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 »égƒμdG  óªM  ÖFÉædG  ócCG
 Iƒ``̀≤``̀ dG  ¿ƒ```̀ fÉ```̀ b  QGó````̀°````̀UG  ¿G
 øjôëÑdG ´ÉaO Iƒ≤H á«WÉ«àM’G
 »a iƒ`̀°`̀ü`̀b á`̀«`̀æ`̀Wh IQhô``̀°``̀V
 »a  É°Uƒ°üNh  øgGôdG  âbƒdG
 ôªJ  »àdG  á«æeC’G  ±hô¶dG  πX
 ≈dEG  êÉàëJ  »àdGh  á≤£æªdG  É¡H
 OGó`̀©`̀à`̀°`̀S’Gh ±ƒ`̀Ø`̀°`̀ü`̀dG q¢```UQ

.»LQÉN ójó¡J …C’ ΩÉàdG
 »````̀é````̀gƒ````̀μ````̀ dG É```````````````̀YOh
 ≈`̀ dEG  ÜGƒ`̀æ`̀ dG  ¢ù∏éªH  √AÓ```eR
 á¨«°U  ôjôªJ  »`̀a  ∫Éé©à°S’G
 Iƒ≤dG  ¿CÉ°ûH  ¿ƒfÉ≤H  Ωƒ°SôªdG
 OƒLh  ≈∏Y  GócDƒe  ,á«WÉ«àM’G
 Ö∏£àJ »`̀à`̀dG  Iƒ`̀≤`̀ dG  √ò``̀g π`̀ã`̀e

 ø`̀eC’G  ≈∏Y  ®ÉØë∏d  ájô°ûÑdG  äÉ«fÉμeE’G  πc  ô«aƒJ
.á«æWƒdG äÉÑ°ùàμªdGh QGô≤à°S’Gh

 Ö∏£àJ ÉæH §«ëJ »àdG äÉjóëàdG ¿CG  ≈dEG  QÉ°TCGh
 áë∏°ùªdG  ÉæJGƒ≤d  IófÉ°ùªdG  ájô°ûÑdG  iƒ≤dG  Oƒ`̀Lh

 ø`̀«`̀°`̀ü`̀ë`̀dG ø`̀ °`̀ü`̀ë`̀ dG π`̀ ã`̀ª`̀J »```à```dGh
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¿É«c  ø`̀Y  ™`̀aGó`̀ª`̀dGh
 øe GOóY ¿CG ≈dEG Éàa’ ,ºjôμdG É¡Ñ©°Th
 »a  â¡éJG  á≤«≤°ûdG  á«é«∏îdG  ∫hódG
 º«¶æJ IOÉ``̀YEG ∫Ó`̀N ø`̀e √É`̀é`̀J’G Gò`̀g

.á«WÉ«àM’G Iƒ≤dG
 ¢UÉîdG ´É£≤dG ácQÉ°ûe ¿CG ócCGh
 Iƒ≤dG  ≈`̀dEG  ≈Yóà°ùªdG  Ö`̀JGQ  º`̀YO  »a
 ácGô°ûdG »a ÉLPƒªf πãªj á«WÉ«àM’G
 Ó«ªL  ’Éãeh  á«æWƒdGh  á«©ªàéªdG
 ¿CG  Öéj  »àdG  á«æWƒdG  á«dhDƒ°ùª∏d
 äÉ°ù°SDƒªdGh  äÉcô°ûdG  É¡H  ≈∏ëàJ

.¢UÉîdG ´É£≤dÉH
 »égƒμdG  ó`̀ª`̀M  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG  √ƒ```̀fh
 á«WÉ«àM’G  Iƒ`̀≤`̀ dG  π«μ°ûJ  ¿CG  ≈``̀dG
 ´ÉªLEG  πëe  ƒg  ÉÑ∏£e  πμ°ûj  øjôëÑdG  ´É`̀aO  Iƒ≤H
 áLôëdG á∏MôªdG √òg »a É°Uƒ°üNh »Ñ©°Th »æWh
 ≈dEG  êÉàëJ  »àdGh  á≤£æªdG  É¡H  ôªJ  »àdG  áÑ©°üdGh

.»æWƒdG øeC’G ≈∏Y ®ÉØë∏d á«FÉæãà°SG áØbh

 π°ü«a  ø`̀H  ¬∏dGóÑY  πÑ≤à°SG
 ôjRh  óYÉ°ùe  …ô°ShódG  ôÑL  øH
 ¿Gƒ`̀jó`̀dÉ`̀H  ¬Ñàμe  »`̀a  á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG
 π«μ«e  ô`̀«`̀Ø`̀°`̀ù`̀dG  IQGRƒ``̀∏``̀ d  ΩÉ``©``dG
 ¢ù«FQ  ƒ``̀ °``̀ SQhCG  hO  »`̀fƒ`̀aô`̀°`̀û`̀J

.»HhQhC’G OÉëJ’G á«Hhóæe
 óYÉ°ùe  ÖMQ  ,AÉ≤∏dG  ∫ÓNh  
 á«Hhóæe  ¢ù«FôH  á«LQÉîdG  ôjRh
 G kó`̀«`̀°`̀û`̀e ,»``````````̀HhQhC’G OÉ```̀ë```̀J’G
 á«FÉæãdG  äÉ`̀bÓ`̀©`̀ dG  √ó`̀¡`̀°`̀û`̀J  É`̀ª`̀H
 OÉ`̀ë`̀J’Gh  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªe  ø`̀«`̀H
 »a Qƒ`̀£`̀Jh Ωó`̀≤`̀J ø`̀e »````HhQhC’G
 ™∏£J G kó``̀cDƒ``̀e  ,ä’É``é``ª``dG  ≈`̀à`̀°`̀T
 õjõ©J  ≈dG  ºFGódG  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 É¡æ«H  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG  äÉ`̀bÓ`̀Y  ôjƒ£Jh
 Oƒ©j ÉªH »HhQhC’G OÉëJ’G ø«Hh

.ø«aô£dG Óc ≈∏Y ô«îdGh ™ØædÉH
 π°ü«a  øH  ¬∏dGóÑY  í`̀°`̀VhCGh  
 áμ∏ªe  ¿CG  …ô``̀°``̀Shó``̀dG  ô`̀Ñ`̀L  ø``̀H
 äGRÉ``̀é``̀ fEG â`̀≤`̀≤`̀M ó``̀b ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 ¥ƒ≤M õ`̀jõ`̀©`̀J ∫É`̀é`̀e »`̀a Iô`̀«`̀ã`̀c
 äÉjƒà°ùªdG  á`̀aÉ`̀c  ≈∏Y  ¿É`̀°`̀ù`̀fE’G
 øe  â∏©Lh  á`̀«`̀dhó`̀dGh  á«æWƒdG
 õμJôJ  É k°SÉ°SCG  É¡FOÉÑeh  É¡æ«fGƒb
 áæWGƒªdG  ¢ù°SCG  ï«°SôJ  »a  ¬«∏Y
 ¬JÉjôMh  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  ¿ƒ°Uh
 áeƒ¶æe  ∫Ó```N  ø``̀e  á`̀«`̀ °`̀SÉ`̀ °`̀SC’G
 äÉ`̀°`̀SÉ`̀«`̀°`̀Sh á`̀eó`̀≤`̀ à`̀e á`̀ «`̀ fƒ`̀ fÉ`̀ b
 áeGóà°ùªdG á«ªæàdG ≥≤ëJ ájô°üY
 ≥`̀ah √É``̀ aô``̀ dGh ø````̀eC’Gh ∫ó``̀©``̀dGh

.á«dhódG ô«jÉ©ªdG π°†aCG
 ô```̀jRh ó`̀YÉ`̀ °`̀ ù`̀e OÉ```̀ °```̀TCG É``̀ª``̀c

 π`̀«`̀μ`̀«`̀e Oƒ```¡```é```H á```̀«```̀LQÉ```̀î```̀dG
 OÉëJ’G á«Hhóæe ¢ù«FQ »fƒaô°ûJ
 »LQÉîdG πª©dG áÄ«gh »HhQhC’G
 äÉYÉªàL’Gh  »HhQhC’G  OÉëJ’ÉH
 áæjóe  »`̀a  äó`̀≤`̀Y  »`̀à`̀dG  áëLÉædG
 »àdGh  ,Éμ«é∏H  áμ∏ªªH  π°ùchôH

 πª©∏d  ≥``jô``W  á``̀WQÉ``̀N  â`̀°`̀ù`̀°`̀SCG
 äGôÑîdG  ∫OÉÑJh  AÉæÑdG  ∑ôà°ûªdG
 á«fÉ°ùfE’G ä’ÉéªdG øe ójó©dG »a
 »a  ácôà°ûªdG  ±Gó``̀gC’G  ≥«≤ëàd
 Qƒ£Jh  á«FÉæãdG  äÉbÓ©dG  áeóN
 á«ªæàdG  ±Gó`̀gCGh  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M

.áeGóà°ùªdG
 π«μ«e ô«Ø°ùdG √ƒf ,¬ÑfÉL øe 
 iƒà°ùªH  ƒ`̀°`̀SQhCG  hO  »fƒaô°ûJ
 ∑ôà°ûªdG  ≥`̀«`̀°`̀ù`̀æ`̀à`̀dGh  ¿hÉ`̀©`̀à`̀ dG
 OÉ`̀ë`̀J’Gh  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªe  ø`̀«`̀H
 ,áaÉc  Ió`̀©`̀°`̀UC’G  ≈∏Y  »````̀HhQhC’G
 øjôëÑdG  áμ∏ªe ¬à≤≤M ÉªH  G kó«°ûe
 ôjƒ£J  »`̀a  á°Sƒª∏e  Oƒ`̀¡`̀L  ø`̀e
 AÉæÑdG  á`̀«`̀ª`̀gCGh  ¿É`̀°`̀ù`̀f’G  ¥ƒ`̀≤`̀M
 áëLÉædG  äÉYÉªàL’G  èFÉàf  ≈∏Y
 OÉëJ’ÉH »LQÉîdG πª©dG áÄ«g ™e
 äÉ``̀bÓ``̀©``̀dG á`̀«`̀ª`̀æ`̀à`̀d »`````````̀HhQhC’G

.Égôjƒ£J πÑ°Sh á«FÉæãdG
 ¢VGô©à°SG AÉ≤∏dG ∫ÓN ºJ Éªc 
 äÉYƒ°VƒªdG  ø`̀e  Oó`̀Y  á°ûbÉæeh

 .∑ôà°ûªdG ΩÉªàg’G äGP
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 ï«°ûdG  øcôdG  ô«°ûªdG  πÑ≤à°SG 
 óFÉ≤dG  áØ«∏N  ∫BG  ó`̀ª`̀MCG  ø`̀H  áØ«∏N
 »a ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀ dG ´É````aO Iƒ``≤``d ΩÉ``̀©``̀dG
 óMC’G  ¢ùeCG  ìÉÑ°U  áeÉ©dG  IOÉ«≤dG
 QÉÑc  ø`̀e  GOó``̀Y  ,Ω2020  ô`̀jÉ`̀æ`̀j  5
 ∂dPh  ,øjôëÑdG  ´É`̀aO  Iƒ`̀b  •ÉÑ°V
 ¬∏dGóÑY  ø`̀cô`̀dG  ≥`̀jô`̀Ø`̀dG  Qƒ°†ëH
 ¿hDƒ`̀°`̀T  ô``̀jRh  »ª«©ædG  ø°ùM  ø`̀H
 øH  ÜÉ`̀ jP  ø`̀cô`̀dG  ≥jôØdGh  ,´É`̀aó`̀dG
 ,¿ÉcQC’G áÄ«g ¢ù«FQ »ª«©ædG ô≤°U
 øH  ó`̀ª`̀MCG  ï«°ûdG  ø`̀cô`̀dG  AGƒ``∏``dGh
 ,´ÉaódG IQGRh π«ch áØ«∏N ∫BG óªëe
 ≈°ù«Y ï«°ûdG …ôëH Ö«≤ædG ƒª°Sh

.áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S øH
 óFÉ≤dG  ÖMQ  AÉ≤∏dG  ájGóH  »ah
 QÉÑμH  øjôëÑdG  ´É``̀aO  Iƒ`̀≤`̀d  ΩÉ`̀©`̀dG
 PEG ,ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG ´É```̀aO Iƒ``̀ b •É`̀Ñ`̀°`̀V
 ∞∏àîe øY RÉéjEG ≈dEG º¡æe ™ªà°SG
 ≈∏Y ájƒªæàdGh  ájôjƒ£àdG  §£îdG

 ,…QGOE’Gh  …ôμ°ù©dG  iƒà°ùªdG
 »àdG Ö`̀jQó`̀à`̀dGh OGó```̀YE’G è`̀eGô`̀Hh
 ájõgÉédG  iƒà°ùe  ™`̀aQ  »a  º¡°ùJ
 áë∏°SCG  π`̀μ`̀H  á`````̀jQGOE’Gh  á`̀«`̀dÉ`̀à`̀≤`̀dG

.øjôëÑdG ´ÉaO Iƒb äGóMhh
 ¬∏dG  ø`̀e  π°†ØH  ¬``̀fCG  í`̀ °`̀VhCGh
 º`̀YOh  äÉ¡«LƒàH  º`̀K  ø`̀eh  ≈dÉ©J
 óªM ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U Iô°†M

 OÓÑdG  πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  ø`̀H
 ôaÉ°†àHh  ,≈`̀∏`̀YC’G  óFÉ≤dG  ióØªdG
 ´É``aO Iƒ``̀b ∫É```̀LQ Oƒ`̀¡`̀L »`̀fÉ`̀Ø`̀Jh
 á«æWƒdG Iƒ≤dG √òg âë°VCG øjôëÑdG
 ƒëf  áàHÉKh  Iô«Ñc  ≈£îH  ô«°ùJ
 Qƒ£àdGh  …ôμ°ù©dG  »bôdG  êQGó`̀e
 øe  ¬fƒdòÑj  ÉªH  Gó«°ûe  ,…QGOE’G
 ájƒæ©e  ìhô`̀Hh  ôªãe  ÜhDhO  πªY

 OGó°ùdGh ≥«aƒàdG º¡d É«æªàe ,á«dÉY
 ∞∏àîe  »a  á«dÉ¨dG  Éæàμ∏ªe  áeóîd
 Iƒ≤H  ä’ÉéªdG  ≈à°T  »ah  ™bGƒªdG

.øjôëÑdG ´ÉaO
 øjôëÑdG  ´ÉaO  Iƒb  ¿CG  ócCG  Éªc
 äÉ`̀¡`̀«`̀Lƒ`̀à`̀dG  ò«ØæJ  »``a  Iô`̀ª`̀à`̀°`̀ù`̀e
 ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†ëd  Iójó°ùdG
 ,≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY

 áHƒ∏£ªdG  ájRƒ¡édG  iƒà°ùe  ™aôd
 áë∏°SC’G πμd áeRÓdG äGOGó©à°S’Gh
 äÉjƒà°ùe  ≈`̀∏`̀YCG  ≥`̀ah  äGó`̀Mƒ`̀dGh
 Qƒ`̀£`̀à`̀ª`̀ dGh å``̀jó``̀ë``̀dG í`̀«`̀∏`̀°`̀ù`̀à`̀dG
 ∂∏J  øμªààd  ,ø≤àªdG  Ö`̀jQó`̀à`̀dÉ`̀Hh
 πc  AGOCG  ø`̀e  äGó`̀Mƒ`̀dGh  áë∏°SC’G
 πªcCG  ≈∏Y  É¡«dEG  á∏cƒªdG  äÉÑLGƒdG

.¬Lh

 ´É``aódG Iƒ``b •É``Ñ°V QÉ``Ñc ø``e GOó``Y π``Ñ≤à°ùj ΩÉ``©dG ó``FÉ≤dG

.»égƒμdG óªM |

:»égƒμdG óªM ÖFÉædG
á«æWh IQhô``°V á«WÉ«àM’G Iƒ``≤dG ¿ƒ``fÉb QGó``°UEG

:á«LQÉîdG ôjRh óYÉ°ùe ..»HhQhC’G OÉëJ’G á«Hhóæe ¢ù«FQ ¬dÉÑ≤à°SG ∫ÓN

¿É``°ùfE’G ¥ƒ``≤M õ``jõ©J ∫É``ée »``a Iô``«ãc äGRÉ``éfEG â``≤≤M ø``jôëÑdG

 …ò`̀«`̀Ø`̀æ`̀à`̀dG ¢``ù``«``Fô``dG äó`````̀cCG
 »YÉªàL’G  ø«eCÉà∏d  áeÉ©dG  áÄ«¡∏d
 »WÉHôªdG  ≈Ø£°üe  ¿ÉªjEG  Ió«°ùdG
 ø«°ùëJ IhÓY ±ô°U óYƒe ô««¨J
 É¡aô°U  ºà«d  øjóYÉ≤àª∏d  á°û«©ªdG
 Éª«a  ,ô`̀¡`̀°`̀T  π``̀c  ø``̀e  15  ï`̀jQÉ`̀à`̀H
 ájóYÉ≤àdG  äÉ°TÉ©ªdG  ±ô°U  ºà«°S
 πc ø`̀e 20 ï`̀jQÉ`̀à`̀H  É`̀gó`̀Yƒ`̀e »`̀a
 AGQRƒdG ¢ù∏ée QGô≤d Gò«ØæJ ,ô¡°T
 äGAGô`̀LEG  π«¡°ùàd  äÉ«dB’G  ™°VƒH
 ô°TÉÑªdG  »eƒμëdG  º`̀Yó`̀dG  ±ô°U
 §``̀HGƒ``̀°``̀†``̀dG ≥````̀ ah ø``«``æ``WGƒ``ª``∏``d
 ô«jÉ©ªdG ≈∏Y AÉ≤HE’G ™e ,Ióªà©ªdG
 π«¡°ùà∏d  ∂dPh ,É«dÉM É¡H  ∫ƒª©ªdG
 ø``«``æ``WGƒ``ª``dG ≈``̀∏``̀Y ô``«``°``ù``«``à``dGh
 º`̀Yó`̀dG è``̀eGô``̀H ø``̀e ø`̀jó`̀«`̀Ø`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG

.…ó≤ædG

 ¿CG  »`̀WÉ`̀ Hô`̀ª`̀ dG  â``̀ë``̀°``̀VhCGh 
 ≈∏Y ôKDƒj ød ±ô°üdG óYƒe ô««¨J
 ,ájóYÉ≤àdG äÉ≤ëà°ùªdGh äÉ°TÉ©ªdG
 π«¡°ùJ ≈dEG  ±ó¡j AGôLEG ƒg ÉªfEGh
 »eƒμëdG  º``Yó``dG  è``eGô``H  ±ô`̀°`̀U
 πª°ûJ  »àdGh  ,ø«æWGƒª∏d  ô°TÉÑªdG
 ø`̀jó`̀YÉ`̀≤`̀à`̀ª`̀dG  IhÓ```̀Y  É¡æª°V  ø``̀e
 »a  ºYódG  ∫Éμ°TCG  »bÉH  ÖfÉL  ≈`̀dEG
 øe ø«≤ëà°ùª∏d Éjô¡°T âHÉK óYƒe
 áYô°S  ¿Éª°†d  ,É¡H  ¢SÉ°ùªdG  ¿hO
 º¡«dEG  É¡dƒ°Uh  π«¡°ùJh  É¡aô°U
 IOó°ûe  ,É`̀jô`̀¡`̀°`̀T  â`̀HÉ`̀K  ó`̀Yƒ`̀e  »`̀a
 á°û«©ªdG  ø«°ùëJ  IhÓ`̀Y  ¿CG  ≈∏Y
 »a  É¡æ«ª°†J  »a  QGôªà°S’G  ºà«°S
 øe  QOÉ°üdG  óYÉ≤àdG  ¢TÉ©e  IOÉ¡°T
 »YÉªàL’G  ø«eCÉà∏d  áeÉ©dG  áÄ«¡dG
 ø`̀e ó``̀YÉ``̀≤``̀ à``̀ª``̀ dG ø``̀μ``̀ª``̀j å``̀«``̀ë``̀H

 ÜÉ°ùàMÉH  ¢Vhô≤dG  ≈∏Y  ∫ƒ°üëdG

 âfCÉªWh.IhÓ©dG  á∏eÉ°T  ¢TÉ©ªdG

 ™«ªL  áÄ«¡∏d  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG

 ±ÓàNG  ô«KCÉJ  Ωó©H  øjóYÉ≤àªdG
 ø«°ùëJ  IhÓ```̀Y  ±ô`̀°`̀U  ó`̀«`̀YGƒ`̀e
 óYƒe  ø`̀Y  øjóYÉ≤àª∏d  á°û«©ªdG
 ,á`̀jó`̀YÉ`̀≤`̀à`̀dG º`̀¡`̀JÉ`̀°`̀TÉ`̀©`̀e ±ô``̀°``̀U
 ≈∏Y  äÉ¡édG  ™«ªL  ¢UôM  IócDƒe
 ∫ƒ°Uh ô«°ù«àd É¡æ«H Éª«a ¿hÉ©àdG
 ¢SÉ°ùªdG  ¿hO  øe  º¡«dEG  äÉeóîdG
 äÉÑK  ≈∏Y  ó«cCÉàdG  ™e  ,º¡bƒ≤ëH
 ±ô°U ΩÉ¶àfGh ¥É≤ëà°S’G ô«jÉ©e
 Égó«YGƒe  »a  Éjô¡°T  äÉ≤ëà°ùªdG

.áàHÉãdG
 πª©dG IQGRh äOÉaCG É¡ÑfÉL øe
 ô«jÉ©e  ¿CG  á«YÉªàL’G  á«ªæàdGh
 ô°TÉÑªdG  ºYódG  èeGôH  ¥É≤ëà°SG
 ø«æWGƒª∏d  á≤ëà°ùªdG  áØ∏àîªdG
 ¬LƒJ  …CG  ∑Éæg  ¢ù«dh  ,ô«¨àJ  ød
 óæY  ,äGhÓ`̀©`̀∏`̀d  ô««¨J  hCG  AÉ`̀¨`̀dE’

 √òg πãªàJh ,É¡aô°U óYƒe ó«MƒJ
 »YÉªàL’G ¿Éª°†dG  :»a äGhÓ©dG
 ºYódGh  ,ÉLÉ«àMG  ô`̀ã`̀cC’G  äÉÄØ∏d
 ¢ü°üîeh ,(AÓ¨dG IhÓY) »dÉªdG
 øY  …ó≤ædG  ¢†jƒ©àdGh  ,á`̀bÉ`̀YE’G
 IhÓ`̀Yh ,Ωƒ`̀ë`̀∏`̀dG ø`̀Y º`̀Yó`̀dG ™`̀aQ
 ø«°ùëJ  IhÓ````̀Yh  ,ø`̀μ`̀ °`̀ù`̀dG  ∫ó```H

.øjóYÉ≤àª∏d á°û«©ªdG
 ±ó`̀¡`̀dG  ¿CG  IQGRƒ````̀ dG  äó````̀cCGh
 º`̀Yó`̀dG ±ô`̀°`̀U ï`̀jQÉ`̀J ó`̀«`̀Mƒ`̀J ø`̀e
 ø«æWGƒªdG  IOÉØà°SG  º«¶©J  ƒ`̀g
 »a º`̀Yó`̀dG  è`̀eGô`̀H  á`̀aÉ`̀c  ≠dÉÑe  ø`̀e
 ¬æe IOÉØà°S’G º¡æμª«d óMGh âbh
 º¡JÉeGõàdG  AÉ`̀¡`̀fE’  Ió``̀MGh  á©aóH
 ïjQÉàH  Iô`̀°`̀SC’G  OGô``̀aCG  äÉÑ∏£àeh
 äGhÓ©dG √òg »≤ëà°ùe iód Oóëe

.ø«æWGƒªdG øe

:»WÉHôªdG ..äÉ°TÉ©ªdG ≈∏Y ôKDƒj ød
øjóYÉ≤àª∏d  á`̀°`̀û`̀«`̀©`̀ª`̀dG  ø`̀«`̀°`̀ù`̀ë`̀J  IhÓ```̀ Y  ±ô`̀ °`̀ U  ó`̀ Yƒ`̀ e  ô`̀«`̀«`̀¨`̀J

.»WÉHôªdG ¿ÉªjEG |

 ÜGƒædG  ¢ù∏ée  á°ù«FQ  äó``̀cCG
 ¿CG  π``̀æ``̀jR ¬``∏``dGó``Ñ``Y â``æ``H  á```jRƒ```a
 ôÑà©J ájô°üªdG á«æjôëÑdG äÉbÓ©dG
 á«FÉæãdG  äÉbÓ©∏d  É k©«aQ  É`̀ kLPƒ`̀ª`̀f
 Üô°†Jh  ,∫hó````̀dG  ø`̀«`̀H  ácôà°ûªdG
 ô°ü©dGh  ïjQÉàdG  ¥ÉªYCG  »a  QhòéH

.åjóëdG
 ÜGƒædG  ¢ù∏ée  á°ù«FQ  âdÉbh
 QÉÑNC’G{  áØ«ë°U  ¬JôLCG  QGƒ`̀M  »a
 á«æjôëÑdG  ICGô``ª``dG  ¿EG  zájô°üªdG
 á«ªgCÉH øeDƒJ É¡JOÉ«b ¿CÉH áXƒ¶ëe
 äCÉ«gh  ™ªàéªdG  »a  ÉgôKCGh  ÉgQhO
 ≥∏£æJ  »`̀μ`̀ d  π`̀Ñ`̀°`̀ù`̀dG  π``̀c  É``̀¡``̀eÉ``̀eCG
 ,É¡æWh  AÉ`̀æ`̀H  »`̀a  É```̀gQhO  AGOCG  »`̀a
 AÉ£©dG øe äGƒæ°S ôÑY âYÉ£à°SGh
 ™bGƒªdG  πc  »a  É¡JQGóL  ócDƒJ  ¿CG
 RôHC’G  Qƒ£àdG  øμdh  ,É¡JCGƒÑJ  »àdG
 AÉL  á«æjôëÑdG  ICGô`̀ª`̀dG  Iô«°ùe  »a
 ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  »dƒJ  ó©H
 ó«dÉ≤e  ,ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY  áØ«∏N
 ¬àdÓL  ´hô°ûeh  1999  »a  ºμëdG
 ICGô`̀ª`̀ ∏`̀ d ô```̀ah …ò````̀dG ,»```MÓ```°```UE’G
 á«©jô°ûàdG  äÉeƒ≤ªdG  á«æjôëÑdG
 É`̀gQhO  øe  äRõ`̀Y  »àdG  á«fƒfÉ≤dGh
 äGõéæªdG  ø`̀e  ó`̀jó`̀©`̀dG  ≥«≤ëJ  »`̀a
 ICGô```̀ª```̀dG ä nô````̀ nÑ````̀ nY É``̀ª``̀c ,á``̀«``̀æ``̀Wƒ``̀dG
 øe  ,RGõàYGh  ôîa  πμH  ,á«æjôëÑdG
 á∏Môe  ≈`̀dEG  ,¥ƒ≤ëdG  Ö°ùc  á∏Môe
 É¡©ªàée  á«ªæJh  AÉæH  »a  ácGô°ûdG
 Ö`̀fÉ`̀é`̀H ,π````̀Lô````̀dG ™```̀e á``Ø``°``UÉ``æ``e
 ¢ù∏éªdG  ≈```dEG  äGó`̀«`̀°`̀S  6  ∫ƒ`̀ °`̀Uh
 »a  äGó«°S  9h  ÖîàæªdG  »HÉ«ædG
 á«fÉãdG  á`̀aô`̀¨`̀dG)  iQƒ`̀°`̀û`̀dG  ¢ù∏ée
 ≈`̀°`̀SQCG  ó`̀bh  ,(á«©jô°ûàdG  á£∏°ù∏d
 ICGô`̀ª`̀dG  ≥`̀M  »æWƒdG  πª©dG  ¥Éã«e
 ∞∏àîe »`̀a  á`̀∏`̀YÉ`̀Ø`̀dG  á`̀cGô`̀°`̀û`̀dG  »`̀a
 ¥ƒ≤ëdG  »a  ,äÉYÉ£≤dGh  ä’ÉéªdG

.É kjQƒà°SO ádƒØμªdG äÉÑLGƒdGh
 :ÜGƒædG ¢ù∏ée á°ù«FQ âæ«Hh
 á∏eÉ°ûdG  á`̀jƒ`̀ª`̀æ`̀à`̀dG  Iô`̀«`̀°`̀ù`̀ª`̀dG  ¿EG
 á∏≤f  â∏μ°T  ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓéd
 »a  á«WGô≤ªjódG  Iô«°ùe  »a  á«Yƒf
 ójó©∏d  É¡«æÑJ  ∫Ó`̀N  øe  ,øjôëÑdG
 õFÉcQ  øe  Rõ©J  »àdG  äGQOÉÑªdG  øe
 »àdG  äÉ°ù°SDƒªdGh  ¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀dG  á``̀dhO
 ájô°üY ájQƒà°SO ¢ù°SCG ≈∏Y õμJôJ
 Ée  º`̀gCG  ¿G  ≈`̀dEG  Iô«°ûe  ,ájQÉ°†Mh
 »a  á«WGô≤ªjódG  áHôéàdG  ¬H  õ«ªàJ
 ’h Qƒ`̀£`̀à`̀dG á`̀ª`̀FGO É`̀¡`̀fCG ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 è¡ædG  ƒ`̀gh  ,ø«©e  óM  óæY  ∞bƒàJ
 ¢Uôëjh  ∂∏ªdG  ádÓL  √ÉæÑàj  …òdG
 ó`̀MCG  ÜGƒ`̀æ`̀ dG  ¢ù∏ée  ó`̀©`̀ ojh  ,¬«∏Y
 ,∂`̀ dP  ø`̀Y ôÑ©J »`̀à`̀dG  ¬```̀LhC’G  º``̀gCG
 á«©jô°ûàdG  ¬`̀JÉ`̀«`̀dhDƒ`̀°`̀ù`̀e  ºμëÑa
 ÖfÉL  ≈`̀ dEG  ∑QÉ°ûj  ¬fEÉa  á«HÉbôdGh
 ióe  á©HÉàe  »`̀a  iQƒ`̀°`̀û`̀dG  ¢ù∏ée
 »a  á«eÉ°ùdG  á«μ∏ªdG  ájDhôdG  ≥«≤ëJ

.ìÓ°UE’G
 »```̀fGô```̀jE’G ¢`̀†`̀jô`̀ë`̀à`̀ dG ø```̀Yh
 ¢ù∏ée  á°ù«FQ  âdÉb  áμ∏ªªdG  ó°V
 πæjR  ¬∏dGóÑY  âæH  á`̀jRƒ`̀a  ÜGƒ`̀æ`̀dG

 ≈dEG  ƒYóJ  ÉªFGO  áμ∏ªªdG  á°SÉ«°S  ¿G
 ø«H »`̀HÉ`̀é`̀j’G ¿hÉ`̀©`̀à`̀dGh ΩÓ`̀°`̀ù`̀dG
 ídÉ°U  π``̀LCG  ø`̀e  Üƒ©°ûdGh  ∫hó``̀dG
 πaÉëªdG  ™«ªL  »``̀ah  ,á`̀«`̀fÉ`̀°`̀ù`̀f’G
 ≈∏Y ó``̀cDƒ``̀J  á``̀«``̀dhó``̀dGh á`̀«`̀ª`̀«`̀∏`̀bE’G
 CGóÑªH  ™«ªédG  Ωõà∏j  ¿CG  IQhô`̀°`̀V
 á«∏NGódG  ¿hDƒ°ûdG  »a  πNóàdG  ΩóY
 ¬JôbCG  Ó«°UCG  É≤M  √QÉÑàYÉH  ∫hó∏d
 ,á«dhódG  äÉ«©jô°ûàdGh  ø«fGƒ≤dG
 ΩÉ¶ædG  ø`̀e  ô`̀f  º`̀d  πHÉ≤ªdG  »`̀a  øμd
 IôaÉ°ùdG  äÓ`̀Nó`̀à`̀dG  ’EG  »``̀fGô``̀jE’G
 ,á≤£æªdG  ∫hOh  ÉfOÓH  ¿hDƒ`̀°`̀T  »a
 í«∏°ùJh  ∞`̀æ`̀©`̀dG  º``̀YO  ≥`̀ jô`̀W  ø``̀Y
 ,É`̀gô`̀eCÉ`̀H  ô`̀ª`̀JCÉ`̀J  IOó°ûàe  äÉ`̀YÉ`̀ª`̀L
 øWƒdG  ≈∏Y  ¢†jôëàdÉH  G kQhô```̀eh
 πjƒªJ  ÖfÉéH  ,™ªàéªdG  äÉfƒμeh
 ,É¡d  á©HÉJ  äÉª¶æeh  ΩÓYG  πFÉ°Sh
 áÑZôdG  ΩóY  ócDƒJ  äÉ°SQÉªe  √ò`̀gh
 »a  QGô`̀≤`̀à`̀°`̀S’Gh  ø``̀eC’G  ¿Éª°V  »`̀a
 ¿hDƒ`̀°`̀T  »`̀a  π`̀Nó`̀J  …CGh  ,á≤£æªdG
 ≈∏Y  πª©dG  hCG  á«∏NGódG  øjôëÑdG
 å`̀Hh É`̀gQGô`̀≤`̀à`̀°`̀SGh É`̀¡`̀æ`̀eCG á`̀Yõ`̀YR
 ô`̀eCG  ƒ`̀g  É¡Ñ©°T  AÉ`̀æ`̀HCG  ø«H  á`̀bô`̀Ø`̀dG
 ¬àeÓ°Sh  ø`̀Wƒ`̀dG  ø`̀eCÉ`̀a  ,¢`̀Vƒ`̀aô`̀e
 ÜGôàb’G πÑ≤j ’ ôªMCG §N ¬JOÉ«°Sh
 ™Ñ£dÉHh  ,¿É``̀c  ±ô``̀W  …CG  ø`̀e  ¬`̀æ`̀e
 ô«Ñc  Qhó``̀H  ÜGƒ`̀æ`̀ dG  ¢ù∏ée  Ωƒ`̀≤`̀j
 äÓªëdG  √ò``̀g  πãªd  …ó`̀°`̀ü`̀à`̀dG  »`̀a
 á°SQÉªe  ∫ÓN  øe  ∂dPh  ,á°Vô¨ªdG
 á«fÉªdôÑdG  á«°SÉeƒ∏HódG  »a  √QhO
 »`̀dhó`̀dG  ™ªàéª∏d  í`̀°`̀Vƒ`̀J  »`̀ à`̀ dGh
 äÉ``̀YÉ``̀ª``̀à``̀L’Gh äGô``̀ª``̀JDƒ``̀ª``̀ dG »``̀ a
 IQƒ`̀°`̀ü`̀dG á``«``dhó``dG äÉ`̀Ñ`̀°`̀SÉ`̀æ`̀ª`̀dGh
 Iô«°ùe ¿É«ÑJh ,…ôéj Éªd á«≤«≤ëdG
 ∂dPh  É¡°û«©f  »àdG  á∏eÉ°ûdG  á«ªæàdG
 øe  å`̀Ñ`̀j  hCG  Öàμj  É`̀e  π`̀ c  ¢`̀†`̀Mó`̀d

 .á«æWƒdG ÉæJô«°ùªd ¬jƒ°ûJ

:ÜGƒædG ¢ù∏ée á°ù«FQ

 ∂``∏ªdG á``dÓéd á``∏eÉ°ûdG á``jƒªæàdG Iô``«°ùªdG
øjôëÑdG »a á«WGô≤ªjó∏d á``«Yƒf á∏≤f â``∏μ°T

.ÜGƒædG ¢ù∏ée á°ù«FQ |

 óªëe ø``̀H  »`̀∏`̀Y  ó`̀«`̀°`̀ù`̀dG  ó````̀cCG
 ¿CG  ΩÓ`̀YE’G  ¿hDƒ°T  ô`̀jRh  »ë«eôdG
 É¡MÉàØfG  π°†ØH  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 ™àªàJ  Éeh  ,»eÓYE’Gh  …OÉ°üàb’G
 ,IQƒ£àe  á«©jô°ûJ  áeƒ¶æe  øe  ¬H
 äGAÉ````Ø````ch ,á```̀ã```̀jó```̀M äÉ``̀«``̀æ``̀≤``̀ Jh
 õjõ©J  »a  á«°VÉe  ,áYóÑe  ájô°ûH
 ΩÓ```̀YE’G  á`̀YÉ`̀æ`̀°`̀U  »``a  É¡JÉÑ°ùàμe

.≥jƒ°ùàdGh ¿ÓYE’Gh
 ió`̀d ,»`̀ë`̀«`̀eô`̀dG ¢`̀Vô`̀©`̀à`̀°`̀SGh
 ó«°ùdG  ¢`̀ù`̀eCG  ¬Ñàμe  »`̀a  ¬dÉÑ≤à°SG
 ¢`̀ù`̀«`̀FQ á``∏``≤``ª``dG ó`̀ª`̀ë`̀e ¢`̀ù`̀«`̀ª`̀N
 ƒ°†Y  á«æjôëÑdG  ø«æ∏©ªdG  á«©ªL
 á«dhódG  á«©ªé∏d  »ªdÉ©dG  ¢ù∏éªdG

 »a  ácGô°ûdG  õjõ©J  πÑ°S  ,¿Ó`̀YEÓ`̀d

 á«YGóHE’G  ¬àdÉ°SQh  ΩÓ`̀YE’G  ôjƒ£J

 çó````̀MCG á``̀ Ñ``̀ cGƒ``̀eh ,á``̀jƒ``̀ª``̀æ``̀à``̀dGh

 áYÉæ°U  »a  ¢UôØdGh  äGóéà°ùªdG

 …ó«∏≤àdG ¬«≤°ûH ≥jƒ°ùàdGh ¿ÓYE’G

.»ªbôdGh

 ¢`̀ ù`̀ «`̀ FQ π`̀ Ñ`̀ ≤`̀ à`̀ °`̀ ù`̀ j ΩÓ`````````̀ YE’G ô```````jRh
á``̀«``̀æ``̀jô``̀ë``̀Ñ``̀dG ø``̀«``̀æ``̀∏``̀©``̀ª``̀dG á``̀«``̀©``̀ª``̀L

 áXƒfƒÑdG áØ«£d IPÉà°SC’G Qƒ°†ëH ,Ωƒ«dG º«∏©àdGh á«HôàdG IQGRh íààØJ
 ,zÖ°SÉμe{  ¿Gƒæ©H  É k«ÑjQóJ  É kéeÉfôH  ,»æØdGh  ΩÉ©dG  º«∏©à∏d  óYÉ°ùªdG  π«cƒdG
 πMGôªdG  »a  á`̀jƒ`̀dhC’G  äGP  ¢SQGóªdG  º`̀YO  ±ó¡H  ,ΩÉ``̀jCG  á`̀©`̀HQCG  Ió`̀e  ôªà°ùj
 º«∏©àdG  IOƒL  áÄ«g  πÑb  øe  É¡FGOCG  á©LGôªd  QGõà°S  »àdGh  ,çÓãdG  á«ª«∏©àdG

.Ω2020/2019 »dÉëdG »°SGQódG ΩÉ©dG øe »fÉãdG π°üØdG ∫ÓN ,ÖjQóàdGh
 ±Gô°TEÉH  ,π`̀ FGhC’G  ø«ª∏©ªdGh  ø«ª∏©ªdG  ÖjQóJ  èeÉfôÑdG  ∫ÓN  ºà«°Sh
 »æØdGh  ΩÉ`̀©`̀dG  º«∏©àdG  ´É`̀£`̀b  ø`̀e  ø«°ü°üîàªdG  ø`̀«`̀HQó`̀ª`̀dG  ø`̀e  áYƒªée
 ,á«HÓ£dG äÉeóîdGh ,»æ¡ªdG ôjƒ£àdGh ÖjQóàdG IQGOEÉc áfhÉ©àªdG äGQGOE’Gh
 IOƒL  áÄ«¡d  ø«∏ãªe  ácQÉ°ûe  ≈`̀dEG  áaÉ°VEG  ,…ƒHôàdG  ±Gô`̀°`̀TE’Gh  ,ègÉæªdGh
 øH  áØ«∏N  ï«°ûdG  ó¡©ªH  ΩÉ≤j  …òdG  èeÉfôÑdG  ∫hÉæà«°Sh .ÖjQóàdGh  º«∏©àdG
 :É¡æeh ,¢SQGóªdG  äÉLÉ«àMG Ö°ùM ,áª¡e QhÉëe IóY ,É«Lƒdƒæμà∏d  ¿Éª∏°S
 ô«jÉ©eh  ,á°SQóª∏d  áeÉ©dG  á«dÉ©ØdG  ≈∏Y  ó«édG  ¢SQódG  ôKCGh  ,áª¡∏ªdG  IOÉ«≤dG
 óMGƒdG ¿ô≤dG äGQÉ¡eh ,»ªjOÉcC’G RÉéfE’Gh ,ºq∏©àdGh º«∏©àdGh ,ó«édG ¢SQódG

.øjô°û©dGh

 zÖ°SÉμe{ èeÉfôH º``¶æJ zá«HôàdG{
á``jƒdhC’G äGP ¢``SQGóªdG º``Yód

 âæH á≤FÉa IPÉà°SC’G áë°üdG IôjRh â©aQ
 ™«ªéd ôjó≤àdGh ÉjÉëàdG Ö«WCG ídÉ°üdG ó«©°S
 øjôëÑdG  áμ∏ªªH  ádÉÑ≤dGh  ¢†jôªàdG  QOGƒ`̀c
 ΩÉ`̀Y{  äÉ«dÉ©a  áë°üdG  IQGRh  Aó`̀H  áÑ°SÉæªH
 Oƒ¡éd  Gôjó≤Jh  .z2020  ádÉÑ≤dGh  ¢†jôªàdG
 ™aôd  º¡∏ªY  »`̀a  ø«°VôªªdGh  äÉ`̀°`̀Vô`̀ª`̀ª`̀dG
 IQGRh  â°UôM  ¢†jôªàdG  äÉeóN  iƒà°ùe
 ,¢†jôªàdÉH  ΩÉ©dG  Gòg  AÉØàM’G  ≈∏Y  áë°üdG
 áª¶æe ΩÉ`̀ª`̀à`̀gG ™`̀e ø`̀eGõ`̀à`̀dÉ`̀H »`̀JCÉ`̀j …ò```dGh
 ΩÉY  É¡fÓYEGh  ,¢†jôªàdÉH  á«ªdÉ©dG  áë°üdG
 …ò`̀ dGh  ,zá`̀dÉ`̀Ñ`̀≤`̀dGh  ¢†jôªà∏d  É`̀eÉ`̀Y{  2020
 äÉ°VôªªdG øe ΩOÉ≤dG π«édG ôjƒ£J ≈dEG ±ó¡j
 ø`̀«`̀°`̀SQÉ`̀ª`̀eh IOÉ``̀≤``̀ c ÜÉ`̀ Ñ`̀ °`̀ û`̀ dG äÓ``̀HÉ``̀≤``̀ dGh
 äÉeóîdG  IOƒL  ôjƒ£Jh  ™aQ  »a  ø«°üàîeh

.á«ë°üdG
 Qhó`̀dG  ≈∏Y  zídÉ°üdG{  Iô`̀jRƒ`̀dG  â`̀æ`̀KCGh
 ¿ƒ`̀°`̀Vô`̀ª`̀ª`̀dG ¬```H Ωƒ``̀≤``̀j …ò````̀ dG …ô``̀gƒ``̀é``̀dG
 äÉeóîdG  ºjó≤J  »a  äÓHÉ≤dGh  äÉ°VôªªdGh
 ájÉYôd  º¡JÉ«M  ¢ùjôμJh  ,≈°Vôª∏d  á«ë°üdG

 IQƒ`̀°`̀û`̀ª`̀dG  º`̀jó`̀≤`̀Jh  ™ªàéªdG  OGô````̀aCG  ™`̀«`̀ª`̀L
 ¿CG äócCGh .º¡d á«°†jôªàdG ájÉYôdGh á«ë°üdG
 ø«°VôªªdG  IAÉØc  ™aQ  »a  Iôªà°ùe  IQGRƒ``dG
 ádÉÑ≤dGh ¢†jôªàdG áæ¡e ôjƒ£àd äÉ°VôªªdGh
 √òg  »a  ø«jOÉ«≤dG  øe  π«L  π«gCÉJ  ∫ÓN  øe

.áæ¡ªdG
 äÉeóN  á°ù«FQ  âdÉb  ,áÑ°SÉæªdG  √ò¡Hh
 á`̀jQó`̀H  IPÉ`̀ à`̀ °`̀SC’G  äÉ«Ø°ûà°ùª∏d  ¢†jôªàdG
 »dƒJ  á«æjôëÑdG  áë°üdG  IQGRh  ¿EG  »àjƒμdG
 Ωƒ≤j  Éªd  ,¢†jôªàdG  ´É£≤d  Gô«Ñc  ÉeÉªàgG
 »fÉ°ùfEG  Qhó``H  ádÉÑ≤dGh  ¢†jôªàdG  QOÉ``c  ¬`̀H
 ,á«ë°üdG  äÉeóîdG  ºjó≤J  »`̀a  ô«Ñc  »æ¡eh
 ™ªàéªdÉH  á`̀jÉ`̀æ`̀©`̀∏`̀d  º`̀¡`̀JÉ`̀«`̀M  ¿ƒ`̀°`̀S qô`̀μ`̀ oj  PEG
 ºjó≤Jh  ,∫É``Ø``WC’Gh  äÉ`̀¡`̀eC’Gh  ≈°VôªdG  ø`̀e
 ò≤æJ  »`̀à`̀dG  á«ë°üdG  IQƒ`̀°`̀û`̀ª`̀dGh  äÉ`̀MÉ`̀≤`̀∏`̀dG
 πc  á«Ñ∏Jh  ø«qæ°ùªdÉH  á`̀jÉ`̀æ`̀©`̀dGh  ,ìGhQC’G
 ,»eƒj mπμ°ûH á«°SÉ°SC’G á«ë°üdG äÉLÉ«àM’G
 ó«MƒdG  ájÉYôdG  õcôe A’Dƒg ¿ƒμj  Ée  Gô«ãch
 á«©ªL  âæ∏YCG  ∂dòd  .á«∏ëªdG  º¡JÉ©ªàée  »a
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 الرميحي: دعم الأن�شطة الفنية

 واإبرازها مبختلف و�شائل الإعالم

»ال�شحة« تبداأ اأوىل فعالياتها مبنا�شبة عام التمري�ض 2020

ال�شالح حتيي الكادر التمري�شي يف عام التمري�ض والقبالة

وزير  الرميحي  حممد  بن  علي  اأكد 

�شوؤون الإعالم، حر�ص الوزارة على دعم 

وامل�شرحية،  والفنية  الثقافية  الأن�شطة 

مبا  الإعالم  و�شائل  خمتلف  يف  واإبرازها 

واحل�شارية  الوطنية  الهوية  يعك�ص 

الرائدة كواحة  البحرين، ومكانتها  ململكة 

لالإبداع الإعالمي والثقايف والفني.

يف  ا�شتقباله  لدى  الرميحي،  واأعرب 

اأوال،  م�شرح  اإدارة  جمل�ص  اأم�ص  مكتبه 

وجميع  امل�شرح  لإدارة  تهانيه  اأطيب  عن 

العام  هذا  احتفاله  مبنا�شبة  من�شوبيه؛ 

اختيار  مع  بالتزامن  الذهبي  بيوبيله 

مثمًنا  العربية،  لل�شياحة  عا�شمة  املنامة 

خدمة  يف  املتميزة  اأوال  م�شرح  مبادرات 

املواهب  وامل�شرحية ودعم  الفنية  احلركة 

الفعاليات  وتنظيم  الوطنية  والكفاءات 

املحلية والدولية.

اأحمد  اأنور  الفنان  اأعرب  ومن جانبه، 

وتقديره  �شكره  عن  اأوال  م�شرح  رئي�ص 

لوزير �شوؤون الإعالم على اهتمامه الدائم 

الثقافية  املوؤ�ش�شات  مع  ال�شراكة  بتعزيز 

اإثراء  يف  والأهلية  الر�شمية  والفنية 

احلراك الثقايف والفني وامل�شرحي.

ال�شحة  وزيرة  وجهت 

اأطيب  ال�شالح  �شعيد  بنت  فائقة 

كوادر  جلميع  والتقدير  التحايا 

مبملكة  والقبالة  التمري�ص 

وزارة  بدء  مبنا�شبة  البحرين؛ 

ال�شحة فعاليات »عام التمري�ص 

والقبالة 2020«. 

املمر�شات  جلهود  وتقديراً 

لرفع  عملهم  يف  واملمر�شني 

التمري�ص؛  خدمات  م�شتوى 

على  ال�شحة  وزارة  حر�شت 

بالتمري�ص،  العام  بهذا  الحتفاء 

مع  بالتزامن  ياأتي  والذي 

العاملية  ال�شحة  منظمة  اهتمام 

للعام  واإعالنها  بالتمري�ص، 

للتمري�ص  »عاما   2020

يهدف  والذي  والقبالة«، 

من  القادم  اجليل  تطوير  اإىل 

ال�شباب  والقابالت  املمر�شات 

يف  وخمت�شني  وممار�شني  كقادة 

اخلدمات  جودة  وتطوير  رفع 

ال�شحية.

على  الوزيرة  واأثنت 

يقوم  الذي  اجلوهري  الدور 

واملمر�شات  املمر�شون  به 

اخلدمات  تقدمي  يف  والقابالت 

وتكري�ص  للمر�شى،  ال�شحية 

اأفراد  جميع  لرعاية  حياتهم 

املجتمع وتقدمي امل�شورة ال�شحية 

لهم،  التمري�شية  والرعاية 

يف  م�شتمرة  الوزارة  اأن  واأكدت 

رفع كفاءة املمر�شني واملمر�شات 

لتطوير مهنة التمري�ص والقبالة 

من  جيل  تاأهيل  خالل  من 

وبهذه  املهنة،  هذه  يف  القياديني 

خدمات  رئي�شة  قالت  املنا�شبة، 

بدرية  للم�شت�شفيات  التمري�ص 

ال�شحة  وزارة  اإن  الكويتي 

لقطاع  كبرياً  اهتماماً  تويل 

كادر  به  يقوم  ملا  التمري�ص، 

دور  من  والقبالة  التمري�ص 

تقدمي  يف  كبري  ومهني  اإن�شاين 

ُيكّر�شون  اإذ  ال�شحية،  اخلدمات 

من  باملجتمع  للعناية  حياتهم 

والأطفال،  والأمهات  املر�شى 

وامل�شورة  اللقاحات  وتقدمي 

الأرواح،  تنقذ  التي  ال�شحية 

كافة  وتلبية  بامل�شّنني  والعناية 

الأ�شا�شية  ال�شحية  الحتياجات 

يكون  ما  وكثرياً  يومي،  ب�شكٍل 

يف  الوحيد  الرعاية  مركز  هوؤلء 

اأعلنت  لذلك  املحلية؛  جمتمعاتهم 

عام  العاملية  ال�شحة  جمعية 

لكادر  الدولية  ال�شنة   2020

والِقبالة. التمري�ص 

ت�شارك  املهنة،  لهذه  ووفاء 

ال�شحة  منظمة  ال�شحة،  وزارة 

والحتاد  و�شركائها،  العاملية 

واملجل�ص  للقابالت  الدويل 

واملمر�شات  للممر�شني  الدويل 

و�شندوق الأمم املتحدة لل�شكان، 

الحتفال على مدى عام  اأجل  من 

التمري�ص  كوادر  بعمل  كامل 

على  ال�شوء  وت�شليط  والقبالة 

والدعوة  الإن�شانية  املهنة  هذه 

اإىل زيادة ال�شتثمارات يف القوى 

التمري�ص  جمايل  يف  العاملة 

والِقبالة.

مريزا يرعى موؤمتر حول الذكاء ال�شطناعي نهاية يناير اجلاري

حتت رعاية الدكتور عبداحل�شني بن علي 

�شيتم  امل�شتدامة،  الطاقة  هيئة  رئي�ص  مريزا 

ال�شطناعي،  الذكاء  حول  موؤمتر  تنظيم 

م�شمى  حتت  وذلك  امل�شافة،  والقيمة  فينتك 

وبال�شراكة  الثاين«،  الرقمي  »التحول  موؤمتر 

مع �شركة »Smart SMB« ومقرها الإمارات 

يف  املوؤمتر  �شيعقد  حيث  املتحدة،  العربية 

اجلاري  يناير  �شهر  من  والع�شرين  الثامن 

2020 يف فندق اخلليج مبملكة البحرين.

وقد �شرح د. جا�شم حاجي رئي�ص املوؤمتر 

للدكتور  رئي�شية  كلمة  هناك  �شيكون  اأنه 

�شيتناول  كما  الفتتاح،  حفل  يف  مريزا 

املوؤمتر ندوات عن الذكاء ال�شطناعي وعلوم 

الذكاء  جمال  يف  املراأة  ودور  امل�شتقبل، 

ال�شطناعي، والتي �شي�شارك فيها نخبة من 

اإ�شافة  الكفاءة.  ذوات  البحرينيات  ال�شيدات 

ال�شطناعي  الذكاء  م�شتقبل  حلوارات حمور 

البحرين،  مملكة  وبالأخ�ص  املنطقة  يف 

واأثرها يف تغيري الوظائف امل�شتقبلية.

وقد اأعرب الدكتور حاجي رئي�ص املوؤمتر 

الطاقة  هيئة  لرئي�ص  وتقديره  �شكره  عن 

ودوره  وت�شجيعه  دعمه  على  امل�شتدامة 

البارز يف جمال علوم امل�شتقبل وبالأخ�ص يف 

امل�شتمر  وحتفيزه  ال�شطناعي  الذكاء  جمال 

اهتم  فلطاملا  املجال،  هذا  العاملني يف  جلميع 

بدعم هذه امل�شاريع وهذا لي�ص بجديد عليه.

ال�شرفية  بالرعاية  املوؤمتر  هذا  �شيحظى 

امل�شتدامة،  الطاقة  هيئة  رئي�ص  قبل  من 

اجلوائز  وتقدمي  امل�شاركني  لتكرمي  بالإ�شافة 

بحرينية  و�شركة  �شخ�شية  ثالثني  من  لأكرث 

و�شوف  املعلومات،  تكنولوجيا  جمال  يف 

املحاور  يف  متحدثا   20 من  اأكرث  ي�شارك 

الثالثة، وبح�شور اأكرث من 200 م�شارك يف 

املوؤمتر.

موؤكًدا دعم البحرين للمنظمة واللتزام باأهدافها النبيلة

امللك ينّوه بجهود »منظمة التعاون« يف تعزيز الت�شامن الإ�شالمي

حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب  ح�شرة  اأكد 

املفدى،  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�شى  بن 

التعاون  منظمة  به  ت�شطلع  الذي  الدور  اأهمية 

الإ�شالمية،  الأمة  ق�شايا  خلدمة  الإ�شالمي 

وتعزيز الت�شامن بني الدول الأع�شاء وتن�شيق 

مواقفها وتوحيد جهودها، والدفاع عن ال�شورة 

احلنيف  الإ�شالمي  للدين  وال�شمحة  احلقيقية 

والو�شطية  الت�شامح  على  القائمة  وتعاليمه 

والعتدال.

العاهل  جاللة  ا�شتقبال  خالل  ذلك  جاء 

املفدى يف ق�شر ال�شافرية اأم�ص للدكتور يو�شف 

بن اأحمد العثيمني الأمني العام ملنظمة التعاون 

لل�شالم على جاللته مبنا�شبة  الإ�شالمي، وذلك 

زيارته للمملكة.

وهناأه  العثيمني،  بالدكتور  جاللته  ورحب 

تاأ�شي�ص  على  عاماً  خم�شني  مرور  مبنا�شبة 

بالإجنازات  م�شيداً  الإ�شالمي،  التعاون  منظمة 

الطيبة  وباجلهود  املنظمة  حققتها  التي  املهمة 

باآليات  لالرتقاء  العام  الأمني  بذلها  يوايل  التي 

التعاون  وتوثيق  اأدائها،  وتطوير  عملها 

املجالت  خمتلف  يف  الإ�شالمية  الدول  بني 

القت�شادية والثقافية والعلمية والدينية.

واأكد جاللة امللك املفدى دعم مملكة البحرين 

والتزامها  للمنظمة  وتاأييدها  وم�شاندتها 

تعزيز  يف  دورها  لتوا�شل  النبيلة  مببادئها 

لأهدافها  حتقيقاً  امل�شرتك؛  الإ�شالمي  العمل 

و�شعوبها  الأع�شاء  دولها  مل�شالح  وخدمًة 

ال�شقيقة.

اأوجه  ا�شتعرا�ص  اللقاء  خالل  مت  كما 

التعاون  البحرين ومنظمة  التعاون بني مملكة 

الإ�شالمي، اإىل جانب بحث عدد من الق�شايا التي 

تهم الأمة ال�شالمية اىل جانب الق�شايا الإقليمية. 

ومن جانبه، اأعرب الأمني العام ملنظمة التعاون 

الإ�شالمي الدكتور يو�شف بن اأحمد العثيمني عن 

اجلاللة  �شاحب  حل�شرة  وتقديره  �شكره  بالغ 

وعلى  ال�شيافة،  وكرم  ال�شتقبال  حفاوة  على 

جاللته  بقيادة  املحوري  البحرين  مملكة  دور 

وم�شاهماتها الهامة يف خدمة الق�شايا الإ�شالمية 

ودعمها الدائم للمنظمة واأن�شطتها على خمتلف 

الإن�شانية  الأ�شعدة، م�شيداً مببادرات البحرين 

والو�شطية،  والإعتدال  الت�شامح  قيم  تعزيز  يف 

اأتباع  بني  والتقارب  التوا�شل  ج�شور  ومّد 

خمتلف الأديان والثقافات.

»التعليم العايل« يعقد جل�شة

 نقا�شية مع ال�شركاء مب�شروع »�شتيم«

جل�شة  العايل  التعليم  ملجل�ص  العامة  بالأمانة  العلمي  البحث  اإدارة  عقدت 

نقا�شية مع ال�شركاء يف تنفيذ م�شروع »�شتيم« املعني بن�شر ثقافة النخراط يف 

املجالت العلمية والتقنية »�شتيم«، وهم اإدارة التعليم الثانوي، ومديرو املدار�ص 

الثانوية التي مت تطبيق امل�شروع بها، واجلهة املنفذة وهي �شركة »كليفر بالي«، 

من  امل�شتقبلية  املراحل  تطوير  بهدف  ومقرتحاتهم،  اآرائهم  على  للتعرف  وذلك 

امل�شروع. 

حول  ا  عر�شً العلمي  البحث  اإدارة  مديرة  املراغي  فرزانة  الدكتورة  وقدمت 

اإىل  اأ�شا�شي  ب�شكل  يهدف  اأنه  موؤكدة  نتائجه،  واأهم  امل�شروع ومرجعياته  اأهمية 

�شرورية  تعد  التي  التخ�ش�شات  هذه  نحو  والطالبات  الطلبة  اجتاهات  تنمية 

الع�شو  خليفة  اآل  حممد  لطيفة  ال�شيخة  ا�شتعر�شت  كما  امل�شتقبل،  لوظائف 

والتي  الربنامج  يف  طرحت  التي  املوا�شيع  بالي«،  »كليفر  ل�شركة  املوؤ�ش�ص 

وعلوم  احلا�شب  وبرجمة  وترميز  والهند�شة  الروبوتات  وبرجمة  بناء  ت�شمنت 

الف�شاء والتفكري الت�شميمي.

امل�شروع،  لتطبيق  مدار�شهم  اختيار  املدار�ص  مديرو  ثـّمن  جانبهم،  ومن 

ونقلوا تفاعل الطلبة مع الربنامج وحما�شهم للم�شاركة يف الربنامج ملا ت�شمنه 

ملا  امل�شروع  هذا  ا�شتمرارية  يف  رغبتهم  موؤكدين  تفاعلي،  وحمتوى  جتارب  من 

مل�شوه من اإقبال من الطلبة على الت�شجيل يف الربنامج، ولكونه ي�شهم يف حت�شني 

اجتاهاتهم نحو هذه التخ�ش�شات املطلوبة يف �شوق العمل.

تنفيذ  �شاهم يف  من  كل  بتكرمي  املراغي  الدكتورة  قامت  اجلل�شة  ختام  ويف 

امل�شروع، تقديًرا جلهودهم احلثيثة وم�شاركتهم الفاعلة.

عبداحل�سني مريزا
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بريء ومتهم

يلوح ب�شكني �شغرية لتقطيع الفاكهة، اأمام 

ال�شابط العائد من عمله:

- اأفرغ ما يف جيوبك هيا.

الل�س  ال�شابط  وي�شفع  دقائق،  اإال  هي  ما 

بيده ال�شلبة فيقع على االأر�س.

مي�شك ال�شابط الل�س، ويرفعه اإىل االأعلى:

- االآن �شوف تعاقب، و�شوف اآخذك بنف�شي 

اإىل مركز ال�شرطة.

لكنه  جيبه،  من  االأ�شفاد  ال�شابط  يخرج 

ا�شتغرب للغاية باأن الل�س ال يقاومه بتاتا، 

ويبكي ب�شدة كاالأطفال:

لن  بالندم!،  �شعرت  االآن  تبكي؟،  بك  ما   -

تفيدك دموعك بتاتا.

اأم�شح دموعي، قم بعملك  اآ�شف.. �شوف   -

وخذين اإىل ال�شجن.

زاد ا�شتغراب ال�شابط اأكرث:

فاأنا  يخطئ،  ال  �شعوري  اإن  ق�شتك؟  ما   -

اأح�س اأنك تخبئ اأمرا ما.

حتى  ال�شجن  اإىل  خذين  فقط  تهتم  ال   -

اأ�شرتيح.

- ما بك م�شتعجل للذهاب اإىل ال�شجن؟ 

ال يجيب الل�س على �شوؤال ال�شابط:

- لن اآخذك اإىل اأي مكان حتى جتيب على 

اأ�شئلتي.

اإىل  منحٍن  وراأ�شه  للبكاء  الل�س  يعود 

االأر�س:

اأمتكن  لقد خ�شرت عملي منذ �شهر، ومل   -

منها،  وطردت  �شقتي  اإيجار  ثمن  دفع  من 

واأنا اأعرفك �شابط هنا، فقمت بفعلتي حتى 

وتعتقلني  ال�شارع،  يف  م�شردا  اأ�شبح  ال 

وتاأخذين اإىل ال�شجن.

جيب  يف  يده  ومد  قليال  ال�شابط  �شمت 

الل�س فوجد بطاقة عمل خا�شة به:

- االآن تاأكدت من كالمك، وهذه بطاقة عملك 

ويذكر فيها اأنك تعمل حما�شبا.

يفتح ال�شابط االأ�شفاد من يد الل�س:

لكنك  ال�شرقة،  تهمة  اأنت بريء من  بني  يا 

خطاأ،  به  قمت  فما  والياأ�س،  باجلهل  متهم 

ولقد اأخذت �شفعة مني عقابا لك.

قليال  واأعطاه  يده يف جيبه،  ال�شابط  ومد 

من املال.

ح�شني علي غالب

تعقيًبا على »مياه الأمطار تتجمع قرب بيوتنا ونطالب الأ�شغال بحل عاجل«..

»الأ�شغال« تتعامل مع الأمطار وفًقا للإمكانيات املتاحة

تعقيًبا على ما ن�شر يف �شحيفة االأيام يوم االثنني 

االأمطار  )مياه  بعنوان   ،2019 دي�شمرب   23 املوافق 

عاجل(  بحل  »االأ�شغال«  ونطالب  بيوتنا  قرب  تتجمع 

البلديات  و�شوؤون  االأ�شغال  وزارة  باأن  اإفادتكم  نود 

مياه  جتمع  مع  بالتعامل  قامت  العمراين  والتخطيط 

االمطار يف جممع 455 يف منطقة اأبو قوة بتاريخ 17 

دي�شمرب املا�شي يف وقت هطول االمطار.

ولفتت الوزارة اإىل اأن فرق االمطار يف املحافظات 

االأربع وبالتن�شيق مع �شوؤون البلديات قامت بالتعامل 

مع جتمعات مياه االمطار يف املناطق الداخلية ل�شمان 

من  تنقلهم  و�شمان  املناطق  تلك  قاطني  ت�شرر  عدم 

واىل م�شاكنهم، حيث تواجدت فرق العمل ميدانيا منذ 

اللحظات االأوىل لت�شاقط مياه االأمطار وتوزيع املوارد 

ح�شب احلاجة ومبا�شرة العمل.

البلديات  و�شوؤون  االأ�شغال  وزارة  وتو�شح 

املناطق  بر�شد جميع  قامت  اأنها  العمراين  والتخطيط 

ومت  االأمطار،  مياه  ت�شريف  ل�شبكات  بحاجة  التي 

�شيتم  فيما  امل�شتقبلية،  الوزارة  خطط  �شمن  اإدراجها 

تنفيذها وفق توافر امليزانية وبح�شب االأولوية.

من  موؤخراً  انتهت  الوزارة  اأن  بالذكر  اجلدير 

االأ�شهر  يف  اإجنازها  مت  م�شاريع  من  عدد  تنفيذ 

�شبكات  واإن�شاء  االأمطار  مياه  ملعاجلة جتمع  املا�شية 

للت�شريف يف عدد من املناطق، باالإ�شافة اإىل ال�شيانة 

يف  االأمطار  مياه  ت�شريف  فتحات  لتنظيف  الدورية 

عددها48151  يبلغ  والتي  اململكة  حمافظات  كافة 

فتحة، ف�شالً عن �شيانة 94 حمطة �شخ ملياه االأمطار 

الوزارة  وقامت  كما  اململكة،  اأرجاء  كافة  على  موزعة 

وذلك  االأمطار،  مياه  لتجمع  نقطة   574 بحل  موؤخراً 

التحتية  البنية  �شيانة  يف  الوزارة  م�شوؤولية  �شمن 

ملو�شم  ا�شتعداداً  ال�شحي  ال�شرف  خدمات  وا�شتدامة 

االأمطار.

ميكنكم  واملراجعة  اال�شتف�شار  من  وللمزيد 

التوا�شل مع جمموعة خدمة املجتمع باإدارة العالقات 

 ،17545544 رقم  هاتف  على  واالإعالم  العامة 

االإلكرتوين  الربيد  على  اأو   17533974 رقم  فاك�س 

تويرت  طريق  عن  اأو   complain works.gov.bh
.Bahrain Works الوزارة

وزارة الأ�شغال و�شوؤون البلديات 

العمراين والتخطيط 

حت�ّشن �شحة رئي�س الوزراء

 ب�شارة خري يف العام اجلديد

وقلبه  قلًقا  كان  الطيبة  االأر�س  هذه  على  مواطن  كل 

�شلمان  بن  خليفة  االأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  على  يحن 

اآل خليفة رئي�س جمل�س الوزراء، منذ فرتة �شفره للخارج، 

واجلميع كان يدعو املوىل اأن ي�شفيه ومين عليه بال�شحة 

والعافية وال�شالمة ليعود لهذا الوطن بني �شعبه واأحبابه.

ال�شور  بع�س  ُن�شرت  اجلديد،  العام  دخولنا  ومع 

احل�شرية ل�شموه الكرمي عن طريق ح�شابات »االإن�شتقرام« 

اأثارت �شجة حتى  التوا�شل االجتماعي،  وخمتلف و�شائل 

و�شلت »ترند« مبملكة البحرين عن طريق تطبيق »تويرت« 

من  عربرّ  قد  فالعديد  �شلمان،   - بن   - #خليفة  بها�شتاق 

خاللها عن حبه وفرحته و�شعادته الدائمة بعد روؤية �شور 

ن �شحة �شمو  �شموه احل�شرية حتى مت عنونة خرب حت�شرّ

رئي�س الوزراء بـ»ب�شارة 2020«.

الفرح  بر�شم  قمتم  فقد  ال�شور،  تلك  لن�شر  �شكًرا   

وال�شعادة على وجوهنا، حيث بثت الراحة واالطمئنان يف 

قلوبنا باأن �شموه يتمتع »بخري و�شالم«. جميعنا نحب هذا 

االإن�شان الذي عودنا على العطاء والطيبة واملحبة.

بقيادة  الر�شيدة  قيادتنا  يحفظ  اأن  تعاىل  املوىل  ن�شاأل 

�شيدي جاللة امللك املفدى من كل �شوء، واأن تبقى قيادتنا 

بطول  يزودهم  واأن  و�شالمة،  و�شحة  بخري  اأمرنا  ووالة 

العمر واخلري.

عبدالرحمن جليل ال�شيخ

اإنا على فراقك يا اأبا اإبراهيم ملحزونون

�شيء  وكل  اأعطى،  ما  وله  اأخذ  ما  فلله  راجعون،  اإليه  واإنا  هلل  اإنا 

عنده بقدر م�شمى، العني تدمع والقلب يحزن لفراق موؤذن احلي: عبداهلل 

�شويطر )اأبو اإبراهيم(.

وجدير اأن ن�شلي حزن القلب فنقول: لئن مات اأبو اإبراهيم فما ماتت 

ماآثره، فقد كان فيما نح�شب: 

• موؤذًنا قدوة اأميًنا �شيًتا حكيًما �شاحًلا نا�شًحا. 
• متحرًيا لل�شنن، ال يكاد اأحد يحيي �شنة الرتجيع غريه. 

• ديًنا كثري التعبد، رزيًنا هيًنا حازًما.
• قنوًعا دائم العكوف يف امل�شجد. 

ا لل�شركيات والبدع، وقد كان يقول  • حمًبا للتوحيد وال�شنن مبغ�شً
التوحيد، وقد كان  الفرح يف نف�شي عندما تتكلم يف  يل: ال تدري ُعظم 

ا على غر�س التوحيد يف نفو�س االأبناء، فكان نعم االأب احلنون  حري�شً

واملعلم املربي الأبناء احلي.

بل  له،  يدعون  -فح�شب-  ال�شلب  من  اأبناء  اإبراهيم  اأبو  يرتك  مل 

جميع اأبناء احلي الذين حفظهم القراآن واعتنى برتبيتهم يدعون له.

• �شتظل جنبات م�شجد اأ�شماء ت�شهد له باأنه ممن نح�شبهم )رجال ال 
تلهيهم جتارة وال بيع عن ذكر اهلل(.

• �شتظل تلك البقاع التي كان ياأمر فيها باملعروف وينهى فيها عن 
املنكر ت�شهد له )يومئذ حتدث اأخبارها(.

تن�شب  يتعاهدهم  كان  الذين  وامل�شاكني  االأرامل  دعوات  �شتظل   •
عليه.

• �شتظل تلك املواقف التي كان يتعاهد فيها املر�شى ومن ي�شرتقونه 
ت�شهد على حر�شه على تعليق القلوب بخالقها.

العلم  طالب  فيها  يذكر  التي  والتوجيهات  الن�شائح  تلك  �شتظل   •
ف�شالً عن غريهم ن�شب اأعيننا.

درجاته يف  وارفع  اإبراهيم  الأبي  اغفر  اللهم  نقول:  و�شنظل  �شتظل 

املهديني، واخلفه يف عقبه يف الغابرين واغفر لنا وله يا رب العاملني.

د. �شلح بن حممد اخللقي

كرا�شي موظفي �شيدلية »املحرق ال�شحي« تالفة

اإىل  والتقدير  التحية  ب�شادق  اأتقدم 

مملكة  يف  ال�شحي  القطاع  موظفي  جميع 

التي  الطيبة  جهودهم  على  البحرين 

وجهود  ورعاية  عناية  من  بها  يقومون 

نبيلة يف خدمة املواطنني واملقيمني.

ال�شحي  املحرق  مركز  زرت  لقد 

اإعطائي  وبعد  ال�شيدلية،  ق�شم  وبالتحديد 

من  نه�س  الطبية،  للو�شفة  ال�شيدالين 

يف  االأدوية  رفوف  من  ليح�شرها  كر�شيه 

باأن  ال�شدمة  كانت  وقد  املقابلة،  اجلهة 

حالة  يف  عليه  يجل�س  كان  الذي  الكر�شي 

لال�شتعمال،  ي�شلح  ال  اأنه  بل  لها،  يرثى 

املوجودة  الكرا�شي  جميع  اأن  واملوؤ�شف 

داخل ال�شيدلية كانت بنف�س حالة الكر�شي 

املرفق يف ال�شورة.

وزارة  يف  امل�شوؤولني  اإىل  ر�شالة  هذه 

مركز  يف  الو�شع  هذا  اإىل  بالنظر  ال�شحة 

الكرا�شي  هذه  وا�شتبدال  ال�شحي  املحرق 

البحرين  مملكة  فاإن  جديدة،  باأخرى 

من  اأف�شل  واجهتها  تكون  اأن  ت�شتحق 

واخواتنا  اخواننا  واإن  احلايل،  الو�شع 

طويلة  اأوقاًتا  مي�شون  ال�شيدلية  موظفي 

املراجعني واملر�شى وي�شتحقون  يف خدمة 

املتوافرة  من  اأف�شل  كرا�شي  ي�شتخدموا  اأن 

لهم حالًيا.

حممد احلمادي

 

»النعزال الجتماعي« يحول الإن�شان اإىل ج�شد بل روح

عندما  بتمعن  اأراقبهم  �شغار  مالئكة 

يذهبون اإىل مدر�شتهم، هم لي�شوا مثل اجليل 

اأنا وغريي ننتمي له، حيث كنا  القدمي الذي 

نلعب واحلديث يطول عند ذهابنا للمدر�شة، 

روؤو�شهم  من  تخرج  تكاد  عيونهم  فهوؤالء 

ال  فقط  موبايالتهم  الأجهزة  متابعتهم  ب�شبب 

غري.

من  جميعها  ال�شاأن  بهذا  الدرا�شات 

االنعزال  اأن  وت�شري  �شادمة  ا�شتثناء  دون 

اأرقام  اإىل  وو�شل  متف�شًيا  بات  االجتماعي 

الفرد  قيا�شية، واأي �شيء من املتطلبات بات 

التي  االت�شال  و�شيلة  مع  ويجل�س  يرف�شها 

حتى  مباٍل  غري  جدران  اأربعة  بني  ميلكها 

دون  طويلة  ول�شاعات  و�شرابه  بطعامه 

ملل..!!

اإىل  و�شل  بع�شهم  اأن  اخلرباء  و�شف 

درجة االدمان والعالج لي�س بالهني والب�شيط 

كما يتوقع البع�س، فمحاولة اإخراجه مما هو 

فيه �شبيه بدخول اإن�شان حياة جديدة بكل ما 

فيها من اأحداث ومغامرات.

ال�شيطرة  جاهدين  يحاولون  الكثريون 

العادية  واحلياة  التكنولوجية  جاذبية  بني 

من  هناك  اأي�شا  لكن  البع�س  جنح  ولقد 

خ�شروا من بداية اجلولة االأوىل.

وهي  جميالً  تعليقه  كان  املثقفني  اأحد 

يوم،  بعد  يوًما  �شعوبة  تزداد  احلياة  اأن 

وعامل التكنولوجيا هو العامل اجلميل املليء 

ينتهي  اأن  البد  احللم  لكن  كاالأحالم  باخليال 

ونعود للواقع بحلوه ومره.

امل�شحك باالأمر اأن الكثريين بات م�شروًرا 

ق�شًطا  ينال  العامل حتى  بهذا  لدخول �شغار 

من الراحة، وهو قد ال يدري باأن بفعلته هذه 

يوؤذيهم وي�شيع فرتة مهمة يف حياتهم يجب 

اأن يتم ا�شتغاللها ب�شيء مفيد.

اإىل  النعمة  هذه  تتحول  اأن  هو  خويف 

ميكن  ال  مر�س  االجتماعي  فاالنعزال  نقمة 

بهذا  ي�شاب  حينما  فاالن�شان  به،  اال�شتهانة 

املر�س ي�شبح ج�شد بال روح.

ح�شني علي غالب
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البحرين: قرار تركيا إرسال قوات 
إلى ليبيا يعرقل جهود السالم

أدانت وزارة الخارجية قرار الجمهورية التركية إرس��ال قوات عسكرية إلى 
دولة ليبيا، مؤكدة أن هذا القرار يعد تدخال مرفوضا في الش��أن الداخلي 
لدولة ليبيا وانتهاكا لقرارات الشرعية الدولية وقرارات مجلس األمن ذات 
الصلة، ومخالفة للموقف العربي الذي تبناه مجلس جامعة الدول العربية 
بتاري��خ 31 ديس��مبر 2019، ويعرق��ل الجه��ود الهادفة إلعادة الس��الم 
واالس��تقرار في جمي��ع أنحاء ليبي��ا. وإذ تطال��ب وزارة الخارجية المجتمع 
الدولي القيام بمس��ؤولياته في مواجهة هذا التطور الذي يحمل تهديدا 
لألم��ن القومي العربي والمنطقة بأس��رها، فإنها تؤكد على ضرورة دعم 
كاف��ة المس��اعي الرامية للقض��اء على اإلره��اب وردع كاف��ة التنظيمات 
اإلرهابية في دولة ليبيا ودعم الجهود الدولية الس��اعية لتس��وية شاملة 
واس��تعادة الدولة الوطنية ومؤسس��اتها القادرة عل��ى القيام بدورها في 

تحقيق التنمية والرخاء للشعب الليبي الشقيق.

القائد العام: قوة الدفاع مستمرة في تنفيذ 
توجيهات الملك لرفع مستوى الجهوزية

أكد القائ��د العام لق��وة دفاع البحرين المش��ير 
الركن الش��يخ خليفة بن أحمد آل خليفة، أن قوة 
دف��اع البحرين مس��تمرة في تنفي��ذ التوجيهات 
لحض��رة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى 
آل خليف��ة عاهل الب��الد المفدى القائ��د األعلى، 
لرفع مستوى الجهوزية المطلوبة واالستعدادات 
الالزم��ة لكاف��ة األس��لحة والوحدات وف��ق أعلى 
مستويات التسليح الحديث والمتطور وبالتدريب 
المتقن، لتتمكن تلك األسلحة والوحدات من أداء 

كافة الواجبات الموكلة إليها على أكمل وجه.
واس��تقبل القائ��د العام لقوة دف��اع البحرين في 
القيادة العامة األح��د، عددًا من كبار ضباط قوة 

دفاع البحرين، بحضور وزير شؤون الدفاع الفريق 
الركن عبد اهلل بن حسن النعيمي، ورئيس هيئة 
األركان الفري��ق الركن ذي��اب بن صقر النعيمي، 
ووكي��ل وزارة الدفاع اللواء الركن الش��يخ أحمد 
بن محمد آل خليفة، وس��مو النقيب بحري الشيخ 

عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة.
ورح��ب القائد العام لق��وة دف��اع البحرين بكبار 
ضباط قوة دف��اع البحرين، حيث اس��تمع منهم 
إل��ى إيج��از ع��ن مختل��ف الخط��ط التطويري��ة 
والتنموي��ة على المس��توى العس��كري واإلداري، 
وبرامج اإلع��داد والتدريب التي تس��هم في رفع 
مستوى الجاهزية القتالية واإلدارية بكافة أسلحة 

ووحدات قوة دفاع البحرين.
وأوض��ح أن��ه بفض��ل م��ن اهلل تعال��ى ومن ثم 
بتوجيهات ودعم حضرة صاح��ب الجاللة الملك 
حمد بن عيس��ى آل خليفة عاه��ل البالد المفدى 
القائ��د األعلى، وبتظافر وتفاني جهود رجال قوة 
دفاع البحرين أضحت هذه القوة الوطنية تس��ير 
بخطى كبيرة وثابتة نحو مدارج الرقي العسكري 

والتطور اإلداري.
وأش��اد بما يبذلونه من عمل دؤوب مثمر وبروح 
معنوي��ة عالية، متمني��ًا لهم التوفيق والس��داد 
لخدمة مملكتن��ا الغالية في مختلف المواقع وفي 

شتى المجاالت بقوة دفاع البحرين.

 الدوسري: البحرين جعلت 
من قوانينها أساسًا لترسيخ 

أسس المواطنة

أكد مس��اعد وزير الخارجية عبداهلل الدوس��ري، أن مملكة البحرين جعلت 
من قوانينها ومبادئها أساسً��ا ترتكز عليه في ترس��يخ أسس المواطنة 
وصون حقوق اإلنس��ان وحرياته األساس��ية من خ��الل منظومة قانونية 
متقدمة وسياس��ات عصرية تحق��ق التنمية المس��تدامة والعدل واألمن 

والرفاه وفق أفضل المعايير الدولية.
واس��تقبل الدوس��ري، في مكتبه بالديوان العام للوزارة، رئيس مندوبية 
االتحاد األوروبي الس��فير ميكيل تش��رفوني دو أورس��و، حيث أش��اد بما 
تش��هده العالقات الثنائية بي��ن مملكة البحرين واالتح��اد األوروبي من 

تقدم وتطور في شتى المجاالت.
وأكد تطل��ع مملكة البحرين الدائم على تعزي��ز وتطوير عالقات التعاون 
بينها وبين االتحاد األوروبي بم��ا يعود بالنفع والخير على كال الطرفين، 
موضحًا أن مملك��ة البحرين حققت إنجازات كثيرة في مجال تعزيز حقوق 

اإلنسان على كافة المستويات الوطنية والدولية.
كما أش��اد مساعد وزير الخارجية بجهود رئيس مندوبية االتحاد األوروبي 
وهيئ��ة العمل الخارج��ي باالتحاد األوروب��ي واالجتماع��ات الناجحة التي 
عقدت في مدينة بروكس��ل بمملكة بلجيكا، والتي أسست خارطة طريق 
للعمل المشترك البناء وتبادل الخبرات في العديد من المجاالت اإلنسانية 
لتحقي��ق األهداف المش��تركة في خدمة العالق��ات الثنائية وتطور حقوق 
اإلنس��ان وأهداف التنمية المس��تدامة. من جانبه، نوه ميكيل تشرفوني 
دو أورس��و بمس��توى التعاون والتنسيق المش��ترك بين مملكة البحرين 
واالتح��اد األوروبي على كافة األصعدة، مش��يدًا بما حققته البحرين من 
جه��ود ملموس��ة في تطوير حق��وق اإلنس��ان وأهمية البن��اء على نتائج 
االجتماع��ات الناجحة مع هيئة العمل الخارج��ي باالتحاد األوروبي لتنمية 
العالقات الثنائية وسبل تطويرها. كما تم خالل اللقاء استعراض ومناقشة 

عدد من الموضوعات ذات االهتمام المشترك.

 الملك: منظمة التعاون اإلسالمي تضطلع 
بدور الدفاع عن الصورة الحقيقية للدين اإلسالمي

     العاهل: البحرين تدعم المنظمة وتساند التزامها بمبادئها النبيلة
أك��د حضرة صاحب الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة 
عاه��ل الب��الد المفدى، عل��ى أهمية ال��دور ال��ذي تضطلع به 
منظم��ة التعاون اإلس��المي لخدم��ة قضايا األمة اإلس��المية، 
وتعزيز التضامن بين الدول األعضاء وتنسيق مواقفها وتوحيد 
جهوده��ا، والدف��اع ع��ن الص��ورة الحقيقية والس��محة للدين 
اإلس��المي الحنيف وتعاليمه القائمة على التس��امح والوسطية 
واالعتدال. جاء ذلك خالل اس��تقبال جالل��ة العاهل المفدى في 
قصر الصافرية األحد، األمين العام لمنظمة التعاون اإلس��المي 
د.يوس��ف بن أحم��د العثيمي��ن، وذلك للس��الم عل��ى جاللته 

بمناسبة زيارته للمملكة.
ورحب جاللته بالعثيمين، وهنأه بمناس��بة مرور خمس��ين عامًا 
على تأس��يس منظمة التعاون اإلس��المي، مش��يدًا باإلنجازات 
المهم��ة التي حققتها المنظمة وبالجه��ود الطيبة التي يوالي 
بذله��ا األمين الع��ام لالرتقاء بآلي��ات عملها وتطوي��ر أدائها 
وتوثي��ق التعاون بين الدول اإلس��المية ف��ي مختلف المجاالت 

اإلقتصادية والثقافية والعلمية والدينية.
وأكد جالل��ة الملك المفدى دعم مملكة البحرين ومس��اندتها 
وتأييدها للمنظمة والتزامه��ا بمبادئها النبيلة لتواصل دورها 
في تعزيز العمل اإلس��المي المشترك تحقيقًا ألهدافها وخدمًة 

لمصالح دولها األعضاء وشعوبها الشقيقة.
كم��ا تم خ��الل اللقاء اس��تعراض أوج��ه التعاون بي��ن مملكة 
البحرين ومنظمة التعاون اإلس��المي، إلى جانب بحث عدد من 
القضايا التي تهم األمة اإلسالمية إلى جانب القضايا اإلقليمية.

م��ن جانبه، أع��رب األمين الع��ام لمنظمة التعاون اإلس��المي 
عن بالغ ش��كره وتقدي��ره لحضرة صاحب الجالل��ة على حفاوة 
االس��تقبال وكرم الضيافة، وعلى دور البحرين المحوري بقيادة 
جاللت��ه حفظ��ه اهلل ومس��اهماتها الهامة في خدم��ة القضايا 
اإلس��المية ودعمه��ا الدائم للمنظمة وأنش��طتها على مختلف 
األصعدة، مش��يدًا بمبادرات البحرين اإلنس��انية في تعزيز قيم 
التس��امح واإلعتدال والوسطية ومد جس��ور التواصل والتقارب 

بين أتباع مختلف األديان والثقافات.

 وزيرة الصحة: تأهيل جيل 
القياديين لتطوير »التمريض والقبالة«

أك��دت وزيرة الصح��ة فائق��ة الصالح، اس��تمرار 
الوزارة في رف��ع كفاءة الممرضي��ن والممرضات 
لتطوير مهنة التمريض والقبالة من خالل تأهيل 

جيل من القياديين في هذه المهنة.
ورفع��ت الصال��ح الش��كر التقدير لجمي��ع كوادر 
التمريض والقبالة بمملكة البحرين بمناسبة بدء 
وزارة الصحة بفعاليات »ع��ام التمريض والقبالة 
2020«. وتقديرًا لجهود الممرضات والممرضين 
ف��ي عمله��م لرفع مس��توى خدم��ات التمريض، 
الع��ام  ال��وزارة عل��ى االحتف��اء به��ذا  حرص��ت 
بالتمري��ض، والذي يأت��ي بالتزامن م��ع اهتمام 
منظمة الصح��ة العالمية بالتمري��ض، وإعالنها 
للعام 2020 »عامًا للتمري��ض والقبالة«، بهدف 
تطوي��ر الجيل القادم من الممرض��ات والقابالت 
الش��باب كقادة وممارس��ين ومختصي��ن في رفع 
وتطوير جودة الخدم��ات الصحية. وأثنت الصالح 
على ال��دور الجوهري الذي يق��وم به الممرضون 
والممرض��ات والقاب��الت ف��ي تقدي��م الخدمات 
الصحية للمرضى، وتكريس حياتهم لرعاية جميع 

أفراد المجتمع وتقديم المشورة الصحية والرعاية 
التمريضية لهم. وقالت رئيسة خدمات التمريض 
للمستش��فيات بدرية الكويت��ي إن وزارة الصحة 
البحرينية تول��ي اهتمامًا كبيرًا لقطاع التمريض، 
لما يقوم به كادر التمريض والقبالة بدور إنساني 
ومهن��ي كبير ف��ي تقديم الخدم��ات الصحية، إذ 
يكرسون حياتهم للعناية بالمجتمع من المرضى 

واألمهات واألطفال، وتقديم اللقاحات والمشورة 
الصحية الت��ي تنقذ األرواح، والعناية بالمس��نين 
وتلبية كافة االحتياجات الصحية األساسية بشكٍل 
يوم��ي، وكثيرًا م��ا يكون ه��ؤالء مرك��ز الرعاية 
الوحيد ف��ي مجتمعاتهم المحلي��ة. لذلك أعلنت 
جمعية الصحة العالمية عام 2020 السنة الدولية 

لكادر التمريض والقبالة.



بيانات الخبر
اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر
الصفحة

العدد
الرابط اإللكتروني

اإلثنين
6  يناير 2020

“الصحة” تبدأ أولى فعالياتها بمناسبة عام التمريض 2020
البالد

6
4101

http://albiladpress.com/newspaper/4101/618520.html

local@albiladpress.com06

أول دولـــة عالميـــا ســـنت قانـــون المســـتندات الرقميـــة

البحرين تنضم التفاقية “الخطابات اإللكترونية”

وافـــق مجلس الشـــورى على مشـــروع 
قانون بشـــأن انضمام مملكـــة البحرين 
إلـــى اتفاقيـــة األمـــم المتحـــدة بشـــأن 
اســـتخدام الخطابـــات اإللكترونية في 
االتفاقيـــة  وتـــؤدي  الدوليـــة.  العقـــود 
لتطويـــر وتحديـــث منظومـــة القوانين 
الدوليـــة، كمـــا تعمـــل علـــى  التجاريـــة 
تحقيق التناسق بين القوانين واعتماد 
مـــع  التعامـــل  إزاء  محـــددة  قواعـــد 
المســـتخدمة  اإللكترونيـــة  الخطابـــات 
في إبرام العقـــود ومخاطبات التجارة 
الدوليـــة، األمـــر الذي يضفـــي على هذا 
النوع من الخطابات الصبغة القانونية.
وصرحت الشـــورية جهـــاد الفاضل بأن 
“توقيـــع مملكـــة البحريـــن علـــى هـــذه 

دول  خطـــى  علـــى  يضعنـــا  االتفاقيـــة 
االقتصـــاد الرقمـــي ويترجـــم التوجيه 

السامي لجاللة الملك”.
وأضافـــت “مـــن المنتظر مـــن الحكومة 
االقتصـــاد  إلـــى  شـــاملة  خطـــة  وضـــع 
الرقمـــي، إذ ســـيكون للمجلـــس الـــدور 

التوجـــه،  لهـــذا  التشـــريعي  الداعـــم 
ومـــن المهم التشـــديد علـــى الضمانات 

اإللكترونية المهمة”.
وتابعـــت الفاضـــل أن “مملكـــة البحرين 
أول دولـــة فـــي العالـــم ســـنت قانـــون 
المستندات اإللكترونية، وأقرينا قانون 

الخطابـــات اإللكترونيـــة ويجـــب علـــى 
اإلعـــالم الوطني أن يبـــرز هذا التقدم”. 
وأوضحـــت دالل الزايـــد أن االتفاقـــات 
فـــي مصادقـــة مملكـــة  التـــي صـــدرت 
البحريـــن عليهـــا أمـــر مهـــم خصوصـــا 
وختمـــت  اإللكترونيـــة.  التجـــارة  فـــي 
بالقـــول “حاليـــا إن بيان مجـــال تطبيق 
االتفاقية في المادة الثالثة منها، إذ إن 
مملكة البحرين يوجـــد عندها قانونان 
رئيســـيان، الخاص بقانـــون الخطابات 
والقانـــون  اإللكترونيـــة،  والمعامـــالت 

المتعلق بالسجالت اإللكترونية”. 
وأشاد الشـــوري أحمد الحداد بانضمام 
يعـــزز  مـــا  وهـــو  لالتفاقيـــة  البحريـــن 

موقفها الدولي في هذا الشأن.

حي على الصالة

“الشورى” يرفض انتخاب البلديين في الخارج
ســـلمان: عـــدم وجـــود دولـــة خليجيـــة أو عربية اعتمـــدت المقترح مبـــرر غير كاف

وافق مجلس الشورى على رفض مشروع 
قانـــون بإضافة مادة جديـــدة برقم الثالثة 
والعشـــرين )مكـــرًرا( إلى المرســـوم بقانون 
رقم )3( لســـنة 2002، بشأن نظام انتخاب 
والمتضمـــن  البلديـــة  المجالـــس  أعضـــاء 
توصيـــة لجنـــة المرافـــق برفـــض مشـــروع 
قـــرر  المبـــدأ، حيـــث  القانـــون مـــن حيـــث 
المجلس بعد استكمال مداخالته الموافقة 
على توصيـــة اللجنة واعتمـــاد التعديالت 
مـــن المبررات التـــي قررهـــا المجلس على 

التقرير خالل الجلسة.
وأشـــارت الشـــورية جميلة سلمان إلى أنها 
وأن  المقتـــرح،  برفضهـــا  اللجنـــة  تخالـــف 
رأي لجنـــة التشـــريعية والقانونية متكامل 

ويتوافق مع الخالص النهائية.
وقالـــت: “إن عدم وجـــود دولة خليجية أو 
دولـــة عربية اعتمدت المقتـــرح، مبرر غير 
كاف، فمملكة البحرين ســـباقة في تطوير 

منظومة تشـــريعاتها الوطنيـــة بما يتوافق 
مع األنظمة واالتفاقات الدولية”.

وأردفـــت أن انتخـــاب أعضـــاء المجالـــس 
البلديـــة تختص في أمـــور خدماتية فقط 
وليـــس كمـــا ذكرتـــه اللجنـــة، فما المشـــكلة 
مـــن إعطاء حق انتخاب أعضاء المجالس 
ألشـــخاص جبرتهـــم الظروف على الســـفر 

إلى الخارج بيوم االنتخابات.
وعلـــق رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة 
فـــؤاد حاجـــي بالقـــول “كيـــف نعطـــي غير 
المواطنين صالحيات تحديد السياســـات 
بانتخـــاب  لهـــم  الســـماح  عبـــر  العمرانيـــة 
فـــي  وجودهـــم  عنـــد  المجالـــس  أعضـــاء 
الخارج”. وعقبت الشـــورية جميلة سلمان 

علـــى مداخلـــة حاجـــي: “لـــم أخطـــئ بحق 
أعضـــاء اللجنة وتحدثت عـــن بند التقرير 
ولم أذكـــر أعضاء، والعالقة التي تجمعني 

مع بقية أعضاء المجلس هو االحترام”.
هنـــاك  أن  الزايـــد  دالل  الشـــورية  وبينـــت 
منـــح  علـــى  الموافقـــة  بســـبب  إشـــكاالت 
الموجوديـــن فـــي الخارج حـــق التصويت 
فـــي االنتخابـــات البلديـــة، إذ إن المشـــرع 

يشرع على الغالب الشائع”.
وأردفـــت الشـــورية منى المؤيـــد “ال يمكن 
لألجانـــب شـــراء شـــقق ســـكينة وعقارات 
ولهـــم األحقيـــة في التصويـــت. أنا ال أتفق 
مـــع الشـــورية جميلـــة ســـلمان أن البحرين 
تكـــون ســـباقة في شـــيء “خاطـــئ”، فيما 
أيد الشـــوري عبدالعزيز أبل رأي الشـــورية 
جمـــال  الشـــوري  وقـــال  ســـلمان.  جميلـــة 
فخرو: “التبريرات غير منطقية، واألفضل 

أن يسحب ويعدل التقرير”.

مرر مجلس الشـــورى مشـــروع قانون بالتصديـــق على االتفاقية 
بيـــن حكومـــة مملكـــة البحريـــن وحكومـــة جمهوريـــة البرازيـــل 
االتحادية بشـــأن الخدمات الجوية، المرافق للمرســـوم رقم )34( 

لسنة 2019.
وتهـــدف االتفاقية إلـــى دعم العالقات االقتصاديـــة بين حكومة 
مملكة البحرين وحكومة جمهورية البرازيل االتحادية، وتنظيم 
ق مصلحتيهما، وإرساء ُأسس التعاون  الخدمات الجوية بما يحقِّ
المشـــترك فـــي مجـــال النقـــل الجـــوي بيـــن البلديـــن؛ باعتبارهمـــا 
طرفين في معاهدة الطيران المدني الدولي “معاهدة شيكاغو”.

وقالـــت الشـــورية ابتســـام الـــدالل إن اتفاقـــات مملكـــة البحرين 
تشـــكل نقلـــة نوعية فـــي العالقات مع الدول وتشـــكل مســـاهمة 

فاعلة في الدعم االقتصادي.
وتســـاءل الشـــوري فؤاد حاجي عن االتفاقية السرية الموجودة 
ضمـــن اتفاقية البحريـــن والبرازيل حول خدمـــات النقل الجوي. 
ودعا الشوري عبدالعزيز عجمان إلى أن تكون نصوص االتفاقية 
المكتوبـــة باللغـــة اإلنجليزية متطابقة مع النـــص المترجم باللغة 

العربية.
وأضاف الشوري عادل المعاودة أنه ال يوجد في االتفاقية بشأن 
خدمات النقل الجوي أية شروط سرية، ونص االتفاقية مترجم 

باللغة العربية.

ــاد ــص ــت ــة فـــي دعـــم االق ــل ــاع ــدالل: مــســاهــمــة ف ــ ــ ال

إقرار اتفاقية بحرينية برازيلية بشأن الخدمات الجوية

اعترضــت عضــو مجلــس الشــوري جهــاد الفاضــل علــى 
خــروج أعضــاء لجنــة المرافــق العامــة والبيئــة بمجلس 
انعقــاد جلســة  أثنــاء  اللجنــة  رئيــس  الشــورى وبمعيــة 
مجلــس الشــورى للبحــث عــن بعــض التعديــات بقانون 

تنظره اللجنة.

وقالـــت الفاضل “ليس من المفتـــرض على اللجان عقد 
اجتماعاتها والجلسة قائمة، وأن خروج 7 شوريين عن 
القاعة ســـيخل بنصاب العدد”، مشـــيرة إلـــى أن اللجنة 
تقـــوم باالجتمـــاع يوما واحـــدا بيوم مجلس الشـــورى، 
بينما هناك أيام االثنين والثالثاء واألربعاء والخميس.
وعقـــب رئيـــس مجلـــس الشـــورى علـــي الصالـــح قائـــال 

“الضرورات تبيح المحظورات”.
فيما امتنعت عضو لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس  «

الشورى منى المؤيد عن حضور االجتماع، ولذلك لن أكون 
حاضرة معهم في االجتماع.

رفعت وزيرة الصحة األســـتاذة فائقة 
والتقديـــر  التحايـــا  أطيـــب  بالصالـــح 
والقبالـــة  التمريـــض  كـــوادر  لجميـــع 
بمملكة البحرين؛ بمناســـبة بدء وزارة 
التمريـــض  “عـــام  بفعاليـــات  الصحـــة 

والقبالة 2020”. 
الممرضـــات  لجهـــود  وتقديـــًرا 

والممرضين في عملهم لرفع مســـتوى 
وزارة  حرصـــت  التمريـــض،  خدمـــات 
الصحـــة علـــى االحتفـــاء بهـــذا العـــام 
مـــع  يأتـــي تزامنـــا  الـــذي  بالتمريـــض، 
العالميـــة  الصحـــة  منظمـــة  اهتمـــام 
بالتمريض، وإعالنها العام 2020 “عاما 
للتمريض والقبالة”، والذي يهدف إلى 

تطويـــر الجيل القادم مـــن الممرضات 
والقابالت الشـــباب كقادة وممارســـين 
ومختصيـــن فـــي رفع وتطويـــر جودة 

الخدمات الصحية.
وأثنـــت الوزيـــرة الصالـــح علـــى الدور 
الجوهـــري الـــذي يقوم بـــه الممرضون 
الخدمـــات  تقديـــم  فـــي  والقابـــالت 

الصحية للمرضى.
وتشارك وزارة الصحة منظمة الصحة 
العالميـــة وشـــركائها، واالتحاد الدولي 
للقابالت والمجلس الدولي للممرضين 
والممرضات وصندوق األمم المتحدة 
للسكان؛ من أجل االحتفال على مدى 
عـــام كامـــل بعمـــل كـــوادر التمريـــض 

والقبالـــة وتســـليط الضـــوء على هذه 
المهنة اإلنســـانية والدعـــوة إلى زيادة 

االســـتثمارات فـــي القـــوى العاملة في 
مجالي التمريض والِقبالة.

الصالح: الضرورات تبيح المحظورات... والمؤيد: لن أحضر االجتماع

ــى ــات للمرضـ ــم الخدمـ ــات بتقديـ ــن والقابـ ــري للممرضيـ ــح: دور جوهـ الصالـ

الفاضل: خروج أعضاء “المرافق” يخل بنصاب الجلسة

“الصحة” تبدأ أولى فعالياتها بمناسبة عام التمريض 2020

المعتذرون
عشرة  الثانية  الجلسة  خــال  اعتذر 
من  الثاني  العادي  االنعقاد  دور  في 
الفصل التشريعي الخامس 4 أعضاء 
ــم: فـــاطـــمـــة الـــكـــوهـــجـــي- فــيــصــل  ــ هـ

النعيمي- جواد حبيب - هالة رمزي. 

تغطية الجلسة: مروة خميس 
تصوير: رسول الحجيري
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وقـــع كل مـــن وزيـــر األشـــغال وشـــؤون 
البلديـــات والتخطيـــط العمراني عصام 
والتجـــارة  الصناعـــة  ووزيـــر  خلـــف 
والســـياحة زايـــد اتفاقيـــة إنشـــاء مركز 
المعـــارض والمؤتمـــرات بالصخيـــر مـــع 
ســـيباركو  شـــركة  المشـــروع  مقـــاول 
البحرين، بحضور وكيل شؤون األشغال 
التنفيـــذي  والرئيـــس  الخيـــاط،  أحمـــد 
لهيئـــة البحريـــن للســـياحة والمعـــارض 
نادر المؤيد، والوكيل المساعد لمشاريع 
البناء والصيانة الشيخ مشعل بن محمد 
آل خليفة، والمدير العام لبلدية المنطقة 
الجنوبيـــة عاصـــم عبداللطيـــف، وعضو 
مجلس النواب بدر الدوســـري، ورئيس 

المجلـــس البلـــدي للمحافظـــة الجنوبية 
بـــدر التميمي، والنائب البلـــدي للمنطقة 
علـــى  المركـــز  عتيق.ويشـــتمل  طـــال 
10 قاعـــات بمســـاحة إجماليـــة 95 ألـــف 

متـــر مربـــع بارتفاعات مختلفـــة تتراوح 
10 و14 متـــرا وتشـــمل مختلـــف  بيـــن 
الخدمات الازمة مـــن إضاءة وتكييف 
والخدمـــات الفنيـــة إضافـــة لمســـاحات 

المصاحبـــة. والفعاليـــات  للتســـوق 
ويتضمـــن المشـــروع مركـــز المؤتمـــرات 
مـــن صالـــة مؤتمرات رئيســـة بمســـاحة 
4500 متـــر مربع يمكن تقســـيمها إلى 3 

قاعات منفصلة مجهزة بأحدث وسائل 
وعـــددا  الفنيـــة،  والخدمـــات  العـــرض 
مـــن قاعـــات المؤتمـــرات واالجتماعات 
المتوســـطة والصغيرة البالغ عددها 27 
قاعـــة بمســـاحة إجماليـــة تقـــدر بـ1700 
متـــر مربـــع، إضافة إلى مجلســـين لكبار 

الشخصيات مع ملحقاتها.
كمـــا يحتـــوي علـــى األعمـــال الخارجية 
تشـــتمل  والتـــي  الســـيارات  ومواقـــف 
على الســـور الخارجي وغرف الحراسة 
والتحكـــم إضافة إلى الطـــرق الداخلية 
موقـــف   1600 وقرابـــة  والخدمـــات 
للسيارات فيما سيتم استخدام مواقف 

المدينة الرياضية كمواقف إضافية.
ويقام المركز على أرض تبلغ مســـاحتها 
308.7 ألـــف متـــر مربـــع وهـــي جزء من 

أرض غرب حلبة البحرين الدولية التي 
تبلـــغ مســـاحتها 1.3 مليـــون متـــر مربع، 
حيـــث يقـــام علـــى جـــزء منهـــا المدينـــة 
الرياضيـــة، وتبلغ المســـاحة المبنية من 

األرض 149 ألف متر مربع.
 Tilke“ يذكـــر أن االستشـــاري األلمانـــي
بتصميـــم  قـــام   ”GmbH & Co KG
وهـــو  المشـــروع  علـــى  واإلشـــراف 
نفـــس االستشـــاري الـــذي قـــام بتصميم 
واإلشـــراف علـــى تنفيذ حلبـــة البحرين 
الدولية. كما أن المشروع تمت ترسيته 
مـــن مجلـــس المناقصـــات والمزايـــدات 
 Cebarco Bahrain“ شـــركة  علـــى 
S.P.C” بكلفة تبلـــغ 83.6 مليون دينار، 
وستســـتغرق أعمـــال التنفيذ مـــا يقارب 

24 شهرا.

وزير األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ووزير الصناعة والتجارة والسياحة يوقعان االتفاقية

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

“األشغال” و “التجارة” توقعان اتفاقية إنشاء مركز للمعارض بالصخير
ــرا ــهـ شـ  24 ــون  ــ ــض ــ ــغ ــ ب ويـــنـــتـــهـــي  ديـــــنـــــار  ــون  ــ ــي ــ ــل ــ م  84 ــة  ــفـ ــلـ ــكـ بـ
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زراعة 3958 فسيلة والتركيز على “اإلكثار النسيجي”
أبوالفتـــح: دعـــم المبـــادرات الرامية للنهوض بقطاع إنتـــاج النخيل في المملكة

البحريـــة  والثـــروة  الزراعـــة  وكيـــل  قـــال 
البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال  بـــوزارة 
محمـــد  نبيـــل  العمرانـــي،  والتخطيـــط 
أبوالفتـــح، إن الوكالة ماضية في جهودها 
الرامية لزيادة النخيل في مملكة البحرين 
بمضاعفـــة أعـــداد الفســـائل، انطاًقـــا مـــن 
توجيهـــات الحكومة والمتابعة المســـتمرة 
البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال  وزيـــر  مـــن 

والتخطيط العمراني عصام خلف. 
 وأوضح أن إجمالي فســـائل النخيل التي 
تمـــت زراعتهـــا يصـــل عددهـــا إلـــى 2108 
فســـائل، فيما ســـيتم االنتهاء من المرحلة 
الثانيـــة بزراعة 1850 فســـيلة خال شـــهر 
يناير 2020، لتشـــكل في مجموعها 3958 

فسيلة.
 وزار أبوالفتح مشتل تنمية فسائل النخيل 
بالوكالة، بحضور الوكيل المساعد لشؤون 
عبدالكريـــم،  محمـــد  عبدالعزيـــز  الزراعـــة 
ورئيس قســـم النخيل واألشـــجار المثمرة 
صادق عيســـى، لاطاع على ســـير العمل 

بمشروع زراعة الفسائل.

 وخـــال الزيارة، تفقد الوكيل ســـير العمل 
في المشـــروع، مثنًيا علـــى جهود العاملين 
إلنجاز هذا المشـــروع، ووّجه لمعالجة أية 
ماحظات وتوفير كامل الدعم في سبيل 

إنجاح هذه المبادرة.
 وأوضح أن المشـــروع يهـــدف إلى تجميع 
الفســـائل فـــي المشـــتل الخـــاص بالوكالة، 
وذلـــك مـــن أجـــل أن يكـــون لـــدى الوكالـــة 
مخزون كاف من الفسائل لدعم المبادرات 
المســـتقبلية الرامية للنهوض بقطاع إنتاج 

النخيل في مملكة البحرين.
وذكـــر أبوالفتـــح أن هـــذه المبـــادرة تأتـــي 
ضمن سلســـلة من المبادرات التي أطلقتها 
الوكالة، والتـــي تركز على النهوض بقطاع 
وجعلـــه  البحريـــن،  مملكـــة  فـــي  الزراعـــة 
مســـاهًما فـــي برنامـــج األمـــن الغذائي في 

مملكة البحرين.
بإكثـــار  االرتقـــاء  جهـــود  ضمـــن  وبّينأنـــه 
النخيـــل، وتطوير مختبر زراعة األنســـجة 
التابعـــة إلدارة الثروة النباتيـــة والموجود 
ـــا في البديـــع، وضعـــت الوكالة ضمن  حاليًّ

التركيـــز  المقبلـــة،  للفتـــرة  اســـتراتيجيتها 
علـــى تطويـــر المختبـــر مـــن خال إنشـــاء 
مبنـــى متطـــور بأحدث التقنيات يتناســـب 
مـــع متطلبات التنمية فـــي مملكة البحرين 
ا لـــه، وذلك  يتخـــذ مـــن هـــورة عالـــي مقـــرًّ
كخطوة نحو تحقيق االرتقاء المنشود في 
إنتاج وتوفير فســـائل نخيل التمر بطريقة 

بديلة لإلكثار عن الطريقة التقليدية.
 وأكـــد أن المبادرة تأتي تنفيًذا لتوجيهات 
الحكومة بزيـــادة الرقعة الخضـــراء وبناًء 

على توجيهات قرينة عاهل الباد رئيســـة 
المجلـــس االستشـــاري للمبـــادرة الوطنيـــة 
لتنميـــة القطـــاع الزراعـــي  صاحبة الســـمو 
الملكـــي األميرة ســـبيكة بنـــت إبراهيم آل 
خليفـــة برفـــع مســـتوى االهتمـــام بالقطاع 
الزراعـــي، علـــى صعيـــد تنمية المســـاحات 
الخضـــراء وتطويرها ورفع نســـبة اإلنتاج 
الزراعـــي المحلـــي وأهميـــة زيـــادة الرقعة 
الخضـــراء ومردوها اإليجابـــي على البيئة 

والمجتمع.

وكيل الزراعة والثروة البحرية يزور مشتل تنمية فسائل النخيل

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني

المنامة - هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية

لهيئـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  اســـتقبل 
اإللكترونيـــة  والحكومـــة  المعلومـــات 
محمـــد القائـــد بمكتبـــه هدى الشـــروقي 
مدير إدارة اإلحصـــاءات الديموغرافية 
واالجتماعية والبيئية ســـابًقا والخبيرة 
الحالية للتعداد السكاني عضو المجلس 
األعلى للمـــرأة، وذلك بمناســـبة تكريمها 
فـــي يـــوم اإلحصـــاء الخليجي مـــن قبل 
األميـــن العـــام لمجلـــس التعـــاون لـــدول 
الخليـــج العربيـــة عبداللطيـــف الزيانـــي 
نظيـــر جهودهـــا المتميـــزة وإســـهاماتها 
المقـــدرة فـــي مجـــال اإلحصـــاء، التـــي 
تكللت بالعديد من اإلنجازات المشـــرفة 
وكان لهـــا أطيـــب األثر في رفعـــة العمل 

اإلحصائي الخليجي المشترك.
 فـــي مســـتهل اللقـــاء، أعـــرب الرئيـــس 

هيئـــة  واعتـــزاز  فخـــر  عـــن  التنفيـــذي 
اإللكترونيـــة  والحكومـــة  المعلومـــات 
بتحقيـــق هـــذا اإلنجـــاز، وأشـــاد بمبادرة 
المركـــز  بهـــا  تفضـــل  التـــي  التكريـــم 
لتشـــجيع  الخليجـــي  اإلحصائـــي 
اإلحصائييـــن فـــي دول المجلـــس لبـــذل 
المزيـــد مـــن الجهود مـــن أجـــل االرتقاء 
بالعمل اإلحصائي ومواكبة المستجدات 

الدولية.
 كمـــا أكد أن التكريم ُيعد ضمن سلســـلة 
المكتسبات التي حققتها المملكة، بدعم 
وأن  الرشـــيدة،  القيـــادة  مـــن  وتوجيـــه 
الوطـــن يزخـــر دائًمـــا بالكـــوادر الوطنية 
المخلصة التي ســـعت دائًما إلى تحقيق 
المحافـــل  كافـــة  فـــي  وعلـــوه  رفعتـــه 

المحلية واإلقليمية والدولية.

القائد يشيد بإسهامات الشروقي في اإلحصاء

جــو البحريــن أمــس واليــوم... عــدو مرضــى الربــــو
حــذر أطبــاء مــن أقســام الطــوارئ فــي مجمــع الســلمانية الطبي، والمستشــفى العســكري، ومستشــفى الملك حمــد الجامعي في 
تصريحات لـ “البالد” مرضى األمراض المزمنة كالسكري والضغط، ومرضى الحساسية والربو والعيون والقلب، من مضاعفات 
اســتمرار تقلبــات الطقــس غيــر المســتقر، الــذي قــد يتخللــه بعض موجــات الغبار الكثيفة، مشــددين علــى المرضى ضــرورة أخذ 
االحتياطــات الالزمــة وعــدم التعــرض المباشــر للهــواء واالنتقــال مــن مــكان حــار إلــى مكان بــارد فجــأة خصوصا مرضــى الربو 

والحساسية، كما حذروا من التهابات العيون نتيجة الفيروسات والميكروبات المختلفة والتي تنتشر في مثل هذه األجواء.

وأوضـــح االطبـــاء أن أقســـام الطـــوارئ 
المراجعيـــن  مـــن  العديـــد  اســـتقبلت 
المصابين بنوبات ربو حادة أو حساسية 
أو  الكثيـــف،  الغبـــار  جـــراء  صدريـــة 
مضاعفات لدى مرضى يعانون األمراض 
المزمنـــة، مؤكديـــن أن أقســـام الطـــوارئ 
تشـــهد في مثل هذه األحـــوال زيادة في 
عـــدد المرضى قـــد تصل إلـــى 5 %، وقد 
تزاد في حالة زيادة سوء الحالة الجوية 
أحيانـــا إلى أكثر من 10 حاالت، مؤكدين 
توفر كافة األدوية والعاجات المطلوبة 
لمثل هـــذه الحاالت في جميع صيدليات 
االجهـــزة  إلـــى  إضافـــة  المستشـــفيات، 
الـــى  الجميـــع  داعيـــن  بالربـــو،  الخاصـــة 
ضـــرورة مراجعـــة الطبيـــب عنـــد حدوث 
أي عوارض لألزمة أو الشعور بضيق في 

التنفس حتى ال تتدهور حالة المريض.
بدورها، حذرت وزارة الصحة المواطنين 
والمقيمين من التعرض للغبار لما يســـببه 
مـــن آثار ســـلبية علـــى صحتهم خصوصا 
مرضى الربو والحساسية، وشددت على 
ضـــرورة االبتعاد عن الغبار، واســـتخدام 
النظارات الواقية والكمامات للتقليل من 

آثار األتربة.
مـــن جانبهـــا، طالبـــت استشـــارية طـــب 
طـــوارئ األطفـــال فـــي مستشـــفى قـــوة 
القاســـم رئيســـة  غـــادة  البحريـــن  دفـــاع 
الجميـــع  البحرينيـــة  االطبـــاء  جمعيـــة 

بتوخـــي الحـــذر والحيطة عنـــد التعرض 
لمثـــل هـــذه األجـــواء المتقلبـــة، مشـــددة 
علـــى األهالـــي بحمايـــة االطفـــال وعـــدم 
تعريضهـــم لتقلبـــات الجويـــة، خصوصـــا 
األطفـــال الصغـــار والذيـــن لديهـــم بعض 
التعـــرض  مـــن  وحمايتهـــم  األمـــراض، 

للطقس المتقلب.
 وأوضحـــت اليوســـف، أن الربو من أكثر 
األمراض انتشـــارا بيـــن األطفال في هذا 
الطقـــس، وعـــادة مـــا يكونـــون هـــم أكثر 
تضررا مـــن تقلبات الطقـــس والعواصف 
الترابية والرملية والتعرض للغبار، حيث 
تنشط خال هذه الفترة أنواع كثيرة من 
الفيروسات، داعية األهالي، إلى ضرورة 
إبقاء األطفـــال المصابين بالربو بالمنزل، 
وتجنـــب األماكـــن المفتوحـــة خال هذه 
الفتـــرة، واالبتعـــاد عـــن مناطـــق تهييـــج 
مـــا يطلق عليـــه طبيا “ األزمـــة الربوية “، 
وااللتـــزام بتنـــاول أدويـــة الوقايـــة؛ لمنع 

حدة األزمة.
بينمـــا دعت واستشـــاري طـــب و أمراض 

وجراحة العيون، ندى اليوســـف، مرضى 
حساســـية العيـــون إلـــى تجنـــب أماكـــن 
أوقـــات  فـــي  الخـــروج  وعـــدم  الغبـــار، 
أخـــذ  وضـــرورة  الترابيـــة،  العواصـــف 
للمصابيـــن  للعيـــون  المرطبـــة  القطـــرات 
مـــن  العيـــون  لحمايـــة  العيـــون  بجفـــاف 
وحمايـــة  النظـــارات،  ولبـــس  الجفـــاف 
العيون مـــن االلتهابات الفيروســـية التي 
تنتشـــر وتصيـــب العيـــن فـــي مثـــل هذه 
الفتـــرة، والتـــي قـــد تنتقـــل عـــن طريـــق 
اللمـــس، واالبتعـــاد عـــن الدخـــان وأماكن 
تدخين الشيشـــة وغيرهـــا؛ ألن التدخين 

يزيد من حدة األعراض.
مـــن جانبها، اســـتعرضت رئيســـة الحملة 
المجتمعيـــة التطوعيـــة “الســـمنة ال تليق 
بي”، استشارية طب العائلة، كوثر محمد 
العيـــد، تأثيـــر الغبـــار على صحـــة مرضى 
الســـكري، مشـــيرة إلـــى أن جـــو البحرين 
مؤخـــرا هـــو جـــو مشـــبع بالغبـــار، مما قد 
اإلنســـان خصوصـــا  علـــى صحـــة  يؤثـــر 
الســـمنة  يعانـــون  الذيـــن  األشـــخاص 
وزيـــادة الـــوزن؛ ألنهـــم معرضـــون أكثـــر 
مـــن غيرهـــم لإلصابـــة بأمـــراض الجهـــاز 
التنفســـي؛ لضعـــف مناعتهم ولما تســـببه 
الســـمنة مـــن مشـــكات بالتنفـــس مثـــل 
الليليـــة ومرضـــى  االختناقـــات  مرضـــى 
الربو والتهابات القصبـــة الهوائية والرئة 
المزمنـــة فـــي حـــال لـــم يتخـــذ المريـــض 

االحتياطات الازمة والوقاية.
وشـــرحت أنه خـــال العواصـــف الترابية 
يتشبع الهواء بذرات الغبار التي يتعرض 
لهـــا الجميـــع بصورة مباشـــرة ســـواء عن 
طريـــق االستنشـــاق باألنـــف أو التامس 
المباشـــر للعين أو فتحتي األنف أو الفم، 
وتنتـــج أعـــراض الجهـــاز التنفســـي عنـــد 
استنشاق ذرات الغبار عن طريق فتحتي 
األنف، مشـــيرة إلى أن هـــذا يعتمد كثيًرا 
على حجم الذرات المستنشقة، حيث إن 
الـــذرات األصغر يكون تأثيرهـــا أكبر في 
الجهاز التنفســـي؛ ألنه يمكن أن تتخطى 
أجهـــزة الفـــرز والتصفيـــة الطبيعيـــة في 
وتصـــل  األنـــف  فـــي  التنفســـي  الجهـــاز 
إلـــى عمـــق الجهـــاز التنفســـي والقصبات 
الهوائيـــة الداخليـــة والحويصـــات. أمـــا 
الجزيئـــات الكبيـــرة، فتعلـــق عـــادة فـــي 

الجهاز التنفسي العلوي.
وبينـــت االستشـــارية العيـــد أن األبحاث 
العلمية أظهرت أن ذرات الغبار تستطيع 
نقل أنـــواع مختلفـــة مـــن البكتيريا التي 
يمكـــن أن تصـــل إلى داخل رئة اإلنســـان 
عنـــد استنشـــاقها ممـــا يؤدي إلـــى إصابة 

الحـــادة،  الرئويـــة  بااللتهابـــات  اإلنســـان 
كمـــا أظهرت أيضـــًا معظم الدراســـات أن 
زيارة المستشفيات بسبب أمراض الرئة 
واألنـــف والتهاب العينيـــن الرمدي ترتفع 
بنســـب كبيرة خال العواصـــف الترابية، 
إضافـــة إلـــى أن ذرات الغبـــار وما تحمله 
مـــن مواد عضوية وغيـــر عضوية بتركيز 
عاٍل تـــؤدي إلى تهيـــج الجهاز التنفســـي 
العلوي والسفلي مما قد يزيد من أعراض 
التنفس لدى المرضى المصابين بأمراض 

الصدر المزمنة مثل مرض الربو.
عنـــد  تظهـــر  قـــد  األعـــراض  إن  وقالـــت 
التحســـس  أعـــراض  وتظهـــر  األصحـــاء 
بعـــد يوميـــن مـــن التعـــرض للغبـــار، ومن 
الماحظ عند حدوث العواصف الترابية 
زيـــادة أعراض الحساســـية لـــدى مرضى 
أن  كمـــا  “الربـــو”،  المزمنيـــن  الحساســـية 
بعـــض األشـــخاص يصابـــون بحساســـية 
موســـمية تحـــدث فـــي وقـــت العواصف 
الترابيـــة مـــن كل عـــام. وخاصـــة القول 
إن العواصف الرملية والغبار الشـــديد قد 
يســـببان آثارا صحية ســـيئة على الجهاز 
التنفســـي والعينيـــن؛ لذلك وجـــب تقليل 

التعرض لذرات الغبار قدر اإلمكان.
وبينـــت العيد، أنه يمكـــن مقاومة التأثير 
الضـــار للغبـــار علـــى الصحـــة مـــن خـــال 
مثـــل  الصحيـــة  الحيـــاة  أنمـــاط  اتبـــاع 
النشـــاط  ممارســـة  الســـليمة،  التغذيـــة 
البدنـــي، االمتنـــاع عـــن التدخيـــن، النوم 
الكافـــي والمحافظة على الـــوزن المثالي 
كلهـــا أمور تزيـــد من مناعة الجســـم ضد 
العديـــد من األمراض ومـــن بينها أمراض 
الجهـــاز التنفســـي، إضافـــة إلـــى ضرورة 
غســـل الوجه بشكل متكرر وغسل األنف 
والفـــم؛ لمنـــع وصول الغبار إلـــى الرئتين، 
وإغـــاق  المـــاء،  شـــرب  مـــن  واإلكثـــار 
النوافـــذ واألبواب بشـــكل محكم ووضع 
فـــوط مبللة على الفتحـــات الصغيرة في 
المصابيـــن  المرضـــى  ناصحـــة  النوافـــذ، 
بالحساســـية خـــال العواصـــف الرمليـــة 
بتجنـــب البقـــاء فـــي األماكـــن المفتوحة 
المعرضـــة للغبـــار، واالنتظـــام على عاج 
الحساســـية الموصوف لهم من الطبيب، 
والتواصل مع الطبيب خال هذه الفترة 

لتعديل جرعة العاج إذا تطلب األمر.

كوثر العيدغادة القاسم 

أطباء يحذرون عبر 
“البالد” من التعرض 
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