة بالجائزة في  ^ رفعت 
العاجي  البحث  فــي  “االبــتــكــار واإلبـــداع  عــن فئة 
والــســريــري والــطــبــي” غــفــران جــاســم، أسمى آيــات 
الملكي األمير  السمو  الشكر والعرفان إلى صاحب 
خليفة بن سلمان آل خليفة على تهنئته لها بمناسبة 
فــوزهــا بــالــجــائــزة، وهـــو مــا يــؤكــد اهــتــمــام سموه 
وتشجيعه على البحث والعلم والمعرفة، ما ُيسهم 
للمواطنين  الصحية  الخدمات  أفضل  تقديم  في 

والمقيمين في مملكة البحرين.
الرعاية  بكافة جوانب  الحكومة  باهتمام  وأشادت 
الصحية، والعمل دومًا على تطوير الخدمات الطبية 
من خال دعم الكادر الطبي، مشيدة بجهود صاحب 
الدائم  وتشجيعه  ــــوزراء  ال رئيس  الملكي  السمو 
وللمجتمع،  للوطن  خدمًة  العطاء  من  المزيد  لبذل 
في  المتميزين  األطــبــاء  تقدير  عــن  ينم  مــا  وهــو 
وقالت:  والعاجية،  والسريرية  الطبية  المجاالت 
“هذا ليس بغريب على سموه فقد تعود أبناؤه دوما 
في  يصب  بما  والعطاء  البذل  على  منه  التشجيع 

الوطن والمواطنين”. وعّبرت عن شكرها  مصلحة 
لخدمة  الامحدود  سموه  لعطاء  وتقديرها 

عز  هللا  داعــيــًة  الــبــحــريــن،  مملكة 
عــلــى سموه  يــنــعــم  أن  وجـــل 

بــــدوام الــصــحــة والــســعــادة 
الغالية  البحرين  ولمملكة 
ــدم  ــقــ ــ ــت ــ الـــــمـــــزيـــــد مــــــن ال
واالزدهــار في ظل القيادة 

ــاد  ــبـ ــل الـ ــاهـ ــعـ الـــحـــكـــيـــمـــة لـ
صــاحــب الــجــالــة الــمــلــك حمد 

بن عيسى آل خليفة، 
العلي  هللا  ســائــلــًة 
يوفق  أن  القدير 

ــمــا  الـــجـــمـــيـــع ل
فــــــيــــــه خـــيـــر 
ــذا الـــوطـــن  ــ هـ

وأهله.

المرتبة  في  بالجائزة  الفائزة  ^أعربت 
واإلبـــداع  “االبــتــكــار  فئة:  عــن  مكرر  الثانية 
والطبي”  والــســريــري  العاجي  البحث  فــي 
الشكر  مشاعر  خالص  عن  الفتح،  أبو  نجاة 
صاحب  الباد  لعاهل  والعرفان  واالمتنان 
خليفة،  آل  عيسى  بن  حمد  الملك  الجالة 
الملكي  السمو  صــاحــب  الــــوزراء  ولــرئــيــس 
ولولي  خليفة  آل  سلمان  بن  خليفة  األمير 
الــعــهــد نــائــب الــقــائــد األعــلــى الــنــائــب األول 
الــــــوزراء صــاحــب السمو  لــرئــيــس مــجــلــس 
خليفة،  آل  حمد  بن  سلمان  األمير  الملكي 
سلمان  بن  “خليفة  بجائزة  فوزها  بمناسبة 
أن  مؤكدة  البحريني”،  للطبيب  خليفة  آل 
األطباء  لكافة  شرف  وسام  تشكل  الجائزة 
الــبــحــريــنــيــيــن الــمــتــمــيــزيــن وتــجــســد مــدى 
للطبيب  ٌيقدم  الذي  الكبير  والتقدير  الدعم 
لصاحب  الــزاهــر  العهد  ظــل  فــي  البحريني 

الجالة عاهل الباد.

ونوهت إلى أن الجائزة وفرت فرصة كبيرة 
أمام األطباء للتنافس في تقديم المزيد من 

القطاع  خدمة  لصالح  المتميز  العطاء 
كما  البحرين،  مملكة  في  الطبي 

لمواصلة  تشجيعًا  تشكل  أنــهــا 
الـــعـــطـــاء وحــــافــــزًا نحو  هــــذا 
تقديم األفضل من أجل رفعة 
البحرين  مملكة  ونماء  وتقدم 

التي  الصحية  ومنظومتها 
بتجاربها  عالميًا  لها  يشهد 

ــة وكـــــوادرهـــــا  ــحـ ــاجـ ــنـ الـ
وتطمح  تتطلع  الــتــي 

المزيد  تقديم  نحو 
مـــــن الـــمـــنـــجـــزات 
الطبية على شتى 

األصعدة.

ــوادر عــلــى الــبــذل والــعــطــاء ــكـ ــوه يــشــجــع الـ ــم س ــن الــمــنــجــزات ــ ــح لـــمـــزيـــد م ــم ــط ــوادر ت ــ ــكـ ــ الـ
ر األطباء المتميزين غفران: رئيس الوزراء ُيقدِّ نجاة: الجائزة وسام شرف لكل األطباء

^ تــقــدمــت الــفــائــزة بــالــجــائــزة في 
الــمــرتــبــة األولــــــى عـــن فــئــة “االبـــتـــكـــار 
واإلبداع في البحث العاجي والسريري 
والطبي” جميلة السلمان، بجزيل الشكر 
السمو  صاحب  إلى  واالمتنان  والتقدير 
آل  بــن ســلــمــان  األمــيــر خليفة  الــمــلــكــي 
خليفة رئيس الوزراء الموقر، حفظه هللا 
فوزها  بمناسبة  لها  تهنئته  على  ورعــاه، 
بــالــجــائــزة، مــمــا يــنــم عــن مـــدى اهــتــمــام 
سموه  وحــرص  الطبية  بالكوادر  سموه 
على التشجيع الدائم للبحث في المجال 
الذي  الدعم  لكل  الطبي، وتقديم سموه 

الصحية  بالخدمات  االرتقاء  في  ُيسهم 
ــة هللا  ــل فـــي مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن، ســائ

سموه،  يوفق  أن  وتعالى  سبحانه 
الــصــحــة  بـــــدوام  يــنــعــم عــلــيــه  وأن 
والسعادة، ولمملكة البحرين المزيد 
ــتــقــدم واالزدهـــــــار فـــي ظل  مـــن ال

لعاهل  الحكيمة  القيادة 
ــب  ــاحــ الـــــــبـــــــاد صــ

الجالة الملك 
حـــمـــد بــن 
ــى  ــســ ــ ــي عــ
آل خليفة.

^ رفــعــت الــفــائــزة بــالــجــائــزة عن 
ــعــطــاء  ــاء وال ــوفــ ــ ــيــة “ال ــثــان فــئــتــهــا ال
ــمــمــتــد”، مـــريـــم الـــهـــاجـــري أســمــى  ال
واإلمتنان  والتقدير  الشكر  آيــات 
ولصاحب  الباد  عاهل  جالة  إلى 
ولصاحب  ــــوزراء  ال رئيس  السمو 
السمو ولي العهد نائب القائد 
األعلى النائب األول لرئيس 
بمناسبة  الوزراء،  مجلس 
خليفة  بــجــائــزة  فــوزهــا 
خليفة  آل  ســلــمــان  بــن 
البحريني،  للطبيب 
معربًة عن عميق 
ــا  ــ ــ ــرهـ ــ ــ ــخـ ــ ــ فـ

المستوى،  رفيع  التكريم  بهذا  الكبير  وإعتزازها 
والدعم  والــحــرص  االهتمام  مــدى  يعكس  والــذي 
السامية  والـــرؤى  البحريني  للطبيب  ُيقدم  الــذي 
تحقيق  إلــى  تهدف  التي  السديدة  والتوجيهات 
الــطــبــي في  الــقــطــاع  ــقـــاء بمسيرة  الــتــقــدم واإلرتـ

مملكة البحرين.
الفوز بهذه الجائزة يعد حافزًا ودافعًا  وأكدت أن 
نحو تقديم الغالي والنفيس لصالح خدمة الوطن 
فــي ظــل قــيــادة صــاحــب الــجــالــة الــمــلــك، قائلة 
من  الكثير  البحريني  الطبيب  أعطى  الوطن  إن 
الوطنية،  المنجزات  من  العديد  لتحقيق  الفرص 
عطاء  من  البحريني  الطبيب  إليه  يصل  ما  وكــل 
نجاحات متميزة في العطاء إنما هو بفضل الدعم 

الامحدود الذي يجده الطبيب.

ــوه بـــالـــكـــوادر الــطــبــيــة ــمـ ــام سـ ــمـ ــتـ ــدى اهـ ــمـ مــشــيــرة لـ المنجزاتالوطن  لتحقيق  فــرصــا  الطبيب  أعــطــى 
جميلة: رئيس الوزراء يشجع دائما على البحث الطبي مريم: الجائزة ترتقي بمسيرة القطاع الطبي

محرر الشؤون المحلية

جميلة السلمان استشاري أول األمراض المعدية  «
وطب الشيخوخة وطب الباطنية بمجمع 

السلمانية الطبي.

بروفايل

مريم الهاجري الوكيل المساعد للصحة العامة بوزارة الصحة. «

بروفايل

نجاة أبو الفتح مديرة إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة. «

بروفايل

غفران جاسم استشاري طبيب أسرة وأستاذ مشارك في طب  «
األسرة في الكلية الملكية للجراحين في البحرين.

بروفايل
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ــس  ــ ــ ــي ــ ــ هـــــــنـــــــأ رئ
مجلس الشورى 
ــح  ــصــال عـــلـــي ال
الــــطــــبــــيــــبــــات 
الـــبـــحـــريـــنـــيـــات 
بجائزة  ُفــزن  الــاتــي 
خليفة  آل  ــمــان  ســل ــن  بـ خــلــيــفــة 
في  وذلـــك  الــبــحــريــنــي،  للطبيب 
والتي  للجائزة،  األولـــى  النسخة 
ــن الــفــائــزيــن بها  ــان عـ ــ ــم اإلعــ تـ
ــاءت  ــاء، وجــ ــاثـ ــثـ ــس الـ ــوم أمــ ــ ي
بمبادرة كريمة من رئيس الوزراء 
صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر 
خليفة؛  آل  ســلــمــان  بـــن  خــلــيــفــة 
ــّوه لـــلـــكـــوادر  ــ ــم ــن ســ ــًرا مــ ــ ــدي ــقــ ــ ت
المتعددة  وإســهــامــاتــهــم  الطبية 
فـــي مـــجـــاالت الــبــحــث الــعــاجــي 
والسريري وتعزيز الصحة العامة 

بمملكة البحرين.
وبــعــث رئــيــس مــجــلــس الــشــورى 
أول  استشاري  إلــى  تهنئة  برقية 
ــمــعــديــة وطــب  فـــي األمــــــراض ال
ــشــيــخــوخــة وطــــب الــبــاطــنــيــة  ال
جميلة  الطبي  السلمانية  بمجمع 
السلمان؛ لنيلها المرتبة األولى في 
الجائزة عن فئة “االبتكار واإلبداع 
والسريري  العاجي  البحث  في 
والطبي” نظير إنجازاتها المتميزة 
ــعـــدوى،  فـــي مـــجـــال مــكــافــحــة الـ
يعكس  ــفـــوز  الـ ــذا  هــ أنَّ  مـــؤكـــًدا 
تتمتع  الـــتـــي  ــيــرة  ــكــب ال الـــخـــبـــرة 
التي  والــنــجــاحــات  الــســلــمــان،  بها 
حققتها، وُيعَتبر تتويًجا وتقديًرا 
لــجــهــودهــا الــحــثــيــثــة وعـــرفـــاًنـــا 
في  والمتواصل  المتميز  بعطائها 
مجال البحوث العاجية والطبية 
الــخــدمــات  منظومة  تــعــّزز  الــتــي 

الصحية بمملكة البحرين.
رئيس  هّنأ  تهنئة،  برقيتي  وفي   
مجلس الشورى استشاري طبيب 

ــاذ الـــمـــشـــارك في  ــ ــت ــرة واألســ ــ أسـ
الملكية  الكلية  فــي  األســـرة  طــب 
الثانية  المرتبة  لنيلها  للجراحين 
إدارة  ــر  ــ ــدي ومــ ــد،  ــمــ أحــ ــران  ــفــ غــ
بــــوزارة الصحة  الــعــامــة  الــصــحــة 
المرتبة  لنيلها  الــفــتــح  أبـــو  نــجــاة 
“االبتكار  فئة  في  “مكرر”  الثانية 
واإلبـــــداع فــي الــبــحــث الــعــاجــي 
ــــي”، مــثــمــًنــا  ــب ــطــ ــ ــري وال ــريــ ــســ ــ وال
الجهود المتميزة التي تقومان بها 
في إجــراء األبــحــاث والــدراســات 
وتنفيذ  الــمــرأة،  بصحة  المتعلقة 
الــســيــاســات الــصــحــيــة والــبــرامــج 
األثـــر في  لــهــا  كـــان  الــتــي  الطبية 
الصحية  الــرعــايــة  تغطية  زيـــادة 

األولية وتحسين جودتها.
الشورى  مجلس  رئيس  وأعــرب   
والتبريكات  التهاني  خالص  عن 
العامة  للصحة  المساعد  للوكيل 
بــــوزارة الــصــحــة مــريــم الــهــاجــري 
لفوزها بالفئة الثانية في الجائزة، 
ــة الــــوفــــاء والـــعـــطـــاء  ــئـ ــي “فـ ــ وهـ
لجهودها  تقديًرا  وذلــك  الممتد”؛ 
وعــطــاءاتــهــا الــمــمــتــدة ألكــثــر من 
الحكومي  القطاع  فــي  عــاًمــا   30
ومــؤســســات الــمــجــتــمــع الــمــدنــي، 
ودورها المتميز في إنجاز برامج 
صحية عززت الصحة العامة في 

مملكة البحرين.

“الشورى”: جائزة الطبيب تقدير للكوادر

أطباء لـ “^”: سمو رئيس الوزراء قائد ملهم للقطاع الصحي
أثــنــى أطــبــاء على 
االهتمام والرعاية 
ــا  ــهـ ــيـ ــولـ ــي يـ ــ ــ ــت ــ ــ ال
رئـــــيـــــس مــجــلــس 
ــاحـــب  الــــــــــــــوزراء صـ
بن  األمــيــر خليفة  الــمــلــكــي  الــســمــو 
سلمان آل خليفة بالقطاع الصحي، 
اللحظة،  وليد  ليس  بأنه  مؤكدين 
ساهمت  فــريــدة  رؤيـــة  يعكس  بــل 
في تطوير هذا الحقل المهم، وفي 
البحريني،  الطبيب  كــفــاءة  تعزيز 

وفي تنافسيته.

االرتقاء بالخدمات

ــد اســتــشــاري طــب وجــراحــة  أكـ
طال  والحنجرة  واألذن  األنــف 
السندي أن مملكة البحرين كانت 
ــادة فـــي كل  ــريـ ــت لــهــا الـ ــازالـ ومـ
التقدم  فــي  وسباقة  الــمــجــاالت 
بالوطن  يرتقي  الـــذي  والــتــطــور 
الــزاهــر  العهد  فــي  والمواطنين 

لصاحب الجالة الملك.
وأضـــــــاف الـــســـنـــدي “ســـاعـــدت 
ــوزراء  ال رئيس  سمو  توجيهات 
بــمــســابــقــة الــطــبــيــب الــبــحــريــنــي 
والعاجية  الطبية  البحوث  في 
المنافسة  تعزيز  فــي  واالبــتــكــار 
الشريفة بين األطباء، واالطاع 
ــدات  ــجــ ــ ــت ــســ ــمــ ــ ــى آخـــــــــر ال ــ ــلـ ــ عـ
ــي الـــمـــجـــال  ــ ــارات فـ ــ ــ ــك ــ ــ ــت ــ ــ واالب
على  انعكس  بشكل  الــعــاجــي، 
إلى  والتطور  التقدم  دفع عجلة 
األمــام، وبما يصب في مصلحة 
الـــمـــريـــض؛ لـــارتـــقـــاء بــمــســتــوى 

الخدمات الطبية والعاجية.
قائا  المكرمات،  بتهنئة  وختم 
“نـــبـــارك لــزمــيــاتــنــا األعـــــزاء من 
طبيباتنا الآلتي نفخر بهن ونعتز 
أهمية  يؤكد  مــا  وهــو  بتفوقهن 
القطاع  في  العاملة  الــمــرأة  دور 
وإسهاماتها  البحريني،  الطبي 
تطوير  في  والمؤثرة  المخلصة 

العمل الطبي بكافة أنواعه”.

متابعة حثيثة

ــفــم  ــال طـــبـــيـــب جــــراحــــة ال ــ ــ وقـ
جوهر  محمد  والفكين  والــوجــه 
ــاد”: “امــتــد هـــذا العطاء  ــبـ “الـ ـــ  ل
مــنــذ عـــدة عـــقـــود، فــمــنــذ بــدايــة 
الحديثة  ــة  الــدول تأسيس  عهد 
لــلــوزراء  مجلس  أول  وتشكيل 
وزارة  حــظــيــت   ،١٩٧١ الـــعـــام 
الـــصـــحـــة بـــنـــصـــيـــب كـــبـــيـــر مــن 
البنية  لتطوير  والدعم  االهتمام 
البحرين  في  الصحية  التحتية 
المراكز  من خال توسيع شبكة 
الــصــحــيــة الــحــكــومــيــة وإنــشــاء 
ــا  الـــمـــســـتـــشـــفـــيـــات وتـــجـــديـــدهـ
ــســريــع في  ــتــطــور ال ــتــواكــب ال ل
ــخــدمــات الــصــحــيــة وتــضــاهــي  ال

أحدث األنظمة العالمية”.
وأضــــاف جــوهــر “بـــالـــتـــوازي مع 
ذلــــــك، كـــــان الــعــنــصــر الــبــشــري 
هو  الــطــبــي  والـــكـــادر  البحريني 
ــمــيــة،  ــن ــت مـــحـــور االهـــتـــمـــام وال
لتأسيس  الهادفة  الرؤية  وكانت 
كادر طبي بحريني مؤهل علميا 
التطوير  مسيرة  لقيادة  وعمليا 
فــي الــحــقــل الــصــحــي هــي حجر 
األساس لهذه الرؤية، وما كانت 

لــوال  الــمــســيــرة  تــلــك  تنطلق  أن 
قبل  مــن  الرسمية  التوجيهات 
القيادة الرشيدة ومتابعة حثيثة 

من قبل سمو رئيس الوزراء”.
وزاد “على مدى العقود الماضية 
األطباء  من  المئات  ابتعاث  تم 
ــوادر  ــكـ ــة الـ ــافـ ــمــمــرضــيــن وكـ وال
لنيل  للخارج  واإلداريـــة  الطبية 
المختلفة  الصحية  التخصصات 
ــمــجــاالت، لــيــعــودوا  فــي كــافــة ال
لــخــدمــة وطــنــهــم ومــواطــنــيــهــم 
السامية  الطب  رســالــة  وتقديم 
عـــلـــى أكــــمــــل وجــــــــه، وأصـــبـــح 
على  مميزا  البحريني  الطبيب 
مستوى المنطقة وأثبت كفاءته 
في مختلف الظروف واألماكن”.

التكريم  “ولــعــل  جــوهــر  وأردف 
الـــدولـــي الـــذي نــالــه عــن جـــدارة 
ســمــو رئــيــس الـــــوزراء مــن قبل 
خال  العالمية  الصحة  منظمة 
في  والسبعين  الثاني  اجتماعها 
مايو   ٢٠ فــي  بسويسرا  جنيف 
من العام ٢٠١٩ كقائد عالمي في 
لجهود  تقديرا  الصحي؛  المجال 
ســمــوه الــمــمــتــدة فـــي الــنــهــوض 
البحرين  فــي  الصحي  بالقطاع 
وإنجازاته  العديدة  وإسهاماته 
ــي مـــجـــال الـــصـــحـــة وخـــدمـــة  فــ

اإلنسانية، خير شاهد على مدى 
القطاع  بــه  الــذي يحظى  الــدعــم 
والطبيب  البحرين  في  الصحي 

البحريني من لدن سموه”.

اسم عزيز

مـــن جــهــتــه، قــــال اخــتــصــاصــي 
طــب وجــراحــة الــعــيــون حسين 
الكريمة  ــادرة  الــمــب إن  الــهــرمــي 
ذاتها  بحد  والجائزة  سموه،  من 
ــن الـــرســـائـــل  تــحــمــل الــكــثــيــر مــ
الطبيب  بقيمة وأهمية  المتعلقة 
البحريني كعنصر فاعل في بناء 
“يكفي  مضيفا  الــوطــن،  وتنمية 

أنها تحمل اسم سموه”.
سموه  “تخصيص  أن  ــاف  وأضــ
البحريني  للطبيب  يوما  الكريم 
األطباء على  أسهم في تشجيع 
والعطاء  الجهد  من  المزيد  بذل 
الثقة  تــجــديــد  والــتــمــيــز، وعــلــى 
ــعــمــل تـــحـــت أي  ــل بــكــفــاءتــهــم ل
االستثمار  على  وحثهم  ظــرف، 
الوظيفي،  واإلبـــداع  العمل  فــي 
ما  وهــو  العمل،  آلــيــات  وتطوير 
بالفعل  البحريني  الطبيب  أثبته 
خال العقود الماضية، وما أبداه 
مـــن تــضــحــيــات إخــــاص خــال 

جائحة كورونا”.

بيان المركز المالي المرحلي الموجز كما في 30 سبتمبر 2020
)غير مدققة( )المبالغ مبينة بالدينار البحريني(

31 ديسمبر 302019 سبتمبر 2020
الموجودات 

الموجودات غير المتداولة 
ممتلكات وآالت ومعدات
حق استخدام الموجودات

35,3٦٤,٤30
133,3٤٦

3٦.773.٤98
221.٤80

35,٤97,77٦3٦.99٤.978
موجودات متداولة

المخزون
ذمم تجارية مدينة وأخرى

النقد وما في حكمه

44.454
280.126

37.586

58.826
453.305
211.947

3٦2.1٦٦72٤.078

35.859.9٤237.719.05٦مجموع الموجودات

حقوق الملكية والمطلوبات
رأس المال واالحتياطيات

رأس المال
أسهم ممتازة

حساب التعديل في رأس المال
اإلحتياطي القانوني

اإلحتياطي العام
الخسائر المتراكمة

3.662.099
14.833.615

-
-
-

)2.295.493(

22.950.150
-

)2.434.650(
65.681

279.236
)17.198.318(

1٦.200.2213.٦٦2.099مجموع حقوق الملكية

مطلوبات غير متداولة

الجزء غير المتداول من قرض ألجل
الجزء غير المتداول من التزامات عقود اإليجار

المبالغ المستحقة لطرف ذو عالقة
منافع نهاية الخدمة للموظفين

14.288.676
3.129

-
93.300

14.875.992
99.650

8.033.615
98.514

1٤.385.10523.107.771
مطلوبات متداولة

الجزء المتداول من قرض ألجل
الجزء المتداول من التزامات عقود اإليجار

ذمم تجارية دائنة وأخرى
المبلغ المستحق لطرف ذو عالقة
حسابات السحب على المكشوف

2.369.036
135.996

1,511,853
1.214.903

42.828

2.364.137
127.504

1.635.157
6.800.000

22.388

5.27٤.٦1٦10.9٤9.18٦

35.859.9٤237.719.05٦مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

بيان التدفقات النقدية المرحلي الموجز لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020
)غير مدققة( )المبالغ مبينة بالدينار البحريني(

فترة التسعة أشهر
المنتهية في

30 سبتمبر 2020

فترة التسعة أشهر
المنتهية في

30 سبتمبر 2019

األنشطة التشغيلية
)2.589.011()2,295,493(صافي الخسارة للفترة

التسويــات :

استهالك ممتلكات وآالت ومعدات      
تكاليف تمويلية    

إطفاء على حق استخدام الموجودات    
مخصص الديون المشكوك في تحصيلها    

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
المخزون    

ذمم تجارية مدينة وأخرى    
ذمم تجارية دائنة وأخرى    

ذمم دائنة محتجزة     
منافع نهاية الخدمة للموظفين، صافي

1.418.671
701.862

96.219
5.186

14.372
167.994

)123.305(
-

)5.214(

1.410.040
1.298.734

99.246
-

3.673
13.505

)19.091(
)1.250(

7.241

223.087)19.708(صافي التدفقات النقدية )المستخدمة في( / الناتجة من األنشطة التشغيلية

األنشطة االستثمارية
)12.655()9.603(شراء ممتلكات وآالت ومعدات 

)12.٦55()9.٦03(صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

األنشطة التمويلية
المبلغ المحصل من إصدار أسهم ممتازة

العناصر الرئيسية لمدفوعات اإليجار
صافي التغير في قرض ألجل

صافي التغير في مبلغ مستحق لطرف ذو عالقة
تكاليف تمويلية مدفوعة

14.833.615
)96.114(

)582.417(
)13.618.712(

)701.862(

-
)106.380(

)1.703.070(
2.358.277

)1.286.718(

)737.891()1٦5.٤90(صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية

)527.459()194.801(صافي النقص في النقدية وما في حكمها

189.559723.114النقدية وما في حكمها كما في بداية الفترة

195.٦55)5.2٤2(النقدية وما في حكمها كما في نهاية الفترة

النقدية وما في حكمها متمثلة فـي: 
سحب على المكشوف  

37.586
)42.828(

196.758
)1.103(

5.2٤2195.٦55

بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر المرحلي الموجز للربع ولفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020
)غير مدققة( )المبالغ مبينة بالدينار البحريني(

فترة التسعة أشهر
المنتهية في

30 سبتمبر 2020

فترة التسعة أشهر
المنتهية في

30 سبتمبر 2019
الربع المنتهي في

30 سبتمبر 2020
الربع المنتهي في

30 سبتمبر 2019

إيرادات التشغيل
تكلفة التشغيل

756.021
)534,397(

2.306.116
)992.076(

86.663
)164.100(

713.547
)342.784(

أرباح/)خسارة( التشغيل للفترة
إيرادات أخرى

221,٦2٤
٤8٤,٦02

1.31٤.0٤0
-

)77.٤37(
3٤٦,918  

370.763
-

70٦,22٦ 1.31٤.0٤02٦9,٤81  370.7٦3

مصروفات غير تشغيلية
مصروفات عمومية وإدارية 

استهالك ممتلكات وآالت ومعدات
تكاليف تمويلية

)881,186(
)1.418.671(

)701.862(

)1.194.277(
)1.410.040(
)1.298.734(

)247,117(
)476.478(
)198.829(

)381.596(
)475.258(
)431.694(

)3,001,719()3.903.051()922.٤2٤()1.288.5٤8(

)917.785()٦52.9٤3()2.589.011()2.295.٤93(صافي الخسارة والخسارة الشاملة األخرى للفترة

)0.00٤()0.018()0.011()0.02٤(الخسارة األساسية والمخفضة على السهم

بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي الموجز لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020
)غيرمدققة( )المبالغ مبينة بالدينار البحريني(

 أسهم ممتازةرأس المال
حساب التعديل 
في رأس المال

اإلحتياطي
القانوني

اإلحتياطي
العـام

الخسائر
المجموعالمتراكمة

7.067.512)13.697.987(65.681184.318)2.434.650(-22.950.150في 31 ديسمبر 2018

صافي الخسارة والخسارة الشاملة األخرى 
)2.589.011()2.589.011(-----للفترة

-)٦9.183(٦9.183----المحول إلى االحتياطي العام

٤.٤78.501)1٦.35٦.181(٦5.٦81253.501)2.٤3٤.٦50(-22.950.150في 30 سبتمبر 2019

3.662.099)17.198.318(65.681279.236)2.434.650(-22.950.150في 31 ديسمبر 2019
-17.198.318)279.236()65.681(2.434.650-)19.288.051(تخفيض رأس المال خالل الفترة

14.833.615----14.833.615-إصدار أسهم ممتازة
صافي الخسارة والخسارة الشاملة األخرى 

)2.295.493()2.295.493(-----للفترة

1٦.200.221)2.295.٤93(---3.٦٦2.0991٤.833.٦15في 30 سبتمبر 2020

البيانات المالية المرحلية الموجزة
لفترة التسعـــة أشهــر المنتهية في 30 سبتمبــــر 2020م

لقد تم اعتماد هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 21 أكتوبــــر2020
بــي دي أو

جهاد يوسف عبدهللا أمين
نائب رئيس مجلس اإلدارة

عبدهللا حسن عبدهللا بوهندي
رئيس مجلس اإلدارة

إبراهيم النهام

علي الصالح

طالل السندي:
إسهامات المرأة 

مؤثرة طبيا ونفخر 
بهن ونعتز بتفوقهن 

حسين الهرمي:
الجائزة تشجع على 

اإلبداع الوظيفي 
وتطوير آليات العمل

محمد جوهر:
تأسيس كادر 
طبي وطني 

من رؤى سموه



ثّمـــن الفريق الوطنـــي الطبي للتصدي 
لفيـــروس كورونا )كوفيـــد19-( رئيس 
الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
خليفـــة بـــن ســـلمان ال خليفة بإطالق 
“جائـــزة خليفة بـــن ســـلمان آل خليفة 
للطبيـــب البحريني”، مؤكًدا الفريق أن 
هـــذه الجائزة تعكس ما يوليه ســـموه 
مـــن حـــرص واهتمـــام بدعم الكـــوادر 
الطبيـــة الوطنيـــة فـــي مجـــال البحث 
العلمي بما يســـهم في مواصلة تطوير 

القطاع الصحي بمملكة البحرين.
وتقدم الفريق الوطني الطبي للتصدي 
لفيـــروس كورونـــا  بالتهنئـــة للفائزات 
في الجائـــزة بفئتيها األولـــى “االبتكار 
العالجـــي  البحـــث  فـــي  واإلبـــداع 
والســـريري والطبي”، والثانية “الوفاء 
والعطـــاء الممتـــد”، وجميع من شـــارك 
الجائـــزة،  مـــن  األولـــى  النســـخة  فـــي 
متمنًيـــا الفريـــق أن تكون إســـهاماتهم 
التطويـــر واالبتـــكار  لمواصلـــة  دافًعـــا 
فـــي هذا المجال لمـــا فيه رفعة مملكة 

البحرين.
جـــاء ذلـــك خـــالل المؤتمـــر الصحفـــي 
الوطنـــي  الفريـــق  عقـــده  الـــذي 
كورونـــا  لفيـــروس  للتصـــدي  الطبـــي 
)كوفيـــد19-( ظهـــر اليـــوم فـــي مركـــز 
ولـــي العهد للبحوث الطبية والتدريب 
بالمستشـــفى العســـكري للحديـــث عن 

آخر مستجدات فيروس كورونا.
عضـــو  الصحـــة  وزارة  وكيـــل  وثّمـــن 
للتصـــدي  الطبـــي  الوطنـــي  الفريـــق 
لفيـــروس كورونـــا )كوفيـــد19-( وليـــد 
المانـــع إشـــادة ولي العهد نائـــب القائد 
األعلـــى النائـــب األول لرئيس مجلس 
الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، بكافـــة 
الكـــوادر الطبيـــة والتمريضية وجميع 
الفـــرق الداعمـــة لهـــم ومـــا يقومون به 
مـــن جهـــود مـــن أجـــل الحفـــاظ علـــى 
صحة وسالمة المواطنين والمقيمين، 
مؤكًدا المانع أن تثمين سموه المستمر 
هـــو دافـــٌع لتحقيـــق المزيـــد ومواصلة 
العمـــل نحـــو تحقيق الهدف المنشـــود 

وهو القضاء على الفيروس.
وأكـــد المانـــع مـــا أشـــار إليـــه صاحـــب 
الســـمو الملكي ولي العهد نائب القائد 
األعلـــى النائـــب األول لرئيس مجلس 
حجـــم  إدراك  وجـــوب  مـــن  الـــوزراء 
والمجتمعيـــة  الوطنيـــة  المســـؤولية 
خـــالل هـــذه المرحلـــة المهمـــة، حيـــث 
شـــهدنا خالل الفترة الماضيـــة التزامًا 
أســـهم في خفـــض معدالت االنتشـــار، 
وشـــهدنا كذلك تهاوًنا أسهم في زيادة 
معـــدالت االنتشـــار، منوًهـــا بـــأن هـــذا 
الخفـــض وهـــذه الزيـــادة نتيجـــة قرار 
يتخذه كل شخص منا، فالحفاظ على 
صحـــة أســـرتنا الصغيـــرة فـــي المنزل 
وأســـرتنا الكبيـــرة فـــي الوطـــن هدف 
يســـتحق مواصلـــة االلتـــزام وتقديـــم 

المزيد لتحقيقه.
وأوضـــح المانـــع أنـــه في 17 ســـبتمبر 
الماضي بلغ عدد الحاالت 6885 حالة 
قائمة كرقم قياســـي تم الوصول إليه 
منذ بدء الجائحة في مملكة البحرين، 
وبالروح المسؤولة وصلنا إلى تحسن 
فـــي النتائج اليومية بتســـجيل 3773 
حالـــة قائمـــة فـــي 14 أكتوبـــر الجاري، 
 45 بلغـــت  انخفـــاض  بنســـبة  وذلـــك 
%، مبيًنـــا أن المواطنيـــن والمقيميـــن 
استطاعوا خالل أربعة أسابيع خفض 

األرقام لما أبدوه من وعي والتزام.
وقال المانع إن خفض األرقام ال يعني 
نهاية الطريق ولكنه بداية العمل نحو 
مزيٍد مـــن الحد من انتشـــار الفيروس 
والوصـــول لنتائـــج خفـــض أفضل مما 
وصلنـــا إليـــه خـــالل األربعـــة أســـابيع، 
ولذلـــك يجـــب علـــى الجميـــع مواصلة 
الحـــرص علـــى االلتـــزام باإلجـــراءات 
الصـــادرة  والتعليمـــات  االحترازيـــة 
مـــن الفريـــق الوطني الطبـــي للتصدي 

لفيروس كورونا والجهات المعنية.
ونـــوه المانع بأنـــه من المهـــم مواصلة 
الحـــد مـــن التواصـــل االجتماعـــي بعد 
خـــارج  العمـــل  مقـــرات  مـــن  العـــودة 
األسرة الواحدة في المنزل والمحيط 
المعتـــاد  النطـــاق  فـــي  االجتماعـــي 
والمحـــدود، وااللتزام بلبس الكمامات 
األوقـــات،  كل  فـــي  المنـــزل  خـــارج 
للضـــرورات  إال  الخـــروج  وعـــدم 
المعيشـــية، ومراعـــاة تطبيـــق معاييـــر 

التباعـــد االجتماعـــي، وعلـــى الجميـــع 
البدء بنفســـه وحث محيطه األســـري 
ومحيطـــه االجتماعي وعـــدم التهاون 

في أي إجراء احترازي.
وأضـــاف المانع أن استشـــعار خطورة 
نقـــل وانتقال عـــدوى الفيـــروس على 
القضـــاء  نحـــو  الطريـــق  هـــو  الـــدوام 
فـــي  نجـــاح  مـــن  عليـــه، ومـــا تحقـــق 
خفـــض مســـتويات الحـــاالت هو دليل 
علـــى مـــا يجـــب علينـــا مواصلتـــه من 
التـــزام باإلجراءات االحترازية وليس 
مدعـــاة للتهـــاون أبـــًدا، مشـــدًدا علـــى 
ضـــرورة االلتـــزام بكافـــة اإلرشـــادات 
واإلجراءات والتعليمات كي ال نضطر 
لمواجهـــة موجـــة جديـــدة مـــن زيـــادة 

الحاالت القائمة.
وكشـــف المانع عـــن أن العمل مســـتمر 
لتكثيـــف الجهـــود لمواصلـــة مســـارات 
العمـــل المختلفة للحفـــاظ على صحة 
بنـــاًء  أنـــه  حيـــث  الجميـــع،  وســـالمة 
علـــى المســـتجدات والمعطيـــات التي 
تتـــم دراســـتها بشـــكل دوري وحســـب 
الطبـــي  الوطنـــي  الفريـــق  توصيـــات 
ســـتتم  كورونـــا،  لفيـــروس  للتصـــدي 
مباشـــرة تنفيـــذ مـــا تـــم اإلعـــالن عنـــه 
سابقًا بإعادة فتح الخدمات الداخلية 
يتعـــدى  ال  بمـــا  والمقاهـــي  للمطاعـــم 
30 شـــخًصا في كل منشـــأة بـــدًءا من 
 24 الموافـــق  المقبـــل  الســـبت  يـــوم 
أكتوبـــر الجاري، كما ســـيتم بـــدًءا من 
أكتوبـــر   25 الموافـــق  المقبـــل  األحـــد 
الجـــاري العـــودة الجزئيـــة للطلبـــة في 
كافـــة المراحـــل الدراســـية بالمـــدارس 
الحكومية وريـــاض األطفال الخاصة، 
للطلبـــة الذين اختـــار أوليـــاء أمورهم 

حضورهم إلى المدراس.
وعلـــى صعيد آخـــر، أضـــاف المانع أن 
وزارة الصحـــة أطلقـــت خدمة جديدة 
وهي خدمة الفحص السريع لفيروس 
كورونـــا، تزامًنـــا مـــع مبـــادرات الفريق 
لفيـــروس  للتصـــدي  الطبـــي  الوطنـــي 
كورونـــا مـــن أجـــل تطويـــر التقنيـــات 
المســـتخدمة للفحـــص عـــن الفيروس 

وتسهيل طرق الفحوصات.
وأوضـــح المانـــع أن الفحـــص الســـريع 
يتماشـــى مـــع المســـتجدات العالميـــة، 
كمـــا أن نتائـــج االختبار تماثـــل نتائج 
فـــي  حالًيـــا  المعتمـــدة  االختبـــارات 
 ،)PCR( المختبـــرات لفحـــص اختبـــار
حيـــث يعتمـــد الفحـــص الســـريع على 
القيـــام بمســـحة أنفيـــة مع تشـــخيص 
حالـــة المريض بدقـــة خالل 15 دقيقة 
دون الحاجـــة إلى مختبـــر متخصص، 
مشـــيًرا إلـــى أن هذا االختبـــار ال يغني 
عن فحص الـ PCR في حال إذا كانت 

النتيجة إيجابية.
وأضـــاف المانـــع أن الفحـــص الســـريع 
يتميز بســـهولة االســـتخدام، وبشـــكل 
عملـــي واقتصـــادي من حيـــث الوقت 
المستغرق للفحص العالجي للمسحات 
األنفيـــة وبســـاطة الفحـــص المختبري 
PCR ممـــا يتيـــح إمكانيـــة اســـتخدام 
الفحص السريع لفحص عدد كبير في 
مـــدة زمنيـــة قصيرة، وقد تـــم البدء بـ 
20,000 فحـــص، ويســـتهدف تطبيـــق 
الفحوصـــات على المدرســـين والطلبة 
في المـــدارس، والطواقـــم الطبية في 
الصفـــوف األولى، واألشـــخاص الذين 
تظهـــر عليهـــم أعراض، حيـــث وصلت 
أعـــداد الفحوصات إلـــى 7916 فحصًا 

حتى اليوم.
فـــي الســـياق نفســـه، بيـــن المانـــع أن 
التنســـيق مســـتمر مـــع وزارة التربيـــة 
والتعليـــم لضمـــان عـــودة آمنـــة لطلبة 
علـــى صحتهـــم  والحفـــاظ  المـــدارس 
كافـــة  اســـتكمال  مـــع  وســـالمتهم 
االســـتعدادات لعـــودة الطلبـــة جزئًيـــا 
بالتنـــاوب فـــي الفتـــرة المقبلـــة، حيث 
اإلجـــراءات  مختلـــف  تحديـــد  تـــم 
الوقائيـــة  والتدابيـــر  االحترازيـــة 
لتسهيل عملية العودة اآلمنة بمختلف 
تشـــكيل  وتـــم  الدراســـية،  المراحـــل 

فريـــق صحـــي بكل مدرســـة مســـؤول 
اإلجـــراءات  وتطبيـــق  تنظيـــم  عـــن 
الصحيـــة، ووضـــع ضوابـــط اســـتقبال 
الموظفيـــن والطلبـــة، بمـــا فيها فحص 
درجـــات حرارتهـــم، وضمـــان التباعـــد 
والتعقيـــم  والتطهيـــر  االجتماعـــي، 
المستمر لجميع المرافق. كما تم وضع 
للتنفيـــذ  وقابلـــة  واضحـــة  إرشـــادات 
داخــــــل المؤسسات التعليمية، لضمان 
توفيـــر بيئة تعليمية آمنة، ومســـاعدة 
العامليـــن فـــي القطـــاع التعليمي على 
االســـتجابة الســـريعة في حال وجود 

أي حالة يشتبه بإصابتها بالفيروس.
وبّيـــن المانع أن من ضمن اإلرشـــادات 
إشـــعار  المـــدارس  فـــي  والتعليمـــات 
المختصـــة،  الصحيـــة  الجهـــات 
والتواصل مع ولـــي األمر، والعزل في 
أماكن مخصصة بالمدرســـة، وتحديد 
المخالطيـــن، كمـــا تـــم تحديـــد الطاقة 
االســـتيعابية للصـــف الدراســـي بتـــرك 
مســـافة ال تقـــل عـــن متر ونصـــف بين 
كراســـي الطلبة، إلى جانب العديد من 
اإلجـــراءات والتعليمات. وجدد المانع 
التأكيد على أن صحة وســـالمة أبنائنا 
الطلبة أولوية قصوى وســـتتم متابعة 
صحـــة  حفـــظ  لضمـــان  اإلجـــراءات 

وسالمة الجميع.
وتطـــرق المانـــع إلـــى إجمالـــي أعـــداد 
اإلشـــغال فـــي مراكـــز العـــزل والعالج، 
حيـــث أوضح أن الطاقة االســـتيعابية 
 7080 تبلـــغ  والعـــالج  العـــزل  لمراكـــز 
سريًرا، يبلغ اإلشغال منها 764 سريًرا 
الطاقـــة  مـــن   %  10.8 تبلـــغ  بنســـبة 
االســـتيعابية، فـــي حيـــن تبلـــغ نســـبة 
إجمالـــي  مـــن   %  95.61 المتعافيـــن 
الوفيـــات  ونســـبة  القائمـــة،  الحـــاالت 
0.39 % مـــن الحـــاالت القائمـــة. كمـــا 
أن 2375 حالـــة مـــن الحـــاالت القائمة 
تـــم تطبيـــق العـــزل الصحـــي المنزلـــي 
االختياري عليها لعدم ظهور األعراض 
عليها وتطابقها مع الشـــروط المحددة 

لهذا النوع من العزل.
من جانبه، أعرب استشـــاري األمراض 
المعدية بالمستشفى العسكري وعضو 
للتصـــدي  الطبـــي  الوطنـــي  الفريـــق 
طبيـــب  المقـــدم  كورونـــا  لفيـــروس 
منـــاف القحطانـــي عـــن شـــكره لجميع 
المواطنيـــن والمقيميـــن ممـــن التزموا 
للبحريـــن وســـاهموا فـــي خفـــض عدد 
الحـــاالت القائمة بنســـبة 45 % خالل 
4 أســـابيع، داعًيـــا الجميـــع إلـــى وضع 
هدف واحد أمـــام أعينكم هو القضاء 
قريًبـــا،  هللا  بـــإذن  الفيـــروس  علـــى 
وذلـــك بمواصلة التطبيـــق التام لكافة 
اإلجـــراءات االحترازيـــة والتعليمـــات 
التـــي أصدرها الفريـــق الوطني الطبي 
للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا والجهات 
المعنيـــة منـــذ بـــدء الجائحـــة وحتـــى 

اليوم.
بـــدء  مـــع  أنـــه  القحطانـــي  وأوضـــح 
البحريـــن  بـــدأت  كورونـــا،  جائحـــة 
كأحـــد  النقاهـــة  بالزمـــا  اســـتخدام 
بروتوكـــوالت العـــالج المتبعـــة لعـــالج 
الحاالت القائمة لفيروس كورونا التي 
تعاني من أعراض شـــديدة أو من هم 
تحت العناية المركزة، مشـــيًرا إلى أن 
للمتعافيـــن دورا مهمـــا فـــي إنقاذ هذه 
األرواح ونطمـــح بتجـــاوب أكبـــر مـــن 
المتعافيـــن مع النـــداءات التي نطلقها 
للتبـــرع بالـــدم منـــذ بـــدء العمـــل بهـــذا 
البروتوكـــول العالجـــي، كونـــه واجًبـــا 

وطنًيا وإنسانًيا.
وقـــال القحطانـــي إن عمليـــة التبـــرع 
بالـــدم التي تســـتغرق 10 دقائق فقط، 
يســـهم من خاللهـــا كل متعافي متبرع 
بدمـــه في إنقاذ إحـــدى األرواح، وكلنا 
شاهد ما تم بثه في األسابيع الماضية 
المركـــزة  العنايـــة  فـــي  حـــاالت  مـــن 
نســـاء وكبار ســـن، وهم فـــي الحقيقة 
ينتظـــرون المتعافين للمبادرة بالتبرع 
بالـــدم الـــذي قـــد يســـهم فـــي تعافيهم 

وخروجهم من العناية المركزة.
المتعافيـــن  كل  القحطانـــي  ودعـــا 
ممـــن تنطبـــق عليهـــم الشـــروط اليوم 
وقبـــل الغد المســـاهمة في هـــذا العمل 
اإلنســـاني بالتواصل مع قســـم التبرع 
الملكيـــة،  الطبيـــة  بالخدمـــات  بالـــدم 
والتوجـــه إلى المستشـــفى العســـكري، 
بنـــك الـــدم فـــي الطابـــق األرضـــي من 
األحد إلـــى األربعاء مـــن 7:30 صباًحا 
إلـــى 1:00 ظهـــًرا، ويـــوم الخميس من 
12:30 ظهـــًرا إلـــى 6:00 مســـاًء، كمـــا 
يمكن التواصل باالتصال أو عن طريق 

الواتس آب على الرقم 17766279.
الشـــروط  أن  القحطانـــي  وأضـــاف 
يكـــون  أن  هـــي  توافرهـــا  الواجـــب 
المتبرع قد أصيب بالفيروس مســـبًقا، 
تؤهلـــه  جيـــدة  بصحـــة  يتمتـــع  وأن 
للتبـــرع بالـــدم، واالنتهـــاء مـــن الحجر 
الصحي من مدة ال تقل عن أسبوعين، 
وأال يعاني من أية أعراض في الوقت 
الحالـــي، كمـــا أن التبرع مفتـــوح أمام 
والنســـاء  المتعافـــون  الرجـــال  عامـــة 
المتعافيـــات اللواتـــي لـــم يســـبق لهـــن 
الحمـــل قبل ذلك، علـــى أن يكون وزن 
المتبـــرع ال يقل عن 50 كج، وعمره ما 

بين 18 و60 عاًما.
وأكـــد القحطانـــي أن التبـــرع بالـــدم ال 
يقلل بأي شـــكل من األشـــكال المناعة 
الشخصية ضد الفيروس، حيث تقوم 
آلية بالزما الدم على أنه عندما يصاب 
جســـم االنســـان بأي مرض فيروســـي 
كفيـــروس كورونـــا، فالجهـــاز المناعي 
فـــي الجســـم يقـــوم بتكويـــن أجســـام 
علـــى  التغلـــب  فـــي  تســـاعد  مضـــادة 
الفيـــروس والتعافـــي، وتتواجـــد هذه 

األجســـام المضـــادة في أحـــد مكونات 
الدم األساسية ويسمى البالزما وذلك 
خـــالل فتـــرة التعافـــي مـــن المـــرض، 
موضًحـــا أن بعـــض الدراســـات أثبتت 
مؤخـــًرا أن اســـتخدام بالزمـــا النقاهة 
يســـاعد  حرجـــة  بحـــاالت  للمصابيـــن 
على تخفيف حدة األعراض، وســـرعة 
التعافي من الفيروس وتقليل ونســـبة 

الوفاة.
وقـــال القحطانـــي: “دعونا نصنع قصة 
نجاح وطنيـــة أخرى كما صنعناها في 
اليـــوم  الســـريرية، واألمـــل  التجـــارب 
معقود عليكم أيها المتعافون للمبادرة 
واالســـهام في تحقيق أمل جديد ألي 

حالة قائمة تنتظر العالج.”
وفي الســـياق ذاتـــه، أشـــار القحطاني 
إلى أن الفريـــق الطبي يواصل متابعة 
المتطوعيـــن فـــي التجارب الســـريرية 
المعطـــل  كورونـــا  فيـــروس  للقـــاح 
حســـب  صحتهـــم  علـــى  واالطمئنـــان 
تفخـــر  حيـــث  المتبـــع،  البروتوكـــول 
متطـــوع   7700 بمشـــاركة  البحريـــن 
من المواطنيـــن والمقيمين، مؤكًدا أن 
متابعة المتطوعين ستمتد لـ 12 شهًرا 
من تاريخ أول جرعة متمنًيا أن تتكلل 

هذه التجارب السريرية بالنجاح.
فـــي  كلنـــا  أننـــا  القحطانـــي  وأضـــاف 
مركـــب واحد فـــي هذا الوطـــن ونؤثر 
ونتأثـــر فـــي معادلـــة خفـــض أو زيادة 
الضـــروري  ومـــن  االنتشـــار،  معـــدالت 
كل  يتحلـــى  أن  الحالـــة  هـــذه  فـــي 
شـــخص بمســـؤوليته الفرديـــة تجـــاه 
أهلـــه ومجتمعـــه وكذلـــك االضطـــالع 
بمســـؤولياته ممـــن يعولهـــم أو من هم 
فـــي محيطـــه بحثهـــم علـــى ضـــرورة 

تطبيق كافة اإلجراءات االحترازية.
التقريـــر  أن  القحطانـــي  وأوضـــح 
التحديث األسبوعي للمخالطين يبّين 
كيـــف أن الفيـــروس ال يفـــرق بين عمر 
أو جنـــس، وكيـــف أن لحالـــة واحـــدة 
نقل الفيروس ألكثر من عائلة ولمئات 
اســـتهتار  هـــو  والســـبب  األشـــخاص، 
وتهـــاون بتطبيـــق اإلجـــراءات، منوًها 
اإلجـــراءات  كافـــة  تطبيـــق  بضـــرورة 
االحترازيـــة والتدابيـــر الوقائية ومنها 
أو  المناســـبات  إحيـــاء  عـــن  االبتعـــاد 

إقامة التجمعات وتجنب المخالطة.
استشـــارية  أكـــدت   جانبهـــا،  مـــن 
األمراض المعدية واألمراض الباطنية 
بمجمع السلمانية الطبي عضو الفريق 
لفيـــروس  للتصـــدي  الطبـــي  الوطنـــي 
كورونـــا )كوفيد19-( جميلة الســـلمان 
أن صحـــة وســـالمة الجميـــع أولويـــة 
فيهـــا وال  التهـــاون  يمكـــن  قصـــوى ال 
بـــد مـــن مواصلـــة مـــا تـــم تحقيقه من 
نتائـــج إيجابية، وتحقيـــق ذلك يتأتى 
مـــن خـــالل اســـتمرار التطبيـــق التـــام 
لكل اإلجـــراءات االحترازيـــة التي تم 

اتخاذهـــا مـــن بدايـــة الجائحـــة حتـــى 
اليوم.

وقالـــت الســـلمان إن على كل شـــخص 
استشـــعار النعمـــة التي مـــّن هللا علينا 
الصحـــة  نعمـــة  وهـــي  بهـــا  وعليهـــم 
والعافيـــة والتي هي كنز كبير ال يمكن 
الشـــعور بـــه إال حين المرض ال ســـمح 
هللا، وال يخفـــى علـــى أحد الكم الكبير 
مـــن قصـــص الحـــاالت القائمـــة التـــي 
تمثـــل عبًرا فـــي نهايـــة المطاف يجب 
أن نستفيد منها جميعها وتجعلنا نعي 
أهميـــة االلتـــزام بالتعليمـــات الصادرة 
عن الجهات الرســـمية، مشيرًة إلى أن 
الحـــاالت الحرجـــة مـــن النســـاء وكبار 
السن في العناية المركزة وما يعانونه 
بســـبب فيـــروس كورونا هـــو بالتأكيد 
ســـبب كبير للجميع إلعـــادة النظر في 
مدى االلتـــزام باإلجراءات االحترازية 
حاليًا وكيف يجب أن يكون مســـتوى 

التزامه.
فـــي  التهـــاون  أن  الســـلمان  وبينـــت 
اإلجراءات االحترازية ال يسبب مزيًدا 
مـــن الحاالت القائمة فقط، بل يســـبب 
ضغًطا على الفـــرق الطبية التي تعمل 
ليـــل نهار من أجل الحفاظ على صحة 
وســـالمة الجميع، كما أن العاملين في 
الصفـــوف األولى يســـتحقون التقدير 
وأقـــل تقديـــر لتضحياتهم المســـتمرة 
الصـــادرة  بالتعليمـــات  التزامنـــا  هـــي 
وعـــدم التهاون، مجـــددًة التأكيد على 
أهميـــة تجنـــب التجمعـــات باختالفها 
التباعـــد  معاييـــر  تطبيـــق  ومواصلـــة 
االجتماعي وارتداء الكمامات في كل 

األوقات.
الصحـــة  وزارة  أن  الســـلمان  وأكـــدت 
تســـتمر في جهودها للوصـــول المبكر 
والمخالطيـــن  القائمـــة  للحـــاالت 
وأعـــداد  نطـــاق  توســـيع  خـــالل  مـــن 
والفحوصـــات  اليوميـــة  الفحوصـــات 
العشـــوائية، مـــن أجل ســـرعة عالجها 
وبالتالي ســـرعة تعافيها بشكل أسرع 
الفحوصـــات  اجمالـــي  أن  موضحـــًة 
المختبريـــة بلـــغ أكثر مـــن 1,638,000 

فحص حتى اليوم.
وتطرقت السلمان إلى الوضع الصحي 
كورونـــا  بفيـــروس  القائمـــة  للحـــاالت 
عـــدد  أن  بّينـــت  19(، حيـــث  )كوفيـــد 
الحاالت القائمـــة تحت العناية بلغ 31 
حالـــة، في حيـــن بلغت الحـــاالت التي 
يتطلب وضعهـــا الصحي تلقي العالج 
65 حالـــة قائمة، كمـــا أن 3108 حاالت 
وضعهـــا مســـتقر مـــن العـــدد اإلجمالي 
للحـــاالت القائمة الذي بلغ 3139 حالة 
قائمـــة، مشـــيرًة إلـــى تعافـــي 75089 
العـــزل  حالـــة وخروجهـــا مـــن مراكـــز 

والعالج.
وأوضحـــت الســـلمان أهميـــة مواصلة 
مـــن  الصـــادرة  بالقـــرارات  االلتـــزام 
الجهات المعنية من أجل حفظ صحة 
وسالمة الجميع، مجددة التأكيد على 
الكمامـــات  ارتـــداء  وإلزاميـــة  أهميـــة 
األماكـــن  كل  فـــي  المنـــزل  خـــارج 
واألوقات ما عدا أثناء قيادة السيارة، 
وارتداءها أيضًا عند ممارســـة رياضة 
التـــي  الرياضـــات  واســـتثناء  المشـــي 
مثـــل  شـــديًدا  بدنًيـــا  جهـــًدا  تتطلـــب 
الجري والســـباحة وركـــوب الدراجات 
الهوائيـــة، مشـــيرة إلـــى أنه مـــن المهم 
ارتداء الكمامات عند مقابلة أشخاص 
صحيـــة  وظـــروف  أمـــراض  لديهـــم 
كامنـــة أو مـــن كبـــار الســـن المعرضين 
األســـرة  إطـــار  داخـــل  للخطـــر  أكثـــر 
الواحدة، إلـــى جانب مواصلة االلتزام 
بمعاييـــر التباعـــد االجتماعي وتجنب 

التجمعات العائلية.
ضـــرورة  علـــى  الســـلمان  وشـــددت 
االســـتمرار في االلتزام بغســـل اليدين 
بالماء والصابون جيدًا بشـــكل دوري، 
مـــع الحـــرص علـــى اســـتخدام معقـــم 
اليدين، وتنظيف األســـطح واألشـــياء 
التـــي يتم اســـتخدامها بشـــكل متكرر 
دوريـــة،  بصـــورة  جيـــدًا  وتعقيمهـــا 
وتغطية الفم عند الســـعال، والتخلص 
مـــن المناديـــل المســـتخدمة بالطريقة 
الصحيحة، وتجنب لمس أي شـــخص 
يعانـــي من الحمى أو الســـعال، مؤكدًة 
على ضرورة االتصال على الرقم 444 
لـــكل من تظهر عليـــه األعراض واتباع 

التعليمات التي سوف تعطى إليه.
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كمامات تنقي الهواء وتراقب الصحة... وتتولى الترجمة
في ظّل اإلقبال الشديد على الِكمامات من جّراء 
تكنولوجية  ابتكارات  أبصرت  كوفيد19-،  وباء 
الهواء  لتنقية  األقنعة وسيلة  هذه  وباتت  النور 
الــوضــع  مــؤشــرات  لــمــراقــبــة  أو  للترجمة  وأداة 

الصحي.
واآلسيوي  التكنولوجي عموما  القطاع  ويطلق   
اإلفــادة من  إلى  لمخّيلته سعيا  العنان  خصوصا 
سوق في طور االزدهار. وفي اليابان، استحدثت 
ــيــكــس” كــمــامــة تساعد  ــوت شــركــة “دونـــــات روب
االجتماعي  التباعد  مراعاة  على  المستخدمين 
وتقوم مقام أداة للترجمة.  ويعمل قناع “سي-

عبر  المستخدم  كلمات  نقل  خــال  مــن  فــايــس” 
الذكية  للهواتف  تطبيق  إلــى  البلوتوث  تقنية 

يسمح للناس بالتخاطب على بعد عشرة أمتار.
 ويقول المدير التنفيذي للشركة تايسوكي أونو 
لوكالة فرانس برس “ال بّد لنا من االجتماع وجها 
لوجه في بعض األحيان على الرغم من الوباء”.  
من  المصنوع  الخفيف  القناع  هــذا  يكون  وقــد 
الذين  لألطباء  خاص  بشكل  مفيدا  السيليكون 

ــمــرضــى مـــع مــراعــاة  ــريـــدون الــتــواصــل مـــع ال يـ
المسافات اآلمنة، بحسب ما تفيد الشركة.

ــع الــكــّمــامــة أيـــضـــا تــرجــمــة حــديــث  ــي وســ  وفــ
اإلنكليزية  مــثــل  ــرى،  أخــ لــغــات  إلـــى  باليابانية 

والكورية واإلندونيسية.
المرتقب طرحها في األسواق في فبراير   ومن 
دوالرا(   40 )قرابة  تقريبا  ين  آالف  أربعة  مقابل 
لكن ينبغي وضعها مع كمامة عادية أخرى لاتقاء 
روبوتيكس”  “دونــات  وحشدت  كوفيد19-.  من 

تقريبا(  دوالر  ألــف   950( يــن  مليون   100 نحو 
بفضل حملة تمويل تشاركية. وهي على ثقة من 
عليهم  تيّسر  البتكارات  متعّطشون  الزبائن  أن 
اجتياز هذه المرحلة العصيبة.  ويقول تايسكوي 
أونو “قد يكون في وسعنا التغّلب على الفيروس 

بفضل التكنولوجيا وحكمة اإلنسان”.
ابتكار آخر من شأنه  واسُتحدث في سنغافورة 
حماية الطاقم الطبي الذي يتوّلى عاج المرضى 

المصابين بكوفيد19-.
تقيس  استشعار  بلواقط  مـــزّودة  كمامة  وهــي 
ــدّم  حــــرارة الــجــســم ودّقـــــات الــقــلــب وضــغــط الـ
هذه  وتــرســل  ــدّم  الـ فــي  األوكسجين  ومستوى 

البيانات إلى هاتف ذكي عبر البلوتوث.
ــد الــعــلــمــاء الــذيــن  ــون، أحـ ويــقــول لــو شــيــان جــ
هم  كثيرين  “ممّرضين  إن  االبتكار  هذا  صّمموا 
المرضى  من  وقريبون  األمامية  الخطوط  في 
الذين يفحصونهم، ما يشّكل خطرا صحيا على 
خال  مــن  احــتــواءه”  أردنـــا  التمريضي  الطاقم 

السماح بمعاينة المرضى ِمن ُبعد.

ــة” أعــلــن  ــبـ ــريـ فـــي خـــطـــوة “غـ
مـــصـــرف الـــرشـــيـــد الـــعـــراقـــي، 
ــاء، مــنــح سلفة  ــعــ ــ امـــس االرب
للمرة  المتزوج  للموظف  زواج 

الثانية.
ــامــــي  وقـــــــال الـــمـــكـــتـــب اإلعــ
صحفي:  بــيــان  فــي  للمصرف 
زواج  ــلـــفـــة  سـ مـــنـــح  ــرر  ــ ــقـ ــ “تـ
ــلــمــرة  ــتــــزوج ل ــمــ ــ لـــلـــمـــوظـــف ال
يــكــون قد  ــيــة، عــلــى أال  ــثــان ال
هو  زواج  سلفة  مــن  اســتــفــاد 

وزوجته االولى”.
تمنح  “الــســلــفــة  أن  وأضـــــاف 
النظر  بغض  كافة  للموظفين 
كفيل  وبكفالة  التوطين،  عن 
على  موظفا  يكون  أن  بشرط 
تقل  ال  وأن  الـــدائـــم،  الـــمـــاك 
أن  علما  سنتين،  عــن  خدمته 
مبلغ السلفة 10 مايين دينار”.

مصرف عراقي 
يمنح قرًضا 

للمتزوجين مرتين

عرض أزياء “مرسيدس بنز” 
في إطار أسبوع الموضة في 

العاصمة الروسية موسكو.

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

أنقذ الممثل الشهير جان كلود فاندام، 
كلبا من فصيلة “تشيواوا” من الموت 

بعد قيامه بحملة إلنقاذه.
وتــعــود أحـــداث الــواقــعــة إلــى انتقال 
الــجــرو الــصــغــيــر الــبــالــغ مــن الــعــمــر 3 
بلغاريا  من  جديدة  عائلة  إلى  أشهر، 
دخول  اكتشف  حيث  النرويج،  إلــى 

الكلب بوثائق مزورة.
ــادة الــكــلــب  ــ ــــت الـــنـــرويـــج إعــ ــاول وحــ
ــوقــت  ــي ال ــا فـ ــغــاري ــل الــصــغــيــر إلــــى ب
لتصدر  استقباله،  فيه  رفضت  الــذي 
ــنــرويــج أمـــرا بقتل  الــســلــطــات فــي ال
الكلب بطريقة الموت الرحيم في 20 

أكتوبر.
تــدخــل في  الــشــهــيــر  الــمــمــثــل  أن  إال 
نشر مقطع مصور  مــن خــال  ــر،  األمـ
طلب فيه مساعدة الجرو الصغير من 
المصور  المقطع  في  الموت، وشاركه 

كلبه الخاص من ذات الفصيلة.

فاندام يتدخل 
إلنقاذ حياة كلب 

من الموت

حطمت سيارة أميركية الرقم القياسي كأسرع 
سيارة في العالم، وانتزعت اللقب من “بوغاتي 
فــإن  “بــلــومــبــيــرغ”،  ذكـــرت  شـــيـــرون”. وحسبما 
إس  “إس  التي طورتها شركة  “تواتارا”  سيارة 
 508.73 بلغت  األميركية، سجلت سرعة  سي” 
كيلومتر في الساعة، وذلك بتجربة على طريق 

صحراوي سريع خارج الس فيغاس.

وزّودت السيارة بمحرك من 8 أسطوانات يّولد 
تصميم  أن  علما  حصانا،   1750 إلى  تصل  قوة 
واستوحي  الزمن،  من  عقدا  استغرق  المركبة 

من تصاميم الطائرات المقاتلة.
من  فقط  سيارة   100 إلنتاج  الشركة  وتخطط 
من  اقتناءها  يّود  لمن  لبيعها  الخارقة  مركبتها 

العماء حول العالم.

سيارة أميركية “تخطف” لقب األسرع في العالم

موديل هندية تعرض أزياء بعنوان “فخر العروس” في متجر في 
أمريتسار )أ ف ب(

انتشر خال الساعات الماضية على 
يظهر  فــيــديــو،  واســـع مقطع  نــطــاق 
بعد  شديد  غضب  حالة  فــي  امـــرأة 
ارتداء  لرفضها  الطائرة  من  طردها 
ــذي  الــكــمــامــة. ويــرصــد الــفــيــديــو، ال
صوره راكب آخر في رحلة طيران 
“إيزي جيت” يوم األحد،  على متن 
وكانت متجهة من بلفاست بأيرلندا 
اسكتلندا،  في  إدنبرة  إلى  الشمالية 
بعدما  أعصابها،  تفقد  وهــي  الــمــرأة 
اقترب منها مضيف طيران إلنزالها 

من الطائرة.
بالقول  المرأة تصرخ  ويمكن سماع 
ــواء بــكــورونــا  ــ “الــجــمــيــع يـــمـــوت سـ
الجميع  ذلـــك؟..  أتعلم  بغيرها..  أو 
الحقيقي  الشيء  هو  هــذا  يــمــوت.. 

المرأة  ظهرت  ذلــك،  وبعد  الوحيد”. 
وهي  الممشى  فــي  بسرعة  تمشي 

تسعل على الركاب.
الطائرة  وقــال راكــب آخر إن طاقم 
المرأة بعدما  تعامل بشكل جيد مع 
طلب منها بأدب ارتداء الكمامة أو 
النزول، قبل أن تشرع في الصراخ.

أن  نيوز”  “إدنــبــرة  وذكــرت صحيفة 
في  الــمــرأة  اعتقلت  المطار  شرطة 
مع  تماشيا  أنــه  إلــى  يشار  بلفاست. 
أصدرتها  الــتــي  السامة  ــادات  إرشــ
الطيران،  لسامة  األوروبية  الوكالة 
فإنه يطلب من جميع الركاب ارتداء 
كماماتهم خال رحاتهم، باستثناء 

فترة األكل والشرب.

طرد امرأة من الطائرة لرفضها ارتداء الكمامة

ضـــبـــطـــت ســـفـــيـــنـــة بــريــطــانــيــة 
مــــادة  مــــن  كـــيـــلـــوغـــرامـــًا   450
في  الــمــخــدرة  الميثامفيتامين 
أكبر عملية من  العرب، في  بحر 
الدولي  التحالف  قبل  من  نوعها 

البحري في المنطقة.
البحرية  الــقــوات  قــيــادة  وقــالــت 
بــيــان إن طاقم  فــي  الــمــشــتــركــة 

فرقاطة “اتش ام اس مونتروز” التابعة للبحرية الملكية البريطانية تمكنت من ضبط 
المخدرات في “سفينة مشبوهة” خال عملية لمكافحة المخدرات. وبحسب البيان 
فإن المخدرات كانت “مخبأة جيدا على متن السفينة، وتطلبت بحثا مكثفا من قبل 
الفريق المدرب جيدا، زاد من صعوبته فيروس كورونا المستجد”. وتضم القوات 
واألوروبية،  والباكستانية  والتركية  األميركية  السفن  عشرات  المشتركة  البحرية 

وتقوم بجوالت في المياه الدولية في الشرق األوسط.

ضبط أكبر شحنة لمخدر الميثامفيتامين في بحر العرب الفجر:  
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