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É«dÉ£jEGh øjôëÑdG ø«H äÉbÓ©dG Iô«°ùe »a áª¡e á£ëe

»``dÉ£jE’G AGQRƒ``dG ¢``ù«FQ »```≤`à`∏jh ..É``ehQ »``a á``μ`∏`ªªdG IQÉ`Ø``°S í```à`à`Ø`j √ƒª``°S
á`«FÉ`æ`ãdG äÉbÓ`©dG Qƒ`£J »a º`¡``°ùJ øjó`∏ÑdG ø`«`H äÉ`«`bÉ`Ø`J’G :ó``cDƒjh

»°VÉjôdG »æWƒdG Ωƒ«dG »a ácQÉ°ûª∏d πªY Ωƒj ∞°üf ô``jGôÑa 11
zÉ``̀ fhQƒ``̀ c{ ô`̀£`̀î`̀d …ó`̀°`̀ü`̀à`̀∏`̀d á`̀æ`̀é`̀d π`̀μ`̀°`̀û`̀j AGQRƒ``````̀dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e

 ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ócCG
 óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH
 AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G
 á«dÉ£jE’G  á«æjôëÑdG  äÉ`̀bÓ`̀©`̀dG  √ó¡°ûJ  É`̀e
 Égƒæe  ,ä’ÉéªdG  ≈à°T  »a  ôªà°ùe  mΩÉæJ  øe
 á∏°UGƒªd ΩÉªàgG øe áμ∏ªªdG ¬«dƒJ ÉªH √ƒª°S
 ≥≤ëj ÉªH Ió©°UC’G πc ≈∏Y É¡JÉbÓY ôjƒ£J
 AÉL .ø«≤jó°üdG øjó∏Ñ∏d ácôà°ûªdG äÉ©∏£àdG
 á°SÉFQ  ô≤e  »a  ¢ùeCG  √ƒª°S  AÉ≤d  ió`̀d  ∂`̀dP
 »ÑjRƒL  ÉehQ  á«dÉ£jE’G  áª°UÉ©dÉH  AGQRƒdG

.É«dÉ£jEG AGQRh ¢ù«FQ »àfƒc
 AGQRh  ¢ù«FQ  ™`̀e  √ƒª°S  ¢Vô©à°SGh
 ∑ôà°ûªdG  ΩÉªàg’G  äGP  ™«°VGƒªdG  É«dÉ£jEG
 á∏MôªdG  ∫Ó``N  Égõjõ©J  á∏°UGƒe  πÑ°Sh
 ≈∏Y  äGóéà°ùªdG  ô`̀NBG  ≈`̀dEG  áaÉ°VEG  ,á∏Ñ≤ªdG
 á«ªgCÉH É kgƒæe ,á«dhódGh á«ª«∏bE’G ø«àMÉ°ùdG
 äÉ«bÉØJ’G  QÉWEG  »a  ácGô°ûdG  äÉbÓY ó«WƒJ
 ,ø«≤jó°üdG øjó∏ÑdG  ø«H É¡©«bƒJ ºà«°S »àdG
 º¡°ùà°S äÉ«bÉØJ’G √òg ¿CG ≈dEG √ƒª°S G kô«°ûe
 ¬æY  ôØ°ùà°S  Éªd  äÉbÓ©dG  Qƒ£Jh  Ωó≤J  »a
 ≈∏Y ájƒ«M äÉYÉ£b IóY »a Iôªãe èFÉàf øe

.äÉjƒà°ùªdG ∞∏àîe
 IQÉØ°S  ìÉààaG  ¿CG  ó¡©dG  »dh  ƒª°S  ócCGh
 áª¡e á£ëe πμ°ûj ÉehQ »a øjôëÑdG áμ∏ªe
 áμ∏ªe  ø«H  á«FÉæãdG  äÉ`̀bÓ`̀©`̀dG  Iô«°ùe  »`̀a
 ,á≤jó°üdG  á«dÉ£jE’G  ájQƒ¡ªédGh  øjôëÑdG
 ™°ShCG  ¥É``̀aBG  ƒëf  É¡H  ™`̀aó`̀dG  »`̀a  º¡°ùj  ÉªH

 ∫OÉÑàªdG  ΩÉ`̀ª`̀à`̀g’Gh  ¢UôëdG  ió`̀e  ¢ùμ©J
 ¿hÉ©àdG  ¬``̀LhCG  π`̀c  õjõ©àd  ø«ÑfÉédG  ø«H

.∑ôà°ûªdG
 ô≤e  ¢ùeCG  √ƒª°S  ìÉààaG  ió`̀d  ∂`̀dP  AÉ`̀L

 Qƒ°†ëH  É`̀ehQ  »a  øjôëÑdG  áμ∏ªe  IQÉØ°S
 Iô«Ø°ùdGh  ,√ƒª°ùd  ≥aGôªdG  »ª°SôdG  óaƒdG
 IQGRƒ``̀d  áeÉ©dG  á`̀æ`̀«`̀eC’G  »fƒq∏«H  Éà«HGõ«dEG
 »`̀ dhó`̀ dG ¿hÉ``̀©``̀à``̀dGh á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG ¿hDƒ``̀°``̀û``̀dG

.ø««dÉ£jE’G ø«dhDƒ°ùªdG øe OóYh á«dÉ£jE’G
 ¿CG  ó¡©dG  »`̀dh  ƒª°S  ó`̀cCG  á«fÉK  á¡L  øe
 íeÉ°ùà∏d ÖM øe øjôëÑdG AÉæHCG ¬H º°ùàj Ée
 áμ∏ªªdG áfÉμe øe RõY ∫GóàY’Gh á«£°SƒdGh

 …ò`̀dG è`̀¡`̀æ`̀dG ï`̀°`̀Sô`̀j É`̀e ƒ``̀gh ,á`̀jQÉ`̀°`̀†`̀ë`̀dG
 óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  ¬£àNG
 ,ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH
 äõ«ªJ …òdG áμ∏ªªdG ™bƒe ≈dEG √ƒª°S Gô«°ûe

 ∞∏àîe É¡fÉ°†àMG »a óàªªdG É¡îjQÉJ ôÑY ¬H
 õjõ©J ƒëf ºFGódG É¡«©°Sh ¿ÉjOC’Gh äÉaÉ≤ãdG
 øe  π°UGƒà°S  …ò`̀dG  ´ƒæàdGh  ájOó©àdG  º«b
 á«ªæàdG  ±Gó``̀gCG  ≥«≤ëJ  ƒëf  ô«°ùdG  ¬dÓN

.É¡«dEG ™∏£àJ »àdG áeGóà°ùªdG
 á°SGób  ¢ùeCG  √ƒª°S  AÉ≤d  ió`̀d  ∂`̀dP  AÉ`̀L
 ô≤e  »`̀a  ¿É`̀μ`̀«`̀JÉ`̀Ø`̀dG  É`̀HÉ`̀H  ¢ù«°ùfôa  É`̀HÉ`̀Ñ`̀dG
 ÖMÉ°U Iô°†M äÉ«ëJ √ƒª°S π≤fh ,¬à°SGób
 ÉHÉÑdG á°SGób ≈dEG ióØªdG OÓÑdG πgÉY ádÓédG
 Iô°VÉM  ádhód  ¬àdÓL  äÉ«æªJh  ¢ù«°ùfôa
 Qƒ£àdG  ΩGhO  ≥jó°üdG  É¡Ñ©°Th  ¿Éμ«JÉØdG
 áμ∏ªe  ¬«dƒJ  ÉªH  √ƒª°S  Égƒæe  ,AÉ`̀ª`̀æ`̀dGh
 ábGó°üdG äÉbÓY õjõ©àd ΩÉªàgG øe øjôëÑdG
 ÉªH  ¿Éμ«JÉØdG  Iô°VÉM  á`̀dhO  ™e  ¿hÉ©àdGh
 ájOó©àdGh áÑëªdG º«gÉØe ¢ùjôμJ »a º¡°ùj
 ΩÓ`̀°`̀ù`̀dG ≥`̀«`̀≤`̀ë`̀Jh Üƒ`̀©`̀°`̀û`̀dGh º````̀eC’G ø`̀«`̀H

.QGô≤à°S’Gh
 IQGRh â©bh á«ª°SôdG IQÉjõdG QÉWEG »ah
 ¿hÉ©J á«bÉØJG áMÉ«°ùdGh IQÉéàdGh áYÉæ°üdG
 á£°ûfC’Gh »aÉ≤ãdG çGôàdG IQGRh ™e ácôà°ûe
 äÉ≤aóàdG  IOÉ`̀jR  ±ó¡H  á«dÉ£jE’G  áMÉ«°ùdGh
 ájOôØdG  äÓ`̀Mô`̀dG  ™«é°ûJ  ôÑY  á«MÉ«°ùdG

.øjó∏ÑdG ø«H áª¶æªdGh

(6h4h3¢U π«°UÉØàdG)

 2020 ôjGôÑa 11 ≥aGƒªdG AÉKÓãdG Ωƒj ¿ƒμj ¿CG AGQRƒdG ¢ù∏ée Qôb
 á«eƒμëdG  äÉ°ù°SDƒªdGh  äÉÄ«¡dGh  äGQGRƒ``̀dG  πc  »a  πªY  Ωƒ`̀j  ∞°üf
 »æWƒdG Ωƒ«dG äÉ«dÉ©a »a ácQÉ°ûª∏d  É¡«a ø«∏eÉ©dG  ΩÉeCG  ∫ÉéªdG ìÉ°ùaE’
 á«©ªàée  áaÉ≤ãc  á°VÉjôdG  QhO  ¢Sôμj  ÉªH  ,øjôëÑdG  áμ∏ªªd  »°VÉjôdG
 øH  óªëe  ï«°ûdG  ƒª°S  ¢SDhôJ  ∫ÓN  ∂dP  AÉL  .IÉ«M  Üƒ∏°SCGh  á∏«°UCG
 AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  á°ù∏L  AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ÖFÉf  áØ«∏N  ∫BG  ∑QÉÑe

.¢ùeCG
 ájRGôàM’G  äGAGô``̀LE’Gh  ádhòÑªdG  Oƒ¡édG  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  ™HÉJh
 ôNBG ≈∏Y ¢ù∏éªdG ™∏WGh ,ÉfhQƒc ¢Shô«a ∫ƒ°Uh ™æªd É¡≤«Ñ£J …QÉédG
 »a »°†ªdG á«ªgCG ≈∏Y GOó°ûe ,¢Uƒ°üîdG Gò¡H äGQƒ£àdGh äGóéà°ùªdG
 ™æªd IójóL äGƒ£N PÉîJG ¢ù∏éªdG Qôbh ,IOó°ûªdG á«FÉbƒdG äGAGôLE’G

 ihó©dG ô£îd …ó°üà∏d ≥jôa π«μ°ûàH øjôëÑdG áμ∏ªe ≈dEG ihó©dG ∫ƒ°Uh
 áØ«∏N ∫BG ¬∏dGóÑY øH óªëe ï«°ûdG Ö«ÑW ≥jôØdG á°SÉFôH ÉfhQƒc ¢Shô«ØH
 ájRGôàM’G  äGAGô``̀LE’G  IQGOEG  ≈dƒàj  ,áë°ü∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  ¢ù«FQ
 çQGƒμdG á¡LGƒªd á«æWƒdG áæé∏dG ™e ≥«°ùæàdÉH Ωƒ≤jh ,É«ÑW á«FÉbƒdGh
 »a  ¬Ñà°ûªdG  ä’ÉëdG  ∫É«M  á°UÉNh  ,áæé∏dG  äÉ°UÉ°üàNÉH  ≥∏©àj  Éª«a

.¬∏dG Q qób ’ OÓÑdG »a ádÉM …CG ±É°ûàcG ∫ÉM »a hCG É¡àHÉ°UEG
 »dÉëdG  äGQÉ`̀≤`̀©`̀dG  QÉ`̀é`̀jEG  ¿ƒ`̀fÉ`̀b  πjó©J  AGQRƒ``̀ dG  ¢ù∏ée  Qô`̀b  Éªc
 äÉYRÉæªdG  áæéd  AÉ¨dEÉH  ∂dPh  ,2014  áæ°ùd  (27)  ºbQ  ¿ƒfÉ≤dÉH  QOÉ°üdG
 ∫ÉMCGh  ,á«fóªdG  iôÑμdG  áªμëªdG  ≈dEG  É¡JÉ°UÉ°üàNG  OÉæ°SEGh  ,ájQÉéjE’G

.∫Éé©à°S’G áØ°üH ÜGƒædG ¢ù∏ée ≈dEG ´hô°ûªdG

(7¢U π«°UÉØàdG)

 øH  ¬∏dGóÑY  ï«°ûdG  ƒª°S  Üô``̀YCG
 »°üî°ûdG  π`̀ã`̀ª`̀ª`̀dG  áØ«∏N  ∫BG  ó`̀ª`̀M
 ¢ù∏éªdG  ¢ù«FQ  ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓéd
 iƒà°ùªdÉH  RGõàY’G øY áÄ«Ñ∏d  ≈∏YC’G
 »a  πª©dG  ¬`̀«`̀dEG  π°Uh  …ò``dG  õ«ªàªdG
 »a  áeGóà°ùªdG  á«ªæàdGh  áÄ«ÑdG  ájÉªM

.øjôëÑdG áμ∏ªe
 áÄ«ÑdG  Ωƒj  áÑ°SÉæªH  √ƒª°S  ∫Ébh
 ôjGôÑa øe ™HGôdG ≥aGƒj …òdG »æWƒdG
 »ªëæd{ ΩÉ©dG Gòg QÉ©°T QÉ«àNG ºJ ¬fEG
 áμ∏ªe  ¿EGh  ,z∂«à°SÓÑdG  ø`̀e  ÉæàÄ«H
 áÑbÉãdG äÉ¡«LƒàdG Aƒ°V »a øjôëÑdG
 ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†ëd  Iójó°ùdGh
 πLCG  øe  πª©dG  π°UGƒJ  ióØªdG  ∂∏ªdG

 ≥«≤ëàd  ∂«à°SÓÑdG  øe  áÄ«ÑdG  ájÉªM
 ø«æWGƒª∏d  á`̀eGó`̀à`̀°`̀ù`̀eh  á`̀ æ`̀ eBG  á`̀Ä`̀«`̀H
 øjôëÑdG  áμ∏ªe ¿CG  GócDƒe  ,ø«ª«≤ªdGh
 ∫É`̀é`̀e »```̀a G kô``̀«``̀Ñ``̀c É``̀Wƒ``̀°``̀T â`̀©`̀£`̀ b

.¬à«ªæJh áÄ«ÑdG ´É£b ≈∏Y á¶aÉëªdG
 OGó```̀YEG Aó``̀H ø``Y √ƒ`̀ª`̀°`̀S ∞`̀°`̀û`̀ch
 ΩGóîà°SG øe óëdG ¿CÉ°ûH ≥jôW áWQÉN
 πμ°ûH  É¡©æe  hCG  á«μ«à°SÓÑdG  ¢SÉ«cC’G
 ∫Ó`̀N ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀ dG á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e »``̀a »`̀FÉ`̀¡`̀f
 ∂``dPh ,á``eOÉ``≤``dG ¢`̀ù`̀ª`̀î`̀dG äGƒ`̀æ`̀°`̀ù`̀dG
 áeó≤àªdG ∫hódG ÜQÉéJ øe IOÉØà°S’ÉH
 ±Gó```̀gC’  É≤«Ñ£Jh  ∫É`̀é`̀ª`̀dG  Gò``̀g  »``a

.áeGóà°ùªdG á«ªæàdG

(8¢U π«°UÉØàdG)

 ¢``SÉ«cC’G ΩGóîà``°SG ™``æ`ªd ≥```jô`W á``WQÉ`N
äGƒæ``°S ¢ùªN ∫ÓN øjôëÑdG »a á«μ«à``°SÓÑdG

 ≈°ù«Y øH ΩÉ°ùM ï«°ûdG  ócCG
 IõFÉL  áæéd  ¢`̀Uô`̀M  áØ«∏N  ∫BG
 ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N
 ≈∏Y  áeGóà°ùªdG  á«ªæà∏d  AGQRƒ`̀dG
 √ƒª°S  äÉ`̀©`̀∏`̀£`̀Jh  iDhQ  ò«ØæJ
 »YÉªédG  πª©dG  Rõ©j  Ée  πc  »a
 á«ªæàdG  É`̀jÉ`̀°`̀†`̀b  √É`̀é`̀J  »``̀dhó``̀dG
 ó``̀MCG É`̀gQÉ`̀ Ñ`̀ à`̀YÉ`̀ H á`̀eGó`̀à`̀ °`̀ù`̀ª`̀ dG
 √ÉaQ  ≥«≤ëàd  á«°ù«FôdG  IóªYC’G
 Égƒæe  ,Üƒ©°ûdGh  ∫hó`̀dG  Ωó≤Jh
 ô«ª°†dG  Ωƒ«H  ∫ÉØàM’G  ¿CG  ≈`̀ dEG
 »a  ≈``̀dhC’G  ¬àî°ùf  »a  »ªdÉ©dG
 πμ°ûj πÑ≤ªdG πjôHCG  øe ¢ùeÉîdG
 iƒ`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG ≈`̀∏`̀Y G kó```jô```a É``̀ kKó``̀M
 ô`̀jó`̀≤`̀J ió```̀e ¢`̀ù`̀μ`̀©`̀j ,»```̀dhó```̀dG
 ÖMÉ°U äGQOÉÑªd á«dhódG Iô°SC’G
 »a AGQRƒdG ¢ù«FQ »μ∏ªdG ƒª°ùdG
 QGô≤à°S’Gh  á«ªæàdG  ºYój  Ée  πc
 ∫ÉØàM’G  ¿CG  Éë°Vƒe  ,ΩÓ°ùdGh
 ¬`̀Lƒ`̀à`̀ dG ø```̀Y Gô``̀Ñ``̀©``̀e ¿ƒ`̀μ`̀ «`̀ °`̀ S
 ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀d …QÉ`̀ °`̀†`̀ë`̀ dG

 »dhódG ™ªàéªdG »a á∏YÉa ádhóc
 ∫ÓN  ∂`̀dP  AÉ`̀L  .ΩÓ°ù∏d  áªYGOh
 »≤«°ùæàdG ´ÉªàL’G ¢ùeCG ¬°SDhôJ

.IõFÉé∏d
 Ée π``̀c ´É``̀ª``̀à``̀L’G ¢``û``bÉ``fh
 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  IõFÉéH  ≥∏©àj
 ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ô«eC’G  »μ∏ªdG
 AGQRƒ```````dG  ¢``̀ù``̀«``̀FQ  á`̀ Ø`̀ «`̀ ∏`̀N  ∫BG
 ø«ë°TôªdGh  áeGóà°ùªdG  á«ªæà∏d
 Oƒ¡édG  õ«ØëJ  »a  É`̀gô`̀KCGh  ,É¡d

 º¡°ùJ  »àdG  á«YÉªédGh  ájOôØdG
 äÉ©ªàéª∏d  á«ªæàdG  ≥«≤ëJ  »a
 QhO  õjõ©J  äÉ`̀«`̀dBGh  ,Üƒ©°ûdGh
 ÉªH É`̀«`̀ª`̀dÉ`̀Yh É`̀«`̀ª`̀«`̀∏`̀bEG  Iõ`̀FÉ`̀é`̀dG
 »àdG  ,á`̀∏`̀«`̀Ñ`̀æ`̀dG  É`̀¡`̀à`̀dÉ`̀°`̀SQ  ≥≤ëj
 ™aO  ≈∏Y  √ƒª°S  ¢`̀Uô`̀M  ó°ùéJ
 »``̀dhó``̀dGh »`̀ª`̀ «`̀ ∏`̀ bE’G ΩÉ``̀ª``̀à``̀g’G
 Iõ«côc  á«ªæàdG  ≥jôW  »a  ô«°ù∏d

 .QÉgOR’Gh Ωó≤à∏d á«°SÉ°SCG
(7¢U π«°UÉØàdG)

 ∞ë°üdG ióMEG »a √ô°ûf ºJ Ée áë°üdG IQGRh âØf
 øjóFÉY ø«ÑdÉW áHÉ°UEG √ÉÑà°TG ∫ƒM á«ÑæLC’G á«∏ëªdG
 ¢Shô«ØH  á«Ñ©°ûdG  ø«°üdG  ájQƒ¡ªéH  ¿É``̀ghh  ø`̀e
 »≤∏J  IQhô°V  ≈`̀dEG  ™«ªédG  ká«YGO  ,óéà°ùªdG  ÉfhQƒc
 ºàj  ºd  ¬fCG  IócDƒe  ,á«ª°SôdG  ÉgQOÉ°üe  øe  äÉeƒ∏©ªdG
 ÉfhQƒc  ¢Shô«ØH  áHÉ°UEG  ä’ÉM  …CG  π«é°ùJ  ¿B’G  ≈dEG

.øjôëÑdG »a óéà°ùªdG
 áÑbGôe  π°UGƒJ  É¡fCG  ≈dEG  áë°üdG  IQGRh  âgƒfh
 øe  Oó`̀Y  PÉîJG  ºJ  Éªc  ,ºdÉ©dG  »a  ¢Shô«ØdG  QÉ°ûàfG

 òaÉæªdG  »a  ¢üëØdG  ∂dP  »a  ÉªH  ájRGôàM’G  ô«HGóàdG
 äGOGó©à°S’G ™«ªL PÉîJG ºJ óbh ,øjôëÑ∏d  á«°ù«FôdG
 áª¶æe  É¡à©°Vh »àdG  äGAGô`̀LE’G  ™e  É k«°TÉªJ  á«FÉbƒdG
 áëaÉμªd á«°ù«FôdG á«ªdÉ©dG õcGôªdGh á«ªdÉ©dG áë°üdG

.¢VGôeC’G
 ¢ü«°üîàH âeÉb É¡fCG ≈dEG áë°üdG IQGRh äQÉ°TCGh
 ≈∏Y Oô∏d áYÉ°ùdG QGóe ≈∏Y (17246769) øNÉ°S §N
 ¢Shô«a  ∫ƒ`̀M  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  äGQÉ°ùØà°SG

.óéà°ùªdG ÉfhQƒc

»ªdÉ©dG ô«ª°†dG Ωƒ«H ∫hC’G ∫ÉØàMÓd äÉÑ«JôàdG åëH

øjôëÑdG »a ÉfhQƒμH äÉHÉ°UEG ’ :ócDƒJ áë°üdG

 ΩÉ`¶`f ø`e á«fÉãdG á∏MôªdG ¥ÓWEG
»fhô`àμdE’G ∞```«Xƒ`àdG äÉ``Ñ`∏`W
 ºJ  ¬fCG  á«fóªdG  áeóîdG  ¿GƒjO  ¢ù«FQ  ójGõdG  ójGR  øH  óªMCG  ócCG
 ∞«XƒàdG äÉÑ∏£d ¿GƒjódG ΩÉ¶f øe á«fÉãdG á∏MôªdG π«©ØJ øe AÉ¡àf’G
 IójóL äÉ`̀eó`̀N çÓ`̀K Ö`̀fÉ`̀L ≈``̀dEG ,Ió`̀jó`̀é`̀dG √É`̀jGõ`̀ª`̀H »`̀fhô`̀à`̀μ`̀dE’G
 á«fhôàμdE’G  áeƒμëdGh  äÉeƒ∏©ªdG  áÄ«g  ™e  ¿hÉ©àdÉH  É¡bÓWEG  ºJ
 äÉeóîdG  ÖfÉéH  Bahrain.bh  á«æWƒdG  áHGƒÑdG  ôÑY  áMÉàªdGh

.á«eƒμëdG äÉ¡édG »ØXƒªH á∏°üdG äGP iôNC’G á«fhôàμdE’G
 π«©ØJ  »a  ΩÉ¡°SE’G  É¡fCÉ°T  øe  IójóédG  ÉjGõªdG  ¿CG  ≈`̀dEG  QÉ°TCGh
 ,IôZÉ°ûdG  ∞FÉXƒ∏d  äÉÑ∏£dG  ºjó≤J  π«¡°ùJh  á«fhôàμdE’G  äGAGôLE’G
 ≈∏Y  πjó©àdG  Ö∏£dG  »eó≤ªd  äÉÑ∏£dG  åjóëJ  á«°UÉN  í«àJ  Éªc
 áª¶fC’G  Ö°ùëH  ø«àæ°S  ≠∏ÑJ  »`̀à`̀dG  ¬fÉjô°S  Ió`̀e  ∫Ó`̀N  º¡JÉfÉ«H

.á«fóªdG áeóîdG »a É¡H ∫ƒª©ªdG

(10¢U π«°UÉØàdG)
.óªM øH ¬∏dGóÑY ï«°ûdG ƒª°S |

.∑QÉÑe øH óªëe ï«°ûdG ƒª°S |

.áeGóà°ùªdG á«ªæà∏d AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S IõFÉL áæéd  ´ÉªàLG |

.¿Éμ«JÉØdG ÉHÉH ¬FÉ≤d ∫ÓN ó¡©dG »dh ƒª°S |.»dÉ£jE’G AGQRƒdG ¢ù«FQh ó¡©dG »dh ƒª°S ø«H áª¡e äÉãMÉÑe |

ájQÉ°†ëdG áμ∏ªªdG áfÉμe äRõY ∫GóàY’Gh á«£°SƒdGh íeÉ°ùàdG :¿Éμ«JÉØdG ÉHÉÑd ó¡©dG »dh
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     كالم في الصحة

Éªgh ¢ù«d »≤«°SƒªdÉH êÓ©dG
 º«gGôHEG AÉ«Ÿ :º∏≤H

óªMCG ó«°S

Ω2020 ôjGôÑa 4 - `g1441 IôNB’G iOÉªL 10 AÉKÓãdG - ¿ƒ©HQC’Gh á°ùeÉîdG áæ°ùdG - (15292) Oó©dG

 á«ªdÉ©dG  áë°üdG  áª¶æe  ¿Ó`̀YEG  ó©H
 É≤∏b ∂dòH äQÉKCG á«ë°üdG ÇQGƒ£dG ádÉM
 »a  ¢Shô«ØdG  QÉ°ûàfG  É¡fÓYEG  ó©H  É«dhO
 ™«ªL ∫hó`̀dG  øe ô«ãc â`̀YOh ,á`̀dhO 18
 ’EG ø«°üdG ≈dEG  ôØ°ùdG ΩóY ≈dEG  É¡«æWGƒe
 ÉæfÉgPCG  »a  QhóJh  .iƒ°ü≤dG  IQhô°†∏d
 ,¢VôªdÉH á≤∏©àªdG ä’DhÉ°ùàdG øe ô«ãμdG
 Qƒ`̀à`̀có`̀dG  z»`̀Ñ`̀£`̀dG  è`̀«`̀∏`̀î`̀dG{  QGR  ∂`̀ dò`̀ d
 áFôdG  ¢VGôeG  …QÉ°ûà°SG  …ƒjóH  ∫OÉ`̀Y
 AÉæKG  ¢ùØæàdG  äÉHGô£°VGh á«°SÉ°ùëdGh
 ¿Éch ,á«Ñ£dG ¬∏dGóÑY ∂∏ªdG áæjóªH ΩƒædG

 :AÉ≤∏dG Gòg Éæd
 Éeh ?ÉfhQƒc ¢Shô«a π≤àæj ∞«c }

 ?√Qƒ¡X πÑb ¬àfÉ°†M Iôàa »g
 ;ójóéH  ¢ù«d  ¢Shô«ØdG  Gò`̀g  ||
 ¥ô`̀Wh ,2012 ΩÉ``̀Y  ò`̀æ`̀e  Oƒ`̀Lƒ`̀e  ƒ`̀¡`̀a
 âëJ ∫GõJ  ’  É¡fC’  ;áahô©e ô«Z ¬dÉ≤àfG
 ÉeG  ¿ƒμJ  É¡fG  íLôjh  ,¿B’G  ≈dG  åëÑdG

 ÜÉ°üªdG ¢üî°ûdG ™e ô°TÉÑªdG ∑ÉμàM’ÉH
 á°ùeÓeh ¢ù£©dG hG ∫É©°ùdG ≥jôW øY hG
 πjOÉæªdÉc  ¢Shô«ØdG  πªëJ »àdG  AÉ«°TC’G
 ¿ƒμJ  áfÉ°†ëdG  Iôàa  .í£°S’G  hG  Óãe
 Ée  ìhGôàJ  ájOÉ©dG  OôÑdG  ä’õæd  á∏KÉªe

 .ø«YƒÑ°SCGh ´ƒÑ°SCG ø«H
 ?¢Shô«ØdÉH áHÉ°UE’G ¢VGôYG »gÉe -
 Gõfƒ∏ØfEG  ¢`̀VGô`̀YG  ¿ƒμJ  ¢`̀VGô`̀Y’G
 IQGô`̀ë`̀dG á``̀LQO »`̀a ´É`̀Ø`̀JQ’É`̀c ;á`̀jOÉ`̀Y
 ºK  É£«°ùH  CGóÑj  …òdG  ∫É©°ùdGh ,í°TôdGh
 Qƒ£àj ¿G øμªjh ,º¨∏H ¬ÑMÉ°üjh óà°ûj
 ,áØ«©°†dG  áYÉæªdG  ÜÉë°UCG  ™e  ™°VƒdG
 ºgh äÉ°Shô«Ø∏d á°VôY ôãcCG ºg A’Dƒgh
 ,á«fÉWô°ùdG  ΩGQh’Gh  …ôμ°ùdG  »°Vôe
 ¢VGôY’G ¿ƒμàa ,ø°ùdG QÉÑch ∫ÉØWC’Gh
 …ƒFQ ÜÉ¡àdG ≈dG Qƒ£àJ ¿G øμªjh iƒbCG
 ¬ÑMÉ°üJ  Gòg  πch  ,¥ÉæàNG  ádÉMh  OÉM
 ¢ü¨ªdGh  ∫É`̀¡`̀°`̀SE’É`̀c  á`̀jƒ`̀©`̀e  ¢``̀VGô``̀YG

 ’  IQGô`̀ë`̀dG  ¿EÉ`̀a  ájGóÑdG  »`̀ah  .…ƒ©ªdG
.AGhó∏d Ö«éà°ùJ ’h ¢†ØîæJ

 ¢`̀†`̀jô`̀e π`̀©`̀é`̀j É```e ∑É``̀æ``̀g π```g }
 ¬Lƒàjh ≥∏≤dÉH ô©°ûj ájOÉ©dG Gõfƒ∏ØfE’G

 ?Ö«Ñ£dG ≈dG
 ¢UÉî°TC’G  ™e  ≥∏≤∏d  »`̀YGO  ’  ||
 Gƒ£∏àîj ºd GƒeGOÉe AÉë°U’G ø««©Ñ£dG

 áYÉæªdG hhP ¢UÉî°TC’G ÉeG ,ø«HÉ°üe ™e
 iƒbCG  º¡©e  ¢VGôY’G  ¿ƒμàa  áØ«©°†dG
 Ωó``̀Yh á`̀ jƒ`̀©`̀e ¢```̀VGô```̀eG É`̀¡`̀Ñ`̀MÉ`̀°`̀ü`̀Jh
 ¬LƒàdG º¡«∏Yh ,êÓ©∏d º°ùédG áHÉéà°SG

 .Ö«Ñ£dG ≈dG Iô°TÉÑe
 Gòg  π≤f  »a  äÉfGƒ«ëdG  QhO  Ée  }

 ?É¡ÑæéJ Éæ«∏Y πgh ?¢VôªdG
 øe É`̀°`̀SÉ`̀°`̀SCG  ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀dG  á`̀jGó`̀H  ||
 Éæ«∏©a ,∫ÉªédGh ¢û«aÉØîdÉc äÉfGƒ«ëdG

 .IQƒ£N πμ°ûJ É¡fC’ É¡à£dÉîe ΩóY
 ?¢VôªdG äÉØYÉ°†e RôHCG Éæd í°Vh }
 á°UÉN  ¢`̀Vô`̀ª`̀ dG  äÉ`̀Ø`̀YÉ`̀°`̀†`̀e  ||
 ¢VGôYCG  ó©Ña ,…ƒ∏©dG »°ùØæàdG RÉ¡édÉH
 …ƒFôdG ÜÉ¡àd’G ≈dG π≤àæf ájOÉ©dG OôÑdG
 ≈`̀dG  iODƒ````̀jh  ô«£N  ƒ``̀gh  »`̀°`̀Shô`̀«`̀Ø`̀dG
 ≈dG ¢†jôªdG êÉàëjh ,¢ùØæàdG »a π°ûa
 ,»YÉæ°üdG  ¢ùØæàdG  Iõ¡LCG  ≈∏Y  ¬©°Vh
 ÜGô£°VG  ≈dG  …ODƒ`̀j  âbƒdG  Qhô`̀e  ™eh

 .áØ∏àîªdG º°ùédG Iõ¡LCG »a
 ?¢Shô«ØdG  Gò¡d  ìÉ≤d  ∑Éæg  π`̀g  }
 Gõfƒ∏ØfE’G  ìÉ≤d  ΩGóîà°SG  øμªj  π`̀gh

 ?á«ª°SƒªdG
 ¬d  ìÉ``̀≤``̀d  ó``̀Lƒ``̀j  ’  ∞``̀°``̀SCÓ``̀d  ||
 ìÉ≤∏dG  ΩGóîà°SG  Éææμªj  ’h  ,¿B’G  ≈àM
 ¢UÉN ìÉ≤d ¢Vôe πμ∏a ,É°†jG »ª°SƒªdG

.¬H
?êÓ©dGh ájÉbƒdG ¥ôW »g Ée }

 øY OÉ`̀©`̀à`̀H’É`̀H  á`̀jÉ`̀bƒ`̀dG  ¥ô``̀W  ||

 äÉfGƒ«ëdG á£dÉîe ΩóYh ihó©dG QOÉ°üe
 •ÓàN’G  ΩóYh  ,IAƒHƒªdG  øcÉeC’G  »a
 ,Gõfƒ∏ØfEÓd  ¢Shô«a  …CÉH  ø«HÉ°üªdG  ™e
 á`̀eÉ`̀ª`̀μ`̀dG  …ó``̀Jô``̀j  ¿G  ¢`̀†`̀jô`̀ª`̀dG  ≈`̀ ∏`̀ Yh
 Ωó`̀Yh  ,¢`̀Vô`̀ª`̀dG  ô°ûæj  ’  ≈àM  á«Ñ£dG
 áaÉ¶ædÉH  AÉ`̀æ`̀à`̀Y’Gh  í`̀£`̀°`̀S’G  á°ùeÓe
 …ó`̀j’G  π°ùZ  A»`̀°`̀T  º``̀gCGh  ,á«°üî°ûdG
 ,äÉ°Shô«ØdG  πà≤j  π«°ù¨dÉa  ;ΩÉ¶àfÉH
 »ë°üdG  AGò¨dÉH  áYÉæªdG  ájƒ≤J  øμªjh
 ¢ù«d ¢VôªdG ¿G ≈dG áaÉ°VE’ÉH .¿RGƒàªdG
 …OÉ`̀Y  Gõfƒ∏ØfG  ¢Shô«a  ƒ¡a  ,∞«îªH
 äÉ«aƒdG  áÑ°ùæa  ,¬«∏Y Iô£«°ùdG  âªJ GPEG
 …ó©àJ  ’  ø«°üdG  »a  AÉHƒc  √QÉ°ûàfG  ™e
 ÉcÉàa  É°Vôe  ¢ù«d  ¬fG  ∂dòH  »æYCGh  ,%2
 ¿ƒaƒàªdG  A’Dƒ```̀gh  ,É`̀fQò`̀M  É`̀fò`̀NG  GPEG 
 ÉeG  ,áØ«©°†dG  áYÉæªdG  …hP  ø`̀e  Gƒ`̀fÉ`̀c
 ºg hG GƒaÉ©Jh GƒÑ«°UCÉa ø«HÉ°üªdG »bÉH
 ™∏¡∏d  »`̀YGO  Óa  ,¿’G  ≈`̀dG  êÓ©dG  âëJ
 áYÉæªdG  ÜÉë°UCG  ≈∏Y  Oó°TCGh  .±ƒîdGh
 äÉæ«eÉà«ØdG øe áYƒªée òNCÉH áØ«©°†dG
 AGò¨H  ΩGõ``̀à``̀d’Gh  Ió`̀°`̀ù`̀c’G  äGOÉ`̀°`̀†`̀eh
 ø«°ùëJ  ≈∏Y  Gó`̀L  óYÉ°ùj  Gò¡a  ;»ë°U

 .É¡FGOG ™aQh áYÉæªdG
 êÓY óLƒj Óa êÓ©dG á«MÉf øe ÉeG
 ,¿’G  ≈dG  ¢Shô«ØdG  Gò¡H  ¢UÉN  »`̀FGhO
 ¢VGôYG  ∞«ØîJ  ƒ`̀g  ¬`̀H  Ωƒ≤f  É`̀e  øμdh

.äÉØYÉ°†e çhóM ™æeh ¢VôªdG

 »£©jh äÉ©bƒàdG ¥ƒØj Qƒ£J »a
 ó¡°ûj ,áeƒeC’ÉH ø«ªdÉë∏d GójóL kÓeCG
 Gô«Ñc  ÉMÉéf  º`̀Mô`̀dG  á``̀YGQR  ∫É`̀é`̀e
 ádÉM  ∫hG  ìÉéf  ™e  ÉæeGõJ  É©jô°Sh
 ´ôÑàe øe ºMQ ´Qõd á«∏ªY ó©H IO’h
 ìÉéf ≈dEG áaÉ°VE’ÉH .2015 ΩÉY »M
 á«dÉª°ûdG  ÉμjôeCG  »a IO’h ádÉM ∫hCG
 øe ºMQ ´QR ó©H ºdÉ©dG »a á«fÉãdGh
 »a  âjôLCG  »àdGh  ,IÉaƒàe  áYôÑàe
 äÉj’ƒdÉH ∂«æ«∏c ófÓØ«∏c ≈Ø°ûà°ùe
 »°VÉªdG  ΩÉ`̀©`̀dG  á«μjôe’G  IóëàªdG
 ¬¡°SCGôj  ô«Ñc  »`̀Ñ`̀W  ≥`̀jô`̀a  ó`̀j  ≈`̀∏`̀Y
 ôjóªdG  ¿ƒ`̀μ`̀dÉ`̀a  ¢`̀SÉ`̀eƒ`̀J  Qƒ`̀à`̀có`̀dG
 ¢VGôeCG  ∫Éée  »a  åMÉÑdGh  »Ñ£dG

 ó`̀MCGh  á«∏°SÉæàdG  á`̀MGô`̀é`̀dGh  º≤©dG
 ´QR  èeÉfôH  ôjƒ£J  »a  ø«cQÉ°ûªdG
 ƒëf AGôLEG ºJ ¬dÓN øe …òdG ºMôdG
 AÉëfCG ™«ªL »a ºMQ ´QR á«∏ªY 70
 20 IO’h É¡æY èàf ¿’G ≈àM ºdÉ©dG
 AÉ°ùæ∏d  πeC’G  »£©j  Ée  ,Éª«∏°S  ÓØW
 ÜÉéf’G  øgQhó≤ªH  ¢ù«d  »JGƒ∏dG
 ƒg  ø¡d  ó«MƒdG  πëdG  ¿É`̀c  ¿CG  ó©H

.»æÑàdG
 ó`̀ah ¿ƒ`̀μ`̀dÉ`̀a Qƒ`̀à`̀có`̀dG ¢``̀SCGô``̀Jh
 ∑QÉ°ûªdG  ∂«æ«∏c  ófÓØ«∏c  ≈Ø°ûà°ùe
 2020  »Hô©dG  áë°üdG  ôªJDƒe  »`̀a
 ,»°VÉªdG ´ƒÑ°SC’G »HO »a ó≤Y …òdG
 AÉ`̀Ñ`̀WCG  Rô``̀HCG  ø`̀e áÑîf ó`̀aƒ`̀dG º`̀°`̀Vh

 .∂«æ«∏c ófÓØ«∏c äÉ«Ø°ûà°ùe
 »`̀a ¿ƒ``̀μ``̀ dÉ``̀a Qƒ``̀ à``̀ có``̀ dG õ`````̀cQh
 ô`̀ª`̀JDƒ`̀ª`̀dG »``a É`̀gÉ`̀≤`̀ dCG »`̀à`̀dG á`̀ª`̀∏`̀μ`̀dG
 äÉ«∏ªY  äÉ«Ñ∏°Sh  äÉ`̀«`̀HÉ`̀é`̀jEG  ≈∏Y
 hCG  AÉ«MCG  äÉYôÑàe  øe  ºMôdG  ´QR
 øe  ºZôdG  ≈∏Y  ¬fCG  ±É°VCGh  .äGƒ`̀eCG
 É¡ÑæéJ  øμªj  äÉØYÉ°†ªdG  √ò`̀g  ¿CG
 IÉaƒàe  áYôÑàe  øe  º`̀MQ  á``̀dGREG  óæY
 ¬∏cÉ°ûe  øe  ƒ∏îj  ’  QÉ«îdG  Góg  ¿EÉa
 ≈aƒàªdG  ´ôÑàªdG  ádÉM  »Øa  ;É°†jCG
 øμªj  ’  PEG  ;Éª¡e  GQhO  ôª©dG  Ö©∏j
 äÉfƒeô¡dG  äÉLÓY  ´ôÑàªdG  AÉ£YEG
 ∫ÉëdG  ƒg Éªc  ´Qõ∏d  ¬àÄ«¡àd  á∏jóÑdG
 ¿G  π°†aC’G  øªa  ,»ëdG  ´ôÑàªdG  »a

 Ée Iôàa »a IÉaƒàªdG áYôÑàªdG ¿ƒμJ
 á«∏ªY AGôLG óæY åª£dG ´É£≤fG πÑb
 Ée  πc  IÉYGôe  É°†jCGh  ,ºMôdG  á`̀ dGREG
 äÉ¡Lh ΩGôàMGh á≤aGƒªH ≥∏©àe ƒg
 AGôLG ÖfÉL ≈dG áYôÑàªdG Iô°SG ô¶f
 äÉÑ∏£àe  IQGOE’  áeRÓdG  äÉª««≤àdG
 Qƒ`̀à`̀có`̀dG ±É``̀ °``̀VCG É`̀ª`̀c .á``̀MGô``̀é``̀dG
 ¢†©Ñd  ¢Vô©e  »≤∏àªdG  ¿G  ¿ƒμdÉa
 º°ùédG áHÉéà°SG ΩóY hCG äÉØYÉ °†ªdG

 .ójóédG ºMô∏d
 ádGREÉH  ¿ƒμdÉa  QƒàcódG  í°üfh
 ,≈°übG  ó`̀ë`̀c  ø`̀ «`̀ JO’h ó`̀©`̀H  º`̀Mô`̀dG
 ’ ó``̀b  á`̀«`̀∏`̀ª`̀©`̀dG  √ò```̀g ¿G É`̀ë`̀°`̀Vƒ`̀e

 .äGó«°ùdG πc ™e Ö°SÉæàJ

تأثير عصرة ليمون 
واحدة على الوجبة 

 øe  »ªëj  ,»ª°†¡dG  RÉ¡édG  áë°U  øe  ø°ùëj

 óYÉ°ùj  ,¿ÉWô°ùdG  ¢`̀VGô`̀eCG

 ,»∏μdG  »°üM  ™æe  »`̀a

 ¢UÉ°üàeG »∏Y óYÉ°ùj

 ó`````̀jó`````̀ë`````̀ dG

 .áÑLƒdÉH

 ٦ حلول للجوع 
المستمر في الشتاء!

 Ühô`̀°`̀û`̀e  ,  AÉ```̀e  Üƒ```̀c
 ¢ùØæàdG  ,A…ó``̀¡``̀e  A»````̀aGO
 äÉæjôªJ ,  ≥jÉbO 5 ≥«ª©dG
 áYÉ°S  ™Hôd  áØ«ØN  á«°VÉjQ
 ÖëJ ≥`̀jó`̀°`̀ü`̀H  ∫É``°``ü``J’G,
 ≥FÉbO √ó©d »°ûªdG , ¬Jƒ°U

. ìƒàØe ¿Éμe »a

 ≈∏Yh  ™jô°S  »Ñ£dG  Qƒ£àdÉa  ;Ö£dG  ºdÉY  »a  ójóédG  ô¶àæf  Ωƒj  πc  ¢ùª°T  ábGô°TEG  ™e
 êÓ©dG …OÉØJ ¿ƒdhÉëj »°VôªdG øe Gô«ãc ¿G ¬«a ∂°T ’ Éªeh  .Qƒ£àdG Gòg áÑcGƒe ø«°ü°üîàªdG
 óæY Ó«∏b ÉæØbƒJ GPEÉa .πjóÑdG Ö£dG áHôéJ »a ôμØj ºd Éæe øªa ,á«ÑfÉédG QÉKBÓd ÉÑæéJ »FGhódG
 ¿hô≤dG  òæe Ωóîà°SG ó≤a ;ójóéH ¢ù«d ƒgh ,Iô«Ñc á«∏YÉa âÑKCG  ¬fG  óéæ°S »≤«°SƒªdÉH êÓ©dG
 ≈≤«°SƒªdÉa ;á«°ùØædG áë°üdG õjõ©àd Ωóîà°ùjh …ô«Ñ©àdG êÓ©dG ´GƒfCG øe ´ƒf ƒgh ,≈£°SƒdG
 ’ ÉeóæY »≤«°SƒªdG ó«ØJ Éªc ,ø°ùëàdÉH Qƒ©°ûdG ≈dEG áÄ«°S á«°ùØf ádÉM øe êhôîdG ≈∏Y ÉfóYÉ°ùJ
 ≈≤«°SƒªdG ≥jôW ø©a .IôÑ©ªdG ¬à¨d »g íÑ°üàa äÉª∏μdÉH ¬°ùØf øY ô«Ñ©àdG ¢†jôªdG ™«£à°ùj
 ôÑY  á«ØWÉ©dGh  á«côëdG  º¡JGQÉ¡e  ø«°ùëàc  ä’Éée  IóY  »a  ≈°VôªdG  ¿ƒ°ü°üîàªdG  óYÉ°ùj
 ±GógG  ≥«≤ëàd  ∂dPh  ;´Éªà°S’Gh  ,AÉæ¨dGh  ,∫ÉéJQ’Éc  IOó©àªdG  ≈≤«°SƒªdG  ä’Éée  ΩGóîà°SG
 á«ØWÉ©dG  É¡ÑfGƒL  πc  ΩGóîà°S’  í«ë°U  πμ°ûH  ¢üàîªdG  É¡ØXƒj  á«∏ªY  ’G  »g  Éªa  ,êÓ©dG

 á«fóÑdGh á«∏≤©dG ádÉëdG ø«°ùëàd á«dÉªédGh á«MhôdGh á«∏≤©dGh
 á«Ñ£dG äÉLÓ©∏d IófÉ°ùªdG πFÉ°SƒdG ºgG ióMEG »gh ,¢†jôª∏d

 .iôNC’G
 AÉªdG ôjôN hG Qƒ«£dG πjó¡c á©«Ñ£dG äGƒ°UCG ¿CG GhóLh ó≤a ;ÉgóMh ≈≤«°SƒªdG â°ù«dh

 .ΩƒædG ≈∏Y É°†jCG óYÉ°ùJ Éªc ,»HÉéjEG êGõe ≥≤ëJh ôJƒàdG ∞«ØîJ »a Iô«Ñc á«∏YÉa âàÑKG
 ∫ÉØWCG  ä’ÉM  ø°ùëJ  »a  ô«Ñc  πμ°ûH  óYÉ°S  ≈≤«°SƒªdÉH  êÓ©dG  ¿G  äÉ°SGQódG  äô¡XCG  óbh
 Éeó≤J Gƒeó≤J ôªjÉgõdG ¢VôªH ø«HÉ°üªdG ¿G πgòªdGh ,ƒªædG ôNCÉàH øjôNBG  ø«HÉ°üeh óMƒàdG
 õcôe ∫hG ¿G ôcòdÉH ôjóédGh .äÉjôcòdG ¢ü«°üH ®É≤jG ≈∏Y ≈≤«°SƒªdG º¡JóYÉ°S ¿G ó©H ÉXƒë∏e
 ºK ,≈≤«°SƒªdÉH êÓ©∏d á«æWƒdG á«©ªédG ¢ù«°SCÉàH 1950 ΩÉY ô°üe »a Å°ûfCG »Hô©dG øWƒdG »a
.ójóL πc ΩÉeCG øjQƒ¡Ñe ∞≤f ÉædRÉeh ,ô«ãμdG ¬àÑ©L »a Ö£dG ∫Gõj ’h .¿OQC’Gh ¢ùfƒJ Égó©H 

 äGô©°ùdG  ¢ùØf  º¡d
 ôª°SC’G  ø`̀μ`̀dh  kÉÑjô≤J
 ±É`̀«`̀ dG »`̀ ∏`̀Y …ƒ`̀à`̀ë`̀j
 ™Ñ°ûdÉH  ∑ô©°ûjh  ôàcG
 π∏≤jh  ôμ°ùdG  º¶æj  ,

.∫hôà°ù«dƒμdG

الخبز ا�بيض أم ا�سمر؟  في حوار خاص عن فيروس «كورونا».. الدكتور عادل بديوي:

¢ù«d ¢Shô«ØdG ..±ƒî∏d »YGO ’
á`jƒ`b á`YÉæªH ¬`à¡LGƒ`e ™«£à°ùfh ∞«îªH

…ƒjóH ∫OÉY.O |
 áFôdG ¢VGôeG …QÉ°ûà°SG 

¢ùØæàdG äÉHGô£°VGh á«°SÉ°ùëdGh

í∏°üj ’ …OÉ©dG á«ª°SƒªdG Gõfƒ∏ØfE’G ìÉ≤dh ..¿B’G ≈dEG ìÉ≤d óLƒj ’

 ..äÉeÉªμdG  AGóJQ’ »YGO ’
QGôªà°SÉH …ójC’G π°ùZ Éæ«∏Yh

:π«YÉª°SEG ÖæjR âÑàc

 º«eôàdGh  π«ªéàdG  áMGôL  …QÉ°ûà°SG  ∫Éb
 äÉ«∏ªY AGôLEG øe ™fÉe ’ ¬fEG »é«∏ªdG øªjCG .O
 ,ô∏μ°ùdG  »∏eÉMh  …ôμ°ùdG  ≈°Vôªd  ø£ÑdG  ó°T
 »∏éæªdG  ΩódG  ô≤a  ¢VôªH ø«HÉ°üªdG  ¿CG  Éæ«Ñe
 á«fÉμeE’  äÉ«∏ª©dG  ∂∏J  º¡«∏Y  ™æªj  zô∏μ°ùdG{
 á«ë°U πcÉ°ûe »a ∫ƒNódGh ΩódG  äGôc ô°ùμJ
 Ió«Øe  äÉ`̀«`̀∏`̀ª`̀©`̀dG  ∂`̀∏`̀J  ¿CG  É`̀ë`̀°`̀Vƒ`̀e  ,iô````̀NCG
 ø«dƒ°ùfE’G AGOCG  øe ø°ùëJh …ôμ°ùdG  ≈°Vôªd
 Iôªà°ùe äÉ©HÉàe øª°V É¡FGôLEG •ô°ûH ,º¡jód

.á«∏ª©dG ó©Hh AÉæKCGh πÑb
 ø¡μàdG  øμªj  ’{  ¬``̀fCG  »é«∏ªdG  .O  ó``̀cCGh
 ,ø£ÑdG  ó°T äÉ«∏ªY AGôLEG  ó©H πªëdG  äÉ©ÑàH
 Ée ƒgh ,ô¡°TCG 9 ∫GƒW ôªà°ùj πªëdG ¿C’ ∂dP
 »a  ∞∏àîJ  ádÉM  π`̀ch  ,OóªàdÉH  ó∏é∏d  íª°ùj
 IOÉjR  ™e ∫ÉëdG  Gòch .iô`̀NC’G  øY ô`̀eC’G  Gòg
 ≈`̀dEG  º°ùédG  Oƒ©j  ¿CG  øμªªdG  ø`̀e  PEG  ,¿Rƒ``̀dG
 IÉ«ëdG  Üƒ∏°SCG  IÉYGôe  ΩóY  óæY  ¬«∏Y  ¿Éc  Ée

.zá«ë°üdG
 º«ªμàdG  hCG  Ió©ªdG  §HQ  äÉ«∏ªY  ¿EG  ∫Ébh
 ø«L’ƒμdG Ö°ùf øe π∏≤J ájò¨àdG Aƒ°S ÖÑ°ùH

.πgôàdG IOÉjR ≈dEG …ODƒj Ée ,ó∏édG »a
 äÉ«∏ªY  çó``̀MCG  ø`̀Y  »é«∏ªdG  .O  çó`̀ë`̀Jh
 »YÉHôdG ábódG ≥FÉa ≈ª°ùJ »àdG ,¿ƒgódG §Ø°T
 §Ø°T ≈∏Y ô°üà≤J ’h äÓ°†©dG RôÑJh ,OÉ©HC’G
 ¿ƒgódG  §Ø°T  ≈∏Y  πª©J  πH  á≤«ª©dG  ¿ƒgódG
 É¡fCG  ô`̀cPh  ,äÓ°†©dG  º°SôJ  »àdG  á«ë£°ùdG
 ó∏édG πgôJ øe »fÉ©J ’ »àdG ä’ÉëdG Ö°SÉæJ

 øμd á«°VÉjôdG øjQÉªàdG á°SQÉªe ≈∏Y ÖXGƒJh
 øY Ó°†a ,É¡jód π°†©dG RhôH »a áHƒ©°U ∑Éæg
 å«ëH  ,º°ùédG  »a  IOhóëªdG  ¿ƒgódG  äÉ«ªc
 äÉ«æjô°û©dG  ø«H á∏àμdG  π°üëe ºéM ìhGôàj

.äÉ«æ«KÓãdGh
 ó°T äÉ«∏ªY »Yƒf ≈dEG »é«∏ªdG .O ¥ô£Jh
 ,Qõ«∏dG hCG Qõ«ØdG …RÉ¡éH ÉeEG ºàJ »àdG º°ùédG
 π«∏≤Jh  ¿ƒgódG  ô«°ùμJ  ≈∏Y  ¿Óª©j  ¿ÉæK’Éa
 πgôàªdG ó∏édG ó°T ≈∏Y πª©j ô«NC’Gh ,±õædG
 É¡°TÉªμfGh  ø`̀«`̀L’ƒ`̀μ`̀dG  á≤ÑW  ø«î°ùJ  ôÑY
 πgôàdG øe ¿ƒfÉ©j øjòdG ≈°VôªdG ≈dEG áÑ°ùædÉH
 »L{ ƒg Iõ¡LC’G ∂∏J çóMCG ¿CG Éæ«Ñe ,§«°ùÑdG
 §Ø°ûdG  äÉ«æ≤J  ™`̀e  Ωóîà°ùj  …ò``̀dG  zÉ`̀eRÓ`̀H
 πgôàdG  ä’É`̀M  »a  ó∏édG  ó°Th  §Ø°ûH  Ωƒ≤jh

.§°SƒàªdGh §«°ùÑdG
 ø£ÑdG ó°T á«∏ªY ¿CG ≈dEG »é«∏ªdG .O âØdh
 óªà©J âfÉc »àdG  áªjó≤dG  øY ∞∏àîJ áãjóëdG
 …Qó°üdG  ¢üØ≤dG  ≈àM  ø£ÑdG  ó∏L  ™`̀aQ  ≈∏Y
 π°†©dG  ø``̀Y  ¬`̀∏`̀°`̀ü`̀ah  ó``̀FGõ``̀dG  ó`̀∏`̀é`̀dG  ™`̀£`̀ bh
 á«∏ª©dG  ¿CG  ≈dEG  Gô«°ûe  ,Iô°ùdG  ™bƒe  ∂jôëJh
 ,π°†©dG  øY  ó∏édG  π°üa  É¡«a  ºàj  ’  áãjóëdG
 Ée  ,∞°üædG  ≈``̀dEG  É¡«a  º``̀dC’G  áÑ°ùf  ¢ü∏≤àJh

.ΩÉjCG 5 ∫ÓN ácôëdÉH ¢†jôª∏d íª°ùj
 äÓ°†©dG  QÉ¡XEG  ≈∏Y  ¢Uôëf{  :±É°VCGh
 ,á`̀«`̀dƒ`̀W •ƒ`̀£`̀N π`̀μ`̀°`̀T »``̀a äGó`̀«`̀ °`̀ù`̀ dG ió```d
 óæY  á«°Vô©dG  á«dƒ£dG  •ƒ£îdG  óªà©f  Éªæ«H
 ó°T  á«∏ªY  ó©H  Ée  ¢VGôYCG  ¿CG  ø«Hh  .z∫ÉLôdG
 ºdC’Gh  ΩQƒàdG  ≈∏Y   ÖdÉ¨dG  »a  ô°üà≤J  ø£ÑdG

.§«°ùÑdG

د. أيمن المليجي:

 äÉ«∏ªY øe ™fÉe ’
 …ôμ°ùdG ≈°Vôªd §Ø°ûdG

 zô∏μ°ùdG »∏eÉM{h

 :2020 »Hô©dG áë°üdG ôªJDƒe »a

 äÉ«∏ªY »a πFÉg »ÑW Qƒ£J

ºMôdG áYGQR
 ÖfGƒédG ≈``∏Y Aƒ``°†dG §``∏°ùj ¿ƒ``μdÉa ¢``SÉeƒJ.O
 º```MôdG á````YGQR á````«∏ª©d á```«bÓNC’Gh á```«æ≤àdG
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.øjôëÑdG áWô°T ïjQÉJ øe äÉ«°üî°T |

 á«YGóHEG  ádÉM  º°SôdG
 OÉ©HC’ÉH É≤«bO É«Yh Ö∏£àJ
 ¬````̀ JÉ````̀LQOh ¿Gƒ``````````````̀dC’Gh
 ≈`̀ dEG  á`̀aÉ`̀°`̀VE’É`̀H  áØ∏àîªdG
 º°SQ ¿EÉa ™Ñ£dÉHh ,QÉμaC’G
 ∞∏àîj  á«©«Ñ£dG  ôXÉæªdG
 ,…ó`̀jô`̀é`̀à`̀dG º`̀ °`̀ Sô`̀ dG ø``̀Y
 Öéj  ¿ÉæØdG  ¿EÉa  »dÉàdÉHh
 √òØæj Éªd Gô°üÑe ¿ƒμj ¿CG
 øμdh  .¬JÉMƒd  »a  ¬eó≤jh
 ΩÉ°SôdG hCG ¿ÉæØdG ¿ƒμj ¿CG
 Gò¡a ÉØ«Øc hCG ≈ªYCG ´óÑªdG
 øμdh  ,ájÉ¨∏d  Ö©°U  ô``̀eCG
 ¿hO πëj ºd  ô°üÑdG  ¿Gó≤a

 .¬JÉMƒd  ≈∏Y  Iô«NC’G  äÉ°ùª∏dG  ™°Vh  øe  …QÉ¨∏H  ΩÉ°SQ  øμªàj  ¿CG
 øe  IóMGh ≈∏Y ,±ƒ∏«ØeGQÉc  ø«eÉà°S  …QÉ¨∏ÑdG  ΩÉ°SôdG?  ÖμfG  ó≤a
 ≈∏Y ø«¡dÉH ¢ù«d ÓªY õéfCGh ,Iô«NC’G äÉ°ùª∏dG É¡«dEG ∞«°†«d ¬JÉMƒd
 .RôàjhQ Ö°ùëH ,ΩÉJ ¬Ñ°T ƒëf ≈∏Y ô°üÑdG ¬fGó≤a ≈dEG ô¶ædÉH ¥ÓWE’G
 ICÉéa ≈ª©dÉH Ö«°UCG …òdG ÉeÉY 76 ôª©dG øe ≠dÉÑdG ,ø«eÉà°S ΩÉ°SôdG
 ,ájGóÑdG  »a  º°SôdG  ≈dEG  IOƒ©dG  »a  ÉeÉªJ  πeC’G  ó≤a  ,2015  ΩÉY  »a
 ,ø«eÉà°S øμd .QÉëàf’G »a ôμØj ¬à∏©L ¢SCÉ«dG øe ádÉM ≈dEG π°Uhh

 »a çó`̀ë`̀à`̀j ¿É```̀c …ò```̀ dG
 ∞jóaƒ∏H  áæjóªH  ¬ª°Sôe
 ¬dƒMh  ÉjQÉ¨∏H  Üƒ`̀æ`̀L
 ájƒ«ëdÉH  áÄ«∏e  äÉMƒd
 á«©«ÑW ôXÉæªd  ¿GƒdC’Gh
 ,á``̀jó``̀jô``̀é``̀J iô``````````NCGh
 ∑Éæg ∫Gõj ’ ¬fCG ∞°ûàcG
 º°SôdG  á∏°UGƒªd  π«Ñ°S
 Ö`̀©`̀°`̀UCG  äô```̀e  ¿CG  ó`̀©`̀ H
 ∫É``̀bh .á`````̀eRC’G äÉ`̀¶`̀ë`̀d
 …ò`̀dG  ,…QÉ`̀¨`̀∏`̀Ñ`̀dG  ¿ÉæØdG
 »a á«æØdG  ¬dÉªYCG  ¢Vô©J
 É«côJh  ¿Éfƒ«dGh  É«fÉªdCG
 óbh  ,ájQÉ¨∏H  ¿óe  IóYh
 ¢SóëdGh Iô«ÑμdG  IôÑîdG  »a øªμj ô°ùdG{  ¿EG  ¬¡Lh áeÉ°ùàH’G â∏Y

.z∞gôªdG ¢ùëdGh
 ¥ôØdG  õ««ªJ  ≈∏Y  GQOÉ`̀b  ∫Gõ`̀j  ’  ¬`̀fCG  ∞°ûàcG  ób  ø«eÉà°S  ¿É`̀ch
 Ée »bÉH ÉeCG iô°ù«dG ¬æ«©H íJÉØdGh øcGódGh ¿GƒdC’G äÉYƒªée ø«H
 IQÉ¡ªdGh áÑgƒªdG ≈∏Y ¬«a óªà©«a á«YGóHEG áMƒ∏H êhôîdG ¬eõ∏à°ùj
 Ωƒ°Sôd  ºeôeh ¿ÉæØc  á∏jƒ£dG  ¬Jô«°ùe ôÑY É¡©ªL »àdG  äÉjôcòdGh

.¢ùFÉæμdG

 z∂jÉe OÉe{ πμjÉe ¢SÉeƒJ »fÉ£jôÑdG »aƒJ
 Iô¡°T ôãcC’G ¥õJôªdG ôÑà©j ¿Éc …òdG ,…QGƒg
 õcôe  »a  ,ΩÉY  100  õgÉæj  ôªY  øY  ,ºdÉ©dG  »a
 ,óMC’G Ωƒj ,É«≤jôaEG  ÜƒæL ¿ÉHôjO »a ájÉYô∏d
 ó©°Uh  .á«fÉ£jôÑdG  zπ«e  »∏jO{  áØ«ë°U  ≥ah
 øe  Ió`̀Mh  ¬JOÉ«b  AÉæKCG  Iô¡°ûdG  ≈`̀dEG  z…QGƒ``g{
 »a  á«Yƒ«°ûdG  á°VÉØàfG  ™ª≤d  ábõJôªdG  äGƒ`̀b
 ¬à©ª°S â°Vô©J øμd ,äÉ«æ«à°ùdG ∫ÓN ƒ¨fƒμdG
 IôFÉW  ¬aÉ£àNG  ÖÑ°ùH  øé o°S  ÉeóæY  ¬jƒ°ûà∏d
 π«°û«°S  »a  á«dõg  á«HÓ≤fG  ádhÉëe  ÜÉ≤YCG  »a
 √ódGh ,…QGƒg πéf ,¢ùjôc ∞°Uh .1981 ΩÉY
 áØ°ù∏a âfÉc{ :∫Ébh ,zπ«Ñf πLQh §HÉ°V{ ¬fCÉH
 ¢û«©dG  ∫ÓN  øe  IÉ«ëdG  øe  ójõªdG  »a  …ódGh
 øe ôãcCG ¢û«©j ¿CG ™FGôdG øªa ∂dòd ,ô«£N πμ°ûH
 øjƒHC’ óæ¡dG »a 1919 ΩÉY »a ódh .zΩÉY 100
 ó©Hh  ,Gôà∏éfEG  »a  ¬ª«∏©J  ≈≤∏Jh  ,ø«jóædôjEG
 ÜôëdG  ∫Ó`̀N  »fÉ£jôÑdG  ¢û«édG  »`̀a  ¬àeóN
 πgCÉJ ,óFGQ áÑJQ ≈dEG ∫ƒ°UƒdGh á«fÉãdG á«ªdÉ©dG
 »a É«≤jôaEG ÜƒæL ≈dEG ôLÉgh »fƒfÉb Ö°SÉëªc
 ΩÉY ábõJôªdG »a á«æ¡ªdG ¬JÉ«M CGóH .1948 ΩÉY
 ,É¨fÉJÉc »a äGƒ≤dG øe IóMh OÉb ÉeóæY ,1961
 »ah ,ƒ¨fƒμdG øY ∫É°üØf’G ∫hÉëJ âfÉc »àdG

 AGQRƒ`̀dG  ¢ù«FQ  πÑb  øe  ¬æ««©J  ºJ  1964  ΩÉY
 á°VÉØàf’G  ™ª≤d  »Ñeƒ°ûJ  ≈°Sƒe  »dƒ¨fƒμdG
 ábõJôªdG  øe  300  øe  IóMh  OÉbh  ,á«Yƒ«°ûdG

 á∏ªM  »a  ,zõjó∏jGh  ó∏jGh{  º°SÉH  GƒaôY  øjòdG

 øe  ójó©dG  »a  ÉaƒdCÉe  Éª°SG  ¬æe  â∏©L  áëLÉf

.ºdÉ©dG AÉëfCG

 ,≈``̀dhC’G  ¬à∏ØW  ódƒªH  »fÉ£jôH  π`̀LQ  πØàMG
 á∏jƒW  á∏MQ  ó©H  ,É k©e  ¿BG  »a  ∫hC’G  ¬HÉàc  ô°ûæHh
 äGQ’hó`̀dG  øe  ±’B’G  äGô°ûY  É¡dÓN  ≥ØfCG  ábÉ°Th
 πÑb  .»YÉæ£°U’G  í«≤∏àdG  ø`̀e  ä’ƒ``L  ™°ùJ  ≈∏Y
 ,ôjÉ°ûμf’ ,OQƒahQÉH  øe ,π«f  πjO  Ö«°UCG  É keÉY 15
 ób …QÉe ¬àLhR ¿CG AÉÑWC’G ∞°ûàcG ÉeóæY áeó°üdÉH
 ,É¡HÉÑ°T  ¿É©jQ  »a  ∫GõJ  ’  »gh  ¢SCÉ«dG  ø°S  â¨∏H
 ø«KÓãdGh  á°SOÉ°ùdG  ∑Gò``̀fBG  ÉgôªY  RhÉéàj  º`̀d  PEG
 πμ°ûH  πªëdG  ≈∏Y  G kóHCG  IQOÉb  ¿ƒμJ  ød  É¡fCGh  ,É keÉY
 ≥ØfCG  ,á«æ°†eh á∏jƒW äGƒæ°S ióe ≈∏Yh .»©«ÑW
 ≈∏Y  »`̀μ`̀jô`̀eCG  Q’hO  ∞``̀ dCG  70  á`̀HGô`̀b  …QÉ```̀eh  π``̀jO
 äôªKCG  ≈àM  ,»YÉæ£°U’G  í«≤∏àdG  øe  ä’ƒL  ™°ùJ
 ¢ù£°ùZCG  »`̀a  »`̀°`̀ù`̀jEG  Éª¡à∏Ø£H  É``̀ bRQh  ÉªgOƒ¡L
 »a π«∏dG AÉ°†b ≈∏Y OÉàYG ¬fEÉa ,πjO Ö°ùëHh .2018
 »àdG ¥QC’G ádÉM øe ¢ü∏îà∏d ¬æe ádhÉëe »a áHÉàμdG
 ôªà°ùªdG  √ô«μØJ  áé«àf  âfÉc  »àdGh  ,¬H  äóÑà°SG
 ,á∏«ëdG  á∏bh  õé©dÉH  ºFGódG  √Qƒ©°Th  ,ÜÉéfE’ÉH
 äGƒæ°S  ∫Gƒ`̀W  á`̀HhDhó`̀dG  ä’hÉëªdG  ó©H  á°UÉNh
 Iôªà°ùe ádÉM »a ¬à©°Vhh á«°ùØædG ¬àbÉW äóØæà°SG
 ,ÜC’G  áMôa  ø`̀e  OGR  Éªeh  .¢`̀SCÉ`̀«`̀dGh  •É`̀Ñ`̀ME’G  ø`̀e
 áYƒªée  πª°ûj  ∫ÉØWCÓd  ÜÉàc  ∫hCG  ô°ûf  øe  ¬æμªJ
 á∏«ªédG  óFÉ°ü≤dGh  ,áaOÉ¡dG  Iô«°ü≤dG  ¢ü°ü≤dG  øe
 ¬à∏ØW  ÜÉéfEG  â«bƒJ  ¢ùØf  »a  ,∫ÉØWCÓd  á¡LƒªdG
 .á«≤«≤M Iõé©e É¡JO’h AÉÑWC’G ôÑàYG »àdG ≈dhC’G

 ..á`````̀bÉ`````̀YE’G ió``̀ ë``̀ à``̀ j ∞``̀«``̀Ø``̀c ¿É```̀æ```̀a
¬````̀YGó````̀ HEG ø````̀Y çó```ë```à```J ¬````JÉ````Mƒ````dh

 ¥õ``̀Jô``̀e ô``̀ ¡``̀ °``̀ TCG π``̀μ``̀jÉ``̀e ¢``̀ SÉ``̀ eƒ``̀ J IÉ`````̀ah
ΩÉ```̀Y  100  ô```̀ª```̀Y  ø````̀ Y  º```̀ dÉ```̀ ©```̀ dG  »````̀ a

¥QC’ÉH  ¬àHÉ°UEG  ÖÑ°ùH  ∫ÉØWCÓd  ÉÑJÉc  íÑ°üj  »fÉ£jôH

 øe ¥Ó``£dG Ö``∏£J IÉ``àa
 º``ëà°ùj ’ …ò``dG É``¡LhR

 …òdG É¡LhR øe ¥Ó£dG ≈dEG ájóæg ICGôeG ≈©°ùJ
 ¬≤«£J ’ …òdG ôeC’G ,ΩÉjCG 10 πc IóMGh Iôe ºëà°ùj
 »fƒ°S  âë°VhCGh  .√ôKCG  ≈∏Y  ¥Ó£∏d  Ö∏£H  âe qó≤Jh
 ≈∏Y  ßaÉëj  ’  É¡LhR  ¿CG  ¥Ó£dG  iƒμ°T  »a  ,»ØjO
 OÉμj ’ ¬fCGh ,A»°S πμ°ûH É¡∏eÉ©jh á«°üî°ûdG ¬àaÉ¶f
 áëFGQ  ¿CG  »fƒ°S  äó`̀cCGh  .¬fÉæ°SCG  ∞¶æj  hCG  ºëà°ùj
 ƒLQCG{ :áØ«°†e ,¬©e ¢û«©dG ójôJ ’ É¡fCGh áæàf É¡LhR
 ≈£YCGh  .z»JÉ«M  ôeO  …òdG  πLôdG  Gòg  øe  »°ü«∏îJ
 »a ;øjô¡°T Ióe ø«Lhõ∏d á∏¡e º«μëàdG áæéd AÉ°†YCG
 ≈dEG Éª¡à«°†b ádÉMEG πÑb Éª¡æ«H äÉaÓîdG πëd ádhÉëe

.Iô°SC’G áªμëe

 òæe  π``≤à© oe  »``æ«£°ù∏a
 øe á∏ØW Öéæj ÉeÉY 34
¬``àLhR  ¢``ùªj  ¿CG  ¿hO

 É¡JOƒdƒe  »æ«£°ù∏a  π≤à©e  á`̀LhR  â©°Vh
 øe  áHô¡ oe  zájƒæe  ∞£f{  ôÑY  É¡H  â∏ªM  »àdG
 òæe á«∏«FGô°SE’G ¿ƒé°ùdG »a óLƒj …òdG É¡LhR
 IOƒdƒªdG ≈∏Y ,ábO ó«dh ô«°SC’G ≥∏WCGh .ÉeÉY 34
 å«M  ,ø«Lhõ∏d  ôμÑdG  πØ£dG  »gh  ,zOÓ«e{  º°SG
 É¡àëØ°U  ≈∏Y  π≤à©ªdG  á`̀LhR  á`̀bO  AÉæ°S  âÑàc
 IOƒdƒªdG âª£M :ø«æKE’G ,z∑ƒÑ°ù«a{ ™bƒe ≈∏Y
 √ó«b  øe  ÉgódGh  äQ qô`̀Mh  øé°ùdG  ¿GQóL  ,OÓ«e
 Ωƒ«dG  ,…óëàdG  OÓ«e  ,ájôëdG  OÓ«ªH  Iô q°ûÑe
 IQÉ`̀°`̀û`̀Ñ`̀dG á`̀æ`̀jó`̀e »`̀a É`̀«`̀fó`̀dG ≈```dEG OÓ`̀«`̀e äAÉ```L
 Qƒf  á∏eÉM  ,IQÉ°ûÑ∏d  GOÓ`̀«`̀e  ¿ƒμàd  ,Iô°UÉædG
 Ió∏H øe ,(ÉeÉY 58) ábO ≠∏Ñjh .ΩÓ°ùdGh áÑëªdG
 34 òæe π≤à©e ƒgh ,π«FGô°SEG πNGO á«Hô¨dG ábÉH
 ójó©dG Qó°UCGh .ÉeÉY 39 øé°ùdÉH Ωƒμëeh ,ÉeÉY
 AÉ°ùæd í«ÑJ ihÉàa ø««æ«£°ù∏ØdG øjódG AÉª∏Y øe
 áHô¡ªdG  ø¡LGhRCG  z∞£f{  øe  πªëdG  ø«∏≤à©ªdG

.á«∏«FGô°SE’G ¿ƒé°ùdG øe

 »a äÉ«Øë°üdG øe ٪90 :ô``jô≤J
»°ùæédG ¢Tôëà∏d ø°Vô©àj ¿GôjEG

 ¿CG  ,á«fGôjE’G  ä’É°üJ’G  IQGOEG  á∏ée  GôNDƒe  ¬JôLCG  í°ùe  ∞°ûc
 »°ùæédG  AGò``̀jE’Gh  ¢Tôëà∏d  ø°Vô©J  ¿Gô`̀jEG  »a  äÉ«Øë°üdG  øe  %90
 πFÉ°Sh ¬Jô°ûf …òdG É¡≤«≤ëJ »a á∏éªdG äôcPh .πbC’G ≈∏Y IóMGh Iôe
 πª©J á«Øë°U 59 ™e á∏HÉ≤e äôLCG{  É¡fCG  ,ø«æK’G ¢ùeCG  ,á«ª°SQ ΩÓYEG
 AGòjEÓd  ø°Vô©J  ø¡æe  %90  ¿CG  ø«ÑJ  ,á`̀«`̀fGô`̀jE’G  ΩÓ``̀YE’G  πFÉ°Sh  »a
 %36{  á∏éªdG  âaÉ°VCGh  .zπ`̀bC’G  ≈∏Y  Ió`̀MGh  Iôe  »°ùæédG  ¢TôëàdGh
 πÑb øe âªJ äÉ«fGôjE’G  äÉ«Øë°üdG  ó°V »°ùæédG  ¢TôëàdG  ä’ÉM øe
 øe  %66{  ¿CG  ≈dEG  Iô«°ûe  ,zø««eƒμëdG  ô«Zh  ø««eƒμëdG  ø«dhDƒ°ùªdG
 á∏éªdG  äQÉ°TCGh  .zäÉ«Øë°üdG  πÑb  øe  É¡∏gÉéJ  iôL  ¢TôëàdG  ä’ÉM
 ø°ùd  ø¡fCG  ¿ócCG  ≥«≤ëàdG  »a äÉcQÉ°ûªdG  äÉ«Øë°üdG  øe %57{ ¿CG  ≈dEG
 …òdG  ô`̀eC’G  ,»°ùæédG  ¢TôëàdG  øe  ø¡°ùØfCG  ájÉªëd  ¥ô£H  á`̀jGQO  ≈∏Y
 á∏ª¡e ∫GõJ ’ ¬à¡LGƒeh »°ùæédG ¢TôëàdG á°ûbÉæe á«°†b ¿CG ≈dEG ô«°ûj

.z»fGôjE’G ™ªàéªdG »a ô«Ñc óM ≈dEG

 ..ájOÉ°üàb’G áeRC’G ÖÑ°ùH

 ¿hô`̀ LCÉ`̀ à`̀ °`̀ ù`̀ j ¿ƒ```«```fGô```jEG
±É``̀ aõ``̀ dG π`̀ Ø`̀ ë`̀ d Ö```̀gò```̀dG

 ÜÉë°UCGh ø«æWGƒªdG ¿GôjEG Égó¡°ûJ »àdG ájOÉ°üàb’G áeRC’G â©aO
 äGôgƒéªdG ô«LCÉJ ≈dEG (ÜƒæL) RGô«°T áæjóe ¿Éμ°S øe áZÉ°üdG ∫Éëe
 ∂dòch ÖgòdG AGô°T øY ÜÉÑ°ûdG õéY πX »a ∂dPh ,êGhõdG ≈∏Y ø«∏Ñ≤ª∏d
 OÉëJG  ¢ù«FQ  ∞°ûch  .OÓÑdG  »a  á«ÑgòdG  äÉéàæªdG  ™«H  ¥ƒ°S  Oƒ`̀cQ
 »a ,»æ¨à°ùe ø«°ùM óªëe ,RGô«°T áæjóªd äGôgƒéªdGh ÖgòdG »©FÉH
 GƒJÉH áæjóªdG »a ø«æWGƒªdG Ö∏ZCG ¿CG á«∏ëªdG zÉæ∏jG{ ádÉcƒd äÉëjô°üJ
 ∫ÉØàMÓd ´ƒÑ°SCG Ióe É¡FGô°T øe ’óH á«ÑgòdG äGôgƒéªdG ¿hôLCÉà°ùj
 ÉÑgP ¿ƒμ∏àªj øªe ø«æWGƒªdG ¿CG ≈dEG »æ¨à°ùe QÉ°TCG Éªc .±ÉaõdG á∏«∏H
 ±ó¡H  º¡JÉ«æà≤e  ô«LCÉJ  ¿ƒ°Vô©jh  áZÉ°üdG  ∫Éëe  ≈dEG  ¿ƒÑgòj  GƒJÉH
 Ö∏ZCG  É¡«fÉ©j  »àdG  ájOÉ°üàb’G  á`̀eRC’G  πX  »a  ∫Gƒ`̀eCG  ≈∏Y  ∫ƒ°üëdG

.ø«æWGƒªdG

º«gGôHEG º©æŸGóÑY

É«Ñ«d »a ∫Éà≤∏d É«côJ ºgóuæéJ ..ábõJôª∏d ºî°V ¿õîe ÉjQƒ°S
 »a o∑QÉ©ªdG óªîJ ’h ,∑Éæg ´Gô°üdG ±GôWCG πc ´ÉªWCG nπëe râëÑ°UCG ÉjQƒ°S
 òæe ÉjQƒ°S »a ó GõædG ÖÑ°ùJh ,iôNCG máæjóe »a ÜôëdG o™dóæJ ≈àM áæjóe hCG á¡ÑL
 É k«dÉMh ..ø«jQƒ°ùdG øe ø«jÓªdG Oô°ûJh π«àb ∞dCG 380 øe ôãcCÉH 2011 ¢SQÉe
 á«HÉgQE’G  πFÉ°üØdGh  …Qƒ°ùdG  ΩÉ¶ædG  äGƒ`̀b  ø«H  áæNÉ°ùdG  äÉ¡LGƒªdG  ™dóæJ
 iôb  äOÉ©à°SGh  äGQÉ°üàfG  ΩÉ¶ædG  äGƒb  â≤≤Mh  ,zÖ`̀dOEG{  á≤£æe  »a  áë∏°ùªdG
 á¡ÑL{  tó©Jh  ,zÖbGô°S{h  z¿Éª©ædG  Iô©e{h  z¿Éî«°T  ¿ÉN{  :πãe  ,∑Éæg  Éfóeh
 »`̀HÉ`̀gQE’G  nπ«°üØdG  ,±ô£àªdG  zIó`̀YÉ`̀≤`̀dG{  º«¶æJ  ø`̀e  á≤ãÑæe  »`̀gh  ,zIô°üædG
 Gògh  ,zÖ``dOEG{  IQÉéJh  OÉ°üàbG  ôjóJh  ,iô`̀NC’G  πFÉ°üØdG  á«≤H  ≈∏Y  ô£«°ùªdG
 á«HÉgQE’G  áë∏°ùªdG  πFÉ°üØdG  ó°V  …Qƒ°ùdG  ΩÉ¶ædG  ídÉ°üd  …ôμ°ù©dG  Qƒ£àdG
 ºFGõg ≈≤∏àJ Iô≤fC’ á«dGƒªdG á«HÉgQE’G É¡∏FÉ°üa iôJ É¡fC’ ,G kô«ãc zÉ«côJ{ èYRCG
 òæe â∏Nóa ,º¡JóYÉ°ùªd á«côJ ájôμ°ùY äGõjõ©J â∏°SQCG ó≤a ∂dòd ,∑Éæg Iô«Ñc
 äÉæMÉ°Th óæL äÓbÉfh äÉHÉHO øe á«dBG  »àÄe ƒëf á«côàdG  OhóëdG øe ø«eƒj
 ídÉ°üd  ájôμ°ù©dG  ádOÉ©ªdG  ô««¨J  πLCG  øe  ∂dPh  ,zÖ∏Mh  Ö`̀dOEG{  »à¶aÉëe  »a

.∑Éæg áë∏°ùªdG á«HÉgQE’G πFÉ°üØdG
 É¡fƒc  »a  øªμj  ájQƒ°ùdG  ¿óªdG  øe  Égô«Zh  Ö`̀dOEÉ`̀H  É«côJ  ΩÉªàgG  ô°Sh

 øe ºgô«Zh ø«jQƒ°ùdG ábõJôª∏d zÉªî°V Éfõîe{
 πLCG øe É«côJ º¡H ø«©à°ùJ »àdG ,iôNCG äÉ«°ùæL
 áeƒμM{  ÖfÉL  ≈`̀dEG  zÉ«Ñ«d{  »a  ∫Éà≤∏d  ºgó«æéJ
 á∏ªëe IôNÉH G kôNDƒe É k°†jCG â∏°SQCGh πH ,zêGô°ùdG

 ¢ù∏HGôW  ≈dEG  ø«jQƒ°ùdG  ábõJôªdGh  OƒæédGh  á«©aóªdGh  äÉHÉHódGh  äÉæMÉ°ûdÉH
.á«côJ ájôμ°ùY áWÉbôa á≤aôH §°SƒàªdG ôëÑdG ¢VƒM ôÑY

 ,ÉjQƒ°S »a áë∏°ùªdG á«HÉgQE’G πFÉ°üØdG øY ΩÉjC’G √òg É«côJ ™aGóJ ø«M ¿PEG
 ÉgôÑà©J  »àdG  ,É«Ñ«d  »a  ∫Éà≤∏d  ábõJôe  ¢Tƒ«éc  º¡eGóîà°S’  ∂dP  π©ØJ  »¡a
 ÜÉ°ùM ≈∏Y á«LQÉîdG É¡JÉ©°SƒJ »a ÉjQƒ°S ó©H »fÉãdG …ôμ°ù©dG ±ó¡dG zIô≤fCG{
 áæª«¡dGh  ,áªjó≤dG  á«fÉªã©dG  ájQƒWGôÑeE’G  IOƒY  º∏ëH áYƒaóe  ,á«Hô©dG  ∫hódG
 ájƒb ’hOh ,z»`̀HhQhC’G  OÉëJ’G{  ¿EÉa  Gòd  ..É k©e »`̀HhQhC’Gh »Hô©dG  ºdÉ©dG  ≈∏Y
 ™e  ¿hÉ©à∏d  ∑ôëàJ  ºd  GPEG  É«fÉÑ°SEGh  É«fÉ£jôHh  É«dÉ£jEGh  É°ùfôah  É«fÉªdCG  πãe
 É¡fEÉa  ,§°SƒàªdG  ¢VƒM  »a  »côàdG  …ôμ°ù©dG  ∞MõdG  ∞bh  »a  á«Hô©dG  ∫hódG
 ájÉªëH  ≈¶ëJ  »àdG  á«HÉgQE’G  äÓjƒdG  øe  ô«ãμdG  πÑ≤à°ùªdG  »a  »fÉ©J  ±ƒ°S

.á«côJ

IÉaÉ©e á∏ØW Ö``éæJ ÉfhQƒc ¢Shô«ØH áHÉ``°üe ICGô``eG
 ∫Éª°T  ø«HQÉg  áæjóªH  äÉ«Ø°ûà°ùªdG  óMCG  »a
 ¢Shô«ØH  áHÉ°üe  Ió«°S  âÑéfCG  ,ø«°üdG  »bô°T
 Ée  ≥ah  ,¢VôªdG  øe  ÉeÉªJ  IÉaÉ©e  á∏ØW  ,ÉfhQƒc
 .ø«æK’G ¢ùeCG ,á«∏ëe á«ª°SQ ΩÓYEG πFÉ°Sh äócCG
 ¿CG  ,ø«HQÉg  »a  á«∏ëªdG  áë°üdG  áæéd  âæ∏YCGh
 3^5  ¿õJ  ,»°VÉªdG  ¢ù«ªîdG  äó`̀dh  »àdG  á∏Ø£dG
 äôcP Ée ≥ah ,Ió«L áë°üH ™àªàJh ,äÉeGôLƒ∏«c
 ICÉLÉØªdG  øμd  ,á«æ«°üdG  z»∏jO  ÉæjÉ°ûJ{  áØ«ë°U
 øjQÉÑàN’G  ¿CG  »g  ,áØ«ë°üdG  É¡æY  âØ°ûc  »àdG
 ÉYƒÑ°SCG 38 ó©H äAÉL »àdG Ió«dƒ∏d ÉjôLCG øjò∏dG
 …òdG ÉfhQƒc ¢Shô«a øe Égƒ∏N ÉàÑKCG ,πªëdG øe
 ø«°üdG  »a  É°üî°T  360  øe  ôãcCG  IÉ«ëH  iOhCG
 äócCG  ,»ë°üdG  ôéëdG  »a  ΩÉjCG  ó©Hh  .¿B’G  ≈àM
 âjôLCG ¿CG ó©H ,Iô≤à°ùe ΩC’G ádÉM ¿CG á«ÑW QOÉ°üe
 RÉ¡édGh ó«dƒàdG AÉÑWCG ±Gô°TEÉH ájô°ü«b IO’h É¡d
 áØ«ë°U âdÉbh .IO’ƒdG »ãjóM ∫ÉØWC’Gh »°ùØæàdG
 ∑ôà°TG  …ò`̀dG  »Ñ£dG  ≥jôØdG  ¿EG  ,z»∏jO  ÉæjÉ°ûJ{
 áMGôédG  AGô`̀LEGh  á∏Ø£dGh  ΩC’G  ádÉM  á©HÉàe  »a

.É«dÉM á«Ñ£dG á¶MÓªdG âëJ ,πeÉμdÉH

áØ«∏ÿG á∏ØW tea.kh@aakgroup.net

ÉfhQƒc

 øe  ±ƒ`̀î`̀dÉ`̀H  ¿hô`̀©`̀°`̀û`̀j  ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG  ø`̀e  ô«ãc
 äQÉ°U  »àdG  ™WÉ≤ªdG  ó©H  á°UÉN  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«a
 øY ô°ûæj Éeh ø«°üdG »a ≈°VôªdG ´É°VhCG øY ô°ûàæJ
 øYh ¿ƒ°ûªj  ºgh ´QÉ°ûdG  »a  ¿ƒ©≤j  É°SÉfCG  ∑Éæg  ¿CG
 çGóMC’G  áé«àf  º¡æe  ¢†©ÑdG  Ö«°üJ  »àdG  Éjô«à°ù¡dG
 Ée  ≈`̀dEG  º¡JÉ©ªée  ∫ƒëJ  øY  áfõëªdG  QÉ`̀Ñ`̀NC’G  ø`̀Yh
 É¡æe êhôîdÉH  º¡d  ìÉª°ùdG  ¢†aQ ó©H ¿ƒé°ùdG  ¬Ñ°ûj
 áÑ©°üdG ±hô`̀¶`̀dG √ò`̀g ™`̀e QÉ`̀©`̀°`̀SC’G ´É`̀Ø`̀JQG ∂`̀dò`̀ch

.ºdÉ©dG ∫hO øe ô«ãc øe º¡«dEG äÓMôdG ∞bƒJh
 ¿EÉa  áfõëªdG  áÑ©°üdG  ´É°VhC’G  √òg  ÖfÉL  ≈dEG
 Ühô¡d  ¢ü°ü≤dG  øe  Oó`̀Y  øY  ¿ƒ©ª°ùj  ø«æWGƒªdG
 ±hô¶dG  √òg  øe  QGôØ∏d  ºgó∏H  øe  ø««æ«°üdG  ¢†©H
 »àdG  á∏FÉ©∏d  çóM  Ée  ƒgh  º¡H  §«ëJ  »àdG  áÑ©°üdG
 ø«°üdG øe ÉgôØ°S ó©H äGQÉeE’G »a ¢Shô«ØdG É¡HÉ°UCG
 QÉ°ûàfGh ¢VôªdG QÉ°ûàfG ¿CG »æ©j Gògh äGQÉeE’G ≈dEG
 ø«æWGƒªdG  ¢†©Ñd  á∏μ°ûe  ÖÑ°ùj  ¬°ùØf  ¢Shô«ØdG
 á©HÉàe  ∂`̀dò`̀ch  ,ójó°ûdG  ≥∏≤dÉH  º¡Ñ«°üj  ó`̀bh  Éæjód
 É¡HÉ°UCG »àdG ∫hódG øeh ø«°üdG øe ø«eOÉ≤dG ´ƒ°Vƒe

.¢Shô«ØdG
 á¡LGƒªd  â∏μ°T  »`̀à`̀dG  ¿É`̀é`̀∏`̀d  º`̀¡`̀ª`̀dG  ø`̀e  ∂`̀dò`̀d
 á£«ëªdG  ÖfGƒédG  πc  ≈dEG  ¬ÑàæJ  ¿CG  ÉfhQƒc  ¢Shô«a
 áfCÉª£d  áÑ°SÉæªdG  ∫ƒ∏ëdG  É¡d  ™°†Jh  ¢VôªdG  Gò¡H
 πc  øe  º¡àjÉªëdh  º¡J’DhÉ°ùJ  ≈∏Y  áHÉLEÓdh  ¢SÉædG

.ºgOó¡àj ób ô£N
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حت��ى 31 يناير 2020، مضى ش��هر كام��ل منذ أعلنت 
الصين ظه��ور حاالت م��ن مرض تنفس��ي جديد، وتم 
التأك��د م��ن أن مس��ببه س��الة جدي��دة م��ن فيروس 
الكورونا، وحس��ب تقارير منظمة الصح��ة العالمية فإن 
ع��دد المصابين ارتف��ع من 44 في 3 يناي��ر إلى 9826 
حال��ة في 19 دول��ة حول العال��م في 31 يناي��ر. ولكن 
بالرغ��م م��ن العدد الكبي��ر للدول التي أعل��ن فيها عن 
إصاب��ات فإن 99% م��ن اإلصابات مازال��ت في الصين. 
وبالرغم من العدد الكبير من اإلصابات فإن الوفيات لم 
تتعدى 213 »2% من المصابين«وجميعهم في الصين 
أيضًا. علمًا بأن أغلب الوفيات ضمت أش��خاص مسنين 
يعانون من أمراض ومضاعفات أخرى. وفي نفس الوقت 
وبالرغم من عدم اإلشارة إلى ذلك في األخبار فإن هناك 

عددًا من المصابين الذين تعافوا وعادوا إلى بيوتهم.
وقد س��اهمت الصين بش��كل فعال ف��ي تحديد ماهية 
الفي��روس عندم��ا تمكن��ت من ع��زل الحم��ض النووي 
للفي��روس وتحديد تركيبته مما مكن من تحديد ماهية 
بروتين��ات الفي��روس. ومن خال ذل��ك أصبح باإلمكان 
إع��داد فحص مخب��ري للتأك��د م��ن أن المصابين هم 
 n-COV« فعًا مصابي��ن بفيروس الكورونا المس��تجد
2019«. وباإلضاف��ة إل��ى ذل��ك، فقد تبي��ن أن تركيب 
الحم��ض النووي يش��ابه بنس��بة 82% الحمض النووي 

لسالة مرض سارس الذي ظهر في الصين منذ 17 عامًا 
وذلك ويش��ابه فيروس »كورونا« من الخفاش بنس��بة 
تفوق 90%، ولذا فإنه من المرجح أن المرض انتقل من 
الخفاش، ولكن من الممكن أنه كان له حيوان آخر كان 

مضيفًا بين الخفاش واإلنسان. 
الم��رض رئوي وينتقل عن طريق استنش��اق الرذاذ من 
س��عال أو عطس ش��خص مصاب أو عن طريق مامسة 
أسطح ملوثة من ش��خص مصاب، ومن ثم انتقاله من 
اليد إل��ى الف��م أو األن��ف أو العين بالمامس��ة. ولكن 
الفيروس يفقد قابليته للعدوى خارج الجس��م خال أيام 

محدودة.
أع��راض المرض هي مش��ابهة لألنفلونزا من الس��عال 
ومن ثم تزداد ليعان��ي المريض من ضيق في التنفس 
والحم��ى. ولذا فمن الضروري أن نع��رف طريق الحماية 
من ه��ذا الم��رض »وكل األم��راض الرئوية«. تش��مل 
الحماية غسل االيدي بالصابون على األقل خمس مرات 
يوميًا، ومن الضروري الغس��ل عن��د دخول المنزل وقبل 
األكل، واالبتعاد عن لمس الفم أو األنف أو العينين قبل 
غسل األيدي. واالبتعاد عن المصابين بعوارض تنفسية 
حتى لو كنا غير متأكدين من الس��بب، وإذا كنت مصابًا 
بأي من أعراض المرض، فمن األفضل البقاء في المنزل 
وإذا اشتدت العوارض اذهب إلى أقرب مستشفى. وعند 

السعال أو العطس غطي فمك وانفك بمنديل ورقي وقم 
برميه في القمامة. وتأكد من تنظيف وتعقيم األس��طح 

في المكتب والمنزل بشكل مستمر.
 أما عن الحماية المؤكدة فلن يتم ذلك إلى حين تطوير 
لق��اح لهذا المرض، ولكن ذلك س��وف يس��تغرق بعض 
الوق��ت حيث على العلماء التمكن أواًل من زرع الفيروس 
ف��ي خايا حية ف��ي المختبر ث��م اس��تخاص بروتينات 
الغش��اء، أو تحضي��ر البروتينات ف��ي المختبر عن طريق 
الحمض النووي. ومن ثم تحديد أي جزء من البروتينات 
يؤم��ن الحماي��ة ومن ث��م تجرب��ة اللق��اح المقترح في 
الحيوانات ث��م في متطوعين. وذلك قد يس��تغرق عدد 
من الش��هور أو الس��نوات في أفضل الح��االت. لذا من 
الض��روري إتباع العادات الصحي��ة المذكورة أعاه حتى 

ذلك الوقت.
وم��اذا عن الع��اج؟ طبع��ًا هن��اك العديد م��ن األدوية 
المضادة للفيروس��ات في جعبة األطب��اء ولكن األدوية 
المضادة للفيروس��ات محددة لكل في��روس على حده. 
وتطوي��ر مض��اد فيروس��ي له��ذا الفيروس المس��تجد 
يتطلب دراس��ة دورة حي��اة هذا الفيروس ف��ي المختبر 
لتحديد نق��اط الضعف التي باإلمكان اس��تحداث أدوية 

جديدة تؤثر على هذا الفيروس.
ولك��ن ذلك لن يكون مس��تعصيًا عل��ى العلماء. ويجب 
أال ننس��ى المرض الفت��اك الذي أودى بحي��اة ما يقارب 
مليوني شخص منذ ظهوره وهو األيدز! وهذا الفيروس 
أيض��ًا أتي م��ن حيوان بري ف��ي أفريقيا. وم��ازال هناك 
حوالي 38 مليون مصاب بهذا الفيروس في أنحاء العالم 
الي��وم. ولكن العلماء تمكنوا من تطوير أدوية ضد هذا 
الفيروس مما مكن العديد من المصابين من االستمرار 
ف��ي حياتهم بش��كل طبيعي حيث بالرغ��م من أن هذه 
األدوية لم تش��فيهم م��ن الفي��روس »أي أن الفيروس 
مازال في جس��مهم« ولكن أعراض المرض تاشت مع 

استمرار أخذهم األدوية.
إذًا تطوي��ر عاج ممك��ن ولكن هذا أيضًا قد يس��تغرق 
بع��ض األش��هر أو الس��نوات. ولكن يجب أن ال ننس��ى 
أن هن��اك عددًا جيدًا من األدوية المضادة للفيروس��ات 
وقد بدأ األطباء في تجربته��ا على المصابين باإلضافة 
إل��ى أدوية أخ��رى ط��ورت لمعالجة أم��راض أخرى مثل 
الس��رطان، والتي من الممكن أن يكون تأثيرها إيجابيًا 
في عاج المرض، والب��د أن يكون لبعض هذه األدوية 

تأثير ولو جزئي لحين تركيب أدوية فعالة.
أما بش��أن الخوف من انتقال المرضى إلى مملكتنا فإن 
وزارة الصح��ة في المملكة وكما قرأنا في الجرائد، تتخذ 
جميع االحتياطات للتأك��د من عزل أي مصاب قد يدخل 
من أي منافذ المملكة ومعالجتهم، في غرف عزل خاصة، 
من خال عاج أعراضهم إلى أن يقوم جهازهم المناعي 
من التغلب على المرض ويتعافون. وللعلم فإن األغلبية 
الكبرى من الحاالت في الدول األخرى خارج الصين كانت 
مس��توردة لم يحدث انتقال من الش��خص المصاب إلى 
شخص س��ليم في هذه الدول، ولم يتوف أي من هؤالء 
المصابي��ن حتى اآلن وذلك في األغلب نظرًا لمس��توى 
الخدمات الصحية في ه��ذه الباد كما هو في مملكتنا. 
وق��د توجه معال��ي رئيس المجلس األعل��ى للصحة في 
الجرائد، وكذل��ك األمر من وزارة الصحة والمستش��فى 
العسكري، لتطمين المواطنين من اتخاذ المملكة جميع 
االحتياطات الصحية الازم��ة لتحديد المصابين في أي 
م��ن مناف��ذ المملكة وعزله��م وعاجهم منع��ًا النتقال 
العدوى آلخرين. ل��ذا أهيب بجمي��ع المواطنين باتخاذ 
الح��ذر واتب��اع التعليمات الصحي��ة وأعتقد أنن��ا جميعًا 

سنكون في أمان. واهلل الموفق.

* نائب رئيس جامعة الخليج العربي - 
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د. خالد سعيد طبارة

كل ما جاء في محاضرة 
مدير معهد األرض في 

جامعة كولومبيا وأستاذ 
التنمية المستدامة -وهو 

كثير- مهم ويستوجب 
االهتمام به

لم يقتصر عهد الميثاق على 
إحداث تغييرات إيجابية 

على الوضع السياسي 
والحقوقي بل شمل أيضًا 
ضمانات وكفالة للحقوق 

االقتصادية واالجتماعية 
والثقافية

إن الحديث عن قوة 
دفاع البحرين في ذكرى 
تأسيسها ال ينتهي عند 

مكان معين فالخطوات 
تمضي سريعة ومتواصلة 
في البناء والتطور لحصد 

المزيد من اإلنجازات 
والمكتسبات

قد نحمل رسائل هالكنا 
بأيدينا ونحن ال نعلم.. مرجع 
ذلك قصور فهمنا للنصوص 

وإدراكنا لما تحمله من 
معاٍن ضمنية ومرجع ذلك 

أيضًا قصور الوعي

تطوير عالج ممكن ولكن 
هذا أيضًا قد يستغرق 

بعض األشهر أو السنوات 
ولكن يجب أن ال ننسى أن 

هناك عددًا جيدًا من األدوية 
المضادة للفيروسات

قد تخطو كثيرًا في هذه الحياة، إنسانيًا ومهنيًا 
لكن تذكر بأن خطواتك هذه لن تحسب ولن 

يلقى لها بال ولن يتم تذكرها إال حينما تترك 
بصمات محفورة إال حينما يظل تأثيرك حاضرًا 

وتظل إنجازاتك تتحدث عنك

إن ما عاشته قوة دفاع 
البحرين من أدوار وثوابت 

وطنية في السلم والحرب 
أثبت أنها قادرة على 
التصدي لكل األزمات 

العسكرية والسياسية 
واألمنية

إضاءة على 
محاضرة ساكس

كل م��ا قال��ه وأكد علي��ه مدير معه��د األرض في جامع��ة كولومبيا وأس��تاذ التنمية 
المس��تدامة في كلية العاقات الدولية والعامة بجامع��ة كولومبيا، المفكراالقتصادي 
العالمي البروفيس��ور جيفري س��اكس، عن السياس��ة الحكيمة الت��ي تنتهجها مملكة 
البحرين في إرس��اء دعائم الس��ام وتعزيز دور الضمير العالم��ي صحيح ودقيق، وهو 

رصد مهم ينبغي توثيقه جيدًا. 
كان البروفيس��ور جيف��ري س��اكس قد ألقى صباح الس��بت الماض��ي محاضرة بمركز 
الش��يخ إبراهيم بن محم��د آل خليفة للثقافة والبحوث بالمح��رق نّظمتها لجنة جائزة 
صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة للتنمية المستدامة، عنوانها 
»تحقيق التنمية المستدامة في الشرق األوسط.. التحديات والفرص« حضرها رئيس 
لجنة الجائزة الش��يخ حس��ام بن عيس��ى آل خليفة وعدد من المس��ؤولين والس��فراء 

واألكاديميين ورجال الصحافة واإلعام. 
س��اكس لفت إلى المكانة المتميزة التي تش��غلها البحرين على الصعيد الدولي ورأى 
أنها »المحصلة الواقعية إلسهاماتها ومواقفها الداعمة في إرساء أسس األمن والسلم 
الدوليي��ن«، ونوه بدور صاحب الس��مو الملك��ي األمير خليفة بن س��لمان آل خليفة، 
رئيس الوزراء، ورؤيته في تعزيز قضايا الس��ام العالمي من خال مبادرة س��موه التي 
أقرته��ا األمم المتح��دة باعتماد الخامس من أبريل من كل ع��ام يومًا دوليًا للضمير، 
وقال إنها »مبادرة رائدة تس��هم في تحفيز وتشجيع العمل والتعاون الدولي في مجال 
التنمية المس��تدامة«، وأضاف أن »جهود مملكة البحري��ن في تحقيق أهداف التنمية 

المستدامة جعلتها من الدول الرائدة في مسيرة االستدامة العالمية«.
م��ن األمور الت��ي اهتم المحاضر ببيانه��ا أن البحرين »خطت خط��وات هامة وحققت 
إنجازات الفتة في مجال تحقيق األهداف اإلنمائية« وأنها »التزال من رواد دفة التغيير 
نحو االقتصاد األخضر على مس��توى المنطقة«، معتبرًا ذلك »ريادة ضرورية لدفع دول 
منطقة الش��رق األوس��ط إلى الحذو حذوه��ا لتحقيق األفضل على الصعي��د البيئي«، 
وش��ارحًا أن ه��ذا يؤكد أن »ل��دى حكومة مملك��ة البحرين فهم كبي��ر وإدراك عميق 
ألهمية ديمومة االلتزام تجاه تعزيز عرى التنمية المس��تدامة وجاهزيتها على الدوام 
لبذل المزيد من الجهود الرامية لضمان التحول األخضر، وتقليل االعتماد على القطاع 
الهيدروكربوني من أجل توليد طاقة متجددة نظيفة بما يخدم تحسين معيشة ورفاه 

مواطنيها«. 
من الموضوعات التي تناولها البروفيس��ور س��اكس في محاضرت��ه المهمة موضوع 
اس��تعداد البحرين للقيادة على مس��توى القيم، حيث قال »التس��امح والسلم واألمان 
وص��ون الحري��ات واحترام اآلخ��ر« ليس أم��رًا هينًا، فالقي��م هي الت��ي تحفظ للدول 
اس��تقرارها لما يربطها بالتنمية من ارتباط وثي��ق، ولفت إلى أن البحرين قطعت في 

هذا المجال شوطًا طويًا.
ساكس أكد أيضًا »أهمية أن تعمل دول منطقة الشرق األوسط وشبه الجزيرة العربية 
أكثر من أي وقت مضى على تعظيم االس��تفادة من الطاقة الشمس��ية التي تزخر بها 
حت��ى تكون قادرة على الحد من االعتماد بش��كل كبير عل��ى الوقود األحفوري« وحث 
دول المنطقة »على وضع اس��تراتيجيات تنموية وبيئية وطنية واإلس��راع في تنفيذها 
جديًا، إلى جانب تس��خير أفضل العقول والتقنيات المتطورة لاس��تفادة القصوى من 
الطاقة الشمس��ية، بجانب التوجه الجدي تجاه اس��تخدام التطبيقات الكهربائية على 

غرار السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة«. 
كل م��ا جاء ف��ي محاضرة مدير معه��د األرض في جامع��ة كولومبيا وأس��تاذ التنمية 
المس��تدامة -وه��و كثي��ر- مه��م ويس��توجب االهتم��ام ب��ه، وكذلك كان��ت مهمة 
المعلومات التي وفرتها رئيس قس��م التخطيط البيئي بإدارة السياس��ات والتخطيط 
البيئي بالمجلس األعلى للبيئة سوزان عجاوي، والقائم بأعمال مدير إدارة اإلحصاءات 
الس��كانية والديموغرافية بهيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية مها سبت، اللتان 
شاركتا في ذلك اللقاء الذي ال يتأخر أحد من الذين حضروه عن اقتراح توفير تفاصيله 
لطلب��ة الثانوي��ة والجامعات في البحري��ن، حيث من المهم تنوير عقول الش��باب بما 

احتوته من معلومات وأفكار ورؤى.

 التطورات 
في مرض »كورونا« المستجد

 ليست 
 بـ»الخطوات«.. 

بل بـ»البصمات«!

ما الذي يجعل بعض البش��ر »فارقين« فيما يقومون به أو يقدمونه، سواء 
على الصعيد المهني أو االجتماعي؟!

كثير من البشر يأتون ويذهبون، بعضهم يتبوأ مواقع لمدة طويلة، وبعض 
بخ��اف ذل��ك، بعضهم يحظ��ى بمكانة مجتمعي��ة، وآخرون ق��د يجعلهم 
حراكهم المتنوع بحسب توجهاتهم يتصدرون واجهة المجتمع، لكن يظل 

السؤال بشأن تأثير هؤالء البشر على بقية البشر. 
المقولة أعاه تحدد كثيرًا من أهمية الفرد والش��خص، خاصة وأن البعض 
يظن أنه يعيش لنفس��ه فقط، وال يهم ما يؤديه لمجتمعه أو ناس��ه، وهذا 
تص��ور قاص��ر ج��دًا، إذ رغم صحة القول ب��أن حياتك لك وح��دك، أنت من 
تعيشها، وأنت من تفني دقائقها، وأنت من ستكون وحيدًا حينما ترحل، إال 

أن ما تفعله في حياتك هو »األثر« الحقيقي الذي يبقى. 
دينيًا فإن هناك كثيرًا من اآليات واألحاديث تبين كيف أن اإلنسان لم يخلق 
ليعيش حياته لنفسه، بل هو مخلوق ليعمر هذه األرض، وينشر الخير فيها، 
ويصنع األمور اإليجابية في محيطه، وكل ما يقدمه من عمل صالح ال يفنى 

بل هو رصيد له في الدنيا واآلخرة. 
نع��م في الدنيا، بصمات��ك اإليجابية، أفعالك المؤث��رة، أقوالك التي تخدم 
الناس وتوعيهم وتنش��ر فيهم كل اإليجابية أيضًا. فالحياة ليست خطوات 
تتقدم بها فقط، س��واء باتجاه معيشة معينة، أو باتجاه عمل ما، أو منصب 
تحظى به، بل الحياة عبارة عن »بصمات«، بصمات تبقى وتظل ويتذكرها 

الناس، ويستفيدون منها. 
لذل��ك نق��ول على الصعيد المهن��ي بأن كينونة الش��خص ال ترتبط فقط 
بمنصبه ودرجاته التي يتقدم بها، ألن هذه المواقع لربما تأتي للبعض على 
طبق من ذهب، بل ما يش��كلك كإنس��ان له قيمة وأهمية هي »بصماتك« 

فيما تفعله وتقوم به. 
اجتماعي��ًا إن كنت صاحب تأثير، وش��خصية عامة، فإن علي��ك دينًا تقدمه 
للمجتم��ع، يتمث��ل بأن تك��ون عنص��رًا إيجابيًا فاع��ًا فيه، ف��إن كانت لك 
كلمة مس��موعة وتحترم، فابد من تس��خيرها لتنوير الناس، والدفاع عن 
قضاياه��م، ونش��ر الفكر اإلصاح��ي، وإن كنت في موقع عمل��ك البد وأن 
تعمل دائمًا بهدف إحداث التغيير، وترك بصمات تظل محفورة في األرض، 
حت��ى بعد رحيلك م��ن هذا الموق��ع، وقليل من ينجحون ف��ي ذلك، ألنهم 
يثبتون أنهم مؤثرين في مواقعهم، ليسوا من صنف البشر »الرتيبين« في 
كل ما يفعلونه، هم ليس��وا بش��رًا عاديين يُحسبون كأنهم رقم فقط، بل 
هم مؤثرون ومطورون وصانعو تغيير، أفعالهم تحدث جلبة، وتحقق صدى 
واس��عًا، وردات فعل كبي��رة، وجودهم هام وعملهم أه��م، وحينما يغيبون 

يظل مكانهم شاغرًا، لكن بصماتهم تظل باقية ال تنسى. 
ق��د تخطو كثيرًا في هذه الحياة، إنس��انيًا ومهنيًا، لكن تذكر بأن خطواتك 
هذه لن تحس��ب، ول��ن يلقى لها بال، ول��ن يتم تذكره��ا، إال حينما تترك 
بصمات محف��ورة، إال حينما يظل تأثيرك حاض��رًا، وتظل إنجازاتك تتحدث 

عنك. 
كم من بشر بقوا في مواقعهم لسنوات طوال يخطون فيها، فلم يتذكرهم 
الن��اس بخير، وكم بش��ر جاؤوا لمواقع ومروا بها م��رور الكرام، تركوا فيها 
بصم��ات مؤثرة، فظل الن��اس يذكرونهم ويتمنون تكرار وجود ش��خوص 

مثلهم.
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“كورونا” يؤجل بطولة آسيا للصاالت بتركمانستان“بنات ثانوي”... متمرداتمقتل 6 جنود أتراك بسوريا“الصغيرة” تعتمد الرقمنةأجنبية تسافر بجواز صديقتها
حجزت المحكمة الكبرى الجنائية  «

األولى النظر في قضية فتاة 
أجنبية عادت للمملكة بعد 

إبعادها بجواز صديقتها، إلى 12 
فبراير الجاري؛ للنطق بالحكم 

عليها مع األمر باستمرار حبسها 
لحين الجلسة المقبلة.

كشف رئيس مجلس إدارة  «
جمعية المؤسسات الصغيرة 

والمتوسطة البحرينية 
عبدالحسن الديري، عن مالمح 

اإلستراتيجية الجديدة للجمعية 
في 2020، التي سيتم إقرارها 

اليوم الثالثاء.

قال الرئيس التركي رجب  «
طيب أردوغان، أمس، إن 

تركيا ضربت أهداًفا في 
ا على قصف  شمال سوريا، ردًّ

من قبل القوات الحكومية 
السورية أسفر عن مقتل 

ستة جنود أتراك.

عرضت شركة “البحرين للسينما”،  «
ضمن عروضها السينمائية الجديدة 

مطلع األسبوع الماضي، الفيلم 
العربي الجديد “بنات ثانوي”. وجاء 

الفيلم في قالب شبابي درامي، 
عن بنات مراهقات متمردات ضد 

منظومة اجتماعية أخالقية رجعية.

ل االتحاد اآلسيوي لكرة  « أجَّ
القدم بطولة آسيا لكرة 

الصاالت 2020، والتي 
كان مقررا لها أن تقام في 

تركمانستان في الفترة 
26 فبراير الجاري وحتى 8 مارس المقبل.وجاء التأجيل بسبب 

االنتشار الكبير لمرض “كورونا” في منطقة شرق آسيا.

أكـــد ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلى 
النائـــب األول لرئيس مجلس الوزراء، 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بـــن حمد آل خليفة أن افتتاح ســـفارة 
يشـــكل  رومـــا  فـــي  البحريـــن  مملكـــة 
محطـــة مهمـــة فـــي مســـيرة العالقات 
البحريـــن  مملكـــة  بيـــن  الثنائيـــة 
يســـهم  بمـــا  اإليطاليـــة،  والجمهوريـــة 
بالدفـــع بهـــا نحو آفـــاق أوســـع تعكس 
مدى الحرص واالهتمام المتبادل بين 
الجانبين؛ لتعزيـــز كافة أوجه التعاون 

المشترك.
وشدد ســـموه لدى لقائه أمس في مقر 
رئاســـة الـــوزراء بالعاصمـــة اإليطاليـــة 
رومـــا رئيـــس وزراء إيطاليـــا جوزيبي 
الوفـــد  مـــن  عـــدد  بحضـــور  كونتـــي 
الرســـمي المرافـــق لســـموه، ما تشـــهده 
العالقات البحرينية اإليطالية من تناٍم 

مستمر في شتى المجاالت.

افتتاح سفارة البحرين بروما محطة مهمة
سمو ولي العهد: العالقات الثنائية في تناٍم مستمر بشتى المجاالت

سمو ولي العهد يلتقي رئيس وزراء إيطاليا

روما - بنا

تنفيـــذا لتوجيهات رئيس الوزراء 
األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
خليفـــة  آل  ســـلمان  بـــن  خليفـــة 
بتنفيذ 4 مشاريع تعليمية خدمية 
بمحافظة المحـــرق ومدينة حمد، 
الموقـــف  الـــوزراء  مجلـــس  تابـــع 
والمتعلقـــة  للمشـــاريع  التنفيـــذي 
فـــي  جديـــدة  مـــدارس  بإنشـــاء 
وترميـــم  حمـــد،  ومدينـــة  قاللـــي 
المـــدارس القائمـــة فـــي محافظة 
خدمـــات  وزيـــادة  المحـــرق، 
تابـــع  كمـــا  بالمـــدارس.  التنظيـــف 
مجلس الوزراء تنفيذًا لتوجيهات 
رئيـــس  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
الـــوزراء اســـتكمال االحتياجـــات 
الخدميـــة التعليميـــة ألهالي قرية 

باربار.
مجلـــس  رئيـــس  نائـــب  وتـــرأس 
محمـــد  الشـــيخ  ســـمو  الـــوزراء 
الجلســـة  خليفـــة  آل  مبـــارك  بـــن 
االعتياديـــة األســـبوعية لمجلـــس 

الوزراء بقصر القضيبية أمس.

خطـــوات  اتخـــاذ  المجلـــس  وقـــرر 
عـــدوى   وصـــول  لمنـــع  جديـــدة 
مملكـــة  إلـــى  كورونـــا  فيـــروس 
البحريـــن بتشـــكيل فريـــق للتصدي 
لخطـــر العـــدوى بفيـــروس كورونـــا 
برئاســـة رئيـــس المجلـــس األعلـــى 
الشـــيخ  طبيـــب  الفريـــق  للصحـــة 
خليفـــة.  آل  عبـــدهللا  بـــن  محمـــد 
وبمناســـبة انطـــالق اليـــوم الوطني 
قـــرر  البحريـــن،  لمملكـــة  الرياضـــي 
المجلـــس أن يكـــون يـــوم الثالثـــاء 
الموافـــق 11 فبرايـــر 2020 نصـــف 
يوم عمل فـــي الـــوزارات والهيئات 

والمؤسسات الحكومية كافة.

مدارس جديدة بالمحرق ومدينة حمد
المنامة - بنا

)05(
)02(

قتلــى باحتجاجات العراق... والتظاهــرات تدخل منعطًفا جديًدا

عالوي يبدأ مشاورات تشكيل الحكومة

بغداد ـ وكاالت

على وقع االحتجاجات المتواصلة في 
مختلف المدن العراقية رفًضا لتسمية 
محمد توفيق عالوي رئيًســـا للوزراء، 
بدأ عالوي، أمس، مشـــاورات تشـــكيل 
الحكومـــة بلقاءات مع قوى سياســـية 
عـــدة، وفق ما نقلته قناة “الســـومرية” 
عـــن مصـــدر سياســـي.وتهدف لقـــاءات 
عالوي لطـــرح برنامجـــه الحكومـــي وآلية 
الذهـــاب النتخابـــات مبكـــرة فـــي مـــدة ال 
تتعـــدى منتصف العـــام المقبل. وســـيكون 
التصويـــت على الحكومـــة الجديدة نهاية 
الشـــهر الحالي أو مطلع الشهر المقبل على 

أبعد تقدير.
 ودخلـــت االحتجاجـــات منعطًفـــا جديـــًدا، 
أمس، تمثل في المواجهة بين المحتجين 
ضد الحكومة وأنصار زعيم التيار الصدري 
مقتـــدى الصدر، الذين يحاولون مســـاعدة 
قـــوات األمن في فض االعتصامات وفتح 

الطرق.
التظاهـــرات  قتلـــى  حصيلـــة  وارتفعـــت 
أمـــس إلـــى 5، فيمـــا أعلنت مصـــادر أمنية 
عراقيـــة، مقتل محتج طعنًا باشـــتباك بين 

المتظاهريـــن وأصحـــاب القبعـــات الزرقاء 
جنوب بغداد، نقال عن “فرانس برس”.

هذا وأصيب 3 متظاهرين آخرين بجروح 
جراء ضربات بالعصي.

متظاهرون بالنجف يغلقون طريقا بإطارات مشتعلة احتجاجا على تكليف عالوي )أ ف ب(

لـ”البـــالد” عـــن أن  كشـــف مصـــدر 
طالبيـــن عائديـــن مـــن الصين، قد 
خرجا من جناح العزل بمستشفى 
الســـلمانية الطبي بعـــد التأكد من 

خلوهما من فيروس كورونا.
بالحجـــر  أودعـــا  أنهمـــا  وبّيـــن   
عـــن  الشـــامل  للفحـــص  الصحـــي 
الفيـــروس، وهـــو إجـــراء روتيني 
يجـــري بعـــد إجـــراء الفحوصـــات 
الالزمـــة للمســـافرين مـــن الصين، 
المطـــار،  منـــذ  عبـــر  والقادميـــن 
حضانـــة  فتـــرة  أن  بخاصـــة 
الفيروس تصل إلى 14 يوًما، مما 
تطلـــب االطمئنـــان لخلوهمـــا من 

اإلصابة بالفيروس.
الطالبيـــن  أن  للصحيفـــة  وذكـــر   
غـــادرا جناح العزل بعـــد مكوثهما 

فيه لســـاعات فقط، وليس لفترة 
بمنصـــات  أشـــيع  مثلمـــا  طويلـــة، 

التواصل االجتماعي.
بيـــن  التفريـــق  ضـــرورة  وأكـــد 
حالـــة االشـــتباه باإلصابـــة، وبيـــن 
وأن  فعليـــة،  إصابـــة  تســـجيل 
الصيـــن  مـــن  المســـافرين  إيـــداع 
بجنـــاح العـــزل ال يعنـــي اإلصابـــة 

بالفيروس.

الطالبان المشتبه بإصابتهما 
بـ“كورونا” يغادران جناح العزل

)16(

والتجـــارة  الصناعـــة  وزيـــر  أصـــدر 
والســـياحة زايـــد الزيانـــي 3 قـــرارات، 
ألغـــى فيها الرســـوم المفروضـــة على 4 
خدمـــات، وأقـــر الوزيـــر أن يتـــم العمل 
بهذه القرارات من اليوم التالي لتاريخ 
نشره في الجريدة الرسمية )أي اعتباًرا 

من 30 يناير 2020(.

3 قرارات تلغي 
رسوم 4 خدمات

المحرق - طيران الخليج

احتفلـــت طيـــران الخليج باســـتئناف 
عملياتها إلى المدينة العراقية أربيل، 
 GF233 إذ حطـــت رحلـــة الناقلة رقم
فـــي مطـــار أربيـــل الدولي، فـــي تمام 
الســـاعة الرابعة والنصف عصًرا، يوم 

األحد 2 فبراير 2020.

“طيران الخليج” 
إلى أربيل

زينب العكري

)١٣(

)١٣(

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

وشـــؤون  األشـــغال  وزيـــر  أصـــدر 
العمرانـــي  والتخطيـــط  البلديـــات 
عصـــام خلف قـــرار رقم )18( لســـنة 
2020 بشـــأن حظر صيـــد أو تداول 
أو بيـــع الروبيـــان، والذي دخل حيز 
التنفيـــذ بدءا مـــن 1 فبراير الجاري 

ولغاية 31 يوليو 2020.
وقـــال خلـــف فـــي تصريـــح لـــه إن 
القـــرار يأتـــي حرصـــا مـــن الـــوزارة 
للمحافظـــة علـــى الثـــروة البحريـــة 

بمـــا يســـاهم فـــي تنميـــة القطـــاع، 
وســـعيا لحماية المخزون الســـمكي 
التنميـــة  لتحقيـــق  البحريـــن  فـــي 
المســـتدامة للثـــروات البحرية، في 
ظـــل الممارســـات الخاطئـــة لطـــرق 
الصيد. وأشـــار إلـــى أن القرار يأتي 
اتساقا مع القرارات الخليجية فيما 
يتعلـــق بحماية المخزون الســـمكي 
والـــدول  البحريـــن  مملكـــة  فـــي 

الخليجية.

حظر صيد أو بيع الروبيان لغاية 31 يوليو

)08(

رؤى سمو رئيس الوزراء تعزز 
العمل الدولي نحو التنمية

المنامة - بنا

ُعقـــد بديـــوان صاحب الســـمو الملكـــي رئيـــس الوزراء 
أمس اجتماع تنســـيقي لجائزة رئيس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة 
للتنمية المســـتدامة برئاســـة الشيخ حســـام بن عيسى 
آل خليفـــة، وبحضور آنا تيباجـــوكا، وهي عضوة لجنة 
الجائزة وعضو لجنة االستشاريين لفعالية يوم الضمير 
العالمـــي ووكيـــل األميـــن العـــام والمديـــرة التنفيذيـــة 

السابقة لبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية.
وأكد الشـــيخ حسام بن عيســـى آل خليفة حرص لجنة 
الجائـــزة علـــى تنفيـــذ رؤى وتطلعـــات صاحـــب الســـمو 
الملكي رئيس الوزراء في كل يعزز من العمل الجماعي 
الدولـــي تجـــاه قضايـــا التنميـــة المســـتدامة باعتبارهـــا 
أحـــد األعمـــدة الرئيســـة لتحقيـــق رفـــاه وتقـــدم الدول 

)05(والشعوب. سمو رئيس الوزراء

أيمن يعقوب

خضعا إلجراء 
روتيني بعد 

عودتهما من 
الصين

فريق للتصدي 
لخطر “كورونا”... 
و11 فبراير نصف 

يوم عمل
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