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 ø`̀jõ`̀FÉ`̀Ø`̀ dG ¿Ó`````̀YEG á`̀Ñ`̀°`̀SÉ`̀æ`̀ª`̀H
 ∫BG  ¿É`̀ª`̀∏`̀°`̀S ø``̀H á`̀Ø`̀«`̀∏`̀N Iõ``̀FÉ``̀L{```̀H
 CÉæg  ,z»`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  Ö«Ñ£∏d  áØ«∏N
 ô``«``eC’G »`̀μ`̀∏`̀ª`̀dG ƒ`̀ª`̀°`̀ù`̀dG Ö`̀MÉ`̀°`̀U
 ¢ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N
 ≈∏Y ø`̀jõ`̀FÉ`̀ë`̀dG AÉ``̀Ñ``̀WC’G AGQRƒ````̀dG
 ,á«fÉãdGh ≈dhC’G É¡«àÄa »a IõFÉédG
 √RGõàYGh  √ôîa  øY  √ƒª°S  ÉHô©e
 É¡fƒ≤≤ëj »àdG áaô°ûªdG äGRÉéfE’ÉH
 É`̀eh »`̀ª`̀∏`̀©`̀dG å`̀ë`̀Ñ`̀dG ä’É`̀é`̀e »`̀a
 »a ¿ÉØJh ¢UÓNEG  øe ¬H  ¿ƒ©àªàj
 »a Ö£dG áæ¡ªd á∏«ÑædG ádÉ°SôdG AGOCG

.™ªàéªdG áeóN
 óªëe  ï«°ûdG  √ƒª°S  CÉæg  Éªc
 ¿Gƒ`̀jO  π`̀«`̀ch  áØ«∏N  ∫BG  ó`̀°`̀TGQ  ø`̀H
 ¬JQGOEÉH IõFÉédG áfÉeCG ¢ù«FQ √ƒª°S
 Iõ«ªàªdG  √Oƒ¡L  ìÉéfh  ,IõFÉé∏d
 Gó«°ûe  ,IõFÉédG  ∫ÉªYCG  º«¶æJ  »a
 øe  á`̀fÉ`̀eC’G  ¬`̀H  äõ«ªJ  ÉªH  √ƒª°S
 á«ª«¶æàdG  IAÉØμdGh  IQGOE’G  ø°ùM

.á«dÉ©dG
 ¬`̀Jó`̀¡`̀°`̀T É`̀ª`̀H √ƒ`̀ª`̀ °`̀S OÉ```̀°```̀TCGh
 ™°SGh  ∫ÉÑbEGh  á°ùaÉæe  øe  IõFÉédG

 çƒëÑdG  º`̀jó`̀≤`̀Jh  á`̀cQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dG  ≈`̀∏`̀Y
 AÉÑWCG ÖfÉL øe á«ª∏©dG äÉ°SGQódGh
 âª°ùJG  »àdGh  ,øjôëÑdG  äÉÑ«ÑWh
 áaô©ªdG  ≥`̀ª`̀Yh  »``̀YGó``̀HE’G  ôμØdÉH
 AÉæHCG  ¬H  ™àªàj  Éªd  Gó«cCÉJ  ,á«ª∏©dG
 á`̀«`̀ª`̀gC’  ´Gh  ∑GQOEG  ø``e  á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀dG
 »a Ωó≤àdG ≥«≤ëJ »a »ª∏©dG åëÑdG

.ä’ÉéªdG πc
 AÉÑWC’G  ºjôμJ  ¿CG  √ƒª°S  ócCGh
 ƒg  º¡H  AÉ`̀Ø`̀à`̀M’Gh  Iõ`̀FÉ`̀é`̀dG  √ò¡H
 äÉeÉ¡°SE’Gh »fÉ°ùfE’G AÉ£©∏d ôjó≤J
 »a É¡ªjó≤J ¿ƒ∏°UGƒj »àdG Iô«ÑμdG
 »a  á`̀ª`̀gÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dGh  ™ªàéªdG  á`̀eó`̀N

.¬eó≤Jh øWƒdG á°†¡f
 ¿Gƒ``̀jó``̀H ¢``̀ù``̀eCG â``æ``∏``YCG ó```̀bh
 ¢`̀ù`̀«`̀FQ »`̀μ`̀∏`̀ª`̀dG ƒ`̀ª`̀°`̀ù`̀dG Ö`̀MÉ`̀°`̀U
 øjõFÉëdG  AÉ`̀Ñ`̀WC’G  AÉª°SCG  AGQRƒ``̀dG
 áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  IõFÉL{
 É¡àî°ùf  »`̀a  z»æjôëÑdG  Ö«Ñ£∏d
 ,Q’hO  ∞`̀ dCG  200  É¡àª«bh  ≈``̀dhC’G
 øH  ó`̀°`̀TGQ  ø`̀H  óªëe  ï«°ûdG  ó``̀cCGh
 IõFÉédG áfÉeCG ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG áØ«∏N
 iƒà°ùeh  ºéëH  √ôîah  √RGõ`̀à`̀YG

 É¡H  Ω qó`̀≤`̀ J  »`̀à`̀dG  á«ª∏©dG  çÉ``̀ë``̀HC’G
 »a øjôëÑdG áμ∏ªe äÉÑ«ÑWh AÉÑWCG
 åëÑdG  »a  ´GóHE’Gh  QÉμàH’G  ∫Éée
 â`̀dhÉ`̀æ`̀Jh ,…ô`̀jô`̀°`̀ù`̀ dGh »`̀LÓ`̀©`̀dG
 øe á`̀ª`̀¡`̀eh á`̀jƒ`̀«`̀M äÉ`̀Yƒ`̀ °`̀Vƒ`̀e
 ä’Éée »a IõFÉØdG çÉëHC’G É¡æª°V
 …ô¶ædG ÖjQóàdGh ,ihó©dG áëaÉμe
 ´É`̀£`̀≤`̀dG »``̀a ø`̀«`̀∏`̀eÉ`̀©`̀∏`̀d »`̀∏`̀ª`̀©`̀dGh
 IOƒéH  ¢Vƒ¡ædG  ∫Ééeh  ,»ë°üdG
 G kô«°ûe  ,¿Éμ°ù∏d  »ë°üdG  ´É£≤dG
 iƒà°ùª∏d  É`̀ kLÉ`̀à`̀f  ôÑà©J  É`̀¡`̀fCG  ≈``̀dEG
 ¿ƒãMÉÑdG  ¬`̀H  ™àªàj  …ò``̀dG  »dÉ©dG

 »a  øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a  äÉãMÉÑdGh
.»Ñ£dG ∫ÉéªdG

 øe  á«fÉãdG  áÄØdG  ¿CG  ±É`̀°`̀VCGh
 AÉ`̀Ñ`̀WCÓ`̀d á`̀°`̀ü`̀°`̀ü`̀î`̀ª`̀dGh Iõ`̀ FÉ`̀é`̀ dG
 »a  áë°VGh áª°üH  º¡d  øªe OG qhôdG
 øjôëÑdG  áμ∏ªªH  »ë°üdG  ´É£≤dG
 ô«Ñ©àdG  ∫hC’G  ΩÉ≤ªdG  »a  ±ó¡à°ùJ
 AÉÑWC’G  óMC’  ¿Éaô©dGh  ôjó≤àdG  øY
 äGƒ``̀æ``̀°``̀ù``̀dG ∫Ó`````N Gƒ```̀eó```̀ b ø``̀ª``̀e
 nêPÉªf  ¿ƒeó≤j  GƒdGRÉeh  á«°VÉªdG
 »æjôëÑdG  Ö«Ñ£dG  á«°üî°ûd  á«M
 ,¬àæ¡ªdh  ¬æWƒd  ÖëªdGh  »fÉØàªdG

 QÉ`̀«`̀à`̀N’G á`̀æ`̀é`̀d ¬``̀Jó``̀Lh É``̀e ƒ``̀gh
 IõFÉØdG  áÑ«Ñ£dG  äÉØ°U  ™e  É k≤aGƒàe

.IõFÉédG øe áÄØdG √ò¡H
 øY  Iõ`̀FÉ`̀é`̀dG  ≈```dEG  áÑ°ùædÉHh
 ´Gó``̀HE’Gh  QÉμàH’G{  :≈``̀ dhC’G  É¡àÄa
 …ô`̀jô`̀°`̀ù`̀dGh »`̀LÓ`̀©`̀dG å`̀ë`̀Ñ`̀dG »`̀a
 ≈dhC’G áÑJôªdG »a äAÉL ,z»Ñ£dGh
 ¿Éª∏°ùdG  óªëe  á∏«ªL  IQƒ`̀à`̀có`̀dG
 ájó©ªdG  ¢`̀VGô`̀eC’G  ∫hCG  …QÉ°ûà°SG
 á«æWÉÑdG  Ö`̀Wh  áNƒî«°ûdG  Ö`̀Wh
 »`̀ah  ,»`̀Ñ`̀£`̀dG  á«fÉª∏°ùdG  ™ªéªH
 GQô`̀μ`̀e á`̀«`̀fÉ`̀ã`̀dGh á`̀«`̀fÉ`̀ã`̀dG á`̀Ñ`̀Jô`̀ª`̀dG

 ¿GôØZ  IQƒàcódG  øe  πc  äAÉL  ó≤a
 Iô°SCG Ö«ÑW …QÉ°ûà°SG º°SÉL óªMCG
 Iô`̀°`̀SC’G Ö`̀W »`̀a ∑QÉ`̀°`̀û`̀e PÉ`̀à`̀°`̀SCGh
 »a  ø«MGôé∏d  á«μ∏ªdG  á«∏μdG  »`̀a
 ≈Ø°ûà°ùe  »``̀a  π`̀ª`̀©`̀Jh  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 ≈Ø°ûà°ùªdGh  »©eÉédG  óªM  ∂∏ªdG
 ≈Ø°ûà°ùeh ∫ÉØWC’Gh AÉ°ùæ∏d »μ∏ªdG
 ƒHCG óªëe IÉéf IQƒàcódGh ,ΩÓ°ùdG
 IQGOEG  Iô`̀jó`̀eh  á∏FÉY  Ö«ÑW  íàØdG

.áë°üdG IQGRƒH áeÉ©dG áë°üdG
 É¡àÄa øY IõFÉédG íæe ºJ Éª«a
 zóàªªdG  AÉ`̀£`̀©`̀dGh  AÉ`̀aƒ`̀dG{  á«fÉãdG
 …ôLÉ¡dG  º«gGôHEG  ºjôe  IQƒàcó∏d
 óYÉ°ùªdG  π`̀ «`̀cƒ`̀dGh  á`̀∏`̀FÉ`̀Y  Ö«ÑW
 ,áë°üdG  IQGRƒ```̀H  á`̀eÉ`̀©`̀dG  áë°ü∏d
 kAÉ````ahh É`̀gOƒ`̀¡`̀é`̀d Gô``jó``≤`̀ J ∂````dPh
 øe  ô`̀ã`̀cCG  äó`̀à`̀eG  »`̀à`̀dG  É¡JGAÉ£©d
 »eƒμëdG  ´É£≤dG  »a  É keÉY  ø«KÓK
 ≈dEG  ,»fóªdG  ™ªàéªdG  äÉ°ù°SDƒeh
 á«ë°U èeGôH  RÉéfEÉH  É¡eÉ«b  ÖfÉL
 áμ∏ªe  »`̀a  á`̀eÉ`̀©`̀dG  áë°üdG  äRõ``̀Y

.øjôëÑdG
 ídÉ°üdG ó«©°S âæH á≤FÉa âdÉbh

 √ƒª°S  IQOÉ`̀Ñ`̀e  ¿EG  áë°üdG  Iô``̀jRh

 ≈∏Y ¿É``gô``Hh π`̀«`̀dO ô`̀«`̀N Ió``̀FGô``̀dG

 ºjôμJ  IQhô°†H  √ƒª°S  ¿ÉªjEG  ióe

 √ò`̀g  »`̀ a  Éª«°S  ’h  ,AÉ``̀Ñ``̀W’G  á`̀Ä`̀a

 ≈∏Y  º¡d  Gôjó≤J  ,áægGôdG  ±hô¶dG

 ¢Shô«Ød  …ó°üàdG  »a  º¡JÉ«ë°†J

 √ƒª°S  ≈°SQCÉa  ,óéà°ùªdG  ÉfhQƒc

 ôjó≤àdGh AÉaƒdG »a É k«dÉZ Éé¡f ∂dòH

 ≈∏Y  »≤∏j  É`̀e  ƒ`̀gh  ,AÉ£©dG  …hò`̀ d

 ≈`̀ dEG  ø«Ñ°ùàæªdG  ™«ªLh  AÉ``Ñ``WC’G

 áØYÉ°†e  á«dhDƒ°ùe  áë°üdG  IQGRh

 Ée ≈dEG  ∫ƒ°Uƒ∏d πª©dG á∏°UGƒe »a

 Iõ«ªàe  áfÉμe  ø`̀e  øWƒ∏d  √ƒ`̀Lô`̀f

 »Ñ£dG  ∫ÉéªdG  »a  É«dhOh  É«ª«∏bEG

.»ë°üdGh

(3h2¢U π«°UÉØàdG)

»æjôëÑdG Ö«Ñ£∏d ¿Éª∏``°S øH áØ«∏N IõFÉ`é`H ø`jõ`FÉØdG ¿Ó```YEG
™``ªàéªdG á``eóN »``a äÉ``eÉ¡°SE’Gh »``fÉ°ùfE’G AÉ``£©∏d ô``jó≤J AÉ``ÑWC’G º``jôμJ :AGQRƒ``dG ¢``ù«FQ

.AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S |

AÉ£©dGh AÉ``aƒdGh ´Gó``HE’Gh QÉμ``àH’G õFGƒéH äÉ``«æjôëH äÉ``Ñ«ÑW 4 Rƒ``a

.¿Éª∏°ùdG á∏«ªL .O |.º°SÉL ¿GôØZ .O |.íàØdGƒHCG IÉéf .O |.…ôLÉ¡dG ºjôe .O |

ø``«``æ``WGƒ``ª``dG AÉ```̀Ø```̀YEÉ```̀H π```̀LÉ```̀Y »``̀ HÉ``̀ «``̀ f Ö``̀ ∏``̀W
ò`̀ aÉ`̀ æ`̀ ª`̀ dG ≈``∏``Y É```̀ fhQƒ```̀c äÉ``°``Uƒ``ë``a Ωƒ```°```SQ ø```e

:ÜÉjO ó«dh Öàc
 ¢ùeCG  ¬à°ù∏L  »`̀a  ÜGƒ`̀æ`̀dG  ¢ù∏ée  ≥``̀aGh
 øe ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG AÉ`̀Ø`̀YEÉ`̀H π`̀LÉ`̀Y ìGô``à``bG ≈`̀∏`̀Y
 IOƒ©dG hCG  IQOÉ¨ªdG óæY ÉfhQƒc ¢üëa Ωƒ°SQ
 ≈dEG  ìôà≤ªdG  á`̀dÉ`̀MEG  º`̀Jh  ,áμ∏ªªdG  òaÉæe  ôÑY

.áeƒμëdG
 ø«æWGƒªdG ¿CG ìGôàb’G ƒeó≤e ÜGƒædG ócCGh
 »àdG  ¢üëØdG  ≠dÉÑe  ¿hóÑμàj  IôàØdG  ∂∏J  »a
 ¿CG  ø«Ø«°†e  ,ó`̀MGƒ`̀dG  OôØ∏d  GQÉ`̀æ`̀jO  60  ≠∏ÑJ
 ÖÑ°ùd ¿ƒμj ΩÉjC’G √òg ∫ÓN ôaÉ°ùj øe á«ÑdÉZ
 øe  ôØ°ùdG  ¿CGh  ,êÓ©dG  hCG  á°SGQódG  hCG  πª©dG
 QÉ°ûàfG  π`̀X  »`̀a  Ó«∏b  ôÑà©j  áMÉ«°ùdG  π``̀LCG
 ÉÄÑY  ôÑà©J  Ωƒ°SôdG  ∂∏J  ¿EÉa  ºK  øeh  ,ÉfhQƒc
 ¢üëØdG ¿Éc GPEG á°UÉNh ø«æWGƒªdG A’Dƒg ≈∏Y

 ≈dEG  GhQÉ°TCGh  .Iô°SC’G  OGôaCG  øe  Oôa  øe  ôãcC’
 á«FGƒ°ûY äÉ°Uƒëa øe áeƒμëdG ¬H Ωƒ≤J Ée ¿CG
 π°üJ  »`̀à`̀dGh  øjôëÑdG  ≥WÉæe  π`̀c  »`̀a  É«eƒj
 ºàj  ¿CG  øμªj  É«eƒj  É«FGƒ°ûY  É°üëa  650  ≈dEG

 òaÉæe ≈∏Y äÉ°UƒëØdG ∂∏J øe AõL ¢ü«°üîJ
 øeh ,êQÉîdG øe øjóFÉ©dG ø«æWGƒª∏d áμ∏ªªdG

.á«aÉ°VEG á«dÉe AÉÑYCG ∑Éæg ¿ƒμJ ød ºK
(5¢U π«°UÉØàdG)

á«°ùª°ûdG ábÉ£dG áª¶fCG Ö«côàd É«eƒμM ≈æÑe 535 ô°üM
 ™e  ¿hÉ©àdÉH  áeGóà°ùªdG  ábÉ£dG  áÄ«g  âeÉb
 §«£îàdGh  äÉjó∏ÑdG  ¿hDƒ`̀ °`̀Th  ∫É`̀¨`̀°`̀TC’G  IQGRh
 ¿ÉμeE’ÉH »àdG á«eƒμëdG »fÉÑªdG ô°üëH »fGôª©dG
 á«°ùª°ûdG  ábÉ£dG  áª¶fCG  Ö«côàd  É¡æe  IOÉØà°S’G
 âeÉb ¿CG ó©H ≈æÑe 535 »fÉÑªdG OóY ≠∏H óbh ,É¡«∏Y
 ábÉ£dG  áª¶fCG  Ö«côàd  áeÉY  á°übÉæe  ìô£H  áÄ«¡dG
 á«eƒμM  ¢SQGóe  8  »fÉÑe  í£°SCG  ≈∏Y  á«°ùª°ûdG
 hCG  ájQÉªãà°SG  áØ∏c …CG  ¿hO øe »ÑjôéJ ´hô°ûªc

.º«∏©àdGh á«HôàdG IQGRh É¡∏ªëàJ ∞jQÉ°üe

 áeGóà°ùªdG  á`̀bÉ`̀£`̀dG  á`̀Ä`̀«`̀g  ¢`̀ù`̀«`̀FQ  ∂``̀ dP  ó```̀cCG
 ¿EG  ∫É``̀bh  ,GRô`̀«`̀e  »∏Y  ø`̀H  ø«°ùëdGóÑY  Qƒ`̀à`̀có`̀dG
 ábÉ£dG OQGƒe Ö«°üf IOÉjõd §£îJ øjôëÑdG áμ∏ªe
 …CG  %5  áÑ°ùæH  ábÉ£∏d  »∏μdG  èjõªdG  »a  IOóéàªdG
 ,2025  ∫ƒ∏ëH  •GhÉ¨«e  250  »dGƒM  ∫OÉ©j  Ée
 øe ôÑcC’G AõédG á«°ùª°ûdG ábÉ£dG ™jQÉ°ûe πμ°ûJh
 ±hô¶dGh »aGô¨édG ™bƒªdG ≈dEG Gô¶f áÑ°ùædG √òg

.áμ∏ªªdG »a ∂dòd á«JGƒªdG á«NÉæªdG
 áª¶fC’G  Ö«côJ  á°übÉæe  Ö«côJ  ¿CG  ±É°VCGh

 á∏MôªdG  πμ°ûj  »fÉªãdG  ¢SQGóªdG  ≈∏Y  á«°ùª°ûdG
 iô``̀NCG  π`̀MGô`̀e  á`̀∏`̀Mô`̀ª`̀dG  √ò``̀g  »∏«°Sh  ,≈````̀ dhC’G
 äÉÄ«gh äGQGRƒ````̀d  á`̀©`̀HÉ`̀J  ¿É`̀Ñ`̀e ≈`̀∏`̀Y π`̀ª`̀©`̀dG  ø`̀e
 øe  äÉÑ∏W  áÄ«¡dG  â∏é°S  PEG  ,á«eƒμM  äÉ°ù°SDƒeh
 É¡àÑZQ äÉ¡édG  É¡dÓN øe äóHCG  á«eƒμM á¡L 21
 »a  É¡jód  IôaGƒàªdG  äÉMÉ°ùªdGh  É¡«fÉÑe  ìôW  »a
 á«°ùª°ûdG  ábÉ£dG  áª¶fCG  Ö«côàd  áeÉY  äÉ°übÉæe

.É¡«∏Y
 (ájOÉ°üàb’G áëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

 :¢SÉÑY ∫Gƒf âÑàc
 ß`̀aÉ`̀ë`̀e êGô``̀©``̀ª``̀dG ó`̀ «`̀ °`̀ TQ ó````̀cCG

 ¿ÓYEG{  ¿CG  …õcôªdG  øjôëÑdG  ±ô°üe

 FinHub 973  á`̀°`̀ü`̀æ`̀e  ¥Ó``````̀WEG

 øe Rõ`̀©`̀«`̀°`̀S á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀dG É`̀«`̀Lƒ`̀dƒ`̀æ`̀μ`̀à`̀∏`̀d

 á«ªbôdG áaô«°üdG ƒëf ™jô°ùdG ∫ƒëàdG

 OÉ°üàb’G  ≈dEG  ∫ƒëàdGh  ¢UÉN  πμ°ûH

 πμ°ûH  »YÉæ£°U’G  AÉ`̀cò`̀dGh  »ªbôdG

.zΩÉY
-ó«aƒc áëFÉL äÉ«YGóJ ¿EG{ :∫Ébh
 áaô«°üdG  »a  ™°SƒàdG  á«ªgCG  äócCG  19
 áÑ°SÉæªdG  ∫ƒ`̀∏`̀ë`̀dG  ô`̀«`̀aƒ`̀Jh  á«ªbôdG
 PEG  ,á«fhôàμdE’G  äÉYƒaóªdG  áª¶fC’
 ôμÑe  πμ°ûH  …õcôªdG  ±ô°üªdG  ∑QOCG
 πμ°ûH  á«àëàdG  á«æÑdG  ôjƒ£J  á«ªgCG
 Ée  ,»`̀aô`̀°`̀ü`̀ª`̀dG  ´É`̀£`̀≤`̀ dG  »``a  ôªà°ùe
 äÉ¡édG  á©«∏W  »`̀a  ±ô°üªdG  ™°†j

 íÑ°üàd  QÉ`̀μ`̀à`̀HÓ`̀d  á`̀ª`̀YGó`̀dG  á`̀«`̀HÉ`̀bô`̀dG
 õ`̀cGô`̀ª`̀dG  Rô```̀ HCG  ø``e  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªe
 ¥ÓWEG ócDƒjh .∫ÉéªdG Gòg »a á«dÉªdG
 ó`̀jó`̀L  øeFinHub 973  á`̀°`̀ü`̀æ`̀e
 √ÉéJ …õcôªdG øjôëÑdG ±ô°üe ájDhQ
 íàah á«dÉªdG É«LƒdƒæμàdG »a ™°SƒàdG
 á«dÉe äÉéàæe ºjó≤Jh QÉμàHÓd ∫ÉéªdG

.zIójóL
(ájOÉ°üàb’G áëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

 á````«dÉ```ªdG É``«Lƒdƒæμà∏d á``°üæe ∫hCG ¥Ó``WEG

..êGô©ªdG ó«°TQ |

 áægGôdG ±hô¶∏d á«fCÉàe á°SGQO ó©H ¬fCG á«HƒæédG á¶aÉëªdG äôcP
-ó«aƒc{  ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d  »æWƒdG  ≥jôØdG  ™e  QhÉ°ûàdGh

 º°Sƒe π«LCÉJ  ºà«°S ,ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG  áeÓ°S ≈∏Y ÉXÉØMh ,z19

 »a  ∂dP  AÉL  .™«ªé∏d  áeÓ°ùdG  ø«æªàe  ,2021-2020  ΩÉ©dG  Gò¡d  ôÑdG
 »YÉªàL’G  π°UGƒàdG  ™bƒe  ≈∏Y  á«∏NGódG  IQGRƒ`̀d  »ª°SôdG  ÜÉ°ùëdG

.zôàjƒJ{

É`̀ fhQƒ`̀ c Ö`̀Ñ`̀°`̀ù`̀H ΩÉ``̀©``̀dG Gò`̀ ¡`̀ d ô`̀ Ñ`̀ dG º`̀ °`̀ Sƒ`̀e π`̀ «`̀ LCÉ`̀ J

¢UÉî``°TC’ÉH QÉéJ’G áëaÉμe ióàæªd ÉeÉY Éæ«eCG ø``jôëÑdG
 ióàæª∏d  áªFGódG  áeÉ©dG  á`̀fÉ`̀eC’G  äóæ°SCG
 ¢`̀UÉ`̀î`̀°`̀TC’É`̀H QÉ``̀é``̀J’G á`̀ë`̀aÉ`̀μ`̀ª`̀d »`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  ≈`̀dEG  §°ShC’G  ¥ô°ûdG  á≤£æªH
 á°SÉFQ  ádhód  áªYGódG  áeÉ©dG  áfÉeC’G  á«dhDƒ°ùe
 áfÉeCÓd πcƒJ ¿CG Qô≤ªdG øeh ,…ƒæ°ùdG ióàæªdG
 ±Gô°TE’Gh äÉ«°UƒàdG áZÉ«°U á«dhDƒ°ùe áeÉ©dG
 hCG »eƒμëdG ióàæª∏d AGƒ°S ò«ØæàdG á«∏ªY ≈∏Y

.iôNC’G á«ª«∏bE’G äÉjóàæª∏d
 ¥ƒ°S º«¶æJ áÄ«¡d …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG ócCGh
 QÉéJ’G áëaÉμªd á«æWƒdG áæé∏dG ¢ù«FQ πª©dG
 ¢UôM »°ùÑ©dG ¬∏dGóÑY øH áeÉ°SCG ¢UÉî°TC’ÉH
 Oƒ¡é∏d  ºYódG  πc  ºjó≤àd  áμ∏ªªdG  OGó©à°SGh
 ∫Éée »a á≤£æªdG Oƒ¡éH AÉ≤JQ’G »a ádhòÑªdG
 ¿CG  ≈`̀dEG  Gô«°ûe  ,¢UÉî°TC’ÉH  QÉéJ’G  áëaÉμe

 ≈`̀dEG  ióàæª∏d  á`̀ª`̀FGó`̀dG  áeÉ©dG  á`̀fÉ`̀eC’G  OÉ`̀æ`̀°`̀SEG
 á`̀dhO  ø`̀e  á«°UƒJ  ≈∏Y  AÉæH  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 øY  á∏≤à°ùe  ¿ƒμàd  IóëàªdG  á«Hô©dG  äGQÉ`̀eE’G
 á«dhDƒ°ùe øjôëÑdG áμ∏ªe π qªëj á°SÉFôdG ádhO
 »a á≤£æªdG Oƒ¡L RGôHEG »a áªgÉ°ùª∏d á«aÉ°VEG

.¢UÉî°TC’ÉH QÉéJ’G áëaÉμe
(4¢U π«°UÉØàdG)
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 øjõFÉØdG  øY  ¿ÓYE’G  áÑ°SÉæªH
 ∫BG  ¿É`̀ª`̀∏`̀°`̀S ø``̀H á`̀Ø`̀«`̀∏`̀N Iõ``FÉ``é``H{
 CÉæg  z»`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  Ö«Ñ£∏d  áØ«∏N
 ô`̀ «`̀ eC’G »`̀μ`̀∏`̀ª`̀dG ƒ`̀ª`̀°`̀ù`̀dG Ö`̀MÉ`̀°`̀U
 ¢ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N
 ≈∏Y  øjõFÉëdG  AÉ`̀Ñ`̀WC’G  ,AGQRƒ```̀dG
 ,á«fÉãdGh ≈dhC’G É¡«àÄa »a IõFÉédG
 √RGõàYGh  √ôîa  øY  √ƒª°S  ÉHô©e
 É¡fƒ≤≤ëj »àdG áaô°ûªdG äGRÉéfE’ÉH
 É`̀eh  »ª∏©dG  å`̀ë`̀Ñ`̀dG  ä’É`̀é`̀e  »`̀a
 »a ¿ÉØJh ¢UÓNEG øe ¬H ¿ƒ©àªàj
 »a Ö£dG áæ¡ªd á∏«ÑædG ádÉ°SôdG AGOCG

.™ªàéªdG áeóN
 óªëe  ï«°ûdG  √ƒª°S  CÉæg  Éªc  
 ¿Gƒ`̀jO  π`̀«`̀ch  áØ«∏N  ∫BG  ó`̀°`̀TGQ  ø`̀H
 á`̀eÉ`̀©`̀dG á```̀fÉ```̀eC’G ¢`̀ù`̀ «`̀ FQ √ƒ`̀ª`̀ °`̀ S
 ,IõFÉé∏d  ¬````̀JQGOEG  ≈`̀∏`̀Y  ,Iõ`̀FÉ`̀é`̀∏`̀d
 º«¶æJ »a Iõ«ªàªdG √Oƒ¡L ìÉéfh
 ÉªH  √ƒª°S  Gó«°ûe  ,IõFÉédG  ∫ÉªYCG
 IQGOE’G ø°ùM øe áfÉeC’G ¬H äõ«ªJ

.á«dÉ©dG á«ª«¶æàdG IAÉØμdGh
 ¬Jó¡°T  É`̀ª`̀H  √ƒ`̀ª`̀°`̀S  OÉ``̀ °``̀ TCGh  
 ™°SGh  ∫ÉÑbEGh  á°ùaÉæe  øe  IõFÉédG
 çƒëÑdG  º`̀jó`̀≤`̀Jh  ácQÉ°ûªdG  ≈∏Y
 AÉÑWCG ÖfÉL øe á«ª∏©dG äÉ°SGQódGh

 âª°ùJG  »àdGh  ,øjôëÑdG  äÉÑ«ÑWh
 áaô©ªdG  ≥`̀ª`̀Yh  »``̀YGó``̀HE’G  ôμØdÉH
 ¬H  ™àªàj  Ée  ≈∏Y  Gó«cCÉJ  ,á«ª∏©dG
 á«ªgC’ ´Gh ∑GQOEG øe áμ∏ªªdG AÉæHCG
 »a Ωó≤àdG ≥«≤ëJ »a »ª∏©dG åëÑdG

.ä’ÉéªdG áaÉc
 å`̀ë`̀Ñ`̀ dG  ¿CG  √ƒ``̀ª``̀°``̀S  ó```````̀cCGh
 »bôdGh  Qƒ£àdG  OÉªY  ƒ`̀g  »ª∏©dG
 ¿CGh  ,Iô°†ëàªdG  äÉ©ªàéªdG  »a
 ≈∏Y  QGôªà°SÉH  ¢UôëJ  áeƒμëdG
 ä’ÉéªdG  »a  á«ãëÑdG  Oƒ¡édG  ºYO
 ∫ÉéªdG  »a  á°UÉNh  ,áaÉc  á«ª∏©dG
 »a á``̀«``̀ª``̀gCG ø``̀ e ¬``̀ d É``ª``d ,»``̀Ñ``̀£``̀dG
 äÉeóîdG IOƒLh iƒà°ùªH AÉ≤JQ’G
 ¿CG ≈``̀ dEG √ƒ`̀ª`̀°`̀S G kô`̀«`̀°`̀û`̀e ,á`̀eó`̀≤`̀ª`̀dG
 áμ∏ªªdG  AÉæHCG  øe  øjõ«ªàªdG  ºjôμJ
 º¡°SCG  áØ∏àîªdG  πª©dG  äÉYÉ£b  »a
 ìhQ á`̀«`̀ª`̀æ`̀J »``̀a ®ƒ`̀ë`̀∏`̀e π`̀μ`̀°`̀û`̀H
 ´Gó``̀HE’G  áaÉ≤K  õjõ©Jh  á°ùaÉæªdG

.QÉμàH’Gh
 RƒØdG  ¿CG  ≈``̀dEG  √ƒª°S  QÉ`̀ °`̀TCGh
 ICGô``̀ª``̀dG ¬`̀à`̀≤`̀≤`̀M …ò```̀dG ≥`̀ë`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG
 É¡«àÄØH IõFÉédG  π«f »a á«æjôëÑdG
 õ«ªJ  ¢`̀ù`̀μ`̀©`̀j  ,á`̀ «`̀ fÉ`̀ ã`̀ dGh  ≈````̀ dhC’G
 óFGôdG  É``gQhOh  á«æjôëÑdG  ICGô`̀ª`̀dG

 øe √ô``̀«``̀Zh »`̀Ñ`̀£`̀ dG ´É``̀£``̀≤``̀dG »``̀a
 ≈`̀dEG  ±É`̀°`̀†`̀jh  ,iô```̀NC’G  øjOÉ«ªdG
 äGõéæeh  äÉÑ°ùàμe  øe  ¬à≤≤M  Ée
 øe  ájÉYQ  øe  ¬H  ≈¶ëJ Ée  πX »a
 ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  πÑb
 áμ∏ªe ∂∏e áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM
 øe  áeƒμëdG  ¬«dƒJ  Éeh  ,øjôëÑdG
 ∂jô°ûc  ICGôªdG  QhO  õjõ©àH  ΩÉªàgG

.ôjƒ£àdGh AÉæÑdG Iô«°ùe »a πYÉa
 Éæ°UôM  É``̀æ``̀fEG{  √ƒ`̀ª`̀°`̀S  ∫É```̀bh
 ¿CG ≈`̀∏`̀Y Iõ`̀FÉ`̀é`̀dG √ò``̀g ∫Ó``̀N ø`̀e
 É`̀æ`̀FÉ`̀æ`̀HC’ ô`̀«`̀Ñ`̀μ`̀dG É`̀fô`̀jó`̀≤`̀J ó``̀cDƒ``̀f
 ,øjôëÑdG  äÉÑ«ÑWh  AÉÑWCG  ÉæJÉæHh
 π«°UC’G  ¿ó©ªdG  ¿hó°ùéj  ø`̀jò`̀dG
 IOôØàªdG  á«æjôëÑdG  á«°üî°û∏d
 π`̀LCG  ø`̀e  É¡JÉ«ë°†Jh  É¡FÉ£Y  »`̀a

.zøWƒdG
 RGô```̀HEG  ¿CG{  √ƒ`̀ª`̀°`̀S  ±É``̀ °``̀VCGh
 å`̀ë`̀Ñ`̀dG »``̀ a á`̀aô`̀ °`̀û`̀ª`̀ dG êPÉ``̀ª``̀æ``̀dG
 IAÉ`̀Ø`̀c ø``̀e Rõ`̀©`̀j »`̀Ñ`̀£`̀dG »`̀ª`̀∏`̀©`̀dG
 »a  áeó≤ªdG  äÉ`̀eó`̀î`̀dG  áeGóà°SGh
 õ«ØëJ »a º¡°ùjh ,»ë°üdG ´É£≤dG
 ,zó¡édGh  AÉ£©dG  á∏°UGƒªd  AÉÑWC’G
 ìÉéædG øe G kójõe º¡d √ƒª°S É k«æªàe

.≥«aƒàdGh

 AÉÑWC’G  ºjôμJ  ¿CG  √ƒª°S  ócCGh
 ƒg  ,º¡H  AÉØàM’Gh  IõFÉédG  √ò¡H
 äÉeÉ¡°SE’Gh »fÉ°ùfE’G AÉ£©∏d ôjó≤J
 É¡ªjó≤J  ¿ƒ∏°UGƒj  »àdG  Iô«ÑμdG
 »a  áªgÉ°ùªdGh  ™ªàéªdG  áeóN »a

.¬eó≤Jh øWƒdG á°†¡f
 ôjó≤àdGh  ôμ°ûdG  √ƒª°S  OóLh

 ±ƒØ°üdG  »`̀a  ø`̀«`̀∏`̀eÉ`̀©`̀dG  AÉ`̀Ñ`̀WCÓ`̀d
 ¢Shô«a  áëFÉL  á¡LGƒªd  á«eÉeC’G
 √ƒª°S  Gó«°ûe  óéà°ùªdG  É`̀fhQƒ`̀c
 á°ü∏îe  Oƒ¡L  øe  ¬H  ¿ƒeƒ≤j  ÉªH
 áëFÉédG  √ò`̀¡`̀d  …ó°üà∏d  á`̀∏`̀«`̀Ñ`̀fh
 á``̀eÓ``̀°``̀Sh á``̀ë``̀°``̀U ≈``̀∏``̀Y É``` kXÉ```Ø```M

.ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG

»æjôëÑdG Ö«Ñ£∏d √ƒª°S IõFÉéH øjõFÉØdG Åæ¡j AGQRƒdG ¢ù«FQ

 ∫É``̀Ñ``̀bEGh á`̀°`̀ù`̀aÉ`̀æ`̀e ø``̀e Iõ``FÉ``é``dG ¬`̀Jó`̀¡`̀°`̀T É`̀ª`̀ H ó`̀«`̀°`̀û`̀j √ƒ`̀ª`̀ °`̀ S
øjôëÑdG  äÉ`̀Ñ`̀«`̀Ñ`̀Wh  AÉ`̀ Ñ`̀ WCG  Ö`̀fÉ`̀L  ø`̀ e  á`̀cQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dG  ≈`̀∏`̀Y  ™`̀ °`̀ SGh

.AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S |

 øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  å©H
 ájõ©J  á«bôH  ióØªdG  OÓÑdG  ∂∏e  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y
 ø«Øjô°ûdG  ø«eôëdG  ΩOÉ``̀N  ¬`̀«`̀NCG  ≈``̀dEG  IÉ`̀°`̀SGƒ`̀eh
 áμ∏ªªdG πgÉY Oƒ©°S ∫BG õjõ©dGóÑY øH ¿Éª∏°S ∂∏ªdG
 É¡«a  ¬àdÓL  Üô`̀YCG  ,á≤«≤°ûdG  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG
 ÖMÉ°U  IÉ`̀ah  »a  ¬JÉ°SGƒeh  ¬jRÉ©J  ¢üdÉN  øY
 øH Oƒ©°S øH ó©°S øH ±Gƒf ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG
 πL ≈dƒªdG kÓFÉ°S ,¬∏dG ¬ªMQ Oƒ©°S ∫BG  õjõ©dGóÑY
 ¬∏Nójh ¬fGƒ°VQh ¬àªMQ ™°SGƒH √óª¨àj ¿CG ÓYh
 áªjôμdG  áμdÉªdG  á∏FÉ©dG  º¡∏j  ¿CGh  ¬JÉæL  í«°ùa

.AGõ©dG ø°ùMh ôÑ°üdG π«ªL
 áØ«∏N  ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  å©Hh
 ájõ©J á«bôH ,AGQRƒdG ¢ù«FQ ,áØ«∏N ∫BG  ¿Éª∏°S øH
 ∂∏ªdG ø«Øjô°ûdG ø«eôëdG ΩOÉN ¬«NCG ≈dEG IÉ°SGƒeh
 áμ∏ªªdG  πgÉY  ,Oƒ©°S  ∫BG  õjõ©dGóÑY  ø`̀H  ¿Éª∏°S
 øY  √ƒª°S  É¡«a  ôÑY  ,á≤«≤°ûdG  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG
 ÖMÉ°U  IÉ`̀ah  »a  ¬JÉ°SGƒe  ¥OÉ`̀°`̀Uh  ¬jRÉ©J  ô`̀MCG
 øH Oƒ©°S øH ó©°S øH ±Gƒf ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG
 õY  ≈dƒªdG  kÓFÉ°S  ,¬∏dG  ¬ªMQ Oƒ©°S  ∫BG  õjõ©dGóÑY
 ¬fGƒ°VQh  ¬àªMQ  ™°SGƒH  ó«≤ØdG  óª¨àj  ¿CG  πLh
 áμdÉªdG  á∏FÉ©dG  º¡∏j  ¿CGh  ,¬JÉæL  í«°ùa  ¬æμ°ùjh

.AGõ©dG ø°ùMh ôÑ°üdG π«ªL áªjôμdG
 ¢ù«FQ »`̀μ`̀∏`̀ª`̀dG  ƒ`̀ª`̀°`̀ù`̀dG  Ö`̀MÉ`̀°`̀U å`̀©`̀H  É`̀ª`̀c

 ¬«NCG  ≈dEG  á∏KÉªe  IÉ°SGƒeh  ájõ©J  á«bôH  AGQRƒ`̀dG
 øH ¿Éª∏°S øH óªëe ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U
 ¢ù∏ée ¢ù«FQ ÖFÉf ó¡©dG »dh Oƒ©°S ∫BG õjõ©dGóÑY
 ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áμ∏ªªdÉH  ´ÉaódG  ôjRh  AGQRƒdG

.á≤«≤°ûdG
 ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U å©H  Éªc
 ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »dh  ,áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH
 ájõ©J á«bôH ,AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG
 ∂∏ªdG  ø«Øjô°ûdG  ø«eôëdG  ΩOÉ``N  ≈``dEG  IÉ`̀°`̀SGƒ`̀eh
 áμ∏ªªdG  πgÉY  ,Oƒ©°S  ∫BG  õjõ©dGóÑY  ø`̀H  ¿Éª∏°S
 É¡«a  √ƒª°S  Üô``̀YCG  ,á≤«≤°ûdG  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG
 ÖMÉ°U  IÉ`̀ah  »a  ¬JÉ°SGƒeh  ¬jRÉ©J  ¢üdÉN  øY
 øH Oƒ©°S øH ó©°S øH ±Gƒf ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG
 õY  ≈dƒªdG  kÓFÉ°S  ,¬∏dG  ¬ªMQ Oƒ©°S  ∫BG  õjõ©dGóÑY
 ¬∏Nójh ¬fGƒ°VQh ¬àªMQ ™°SGƒH √óª¨àj ¿CG πLh
 áªjôμdG  áμdÉªdG  á∏FÉ©dG  º¡∏j  ¿CGh  ¬JÉæL  í«°ùa

.AGõ©dG ø°ùMh ôÑ°üdG π«ªL
 ó¡©dG  »`̀dh  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  å©H  Éªc
 ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf
 ÖMÉ°U  ¬`̀«`̀NCG  ≈`̀ dEG  á∏KÉªe  ájõ©J  á«bôH  AGQRƒ``̀ dG
 Oƒ©°S  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  óªëe  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 ô`̀jRh  AGQRƒ```̀ dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  Ö`̀FÉ`̀f  ó¡©dG  »`̀ dh

.á≤«≤°ûdG ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªªdÉH ´ÉaódG

 ó``¡©dG »``dhh AGQRƒ``dG ¢``ù«FQh ∂``∏ªdG
√ó``¡Y »``dhh ø``«eôëdG ΩOÉ``N ¿hõ``©j

 ¿É```̀μ```̀°```̀SE’G  IQGRh  â```̀dÉ```̀b
 ádƒîªdG  z¿É``μ``°``SE’G  á`̀æ`̀é`̀d{  ¿EG
 á`̀«`̀fÉ`̀μ`̀°`̀SE’G  äÉ`̀Ñ`̀∏`̀£`̀dG  á°ûbÉæªH
 á∏LÉ©dGh  á`̀«`̀fÉ`̀°`̀ù`̀fE’G  ä’É`̀ë`̀∏`̀d
 áLQóe ádÉM 312 á°ûbÉæªH âeÉb
 ™HôdG  ∫Ó`̀N  áæé∏dG  º`̀FGƒ`̀b  ≈∏Y
 Ió«Øe  ,…QÉédG  ΩÉ©dG  øe  ådÉãdG
 äGQGô````̀b äò``̀î``̀JG á`̀æ`̀é`̀∏`̀ dG ¿CÉ````̀H
 á∏LÉY  á«fÉμ°SEG  ∫ƒ`̀∏`̀M  ô«aƒàH
 á°SGQO  ó©H  á«fÉ°ùfEG  ádÉM  220``̀d
 ôjQÉ≤J  øe  ádÉëdG  ÖfGƒL  áaÉc
 á«fGó«e  äGQÉ`̀jõ`̀H  ΩÉ«≤dGh  á«ÑW
 πμd  á«YÉªàLG  çƒ`̀ë`̀H  AGô```̀LEGh

.IóM ≈∏Y Ö∏W
 OóY ¿CÉ``̀H IQGRƒ````dG äOÉ````aCGh
 áæé∏dG  É¡Jó≤Y  »àdG  äÉYÉªàL’G
 ΩÉ`̀Y ø``̀e å``̀dÉ``̀ã``̀dG ™``̀ Hô``̀ dG ∫Ó```̀N
 ∫ó©ªH  kÉYÉªàLG  29  ≠∏H  2020

 äÉYÉªàLG  áKÓK  ≈`̀dEG  ø«YÉªàLG
 ¢†©H  á°Vô©à°ùe  ,kÉ`̀«`̀Yƒ`̀Ñ`̀°`̀SCG
 ¿CÉH  äOÉ`̀aCGh  ,áæé∏dG  äÉ«FÉ°üMEG
 á≤aGƒªdG  âªJ  »àdG  ä’ÉëdG  OóY
 á`̀«`̀fÉ`̀μ`̀°`̀SEG ∫ƒ``̀∏``̀M ô`̀ «`̀ aƒ`̀ J ≈`̀ ∏`̀ Y
 ∫ó©ªH  ádÉM  220  ≠∏H  É¡d  á∏LÉY
 OóY »dÉªLEG øe %70^5`dG ÜQÉ≤j
.áæé∏dG ≈∏Y á°Vhô©ªdG ä’ÉëdG

 ¬```̀fCG IQGRƒ````````̀ dG â```̀aÉ```̀°```̀VCGh
 kÉÑ∏W  80  á«Ñ∏J  ø`̀Y  QGò`̀à`̀Y’G  º`̀J
 â¨∏H áÑ°ùæH áæé∏dG ≈∏Y kÉ°Vhô©e
 ¥ÉÑ£fG  Ωó`̀Y  ≈`̀dEG  kGô¶f  ,%25^5
 ä’É`̀ë`̀dÉ`̀H á`̀°`̀UÉ`̀î`̀dG ô`̀«`̀jÉ`̀©`̀ª`̀dG
 ,É¡«∏Y  á`̀∏`̀LÉ`̀©`̀dG  hCG  á`̀«`̀fÉ`̀°`̀ù`̀fE’G
 %4  áÑ°ùæH  kÉÑ∏W  12  ™°†îj  Éª«a
 çƒëÑdGh  äÉ`̀°`̀SGQó`̀dG  øe  ójõªd
 ≥FÉKƒdG  AÉØ«à°SGh  á«YÉªàL’G
 ≈∏Y  ¢Vô©∏d  kGó«¡ªJ  áHƒ∏£ªdG

.Ö°SÉæªdG QGô≤dG PÉîJGh áæé∏dG
 ¿CG  ¿É``̀μ``̀ °``̀SE’G  â``̀ë``̀°``̀VhCGh
 ≈∏Y  É¡°VôY  ºàj  »àdG  ä’É`̀ë`̀dG
 πÑb ø``e É`̀¡`̀∏`̀jƒ`̀ë`̀J º`̀à`̀j á`̀æ`̀é`̀∏`̀dG
 ihÉμ°ûdGh  äÉ¶MÓªdG  ¥hóæ°U
 IóMh  ≈dEG  áaÉ°VEG  ,(∑ô`̀eCG  âëJ)
 õcôªH  äGQÉ°ùØà°S’Gh  ihÉμ°ûdG
 øY kÓ`̀ °`̀†`̀ a ,ø``̀ FÉ``̀ Hõ``̀ dG äÉ``̀eó``̀N
 øe  É¡∏jƒëJ  ºàj  »àdG  ä’É`̀ë`̀dG
 áæ«Ñe ,á«fÉμ°SE’G äÉeóîdG IQGOEG
 ó©H »JCÉj ä’ÉëdG ∂∏J πjƒëJ ¿CG
 ä’É`̀M  ∞«æ°üàH  ≥∏©àj  AGô``̀LEG
 á`̀eó`̀≤`̀ª`̀dG á`̀«`̀fÉ`̀μ`̀ °`̀SE’G äÉ`̀Ñ`̀∏`̀£`̀dG
 ΩÉ«b  Ió`̀cDƒ`̀e  ,äÉ`̀¡`̀é`̀dG  ∂∏J  ≈``̀dEG
 »æ©ªdG  øWGƒªdG  QÉ£NEÉH  áæé∏dG
 äGQGô≤dÉH  ábÓ©dG  äGP  äÉ¡édGh
 ´ƒ°Vƒe »a áæé∏dG É¡JòîJG »àdG

.¢TÉ≤ædG hCG åëÑdG

 IQGRƒH  ΩÓ`̀YE’Gh  áeÉ©dG  äÉbÓ©dG  IQGOEG  äOÉ`̀aCG
 ádhòÑªdG  Oƒ¡édG  QÉ``̀WEG  »`̀a  ¬``̀fCG  º«∏©àdGh  á«HôàdG
 áÑ∏£dG  ™«ªéd  á«ª«∏©àdG  á`̀HGƒ`̀Ñ`̀dG  äÉ`̀eó`̀N  ô«aƒàd
 ó≤a ,Iô°ù«eh á∏¡°S IQƒ°üH ΩGôμdG  ºgQƒeCG  AÉ«dhCGh

 áëØ°üdG  ≈∏Y  äÉãjóëàdG  øe  Oó`̀Y  AGô``LEG  Ωƒ«dG  ºJ
 AÉæHC’G  ¿ÉμeEÉHh  ,äÉ≤«Ñ£àdGh  á£°ûfC’ÉH  á°UÉîdG
 ≈∏Y  äÉeóîdG  ™«ªL  øe  IOÉØà°S’G  á∏°UGƒe  áÑ∏£dG

.á«ª«∏©àdG áHGƒÑdG

 á`̀«`̀fÉ`̀°`̀ù`̀fEG  á`̀ dÉ`̀ M  312  ¢`̀û`̀bÉ`̀æ`̀J  z¿É``̀μ``̀°``̀SE’G  á`̀æ`̀é`̀d{
É`̀«`̀fÉ`̀μ`̀ °`̀SEG É`̀ Ñ`̀ ∏`̀W 220``````d á`̀ ∏`̀ LÉ`̀ Y ’ƒ``̀∏``̀M ô``̀ aƒ``̀ Jh

 á``̀MÉ``̀à``̀e á``̀«``̀ª``̀«``̀∏``̀©``̀à``̀dG á````̀HGƒ````̀Ñ````̀dG
 äÉ`̀ ã`̀ jó`̀ ë`̀ J AGô````````̀LEG ó``̀©``̀H ™`̀ «`̀ ª`̀ é`̀ ∏`̀ d

 ¬∏dGóÑY  á«∏c  AÉæeCG  ¢ù∏ée  ó≤Y
 á`̀«`̀eÓ`̀°`̀SE’G äÉ``̀°``̀SGQó``̀∏``̀d ó``̀dÉ``̀N ø``̀H
 øH  óLÉe  QƒàcódG  á°SÉFôH  kÉYÉªàLG
 º«∏©àdGh á«HôàdG ôjRh ,»ª«©ædG »∏Y
 ∫É°üJ’G  á«æ≤àH  ,¢ù∏éªdG  ¢ù«FQ

.ó©H øY »FôªdG
 OÉ``°``TCG ´É``̀ª``̀à``̀L’G á``̀jGó``̀H »```̀ah
 ÖMÉ°U  Iô`̀°`̀†`̀M  Ωô`̀μ`̀à`̀H  Qƒ`̀°`̀†`̀ë`̀dG
 ≈°ù«Y  ø``̀ H  ó``ª``M  ∂``∏``ª``dG  á``̀dÓ``̀é``̀dG
 ,ió`̀Ø`̀ª`̀dG  OÓ`̀ Ñ`̀ dG  π`̀gÉ`̀Y  ,á`̀Ø`̀«`̀∏`̀N  ∫BG
 AÉ°ûfEÉH »eÉ°ùdG »μ∏ªdG √ôeCG QGó°UEÉH
 äÉ`̀°`̀SGQó`̀∏`̀d  ó`̀dÉ`̀N  ø`̀H  ¬`̀∏`̀dGó`̀Ñ`̀Y  á«∏c
 kGô«Ñc kGRÉéfEG ôÑà©J »àdGh ,á«eÓ°SE’G
 »a  á«ª«∏©àdG  Iô«°ùªdG  Ωóîj  ±ƒ°S
 º°SG  πªëJ É¡fCG  Éªc ,øjôëÑdG  áμ∏ªe
 ƒª°S  ≈dÉ©J  ¬`̀∏`̀dG  ¿PEÉ``̀H  ¬`̀d  QƒØ¨ªdG
 ,áØ«∏N  ∫BG  ódÉN  øH  ¬∏dGóÑY  ï«°ûdG
 øjó«©°üdG  ≈∏Y  äGRÉ`̀é`̀fE’G  ÖMÉ°U

.»fÉ°ùfE’Gh »eÓ°SE’G
 ¢ù∏ée  ΩÉ``̀b  ´É`̀ª`̀à`̀L’G  ∫Ó``̀Nh
 Qƒ`̀à`̀có`̀dG  ï«°ûdG  QÉ`̀«`̀à`̀NÉ`̀H  AÉ``̀æ``̀eC’G

 kÉÑFÉf  OƒªëªdG  Oƒªëe  ∞«£∏dGóÑY
 ¢ù∏éªdG ™∏WG Éªc ,¢ù∏éªdG ¢ù«Fôd
 π`̀ª`̀©`̀dG ô``«``°``S ∫ƒ````̀M ¢``̀Vô``̀Y ≈``̀∏``̀Y
 äÉ°ü°üîàdGh  É¡eÉ°ùbCGh  ,á«∏μdÉH
 »àdG  äGAGô``````̀LE’Gh ,É`̀gô`̀aƒ`̀J  »`̀à`̀dG
 Oƒ¡édGh ,É¡«a áÑ∏£dG ∫ƒÑ≤d  äòîJG
 ìÉéæH  á`̀°`̀SGQó`̀dG  ΩÉ`̀ª`̀ JE’  á`̀dhò`̀Ñ`̀ª`̀dG
 -ó«aƒc  ÉfhQƒc  áëFÉL  Iôàa  ∫Ó`̀N
 ≈æÑªdG  º«ª°üJ  ∫ƒ`̀M  ¢`̀Vô`̀Yh  ,19
 ΩÉ°ùbCG  øe  ¬∏ª°ûj  Éeh  á«∏μ∏d  ójóédG
 ≥aGôeh  á«ÑjQóJh  á«°SGQO  äÉYÉbh
 √ôjó≤J ¢ù∏éªdG ióHCG å«M ,IOó©àe

.∫ÉéªdG Gòg »a ∫òoH Éªd
 á£îdG  ≈`̀∏`̀Y  ¢ù∏éªdG  ™`̀∏`̀WGh
 ,á«fÉãdGh  ≈dhC’G  ø«àæ°ù∏d  á«°SGQódG
 á`̀«`̀°`̀SGQO  äGQô``̀≤``̀e  ø`̀e  ¬∏ª°ûJ  É``̀eh
 ¢ù∏éªdG  åëHh  Ióªà©e  äÉYÉ°Sh
 áÄ«g  AÉ``̀°``̀†``̀YCG  á``̀ë``̀F’  »`̀Yhô`̀ °`̀ û`̀ e
 äÉ`̀Ø`̀ dÉ`̀î`̀ª`̀ dG á```̀ë```̀F’h ¢``̀ù``̀jQó``̀à``̀dG
 QGôªà°SG  Qô``̀bh  ,áÑ∏£∏d  á«μ∏°ùªdG
 ´ÉªàL’G  ≈dEG  ™jQÉ°ûªdG  √òg  á°SGQO

.ΩOÉ≤dG
 √ôjó≤J  ø`̀Y  ¢ù∏éªdG  Üô```̀YCGh
 ≈∏Y AÉ`̀°`̀†`̀≤`̀∏`̀ d  ≈```̀∏```̀YC’G  ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀∏`̀d
 á«ÑjQóàdG  èeGôÑdG  ºYO  »a  ¬JQOÉÑe
 É¡àdòH  »àdG  Oƒ¡édGh  ,á«∏μdG  áÑ∏£d
 ¢ù«°SCÉJ  »a  º«∏©àdGh  á«HôàdG  IQGRh
 Iô`̀à`̀Ø`̀dG »``̀a á`̀«`̀∏`̀μ`̀dG √ò``̀g π`̀«`̀¨`̀°`̀û`̀Jh

 »``̀JQGOEG  ¿hÉ©àH  kGó«°ûe  ,á«°VÉªdG
 Éª¡ªYOh ájôØ©édGh á«æ°ùdG ±ÉbhC’G

.É¡éeGôHh á«∏μ∏d
 øe π``̀c ´É``̀ª``̀à``̀L’G »``̀a ∑QÉ``̀°``̀T
 Oƒªëe  ∞«£∏dGóÑY  QƒàcódG  ï«°ûdG
 ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  øY  kÓãªe  OƒªëªdG
 QƒàcódG ï«°ûdGh á«eÓ°SE’G ¿hDƒ°û∏d

 …ôà°ùdG  Qƒ°üæe  ï«°ûdG  ¿Éª«∏°S
 ¿hDƒ°û∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  øY  kÓãªe
 ∞°Sƒj  ¢VÉjQ  QƒàcódGh  á«eÓ°SE’G
 ï«°ûdGh øjôëÑdG á©eÉL ¢ù«FQ IõªM
 ¢ù«FQ …ôLÉ¡dG óªëe ó°TGQ QƒàcódG
 ó«°ùdGh  á«æ°ùdG  ±É````̀bhC’G  ¢ù∏ée
 ¢ù∏ée ¢ù«FQ ídÉ°üdG ídÉ°U ∞°Sƒj
 áfGRôa IQƒàcódGh ájôØ©édG ±ÉbhC’G
 åëÑdG IQGOEG Iôjóe »ZGôªdG ¬∏dGóÑY
 ¢ù∏éªd  á`̀eÉ`̀©`̀dG  á`̀ fÉ`̀ eC’É`̀ H  »`̀ª`̀∏`̀©`̀dG
 ójôa QƒàcódG ï«°ûdGh »dÉ©dG º«∏©àdG
 ¢ù∏éªdG  øY  kÓãªe  ìÉàØªdG  Üƒ≤©j
 ∞°Sƒj ìÓ°U ó«°ùdGh AÉ°†≤∏d ≈∏YC’G
 óªM ∂`̀∏`̀ª`̀dG õ`̀cô`̀e ƒ`̀°`̀†`̀Y QOƒ``̀é``̀dG
 ó«°ùdGh  »ª∏°ùdG  ¢ûjÉ©à∏d  »ªdÉ©dG
 ƒ°†Y  »`̀fÓ`̀Hƒ`̀à`̀ dG  ô`̀°`̀UÉ`̀f  Oƒ`̀ª`̀ë`̀e
 QƒàcódGh ájôØ©édG ±ÉbhC’G ¢ù∏ée
 ó¡©ªdG  ôjóe  »ã«eôdG  ø«°ùM  ΩÉ°ûg
 á©ªL óªMCG ∞°Sƒj PÉà°SC’Gh »æjódG
 OóYh  …ôØ©édG  »æjódG  ó¡©ªdG  ôjóe

.ø«°üàîªdG øe

øjôëÑdG »``a á«ª«∏©àdG Iô«``°ùª∏d ô``«Ñc RÉ``éfEG ó``dÉN ø``H ˆGóÑY á``«∏c
á``«∏μdG AÉ``æeCG ¢``ù∏ée ¢``ù«Fôd É``ÑFÉf Oƒ``ªëªdG ∞``«£∏dGóÑY .O QÉ``«àNG

 á«ªæàdGh πª©dG ôjRh ¿Gó«ªM »∏Y óªëe øH π«ªL ≈≤àdG
 ,πª©dG  ¥ƒ°S  º«¶æJ  áÄ«g  IQGOEG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  á«YÉªàL’G
 áμ∏ªe  iód  ø«©ªdG  ójóédG  á≤jó°üdG  óæ¡dG  ájQƒ¡ªL  ô«Ø°S

.ÉaÉà°SÉØjô°S ¢Tƒ««H ,øjôëÑdG
 É k«æªàe ,ójóédG ô«Ø°ùdÉH ¿Gó«ªM ÖMQ AÉ≤∏dG ájGóH »ah
 ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a  á«°SÉeƒ∏HódG  ¬àª¡e  AGOCG  »a  ≥«aƒàdG  ¬d
 áªFÉ≤dG á«îjQÉàdGh áæ«àªdG äÉbÓ©dÉH ¥É«°ùdG Gòg »a É kgƒæe
 øjôëÑdG  »a  á∏eÉ©dG  ájóæ¡dG  ádÉª©dG  Qhó``Hh  øjó∏ÑdG  ø«H
 õjõ©J á«ªgCG GócDƒe ,OÓÑ∏d ájƒªæàdG Iô«°ùªdG »a É¡JÉeÉ¡°SEGh
 πª©dG ¥ƒ°S ∫Éée »a á°UÉN ø«≤jó°üdG øjó∏ÑdG ø«H ¿hÉ©àdG

.∫ÉªYC’G IOÉjQh á«YÉªàL’G ájÉYôdG õjõ©Jh
 á«îjQÉàdG  äÉbÓ©dG  »eÉæàH  …óæ¡dG  ô«Ø°ùdG  √ƒf  √QhóH
 ¿hÉ©àdG õjõ©J ≈∏Y √OÓH áeƒμM ¢UôM GócDƒe ,øjó∏ÑdG ø«H
 »àdG  ájÉYôdÉH  G kó«°ûe  ,ä’É`̀é`̀ª`̀dG  ∞∏àîe  »`̀a  áμ∏ªªdG  ™`̀e
 É kgƒæe  OÓÑdG  »a  ájóæ¡dG  ádÉª©dGh  á«dÉé∏d  øjôëÑdG  ÉgôaƒJ

 πª©dG  ¥ƒ°S  º«¶æJ  áÄ«gh  IQGRƒ``̀ dG  É¡dòÑJ  »àdG  Oƒ¡édÉH
 πª©dG ô«jÉ©e ™e á«°TÉªàªdGh ádÉª©∏d  ájÉªëdG ô«aƒJ ¿Éª°†d
 √òg »a øjôëÑdG ÉgòîàJ »àdG  äGAGôLE’G ≈dEG  É kàa’ ,á«dhódG

 º¡«a  øªH  ,™«ªédG  áeÓ°S  ≈∏Y á¶aÉëª∏d  á«FÉæãà°S’G  IôàØdG
 ¬«dEG  â∏°Uh Ée  ¢ùμ©J  á«fÉ°ùfEG  Oƒ¡L »gh ,ÖfÉLC’G  ∫Éª©dG

.¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M ¿ƒ°Uh ájÉYQ »a IOÉjQ øe áμ∏ªªdG

óæ¡dG ™e ácôà°ûªdG á«dÉª©dG äÉbÓ©dG á«ªæJ ≈∏Y øjôëÑdG ¢UôM ócDƒj πª©dG ôjRh

 …ó``jôH ∫OÉ``ÑJ
 ø``jôëÑdG ø``«H
É kÑjôb π«FGô°SEGh

 áØ«∏N øH QóH ï«°ûdG ∫Éb
 óYÉ°ùªdG  π`̀«`̀cƒ`̀dG  áØ«∏N  ∫BG
 äÓ°UGƒªdG  IQGRƒ``̀H  ójôÑ∏d
 äÉbÓY áeÉbEG ¿EG ä’É°üJ’Gh
 á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e ø``̀«``̀H á``̀«``̀°``̀SÉ``̀eƒ``̀∏``̀HO
 ≈°TÉªàJ  π«FGô°SEGh  øjôëÑdG
 ÖMÉ°U  Iô°†M  äÉ¡ qLƒJ  ™e
 ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG
 ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG
 ,ºdÉ©dG »a ΩÓ°ùdG áaÉ≤K ô°ûæd
 ójõe  ≈`̀dEG  áμ∏ªªdG  äÉ©∏£Jh
 »a  QÉ`̀gOR’Gh  QGô≤à°S’G  øe

.§°ShC’G ¥ô°ûdG
 íjô°üJ  »``̀a  í```̀°```̀VhCGh
 ™`̀«`̀bƒ`̀J ó``̀©``̀H ¬`````̀fCG »`̀Ø`̀ë`̀°`̀U
 ,ácôà°ûªdG  ºgÉØàdG  äGôcòe
 ø«H  …ójôÑdG  ∫OÉÑàdG  CGóÑ«°S
 ,kÉÑjôb  π«FGô°SEGh  øjôëÑdG
 OhOôe ¬d ¿ƒμ«°S ¿hÉ©J ƒgh
 ∫Ó`̀N »``̀HÉ``̀é``̀jEG …OÉ``°``ü``à``bG

.á∏Ñ≤ªdG IôàØdG

 á`̀«`̀fÉ`̀ª`̀∏`̀ °`̀ù`̀ dG ™``̀ª``̀é``̀e ø```̀ ∏```̀YCG
 πãªj  ´hô°ûe  ≈∏Y  πª©dG  »Ñ£dG
 iƒ`̀≤`̀ dG IOÉ`````jR ¢`̀Vô`̀¨`̀H É``LPƒ``ª``f
 π«∏≤àd  IOÉ`̀«`̀©`̀dG  äÉ`̀eó`̀î`̀d  á∏eÉ©dG
 ,≈`̀ dhC’G  IQÉ°ûà°S’G  QÉ¶àfG  áªFÉb
 øH ΩÉ`̀°`̀û`̀g ï`̀«`̀°`̀û`̀dG ø`̀e ¬`̀«`̀Lƒ`̀à`̀Hh
 ¢ù∏ée ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG  õjõ©dGóÑY
 á«eƒμëdG  äÉ«Ø°ûà°ùªdG  AÉ``̀æ``̀eCG
 ôjƒ£àdG  á«é«JGôà°SG  ø`̀e  Aõ`̀é`̀c
 ≥`̀aGƒ`̀à`̀dG  á`̀dOÉ`̀©`̀e  ≥«≤ëàd  á`̀«`̀¨`̀Hh
 á«ë°üdG  äÉeóîdG  ºjó≤àd  »ë°üdG
 ºFGƒb  »`̀a  á∏é°ùªdG  OGó```̀YC’G  πμd

.á«LQÉîdG äGOÉ«©dG
 :á«dÉàdG ∫ƒ∏ëdG OÉéjEÉH ∂dPh

 Iô`̀à`̀Ø`̀dG  »``a  äGOÉ``̀«``̀Y í`̀à`̀a  -1
 Ö°ùëHh á≤°SÉæàe Iô«JƒH á«FÉ°ùªdG
 É≤ah  áØ∏àîªdG  ΩÉ°ùbC’G  äÉLÉ«àMG

.QÉ¶àf’G ºFGƒ≤d
 IQGOEG  ø«H  ≥«°ùæàdG  ºàj  -2
 π«é°ùàdG  º`̀°`̀ù`̀b  ™``e  ≈Ø°ûà°ùªdG
 ≈°Vôª∏d  á`̀°`̀UÉ`̀N  º``FGƒ``b  OGó``̀YEÉ``̀ H
 ∫ƒ°üëdG  á`̀jƒ`̀ dhCG  Ö°ùëH  Oó`̀é`̀dG

.¢†jôe πμd óYƒªdG ≈∏Y
 »a  ≈°VôªdG  OGó``YCG  ô°üM  -3
 ¢Vô¨H  ∂`̀dPh  ,á«MGôédG  ΩÉ°ùbC’G
 á«MGôédG äÉ«∏ª©∏d á«FÉ°üMEG ó°UQ
 ô«NCÉàdG  …OÉØàd  ÉgDhGôLEG  Üƒ∏£ªdG

.äÉeóîdG ºjó≤J »a
 Gò``¡``H π``̀ª``̀©``̀dÉ``̀H Aó```̀ Ñ```̀ dG º`````̀Jh
 ô`̀Hƒ`̀à`̀cCG 4 ø`̀e AGó``̀à``̀HG ´hô`̀°`̀û`̀ª`̀dG

.πMGôe IóY ≈∏Yh …QÉédG
 â`̀∏`̀ª`̀°`̀T ≈`````````dhC’G á``̀∏``̀Mô``̀ª``̀ dG
 á`̀°`̀UÉ`̀î`̀dG á``«``LQÉ``î``dG äGOÉ``̀«``̀©``̀ dG
 ∂dÉ°ùªdG  áMGôL  :á«dÉàdG  ΩÉ°ùbC’ÉH
 ,»ª°†¡dG  RÉ¡édG  ¢VGôeCG  ,á«dƒÑdG
 ∞`̀fC’G  ,»Ñ°ü©dG  RÉ¡édG  ¢`̀VGô`̀eCG
 ÖW  º`̀°`̀ù`̀bh  Iô`̀é`̀æ`̀ë`̀ dGh  ¿PC’Gh
 30 ≈dEG 20 ∫ó©ªH ¿ƒ«©dG áMGôLh
 å«M ,¢ü°üîJ πμH  É«eƒj É°†jôe
 ≈dEG  90ø`̀e  Üô≤j  Ée  ∫ÉÑ≤à°SG  ºàj

 »a  É«YƒÑ°SCG  GójóL  É°†jôe  120
.á«FÉ°ùªdG IôàØdG

 π`̀ª`̀°`̀û`̀J á``∏``Ñ``≤``ª``dG á``̀∏``̀Mô``̀ª``̀dG
 áMGôL  ,ájó∏édG  ¢VGôeC’G  äGOÉ«Y
 ¢VGôeCG  ,AÉª°üdG  Oó¨dG  ,π«ªéàdG

.ΩÉ¶©dG áMGôLh Ωõ«JÉehôdG
 á°UÉîdG  á«FóÑªdG  á£îdG  »Øa
 π«Ñ°S  ≈`̀∏`̀Yh  ,≈````̀ dhC’G  á`̀∏`̀Mô`̀ª`̀dÉ`̀H
 ≈∏Y πª©f ,ájó∏édG º°ùb »a ∫ÉãªdG
 á«dÉëdG  QÉ`̀¶`̀à`̀f’G  á`̀ª`̀FÉ`̀b  ¢ü«∏≤J
 º°ùb  »``̀a  ≈`````̀dhC’G  äGQÉ`̀°`̀û`̀à`̀°`̀SÓ`̀d
 ≈dEG  ô¡°TCG  8  øe  ájó∏édG  ¢VGôeC’G
 ¿ƒ«©dG  º°ùb »ah ,ô¡°TCG  4 øe πbG

 ∞∏àîJh  .ô¡°TCG  3  ≈dEG  ô¡°TCG  5  øe
 øμdh  ,¢ü°üîàdG  Ö°ùëH  ΩÉ``bQC’G
 √ò`̀g ¢`̀ü`̀«`̀∏`̀≤`̀J ƒ``̀g ±ó``̀¡``̀dG ≈`̀≤`̀Ñ`̀j

.ô¡°TCG 5 ≈dEG 3 ∫ÓN ºFGƒ≤dG
 √ò``̀g  ¿CG  ô```cò```dÉ```H  ô```jó```é```dG
 øe  ≈`̀°`̀Vô`̀ª`̀dG  πÑ≤à°ùJ  äGOÉ`̀«`̀©`̀ dG
 ô¡¶dG ó©H ∞°üædGh á«fÉãdG áYÉ°ùdG
 ™bGƒHh AÉ°ùe á°SOÉ°ùdG áYÉ°ùdG ≈dEG
 ,IOÉ`̀«`̀Y  π`̀μ`̀H  É°†jôe  30  ≈``̀ dEG  20
 ø«ªFÉ≤dG  AÉÑWC’G  øe  ´ƒ£àH  ∂dPh
 øe É©HÉf ä’ÉëdG á©HÉàeh Iô°TÉÑªH
 áeóîd  »fÉ°ùfE’Gh  »æWƒdG  ¢ùëdG

.ø«æWGƒªdGh øWƒdG

á«FÉ°ùªdG IôàØdG äGOÉ«Y íàa èeÉfôH ø∏©j á«fÉª∏°ùdG ™ªée
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 ÉªH G kó«°ûe ,á«fÉãdGh ≈dhC’G É¡«àÄa »a IõFÉédÉH øjõFÉØ∏d »fÉ¡àdG ¢üdÉN øY ôqÑYh
 AÉ£Yh Iô«Ñc Oƒ¡L øe √ƒdòH Éeh »ª∏©dG åëÑdG ∫Éée »a IóFGQ äGõéæe øe √ƒeób

.»Ñ£dG ´É£≤dG »a π°UGƒàe
 √RGõàYG  IõFÉédG  áfÉeCG  ¢ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG  áØ«∏N  øH  ó°TGQ  øH  óªëe  ï«°ûdG  ó`̀ qcCGh
 øjôëÑdG áμ∏ªe äÉÑ«ÑWh AÉÑWCG É¡H Ω qó≤J »àdG á«ª∏©dG çÉëHC’G iƒà°ùeh ºéëH √ôîah
 äÉYƒ°Vƒe  âdhÉæJh  ,…ôjô°ùdGh  »LÓ©dG  åëÑdG  »a  ´Gó``̀HE’Gh  QÉμàH’G  ∫Éée  »a
 ÖjQóàdGh  ,ihó©dG  áëaÉμe  ä’Éée  »a  IõFÉØdG  çÉëHC’G  É¡æª°V  øe  áª¡eh  ájƒ«M
 »ë°üdG ´É£≤dG IOƒéH ¢Vƒ¡ædG ∫Ééeh ,»ë°üdG ´É£≤dG »a ø«∏eÉ©∏d »∏ª©dGh …ô¶ædG
 ¿ƒãMÉÑdG  ¬H  ™àªàj  …ò`̀dG  »dÉ©dG  iƒà°ùª∏d  É kLÉàf  ôÑà©J  É¡fCG  ≈`̀ dEG  G kô«°ûe  ,¿Éμ°ù∏d

.»Ñ£dG ∫ÉéªdG »a øjôëÑdG áμ∏ªe »a äÉãMÉÑdGh
 áª°üH º¡d øªe OG qhôdG AÉÑWCÓd á°ü°üîªdGh IõFÉédG øe á«fÉãdG áÄØdG ¿CG ±É°VCGh
 øY  ô«Ñ©àdG  ∫hC’G  ΩÉ≤ªdG  »a  ±ó¡à°ùJ  øjôëÑdG  áμ∏ªªH  »ë°üdG  ´É£≤dG  »a  áë°VGh
 á«M nêPÉªf GƒdGRÉeh á«°VÉªdG äGƒæ°ùdG ∫ÓN Gƒeób øªe AÉÑWC’G óMC’ ¿Éaô©dGh ôjó≤àdG
 áæéd  ¬JóLh Ée  ƒgh ,¬àæ¡ªdh  ¬æWƒd  ÖëªdGh  »fÉØàªdG  »æjôëÑdG  Ö«Ñ£dG  á«°üî°ûd

.IõFÉédG øe áÄØdG √ò¡H IõFÉØdG áÑ«Ñ£dG äÉØ°U ™e É k≤aGƒàe QÉ«àN’G
 áæéd AÉ°†YCG ≈dEG ôμ°ûdG ¢üdÉîH áØ«∏N ∫BG áØ«∏N øH ó°TGQ øH óªëe ï«°ûdG ¬ qLƒJh
 äÉcQÉ°ûªdG ójóëJ π«Ñ°S »a ó¡édGh âbƒdG º¡°ùjôμJh π°UGƒàªdG º¡∏ªY ≈∏Y QÉ«àN’G

.IõFÉédG π«æH q≥MC’G
 Qƒ°†ëHh  AGQRƒ``̀dG  ¢ù«FQ  ƒª°S  ¿Gƒ`̀jó`̀H  ó≤Y  …ò`̀dG  »Øë°üdG  ôªJDƒªdG  ∫Ó`̀Nh
 QƒàcódGh  ,QÉ«àN’G  áæéd  á°ù«FQ  áë°üdG  Iô`̀jRh  ídÉ°üdG  ó«©°S  âæH  á≤FÉa  IPÉà°SC’G
 á«∏μdG ¢ù«FQ Ωƒà©dG ô«ª°S Qƒ°ù«ahôÑdGh »Hô©dG è«∏îdG á©eÉL ¢ù«FQ »∏gƒ©dG ódÉN
 É¡àÄa  øY  IõFÉédG  ≈∏Y  ¿ƒ∏°UÉëdG  ø∏YCG  ,áæé∏dG  AÉ°†YCG  ø«MGôé∏d  ájóædôj’G  á«μ∏ªdG
 »a  äAÉL  óbh  ,z»Ñ£dGh  …ôjô°ùdGh  »LÓ©dG  åëÑdG  »a  ´Gó`̀HE’Gh  QÉμàH’G{  :≈`̀dhC’G
 ÖWh ájó©ªdG ¢VGôeC’G ∫hCG …QÉ°ûà°SG ¿Éª∏°ùdG óªëe á∏«ªL IQƒàcódG ≈dhC’G áÑJôªdG
 Qôμe á«fÉãdGh á«fÉãdG áÑJôªdG »ah ,»Ñ£dG á«fÉª∏°ùdG ™ªéªH á«æWÉÑdG ÖWh áNƒî«°ûdG
 »a ∑QÉ°ûe PÉà°SCGh Iô°SCG  Ö«ÑW …QÉ°ûà°SG º°SÉL óªMCG  ¿GôØZ IQƒàcódG øe πc äAÉL
 óªM ∂∏ªdG ≈Ø°ûà°ùe »a πª©Jh øjôëÑdG »a ø«MGôé∏d á«μ∏ªdG á«∏μdG »a Iô°SC’G ÖW
 IÉéf  IQƒàcódGh  ,ΩÓ°ùdG  ≈Ø°ûà°ùeh  ∫ÉØWC’Gh  AÉ°ùæ∏d  »μ∏ªdG  ≈Ø°ûà°ùªdGh  »©eÉédG

.áë°üdG IQGRƒH áeÉ©dG áë°üdG IQGOEG Iôjóeh á∏FÉY Ö«ÑW íàØdGƒHCG óªëe

 º«gGôHEG ºjôe IQƒàcó∏d zóàªªdG AÉ£©dGh AÉaƒdG{ á«fÉãdG É¡àÄa øY IõFÉédG íæe ºJh
 kGôjó≤J  ∂dPh ,áë°üdG  IQGRƒH áeÉ©dG  áë°ü∏d  óYÉ°ùªdG  π«cƒdGh á∏FÉY Ö«ÑW ,…ôLÉ¡dG
 »eƒμëdG  ´É£≤dG  »a  É keÉY  ø«KÓK  øe  ôãcCG  äóàeG  »àdG  É¡JGAÉ£©d  kAÉ`̀ ahh  ÉgOƒ¡éd
 áë°üdG  äRõY  á«ë°U  èeGôH  RÉéfEÉH  É¡eÉ«b  ÖfÉL  ≈dEG  ,»fóªdG  ™ªàéªdG  äÉ°ù°SDƒeh

.øjôëÑdG áμ∏ªe »a áeÉ©dG
 ôμ°ûdG  äÉ``jBG  ≈ª°SCG  øY  áë°üdG  Iô``jRh  ídÉ°üdG  ó«©°S  âæH  á≤FÉa  â`̀Hô`̀YCG  ó`̀bh
 ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ≈dEG ¿Éæàe’Gh ôjó≤àdGh
 Ö«Ñ£∏d  √ƒª°S  º°SG  πªëJ  IõFÉL  ¢ü«°üîàH  áªjôμdG  √ƒª°S  IQOÉÑe  ≈∏Y  ,AGQRƒ``̀dG
 ¬«dƒj  Ée  äó°ùL  »àdG  IQOÉÑªdG  »gh  ,»æjôëÑdG  Ö«Ñ£∏d  Ωƒj  OÉªàYG  ≈∏Yh  »æjôëÑdG
 É©°SGh ∫ÉéªdG É¡eÉeCG âëàah á«æWƒdG á«Ñ£dG QOGƒμ∏d ΩÉªàgGh ºYOh ájÉYQ øe √ƒª°S
 »ë°üdGh »Ñ£dG ´É£≤dG ôjƒ£J »a º¡°ùj …òdG ¢ùaÉæàdGh ´GóHE’Gh AÉ£©dG øe ójõe ƒëf
 áeƒ¶æe  ¢ù°SCG  ï«°SôJh  ájƒªæàdG  áμ∏ªªdG  äÉ¡LƒJ  Ωóîj  ÉªHh  øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a

.™«ªédG πª°ûJ IAÉØch IOƒL äGPh á∏YÉa á«ë°U
 √ƒª°S  ¿ÉªjEG  ió`̀e  ≈∏Y  ¿ÉgôHh  π«dO  ô«N  Ió`̀FGô`̀dG  √ƒª°S  IQOÉÑe  ¿EG{  :âdÉbh
 ≈∏Y  º¡d  kGôjó≤J  ,áægGôdG  ±hô¶dG  √ò`̀g  »a  Éª«°S  ’h  ,AÉ`̀Ñ`̀WC’G  áÄa  ºjôμJ  IQhô°†H
 »a É k«dÉZ kÉé¡f ∂dòH √ƒª°S ≈°SQCÉa ,óéà°ùªdG ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üàdG »a º¡JÉ«ë°†J
 IQGRh ≈dEG ø«Ñ°ùàæªdG ™«ªLh AÉÑWC’G ≈∏Y »≤∏j Ée ƒgh ,AÉ£©dG …hòd ôjó≤àdGh AÉaƒdG
 áfÉμe øe øWƒ∏d √ƒLôf Ée ≈dEG ∫ƒ°Uƒ∏d πª©dG á∏°UGƒe »a áØYÉ°†e á«dhDƒ°ùe áë°üdG

.z»ë°üdGh »Ñ£dG ∫ÉéªdG »a É k«dhOh É k«ª«∏bEG Iõ«ªàe
 ∫BG  ¿Éª∏°S øH áØ«∏N IõFÉL{ á≤HÉ°ùªH øjõFÉØdG ¿ÓYEÉH Ωƒ«dG É¡aô°ûJ øY âHôYCGh
 Ωƒ«H áμ∏ªªdG AÉØàMG ™e É kæeGõJ ≈dhC’G É¡àî°ùf »a Ω qnó n≤ oJ »àdGh z»æjôëÑdG Ö«Ñ£∏d áØ«∏N

.ΩÉY πc øe ôÑªaƒf øe AÉ©HQCG ∫hCG »a »æjôëÑdG Ö«Ñ£dG
 π«æd ¢ùaÉæàdG »a ø««æjôëÑdG äÉÑ«Ñ£dGh AÉÑWC’G øe áYƒªée ácQÉ°ûªH äOÉ°TCGh
 ºJ ¿CG ó©H ,øjôëÑdG áμ∏ªªH á«Ñ£dG äÉ°ù°SDƒªdG ∞∏àîe øe Oƒ¡°ûªdG º¡∏YÉØJh ,IõFÉédG
 AÉÑWCÓd É kªjôμJ AGQRƒdG ¢ù«FQ »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U øe ºYóH áªjôμdG IQOÉÑªdG ¿ÓYEG
 óàeG øe π°†ØH É kfÉaôYh ,»Ñ£dGh …ôjô°ùdGh »LÓ©dG åëÑdG »a øjõ«ªàªdG ø««æjôëÑdG

.á«dÉ¨dG Éæàμ∏ªe áeóN »a ºgDhÉ£Y
 øeó≤J  »JÓdG  äÉÑ«Ñ£∏d  äÉμjôÑàdGh  »fÉ¡àdG  ¢üdÉN  øY  áë°üdG  IôjRh  âHôYCGh
 áμ∏ªe  É¡H  ôªJ  »àdG  á«FÉæãà°S’G  ±hô¶dG  øe  ºZôdG  ≈∏Y  ,ΩÉ©dG  Gò`̀g  RƒØdG  ø≤≤Mh

 ¿CG  IócDƒe  ,z19  -  ó«aƒc{  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  »°ûØJ  ≈dEG  Gô¶f  ,ºdÉ©dG  ∫hO  ™e  øjôëÑdG
 »a  äÉª°üH  ø¡d  »JÓdG  äGõFÉØdG  QÉ«àN’ á«dhO  áæéd  ™e  G kõ«ªJ  âàÑKCG  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 ºJ  ¿CG  ó©H  ,É k«ªdÉY  ¿õ«ªJh  á«aGô¨édG  OhóëdG  ø«£îJh  á«dhOh  á«∏ëe  Ö£dG  ∫Éée

.º«μëàdG ∫Éée »a á«ªdÉ©dG ô«jÉ©ªdGh ¢ù°SC’G øe áYƒªée ≈∏Y kGOÉæà°SG øgQÉ«àNG
 iƒà°ùªH  AÉ≤JQ’G  »a  º«¶Y  »HÉéjEG  OhOôe  É¡d  ¿ƒμ«°S  IõFÉédG  ¿CG  ≈dEG  âgƒfh
 ¬∏ªëJ Ée πX »a ,É¡∏ªcCÉH §°ShC’G ¥ô°ûdG á≤£æeh øjôëÑdG áμ∏ªe »a á«ë°üdG äÉeóîdG
 ,á∏«Ñf ±GógCG  øe AGQRƒdG ¢ù«FQ »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¿ód øe áªjôμdG IQOÉÑªdG √òg

.√ƒª°S ¬«dEG ™∏£àj Ée ≥«≤ëJh Iójó°ùdG äÉ¡«LƒàdG ò«ØæJh
 ßëdG  ¬ØdÉëj  ºdh  É¡d  Ωó≤Jh  IõFÉédG  √òg  »a  ∑QÉ°T  øe  πc  ≈dEG  ádÉ°SQ  â¡Lhh
 ∑Éæg ¿CG ºàÑKCGh ,áÑ«£dG IQOÉÑªdG √òg ºàjôKCG ó≤∏a ,ºμàcQÉ°ûªd ºμd G kôμ°T{ :á∏FÉb ,RƒØdÉH
 óæY ¿ƒ«dhódG AGôÑîdG ¬dÉb Ée ≈dEG ô«°TCG ¿CG OhCGh ,É k©«ªL É¡H ôîØf á«æjôëH á«ÑW äGAÉØc
 A’Dƒg πãe OƒLƒH ájÉ¨∏d áXƒ¶ëe øjôëÑdG) ¿CG øe IõFÉé∏d ø«eó≤àªdG º««≤àH º¡eÉ«b
 øe  ¿Éch  ,™«ªé∏d  Éæ«fÉ¡àa  ,º¡æ«H  π°üØdG  ájÉ¨∏d  Ö©°üdG  øe  ¿Éch  ,ø«©FGôdG  AÉÑWC’G

.z(RÉàªe πª©H GƒeÉbh ..É k©«ªL √ƒ≤≤M Éªd áYƒæàªdG á©«Ñ£dG iôf ¿CG ÉfQhô°S »YGhO
 ,áeOÉ≤dG äGƒæ°ùdG »a ôahCG ßëH IõFÉédG √ò¡d Ωó≤J øe πμd É¡JÉ«æªJ øY âHôYCGh
 ΩGôªdG ºà≤≤M ó≤a ,ø«ªãdG RƒØdG Gòg ºμd ¬∏dG ∑QÉH :äGõFÉØdG äÉÑ«Ñ£∏d ∫ƒbCG{ :âaÉ°VCGh
 øe áeÓ°Sh áë°U πLCG øe π«ÑædG ∫òÑdGh AÉ£©dG ≈∏Y ôμ°ûdG πjõL ºμ∏a ,º«¶Y ó¡L ó©H

.z¿Éæàe’Gh ôjó≤àdG º«¶Y ºμdh ,øWƒdG ¢VQCG ≈∏Y ¢û«©j
 AGƒ°S É¡aGógCG  ≥«≤ëJh á≤HÉ°ùªdG  √òg ìÉéfEG  »a º¡°SCG  øe πμd  ôμ°ûdÉH  â¡LƒJh
 ..G kõFÉa  ó©j  »æjôëH  Ö«ÑW  πc{  :âdÉbh  ,»ªdÉ©dGh  »ª«∏bE’Gh  »æWƒdG  iƒà°ùªdG  ≈∏Y
 OÉªY  Éj  ºμd  ÉÄ«æg  ..á«Ñ£dG  ÉgQOGƒμH  ôNÉØJ  »àdG  ,á«dÉ¨dG  ÉææjôëH  Ihô`̀K  ¬`̀fEG  å«M

.zøWƒdG
 »Hô©dG è«∏îdG á©eÉL ¢ù«FQ »∏gƒ©dG ódÉN QƒàcódG áæé∏dG ƒ°†Y ÜôYCG ,¬ÑfÉL øe
 GócDƒe  ,IõFÉédG  √òg  ≈∏Y  AGQRƒ`̀dG  ¢ù«FQ  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°üd  √ôjó≤Jh  √ôμ°T  øY
 ∞∏àîe  πª°T  ÉªfEGh  §≤a  áë°üdG  ≈∏Y  ô°üà≤j  ºd  á«ªæàdG  ä’ÉéªH  √ƒª°S  ΩÉªàgG  ¿CG
 õéæjh πª©j º«μM óFÉb ájDhQ √ògh ,áeGóà°ùe á«ªæJh ¿Éμ°SEGh º«∏©J øe IÉ«ëdG ä’Éée

.ø«æWGƒªdGh øWƒdG áë∏°üªd
 ∞∏àîe »a Iô«Ñc äGRÉéfEG øe ¬≤≤ëJ ÉªH ¿É£ÑJôj É¡à°†¡fh ºeC’G »bQ ¿EG{ :∫Ébh
 GócDƒe  ,AGQRƒ`̀dG  ¢ù«FQ  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ¬«∏Y  õcQh  ¬H  ºàgG  Ée  ƒgh  ,äÉYÉ£≤dG

 ä’Éée »a IOÉjôdÉH »é«∏îdGh »Hô©dG ø«jƒà°ùªdG ≈∏Y É¡d Oƒ¡°ûe øjôëÑdG áμ∏ªe ¿CG
 ø«jƒà°ùªdG  ≈∏Y  á°ü°üîàªdG  ôjQÉ≤àdG  √ócDƒJ  Ée  ƒgh  ,áeGóà°ùªdGh  ájô°ûÑdG  á«ªæàdG

.záeó≤àe ÖJGôe øjôëÑdG É¡«a CGƒÑàJ »àdGh »dhódGh »ª«∏bE’G
 ócDƒJ »àdGh ,IõFÉé∏d äÉÑ«Ñ£dGh AÉÑWC’G É¡H Ωó≤J »àdG Iõ«ªàªdG çƒëÑdÉH OÉ°TCGh
 …òdG ôeC’G ƒgh ,Iõ«ªàe äÉjƒà°ùe øe á«æjôëÑdG áÑ«Ñ£dG QOGƒμdGh äGAÉØμdG ¬H ™àªJ Ée
 á«ë°üdG ájÉYôdGh Ö£dG ∫Éée »a Qƒ£Jh á°†¡f øe øjôëÑdG áμ∏ªe ¬à≤≤M Ée ¿CG ócDƒj
 QÉªãà°S’Gh AÉæÑdGh  πª©dG  øe  á∏jƒW Iô«°ùªd  ºcGôJ  πH  Ωƒ«dG  ó«dh  øμj  ºd  á«LÓ©dGh
 ø««dhódG AGôÑîdG ÜÉéYEGh IOÉ°TEG GƒdÉf øjòdG AÉÑWC’G Éª«°S ’h ,»æjôëÑdG øWGƒªdG »a

.áæé∏dG AÉ°†YCG øe
 á«μ∏ªdG  á«∏μdG  ¢ù«FQ  Ωƒà©dG  ô«ª°S  Qƒ°ù«ahôÑdG  áæé∏dG  ƒ°†Y ÜôYCG  ,¬à«MÉf  øe
 AGQRƒdG  ¢ù«FQ  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°üd  √ôjó≤Jh  √ôμ°T  ≠dÉH  øY  ø«MGôé∏d  ájóædôj’G
 ≈∏Yh  ,»æjôëÑdG  Ö«Ñ£dG  ºjôμàd  ¬ª°SG  πªëJ  IõFÉL  ¢ü«°üîàH  √ƒª°S  IQOÉÑe  ≈∏Y
 ´É£≤∏d √ƒª°S ºYOh ájÉæY ócDƒj Ée ƒgh ,»æjôëÑdG Ö«Ñ£dG Ωƒj OÉªàYÉH √ƒª°S IQOÉÑe

.áμ∏ªªdG »a »Ñ£dGh »ë°üdG
 ¥É£ædG á©°SGh ácQÉ°ûe øe IõFÉédG ≈∏Y á°ùaÉæªdG ¬Jó¡°T ÉªH ¬JOÉ©°S øY ÜôYCGh
 äÉjƒà°ùªdÉH  ôîØdÉH  ô©°ûJ  áæé∏dG  ¿CG  GócDƒe  ,øjôëÑdG  »a  äÉÑ«Ñ£dGh  AÉ`̀Ñ`̀WC’G  øe
 ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a  áë°üdG  õjõ©J  »a  áª«b  øe  É¡d  Éeh  ácQÉ°ûªdG  çÉëHCÓd  Iõ«ªàªdG

.AÉ£©dG øe ójõe ∫òH ≈∏Y º¡©«é°ûJh AÉÑWC’G õ«ØëJ »a IõFÉédG áª«b á«ªgCG GócDƒe
 â£Z øjõFÉØdG QÉ«àNG áæéd É¡«∏Y äóæà°SG »àdG º««≤àdG ô«jÉ©e ¿CG ôcòdÉH ôjóédG
 √òg πãe º««≤àd  á«dhódG  ô«jÉ©ªdG  ™e á«°TÉªàªdG  á«∏ª©dGh á«ª∏©dG  ÖfGƒédG  øe ójó©dG

:ÉgRôHCG πãªJ »àdGh ,õFGƒédG
 »a âªgÉ°S »àdG ¬JGQOÉÑeh á«ª∏©dG ¬Jô«°ùe »a Ö«Ñ£dG É¡≤≤M »àdG äGRÉéfE’G -

.OQGƒª∏d πãeC’G ∫Ó¨à°S’Gh QÉμàH’Gh ´GóHE’ÉH âª°ùJGh »Ñ£dG ´É£≤dÉH AÉ≤JQ’G
 .ájôμa á«μ∏e hCG ´GôàNG IAGôÑc π«é°ùà∏d á∏HÉ≤dGh í°TôªdG É¡eób »àdG äGQOÉÑªdG -

.IQƒ°ûæªdG çƒëÑdG OóY -
 ,≈°VôªdG  É°VQ ≥«≤ëJ »a âªgÉ°S  äGRÉéfEGh  äGQOÉÑe  øe í°TôªdG  ¬H  ΩÉb  Ée  -  

.øjôNBÓd ¥ô£dG ∞∏àîªH á«æØdGh á«°ü°üîàdG ¬JGôÑN π≤fh
 äÓgDƒªdG  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  Gòg  ,¬∏ªY  ¥É£f  êQÉN  ¬Yƒ£àH  á£ÑJôªdG  ¬JGRÉéfEG  -  

.í°TôªdG É¡μ∏àªj »àdG á«∏ª©dG äGôÑîdGh á«ª∏©dG

»æjôëÑdG Ö«Ñ£∏d áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N IõFÉéH øjõFÉØdG ¿ÓYEG
Iõ``̀FÉ``̀é``̀dÉ``̀H ¿õ```Ø```j äÉ``̀«``̀æ``̀jô``̀ë``̀H äÉ``̀Ñ``̀«``̀Ñ``̀W ™```````̀HQCG

    ´GóHE’Gh QÉμàH’G áÄa »a ≈dhC’G áÑJôªdG ≈∏Y π°üëJ ¿Éª∏°ùdG á``∏«ªL

 ¥ÓWEÉH AGQRƒ``dG ¢``ù«FQ IQOÉ``Ñe :ó°TGQ ø``H ó``ªëe ï``«°ûdG
á«æWƒdG QOGƒμdG Oƒ¡L RGôHEG ≈∏Y √ƒª°S ¢UôM ócDƒJ Iõ``FÉédG

AÉÑWC’G A’Dƒg OƒLƒH áXƒ¶ëe áμ∏ªªdGh ..RÉàªe πª©H GƒeÉb øjôëÑdG AÉÑWCG :¿ƒ«dhO AGôÑN
AÉ£©dG …hò``d ôjó≤àdGh AÉ``aƒdG »a É«dÉZ É``é¡f ≈°SQCG AGQRƒ``dG ¢ù«FQ :á``ë°üdG Iô``jRh

 AÉª°SCG  AGQRƒdG ¢ù«FQ »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¿GƒjóH ¢ùeCG  ø∏YCG
 Ö«Ñ£∏d  áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  IõFÉL{  ≈∏Y  øjõFÉëdG  AÉÑWC’G
 äAÉL »àdGh ,Q’hO ∞dCG 200 É¡àª«bh ≈dhC’G É¡àî°ùf »a z»æjôëÑdG
 ∫BG  ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U øe áªjôc IQOÉÑªH
 º¡JGAÉ£Yh  á«Ñ£dG  QOGƒμ∏d  √ƒª°S  øe  G kôjó≤J  ,AGQRƒ`̀dG  ¢ù«FQ  áØ«∏N
 »LÓ©dG  åëÑdG  ä’Éée  »a  AÉÑWC’G  ø«H  á«°ùaÉæàdG  ìhôd  G kõ«ØëJh
 øjõFÉØdG AÉª°SCG QÉ«àN’G áæéd âeób ¿CG ó©H ∂dPh ,»Ñ£dGh …ôjô°ùdGh
 áØ«∏N ∫BG  áØ«∏N øH ó°TGQ øH óªëe ï«°ûdG á°SÉFôH IõFÉédG áfÉeCG ≈dEG
 ,áÑ°SÉæªdG √ò¡Hh .AGQRƒdG ¢ù«FQ »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¿GƒjO π«ch
 IõFÉédG áfÉeCG ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG áØ«∏N øH ó°TGQ øH óªëe ï«°ûdG ÜôYCG
 ƒª°ùdG  ÖMÉ°üd  ¿Éaô©dGh  ôμ°ûdG  äÉ``jBG  ≈ª°SCG  øY  áÑ°SÉæªdG  √ò¡H
 ΩÉªàgG ≈∏Y AGQRƒdG ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG  ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ô«eC’G »μ∏ªdG
 áaÉc  »a  á«æWƒdG  QOGƒμdG  Oƒ¡L  RGô`̀HEG  ≈∏Y  ¬°UôMh  ºFGódG  √ qƒª°S
 ∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N IõFÉL{ ¥ÓWEÉH √ƒª°S IQOÉÑªH Gó«°ûe ,äÉYÉ£≤dG
 AÉÑWC’G áÄa ≈∏Y Aƒ°†dG §«∏°ùJ ≈dEG áaOÉ¡dG z»æjôëÑdG Ö«Ñ£∏d áØ«∏N
 á∏YÉØdGh  áª¡ªdG  áÄØdG  √òg  äÉ«ë°†Jh  Oƒ¡éd  G kôjó≤J  ,ø««æjôëÑdG
 áeóN »a ÉgOƒ¡Lh õ«ªªdG ÉgQhód ôjó≤àdGh ºYódG πc ≥ëà°ùJ »àdGh

.™ªàéªdG

.»Øë°üdG ôªJDƒªdG ∫ÓN |.áØ«∏N ∫BG ó°TGQ øH óªëe ï«°ûdG |

á«fÉãdGh ≈dhC’G ø«àÄØdG »a IõFÉédÉH äGõFÉØdG äÉÑ«Ñ£dG

 ájó©ªdG  ¢`̀VGô`̀eC’G  ∫hCG  …QÉ°ûà°SG  -
 ™ªéªH  á«æWÉÑdG  Ö`̀Wh  áNƒî«°ûdG  Ö`̀Wh
 áÑ°ùf  ≈∏YCG  äó°üM  óbh  :»Ñ£dG  á«fÉª∏°ùdG
 G kô«¶f  øjõFÉØdG  QÉ«àNG  áæéd  øe  âjƒ°üJ
 É¡°UÉ°üàNG  ∫Éée  »a  Iõ«ªàªdG  É¡JGRÉéfE’
 »àdGh  ihó`̀©`̀dG  áëaÉμe  ∫É`̀é`̀e  »`̀a  »Ñ£dG
 âeób  å«M  ,QÉ`̀μ`̀à`̀H’Gh  ´Gó``HE’É``H  âª°ùJG
 »a äô`̀°`̀û`̀ of çÉ``̀ë``̀HC’G ø`̀e G kOó```̀Y IQƒ`̀à`̀có`̀ dG
 É¡d  ¿Éch ,kÉ«ªdÉY É¡H  ±ôà©e á«ª∏Y äÉjQhO

.á«æWÉÑdG ¢VGôeC’G øe Oó©d ¢ü«î°ûàdGh êÓ©dG IOƒL »a ôKC’G ≠dÉH
 πÑb øe IõFÉédG ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d É¡à∏gCGh É¡àeób »àdG çƒëÑdG RôHCG øeh

:»∏j Ée øjõFÉØdG QÉ«àNG áæéd
 ÇQGƒ£dG áaôZ »a É¡àeAÓe ióeh ájƒ«ëdG äGOÉ°†ªdG äÉØ°Uh •ÉªfCG -

.øjôëÑdG »a ájƒfÉãdG ájÉYôdÉH
 ájRÉ¨dG äÉ«°TÉ°TôdG AGód ájôjô°ùdG ôgÉ¶ªdGh äÉ«FÉHƒdG ∫ƒM á°SGQO -

øjôëÑdG »a äÉ«Ø°ûà°ùªdÉH á«°ü°üîàdG ájÉYôdG »a
 ∫hódG »a ΩGôédG áÑdÉ°S ¢VGôeC’G äÉÑÑ°ùe É¡ÑÑ°ùJ »àdG ihó©dG IQGOEG -

.á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æªd ájƒdhC’G äGP á«Hô©dG

 áë°üdG  IQGOEG  Iô`̀jó`̀eh  á∏FÉY  Ö«ÑW
 É¡d  ¿É``c  »`̀à`̀dGh  :áë°üdG  IQGRƒ```̀H  á`̀eÉ`̀©`̀dG
 äÉ°SÉ«°ùdG  ò«ØæJ  »`̀ a  á∏«∏L  äÉ`̀eÉ`̀¡`̀°`̀SEG
 »a  ô`̀KC’G  É¡d  ¿Éc  »àdG  èeGôÑdGh  á«ë°üdG
 ,á`̀«`̀dhC’G  á«ë°üdG  á`̀jÉ`̀Yô`̀dG  á«£¨J  IOÉ``̀jR
 ,¿Éμ°ù∏d  á«ë°üdG  ájÉYôdG  á«Yƒf  ø«°ùëJh
 áæ«©e á«ë°U èeGôH RÉéfEÉH ¢Vƒ¡ædG ∂dòc
 ájÉYôdG  á«Yƒf  ø«°ùëJ  IOÉ``̀ jR  ≈``̀dEG  äOCG

.¿Éμ°ù∏d á«ë°üdG
 IõFÉédG  ≈∏Y  ∫ƒ°üë∏d  É¡à∏gCGh  É¡àeób  »àdG  çƒëÑdG  RôHCG  øeh

:»∏j Ée øjõFÉØdG QÉ«àNG áæéd πÑb øe
 :øjôëÑdG  »a  ÜÉÑ°SC’G  áahô©e  ô«Z  äÉ«aƒdG  ä’É`̀M  á°SGQO  -

.á«ë°üdG á°SÉ«°ùdG ÉjÉ°†bh äGOóëªdG
.2011 - 1998 øjôëÑdG ¿Éμ°S ø«H áFôdG ¿ÉWô°S äÉ«FÉHh -

 :øjôëÑdG  áμ∏ªe  »`̀a  äÉ`̀«`̀aƒ`̀dGh  ¿ÉWô°ùdÉH  á`̀HÉ`̀°`̀UE’G  ∫ó©e  -
(∑QÉ°ûe ∞dDƒªc) äÉgÉéJ’Gh äGAÉ°üME’G

 øe äÉ«£©e :äÉ«æjôëÑdG  AÉ°ùædG  óæY …óãdG  ¿ÉWô°S äÉ«FÉHh -
.(∑QÉ°ûe ∞dDƒªc) »æjôëÑdG ¿ÉWô°ùdG πé°S

 ∑QÉ°ûe  PÉ`̀à`̀°`̀SCGh  Iô`̀°`̀SCG  Ö«ÑW  …QÉ°ûà°SG  -
 »a  ø«MGôé∏d  á«μ∏ªdG  á«∏μdG  »a  Iô`̀°`̀SC’G  ÖW  »a
 »©eÉédG óªM ∂∏ªdG ≈Ø°ûà°ùe »a πª©Jh ,øjôëÑdG
 ≈Ø°ûà°ùeh  ∫ÉØWC’Gh  AÉ°ùæ∏d  »μ∏ªdG  ≈Ø°ûà°ùªdGh
 Iõ«ªàªdG ÉgOƒ¡L ô«¶f IõFÉédG â≤ëà°SGh ,ΩÓ°ùdG
 äÉYƒ°VƒªH  ábÓ©dG  äGP  çÉëHC’G  »a  ájQÉμàH’Gh
 ¿ÉWô°S  ∫ƒ`̀M  çÉ`̀ë`̀HC’G  á°UÉîHh  ,ICGô`̀ª`̀ dG  áë°U
 áHôéàd  π°†aCGh  ≥`̀ª`̀YCG  º¡a  ≈`̀ dEG  äOCG  »àdG  …ó`̀ã`̀dG
 ,∂dP  ≈∏Y  IhÓY  .≈°VôªdG  ô¶f  á¡Lh  øe  ¢VôªdG

.…óãdG ¿ÉWô°S øe ø«LÉædG IÉ«M á«YƒæH á≤∏©àªdG ô°UÉæ©dG âÑYƒà°SG
 πÑb  øe  IõFÉédG  ≈∏Y  ∫ƒ°üë∏d  É¡à∏gCGh  É¡àeób  »àdG  çƒëÑdG  RôHCG  øeh

:»∏j Ée øjõFÉØdG QÉ«àNG áæéd
 ºMôdG  ≥æY  ¿ÉWô°ùH  ≥∏©àj  Éª«a  äÉ°SQÉªªdGh  ∞`̀bGƒ`̀ª`̀dGh  áaô©ªdG  -
 »a  á`̀«`̀dhC’G  á«ë°üdG  ájÉYôdG  õ`̀cGô`̀e  ¿Qõ`̀j  »JGƒ∏dG  AÉ°ùædG  ø«H  ¢üëØdGh

.øjôëÑdG
ô°ûàæªdG ô«Z …óãdG ¿ÉWô°S äÉ°†jôªd á«°ùØædG äÓNóàdG -

.…óãdG ¿ÉWô°ùH áHÉ°üªdG á«æjôëÑdG ICGôªdG IÉ«M á«Yƒf -

 π`̀«`̀cƒ`̀dGh  á`̀∏`̀FÉ`̀Y  Ö«ÑW  
 á`̀eÉ`̀©`̀dG á`̀ë`̀°`̀ü`̀∏`̀d ó`̀YÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG
 »``à``dGh ,á``ë``°``ü``dG IQGRƒ```````H
 π`̀μ`̀H Iõ```̀FÉ```̀é```̀dG â``≤``ë``à``°``SG
 É`̀gOƒ`̀¡`̀é`̀d kGô``jó``≤``J ,IQGó`````̀L
 »`̀à`̀dG ,É``̀¡``̀JGAÉ``̀£``̀©``̀d kAÉ``````̀ahh
 É keÉY  ø«KÓK  øe  ôãcCG  äóàeG
 ∫òÑdÉH  âª°ùJGh  ,á«°VÉªdG
 ´É£≤dG  »a  AGƒ°S  ,AÉ£©dGh
 äÉ``̀°``̀ù``̀°``̀SDƒ``̀eh »``̀eƒ``̀μ``̀ë``̀ dG

 äÉcQÉ°ûeh  ,á«∏gCGh  á«ë°U  äÉ«©ªL  øe  »fóªdG  ™ªàéªdG
 πª©dG  »a  ,¬`̀H  iòàëj  ∫Éãe  âfÉc  .á`̀«`̀dhOh  á«∏ëe  á©°SGh
 õjõ©Jh  áeÉ©dG  áë°üdGh  á«dhC’G  á«ë°üdG  ájÉYôdG  ∫Éée  »a
 äRõY  á«ë°U  èeGôH  RÉéfEÉH  ¢Vƒ¡ædG  ÖfÉL  ≈`̀dEG  ,áë°üdG
 á«ë°üdG πcÉ°ûª∏d ®ƒë∏e π«∏≤J »a âªgÉ°Sh áeÉ©dG áë°üdG

.øjôëÑdG áμ∏ªªH

المرتبة الثانية مكرر د.نجاة أبو الفتحالمرتبة ا�ولى د. جميلة السلمان
z»Ñ£dGh …ôjô°ùdGh »LÓ©dG åëÑdG »a ´GóHE’Gh QÉμàH’G{ áÄaz»Ñ£dGh …ôjô°ùdGh »LÓ©dG åëÑdG »a ´GóHE’Gh QÉμàH’G{ áÄa

د. مريم إبراهيم الهاجريالمرتبة الثانية د. غفران أحمد جاسم
z»Ñ£dGh …ôjô°ùdGh »LÓ©dG åëÑdG »a ´GóHE’Gh QÉμàH’G{ áÄaóàªªdG AÉ£©dGh AÉaƒdG áÄa



:ÜÉjO ó«dh Öàc
 áæWÓ°ùdG ÒeC’GóÑY :ôjƒ°üJ
 º¡à°ù∏L  »``̀a  ÜGƒ```æ```dG  Ωó``̀≤``̀J
 øe  πc  áØ°UÉæe  É¡°SCGôJ  »àdG  ¢ùeCG
 πæjR  ájRƒa  ÜGƒædG  ¢ù∏ée  á°ù«FQ
 ∫hC’G  ÖFÉædG  ¿Éª∏°S  »ÑædGóÑYh
 ÉMGôàbG 17 ÜGƒædG ¢ù∏ée á°ù«Fôd
 :»JB’G »a â∏ãªJ áeƒμë∏d Óé©à°ùe
 á«æÑdGh  á«°SÉ°SC’G  äÉeóîdG  ô«aƒJ
 1203h  1016  ™ªéªd  á«àëàdG
 ø`̀WGƒ`̀ª`̀dG AÉ`̀ Ø`̀YEG ,ó`̀ª`̀M á`̀æ`̀jó`̀e »`̀a
 ÉfhQƒc ¢üëa Ωƒ°SQ øe »æjôëÑdG
 ™«ªL »a IOƒ©dG óæYh ,ôØ°ùdG óæY
 πjƒëJ ΩóYh ,øjôëÑdG áμ∏ªe òaÉæe
 á°SQóe  AÉæÑd  á°ü°üîªdG  ¢``̀VQC’G
 …OÉf  »a  ójóédG  »dÓb  ¿Éμ°SEG  »a
 ó«dGƒe øe áÑ∏£dG ™«aôJh ,»°VÉjQ
 ôÑª°ùjOh  ôÑªaƒfh  ôHƒàcCG  ô¡°TCG
 »FGóàH’G  »fÉãdG  ∞°üdG  ≈dEG  2013
 ,º¡d áeRÓdG äGQÉÑàN’G AGôLEG ó©H
 òîàj  QGô`̀b  …C’  …QƒØdG  π«LCÉàdGh
 Oƒa)  á∏≤æàªdG  ΩÉ©£dG  äÉHôY  π≤æH
 ø«ëd  ,á«dÉëdG  É¡©bGƒe  øe  (∑Gô`̀J
 ÖdÉW  Éªc  ,í`̀°`̀VGh  ¿ƒ`̀fÉ`̀b  Qhó`̀°`̀U

 áeƒμëdG  ΩÉ`̀«`̀b  IQhô`̀°`̀†`̀H  ÜGƒ`̀æ`̀ dG
 ô¶æ∏d ájóLh á∏eÉ°T á°SGQO AGôLEÉH
 øe  ø«æWGƒªdG  ¢`̀Vhô`̀b  πªëJ  »`̀a
 ,øjô°ù©ªdGh  OhóëªdG  πNódG  …hP
 Ö«côàd »°VGQC’G ¢ü«°üîJ áYô°Sh
 ¿Éª∏°S  áæjóe  »a  ä’É°üJ’G  êGôHCG
 Ö`̀«`̀cô`̀Jh ,á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀°`̀û`̀dG á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀ª`̀dÉ`̀H
 á«£¨àd  ,á∏≤æàe  ä’É`̀°`̀ü`̀JG  êGô```̀HCG
 âfôàf’G  áμÑ°Th  ,á«£¨àdG  ∞©°V
 ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG AÉ```Ø```YEGh ,á`̀≤`̀£`̀æ`̀ª`̀dÉ`̀H
 ∫hOh  ,êQÉ`̀î`̀dG  ∫hO  »`̀a  ø«∏eÉ©dG
 øe  ,»`̀é`̀«`̀∏`̀î`̀dG  ¿hÉ`̀©`̀ à`̀ dG  ¢ù∏ée
 ™«ªL  »a  ,ÉfhQƒc  ¢Shô«a  Ωƒ°SQ
 ójó°ûàdGh  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  òaÉæe

 ô`̀FÉ`̀é`̀°`̀ù`̀dG π``̀FGƒ``̀°``̀S ¢`̀ü`̀ë`̀a ≈`̀ ∏`̀ Y
 áμ∏ªe  É`̀¡`̀dƒ`̀NO  ió``̀d  á`̀«`̀fhô`̀à`̀μ`̀d’G
 É¡æe  ¢`̀†`̀©`̀H  AGƒ``̀à``̀M’  ,ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 ,IQóîe  OGƒ`̀eh  á«FÉª«c  OGƒ`̀e  ≈∏Y
 ájÉªëd  á«æWƒdG  á°üæªdG  AÉ°ûfEGh
 RÉ«àe’G  AÉÑWCG  IGhÉ°ùeh  ,ÖdÉ£dG
 á«HôàdG  IQGRh  πÑb  øe  ø«ã©àÑªdG
 º¡HÉ°ùM ≈∏Y ø«°SQGódGh ,º«∏©àdGh
 ™ªéªH  É«dÉM  ø«HQóàªdG  ,¢UÉîdG
 äBÉaÉμªdG  »`̀a  ,»`̀Ñ`̀£`̀dG  á«fÉª∏°ùdG
 äÉ`̀©`̀eÉ`̀é`̀dG »`̀é`̀jô`̀N ø``e º`̀gô`̀«`̀¨`̀H
 ó«YGƒe  á`̀dhó`̀Lh  ,øjôëÑdG  π`̀NGO
 »°ù«WÉæ¨ªdG  ø«fôdÉH  ôjƒ°üàdG
 á«fÉª∏°ùdG  ≈Ø°ûà°ùe  »a  (MRI)

 »bÉH ≈∏Y ó«YGƒªdG ™jRƒJh ,»Ñ£dG
.á«eƒμëdG äÉ«Ø°ûà°ùªdG

 IQhô``°``†``H É``̀°``̀†``̀jCG Gƒ``̀Ñ``̀ dÉ``̀Wh
 á©HÉàdG á«YÉªàL’G õcGôªdG ∫Ó¨à°SG
 á«YÉªàL’G  á«ªæàdGh  πª©dG  IQGRƒd
 ø`̀«`̀Yƒ`̀£`̀à`̀ª`̀∏`̀ d ∫É````̀ª````̀dG í``̀ à``̀ a »````̀a
 á«ÑjQóJ  ¢TQh  πª©d  ,äÉYƒ£àªdGh
 º∏©àdÉH  ≥∏©àj  Éª«a  ,QƒeC’G  AÉ«dhC’
 IQGRh ø«H ≥«°ùæàdÉH ∂dPh ,ó©H øY
 IQGRhh á«YÉªàL’G á«ªæàdGh πª©dG
 AÉ`̀æ`̀ã`̀à`̀°`̀SGh ,º`̀ «`̀ ∏`̀ ©`̀ à`̀ dGh á`̀ «`̀ Hô`̀ à`̀ dG
 »a  á``̀bÉ``̀YE’G  …hP  ø``e  ø`̀«`̀Ø`̀Xƒ`̀ª`̀dG
 ,Qƒ°†ëdG  øe  á«eƒμëdG  äGQGRƒ`̀dG

 QGôªà°SG  πX  »a  ,ó©H  øY  πª©dGh
 ∑Gôà°TGh ,ÉfhQƒc áëFÉL äÉ«YGóJ
 ¥ô```Ø```dGh á``̀jô``̀«``̀î``̀dG äÉ``̀«``̀©``̀ª``̀é``̀dG
 Ö°SÉëdG  Iõ¡LCG  ™jRƒàH  á«Yƒ£àdG
 πNódG  …hP  øe  ô°SC’G  ≈∏Y  ,»`̀ dB’G
 ¢†jƒ©Jh  ,áØØ©àªdGh  Ohó`̀ë`̀ª`̀dG
 ø«∏é°ùªdG  èëdGh  Iôª©dG  ÖJÉμe
 ¿hDƒ`̀°`̀û`̀dGh  ∫ó`̀©`̀dG  IQGRh  πÑb  ø`̀e
 ÖÑ°ùH  ,±É`````````bhC’Gh  á``̀«``̀eÓ``̀°``̀SE’G
 áëFÉL  É¡H  âÑÑ°ùJ  »àdG  ôFÉ°ùîdG
 á«∏NGódG  äÉ°ù∏édG  íàah  ,ÉfhQƒc
 äGAGôLE’G IÉYGôe ™e ,ºYÉ£ªdG »a

.ájRGôàM’G
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 ô`̀FÉ`̀é`̀°`̀ù`̀dG ≈`̀ ∏`̀ Y á``̀HÉ``̀bô``̀dG ..É```̀ fhQƒ```̀ c ¢`̀ü`̀ë`̀a Ωƒ``̀ °``̀ SQ AÉ``̀ ¨``̀ dEG
ø`̀jô`̀ °`̀ù`̀©`̀ª`̀dG ¢```Vhô```b π`` qª``ë``J á```̀ °```̀ SGQO ..á``̀ «``̀ fhô``̀ à``̀ μ``̀ dE’G

 ≈ëæe ∑Éæg ¿G ø«æ«YƒÑdG ºfÉZ ø«°ù∏éªdG ôjRh ócCG
 ¬fCG GócDƒe ,ÜGƒædG äÉMGôàbG ≈∏Y áeƒμëdG OhOôd É«HÉéjEG
 IQó≤dG  ΩóY  ÉªfGh  áeƒμëdG  øe  á«Ñ∏°S  OhOQ  ∑Éæg  ¢ù«d
 ò«ØæJ ΩóY ∫ÓN øe ºJ Ée Gògh á«HÉ«ædG áÑZôdG ò«ØæJ ≈∏Y
 Qò©J  »a  ÜÉÑ°SC’G  AGó`̀HG  ™e  áÑZQ  30  π°UCG  øe  äÉÑZQ 4
 ÉeEG »¡a iôNC’G áÑZQ 26`dG ¢Uƒ°üîH ¬fG ÉØ«°†e ,ò«ØæàdG
 á«∏Ñ≤à°ùªdG  §£îdG  øª°V  ¿ƒμJ  ¿CG  hCG  É¡«∏Y  á≤aGƒªdG  ºJ
 hCG  Oƒ°ûæªdG  ±ó¡dÉH  »ØJ  É¡d  πFGóH  ∑Éæg  ¿CG  hCG  áeƒμë∏d

.á°SGQódG ó«b
 ÜGƒædG  ¢ù∏ée  øe âª∏°ùJ  áeƒμëdG  ¿CG  ≈dEG  QÉ°TCGh
 ≥Ñàeh º¡æe 441 ≈∏Y OôdG ºJh ,…CGQ Ö∏W 533 ¿B’G ≈àM
 πª©J  á«eƒμëdG  äÉ¡édG  ¿CG  ø«Ñj  Gò`̀g  ¿CG  ÉØ«°†e  ,92
 ≈dG  ∫ƒ°UƒdG  πLCG  øe  ¿hÉ©àdG  É¡àjÉZh É¡aógh  ,IógÉL
 ÜGƒædG  ¢ù∏ée  á°ù«FQ  âdÉb  É¡ÑfÉL  øe  ,Oƒ°ûæªdG  ±ó¡dG
 Éªd  ôªà°ù«°Sh  ôªà°ùe  ¿hÉ©àdGh  πeÉμàdG  ¿EG  πæjR  ájRƒa
 IOÉ«b  É©e  ÉæfCG  áØ«°†e  ,øWGƒªdGh  øWƒdG  ídÉ°U  »a  ƒg

.π°†aCG ƒg Ée ≈dG äÉjóëàdG πc RhÉéàæ°S ÉÑ©°Th

áeƒμëdG øe á«Ñ∏°S OhOQ ∑Éæg ¢ù«d :ø«°ù∏éªdG ôjRh

 ,¢ù∏éªdG á°ù∏L πªY AÉ¡àfG Ö≤Y
 á``ª``FGó``dG ¢`̀ù`̀ª`̀î`̀dG ¿É``̀é``̀∏``̀dG äó``̀≤``̀Y
 ∂dPh  ,É¡JÉYÉªàLG  ÜGƒ`̀æ`̀dG  ¢ù∏éªH
 ,º¡HGƒfh  ¿Éé∏dG  AÉ`̀ °`̀SDhQ  ÜÉîàf’
 »àdG  ¿Éé∏dG  AÉ°†YCG  ºFGƒb  ≈∏Y  AÉæH

.á°ù∏édG ∫ÓN ÜGƒædG É¡«∏Y äƒ°U
 äÉ`̀HÉ`̀î`̀à`̀f’G è`̀FÉ`̀à`̀f äô``̀Ø``̀°``̀SCGh
 OGƒ`̀ °`̀ ù`̀ dG π`̀ °`̀VÉ`̀ a Ö``̀FÉ``̀æ``̀dG Rƒ```̀a ø``̀Y
 á«©jô°ûàdG  ¿hDƒ`̀°`̀û`̀dG  áæé∏d  kÉ°ù«FQ

 »μdÉªdG  º°SÉH  ÖFÉædGh  ,á«fƒfÉ≤dGh
 ,(á`̀«`̀cõ`̀à`̀dÉ`̀H)  áæé∏dG  ¢ù«Fôd  kÉ`̀Ñ`̀FÉ`̀f
 kÉ°ù«FQ  »fGôëÑdG  Oƒªëe  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dGh
 ,ájOÉ°üàb’Gh  á«dÉªdG  ¿hDƒ°ûdG  áæé∏d
 ¢ù«Fôd  kÉÑFÉf  »bÉë°SG  »∏Y  ÖFÉædGh
 óªëe  ÖFÉædGh  ,(á«cõàdÉH) áæé∏dG
 áæé∏d  kÉ°ù«FQ  ø«æ«YƒÑdG  »°ù«°ùdG
 ø`̀eC’Gh  ´ÉaódGh  á«LQÉîdG  ¿hDƒ°ûdG
 Ö``̀FÉ``̀æ``̀dGh ,(á``̀«``̀cõ``̀à``̀dÉ``̀H) »``̀æ``̀Wƒ``̀dG

 ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀d kÉ``Ñ``FÉ``f …ô``̀°``̀Shó``̀dG ≈`̀°`̀ù`̀«`̀Y
 óªMCG  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dGh  ,(á«cõàdÉH) áæé∏dG
 ,äÉeóîdG  áæé∏d  kÉ°ù«FQ  …QÉ`̀°`̀ü`̀fC’G
 ¢ù«Fôd  kÉÑFÉf  ∫Éªc  ø°Sƒ°S  ÖFÉædGh
 óªëe  ÖFÉædGh  ,(á«cõàdÉH)  áæé∏dG
 áeÉ©dG ≥aGôªdG áæé∏d kÉ°ù«FQ OƒªMƒH
 óÑY  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dGh  ,(á`̀«`̀cõ`̀à`̀dÉ`̀H)  áÄ«ÑdGh
(  áæé∏dG  ¢ù«Fôd  kÉÑFÉf  ÜÉ£M  ¥GRôdG

.(á«cõàdÉH

 á`̀ª`̀FGó`̀dG ¿É`̀é`̀∏`̀ dG á`̀°`̀SÉ`̀Fô`̀d Ió`̀ jó`̀ L √ƒ``̀ Lh
ó¡°ûªdG ≈dEG Oƒ©J ádÉ°UC’Gh ..á«LQÉîdG GóY Éª«a

á«æ«°ü`dG  äÉ`©`eÉédG  ƒéjôN
 »a ´Gô°SE’G IQhô°†H Ωƒ∏°ùdG óªMCG  ÖFÉædG  ÖdÉW
 ádOÉ©eh ,á«æ«°üdG äÉ©eÉédG »éjôN »bÉH á∏μ°ûe πM

.á∏MôªdG ∂∏J »a º¡æe IOÉØà°S’G ºàj ≈àM º¡JGOÉ¡°T

∞«©```°V »```°TGƒ`ª`dG ¥ƒ``°S
 »°TGƒªdG  ¥ƒ°S  »fÉà°ùeódG  óªMCG  ÖFÉædG  ∞°Uh
 ójó°ûàH  äÉjó∏ÑdG  ôjRh ÉÑdÉ£e  ,∞«©°†dÉH  øjôëÑdG  »a
 πjƒªJ  Qó°üe  ƒg  ¿ÉμªdG  Gò`̀g  ¿G  ÓFÉb  ,¬«∏Y  áHÉbôdG

.øWƒ∏d »FGòZ

»``YÉªàLG å```MÉH ø``««`©`J
 AÉHô¡μdG  IQGRh  ΩÉ«b  á«ªgCG  »égƒμdG  óªM  ÖFÉædG  ócCG
 ™£b  πÑb  Iô`̀°`̀SCG  π`̀c  á`̀dÉ`̀M  åëÑd  »YÉªàLG  åMÉH ø««©àH
 ≈∏Y ôKDƒà°S  ô«JGƒØdG  ∂∏J  ≠dÉÑe  πg :ÓFÉ°ùàe  ,É¡æY  AÉHô¡μdG

!áeƒμëdG á«fGõ«e

z∑Gô``J  Oƒ``Ø`dG{  ÜÉ`ë``°UCG
 ô°UÉf  ï«°ûdG  ƒª°S  »©«ØædG  º`̀«`̀gGô`̀HEG  ÖFÉædG  ó°TÉf
 »æjôëÑdG  ÜÉÑ°ûdG  ºYOh  ájÉªëd  πNóàdG  IQhô°V  óªM  øH
 QÉéjEG  Ωƒ°SQ  ¢Vôa  ™æeh  ,z∑Gô`̀J  OƒØdG{  äÉHôY  ÜÉë°UCG

.º¡«∏Y

™£≤`dG  ¢ù``«`dh π«``°ü`ëàdG
 …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  ÖFÉf  hôîa  ¿ÉfóY  ¢Sóæ¡ªdG  ó`̀cCG
 π«°üëJ áÄ«¡dG áª¡e ¿CG AÉHô¡μdG áÄ«¡H ø«côà°ûªdG äÉeóîd
 Iõ¡LCG Ωóîà°ùj óMCG …CG ÉÑdÉ£e ,QÉ«àdG ™£b ¢ù«dh Ωƒ°SôdG

 .AÉHô¡μdG ™£≤d É©æe áÄ«¡dG ΩÓYEÉH á«ÑW
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zá«fÉZhOQC’G É«côJ{
!¿É£«°ûdG äGƒ£Nh 

ó«°TQ ájRƒa

 Üƒ©°T  »g  É¡àª¶fCGh  è«∏îdG  Üƒ©°T  ΩƒªY  |
 ’EG ,iôNC’G ¿Gó∏ÑdG πμd ΩÓ°ùdGh ô«îdG ÖëJ áª¶fCGh
 äóªàYG  ÉªdÉ£d  É«côJ  .ô«Ñc  πμ°ûH  É¡jOÉ©J  »àdG  ∂∏J
 äGQÉªãà°S’Gh  ÉgOÉ°üàbGh  É¡àMÉ«°S  ¢TÉ©àfG  »`̀a
 »àdG  ,É`̀¡`̀dhOh  á«é«∏îdG  Üƒ©°ûdG  ≈∏Y  É¡∏NGO  »`̀a
 ,á≤jó°Uh  áª∏°ùe  á`̀dhO  ÉgQÉÑàYÉH  É¡«dEG  ô¶æJ  âfÉc
 ∫hó∏d  Ö°SÉæªdG »bƒ°ùdG πjóÑdG  Óãe É¡«a äCGQ ∂dòdh
 ,á≤jó°U  ádhóc  QÉ`̀¶`̀fC’G  É¡«dEG  â¡Lƒàa  ,á`̀«`̀HhQhC’G
 ,zójóédG  »fÉªã©dG  ¬Yhô°ûªH{  ¿É``̀ZhOQCG  AÉ`̀L  ≈àM
 §≤a  ¢ù«d  ,Iô«NC’G  äGƒæ°ùdG  »a  ÉeÉªJ  ∞ q°ûμJ  …òdG
 zá«fGƒNE’G  á`̀bQƒ`̀dG{  ΩGóîà°SÉH)  ¬à°SÉ«°S  ∫Ó`̀N  øe
 ÉªfEGh ,(á«Hô©dG ∫hódG øe ójó©dG »a IOGhôW ¿É°üëc
 ô°üe  √ÉéJ  á«FGó©dGh  áÄ«°ùdG  ÉjGƒædG  QÉ¡XEÉH  É°†jCG
 ÜÉ£îHh  ,Égô«Zh  øjôëÑdGh  äGQÉeE’Gh  ájOƒ©°ùdGh
 ´ÉLôà°SÉH  z¿É````ZhOQCG{  ¬«a  iOÉæàj  è`̀a  …QÉª©à°SG
 á≤£æªdGh  è«∏îdG  »a  á∏aB’G  á«fÉªã©dG  ádhódG  á∏Môe
 §«îdG í°†JG ∂dòHh !É«fÉªãY ÉKQEG ÉgQÉÑàYÉH á«Hô©dG
 Qƒà°ùe  ÉeÉªJ  ∞°ûμfGh  ,Oƒ°SC’G  §«îdG  øe  ¢†«HC’G
 ∫hó`̀dG  •É≤°SEG  á q«fh  πH  ,»fÉªã©dG  º∏ëdG  ´ÉLôà°SG
 Qƒ©°ûdG  ¬©e  ∫ qƒëJ  …ò`̀dG  ô``eC’G  ƒ`̀gh  !É¡«a  ™eÉ£dG

.Gô«Ñc ’ƒëJ É¡gÉéJ »Hô©dGh »é«∏îdG
 É«fGƒNEG  ¿Éc …òdG z…hÉHôîdG ähôK{ çóëàj |
 ΩôëdG{  »`̀a  1999  ΩÉ`̀Y  ¿É``ZhOQCÉ``H  ¬FÉ≤d  ø`̀Y  É≤HÉ°S
 á°ù∏L  »ah  ,º¶YC’G  ∫ƒ°SôdG  ôÑb  QGƒéHh  z…ƒÑædG
 ∫Éb  ÉeÉY  21  πÑb  …CG  ôμÑªdG  âbƒdG  ∂`̀dP  »`̀ah  AÉ≤∏dG
 π°UCG  ¿CG  ó©H  ±ó¡à°ùj  »££îe  ¿EG)  :¿É```̀ZhOQCG  ¬`̀d
 ∫Éb  Éªc ,Iƒ£N Iƒ£N á°SÉ«°ùH »°ûeCG  ¿CG  ºμëdG ≈dEG
 ,(¿É£«°ûdG äGƒ£N Gƒ©ÑàJ ’ z¢ù«∏HEG{ »a ≈dÉ©J ¬∏dG
 ¬Ñ°ûJ ¿CG  Öjô¨dG øe ¢ù«dCG  :z…hÉHôîdG{ ¬dCÉ°S ø«Mh
 ÉfÉ£«°T  â°ùd)  :z¿É````̀ ZhOQCG{  OQ  ?¿É£«°ûdÉH  ∂°ùØf
 ≈`̀bQCG  É¡fC’  z¢ù«∏HEG{  Ö«dÉ°SCG  ™ÑJCG  ¿CG  Öéj  »æμdh
 …hóY  ¿É£«°ûdGh  !¢SÉædG  ≈∏Y  ô«KCÉàdG  »a  Ö«dÉ°SC’G
 Iƒ£N »°ûeCÉ°S !…hóY á£N ™ÑJCG ¿CG Qô°V øe ¢ù«dh
 Égó©Hh ,É«côJ »a QƒeC’G  ≈∏Y ô£«°SCG  ¿CG  ≈dEG  Iƒ£N
 áμ∏ªª∏d  ¿ƒμj  ’CG  ƒgh  á£îdG  øe  »fÉãdG  π°üØdG  ºàj

!(OƒLh øe ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG

 ™Ñàjh  ¿É£«°ûdÉH  ¬Ñ°ûàj  …ò`̀dG  ¿É``̀ZhOQCG  ¿PEG  |

 Oƒ≤Y  òæe  ¿Éc  ,∂`̀dP  øY  »¡dE’G  »¡ædG  ºZQ  ,¬JGƒ£N

 ájOƒ©°ùdG  á```dGREG  º`̀K  ,É«côJ  ≈∏Y  Iô£«°ù∏d  §£îj

 ¿B’G í°†JG ¬fC’ ,iôNCG á«HôY ∫hOh è«∏îdG ™Ñ£dÉHh

 π°UC’G ƒg ºjó≤dG »fÉªã©dG º∏ëdG IOÉ©à°SG §£îe ¿CG

 á«Hô©dG  á≤£æªdG ∫hOh è«∏îdG √ÉéJ ¬JÉcôëJ πc »a

 √RGõØà°SG  ≠∏H  ∂dòdh  !¢UôÑbh  ¿Éfƒ«dG  ≈dEG  ’ƒ°Uh

 ¿CG  ôÑàYGh  ,è«∏îdG  ∫hó`̀d  ô°TÉÑe  ójó¡J  »a  GôNDƒe

 QGô≤à°SGh øeCG πLCG øe »g ô£b »a á«côàdG IóYÉ≤dG)

 É¡μ«μØàH ΩÉbh ÉjQƒ°S ¥ qõeh ô qeO …òdG ƒgh !(è«∏îdG

 ¢VQÉ©e  »côJ  ÖFÉf  ∫É`̀b  Éªc  !z¿É```̀ ZhOQCG{  øe  ôeCÉH

 ¿Éc z¿É`````̀ZOhQCG{  ¿EG  :±É``̀°``̀VCGh .Q qƒ`̀°`̀ü`̀e å`̀jó`̀M »`̀a

 ,ô«ÑμdG  §°ShC’G  ¥ô°ûdG  ´hô°ûªd  ∑QÉ°ûªdG  ¢ù«FôdG

 ∑QÉ°ûe  ¢ù«FQ  É`̀fCG)  :¬°ùØæH  ∂dP  z¿É``̀ZhOQCG{  ∫Éb  óbh

 !(É«≤jôaEG  ∫Éª°Th ô«ÑμdG  §°ShC’G  ¥ô°ûdG  ´hô°ûe  »a

 Gòg  ò«Øæàd  zá`̀«`̀dÉ`̀jô`̀Ñ`̀eE’G  iƒ`̀≤`̀ dG{  ¬`̀JQÉ`̀à`̀NG  GPÉ`̀ª`̀∏`̀a

 ¿C’  -¢VQÉ©ªdG  »côàdG  ÖFÉædG  ∫AÉ°ùàj-  ?´hô°ûªdG

 Ée  Gògh  !(äÉª«∏©àdG  º¡æe  òNCÉjh  º¡eóîj  ¿ÉZhOQCG)

 ≈°VƒØdG §£îe ºK (OGó¨H •ƒ≤°S) òæe á°UÉNh çóM

 IGOCG  (¿Gƒ````NE’G)  ΩGóîà°SGh  ,»fƒ«¡°üdG  ™`̀«`̀Hô`̀dGh

 ójó©dG  ≈dEG  √ój  äóàeGh  ,»fÉ£«°ûdG  ¬££îe ≥«≤ëàd

 ájOƒ©°ùdG  ≈∏Y  √ó≤M  åØfh  ,á«Hô©dG  ¿Gó`̀∏`̀Ñ`̀dG  ø`̀e

 ôÑY  ájQÉª©à°S’G  á°SÉ«°ùdG  óªàYGh  ,Égô«Z  øe  ôãcCG

 ΩÉ¶f{ »`̀a z≈``∏``YC’G ó`̀°`̀Tô`̀ª`̀dG{ ∫É``M ¬`̀dÉ`̀M zAÓ``̀cƒ``̀dG{

 Éªc  Ió``̀MGh  á∏ª©d  ¿É`̀¡`̀Lh  Éª¡a  ,»`̀fGô`̀jE’G  z»dÓªdG

 ≈`̀dEG  Gô`̀NDƒ`̀e  z…QÓ«¡d  áHô°ùªdG  äÓ`̀«`̀ª`̀jE’G{  âØ°ûc

!(PSD á≤«Kh) ÖfÉL

 É«côàd)  IõØà°ùªdG  á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG  á°SÉ«°ùdG  √ò``̀g

 ó°V  ¢†Øàæj  …Oƒ©°ùdG  Ö©°ûdG  â∏©L  (¿É````̀ZhOQCG

 ,»côJ  ƒg  Ée  πc  á©WÉ≤e  Gƒæ∏YCÉa  ºgOÓÑd  ¬à«fGhóY

 á«é«∏îdG ∫hódG ≈dEG  ájOƒ©°ùdG á©WÉ≤ªdG QÉ©°T óàª«d

 É«æ«eQCGh  ¿É`̀fƒ`̀«`̀dG  ≈``̀dEG  π`̀H  ,IQô`̀°`̀†`̀à`̀ª`̀dG  á`̀«`̀Hô`̀©`̀dGh

 OÉ°üàb’G  ≈∏Y  ¢Sƒª∏ªdG  Égô«KCÉJ  ∑ôààd  ,É`̀gô`̀«`̀Zh

 êÉàëJ  á©WÉ≤ªdG  √òg  !IQÉéàdGh  áMÉ«°ùdGh  »côàdG

.iôNCG áØbh ≈dEG

 ΩóYh  QÉà¡à°S’G  ¿CG  ócDƒªdG  ºμM  »ah  Éeƒ°ùëe  GôeCG  äÉH
 ∫ÓNh  ,á«°VÉªdG  äGôàØdG  »a  ájRGôàM’G  äGAGôLE’ÉH  ΩGõàd’G
 äOCG »àdG áª°SÉëdGh á«°ù«FôdG ÜÉÑ°SC’G øe ,äÉÑ°SÉæªdG øe OóY
 zÉfhQƒc{  ¢Shô«ØH  äÉHÉ°UE’G  OóY  »a  »fƒæédG  ´ÉØJQ’G  ≈dEG
 É¡∏Lh ,äÉ`̀«`̀aƒ`̀dG OGó``̀YCG »`̀a ô``̀NBG ´É`̀Ø`̀JQG ø`̀e ∂`̀ dP Ö`̀≤`̀YCG É`̀eh
 OGóYCG  »a  AGƒ°S  ,â∏é°S  »àdG  ΩÉ`̀bQC’G  âfÉμa  ,ø«æWGƒªdG  ø«H
 â∏é°S  ¿CG  ≥Ñ°ùj  ºd  ,á«°SÉ«b  OGóYCG  »g  äÉ«aƒdG  hCG  äÉHÉ°UE’G
 ∫hO ™«ªL É¡MÉ«àLGh áëFÉédG QÉ°ûàfGh Qƒ¡X ó©H áμ∏ªªdG »a
 PEG äÉ«aƒdGh äÉHÉ°UE’G OGóYCG å«M øe ’EG ,AÉæãà°SG ¿hóH ºdÉ©dG

.ôNBGh ó∏H ø«H QÉ°ûàf’G å«M øe ’OÉY ¢Shô«ØdG Gòg øμj ºd
 ø«ëa  ,¢ùμ©dG  çó`̀M  á«°VÉªdG  á`̀©`̀HQC’G  ™«HÉ°SC’G  ∫Ó`̀N
 »°UƒJ  »àdG  ájRGôàM’G  äGAGôLE’ÉH  ΩGõàd’G  Iô«Jh  â©ØJQG
 …ó°üà∏d  »Ñ£dG  »æWƒdG  ≥jôØdG  πãe  ,á∏°üdG  äGP  äÉ¡édG  É¡H
 äÉHÉ°UE’G  OGóYCG  â°†ØîfG  ,áë°üdG  IQGRhh  ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød
 ó¡©dG »dh ƒª°S ¬æY ∞°ûch √ócCG Ée Gòg ,¢Sƒª∏eh ô«Ñc πμ°ûH
 ΩGõàdÉH{  ¬fEG  √ƒª°S  ∫Éb  å«M  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G
 ≈dEG  Éæ∏°Uh ,á«°VÉªdG á©HQC’G ™«HÉ°SC’G ∫ÓN øjôëÑ∏d  ™«ªédG
 ø«H Ée IôàØdG »a ,á«eƒ«dG èFÉàædG »a ø°ùëJ øe ¬«dEG Éæ∏°Uh Ée
 OGóYCG  ¢VÉØîfÉH  ,…QÉédG  ôHƒàcCG  14h  »°VÉªdG  ôÑªàÑ°S  17
 ,¢VÉØîfG  ƒgh  ,z%45  â¨∏H  áÑ°ùæH  á«eƒ«dG  áªFÉ≤dG  ä’ÉëdG
 ΩÉeR ¿CG  âbƒdG  ¢ùØf  »a âÑãjh É«HÉéjEG  Gô°TDƒe πãªj  ∂°T  ÓH

.™«ªédG IOGQEG »a øªμj ¬«∏Y Ö∏¨àdGh ¢Shô«ØdG Gòg á¡LGƒe
 ø«æWGƒªdG øe á≤MÉ°ùdG á«ÑdÉ¨dG π≤æd hCG ,™«ªédG ¿CG hóÑj
 Oƒ¡L  »a  º¡àcQÉ°ûe  ¿CÉ`̀H  áeÉJ  áYÉæb  ≈∏Y  GƒJÉH  ,ø«ª«≤ªdGh

 ¿C’  ,áª¡ªdG  √òg  »a  É«°SÉ°SCG  GAõL  πμ°ûJ  ¢Shô«Ø∏d  …ó°üàdG
 äÉ¡édG É¡H Ωƒ≤J »àdG Oƒ¡édG ÖjôîJ »æ©J ácQÉ°ûªdG √òg ΩóY
 âàÑKCG  óbh  ,á«Ñ£dGh  á«ë°üdG  äÉ¡édG  á°UÉNh  ,á∏°üdG  äGP
 »æ©fh ,ácQÉ°ûªdG  √òg âHÉZ ø«M ,∂dP  áë°U á«°VÉªdG  IôàØdG
 ájRGôàM’G äGAGôLE’ÉH ΩQÉ°üdGh ≥«bódG ó«≤àdG ΩóY ƒg ÜÉ«¨dÉH
 OGóYCG  ´ÉØJQG  ≈dEG  iOCG  Ée  ,ádhDƒ°ùªdG  äÉ¡édG  É¡H  â°UhCG  »àdG

.É°†jCG äÉ«aƒdG OGóYCG »a ´ÉØJQG øe ∂dP ≥aGQ Éeh äÉHÉ°UE’G
 »a  A»°T  πc  πÑb  Ö°üj  ájRGôàM’G  äGAGô`̀LE’É`̀H  ΩGõàd’G
 ¿CG  øY Ó°†a ,Iô°SC’G  OGôaCG  ™«ªLh øWGƒªdGh øWƒdG  áë∏°üe
 ÖfÉL ≈dEG  É«∏Y á«æWh á«dhDƒ°ùe  ¬JGP  óM »a  ƒg ΩGõàd’G  Gòg
 ¢Shô«ØdG  Gò`̀g  ≈∏Y  Ö∏¨àdÉa  ,É°†jCG  ájô°SCG  á«dhDƒ°ùe  É¡fƒc
 ¿ÉªjE’Gh ΩÉàdG Qƒ©°ûdG ¿hO øe øμªj ’ É«FÉ¡f √ôMO ≈dEG ’ƒ°Uh
 »≤«≤M ójó¡J øe ¢Shô«ØdG ¬∏ãªj Ée ≈dEG Gô¶f ,á«dhDƒ°ùªdG √ò¡H
 ≈∏Y ∫ qƒ©j{ ,ó¡©dG »dh ƒª°S ∫Éb Éªc ,™«ªédÉa ,»æWƒdG è«°ùæ∏d
 ∫ÓN øe ¬≤JÉY ≈∏Y IÉ≤∏ªdG á«dhDƒ°ùªdG ºéM ¬cGQOEGh ™ªàéªdG
 åM hCG »°üî°ûdG ΩGõàd’ÉH AGƒ°S ,¬£«ëeh ¬°ùØf ≈∏Y ¬°UôM
 ¬«∏Yh ∫hDƒ°ùe Oôa πμa ,ôeC’G Gòg á«ªgCÉH »YÉªàL’G §«ëªdG
 ¬Jô°SCGh  ∫õæªdG  »a  Iô«¨°üdG  ¬Jô°SCG  ≈∏Y  ®ÉØëdÉH  ôªà°ùj  ¿CG

.zøWƒdG »a Iô«ÑμdG
 ó¡©dG  »dh  ƒª°S  ¬æY  çóëJ  …ò`̀dG  ô«ÑμdG  ¢VÉØîf’G  Gòg
 Gòg  ó°V  ácô©ªdG  º°ùM  ¿CG  ∂°û∏d  ∫Éée  …CG  ´ó`̀j  ’  ÉªH  âÑãj
 øe  ¬H  í∏°ùàf  Ée  ióe  ≈∏Y  ≈`̀ dhC’G  áLQódÉH  óªà©j  ¢Shô«ØdG
 »Yƒd  á«≤£æe  áé«àf  AÉL  ¢VÉØîf’G  Gò¡a  ,á«dhDƒ°ùeh  »Yh
 ΩóYh ájRGôàM’G äGAGôLE’ÉH ΩGõàd’G á«ªgCÉH º«≤ªdGh øWGƒªdG

 äGAGôLE’ÉH ó«≤àdGh ΩGõàd’G á∏°UGƒe ¿CÉ°T øe ¿CGh ,QÉà¡à°S’G
 ,äÉHÉ°UE’G ô«Ø°üJ ≈dEG ’ƒ°Uh ¢VÉØîf’G øe ójõe ≈dEG Oƒ≤j ¿CG
 ¬d …ó°üàdGh ¢Shô«ØdG á¡LGƒe »a øjôëÑdG áHôéJ ¿CG á°UÉNh
 äÉ¡L IóY øe IOÉ°TEG  äRÉM »àdG  áëLÉædG  ÜQÉéàdG  øe ôÑà©J

.á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æe É¡àeó≤e »a á«dhO
 Ée  ióªd  É«≤«≤M  ÉfÉëàeG  ôÑà©J  ¢Shô«ØdG  ó°V  ácô©ªdÉa
 √ò¡a  ,á«æWƒdG  á«dhDƒ°ùª∏d  πªëJh  »Yh  øe  ÉæÑ©°T  ¬H  ™àªàj
 ¿hO  øe  »©ªàée  ¿ƒμe  …CG  hCG  áÄa  hCG  GOôa  ¢üîJ  ’  ácô©ªdG
 º¡JGAÉªàf’ É≤ah √ÉjÉë°V QÉàîj ’ ¢Shô«ØdG ¿CG  ÉªdÉ£a ,√ô«Z
 ¬à¡LGƒe  »a  ácô©ªdG  ¿EÉa  äGAÉªàf’G  øe  ∂dP  ô«Z  hCG  á«bô©dG
 √òg »a ƒLôªdG  ìÉéædG  ≥«≤ëJ øμªj ’h ,™«ªédG ácô©e »g
 ¬JÉ«fÉμeEGh ¬©bƒe Ö°ùëH πc ™«ªédG ácQÉ°ûe ¿hO øe ácô©ªdG
 øY  ádhDƒ°ùe  É¡JÉ°ù°SDƒe  ∞∏àîªH  ádhódG  âfÉc  GPEÉa  ,¬JGQóbh
 á«dhDƒ°ùe ¿EÉa ,ácô©ªdG √ò¡d á«dÉªdGh ájOÉªdG äÉeƒ≤ªdG ô«aƒJ
 »°UƒJ Ée ™«ªéH ΩGõàd’G »a øªμJ ΩÉY πμ°ûH ™«ªédGh OôØdG

.äGRGôàMGh äGAGôLEG øe á∏°üdG äGP äÉ¡édG ¬«dEG ƒYóJh ¬H
 í«ë°üdG √ÉéJ’G »a ô«°ùJ øjôëÑdG ¿CÉH ô°ûÑJ äGô°TDƒªdG
 ácô©ªdG √òg »a É¡∏é°ùJ »àdG èFÉàædGh ,¢Shô«ØdG á¡LGƒe »a
 »gh  ,™«ªédG  É¡«a  ∑QÉ°ûj  »àdG  Iô«ÑμdG  Oƒ¡édG  IôªK  »`̀g
 ∫DhÉØàdG  ≈∏Y  å©ÑJh  ,ΩÉ```̀bQC’G  É¡æY  çóëàJ  á«HÉéjEG  èFÉàf
 ïa  »a  á«fÉK  ´ƒbƒdG  ΩóYh  ,äÉHÉ°UE’G  OGóYCG  ô«Ø°üJ  á«fÉμeEÉH
 »a AGƒ°S ,ô«Ñc óYÉ°üJ π«é°ùJ ≈dEG äOCG »àdG á≤HÉ°ùdG AÉ£NC’G
 PÉîJG √ÉéJÉH ™aóJ ¿CG  øμªj ¿Éc ,äÉ«aƒdG hCG  äÉHÉ°UE’G OGóYCG

.CGƒ°SCG äGQƒ£J ¿hO ádƒ∏«ë∏d áeGô°U ôãcCG äGAGôLEG

 É````̀HhQhCG »``̀a á`̀ã`̀jó`̀ë`̀dG á``̀ dhó``̀ dG äCÉ`̀ °`̀ û`̀ f
 hCG ¢VôØdÉH ºdÉ©dG ≥WÉæe »bÉH »a äô°ûàfGh
 É«°ShQ Óãªa .ó«∏≤àdÉH hCG  »©«Ñ£dG QÉ°ûàf’ÉH
 ,QÉª©à°S’G  ÉJOÉØJh  áYô°ùH  ÉJó∏b  ¿ÉHÉ«dGh
 â°Vôoah QÉª©à°SÓd iôNCG ∫hO â©°†N Éªæ«H
 øμªàJ  º`̀d  É¡°†©Hh  áãjóëdG  á`̀ dhó`̀ dG  É¡«∏Y
 á©«Ñ£d  É``̀eEG  áãjóëdG  á`̀dhó`̀dG  ÜÉ©«à°SG  ø`̀e
 áÑ«côàdGh ºμëdG ΩÉ¶f á©«Ñ£d ÉeEGh QÉª©à°S’G
 πÑb  É¡ªμëJ  »àdG  ó«dÉ≤àdG  Iƒbh  á«YÉªàL’G
 Iô«°ùe  á«Ø«μd  π«∏ëJ  …CGh  .QÉª©à°S’G  áÑ≤M
 ºμëdG  á«YƒæH  CGóÑj  ¿CG  óH  ’  ÉjƒªæJ  á`̀dhó`̀dG

 .QÉª©à°S’G ¬Ø∏N …òdG
 áμ°SÉªàe  ádhóc  ÉjQƒc  ¿ƒ«fÉHÉ«dG  ∑ôJ
 á≤Ñ£dG ™`̀e á`̀ dhó`̀ dG  √ò``̀g â`̀Ø`̀dÉ`̀ë`̀Jh ,IAƒ`̀Ø`̀c
 Éªc  ,á«LÉàfEG  ábÓY  »a  á«YÉæ°üdGh  ájQÉéàdG
 ádÉª©dG  ≈∏Y  ô£«°ùJ  ¿CG  á`̀dhó`̀dG  âYÉ£à°SG
 π¨∏¨àdG øe âæμªàa ,…OÉ°üàbG ∫ƒëJ ≥«≤ëàd
 ÉgQGô°UEGh  É¡àdÉ°SQ  ∫É°üjEGh  ™ªàéªdG  »a
 §ªædG  Gò``̀g  ôªà°SG  .á`̀jƒ`̀ª`̀æ`̀à`̀dG  á`̀jÉ`̀¨`̀dG  ≈`̀∏`̀Y
 .á«∏g’G  Üô`̀ë`̀dGh  »μjôe’G  ∫Ó`̀à`̀M’G  ∫Ó`̀N
 ≈∏Y  á«HƒæédG  ÉjQƒc  »a  áYõædG  √òg  âjƒb
 ádhódG  ºFÉYO  ≈°SQCG  …ò`̀dG  ∑QÉ`̀H  ∫GôæédG  ój

.á¡jõædG IójÉëªdG
 …òdG ƒg »fÉHÉ«dG QÉª©à°S’G πg :∫GDƒ°ùdG
 ?á«HƒæédG  ÉjQƒc  »a  áμ°SÉªàªdG  ádhódG  ≥∏N
 äôª©à°SG ¿ÉHÉ«dG ¿G ƒd çóë«°S ∂dP ¿Éc πgh
 ïjQÉJ  É¡d  ¿C’  ÉjQƒc  ∞∏àîJ  ?Óãe  Éjô«é«f
 É«aGô¨L  ÉHôbh  ,…ƒ`̀b  …õcôe  ºμM  ó«dÉ≤Jh
 á«YÉªàL’G  áÑ«côàdGh  ,¿ÉHÉ«dG  øe  É«aÉ≤Kh
 ≈dG á`̀aÉ`̀°`̀VE’É`̀H ,»`̀eô`̀¡`̀dG …õ`̀cô`̀ª`̀dG º`̀μ`̀ë`̀dGh
 ÉjQƒc  á«ªæJ  QÉàNG  …òdG  »μjôe’G  ∫ÓàM’G
 ™e á`̀ «`̀Lƒ`̀ dƒ`̀jó`̀ j’G ¬`̀ Hô`̀M »``̀a ´É```̀ aO §`̀î`̀c
 ƒg  ÉjQƒc  á«ªæJ  »a  ô`̀NB’G  πeÉ©dG  .ø«°üdG
 ¢üî°T á£∏°ùdG ≈dƒJ ƒd π¡a ,á£∏°ùdG á«Yƒf
 á«dƒJh ºμëdG áæ°üî°T) á«fÉ°üî°T ∫ƒ«e hP
?áé«àædG ¢ùØf ≥≤ëàà°S πg (πg’Gh ÜQÉb’G

 QÉ`̀ª`̀©`̀à`̀ °`̀S’G ø``̀μ``̀j º```̀d
 Gòg  çGó`̀ME’  É«aÉc  »fÉHÉ«dG
 ÉjQhô°V ¿Éc ¬æμd  ,∫ƒëàdG
 ÉjQƒc  äQƒ`̀£`̀J  ∞«c  º¡Ød
 ?¿B’G  ¬`̀«`̀∏`̀Y  »``̀g  É``̀ e  ≈````̀ dEG
 »fÉHÉ«dG  QÉª©à°S’G  ∞∏àNG
 »``̀ HhQh’G  QÉª©à°S’G  ø`̀Y
 êPƒªædG  Ωóîà°SG  ¬fƒc  »a
 »a)  ¿ÉHÉ«dG  »a  íéf  …òdG
 IQƒ``̀ã``̀dG ó`̀ ©`̀ H ø``̀e Iô``̀à``̀Ø``̀dG
 ≈`̀dG  (1868)  á`̀«`̀MÓ`̀°`̀U’G
 øjô°û©dG  ¿ô``≤``dG  äÉ``̀jGó``̀H
 ¬`̀Ñ`̀Lƒ`̀ª`̀H â``̀dƒ``̀ë``̀J …ò`````̀dG

 á«YÉæ°U  á``dhO  ≈`̀ dG  ¿É`̀HÉ`̀«`̀dG
 á``dhO ¿É`̀HÉ`̀«`̀ dG ¿ƒ``̀c .á``jƒ``b
 É«Ñ°ùf  áãjóM  ájQÉª©à°SG
 ™jô°ùdG  ™«æ°üàdG  â∏°†a

 áÑZôdG  ¿G  .É¡JGôª©à°ùe  ≈dG  ¬JQó°Uh  É«∏NGO
 .∫ƒëàdG  QhòL  »a  øªμJ  IhôãdGh  Iƒ≤dG  »a
 √Oƒ≤J  ™«æ°üJ  á«é«JGôà°SG  ¿ƒ«fÉHÉ«dG  ™ÑJG
 »ah  É¡°ùØf  ¿É`̀HÉ`̀«`̀dG  »`̀a  áμ°SÉªàªdG  á`̀dhó`̀dG
 ºcGôJ  ™jô°ùJ  »`̀a  É¡æe  áÑZQ  äGôª©à°ùªdG
 á`̀«`̀é`̀«`̀JGô`̀à`̀°`̀S’G äó`̀ ¡`̀ e .á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG Ihô``̀ã``̀ dG
 ,áμ°SÉªàªdG ádhódG Qƒ¡¶d ÉjQƒc »a á«fÉHÉ«dG

 .…QƒμdG …OÉ°üàb’G ∫ƒëàdG áYô°ùdh
 º°ù≤æj  ?™«æ°üàdG  »a  ádhódG  äô`̀KCG  ∞«c
 ¥É«°S  OÉéjEG  ƒg  ∫h’G  .ø«≤°T  ≈`̀dG  ÜGƒédG
 ≥°ûdGh  ,…OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G  ƒªæ∏d  mäGƒ``̀e  »°SÉ«°S
 ájOÉ°üàbG  äÉ°SÉ«°S  ≥«Ñ£Jh  OÉªàYG  »fÉãdG
 »°SÉ«°ùdG  ¥É`̀«`̀°`̀ù`̀dG  ≈``̀ dEG  áÑ°ùædÉH  .IOó``ë``e
 ±Gó``̀gCÓ``̀d á``̀ jƒ``̀ dhCG AÉ``̀£``̀YEG π`̀ª`̀°`̀T »`̀ JGƒ`̀ª`̀ dG
 ∂dP  ¢Vôa  .äGQÉ`̀Ñ`̀à`̀YG  …CG  ¥ƒ`̀a  ájOÉ°üàb’G
 ,∫É`̀ª`̀Y’G ∫É``̀LQh á`̀dhó`̀dG ø«H ≥`̀«`̀Kh ¿hÉ`̀©`̀J
 IAƒØc  á«WGôbhô«H  ádBG  √ôjóJ  …QGOG  ΩÉ¶fh
 ∫ÓN  øe  É¡Ñ°UÉæe  ≈dEG  π°üJ  ¿CG  ≈∏Y  IQOÉbh
 ,ádÉª©dG  ≈∏Y  Iô£«°Sh  ,IAÉ`̀Ø`̀c  äÉ`̀fÉ`̀ë`̀à`̀eG

 ™`̀ª`̀à`̀é`̀ª`̀dG ™``̀e á``cQÉ``°``û``eh
 §Ñ°Vh  ø«°VQÉ©ªdG  Ö°ùμd
 ¢ùëdG  AÉYóà°SGh  ,º¡cƒ∏°S
 ájOÉ°üàbG  ácô©ªd  »eƒ≤dG

.á«æWh áë∏°üªd
 äÉ``````̀°``````̀SÉ``````̀«``````̀°``````̀ù``````̀dG
 ΩÉ¡JG  ºJ  ’hG  :ájOÉ°üàb’G
 Ωõ`̀à`̀∏`̀J º```̀d É``̀¡``̀fCÉ``̀H É```̀jQƒ```̀c
 äõ```̀cQh ¥ƒ`̀ °`̀ ù`̀ dG ≥`̀£`̀æ`̀ª`̀H
 ô`̀©`̀°`̀ù`̀dÉ`̀H Ö``̀YÓ``̀ à``̀ dG ≈``̀∏``̀Y
 ,á«LQÉîdG  á°ùaÉæªdG  »`̀a
 ¢VÉØîfG  ¿CG  ™bGƒdG  Éªæ«H
 øe É¡æμe á°û«©ªdG iƒà°ùe
 É«fÉK  .ô©°ùdG  ≈∏Y  á°ùaÉæªdG
 á«é«JGôà°SG  ÉjQƒc  äóªàYG
 export)  ôjó°üàdG  º``YO
 øe  π°†aG  É¡fG  ≈∏Y  (lead
 import)  zOGô«à°S’G  πFGóH{  á«é«JGôà°SG
 ≠dÉÑe  ádƒ≤e  É¡fG  í°†JG  (substitution
 äóªàYG óbh ,ájQƒμdG ádÉëdG ≈dG ô¶ædÉH É¡«a
 ôjó°üàdG  ø«H  á`̀fRGƒ`̀à`̀e  á°SÉ«°S  ™`̀bGƒ`̀dG  »`̀a
 ÉjQƒc  ¬H  âeÉb  Ée  ÉãdÉK  .OGô«à°S’G  πFGóHh
 hG  áahô©e  ô«Z  äÉ°SÉ«°S  ´Gô`̀à`̀NG  »a  ¢ù«d
 á«dÉ©a  »a  øªμj  ¥ôØdG  ÉªfGh  ájôë°S  á£∏N
 »àdG  äÉ`̀°`̀SÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dG  ≥«Ñ£J  á``gGõ``fh  IAÉ``Ø``ch
 É¡æe  Ió``̀Y  ÜÉ`̀Ñ`̀°`̀SC’  iô```̀NCG  ∫hO  »`̀a  â∏°ûa
 Iõ¡L’G  âØ©°VG  »àdG  á«Hƒ°ùëªdGh  OÉ°ùØdG

 .ádhódG ôμa âà°Th á«WGôbhô«ÑdG
 ,äõ``̀cQh ,äó`̀°`̀û`̀M É`̀¡`̀fC’  É`̀jQƒ`̀c  âëéf
 áeóN)  á«FÉZ  á≤jô£H  á£∏°ùdG  âeóîà°SGh
 ƒªædG  ó`̀FÉ`̀≤`̀dG  ò`̀î`̀JG  GPÉ`̀ ª`̀ d  .(á`̀«`̀æ`̀Wh á`̀jÉ`̀¨`̀d
 ájƒdhGh Éaóg ™jô°ùdG ™«æ°üàdGh …OÉ°üàb’G
 â£HQ ÉjQƒc ¿G ƒg ÜÉÑ°S’G ºgG øe ?iƒ°üb
 ™«æ°üàdG  Qƒ¶æªH  »`̀eƒ`̀≤`̀dG  ø``̀e’G  ∞`̀jô`̀©`̀J
 ádhódG  ô«°üe  â£HQ  IOÉ«≤dG  ¿G  …CG  ;™jô°ùdG
 ¢Uƒ°üîdG  ¬Lh  ≈∏Yh  ájOÉ°üàb’G  á«ªæàdÉH

 ájƒdhCG  ¬à∏©Lh  ™«æ°üàdG  á«∏ªY  »a  ´Gô°SE’G
 ¬d  â©°†NG  »æWh  ô«°üe  á«°†bh  iƒ°üb
 OÉ°ùØdG  äôÑàYGh  .iôN’G  äGQÉÑàY’G  ™«ªL
 É¡æμe ,É¡MÓ°S ágGõædGh »eƒ≤dG  øeCÓd  GhóY
 á`̀dhó`̀dGh »`̀WGô`̀≤`̀ª`̀jó`̀dG ∫ƒ`̀ë`̀à`̀dG ø`̀e ∂``dP π`̀c

 .áãjóëdG
 ±ó`̀g º```YO ≈`̀∏`̀Y á``̀dhó``̀dG õ`̀«`̀cô`̀J AÉ``̀≤``̀HEG
 »a  É°Uƒ°üNh  ,∫Ó¡°S  Gô`̀eCG  ¢ù«d  ™«æ°üàdG
 ádhódG  øe  Éª«¶æJ  π`̀bC’G  hCG  áëàØæªdG  ∫hó`̀dG
 π©L äÉ«æ«°ùªîdG »a hô¡f ∫hÉM .áμ°SÉªàªdG
 ±ó¡dGh  á«eƒb  á`̀jƒ`̀dhG  óæ¡dG  »`̀a  ™«æ°üàdG
 ¿ÉYô°S  øμd  ,ø«jOÉ°üàb’G  ø«££îª∏d  ∫h’G
 .á`̀jƒ`̀dhG  ôãcG  ÉgôÑàYG  Qƒ``eG  ≈`̀ dG  ∫ƒëJ  É`̀e
 É¡JÉaô°üJh  IOÉ«≤dG  ƒg  º`̀g’G  ô°üæ©dG  ≈≤Ñj
 ™ªàéª∏d  ´hô°ûªdG  ¥ uƒ n°ùoJ  ∞«ch  É¡cƒ∏°Sh
 á≤Ñ£d ó«Øe ¬fG hG √ÉaQ ¢ù«dh ,ô«°üe ¬fG ≈∏Y

.á°û«©ªdG iƒà°ùe ™aôd hG áæ«©e
 ájƒ≤dG  ádhódG  ¿CG  ƒg  ´ƒ°VƒªdG  á°UÓN
 É¡aóg  â≤≤M  á¡jõf  á«æWh  IOÉ«≤H  áμ°SÉªàªdG
 ÖLƒà°SG  »eƒb  ø`̀eG  á«°†b  á«ªæàdG  π©éH
 OÉ°üàb’G  »`̀a  ô«Ñc  πμ°ûH  áeƒμëdG  π`̀Nó`̀J
 »a á«eƒμëdG äGQÉªãà°S’G øe ∫ÉY iƒà°ùªH
 çQ’G  øe  Ió«Øà°ùe  ,™«æ°üàdG  »`̀ah  º«∏©àdG
 á«aô©eh  á«YÉæ°U  IóYÉb  ∑ôJ  …òdG  »fÉHÉ«dG
 ø`̀jô`̀jó`̀ª`̀dGh ø`̀«`̀jOÉ`̀jô`̀dG ø`̀e á`̀≤`̀Ñ`̀Wh ,Iô`̀«`̀Ñ`̀c
 »a  óYÉ°S  .áHQóe  á∏eÉY  á≤ÑWh  ,ø«°üàîªdG
 á°†aGôdG  Ió°üà≤ªdG  á`̀jQƒ`̀μ`̀dG  á©«Ñ£dG  ∂`̀ dP
 áMÉJEGh  OÉ°ùØdG  áHQÉëeh  ,»NòÑdG  ¥ÉØfEÓd
 ≥ah QGój »eƒμM º«∏©J ™e áÄaÉμàªdG ¢UôØdG

 .äGQó≤dG ΩGôàMG ô«jÉ©e
 ¢ùØæH ∫ƒëàJ ¿CG è«∏îdG ∫hód øμªj πg
 »MÓ°UEG ´hô°ûe OÉªàYGh áªjõ©dGh QGô°UE’G
 ™e  »é«∏îdG  »`̀eƒ`̀≤`̀dG  ø```̀eC’G  §`̀Hô`̀j  π`̀eÉ`̀°`̀T
 ∂dòHh ,äÉjƒdhC’G áeó≤e »a É¡∏©éjh á«ªæàdG

?ájÉªëdG »a á«JGòdG ¬JGQób ≈∏Y óªà©j
mkuwaiti@batelco.com.bh

 ôHƒàcCG 18 »a è«∏îdG QÉÑNCG »a ôÑN ô°ûof
 äÉØ∏îªdG øe øW ¿ƒ«∏e øe ôãcCG{ :¿GƒæY âëJ
 AÉL å«M ,zô¡°TCG á©°ùJ »a ôμ°ùY øaóe É¡∏Ñ≤à°SG
 ôÑªàÑ°S  ≈dEG  ôjÉæj  øe  IôàØdG  »a  ¬fCG  ôÑîdG  »a
 πÑ≤à°SG  ,§≤a  ô¡°TCG  á©°ùJ  ∫Ó`̀N  …CG  ,2020
 á«dõæªdG  äÉØ∏îªdG  øaóH  ¢UÉîdG  ôμ°ùY  øaóe
 ¬Yƒªée  Ée  Iô£îdG  ô«Z  á«YÉæ°üdGh  ájó∏ÑdGh
 å«M  ,äÉØ∏îªdG  øe  øW  ¿ƒ«∏e  1^021^759
 hCG  ,á«dõæªdG äÉØ∏îª∏d  »g ôÑcC’G áÑ°ùædG âfÉc
 áeÉª≤dG  øe øW ∞dCG  444^755 ™bGƒH ,áeÉª≤dG
 áÑJôªdG  »a  ºK  ,äÉØ∏îªdG  øe  %44  ¬àÑ°ùf  ÉªH
 äÉØ∏îªdG âfÉc äÉØ∏îªdG ¿Rƒd áÑ°ùædÉH á«fÉãdG
 øW  ∞dCG  275^480  ƒgh  á«YÉæ°üdGh  ájQÉéàdG
 äÉØ∏îe äAÉLh ,äÉØ∏îªdG øe %27 ¬àÑ°ùf ÉªH
 É¡fRh ≠∏H å«M áãdÉãdG áÑJôªdG »a AÉæÑdGh Ωó¡dG
 G kô«NCGh  ,%24  ¬àÑ°ùf  ÉªH  øW  ∞`̀dCG  239^254
 øe  Iô«NC’G  áÑJôªdG  á«YGQõdG  äÉØ∏îªdG  äRÉM
 ¬àÑ°ùf ÉªH øW ∞dCG  55^947 ƒgh ¿RƒdG å«M

 .äÉØ∏îª∏d »∏μdG ´ƒªéªdG øe %5
 ∫É`̀¨`̀ °`̀TC’G  IQGRh  ¿CÉ```̀ H  ô`̀Ñ`̀î`̀dG  OÉ````̀aCG  É`̀ª`̀c
 á≤«Kh  ≈∏Y  äócCG  »fGôª©dG  §«£îàdG  ¿hDƒ°Th
 ,zäÉØ∏îªdG  IQGOE’  á«æWƒdG  á«é«JGôà°S’G{
 π°†aC’  É k≤ah  äÉØ∏îªdG  IQGOEG  ≈dEG  ±ó¡J  »àdGh
 ,É k«ªdÉY  á©ÑàªdG  ájó∏ÑdGh  á«Ä«ÑdG  äÉ°SQÉªªdG
 øe  øaóªdG  ≈dEG  IOQGƒdG  äÉjÉØædG  áÑ°ùf  π«∏≤Jh
 IOÉ`̀YEGh  ôjhóàdGh  RôØdG  á°SÉ«°S  ≥«Ñ£J  ∫Ó`̀N
 ¢†ØNh ,ádhó∏d »dÉe óFÉY ≥«≤ëJh ,∫Éª©à°S’G
 πeÉ©àdG  »a  á©ÑàªdG  á«dÉëdG  π«¨°ûàdG  äÉ≤Øf
 IQhóªdG  OGƒªdG  ΩGóîà°SG  IOÉYEGh äÉØ∏îªdG  ™e
 ±ó¡J  Éªc  ,¥ôëdG  äÉ«∏ªY  øe  ábÉ£dG  ó«dƒJh
 ´É£≤dG  áªgÉ°ùe  õjõ©J  ≈``̀dEG  á«é«JGôà°S’G
 äÉØ∏îª∏d  á∏eÉμàªdG  IQGOE’G  á«∏ªY  »a  ¢UÉîdG

.zá«Ä«ÑdG áeGóà°S’G ä’ó©e ≈∏YCG ≥«≤ëJh
 á«ªgCG øe ¬d Éªd ôÑîdG Gòg »æØbƒà°SG óbh
 áμ∏ªªd  áÑ°ùædÉHh  É k«°üî°T  »d  áÑ°ùædÉH  Iô«Ñc
 á«Ä«ÑdG  ø«à«MÉædG  ø`̀e  ΩÉ``Y  πμ°ûH  øjôëÑdG

 ,á`̀«`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’Gh á`̀«`̀ë`̀°`̀ü`̀dGh
 áeGóà°ùªdG  IQGOE’G  á«°†≤a
 ájó∏ÑdG  áÑ∏°üdG  äÉØ∏îª∏d
 øe ¿CÉ`̀ °`̀ T »`̀g á`̀«`̀YÉ`̀æ`̀°`̀ü`̀dGh
 º``gh ,á``̀«``̀eƒ``̀«``̀dG »``̀fhDƒ``̀°``̀T
 åëHCGh  ¬æY  Ö`̀à`̀cCGh  √É``̀YQCG
 øe  ô`̀ã`̀cCG  òæe  ¬∏«°UÉØJ  »`̀a
 oâLôîJ  ¿CG  òæe  ,É`̀ keÉ`̀Y  36
 ,1984  ΩÉY  »a  á©eÉédG  øe
 IôÑîdG  ≈`̀dEG  G kOÉæà°SG  ∂dòdh
 ∫ƒ`̀M …ó```̀d â``ª``cGô``J »``̀à``̀dG
 »æfEÉa  ájƒ«ëdG  á«°†≤dG  √òg
 äÉXƒë∏ªdG ºjó≤J »a ÖZQCG

:á«dÉàdG
 1992  ΩÉ```̀Y  »``̀ a  :k’hCG
 øe ∞`̀«`̀∏`̀μ`̀à`̀H É`̀ kHÉ`̀ à`̀c oäOó``````YCG
 zá`̀jõ`̀cô`̀ª`̀dG á`̀jó`̀∏`̀Ñ`̀dG á`̀Ä`̀«`̀¡`̀dG{
 á``̀eÉ``̀ª``̀≤``̀dG{ :¿Gƒ````̀æ````̀Y â``̀ë``̀J

 oâª°ùb  å«M  ,zÉ¡æe  IOÉØà°S’G  ¥ôWh  á«dõæªdG
 ´Gƒ`̀fCG  ∫ƒM  ∫hC’G  ,∫ƒ°üa  á°ùªN  ≈`̀dEG  ÜÉàμdG
 øY  ¬«a  âKóëJ  »`̀fÉ`̀ã`̀dGh  ,áÑ∏°üdG  äÉ`̀jÉ`̀Ø`̀æ`̀dG
 ådÉãdG π°üØdG »ah ,á«dõæªdG áeÉª≤dG ¢üFÉ°üN
 áeÉª≤dG IQGOEG Aƒ°S øY áªLÉædG QGô°VC’G âdhÉæJ
 ≈dEG ¬«a âbô£J ó≤a ™HGôdG π°üØdG ÉeCGh ,á«dõæªdG
 ,á«dõæªdG áeÉª≤dG øe IOÉØà°S’Gh ¢ü∏îàdG ¥ôW
 ∫ƒM »àjDhQ oâeób ¢ùeÉîdG π°üØdG »a G kô«NCGh
 »a  á«dõæªdG  áeÉª≤dG  á«é«JGôà°SGh  á°SÉ«°S
 π°üØdG  Gò`̀g  »a  â©°Vh  å«M  ,øjôëÑdG  á`̀dhO
 ájó∏ÑdG  äÉØ∏îªdG  øe  ¢ü∏îà∏d  ¥ô£dG  Ö°ùfCG
 »a  IOƒLƒªdG  äÉ«£©ªdG  ≈dEG  G kOÉæà°SG  áÑ∏°üdG
 øe  ,á«NÉæªdGh  á«aGô¨édG  É¡ahôXh  øjôëÑdG
 á«ªch  É¡JQGôM  áLQOh  øjôëÑdG  áMÉ°ùe  å«M
 ™jQÉ°ûªdG ≈dEG  áaÉ°VEG ,É¡«∏Y ∫õæJ »àdG QÉ£eC’G
 Ωƒ≤J  »`̀à`̀dG  á«∏Ñ≤à°ùªdGh  á«dÉëdG  ájƒªæàdG
 ¢VQC’G  øe áMÉ°ùªdG  ºéMh øjôëÑdG  Égò«ØæàH
 á«ªc QÉÑàY’G »a oäòNCG  Éªc ,É¡«dEG  êÉàëJ »àdG

 ≈dEG  π°üJ  »àdG  äÉØ∏îªdG
 IOÉ``̀jõ``̀dGh É`̀ k«`̀eƒ`̀j ø`̀aó`̀ª`̀dG
 á`̀«`̀∏`̀Ñ`̀≤`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG á`̀ jƒ`̀ æ`̀ °`̀ ù`̀ dG
 π```̀FÉ```̀°```̀Sƒ```̀dGh ¥ô`````̀£`````̀dGh
 IQGOE’  É kjQÉéJ  IOƒLƒªdG
 IOÉYEGh  ÉgôjhóJh  áeÉª≤dG

.É¡dÉª©à°SG
 »``̀à``̀jDhQ â``̀fÉ``̀c ó``≤``a 
 AÉ°ûfEG IQhô°V »a ¢üî∏àJ
 º¶©e  ¥ôëH  Ωƒ≤J  ábôëe
 øe è`̀à`̀æ`̀J »`̀à`̀ dG äÉ`̀«`̀ª`̀μ`̀dG
 á«Ä«H  ¢ù°SCG  ≈∏Y  áeÉª≤dG
 ø`̀e ó`̀«`̀Ø`̀à`̀°`̀ù`̀Jh ,á`̀ª`̀«`̀∏`̀ °`̀S
 ó«dƒàd  áéJÉædG  IQGô``ë``dG
 ™fÉ°üe  AÉ°ûfEG  ºK  ,AÉHô¡μdG
 ô`̀jhó`̀à`̀d Ió`̀fÉ`̀°`̀ù`̀e Iô`̀«`̀¨`̀°`̀U
 øμªj  ’  »``̀à``̀dG  äÉ`̀Ø`̀∏`̀î`̀ª`̀dG

.É¡bôM
 øe  ô`̀ã`̀cCG  πÑb  ádhÉëe  ∑Éæg  âfÉc  :É k«fÉK
 ¥ôëH Ωƒ≤J  äÉcô°T ÜÉ£≤à°S’ ¿ÉeõdG  øe ó≤Y
 øe áªLÉædG IQGôëdG øe ábÉ£dG ó«dƒJh áeÉª≤dG
 á«∏ªY  äGƒ£N  Ió`̀Y  räò`̀î`̀JG  π©ØdÉHh  ,¥ô`̀ë`̀dG
 ájó∏ÑdG  ¢ùdÉéªdGh  ,äÉ`̀jó`̀∏`̀Ñ`̀dG  É¡«a  â`̀cQÉ`̀°`̀T
 á£îdG √òg ò«Øæàd  á«æ©ªdG äÉ¡édG øe Égô«Zh
 º∏YCG  ’ øμdh ,»HÉàc »a É¡àMôW »àdG  ájDhôdGh
 GPÉe ≈dEGh ,äÉcô°ûdG  √ò¡d  iôL GPÉe ¿B’G  ≈àM
 IQGRh  …CGQh  ∞bƒe  ƒ`̀g  É`̀eh  ,É`̀¡`̀«`̀dEG  â∏°UƒJ
 ÅLÉØe  âª°U  çó``̀M  ó`̀≤`̀a  ?∂``̀ dP  ø`̀e  áYÉæ°üdG
 ™ª°SCG  º∏a  ,º¡ªdG  »æWƒdG  ´hô°ûªdG  Gò`̀g  ø`̀Y
 Ωƒ≤j  ¿CG  ≈æªJCGh  ,âbƒdG  ∂dP  òæe  ôÑN  …CG  ¬æY
 √òg  øY  áHÉLE’ÉH  ø««æ©ªdG  ø«dhDƒ°ùªdG  ó`̀MCG

.äGQÉ°ùØà°S’G
 á`̀«`̀é`̀«`̀JGô`̀à`̀°`̀S’G Oƒ``̀æ``̀H º````̀gCG ø``̀e :É``̀ kã``̀dÉ``̀K
 êÉàfEG  ¢†ØN  »g  áÑ∏°üdG  äÉØ∏îª∏d  á«æWƒdG
 á«ªc  π«∏≤Jh  áØ∏àîªdG  ÉgQOÉ°üe  øe  äÉØ∏îªdG
 ≈`̀dEG  ±É£ªdG  ájÉ¡f  »`̀a  π°üJ  »àdG  äÉØ∏îªdG

 ,¢``̀VQC’G  âëJ  É¡æaóH  É¡æe  ¢ü∏îà∏d  øaóªdG
 IQOÉ°üdG  á«ª°SôdG  äÉ«FÉ°üME’G  Ö°ùëH  øμdh
 »fGôª©dG §«£îàdG ¿hDƒ°Th ∫É¨°TC’G IQGRh øe
 ,âbƒdG ™e Oô£e OÉjORG »a äÉØ∏îªdG á«ªc ¿EÉa
 áMÉ°ùe  ™`̀e  Ö°SÉæàj  ’  ó`̀jó`̀°`̀T  ´É``̀Ø``̀JQG  »``̀ah
 äÉMƒª£dG  ™e  ≥aGƒàj  ’h  Iô«¨°üdG  øjôëÑdG
 É¡∏c  êÉàëJ  »àdGh  øjôëÑ∏d  Iô«ÑμdG  ájƒªæàdG
 ¢``̀VQCG  ≈`̀∏`̀Y  Égò«Øæàd  á`̀©`̀°`̀SGh  äÉ`̀MÉ`̀°`̀ù`̀e  ≈``̀ dEG
 É kjƒæ°S  äÉØ∏îªdG  á«ªc  OÉ`̀jORG  ¿CG  Éªc  .™bGƒdG
 á°UÉîdG  á«é«JGôà°S’G  ¿CÉH  ó«Øj  »Ñ∏°S  ô°TDƒe
 ∑Éæg ¿CGh ,¢VQC’G ≈∏Y Év«∏c ≥Ñ£J ’ äÉØ∏îªdÉH
 ≥«≤ëàH  ≥∏©àªdG  óæÑdG  Gò`̀g  ≥«Ñ£J  »a  É kØ©°V
 IQGOEG ∫Éée »a øjôëÑdG »a áeGóà°ùªdG á«ªæàdG

 .áÑ∏°üdG äÉØ∏îªdG
 IQGOEÉ``̀H  á«æ©ªdG  äÉ¡édG  râ`̀dGRÉ`̀e  :É`̀ k©`̀HGQ
 §≤a  ó`̀MGh  Üƒ∏°SCG  ≈∏Y  Év«∏c  óªà©J  äÉØ∏îªdG
 á«dõæªdG  á`̀eÉ`̀ª`̀≤`̀dGh  äÉØ∏îªdG  ø`̀e  ¢ü∏îà∏d
 √ò`̀gh  ,ø`̀aó`̀dG  á«∏ªY  »`̀gh  áÑ∏°üdG  ájó∏ÑdGh
 ¿hO  ø`̀e  ¿hô`̀ b  òæe  Iôªà°ùe  É`̀gó`̀Mh  á«∏ª©dG
 äÉ¡édG  øe  óH  ’  ∂dòdh  ,Qƒ£àJ  hCG  ô«¨àJ  ¿CG
 »gh  ,iô``̀NCG  ¥ô``Wh  πFÉ°Sh  á`̀°`̀SGQO  á«æ©ªdG
 ≈∏Yh  ,äÉØ∏îªdG  √òg  IQGOE’  ,IOó©àeh  Iô«ãc
 AÉHô¡μdG ó«dƒJh äÉØ∏îª∏d »Ä«ÑdG ¥ôëdG É¡°SCGQ
 ¬°ùØf  âbƒdG  »ah  ,É¡æY  áªLÉædG  IQGôëdG  øe
 »a  QÉªãà°SÓd  ¢UÉîdG  ´É£≤dG  ∑Gô°TEG  øe  óH  ’
 áeƒμëdG  ø`̀e  ó`̀H  ’h  ,äÉØ∏îªdG  IQGOEG  á«°†b
 ó«Øà°ùªdG »¡a ,∂dòH ΩÉ«≤∏d ¢UÉîdG ´É£≤dG ºYO
 IóY øe äÉØ∏îª∏d ΩGóà°ùªdG ¢ü∏îàdG øe ∫hC’G
 ¢VQC’G  øe  á©°SÉ°T  äÉMÉ°ùe  ô«aƒJ  É¡æe  mìGƒf
 IQGOE’  á«dÉ©dG  áØ∏μdG  ô«aƒJ  É¡æeh  ,áë«ë°ûdG
 øe ™ªàéªdGh ¿É°ùfE’G áë°U ájÉªMh äÉØ∏îªdG
 ≈dEG  áaÉ°VEG  ,äÉØ∏îªdG  √ò¡d  á«Ñ∏°ùdG  äGô«KCÉàdG
 øjôëÑdG áμ∏ªªd áeGóà°ùªdG á«ªæàdG OƒæH ≥«≤ëJ

 .ΩÉY πμ°ûH äÉØ∏îªdG ∫Éée »a
bncftpw@batelco.com.bh

ÉfhQƒμH äÉHÉ°UE’G ô«Ø°üJ ƒëf

»HƒjC’G ¬∏dGóÑY ayoobi99@gmail.com

á``jƒªæJ á``«æWh á``jƒdhCG  ¿ƒ``μj É``eóæY »``eƒ≤dG  ø``eC’G

:º∏≤H
»àjƒμdG ≈°ù«Y óª .O 

á`̀eÉ`̀ª`̀≤`̀ dG ¥ô``̀ë``̀d ™`̀æ`̀ °`̀ü`̀e AÉ``̀ °``̀ û``̀ fEG á`̀ Yô`̀ °`̀ S ƒ`̀ ë`̀ f

 ó∏ÑH  øjôëÑdG  áμ∏ªe  âaôY
 á∏îædG â£ÑJQGh ,á∏îf ¿ƒ«∏ªdG
 π«°UÉØJ ∞∏àîªH É≤«Kh ÉWÉÑJQG
 ≈àM  »æjôëÑdG  ¿É°ùfE’G  IÉ«M
 øe CGõ`̀é`̀à`̀j ’ GAõ``̀L â`̀ë`̀Ñ`̀°`̀UCG
 á∏îædGh  .á«æjôëÑdG  áaÉ≤ãdG
 ôcP  OQh  ó`̀bh  ,á`̀cQÉ`̀Ñ`̀e  Iôé°T
 ≈∏Y  ó`̀jõ`̀j  É`̀ª`̀H  π`̀«`̀î`̀æ`̀dG  ôé°T
 ¿BGô``≤``dG »``a É`̀©`̀°`̀Vƒ`̀e ø`̀jô`̀°`̀û`̀Y
 π`̀ã`̀eh{ :≈`̀dÉ`̀©`̀J ¬`̀dƒ`̀≤`̀c º`̀jô`̀μ`̀dG
 É¡∏°UCG áÑ«W Iôé°ûc áÑ«W áª∏c
 ,zAÉ`̀ª`̀°`̀ù`̀dG »``̀a É`̀¡`̀Yô`̀ah â`̀HÉ`̀ K

 ,áÑ«£dG  áª∏μdÉH  á∏îædG  â¡Ñ°ûa
 IOÉ¡°T  É¡fEG  ¿hô°ùØªdG  ∫Éb  »àdG
 ∫ƒ°SôdG É¡¡Ñ°Th .¬∏dG ’EG ¬dEG ’ ¿CG
 º∏°ùªdÉH  ΩÓ°ùdGh  IÓ°üdG  ¬«∏Y

 πLôdG πãe É¡∏ãe Iôé°T ôé°ûdG øe ¿EG{  ∫Éb ø«M
 ácôÑdG  øY  ájÉæc  ∂dPh  ,zÉ¡bQh  §≤°ùj  ’  º∏°ùªdG
 á©Øæeh IóFÉa hP ƒg É¡FGõLCG øe AõL πc ¿CG ∞«ch
 iôNCG  Iôé°T óLƒJ Óa ,A»°T …CG  É¡æe ≈eôj Óa
 ºdh  .∞«æëdG  ÉææjO  »a  ºjôμàdG  Gòg  πãªH  â«¶M
 »a äó°ù oL ó≤a ,AGô©°ûdG ¢ùLÉg øY á∏îædG Ö¨J
 ¿ƒ°SQój  ÉfDhÉæHCG  äÉH  ≈àM  ºgóFÉ°üb  øe  ójó©dG
 øY É¡fƒ¶Øëjh á«°SGQódG º¡Ñàc »a óFÉ°ü≤dG √òg
 á©FGQ  ôcòj  ’  ø`̀eh  .ÉªFGO  É¡fhOOôjh  Ö∏b  ô¡X
 IQƒ¡°ûªdG ¬Jó«°üb »a »bƒ°T óªMCG AGô©°ûdG ô«eCG
:É¡æY ∫Ébh á∏îædÉH ≈æ¨J ø«M zAGôë°üdG ¢ShôY{

 p¢VÉj pôdG o∂∏ ne oπ`î` nædG nƒ` og Gò` ngnCG
Ü nõ` p©dG o¢Shô` nY p∫ƒ`≤` oëdG oô``«``enCG 

 u» pæ n̈ dG iƒ∏` nM nh pô`«`≤` nØdG oΩÉ`©` nW
Üô`nà`¨`` oªdG nh pô`` paÉ``°ù`` oªdG oOGR nh 

 ≈∏Y AGô©°ûdG  ó`̀MCG  ∫É`̀b  iô`̀NCG  Ió«°üb  »`̀ah  
:â«ÑdG Gòg á∏îædG ¿É°ùd

 ≈æY ¢SÉæ∏d ≈æZ ’ ó«Øe Éæ«a Ée πc
Éææe hCG Éæ∏îH Ée Oƒéf ô«îdÉH øëf 

 OÉØà°ù«a ,É¡FGõLCG πc »a ™ØædG áeÉY á∏îædGh
 AÉ`̀æ`̀Ñ`̀dG  OGƒ```̀e  á`̀YÉ`̀æ`̀°`̀U  »`̀ a  É¡Ø©°Sh  É`̀¡`̀Yò`̀L  ø`̀e
 É«FGòZ  GQó°üe  ÉgQÉªK  ôÑà©Jh  ,¥Qƒ`̀dGh  çÉ`̀KC’Gh
 »a  π`̀Nó`̀jh  ¢`̀ù`̀Hó`̀dGh  Rhôμ°ùdG  ¬æe  ¢ü∏îà°ùj
 É¡©∏W  ¿CG  Éªc  .á«Ñ£dG  äÉeGóîà°S’G  øe  ójó©dG
 òæe  ôÑà©j  …ò``̀dG  ìÉ≤∏dG  AÉ`̀e  ™«æ°üàd  Ωóîà°ùj
 áëFGôdÉH õ«ªàjh ¢VGôeC’G øe ô«ãμ∏d ÉLÓY Ωó≤dG
 ô°üà≤j  º`̀dh  .á«dÉ©dG  á«FGò¨dG  áª«≤dÉHh  á«cõdG
 πH  §≤a  ájôgÉ¶dG  É`̀gó`̀FGƒ`̀a  ≈∏Y  á∏îædG  AÉ`̀£`̀Y
 ÜòéJ  á∏îædG  âëÑ°UCÉa  ;∂dP  øe  ó©HCG  ≈dEG  óàeG
 É¡«a  Ghó``̀Lh  Éªd  ø«ãMÉÑdGh  ø«°Sóæ¡ªdG  QÉ`̀¶`̀fCG
 É¡«YGô°üe  ≈∏Y  ÜGƒ`̀HC’G  âëàa  áæeÉc  óFGƒa  øe
 øe  mó`̀MCG  ∫É`̀H  ≈∏Y  CGô£J  ºd  IójóL  äÉeGóîà°S’
 »a  äÉYÉæ°üdG  ¢†©H  É¡H  äô```̀gORG  »`̀à`̀dGh  πÑb
 Gô«°ùj  ÉÄ«°T  Éæg  ¢Vô©à°ùæ°Sh  .åjóëdG  ô°ü©dG
 äÓ°†a ¬«ª°ùf Éªd áãjóëdG äÉeGóîà°S’G ºgCG øY
 ¿CÉH áeÉJ áYÉæb ≈∏Y ¿B’G Éæc ¿EGh ,á∏îædG äÉjÉØfh
 IóFÉa  äGP  É¡FGõLCG  ™«ªéHh  É¡∏ªée  »a  á∏îædG
 ¿hO øe A»°T …CG  É¡æe ≈eôj ¿CG  Öéj Óa áª«¶Y

.πªcC’G ¬LƒdG ≈∏Y ¬æe OÉØà°ùj ¿CG
 Éª¡e GQó°üe É¡fƒμH õ«ªàJ π«îædG ±É«dCG  ¿EG  
 zNanocellulose{  IOÉ``̀e  ¬æe  ¢ü∏îà°ùJ
 á«FGhódG  äÉYÉæ°üdG  øe  ô«ãμdG  »a  πNóJ  »àdG
 äGô°†ëà°ùe  ≈dG  áaÉ°VE’ÉH  á«Ñ£dGh  á«FGò¨dGh
 Égõ«ªJ  Iõ«ªe  ¢üFÉ°üN  ø`̀e  É¡d  Éªd  ;π«ªéàdG

 á«fó©ªdG  äÉéàæªdG  »bÉH  øY
 .ÉjQÉéJ  áMÉàªdG  ájôª«dƒÑdGh
 á«ªgCG  ™«ªédG  ≈∏Y  ≈Øîj  ’h
 »a  á«©«Ñ£dG  OGƒªdG  ΩGóîà°SG
 ¢ùªj Éeh ¬FGhOh ¿É°ùf’G AGòZ
 Qób  OÉ©àH’G  ¿CG  ∞«ch ,¬àë°U
 á©æ°üªdG  OGƒ`̀ª`̀dG  ø`̀Y  ¿É`̀μ`̀eE’G
 ßØëj  á`̀ «`̀ Ñ`̀ fÉ`̀é`̀ dG  É````̀gQÉ````̀KBGh
 ¬«≤jh ¬à«aÉYh ¬àë°U ¿É°ùfEÓd
 .Iô£îdG  ¢VGôeC’G  øe  ô«ãμdG
 ±É«dC’ Ió«Øe iôNCG Iõ«e »ah
 á«°UÉîH ±É«dC’G õ«ªàJ ,π«îædG
 Ée ,í`̀«`̀°`̀Tô`̀à`̀dGh ¢`̀UÉ`̀°`̀ü`̀à`̀e’G
 ádÉ©a  á∏«°Sƒc  Ωóîà°ùJ  É¡∏©éj
 »ë°üdG  ±ô°üdG  √É«e  áédÉ©ªd
 ,Qƒ`̀Ø`̀ °`̀Sƒ`̀Ø`̀ dGh ô`̀μ`̀©`̀ dG á``````̀dGREGh
 ô«ãμdG ÖÑ°ùJ »àdG äÉ«∏«Ø£dGh ájƒ°†©dG OGƒªdGh
 RôÑJh .É¡d ¬°Vô©J ∫ÉM »a ¿É°ùfEÓd ¢VGôeC’G øe
 á«FÉædG  ≥WÉæªdG  »`̀a  »∏L  πμ°ûH  Ió`̀FÉ`̀Ø`̀dG  √ò``g
 á«≤æàd áãjóëdG πFÉ°SƒdG ¿ƒμ∏àªj ’ øjòdG ¢SÉæ∏dh
 øe ø«jÓªdG IÉ«M PÉ≤fE’ ÉÑÑ°S É¡∏©éj ób Ée ,√É«ªdG
 √òg »a πãeC’G  πμ°ûdÉH  É¡dÓ¨à°SG  ∫ÉM »a ô°ûÑdG

.¢UÉN πμ°ûH ¢SÉædG A’Dƒ¡dh ≥WÉæªdG
 ≈dEG  ô¶ædÉHh  á∏îædG  ±É«dCG  óFGƒa  øY  Gó«©Hh
 á«dÉY  áÑ°ùf  ≈∏Y  …ƒàëJ  ôªàdG  IGƒ`̀f  ¿EÉ`̀a  iƒædG
 êÉàfE’  GóL  ÉÑ°SÉæe  GQó°üe  É¡∏©éj  ¿ƒHôμdG  øe
 zActivated Carbon{  §°ûæªdG  ¿ƒHôμdG
 ≈∏Y  AÉ°†≤∏d  ÜÉéYEÓd  Iô«ãe  äGQó`̀b  ô¡XCG  …ò`̀dG
 ø«∏«ã«ªdGh ï«fQõdG ∂dP »a ÉªH äÉKƒ∏ªdG ∞∏àîe
 áë°üH  øjô°†ªdG  »dÉ≤JôÑdG  π«ã«ªdGh  ¥QRC’G
 ôªàdG  IGƒf  âàÑKCG  iôNCG  äÉ°SGQO  »ah  .¿É°ùf’G
 ºJ ó≤a ;á∏jóÑdG ábÉ£∏d Qó°üªc IRÉàªªdG É¡JÉ«fÉμeEG
 ôªàdG  IGƒf  øe  êôîà°ùªdG  âjõdG  πjƒëJ  ìÉéæH
 áLÉëdG  π∏≤«°S  É`̀e  ,…ƒ`̀«`̀ë`̀dG  ∫õ`̀jó`̀dG  Oƒ``bh  ≈``dEG
 π∏≤«°S  ºK  øeh  …QƒØMC’G  OƒbƒdG  ΩGóîà°SG  ≈dEG
 GôNBG  ¢ù«dh  Gô«NCGh  .áÄ«Ñ∏d  IQÉ°†dG  äÉKÉ©Ñf’G
 ÉãjóM ºJ ó≤a ,ôªàdG iƒf äÉeGóîà°SÉH ≥∏©àj Éª«a
 Mesoporous{  ƒfÉædG  äÉÑcôe  ΩGóîà°SG
 áédÉ©e »a ôªàdG IGƒf øe äô°† oM »àdG zLignin
 ájôëÑdG áÄ«ÑdG ájÉªM ºK øeh á«£ØædG äÉHÉμ°ùf’G

 .äÉHÉμ°ùf’G √òg ≈∏Y áÑJôàªdG QGô°V’G øe
 ,iƒædGh  ±É«dC’G  øY  ∞∏àîe  ΩGóîà°SG  »ah
 øe  èàæªdG  zBiochar{  ºëØdG  Ωóîà°SG  ó≤a
 ¢UÉ°UôdG  RGõ`̀à`̀eG  äÉ«∏ªY  »`̀a  π«îædG  äÉ`̀jÉ`̀Ø`̀f
 ¢VGôZCÓd  ¬eGóîà°SG  ≈`̀dG  áaÉ°VE’ÉH  ¢SÉëædGh
 IOÉ`̀jR  »`̀a  º¡°ù«°S  É`̀e  ,áHôà∏d  ∫ó©ªc  á`̀«`̀YGQõ`̀dG
 .á`̀«`̀YGQõ`̀dG  äÉéàæªdG  Iô``̀ahh  ¢```VQC’G  áHƒ°üN
 ¿ƒãMÉÑdG  ΩÉ`̀b  ó≤a  iô`̀NCG  äÉ`̀°`̀SGQO  »`̀ah  ÉeÉàNh
 ™«æ°üàd  (¢ùHódG)  ôªàdG  ÜGô°T  ÉjÉ≤H  ΩGóîà°SÉH
 ¢üFÉ°üîH  ¿ƒ`̀HÉ`̀°`̀U  ¬æY  èàf  …ò``̀dG  ¿ƒ`̀HÉ`̀°`̀ü`̀dG
 Ée  ,º«KGôé∏d  Ió«Ñeh  Ió°ùcCÓd  IOÉ°†e  IQƒ£e
 øeh á«°üî°ûdG áaÉ¶ædG iƒà°ùe ™aQ »a º¡°ù«°S
 áéJÉædG ¢VGôeC’Gh ihó©dG iƒà°ùe ¢VÉØîfG ºK

 .äÉHhôμ«ªdGh º«KGôédG øY
 πc  Éfô¡ÑJ  ±ƒ°S  á∏îædG  ¿CG  ø«≤j  ≈∏Y  ÉæfEGh
 ;Gó`̀HCG  Éæ«∏Y  πîÑJ  ø`̀dh  IójóédG  ÉgÉjÉ£©H  Ωƒ`̀j
 øe ójõªdG ≈∏Y ±ô©à∏d Iôªà°ùe âdGRÉe çÉëHC’Éa

 .ácQÉÑªdG Iôé°ûdG √òg óFGƒa

á«FÉ«ª«μdG á°Sóæ¡dG º°ùb -óYÉ°ùe PÉà°SCG |

 á`̀ cQÉ`̀ Ñ`̀ ª`̀ dG Iô``̀é``̀°``̀û``̀dGh á`̀ °`̀ Só`̀ æ`̀ ¡`̀ dG

 :º∏≤H
| É°VQ óª »∏Y ÖæjR .O

 :º∏≤H
ÊóŸG óª π«YÉª°SEG .O
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 .¿Éæa 100 - Ö∏b{ QÉ©°T âëJ
 ¢Vô©e  ¢`̀Vô`̀©`̀j  ,zIó`````̀MGh  á`̀ª`̀¡`̀e
 á«fÉªdC’G  êQƒÑeÉg  áæjóªH  ¿ƒæØdG
 »`̀dGƒ`̀M  zêQƒ`̀Ñ`̀eÉ`̀g  ¬dÉ¡à°ùfƒc{
 øjQƒ¡°ûe  ø«fÉæØd  »æa  πªY  áFÉe
 äôHQƒfh  ,∫ƒ¡æμdÉH  ¿ÉØ«à°T  πãe
 ,ô`̀ °`̀ ù`̀ à`̀ dƒ`̀g »``̀æ``̀«``̀Lh ,»``̀μ``̀°``̀ù``̀«``̀H
 Qƒ```̀a’hCGh ,¢`̀ù`̀Jô`̀Hƒ`̀d ¢`̀Sƒ`̀cQÉ`̀eh
 ¬`̀°`̀Shô`̀L É``æ``jQÉ``JÉ``ch ,¿ƒ``̀°``̀SÉ``̀«``̀dEG
 8  ≈àM  AÉ©HQC’G  Ωƒ«dG  øe  GQÉÑàYG
 »a  õ«ªªdG  A»°ûdG  .πÑ≤ªdG  ôÑªaƒf
 QÉ°üàb’G  Ωó`̀Y  ƒ`̀g  ¢Vô©ªdG  ∂`̀ dP
 øμªj πH ,∫ÉªYC’G √òg IógÉ°ûe ≈∏Y
 âæ∏YCG  Ée  Ö°ùëH  ,É°†jCG  É¡H  RƒØdG
 á«eÉ°ùdG  IóëàªdG  º``eC’G  á«°VƒØe
 ∫É`̀Ø`̀à`̀MÓ`̀dh .ø`̀«`̀Ä`̀LÓ`̀dG ¿hDƒ``°``û``d
 ,áª¶æªdG AÉ°ûfE’ ø«©HQC’G iôcòdÉH
 »a ¿ƒ``∏``eÉ``©``dGh ¿ƒ`̀fÉ`̀æ`̀ Ø`̀ dG ó``jô``j
 øeÉ°†àdG  QÉ`̀¡`̀XEG  »aÉ≤ãdG  ∫ÉéªdG
 80 ø`̀e Üô`̀≤`̀j É`̀ e ™`̀e ∞`̀WÉ`̀©`̀à`̀dGh
 .ºdÉ©dG AÉëfCG ™«ªL »a ÅL’ ¿ƒ«∏e

 ∞dCG  25  øØdG  Ö«°üfÉj  »a  ´ÉÑjh
 IôàØdG ∫ÓN hQƒj 40 ô©°ùH IôcòJ
 ôÑªaƒf  ≈àM  »°VÉªdG  ôjGôÑa  øe
 Ö«°üfÉ«dÉH  RƒØdG  ó«Øjh  .πÑ≤ªdG
 É`̀¡`̀dò`̀Ñ`̀J »```̀à```̀dG Oƒ```¡```é```dG »``̀æ``̀Ø``̀dG
 .ø«ÄLÓdG  IÉ«M  PÉ≤fE’  á«°VƒØªdG
 øe ¿Éc{ :á«°VƒØª∏d ¿É«H »a AÉLh
 ,GOGõe º¶æf ’CG Éæ«dEG áÑ°ùædÉH º¡ªdG
 ÉYƒæàe  É£«∏N  º°†j  ÉÑ«°üfÉj  πH

 πc πμ°ûj  å«M ,á«æØdG  ∫ÉªYC’G  øe
 ,áæeÉ°†àeh  ájƒb  áMÉ°S  ø«fÉæØdG
 á°Uôa  ¬`̀jó`̀d  ¿ƒμ«°S  ´ôÑàe  π``ch

 .z»æa πª©H RƒØ∏d
 Qô≤ªdG  ø`̀e  ,êQƒ`̀Ñ`̀eÉ`̀g  ó`̀©`̀Hh
 ¢Vô©e  »a  á«æØdG  ∫É`̀ª`̀YC’G  ¢VôY
 ∫ÓN ø«dôH »a z…Q’ÉL ¬°ûæ«dôH{
 ôÑªaƒf  26  ≈`̀à`̀M  18  ø`̀e  Iô`̀à`̀Ø`̀dG

 .πÑ≤ªdG

¢SÉÑY ôØ©L jafasid09@hotmail.com

¿ƒîj ÉeóæY
áfÉeC’G ¢SQóªdG 

 êGhõ``dGh  ¥Ó£dG  øY  äÉjÉμM  OQhCG  GPÉªd  ¿hô«ãc  AGô`̀b  »ædCÉ°ùj
 ÉªfCÉch  ,äÉ`̀ bhC’G  º¶©e  »a  ô°üe  øe  äÉfÉëàe’G  »a  ¢û¨dGh  πLódGh
 ?ä’ÉéªdG  √òg  πãe  »a  ÜÉé©dG  Öé©dG  ó¡°ûJ  ’  á«Hô©dG  ¿Gó∏ÑdG  á«≤H
 ôà°ùJ ’ ájô°üªdG áaÉë°üdG ¿CG ƒg ájô°üe ™FÉbƒH Gô«ãc …OÉ¡°ûà°SG ô°Sh
 É¡ÄÑîJh  áæ«°ûe  âfÉc  Éª¡e  ™FÉbƒdG  ¢ùæμJ  ’h  ,Éæ∏Y  iô©àj  Ée  ¢VôY
 ∫hódG  øe  OóY  »a  Iô«ãc  á«Øë°U  ¢SQGóe  ∑Éæg  Éªæ«H  ,IOÉé°ùdG  âëJ
 ó∏ÑdG  ∫ÉM  ôà°ùj  ¿G  zó∏ÑdG  øHG{  »Øë°üdG  ÖLGh  øe  ¿G  ó≤à©J  á«Hô©dG
 ΩQƒdG  á«£¨J  Éªc  ƒgh  ,ó∏ÑdG  âæH  hG  øHG  ≈dG  A»°ùj  ób  Ée  ô°ûæj  ’h

.á«Ñ£dG á≤°ü∏dÉH »fÉWô°ùdG
 â≤Ñ°S »àdG IôàØdG ≈dG ójóëàdÉHh â∏N äGƒæ°S ≈dG IôcGòdÉH OƒYCG
 É¡àbh …ô°üªdG º«∏©àdGh á«HôàdG ôjRh ¿Éch ∑QÉÑe »æ°ùM ΩÉ¶f •ƒ≤°S
 OóY ádÉMEÉH  GQGôb √QGó°UEG  á©bGƒH ≥∏©àJh ,QóH »cR óªMCG  QƒàcódG  ƒg
 GƒØdÉîj  ºd  º¡fCG  ≈∏Y  ádOCG  ôjRƒdG  iCGQ  ¿CG  ó©H  ,≥«≤ëà∏d  ø«°SQóªdG  øe
 ,É¡JÉ«bÓNCGh áæ¡ªdG §HGƒ°V ≈∏Y §≤a GƒLôîj ºdh ,IQGRƒdG íFGƒd §≤a
 ¿ƒª∏©ªdG  A’Dƒg É¡H  πª©j ¿Éc »àdG  á°SQóªdG  !¿ƒfÉ≤dG  ≈∏Y GƒLôN πH
 ±ôëdGh  áYGQõdG  ÜÓ£dG  ¬«a  ¢SQój  …òdG  »æ¡ªdG  /»aôëdG  ´ƒædG  øe
 OGƒªdG  ÖfÉL  ≈`̀dG  ï`̀ dEG  AÉHô¡ch  IOGô``̀Hh  IOGó``̀Mh  IQÉéf  øe  ájhó«dG
 »£©j É°SQóe ô¡¶j ôjRƒdG ≈∏Y ¢Vô oY èeóe ¢Uôb ..iôNC’G á«ªjOÉcC’G
 º°†fGh ¢û«°ûëàdG CGóHh ,á«°SQóe áaôZ πNGO ¢û«°ûM á©£b ôNBG É°SQóe
 ¿ƒ°TÉ°ûëdGh)  äÉμë°†dG  ™e  ¿ÉNódG  ≈dÉ©Jh  ¿Gô`̀NBG  ¿É°SQóe  Éª¡«dEG
 øeh ,(∫É£°ùf’G á«∏ªY øe »°SÉ°SCG  AõL π©àØªdG  ∂ë°†dG ¿CG  ¿ƒÑ°ùëj
 ≈∏Y  ≈àM  ô°üe  »a  ≥∏£J  º∏©e  áª∏ch)  ø«ª∏©ªdG  A’Dƒ`̀g  QÉà¡à°SG  •ôa
 Gô«eÉμH ó¡°ûªdG Qƒ°üj º¡FÓeR óMCG ¿ƒμd Gƒ¡HCÉj ºd º¡fEÉa (á°TôμdG ™FÉH
 á©HQCG  ó¡°ûe  øe  z¢`̀Shô`̀Ø`̀e{h  ∫ƒgòe  ¿GQó`̀ H  ô`̀jRƒ`̀dG  Éªæ«Hh  ..ƒjó«a
 iCGQ  ÉeóæY  ¬μa  §≤°S  ,á°SGQO  áaôZ  πNGO  ¢û«°ûëdG  ¿ƒWÉ©àj  ø«°SQóe
 ¢û«fQh »Ñ°U π©Øj Éªc ¬©«ª∏àH ΩÉ≤a AÓeõdG óMC’ ÉgAGòM ™∏îJ áª∏©e

.(ádÉeõdG ≈∏Y ΩÓ°S Éj) ±ôàëe
 ,áμFÓªdG π°ùf øe Gƒ°ù«d ø¡ªdG ÜÉë°UCG øe ºgô«Z πãe ¿ƒ°SQóªdG
 º«≤à°ùªdG º¡æeh ,¢TÉW Ée ¢TÉWh ¢TÉμÑdGh ¢TÉ°û¨dGh ¢TÉ°ûëdG º¡æªa
 (¢SCGôdG)  ´ƒaôªdG  º¡æeh  ,É«æ¡eh  É«bÓNCG  …RGƒàªdGh  ±ôëæªdG  ¬Ñ°Th
 QÉëdG  º¡æeh  ,zÖ°üædG{  ¢SQÉªj  ø`̀eh  Qhô`̀é`̀ª`̀dGh  Qƒ°ùμªdG  º¡æeh
 πH ,ø¡ªdG øe ójó©dG ™e ∫ÉëdG ƒg Gògh ..…ƒ∏¡ØdGh …ƒ∏≤dGh ¢†eÉëdGh
 ¢SÉ°ùM »ª«∏©àdGh »ë°üdG ø«∏≤ëdG »a ø«∏eÉ©dG ™°Vh øμdh ,ø¡ªdG πc
 ,ôNB’G  ¢ùæédG  ™e  äÉbÓ©dG  Oó©àe  Ö«ÑW  ∑Éæg  ¿ƒμj  ób  ,Óãeh  ,GóL
 áØdÉîe §≤a  πãªj  ’ ¬fC’  ,ôNBG  ôeCG  É«°ùæL ≈°VôªdÉH  ¢Tôëàj ¿CG  øμdh

.záfÉeC’G{`d áfÉ«N kÉ°†jCG ¬fC’ πH ,»©°VƒdG ¿ƒfÉ≤dG hCG øjódG ΩÉμMC’
 IQGOE’  á©HÉJ  á°SQóe  »a  ø«°TÉ°ûëdG  ø«ª∏©ªdG  áªjôL  ¿EÉa  ,Gò¡dh
 ¿Éc  É¡Mô°ùe  ¿C’  ¢ù«d  ,záÑcôe{  âfÉc  ô°üe  »a  á«ª«∏©àdG  πMÉ°ùdG
 ¢übÉf  »a  ºgh  ÜÓ£dG  ¿ƒ°SQój  GƒfÉc  º¡fCG  »æ©j  ¬fC’  øμdh  á°SQóªdG
 :∫ƒ£°ùe  äÉ«°VÉjQ  ¢SQóe  ΩÉeCG  ¢ù∏éJ  ∂°ùØf  π«îJ  ..á«∏≤©dG  ºgGƒb
 ..QÉªM  Éj  âμ°SG  ..™`̀HGô`̀dG  ™∏°†dG  øjh  ...¬∏dG  ..á`̀jhGõ`̀dG  ºFÉb  å∏ãªdG
 ôJh  ™Hôeh  ..´Ó°VCG  áKÓK  ¬d  å∏ãªdG  É©ÑW  !!ºcôÑàNG  âæc  ..¢û«∏©e
 Iƒ∏M  ¬¡¡¡g  ...ƒfÉ«ÑdG  í«JÉØe  ´ƒªée  …hÉ°ùj  ájhGõdG  ºFÉb  å∏ãªdG
 å∏ãªdG  ..áª∏c  ’h  ¢ùg  ...ôéZ  Éj  ôàJ  Éj  ƒfÉ«ÑdGh  Oƒ©dGh  ôJƒdG  ..…O
 ïjQÉJ  ¢SQóe  hCG  ..√ƒ∏∏∏∏M  !!áªFÉZ  ájhGR  √O  ..ájhGõdG  ºFÉb  ¢ù«d  Gòg
 ÉfCG  øjÉH  ..ÉeÉHhC’  ¢ùcÉa  π°SQCG  ÉμY  ¿ƒ«∏HÉf  ô°UÉëj  ¿CG  πÑb  :¢û°ûëe

?¿ƒjO ø«∏°S ΩCG ¿ƒ«∏HÉf ÉμY ô°UÉM »∏dG ƒg ..zâ«μY{
 ºà«∏H GPEG{ CGóÑe ≈∏Y Ωƒ≤j ’ ,ø«°SQóe øe ∑ƒ∏°ùdG Gòg πãe QÉμæà°SG
 πãeh Ihób ΩC’Gh ÜC’G πãe ¢SQóªdÉa ,Gƒ∏«≤à°SÉa ºà«∏H GPEG πH ,zGhôàà°SÉa
 º«gÉØe  »a  ÉLÉLƒYG  ÖÑ°ùj  ¬fEÉa  ,êƒ©dG  ójó°T  ¬cƒ∏°S  ¿Éc  GPEGh  ,≈∏YCG
 Ωƒ≤j  ¿G  »°VQ  …ò`̀dG  ÉæÑMÉ°Uh  Ωƒc  Gòg  πc  ¢ùH  ..¬HÓW  º«bh  π oã oeh
 áeOÉîdG »d í°ùªJ ¿G »°ùØf πÑ≤J ’ ¬∏dGh ..ôNBG Ωƒc ¬à∏«eR AGòM ™«ª∏àH
 É¡àeôL Ö∏≤Jh Gô«eÉμdGh π«WÉ°ùªdG  ∂FÓeR ΩÉeCG  â°ù∏L âfCGh ,»FGòM
 á«°ùfÉehQ  ôãcCG  iôNCG  á≤jôW  óLƒJ  ’CG  !!É¡ÑëJ  ∂fCG  ¢VôaG  ..∑ój  »a
 ..∂àu∏£ pH  …QÉ¡f  ó©°ùj  :Ió«°üb  É¡d  ÖàcG  ?Égƒëf  ∑ôYÉ°ûe  øY  ô«Ñ©à∏d
 »∏Ñ∏H Éj ..»à∏HCG Éj !!∂àeõL »a §«N »æàjQ Éj ..∂àμë°†H ≈∏ëJ É«fódGh
 ∂∏eCG  ’CG  áeòdÉH)  »ààL ¢ûÑ°ûHh »eO ¥ôM ∂ÑM ..  »Jƒ∏H  Éj  »JôgR Éj

.(?’ƒÑ©°ûd äÉ«æZCG áHÉàμd áÑgƒªdG

 AÉæàb’  á°Uôa  ™e  óYƒe  ≈∏Y  Éªæ«°ùdG  ƒÑëe
 AGòM πãe Iô«¡°T ΩÓaCG  »a Ωƒéf ÉgGóJQG ¢ùHÓe
 º∏«a  »`̀a  ¢`̀ù`̀Jô`̀HhQ  É`̀«`̀dƒ`̀L  áªéædG  ¬àeóîà°SG
 ΩƒJ ºéædG Iôà°Sh (á∏«ªL ICGôeG) z¿Éehh »àjôH{
 øª°V ziƒbC’G ìÓ°ùdG{ zø nL ÜƒJ{ º∏«a »a Rhôc
 Éªæ«°ùdG  äGQÉ`̀cò`̀J  ø`̀e  ¢ùHÓe  á©£b  ∞`̀ dCG  á`̀HGô`̀b

.ôÑª°ùjO ∫ÓN É«fÉ£jôÑH OGõe »a ìô£à°S
 Qƒà°S ÜhôH ácô°T ÖMÉ°U ø«d øØ«à°S ≈dƒJh
 ø«LôîªdG øe áμÑ°T ≥jôW øY ¢ùHÓªdG ™£b ™ªL
 äÉcô°Th  á«æØdG  ∫É`̀ª`̀Y’G  »`̀a  ø«∏eÉ©dG  º`̀bGƒ`̀Wh

.äGQÉcòàdG AÉæàbG »Ñëeh êÉàf’G
 áæjóªH  ¬àcô°T  ¿RÉîe »a Rôàjhôd  ø«d  ∫Ébh
 ÜhôH AÉ°ûfG »a âYô°T{ ¿óæd Üôb çQhhõfÉªμjQ
 »©°ùdG »g É¡∏c IôμØdÉa Gòd AÉæàb’ÉH »©dƒd Qƒà°S

.zäGQÉcòàdG ¢UÉæàb’
 QGó`̀e  ≈`̀∏`̀Y  »`̀fhô`̀à`̀μ`̀dE’G  OGõ`̀ª`̀ dG  ¢Vô©«°Sh
 ôãcCG  øe  πªéªdG  »a  á©£b  900  øe  ôãcCG  ø«eƒj

.É«fƒjõØ∏J É°VôYh Éª∏«a 350 øe
 »Fƒ°V  ∞«°S  á°Vhô©ªdG  ™£≤dG  ø«H  ø`̀eh
 º∏«a  »a  »Hƒæ«c  ¿Gh-»``̀HhCG  á«°üî°T  ¬H  äô¡X
 ΩƒéædG ÜôM) zå«°S GP ±hCG èæ«ØjQ RQhh QÉà°S{
 ìhGôàj  ô©°ùH  ¬©«H  ™bƒàªdG  øeh  (å«°ùdG  ΩÉ≤àfG

.Q’hO ∞dCG 120h 80 ø«H
 ÉgGóJQG  AGôªM  ájó∏L  Iôà°S  ¢Vô©à°S  Éªc

 …OÉ`̀f)  zÜƒ`̀∏`̀c  â`̀jÉ`̀a{  º∏«a  »`̀a  â«H  OGô``̀H  ºéædG

 ìhGôàj ÉªH É¡©«H ™bƒàªdG øeh 1999 ΩÉY (∫Éà≤dG

 á«°üî°T  á©Ñb  ∂`̀dò`̀ch  Q’hO  ∞`̀ dCG  30h  20  ø«H

 GP  ±hCG  ¢ùJôjÉH{  º∏«a  »a  hQÉÑ°S  ∑É`̀L  øàHÉμdG

 »ÑjQÉμdG áæ°UGôb) zRójÉJ ôéæjôà°S ¿hCG ¿É«ÑjQÉc

 ø«H  ìhGô`̀à`̀j  ¿CG  ™bƒàj  ô©°ùH  (áÑjôZ  QÉëH  »`̀a

 øªa Rhôc Iôà°S ÉeCG .Q’hO ∞dCG 15h ±’G Iô°ûY

.Q’hO ∞dCG 16h 12 ø«H ô©°ùH É¡©«H ô¶àæªdG

 ¢ùJôHhQ  AGò``̀M  ¿CG  ≈``̀dEG  äÉ©bƒàdG  Ö`̀gò`̀Jh

.Q’hO ∞dCG 15h ±’BG Iô°ûY ø«H ÉªH ´ÉÑ«°S

 QÉ©°S’G ≈∏YCÉH É¡©«H ô¶àæj »àdG ™£≤dG  øeh

 πãªªdG  É¡eób  »àdG  ƒ«f  á«°üî°ûd  πeÉμdG  …õ`̀dG

 ¢ùμjôJÉe  GP{  »ª∏©dG  ∫É«îdG  º∏«a  »a  õØjQ  ƒfÉ«c

 ΩÉY êÉàfEG  øe z¢ùμjôJÉªdG π«ªëJ IOÉYEG{ zOOƒ∏jQ

 60h 40 ø«H ìhGôàj ÉªH É¡©«H ™bƒàj å«M 2003

.Q’hO ∞dCG

 ™£b  ¢Vô©J  Qƒà°S  Ühô``̀H  â`̀fÉ`̀c  É`̀e  IOÉ``̀Yh

 OGõªdG  á£°ûfCG  º¶©e øμd  ¿óæd  §°Sh »a É¡JGOGõe

 ¿RÉîe  »a  hCG  âfôàfE’G  ≈∏Y  ¿ƒμà°S  ΩÉ©dG  Gò`̀g

.ÉfhQƒc ¢Shô«a áëFÉL ÖÑ°ùH ácô°ûdG

 Rhô```̀c Ωƒ````̀J Iô``̀ à``̀ °``̀ Sh ¢``̀ ù``̀ Jô``̀ HhQ É``̀«``̀dƒ``̀L AGò`````̀M
 OGõ````̀e »````̀a á``̀«``̀FÉ``̀ª``̀æ``̀«``̀°``̀S äGQÉ`````̀ cò`````̀ J ø``̀ª``̀ °``̀V

zìÉéædG ≈dEG Éæà∏MQ{ Éª¡HÉàc ¿É≤∏£j óªëdG ¿’ÉMôdG

 ¥ôW  ôÑY  ¢UÉî°TC’G  øe  ô«ãμd  áHƒ©°U  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  áëFÉL  πãªJ
 óYÉÑàdG óFGƒa óMCÉa ,á∏MôªdG √òg »a áÑ«£dG AÉÑfC’G ¢†©H ∑Éæg øμdh ,≈à°T
 AÉ°Vƒ°†dG  øe  π`̀ bCG  Qó≤d  ¢Vô©àj  ¿É°ùf’G  ¿CG  ƒg  ¥Ó``̀ZE’Gh  »YÉªàL’G

 .á«Ä«ÑdG
 »àdGh ,AÉ°Vƒ°†dG ¢ù«≤J »àdG πÑ«°ùjO äÉfÉ«H ¢üëØH ¿ƒãMÉÑdG ΩÉbh 
 ∞°üf ƒëf »£¨àd ,¿ƒa …CG ∞JGƒgh πHBG äÉYÉ°S »μdÉe øe 5894 É¡©ªL
 áëFÉL ájGóH πÑb ∂dPh ,πªéªdG »a á«eƒ«dG AÉ°Vƒ°†dG äÉjƒà°ùe øe ¿ƒ«∏e

 .Égó©Hh ,ÉfhQƒc ¢Shô«a
 äGóMh  çÓK  ™bGƒH  πbCG  äƒ°üdG  äÉjƒà°ùªd  »eƒ«dG  §°SƒàªdG  ¿Éch

 .ôjGôÑah ôjÉæ«H áfQÉ≤e ,ø««°VÉªdG πjôHCGh ¢SQÉe »a ÉÑjô≤J πÑ«°ùjO
 Gòg  ,∂dòd  ÉæàHÉéà°SGh  ¢Shô«ØdG  »°ûØàd  iô`̀NC’G  QÉ`̀KB’G  øY  Gó«©Hh

 §ÑJôe äƒ°ü∏d øeõªdG ¢Vô©àdG ¿EG å«M ,¿PC’ÉH ≥∏©àj Éª«a »HÉéjEG Qƒ£J
 ,áë°üdG ÉjÉ°†b øe Égô«Zh ájƒeódG á«YhC’Gh Ö∏≤dG ¢VGôeCGh ™ª°ùdG ¿Gó≤ØH

 .zäôdCG ¢ùæjÉ°S{ ™bƒe ≈∏Y AÉL Ée Ö°ùëH
 :øé«°û«e  á©eÉL  øe  ,∫õà«f  ∂jQ  ,äGôKDƒª∏d  ¢Vô©àdG  ºdÉY  ∫ƒ≤jh
 ¿CG  øμªjh  (á«LQÉîdG  äGôKDƒª∏d)  ¢Vô©àdÉH  ≥∏©àj  Éª«a  πFÉg  ™LGôJ  Gòg{
 á°SGQódG ócDƒJh .âbƒdG ™e ΩÉY πμ°ûH áë°üdG èFÉàf ≈∏Y ô«Ñc ôKCG ¬d ¿ƒμj
 ¢Vô©àdGh äÉ«cƒ∏°ùdG º««≤J »a á«ªbôdG πFÉ°Sƒ∏d »eƒ«dG ΩGóîà°S’G IóFÉa

 .z»eƒj πμ°ûH (á«LQÉîdG äGôKDƒª∏d)
 â°ùμY  óbh  ,áØ∏àîe  á«μjôeCG  äÉ`̀j’h  ™`̀HQCG  »a  äÉfÉ«ÑdG  ™ªL  iôLh
 ,áj’h πc É¡à°Vôa »àdG ¥ÓZE’G äGAGôLEG AÉ°Vƒ°†dG »a ¢VÉØîf’G •ÉªfCG

.iôNC’G äÉj’ƒdÉH áfQÉ≤e πeÉc πμ°ûH É¡°†©H ≥∏Z iôL å«M

 É`̀ fhQƒ`̀c á`̀ë`̀FÉ`̀L ∫Ó``̀N GAhó```̀g ô`̀ ã`̀ cCG º`̀dÉ`̀©`̀dG :á``̀°``̀SGQO

 äGOÉ`̀Y  ≈∏Y AÉ`̀ë`̀°`̀UC’G  ΩhGó``̀j
 ø«H ìhGô``̀à``̀J ,Ωƒ``̀æ``̀dG π`̀Ñ`̀b Ió`̀«`̀Ø`̀e
 á°SQÉªeh  áØ«ØN  äÉ`̀Ñ`̀Lh  ∫hÉ`̀æ`̀J
 AÉ`̀ °`̀Vƒ`̀°`̀†`̀ dGh ,Oó``̀ª``̀à``̀dG ø``̀jQÉ``̀ª``̀J

 .ájOQƒdG
 ¿ƒdhÉæàj ¢UÉî°TC’G A’Dƒg ¿EG
 âæc  Ée  GPEG  .AÉcòH  áØ«ØN  äÉÑLh
 øμà∏a ,ΩƒædG πÑb áØ«ØN áÑLh ójôJ
 ∫hÉæJ  ¿CG  âÑK  ó≤a  .…ƒ«μdG  á¡cÉa
 øe  áYÉ°S  πÑb  …ƒ«μdG  øe  ø«àÑM
 ø«¨dÉÑdG  óYÉ°S  ô¡°T  Ió`̀ª`̀d  Ωƒ`̀æ`̀dG
 Ióªdh  ,´ô°SCG  áÄªdÉH  35  ΩƒædG  »a
 Ée Ö°ùëH ,áÄªdÉH 13 áÑ°ùæH ∫ƒWCG
 ¿GƒjÉJ  øe  ø«ãMÉÑd  á°SGQO  äóLh

 2011 ΩÉY »a
 øjQÉªJ  ¿ƒ`̀°`̀SQÉ`̀ª`̀j  º`̀¡`̀fCG  É`̀ª`̀c
 ,ø«bÉ°ùdG  äÉéæ°ûJ  ¢ùÄÑd  .OóªàdG
 øe  π©éàd  »Øμj  ÉªH  áªdDƒe  É`̀¡`̀fEG
 ,Ωƒæ∏d  Oƒ∏îdG  AôªdG  ≈∏Y  Ö©°üdG
 á«°VôªdG  ádÉëdG  √ò¡d  øμªªdG  øeh
 øe  ôãcCG  »fÉ©j  .¥QC’G  ÖÑ°ùJ  ¿CG
 ôãcCG  AÉ°ùædGh  É¡æe  ø«¨dÉÑdG  ∞°üf
 É°Uƒ°üN  ,É`̀¡`̀H  á`̀HÉ`̀°`̀UEÓ`̀d  á`̀°`̀Vô`̀Y
 ƒg  π`̀ë`̀dGh  .ôª©dG  »`̀a  Ωó≤àdG  ™`̀e
 äÓ°†©dGh áfÉª°ùdG äÓ°†Y ójóªJ
 AõédG  ∫ƒ£H  ™≤J  »àdG)  á«°†HCÉªdG
 .AÉ`̀°`̀ù`̀e (ø``jò``î``Ø``dG ø``̀e »`̀Ø`̀∏`̀î`̀dG
 QÉ```̀JhC’G á``dÉ``WEG »`̀a Gò``̀g ó`̀YÉ`̀°`̀ù`̀jh
 øe  π∏≤j  ¿CG  ø`̀μ`̀ª`̀jh  äÓ`̀°`̀†`̀©`̀dGh
 Ö°ùëH ,É¡Jó°Th ,äÉéæ°ûàdG QGôμJ
 ,2012 ΩÉ``̀Y  »`̀ a  â``̀jô``̀LCG  á``̀°``̀SGQO
 É¡Jô°ûfh  ,™«HÉ°SCG  áà°S  äôªà°SGh

 .z»HGô«Kƒjõ«a{ ájQhO

 ähO  Gô``̀HhCG{  ™bƒe  Ö°ùëHh  
 É°†jCG  AÉë°UC’G  A’Dƒg  CÉé∏j  ,zΩƒc
 πãe  :zá``̀ jOQƒ``̀ dG{  AÉ°Vƒ°†dG  ≈``̀ dEG
 ÜQÉ≤Y áμàμJ  ,QƒÑæ°üdG  AÉe  ôWÉ≤J
 á`̀≤`̀«`̀bO äGƒ```̀°```̀UCG »```̀gh ,á`̀YÉ`̀ °`̀ ù`̀ dG
 ø«©dG  ø`̀e  Ωƒ`̀æ`̀dG  Ö∏°ùJ  ¿CG  øμªj
 ÜôL  ó≤d  .AôªdG  Ö°†Z  ô«ãJ  ¿CGh
 AÉ°Vƒ°†dG  ÉÑjô≤J  ¢UÉî°TC’G  Ö∏ZCG
 øμdh  äGƒ`̀°`̀UC’G  Öéëd  AÉ°†«ÑdG
 .π°†aCG ¿ƒμJ ób ájOQƒdG AÉ°Vƒ°†dG
 AÉ°†«ÑdG  AÉ°Vƒ°†dG  ¢ùμY  ≈∏Yh
 øe  ¥É£f  ôÑY  á£«ëªdG  äGƒ°UC’G)
 ájOQƒdG  AÉ°Vƒ°†dG ¿EÉa  ,(äGOOôàdG
 äGOOôJ  äGP  áàHÉK  äGƒ°UCÉH  º°ùàJ
 á`̀Mhô`̀ª`̀dG  ø`̀«`̀æ`̀W  π«îàà∏a  .π````̀bCG
 äô©°T  π``̀g)  .â`̀HÉ`̀ ã`̀ dG  ô`̀£`̀ª`̀dG  hCG

 .(?ó©H AÉNôà°S’ÉH
 ≈```̀ dEG ´É``̀ ª``̀ à``̀ °``̀ S’G ó``̀YÉ``̀°``̀ù``̀jh

 »a  AÉ°ùªdG  »a  ájOQƒdG  AÉ°Vƒ°†dG
 πX  »dÉàdÉHh  ïªdG  äÉLƒe  º«¶æJ
 Iô«ãªdG  á∏MôªdG  »`̀a  ¢`̀UÉ`̀î`̀°`̀TC’G
 ,∫ƒWCG  IôàØd  ΩƒædG  øe  AÉNôà°SÓd
 ¿CG  Ghô©°T  º¡fEG  ¿ƒcQÉ°ûªdG  ∫É`̀bh
 »HÉéjEG  ôKCG  É¡d  ájOQƒdG  AÉ°Vƒ°†dG

 .º¡eƒf ≈∏Y

Ωƒ``ædG  π``Ñb  AÉ``ë°UC’G  É``¡jODƒj  Qƒ``eCG ¿ƒ`̀fÉ`̀æ`̀a ..Ió`̀ ë`̀ à`̀ ª`̀ dG º``̀eCÓ``̀d ø`̀ Ø`̀ dG Ö`̀«`̀°`̀ü`̀fÉ`̀j
ø`̀ «`̀ Ä`̀ LÓ`̀ dG í``dÉ``°``ü``d ∫É```ª```YCÉ```H ¿ƒ``̀Yô``̀Ñ``̀à``̀j

 ácô°ûd  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  óªëdG  óªëe  ¿É«æjôëÑdG  ¿’ÉMôdG  ø q°TO
 Our Journey{ Éª¡HÉàc óªëdG óªMCG ,¬ÑFÉfh áMÉ«°ùdGh ôØ°ù∏d ™«HôdG
 ∂dPh ,Éª¡JÉ«M äÉ£ëe RôHCG áëØ°U 150 »a ≥Kƒj …òdG zto Success
 ø««eÓYE’G  øe  Ohóëe OóY  Qƒ°†ëHh »fhôàμdE’G  AÉ°†ØdG  ôÑY  πØM »a

.ºjôμdG Qƒ¡ªédGh
 ôØ°ù∏d  ™«HôdG  ácô°ûd  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  ìô°U  ¥É«°ùdG  Gò`̀g  »`̀ah
 »£©j  Ée  ƒ`̀gh  ,IÉ«ëdG  ôgƒL  πª©dG  : kÓ`̀FÉ`̀b  óªëdG  óªëe  áMÉ«°ùdGh
 káHƒàμe  ÉæMÉéf  á°üb  Ωƒ«dG  ™°†f  ,¬àª«b  ¢``̀VQC’G  √ò`̀g  ≈∏Y  É`̀fOƒ`̀Lh
 ÉfOhGôj  ¿Éc  …òdG  º∏ëdG  ÉfCGóH  ∞«c  Oô°ùj  …òdG  ÜÉàμdG  Gòg  Qƒ£°S  ø«H
 Gô≤e  øjôëÑdG  øe  òîàJ  áMÉ«°ùdGh  ôØ°ù∏d  ácô°T  ¢ù«°SCÉàH  ô¨°üdG  òæe
 Éæ©£à°SG ∞«ch πaÉëªdG ™«ªL »a π«ãªJ ô«N øWƒdG Gòg πãªæd É¡JÉ«∏ª©d
 ÜÉ£≤à°SG  ∫ÓN  øe  »ª«∏bE’G  §«ëªdG  ≈`̀dEG  ô«¨°U  Öàμe  øe  ≥∏£æf  ¿CG
 ´É≤H  ≈à°T  ≈dG  ºgòNCGh  »Hô©dG  è«∏îdG  ∫hOh  øjôëÑdG  øe  øjôaÉ°ùªdG
 IôÑîdG  …hP  øe  øàHÉc  65``̀ dG  ≈∏Y  ƒHôj  m¿ÉØàe  πªY  ºbÉ£H  IQƒª©ªdG
 Gòg ≥«≤ëJ »a kÉ«fÉK øjódGƒdGh k’hCG  ¬∏dG  π°†a ≈°ùæf ’h ¢UÉ°üàN’Gh
 ô««¨à∏d  ∑ôëe  ƒg  ,óFGôdG  QhódG  Gòg  ¿CÉH  ôîàØfh  õà©f  ,AÉªædGh  Ωó≤àdG
 »bÓj ¿CG ≈æªàfh ¬∏c ºdÉ©dG iƒà°ùe ≈∏Y ,π°†aC’G ƒëf ºFGódG »HÉéjE’G
 ≈ª°SCG Æƒ∏Ñd ºª¡dG òë°ûd ™«ªé∏d kGõaÉM ¿ƒμ«d AGô≤dG ÜÉéYEG ÜÉàμdG Gòg

.ºª≤dG
 ¢`̀ShQO  øe  l¢†«a  ƒg  ÜÉàμdG  Gò`̀g  ¿CG  :óªëdG  óªMCG  ó`̀cCG  ¬ÑfÉL  øe
 ,É¡dÉμ°TCG  ™«ªL »a  IÉ«ëdG  º¡àcôàYG  mÜÉÑ°ûd  á«∏ª©dGh  á«JÉ«ëdG  áHôéàdG
 OÉ¡àL’Gh óédG Iô«°ùe »a ø«°VÉeh ,áªjõ©dGh QGô°UE’G è¡f øe ø«∏gÉf
 πÑ≤à°ùªdG  ÜGƒHCG  íàØj ÜÉàμdG  Gòg ¿EG  å«M ,Éª¡aGógCG  ≈ª°SCG  Æƒ∏H ƒëf
 Oô°ùjh ,Oƒ°ûæªdG ±ó¡dG ƒëf ô«°ù∏d ≥jô£dG A»°†jh ,ô°üÑjh ™ª°ùj øªd
 ¿ÉeC’G ™Ñf πμ°ûJ »àdG á∏FÉ©dG á«ªgCÉH §ÑJôJ kÉ°ShQOh kGôÑY ∂dòc ÜÉàμdG
 ≈dG  äÉjóëàdG  πjƒëJh  ¬eÓMCG  ≥«≤ëàd  ¿É°ùfEG  πμd  á«∏NGódG  Iƒ≤dGh
 ,ôª©dÉH Ωó≤àdG ™e á«≤«≤ëdG ájƒæ©ªdGh á«MhôdG ¬JhôK πãªJ Éªc ,¢Uôa
 ¿É°ùfEG  hCG  ´hô°ûe  …C’  ìÉéædG  í«JÉØe  π`̀eC’Gh  Ωõ©dGh  IOGQE’G  ¿ƒμàd

.ìƒªW »æjôëH
 »Ø«°TQCG  Oô°S  Oôée  ¢ù«d  ÜÉàμdG  ø`̀e  ¢Vô¨dG  : kÓ`̀FÉ`̀b  Oô£à°SGh
 ÜÉÑ°ûdG  π«L  á°UÉNh  ,¢SÉæ∏d  õ«ØëJ  ƒg  Ée  Qó≤H  ÉæJÉ«M  »a  äÉ£ëªd
 QGô°UE’Gh âfÉc Éª¡e äÉjóëàdG RhÉéJh RÉéf’Gh πª©dG ÖM ≈dG º¡©aOh
 ΩR’h πH ,G kóL »©«ÑW ±ôX iƒ°S ¢ù«d π°ûØdG ¿CG ∑GQOEGh ,ìÉéædG ≈∏Y
 ≥jôW  OÉéjEG  ¬fÉμeEÉH  áÑ©°U  ¬àjGóH  âfÉc  Éª¡e  ¿É°ùfEG  πc  ¿CGh  ,ìÉéæ∏d
 ∫ÉªYCG πLQ ¿ÉcCG AGƒ°S ,¬dƒM øe ¢SÉædGh ¬©ªàée IóYÉ°ùeh ¬JGP OÉéjE’

 .IÉ«ëdG √òg »a á©æ°U …CG ¢SQÉªj ΩCG É kÑJÉc ΩCG É k«°VÉjQ ΩCG É kÑ«ÑW ΩCG
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غفران اأحمدمرمي الهاجريجناح اأبوالفتحجميلة ال�سلمان

رئي�س �لوزر�ء: نفخر بالإجناز�ت �مل�سّرفة �لتي يحققها �أطباوؤنا

فوز 4 طبيبات بجائزة خليفة بن �سلمان للطبيب �لبحريني

بن  خليفة  االأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  هّناأ 

االأطباء  الوزراء،  رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان 

اآل  �سلمان  بن  خليفة  »جائزة  على  احلائزين 

االأوىل  فئتيها  يف  البحريني«  للطبيب  خليفة 

واعتزازه  فخره  عن  �سموه  معرًبا  والثانية، 

باالإجنازات امل�سرفة التي يحققونها يف جماالت 

اإخال�س  من  به  يتمتعون  وما  العلمي  البحث 

وتفاٍن يف اأداء الر�سالة النبيلة ملهنة الطب يف خدمة 

املجتمع.

اأ�سماء  الوزراء  رئي�س  ديوان  اأعلن  ذلك،  اإىل 

�سلمان  بن  خليفة  »جائزة  على  احلائزين  االأطباء 

االأوىل،  البحريني« يف ن�سختها  للطبيب  اآل خليفة 

وقيمتها 200 األف دوالر. وجاءت يف املرتبة االأوىل 

اأول  ا�ست�ساري  ال�سلمان  حممد  جميلة  الدكتورة 

االأمرا�س املعدية وطب ال�سيخوخة وطب الباطنية 

الثانية  املرتبة  ويف  الطبي،  ال�سلمانية  مبجمع 

الدكتورة غفران  والثانية مكرر فقد جاءت كل من 

جناة  والدكتورة  اأ�سرة،  طبيب  ا�ست�ساري  اأحمد 

الثانية  فئتها  عن  اجلائزة  منح  مت  فيما  اأبوالفتح. 

»الوفاء والعطاء املمتد«، للدكتورة مرمي الهاجري، 

الوكيل امل�ساعد لل�سحة العامة.

رئي�س الوزراء

تغيري�ت طالت جميع روؤ�ساء �للجان با�ستثناء »�خلارجية«.. �لنيابي:

�إقر�ر 17 رغبة م�ستعجلة يف جل�سة ��ستمرت 6 �ساعات

فاطمة �سلمان:

مطولة  جل�سة  يف  اأم�س  النواب  جمل�س  ناق�س 

ا�ستمرت 6 �ساعات متوا�سلة 17 مقرتحاً برغبة ب�سفة 

ُبعد«  عن  »التعليم  ق�سايا  اأغلبها  تناول  اال�ستعجال، 

ومو�سوعات وم�ساريع خدمية وطلبات رقابية واأمور 

تنظيمية تف�سيلية خمتلفة.

ورفع النواب 17 مقرتحاً برغبة ب�سفة اال�ستعجال 

للحكومة من بينها درا�سة حتّمل قرو�س املواطنني من 

اأفرزت  ذلك،  اىل  واملع�سرين«.  املحدود  الدخل  ذوي 

انتخابات اللجان اأم�س تغيريات طالت كّل اللجان، عدا 

رئا�سة اللجنة اخلارجية.

»�ملو��سالت«: بدء �لتبادل �لربيدي 

بني �لبحرين و�إ�سر�ئيل قريًبا

الوكيل  خليفة  اآل  خليفة  بن  بدر  ال�سيخ  قال 

امل�ساعد للربيد بوزارة املوا�سالت واالت�ساالت اإن 

اإقامة عالقات دبلوما�سية بني البحرين واإ�سرائيل 

لن�سر  املفدى  البالد  عاهل  توّجهات  مع  تتما�سى 

بعد  اأنه  واأو�سح  العامل.  يف  ال�سالم  ثقافة 

التبادل  �سيبداأ  امل�سرتكة،  التفاهم  مذكرات  توقيع 

وهو  قريًبا،  واإ�سرائيل  البحرين  بني  الربيدي 

تعاون �سيكون له مردود اقت�سادي اإيجابي خالل 

الفرتة املقبلة.

�لإمار�ت تطالب بتكثيف �لتعاون يف مكافحة �لجتار بالأ�سخا�س 

�لبحرين �أميًنا ملنتدى مكافحة �لجتار بالأ�سخا�س

تنظيم  لهيئة  التنفيذي  الرئي�س  رّحب 

�سوق العمل رئي�س اللجنة الوطنية ملكافحة 

االجتار باالأ�سخا�س اأ�سامة العب�سي باإ�سناد 

احلكومي  للمنتدى  الدائمة  العامة  االأمانة 

مبنطقة  باالأ�سخا�س  االجتار  ملكافحة 

ال�سرق االأو�سط اإىل البحرين.

جاء ذلك خالل الدورة الثانية للمنتدى 

التي عقدت برئا�سة االإمارات.

لل�سوؤون  الدولة  وزير  اأكد  جانبه،  من 

اخلارجية، بدولة االإمارات د.اأنور قرقا�س: 

»اأن منطقتنا تعترب من اأكرث مناطق العامل 

بت�سديد  مطالًبا  االأجنبية«،  للعمالة  جذًبا 

دول  يف  التوظيف  وكاالت  على  الرقابة 

تعاون  اأهمية  اىل  م�سرًيا  للعمالة،  امل�سدر 

هذه الدول يف مكافحة االجتار باال�سخا�س.

مهرجان �ملو�سيقى و�جلمهور يف �ل�سيار�ت بقلعة �لبحرين غًد�

 �أول �حتفالية للفن �لإ�سالمي بالبحرين 18 نوفمرب
ك�سفت ال�سيخة هال بنت حممد اآل خليفة مدير عام الثقافة والفنون بهيئة البحرين للثقافة واالآثار 

عن تفا�سيل احت�سان اأول فعالية لليون�سكو لالحتفال بالثقافة االإ�سالمية يف العامل، اإذ تنظم الهيئة 

الوطن  لي�س يف  املمتدة،  االإ�سالمية  الثقافة  ودرا�سة ور�سد  ت�سب يف بحث  التي  االأن�سطة  من  باقة 

ا. العربي فقط بل والعامل االإ�سالمي اأي�سً

واأ�سارت ال�سيخة هال بنت حممد اإىل اأن مملكة البحرين �ستقيم اأول احتفالية للفن االإ�سالمي يف 

تاريخ 18 نوفمرب القادم، وهو يوم االحتفال بالفن االإ�سالمي، اإذ �ست�سم االحتفالية برناجًما نوعًيا 

ي�سارك فيه املتخ�س�سون والنخب يف جمال الفنون االإ�سالمية.

مهرجان  من   29 الن�سخة  القادم  اخلمي�س  يوم  �سيحت�سن  البحرين  قلعة  موقع  اأن  واأو�سحت 

الفنانة  املهرجان  افتتاح  ملتابعة فعالياته، و�ستغني يف  ب�سيارتهم  اإذ �سيح�سر اجلمهور  املو�سيقى، 

عبري نعمة من لبنان التي تتميز باإجادة العديد من اللغات العاملية.

�لأول�������ى ن�����س��خ��ت��ه��������ا  ف�����ي  �جل���ائ���زة  ق��ي��م�����ة  دولر  �أل�����ف   200

�ملحافظة �جلنوبية: 

تاأجيل مو�سم �لرب لهذ� �لعام

مو�سم  تاأجيل  عن  اجلنوبية  املحافظة  اأعلنت 

الرب لهذا العام 2020-  2021، وذلك حفاظاً على 

�سالمة املواطنني واملقيمني.

وقالت املحافظة يف بيان خمت�سر: »بعد درا�سة 

الفريق  مع  والت�ساور  الراهنة  للظروف  متاأنية 

الوطني للت�سدي لفريو�س كورونا »كوفيد-19« 

�سيتم  واملقيمني،  املواطنني  �سالمة  على  وحفاظاً 

 2021-2020 العام  لهذا  الرب  مو�سم  تاأجيل 

متمنني ال�سالمة للجميع«.

ال�سيخة هال بنت حممد  12

06

�ملعر�ج: �لتو�سع بال�سريفة 

�لرقمية وتوفري �ملدفوعات �لإلكرتونية

و�سول �أول وفد �إمار�تي �إىل 

�إ�سر�ئيل لبحث �لتعاون يف عدة جمالت

فوزية زينل والنائب الأول والثاين يف جل�سة النواب اأم�س

03
02

08

04

05



حمليات 02www.alayam.com

الأربعاء 4 ربيع الأول  1442 ـ العدد 11519 

Wednesday 21st  October 2020 - No. 11519

هناأ الع�سومي لتقلده املن�سب الرفيع.. م�ست�سار امللك لل�سوؤون الدبلوما�سية:

رئا�سة الربملان العربي تعك�س التقدير العربي لنهج امللك الإ�سالحي

»جلنة الإ�سكان« تناق�س 312 حالة اإن�سانية وتوفر حلولً عاجلة لـ220 طلًبا

خالل اجتماع حت�سريي لجتماع وزراء الداخلية بدول »التعاون«

وكالء الداخلية يناق�سون تعزيز التعاون الأمني اخلليجي

هناأ الفائزين بجائزة �سموه للطبيب البحريني واأ�ساد بدور املراأة يف القطاع الطبي.. رئي�س الوزراء: 

حري�سون على دعم اجلهود البحثية يف املجالت العلمية كافة

بن  اأحمد  بن  خالد  ال�شيخ  ا�شتقبل 

امللك  جاللة  م�شت�شار  خليفة،  اآل  حممد 

بق�شر  مكتبه  يف  الدبلوما�شية  لل�شوؤون 

الق�شيبية اأم�س، النائب عادل عبدالرحمن 

رئي�س  النواب،  جمل�س  ع�شو  الع�شومي 

الربملان العربي.

بن  اأحمد  بن  خالد  ال�شيخ  ورحب 

حممد اآل خليفة بالنائب الع�شومي، معرًبا 

عن خال�س تهانيه مبنا�شبة توليه رئا�شة 

لهذا  اختياره  اأن  موؤكًدا  العربي،  الربملان 

تقديًرا  يعك�س  الرفيع  الدويل  املن�شب 

حل�شرة  الإ�شالحي  للنهج  كبرًيا  عربًيا 

اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب 

خليفة، عاهل البالد املفدى، وما اأثمره من 

منجزات ومكت�شبات تنموية ودميقراطية 

مكانة  يف  البحرين  مملكة  جعلت  هائلة 

متقدمة على ال�شعيدين الإقليمي والدويل 

على امل�شتويات كافة، موؤكًدا ثقته يف قدرة 

موا�شلة جناحات  على  الع�شومي  النائب 

والرتقاء  العربي  الربملان  واإجنازات 

العربية  الق�شايا  خدمة  فيه  ملا  بدوره 

وتعزيز م�شالح دولها و�شعوبها يف �شتى 

املجالت.

وعرب ال�شيخ خالد بن اأحمد بن حممد 

للجهود  تقديره  عميق  عن  خليفة  اآل 

الع�شومي يف  للنائب  والبارزة  املتوا�شلة 

منجزاته،  وتعزيز  الوطن  ق�شايا  خدمة 

متمنًيا له وجلميع اأع�شاء جمل�س النواب 

دوام التوفيق والنجاح.

عادل  النائب  اأعرب  جانبه،  من 

الع�شومي عن اعتزازه بلقاء ال�شيخ خالد 

وخال�س  خليفة،  اآل  حممد  بن  اأحمد  بن 

الكرمية،  لفتته  على  وامتنانه  �شكره 

حلر�شه  وتقديره  الطيبة،  وتهنئته 

ال�شلطة  اأع�شاء  مع  التوا�شل  على  الدائم 

الت�شريعية.

املخولة  الإ�شكان«  »جلنة  اإن  الإ�شكان  وزارة  قالت 

الإن�شانية والعاجلة  للحالت  الإ�شكانية  الطلبات  مبناق�شة 

قامت مبناق�شة 312 حالة مدرجة على قوائم اللجنة خالل 

اتخذت  اللجنة  باأن  العام اجلاري، مفيدة  الثالث من  الربع 

قرارات بتوفري حلول اإ�شكانية عاجلة لـ220 حالة اإن�شانية 

والقيام  طبية  تقارير  من  احلالة  جوانب  كل  درا�شة  بعد 

على  لكل طلب  اجتماعية  بحوث  واإجراء  ميدانية  بزيارات 

حدة.

عقدتها  التي  الجتماعات  عدد  باأن  الوزارة  واأفادت 

اللجنة خالل الربع الثالث من عام 2020 بلغ 29 اجتماًعا 

مبعدل اجتماعني اإىل ثالثة اجتماعات اأ�شبوعًيا، م�شتعر�شة 

احلالت  عدد  باأن  اأفادت  حيث  اللجنة،  اإح�شاءات  بع�س 

لها  عاجلة  اإ�شكانية  حلول  توفري  على  املوافقة  متت  التي 

عدد  اإجمايل  من  الـ%70.5  يقارب  بلغ 220 حالة مبعدل 

احلالت املعرو�شة على اللجنة.

واأ�شافت الوزارة باأنه قد مت العتذار عن تلبية 80 طلًبا 

لعدم  نظًرا   ،%25.5 بلغت  بن�شبة  اللجنة  على  ا  معرو�شً

العاجلة  اأو  الإن�شانية  باحلالت  اخلا�شة  املعايري  انطباق 

عليها، فيما يخ�شع 12 طلًبا بن�شبة 4% ملزيد من الدرا�شات 

متهيًدا  املطلوبة  الوثائق  وا�شتيفاء  الجتماعية  والبحوث 

للعر�س على اللجنة واتخاذ القرار املنا�شب.

وتلبية  املواطنني  م�شلحة  على  احلر�س  اإطار  ويف 

مع  ومتا�شًيا  تاأخري،  دون  والإن�شانية  العاجلة  الطلبات 

وا�شلت  كورونا،  فريو�س  ملكافحة  الحرتازية  الإجراءات 

وزارة الإ�شكان ا�شتقبال عدد من املواطنني لإجراء مقابالت 

�شخ�شية عن ُبعد، حيث كانت ت�شتدعي مزيًدا من الدرا�شة 

وال�شتي�شاح.

اأن احلالت التي يتم عر�شها على  واأو�شحت الإ�شكان 

اللجنة يتم حتويلها من قبل �شندوق املالحظات وال�شكاوى 

وال�شتف�شارات  ال�شكاوى  وحدة  اإىل  اإ�شافة  اأمرك(،  )حتت 

مبركز خدمات الزبائن، ف�شالً عن احلالت التي يتم حتويلها 

من اإدارة اخلدمات الإ�شكانية، مبينة اأن حتويل تلك احلالت 

ياأتي بعد اإجراء يتعلق بت�شنيف حالت الطلبات الإ�شكانية 

املقدمة اإىل تلك اجلهات، موؤكدة قيام اللجنة باإخطار املواطن 

املعني واجلهات ذات العالقة بالقرارات التي اتخذتها اللجنة 

يف مو�شوع البحث اأو النقا�س.

تخت�س  الإ�شكان«  »جلنة  اأن  اإىل  الوزارة  واأ�شارت 

يتقدم  التي  والتخفي�س  والتاأجيل  الإعفاء  طلبات  بدرا�شة 

كالتمويالت  املختلفة،  ال�شكانية  بامل�شاريع  املنتفعون  بها 

ال�شكنية  وال�شقق  الوحدات  متليك  وخدمات  الإ�شكانية 

يف  بالنظر  اللجنة  تقوم  كما  املوؤقتة،  ال�شقق  وخدمة 

التظلمات املقدمة من املنتفعني اأو طالبي النتفاع بامل�شاريع 

على  احل�شول  يف  الطلب  باأ�شبقية  يتعلق  فيما  الإ�شكانية 

من  احلرمان  اأو  الطلب،  قبول  عدم  اأو  الإ�شكانية  اخلدمات 

التقدم بطلب اخلدمات الإ�شكاين. 

جمل�س  بدول  الداخلية  وزارات  وكالء  عقد 

ال�شابع  لالجتماع  التح�شريي  اجتماعهم  التعاون، 

التعاون،  جمل�س  بدول  الداخلية  لوزراء  والثالثني 

�شيف  الفريق  برئا�شة  املرئي،  الت�شال  تقنية  عرب 

عبداهلل ال�شعفار وكيل وزارة الداخلية بدولة الإمارات 

العربية املتحدة، وبح�شور وكالء وزارات الداخلية 

امل�شاعد  العام  الأمني  وبح�شور  املجل�س،  بدول 

لل�شوؤون الأمنية اللواء هزاع بن مبارك الهاجري.

ويف بداية الجتماع نقل رئي�س الجتماع بكلمته 

ال�شيخ  الفريق  �شمو  ومتنيات  حتيات  الرتحيبية 

�شيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء 

املتحدة  العربية  الإمارات  بدولة  الداخلية  ووزير 

لأ�شحاب املعايل وال�شعادة وكالء وزارات الداخلية 

بالتوفيق والنجاح.

وكما نقل الأمني العام امل�شاعد لل�شوؤون الأمنية 

كلمته  الهاجري يف  مبارك  بن  هزاع  الدكتور  اللواء 

فالح  نايف  الدكتور  ومتنيات  حتيات  الرتحيبية 

مبارك احلجرف الأمني العام ملجل�س التعاون لدول 

الجتماع.  لهذا  وال�شداد  بالتوفيق  العربية،  اخلليج 

الوفادة  ح�شن  على  اجلزيل  بال�شكر  تقدم  وكذلك 

والتنظيم من قبل �شلطنة عمان لالجتماع ال�شابق. 

الفائزين  عن  الإعالن  مبنا�شبة 

خليفة  اآل  �شلمان  بن  خليفة  »بجائزة 

ال�شمو  �شاحب  هناأ  البحريني«  للطبيب 

اآل خليفة  �شلمان  بن  الأمري خليفة  امللكي 

احلائزين  الأطباء  املوقر،  الوزراء  رئي�س 

والثانية،  الأوىل  فئتيها  يف  اجلائزة  على 

واعتزازه  فخره  عن  �شموه  معرًبا 

يف  يحققونها  التي  امل�شرفة  بالإجنازات 

به  يتمتعون  وما  العلمي  البحث  جمالت 

من اإخال�س وتفان يف اأداء الر�شالة النبيلة 

ملهنة الطب يف خدمة املجتمع.

بن  حممد  ال�شيخ  �شموه  هناأ  كما 

�شموه  ديوان  وكيل  خليفة  اآل  را�شد 

رئي�س الأمانة العامة للجائزة، على اإدارة 

معاليه للجائزة، وجناح جهوده املتميزة 

�شموه  م�شيًدا  اجلائزة،  اأعمال  تنظيم  يف 

الإدارة  ح�شن  من  الأمانة  به  متيزت  مبا 

والكفاءة التنظيمية العالية.

اجلائزة  �شهدته  مبا  �شموه  واأ�شاد 

امل�شاركة  على  وا�شع  واإقبال  مناف�شة  من 

من  العلمية  والدرا�شات  البحوث  وتقدمي 

والتي  البحرين،  وطبيبات  اأطباء  جانب 

املعرفة  وعمق  الإبداعي  بالفكر  ات�شمت 

اأبناء  به  يتمتع  ما  على  تاأكيًدا  العلمية، 

البحث  لأهمية  واع  اإدراك  من  اململكة 

املجالت  يف  التقدم  حتقيق  يف  العلمي 

كافة.

واأكد �شموه اأن البحث العلمي هو عماد 

التطور والرقي يف املجتمعات املتح�شرة، 

على  با�شتمرار  حتر�س  احلكومة  واأن 

دعم اجلهود البحثية يف املجالت العلمية 

له  ملا  الطبي،  املجال  يف  وخا�شة  كافة، 

وجودة  مب�شتوى  الرتقاء  يف  اأهمية  من 

اأن  اإىل  �شموه  م�شرًيا  املقدمة،  اخلدمات 

يف  اململكة  اأبناء  من  املتميزين  تكرمي 

ب�شكل  اأ�شهم  املختلفة  العمل  قطاعات 

املناف�شة وتعزيز  تنمية روح  ملحوظ يف 

ثقافة الإبداع والبتكار.

امل�شتحق  الفوز  اأن  اإىل  �شموه  واأ�شار 

نيل  يف  البحرينية  املراأة  حققته  الذي 

يعك�س  والثانية،  الأوىل  بفئتيها  اجلائزة 

يف  الرائد  ودورها  البحرينية  املراأة  متيز 

القطاع الطبي وغريه من امليادين الأخرى، 

مكت�شبات  من  حققته  ما  اإىل  وي�شاف 

ومنجزات يف ظل ما حتظى به من رعاية 

من قبل ح�شرة �شاحب اجلاللة امللك حمد 

البحرين  اآل خليفة ملك مملكة  بن عي�شى 

حفظه اهلل ورعاه، وما توليه احلكومة من 

اهتمام بتعزيز دور املراأة ك�شريك فاعل يف 

م�شرية البناء والتطوير.

خالل  من  حر�شنا  »اإننا  �شموه  وقال 

الكبري  تقديرنا  نوؤكد  اأن  اجلائزة  هذه 

لأبنائنا وبناتنا اأطباء وطبيبات البحرين، 

الذين يج�شدون املعدن الأ�شيل لل�شخ�شية 

البحرينية املتفردة يف عطائها وت�شحياتها 

من اأجل الوطن«.

النماذج  اإبراز  »اأن  �شموه  واأ�شاف 

يعزز  الطبي  العلمي  البحث  يف  امل�شرفة 

املقدمة  اخلدمات  وا�شتدامة  كفاءة  من 

حتفيز  يف  وي�شهم  ال�شحي،  القطاع  يف 

الأطباء ملوا�شلة العطاء واجلهد«، متمنًيا 

�شموه لهم مزيًدا من النجاح والتوفيق.

بهذه  الأطباء  تكرمي  اأن  �شموه  واأكد 

اجلائزة والحتفاء بهم، هو تقدير للعطاء 

التي  الكبرية  والإ�شهامات  الإن�شاين 

املجتمع  خدمة  يف  تقدميها  يوا�شلون 

وامل�شاهمة يف نه�شة الوطن وتقدمه. 

اإىل  والتقدير  ال�شكر  �شموه  وجدد 

الأمامية  ال�شفوف  يف  العاملني  الأطباء 

ملواجهة جائحة فريو�س كورونا امل�شتجد، 

جهود  من  به  يقومون  مبا  �شموه  م�شيًدا 

اجلائحة  لهذه  للت�شدي  ونبيلة  خمل�شة 

املواطنني  و�شالمة  �شحة  على  حفاًظا 

واملقيمني.

رئي�س الوزراء

امللك ورئي�س الوزراء وويل العهد يبعثون 

برقيات تعزية خلادم احلرمني وويل عهده

 حميدان: البحرين حري�سة على 

تنمية العالقات العمالية مع الهند

»املوا�سالت«: بدء التبادل

 الربيدي بني البحرين واإ�سرائيل قريًبا

امل�شاعد  الوكيل  خليفة  اآل  خليفة  بن  بدر  ال�شيخ  قال 

عالقات  اإقامة  اإن  والت�شالت  املوا�شالت  بوزارة  للربيد 

مع  تتما�شى  واإ�شرائيل  البحرين  مملكة  بني  دبلوما�شية 

اآل  توّجهات ح�شرة �شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى 

ثقافة  لن�شر  ورعاه  اهلل  حفظه  املفدى  البالد  عاهل  خليفة 

ال�شتقرار  من  ملزيد  اململكة  وتطلعات  العامل،  يف  ال�شالم 

والزدهار يف ال�شرق الأو�شط.

اأنه بعد توقيع مذكرات  واأو�شح يف ت�شريح �شحايف 

البحرين  بني  الربيدي  التبادل  �شيبداأ  امل�شرتكة،  التفاهم 

واإ�شرائيل قريًبا، وهو تعاون �شيكون له مردود اقت�شادي 

اإيجابي خالل الفرتة املقبلة.

اآل  بعث ح�شرة �شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى 

اأخيه  اإىل  املفدى برقية تعزية وموا�شاة  البالد  خليفة ملك 

اآل  عبدالعزيز  بن  �شلمان  امللك  ال�شريفني  احلرمني  خادم 

اأعرب  ال�شقيقة،  ال�شعودية  العربية  اململكة  عاهل  �شعود 

جاللته فيها عن خال�س تعازيه وموا�شاته يف وفاة �شاحب 

ال�شمو امللكي الأمري نواف بن �شعد بن �شعود بن عبدالعزيز 

يتغمده  اأن  وعال  جل  املوىل  �شائالً  اهلل،  رحمه  �شعود  اآل 

بوا�شع رحمته ور�شوانه ويدخله ف�شيح جناته واأن يلهم 

العائلة امللكية الكرمية جميل ال�شرب وح�شن العزاء.

�شلمان  بن  الأمري خليفة  امللكي  ال�شمو  وبعث �شاحب 

اآل خليفة، رئي�س الوزراء، برقية تعزية وموا�شاة اإىل اأخيه 

اآل  عبدالعزيز  بن  �شلمان  امللك  ال�شريفني  احلرمني  خادم 

�شعود، عاهل اململكة العربية ال�شعودية ال�شقيقة، عرب فيها 

�شموه عن اأحر تعازيه و�شادق موا�شاته يف وفاة �شاحب 

ال�شمو امللكي الأمري نواف بن �شعد بن �شعود بن عبدالعزيز 

اآل �شعود رحمه اهلل، �شائالً املوىل عز وجل اأن يتغمد الفقيد 

بوا�شع رحمته ور�شوانه وي�شكنه ف�شيح جناته، واأن يلهم 

العائلة املالكة الكرمية جميل ال�شرب وح�شن العزاء.

كما بعث �شاحب ال�شمو امللكي رئي�س الوزراء، برقية 

امللكي  ال�شمو  �شاحب  اأخيه  اىل  مماثلة  وموا�شاة  تعزية 

الأمري حممد بن �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود ويل العهد 

نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع باململكة العربية 

ال�شعودية ال�شقيقة.

وبعث �شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن حمد اآل 

خليفة، ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س 

جمل�س الوزراء، برقية تعزية وموا�شاة اإىل خادم احلرمني 

عاهل  �شعود،  اآل  عبدالعزيز  بن  �شلمان  امللك  ال�شريفني 

اململكة العربية ال�شعودية ال�شقيقة، اأعرب �شموه فيها عن 

امللكي  ال�شمو  تعازيه وموا�شاته يف وفاة �شاحب  خال�س 

اآل �شعود  الأمري نواف بن �شعد بن �شعود بن عبدالعزيز 

رحمه اهلل، �شائالً املوىل عز وجل اأن يتغمده بوا�شع رحمته 

ور�شوانه ويدخله ف�شيح جناته واأن يلهم العائلة املالكة 

الكرمية جميل ال�شرب وح�شن العزاء.

كما بعث �شاحب ال�شمو امللكي ويل العهد نائب القائد 

الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء برقية تعزية 

بن  حممد  الأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  اأخيه  اإىل  مماثلة 

الوزراء  رئي�س جمل�س  نائب  العهد  �شعود ويل  اآل  �شلمان 

وزير الدفاع باململكة العربية ال�شعودية ال�شقيقة.

التقى وزير العمل والتنمية الجتماعية، رئي�س جمل�س 

علي  حممد  بن  جميل  العمل،  �شوق  تنظيم  هيئة  اإدارة 

حميدان، �شفري جمهورية الهند ال�شديقة اجلديد املعني لدى 

مملكة البحرين، بييو�س �شريفا�شتافا، وذلك يف مكتبه اأم�س 

الثالثاء.

ويف بداية اللقاء، رحب حميدان بال�شفري اجلديد، متمنًيا 

له التوفيق يف اأداء مهمته الدبلوما�شية يف مملكة البحرين، 

منوًها يف هذا ال�شياق بالعالقات املتينة والتاريخية القائمة 

البحرين  يف  العاملة  الهندية  العمالة  وبدور  البلدين  بني 

وا�شهاماتها يف امل�شرية التنموية للبالد، وموؤكًدا على اأهمية 

تعزيز التعاون بني البلدين ال�شديقني خا�شة يف جمال �شوق 

العمل وتعزيز الرعاية الجتماعية وريادة الأعمال.

بدوره، لفت ال�شفري الهندي اإىل تنامي العالقات التاريخية 

بني البلدين، موؤكًدا حر�س حكومة بالده على تعزيز التعاون 

مع اململكة يف خمتلف املجالت، م�شيًدا بالرعاية التي توفرها 

البحرين للجالية والعمالة الهندية يف البالد، منوًها باجلهود 

التي تبذلها الوزارة وهيئة تنظيم �شوق العمل ل�شمان توفري 

احلماية للعمالة واملتما�شية مع معايري العمل الدولية.
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الإعالن عن الفائزين بجائزة خليفة بن �سلمان اآل خليفة للطبيب البحريني

4 طبيبات قّدمن منجزات رائدة يفزن باجلائزة يف فئتيها الأوىل والثانية

وبهذه املنا�شبة، اأعرب ال�شيخ حممد بن را�شد بن خليفة اآل 

والعرفان  ال�شكر  اآيات  اأ�شمى  عن  اجلائزة  اأمانة  رئي�س  خليفة 

ل�شاحب ال�شمو امللكي االأمري خليفة بن �شلمان اآل خليفة رئي�س 

الوزراء املوقر حفظه اهلل، على اهتمام �شمّوه الدائم وحر�شه على 

اإبراز جهود الكوادر الوطنية يف كافة القطاعات، م�شيًدا مببادرة 

للطبيب  خليفة  اآل  �شلمان  بن  خليفة  »جائزة  الإطالق  �شموه 

البحريني« الهادفة لت�شليط ال�شوء على فئة االأطباء البحرينيني، 

تقديًرا جلهود وت�شحيات هذه الفئة املهمة والفاعلة والتي ت�شتحق 

كل الدعم والتقدير لدورها املميز وجهودها يف خدمة املجتمع.

واأعرب ال�شيخ حممد بن را�شد عن خال�س التهاين للفائزين 

باجلائزة بفئتيها االأوىل والثانية، م�شيًدا مبا قدموه من منجزات 

رائدة يف جمال البحث العلمي وما بذلوه من جهود كبرية وعطاء 

متوا�شل يف القطاع الطبي.

واأّكد ال�شيخ حممد بن را�شد بن خليفة اآل خليفة رئي�س اأمانة 

اجلائزة اعتزازه وفخره بحجم وم�شتوى االأبحاث العلمية التي 

تقّدم بها اأطباء وطبيبات مملكة البحرين يف جمال االبتكار واالإبداع 

حيوية  مو�شوعات  وتناولت  وال�شريري،  العالجي  البحث  يف 

ومهمة من �شمنها االأبحاث الفائزة يف جماالت مكافحة العدوى، 

والتدريب النظري والعملي للعاملني يف القطاع ال�شحي، وجمال 

النهو�س بجودة القطاع ال�شحي لل�شكان، م�شرًيا اإىل اأنها تعترب 

نتاًجا للم�شتوى العايل الذي يتمتع به الباحثون والباحثات يف 

مملكة البحرين يف املجال الطبي.

واأ�شاف، اأن الفئة الثانية من اجلائزة واملخ�ش�شة لالأطباء 

مبملكة  ال�شحي  القطاع  يف  وا�شحة  ب�شمة  لهم  ممن  الرّواد 

البحرين، ت�شتهدف يف املقام االأول التعبري عن التقدير والعرفان 

الأحد االأطباء ممن قدموا خالل ال�شنوات املا�شية والزالوا مناذَج 

لوطنه  واملحب  املتفاين  البحريني  الطبيب  �شخ�شية  على  حية 

�شفات  مع  متوافًقا  االختيار  جلنة  وجدته  ما  وهو  وملهنته، 

الطبيبة الفائزة بهذه الفئة من اجلائزة.

وتوّجه ال�شيخ حممد بن را�شد بن خليفة اآل خليفة بخال�س 

ال�شكر اإىل اأع�شاء جلنة االختيار على عملهم املتوا�شل وتكري�شهم 

للوقت واجلهد يف �شبيل حتديد امل�شاركات االأحّق بنيل اجلائزة.

وخالل املوؤمتر الذي عقد بح�شور االأ�شتاذة فائقة بنت �شعيد 

ال�شالح وزيرة ال�شحة رئي�شة جلنة االختيار، والدكتور خالد 

�شمري  والربوفي�شور  العربي  اخلليج  جامعة  رئي�س  العوهلي 

العتوم رئي�س الكلية امللكية االيرلندية للجراحني اأع�شاء اللجنة، 

»االبتكار  االأوىل:  فئتها  عن  اجلائزة  على  احلا�شلني  عن  اأُعلن 

واالإبداع يف البحث العالجي وال�شريري والطبي«، حيث جاءت 

ا�شت�شاري  ال�شلمان  حممد  جميلة  الدكتورة  االأوىل  املرتبة  يف 

اأول االأمرا�س املعدية وطب ال�شيخوخة وطب الباطنية مبجمع 

ال�شلمانية الطبي، ويف املرتبة الثانية والثانية مكرر فقد جاءت 

اأ�شرة  طبيب  ا�شت�شاري  جا�شم  اأحمد  غفران  الدكتورة  من  كل 

واأ�شتاذ م�شارك يف طب االأ�شرة يف الكلية امللكية للجراحني يف 

وامل�شت�شفى  اجلامعي  امللك حمد  م�شت�شفى  البحرين وتعمل يف 

جناة  والدكتورة  ال�شالم،  وم�شت�شفى  واالأطفال  للن�شاء  امللكي 

حممد اأبو الفتح طبيب عائلة ومديرة اإدارة ال�شحة العامة بوزارة 

ال�شحة.

والعطاء  »الوفاء  الثانية  فئتها  عن  اجلائزة  منح  مت  فيما   

املمتد«، للدكتورة مرمي اإبراهيم الهاجري، طبيب عائلة والوكيل 

امل�شاعد لل�شحة العامة بوزارة ال�شحة، وذلك تقديًرا جلهودها 

القطاع  يف  عاًما  ثالثني  من  اأكرث  امتدت  التي  لعطاءاتها  ووفاًء 

باإجناز  قيامها  اإىل جانب  املدين،  املجتمع  وموؤ�ش�شات  احلكومي 

برامج �شحية عززت ال�شحة العامة يف مملكة البحرين.

وزيرة  ال�شالح  �شعيد  بنت  فائقة  االأ�شتاذة  اأعربت  وقد 

اإىل �شاحب  ال�شكر والتقدير واالمتنان  اآيات  اأ�شمى  ال�شحة عن 

ال�شمو امللكي االأمري خليفة بن �شلمان اآل خليفة رئي�س الوزراء 

املوقر، حفظه اهلل، على مبادرة �شموه الكرمية بتخ�شي�س جائزة 

حتمل ا�شم �شموه للطبيب البحريني وعلى اعتماد يوم للطبيب 

البحريني، وهي املبادرة التي ج�شدت ما يوليه �شموه من رعاية 

املجال  اأمامها  وفتحت  الوطنية  الطبية  للكوادر  واهتمام  ودعم 

وا�شًعا نحو مزيد من العطاء واالبداع والتناف�س الذي ي�شهم يف 

تطوير القطاع الطبي وال�شحي يف مملكة البحرين ومبا يخدم 

توجهات اململكة التنموية وتر�شيخ اأ�ش�س منظومة �شحية فاعلة 

وذات جودة وكفاءة ت�شمل اجلميع.

دليل وبرهان على  الرائدة خري  »اإن مبادرة �شموه  وقالت: 

مدى اميان �شموه ب�شرورة تكرمي فئة االطباء، ال�شيما يف هذه 

الت�شدي  يف  ت�شحياتهم  على  لهم  تقديًرا  الراهنة،  الظروف 

بذلك نهًجا غالًيا يف  فاأر�شى �شموه  امل�شتجد،  لفريو�س كورونا 

الوفاء والتقدير لذوي العطاء، وهو ما يلقي على االأطباء وجميع 

املنت�شبني لوزارة ال�شحة م�شوؤولية م�شاعفة يف موا�شلة العمل 

للو�شول اإىل ما نرجوه للوطن من مكانة متميزة اإقليمًيا ودولًيا 

يف املجال الطبي وال�شحي«.

الفائزين مب�شابقة  باالإعالن عن  اليوم  واأعربت عن ت�شّرفها 

اآل خليفة للطبيب البحريني« والتي  »جائزة خليفة بن �شلمان 

الطبيب  بيوم  اململكة  احتفاء  مع  تزامًنا  االأوىل  بن�شختها  ُتَقَدّم 

البحريني يف اأول اأربعاء من نوفمرب من كل عام.

والطبيبات  االأطباء  من  جمموعة  مب�شاركة  واأ�شادت 

من  امل�شهود  وتفاعلهم  اجلائزة،  لنيل  التناف�س  يف  البحرينيني 

خمتلف املوؤ�ش�شات الطبية مبملكة البحرين، بعد اأن مت االإعالن 

رئي�س  امللكي  ال�شمو  �شاحب  من  بدعم  الكرمية  املبادرة  عن 

الوزراء تكرمًيا لالأطباء البحرينيني املتميزين يف البحث العالجي 

وال�شريري والطبي، وعرفاًنا بف�شل من امتد عطائهم يف خدمة 

مملكتنا الغالية. 

والتربيكات  التهاين  خال�س  عن  ال�شحة  وزيرة  واأعربت 

الرغم  على  العام،  هذا  الفوز  وحققن  تقدمن  الالتي  للطبيبات 

من الظروف اال�شتثنائية التي متر بها مملكة البحرين مع دول 

العامل، نظرا لتف�شي فريو�س كورونا »كوفيد-19«، موؤكدة اأن 

الفائزات  اأثبتت متيًزا مع جلنة دولية الختيار  مملكة البحرين 

وتخطني  ودولية  حملية  الطب  جمال  يف  ب�شمات  لهن  الالتي 

احلدود اجلغرافية ومتيزن عاملًيا، بعد اأن مت اختيارهن ا�شتناًدا 

على جمموعة من االأ�ش�س واملعايري العاملية يف جمال التحكيم.

ونوهت اإىل اأن اجلائزة �شيكون لها مردود اإيجابي عظيم يف 

االرتقاء مب�شتوى اخلدمات ال�شحية يف مملكة البحرين ومنطقة 

ال�شرق االأو�شط باأكملها، يف ظل ما حتمله هذه املبادرة الكرمية 

من لدن �شاحب ال�شمو امللكي رئي�س الوزراء املوقر، حفظه اهلل، 

من اأهداف نبيلة، وتنفيذ التوجيهات ال�شديدة وحتقيق ما يتطلع 

اإليه �شموه. 

وتقدم  اجلائزة  هذه  �شارك يف  من  كل  اإىل  ر�شالة  ووجهت 

لها ومل يحالفه احلظ بالفوز، قائلة: »�شكًرا لكم مل�شاركتكم فلقد 

طبية  كفاءات  هناك  باأن  واأثبتم  الطيبة،  املبادرة  هذه  اأثريتم 

قاله اخلرباء  ما  اإىل  ا�شري  اأن  واأود  بها جميًعا،  بحرينية نفخر 

الدوليني عند قيامهم بتقييم املتقدمني للجائزة من اأن )البحرين 

حمظوظة للغاية بوجود مثل هوؤالء االأطباء الرائعني، وكان من 

ال�شعب للغاية الف�شل بينهم، فتهانينا للجميع، وكان من دواعي 

اأن نرى الطبيعة املتنوعة ملا حققوه جميًعا... وقاموا  �شرورنا 

بعمل ممتاز(«.

واأعربت عن متنياتها لكل من تقدم لهذه اجلائزة بحظ اأوفر 

يف ال�شنوات القادمة، واأ�شافت: »اأقول للطبيبات الفائزات، بارك 

اهلل لكم هذا الفوز الثمني، فقد حققتم املرام بعد جهد عظيم، فلكم 

جزيل ال�شكر على العطاء والبذل النبيل من اأجل �شحة و�شالمة 

من يعي�س على اأر�س الوطن، ولكم عظيم التقدير واالمتنان«.

هذه  اإجناح  يف  اأ�شهم  من  لكل  بال�شكر  بال�شكر  وتوجهت 

امل�شابقة وحتقيق اأهدافها �شواء على امل�شتوى الوطني واالإقليمي 

والعاملي، وقالت: »كل طبيب بحريني يعد فائًزا.. حيث اإنه ثروة 

بحريننا الغايل، الذي يفاخر بكوادره الطبية.. هنيًئا لكم يا عماد 

الوطن«.

العوهلي  خالد  الدكتور،  اللجنة  ع�شو  اأعرب  جانبه،  من 

ل�شاحب  وتقديره  �شكره  عن  العربي  اخلليج  جامعة  رئي�س 

ال�شمو امللكي رئي�س الوزراء على هذه اجلائزة، موؤكًدا اأن اهتمام 

�شموه مبجاالت التنمية مل تقت�شر على ال�شحة فقط واإمنا �شملت 

م�شتدامة،  وتنمية  واإ�شكان  تعليم  من  احلياة  جماالت  خمتلف 

وهذه روؤية قائد حكيم يعمل وينجز مل�شلحة الوطن واملواطنني. 

من  حتققه  مبا  يرتبط  ونه�شتها  االأمم  رقي  »اإن  وقال: 

وركز  به  اهتم  ما  وهو  القطاعات،  كبرية يف خمتلف  اإجنازات 

مملكة  اأن  موؤكًدا  الوزراء،  رئي�س  امللكي  ال�شمو  �شاحب  عليه 

البحرين م�شهود لها على امل�شويني العربي واخلليجي بالريادة 

يف جماالت التنمية الب�شرية وامل�شتدامة، وهو ما توؤكده التقارير 

املتخ�ش�شة على امل�شتويني االقليمي والدويل والتي تتبواأ فيها 

البحرين مراتب متقدمة، واأ�شاد بالبحوث املتميزة التي تقدم بها 

الكفاءات  به  ما متتع  توؤكد  للجائزة، والتي  االأطباء والطبيبات 

والكوادر الطبيبة البحرينية من م�شتويات متميزة، وهو االأمر 

اأن ما حققته مملكة البحرين من نه�شة وتطور يف  الذي يوؤكد 

اليوم  يكن وليد  ال�شحية والعالجية مل  والرعاية  الطب  جمال 

يف  واال�شتثمار  والبناء  العمل  من  طويلة  مل�شرية  تراكم  وبل 

املواطن البحريني، ال�شيما االأطباء والذين نالوا اإ�شادة واإعجاب 

اخلرباء الدوليني من اأع�شاء اللجنة.

من ناحيته، اأعرب ع�شو اللجنة الربوفي�شور �شمري العتوم 

�شكره  بالغ  عن  للجراحني،  االيرلندية  امللكية  الكلية  رئي�س 

وتقديره ل�شاحب ال�شمو امللكي رئي�س الوزراء على مبادرة �شموه 

بتخ�شي�س جائزة حتمل ا�شمه لتكرمي الطبيب البحريني، وعلى 

يوؤكد  ما  وهو  البحريني،  الطبيب  يوم  باعتماد  �شموه  مبادرة 

عناية ودعم �شموه للقطاع ال�شحي والطبي يف اململكة.

املناف�شة على اجلائزة من  واأعرب عن �شعادته مبا �شهدته 

البحرين،  يف  والطبيبات  االأطباء  من  النطاق  وا�شعة  م�شاركة 

لالأبحاث  املتميزة  بامل�شتويات  بالفخر  ت�شعر  اللجنة  موؤكًدا 

امل�شاركة وما لها من قيمة يف تعزيز ال�شحة يف مملكة البحرين، 

موؤكًدا اأهمية قيمة اجلائزة يف حتفيز االأطباء وت�شجيعهم على 

بذل مزيد من العطاء. 

اجلدير بالذكر اأن معايري التقييم التي ا�شتندت عليها جلنة 

والعملية  العلمية  اجلوانب  من  العديد  غطت  الفائزين  اختيار 

املتما�شية مع املعايري الدولية لتقييم مثل هذه اجلوائز، والتي 

م�شريته  يف  الطبيب  حققها  التي  باالإجنازات  اأبرزها  متثلت 

الطبي  بالقطاع  االرتقاء  يف  �شاهمت  التي  ومبادراته  العلمية 

وات�شمت باالإبداع واالبتكار واال�شتغالل االأمثل للموارد، ف�شالً عن 

املبادرات التي قدمها املر�شح والقابلة للت�شجيل كرباءة اخرتاع 

اأو ملكية فكرية، وعدد البحوث املن�شورة، اإىل جانب ما قام به 

املر�شح من مبادرات واجنازات �شاهمت يف حتقيق ر�شا املر�شى، 

لالآخرين،  الطرق  مبختلف  والفنية  التخ�ش�شية  خرباته  ونقل 

واإجنازاته املرتبطة بتطوعه خارج نطاق عمله، هذا باالإ�شافة اإىل 

املوؤهالت العلمية واخلربات العملية التي ميتلكها املر�شح.

غفران اأحمدمرمي الهاجريجناح اأبوالفتحجميلة ال�سلمان

اآل  �سلمان  بن  »جائزة خليفة  على  احلائزين  الأطباء  اأ�سماء  عن  لالإعالن  موؤمتًرا �سحفيًا  الوزراء  رئي�س  امللكي  ال�سمو  ديوان �ساحب  اأم�س يف  عقد 

األف دولر، والتي جاءت مببادرة كرمية من �ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان   200 خليفة للطبيب البحريني« يف ن�سختها الأوىل وقيمتها 

جمالت  يف  الأطباء  بني  التناف�سية  لروح  وحتفيًزا  وعطاءاتهم  الطبية  للكوادر  �سموه  من  تقديًرا  ورعاه،  اهلل  حفظه  املوقر،  الوزراء  رئي�س  خليفة  اآل 

را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  برئا�سة  للجائزة  العامة  المانة  اىل  الفائزين  ا�سماء  الختيار  جلنة  قدمت  اأن  بعد  وذلك  والطبي،  وال�سريري  العالجي  البحث 

الوزراء. رئي�س  امللكي  ال�سمو  �ساحب  ديوان  وكيل  خليفة  اآل  خليفة  بن 

يف الفئة الأوىل »البتكار والإبداع 

يف البحث العالجي وال�سريري والطبي«

املرتبة الأوىل: الدكتورة جميلة حممد ال�شلمان ا�شت�شاري 

الباطنية  وطب  ال�شيخوخة  وطب  املعدية  االأمرا�س  اأول 

مبجمع ال�شلمانية الطبي: وقد ح�شدت اأعلى ن�شبة ت�شويت 

يف  املتميزة  الإجنازاتها  نظرًيا  الفائزين؛  اختيار  جلنة  من 

جمال اخت�شا�شها الطبي يف جمال مكافحة العدوى والتي 

من  عدًدا  الدكتورة  قدمت  واالبتكار، حيث  باالإبداع  ات�شمت 

االأبحاث ُن�شرت يف دوريات علمية معرتف بها عاملياً، وكان 

لها بالغ االأثر يف على جودة العالج والت�شخي�س لعدد من 

االأمرا�س الباطنية.

من اأبرز البحوث التي قّدمتها واأّهلتها للح�سول على 

اجلائزة من قبل جلنة اختيار الفائزين ما يلي:

- اأمناط و�شفات امل�شادات احليوية ومدى مالءمتها 

يف غرفة الطوارئ بالرعاية الثانوية يف البحرين.

لداء  ال�شريرية  واملظاهر  الوبائيات  حول  درا�شة   -

الر�شا�شيات الغازية يف الرعاية التخ�ش�شية بامل�شت�شفيات 

يف البحرين.

االأمرا�س  م�شببات  ت�شببها  التي  العدوى  اإدارة   -

ملنظمة  االأولوية  ذات  العربية  الدول  يف  اجلرام  �شالبة 

ال�شحة العاملية.

املرتبة الثانية، الدكتورة غفران اأحمد جا�شم ا�شت�شاري 

الكلية  االأ�شرة يف  م�شارك يف طب  واأ�شتاذ  اأ�شرة  طبيب 

م�شت�شفى  يف  وتعمل  البحرين،  يف  للجراحني  امللكية 

امللك حمد اجلامعي وامل�شت�شفى امللكي للن�شاء واالأطفال 

جهودها  نظري  اجلائزة  وا�شتحقت  ال�شالم،  وم�شت�شفى 

املتميزة واالبتكارية يف االأبحاث ذات العالقة مبو�شوعات 

�شحة املراأة، وبخا�شة االأبحاث حول �شرطان الثدي التي 

اأدت اإىل فهم اأعمق واأف�شل لتجربة املر�س من وجهة نظر 

املر�شى. عالوة على ذلك، فقد ا�شتوعبت العنا�شر املتعلقة 

بنوعية حياة الناجني من �شرطان الثدي.

اأبرز البحوث التي قدمتها واأهلتها للح�سول على 

اجلائزة من قبل جلنة اختيار الفائزين ما يلي:

- املعرفة واملواقف واملمار�شات فيما يتعلق ب�شرطان 

مراكز  يزرن  اللواتي  الن�شاء  بني  والفح�س  الرحم  عنق 

الرعاية ال�شحية االأولية يف البحرين.

الثدي غري  �شرطان  ملري�شات  النف�شية  التدخالت   -

املنت�شر 

ب�شرطان  امل�شابة  البحرينية  املراأة  حياة  نوعية   -

الثدي.

الفتح  اأبو  الدكتورة جناة حممد  املرتبة الثانية مكرر، 

طبيب عائلة ومديرة اإدارة ال�شحة العامة بوزارة ال�شحة: 

ال�شيا�شات  تنفيذ  يف  جليلة  اإ�شهامات  لها  كان  والتي 

االأثر يف زيادة تغطية  لها  التي كان  ال�شحية والربامج 

الرعاية  نوعية  وحت�شني  االأولية،  ال�شحية  الرعاية 

ال�شحية لل�شكان، كذلك النهو�س باإجناز برامج �شحية 

ال�شحية  الرعاية  نوعية  زيادة حت�شني  اإىل  اأدت  معينة 

لل�شكان.

من اأبرز البحوث التي قدمتها واأهلتها للح�سول على 

اجلائزة من قبل جلنة اختيار الفائزين ما يلي:

االأ�شباب يف  الوفيات غري معروفة  - درا�شة حاالت 

البحرين: املحددات وق�شايا ال�شيا�شة ال�شحية.

- وبائيات �شرطان الرئة بني �شكان البحرين 1998-

.2011

مملكة  يف  والوفيات  بال�شرطان  االإ�شابة  معدل   -

البحرين: االإح�شاءات واالجتاهات )كموؤلف م�شارك(.

البحرينيات:  الن�شاء  الثدي عند  - وبائيات �شرطان 

معطيات من �شجل ال�شرطان البحريني )كموؤلف م�شارك(.

الفئة الثانية »الوفاء والعطاء املمتد«، الدكتورة مرمي 

اإبراهيم الهاجري – طبيب عائلة والوكيل امل�شاعد لل�شحة 

بكل  اجلائزة  ا�شتحقت  والتي  ال�شحة،  بوزارة  العامة 

امتدت  التي  لعطاءاتها،  ووفاًء  جلهودها  تقديراً  جدارة، 

اأكرث من ثالثني عاًما املا�شية، وات�شمت بالبذل والعطاء، 

املدين  املجتمع  وموؤ�ش�شات  احلكومي  القطاع  يف  �شواء 

من جمعيات �شحية واأهلية، وم�شاركات وا�شعة حملية 

ودولية. كانت مثال يحتذى به، بالعمل يف جمال الرعاية 

اإىل  ال�شحة،  وتعزيز  العامة  وال�شحة  االأولية  ال�شحية 

ال�شحة  عززت  �شحية  برامج  باإجناز  النهو�س  جانب 

ال�شحية  للم�شاكل  ملحوظ  تقليل  يف  و�شاهمت  العامة 

مبملكة البحرين.

نبذة عن الطبيبات الفائزات بجائزة خليفة بن �سلمان اآل خليفة للطبيب البحريني يف الفئتني الأوىل والثانية
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مربوك للأطباء الفائزين بجائزة خليفة بن �سلمان 

هذه  يف  امل�ساركني  لكّل  و�سكًرا  البحرين..  للطبيب 

يف  التناف�س  ت�سجيع  اإطار  يف  ت�سّب  التي  امل�سابقة 

احلقل الطبّي وتنمية البحث العلمي واالبتكار وامتناًنا 

وعرفاًنا بعطاء اأطبائنا املجّدين.

من ال�شهل اأن تك�ن »ث�ريا« واأنت يف مكتبك ال�ثري 

تكتب، وعظات  كلمات  اإل  النهاية  فما هي يف  تعاين،  ل 

تالك، وعنرتيات ي�شرخ بها.. كل دولة، وكل �شعب اأدرى 

مب�شاحله، وفكر ال��شاية الف�قية هذا، قد حان ال�قت لأن 

هنالك  بقي  اإن  والق�شية،  الط�ق،  عن  اجلميع  �شب  فقد  يندثر، 

ق�شية، فاإن اأهلها اأوىل بها..
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اإدي�سون يعر�س  1879 - توما�س 
امل�سباح الكهربائي الأول مرة يف عر�س 

خا�س.

اليابان  اأكتوبر يف  1931 - حادثة 
�سفوف  داخل  انقلبية  حماولة  وهي 

اجلي�س االإمرباطوري.

1945 - الرئي�س االأرجنتيني خوان 
بريون يتزوج من املمثلة اإيفا.

ملنظمة  اجتماع  اأول  عقد   -  1952
املوؤمتر االإ�سلمي يف جدة والذي جمع 

وزراء اإعلم الدول االإ�سلمية.

1967 - اإغراق املدمرة االإ�سرائيلية 
اإيلت على يد القوات البحرية امل�سرية.

االأمريكي  الرئي�س   -  1973
ريت�سارد نيك�سون يقيل املتهم الرئي�سي 

كوك�س  اأر�سيبالد  ووترغيت  بف�سيحة 

من من�سبه.

1974 - وزير اخلارجية الفرن�سي 
بني  اجتماع  اأول  يعقد  �سوفانيار  جان 

م�سوؤول اأوروبي غربي ويا�سر عرفات 

وذلك خلل زيارته اإىل لبنان.

املتحدة وكوريا  الواليات   -  1994
ال�سمالية توقعان اتفاق يف جنيف ين�س 

لكوريا  النووية  الطاقة  ا�ستخدام  على 

ال�سمالية للأغرا�س املدنية ح�سًرا.

عبداهلل  االأردين  العاهل   -  2018
تاأجري  اتفاقية  ُينهي  بن احل�سني  الثاين 

الإ�سرائيل  والغّمر  الباقورة  اأرا�سي 

ال�سلم  اتفاقية  املدة ح�سب  انتهاء  بعد 

ُتهدد  واإ�سرائيل  االإ�سرائيلية،  االأردنية 

ان. بقطع املياه عن عَمّ

فريق طبي �صعودي ينجح يف اإعادة قلب طفلة اإىل قف�صها ال�صدري
اإجراء  اإجناز جديد يحققه فريق طبي �شع�دي بعد جناحه يف 

عملية جراحية معقدة، يف اإرجاع قلب طفلة تبلغ من العمر 10 اأ�شهر 

كانت تعاين من وج�د القلب خارج القف�ص ال�شدري، مع ت�شّ�هات 

القف�ص  بنية  يف  كانرتيل(،  )خما�شية  جًدا  ونادرة  معقدة  ولدية 

ال�شدري، جدار البطن، القلب واحلجاب احلاجز.

العملية اأجريت يف مركز الأمري �شلطان ملعاجلة اأمرا�ص وجراحة 

يف  القلب  وج�د  من  تعاين  الطفلة  وكانت  امل�شلحة.  للق�ات  القلب 

جت�يف البطن مع ت�شّ�هات يف القلب )ثقب بطيني(، وت�شخم كي�شي 

تتخلق  النم�، ومل  مكتملة  القف�ص غري  الأي�شر، وعظمة  البطني  يف 

البطن  جدار  وج�د  عدم  اإىل  اإ�شافة  منها،  الأ�شفل  الثلث  يف  جزئًيا 

الأمامي ومعاناتها من فتق كبري يف اجلزء الأعلى من البطن واحلجاب 

احلاجز، ما ت�شّبب يف ظه�ر القلب والأمعاء والكبد، وعّر�ص حياتها 

للخطر. بح�شب �شحيفة »عكاظ«.

بينما  �شاعات،   3 نح�  ت�شتغرق  العتيادية  العمليات  اأن  ُيذكر 

فيها  الإ�شالح  مراحل  لختالف  �شاعات   8 العملية  هذه  ا�شتغرقت 

و�شدة تعقيدها، وقد تكللت بالنجاح.

»الأمري النائم« يتحرك 

بعد 15 �صنة من الغيبوبة

الجتماعي  الت�ا�شل  م�اقع  على  ن�شطاء  تداول 

بن طالل،  بن خالد  ال�ليد  الأمري  ُيظهر  فيدي�  مقطع 

املعروف بـ»الأمري النائم«، وه� يحرك اأ�شابعه ثم يده 

الفيدي� حمرك  وت�شدر  الغيب�بة.  من  �شنة   15 بعد 

البحث »غ�غل« يف ال�شع�دية، �شباح اأم�ص، ب��شفه 

ميثل ن�ًعا من ال�شتجابة لدى الأمري ال�شع�دي.

الأمري  من  يطلب  ا  �شخ�شً اأن  الفيدي�  يف  ويبدو 

اإ�شبعه، ليق�م بذلك، ثم يعاود الطلب منه مرة  رفع 

ا. اأخرى لرفع كفه ب�ش�رة اأعلى، في�شتجيب اأي�شً

تعر�ص  قد  بن طالل  بن خالد  ال�ليد  الأمري  كان 

بالكلية  درا�شته  خالل   2005 عام  �شري  حلــادث 

واختلفت  ذلك،  منذ  غيب�بة  يف  ودخل  الع�شكرية، 

الت�شخي�شات الطبية حلالته ال�شحية، يف حني ي�شّر 

اإبقاء جنله حتت الأجهزة  الأمري خالد بن طالل على 

واملتابعة اأمالً بال�شفاء.

جانب من تدريبات �سرطة البحرين، يف ال�سبعينيات من القرن

 املا�سي، يف اإطار اال�ستعداد الأداء واجباتهم بحفظ االأمن.

يوافق اليوم 21 اأكتوبر ذكرى ميلد �ساحب 

خليفة  اآل  بن حمد  �سلمان  االأمري  امللكي  ال�سمو 

االأول  النائب  االأعلى  القائد  نائب  العهد  ويل 

لرئي�س جمل�س الوزراء.

حافًل  مديًدا  عمًرا  ل�سموه  »االأيام«  وتتمنى 

واالإجنازات  العطاء  وموا�سلة  والرخاء؛  بالهناء 

االزدهار  من  ملزيٍد  الغالية  مبملكتنا  تاأخذ  التي 

والريادة؛ حتت لواء �ساحب اجلللة امللك حمد 

بن عي�سى اآل خليفة، حفظه اهلل ورعاه.

ذكرى ميالد 

�صمو ولـي العهد اليوم



أعل��ن دي��وان صاح��ب الس��مو 
الملك��ي رئي��س ال��وزراء أم��س 
أسماء األطباء الفائزين ب�»جائزة 
خليف��ة ب��ن س��لمان آل خليفة 
البحريني« في نسختها  للطبيب 

األولى.
وأكد س��مو رئيس ال��وزراء خالل 
تهنئت��ه الفائزي��ن بالجائزة أن 
باس��تمرار  تح��رص  الحكوم��ة 
على دع��م الجه��ود البحثية في 
المجاالت العلمية كافة، وخاصة 
ف��ي المجال الطب��ي، لما له من 
أهمي��ة ف��ي االرتقاء بمس��توى 

وجودة الخدمات المقدمة.
الف��وز  أن  إل��ى  س��موه  وأش��ار 
المس��تحق الذي حققت��ه المرأة 
الجائ��زة  ني��ل  ف��ي  البحريني��ة 

بفئتيها األولى والثانية، يعكس 
تمي��ز المرأة البحريني��ة ودورها 
الرائد ف��ي القطاع الطبي وغيره 

من الميادين األخرى.

األول��ى  المرتب��ة  ف��ي  وف��از 
الدكتورة جميلة محمد السلمان 
استشاري أول األمراض المعدية 
الباطنية  الشيخوخة وطب  وطب 
الطب��ي،  الس��لمانية  بمجم��ع 
وف��ي المرتبة الثاني��ة والثانية 
مك��رر الدكت��ورة غف��ران أحمد 
جاس��م استش��اري طبيب أس��رة 
وأستاذ مش��ارك في طب األسرة 
للجراحين  الملكي��ة  الكلي��ة  في 
البحري��ن، والدكت��ورة نجاة  في 
محم��د أبوالفت��ح طبي��ب عائلة 
ومدي��رة إدارة الصح��ة العام��ة 
الفئ��ة  وف��ي  الصح��ة،  ب��وزارة 
الثانية الدكت��ورة مريم إبراهيم 
الهاج��ري، طبيب عائلة والوكيل 

المساعد للصحة العامة.
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 بدء التبادل البريدي 
بين البحرين وإسرائيل قريبًا

المواص��الت  ب��وزارة  للبري��د  المس��اعد  الوكي��ل  ق��ال 
واالتصاالت الش��يخ بدر بن خليفة آل خليفة: »إنه سيتم 
ب��دء التب��ادل البريدي بي��ن مملكة البحرين وإس��رائيل 

قريبًا«.
وأوض��ح أن »إقام��ة عالقات دبلوماس��ية بي��ن البحرين 
وإسرائيل تتماش��ى مع توجهات حضرة صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة عاه��ل البالد المفدى 
لنشر ثقافة السالم في العالم وتطلعات المملكة لمزيد 

من االستقرار واالزدهار في الشرق األوسط«.

سمو رئيس الوزراء

 4 طبيبات يفزن 
بـ»جائزة الطبيب البحريني«

      جميلة وغفران ونجاة في الفئة األولى ومريم الثانية

 البحرين أمينًا عامًا دائمًا لمنتدى 
مكافحة االتجار بالبشر في الشرق األوسط
       المملكة أول دولة عربية تنشئ نيابة لـ»جرائم االتجار«

قال الرئي��س التنفيذي لهيئة 
تنظي��م س��وق العم��ل رئيس 
لمكافح��ة  الوطني��ة  اللجن��ة 
االتجار باألش��خاص أسامة بن 
عب��داهلل العبس��ي: إن إس��ناد 
المنت��دى الحكوم��ي لمكافحة 
االتج��ار باألش��خاص بمنطقة 
الشرق األوسط األمانة العامة 
الدائم��ة إلى البحري��ن يحمل 
إضافية  مس��ؤولية  المملك��ة 
للمس��اهمة ف��ي إب��راز جهود 
المنطقة ف��ي مكافحة االتجار 

باألشخاص.
اس��تعداد  العبس��ي  وأك��د 
المملك��ة لتقديم كافة الدعم 
للجه��ود المبذولة في االرتقاء 
بجه��ود المنطق��ة ف��ي مجال 

مكافح��ة االتجار باألش��خاص، 
مش��يرًا إلى أن إس��ناد األمانة 
العامة الدائم��ة للمنتدى إلى 
البحرين ج��اء بناء على توصية 
من اإلمارات لتكون مس��تقلة 

عن دولة الرئاسة.
وف��ي س��ياق متصل آخ��ر قال 
رئيس نيابة االتجار باألشخاص 
الدكتور علي الش��ويخ: إن قرار 
إنشاء نيابة االتجار باألشخاص 
في المملكة يؤكد أن البحرين 
ه��ي أول دول��ة عربية تنش��ئ 
نياب��ة متخصصة للتحقيق في 

هذه القضايا.
وبين أن القرار يعزز من مكانة 
البحرين المتقدمة التي تحظى 
به��ا عل��ى المس��توى الدولي 

ف��ي مكافحة ه��ذا الن��وع من 
الجرائم، حيث صنفت المملكة 
للعام الثالث على التوالي من 
فئة الدرجة األولى في مكافحة 

االتجار باألشخاص.

 »األشغال«: »كورونا« 
توقف جميع المشاريع

أكدت الوكيل المس��اعد للطرق بوزارة األش��غال وشؤون 
البلدي��ات والتخطي��ط العمراني هدى فخرو أن مش��روع 

تطوير شارع ريا في المحرق توقف خالل الفترة الحالية.
وقال��ت: »بس��بب الجائح��ة تم إيق��اف جميع المش��اريع 

فتوجهت الحكومة نحو الصحة«.

أسامة العبسي

 »النواب« يمطر الحكومة
بـ17 اقتراحًا مستعجاًل.. 6 منها تخص التعليم

أح��ال مجلس النواب في جلس��ته أمس 17 اقتراحًا 
برغبة بصفة االس��تعجال إلى الحكوم��ة، بينها 6 
مقترحات تتعلق بالتعلي��م، أبرزها ترفيع الطلبة 
من مواليد أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2013 
إلى الصف الثاني االبتدائ��ي بعد إجراء االختبارات 
الالزمة، وإنش��اء المنصة الوطنية لحماية الطالب. 
واس��تغالل المراك��ز االجتماعي��ة التابع��ة لوزارة 
العم��ل والتنمي��ة االجتماعي��ة ف��ي فت��ح المجال 
للمتطوعين، لعمل ورش تدريبي��ة ألولياء األمور، 
بما يتعلق بالتعلم عن بعد، واش��تراك الجمعيات 
الخيرية والفرق التطوعية بتوزيع أجهزة الحاس��ب 
اآلل��ي، عل��ى األس��ر م��ن ذوي الدخ��ل المح��دود 

والمتعففة.
كم��ا وافق المجلس عل��ى مقترح  قي��ام الحكومة 
بإجراء دراس��ة ش��املة وجدي��ة للنظر ف��ي تحمل 
ق��روض المواطني��ن م��ن ذوي الدخ��ل المح��دود 
والمعس��رين. وإعفاء المواطن من رس��وم فحص 
كورونا عند الس��فر، وعند الع��ودة في جميع منافذ 
المملكة. إلى ذلك أس��فرت انتخابات رئاسة لجان 
المجل��س عن ف��وز النائب فاضل الس��واد باللجنة 
التشريعية فيما حافظ محمد السيسي على رئاسة 
الخارجية، وفاز محم��ود البحراني بالمالية، وأحمد 

األنصاري بالخدمات، ومحمد بوحمود بالمرافق. 

إعفاء المواطن المسافر من رسوم فحص »كورونا« 

فتح جلسات المطاعم الداخلية مع مراعاة اإلجراءات االحترازية

 إجراء الحكومة دراسة شاملة وجدية  لتحمل
 قروض المواطنين محدودي الدخل والمعسرين

 ترفيع مواليد أكتوبر ونوفمبر
وديسمبر 2013 لـ»الثاني االبتدائي«

»العفو الدولية«: 85٪ من العامالت 
بقطر يتعرضن النتهاكات

كش��فت منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق اإلنس��ان في تقرير 
أصدرت��ه أمس عن أن عامالت المنازل ف��ي قطر يتعرضن بانتظام 
لس��وء المعامل��ة، بما ف��ي ذلك اإليذاء الجس��دي، وظ��روف العمل 

المهينة واالستغاللية.
وأوضحت المنظمة بعد إجراء مقابالت مع 105 س��يدات، أن حوالي 
85% من النس��اء قلن: إنهن يعملن بانتظام أكثر من 14 ساعة في 
الي��وم، ونادرًا ما يحصل�����ن على أيام عطل��ة أو ال يحصل���ن عليها 

أبدًا، وإن أصحاب العمل يحجبون جوازات سفرهن.

 فتح عيادات بـ»السلمانية«
مساًء لتقليص قوائم االنتظار      
وّجه رئي��س مجلس أمناء المستش��فيات الحكومية الش��يخ 
هش��ام بن عبدالعزيز آل خليفة إلى فتح بعض العيادات في 
الفترة المسائية بمجمع السلمانية الطبي بوتيرة متناسقة، 
وبحس��ب احتياجات األقس��ام وفقًا لقوائ��م االنتظار. وأوضح 
أن الخط��وة غي��ر مس��بوقة إلدارة المجمع، وتأت��ي جزءًا من 
إس��تراتيجية التطوير، بغية تحقيق معادلة التوافق الصحي 
لتقديم الخدمات الصحية لكافة األعداد المسجلة في قوائم 

العيادات الخارجية.

 المحمود نائبًا لرئيس
أمناء »كلية عبداهلل بن خالد«

اخت��ار مجلس أمن��اء كلية عبداهلل بن خالد للدراس��ات 
اإلس��المية خالل اجتماع عقده المجلس برئاسة وزير 
التربي��ة والتعليم رئيس المجل��س د. ماجد النعيمي 
بتقني��ة االتص��ال المرئي ع��ن ُبع��د، د. عبداللطيف 

المحمود نائبًا لرئيس المجلس.
وفيما اطلع المجلس على الخطة الدراس��ية للس��نتين 
األول��ى والثانية، وما تش��مله م��ن مقررات دراس��ية 
وس��اعات معتمدة، بحث مشروعي الئحة أعضاء هيئة 
التدريس والئحة المخالفات المس��لكية للطلبة، وقرر 

استمرار دراسة هذه المشاريع إلى االجتماع القادم.

البحرين تحتضن أول فعالية 
للفن اإلسالمي 18 نوفمبر

كش��فت مدير ع��ام الثقاف��ة والفن��ون بهيئ��ة البحرين 
للثقاف��ة واآلثار الش��يخة هال بنت محم��د آل خليفة عن 
أن البحري��ن س��تقيم أول احتفالية للفن اإلس��المي في 
18 نوفمبر القادم، وهو يوم االحتفال بالفن اإلس��المي، 
وتضم الفعالية برنامجًا نوعيًا يشارك فيه المتخصصون 

والنخب في مجال الفنون اإلسالمية.
وس��تنظم هيئ��ة الثقافة واآلثار باقة أنش��طة تصب في 
بحث ودراسة ورصد الثقافة اإلسالمية الممتدة ليس في 

الوطن العربي فقط بل أيضًا العالم اإلسالمي.

 أمين التعاون: إيران اتخذت
أسلوب العداء والعنف بالمنطقة

قال األمين العام لمجلس التعاون لدول 
الخلي��ج العربية د. نايف ف��الح الحجرف: 
»إن إي��ران منذ ع��ام 2011 اتخذت من 
أسلوب العداء والعنف وزعزعة االستقرار 
في المنطقة نهجًا لها لتحقيق أهدافها 
السياس��ية، حيث تعرض��ت بعض دول 
المجل��س العت��داءات متك��ررة من قبل 

إيران ووكالئها في المنطقة«.

كل عام
وسموكم 

بألف خير

مريم بوجيري

21 أكتوبر



بعث حض��رة صاحب الجالل��ة الملك حمد 
بن عيس��ى آل خليفة عاهل البالد المفدى 
برقي��ة تعزية ومواس��اة إلى أخي��ه خادم 
الحرمي��ن الش��ريفين الملك س��لمان بن 
المملك��ة  عاه��ل  س��عود  آل  عبدالعزي��ز 
العربية السعودية الشقيقة، أعرب جاللته 
فيه��ا عن خال��ص تعازيه ومواس��اته في 
وفاة صاحب السمو الملكي األمير نواف بن 
سعد بن س��عود بن عبدالعزيز آل سعود، 
س��ائاًل المولى جل وعال أن يتغمده بواسع 
رحمت��ه ورضوان��ه ويدخله فس��يح جناته 
وأن يلهم العائلة المالكة الكريمة جميل 

الصبر وحسن العزاء.
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 الملك يبعث برقية 
تعزية لخادم الحرمين الشريفين

 خادم الحرمين الشريفين جاللة الملك المفدى

رئيس الوزراء يعزي خادم 
الحرمين الشريفين وولي عهده

بعث صاحب الس��مو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل 
خليفة، رئي��س الوزراء، برقية تعزية ومواس��اة إلى أخيه 
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل 
سعود، عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة، عبر 
فيها س��موه عن أحر تعازيه وصادق مواس��اته في وفاة 
صاحب الس��مو الملكي األمير نواف بن س��عد بن سعود 
بن عبدالعزيز آل سعود رحمه اهلل، سائاًل المولى عز وجل 
أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح 
جناته، وأن يله��م العائلة المالكة الكريمة جميل الصبر 

وحسن العزاء.
كم��ا بعث صاحب الس��مو الملكي رئيس ال��وزراء، برقية 
تعزية ومواس��اة مماثلة الى أخيه صاحب السمو الملكي 
األمي��ر محمد بن س��لمان بن عبدالعزيز آل س��عود ولي 
العه��د نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة 

العربية السعودية الشقيقة.

ولي العهد يعزي خادم 
الحرمين الشريفين وولي عهده

بع��ث صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد آل 
خليف��ة، ول��ي العهد نائ��ب القائد األعل��ى النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء، برقية تعزية ومواس��اة إلى خادم 
الحرمي��ن الش��ريفين الملك س��لمان ب��ن عبدالعزيز آل 
س��عود، عاهل المملكة العربية الس��عودية الش��قيقة، 
أعرب سموه فيها عن خالص تعازيه ومواساته في وفاة 
صاحب الس��مو الملكي األمير نواف بن س��عد بن سعود 
بن عبدالعزيز آل سعود رحمه اهلل، سائاًل المولى عز وجل 
أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويدخله فسيح جناته 
وأن يلهم العائلة المالكة الكريمة جميل الصبر وحس��ن 

العزاء.
 كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد 
األعلى النائ��ب األول لرئيس مجلس الوزراء برقية تعزية 
مماثلة إلى أخيه صاحب الس��مو الملكي األمير محمد بن 
س��لمان آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء 

وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.

خالد بن أحمد: رئاسة العسومي 
للبرلمان العربي إنجاز ديمقراطي 

يعكس نهج الملك اإلصالحي

قال مستش��ار جاللة الملك للش��ؤون الدبلوماسية الشيخ 
خال��د بن أحمد بن محمد آل خليفة إن اختيار النائب عادل 
العس��ومي لتولي منصب رئاسة البرلمان العربي يعكس 
تقديرًا عربيًا كبيرًا للنهج اإلصالحي لحضرة صاحب الجاللة 
الملك حم��د بن عيس��ى آل خليفة عاهل الب��الد المفدى، 
وم��ا أثمره من منجزات ومكتس��بات تنموية وديمقراطية 
هائلة جعلت البحرين في مكانة متقدمة على الصعيدين 
اإلقليم��ي والدول��ي عل��ى المس��تويات كاف��ة، معربًا عن 
خال��ص تهاني��ه بمناس��بة توليه رئاس��ة ه��ذا المنصب 

الدولي الرفيع.
وأك��د الش��يخ خالد بن أحمد ب��ن محم��د آل خليفة، خالل 
اس��تقباله بمكتبه بقصر القضيبية الثالثاء، عضو مجلس 
النواب رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، ثقته في 
ق��درة النائب العس��ومي على مواصلة نجاح��ات وإنجازات 
البرلم��ان العربي واالرتقاء ب��دوره لما فيه خدمة القضايا 
العربي��ة وتعزي��ز مصال��ح دوله��ا وش��عوبها في ش��تى 
المج��االت، معبرًا عن عميق تقديره لجه��وده المتواصلة 
والبارزة في خدمة قضايا الوطن وتعزيز منجزاته، متمنيًا 

له ولجميع أعضاء مجلس النواب دوام التوفيق والنجاح.
من جانبه؛ أعرب النائب العسومي عن اعتزازه بلقاء الشيخ 
خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وخالص شكره وامتنانه 
له على لفتته الكريمة وتهنئته الطيبة، وتقديره لحرصه 

الدائم على التواصل مع أعضاء السلطة التشريعية.

 البحرين أمينًا عامًا دائمًا لمنتدى 
لمكافحة االتجار باألشخاص في الشرق األوسط

رح��ب الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم س��وق 
العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة االتجار 
باألشخاص أسامة بن عبد اهلل العبسي بإسناد 
األمان��ة العامة الدائمة للمنت��دى الحكومي 
لمكافحة االتجار باألشخاص بمنطقة الشرق 
األوس��ط إلى البحري��ن، مؤك��دًا أن المملكة 
تتش��رف بأن تكون أمانة عامة داعمة لدولة 

رئاسة المنتدى السنوي.
وأكد العبس��ي أن دول المنطقة بذلت الكثير 
من الجهود الجادة والكبيرة في مجال مكافحة 
االتجار باألش��خاص، مش��يرًا إلى تحس��ن في 
التصنيف الدول��ي للعديد من دول المنطقة، 
ومنه��ا التقري��ر الس��نوي ل��وزارة الخارجي��ة 
األمريكية المعني بتصني��ف الدول في مجال 

مكافحة االتجار باألشخاص.
ج��اء ذل��ك خ��الل ال��دورة الثاني��ة للمنتدى 
التي عقدت برئاس��ة دولة اإلم��ارات العربية 
المتح��دة في الفترة من 19 إل��ى 20 أكتوبر 
الس��عودية،  البحري��ن،  بمش��اركة  الج��اري، 
اإلم��ارات، الكوي��ت، س��لطنة عم��ان، مصر، 
األردن، باإلضاف��ة إل��ى الوالي��ات المتح��دة 
األمريكي��ة والمملك��ة المتحدة، ع��الوة على 
ممثلي��ن ع��ن المنظم��ة الدولي��ة للهج��رة 
ومكت��ب األمم المتح��دة لمكافحة المخدرات 

والجريمة في دول مجلس التعاون.
وأك��د العبس��ي ح��رص واس��تعداد المملكة 
لتقدي��م كاف��ة الدعم للجه��ود المبذولة في 
االرتق��اء بجهود المنطقة ف��ي مجال مكافحة 
االتج��ار باألش��خاص، مش��يًرا إلى أن إس��ناد 
األمانة العامة الدائمة للمنتدى إلى البحرين 
بناء على توصية من دول��ة اإلمارات العربية 
المتحدة لتكون مس��تقلة عن دولة الرئاسة، 
يحمل المملكة مسؤولية إضافية للمساهمة 
في إبراز جه��ود المنطقة في مكافحة االتجار 

باألشخاص.
وم��ن المق��رر أن ت��وكل لألمان��ة العام��ة 
التوصي��ات  صياغ��ة  مس��ؤولية  للمنت��دى 
واإلش��راف على عملية التنفيذ سواء للمنتدى 
الحكومي أو المنتديات اإلقليمية األخرى، وأن 
تعمل األمان��ة العامة على دعم جهود دولة 

الرئاسة للمنتدى.
وأكد العبس��ي خ��الل كلمت��ه ف��ي المنتدى 
أن دول المنطق��ة بذلت الكثي��ر من الجهود 
الج��ادة والكبيرة ف��ي مجال مكافح��ة االتجار 
باألش��خاص، مش��يرًا إلى أن تحسن التصنيف 
الدول��ي للعديد م��ن دول المنطق��ة، ومنها 
التقرير الس��نوي لوزارة الخارجي��ة األمريكية 
المعن��ي بتصني��ف الدول في مج��ال مكافحة 

االتجار باألشخاص.
ولفت العبس��ي إلى أن جائحة فيروس كورونا 
)كوفيد19( فرضت علينا آليات تعامل مختلفة 
تحول دون استغاللها من قبل البعض إليقاع 
العمالة في ش��رك االس��تغالل واالستضعاف 
وص��واًل لالتجار، الس��يما مع اإلج��راءات التي 
اتخذته��ا العديد من ال��دول المتعلقة بمنع 
الس��فر وإيق��اف المالحة الدولي��ة عالوة على 
عمليات تسريح العمالة، مما تطلب معالجات 

سريعة وحاسمة في مختلف االتجاهات.
من جانبه، أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية، 
رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم االتجار 

بالبشر باإلمارات الدكتور أنور محمد قرقاش، 
أن المش��اركة في ال��دورة الثاني��ة للمنتدى 
تعكس مدى الحرص على العمل س��ويًا للحد 
م��ن هذه الجريمة الماس��ة بحق��وق وحريات 
األف��راد األساس��ية، والتي تنتزع اإلنس��انية 
والحق في العيش الكريم، التي كفلها الدين 
اإلس��المي ومن بعده القوانين والتشريعات 

الوطنية والدولية.
وأك��د أن الدورة الثانية م��ن المنتدى تنعقد 
في ظ��ل ظروف اس��تثنائية يمر به��ا العالم 
أجم��ع، وه��ي انتش��ار جائح��ة )كوفي��د19(، 
ليضاعف المس��ؤوليات وااللتزامات على دول 
المنطق��ة في مواصلة العمل من أجل حماية 
ضحايا االتجار بالبش��ر، باعتبارها واحدة من 

أهم األولويات.
من ناحيته، أك��د مدير مكتب األمم المتحدة 
المعني بمكافح��ة المخ��درات والجريمة في 
دول مجل��س التعاون الدكتور حاتم علي على 
الجه��ود التي تبذلها دول المنطقة في مجال 

مكافحة االتجار باألشخاص.

 العبسي: جائحة »كورونا« فرضت آليات
 تعامل مختلفة لمنع استغالل العمالة

البحرين ترحب بقرار رفع 
السودان من قائمة اإلرهاب

رحب��ت وزارة الخارجية بق��رار اإلدارة األمريكية رفع اس��م 
الس��ودان م��ن قائمة ال��دول الراعية لإلره��اب، مؤكدة 
أنه��ا خط��وة إيجابية تدع��م الجهود المق��درة للحكومة 
االنتقالية في الس��ودان وتصب في صال��ح تعزيز األمن 

واالستقرار في أراضيها.
وأعربت ال��وزارة عن تقدير البحرين للمس��اعي الحميدة 
التي تبذله��ا الواليات المتح��دة األمريكية من أجل فتح 
آفاق جديدة في العالقات مع الس��ودان، مؤكدة مساندة 
المملك��ة لجمهورية الس��ودان، ووقوفه��ا معها في كل 
الخط��وات الت��ي من ش��أنها تحقي��ق تطلعات الش��عب 

السوداني الشقيق في التنمية واالزدهار.

 رنا بنت عيسى: 30 ألف وافٍد
يتلقون العالج المجاني من »كورونا«

أك��دت وكيلة وزارة الخارجي��ة نائب رئيس اللجن��ة الوطنية لمكافحة 
االتجار باألش��خاص د.الش��يخة رنا بنت عيس��ى آل خليفة، تلقي أكثر 
م��ن 30 ألف واف��ٍد الع��الج المجاني المتكام��ل لحين الش��فاء داخل 
مستش��فيات ميدانية متكاملة لمصابي كورونا )كوفيد19(، يشكلون 
حوالي 40% من نس��بة المتلقين للعالج في البحرين منذ بدء انتشار 

فيروس كورونا )كوفيد19(. 
وأوضح��ت أن البحري��ن تنبهت مبك��رًا إلى خطر تداعي��ات الفيروس، 
وإمكانية انعكاسات ذلك على تعرض فئات من العمالة لالستضعاف 
واالس��تغالل وال س��يما أن »االتجار باألش��خاص هو اس��تغالل لحالة 
اس��تضعاٍف ما ل��دى الضحية من قب��ل المتاجر«، مضيف��ًة أنه كلما 
زادت ح��االت وص��ور الضعف واالس��تضعاف زادت فرص��ة المجرمين 

الستغاللها.
وأوضح��ت خالل الجلس��ة األولى للمنتدى الحكوم��ي لمكافحة االتجار 
باألش��خاص بمنطقة الشرق األوس��ط، المتعلقة باستعراض جهود 

دول المنطقة في مكافحة االتجار باألشخاص.
وأش��ارت إل��ى أن المملك��ة عملت عل��ى تجنب أن تك��ون مجتمعات 
كامل��ة تعيش بينن��ا غير قادرة على تحمل تبع��ات هذه األزمة، حيث 
بنت موقفها على أن الرعاية حق إنس��اني لكل من يعيش على أرض 
البحرين بغض النظر عن الجنس��ية وقانوني��ة اإلقامة أو نوعها، وأن 
الخوف العدو األول، وبالتالي إن خاف مجتمع الوافدين من الترحيل أو 
من إجراءات قانونية تطوله، فلن يفصح عن اإلصابات، ولن نستطيع 
إيصال الرعاية الصحية له، عالوة على أن الترحيل القسري ليس خيارًا 

إنسانيًا، أو حتى منطقيًا في ظل ظروف السفر والطيران.
وتابعت: »كما وضعت المملكة ف��ي اعتبارها التأثيرات االقتصادية 
وتبعاتها على س��وق العمل وإمكانية زيادة حركة التسريح للعمالة، 

وبالتال��ي هن��اك قضي��ة يج��ب النظ��ر إليه��ا بخصوصية ف��ي ظرف 
استثنائي«. وأش��ارت إلى أنه على أثر ذلك اتخذت المملكة مجموعة 
م��ن القرارات اإلجرائية التي تمثلت في إطالق فترة س��ماح وتصحيح 
أوضاع للوافدين، ال يت��م خاللها مخالفتهم إن انتهت إقاماتهم ولم 
تجدد، أو تم إلغاؤها من قبل صاحب العمل، أو تم إغالق المؤسس��ة 
الت��ي يعملون بها وتس��تمر م��ن 1 أبريل حتى 31 ديس��مبر 2020، 
إل��ى جانب قرارات أخرى تتمثل في اإلعفاء من رس��وم إصدار تصاريح 
العم��ل واإلقام��ات لكافة فئاتها لمدة 6 أش��هر بحيث يتم تش��جيع 
أصحاب العمل على التجديد لعمالهم بال تكلفة، أو استيعاب العمال 
المس��رحين من مؤسس��ات أخرى بال تكلفة على صاحب العمل.كما 
صدرت قرارات بتمديد تأش��يرات الزيارة لمن هم داخل البحرين حتى 
آخر العام 2020، يضاف إلى ذلك اإلعالن الرسمي أن اإلبعاد القسري 
في أثناء هذه الجائحة ليس من سياس��ة الدولة، ولن تلجأ إليه إال في 

حاالت استثنائية بناًء على أمر قضائي.
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 إعالن األطباء الفائزين 
بجائزة خليفة بن سلمان للطبيب البحريني

الس��مو  صاح��ب  بدي��وان  أعل��ن 
الملك��ي رئي��س ال��وزراء أمس عن 
عل��ى  الحائزي��ن  األطب��اء  أس��ماء 
»جائ��زة خليف��ة ب��ن س��لمان آل 
خليف��ة للطبي��ب البحرين��ي« ف��ي 
نسختها األولى وقيمتها 200 ألف 
دوالر، والتي جاءت بمبادرة كريمة 
من صاحب الس��مو الملكي األمير 
خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس 
الوزراء، تقديرًا من س��موه للكوادر 
الطبي��ة وعطاءاتهم وتحفيزًا لروح 
التنافسية بين األطباء في مجاالت 
البحث العالجي والسريري والطبي، 
وذلك بعد أن قدمت لجنة االختيار 
أسماء الفائزين إلى األمانة العامة 
للجائ��زة برئاس��ة وكي��ل دي��وان 
صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء 
الشيخ محمد بن راش��د بن خليفة 
آل خليف��ة. وأع��رب رئي��س أمانة 
الجائزة الش��يخ محمد بن راشد بن 
خليف��ة آل خليفة عن أس��مى آيات 
الش��كر والعرفان لصاحب الس��مو 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل 
خليفة رئيس الوزراء، على اهتمام 
س��مّوه الدائم وحرصه عل��ى إبراز 
جه��ود الكوادر الوطني��ة في كافة 
القطاعات، مش��يدًا بمبادرة سموه 
إلطالق »جائزة خليفة بن س��لمان 
البحرين��ي«  للطبي��ب  خليف��ة  آل 
الهادفة لتس��ليط الضوء على فئة 
البحرينيين، تقديرًا لجهود  األطباء 
وتضحي��ات ه��ذه الفئ��ة المهمة 
والفاعلة والتي تستحق كل الدعم 
والتقدير لدورها المميز وجهودها 

في خدمة المجتمع.
وعبر عن خالص التهاني للفائزين 
والثانية،  األولى  بالجائزة بفئتيها 
مش��يدًا بم��ا قدموه م��ن منجزات 
رائ��دة في مج��ال البح��ث العلمي 
وما بذلوه من جهود كبيرة وعطاء 

متواصل في القطاع الطبي.
وأكد اعتزازه وفخره بحجم ومستوى 
تق��دم  الت��ي  العلمي��ة  األبح��اث 
بها أطب��اء وطبيب��ات البحرين في 
مجال االبتكار واإلب��داع في البحث 
وتناول��ت  والس��ريري،  العالج��ي 
موضوع��ات حيوي��ة ومهم��ة من 
ضمنها األبحاث الفائزة في مجاالت 
مكافحة العدوى، والتدريب النظري 
والعمل��ي للعاملي��ن ف��ي القطاع 
الصح��ي، ومجال النه��وض بجودة 
القطاع الصحي للس��كان، مش��يرًا 
إلى أنه��ا تعتبر نتاجًا للمس��توى 
العال��ي الذي يتمتع ب��ه الباحثون 
والباحث��ات في مملكة البحرين في 

المجال الطبي.
م��ن  الثاني��ة  الفئ��ة  أن  وأض��اف 
الجائزة والمخصصة لألطباء الرواد 
مم��ن له��م بصم��ة واضح��ة في 
القطاع الصح��ي بمملكة البحرين، 
تستهدف في المقام األول التعبير 
عن التقدير والعرفان ألحد األطباء 
ممن قدموا خالل السنوات الماضية 
وما زالوا نماذَج حية على ش��خصية 
المتفان��ي  البحرين��ي  الطبي��ب 
والمح��ب لوطن��ه ولمهنت��ه، وهو 
م��ا وجدته لجنة االختي��ار متوافقًا 
مع صفات الطبيب��ة الفائزة بهذه 

الفئة من الجائزة.
وتوّجه الش��يخ محمد بن راشد بن 
خليفة آل خليفة بخالص الشكر إلى 
أعضاء لجنة االختي��ار على عملهم 
وتكريس��هم للوقت  المتواص��ل 
تحدي��د  س��بيل  ف��ي  والجه��د 

المشاركات األحق بنيل الجائزة.
وخ��الل المؤتمر الذي عقد بحضور 
وزيرة الصحة رئيسة لجنة االختيار 
فائق��ة الصال��ح، ورئي��س جامعة 
العوهلي  العربي د.خال��د  الخلي��ج 
العت��وم  س��مير  والبروفيس��ور 
األيرلندية  الملكي��ة  الكلية  رئيس 
اُعلن  اللجن��ة،  أعض��اء  للجراحي��ن 
ع��ن الحاصلي��ن عل��ى الجائزة عن 
فئته��ا األولى: »االبت��كار واإلبداع 
ف��ي البح��ث العالج��ي والس��ريري 
والطبي«، حي��ث جاءت في المرتبة 
األول��ى د.جميلة محمد الس��لمان 
استش��اري أول األم��راض المعدية 
وطب الش��يخوخة وط��ب الباطنية 
بمجم��ع الس��لمانية الطب��ي، وفي 
المرتبة الثانية والثانية مكرر فقد 

جاءت كل من د.غفران أحمد جاسم 
استش��اري طبي��ب أس��رة وأس��تاذ 
مش��ارك في طب األسرة في الكلية 
الملكي��ة للجراحي��ن ف��ي البحرين 
وتعمل في مستشفى الملك حمد 
الجامع��ي والمستش��فى الملك��ي 
ومستش��فى  واألطف��ال  للنس��اء 
أب��و  محم��د  ود.نج��اة  الس��الم، 
الفت��ح طبيب عائل��ة ومديرة إدارة 
الصح��ة العام��ة ب��وزارة الصح��ة. 
فيما ت��م منح الجائزة ع��ن فئتها 
الثاني��ة »الوفاء والعطاء الممتد«، 
للدكت��ورة مريم إبراهيم الهاجري، 
طبي��ب عائل��ة والوكيل المس��اعد 
الصحة،  ب��وزارة  العام��ة  للصح��ة 
وذل��ك تقدي��رًا لجهوده��ا ووف��اًء 
لعطاءاته��ا التي امت��دت أكثر من 
ثالثين عام��ًا في القطاع الحكومي 
ومؤسس��ات المجتمع المدني، إلى 
جانب قيامه��ا بإنجاز برامج صحية 
عززت الصحة العامة في المملكة. 
وأعرب��ت وزيرة الصحة عن أس��مى 
آي��ات الش��كر والتقدي��ر واالمتنان 
إل��ى صاحب الس��مو الملكي األمير 
خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس 
الوزراء، على مبادرة سموه الكريمة 
بتخصيص جائزة تحمل اسم سموه 
اعتماد  وعل��ى  البحريني  للطبي��ب 
وه��ي  البحرين��ي،  للطبي��ب  ي��وم 
المب��ادرة التي جس��دت م��ا يوليه 
س��موه من رعاية ودع��م واهتمام 
للك��وادر الطبية الوطني��ة وفتحت 
أمامه��ا المجال واس��عًا نحو مزيد 
م��ن العط��اء واإلب��داع والتنافس 
الذي يس��هم ف��ي تطوي��ر القطاع 
الطبي والصحي في المملكة وبما 
التنموية  المملكة  توجهات  يخدم 
وترس��يخ أس��س منظوم��ة صحية 
فاعلة وذات جودة وكفاءة تش��مل 

الجميع.
وقالت: »إن مبادرة س��موه الرائدة 
خير دليل وبرهان على مدى إيمان 
سموه بضرورة تكريم فئة األطباء، 
الس��يما في هذه الظروف الراهنة، 
تقدي��رًا له��م عل��ى تضحياته��م 
ف��ي التص��دي لفي��روس كورون��ا 
المس��تجد، فأرس��ى س��موه بذلك 
نهج��ًا غاليًا ف��ي الوف��اء والتقدير 
ل��ذوي العطاء، وهو م��ا يلقي على 
لوزارة  المنتس��بين  األطباء وجميع 
الصح��ة مس��ؤولية مضاعف��ة في 
مواصل��ة العم��ل للوص��ول إلى ما 
نرجوه للوطن م��ن مكانة متميزة 
إقليميًا ودوليًا ف��ي المجال الطبي 
والصحي«. وأعرب��ت عن تش��رفها 
الفائزي��ن  ع��ن  باإلع��الن  الي��وم 
ب��ن  خليف��ة  »جائ��زة  بمس��ابقة 
للطبي��ب  خليف��ة  آل  س��لمان 
البحريني« والتي تقدم بنس��ختها 
األولى تزامنًا م��ع احتفاء المملكة 
بي��وم الطبي��ب البحرين��ي في أول 

أربعاء من نوفمبر من كل عام.
وأش��ادت بمش��اركة مجموعة من 
األطباء والطبيب��ات البحرينيين في 
التناف��س لنيل الجائزة، وتفاعلهم 
المش��هود من مختلف المؤسسات 
الطبي��ة بالمملك��ة، بع��د أن ت��م 
اإلع��الن ع��ن المب��ادرة الكريم��ة 
بدع��م من صاحب الس��مو الملكي 
رئي��س ال��وزراء تكريم��ًا لألطب��اء 
البحرينيي��ن المتميزين في البحث 
والطب��ي،  والس��ريري  العالج��ي 
وعرفانًا بفضل من امتد عطائهم 

في خدمة مملكتنا الغالية.
وأعربت وزي��رة الصحة عن خالص 
التهان��ي والتبري��كات للطبيب��ات 
الالتي تقدمن وحقق��ن الفوز هذا 
الع��ام، عل��ى الرغم م��ن الظروف 

االستثنائية التي تمر بها البحرين 
م��ع دول العال��م، نظ��رًا لتفش��ي 
فيروس كورونا )كوفيد19(، مؤكدة 
أن مملك��ة البحرين أثبت��ت تميزًا 
مع لجن��ة دولية الختي��ار الفائزات 
الالت��ي له��ن بصمات ف��ي مجال 
الط��ب محلي��ة ودولي��ة وتخطين 
الحدود الجغرافية وتميزن عالميًا، 
بعد أن تم اختيارهن استنادًا على 
مجموعة م��ن األس��س والمعايير 
التحكي��م.  ف��ي مج��ال  العالمي��ة 
ونوهت إلى أن الجائزة سيكون لها 
م��ردودًا إيجابيًا عظيمًا في االرتقاء 
بمس��توى الخدم��ات الصحي��ة في 
البحرين ومنطقة الش��رق األوسط 
بأكمله��ا، في ظل م��ا تحمله هذه 
المب��ادرة الكريمة من لدن صاحب 
ال��وزراء  رئي��س  الملك��ي  الس��مو 
الموق��ر، حفظ��ه اهلل، م��ن أهداف 
نبيلة، وتنفيذ التوجيهات السديدة 

وتحقيق ما يتطلع إليه سموه.
ووجهت رس��الة إلى كل من شارك 
في ه��ذه الجائزة وتق��دم لها ولم 
يحالفه الحظ بالفوز، قائلة: »شكرًا 
لكم لمشاركتكم فلقد أثريتم هذه 
المبادرة الطيبة، وأثبتم بأن هناك 
كف��اءات طبية بحريني��ة نفخر بها 
جميعًا، وأود أن أش��ير إلى ما قاله 
الخب��راء الدوليي��ن عن��د قيامه��م 
بتقييم المتقدمين للجائزة من أن 
)البحري��ن محظوظة للغاية بوجود 
مثل هؤالء األطباء الرائعين، وكان 
من الصعب للغاية الفصل بينهم، 
فتهانينا للجميع، وكان من دواعي 
سرورنا أن نرى الطبيعة المتنوعة 
لما حقق��وه جميعًا.. وقاموا بعمل 

ممتاز(«.
وأعرب��ت ع��ن تمنياتها ل��كل من 
تق��دم لهذه الجائزة بحظ أوفر في 
السنوات القادمة، وأضافت: »أقول 
للطبيب��ات الفائزات، بارك اهلل لكم 
ه��ذا الف��وز الثمين، فق��د حققتم 
المرام بعد جهد عظيم، فلكم جزيل 
الش��كر على العطاء والبذل النبيل 
من أجل صحة وسالمة من يعيش 
عل��ى أرض الوط��ن، ولك��م عظيم 
وتوجه��ت  واالمتن��ان«.  التقدي��ر 
بالشكر لكل من س��اهم في إنجاح 
أهدافها  المس��ابقة وتحقيق  هذه 
الوطن��ي  المس��توى  عل��ى  س��واء 
وقالت: »كل  والعالمي،  واإلقليمي 
طبيب بحريني يعد فائزًا.. حيث أنه 
ثروة بحرينن��ا الغالية، التي تفاخر 
بكوادره��ا الطبية.. هنيئ��ا لكم يا 

عماد الوطن«.
عض��و  أع��رب  جانب��ه،  م��ن 
الخلي��ج  جامع��ة  رئي��س  اللجن��ة 
العربي الدكت��ور خال��د العوهل��ي 
عن شكره وتقديره لصاحب السمو 

الملك��ي رئي��س ال��وزراء على هذه 
الجائزة، مؤكدًا أن اهتمام س��موه 
بمجاالت التنمي��ة لم تقتصر على 
الصحة فقط وإنما ش��ملت مختلف 
مجاالت الحياة من تعليم وإس��كان 
وتنمي��ة مس��تدامة، وه��ذه رؤية 
قائد حكي��م يعمل وينجز لمصلحة 
الوط��ن والمواطنين. وقال إن رقي 
األمم ونهضتها يرتبط بما تحققه 
م��ن إنج��ازات كبي��رة ف��ي مختلف 
القطاعات، وهو م��ا اهتم به وركز 
عليه صاحب السمو الملكي رئيس 
الوزراء، مؤكدًا أن البحرين مشهود 
العرب��ي  المس��تويين  عل��ى  له��ا 
والخليج��ي بالري��ادة ف��ي مجاالت 
التنمية البشرية والمستدامة، وهو 
المتخصصة  التقاري��ر  ما تؤك��ده 
على المستويين اإلقليمي والدولي 
والتي تتبوأ فيه��ا البحرين مراتب 

متقدمة.
وأش��اد بالبح��وث المتمي��زة التي 
والطبيب��ات  األطب��اء  به��ا  تق��دم 
للجائ��زة، والت��ي تؤكد م��ا تمتع 
الطبيبة  والك��وادر  الكف��اءات  ب��ه 
البحرينية من مس��تويات متميزة، 
وهو األمر الذي يؤكد أن ما حققته 
البحري��ن م��ن نهضة وتط��ور في 
مج��ال الط��ب والرعاي��ة الصحي��ة 
والعالجية لم يكن وليد اليوم وبل 
تراكم لمس��يرة طويلة من العمل 
والبناء واالس��تثمار ف��ي المواطن 
والذين  األطباء  البحريني، الس��يما 
الخب��راء  وإعج��اب  إش��ادة  نال��وا 

الدوليين من أعضاء اللجنة.
م��ن ناحيت��ه، أعرب عض��و اللجنة 
االيرلندية  الملكي��ة  الكلية  رئيس 
س��مير  البروفيس��ور  للجراحي��ن 
العت��وم، عن بالغ ش��كره وتقديره 
الملك��ي رئيس  الس��مو  لصاح��ب 
س��موه  مب��ادرة  عل��ى  ال��وزراء 
بتخصي��ص جائ��زة تحمل اس��مه 
لتكري��م الطبي��ب البحريني، وعلى 
ي��وم  باعتم��اد  س��موه  مب��ادرة 
الطبي��ب البحريني، وه��و ما يؤكد 
عناية ودعم سموه للقطاع الصحي 

والطبي في المملكة.
وأعرب عن بما ش��هدته المنافسة 
على الجائزة من مش��اركة واسعة 
والطبيبات  األطب��اء  م��ن  النط��اق 
في البحرين، مؤكدًا اللجنة تش��عر 
المتمي��زة  بالفخ��ر بالمس��تويات 
لألبح��اث المش��اركة وم��ا لها من 
قيم��ة ف��ي تعزي��ز الصح��ة ف��ي 
مملك��ة البحري��ن، مؤك��دًا أهمية 
قيم��ة الجائزة في تحفي��ز األطباء 
وتش��جيعهم على ب��ذل مزيد من 

العطاء.
يذك��ر أن معايي��ر التقيي��م الت��ي 
اختي��ار  لجن��ة  عليه��ا  اس��تندت 

الفائزين غطت العديد من الجوانب 
المتماش��ية  والعملي��ة  العلمي��ة 
مع المعايير الدولي��ة لتقييم مثل 
هذه الجوائز، والتي تمثلت أبرزها 
باإلنج��ازات التي حققه��ا الطبيب 
في مس��يرته العلمي��ة ومبادراته 
التي ساهمت في االرتقاء بالقطاع 
الطبي واتسمت باإلبداع واالبتكار 
للم��وارد،  األمث��ل  واالس��تغالل 
فضاًل عن المب��ادرات التي قدمها 
المرش��ح والقابلة للتسجيل كبراءة 
اخت��راع أو ملكي��ة فكري��ة، وعدد 
البح��وث المنش��ورة، إل��ى جان��ب 
م��ا قام به المرش��ح م��ن مبادرات 
وإنجازات ساهمت في تحقيق رضا 
المرضى، ونقل خبراته التخصصية 
والفنية بمختل��ف الطرق لآلخرين، 
بتطوع��ه  المرتبط��ة  وإنجازات��ه 
خ��ارج نطاق عمله، ه��ذا باإلضافة 
إلى المؤه��الت العلمية والخبرات 

العملية التي يمتلكها المرشح.
الفائ��زات  الطبيب��ات  ع��ن  نب��ذة 
بجائزة خليفة بن سلمان آل خليفة 
للطبي��ب البحرين��ي ف��ي الفئتين 
األولى والثانية، بحسب بيان وزيرة 

الصحة:
في الفئة األولى »االبتكار واإلبداع 
ف��ي البح��ث العالج��ي والس��ريري 

والطبي«
الدكت��ورة  األول��ى:  المرتب��ة   �
الس��لمان استشاري  جميلة محمد 
وط��ب  المعدي��ة  األم��راض  أول 
الش��يخوخة وطب الباطنية بمجمع 
الس��لمانية الطب��ي، وق��د حصدت 
أعل��ى نس��بة تصوي��ت م��ن لجنة 
اختيار الفائزين نظي��رًا إلنجازاتها 
اختصاصها  ف��ي مج��ال  المتميزة 
الطبي في مج��ال مكافحة العدوى 
والتي اتس��مت باإلبداع واالبتكار، 
حي��ث قدم��ت الدكتورة ع��ددًا من 
األبحاث نش��رت في دوريات علمية 
معترف بها عالميًا، وكان لها بالغ 
األثر في جودة العالج والتشخيص 

لعدد من األمراض الباطنية.
وم��ن أب��رز البحوث الت��ي قدمتها 
وأهلتها للحصول على الجائزة من 

قبل لجنة اختيار الفائزين ما يلي:
المض��ادات  وصف��ات  أنم��اط    -
الحيوية ومدى مالءمتها في غرفة 
الط��وارئ بالرعاي��ة الثانوي��ة في 

البحرين.
-  دراسة حول الوبائيات والمظاهر 
الرشاش��يات  ل��داء  الس��ريرية 
التخصصية  الرعاي��ة  الغازية ف��ي 

بالمستشفيات في البحرين.
تس��ببها  الت��ي  الع��دوى  -إدارة 
مس��ببات األمراض س��البة الجرام 
في ال��دول العربي��ة ذات األولوية 

لمنظمة الصحة العالمية.

الثانية، د.غف��ران أحمد  المرتب��ة 
أس��رة  استش��اري طبي��ب  جاس��م 
وأس��تاذ مش��ارك في طب األس��رة 
ف��ي الكلية الملكي��ة للجراحين في 
البحري��ن، وتعمل في مستش��فى 
الملك حمد الجامعي والمستشفى 
واألطف��ال  للنس��اء  الملك��ي 
ومستش��فى الس��الم، واس��تحقت 
الجائ��زة نظير جهوده��ا المتميزة 
ذات  األبح��اث  ف��ي  واالبتكاري��ة 
المرأة،  العالقة بموضوعات صحة 
وبخاص��ة األبح��اث حول س��رطان 
الثدي الت��ي أدت إل��ى فهم أعمق 
وأفضل لتجربة المرض من وجهة 
نظ��ر المرض��ى. عالوة عل��ى ذلك، 
فقد اس��توعبت العناصر المتعلقة 
بنوعية حياة الناجين من س��رطان 

الثدي.
وم��ن أب��رز البحوث الت��ي قدمتها 
وأهلتها للحصول على الجائزة من 

قبل لجنة اختيار الفائزين ما يلي:
- المعرفة والمواقف والممارسات 
فيما يتعلق بس��رطان عنق الرحم 
والفحص بين النساء اللواتي يزرن 
مراكز الرعاي��ة الصحية األولية في 

البحرين.
النفس��ية لمريضات  التدخ��الت    -
سرطان الثدي غير المنتشر، نوعية 
المصابة  البحريني��ة  الم��رأة  حياة 

بسرطان الثدي.
� المرتب��ة الثاني��ة مك��رر، د.نجاة 
محم��د أب��و الفت��ح طبي��ب عائلة 
ومديرة إدارة الصحة العامة بوزارة 
الصحة، والتي كان لها اس��هامات 
جليلة في تنفيذ السياسات الصحية 
والبرام��ج التي كان له��ا األثر في 
الصحية  الرعاي��ة  زي��ادة تغطي��ة 
األولية، وتحس��ين نوعي��ة الرعاية 
الصحية للس��كان، كذلك النهوض 
بإنج��از برامج صحي��ة معينة أدت 
إلى زيادة تحس��ين نوعية الرعاية 
الصحية للسكان. ومن أبرز البحوث 
للحصول  وأهلته��ا  قدمته��ا  التي 
على الجائزة من قب��ل لجنة اختيار 

الفائزين ما يلي:
غي��ر  الوفي��ات  ح��االت  دراس��ة   -
معروف��ة األس��باب ف��ي البحرين: 
السياس��ة  وقضاي��ا  المح��ددات 

الصحية.
-وبائيات سرطان الرئة بين سكان 

البحرين 2011-1998.
بالس��رطان  اإلصاب��ة  -مع��دل 
البحرين:  والوفي��ات ف��ي مملك��ة 
اإلحص��اءات واالتجاه��ات )كمؤلف 

مشارك(.
-وبائي��ات س��رطان الث��دي عن��د 
النس��اء البحريني��ات: معطيات من 
سجل الس��رطان البحريني )كمؤلف 

مشارك(.
والعطاء  »الوف��اء  الثاني��ة  الفئ��ة 
إبراهي��م  د.مري��م  الممت��د«، 
الهاج��ري - طبي��ب عائلة والوكيل 
المس��اعد للصح��ة العام��ة بوزارة 
الصح��ة، والتي اس��تحقت الجائزة 
بكل جدارة، تقديرًا لجهودها ووفاًء 
لعطاءاتها، الت��ي امتدت أكثر من 
ثالثي��ن عاًما الماضية، واتس��مت 
بالبذل والعطاء، س��واء في القطاع 
الحكوم��ي ومؤسس��ات المجتم��ع 
صحي��ة  جمعي��ات  م��ن  المدن��ي 
وأهلية، ومش��اركات واسعة محلية 
ودولي��ة. كانت مث��ال يحتذى به، 
بالعمل في مجال الرعاية الصحية 
األولي��ة والصح��ة العام��ة وتعزيز 
الصحة، إلى جانب النهوض بإنجاز 
برامج صحية عززت الصحة العامة 
ملح��وظ  تقلي��ل  ف��ي  وس��اهمت 

للمشاكل الصحية بالمملكة.

الشيخ محمد بن راشد  آل خليفة

 محمد بن راشد: نعتز بمستوى األبحاث 
العلمية التي تقّدم بها أطباء وطبيبات البحرين

جميلة وغفران ونجاة ومريم يحصدن الجائزة

د.نجاة أبو الفتح د.غفران جاسم د.مريم الهاجريد.جميلة السلمان



هنأ صاحب الس��مو الملك��ي األمير خليفة 
ب��ن س��لمان آل خليف��ة رئي��س ال��وزراء، 
األطب��اء الحائزين على »جائ��زة خليفة بن 
س��لمان آل خليفة للطبي��ب البحريني« في 
فئتيها األولى والثانية، معربًا س��موه عن 
فخ��ره واعتزازه باإلنجازات المش��رفة التي 
يحققونها في مج��االت البحث العلمي وما 
يتمتع��ون به من إخ��اص وتفان في أداء 
الرس��الة النبيلة لمهنة الط��ب في خدمة 
المجتم��ع. كما هنأ س��موه وكي��ل ديوان 
س��موه رئي��س األمان��ة العام��ة للجائزة 
الش��يخ محم��د بن راش��د آل خليف��ة، على 
إدارت��ه للجائزة، ونجاح جه��وده المتميزة 
في تنظيم أعمال الجائزة، مش��يدا س��موه 
بما تمي��زت به األمانة من حس��ن اإلدارة 

والكفاءة التنظيمية العالية.
وأش��اد س��موه بم��ا ش��هدته الجائزة من 
منافس��ة وإقب��ال واس��ع عل��ى المش��اركة 
وتقدي��م البحوث والدراس��ات العلمية من 
جان��ب أطب��اء وطبيب��ات البحري��ن، والتي 
اتس��مت بالفكر اإلبداعي وعمق المعرفة 
العلمي��ة، تأكي��دًا على ما يتمت��ع به أبناء 

المملك��ة م��ن إدراك واع ألهمي��ة البحث 
العلم��ي ف��ي تحقي��ق التق��دم ف��ي كافة 

المجاالت.
وأك��د أن البحث العلمي ه��و عماد التطور 
والرق��ي في المجتمع��ات المتحضرة، وأن 
الحكوم��ة تح��رص باس��تمرار عل��ى دعم 
الجه��ود البحثية ف��ي المج��االت العلمية 

كاف��ة، وخاصة في المج��ال الطبي، لما له 
من أهمي��ة في االرتقاء بمس��توى وجودة 
الخدمات المقدمة، مش��يرًا س��موه إلى أن 
تكري��م المتميزين من أبن��اء المملكة في 
قطاعات العمل المختلفة أس��هم بش��كل 
ملحوظ في تنمية روح المنافس��ة وتعزيز 

ثقافة اإلبداع واالبتكار.
وأشار س��موه إلى أن الفوز المستحق الذي 
حققت��ه المرأة البحرينية ف��ي نيل الجائزة 

بفئتيه��ا األول��ى والثاني��ة، يعكس تميز 
المرأة البحرينية ودورها الرائد في القطاع 
الطبي وغيره من الميادين األخرى، ويضاف 
إلى ما حققته من مكتسبات ومنجزات في 
ظل ما تحظى به من رعاية من قبل حضرة 
صاح��ب الجالة الملك حمد بن عيس��ى آل 
خليف��ة عاهل الب��اد المفدى، وم��ا توليه 
الحكوم��ة من اهتمام بتعزي��ز دور المرأة 

كشريك فاعل في مسيرة البناء والتطوير.

وق��ال »إننا حرصنا من خ��ال هذه الجائزة 
أن نؤك��د تقديرنا الكبي��ر ألبنائنا وبناتنا 
أطباء وطبيبات البحرين، الذين يجس��دون 
المع��دن األصي��ل للش��خصية البحريني��ة 
المتف��ردة ف��ي عطائه��ا وتضحياتها من 
أج��ل الوط��ن«. وأض��اف س��موه »أن إبراز 
النم��اذج المش��رفة ف��ي البح��ث العلم��ي 
الطبي يعزز من كفاءة واستدامة الخدمات 
المقدمة في القطاع الصحي، ويس��هم في 
تحفيز األطب��اء لمواصلة العطاء والجهد«، 
متمني��ًا س��موه له��م مزي��دًا م��ن النجاح 
والتوفيق، مؤك��دًا أن تكريم األطباء بهذه 
الجائ��زة واالحتفاء بهم، هو تقدير للعطاء 
الت��ي  الكبي��رة  واإلس��هامات  اإلنس��اني 
يواصل��ون تقديمه��ا في خدم��ة المجتمع 

والمساهمة في نهضة الوطن وتقدمه.
وجدد س��موه الش��كر والتقدير إلى األطباء 
العاملين ف��ي الصفوف األمامية لمواجهة 
جائحة فيروس كورونا المس��تجد، مش��يدًا 
بما يقومون به من جهود مخلصة ونبيلة 
للتصدي له��ذه الجائحة حفاظًا على صحة 

وسامة المواطنين والمقيمين. 
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 في خطوة غير مسبوقة.. 
فتح عيادات بـ»السلمانية« الفترة المسائية

وج��ه رئيس مجل��س أمناء المستش��فيات 
الحكومية الشيخ هش��ام بن عبدالعزيز آل 
خليفة، إلى فتح بعض العيادات في الفترة 
المسائية بمجمع السلمانية الطبي بوتيرة 
متناسقة وبحسب احتياجات األقسام وفقًا 
لقائم��ات االنتظار، وذلك ف��ي خطوة غير 

مسبوقة إلدارة المجمع.
وأوضح، أن ذلك يأتي، كجزء من استراتيجية 
التطوي��ر وبغية تحقيق معادل��ة التوافق 
الصح��ي لتقديم الخدم��ات الصحية لكافة 
األع��داد المس��جلة في قائم��ات العيادات 
الخارجي��ة، حيث ت��م العمل على مش��روع 
يمثل نموذجًا بغرض زيادة القوى العاملة 
لخدم��ات العي��ادة لتقليل قائم��ة انتظار 

االستشارة األولى. 
وم��ن الحل��ول المطروح��ة، فت��ح عيادات 
في الفت��رة المس��ائية بوتيرة متناس��قة 
وبحس��ب احتياج��ات األقس��ام المختلف��ة 
وفقًا لقائمات االنتظار، وأن يتم التنس��يق 
بين إدارة المستش��فى مع قسم التسجيل 
بإع��داد قائم��ات خاصة للمرض��ى الجدد 
بحس��ب أولوية الحصول على الموعد لكل 

مريض.
كم��ا س��يتم حص��ر أع��داد المرض��ى في 

األقس��ام الجراحية، بغرض رصد إحصائية 
الجراحي��ة المطل��وب إجراؤها  للعملي��ات 

لتفادي التأخير في تقديم الخدمات. 
وتم الب��دء بالعمل بهذا المش��روع ابتداء 
من 4 أكتوبر الجاري وعلى مراحل، ش��ملت 
المرحلة األولى العيادات الخارجية الخاصة 
بأقسام جراحة المس��الك البولية، أمراض 
الجهاز الهضمي، أمراض الجهاز العصبي، 
األنف واألذن والحنجرة وقسم طب وجراحة 
العيون بمعدل 20 إل��ى 30 مريضًا يوميًا 
بكل تخصص حيث يتم استقبال ما يقارب 

90 إل��ى 120 مريضًا جديدًا أس��بوعيًا في 
الفترة المس��ائية. وأعلن المستش��فى أن 
المرحلة المقبلة تش��مل عيادات األمراض 
الجلدية، جراح��ة التجميل، الغدد الصماء، 
أم��راض الروماتي��زم إل��ى جان��ب جراحة 
العظ��ام. وف��ي الخطة المبدئي��ة الخاصة 
بالمرحل��ة األولى، وعلى س��بيل المثال في 
قس��م الجلدية، أكد مجمع الس��لمانية، أن 
العمل ج��اٍر على تقليص قائم��ة االنتظار 
الحالي��ة لاستش��ارات األول��ى في قس��م 
األمراض الجلدية من 8 أشهر إلى أقل من 

4 أش��هر، وفي قس��م العيون من 5 أشهر 
إلى 3 أش��هر، حيث تختلف األرقام بحس��ب 
التخص��ص، ولك��ن يبقى اله��دف تقليص 

هذه القوائم خال 3 إلى 5 أشهر.
وبن��اًء عل��ى البيان��ات التي يت��م جمعها 
يمكن إلدارة المجمع تحديد العيادات ذات 
األولوي��ة القص��وى، ثم تصنيفها بش��كل 
أكب��ر وتحديد العدد الموصى به للعيادات 
اإلضافية المطلوبة وضع خطط مستقبليه 
لتقلي��ص قائم��ات االنتظ��ار وفق خطط 

استراتيجية لتقديم خدمات أفضل.
يذكر أن هذه العيادات تس��تقبل المرضى 
م��ن الثانية والنص��ف بعد الظه��ر وحتى 
السادس��ة مساء وبواقع 20 إلى 30 مريضًا 
بكل عيادة، بتطوع م��ن األطباء القائمين 

تأكي��دًا  الح��االت  ومتابع��ة  بمباش��رة 
للحس الوطني واإلنس��اني لخدمة الوطن 

والمواطنين.
فمث��ل ه��ذه التغيي��رات تتطل��ب تضافر 
وتعاون م��ن األطب��اء والممرضين بكافة 
المجاالت التخصصية وبتعاون من قس��م 
المواعي��د لمواجه��ة ه��ذا الضغ��ط على 
قس��م العيادات الخارجية، وم��ن هنا يأتي 
دور العم��ل التطوع��ي الفاع��ل والم��ؤازر 
للجه��ود الرس��مية، وه��ذا دور اجتماع��ي 
هام يقوم ب��ه المتطوعون ويبين الصورة 
اإلنسانية المحبة للتضحية وخدمة الوطن 
والمواطني��ن، فالتط��وع بح��د ذات��ه ه��و 
مكس��ب يعزز روح االنتم��اء وينمي الحس 

اإلنساني داخل الفرد. 

 الهاجري: 95٪ متعافو
»كورونا« من مجموع المصابين

أكدت الوكيلة المس��اعدة للصحة 
العام��ة ب��وزارة الصح��ة د.مريم 
الهاجري، أن نس��بة التعافي من 
فيروس كورونا وصل��ت إلى %95 

من مجموع المصابين.
ج��اء ذل��ك، ف��ي ن��دوة »فيروس 
المجه��ر«، نظمتها  كورونا تحت 
عم��ادة ش��ؤون الطلب��ة بجامعة 
البحري��ن عل��ى منص��ة التواصل 
االفتراضي مؤخرًا، برعاية وحضور 

رئيس الجامعة د.رياض حمزة.
وش��دد المش��اركون، على أهمية 
وصح��ة  س��امة  عل��ى  الحف��اظ 
ف��ي  والمقيمي��ن  المواطني��ن 
البحرين، مشيدين بوعي المجتمع 
وتكاتف��ه في التقي��د باإلجراءات 
الت��ي  وباإلنج��ازات  االحترازي��ة، 
تحقق��ت والتق��دم ال��ذي حص��ل 
ف��ي التصدي للجائح��ة منذ يناير 
2020. ودع��ا المتحدث��ون، إل��ى 
أهمي��ة أن يستش��عر المواطنون 
والمقيم��ون ف��ي البحري��ن حسَّ 
المس��ؤولية تج��اه الجه��ود التي 
والطواقم  الوطني  الفريق  يبذلها 
الطبية والمتطوعون في التصدي 

لجائحة )كوفيد19(.
حج��م  إل��ى  الهاج��ري،  وأش��ارت 
الفري��ق  حقق��ه  ال��ذي  التق��دم 
الوطن��ي والطواق��م الطبي��ة منذ 
تشكيله، مبينة أن الفريق الوطني 
بدأ ب���300 فحص ف��ي اليوم ثم 

بلغن��ا 10 آالف فحص ف��ي اليوم 
الواحد.

وأوضح��ت، أن مجموع الفحوصات 
بلغ أكث��ر م��ن 1.5 مليون فحص 
خ��ال النص��ف األول م��ن ش��هر 
أكتوب��ر، وأن ع��دد المصابين 76 
ألف مصاب، والمتعافين 72 ألفًا. 
ولفتت، إلى أن أع��داد المصابين 
انخف��اض، بفض��ل جه��ود  ف��ي 
الفريق الوطني والطواقم الطبية 
جهده��ا  قص��ارى  تب��ذل  الت��ي 
ف��ي التص��دي لجائح��ة كورون��ا 
تع��اون  وبفض��ل  )كوفي��د19(، 

المجتمع ووعيه.
وقال��ت إن البحري��ن تع��د األولى 
عربي��ًا في االنضم��ام إلى تجارب 
اللقاح الس��ريري، مؤكدة الجهود 
الس��مو  المخلصة بقيادة صاحب 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليفة، ولي العه��د نائب القائد 
لرئي��س  األول  النائ��ب  األعل��ى 
مجل��س ال��وزراء، الت��ي أدت إل��ى 

المواطنين  حفظ س��امة وصحة 
البحرين، ووظف  ف��ي  والمقيمين 
الفري��ق الوطن��ي جمي��ع الكوادر 

البشرية والمادية والصحية«.
المعدي��ة  األم��راض  استش��ارية 
بمجم��ع  الباطني��ة  واألم��راض 
د.جميل��ة  الطب��ي  الس��لمانية 
العال��م  »إن  قال��ت:  الس��لمان 
كل��ه يواجه جائحة لم يس��بق أن 
تع��رض لظرف مماث��ل منذ 100 
عام، بهذا المس��توى من التأثير 
على مستويات الصحة والمجتمع 
مؤكدة  والتعلي��م«،  واالقتص��اد 
أن »الجائحة تسببت في تأثيرات 

عالية جدًا في مجاالت عدة«.
وعن فترة حضانة الفيروس لدى 
الش��خص المصاب، قالت: »فترة 
المس��تجد  الفي��روس  حضان��ة 
تت��راوح م��ن ي��وم إل��ى 10 أيام، 
وخال ه��ذه األي��ام العش��رة قد 
تظه��ر أع��راض عل��ى الش��خص 

المصاب وقد ال تظهر«.

 رئيس الوزراء: دعم الجهود البحثية 
العلمية كافة وخاصة في المجال الطبي

أطباء البحرين 
يجسدون 

المعدن األصيل 
للشخصية 

المتفردة 
في العطاء 

والتضحية

سمو رئيس الوزراء

»لجنة اإلسكان« تناقش 312 حالة 
إنسانية.. وحلول عاجلة لـ220 طلبًا

قال��ت وزارة اإلس��كان، إن »لجنة اإلس��كان« المخولة 
بمناقش��ة الطلب��ات اإلس��كانية للحاالت اإلنس��انية 
والعاجل��ة، ناقش��ت 312 حال��ة مدرجة عل��ى قوائم 
اللجنة بالربع الثالث، حيث قررت توفير حلول إسكانية 
عاجلة ل� 220 حالة إنسانية بعد دراسة كافة جوانب 
الحال��ة م��ن تقارير طبي��ة والقيام بزي��ارات ميدانية 

وإجراء بحوث اجتماعية لكل طلب على حدة.
وأضاف��ت، أن عدد االجتماعات الت��ي عقدتها اللجنة 
خال الربع الثالث من 2020 بلغ 29 اجتماعًا بمعدل 

اجتماعين إلى ثاثة اجتماعات أسبوعيًا.
واس��تعرضت بعض إحصائيات اللجن��ة، حيث أفادت 
ب��أن عدد الحاالت التي تم الموافقة على توفير حلول 
إس��كانية عاجلة لها بلغ 220 حالة بمعدل يقارب ال� 
70.5% م��ن إجمالي ع��دد الح��االت المعروضة على 

اللجنة.
وأضاف��ت الوزارة أنه تم االعتذار ع��ن تلبية 80 طلبًا 
معروض��ًا عل��ى اللجنة بنس��بة بلغ��ت 25.5%، نظرًا 
لعدم انطباق المعايير الخاصة بالحاالت اإلنسانية أو 
العاجلة عليها، فيما يخضع 12 طلبًا بنسبة 4% لمزيد 
من الدراسات والبحوث االجتماعية واستيفاء الوثائق 
المطلوبة تمهي��دًا للعرض على اللجنة واتخاذ القرار 

المناسب.
وف��ي إطار الحرص عل��ى مصلح��ة المواطنين وتلبية 
الطلبات العاجلة واإلنس��انية دون تأخير، وتماش��يًا 
م��ع اإلج��راءات االحترازية لمكافحة في��روس كورونا، 
واصلت الوزارة اس��تقبال عدد م��ن المواطنين إلجراء 
مقابات ش��خصية عن بع��د، حيث كانت تس��تدعي 

مزيدًا من الدراسة واالستيضاح.
عل��ى  يت��م عرضه��ا  الت��ي  الح��االت  أن  وأوضح��ت 
اللجن��ة يتم تحويلها م��ن قبل صن��دوق الماحظات 
والش��كاوى »تحت أمرك«، إضافة إلى وحدة الشكاوى 

واالستفس��ارات بمرك��ز خدمات الزبائ��ن، فضًا عن 
الح��االت الت��ي يت��م تحويله��ا م��ن إدارة الخدم��ات 

اإلسكانية.
وبينت أن تحويل تلك الحاالت يأتي بعد إجراء يتعلق 
بتصنيف حاالت الطلبات اإلسكانية المقدمة إلى تلك 
الجهات، مؤكدة قيام اللجنة بإخطار المواطن المعني 
والجهات ذات العاقة بالقرارات التي اتخذتها اللجنة 

في موضوع البحث أو النقاش.
وأش��ارت ال��وزارة إل��ى أن »لجنة اإلس��كان« تختص 
بدراس��ة طلبات اإلعف��اء والتأجي��ل والتخفيض التي 
اإلس��كانية  بالمش��اريع  المنتفع��ون  به��ا  يتق��دم 
المختلف��ة، كالتمويات اإلس��كانية وخدمات تمليك 

الوحدات والشقق السكنية وخدمة الشقق المؤقتة.
كم��ا تقوم اللجنة بالنظر في التظلمات المقدمة من 
المنتفعين أو طالبي االنتفاع بالمش��اريع اإلسكانية 
فيم��ا يتعل��ق بأس��بقية الطلب ف��ي الحص��ول على 
الخدمات اإلس��كانية أو عدم قبول الطلب، أو الحرمان 

من التقدم بطلب الخدمات اإلسكاني.
وتختص اللجن��ة بتتبع حاالت عدم قي��د المنتفعين 
بالش��روط التي بموجبه��ا تم منحهم ح��ق االنتفاع 
بالخدمة اإلس��كانية، وكذلك النظر في الحاالت التي 
تتطل��ب تصحيح الوضع القانون��ي لانتفاع بالخدمة 
اإلس��كانية، ووض��ع المعايي��ر الازم��ة للتعامل مع 

الحاالت المتكررة منها.
وينص نظام لجنة اإلسكان، بأن تقوم اللجنة بدراسة 
الطلب��ات المحال��ة إليها وما يدعمها من مس��تندات 
وشهادات ووثائق إلصدار ما تراه مناسبًا من توصيات 
به��ذا الش��أن، على أن يك��ون من ضم��ن صاحيات 
اللجن��ة دعوة من تراه م��ن ذوي الخبرة واالختصاص 
ف��ي مجال عملها لحض��ور اجتماعاتها دون أن يكون 

له حق التصويت.

حصر المرضى في أقسام الجراحة 
لتفادي تأخير تقديم الخدمات

 تقليص قائمة االنتظار
في الجلدية من 8 أشهر إلى 4 
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سمو الشيخ عيسى بن علي توج الفريق نيابة عن سمو رئيس الوزراء

“األهلي” بطال لكأس خليفة بن سلمان للسلة

أنـــاب رئيس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر خليفـــة بن ســـلمان آل 
خليفـــة، وكيـــل وزارة شـــؤون مجلس 
الـــوزراء نائب رئيس اللجنة األولمبية 
البحرينيـــة ســـمو الشـــيخ عيســـى بـــن 
علـــي بـــن خليفـــة آل خليفـــة، لتتويج 
الفائزين في النسخة الرابعة من كأس 
خليفة بن ســـلمان لكرة الســـلة، والتي 
حقـــق لقبهـــا فريق النـــادي األهلي بعد 
فـــوزه علـــى فريـــق المنامـــة بنتيجـــة 
)91/  99( في المباراة النهائية للكأس. 

وقـــام ســـمو الشـــيخ عيســـى بـــن علي 
بـــن خليفة آل خليفـــة بتتويج الفريق 
األهلـــي بـــكأس البطولـــة والميداليات 
الذهبية، كما قام ســـموه بتقليد العبي 

فريق المنامة بالميداليات الفضية.
 سمو الشيخ عيسى بن علي يتوج نادي االهلي بطال لكأس خليفة بن سلمان لكرة السلة

السنابس - هيئة تنظيم سوق العمل

رحـــب الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم ســـوق العمل رئيـــس اللجنة الوطنية 
لمكافحة االتجار باألشـــخاص أســـامة العبسي بإسناد األمانة العامة الدائمة 
للمنتدى الحكومي لمكافحة االتجار باألشـــخاص بمنطقة الشـــرق األوســـط 
إلـــى مملكـــة البحريـــن، مؤًكـــدا أن المملكة تتشـــرف بـــأن تكـــون أمانة عامة 

داعمة لدولة رئاسة المنتدى السنوي. 
 جـــاء ذلك في الـــدورة الثانية للمنتدى التي عقدت برئاســـة دولة اإلمارات 

العربية المتحدة في الفترة من 19 – 20 أكتوبر الجاري.

البحرين أميًنا عاًما دائًما لمنتدى 
مكافحة االتجار باألشخاص

)06(
)12 و 13(

المنامة - وزارة الخارجية

مملكـــة  خارجيـــة  وزارة  رحبـــت 
األميركيـــة  اإلدارة  بقـــرار  البحريـــن 
رفع اســـم الســـودان من قائمة الدول 
الراعية لإلرهاب، مؤكدة أنها خطوة 
المقـــدرة  الجهـــود  تدعـــم  إيجابيـــة 
للحكومـــة االنتقاليـــة فـــي جمهورية 
فـــي  وتصـــب  الشـــقيقة  الســـودان 
صالـــح تعزيز األمن واالســـتقرار في 

أراضيها.
عـــن  الخارجيـــة  وزارة  وأعربـــت 

للمســـاعي  البحريـــن  مملكـــة  تقديـــر 
الواليـــات  تبذلهـــا  التـــي  الحميـــدة 
المتحـــدة األمريكيـــة من أجـــل فتح 
مـــع  العالقـــات  فـــي  جديـــدة  آفـــاق 
جمهورية الســـودان، مؤكدة مساندة 
مملكة البحرين لجمهورية الســـودان 
فـــي كل  الشـــقيقة، ووقوفهـــا معهـــا 
الخطـــوات التـــي مـــن شـــأنها تحقيق 
تطلعات الشـــعب الســـوداني الشقيق 

في التنمية واالزدهار.

ترحيب برفع اسم السودان من قائمة اإلرهاب حلول إسكانية عاجلة 
لـ 220 حالة إنسانية

المنامة - وزارة اإلسكان

قالـــت وزارة اإلســـكان إن »»لجنـــة اإلســـكان« المخولـــة بمناقشـــة 
الطلبات اإلســـكانية للحاالت اإلنســـانية والعاجلة قامت بمناقشة 
312 حالـــة مدرجـــة على قوائم اللجنة فـــي الربع الثالث من العام 
الجاري، مفيدة بأن اللجنة اتخذت قرارات بتوفير حلول إسكانية 
عاجلـــة لـ 220 حالة إنســـانية بعد دراســـة كل جوانـــب الحالة من 
تقارير طبية والقيام بزيارات ميدانية وإجراء بحوث اجتماعية 

)٠٤(لكل طلب على حدة.

06071014

“ADQ” تستثمر مليار دوالر في “لولو”رواية جديدة للزميل أحمد جمعةتحذير من “احتجاجات كبيرة” بإيرانالحكومة تشيد بأداء بنك األسرةتشكيل نيابة االتجار باألشخاص
صرح رئيس النيابة بالنيابة  «

الكلية ورئيس نيابة اإلتجار 
باألشخاص علي الشويخ بأن 

النائب العام وبناء على القرار 
الصادر بإنشاء نيابة االتجار 

باألشخاص أصدر قراراً بتشكيل 
نيابة االتجار باألشخاص.

أشاد مجلس الوزراء في االجتماع  «
االعتيادي األسبوعي المنعقد 

االثنين الموافق 19 أكتوبر 2020 
بأداء بنك األسرة ومساهمته في 
دعم األسر ذات الدخل المحدود 

وكذلك أصحاب المشاريع 
الصغيرة.

حذرت صحف إيرانية يديرها  «
النظام من “احتجاجات كبيرة” 

و”اضطرابات” بسبب األزمات 
االقتصادية واالجتماعية وطريقة 
تعامله مع أزمة كورونا إلى جانب 

سوء اإلدارة. 

صدر للزميل الكاتب واألديب  «
أحمد جمعة رواية جديدة بعنوان 

“القرنفل التبريزي-أبو العالء 
المعري” عن دار الفارابي بيروت.

وتقع الرواية في 646 صفحة 
حجم الوسط.

أبرمت القابضة “ADQ”، إحدى  «
أكبر الشركات القابضة في 
المنطقة وتغطي قطاعات 
رئيسة ضمن اقتصاد إمارة 

أبوظبي، اتفاقية غير ملزمة 
مع لولو العالمية القابضة  )LIHL( وتدفع االتفاقية نحو المزيد من 

التوسع االستثماري في مصر، الذي تبلغ قيمته نحو مليار دوالر.

المنامة -بنا

قال الوكيل المساعد للبريد بوزارة المواصالت 
واالتصاالت الشيخ بدر بن خليفة آل خليفة إن 
إقامة عالقات دبلوماســـية بين مملكة البحرين 
وإســـرائيل تتماشـــى مع توّجهـــات عاهل البالد 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 
خليفة لنشر ثقافة السالم في العالم، وتطلعات 

المملكـــة لمزيـــد مـــن االســـتقرار واالزدهـــار في 
الشرق األوســـط. وأوضح في تصريح صحفي 
أنـــه بعـــد توقيـــع مذكـــرات التفاهم المشـــتركة، 
سيبدأ التبادل البريدي بين البحرين وإسرائيل 
قريبًا، وهو تعاون ســـيكون له مردود اقتصادي 

إيجابي خالل الفترة المقبلة.

بدء التبادل البريدي مع إسرائيل قريًبا “النواب:”: سداد قروض المعسرين وذوي الدخل المحدود

وافق مجلس النواب على مقترح بشأن قيام الحكومة بإجراء دراسة شاملة وجدية 
بشأن تحمل سداد قروض المواطنين من ذوي الدخل المحدود والمعسرين.

وقال النائب محمد بو حمود إنه ال يخلو بيت إال ويســـتظل بشـــبح القروض، التي 
تنهـــش فـــي المواطـــن بشـــكل مخيف، ولعلهـــا تختلف مـــن بيت آلخر، بقـــدر تحمل 
مواطـــن آلخـــر. ودعا النائب خالد بوعنق إلى شـــراء الحكومة أرباح البنوك، واصفًا 

)05(ذلك بــ “أضعف اإليمان”.

)07(

4 طبيبات يحظين بشرف الفوز بجائزة خليفة بن سلمان
سمو رئيس الوزراء: نقدر لألطباء في الصفوف األمامية مساعيهم في التصدي للجائحة

)02 و ٠٣(

إبراهيم النهام وبدور المالكي وسيدعلي المحافظة

علي الفردان

علي مجيد

مدينة عيسى- وزارة التربية والتعليم

أفادت وزارة التربية والتعليم بأنه أجري 
أمس عدد من التحديثات على الصفحة 
والتطبيقـــات،  باألنشـــطة  الخاصـــة 
وبإمـــكان األبنـــاء الطلبة االســـتفادة من 

جميع الخدمات على البوابة التعليمية.

البوابة التعليمية 
متاحة للجميع بعد 

إجراء تحديثات

أكـــد مســـؤولون فـــي وزارة الصناعـــة 
يحـــق  ال  أنـــه  والســـياحة،  والتجـــارة 
والخيريـــة  االجتماعيـــة  للجمعيـــات 
تأسيس شـــركات تجارية غير هادفة 

للربح.

ال يحق للجمعيات 
تأسيس شركات 

“غير ربحية”
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بمناســـبة اإلعـــالن عـــن الفائزين “بجائـــزة خليفة بن 
ســـلمان آل خليفـــة للطبيـــب البحرينـــي”، هنأ رئيس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر خليفة بن 
ســـلمان آل خليفـــة، األطبـــاء الحائزيـــن الجائزة في 
فئتيهـــا األولـــى والثانيـــة، معربـــا ســـموه عـــن فخره 
واعتـــزازه باإلنجـــازات المشـــرفة التـــي يحققونهـــا 
فـــي مجـــاالت البحث العلمـــي وما يتمتعـــون به من 
إخالص وتفان في أداء الرسالة النبيلة لمهنة الطب 

في خدمة المجتمع.
وأكـــد ســـموه أن البحـــث العلمـــي هـــو عمـــاد التطور 
والرقي في المجتمعـــات المتحضرة، وأن الحكومة 
تحـــرص باســـتمرار على دعـــم الجهـــود البحثية في 

المجاالت العلمية كافة، وخاصة في المجال ال
الجائـــزة  بهـــذه  األطبـــاء  تكريـــم  أن  ســـموه  وأكـــد 
اإلنســـاني  للعطـــاء  تقديـــر  هـــو  بهـــم،  واالحتفـــاء 
واإلســـهامات الكبيـــرة التي يواصلـــون تقديمها في 
خدمـــة المجتمـــع والمســـاهمة فـــي نهضـــة الوطـــن 

وتقدمه. وجدد ســـموه الشكر والتقدير إلى األطباء 
العامليـــن في الصفـــوف األماميـــة لمواجهة جائحة 
فيروس كورونا المستجد مشيدا سموه بما يقومون 
به من جهود مخلصة ونبيلة للتصدي لهذه الجائحة 

حفاظًا على صحة وسالمة المواطنين والمقيمين.
وفـــي المؤتمـــر الـــذي عقد بحضـــور وزيـــرة الصحة 
رئيســـة لجنـــة االختيـــار فائقـــة الصالـــح، ورئيـــس 
جامعـــة الخليـــج العربـــي خالـــد العوهلـــي ورئيـــس 
الكليـــة الملكية االيرلندية للجراحين ســـمير العتوم 
أعضـــاء اللجنـــة، تـــم اإلعـــالن عـــن الحاصليـــن على 
الجائـــزة عـــن فئتها األولـــى: “االبتـــكار واإلبداع في 
البحث العالجي والســـريري والطبي”، حيث جاءت 
في المرتبة األولى جميلة محمد السلمان استشاري 
أول األمـــراض المعديـــة وطـــب الشـــيخوخة وطب 
الباطنيـــة بمجمـــع الســـلمانية الطبـــي، وفـــي المرتبة 
الثانيـــة والثانيـــة مكـــرر فقد جاءت كل مـــن غفران 
جاســـم استشاري طبيب أســـرة وأستاذ مشارك في 
طـــب األســـرة فـــي الكليـــة الملكيـــة للجراحيـــن في 

البحرين وتعمل في مستشفى الملك حمد الجامعي 
والمستشـــفى الملكي للنساء واألطفال ومستشفى 

الســـالم، ونجـــاة أبوالفتح طبيـــب عائلة ومديرة 
إدارة الصحـــة العامـــة بـــوزارة الصحـــة. فيما 

تـــم منـــح الجائـــزة عـــن فئتهـــا الثانيـــة 
“الوفـــاء والعطـــاء الممتـــد”، لطبيب 

عائلـــة والوكيل المســـاعد للصحة 
مريـــم  الصحـــة  بـــوزارة  العامـــة 
لجهودهـــا  تقديـــرًا  الهاجـــري، 
ووفاًء لعطاءاتها التي امتدت 
أكثر مـــن 30 عاًما في القطاع 

ومؤسســـات  الحكومـــي 
إلـــى  المدنـــي،  المجتمـــع 
بإنجـــاز  قيامهـــا  جانـــب 
عـــززت  صحيـــة  برامـــج 
الصحـــة العامة في مملكة 

البحرين.

المنامة - بنا



المنامة- بنا

بمناســبة اإلعــان عــن الفائزيــن “بجائزة خليفــة بن ســلمان آل خليفة للطبيــب البحريني” هنأ 
رئيــس الــوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفــة، األطباء الحائزين 
علــى الجائــزة فــي فئتيهــا األولــى والثانيــة، معربــا ســموه عــن فخــره واعتــزازه باإلنجــازات 
المشــرفة التي يحققونها في مجاالت البحث العلمي وما يتمتعون به من إخاص وتفان في 

أداء الرسالة النبيلة لمهنة الطب في خدمة المجتمع.

كمـــا هنأ ســـموه وكيـــل ديـــوان ســـموه رئيس 
األمانـــة العامـــة للجائـــزة الشـــيخ محمـــد بـــن 
راشـــد آل خليفة، على إدارته للجائزة، ونجاح 
جهـــوده المتميزة في تنظيم أعمـــال الجائزة، 
مشـــيدا سموه بما تميزت به األمانة من حسن 

اإلدارة والكفاءة التنظيمية العالية.
وأشـــاد سموه بما شهدته الجائزة من منافسة 
وتقديـــم  المشـــاركة  علـــى  واســـع  وإقبـــال 
البحوث والدراسات العلمية من جانب أطباء 
وطبيبـــات البحريـــن، والتـــي اتســـمت بالفكـــر 
اإلبداعـــي وعمق المعرفة العلمية، تأكيدا على 
مـــا يتمتـــع بـــه أبنـــاء المملكـــة مـــن إدراك واع 
ألهمية البحث العلمي في تحقيق التقدم في 

كافة المجاالت.
وأكد سموه أن البحث العلمي هو عماد التطور 
وأن  المتحضـــرة،  المجتمعـــات  فـــي  والرقـــي 
الحكومة تحرص باستمرار على دعم الجهود 
البحثيـــة في المجاالت العلمية كافة، وخاصة 
فـــي المجـــال الطبـــي، لمـــا لـــه مـــن أهميـــة في 
االرتقاء بمســـتوى وجودة الخدمات المقدمة، 
مشـــيرا ســـموه إلـــى أن تكريـــم المتميزين من 
أبنـــاء المملكة فـــي قطاعات العمـــل المختلفة 
أسهم بشكل ملحوظ في تنمية روح المنافسة 

وتعزيز ثقافة اإلبداع واالبتكار.
وأشـــار ســـموه إلـــى أن الفوز المســـتحق الذي 
حققتـــه المـــرأة البحرينيـــة فـــي نيـــل الجائزة 
بفئتيهـــا األولـــى والثانية، يعكـــس تميز المرأة 
البحرينيـــة ودورها الرائد فـــي القطاع الطبي 
وغيره من المياديـــن األخرى، ويضاف إلى ما 
حققته من مكتســـبات ومنجـــزات في ظل ما 
تحظـــى به من رعاية من قبل حضرة صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة 
ملك مملكـــة البحرين حفظـــه هللا ورعاه، وما 
توليه الحكومة من اهتمام بتعزيز دور المرأة 

كشريك فاعل في مسيرة البناء والتطوير.
وقـــال ســـموه “إننـــا حرصنـــا مـــن خـــالل هذه 
الجائزة أن نؤكد تقديرنا الكبير ألبنائنا وبناتنا 
أطبـــاء وطبيبـــات البحرين، الذين يجســـدون 
البحرينيـــة  للشـــخصية  األصيـــل  المعـــدن 
المتفـــردة فـــي عطائهـــا وتضحياتهـــا من أجل 
الوطـــن”. وأضـــاف ســـموه “أن إبـــراز النمـــاذج 
المشـــرفة في البحث العلمـــي الطبي يعزز من 
كفـــاءة واســـتدامة الخدمـــات المقدمـــة فـــي 
القطاع الصحي، ويســـهم فـــي تحفيز األطباء 
لمواصلـــة العطاء والجهد”، متمنيًا ســـموه لهم 

مزيدًا من النجاح والتوفيق. 

وأكد ســـموه أن تكريم األطبـــاء بهذه الجائزة 
واالحتفـــاء بهم، هـــو تقدير للعطاء اإلنســـاني 
واإلســـهامات الكبيرة التي يواصلون تقديمها 
فـــي خدمـــة المجتمع والمســـاهمة فـــي نهضة 
الوطن وتقدمه. وجدد سموه الشكر والتقدير 

إلـــى األطباء العاملين فـــي الصفوف األمامية 
لمواجهـــة جائحـــة فيروس كورونا المســـتجد 
مشـــيدا ســـموه بمـــا يقومـــون بـــه مـــن جهـــود 
مخلصة ونبيلة للتصدي لهذه الجائحة حفاظًا 

على صحة وسالمة المواطنين والمقيمين.

ــئ الـــفـــائـــزيـــن بـــجـــائـــزة ســـمـــوه لــلــطــبــيــب الــبــحــريــنــي ــن ــه رئـــيـــس الــــــــوزراء ي

حريصون على دعم الجهود البحثية في المجاالت العلمية

تكريم المتميزين من أبناء 
المملكة أسهم في 
تنمية روح المنافسة

نقدر لألطباء في الصفوف 
األمامية مساعيهم في 

التصدي للجائحة

البحث العلمي عماد 
التطور والرقي في 

المجتمعات المتحضرة

تعزيز كفاءة واستدامة 
الخدمات المقدمة 

في القطاع الصحي

تكريم األطباء يعكس 
تقديرا إلسهاماتهم 
في خدمة المجتمع

القاسم: “جائزة خليفة بن سلمان للطبيب البحريني” حققت أهدافها
أكــدت رئيســة جمعيــة األطبــاء البحرينية غادة القاســم أن “جائزة خليفة بن ســلمان آل خليفة للطبيــب البحريني” حققت 
أهدافهــا منــذ دورتهــا األولــى التــي ُأعلــن عن نتائجهــا )امس الثاثــاء( وذلك بعد أن حظيــت بدعم كبير من رئيــس الوزراء 
صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان ال خليفــة، مؤكــدة أن رؤية ســموه الســديدة وضعت هــذه الجائزة على 
مســارها الصحيــح وجعلــت منهــا نموذجــا يحتــذى فــي مجال تقديــر األطبــاء البحرينيين وتحفيزهــم على بــذل المزيد من 
الجهد والعطاء، وتشجيع روح التنافسية بنهم في مجاالت البحث العاجي والسريري والطبي واالبتكار وخدمة المجتمع 

وتنميته، واالرتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة بالمؤسسات الصحية العامة والخاصة في مملكة البحرين.

وقالت فـــي تصريح لها بهذه المناســـبة 
“ال نبالغ إذا قلنا إن رئيس الوزراء  دعم 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر خليفة 
بـــن ســـلمان آل خليفـــة  لنا فـــي جمعية 
األطبـــاء، وللطبيـــب البحرينـــي بشـــكل 

عـــام، فـــاق كل توقعاتنـــا، هـــذا الدعـــم 
الـــذي كان لـــه بالـــغ األثـــر فـــي تحقيـــق 
والفعاليـــات  اإلنجـــازات  مـــن  الكثيـــر 
والنجاحـــات، وتحقيق أهداف الجمعية 
فـــي خدمـــة أبناء البحرين مـــن األطباء 

الشرفاء المخلصين لقيادتهم ووطنهم، 
وشـــرف  قســـمهم  علـــى  والمحافظيـــن 
مهنتهم”. على صعيد آخر أعربت القاسم 
عن تهنئـــة جمعيـــة األطبـــاء البحرينية 
للفائزيـــن بالفئة األولى من هذه الجائزة 

“جائـــزة االبتـــكار واإلبـــداع فـــي البحث 
وهـــم  والطبـــي”  والســـريري  العالجـــي 
بالتسلســـل الدكتـــورة جميلـــة الســـلمان 
والدكتـــورة غفـــران جاســـم والدكتـــورة 
نجـــاة أبـــو الفتح، إضافة إلـــى الدكتورة 
مريم الهاجري التي فازت بالفئة الثانية 
والعطـــاء  الوفـــاء  “فئـــة  الجائـــزة  مـــن 
الممتد”. وقالت رئيسة الجمعية إن هذه 
الجائـــزة تأتـــي فـــي وقت دقيـــق للغاية 
يبـــذل فيه األطبـــاء والكـــوادر الصحية 
جهـــودا كبيـــرة من أجـــل الحفـــاظ على 
صحة المجتمـــع، وأضافت أن االحتفاء 
بالطبيـــب البحرينـــي فـــي هـــذا الوقـــت 

بالذات يحمل أبعادا ومضامين خاصة، 
الصفـــوف  فـــي  األطبـــاء  يقـــف  حيـــث 
األماميـــة في مواجهة جائحة فايروس 
كورونـــا “كوفيـــد19”، ويعملـــون بتفـــان 
وإخـــالص منقطـــع النظيـــر ويبتعـــدون 
عن أســـرهم لفترات طويلة، ويعرضون 
نفســـهم للخطر، بغية حماية المواطنين 
والمقيميـــن في مملكة البحرين من هذا 
الفايـــروس. وفـــي الســـياق ذاتـــه لفتت 
القاسم إلى أن فوز أربع طبيبات بجائزة 
خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة للطيـــب 
البحرينـــي إنمـــا يـــدل علـــى أن حضـــور 
المـــرأة البحرينية في القطـــاع الصحي 

والطبـــي ليـــس عديدا فقـــط، بل نوعي، 
حيث تحضـــر الطبيبـــة البحرينية بقوة 
فـــي جميع مفاصل العمـــل الطبي وعلى 
مختلف المســـتويات. وأكدت الدكتورة 
لت مناسبة مهمة  القاســـم أن الجائزة مثَّ
مـــن أجـــل التعريـــف بالكفـــاءات الطبية 
فـــي  الســـمعة الطيبـــة  البحرينيـــة ذات 
البحريـــن والمنطقـــة والعالـــم، وتعزيـــز 
ثقـــة المرضـــى والمراجعيـــن بإمكانيات 
وقـــدرات الطبيـــب البحرينـــي، إضافـــة 
إلى تعزيز الشـــراكة مع وســـائل اإلعالم 
إلبـــراز الـــدور الرائد والمشـــرف للطبيب 

البحريني.

المنامة - جمعية األطباء البحرينية

األربعاء 21 أكتوبر 2020 - 4 ربيع األول 1442 - العدد 4390

البحرين تعزي السعودية بوفاة نواف بن سعد

بعـــث ملك البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفة ورئيس الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفة، وولـــي العهد نائـــب القائد 
األعلـــى النائـــب األول لرئيـــس مجلس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، برقيات 

تعزيـــة ومواســـاة إلى عاهـــل المملكة العربية الســـعودية 
خادم الحرمين الشـــريفين الملك ســـلمان بـــن عبدالعزيز 
آل ســـعود، أعربوا فيها عن خالص تعازيهم ومواســـاتهم 
في وفاة صاحب السمو الملكي األمير نواف بن سعد بن 
سعود بن عبدالعزيز آل سعود رحمه هللا، سائلين المولى 
جـــل وعال أن يتغمده بواســـع رحمتـــه ورضوانه ويدخله 
فســـيح جناته وأن يلهـــم العائلة المالكـــة الكريمة جميل 

الصبر وحســـن العـــزاء. كما بعث صاحب الســـمو الملكي 
رئيس الوزراء، وصاحب الســـمو الملكي ولي العهد نائب 
القائـــد األعلـــى النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
برقيتي تعزية ومواســـاة مماثلتيـــن إلى ولي العهد نائب 
رئيـــس مجلس الـــوزراء وزير الدفـــاع بالمملكـــة العربية 
السعودية صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان 

بن عبدالعزيز آل سعود.

المنامة - بنا

سمو ولي العهدسمو رئيس الوزراءجاللة الملك

تغطية - المكتب اإلعالمي

أعـــرب ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمد آل 
لألعمـــال  الملـــك  جاللـــة  ممثـــل  خليفـــة 
اإلنســـانية وشـــئون الشـــباب عن سعادته 
بفوز فريـــق البحرين مكالرين للدراجات 
الهوائيـــة بالمركز األول في ســـباق ســـان 
دانييلـــي ديـــل فريولـــي فـــي إيطاليا عبر 
خـــالل  تراتنيـــك  يـــان  المتألـــق  الـــدراج 
الجولـــة 16 وتســـتمر حتـــى الجولـــة 21، 
إضافـــة إلى حصول دراج فريق البحرين 
مكالريـــن أنريكو علـــى المركز الثالث في 

السباق.
وأكـــد ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل 
خليفـــة أن فوز فريـــق البحرين مكالرين 
للدراجـــات الهوائيـــة بالمركـــز األول دليل 
على اإلمكانيات العالية والتألق المستمر 
للفريق في المشـــاركات الخارجية والتي 
تهـــدف إلـــى الترويـــج لمملكـــة البحريـــن 

وتواجـــد المملكة في مختلـــف الفعاليات 
الفريـــق  الكبـــرى، وتأكيـــد علـــى جـــدارة 
البحريني في السباقات العالمية الكبرى.

وأوضح ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل 
خليفـــة أن الفـــوز بالمركـــز األول خـــالل 

الجولة 16 من ســـباق ســـان دانييلي ديل 
فريولـــي اإليطالي ســـيكون دافًعـــا كبيرا 
للفريـــق بمواصلة التألق في المشـــاركات 
القادمة، وهو ما نهدف ونسعى إليه على 
الـــدوام بـــأن يكـــون الفريـــق فـــي المراكز 
األولى دائمًا. وأضاف ســـمو الشيخ ناصر 
بن حمد آل خليفة أن الفريق يســـير وفق 
الخطـــة التـــي وضعهـــا الجهازيـــن الفنـــي 
واإلداري والهادفـــة إلـــى مواصلـــة التألق 
وحصـــد اإلنجـــازات باســـم المملكـــة فـــي 
مختلـــف المشـــاركات، مبينـــًا ســـموه إلى 
أن فريـــق البحريـــن مكالريـــن للدراجات 
االنتصـــارات  حصـــد  يواصـــل  الهوائيـــة 
وااللقـــاب في ميادين الدراجات الهوائية 
رافعـــا اســـم وعلـــم مملكـــة البحريـــن في 
العديـــد مـــن المحافـــل الدوليـــة، متمنيـــًا 
ســـموه للفريـــق دوام التوفيـــق والنجـــاح 

في المشاركات القادمة.

سمو الشيخ ناصر بن حمد

ناصر بن حمد يشيد بفوز البحرين مكالرين
الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة:

المجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب  وجـــه 
رئيـــس  والرياضـــة،  للشـــباب  األعلـــى 
رئيـــس  البحرينيـــة،  األولمبيـــة  اللجنـــة 
والمتابعـــة  والتنفيـــذ  التنســـيق  لجنـــة 
“اســـتجابة” بالمجلـــس األعلـــى للشـــباب 
والرياضة ســـمو الشيخ خالد بن حمد آل 
خليفة، إلى التنســـيق مـــع وزارة التربية 
والتعليم إلعداد خطـــة لتطوير الرياضة 
المدرســـية.  ورحب سموه بالجهود التي 
يبذلهـــا أعضـــاء اللجنة عبر التنســـيق مع 
الجهـــات الحكوميـــة ذات العالقـــة، مـــن 
أجـــل تنفيـــذ توصيات وخطـــط وبرامج 
اللجنة، بمـــا يتوافق مع توجيهات ممثل 
جاللة الملك لألعمال اإلنســـانية وشؤون 
الشباب، مستشـــار األمن الوطني رئيس 
المجلس األعلى للشباب والرياضة سمو 
الشـــيخ ناصر بن حمـــد آل خليفة، والتي 

تســـهم فـــي مزيـــد مـــن الرفعـــة والتقدم 
لقطاع الشباب والرياضة. 

وأثنـــاء االجتماعـــات، اطلع ســـموه على 
مناقشـــتها،  تمـــت  التـــي  الموضوعـــات 
والتـــي اتخـــذت فيهـــا اللجنـــة عـــددا من 

القرارات التالية:
أوال: اعتماد المستشفى الجامعي للطب 
الرياضـــي الجهـــة المســـئولة عـــن الطـــب 

الرياضي في المملكة. 
ثانيا: التنســـيق والتعـــاون بين الوزارات 
المعنيـــة لرفـــع مخطط متكامـــل يوضح 
توزيـــع المنشـــآت الرياضية والمدرســـية 

الجديدة. 
ثالثا: التنســـيق مع وزارة التربية التعليم 
إلعداد خطة لتطوير الرياضة المدرسية. 
رابعـــا: اخـــذ موافقـــة اللجنة التنســـيقية 
البروتوكـــول  علـــى  الطبـــي  والفريـــق 

 .”Antigen Test“ المقترح
خامســـا: تقديم التصـــور النهائي للدوري 

المفتوح.
سادســـا: ســـموه يوجـــه بالتواصـــل مـــع 
الجهـــات المعنية لتنظيـــم فعالية عربات 

الطعام.

سمو الشيخ خالد بن حمد

خالد بن حمد يوجه لتطوير الرياضة المدرسية



عقد أمس في ديوان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مؤتمر صحافي لإلعالن عن أسماء األطباء الحائزين على “جائزة خليفة بن سلمان 
آل خليفــة للطبيــب البحرينــي” فــي نســختها األولــى وقيمتهــا 200 ألف دوالر، والتــي جاءت بمبادرة كريمــة من رئيس الوزراء صاحب الســمو 
الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة، تقديًرا من ســموه للكوادر الطبية وعطاءاتهم وتحفيًزا لروح التنافســية بين األطباء في مجاالت 
البحــث العالجــي والســريري والطبــي، بعــد أن قدمت لجنة االختيار اســماء الفائزين الى االمانة العامة للجائزة برئاســة وكيل ديوان صاحب 

السمو الملكي رئيس الوزراء الشيخ محمد بن راشد بن خليفة آل خليفة.

وبهـــذه المناســـبة، أعـــرب رئيـــس أمانـــة الجائـــزة 
الشـــيخ محمد بن راشـــد بن خليفة آل خليفة عن 
أســـمى آيـــات الشـــكر والعرفـــان لصاحـــب الســـمو 
الملكي رئيس الوزراء، على اهتمام ســـمّوه الدائم 
وحرصـــه على إبـــراز جهود الكـــوادر الوطنية في 
كافـــة القطاعات، مشـــيدا بمبادرة ســـموه إلطالق 
“جائـــزة خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة للطبيـــب 
البحرينـــي” الهادفـــة لتســـليط الضـــوء علـــى فئـــة 
األطبـــاء البحرينيين، تقديًرا لجهـــود وتضحيات 
هـــذه الفئـــة المهمـــة والفاعلة والتي تســـتحق كل 
الدعـــم والتقديـــر لدورهـــا المميـــز وجهودهـــا في 

خدمة المجتمع.
وعبـــر عـــن خالـــص التهانـــي للفائزيـــن بالجائـــزة 
بفئتيهـــا األولـــى والثانية، مشـــيًدا بمـــا قدموه من 
منجـــزات رائـــدة فـــي مجـــال البحـــث العلمي وما 
بذلـــوه مـــن جهـــود كبيـــرة وعطـــاء متواصـــل في 

القطاع الطبي.

نتاج مميز

اعتـــزازه وفخـــره  الجائـــزة  أمانـــة  رئيـــس  وأّكـــد 
بحجـــم ومســـتوى األبحـــاث العلميـــة التـــي تقّدم 
بهـــا أطباء وطبيبـــات مملكة البحريـــن في مجال 
االبتكار واإلبداع في البحث العالجي والسريري، 
وتناولـــت موضوعات حيوية ومهمـــة من ضمنها 
األبحـــاث الفائزة فـــي مجاالت مكافحـــة العدوى، 
والتدريب النظـــري والعملي للعاملين في القطاع 
الصحي، ومجال النهوض بجودة القطاع الصحي 
للســـكان، مشـــيًرا إلى أنهـــا تعتبر نتاًجا للمســـتوى 
العالـــي الذي يتمتـــع به الباحثـــون والباحثات في 

مملكة البحرين في المجال الطبي.
وأضاف أن الفئة الثانية من الجائزة والمخصصة 
لألطبـــاء الـــرّواد ممـــن لهـــم بصمـــة واضحـــة فـــي 
القطـــاع الصحي بمملكة البحرين، تســـتهدف في 
المقـــام األول التعبير عـــن التقدير والعرفان ألحد 
األطبـــاء ممـــن قدمـــوا خـــالل الســـنوات الماضية 
ومـــا زالـــوا نمـــاذَج حيـــة علـــى شـــخصية الطبيب 
البحرينـــي المتفانـــي والمحـــب لوطنـــه ولمهنتـــه، 
وهو ما وجدته لجنة االختيار متوافًقا مع صفات 

الطبيبة الفائزة بهذه الفئة من الجائزة.
وتوّجـــه الشـــيخ محمـــد بـــن راشـــد بـــن خليفة آل 
خليفة بخالص الشـــكر إلى أعضاء لجنة االختيار 
على عملهم المتواصل وتكريسهم للوقت والجهد 
بنيـــل  األحـــّق  المشـــاركات  تحديـــد  ســـبيل  فـــي 

الجائزة.
وفـــي المؤتمر الـــذي عقد بحضـــور وزيرة الصحة 
رئيســـة لجنـــة االختيـــار فائقـــة الصالـــح، ورئيس 
جامعـــة الخليـــج العربـــي خالد العوهلـــي ورئيس 
الكلية الملكية االيرلندية للجراحين سمير العتوم 
أعضـــاء اللجنة، تـــم اإلعالن عـــن الحاصلين على 
الجائـــزة عن فئتها األولـــى: “االبتكار واإلبداع في 
البحث العالجي والسريري والطبي”، حيث جاءت 
فـــي المرتبـــة األولـــى جميلة الســـلمان استشـــاري 
أول األمـــراض المعدية وطب الشـــيخوخة وطب 
الباطنية بمجمع الســـلمانية الطبـــي، وفي المرتبة 
الثانيـــة والثانية مكـــرر فقد جاءت كل من غفران 
جاســـم استشـــاري طبيب أســـرة وأســـتاذ مشارك 
فـــي طب األســـرة في الكليـــة الملكيـــة للجراحين 
فـــي البحرين وتعمـــل في مستشـــفى الملك حمد 
الجامعي والمستشـــفى الملكي للنســـاء واألطفال 
ومستشفى السالم، ونجاة أبوالفتح طبيب عائلة 

ومديرة إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة.
فيمـــا تم منح الجائـــزة عن فئتها الثانيـــة “الوفاء 
والوكيـــل  عائلـــة  لطبيـــب  الممتـــد”،  والعطـــاء 
المســـاعد للصحـــة العامـــة بـــوزارة الصحـــة مريم 
الهاجري، تقديرًا لجهودها ووفاًء لعطاءاتها التي 
امتـــدت أكثـــر من 30 عاًما فـــي القطاع الحكومي 
ومؤسســـات المجتمع المدني، إلـــى جانب قيامها 
بإنجـــاز برامـــج صحية عززت الصحـــة العامة في 

مملكة البحرين.

عماد الوطن

وأعربـــت وزيرة الصحة عن أســـمى آيات الشـــكر 
والتقدير واالمتنان إلى سمو رئيس الوزراء على 
مبادرة ســـموه الكريمة بتخصيـــص جائزة تحمل 
اسم ســـموه للطبيب البحريني وعلى اعتماد يوم 
للطبيـــب البحريني، وهي المبادرة التي جســـدت 
ما يوليه سموه من رعاية ودعم واهتمام للكوادر 
الطبيـــة الوطنيـــة وفتحت أمامها المجال واســـعا 
نحو مزيد مـــن العطاء واالبـــداع والتنافس الذي 
يســـهم في تطويـــر القطاع الطبـــي والصحي في 
مملكـــة البحريـــن وبمـــا يخـــدم توجهـــات المملكة 
التنموية وترسيخ أســـس منظومة صحية فاعلة 

وذات جودة وكفاءة تشمل الجميع.
وقالـــت: “إن مبـــادرة ســـموه الرائـــدة خيـــر دليـــل 

وبرهان علـــى مدى إيمان ســـموه بضرورة تكريم 
فئـــة االطباء، الســـيما في هذه الظـــروف الراهنة، 
تقديرًا لهم على تضحياتهم في التصدي لفيروس 
كورونا المستجد، فأرسى سموه بذلك نهجًا غالًيا 
في الوفـــاء والتقدير لذوي العطاء، وهو ما يلقي 
علـــى االطباء وجميع المنتســـبين لـــوزارة الصحة 
مســـئولية مضاعفة في مواصلـــة العمل للوصول 
الى مـــا نرجوه للوطن من مكانـــة متميزة اقليمًيا 
ودولًيـــا في المجـــال الطبي والصحـــي.” وأعربت 
عن تشـــرفها اليوم باإلعالن عن الفائزين بمسابقة 
“جائـــزة خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة للطبيـــب 
م بنســـختها األولـــى تزامًنا  البحرينـــي” والتي ُتَقدَّ
مـــع احتفاء المملكة بيوم الطبيـــب البحريني في 

أول أربعاء من نوفمبر من كل عام.
األطبـــاء  مـــن  مجموعـــة  بمشـــاركة  وأشـــادت 
لنيـــل  التنافـــس  فـــي  البحرينييـــن  والطبيبـــات 
مختلـــف  مـــن  المشـــهود  وتفاعلهـــم  الجائـــزة، 
المؤسســـات الطبيـــة بمملكة البحريـــن، بعد أن تم 
اإلعالن عـــن المبادرة الكريمـــة بدعم من صاحب 
الســـمو الملكـــي رئيـــس الـــوزراء تكريًمـــا لألطباء 
العالجـــي  البحـــث  فـــي  المتميزيـــن  البحرينييـــن 
والســـريري والطبـــي، وعرفاًنـــا بفضـــل مـــن امتـــد 

عطائهم في خدمة مملكتنا الغالية.
وأعربـــت وزيـــرة الصحـــة عـــن خالـــص التهانـــي 
والتبريـــكات للطبيبـــات الالتـــي تقدمـــن وحققـــن 
الظـــروف  مـــن  الرغـــم  علـــى  العـــام،  هـــذا  الفـــوز 
االستثنائية التي تمر بها مملكة البحرين مع دول 
العالـــم، نظرا لتفشـــي فيـــروس كورونـــا “كوفيد - 
19”، مؤكـــدة أن مملكة البحريـــن أثبتت تميًزا مع 
لجنـــة دولية الختيار الفائزات الالتي لهن بصمات 
الطـــب محليـــة ودوليـــة وتخطيـــن  فـــي مجـــال 
الحـــدود الجغرافيـــة وتميـــزن عالمًيا، بعـــد أن تم 
اختيارهـــن اســـتنادًا علـــى مجموعة من األســـس 

والمعايير العالمية في مجال التحكيم.
ونوهـــت إلـــى أن الجائـــزة ســـيكون لهـــا مـــردود 
إيجابـــي عظيما في االرتقاء بمســـتوى الخدمات 
الصحيـــة فـــي مملكـــة البحريـــن ومنطقة الشـــرق 
األوســـط بأكملها، في ظل ما تحمله هذه المبادرة 
الكريمـــة مـــن لدن صاحـــب الســـمو الملكي رئيس 
الـــوزراء الموقـــر، حفظـــه هللا، من أهـــداف نبيلة، 
وتنفيـــذ التوجيهات الســـديدة وتحقيق ما يتطلع 

إليه سموه.
ووجهت رسالة إلى كل من شارك في هذه الجائزة 
وتقدم لها ولم يحالفه الحظ بالفوز، قائلة: “شكًرا 

المبـــادرة  هـــذه  أثريتـــم  فلقـــد  لمشـــاركتكم  لكـــم 
الطيبـــة، وأثبتم بأن هناك كفاءات طبية بحرينية 
نفخـــر بهـــا جميًعـــا، وأود أن أشـــير إلـــى مـــا قالـــه 
الخبراء الدوليون عند قيامهم بتقييم المتقدمين 
للجائزة من أن )البحرين محظوظة للغاية بوجود 
مثل هـــؤالء األطباء الرائعيـــن، وكان من الصعب 
للغايـــة الفصل بينهم، فتهانينـــا للجميع، وكان من 
دواعـــي ســـرورنا أن نـــرى الطبيعـــة المتنوعـــة لما 

حققوه جميًعا... وقاموا بعمل ممتاز(”.
وأعربـــت عن تمنياتها لكل من تقدم لهذه الجائزة 
بحـــظ أوفـــر فـــي الســـنوات القادمـــة، وأضافـــت: 
“أقول للطبيبات الفائزات، بارك هللا لكم هذا الفوز 
الثمين، فقد حققتم المرام بعد جهد عظيم، فلكم 
جزيل الشكر على العطاء والبذل النبيل من أجل 
صحـــة وســـالمة مـــن يعيـــش علـــى أرض الوطن، 

ولكم عظيم التقدير واالمتنان”.
وتوجهت بالشـــكر لكل من ساهم في إنجاح هذه 
المســـابقة وتحقيق أهدافها سواء على المستوى 
الوطني واإلقليمي والعالمي، وقالت: “كل طبيب 
بحرينـــي يعـــد فائـــًزا.. حيـــث إنـــه ثـــروة بحريننا 
الغاليـــة، التي تفاخر بكوادرها الطبية.. هنيئا لكم 

يا عماد الوطن”.

الشعور بالفخر

مـــن جانبه، أعرب عضو اللجنة خالد العوهلي عن 
شـــكره وتقديـــره لصاحب الســـمو الملكـــي رئيس 
الـــوزراء علـــى هـــذه الجائـــزة، مؤكـــدا أن اهتمـــام 
ســـموه بمجـــاالت التنمية لم تقتصـــر على الصحة 
فقـــط وإنمـــا شـــملت مختلـــف مجـــاالت الحيـــاة 
مـــن تعليـــم وإســـكان وتنميـــة مســـتدامة، وهـــذه 
رؤيـــة قائد حكيـــم يعمل وينجـــز لمصلحة الوطن 

والمواطنين.
وقال: “إن رقي األمم ونهضتها يرتبط بما تحققه 
من إنجازات كبيرة فـــي مختلف القطاعات، وهو 
مـــا اهتم بـــه وركـــز عليه صاحـــب الســـمو الملكي 
رئيس الوزراء، مؤكدا أن مملكة البحرين مشهود 
لها على المســـتويين العربـــي والخليجي بالريادة 
في مجاالت التنمية البشـــرية والمســـتدامة، وهو 
مـــا تؤكده التقارير المتخصصة على المســـتويين 
االقليمـــي والدولـــي والتـــي تتبـــوأ فيهـــا البحرين 

مراتب متقدمة.
وأشـــاد بالبحوث المتميزة التي تقدم بها األطباء 
والطبيبـــات للجائـــزة، والتـــي تؤكـــد مـــا تمتـــع به 
مـــن  البحرينيـــة  الطبيبـــة  والكـــوادر  الكفـــاءات 

مســـتويات متميـــزة، وهو األمر الـــذي يؤكد أن ما 
حققتـــه مملكـــة البحريـــن مـــن نهضة وتطـــور في 
مجـــال الطـــب والرعايـــة الصحيـــة والعالجية لم 
يكـــن وليد اليوم وبـــل تراكم لمســـيرة طويلة من 
العمل والبناء واالستثمار في المواطن البحريني، 
الســـيما األطبـــاء والذيـــن نالـــوا إشـــادة وإعجاب 

الخبراء الدوليين من أعضاء اللجنة.

تعزيز الصحة

من ناحيته، أعرب عضو اللجنة سمير العتوم عن 
بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي رئيس 
الـــوزراء علـــى مبـــادرة ســـموه بتخصيـــص جائزة 
تحمـــل اســـمه لتكريـــم الطبيب البحرينـــي، وعلى 
مبـــادرة ســـموه باعتماد يـــوم الطبيـــب البحريني، 
وهو ما يؤكد عناية ودعم سموه للقطاع الصحي 

والطبي في المملكة.
وأعـــرب عن ســـعادته بما شـــهدته المنافســـة على 
الجائزة من مشـــاركة واســـعة النطاق من األطباء 
والطبيبـــات فـــي البحريـــن، مؤكـــدا اللجنة تشـــعر 
بالفخر بالمســـتويات المتميزة لألبحاث المشاركة 
ومـــا لهـــا من قيمة فـــي تعزيز الصحة فـــي مملكة 
البحرين، مؤكدا أهميـــة قيمة الجائزة في تحفيز 

األطباء وتشجيعهم على بذل مزيد من العطاء.
يذكـــر أن معاييـــر التقييـــم التـــي اســـتندت عليها 
لجنة اختيار الفائزين غطت العديد من الجوانب 
العلمية والعملية المتماشـــية مع المعايير الدولية 
لتقييـــم مثل هـــذه الجوائز، والتـــي تمثلت أبرزها 

في اآلتي:
- اإلنجـــازات التـــي حققهـــا الطبيب في مســـيرته 
العلميـــة ومبادراتـــه التـــي ســـاهمت فـــي االرتقاء 
واالبتـــكار  باإلبـــداع  واتســـمت  الطبـــي  بالقطـــاع 

واالستغالل األمثل للموارد.
والقابلـــة  المرشـــح  قدمهـــا  التـــي  المبـــادرات   -

للتسجيل كبراءة اختراع أو ملكية فكرية.
- عدد البحوث المنشورة.

- مـــا قـــام بـــه المرشـــح مـــن مبـــادرات وإنجازات 

ســـاهمت في تحقيق رضا المرضى، ونقل خبراته 
التخصصيـــة والفنيـــة بمختلف الطـــرق لآلخرين، 

وإنجازاته المرتبطة بتطوعه خارج نطاق عمله.
- المؤهـــالت العلميـــة والخبـــرات العمليـــة التـــي 

يمتلكها المرشح.

نبذة عن الطبيبات الفائزات بالجائزة في 
الفئتين األولى والثانية

في الفئـــة األولى “االبتـــكار واإلبـــداع في البحث 
العالجي والسريري والطبي”

ـ المرتبة األولى: جميلة الســـلمان استشـــاري أول 
وطـــب  الشـــيخوخة  وطـــب  المعديـــة  األمـــراض 
الباطنيـــة بمجمع الســـلمانية الطبي: وقد حصدت 
أعلـــى نســـبة تصويت مـــن لجنة اختيـــار الفائزين 
نظيـــًرا إلنجازاتها المتميزة في مجال اختصاصها 
الطبي في مجال مكافحة العدوى والتي اتسمت 
مـــن  عـــدًدا  قدمـــت  حيـــث  واالبتـــكار،  باإلبـــداع 
األبحـــاث ُنشـــرت في دوريات علميـــة معترف بها 
عالميـــًا، وكان لها بالغ األثر في على جودة العالج 

والتشخيص لعدد من األمراض الباطنية.
ومن أبرز البحوث التي قدمتها وأهلتها للحصول 
علـــى الجائـــزة من قبـــل لجنة اختيـــار الفائزين ما 

يلي:
- أنمـــاط وصفـــات المضـــادات الحيويـــة ومـــدى 
مالءمتهـــا في غرفـــة الطوارئ بالرعايـــة الثانوية 

في البحرين.
- دراســـة حـــول الوبائيـــات والمظاهـــر الســـريرية 
لداء الرشاشيات الغازية في الرعاية التخصصية 

بالمستشفيات في البحرين
- إدارة العـــدوى التي تســـببها مســـببات األمراض 
ســـالبة الجرام في الـــدول العربيـــة ذات األولوية 

لمنظمة الصحة العالمية.
ـ المرتبة الثانية، غفران جاســـم استشاري طبيب 
أســـرة وأستاذ مشارك في طب األسرة في الكلية 
الملكيـــة للجراحيـــن فـــي البحريـــن، وتعمـــل فـــي 
مستشـــفى الملـــك حمـــد الجامعـــي والمستشـــفى 
الملكـــي للنســـاء واألطفـــال ومستشـــفى الســـالم، 
المتميـــزة  نظيـــر جهودهـــا  الجائـــزة  واســـتحقت 
واالبتكارية في األبحاث ذات العالقة بموضوعات 
صحـــة المرأة، وبخاصـــة األبحاث حول ســـرطان 
الثـــدي التي أدت إلى فهـــم أعمق وأفضل لتجربة 
المرض من وجهة نظر المرضى. عالوة على ذلك، 
فقد اســـتوعبت العناصـــر المتعلقـــة بنوعية حياة 

الناجين من سرطان الثدي.
ومن أبرز البحوث التي قدمتها وأهلتها للحصول 
علـــى الجائـــزة من قبـــل لجنة اختيـــار الفائزين ما 

يلي:
- المعرفـــة والمواقـــف والممارســـات فيمـــا يتعلق 
بســـرطان عنـــق الرحـــم والفحـــص بيـــن النســـاء 
اللواتـــي يزرن مراكز الرعاية الصحية األولية في 

البحرين.
- التدخـــالت النفســـية لمريضـــات ســـرطان الثدي 

غير المنتشر
- نوعية حياة المرأة البحرينية المصابة بسرطان 

الثدي.
ـ المرتبة الثانية مكرر، نجاة أبوالفتح طبيب عائلة 
ومديـــرة إدارة الصحـــة العامـــة بـــوزارة الصحـــة: 
وكان لهـــا اســـهامات جليلة في تنفيذ السياســـات 
الصحيـــة والبرامـــج التي كان لها األثـــر في زيادة 
تغطية الرعاية الصحية األولية، وتحسين نوعية 
الرعاية الصحية للســـكان، كذلـــك النهوض بإنجاز 
برامـــج صحيـــة معينـــة أدت إلـــى زيادة تحســـين 

نوعية الرعاية الصحية للسكان.
ومن أبرز البحوث التي قدمتها وأهلتها للحصول 
علـــى الجائـــزة من قبـــل لجنة اختيـــار الفائزين ما 

يلي:
-  دراســـة حاالت الوفيات غير معروفة األســـباب 
السياســـة  وقضايـــا  المحـــددات  البحريـــن:  فـــي 

الصحية.
- وبائيـــات ســـرطان الرئـــة بيـــن ســـكان البحريـــن 

.2011 - 1998
- معدل اإلصابة بالســـرطان والوفيات في مملكة 
)كمؤلـــف  واالتجاهـــات  اإلحصـــاءات  البحريـــن: 

مشارك(
- وبائيات سرطان الثدي عند النساء البحرينيات: 
معطيات من سجل الســـرطان البحريني )كمؤلف 

مشارك(.
ـ الفئـــة الثانيـــة “الوفـــاء والعطاء الممتـــد “، مريم 
المســـاعد  والوكيـــل  عائلـــة  طبيـــب   - الهاجـــري 
للصحـــة العامة بوزارة الصحة، والتي اســـتحقت 
الجائـــزة بـــكل جـــدارة، تقديـــرًا لجهودهـــا ووفاًء 
لعطاءاتهـــا، التـــي امتـــدت أكثـــر من ثالثيـــن عاًما 
الماضيـــة، واتســـمت بالبذل والعطاء، ســـواء في 
القطـــاع الحكومي ومؤسســـات المجتمـــع المدني 
من جمعيات صحية وأهلية، ومشـــاركات واسعة 
محليـــة ودولية. كانـــت مثال يحتذى بـــه، بالعمل 
فـــي مجـــال الرعايـــة الصحيـــة األوليـــة والصحة 
العامة وتعزيز الصحة، إلى جانب النهوض بإنجاز 
برامـــج صحية عـــززت الصحة العامة وســـاهمت 
فـــي تقليـــل ملحـــوظ للمشـــاكل الصحيـــة بمملكة 

البحرين.
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