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 ìÉ≤∏dG ôaGƒJh ô``°ùédG íàa :QÉéàdG
á```jQÉ``éàdG ¥Gƒ````°SC’G ¿É```°û©æ«°S

:¢SÉÑY ∫Gƒf âÑàc
 πª©«°S ó¡a ∂∏ªdG ô°ùL íàa ¿CG ∫ÉªYC’G ∫ÉLQ øe áYƒªée ócCG
 ¿CG  á°UÉNh  ,äÉYÉ£≤dG  ™«ªL  »`̀a  …QÉéàdG  ¥ƒ°ùdG  ¢TÉ©fEG  ≈∏Y
 ,ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áμ∏ªªdG  ø`̀e  øFÉHõdG  ø`̀e  %50  »`̀dGƒ`̀M  ∑Éæg
 ´É°VhC’G ø°ùëàd á°Uôa ôÑà©j ÉfhQƒμd ìÉ≤d OÉéjEG ¿CG ≈dEG áaÉ°VE’ÉH
 GóYÉ°ùe ÓeÉY ôÑà©j á«μjôeC’G äÉHÉîàf’G AÉ¡àfG ∂dòch ,ájOÉ°üàb’G
 ¥ƒ°ùdG »a QÉéàdG ôKCÉJ ó©H ∂dPh ,»ªdÉ©dG ¥ƒ°ùdG ¢TÉ©àfG ≈∏Y É°†jCG
 ¥ƒ°ùdG ¥ÓZEG ÖÑ°ùH Iô«Ñc ôFÉ°ùîd º¡°Vô©Jh Iô«Ñc áLQóH »∏ëªdG
 ™æªd áë°üdG IQGRhh áeƒμëdG πÑb øe á«FÉbh ájRGôàMG äÉWÉ«àMÉc

 .ÉfhQƒc QÉ°ûàfG
(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)
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 É«Lƒdƒæμà∏d á«μjôeC’G ÉfôjOƒe ácô°T âæ∏YCG :ä’ÉcƒdG – ø£æ°TGh
 ô¡XCG  z19-ó«aƒc{  ó°V  »ÑjôéàdG  É¡MÉ≤d  ¿CG  ¿É«H  »a  ¢ùeCG  ájƒ«ëdG
 Ö°ùëH ,¢VôªdG •É≤àdG ô£N ¢ü«∏≤àd áFÉªdG »a 94^5 áÑ°ùæH ¬à«dÉ©a

 .∑QÉ°ûe ∞dCG 30 øe ôãcCG ≈∏Y …ôjô°S QÉÑàN’ IôμÑe èFÉàf
 ø«H %94^5 áÑ°ùæH ¢üq∏≤J 19-ó«aƒμH áHÉ°UE’G ô£N ¿CG »æ©j Gògh
 ø«Yƒ£àªdG  áYƒªéeh  É«ªgh  ÉLÓY  Gƒ≤∏J  øjòdG  ¢UÉî°TC’G  áYƒªée
 »àdG  ¥É£ædG  á©°SGƒdG  ájôjô°ùdG  áHôéàdG  ∫Ó`̀N  ìÉ≤∏dG  Gƒ≤∏J  øjòdG
 »ah .ä’ÉëdG ≈dhCG π«∏ëJ Ö°ùëH ,IóëàªdG äÉj’ƒdG »a É«dÉM …ôéJ
 Gƒ≤∏J  øjòdG  ¢UÉî°TC’G  áYƒªée  øe  ÉcQÉ°ûe  90  Ö«°UoCG  ¥É«°ùdG  Gòg
 â≤∏J  »àdG  áYƒªéªdG  »a  §≤a  5  πHÉ≤e  ,19-ó«aƒμH  »ªgƒdG  AGhó`̀dG
 »°ShôdG ìÉ≤∏dG ÉeCG ,%90 áÑ°ùf QõjÉa ácô°T ìÉ≤d á«dÉ©a â¨∏Hh  .ìÉ≤∏dG
 èFÉàf äô¡XCG Ée ≥ah ,%92 ≈dEG  ¬à«dÉ©a áÑ°ùf â∏°Uƒa z»a ∂«æJƒÑ°S{

 .»°VÉªdG ´ƒÑ°SC’G äô°ûof á«dhCG
 øe  19-ó«aƒμH  ô£N  πμ°ûH  ¢üî°T  …CG  áHÉ°UEG  π«é°ùJ  qºàj  ºdh
 áYƒªée  »a  É°üî°T  11  πHÉ≤e  ,ìÉ≤∏dG  Gƒ≤∏J  øjòdG  ¢UÉî°TC’G  ø«H

 .ÉfôjOƒe ácô°T ¿É«H ≥ah ,É«ªgh kAGhO Gƒ≤∏J øjòdG ¢UÉî°TC’G
 »a øjõîàdG ≈dEG êÉàëj ’ ¬fCG ÉfôjOƒe ìÉ≤∏d á«°ù«FôdG ÉjGõªdG øeh
.π¡°SCG ¬©jRƒJ π©éj Ée ,QõjÉa ìÉ≤d πãe IOhôÑdG Iójó°T IQGôM äÉLQO

 OôÑªdG IQGôM äÉLQO »a Gô≤à°ùe ìÉ≤∏dG ¿ƒμj ¿CG ÉfôjOƒe ™bƒàJh
 Ióe ¬æjõîJ øμªjh ,Éeƒj 30 Ióe ájƒÄe äÉLQO 8 ≈dEG  2 øe ájOÉ©dG

 .ôØ°üdG âëJ ájƒÄe áLQO 20 óæY ô¡°TCG áà°S ≈dEG π°üJ

 É``MÉ``≤d Qƒ````£J Éfô`jOƒe á``cô``°T
٪94^5 ¬``à«dÉ©a ≠∏ÑJ ÉfhQƒc ó``°V

.AGQRƒdG ¢ù«FQ ó¡©dG »dh ƒª°S |

 »dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ôeCG
 áØ«∏N ∫BG ¬∏dGóÑY øH ó°TGQ ï«°ûdG øcQ ∫hCG ≥jôØdG AGQRƒdG ¢ù«FQ ó¡©dG
 …QƒØdG  ≥«≤ëàdG  Iô°TÉÑªH  áeRÓdG  äGAGô`̀LE’G  PÉîJÉH  á«∏NGódG  ôjRh
 ∫ÉªYCÉH º¡eÉ«b AÉæKCG »ë°üdG ±ô°üdG ∫ÉªY øe áKÓK IÉah á©bGh ∫É«M
 áeÓ°ùdG ô«jÉ©ªH ΩGõàd’G ióe øe ócCÉàdGh ,IôªL »æH á≤£æªH áfÉ«°üdG

 .øμªe âbh ´ô°SCÉH AGQRƒdG ¢ù∏ée ≈dEG ∂dP ∫ƒM ôjô≤J ™aQh
 ìÉÑ°U ™HGQ Ö«°UCGh º¡Yô°üe Gƒ≤d  ób ø«jƒ«°SBG  ∫ÉªY áKÓK ¿Éch
 ±ô°üdG  ≥WÉæe  ió`̀MEG  »a  πª©dÉH  º¡eÉ«b  AÉæKCG  ∂`̀dPh  ,ø«æK’G  ¢ùeCG

.IôªL »æH á≤£æªH »ë°üdG
 ôàjƒJ- »YÉªàL’G π°UGƒàdG ™bƒe ≈∏Y á«∏NGódG IQGRh äôcP óbh
 ¬JGAGôLEG ô°TÉÑ«d G kOôah É k£HÉ°V 18h äÉ«dBG ™HQCÉH ™aój »fóªdG ´ÉaódG  :¿CG
 º¡eÉ«b AÉæKCG É kbÉæàNG »ë°üdG ±ô°üdG ∫ÉªY øe áKÓK IÉah á©bGh ∫É«M

 πeÉY PÉ≤fEG ºJ Éªæ«H ,IôªL »æH á≤£æªH …QÉéªdG óMC’ áfÉ«°üdG ∫ÉªYCÉH
 »a  É¡JGAGôLEG  ô°TÉÑJ  á°üàîªdG  äÉ¡édGh  ,≈Ø°ûà°ùªdG  ≈dEG  ¬∏≤fh  ™HGQ

.™bƒªdG
 áØ«°†e ,º«dC’G çOÉë∏d É¡Ø°SCG ≠dÉH øY …ô£≤dG áªWÉa ÖFÉædG äôqÑYh
 IQGRƒ`̀dG  íàa  ≈`̀dEG  á«YGO  ,ΩGô`̀μ`̀dG  Qhô`̀e  ôªj  ’CG  Öéj  çOÉëdG  Gò`̀g  ¿EG
 ∫hDƒ°ùªdG  ∞XƒªdG  PÉîJG  øe  ≥≤ëàdGh  ,¬JÉ°ùHÓe  »a  É k≤«≤ëJ  á«æ©ªdG

.∫ÉªYC’G √òg πãªd áHƒ∏£ªdG áeÓ°ùdG äGAGôLEG áfÉ«°üdG ∫ÉªYCG øY
 áeÓ°ùdGh áë°ü∏d OÉëJ’G ¢ù«FQ ÖFÉf »°Tƒ∏ÑdG ≈«ëj óªëe ∫Ébh
 »a  ÖÑ°ùJh  çó`̀M  …ò`̀dG  π∏îdG  ∞°ûc  ÖLƒà°ùJ  á©bGƒdG  ¿EG  á«æ¡ªdG
 ¢UÉî°TC’G  hCG  ¬KhóM øY ádhDƒ°ùªdG  á¡édG  ójóëJh ,áYhôªdG  áKOÉëdG
 º¡æY  ¿Ó```̀YE’Gh  ,πª©dG  ™bƒe  »`̀a  áeÓ°ùdG  äGAGô``LEÉ``H  Gƒ`̀∏`̀NCG  ø`̀jò`̀dG

.á«aÉØ°ûH

∫Éª©dG IÉah »a ≥«≤ëàdÉH ôeCÉj AGQRƒdG ¢ù«FQ ó¡©dG »dh
âbh ´ô°SCG »a AGQRƒdG ¢ù∏ée ≈dEG ôjô≤J ™aôH ¬Lh

:ÜÉjO ó«dh Öàc
 ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  ¢ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG  ¬∏dGóÑY  øH  óªëe  Ö«ÑW  ≥jôØdG  ∞°ûc
 ôjÉæj  ájGóH  ÉfhQƒc  ìÉ≤d  øe  ≈`̀ dhC’G  äÉ©aódG  ∫ƒ°UƒH  äÉ©bƒàdG  øY  áë°ü∏d

.ΩOÉ≤dG
 ≈∏Y  GOQ  πæjR  ájRƒa  ÜGƒædG  ¢ù∏ée  á°ù«FQ  ≈`̀dEG  ¬¡Lh  ÜÉ£N  »a  ∫É`̀bh
 ìôà≤j  ¬`̀fEG  áëFÉédG  πX  »a  ÜGƒædG  ¢ù∏ée  äÉ°ù∏L  ó≤Y  á«dBG  ¿CÉ°ûH  É¡HÉ£N
 øe PEG  ,2021 ΩÉ©dG ájGóH ≈àM ó©H øY ÜGƒædG ¢ù∏ée äÉYÉªàLG ó≤Y QGôªà°SG

.ójóédG ΩÉ©dG πFGhCG »a ìÉ≤∏dG øe ≈dhC’G äÉ©aódG ∫ƒ°Uh ™bƒàªdG
 iQƒ°ûdG  »°ù∏ée  AÉ°†YCG  ¿CG  áë°ü∏d  ≈`̀∏`̀YC’G  ¢ù∏éªdG  ¢ù«FQ  ±É`̀°`̀VCGh
 QhO  á«ªgCG  ≈`̀ dEG  Gô¶f  ìÉ≤∏dG  ò`̀NCG  »`̀a  á`̀jƒ`̀dhC’G  äGP  äÉÄØdG  øª°V  ÜGƒ`̀æ`̀dGh
 πªcC’G ¬LƒdG ≈∏Y º¡JÉÑLGh AGOCG øe º¡æ«μªàd á«©jô°ûàdG á«∏ª©dG »a ø«°ù∏éªdG

 ¢VGôeC’G …QÉ°ûà°SG »fÉ£ë≤dG ±Éæe Ö«ÑW Ωó≤ªdG ¿Éch .áæeBG á«ë°U ±hôX »a
 ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d  »Ñ£dG  »æWƒdG  ≥jôØdG  ƒ°†Y …ôμ°ù©dG  ≈Ø°ûà°ùªdÉH  ájó©ªdG
 ¢ù£°ùZCG òæe ìÉ≤d ¿ƒ«∏e øe ôãcCG Ö∏£H âeó≤J øjôëÑdG áμ∏ªe ¿CG ócCG ób ÉfhQƒc

.»°VÉªdG
 ¬à°ù∏L ó≤©«°S ÜGƒædG ¢ù∏ée ¿CG á©∏£e QOÉ°üe øe zè«∏îdG QÉÑNCG{ âª∏Yh
 ΩÉ©dG  ájÉ¡f  ≈àM ó©H øY ¬JÉ°ù∏L ó≤Y »a QGôªà°S’G ™e ó©H øY AÉKÓãdG  Ωƒ«dG
 ÉªFGO  ¢UôëJ πæjR  ájRƒa  ÜGƒædG  ¢ù∏ée á°ù«FQ  ¿CG  QOÉ°üªdG  äócCGh  .…QÉédG
 øe  ∞∏ªdG  Gò¡H  ø«°üàîªdGh  ø««æ©ªdG  …CGQh  ø«fGƒ≤dGh  º¶ædG  ≥«Ñ£J  ≈∏Y
 ÜGƒædG  ™«ªL  áeÓ°Sh  áë°U  ≈∏Y  É¡æe  É°UôM  ∂`̀dPh  ;»Ñ£dG  »æWƒdG  ≥jôØdG
 ,¢ù∏éªdG  áYÉb  πNGO  óLƒj  øe  πch  ,áeÉ©dG  áfÉeC’G  »ØXƒeh  ¢ù∏éªdG  AÉ°†YCG
 ájRGôàM’G  äGAGôLE’ÉH  ΩGõàd’G  ≈∏Y  ÉªFGO  ¢UôëJ  ÜGƒædG  ¢ù∏ée  á°ù«FQ  ¿CGh

.É¡H ¿hÉ¡àdG ΩóYh á©ÑàªdG

ô``jÉæj  á``jGóH  ø``jôëÑdG  ≈``dEG  π``°üj  É``fhQƒc  ìÉ``≤d
ìÉ≤∏dG òNCG »a ájƒdhC’G äGP äÉÄØdG øª°V ÜGƒ``ædGh iQƒ°ûdG »°ù∏ée AÉ°†YCG

.ÜGƒædG ¢ù∏ée á°ù«FQ | .áë°ü∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG ¢ù«FQ |
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 »a  ÖÑ°ùJh  çó`̀M  …ò`̀dG  π∏îdG  ∞°ûc  ÖLƒà°ùJ  á©bGƒdG  ¿EG  á«æ¡ªdG
 ¢UÉî°TC’G  hCG  ¬KhóM øY ádhDƒ°ùªdG  á¡édG  ójóëJh ,áYhôªdG  áKOÉëdG
 º¡æY  ¿Ó```̀YE’Gh  ,πª©dG  ™bƒe  »`̀a  áeÓ°ùdG  äGAGô``LEÉ``H  Gƒ`̀∏`̀NCG  ø`̀jò`̀dG

.á«aÉØ°ûH

∫Éª©dG IÉah »a ≥«≤ëàdÉH ôeCÉj AGQRƒdG ¢ù«FQ ó¡©dG »dh
âbh ´ô°SCG »a AGQRƒdG ¢ù∏ée ≈dEG ôjô≤J ™aôH ¬Lh

:ÜÉjO ó«dh Öàc
 ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  ¢ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG  ¬∏dGóÑY  øH  óªëe  Ö«ÑW  ≥jôØdG  ∞°ûc
 ôjÉæj  ájGóH  ÉfhQƒc  ìÉ≤d  øe  ≈`̀ dhC’G  äÉ©aódG  ∫ƒ°UƒH  äÉ©bƒàdG  øY  áë°ü∏d

.ΩOÉ≤dG
 ≈∏Y  GOQ  πæjR  ájRƒa  ÜGƒædG  ¢ù∏ée  á°ù«FQ  ≈`̀dEG  ¬¡Lh  ÜÉ£N  »a  ∫É`̀bh
 ìôà≤j  ¬`̀fEG  áëFÉédG  πX  »a  ÜGƒædG  ¢ù∏ée  äÉ°ù∏L  ó≤Y  á«dBG  ¿CÉ°ûH  É¡HÉ£N
 øe PEG  ,2021 ΩÉ©dG ájGóH ≈àM ó©H øY ÜGƒædG ¢ù∏ée äÉYÉªàLG ó≤Y QGôªà°SG

.ójóédG ΩÉ©dG πFGhCG »a ìÉ≤∏dG øe ≈dhC’G äÉ©aódG ∫ƒ°Uh ™bƒàªdG
 iQƒ°ûdG  »°ù∏ée  AÉ°†YCG  ¿CG  áë°ü∏d  ≈`̀∏`̀YC’G  ¢ù∏éªdG  ¢ù«FQ  ±É`̀°`̀VCGh
 QhO  á«ªgCG  ≈`̀ dEG  Gô¶f  ìÉ≤∏dG  ò`̀NCG  »`̀a  á`̀jƒ`̀dhC’G  äGP  äÉÄØdG  øª°V  ÜGƒ`̀æ`̀dGh
 πªcC’G ¬LƒdG ≈∏Y º¡JÉÑLGh AGOCG øe º¡æ«μªàd á«©jô°ûàdG á«∏ª©dG »a ø«°ù∏éªdG

 ¢VGôeC’G …QÉ°ûà°SG »fÉ£ë≤dG ±Éæe Ö«ÑW Ωó≤ªdG ¿Éch .áæeBG á«ë°U ±hôX »a
 ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d  »Ñ£dG  »æWƒdG  ≥jôØdG  ƒ°†Y …ôμ°ù©dG  ≈Ø°ûà°ùªdÉH  ájó©ªdG
 ¢ù£°ùZCG òæe ìÉ≤d ¿ƒ«∏e øe ôãcCG Ö∏£H âeó≤J øjôëÑdG áμ∏ªe ¿CG ócCG ób ÉfhQƒc

.»°VÉªdG
 ¬à°ù∏L ó≤©«°S ÜGƒædG ¢ù∏ée ¿CG á©∏£e QOÉ°üe øe zè«∏îdG QÉÑNCG{ âª∏Yh
 ΩÉ©dG  ájÉ¡f  ≈àM ó©H øY ¬JÉ°ù∏L ó≤Y »a QGôªà°S’G ™e ó©H øY AÉKÓãdG  Ωƒ«dG
 ÉªFGO  ¢UôëJ πæjR  ájRƒa  ÜGƒædG  ¢ù∏ée á°ù«FQ  ¿CG  QOÉ°üªdG  äócCGh  .…QÉédG
 øe  ∞∏ªdG  Gò¡H  ø«°üàîªdGh  ø««æ©ªdG  …CGQh  ø«fGƒ≤dGh  º¶ædG  ≥«Ñ£J  ≈∏Y
 ÜGƒædG  ™«ªL  áeÓ°Sh  áë°U  ≈∏Y  É¡æe  É°UôM  ∂`̀dPh  ;»Ñ£dG  »æWƒdG  ≥jôØdG
 ,¢ù∏éªdG  áYÉb  πNGO  óLƒj  øe  πch  ,áeÉ©dG  áfÉeC’G  »ØXƒeh  ¢ù∏éªdG  AÉ°†YCG
 ájRGôàM’G  äGAGôLE’ÉH  ΩGõàd’G  ≈∏Y  ÉªFGO  ¢UôëJ  ÜGƒædG  ¢ù∏ée  á°ù«FQ  ¿CGh

.É¡H ¿hÉ¡àdG ΩóYh á©ÑàªdG

ô``jÉæj  á``jGóH  ø``jôëÑdG  ≈``dEG  π``°üj  É``fhQƒc  ìÉ``≤d
ìÉ≤∏dG òNCG »a ájƒdhC’G äGP äÉÄØdG øª°V ÜGƒ``ædGh iQƒ°ûdG »°ù∏ée AÉ°†YCG

.ÜGƒædG ¢ù∏ée á°ù«FQ | .áë°ü∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG ¢ù«FQ |
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ó«ªëŸG ó«ªfi

:ô£°ùdG ∫hCG
 øjôëÑdG áμ∏ªe Égôaƒà°S ìÉ≤d ¿ƒ«∏e øe ôãcCG
 Oƒ¡édG  øª°V  ,ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒª∏d  IQƒμ°ûe
 √ƒLôf Ée πc ,ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üà∏d á«æWƒdG
 á`̀jGó`̀Ñ`̀dG ø`̀e É`̀ë`̀°`̀VGh ô```̀eC’G ¿ƒ`̀μ`̀j  ¿CG √É`̀æ`̀ª`̀à`̀fh
 hCG ?™«ªé∏d É«fÉée º«©£àdG ¿ƒμ«°S π¡a ..™«ªé∏d
 ÖfÉLC’Gh ø«ª«≤ªdG ≈∏Y ájõeQ Ωƒ°SQ ¢Vôa ºà«°S
 á«ë°üdG  õcGôªdG  ôÑY  ¬ªjó≤J  ºà«°S  π`̀gh  ?§≤a
 ΩCG  ?á°UÉîdG  äGOÉ«©dGh  äÉ«Ø°ûà°ùªdGh  á«eƒμëdG
 QÉ©°SCÉHh  ,äÉ«dó«°üdG  ôÑY  ¥Gƒ°SC’G  »a  ìô£«°S

 ?¿B’G øe áë°VGhh áæ∏©e

:áeÓ°ùdGh ¿ƒfÉ≤dG ..∫Éª©dG çOGƒM
 ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U øe ºjôμdG ôeC’G
 AGQRƒdG ¢ù«FQ ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S
 PÉîJÉH á«∏NGódG ôjRh »dÉ©e ≈dEG √ÉYQh ¬∏dG ¬¶ØM
 …QƒØdG  ≥«≤ëàdG  Iô°TÉÑªH  á`̀eRÓ`̀dG  äGAGô```̀LE’G
 »ë°üdG ±ô°üdG ∫ÉªY øe áKÓK IÉah á©bGh ∫É«M
 ,IôªL »æH á≤£æªH áfÉ«°üdG  ∫ÉªYCÉH  º¡eÉ«b  AÉæKCG
 ™aQh  áeÓ°ùdG  ô«jÉ©ªH  ΩGõàd’G  ióe  øe  ócCÉàdGh
 âbh  ´ô°SCÉH  AGQRƒ``̀ dG  ¢ù∏éªd  ∂`̀dP  ∫ƒ`̀M  ôjô≤J
 ≈∏Y  øjôëÑdG  áμ∏ªeh  √ƒª°S  ¢UôM  ócDƒj  ,øμªe

 .áeÓ°ùdGh ¿ƒfÉ≤dG
 É`̀gQhó`̀H  IQƒ`̀μ`̀°`̀û`̀e  â`̀eÉ`̀b  á`̀«`̀∏`̀NGó`̀dG  IQGRh
 Iô°TÉÑªH  »`̀fó`̀ª`̀dG  ´É``̀aó``̀dG  ô`̀Ñ`̀Y  É`̀¡`̀JÉ`̀«`̀dhDƒ`̀°`̀ù`̀eh
 á©bGƒdG  √òg  ΩÉ`̀eCG  Iô«ãc  á∏Ä°SCG  ∑Éægh  ,á©bGƒdG
 áeÉ©dG áHÉ«ædGh á«∏NGódG IQGRh ¿CÉH ≥ãf ,áØ°SDƒªdG
 É¡JGAGôLE’ É≤ah ,Éª¡à«dhDƒ°ùeh ÉªgQhóH ¿Éeƒ≤«°S
 ,äÉeƒ∏©ªdGh  ≥FÉ≤ëdG  ∞°ûc  ó©H  ,á`̀«`̀fƒ`̀fÉ`̀≤`̀dG
 ÜÉÑ°SCGh  ,á©bGƒdG  øY  ádhDƒ°ùªdG  á¡édG  ójóëàd
 áeÓ°ùdGh  ø`̀eC’G  äÉWGôà°TG  âHÉZ  πgh  ,É¡KhóM

?..πª©dÉH ∫Éª©dG âØ∏c »àdG á¡édG øe
 ójó°ûJ ≈dEG  áLÉëH É¡fCG hóÑj ,IójóY ä’Éée
 áÑ°SÉæªdG  á`̀«`̀WÉ`̀«`̀à`̀M’Gh  á`̀«`̀FÉ`̀bƒ`̀dG  É``̀¡``̀JGAGô``̀LEG
 ´É`̀≤`̀jEGh  ,É¡H  Ωõà∏J  ¿CG  É¡«∏Y  Öéjh  ,á`̀eRÓ`̀dGh
 ÉeÉªJ ,É¡HÉ«Z ≈àM hCG ,É¡àØdÉîe ∫ÉM »a äÉHƒ≤©dG
 hCG záeÓ°ùdGh øeC’G π«dO{ OƒLh ôeC’G Ωõ∏à°ùj Éªc
 Égô°TÉÑj »àdG ∫ÉªYC’G áaÉμd zÜƒàμe ∫ƒcƒJhôH{

.Iô£îdG ™bGƒªdG ¢†©H »a ,∫Éª©dG
 áHÉ«ædG  äÉ≤«≤ëJ  â¡àfG)  ,Iô«°üb  Iôàa  òæe
 äƒÑK  ≈``̀dEG  ,á«Ñ£dG  ô`̀jQÉ`̀≤`̀à`̀dG  Aƒ`̀°`̀V  »`̀a  á`̀eÉ`̀©`̀dG

 IÉ``̀ah »``̀a á`̀°`̀Vô`̀ª`̀eh AÉ``̀Ñ``̀WCG á`̀ KÓ`̀ K á`̀«`̀dhDƒ`̀ °`̀ù`̀e
 º¡ªjó≤àH  áeÉ©dG  áHÉ«ædG  äô``̀eCGh  ,zø«à©«°VQ{
 áeÉ©dG  áHÉ«ædG  âÑWÉN  Éªc  ..á«FÉæédG  áªcÉëª∏d
 á«ë°üdG äÉeóîdGh ø¡ªdG º«¶æàd á«æWƒdG áÄ«¡dG
 ™°Vƒd  á`̀bÓ`̀©`̀dG  …hP  ™``̀e  ≥«°ùæà∏d  á`̀«`̀°`̀Uƒ`̀à`̀H
 AÉæKCG  áæLC’G  ™e  πeÉ©àdG  ¿CÉ°ûH  áë°VGh  á°SÉ«°S
 øe  âÑãàdG  ¢VôØJ  ,IO’ƒ`̀dG  ó©H  Éeh  πªëdG  Iôàa
 ..(êóîdG ó«dGƒªdG »a É k°Uƒ°üNh IÉ«ëdG äÉeÓY
 IÉah  ´ƒ°Vƒe  »dƒà°S  áeÉ©dG  áHÉ«ædG  ¿CÉ`̀H  ≥ãfh
 áÑ°SÉëªd  ,É¡eÉªàgG  πc  »ë°üdG  ±ô°üdG  ∫ÉªY
 ™`̀ °`̀Vhh ,√QGô```μ```J Ωó```Y ¿É`̀ª`̀ °`̀Vh ,ø`̀jô`̀°`̀ü`̀≤`̀ª`̀dG

.áeRÓdG äÉWGôà°T’G
 áÄ«ÑdG  á`̀jÉ`̀ª`̀M  »`̀a  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªe  Oƒ`̀¡`̀L
 ´ƒbh ∞°SDƒªdG øeh ,ájQÉ°†Mh Iõ«ªàe á«dÉª©dG
 Oƒ¡édG  π`̀c  ≥«©J  É`̀¡`̀fC’  ,áà«ªe  çOGƒ``̀M  ¢†©H
 ôHÉæeh  äÉ¡L  ¢†©H  ∫Ó¨à°SG  ÖfÉéH  ,áªjôμdG
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  ≈∏Y  ∫hÉ£àJ  ¿CG  ∫hÉëJ  ,áÄ«°ùe
 IôjõédG IÉæb{ âeÉbCG Éªc ÉeÉªJ ,»dÉª©dG ∞∏ªdG »a
 IÉah  áKOÉM  ™e  IAÉ`̀°`̀SE’Gh  QGõ`̀ dG  πØM  zájô£≤dG

 .ø«à©«°VôdG
 IQƒμ°ûe Ωƒ≤J á«∏NGódG IQGRƒH »fóªdG ´ÉaódG
 á©HÉàªdG  »`̀a  ,á`̀∏`̀°`̀UGƒ`̀à`̀eh  Iôªà°ùe  IQƒ`̀°`̀ü`̀Hh
 äGQÉ`̀jõ`̀dG  ≈`̀à`̀Mh  »dÉª©dG  ∞«≤ãàdGh  á`̀HÉ`̀bô`̀dGh
 Éæjódh  ,ábÓ©dG  äGP  äÉ¡édG  ∂dòch  ,á«fGó«ªdG
 ø«M  ø«H  ø∏©J  iôÑc  á«æWh  á«YÉæ°U  äÉcô°T
 ´ƒbh  ¿hO  äÉYÉ°ùdG  ø«jÓe  ≥«≤ëJ  øY  ô``NBGh
 iôf ¿CG GóL º¡ªdG øeh ,á«dÉªY äÉHÉ°UEGh çOGƒM
 ,á«FÉ°ûfE’Gh  á«dÉª©dG  äÉcô°ûdG  πc  »a  É≤Ñ£e ∂dP
 πLCG øe ,Égô«Zh ä’hÉ≤ªdGh äÉë«∏°üàdG ´É£bh
 â°ù«d  »¡a ,áeÓ°ùdGh øeC’G  äÉWGôà°TÉH  ΩGõàd’G
 πLCG  øe  áØYÉ°†e  á«dhDƒ°ùe  É¡æμdh  ,É«dÉªY  ÉaôJ

 .∫Éª©dG ìGhQCGh IÉ«M ≈∏Y ®ÉØëdG

:ô£°ùdG ôNBG
 äÉ«°ùæL  øe  áØ«æY  á«FGóY  äÉ«cƒ∏°S  ¢†©H
 áaÉ≤ãdGh  ¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀dG  ∞dÉîJ  ,Ö``̀fÉ``̀LC’Gh  áahô©e
 ,ô`̀ã`̀cCG  äÉ©ÑJ  ´ƒ``̀bh  »`̀a  ÖÑ°ùàJ  ó`̀bh  ,á«∏ëªdG
 ñÉ`̀«`̀°`̀SCG{``̀H ΩÉ`̀©`̀dG ´QÉ`̀°`̀û`̀dG »`̀a ∑Gô`̀©`̀ dG á`̀°`̀UÉ`̀Nh
 »a  ≈fGƒàJ  ’  ∫hó`̀dG  ¢†©H  ..zÜÉ°ûNCGh  ójóMh
 ,É¡«°VGQCG øe GQƒa äÉ«cƒ∏°ùdG √òg ÜÉë°UCG OÉ©HEG

.ø«à∏ØæªdG ´OQh ™ªàéªdG ájÉªëd

malmahmeed7@gmail.com

áeÓ°ùdGh ¿ƒfÉ≤dG ..∫Éª©dG çOGƒM

 »a ICGôª∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG ∑QÉ°T
 ¿hDƒ°ûdG  ´É£b  É¡eÉbCG  ó©H  øY  Ihóf
 Iô°SC’Gh  ICGôªdG  IQGOEG)  á«YÉªàL’G
 á«Hô©dG  ∫hó`̀dG  á©eÉéH  (ádƒØ£dGh
 IóëàªdG ºeC’G ¥hóæ°U ™e ¿hÉ©àdÉH
 ,…óãdG  ¿ÉWô°S  ¢Vôe ∫ƒM ¿Éμ°ù∏d
 á¶ØëªdG{  IQOÉ`̀Ñ`̀e  ¥É«°S  »`̀a  ∂`̀ dPh
 ΩÉ©dG á©eÉédG É¡à≤∏WCG »àdG zájOQƒdG
 á«ªæàdG  ±Gó```̀gC’  Gò«ØæJ  »`̀°`̀VÉ`̀ª`̀dG
 ±ó¡dG  Éª«°S  ’h  ,2030  áeGóà°ùªdG
 IGhÉ°ùªdG  ≥«≤ëàH  »æ©ªdG  ¢ùeÉîdG
 AÉ°ùædG  πc  ø«μªJh  ø«°ùæédG  ø«H
 »æ©ªdG  ådÉãdG  ±ó`̀¡`̀dGh  äÉ«àØdGh
 ¢û«Y  •ÉªfCÉH  ™«ªédG  ™ qàªJ  ¿Éª°†H
 QÉªYC’G  ™«ªL »a ágÉaôdÉHh á«ë°U
 πeÉ°ûdG ∫ƒ°UƒdG ≥«≤ëJ »a º¡°ùJh
 É«°TÉªJ  á«HÉéfE’G  áë°üdG  äÉeóîd
 »`̀dhó`̀dG  ôªJDƒªdG  πªY  èeÉfôH  ™`̀e

.á«ªæàdGh ¿Éμ°ùdG ∫ƒM
 É`̀°`̀†`̀jCG Ihó``̀æ``̀dG â`̀æ`̀ª`̀°`̀†`̀J ó```bh

 ø`̀e Oó````̀Y ø```̀Y ø`̀«`̀∏`̀ ã`̀ª`̀e á``̀cQÉ``̀°``̀û``̀e
 »∏ãªeh  AGôÑîdGh  AÉ°†YC’G  ∫hó`̀dG
 ,á`̀«`̀æ`̀©`̀ª`̀dG á`̀ «`̀ª`̀ «`̀ ∏`̀ bE’G äÉ`̀ª`̀¶`̀æ`̀ª`̀dG
 …óãdG  ¿ÉWô°S  ¢Vôe  øe  äÉ«LÉfh
 á«eƒμëdG  ô«Z  äÉª¶æªdG  »∏ãªeh
 Gò`̀¡`̀H á`̀ «`̀Yƒ`̀ à`̀ dG á`̀«`̀°`̀†`̀≤`̀d á``̀ª``̀YGó``̀dG

.¢VôªdG
 ¢ù∏éªdG  ƒ°†Y  â°Vô©à°SGh
 ¿GRƒ`̀°`̀S IQƒ`̀à`̀có`̀dG ICGô`̀ª`̀∏`̀d ≈`̀ ∏`̀ YC’G
 ácQÉ°ûªdG  √ò`̀g  ∫Ó`̀N  óªëe  ¢SÉÑY
 É¡dòÑJ  »`̀à`̀dG  Oƒ`̀¡`̀é`̀dG  ø`̀e  Ö`̀fGƒ`̀L
 äÉeóîdG  ºjó≤àd  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 á`̀«`̀LÓ`̀©`̀dGh á`̀ «`̀ FÉ`̀ bƒ`̀ dG ,á`̀«`̀ë`̀°`̀ü`̀dG
 ¿ÉWô°ùH  á∏°üdG  äGP  ,ájƒYƒàdGh
 áë°üdG IQGRh ∫ÓN øe ∂dPh ,…óãdG
 âbƒdG  »a  Iô«°ûe  ,»°SÉ°SCG  πμ°ûH
 á«æWƒdG  äÉ°ù°SDƒªdG  QhO  ≈`̀dEG  ¬`̀JGP
 ICGôª∏d  á«ë°üdG  ájÉYô∏d  á`̀ª`̀YGó`̀dG
 áμ∏ªªH  …ó`̀ã`̀ dG  ¿É`̀Wô`̀°`̀S  á`̀ë`̀aÉ`̀μ`̀eh
 øjôëÑdG  õcôe É¡æ«H  øeh ,øjôëÑdG

 øjôëÑdG á«©ªL ≈dEG áaÉ°VEG ,ΩGQhCÓd
 ºYóH  πª©J  »àdG  ¿ÉWô°ùdG  áëaÉμªd
 Iô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  áÑMÉ°U  øe
 áæjôb áØ«∏N ∫BG º«gGôHEG âæH áμ«Ñ°S
 ¢ù∏éªdG á°ù«FQ ióØªdG OÓÑdG πgÉY
 ájôîØdG  á°ù«FôdG  ICGô`̀ª`̀∏`̀d  ≈`̀ ∏`̀ YC’G

.á«©ªé∏d
 ¢SÉÑY  IQƒ`̀ à`̀có`̀ dG  â`̀ë`̀ °`̀VhCGh
 πª©j  ICGô`̀ª`̀∏`̀d  ≈`̀∏`̀YC’G  ¢ù∏éªdG  ¿CG
 ™`̀°`̀Vƒ`̀H ¬`̀JÉ`̀°`̀UÉ`̀°`̀ü`̀à`̀NG QÉ`````WEG »``̀a
 á«æWh á£N ´hô°ûe ò«ØæJ á©HÉàeh
 å«M  á«æjôëÑdG  ICGô``̀ª``̀dG  ¢Vƒ¡æd
 √ò`̀g  ø``e  ™``̀HGô``̀dG  ∫É`̀é`̀ª`̀dG  ¢üàîj
 ICGôªdG  IÉ«M  IOƒL  ø«°ùëàH  á£îdG
 á«°ùØædGh á«ë°üdG É¡àeÓ°S õjõ©Jh
 áªjôc IÉ«ëH ™àªàdG ≈∏Y É¡JóYÉ°ùeh

.ájôª©dG É¡∏MGôe ™«ªL »a áæeBGh
 äGQOÉÑe  øe  OóY  ≈dEG  äQÉ°TCGh
 É¡æ«H  øeh  QÉ`̀WE’G  Gòg  »a  ¢ù∏éªdG
 ó`̀°`̀UQh á`̀«`̀FÉ`̀bƒ`̀ dG á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG è``eGô``H

 ∞«ãμJh  ôjƒ£Jh  QÉ£àN’G  πeGƒY
 á«FÉbƒdG  á«ë°üdG  á`̀jÉ`̀Yô`̀dG  è`̀eGô`̀H
 á«ë°üdG  IÉ`̀«`̀ë`̀dG  •É``̀ª``̀fCG  õ`̀jõ`̀©`̀Jh
 òØæJ  »`̀ à`̀ dGh  Iôªà°ùªdG  á`̀«`̀FÉ`̀bƒ`̀dG
 á«ë°U äÉ¡Lh AÉcô°T  ™e ¿hÉ©àdÉH
 ICGôªdG áë°U õjõ©J QÉWEG  »a á«ÑWh
 áμ∏ªe  √RôëJ  …òdG  Ωó≤àdG  áÑcGƒeh
 å«M ,Ö`̀fÉ`̀é`̀dG Gò``̀g »`̀a ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 øe  ójó©dG  ≈∏Y  á£°ûfC’G  ∂∏J  õcôJ
 äGP  á«LÓ©dGh  á«FÉbƒdG  ÉjÉ°†≤dG
 ¢VGôeCG  πãe  ICGô`̀ª`̀dG  áë°üH  á∏°üdG
 Ö∏≤dG  ¢`̀VGô`̀eCGh  …ôμ°ùdÉc  ô°ü©dG
 QÉ£àN’G  πeGƒYh  …óãdG  ¿ÉWô°Sh
 IOÉ`̀jRh  áæª°ùdGh  »fóÑdG  ∫ƒªîdÉc

.IÉ«ëdGh πª©dG äÉWƒ¨°Vh ¿RƒdG
 ¢SÉÑY  IQƒ`̀ à`̀có`̀ dG  â`̀ë`̀ °`̀VhCGh
 ¬Lƒàj  ICGôª∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  ¿CG
 ø«H »``̀Yƒ``̀dG ô`̀°`̀û`̀æ`̀d ¢`̀UÉ`̀N π`̀μ`̀°`̀û`̀H
 ø¡eÉªàgG  IQhô`̀°`̀V  ∫ƒ`̀M  äÉ`̀¡`̀eC’G
 á`̀jó`̀°`̀ù`̀é`̀dGh á`̀«`̀°`̀ù`̀Ø`̀æ`̀dG á`̀ë`̀°`̀ü`̀dÉ`̀H

 ,Æƒ∏ÑdG  ≈àMh ádƒØ£dG òæe ø¡JÉæÑd
 »àdG  ájó°ùédG  äGô«¨àdG  áÑbGôeh
 ä’ó©ªdÉH  É¡àfQÉ≤eh  ø¡«∏Y  CGô£J
 ≈∏Y  á¶aÉëªdG  á«Ø«ch  ,á«©«Ñ£dG
 ¢Vô©àdG  ÜÉæàLGh  á«fóÑdG  áë°üdG
 äÉ«cƒ∏°ùdG  ¢ùjôμJh  ,¢`̀VGô`̀eCÓ`̀d
 ≈∏Y  ¬`̀fEG  âdÉbh  .áª«∏°ùdG  á«ë°üdG
 ≈∏©a ,¢SÉ«≤dGh ó°UôdG Oƒ¡L ó«©°U
 ≈dEG ô«°ûJ äÉ«FÉ°üME’G ¿CG øe ºZôdG
 ¿EÉa  ,kÉjóëJ  äÉH  …óãdG  ¿ÉWô°S  ¿CG
 πμ°ûH  ô«°ûJ  iô`̀NC’G  äÉ«FÉ°üME’G
 IÉ«M  IOƒ``L  ¢ùμ©j   Éª«a  »`̀HÉ`̀é`̀jEG
 QOÉ°üªdG  ≈dEG  óæà°ùJ  »àdG  h  ICGôªdG
 …òdG  Ωó≤àdG  ió`̀e  ócDƒJh  á«ª°SôdG
 ó«©°U  ≈∏Y  øjôëÑdG  áμ∏ªe  √RôëJ
 äÉeóîdGh  ,áeÉY  á«ë°üdG  ájÉYôdG
 ,¢UÉN  πμ°ûH  ICGôªdG  ≈dG  á¡LƒªdG
 ICGô`̀ª`̀dG  Ωó≤J  QGôªà°SG  í°Vƒj  ÉªH
 ¢SÉ«b  äGô`̀°`̀TDƒ`̀e  ≈`̀∏`̀Y  á«æjôëÑdG

.É¡ÑfGƒL ∞∏àîªH áë°üdG

 Oƒ```̀¡```̀L ¢```̀Vô```̀©```̀à```̀°```̀ù```̀j zICGô``````̀ª``````̀∏``````̀d ≈````````̀∏````````̀YC’G{
 …ó```̀ ã```̀ dG ¿É````̀ Wô````̀ °````̀ S á```̀ë```̀aÉ```̀μ```̀e »`````̀ a ø```̀ jô```̀ ë```̀ Ñ```̀ dG
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 º«∏©àdGh  á«HôàdG  IQGRh  äCGóH
 »a  áë°üdG  IQGRh  ™`̀e  ¿hÉ©àdÉH
 ™jô°ùdG  ¢üëØdG  QÉ`̀Ñ`̀à`̀NG  ò«ØæJ
 ,(19-ó`̀«`̀aƒ`̀c)  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«Ød
 äÉÄ«¡dGh  áÑ∏£dG  øe  áæ«©d  ∂`̀ dPh
 á`̀«`̀æ`̀Ø`̀dGh á`̀«`̀ª`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dGh á```````̀jQGOE’G
 á`̀«`̀ª`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dG π``̀MGô``̀ª``̀dG ∞`̀∏`̀à`̀î`̀ª`̀H
 äÉ¶aÉëe  ™«ªL  ø`̀e  ¢`̀SQGó`̀ª`̀dÉ`̀H

.áμ∏ªªdG
 øe  kÉ`̀Ñ`̀fÉ`̀L  ÉgQƒ°†M  ∫Ó``̀Nh
 äó``̀cCG ,¢`̀SQGó`̀ª`̀ dÉ`̀ H äÉ`̀°`̀Uƒ`̀ë`̀Ø`̀dG
 π«cƒdG  áXƒfƒÑdG  áØ«£d  IPÉà°SC’G
 »æØdGh  ΩÉ`̀©`̀ dG  º«∏©à∏d  óYÉ°ùªdG
 Gòg  ¿CG  º«∏©àdGh  á«HôàdG  IQGRƒ``̀H
 äGAGô```̀LE’G  øª°V  »`̀JCÉ`̀j  AGô```̀LE’G
 á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG ô``̀«``̀HGó``̀Jh á```jRGô```à```M’G
 »àdG  Iójó©dG  á«FÉbƒdG  áeÓ°ùdGh
 ™e  ≥«°ùæàdÉH  IQGRƒ```̀dG  É¡H  Ωƒ≤J

 ,á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀dÉ`̀H á`̀°`̀ü`̀à`̀î`̀ª`̀dG äÉ``¡``é``dG
 ™«ªL  á``eÓ``°``Sh  á`̀ë`̀°`̀U  ¿É`̀ª`̀°`̀†`̀ d
 øªH  ,…ƒ`̀Hô`̀à`̀dG  ¿Gó«ªdG  »Ñ°ùàæe
 ájƒdhCG  º¡àë°U  ¿ƒc  ,áÑ∏£dG  º¡«a
 ÉªH  ,É¡«∏Y  ®ÉØë∏d  IQGRƒdG  ≈©°ùJ
 »°SGQódG  ΩÉ©dG  áeƒªjO  »a  º¡°ùj
 ,IOƒ`̀°`̀û`̀æ`̀ª`̀dG IQƒ`̀ °`̀ü`̀dÉ`̀H …QÉ``̀é``̀dG
 ôªãªdGh ôªà°ùªdG ¿hÉ©àdÉH kIó«°ûe
 IQGRƒ```̀ H ø`̀«`̀°`̀ü`̀à`̀î`̀ª`̀dG ™``̀e kÉ``̀ª``̀ FGO
 ≈∏Y ®É`̀Ø`̀ë`̀dG π```LCG ø`̀e ,á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG
 »Ñ°ùàæe  ™`̀«`̀ª`̀L  á`̀eÓ`̀°`̀Sh  á`̀ë`̀°`̀U

.IQGRƒdG
 IPÉ`̀à`̀°`̀SC’G â`̀dÉ`̀b ,É`̀¡`̀Ñ`̀fÉ`̀L ø`̀e
 á`̀°`̀SQó`̀e Iô``̀jó``̀e …hÉ`̀£`̀©`̀ dG º`̀jô`̀e
 ,äÉæÑ∏d  ájOGóYE’G  »bô°ûdG  ´ÉaôdG
 á≤Ñ£ªdG  ¢`̀SQGó`̀ª`̀ dG  ió```̀MEG  »``̀gh
 á«HôàdG  IQGRh  ô`̀μ`̀°`̀TCG  :¢üëØ∏d
 IOÉ`̀©`̀°`̀S É`̀¡`̀ °`̀SCGQ ≈`̀∏`̀Yh º`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dGh

 »∏Y ø``H ó`̀LÉ`̀e Qƒ`̀ à`̀có`̀ dG ô``̀jRƒ``̀dG
 Oƒ¡L  øe  ¬dòÑJ  Ée  ≈∏Y  ,»ª«©ædG
 ÉfhQƒc  ¢Shô«a  QÉ°ûàfG  øe  óë∏d
 ÉæàeÓ°Sh  Éæàë°U  â∏©L  å`̀«`̀M
 ôNóJ  º``dh  É`̀¡`̀JÉ`̀jƒ`̀dhCG  áeó≤e  »`̀a
 ™e  ¿hÉ©àdÉH  ∂`̀dP  π«Ñ°S  »a  kGó¡L
 ≈∏Y  É`̀ k°`̀Uô`̀M  ,á°üàîªdG  äÉ`̀¡`̀é`̀dG

 á«ª«∏©àdG  á«∏ª©dG  QGôªà°SG  ¿Éª°V
 áæμªªdG  πFÉ°SƒdÉH  ¬Lh  πªcCG  ≈∏Y
 á`̀«`̀ë`̀°`̀ü`̀dG ±hô``̀¶``̀∏``̀d á``̀«``̀YGô``̀ª``̀dG

.áægGôdG
 QÉ°üàfG  IPÉà°SC’G  âHôYCG  Éª«a
 á«ë°üdG  Ió`̀°`̀Tô`̀ª`̀dG  ó`̀ª`̀MCG  ¢SÉÑY
 ájOGóYE’G  »bô°ûdG  ´ÉaôdG  á°SQóªH

 AGôLEG  Iƒ£îd  É¡fÉæàeG  øY  äÉæÑ∏d
 º«¶æàH âªJ »àdG ™jô°ùdG ¢üëØdG
 »àdGh  ,á`̀dƒ`̀¡`̀°`̀Sh  á`̀Yô`̀°`̀Sh  RÉàªe
 âÑãJ IójóY Oƒ¡L ¥É«°S »a »JCÉJ
 áë°üH  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªe  ΩÉ`̀ª`̀à`̀gG
 »Ñ°ùàæe á°UÉNh ,™«ªédG áeÓ°Sh
 ¿CG  áë°Vƒe  ,…ƒ`̀ Hô`̀à`̀ dG  ¿Gó`̀«`̀ª`̀dG

 áØ°üH  á`̀°`̀SQó`̀ª`̀dG  ™`̀HÉ`̀à`̀J  IQGRƒ````̀dG
 πª©dG ô«°S øe ócCÉà∏d ,kÉ«eƒj ájQhO
 QGô≤à°SGh  ,áHƒ∏£ªdG  IQƒ°üdÉH
 á`̀°`̀SQó`̀ª`̀dG äÉ`̀Ñ`̀°`̀ù`̀à`̀æ`̀e π``̀c ™``°``Vh
 á«æah  á«ª«∏©Jh  á``̀jQGOEG  áÄ«g  øe
 ô«aƒJ  ≈∏Y  ø«©j  ÉªH  ,äÉ`̀Ñ`̀dÉ`̀Wh

.áÑ°SÉæªdG á«ª«∏©àdG áeóîdG

 ¢``̀ ü``̀ ë``̀ Ø``̀ dG ¿Gò`````̀Ø`````̀æ`````̀J á````̀ë````̀ °````̀ü````̀dGh á````̀«````̀Hô````̀à````̀dG
¢```̀ SQGó```̀ ª```̀ dÉ```̀ H É``````̀ fhQƒ``````̀ c ¢```̀ Shô```̀ «```̀ Ø```̀ d ™```̀ jô```̀ °```̀ ù```̀ dG

 óªëe  âæH  Óg  áî«°ûdG  âcQÉ°T
 ¿ƒæØdGh  áaÉ≤ãdG  ΩÉY  ôjóe  áØ«∏N  ∫BG
 »a  QÉ```KB’Gh  áaÉ≤ã∏d  øjôëÑdG  áÄ«¡H
 íeÉ°ùàdG{  ¿Gƒæ©H  á«fhôàμdEG  Ihó`̀f
 ,zπ°†aCG  ºdÉY  π`̀LCG  øe  äÉaÉ≤ãdG  ø«H
 á«Hô©dG  áª¶æªdG  ø`̀e  º«¶æàH  ∂``dPh
 (Gƒμ°ùdG)  Ωƒ∏©dGh  áaÉ≤ãdGh  á«Hôà∏d
 âª«bCG »àdGh ΩÓ°ù∏d »dhódG ó¡©ªdGh
 ôÑªaƒf  16  ≥`̀aGƒ`̀ª`̀dG  ø«æK’G  ¢`̀ù`̀eCG

 .Ω2020
 ,Ihó`̀æ`̀dG  »`̀a  É¡àcQÉ°ûe  ∫Ó``̀Nh
 ∫BG ó`̀ª`̀ë`̀e â`̀æ`̀H Ó``g á`̀î`̀«`̀°`̀û`̀dG â`̀dÉ`̀b
 ƒg Ée íeÉ°ùà∏d É k«dhO É keƒj ¿EG{ :áØ«∏N
 §«∏°ùJh »ªdÉ©dG ô«ª°†∏d l¢SÉμ©fG ’EG
 πc  ≈∏Y  á«fÉ°ùfEG  máª«b  ≈∏Y  Aƒ°†dG
 íÑ°üj  »c  É¡H  õq«ªàJ  ¿CG  ÉæJÉ©ªàée

 .zÉæ©ªéj ≈æZ ±ÓàN’G
 ∞ qbƒàdG ’EG »æ©°ùj ’{ :âaÉ°VCGh
 íeÉ°ùàdG  nΩƒjh  ≈bÓàj  ôNBG  mΩƒj  óæY
 …ò`̀dGh  ô«ª°†∏d  »ªdÉ©dG  Ωƒ«dG  ƒ`̀gh
 ¬∏dG  ¿PEÉ``̀H  ¬`̀d  QƒØ¨ªdG  IQOÉÑªH  AÉ`̀L
 ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ô«eC’G  ƒª°S  ≈dÉ©J
 øjôëÑdG  áμ∏ªe ¬Jó≤a  …òdG  áØ«∏N ∫BG
 Éfô«ª°V  »a  ≈≤Ñ«°Sh  ´ƒÑ°SC’G  Gò`̀g
 .á«fÉ°ùfE’G  º«≤dG  ≈ª°SCÉH  ¢†Ñæj  É v«M
 OƒLh  á«ªgCG  ≈`̀dEG  IQÉ`̀°`̀TE’G  ó`̀jQCG  Éªc
 …ò``̀dGh  ¢ûjÉ©à∏d  ó`̀ª`̀M  ∂`̀∏`̀ª`̀dG  õ`̀cô`̀e
 á«æjôëÑdG IOÉ«≤dG ájDhQ ¢ùμ©j √QhóH

 ádÓédG ÖMÉ°U É¡°SCGQ ≈∏Yh ,áª«μëdG
 ∂∏e  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG
 »a ,√ÉYQh ¬∏dG ¬¶ØM øjôëÑdG áμ∏ªe
 »àdG ájQÉ°†ëdG áª«≤dG √ò¡H ΩÉªàg’G

 .zøjôëÑdG äõq«e ÉªdÉW
 Éª¡e ôNB’G ΩGôàMG ¿EG :âdÉb Éªc
 çnóëà°ù oªdG  ôeC’ÉH  ¢ù«d  É kØ∏àîe  ¿Éc
 äGQÉ°†ëdG  òæe  ∂`̀ dPh  øjôëÑdG  »a
 O qó°ûJh  ,Éæ°VQCG  âæμ°S  »àdG  ≈`̀ dhC’G
 íjô°U mπμ°ûH Qƒà°SódG »a OGƒe IóY
 QhO  áeôM{h  äÉjôëdG  ΩGôàMG  ≈∏Y
 ôFÉ©°ûH  ΩÉ`̀«`̀≤`̀ dG  á``̀jô``̀Mh  ,IOÉ``̀Ñ``̀©``̀dG
 äÉ`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’Gh Ö`̀cGƒ`̀ ª`̀ dGh ¿É````̀jOC’G

 »a  á«YôªdG  äGOÉ`̀©`̀∏`̀d  É k≤ÑW  á«æjódG
 .zó∏ÑdG

 á`̀eÉ`̀©`̀dG  á`̀Ä`̀«`̀Ñ`̀dG  ¿CG  äó````cCG  ó``̀bh
 ¿hO  ™«ªé∏d  øjôëÑdG  ÉgôaƒJ  »àdG
 ¢ûjÉ©àdG  »`̀fÉ`̀©`̀e  ¢ùμ©J  AÉæãà°SG
 ¢ûjÉ©àdG  ¿CG  ≈∏Y  ágƒæe  ,íeÉ°ùàdGh
 áæjóe  ¬°ùμ©J  øjôëÑdG  áμ∏ªe  »`̀a
 É¡àMÉ°ùe  RhÉéàJ  ’  »`̀à`̀dG  áeÉæªdG
 ÜQÉ≤j  É`̀e  É¡æμ°ùjh  ™`̀Hô`̀e  º`̀c  300
 º¡JÉª°S  »a  ø«Ø∏àîe  ¢üî°T  550
 á«æKE’G  º¡JÉ«Ø∏Nh  á`̀«`̀aGô`̀Zƒ`̀ª`̀jó`̀dG
 áeÉæªdG ógÉ°ûj øªd øμªojh ,á«aÉ≤ãdGh
 ¿PBÉªdG ∂∏J mádƒ¡°ùH ßë∏j ¿CG Öãc øY

 øÑoJ  º`̀d  »`̀à`̀dG  ó`̀HÉ`̀©`̀ª`̀dGh  ¢ùFÉæμdGh
 .É¡«æWÉ≤d πH ÉgQG qhõd

 πªéªdG  »a  áª°UÉ©dG  ø°†àëJh
 á©HÉàdG  óLÉ°ùªdG  ≈``̀ dEG  á`̀aÉ`̀°`̀VE’É`̀H)
 móM  ≈∏Y  á«©«°ûdGh  á«æ°ùdG  ±ÉbhCÓd
 ∞∏àîªd  ¢ùFÉæμdG  äGô°ûY  (AGƒ`̀°`̀S
 ,…Oƒ¡j óÑ©e ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ÖgGòªdG
 áeÉæªdGh  ,ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  ø°†àëJ  É`̀ª`̀c
 ∞∏àîªd  IOÉ`̀Ñ`̀©`̀dG  QhO  ,ô`̀Ñ`̀cCG  πμ°ûH
 ,ï«°ùdG É¡«a ÉªH ∞FGƒ£dGh äÉfÉjódG
 ∫hCG  AÉæH  ºJ  PEG  á«°Shóæ¡dG  ,ájPƒÑdG
 »àFÉe  øe  ôãcCG  πÑb  »°Shóæg  óÑ©e

 .ΩÉY
 IQÉ°†M  ó¡e)  øjôëÑdG  ≈∏éàJ
 ¢†©H »`̀a á`̀¡`̀dBÓ`̀d  mø`̀Wƒ`̀ª`̀c (¿ƒ``ª``dO
 ≈∏Y â`̀Ñ`̀bÉ`̀©`̀J .ø``̀j nó``̀aGô``̀dG  ô`̀«`̀WÉ`̀°`̀SCG
 âfÉc óbh ,äGQÉ°†ëdG øe lOóY É¡°VQCG
 ,Ωó≤dG  òæe  QGô≤à°SÓd  áÑ°SÉæe  É k°VQCG
 áØ∏àîe äÉYƒªée IôjõédG øμ°S ó≤a
 É¡«a Gƒ``̀eÉ``̀bCG  ô`̀°`̀û`̀Ñ`̀dG  ø`̀e á`̀Yƒ`̀æ`̀à`̀eh
 øcÉ°ùªdG  GƒæHh  á∏eÉμàe  mäÉ©ªàée
 ó≤a  ,óHÉ©ªdGh  ¿ƒ°üëdGh  ´Ó`̀≤`̀dGh
 ,á«æjO  á«°Uƒ°üîH  øjôëÑdG  â©àªJ
 ¢`̀û`̀eÉ`̀é`̀∏`̀L á`̀ª`̀ë`̀∏`̀e â``̀Ø``̀°``̀Uh ó````̀bh
 ô`̀¡`̀°`̀TCG ó```̀MCG á`̀«`̀∏`̀HÉ`̀Ñ`̀dG á`̀ jQƒ`̀£`̀ °`̀ SC’G
 äô`̀cò`̀a ¿ƒ``̀ª``̀dO ¢````̀VQCG ô``«``WÉ``°``SC’G
 ,ºμd â në pæ oe »àdG áæjóªdG »g á°Só≤e{
 ,»≤f  ¿ƒªdO  ó∏H  ,¢Só≤e  ¿ƒªdO  ó∏H
 õ«ªàe  ,Qƒ`̀æ`̀dÉ`̀H  Qƒª¨e  ¿ƒ`̀ª`̀dO  ó∏H

 .z´É©°TE’ÉH
 øjôëÑdG  áÄ«g  ¿EG  :∂dòc  âdÉbh
 »a  É```̀gQhO  Oó`̀é`̀J  QÉ`````KB’Gh  áaÉ≤ã∏d
 »a á`̀ q«`̀ë`̀ dG á`̀ª`̀«`̀≤`̀dG √ò`̀¡`̀ d è``jhô``à``dG
 ¥ô£H  ∂``̀ dPh  zí`̀eÉ`̀°`̀ù`̀à`̀dG{  Éæ©ªàée
 É¡eÉ¡°SEÉH  ,Iô°TÉÑe  ô«Zh  Iô°TÉÑe
 ¢ûjÉ©àdG  áæjóªc  áeÉæªdG  ™°Vh  »a
 »ªdÉ©dG  »fÉ°ùfE’G  çGôàdG  áëF’  ≈∏Y
 l¢SÉμ©fG  ’EG  Gò``̀g  É``̀eh  ,ƒμ°ùfƒ«∏d
 »îjQÉàdG  ≈æ¨dG  Gò¡H  áaÉ≤ãdG  ¿ÉªjE’
 º°SGƒªdG  π`̀ c  ¿EG  É`̀ k©`̀Ñ`̀Wh  ,É`̀ æ`̀ °`̀VQC’
 ∫Gƒ`̀W  »aÉ≤ãdG  •É`̀°`̀û`̀æ`̀dGh  áq«aÉ≤ãdG
 »a  QÉ``̀WE’G  Gò`̀g  øª°V  êQóæj  áæ°ùdG
 hCG  ø`̀WGƒ`̀eh  º«≤e  ø«H  ábôØàdG  Ωó`̀Y
 õq«ªj  …ò`̀dG  ¢ûjÉ©àdÉa  .¥ô`̀Y  hCG  ¿ƒd
 »a  É¡°û«©f  IÉ«M  á≤jôW  ƒg  Éæ°VQCG
 Égó q°ùéJ  Éªc  á«ª°SôdG  Éæà°ù°SDƒe
 âfÉc ká«ª°SQ á«aÉ≤ãdG äÉ¡édG ∞∏àîe

.á°UÉN ΩCG

:áØ«∏N ∫BG Óg áî«°ûdG ..äÉaÉ≤ãdG ø«H íeÉ°ùàdG Ihóf »a É¡àcQÉ°ûe ∫ÓN

í`̀eÉ`̀°`̀ù`̀à`̀dGh ¢`̀û`̀jÉ`̀©`̀ à`̀ dG »`̀ fÉ`̀ ©`̀ e ¢`̀ù`̀μ`̀©`̀J á`̀Ä`̀«`̀H ™`̀«`̀ª`̀é`̀∏`̀d ô``aƒ``J ø`̀ jô`̀ ë`̀ Ñ`̀ dG

.óªëe âæH Óg áî«°ûdG |

 øH óªM ∂∏ªdG  ádÓL ¿ód  øe »eÉ°ùdG  »μ∏ªdG  ôeC’G  ΩÉjCG  πÑb  Qó°U
 ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ø««©àH √ÉYQh ¬∏dG ¬¶ØM áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y
.AGQRƒ∏d É°ù«FQ ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S

 áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ø««©J
 »a  Qƒ``̀eC’G  á`̀aO  √ƒª°S  IOÉ«b  ≈∏Y  ÉØ£Y  É©bƒàe  ¿É`̀c  AGQRƒ`̀∏`̀d  É°ù«FQ
 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ¬∏dG  ¿PEÉ`̀ H  ¬d  QƒØ¨ªdG  ÜÉ«Z  á∏«W  IôbƒªdG  áeƒμëdG
 »a  á©°SGh  áªMQ ¬∏dG  ¬ªMQ áØ«∏N ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N ô«eC’G  »μ∏ªdG
 áaÉ°VE’ÉH ,»eƒμëdG πª©dG Oƒ≤j ó¡©dG »dh ƒª°S ¿Éch ,Iô«NC’G IôàØdG
 »àdG á«≤«°ùæàdG áæé∏dG ¢SCGôàj ¿Éc √ƒª°S ¿CG Éªc ,…OÉ°üàb’G ∞∏ªdG ≈dEG
 ≈dEG  êÉàëJ  »àdG  á∏LÉ©dG  äÉØ∏ªdGh  äGQƒ£àdG  ∫hCÉ`̀H  ’hCG  ™HÉàJ  âfÉc

.á©jô°S äGQGôb
 ∂∏ªdG ádÓL OÓÑdÉH ∫hC’G πLôdG ¿ód øe á«eÉ°ùdG á«μ∏ªdG á≤ãdG √òg
 »dh óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U »a √ÉYQh ¬∏dG ¬¶ØM
 ¬H Ωƒ≤j Ée ≈∏Y AÉæH »g ÉªfEG  AGQRƒdG ¢ù«FQ ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG
 ájDhQ  ø«°TóJ  ºJ  ¿CG  òæe  á∏°UGƒàeh  Iô«Ñc  Oƒ¡L  øe  ó¡©dG  »dh  ƒª°S
 ¿CG  Éªc  ,Ωƒ«dG  IôbƒªdG  áeƒμëdG  É¡«∏Y  ô«°ùJ  »àdGh  2030  øjôëÑdG
 ºμëdG º°ùJG áªjôμdG áμdÉªdG Iô°SC’G ºμM Iôàa ∫ƒW óªëdG ¬∏dh øjôëÑdG

.É«∏©dG ájOÉ«≤dG Ö°UÉæªdG »a º¶æªdG ¢ù∏°ùdG ∫É≤àf’ÉH ÉªFGO É¡«a
 øH ¿Éª∏°S ô«eC’G AGQRƒdG ¢ù«FQ ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh ƒª°S
 Ó°UGƒe ∞∏°S ô«îd ∞∏N ô«N ¿ƒμ«°S ¬∏dG ¿PEÉH √ÉYQh ¬∏dG ¬¶ØM óªM
 Gò¡dh ∂∏ªdG ádÓéd áeóNh øWƒdG Gòg πLG øe ÜhDhódG πª©dGh Oƒ¡édG

.õjõ©dG Ö©°ûdG
 ºK  ø`̀eh  ,¬fÉëÑ°S  OÉÑ©dG  ÜQ  ø`̀e  áXƒØëe  øjôëÑdG  ¬∏dG  ¿PEÉ``̀H
 ƒg  Gò``gh  ,áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  ø`̀H  óªM  ∂∏ªdG  ádÓL  IOÉ«≤H  áXƒØëe
 AÉæÑdGh  πª©dG  π°UGƒàj  å«M  ,øjôëÑdÉH  áªjôμdG  áμ∏ªdG  Iô°SC’G  è¡f
 øjôëÑdG  â∏°Uh  ∂dP  πLG  øe  ,π«L  ó©H  Ó«L  ,åjóëàdGh  ôjƒ£àdGh
 ™«ªL ≈∏Y áÑ«W á©ª°Sh Ωó≤Jh  Qƒ£J øe  ¬«dEG  â∏°Uh Éªd  óªëdG  ¬∏dh

.á«dhódGh á«ª«∏bE’G Ió©°UC’G
 áeOÉ≤dG  ΩÉjC’G  »a  ∑Éæg  ¿CG  ≈dEG  ô«°ûJ  »àdG  äÉ©bƒàdG  ¢†©H  ∑Éæg
 ,√É``YQh  ¬∏dG  ¬¶ØM  ∂∏ªdG  ádÓL  ø`̀e  ¬«LƒàH  ójóL  …QGRh  π«μ°ûJ
 ó¡©dG »dh óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ™e IQƒ°ûªdÉHh
 Iõ¡LCÓd  ¢ü«∏≤J  ∑Éæg ¿ƒμj  ÉªHQh ,áeOÉ≤dG  á∏Môª∏d  äGQƒ°üJ ™°Vƒd

.√ô°SCÉH ºdÉ©dG Égó¡°ûj »àdG áægGôdG ´É°VhC’G ≈∏Y AÉæH á«eƒμëdG
 ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U IOÉ«b »a GóL Iô«Ñc á≤K ≥ãf
 »a  AGQRƒ`̀ dG  ¢ù«FQ  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH
 ,∂dP  πÑbh  ∫Ó≤à°S’G  òæe  â≤≤ëJ  »àdG  äÉMÉéædG  ≈∏Y  AÉæÑdG  á∏°UGƒe
 »dh  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ió∏a  ,™«ªédG  Égó¡°ûj  »àdG  á«ªæàdGh
 øe ,øjôëÑdG  Ö©°Th ∂∏ªdG  ádÓL äÉ©∏£J ≥«≤ëàd áeó≤àe ájDhQ ó¡©dG
 É¡∏eCÉj »àdG IOƒ°ûæªdG ±GógCÓd É≤«≤ëJ Oƒ©°üdGh Ωó≤àdG  á∏°UGƒe πLCG

 .™«ªédG

ÊÉjõdG ÜÉgƒdGóÑY ΩÉ°ûg riffa3al3z@gmail.com

ø««©àH »eÉ°ùdG »μ∏ªdG ôeC’G
AGQRƒ∏d É°ù«FQ ó¡©dG »dh ƒª°S
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 â∏ØàMG  ,ø««°VÉªdG  øjó≤©dG  QGó``e  ≈∏Y
 ÖæL  ≈`̀dEG  É kÑæL  ,á«μjôeC’G  á«LQÉîdG  IQGRh
 º«∏©àdG  ´ƒÑ°SCÉH  ,á«μjôeC’G  º«∏©àdG  IQGRh  ™e
 ΩÉY  πc  øe  ôÑªaƒf  ô¡°T  »a  (IEW)  »dhódG
 »dhódG ∫OÉÑàdGh º«∏©àdG èeGôH óFGƒØd èjhôà∏d

.ºdÉ©dG ∫ƒM ádhO 100 øe ôãcCG »a
 20 ≈``̀ dEG 16 ø`̀e Iô`̀à`̀Ø`̀dG »`̀a ,ΩÉ``©``dG Gò``̀g
 IóëàªdG  äÉ`̀j’ƒ`̀ dG  IQÉØ°S  π°UGƒJ  ,ôÑªaƒf
 øe  á∏°ù∏°S  ∫Ó`̀N  øe  ó«∏≤àdG  Gò`̀g  áeÉæªdG  »a
 »YÉªàL’G  π°UGƒàdG  πFÉ°Sh  ≈∏Y  á£°ûfC’G
 á«ª«∏©àdG  É`̀æ`̀é`̀eGô`̀H  ≈`̀∏`̀Y  Aƒ`̀ °`̀†`̀ dG  §`̀∏`̀°`̀ù`̀à`̀d
 á«ª«∏©àdG ácGô°ûdG ∫ƒM á«°VGôàa’G Éæà£°ûfCGh
 ≈∏Y  .øjôëÑdG  áμ∏ªeh  IóëàªdG  äÉj’ƒdG  ø«H
 É k«FÉæãà°SG  É keÉY  ¿É`̀c  2020  ΩÉ`̀Y  ¿CG  øe  ºZôdG
 ¿CG  ’EG  ,z19-ó`̀«`̀aƒ`̀c{  áëFÉL  äÉjóëJ  ÖÑ°ùH
 IóëàªdG  äÉ`̀ j’ƒ`̀ dG  ¬`̀H  ™àªàJ  …ò``̀dG  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG
 ¿Éc á«ªjOÉcC’G äÉÄØdG øe ójó©dG »a øjôëÑdGh
  ,ÜÉÑ°SC’G  √ò¡d  .…óëàdG  ô°ùîj  ¿G  øμªj  ’
 èeÉfôÑH  …ƒ`̀≤`̀dG  ΩÉ`̀ª`̀à`̀g’G  Rô``̀HCG  ¿CG  »fó©°ùj
 ø«eó≤àªdG  ÅægCGh  ΩÉ©dG  Gò¡d  âjGôÑdƒa  íæe

 É«∏©dG º¡à°SGQO á©HÉàªd áëæªdG ≈∏Y Gƒ∏°üM øjòdG øjõ«ªàªdG ø««æjôëÑdG
 √ò¡d ºjó≤à∏d ô«μØàdG ≈∏Y ø«ªà¡ªdG ™«ªL ™é°TCG Éªc IóëàªdG äÉj’ƒdG »a

.πÑ≤à°ùªdG »a á°UôØdG
 øe  ô`̀ã`̀cCG  »`̀a  áYƒæàe  äÉ«Ø∏N  ø`̀e  ø««dhódG  ÜÓ`̀£`̀dG  ∫ÉÑ≤à°SG  ¿G
 ÜÓ£dG  ™«é°ûJh  ,IóëàªdG  äÉj’ƒdG  »a  »dÉ©dG  º«∏©à∏d  á°ù°SDƒe  4000
 äÉ`̀j’ƒ`̀dG  ø«H  §`̀HGhô`̀dG  Rõ©j  ,êQÉ`̀î`̀dG  »`̀a  á`̀°`̀SGQó`̀dG  ≈∏Y  ø««μjôeC’G
 äÉbÓ©dG  Qƒ£j  √QhóH  Gògh  .ºdÉ©dG  AÉëfCG  ™«ªL  »a  ¿Gó∏ÑdGh  IóëàªdG
 ºZôdG ≈∏Yh .á«ªdÉ©dG äÉjóëàdG πëd ájQhô°†dG äÉ©ªàéªdGh ¢SÉædG ø«H
 äôKCÉJ  ób  êQÉ`̀î`̀dG  »a  á`̀°`̀SGQó`̀dGh  »`̀dhó`̀dG  º«∏©àdG  ¢Uôa  ¢†©H  ¿CG  øe
 »dhódG º«∏©àdG óFGƒa ≈∏Y Aƒ°†dG §«∏°ùJ º¡ªdG øe ∫Gõj ’ ¬fEÉa ,AÉHƒdÉH

.IóëàªdG äÉj’ƒdG ≈dEGh øe π≤æà∏d ájƒb IOƒ©d É kÑ°ùëJ
 ´ƒÑ°SC’ÉH  IóëàªdG  äÉj’ƒdG  πØàëJ  ,´ƒÑ°SC’G  Gòg  ¢ùØf  »a  ,É k°†jCG
 øjòdG  ∫ÉªYC’G  OGhô`̀H  »Øàëj  …òdG  ,(GEW)  ∫ÉªYC’G  IOÉjôd  »ªdÉ©dG
 Gòg .ºdÉ©dG AÉëfCG  ™«ªL »a äGOÉ°üàb’G  ¿hRõ©jh º¡JÉ©ªàée ¿ƒeóîj
 øe  OGô`̀aC’G  ΩÉ¡dEG  ƒëf  á¡Lƒe  ¢Uôah  äÉ«dÉ©a  IQÉØ°ùdG  º¶æà°S  ,ΩÉ©dG

.º¡∏Ñb ∫ÉªYC’G OGhQ øe ∫É«LCG ≈£N Gƒ©Ñà«d äÉ«Ø∏îdG ™«ªL
 ó«©°üdG ≈∏Y ∫ÉªYC’G  IOÉjQ õjõ©àH IóëàªdG äÉj’ƒdG  áeƒμM Ωõà∏J
 äGP  ∞FÉXh  ≥∏Nh  ,»∏ëªdG  …OÉ°üàb’G  ƒªædG  õ«Øëàd  á∏«°Sƒc  »dhódG
 øeC’G  IOÉ`̀jRh  ,á«μjôeC’G  äÉcô°û∏d  IójóL  ¥Gƒ°SCG  íàah  ,π°†aCG  IOƒL
 áëFÉL  ∫Ó`̀N  ¢UÉN  πμ°ûH  º¡e  Gò`̀gh  »ªdÉ©dG  QÉ``̀gOR’Gh  …OÉ°üàb’G

 ô«Z  »dÉëdG  …OÉ°üàb’G  ñÉæªdGh  z19-ó«aƒc{
 iôcòdG  ΩÉ©dG  Gòg  äÉ«dÉ©a  ±OÉ°üà°S  .âHÉãdG
 .∫ÉªYC’G IOÉjôd »ªdÉ©dG ´ƒÑ°SCÓd Iô°ûY áãdÉãdG
 ,2008 ΩÉY »a ´ƒÑ°SC’G Gòg Iôμa ¢ù«°SCÉJ òæe
 iƒà°ùe ≈∏Y ∫ÉªYC’G IOÉjQ ìhQ ¬JÉ«dÉ©a äRõY
 ∑QÉ°T å«M ,ΩÉY πc øe ôÑªaƒf ô¡°T »a ºdÉ©dG
 »a  âª¶of  »àdG  äÉ«dÉ©ØdG  ±’BG  »a  ø«jÓªdG
 ≈dEG  ±ó¡J  É¡∏c  ,¿B’G  ≈àM  ádhO  170  øe  ôãcCG
 º¡°ùØfCG ≈∏Y GhóªàYG øjòdG ø«YóÑªdÉH ∫ÉØàM’G
 ø«fhÉ©àªdÉH  ∫É`̀ª`̀YC’G  OGhQ  §`̀HQh  πª©dG  »a

.ø«∏ªàëªdG øjôªãà°ùªdGh ø«¡LƒªdGh
 ø«H Iô`̀ë`̀dG IQÉ`̀é`̀à`̀dG á`̀«`̀bÉ`̀Ø`̀JG π`̀°`̀UGƒ`̀Jh
 IQÉéàdG  õjõ©J  øjôëÑdGh  IóëàªdG  äÉj’ƒdG
 Éªc ø`̀jó`̀∏`̀Ñ`̀dG ø`̀«`̀H ∫É``̀ ª``̀YC’G IOÉ`````jQh Iô``̀ë``̀dG
 IóëàªdG  äÉ`̀j’ƒ`̀dG  ø«H  ájƒ≤dG  ábÓ©dG  ócDƒJ
 »a IóëàªdG äÉj’ƒdG IQÉØ°S ∂∏àªJ .øjôëÑdGh
 IOÉjôd  äGôÑîdGh  OQGƒªdG  øe  ójó©dG  øjôëÑdG
 ø««∏ëªdG ™jQÉ°ûªdG  ÜÉë°UC’  áMÉàªdG  ∫ÉªYC’G
 ∫ƒM á«°VGôàa’G  Éæà«dÉ©a  πãe ,É¡«a  ácQÉ°ûª∏d
 õjõ©àd »YÉæ£°U’G AÉcòdG ΩGóîà°SG{ ´ƒ°Vƒe
 É kMÉÑ°U 11:00 áYÉ°ùdG  ΩÉªJ  »a  ôÑªaƒf  17 »a  º¶æà°S  »àdG  z∂Yhô°ûe
 á°ûbÉæªdG  √òg  »a  ∑QÉ°ûj  å«M  ,IóëàªdG  äÉj’ƒ∏d  »bô°ûdG  â«bƒàdÉH
 KEF  ácô°ûd  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdGh  ∑QÉ°ûªdG  ¢ù°SDƒªdG  ,π°ûà«c  Qõjôa
 ácô°T  »a  á«é«JGôà°S’Gh  ∫ƒëàdG  ôjóeh  ,∫ƒg  É°û«c’h  ,Robotics
 Deloitte›s Strategy  á«é«JGôà°SG  ôjóe  ,QƒHÉc  ∫É°û«ah  ,IBM
 Qƒ¡ªédG ácQÉ°ûªd áMƒàØe á«dÉ©ØdG √òg ¿ƒμà°Sh .and Analytics

.ÉfÉée
 ΩÓ`̀YE’G  πFÉ°Sh  äÉ°üæe  ∞∏àîe  á©HÉàe  ≈`̀dG  ™«ªédG  ƒ``YOCG  ,∂dòd
 Twitter @USEmbassyManama  πãe  IQÉØ°ùdÉH  á°UÉîdG  á«YÉªàL’G
 Instagram  h   Facebook@AmericanEmbassyManamah
 »àdG  á©àªªdG  èeGôÑdG  øY  ójõªdG  áaô©ªd  Usembassybahrain
 IOÉjôd »ªdÉ©dG ´ƒÑ°SC’Gh »dhódG º«∏©àdG ´ƒÑ°SCG áÑ°SÉæªH IQÉØ°ùdG É¡eó≤J
 á«LQÉîdG  IQGRh  ¬eó≤J  Qƒ°ûæe  ,ÜÉÑ°ûdG  IOÉ≤dG  IQOÉÑe  πãe  ,∫É`̀ª`̀YC’G
 Start-Up Smart: A Handbook for{h  á`̀«`̀μ`̀ jô`̀eC’G
 ™HÉàdG ICGôªdG ¬«Lƒàd á«ªdÉ©dG ácGô°ûdG èeÉfôHh ,zEntrepreneurs
 äÉj’ƒdG »a á°SGQó∏d ¢Uôa OÉéjEG ÖfÉL ≈dEG ,á«μjôeC’G á«LQÉîdG IQGRƒd

.ΩÉ©dG QGóe ≈∏Y É¡eó≤f »àdG IOó©àªdG ∫OÉÑàdG èeGôHh IóëàªdG

.øjôëÑdG áμ∏ªe »a IóëàªdG äÉj’ƒdG IQÉØ°S iód ∫ÉªYC’ÉH ºFÉ≤dG |

 ´ƒÑ°SCG ≈``∏Y Aƒ``°†dG §``∏°ù oJ á``«μjôeC’G IQÉ``Ø°ùdG
∫ÉªYC’G IOÉjôd »ªdÉ©dG ´ƒ``Ñ°SC’Gh »dhódG º«∏©àdG

 :º∏≤H
…OQÉf âjôZQÉe

 á``̀æ``̀é``̀∏``̀dG ¢```̀ù```̀«```̀FQ ΩÉ```````̀b
 Ö©°ûdG  Iô°UÉæªd  á«fÉªdôÑdG
 º«gGôHEG  ÖFÉædG  »æ«£°ù∏ØdG
 IQÉ`̀Ø`̀°`̀ù`̀∏`̀d IQÉ```̀jõ```̀H »`̀©`̀«`̀Ø`̀æ`̀dG
 ¬W  ô«Ø°ùdG  AÉ≤dh  á«æ«£°ù∏ØdG
 Iô°TÉÑªd  OÉ`̀Y  …ò`̀dG  QOÉ≤dGóÑY

.GôNDƒe ¬∏ªY ΩÉ¡e
 ¢üdÉîH  »©«ØædG  Ωó`̀≤`̀Jh
 ø«£°ù∏Ød  IÉ°SGƒªdGh  …RÉ©àdG
 Iô«Ñc  IÉ`̀ah  »a  É kÑ©°Th  IOÉ«b
 QƒàcódG  ≥HÉ°ùdG  ø«°VhÉØªdG
 ∞bGƒe  ó`̀cCGh  .äÉ≤jôY  ÖFÉ°U
 √ÉéJ  áàHÉãdG  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 »àdGh  ,á«æ«£°ù∏ØdG  á«°†≤dG
 øH ó`̀ª`̀M ∂`̀∏`̀ª`̀dG á`̀dÓ`̀L É`̀gó`̀ cCG
 ÉgQÉÑàYÉH  ,áØ«∏N  ∫ BG  ≈°ù«Y
 πμd  ≈`̀ dhC’G  ájõcôªdG  á«°†≤dG

.ø«ª∏°ùªdGh Üô©dG
 ¥É«°ùH  »©«ØædG  QÉ``̀°``̀TCGh
 ô«ÑμdG πMGôdG ÖbÉæe ≈dEG AÉ≤∏dG
 ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U

 áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  ø`̀H  áØ«∏N
 á«æ«£°ù∏ØdG  á`̀«`̀°`̀†`̀≤`̀dG  √É`̀é`̀J
 á∏°UGƒe »a  ójó°ûdG  ¬eÉªàgGh
 »`̀ ah º``̀ ¡``̀MGô``̀ aCG »``̀ a ¢``̀SÉ``̀æ``̀dG

 áª°S  É`̀gQÉ`̀Ñ`̀à`̀YÉ`̀H  ,º``̀¡``̀fGõ``̀MCG
 Ωƒ≤J  ,áª¡e  á«fÉ°ùfEG  π`̀°`̀Uh
 á«YÉªàL’G  ô`̀KBÉ`̀ª`̀dG  π`̀c  É¡«∏Y

 .iôNC’G

äÉ`̀≤`̀jô`̀Y  Ö`̀FÉ`̀°`̀U  IÉ```̀ah  »`̀ a  …õ`̀ ©`̀ j  »©«ØædG  Ö`̀ FÉ`̀ æ`̀ dG

 áÄ«ÑdGh  áeÉ©dG  ≥aGôªdG  áæéd  â∏°UGh
 ó≤©æªdG  É¡YÉªàLG  »`̀a  iQƒ`̀°`̀û`̀dG  ¢ù∏éªH
 QƒàcódG  á°SÉFôH  ,(ø«æK’G)  ¢ùeCG  ó©oH  øY
 ´hô`̀°`̀û`̀e å`̀ë`̀H ,»`̀ ∏`̀ Y ø`̀°`̀ù`̀M »`̀∏`̀Y ó`̀ª`̀ë`̀e
 ≥aGôªdG  …ôëÑdG  ¿ƒfÉ≤dG  QGó°UEÉH  ¿ƒfÉb
 …ò`̀dGh  ,2018  áæ°ùd  (29)  º`̀bQ  Ωƒ°Sôª∏d
 ,…ôëÑdG »fƒfÉ≤dG ΩÉ¶ædG ôjƒ£J ≈dEG ±ó¡j
 áMÓªdG  áYÉæ°U  Qƒ`̀£`̀J  ™`̀e  Ö°SÉæàj  É`̀ª`̀H
 ájôëÑdG  äÉ`̀ «`̀ bÉ`̀ Ø`̀ J’Gh  …ô`̀ë`̀Ñ`̀dG  π`̀≤`̀æ`̀dGh
 äOóM  å«M  ,øjôëÑdG  É¡«∏Y  âbOÉ°U  »àdG
 â¡àfG  IOÉ`̀e  200  ∫ƒM  É¡JÉ¶MÓe  áæé∏dG

 á«æ©ªdG  äÉ¡édG  ™e  É¡ãëÑd  É¡à°ûbÉæe  øe
 ´hô°ûe OGƒe ™«ªL á°SGQO øe AÉ¡àf’G ó©H

.¿ƒfÉ≤dG
 ¢ü«°üîJ  äQô````̀ b  É`̀ª`̀«`̀a  ∂```̀ dP  »``̀ JCÉ```j
 á°ûbÉæe  ∫Éªμà°S’  ø«eOÉ≤dG  ø«YÉªàL’G
 ÉgOóY  ≠dÉÑdGh  ¿ƒfÉ≤dG  ´hô°ûe  OGƒe  á«≤H
 áÄ«ÑdG  ájÉªM  »a  ¬à«ªgC’  ∂dPh  ,IOÉe  388
 Aƒ`̀°`̀V »``̀a ,á`̀jô`̀£`̀Ø`̀ dG IÉ``«``ë``dGh á`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 »fƒfÉ≤dG QÉ°ûà°ùªdG ÉgóYCG »àdG äÉ¶MÓªdG
 ∫ƒM  ,¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀dG  ´hô°ûe  OGƒ``e  ≈∏Y  áæé∏d
 ≥Ñ°S »àdG  á«fƒfÉ≤dG  ä’DhÉ°ùàdGh äÉ«FôªdG

 ∫ÓN  áæé∏dG  AÉ`̀°`̀†`̀YCG  IOÉ`̀°`̀ù`̀dG  É¡MôW  ¿CG
.á≤HÉ°ùdG äÉYÉªàL’G

 ¿ƒfÉ≤dG  ´hô`̀°`̀û`̀e  ¿CG  ô`̀cò`̀dÉ`̀H  ô`̀jó`̀é`̀dG
 …ôëH  ¿ƒfÉb  QGó`̀°`̀UEG  ≈`̀ dEG  »eôj  QƒcòªdG
 øjôëÑ∏d  πØμj  õq«ªàeh  …QÉ°†Mh  πeÉ°T
 É`̀¡`̀©`̀bƒ`̀eh É``¡``JÉ``«``fÉ``μ``eEG ø```e IOÉ``̀Ø``̀à``̀°``̀S’G
 äGõμJôªdGh  ¥ƒ≤ëdG  »ªëjh  ,»aGô¨édG
 ájôëÑdG  á`̀eÓ`̀°`̀ù`̀dGh  á`̀«`̀æ`̀eC’Gh  á`̀jOÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dG
 á«∏ëªdG  äGQÉ`̀ª`̀ã`̀à`̀°`̀S’G  Üò`̀é`̀jh  ,áμ∏ªª∏d
 »a  ájQÉéàdG  á£°ûfC’G  Iô°TÉÑªd  á«dhódGh

.øjôëÑdG

 á«æ©ªdG äÉ¡édG ™e É¡ãëÑd Gó«¡ªJ

 z…ôëÑdG ¿ƒfÉ≤dG{ ∫ƒ``M É¡JÉ¶MÓe ó© oJ ziQƒ``°ûdG ≥aGôe{

 äó≤Y  á«ª∏Y  Iô°VÉëe  â£∏°S
 Aƒ°†dG  »Hô©dG  è«∏îdG  á©eÉL  »a
 ô°ùØj  ójóL  »ª∏Y  ±É°ûàcG  ≈∏Y
 »dGhO ¢VGôeCG ø«H á«æ«édG ábÓ©dG
 äÉfƒjC’G äGƒæbh ájƒeódG á«YhC’G
 .∂dP  øY  ádhDƒ°ùªdG  z1  Piezo{
 IójóL  ÜGƒ`̀HCG  ¥ôW  ≈`̀dEG  ó¡ªj  Éªe
 ∞∏àîJ  »dGhódG  ¢VGôeCG  êÓY  »a
 á`̀«`̀LÓ`̀©`̀dG äÉ`̀«`̀é`̀«`̀JGô`̀à`̀°`̀S’G ø``̀Y
 ô°üëJ  â``̀fÉ``̀c  »``̀à``̀dGh  Ió``FÉ``°``ù``dG

 .»MGôédG ÉgQÉWEG »a á∏μ°ûªdG
 Iô`̀°`̀VÉ`̀ë`̀e AÉ```̀æ```̀KCG ∂```̀ dP AÉ```̀L
 ∞FÉXh  º∏Y  º°ùb  ó©H  ø`̀Y  É¡ª¶f
 Ωƒ`̀∏`̀©`̀dGh  Ö`̀£`̀dG  á«∏μH  AÉ`̀ °`̀†`̀ YC’G
 Qƒ°ù«ahôÑdG  É kØ«°†à°ùe  ,á«Ñ£dG
 ÖW ó`̀¡`̀©`̀e ¢`̀ù`̀«`̀FQ ¢`̀û`̀«`̀«`̀H ó`̀«`̀Ø`̀jO
 π«ãªàdGh  ájƒeódG  á«YhC’Gh  Ö∏≤dG
 çÉ``̀ë``̀HCG ó`̀¡`̀©`̀e ó`̀«`̀ª`̀Yh »``̀FGò``̀¨``̀dG
 Oó©àe  á`̀jƒ`̀eó`̀dG  á``«``YhC’Gh  Ö∏≤dG
 áμ∏ªªdÉH Ró«d á©eÉéH äÉ°ü°üîàdG
 Qƒ`̀à`̀có`̀dG ±ô``̀Y å`̀«`̀M .Ió`̀ë`̀à`̀ª`̀dG
 äÉfƒj’G  IÉæb  -  1 Piezo  ¢û««H
 -  Ωó```dG  ¿É`̀jô`̀°`̀S  Iƒ``̀b  ô©°ûà°ùeh
 á«YhC’Gh Ö∏≤dG ≈∏Y Égô«KCÉJ ióeh

 .¢VôªdGh áë°üdG »a ájƒeódG
 ¢û««H  Qƒ`̀ °`̀ù`̀«`̀ahô`̀Ñ`̀dG  ∫É```̀ bh
 ô°ûY  πÑb  ∞°ûàcG  1  Piezo  ¿G
 ÉjÓN  »a  óLGƒàjh  §≤a  äGƒæ°S

 º`̀°`̀ù`̀L »```̀a IOó``̀©``̀ à``̀e á``̀é``̀ °``̀ù``̀fCGh
 ¬ØFÉXh  ∫ÓàNG  …ODƒ``̀jh  ¿É°ùfE’G
 ¢†©ÑH  áHÉ°UE’ÉH  á«WÉÑJQG  ábÓ©d
 á«YhC’G  ¢`̀VGô`̀eCGh  É«ª«f’G  ´Gƒ`̀ fCG

 .IOQhC’Gh ájhÉØª«∏dG
 çƒëÑdG ¿G Iô°VÉëªdG âæ«Hh
 ≈``̀dEG â`̀∏`̀°`̀Uƒ`̀J á`̀ã`̀jó`̀ë`̀dG á`̀«`̀ª`̀∏`̀©`̀dG
 á«æ«édG  äGôØ£dG  ø«H  Ée  •ÉÑJQG
 áHÉ°UE’Gh  1  Piezo  ø«JhôH  »a
 »dGhO  Égô¡°TCGh  IOQhC’G  »dGhóH

 .ø«bÉ°ùdG
 Gò`̀g  π`̀ Ñ`̀ b  É`̀ k«`̀ª`̀∏`̀Y  êGQ  å`̀«`̀M
 áéJÉf IOQhC’G »dGhO ¿G ±É°ûàc’G

 äÉeÉª°üdG  »a  »Ø«Xh  ∫ÓàNG  øY
 á≤«ª©dG  IOQhC’G  ø`̀«`̀H  á`̀jó`̀jQƒ`̀ dG
 íàØj  Éªæ«H  ,á«ë£°ùdG  IOQhC’Gh
 áaô©e á«fÉμeE’  É kHÉH ±É°ûàc’G Gòg
 IOQhC’G  »``dGhó``d  iô```̀NCG  ÜÉ`̀Ñ`̀°`̀SCG
 äÉ«é«JGôà°SG  ôjƒ£J  »`̀dÉ`̀à`̀dÉ`̀Hh

 .êÓ©∏d IójóL
 ¢TÉ≤æH  Iô°VÉëªdG  âªààNG
 º∏Y  º°ùb  ¢`̀ù`̀«`̀FQ  ¬````̀JQGOCG  ìƒ`̀à`̀Ø`̀e
 ÉªjQ  IQƒàcódG  AÉ°†YC’G  ∞FÉXh
 AÉ`̀°`̀†`̀YCG á`̀cQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀H ¥GRô``̀ dGó``̀ Ñ``̀Y
 è«∏îdG  á©eÉéH  á«ªjOÉcC’G  áÄ«¡dG
 ø«cQÉ°ûªdG  øjô°VÉëdGh  ,»Hô©dG

 ,ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áμ∏ªªdG  ø`̀e
 .óæ¡dGh  ,á«Hô©dG  ô°üe  ájQƒ¡ªL
 IPÉ``̀ à``̀ °``̀SC’G â``Mô``°``U ,∂`````dP ≈`````dEG
 ¢ù«FQ  ¥GRôdGóÑY  ÉªjQ  IQƒàcódG
 AÉ``̀ °``̀†``̀YC’G ∞```̀FÉ```̀Xh º``̀∏``̀Y º``°``ù``b
 á`̀«`̀Ñ`̀£`̀dG Ωƒ``̀∏``̀©``̀dGh Ö``̀£``̀dG á`̀«`̀∏`̀μ`̀H
 IQƒ```cÉ```H  »```̀g  Iô``̀°``̀VÉ``̀ë``̀ª``̀dG  ¿G
 á°SGQód  ∑ôà°ûe  »ãëH  ´hô`̀°`̀û`̀e
 IOQhC’G  »dGhód á«ÑW á«é«JGôà°SG
 ¬Yƒf  øe  ∫hC’G  ¿ƒμ«°S  ájƒeódG
 π©éd  ±ó¡jh  øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a
 Ö∏≤dG çÉëHC’ õ«ªàe õcôe á©eÉédG

.á≤£æªdÉH ájƒeódG á«YhC’Gh

∞`̀°`̀û`̀μ`̀J è``̀«``̀∏``̀î``̀dG á``̀©``̀eÉ``̀é``̀H á`̀ «`̀ ª`̀ ∏`̀ Y Iô``̀ °``̀VÉ``̀ë``̀ e
»```̀dGhó```̀dÉ```̀H á```HÉ```°```UEÓ```d á``̀«``̀æ``̀«``̀é``̀dG ÜÉ````Ñ````°````SC’G

 ∫É``̀¨``̀°``̀TC’G  IQGRh  â``̀cQÉ``̀°``̀T
 §«£îàdGh  äÉ`̀jó`̀∏`̀Ñ`̀dG  ¿hDƒ``̀°``̀Th
 ƒëf{  πªY  á°TQh  »a  »fGôª©dG
 á∏eÉ°Th  á``æ``eBG  á`̀eÉ`̀Y  äÉ`̀MÉ`̀°`̀ù`̀e
 ∫hó``dG  »`̀a  É¡d  ∫ƒ`̀°`̀Uƒ`̀dG  π¡°Sh
 ºeC’G èeÉfôH øe º«¶æàH zá«Hô©dG
 ájô°ûÑdG  äÉæWƒà°ùª∏d  IóëàªdG
 ¿ó``ª``dG á`̀ª`̀¶`̀æ`̀e ™``̀ e á``̀cGô``̀°``̀û``̀Hh
 âjƒμdG ádhO »a Ió≤©æªdG á«Hô©dG

.2020 ôÑªaƒf 16 ≈dEG 9 øe
 Iô`̀ jó`̀e á`̀ cQÉ`̀ °`̀ û`̀ e äAÉ`````̀Lh 
 á°Sóæ¡ªdG ájô°†ëdG á«ªæàdG IQGOEG
 »a  πªY  á`̀bQƒ`̀H  »YÉæªdG  á``̀jhGQ
 »a á`̀eÉ`̀©`̀ dG äÉ`̀MÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG Qƒ`̀ë`̀e
 á«Hô©dG  ∫hódGh á«ªdÉ©dG  IóæLC’G
 ¥ôëªdG  á≤jóM  áHôéJ{  ¿Gƒæ©H
 ΩGõàdG  É¡«a  âë°VhCGh  ,ziôÑμdG
 ±GógCG ≥«≤ëJ »a øjôëÑdG áμ∏ªe
 »àdGh  2030  áeGóà°ùªdG  á«ªæàdG
 äÉ©ªàéeh  ¿óe  ≥∏N  ≈dEG  ±ó¡J

.áeGóà°ùe á«∏ëe

 ¿CG  »``̀YÉ``̀æ``̀ª``̀dG  â```̀ë```̀°```̀VhCGh
 äGRÉ``̀é``̀ fEG ≈``̀∏``̀Y äõ``̀cQ á``̀ bQƒ``̀ dG
 7-11  ájÉ¨dG  ≥«≤ëJ  »a  áμ∏ªªdG
 á«ªæàdG ±GógCG  øe 11 ±ó¡dG øe
 äÉ©ªàéeh  ¿ó``̀e{  ,á`̀eGó`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG
 ≈dEG ô«°ûJ »àdGh záeGóà°ùe á«∏ëe

 πÑ°S  ô«aƒJh  áeÉ©dG  äÉMÉ°ùªdG
 äÉMÉ°ùe  ø`̀e  ™«ªédG  IOÉ`̀Ø`̀à`̀°`̀SG
 á`̀æ`̀eBG ,á``̀eÉ``̀Y ø```cÉ```eCGh AGô`̀ °`̀†`̀N
 ∫ƒ°UƒdG  øμªjh ™«ªé∏d  á∏eÉ°Th
 ≈`̀ dEG  áÑ°ùædÉH  Éª«°S  ’h  ,É`̀¡`̀«`̀dEG
 ø°ùdG  QÉ`̀Ñ`̀ch  ∫É``̀Ø``̀WC’Gh  AÉ°ùædG
 ∫ƒ∏ëH ,ábÉYE’G …hP ¢UÉî°TC’Gh

.z2030 ΩÉY
 áHôéJ »YÉæªdG â°Vô©à°SGh
 ó©J »àdGh iôÑμdG ¥ôëªdG á≤jóM
 »a  á«é«JGôà°S’G  ™jQÉ°ûªdG  øe
 ≥∏N  »a  âª¡°SCG  »àdGh  áμ∏ªªdG
 ≥≤ëJh  áeGóà°ùe  ájô°†M  áÄ«H
 áeÉY  äÉ`̀MÉ`̀°`̀ù`̀e  ≥`̀∏`̀N  äÉÑ∏£àe
 π¡°Sh  á`̀∏`̀eÉ`̀°`̀Th  á`̀ æ`̀ eBG  AGô`̀°`̀†`̀N

 .É¡«dEG ∫ƒ°UƒdG
 Oƒ`̀¡`̀L ¢`̀VGô`̀©`̀à`̀°`̀SG º``̀J É`̀ª`̀c
 áeÉY äÉMÉ°ùe ô«aƒJ  »a áμ∏ªªdG
 øjôëÑdG  ájDhQ  ∫ÓN øe áMƒàØe
 è`̀eÉ`̀fô`̀Ñ`̀dGh  2030  á`̀jOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G
 AÉ°ûfEÉH  ∂`̀dPh  áμ∏ªª∏d  »eƒμëdG

 πMGƒ°ùdGh äÉgõàæªdGh ≥FGóëdG
 ≈dEG  áaÉ°VEG  ájôëÑdG  äÉ¡LGƒdGh
 á«Ñ©°ûdG  äÉ`̀MÉ`̀°`̀ù`̀dGh  »°TÉªªdG
 á«ªæàdG  »a  º¡°ùJ  »àdG  Égô«Zh
 ø«°ùëJh  áeGóà°ùªdG  ájô°†ëdG

.IÉ«ëdG á«Yƒf
 »a É`̀æ`̀à`̀cQÉ`̀°`̀û`̀e{ ¿EG â```̀dÉ```̀bh
 ≈`̀dEG  Gõjõ©J  »`̀JCÉ`̀j  πª©dG  á`̀°`̀TQh
 …QÉ°†M  õcôªc  øjôëÑdG  áfÉμe
 ºdÉ©dG  ∫hO ´ÓWG ∫ÓN øe õ«ªe
 øe ø`̀jô`̀ë`̀ Ñ`̀ dG ¬`̀à`̀©`̀£`̀b É``̀e ≈`̀ ∏`̀ Y
 á«ªæàdG  äÉYhô°ûe  »a  äGRÉéfEG
 äÉLÉëd  Ö«éà°ùj  ÉªH  ájô°†ëdG

.zá«∏Ñ≤à°ùªdGh á«dÉëdG ™ªàéªdG
 »a  Qƒ°†ëdG  ió`̀HCG{  â©HÉJh
 áHôéàd  É¨dÉH  ÉeÉªàgG  á`̀°`̀TQƒ`̀dG
 á«ªæàdG  äÉYhô°ûe  »a  øjôëÑdG
 Ée ≈`̀∏`̀Y ∫ó``̀j Gò```̀gh ,á`̀jô`̀°`̀†`̀ë`̀dG
 •ƒ°T  øe  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¬à©£b
 á«ªæàdG  »a Ωó≤àdG  ∫Éée »a ô«Ñc

.záeGóà°S’Gh ájô°†ëdG

áeGóà°ùªdG á«ªæàdG ∫ƒM á«HôY πªY á°TQh ΩÉeCG É¡àHôéJ ¢Vô©J øjôëÑdG

.»YÉæªdG ájhGQ |

 ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e â``ë``é``f{
 ºZQ  ,™«ªé∏d  º«∏©àdG  ¿Éª°V  »a
 ,É`̀fhQƒ`̀c  áëFÉL  QÉ°ûàfG  ±hô`̀X
 º«∏©àdGh  á«HôàdG  IQGRh  â`̀dhCG  PEG
 Oƒ¡L  πª°ûJ  ¿C’  kÉ¨dÉH  kÉeÉªàgG
 ó©H  ø`̀Y  ºq∏©àdGh  »ªbôdG  ºq∏©àdG
 º¡JGQób  ∞∏àîªH  áÑ∏£dG  ™«ªL
 Éª«°S ’h ,º¡ahôXh º¡JÉLÉ«àMGh
 á°UÉîdG  á«HôàdG  äÉÄa  øe  áÑ∏£dG

.záYƒæàªdG
 ¿ÉæM  IPÉà°SC’G  ¬JócCG  Ée  ∂dP
 á°UÉîdG  á`̀«`̀Hô`̀à`̀dG  áª∏©e  Rô`̀ë`̀dG
 á`̀«`̀ FGó`̀ à`̀ H’G »`̀Ñ`̀æ`̀à`̀ª`̀dG á`̀ °`̀SQó`̀ª`̀H
 ¿CG  â``̀ë``̀°``̀VhCG  »``̀ à``̀ dGh  ,ø`̀«`̀æ`̀Ñ`̀∏`̀ d
 QGôªà°SG  ≈∏Y â°UôM ób  IQGRƒdG
 »a  á«ª«∏©àdG  äÉ`̀eó`̀î`̀dG  ô`̀«`̀aƒ`̀J
 ,á``«``°``SGQó``dG π``̀MGô``̀ª``̀dG ∞`̀∏`̀à`̀î`̀e
 …hP  ø```̀e  á`̀Ñ`̀∏`̀£`̀∏`̀ d  ¢```̀ü```̀NC’É```̀Hh
 ≈dEG  kIô«°ûe  ,á°UÉîdG  äÉLÉ«àM’G
 äÉHƒ©°U  Ghó`̀é`̀j  º`̀d  É¡àÑ∏W  ¿CG
 É«LƒdƒæμJ  ™e  πeÉ©àdG  »a  ôcòJ
 √ƒÑ°ùàcG Ée ∞«XƒJ ºJ PEG ,º«∏©àdG
 äGQÉ``̀¡``̀e ø```e ∫É``̀é``̀ª``̀dG Gò````g »```a
 Iôàa  »a  á«ª«∏©J  äÉ«é«JGôà°SGh

.áëFÉédG πÑb Ée
 ÉæJóYÉ°S  :Rô``̀ë``̀dG  â`̀©`̀HÉ`̀Jh
 á«∏ªY  »a  ∂dòc  á«ªbôdG  äGhOC’G
 á°UÉNh  ,áÑ∏£dG  äGQób  ¢ü«î°ûJ
 ,á£«°ùÑdG  á«ægòdG  ábÉYE’G  áÄa  øe
 á«ª«∏©àdG  á`̀£`̀°`̀û`̀fC’G  º`̀jó`̀≤`̀J  π`̀Ñ`̀b
 ΩÉY  AóÑd  º¡àÄ«¡Jh  ,º¡d  áÑ°SÉæªdG
 ≥jôW øY ∂dPh ,»FÉæãà°SG »°SGQO
 á«Jƒ°üdGh  á«FôªdG  ä’É`̀°`̀ü`̀J’G
 áHƒàμªdG  á«fhôàμdE’G  πFÉ°SôdGh
 ≥«°ùæàdG  ºJ  Éªc  ,ƒjó«ØdG  ™WÉ≤eh
 ¢Uƒ°üîH  Qƒ`````eC’G  AÉ``̀ «``̀ dhCG  ™``̀e
 »a  Ωóîà°ùJ  ±ƒ°S  »àdG  èeGôÑdG
 ô°TÉÑªdG  π°UGƒà∏d  AGƒ°S  ,º«∏©àdG
 á`̀«`̀°`̀VGô`̀à`̀a’G ¢`̀ü`̀°`̀ü`̀ë`̀dG å``H »``a
 äÉÑLGƒdGh  á£°ûfC’G  ∫É`̀°`̀SQE’  hCG
 ø«H  ™jƒæàdG  ºJ  PEG  ,äÉÑjQóàdGh
 ,õ`̀ª`̀ «`̀ à`̀ dGh Ωhhõ```````dG »``é``eÉ``fô``H
 ,ÖdÉW  πc  ™°Vƒd  Ö°ùfC’G  Ö°ùëH
 áªFÓªdG º«∏©àdG  ∫hGóL ™°Vh ™e
 â∏ª°T  »àdGh  ,áØ∏àîªdG  ä’Éë∏d
 πμd  …Oô``̀Ø``̀dGh  »©ªédG  º«∏©àdG

.√Gƒà°ùe Ö°ùëH ÖdÉW
 ¢ùjQóàdG  á£°ûfCG  ¿CG  âæ«Hh

 ƒjó«ØdG ™WÉ≤eh áHÉàμdG ø«H ´ƒæàJ
 äGQÉ`̀ ¡`̀eh á`̀«`̀cô`̀ë`̀dG äGQÉ``̀¡``̀ª``̀dGh
 ,»`̀∏`̀ª`̀©`̀dG ≥`̀«`̀Ñ`̀£`̀à`̀dGh ´É`̀ª`̀à`̀ °`̀S’G
 á«JÉ«ëdG  äGQÉ`̀¡`̀ª`̀ dG  Ö`̀fÉ`̀L  ≈```dEG
 øe  É¡«a  ÖdÉ£dG  º««≤J  ºàj  »àdG
 kÉ«fhôàμdEG  á£°ûfC’G  º«∏°ùJ  ∫Ó`̀N
 Qƒ°üdG  ∫É°SQEGh  ÖdÉ£dG  ôjƒ°üJh

 kIó«°ûe  ,áª∏©ª∏d  ƒjó«ØdG  ™WÉ≤eh
 πYÉØJh  Qƒ```̀eC’G  AÉ``«``dhCG  ¿hÉ`̀©`̀à`̀H
 IQGRh ¬eó≤J …òdG ºYódGh ÜÓ£dG
 ,á°SQóªdG IQGOEGh º«∏©àdGh á«HôàdG
 èFÉàf »a âªgÉ°S πeGƒY É¡©«ªéa
 Éæàμ∏ªªd  kÉÄ«æ¡a  ,IôgÉH  á«HÉéjEG

.…óëàdG »a É¡MÉéf

..QƒeC’G AÉ«dhCGh ¢SQGóªdGh zá«HôàdG{ Oƒ¡éH

 ¿É`̀ ª`̀ °`̀ V »```̀ a â``̀ë``̀é``̀f ø``̀ jô``̀ ë``̀ Ñ``̀ dG á``μ``∏``ª``e
á`̀ë`̀FÉ`̀é`̀ dG ±hô````̀ X º```̀ ZQ ™`̀«`̀ª`̀é`̀∏`̀ d º`̀ «`̀ ∏`̀ ©`̀ à`̀ dG

 ¢ù∏éªH  ¿É``̀°``̀ù``̀fE’G  ¥ƒ`̀≤`̀M  á`̀æ`̀é`̀d  â`̀ã`̀ë`̀H
 ¢ùeCG  ó©H øY ó≤©æªdG  É¡YÉªàLG ∫ÓN iQƒ°ûdG
 äÉ«°UƒJ OGóëdG …ó¡e óªMCG  á°SÉFôH (ø«æK’G)
 á«LQÉîdG IQGRh É¡àª¶f »àdG â°ùdG πª©dG ¢TQh
 á«æWƒdG  á£îdG  OGó``YEG  ∫ƒ`̀M  øjôëÑdG  áμ∏ªªH

.¿É°ùfE’G ¥ƒ≤ëd

 ø«H ¿hÉ``̀©``̀à``̀dG  á``̀«``̀ª``̀gCG  á`̀æ`̀é`̀∏`̀ dG  äó``````̀cCGh
 áªgÉ°ùª∏d  ájò«ØæàdGh  á«©jô°ûàdG  ø«à£∏°ùdG
 ÉªH  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤ëd  á«æWƒdG  á£îdG  OGó`̀YEG  »a
 ≈∏Y  Qƒ£J  øe  áμ∏ªªdG  √ó¡°ûJ  Ée  ™e  ÖcGƒàj
 âæª°V  »àdG  ø«fGƒ≤dGh  äÉ©jô°ûàdG  iƒà°ùe
 »a  áeÉ©dG  äÉjôëdGh  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  ájÉªM

 »`̀MÓ`̀°`̀UE’G  ´hô`̀°`̀û`̀ª`̀dG  ø`̀e  É`̀ kbÓ`̀£`̀fG  ,áμ∏ªªdG
 ió`̀Ø`̀ª`̀dG π`̀gÉ`̀©`̀ dG á`̀ dÓ`̀é`̀ dG Ö`̀MÉ`̀°`̀U Iô`̀°`̀†`̀ë`̀d
 »YÉ°ùªdG  ≥«°ùæJ  øY  kÓ°†a  ,√É`̀YQh  ¬∏dG  ¬¶ØM
 ¿CÉ°ûdG  Gò¡H  á«æWƒdG  Oƒ¡édG  ¢Vô©d  ácôà°ûªdG
 á«æ©ªdG  á«dhódG  äGôªJDƒªdGh  äÉª¶æªdG  ΩÉ`̀eCG

.¿É°ùfE’G ¥ƒ≤ëH

 πªY ¢```̀TQh äÉ`̀«`̀ °`̀Uƒ`̀ J  å`̀ë`̀Ñ`̀J  ziQƒ``̀°``̀û``̀dG  á`̀«`̀bƒ`̀≤`̀M{
¿É``̀°``̀ù``̀fE’G ¥ƒ`̀ ≤`̀ ë`̀ d á`̀ «`̀ æ`̀ Wƒ`̀ dG á`̀£`̀î`̀ ∏`̀ d OGó```````̀YE’G
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 »ªdÉ©dG  ´ƒÑ°SC’ÉH  ΩÉY  πc  á«ªdÉ©dG  áë°üdG  áª¶æe  ºà¡J
 24h 18 »eƒj ø«H ™≤j …òdG ,äÉHhôμ«ªdG äGOÉ°†ªH á«Yƒà∏d
 ihó©dG ∫Éμ°TCG QÉ°ûàfGh Qƒ¡X øe ójõªdG ∞bh πLCG øe ,ôÑªaƒf
 äGOÉ°†eh  ájƒ«ëdG  äGOÉ°†ªdG  ójóëàdÉHh  ájhOCÓd  áehÉ≤ªdG

.2020 QÉ©°T ƒgh äÉHhôμ«ªdG
 ∫ƒ`̀M  QÉ``̀Ñ``̀NC’G  ø`̀e  ô«ãμdG  Éæ©ª°S  Iô``̀«``̀NC’G  Iô`̀à`̀Ø`̀dG  »`̀a
 øμdh É¡«∏Y ÉfóàYG óbh ,É¡eGóîà°SG ¥ôWh ájƒ«ëdG äGOÉ°†ªdG

?Ωóîà°ùJ Éª«ah ájƒ«ëdG äGOÉ°†ªdG »g Ée ±ô©f É≤M πg
 IQƒ°üdG  ºμ«dEG  π°üJ  »μd  á£«°ùH  äÉeƒ∏©e  ºμd  â©ªL
 É¡eGóîà°SG  ºàj  á`̀jhOCG  øY  IQÉÑY  ájƒ«ëdG  äGOÉ°†ªdG  .á∏eÉc
 äGOÉ°†ªdG  øe ´GƒfCG  IóY ∑Éæg ™Ñ£dÉHh ,Éjô«àμÑdG  πàb  ±ó¡H
 ,iô``NC’G  øY  ∞∏àîe  πμ°ûH  É¡æe  Ió``MGh  πc  πª©J  ájƒ«ëdG
 ™«ªL  èdÉ©J  ’  »`̀gh  ,Éjô«àμÑdG  ø`̀e  Éæ«©e  ÉYƒf  ±ó¡à°ùJh

.á«°Shô«ØdG ¢VGôeC’G ™e ÉJÉàH ádÉ©a ô«Zh ¢VGôe’G
 ájƒ«ëdG  äGOÉ°†ªdG  ¿CÉ°ûH  »YƒdG  ójGõJ  øe  ºZôdG  ≈∏Yh
 êÓ©dG  É¡fƒc  ΩóY  ™e  É¡dhÉæJ  hCG  É¡eGóîà°SG  »a  •Gô`̀a’G  ¿EÉa
 ájƒ«ëdG  äGOÉ°†ª∏d  Éjô«àμÑdG  áehÉ≤e  ø`̀e  ó`̀jõ`̀j  Ö°SÉæªdG

.É¡«dEG áLÉëdG óæY ¬à«∏YÉa π≤àa º°ùédG áYÉæe ∞©°†jh
 á«FÉ«ª«μdG  äÉÑcôªdGh  á`̀jhOC’G  øe  áMGôà°SG  òNCÉf  ’  ºdh
 ≈àM É¡àHôéJ Éæ«∏©a ,á«©«Ñ£dG ájƒ«ëdG äGOÉ°†ªdG ≈dEG  CÉé∏fh
 ºcôμdGh  Ωƒ`̀ã`̀dGh  π°ù©dG  É¡æªa  ájÉbƒdG  π«Ñ°S  ≈∏Y  âfÉc  ƒ`̀d
 ÉæJƒ«H  »`̀a  É`̀æ`̀jó`̀d  Iô`̀aGƒ`̀à`̀e  É¡©«ªLh  É`̀gô`̀«`̀Zh  π`̀«`̀Ñ`̀é`̀fõ`̀dGh
 π°†aCG  ¿ƒμJ  ó`̀b  á«©«Ñ£dG  AÉ`̀«`̀°`̀TC’G  ¿CG  …OÉ`̀≤`̀à`̀YG  ,Éæ≤FGóMh

 .Éæàë°U ≈∏Y ®ÉØë∏d äÉbhC’G ¢†©H »a äGQÉ«îdG

ájƒ«ëdG äGOÉ°†ªdGh ÉæàYÉæe

Ω2020 ôÑªaƒf 17 - `g1442 ôNB’G ™«HQ 2 AÉKÓãdG - ¿ƒ©HQC’Gh á°ùeÉîdG áæ°ùdG - (15579) Oó©dG

óªMCG ó«°S º«gGôHEG AÉ«Ÿ :º∏≤H

كالم 
في الصحة

 äÉeÓY :»HÉ¡°ûdG ¿Ghôe QƒàcódG
 Ió©ªdG áeƒKôéH áHÉ°UE’G ≈∏Y ∫óJ

 ,∫ÉLôdG  ø«H  ÉYƒ«°T  ¿ÉWô°ùdG  ´GƒfCG  ôãcG  óMCG  ÉJÉà°ShôÑdG  ¿ÉWô°S  ó©j
.¬LÓYh ¬∏MGôe ójóëJ ºàj ≈àM ≥∏≤∏d ô«ãe ôeCG ƒgh

 è«∏îdG{  QhÉ`̀M  êÓ©dG  ¥ôW  çó`̀MGh  ájÉbƒdG  ¥ô`̀Wh  ÜÉÑ°SC’G  ±ô©ædh
 ≈∏μdG áYGQRh á«dƒÑdG ∂dÉ°ùªdG áMGôL …QÉ°ûà°SG ƒ∏ëdG óªM QƒàcódG z»Ñ£dG

.ΩÉeódÉH »°ü°üîàdG ó¡a ∂∏ªdG ≈Ø°ûà°ùeh øjôëÑdG »Ñ£dG ô«c ºjGôH õcôªH
?ÉJÉà°ShôÑdG IóZ »gÉe-

 ÜƒÑdG iôéªH §«ëJh ,áfÉãªdG ≥æY πØ°SCG óLƒJ ájôcP á«∏°SÉæJ IóZ »g
 ¿ƒ∏dG ±ÉØ°T »°†ªM πFÉ°S RGôaEG ≈∏Y ÉJÉà°ShôÑdG πª©J ,π«∏ME’ÉH ≈ª°ùj Ée hCG
 äÉfGƒ«ë∏d  ájQhô°†dG  ∂fõdGh  äÉªjõfC’Gh  ìÓ`̀eC’G  øe  á«ªc  ≈∏Y  …ƒàëjh

.…ƒæªdG πFÉ°ùdG øe Gô«Ñc GAõL äGRGôaE’G √òg πμ°ûJh .ájƒæªdG
?áæ«©e ¢VGôYCG ÉJÉà°ShôÑdG πcÉ°ûªd πg-

 ±ô©j  É`̀e  É¡æe  á°ü¨æe  á«dƒH  É`̀°`̀VGô`̀YCG  ÉJÉà°ShôÑdG  ¢`̀VGô`̀eCG  ÖÑ°ùJ
 §¨°†dG ≈dG áLÉëdG ,∫ƒÑàdG »a áHƒ©°U hCG ™£≤J πãe ájOGó°ùf’G ¢VGôYC’ÉH
 Iôãc πãe á«MÉëdC’G ¢VGôYC’G É¡æeh ,∫ƒÑ∏d πeÉμdG ≠jôØàdG ≈∏Y IQó≤dG ΩóY hCG
.∫ƒÑdG ¢ù∏°S ¿É«MC’G ¢†©H »a hCG ójó°ûdG ìÉëdE’G ,»∏«∏dGh ,…QÉ¡ædG ∫ƒÑàdG

 øe äGô£b ∫hõf hCG ø£ÑdG πØ°SCG Ω’BG ≈dEG ÉJÉà°ShôÑdG äÓμ°ûe …ODƒJ Éªc
.…ƒæªdG πFÉ°ùdG hCG ∫ƒÑdG »a ΩódG

?G kQÉ°ûàfG ÉJÉà°ShôÑdG πcÉ°ûe ôãcCG »g Ée-
 IóZ ÜÉ¡àdG :»gh ±Éæ°UCG áKÓK ≈dEG á«°ù«FôdG ÉJÉà°ShôÑdG πcÉ°ûe º°ù≤æJ

.ÉJÉà°ShôÑdG ¿ÉWô°S Gô«NCGh ,ÉJÉà°ShôÑ∏d ó«ªëdG ºî°†àdGh ,ÉJÉà°ShôÑdG
 äÉbÓ©dG º«¶æJ ΩóY øe èàæjh É kYƒ«°T ôãcC’G ÉJÉà°ShôÑdG ¿É≤àMG ôÑà©jh

.∫õ©dG ä’ÉM ¢†©H »a ôªà°ùªdG è«¡àdGh »°ùæédG âÑμdGh á«LhõdG
 ó©H  ∫ÉLôdG  Ö«°üj  ÉÑdÉZƒ¡a  ÉJÉà°ShôÑ∏d  ó«ªëdG  ºî°†à∏d  áÑ°ùædÉH  ÉeCG
 ∫ƒÑàdG  Iôãc  hCG  ∫ƒÑdG  ™£≤àc  ∫ƒÑàdG  »a  πcÉ°ûe  ≈dEG  …ODƒjh ,ø«°ùªîdG  ø°S

.ä’ÉëdG ¢†©H »a πeÉμdG »dƒÑdG ¢SÉÑàM’G É kfÉ«MCGh
 øμdh ,¿B’G ≈àM ÉeÉªJ áahô©e ô«Z ¢VôªdG Gòg ÜÉÑ°SCG ¿CG ôcòdÉH ôjóédG

.∂dP »a GQhO áKGQƒdG hCG äÉfƒeô¡dG ¢†©H Ö©∏J ób
 É¡KGóMEG  »a  É¡JQƒ£N  øªμàa  ÉJÉà°ShôÑdG  Ió`̀Z  ºî°†J  ≈`̀dG  áÑ°ùædÉHh
 ∫ƒÑdG ¢SÉÑàMG ≈dEG …ODƒj ∂dP ¿EÉa èdÉ©j ºd GPGh π«∏ME’G »a »ëjô°ûJ OGó°ùf’
 ≈dEG  …ODƒj  á∏jƒW  IôàØd  ôªà°SG  GPGh  ,ø«à«∏μdG  AÉ≤°ùà°SEG  ºK  øeh  áfÉãªdG  »a

.øeõªdG …ƒ∏μdG π°ûØdG
 ,á£«°ùÑdG ä’ÉëdG »a ájhOC’G ¢†©H AÉ£YEG É¡æe á«LÓY ¥ôW IóY ∑Éægh
 ∫É°üÄà°SG ≈dEG CÉé∏f É¡Ñ∏ZCG »ah πãeC’G πëdG »g áMGôédÉa Iójó°ûdG ä’ÉëdG ÉeCG
 ΩGóîà°SG  IójóédG  äÉLÓ©dG  øeh  ,π«∏ME’G  ≥jôW  øY  QÉ¶æªdÉH  ô«îÑàdG  hCG
 ÉMÉéf âàÑKCGh AÉªdG QÉîH ≈∏Y óªà©J »àdGh (REZIUM) ΩƒjRôdG á«æ≤J

.IRÉàªe èFÉàfh
?ÉJÉà°ShôÑdG ¿ÉWô°S ÜÉÑ°SCG »g Ée-

 ºdÉ©dG  »a  ÉYƒ«°T  äÉfÉWô°ùdG  ´Gƒ`̀fCG  ôãcCG  øe  ÉJÉà°ShôÑdG  ¿ÉWô°S  ó©j
 %19 πãªjh ∫ÉLQ 7 πc ø«H øe óMGh ÜÉ°üj å«M ∫ÉLôdG »a GQÉ°ûàfG ôãc’Gh
 »a ¬H áHÉ°UE’G áÑ°ùf π≤J ßëdG ø°ùëdh ,ΩÉY πc IójóédG ¿ÉWô°ùdG ä’ÉM øe
 áKGQƒdG  πeÉYh  ΩÉ©£dG  á«Yƒæc  á«Ä«ÑdG  É¡æe  IóY  ÜÉÑ°SC’  Üô¨dG  øY  ¥ô°ûdG

.ôª©dG Ωó≤J Éª∏c ∑ÉàØdG ¿ÉWô°ùdG òg çhóM áÑ°ùf OGOõJh Gòg á«æ«édG
.ÉJÉà°ShôÑdG ¿ÉWô°ùd ô£îdG πeGƒY óMCG áæª°ùdG ¿CG É k«ª∏Y âHÉãdG øeh

?¬°VGôYCG »g Ée-
 ójó©dG CGóÑJ ÉJÉà°ShôÑdG IóZ »a »éjQóàdG QÉ°ûàf’G »a ΩQƒdG CGóÑj ÉeóæY
 ºî°†J  ¢VGôYCG  ™e  ôeC’G  ájGóH  »a  ¬HÉ°ûàJ  »àdGh  Qƒ¡¶dG  »a  ¢VGôY’G  øe
 πFÉe »eóe »æe hCG …ƒeO ∫ƒH ÖfÉL ≈dG ,ÉgôcP ºJ »àdG ó«ªëdG ÉJÉà°ShôÑdG

.øcGódG »æÑdG ¿ƒ∏dG ≈dEG hCG QGôªMÓd
 ÉÑÑ°S ¿ƒμj ÉJÉà°ShôÑdG ¿ÉWô°S ¿EÉa iôNC’G  á«fÉWô°ùdG ΩGQhC’G  »bÉÑch
 …ô≤ØdG Oƒª©dG Ω’BG ÉÑÑ°ùe Óãe ΩÉ¶©dÉc º°ùédG AÉ°†YCG »bÉH ≈dG QÉ°ûàf’G »a
 πFÉ°ùdG  í°TQ  áé«àf  π`̀LQC’G  ñÉØàfG  É kÑÑ°ùe  ¢VƒëdG  »a  ájhÉØª∏dG  Oó¨dG  hCG

.ájhÉØª«∏dG á«YhC’Gh IOQhC’G ≈∏Y §¨°†dG ÖÑ°ùH …hÉØª«∏dG
?¢ü«î°ûàdG ¿ƒμj ∞«c-

 π«dÉëàdG  ºK  ÉJÉà°ShôÑdG  Ió¨d  …ôjô°ùdG  ¢üëØdG  ≈∏Y  ¢ü«î°ûàdG  óªà©j
 ó°†à°ùªdG  º°SÉH  ±ô`̀©`̀j  É`̀e  hCG  ÉJÉà°ShôÑdG  ΩGQhCG  π`̀F’ó`̀d  Ωó`̀∏`̀d  á«∏ª©ªdG
 ≥jôW  øY  á«Jƒ°üdG  äÉLƒªdÉH  ¢üëØdG  ºK  ,(PSA)  »YƒædG  »JÉà°ShôÑdG
 á«ÑdÉZ  »a  »°ù«FôdG  ¢ü«î°ûàdG  Ö°üY  ¿ƒμJ  áKÓãdG  πFÉ°SƒdG  √ògh  êô°ûdG
 Éª«a ä’ÉëdG ¢†©H »a á«°ù«WÉæ¨ªdG á©°TC’G ≈dEG Ö«Ñ£dG CÉé∏j óbh ,ä’ÉëdG
 ¿ÉWô°S  ¢ü«î°ûàd  IócDƒªdG  Ió«MƒdG  á≤jô£dG  »g  ÉJÉà°ShôÑdG  áYõN  ó©J
 ≥WÉæe  øe  ÉJÉà°ShôÑdG  áé°ùfCG  øe  Iô«¨°U  äÉæ«Y  òNDƒJ  å«M  ÉJÉà°ShôÑdG
 ΩGQhCÉH ¢üàîe É¡H Ωƒ≤jh ,á«fÉWô°ùdG ÉjÓîdG øY åëÑ∏d (12 IOÉY) IOó©àe
 Ωóîà°ùjh  ,»∏NGóàdG  ¢ü«î°ûàdG  »a  ¢üàîe  á©°TCG  Ö«ÑW  hCG  ÉJÉà°ShôÑdG
 ¢üëØ∏d π°SôJ ºK »©°VƒªdGQóîªdG âëJ áæ«©dG òNC’ á«Jƒ°üdG ¥ƒa äÉLƒªdG

.»LƒdÉKÉÑdG »é«°ùædG
?ÉJÉà°ShôÑdG ¢VGôeCG øe ájÉbƒ∏d ¥ôW ∑Éæg πg-

 ¢VGôeCÉH á«YƒàdG ô¡°T ƒg ôÑªaƒf ô¡°T ¿G ø«°ü°üîàªdG øe ô«ãμdG ôÑà©j
 áæ«ég áª∏c »gh movember  º°SÉH  äÓªëdG  √òg â«ª°Sh ÉJÉà°ShôÑdG
 á©FGQ  á°Uôa  ôÑà©Jh  Novemberh  ÜQÉ°ûdG  …G  mustache  ø«H

.ÉJÉà°ShôÑdG ¢VGôeCG øe ájÉbƒdG á«Ø«c øY ∫ÉLôdG á«Yƒàd
 ΩÉ¶àf’Éc á°û«©ª∏d á«ë°U ¥ôW ´ÉÑJG ≥jôW øY ájÉbƒdG øμªj ΩÉY πμ°ûHh
 Ωƒë∏dGh ¿ƒgódÉH á©Ñ°ûªdGh á©jô°ùdG äÉÑLƒdG ÖæéJh á°VÉjôdG á°SQÉªe »a
 πãe  ÉJÉà°ShôÑ∏d  Ió«ØªdG  á«ë°üdG  áª©WC’G  ∫hÉæJ  ≈∏Y  ¢UôëdGh  AGôªëdG
 ¿ƒª∏°ùdGh OQÉÑdG πØ∏ØdGh ´ô≤dGh ø«Hƒμ«dG ≈∏Y É¡FGƒàM’  ºWÉª£dGh ¿ÉeôdG

.ô°†NC’G …É°ûdGh »∏jRGôÑdG RƒédGh hOÉcƒaC’Gh
 áë°U  ≈∏Y  óYÉ°ùJ  »àdG  á«FGò¨dG  äÓªμªdG  ø`̀e  ójó©dG  ∑Éæg  ¿CG  Éªc
 SAW) …QÉ`̀ °`̀ û`̀ æ`̀ª`̀ dG  §`̀«`̀ª`̀∏`̀Ñ`̀dG  ≈`̀ ∏`̀ Y …ƒ`̀ à`̀ë`̀ j É`̀ ¡`̀ Ñ`̀ ∏`̀ ZGh É`̀ JÉ`̀ à`̀ °`̀ Shô`̀ Ñ`̀ dG

 ¢UGô≤dG hCG äÉfÉæé«∏dG äÉÑcôe ≈∏Y ¬FGƒàM’ ¿ÉàμdG  hCG  (PALMETTO
 ∫ƒÑdG iôée ÜÉ¡àdG øe ájÉbƒdG ≈∏Y πª©j äÉÑf ƒgh (NETTLE) ∂FÉ°ûdG
 áÑëdG  ¿G  Éªc  ,á«dƒÑdG  ∂dÉ°ùªdG  ∞«¶æJ  »a  ºgÉ°ùJ  »àdG  QÉÑ°üdG  QÉ`̀gRG  hCG
 (ê)h (CG) äÉæ«eÉà«ØH á«æ¨dG ájòZC’Gh ¢Sƒ°S ¥ô©dGh Qó°ùdG π°ùYh AGOƒ°ùdG

.ÉJÉà°ShôÑdG Ió¨d É°†jCG ó«Øe ô«LôédGh ¢ùîdGh ∫É≤JôÑdÉc
 ÉJÉà°ShôÑdG  ¿ÉWô°ùd  ôμÑªdG  …QhódG  ¢üëØdG  áª¡ªdG  ájÉbƒdG  ¥ôW  øeh
 ±É°ûàc’ ¬à«∏YÉa âÑK ób ÉJÉà°ShôÑ∏d »fóÑdG ¢üëØdGh ΩódG ¢üëa ≥jôW øY
 ø°S  ó©H  hCG  ø«°ùªîdG  ø°S  ¥ƒ`̀a  ∫É`̀Lô`̀dG  óæY  á°UÉN  á«fÉWô°ùdG  ΩGQhC’G
 Qƒ¡X óæY Ö«Ñ£dG á©LGôe Öéj Éªc ,»∏FÉY ïjQÉJ OƒLh ádÉM »a ø«©HQC’G
 ®ÉØëdG GôNBG ¢ù«dh Gô«NCGh ,ôcòdG áØdÉ°ùdG øe ∫ƒÑdG »a óéà°ùJ ¢VGôYG …G

.áë«ë°üdG á«°ùæédG IÉ«M ≈∏Y
?ÉJÉà°ShôÑdG ¿ÉWô°S êÓY ƒg Ée GPG-

 πªàëªdG  êÓ©∏d  ¢†jôªdG  Qƒ°üJh  áeÉ©dG  áë°üdGh  ø°ùdG  πeÉY  ôÑà©j
 áÑbGôªdÉH ¿ƒμJ ÉeG »g IôμÑªdG ¬à∏Môe »a ¢VôªdG á∏Môeh á«ÑfÉédG √QÉKGh
 ó°UôàdÉH ó°ü≤jh ,¬àdÉM Ö°ùM πc áMGôédÉH hCG »YÉ©°TE’G êÓ©dG hCG á£°ûædG
 hCG  √ƒªæd  áeÓY  …G  ó°Uôd  âbƒdG  Qhôe  ™e  ΩQƒ∏d  á≤«bódG  á¶MÓªdG  §°ûædG
 ,ÉJÉà°ShôÑdG ΩGQhG πF’ód …QhO ¢üëa øY IQÉÑY ¿ƒμJ IOÉYh ,¢VGôYG Qƒ¡X

.Iô«Ñc á«∏YÉØH ÉJÉà°ShôÑ∏d …ôjô°S ¢üëah
 êÓY  »a  âª¡°SG  áãjóëdG  êÓ©dG  ¥ô`̀Wh  äÉ«æ≤àdG  ¿G  ¬«a  ∂°T  ’  Éªeh
 ƒg  ÉJÉà°ShôÑdG  ∫É°üÄà°SG  ó©j  å«M  ,Iô«Ñc  á«∏YÉØH  ÉJÉà°ShôÑdG  ¿ÉWô°S
 hCG  »MGôédG  ≥°ûdÉH  Ió¨dG  ∫É°üÄà°SG  ≈∏Y  óªà©jh  ,á∏μ°ûª∏d  …QòédG  πëdG
 ∫ƒÑdG  iôéªH  Iô°TÉÑe  áfÉãªdG  π«°UƒJh  äƒHôdG  á«æ≤àH  hCG  »æ£ÑdG  QÉ¶æªdG
 á«LÓY  πFGóH  ó«ªéàdÉH  hCG  »©°VƒªdG  »YÉ©°TE’G  êÓ©dG  »JCÉj  Éªc  ,»Ø∏îdG
 ä’ÉM »a á°UÉN áaÉãμdG á«dÉY á«Jƒ°üdG äÉLƒªdÉH êÓ©dG (HIFU),Ió«L

.√QÉ°ûàfG ΩóYh ÉJÉà°ShôÑdG »a ΩQƒdG õcôªJ
 äÉà°ShôÑdG  ¿ÉWô°ùH  ºμëàdG  ≈∏Y  IQó≤dG  äÉLÓ©dG  √òg  øY  âéàf  óbh
 ,¿É«M’G ¢†©H »a »©°Vƒe ôjóîJ âëJh ≥HÉ°ùdG »MGôédG πNóàdG ¿hO øe
 ™e ∫ƒÑàdG ≈∏Y IQó≤dG ¿Gó≤a hCG ΩódG ¿Gó≤a ¿hóHh ø°ùdG QÉÑμd Ö°SÉæe Gògh

.¢†jôªdG ádÉëd É©ÑJ á«°ùæédG IQó≤dÉH ®ÉØàM’G á«fÉμeG
 »fƒeô¡dG  êÓ©dG  »¡a  áeó≤àªdG  ¬∏MGôe  »a  ¢Vôª∏d  êÓ©dG  äGQÉ«N  ÉeG
 …ôcòdG  ¿ƒeô¡dG  ô«KCÉJ  á°ùcÉ©e  hCG  ïªdG  âëJ  á«eÉîædG  Ió¨dG  §«Ñ¡àH  ºàjh
 ΩGQhC’G Qƒ¡X ™e hCG áeó≤àªdG ä’Éë∏d áÑ°ùædÉH ÉeG ,ájhOC’ÉH ÉJÉà°ShôÑdG ≈∏Y

.…hÉª«μdG êÓ©dG ≈dEG Aƒé∏dG ºàj äÉfƒeô¡∏d áÑ«éà°ùe ô«¨dG

 ≈dEG  É¡«∏Y  áÑXGƒªdGh  á«ë°üdG  IÉ«ëdG  •ÉªfCG  ´ÉÑJG  …ODƒj
 ô«Z ¢VGôeC’G  øe ájÉbƒdG  á«FÉ¡ædG  É¡àé«àf  ¿ƒμJ  IójóY óFGƒa
 Ö∏≤dG  ¢VGôeCGh  Ωó`̀dG  §¨°V  ´ÉØJQGh  …ôμ°ùdG  É¡æe  ,ájQÉ°ùdG
 äCGóH  Gòμg  ,iô`̀NC’G  ¢VGôeC’G  øe  Égô«Zh  ø«jGô°ûdG  Ö∏°üJh
 á°ù«FQ  áeÉ©dG  áë°üdG  ájQÉ°ûà°SG  ó«©dG  ôKƒc  IQƒàcódG  É¡ãjóM

 .áë°üdG AÉbó°UCG á«©ªL
 ájó°ùédG  áë°üdG  Rõ`̀©`̀J  »`̀à`̀dG  íFÉ°üædG  ¢†©H  É`̀¡`̀jó`̀dh
 •É°ûædG  á°SQÉªe  ¿EG  :âdÉbh  ,á«YÉªàL’Gh  á«°ùØædGh  á«∏≤©dGh
 ¢üî°ûdG  É¡∏°†Øj  »àdG  á°VÉjôdG  ´Gƒ``̀fG  ø`̀e  ´ƒ`̀f  …G  »fóÑdG
 ÜƒcQ  ,∂«HhôjC’G  øjQÉªJ  ,áMÉÑ°ùdG  ,…ôédG  hG  »°ûªdG  πãe
 á«MhôdG  äÉ°VÉjôdG  ióMEG  »gh  πeCÉàdG  hG  á«FGƒ¡dG  äÉLQódG
 •ƒ¨°V  ™e  ∞«μàdG  hG  ¢ü∏îàdG  ≈∏Y  óYÉ°ùJ  »àdG  á«°ùØædGh
 º¶àæªdGh  ∫óà©ªdG  »fóÑdG  •É°ûædG  á°SQÉªe  ∂æμªjh  ,IÉ«ëdG
 ≈dEG  áÑ°ùædÉHh ´ƒÑ°S’G  »a  ΩÉjG  5  πb’G  ≈∏Y áYÉ°S  ∞°üf  Ióe
 ≈∏Y  ¬à°SQÉªe  ∂æμªj  ó°ûdG  »dÉ©dGh  §°SƒàªdG  »fóÑdG  •É°ûædG

.É«YƒÑ°SCG ΩÉjCG áKÓK á≤«bO 20 πbC’G
 ≈∏Y ßaÉëj »ë°üdG AGò¨dG ¿G ôKƒc IQƒàcódG âaÉ°VG Éªc
 ¢VGôe’ÉH  áHÉ°UE’G  ô£N  øe  Éæ«≤j  »dÉàdÉHh  ,º°ùédG  áeÓ°S
 ¬æμªJ  »àdG  áeRÓdG  ábÉ£dÉH  º°ùédG  óªj  É°†jCGh  ,ôªà°ùe  πμ°ûH
 ¬à«°ùØf  ø«°ùëJ  ≈∏Y  óYÉ°ùJh  ,á«eƒ«dG  ∫ÉªY’ÉH  ΩÉ«≤dG  øe
 øY  ÉeÉªJ  ´É`̀æ`̀à`̀e’G  …Qhô`̀°`̀†`̀dG  ø`̀e  É`̀°`̀†`̀jGh  ,®ƒ`̀ë`̀∏`̀e  πμ°ûH
 äGOÉ«©dG  ∂dP  »a  ºcóYÉ°ùJ  óbh  ,»Ñ∏°ùdG  ø«NóàdGh  ,ø«NóàdG

.∂dP »a á°ü°üîàªdG
 Qó≤H  ôJƒàdG  ø`̀e  ∞«ØîàdG  á«ë°üdG  IÉ«ëdG  •É`̀ª`̀fCG  ø`̀eh
 ,ô«ãμdG  ø`̀Y  á«°ùØædG  áë°üdÉH  ΩÉªàg’G  Ö«¨J  ó≤a  ,¿É`̀μ`̀eE’G
 ≈∏Y  ô«KCÉJ  øe  É¡d  Éªd  ó°ùédG  áë°üc  ájQhô°Vh  áª¡e  É¡æμdh
 º°ùédG  RôØj  ¢üî°ûdG  ôJƒàj  Éeóæ©a  ,º°ùédG  Iõ`̀¡`̀LCG  ™«ªL
 CGóÑJ ôJƒàdG Gòg øe ∞Øîj A»°T çóëj ºd ¿Gh ,Oô∏d äÉfƒeôg
 äÉHGô£°VG  ,´Gó°üdGh  äÓ°†©dG  Ω’BÉ`̀c  Qƒ¡¶dG  »a  πcÉ°ûªdG
 ¿ô≤dG  Gòg  »a  OGô`̀aC’G  ¬LGƒj  PEG  ,¢VGôYC’G  øe  Égô«Zh  ,ΩƒædG

 ôJƒàdG  ≠jôØJ  ºàj  ºd  GPGh  ,Iô«ãc  á«JÉ«M  •ƒ¨°Vh  äÉHƒ©°U
 äÉ«cƒ∏°S  ≈`̀dG  ¬Lƒàj  ó≤a  áª«∏°S  IQƒ°üH  OÉ`̀¡`̀LE’Gh  ≥∏≤dGh
 §°ùb òNGh AÉNôà°S’G  Éæ«∏Y Öéj ∂dòdh ,á«ë°U ô«Zh IQÉ°V
 äÉWÉ°ûædÉH ΩÉ«≤dG ≥jôW øY »°ùØædG ≠jôØàdGh áMGôdG øe ô«ah
 √ô©°ûj ôNBG •É°ûf …CG hG ÉLƒ«dG hG á°VÉjôdG πãe É¡∏°†Øj »àdG

.É°VôdGh áMGôdÉH
 πeGƒY øY ôμÑªdG ∞°ûμ∏d ájQhódG äÉ°UƒëØdG πªY Gô«NCGh
 •ÉªfC’G  ´ÉÑJÉH  É¡jOÉ≤J  øμªj  »àdGh  ,á«Lƒdƒ«ÑdG  IQƒ£îdG

.á≤HÉ°ùdG á«ë°üdG

..ôμ°ùdGh »Ñ£dG è«∏îdG õcôe
∫ÉØWC’G IOÉ«Y íààØj

 Iõ¡éªdG  á∏eÉ°ûdG  ∫ÉØWC’G  IOÉ«Y  ôμ°ùdGh  »Ñ£dG  è«∏îdG  õcôe  íààaG
 áaÉc  ô`̀aGƒ`̀J  ™`̀e  ,¬```̀JO’h ò`̀æ`̀e  π`̀Ø`̀£`̀dG  É¡LÉàëj »`̀à`̀dG  Iõ``̀¡``̀LC’G  çó`̀MCÉ`̀ H
 äÉLÉ«àM’G  …hòd  ∫ƒ°UƒdG  óæY  IóYÉ°ùªdG  áeóîd  áaÉ°V’ÉH,äÉª«©£àdG
 ÖW  ájQÉ°ûà°SG  »ª°TÉ¡dG  É«fO  IQƒàcódG  ±Gô`̀°`̀TEG  âëJ  ∂dPh,á°UÉîdG

.IO’ƒdG »ãjóMh ∫ÉØWC’G

نصيحة االسبوع

:z»Ñ£dG è«∏îdG{`d ƒ∏ëdG óªM QƒàcódG

ÉJÉà°ShôÑdG ¿ÉWô°S ≈∏Y ô°üàæj ôμÑªdG ∞°ûμdG

 ÉJÉà°ShôÑdG ¿ÉWô°ùH á«YƒàdG ô¡°T ôÑªaƒf

 ó«©dG ôKƒc IQƒàcódG íFÉ°üf
 ΩódG §¨°Vh …ôμ°ùdG øe ájÉbƒ∏d

 ¿hô«ãμdG  É¡H  ÜÉ°üj  »àdG  á«ë°üdG  πcÉ°ûªdG  Rô`̀HCG  øe  Ió©ªdG  áeƒKôL
 .»ª°†¡dG RÉ¡édGh Ió©ªdG áë°U ≈∏Y ôKDƒJh

 õcôªH á∏FÉ©dG ÖW »FÉ°üNCG »HÉ¡°ûdG ¿Ghôe QƒàcódG »Ñ£dG è«∏îdG QhÉM
.»Ñ£dG §°ShC’G ¥ô°ûdG

?Ió©ªdG áeƒKôL »gÉe -
 IôμdG ¿Éμ°S ∞°üf áHGôb ..ô°ûY »æK’Gh Ió©ªdG QGóL Ö«°üJ Éjô«àμH »g

.¿ƒaô©j ’ ºgh áeƒKôédG √ò¡H ø«HÉ°üe ¿ƒfƒμj ób á«°VQC’G
 ,∞«©°†dG πNódG …hP ø«H ,á«eÉædG ∫hódG »a GQÉ°ûàfG ôãcCG »g ΩÉY πμ°ûH
 »a É¡H áHÉ°UE’G ¿CG Éªc ,¢VôªdÉH »YƒdG á∏b ÖÑ°ùH ,¿Éμ°ùdÉH á¶àμªdG øcÉeC’Gh

.ôμÑªdG êÓ©dGh ¢ü«î°ûàdG ÖÑ°ùH ∂dPh É«Ñ°ùf á∏«∏b áeó≤àªdG ∫hódG
 ≥jôW øY π≤àæJ É¡fCG ó≤à©j øμdh áahô©e ô«Z áHÉ°UE’G ÜÉÑ°SCG ÖdÉ¨dG »a

.áeƒKôédÉH áKƒ∏ªdG äÉHhô°ûªdGh áª©WC’Gh ,RGôÑdG ,A»≤dG,ÜÉ©∏dG
?¢VGôYC’G »gÉe -

 É¡aÉ°ûàcG  Ö©°üj  ∂dòd  ¢`̀VGô`̀YCG  á`̀jCG  øe  ¿ƒfÉ©j  ’  É¡H  ø«HÉ°üªdG  Ö∏ZCG
:á«dÉàdG ¢VGôYC’G øe »fÉ©j ób ôNB’G ¢†©ÑdGh

 áYƒ∏dG  ,´ƒédÉH  Qƒ©°ûdG  ™e  É°Uƒ°üNh  ø£ÑdG  »a  º`̀dCG  ,Ió©ªdG  ábôM
.…ó∏L íØWh ,äGRÉ¨dGh ,¿É«ã¨dGh

 IQƒcòªdG  ¢VGôYCÓd  á¡HÉ°ûe  »g  ô°ûY  »æK’G  hCG  Ió©ªdG  áMôb  ¢VGôYCG
 á«dÉªàMG ™e RGôÑdG OGOƒ°SG hCG ,ΩódG ™e A»≤dG πãe iôNCG ¢VGôYCG ≈dEG áaÉ°VE’ÉH

.Çó°U ójóM áëFGQ OƒLh
 ¿CG  ¿É«dGôà°SCG  ¿ÉªdÉY  ∞°ûàcG  Ωô°üæªdG  ¿ô≤dG  øe  äÉ«æ«fÉªãdG  ájGóH  »a
 äÉWƒ¨°†dG ≥HÉ°ùdG »a ó≤à©j ¿Éc Éªc ¢ù«d ô°ûY »æK’G hCG Ió©ªdG áMôb ÖÑ°S
 áMôb  ádÉM  »a  %90  ≈dEG  π°üJ  áÑ°ùæH  áeƒKôédG  √òg  ÖÑ°ùH  ÉªfEGh  ,á«°ùØædG
 á«ÑW áeƒ∏©e ∞°ùf …òdG É¡aÉ°ûàcG πHƒbh ,Ió©ªdG áMôb »a %80h ô°ûY »æK’G
 ΩÉ≤a ¬aÉ°ûàcG ºJ Ée äÉÑKEG ≈∏Y ¿hô°üj º¡∏©L Ée ,¢†aôdÉH Ö£dG »a áî°Sôàe
 ΩÉb  ºK  ¬ª°ùL  »a  ÉgOƒLh  ΩóY  âÑã«d  QÉ¶æªdÉH  ¬°ùØf  ¢üëØH  É≤M’  ÉªgóMG
 ƒg  ÜÉ°ü«d  ≈°VôªdG  óMCG  øe  É¡àYGQRh  ÉgòNCG  ºJ  ôÑàîªdG  øe  áæ«Y  ´ÓàHÉH
 âfÉch  ,áeƒKôédÉH  ¬àHÉ°UEG  ±É°ûàcG  ºàjh  QÉ¶æªdÉH  ¬°üëa  ºàjh  ¢VGôYC’ÉH

 .¢VGôYCG øe √ÉfÉY Éª«a ÖÑ°ùdG
 çƒëÑdG  âdGƒJh  áMô≤dG  êÓY  »a  IQƒK  çó`̀MCG  ±É°ûàc’G  Gòg  ™Ñ£dÉHh
 Gòg ÖÑ°ùH GôNDƒe πHƒf IõFÉL ≈∏Y ¿ÉªdÉ©dG π°üM óbh ,¬aÉ°ûàcG áë°U ócDƒàd

.±É°ûàc’G

?¢ü«î°ûàdG ºàj ∞«c -
 øe  ócCÉà∏d  á«∏ª©e  π«dÉëJ  πª©H  Ö«Ñ£dG  Ωƒ≤j  »°VôªdG  ïjQÉàdG  òNCG  ó©H
 ≥jôW  øY  π«∏ëJ  É¡æe  ,äÉ°UƒëØ∏d  äGQÉ«N  IóY  ∑Éægh  ,áeƒKôédG  Oƒ`̀Lh
 »àdG  ä’Éë∏d  É k°Uƒ°üNh  QÉ¶æªdG  ≥jôW  øY  ∂dòch  ,Ωó`̀dGh  RGôÑdGh  ,¢ùØædG

.¥OC’G ƒg QÉ¶æªdG ôÑà©jh ,ô°ûY »æK’Gh Ió©ªdG áMôb ¢VGôYCG øe »fÉ©J
?êÓ©dG ƒg Ée GPEG -

 á°Vƒªë∏d §Ñãe AGhO òNCG ≥jôW øY ¿ƒμj Ée IOÉY Ió©ªdG áeƒKôL êÓY
 »°UƒJ äÉª¶æªdG ¢†©H ∑Éægh ,´ƒÑ°SCG Ióªd ájƒ«ëdG äGOÉ°†ªdG øe ø«Yƒfh
 ΩóYh  áeƒKôédG  øe  ¢ü∏îàdG  ¿Éª°†d  ø«YƒÑ°SCG  ≈dEG  π°üJ  Ióªd  êÓ©dG  òNCÉH
 øe ócCÉà∏d QGôªà°SÉH Ö«Ñ£dG ™e á©HÉàªdÉH í°üæjh iôNCG Iôe ¢VGôYC’G ´ƒLQ

.á∏eÉc IQƒ°üH ¢†jôªdG AÉØ°T
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وفد برئا�ضة 

وزير اخلارجية يزور تل اأبيب

وفاة وزير اخلارجية

 ال�ضــــــ�ري وليــــــد املعلـــــــــم

يتوجه وفد بحريني رفيع امل�ستوى برئا�سة وزير 

اأبيب  تل  اإىل  الزياين  را�سد  بن  عبداللطيف  اخلارجية 

اإ�سرائيل، وتهدف  يوم غد، يف زيارة ر�سمية اإىل دولة 

بني  امل�سرتكة  املباحثات  من  املزيد  اإجراء  اإىل  الزيارة 

تاأييد  اإعالن  يف  عليه  التفاق  مت  ما  �سوء  البلدين يف 

لتاأكيد  الزيارة  وتاأتي  اإبراهيم.  مبادئ  واإعالن  ال�سالم 

موقف مملكة البحرين الثابت والدائم جتاه دعم عملية 

ال�سوء  وت�سليط  الأو�سط،  ال�سرق  منطقة  يف  ال�سالم 

على الفر�ص القت�سادية والتفاقيات الثنائية مع دولة 

اإ�سرائيل.

وفاة  عن  اأم�ص،  ال�سوري،  الر�سمي  التلفزيون  اأعلن 

عاًما.   79 ناهز  عمر  عن  املعلم  وليد  اخلارجية  وزير 

»وزارة  اإن  »�سانا«،  ال�سورية  الأنباء  وكالة  وقالت 

اخلارجية واملغرتبني تنعى وفاة وزير اخلارجية، وليد 

املعلم«.

موؤمتر  افتتاح  يف  للمعلّم  علني  ظهور  اآخر  وكان 

عودة الالجئني الذي نظمته دم�سق بدعم رو�سي، يومي 

حالة  ويف  متعًبا  وبدا  املا�سيني.  واخلمي�ص  الأربعاء 

على  �سخ�سني  من  م�ساعدته  ا�ستدعت  �سيئة  �سحية 

دخول قاعة الجتماعات.

وزير اخلارجية

وليد املعلم

الك�ضف عن تفا�ضيل امل�ؤامرة لتفجري م�ؤمتر املعار�ضة يف ل�ك�ضمب�رغ

دبل�ما�ضي اإيراين خباأ قنبلة يف علبة »بيتزا«
ك�سفت �سحيفة »تاميز« الربيطانية 

الإيراين  الدبلوما�سي  اأ�سدي،  اهلل  اأ�سد  اأن 

موؤمتر  لتفجري  موؤامرة  بتدبري  املتهم 

عام  باري�ص،  يف  اليرانية  املعار�سة 

علبة  يف  قنبلة  خباأ  قد  كان   ،2018

تو�سيل بيتزا و�سلمها للزوجني املنفذين 

يف لوك�سمبورغ.

وُيحاكم اأ�سدي يف بلجيكا، مع ثالثة 

حماولة  بتهمة  اآخرين  اإيرانيني  عمالء 

ا�ستهداف جتمع للمعار�سة الإيرانية يف 

باري�ص، من خالل قنبلة.
م�ؤمتر للمعار�شة الإيرانية. »اأر�شيف«

الن�اب وال�ض�ري�ن من الفئات ذات الأول�ية.. »الأعلى لل�ضّحة«: 

لقـاح »ك�رونــا« �ضي�ضـــل بدايـــة 2021

تخ�ضي�ص ن�ضبة من امل�ضروع لأهايل العا�ضمة.. وزير الإ�ضكان:

البدء بـ»�ضرق �ضرتة الإ�ضكاين« نهاية العام اجلاري

حمرر ال�سوؤون الربملانية:

الفريق طبيب  لل�سحة  الأعلى  املجل�ص  رئي�ص  قال 

و�سول  املتوّقع  من  اإّنه  خليفة  اآل  عبداهلل  بن  حممد 

اأوائل  يف  للبحرين  كورونا  لقاح  من  الأوىل  الدفعات 

العام اجلديد )2021(، وذلك ح�سب ما جاء يف مذّكرة 

بعث بها ملجل�ص النواب وح�سلت »الأيام« على ن�سخٍة 

ا�ستمرار عقد جل�سات جمل�ص  اإىل  املذّكرة  منها. ودعت 

النواب »عن ُبعد«، وذلك رًدا على مذّكرة اأر�سلتها رئي�سة 

جمل�ص النواب فوزية زينل يف ال�ساد�ص والع�سرين من 

اجلل�سات يف  عقد  اآلية  عن  فيها  ت�ساأل  املا�سي  اأكتوبر 

الفرتة القادمة.

وجاء يف املذكرة »بالإ�سارة خلطابكم املوؤرخ يف 26 

اأكتوبر 2020 ب�ساأن اآلية عقد جل�سات جمل�ص النواب 

معاليكم  على  نقرتح  فاإننا  كورونا،  جائحة  ظّل  يف 

ُبعد  عن  النواب  جمل�ص  اجتماعات  عقد  يف  ال�ستمرار 

و�سول  املتوقع  من  حيث   ،2021 العام  بداية  حتى 

الدفعات الأوىل من اللقاح يف اأوائل العام اجلديد باإذن 

اهلل«.

الدفاع املدين يبا�شر الإجراءات يف م�قع احلادث

وفاة ثالثة من عمال ال�ضرف ال�ضحي اختناقًا واإنقاذ رابع

ويل العهد ياأمر وزير الداخلية بالتحقيق الف�ري
الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  اأمر 

�سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�ص 

الوزراء، الفريق اأول ركن ال�سيخ را�سد بن 

باتخاذ  الداخلية،  وزير  خليفة  اآل  عبداهلل 

التحقيق  مبا�سرة  يف  الالزمة  الإجراءات 

الفوري حيال واقعة وفاة ثالثة من عمال 

باأعمال  قيامهم  اأثناء  ال�سحي  ال�سرف 

من  والتاأكد  جمرة،  بني  مبنطقة  ال�سيانة 

ورفع  ال�سالمة،  مبعايري  اللتزام  مدى 

باأ�سرع  الوزراء  ملجل�ص  ذلك  حول  تقرير 

وقت ممكن.

وكان الدفاع املدين اأعلن اأم�ص اأنه دفع 

ليبا�سر  وفرًدا  �سابًطا  و18  اآليات  باأربع 

اإجراءاته حيال واقعة وفاة ثالثة من عمال 

قيامهم  اأثناء  اختناًقا  ال�سحي  ال�سرف 

باأعمال ال�سيانة لأحد املجاري مبنطقة بني 

جمرة، بينما مت اإنقاذ عامل رابع ونقله اإىل 

امل�ست�سفى.

حمرر ال�سوؤون الربملانية:

ك�سف وزير الإ�سكان املهند�ص با�سم 

احلمر باأّنه من املتوّقع البدء يف م�سروع 

اجلاري  العام  نهاية  �سرتة«  »�سرق 

على  رّده  يف  الوزير  واأفاد  2020م. 

عّبا�ص  اآل  عمار  للنائب  برملاين  �سوؤال 

باأن املرحلة الأوىل من امل�سروع تت�سمن 

1155 وحدة �سكنية.

وعن موعد توزيع الوحدات ال�سكنية 

تعتزم  الوزارة  باأن  اأفاد  للم�سروع، 

توزيع �سهادات الرت�سيح على امل�ستحقني 

للمرحلة الثانية يف 2022. 
م�شروع اإ�شكان �شرق �شرتة

اأن  ي�شتطيع  اأنه  يعتقد  القطري  النظام  لزال 

يكذب على كل النا�س كل ال�قت!!

لذلك فه� ي�شتمر يف ادعاءاته الكاذبة دون خجل 

امل�شينة  اأفعاله  عن  الأنظار  اإبعاد  اأجل  من  حياء  اأو 

وتنفيذ م�ؤامراته ال�شريرة.

نهج  ه�  والتدلي�س  الكذب  اإن  قلنا  واأن  �شبق 

ويرتدد  يت�ّرع  فلم  ولذلك  القطري،  للنظام  ثابت 

وزير خارجية قطر يف اإطالق �شل�شلة من الأكاذيب 

العرب،  واإخ�انه  جريانه  بحق  الباطلة  والتهامات 

وكانت  قطر  اإىل  وجهت  التي  التهامات  اأن  زاعًما 

�شببًا يف فر�س احل�شار كانت مغل�طة وزائفة!!

اأن  اأو خجل ودون  بكل جراأة وبال حياء  هكذا 

اأن  القطري  اخلارجية  وزير  يحاول  جفن  له  يرّف 

الأ�ش�د  قطر  �شجل  وتبيي�س  احلقيقة  عنق  يل�ي 

عرفه  مبا  ت�شت�ي  ول  ت�شتقيم  ل  كلمات  بب�شع 

التي ذهب  ال�شريرة  النا�س عن ممار�شات قطر  كل 

�شحيتها الكثري من الأبرياء.

وزير  من  نرج�  التي  احلقائق  من  جملة  هناك 

خارجية قطر اأن يجيب عنها واإذا ما كانت زائفة اأو 

ل ح�شبما يدعي والتي كانت من الأ�شباب التي اأدت 

اإىل مقاطعة قطر من اأجل تفادي �شرورها، وكّف يد 

قطر من العبث يف الأمن وال�شتقرار واإراقة املزيد 

من الدماء.

فهل العتداء القطري امل�شلح على ف�شت الديبل 

حقيقة اأم من ن�شج اخليال؟!!

اأم  القطري على اخلف��س حقيقة  وهل العتداء 

زيف؟!!

فيها  تتاآمر  التي  القذايف  ت�شجيالت خيمة  وهل 

اهلل  بن عبدالعزيز رحمه  امللك عبداهلل  قطر لغتيال 

حقيقة اأم ادعاءات؟!!

وماذا عن الت�شجيالت ال�ش�تية التي تتاآمر فيها 

قطر لقلب نظام احلكم يف البحرين؟!!

هل هي مزيفة؟!!

وماذا اأي�ًشا عن �شبكات التج�ش�س القطرية التي 

مت ك�شفها يف البحرين؟!

الأرا�شي  على  ال�شتيالء  حماولة  عن  وماذا 

البحرينية ب�ثائق مزورة؟!!

ليل  يكّل ل  الذي ل  القطري  الإعالم  وماذا عن 

ال�شتائم وال�شباب والتحري�س  ول نهار يف ت�جيه 

على دول اجل�ار؟!!

وماذا عن الق�اعد الع�شكرية الرتكية والإيرانية 

وجي��س الإرهابيني الذين حتت�شنهم قطر؟! هل هم 

يتنزه�ن يف قطر؟!

خالل  القطرية  املمار�شات  بع�س  فقط  هذه 

نفتح  اأن  قطر  اأرادت  اإذا  ولكن  الأخرية،  ال�شن�ات 

لذلك،  ا�شتعداد  على  فنحن  الأ�ش�د  ال�شجل  كامل 

ليعرف كل العامل اأن هذا النظام منذ ن�ش�ئه قام على 

الغدر واخليانة والكذب، وبالتايل فاإن كل ما اأورده 

وزير خارجية قطر ل يخرج عن هذا الإطار!

وزير  فليتف�ّشل  الدامغة،  احلقائق  هذه  واأمام 

خارجية قطر ويف�ّشر لنا معنى كالمه باأن »قطر مل 

اإنها  احل�شار«؟!!  دول  �شد  عدائية  اأعمال  باأي  تقم 

قمة ال�شخرية وال�شتهزاء بعق�ل النا�س.

قد ناأخذ الكالم اللغ� حني ي�شدر من رجل يف 

تتعجرف  التي  لبلده  ال�شيا�شية  امل�ش�ؤولية  م�قع 

ال�قت  ذات  يف  ال�شريرة  العدائية  م�اقفها  يف 

بفعل  اأنهكتها  مقاطعة  رفع  فيه  ت�شتجدي  الذي 

اأ�شقائها  اأعمالها واأفعالها و�شيا�شتها احلمقاء جتاه 

وجريانها.. قد ناأخذ كل ذلك على اأنه كذب اإعالمي 

مطل�ب من هذا امل�ش�ؤول لتربير ما اأو�شلته �شيا�شة 

اإن مل  دولته من ماأزق، ففي دائرة اللعب باحلقيقة 

ت�شتِح فقل ما ت�شاء.

ي�م  ت�شريحاته  قطر حاول يف  وزير خارجية 

فقال  ي�شتِح،  مل  فه�  احلقيقة  يّل  على  اللعب  اأم�س 

ما �شاء وتلّ�ن كاحلرباء وه� ينفث ال�شم�م مّدعيًا 

براءة دولته من كل ما قامت به من عدوان وتاآمر 

عهدناه  ومراوغة  كذب  وجريانها،  اأ�شقائها  على 

من قيادات قطر منذ زمن احلاوي الذي كان يلعب 

بتغري  الأ�شل�ب  يتغري  فلم  واحلجر..  بالبي�شة 

ال�ج�ه واملخفي اأعظم!!

اإن مل ت�ضتِح.. فقل ما ت�ضاء!!
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وفد بحريني برئا�سة وزير �خلارجية يزور تل �أبيب

را�شد  بن  عبداللطيف  اخلارجية  وزير  برئا�شة  امل�شتوى  رفيع  بحريني  وفد  يتوجه 

الزياين اإىل تل اأبيب غًدا الأربعاء يف زيارة ر�شمية اإىل دولة اإ�شرائيل، وتهدف الزيارة اإىل 

اإجراء املزيد من املباحثات امل�شرتكة بني البلدين يف �شوء ما مت التفاق عليه يف اإعالن تاأييد 

ال�شالم واإعالن مبادئ اإبراهيم.

وتاأتي الزيارة لتاأكيد موقف مملكة البحرين الثابت والدائم جتاه دعم عملية ال�شالم 

يف منطقة ال�شرق الأو�شط، وت�شليط ال�شوء على الفر�ص القت�شادية والتفاقيات الثنائية 

مع دولة اإ�شرائيل، وامل�شاعي الرامية نحو حتقيق امل�شالح امل�شرتكة يف جمالت متعددة.

حمرر ال�شوؤون الربملانية:

لل�شحة  الأعلى  املجل�ص  رئي�ص  قال 

الفريق طبيب حممد بن عبداهلل اآل خليفة 

الأوىل  الدفعات  و�شول  املتوّقع  من  اإّنه 

من لقاح كورونا للبحرين يف اأوائل العام 

اجلديد )2021(، وذلك ح�شب ما جاء يف 

مذّكرة بعث بها ملجل�ص النواب وح�شلت 

»الأيام« على ن�شخٍة منها.

عقد  ا�شتمرار  اإىل  املذّكرة  ودعت 

ُبعد«،  »عن  النواب  جمل�ص  جل�شات 

رئي�شة  اأر�شلتها  مذّكرة  على  رًدا  وذلك 

جمل�ص النواب فوزية زينل يف ال�شاد�ص 

ت�شاأل  املا�شي  اأكتوبر  من  والع�شرين 

فيها عن اآلية عقد اجلل�شات يف الفرتة 

القادمة.

»بالإ�شارة  املذكرة  يف  وجاء 

اأكتوبر   26 يف  املوؤرخ  خلطابكم 

2020 ب�شاأن اآلية عقد جل�شات جمل�ص 

فاإننا  كورونا،  جائحة  ظّل  يف  النواب 

عقد  يف  ال�شتمرار  معاليكم  على  نقرتح 

ُبعد حتى  عن  النواب  اجتماعات جمل�ص 

املتوقع  من  حيث   ،2021 العام  بداية 

يف  اللقاح  من  الأوىل  الدفعات  و�شول 

اأوائل العام اجلديد باإذن اهلل«.

اأع�شاء  »�شيكون  املذكرة  واأ�شافت 

الفئات  والنواب �شمن  ال�شورى  جمل�شي 

وذلك  اللقاح،  اأخذ  يف  الأولوية  ذات 

العملية  يف  املجل�شني  دور  لأهمية  نظًرا 

الت�شريعية لتمكينهم من اأداء واجباتهم 

يف  الأكمل  الوجه  على 

ظروف �شحّية اآمنة«.

وكان رئي�ص املجل�ص الأعلى لل�شحة 

قد اأر�شل خطاًبا قبل افتتاح دور النعقاد 

اجلل�شات  ا�شتمرار  اإىل  فيه  دعا  احلايل، 

وجاء  اأكتوبر،  نهاية  حتى  ُبعد«  »عن 

بدء  يتم  اأن  يقرتح  اأنه  اخلطاب  يف 

الجتماعات عن ُبعد اإىل غاية نهاية �شهر 

اأكتوبر وبعدها ينظر يف تطورات الو�شع 

جلائحة كورونا اأما باحل�شور ال�شخ�شي 

اأو اإبقاء الو�شع على ما هو عليه.

�لنو�ب و�ل�سوريون من �لفئات ذ�ت �لأولوية.. »�لأعلى لل�سّحة«:

توقع و�سول لقاح »كورونا« بد�ية 2021

تلقى �شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن حمد 

تعزية  برقية  الوزراء  رئي�ص  العهد  ويل  خليفة  اآل 

كبري  لورميري  جون  ال�شري  الفريق  من  وموا�شاة 

املتحدة،  باململكة  الأو�شط  لل�شرق  الدفاع  م�شت�شاري 

موا�شاته  و�شادق  تعازيه  خال�ص  عن  فيها  اأعرب 

الوزراء يف  العهد رئي�ص  امللكي ويل  ال�شمو  ل�شاحب 

وفاة �شاحب ال�شمو امللكي الأمري خليفة بن �شلمان اآل 

خليفة رحمه اهلل.

من  وموا�شاة  تعزية  برقية  �شموه  تلقى  كما 

اأخيه �شاحب ال�شمو امللكي الأمري حمزة بن احل�شني، 

وبرقية تعزية من حممد جا�شم ال�شقر رئي�ص جمل�ص 

اإدارة غرفة جتارة و�شناعة الكويت، وبرقية تعزية 

من ال�شيخة الدكتورة �شعاد حممد ال�شباح.

التعزية  برقيات  من  مزيًدا  �شموه  تلقى  كما  كما 

واملوا�شاة من كل من �شمو ال�شيخ �شلمان بن اأحمد بن 

حممد بن �شلمان اآل خليفة، �شمو ال�شيخة نورة بنت 

اأحمد بن حممد بن �شلمان اآل خليفة، ال�شيخ عبدالرحمن 

الأعلى  املجل�ص  رئي�ص  اآل خليفة  را�شد  بن  بن حممد 

لل�شوؤون الإ�شالمية، ال�شيخ را�شد بن خليفة بن حمد 

اجلن�شية  ل�شوؤون  الداخلية  وزارة  وكيل  خليفة  اآل 

واجلوازات والقامة، ال�شيخ اأحمد بن علي بن عبداهلل 

اإدارة نادي املحرق، ال�شيخ  اآل خليفة رئي�ص جمل�ص 

خالد بن �شلمان بن خالد اآل خليفة، ال�شيخ دعيج بن 

�شلمان بن اأحمد اآل خليفة نائب رئي�ص املجل�ص الأعلى 

اآل  عبدالعزيز  بن  اأحمد  ال�شيخ  والريا�شة،  لل�شباب 

خليفة رئي�ص جهاز الأمن ال�شرتاتيجي، ال�شيخ حممد 

رئي�ص  اآل خليفة  را�شد  بن  بن حممد  عبدالرحمن  بن 

وال�شتثمار  للتجارة  العاملية  ال�شركة  اإدارة  جمل�ص 

ITCO، عبدالنبي �شلمان اأحمد النائب الأول لرئي�ص 
البوعينني  ال�شي�شي  حممد  املهند�ص  النواب،  جمل�ص 

والأمن  والدفاع  اخلارجية  ال�شوؤون  جلنة  رئي�ص 

ح�شن  عبدالعزيز  الدكتور  النواب،  مبجل�ص  الوطني 

اإبراهيم  عبداهلل  ال�شورى،  جمل�ص  ع�شو  اأبل  علي 

الدو�شري ع�شو جمل�ص النواب، با�شم �شلمان املالكي 

بن  دعيج  بن  حممد  ال�شيخ  النواب،  جمل�ص  ع�شو 

ال�شمو  �شاحب  ملكتب  العام  املدير  خليفة  اآل  حمد 

امللكي رئي�ص الوزراء، الدكتور حممد مبارك بن دينه 

املهند�شة  للبيئة،  العلى  للمجل�ص  التنفيذي  الرئي�ص 

مرمي اأحمد جمعان رئي�ص جمل�ص الإدارة بهيئة تنظيم 

الت�شالت، ال�شيخ حمد بن اإبراهيم بن حمد اآل خليفة، 

اآل  ابراهيم بن حممد بن علي  ال�شيخ عبدالرحمن بن 

خليفة واأبنائه نواف وفي�شل وعبداهلل و�شلمان

خليفة،  اآل  دعيج  بن  �شلمان  بن  اأحمد  ال�شيخ 

اآل  ال�شيخ را�شد بن عبدالرحمن بن حممد بن عبداهلل 

بن  اإبراهيم  بن  را�شد  بنت  ماي�شة  ال�شيخة  خليفة، 

حممد اآل خليفة، ال�شيخة مروة بنت را�شد بن ح�شن 

بن علي اآل خليفة، ال�شيخ حممد بن عي�شى بن اأحمد اآل 

خليفة، ال�شيخ فهد بن اإبراهيم اآل خليفة، ال�شيخ خالد 

اأحمد بن علي  ال�شيخ  اآل خليفة،  اأحمد  بن خليفة بن 

اآل خليفة، ال�شيخ نواف بن عي�شى بن عبداهلل بن حمد 

اآل خليفة، ال�شيخة  اآل خليفة، ال�شيخ بدر بن خليفة 

بن  عبدالرحمن  ال�شيخ  خليفة،  اآل  �شلمان  بنت  هند 

ال�شيخ حممد  اآل خليفة،  بن عي�شى  بن عبداهلل  را�شد 

بن علي بن حمد بن حممد بن �شلمان اآل خليفة ال�شيخ 

اآل خليفة، ال�شيخ  حمد بن حممد بن حمد بن عبداهلل 

ال�شيخة  خليفة،  اآل  �شلمان  بن  خالد  بن  عبدالرحمن 

اآل خليفة، ال�شيخ را�شد بن  هيا بنت علي بن عبداهلل 

اآل خليفة، ال�شيخ �شلمان بن خالد  �شلمان بن خليفة 

بن �شلمان اآل خليفة، ال�شيخة مروة بنت عبدالرحمن 

بن حممد اآل خليفة، ال�شيخ حمد بن اإبراهيم بن حمد 

بن  عبداهلل  بن  حمد  بن  �شباح  ال�شيخ  خليفة،  اآل 

اإبراهيم اآل خليفة مدير اإدارة بطاقة الهوية وال�شجل 

الإلكرتونية،  واحلكومة  املعلومات  بهيئة  ال�شكاين 

ال�شيخ نا�شر بن حممد اآل خليفة القائم باأعمال املدير 

جواد  بهية  الدكتور  الت�شالت،  تنظيم  بهيئة  العام 

بلجيكا،  مملكة  لدى  البحرين  مملكة  �شفري  اجل�شي 

حمد بن اإبراهيم الرميحي م�شاعد رئي�ص ديوان �شمو 

ويل العهد.

ويل �لعهد يتلقى برقيات �لتعزيــة بوفـــاة خليفـــة بــن �سلمان

�سمو ويل العهد

 �ل�سيخة هال: �لتنوع �لثقايف و�لديني يف �ملنامة مثال للتعاي�ش يف �لبحرين
هال  ال�شيخة  �شاركت 

مدير  خليفة  اآل  حممد  بنت 

بهيئة  والفنون  الثقافة  عام 

يف  والآثار  للثقافة  البحرين 

بعنوان  الكرتونية  ندوة 

الثقافات  بني  »الت�شامح 

اأف�شل«،  عامل  اأجل  من 

املنظمة  من  بتنظيم  وذلك 

والثقافة  للرتبية  العربية 

واملعهد  »ال�شكوا«  والعلوم 

اأقيمت  والتي  لل�شالم  الدويل 

خالل  وقالت  الثنني.  اأم�ص 

اإل  ي�شعني  »ل  م�شاركتها 

يوم  اآخر،  يوٍم  عند  التوّقف 

العاملي  اليوم  وهو  الت�شامح، 

مببادرة  جاء  والذي  لل�شمري 

املغفور له باإذن اهلل تعاىل �شمو 

اآل  �شلمان  بن  خليفة  الأمري 

خليفة رئي�ص جمل�ص الوزراء 

البحرين  مملكة  فقدته  الذي 

و�شيبقى يف  املا�شي  الأ�شبوع 

باأ�شمى  ينب�ص  حًيا  �شمرينا 

اأريد  كما  الإن�شانية.  القيم 

وجود  اأهمية  اإىل  الإ�شارة 

للتعاي�ص  حمد  امللك  مركز 

روؤية  يعك�ص  بدوره  والذي 

احلكيمة،  البحرينية  القيادة 

راأ�شها �شاحب اجلاللة  وعلى 

امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة 

حفظه  البحرين  مملكة  ملك 

بهذه  الهتمام  يف  ورعاه،  اهلل 

طاملا  التي  احل�شارية  القيمة 

مّيزت البحرين«. 

اأن البيئة  اأكدت على  وقد 

البحرين  توفرها  التي  العامة 

تعك�ص  ا�شتثناء  دون  للجميع 

والت�شامح.  التعاي�ص  معاين 

يف  التعاي�ص  اأن  على  منوهة 

مملكة البحرين تعك�شه مدينة 

تتجاوز  ل  التــي  املنامــة 

مربـع  كــم   300 م�شاحتها 

 550 يقارب  ما  وي�شكنها 

ا خمتلفني يف �شماتهم  �شــخ�شً

وخلفياتهم  الدميوغرافية 

الإثنية والثقافية.

ال�سيخة هال خالل م�ساركتها الندوة االلكرتونية
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يتقدم
رئي�س جمل�س الإدارة ورئي�س التحرير

واأع�صاء جمل�س الإدارة وجميع منت�صبي �صحيفة

باأحر التعازي و�صادق املوا�صاة اإىل الزميل

علي عبا�س احلجريي

والده

لوفاة املغفور له باإذن اهلل تعـــاىل

�صائلني اهلل تعاىل اأن يتغمد الفقيدة بوا�صع رحمته

وي�صكنه ف�صيح جناته ويلهم اأهله وذويه ال�صرب وال�صلوان

»الرتبية«: تفاعل الطلبة ذوي

 الإعاقة مع اأ�ساليب التعليم عن ُبعد

مملكة  اأن  والتعلني  الرتبية  وزارة  اأكدت 

للجميع،  التعليم  البحرين جنحت يف �ضمان 

حيث  كورونا،  جائحة  انت�ضار  ظروف  رغم 

جهود  ت�ضمل  باأن  بالًغا  الوزارةاهتماًما  اأولت 

التعلّم الرقمي والتعلّم عن بعد جميع الطلبة 

وظروفهم،  واحتياجاتهم  قدراتهم  مبختلف 

اخلا�ضة  الرتبية  فئات  من  الطلبة  ول�ضيما 

املتنوعة.

مبدر�ضة  اخلا�ضة  الرتبية  معلمة  وقالت 

املتنبي البتدائية للبنني حنان احلرز اإن الوزارة 

اخلدمات  توفري  ا�ضتمرار  على  حر�ضت  قد 

الدرا�ضية،  املراحل  خمتلف  يف  التعليمية 

الحتياجات  ذوي  من  للطلبة  وبالأخ�ص 

يجدوا  مل  طلبتها  اأن  اإىل  م�ضريًة  اخلا�ضة، 

تكنولوجيا  مع  التعامل  يف  تذكر  �ضعوبات 

التعليم، حيث مت توظيف ما اكت�ضبوه يف هذا 

املجال من مهارات وا�ضرتاتيجيات تعليمية يف 

فرتة ما قبل اجلائحة.

وتابعت احلرز: �ضاعدتنا الأدوات الرقمية 

الطلبة،  قدرات  ت�ضخي�ص  عملية  يف  كذلك 

الب�ضيطة،  الذهنية  الإعاقة  فئة  من  وخا�ضة 

لهم،  املنا�ضبة  التعليمية  الأن�ضطة  تقدمي  قبل 

وذلك  ا�ضتثنائي،  درا�ضي  عام  لبدء  وتهيئتهم 

وال�ضوتية  املرئية  الت�ضالت  طريق  عن 

ومقاطع  املكتوبة  الإلكرتونية  والر�ضائل 

الأمور  اأولياء  مع  التن�ضيق  مت  كما  الفيديو، 

ت�ضتخدم  �ضوف  التي  الربامج  بخ�ضو�ص 

بث  يف  املبا�ضر  للتوا�ضل  �ضواًء  التعليم،  يف 

الأن�ضطة  لإر�ضال  اأو  الفرتا�ضية  احل�ض�ص 

التنويع  مت  حيث  والتدريبات،  والواجبات 

الأن�ضب  والتيمز، ح�ضب  الزوم  برناجمي  بني 

التعليم  جداول  و�ضع  مع  طالب،  كل  لو�ضع 

�ضملت  والتي  املختلفة،  للحالت  املالئمة 

لكل طالب بح�ضب  والفردي  التعليم اجلمعي 

م�ضتواه.

بني  تتنوع  التدري�ص  اأن�ضطة  اأن  وبينت   

احلركية  واملهارات  الفيديو  ومقاطع  الكتابة 

اإىل  العملي،  والتطبيق  ال�ضتماع  ومهارات 

تقييم  يتم  التي  احلياتية  املهارات  جانب 

الأن�ضطة  ت�ضليم  خالل  من  فيها  الطالب 

ال�ضور  واإر�ضال  الطالب  وت�ضوير  اإلكرتونياً 

ومقاطع الفيديو للمعلمة.

حنان احلرز

د. نا�صر النا�صر

خديجة العرادي:

ا�ضت�ضارية  العيد  الدكتورة كوثر حممد  قالت 

ال�ضحة العامة رئي�ص جمعية اأ�ضدقاء ال�ضحة ان 

مر�ص ال�ضكري من الأمرا�ص املزمنة غري ال�ضارية، 

بالعمى  الإ�ضابة  اأ�ضباب  من  رئي�ص  �ضبب  وهو 

وبالف�ضل الكلوي، وبالنوبات القلبية وبال�ضكتات 

الدماغية، وببرت الأطراف ال�ضفلية. 

وذكرت الدكتورة كوثر انه ميكن باتباع نظام 

بالتزامن مع ن�ضاط بدين جيد، مع  غذائي �ضحي 

المتناع عن التدخني، الوقاية من مر�ص ال�ضكري 

بالإ�ضافة  به،  الإ�ضابة  تاأخري  اأو   ،2 النوع  من 

ال�ضكري وجتنب  مر�ص  املمكن عالج  من  انه  اىل 

اأو تاأخري ظهورها من خالل  عواقبه وم�ضاعفاته 

الأدوية والفح�ص املنتظم وعالج اأي م�ضاعفات.

وافادت يف ت�ضريح خا�ص لـ»اليام« مبنا�ضبة 

الرابع ع�ضر من  الذي وافق  لل�ضكر  العاملي  اليوم 

التوعية  �ضهر  يعد  ال�ضهر  هذا  ان  نوفمرب،  �ضهر 

الأزرق ملر�ص ال�ضكري، اذ انه بح�ضب اإح�ضاءات 

منظمة ال�ضحة العاملية، فاإن التقديرات ت�ضري اإىل 

اإ�ضابة 422 مليون �ضخ�ص بالغ بال�ضكري على 

باإ�ضابة  مقارنة   2014 عام  يف  العاملي  ال�ضعيد 

108 ماليني �ضخ�ص يف عام 1980. 

وقالت: »كاد معدل النت�ضار العاملي لل�ضكري 

)املوحد ح�ضب ال�ضن( يت�ضاعف منذ عام 1980، 

اإذ ارتفع من 4.7% اإىل 8.5% لدى البالغني«.

وتابعت »يربز هذا زيادة يف عوامل اخلطورة 

الكل  تناول  وعدم  احلركة  قلة  مثل  ال�ضلوكية، 

ال�ضحي والتدخني، وعوامل اخلطورة البيولوجية 

العقد  مدى  وعلى  وال�ضمنة،  الوزن  زياردة  مثل 

ال�ضكري  مر�ص  انت�ضار  رقعة  ات�ضعت  املا�ضي 

ومتو�ضطة  منخف�ضة  البلدان  يف  كبريا  ات�ضاع 

الدخل عنها يف البلدان مرتفعة الدخل«.

 ،2007 دي�ضمرب   20 يوم  يف  انه  وذكرت 

القرار  املتحدة  لالأمم  العامة  اجلمعية  اعتمدت 

اأعلنت فيه يوم 14 نوفمرب من  الذي   225 /61

ال�ضكري،  العاملي ملر�ضى  اليوم  كل عام باعتباره 

وذلك لالعرتاف باحلاجة العاجلة ملتابعة اجلهود 

ال�ضحة  وحت�ضني  لت�ضجيع  الأطراف  متعددة 

الب�ضرية، ولإتاحة اإمكانية احل�ضول على العالج 

والتثقيف يف جمال الرعاية ال�ضحية.

وقالت ان القرار ي�ضجع كذلك الدول الأع�ضاء 

مر�ص  من  للوقاية  وطنية  �ضيا�ضات  و�ضع  على 

مبا  ورعايتهم،  به  امل�ضابني  وعالج  ال�ضكري 

نظمها  يف  امل�ضتدامة  التنمية  �ضبل  مع  يتما�ضى 

مبجال الرعاية ال�ضحية.

واكدت الدكتورة كوثر العديد ان »املمر�ضات 

الفارق«،  ي�ضنع  الذي  هو  ودورهم  واملمر�ضني 

لعام  ال�ضكري  ملر�ضى  العاملي  اليوم  �ضعار  هو 

الوعي  اإذكاء  اإىل  العام  هذا  يهدف  الذي   ،2020

املمر�ضون  به  ي�ضطلع  الذي  الفارق  الدور  ب�ضاأن 

ال�ضكري،  مبر�ص  امل�ضابني  دعم  يف  واملمر�ضات 

اأكرث  حالًيا  متثل  التمري�ص  طواقم  ان  اىل  لفتة 

ال�ضحة على  العاملة يف جمال  القوى  من ن�ضف 

اأعمال  الطواقم  لتلك  ان  خا�ضة  العاملي،  ال�ضعيد 

مبهرة يف دعم الذين يعانون من جمموعة وا�ضعة 

من املخاوف ال�ضحية، حيث يحتاج امل�ضابون بداء 

ال�ضكري اأو املعر�ضون خطر الإ�ضابة به اإىل الدعم.

يواجهون  بال�ضكري  امل�ضابني  ان  وبينت 

ُيعد  التثقيف  فاإن  ولذا  التحديات،  من  عــدًدا 

باملهارات  التمري�ص  طواقم  لتزويد  حيــويا  اأمرا 

الالزمة لدعمهم.

قلة احلركة والطعام غري ال�سحي وال�سمنة ت�سهم يف منو الإ�سابات.. العيد:

ارتفاع ن�سبة امل�سابني بال�سكري يف العامل لنحو 8.5 % من البالغني

د. كوثر العيد 

ح�ضل مركز ويل العهد للتدريب 

الطبية  باخلدمات  الطبية  والبحوث 

املوؤ�ض�ضي  العتماد  على  امللكية 

ال�ضحية  التخ�ض�ضات  هيئة  من 

بعد  �ضنوات  اأربع  ملدة  جديد،  من 

ا�ضتيفاء املركز لكافة معايري العتماد 

برامج  يف  للتدريب  املوؤ�ض�ضي 

املهنية  ال�ضحية  العليا  الدرا�ضات 

ال�ضعودية  الهيئة  لدى  املعتمدة 

للتخ�ض�ضات ال�ضحية، وبعدما كانت 

مركز  اأول  امللكية  الطبية  اخلدمات 

تدريبي معتمد من قبل الهيئة مبملكة 

جتديد  وياأتي   ،2006 منذ  البحرين 

احلثيثة  للجهود  تكليالً  العتماد  هذا 

املبذولة من قبل قائد اخلدمات الطبية 

امللكية اللواء بروفي�ضور ال�ضيخ خالد 

العمل  وفريق  خليفة  اآل  علي  بن 

مبركز ويل العهد للتدريب والبحوث 

نايف  طبيب  العقيد  باإدارة  الطبية 

عبدالرحمن لوري مدير برامج الهيئة 

ال�ضحية  للتخ�ض�ضات  ال�ضعودية 

يف  الهيئة  لدى  النظامي  واملمثل 

امل�ضت�ضفى الع�ضكري.

هو  املوؤ�ض�ضي  العتماد  ويعترب 

حيث  التدريبية  للمراكز  اعتماد 

الإمكانات  كافة  ت�ضخري  اإىل  يهدف 

وال�ضريرية  والتعليمية  الإدارية 

باملراكز التدريبية لأغرا�ص التدريب، 

تعليمية  بيئة  خلق  عنه  ينتج  الذي 

اأ�ض�ص  على  مبنية  للمتدربني  متميزة 

من  املتدرب  ليتمكن  الطبي  التعليم 

يوؤهله  عايل  تدريب  على  احل�ضول 

جمال  يف  الآمنة  املهنية  للممار�ضة 

تخ�ض�ضه. وحيث �ضتوا�ضل اخلدمات 

العتماد  هذا  امللكية، مبوجب  الطبية 

م�ضتويات  اأعلى  تقدمي  املوؤ�ض�ضي، 

لأطباء  وال�ضريري  املهني  التدريب 

ع�ضر  الثني  التخ�ض�ضات  خمتلف 

الع�ضكري.  بامل�ضت�ضفى  املعتمدة 

املنت�ضبون  الأطباء  �ضيتمكن  وبذلك 

واململكة  البحرين  مملكة  من  للهيئة 

احل�ضول  من  ال�ضعودية  العربية 

لجتياز  الالزم  الطبي  التدريب  على 

التي  التدريبية  الربامج  خمتلف 

تقدمها الهيئة ال�ضعودية.

مع  متا�ضًيا  الإجناز  هذا  وياأتي 

قبل  من  املو�ضوعة  ال�ضرتاتيجية 

على  امللكية  الطبية  اخلدمات  قائد 

تقدمي  على  املوؤ�ض�ضة  مكانة  تعزيز 

لتقدمي  الطبي،  التدريب  �ضبل  اأف�ضل 

ال�ضحية،  الرعاية  م�ضتويات  اأعلى 

الهيئة  معايري  اعتماد  خالل  ومن 

الطبية،  للتخ�ض�ضات  ال�ضعودية 

معايري  حتقيق  بذلك  �ضت�ضمن 

الأكادميي  والتح�ضيل  اجلودة 

اإىل  وبالإ�ضافة  املنت�ضبني.  لالأطباء 

هذه  بناًء على  الطبي  التدريب  تقدمي 

املنت�ضبني  لالأطباء  �ضيتاح  املعايري، 

مركز  مرافق  من  الق�ضوى  ال�ضتفادة 

ويل العهد للتدريب والبحوث الطبية 

ور�ص  تنظيم  منها  عدة  جمالت  يف 

التخ�ض�ضية،  واملوؤمترات  العمل 

التدريب العملي على اأجهزة املحاكاة 

املكتبة  خالل  من  والنظرية  الطبية 

الطبية ال�ضاملة التي يوفرها املركز.

كما اأكد اللواء بروفي�ضور ال�ضيخ 

باأن ح�ضول  اآل خليفة  خالد بن علي 

والبحوث  للتدريب  العهد  ويل  مركز 

الطبية على هذا العتماد املوؤ�ض�ضي من 

لي�ضاف  ال�ضحية  التخ�ض�ضات  هيئة 

حققها  التي  املتتالية  الإجنازات  اإىل 

حيث  الأخرية،  الآونة  خالل  املركز 

تتويًجا  املوؤ�ض�ضي  العتماد  هذا  يعد 

جلهود اخلدمات الطبية امللكية خالل 

عام 2020 بعد نيلها العتماد ال�ضامل 

للمعايري  الأ�ضرتالية  الهيئة  من 

الطبية و�ضهادة العتماد الدولية من 

جمعية املحاكاة يف الرعاية ال�ضحية 

الأمريكية  )SSH( بالوليات املتحدة 

والبحوث  للتدريب  العهد  ويل  ملركز 

ال�ضهادات  هذه  و�ضت�ضبو  الطبية، 

الطبية  اخلدمات  م�ضتوى  لتطوير 

واخلليج  البحرين  مملكة  يف  املقدمة 

اخلدمات  ت�ضتمر  وبذلك  العربي، 

يف  ريادتها  بتعزيز  امللكية  الطبية 

عقد  الطبي من خالل  التدريب  جمال 

املوؤ�ض�ضات  مع  ال�ضراكة  اتفاقيات 

اخلربات  اأبرز  وا�ضت�ضافة  العاملية 

يف  تدريبية  برامج  لعمل  الطبية 

خمتلف التخ�ض�ضات واملجالت.

مركز ويل العهد للتدريب يح�سل جمدًدا 

علـى »العتمـاد املوؤ�س�سـي للتخ�س�سـات ال�سحيـة«

مركز ويل العهد للتدريب والبحوث الطبية

�ضتطلق جمموعة الرا�ضد، �ضل�ضلة متاجر التجزئة 

اأكرب حمالتها  من  الأو�ضط، واحدة  ال�ضرق  الرائدة يف 

»الأربعاء  احلملة  ت�ضمى  الأربعاء.  يوم  ال�ضتهالكية 

البحرين  اأنحاء  اإطالقها يف جميع  يتم  الأبي�ص« ولن 

فح�ضب، بل يف جميع دول جمل�ص التعاون اخلليجي 

الأبي�ص خ�ضًما  الأربعاء  ا. �ضتقدم حملة  اأي�ضً الأخرى 

رائًعا بن�ضبة 40% يف جميع متاجر جمموعة الرا�ضد 

يف البحرين.

العالمات التجارية التي �ضت�ضارك يف هذه احلملة 

ماك�ص،  �ضبال�ص،  الأمومة،  رعاية  �ضنرتبوينت،  هي 

هوم بوك�ص، �ضومارت، ليف �ضتايل، �ضواأك�ضربي�ص، 

�ضتيف مادن و يل كوبر.

ميكن للعمالء زيارة متاجرهم املف�ضلة يف جممع 

�ضنرت  �ضيتي  الرفاع،  الواحة  جممع  اجلفري،  الواحة 

 - وال�ضيف  ال�ضقية  جممع  مول،  املارينا  البحرين، 

مدينة عي�ضى. بالإ�ضافة اإىل املتاجر، �ضتكون العرو�ص 

ا عرب الإنرتنت. متاحة اأي�ضً

�ضنرتبوينت  مثل  التجارية  العالمات  اأطلقت  كما 

�ضتايل  وليف  و�ضومارت  و�ضبال�ص  وماك�ص 

و�ضواأك�ضربي�ص وجمموعتها ال�ضتوية. ومن ثم �ضتوفر 

املالب�ص  من  جمموعة  اأحدث  للعمالء  احلملة  هذه 

بقيمة %40  للغاية  مثري  اإىل جانب عر�ص  والأحذية 

خ�ضم ثابت.

جتارية  عالمات  اأربع  �ضنرتبوينت  عالمة  جتلب 

و�ضبال�ص  مذركري   - معها  و�ضعبية  ح�ضرية 

و�ضومارت وليف �ضتايل حتت �ضقف واحد. جمموعة 

باملالب�ص والإك�ض�ضوارات  �ضنرتبوينت اجلديدة مليئة 

التي �ضتخلق خزانة مالب�ص رائعة. �ضت�ضيف  الأنيقة 

�ضتايل جًوا  الع�ضرية من ليف  املنزيل  الديكور  قطع 

من الأناقة والدفء اإىل ديكوراتك الداخلية.

تزيني  لإعادة  احللول  اأف�ضل  بوك�ص  هوم  يقدم 

منزلك اأو تاأثيثه. لديك الكثري من اخليارات - معا�ضرة 

ا �ضراء جمموعات  اأي�ضً واأنيقة وغريها الكثري. ميكنك 

وطاولت  مالب�ص  وخزائن  اأ�ضّرة  تت�ضمن  نوم  غرفة 

ال�ضرير اجلانبية واخلزائن اأو اأطقم الأريكة تتكون من 

اأريكة ذات مقعد واحد، ومقعدين، وثالثة مقاعد. امليزة 

منا�ضب  وب�ضعر  واحدة  دفعة  عليه  حت�ضل  اأنك  هي 

وباأ�ضكال من�ضقة.

اأكرب عالمة جتارية لالأزياء واأكرثها ثقة  ماك�ص، 

للرجال  ال�ضتاء  جمموعات  اأحدث  تقدم  املنطقة،  يف 

والن�ضاء والأطفال جنًبا اإىل جنب مع الأحذية واملنزل 

والإك�ض�ضوارات. تهدف �ضو اإك�ضرب�ص اإىل تقدمي جتربة 

قيمة حقيقية للعمالء، من خالل جمموعة وا�ضعة من 

ت�ضدق  ل  باأ�ضعار  الع�ضرية  والإك�ض�ضوارات  الأحذية 

حًقا. ميكن م�ضاهدة اأحدث جمموعة من اأحذية احلفالت 

مع هذه العالمة التجارية.

العالمات  اأجنح  اإحدى  مادن،  �ضتيف  متنح 

التجارية الأمريكية لالأحذية والإك�ض�ضوارات، ال�ضباب 

عن  للتعبري  فريدة  طريقة  املو�ضة  عامل  يف  الرائد 

�ضخ�ضيتهم الفردية.

�ضيـــبداأ عر�ص الأربعاء الأبي�ص من 18 نوفمرب 

و�ضيــ�ضتمر حتــى 2 دي�ضمرب.

 هذا حدث �ضخم مرة واحــدة يف العام والــذي 

يقدم مثل هذه اخل�ضومات احل�ضرية.

خ�سومات بن�سبة 40 % يف جميع للمتاجر

جمموعة الرا�سد تقدم عرو�س »الأربعاء الأبي�س« اإىل البحرين

اأ�ستاذ يف جامعة البحرين ينال جائزة 

فينو�س الدولية »للأ�ستاذ اجلامعي املمتاز«

 Venus« منحت منظمة فينو�ص الدولية

International Foundation«، ومقرها 
الدولية  فينو�ص  »جائزة  الهند،  جمهورية 

لالأ�ضتاذ املمتاز« يف الهند�ضة املعمارية لعام 

2020م، لالأ�ضتاذ امل�ضاعد يف ق�ضم العمارة 

وهيب  نا�ضر  الدكتور  الداخلي  والت�ضميم 

النا�ضر.

اجلائزة  النا�ضر  د.  ت�ضليم  و�ضيتم 

فينو�ص  منظمة  اأمناء  جمل�ص  اجتماع  يف 

الجتماع  انعقاد  هام�ص  على  الدولية 

ال�ضنوي ال�ضاد�ص يف العلوم والتكنولوجيا 

يف 9 يناير 2021م يف جرين بارك مبدينة 

�ضيناي يف جمهورية الهند.

املمتاز«  اجلامعي  »الأ�ضتاذ  وجائزة 

من  واحدة   ،Outstanding Faculty
يتناف�ص  املوؤ�ض�ضة  تقدمها  جوائز  خم�ص 

اإىل   34 من  عمره  يرتاوح  من  كل  عليها 

يف  اأكرث  اأو  �ضنوات   10 وخدم  عاًما،   44

2020م،  يناير   5 حتى  الأكادميي  احلقل 

ولديه �ضجــل حافــل فـي جودة التدري�ص 

اأبحاث  ولديه  فيه،  والإبــداع  وطرائقه 

فريدة نظرية وعملية.
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تكّرر حوادث موت العّمال يف مواقع العمل يتطلّب 

واالحرتازات  الوقائية  اال�شرتاطات  منظومة  تطوير 

يف  املتهاونني  لردع  العقوبات  وتغليظ  اال�شتباقية 

اأرواح النا�س.

الت�شامح والتعاي�س وتقبل االآخر... الطريقة 

ان�شانية  وعالقات  متح�شرة  ملجتمعات  املثلى 

طبيعية #اليوم_العاملي_للت�شامح.
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امللك  ابنة  اإليزابيث  الأمرية   - 1558

خلًفا  اإجنلرتا  حكم  تت�ىل  الثامن  هرني 

وذلك  الأوىل،  ماري  ال�شقيقة  غري  لأختها 

حتت ا�شم اإليزابيث الأوىل.

1809 - الربيطاني�ن يهجم�ن على 

وبدء  اخليمة،  راأ�ص  يف  الق�ا�شم  معقل 

احلملة الربيطانية الثانية.

ج�ن  الأمريكيان  العاملان   -  1947

املبادئ  ي�شعان  براتني  ووالرت  باردين 

عن�شر  وه�  الرتانز�شت�ر،  الأ�شا�شية 

القرن  اإلكرتونيات  ث�رة  يف  اأ�شا�شي 

الع�شرين.

1958 - اندلع ث�رة الفريق اإبراهيم 

عب�د يف ال�ش�دان.

1970 - دوغال�ص اإجنلربت يح�شل 

على براءة اخرتاع فاأرة الكمبي�تر.

الثاين  احل�شن  املغرب  ملك   -  1975

يعلن عن عزمه ت�شيري مظاهرات �شعبية 

بعد  لتحريرها  الغربية  ال�شحراء  اإىل 

اأر�ص  اأنها  الدولية  العدل  حمكمة  اإعالن 

مغربية.

اأرن�لد  املمثل  انتخاب   -  2003

�ش�ارزنيجر حاكًما ل�لية كاليف�رنيا.

ال�شع�دية  اأرامك�  �شركة   -  2019

العام  لالكتتاب  اأ�شهمها  من  جزًءا  تطرح 

يف ال�ش�ق املالية ال�شع�دية.

2019 - مت تتبع اأول حالة معروفة 

العمر  من  يبلغ  لرجل  لـ»ك�فيد-19« 

ووهان  يف  �ش�ًقا  زار  قد  كان  عاًما   55

مبقاطعة ه�بي بال�شني.

يف �أقل من 24 �ساعة..

 776 �ألف م�ساهدة جلديد �جل�سمي

الفنان  اأطل  اخلبيثي،  واإيقاع  الكرد  مقام  على 

الإماراتي ح�شني اجل�شمي، ال�شبت، باأغنية جديدة حملت 

العيار  اأغنيات  من  بدت  حيث  العي�ن«،  »لبه  عن�ان 

التي  العري�ص«  »بالبنط  بعد  الأغنية  جاءت  اإذ  الثقيل، 

يف  اأجمع.  العربية  املنطقة  وغطت  �شهرتها  ات�شعت 

العادة،  ف�ق  املفّ��ص  ال�شفري  اجل�شمي  يتعاون  جديده 

مع ال�شاعرة جنان، فيما مي�شي يف هذه الأغنية يف خط 

بلحظات احلب  كلماتها  تفي�ص  العاطفية، حيث  الأغنية 

وال�ش�ق واحلنني، والتي اأبدعت ال�شاعرة يف �شياغتها.

ي�تي�ب،  م�قع  على  اجلديدة  الأغنية  م�شاهدات 

 24 من  اأقل  يف  م�شاهدات   776.410 حاجز  جتاوزت 

الر�شمية  قناته  على  بطرحها  اجل�شمي  قيام  من  �شاعة، 

الإذاعات  اأثري  على  الأغنية  بثت  فيما  »ي�تي�ب«،  يف 

اخلليجية والعربية كافة، ويت�قع اأن تتمكن من ت�شدر 

ق�ائم املن�شات واملتاجر امل��شيقية الرقمية املختلفة. 

كورونا يق�سي 

على ممثل هندي كبري

الكبري  الهندي  للممثل  تكرميية  مرا�شم  اأقيمت 

التايل  الي�م  يف  الثنني  اأم�ص  ت�شاتريجي  �ش�ميرتا 

ل�فاته عن عمر 85 عاًما بعد م�شاعفات مرتبطة ب�باء 

»ك�فيد-19«.

فيلم   300 ح�ايل  يف  الب�لي�ودي  النجم  و�شارك 

املخرج  بعمله مع  ا�شتهر دوليا  لكنه  �شتة عق�د،  خالل 

احلائز جائزة اأو�شكار �شاتياجيت راي.

ونقل اإىل م�شت�شفى يف كالك�تا بعدما ثبتت اإ�شابته 

عانى  اإذ  هناك،  وبقي  املا�شي  ال�شهر  بـ»ك�فيد-19« 

اإعالم  ل��شائل  وفًقا  بالفريو�ص،  مرتبطة  م�شاعفات 

حملية.

حالة  اأن  في�شب�ك  على  ب�ز  ب�لمي  ابنته  وكتبت 

ت�شاتريجي ال�شحية تده�رت وت�يف الأحد.

وفاة  اإن  م�دي  ناريندرا  ال�زراء  رئي�ص  وقال 

واحلياة  ال�شينما«  لعامل  كبرية  »خ�شارة  ت�شاتريجي 

الثقافية للهند.

ماماتا  البنغال  غرب  ولية  وزراء  رئي�شة  وغّردت 

والهندية  العاملية  ال�شينما  »فقدت  ت�يرت  على  بانريجي 

والبنغالية عمالًقا.. �شنفتقده كثرًيا«.

�سلطنــــة عمـــان تتجـــــه للف�ســــاء عام 2024

املعل�مات  وتكن�ل�جيا  والت�شالت  النقل  وزير  قال 

ب�شلطنة عمان، �شعيد بن حم�د املع�يل، اإن بالده تعتزم اإطالق 

اأول قمر ف�شائي عام 2024، وذلك يف اإطار جه�دها لالن�شمام 

اإىل نادي الدول املرتادة للف�شاء.

ويف حديث لل�زير قبيل العيد ال�طني اخلم�شني لل�شلطنة، 

عام  بالفعل  بداأت  قد  الف�شاء  نح�  الت�جه  خطط  باأن  اأو�شح 

هذا  يف  اخلا�ص  القطاع  دور  معاجلة  »علينا  قائالً:   ،2006

ال�شدد وتاأ�شي�ص �شركة لإطالق اأول قمر �شناعي عام 2024«. 

م�شيًفا باأن هنالك ميزة عملية لربنامج بالده ال�طني للف�شاء 

والتكن�ل�جيا املتقدمة والذكاء ال�شطناعي.

برنامج  اأن  اإىل  املع�يل  حم�د  بن  �شعيد  لفت  جهته،  من 

ال�شلطنة الف�شائي م�ؤ�شر رئي�ص ل�زارته و�شيتم الإعالن عنه 

خالل عام 2021.

رجل يتخفى مبالب�س فاأر ل�سمان �لتباعد �الجتماعى

ي�شتمتع اأحد �شكان ني�ي�رك باحل�ش�ل على م�شاحة 

مع  الجتماعي  التباعد  و�شمان  املدينة  مرتو  يف  كافية 

امل�شرح  فنان  وين�شر  فاأر،  هيئة  يف  بتج�له  الآخرين، 

ت�ك«،  »تيك  تطبيق  على  فيدي�  مقاطع  لي�نز،  ج�ن�ثان 

فاأر  قناع  يرتدي  وه�  املدينة،  يف  جت�له  حلظات  ت�ثق 

قال  حيث  ظهره،  اأ�شفل  من  ذيل  خروج  مع  لل�جه  كامالً 

مازًحا اإن الزي يجعل من ال�شهل ممار�شة التباعد الجتماع 

لي�نز،  ون�شر  امل�شتجد.  ك�رونا  فريو�ص  تف�شي  ظل  يف 

الذي يرتدي بدلة وحذاًء جميالً، بالإ�شافة اإىل قفازات على 

يديه اأثناء زحفه، ح�ايل 30 مقطع فيدي� اآخر على »تيك 

ت�ك«، وظهر يف عدد قليل من مقاطع الفيدي� التي �ش�رها 

اأحد  عرب  به  يجري  كان  فيدي�  مقطع  ذلك  يف  مبا  املارة، 

غري  ني�ي�رك  �شكان  »معظم  قال:  حيث  املدينة،  �ش�ارع 

مبالني متاًما«، على الرغم من اأنه اأ�شاف اأن بع�ص النا�ص 

وفًقا  ظه�ره،  عند  اأحياًنا  واخل�ف  باحلما�ص  ي�شعرون 

ل�شحيفة ني�ي�رك ب��شت.

نباأ �سار.. لقاح موديرنا فعال

 للغاية ويحفظ يف ثالجات �ملنازل

الذي  اللقاح  اأظهر 

م�ديرنا  �شركة  ط�رته 

بن�شبة  فعالية  الأمريكية 

النا�ص  حماية  يف   ٪94.5

للنتائج  وفًقا  ك�رونا،  من 

امل�ؤقتة.

من  اللقاح  اإنتاج  مت 

بالتعاون  م�ديرنا،  قبل 

 Operation Warp« مع 

للحك�مة  التابعة   »Speed
ا  اأي�شً ثبت  وقد  الأمر[كية، 

ت�شل  ملدة  ي�شتمر  اللقاح  اأن 

الثالجات  يف  ي�ًما   30 اإىل 

حرارة  درجة  ويف  املنزلية 

 12 اإىل  ت�شل  ملدة  الغرفة 

ثابًتا  يظل  اأنه  كما  �شاعة. 

مئ�ية،  درجة   20- عند 

معظم  يعادل  ما  وه� 

الثالجات املنزلية اأو الطبية، 

ملدة ت�شل اإىل �شتة اأ�شهر.

كما ميكن تخزينه ونقله 

لقاح  من  اأكرب  ب�شه�لة 

 ،  Pfizer / BioNTech
الأ�شب�ع  الإعالن  مت  والذي 

بن�شبة  فعال  اأنه  املا�شي 

من  النا�ص  حماية  يف   ٪90

فريو�ص ك�رونا.

الأ�شب�ع  اأخبار  بعد 

احلك�مات  كانت  املا�شي، 

العامل  اأنحاء  جميع  يف 

التحدي  مع  للتعامل  تكافح 

يف  املتمثل  الل�ج�شتي 

املطل�ب  فايزر،  لقاح  ن�شر 

حرارة  درجات  يف  تخزينه 

اأقل بكثري.

 Pfizer لقاحا  ي�شتخدم 

ُتعرف  تقنية   Moderna و 

با�شم mRNA، والتي ُتدخل 

يحت�ي  ت�شل�شال  اجل�شم  يف 

على تعليمات وراثية خلاليا 

لإنتاج  املُلقح  ال�شخ�ص 

ا�شتجابة  وت�ليد  امل�شادات 

مناعية.

مكا�شب  ت�شارعت  وقد 

بعد  اأكرث من ٪3  اإىل  النفط 

اأخبار لقاح م�ديرنا.

»�ل�سحة« ت�سجل 179 �إ�سابة 

جديدة بفريو�س كورونا وتعايف 211

اأعلنت وزارة ال�شحة اأن الفح��شات التي بلغ عددها 

10535 يف ي�م 16 ن�فمرب 2020، اأظهرت ت�شجيل 

179 حالة قائمة جديدة منها 66 حالة لعمالة وافدة، 

و100 حالة ملخالطني حلالت قائمة، و13 حالة قادمة 

من اخلارج، كما تعافت 211 حالة اإ�شافية لي�شل العدد 

الإجمايل للحالت املتعافية اإىل 82680.

وبلغ عدد احلالت القائمة حتت العناية 20 حالة، 

العالج  تلقي  ال�شحي  و�شعها  يتطلب  التي  واحلالت 

و�شعها  حالة   1845 اأن  حني  يف  حالة،   38 بلغت 

بلغ  الذي  القائمة  للحالت  الإجمايل  العدد  من  م�شتقر 

1865 حالة قائمة.



أمر صاحب الس��مو الملك��ي األمير 
س��لمان ب��ن حم��د آل خليف��ة ولي 
العهد رئيس ال��وزراء وزير الداخلية 
الفريق أول ركن الش��يخ راش��د بن 
عب��داهلل آل خليفة باتخاذ اإلجراءات 
الفوري  التحقيق  الالزمة بمباش��رة 
حيال واقعة وف��اة ثالثة من عمال 
قيامه��م  أثن��اء  الصح��ي  الص��رف 
بأعم��ال الصيان��ة بمنطق��ة بن��ي 
جم��رة، والتأكد من م��دى االلتزام 

بمعايير الس��المة ورفع تقرير حول 
ذلك لمجل��س الوزراء بأس��رع وقت 

ممكن.
وقالت وزارة الداخلية على »تويتر« 

بأرب��ع  دف��ع  المدن��ي  الدف��اع  إن 
آلي��ات و 18 ضابطًا وفردًا ليباش��ر 
إجراءات��ه حيال واقع��ة وفاة ثالثة 
م��ن عمال الصرف الصح��ي اختناقًا 

أثناء قيامهم بأعمال الصيانة ألحد 
المجاري بمنطقة بني جمرة، بينما 
ت��م إنق��اذ عام��ل رابع ونقل��ه إلى 

المستشفى.

w w w . a l w a t a n n e w s . n e t 16 صفحة   |   210 فلس
»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا
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 أحكام بسجن 16 
متهمًا في قضية تهرب ضريبي

 »العفو الدولية«: إيران أخفت 
حجم القتل غير المشروع على أيدي 

قوات األمن في »نوفمبر 2019«
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وفاة ثالثة من عمال الصرف الصحي أثناء أعمال الصيانة 
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تؤلمني الهزيمة أمام المرينغي..!
 كاناليس: 

Exclusive

الملك وولي 
العهد يتلقيان 
برقيات التعزية 

من رؤساء وزعماء 
العالم بوفاة األمير 

خليفة بن سلمان

توزيع شهادات المرحلة الثانية 
لشرق سترة اإلسكاني 2022

اإلس��كان  وزي��ر  أك��د 
باس��م الحم��ر توزي��ع 
شهادات الترشيح على 
للمرحلة  المستحقين 
مش��روع  من  الثاني��ة 
شرق س��ترة اإلسكاني 
في 2022، إال أنه ربط 
علمي��ة التوزي��ع ف��ي 
رده على س��ؤال نيابي 
الميزاني��ة  بتواف��ر 
المرحل��ة  ف��ي  للب��دء 
الثانية حسب البرنامج 

وزير اإلسكانالمحدد للوزارة.

 »الصحة«: 104 آالف مصاب 
 بالسكري و192 ألف مريض قلب  

كشفت إحصائية حكومية عن ارتفاع حصيلة 
المصابين بأمراض القلب واألوعية الدموية 
في المملكة إلى نحو 193 ألف مريض العام 
الماض��ي مقارنًة ب�177 أل��ف مريض بنهاية 

.2018
وأوضح��ت بيانات وزارة الصحي��ة أن إجمالي 
عدد المصابين باألمراض الس��رطانية ارتفع 

من 4700 مريض إلى نحو 6 آالف مريض في 
 .2019

ووص��ل إجمال��ي المرض��ى المصابي��ن بداء 
الس��كري إلى 104 آالف و637 مريضًا مقارنة 

ب��� 96 ألف مريض ف��ي العام الس��ابق، كما 
ارتف��ع ع��دد المصابين باألم��راض المزمنة 
بالجهاز التنفس��ي م��ن 132 ألف مصاب إلى 

154 ألفًا و405 مرضى.

 ولي العهد يأمر بإجراء تحقيق 
فوري لكشف مالبسات حادث »بني جمرة«

سمو ولي العهد

 وفد رفيع المستوى برئاسة 
وزير الخارجية يزور إسرائيل غدًا

      بحث الفرص االقتصادية واالتفاقيات الثنائية
يتوج��ه وفد بحريني رفيع المس��توى برئاس��ة وزير 
الخارجية الدكتور عبداللطيف بن راش��د الزياني، إلى 
تل أبيب يوم األربعاء في زيارة رسمية إلى إسرائيل، 
وته��دف الزي��ارة إلى إج��راء المزيد م��ن المباحثات 
المشتركة بين البلدين في ضوء ما تم االتفاق عليه 

في إعالن تأييد السالم وإعالن مبادئ إبراهيم.

وتأت��ي الزي��ارة لتأكي��د موق��ف البحري��ن الثاب��ت 
والدائم تجاه دعم عملية السالم في منطقة الشرق 
األوسط، وتس��ليط الضوء على الفرص االقتصادية 
واالتفاقيات الثنائية مع دولة إس��رائيل، والمساعي 
الرامية نحو تحقيق المصالح المشتركة في مجاالت 

متعددة.

رفع تقرير إلى مجلس الوزراء في أسرع وقت

»الدفاع المدني«: 4 آليات و18 ضابطًا وفردًا لمباشرة الواقعة

حسن الستري

مريم بوجيري

»موديرنا«: لقاح جديد 
»لكورونا« فاعل بنسبة ٪94.5

أعلنت شركة »موديرنا« األمريكية، أمس، عن لقاح 
مضاد لفيروس كورون��ا )كوفيد19( أظهر فاعليته 

األساسية بنسبة %94.5.
وذك��ر بي��ان للش��ركة أن لقاحها لكورون��ا »حقق 
فاعليت��ه األساس��ية، وذلك بع��د التحليل المؤقت 
واألول��ي لنتائج المرحلة الثالثة م��ن االختبارات«، 

مضيفة أن فاعليته بلغت %94.5.
وأوضح��ت »النتائج األولية اس��تندت إلى 95 حالة 
متنوع��ة ومختلف��ة م��ن أص��ل التين��ي وأمريكي 
وأفريقي وآسيوي«، مضيفًا أنه »لم يتم اإلبالغ عن 
أي مخاوف تتعلق بالسالمة«. وأشارت الشركة إلى 
أنه��ا تعت��زم تقديم طلب الحص��ول على ترخيص 
»االس��تخدام الط��ارئ« خ��الل األس��ابيع القليل��ة 

المقبلة.

تظاهرة نسائية ضد »حزب 
اهلل« احتجاجًا على الفساد

انتشرت على مواقع التواصل مقاطع مصورة لمظاهرة 
نسائية في معقل حزب اهلل بالضاحية الجنوبية لبيروت 
ضد »تجاوزات« مس��ؤول اللجنة األمنية في الحزب علي 

أيوب المتهم بقضايا فساد.
وفي س��ياق متصل كشف منش��ق عن حزب اهلل يعيش 
ف��ي دولة أوروبي��ة، تفاصيل جديدة ع��ن توزيع الحزب 

لعناصره وأسلحته في لبنان، وفق موقع الحرة.

6000 مصاب باألمراض السرطانية في 2019 
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 »األعلى للمرأة« يستعرض بندوة عربية
جهود البحرين في مكافحة سرطان الثدي

ش��ارك المجل��س األعلى للمرأة ف��ي ندوة عن 
ُبعد أقامها قطاع الش��ؤون االجتماعية )إدارة 
الم��رأة واألس��رة والطفول��ة( بجامع��ة الدول 
العربية بالتعاون م��ع صندوق األمم المتحدة 
للس��كان حول مرض س��رطان الث��دي، وذلك 
في س��ياق مبادرة »المحفظ��ة الوردية« التي 
أطلقته��ا الجامع��ة الع��ام الماض��ي تنفي��ذًا 

ألهداف التنمية المستدامة 2030.
وش��ارك ف��ي الن��دوة ممثل��و عدد م��ن الدول 
األعضاء والخبراء وممثلو المنظمات اإلقليمية 
المعني��ة، وناجيات من مرض س��رطان الثدي 
وممثل��و المنظمات غي��ر الحكومي��ة الداعمة 

للتوعية بهذا المرض.
واس��تعرضت عض��و المجلس األعل��ى للمرأة 
الدكتورة س��وزان عباس خالل هذه المشاركة 
جوان��ب م��ن الجه��ود الت��ي تبذله��ا مملكة 
البحرين لتقديم الخدم��ات الصحية، الوقائية 
والعالجي��ة والتوعوية، ذات الصلة بس��رطان 
الثدي، مش��يرة إلى دور المؤسس��ات الوطنية 

الداعم��ة للرعاي��ة الصحية للم��رأة ومكافحة 
س��رطان الثدي بمملكة البحري��ن، ومن بينها 
مرك��ز البحري��ن ل��أورام، وجمعي��ة البحرين 
لمكافح��ة الس��رطان الت��ي تعم��ل بدعم من 
صاحب��ة الس��مو الملكي األميرة س��بيكة بنت 
إبراهي��م آل خليفة قرينة عاهل البالد المفدى 
رئيس��ة المجل��س األعل��ى للم��رأة الرئيس��ة 

الفخرية للجمعية.
وأوضح��ت عب��اس أن المجلس األعل��ى للمرأة 
يعم��ل في إطار اختصاصات��ه بوضع ومتابعة 
تنفيذ مش��روع خط��ة وطنية لنه��وض المرأة 
البحرينية حيث يختص المجال الرابع من هذه 
الخطة بتحس��ين ج��ودة حياة الم��رأة وتعزيز 
س��المتها الصحية والنفسية ومساعدتها على 
التمت��ع بحياة كريمة وآمنة في جميع مراحلها 

العمرية.
وأش��ارت إلى ع��دد من مب��ادرات المجلس في 
هذا اإلطار ومن بينه��ا برامج الصحة الوقائية 
ورصد عوامل االختطار وتطوير وتكثيف برامج 

الرعاية الصحية الوقائية وتعزيز أنماط الحياة 
الصحي��ة الوقائي��ة المس��تمرة والت��ي تنفذ 
بالتعاون مع شركاء وجهات صحية وطبية في 
إطار تعزيز صحة المرأة ومواكبة التقدم الذي 
تحرزه مملكة البحرين ف��ي هذا الجانب، حيث 
تركز تلك األنش��طة على العديد من القضايا 
الوقائية والعالجي��ة ذات الصلة بصحة المرأة 
مثل أمراض السكري وأمراض القلب وسرطان 
الث��دي وعوام��ل االختط��ار كالخم��ول البدني 
والس��منة وزي��ادة ال��وزن وضغوط��ات العمل 

والحياة.
وأوضح��ت أن المجلس األعلى للم��رأة يتوجه 
بش��كل خاص لنش��ر الوعي بين األمهات حول 
ضرورة اهتمامهن بالصحة النفسية والجسدية 
لبناته��ن من��ذ الطفول��ة ومراقب��ة التغيرات 
الجس��دية الت��ي تط��رأ عليه��ن ومقارنته��ا 
بالمعدالت الطبيعية، وكيفية المحافظة على 
الصحة البدنية واجتن��اب التعرض لأمراض، 

وتكريس السلوكيات الصحية السليمة.

»الدفاع المدني«: 4 آليات و18 ضابطًا وفردًا لمباشرة الحادث

 مصرع 3 آسيويين اختناقًا 
في حفرة للصرف الصحي ببني جمرة

لقي 3 عمال آسيويين من عمال الصرف الصحي حتفهم اختناقًا أثناء 
قيامهم بأعمال الصيانة ألحد المجاري بمنطقة بني جمرة.

وأف��ادت وزارة الداخلية في حس��ابها على موقع »تويتر« أنه تم إنقاذ 
عامل رابع ونقله إلى المستشفى، وذكرت أن الدفاع المدني دفع بأربع 

آليات و18 ضابطًا وفردًا ليباشر إجراءاته حيال الواقعة في الموقع.
م��ن جانبه��ا قالت الممث��ل البرلماني عن المنطق��ة فاطمة عباس: 
»ما جرى شيء مؤس��ف وأحزن المنطقة بالكامل، لقد استيقظنا على 
أصوات س��يارات اإلس��عاف، وعرفنا الموضوع الحقًا من خالل تغريدة 
وزارة الداخلية على موقع »تويتر«، كنت أعتزم تش��كيل لجنة تحقيق 
ولكن صاحب الس��مو ول��ي العهد نائب القائد األعل��ى رئيس الوزراء 
األمير س��لمان بن حمد آل خليفة وجه بالتحقيق في الموضوع، لذلك 
س��ننتظر لجنة التحقيق وكلنا ثقة في أنه س��يتم محاسبة المتسبب، 
وعلى ضوء ما يس��فر عن��ه التحقيق س��نراجع القانون، وسنس��تخدم 

أدواتنا التشريعية لمعالجة أي نقص تشريعي بالقانون«.
وتابعت: »هذه شركة من الشركات التي تتعاقد معها وزارة األشغال 
وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لتنظيف الصرف الصحي، وزادت 
عليهم نسبة الغاز، وحصل االختناق، وطبقًا لالئحة التنفيذية لقانون 
الصرف الصحي، وااللتزام خالل معالجة مياه الصرف الصحي بتطبيق 
الش��روط والمعايير المتعلقة بحماية الصح��ة العامة والحفاظ على 
البيئة، وبتحقيق األمن والصحة والس��المة للعاملين في تنفيذ جميع 
األعم��ال الخاصة بجمع ونقل ومعالج��ة مياه الصرف الصحي والحماة 

والتخلص منها وإعادة استخدامها«.
وأضاف��ت: »الم��ادة واضحة تنص على أن��ه من مس��ؤوليات الوزارة 
توفير السالمة للعاملين في هذه القطاع، لذلك البد من الوقوف على 
الخل��ل الذي جرى، لو كانت الوزارة تقوم بدورها، لما حدث هذا الخلل، 

خصوصًا أن هذه الحادثة تكررت في البحرين أكثر من مرة«.
وكان بحريني وعامالن آس��يويان لقوا حتفهم بحفرة للصرف الصحي 
بع��د اختناقه��م جراء الغازات المتس��ربة من الحف��رة التابعة لمياه 

الصرف الصحي عام 2012، كما لقي 3 آس��يويين مصرعهم في حفرة 
جراء استنشاقهم غاز الميثان بالنبيه صالح عام 2013.

حسن الستري

 فاطمة القطري: 
»حادث بني جمرة« يتطلب 
مراجعة إجراءات السالمة

فاطمة  النائ��ب  عب��رت 
القطري عن بالغ أسفها 
ال��ذي  األلي��م  للح��ادث 
أربع��ة من  ل��ه  تعرض 
الصحي  الص��رف  عم��ال 
بأعمال  قيامه��م  أثن��اء 
المجاري  ألح��د  الصيانة 
بمنطق��ة بن��ي جم��رة، 
والذي أس��فر عن وفاة 3 

من العمال اختناقًا.
وقالت القط��ري إن هذا 
الحادث يج��ب أن ال يمر 

مرور الك��رام، داعية إلى فت��ح الوزارة المعني��ة تحقيقًا في 
مالبساته، والتحقق من اتخاذ الموظف المسؤول عن أعمال 

الصيانة بإجراءات السالمة المطلوبة لمثل هذه األعمال.
وذكرت إن تك��رر هذه الحوادث على مر الس��نوات الماضية 
تس��تدعي من الجهات المختصة رسم حلول عاجلة وجذرية 
لمنع تك��رار مثل هذه الح��وادث المميتة، والتش��ديد على 
ضرورة اتخاذ االحترازات اآلمنة أثناء القيام بأعمال الصيانة 

في شبكات الصرف الصحي.
وأك��دت النائب القطري أنها س��تفعل أدواتها الدس��تورية 
للتحقق من مدى سالمة وتنفيذ اشتراطات األمن الصناعي، 
خاصة في الحرف والمهن التي تشكل خطورة على العاملين 

فيها.

فاطمة القطري

»االتحاد الحر« يطالب 
بتشديد الرقابة على إجراءات 

السالمة في مواقع العمل
الح��ر  االتح��اد  طال��ب 
البحرين  لنقابات عمال 
بإج��راء تحقي��ق عاجل 
لحادثة وفاة ثالثة من 
الصحي  الص��رف  عمال 
اختناق��ًا أثن��اء قيامهم 
بأعم��ال الصيانة ألحد 
بمنطق��ة  المج��اري 
بن��ي جم��رة، وإصاب��ة 
نائب  وقال  رابع.  عامل 
رئي��س االتحاد للصحة 
المهني��ة  والس��المة 

محمد البلوش��ي إن الواقعة تستوجب كشف الخلل الذي 
حدث وتس��بب ف��ي الحادث��ة المروعة، وتحدي��د الجهة 
المسؤولة عن حدوثه أو األشخاص الذين أخلوا بإجراءات 
السالمة في موقع العمل، واإلعالن عنهم بشفافية. كما 
دع��ا نائب رئي��س االتح��اد للصحة والس��المة المهنية 
لتش��ديد الرقابة على تطبيق إجراءات السالمة المهنية 
في جمي��ع مواقع العم��ل المختلفة بمملك��ة البحرين، 
لتف��ادي تكرار الح��وادث المؤلمة كل فت��رة من الزمن، 
وتعزيز برامج التوعية بإجراءات السالمة المهنية لجميع 

العاملين في المواقع الخطرة. 
وأكد البلوشي أن البحرين كانت دومًا في مرتبة مرموقة 
بالنس��بة لملف حقوق اإلنس��ان والعمال، ومشهود لها 
بذل��ك في منظمات العمل، ولذل��ك من الواجب متابعة 
ه��ذه الواقعة والتحقيق فيها بنزاهة واإلعالن عن نتائج 

التحقيق بشفافية. 
ونوه بسجل البحرين المشرف في قضايا العمالة الوافدة، 
وم��ا اتخذته م��ن إج��راءات تش��ريعية وقانونية كفلت 
الحماية العادلة للعمال األجانب، وهو ما جعل البحرين 
دول��ة يطمح كثير من العمال��ة المهاجرة للحصول على 

فرصة عمل بها، مقارنة بدول أخرى.

محمد البلوشي 

رفع تقرير لمجلس الوزراء بأسرع وقت

ولي العهد يأمر وزير الداخلية 
 بالتحقيق في وفاة 3 عمال
أثناء صيانة الصرف الصحي

أمر صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء، وزير 
الداخلي��ة الفريق أول ركن الش��يخ راش��د بن 
عبداهلل آل خليفة، باتخ��اذ اإلجراءات الالزمة 
بمباش��رة التحقيق الفوري حيال واقعة وفاة 

ثالثة من عمال الصرف الصحي أثناء قيامهم 
بأعمال الصيانة بمنطقة بني جمرة، والتأكد 
من م��دى االلت��زام بمعايير الس��المة ورفع 
تقرير حول ذلك لمجلس الوزراء بأس��رع وقت 

سمو ولي العهدممكن.

صورة من موقع الحادث متداولة في وسائل التواصل

»الصحة«: 104 آالف مصاب بالسكري في 2019

كش��فت إحصائية حديثة أن إجمالي عدد المستشفيات والوحدات 
الصحية بالمملكة قدرت ب� 56 مستش��فى ووحدة صحية حكومية 
وخاص��ة ف��ي 2019، في حين بلغ إجمالي عدد األس��ّرة نحو 3 آالف 

سرير.
ووفق��ًا لبيانات رس��مية ص��ادرة ع��ن وزارة الصحة ارتف��ع إجمالي 
المصابي��ن بأمراض القل��ب واألوعية الدموية إل��ى نحو 193 ألف 
مري��ض مقارنًة ب� 177 ألف مريض��ًا بنهاية 2018، في حين ارتفع 
إجمالي عدد المصابين باألمراض الس��رطانية بش��كل طفيف من 
4700 مري��ض إلى نح��و 6 آالف مريض ف��ي 2019، بينم��ا ارتفع 
إجمال��ي المرضى المصابين بداء الس��كري من 96 ألف مريض إلى 
104 آالف مري��ض، كما ارتفع عدد المصابي��ن باألمراض المزمنة 

بالجهاز التنفسي من 132 ألف مصاب إلى 154 ألف مريض.
من جانب آخر أشارت األرقام إلى أن عدد الداخلين إلى المستشفيات 

ف��ي العام الماضي بلغ 49.5 ألف ش��خص دخلوا إلى مستش��فيات 
القط��اع الحكومي، فيما لم تذكر اإلحصائية إجمالي عدد الداخلين 

من المرضى إلى مستشفيات القطاع الخاص.
فيما ارتفعت العمليات التي أجريت في عيادة األس��نان والعمليات 
الجراحي��ة والمناظي��ر والفح��وص المخبري��ة وإج��راءات األش��عة 
بالمستش��فيات إلى 23.7 مليون عملية ف��ي 2019 مقارنة ب� 22 

مليون عملية تم إجراؤها في 2018. 
من جانب آخر بلغ إجمالي إيرادات وزارة الصحة 31.7 ألف دينار في 
عام 2019، في حين قدرت مصروفات الوزارة خالل السنة المذكورة 
بين مصروفات متكررة ومصروفات المشاريع بنحو 235 ألف دينار.

وبالتالي انخفض إجمالي اإليرادات عن عام 2018 والذي قدر بنحو 
38 أل��ف دينار، بينم��ا انخفضت المصروفات مقارن��ًة بعام 2018 

الذي سجل 248 ألف دينار. »الثقافة«: تأجيل احتفالية 
الفن اإلسالمي إلى 25 نوفمبر

أعلنت هيئة البحري��ن للثقافة واآلثار عن تأجيل برنامج 
احتفائه��ا باليوم العالمي للفن اإلس��المي إلى يوم 25 
نوفمبر 2020، وذلك في ظل حداد البحرين الرسمي على 
رحيل المغفور له بإذن اهلل تعالى صاحب السمو الملكي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، طّيب اهلل ثراه، ونظرًا 

لهذه األيام الحزينة التي يمر بها الوطن.
وقد أعدت الهيئة الثقافة لهذه المناس��بة، التي توافق 
18 نوفمبر من كل ع��ام، برنامجًا ثريًا يلقي الضوء على 
جمال الفن اإلس��المي ويحتف��ل بكافة جوانب��ه، والذي 
س��يتضمن معارض حول العمارة والفنون من البحرين 
والعال��م، ون��دوة تقام عن ُبعد وتس��تضيف ع��ددًا من 
أهم الباحثي��ن والعاملين في مجال الفنون اإلس��المية، 
وع��روض أف��الم عالمية ح��ول الف��ن اإلس��المي، حيث 
ستكش��ف الهيئة عن البرنامج التفصيلي لهذا البرنامج 

مطلع األسبوع المقبل. 
وكان��ت الدورة األربعون للمؤتم��ر العام لمنظمة األمم 
المتح��دة للتربي��ة والعل��م والثقاف��ة )اليونس��كو( قد 
أق��رت مقترح البحري��ن بخصوص الي��وم العالمي للفن 
اإلس��المي، ليوافق يوم الثامن عشر من نوفمبر. وكانت 
ق��د تقّدمت به��ذا المقترح لمنظمة اليونيس��كو ضمن 
برنامج االحتف��ال بالمحرق عاصمة الثقافة اإلس��المية 

.2018
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»خفر السواحل«: القبض 
على 4 أشخاص استخدموا 

شباك الجر القاعية
قال قائد خفر الس��واحل: »إن دوريات خفر السواحل قبضت 
عل��ى 4 أش��خاص تت��راوح أعماره��م بي��ن 30 و39 عام��ًا 
لمزاولتهم الصيد باستخدام شباك الجر القاعية »الكوفة« 

الممنوع استخدامها«.
وأوضح »أن الدوريات البحرية أثناء أدائها لواجبها في حفظ 
األم��ن وتطبيق القان��ون، طلبت من أحد الق��وارب التوقف 
للتفتي��ش حيث ل��م يمتث��ل قائدها لذلك، مما اس��تدعى 
التعامل مع��ه وفقًا لإلج��راءات القانونية المق��ررة، وبعد 
إيقافه تم ضبط ش��باك الجر القاعية، كما تبين وجود عدد 
م��ن المخالفات كعدم تش��غيل جهاز التع��رف اآللي وعدم 
وضوح لوحة تسجيل القارب«. وأشار قائد خفر السواحل إلى 
أن��ه قد تم اتخاذ كافة اإلج��راءات القانونية الالزمة وإحالة 

القضية إلى النيابة العامة.

 »النيابة«: محاكمة 16 متهمًا 
في قضية تهرب ضريبي

بنياب��ة  النياب��ة  رئي��س  ق��ال 
الوزارات والجهات العامة عدنان 
الوداعي بأن المحكمة الصغرى 
الجنائية أصدرت حكمًا ضد ستة 
عش��ر متهمًا ف��ي قضية تهرب 
بالحب��س م��ن س��تة  ضريب��ي 
أشهر إلى س��نة وإبعاد األجانب 
نهائي��ًا عن البالد م��ع مصادرة 
باإلضافة  المضبوط��ات  جمي��ع 
إل��ى تغريمهم قيم��ة الضريبة 
المس��تحقة لكل مته��م لمبالغ 
تراوح��ت م��ن ثالثمائ��ة دينار 
ولغاية خمسين ألف وثمانمائة 
واثنين وعش��رين دين��ارًا، فضاًل 
عن تغريم شركة مبلغ أكثر من 
خمسين ألف دينار هذا وقد بلغت 

مجموع الغرام��ات مائة وأربعة 
وتسعين ألف وخمسمائة دينار.

وتع��ود تفاصي��ل الواقع��ة أن 

النيابة العام��ة تلقت بالغًا من 
ش��ؤون الجم��ارك ع��ن ضب��ط 
ش��حنة ت��م إخف��اء بها س��جائر 
بغرض التهرب من سداد قيمة 
الضريب��ة المس��تحقة وبطل��ب 
تحريات إدارة المباحث الجنائية 
تم التوصل إلى عدت تشكيالت 
عصابي��ة م��ن المتهمين تقوم 
بجلب س��جائر من خ��ارج البالد 
عبر المنفذ البح��ري ويتم إخفاء 
الس��جائر بين البضائ��ع األخرى 
بعيدًا عن أعي��ن رجال الجمارك 
دف��ع  م��ن  الته��رب  بغ��رض 
الضرائ��ب المق��ررة عليها وفور 
باس��تالمها  يقومون  وصوله��ا 
ونقله��ا لمخازن معدة مس��بقًا 

لالحتف��اظ به��ا وتوزيعها على 
البحرين،  البيع بمملكة  منصات 
حيث تم ضبط أكثر من مائتين 
وخمس��ة وأربعي��ن أل��ف علب��ة 
س��جائر ومبالغ نقدي��ة تجاوزت 
أل��ف دين��ار بح��وزة  العش��رين 

المتهمين.
وبي��ن رئيس النياب��ة بأنه على 
أثر م��ا توصلت إلي��ه التحريات 
فق��د باش��رت النياب��ة العام��ة 
جميع  باس��تجواب  تحقيقاته��ا 
المتهمي��ن وأم��رت بالتحف��ظ 
والمبال��غ  المضبوط��ات  عل��ى 
للمحكم��ة  بإحالته��م  وأم��رت 
الجنائي��ة التي أص��درت حكمها 

المتقدم.

عدنان الوداعي

 مركز ولي العهد للتدريب يحصل على
اعتماد هيئة التخصصات الصحية السعودية

حص��ل مركز ول��ي العه��د للتدريب والبح��وث الطبية 
بالخدم��ات الطبية الملكية على االعتماد المؤسس��ي 
من هيئ��ة التخصص��ات الصحي��ة مجددًا لم��دة أربع 
س��نوات بعد اس��تيفاء المركز لكافة معايير االعتماد 
المؤسس��ي للتدري��ب ف��ي برام��ج الدراس��ات العلي��ا 
الصحية المهني��ة المعتمدة لدى الهيئة الس��عودية 

للتخصصات الصحية.
وتع��د الخدم��ات الطبي��ة الملكية أول مرك��ز تدريبي 
معتم��د من قبل هيئة التخصص��ات الصحية بمملكة 
البحرين منذ 2006 ويأتي تجديد هذا االعتماد تكلياًل 
للجه��ود الحثيث��ة المبذول��ة من قبل قائ��د الخدمات 
الطبي��ة الملكي��ة الل��واء بروفيس��ور الش��يخ خالد بن 
عل��ي آل خليف��ة وفري��ق العم��ل بمركز ول��ي العهد 
للتدري��ب والبحوث الطبية ب��إدارة العقيد طبيب نايف 
عبدالرحم��ن ل��وري مدي��ر برام��ج الهيئة الس��عودية 
للتخصصات الصحية و الممث��ل النظامي لدى الهيئة 

في المستشفى العسكري .
ويعتبر االعتماد المؤسسي  اعتماد للمراكز التدريبية 
اإلداري��ة  اإلمكان��ات  كاف��ة  لتس��خير  يه��دف  حي��ث 
والتعليمية والس��ريرية بالمراك��ز التدريبية ألغراض 
التدريب والذي ينتج عن��ه خلق بيئة تعليمية متميزة 
للمتدربين مبنية على أس��س التعليم الطبي ليتمكن 
المت��درب م��ن الحص��ول عل��ى تدري��ب ع��اٍل يؤهله 

للممارسة المهنية اآلمنة في مجال تخصصه.
وس��تواصل الخدم��ات الطبية الملكي��ة، بموجب هذا 
االعتماد المؤسس��ي، تقديم أعلى مستويات التدريب 
المهني والس��ريري ألطباء مختلف التخصصات االثنى 
عش��ر المعتم��دة بالمستش��فى العس��كري. وبذل��ك 
س��يتمكن األطب��اء المنتس��بون للهيئة م��ن مملكة 
البحري��ن والمملكة العربية الس��عودية من الحصول 
عل��ى التدريب الطبي ال��الزم الجتياز مختل��ف البرامج 

التدريبية التي تقدمها الهيئة السعودية.

االس��تراتيجية  م��ع  تماش��يًا  اإلنج��از  ه��ذا  ويأت��ي 
الموضوعة من قب��ل قائد الخدم��ات الطبية الملكية 
على تعزيز مكانة المؤسس��ة على تقديم أفضل سبل 
التدريب الطبي وذلك لتقديم أعلى مستويات الرعاية 
الصحية. ومن خالل اعتماد معايير الهيئة الس��عودية 
للتخصصات الطبية، س��تضمن بذل��ك تحقيق معايير 

الجودة والتحصيل األكاديمي لألطباء المنتسبين.
وباإلضاف��ة إل��ى تقدي��م التدري��ب الطبي بن��اء على 
هذه المعايير، س��يتاح لألطباء المنتسبين االستفادة 
القص��وى م��ن مراف��ق مرك��ز ول��ي العه��د للتدريب 
والبح��وث الطبية في مجاالت ع��دة منها تنظيم ورش 
العم��ل والمؤتمرات التخصصي��ة، والتدريب العملي 
عل��ى أجه��زة المح��اكاة الطبي��ة والنظري��ة من خالل 

المكتبة الطبية الشاملة التي يوفرها المركز.
وأكد اللواء بروفيس��ور الش��يخ خالد بن علي آل خليفة 
أن حص��ول مركز ولي العهد للتدريب والبحوث الطبية 

على هذا االعتماد المؤسس��ي م��ن هيئة التخصصات 
الصحي��ة يضاف إلى اإلنج��ازات المتتالية التي حققها 
المرك��ز خالل اآلون��ة األخيرة حيث يعد ه��ذا االعتماد 
المؤسس��ي تتويجًا لجهود الخدم��ات الطبية الملكية 
خ��الل ع��ام 2020 بعد نيله��ا االعتماد الش��امل من 
الهيئة األس��ترالية للمعايير الطبية وكذلك ش��هادة 
االعتم��اد الدولية م��ن جمعية المحاكاة ف��ي الرعاية 
الصحية )SSH( بالوالي��ات المتحدة األمريكية لمركز 
ولي العهد للتدريب والبحوث الطبية، وس��تصبو هذه 
الشهادات لتطوير مستوى الخدمات الطبية المقدمة 
في مملك��ة البحرين والخليج العربي، وبذلك تس��تمر 
الخدمات الطبي��ة الملكية بتعزي��ز ريادتها في مجال 
التدري��ب الطب��ي من خالل عق��د اتفاقيات الش��راكة 
مع المؤسس��ات العالمية واس��تضافة أب��رز الخبرات 
الطبية لعمل برام��ج تدريبية في مختلف التخصصات 

والمجاالت.
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زاوية مضيئة

بخيت: »عقار إسراء« يشفي من التصلب اللويحي
أكد مدي��ر مركز األمي��رة الجوهرة 
للط��ب الجزئ��ي وعل��وم المورثات 
الخبير ف��ي أمراض المخ واألعصاب 
البروفيس��ور معز بخيت ل�»الوطن« 
أنه ليس بالضرورة أن تحدث إعاقة 
مس��تدامة نتيجة م��رض التصلب 
اللويح��ي لك��ن وإن حدث��ت فه��ي 
تختل��ف م��ن مري��ض آلخر حس��ب 
ن��وع وتطور المرض وم��دى التزام 
المريض بالعالج وقد تكون اإلعاقة 
حركية تؤث��ر على حركة العضالت 
مث��ل الق��درة على المش��ي وحفظ 
التوازن أو إعاقة حس��ية تتمثل في 
تنميل في الجس��م وخاصة األطراف 
أو آالم أو وخذات أو إعاقة في بعض 

الحواس مثل النظر.
التصل��ب  م��رض  تعري��ف  وع��ن 
اللويح��ي يق��ول »م��رض التصلب 
اللويحي المتعدد هو مرض يصيب 
الجه��از العصب��ي المرك��زي، حيث 
يهاج��م جه��از المناع��ة بروتينات 
األغش��ية المس��ؤولة ع��ن توصيل 
اإلش��ارات العصبي��ة ف��ي الخلي��ة 
العصبي��ة مما يؤدي إل��ى تعطيل 
وظيف��ة تل��ك الخلية س��واء كانت 
وظيفة حركية أو حسية أو متعلقة 

بوظائ��ف الدم��اغ مث��ل النظر عبر 
إصاب��ة العصب البص��ري أو مراكز 
التوازن أو اإلحساس وغيرها. هجوم 
جهاز المناعة ي��ؤدي إلى التهابات 
ح��ادة في األعصاب وه��و ما يعرف 
بالهجمة أو االنتكاسة، ثم يستعيد 
جه��از المناعة توازنه إم��ا تلقائيًا 
عب��ر إدارته الداخلي��ة أو عبر تدخل 
طب��ي بحقن مض��ادات االلتهابات 
مث��ل الكورتي��زون، عندم��ا تتكرر 
األغش��ية  تتآكل  الهجم��ات  ه��ذه 
ح��ول الخلية العصبي��ة والتي بعد 
ذل��ك تضمر ويق��ل حجمها وتتأثر 

وظائفها كثيرًا«.
وعن أسباب اإلصابة يقول: »أسباب 
الم��رض متعلق��ة بعوام��ل جينية 
وعوام��ل بيئي��ة وم��ن ث��م عوامل 
مناعية، العوام��ل الجينية متعلقة 
بي��ن  مختلف��ة  وراثي��ة  بطف��رات 
األف��راد والمجتمعات وذات طبيعة 
معق��دة وغي��ر معروف��ة بالكامل، 
لكن من الواضح أن هناك أفراد لهم 
قابلية جينية لإلصابة بالمرض في 
طروف بيئية معينة مثل التلوث أو 
اإلصابة ببع��ض الميكروبات التي 
تتشبه ببروتينات الخاليا العصبية 
يهاجمها جهاز  وعندم��ا  المركزية 
المناع��ة فه��و ف��ي نف��س الوقت 

يهاجم تلك الخاليا من الجسد«. 
وع��ن م��ا إذا كان اكتش��اف الجين 
المس��ؤول عن هذا المرض يمكن 
القض��اء علي��ه م��ن خ��الل تعديل 
الجين��ات يبي��ن »هن��اك أكث��ر من 
عامل يتس��بب في م��رض التصلب 
المتع��دد وليس هن��اك جين واحد 
مكتش��ف حت��ى اآلن يرجع الس��بب 
إليه، لكن إن تم هذا األمر فسيكون 
كش��فًا عمالقًا ألن وس��ائل العالج 
الجين��ي اآلن تقدمت كثيرًا ويمكن 

بالتأكي��د اس��تخدامها ف��ي ه��ذه 
الحال��ة وتعديل الجين المتس��بب 

في المرض إذا عرف«.
المتعلق��ة  المس��تجدات  وع��ن 
باكتش��افكم عقار إس��راء وهل هو 
عقار ش��اٍف نهائي من المرض قال 
»نعم��ل اآلن مع مجموع��ات عمل 
بهولندا والسويد في اجراء التجارب 
األخي��رة قب��ل المرحلة الس��ريرية، 
وهذه التج��ارب مهمة جدًا في آلية 
عمل إسراء كعقار وتحديد تركيبته 
منح��ه.  وطريق��ة  المس��تخدمة 
ه��ذه المرحل��ة م��ن المفترض أن 
تس��تغرق من عام إل��ى ثالثة وقد 
تعطلنا فيها بسبب جائحة كورونا 
لكننا اآلن تحركنا بإيجابية في هذا 
الش��أن. بعد ذلك تحت��اج التجارب 
م��ن  أخ��رى  لس��نوات  الس��ريرية 
الصعب تحديدها لكنها قد تستمر 
لخمس��ة س��نوات. بع��د التج��ارب 
الس��ريرية نس��تطيع أن نح��دد إن 
كان العق��ار ناجحًا ف��ي إدارة جهاز 
المناعة بال أع��راض جانبية ليكون 
عالجًا شافيًا بإذن اهلل وحينها فقط 

يمكن أن يطرح في األسواق«.

البروفيسور عمر بخيت

محطات في حياة مريم »4«

األس��رة  ب��دأت 
الت��ي  الصغي��رة 
قلي��اًل  اتس��عت 
المولود  باستقبال 
صال��ح البح��ث عن 
في  للتكلم  برام��ج 
دول أجنبية وعربية 
ووق��ع االختيار على 
حي��ث  القاه��رة، 
معاهد  بها  يتوافر 
مختص��ة بالتكل��م 
أصح��اب  عن��د 
اإلعاقة الس��معية، 

وكان الق��رار جريئ��ًا ومغام��رًا، فل��م يك��ن الس��فر إلى 
القاهرة بنية زيارة صغيرة بل بنية تشبه الهجرة، فكان 
حلم العائلة أن تنجح في تعليم مريم الكالم وااللتحاق 

بالمدارس العادية والدراسة حتى اجتياز الثانوية. 
لقد كان انتقال األس��رة إلى القاهرة قرارًا صعبًا فألول 
مرة تفترق أسرة فؤاد، فكان ال بد من أن يبقى األب في 
البحرين ألداء واجباته الجامعية وتمويل تكاليف الرحلة، 
واألم وحده��ا ألول مرة في القاهرة ترعى طفلين مريم 
ولم تتجاوز العامين وصالح ثمانية أشهر، ولكنها قبلت 
التحدي بشجاعة أذهلت الجميع، وظل األب في البحرين 
يحاكي طيف أس��رته ويش��عر بالحزن لبعدهم عنه فلم 
يك��ن يتوقف عن البكاء وهو يفكر كيف يقضون يومهم 
وكيف يتصرفون فيدعو اهلل لهم بتيس��ير أمورهم، وما 
كان يخفف عنه قيامه برحالت مكوكية كل أسبوعين أو 
ثالثة للقاهرة، وقد نجحت األس��رة في التأقلم مع هذا 
الوضع المرهق ماديًا ومعنويًا ونفسيًا فمهر الحب غاٍل.

ذهبت مريم إلى المعهد واتفق الوالدان على مدرس��ة 
م��ن مدرس��ات المعه��د إلعطائه��ا درس��ًا خصوصي��ًا 
لتعويض خس��ارة س��نتين من عمره��ا دون أن تتعلم 
ال��كالم، فكان��ت األم تترك مري��م بعد انته��اء موعد 
الدراس��ة ساعة مع المدرس��ة ولكن البواب أخبر األم أن 
تأتي لمريم في الموعد المح��دد لالنصراف؛ ألن مريم 
ينتابها الخوف الش��ديد، فأخبرته أنها تتركها من أجل 
أن تدرس��ها المعلمة التي اكتش��فت أنها تمشي قبل 
نهاي��ة اليوم الدراس��ي بحصتين، ولألس��ف لم تتمكن 
مري��م من ش��رح معاناتها لوالدتها فهي ال تس��تطيع 

الكالم.
وب��دأت مريم التدريب لدى الدكت��ور محمد بركة لمدة 
40 دقيق��ة يوميًا وكانت األم تتبعها بس��اعات تدريب 
فتقدمت مريم تقدمًا ملحوظًا، وبلغ صالح سن االلتحاق 
بالروض��ة وقررت األم أن تلحق مري��م معه وبعد رحلة 
بحث حيث لم يكن معترفًا بالدمج حينها. تم ضم صالح 
ومري��م إلح��دى الروض��ات وأقبلت مريم عل��ى التعليم 
بنه��م فكان��ت تس��تيقظ وحدها ف��ي الخامس��ة فجرًا 
لتمارس االندماح في هذا المجتمع الصغير رغم تعكير 
صفوها النات��ج عن احتجاج عدد من أولياء أموراألطفال 
على وجود مري��م، فالمجتمع يعاني نفس الجهل الذي 
كان يعانيه مجتمع البحرين من ربط اإلعاقة السمعية 
بالتخل��ف العقلي، فها ه��م يخافون عل��ى انتقال ذلك 

التخلف إلى أوالدهم.
لم تمض سنوات قليلة حتى تكلمت مريم نعم تكلمت 
مريم لم تتكلم فحس��ب ولكنها أحب��ت الكالم وأجادت 

بالغة الحوار بالكلمات والتواصل مع اآلخر.
أم��ا األب فصار خبي��رًا في اإلعاقة الس��معية فلم يترك 
مص��درًا علميًا يتح��دث عنها إال قرأه وق��رر مع تجربته 
الفري��دة أن يرس��م خارطة طريق لكل م��ن يعاني من 
اإلعاقة السمعية، ونقل هذه الخبرة إلى وطنه البحرين 
فأقن��ع أعضاء مجل��س إدارة جمعية البحري��ن للتنمية 
والطفول��ة الت��ي كان أح��د مؤسس��يها عل��ى القي��ام 
بدراس��ة جدوى بإنش��اء مركز متخصص تابع للجمعية 
يهت��م به��ذه الفئة م��ن المعاقين ونق��ل تطور مريم 
إل��ى فريق العمل العلمي الذي ش��كلته الجمعية وكان 
في عضويته عبداهلل الحواج ودكتور أكبر محس��ن، بعد 
عم��ل قامت ب��ه اللجنة أكثر من ع��ام صاغت على أثره 
عدة نتائج منها ضرورة إنش��اء هذا المركز في البحرين 
وأن يتبنى فلسفة المش��افهة، وعلى الرغم من الكلفة 
المادي��ة المالي��ة إلنش��اء ه��ذا المركز ف��إن المردود 
االجتماعي واإلنس��اني الكبير للمركز ال يقدر بثمن، مع 
ضرورة أن يكون العاملون في المركز من أبناء البحرين، 
وتم تكليف األب بالبحث عن أستاذة متخصصة في هذا 

المجال إلدارة المركز وتدريب البحرينيين للعمل فيه. 
لم تكن المهمة س��هلة على األب على الرغم من قربه 
من ذوي االختصاص من أس��تاذة جامعة عين ش��مس 
التي بها قس��م كبي��ر لإلعاقة الس��معية ولكنه حرص 
على اختيار الطبيب اإلنسان الذي يؤمن برسالة المركز 
ويتفاعل مع أس��رة المعاق كأنها أسرته ويكون عطاؤه 
بال حدود لينجح في تدريب فريق مؤمن بهذه الرس��الة 
بكون��ه قدوة لهم. ووقع االختيار عل��ى الخبيرة الدولية 
في اإلعاقة الس��معية الدكت��ورة راندا إم��ام واختارها 
األب ألنها طبيبة ولديها توأم��ان يعانيان من اإلعاقة 
الس��معية، وهي تخصصت من أجلهم��ا فأخبرها األب 
برغبت��ه في أن تك��ون مدي��رة المرك��ز، ولكنها كانت 
تعتق��د أن األب يحل��م حي��ث أن مركزًا به��ذه الصورة 
باهظ التكاليف، ولكن إيمان األب بأن فرح أسرة بتجاوز 
طفله��ا اإلعاق��ة الس��معية ال يقدر بثم��ن وإصراره أن 
الس��رور الذي أدخلته مريم إليه سيعممه عل كل أسرة 

بها معوق سمعيًا وافتتح المركز عام 1994.

مريم فؤاد الشهابي

التوحد: لقب قد ال يطابق واقعه!
قطع التوحد عالميًا، محطات زمنية 
متع��ددة بعضها مؤلم ومش��ين، 
وبعضه��ا اآلخ��ر مش��رق ومش��رف 
ويتنامى في أرجاء المعمورة. والزال 
العالم العربي إل��ى يومنا هذا -مع 
األس��ف الش��ديد- يقبع ف��ي حقبة 
مظلم��ة بي��ن مطرق��ة الموروثات 
وس��ندان  الخاطئ��ة،  الش��عبية 
المعلومات الس��طحية التي تفتقر 

للسند العلمي والتجديد.
إن اضط��راب طي��ف التوح��د، ه��و 
أكث��ر اضطرابات الطفولة ش��يوعًا 
وغموضًا في الوقت ذاته حتى يومنا 
هذا، فالزالت اإلش��ارة لس��بب واحد 
ودقي��ق يفس��ر حدوثه، أمرًا ش��به 
مس��تحيل. ومع عدم وجود أس��باب 
يمك��ن التع��رف عليه��ا، تتنام��ى 
التي  المؤثرة  الفرضيات والعوامل 
تحتمل أن تكون ذات عالقة، ولكن 
ال يوج��د ع��الج نهائ��ي ش��اٍف من 
التوحد لعدم ثبوت أسباب حدوثه.

يقبع التوحد في الدليل التشخيصي 
النفسية،  لالضطرابات  واإلحصائي 
ف��ي نس��خته الخامس��ة المعدل��ة 
مجموع��ة  ضم��ن   ،)٢٠١٣(
النمائي��ة  الطفول��ة  اضطراب��ات 
م��ا دون  الت��ي تظه��ر  العصبي��ة 
العم��ر،  م��ن  س��نوات  الخم��س 
وتش��مل خمس��ة أن��واع مختلف��ة 
الش��دة واإلمكانيات، وهي: التوحد 
اس��برغر،  متالزم��ة  الكالس��يكي، 
الكالس��يكي، اضطراب  غير  التوحد 
المه��ارات العام��ة غي��ر المح��دد، 

االنتكاس��ي،  الطفول��ة  اضط��راب 
هيل��ر،  متالزم��ة   ،CDD التحلل��ي 

متالزمة ريت.
ينظ��ر   ،2013 الع��ام  قب��ل  وكان 
لهذه األنواع عل��ى أنها اضطرابات 
مختلفة عن بعضها البعض، حتى 
تم إدراجها تحت مظلة واحدة وهي 
اضطراب��ات طيف التوحد، ألس��باب 
التكاليف  كثي��رة، منه��ا لتغطي��ة 
ش��ركات  طري��ق  ع��ن  التأهيلي��ة 
التأمين ومنها الش��تراكهم جميعًا 
عل��ى اخت��الف وتباي��ن المس��توى 
ف��ي ث��الث مح��اور أساس��ية تقود 
للتش��خيص بأحده��م، وهي: محور 
)أنم��اط  الس��لوكية  االضطراب��ات 
وتكرار لبعض الظواهر الس��لوكية 
كالرفرف��ه باليدين والنط والهرب، 
نمطي��ه  بط��رق  األش��ياء  ص��ف 
وهوسية، وغيرها(، ومحور التواصل 
)لغة الجس��د، التواصل االجتماعي 

وتكوي��ن الصداقات، فهم الس��ياق 
والعواطف، البناء والتصور، وغيرها(، 
ومحور العوائق اللغوية )اكتس��اب 
اللغ��ة المنطوق��ة، الضمائر، نبرة 

الحديث، الحوار، وغيرها(.
كلم��ة  ك��ون  م��ن  الرغ��م  وعل��ى 
)التوح��د( لغ��ة واصطالح��ًا، آتي��ة 
بمعنى االنف��راد بالنفس والوحدة 
الحرفي��ة  وترجمته��ا  واالنع��زال، 
هي )الذاتوي��ة(، إال أن واقع األفراد 
)أطفااًل كانوا أو يافعين أو بالغين( 
الينطبق تمامًا كما هو متصور من 

معنى هذا اللقب!
فاالعتقاد األول الذي قد يتبادر إلى 
ذهن��ك حين تس��مع أن ش��خصًا ما 
مصاب بالتوحد، هو أنه قد ال يرغب 
البقاء  باالختالط بالن��اس ويفضل 
لوحدة، إال أن هذا الشيء غير صحيح 
تمام��ًا، واألص��ح ه��و أن الكثيرين 
يرغب��ون باالنخ��راط ف��ي المجتمع 
بالكثي��ر مم��ا يس��تطيع  والقي��ام 
م��ن هواي��ات  مزاولت��ه  أقرانه��م 
الجماعات  ورح��الت واندم��اج ف��ي 
والصداق��ات، إال أن المحاور الثالث 
والتواصل( تحول  اللغة  )الس��لوك، 
بينهم وبين التفاعل مع األشخاص 
باإلضافة  واألماك��ن.  من حوله��م 
السابقة  الس��لبية  التجارب  لبعض 
أو الح��وادث ف��ي األماك��ن العامة 
التي تشكل حاجزًا أو هاجسًا للخوف 
المصابين  والقلق لدى األش��خاص 
يترددون  والتي تجعلهم  بالتوحد، 
االنضم��ام  م��ن  ينس��حبون  أو 

ألقرانهم.
بأش��كاله  المجتمع��ي،  التنم��ر 
وأنواع��ه، جماعي أو ف��ردي، لفظي 
أو جسدي أو مادي، هو أحد الظواهر 
التي يجب محاربتها لنمكن كل من 
ه��و مختلف من الش��عور باالنتماء 
واألمان وممارس��ة حيات��ه بصورة 

طبيعية.
اضطراب طي��ف التوحد ليس إعاقة 
بحد ذاته، وإنم��ا مجموعة معقدة 
م��ن التحدي��ات والصعوب��ات التي 
إن ت��م تذليله��ا أس��ريًا وأكاديميًا 
واجتماعيًا وماليًا، فلن يقبع صاحبها 
في قوقعة العزلة والحرمان. فكما 
يقال، ال توجد إعاق��ة، ولكن توجد 

مجتمعات معيقة أحيانًا.
لق��د خلقن��ا اهلل مختلفي��ن، فليس 
كل مختل��ف مخيف��ًا فلنك��ن أكث��ر 
رحم��ة وقبواًل لم��ن يواجهون آالف 
التحديات بسبب نظراتنا أو تمييزنا 
وإقصائنا لهم في المعاملة. وأدعو 
الجميع للتأم��ل والتفكر في أحوال 
ولنعمل  التوح��د  أطف��ال وش��باب 
على خل��ق أجيال واعي��ة ومتفانية 
المصابي��ن  أقرانه��م  لمس��اعدة 
بالتوح��د، في مدارس��نا وجامعاتنا 
ومس��اجدنا وعوائلنا وفي كل مكان 

على أرض البحرين الغالية.

مستشار وراثي
رئيسة اللجنة التوعوية 
التثقيفية جمعية 
التوحديين البحرينية

د. فاطمة مرهون

نموذج مشرف جديد للقدرة على اإلبداع والتميز 
رغ��م الظ��روف، طال��ب ذك��ي وطم��وح، وفنان 
موه��وب، وق��ارئ ش��غوف باللغ��ة اإلنجليزية، 
إن��ه  اجتماعي��ًا،  اإليجاب��ي  للتأثي��ر  ويس��عى 
الطالب علي النش��يط من مدرس��ة بدر الكبرى 
االبتدائي��ة للبنين، وهو من طلبة الدمج ضمن 
فئة اضطراب التوحد. علي يمتلك قدرات الفتة 
متعددة، وس��اهم الدمج في تطورها وتألقها، 
بدعم م��ن إدارة المدرس��ة والمعلم��ات، فهو 
متميز في مجال الرس��م، ويهوى ربط موهبته 
بالش��خصيات التي تس��تهويه، وم��ن ضمنها 
ش��خصية أس��طورية قريبة للديناص��ورات من 
ناحية الشكل، لذلك قرر أن يصمم كتاب تلوين 
خاص بهذه الش��خصية، ويذكر فيه خصائصها 
ومراح��ل تطوره��ا وإمكاناتها، وق��ام بعرضه 
عل��ى األهل واألصدقاء الطالعه��م على قدراته 
الفنية، والذين اتفقوا على شراء الكتاب بمبلغ 
رمزي تش��جيعًا له. كما يهوى علي االطالع في 
مجال العلوم، وخاصًة ما يتعلق بعالم الفضاء 

والبحار، وهو ش��غوف بالبحث والق��راءة باللغة 
اإلنجليزية، كما أبدى رغبت��ه بأن يصبح مؤثرًا 
اجتماعيًا أو بالمصطل��ح المتداول »يوتيوبر«، 
لذلك س��اعدته أسرته على إنش��اء قناة خاصة 

به.
يق��ول ول��ي أم��ر عل��ي إن صف��وف الدم��ج قد 
ساهمت كثيرًا في تطوير شخصيته ومساعدته 
على التعايش مع الطلبة والمجتمع المدرس��ي 
بش��كل عام، حيث تجاوز حالة االنعزال والوحدة 
بتكوين صداقات عدي��دة وامتالك القدرة على 
إيصال آرائه وأفكاره، وانعكس ذلك على حياته 
االجتماعية خارج المدرس��ة، حيث أصبح ينخرط 
في التجمعات العائلية أكثر من الس��ابق، فكل 
الش��كر لوزارة التربي��ة والتعليم عل��ى برنامج 
الدم��ج، والش��كر موص��ول للمدرس��ة وخاصة 
معلم��ة نظ��ام الفصل حمي��دة الس��يد، التي 
كان له��ا دور كبير في مس��اعدته على التطور 
واالندم��اج ف��ي الص��ف الع��ادي وإش��راكه في 

علي النشيــطاألنشطة والفقرات المدرسية.

لم يمنعه التوحد من اإلبداع والتميز

علي يصمم كتب تلوين خاصة بالديناصورات
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مقترح نيابي لعالج خدم 
المنازل مجانًا بالمراكز الصحية

تعكف لجنة الخدمات بمجلس النواب على دراسة اقتراح 
برغب��ة لعالج خ��دم المنازل مجانًا ف��ي المراكز الصحية 
وذلك بعد إحالته من رئاس��ة المجلس للجنة المذكورة 
والتي تشكلت مؤخرًا برئاسة النائب أحمد األنصاري مع 

بداية الدور الجديد.
ويأتي االقتراح لعدم قدرة العاملة المنزلية على تحمل 
عبء مصاري��ف العالج نظرًا لتدني روات��ب هذه الفئة، 
فيما يتحمل المواطن رب األسرة عالج العاملة المنزلية 
من جيبه الخاص فضاًل عن شراء األدوية من الصيدليات 
التجارية الخاصة خصوصًا أن خدم المنازل يعملون لدى 
العائ��الت البحريني��ة ومعظ��م العوائل لديه��م عاملة 
منزلية ما يعني تكبد المواطن تكاليف الرسوم الصحية.
وطلب مقدمو االقتراح النظر فيه واتخاذ ما يلزم بشأنه 
إلى جانب االستئناس برأي الجهات المعنية في إمكانية 

تنفيذ المقترح.

 »خدمات الشورى«: تعديل استبدال
التقاعد النقدي ليتوافق مع أحكام الشريعة

ناقش��ت لجنة الخدمات بمجلس 
بقواني��ن  مش��اريع   3 الش��ورى 
ومكاف��آت  معاش��ات  لتنظي��م 
التقاعد لموظف��ي الحكومة من 
وته��دف  مدنيي��ن وعس��كريين 
المش��اريع إلى أن تك��ون قواعد 
للموظفين  النق��دي  االس��تبدال 
الخاضعين ألحكام والمتقاعدين 
من أصحاب المعاشات متوافقة 
مع أحكام الش��ريعة اإلس��المية 

الغراء.
عق��د  ال��ذي  االجتم��اع  وخ��الل 
الفاض��ل  د.جه��اد  برئاس��ة 
وبمش��اركة ممثلي وزارة المالية 
الوطن��ي وصن��دوق  واالقتص��اد 
والهيئ��ة  العس��كري،  التقاع��د 
االجتماعية،  للتأمين��ات  العامة 
بحث��ت اللجن��ة الم��واد الم��راد 
مش��روعات  ضم��ن  تعديله��ا 

القواني��ن والتي ش��ملت تعديل 
الم��ادة 77 م��ن القان��ون رق��م 
)13( لس��نة 1975 بشأن تنظيم 
التقاع��د  ومكاف��آت  معاش��ات 
والم��ادة  الحكوم��ة،  لموظف��ي 
43 من قانون تنظيم معاش��ات 
لضب��اط  التقاع��د  ومكاف��آت 

وأفراد قوة دفاع البحرين واألمن 
العام، وكذل��ك المادة رقم 144 
م��ن قانون التأمي��ن االجتماعي 
رقم  بقانون  بالمرس��وم  الصادر 

24 لسنة 1976.
واستمعت اللجنة إلى آراء الجهات 
الحكومية المعنية وردودها على 

التي طرحها أعضاء  التس��اؤالت 
اللجن��ة بش��أن اآلث��ار المترتبة 
على تطبيق مشروعات القوانين 
عل��ى أرض الواقع، قب��ل أن تقرر 
البدء بإع��داد تقاريرها النهائية 
بخصوص المش��روعات بقوانين 

الثالثة.

 »مرافق الشورى« ُتنهي 
مناقشة 200 مادة من »القانون البحري«

واصل��ت لجن��ة المراف��ق العامة 
والبيئ��ة بمجلس الش��ورى بحث 
القانون  قانون بإصدار  مش��روع 
البح��ري المرافق للمرس��وم رقم 
29 لس��نة 2018، وال��ذي يهدف 
بحس��ب رئيس اللجن��ة د.محمد 
علي حس��ن إلى تطوي��ر النظام 
القانون��ي البحري، بما يتناس��ب 
مع تطور صناعة المالحة والنقل 
البحري واالتفاقيات البحرية التي 

صادقت عليها البحرين.
وح��ددت اللجنة مالحظاتها حول 
200 مادة انتهت من مناقشتها 
لبحثها مع الجهات المعنية بعد 
االنتهاء من دراس��ة جميع مواد 

مشروع القانون.
اللجن��ة تخصيص  ق��ررت  فيم��ا 

االجتماعين القادمين الستكمال 
مناقش��ة بقي��ة م��واد مش��روع 
 388 والبال��غ عدده��ا  القان��ون 

مادة.
الجدير بالذكر أن مشروع القانون 

المذك��ور يرم��ي إلص��دار قانون 
بحري ش��امل وحض��اري ومتمّيز 
يكف��ل للبحرين االس��تفادة من 
الجغرافي،  وموقعها  إمكانياتها 
والمرتك��زات  الحق��وق  ويحم��ي 

الس��يادية واألمني��ة والس��المة 
ويج��ذب  للمملك��ة،  البحري��ة 
والدولية  المحلية  االس��تثمارات 
لمباشرة األنش��طة التجارية في 

البحرين.

 »حقوقية الشورى« تبحث توصيات 
ورش عمل الخطة الوطنية لحقوق اإلنسان

اإلنس��ان  حق��وق  لجن��ة  بحث��ت 
بمجل��س الش��ورى توصيات ورش 
العمل الس��ت التي نظمتها وزارة 
الخارجي��ة بمملك��ة البحرين حول 
إع��داد الخط��ة الوطني��ة لحق��وق 

اإلنسان.
وأكدت اللجنة على أهمية التعاون 
التش��ريعية  الس��لطتين  بي��ن 
والتنفيذية للمس��اهمة في إعداد 
الخط��ة الوطنية لحقوق اإلنس��ان 
بم��ا يتواك��ب م��ع م��ا تش��هده 
المملك��ة من تطور على مس��توى 
التشريعات والقوانين التي ضمنت 
حماي��ة حقوق اإلنس��ان والحريات 
العام��ة ف��ي المملك��ة، انطالق��ًا 
من المش��روع اإلصالح��ي لحضرة 

صاح��ب الجاللة العاه��ل المفدى 
حفظه اهلل ورعاه، فضاًل عن تنسيق 

لع��رض  المش��تركة  المس��اعي 
الجهود الوطنية بهذا الشأن أمام 

الدولية  والمؤتم��رات  المنظمات 
المعنية بحقوق اإلنسان.

مريم بوجيري

ردود األسئلة

 المرحلة األولى تضم  1155 
 وحدة سكنية ومن المتوقع البدء 

فيها نهاية العام الجاري

تخصيص نسبة من المشروع  لطلبات 
 المحافظة ونسبة للطلبات اإلسكانية 

على مستوى المملكة حسب معيار األقدمية

توقع وزير اإلسكان باسم الحمر البدء بالمرحلة األولى لمشروع شرق سترة اإلسكاني 
قب��ل نهاية العام الجاري، وأن يتم توزيع ش��هادات الترش��يح على المس��تحقين للمرحلة 
الثانية في 2022 حس��ب توفر الميزانية للبدء فيها وفق البرنامج المحدد. جاء ذلك في رد 

الوزير على سؤال النائب عمار آل عباس. 

حسن الستري

 شهادات استحقاق المرحلة 
الثانية من »شرق سترة« 2022

آل رحمة: تعيين ولي العهد 
رئيسًا للوزراء استمرار 

للمسيرة التنموية
أّكد النائب غازي آل رحمة 
أن ص��دور األم��ر الملكي 
الس��امي بتعيين صاحب 
الس��مو الملك��ي األمي��ر 
سلمان بن حمد آل خليفة 
ولي العه��د نائب القائد 
لمجلس  رئيس��ًا  األعل��ى 
اس��تمرار  ه��و  ال��وزراء، 
التنموي��ة  للمس��يرة 
دّش��نها  الت��ي  الرائ��دة 
ضم��ن  المل��ك  جالل��ة 

المش��روع اإلصالحي الش��امل في العه��د الزاهر لصاحب 
الجاللة. وقال آل رحمة إن الثقة الملكية السامية أتت في 
محّلها وأن س��مو ولي العهد خير خلف لخير سلف، وسيقود 
دّفة الس��لطة التنفيذية ب��كّل اقتداٍر وحنكٍة ومس��ؤوليٍة 
وص��واًل لتحقيق غٍد مش��رٍق للوط��ن وفق رؤي��ة البحرين 
االقتصادية 2030. وأش��اد بما يتمّتع به سمو ولي العهد 
من قدرات ومهارات قيادية وتحليلية وإدارية ممّيزة أثبتت 
فعاليته��ا وكفاءتها في إحداث نقل��ٍة نوعيٍة لجودة األداء 
الحكومي واستشراف المس��تقبل وإعداد وصياغة الخطط 
االقتصادية الناجعة والمبتناة على أهداف واضحة وجريئة 

ومحّددات دقيقة في التنفيذ والعمل.
وأش��ار آل رحمة إلى ما يمتلكه س��مو ول��ي العهد رئيس 
الوزراء من رؤى استراتيجية ورؤى مستنيرة وأفكار إبداعية 
للنه��وض بالعمل الحكومي إلى آف��اٍق رحبة من الفاعلية 
والتنافس��ية واالس��تدامة، منّوًها إلى النجاح الهائل الذي 
حّققته مبادرة س��مّوه في إطالق مبادرة »فريق البحرين« 
والتي استطاع أن يدمج كّل الموّظفين التنفيذيين وصّناع 
القرار والمس��ؤولين والموظفين ضمن إطار عمٍل حكومي 
موّح��د يتفق م��ع رؤى وتطلعات البحري��ن ويدعم اإلبداع 
والتفّوق، وهو األمر الذي كان باكورة العديد من المبادرات 
النوعي��ة الالحق��ة، ك�»الملتق��ى الحكومي« و»مس��ابقة 
االبتكار الحكومي« وبرنامج النائ��ب األّول لتنمية الكوادر 

الوطنية، وغيرها الكثير الكثير من المبادرات الرائدة.
وأّكد آل رحمة على الثقة التاّمة في أن يواصل س��مو ولي 
العهد رئي��س الوزراء البناء على ما تحّقق من مكتس��بات 
وإنجازات وفق ثوابت أساس��ية قائمة على مبادئ العدالة 
والتنافسية واالستدامة، وهي ذات المبادئ التي تأسست 
عليها رؤية البحرين االقتصادية 2030 والتي كان الفضل 
الكبي��ر لس��مو ول��ي العه��د في العم��ل على تأسيس��ها 

وإنجازها.

غازي آل رحمة
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السفارة األمريكية ُتسلط 
الضوء على أسبوع التعليم 

الدولي و»ريادة األعمال«
عل��ى م��دار العقدي��ن 
احتفل��ت  الماضيي��ن، 
الخارجي��ة  وزارة 
األمريكي��ة، جنب��ًا إل��ى 
جنب م��ع وزارة التعليم 
بأس��بوع  األمريكي��ة، 
الدول��ي  التعلي��م 
ش��هر  ف��ي   ،»IEW«
عام  م��ن كل  نوفمب��ر 
للتروي��ج لفوائد برامج 

التعلي��م والتب��ادل الدولي ف��ي أكثر م��ن 100 دولة حول 
العالم.

هذا العام، في الفترة م��ن 16 إلى 20 نوفمبر، تواصل 
س��فارة الوالي��ات المتح��دة ف��ي المنامة ه��ذا التقليد 
من خالل سلس��لة من األنشطة على وس��ائل التواصل 
االجتماع��ي لتس��لط الضوء عل��ى برامجن��ا التعليمية 
وأنش��طتنا االفتراضية ح��ول الش��راكة التعليمية بين 
الواليات المتح��دة ومملكة البحرين. على الرغم من أن 
عام 2020 كان عامًا اس��تثنائيًا بسبب تحديات جائحة 
)كوفي��د19(، إال أن التع��اون الذي تتمتع ب��ه الواليات 
المتح��دة والبحرين في العديد م��ن الفئات األكاديمية 
التح��دي. له��ذه األس��باب،  كان ال يمك��ن أن يخس��ر 
يسعدني أن أبرز االهتمام القوي ببرنامج منح فولبرايت 
له��ذا العام وأهنئ المتقدمي��ن البحرينيين المتميزين 
الذي��ن حصلوا عل��ى المنحة لمتابعة دراس��تهم العليا 
في الواليات المتحدة كما أش��جع جميع المهتمين على 

التفكير للتقديم لهذه الفرصة في المستقبل.
إن اس��تقبال الطالب الدوليين من خلفيات متنوعة في 
أكثر من 4000 مؤسس��ة للتعلي��م العالي في الواليات 
المتحدة، وتشجيع الطالب األمريكيين على الدراسة في 
الخ��ارج، يعزز الروابط بين الوالي��ات المتحدة والبلدان 
في جميع أنحاء العالم. وهذا بدوره يطور العالقات بين 
الناس والمجتمعات الضرورية لحل التحديات العالمية. 
وعل��ى الرغم م��ن أن بع��ض ف��رص التعلي��م الدولي 
والدراس��ة في الخارج قد تأثرت بالوب��اء، إال أنه ال يزال 
من المهم تس��ليط الضوء على فوائ��د التعليم الدولي 
تحسًبا لعودة قوية للتنقل من وإلى الواليات المتحدة.

أيضًا، في نفس هذا األسبوع، تحتفل الواليات المتحدة 
باألس��بوع العالم��ي لري��ادة األعم��ال »GEW«، الذي 
يحتفي ب��رواد األعم��ال الذين يخدم��ون مجتمعاتهم 
ويع��ززون االقتص��ادات ف��ي جمي��ع أنحاء العال��م. هذا 
العام، س��تنظم الس��فارة فعاليات وفرصًا موجهة نحو 
إله��ام األفراد من جميع الخلفي��ات ليتبعوا خطى أجيال 

من رواد األعمال قبلهم.

* القائم باألعمال لدى سفارة الواليات المتحدة

مارغريت ناردي 

 »العفو الدولية«: إيران أخفت حجم
االنتهاكات بحق متظاهري »نوفمبر 2019«

      جرحى في انفجار بمحطة وقود في طهران
دبي – )العربية ن��ت(: أصدرت منظمة العفو 
الدولي��ة أمس االثنين بيانًا بمناس��بة ذكرى 
االحتجاج��ات اإليراني��ة الت��ي اندلع��ت ف��ي 
نوفمبر 2019، ذكرت فيه باالنتهاكات التي 

ارتكبتها إيران بحق المتظاهرين.
وأك��دت المنظم��ة أن الس��لطات اإليراني��ة 
قطع��ت اإلنترنت عم��دًا أثن��اء االحتجاجات، 
مخفي��ًة الحجم الحقيق��ي لعمليات القتل غير 

المشروع على أيدي قوات األمن.
وقال��ت نائب��ة مدي��رة المكت��ب اإلقليم��ي 
للشرق األوسط وشمال إفريقيا في المنظمة 
العن��ف  مس��توى  م��ن  ص��دم  »العال��م  إن 
الوحش��ي لقوات األم��ن« اإليرانية خالل قمع 

االحتجاجات.
واعتبرت أن »الس��لطات حاولت إخفاء المدى 
الحقيقي النتهاكات حقوق اإلنس��ان المروعة 

التي كانت ترتكبها في جميع أنحاء البالد«.
وذكرت بأنه »ل��م يتم التحقيق جنائيًا مع أي 
شخص أو محاسبته على عمليات القتل حتى 
اآلن«. وأضاف��ت أن »معظ��م الضحايا قتلوا 
برص��اص في الرأس أو الجذع مما يش��ير إلى 
أن قوات األمن كانت تتبع سياسة إطالق النار 

بقصد القتل«.
وختم��ت قائلًة إنه »م��ن المعتقد أن العدد 
الحقيق��ي للوفيات أعلى بكثير ولكن التس��تر 
المستمر من جانب السلطات اإليرانية يعني 
أن ع��دد القتلى الحقيقي ق��د ال يتم معرفته 

أبدًا«. من جانب آخر أعلنت وس��ائل إعالم في 
إي��ران أن انفجارًا وقع ف��ي محطة للوقود في 
العاصمة طهران وتس��بب في س��قوط عدد 
م��ن الجرحى. وفيما لم تذكر األس��باب، نفت 

وقوع قتلى.
وقال التلفزيون الحكومي: »اشتعلت النيران 
في صهريج وقود في أثن��اء تفريغه بمحطة 
بنزين في ش��ارع بيروزي بطه��ران«، مضيفًا 

أنه تمت السيطرة على الحريق.
ويأت��ي االنفجار في وقت أفاد فيه ناش��طون 
إيرانيون عبر مواقع التواصل بأن الس��لطات 
فرضت أجواًء أمنية مش��ددة والحرس الثوري 

قام بتس��يير دوريات، وذلك بمناسبة الذكرى 
الس��نوية األولى على احتجاجات 15 نوفمبر، 
والتي قمعها النظام بعنف دموي راح ضحيته 
حوال��ي 1500 متظاه��ر وآالف المعتقلي��ن، 
يواجه العشرات منهم خطر اإلعدام والمئات 

أحكام السجن الطويلة.
كما نشر ناشطون مقاطع عن االنتشار األمني 
في قلعة حس��ن خان، أو بلدة قدس، التابعة 
لمحافظة طهران والتي أعلنت حاكمة البلدة 
ليل��ى واثق��ي، ف��ي أثن��اء احتجاج��ات العام 
الماض��ي أنها أم��رت قوات األمن والش��رطة 

بقتل المتظاهرين.

 تظاهرة نسائية في معقل »حزب اهلل«
     منشق عن الحزب: مخازن سالح بكل منطقة في لبنان

دب��ي - )العربي��ة نت(: انتش��رت على مواق��ع التواصل مقاط��ع مصورة 
لمظاهرة نس��ائية في معقل حزب اهلل بالضاحي��ة الجنوبية لبيروت ضد 
»تجاوزات« مس��ؤول اللجنة األمنية في الحزب علي أيوب المتهم بقضايا 
فس��اد وذلك على خلفية اإلشكال الذي حصل منذ يومين بين آل المقداد 

وآل أيوب.
وفي س��ياق متصل كشف منش��ق عن حزب اهلل يعيش في دولة أوروبية، 
تفاصيل جديدة عن توزيع الحزب لعناصره وأسلحته في لبنان، وفق موقع 

الحرة، أمس.
وقال المنش��ق إن »الحزب يعتم��د على خطة توزي��ع، ترتكز على تأمين 
اكتفاء ذاتي من األس��لحة والذخائر ل��كل منطقة جغرافية، بوضعها في 
مخ��ازن عدة ضم��ن هذه البقعة، فإذا ُضرب مس��تودع يبق��ى هناك ألفًا 
غيره في الخدمة«، وأوضح أن »المعامل والمستودعات ممتدة على كافة 
األراضي اللبنانية وداخل األحياء الس��كنية بأشكال وطرق مختلفة، وهناك 

أنفاق تحت األرض السيما على طريق الجنوب بيروت«.
وش��دد على أن للحزب خريطة لبنانية خاصة، إذ يقس��م الحزب لبنان إلى 
بقع عسكرية، وله في كل المحافظات مخازن ومواقع سرية ولكن بأشكال 
وطرق مختلفة، مبينًا أن »منطقة الجنوب مقسمة إلى الليطاني، وتسمى 

وحدة بدر، وشمال الليطاني، وتسمى وحدة نصر«.
م��ن جهة أخ��رى قال��ت األرجنتين إنها ستش��دد اإلج��راءات األمنية على 
حدودها مع باراغواي بعد أن تلقت س��فارتها في المملكة المتحدة بالغًا 
من مجهول ينبه الس��لطات إل��ى احتمال دخول مواد لصن��ع القنابل عبر 

حدودها الشمالية.
وأوضح��ت وزارة األم��ن األرجنتينية ف��ي بيان لها أن الرس��الة حذرت من 
شخص يسعى لش��حن نترات األمونيوم من باراغواي إلى األرجنتين »من 
أج��ل قنبلة ذات هدف يهودي«. ولفتت الس��لطات إلى أنها بدأت تحقيقًا 
لتحديد الش��خص المذكور في المعلومات، وسط شكوك من أن المعني 

ينتمي لحزب اهلل اللبناني.
وينش��ط عناص��ر لح��زب اهلل بكثافة في المثل��ث الح��دودي الرابط بين 
األرجنتي��ن وباراغ��واي والبرازي��ل، حيث يقومون بصفقات غير مش��روعة 
لتموي��ل عملي��ات الحزب المدع��وم إيرانيًا في مناطق أخرى. وس��بق وأن 
طالب وزير الخارجية األمريكي مايك بومبيو بضرورة تشديد الرقابة على 
المنطق��ة. وتصنف األرجنتين حزب اهلل منظمة إرهابية منذ العام 2019، 
على خلفية الهجمات التي قام بها الحزب وتس��تهدف مواقع إس��رائيلية 

ويهودية.

 وفاة وزير الخارجية 
السوري وليد المعلم

أعل��ن التليفزي��ون الرس��مي الس��وري، عن وف��اة وزير 
الخارجية وليد المعلم عن عمر ناهز 79 عامًا.

وذكرت قناة اإلخبارية الس��ورية في خب��ر عاجل: »وفاة 
نائب رئيس مجلس ال��وزراء وزير الخارجية والمغتربين 

وليد المعلم«.
وقالت وكالة األنباء السورية »سانا«، إن »وزارة الخارجية 

والمغتربين تنعى وفاة وزير الخارجية وليد المعلم«.
وفي بي��ان إع��الن الوفاة، وصف��ت الحكومة الس��ورية 
المعلم بأنه كان معروفًا »بمواقفه الوطنية المشرفة«.
وأي��د المعل��م بق��وة حملة الرئيس بش��ار األس��د على 
االحتجاجات التي اندلعت في مارس 2011، ثم سرعان 

ما تحولت إلى نزاع مسلح استمر نحو 10 أعوام.
ولم ترد بعد تفاصيل عن س��بب الوف��اة، لكن المعلم 
كان يعان��ي من تده��ور حالت��ه الصحية منذ س��نوات 

بسبب مشكالت في القلب.
وعين المعل��م وزي��رًا للخارجية في عام 2006 وش��غل 

أيضًا منصب نائب رئيس الوزراء.

 »موديرنا« تعلن لقاح جديد 
لـ»كورونا« فعال بنسبة ٪94.5

أبوظبي - )س��كاي ني��وز عربية(: 
أعلنت ش��ركة »موديرنا«، أمس، 
ف��ي بي��ان، أن لقاحه��ا المض��اد 
لفيروس كورون��ا »أظهر فاعليته 

األساسية بنسبة %94.5«.
وذك��ر البيان أن لقاحه��ا لكورونا 
»حقق فاعليته األساس��ية، وذلك 
بع��د التحلي��ل المؤق��ت واألولي 
م��ن  الثالث��ة  المرحل��ة  لنتائ��ج 
االختب��ارات«، مضيفة أن فاعليته 

بلغت %94.5.
وذك��ر بي��ان للش��ركة أن النتائج 
95 حالة  األولي��ة اس��تندت إل��ى 
متنوع��ة ومختلف��ة )م��ن أص��ل 
وإفريق��ي  وأمريك��ي  التين��ي 
وآس��يوي(، مضيف��ًا أنه ل��م يتم 
اإلب��الغ ع��ن أي مخ��اوف تتعل��ق 

بالسالمة.
 وتاب��ع: »نظ��رًا لتراك��م نتائ��ج 
مزيد من الحاالت التي تؤدي إلى 
التحليل النهائي، تتوقع الش��ركة 
أن يتغي��ر تقدي��ر نس��بة فاعلية 

اللقاح«.
وكش��فت الش��ركة األمريكية عن 
ميزة مهمة وأساسية في لقاحها 
المنتظ��ر ض��د في��روس كورون��ا 
المس��تجد. وه��ي أن لقاحه��ا ال 

يحتاج إل��ى التخزين ف��ي درجات 
حرارة ش��ديدة البرودة مثل لقاح 

فايزر، ما يجعل توزيعه أسهل.
وتتوقع موديرن��ا أن يكون اللقاح 
مس��تقرًا في درجات حرارة المبرد 
العادية من درجتين إلى 8 درجات 
مئوي��ة لم��دة 30 يوم��ًا ويمكن 
تخزينه مدة تصل إلى ستة أشهر 
عند 20 درجة مئوية تحت الصفر.
ف��ي المقابل، يتعين ش��حن لقاح 
ش��ركة فايرز وتخزين��ه في درجة 
ح��رارة 70 مئوي��ة تح��ت الصفر، 
وهي درجة الح��رارة المعتادة في 
فصل الش��تاء بالقط��ب الجنوبي. 
وفي درجات حرارة المبرد العادية، 
يمك��ن تخزين��ه مدة تص��ل إلى 

خمسة أيام.

بوتين: اتفاق مع السودان 
إلقامة قاعدة بحرية

دبي - )العربي��ة نت(: أمر الرئيس الروس��ي، فالديمير 
بوتين، أم��س االثنين، وزارة الدفاع الروس��ية بإنش��اء 
مركز لوجس��تي للقوات البحرية الروس��ية على األراضي 
السودانية قد يستوعب سفنًا تحمل أجهزة طاقة نووية.

وأص��در بوتين مرس��ومًا نش��ر ف��ي موق��ع المعلومات 
القانوني��ة أعلن في��ه مصادقته على مقت��رح الحكومة 
الروس��ية الخاص بتوقيع اتفاق مع الخرطوم حول إنشاء 
مركز إمداد مادي فني لقوات األس��طول الحربي البحري 

الروسي في أراضي السودان.
وأمر بوتين عبر المرس��وم وزارة الدفاع الروسية بتوقيع 

هذا االتفاق نيابة عن حكومة البالد.
ويش��ير مش��روع القرار ال��ذي وافق عليه س��ابقا رئيس 
ال��وزراء الروس��ي، ميخائي��ل ميشوس��تين، بالتنس��يق 
م��ع وزارت��ي الدف��اع والخارجية، إل��ى أن إنش��اء المركز 
»يستجيب ألهداف دعم السالم واالستقرار في المنطقة 
ويحمل طابعًا دفاعيًا وليس موجهًا ضد أي دول أخرى«.

 ماكرون يأسف للدعم 
الدولي »الخجول« ويؤكد: لن نغير حقنا

أبوظبي - )سكاي نيوز عربية(: أبدى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
أس��فه للدعم الدولي »الخجول نس��بيًا« بعد الهجمات األخيرة في بالده، 
مج��ددًا التأكيد أن فرنس��ا لن »تغير« من حقها ف��ي حرية التعبير فقط 
»ألن��ه يثير صدمة في الخارج«. وقال ماكرون في حوار نش��رته مجلة »لو 
غ��ران كونتينان« على اإلنترنت: »منذ 5 س��نوات، عندما قتلوا من كانوا 
يرس��مون الكاريكاتور »في صحيفة شارلي إيبدو«، سار العالم بأسره في 
باريس وداف��ع عن هذه الحقوق. اآلن، لدينا م��درس مذبوح، العديد من 
األش��خاص المذبوحين. لكن الكثير من رس��ائل التعزية كانت خجولة«، 

في إش��ارة إلى مقتل المدرس الفرنسي صامويل باتي في 16 أكتوبر و3 
أشخاص في مدينة نيس في التاسع والعشرين منه. وتابع: »في المقابل، 
لدينا مس��ؤولون سياس��يون ودينيون من جزء من العالم اإلسالمي قالوا 
بش��كل منظم، عليهم تغيير هذا الحق. هذا األمر يصدمني. أنا مع احترام 

الثقافات والحضارات لكني لن أغير حقي ألنه يثير صدمة في الخارج«.
وأش��ار الرئيس الفرنس��ي بذلك إلى دعوات للتظاهر ضد فرنس��ا وضده 
شخصيًا صدرت في دول مسلمة عدة، بعد تصريحاته التي دافع فيها عن 

حق نشر رسوم كاريكاتورية خالل مراسم تأبين باتي الوطنية.
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أحالم الفئران

تقافزت الفئ��ران من جحورها ظنًا بأن مملك��ة البحرين دويلة موز 
كم��ا يقال، معتقدين أنه بعد وفاة المغفور له س��مو األمير الوالد 
خليفة بن سلمان وتولي سمو األمير سلمان بن حمد رئاسة الوزراء 
أن تراجعًا أمنيًا سيحصل، وأن عقارب الساعة ستعود للوراء!! خابت 

ظنونكم.
فالهارب��ون من األح��كام القضائي��ة، أو الذين خس��روا مواقعهم، 
والذين ف��روا من وجه العدال��ة، والذين طعن��وا البحرين وقائدها 
والعائل��ة، والذي��ن طعنوا ش��عب البحري��ن كلهم اس��تهلكوا كم 
الرسائل التي يودونها أن تصل للبحرين يحلمون من خالها بعودة 
عقارب الس��اعة لل��وراء، كلهم يظنون بأن عودته��م لمواقعهم قد 
حانت، جميعهم يظن أن النهج والسياس��ة والق��رارت التي اتخذت 
كانت رهنًا بقرارات فردية، ال يعلمون أن في عودتهم غضبًا ورفضًا 
ش��عبيًا قبل أي شيء آخر، واتضح أنهم ال يعرفون البحرينيين كما ال 

يعرفون قوة الدولة في مملكة البحرين ومتانتها وعراقتها.
البحرين اتخذت قرارات س��يادية وأص��درت أحكامًا قضائية في ظل 
قيادة جالة الملك حفظه اهلل وأطال اهلل في عمره، وصادقت عليها 
مؤسس��ات الدولة، واألهم أنه��ا وإن كانت تخض��ع جميعها لحكم 
القانون إال أنها في ذات الوقت كانت استجابة لرغبة شعبية حلمت 
بس��يادة القانون وإنفاذه، والبحرينيون ال ينسون من استهان بهم 
وبذكائه��م وبعقلهم واس��تهان أيضًا بعمق العاق��ة التي تربط 

الشعب البحريني باألسرة الخليفية.
وجميع من صدرت األحكام في حقهم أو من استبعدوا من مناصبهم، 
أو هربوا من مواقعهم، ال يحظون بأي احترام من الشعب البحريني، 
فإن كان ش��عب البحرين قد تعامل بأدب أو بسنع أو باحترام فتلك 
تربية هذا الشعب، إنما ال يعني أبدًا أنهم ممكن أن يقبلوا أن تعود 
بهم عقارب الساعة ويقبلوا بوجود من نفاهم الشعب البحريني من 
وجدانه قبل أن يجبرهم على ترك مواقعهم، أو الفرار من القانون.

هذا التاحم الش��عبي مع قيادته يتمثل في نه��ج حرص فيه دومًا 
حكامه��ا طوال فت��رة حكمهم وس��يظلون على هذا النهج إن ش��اء 
اهلل بحرصه��م عل��ى أن ال يفارق��وا أبدًا اإلجماع الش��عبي، حتى في 
تعييناتهم ال يختارون من فش��ل في االنتخابات مثًا، ويتمثل هذا 
النه��ج في إصرار جالة الملك عل��ى أن يصوت على الميثاق الوطني 
ليكون قرارًا ش��عبيًا كما هو وثيقة حكم، فالعاقة إذًا بين المجتمع 
البحريني وقيادته لها ميزان حس��اس جدًا كان حكام آل خليفة دومًا 
من أمهر الذين يعرفون قياسه وميزانه، فتلك مدرسة متوارثة في 

الحكم.
كل ه��ذه المعايي��ر بعيدة ج��دًا عن اعتب��ارات هؤالء الذي��ن رأينا 
نش��اطاتهم في األيام األخيرة تتسم بالخفة وقلة العقل بعد وفاة 
رئيس الوزراء، رحمة اهلل، عليه ظنًا بأن هذا النهج كان رهنًا برئاسة 

الوزراء ولم يدركوا بأنه نهج حكم متوارث لم يتغير ولن يتغير.
أما أيتام إيران وخدمه��ا وخونة أوطانهم الذين يظنون أن األحكام 
التي صدرت في حقهم وفروا منها أوأنهم يقضون عقوبتها فهؤالء 
عليه��م أن يفهم��وا أن البحرين ضم��ن منظومة دولي��ة وإقليمية 
وعربي��ة وخليحية تتص��دى لإلرهاب اإليراني وقطعت ش��وطًا كبيرًا 
بتعاونها وتنس��يقها م��ع حلفائها محققة درج��ة عالية من األمن 
واالس��تقرار وهلل الحمد بذلت فيه جهودًا جبارة وضحت بالكثير في 

سبيله بل وجازفت بالكثير من أجل تحقيقه.
معركة كانت فيها البحرين قلعة الصد األولى حمت بها السعودية 
وبقية دول الخليج وتلقت الطعنات نيابة عنهم، فهل بعد هذا كله 
تعتقدون أنها ستس��مح بعودة عقارب الساعة للوراء.. هيهات منا 

الغفلة.

 »األوروبية لألدوية«: 
بدء توزيع لقاح »كورونا« يناير المقبل

أع��رب مدير الوكال��ة األوروبية لألدوية 
جوي��دو رازي، ع��ن تفاؤله حي��ال توفير 
لق��اح ضد في��روس كورون��ا، ابتداء من 

شهر يناير للعام المقبل.
أول  أن  ل��ه،  ف��ي تصري��ح  رازي  وأك��د 
ترخيص للقاح سيكون قبل نهاية العام 
ليت��م توزيعه ف��ي مطلع يناي��ر بهدف 
تلقيح نصف سكان أوروبا، في حملة قد 

تستمر لمدة عام كامل.

 المغفور له بإذن اهلل تعالى األمير عيسى بن سلمان آل خليفة 
طيب اهلل ثراه يفتتح المبنى الجديد لوزارة الداخلية ديسمبر 1975

 الغارديان: أوباما 
 لن أعمل في إدارة 

بايدن خشية من زوجتي

أعلن الرئيس األمريكي الس��ابق، باراك 
أوباما، أنه سيرفض العمل في إدارة جو 
باي��دن إذا عرض عليه، ألنه يخش��ى أن 

تتركه زوجته ميشيل.
وف��ي حوار مع ش��بكة »س��ي ب��ي إس« 
صحيف��ة  حس��ب  مورنين��غ،  صن��داي 
الغاردي��ان، ق��ال أوباما مازح��ًا: »هناك 
أش��ياء ل��ن أفعله��ا، وإال فإن ميش��يل 
س��تتركني، س��تقول »م��اذا؟ م��ا الذي 

ستفعله؟«.
وأكد الرئيس األمريكي الس��ابق أوباما 
أنه مستعد لمساعدة جو بايدن وإدارته 
القادمة بكل وس��يلة ممكن��ة، لكنه ال 

يخطط »للذهاب إلى هناك للعمل«.
وتابع أوباما قائًا بشأن زوجته ميشيل: 
»إنني مدرك للتضحيات التي قدمتها.. 
ألي س��بب من األسباب، لقد سامحتني، 
نوعًا ما.. ما زالت تذكرني من حين آلخر 

بما تحملته هي من أجلي«.
ويأمل ويتطل��ع أوباما إلى االنعزال عن 
السياس��ة، مش��يرًا إلى أن ترك كل ذلك 
وراء ظه��ره وعدم الولوج فيه مرة أخرى 
»يجعله يشعر في بعض األحيان وكأنه 

عاد إلى الحياة«.

 فرنسية تشهر إسالمها في محافظة
أسوان بعد الرسوم المسيئة للرسول

ش��هدت جزي��رة »هيس��ا« النوبي��ة بمحافظ��ة 
أس��وان، إش��هار س��يدة فرنسية إس��امها بعد 
تزوجها من رجل نوبي مس��لم، وسط احتفاالت 
وفرحة بين أبناء النوبة وأهالي محافظة أسوان.

وقال صابر عس��كر، زوج الفرنسية التي أشهرت 
إس��امها، إنه التقى بفتاة من أصول فرنس��ية 
تس��مى »مانو« تبلغ من العمر 26 سنة، وذلك 
خ��ال عمل��ه فى مج��ال الس��ياحة، قب��ل ثاث 
س��نوات، ثم تط��ور الترابط بينهم��ا ليتزوجها 
بع��د أن عش��قت أس��وان وجم��ال ب��اد النوبة 
وأخاق أهل هذه البلدة، ثم بعد فترة أكدت له 

رغبتها في اعتناق الدين اإلسامي.
وتأت��ي ه��ذه الواقع��ة بع��د فت��رة قريبة من 
إعادة نش��ر الرسوم المس��يئة للرسول بفرنسا، 

وتصاع��د االنتقادات ض��د الرئيس الفرنس��ي 
إيمانوي��ل ماكرون بس��بب دفاعه عن الرس��وم 

المسيئة باعتبارها حرية تعبير عن الرأي.
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فقيـــد الوطـــن الكبير المغفور له بـــإذن هللا تعالى 
صاحب الســـمو الملكي األمير خليفة بن ســـلمان 
آل خليفة )رحمه هللا(، كان أًبا للجميع لم يستثن 
قريـــة أو مدينـــة دون أن يحيطها برعايته، حيث 
تفتقـــده القـــرى والمـــدن لحرصـــه الشـــديد علـــى 
منهـــم،  وقربـــه  المواطنيـــن  احتياجـــات  تلمـــس 
وهـــو أمر شـــكل منهـــا محطـــات ال ينســـاها أبناء 
البحرين في كل منطقة وقرية حيث ســـتذكرون 
اهتمامـــه وحبه لهم. وقال أهالي القرى إن رحيل 
فقيـــد الوطـــن الكبير المغفور له بـــإذن هللا تعالى 
صاحب الســـمو الملكي األمير خليفة بن ســـلمان 
آل خليفـــة )رحمـــه هللا( بأنهـــا خســـارة ال تعوض.
وبينما اســـتمرت ســـفارات البحرين فـــي الخارج 
في استقبال المعزين برحيل فقيد الوطن، أكدت 
فعاليات وطنية أن صاحب السمو الملكي األمير 
خليفة بن سلمان آل خليفة )رحمه هللا(، سيبقى 
بأعمالـــه وتضحياته وإنجازاتـــه باقيا في ذاكرة 
جميع أبناء الشـــعب البحريني الوفي الذي أحبه 
بصدق وعبر عن هذه المشاعر بجالء منذ وفاته 

وحتى يومنا هذا.

األميـر الراحـل... سيــرة خالــدة
أهالــي القــرى: فقــده ال يعــوض وأياديــه البيضــاء غمرتنــا

سمو األمير خليفة بن سلمان... عالقات ود ومحبة مع أهالي القرى
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من االحتجاجات في شيراز نوفمبر 2019

دبي - العربية.نت

أصـــدرت منظمة العفـــو الدولية أمـــس اإلثنين بياًنا بمناســـبة ذكرى 
االحتجاجـــات اإليرانيـــة التـــي أندلعـــت فـــي نوفمبـــر 2019، ذّكرت 
فيـــه باالنتهـــاكات التي ارتكبتها إيـــران بحق المتظاهريـــن، إذ قالت 
المنظمة إن”العالم ُصدم من مســـتوى العنف الوحشي لقوات األمن” 
اإليرانية خالل قمع االحتجاجات. واعتبرت أن “الســـلطات حاولت 
إخفـــاء المـــدى الحقيقـــي النتهاكات حقـــوق اإلنســـان المروعة التي 

كانت ترتكبها في جميع أنحاء البالد”.

“العفو”: إيران تقمع االحتجاجات بوحشية

Checkout.com - المنامة

اســـتطالع  نتائـــج  أظهـــرت 
إقليمي شمل البحرين أن نصف 
المستهلكين في المملكة يتوقع 
أنهم سيتســـوقون عبراإلنترنت 

في العام المقبل 2021. 
أصدرتـــه  تقريـــر  كشـــف  فقـــد 
شـــركة Checkout.com، مزّود 
حلـــول الدفـــع الرائـــد عالميًا، أن 
قطاعـــي التجـــارة اإللكترونيـــة 
فـــي  الرقميـــة  والمدفوعـــات 
منطقة الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا وباكستان مقبالن على 
مرحلة من النمـــو الملموس في 
العـــام 2021، في ظـــل توقعات 
المســـتهلكين  نصـــف  بتوجـــه 
تقريبـــًا نحو زيادة مشـــترياتهم 
العـــام  خـــالل  اإلنترنـــت  عبـــر 

المقبل. 

نصف مستهلكي 
البحرين سيتسوقون 

إلكترونيا 2021

)15(
)18(

1315182221

فريق االتحاد للسلة يتعاقد مع ميتروفيتشفقيد الوطن كان داعما لإلبداعوفاة وزير الخارجية السوري“MPGC 2020” يبحث مستقبل النفطحبس متهربين من الضرائب
صرح رئيس النيابة بنيابة  «

الوزارات والجهات العامة عدنان 
الوداعي بأن المحكمة الصغرى 

الجنائية أصدرت حكمًا ضد 16 
متهمًا في قضية تهرب ضريبي 
بالحبس من 6 أشهر الى سنة 
وإبعاد األجانب نهائيًا عن البالد.

افتتح وزير النفط الشيخ محمد  «
بن خليفة آل خليفة أعمال الدورة 
الثامنة والعشرين لمؤتمر الشرق 

 ،)MPGC 2020( األوسط للنفط والغاز
وبحث المؤتمر واقع ومستقبل 

صناعة النفط والغاز في المنطقة 
والعالم.

توفي وزير الخارجية والمغتربين  «
ونائب رئيس مجلس الوزراء وليد 

المعلم، أحد أبرز وجوه السلطة 
في سوريا، فجر أمس عن عمر 
ناهز 79 عاما من دون الكشف 

عن سبب الوفاة.

انفردت الحركة الثقافية بالدعم  «
الكبير الذي أواله صاحب السمو 
الملكي األمير خليفة بن سلمان 

آل خليفة طيب الله ثراه، 
بمعطيات بليغة التأثير بعيدة 
النتائج، فقد كان داعًما لإلبداع 

األدبي.

تعاقد نادي االتحاد  «
رسمًيا مع الصربي 

ألكسندر ميتروفيتش 
ليمثل صفوفه في 

منافسات كرة السلة 
للموسم الرياضي 
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توقـع طـرح لقـاح كـورونا مطـلع 2021

كشـــفت رســـالة صادرة من رئيس 
المجلـــس األعلـــى للصحـــة الفريق 
طبيب الشـــيخ محمـــد بن عبدهللا 
آل خليفة لرئيســـة مجلس النواب 
فوزيـــة بنـــت عبدهللا زينـــل تدعو 
المجلـــس  عقـــد  اســـتمرار  إلـــى 
بدايـــة  بعـــد حتـــى  عـــن  جلســـاته 

العـــام 2021. وأفاد الفريق طبيب 
أنـــه من المتوقع وصـــول الدفعات 
األولى من اللقـــاح في اوائل العام 
الجديـــد بإذن هللا، حيث ســـيكون 
أعضاء مجلس النواب والشـــورى 
فـــي  األولويـــة  ذات  الفئـــات  مـــن 
دور  نظـــًرا ألهميـــة  اللقـــاح؛  أخـــذ 

المجلسين في العملية التشريعية، 
واجباتهـــم  أداء  مـــن  ولتمكينهـــم 
علـــى الوجـــه األكمـــل فـــي ظروف 

صحية آمنة.
ا منـــه علـــى رســـالة  جـــاء ذلـــك ردًّ
مجلس النواب بشأن عقد جلسات 

المجلس في ظل جائحة كورونا.

وفـد بحـريـني يتـوجـه إلسـرائـيل غًدا
المنامة - بنا

يتوجه وفد بحريني رفيع المستوى 
برئاسة وزير الخارجية عبد اللطيف 
بن راشـــد الزياني، إلى تل أبيب غدا 
)األربعـــاء( فـــي زيارة رســـمية لدولة 
إسرائيل، وتهدف الزيارة إلى إجراء 
مزيد من المباحثات المشـــتركة بين 

البلديـــن فـــي ضـــوء مـــا تـــم االتفاق 
الســـالم  تأييـــد  إعـــالن  فـــي  عليـــه 

وإعالن مبادئ إبراهيم.
وتأتي الزيـــارة لتأكيد موقف مملكة 
البحرين الثابـــت والدائم تجاه دعم 
عمليـــة الســـالم فـــي منطقة الشـــرق 

علـــى  الضـــوء  وتســـليط  األوســـط، 
واالتفاقيـــات  االقتصاديـــة  الفـــرص 
إســـرائيل،  دولـــة  مـــع  الثنائيـــة 
الراميـــة نحـــو تحقيـــق  والمســـاعي 
المصالـــح المشـــتركة فـــي مجـــاالت 

متعددة.

محرر الشؤون المحلية

أمر ولي العهد رئيس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفـــة  وزيـــر الداخليـــة الفريـــق 
أول ركـــن الشـــيخ راشـــد بـــن عبدهللا 
آل خليفـــة باتخاذ اإلجراءات الالزمة 
حيـــال  الفـــوري  التحقيـــق  بمباشـــرة 
واقعـــة وفاة ثالثة مـــن عمال الصرف 
الصحي أثناء قيامهم بأعمال الصيانة 

بمنطقة بنـــي جمرة، والتأكد من مدى 
االلتزام بمعايير الســـالمة ورفع تقرير 
حـــول ذلـــك لمجلـــس الوزراء بأســـرع 

وقت ممكن.

 التحقيق في وفاة 3 
من عمال الصرف الصحي

المنامة - بنا

الدعم الحكومي للطحين
مليون دينار
7.2

سمو ولي العهد

سمو ولي العهد 
يأمر وزير الداخلية 

باتخاذ اإلجراءات 
الالزمة



عندما يخص وكيل وزارة الصحة السابق عبدالوهاب محمد، الحديث 
عــن الفقيــد الراحــل، فــإن حديثه له شــجون وهــو يمتد لســنين طويلة 

حين توليه العمل كوكيل لوزارة الصحة.
يقـــول الوكيـــل الســـابق لــــ “البالد”: 
“بعـــد تخرجي كان لي الشـــرف أن 
أكون قريبا من ســـموه، كنت أتابع 
حرصـــه ســـموه الكريـــم واهتمامه 
الجـــم بتطويـــر خدمـــات الرعايـــة 
الصحية، وكان يحرص على وضع 
خطـــط الموازنة إلنشـــاء مزيد من 
البحريـــن،  فـــي  المراكـــز الصحيـــة 
وفـــي مختلف المحافظـــات، وكان 
يحـــرص، ويوصي علـــى أن تكون 
المراكـــز الصحية فـــي مكان قريب 

للمواطـــن والمقيـــم ليســـهل عليهم 
الحصول عليها”.

وتابع “كان هذا االهتمام مثمرا في 
وجود نحو 30 مركز صحي موزعا 
علـــى كافـــة محافظـــات البحريـــن، 
والتـــي  الصحيـــة  المراكـــز  وكل 
تـــم أنشـــاؤها بدعـــم مـــن ســـموه، 
رعايتـــه  تحـــت  افتتاحهـــا  وكان 
مستشـــفيات  كانـــت  وحضـــوره، 
مصغـــرة مجهـــزة بأحـــدث الكوادر 
والفنيـــة  والتمريضيـــة  الطبيـــة 

واألجهـــزة واألدويـــة والعالجـــات، 
والتـــي قدمـــت البحريـــن كنموذج 
متطور للرعاية الصحية والخدمة 

العالجية في الخليج والمنطقة”.
دائـــم  ســـموه  “كان  ويضيـــف 
االســـتقبال لنا، يجتمع بنا ويستمع 
لما نقول ويحاورنا ويدعم أفكارنا 
وتطلعاتنا، وقد تشـــرفت وتعودت 
بعد تخرجي وخالل عملي وضمن 
مجموعـــة مـــن الرعيـــل األول مـــن 
اســـتقبال  علـــى  البحريـــن  أطبـــاء 
ســـموه لنـــا، وكان يناقشـــنا حديث 
االب الوالـــد، والمســـؤول المهتـــم، 
الخدمـــات  لتوفيـــر  وكان يدعونـــا 
صحيـــة والطبيـــة المتميـــزة وذات 

جـــودة عالية، والتي كانت تشـــكل 
أحـــد أبـــرز اهتماماتـــه واهتمامات 
الحكومة التي ترأســـها؛ إيمانا منه 

بالتنمية البشـــرية التي كتنت أحد 
أدوات برنامـــج عملـــه، فقـــد وضع 
تنميـــة وتأهيل وتدريـــب وابتعاث 
الكوادر الطبية للدراســـة بالخارج، 
التخصصـــات  علـــى  والحصـــول 
الدقيقة والنادرة أمرا يمثل خطط 

وإستراتيجيات الحكومة”.
وبدعـــم  البحريـــن  أن  ويوضـــح 
مســـتمر من الفقيد الراحل للصحة 
حققت العديد مـــن النجاحات في 
القطاع الصحـــي والطبي وبعد أن 
توفـــرت لهـــا وبدعمه بنيـــة صحية 
جيـــال  خلقـــت  متقدمـــة  وطبيـــة 
مـــن الكـــوادر الطبيـــة والتمريضية 
المؤهلـــة والمدربـــة ووفـــق أحدث 

المعايير العالمية.
ويشـــير إلى أن “الفقيد كان عندما 
يجتمـــع بنا ككوادر طبيـــة، يحفزنا 
لالنطـــالق في مشـــاريعنا الخاصة، 
ومن خالل قوانين اســـتثمار وكان 
البحريـــن  بأبنـــاء  ويفتخـــر  يعتـــز 
من الكـــوادر الطبية الذيـــن أقاموا 
عـــن  ويعـــرب  طبيـــة،  مشـــاريع 
ســـعادته لما وصلت اليه المنشـــآت 
الطبيـــة في البحرين من اعتمادية 
فـــي  تضاهـــي  وعالميـــة  إقليميـــة 
مســـتويات الجـــودة نظيراتهـــا في 

الدول المتقدمة”.

بدور المالكي

محرر الشئون المحلية

نعــى عــدد كبيــر مــن الشــخصيات السياســية والدبلوماســية وســفراء 
الــدول الخليجيــة والعربية المعتمدين لــدى مملكة البحرين، وعدد من 
الشــخصيات االكاديميــة مــن البحريــن والخــارج رحيل فقيــد البحرين 
صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، معربين عن 
خالــص تعازيهــم الخالصة لعاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيســى آل خليفــة،  وولــي العهد رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي 
األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة، والــى نائــب رئيــس الــوزراء ســمو 

الشيخ علي بن خليفة آل خليفة، واألسرة المالكة الكريمة.
وأشـــادوا فـــي تصريحـــات خـــالل 
الخـــاص  التلفزيونـــي  البرنامـــج 
لالعالمـــي علـــي حســـين الـــذي تم 
بمســـيرة  أمـــس،  مســـاء  عرضـــه 
قدمهـــا  التـــي  الزاخـــرة  العطـــاء 
سموه في ســـبيل هجمة البحرين، 
ســـنين  خـــالل  الجبـــارة  وجهـــوده 
عملـــه الطويلـــة التـــي قضاهـــا من 
ورفعـــة  نهضـــة  أجـــل  مـــن  أجـــل 
مملكة البحرين وإعالء كلمتها في 
المحافل الدولية، مستذكرين دور 
ســـموه فيما وصلت البـــه البحرين 
مـــن رفعـــة ومكانـــة دوليـــة رائـــدة 
مـــن خالل تلك الجهـــود على كافة 
ًاصعـــدة العمـــل لصنـــع المســـتقبل 

المشرق للبحرين.

إشادة دولية

واستعرض عضو مجلس الشورى 
علـــي العـــرادي باإلشـــادة والتقدير 
المكانـــة الدولية رفيعة المســـتوى 
والتـــي  ســـموه  بهـــا  حظـــي  التـــي 
كانـــت تلقـــى االشـــادة فـــي كافـــة 
المحافل مما أسهم في ترك بصمة 

راســـخة ٍاسست لمســـيرة البحرين 
العطـــرة من خالل مواقفه االممية 
والعربية المشـــرفة، مؤكدا أنه كان 
رجـــل البناء في مســـيرة النهضة و 
التي قادها سموه من اللبنة االولى 
لهـــا وحتى التنميـــة واالزدهار بكل 
فخر ومســـئولية، مشـــددا على ان 
ســـموه كان المؤسس للدبلوماسية 
البحرينيـــة منـــذ 50 عامـــا وحتـــى 
االن والتـــي عـــززت دور البحريـــن 
مـــع  سياســـاتها  ورســـمت  عالميـــا 
الجميـــع فـــي االحتـــرام المتبـــادل 
وحســـن  المشـــتركة  والمصالـــح 
االخـــر،  علـــى  واالنفتـــاح  الجـــوار 
فـــي  فـــي  مســـتعرضا دور ســـموه 
كافة القضايا العربية واالســـالمية 
والدولية والتي كشـــفت عن حكته 
وحنكتـــه في معالجـــة كافة االمور 
وبمـــا يصب فـــي مصلحـــة الجميع 
حتـــى حـــاز علـــى احتـــرام وتقدير 
خـــالل  ومـــن  الدولـــي  المجتمـــع 
كان  التـــي  االستشـــرافية  النظـــرة 

يعمل بها.

رمز وطني

وأكد سفير ســـلطنة عمان عبدهللا 
رمـــزا  كان  ســـموه  أن  المديلـــوي، 
وطنيا وشاهدا على عصر النهضة 
التـــي عمـــل علـــى تحقيقهـــا حتى 
تتبـــوأ البحريـــن مكانـــة مرموقـــة 
بيـــن الدول ومن خالل اســـهامات 
على كافة االصعدة ومنها الصعيد 
الخليجـــي والعربي والدولي حتى 
تم تكريمـــه بالعديد من االوســـمة 
فـــي  والجوائـــز  والتكريمـــات 

المحافل الدولية والعالمية.
العامـــر  التواجـــد  الـــى  ولفـــت 
الفعاليـــات  كافـــة  فـــي  لســـموه 
الدبلوماســـية الخليجيـــة، ومنها 
فعاليـــات ســـفارة الســـلطنة فـــي 
البحريـــن، وتواصلـــه مـــع اخيـــة 
قابـــوس،  الســـلطان  الراحـــل 
وتهنئته الشخصية لتولي أخيه 
ســـلطان قابوس هيثم بن طارق 
المعظـــم مقاليد الحكـــم، ودعمه 

لتعزيـــز العالقـــات بيـــن البلديـــن 
والشـــعبين، مشـــددا أن مسيرته 

زاخرة باإلنجازات.

إسهامات عربية

جمهوريـــة  ســـفير  رفـــع   وبـــدوره 
مصر العربية ياســـر شعبان، باسمه 
وبالنيابـــة عـــن حكومـــة جمهورية 
مصـــر العربية و رئيس الجمهورية 
الجاليـــة  و  الســـفارة  اعضـــاء  و 
البحريـــن،  مملكـــة  فـــي  المصريـــة 
بخالص التعازي و صادق المواساة 
فـــي وفـــاة المغفـــور لـــه بـــاذن هللا 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  تعالـــى 
االمير خليفة بن سلمان ال خليفة.

 وقـــال ان “ســـموه كان أحد القادة 
العمـــل  باخـــالص  دعمـــوا  الذيـــن 
العربي المشترك، وكانت له مواقف 
و مشـــاركات معروفـــة في الشـــمل 
العربي من اجل اســـتنهاض جهود 

االمة لمزيد من التقدم والتنمية”.

واســـتعرض الســـفير المصـــري دور 
ســـموه “في قيام مجلـــس للتجارة 
لـــوزراء الخارجيـــة العرب من اجل 
اســـتنهاض الجهـــود اليجـــاد نهضة 
صناعيـــة عربيـــة تلبـــي احتياجاتنا 
جميعًا، ومن خالل جهوده الكريمة 
في التواصل الدائم مع نظرائه من 
رؤساء الحكومات العربية، ومنهم 
طبعـــًا رئيس الـــوزراء المصري في 
حقـــب مختلفـــه لدعم كل مـــا يعزز 
البحرينيـــة  االخويـــة  العالقـــات 
فـــي  جاليتنـــا  ودعـــم  المصريـــة 
البحرين، فضالً عن انجازات سموه 
علـــى المســـتوى الدولـــي، واحدثها 

اعتماد اليوم العالمي للضمير” 

دور رائد

أكـــد رئيـــس منظمـــة  مـــن جانبـــه، 
الصحة العالمية لشـــرق المتوســـط 
أحمد المنظري “الدور الرائد للفقيد 
الرحـــل في ارســـاء منظومـــة العلم 

والتعليـــم فـــي البحريـــن، لشـــعوره 
وتأكيده أنها الطريـــق لرفعة االمم 
وازدهارها، وكان داعما لكل أسس 
الوطنـــي  العمـــل  مجـــاالت  لكافـــة 
واالجتماعـــي، مؤسســـا للمشـــروع 
التقدمـــي  التنمـــوي  للمشـــروع 
للبحرين، وهو أمر ننظر اليه بكثير 

من التقدير”.

منهج يدرس

بينما اســـتذكر رئيـــس منتدى أئمة 
فرنســـا، ورئيـــس أتحـــاد الشـــعوب 
مـــن الســـالم، دعم ســـموه للســـالم 
خالل زيارة الوفد للبحرين، مؤكدا 
انه ســـيعمل على ان ينقل ســـيرته 
وإنجازاتـــه لتـــدرس لألجيـــال في 

فرنسا والعالم.

مكانة دولية

بينمـــا أكـــد، رئيـــس مركـــز الخليج 
فـــي  االســـتراتيجية  للدراســـات 
لندن عمر الحســـن، أن ســـموه أحد 
قـــادة العالم، وأحـــد أعمدة التنمية 
والتطوير، مشـــددا علـــى ان أفعال 
وأقوال ســـموه تؤكـــد على الحنكة 
والحكمـــة في حل االمور ووضعها 
في نصابها الصحيح، وهو ما مكن 
ســـموه مـــن تحقيـــق مكانـــة دولية 
وعالميـــة فـــي مختلـــف المجـــاالت 
العلمية والتنموية واالستشـــرافية 
قبلـــه،  عربـــي  قائـــد  يحققهـــا  لـــم 
مســـتعرضا العديـــد مـــن االحـــداث 
التـــي كان دور ســـموه واضحا في 

حلها.

فعاليات وطنية وعربية: إيصال سيرة الفقيد الراحل لجميع األجيال
بالتنميــة ونهــض  الجميــع  نفــوس  فــي  النبيلــة  الوطنيــة  القيــم  مــن  أعلــى  ســموه 

األميــر مــع ســمو  ذكرياتــه  يعيــد شــريط  عبدالوهــاب محمــد  الســابق  الصحــة  وكيــل 

بدور المالكي

ا في شتى المحافظات الفقيد دعم إنشاء 30 مركًزا صحيًّ
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المنامة - هيئة الثقافة واآلثار

فـــي ظل حـــداد مملكـــة البحرين الرســـمي علـــى رحيل 
المغفور له بإذن هللا تعالى صاحب السمو الملكي األمير 
خليفة بن سلمان آل خليفة طّيب هللا ثراه، ونظرا لهذه 
األيـــام الحزينـــة التي يمر بها الوطن، فقـــد أعلنت هيئة 
البحرين للثقافة واآلثار تأجيل برنامج احتفائها باليوم 

العالمي للفن اإلسالمي إلى يوم 25 نوفمبر 2020.
وأعـــدت هيئة الثقافة لهذه المناســـبة، التـــي توافق 18 
نوفمبـــر من كل عـــام، برنامجـــا ثريا يلقـــي الضوء على 
جمال الفن اإلسالمي ويحتفل بكافة جوانبه. ويتضمن 
البرنامـــج معـــارض حول العمارة والفنـــون من البحرين 
والعالـــم، ندوة تقام عن بعد وتســـتضيف عددا من أهم 
الباحثيـــن والعامليـــن فـــي مجـــال الفنـــون اإلســـالمية، 
وعروض أفالم عالمية حول الفن اإلسالمي. وستكشف 
الهيئـــة عـــن البرنامـــج التفصيلي لهـــذا البرنامـــج مطلع 

األسبوع المقبل.
وكانـــت الـــدورة األربعـــون للمؤتمر العـــام لمنظمة األمم 
قـــد  )اليونســـكو(  والثقافـــة  والعلـــم  للتربيـــة  المتحـــدة 
أقرت مقتـــرح مملكة البحرين بخصوص اليوم العالمي 
للفـــن اإلســـالمي، ليوافق يوم الثامن عشـــر من نوفمبر. 
وكانـــت هيئة الثقافة قـــد تقّدمت بهذا المقترح لمنظمة 

اليونيســـكو ضمن برنامـــج االحتفـــال بالمحرق عاصمة 
الثقافة اإلسالمية 2018.

تأجيل االحتفال بالفن اإلسالمي حداًدا على الفقيد

قـــال عضـــو مجلس النـــواب الســـابق 
علي بوفرسن إن االهتمام الشخصي 
صاحـــب  الكبيـــر  للراحـــل  والرســـمي 
بـــن  خليفـــة  األميـــر  الملكـــي  الســـمو 
سلمان آل خليفة في الحقل التعليمي 
والتربـــوي كان لـــه عظيـــم األثـــر بـــأن 
تكـــون البحرين ســـباقة ورائـــدة بهذا 
المجـــال، علـــى المســـتوى الخليجـــي 

والعربي واإلقليمي.
 وقـــال بـــو فرســـن “اكتملـــت البنيـــة 
التحتية للتعليم بفضل سموه الكريم 
رحمـــه هللا، وتنظمـــت طبًقـــا ألحدث 
النظريات التربويـــة التطبيقية، وبعد 
كثيـــرة، وخبـــرات متواليـــة  تجـــارب 
استكملت بنية التعليم منذ السنوات 

األولى، وحتى الدراسات العليا”.
 وزاد “لمـــا اكتملـــت هـــذه المنظومـــة 
اجتماعيـــة،  التعليـــم ظاهـــرة  وصـــار 
وليـــس مجرد ظاهرة حكومية، بدأت 

هـــذه الظاهـــرة تعبر عن نفســـها، وبدأ 
المجتمـــع البحرينـــي الذي اســـتوعب 
العمليـــة التعليمية، يســـهم بدوره في 
هـــذه الحركـــة الحضارية، فتأّسســـت 
األساســـي  للتعليـــم  أهليـــة  مـــدارس 
والتعليـــم الثانوي طبًقا لنظم حديثة، 
وأســـهمت الجهود المبذولـــة في هذا 

الحقل في تطوير التعليم”.
وتابع “من ثم جاء دور التعليم العالي 
األهلـــي، وبـــدأت مؤسســـات التعليـــم 
الخاصة التي تقدم تعليًما عالًيا تظهر 

في الحيـــاة االجتماعية والعلمية في 
لذلـــك،  طبًقـــا  وتأسســـت  البحريـــن. 
تحت مراقبة الدولة، أكثر من خمسة 
عشـــر معهـــًدا وكليـــة وجامعـــة، وقـــد 
لقيت هذه الحركة العلمية كل التأييد 

والتوّجه من لدن سموه رحمه هللا”.
 وأكمـــل بـــو فرســـن “ولقـــد وضعـــت 
هـــذه  يرعـــى  الـــذي  النظـــام  الدولـــة 
علـــى  ويحافـــظ  وينظمهـــا،  الحركـــة 
سالمة مدخالتها، وجدّية مخرجاتها، 
فكان تأسيس مجلس التعليم العالي 
بمرسوم من جاللة الملك حمد حفظه 
األميـــر  مـــن  مباشـــرة  ومتابعـــة  هللا، 
والتعليـــم.  التربيـــة  لـــوزارة  الراحـــل 
فأضحـــت مملكـــة البحريـــن، بعـــد أن 
كانـــت عاصمـــة لألنشـــطة المصرفيـــة 
والماليـــة، عاصمـــة للحـــراك التعليمي 
العالـــي، وهـــو مـــا يشـــير بـــأن هنـــاك 

ا في هذه الحقول”. استثماًرا حقيقيًّ

بوفرسن: الراحل الكبير قاد التعليم للريادة

علي بوفرسن

عبدالوهاب محمد

علي العرادي ياسر شعبانعبدالله المديلوي



تشــارك وزيــرة الصحــة فائقــة الصالــح، متحدثــا رئيســا فــي مؤتمــر منظمــة الصحــة العالمية عــن “آخر تطــورات جائحة 
كورونا كوفيد 19” في اإلقليم والعالم، والذي تنظمه منظمة الصحة العالمية لمكتب شرق المتوسط، وتقيمه في مقرها 
بالقاهرة الخميس المقبل، وبحضور المدير االقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط أحمد المنظري، ومساعد 
رئيس الوزراء الخاص للخدمات واللوائح والتنسيق الصحي في باكستان فيصل سلطان، وعد من المتحدثين من كبار 
المســؤولين فــي منظمــة الصحــة العالمية وعدد من الخبراء والمختصين حول العالم وســيتم نقله أفتراضيا لكل الدول 

االعضاء بالمنظمة العالمية.

وســـتتناول الوزيـــرة الصالـــح فـــي 
فـــي  البحريـــن  جهـــود  المؤتمـــر 
وقصـــص  للجائحـــة،  التصـــدي 
التحـــدي والنجـــاح التـــي ســـجلتها 
البحريـــن خـــال الجائحـــة والتـــي 
وثقتهـــا وأشـــادت بهـــا المنظمـــات 

الصحـــة  العالميـــة ومنهـــا منظمـــة 
العالميـــة، وتســـتعرض أمـــام دول 
الوطنـــي  الفريـــق  جهـــود  العالـــم 
بقيادة صاحب السمو الملكي ولي 
العهـــد نائـــب القائد االعلـــى رئيس 
الوزراء االمير ســـلمان بن حمد آل 

خليفـــة، اســـتجابة مملكة البحرين 
للجائحـــة علـــى الصعيـــد الوطنـــي 
والدور الريـــادي والمهم الذي لعبه 
الفريـــق في التصدي ومنع انتشـــار 
مـــن  تنفيـــذه  تـــم  ومـــا  الجائحـــة، 
إجـــراءات احترازية ووقائية بهذا 

الشأن، وعمل الفريق على تسخير 
واإلمكانيـــات  الطاقـــات  كافـــة 
التصـــدي  الســـتمرار  الهادفـــة 
للجائحـــة وضمان ســـامة وصحة 
كافـــة المواطنيـــن والمقيميـــن في 
المملكة عبـــر التدابيـــر االحترازية 
البحريـــن  مملكـــة  اتخذتهـــا  التـــي 
الفحـــص  وأماكـــن  المنافـــذ  فـــي 
والحجـــر والعزل والعـــاج وجهود 
الكوادر الطبية المتواصلة لحماية 
المواطنين والمقيمين من أنتشـــار 

كوفيد 19 والتصدي له.

فائقـــة  الصحـــة  وزيـــرة  وســـتقدم 
بالمؤتمـــر  ورقتهـــا  فـــي  الصالـــح 
مســـتجدات  عـــن  إحاطـــة  أيضـــا، 
الوضع اإلقليمي والعالمي لجائحة 
االســـتجابة  وآليـــات  كوفيـــد19-، 
للجائحة فـــي البحرين عبر مناهج 
مبتكـــرة فـــي االســـتجابة للجائحة 
االحتياجـــات  إلـــى  باإلضافـــة 

الصحية األساسية األخرى.
ويتبـــع منظمة الصحـــة العالمية 6 

فائقة الصالحمكاتب إقليمية تغطي 193 بلدًا.

وزيرة الصحة متحدًثا رئيًسا في مؤتمر “الصحة العالمية”
ــنــجــاح ــدي وال ــح ــت ــص ال ــص ــدي لــلــجــائــحــة وق ــص ــت ــبــحــريــن فـــي ال ــود ال ــه عـــرض ج
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ــا “األعلـــى للـمــرأة”: ســرطــان الثـــدي بــات تحــدًيّ

تعــزيــز الحريـــات الدينــيـة واحـــترام االقـلـيــات

ــة الـــصـــحـــيـــة الـــعـــامـــة ــ ــاي ــ ــرع ــ ــرز تـــقـــدًمـــا فــــي خــــدمــــات ال ــ ــح ــ ــن ت ــريـ ــحـ ــبـ الـ

ــش بـــيـــن الـــنـــش ــ ــاي ــ ــع ــ ــت ــ ــج لـــــزراعـــــة بـــــــذور الـــتـــســـامـــح وال ــ ــرامـ ــ إطـــــــاق بـ

قالت عضـــو المجلس األعلى للمرأة 
ســـوزان عبـــاس “إنـــه علـــى صعيـــد 
جهود الرصد والقياس، فعلى الرغم 
مـــن أن اإلحصـــاءات تشـــير إلى أن 
ســـرطان الثـــدي بات تحديـــا، إال أن 
اإلحصاءات األخرى تشـــير بشـــكل 
إيجابـــي فيمـــا يعكس جـــودة حياة 
المـــرأة والتي تســـتند إلـــى المصادر 
الرســـمية وتؤكد مـــدى التقدم التي 
تحـــرزه مملكة البحرين على صعيد 
الرعايـــة الصحية عامة، والخدمات 
بمـــا  خصوصـــا،  للمـــرأة  الموجهـــة 
المـــرأة  تقـــدم  اســـتمرار  يوضـــح 
البحرينيـــة علـــى مؤشـــرات قيـــاس 

الصحة بمختلف جوانبها”.
جـــاء ذلك خال مشـــاركة المجلس 
األعلـــى للمـــرأة في نـــدوة عـــن ُبعد 
أقامهـــا قطاع الشـــؤون االجتماعية 
)إدارة المـــرأة واألســـرة والطفولـــة( 
بجامعـــة الـــدول العربيـــة بالتعـــاون 
مع صندوق األمم المتحدة للسكان 
حـــول مرض ســـرطان الثدي، وذلك 
“المحفظـــة  مبـــادرة  ســـياق  فـــي 
الورديـــة” التـــي أطلقتهـــا الجامعـــة 
ألهـــداف  تنفيـــذا  الماضـــي  العـــام 
التنميـــة المســـتدامة 2030 الســـيما 
الهـــدف الخامـــس المعنـــي بتحقيق 
المســـاواة بيـــن الجنســـين وتمكين 
والهـــدف  والفتيـــات  النســـاء  كل 
الثالث المعني بضمان تمّتع الجميع 
بأنماط عيش صحية وبالرفاهة في 
جميـــع األعمار وتســـهم في تحقيق 

الوصول الشـــامل لخدمات الصحة 
االنجابية تماشـــيا مـــع برنامج عمل 
الســـكان  حـــول  الدولـــي  المؤتمـــر 

والتنمية.
وقد تضمنت الندوة أيضا مشـــاركة 
ممثلي عن عدد من الدول األعضاء 
المنظمـــات  وممثلـــي  والخبـــراء 
اإلقليميـــة المعنيـــة، وناجيـــات مـــن 
وممثلـــي  الثـــدي  ســـرطان  مـــرض 
المنظمات غيـــر الحكومية الداعمة 

لقضية التوعية بهذا المرض.
واســـتعرضت عبـــاس خـــال هـــذه 
المشـــاركة جوانب من الجهود التي 
لتقديـــم  البحريـــن  مملكـــة  تبذلهـــا 

الوقائيـــة  الصحيـــة،  الخدمـــات 
والعاجيـــة والتوعوية، ذات الصلة 
بســـرطان الثـــدي، وذلك مـــن خال 
أســـاس،  بشـــكل  الصحـــة  وزارة 
مشـــيرة في الوقـــت ذاتـــه إلى دور 
الداعمـــة  الوطنيـــة  المؤسســـات 
للرعايـــة الصحية للمـــرأة ومكافحة 
ســـرطان الثـــدي بمملكـــة البحريـــن، 
ومـــن بينها مركـــز البحرين لألورام، 
البحريـــن  جمعيـــة  إلـــى  إضافـــة 
تعمـــل  التـــي  الســـرطان  لمكافحـــة 
البـــاد  عاهـــل  قرينـــة  مـــن  بدعـــم 
للمـــرأة  األعلـــى  المجلـــس  رئيســـة 
الرئيســـة الفخرية للجمعية صاحبة 

الســـمو الملكي األميرة سبيكة بنت 
إبراهيم آل خليفة.

المجلـــس  أن  عبـــاس  وأوضحـــت 
إطـــار  فـــي  يعمـــل  للمـــرأة  األعلـــى 
اختصاصاتـــه بوضع ومتابعة تنفيذ 
مشروع خطة وطنية لنهوض المرأة 
البحرينيـــة، حيث يختـــص المجال 
الرابـــع مـــن هـــذه الخطة بتحســـين 
جودة حياة المرأة وتعزيز سامتها 
ومســـاعدتها  والنفســـية  الصحيـــة 
على التمتع بحياة كريمة وآمنة في 

جميع مراحلها العمرية.
وأشـــارت إلـــى عـــدد مـــن مبـــادرات 
المجلس في هذا اإلطار، ومن بينها 

ورصـــد  الوقائيـــة  الصحـــة  برامـــج 
عوامل االختطار وتطوير وتكثيف 
برامـــج الرعايـــة الصحيـــة الوقائية 
الصحيـــة  الحيـــاة  أنمـــاط  وتعزيـــز 
تنفـــذ  والتـــي  المســـتمرة  الوقائيـــة 
بالتعاون مع شركاء وجهات صحية 
وطبية في إطار تعزيز صحة المرأة 
ومواكبة التقدم الذي تحرزه مملكة 
البحريـــن فـــي هـــذا الجانـــب، حيث 
تركز تلك األنشـــطة على العديد من 
القضايـــا الوقائيـــة والعاجيـــة ذات 
الصلة بصحـــة المرأة مثـــل أمراض 
العصـــر كالســـكري وأمـــراض القلب 
وسرطان الثدي، وعوامل االختطار 

كالخمـــول البدني والســـمنة وزيادة 
الوزن وضغوطات العمل والحياة.

األعلـــى  المجلـــس  أن  وأوضحـــت 
لنشـــر  خصوصـــا  يتوجـــه  للمـــرأة 
الوعـــي بين األمهـــات حول ضرورة 
النفســـية  بالصحـــة  اهتمامهـــن 
والجســـدية لبناتهـــن منـــذ الطفولـــة 
وحتى البلـــوغ، ومراقبـــة التغيرات 
عليهـــن  تطـــرأ  التـــي  الجســـدية 
الطبيعيـــة،  بالمعـــدالت  ومقارنتهـــا 
وكيفيـــة المحافظـــة علـــى الصحـــة 
التعـــرض  واجتنـــاب  البدنيـــة 
الســـلوكيات  وتكريـــس  لألمـــراض، 

الصحية السليمة.

أكــد رئيــس مجلــس امنــاء مركــز الملــك حمــد العالمــي للتعايش الســلمي 
الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة أن مملكة البحرين بقيادة عاهل البالد 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى ال خليفة تواصل إرســاء قاعدة 
متينة من قيم ومبادئ التسامح والتعايش السلمي وجعلها منهاج حياة 
ليــس فقــط علــى مســتوى المملكة، بــل وتتخطى حــدود منطقة الشــرق 
االوســط ومختلــف قــارات العالــم لمــا لهــا مــن اثــار ايجابيــة علــى جميع 

الشعوب والمجتمعات.
بمناســـبة  خالـــد  الشـــيخ  واوضـــح 
الـــذي  للتســـامح  العالمـــي  اليـــوم 
يصـــادف يـــوم الســـادس عشـــر من 
ان  عـــام،  كل  مـــن  نوفمبـــر  شـــهر 
المملكـــة تحتفي بهذا اليوم ســـنويا 
بعـــد ان اصبحـــت نموذجـــا يحتذى 
على مســـتوى المنطقـــة والعالم في 
غـــرس ثقافة تقبل االخـــر المختلف 
وتعزيز الحريـــات الدينية واحترام 
لمختلـــف  واحتضانهـــا  االقليـــات، 

وغيـــر  الســـماوية  المعتقـــدات 
محبـــة  اجـــواء  ضمـــن  الســـماوية 
للســـام والوئـــام بيـــن جميـــع فئات 

البشر.
وبيـــن أن المملكـــة لطالما كانت منذ 
القدم ارضا للقيم االنسانية النبيلة، 
حيـــث يتعبد المســـلم بجانب جاره 
والبـــوذي  واليهـــودي  المســـيحي 
والهندوســـي والبهائـــي ضمـــن بيئة 
حضارية قـــل نظيرها عبـــر التاريخ 

علـــى  والحديـــث  القديـــم  البشـــري 
الســـواء، لتكون بحق ارضا للســـام 
والمحبـــة بيـــن جميـــع بنـــي البشـــر 
يمـــارس فيها اتباع مختلف االديان 

بحريـــة  وعباداتهـــم  طقوســـهم 
مطلقة.

المركـــز  أن  خالـــد  الشـــيخ  وأكـــد 
اطـــاق  علـــى  العمـــل  ســـيواصل 

مبادرات وبرامج نوعية تســـتهدف 
الشـــباب مـــن كا الجنســـين لزراعة 
بيـــن  والتعايـــش  التســـامح  بـــذور 
ســـفراء  خيـــر  وليكونـــوا  النـــشء 

روح  وبـــث  البحريـــن  لوطنهـــم 
اقرانهـــم  بيـــن  الســـلمي  التعايـــش 
مـــن مختلـــف االديـــان والمعتقدات 
مـــن  انطاقـــا  وذلـــك  واالعـــراق، 
التوجيهـــات الســـديدة لعاهل الباد  

ومبادئ اعان مملكة البحرين.
ولفـــت رئيس مجلـــس امناء المركز 
الـــى ان المركـــز يركـــز فـــي برامجه 
علـــى جيـــل الشـــباب والناشـــئة مـــع 
التأكيـــد علـــى ضـــرورة غـــرس قيم 
التعايـــش كونهـــم اللبنة االساســـية 
لنشـــر التســـامح وااللفة، وتدشـــين 
برامـــج تدريبية وتعليمية بالتعاون 
مـــع ارقـــى الجامعات والمؤسســـات 
على مستوى العالم لتحقيق افضل 

المخرجات.
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