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 ..º``̀dÉ``̀©``̀dG â`̀∏`̀∏`̀ °`̀V ¿Gô``````̀jEG :ÜGƒ```̀ æ```̀ dG
zÉ``̀ fhQƒ``̀ c{```̀ H IAƒ```Hƒ```e É``̀ ¡``̀ fCG â```Ø```NCGh

∑QÉÑe »æ°ùM ≥``Ñ°SC’G …ô``°üªdG ¢ù«FôdG ≈``©æj »μ∏ªdG ¿Gƒ``jódG
GOGó````̀ M Ωƒ```̀ «```̀ dG ø``̀jô``̀ë``̀Ñ``̀dG »```̀a ΩÓ```````̀ YC’G ¢`̀ ù`̀ «`̀μ`̀ æ`̀ J

 ≥Ñ°SC’G  …ô°üªdG  ¢ù«FôdG  »μ∏ªdG  ¿GƒjódG  ≈©f
 á«æªdG  ¬àaGh  …ò`̀dG  ¬∏dG  ¬ªMQ  ∑QÉÑe  »æ°ùM  óªëe

:¬«a AÉL ÉfÉ«H »μ∏ªdG ¿GƒjódG Qó°UCGh .¢ùeCG
 ¬JÉ«M ¢Sôc GRQÉH GóFÉb äó≤a á«Hô©dG áeC’G ¿EG
 ∞bGƒe ôÑY É¡fCÉ°T á©aQh á«Hô©dG ¬àeCGh ¬æWh áeóîd
 Öghh  »Hô©dG  øeÉ°†àdG  ≥«≤ëJ  πLCG  øe  IOƒ¡°ûe
 á≤«≤°ûdG  á«Hô©dG  ô°üe  ájQƒ¡ªL  á°†¡æd  ¬JÉ«M
 ,¢UÓNEGh  áfÉeCGh  ¥ó°U  πμH  ÉgÉjÉ°†b  øY  ´ÉaódGh
 ÖMÉ°U  ™`̀e  á°UÉNh  Ió`̀«`̀Wh  ábÓY  ¬£HôJ  â`̀fÉ`̀ch
 ¬∏dG ¬ªMQ áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH ≈°ù«Y ï«°ûdG ƒª°ùdG

 ÖMÉ°U  Iô°†M  ¬«NCG  ™e  πªYh  ,√Gô`̀ K  ¬∏dG  Ö«Wh
 OÓÑdG  ∂∏e  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG
 äÉbÓ©dG  õjõ©J  ≈∏Y  √É``̀ YQh  ¬`̀∏`̀dG  ¬¶ØM  ió`̀Ø`̀ª`̀dG
 ájQƒ¡ªLh øjôëÑdG áμ∏ªe ø«H ájƒNC’Gh á«îjQÉàdG
 GQƒ£J Éª¡JÉbÓY äó¡°T å«M ,á≤«≤°ûdG á«Hô©dG ô°üe
 ≈dEG  ô°üe  IOƒ`̀Y  »a  º¡°SCG  Éªc  ,áaÉc  ä’ÉéªdG  »a
 Ó°†a  äGƒæ°S  IóY  ΩGO  ´É£≤fG  ó©H  á«Hô©dG  áªë∏dG
 øjó«©°üdG  ≈∏Y  ô°üe  QhO  õjõ©J  »`̀a  √QhO  ø`̀Y

.»dhódGh »Hô©dG
 ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓL  øe  äÉ¡«LƒàHh

 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U Qó°UCG  ióØªdG OÓÑdG  πgÉY áØ«∏N ∫BG

 ó¡©dG  »dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG

 ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈`̀∏`̀YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf

 Ωƒ«dG ƒg GóMGh Éeƒj ΩÓYC’G ¢ù«μæàH GQGôb AGQRƒdG

 ¢ù«FôdG IÉah ≈∏Y GOGóM øjôëÑdG áμ∏ªe »a AÉ©HQC’G

 ¢ù«μæJh  ,∑QÉ`̀Ñ`̀e  »æ°ùM  óªëe  ≥Ñ°SC’G  …ô°üªdG

 áμ∏ªªdG  π``̀NGO  á«ª°SôdG  ô`̀ FGhó`̀ dG  ™«ªéH  ΩÓ```̀YC’G

.êQÉîdG »a á«°SÉeƒ∏HódG É¡JÉã©Hh É¡JGQÉØ°Sh

 (6¢U π«°UÉØàdG)

:ÜÉjO ó«dh Öàc
 á°ù∏L  ∫ÓN  ÉØ«æY  Éeƒég  ÜGƒædG  øe  OóY  ø°T

 É`̀gÉ`̀jEG  ø«ª¡àe  ,¿Gô```̀ jEG  ≈∏Y  ¢`̀ù`̀eCG  ÜGƒ`̀æ`̀ dG  ¢ù∏ée

 á«ë°üdG  ô`̀jQÉ`̀≤`̀à`̀dG  Égô°ûf  Ωó`̀©`̀H  º`̀dÉ`̀©`̀dG  π«∏°†àH

 âcôJh ,ÉfhQƒc ¢Shô«ØH ø«HÉ°üªdG ¿CÉ°ûH áë«ë°üdG

 Gô£N GƒëÑ°UCGh º¡JÉ«M Oóg Ée É¡«dEG ¿ƒÑgòj ¢SÉædG

.º¡fÉWhCG ≈dEG º¡JOƒY ó©H º¡dhO Oó¡j

 äÉª«∏©J  ∞dÉîj  ¿Gô``̀jEG  ¬H  Ωƒ≤J  Ée  ¿EG  Gƒ`̀dÉ`̀bh

 ΩÉ```̀ bQC’G  É`̀¡`̀ fÓ`̀YEG  Ωó`̀©`̀H  á`̀«`̀ª`̀dÉ`̀©`̀dG  á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG  áª¶æe

 OƒLh øjó≤àæe ,ÉfhQƒc »HÉ°üªd á«≤«≤ëdG ä’ÉëdGh
.¿GôjEG ≈dEG äÓMôH Ωƒ≤J ¿B’G ≈àM äÓªM

 øe á«æWƒdG á«dhDƒ°ùªdG πªëJ IQhô°†H GƒÑdÉWh
 ≈∏Y  ®ÉØëdGh  äÓªëdG  ÜÉë°UCGh  ø«æWGƒªdG  πÑb
 ÜÉgòdG  Ωó©H  øjôNB’Gh  º¡°ùØfCG  ø«°üëJh  º¡àë°U

.OÉæ©H ôeC’G òNCG ΩóYh ,IAƒHƒªdG ≥WÉæªdG ∂∏J ≈dEG
 øe  áYƒªée  áeƒμëdG  ≈`̀ dEG  ÜGƒ`̀æ`̀dG  ∫É``̀MCG  ó`̀bh
 ¢Shô«a  ¿CÉ°ûH  ∫Éé©à°SG  áØ°üH  áÑZôH  äÉMGôàb’G

.ÉfhQƒc
(10¢U π«°UÉØàdG)

2020 ΩÉ©d á«Hô©dG áMÉ«°ùdG ìÉàØe º∏°ùàj ∂∏ªdG

¿Gô``jEG ø```e ø``«`eOÉb ø`«jOƒ`©```°Sh ø```«`«`æjô`ëÑd ¢``Shô`«`Ø`dÉH á`HÉ``°UEG 23

øWƒdG AÉæHCG ™«ªL ∞JÉμJ Ö∏£àj ÉfhQƒμd …ó°üàdG :ó¡©dG »``dh

á``«ªdÉ©dG áMÉ«``°ùdG á``WQÉN ≈``∏Y á``ª¡e á``¡Lh ø``jôëÑdG

äÉ«dó«°U 3 ¥ÓZEGh ..¿Gô``jEG ≈dEG ôØ°ùdG ™æeh ..ø``«YƒÑ°SCG Ióe á°SGQódG ≥``«∏©J
 ø«HÉ°üªdG ∫õ``©d ójóL õ``côeh ..GôëHh Gô``H áμ∏ªªdG ≈``dEG ø«eOÉ≤dG ¢``üëa :»``æWƒdG ≥``jôØdG

 ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  º∏°ùJ
 πgÉY áØ«∏N ∫BG  ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG
 á«Hô©dG áMÉ«°ùdG ìÉàØe ióØªdG OÓÑdG
 øe  É`̀fÉ`̀aô`̀Yh  Gô`̀jó`̀≤`̀J  ,Ω2020  ΩÉ`̀©`̀d
 á©eÉéH  áMÉ«°ù∏d  á«Hô©dG  áª¶æªdG
 ¬ªYOh  ¬àdÓL  Qhó`̀d  á«Hô©dG  ∫hó``dG
 ø«H ∑ôà°ûªdG ¿hÉ©àdG ¬LhCG πc õjõ©J
 ´É£b  »a  áª¶æªdGh  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 áeÉæªdG  QÉ«àNG  áÑ°SÉæªHh  áMÉ«°ùdG
.2020 ΩÉ©d á«Hô©dG áMÉ«°ù∏d áª°UÉY
 ¬dÉÑ≤à°SG  ∫Ó``N  ¬àdÓL  ≈`̀ æ`̀ KCGh
 áMÉ«°ù∏d  á«Hô©dG  áª¶æªdG  ¢ù«FQ
 ≈∏Y  ó«¡a  ∫BG  ó¡a  ø`̀H  QóæH  Qƒ`̀à`̀có`̀dG
 áª¶æªdG ¬H ™∏£°†J …òdG º¡ªdG QhódG
 »Hô©dG  πª©dG  ôjƒ£J  »a  ÉgOƒ¡Lh
 õ«ØëJ  ∫Ó`̀N  øe  áMÉ«°ùdG  ∫Éée  »a
 π`̀«`̀gCÉ`̀Jh á`̀cô`̀à`̀°`̀û`̀ª`̀dG äGQÉ`̀ª`̀ã`̀à`̀°`̀S’G
 ∫OÉÑàdG  õjõ©Jh  á°ü°üîàªdG  QOGƒμdG

.á«Hô©dG ∫hódG ø«H »MÉ«°ùdG
 iƒà°ùªH  ¬`̀à`̀ dÓ`̀L  OÉ```°```TCG  Éªc 
 áYÉæ°üdG  IQGRh  ø«H  ôªãªdG  ¿hÉ©àdG
 øjôëÑdG  áÄ«gh  áMÉ«°ùdGh  IQÉéàdGh
 áª¶æªdGh  ¢`̀VQÉ`̀©`̀ª`̀ dGh  á`̀MÉ`̀«`̀°`̀ù`̀∏`̀d
 ™jQÉ°ûªdG  áeÉbEG  »a  áMÉ«°ù∏d  á«Hô©dG

 IQÉjõd  á«MÉ«°ùdG  èeGôÑdGh  º«¶æJh
 á`̀«`̀î`̀jQÉ`̀à`̀ dG º``̀dÉ``̀©``̀ª``̀dGh ìhô``̀ °``̀ü``̀ dG
 ôNõJ  »`̀à`̀dG  á«aÉ≤ãdGh  ájQÉ°†ëdGh
 É¡à∏gCG  »`̀à`̀dGh  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªe  É`̀¡`̀H
 áWQÉN  ≈∏Y  áª¡e  á¡Lh  ¿ƒμJ  ¿C’

.á«ªdÉ©dG áMÉ«°ùdG
 Qƒ``à``có``dG ¬``̀Lƒ``̀J ,¬``̀Ñ``̀fÉ``̀L ø```e 
 ôμ°ûdG  πjõéH  ó«¡a  ∫BG  ó¡a  øH  QóæH
 Éªd  ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓéd  ôjó≤àdGh
 ºYód ΩÉªàgGh ¢UôM øe ¬àdÓL ¬«dƒj
 øjôëÑdG áμ∏ªe ø«H ¿hÉ©àdG ™«é°ûJh

 .áMÉ«°ùdG ∫Éée »a áª¶æªdGh
 ¬àdÓL  áª¶æªdG  ¢`̀ù`̀«`̀FQ  CÉ`̀ æ`̀gh
 áMÉ«°ù∏d  áª°UÉY  áeÉæªdG  QÉ«àNÉH
 á«fÉãdG  Iôª∏d  2020  ΩÉ`̀©`̀d  á«Hô©dG
 ∂∏ªdG  ádÓL  IOÉ«≤H  Gó«°ûe  ,IQGóéH
 Oƒ¡L øe øjôëÑdG ¬dòÑJ Éeh ióØªdG
 ,∑ôà°ûªdG  »`̀Hô`̀©`̀dG  π`̀ª`̀©`̀dG  õ`̀jõ`̀©`̀à`̀d
 …òdG ƒªædGh Qƒ£àdG iƒà°ùªH Égƒæe
 áμ∏ªe  »a  »MÉ«°ùdG  ´É£≤dG  √ó¡°ûj
 áμ∏ªªdG  ¬`̀H  ≈¶ëJ  É`̀ª`̀Hh  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 á«îjQÉJh  á`̀jô`̀KCGh  á«aÉ≤K  ºdÉ©e  øe

.Iõ«ªe
 (2¢U π«°UÉØàdG)

:»∏Y áªWÉa âÑàc
 ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ó`̀cCG
 ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »dh  áØ«∏N
 (19  ó«aƒc)  ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød  …ó°üàdG  ¿CG  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée
 º¡ØJÉμJh  øWƒdG  AÉæHCG  ™«ªL  ¿hÉ©J  Ö∏£àj  √QÉ°ûàfG  ™æeh
 ≈dEG √ƒª°S Gô«°ûe ,ácôà°ûªdG á«æWƒdG áë∏°üªdG ¬«°†à≤J ÉªH
 ø«à£∏°ùdG  AÉ°†YCG  øe  ™ªàéªdG  äÉfƒμe  ™«ªL  ΩõY  á«ªgCG
 ¢UÉîdG  ø«YÉ£≤dG  äÉ`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀eh  á«©jô°ûàdGh  ájò«ØæàdG
 ≥jôa  øª°V  Oƒ¡L  øe  ¬dòÑJ  Ée  ôaÉ°†J  á∏°UGƒªd  »∏gC’Gh

.™«ªédG áeÓ°S ≈∏Y ®ÉØëdG »a º¡°ùj ÉªH óMGƒdG øjôëÑdG
 á«≤«°ùæàdG  áæé∏dG  ´ÉªàLG  ¢`̀SDhô`̀J  ió`̀d  √ƒª°S  ∫É`̀ bh
 ≈©°ùf ájƒdhCG ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG áeÓ°Sh áë°U ¿EG ¢ùeCG
 ≈∏Y  G kóMGh  É kª«≤e  hCG  É kæWGƒe  ¢ùªj  Éeh  ,É¡«∏Y  ®ÉØëdG  ≈dEG
 ™«ªédG  ≈∏Y  ÖLh  Gòd  ,¬∏ªcCÉH  øWƒdG  ¢ùªj  áμ∏ªªdG  ¢`̀VQCG
 á∏ªëdG äÉª«∏©J ´ÉÑJG ôÑY ácôà°ûªdG øWƒdG á«dhDƒ°ùe πªëJ
 ΩGõàd’Gh  (19  ó«aƒc)  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  áëaÉμªd  á«æWƒdG
 ô«HGóJ  øe  ¬fÓYEGh  √PÉîJG  ºJ  Éeh  ájRGôàM’G  äGAGôLE’ÉH

.á«dhódG ô«jÉ©ª∏d É k≤ah á«FÉbh
 áHÉ°üe IójóL ádÉM 21 π«é°ùJ áë°üdG IQGRh âæ∏YCGh
 øe  ø«eOÉb  ø«jOƒ©°Sh  ø««æjôëH  ø«æWGƒªd  ¢Shô«ØdÉH
 ,»dhódG øjôëÑdG QÉ£e ôÑY ábQÉ°ûdGh »HO ≥jôW øY ¿GôjEG
 á¶ë∏dG  √òg  ≈àM  áHÉ°üªdG  ä’Éë∏d  »dÉªLE’G  Oó©dG  π°ü«d
 Ωƒ≤J  É¡fCG  IQGRƒdG  kIócDƒe ,áμ∏ªªdG  »a áHÉ°üe ádÉM 23 ≈dEG
 ∫hódG øe ø«eOÉ≤dG øjôaÉ°ùªdG πμd áeRÓdG ¢UƒëØdG AGôLEÉH
 áYÉ≤dG »a »dhódG øjôëÑdG QÉ£e ≈dEG º¡dƒ°Uh Qƒa IAƒHƒªdG

.¿CÉ°ûdG Gò¡d á°ü°üîªdG

 15  πª°ûJ  IójóédG  äÉHÉ°UE’G  ¿CG  øY  IQGRƒ`̀dG  âØ°ûch
 äGó«°S  6  ≈`̀dEG  áaÉ°VE’ÉH  äGó«°S  7  º¡æ«H  É«æjôëH  ÉæWGƒe
 á©HÉàªd áHÉ°üªdG ä’ÉëdG ™«ªLh ºg ¿ƒ©°†îjh ,äÉjOƒ©°S
 ,¢üàîªdG  »Ñ£dG  ≥jôØdG  πÑb  øe  á≤FÉa  ájÉæYh  Iôªà°ùe
 É°†jCG ∫õ©dG ≈dEG ø«HÉ°üªdG »≤aGôe π≤f ºJ ¬fCG IQGRƒdG kIócDƒe

.¢Shô«ØdÉH º¡àHÉ°UEG ΩóY øe ócCÉàdG ó©H …RGôàMG AGôLEÉc
 ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d  »`̀æ`̀Wƒ`̀dG  »Ñ£dG  ≥`̀jô`̀Ø`̀dG  ∞°ûc  h
 á«KGQƒdG  ¢`̀VGô`̀eC’G  õcôe  AÓ``NEG  øY  z19  ó«aƒc{  É`̀fhQƒ`̀c
 90 ábÉ£H ∫õY õcôe ≈dEG ¬∏jƒëJh »Ñ£dG á«fÉª∏°ùdG ™ªéªH
 ¢Shô«ØdG  π≤æd  áHÉ°UEG  …CG  π«é°ùJ ºàj ºd  ¬fCG  GócDƒe ,Gôjô°S
 ™«ªL  ¿CGh  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  π``̀NGO  ô``̀NBG  ≈``̀dEG  ¢üî°T  ø`̀e

 ,á«Ñ£dG ájÉYôdGh êÓ©dG ¿ƒ≤∏àjh Iô≤à°ùe º¡àdÉM ø«HÉ°üªdG
 ,ÉjôÑîe É°üëa 1012 äôLCG  áeÉ©dG  áë°üdG  äGôÑàîe ¿CGh
 ôéëdG  »a  º¡YGójEG  ºJ  øjòdG  ¢UÉî°TC’G  Oó`̀Y  ¿CG  Éë°Vƒe
 »a ºgOƒLh ¿CGh ø«HÉ°üe ô«Z ºgh É°üî°T 59 ≠∏H »ë°üdG
 ø«HÉ°üe  É°UÉî°TCG  Gƒ£dÉN  º¡fƒμd  …RGôàMG  AGôLEG  ôéëdG

.¢Shô«ØdÉH
 π«¨°ûJ  Aó`̀H  ¢ùeCG  »Øë°U  ôªJDƒe  ∫Ó`̀N  ≥jôØdG  ø∏YCGh
 ôÑY  áμ∏ªªdG  ≈`̀ dEG  ø«eOÉ≤dG  ¢üëØd  ó¡a  ∂∏ªdG  ô°ùL  IOÉ`̀«`̀Y
 óbh  ,¢Shô«Ø∏d  …ó°üà∏d  á«æWƒdG  á£îdG  øª°V  …ôÑdG  òØæªdG
 πª°ûJ »àdGh ájôëÑdG òaÉæªdG ôÑY É¡°ùØf äGAGôLE’G ≥«Ñ£J ºJ
 øcÉeCG  øe  ø«eOÉ≤dG  øjôaÉ°ùªdG  ™«ªL  ¿CG  Éæ«Ñe  ,Å`̀fGƒ`̀e  6

 QÉ£ªH  ∂dòd  á°ü°üîªdG  áYÉ≤dG  »a  ¢üëØ∏d  Gƒ©°†N IAƒHƒe
 ≥∏£æe øe ∂dP ¿CG ≈∏Y GOó°ûe ,º¡dƒ°Uh Qƒa »dhódG øjôëÑdG
 ≈∏Y ΩÉ©dG …CGôdG ´ÓWEGh á«aÉ°ûH πeÉ©àdG ≈∏Y ºFGódG ¢UôëdG

.øjôëÑdG πNGO ¬JGQƒ£Jh ¢Shô«ØdG äGóéà°ùe
 ,á«≤«°ùæàdG  áæé∏dG  äÉ¡«LƒJ  ≈∏Y  AÉæH  ,á«fÉK  á¡L  øe
 ™«ªL  »a  á°SGQódG  ≥«∏©J  º«∏©àdGh  á«HôàdG  IQGRh  âæ∏YCG
 ≈dEG  áaÉ°VEG  á°UÉîdGh  á«eƒμëdG  »dÉ©dG  º«∏©àdG  äÉ°ù°SDƒe
 ø«YƒÑ°SCG Ióe ∫ÉØWC’G ¢VÉjQh á°UÉîdGh á«eƒμëdG ¢SQGóªdG
 á«YÉªàL’G á«ªæàdGh πª©dG IQGRh âæ∏YCG Éªc ,Ωƒ«dG øe AGóàHG
 QhódGh  õcGôªdG  πc  »a  èeGôÑdGh  á£°ûfC’Gh  á°SGQódG  ≥«∏©J
 á«∏gC’G  õ`̀cGô`̀ª`̀dGh   äÉfÉ°†ëdG  QhOh  á«eƒμëdG  á«∏«gCÉàdG

.ø«YƒÑ°SCG Ióe ábÉYE’G …hP ¢UÉî°TCÓd á°UÉîdGh
 ø«æWGƒªdG  ôØ°S  ™æe  á«LQÉîdG  IQGRh  äQôb  É¡ÑfÉL  øe
 ∂dPh  »dÉëdG  âbƒdG  »a  á«fGôjE’G  á«eÓ°SE’G  ájQƒ¡ªédG  ≈dEG

.ôNBG QÉ©°TEG ≈àM
 áMÉ«°ùdGh  IQÉéàdGh  áYÉæ°üdG  IQGRh  â≤∏ZCG  É`̀gQhó`̀H
 ø«ÑJ Éeó©H ¥ôëªdGh ´ÉaôdGh ™jóÑdG á≤£æªH äÉ«dó«°U çÓK
 ÖYÓàdGh  á«Ñ£dG  äÉeÉªμdG  AÉØNEÉH  äÉ«dó«°üdG  ¢†©H  ΩÉ«b
 ∫Ó¨à°SGh  »`̀fƒ`̀fÉ`̀b  Æƒ°ùe  ¿hO  ø`̀e  É`̀¡`̀JOÉ`̀jRh  É`̀gQÉ`̀©`̀°`̀SCÉ`̀H

 .¢SÉædG iód á≤∏≤ªdG á«FÉæãà°S’G ±hô¶dG

(5h4 ¢U π«°UÉØàdG)

.á«Hô©dG áMÉ«°ùdG ìÉàØe º∏°ùàj ∂∏ªdG ádÓL |

.á«≤«°ùæàdG áæé∏dG ¢SCGôàj ó¡©dG »dh ƒª°S |.ÉfhQƒμd …ó°üà∏d »æWƒdG ≥jôØ∏d »Øë°U ôªJDƒe |

.∑QÉÑe »æ°ùM πMGôdG ¢ù«FôdG |
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 ádÉM  21  π«é°ùJ  áë°üdG  IQGRh  â`̀æ`̀∏`̀YCG
 ó«aƒc)  É`̀ fhQƒ`̀μ`̀ dG  ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀H  á`̀HÉ`̀°`̀ü`̀e  Ió`̀ jó`̀L
 ø«eOÉb  ø«jOƒ©°Sh  ø««æjôëH  ø«æWGƒªd  (19
 QÉ£e  ôÑY  ábQÉ°ûdGh  »`̀HO  ≥jôW  øY  ¿Gô``jEG  øe
 ä’Éë∏d »dÉªLE’G Oó©dG π°ü«d ,»dhódG øjôëÑdG
 áHÉ°üe ádÉM 23 ≈dEG á¶ë∏dG √òg ≈àM áHÉ°üªdG
 AGôLEÉH  Ωƒ≤J  É¡fCG  IQGRƒ`̀dG  kIócDƒe  ,áμ∏ªªdG  »a
 øe  ø«eOÉ≤dG  øjôaÉ°ùªdG  πμd  áeRÓdG  ¢UƒëØdG
 øjôëÑdG QÉ£e ≈dEG º¡dƒ°Uh Qƒa IAƒHƒªdG ∫hódG

.¿CÉ°ûdG Gò¡d á°ü°üîªdG áYÉ≤dG »a »dhódG
 IójóédG  äÉHÉ°UE’G  ¿CG  øY  IQGRƒdG  âØ°ûch
 äGó«°S  7  º¡æ«H  É«æjôëH  É`̀æ`̀WGƒ`̀e  15  πª°ûJ
 ¿ƒ©°†îjh  ,äÉjOƒ©°S  äGó«°S  6  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH
 Iôªà°ùe  á©HÉàªd  áHÉ°üªdG  ä’ÉëdG  ™«ªLh  ºg
 ,¢üàîªdG  »Ñ£dG  ≥jôØdG  πÑb  øe  á≤FÉa  ájÉæYh
 ≈dEG ø«HÉ°üªdG »≤aGôe π≤f ºJ ¬fCG IQGRƒdG kIócDƒe
 ΩóY øe ócCÉàdG ó©H …RGôàMG AGôLEÉc É°†jCG ∫õ©dG

.¢Shô«ØdÉH º¡àHÉ°UEG

 áHÉ°üªdG  ä’ÉëdG  ¢üëa  ºJ  ¬fCG  âë°VhCGh
 ™«ªL AGô````̀LGh á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀dG ≈```̀dEG  º`̀¡`̀dƒ`̀°`̀Uh Qƒ``̀a
 á°ü°üîªdG  áYÉ≤dG  »a  º`̀gh  á`̀eRÓ`̀dG  π«dÉëàdG
 QÉ£ªdÉH  IAƒHƒªdG  ∫hó`̀dG  øe  ø«eOÉ≤dG  ¢üëØd
 ≈dEG  Iô«°ûe  ,¢Shô«ØdÉH  º¡àHÉ°UG  äó``cCG  »àdG
 πÑb  áμ∏ªªdG  ≈`̀dEG  â∏°Uh  áHÉ°üªdG  ä’ÉëdG  ¿CG
 ≥«∏©J »`̀fó`̀ª`̀dG ¿Gô`̀«`̀£`̀dG ¿hDƒ`̀°`̀T QGô``̀b Qhó`̀°`̀U
 »dhódG  »`̀HO  QÉ£e  øe  áeOÉ≤dG  äÓMôdG  ™«ªL

.áYÉ°S 48 Ióe

 πc äò`̀î`̀JG É`̀ ¡`̀ fCG IQGRƒ````̀ dG â`̀ë`̀°`̀VhCG É`̀ª`̀c
 ÜÉcôdG  ™«ªL  ¢üëØd  á`̀jRGô`̀à`̀M’G  äGAGô```̀LE’G
 øe  ócCÉàdG  ó©Hh  ,IAƒHƒªdG  ∫hódG  øe  ø«eOÉ≤dG
 G kQƒa  º¡∏≤f  ºàj  º¡«∏Y  ¢Shô«ØdG  ¢VGôYCG  Qƒ¡X
 á≤£æªH  »ë°üdG  ƒfÉc  π«∏N  º«gGôHEG  õcôe  ≈dEG
 á`̀jÉ`̀Yô`̀dGh  êÓ`̀©`̀dG  »≤∏àd  º`̀¡`̀dõ`̀Yh  ,á«fÉª∏°ùdG

.áeRÓdG
 ™e  ≥«°ùæàdÉH  É`̀¡`̀fCG  ≈``dEG  IQGRƒ```̀dG  â`̀gƒ`̀fh
 äGAGô````̀L’G ™`̀«`̀ª`̀é`̀H Ωƒ`̀≤`̀ J á`̀«`̀æ`̀©`̀ª`̀dG äÉ`̀¡`̀é`̀dG

 á`̀ë`̀aÉ`̀μ`̀ª`̀d á```eRÓ```dG á``̀«``̀FÉ``̀bƒ``̀dGh á```jRGô```à```M’G
 ø`̀«`̀eOÉ`̀≤`̀dG  ™`̀«`̀ª`̀L ¢`̀ü`̀ë`̀a  º`̀à`̀j  PEG  ,¢`̀Shô`̀«`̀ Ø`̀ dG
 º¡àHÉ°UEG  »a  ¬Ñà°ûªdG  »dhódG  øjôëÑdG  QÉ£ªd
 »ah  ,¬`̀H  º¡àHÉ°UEG  Ωó`̀Y  øe  ócCÉà∏d  ¢Shô«ØdÉH
 GQƒ`̀a  º¡∏≤f  ºàj  º¡«∏Y  ¢``̀VGô``̀YC’G  Qƒ`̀¡`̀X  ∫É`̀M
 º¡dõYh  ,π«∏ëàdG  èFÉàf  øe  ócCÉàdG  ó©H  êÓ©∏d
 ä’ƒcƒJhôÑdG  Ö°ùëH  á°ü°üîªdG  õcGôªdG  »a
 COVID{ ÉfhQƒμdG ¢Shô«a áëaÉμªd á«Ñ£dG
 ¢ù∏ée  äGOÉ`̀°`̀TQEGh  á«ªdÉ©dG  äGOÉ`̀°`̀TQE’Gh  ,z19

 áª¶æe ¬H â°UhCG Ée Ö°ùëHh »é«∏îdG áë°üdG
.á«ªdÉ©dG áë°üdG

 ø«æWGƒªdG  π`̀μ`̀H  áë°üdG  IQGRh  Ö«¡Jh  
 ¢``VGô``YC’É``H º`̀gQƒ`̀©`̀°`̀T ∫É```M »``̀a ø`̀«`̀ª`̀«`̀≤`̀ª`̀dGh
 AÉ≤ÑdG  (19  ó«aƒc)  ÉfhQƒc  ¢Shô«ØH  á£ÑJôªdG
 ∫É°üJ’Gh  ,á∏°üØæe  áaôZ  »a  º¡æμ°S  ô≤e  »a
 ≈£©à°S  »`̀à`̀dG  äÉª«∏©àdG  ´É`̀Ñ`̀JGh  ,444  º`̀bô`̀H
 ÖæéJ  IQhô°V  ™e  ,»Ñ£dG  ≥jôØdG  πÑb  øe  º¡d

.øjôNB’ÉH •ÓàN’G

¿Gô``jEG  ø``e  ø``«eOÉ≤d  ø``jôëÑdG  »``a  É``fhQƒμH  Ió``jóL  áHÉ``°UEG  21
äÉ`̀ jOƒ`̀ ©`̀ °`̀ S  äGó``̀«``̀°``̀S  6h  É``̀æ``̀WGƒ``̀e  15  π`̀ ª`̀ °`̀ û`̀ J  äÉ```̀HÉ```̀°```̀UE’G  :á``ë``°``ü``dG  IQGRh

…RGôàMG AGôLEÉc ∫õ©dG ≈dEG º¡«≤aGôe π≤fh ..á≤FÉa  ájÉæYh Iôªà°ùe á©HÉàªd ™°†îJ ä’É``ëdG ™«ªL

 øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ócCG
 ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM
 …ó°üàdG ¿CG AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG
 √QÉ°ûàfG  ™`̀æ`̀eh  (19ó`̀«`̀aƒ`̀c)  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«Ød
 ÉªH  º¡ØJÉμJh  øWƒdG  AÉæHCG  ™«ªL  ¿hÉ©J  Ö∏£àj
 G kô«°ûe  ,ácôà°ûªdG  á«æWƒdG  áë∏°üªdG  ¬«°†à≤J
 ™ªàéªdG  äÉfƒμe  ™«ªL  ΩõY  á«ªgCG  ≈`̀dEG  √ƒª°S
 á«©jô°ûàdGh  ájò«ØæàdG  ø«à£∏°ùdG  AÉ°†YCG  ø`̀e
 á∏°UGƒªd »∏gC’Gh ¢UÉîdG ø«YÉ£≤dG äÉ°ù°SDƒeh
 øjôëÑdG  ≥jôa  øª°V  Oƒ¡L  øe  ¬dòÑJ  Ée  ôaÉ°†J
.™«ªédG áeÓ°S ≈∏Y ®ÉØëdG »a º¡°ùj ÉªH óMGƒdG

 ø«æWGƒªdG  áeÓ°Sh  áë°U  ¿EG  √ƒª°S  ∫É`̀bh
 Éeh  ,É¡«∏Y  ®ÉØë∏d  ≈©°ùf  á`̀jƒ`̀dhCG  ø«ª«≤ªdGh
 áμ∏ªªdG ¢VQCG ≈∏Y G kóMGh É kª«≤e hCG É kæWGƒe ¢ùªj
 πªëJ ™«ªédG ≈∏Y ÖLh Gòd ,¬∏ªcCÉH øWƒdG ¢ùªj
 äÉª«∏©J  ´ÉÑJG  ôÑY  ácôà°ûªdG  øWƒdG  á«dhDƒ°ùe

 É`̀fhQƒ`̀c ¢`̀Shô`̀«`̀a á`̀ë`̀aÉ`̀μ`̀ª`̀d á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG á`̀∏`̀ª`̀ë`̀dG
 Éeh ájRGôàM’G äGAGôLE’ÉH ΩGõàd’Gh (19ó«aƒc)
 É k≤ah  á«FÉbh  ô«HGóJ  øe  ¬æY  ¿ÓYE’Gh  √PÉîJG  ºJ

.á«dhódG ô«jÉ©ª∏d
 áæé∏dG  ´ÉªàLG  √ƒª°S  ¢SDhôJ  iód  ∂dP  AÉL
 OóY  Qƒ°†ëH  ¢ùeCG  á«Ñ«°†≤dG  ô°ü≤H  á«≤«°ùæàdG
 ≈∏Y  áæé∏dG  â©∏WG  å«M  ø«dhDƒ°ùªdG  QÉÑc  øe
 ≈àM  ÉgPÉîJG  ºJ  »àdG  äGAGô``̀LE’G  ∫ƒM  ôjQÉ≤J
 É kgƒæe ,áeOÉ≤dG á∏MôªdG ™e πeÉ©àdG §£Nh ¿B’G
 äGAGô```LE’G  õjõ©J  á∏°UGƒe  á«ªgCG  ≈`̀ dEG  √ƒª°S
 á«æ©ªdG  äÉ`̀¡`̀é`̀dG  πÑb  ø`̀e  IòîàªdG  ô`̀«`̀HGó`̀à`̀dGh
 á`̀jCG  ™`̀e  πeÉ©àdG  áYô°ùd  Oƒ¡édG  áaÉc  ∞«ãμJh
 QÉ°ûàf’ …ó°üàdG »a º¡°ùj ÉªH á∏ªàëe äGQƒ£J
 äGOÉ°TQEG  ™e  ≈°TÉªàj  ÉªH  áμ∏ªªdG  »a  ¢Shô«ØdG

.á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æe
 »∏«°üØJ  ¢VôY  ºjó≤J  ºJ  ´ÉªàL’G  ∫Ó`̀Nh

 ¢Shô«Ød …ó°üà∏d »Ñ£dG »æWƒdG ≥jôØdG πÑb øe
 ï«°ûdG Ö«ÑW ≥jôØdG á°SÉFôH (19 ó«aƒc) ÉfhQƒc
 ¢ù∏éªdG  ¢ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG  ¬∏dGóÑY  ø`̀H  óªëe
 áHÉ°UEG  ó«cCÉJ  Aƒ°V  »`̀a  ∂`̀ dPh  ,áë°ü∏d  ≈`̀∏`̀YC’G
 ¢VGô©à°SG ºJ Éªc ,¿GôjEG øe ø«eOÉ≤dG øjôaÉ°ùªdG
 É¡àHÉ°UEG  ócDƒªdG  ä’ÉëdG  á©HÉàªH  √PÉîJG  ºJ  Ée
 AóÑdGh  π«∏ëàdG  èFÉàf  øe  ócCÉàdG  ó©H  ¢Shô«ØdÉH
 º¡d  áeRÓdG  á«ë°üdG  ájÉYôdGh  êÓ©dG  ºjó≤J  »a
 º¡dõYh á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æe äÉª«∏©J Ö°ùëH
 ä’ƒcƒJhôÑdG  Ö°ùëH  á°ü°üîªdG  õcGôªdG  »a
 GƒeÉb øe ¢üëa ÖfÉéH ,É¡«∏Y ±QÉ©àªdG á«Ñ£dG
 ócCÉà∏d á«Ñ£dG äÉ°UƒëØ∏d º¡YÉ°†NEGh º¡à£dÉîªH
 á∏°UGƒe  ∂dòch  ,¢Shô«ØdÉH  º¡àHÉ°UEG  Ωó`̀Y  øe
 πFÉ°SƒdG  ∞∏àîe  ôÑY  »ë°üdG  »`̀Yƒ`̀dG  õjõ©J
 ∫ƒM  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  á`̀fCÉ`̀ª`̀Wh  á«Yƒàd

.(19ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«a äGóéà°ùe

:ó¡©dG »dh ..á«≤«°ùæàdG áæé∏dG ´ÉªàLG √ƒª°S ¢SDhôJ iód

 ∞``̀ JÉ``̀μ``̀ J Ö``̀ ∏``̀ £``̀ à``̀ j É``````̀ fhQƒ``````̀ c ¢```̀ Shô```̀ «```̀ Ø```̀ d …ó```̀ °```̀ ü```̀ à```̀ dG
 á`̀ «`̀ æ`̀ Wƒ`̀ dG á`̀ ë`̀ ∏`̀ °`̀ ü`̀ ª`̀ dG ¬`̀ «`̀ °`̀†`̀ à`̀≤`̀ J É``̀ª``̀H ø```̀Wƒ```̀dG AÉ```̀ æ```̀ HCG ™`̀ «`̀ ª`̀ L

 »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U á°SÉFôH á«≤«°ùæàdG áæé∏dG äÉ¡«LƒJ ≈∏Y AÉæH
 ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G
 »a á°SGQódG ≥«∏©J º«∏©àdGh á«HôàdG IQGRh âæ∏YCG ,AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd
 ¢SQGóªdG ≈dEG áaÉ°VEG á°UÉîdGh á«eƒμëdG »dÉ©dG º«∏©àdG äÉ°ù°SDƒe ™«ªL

.Ωƒ«dG øe AGóàHG ø«YƒÑ°SCG Ióe ∫ÉØWC’G ¢VÉjQh á°UÉîdGh á«eƒμëdG
 á£°ûfC’Gh á°SGQódG ≥«∏©J á«YÉªàL’G á«ªæàdGh πª©dG IQGRh âæ∏YCGh
 á«∏«gCÉàdG QhódGh õcGôªdG πc »a Ωƒ«dG øe AGóàHG ø«YƒÑ°SCG Ióe èeGôÑdGh

 äÉfÉ°†ëdG  QhOh  ,á«YÉªàL’G  á«ªæàdGh  πª©dG  IQGRƒd  á©HÉàdG  á«eƒμëdG
 πÑb  øe  á°üNôªdG  ábÉYE’G  …hP  ¢UÉî°TCÓd  á°UÉîdGh  á«∏gC’G  õcGôªdGh
 ¿ÉæÄªWÓd  …RGôàMG  AGôLEÉc  ∂`̀dPh  ,á«YÉªàL’G  á«ªæàdGh  πª©dG  IQGRh
 øe  óë∏d  ádhódG  É¡JòîJG  »àdG  äÉWÉ«àM’G  Aƒ°V  »a  áÑ∏£dG  áeÓ°S  ≈∏Y
 á°UÉîdG á«Ñ£dG äÉ°UƒëØdG èFÉàf øe ≥≤ëàdGh ,zÉfhQƒc{ ¢Shô«a QÉ°ûàfG
 ¿ÓYEG πÑb OÓÑdG º¡dƒNO ≥Ñ°S øjòdGh ¢Shô«ØdÉH ø«HÉ°üª∏d ø«£dÉîªdÉH

.É¡fóe »a ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG ¿GôjEG

á«≤«°ùæàdG áæé∏dG äÉ¡«LƒJ ≈∏Y AÉæH

 äÉ`̀ ©`̀ eÉ`̀ é`̀ dGh ¢``̀SQGó``̀ª``̀dG »``̀a á``̀°``̀SGQó``̀dG ≥`̀«`̀∏`̀©`̀J
ø`̀ «`̀ Yƒ`̀ Ñ`̀ °`̀ SCG  Ió````̀e  á````̀bÉ````̀YE’G  …hP  õ```̀ cGô```̀ eh

 ¢ù«FQ ,á«∏NGódG ôjRh äÉ¡«Lƒàd G kò«ØæJ
 iƒà°ùe ≈∏Y ®ÉØë∏d ,»fóªdG ´ÉaódG ¢ù∏ée
 PÉîJG á∏°UGƒeh áeÉ©dG ájõgÉédGh OGó©à°S’G
 äÉ`̀LQO  ≈°übCGh  á«FÉbƒdG  äGAGô```LE’G  áaÉc
 »°ûØJ  ™æe  øª°†j  ÉªH  ,Qò``ë``dGh  á£«ëdG
 Oó¡j  Gô£N íÑ°UCG  …òdGh  zÉfhQƒc{  ¢Shô«a
 ¥QÉW  ≥jôØdG  ¢SCGôJ  ,ºdÉ©dG  ∫hO  øe  ô«ãμdG
 ¢ù«FQ ,ΩÉ©dG øeC’G ¢ù«FQ ø°ùëdG ø°ùM øH
 ¢ùeCG  ,çQGƒ`̀μ`̀dG  á¡LGƒªd  á«æWƒdG  áæé∏dG
 øe AÉ°†YC’G Qƒ°†ëH ,áæé∏d  ÉFQÉW ÉYÉªàLG

.á«æ©ªdG äÉ¡édGh äGQGRƒdG »∏ãªe
 ¢ù«FQ  Ö``̀MQ  ´É`̀ª`̀à`̀L’G  π¡à°ùe  »``̀ah
 Gò`̀g ¿CG  ≈```̀ dEG  É`̀gƒ`̀æ`̀e  ,AÉ``°``†``YC’É``H  á`̀æ`̀é`̀∏`̀dG
 á∏°UGƒe  ≈∏Y  ±ƒ`̀bƒ`̀dG  ±ó¡à°ùj  ´ÉªàL’G
 iód  ájõgÉédGh  OGó©à°S’G  äÉjƒà°ùe  ≈∏YCG
 áHƒ∏£ªdG äGAGôLE’G PÉîJGh á«æ©ªdG äÉ¡édG
 ø«æWGƒªdG  ájÉªëd  áæé∏dG  πªY  QÉ``̀WEG  »`̀a
 á≤Ñ°ùe  §£N  OƒLh  ≈dEG  Égƒæe  ,ø«ª«≤ªdGh
 É¡à©LGôe  ºàj  ,ôWÉîª∏d  á«æWh  áaƒØ°üeh
 Éàa’  ,ôªà°ùe  πμ°ûH  Égôjƒ£Jh  É¡ãjóëJh
 Oƒ¡édG  õjõ©J  á«ªgCG  ≈``dEG  Oó°üdG  Gò`̀g  »`̀a
 á∏eÉ©dG QOGƒμdG á«YƒJ É¡æ«H øeh ,ájƒYƒàdG

.áØ∏àîªdG á«eóîdG äÉ¡édÉH
 π«©ØJ IQhô°V ≈dEG áæé∏dG ¢ù«FQ QÉ°TCGh
 á«fÉμeEG  ™«°SƒJh  á`̀«`̀fhô`̀à`̀μ`̀dE’G  äÉ`̀eó`̀î`̀dG
 ø«©LGôªdG  Oó`̀Y  π∏≤j  ÉªH  ,É¡æe  IOÉØà°S’G
 PÉîJG ¬`̀ JGP â`̀bƒ`̀dG »`̀ah ,äÉ`̀eó`̀î`̀dG RÉ`̀é`̀fE’
.áeRÓdG ájRGôàM’G äGAGôLE’Gh äÉWÉ«àM’G

 á«æWƒdG  áæé∏dG  âYO  ´ÉªàL’G  ∫ÓNh
 á«fÉμeEG  »a  åëÑdG  ≈`̀dEG  çQGƒμdG  á¡LGƒªd
 øe óë∏d  äÉ«dÉ©ØdGh á£°ûfC’G  ¢†©H π«LCÉJ
 ™bƒe  »a  …ô«gÉªL  Qƒ°†Mh  äÉ©ªéJ  …CG
 πeÉ©àdG  »a QGôªà°S’G á«ªgCG  IócDƒe ,óMGh
 á`̀«`̀Yƒ`̀Jh á`̀«`̀aÉ`̀Ø`̀°`̀û`̀dG ≈`̀¡`̀à`̀æ`̀eh á`̀«`̀bGó`̀°`̀ü`̀ª`̀H
 ájÉªëH  ≥∏©àj  Éª«a  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG
 ó¡°ûJ  »àdG  OÓÑ∏d  ôØ°ùdG  Ωó`̀Yh  ∂∏¡à°ùªdG
 ¢Shô«ØH √ÉÑà°T’Gh IÉaƒdG ä’ÉM øe Gójõe

.ÉfhQƒc
 √ô`̀μ`̀°`̀T ø``̀Y á`̀æ`̀é`̀∏`̀ dG ¢`̀ù`̀«`̀FQ Üô`````̀YCGh
 πμ°ûªdG  ,»Ñ£dG  »æWƒdG  ≥jôØ∏d  √ôjó≤Jh
 ó¡©dG  »dh  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  øe  ôeCÉH
 ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  ,≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf

 áæé∏dG  º``YO  ø`̀Y  ÉHô©e  ,AGQRƒ````̀dG  ¢ù∏ée
 »àdG äGAGôLEÓd çQGƒμdG á¡LGƒªd á«æWƒdG
 Gòg QÉ°ûàfG øe óëdG ≈dEG äOCGh ≥jôØdG ÉgôbCG

.¢Shô«ØdG
 º`̀YO  ≈`̀∏`̀Y  πª©J  áæé∏dG  ¿CG  í``̀°``̀VhCGh
 á£N ò«Øæàd áeRÓdG äÉÑ∏£àªdG áaÉc ô«aƒJh
 ø«æWGƒªdG  ájÉªM  πLCG  øe  »æWƒdG  ≥jôØdG
 OÉ≤©fG ádÉM »a áæé∏dG ¿EG å«M ,ø«ª«≤ªdGh
 äÉeóîdG ô«aƒJh äGô«¨àe …CG á¡LGƒªd ºFGO
 »Ñ£dG  ≥`̀jô`̀Ø`̀dG  Qhó``̀ H  Gó«°ûe  ,á`̀Hƒ`̀∏`̀£`̀ª`̀dG
 ó°UQ »a á«æ©ªdG äÉ¡édGh áë°üdG IQGRhh
 »æ¡ªdG πeÉ©àdGh É¡àHÉ°UEÉH ¬Ñà°ûªdG ä’ÉëdG
 ∂dPh ¢Shô«ØdÉH É¡àHÉ°UEG  âÑK »àdG ∂∏J ™e
 ∫hOh á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æe ™e ≥«°ùæàdÉH

.ºdÉ©dGh á≤£æªdG
 ≈dEG  É¡YÉªàLG  ΩÉàN  »a  áæé∏dG  â`̀YOh
 áeÓ°ùdG  äGOÉ``̀°``̀TQEG  ô°ûf  á∏°UGƒe  á`̀«`̀ª`̀gCG
 É¡æ«H  øeh  ,ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒª∏d  áeÉ©dG
 »àdG á«YÉªàL’G äGOÉ©dGh äÉ©ªéàdG »aÓJ
 π«Ñ≤àdÉc  ihó©dG  ∫É≤àfG  ¢Uôa  øe  ójõJ  ób
 •Ó`̀à`̀N’Gh á`̀«`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G äÉ`̀Ñ`̀°`̀SÉ`̀æ`̀ª`̀dG »`̀a
 áaÉ«°†dG  äÉcô°T  å`̀Mh  ,á≤∏¨e  ø`̀cÉ`̀eCG  »a
 »àdG  äGhOC’G  ô«aƒJ  ≈∏Y  äÉÑ°SÉæªdG  »`̀a
 øe  É`̀e  π`̀c  ÖæéJh  Ió``̀MGh  Iôªd  Ωóîà°ùJ
 øeh  ÉeƒªY  ájó©ªdG  ¢`̀VGô`̀eC’G  π≤f  ¬fCÉ°T
 ¬``JGP  â``bƒ``dG  »``a  Ió``̀cDƒ``̀e  ,É``̀fhQƒ``̀c  É¡æ«H
 ÉgQOÉ°üe  øe  äÉeƒ∏©ªdG  AÉ≤à°SG  IQhô°V

.á«ª°SôdG

OGó©à``°S’G äÉjƒà``°ùe ≈``∏YCG  á∏``°UGƒe :zçQGƒ``μdG  á``¡LGƒªd  á``«æWƒdG{
É`̀ fhQƒ`̀ c ø``̀e ø`̀«`̀ª`̀«`̀≤`̀ª`̀dGh ø`̀ «`̀ æ`̀ WGƒ`̀ ª`̀ dG á`̀jÉ`̀ª`̀ë`̀d á`̀ jõ`̀ gÉ`̀ é`̀ dGh

 äGó`̀é`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG ≈```̀ dEG IQÉ``̀°``̀TE’É``̀H
 π«é°ùJ  ¿ÓYEG  ó©H  áægGôdG  á«ë°üdG
 É¡àHÉ°UEG  ó`̀cDƒ`̀ª`̀dG  ä’É`̀ë`̀dG  ø`̀e  Oó`̀Y
 âãM  óéà°ùªdG  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«ØH
 ø«ªFÉ≤dG  ájôØ©édG  ±É``̀bhC’G  IQGOEG
 º`̀JBÉ`̀ª`̀dG AÉ```̀°```̀SDhQh ó`̀LÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG ≈`̀∏`̀Y
 ∞∏àîe  »`̀a  á«æ«°ùëdG  Ö`̀cGƒ`̀ª`̀dGh
 ≥«Ñ£J ≈∏Y øjôëÑdG áμ∏ªe äÉ¶aÉëe
 ájRGôàM’G á«ë°üdG äGAGôLE’G áaÉc
 äÉ¡édGh áë°üdG IQGRh É¡àæ∏YCG »àdG

.á°üàîªdG á«ª°SôdG
 ºJBÉªdG  AÉ°SDhQ  IQGOE’G  âYO  Éªc
 á«ë°üdG  äÉ¡édG  ™`̀e  QhÉ°ûàdG  ≈`̀ dEG
 á``̀æ``̀eB’Gh Ö``̀°``̀ù``̀fC’G π`̀Ñ`̀°`̀ù`̀dG ¿CÉ``°``û``H
 á∏Ñ≤ªdG  á«æjódG  äÉÑ°SÉæªdG  AÉ`̀«`̀ME’
 áeÉ©dG  ájô«gÉªédG  äÉ©ªéàdG  äGP
 óLÉ°ùªdÉc á≤∏¨ªdG øcÉeC’G »a AGƒ°S
 áMƒàØªdG  áeÉ©dG  øcÉeC’G  hCG  ºJBÉªdGh
 ióMEG  »a  Éª«°S  ’h  AGõ©dG  ÖcGƒªc
 ±OÉ°üà°S  »àdG  á«æjódG  äÉÑ°SÉæªdG

 »a  kÉ°Uƒ°üNh  ,ø«∏Ñ≤ªdG  ø«eƒ«dG
 áHÉ°UEG ä’ÉM ¿ÓYEG ºJ »àdG ≥WÉæªdG

.É¡«a ¢Shô«ØdÉH √ÉÑà°TG hCG
 ´Ó``̀WEÉ``̀ H  IQGOE’G  Ωƒ``̀≤``̀à``̀°``̀Sh
 äGQGô`̀b  …CG  ≈∏Y  ºJBÉªdGh  óLÉ°ùªdG
 äÉ¡édG øe ÉgPÉîJG ºàj äÉ«°UƒJ hCG
 ∂dPh  á°üàîªdG  á«ª°SôdG  á«ë°üdG
 ≈∏Y kÉXÉØM Ö°SÉæªdG ∞bƒªdG ôjó≤àd
 √òg  »a  ø«cQÉ°ûªdG  áeÓ°Sh  áë°U

.™ªàéªdGh á«æjódG äÉ«dÉ©ØdG

 áμ∏ªªd  á«æWƒdG  á∏bÉædG-  è«∏îdG  ¿Gô«W  ácô°T  äó`̀cCG
 ¿CÉ°ûH  »fóªdG  ¿Gô«£dG  ¿hDƒ°T  QGô≤H  É¡eGõàdG  -øjôëÑdG
 48 Ióe »dhódG »HO QÉ£e ≈dEGh øe É kàbDƒe äÓMôdG ≥«∏©J

.áYÉ°S
 ø«æWGƒªdG  ™«ªL  »`̀fó`̀ª`̀dG  ¿Gô`̀«`̀£`̀dG  ¿hDƒ``°``T  å`̀ë`̀J
 ≥WÉæªdG  »a  É k«dÉM  øjOƒLƒªdG  øjôëÑdG  »a  ø«ª«≤ªdGh
 GƒfÉc øjòdGh (19 COVID) ÉfhQƒc ¢Shô«ØH IôKCÉàªdG
 ºbôdG  ≈∏Y  ∫É°üJ’G  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ≈dEG  IOƒ©∏d  ¿ƒ££îj

.973+  17227555 »dÉàdG
 è«∏îdG  ¿Gô«£d  »ªdÉ©dG  ∫É`̀°`̀ü`̀J’G  õ`̀cô`̀e  Ωƒ≤«°Sh  
 ,ô`̀e’G  Gò`̀g  øe  øjôKCÉàªdG  øjôaÉ°ùªdG  ™«ªéH  ∫É°üJ’ÉH

 ócCÉàdÉH áeOÉ≤dG áYÉ°S 24`dG ∫ÓN øjôaÉ°ùªdG á∏bÉædG í°üæJh
 õcôªH ∫É°üJ’G hCG ,ôØ°ùdG πÑb »fhôàμd’G á∏bÉædG ™bƒe øe
 ≈∏Y äÉeƒ∏©ªdG øe ójõª∏d è«∏îdG ¿Gô«£d »ªdÉ©dG ∫É°üJ’G

.QÉ£ªdG ≈dG ¬LƒàdG πÑb ∂dPh  973+ 17373737 ºbôdG
 øY  øjôKCÉàªdG  É¡jôaÉ°ùªd  è«∏îdG  ¿Gô«W Qòà©J  ¬«∏Yh
 å«M ,É¡JOGQG øY êQÉîdG ôe’G Gòg ¬H ÖÑ°ùJ ób êÉYREG …CG
 øjôëÑdG áμ∏ªe »a á«æ©ªdG äÉ£∏°ùdG ™e Öãc øY πª©J É¡fG
 ¿Éª°†d  á«FÉbƒdGh  ájRGôàM’G  ô«HGóàdG  ™«ªL  PÉîJG  ≈∏Y
 ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  ø`̀eCGh  áeÓ°S
 »JCÉJ  IôFÉ£dG  ºbÉWh  øjôaÉ°ùªdG  ø`̀eCGh  áeÓ°S  ¿CG  ócDƒJh

.É¡JÉjƒdhCG ¢SCGQ ≈∏Y

≥«∏©J QGô``≤H É¡eGõàdG ó``cDƒJ zè``«∏îdG ¿Gô``«W{
»dhódG »``HO QÉ£e ≈``dEGh ø``e É``àbDƒe äÓ``MôdG

QhÉ°ûàdG ºJBÉªdG AÉ°SDhôH Ö«¡J ájôØ©édG ±ÉbhC’G
á«æjódG äÉ©ªéàdG AÉ«MEG ¿CÉ°ûH áë``°üdG IQGRh ™e
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 á≤£æªH  äÉ«dó«°U  çÓK  áMÉ«°ùdGh  IQÉéàdGh  áYÉæ°üdG  IQGRh  â≤∏ZCG
 ájÉªM ¿CÉ°ûH 2012 áæ°ùd 35 ºbQ ¿ƒfÉb É¡àØdÉîªd ¥ôëªdGh ´ÉaôdGh ™jóÑdG
 ¢ùeCG á«°û«àØàdG ádƒédÉH IQGRƒdG »a ¢û«àØàdG IQGOEG âeÉb ¿CG ó©Ña ,∂∏¡à°ùªdG
 »àdG äÉeÉªμdG AÉØNEÉH äÉ«dó«°üdG ¢†©H ΩÉ«b ø«ÑJ ,2020 ôjGôÑa 25 AÉKÓãdG
 ÉgQÉ©°SCÉH ÖYÓàdGh (COVID-19) ÉfhQƒc ¢Shô«a øe ájÉbƒ∏d Ωóîà°ùJ
 á≤∏≤ªdG  á«FÉæãà°S’G  ±hô¶dG  ∫Ó¨à°SGh  »fƒfÉb  Æƒ°ùe  ¿hO  øe  É¡JOÉjRh
 É¡≤∏Z  ºJ  ó≤a  ø«fGƒ≤dGh  áª¶fCÓd  äÉ«dó«°üdG  áØdÉîe  âÑK  Éªdh  .¢SÉædG  iód

.äÉ«dó«°U çÓK ÉgOóYh ,ÉjQGOEG
 ≥WÉæe ™«ªL ≈∏Y á∏eÉμàªdG á«°û«àØàdG É¡à£N »a Iôªà°ùe IQGRƒdG ¿CG Éªc
 ¥Gƒ°SC’Gh ájQÉéàdG äÓëªdGh äÉ«dó«°üdG ΩGõàdG  øe ócCÉà∏d  ∂dPh ,øjôëÑdG
 ó°UQh ,ÉgQÉ©°SCÉH  ÖYÓàdG  ΩóYh É¡FÉØNEG  ΩóYh ™∏°ùdG  ¢Vô©H ™«ÑdG  òaÉæeh
 πμd  áYOGôdGh  áÑ°SÉæªdG  äGAGô`̀LE’G  PÉîJGh  á«fƒfÉ≤dG  ô«Z  äÉ°SQÉªªdG  √òg

.ø«ØdÉîªdG
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 ™æe  Qô`̀≤`̀J  zá`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG{
¿Gô````jEG ≈````dEG ô`̀Ø`̀ °`̀ ù`̀ dG
 á«LQÉN IQGRh Qô≤J ,(19 ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«a »°ûØJ ≈dEG G kô¶f
 á«fGôjE’G á«eÓ°SE’G ájQƒ¡ªédG ≈dEG ø«æWGƒªdG ôØ°S ™æe øjôëÑdG áμ∏ªe
 ΩóYh º¡àeÓ°S ≈∏Y É k°UôM ,ôNBG QÉ©°TEG ≈àM ∂dPh ,»dÉëdG âbƒdG »a

.(19 ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«ØH áHÉ°UE’G
 á«LQÉîdG  IQGRh  :≈∏Y  π°UGƒàdG  ≈Lôj  QÉ°ùØà°S’G  øe  ójõªdh

.0097317227555 :(á©HÉàªdG Öàμe)

 ΩGõ```̀ dEG :á`̀ MÉ`̀ «`̀ °`̀ ù`̀ dG á`̀Ä`̀«`̀g
 ∞`̀ bh äÉ`̀ jô`̀Ø`̀ °`̀ ù`̀ dG Ö`̀JÉ`̀μ`̀ e
¿Gô``jEG  ≈``dEG  ôØ°ùdG  ¢`̀Vhô`̀Y
 ¢Sóæ¡ªdG ¢VQÉ©ªdGh áMÉ«°ù∏d øjôëÑdG áÄ«¡d …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG ócCG
 õjõ©J  ájQGôªà°SÉH  áeƒμëdG  äGQGô≤d  G kò«ØæJ  ¬`̀fCG  ójDƒªdG  π«∏N  QOÉ`̀f
 ,ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG áeÓ°Sh áë°U ≈∏Y ®ÉØëdG ≈dEG á«eGôdG Oƒ¡édG
 áeRÓdG  á«FÉbƒdG  ô«HGóàdGh ájRGôàM’G  äGAGô``̀LE’G  PÉîJG  ôÑY  ∂`̀dPh
 Aƒ°V  ≈∏Yh  ,√QÉ°ûàfG  ™æeh  (19  ó«aƒc)  ÉfhQƒμdG  ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d
 ™«ªéd »eGõdEG º«ª©J Qó°U ó≤a ´ƒ°VƒªdG Gò¡d áYQÉ°ùàªdG äGóéà°ùªdG
 ôØ°ù∏d  á«éjhôàdG  ¢Vhô©∏d  …QƒØdG  ∞bƒdÉH  áMÉ«°ùdGh  ôØ°ùdG  ÖJÉμe
 ácôà°ûªdG á«æWƒdG Oƒ¡édG QÉWEG  »a »JCÉj AGôLE’G Gòg ¿CGh ,¿GôjEG  ≈dEG

.√QÉ°ûàfG øe óëdGh ¢Shô«ØdG áëaÉμªd á«eƒμëdG äÉ¡édG áaÉμd
 ¢VQÉ©ªdGh áMÉ«°ù∏d  øjôëÑdG  áÄ«g ¿CG  ¬ëjô°üJ »a ójDƒªdG  ócCGh
 ø«ØdÉîª∏d  áYOGôdG  á«fƒfÉ≤dG  äGAGô`̀LE’G  ™«ªL  Iô°TÉÑªH  Ωƒ≤J  ±ƒ°S
 »a  É¡H  ∫ƒª©ªdG  ø«fGƒ≤dG ¬ª¶æJ  Ée  ≥`̀ah  äÉHƒ≤©dG  ≈°übCG  ∫Gõ``̀fEGh
 ’  ¬fCÉH  G kOó°ûe  áeÉ©dG  áë∏°üªdG  äÉ«°†à≤e  ¬Ñ∏£àJ  Éeh  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 »a  É kgƒæe  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  áeÓ°Sh  áë°üH  ≥∏©àj  Ée  ™e  ¿hÉ¡J
 ™e ¿hÉ©àdGh ácôà°ûªdG á«dhDƒ°ùªdÉH ™«ªédG ΩGõàdG á«ªgCÉH ¬JGP âbƒdG
 ájÉbƒ∏d  ,á«ª°SôdG ÉgQOÉ°üe øe äÉª«∏©àdG áaÉc ´ÉÑJ’ äÉ¡édG ∞∏àîe

.(19 ó«aƒc) ÉfhQƒμdG ¢Shô«a øe

 »a A’õ``æ∏d äGQÉ``jõdG ∞``bh
 ..π«gCÉàdGh  ìÓ``°UE’G  õcGôe
  á«ØJÉ¡dG ä’É°üJ’G QGôªà°SGh
 Ióe  A’õæ∏d  IQô≤ªdG  äGQÉjõdG  ∞bh  π«gCÉàdGh  ìÓ°UE’G  ΩÉY  ôjóe  Qôb
 á«Ñ£dG  äÉWÉ«àM’G PÉîJG ≈æ°ùàj ≈àM ,¢ùeCG  Ωƒj øe GQÉÑàYG ´ƒÑ°SCG
 IQÉ°TE’G ™e ,ÉfhQƒc ¢Shô«a ∫É≤àfG ™æe øª°†j ÉªH ,A’õæ∏d ájÉªM áeRÓdG
.¬H  ∫ƒª©ªdG  ΩÉ¶ædG  Ö°ùëH  ,É¡H  ìƒª°ùe  á«ØJÉ¡dG  ä’É°üJ’G  ¿CG  ≈dEG

 õjõ©àd  AGQRƒ``````̀dG  ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e  äÉ`̀¡`̀«`̀Lƒ`̀à`̀d  kGò`̀«`̀Ø`̀æ`̀J
 áeÓ°Sh  áë°U  ≈∏Y  ®ÉØë∏d  á«eƒμëdG  äGAGô````̀LE’G
 á«æWƒdG  á∏ªëdG  QÉ``̀WEG  »`̀ah  ,ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG
 PÉ`̀î`̀JG  º`̀J  ,(19  ó`̀«`̀aƒ`̀c)  É`̀ fhQƒ`̀c  ¢`̀Shô`̀«`̀a  áëaÉμªd
 πc  ≈dEG  ájƒYƒJ  Iô«°üb  á«°üf  πFÉ°SQ  ∫É°SQEÉH  ΩRÓdG
 ,áfôªdG  ádÉª©dGh ,…QÉéàdG  ´É£≤dG  »a IóaGƒdG  ádÉª©dG
 Iô«°üb  á«°üf  πFÉ°SQ  ∫É°SQEG  ÖfÉL  ≈`̀dEG  ,äÉ¨d  Ió©H
 ø«YÉ£≤dG »a πª©dG ÜÉë°UCG ≈dEG á«¡«LƒJ á«fhôàμdEGh
 »Ñ£dG  ¢üëØdG  AGô`̀LEG  IQhô°†H  »dõæªdGh  …QÉéàdG
 á∏ªë∏d  á∏eÉμàªdG  Oƒ¡édG  øª°V  …Qƒa  πμ°ûH  ádÉª©∏d
 É kXÉØM  (19  ó«aƒc)  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  áëaÉμªd  á«æWƒdG

.™«ªédG áeÓ°S ≈∏Y
 πª©dG  ¥ƒ°S  º«¶æJ  áÄ«¡d  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  ó≤Yh
 IQGOEÓd É kFQÉW É kYÉªàLG ¢ùeCG »°ùÑ©dG ¬∏dGóÑY øH áeÉ°SCG
 ,áÄ«¡dG É¡H Ωƒ≤J »àdG äGAGôLE’G åëÑd áÄ«¡∏d ájò«ØæàdG
 »eGõdE’G  »Ñ£dG  ¢üëØdG  AGôLEÉH  ΩÉ«≤dG  á«ªgCG  kGócƒe

 Öæéàd ,áμ∏ªªdG ≈dEG πeÉ©dG ∫ƒNO ó©H á«dõæªdG ádÉª©∏d
 ¢`̀VGô`̀eC’G  hG  äÉ°Shô«ØdÉH  á`̀HÉ`̀°`̀UE’G  ô£N  ¢†jô©J

.ájó©ªdG
 áëaÉμªd á«æWƒdG á∏ªëdG øª°V ¬fCG »°ùÑ©dG ø«H Éªc
 ≈dEG  πFÉ°SQ  ∫É°SQEG  ºà«°S  (19  ó«aƒc)  ÉfhQƒc  ¢Shô«a
 PÉîJG IQhô°†H ,á«dõæªdG ádÉª©dG ∞«XƒJ ÖJÉμe ™«ªL
 á«dõæªdG  ádÉª©dG  øμ°S  »a  ájRGôàM’G  äGAGô``̀LE’G  πc

.º¡jód âbDƒªdG
 ≈dEG  áÄ«¡dG  äGQGOEG  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  ¬`̀Lh  ó`̀bh
 ájOÉ°TQ’Gh  á«YƒàdG  äGAGô`̀LE’G  øe  áYƒªéªH  ΩÉ«≤dG
 á«FÉbƒdG  äGOÉ``̀ °``̀ TQE’G  º«ª©àH  CGó`̀Ñ`̀J  á`̀jQƒ`̀a  IQƒ`̀°`̀ü`̀H
 ™«ªL  ≈`̀dEG  (19  ó«aƒc)  ÉfhQƒμdG  ¢Shô«ØH  á°UÉîdG
 äGhOCG  ô«aƒJ  ™e  ,áÄ«¡dG  ´hôa  ∞∏àîe  »a  ø«ØXƒªdG
 ®ÉØëdG  øY  ádhDƒ°ùe  áÄ«¡dG  ¿CG  ≈`̀dEG  G kô«°ûe  ,ájÉbƒdG
 øjòdG ø«ØXƒªdG Éª«°S’h ,É¡«ØXƒe áë°Uh áeÓ°S ≈∏Y

.ø«©LGôªdG ∞∏àîªH ∫É°üJ’G º¡∏ªY á©«ÑW ¢VôØJ

 πc  ™°†J  áÄ«¡dG  ¿CG  ≈∏Y  √ó«cCÉJ  »°ùÑ©dG  Oó`̀Lh
 ádÉª©dG  äÉ©ªàée  ™`̀e  É¡∏°UGƒJ  äGƒ`̀æ`̀bh  É¡à«fÉμeEG
 ≈∏Y  ø«ªFÉ≤dGh  á«æ©ªdG  äÉ¡édG  ±ô°üJ  âëJ  IóaGƒdG

 (19 ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«a áëaÉμªd á«æWƒdG á∏ªëdG
 ≈∏Y ¢UôëJ É¡fCG Éªc ,¢Shô«ØdG Gòg áëaÉμeh á«Yƒà∏d
.É¡«ØXƒe ájÉbhh ájÉªëH á°UÉîdG äGAGôLE’G πc ô«aƒJ

zÉ``̀ fhQƒ``̀ c{ á`̀ë`̀aÉ`̀μ`̀ª`̀H á`̀ «`̀Yƒ`̀ à`̀ dG äGAGô``````̀LEG å`̀ë`̀Ñ`̀J zπ`̀ ª`̀ ©`̀ dG ¥ƒ``̀°``̀S{

äÉ``̀eÉ``̀ª``̀μ``̀dG  QÉ``̀ ©``̀ °``̀ SCÉ``̀ H  Ö``̀YÓ``̀à``̀∏``̀d  äÉ``̀«``̀dó``̀«``̀°``̀U  3  ≥``̀ ∏``̀Z

 AÉÑWC’G  á«©ªL  IQGOEG  ¢ù∏ée  á°ù«FQ  º°SÉ≤dG  IOÉZ  IQƒàcódG  äOÉ°TCG
 ÉfhQƒc  ¢Shô«a  áëaÉμe  »a  AÉ`̀Ñ`̀WC’G  É¡dòÑj  »àdG  Oƒ¡édÉH  á«æjôëÑdG
 ¢üëØdG »a á«ë°üdGh á«Ñ£dG äÉ°SQÉªªdG π°†aCG ≥«Ñ£J »a ∫É©ØdG ºgQhOh
 ä’ÉëdG ™e πeÉ©àdG »a á≤FÉa áYGôH ¿hô¡¶j AÉÑWC’G ¿CG ≈dEG áàa’ ,êÓ©dGh
 ƒg Ö«Ñ£dG ¿CG  á°UÉNh ,πª©dG »a Gô«Ñc É«fÉØJh ,áHÉ°üªdGh É¡H ¬Ñà°ûªdG
 øμdh  ,¢VôªdGh  ihó©dG  ¬à∏FÉY  ¬«∏Y  ≈°ûîJh  ¬°ùØf  ≈∏Y  ≈°ûîj  ¿É°ùfEG
 »a  ¿É«JCÉj  »Ñ£dG  º°ù≤dG  ≈∏Y  ®ÉØëdGh  ≈°VôªdG  √ÉéJ  ÖLGƒdG  ájOCÉJ

.øªãdG ¿Éc Éª¡e Ö«ÑW πμd ≈dhC’G áÑJôªdG
 ºbÉ£dG  OGô`̀aCG  ™«ªL  Oƒ¡éH  Oó°üdG  Gòg  »a  É°†jCG  º°SÉ≤dG  .O  âgƒfh
 ºbGƒ£dG  ¿EG  âdÉbh  ,ø«jôÑîeh  ø««æah  ø«°Vôªe  øe  »ë°üdGh  »Ñ£dG
 πªëJ  »`̀a  á«dÉY  IAÉ`̀Ø`̀c  äô`̀¡`̀XCG  øjôëÑdG  áμ∏ªe  »`̀a  á«ë°üdGh  á«Ñ£dG

 .ábƒÑ°ùªdG ô«Z áFQÉ£dG ádÉëdG √òg »a É¡à«dhDƒ°ùe
 áaÉμd AÉÑWC’G á«©ªL ºYO º°SÉ≤dG IQƒàcódG äócCG á∏°U …P ó«©°U ≈∏Y
 ¢Shô«a  øe  ájÉbƒdG  πLCG  øe  IòîàªdG  á«eƒμëdG  äGAGô``LE’Gh  äGQGô≤dG
 ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  É¡dòÑj  »àdG  Oƒ¡édG  âæªKh ,√QÉ°ûàfG  øe qóëdGh ÉfhQƒc
 øe  ¢Shô«ØdG  áëaÉμe  »a  á°UÉîdGh  á«eƒμëdG  äÉ¡édG  ™«ªLh  áë°ü∏d
 ≈∏Y AÉæH â©°Vh »àdG á∏LÉ©dG á«Ñ£dG ä’ƒcƒJhôÑdGh áeÉ©dG á£îdG ∫ÓN
 Ée Ö°ùëHh è«∏îdG ∫hO »a áë°üdG ¢ù∏ée äGOÉ°TQEGh á«ªdÉ©dG äGOÉ°TQE’G

.á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æe ¬H â°UhCG
 õ«¡éJ  π`̀LCG  øe  âdòH  »àdG  Oƒ¡édG  ≈∏Y  º°SÉ≤dG  IQƒàcódG  â`̀æ`̀KCGh
 ,ÉfhQƒμH  áHÉ°UE’G  ä’ÉM ™e πeÉ©à∏d  »ë°üdG  ´É£≤dG  »a  á«àëàdG  á«æÑdG
 äGAGôLEGh ,á«ë°üdGh á«Ñ£dG ºbGƒ£dG ÖjQóJ â∏ª°T »àdG äGOGó©à°S’Gh

 ∫õ©dG  õcGôe  õ«¡éJh ,Égô«Zh ¢SQGóªdGh  ájOhóëdG  òaÉæªdG  »a  ¢üëØdG
 πeÉ©àdG  »a  âª¡°SCG  äGOGó©à°S’G  ∂∏J  ™«ªL  ¿EG  âdÉbh  ,Égô«Zh  êÓ©dGh

.á°SÓ°Sh ábóH ÉfhQƒμH áHÉ°UE’G ä’ÉM ™e
 ô°ûf  »a  á∏YÉØdG  áªgÉ°ùªdG  ≈∏Y  á°üjôM  AÉÑWC’G  á«©ªL  ¿CG  äó`̀cCGh
 á£«ëdG  òNCG  ™«ªédG  ≈∏Y ¬fEG  âdÉbh ,ÉfhQƒc ¢Shô«a  øe ájÉbƒ∏d  »YƒdG
 ±ƒîdGh πjƒ¡àdG ∂dP »æ©j ¿CG ¿hO øe øμd ,ÉfhQƒc ¢Shô«a AGREG QòëdGh
 äGOÉ°TQE’ÉH  ™«ªédG  ΩGõàdG  ≈∏Y  ¥É«°ùdG  Gò`̀g  »a  äOó°Th  ,QôÑªdG  ô«Z
 äÉ«dó«°üdG  ÜÉë°UCG  á«©ªédG  äó°TÉf  Éªc  .É¡æY  ø∏YCG  »àdG  ájƒYƒàdG
 äÉeõ∏à°ùªdG  QÉ`̀©`̀°`̀SCG  ™``̀aQh  ø`̀gGô`̀dG  ™`̀°`̀Vƒ`̀dG  ∫Ó¨à°SG  Ωó`̀Y  ôLÉàªdGh
 ≈∏Y ôKDƒJ áeRCG √òg ¿C’ ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG ≈∏Y äÉª≤©ªdGh äÉeÉªμdÉc

.AÉæãà°SG ¿hóH ™«ªédG

ÉfhQƒc ™e πeÉ©àdG »a Gô«Ñc É«fÉØJ ¿hô``¡¶j AÉÑWC’G :AÉÑWC’G á«©ªL á``°ù«FQ

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

»∏Y áªWÉa :âÑàc
 AÓNEG  z19 ó«aƒc{  ÉfhQƒc ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d  »æWƒdG  »Ñ£dG  ≥jôØdG  ø∏YCG
 ábÉ£H ∫õY õcôe ≈dG ¬∏jƒëJh »Ñ£dG á«fÉª∏°ùdG ™ªéªH á«KGQƒdG ¢VGôe’G õcôe
 ≈dEG  ¢üî°T øe ¢Shô«ØdG π≤æd áHÉ°UEG …CG π«é°ùJ ºàj ºd ¬fCG GócDƒe ,Gôjô°S 90
 êÓ©dG ¿ƒ≤∏àjh Iô≤à°ùe º¡àdÉM ø«HÉ°üªdG ™«ªL ¿CGh ,øjôëÑdG áμ∏ªe πNGO ôNBG
 É°üëa 1012 ¿B’G  ≈àM äôLCG  áeÉ©dG  áë°üdG  äGôÑàîe ¿Gh ,á«Ñ£dG  ájÉYôdGh
 59 ≠∏H  »ë°üdG  ôéëdG  º¡YGójG  ºJ  øjòdG  ¢UÉî°TC’G  OóY ¿G  Éë°Vƒe ,ÉjôÑîe
 AGôLG  ’EG  ƒg Ée  »ë°üdG  ôéëdG  »a  ºgOƒLh ¿Gh ,ø«HÉ°üe ô«Z ºgh É°üî°T

.¢Shô«ØdÉH ø«HÉ°üe É°UÉî°TCG Gƒ£dÉN º¡fƒc ,…RGôàMG
 ≈dG  ø«eOÉ≤dG  ¢üëØd  ó¡a  ∂∏ªdG  ô°ùL  IOÉ«Y  π«¨°ûJ  Aó`̀H  ≥jôØdG  ø∏YCGh
 ºJ  Éª«a  ,¢Shô«Ø∏d  …ó°üà∏d  á«æWƒdG  á£îdG  øª°V  …ôÑdG  òØæªdG  ôÑY  áμ∏ªªdG
 ,ÅfGƒe 6 πª°ûJ »àdGh ,…ôëÑdG òØæªdG ôÑY ájRGôàM’G äGAGôLE’G ¢ùØf ≥«Ñ£J
 »a  ¢üëØ∏d  Gƒ©°†N  IAƒHƒe  øcÉeCG  øe  ø«eOÉ≤dG  øjôaÉ°ùªdG  ™«ªL  ¿CG  Éæ«Ñe
 ≥jôØdG  ¿Gh  ,º¡dƒ°Uh  Qƒ`̀a  »dhódG  øjôëÑdG  QÉ£ªH  ∂dòd  á°ü°üîªdG  áYÉ≤dG
 ¢Shô«ØdG  äGóéà°ùe  ≈∏Y  ΩÉ©dG  …CGô`̀dG  ´Ó`̀WEGh  á«aÉ°ûH  πeÉ©àdG  ≈∏Y  ¢üjôM

.øjôëÑdG πNGO ¬JGQƒ£Jh
 õcôe  »a  ¢ùeCG  AÉ°ùe  ≥jôØdG  √ó≤Y  …òdG  »Øë°üdG  ôªJDƒªdG  ∫ÓN  ∂dP  AÉL
 ájQÉ°ùdG ¢VGôe’G …QÉ°ûà°SG ácQÉ°ûªH …ôμ°ù©dG ≈Ø°ûà°ùªdÉH ÖjQóà∏d ó¡©dG »dh
 ΩÓY’G  ôjRh  Qƒ°†Mh  ,¿Éª∏°ùdG  á∏«ªL  IQƒàcódG  »Ñ£dG  á«fÉª∏°ùdG  ™ªée  »a
 ∑QÉÑe  óªëe QƒàcódG  º«∏©àdGh  á«HôàdG  IQGRh π«chh ,»ë«eôdG  óªëe øH  »∏Y
 øeC’G ¢ù«FQh ,…ôLÉ¡dG ºjôe IQƒàcódG áeÉ©dG áë°ü∏d óYÉ°ùªdG π«cƒdGh ,á©ªL
 ôNBG  ≈∏Y  Aƒ°†dG  AÉ≤dE’  ø«dhDƒ°ùªdG  QÉÑc  øe  OóYh  ,ø°ùëdG  ¥QÉW  AGƒ∏dG  ΩÉ©dG

.ÉfhQƒc ¢Shô«a äGQƒ£J
 ájó©ªdG  ¢``̀VGô``̀eC’G  …QÉ°ûà°SG  »`̀æ`̀Wƒ`̀dG  »Ñ£dG  ≥`̀jô`̀Ø`̀dG  ¢ù«FQ  QÉ``°``TCGh
 øàe ≈∏Y ÉÑcGQ 51 á©HÉàe ≈dG  »fÉ£ë≤dG  ±Éæe QƒàcódG  …ôμ°ù©dG  ≈Ø°ûà°ùªdÉH
 ¿CG  Éë°Vƒe ,…ôÑîªdGh »Ñ£dG  ¢üëØ∏d  Gƒ©°†N øjòdGh ¿GôjEG  øe áeOÉb  á∏MQ
 çƒμªdÉH  º¡ZÓHEG  ºJ  øμd  ¿Gô`̀jEG  øe  º¡JOƒY  ™bƒàe  ø«æWGƒªdG  øe  Gô«Ñc  GOóY
 ¬fEÉa  Iô°TÉÑe  ô«Z  ¥ô£H  º¡æe  …CG  OÉY  GPEGh  ,áμ∏ªªdG  á≤Øf  ≈∏Y  ¥OÉæØdG  óMCG  »a
 É«dõæe GôéM äôbCG ób á«dhódG ÜQÉéàdG ¢†©H ¿EG ∫Ébh .»ë°üdG ôéë∏d ™°†î«°S
 ≈dG AGóf ¬Lhh ,OGóYC’G IOÉjR ∫ÉM »a äGQÉ«îdG √òg ¢SQóJ øjôëÑdGh ,Góæc πãe
 ™e ¿hÉ©àdGh á«ë°üdG º¡àdÉM øY ÆÓHE’ÉH AÉHƒdG ≥WÉæe øe øjóFÉ©dG ø«æWGƒªdG

.á°üàîªdG äÉ¡édG
 Ióªà©e …QÉédG 13 »a GójóëJ É¡∏ªY äCGóH ó°UôdGh ºμëàdG áæéd ¿EG ∫Ébh
 ∞°ûμdG  É¡dhCG  á«FÉHƒdG ¢VGôeCÓd ä’ÉM …CG  ó°Uôd á«ª∏Y ô«jÉ©eh ¢ù°SCG  3 ≈∏Y
 ’ƒ°Uh ,»ë°üdG ôéëdG øY ∞∏àîj …òdGh »ë°üdG ∫õ©dG ºK øeh áHÉ°UE’G øY
 AGƒàMG  ™«£à°ùJ  ô«jÉ©ªdG  ∂∏J  ¿CG  ≈∏Y  GOó°ûe  ,ø«£dÉîªdG  á©HÉàeh  ó°UQ  ≈dG
 IOÉjR ™æªd á«ªdÉ©dG á°SÉ«°ùdG è¡àæJ øjôëÑdG ¿CG ≈dEG Gô«°ûe ,É«ªdÉY ¢Shô«a …CG
 Qó°üªdG  ôÑà©J  »àdG  á«ØfC’G  áë°ùªdG  òNCG  ∫ÓN  øe  ¢Shô«ØdG  QÉ°ûàfGh  OGó`̀YC’G
 ø«édG  ¢üëØd  Iõ¡LC’G  çóMCG  ∂∏àªJ  áμ∏ªªdG  ¿G  å«M  ,ádÉëdG  ±É°ûàc’  ∫hC’G
 ¿G  ≈`̀dG  Égƒæe  ,iô``̀NC’G  Iõ`̀¡`̀LC’G  á«≤H  øY  ádhõ©e  ¿ƒμJ  »àdGh  ,»°Shô«ØdG

 .áHÉ°UE’G ó«cCÉàd ÉÑjô≤J äÉYÉ°S 5 ¥ô¨à°ùj …ôÑîªdG ¢üëØdG
 âfÉch  ÉÑdÉW  60  ¢üëa  ºJ  ób  ¬fCG  ≈dEG  QÉ°TCG  ¢SQGóªdG  áÑ∏W  ≈dEG  áÑ°ùædÉHh
 ,ÉjRGôàMG  ∫õæªdG  »a  çƒμªdG  º¡JÓFÉY  øe  Ö∏W  øμd  ,áÑdÉ°S  É¡©«ªL  äÉæ«©dG
 PÉîJG ºJh ,ø«HÉ°üªdG ∂dòch øjRõ©e ºgòNCG ºJ ø«HÉ°üªdG ∫ÉØWC’G ¿CG Éë°Vƒe
 ø«°üdG ¿EG :±É°VCGh ,ø«£dÉîªdG ø«H áHÉ°UEG ∑Éæg ¿ƒμj ’ »c IOó°ûe äGRGôàMG

.áØFÉW hCG Ögòe hCG ø«©e ¥ô p©H ábÓY ¬d ¢ù«d ¢Shô«ØdG ¿CÉH É°SQO Éæà£YCG
 º«∏©àdGh  á«HôàdG  IQGRh  π«ch  á©ªL  ∑QÉÑe  óªëe  QƒàcódG  ôcP  ¬ÑfÉL  øe

 ¢SQGóe  çÓ`̀K  ≈`̀dG  ¿ƒªàæj  ÉjƒHôJ  É≤aGôeh  ÉÑdÉW  60  ¿G  äÉeóîdGh  OQGƒª∏d
 äƒÑKh  ≈``̀ dhC’G  áHÉ°UEÓd  »ª°SôdG  ¿Ó``̀YE’G  òæe  …ôÑîªdG  ¢üëØ∏d  Gƒ©°†N
 »æ©j Ée ,á«Ñ∏°S äAÉL èFÉàædG ¿Gh ô«îH ™«ªédG ¿G ≈dG Gô«°ûe ,É¡d º¡à£dÉîe
 ¿CG  ≈dEG  Égƒæe  ,¿B’G  ≈àM  áÑ∏£dG  ø«H  áHÉ°UEG  …CG  âÑãJ  ºd  ¬fCG  GócDƒe  ,º¡àeÓ°S
 PÉîJ’  á°UôØdG  á°üàîªdG  äÉ¡édG  AÉ£YE’  …RGôàMG  AGôLEG  ƒg  á°SGQódG  ≥«∏©J

.äGAGôLE’G
 ø°ùëdG  ¥QÉ`̀W  AGƒ∏dG  ø`̀eC’G  ¢ù«FQ  í°VhCG  òaÉæªdG  »a  äGAGô``̀LE’G  ∫ƒ`̀Mh
 á©HÉàªd  »æWƒdG  ÇQGƒ£dG  õcôe  π«¨°ûJh  á«∏NGó∏d  ÇQÉW  ´ÉªàLG  ó≤Y  ºJ  ¬fCG
 øY  ∞°ûμdG  ∫ƒM  »æWƒdG  ≥jôØdG  É¡H  πeÉ©àj  »àdG  á«aÉØ°ûdÉH  Gó«°ûe  ,ä’ÉëdG
 ,ä’ÉëdG  OÉ`̀jORG  øe  ™æª∏d  OhóëdG  »a  äGAGô`̀LE’G  áYÉéfh  á«dÉ©ah  ø«HÉ°üªdG
 πc  á¡LGƒªd  IõgÉL  É££Nh  çQGƒμ∏d  á∏eÉ°ûdG  á«æWƒdG  á£îdG  Éæjód  ¿EG  ∫Ébh
 ≥«Ñ£J  Oó°üH  øëfh  ,…ôÑdG  òØæªdG  ≈∏Y  äGAGô`̀LE’G  á©LGôe  âªJ  å«M  ,ádÉM

 .ájôëÑdG òaÉæªdG ≈∏Y ¢üëØ∏d ájRGôàMG á£N
 ,ÉfhQƒc  áëaÉμªd  á«æWƒdG  áæé∏dG  ƒ°†Y  ¿Éª∏°ùdG  á∏«ªL  IQƒàcódG  âdÉbh
 ≈°Vôª∏d  ∫õY õcôe  ¿ƒμ«d  ô∏μ°ùdG  õcôe  AÓNEG  ºJ  ób  ¬fEG  ô∏μ°ùdG  ≈°Vôe  ¿CÉ°ûH
 á©°ùHh ≥HGƒW 4 º°†j å«M ,óZ øe GAóH ¬H πª©dG CGóÑ«°Sh ,áeOÉ≤dG IôàØdG »a

 .IQƒ£àe ∫õY áaôZ 90 – 80
 ¿hÉ©àdG  ¿EG  …ôLÉ¡dG  ºjôe IQƒàcódG  áë°üdG  IQGRh π«ch âdÉb  É¡ÑfÉL øe
 IQGRh  ™e  ÉfhÉ©J  ó≤a  ájôëÑdG  òaÉæªdG  ≈dG  áÑ°ùædÉHh  ,äÉ¡édG  πc  ™e  ôªà°ùe
 π°UGƒàªdG ´ÉªàL’Gh á£N ™°Vh ºJh ,òaÉæªdÉH ø««æ©ªdGh áMÉ«°ùdGh á«∏NGódG
 áë°üdGh  á«∏NGódG  ™e  ≥jôa  π«μ°ûJ  ºJh  ,»ë°üdG  ô«ÑîdG  äÉ«°UƒJ  ≈∏Y  AÉæH
 π°üJ ä’ÉM …CÉH  á°UÉîdG  äÉª«∏©àdG  πc º¡jódh äÉ°VôªªdGh »æWƒdG  ≥jôØdGh
 ≈∏Y ¢üjôM ™«ªédG ¿CG áæ«Ñe ,áeRÓdG äGAGôLE’Gh ∞°ûμdG á«Ø«ch ô°ùédG ≈dEG
 ≈dEG áàa’ ,ájƒédG hG ájôëÑdG hG ájôÑdG AGƒ°S òaÉæªdG ™«ªéH »ë°üdG OÓÑdG øeCG
 É¡æàe  ≈∏Y  ¿Éch  á«æjôëÑdG  ÅfGƒªdG  óMG  »a  â°SQ  »àdG  Rhôc  áæ«Ø°S  ÜÉcQ  ¿G
 ºdh ≈dh’G äÉ¶ë∏dG òæe º¡à©HÉàeh º¡°üëa ºJ ,É«æ«°U 12 º¡æ«H ÖcGQ 3000

.º¡WÉ°ShCG »a äÉHÉ°UEG …CG ±É°ûàcG ºàj

 ájó©ªdG  ¢`̀VGô`̀eC’G  …QÉ°ûà°SG  »fÉ£ë≤dG  ±Éæe  QƒàcódG  ó`̀cCG  ¬à¡L  ø`̀eh
 ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üà∏d »æWƒdG ≥jôØdG ƒ°†Yh …ôμ°ù©dG ≈Ø°ûà°ùªdÉH
 »a  É¡∏«é°ùJ  ºJ  »àdG  (19  ó«aƒc)  ÉfhQƒc  ¢Shô«ØH  áHÉ°üªdG  ä’ÉëdG  ¿CG  (19
 »HO ≥jôW øY ¿GôjEG øe ø«eOÉb GƒfÉc ,ádÉM 23 ¿B’G ≈àM â¨∏H øjôëÑdG áμ∏ªe
 ÜÉcôdG  ™«ªL ´É°†NEG  ºJ  ¬fCG  ≈dEG  Gô«°ûe ,»dhódG  øjôëÑdG  QÉ£e ôÑY ábQÉ°ûdGh
 ,áμ∏ªªdG  ≈dEG  º¡dƒ°Uh  Qƒa  ¢üëØ∏d  IAƒHƒªdG  ∫hódG  øeh  ¿Gô`̀jEG  øe  ø«eOÉ≤dG
 íª°ùj  ’  å«M ,∂dòd  á°ü°üîªdG  áYÉ≤dG  »a  áeRÓdG  π«dÉëàdG  ™«ªL AGôLG  ºJh
 ,¢Shô«ØdG  ¢VGôYCG  øe ºgƒ∏Nh º¡àeÓ°S øe ócCÉàdG  ó©H ’EG  áYÉ≤dG  IQOÉ¨ªH º¡d
 º¡∏≤f  ºJ  ¿GôjEG  øe  ø«HÉ°üªdG  ™«ªL  ¿CG  ÉØ«°†e  ,º¡d  ø«£dÉîªdG  ™«ªL  ¢üëah
 äGOÉ°TQE’G Ö°ùëH ,á«fÉª∏°ùdG á≤£æªH »ë°üdG ƒfÉc π«∏N º«gGôHEG õcôe ≈dEG GQƒa
 ø«HÉ°üªdG ø«£dÉîªdG π≤fh ,áeRÓdG ájÉYôdGh êÓ©dG »≤∏àd º¡dõYh ,É¡H ∫ƒª©ªdG

.¢Shô«ØdÉH º¡àHÉ°UEG ΩóY øe ócCÉàdG ó©H …RGôàMG AGôLEÉc É°†jCG ∫õ©∏d
 ÉfhQƒc ¢Shô«a ihóY ∫É≤àf’ ádÉM …CG ó°UQ ºàj ºd ¬fCÉH »fÉ£ë≤dG √ƒfh
 áHÉ°üªdG  ä’É`̀ë`̀dG  ™«ªéa  ,áμ∏ªªdG  π`̀NGO  ô`̀NBG  ≈`̀ dEG  ¢üî°T  øe  (19  ó«aƒc)
 øjôëÑdG QÉ£ªH Égó°UQ ºJh ,¿GôjEG øe áeOÉb âfÉc É¡fÓYEG ºJ »àdG ¢Shô«ØdÉH
 ≈àM óMC’ ihó©∏d É¡∏≤f âÑãj ºd »àdG áHÉ°üªdG ≈dhC’G ádÉëdG AÉæãà°SÉH »dhódG
 ∫hódGh  ¿GôjEG  øe  ø«eOÉ≤dG  øjôaÉ°ùªdG  ™«ªL  ™e  πeÉ©àdG  ºàj  ¬fCG  GócDƒe  ,¿B’G
 ,¿CÉ°ûdG  Gòg  »a  á©ÑàªdG  á«FÉbƒdG  ájRGôàM’G  äGAGô`̀LE’G  πc  PÉîJÉH  IAƒHƒªdG
 äGOÉ°TQE’Gh ,(19 ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«a áëaÉμªd á«Ñ£dG ä’ƒcƒJhôÑdG ≥ahh
 áª¶æe  ¬H  â°UhCG  Ée  Ö°ùëHh  ,»é«∏îdG  áë°üdG  ¢ù∏ée  äGOÉ°TQEGh  á«ªdÉ©dG

.¢Shô«ØdG QÉ°ûàfG øe óë∏d á«ªdÉ©dG áë°üdG
 …ó°üà∏d  »æWƒdG  ≥jôØdG  √ó≤Y  …ò`̀dG  »Øë°üdG  ôªJDƒªdG  ∫Ó`̀N  ∂`̀dP  AÉ`̀L
 ÖjQóà∏d  ó¡©dG  »`̀dh  õcôe  »`̀a  Ωƒ`̀«`̀dG  AÉ°ùe  ,(19  ó«aƒc)  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«Ød
 ÉgPÉîJG  ºJ  »àdG  ájRGôàM’G  äGAGô`̀LE’G  ¿CG  ≈dEG  âØd  å«M  ,á«Ñ£dG  çƒëÑdGh
 ÉfhQƒc  ¢Shô«a  øe  ºgƒ∏N  øe  ócCÉà∏d  »dhódG  øjôëÑdG  QÉ£e  ≈`̀dG  ø«eOÉ≤∏d
 ,ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG  áeÓ°Sh áë°U ≈∏Y ®ÉØëdG  πLCG  øe »g ,(19 ó«aƒc)
 ¿GôjEG  øe  ø«eOÉ≤dG  ÜÉcôdG  ≈∏Y  ÉgDhGôLEG  ºJ  »àdG  ájôÑàîªdG  ¢UƒëØdG  ¿G  PEG

 É¡éFÉàf  ø`̀e  ócCÉàdG  ºàj  ≈àM  â`̀bƒ`̀dG  ø`̀e  Gô«ãc  ¥ô¨à°ùJ  IAƒ`̀Hƒ`̀ª`̀dG  ∫hó``̀dGh
 ¢Shô«a  ¢VGôYCG  øe  ºgƒ∏N  ¿Éª°V  É¡aógh  ,á«HÉéjEG  ΩCG  á«Ñ∏°S  âfÉc  AGƒ°S
 ,º¡«dÉgCGh ø«eOÉ≤dG øjôaÉ°ùªdG áeÓ°Sh áë°U ≈∏Y ÉXÉØMh ,(19 ó«aƒc) ÉfhQƒc

.ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdGh
 äÉ¡édG  ∞∏àîe  ™e  ¿hÉ©àdG  ™«ªédG  øe  ™∏£àf  »fÉ£ë≤dG  QƒàcódG  ∫Ébh
 QÉ°ûàfG  ø`̀e  óë∏d  á«FÉbƒdG  á`̀jRGô`̀à`̀M’G  äGAGô````̀LE’G  √ò`̀¡`̀d  º¡ª¡ØJh  á«æ©ªdG
 ¬fCG ≈dEG Gô«°ûe ,ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG πc áeÓ°Sh áë°U ≈∏Y ÉXÉØM ,¢Shô«ØdG
 ÖLƒà°ùJ  »àdGh  ,»dõæªdG  ôéë∏d  äÉ«dBG  ™°Vƒd  äGAGô`̀LE’G  √òg  ôjƒ£J  ºà«°S
 á«dhDƒ°ùªdG CGóÑe øe ÉbÓ£fG ™ªàéªdG πÑb øe ™°SGh πμ°ûH ¿hÉ©àdG É¡≤«Ñ£J óæY
 ¢Shô«a áëaÉμe »a º¡°ùj ÉªH »FÉbƒdG AGôLE’G Gòg ìÉéfE’ ácôà°ûªdG á«æWƒdG
 »ÑW ºbÉ£H áfÉ©à°S’G âªJ ¬fCG Éæ«Ñe ,√QÉ°ûàfG øe óëdGh (19 ó«aƒc) ÉfhQƒμdG
 ø«HÉ°üªdG ™«ªéd ΩRÓdG êÓ©dG ºjó≤Jh á«ë°üdG ájÉYôdG ∞«ãμàd øjóYÉ≤àªdG øe

.º¡àë°U ≈∏Y ®ÉØëdGh
 äGAGôL’G πc PÉîJ’ á«æ©ªdG äÉ¡édG ∞∏àîe ™e ≥«°ùæàdG ºàj ¬fCG ≈dEG Éàa’
 ≥«∏©J É¡æe ,(19 ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«a áëaÉμªd áeRÓdG á«FÉbƒdGh ájRGôàM’G
 ø«YƒÑ°SCG  Ióe  ∫ÉØWC’G  ¢VÉjQh  á°UÉîdGh  á«eƒμëdG  ¢SQGóªdG  »a  á°SGQódG
 »àdG  äÉWÉ«àM’G  Aƒ°V  »a  áÑ∏£dG  áeÓ°S  ≈∏Y  ¿ÉæÄªWÓd  …RGôàMG  AGôLEÉc
 èFÉàf  ø`̀e  ≥≤ëàdGh  ,zÉ`̀ fhQƒ`̀c{  ¢Shô«a  QÉ°ûàfG  ø`̀e  óë∏d  áμ∏ªªdG  É¡JòîJG
 ≥Ñ°S  øjòdGh  ¢Shô«ØdÉH  ø«HÉ°üª∏d  ø«£dÉîªdÉH  á°UÉîdG  á«Ñ£dG  ¢UƒëØdG
 á«ªgCGh  ,É¡fóe  »a  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  QÉ°ûàfG  ¿Gô`̀jEG  ¿Ó`̀YEG  πÑb  OÓÑdG  º¡dƒNO
 øe  ájÉbƒ∏d  ájƒYƒàdG  äGOÉ°TQE’ÉH  ó«≤àdÉH  ø«æWGƒªdG  ™«ªL  ΩGõàdG  IQhô°Vh

.¢Shô«ØdG
 IAƒHƒªdG ∫hódGh ¿GôjEG øe ø«eOÉ≤dG ΩGõàdG IQhô°V ≈∏Y »fÉ£ë≤dG Oó°Th
 ∫É°üJ’Gh  á∏°üØæe  áaôZ  »a  º¡æμ°S  ô≤e  »a  AÉ≤ÑdG  ø«≤HÉ°ùdG  ø«YƒÑ°SC’G  »a
 ¢Shô«ØH á£ÑJôªdG ¢VGôYC’ÉH ºgQƒ©°T ∫ÉM º¡°üëa Ö«Jôàd (444) ºbôdG ≈∏Y
 ,»Ñ£dG ≥jôØdG πÑb øe º¡d ≈£©à°S »àdG äÉª«∏©àdG ´ÉÑJGh ,(19 ó«aƒc) ÉfhQƒc

.øjôNB’ÉH •ÓàN’G ÖæéJ IQhô°V ™e

»ë°üdG ôéëdG ø«HÉ°üª∏d ø«£dÉîªdG øe 59 ´GójEG  ..23 áHÉ``°UEGh áæ«Y 1012 ¢üëa
Gôjô°S  90  á`̀bÉ`̀£`̀H  ∫õ``̀Y  õ`̀cô`̀e  ≈```dEG  ¬`̀∏`̀jƒ`̀ë`̀Jh  á`̀ «`̀ KGQƒ`̀ dG  ¢``̀ VGô``̀ eC’G  õ`̀cô`̀e  AÓ```̀ NEG

 òaÉæªdG ™``«ªéH É¡°ùØf á``«FÉbƒdG äGRGô``àM’G ≥``«Ñ£Jh ó¡a ∂``∏ªdG ô°ùL IOÉ``«Y π``«¨°ûJ
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 AGƒ`̀ ∏`̀ dG á``̀jÉ``̀YQ â`̀ë`̀J º``̀«``̀bCG
 óªM øH ô°UÉf ï«°ûdG ƒª°S øcôdG
 »æWƒdG øeC’G QÉ°ûà°ùe áØ«∏N ∫BG
 ¢ùeCG ìÉÑ°U »μ∏ªdG ¢SôëdG óFÉb
 Ω2020  ô`̀jGô`̀Ñ`̀a  25  AÉ``KÓ``ã``dG
 èjôîJ  πØM  ,»μ∏ªdG  ¢SôëdÉH
 ø`̀jó`̀é`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG  äGQhO  ió`````̀MEG
 Ωó≤ªdG  Qƒ°†ëH  ∂dPh  ,á°UÉîdG
 øH  ó`̀dÉ`̀N  ï`̀«`̀°`̀û`̀dG  ƒª°S  ø`̀cô`̀ dG
 ¢SôëdG Iƒb óFÉb áØ«∏N ∫BG  óªM

.á°UÉîdG »μ∏ªdG
 IhÓàH  èjôîàdG  πØM  CGó``̀H
 ºK ,º`̀«`̀μ`̀ë`̀dG ô``̀cò``̀dG ø``̀e äÉ````̀ jBG
 ,áÑ°SÉæªdG  √ò`̀¡`̀H  áª∏c  â`̀«`̀≤`̀dCG
 IQhó``̀dG  ø`̀Y  RÉ`̀é`̀jEG  Ωó``̀ ob  Égó©H
 ájô¶f  èeGôH  øe  ¬àæª°†J  Éeh
 øe  ¬«∏Y  â∏ªà°TG  É`̀eh  á«∏ªYh
 ºK  ,ájôμ°ùY  äGQÉ¡eh  äÉ≤«Ñ£J

 áYƒªéªd kÉ°VôY ¿ƒéjôîdG òØf

 â°ùμY  á«∏ª©dG  äÉ≤«Ñ£àdG  øe

 Ö`̀jQó`̀ à`̀ dGh OGó``````̀YE’G iƒ`̀à`̀°`̀ù`̀e

 »àdG IAÉ`̀Ø`̀μ`̀dGh IQÉ`̀¡`̀ª`̀dG ió``̀eh

 ∫Ó``N ¿ƒ``̀é``̀jô``̀î``̀dG É`̀¡`̀Ñ`̀°`̀ù`̀à`̀cG

 .IQhódG

 QÉ°ûà°ùe ƒª°S π°†ØJ Égó©H

 ¢`̀Sô`̀ë`̀dG ó`̀FÉ`̀b »`̀æ`̀Wƒ`̀dG ø````eC’G

 ≈∏Y  äGOÉ¡°ûdG  ™jRƒàH  »μ∏ªdG

 ájôjó≤àdG  õFGƒédGh  ø«éjôîdG

 ,IQhó````dG »``a ø`̀«`̀bƒ`̀Ø`̀à`̀ª`̀dG ≈`̀∏`̀Y

 »a  ø`̀«`̀cQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dG  √ƒ`̀ª`̀°`̀S  ÉÄæ¡e

 º¡eÉªJEGh ,º¡LôîJ ≈∏Y IQhódG

 kÉ«æªàe  ,ìÉéæH  IQhó``̀dG   êÉ¡æe

 OGó`̀ °`̀ù`̀ dGh  ≥`̀«`̀aƒ`̀à`̀dG  ΩGhO  º`̀¡`̀d

 áë∏°SCG  ∞∏àîªH  º`̀¡`̀fGƒ`̀NEG  ™`̀e

.øjôëÑdG ´ÉaO Iƒb äGóMhh

 AGƒ∏dG  êôîàdG  πØM  ô°†M

 ÖFÉf »ª«©ædG áØ«∏N óªM øcôdG

 øe  OóYh  ,»μ∏ªdG  ¢SôëdG  óFÉb

.»μ∏ªdG ¢SôëdG •ÉÑ°V

»æWƒdG ¢SôëdÉH á°UÉN øjóéà°ùe IQhO èjôîJ πØM ≈Yôj »æWƒdG øeC’G QÉ°ûà°ùe

 øH  »∏Y  ø`̀H  áØ«∏N  ï«°ûdG  ƒª°S  ΩÉ`̀ b
 á«HƒæédG á¶aÉëªdG ßaÉëe áØ«∏N ∫BG áØ«∏N
 ™jQÉ°ûªdG äGóéà°ùe á©HÉàªd ájó≤ØJ IQÉjõH
 Qƒ°†ëH  ∂``dPh  ,áØ«∏N  áæjóªH  ájƒªæàdG
 √ƒª°S  ™∏WG  å«M  ,ø«dhDƒ°ùªdG  ø`̀e  Oó`̀Y
 äÉYhô°ûªdG  øe  Oó`̀Y  »a  πª©dG  ô«°S  ≈∏Y
 ≈∏Y πª©dG …ôéj »àdG ájƒªæàdGh á«eóîdG
 äÉÄ«¡dGh  äGQRƒ``dG  ™e  ¿hÉ©àdÉH  Égò«ØæJ

.á∏°üdG äGP
 á°†¡ædG  ¿CG  ß`̀aÉ`̀ë`̀ª`̀dG  ƒ`̀ª`̀°`̀S  ó````̀cCGh

 á¶aÉëªdG Égó¡°ûJ »àdG IRQÉÑdG ájQÉ°†ëdG
 Iô°†M  äÉ¡«Lƒàd  kGò«ØæJ  »JCÉJ  á«HƒæédG
 ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U
 ƒª°ùdG ÖMÉ°Uh ,ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N
 ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ódGƒdG  ô«eC’G  »μ∏ªdG
 ƒª°ùdG  ÖMÉ°Uh  ,AGQRƒ```̀dG  ¢ù«FQ  áØ«∏N
 áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG
 ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh
 äÉeóîdG  ô«aƒàH  ,AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd
 ø«æWGƒªdG  äÉÑ∏£àe  »Ñ∏J  »àdG  ájƒªæàdG

 QÉ`̀WEG  »`̀ah  ájƒ«ëdG  ™jQÉ°ûªdG  ∫Ó`̀N  ø`̀e
.AÉªædGh Ωó≤àdG Iô«°ùe

 ƒª°S  ó``̀cCG  ájó≤ØàdG  IQÉ``̀jõ``̀dG  ∫Ó``̀Nh
 ¢`̀Uô`̀M á`̀«`̀Hƒ`̀æ`̀é`̀dG á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀ª`̀dG ß`̀aÉ`̀ë`̀e
 ™jQÉ°ûªdG ™«ªL ò«ØæJ á©HÉàe »a á¶aÉëªdG
 ÉªHh  á`̀jQÉ`̀°`̀†`̀M  äÉ«£©e  ≥``̀ah  á`̀«`̀eó`̀î`̀dG
 äÉLÉ«àMG  á«Ñ∏J  »`̀a  É`̀gô`̀«`̀KCÉ`̀J  ø`̀e  Rõ`̀©`̀j
 ´hô°ûe  ¿CG  ≈dEG  √ƒª°S  kÉgƒæe  ,ø«æWGƒªdG
 ≈`̀bQCG  Ωó≤«°S  »ë°üdG  áØ«∏N  áæjóe  õcôe
 çóMCG ≥ah á«©ªàéªdGh á«ë°üdG äÉeóîdG

 ,á«∏Ñ≤à°ùªdG  äÉ©∏£àdG  »Ñ∏J  »àdG  ô«jÉ©ªdG
 »dÉgCG ádÉ°U AÉ°ûfEG ´hô°ûe á«ªgCG ≈dEG Éàa’
 …òdG »YÉªàL’G ÜQÉ≤àdG õjõ©J »a ,QhódG
 π°UGƒàdG  »a  Ió«ªëdG  äÉª°ùdG  ióMEG  ó©j
 ™ØædG  ≥≤ëj  ´hô°ûªdG  Gò`̀gh  ,»©ªàéªdG

.»dÉgCÓd ô«îdGh
 ™jQÉ°ûe √ƒª°S ó≤ØJ IQÉjõdG ΩÉàN »ah
 Égôjƒ£J ÖfGƒLh ¥ô£dGh á«àëàdG á«æÑdG
 πMGôª∏d  ò«ØæàdG  äGƒ£Nh  πãeC’G  πμ°ûdÉH

.á∏Ñ≤ªdG

áØ«∏N áæjóªH ájƒªæàdG ™jQÉ°ûªdG äGóéà°ùe ó≤Øàj á«HƒæédG ßaÉëe

 ¿hDƒ°ûd  óYÉ°ùªdG  π«cƒdG  ø∏YCG
 ¿hDƒ°Th  ∫É¨°TC’G  IQGRƒ`̀H  áYGQõdG
 »`̀fGô`̀ª`̀©`̀dG §`̀«`̀£`̀î`̀à`̀dGh äÉ`̀jó`̀∏`̀Ñ`̀dG
 ó`̀ª`̀ë`̀e õ``̀ jõ``̀©``̀ dGó``̀ Ñ``̀Y Qƒ```̀ à```̀có```̀ dG
 IQhó`̀ d  π«é°ùàdG  Aó`̀ H  ºjôμdGóÑY
 (â«ÑæJ)  í«≤∏J  ∫Éée  »a  á«ÑjQóJ
 ájô¶f  Ö`̀fGƒ`̀L  øª°†àJ  ,π«îædG

.á«∏ªYh
 √ò``̀g  º`̀«`̀¶`̀æ`̀J  ¿CG  í````̀°````̀VhCGh
 øe  kÉbÓ£fG  »JCÉj  á«ÑjQóàdG  IQhódG

 ¿hDƒ°Th  ∫É¨°TC’G  ôjRh  äÉ¡«LƒJ
 »`̀fGô`̀ª`̀©`̀dG §`̀«`̀£`̀î`̀à`̀dGh äÉ`̀jó`̀∏`̀Ñ`̀dG
 ∞∏N  ¬∏dGóÑY  øH  ΩÉ°üY  ¢Sóæ¡ªdG
 IQOÉ`̀ Ñ`̀ª`̀ dG ™``̀e ô`̀ª`̀à`̀°`̀ù`̀e ≥`̀«`̀°`̀ù`̀æ`̀Jh
 ,»YGQõdG  ´É£≤dG  á«ªæàd  á«æWƒdG
 á«ª°SôdG  Oƒ`̀¡`̀é`̀∏`̀d  kÓ`̀«`̀©`̀Ø`̀J  ∂```̀dPh
 á«æWh  äGAÉØc  OGó`̀YEG  ≈`̀dEG  á«eGôdG
 á`̀ «`̀YGQõ`̀ dG ä’É``é``ª``dG »``̀a á``̀HQó``̀e

 .áØ∏àîªdG
 øe  É k°UôM{  :ºjôμdGóÑY  ∫É`̀bh

 ∫É¨°TC’G  IQGRƒ``̀H  á`̀YGQõ`̀dG  ¿hDƒ`̀°`̀T
 §«£îàdGh  äÉ`̀jó`̀∏`̀ Ñ`̀ dG  ¿hDƒ``̀ °``̀ Th
 »``̀Yƒ``̀dG ô``°``û``f ≈``̀∏``̀Y »``̀ fGô``̀ª``̀©``̀ dG
 π«îædG  QÉ`̀é`̀°`̀TCÉ`̀H  ΩÉ`̀ª`̀à`̀g’G  ∫ƒ``̀M
 π≤fh  Qƒ`̀ª`̀à`̀dG  êÉ``̀à``̀fEG  ø«°ùëàdh
 äÉYÉ£≤dG  ™«ªéd áaô©ªdG  ø«WƒJh
 √ò`̀g  º«¶æJ  »``JCÉ``j  ,á`̀bÓ`̀©`̀ dG  äGP
 º°Sƒe ™e kÉæeGõàe á«ÑjQóàdG IQhódG
 øe  ÉeÉ¡°SEGh  ,ôªàdG  π«îf  í«≤∏J
 äGQó≤dG  iƒà°ùe  ™aQ  »a  IQGRƒ`̀dG

 áμ∏ªe »a π«îædG ∫Éée »a á∏eÉ©dG
.zøjôëÑdG

 á«ÑjQóàdG  IQhó```̀dG  ¿CG  ô``̀cPh
 á«æØdG  äGQÉ¡ªdG  á«ªæJ  ≈dEG  ±ó¡J
 äÉ°SQÉªªdG  ≈∏Y  á«æWƒdG  QOGƒμ∏d
 ,π«îædG  í«≤∏J  ∫Éée  »a  Ió«édG
 á«LQÉîdG  äÉØ°üdG  ≈∏Y  ±ô©àdGh
 ,(∫ƒ``̀ë``̀Ø``̀ dG) Iô``̀cò``̀ª``̀ dG π`̀«`̀î`̀æ`̀∏`̀d
 ™`̀ª`̀L ¥ô`````̀W ≈``̀ ∏``̀Y Ö````̀jQó````̀à````̀dGh
 ,ìÉ``≤``∏``dG Üƒ``̀Ñ``̀M ¢``UÓ``î``à``°``SGh

 áØ∏àîªdG  í«≤∏àdG  Ö«dÉ°SCG  ≈∏Yh

 kÉªc  êÉàfE’G  ø«°ùëàd  ôªàdG  π«îæd

 QOGƒ`̀c OGó``̀YEG  ÖfÉL ≈``dEG  ,kÉ`̀Yƒ`̀fh

 ∫Éée  »`̀a  πª©∏d  á`̀∏`̀gDƒ`̀e  á`̀«`̀æ`̀Wh

 ™jQÉ°ûª∏d  ¢Uôa  OÉ`̀é`̀jEGh  π«îædG

 á£°SƒàªdGh Iô«¨°üdG ájQÉªãà°S’G

 ÜƒÑM  ≥jƒ°ùJh  õ«¡éJ  ∫Éée  »a

 IQƒ£àªdG í«≤∏àdG äÉeóNh ìÉ≤∏dG

.ôªàdG π«îæd

π``«îædG  í``«≤∏J  ∫É``ée  »``a  á``«ÑjQóJ  IQhó``d  π``«é°ùàdG  Aó``H

 ¬∏dóÑY øH ΩÉ°üY ¢Sóæ¡ªdG íààaG
 äÉjó∏ÑdG ¿hDƒ°Th ∫É¨°TC’G ôjRh ∞∏N
 äÉ`̀«`̀dÉ`̀©`̀a »``̀fGô``̀ª``̀©``̀dG §`̀«`̀£`̀î`̀à`̀ dGh
 »dhódG  ôªJDƒª∏d  …ô«°†ëàdG  ≈≤à∏ªdG
 âëJ  á`̀fhô`̀ª`̀dGh  áeGóà°SÓd  »fÉãdG
 »a  QÉμàH’Gh  á«æ≤àdG  ø«μªJ)  QÉ©°T
 ¿hÉ©àdÉH ΩÉ≤j …òdGh (AÉæÑdG º«eÉ°üJ
 øe  º«¶æàHh  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  á`̀©`̀eÉ`̀L  ™`̀e
 ¥óæa »a ∂dPh ,ôjƒ£à∏d ¿É≤JEG ácô°T
 ôªà°ùjh  øjôëÑdG  ¿ƒàdQÉc  õàjôdG
 OóY Qƒ°†ëH 2020 ôjGôÑa 26 ≈àM
 OóY  ácQÉ°ûªHh  ø«dhDƒ°ùªdG  QÉÑc  øe
 äÉ¡édGh á«eƒμëdG äÉ¡édG øe ô«Ñc
 »a ¢`̀UÉ`̀î`̀dG ´É`̀£`̀≤`̀ dGh á`̀«`̀ª`̀jOÉ`̀cC’G
 äÉ«æ≤àdGh  ó««°ûàdGh  AÉæÑdG  ∫Éée

.á«°Sóæ¡dG
 ¿CÉ``̀H ∫É``̀¨``̀°``̀TC’G ô````jRh ìô``̀°``̀Uh
 Aƒ°†dG  §«∏°ùJ  ≈`̀ dEG  ±ó¡j  ≈≤à∏ªdG
 ´É£b  É¡¡LGƒj  »àdG  äÉjóëàdG  ≈∏Y
 äÉ¡édGh  …QÉ≤©dG  ôjƒ£àdGh  AÉæÑdG
 º«ª°üàdG  ÖJÉμe  πãe  ¬`̀H  á£ÑJôªdG
 Éª«a  π«¨°ûàdGh  ò«ØæàdG  äÉ`̀cô`̀°`̀Th

 IQGOE’  áeóîà°ùªdG  äÉ«æ≤àdÉH  ≥∏©àj
 å«M  ,º`̀¡`̀JGQÉ`̀ª`̀ã`̀à`̀°`̀SGh  º¡©jQÉ°ûe
 πeÉμàdGh  º«ª°üàdG  äÉ«æ≤J  âëÑ°UCG
 áfÉ«°üdGh  π«¨°ûàdGh  ò«ØæàdG  ™`̀e
 Qó`̀¡`̀dG  ø`̀e  ó`̀ë`̀dG  »`̀a  kÉ«°ù«FQ  kÓ`̀eÉ`̀Y
 ≥«≤ëJh áÄ«ÑdG ≈∏Y ®ÉØëdGh OGƒª∏d
 …ò`̀ dGh  øμªe  …OÉ°üàbG  ó`̀FÉ`̀Y  ô`̀Ñ`̀cCG
 áeGóà°S’G õjõ©J ≈∏Y ¢ùμ©æj √QhóH
 á«YÉªàL’Gh  ájOÉ°üàb’Gh  á«Ä«ÑdG

.Éeó≤àe É«∏ëe ÉéJÉf ≥≤ëjh
 øjôëÑdG  ¿CG  ô`̀jRƒ`̀dG  ±É`̀°`̀VCGh  
 á°Sƒª∏e  äGRÉ`̀é`̀fEGh  äGQƒ£J  ó¡°ûJ
 »`̀fÉ`̀Ñ`̀ª`̀dGh á``̀eGó``̀à``̀°``̀S’G ∫É``̀é``̀e »``̀a
 É`̀¡`̀à`̀jDhQ ø`̀ª`̀°`̀V É`̀¡`̀JÉ`̀«`̀æ`̀≤`̀Jh á`̀«`̀cò`̀ dG
 IOÉ``̀«``̀≤``̀dG äÉ``̀¡``̀«``̀Lƒ``̀Jh á``̀Mƒ``̀ª``̀£``̀dG
 á°ùaÉæªdGh  kÉ«ª«∏bEG  IOÉjô∏d  Ió«°TôdG
 »a º¡°ù«°S ≈≤à∏ªdG ¿EÉa ∂dòd ,kÉ«ªdÉY
 äÉÑ∏£àªH  »°Sóæ¡dG  ´É£≤dG  á«YƒJ
 ƒëf  ∫ƒëàdG  ø`̀e  á`̀eOÉ`̀≤`̀dG  á∏MôªdG
 É¡JÉ«æ≤Jh  á©HGôdG  á«YÉæ°üdG  IQƒãdG
 ¢`̀ù`̀°`̀SCG ƒ``ë``f ∫ƒ``̀ë``̀à``̀dG ™`̀«`̀é`̀°`̀û`̀Jh
 äÉ«æ≤àdG  ≥«Ñ£Jh  ΩGóà°ùªdG  AÉæÑdG

 øe  á«°Sóæ¡dG  º«eÉ°üàdG  »a  áãjóëdG
 ÇOÉÑªdG  ºgCG  óMCG  ≈∏Y  õ«côàdG  ∫ÓN
 ™e ≥`̀aGƒ`̀à`̀j …ò```̀ dGh É`̀¡`̀d á`̀«`̀°`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG
 IQƒãdG  »æÑàd  IQGRƒ`̀ dG  á«é«JGôà°SG
 Ée  ΩGó`̀î`̀à`̀°`̀SÉ`̀H  á`̀©`̀HGô`̀dG  á«YÉæ°üdG
 AÉ`̀æ`̀Ñ`̀dG äÉ`̀eƒ`̀∏`̀ ©`̀e á`̀Lò`̀ª`̀f ≈`̀ª`̀°`̀ù`̀j
 Building Information)
 »`̀gh  ,(Modelling-BIM
 »fÉÑªdG  äÉfÉ«H  IQGOEGh  ó«dƒJ  á«∏ªY

 .É¡JÉ«M IQhO ∫ÓN

 IQGRh  ¿CG  ≈``̀dEG  ô`̀jRƒ`̀dG  QÉ`̀ °`̀TCGh
 ™jQÉ°ûe  IQGOEG  »a  á∏ãªàe  ∫É¨°TC’G
 ¢`̀ü`̀«`̀Nô`̀J ≈``̀∏``̀Y â`̀ ∏`̀ °`̀ü`̀M AÉ``̀ æ``̀ Ñ``̀ dG
 øe  Oó`̀Y  π`̀«`̀gCÉ`̀J  º`̀ Jh  2019  ΩÉ¶æ∏d
 »a Aó`̀Ñ`̀∏`̀d º`̀¡`̀Ñ`̀jQó`̀Jh ø`̀«`̀°`̀Só`̀æ`̀¡`̀ª`̀dG
 å«M  ,2020  ™jQÉ°ûe  ≈∏Y  ¬≤«Ñ£J
 á«∏ªYh  IAÉØc  ôãcCG  ΩÉ¶ædG  Gòg  ó©j
 ΩÓ©à°S’G  »a  ájó«∏≤àdG  ¥ô£dG  øe
 ,AÉæÑdG ™jQÉ°ûe »a ∞«dÉμàdG áÑbGôeh
 äÉbƒ©ªdG  øe  ójó©dG  πjõj  ¬`̀fG  Éªc

 Iôàa  ∫ÓN CGô£J ób  »àdG  äBÉLÉØªdGh
.ò«ØæàdG

 ô`̀jRƒ`̀dG  ø`̀∏`̀YCG  ≈≤à∏ªdG  ∫Ó``̀Nh
 øe ¿ƒ``°``Só``æ``¡``e{ IQOÉ```̀Ñ```̀e ¥Ó``````WEG
 ≈`̀ dEG ±ó`̀¡`̀J »`̀à`̀dG zá`̀eGó`̀à`̀°`̀S’G π``̀LCG
 ÜÓW  øe  á«°Sóæ¡dG  QOGƒμdG  ÖjQóJ
 øeh  ÉãjóM  ø«LôîàªdGh  äÉ©eÉédG
 Ωƒ≤à°S  »`̀à`̀dG  á`̀«`̀°`̀Só`̀æ`̀¡`̀dG  Ö`̀JÉ`̀μ`̀ª`̀dG
 ≈dEG  º«ª°üàdG  äÉ«æ≤J  »a  ∫ƒëàdÉH
.AÉæÑdG »a áãjóëdG äÉeƒ∏©ªdG áLòªf

zá``eGó``à``°``S’G π````̀LCG ø``̀ e ¿ƒ`̀ °`̀ Só`̀ æ`̀ ¡`̀ e{ IQOÉ```Ñ```e ¥Ó`````̀WEG

 ¬∏dGóÑY øH óªëe ï«°ûdG  Ö«Ñ£dG  ≥jôØdG  ≈≤dCG
 ìÉÑ°U  áë°ü∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  ¢ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG
 Iô°VÉëe  ,Ω2020  ô`̀jGô`̀Ñ`̀a  25  AÉ`̀KÓ`̀ã`̀dG  ¢`̀ù`̀eCG
 ´ÉaódGh ¿ÉcQC’Gh IOÉ«≤∏d á«μ∏ªdG á«∏μdÉH ø«°SQGó∏d

.»æWƒdG
 »a  áë°ü∏d  ≈`̀∏`̀YC’G  ¢ù∏éªdG  ¢ù«FQ  çóëJh
 zá«æjôëÑdG á«ë°üdG á«é«JGôà°S’G{ øY Iô°VÉëªdG

 áãjóëdG äÉ«æ≤àdG ¬«dEG â∏°UƒJ Ée çóMCG É°Vô©à°ùe
.øjôëÑdG áμ∏ªe »a áë°üdG ´É£b »a

 á«μ∏ªdG  á«∏μdG  ôeBG  ôÑY  Iô°VÉëªdG  ájÉ¡f  »ah
 √ôμ°T ø`̀Y »`̀æ`̀Wƒ`̀dG ´É``̀aó``̀dGh ¿É````̀cQC’Gh IOÉ`̀«`̀≤`̀∏`̀d
 Ée  ≈∏Y  áë°ü∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  ¢ù«Fôd  √ôjó≤Jh
 áë°ü∏d  ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG ¢ù«FQ ΩÉb  Éªc ,¬H π°†ØJ

 .ø«°SQGódG ä’DhÉ°ùJh äGQÉ°ùØà°SG ≈∏Y OôdÉH

á«ë°üdG á«é«JGôà°S’G ∫hÉæJ

 ô``°``VÉ``ë``j zá``̀ ë``̀ °``̀ ü``̀ ∏``̀ d ≈``````̀ ∏``````̀YC’G{ ¢```̀ù```̀«```̀FQ
¿É`````````̀cQC’Gh IOÉ``̀ «``̀ ≤``̀ ∏``̀ d á``̀«``̀μ``̀∏``̀ª``̀dG á``̀«``̀∏``̀μ``̀dÉ``̀H

 ¢ù«FQ  á«YÉªàL’G  á«ªæàdGh  πª©dG  ô``jRh  ≈≤àdG
 óªëe øH π«ªL ,πª©dG ¥ƒ°S º«¶æJ áÄ«g IQGOEG ¢ù∏ée
 ádÉª©∏d ø«Ñ∏ØdG ájQƒ¡ªL ¢ù«FQ QÉ°ûà°ùªH ,¿Gó«ªM »∏Y
 AÉKÓãdG ¢ùeCG  ∂dPh ,hCG  ÉeÉe ¬∏dGóÑY ó«°ùdG ,êQÉîdG »a
 á«FÉæãdG  äÉbÓ©dG  ¬©e  åëH  å«M  ,IQGRƒdÉH  ¬Ñàμe  »a
 ä’ÉéªdG  »a  Égôjƒ£J  πÑ°Sh  ø«≤jó°üdG  øjó∏ÑdG  ø«H

.á«dÉª©dG
 …ó`̀jC’G  áªgÉ°ùªH  ¿Gó«ªM  OÉ°TCG  ,QÉ`̀WE’G  Gòg  »ah
 ,øjôëÑdG Égó¡°ûJ »àdG AÉæÑdG Iô«°ùe »a á«æ«Ñ∏ØdG á∏eÉ©dG
 »a πª©dG áª¶fCGh ø«fGƒ≤H É¡eGõàdGh É¡WÉÑ°†fÉH É kgƒæe
 ≈∏Y  áeƒμëdG  ¢UôM  ¥É«°ùdG  Gòg  »a  G kó`̀cDƒ`̀eh  ,OÓÑdG

 ídÉ°üªdG Ωóîj ÉªH ø«Ñ∏ØdG ájQƒ¡ªL ™e ¿hÉ©àdG õjõ©J
.øjó∏ÑdG ø«H ácôà°ûªdG

 √ó¡°ûJ  ÉªH  ,hCG  ÉeÉe  ¬∏dGóÑY  ó«°ùdG  √ƒf  ¬ÑfÉL  øe
 á°UÉN ,Ió©°UC’G ∞∏àîe ≈∏Y AÉªfh Qƒ£J øe øjôëÑdG
 ¬H ôNõJ Ée ≈dEG É kàa’ ,πª©dG ¥ƒ°S ôjƒ£àH É¡æe ≥∏©àj Ée
 ô«jÉ©e ™e á≤aGƒàe á«æWh á«dÉªY äÉ©jô°ûJ øe áμ∏ªªdG
 á«æ«Ñ∏ØdG  ádÉª©dG  ¬H  ≈¶ëJ  ÉªH  G kó«°ûe  ,á«dhódG  πª©dG
 É kHô©eh  ,øjôëÑdG  »a  ø«æWGƒªdGh  áeƒμëdG  ájÉYQ  øe
 á«dÉª©dG  äÉbÓ©dG  õjõ©J  »`̀a  √OÓ`̀H  áeƒμM  áÑZQ  ø`̀Y
 ø«H Iõ«ªàªdG äÉbÓ©∏d  É kLPƒªfG ÉgQÉÑàYÉH øjôëÑdG ™e

.ádÉª©∏d á∏Ñ≤à°ùªdGh á∏°SôªdG ádhódG

êQÉîdG »a ádÉª©∏d »æ«Ñ∏ØdG ¢ù«FôdG QÉ°ûà°ùe »≤à∏j ¿Gó«ªM

 øH ∞«£∏dGóÑY QƒàcódG ™ªàLG

 ™e ,á«LQÉîdG ôjRh ,»fÉjõdG ó°TGQ

 ádhódG  ô`̀jRh  ,óªMCG  ¥QÉ`̀W  OQƒ∏dG

 (ådƒæeƒμdGh  É«°SBG  ÜƒæL  ôjRh)

 IóëàªdG  áμ∏ªªdG  á«LQÉN  IQGRƒH

 AGQRh  ¢ù«Fôd  ¢UÉîdG  çƒ©ÑªdG

 ø`̀jó`̀dG  á`̀jô`̀ë`̀d  Ió`̀ë`̀à`̀ª`̀dG  áμ∏ªªdG

 ¢`̀û`̀eÉ`̀g ≈`̀ ∏`̀ Y ∂````̀dPh ,ó`̀≤`̀ à`̀©`̀ª`̀ dGh

 ¢ù∏éªd  (43)  IQhó``dG  äÉYÉªàLG

.∞«æL áæjóe »a ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M

 ôjRh  OÉ°TCG  ,´ÉªàL’G  ∫ÓNh

 äÉbÓ©dG  √ó¡°ûJ  ÉªH  á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG

 ø«H  Iõ`̀«`̀ª`̀à`̀ª`̀dG  á`̀«`̀é`̀«`̀JGô`̀à`̀°`̀S’G

 IóëàªdG  áμ∏ªªdGh  øjôëÑdG  áμ∏ªe

 øjô«Ñc Ωó≤Jh Qƒ£J øe á≤jó°üdG

 Éª¡«©°Sh  øjó∏ÑdG  ¢UôM  ¢ùμ©j

 äÉ`̀bÓ`̀©`̀ dG õ`̀jõ`̀©`̀à`̀d π`̀ °`̀UGƒ`̀à`̀ª`̀ dG

 ÖMQCG ¥ÉaB’ É¡H AÉ≤JQ’Gh á«FÉæãdG

 Oƒ`̀©`̀j É`̀ª`̀H á`̀ aÉ`̀ c Ió``̀©``̀°``̀UC’G ≈`̀∏`̀Y

 ø«≤jó°üdG  Éª¡«Ñ©°T  ≈∏Yh  Éª¡«∏Y

 Qhó``̀H É`̀ kgƒ`̀æ`̀e ,ô``«``î``dGh ™`̀Ø`̀æ`̀dÉ`̀H

 ßØM  »a  º¡ªdG  IóëàªdG  áμ∏ªªdG

 á≤£æªdG  »`̀a  QGô`̀≤`̀à`̀°`̀S’Gh  ø```eC’G

.ºdÉ©dGh

 OQƒ```∏```dG √ƒ````̀ f ,¬``̀ Ñ``̀ fÉ``̀L ø```̀e

 ábGó°üdG  äÉ`̀bÓ`̀©`̀H  ó`̀ª`̀MCG  ¥QÉ``̀W

 øjôëÑdG  áμ∏ªe  ø«H  á«îjQÉàdG

 á«ªgCG  G kócDƒe  ,IóëàªdG  áμ∏ªªdGh

 »a ∑ô`̀à`̀°`̀û`̀ª`̀dG ¿hÉ``̀©``̀à``̀dG õ`̀jõ`̀©`̀J

 ájQÉéàdGh  ájOÉ°üàb’G  ä’ÉéªdG

 Oƒ¡éH  G kó`̀«`̀°`̀û`̀e  ,á`̀jQÉ`̀ª`̀ã`̀à`̀°`̀S’Gh

 É``̀¡``̀JGRÉ``̀é``̀fEGh ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀ dG á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e

 ¥ƒ≤M ájÉªM ∫Éée »a Iôªà°ùªdG

 õjõ©Jh ,ó≤à©ªdGh øjódGh ¿É°ùfE’G

 ø«H  »ª∏°ùdG  ¢ûjÉ©àdGh  íeÉ°ùàdG

 øjôëÑdG  áμ∏ªªd  É k«æªàe  ,Üƒ©°ûdG

 .QÉgOR’Gh Ωó≤àdGh á©aôdG ΩGhO

IóëàªdG áμ∏ªªdG ™``e á«é«JGôà°S’G äÉbÓ©dÉH ó``«°ûj á«LQÉîdG ô``jRh



بيانات الخبر
اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر
الصفحة

العدد
الرابط اإللكتروني

 ìGôàbG  ≈∏Y  ÜGƒædG  ¢ù∏ée  ≥aGh
 ÖMÉ°U  Iô`̀°`̀SCG  OGô```aCG  ∫ƒª°ûH  ¿ƒfÉ≤H

 º¡dƒ©jh  ¬©e  ¿ƒ∏ª©j  ø`̀jò`̀dG  πª©dG
 :ºgh  ,á«æ«eCÉàdG  á«£¨àdG  »a  , kÓ©a

 ¿hO  IƒNE’G  ,AÉæHC’G  ,äÉLhõdG)
 äGƒ````̀NC’Gh  äÉ`̀æ`̀Ñ`̀dG  ,18  ø`̀°`̀S
 ,(¿Gó`̀dGƒ`̀dG  ,äÉLhõàªdG  ô«Z
 ≈dEG  ,¿ƒfÉ≤H  ìGôàb’G  ∫É`̀MGh

.áeƒμëdG
 º`̀«`̀gGô`̀HEG Ö`̀FÉ`̀æ`̀ dG ó```̀cGh

 π`̀ª`̀©`̀dG  Ö`̀MÉ`̀°`̀U  ¿G  »`̀©`̀«`̀Ø`̀æ`̀dG
 ¬àLhRh  √O’hCG  ∫ÉNOG  ™«£à°ùj

 ºjó≤àdG ¬æμªjh ¬àcô°T »a ácGô°T
 ,%15 ™aójh …QÉ«àN’G ø«eCÉàdG ≈∏Y

 ™aó«°S  ¿ƒfÉ≤H  ìGô`̀à`̀bÓ`̀d  É≤ÑW  ø`̀μ`̀dh
 ¿G  …CG  ∑Gô`̀à`̀°`̀TG  %19  π`̀ª`̀©`̀dG  Ö`̀MÉ`̀°`̀U
 óYÉ≤àdG  ¥hóæ°U ó«Øà°S %4 IOÉjR ∑Éæg
 %1  áÑ°ùf  øe  IOÉØà°S’G  ≈dG  áaÉ°VE’ÉH
 ó°V  ø`̀«`̀eCÉ`̀à`̀dG  ¥hó`̀æ`̀°`̀ü`̀d  á©£≤à°ùªdG
 ¿ƒfÉ≤H  ìGô`̀à`̀b’G  ¿G  ÉØ«°†e  ,π£©àdG
 πª©dG  áHÉ°UEG  á«£¨J  øeDƒª∏d  ôaƒ«°S
 ø°S  ≈dEG  π°Uh GPEG  ¬«∏Y ø«eCÉàdG  É°†jCGh

.ø«°ùªîdG
 ø°Sƒ°S  .O  ÖFÉædG  äó`̀HG  É`̀gQhó`̀H
 á∏FÉb ¿ƒfÉ≤H ìGôàb’G øe É¡aƒîJ ∫Éªc
 ájOÉ°üàb’G QÉKB’G áaô©e ≈dEG áLÉëH ÉæfEG
 ¥ƒ°S »a É¡ÑÑ°ùj ¿CG øμªj »àdG iôNC’G
 kÓÑ≤à°ùe  ÜÉÑdG  íàØj  ÉªHQ  ƒ¡a  ,πª©dG
 ø«ØXƒªd  á`̀jó`̀YÉ`̀≤`̀J  äÉ`̀°`̀TÉ`̀©`̀e  ¥É``̀Ø``̀fE’

 πª©dG  ÖMÉ°U  Iô°SCG  øe  ø««ªgh
 ≈∏Y  á«∏FÉ©dG  äÉcô°ûdG  ™é°ûj  hCG

 áª¡ªdG  Ö q©°üj  Ée  ƒgh  ,ôãcCG  ¥Ó¨f’G
 ≈dhC’G ƒgh ,πªY øY åMÉÑdG ≈∏Y ôãcCG

.äÉcô°ûdG ∂∏àªj øªe á©ØæªdÉH
 ø«H πNGóàdG ÉædRCG Éª∏c ¬fG âaÉ°VGh
 Éæ∏¡°S ¬Jô°SG OGôaCÉH πª©dG ÖMÉ°U ábÓY
 ÉeCG  ,äGRhÉéàdGh  äÉÑYÓàdG  áÑbGôe  øe
 óLƒj ∫ƒ≤f ºK πNGóàdG Gò¡d ¢ù°SDƒf ¿CG
 áÑdÉ£e  ,kÉ«≤£æe  ¢ù«d  Gò¡a  ¬£Ñ°†j  Ée
 Ωó`̀Yh ,»`̀dÉ`̀ë`̀dG ¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀dG  ≈∏Y AÉ`̀≤`̀HE’É`̀H

 ,»ªgƒdG ∞«XƒàdG åYGƒÑd ∫ÉéªdG íàa
 ø«eCÉàdG  ≥jOÉæ°üd  kÉbÉgQEG  ÖÑ°ùà°S  »àdG
 øe .á«≤«≤M á«LÉàfEG ô«Z øe »YÉªàL’G
 óMCG  áªMQ  ∫BG  …RÉ`̀Z  ÖFÉædG  ∫Éb  ¬ÑfÉL
 ìGôàb’G Gòg ¿G ¿ƒfÉ≤H ìGôàb’G »eó≤e
 ¿ƒfÉ≤dG »a GOƒLƒe É«Yô°ûJ ÉZGôa ó°ùj
 äÉæ«eCÉàdG  áÄ«g  ¿G  ÉØ«°†e  ,»`̀dÉ`̀ë`̀dG
 ≈∏Y  ¢û«àØàdG  ≈∏Y  IQOÉ``̀b  á«YÉªàL’G
 πÑb  øe  çóëJ  ¿G  øμªj  äGRhÉ`̀é`̀J  …CG

.∫ÉªY’G ÜÉë°UCG

á«æ«eCÉàdG á«£¨àdG »a πª©dG ÖMÉ°U Iô°SCG OGôaCG ∫ƒª°T QGôbEG

 ÜÉ`̀Ñ`̀ dG í`̀à`̀Ø`̀j ìGô``̀ à``̀ b’G :∫É``̀ª``̀c ø`̀°`̀Sƒ`̀°`̀S
óYÉ≤àdG ≥jOÉæ°U ó``«Ø«°S :»©«ØædG ..Ö``YÓà∏d
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 ..»YƒdG øe Gójõe
∞JÉμàdG øe Gô«ãc

ó«ªëŸG ó«ª malmahmeed7@gmail.com

 OGó```YCG ø`̀Y ¿Ó````̀YE’G IOÉ````̀jRh ,äGQƒ``£``à``dG ´QÉ`̀°`̀ù`̀J ™`̀e
 ôeC’G  ÖLƒà°ùj  ,z19  ó«aƒc{  ÉfhQƒc  ¢Shô«ØH  ø«HÉ°üªdG
 ΩóYh ¢SÉædG ø«ª£J »a ,ΩÉ©dG »©ªàéªdG »YƒdG øe ójõªdG
 äÉ©FÉ°ûdG  ∞∏N ±Gôéf’Gh ,≥∏≤dGh  ¢ùLGƒ¡dG  »a  á¨dÉÑªdG
 ó«≤àdGh ,ádhódG äÉ°ù°SDƒe Oƒ¡éH á≤ãdGh ,πjƒ¡àdG QOÉ°üeh

.É¡JGOÉ°TQEGh É¡JGAGôLEGh É¡JGQGô≤H
 QGôb ô«°ùØJ ádhÉëe hCG ,IôHÉμªdGh OÉæ©dG Ö∏£àj ’ ôeC’G
 hCG ,º«∏°S ô«Z πμ°ûH á«dÉëdG IôàØdG »a Ée ádhO ≈dEG ôØ°ùdG ™æe
 ájQÉéàdG  äÓëªdG  ÜÉë°UCG  ¢†©H  ™°ûéd  ádCÉ°ùªdG  ∫Ó¨à°SG
 øe  Ö∏£àj  ´ƒ°VƒªdG  ¿CG  Éªc  ÉeÉªJ  ,ádó«°üdGh  á«ë°üdGh

.πjÉëJ ¿hO ¬H ΩGõàd’G áMÉ«°ùdGh äÉjôØ°ùdG äÉcô°T
 ¢SQGóªdG »a á°SGQódG ≥«∏©àH ó¡©dG »dh ƒª°S äÉ¡«LƒJ
 »JCÉJ  ,ø«YƒÑ°SCG  Ióªd  ∫ÉØWC’G  ¢VÉjQh á°UÉîdGh á«eƒμëdG
 áeÓ°S  ≈∏Y  ¢`̀Uô`̀ë`̀dGh  ,Qƒ```̀eC’G  AÉ`̀«`̀dhCG  ø«ª£J  ¥É«°S  »`̀a
 ô«HGóàdG  PÉîJGh  ,™«ªé∏d  äÉæ«ª£àdG  πc  ô«aƒJh  ,AÉ`̀æ`̀HC’G

.áeRÓdG
 ’h  ,á`̀eOÉ`̀≤`̀dG  á©ªédG  IÓ`̀°`̀U  ø`̀Y  çóëàj  CGó``̀H  ¢†©ÑdG
 øμdh  ,á«YÉªédG  IÓ°üdG  ΩóY  ≈dEG  π°ü«°S  ôeC’G  ¿CG  Qƒ°üJCG
 âYO  »àdG  á«æ°ùdG  ±É``̀bhC’G  Iƒ`̀YO  ≥«Ñ£J  ÖLƒà°ùj  ô`̀eC’G
 äÉÑ°SÉæªdG  ä’É°Uh  óLÉ°ùªdG  …OÉJôeh  ø«∏°üªdG  åM  ≈dEG
 äÉª«∏©àdG  ´ÉÑJG  ≈dEG  ôHÉ≤ªdG  »a  äGRÉæédG  ¿hô°†ëj  øeh
 ô«jÉ©ªdG  ™e  á≤aGƒàªdGh  ,áë°üdG  IQGRh  øe  É¡H  ≈°UƒªdG
 áeÓ°Sh áë°U ≈∏Y ÉXÉØM á«ªdÉ©dG  áë°üdG  áª¶æªd  á«dhódG

.ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG
 ø«ªFÉ≤dG  âãM  »àdG  ájôØ©édG  ±É``̀bhC’G  Iƒ`̀YO  ∂dòch
 ≥«Ñ£àH á«æ«°ùëdG ÖcGƒªdGh ºJBÉªdG AÉ°SDhQh óLÉ°ùªdG ≈∏Y
 äÉ¡édG  ™e  QhÉ°ûàdGh  ,ájRGôàM’G  á«ë°üdG  äGAGô`̀LE’G  πc
 äÉÑ°SÉæªdG  AÉ«ME’  áæeB’Gh  Ö°ùfC’G  πÑ°ùdG  ¿CÉ°ûH  á«ë°üdG
 kAGƒ°S  áeÉ©dG  ájô«gÉªédG  äÉ©ªéàdG  äGP  á∏Ñ≤ªdG  á«æjódG
 áeÉ©dG  øcÉeC’G  hCG  ºJBÉªdGh  óLÉ°ùªdÉc  á≤∏¨ªdG  øcÉeC’G  »a

.áMƒàØªdG
 ¬æe  ójRCG  ..∞JÉμàdG  øe  Gô«ãc  ..»YƒdG  øe  Gójõe  Ö∏£f
 ..ácôà°ûªdG  á«dhDƒ°ùªdG  πªëJ  »a  ¬æe  ôãcCGh  ..¿hÉ©àdG  »a
 hCG  øjóH  ¬∏°U  ≈∏Y  hCG  ..áYÉªL  hCG  OôØH  ≥∏©àe  ¢ù«d  ôeC’Éa
 ,ôeC’G  πc  ô`̀eC’G  ..º«≤eh  øWGƒe  ø«H  ¥ôØj  ¬fCG  hCG  ..Ögòe
 ΩGôàMGh ,»YÉªédG πª©dG ÖLƒà°ùJ ,ádCÉ°ùªdG ájÉZ ádCÉ°ùªdGh
 Éeh ,óMGh Öcôeh ,óMGh øWh »a Éæ©«ªéa ,ádhódG äGQGôb

.AÉæãà°SG ¿hO ™«ªédG º¡j »ë°U Qƒ£J øe √ó¡°ûf
 ¿ƒμJ  ¿CG  Öéj  ,á«FÉæãà°S’G  ±hô`̀¶`̀dG  √ò`̀g  πãe  »`̀a
 ,Éî°SGQ  »`̀Yƒ`̀dGh  ,IOƒ`̀Lƒ`̀e  áªμëdGh  ,Iô°VÉM  á«fÓ≤©dG
 ÜÉ£îdG  »a  ∫GóàY’Gh  ¿RGƒàdG  á«ªgCG  ™e  ,ÉàHÉK  ∞JÉμàdGh
 ≥∏≤dG  øe  ójõe  ≈dEG  ¢SÉædG  ôL  »a  ÖÑ°ùàdG  ¿hO  ,…ƒYƒàdG
 ∫Ó¨à°SG ≈∏Y πª©j øªe QòëdG πc QòëdG Öéjh ,πjƒ¡àdGh
 ≠«∏ÑàdG  ≈`̀à`̀Mh  π`̀H  ,á`̀Ä`̀WÉ`̀î`̀dG  äÉeƒ∏©ªdG  IQÉ```̀KE’  ™`̀°`̀Vƒ`̀dG
 ´õØdGh  ™∏¡dG  ô°ûf  ≈`̀dEG  ≈©°ùJ  »àdG  ôHÉæªdGh  ™bGƒªdG  øY
 »eƒ≤dG øeC’G Üô°V ≈dEG  ±ó¡J É¡fC’ ,π«∏°†àdGh ∞jƒîàdGh
 äOÉàYG  äÉ°üæeh ôHÉæe »gh ,»©ªàéªdG  ∂°SÉªàdG  áYõYRh
 ¢SÉædG  ∫É¨°TEGh  ,áæàØdG  ∫É©°TEG  ≈∏Y  ±hô¶dG  √òg  πãe  »a

.»YƒdGh QòëdGh ¬jƒæàdG ÖLh ∂dòd ..É¡ÑjPÉcCÉH

ÜÉjO ó«dh :Öàc
áæWÓ°ùdG ÒeC’GóÑY - ôjƒ°üJ

 ÜGƒædG ¢ù∏ée á°ù∏L ∫ÓN ,¿GôjEG ≈∏Y ÉØ«æY Éeƒég ÜGƒædG øe OóY ø°T
 π«∏°†àH  ¿Gô`̀jEG  ø«ª¡àe  ,πæjR  ájRƒa  ÜGƒædG  ¢ù∏ée  á°ù«FQ  á°SÉFôH  ¢ùeCG
 ¢Shô«ØH  ø«HÉ°üªdG  ¿CÉ°ûH  áë«ë°üdG  á«ë°üdG  ôjQÉ≤àdG  Égô°ûf  Ωó©H  ºdÉ©dG
 Oó¡j Gô£N GƒëÑ°UCGh º¡JÉ«M Oóg Ée ,É¡«dEG ¿ƒÑgòj ¢SÉædG âcôJh ,ÉfhQƒc

.º¡fÉWhCG ≈dEG º¡JOƒY ó©H º¡dhO
 Ωó©H á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æe äÉª«∏©J ∞dÉîj ¿GôjEG ¬H Ωƒ≤J Ée ¿EG GƒdÉbh
 Éæμd âæ∏YCG ób âfÉc ƒdh ,ÉfhQƒc »HÉ°üªd á«≤«≤ëdG ä’ÉëdGh ΩÉbQC’G É¡fÓYEG
 ≈dEG  äÓMôH  Ωƒ≤J  ¿B’G  ≈àM  äÓªM  OƒLh  øjó≤àæe  ,Gô«Ñc  Gô£N  ÉæjOÉØJ

!!z¿GôjEG øe ÉfAÉéa ø«°üdG øe ÉfRôàMG{ ø«∏FÉb ,¿GôjEG
 ø«æWGƒªdG  πÑb  ø`̀e  á«æWƒdG  á«dhDƒ°ùªdG  πªëJ  IQhô`̀°`̀†`̀H  Gƒ`̀Ñ`̀dÉ`̀Wh
 Ωó©H øjôNB’Gh º¡°ùØfCG ø«°üëJh º¡àë°U ≈∏Y ®ÉØëdGh äÓªëdG ÜÉë°UCGh

.OÉæ©H ôeC’G òNCG ΩóYh ,IAƒHƒªdG ≥WÉæªdG ∂∏J ≈dEG ÜÉgòdG
 áØ°üH  áÑZôH  äÉMGôàb’G  øe  áYƒªée  áeƒμëdG  ≈dEG  ÜGƒædG  ∫ÉMCG  óbh

:»a πãªàJ ÉfhQƒc ¢Shô«a ¿CÉ°ûH ∫Éé©à°SG

 ô£N  ø`̀e  ™ªàéªdG  ájÉªëd  á∏LÉY  äGAGô```̀LEG  PÉîJÉH  áeƒμëdG  ΩÉ`̀«`̀b
 ,ø«æWGƒª∏d Ωõ∏j Éeh äÉª≤©ªdGh äÉeÉªμdG ô«aƒJh ,ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG
 ≈dEG  ¿Gô`̀jEG  »a  ø«HÉ°üªdG  ø««æjôëÑdG  ø«æWGƒªdG  êÓ©d  äGAGô``LEG  PÉîJGh
 á«ë°üdG  ôLÉëªdG  OÉ`̀©`̀HEGh  ,¥Gƒ`̀°`̀SC’G  ≈∏Y  áHÉbôdG  ójó°ûJh  ,º¡FÉØ°T  ø«M
 ø«Ø©°ùªdGh  ø«°VôªªdGh  AÉÑWCÓd  ´ƒ£àdG  ÜÉH  íàah  ,á«æμ°ùdG  ≥WÉæªdG  øY
 á°SGQódG ≥«∏©Jh ,»æjôëÑdG ôªMC’G ∫Ó¡dGh ,á«dhO äGOÉ¡°T ≈∏Y ø«∏°UÉëdG
 áÑ°SÉæe  ∫õ`̀Y  ±ô`̀Z  ô«aƒJh  ,ô¡°T  Ió`̀e  á°UÉîdGh  á«eƒμëdG  ¢SQGóªdG  »a
 AÉÑWCÓd  ihó©dG  øe á«bGƒdG  ¢ùHÓªdG  ô«aƒJh ,øjôëÑdG  êQÉN øe ø«eOÉ≤∏d
 »a  ø«≤dÉ©dG  ø«æWGƒªdG  IOƒ©d  ≥«°ùæàdGh  á«ë°üdG  õcGôªdG  »a  ø«∏eÉ©dGh

.ÉfhQƒc ¢Shô«a øe ºgƒ∏N øe ócCÉàdGh ,¿GôjEG
 7  ≈`̀dEG  ¢ù∏a  600  øe  â©ØJQG  äÉeÉªμdG  QÉ©°SCG  ¿CG  ≈`̀dEG  ÜGƒædG  QÉ°TCGh
 äÉeõ∏à°ùªdG AGô°T πLCG øe ™aGóàdGh ™∏¡dG Ωó©H ø«æWGƒªdG ø«ÑdÉ£e ,ô«fÉfO
 IQGRh  GƒÑdÉW  Éªc  ,QÉ©°SC’G  IOÉjõd  ø«©°ûédG  QÉéà∏d  É©aGO  ¿ƒμJ  ’  ≈àM

 äÉeÉªμdG  ÅÑîJ  »àdG  äÓëªdGh  äÉ«dó«°üdG  ™«ªL  ¥Ó`̀ZEÉ`̀H  IQÉéàdG
.ÉgQÉ©°SCG ™aôJ hCG äÉª≤©ªdGh

 ìGhQCGh º¡MGhQCG ≈∏Y ®ÉØëdGh ôeC’G º¡ØJ ≈dG ø«æWGƒªdG GƒYOh
 ≥WÉæªdG  ≈`̀ dEG  ÜÉ`̀gò`̀dG  ø`̀Y  ´Éæàe’G  ôÑY  º¡°ùØfCG  ájÉªMh  º¡FÉæHCG
 øjôNB’ÉH ΩÉªàg’Gh á≤ëdG áæWGƒªdGh á«dhDƒ°ùªdG πªëJh ,IAƒHƒªdG

.™ªàéªdG ≈∏Y ®ÉØëdG πLCG øe
 hCG  á«ØFÉW  øY  åjóëdG  ≈dG  á∏°üH  âªj  ’  ô`̀eC’G  ¿CG  ≈∏Y  ÜGƒædG  Oó°Th
 áé¡æªe  á∏ªM  äó``YCGh  ,≥FÉ≤ëdG  âØNCG  IQÉ`̀L  øY  åjóëdG  øμdh  ,á«Ñgòe
 ,áé¡æªªdG  á∏ªëdG  ∂∏J  ¢†aôj  ¬«àØFÉ£H  Ö©°ûdG  ¿CG  øjócDƒe  ,øjôëÑdG  ó°V
 áeƒμëdG  ø«ÑdÉ£e ,øjôaÉ°ùªdG  ôØ°S  äGRGƒL ¿GôjEG  ºàîJ ’ ∞«c  ø«∏FÉ°ùàe

 »àdG ¿Gô«£dG äÉcô°T ™e π°UGƒàdÉH
 ≈dEG  ¿Gô`̀jEG  øe  zâjõfGôàH{  Ωƒ≤J
 ≈dEG  A»éªdG  πÑb  á«é«∏N  á`̀dhO

 ø««æjôëÑdG  áaô©ªd  øjôëÑdG
 ∫ÓN ¿Gô`̀jEG  øe GhAÉ`̀L øjòdG

.ø«≤HÉ°ùdG ø«YƒÑ°SC’G

!!z¿GôjEG øe ÉfAÉéa ø«°üdG øe ÉfRôàMG{
π«∏°†àdÉH ¿Gô¡£d äÉ``eÉ¡JGh ..ÜGƒædG á°ù∏L ≈∏Y ¬``dÓ¶H »≤∏j zÉfhQƒc{

äÉeõ∏à``°ùªdG AGô``°T ≈dEG ´Éaóf’Gh ™∏¡dG ΩóY ≈dEG ø«æWGƒªdG Iƒ``YO ««

 %98 ¿CG ≈dEG »égƒμdG óªM ÖFÉædG QÉ°TCG
 áYÉæ°Uh IQÉéJ áaôZ äÉcGôà°TG ¿ƒ©aój øªe
 Iô«¨°üdG äÉ°ù°SDƒªdG ÜÉë°UCG øe ºg øjôëÑdG
 QÉæjO ø«jÓe 4 »dGƒM ¿ƒ©aójh á£°SƒàªdGh
 Gƒeó≤j  ºd  QÉéàdG  QÉÑc  ¿CG  ÉØ«°†e  ,äÉcGôà°TG
 ∫Ó`̀N-  Gô«°ûe  ,QÉ`̀é`̀à`̀dG  QÉ¨°üd  RÉ`̀é`̀fEG  …CG
 ¬dGDƒ°S  øY  IQÉéàdG  ô`̀jRh  áHÉLEG  ≈∏Y  ¬≤«∏©J
 IQGOEG  ¢ù∏ée  AÉ°†YCG  ôØ°S  äÉ°ü°üîe  ¿CÉ°ûH
 ¿CG ≈``̀ dEG -ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG á`̀YÉ`̀æ`̀°`̀Uh IQÉ`̀é`̀J á`̀aô`̀Z
 ±’BG  6  âØ∏μJ  IôgÉ≤dG  ≈dEG  äÉjôØ°ùdG  ióMEG
 óMCG øª°†J ájôØ°ùdG ∞°ûc ¿CG Éë°Vƒe ,QÉæjO
 »a GOƒLƒe ¿Éc ¬fCG øe ºZôdG ≈∏Y ,¢UÉî°TC’G

.¬°ùØf âbƒdG »a ¢VÉjôdG ≈dG ájôØ°ùdG ∞°ûc
 ¿CG  QóLC’G  øe  ¢ù«dCG  »égƒμdG  ∫AÉ°ùJh

 ’óH  QÉéàdG  QÉ¨°U  º`̀YO  ºàj
 äÉjôØ°ùdG  ∂`̀∏`̀J  ø`̀e

 40 â`̀¨`̀ ∏`̀ H  »``̀ à``̀ dG
 10 »```a  á`̀jô`̀Ø`̀ °`̀S

 É``à``a’ ,ô```̀¡```̀°```̀TCG
 á`̀HÉ`̀LEG  ¿CG  ≈``̀dEG

 ´hô°ûe  º`̀gCG  ¿CG  ÉØ«°†e  ,á≤«bO  ô«Z  ô`̀jRƒ`̀dG
 ºjó≤dG  áeÉæªdG  ¥ƒ`̀°`̀S  ôjƒ£J  ƒ``gh  áaô¨∏d
 ´hô°ûªdG  Gò``̀g  ô`̀jƒ`̀£`̀J  ø`̀Y  á`̀aô`̀¨`̀dG  âØ∏îJ
 »a  ≥«≤ëJ  áæéd  πμ°û«°S  ¬fCG  Éæ«Ñe  ,»æWƒdG
 ÓFÉb  ,IQÉ`̀é`̀à`̀dG  áaô¨H  á≤∏©àªdG  Qƒ``̀eC’G  ∂∏J

.z≥«≤ëJ áæé∏d ∂°ùØf RôH{ :IQÉéàdG ôjRƒd
 »fÉjõdG ójGR IQÉéàdG ôjRh ∫Éb ¬ÑfÉL øe
 »dÉeh  …QGOEG  ∫Ó≤à°SÉH  ≈¶ëJ  áaô¨dG  ¿EG
 ,áaô¨dG AGOCG áÑbGôªH Ωƒ≤J IQGRƒdG ¿Gh ,πeÉc
 ∫Ó¨à°SG  Aƒ`̀°`̀S  hCG  RhÉ`̀é`̀J  …CG  äó``̀Lh  GPEGh
 ,áÑ°SÉæªdG  äGAGô```̀LE’G  PÉîJG  »a  OOôàJ  ø∏a
 á°UôØdG  QÉéàdG  QÉ¨°U AÉ£YEG  Öéj ¬fCG  GócDƒe
 áëjô°T  ∑Éæg  ¿CG  QÉ¡XEG  π`̀LCG  øe  äÉjôØ°ù∏d

.GõaÉM º¡ëæe É°†jCGh øjôëÑdG »a IójóL
 ºYO  …CG  º∏°ùàJ  ’  áaô¨dG  ¿CG  ≈`̀ dEG  âØdh
 ÉgOQGƒe  »a  á∏≤à°ùe  É¡fCGh  ,ádhódG  øe  »dÉe
 ≥HÉ°S ¥ÉØJG ∑Éæg ¿Éc ¬fCG Éæ«Ñe ,IOó©àªdG
 ¥ƒ°ùd  ≥HÉ°ùdG  áaô¨dG  IQGOEG  ¢ù∏ée  ™e
 »dÉëdG  IQGOE’G  ¢ù∏ée  øμdh  ,áeÉæªdG
 IQGRƒ``̀dG  ¿CGh  ,ΩÓ`̀μ`̀dG  Gò`̀g  ø`̀e  Öë°ùfG

 RÉ`̀é`̀fEG  º`̀ Jh ´hô`̀°`̀û`̀ª`̀dG  Gò`̀g ò«ØæJ »`̀a äCGó``̀ H
 ∫ÓN ´hô°ûªdG »bÉH RÉéfEG ºà«°Sh ,¬æe %25

.áeOÉ≤dG çÓãdG äGƒæ°ùdG
 ÓFÉb  πæjR  ∞°Sƒj  ÖFÉædG  πNGóJ  √QhóH
 ¢ù∏ée  ¢UÉ°üàNG  øe  ¢ù«d  ∫GDƒ°ùdG  Gòg  ¿EG
 ≈∏Y  áHÉbôdG  ¢ù∏éªdG  ≥M  øe  ¢ù«dh  ÜGƒædG

 á«©ªé∏d  ¢`̀UÉ`̀°`̀ü`̀à`̀N’G  ¿CGh  á`̀aô`̀¨`̀dG  ∫É`̀ ª`̀YCG
 »égƒμdG  ÖFÉædG  ¬«∏Y  Oôa  ,áaô¨∏d  á«eƒª©dG
 ≥∏©a  záaô¨dG  óah  øª°V  äôaÉ°S  ∂`̀fC’{  ÓFÉb
 äôaÉ°S  π©ØdÉH  »`̀æ`̀fEG{  :ÓFÉb  ∞°Sƒj  ÖFÉædG
 »a ƒ°†Y »æfC’ ƒμ°Sƒe ≈dEG áaô¨dG óah øª°V

 .z»°ShôdG »æjôëÑdG ∑ôà°ûªdG ¢ù∏éªdG

 ..á````aô````¨dG ∫GDƒ``````°S Rƒ``````éj ’ :π`````æjR
!!É`¡HÉ`°ùM ≈∏```Y äô``aÉ``°S ∂```fC’ :»``égƒ``μdG

 »fÉjõdG  ójGR  áMÉ«°ùdGh  áYÉæ°üdGh  IQÉéàdG  ôjRh  ócCG
 á«YƒàdG  á°SÉ«°S  ≈dEG  â¡éJG  ∂∏¡à°ùªdG  ájÉªM  IQGOEG  ¿CG
 ÉæfEG  :ÉØ«°†e  ,∂∏¡à°ùªdG  ájÉªM  ádCÉ°ùe  »a  OÉ`̀°`̀TQE’Gh
 ¬«LƒJh  É¡Yƒbh  πÑb  á∏μ°ûe  …CG  …OÉØàd  ≈©°ùf
 ¬«LƒJ  É°†jCGh  ,¬JÉÑLGhh  ¬bƒ≤M  ≈dEG  ∂∏¡à°ùªdG
 ∫Ó¨à°SG  Ωó`̀Yh  »YÉªàL’G  ¬ÑLGh  ≈`̀ dEG  ôLÉàdG

.±hô¶dG
 ∫GDƒ`̀°`̀S  ≈`̀∏`̀Y  ¬≤«∏©J  »`̀a  ô`̀ jRƒ`̀ dG  QÉ``̀°``̀TCGh
 ájÉªM  QhO  ¿CÉ`̀°`̀û`̀H  …ô`̀°`̀Shó`̀dG  Qó``̀H  ÖFÉæ∏d
 IQGRƒdG  ¿CG  ≈dEG  ¥ƒ°ùdG  §Ñ°V »a  ∂∏¡à°ùªdG
 πFÉ°Sh ôÑY ájƒYƒàdG äÓªëdG IOÉjõH âeÉb
 Éæ∏°Uhh  ,äGhóædGh  »YÉªàL’G  π°UGƒàdG
 ∂∏¡à°ùªdG ø«H %98 áÑ°ùæH ájOh ∫ƒ∏M ≈dEG
 …õcôe  RÉ¡L  AÉ°ûfEÉH  âeÉb  Éªc  ,ôLÉàdGh
 πª°ûj á«fóªdG áeóîdG ¿GƒjO ™e ¿hÉ©àdÉH
 á«°û«àØJ  äÓªM  AGô`̀LEG  ±ó¡H  É°ûàØe  50
 »a  Iô«ãc  ≥WÉæe  πª°ûJ  ¥É£ædG  á©°SGh

.IóMGƒdG á«°û«àØàdG á∏ªëdG øª°V áμ∏ªªdG
 PÉîJGh  äÉØdÉîªdG  øe  ójó©dG  ó°UQ  øe  IQGRƒ`̀dG  øμªJ  ≈dEG  âØdh
 PÉîJÉH  ∫hC’G  ¢ùeCG  Ωƒj  ΩÉ«≤dG  ÉgôNBGh  ,ø«ØdÉîªdG  ≥ëH  äGAGô``LE’G
 14  ÉfQòfCGh  ,äÉeÉªμdG  QÉ©°SCG  ™aôJ  »àdG  äÉ«dó«°üdG  ó°V  …ƒb  AGôLEG
 ójóëàH  ÉjQGRh GQGôb  äQó°UCG  Ωƒ«dGh  äÉeÉªμdG  QÉ©°SCG  â©aQ  á«dó«°U

.äÉeÉªμdG QÉ©°SC’ ∞≤°S
 π«Ñ°S  ≈∏Y  É¡fCGh  »°û«àØàdG  ÉgQhóH  Ωƒ≤J  IQGRƒdG  ¿CG  ≈dEG  QÉ°TCGh
 z∫óÑà°ùJ  ’h  OôJ  ’  áYÉÑªdG  áYÉ°†ÑdG{  áª∏c  ¿CÉH  GQGôb  äQó°UCG  ∫ÉãªdG
 âdÉMCGh É¡eóîà°ùj øe ≈∏Y QÉæjO ±’BG 10 áeGôZ ™«bƒJh á«fƒfÉb ô«Z

.É°†jCG áHÉ«ædG ≈dEG GQÉéJ
 øe  »fÉ©J  øjôëÑdG  ¿CG  ≈dEG  …ô°ShódG  QóH  ÖFÉædG  QÉ°TCG  ¬à¡L  øe
 ø«ØXƒªdG  OóY ¿CG  ÉØ«°†e ,™∏°ùdG  »a  ¬«a  ≠dÉÑe  AÓZh QÉ©°SC’G  ´ÉØJQG

.ô«ÑμdG »æjôëÑdG ¥ƒ°ùdG ºéM ™e Ö°SÉæàj ’h kGóL π«∏b ø«°ûàØªdGh
 GôÑà©e  ,É°SÉ°SCG  áeƒμëdG  á«dhDƒ°ùe  ƒg  QÉ©°SC’G  §Ñ°V  ¿CG  ó`̀cCGh
 áHÉbQ  óLƒJ  ’  ¬`̀fC’  »æjôëÑdG  ∂∏¡à°ùª∏d  á«≤«≤M  ájÉªM  óLƒJ  ’  ¬`̀fCG
 ≈∏Y GPƒØf ∂∏ªJ ’ É¡fCÉH Qò©àJ IQÉéàdG IQGRh ¿CGh ,QÉ©°SC’G ≈∏Y á«≤«≤M

.ôM ¥ƒ°ùdG ¿EG ∫ƒ≤Jh á«ªdÉ©dG äÉcô°ûdG

z∫óÑà°ùJ ’h OôJ ’ áYÉÑªdG áYÉ°†ÑdG{`d QÉæjO ±’BG 10

 á≤aGƒªdÉH ICGôªdG ∞°üæj ÜGƒædG
π``Ø£dG á````jÉYQ »àYÉ°S ≈``∏``Y

 AÉ¡àfG  ó©H  »∏gC’G  ´É£≤dG  »a  á∏eÉ©dG  ICGôªdG  íæe ≈∏Y  ÜGƒædG  ¢ù∏ée  ≥aGh
 ,ô`̀LC’G  áYƒaóe  á«eƒj  ájÉYQ  »nàYÉ°S  ø«àæ°S  É¡∏ØW  ≠∏Ñj  ≈àMh  ™°VƒdG  IRÉ`̀LEG
 ≈dG ídÉ°üdG ìhóªe ÖFÉædG QÉ°TCGh .áeƒμëdG ≈dEG ¬àdÉMGh ,¿ƒfÉ≤H ìGôàb’G ∫ÉMGh
 »a Éªæ«H  ,ô¡°TCG  6  É¡ëæeh ICGôªdG  ∞°üæj ºd  »∏gC’G  ´É£≤dG  »a òaÉædG  ¿ƒfÉ≤dG  ¿G
 ÜGƒædG ¢ù∏ée á°ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ∫Éb √QhóH .ájÉYQ ø«àæ°S ≈£©J ΩÉ©dG ´É£≤dG
 ºZôdÉH ,πª©dG ¥ƒ°S øY ICGôªdG OÉ©HG ó°ü≤àj …QÉéàdG ´É£≤dG ¿G ¿Éª∏°S »ÑædGóÑY
 áªWÉa ÖFÉædG âdÉb ÉgQhóHh .øjôëÑdÉH ICGôªdG ø«μªJ »a Gô«Ñc GQƒ£J ∑Éæg ¿G øe
 ´É£≤dG  »a  É¡à∏«ãªH  »∏gC’G  ´É£≤dG  »a  ICGôªdG  IGhÉ°ùe  …Qhô°†dG  øe  ¬fG  …ô£≤dG
 ≈dEG  GhQOÉÑj ¿CG  ™«ªédG ≈∏Y ºàëJ á«YÉªàL’G á«dhDƒ°ùªdG ¿Gh ,¥ƒ≤ëdG »a ΩÉ©dG

.»©jô°ûJ QÉWEG »a É¡ª«¶æJ ≈dEG áLÉëdG ¿hO øe É¡H πª©dGh IƒYódG √òg ™«é°ûJ
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العدد
الرابط اإللكتروني

 á`̀«`̀FÉ`̀æ`̀é`̀dG á`̀ª`̀μ`̀ë`̀ª`̀dG äQô````̀b
 º¡àªdG á«°†b π«LCÉJ ≈dhC’G iôÑμdG
 á≤£æªH  √QÉ``̀L  πàb  »`̀a  ´hô`̀°`̀û`̀dÉ`̀H
 ôjô≤J  OhQƒd  GQÉ¶àfG  ∂dPh  ,»dÓb
 ,º¡àªdG  ádÉM  øY  »°ùØædG  Ö«Ñ£dG

 IOÉYEÉH á«Ñ£dG áæé∏dG äOÉaCG ¿CG ó©H
 ¿CG  ≈``dEG  G kô`̀¶`̀f  iô``̀NCG  Iô`̀e  º««≤àdG
 º°SÉM  ô«Z  »dhC’G  QÉÑàN’G  áé«àf
 ,º`̀¡`̀à`̀ª`̀dG ¿hÉ``̀ ©``̀ J Ωó```̀Y π``̀X ≈```̀ ah
 ≈dEG  π«LCÉàdG  áªμëªdG  äQôb  å«M

 .¢SQÉe 3 á°ù∏L
 ≈dEG  á©bGƒdG  π«°UÉØJ  Oƒ©Jh
 ÉZÓH  è«gÉª°S  áWô°T  õcôe  »≤∏J
 (áæ°S  48)  ¢üî°T  Oƒ`̀Lƒ`̀H  ó«Øj
 »dÓb  á≤£æªH  ¢``̀VQC’G  ≈∏Y  ≈≤∏e
 ï£∏eh äÉ`̀æ`̀©`̀W  Ió``̀Y  ¬`̀ H  ó`̀Lƒ`̀ Jh
 ájQhO â∏≤àfG QƒØdG ≈∏Yh ,AÉeódÉH
 ,≈Ø°ûà°ùªdG  ≈`̀ dEG  ¬∏≤f  º`̀Jh  áWô°T
 ÉeÉY 23`dG ÖMÉ°U º¡àªdG ¿CG ø«ÑJh
 ô«¨°U  ø«μ°ùH  ¬æ©£H  ΩÉ`̀b  øe  ƒg
 ¬dõæe ≈dEG ¬LƒàdG ºàa ,¬JRƒëH ¿Éc
 »a  áHÉ°UEG  √ó«H  âfÉch  ,¬£Ñ°Vh
 ºJh  ¬°ùHÓe  ≈∏Y  AÉ`̀eO  QÉ`̀ KBGh  ó«dG
 ≈Ø°ûà°ùªdG  ≈``̀ dEG  ô```̀NB’G  ƒ`̀g  ¬∏≤f

.êÓ©dG »≤∏àd
 áWô°ûdG  äÉjôëJ  ø`̀e  ø«ÑJh
 Ωõ©dG  ó≤Yh  á«ædG  âq«H  º¡àªdG  ¿CG
 óª©àªdG  πà≤dG  áªjôL  ÜÉμJQG  ≈∏Y
 »`̀æ`̀é`̀ª`̀dG  ìhQ  ¥É```````̀gREG  Gó``̀°``̀UÉ``̀b
 ¬fCG  »a  ¬dÉ©aCG  â∏ãªJ  å«M  ,¬«∏Y
 ó¡°T  …ò`̀dG  ´QÉ°ûdG  »a  »°ûªj  ¿Éc
 Gó°Uôàe  É``̀HÉ``̀jEGh  É`̀ HÉ`̀gP  á`̀©`̀bGƒ`̀dG
 ≈àM  √ó°UQ  ¿EG  Éeh  ,¬«∏Y  »æéªdG
 •ƒ≤°S ≈dEG äOCG äÉæ©W Ió©H ¬àZÉH
 ô°ùμfGh  ¢VQC’G  ≈∏Y  ¬«∏Y  »æéªdG
 π°UGhh º¡àªdG ∞bƒàj ºdh ø«μ°ùdG
 øe  π°üædG  QÉ°ùμfG  øμdh  ,ø©£dG

.πà≤dG áªjôL ´ƒbh ™æe ø«μ°ùdG
 ¬«dEG  Ö°ùf  É`̀e  º¡àªdG  ô`̀μ`̀ fCGh
 êôN  á©bGƒdG  Ωƒ`̀j  »a  ¬`̀fCG  ≈`̀YOGh
 √ógÉ°T ¿CG  OôéªHh ,AÉ°û©dG  AGô°ûd
 Éæ«μ°S  ¬``̀d  êô````̀NCG  ¬`̀«`̀∏`̀Y  »`̀æ`̀é`̀ª`̀dG
 ≈`̀dEG  G kô`̀¶`̀f  ¬`̀H  √ójó¡àH  Ωƒ`̀≤`̀j  ¿É``c
 ∞bGƒe  ≈∏Y  Éª¡æ«H  á≤HÉ°S  äÉaÓN
 øe  ø«μ°ùdG  òNCÉH  ΩÉ≤a  ,äGQÉ«°ùdG
 øY ´ÉaódG ∫hÉMh ¬«∏Y »æéªdG ój
 ´É£à°SG ¬«∏Y »æéªdG ¿CG ’EG ,¬°ùØf
 Gô«Ñc  É`̀Mô`̀L  √ó``j  »`̀a  ¬Môéj  ¿CG
 É£≤°S ≈àM …ójC’ÉH Üô°†dG ’OÉÑJh
 ¬«∏Y  »æéªdG  ΩÉ``̀bh  ¢```̀VQC’G  ≈∏Y
 ôNB’G ƒg QOÉ¨a ,™bƒªdG øe Üôgh

.êÓ©dG »≤∏àd ¬dõæe ≈dEG ¬LƒJh
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 AÉ≤d  ¢ùeCG  πMGƒ°ùdG  ôØN  IOÉ«b  âª¶f
 QÉWEG »a ∂dPh ,øjOÉ«°üdG øe OóY ™e É©°Sƒe
 IOÉjRh á«©ªàéªdG ácGô°ûdG õjõ©J ≈∏Y πª©dG
 É¡H  ∫ƒª©ªdG  äGAGô`̀LE’Gh  ø«fGƒ≤dÉH  »YƒdG

.ájôëÑdG áeÓ°ùdG ájÉªM πLCG øe
 ¬∏dGóÑY AÓY …ôëH øcQ AGƒ∏dG í°VhCGh
 äÉ¡«LƒJ  ¿CÉ`̀H  πMGƒ°ùdG  ôØN  óFÉb  …OÉ«°S
 QhóH ΩÉªàg’G IQhô°V ócDƒJ  á«∏NGódG  ôjRh
 áeÓ°ùdGh øeC’G ≥«≤ëàd á«©ªàéªdG ácGô°ûdG
 IQÉ`̀ë`̀Ñ`̀dG  ¿hÉ`̀©`̀J  á`̀«`̀ª`̀gCG  Éë°Vƒe  ,á`̀eÉ`̀©`̀dG
 ∞jô©àdGh  ¿ƒfÉ≤dG  PÉØfEG  QÉ`̀WEG  »a  IGƒ¡dGh
 ôØN  πÑb  ø`̀e  É¡Ñ∏W  óæY  º`̀¡`̀HQGƒ`̀b  äÉjƒ¡H

.™«ªédG áeÓ°S øª°†j ÉªH ,πMGƒ°ùdG
 »àdG á«fƒfÉ≤dG äGAGôLE’G ¿CG ≈dEG QÉ°TCGh
 áeÓ°ùdGh  øeCÓd  G kõjõ©J  »JCÉJ  ÉgPÉîJG  ºàj
 äGRhÉéàdGh äÉØdÉîªdG øe óëdGh ,ájôëÑdG
 …OÉJôeh IGƒ¡dGh øjOÉ«°üdG πÑb øe ™≤J »àdG
 ¿hÉ©à∏d  äÉ`̀«`̀ dBG  ™`̀°`̀Vh  ≈``̀dEG  Égƒæe  ,ô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 ¢UÉ°üàN’G  äGP  äÉ`̀¡`̀é`̀dG  ™`̀e  ≥«°ùæàdGh
 Éàa’ ,¿ƒfÉ≤dG ≥«Ñ£àH ≥∏©àj Éª«a øjOÉ«°üdGh

 øjOÉ«°üdG  äÉ«©ªL  QhO  ≈dEG  Oó°üdG  Gòg  »a

 º¡ãMh øjOÉ«°üdG ™«ªL iód »YƒdG ô°ûf »a

 ™e ¿hÉ©àdGh ¿ƒfÉ≤dÉH ΩGõàd’G IQhô°V ≈∏Y

 ≈Yóà°SG  ádÉM  »a  πMGƒ°ùdG  ôØN  äÉ``̀jQhO

 áeÓ°ùdGh øeC’G äGAGôLEG øe ócCÉàdG ∞bƒªdG

 ≥∏©àJ äÉZÓH OƒLh hCG ,ó«°üdG ÜQGƒb ≈∏Y

 hCG  »fƒfÉ≤dG  ô«Z  ó«°üdG  hCG  ôFÉédG  ó«°üdÉH

 ,á«μª°ùdG  IhôãdG  ≈∏Y  ÉXÉØM  ,º¶æªdG  ô«Z

 IGƒ¡dGh øjOÉ«°üdG ΩÉ«b IQhô°V ≈dEG áaÉ°VE’ÉH

 ¿Éª°†d ÜQGƒ≤dG øY ∞jô©àdG Iõ¡LCG Ö«côàH

 ¢û«àØàdG hCG OhóëdG RhÉéJ ádÉM »a º¡àeÓ°S

 .…QhódG

ø`̀jOÉ`̀«`̀°`̀ü`̀dG ø``̀e GOó```̀ Y »`̀≤`̀à`̀∏`̀j π`̀ MGƒ`̀ °`̀ ù`̀ dG ô`̀ Ø`̀ N ó`̀ FÉ`̀ b
ô`̀FÉ`̀é`̀dG ó`̀ «`̀ °`̀ ü`̀ dGh ø`̀ «`̀ fGƒ`̀≤`̀ dÉ`̀ H ΩGõ```̀à```̀d’G º`̀¡`̀©`̀e å`̀ ë`̀ H

 äÉ«©ªL AÉ°†YCGh AÉ°SDhQ ø qªK
 AÉ≤∏dG  ∫ÓN  á«æjôëÑdG  øjOÉ«°üdG
 øcQ  AGƒ∏dG  ™e  ¢ùeCG  º¡©ªL  …òdG
 óFÉb  …OÉ«°S  ¬∏dGóÑY  AÓ`̀Y  …ôëH
 »a  ø«dhDƒ°ùªdGh  πMGƒ°ùdG  ôØN
 Oƒ`̀¡`̀é`̀dG ,π`̀MGƒ`̀°`̀ù`̀dG ô`̀Ø`̀N IOÉ`̀ «`̀ b
 ôØN  IOÉ«b  ÉgòØæJ  »àdG  §£îdGh
 ø«eCÉJ  ≈dEG  ±ó¡J  »àdGh  πMGƒ°ùdG
 áμ∏ªe  √É«e  »a  ájôëÑdG  áeÓ°ùdG
 Ohó`̀M  ájÉªM  ∫Ó`̀N  ø`̀e  øjôëÑdG
 øe É`̀¡`̀à`̀eÓ`̀°`̀S ø``̀«``̀eCÉ``̀Jh á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀dG
 ä’hÉëe hCG á«fƒfÉ≤dG ô«Z ∫ÉªYC’G
 ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,π∏°ùàdGh  Öjô¡àdG
 PÉ``≤``fE’Gh  å`̀ë`̀Ñ`̀dG  äÉ«∏ªY  ò«ØæJ
 ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀∏`̀d äÉ``̀eó``̀î``̀dG º`̀ jó`̀≤`̀ Jh

.ø«ª«≤ªdGh
 óªëe  ó`̀ «`̀ °`̀ù`̀ dG  Üô``````YCG  ó````bh
 á«©ªL  ¢`̀ù`̀«`̀FQ  π`̀ «`̀Nó`̀ dG  º`̀°`̀SÉ`̀L
 √ô`̀μ`̀°`̀T ø```̀Y ø`̀jOÉ`̀ «`̀ °`̀ü`̀ ∏`̀ d »``̀ dÓ``̀b
 IOÉ«bh  á«∏NGódG  IQGRƒ`̀d  √ôjó≤Jh
 »àdG  Oƒ¡édG  ≈∏Y  πMGƒ°ùdG  ôØN
 ø``eC’G  ßØM  ∫É`̀é`̀e  »`̀a  É¡fƒdòÑj
 ø`̀jOÉ`̀«`̀°`̀ü`̀dG á``̀eÓ``̀°``̀Sh …ô``̀ë``̀Ñ``̀dG
 ºYóH  É`̀gƒ`̀æ`̀e  ,ô`̀ë`̀Ñ`̀dG  …OÉ``̀Jô``̀eh
 CGó`̀ Ñ`̀ª`̀ d π``̀MGƒ``̀°``̀ù``̀dG ô``̀Ø``̀N IOÉ```̀«```̀b
 ΩÉ`̀ª`̀à`̀g’Gh  á«©ªàéªdG  á`̀cGô`̀°`̀û`̀dG
 äÉ¡édG  ™e  π°UGƒàdGh  ¿hÉ©àdÉH
 ø««æjôëÑdG  øjOÉ«°üdÉH  á«æ©ªdG
 »àdG  äÉ`̀Hƒ`̀©`̀°`̀ü`̀dG  á`̀aÉ`̀c  π`̀«`̀dò`̀Jh

 ôëÑdG »a ºgOƒLh ∫ÓN º¡¡LGƒJ
.∑Éª°SC’G ó«°U á«∏ªY º¡à°SQÉªªd

 »∏ãªe AÉ≤d ¬æª°†J ÉªH OÉ°TCGh
 ôØN  óFÉb  ™e  øjOÉ«°üdG  äÉ«©ªL
 …ò`̀ dGh  ø«dhDƒ°ùªdGh  π`̀MGƒ`̀°`̀ù`̀dG
 ≈∏Y  Aƒ`̀°`̀†`̀dG  §«∏°ùJ  ¬`̀ dÓ`̀N  º``̀J
 áª¶æªdG  ø«fGƒ≤dÉH  ΩGõàd’G  á«ªgCG
 ∂dPh  ôëÑdG  »a  øjOÉ«°üdG  ácôëd
 áeÓ°Sh »æWƒdG øeC’G ≈∏Y ÉXÉØM

 .á«μª°ùdG IhôãdGh øjOÉ«°üdG
 ø«°ùM  õ``̀jÉ``̀a  ó`̀«`̀°`̀ù`̀dG  ∫É````̀bh
 øjOÉ«°üdG á«©ªL ô°S ø«eCG ¢ùjô©dG
 AÉL Ωƒ«dG ´ÉªàLG ¿G ,ø«aôàëªdG
 ≈∏Y  ±ƒbƒ∏d  Ö°SÉæªdG  âbƒdG  »a
 ø`̀eC’G  ¬LGƒJ  »àdG  ôWÉîªdG  º`̀gCG
 G kócDƒe  ,ájôëÑdG  IhôãdGh  …ôëÑdG

 ∫Éãàe’Gh  øjOÉ«°üdG  ΩGõàdG  á«ªgCG
 ôØN  áWô°T  äGAGó``̀ fh  äÉ¡«Lƒàd
 ºgóLGƒJ  ∫ÓN  á°UÉN  πMGƒ°ùdG
 á¶aÉëªdG  IQhô°V  ™e  ,ôëÑdG  »a
 ∫Ó`̀N ø`̀e á`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG Ihô``ã``dG ≈`̀∏`̀Y
 ô°†M  äGôàØH  øjOÉ«°üdG  ΩGõ`̀à`̀dG
 ´Gƒ````̀fCG ¢`̀†`̀©`̀Hh ¿É``̀«``̀Hô``̀dG ó`̀«`̀°`̀U
 äGAGôLE’G  áaÉμH  ÉÑMôe  .∑Éª°SC’G
 á«eƒμëdG  äÉ¡édG  ÉgòîàJ  »àdG

.™«ªédG áë∏°üe »a Ö°üJ »àdGh
 ó«°ùdG  ió````̀HCG  ,¬`̀Ñ`̀fÉ`̀L  ø``̀eh
 ¢ù«FQ  ¿Gô``«``é``dG  ó`̀ª`̀ë`̀e  º`̀°`̀SÉ`̀L
 øY  ø«aôàëªdG  øjOÉ«°üdG  á«©ªL
 áμ∏ªe  áeƒμëd  √ô`̀jó`̀≤`̀Jh  √ôμ°T
 óFÉbh  á«∏NGódG  ô`̀jRhh  øjôëÑdG
 ΩÉ`̀ª`̀à`̀g’G ≈`̀∏`̀Y π`̀MGƒ`̀ °`̀ù`̀ dG ô`̀Ø`̀N

 ºgQƒeCG  º«¶æJh  IQÉëÑdG  ¿hDƒ°ûH
 áeÓ°ùdGh øeC’G CGóÑªd É≤«≤ëJ ∂dPh
 É¡Ñ©°T  AÉ`̀æ`̀HCGh  á«dÉ¨dG  Éæàμ∏ªªd

 .AÉ«ahC’G
 ≈`̀∏`̀Y  á``«``©``ª``é``dG  ¿CG  ó```````cCGh
 ™e  ≥«°ùæàdGh  ¿hÉ©à∏d  OGó©à°SG
 äÉ¡édGh  π`̀MGƒ`̀°`̀ù`̀dG  ôØN  IOÉ`̀«`̀b
 äGhó```̀æ```̀dG º`̀«`̀¶`̀æ`̀à`̀d á`̀°`̀ü`̀à`̀î`̀ª`̀dG
 á«ÑjQóàdG  ¢TQƒdGh äGô°VÉëªdGh
 á«YƒJh  ájôëÑdG  áaÉ≤ãdG  º«ª©àd
 ô`̀ë`̀Ñ`̀dG …OÉ````̀Jô````̀eh ø``̀jOÉ``̀«``̀°``̀ü``̀dG
 á°UÉîdG  ø`̀«`̀fGƒ`̀≤`̀ dGh  á`̀ª`̀¶`̀fC’É`̀H
 äGhôK  ø«eCÉJh  ájôëÑdG  áeÓ°ùdÉH

.øjôëÑdG
 OÉ``̀°``̀TCG ,ô``````NBG Ö``̀fÉ``̀L ø````eh
 »æ¨ªdG  ¬∏dGóÑY  ô«eC’GóÑY  ó«°ùdG

 øjOÉ«°üdG  á«©ªL  ¢ù«FQ  ÖFÉf
 √ò`̀g π`̀ ã`̀ e ó`̀≤`̀©`̀H ,ø`̀«`̀aô`̀à`̀ë`̀ª`̀ dG
 äÉ`̀«`̀©`̀ª`̀é`̀dG ™```̀e äÉ``̀YÉ``̀ª``̀à``̀L’G
 øjOÉ«°üdÉH  á«æ©ªdG  äÉ`̀¡`̀é`̀dGh
 »a Ö`̀°`̀ü`̀J »`̀à`̀ dG ,ø`̀«`̀«`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 »æÑJ  Gó`̀cDƒ`̀e  ,™«ªédG  áë∏°üe
 äÉ«é«JGôà°S’G √òg πãe á«©ªédG
 AÉØ°VEG  »a  º¡°ùJ  »àdG  §£îdGh
 áaÉc  »a  ΩÉ¶ædGh  øeC’G  øe  ójõe
 ƒ`̀gh  ,ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªe  ≥`̀WÉ`̀æ`̀e
 äÉ«©ªL  ¬«dEG  ≈©°ùJ  …ò`̀dG  ô`̀eC’G
 ∫ÓN  øe  ø««æjôëÑdG  øjOÉ«°üdG
 ≈àM  äÉ¡édG  áaÉc  ø«H  ≥«aƒàdG
 øe  ójõªH  øjôëÑdG  áμ∏ªe  º©æJ

.áeÓ°ùdGh øeC’G

 äGAGô``````̀LEÉ``````̀H ó``̀«``̀ °``̀û``̀J ø```̀jOÉ```̀«```̀°```̀ü```̀dG äÉ```̀«```̀©```̀ª```̀Lh
 á`̀ jô`̀ ë`̀ Ñ`̀ dG á``̀eÓ``̀°``̀ù``̀dG ø``̀ «``̀ eCÉ``̀ J »```̀ a π``̀ MGƒ``̀ °``̀ ù``̀ dG ô``̀Ø``̀N

zÉμjQÓdG{ Ö«ÑW á«°†b »a äÉÑKE’G Oƒ¡°ûd ´Éªà°S’G π°UGƒJ zá«FÉæédG{

 ≈`̀∏`̀Y â````̀HQÉ````̀b á``̀°``̀ù``̀∏``̀L »````̀a
 áªμëªdG  â``∏``°``UGh  ø`̀«`̀à`̀YÉ`̀°`̀ù`̀dG
 áªcÉëe  ≈`̀dhC’G  iôÑμdG  á«FÉæédG
 ºYõàH º¡àe ô«¡°T »æjôëH Ö«ÑW
 Üƒ`̀Ñ`̀ë`̀dG »``̀a QÉ``é``JÓ``d π`̀«`̀μ`̀°`̀û`̀J
 ô°†Mh  ,(É``̀μ``̀ jQÓ``̀ dG)  IQó``î``ª``dG
 »`̀bÉ`̀ Hh Ö`̀«`̀Ñ`̀£`̀dG ¢``̀ù``̀eCG á`̀°`̀ù`̀∏`̀L
 ¢ùeCG  á°ù∏L  äó¡°Th  ,ø«ª¡àªdG
 »a  ∫hC’G  äÉ`̀Ñ`̀KE’G  ógÉ°T  Qƒ°†M
 áªμëªdG áÄ«g âfPCG å«M á«°†≤dG
 ≈∏Y  á`̀∏`̀Ä`̀°`̀SC’G  ìô`̀£`̀H  ø«ª¡àª∏d
 ø«ª¡àªdG ´ÉaO π°UGh Éªc ógÉ°ûdG
.¬JOÉ¡°ûd ´Éªà°S’Gh á∏Ä°SC’G ìôW

 ó``MCG  ¿CG  ó`̀gÉ`̀°`̀û`̀dG  ó```̀cCG  É`̀ª`̀«`̀a
 Ö«Ñ£dG  ™e  ¥ÉØJG  ≈∏Y  ø«ª¡àªdG
 á«ªgh  á«ÑW  äÉØ°Uh  ±ô°U  ≈∏Y
 ¥ƒ°ùdG  »a  ÉμjQÓdG  QÉ≤Y  ±ô°üd
 ø«ª¡àªdG  »bÉH  ´ƒ∏°V ≈dEG  G kô«°ûe
 â©ªà°SG  É`̀ª`̀æ`̀«`̀H  ,á``̀©``̀bGƒ``̀dG  »``̀a

 Óc  âæμeh  ø«ª¡àª∏d  áªμëªdG
 º¡àdG »Øfh á∏Ä°SC’G ìôW »a º¡æe
 äQôb á°ù∏édG ôNBG ≈ah ,¬°ùØf øY
 ø«ª¡àªdG  »eÉëe  íæe  áªμëªdG
 å«M  ¬à©aGôe  õ«¡éàd  Éeƒj  12
 áªμëªdG  π°UGƒJ  ¿CG  Qô≤ªdG  øe
 ¢SQÉe 9 »a áeOÉ≤dG  á°ù∏édG ô¶f

 .ΩOÉ≤dG
 ób  zè«∏îdG  QÉ`̀ Ñ`̀NCG{  â`̀fÉ`̀ch
 »àdG  á«°†≤dG  π«°UÉØàH  äOô`̀Ø`̀fG
 ô«¡°T  »æjôëH  Ö«ÑW É¡«a  ¬LGƒj
 7 º°†j …òdG  π«μ°ûàdG  ºYõJ áª¡J
 âªJ øjôNBG ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ø«ª¡àe
 ,…ôμ°ù©dG  AÉ°†≤dG  ≈`̀dEG  º¡àdÉMEG
 á`̀ë`̀aÉ`̀μ`̀e  IQGOEG  â``̀≤``̀∏``̀J  å``̀«``̀M
 Iƒ`̀b  ™``e  ≥«°ùæàdÉH  äGQó``î``ª``dG
 áμÑ°T  ΩÉ«b  øY  äÉeƒ∏©e  ´É`̀aó`̀dG
 ºJ  å«M  IQóîªdG  OGƒªdG  èjhôàH
 ¢†Ñ≤dGh  ø«ª¡àªdG  óMC’  ó°UôàdG

 AÉ°†≤dG  ≈`̀ dEG  ¬àdÉMEG  âªJh  ¬«∏Y
 ôNBG ≈∏Y ¢†Ñ≤dG ºJ Éªc ,…ôμ°ù©dG
 ±’BG 3 º∏°ùJ ¬fCÉH ±ôàYG ¬©e ¿Éc
 Éªc ,ÉμjQÓdG ¿ƒJQÉc πHÉ≤e QÉæjO
 òæe  ÉμjQÓdG  ≈WÉ©àj  ¬fCÉH  ±ôàYG
 …Qhôe çOÉëd ¬°Vô©J ó©H 2010
 ¿ƒÑ∏£j  ¢UÉî°TCG  ≈∏Y  ±ô©J  ºK
 ≥jôW ø``Y Üƒ`̀Ñ`̀ë`̀dG  AGô``°``T  ¬`̀æ`̀e
 10  πHÉ≤e  ÉgRƒëj  »àdG  áØ°UƒdG

.GQÉæjO 20 hCG
 ô¡°TCG  Ió`̀Y  òæe  ¬`̀fCG  ±É`̀°`̀VCGh
 øjhóàH  ΩÉbh  Ö«Ñ£dG  ≈∏Y  ±ô©J
 Ö∏W  º`̀K  ô«Ñc  Oó``Y  ƒ``gh  Ö∏Y  7
 »a ¬`̀«`̀∏`̀Y Qhô``̀ª``̀dG Ö`̀«`̀Ñ`̀£`̀dG ¬`̀æ`̀e
 É¡H π`̀ª`̀©`̀j  »`̀ à`̀ dG  äÉ`̀«`̀Ø`̀°`̀û`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG
 ÉμjQÓdG  øe  ôÑcCG  äÉ«ªc  ±ô°üd
 äÉ«dó«°U  ≈```̀dEG  ¬¡«LƒàH  ΩÉ```̀bh
 ióMG  »a  √ôÑNCG  ¿CG  ≈`̀dEG  ,áæ«©e
 äÉ«ªc ±ô°U ≈∏Y ¬JQó≤H äGôªdG

 É¡fCG  GócDƒe  ,É¡©«H  πLCG  øe  Iô«Ñc
 äÉ`̀Ø`̀°`̀Uh Oô``é``eh á`̀Yƒ`̀æ`̀ª`̀e ô`̀«`̀Z
 ¿Óª©j  ø«°üî°T  Ö∏Lh  ,á«ÑW
 ,∂`̀dò`̀H  º`̀gô`̀ Ñ`̀NCGh  ¬à«dó«°U  »`̀a
 ΩÓà°SG  §`̀≤`̀a  √QhO  ¿EG  ¬`̀d  ∫É``̀bh
 ºà«°S  ø`̀jô`̀NBG  ø`̀e  ájƒg  äÉbÉ£H
 ÜÉ`̀°`̀ù`̀JGƒ`̀dG ≥`̀jô`̀W ø`̀Y É`̀¡`̀dÉ`̀°`̀SQEG
 OGó`̀YE’  Ö«Ñ£dG  ≈`̀dEG  ƒg  É¡∏°Sôjh
 ióME’ É¡dÉ°SQE’ á«Ñ£dG äÉØ°UƒdG
 øe  AÉ¡àf’G  OôéªHh  ,¬JÉ«dó«°U
 ¬H  ∫É°üJ’G  ºà«°S  á«ªμdG  ô«°†ëJ
 É¡Ñ∏W  øªd  É¡ª«∏°ùJh  É¡eÓà°S’
 ,QÉæjO  100h  50  ø«H  É`̀e  πHÉ≤e
 Ée  º∏°ùàj  ¿É`̀c  É«eƒj  ¬`̀fCG  ÉØ«°†e
 ¢†©H  »`̀ah  áÑ∏Y  60  ø`̀Y  π≤j  ’

.áÑ∏Y 100 ¥ƒØJ ¿É«MC’G
 äÉjôëàdG  ∫Ó`̀N  ø`̀e  ø«ÑJh
 ø``jò``dG  ¢``̀UÉ``̀î``̀°``̀TC’G  ¢`̀†`̀©`̀H  ¿CG
 IQó`̀î`̀ª`̀dG Üƒ`̀Ñ`̀ë`̀dG º`̀¡`̀d â`̀aô`̀°`̀U

 Éªæ«H 2018 òæe øjôëÑdG GhQOÉZ
 »a  º¡d  äQô`̀M  á«Ñ£dG  äÉØ°UƒdG
 »`̀à`̀dG  äÉ`̀«`̀dó`̀«`̀°`̀ü`̀dG  ¿CGh  2019
 IQóîªdG  Üƒ`̀Ñ`̀ë`̀dG  É¡æe  âaô°U
 ,ø`̀jô`̀NBGh  Ö«Ñ£∏d  É¡à«μ∏e  Oƒ©J
 »àdG  AÉ`̀ª`̀ °`̀SC’G  ø`̀e  ó`̀jó`̀©`̀dG  ¿CGh
 ΩóY  Ghó`̀cCG  äÉØ°UƒdG  º¡d  âaô°U
 º¡d ±ô°üj ºd ¬fGh á©bGƒdÉH º¡ª∏Y
 äÉ«Ø°ûà°ùªdG  GhQhõ`̀ j  º`̀dh  A»°T

.Ö«Ñ£dG É¡H πª©j »àdG

 Éª¡fCG  ¿É«dó«°U  ±ô`̀à`̀YG  Éªc
 Ée ¿Gôaƒj ÉfÉc Ö«Ñ£dG ™e ¥ÉØJÉH
 ÉμjQ’ áÑ∏Y 100 ≈dEG 50 øe Üô≤j
 ø«°üî°ûd Ö«Ñ£dG øe ôeCÉH É«eƒj
 Éª¡JRƒëHh  ¿Gô`̀°`̀†`̀ë`̀j  ø``̀jô``̀NBG
 ¿Éª∏°ùàj  Ö«Ñ£dG  ø`̀e  äÉ`̀Ø`̀°`̀Uh
 á©«Ñ£H  º`̀∏`̀Y  ¿hO  ø``̀e  á`````̀jhOC’G
 ,Ö«Ñ£dG  ø`̀«`̀Hh  Éª¡æ«H  á`̀bÓ`̀©`̀dG
 á«æWƒdG áÄ«¡dG ôjô≤J ∞°ûc Éªæ«H
 Ö«Ñ£dG ¿CG á«ë°üdG ø¡ªdG º«¶æàd

 Üƒ`̀Ñ`̀M ±ô`̀°`̀ü`̀d äÉ``Ø``°``Uh Qô```̀M
 É¡aô°üd  É`̀¡`̀∏`̀KÉ`̀ª`̀j  É``̀eh  É`̀μ`̀ jQÓ`̀ dG
 ∫Ó`̀Nh  ,¬`̀ d  á©HÉJ  äÉ«dó«°U  ø`̀e
 øe  Üô≤j  Ée  â¨∏H  §≤a  ô¡°TCG  4
 ∫ÓN  ôμfCG  ¬`̀fCG  ’EG  ,áÑ∏Y  ±’BG  3
 G kô«°ûe  ,¬«dEG  Ö°ùf  Ée  äÉ≤«≤ëàdG
 IóYÉ°ùe  ƒ`̀g  √ó°üb  π`̀c  ¿CG  ≈``̀dEG
 ,§≤a ≈°VôªdGh áLÉàëªdG ¢SÉædG
 òæe  áæ¡ªdG  ¢SQÉªj  ¬`̀fCG  á°UÉNh

.ÉeÉY 30 øe ôãcCG

πÑ≤ªdG ¢SQÉe 9 É¡ªjó≤Jh ¬à©aGôe õ«¡éàd Éeƒj 12 ø«ª¡àªdG ´ÉaO íæe

..ø«àYÉ°ùdG âHQÉb á°ù∏L »a

º``¡àdG  »``Øæd  ógÉ``°ûdG  ≈``∏Y  á∏Ä``°SC’G  ¿ƒ``Mô£j  ´É``aódGh  ¿ƒ``ª¡àªdG  ..á``ªμëªdG  ¿PEÉ``H

 ôjóe  ∫É`̀ª`̀YCÉ`̀H  ºFÉ≤dG  ∞°ûc
 ó`̀dÉ`̀N  á`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  á``HÉ``bô``dG  IQGOEG
 áª¶æe  á∏ªM  AóH  øY  …hGô«°ûdG
 ∂`̀ dPh á`̀bÓ`̀©`̀dG  äGP äÉ`̀¡`̀é`̀dG  ™`̀e
 äÉ°SQÉªªdG  ≈∏Y  áHÉbôdG  IOÉ`̀jõ`̀d
 ø«fGƒ≤dG  ∂¡àæJ  »`̀à`̀dG  áÄWÉîdG
 É kgƒæe  ,ó«°üdG  áæ¡ªd  áª¶æªdG
 §Ñ°V  ≈`̀dEG  ±ó¡J  á∏ªëdG  ¿CG  ≈`̀dEG

.º¡YOQh ø«ØdÉîªdG
 äô`̀Ø`̀°`̀SCG  á`̀∏`̀ª`̀ë`̀dG  ¿CG  ô```̀cPh
 Oó``̀ oY ø``̀e á`̀Yƒ`̀ª`̀é`̀e §`̀Ñ`̀°`̀V ø``̀Y
 É k≤«Ñ£J  ∂``dPh  ,áØdÉîªdG  ó«°üdG
 ¿ƒfÉ≤H  Ωƒ`̀°`̀Sô`̀ª`̀dG  »`̀a  OQh  É`̀ª`̀d
 ¿CÉ°ûH  2002  áæ°ùd  (20)  º``̀bQ
 ájÉªM  ∫Ó`̀¨`̀à`̀°`̀SGh  ó«°U  º«¶æJ
 ºbQ  ¬`̀JOÉ`̀e  »`̀a  ,ájôëÑdG  Ihô`̀ã`̀dG
 ô¶ëj{ ¬fCG  ≈∏Y ¢üæJ »àdG (20)
 äGhOCG  hCG  ä’BG  hCG  ∑ÉÑ°T  Oƒ`̀Lh
 ó«°üdG ´ƒæªe hCG É¡H ¢üNôe ô«Z
 Éªc  ó«°üdG  áæ«Ø°S  ô¡X  ≈∏Y  É¡H
 É¡JRÉ«M  ¢üî°T  …CG  ≈∏Y  ô¶ëj
 ,É¡æe  Üô≤dÉH  ó«°üdG  ™bGƒe  »a
 ó«°üd  »YÉ≤dG  ôédG  ∑ÉÑ°T  :»`̀gh
 øe  ´ƒ`̀f  …CG  á£°SGƒH  ∑É`̀ª`̀°`̀SC’G
 áªFÉ©dG  ôédG  ∑ÉÑ°T  ,ó«°üdG  øØ°S
 ó«°üd ájôëÑdG ¥OÉæÑdG ,(»dÉ«¡dG)
 ±É«dC’G  ∑ÉÑ°T  ,ájôëÑdG  AÉ«MC’G
 ,…OÉ``MC’G  (¿ƒ∏jÉædG)  á«YÉæ°üdG
 ¿ƒ∏jÉædG  øe  áYƒæ°üªdG  ∑ÉÑ°ûdG
 ,∫õ`̀¨`̀dG  ø`̀e äÉ`̀≤`̀Ñ`̀W çÓ`̀ã`̀ dG  …P
 Iôàa  AÉæKCG  ¿É«HhôdG  ó«°U  áμÑ°T

 hCG  ä’BGh  ∑ÉÑ°T  ájCG  ,ó«°üdG  ™æe
 IQGOE’G  É`̀gOó`̀ë`̀J  iô```NCG  äGhOCG

.zá°üàîªdG
 ¿ƒfÉ≤H  Ωƒ`̀°`̀Sô`̀ª`̀dG  ¢`̀Vô`̀ah
 äÉ`̀Ø`̀dÉ`̀î`̀ª`̀dG √ò``̀g »`̀Ñ`̀μ`̀Jô`̀e ≈`̀∏`̀Y
 øY  ójõJ  ’  Ió`̀e  ¢ùÑëdG  áHƒ≤Y
 ióMEÉH  hCG  á«dÉe  áeGô¨Hh  ô¡°T

.ø«àHƒ≤©dG ø«JÉg
 Iôªà°ùe á∏ªëdG √òg ¿CG ócCGh
 ájôëÑdG áHÉbôdG ¥ôa Oƒ¡L øª°V

 Ihô``̀ã``̀dG á``jÉ``ª``M ≈````̀ dEG á``̀«``̀eGô``̀dG
 äÉ`̀°`̀SQÉ`̀ª`̀e  …CG  ø``̀eh  ,á`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 ´É£≤dG  Gò¡H  QGô`̀°`̀VE’G  É¡fCÉ°T  øe

.…ƒ«ëdG
 á```HÉ```bô```dG  IQGOEG  â```````̀YOh
 »a ¿hÉ`̀©`̀à`̀ dG Oƒ``̀j ø``e á`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 §Ñ°V  »`̀a  áªgÉ°ùªdGh  á∏ªëdG
 øY ÆÓHE’Gh π°UGƒà∏d ø«ØdÉîªdG
 ∞JÉg  ≈∏Y  OÉ«°üdG  áeóN  ≥jôW

.38488040

 á``ª¶æe á``∏ªM Aó``H :á``jô`ë`ÑdG á``HÉ`bô``dG
áØdÉîªdG ó``«°üdG Oó``Yh ø«ØdÉîªdG §``Ñ°†d

 äGƒæ°S 5 øé°ùdG É«∏©dG ±ÉæÄà°S’G áªμëe äójCG
 ºFGôL øe á∏°üëàe ∫GƒeCG  π°ùZ  áªjôéH øjOCG  º¡àªd
.QÉæjO ±’BG á°ùªN ¬ªjô¨Jh IQóîªdG OGƒªdÉH QÉéJ’G
 AÉæKG  ø`̀eC’G  á°†Ñb  »a  §≤°S  ób  »æ«KÓãdG  ¿É`̀ch
 äÉ«∏ª©H ¬eÉ«b äÉjôëàdG âØ°ûch IQóîªdG OGƒªdG ™«H
 ,äGQóîªdG  »a  QÉéJ’G  øe  á∏°üëàªdG  ∫GƒeC’G  π°ùZ
 »a  äGƒ`̀æ`̀°`̀S  10  ¬æé°ùH  º`̀μ`̀M  Qó`̀°`̀Uh  ≥Ñ°S  å`̀«`̀M
 ¬JÉHÉ°ùM  ≈∏Y  ßØëàdG  ó©H  ø«ÑJh  ,äGQóîªdG  á«°†b
 ¬eÉ«b ∫ÓN øe ∫GƒeCG π°ùZ äÉ«∏ª©H ¬eÉ«b á«aô°üªdG
 OGôaCG Ó¨à°ùe á«μæH äÉHÉ°ùM IóY »a ájó≤f äÉYGójEÉH

.Gó≤f äGQÉ«°S AGô°ûH ¬eÉ«b ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ¬à∏FÉY
 º¡àªdG §Ñ°V ó©H 2017 »a á©bGƒdG ájGóH âfÉch
 ≈∏Y  ¬dõæªH  ôãY  å«M  IQóîªdG  OGƒªdG  ™«ÑH  É°ùÑ∏àe
 Éªc  ,¢û«°ûëdG  Qóîªd  ÉeGôL  68h  ƒÑ°T  ¢SÉ«cCG  5
 »æjôëH  QÉæjO  ±’BG  10  øe  Üô≤j  Ée  ≈∏Y  Qƒã©dG  ºJ
 ´Gó``̀ jEG  º`̀FÉ`̀°`̀ù`̀bh  ,á«é«∏N  äÓ`̀ª`̀©`̀H  iô```̀NCG  ≠`̀dÉ`̀Ñ`̀eh
 »WÉ©àH  º¡àªdG  ±ôàYGh  ,QÉæjO  ±’BG  7  ≠∏ÑªH  »μæH
 ôãY »àdG  ≠dÉÑªdG  ¿CG  ÉªYGR ,√QÉéJG ôμfCGh äGQóîªdG
 AGQh  øe  »g  á«μæÑdG  ¬JÉHÉ°ùëH  IOƒLƒªdGh  É¡«∏Y
 ïjôØJ  äÉæ«cÉe  ¬jód  å«M  êÉLódG  IQÉéJ  »a  ¬∏ªY

.êÉLO
 IQGOEG  ≥jôW  øY  áeRÓdG  äÉjôëàdG  AGô`̀LEG  ó©Hh
 áHÉ«ædG äÉ≤«≤ëJh á«∏NGódG IQGRƒH á«dÉªdG äÉjôëàdG
 äôãY  »àdG  ≠dÉÑªdG  ¿CGh  º¡àªdG  äGAÉ``YOG  Üòc  ø«ÑJ
 ø«ÑJ Éªc ,IQóîªdG OGƒªdG IQÉéJ øe á∏°üëàe ¬JRƒëH
 øe äGƒæ°S 3 ¿ƒ°†Z »a QÉæjO ∞dCG 22 øe ôãcCG ¬©ªL
 êÉLódG  áNôØe  ¿EG  PEG  ,IQóîªdG  OGƒªdG  ™«H  äÉ«∏ªY
 ¿Éc  º¡àªdG  ¿CGh  É¡H  ábÓY  ¬d  ¢ù«dh  ¬`̀HQÉ`̀bCG  ¢üîJ
 ¬JÉHÉ°ùM »a É¡YGójEG º¡æe Ö∏£jh ’GƒeCG ¬HQÉbCG »£©j

.∞∏àîe ÖÑ°ùH Iôe πc »a º¡d Ó∏©àe ,á«μæÑdG
 ¿ƒ°†Z  »`̀a  ¬``̀fCG  º¡àªdG  ≈``̀dEG  áHÉ«ædG  äó`̀æ`̀°`̀SCGh
 Ö°ùàcGh ≈ØNCGh iôLCG 2017 ≈àM 2014 øe IôàØdG
 á∏°üëàe  É`̀¡`̀fCÉ`̀H  ¬ª∏Y  ™`̀e  áªjôL  ó`̀FGƒ`̀©`̀H  ß`̀Ø`̀à`̀MGh
 ∫GƒMC’G  ô«Z »a IQóîªdG  OGƒªdG  »a ôéJG  ¿CÉH  ,É¡æe
 ÉgóFGƒY  ≈∏Y  π°üëJh  Ö°ùàcGh  ÉfƒfÉb  É¡H  ìô°üªdG
 ¬FÉØNEÉH  ÉgQó°üe  ≈ØNCGh  ,QÉæjO  ∞dCG  22  â¨∏H  »àdG
 Öë°Sh ´GójEG äÉ«∏ªY AGôLEÉHh É¡æe AõéH ¬XÉØàMGh
 ≈∏Y  äGQÉ«°S  AGô`̀°`̀Th  á«aô°üeh  á«μæH  äÓjƒëJh
 ¬fCÉH  ∫GƒeC’G  ∂∏J  Qó°üe QÉ¡XEG  ¬fCÉ°T  øe  …òdG  ƒëædG

.´hô°ûe

 π°ùZ »``æ«KÓãd äGƒ``æ°S 5 ø``é°ùdG ó``«jCÉJ

äGQóîªdG »``a ¬``JQÉ`é`J á``∏`«°üM ’Gƒ``eCG

º««≤àdG IOÉYEÉH á«Ñ£dG áæé∏dG IOÉaEG ó©H

 »``°ùØædG Ö``£dG ô``jô`≤`J ô``¶à`æJ á``ª`μ`ëªdG
 √QÉ``L π``àb »``a ´hô``°ûdÉH º``¡àªdÉH ¢``UÉ`îdG
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م� مي�ّس املواطن مي�ّس الوطن ب�أكمله.. ويل العهد:

الت�صدي لـ»كورون�« يتطلب تع�ون اجلميع
اأكد �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن 

الأعلى  القائد  نائب  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد 

اأن  الوزراء،  جمل�س  لرئي�س  الأول  النائب 

ومنع  )كوفيد19(  كورونا  لفريو�س  الت�سدي 

الوطن  اأبناء  جميع  تعاون  يتطلب  انت�ساره 

الوطنية  امل�سلحة  تقت�سيه  مبا  وتكاتفهم 

امل�سرتكة.

اللجنة  اجتماع  تروؤ�سه  لدى  �سموه  وقال 

املواطنني  و�سالمة  �سحة  اإن  التن�سيقية 

وما  عليها،  للحفاظ  ن�سعى  اأولوية  واملقيمني 

مي�س مواطًنا اأو مقيًما واحًدا على اأر�س اململكة 

اجلميع  على  وجب  لذا  باأكمله؛  الوطن  مي�ّس 

حتّمل م�سوؤولية الوطن امل�سرتكة.

جاللته يت�صلم مفت�ح ال�صي�حة العربية لع�م 2020.. امللك: 

البحرين وجهة مهمة على خ�رطة ال�صي�حة الع�ملية
ت�سلم ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن 

عي�سى اآل خليفة عاهل البالد املفدى، يوم اأم�س، 

وذلك  2020م؛  لعام  العربية  ال�سياحة  مفتاح 

تقديًرا وعرفاًنا من املنظمة لدور جاللته ودعمه 

لتعزيز كافة اأوجه التعاون امل�سرتك بني مملكة 

البحرين واملنظمة يف قطاع ال�سياحة؛ ومبنا�سبة 

العربية  لل�سياحة  عا�سمة  املنامة  اختيار 

جاللته  ا�ستقبال  خالل  ذلك  جاء   .2020 لعام 

لرئي�س املنظمة العربية لل�سياحة بجامعة الدول 

واأ�ساد  فهيد.  اآل  فهد  بن  بندر  الدكتور  العربية 

والربامج  وتنظيم  امل�ساريع  باإقامة  جاللته 

التاريخية  واملعامل  ال�سروح  لزيارة  ال�سياحية 

مملكة  بها  تزخر  التي  والثقافية  واحل�سارية 

على  مهمة  وجهة  تكون  لأن  واأّهلتها  البحرين، 

خارطة ال�سياحة العاملية.

هّن�أ بفوز »اخلريية امللكية« ب�أف�صل موؤ�ص�صة عربية.. امللك:

 اجل�ئزة اعرتاف ب�إجن�ز ن��صر بن حمد
بعث ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد 

املفدى،  البالد  ملك  خليفة  اآل  عي�سى  بن 

ر�سالة تهنئة اإىل اللواء الركن �سمو ال�سيخ 

امللك  اآل خليفة ممثل جاللة  نا�سر بن حمد 

لالأعمال اخلريية و�سوؤون ال�سباب م�ست�سار 

الأمن الوطني رئي�س املجل�س الأعلى لل�سباب 

املوؤ�س�سة  فوز  مبنا�سبة  وذلك  والريا�سة، 

موؤ�س�سة  اأف�سل  بجائزة  امللكية  اخلريية 

الحتاد  من  منحت  والتي  عربية،  خريية 

منتدى  خالل  العرب  للمنجزين  الدويل 

يف  تنظيمه  مت  الذي  الأول  والتميز  الإبداع 

امللك  واأكد جاللة  العربية.  جمهورية م�سر 

اأن اجلائزة هي اعرتاف مقّدر بالإجناز الذي 

نه�س به �سمو ال�سيخ نا�سر بن حمد.

جاللة 

امللك 

خالل 

ا�ستقباله 

رئي�س 

املنظمة 

العربية 

لل�سياحة 

بجامعة 

الدول 

العربية

»الوطنية 

الق�ب�صة« حتقق 

5 ماليني دين�ر 
اأرب�ًح� يف 2019

بنك اليوب�ف 

يربح 28.7 األف 

دوالر يف 2019

نا�سر بن حمد

اأ�صبوعني ملـــدة  ــ�ت  والــرو�ــص واملـــدار�ـــس  اجلــ�مــعــ�ت  يف  الــدرا�ــصــة  تعليق 

اإيـــران قــ�دمــون مــن  24 مــ�ــصــ�ًبــ� جميعهم  اإىل  ــ�بــ�ت  االإ�ــص ــفــ�ع عـــدد  ارت

»الـــــكـــــمـــــ�مـــــ�ت« بـــــ�أ�ـــــصـــــعـــــ�ر  ـــــْت  ـــــالعـــــب ت ــــيــــدلــــيــــ�ت  �ــــص  3 اإغــــــــــــالق 

»الـــوطـــنـــيـــة لــــلــــكــــوارث« تـــدعـــو لـــتـــ�أجـــيـــل الـــفـــعـــ�لـــيـــ�ت والــتــجــمــعــ�ت

اآذاين والت�صهري  مريحة  االإجــــراءات  لــــ»االأيـــ�م«:  ب�لكورون�  م�ص�ب  اأول 

ــــــــران اإي اإىل  املـــــواطـــــنـــــني  ـــفـــر  �ـــص مــــنــــع  ـــــقـــــّرر  ت اخلـــــ�رجـــــيـــــة  وزارة 

الديوان امللكي ينعى الرئي�س مب�رك:

06

02

02

04

14

14

11-10

االأمة

 العربية فقدت 

ق�ئـًدا ب�رًزا  

ويل العهد مرتئ�ًسا اجتماع اللجنة التن�سيقية

»االأي�م« تن�صر

 اآخر م�صتجدات 

فريو�س »كورون�« 

الق�دم من اإيران
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ما مي�ّس املواطن مي�ّس الوطن باأكمله.. ويل العهد: 

الت�صدي لـ»كورونا« يتطلب تعاون جميع اأبناء الوطن

اأكد �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان 

القائد  العهد نائب  اآل خليفة ويل  بن حمد 

جمل�س  لرئي�س  الأول  النائب  الأعلى 

كورونا  لفريو�س  الت�سدي  اأن  الوزراء، 

)كوفيد19( ومنع انت�ساره يتطلب تعاون 

اأبناء الوطن وتكاتفهم مبا تقت�سيه  جميع 

امل�سلحة الوطنية امل�سرتكة، م�سرياً �سموه 

اإىل اأهمية عزم جميع مكونات املجتمع من 

والت�سريعية  التنفيذية  ال�سلطتني  اأع�ساء 

والأهلي  اخلا�س  القطاعني  وموؤ�س�سات 

ملوا�سلة ت�سافر ما تبذله من جهود �سمن 

يف  ي�سهم  مبا  الواحد،  البحرين  فريق 

احلفاظ على �سالمة اجلميع.

و�سالمة  �سحة  اإن  �سموه  وقال 

املواطنني واملقيمني اأولوية ن�سعى للحفاظ 

واحًدا  مقيًما  اأو  مواطًنا  وما مي�س  عليها، 

باأكمله؛  الوطن  مي�س  اململكة  اأر�س  على 

م�سوؤولية  حتمل  اجلميع  على  وجب  لذا 

تعليمات  اتباع  عرب  امل�سرتكة  الوطن 

احلملة الوطنية ملكافحة فريو�س كورونا 

بالإجراءات  واللتزام  )كوفيد19(، 

عنه  والإعالن  اتخاذه  مت  وما  الحرتازية 

من تدابري وقائية وفًقا للمعايري الدولية.

اجتماع  �سموه  تروؤ�س  لدى  ذلك  جاء 

اأم�س  الق�سيبية  بق�سر  التن�سيقية  اللجنة 

بح�سور عدد من اأ�سحاب ال�سمو واملعايل 

اللجنة  اطلعت  امل�سوؤولني، حيث  من كبار 

مت  التي  الإجراءات  حول  تقارير  على 

مع  التعامل  وخطط  الآن  حتى  اتخاذها 

اأهمية  اإىل  �سموه  منوًها  القادمة،  املرحلة 

والتدابري  الإجراءات  تعزيز  موا�سلة 

وتكثيف  املعنية  اجلهات  قبل  من  املتخذة 

اأية  مع  التعامل  ل�سرعة  اجلهود  كافة 

الت�سدي  ي�سهم يف  مبا  تطورات حمتملة، 

لنت�سار الفريو�س يف اململكة، مبا يتما�سى 

مع اإر�سادات منظمة ال�سحة العاملية.

عر�س  تقدمي  مت  الجتماع  وخالل 

الطبي  الوطني  الفريق  قبل  من  تف�سيلي 

 )19 )كوفيد  كورونا  لفريو�س  للت�سدي 

بن  حممد  ال�سيخ  طبيب  الفريق  برئا�سة 

الأعلى  املجل�س  رئي�س  خليفة  اآل  عبداهلل 

اإ�سابة  تاأكيد  �سوء  يف  وذلك  لل�سحة، 

مت  كما  اإيران،  من  القادمني  امل�سافرين 

ا�ستعرا�س ما مت اتخاذه مبتابعة احلالت 

التاأكد من  بعد  بالفريو�س  اإ�سابتها  املوؤكد 

العالج  تقدمي  يف  والبدء  التحليل،  نتائج 

ح�سب  لهم  الالزمة  ال�سحية  والرعاية 

تعليمات منظمة ال�سحة العاملية، وعزلهم 

يف املراكز املخ�س�سة ح�سب الربوتوكولت 

الطبية املتعارف عليها، بجانب فح�س من 

قاموا مبخالطتهم واإخ�ساعهم للفحو�سات 

الطبية للتاأكد من عدم اإ�سابتهم بالفريو�س، 

وكذلك موا�سلة تعزيز الوعي ال�سحي عرب 

خمتلف الو�سائل لتوعية وطماأنة املواطنني 

واملقيمني حول م�ستجدات فريو�س كورونا 

)كوفيد19(.

بعث ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة ملك البالد املفدى، 

جمهورية  رئي�س  ال�سي�سي  عبدالفتاح  الرئي�س  اأخيه  اىل  وموا�ساة  تعزية  برقية 

م�سر العربية ال�سقيقة، اأعرب جاللته فيها عن خال�س تعازيه و�سادق موا�ساته 

اأن  وجل  عز  املوىل  �سائالً  مبارك،  ح�سني  حممد  الأ�سبق  امل�سري  الرئي�س  بوفاة 

يتغمده بوا�سع رحمته ور�سوانه وي�سكنه ف�سيح جناته.

وبعث �ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة رئي�س الوزراء 

رئي�س  ال�سي�سي  عبدالفتاح  الرئي�س  اأخيه  اإىل  وموا�ساة  تعزية  برقيات  املوقر، 

جمهورية م�سر العربية ال�سقيقة، اأعرب �سموه فيها عن خال�س تعازيه و�سادق 

موا�ساته بوفاة الرئي�س امل�سري الأ�سبق حممد ح�سني مبارك، �سائالً املوىل عز وجل 

اأن يتغّمد الفقيد الراحل بوا�سع رحمته ور�سوانه وي�سكنه ف�سيح جناته.

وا�ستذكر �ساحب ال�سمو امللكي رئي�س الوزراء املوقر يف برقيته دور الرئي�س 

الراحل يف توثيق عرى التعاون والعالقات الخوية املتميزة التي جتمع بني مملكة 

باإ�سهاماته يف خدمة  �سموه  م�سيدا  ال�سقيقة،  العربية  م�سر  البحرين وجمهورية 

وطنه وق�سايا اأمته العربية والإ�سالمية، وتوثيق التعاون والت�سامن بني الأ�سقاء 

العرب.

كما بعث �ساحب ال�سمو امللكي رئي�س الوزراء املوقر، برقية تعزية وموا�ساة 

مماثلة اىل اأخيه الدكتور م�سطفى مدبويل رئي�س جمل�س الوزراء بجمهورية م�سر 

العربية ال�سقيقة.

كما بعث �ساحب ال�سمو امللكي رئي�س الوزراء املوقر، برقية تعزية وموا�ساة 

تعازيه  اأحر  �سموه  �سمنها  مبارك،  ح�سني  حممد  الراحل  الرئي�س  اأ�سرة  اىل 

وموا�ساته، داعًيا اهلل �سبحانه وتعاىل ان يتغمده بوا�سع رحمته ومغفرته، ويلهم 

اأ�سرته الكرمية جميل ال�سرب وال�سلوان.

العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  بعث  كما 

نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء حفظه اهلل، برقية تعزية 

اأخيه الرئي�س عبد الفتاح ال�سي�سي رئي�س جمهورية م�سر العربية  اإىل  وموا�ساة 

الرئي�س  بوفاة  موا�ساته  و�سادق  تعازيه  بالغ  عن  فيها  �سموه  اأعرب  ال�سقيقة، 

بوا�سع  يتغمده  اأن  وجل  عز  املوىل  �سائالً  مبارك،  ح�سني  الأ�سبق حممد  امل�سري 

رحمته ومغفرته وي�سكنه ف�سيح جناته.

الأول  النائب  الأعلى  القائد  نائب  العهد  ويل  امللكي  ال�سمو  �ساحب  وا�ستذكر 

التاريخية بني  العالقات  الراحل يف توطيد  الرئي�س  الوزراء دور  لرئي�س جمل�س 

مملكة البحرين وجمهورية م�سر العربية ال�سقيقة، وتعزيز اأوجه التعاون الثنائي 

املتميز بني البلدين وال�سعبني ال�سقيقني، م�سيًدا �سموه باإ�سهاماته ومواقفه خلدمة 

الدول  التعاون بني خمتلف  العربية والإ�سالمية، وتوثيق  الأمتني  وطنه وق�سايا 

العربية ال�سقيقة.

الأول  النائب  الأعلى  القائد  نائب  العهد  امللكي ويل  ال�سمو  بعث �ساحب  كما   

اأخيه الدكتور م�سطفى مدبويل  اإىل  لرئي�س جمل�س الوزراء، برقية تعزية مماثلة 

رئي�س جمل�س الوزراء بجمهورية م�سر العربية ال�سقيقة، وبرقية تعزية وموا�ساة 

تعازيه  خال�س  �سموه  �سمنها  مبارك،  ح�سني  حممد  الراحل  الرئي�س  اأ�سرة  اإىل 

وموا�ساته، داعياً اهلل �سبحانه وتعاىل اأن يتغمده بوا�سع رحمته ور�سوانه، ويلهم 

اأ�سرته الكرمية جميل ال�سرب وال�سلوان.

امللك ورئي�س الوزراء وويل العهد يعزون 

بوفاة الرئي�س امل�صري الأ�صبق حممد ح�صني مبارك

�سمو ويل العهد
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قائد احلر�س امللكي يرعى حفل تخريج اإحدى دورات امل�صتجدين اخلا�صة باحلر�س
اأقيم حتت رعاية اللواء الركن �شمو ال�شيخ 

الأمن  م�شت�شار  خليفة  اآل  حمد  بن  نا�شر 

باحلر�س  اأم�س  امللكي،  احلر�س  قائد  الوطني 

امللكي، حفل تخريج اإحدى دورات امل�شتجدين 

�شمو  الركن  املقدم  بح�شور  وذلك  اخلا�شة، 

قوة  قائد  خليفة  اآل  حمد  بن  خالد  ال�شيخ 

احلر�س امللكي اخلا�شة.

وبداأ حفل التخريج بتالوة اآيات من الذكر 

األقيت كلمة بهذه املنا�شبة، بعدها  احلكيم، ثم 

ُقدم اإيجاز عن الدورة وما ت�شمنته من برامج 

نظرية وعملية وما ا�شتملت عليه من تطبيقات 

ا  ومهارات ع�شكرية، ثم نفذ اخلريجون عر�شً

عك�شت  العملية  التطبيقات  من  ملجموعة 

املهارة  ومدى  والتدريب  الإعداد  م�شتوى 

خالل  اخلريجون  اأكت�شبها  التي  والكفاءة 

الدورة.

ل �شمو م�شت�شار الأمن الوطني  بعدها تف�شّ

على  ال�شهادات  بتوزيع  امللكي  احلر�س  قائد 

املتفوقني  التقديرية على  اخلريجني واجلوائز 

يف الدورة، مهنًئا �شموه امل�شاركني يف الدورة 

على تخرجهم، واإمتامهم منهاج الدورة بنجاح، 

متمنًيا لهم دوام التوفيق وال�شداد مع اإخوانهم 

مبختلف اأ�شلحة ووحدات قوة دفاع البحرين.

حمد  الركن  اللواء  التخرج  حفل  ح�شر 

امللكي،  احلر�س  قائد  نائب  النعيمي  خليفة 

وعدد من �شباط احلر�س امللكي.

عر�س جتربته املميزة طيلة 5عقود.. رئي�س جمل�س بنك البحرين الكويت:

البحريني هو اخليار الأف�صل.. واأول راتب تقا�صيته 600 فل�س

اأطلق مبادرة »مهند�صون من اأجل ال�صتدامة« لتدريب الطلبة

خلف: البناء امل�صتدام �صيكون اأحد متطلبات املرحلة القادمة

البحرين  جمعية  اأقامت 

الب�شرية  املوارد  وتنمية  للتدريب 

اخلام�شة  ال�شنوية  الم�شية 

والتي  قائد،  جناح  ق�شة  حول 

مراد  علي  مراد  جتربة  عر�شت 

البحرين  بنك  ادارة  رئي�س جمل�س 

»خربات  عنوان:  حتت  والكويت 

وجناحات وجتارب عملية يرويها 

خبري م�شريف«، وحتدث مراد عن 

خم�شة  خالل  الوظيفي  ت�شل�شله 

يف  كمتدّرب  بداياته  منذ  عقود 

يومي  براتب  البحرين  نفط  �شركة 

ل يتعدى 6.25 فل�س، وقال مراد: 

وما  الوقت  احرتام  منهم  »تعلمت 

�شقل  من  املرحله  تلك  به  متيزت 

املجالت،  كل  على  ل�شخ�شيتي 

كانت  ال�شركة  وان  خ�شو�شا 

�شرائح  خمتلف  من  النا�س  ت�شم 

وفئات ومكونات املجتمع، وهو ما 

للنا�س  لروؤيتي  نقطة حتول  �شكل 

مدر�شة  يف  ادر�س  كنت  ان  بعد 

الطالب  كل  حيث  باملحرق  الهداية 

اجلد  تعلمت  كما  )الفريج(.  من 

الثاين  الدر�س  وهو  والجتهاد 

الذي ا�شافته يل بابكو فبال جد ول 

اجتهاد ل متيز ول تفرد ول ابداع«.

العمل  بدا  عام 1962  وخالل 

يف بابكو، ثم طلب منه بعد عامني 

للثانوية  املوازية  الدرا�شة  اكمال 

المر  وهو  بتفوق،  منها  وتخرج 

الذي اّهله لأن يكون واحًدا من اول 

يدر�شون  بحرينيني  مبتعثني   5

املحا�شبه يف لندن.

وب�شبب   ،1972 عام  ويف 

فارق  متدنية  كانت  الرواتب  ان 

البنوك  جمال  اىل  لينتقل  ال�شركة 

»�شيتي  يف  قبوله  مت  وحتديدا 

طلب  بتقدمي  مراد  قام  حيث  بنك« 

احد  ليكون  وقتها  البنك  مدير  اىل 

بني  بالتنقل  قام  ثم  املحا�شبني، 

جميع الدارات يف البنك.

وحتديدا  اأعوام  اأربعة  وبعد 

يف عام 1976 عر�س عليه البنك 

فرع  لدارة  البحرين  من  اخلروج 

منت�شف  وخالل  البحرين  خارج 

العام نف�شه وعلى اثر ازمة مر بها 

بنك البحرين الوطني عر�س عليه 

الجنبية  القطع  الدخول يف جمال 

ليوافق على العر�س ويبداأ جتربة 

جديدة هناك. 

البنك  اىل  ان�شم  بعدها  ثم 

عليه  عر�س  اذ  ال�شعودي  الهلي 

ان يكون نائبا للرئي�س، وبعد فرتة 

ا�شبح مراد رئي�شا للبنك اذ يعترب 

ثاين بحريني يحتل هذا املن�شب. 

البحريني  اأن  اىل  مراد  واأ�شار 

اول خيار واف�شل خيار وكان  هو 

95 باملئة من موظفي بنك البحرين 

الذين  وهم  بحرينيني،  الكويت 

حلوا ازمة البنك التي مر بها خالل 

1987، وكان على و�شك اأن يقفل، 

الوزراء  رئي�س  �شمو  تدخل  ان  ال 

حينها حلل ازمة البنك والذي كان 

ال�شبب  كان  بحرينًيا،   400 ي�شم 

للحياة،  وعودته  البنك  ل�شمود 

البحرينية  الكفاءات  بدور  م�شيدا 

يف جمال العمل.

تروؤ�شه  فرتة  »يف  اأنه  وذكر 

للبنك منذ العام 1987 ثم حتويله 

 4 خالل  الربح  اىل  اخل�شارة  من 

الذي  الوقت  وهو  فقط،  �شنوات 

تلك  طيلة  واجتهاد  بجد  فيه  عمل 

املدة، والتي كان يق�شي فيها وقتا 

طويال وجهدا كبريا داخل البنك من 

7 �شباحا وحتى 9 م�شاء«.

»خال�شة  اأن  اىل  مراد  ولفت 

الن�شان  جتربته تخت�شر يف كون 

ومثابرة  واجتهاد  جد  اىل  بحاجة 

اأنه  اىل  منّوها  النجاح،  ليحقق 

ويتنف�س  يعي�س  الن�شان  مادام 

وان  يتعلم  ان  با�شتطاعته  فانه 

اأّنه  كما  العلم،  طلب  يف  ي�شتزيد 

روح  اأمام  م�شتحيل  هناك  لي�س 

اىل  م�شريا  وارادته«،  الن�شان 

قد  التي  المور  احد  هو  احلظ  ان 

يحتاجها الن�شان ليحقق طموحاته 

فاجلد والجتهاد قد ل يكفيان ما مل 

يالزمهما احلظ.

البلديات  و�شوؤون  الأ�شغال  وزير  افتتح 

خلف  عبدهلل  بن  ع�شام  العمراين  والتخطيط 

الدويل  للموؤمتر  التح�شريي  امللتقى  فعاليات 

الثاين لال�شتدامة واملرونة، حتت �شعار )متكني 

التقنية والبتكار يف ت�شاميم البناء(.

ويقام املوؤمتر الذي ي�شتمر ليومني بالتعاون 

للتطوير،  اإتقان  و�شركة  البحرين  جامعة  مع 

البحرين،  كارلتون  الريتز  فندق  يف  وذلك 

ومب�شاركة  امل�شوؤولني،  كبار  من  عدد  بح�شور 

واجلهات  احلكومية  اجلهات  من  كبري  عدد 

البناء  جمال  يف  اخلا�س  والقطاع  الأكادميية 

والت�شييد والتقنيات الهند�شية.

يهدف  امللتقى  اأن  اإىل  الأ�شغال  ولفت وزير 

اىل ت�شليط ال�شوء على التحديات التي يواجهها 

واجلهات  العقاري  والتطوير  البناء  قطاع 

و�شركات  الت�شميم  مكاتب  مثل  به،  املرتبطة 

بالتقنيات  يتعلق  فيما  والت�شغيل،  التنفيذ 

امل�شتخدمة لإدارة م�شاريعهم وا�شتثماراتهم، اإذ 

اأ�شبحت تقنيات الت�شميم والتكامل مع التنفيذ 

والت�شغيل وال�شيانة عامالً رئي�ًشا يف احلد من 

هدر املواد واحلفاظ على البيئة، وحتقيق اأكرب 

ينعك�س  بدوره  والذي  ممكن،  اقت�شادي  عائد 

والقت�شادية  البيئية  ال�شتدامة  تعزيز  على 

والجتماعية، ويحقق ناجًتا حملًيا متقدًما.

واأ�شاف الوزير اأن البحرين ت�شهد تطورات 

واإجنازات ملمو�شة يف جمال ال�شتدامة واملباين 

الطموحة  روؤيتها  �شمن  وتقنياتها،  الذكية 

اإقليمًيا  للريادة  الر�شيدة  القيادة  وتوجيهات 

واملناف�شة عاملًيا، لذلك فاإن امللتقى �شي�شهم يف 

املرحلة  مبتطلبات  الهند�شي  القطاع  توعية 

ال�شناعية  الثورة  نحو  التحول  من  القادمة 

نحو  التحول  وت�شجيع  وتقنياتها،  الرابعة 

اأ�ش�س البناء امل�شتدام وتطبيق التقنيات احلديثة 

الرتكيز  خالل  من  الهند�شية،  الت�شاميم  يف 

والذي  لها،  الرئي�شة  املبادئ  اأهم  اأحد  على 

الثورة  لتبني  الوزارة  ا�شرتاتيجية  يتوافق مع 

ال�شناعية الرابعة با�شتخدام ما ي�شمى »منذجة 

 Building Information( البناء«  معلومات 

Modelling-BIM(، وهي عملية توليد واإدارة 
بيانات املباين خالل دورة حياتها.

واأ�شار الوزير اىل اأن وزارة الأ�شغال، متمثلة 

يف اإدارة م�شاريع البناء، ح�شلت على ترخي�س 

املهند�شني  من  عدد  تاأهيل  ومت   2019 للنظام 

م�شاريع  على  تطبيقه  يف  للبدء  وتدريبهم 

2020، اإذ ُيعد هذا النظام اأكرث كفاءة وعملية 

ومراقبة  ال�شتعالم  يف  التقليدية  الطرق  من 

يزيل  اأنه  كما  البناء،  م�شاريع  يف  التكاليف 

تطراأ  قد  التي  واملفاجاآت  املعوقات  من  العديد 

خالل فرتة التنفيذ.

ا يف دعم  واأفاد باأن للوزارة دوًرا مهًما اأي�شً

القطاع العقاري من خالل نظام »بنايات«، وهو 

النظام املعني باإ�شدار تراخي�س البناء جلميع 

اأكانت  �شواء  البحرين،  مملكة  يف  امل�شاريع 

اأو جتارية،  �شناعية  اأو  �شكنية  اأو  ا�شتثمارية 

ويهدف اىل جعل القطاع اخلا�س �شريًكا اأ�شا�شيًّا 

ودعم  والتطوير  التنمية  بعجلة  الدفع  يف 

وي�شهم  القت�شاد  يعّزز  ما  الوطني،  القت�شاد 

ب�شكل كبري يف التنمية وفق الروؤية القت�شادية 

للمكاتب  النظام  ي�شمح  اإذ   ،2030 للبحرين 

البحرين بتقدمي  الهند�شية املرّخ�شة يف مملكة 

حالة  عن  وال�شتعالم  البناء،  رخ�س  طلبات 

الطلبات، واحل�شول على خدمات ا�شت�شارية من 

قبل اجلهات احلكومية املتعلقة برخ�س البناء، 

ودفع الر�شوم املتعلقة برخ�س البناء، والتقدمي 

على خدمات اأخرى متعلقة بالبناء.

وخالل امللتقى، اأعلن الوزير اإطالق مبادرة 

»مهند�شون من اأجل ال�شتدامة« التي تهدف اىل 

الهند�شية من طالب اجلامعات  تدريب الكوادر 

واملتخرجني حديًثا، ومن املكاتب الهند�شية التي 

�شتقوم بالتحول يف تقنيات الت�شميم اىل منذجة 

املعلومات احلديثة يف البناء.

تديرها  نقا�شية  جل�شات  املوؤمتر  ويت�شّمن 

وخارج  داخل  من  معروفة  هند�شية  كوادر 

ومعر�س  عمل  ور�س  جانب  اىل  البحرين، 

للكوادر  الفر�س  و�شتتيح  للملتقى،  م�شاحب 

امل�شتدام  الهند�شي  عملها  لتطوير  البحرينية 

تغذية  يف  �شت�شهم  كما  كافة،  امل�شتويات  على 

ال�شوق املحلي باخلربات العاملية ليتم توطينها 

التقنية  يف  ال�شباق  اأجل  من  وقت؛  اأ�شرع  يف 

الهند�شية لقطاع البناء.

حمافظ اجلنوبية: مركز مدينة خليفة

 ال�صحي �صيقّدم اأرقى اخلدمات ال�صحية

»احلراك الدويل« يقرتح توظيف ذوي الإعاقة يف جمعياتهم

بن  علي  بن  خليفة  ال�شيخ  �شمو  قام 

خليفة اآل خليفة حمافظ اجلنوبية بزيارة 

امل�شاريع  م�شتجدات  ملتابعة  تفقدية 

بح�شور  وذلك  خليفة،  مبدينة  التنموية 

على  �شموه  اطلع  اإذ  امل�شوؤولني،  من  عدد 

�شري العمل يف عدد من امل�شروعات اخلدمية 

والتنموية التي يجري العمل على تنفيذها 

ذات  والهيئات  الوزرات  مع  بالتعاون 

ال�شلة.

النه�شة  اأن  املحافظ  �شمو  واأكد 

احل�شارية البارزة التي ت�شهدها املحافظة 

ح�شرة  لتوجيهات  تنفيذاً  تاأتي  اجلنوبية 

اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب 

خليفة عاهل البالد املفدى، و�شاحب ال�شمو 

اآل  �شلمان  بن  خليفة  الوالد  الأمري  امللكي 

و�شاحب  الوزراء،  جمل�س  رئي�س  خليفة 

اآل  حمد  بن  �شلمان  الأمري  امللكي  ال�شمو 

خليفة ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب 

بتوفري  الوزراء،  جمل�س  لرئي�س  الأول 

متطلبات  تلبي  التي  التنموية  اخلدمات 

املواطنني من خالل امل�شاريع احليوية، ويف 

اإطار م�شرية التقدم والنماء.

الدويل  للحراك  البحريني  املركز  اقرتح 

الأ�شخا�س  توظيف  عدم  م�شكلة  ملعاجلة 

املراكز  يف  وظائف  باإيجاد  الإعاقة  ذوي  من 

تتبع  التي  الإعاقة  واجلمعيات اخلا�شة بذوي 

وذلك  الجتماعية،  والتنمية  العمل  وزارة 

بغر�س  املراكز  زيادة خم�ش�شات  يتم  اأن  بعد 

الرواتب، ودعمها من متكني لتحقيق حلم  دفع 

�شئيلة  ا  فر�شً ينتظرون  الذين  الإعاقة  ذوي 

جًدا للح�شول على وظيفة يف ظل وجود اأزمة 

توظيف لالأ�شخا�س من غري ذوي الإعاقة. 

املركز  اإدارة  جمل�س  رئي�س  واأ�شار 

البحريني للحراك الدويل عادل �شلطان املطوع 

ب�شاأن   2006 ل�شنة   47 رقم  القانون  اأن  اإىل 

عام  يف  الإعاقة  ذوي  وت�شغيل  وتاأهيل  رعاية 

ذوي  من  املوؤهلني  تعيني  يف  يوجب   ،2006

الإعاقة يف القطاع احلكومي، كما اأن املادة رقم 

توظيف  العمل  اأ�شحاب  على  اأن  تت�شّمن   11

ذوي الإعاقة مبا ل يقل عن 2% من جمموع عدد 

وا�شحة  اآلية  يوجد  ل  اأنه  اإىل  م�شرًيا  العمال، 

اإن  اإذ  القانون،  لهذا  املخالفني  اإجراءات �شد  اأو 

 224 يتعدون  ل  الإعاقة  ذوي  من  العاطلني 

عاطالً وميكن معاجلة هذا امللف بتظافر اجلهود 

بني وزارة العمل والتنمية الجتماعية ومتكني، 

من  بدًءا  املدين  املجتمع  منظمات  من  وذلك 

املتخ�ش�شة بذوي الإعاقة وانتهاًء باجلمعيات 

الأخرى وبرواتب منا�شبة. 

عادل �سلطان

عبداللطيف  اخلارجية  وزير  اجتمع 

طارق  اللورد  مع  الزياين،  را�شد  بن 

اآ�شيا  جنوب  )وزير  الدولة  وزير  اأحمد،  

والكومنولث( باململكة املتحدة، وذلك على 

ملجل�س   )43( الدورة  اجتماعات  هام�س 

حقوق الإن�شان يف مدينة جنيف.

وزير  اأ�شاد  الجتماع،  وخالل 

العالقات  ت�شهده  مبا  اخلارجية 

ال�شرتاتيجية املتميزة بني مملكة البحرين 

تطور  من  ال�شديقة  املتحدة  واململكة 

البلدين  حر�س  يعك�س  كبريين  وتقدم 

العالقات  لتعزيز  املتوا�شل  و�شعيهما 

على  اأرحب  لآفاق  بها  والرتقاء  الثنائية 

وعلى  عليهما  يعود  مبا  الأ�شعدة  كافة 

�شعبيهما ال�شديقني بالنفع واخلري، منوًها 

بدور اململكة املتحدة الهام يف حفظ الأمن 

وال�شتقرار يف املنطقة والعامل.

اأحمد  طارق  اللورد  نوه  جانبه،  من 

مملكة  بني  التاريخية  ال�شداقة  بعالقات 

على  موؤكًدا  املتحدة،  واململكة  البحرين 

اأهمية تعزيز التعاون امل�شرتك يف املجالت 

وال�شتثمارية،  والتجارية  القت�شادية 

م�شيًدا بجهود مملكة البحرين واإجنازاتها 

امل�شتمرة يف جمال حماية حقوق الإن�شان 

الت�شامح  وتعزيز  واملعتقد،  والدين 

ال�شعوب،  بني  ال�شـلمي  والتــعاي�س 

الرفعة  دوام  البحرين  ململكة  متمنًيا 

والتقدم والزدهار.

وزير اخلارجية ي�صيد بالعالقات مع اململكة املتحدة
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ال تهاون يف �سحة املواطنني واملقيمني.. »ال�سياحة« لـ »مكاتب ال�سفر«: 

وقف عرو�ض ال�سفر اىل اإيران وعقوبات �سارمة للمخالفني

اأبقت حالة االنعقاد الدائم ودعت لتاأجيل الفعاليات للحّد من التجمعات

جلنة الكوارث: تفعيل اخلدمات االإلكرتونية لتقليل اأعداد املراجعني

اأكد الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�سياحة واملعار�س املهند�س 

با�ستمرارية  املوقرة  احلكومة  لقرارات  وتنفيذاً  اأنه  املوؤيد  خليل  نادر 

املواطنني  و�سالمة  �سحة  على  احلفاظ  اإىل  الرامية  اجلهود  تعزيز 

الوقائية  والتدابري  الحرتازية  الجراءات  اتخاذ  واملقيمني، وذلك عرب 

انت�ساره،  ومنع   )19 )كوفيد  الكورونا  لفريو�س  للت�سدي  الالزمة 

وعلى �سوء امل�ستجدات املت�سارعة لهذا املو�سوع؛ فقد �سدرت تعميم 

للعرو�س  الفوري  بالوقف  وال�سياحة  ال�سفر  مكاتب  جلميع  اإلزامي 

اإطار اجلهود  ياأتي يف  الإجراء  هذا  واأن  اإيران،  اإىل  لل�سفر  الرتويجية 

الوطنية امل�سرتكة لكافة اجلهات احلكومية ملكافحة الفريو�س، واحلد 

من انت�ساره.

واملعار�س  لل�سياحة  البحرين  هيئة  اأن  ت�سريحه  املوؤيد يف  واأكد 

الرادعة للمخالفني،  القانونية  �سوف تقوم مببا�سرة جميع الجراءات 

واإنزال اأق�سى العقوبات وفق ما تنظمه القوانني املعمول بها يف مملكة 

اأنه ل  على  العامة، م�سدداً  امل�سلحة  البحرين، وما تتطلبه مقت�سيات 

تهاون مع ما يتعلق ب�سحة و�سالمة املواطنني واملقيمني، ومنوهاً يف 

الوقت ذاته، باأهمية التزام اجلميع بامل�سوؤولية امل�سرتكة والتعاون مع 

خمتلف اجلهات لتباع كافة التعليمات من م�سادرها الر�سمية، للوقاية 

من فريو�س الكورونا )كوفيد 19(.

الداخلية  وزير  لتوجيهات  تنفيذاً 

رئي�س جمل�س الدفاع املدين، للحفاظ على 

العامة  واجلاهزية  ال�ستعداد  م�ستوى 

الوقائية  الإجراءات  كافة  اتخاذ  وموا�سلة 

مبا  واحلذر،  احليطة  درجات  واأق�سى 

»كورونا«  فريو�س  تف�سي  منع  ي�سمن 

الكثري من دول  اأ�سبح خطرا يهدد  والذي 

ح�سن  بن  طارق  الفريق  تراأ�س  العامل، 

احل�سن رئي�س الأمن العام، رئي�س اللجنة 

الوطنية ملواجهة الكوارث، اأم�س، اجتماعا 

طارئا للجنة، بح�سور الأع�ساء من ممثلي 

الوزارات واجلهات املعنية.

رئي�س  رحب  الجتماع،  م�ستهل  ويف 

هذا  اأن  اإىل  منوها  بالأع�ساء،  اللجنة 

الجتماع، ي�ستهدف الوقوف على موا�سلة 

اأعلى م�ستويات ال�ستعداد واجلاهزية لدى 

اجلهات املعنية واتخاذ الإجراءات املطلوبة 

املواطنني  حلماية  اللجنة  عمل  اإطار  يف 

واملقيمني، منوها اإىل وجود خطط م�سبقة 

وم�سفوفة وطنية للمخاطر، تتم مراجعتها 

وحتديثها وتطويرها ب�سكل م�ستمر، لفتا 

اجلهود  تعزيز  اأهمية  اإىل  ال�سدد  هذا  يف 

الكوادر  توعية  بينها  ومن  التوعوية، 

العاملة باجلهات اخلدمية املختلفة.

�سرورة  اإىل  اللجنة  رئي�س  واأ�سار 

وتو�سيع  اللكرتونية  اخلدمات  تفعيل 

عدد  يقلل  مبا  منها،  ال�ستفادة  اإمكانية 

الوقت  ويف  اخلدمات،  لإجناز  املراجعني 

والإجراءات  الحتياطات  اتخاذ  ذاته 

الحرتازية الالزمة. 

اللجنة  دعت  الجتماع،  وخالل 

يف  البحث  اإىل  الكوارث  ملواجهة  الوطنية 

اإمكانية تاأجيل بع�س الأن�سطة والفعاليات 

للحد من اأي جتمعات وح�سور جماهريي 

ال�ستمرار  اأهمية  موؤكدة  واحد،  موقع  يف 

ال�سفافية  ومنتهى  مب�سداقية  التعامل  يف 

يتعلق  فيما  واملقيمني  املواطنني  وتوعية 

بحماية امل�ستهلك وعدم ال�سفر للبالد التي 

وال�ستباه  الوفاة  حالت  من  مزيدا  ت�سهد 

بفريو�س كورونا.

�سكره  عن  اللجنة  رئي�س  واأعرب 

امل�سكل  الطبي،  الوطني  للفريق  وتقديره 

العهد  امللكي ويل  ال�سمو  باأمر من �ساحب 

لرئي�س  الأول  النائب  العلى،  القائد  نائب 

اللجنة  دعم  عن  معربا  الوزراء،  جمل�س 

الوطنية ملواجهة الكوارث لالإجراءات التي 

انت�سار  من  احلد  اإىل  واأدت  الفريق  اأقرها 

هذا الفريو�س.

دعم  على  تعمل  اللجنة،  اأن  واأو�سح 

لتنفيذ  الالزمة  املتطلبات  كافة  وتوفري 

حماية  اأجل  من  الوطني  الفريق  خطة 

يف  اللجنة  اأن  حيث  واملقيمني،  املواطنني 

متغريات  اأي  ملواجهة  دائم  انعقاد  حالة 

بدور  م�سيدا  املطلوبة،  اخلدمات  وتوفري 

واجلهات  ال�سحة  ووزارة  الطبي  الفريق 

املعنية يف ر�سد احلالت امل�ستبه باإ�سابتها 

والتعامل املهني مع تلك التي ثبت اإ�سابتها 

منظمة  مع  بالتن�سيق  وذلك  بالفريو�س، 

ال�سحة العاملية ودول املنطقة والعامل.

اإىل  اجتماعها  ختام  يف  اللجنة  ودعت 

ال�سالمة  اإر�سادات  ن�سر  موا�سلة  اأهمية 

بينها  ومن  واملقيمني،  للمواطنني  العامة 

الجتماعية  والعادات  التجمعات  تاليف 

العدوى  انتقال  فر�س  من  تزيد  قد  التي 

الجتماعية  املنا�سبات  يف  كالتقبيل 

والختالط يف اأماكن مغلقة، وحث �سركات 

ال�سيافة يف املنا�سبات على توفري الأدوات 

ما  كل  واحدة وجتنب  ملرة  ت�ستخدم  التي 

عموما،  املعدية  الأمرا�س  نقل  �ساأنه  من 

الوقت  بينــها »كورونا«، موؤكدة يف  ومن 

من  املعلومات  ا�ستقاء  �ســرورة  ذاته 

م�سادرها الر�سمية.

تعليق الدرا�سة يف املدار�ض احلكومية 

واخلا�سة وريا�ض االأطفال ملدة اأ�سبوعني

تعليق الدرا�سة مبوؤ�س�سات

 التعليم العايل واملراكز التاأهيلية لذوي االإعاقة

»طريان اخلليج«: ملتزمون 

بقرار تعليق الطريان من دبي واإليها

التن�سيقية  اللجنة  بناء على توجيهات 

برئا�سة �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان 

القائد  نائب  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن 

الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء، 

تعليق  والتعليم عن  الرتبية  وزارة  اأعلنت 

واخلا�سة  احلكومية  املدار�س  يف  الدرا�سة 

من  ابتداء  اأ�سبوعني  ملدة  الأطفال  وريا�س 

اليوم الأربعاء املوافق 26 فرباير 2020م، 

على  لالطمئنان  احرتازي  كاإجراء  وذلك 

التي  الحتياطات  �سوء  يف  الطلبة  �سالمة 

فريو�س  انت�سار  من  للحد  الدولة  اتخذتها 

»كورونا«، والتحقق من نتائج الفحو�سات 

للم�سابني  باملخالطني  اخلا�سة  الطبية 

البالد  دخولهم  �سبق  والذين  بالفريو�س، 

قبل اإعالن اإيران انت�سار فايرو�س الكورونا 

يف مدنها.

التن�سيقية  اللجنة  توجيهات  على  بناء 

برئا�سة �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان 

القائد  نائب  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن 

الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء، 

تعليق  عن  والتعليم  الرتبية  وزارة  اأعلنت 

الدرا�سة يف جميع موؤ�س�سات التعليم العايل 

املدار�س  اإىل  اإ�سافة  واخلا�سة  احلكومية 

ملدة  الأطفال  وريا�س  واخلا�سة  احلكومية 

املوافق  الأربعاء  اليوم  من  ابتداء  اأ�سبوعني 

العمل  وزارة  واأعلنت  فرباير 2020م،   26

الدرا�سة  تعليق  الجتماعية  والتنمية 

ابتداء  اأ�سبوعني  ملدة  والربامج  والأن�سطة 

2020م  فرباير   26 الأربعاء  اليوم  من 

احلكومية  التاأهيلية  والدور  املراكز  كل  يف 

التابعة لوزارة العمل والتنمية الجتماعية، 

ودور احل�سانات واملراكز الأهلية واخلا�سة 

قبل  من  املرخ�سة  الإعاقة  ذوي  لالأ�سخا�س 

وزارة العمل والتنمية الجتماعية.

كاإجراء احرتازي لالطمئنان على  وذلك 

التي  الحتياطات  �سوء  يف  الطلبة  �سالمة 

فايرو�س  انت�سار  من  للحد  الدولة  اتخذتها 

الفحو�سات  نتائج  من  والتحقق  »كورونا«، 

للم�سابني  باملخالطني  اخلا�سة  الطبية 

بالفايرو�س والذين �سبق دخولهم البالد قبل 

يف  الكورونا  فايرو�س  انت�سار  اإيران  اإعالن 

مدنها.

اأكدت �سركة طريان اخلليج - الناقلة 

الوطنية ململكة البحرين - على التزامها 

بقرار �سوؤون الطريان املدين ب�ساأن تعليق 

الرحالت موؤقًتا من واإىل مطار دبي الدويل 

ملدة 48 �ساعة.

جميع  املدين  الطريان  �سوؤون  وحث 

املواطنني واملقيمني يف البحرين املوجودين 

حالًيا يف املناطق املتاأثرة بفريو�س كورونا 

)COVID 19( والذين كانوا يخططون 

للعودة اإىل مملكة البحرين الت�سال على 

الرقم التايل 17227555  +973

مركز  فاإن  ال�سركة  بيان  وبح�سب   

�سيقوم  اخلليج  العاملي لطريان  الت�سال 

بالت�سال بجميع امل�سافرين املتاأثرين من 

هذا المر.

خالل  امل�سافرين  الناقلة  ون�سحت 

من  التاأكد  من  القادمة  �ساعة   24 الـ 

اأو  ال�سفر،  قبل  اللكرتوين  الناقلة  موقع 

العاملي لطريان  الت�سال  الت�سال مبركز 

اخلليج للمزيد من املعلومات على الرقم 

17373737 +973  وذلك قبل التوجه 

اىل املطار.

وقدمت �سركة طريان اخلليج اعتذارها 

قد  اإزعاج  اأي  عن  املتاأثرين  مل�سافريها 

ارادتها،  المر اخلارج عن  هذا  به  ت�سبب 

ال�سلطات  مع  كثب  عن  تعمل  اأنها  حيث 

اتخاذ  على  البحرين  مملكة  يف  املعنية 

والوقائية  الحرتازية  التدابري  جميع 

املواطنني واملقيمني  واأمن  ل�سمان �سالمة 

�سالمة  اأن  موؤكدة  البحرين،  مملكة  يف 

واأمن امل�سافرين وطاقم الطائرة تاأتي على 

راأ�س اأولوياتها.

23 عدد اال�سابات وحالتهم م�ستقرة.. وعودة املواطنني من اإيران مرهونة باإمتام اال�ستعدادات ال�ستقبالهم

القحطاين: عالج »كورونا« متوفر و»الفايرو�ض« غري منت�سر يف البحرين
�سارة جنيب:

اأفاد ا�ست�ساري الأمرا�س املعدية بامل�ست�سفى الع�سكري 

امل�سجلة  احلالت  عدد  باأن  القحطاين  مناف  مقدم  الطبيب 

للم�سابني بفايرو�س كورونا يف البحرين بلغت 23 حالة، 

كل  اأن  كما  والعالج،  الرعاية  وتتلقى  م�ستقرة  وجميعها 

داخل  عدوى  اأية  ت�سجل  اإيران، ومل  من  قادمون  امل�سابني 

البحرين، وجاءت نتائج فحو�سات مئات املخالطني �سلبية، 

مما يعني اأن »الفايرو�س« غري منت�سر يف البحرين.

اأم�س  يوم  م�ساء  عقد  �سحفي  موؤمتر  خالل  ذلك  جاء 

»الثالثاء« يف مركز ويل العهد للتدريب والبحوث الطبية، 

لفريو�س  للت�سدي  الوطني  الفريق  ع�سو  خالله  اأو�سح 

كورونا )كوفيد 19( اأن عدد املوجودين يف احلجر ال�سحي 

حالًيا يبلغ 59 حالة، فيما بلغ اإجمايل عدد احلالت امل�ستبه 

بها والذين مت فح�سهم 1012 حالة.

املنافذ  جميع  يف  احرتازية  خطة  و�سع  مت  اأنه  واأكد 

ومت  العاملية،  ال�سحة  منظمة  من  زائر  خبري  مب�ساعدة 

بحيث  اجل�سر،  يف  »الثالثاء«  اأم�س  من  ابتداء  تطبيقها 

من  عدد  وفق  للقادمني،  وفح�س  فرز  عملية  هناك  تكون 

ال�سيناريوهات.

فندق للبحرينيني يف اإيران

 وجميهم ي�ستطيعون العودة عرب اأي طريان

املواطنني  من  كبري  عدد  اإن:»هناك  القحطاين  قال 

حني  بالتاأكيد  �سيعودون  والذين  اإيران،  يف  املتواجدين 

نكون م�ستعدين ل�ستقبالهم، وقد طلبنا منهم التواجد يف 

فندق معني حلني عودتهم اإىل البحرين، ويف حال ا�ستطاع 

اأي مواطن العودة للبحرين من اإيران عن طريق اأي طريان، 

يجب اأن يتقبل الإجراءات التي �سيتم اتخاذها، و�سيو�سع 

يف احلجر ال�سحي ملدة 14 يوما«.

قادم  بحريني  ملواطن  كانت  اإ�سابة  اأول  اإن  اإىل  ولفت 

منع  قرار  �سدور  قبل  البحرين  اإىل  عائد  وهو  اإيران،  من 

اأن هذا املواطن قام  اإىل  الإ�سارة  القادمة، وجتدر  الرحالت 

اأمر  وهو  الأعرا�س  عن  واأبلغ  ال�سحي  املركز  مبراجعة 

اأن  كما  والتوعية،  الوعي  اأهمية  على  ويدل  عليه،  ي�سكر 

اجلهات  مع  بالتوا�سل  ا  اأي�سً بادروا  املخالطني  من  العديد 

املخت�سة، وكانت جميع النتائج �سلبية.

عن  حترينا  الحرتازية،  الإجراءات  اإطار  وتابع:»يف 

الأ�سبوعني  خالل  اإيران  يف  كانوا  الذين  امل�سافرين  جميع 

املا�سيني، ولدينا قائمة بجميع امل�سافرين واأرقامهم و�سيتم 

فح�سهم بالكامل للتاأكد من خلوهم من الأمرا�س«.

اال�ستعانة باملتقاعدين ودرا�سة »احلجر املنزيل« 

اأ�سار القحطاين اإىل اأنه �ستتم ال�ستعانة بالزمالء الذين 

ولأن  خلربتهم  نظًرا  الختياري،  التقاعد  من  ا�ستفادوا 

البحرين متر يف وقت بحاجتهم، ونوؤكد اأن الطواقم الطبية 

على اأهبة ال�ستعداد كما اأن العالج متوفر يف البحرين.

ال�ستن�ساق،  طريق  عن  ينت�سر  اأن:»الفايرو�س  وبني 

لالكت�ساف،  م�سدر  اأول  تعترب  الأنفية  امل�سحة  وعليه 

واجلهاز املوجود يف البحرين دقيق جًدا ومعرتف به من 

اجليني  املوروث  بف�سل  يقوم  اإذ  العاملية،  ال�سحة  منظمة 

التاأكد،  ثم  الأولية  امل�سحة  خالل  من  مرحلتني،  على 

وي�ستغرق ذلك حوايل 5 �ساعات«.

وفيما يتعلق بخيارات احلجر يف حال تزايد احلالت، 

و�سيتم  املنزيل،  ال�سحي  احلجر  اللجنة  قال:»تدر�س 

تطبيق ذلك اإذا تطلب الأمر وفق اأ�س�س علمية ل�سمان عدم 

النت�سار«.

اإخالء مركز »ال�سكلر« للعزل والعناية الق�سوى

ال�سلمانية  مبجمع  املعدية  الأمرا�س  ا�ست�سارية  قالت 

الطبي جميلة �سلمان اإنه:»مت اإخالء مركز ال�سكلر ل�ستقبال 

املركز، يف حني  املوجبة يف  على  الإبقاء  و�سيتم  احلالت، 

وجتدر  ال�سحي،  احلجر  اإىل  ال�سالبة  احلالت  �ستوجه 

الإ�سارة اإىل اأن املركز متكامل ويتكون من 4 اأدوار وحوايل 

لأن  قابلة  واأماكن  متطورة،  عزل  غرف  وفيه  �سريرا،   90

تتحول لوحدات عناية ق�سوى«.

الهاجري: اإجراءات موازية يف »اجل�سر« واملوانئ 

اإبراهيم  مرمي  العامة  لل�سحة  امل�ساعد  الوكيل  اأكدت 

يف  ممثلة  املعنية  اجلهات  مع  التعاون  مت  اأنه  الهاجري 

يف  احرتازية  خطة  لو�سع  وال�سياحة  الداخلية  وزارة 

اأعدادا كبرية من  اأن البحرين ت�ستقبل  اإىل  املوانئ، م�سرية 

الزوار عن طريق املنافذ البحرية ال�ستة، وقد مت اإخ�ساعهم 

بني  من  وكان  �سالمتهم،  من  والتاأكد  الالزمة  للفحو�سات 

عرب  حالة  اأي  ت�سجل  ومل  ال�سني،  من  زوار  احلالت  تلك 

املنافذ البحرية.

من  خبري  مع  بالتعاون  خطة  و�سع  واأ�سافت:»مت 

يف  الحرتازية  الإجراءات  لتخاذ  العاملية  ال�سحة  منظمة 

متواجد  م�سرتك  فريق  وت�سكيل  )اجل�سر(،  الربي  املنفذ 

واتخاذ  الأعرا�س  ور�سد  التعليمات  بتنفيذ  يقوم  هناك 

الإجراءات الالزمة«.

الر�سمية،  اجلهات  جميع  جهود  وتابعت:»ن�سكر 

الأ�سيل  معدنهم  اأثبتوا  الذين  واملخالطني،  ولالأهايل 

هم  الأهايل  من  العديد  العاملية،  الأزمة  يف  وتعاونهم 

عدد  اأن  من  وبالرغم  ال�سحة،  مع  بالتوا�سل  بادروا  من 

مدعاة  ذلك  يكون  األ  يجب  لكن  ب�سرعة،  تزايد  الإ�سابات 

للفزع«.

»الرتبية«: تعليق الدرا�سة احرتازي والنتائج �سلبية

وزارة  يف  واخلدمات  للموارد  امل�ساعد  الوكيل  قال 

الرتبية والتعليم حممد جمعة مبارك يف رٍد له على �سوؤال 

لـ»الأيام« اإن تعليق الدرا�سة ي�سمل اأع�ساء الهيئات الإدارية 

وريا�س  واخلا�سة  احلكومية  املدار�س  يف  والتعليمية 

الأطفال ول يقت�سر على الطلبة، م�سدًدا على اأن الإجراءات 

احرتازية، ومل يتم ر�سد اأي حالة يف املدار�س، كما �سيتم 

التعوي�س عن فرتة تعليق الإجازة لحًقا.

وفيما يتعلق باملخالطني الذين مت فح�سهم، قال:»يبلغ 

عددهم حوايل 60 طالبا ومرافقا، وجميع نتائج الفحو�سات 

�سالبة، وقد مت و�سعهم يف احلجر ال�سحي املنزيل، واتخاذ 

اإجراءات م�سددة احرتازًيا«.

حالة جديدة ملواطن يف دبي 

من جانب اآخر قالت وزارة ال�سحة اأنه مت ر�سد حالة 

من  للبحرين  قادماً  كان  دبي  يف  بحريني  ملواطن  جديدة 

عالج  تلقي  ليتم  التن�سيق  ومت  الإمارات  عرب  قادماً  اإيران 

طبقاً  املتبعة  واملعايري  للتو�سيات  وفقاً  دبي  يف  املواطن 

ملنظمة ال�سحة العاملية.
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غرفة العزل مريحة.. اأول م�صاب بحريني بالكورونا يروي لـ»الأيام« جتربته:

ا مــن عــائلــتــي فــي الــعــزل.. والت�صهـري بـي اآذاين اأنــا و18 �صــخـ�صً

حممد بحر:

اإبراهيم  مركز  يف  العزل  غرفة  داخل  من 

الأوىل  احلالة  �صاحب  روى  كانو،  خليل 

عن  للأيام  بالكورونا  البحرين  يف  املكت�صفة 

ت�صّفح  وقته يف  اأغلب  يق�صي  حيث  جتربته، 

املتوافر  التلفزيون  م�صاهدة  اأو  الذكي  هاتفه 

والغرفة.

ح�صل  الذي  الت�صهري  باأن  امل�صاب  وقال 

ت�صّبب  الجتماعي  التوا�صل  و�صائل  عرب  له 

الذي  الذنب  »ما  وقال:  كبري،  نف�صي  باأذى  له 

مكان  كل  �صوري يف  ن�صر  يتم  حتى  اقرتفته 

املر�ض  اأجلب  مل  فاأنا  �صاخرة،  عبارات  مع 

لنف�صي؟!«.

جميع  �صمل  ال�صّحي  احلجر  باأن  واأفاد 

اأفراد العائلة »الذين يقطنون يف منزل الوالد، 

لهذا  متّفهمون  ونحن  ا،  �صخ�صً  18 وعددهم 

الإجراء الذي فيه م�صلحة لنا جميًعا«، منّوًها 

اإىل اأّنه متزّوج وُرزق ببنت وولد.

 7 ملّدة  »�صافرت  قال  لإيران،  �صفره  وعن 

اأيام لإيران، ومل يكن حينها اأي اإعلن بوجود 

توجد  ول  اإيران،  يف  بالكورونا  اإ�صابات 

ال�صفر  بعدم  اخلارجية  وزارة  من  توجيهات 

لها، وبعد عودتي للبحرين اجلمعة املا�صي، مّت 

اإجراء الفح�ض يل يف املطار، فجاءت النتيجة 

م�صاب  وغري  �صليم  اأّنني  مبعنى  �صلبية، 

بالكورونا.

�صعرُت  املنزل،  اإىل  عودتي  »بعد  واأ�صاف 

ب�صبب  ذلك  اأن  واعتقدُت  الإعياء،  ببع�ض 

مررنا  العودة، حيث  لطريق  الطويلة  الرحلة 

النتظار  �صاعات طويلة يف  وا�صتغرقنا  بدبي 

حياتي  مبمار�صة  قمُت  وبالتايل  املطارات،  يف 

العتيادي ورجعُت اإىل عملي يف تو�صيل طلبة 

املدار�ض«.

وتابع »ولكن بعد حوايل يومني، اأح�ص�صُت 

وارتفاع  والإعياء  بالتعب  ال�صعور  با�صتمرار 

يف درجة احلرارة، فذهبُت اإىل مركز اأحمد كانو 

ال�صّحي مبنطقة النويدرات، واأخربت الطبيب 

املخت�ض  الطبيب  واأمر  اإيران،  من  قادم  باأنني 

للكورونا  احرتازي  فح�ض  باإجراء  حينها 

كنوع من الطماأنينة، اإل اأن الفحو�صات جاءت 

غري  وكنُت  جًدا،  يل  �صادمة  وكانت  اإيجابية، 

يف  خطاأ  هناك  باأن  و�صعرُت  للأمر،  م�صّدق 

الختبار.

نقلي  »مت  جرى  ما  �صارًدا  امل�صاب  وقال 

خليل  اإبراهيم  مبركز  العزل  لغرفة  بعدها 

كانو يف ال�صلمانية، واأبلغني الطبيب املخت�ض 

اأيام،   3 بعد  �صتعاد  الطبية  الفحو�صات  باأن 

اإبقائي يف العزل حلني انق�صاء 14 يوما،  مع 

ذهبت  كما  الفريو�ض،  ح�صانة  فرتة  وهي 

اأمن  ورجال  باإ�صعافات  مزّودة  طبّية  طواقم 

من  وُطلب  هناك،  اأقطن  حيث  الوالد  ملنزل 

جميع الأفراد القاطنني باملنزل مرافقة الطواقم 

ا،  الطبية، حيث جيء بهم اإىل مركز العزل اأي�صً

منعزلة،  غرفة  يف  يقطن  �صخ�ض  كل  والآن 

واأحياًنا نتوا�صل مع بع�صنا من خلف الزجاج.

وحتدث املواطن عن املعاملة التي يتلقاها 

�صبل  جميع  ت�صم  باأنها  وقال  العزل  بغرفة 

اأما  الأ�صا�صية،  واخلدمات  التلفاز  من  الراحة 

املركز  اإدارة  باأن  فاأكد  الطعام  وجبات  ب�صاأن 

اإتاحة  مع  يومية،  وجبات  للمعزولني  توّفر 

وا�صتدرك  خارجية،  وجبات  لطلب  املجال 

»اأحياًنا يتم التاأخر يف تقدمي و�صع الوجبات 

ب�صبب كرثة املعزولني، ولكن ب�صكل عام الأمور 

هنا ممتازة احلمد هلل«.

املر�ض  انتقال  لكيفية  تقديراته  وعن 

الفايرو�ض  اأن  العامل،  واهلل  قال»اأعتقد  اإليه، 

رمّبا انتقل يل يف الطائرة التي اأقلّتنا من دبي 

�صخ�ض  جانبي  اإىل  جل�ض  حيث  للبحرين، 

باأنني  اأخفيكم  ول  ال�صعال،  يكرث  كان  اأجنبي 

من  اأكرث  مازحته  اأنني  حتى  متوّج�ًصا،  كنُت 

مّرة وقلت له يبدو باأّنك م�صاب بالكورونا«.

و�صائل  يف  ح�صل  الذي  الت�صهري  وعن 

لـ»الأيام«  امل�صاب  قال  الجتماعي،  التوا�صل 

خائف  اأنني  حتى  ح�صل،  ما  كثرًيا  اآذاين  لقد 

من اأن يوؤّثر ذلك على م�صدر رزقي، وال�صورة 

يف  بروفايلي  يف  كانت  عّني  انت�صرت  التي 

الوات�صاآب، ولذلك �صخ�ض ما اأعرفه ويعرفني 

يف  التفكري  دون  ون�صرها،  اأخذها  الذي  هو 

وعلى  علّي  النف�صي  واأثره  الأمر  هذا  عواقب 

اأ�صرتي«.

ــــــة عــــــــــدم تـــ�ـــصـــديـــق ـــــعـــــد الـــــفـــــحـــــ�ـــــص الــــــــــثــــــــــاين.. وكـــــــنـــــــُت يف حــــــال ــــــدمــــــت بــــالــــنــــتــــيــــجــــة ب �ــــــصُ

مواطنون: �صافرنا قبل تعليمات »اخلارجية«.. الطريان مع اخلليج مغلق.. واأموالنا نفذت

م�صافرون ومكاتب �صفر تنا�صد بتدّخل احلكومة لإجالء العالقني يف اإيران

�صوق العمل جتتمع لبحث اإجراءات التوعية مبكافحة »كورونا«

العب�صي يحث على �صرعة اإجراء الفح�ص الطبي للعمالة املنزلية

يا�صمني �صاهني:

طالَب بحرينيون عالقون يف اإيران اجلهات 

املعنية باإيجاد حلٍّ من اأجل تي�صري عودتهم اىل 

الطريان  �صركات  تعليق  بعد  وذلك  البحرين، 

من  رحلتها  والإماراتية  والعمانية  الكويتية 

اإ�صابات  اكت�صاف  بعد  موؤخرا،  م�صهد  واإىل 

العائدين  مواطنيها  بني  كورونا  بفريو�ض 

»الأيام«  مع  ات�صالت  يف  واأ�صاروا  اإيران،  من 

اأي  �صدور  قبل  اإيران  اىل  �صافروا  اأنهم  اىل 

تعليمات من وزارة اخلارجية بعدم ال�صفر اىل 

اجلمهورية الإ�صلمية، لفتني اىل اأن وجودهم 

لفرتة اأطول خارج البحرين قد يزيد من فر�ض 

كثريين  اأن  ا  وخ�صو�صً اليهم،  املر�ض  انتقال 

منهم عاد اىل ال�صكن يف فنادق، بعد اأن تخلت 

�صركات الطريان عن م�صوؤوليتها لإرجاعهم. 

اىل ذلك، قالت م�صوؤولة احلجوزات مبكتب 

الديري لل�صفر وال�صياحة، زهراء النهام: »لدينا 

100 م�صافر عالق يف م�صهد كانوا قد قدموا اىل 

اإيران قبل قرار منع اخلارجية البحرينية ب�صفر 

املواطنني اىل اجلمهورية الإ�صلمية الإيرانية«. 

الإمارات  دولة  قرار  بعد  انه  اىل  واأ�صارت 

والكويت  عمان  و�صلطنة  املتحدة  العربية 

تعليق رحلتها من واإىل اإيران، اأ�صبحت مكاتب 

وذلك  امل�صافرين،  مع  حرج  و�صع  يف  ال�صفر 

املتعاقد  الطريان  �صركات  ا�صتجابة  عدم  بعد 

معها لإيجاد حلول بديلة لإعادة ركابها ح�صب 

التفاقات امل�صبقة معهم.

الديري  اأن مكتب  النهام  اأكدت  ورغم ذلك، 

م�صافريه  اإعادة  اجل  من  جهده؛  ق�صارى  بذل 

على وجهات اأخرى بعد اإيقاف �صركة الطريان 

اإيران، وحجز مل�صافريه  اىل  الكويتية رحلتها 

انه  اإل  العمانية،  الطريان  �صركات  اإحدى  على 

وقت  يف  الأخرى  هي  رحلتها  بتعليق  تفاجاأ 

متاأخر من م�صاء ام�ض الأول.

ولفتت اىل اأن املكتب مازال يتحمل تكاليف 

اإقامة و�صكن امل�صافرين املقرر عودتهم يف 24 و 

27 فرباير، وذلك بعد اأن باءت جميع حماولته 

اإيجاد حجوزات على رحلت �صفر  بالف�صل يف 

بتدخل  اإل  حّل  ل  اإن  النهام  وقالت  اأخرى. 

الدولة لإعادة جميع العالقني يف م�صهد، اأ�صوة 

بالدول اخلليجية التي تكفلت باإعادة م�صافريها 

وعزلهم للتاأكد من خلوهم من املر�ض. 

امل�صافرات مع مكتب �صياحي تدعى  اإحدى 

يف  م�صهد  و�صلت  اأنها  اىل  اأ�صارت  فهد،  اأم 

اأن تنتهي رحلتها يوم  املقرر  16 فرباير ومن 

الرحلت  جميع  تعليق  اأن  اإل  اخلمي�ض،  غد 

و�صعهم يف ماأزق حقيقي.

واأ�صافت: »نظًرا لتدهور الأحوال ال�صحية 

يف اإيران، قامت �صركة الطريان الكويتية التي 

تعاقدنا معها باإلغاء رحلة عودتنا دون �صابق 

اإنذار اأو تعوي�ض اأو ترتيب للعودة مع خطوط 

جوية اأخرى«، لفتة اىل اأنها قامت بحجز تذاكر 

عودة لها مع قريباتها على متنن �صركة طريان 

ا. اإماراتية قبل تعليق رحلتها اأي�صً

وطالبت احلكومة باإيجاد حلٍّ �صريع للزمة 

العالقني  البحرينيني  مئات  لها  يتعر�ض  التي 

معهم يف م�صهد، لفتة »اىل اأن حالة من الهلع 

اىل  عودتهم  مب�صري  جهلهم  نتيجة  واخلوف 

التي مل  املادية  التكاليف  اإىل  بالإ�صافة  البلد، 

نح�صب لها ح�صاب«.

وقال املواطن حممد عبدالر�صول للأيام اأّنه 

�صافر مع زوجته منذ حوايل 23 يوًما اإىل م�صهد 

على الطريان العماين، وكان مقّرًرا اأن يبقى ملّدة 

�صهر كامل، والآن يريد العودة للبحرين، ولكن 

هناك �صعوبة كبرية.

للعودة  حجزت  يومني  »قبل  واأ�صاف 

من  وكان  العماين،  الطريان  على  للبحرين 

تفاجاأنا  ولكن  ام�ض،  م�صاء  نرجع  اأن  املقّرر 

بقرار الطريان العماين بوقف رحلته«.

البحرينيني  من  املئات  اإيران  يف  ويتواجد 

كانوا قد �صافروا، بع�صهم ب�صكل �صخ�صي عرب 

دينية  حملت  عرب  واآخرون  �صياحة،  مكاتب 

احلملت  مقاويل  »اإن  بع�صهم  وقال  خمتلفة، 

اأمر عودتهم ومل جتد لهم خمرجا  تن�صلت من 

اىل اأن ا�صتدت اأزمة الطريان«.

قد  بالإمارات  املدين  الطريان  هيئة  وكانت 

من  والقادمة  املغادرة  الرحلت  جميع  علقت 

واإىل دبي، اعتبارا من يوم الثلثاء وملدة اأ�صبوع 

الإجراءات  اإطار  يف  وذلك  للتجديد،  قابلة 

»كورونا«  فريو�ض  ملواجهة  الحرتازية 

امل�صتجد.

للطريان  العامة  الهيئة  علقت  وكذلك 

املدين ب�صلطنة عمان جميع رحلتها بني عمان 

واإيران، اعتبارا من يوم الثنني املا�صي وحتى 

اإ�صعار اآخر، فيما �صبقتهما دولة الكويت عندما 

علقت رحلتها اىل اإيران يوم ال�صبت املا�صي.

حثت  قد  الإيرانية  ال�صحة  وزارة  وكانت 

ارتفاع  بعد  منازلهم  يف  البقاء  على  مواطنيها 

»كورونا«  فريو�ض  ب�صبب  الوفاة  حالت 

بلغ  فيما  حالة،   16 اىل  البلد  يف  امل�صتجد 

اأرجاء  مبختلف  الإ�صابة  حالت  عدد  اإجمايل 

اإيران 95 حالة.

املوقر  الوزراء  جمل�ض  لتوجيهات  تنفيًذا 

على  للحفاظ  احلكومية  الإجراءات  لتعزير 

اإطار  ويف  واملقيمني،  املواطنني  و�صلمة  �صحة 

كورونا  فريو�ض  ملكافحة  الوطنية  احلملة 

ر�صائل  باإر�صال  اللزم  اتخاذ  )كوفيد 19(، مت 

ن�صية ق�صرية توعوية اإىل كافة العمالة الوافدة 

بعدة  املرنة،  والعمالة  التجاري،  القطاع  يف 

لغات، اإىل جانب اإر�صال ر�صائل ن�صية ق�صرية 

يف  العمل  اأ�صحاب  اإىل  توجيهية  واإلكرتونية 

اإجراء  ب�صرورة  واملنزيل  التجاري  القطاعني 

�صمن  فوري  ب�صكل  للعمالة  الطبي  الفح�ض 

ملكافحة  الوطنية  للحملة  املتكاملة  اجلهود 

على  حفاًظا   )19 )كوفيد  كورونا  فريو�ض 

�صلمة اجلميع.

وعقد الرئي�ض التنفيذي لهيئة تنظيم �صوق 

العمل اأ�صامة بن عبد اهلل العب�صي، اأم�ض، اجتماًعا 

طارًئا للإدارة التنفيذية للهيئة لبحث الإجراءات 

التي تقوم بها الهيئة، موكًدا اأهمية القيام باإجراء 

بعد  املنزلية  للعمالة  الإلزامي  الطبي  الفح�ض 

دخول العامل اإىل اململكة، لتجنب تعري�ض خطر 

الإ�صابة بالفريو�صات اأو الأمرا�ض املعدية.

احلملة  �صمن  اأنه  اإىل  العب�صي  بنّي  كما 

الوطنية ملكافحة فريو�ض كورونا )كوفيد 19( 

اإر�صال ر�صائل اإىل جميع مكاتب توظيف  �صيتم 

العمالة املنزلية، ب�صرورة اتخاذ كافة الإجراءات 

املوؤقت  املنزلية  العمالة  �صكن  يف  الحرتازية 

اإدارات  التنفيذي  الرئي�ض  وجه  وقد  لديهم، 

الإجراءات  من  مبجموعة  القيام  اإىل  الهيئة 

التوعية والإر�صادية ب�صورة فورية تبداأ بتعميم 

الإر�صادات الوقائية اخلا�صة بفريو�ض الكورونا 

خمتلف  يف  املوظفني  جميع  اإىل   )19 )كوفيد 

فروع الهيئة، مع توفري اأدوات الوقاية، م�صرًيا 

اإىل اأن الهيئة م�صوؤولة عن احلفاظ على �صلمة 

و�صحة موظفيها ل�صيما املوظفني الذين تفر�ض 

طبيعة عملهم الت�صال مبختلف املراجعني.

وجدد العب�صي تاأكيده على اأن الهيئة ت�صع 

جمتمعات  مع  توا�صلها  وقنوات  اإمكانيتها  كل 

املعنية  اجلهات  ت�صرف  حتت  الوافدة  العمالة 

والقائمني على احلملة الوطنية ملكافحة فريو�ض 

هذا  ومكافحة  للتوعية   )19 )كوفيد  كورونا 

كافة  توفري  اأنها حتر�ض على  كما  الفايرو�ض، 

الإجراءات اخلا�صة بحماية ووقاية موظفيها.

وزارة اخلارجية تقّرر منع �صفر املواطنني اإىل اإيران

»التجارة«: اإغالق 3 �صيدليات 

تالعبْت باأ�صعار الكمامات واإنذار 14

»اجلعفرية« تطالب امل�صاجد

واملاآمت بتطبيق الإجراءات الحرتازية

 ،)19 )كوفيد  كورونا  فريو�ض  لتف�صي  نظًرا  اإنه  اخلارجية  وزارة  قالت 

فاإنه قد تقّرر منع �صفر املواطنني اإىل اجلمهورية الإ�صلمية الإيرانية يف الوقت 

ا على �صلمتهم وعدم الإ�صابة بفريو�ض  احلايل، وذلك حتى اإ�صعار اآخر؛ حر�صً

كورونا )كوفيد 19(.

ودعت الوزارة الراغبني يف ال�صتف�صار اإىل التوا�صل على وزارة اخلارجية 

)مكتب املتابعة(: 0097317227555. 

والتجارة  ال�صناعة  وزارة  اأغلقت 

مبنطقة  �صيدليات  ثلث  وال�صياحة 

ملخالفتهم  واملحرق  والرفاع  البديع 

ب�صاأن   2012 ل�صنة   35 رقم  قانون 

قامت  اأن  فبعد  امل�صتهلك،  حماية 

باجلولة  الوزارة  يف  التفتي�ض  اإدارة 

فرباير   25 اأم�ض  يــوم  التفتي�صية 

2020، تبني قيام بع�ض ال�صيدليات 

باإخفاء الكمامات التي ت�صتخدم للوقاية 

 )COVID-19( من فريو�ض كورونا

دون  وزيادتها  باأ�صعارها  والتلعب 

الظروف  وا�صتغلل  قانوين  م�صوغ 

النا�ض.  لــدى  املقلقة  ال�صتثنائية 

مبخالفتها  ال�صيدليات  من  ثبت  وملن 

غلقها  مت  فقد  والقوانني  للأنظمة 

اإداريا، وعددها ثلث �صيدليات.

يف  م�صتمرة  ـــوزارة  ال اأن  كما 

جلميع  املتكاملة  التفتي�صية  خطتها 

من  للتاأكد  وذلك  البحرين؛  مناطق 

التزام ال�صيدليات واملحلت التجارية 

بعر�ض  البيع  ومنافذ  ــواق  ــص والأ�

التلعب  وعدم  اإخفائها  وعدم  ال�صلع 

باأ�صعارها، ور�صد هذه املمار�صات غري 

املنا�صبة  الإجراءات  واتخاذ  القانونية 

والرادعة لكل املخالفني.

وزارة  ك�صفت  اآخــر  جانب  من 

وال�صياحة  والــتــجــارة  ال�صناعة 

التفتي�صية  جولتها  تكثيف  عــن 

التفتي�ض  اإدارة  بها  تقوم  التي 

على  وامل�صائية،  ال�صباحية  للفرتتني 

واملحلت  ــواق  والأ�ــص ال�صيدليات 

واملواد  الكمامات  تبيع  التي  جتارية 

كورونا  فريو�ض  من  للوقاية  املعقمة 

عر�صها  من  للتاأكد  19(؛  )كوفيد 

الزيادة  اأو  اإخفائها  وعدم  وبيعها 

اأم�ض  يوم  جرى  وقد  اأ�صعارها،  يف 

ال�صيدليات  مــن  العديد  ـــارة  زي

حمافظات  يف  التجارية  واملحلت 

مملكة البحرين، ومت اإنذار14 من�صاأة 

الأ�صعار  رفع  بعدم  نهائي  ب�صكل 

لقانون  �صريحة  خمالفة  ُيعد  ملا 

متابعة  ــاٍر  وج امل�صتهلك،  حماية 

التزامها  من  للتحقق  املن�صاآت  هذه 

بها  املعمول  والقوانني  بالأنظمة 

الــوزارة  واأكــدت  اخل�صو�ض.،  بهذا 

خمالفة  حالت  اأي  ل�صبط  جاهزيتها 

التفتي�صية  احلــمــلت  ــلل  خ مــن 

اأيام  يف  حتى  واملتوا�صلة  امل�صتمرة 

اإذ  خمتلفة،  ــات  اأوق ويف  الإجــازات 

متكاملة  تفتي�صية  خطط  ــداد  اإع مت 

للتعامل مع الو�صع احلايل، وحذرت 

اإيقاع  يف  تتهاون  لن  باأنها  الــوزارة 

مرتكبي  على  الــلزمــة  العقوبات 

ت�صل  والتي  التجارية،  املخالفات 

عقوبات  اأي  اأو  اإدارًيا  املحل  غلق  اإىل 

وفًقا  اخل�صو�ض،  بــهــذا  ــّررة  ــق م

يف  بها  املعمول  والأنظمة  للقوانني 

البحرين. مملكة 

اجلعفرية  الأوقاف  اإدارة  حّثت 

املاآمت  وروؤ�صاء  امل�صاجد  على  القائمني 

خمتلف  يف  احل�صينية  واملواكب 

حمافظات مملكة البحرين بتطبيق كافة 

بعد  الحرتازية  ال�صحية  الإجراءات 

احلالت  من  عدد  ت�صجيل  عن  الإعلن 

الكورونا  بفريو�ض  اإ�صابتها  املوؤكد 

ال�صحة  وزارة  اأعلنتها  التي  امل�صتجد 

واجلهات الر�صمية املخت�صة.

املاآمت  روؤ�صاء  الإدارة  دعت  كما   

ب�صاأن  ال�صحية  اجلهات  مع  للت�صاور 

لإحياء  والآمنة  الأن�صب  ال�صبل 

املنا�صبات الدينية املقبلة ذات التجمعات 

الأماكن  يف  �صواًء  العامة  اجلماهريية 

الأماكن  اأو  واملاآمت  كامل�صاجد  املغلقة 

ل  العزاء  كمواكب  املفتوحة  العامة 

�صيما يف اإحدى املنا�صبات الدينية التي 

�صت�صادف اليومني املقبلني، خ�صو�صاً 

عن  فيها  الإعلن  مت  التي  املناطق  يف 

حالت اإ�صابة اأو ا�صتباه بالفريو�ض.

امل�صاجد  باطلع  الإدارة  و�صتقوم 

واملاآمت على اأية قرارات اأو تو�صيات يتم 

اتخاذها من اجلهات ال�صحية الر�صمية 

املخت�صة؛ وذلك لتقدير املوقف املنا�صب 

حفاظاً على �صحة و�صلمة امل�صاركني 

يف هذه الفعاليات الدينية واملجتمع.
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8 مقرتحات نيابية م�ستعجلة للوقاية من الفريو�س 

فــــيــرو�س »كـــورونـــا« يـــ�ســعــــل جــلــ�ســة الـــنـــواب »9 �ســـاعــــــات« 

�سماء عبداجلليل: 

 9 ا�ستمرت  والتي  اأم�س  يوم  النواب  اأ�سعل فريو�س »كورونا« جل�سة 

�ساعات قدم خاللها النواب 8 مقرتحات برغبة م�ستعجلة تطالب احلكومة 

باملزيد من الإجراءات ملواجهة »كورونا«.

واإبقاء  كامل،  ل�سهر  الدرا�سة  تعليق  طلب  املقرتحات  اأبرز  من  وكان 

عودة  وت�سهيل  ت�سافيهم،  حلني  اإيران  يف  بكورونا  امل�سابني  البحرينيني 

اإجراءات الرقابة على ال�سيدليات  اإيران، وت�سديد  البحرينيني العالقني يف 

واملحال التجارية التي تبيع املعّقمات والكّمامات.

ال�سي�سي: اإيران ت�ستهدفنا 

باإخفاء العدد احلقيقي

مقرتًحا  اأم�س  النواب  جمل�س  رفع 

للحكومة طالب فيه بالإبقاء على البحرينيني 

اإيران حلني ت�سافيهم  امل�سابني بالكورونا يف 

اأحد  وقال  للمملكة.  عودتهم  ت�سهيل  ثّم  ومن 

ال�سي�سي  حممد  النائب  القرتاح  مقّدمي  اأبرز 

ممنهجة  بيولوجية  حرًبا  متار�س  اإيران  اأن 

دولنا  اإىل  املر�س  ن�سر  اأجل  من  اخلليج  �سد 

امل�سابني  اعداد  عن  اإف�ساحها  عدم  خالل  من 

احلقيقي باملر�س.

عبدالأمري: ا�ستمرار

 الدرا�سة »و�سع انتحاري«

برغبة  اأم�س على مقرتح  النواب  وافق جمل�س 

ب�سفة ال�ستعجال يطالب احلكومة بتعليق الدرا�سة 

يف املدار�س احلكومية واخلا�سة ملدة �سهر كاإجراء 

مداخلتها  ويف  »كورونا«.  انت�سار  لعدم  احرتازي 

�سددت النائب زينب عبدالأمري على �سرورة اإغالق 

املدار�س ملدة �سهر على الأقل او حلني بيان انفراجة 

يف هذا امللف، وقالت: »ل ميكن ان ت�ستمر المتحانات 

وبع�س الطلبة يتغيبون، فوجود الطلبة يف اماكن 

بها اختالط و�سع انتحاري، ويجب الأخذ بالعتبار 

جميع املوؤ�س�سات التعليمية اخلا�سة واحلكومية«.

العبا�سي: اأبعدوا 

اأماكن احلجر عن ال�سكن

 رفع جمل�س النواب يف جل�سته اأم�س مقرتًحا 

باإبعاد  فيه  طالب  ال�ستعجال  ب�سفة  برغبة 

املحاجر ال�سحية عن املناطق ال�سكنية.

ويف مداخلته دعا مقدم املقرتح النائب حممد 

العبا�سي »اإىل �سرورة الهتمام باجلانب الإعالمي 

ونريد من وزارة ال�سحة الت�سريح باأماكن احلجر 

هناك  تكون  اأن  ويجب  كاملة،  ب�سفافية  ال�سحي 

حملة اإعالمية من اأجل الرد على جميع ت�ساوؤلت 

النا�س وهواج�سهم«.

البناي: ارتفاع �سعر 

الكمامات اإىل 7 دنانري 

ب�سفة  برغبة  مبقرتح  النواب  من  عدد  تقدم 

كمامات  بتوفري  احلكومة  لقيام  ال�ستعجال 

ومعقمات للوقاية من فريو�س كورونا.

وقال النائب عمار البناي: »يجب على وزارة 

واملعقمات«،  الكمامات  ا�سعار  مراقبة  التجارة 

وتابع »لقد ارتفع �سعر علبة الكمامات من 500 

بحماية  ات�سلت  وعندما  دنانري،   7 اىل  فل�س 

ان  التاجر  حق  مـن  اأن  ردهــم  كان  امل�ستهلك 

يرفع �سعر ال�سلعة«، حــاثًّا املــواطنني على عدم 

الندفاع وراء ج�سع التجار.

رد وزير العمل يثري حفيظة الربملان.. نواب: الوزير ل يقوم بدوره يف دعم املراأة 

النواب ميرر مقرتح مب�ساواة املراأة يف القطاعني العام واخلا�س ب�ساأن �ساعتي الر�ساعة

م�ساواة  ب�ساأن  بقانون  مقرتح  حول  العمل  وزارة  رد  اأثار 

الر�ساعة  �ساعتي  م�ساألة  العام واخلا�س يف  القطاعني  املراأة يف 

العمل تقوم بدور  باأن وزارة  اأكدوا  الذين  النواب  حفيظة بع�س 

على  ح�سولهم  بعد  اأعمالهم  من  لف�سلهم  املراأة  �سد  حتري�سي 

�ساعة الر�ساعة، وذلك من خالل ن�سر املخاوف بدلً من دعم املراأة 

والدفاع عليها. فيما ارتاأى املجل�س املوافقة على امل�سروع بقانون 

والذي يهدف اإىل م�ساواة العامالت يف القطاع العام بالعامالت يف 

القطاع اخلا�س فيما يتعلق ب�ساعتي الر�ساعة.

�سباح الدو�سري: وجود 82% 

من الإناث عاطالت هو �سبب خماوفنا 

وزارة  الدو�سري  �سباح  العمل  وزارة  وكيل  قال  جانبه  من 

والعمالة  الأعمال  اأ�سحاب  بني  واحدة  م�سافة  يف  تقف  العمل 

ما  هذا  عاطالت  الإناث  من   %  82 ن�سبة  وجود  ولكن  الوطنية 

تفقد  الكثرية �سوف  الإناث، واملميزات  للتخّوف من ف�سل  دفعنا 

الإناث فر�س العمل، هن اأمانة يف رقبتنا ونقدم الدعم لهن، ونحن 

نعلم اأن التوظيف يف الوقت الراهن �سعب واأي التزامات تو�سع 

على �ساحب العمل تعّقد امل�سكلة. 

با�سم املالكي: رد وزارة العمل

 حتري�سي �سد توظيف الن�ساء 

العمل  وزارة  رد  اأن  املالكي  با�سم  املقرتح  مقدم  اأكد 

ي�سبب عزوًفا  �سوف  املقرتح  باأن  ادعوا  اأن  بعد  منحاز، وذلك 

املراأة بن�سر هذه  الرد حتري�سي �سد  املراأة، وهذا  عن توظيف 

املخاوف ولي�س به دعم للمراأة، وموقف الغرفة خمجٌل ول يقل 

عن رد وزارة العمل، فيما عدا رد املجل�س العلى للمراأة و الذي 

كان من�سف للمراأة.

حممد العبا�سي: وزارة العمل

 تخّلت عن دورها يف حماية املراأة من الف�سل 

اأما العبا�سي فقال اإن وزارة العمل عار�ست امل�سروع اأكرث 

من التجار، وزارة العمل تخلّت عن دورها يف حماية املراأة من 

الف�سل بعد ح�سولها على �ساعة الر�ساعة، و»الوزارة وجودها 

اأ�سد معار�سة للمقرتح، لذلك يجب تغيري  وعدمه واحد، فهي 

�سيا�سة وزارة العمل يف احلفاظ على حقوق املراأة، واإذا الوزارة 

مل تقم مبهامها فاإننا �سنحا�سبها«. 

القطري: عدم تفهم القطاع اخلا�س

 لهذا املقرتح �سيوؤثر �سلًبا على توظيف املراأة 

تفهم  اإمكانية  بعدم  التعذر  القطري:  فاطمة  النائب  وقالت 

القطاع اخلا�س لهذا املقرتح وما �سينتج عنه من تاأثريات �سلبية 

اأن  ينبغي  ما  مع  ين�سجم  ل  العمل  �سوق  املراأة يف  تف�سيل  على 

يتحلى به القطاع اخلا�س واملجتمع من روح امل�سوؤولية والتقدير 

للجهود الكبرية التي تبذلها املراأة يف �سبيل املواءمة بني متطلبات 

الأ�سرة و امل�ساركة يف عملية التنمية الجتماعية. 

�سلمان: »العمل« يجب اأن تخرج 

من اإطارها التقليدي يف الدفاع عن التجار

وقال النائب عبدالنبي �سلمان: وزارة العمل يجب اأن تخرج 

الوزاري  ودورها  التجار  عن  الدفاع  يف  التقليدي  اإطارها  من 

متكني  لديهم  باأن  ليقولوا  جلنيف  �سنوًيا  ويذهبون  املعار�س، 

التجاري من  للن�ساء والقطاع  املعار�سني  ا�سد  للن�ساء وهم من 

تراخي وزارة  الوظائف،  الن�ساء عن  تبعد  التي  القطاعات  اكرث 

العمل عن تطبيق الإجراءات هو الذي اأبعد املراأة عن �سوق العمل.

بوعالي: قريًبا �ستعر�س

 وظيفة منفذ خا�س للقانونيني 

3 دنانري فقط
ر�سوًما للبنية التحتية 

احلمر: اإن�ساء 1500 وحدة  �سكنية ب�سرق �سرتة والبدء خالل 3 اأ�سهر 

وافق جمل�س النواب على مقرتح برغبة ب�ساأن 

برنامج  �سمن  عقودهم  املنتهية  املتدربني  اإعادة 

»عدالة« وتثبيتهم يف الوظيفة، وقال ممثل احلكومة 

جديدة  وظائف  لإيجاد  »ن�سعى  بوعالي:  وائل 

وظيفة  �سنعر�س  وقريًبا  القانون  �سهادة  حلملة 

منفذ خا�س وب�سدد تنفيذ برنامج« عدالة 2«.

وافق جمل�س النواب على م�سروع بقانون، يلزم 

احلكومة باأّل تتجاوز كلفة ر�سوم البنية التحتية 3 

كما  ديناًرا   12 من  بدًل  وذلك  املرّبع،  للمرت  دنانري 

هو معمول به حالًيا، وي�ستثني م�سروع القانون دور 

العبادة ومالحقها، واملقابر ومالحقها، بالإ�سافة اإىل 

اجلمعيات اخلريية من ر�سوم البنية التحتية.

با�سم  الإ�سكان  وزير  ك�سف 

اإن�ساء  يف  �ستبداأ  الوزارة  اأن  احلمر 

املرحلة الأوىل من مدينة �سرق �سرتة 

الإ�سكانية والتي ت�سمل 1500 وحدة 

�سكنية خالل الـ3 اأ�سهر املقبلة، واأكد 

للنائب  برملاين  �سوؤال  على  رده  يف 

عمار عبا�س خالل جل�سة النواب: »اأن 

الوزارة تعمل يف الوقت احلايل على 

للم�ستفيدين  النهائية  القوائم  اإعداد 

�سرتة  من  املواطنني  ا�ستدعاء  بعد 

وت�سليمهم  لها  املجاورة  واملناطق 

اأن  ال�ستحقاق«.واأو�سح  �سهادات 

م�ساحة املدينة ت�سل اإىل 243 هكتاًرا، 

ق�سيمة  و549  بيتًا   2845 وت�سم 

باإجمايل 3394 وحدة �سكنية.

الوزير: م�سروفات ال�سفرات وفق املوازنة املقّررة.. الكوهجي:

تالعب يف �سفرات اأع�ساء »الغرفة« و�سن�سّكل جلنة حتقيق
جتارة  غرفة  اأع�ساء  الكوهجي،  حمد  النائب  اتهم 

عرب  ال�سرتاكات  باأموال  بـ»التالعب  البحرين  و�سناعة 

وزير  جواب  على  رده  يف  موؤكًدا  �سفرات«،  يف  �سرفها 

�سفرات  »ان  الزياين:  زايد  وال�سياحة  وال�سناعة  التجارة 

بت�سكيل  مهدًدا  التجار«،  كبار  قبل  من  حمتكرة  الغرفة 

جلنة حتقيق برملانية يف جتاوزات غرفة جتارة و�سناعة 

البحرين 

»�سندباد  باأنه  الغرفة  اع�ساء  احد  الكوهجي  وو�سف 

الغرفة«، حيث ي�سافر من بلد اإىل بلد، ويف نف�س الوقت وعلى 

نفقة الغرفة واموال امل�سرتكني، بدل يف العمل على تطوير 

ال�سواق، والنظر يف هموم �سغار التجار واملتعرثين. 

 40 اأ�سهر،   9 خالل  �سافر  الغرفة  »�سندباد  اإن  وقال 

بقيمة  الغرفة  نفقة  وعلى  العامل،  دول  خمتلف  يف  �سفرة 

220 الف دينار«.

مليوًنا  �سرفت  الغرفة  »اأن  اإىل  مداخلته  يف  ولفت 

اإىل موؤمتر على مدى يومني فقط، وهذا  و200 الف دينار 

م�ساءلتهم  ويجب  عنه،  ال�سكوت  ميكن  ل  والف�ساد  اللعب 

ويف  ملوظفات«.،  كاإكرامية  األف   100 �سرفت  حيث  فوراً، 

الكوهجي،  الزياين على  زايد  ال�سناعة والتجارة  رد وزير 

على  تعر�س  ثم  ومن  مف�سلة  ميزانية  ت�سع  »الغرفة  قال 

الغرفة،  ونراقب  بواجبنا،  نقوم  نحن  العمومية،  اجلمعية 

ولن نرتدد يف اتخاذ الإجراءات«.

 2019 »يف  وقال  ال�سفرات،  ميزانية  الوزير  وف�سل 

ر�سد مبلغ 160 األًفا، وخف�س اإىل 124 ويف عام 2018 

وامل�سروفات  لل�سفرات،  دينار  األف   160 ميزانية  ر�سدت 

املبلغ  و�سل  فقد   2020 عام  يف  اما  األًفا،   136 الفعلية 

ال�سرف يف حدود  معدل  فاإن  وبهذا  دينار؛  األف  اىل 120 

امليزانية؛ لذلك ل ميكن ان نتدخل«.

وب�ساأن تطوير �سوق املنامة، قال الوزير: »اجنزنا %25 

من امل�سروع، واملتبقي �سوف ينجز خالل �سنتني«.

با�سم املالكي

حممد العبا�سي اإبراهيم النفيعيعمار البناء

خالد بوعنقوزير التجارة�سلوم وزينب عبدالأمريرئي�سة جمل�س النواب
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»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 ولي العهد لدى ترؤسه »التنسيقية«: 
التصدي لـ»كورونا« يتطلب تعاون الجميع 

 طيران الخليج: تعليق الرحالت
من وإلى مطار دبي الدولي لـ48 ساعة

القحطاني: مصابو »كورونا« في البحرين 
قدموا من إيران وصحتهم سليمة

تعليق الدراسة في المدارس ورياض 
األطفال والجامعات ألسبوعين

 »الجعفرية«: على المآتم التشاور 
مع »الصحة« قبل المناسبات

 إغالق 3 صيدليات وإنذار 14
رفعت أسعار »الكمامات«

السياحة: منع السفر إلى إيران.. ووقف 
فوري للعروض وعقوبات على المخالفين

وزير المجلسين: إخفاء إيران لعدد 
اإلصابات جريمة في حق شعبها والعالم

 إصابة بحريني بـ»كورونا« في دبي 
كان قادمًا إلى المملكة من إيران

8-7-6

02

19

األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا
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 الملك يتسلم 
 مفتاح السياحة 

العربية لعام 2020

وفاة الرئيس 
المصري األسبق 
حسني مبارك.. 

والبحرين 
تنكس األعالم 

ليوم واحد

23 إصابة بـ»كورونا« بالبحرين قادمة من إيران

:(COVID-19) مستجدات مكافحة فيروس كورونا

اإلجراءات التي تم اتخاذها:

منع سفر المواطنين إلى إيران حتى إشعار آخر

تعليق الدراسة في جميع مؤسسات التعليم العالي 
الحكومية والخاصة إضافة إلى المدارس الحكومية 

والخاصة ورياض األطفال لمدة أسبوعين

تعليق جميع الرحالت الجوية غير المباشرة 
القادمة من إيران

عدد المصابين: 23

عدد التحاليل المختبرية: 1012

آخر تحديث: 10:00 مساًء
25 فبراير 2020

الفحوصات السالبة
للقادمين عبر المطار: 25,000
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أخبار الوطن
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 رئيس »األركان« يترأس 
اجتماع لجنة الدفاع واألمن الوطني

األركان،  هيئ��ة  رئي��س  ت��رأس 
الفري��ق الرك��ن ذياب ب��ن صقر 
النعيم��ي، اجتم��اع لجن��ة الدفاع 
واألمن المش��تركة، ف��ي القيادة 
العام��ة لقوة دفاع البحرين صباح 
الثالثاء، حيث جرى خالل االجتماع 
الكفيل��ة بتطوير  الس��بل  بح��ث 
التع��اون الذي من ش��أنه تقوية 
العسكرية  التنسيق بين األجهزة 
وتعزي��ز  بالمملك��ة  واألمني��ة 
المش��تركة  العس��كرية  القدرات 
بما يس��هم ف��ي ترس��يخ دعائم 
األمن واالس��تقرار والحفاظ على 
الوط��ن  ومق��درات  مكتس��بات 

لم��ا في��ه خي��ر وصال��ح الوط��ن 
والمواطنين.

حض��ر االجتم��اع رئي��س األم��ن 
حس��ن  ط��ارق  الفري��ق  الع��ام، 
الحس��ن، ومدي��ر أركان الح��رس 

الش��يخ  الركن  الل��واء  الوطن��ي، 
عبدالعزي��ز بن س��عود آل خليفة، 
ومس��اعد رئي��س هيئ��ة األركان 
الل��واء الرك��ن غانم  للعملي��ات، 
إبراهي��م الفضالة، وقائد س��الح 

البحري��ة الملكي البحريني، اللواء 
يوس��ف  محم��د  بح��ري  الرك��ن 
العس��م، وعدد من كبار الضباط 
والمس��ؤولين بالجه��ات المعنية 

في المملكة.

ولي العهد: متانة العالقات البحرينية الباكستانية
أكد صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليفة ول��ي العهد نائب القائد األعل��ى النائب األول 
لرئي��س مجل��س الوزراء متان��ة العالق��ات البحرينية 
الباكستانية والتي عززتها مجاالت التعاون على كافة 
األصعدة المختلفة، منوهًا بالزي��ارات المتبادلة بين 
البلدي��ن وما أثمرت عنه من نتائج إيجابية أس��همت 
في تحقيق العديد من التطلعات المش��تركة وفتحت 
آفاق��ًا أكبر لتحقي��ق المزيد من المنج��زات بما يعود 

بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين.
والتق��ى س��موه، الثالث��اء، بقص��ر القضيبية س��فير 
جمهورية باكستان اإلس��المية الشقيقة لدى مملكة 
البحري��ن، أفض��ال محمود، مش��يدًا بكاف��ة الجهود 
المبذولة والتي من ش��أنها تعزي��ز العالقات الثنائية 
بين البلدين والش��عبين الش��قيقين، منوهًا بأهمية 
األه��داف  لتحقي��ق  والتع��اون  التنس��يق  مواصل��ة 
المنش��ودة في إطار ما تش��هده العالقات المشتركة 

من تناٍم مستمر.
من جانبه، أعرب سفير جمهورية باكستان اإلسالمية 
ع��ن بالغ ش��كره وتقدي��ره لصاحب الس��مو الملكي 
ولي العهد نائب القائ��د األعلى النائب األول لرئيس 
مجلس ال��وزراء على م��ا يوليه من ح��رص واهتمام 
لتوطيد أوجه التعاون الثنائي بين البلدين والشعبين 

الشقيقين.

 ولي العهد لدى ترؤسه »التنسيقية«: التصدي لفيروس
»كورونا« يتطلب تعاون جميع أبناء الوطن وتكاتفهم

أكد صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد 
األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
أن التصدي لفي��روس كورونا )كوفيد19( 
ومنع انتش��اره يتطلب تع��اون جميع أبناء 
الوطن وتكاتفهم بما تقتضيه المصلحة 
الوطنية المش��تركة، مش��يرًا س��موه إلى 
أهمي��ة عزم جميع مكون��ات المجتمع من 
أعضاء الس��لطتين التنفيذية والتشريعية 
ومؤسس��ات القطاعين الخ��اص واألهلي 
لمواصل��ة تضاف��ر م��ا تبذله م��ن جهود 
ضمن فريق البحرين الواحد بما يس��هم 

في الحفاظ على سالمة الجميع.
وقال سموه إن صحة وسالمة المواطنين 
والمقيمين أولوية نسعى للحفاظ عليها، 
وم��ا يمس مواطن��ا أو مقيم��ا واحدا على 
أرض المملك��ة يم��س الوط��ن بأكمله، 
لذا وجب عل��ى الجميع تحمل مس��ؤولية 
الوطن المش��تركة عب��ر اتب��اع تعليمات 
في��روس  لمكافح��ة  الوطني��ة  الحمل��ة 

كورون��ا »كوفيد19« وااللتزام باإلجراءات 
االحترازي��ة وما تم اتخ��اذه واإلعالن عنه 

من تدابير وقائية وفقا للمعايير الدولية.
ج��اء ذل��ك ل��دى ت��رؤس س��موه اجتماع 
اللجنة التنسيقية بقصر القضيبية الثالثاء 
بحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي 

م��ن كب��ار المس��ؤولين حي��ث اطلع��ت 
اللجنة عل��ى تقارير حول اإلج��راءات التي 
ت��م اتخاذها حت��ى اآلن وخط��ط التعامل 
م��ع المرحلة القادمة، منوهًا س��موه إلى 
أهمية مواصلة تعزيز اإلجراءات والتدابير 
المتخ��ذة م��ن قب��ل الجه��ات المعني��ة 

وتكثي��ف كاف��ة الجهود لس��رعة التعامل 
مع أي��ة تطورات محتملة بما يس��هم في 
التصدي النتش��ار الفي��روس في المملكة 
بما يتماش��ى مع إرشادات منظمة الصحة 

العالمية.
ع��رض  تقدي��م  ت��م  االجتم��اع  وخ��الل 

تفصيلي من قب��ل الفريق الوطني الطبي 
للتص��دي لفي��روس كورون��ا )كوفيد 19( 
برئاس��ة الفريق طبيب الش��يخ محمد بن 
عب��داهلل آل خليفة رئيس المجلس األعلى 
للصح��ة، وذلك ف��ي ضوء تأكي��د إصابة 
المس��افرين القادمين من إيران، كما تم 
استعراض ما تم اتخاذه بمتابعة الحاالت 
المؤك��د إصابتها بالفي��روس بعد التأكد 
م��ن نتائ��ج التحلي��ل والبدء ف��ي تقديم 
الع��الج والرعاي��ة الصحي��ة الالزمة لهم 
حس��ب تعليمات منظمة الصحة العالمية 
وعزلهم ف��ي المراكز المخصصة حس��ب 
البروتوك��والت الطبية المتع��ارف عليها، 
بجان��ب فحص م��ن قام��وا بمخالطتهم 
للتأكد  الطبي��ة  وإخضاعه��م للفحوصات 
من ع��دم إصابتهم بالفيروس، ومواصلة 
تعزيز الوعي الصحي عبر مختلف الوسائل 
لتوعي��ة وطمأنة المواطني��ن والمقيمين 
كورون��ا  في��روس  مس��تجدات  ح��ول 

)كوفيد19(.

محافظ »الجنوبية«: متابعة 
تنفيذ المشاريع الخدمية 

لتلبية احتياجات المواطنين

أكد محافظ المحافظة الجنوبية، س��مو الش��يخ خليفة بن علي 
ب��ن خليف��ة آل خليف��ة، ح��رص المحافظة ف��ي متابع��ة تنفيذ 
جمي��ع المش��اريع الخدمية وف��ق معطيات حضاري��ة وبما يعزز 
م��ن تأثيرها في تلبي��ة احتياج��ات المواطنين، منوه��ًا إلى أن 
مش��روع مرك��ز مدينة خليفة الصحي س��يقدم أرق��ى الخدمات 
الصحية والمجتمعية وف��ق أحدث المعايير التي تلبي التطلعات 
المس��تقبلية، الفتًا إلى أهمية مشروع إنشاء صالة أهالي الدور، 
في تعزيز التقارب االجتماعي والذي يعد أحد الس��مات الحميدة 
ف��ي التواصل المجتمعي، وهذا المش��روع يحق��ق النفع والخير 

لألهالي.
وأك��د محاف��ظ المحافظ��ة الجنوبي��ة خ��الل زيارة مس��تجدات 
المشاريع التنموية بمدينة خليفة، بحضور عدد من المسؤولين، 
حيث اطلع س��موه على س��ير العمل في عدد من المش��روعات 
الخدمي��ة والتنموية، التي يجري العم��ل على تنفيذها بالتعاون 
م��ع الوزرات والهيئات ذات الصلة، أن النهضة الحضارية البارزة 
الت��ي تش��هدها المحافظة الجنوبي��ة، تأتي تنفي��ذًا لتوجيهات 
حض��رة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل 
البالد المفدى، وصاحب الس��مو الملكي األمير الوالد خليفة بن 
سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد األعلى 
النائب األول لرئي��س مجلس الوزراء، بتوفير الخدمات التنموية 
والت��ي تلبي متطلبات المواطنين من خالل المش��اريع الحيوية 

وفي إطار مسيرة التقدم والنماء.
كم��ا تفقد س��موه مش��اريع البني��ة التحتية والط��رق وجوانب 

تطويرها بالشكل األمثل وخطوات التنفيذ للمراحل المقبلة.

محمد بن عبداهلل يلقي محاضرة »االستراتيجية 
الصحية البحرينية« لكلية »القيادة واألركان«

ألقى رئي��س المجل��س األعلى للصح��ة، الفريق 
الطبي��ب الش��يخ محمد ب��ن عب��داهلل آل خليفة، 
صب��اح الثالث��اء، محاض��رة للدارس��ين بالكلي��ة 
الملكي��ة للقيادة واألركان والدف��اع الوطني، عن 

البحرينية( مس��تعرضًا  الصحي��ة  )االس��تراتيجية 
أحدث ما توصلت إليه التقنيات الحديثة في قطاع 

الصحة في مملكة البحرين.
وف��ي نهاية المحاض��رة عبر آمر الكلي��ة الملكية 

للقي��ادة واألركان والدف��اع الوطن��ي عن ش��كره 
وتقدي��ره لرئيس المجلس األعلى للصحة على ما 
تفضل به، كما قام رئيس المجلس األعلى للصحة 

بالرد على استفسارات وتساؤالت الدارسين.
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تسجيل 6 حاالت جديدة بـ»كورونا«.. وارتفاع الحاالت لـ23
أعلنت وزارة الصحة عن تس��جيل 6 حاالت جديدة 
مصابة بفي��روس الكورونا )كوفيد 19( لمواطنين 
بحرينيي��ن قادمين من إيران عن طريق الش��ارقة 
عبر مط��ار البحرين الدولي، ليصل العدد اإلجمالي 
للحاالت المصابة حتى ه��ذه اللحظة إلى 23 حالة 
مصاب��ة في المملك��ة، مؤكدًة أنها تق��وم بإجراء 
الفحوصات الالزمة لكافة المسافرين القادمين من 
الدول الموبوءة ف��ور وصولهم إلى مطار البحرين 

الدولي في القاعة المخصصة لهذا الشأن.
وأكدت أن نتائج التحاليل التي تمت للحاالت الست 
الجدي��دة أكدت إصاب��ة هذه الح��االت بالفيروس 
وتم اتخاذ اإلجراءات الالزمة مع الحاالت المصابة، 
بنقله��م الف��وري إلى مرك��ز إبراهيم خلي��ل كانو 
الصحي بمنطقة السلمانية، وعزلهم لتلقي العالج 

والرعاية الالزمة.
وقال��ت إن صح��ة المواطنين والمقيمي��ن أولوية 
قصوى تسعى من خالل ما تتخذه الوزارة وبالتعاون 
م��ع الجهات المعنية من إجراءات احترازية ووقائية 
لضمان سالمتهم وسالمة المس��افرين القادمين 
من إيران والدول الموبوءة، مؤكدًة الوزارة حرصها 
الدائ��م على إط��الع الجمي��ع بكافة المس��تجدات 
واإلرشادات حول فيروس كورونا واإلعالن عن كافة 
الح��االت الجديدة التي يتأك��د إصابتها بالفيروس 
أواًل بأول، مش��يرًة إلى ضرورة اس��تقاء المعلومات 
حول الحاالت المصابة أو أي قرارات ومعلومات من 

المصادر الرسمية.
وأوضح��ت أن الح��االت الس��ت ه��ي لمواطني��ن 
بحرينيي��ن أربعة رجال وامرأتين قادمون جميعهم 

من إيران عبر الش��ارقة، مؤك��دًة أن كافة الحاالت 
الجديدة يخضعون وجميع الحاالت المصابة سابقًا 
لمتابع��ة مس��تمرة وعناية فائقة م��ن قبل الفريق 
الطب��ي المختص، وأنه تم نقل مرافقي المصابين 
للع��زل أيضًا كإجراٍء احترازي بع��د التأكد من عدم 

إصابتهم بالفيروس.
ونوه��ت إل��ى أن الح��االت المصابة وصل��ت إلى 
المملكة قبل صدور قرار ش��ؤون الطيران المدني 
بتعلي��ق جمي��ع الرح��الت القادمة م��ن مطار دبي 

الدولي ومطار الشارقة الدولي لمدة 48 ساعة.
ولفتت الوزارة بأنها وبالتنسيق مع الجهات المعنية 
تق��وم بجمي��ع اإلج��راءات االحترازي��ة والوقائي��ة 
الالزم��ة لمكافح��ة الفي��روس، حيث يت��م فحص 
جمي��ع القادمين لمطار البحرين الدولي المش��تبه 

إصابته��م بالفي��روس للتأكد من ع��دم إصابتهم 
ب��ه، وفي حال ظهور األع��راض عليهم يتم نقلهم 
فورًا للعالج بعد التأكد من نتائج التحليل، وعزلهم 
ف��ي المراك��ز المخصص��ة حس��ب البروتوكوالت 
 ،19 COVID الطبي��ة لمكافحة فيروس الكورون��ا
واإلرش��ادات العالمي��ة وإرش��ادات مجلس الصحة 
الخليج��ي وحس��ب ما أوص��ت به منظم��ة الصحة 

العالمية.
  وأهابت وزارة الصحة بكافة المواطنين والمقيمين 
إل��ى أنه في حال ش��عورهم باألع��راض المرتبطة 
بفيروس كورونا )كوفيد 19( البقاء في مقر سكنهم 
في غرف��ة منفصلة، واالتصال برق��م 444، واتباع 
التعليم��ات الت��ي س��تعطى لهم من قب��ل الفريق 

الطبي، مع ضرورة تجنب االختالط باآلخرين.

 »الوطنية لمواجهة الكوارث«: تأجيل 
أنشطة وفعاليات لمنع تفشي »كورونا«

دعت اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث إلى 
البحث في إمكانية تأجيل بعض األنش��طة 
والفعالي��ات للحد م��ن أي تجمعات وحضور 
جماهي��ري ف��ي موق��ع واحد لمنع تفش��ي 

فيروس »كورونا«.
وأك��دت أهمي��ة االس��تمرار ف��ي التعام��ل 
بمصداقي��ة ومنته��ى الش��فافية وتوعي��ة 
المواطنين والمقيمين فيما يتعلق بحماية 
المستهلك وعدم السفر للبالد التي تشهد 
مزيدا من حاالت الوفاة واالشتباه بفيروس 

»كورونا«.
وتنفي��ذًا لتوجيهات وزي��ر الداخلية، رئيس 
مجل��س الدف��اع المدن��ي، للحف��اظ عل��ى 
العام��ة  والجاهزي��ة  االس��تعداد  مس��توى 
ومواصلة اتخ��اذ كافة اإلج��راءات الوقائية 
وأقصى درجات الحيطة والحذر، بما يضمن 
منع تفش��ي فيروس »كورونا« والذي أصبح 
خطرا يهدد الكثي��ر من دول العالم، ترأس 
رئيس األمن الع��ام، رئيس اللجنة الوطنية 
لمواجهة الكوارث الفريق طارق بن حس��ن 
الحس��ن، الثالث��اء، اجتماع��ا طارئ��ا للجنة، 
بحض��ور األعض��اء م��ن ممثل��ي ال��وزارات 

والجهات المعنية.
وأوضح رئيس اللجنة أن االجتماع، يستهدف 
الوق��وف عل��ى مواصل��ة أعلى مس��تويات 
االستعداد والجاهزية لدى الجهات المعنية 
واتخاذ اإلج��راءات المطلوبة في إطار عمل 

اللجنة لحماية المواطنين والمقيمين.
ون��وه إلى وجود خطط مس��بقة ومصفوفة 
وطنية للمخاطر، يت��م مراجعتها وتحديثها 
وتطويرها بش��كل مس��تمر، الفت��ا في هذا 
الصدد إلى أهمية تعزيز الجهود التوعوية، 

ومن بينها توعية الكوادر العاملة بالجهات 
الخدمية المختلفة.

الخدم��ات  تفعي��ل  ض��رورة  إل��ى  وأش��ار 
اإللكتروني��ة وتوس��يع إمكانية االس��تفادة 
منه��ا، بم��ا يقلل ع��دد المراجعي��ن إلنجاز 
اتخ��اذ  ذات��ه  الوق��ت  وف��ي  الخدم��ات، 

االحتياطات واإلجراءات االحترازية الالزمة.
وأع��رب رئيس اللجنة عن ش��كره وتقديره 
للفريق الوطني الطبي، المش��كل بأمر من 
صاح��ب الس��مو الملكي ول��ي العهد نائب 
القائد األعلى، النائب األول لرئيس مجلس 
ال��وزراء، معربًا ع��ن دعم اللجن��ة الوطنية 
لمواجهة الك��وارث لإلج��راءات التي أقرها 
الفري��ق وأدت إل��ى الح��د من انتش��ار هذا 

الفيروس.
وأوض��ح أن اللجنة، تعمل على دعم وتوفير 
كاف��ة المتطلب��ات الالزم��ة لتنفي��ذ خطة 
الفريق الوطني من أجل حماية المواطنين 
والمقيمي��ن، حي��ث أن اللجن��ة ف��ي حال��ة 
انعقاد دائم لمواجه��ة أي متغيرات وتوفير 

الخدمات المطلوبة.
وأش��اد بدور الفريق الطب��ي ووزارة الصحة 
والجهات المعنية في رصد الحاالت المشتبه 
بإصابته��ا والتعامل المهن��ي مع تلك التي 
ثب��ت إصابتها بالفيروس وذلك بالتنس��يق 
مع منظمة الصحة العالمية ودول المنطقة 

والعالم.
ودع��ت اللجن��ة إل��ى أهمية مواصلة نش��ر 
للمواطني��ن  العام��ة  الس��المة  إرش��ادات 
والمقيمي��ن، ومن بينها تالف��ي التجمعات 
تزي��د  ق��د  الت��ي  االجتماعي��ة  والع��ادات 
من ف��رص انتق��ال الع��دوى كالتقبيل في 
المناس��بات االجتماعي��ة واالخت��الط ف��ي 
أماك��ن مغلق��ة، وح��ث ش��ركات الضيافة 
في المناس��بات عل��ى توفي��ر األدوات التي 
تس��تخدم لمرة واحدة وتجن��ب كل ما من 
ش��أنه نقل األم��راض المعدية عموما ومن 
بينه��ا كورونا، مؤكدة في الوقت ذاته على 
ضرورة اس��تقاء المعلومات م��ن مصادرها 

الرسمية.

محافظ »الشمالية«: تجنب التجمعات 
واألماكن المزدحمة للوقاية من »كورونا«

أكد محافظ المحافظة الشمالية 
علي العصفور، ض��رورة الحرص 
والتقييد بالتعليمات واإلرشادات 
اإلصاب��ة  لتجن��ب  الوقائي��ة 
بفيروس كورون��ا »كوفيد 19«، 
عبر تجنب التجمعات في مختلف 
األماكن المزدحمة خصوصًا في 
المناطق التي ت��م فيها اإلعالن 
ع��ن وج��ود إصاب��ة أو اش��تباه 

بالفيروس.
ودعا إلى ع��دم التهويل واإلثارة 
م��ن  المعلوم��ات  واس��تقاء 
مصادرها الرس��مية، وعدم نقل 
والمعلوم��ات  األخب��ار  وت��دوال 
المغلوطة في وس��ائل التواصل 
االجتماع��ي، جاء ذلك باإلش��ارة 
إلى المستجدات الصحية الراهنة 

بعد اإلع��الن عن تس��جيل عدد 
المؤك��د إصابتها  الح��االت  من 

بالفيروس.
القائمين على  العصف��ور  ودع��ا 
االجتماعية  الفعالي��ات  مختل��ف 

المس��اجد  وخصوصًا  والديني��ة 
الحس��ينية  والمواكب  والمآت��م 
في مختل��ف مناط��ق المحافظة 
الش��مالية إلى تطبيق اإلجراءات 
وزارة  أعلنته��ا  التي  االحترازي��ة 
الرس��مية  والجه��ات  الصح��ة 
المختصة، ف��ي تجنب التجمعات 
العامة في المناسبات االجتماعية 
والديني��ة، س��واًء ف��ي األماكن 
والمآت��م  كالمس��اجد  المقفل��ة 
والقاع��ات أو األماكن المفتوحة 
التجمع��ات  تس��تقطب  الت��ي 
البشرية كمواكب العزاء وغيرها، 
داعيًا اهلل العلي القدير أن يحفظ 
يدي��م  وأن  وأهله��ا،  البحري��ن 
علينا نعمه كافة باألمن واآلمان 

والصحة والعافية.

علي العصفور

 السياحة: وقف فوري لعروض السفر 
إلى إيران.. وعقوبات صارمة على المخالفين

أك��د الرئي��س التنفي��ذي لهيئ��ة البحري��ن للس��ياحة 
والمعارض ن��ادر المؤيد، أنه وتنفيذًا لقرارات الحكومة 
باس��تمرارية تعزيزالجه��ود الرامية إل��ى الحفاظ على 
صح��ة وس��المة المواطني��ن والمقيمي��ن، عب��ر اتخاذ 
اإلجراءات االحترازية والتدابير الوقائية الالزمة للتصدي 
لفي��روس الكورون��ا )كوفيد 19( ومنع انتش��اره، وعلى 
ضوء المس��تجدات المتس��ارعة له��ذا الموضوع، صدر 
تعميم إلزامي لجميع مكاتب الس��فر والسياحة بالوقف 
الف��وري للع��روض الترويجية للس��فر إلى إي��ران، وأن 
هذا اإلجراء يأتي في إطار الجهود الوطنية المش��تركة 
لكافة الجهات الحكومية لمكافحة الفيروس والحد من 

انتشاره.
وأك��د المؤيد في تصريحه أن هيئة البحرين للس��ياحة 
والمعارض ستقوم بمباشرة جميع اإلجراءات القانونية 
الرادع��ة للمخالفين وإن��زال أقصى العقوب��ات وفق ما 
تنظم��ه القوانين المعم��ول بها في مملك��ة البحرين 
وما تتطلب��ه مقتضيات المصلحة العامة مش��ددًا بأنه 
ال ته��اون مع م��ا يتعلق بصح��ة وس��المة المواطنين 
والمقيمي��ن منوه��ًا ف��ي الوق��ت ذاته بأهمي��ة التزام 
الجميع بالمس��ؤولية المش��تركة والتعاون مع مختلف 
الجهات التباع كافة التعليمات من مصادرها الرسمية، 

للوقاية من فيروس الكورونا )كوفيد 19(.

تعليق الدراسة بمؤسسات 
التعليم العالي ودور الحضانة 

ومراكز ذوي اإلعاقة أسبوعين
بناء على توجيهات اللجنة التنس��يقية برئاس��ة صاحب الس��مو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد 
األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء، أعلنت وزارة التربية 
والتعليم عن تعليق الدراسة في جميع مؤسسات التعليم العالي 
الحكومية والخاص��ة إضافة إلى الم��دارس الحكومية والخاصة 

ورياض األطفال لمدة أسبوعين ابتداء من األربعاء 26 فبراير.
وأعلن��ت وزارة العم��ل والتنمي��ة االجتماعي��ة تعليق الدراس��ة 
واألنش��طة والبرامج لم��دة أس��بوعين ابتداء م��ن األربعاء في 
كل المراك��ز وال��دور التأهيلية الحكومية التابع��ة لوزارة العمل 
والتنمية االجتماعية، ودور الحضانات والمراكز األهلية والخاصة 
لألش��خاص ذوي اإلعاق��ة المرخص��ة م��ن قب��ل وزارة العم��ل 
والتنمي��ة االجتماعية، وذل��ك كإجراء احت��رازي لالطمئنان على 
س��المة الطلبة في ضوء االحتياطات التي اتخذتها الدولة للحد 
من انتش��ار فايروس »كورونا«، والتحق��ق من نتائج الفحوصات 
الطبي��ة الخاصة بالمخالطي��ن للمصابين بالفاي��روس والذين 
س��بق دخولهم البالد قبل إعالن إيران انتشار فايروس الكورونا 

في مدنها.

 إصابة بحريني 
بـ»كورونا« في دبي كان 
قادمًا للبحرين من إيران

أعلنت وزارة الصحة عن رصد حالة جديدة لمواطن بحريني 
بفي��روس كورونا »كوفيد 19« في دبي كان قادمًا للبحرين 

من إيران عبر دولة اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة.
وتم التنسيق مع السلطات الصحية في دبي ليتم تلقي عالج 
المواطن في مستش��فى راش��د بإمارة دبي وفًقا للتوصيات 

والمعايير المتبعة طبقًا لمنظمة الصحة العالمية.
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»الطيران المدني«: تعليق 
الرحالت بين البحرين ومطار 
»دبي« و»الشارقة« لـ48 ساعة

أعلنت ش��ؤون الطيران المدني في البحرين عن تعليق جميع 
الرحالت القادمة من مطار دبي الدولي ومطار الشارقة الدولي 

لمدة 48 ساعة.
وقال��ت في بي��ان: »تلفت ش��ؤون الطي��ران المدن��ي عناية 
المس��افرين البحرينيين والمقيمين المتواجدين في المناطق 
الموبوءة بفي��روس الكورونا )كوفيد 19( االتصال على الرقم 

.»17227555 973+
وأكدت ش��ؤون الطيران المدني أنها تقوم بالتعاون مع كافة 
الجهات المعنية باتخ��اذ التدابير الالزمة للوقاية من فيروس 
الكورون��ا )كوفي��د 19(، حيث س��يتم فحص جمي��ع القادمين 
لمطار البحرين الدولي المش��تبه إصابتهم بالفيروس للتأكد 
م��ن عدم إصابته��م بالفي��روس، وفي حال ظه��ور األعراض 
عليهم سيتم نقلهم فورًا للعالج بعد التأكد من نتائج التحليل، 

وعزلهم في المراكز المخصصة لذلك.
وش��ددت ش��ؤون الطي��ران المدن��ي عل��ى ض��رورة االلتزام 
باإلرش��ادات التوعوية وط��رق الوقاية من في��روس الكورونا 

)كوفيد 19(.

 »سوق العمل«: اجتماع طارئ لبحث 
إجراءات التوعية بمكافحة »كورونا«

أعلن��ت هيئة تنظيم س��وق العمل ع��ن اتخاذ 
عدة إجراءات تنفيذًا لتوجيهات مجلس الوزراء 
للحف��اظ عل��ى صح��ة وس��المة المواطني��ن 
الوطني��ة  الحمل��ة  إط��ار  والمقيمي��ن، وف��ي 
لمكافح��ة فيروس كورون��ا )كوفيد 19(، حيث 
تم إرس��ال رس��ائل نصية قصيرة توعوية إلى 
كاف��ة العمالة الواف��دة في القط��اع التجاري، 
والعمالة المرنة، بعدة لغات، إلى جانب إرسال 
رسائل نصية قصيرة وإلكترونية توجيهية إلى 
أصحاب العمل في القطاعين التجاري والمنزلي 
بضرورة إجراء الفحص الطبي للعمالة بش��كل 
ف��وري ضم��ن الجه��ود المتكامل��ة للحمل��ة 
الوطنية لمكافحة فيروس كورونا )كوفيد 19( 

حفاظًا على سالمة الجميع.
وعق��د الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم س��وق 

العمل أسامة العبس��ي االثنين، اجتماعًا طارئًا 
لإلدارة التنفيذية للهيئة لبحث اإلجراءات التي 
تقوم به��ا الهيئة، مؤكدًا أهمية القيام بإجراء 
الفحص الطبي اإللزامي للعمالة المنزلية بعد 
دخ��ول العامل إلى المملك��ة، لتجنب تعريض 
األم��راض  أو  بالفيروس��ات  اإلصاب��ة  خط��ر 

المعدية.
وبي��ن العبس��ي أنه ضم��ن الحمل��ة الوطنية 
لمكافح��ة فيروس كورونا )كوفيد 19( س��يتم 
إرسال رسائل إلى جميع مكاتب توظيف العمالة 
المنزلي��ة، بض��رورة اتخ��اذ كاف��ة اإلج��راءات 
االحترازية في سكن العمالة المنزلية المؤقت 

لديهم.
ووج��ه إدارات الهيئة إلى القيام بمجموعة من 
اإلج��راءات التوعية واإلرش��ادية بصورة فورية 

تب��دأ بتعمي��م اإلرش��ادات الوقائي��ة الخاصة 
بفي��روس الكورون��ا )كوفي��د 19( إل��ى جميع 
الموظفي��ن في مختلف فروع الهيئة، مع توفير 
أدوات الوقاية، مش��يرًا إلى أن الهيئة مسؤولة 
ع��ن الحف��اظ على س��المة وصح��ة موظفيها 
الس��يما الموظفي��ن الذي��ن تف��رض طبيعة 

عملهم االتصال بمختلف المراجعين.
وجدد العبس��ي تأكيده عل��ى أن الهيئة تضع 
كل إمكانيته��ا وقنوات تواصلها مع مجتمعات 
العمال��ة الوافدة تحت تصرف الجهات المعنية 
والقائمي��ن عل��ى الحمل��ة الوطني��ة لمكافحة 
فيروس كورونا )كوفيد 19( للتوعية ومكافحة 
هذا الفي��روس، كما أنها تح��رص على توفير 
كاف��ة اإلج��راءات الخاص��ة بحماي��ة ووقاي��ة 

موظفيها.

 القحطاني: تطوير اإلجراءات االحترازية
لوضع آليات للحجر المنزلي لمكافحة »الكورونا«

أعل��ن استش��اري األم��راض المعدية بالمستش��فى 
العس��كري وعضو الفريق الوطني للتصدي لفيروس 
كورون��ا »كوفيد 19« د.مناف القحطاني، أنه س��يتم 
تطوي��ر اإلج��راءات االحترازي��ة لوضع آلي��ات للحجر 
المنزلي بما يس��هم ف��ي مكافحة في��روس الكورونا 

»كوفيد 19« والحد من انتشاره.
وأوضح القحطاني، خالل مؤتمر صحافي عقده الفريق 
الوطن��ي للتصدي لفي��روس كورون��ا »كوفيد 19«، 
مساء الثالثاء في مركز ولي العهد للتدريب والبحوث 
الطبية، أن جميع المصابي��ن ب�»كورونا« في مملكة 
البحري��ن والبال��غ عددهم 23 ال يعان��ون من ارتفاع 

درجة الحرارة وأن حالتهم الصحية جميعًا سليمة.
وأكد، أن الحاالت المصابة بالفيروس، كانوا قادمين 
م��ن إي��ران ع��ن طريق دب��ي والش��ارقة عب��ر مطار 
البحري��ن الدولي، مش��يرًا إلى أنه ت��م إخضاع جميع 
ال��ركاب القادمين م��ن إيران ومن ال��دول الموبوءة 
للفحص ف��ور وصولهم إل��ى المملكة وإج��راء جميع 
التحاليل الالزمة في القاع��ة المخصصة لذلك، حيث 
ال يس��مح له��م بمغ��ادرة القاعة إال بع��د التأكد من 
س��المتهم وخلوهم من أع��راض الفيروس، وفحص 

جميع المخالطين لهم.
وأض��اف أن جمي��ع المصابين من إي��ران تم نقلهم 
ف��ورًا إلى مركز إبراهيم خلي��ل كانو الصحي بمنطقة 
الس��لمانية بحسب اإلرشادات المعمول بها، وعزلهم 
لتلقي الع��الج والرعاي��ة الالزمة، ونق��ل المخالطين 
المصابين للع��زل أيضًا كإجراء احت��رازي بعد التأكد 

من عدم إصابتهم بالفيروس.
ون��وه القحطاني بأنه لم يتم رص��د أية حالة النتقال 
ع��دوى في��روس الكورونا »كوفيد 19« من ش��خص 
إلى آخ��ر داخل المملك��ة، فجميع الح��االت المصابة 
بالفي��روس الت��ي تم اإلعالن عنها كان��ت قادمة من 
إيران، وتم رصدها بمطار البحرين الدولي باس��تثناء 
الحالة األولى المصابة الت��ي لم يثبت نقلها للعدوى 

ألحد حتى اآلن.
وأكد القحطاني، أنه يتم التعامل مع جميع المسافرين 
القادمين م��ن إيران والدول الموب��وءة باتخاذ كافة 
اإلج��راءات االحترازي��ة الوقائي��ة المتبع��ة ف��ي هذا 
الشأن، ووفق البروتوكوالت الطبية لمكافحة فيروس 
الكورون��ا، واإلرش��ادات العالمية وإرش��ادات مجلس 
الصحة الخليجي، وحسب ما أوصت به منظمة الصحة 

العالمية للحد من انتشار الفيروس.
ولف��ت إلى أن اإلجراءات االحترازي��ة التي تم اتخاذها 
للقادمين لمطار البحرين الدولي للتأكد من القادمين 
وخلوه��م من فيروس الكورونا، هي من أجل الحفاظ 

عل��ى صحة وس��المة المواطنين والمقيمي��ن، إذ أن 
الفحوصات المختبرية الت��ي تم إجراؤها على الركاب 
القادمي��ن م��ن إي��ران وال��دول الموبوءة تس��تغرق 
الكثير من الوقت حتى يتم التأكد من نتائجها س��واء 
أكانت س��لبية أم إيجابية، وهدفه ضمان خلوهم من 
أعراض فيروس الكورونا، وحفاظًا على صحة وسالمة 
والمواطني��ن  وأهاليه��م،  القادمي��ن  المس��افرين 

والمقيمين.
وق��ال القحطان��ي »نتطلع م��ن الجميع التع��اون مع 
مختلف الجهات المعنية وتفهمه��م لهذه اإلجراءات 
االحترازية الوقائية للحد من انتشار الفيروس، حفاظا 

على صحة وسالمة كافة المواطنين والمقيمين.
وأش��ار إلى أنه س��يتم تطوير هذه اإلج��راءات لوضع 
آليات للحجر المنزلي، والتي تس��توجب عند تطبيقها 
التعاون بش��كل واس��ع من قبل المجتمع انطالقًا من 
مب��دأ المس��ؤولية الوطني��ة المش��تركة إلنجاح هذا 
اإلج��راء الوقائ��ي بما يس��هم في مكافح��ة فيروس 
الكورون��ا )كوفيد 19( والحد من انتش��اره، مبينًا أنه 
تم االس��تعانة بطاقم طبي من المتقاعدين لتكثيف 
الرعاي��ة الصحي��ة وتقدي��م الع��الج ال��الزم لجمي��ع 

المصابين والحفاظ على صحتهم.
وأوضح، أنه يتم التنسيق مع مختلف الجهات المعنية 
التخاذ كافة الج��راءات االحترازي��ة والوقائية الالزمة 
لمكافحة فيروس الكورونا، ومنها تعليق الدراسة في 
الم��دارس الحكومية والخاصة ورياض األطفال لمدة 
أس��بوعين كإجراء احت��رازي لالطمئنان على س��المة 
الطلبة في ضوء االحتياط��ات التي اتخذتها المملكة 
للحد من انتش��ار في��روس »كورون��ا«، والتحقق من 
نتائ��ج الفحوص��ات الطبي��ة الخاص��ة بالمخالطي��ن 
للمصابين بالفيروس والذين س��بق دخولهم البالد 
قبل إعالن إيران انتش��ار فيروس الكورونا في مدنها، 
وأهمية وض��رورة التزام جمي��ع المواطنين بالتقييد 

باإلرشادات التوعوية للوقاية من الفيروس.
وش��دد القحطاني على ضرورة الت��زام القادمين من 
إي��ران والدول الموبوءة في األس��بوعين الس��ابقين 
البقاء في مقر س��كنهم في غرفة منفصلة واالتصال 
على الرقم )444( لترتيب فحصهم في حال شعورهم 
باألع��راض المرتبط��ة بفي��روس كورون��ا، واتب��اع 
التعليمات التي ستعطى لهم من قبل الفريق الطبي، 

مع ضرورة تجنب االختالط باآلخرين.
من جانب��ه تحدث وكي��ل وزارة التربي��ة والتعليم د. 
محمد بن مبارك عن تعليق الدراسة، مبينًا أن تعليق 
الدراس��ة هو فقط إجراء احت��رازي والتوجد هناك أي 

عدوى أو حاالت إصابة بالمدارس.

مصابو »كورونا« في البحرين قدموا من إيران وصحتهم سليمة

لم نرصد حاالت النتقال العدوى من شخص آلخر داخل المملكة

وكيل »التربية«: ال حاالت إصابة بالفيروس في المدارس

أحمد خالد

 »التجارة« تغلق 3 صيدليات
إداريًا أخفت كمامات وتالعبت باألسعار

أغلقت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 3 صيدليات بمنطقة البديع والرفاع 
والمحرق لمخالفتهم قانون رقم 35 لس��نة 2012 بشأن حماية المستهلك، 
فبع��د أن قام��ت إدارة التفتي��ش في ال��وزارة بالجول��ة التفتيش��ية الثالثاء، 
تبي��ن قيام بعض الصيدلي��ات بإخفاء الكمامات التي تس��تخدم للوقاية من 
فيروس كورونا »COVID-19« والتالعب بأس��عارها وزيادتها دون مس��وغ 
قانوني واستغالل الظروف االس��تثنائية المقلقة لدى الناس. ولمن ثبت من 
الصيدلي��ات بمخالفتها لألنظمة والقوانين فق��د تم غلقها إداريًا، وعددها 3 

صيدليات.
وأكدت الوزارة، اس��تمرارها في خطتها التفتيش��ية المتكاملة لجميع مناطق 
البحرين للتأكد من التزام الصيدليات والمحالت التجارية واألس��واق ومنافذ 
البي��ع بعرض الس��لع وعدم إخفائها وع��دم التالعب بأس��عارها، ورصد هذه 
الممارسات غير القانونية واتخاذ اإلجراءات المناسبة والرادعة لكل المخالفين.

البحرين تقرر منع سفر 
المواطنين إلى إيران

ق��ررت وزارة خارجية البحرين منع س��فر المواطنين إلى 
الجمهوري��ة اإلس��المية اإليراني��ة، في الوق��ت الحالي 
حتى إش��عار آخر، حرصًا على س��المتهم وعدم اإلصابة 
بفي��روس كورونا »كوفيد 19«، نظرًا لتفش��ي فيروس 

كورونا.
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 وزير المجلسين: إخفاء إيران لعدد اإلصابات 
بـ»كورونا« جريمة في حق شعبها والعالم

أكد وزير ش��ؤون مجلسي الش��ورى والنواب 
غان��م البوعيني��ن أن ماتقوم ب��ه إيران من 
إخف��اء الع��دد الحقيق��ي لمصاب��ي كورون��ا 
عل��ى أراضيها يعد مخالف��ًا لجميع المواثيق 
الدولي��ة ويأت��ي خالف��ًا لتوجه��ات منظمة 
الصح��ة العالمية ف��ي الحفاظ عل��ى الوباء 
م��ن االنتش��ار، وق��ال: »إخف��اء المعلومات 
ف��ي حينها والتس��تر عليها جريم��ة في حق 
الش��عب االيراني وش��عوب العالم، البحرين 
طلبت تأجي��ل بعض الرح��الت القادمة من 
إيران وحق المواطنين للع��ودة إلى الوطن 
حق أصيل ولم يصدر أي ش��يء لمنعهم من 

الدخول للوطن«
وأك��د أثناء مناقش��ة مجلس الن��واب لحزمة 
مكونة من 9 مقترحات برغبة بش��أن اتخاذ 
الحكومة عددًا من السياس��ات لضمان عدم 
تفش��ي فاي��روس كورونا ف��ي المملكة، أن 
وزيرة الصحة كانت س��تحضر الجلسة لكنها 
غادرت ف��ي ذات اليوم لحضور اجتماع طارئ 

لوزراء الصح��ة العرب بالقاه��رة، مؤكدًا أن 
الن��واب س��يجتمعون م��ع اللجن��ة الوطنية 
لمكافحة الفايروس في االجتماع المعلن عنه 

حضور أعض��اء اللجنة. مؤك��دًا أن الحكومة 
ملتزمة بمس��ؤوليتها األساس��ية في حماية 

المجتمع من تأثيرات مرض الكورونا.

 الكوهجي: اخفاء إيران 
لعدد المصابين »لعبة قذرة«

اعتب��ر النائب حم��د الكوهجي أن مافعلته إي��ران من تضليل 
وإخفاء للعدد الحقيق��ي للمصابين على أراضيها بكورونا يعد 
»لعبة ق��ذرة«، وقال: »المواطن��ون البحريينين الذين ذهبوا 
كان��وا على ثقة بع��دم اإلصابة مما يدل بش��كل واضح على 
تضليل دول الجوار«. وأضاف: »ماذنب المواطنين الموجودين 
هن��اك؟ إيران انتهجت سياس��ة ق��ذرة لإلض��رار بالمواطنين 

وخدعت دول العالم وأخفت عدد الحاالت الحقيقي«.

 البناي: جشع التجار رفع
أسعار »الكمامات« إلى 7 دنانير

أكد النائب عمار البناي أن الجميع على أتم االستعداد للعمل كمفتشين 
في س��بيل التصدي لحاالت الغش واالستغالل من قبل التجار في بيع 
المس��تلزمات الصحية. واعتبر أن جش��ع التجار رفع أس��عار الكمامات 
إل��ى 7 دنانير وطالب بإغالق الصيدليات المخالفة والحذو خلف إحدى 

الدول التي قام الوزير بنفسه لمراقبة الصيدليات وإغالقها.

اقتراحات مستعجلة لمواجهة »كورونا«

اتخاذ الحكومة إجراءات 
عاجلة لحماية المجتمع 

من خطر انتشار كورونا

اتخاذ إجراءات لعالج 
المواطنين البحرينيين 

المصابين في إيران إلى حين 
شفائهم

توفير غرف عزل مناسبة 
للقادمين من خارج البحرين 

إلجراء الفحوصات الالزمة

فتح باب التطوع لألطباء والممرضين 
الباحثين عن العمل، أو المتقاعدين، 

والمسعفين الحاصلين على شهادات 
دولية، والهالل األحمر، لمواجهة كورونا

توفير المالبس الواقية من العدوى 
والكمامات الخاصة لألطباء 

والعاملين في المراكز الصحية 
التابعة لوزارة الصحة

تعليق الدراسة في المدارس 
الحكومية والخاصة لمدة شهر 

كإجراء احترازي لعدم انتشار 
كورونا

تنسيق عودة المواطنين العالقين في إيران 
والتأكد من خلوهم من كورونا ودفع مبالغ 

لمعيشتهم بصفة مؤقتة لحين عودتهم 
للبالد

توفير الكمامات والمعقمات 
وما يلزم للمواطنين للوقاية 

من كورونا

إبعاد المحاجر الصحية 
لمرضى الكورونا عن 

المناطق السكنية

تشديد الرقابة على 
األسواق فيما يخص 

األدوات الصحية والوقائية

الزياني: إنذار 14 صيدلية رفعت أسعار 
»الكمامات«.. وإصدار قرار لتحديد سقف البيع

كش��ف وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، أن الوزارة أنذرت 
اإلثنين 14 صيدلية رفعت أس��عار الكمامات بشكل سريع، في حين أكد 
أن��ه أصدر ق��رارًا وزاريًا الثالثاء، حدد الس��قف األعلى ألس��عار الكمامات 
حمايًة للمس��تهلكين ومنع التالعب واس��تغالل الظ��روف التي تمر بها 

المنطقة.
وأك��د في رده على س��ؤال برلمان��ي للنائب بدر الدوس��ري، أن الوزارة 
أحالت أكثر من ش��ركة تجارية للنيابة العامة رفضت تطبيق قرار تبديل 
واسترداد المستهلك للبضاعة، بفرض غرامة قدرها 10 آالف دينار على 
من ال يس��تبدل البضاع��ة أو يردها في مخالفة صريح��ة لقانون حماية 

المستهلك.
وبين أن 98% من الش��كاوى تحل بشكل ودّي بين البائع والمستهلك، 
وق��ال: »ننظر للحيادية والوس��طية بي��ن التاجر والمس��تهلك واتجهنا 
للتوعية واإلرش��اد ال��ذي كان مفقودًا تمامًا في الس��ابق حيث نس��عى 
لتف��ادي المش��كلة قبل وقوعها م��ن خالل توعية المس��تهلك بحقوقه 
وواجبات��ه وتوجيه التاجر بواجب��ه االجتماعي من خ��الل تأدية الخدمة 

وعدم استغالل الظروف«.
وأكد أن جهاز التفتيش في الوزارة مكلف ومدرب لتغطية أكبر مس��احة 
تفتيش��ية جغرافي��ة ممكنة بواقع 50 مفتش��ًا بداًل من 4 مفتش��ين في 
الس��ابق، بحيث يتم التفتيش في مواقع متعددة وبمسح جغرافي أكبر، 
مشددًا على أن الوزارة لن تتوانى في تطبيق القانون واتخاذ اإلجراءات 

لمنع الغش أو التالعب.

تكثيف التفتيش على منافذ بيع الكمامات
كشفت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة عن تكثيف جوالتها التفتيشية 
الت��ي تقوم به��ا إدارة التفتيش للفترتي��ن الصباحية والمس��ائية على 
الصيدليات واألس��واق والمحالت التجارية الت��ي تبيع الكمامات والمواد 
المعقمة للوقاي��ة من فيروس كورونا )كوفي��د 19( للتأكد من عرضها 

وبيعها وعدم إخفائها أو الزيادة في أسعارها.
وأج��رت ال��وزارة زيارة للعديد م��ن الصيدليات والمح��الت التجارية في 
محافظ��ات مملك��ة البحرين، حيث تم إنذار 14 منش��أة بش��كل نهائي 
بعدم رفع األس��عار لما يعد مخالفة صريحة لقانون حماية المس��تهلك، 
وجاري متابعة هذه المنش��آت للتحقق من التزامها باألنظمة والقوانين 

المعمول بها بهذا الخصوص.
وأكدت الوزارة جاهزيتها لضبط أي��ة حاالت مخالفة من خالل الحمالت 

التفتيش��ية المس��تمرة والمتواصلة حتى في أيام اإلج��ازات وفي أوقات 
مختلف��ة، حيث تم إعداد خطط تفتيش��ية متكامل��ة للتعامل مع الوضع 
الحالي، وتحذر الوزارة بأنها لن تتهاون في إيقاع العقوبات الالزمة على 
مرتكبي المخالف��ات التجارية والتي تصل إلى غل��ق المحل إداريًا أو أيًة 
عقوبات مقررة بهذا الخص��وص وفقًا للقوانين واألنظمة المعمول بها 

في مملكة البحرين.
ودع��ت الوزارة المس��تهلكين إلى اإلب��الغ فورًا عن أي��ة مالحظات يتم 
اكتش��افها أو أي ش��كاوى بخصوص الكمامات أو الم��واد المعقمة من 
خالل االتصال بمركز البالغات في الوزارة على الرقم 80001700 أو عن 
طريق نظام »تواصل« )Tawasul( أو البريد اإللكتروني إلدارة التفتيش: 

inspect@moic.gov أو أية قناة تواصل أخرى متاحة للوزارة.

»الجعفرية«: على المآتم التشاور 
مع »الصحة« قبل المناسبات

حثت إدارة األوقاف الجعفرية القائمين على المساجد ورؤساء المآتم والمواكب 
الحس��ينية في مختلف محافظات مملكة البحرين عل��ى تطبيق كافة اإلجراءات 
الصحية االحترازية بعد اإلعالن عن تس��جيل عدد من الحاالت المؤكد إصابتها 
بفي��روس الكورونا المس��تجد التي أعلنته��ا وزارة الصحة والجهات الرس��مية 
المختصة. كما دعت اإلدارة رؤس��اء المآتم للتش��اور مع الجهات الصحية بشأن 
الس��بل األنس��ب واآلمنة إلحياء المناس��بات الديني��ة المقبل��ة ذات التجمعات 
الجماهيرية العامة س��واًء في األماكن المغلقة كالمس��اجد والمآتم أو األماكن 
العام��ة المفتوحة كمواكب العزاء ال س��يما في إحدى المناس��بات الدينية التي 
س��تصادف اليومين المقبلين، خصوصًا في المناطق التي تم اإلعالن فيها عن 

حاالت إصابة أو اشتباه بالفيروس.
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الخبر مقدس.. والرأي حر
 اآلراء واألفكار الواردة في هذه المقاالت تعكس آراء أصحابها وحدهم.. 

وال تمثل بالضرورة رأيًا أو موقفًا رسميًا لجريدة »الوطن« أو سياستها التحريرية 

فاطمة عبداهلل خليل

fatima.a.khalil@gmail.com @FatemaAbdulla

نبضات

باختصار

فواز العبداهلل

@faawaazFawaz_al_abdulla@hotmail.com

د. ظافر محمد العجمي

@Z4alajmi

حسين التتان

@HussainTattantattan86@hotmail.com

رؤى

إن هذه األكاذيب والشائعات وطرق التخويف من المرض هي التي يجب 
أن تتوقف وسنكون كلنا بخير واالقتصاد بخير والصحة بألف خير والناس 

بأمن وأمان وخير

المشهد الليبي حاليًا يشبه المشهد األفغاني حين خرجت طالبان وأقول 
يشبه فقط توخيًا لالعتدال ولن أقول حد التطابق في العوامل الخارجية 

والداخلية

»كورونا« بين التحذير والتخويف

ال يمكنن��ا هنا أن نفت��ي في الط��ب، أو أن نفتي في 
م��رض »كورونا« تحديدًا. هذا الم��رض الذي تحول 
بقدرة ق��ادر إلى وب��اء عالمي. ال نس��تطيع أن ندلي 
بدلونا لما للموضوع من أبعاد طبية وصحية وعلمية 
تخصصية لس��نا من أهلها، لكن وبما أننا أعالميون 
يمكنن��ا التط��رق لموضع »كورونا« م��ن زاوية أخرى 
تتعلق بطريقة طرحه على المستوى اإلعالمي، خاصة 
عبر الصحافة وكذلك وس��ائل التواص��ل االجتماعي، 

إلحداث نوع من التوازن بين الوقع والفرضيات.
لقد قرأنا الكثير عن هذا المرض المعدي، وقرأنا عن 
أعراضه وطريقة توخيه وأسباب حدوثه وما إلى ذلك، 
لك��ن، من الضروري أيضًا أن نقرأ ونتمعن في كيفية 
التعام��ل معه، خاصة أن الم��رض قد وصل إلينا. ألن 
ه��ذا األمر-كيفية التعامل معه- ه��و أهم بكثير من 

المرض نفسه ومن انتشاره.
نحن ف��ي حاجة ماس��ة لط��رح وتبني وجه��ة النظر 
الطبي��ة والصحي��ة العالمية م��ن ناحية أض��رار هذا 
الم��رض وخطورته، من أجل أن يتجنب الناس كل ما 
من شأنه أن ينش��ر المرض في المجتمع، وذلك عبر 
مجموعة من االحتياطات االحترازية ال أكثر، لكن ومن 
ناحية أخرى، لنا الكثير م��ن التحفظات حول التعامل 
م��ع المرض من الناحية اإلعالمية، س��واء المحلية أو 
العالمية، وس��واء كان��ت صحافة أو وس��ائل إعالمية 

أخرى، كالسوشيل ميديا بكافة أصنافها ودرجاتها.
هناك ف��رق شاس��ع بين التحذي��ر الطب��ي الطبيعي 
لمخاط��ر هذا الم��رض، وبين التهوي��ل وبث الخوف 
ونش��ر الذعر بي��ن الناس، فاألول يق��وم على اإلقناع 
الطبي وتبني المنه��ج العالجي الذي يخاطب العقل، 
أمَّا الثاني فإنه -كما ن��راه اليوم- يخاطب العواطف 

المج��ردة، ليس��رق معنوي��ات الن��اس ويدخلهم في 
حسابات نفسية معقدة، حتى يصلوا لحالة من الهلع 
الش��ديد جدًا بس��بب م��رض هو ليس األس��وأ على 
اإلطالق. ومن هنا يتبين لنا مدى ما يمكن أن تفعله 
وسائل اإلعالم المختلفة من تأثيرات قوية من خالل 
عرضها المرض، وأنه��ا بالفعل تحذر منه، أو تخوِّف 

العالم بسببه.
إن بعض وس��ائل اإلع��الم المحلي��ة والعالمية تتجه 
ص��وب الفعل الثاني، س��واء عن قص��د أو غير قصد، 
وه��و تهويل المرض وبث الرعب في نفوس البش��ر 
بشكل ال يتسق وطبيعة المرض ومستواه وانتشاره، 
نع��م، نس��تطيع أن نفهم قيمة التحذي��ر واإلجراءات 
االحترازية واالس��تباقية وأهميته��ا، لكن، ال يجب أن 
يتح��ول التحذير إلى تهوي��ل، فينقلب الوعي بأهمية 
تجنب هذا المرض إلى أمراض نفسية شرسة، ربما ال 
تقل خطورتها عن المرض نفسه، كالقلق واالكتئاب 
والخ��وف وغيرها من األمراض النفس��ية، والس��بب 
في كل ذلك يع��ود لطريقة عرض المرض من خالل 

التخويف ال التحذير.
حتى التحذي��ر، فإنه يجب أن يتخذ م��داه الطبيعي 
والعلم��ي، عبر مجموعة من األطب��اء والمختصين، 
وأال يخ��رج من دائ��رة التحذير إلى دائ��رة التخويف 
والش��ائعات والتهري��ج وبث األكاذي��ب، وذلك عبر 
الهرول��ة وراء أخبار »واتس��ابات الفاضين« وتويتر 
وإنس��تغرام وغيره��ا الكثي��ر. إن ه��ذه األكاذي��ب 
والش��ائعات وطرق التخويف من المرض، هي التي 
يج��ب أن تتوقف، وس��نكون كلنا بخي��ر، واالقتصاد 
بخي��ر، والصحة بألف خ�ي��ر، والناس بأم��ن وأمان 

وخير.

متى يظهر »طالبان« ليبيا؟!

أع��اد إتفاق »خفض العنف« مع واش��نطن، حركة طالبان 
إلى الواجه��ة كأه��م الفاعلين في أفغانس��تان. وتذهب 
رواية قبل رب��ع قرن أن فتاتين أفغانيتي��ن اختطفتا ربيع 
1994 من قبل إحدى الفئ��ات المتناحرة، فقام المال عمر 
بجمع 30 مقات��اًل من طلبة الم��دارس الدينية، وخلصوا 
الفتاتين وش��نقوا الخاطفين. ثم اختفى وعاد ومعه ألفي 
مقاتل بدعم من االس��تخبارات الباكستانية. فتمكن من 
قندهار، ثم هاجم إسماعيل خان غرب البالد في »هيرات« 
1995، لينفتح الطريق ويحاصر »كابول« وفيها الزعيمان 
المتناحران رئيس أفغانس��تان برهان الدين رباني وقلب 
الدين حكمتيار، اللذان فش��ال ف��ي االتحاد ضده، فوقعت 
العاصم��ة في خري��ف 1996 في يد طالب��ان التي أقامت 

إمارة أفغانستان اإلسالمية. 
رح��ب معظم ش��عب أفغانس��تان بطالب��ان بدوافع عدة، 
منها انهيار حركة غريمهم أحمد ش��اه مس��عود. وبسبب 
الحروب األهلية الطاحنة بي��ن الفصائل األفغانية وقتلت 
أكثر من 40 ألفًا، باإلضافة إلى فش��ل الوسطاء الدوليين 
في وضع حد لهذه الحروب، وإعادة األمن واالستقرار إلى 
البالد. واألهم خطر التقس��يم، وانتش��ار الفس��اد وتجارة 
السالح والحش��يش والرذائل، وتش��كل طبقة أثرياء من 
هؤالء الفاس��دين في المجتمع األفغان��ي المحافظ. كما 
كانت هناك عوامل خارجية، فجارتها باكس��تان لم يطب 
لها وصول رباني ومس��عود للس��لطة، لميله��م للتعاون 
م��ع الهند، أم��ا واش��نطن ودول الخليج فل��م تمانع من 
ظهورها في بداية األم��ر، لكن الوضع انقلب لتصبح من 
ألد أعدائها، لوقف التوغل اإليراني باتجاه الش��رق. وكان 
من تبعات وصول طالبان دخول واشنطن بقوة ثم الناتو 

لمطاردة التشكيل الذي كان يدمر البالد أينما توجه.
والمش��هد الليبي حاليًا، يش��به المش��هد األفغاني حين 
خرجت طالبان، وأقول يش��به فقط، توخيًا لالعتدال، ولن 
أقول حد التطابق في العوام��ل الخارجية والداخلية. فقد 

ت��رك القذافي من الس��الح في ليبيا ما يجع��ل قرار حظر 
توريد الس��الح نكتة س��مجة كما قالت األم��م المتحدة، 
فهذه الوفرة لم تكن متوفرة لطالبان، مما يعني أن وتيرة 
العنف في كاب��ول أقل منها بين بنغازي وطرابلس. وكما 
عجزت األحزاب واأليديولوجيات في أفغانستان عن تقديم 
نفسها بدياًل للقبائل وأعرافها، عجزت حركات وهياكل ما 
بعد القذافي عن تقديم نفسها بدياًل عن القبيلة الليبية، 
الت��ي أصب��ح لها مجالس ونف��وذ بلغ م��ن قوتها تحديد 
مطالبها وش��روطها، نظير إعادة فت��ح حقول النفط التي 
في أراضيها، بالضبط كما كان��ت القبيلة العربية تحمي 
المراع��ي واآلبار في ديارها. وال يمكن لمراقب موضوعي 
أن ينك��ر كث��رة الجماع��ات الدينية ودوافعه��ا في هيكل 
الصراع في ليبيا. وس��تكون هذه البيئة خصبة بما يكفي 
لخروج طالبان ليبيا، فقد يكونون على وشك االنتهاء من 
تش��كل هيكلهم الفك��ري مدفوعين بالعوام��ل الداخلية 
والخارجية التي تش��به ظ��روف والدة طالب��ان بكوادرها 
من طلبة الم��دارس الدينية. ومن جان��ب آخر يمكن أن 
تظه��ر طالبان ليبيا ال دينية المنطلقات، بناء على الدعم 

الخارجي الذي سيشكلها.

 * بالعجمي الفصيح:
لقد ش��رعت األبواب لطالبان لتظهر على مسرح األحداث 
ش��رارة اغتصاب فتاتين أفغانيتين، وقد سوق شعبيتهم 
نجاحهم بالقصاص من المجرمين، لكن األهم كان تذمر 
األفغ��ان أص��اًل من عدم الحس��م بين ربان��ي وحكمتيار، 
والتدخ��ل األجنبي، واألزم��ة الممتدة. وعلي��ه فاغتصاب 
كرامة ليبيا كما حدث في أفغانستان يجعل ظهور طالبان 

ليبيا مسألة وقت.

* كاتب وأكاديمي كويتي

 ما حقيقة 
اإلسقاط النجمي؟!!

تحدثن��ا أمس عن التواصل الطاقي، وهو موضوع ش��ائك، ومحاولة الخ��وض فيه إلثباته أو إنكاره 
ف��ي ظل الجدل الدائر حوله من قب��ل المختصين في علم الطاقة من جهة والمختصين في العلوم 
الطبيعي��ة والدي��ن من جهة أخرى، يجعل من ولوج المجال كالدخول في حقل ألغام ال تعرف في أي 
خطوة أنت في مأمن وفي أي خطوة أخرى قد ينفجر بك لغم ويودي بحياتك أو يرديك طريحًا، األمر 
الذي يدفعنا لتكرار الدعوة إلى لزوم الحذر والتحصن بالمراجع والنصوص الشرعية في فهم بعض 

األمور وتفنيدها والخوض في تفصيالتها بهدى مبين.
ومن الموضوعات التي يتناولها التواصل الطاقي، تلك المتعلقة باإلس��قاط النجمي، وهو ما يعرف 
أيض��ًا باإلس��قاط األثيري أو تجربة خروج الروح من الجس��د، ورغم أن بع��ض األطروحات قد بينت 
إمكاني��ة تحق��ق ذلك نظريًا وعلمي��ًا، إالَّ أن أغلب اآلراء تجمع على بطالنه��ا وإن حاولنا الولوج في 
ه��ذا الس��ياق في علوم ما وراء الح��واس المادية. ورغم صحة كثير من العل��وم أو األفكار في حقل 
م��ا وراء الحواس المادية، إاّل أن اإلس��قاط النجمي ليس أحدها، ب��ل إنه من الالفت أن حتى أولئك 
الذين قالوا بإمكانية تحققها على المس��توى العلمي والنظ��ري، حذروا من محاولة خوض التجربة 
لما قد تتمخض عنه من جنون أو تعطل لقدرات العقل البش��ري المعتادة، فضاًل عن فس��اد الجسد 
بطريقة أو بأخرى كون أن تجربة كهذه تش��به إلى حد بعيد فكرة الموت والعودة إلى الحياة، وإننا 
لو اس��تندنا على المصادر الدينية، فإنه بال شك سنتوصل لنتيجة تقضي ببطالنها بال أدنى نقاش 

أو محاولة لتفنيد بعض من أبعادها.
يشير بعض المهتمين والمصدقين بصدق التجربة إلى أن تعريف اإلسقاط يختلف عمّا هو متعارف 
عليه في الوقت الراهن، وأن تجربة الخروج من الجسد »أي خروج الروح«، هو مسألة ليست بجديدة 
أو مس��تغربة فهي تحدث لنا كل ليلة عندما نخلد إلى النوم ونس��رح في عالم األحالم حيث نلتقي 
بأرواح أخرى منتقلين بأرواحنا في أماكن متفرقة من عالم الدنيا فضاًل عن التجول في عالم البرزخ 
حيث نلتقي باألموات في مناماتنا ورؤانا، ورغم أن التفسيرات الدينية لمسألة الرؤى واألحالم تحمل 
وجه��ات نظر قد تتفق مع علماء النفس حينًا وتختلف عنه��ا حينًا أخرى، إالَّ أنها أفكار تبدو منطقية 
أكثر من القول بفكرة اإلس��قاط النجمي بخروج الروح من الجس��د لمجرد التيه والتجول االختياري 

واإلرادي للروح في العوالم األخرى.
إل��ى جانب ربط الحديث عن اإلس��قاط النجمي باألح��الم المنامية، فإن هناك م��ن يقول أيضًا أن 
اإلسقاط النجمي قد يكون مرادفًا بطريقة ما إلى ما يعرف بالتخاطر حيث القدرة على التواصل بين 
األرواح من خالل تبادل األفكار وتداولها بين روحين أو أكثر في عوالم مختلفة أو في العالم الواحد.

* اختالج النبض:
يجمع األغلبية على أن مسألة الخروج من الجسد بالمعنى الحقيقي مسألة غير واردة التحقق إاّل في 
حالة الموت، وأن البعد المجازي للمصطلح قد يجد نوعًا من التفسيرات الدينية المقبولة، وإن كان 

التعاطي مع المصطلح يبدو مثيرًا للحساسية لدى علماء الدين.

 بسكم إشاعات... 
وبرافو لوزارة التربية 

وقت األزمات

كورونا ينتشر بسرعة رهيبة، وإصابات غير معلنة، وسيارات اإلسعاف تجوب البحرين، ومناطق 
عزل تتوزع في كل المحافظات، كل ذلك إشاعات يسوقها البعض وسط محنة يعيشها العالم 
بأس��ره، ناهيك عن بع��ض الطفيليين ممن يعتق��دون بأنهم ظرفاء فيطلق��ون النكات على 

المرض ومصابيه دون أدنى اكتراث بخطورة الوضع وصعوبته.
وبين تلك الفئة واألخرى هناك إجراءات س��ريعة وحازمة اتخذتها وزارة التربية والتعليم وهي 
التي تعرف وقت الش��دائد واألزمات متمثلة في إغالق عدد من المدارس التي يشتبه بوصول 
الفيروس لها بطريقة أو بأخرى، وهو إجراء احترازي يحد من انتش��ار المرض أو العدوى، وهذا 

ما كنا نأمله بأن تكون اإلجراءات سريعة ومواكبة للحدث وتعي حجم الموقف وخطورته.
م��ن إيجابي��ات الحدث أيض��ًا تفاعل الصحافة م��ع األخبار الموثوق��ة أواًل بأول عب��ر مواقعها 
اإللكترونية وحس��ابتها على وس��ائل التواصل االجتماعي، باإلضافة إلى وزارة شؤون اإلعالم 

عبر منصاتها المتعددة كالتلفزيون واإلذاعة ووكالة األنباء.
الجمي��ل أيض��ًا أن المجل��س األعلى للصحة عبر أجنحت��ه قام مبكرًا باتخاذ ع��دد من المرافق 
كمواقع حجر لمن يش��تبه بإصابتهم بالفيروس، وتم تعميم الكوادر الطبية على كافة منافذ 

الدولة.
الطي��ران المدني هو اآلخر أدى واجب��ه وإن كان هناك من يطالب بإيقاف الرحالت الجوية إلى 
بع��ض المناطق المصابة بالعدوى بداًل م��ن االكتفاء بالتحذيرات الت��ي ال يرعى البعض لها 

اهتمامًا.
الس��ادة النواب المطل��وب منهم بأن يكونوا في هذه المرحلة هم��زة وصل ما بين الحكومة 
والمواطني��ن والمقيمي��ن، فبداًل م��ن التأثر بانفعاالت الش��ارع على بعض الق��رارات فاألجدر 

تقديم المقترحات والحلول.
ما الذي يأمله المواطن في مثل هذه األوقات؟؟ المواطن يبحث عن األمن واألمان والمعلومة 
الرسمية الصحيحة وإبقائه في الصورة أواًل بأول، لذا فمن البديهي أن نشاهد مؤتمرًا صحفيًا 
ل��وزارة الصحة يصف الحالة اآلني��ة بدقة، مع أهمية تدفق المعلوم��ات الصحيحة دون تأخير 
وبشكل مستمر، مع أهمية انعقاد المركز الوطني للكوارث واألزمات والذي يعتبر مشروعًا رائدًا 
ويض��م في عضويته وزارة الصحة وإدارة الجمارك والموانئ والمناطق الحرة ووزارة األش��غال 
وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة اإلسكان وشؤون الطيران المدني ووزارة شؤون 
اإلع��الم، حيث إن مجرد خبر انعقاد هذا المركز يبعث عل��ى االرتياح لدى المواطنين ويعكس 

جدية الدولة في الحفاظ على أمن مواطنيها الصحي.
تبقى نقطة أخيرة وهي موقع المحاجر الصحية والتي أثارت لغطًا لدى األهالي بسبب موقعها 
القري��ب م��ن المدن واألحياء الس��كنية، وبما أنها فعاًل قريبة من تل��ك المناطق فال مانع من 
التفكي��ر جدي��ًا من خالل الجهات المعني��ة بمواقع أخرى تبعد عن تل��ك المناطق حتى تخفت 
مخ��اوف المواطنين وتهدئ من روعهم في ظل المخ��اوف المتزايدة مع اإلعالن عن كل حالة 

مرضية جديدة، مع التفكير جديًا بتعليق الدراسة مؤقتًا ودراسة الوضع بشكل كامل.
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الخبر مقدس.. والرأي حر
اآلراء واألفكار الواردة في هذه المقاالت تعكس آراء أصحابها 

وحدهم.. وال تمثل بالضرورة رأيًا أو موقفًا رسميًا لجريدة »الوطن« 
أو سياستها التحريرية 

إن الفيروسات ليست 
على النطاق الصحي 
فقط بل هناك أنواع 

من الفيروسات تمس 
األخالق والمبادئ 

فليأخذ الكل 
احترازه وال يبالغ في 

الوسواس مستعينين 
باهلل وآخذين باألسباب

هناك من يقول أيضًا 
أن اإلسقاط النجمي 

قد يكون مرادفًا 
بطريقة ما إلى ما 

يعرف بالتخاطر حيث 
القدرة على التواصل 

بين األرواح من خالل 
تبادل األفكار

ما الذي يأمله 
المواطن في مثل 

هذه األوقات؟؟ 
المواطن يبحث 

عن األمن واألمان 
والمعلومة الرسمية 

الصحيحة وإبقائه في 
الصورة أواًل بأول
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رسالة خفر 
السواحل الذكية

قول قائد خفر السواحل اللواء الركن بحري عالء سيادي خالل المؤتمر الصحفي 
الذي عقده أخيرًا بمقر قيادة خفر الس��واحل في س��ترة »إنن��ا نواجه تهديدات 
أمني��ة.. وهناك مح��اوالت لتهريب الس��الح والمخدرات إل��ى البحرين« قول ال 
يمكن أن يصدر من دون أدلة، فلوال أن المعنيين بحفظ أمن السواحل ضبطوا 
ش��يئًا من ذلك لما صرح ب��ه، وألنه يفهم من هكذا تصري��ح بأنه يتناول فترة 
قريب��ة -حيث البعيدة تم خالله��ا ضبط العديد من محاوالت تهريب الس��الح 
والمخ��درات إلى البحرين- لذا صار مهمًا تحذير راكبي البحر كي ال يتورطوا في 
أمور ال عالقة لهم بها وكي يعرف المجرمون الذين يعملون لصالح دول أجنبية 
أو لصالحه��م أن البحرين عصية على التهريب وأنها ال تتس��امح في هكذا أمر 

وأن المتورطين في هكذا جريمة تنتظرهم عقوبات شديدة. 
اللواء الركن بحري عالء س��يادي لم يذكر دواًل أو جهات باالسم ولكن بالتأكيد 
ال يمكن اس��تبعاد النظام اإليراني م��ن هكذا جرائم، فلهذا النظام مصلحة في 
تهريب السالح وله مصلحة أيضًا في تهريب المخدرات واألكيد أنه ال يتردد عن 
فعل أي ش��يء كي ينجح في هذا »المضمار«، فالرغبة في اإلس��اءة إلى اآلخرين 
أمر ال يس��تطيع إال أن يس��تجيب لها، والبحرين على وجه الخصوص هدف من 

أهدافه. 
الواضح من تصريحات سيادي هو أن إدارة خفر السواحل حريصة على أال يؤخذ 
مس��تخدمو البحر من الذين ال شأن لهم بالتهريب واإلساءة بجريرة المهربين 
والمسيئين، لهذا جاءت تصريحاته في صيغة النصيحة والتنبيه كي ال يستغلهم 
مريدو الس��وء ويتضررون أو يتورطون في فع��ل ال عالقة لهم به وال يؤيدونه، 
أو يمارس��ون س��لوكًا قد يفهم منه أنهم جزء من عملية مسيئة للبحرين فيتم 

التعامل معهم بطريقة ال يحبونها. 
تصريحات س��يادي تضمنت أيضًا رس��الة ذكية إلى مريدي الس��وء، من الدول 
والمؤسس��ات واألفراد، مفادها أن��ه صار صعبًا عليهم العبث وإرباك المش��هد 
والمس��ؤولين ع��ن البحر ومن ث��م تهريب ما يري��دون تهريبه إل��ى البحرين، 
حيث اإلعالن عن أن التعامل مع من ال يس��تجيب لدوريات خفر الس��واحل على 
أن��ه مه��رب أو عامد إلى تنفي��ذ جريمة يعني أنه بات صعبا اس��تغالل هؤالء أو 
توريطه��م، فليس من العق��ل أن يمارس هؤالء س��لوكًا يجعلهم يهربون من 
الموقع وال يستجيبون للمعنيين بأمن البحر وهم يعرفون أنهم بهذا يعرضون 

أنفسهم للخطر.
كثي��رون ربم��ا ال يعرفون الجهد غير الع��ادي الذي يبذله ح��راس البحرين من 
العاملي��ن ف��ي البحر، وكثي��رون ربما ال يعرف��ون أنه لوال جهود ه��ؤالء الرجال 
لتمك��ن مريدو الس��وء من إدخال كميات من األس��لحة إل��ى البحرين وتمكنوا 
من إغراقه��ا بالمخدرات التي يبدو أنه تتوفر ل��دى النظام اإليراني فتوى تجيز 
تهريبها واستخدامها في ظروف معينة ومنها الرغبة في »مناصرة المظلومين 
والمس��تضعفين«! وكثيرون ربما ال يعرفون أن هؤالء األش��اوس تمكنوا خالل 
الس��نوات العش��ر الماضية على وجه الخصوص من ضبط العديد من عمليات 

التهريب وإنقاذ البالد من الكثير من األذى. 
واقع الحال يؤكد بأن النظام اإليراني ال يرعوي وسيستمر في محاوالته تهريب 
األس��لحة والمخ��درات وكل أمر س��يئ إلى البحري��ن، وما لقي��ه العالم من أذى 
ه��ذا النظام يعين على الق��ول بأنه ال يتردد حتى عن تهريب الفيروس��ات إلى 
البلدان التي يستهدفها وخصوصًا البحرين التي إن تمكن منها تمكن من كل 

المنطقة. 
م��ا فعله النظام اإليراني خالل األربعين س��نة الماضية التي بدل أن يوفر فيها 
النموذج والمثال ويتعاون مع جيرانه وفر فيها الدليل على حبه لممارس��ة األذى 
وجع��ل العالم كله يتخ��ذ منه ومن العمامة موقفًا. ما فعله منذ اس��تيالئه على 

ثورة الشعب اإليراني يجعل العاقل يتوقع منه كل فعل سيئ.

»كورونا« األخالق!

في خض��م األزمة العالمية التي س��ببها 
في��روس الكورون��ا ال��ذي انطل��ق م��ن 
الصين متنقاًل بين عدد من الدول ليعبر 
الق��ارات وف��ي نهاية األمر وج��د طريقه 
إلينا في دول الخلي��ج العربي، فال يخفى 
على أحد من��ا أن فيروس كورونا الجديد 
قد أث��ار الذعر في العالم، حيث تتس��ارع 
حاالت الوف��اة بين المصابي��ن به، كما 
تزداد أعداد المصابين به يومًا بعد يوم 
والدول التي تعلن عن تس��جيل إصابات 

فيها.
في العقد األخير، أي في الفترة من 2010 
ولغاية العام 2020، انتشرت العديد من 

األوبئ��ة، كان من أبرزها أن��واع جديدة 
من اإلنفلون��زا، مثل »كورونا« الش��رق 
األوس��ط وإنفلونزا الخنازير، وس��بقهما 
ف��ي العق��د الس��ابق إنفلون��زا الطيور، 
وتفش��ت في العق��د األخير أيض��ًا أوبئة 
أخرى، لعل أكثره��ا خطورة كان فيروس 
إيبوال، الذي انتش��ر في ع��دد من الدول 
األفريقية، وفيروس زيكا الذي انتشر في 
أمريكا الجنوبية، وقبل عام 2009، ظهر 
إنفلونزا الطيور »2003« وتسبب بوفاة 
حوال��ي 400 ش��خص، وس��بقه فيروس 
س��ارس »2002« ال��ذي أدى إل��ى وفاة 

800 شخص في العالم.

نجد في هذا االس��تعراض الس��ريع أبرز 
األم��راض الت��ي أودت بحي��اة الكثيرين 
خالل العق��د األخير، والتي كان معظمها 
أش��د حظرًا وفتكًا من في��روس الكورونا 
الحال��ي، إال أنن��ا ال نذك��ر أن موج��ات 
الهل��ع قد اجتاح��ت مجتمعاتن��ا كما هو 
حاص��ل الي��وم، فلع��ل أبرز في��روس قد 
تط��ور خالل العق��د األخير ه��و فيروس 
»السوش��يال ميديا« الذي يعد الس��بب 
الرئي��س لموجات الخ��وف التي اجتاحت 
كل عال��م، ب��ل وأصب��ح ه��ذا الفيروس 
معدي��ًا بش��كل جنوني حي��ث إن بعضه 
س��يئ االس��تخدام لش��بكات التواص��ل 

االجتماعي ويعد بؤرة م��ن بؤر فيروس 
السوش��يال ميديا، فتجده واضعًا قدميه 
على أريكته، والبس��ًا نظارته وينشر كل 
ما يصل إليه بخص��وص أخبار الكورونا، 
الغ��ث والس��مين منها غي��ر متيقن من 
أي ش��يء ينش��ره، فهو مصاب بالمرض 
الذي من أعراضه أنك تبحث عن السبق 
الصحفي في مواقع التواصل االجتماعي، 
وقروبات الواتساب، وكل ظنه أنه يحقق 
إنجازًا عالميًا بنشر كل ما تقع عينه عليه 
دون التأك��د من المص��در أو من صحة 

المعلومات.
إن س��وء اس��تخدام ش��بكات التواص��ل 
االجتماع��ي ق��د خل��ق أجواء م��ن القلق 
والهل��ع والتوتر، ليتح��ول الموضوع إلى 
وس��واس أكثر من أخ��ذ الحيطة والحذر 
وتحصي��ن للنف��س حس��ب اإلرش��ادات 
التي نشرتها وزارة الصحة والمؤسسات 
العالمي��ة، فنج��د أن كثيرين ينش��رون 
باستخدام  الكورونا  لعالجات  فيديوهات 
الطب الش��عبي واألعش��اب، في وس��ط 
عجز دول العال��م الكبرى كلها عن إيجاد 
العق��ار المناس��ب لعالج ه��ذا النوع من 
الفيروس��ات إال أن بعضهم يصرون على 

أن هذا الفيديو هو الحل.

ومن مساوئ فيروس السوشال ميديا أنه 
يقع بيد كل أصناف البش��ر، ولكن هناك 
صنف لم أس��تطع تصنيف��ه وهو الصنف 
الذي ينش��ر الفضائح والص��ور ويتعدى 
ويم��ارس  الن��اس  خصوصي��ات  عل��ى 
التش��هير دون أن يشعر، سواء كان ذلك 

بقصد الضحك أو بقصد حسن النية.
فم��ا ح��دث م��ن ت��داول لص��ورة أح��د 
المصابي��ن بالفي��روس والتش��هير ب��ه 
ف��ي المجموع��ات والمواق��ع يع��د قل��ة 
أدب وانته��اكًا لخصوصيته وخصوصية 
عائلته، فحت��ى وإن أخطأ أي فرد فينا فال 
يحق تداول الموضوع على شكل فضيحة 
أو كإنسان منبوذ، فالمصاب إن لم يكن 
أخ��اك أو م��ن دائرتك المحيط��ة فتيقن 
أن��ه أب ألحده��م، واب��ن إلحداهن، فما 
هي طبيعة شعور والدته لو تصلها هذه 

الصورة بتعليق ساخر منك؟
النط��اق  عل��ى  ليس��ت  الفيروس��ات  إن 
الصح��ي فق��ط ب��ل هن��اك أن��واع من 
الفيروس��ات تم��س األخ��الق والمبادئ، 
فليأخ��ذ ال��كل احت��رازه وال يبال��غ ف��ي 
الوس��واس، مس��تعينين ب��اهلل وآخذين 
باألسباب س��يحفظ اهلل البحرين وأهلها 

من كل سوء ومكروه.

حبر جاف

محمد ناصر لوري

Mohammed.lori@gmail.com @mohammed_lori

واقع الحال يؤكد بأن النظام اإليراني ال يرعوي 
وسيستمر في محاوالته تهريب األسلحة 

والمخدرات وكل أمر سيئ إلى البحرين

إن كنا نريد التصدي لهذا المرض وحماية بالدنا 
منه ال بد من أن يلتزم كل منا فردًا فردًا دون 

استثناء بالتعليمات والتوجيهات التي تصدرها 
الدولة، فعلى كل واحد منا مسؤولية، وال يتوجب 

االستهانة بذلك أبدًا لسالمتنا ولسالمة اآلخرين

محمد ناصر لوري

فاطمة عبداهلل خليل

فواز العبداهلل

»كورونا«.. األوضاع 
 الصعبة تحتاج 

إلى قرارات صعبة

حتى وقت متأخر من مس��اء االثنين، كانت األخبار الرس��مية تشير لوجود 
حالتي��ن لإلصاب��ة بمرض كورون��ا المس��تجد، وحتى لحظ��ة كتابة هذه 
الس��طور باألمس -مساء الثالثاء- أشارت األخبار الرسمية لرصد 23 حالة 
لمصابي��ن، كلهم كانوا مس��افرين قادمين من إي��ران عبر مطارات دبي 

والشارقة. 
رغم محاوالت تطمي��ن الناس باألمس، من خالل حمالت توعية إعالمية، 
ومن خالل ما يطرحه األطباء من إرشادات واحترازات وقائية، ومن دعوات 
لع��دم التهويل، والحرص عل��ى التزام توخي الحذر عب��ر تجنب االختالط 
والح��رص عل��ى الصحة الش��خصية، إال أن المنطق يق��ول بأنه ال يمكنك 

تهدئة المجتمع إال عبر إجراءات قوية مؤثرة تبعث على االطمئنان. 
لذلك كانت توجيهات صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد، ولي 
العهد، نائب القائد األعل��ى، النائب األول لرئيس مجلس الوزراء باألمس 
لوزارة التربية والتعليم لإلعالن عن تعليق الدراس��ة بالمدارس الحكومية 
والخاص��ة والروضات لمدة أس��بوعين، ق��رارًا صائبًا تمام��ًا، ومتوافقًا مع 
مطال��ب الناس الذين بالفعل وصلوا لمرحلة القلق على أبنائهم، في ظل 

تزايد أعداد المكتشفة إصابتهم. 
ورغ��م الدعوات الواضحة والصريحة بأن يس��تقي الناس معلوماتهم من 
المصادر الرسمية، سواء مما تعلن عنه وزارة الصحة، أو تبثه وزارة اإلعالم 
من بيانات رس��مية في التلفزي��ون أو وكالة األنب��اء، إال أن بعض الناس 
ولألس��ف لجأ لمحاول��ة زيادة الهلع لدى الناس، س��واء من خالل المبالغة 
فيما يرس��ل وينشر في وسائل التواصل االجتماعي، أو نشر أخبار مغلوطة 
وأرق��ام مبالغ فيها، واألده��ى تعمد أحدهم أو بعضهم فبركة حس��ابات 

لصحف ونشر أخبار مغلوطة فيها تهويل وتخويف للناس. 
ما أعجبني بشدة حس المسؤولية المجتمعي لدى كثير من أطباء البحرين، 
والذين س��خروا أنفسهم لبث الوعي، ونشر معلومات عن أساليب الوقاية 
من خالل حس��اباتهم في التواصل االس��تراتيجي، وبيان أن هذا المرض 
ال ينتق��ل إال بس��بب إهم��ال النظافة، أو التس��اهل في عملي��ة االختالط 
مع المش��تبه بإصابته��م، وأن الناس عليهم أال يقلق��وا إن كانت ملتزمة 

باإلجراءات االحترازية. 
نحن على ثقة باهلل س��بحانه وتعالى ولطفه، وأن يوفق الجهود المخلصة 
الت��ي تبذله��ا الدولة عبر مختلف أجهزتها للتعامل بش��كل متقن مع هذا 
المرض، وحاالت االش��تباه ب��ه، أو اإلصابة به، والنج��اح في معالجة هذه 
الحاالت، إذ نس��بة الش��فاء منه كبيرة جدًا مقارنة بالمتضررين منه، ولنا 
في الصين نفسها مثال صريح حين أعلن عن شفاء قرابة 17 ألف شخص. 
لكنن��ا ال بد من أن نتط��رق لنقطة هامة جدًا هنا، وه��ي أن الحاالت التي 
أعلنت عن إصابتها كلها تعرضت لإلصابة أثناء وجودها في إيران، وعادت 
إل��ى البحرين عبر محطات ترانزيت غير مباش��رة، ما يعن��ي أننا أمام تحد 
يتمثل في عملية السيطرة واالحتواء تجاه مسألة السفر إلى مناطق تفشى 
فيها المرض، والعودة إلى البحرين قدومًا منها، إذ ال تكفي مسألة دعوة 
الناس لعدم السفر لهذه المناطق، بل بات لزامًا اتخاذ إجراءات بشأن قبول 
دخول األفراد إلى البالد مرة أخرى، إن هم خالفوا التوجيهات وأصروا على 
الذهاب لمناطق تفش��ى فيها المرض، إذ العملية أكبر من رغبات أفراد أو 

سياحتهم، بل هي تمس أمن الوطن وسالمة أهله والمقيمين فيه. 
إن كنا نريد التصدي لهذا المرض، وحماية بالدنا منه، ال بد من أن يلتزم 
كل منا ف��ردًا فردًا دون اس��تثناء بالتعليمات والتوجيه��ات التي تصدرها 
الدولة، فعلى كل واحد منا مس��ؤولية، وال يتوجب االس��تهانة بذلك أبدًا، 

لسالمتنا ولسالمة اآلخرين. 
أخيرا ندعو اهلل أن يحفظ بالدنا وأهلها من كل شر، وأن يكتب لنا تخطي 

هذه األيام الصعبة، والتي تحتاج لقرارات صعبة بالفعل.
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 وفاة أكبر معمر في العالم 
بعد أيام من حصوله على اللقب

قبل أيام قليلة، أعلنت موس��وعة »غينيس« لألرقام القياس��ية أن 
شيتيس��و واتانابي أصبح أكب��ر معمر في العال��م، إال أن الياباني 

صاحب ال�112 عامًا، توفي األحد.
وقالت وس��ائل إعالم ياباني��ة، الثالثاء، إن أكب��ر معمر في العالم 

توفي قبل يومين، لكن لم يكشف عن سبب وفاته.
ونقلت صحف عن أفراد أس��رة واتانابي، أنه لم يتمكن من تناول 
أي طع��ام مؤخرًا، وأنه أصيب بارتف��اع في درجة الحرارة وصعوبة 
في التنفس قبل وفاته بيومي��ن. واتانابي، الذي ولد عام 1907، 
تم منحه ش��هادة أكبر معمر في العالم من موس��وعة »غينيس« 

في 12 فبراير الجاري، وبدا مبتسمًا ورافعًا قبضته.
وقدمت »غينيس« ف��ي اليابان التعازي لعائلة واتانابي، حس��بما 
ذكرت وكالة »أسوش��يتد ب��رس«. ووفقًا لصحيفة »ماينيبش��ي« 
اليابانية، فإن لواتانابي، الذي عمل في تايوان لمدة 18 عامًا قبل 

عودته إلى مدينة نيغاتا بشمال البالد، لديه 5 أبناء و25 حفيدًا.

وبعد عودته إلى نيغاتا، عمل واتانابي في الحكومة المحلية حتى 
تقاع��ده، وخالل عمره المديد زرع الخضروات والفاكهة في مزرعة 
العائلة، وكان يحب تناول الحلوى وزراعة األشجار القزمية اليابانية 

بطريقة فنية تقليدية.

 فيتنام: شفاء جميع الحاالت 
الـ16 المصابة بفيروس »كورونا«

االثنين  الفيتنامية  الس��لطات  أعلنت 
أن جمي��ع الح��االت ال���16 المصابة 
بفي��روس كورون��ا المتح��ور الجديد 

شفيت من الفيروس تمامًا.
وذك��رت صحيف��ة )فن اكس��بريس( 
المحلي��ة، أن آخ��ر حالة ش��فيت من 
الفي��روس لرجل 50 عام��ًا من إقليم 
فينه ف��وك، التي تبعد س��اعتين عن 

هانوي.
وكان الرج��ل ضم��ن مجموع��ة من 
األش��خاص الذين عادوا إل��ى فيتنام 
عقب أن عمل في مدينة ووهان وثبت 

إصابته بالفيروس.
ومن المقرر أن يخضع الرجل للفحص 
مجددا قبل خروجه من الحجر الصحي.

 تفشي »كورونا« يفسد 
»المهمة المستحيلة« ويحتجز توم كروز

أدى تفش��ي فيروس »كورونا« المس��تجد إلى 
إيق��اف تصوي��ر أحدث أج��زاء فيل��م »المهمة 
المستحيلة«، »ميشن إمبوسيبل 7«، واحتجاز 
نجم الفيلم توم كروز في قصر بمدينة البندقة 

شمالي إيطاليا.
وأعلنت الشركة المنتجة للفيلم »ستوديوهات 
باراماونت«، أنه تم وقف إنتاج وتصوير أحدث 
أفالم سلسلة »ميشن إمبوسيبل« في إيطاليا 
بعد تفش��ي فيروس كورونا في البالد، وحظر 
التجمعات الكبي��رة في المنطقة من أجل وقف 

انتشار المرض.
وأش��ار ناطق باسم الش��ركة المنتجة إلى أنه 
»حرص��ا على س��المة الممثلين وف��رق العمل 
وأمنه��م، وم��ع الجهود التي تبذلها س��لطات 
البندقية للحد من التجمعات لمواجهة فيروس 
كورون��ا الجدي��د، قررن��ا إجراء تعدي��الت على 
برنامج التصوير في مدينة البندقية الذي كان 
مق��ررًا لثالثة أس��ابيع«، حس��بما ذكرت وكالة 

»فرانس برس«.
وبينم��ا نقل��ت الوكال��ة عن المتحدث باس��م 
»باراماون��ت« أن ت��وم ك��روز ل��م يص��ل إلى 
إيطاليا، قالت صحيفة »ديلي ميل« البريطانية 
ف��ي تقري��ر خ��اص إن النج��م الهولي��وودي 
يتحص��ن في »قصر غريتي«، من فئة 5 نجوم، 

في مدينة البندقية.
وأشارت الصحيفة إلى أنه تم إجبار كروز، الذي 
وصل إل��ى البندقية في العش��رين من فبراير 
الجاري، عل��ى البقاء في الفندق حتى األول من 

مارس المقبل بانتظار قرار بشأن المشروع.

وف��ي حين ت��م تحديد بدء ع��رض الفيلم في 
صاالت العرض في 23 يوليو 2021، فإنه من 
المتوقع أن يتأخ��ر العرض إلى وقت الحق من 

جراء إيقاف التصوير.
وس��جلت حت��ى اآلن نح��و م��ن 220 إصابة، 
باإلضافة إلى 7 حاالت وف��اة بفيروس كورونا 
الجدي��د ف��ي إيطالي��ا، التي أصبح��ت أول بلد 

ف��ي أوروبا يف��رض حظرًا صحيًا على عش��رات 
البلدات في شمال البالد.

وباإلضاف��ة إل��ى وقف تصوير فيل��م »المهمة 
المستحيلة 7«، أثر تفشي الفيروس في إيطاليا 
على أحداث عدة مثل كرنفال البندقية وأسبوع 
عروض األزياء في ميالنو ومباريات كرة القدم 

بالدوري المحلي.

تجار الكورونا

أواًل أكبر وأحقر التجار:
لوال أن إيران لم تكن كاذبة وغير صادقة مع شعبها ومع المجتمع 
الدولي لما انتش��ر الم��رض فيها هكذا وتفش��ى ألنها تأخرت في 

التصريح واالعتراف.
ولكنه نظام تعود على فعل أي ش��يء وارتكاب كل المحرمات من 
أجل مصالحه الذاتية، فأخفى الحقائق من أجل أال تتأثر االنتخابات، 
وم��ع ذلك لم يش��ارك فيها إال 20% وهذا هو الرقم الرس��مي إنما 
المتوقع أن المشاركة كانت أقل من ذلك بكثير، ولكن بسبب تأخر 
النظام في اإلقرار بالواقع وعدم نشر الحقائق تفشى الفيروس في 
إي��ران وخاصة في الم��دن التي تحفل بال��زوار وخاصة الخليجيين 
منه��م، وه��ا هي النتيجة، نش��ر الفي��روس في الخلي��ج في عمان 
والبحرين والكويت... حس��بي اهلل على هذا النظام الذي لم يأتِنا 
منه إال الشر والذي على استعداد بالمتاجرة بأرواح الناس من أجل 

التكسب السياسي.
استهان واستهتر النظام اإليراني بحياة الناس والبشر كالعادة ولم 
يباِل بانتش��ار المرض بين الناس بم��ن فيهم اإليرانيين من أجل 
التكسب السياس��ي، وهذا ما فعله مع األسف أيضًا نواب كويتيون 
دأبوا على الدفاع عن إيران في كل مناسبة ألسباب طائفية صرفة 
وألس��باب انتخابية، وأيضًا م��ن أجل إيران ولعي��ون إيران قاوموا 
اإلجراءات التي اتخذتها الحكومة الكويتية لس��المة القادمين من 
إيران ولس��المة الكويتيين، والنتيجة ارتفاع حاالت المصابين إلى 

ثمانية حتى كتابة هذا المقال كلهم كانوا قادمين من إيران!
ولم يسلم األمر عندنا أيضًا من الذين يحاولون التكسب السياسي 
في هذه األوقات والتعاطي مع الحكومة بمظهر األبطال الوحيدين 
الذين همهم سالمة المواطن، أو المشككين باإلجراءات الحكومية 
عل��ى أنها إجراءات طائفية!! وهناك من روج العكس وقال إن تأخر 
اإلجراءات الحكومية كان نتيجة ترددها السياسي وخوفها من هذا 

اتهامها بالطائفية!!
ول��م يخُل األمر م��ن وجود تج��ار حقيقيين تاج��روا بالكورونا من 
بائع��ي األعش��اب والعس��ل وغيرهما م��ن أدوية الطب الش��عبي 
يروجون لبضاعتهم، وهناك إش��اعات وأقوال عن اس��تغالل بعض 
الصيدليات ف��ي البحرين زيادة الطلب عل��ى األقنعة الواقية فرفع 
س��عرها، خاصة بعد مشاهدة وزير التجارة الكويتي في فيديو وهو 
يدخل إحدى الصيدليات في الكويت ويس��أل عن األقنعة، فقال له 
الموظف غير موجود، فقال له س��أحيلك على النيابة وستغلق هذه 
الصيدلية، فانتش��ر الخبر أن الصيدليات في البحرين رفعت س��عر 

علبة األقنعة!
أما أكثر تجارها ضررًا فهم )الملقوفين( أي فهم هؤالء الناش��طون 
على وس��ائل التواص��ل االجتماعي الذي وجدوا لهم س��وقًا رائجة 
هذه األيام إلرس��ال أي رسالة وإعادة إرسال أي رسالة ومنذ يومين 
لم يتوقف الواتس أب عن اس��تالم ماليين الرس��ائل في البحرين 
عن تطورات الموقف ورس��ائل عن نصائح وأدعية وعالجات وأخرى 
ص��ور حتى فضحوا أول مصاب ونش��روا صورته، بل خالل أقل من 

ساعة كان هناك طابع أو )ستيكر( باسمه!!
كل هؤالء يس��تبيحون الم��رض والمرضى ومعاناتهم لمكاس��ب 

شخصية، فال هم نفعوا الناس وال نفعوا أنفسهم.

 انطالق مهرجان 
 األفالم التونسية 

في المتحف اليوم
ينطلق »مهرجان األفالم التونس��ية« األربع��اء، في متحف البحرين 
الوطني مقدمًا سلسلة عروض سينمائية ألفالم تعكس غنى التجربة 
السينمائية التونس��ية، حيث تقام عروض األفالم في تمام الساعة 
6:00 مس��اًء والدعوة عامة للجميع، وذلك ضمن فعاليات مهرجان 
ربيع الثقافة ال�15 وبالتعاون مع س��فارة الجمهورية التونسية لدى 

مملكة البحرين.
وس��تكون البداية يوم األربعاء مع فيلم »ولدي« للمخرج محمد بن 
عطية، حيث يلق��ي الفيلم الضوء على موضوع تجنيد الش��بان من 
قبل الجماعات المتش��ددة وإرس��الهم إلى مناط��ق الصراع، وتدور 
الحكاية حول أب يخاطر بنفس��ه في رحلة للبحث عن ولده الذي تم 

تجنيده للقتال في سوريا، الستعادته والعودة به إلى الوطن.
ويتواصل مهرجان األفالم التونس��ية خالل شهر مارس حيث يقدم 
يوم 4 مارس فيلم »عالس��كة« للمخرجة أريج الس��حيري، فيما يتم 
تقديم فيلم »الزيارة« للمخرج نوفل صاحب الطابع يوم 14 مارس. 

وتقام األفالم الساعة 6:00 مساًء في متحف البحرين الوطني.



بيانات الخبر
اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر
الصفحة

العدد
الرابط اإللكتروني

  www.albiladpress.come-mail: local@albiladpress.com
24 صفحة - 210 فلوس

ISSN 1985-8566رقم التسجيل
RAJ 1441 22 رجب
February 2020 2626 فبراير

Year: 12السنة
No: 4152العدد
WEDاألربعاء

:(COVID-19) مستجدات مكافحة فيروس كورونا

عدد المصابين: 23

عدد التحاليل المختبرية: 1012

اإلجراءات التي تم اتخاذها:

منع سفر المواطنين إلى إيران حتى إشعار آخر

تعليق الدراسة في جميع مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة 
إضافة إلى المدارس الحكومية والخاصة ورياض األطفال لمدة أسبوعين

تعليق جميع الرحالت الجوية غير المباشرة القادمة من إيران

آخر تحديث: 10:00 مساًء
25 فبراير 2020

الفحوصات السالبة
للقادمين عبر المطار: 25,000

)٠٧(

ســمو ولــي العهــد: صحــة المواطنيــن والمقيميــن أولوية

مواجهة “كورونا” تتطلب تعاون الجميع

المنامة - بنا

أكد ولـــي العهد نائـــب القائد األعلى 
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
التصـــدي  أن  آل خليفـــة  بـــن حمـــد 
لفيروس كورونـــا )كوفيد 19( ومنع 
انتشـــاره يتطلب تعاون جميع أبناء 
تقتضيـــه  بمـــا  وتكاتفهـــم  الوطـــن 

المصلحة الوطنية المشتركة.
إن صحـــة وســـامة  ســـموه  وقـــال 
أولويـــة  والمقيميـــن  المواطنيـــن 
نســـعى للحفـــاظ عليهـــا، ومـــا يمس 
مواطًنا أو مقيًمـــا واحًدا على أرض 
المملكـــة يمـــس الوطـــن بأكملـــه؛ لذا 
وجب على الجميع تحمل مسؤولية 

اتبـــاع  عبـــر  المشـــتركة  الوطـــن 
تعليمات الحملـــة الوطنية لمكافحة 

الفيروس.
ســـموه  تـــرؤس  لـــدى  ذلـــك  جـــاء 
اجتمـــاع اللجنـــة التنســـيقية بقصـــر 
القضيبيـــة أمـــس بحضـــور عدد من 

كبار المسؤولين.

سمو ولي العهد يترأس اجتماع اللجنة التنسيقية بحضور عدد من كبار المسؤولين

البحرين وجهة مهمة للسياحة العالمية
جاللة الملك: تعاون مع المنظمة العربية بالمشروعات والبرامج

المنامة - بنا

البـــاد صاحـــب  أشـــاد عاهـــل 
بـــن  حمـــد  الملـــك  الجالـــة 
لـــدى  خليفـــة،  آل  عيســـى 
اســـتقبال جالته أمس رئيس 
للســـياحة  العربيـــة  المنظمـــة 
بجامعـــة الـــدول العربيـــة بندر 
آل فهيـــد، بمســـتوى التعـــاون 
الصناعـــة  وزارة  بيـــن  المثمـــر 
والتجـــارة والســـياحة، وهيئة 
البحرين للسياحة والمعارض، 
والمنظمـــة العربيـــة للســـياحة 
في تنظيم البرامج السياحية 
التاريخيـــة  المعالـــم  لزيـــارة 
والحضاريـــة والثقافيـــة التـــي 
تزخر بها البحرين وأهلتها ألن 
تكـــون وجهـــة مهمـــة بخريطة 

السياحة العالمية. )٠٢(جاللة الملك يتسلم مفتاح السياحة العربية للعام 2020
)٠٤(

ارتـفــاع إجمـالــي المـصـابيــن
بفيـروس “كورونـا” إلى 23

“الخارجية” تقرر منع سفر 
المواطنين إلى إيران

تعليق الدراسة في المدارس 
والجامعات أسبوعين
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مواجهة “كورونا” تتطلب تعاون الجميع بما تقتضيه المصلحة الوطنية
أكـــد ولـــي العهد نائـــب القائـــد األعلى النائـــب األول 
لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة أن التصـــدي 
لفيروس كورونا )كوفيد19( ومنع انتشـــاره يتطلب 
تعـــاون جميع أبناء الوطـــن وتكاتفهم بمـــا تقتضيه 
المصلحـــة الوطنية المشـــتركة، مشـــيرا ســـموه إلى 
أهميـــة عـــزم جميـــع مكونـــات المجتمع مـــن أعضاء 
ومؤسســـات  والتشـــريعية  التنفيذيـــة  الســـلطتين 
القطاعيـــن الخـــاص واألهلـــي؛ لمواصلـــة تضافـــر ما 
تبذلـــه مـــن جهود ضمـــن فريق البحريـــن الواحد بما 

يسهم في الحفاظ على سالمة الجميع.
المواطنيـــن  وســـالمة  صحـــة  إن  ســـموه  وقـــال 
للحفـــاظ عليهـــا، ومـــا  أولويـــة نســـعى  والمقيميـــن 
يمـــس مواطًنـــا أو مقيًما واحًدا علـــى أرض المملكة 
لـــذا وجـــب علـــى الجميـــع  يمـــس الوطـــن بأكملـــه؛ 
اتبـــاع  عبـــر  المشـــتركة  الوطـــن  تحمـــل مســـؤولية 
تعليمات الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا 
)كوفيـــد19( وااللتـــزام باإلجـــراءات االحترازية وما 
تـــم اتخـــاذه واإلعالن عنـــه من تدابيـــر وقائية وفًقا 
للمعاييـــر الدوليـــة. جـــاء ذلـــك لـــدى ترؤس ســـموه 
اجتمـــاع اللجنة التنســـيقية بقصـــر القضيبية أمس 
بحضـــور عـــدد من كبار المســـؤولين، حيـــث اطلعت 

اللجنـــة علـــى تقاريـــر حـــول اإلجـــراءات التـــي تـــم 
اتخاذهـــا حتـــى اآلن وخطـــط التعامل مـــع المرحلة 
القادمـــة، منوًها ســـموه إلـــى أهمية مواصلـــة تعزيز 
اإلجـــراءات والتدابير المتخذة مـــن جانب الجهات 
المعنيـــة وتكثيـــف كافـــة الجهـــود لســـرعة التعامـــل 
مـــع أية تطـــورات محتملة بما يســـهم فـــي التصدي 
النتشـــار الفيـــروس فـــي المملكـــة بمـــا يتماشـــى مع 
إرشادات منظمة الصحة العالمية. وخالل االجتماع 

تـــم تقديم عرض تفصيلـــي من قبل الفريق الوطني 
الطبي للتصدي لفيروس كورونا )كوفيد 19( برئاسة 
رئيـــس المجلـــس األعلـــى للصحـــة، الفريـــق طبيـــب 
الشيخ محمد بن عبدهللا آل خليفة وذلك في ضوء 
تأكيد إصابة المسافرين القادمين من إيران، كما تم 
اســـتعراض ما تـــم اتخاذه بمتابعة الحـــاالت المؤكد 
إصابتهـــا بالفيـــروس بعد التأكد مـــن نتائج التحليل 
والبدء في تقديم العالج والرعاية الصحية الالزمة 

لهم حسب تعليمات منظمة الصحة العالمية وعزلهم 
البروتوكـــوالت  حســـب  المخصصـــة  المراكـــز  فـــي 
الطبيـــة المتعـــارف عليها، بجانب فحـــص من قاموا 
بمخالطتهم وإخضاعهم للفحوصات الطبية؛ للتأكد 
مـــن عـــدم إصابتهـــم بالفيـــروس، وكذلـــك مواصلـــة 
تعزيز الوعي الصحي عبر مختلف الوسائل لتوعية 
وطمأنـــة المواطنيـــن والمقيمين حول مســـتجدات 

فيروس كورونا )كوفيد19(.

المنامة - بنا

سمو ولي العهد: 
صحة وسالمة 

المواطنين والمقيمين 
أولوية نسعى للحفاظ 

عليها
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عوالي - المحافظة الجنوبية

قام محافظ الجنوبية ســـمو الشـــيخ 
خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة، 
بزيـــارة تفقدية لمتابعة مســـتجدات 
المشروعات التنموية بمدينة خليفة، 
بحضور عدد من المســـؤولين، حيث 
اطلع سموه على سير العمل في عدد 
من المشروعات الخدمية والتنموية، 
التـــي يجـــري العمـــل علـــى تنفيذهـــا 
بالتعـــاون مع الوزرات والهيئات ذات 

الصلة.
 وأكـــد ســـمو المحافـــظ أن النهضـــة 
تشـــهدها  التـــي  البـــارزة  الحضاريـــة 
المحافظـــة الجنوبيـــة، تأتـــي تنفيًذا 
حضـــرة  البـــالد  عاهـــل  لتوجيهـــات 
بـــن  الملـــك حمـــد  الجاللـــة  صاحـــب 
عيســـى آل خليفـــة ورئيـــس مجلس 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
الوالـــد خليفـــة بن ســـلمان آل خليفة 
وولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى 
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
هللا،  حفظـــه  خليفـــة،  آل  حمـــد  بـــن 
بتوفيـــر الخدمـــات التنمويـــة والتـــي 
تلبي متطلبات المواطنين من خالل 
المشـــروعات الحيويـــة وفـــي إطـــار 

مسيرة التقدم والنماء.
 وخـــالل الزيارة التفقدية، أكد ســـمو 
محافظ المحافظة الجنوبية، حرص 
المحافظـــة في متابعـــة تنفيذ جميع 
المشروعات الخدمية وفق معطيات 
حضاريـــة وبمـــا يعـــّزز مـــن تأثيرهـــا 
فـــي تلبيـــة احتياجـــات المواطنيـــن، 

منّوًها ســـموه إلى أن مشـــروع مركز 
مدينة خليفة الصحي ســـيقدم أرقى 
الخدمات الصحية والمجتمعية وفق 
أحدث المعايير التي تلبي التطلعات 
المستقبلية، الفًتا إلى أهمية مشروع 
إنشـــاء صالة أهالي الدور، في تعزيز 
يعـــد  والـــذي  االجتماعـــي  التقـــارب 

أحد الســـمات الحميدة في التواصل 
المجتمعـــي، وهـــذا المشـــروع يحقق 

النفع والخير لألهالي.
 وفـــي ختـــام الزيـــارة، تفّقـــد ســـموه 
مشـــروعات البنيـــة التحتية والطرق 
وجوانـــب تطويرها بالشـــكل األمثل 

وخطوات التنفيذ للمراحل المقبلة.

ســمو الشيخ خليفة بن علي: “مدينة خليفة الصحي” سيقدم أرقى الخدمات
متابعة تنفيذ المشروعات تلبية الحتياجات المواطنين

سمو ولي العهد يؤكد متانة العالقات البحرينية الباكستانية
أكـــد ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى النائـــب األول 
لرئيس مجلس الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بن حمد آل خليفة متانة العالقات البحرينية 
الباكســـتانية، والتـــي عززتهـــا مجاالت التعـــاون على 
األصعـــدة المختلفـــة كافـــة، منوًهـــا ســـموه بالزيارات 
المتبادلـــة بيـــن البلديـــن ومـــا أثمـــرت عنه مـــن نتائج 
إيجابية أســـهمت فـــي تحقيق العديد مـــن التطلعات 
المشـــتركة وفتحـــت آفاًقـــا أكبـــر لتحقيـــق المزيد من 

المنجزات بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين.
جـــاء ذلـــك لـــدى لقاء ســـموه أمـــس بقصـــر القضيبية 
ســـفير جمهوريـــة باكســـتان اإلســـالمية لـــدى مملكـــة 

بكافـــة  ســـموه  مشـــيًدا  محمـــود،  أفضـــال  البحريـــن 
الجهـــود المبذولـــة والتي من شـــأنها تعزيـــز العالقات 
الثنائيـــة بيـــن البلديـــن والشـــعبين الشـــقيقين، منوًها 
بأهمية مواصلة التنسيق والتعاون لتحقيق األهداف 
المنشودة في إطار ما تشهده العالقات المشتركة من 

تناٍم مستمر. 
من جانبه، أعرب سفير جمهورية باكستان اإلسالمية 
عن بالغ شـــكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي 
العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس 
الـــوزراء على مـــا يوليه من حـــرص واهتمام لتوطيد 

أوجه التعاون الثنائي بين البلدين والشعبين.

المنامة - بنا
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“دراسات” يصقل مهارات الشباب في البحث العلمي
ــج “فـــرص” ــام ــرن ــر بـــن حــمــد بـــإطـــاق ب ــاص ــادرة ن ــبـ ــفــاعــا مـــع مـ ت

أعلـــن رئيس مجلس أمنـــاء مركز البحرين 
والدوليـــة  اإلســـتراتيجية  للدراســـات 
والطاقـــة )دراســـات( الشـــيخ عبـــدهللا بـــن 
أحمـــد آل خليفة أن المركـــز بصدد إطالق 
برنامـــج تدريبـــي طمـــوح ومتميـــز؛ بهدف 
تأهيل قدرات الشـــباب، وتطوير مهاراتهم 
واالبتكاريـــة. والتطبيقيـــة  البحثيـــة 
يأتـــي  التدريبـــي  البرنامـــج  أن  وأوضـــح 
تفاعـــال وتنفيـــذا لمبـــادرة  ممثـــل جاللـــة 
الملك لألعمال الخيرية وشـــؤون الشباب، 
مستشـــار األمن الوطنـــي، رئيس المجلس 
األعلـــى للشـــباب والرياضة ســـمو الشـــيخ 
ناصر بن حمـــد آل خليفة، بإطالق برنامج 
“فـــرص” الذي تشـــرف عليه وزارة شـــؤون 
مبـــادرات  كأحـــد  والرياضـــة،  الشـــباب 
البرنامج الوطني لتطوير القطاع الشبابي 

والرياضي في مملكة البحرين “استجابة”، 
وذلـــك عن طريـــق تقديم المنـــح والفرص 
التدريبيـــة للشـــباب البحريني فـــي العديد 

من الشركات والمؤسسات.
وأضـــاف أن البرنامـــج التدريبـــي، ســـيركز 
علـــى تأهيـــل القـــدرات في مجـــال البحث 
العلمـــي، والرصـــد والتحليـــل، واســـتطالع 
الرأي، بما يسهم في صقل مهارات الشباب 
ويؤهلهـــم  وعلمًيـــا،  معرفًيـــا  وتنميتهـــم 
لاللتحـــاق بفـــرص أفضـــل وأكثـــر بســـوق 
العمـــل، مبينـــا أن الشـــباب هـــم عصـــب أي 
مجتمع، والمحرك للتقدم والبناء، والطرف 
الفاعـــل فـــي معادلـــة صناعـــة المســـتقبل 
التدريبـــي  البرنامـــج  إن  وقـــال  الواعـــد. 
يواكب الرؤية الملكية السامية المتقدمة، 
والتـــي تضـــع مســـألة تمكين الشـــباب في 
صدارة أولويات مملكة البحرين، كنموذج 
رائد للشـــباب، وتلقـــي كل الدعم والرعاية 

مـــن عاهـــل البـــالد جاللـــة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفة، حيـــث يؤكد جاللته أن 
الرهـــان على الشـــباب كطاقة أمـــل وعمل، 
وإشـــراكهم في الشـــأن الوطنـــي هو رهان 
رابح، متى ما تم إعدادهم اإلعداد السليم. 
اإلصالحـــي  النهـــج  نجـــح  فقـــد  وبالفعـــل 

الشامل، في إرساء األساس لبناء المعرفة 
الحديثـــة،  التقنيـــة  وامتـــالك  المتكاملـــة، 
اســـتيعاب  علـــى  الفائقـــة  وأثبـــت قدرتـــه 
التطلعـــات وتلبيـــة االحتياجـــات، وتعزيـــز 
ركائـــز الدولـــة المدنية الحديثـــة. وأكد أن 
ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة 
النمـــوذج والمثـــل والقـــدوة  دائمـــا  يقـــدم 
ومبـــادرات  الشـــبابي،  العمـــل  ريـــادة  فـــي 
شراكة الشباب، وتأهيل الكوادر الوطنية، 
وتقديـــر المواهـــب والكفـــاءات المتميـــزة، 
مشـــيًرا في هذا اإلطار إلى إطالق مبادرة 
المركـــز العلمي البحرينـــي ألهداف التنمية 
عاصمـــة  المنامـــة  واختيـــار  المســـتدامة، 
الشـــباب العربـــي، وجائـــزة ناصـــر بن حمد 
وتأســـيس  الشـــبابي،  لإلبـــداع  العالميـــة 
صنـــدوق لرعايـــة المبتكريـــن والموهوبين 
والنـــشء، ومدينـــة شـــباب  الشـــباب  مـــن 

2030، وإقامة المؤتمر الدولي للشباب.

الشيخ عبدالله بن أحمد

المنامة - دراسات

تخريج دورة للمستجدين بالحرس الملكي
ــد بــــن حــمــد ــ ــال ــ ــد وحــــضــــور خ ــمـ ــر بــــن حـ ــ ــاص ــ بـــرعـــايـــة ن

األمـــن  مستشـــار  رعايـــة  تحـــت  أقيـــم 
الوطنـــي قائـــد الحـــرس الملكـــي اللـــواء 
الركـــن ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
خليفـــة أمـــس بالحـــرس الملكـــي، حفـــل 
المســـتجدين  دورات  إحـــدى  تخريـــج 
الخاصـــة، بحضـــور قائـــد قـــوة الحـــرس 
الملكـــي الخاصـــة المقـــدم الركـــن ســـمو 

الشيخ خالد بن حمد آل خليفة.
آيـــات  بتـــالوة  التخريـــج  حفـــل  وبـــدأ   
مـــن الذكـــر الحكيـــم، ثـــم ألقيـــت كلمـــة 
بهـــذه المناســـبة، بعدها ُقـــدم إيجاز عن 
الـــدورة وما تضمنته مـــن برامج نظرية 
وعملية وما اشتملت عليه من تطبيقات 
ومهارات عســـكرية، ثـــم نفذ الخريجون 
عرًضا لمجموعة من التطبيقات العملية 

والتدريـــب  اإلعـــداد  مســـتوى  عكســـت 
ومدى المهـــارة والكفاءة التي اكتســـبها 
وبعدهـــا،  الـــدورة.   فـــي  الخريجـــون 
تفّضـــل ســـمو مستشـــار األمـــن الوطني 
قائد الحرس الملكي بتوزيع الشـــهادات 

علـــى الخريجيـــن والجوائـــز التقديريـــة 
على المتفوقين في الدورة، مهنأً سموه 
المشـــاركين في الدورة علـــى تخرجهم، 
وإتمامهم منهـــاج الدورة بنجاح، متمّنًيا 
لهم دوام التوفيق والسداد مع إخوانهم 

بمختلـــف أســـلحة ووحدات قـــوة دفاع 
البحريـــن. حضـــر حفـــل التخـــرج نائـــب 
قائد الحرس الملكـــي اللواء الركن حمد 
الحـــرس  مـــن ضبـــاط  وعـــدد  النعيمـــي 

الملكي.

الرفاع - قوة الدفاع

بيان المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2019                                  بآالف الدنانير البحرينية

البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019

بيان التغيرات في حقوق الملكية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019             بآالف الدنانير البحرينية

بيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019             بآالف الدنانير البحرينية 

20192018

الموجودات

5,5505,977موجودات غير ملموسة
24,1565,818معدات ومركبات

29,70611,795مجموع الموجودات غير المتداولة

327335المخزون
1,4371,665ذمم تجارية مدينة

508724مصروفات مدفوعة مقدماً وذمم مدينة أخرى
1,260784مستحق من أطراف ذوي عالقة

21,54919,668ودائع
3,1093,998النقد وما في حكمه

28,19027,174مجموع الموجودات المتداولة
57,89638,969مجموع الموجودات

حقوق الملكية والمطلوبات

حقوق الملكية
9,0009,000رأس المال 

4,5004,493االحتياطي القانوني
10,1619,850األرباح المستبقاة

23,66123,343مجموع حقوق الملكية 

المطلوبات

26,1248,015إلتزام إيجار تمويلي
576505منافع الموظفين

26,7008,520مجموع المطلوبات غير المتداولة

6,0436,572ذمم تجارية دائنة ومطلوبات أخرى
395359مستحق ألطراف ذوي عالقة

1,097175إلتزام إيجار
7,5357,106مجموع المطلوبات المتداولة

34,23515,626مجموع المطلوبات
57,89638,969مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

20192018

38,16438,191اإليرادات
)13,870()13,573(مصروفات تشغيلية مباشرة

24,59124,321إجمالي الربح 

7758إيرادات تشغيلية أخرى
192ربح من بيع معدات ومركبات

)3,325()3,778(مصروفات عمومية وإدارية
)10,186()9,469(مصروفات تشغيلية أخرى

11,44010,870الربح التشغيلي

587293إيرادات التمويل
)703()1,842(تكاليف التمويل

)410()1,255(صافي تكاليف التمويل

10,18510,460ربح السنة

--الدخل الشامل اآلخر

10,18510,460مجموع الدخل الشامل للسنة

العائد على السهم

113116العائد على السهم األساسي والمخفض )بالفلس(

المجموعأرباح مستبقاةاحتياطي قانونيرأس المال2019

9.0004,4939,85023,343في 1 يناير

10,18510,185--مجموع الدخل الشامل للسنة

-)7(7-محول لالحتياطي القانوني

)17()17(--صافي خسارة من بيع أسهم خزينة

)9,850()9,850(--أرباح أسهم معلنة لسنة 2018

9.0004,50010,16123,661في 31 ديسمبر 

المجموعأرباح مستبقاةاحتياطي قانونيرأس المال2018

9.0003,44743612,883في 1 يناير

10,46010,460--مجموع الدخل الشامل للسنة

-)1,046(1,046-محول لالحتياطي القانوني

9.0004,4939,85023,343في 31 ديسمبر 

2018 2019

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
10,460 10,185 ربح السنة

تسويات :
427 427 إطفاء

1,444 2,244 إستهالك
703 1,842 مصروفات التمويل

- 29 ربح القيمة العادلة على المشتقات
)2( )19( ربح من بيع معدات ومركبات

تغيرات في :
)16( 8 المخزون

)489( 45 ذمم تجارية مدينة
)160( )106( مصروفات مدفوعة مقدما وذمم مدينة أخرى
)126( )681( ذمم تجارية دائنة وأخرى

135 71 مكافآت نهاية خدمة الموظفين

12,376 14,045 صافي النقد من األنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
)180( )556( شراء معدات ومركبات

)9,399( )1,881( إيداعات صافي
2 19 مقبوضات من بيع معدات ومركبات

)9,577( )2,418( صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
)140( )922( مدفوعات اللتزام اإليجار
)703( )1,746( مدفوعات لمصروفات التمويل 

- )700( مدفوعات شراء أسهم خزينة
- 683 مقبوضات من بيع أسهم خزينة
- )9,831( أرباح أسهم مدفوعة

)843( )12,516( صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

1,956 )889( صافي )النقص( / الزيادة في النقد وما في حكمه خالل السنة
2,042 3,998 النقد وما في حكمه في 1 يناير

3,998 3,109 النقد وما في حكمه في 31 ديسمبر 

فيما يلي التواريخ الرئيسية التي يجب أخذها في االعتبار:
التاريخ الحدث

26 مارس 2020 تاريخ اجتماع الجمعية العامة 
)تاريخ موافقة المساهمين(

29 مارس 2020 آخر يوم تداول الستحقاق األرباح
)آخر يوم تداول الستحقاق األرباح، ليتم تقييد اسم المساهم في سجل األسهم يوم االستحقاق(

30 مارس 2020  تاريخ تداول السهم بدون استحقاق
)أول يوم تداول بدون استحقاق لألرباح(

31 مارس 2020 يوم االستحقاق 
)المساهمون المقيد أسمائهم في سجل األسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على األرباح(

14 ابريل 2020 يوم الدفع
)اليوم الذي سيتم فيه توزيع األرباح على المساهمين المستحقين(

بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019   بآالف الدنانير البحرينية

 اي بي ام تيرمنال البحرين ش. م. ب.
توصية بإعالن األرباح

المنتهية 31  للسنة  بتوزيع األرباح  التوصية  فبراير2020،  الذي عقد في 25  اجتماعه  البحرين  ش. م. ب. في  تيرمنال  ام  إدارة شركة اي بي  قرر مجلس 
ديسمبر2019 على المساهمين المسجل أسمائهم في سجل الشركة في تاريخ االستحقاق. تخضع هذه التوصية لموافقة مساهمي الشركة في اجتماع الجمعية العامة 

القادم، وفيما يلي التوزيع المقترح:
أ( أرباح نقدية: 113% من القيمة االسمية للسهم، أي ما يعادل 0.113 دب. للسهم الواحد ما مجموعه 10.161 مليون دب.  )تتضمن األرباح النقدية السنوية 

المقترح توزيعها نسبة صفر % والتي تم توزيعها على حملة االسهم سابقا كأرباح نصف/ربع سنوية(.
ب( أسهم منحة: ال يوجد

رئيس مجلس اإلدارة
ديفيد سكوف

2020/02/25

الرفاع - قوة الدفاع

ألقـــى رئيـــس المجلـــس األعلـــى للصحة 
بـــن  محمـــد  الشـــيخ  الطبيـــب  الفريـــق 
عبـــدهللا آل خليفة محاضرة للدارســـين 
واألركان  للقيـــادة  الملكيـــة  بالكليـــة 
رئيـــس  وتحـــدث  الوطنـــي.  والدفـــاع 
المجلـــس األعلى للصحة في المحاضرة 
عن )االستراتيجية الصحية البحرينية( 
مســـتعرًضا معاليـــه أحـــدث مـــا توّصلت 

قطـــاع  فـــي  الحديثـــة  التقنيـــات  إليـــه 
الصحة في مملكة البحرين. وفي نهاية 
المحاضـــرة، عّبـــر آمـــر الكليـــة الملكيـــة 
للقيـــادة واألركان والدفـــاع الوطني عن 
شكره وتقديره لرئيس المجلس األعلى 
للصحـــة علـــى مـــا تفّضـــل بـــه، كمـــا قام 
رئيـــس المجلـــس األعلـــى للصحـــة بالرد 
على استفسارات وتساؤالت الدارسين.

محمد بن عبداهلل يستعرض آخر التقنيات الصحية

الرفاع - قوة الدفاع

تـــرأس رئيس هيئـــة األركان الفريق 
الركن ذيـــاب النعيمي اجتماع لجنة 
فـــي  المشـــتركة،  واألمـــن  الدفـــاع 
القيـــادة العامة لقـــوة دفاع البحرين 
االجتمـــاع  خـــالل  وجـــرى  امـــس، 
بتطويـــر  الكفيلـــة  الســـبل  بحـــث 
تقويـــة  شـــأنه  مـــن  الـــذي  التعـــاون 
التنســـيق بيـــن األجهـــزة العســـكرية 
واألمنية بالمملكـــة وتعزيز القدرات 
العسكرية المشـــتركة بما يسهم في 
ترســـيخ دعائـــم األمـــن واالســـتقرار 
والحفاظ على مكتسبات ومقدرات 

الوطن لمـــا فيه خير وصالح الوطن 
والمواطنين. حضر االجتماع رئيس 
األمـــن العام الفريق طارق الحســـن، 
الوطنـــي  الحـــرس  أركان  ومديـــر 
اللـــواء الركن الشـــيخ عبد العزيز بن 
ســـعود آل خليفـــة، ومســـاعد رئيس 
هيئة األركان للعمليات اللواء الركن 
غانم الفضالة، وقائد سالح البحرية 
الركـــن  اللـــواء  البحرينـــي  الملكـــي 
بحري محمد العســـم وعدد من كبار 
بالجهـــات  والمســـؤولين  الضبـــاط 

المعنية في المملكة.

تقوية التنسيق بين األجهزة العسكرية واألمنية



بيانات الخبر
اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر
الصفحة

العدد
الرابط اإللكتروني

تعليق الدراسة في المدارس والجامعات ورياض األطفال أسبوعين

بنــاء علــى توجيهــات اللجنــة التنســيقية برئاســة ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلــس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تعليق الدراسة في المدارس 
الحكوميــة والخاصــة وريــاض األطفــال لمدة أســبوعين ابتداء من اليــوم األربعاء الموافــق 26 فبراير الجــاري، كإجراء 
احترازي لالطمئنان على سالمة الطلبة في ضوء االحتياطات التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فايروس “كورونا”، 
والتحقــق مــن نتائــج الفحوصــات الطبيــة الخاصــة بالمخالطين للمصابيــن بالفايروس والذين ســبق دخولهــم البالد قبل 

إعالن إيران انتشار فايروس كورونا في مدنها.

التربيـــة  وزارة  أعلنـــت  كمـــا 
والتعليـــم عن تعليق الدراســـة في 
جميـــع مؤسســـات التعليـــم العالي 

الحكوميـــة والخاصـــة إضافة إلى 
والخاصـــة  الحكوميـــة  المـــدارس 
وريـــاض األطفال لمدة أســـبوعين 

ابتـــداء من اليوم األربعاء الموافق 
26 فبراير 2020.

والتنميـــة  العمـــل  وزارة  وأعلنـــت 

االجتماعيـــة أيضا تعليق الدراســـة 
لمـــدة  والبرامـــج  واألنشـــطة 
اليـــوم  مـــن  ابتـــداء  أســـبوعين 
األربعـــاء فـــي كل المراكـــز والـــدور 
التأهيلية الحكومية التابعة لوزارة 
العمل والتنمية االجتماعية، ودور 
األهليـــة  والمراكـــز  الحضانـــات 
والخاصة لألشخاص ذوي اإلعاقة 
المرخصـــة مـــن قبـــل وزارة العمـــل 

والتنمية االجتماعية.

المنامة - بنا
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ــي الــعــهــد ــ ــو ول ــم ــة الــتــنــســيــقــيــة بـــرئـــاســـة س ــن ــج ــل ــات ال ــه ــي ــوج ــى ت ــل بـــنـــاء ع

المنامة - وزارة الخارجية

نظًرا لتفشي فيروس كورونا 
وزارة  قـــررت   ،)19 )كوفيـــد 
البحريـــن  مملكـــة  خارجيـــة 
إلـــى  المواطنيـــن  ســـفر  منـــع 
اإلســـامية  الجمهوريـــة 

اإليرانيـــة في الوقت الجاري، 
آخـــر؛  إشـــعار  حتـــى  وذلـــك 
حرًصا على ســـامتهم وعدم 
كورونـــا  بفيـــروس  اإلصابـــة 

)كوفيد 19(.

منـــع ســـفر المواطنيـــن إلـــى إيـــران

أفادت وزارة الصحة بأن صحة المواطنين 
والمقيمين أولوية قصوى تسعى من خال 
ما تتخذه الـــوزارة وبالتعـــاون مع الجهات 
المعنية مـــن إجـــراءات احترازية ووقائية 
المســـافرين  وســـامة  ســـامتهم  لضمـــان 
القادميـــن مـــن إيـــران والـــدول الموبـــوءة، 
مؤكـــدًة الوزارة حرصها الدائم على إطاع 
الجميع بجميع المســـتجدات واإلرشـــادات 
عـــن  واإلعـــان  كورونـــا  فيـــروس  بشـــأن 
الحـــاالت الجديـــدة التـــي يتأكـــد إصابتهـــا 
بالفيـــروس أوال بأول، مشـــيرًة إلى ضرورة 
استقاء المعلومات حول الحاالت المصابة 
أو أي قـــرارات ومعلومـــات مـــن المصـــادر 

الرسمية.
وأعلنت الوزارة تســـجيل 6 حاالت جديدة 
 )19 مصابـــة بفيـــروس الكورونـــا )كوفيـــد 
لمواطنيـــن قادميـــن من إيران عـــن طريق 
الدولـــي،  البحريـــن  مطـــار  عبـــر  الشـــارقة 
ليصـــل العـــدد اإلجمالي للحـــاالت المصابة 
إلـــى 23 حالة مصابة فـــي المملكة، مؤكدًة 

الـــوزارة أنهـــا تجـــري الفحوصـــات الازمة 
للمســـافرين القادمين من الدول الموبوءة 

فور وصولهم إلى مطار البحرين الدولي.
وأشـــارت الـــوزارة إلى أن نتائـــج التحاليل 
للحـــاالت الســـت الجديـــدة أكـــدت اإلصابة 
بالفيروس وتم اتخـــاذ اإلجراءات الازمة 
مـــع الحاالت المصابـــة بنقلهم الفـــوري إلى 
مركـــز إبراهيم خليل كانو الصحي بمنطقة 
الســـلمانية، وعزلهم لتلقي العاج والرعاية 

الازمة.
هـــي  الســـت  الحـــاالت  أن  وأوضحـــت 
لمواطنيـــن بحرينيين )4 رجـــال وامرأتان( 
قادمـــون جميعهم من إيران عبر الشـــارقة، 
مؤكدًة أن جميع الحاالت الجديدة تخضع 
وجميـــع الحـــاالت المصابـــة ســـابًقا لمتابعة 
مســـتمرة وعنايـــة فائقـــة من قبـــل الفريق 
الطبـــي المختـــص، وأنـــه تـــم نقـــل مرافقي 
المصابيـــن للعزل أيضـــا كإجـــراٍء احترازي 

بعد التأكد من عدم إصابتهم بالفيروس.
ونوهـــت الوزارة إلى أن الحـــاالت المصابة 
وصلـــت إلـــى المملكـــة قبـــل صـــدور قـــرار 
شـــؤون الطيـــران المدنـــي بتعليـــق جميـــع 

الرحـــات القادمة مـــن مطار دبـــي الدولي 
ومطار الشارقة الدولي لمدة 48 ساعة. 

وأعلن مشرف الفريق الوطني الطبي 
طبيـــب  المقـــدم  كورونـــا،  لمكافحـــة 
منـــاف القحطانـــي أن الحـــاالت التي 
تم اكتشـــافها بالبحرين هي لمصابين 
أنـــه ال  عائديـــن مـــن إيـــران، مؤكـــدا 
توجـــد أي حـــاالت إصابـــة لمواطنين 
مـــن المخالطيـــن للحاالت المكتشـــفة 
ولم يتم انتقال العدوى ألي شـــخص 
في البحرين، مشيرا إلى أنه تم وقف 
الرحـــات المقبلة من إيـــران وتوقيع 
الحجر الصحـــي ألي قادم عن طريق 
رحـــات أخرى غير مباشـــرة.جاء ذلك 
فـــي مؤتمر صحافي عقده الفريق الوطني 
 COVID( الطبـــي لمكافحة فيروس كورونا
19( مســـاء أمس في مركز سمو ولي العهد 

للتدريب بمستشفى قوة دفاع البحرين.
وبيـــن القحطاني أن لجنة التحكم والرصد 
بدأت فـــي 13 فبراير 2020 على 3 أســـس 
ومعاييـــر علمية لرصد أي حاالت األمراض 

الوبائيـــة، وهـــي الكشـــف عـــن اإلصابـــة ثم 
العـــزل الصحي والذي يختلـــف عن الحجر 
المخالطيـــن،  متابعـــة  وأخيـــرا  الصحـــي، 
مشـــددا علـــى أن تلـــك المعاييـــر تســـتطيع 

احتواء أي فيروس.
وأشـــار المقـــدم طبيب مناف إلـــى أن عدد 
حالـــة   59 بلـــغ  الحجـــر  فـــي  الموجوديـــن 
وبلـــغ  بالمملكـــة،  منطقتيـــن  فـــي  مقســـمة 
إجمالـــي حـــاالت الفحـــص التـــي أجريـــت 
1012 فحصا أســـفرت عن 23 إصابة فقط، 
جميعهـــم بحالـــة صحيـــة ســـليمة وتحـــت 

الرعاية الصحية.
وكشف عن وصول رحلة أمس كان بها 51 

راكبـــا من إيران، أجريـــت لهم الفحوصات، 
المواطنيـــن  مـــن  كبيـــرا  عـــددا  إن  وقـــال 
متوقـــع عودتهم من إيران لكن تم إباغهم 
بالمكـــوث فـــي أحـــد الفنـــادق علـــى نفقـــة 
المملكة، وفي حال عاد أي منهم بطرق غير 

مباشرة فإنه سيخضع للحجر الصحي.
وقـــال إن بعض التجارب الدولية قد أقرت 
حجـــرا منزليا مثل كنـــدا والبحرين تدرس 

هذه الخيارات في حال زيادة األعداد.
والتعليـــم  التربيـــة  وزارة  وكيـــل  وقـــال 
محمـــد مبارك جمعـــة إن 60 طالبا فحصوا 
فـــي المـــدارس مـــن 3 مـــدارس وعـــدد من 
المرافقيـــن فـــي اليـــوم ذاته وكانـــت جميع 

النتائج سلبية ولم يتم اكتشف أي إصابات 
حتى اليوم بين الطلبة.

وعن اإلجراءات في المنافذ أوضح رئيس 
األمـــن العام الفريق طارق الحســـن أنه “تم 
مراجعـــة اإلجـــراءات علـــى المنفـــذ البري، 
احترازيـــة  تطبيـــق خطـــة  بصـــدد  ونحـــن 

للفحص على المنافذ البحرية”.
وقالـــت استشـــاري األمراض الســـارية في 
مجمـــع الســـلمانية الطبي جملية الســـلمان 
بشـــأن مرضى الســـكلر إنه تم إخاء مركز 
الســـكلر ليكـــون مركـــز عـــزل للمرضـــى في 
الفتـــرة القادمة وســـيبدأ العمـــل به من غدا 
حيـــث يضـــم 4 طوابـــق وبســـعة 80 - 90 

غرفة عزل متطورة.
وقالت وكيل وزارة الصحة مريم الهاجري 
الجهـــات  كل  مـــع  مســـتمر  التعـــاون  إن 
وبالنســـبة للمنافـــذ البحريـــة، إذ تعاوّنـــا مع 
والمعنييـــن  والســـياحة  الداخليـــة  وزارة 
بالمنافـــذ، وتـــم وضـــع خطـــة للتعامـــل مـــع 

الحدث.

ــران ــ ــنـــادق إي ــد فـ ــ ــة ســتــتــحــمــل نــفــقــة مــكــوث الــبــحــريــنــيــيــن فـــي أح ــوم ــك ــح ال

ــى 23 ــدد الــمــصــابــيــن بـــ “كـــورونـــا” إلـ ارتـــفـــاع عـ

المنامة - األوقاف الجعفرية

الجعفريـــة  األوقـــاف  إدارة  حثـــت 
ورؤســـاء  المســـاجد  علـــى  القائميـــن 
فـــي  الحســـينية  والمواكـــب  المآتـــم 
مختلـــف محافظات مملكـــة البحرين 
بتطبيـــق كافـــة اإلجـــراءات الصحيـــة 
االحترازية التي أعلنتها وزارة الصحة 
والجهـــات الرســـمية المختصـــة. كمـــا 
دعت اإلدارة رؤســـاء المآتم للتشـــاور 
مـــع الجهـــات الصحيـــة بشـــأن الســـبل 
األنســـب واآلمنـــة إلحياء المناســـبات 
التجمعـــات  ذات  المقبلـــة  الدينيـــة 
الجماهيرية العامة سواًء في األماكن 
المغلقة كالمساجد والمآتم أو األماكن 
العـــزاء  كمواكـــب  المفتوحـــة  العامـــة 
الســـيما في إحدى المناسبات الدينية 

التي ستصادف اليومين المقبلين. 

“الجعفرية” للمآتم: 
تشاوروا مع “الصحة” 

إلحياء التجمعات الدينية
المنامة - وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

والتجـــارة  الصناعـــة  وزارة  أغلقـــت 
والســـياحة 3 صيدليـــات بمنطقـــة البديع 
والرفاع والمحـــرق لمخالفتها قانون رقم 

٣٥ لسنة ٢٠١٢ بشأن حماية المستهلك.
فبعـــد أن قامـــت إدارة التفتيـــش في 
الـــوزارة بالجولـــة التفتيشـــية أمـــس 
تبيـــن قيام بعض الصيدليات بإخفاء 
الكمامـــات التـــي تســـتخدم للوقايـــة 
 )19-COVID( مـــن فيـــروس كورونـــا
والتاعـــب بأســـعارها وزيادتهـــا دون 
مســـوغ قانوني واســـتغال الظروف 
االستثنائية المقلقة لدى الناس. ولمن 
ثبت من الصيدليـــات بمخالفتها لألنظمة 
والقوانين فقد تـــم غلقها إداريا، وعددها 

3 صيدليات.

إغالق 3 صيدليات 
في البديع والمحرق 

والرفاع
السنابس - هيئة تنظيم سوق العمل

تنفيـــًذا لتوجيهـــات مجلـــس الـــوزراء 
لتعزير اإلجراءات الحكومية للحفاظ 
المواطنيـــن  وســـامة  صحـــة  علـــى 
والمقيمين، وفي إطار الحملة الوطنية 
لمكافحة فيروس كورونا )كوفيد 19(، 
تم اتخاذ الازم بإرسال رسائل نصية 
قصيـــرة توعويـــة إلـــى كافـــة العمالـــة 
الوافدة في القطاع التجاري، والعمالة 
المرنة، بعدة لغات، إلى جانب إرســـال 
وإلكترونيـــة  قصيـــرة  نصيـــة  رســـائل 
توجيهيـــة إلـــى أصحـــاب العمـــل فـــي 
القطاعين التجاري والمنزلي بضرورة 
الفحص الطبي للعمالة بشـــكل فوري.
وعقد الرئيس التنفيذي للهيئة أسامة 
العبســـي أمس اجتماًعـــا طارًئا لإلدارة 

التنفيذية لبحث إجراءات الهيئة.

إجراء الفحص الطبي 
للعمالة الوافدة 

بشكل فوري

تقـــّدم 5 نـــواب لرئيســـة مجلـــس النواب 
فوزيـــة زينل أمس، باقتراح بشـــأن إبعاد 
“كورونـــا”  لمـــرض  الصحيـــة  المحاجـــر 
مـــن المناطـــق الســـكنية.  وتقـــدم النواب 
باقتراح برغبة )بصفة االستعجال( بشأن 
إبعاد المحاجر الصحيـــة لمرض الكورونا 
عن المناطق الســـكنية، مرفًقـــا به مذكرة 
الرغبـــة  موضـــوع  توّضـــح  إيضاحيـــة 
المبـــررة  العامـــة  المصلحـــة  واعتبـــارات 
بصفـــة  الموضـــوع  لعـــرض  لاقتـــراح، 
االســـتعجال علـــى جـــدول أعمال جلســـة 
25 فبرايـــر 2020 تحـــت بند ما يســـتجد 
من أعمال. ومقدمو االقتراح هم النواب: 
إبراهيـــم خالـــد النفيعـــي، يوســـف أحمـــد 
الـــذوادي، محمـــد خليفة بوحمـــود، حمد 

الكوهجي، محمد عيسى العباسي.

إبعاد المحاجر 
الصحية لكورونا عن 

المناطق السكنية
المنامة - هيئة السياحة والمعارض

أكـــد الرئيـــس التنفيـــذي لهيئـــة البحريـــن 
خليـــل  نـــادر  والمعـــارض  للســـياحة 
المؤيـــد أنـــه وتنفيـــذا لقـــرارات الحكومة 
باســـتمرارية تعزيزالجهـــود الراميـــة إلى 
الحفاظ على صحة وســـامة المواطنين 
والمقيميـــن، وذلك عبر اتخاذ اإلخزاءات 
االحترازية والتدابيـــر الوقائيـــة الازمـــة 
للتصـــدي لفيروس الكورونـــا )كوفيد 19( 
ومنع انتشـــاره، وفي ضوء المســـتجدات 
المتسارعة لهذا الموضوع، صدرت تعميم 
إلزامي لجميع مكاتب الســـفر والســـياحة 
الترويجيـــة  للعـــروض  الفـــوري  بالوقـــف 
للســـفر إلى إيران، وأن اإلجراء يأتي في 
إطار الجهـــود الوطنية المشـــتركة لكافة 
الجهـــات الحكوميـــة لمكافحـــة الفيروس 

والحد من انتشاره.

“السياحة”: إلزام 
مكاتب السفر بوقف 

عروض السفر إلى إيران
مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

واإلعـــام  العامـــة  العاقـــات  إدارة  نفـــت 
بوزارة التربية والتعليم ما تردد في وسائل 
التواصل االجتماعي عن اكتشاف حاالت 
بين الطلبـــة لإلصابة بفايـــروس “كورونا”، 
أو حدوث ارتباك في سير اليوم الدراسي 
والخاصـــة،  الحكوميـــة  المـــدارس  فـــي 
حيث ســـار أمـــس بشـــكل طبيعـــي، وأخذ 
الطلبة دروســـهم كاملة، وأقيمت األنشطة 
الطابية، وُأنجزت الزيارات التربوية إلى 
المؤسســـات الرســـمية والمواقع الوطنية.
وأفـــادت إدارة العاقـــات العامة واإلعام 
أّن وزارة التربية والتعليم بدأت بالتعاون 
مـــع وزارة الصحـــة في تنفيذ سلســـلة من 
فـــي  للمـــدارس  التوعويـــة  المحاضـــرات 
جميـــع المحافظات؛ للتعريـــف بالفايروس 

وطرق الوقاية منه.

“التربية”: ال حاالت 
لإلصابة بفايروس 
“كورونا” بالمدارس

إبراهيم النهام

بدور المالكي من الرفاع

تنفيـــًذا لتوجيهات وزيـــر الداخلية، رئيس 
مجلـــس الدفـــاع المدنـــي؛ للحفـــاظ علـــى 
العامـــة  والجاهزيـــة  االســـتعداد  مســـتوى 
ومواصلة اتخاذ كافة اإلجراءات الوقائية 
وأقصـــى درجـــات الحيطـــة والحـــذر، بمـــا 
يضمـــن منـــع تفشـــي فيـــروس “كورونـــا”، 
والـــذي أصبـــح خطـــرا يهـــدد الكثيـــر مـــن 
دول العالـــم، تـــرأس رئيـــس األمـــن العـــام، 
رئيس اللجنة الوطنيـــة لمواجهة الكوارث 
اجتماعـــا  أمـــس  الحســـن  طـــارق  الفريـــق 
طارئا للجنـــة بحضور األعضاء من ممثلي 
الـــوزارات والجهـــات المعنية.ونـــوه رئيس 
اللجنة إلى أن االجتماع، يستهدف الوقوف 
علـــى مواصلة أعلى مســـتويات االســـتعداد 

والجاهزيـــة لـــدى الجهـــات المعنيـــة واتخاذ 
اإلجـــراءات المطلوبة في إطار عمل اللجنة 
لحمايـــة المواطنين والمقيميـــن، منوها إلى 
وجـــود خطـــط مســـبقة ومصفوفـــة وطنية 
وتحديثهـــا  مراجعتهـــا  يتـــم  للمخاطـــر، 
وتطويرهـــا بشـــكل مســـتمر، الفتا فـــي هذا 
الصدد إلـــى أهمية تعزيز الجهود التوعوية، 
ومن بينها توعيـــة الكوادر العاملة بالجهات 

الخدمية المختلفة.
الخدمـــات  تفعيـــل  ضـــرورة  إلـــى  وأشـــار 
اإللكترونية وتوسيع إمكان االستفادة منها، 
بما يقلل عـــدد المراجعين إلنجاز الخدمات، 
االحتياطـــات  اتخـــاذ  ذاتـــه  الوقـــت  وفـــي 

واإلجراءات االحترازية الازمة.
ودعـــت اللجنة الوطنيـــة لمواجهة الكوارث 

بعـــض  تأجيـــل  إمـــكان  فـــي  البحـــث  إلـــى 
األنشـــطة والفعاليات؛ للحد من أي تجمعات 
وحضور جماهيري في موقع واحد، مؤكدة 
أهمية االســـتمرار فـــي التعامـــل بمصداقية 
المواطنيـــن  وتوعيـــة  الشـــفافية  ومنتهـــى 
والمقيميـــن فيما يتعلق بحماية المســـتهلك 
وعدم الســـفر للبـــاد التي تشـــهد مزيدا من 

حاالت الوفاة واالشتباه بفيروس كورونا.
وأعـــرب رئيـــس اللجنة عن شـــكره وتقديره 
للفريـــق الوطني الطبـــي، المشـــكل بأمر من 
صاحـــب الســـمو الملكـــي ولـــي العهـــد نائب 
القائد األعلـــى، النائب األول لرئيس مجلس 
الـــوزراء، معربـــا عن دعـــم اللجنـــة الوطنية 
لمواجهة الكـــوارث لإلجـــراءات التي أقرها 
الفريـــق وأدت إلـــى الحـــد مـــن انتشـــار هذا 

الفيروس.
وأوضح أن اللجنة، تعمل على دعم وتوفير 
خطـــة  لتنفيـــذ  الازمـــة  المتطلبـــات  كافـــة 
الفريق الوطني؛ من أجل حماية المواطنين 
فـــي حالـــة  اللجنـــة  والمقيميـــن، حيـــث إن 

انعقـــاد دائم لمواجهـــة أي متغيرات وتوفير 
الخدمـــات المطلوبة، مشـــيدا بـــدور الفريق 
الطبـــي ووزارة الصحـــة والجهـــات المعنيـــة 
بإصابتهـــا  المشـــتبه  الحـــاالت  رصـــد  فـــي 
والتعامل المهني مع تلك التي ثبت إصابتها 

مـــع منظمـــة  بالتنســـيق  بالفيـــروس وذلـــك 
الصحة العالمية ودول المنطقة والعالم.

ودعـــت اللجنـــة فـــي ختـــام اجتماعهـــا إلـــى 
أهميـــة مواصلـــة نشـــر إرشـــادات الســـامة 
العامـــة للمواطنيـــن والمقيمين، ومـــن بينها 
تافـــي التجمعـــات والعـــادات االجتماعيـــة 
التـــي قـــد تزيد مـــن فـــرص انتقـــال العدوى 
االجتماعيـــة  المناســـبات  فـــي  كالتقبيـــل 
واالختاط في أماكن مغلقة، وحث شركات 
الضيافة في المناسبات على توفير األدوات 
التي تســـتخدم لمـــرة واحدة وتجنب كل ما 
من شأنه نقل األمراض المعدية عموما ومن 
بينهـــا كورونا، مؤكدة فـــي الوقت ذاته على 
ضـــرورة اســـتقاء المعلومات مـــن مصادرها 

الرسمية.

المنامة - وزارة الداخلية

الفريق طارق الحسن يترأس اجتماعا طارئا للجنة الوطنية لمواجهة الكوارث

جانب من المؤتمر

“مواجهـــة الكـــوارث”: توســـيع الخدمـــات اإللكترونيـــة لتقليـــل عـــدد المراجعيـــن

تأجيل بعض األنشطة للحد من أي تجمعات في موقع واحد
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المؤبد آلسيوي هشم رأس صديقه وقتله وهما بحالة سكر
ــزا” ــفــي ــه رفـــض إعــــادة أمــــوال “ال ــل: ضــربــتــه بــالــمــطــرقــة ألنـ ــات ــق ال

العليـــا  االســـتئناف  محكمـــة  رفضـــت 
آســـيوي  اســـتئناف  األولـــى  الجنائيـــة 
محكـــوم عليه بالســـجن المؤبد واإلبعاد 
ـــا عـــن البـــاد، لقتلـــه صديقـــه فـــي  نهائيًّ
مقـــر ســـكنه بمنطقـــة توبلي، مســـتعماً 
المســـتأنف تهشـــيم  إذ تعمـــد  مطرقـــة، 
رأس الضحيـــة بضربـــه 6 مـــرات علـــى 
جمجمتـــه بتلـــك المطرقـــة، ولـــم تشـــفع 
للقتيل صداقته مع القاتل التي امتدت 
10 ســـنوات، وادعـــى المســـتأنف أنه لم 
يكـــن يقصد إزهـــاق روح المجني عليه، 
بـــل إن القتيـــل هـــو مـــن ضربه بهـــا أوالً 
علـــى الـــرأس أثنـــاء مـــا كانا يحتســـيان 
المســـكرات، وأن ســـبب الخاف المالي 
بينهما حدث بسبب تأشيرة إقامة اتفقا 
على أن يســـتخرجها الضحيـــة له بمبلغ 

1700 دينـــار لكنـــه لم يفعل، كمـــا أّيدت 
المحكمـــة مصـــادرة األداة المســـتخدمة 

في ارتكاب الجريمة.
 وعلمـــت الشـــرطة بالحادثـــة من خال 
ا شـــابة ووالدتها،  باغ تقدمت به هاتفيًّ
واللتـــان أفادتا بأنهما يســـمعان أصوات 
صراخ وأنين مـــن المنزل الماصق لهم، 
وأنهمـــا صورتـــا بالهاتـــف فيديـــو يوثق 

سماعهما ألصوات الصراخ.
 وعنـــد حضور شـــرطيين للموقع، طّوقا 
المنـــزل منًعا لهروب الجاني، ســـمعاهما 
مـــن  نحـــن  )انـــزل  لآلســـيوي  يقـــرران 
الشـــرطة(، وبعـــد فتـــرة الحظتـــا خروج 
المســـتأنف من الباب الرئيســـي، بعد أن 
تأكد من عدم وجود أي شخص بجانبه، 

لكن الشرطيين حضرا وقبضا عليه.
وأفاد أحد الشـــرطيين بموقع الجريمة، 
أنـــه وزميله شـــاهدا المـــدان واقًفا فوق 

المنـــزل، فتحدثا معه وطلبا منه النزول 
وبعـــد  لهمـــا،  يســـتجب  فلـــم  لألســـفل، 
مختبًئـــا  شـــاهدوه  للمنـــزل  تطويقهمـــا 
خلف الســـيارات المقابلة لبـــاب المنزل، 
وكان يتلفـــت يميًنـــا وشـــماالً، وبعدهـــا 
ركـــض لحوالي 10 أمتار تقريًبا، فتبعوه 

وقبضوا عليه.
مابـــس  تلطـــخ  الشـــرطيان  والحـــظ   
ضربـــة  برأســـه  وأن  بالدمـــاء،  الجانـــي 
عليـــه  فتحفظـــا  مـــن خالهـــا،  وينـــزف 
بالشـــرطة  واتصـــا  الشـــرطة،  بدوريـــة 
واإلسعاف وأعلموهم بوجود قتيل في 

المنزل.
 فأحالتـــه النيابة العامـــة للمحاكمة على 
اعتبـــار أنه بتاريخ 20 مايو 2019، قتل 
المجني عليه عمًدا بأن قام بضربه على 
رأســـه عـــدة ضربـــات بواســـطة مطرقة 
قاصـــًدا من ذلك إزهـــاق روحه فأحدث 

به اإلصابات الموصوفة بالتقرير الطبي 
الشرعي والتي أودت بحياته.

المســـتأنف  اعترافـــات  فـــي  وجـــاء   
أثنـــاء التحقيـــق معه أنه كان يحتســـي 
المســـكرات برفقـــة المجنـــي عليـــه فـــي 
مســـكنهما، وعندمـــا ســـأل األخيـــر عـــن 
تأشـــيرة اإلقامة “فيـــزا” التي طلبها منه 
 1700 وقـــدره  مبلغـــا  مقابلهـــا  وســـلمه 
دينـــار، ماطـــل المجني عليه فـــي األمر، 

لذا فقد طالبه بالمبلغ الذي دفعه إليه.
وأضـــاف أن المجني عليـــه رفض إعادة 
األموال إليه، كما ســـحب مطرقة كانت 
موضوعـــة خلفـــه، واعتـــدى عليـــه فـــي 
الرأس بواســـطتها مرة واحدة، فما كان 
منـــه إال أن تمكـــن مـــن ســـحبها مـــن يـــد 
القتيل وضربه بها 6 مرات على رأســـه، 
ما تســـبب بتهشـــم رأس األخير ووفاته 

بالمسكن.

قررت المحكمة الكبرى الجنائية 
األولـــى إرجـــاء محاكمة الشـــاب 
المتهم بالشـــروع فـــي قتل جاره 
بمنطقـــة قالي لخافـــات بينهم 
قبـــل ســـنة كاملـــة، إذ عمـــد إلـــى 
طعنه بســـكين، لجلســـة 9 مارس 
إعـــادة  بشـــأن  الســـابق  لقرارهـــا 
التقييم النفســـي للمتهم من قبل 
مستشـــفى الطب النفسي، بعدما 
ورد تقرير من وزارة الصحة يفيد 
بعـــرض المتهم علـــى لجنة طبية 
ثاثيـــة، إال أنـــه وبعـــد معاينتـــه 
واالطـــاع علـــى أوراقـــه وملفـــه 
الصحي والتقرير النفســـي، تبين 
للجنـــة أن نتيجة اختبـــار الذكاء 
الـــذي طبـــق عليـــه غير حاســـمة، 
ممـــا ارتـــأت معه اللجنـــة ضرورة 
للماحظـــة  المستشـــفى  إدخالـــه 

وإعادة التقييم لمساعدة اللجنة 
في اتخاذ القرار بهذا الشأن.

يذكر أن مركز شـــرطة ســـماهيج 
كان قد تلقـــى باغا حول وجود 
شـــخص فـــي أواخـــر األربعينات 
مـــن عمـــره ملقـــى علـــى األرض 
بمنطقـــة قالي، وتوجـــد به عدة 
طعنـــات وملطـــخ بالدماء، وعلى 
الفور انتقلت دورية شـــرطة وتم 
نقلـــه إلى المستشـــفى، وتبين أن 
المتهـــم العشـــريني هـــو مـــن قام 
بطعنـــه بســـكين صغيـــرة كانـــت 
بحوزته، فتوجهت دورية شرطة 
لمنزله وتم القبـــض عليه، وتبين 
بفحصـــه أن في يده إصابة وآثار 
دماء على مابســـه، فتم نقله هو 
اآلخر للمستشفى ليتلقى العاج 

الازم.

تأجيل قضية شروع بالقتل انتظارا لتقرير طبي

نظـــرت محكمـــة االســـتئناف العليـــا 
الجنائية األولى في استئناف رئيس 
مجموعة مهندسين بإدارة المشاريع 
في وزارة األشغال، والمحكوم عليه 
بالســـجن لمـــدة 5 ســـنوات وبغرامه 
مماثلة لقيمة الرشـــوة التي تســـلمها 
بمقدار 2000 دينار، والمدان بطلبها 
من مديرة المشاريع بإحدى شركات 
المقـــاوالت المتعاقـــدة مع الـــوزارة، 
واســـتلمها أثنـــاء تواجـــده معها في 
“كوفي شـــوب” معروف، مدعيا أنها 
“إكراميـــة” لجهوده من أجـــل تمرير 
اتفاقيـــة مصابيح مخالفة وليســـت 
بالمواصفـــات المطلوبـــة مـــن قبلهم 

وفق العقد المبرم مع المديرة العامة 
للشـــركة، إذ أبلغـــت المذكورة برفقة 
مديرة المشاريع بذات الشركة ضده 
لدى إدارة مكافحة الفســـاد، وقررت 
تأجيل اســـتئنافه للحكم بجلسة 31 

مارس المقبل.

31 مارس الحكم بطعن موظف 
األشغال المدان بالرشوة

أجلـــت المحكمة الكبـــرى الجنائية 
إتجـــار  شـــبكة  محاكمـــة  األولـــى 
باألقراص المؤثرة عقليا “الاريكا”، 
مـــخ  استشـــاري  يرأســـها  والتـــي 
بالمملكـــة  معـــروف  وأعصـــاب 
ومخلـــى ســـبيله ومعـــه 6 متهمين 
عســـكريين  وآخريـــن  محبوســـين 
تـــم إحالتهـــم للقضـــاء العســـكري، 
لجلســـة 3 مـــارس المقبـــل؛ لتقديم 

المرافعات من قبل الدفاع.
أن  القضيـــة  أوراق  مـــن  ويتبيـــن 
الطبيـــب المتهـــم ومنذ عدة أشـــهر 
قبـــل القبض علـــى خليتـــه كان قد 
صرف ألحد المتهمين وصفة طبية 
بعـــدد 7 علب من أقـــراص الاريكا 
المؤثـــرة عقليـــا، وقـــد طلـــب منـــه 
التوجـــه لصيدليـــات معينة لصرف 

باســـتعمال صـــور بطاقـــة  الـــدواء 
ترســـل  آخريـــن  أشـــخاص  هويـــة 
إليـــه عبـــر “الواتـــس آب” والذيـــن 
غـــادر بعضهـــم المملكـــة منـــذ العام 
2018، وأن بعض تلك الصيدليات 

مملوكة للطبيب نفسه أو عائلته.
أن  المتهميـــن  بعـــض  واعتـــرف 
دورهـــم كان اســـتام عـــدد ال يقل 
عـــن 60 ويتجاوز أحيانا 100 علبة 
مـــن تلـــك الصيدليـــات باســـتعمال 

وأنهـــم  الطبيـــة،  الوصفـــات 
يتوجهـــون للصيدلية بعد االتصال 
بهـــم وإباغهـــم أن طلبهـــم جاهـــز، 
ويقومـــون بتســـليمها لمـــن يطلبها 
منهـــم مقابل مبالـــغ تتراوح ما بين 
50 إلـــى 100 دينـــار، وقـــد تمكـــن 
الطبيب المتهم خال 4 أشـــهر من 
صرف 3000 علبة الريكا حسب ما 
ورد بتقرير الهيئة الوطنية لتنظيم 
المهن والخدمـــات الصحية، أي أن 
عـــدد أقـــراص الاريـــكا المصروفة 
بلـــغ 144 ألـــف قـــرص، فـــي حـــال 
احتـــوت العلبـــة الواحـــدة على 48 

قرصا.
فيمـــا ينكـــر الطبيب الـــذي يمارس 
المهنـــة منـــذ 30 عامـــا ارتكابه ألي 
جـــرم، مدعيـــا أن قصده مـــن ذلك 
المحتاجيـــن  مســـاعدة  هـــو  كلـــه 

والمرضى فقط، على حد تعبيره.

أنكر التهمة: قصدت مساعدة المحتاجين والمرضى فقط
طبيـــب الالريكـــا صـــرف 3000 علبـــة

العليـــا  االســـتئناف  محكمـــة  أصـــدرت 
الجنائيـــة األولـــى حكمهـــا فـــي طعـــون 
18 مســـتأنفا مدانيـــن بقضيـــة جماعـــة 
إرهابية مرتبطة بثاث جهات إرهابية 
هم )ائتاف 14 فبراير وســـرايا األشتر 
وتيـــار الوفاء اإلســـامي(، والتي تضم 
خـــارج  هاربيـــن  معظمهـــم  متهمـــا   32
البـــاد وقيادييـــن في تلـــك الجماعات، 
والذيـــن اتفقـــوا علـــى تكويـــن 3 خايا 
إرهابيـــة بداخـــل المملكـــة، الهدف منها 
زعزعـــة االســـتقرار فـــي البـــاد وقلـــب 
نظـــام الحكم، إذ ارتكبوا جرائم تســـلم 
وحيـــازة  لصالحهـــا  أمـــوال  وتســـليم 
والمتفجـــرات  والذخائـــر  األســـلحة 
إعانـــة  وكذلـــك  الوهميـــة،  والقنابـــل 
مرتكبـــي الجنايـــات علـــى الفـــرار مـــن 
عـــن  فضـــا  وإيواؤهـــم،  الســـلطات 

الترويج لألعمال اإلرهابية إعاميا.
إذ قضـــت بتأييـــد الســـجن المؤبد لعدد 
ســـنوات   10 والســـجن  مســـتأنفين،   3
لعدد 4 مستأنفين، وأيدت أيضا تغريم 
ســـالفي الذكـــر جميعـــا مبلـــغ 100 ألـــف 
دينار لكل منهم، كما أيدت الحبس سنة 
لعدد 6 مســـتأنفين، والحبس 3 سنوات 
لمســـتأنف واحـــد، فيمـــا قضـــت بعـــدم 
قبـــول اســـتئنافات 4 مدانيـــن آخريـــن، 
أحدهم محكوم بالسجن المؤبد و100 

ألف دينار واثنين بالســـجن 10 سنوات 
و100 ألـــف دينار لكل منهما، وبســـجن 
الرابـــع لمدة 15 عاما، فيما لم يســـتأنف 

باقي المدانين الهاربين.
وذكـــرت المحكمـــة أن الواقعـــة تتمثل 
فـــي ارتكاب المتهميـــن لعدة وقائع في 
الفتـــرة من العـــام 2015 وحتى 2018، 
والثانـــي  األول  المتهميـــن  أن  وبينـــت 
والثالـــث وكذلـــك الــــ 32 هـــم مـــن أبرز 
عناصر تیار الوفاء اإلسامي وائتاف 
اتفقـــوا  14 فبرايـــر اإلرهابييـــن، وقـــد 
فيمـــا بينهـــم في غضـــون العـــام 2015 
إرهابيـــة  خايـــا  ثـــاث  تكويـــن  علـــى 
داخل مملكـــة البحرين، على أن يتولى 
كل منهـــم رئاســـة خلية تكـــون مهمتها 
بقصـــد  اإلرهابيـــة  الجرائـــم  ارتـــكاب 
زعزعـــة االســـتقرار فـــي البـــاد وقلـــب 

نظام الحكم.

تسلموا أمواال لتمويل الجماعة وشكلوا 3 جماعات تخريبية
رفض استئنافات 18 مداًنا بقضية إرهابية

جنوساني يتزوج باثنتين... وتعطيل طلب ابنه منذ 2006
ما زال يعيل والدته المقيمة في المنطقة بعد وفاة والده وينتظر بيت العمر

وقــع مواطــن فــي ورطــة بســبب زواج والده مــن اثنتين، وتســجيل أبناء 
الزوجة األولى بعنوانه بمنطقة جنوسان، وأبناء الزوجة األخرى بمنطقة 

المصلى، بينما الجميع يسكن بمنطقة جنوسان.

 ووقعـــت ورطـــة المواطـــن عندمـــا 
تقـــّدم بطلـــب الحصـــول علـــى بيت 
بمشـــروع جنوسان، فقيل له إنه من 
ســـكنة المصلـــى، ويحتســـب ضمـــن 
طابور االنتظار بأّي مشروع إسكاني 

بمنطقة المصلى أو جدحفص.
وذكـــر أنه يقيم بشـــقة ببيـــت والده 
عقـــود  منـــذ  جنوســـان  بمنطقـــة 
علـــى  أخوانـــه  وحصـــل  طويلـــة، 
بيوت بمنطقتهـــم األم، وهو يطالب 

بمعاملته أسوة بإخوانه.
اإلســـكان  لـــوزارة  لجـــأ  أنـــه  وذكـــر 
لحـــل مشـــكلته، ويتمنى مـــن الوزير 
باســـم الحمر ووكيل الوزارة الشيخ 
أن  خليفـــة  آل  أحمـــد  بـــن  عبـــدهللا 

يتوصا لحل مناسب لمظلمته.
 ولفت إلى أن تاريخ طلبه اإلسكاني 
يعـــود للعـــام 2006، ومـــا زال يعيـــل 
والدته المقيمة في منطقة جنوسان 

بطاقة الطلب اإلسكانيبعد وفاة والده.

5 سنوات لمزّور أرصدة التسجيل السنوي لـ 15 مركبة بجهة عمله
قضــت محكمــة االســتئناف العليــا الجنائيــة األولــى بتأييــد معاقبــة مخلــص معامالت يعمــل لدى إحدى الشــركات 
التجاريــة، ارتكــب عمليــات تزويــر لمــا ال يقــل عــن 15 إيصال رســوم التســجيل والتجديد الســنوي لتلــك المركبات 
المملوكة لجهة عمله، واســتولى على أموال هذه الرســوم البالغة 660 دينارا لنفســه؛ وذلك بســجنه لمدة 5 سنوات 

عما أسند إليه، كما أمرت بمصادرة المحررات المزورة.

أحـــد  أن  إلـــى  التفاصيـــل  وتشـــير 
األشخاص كان قد توجه إلى اإلدارة 
معاملـــة  إلجـــراء  للمـــرور؛  العامـــة 
تحويـــل ملكية ســـيارة اشـــتراها من 
الشـــركة التي يعمل لديها المستأنف، 
وقـــدم للموظـــف المختـــص إيصـــاال 
خاصا بسداد رسم التسجيل السنوي 
للمركبـــة، إال أنـــه وبعـــد التحقـــق من 
اتضـــح  اإللكترونـــي  النظـــام  خـــال 
أن اإليصـــال غيـــر صحيـــح ومـــزور، 
إذ إن المركبـــة ال توجـــد بشـــأنها أيـــة 
بيانات بشـــأن إجراء معاملة تجديد 

التســـجيل الســـنوي، وبالتدقيـــق في 
الرقـــم المتسلســـل للرصيـــد المقـــدم 
مـــن ذلك الشـــخص تبين أنـــه خاص 
بمركبة أخرى وغير مملوكة للشـــركة 
المشار إليها وقد سبق إصداره فعا، 
ولكـــن ليس للســـيارة المقدم بشـــأنها 

الطلب، ما يعني أنه مزور.
ولهـــذا فقـــد تواصلـــت اإلدارة العامة 
بالشـــركة،  المســـؤولين  مـــع  للمـــرور 
والحظـــوا وجود عدد من اإليصاالت 
بحوزتهـــم ثبت أنها مزورة أيضا، وال 
بيانات للمركبات الخاصة بشـــركتهم 

لدى اإلدارة.
وبالسؤال عمن يجري لصالحهم تلك 
المعامـــات أبلغـــوا بأنـــه المســـتأنف، 
والـــذي يعمل لديهـــم بصفته مخلص 
معامات، حيث تبين أن المســـتأنف 
المركبـــات  بعـــض  بتســـجيل  قـــام 

الخاصة بجهة عمله، ثم قام بتسليم 
والمـــزورة  الصحيحـــة  األرصـــدة 
الخاصـــة بالمركبـــات التـــي لـــم يتـــم 
تســـجيلها إلـــى الموظـــف المختـــص 
بـــاإلدارة العامة للمرور، والذي أصدر 
بحسن نية شـــهادات التسجيل لتلك 
المركبـــات، وتوجه بعد ذلك للشـــركة 

وقدم لهم النســـخ الكربونية الوردية 
اللون من تلك اإليصاالت، وثبت بأنه 
تمكن من اختاس ما مجموعه 660 

دينارا من تلك الرسوم لنفسه.
فأحالتـــه النيابـــة العامـــة للمحاكمـــة 
علـــى اعتبـــار أنه فـــي غضـــون العام 

2015، ارتكب اآلتي:

مجهـــول  آخـــر  مـــع  اشـــترك  أوال: 
بطريق االتفاق فـــي تزوير محررات 
رسمية، وهي إيصاالت سداد رسوم 
التسجيل المنسوب صدروها لإلدارة 
اســـتعمالها  بغـــرض  للمـــرور؛  العامـــة 

كمحررات صحيحة.
المحـــررات  تلـــك  اســـتعمل  ثانيـــا: 
للمـــرور  العامـــة  لـــإلدارة  وقدمهـــا 
والشـــركة المجني عليها، وتمكن من 
تجديد التســـجيل السنوي للمركبات 
عليهـــا  المجنـــي  للشـــركة  المملوكـــة 
وتمكن من إصدار شـــهادة التسجيل 

من دون دفع الرسوم.
ثالثـــا: بصفتـــه يعمـــل لـــدى الشـــركة 
المجني عليها اختلس المبالغ المالية 
التـــي وجـــدت فـــي حيازتـــه بســـبب 
عملـــه بـــأن اختلـــس 660 دينـــارا من 

جهة عمله.

ارتكب جريمة تزوير 
ليختلس 660 دينارا 

من قيمة الرسوم

محرر الشؤون المحلية
محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحليةعباس إبراهيم

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية
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عــصــرا  5:20 الـــســـاعـــة  ــى  ــت ح اســـتـــمـــرت  ــة  ــس ــل ــج ال

19 نائبا لم يحضروا لنهاية مناقشات رغبات كورونا

لم يصمد معظم النـــواب بالبقاء على مقاعدهم تحت 
قبة البرلمان حتى نهاية الجلســـة، وعند مناقشـــة أهم 
موضوع يشغل بال الرأي العام حاليا، وهو مستجدات 
انتشـــار فيروس كورونا وإجـــراءات التصدي له. ومع 
طلـــب الرئيســـة فوزية زينـــل التصويت علـــى اقتراح 
نيابـــي بهذا الصـــدد، فإنه حظي بغالبيـــة صعبة للعبور 

من قاعة الندوة البرلمانية لدار الحكومة.
وبلـــغ الحضور مع قرب نهاية الجلســـة بالســـاعة 5:20 

مساء أمس الثالثاء 21 نائبا، وعدم وجود 19 نائبا.
وآخـــر اقتـــراح برغبـــة نوقـــش بالبرلمـــان تنـــاول طلبا 
نيابيـــا لتقـــوم الحكومـــة بتنســـيق عـــودة المواطنيـــن 
العالقيـــن في إيـــران والتأكد من خلوهـــم من فيروس 

كورونا ودفع مبالغ مؤقتة لمعيشتهم بصفة مؤقتة.
والنـــواب الذين لم يكونوا موجودين لنهاية الجلســـة، 
ســـواء كانـــوا معتذريـــن عـــن الحضـــور بالجلســـة أو 

غادروها قبل رفعها، هم: 1. عبدهللا الدوسري.
2. فاطمة القطري.

3. محمد عيسى.
4. يوسف زينل.

5. عادل العسومي.
6. عيسى الدوسري.

7. هشام العشيري.
8. سيد فالح هاشم.

9. خالد بوعنق.
10. علي زايد.
11. عمار قمبر.

12. غازي آل رحمة.
13. محمد السيسي.

14. معصومة عبدالرحيم.
15. علي النعيمي.

16. عيسى الكوهجي.
17. فاضل السواد.

18. محمد بوحمود.
19. يوسف الذوادي.

ساعتا رعاية 
لعامالت الخاص

وافـــق مجلـــس النـــواب علـــى اقتراح 
بقانـــون يتضّمـــن منح المـــرأة العاملة 
ســـاعتي رعاية يومية مدفوعة األجر 
بعـــد انتهـــاء إجازة الوضـــع حتى يبلغ 
طفلهـــا ســـنتين بمعدل فترتـــي رعاية 
لرضاعـــة طفلها علـــى أال تقل مدة كل 
منهمـــا عـــن ســـاعة واحـــدة، وللعاملة 

الحق في ضم هاتين الفترتين.

أحمد األنصاري

تعقيم اليدين قبل الدخول لجلسة مجلس النواب

50 مفتشا للمحالت وإحالة تجار للنيابة
ــمــعــيــشــي ال ــع  ــ ــوض ــ ال ــع  ــ م يـــتـــنـــاســـب  ال  ــار  ــ ــعـ ــ األسـ ــاع  ــ ــفـ ــ ارتـ

قـــال النائب بـــدر الدوســـري: تعاني 
البحرين من ارتفاع األســـعار وغالء 
مبالـــغ فيـــه ال يتناســـب مـــع الوضع 
المعيشـــي للمواطن والمقيم، وهناك 
االســـتهالكية  الســـلع  فـــي  غـــالء 
اليومية والمنتجات الغدائية ومواد 

البناء والسلع األساسية. 
ا  وذكر أن نســـبة المفتشين قليل جدًّ
البحرينـــي،  والســـوق  يتناســـب  ال 
ضبـــط  فـــي  قصـــور  هنـــاك  ولذلـــك 
األســـواق  ومراقبـــة  المخالفيـــن 
أن  مبيًنـــا  المناطـــق،  مختلـــف  فـــي 
ذوي الدخـــل المحـــدود هـــم األكثـــر 
تأثـــًرا الرتفـــاع األســـعار وخصوًصـــا 
المواد األساســـية فـــي ظل التالعب 
باألســـعار من قبـــل الجشـــعين الذي 
يحتكرون المواد الغدائية ويرفعون 

األسعار.

والصناعـــة  التجـــارة  وزيـــر  أكـــد   
كّثفـــت  الـــوزارة  أن  الزيانـــي  زايـــد 
التوعويـــة  بالحمـــالت  اإلجـــراءات 
وخلقـــت جهـــاز تفتيـــش، مركـــز في 
الـــوزارة الجهـــاز، موضًحا أن الجهاز 
أصبـــح مكلًفا بتغطية أكبر مســـاحة 

ممكنة في أسرع وقت ممكن.
 وبيـــن أن الـــوزارة لديها 50 مفّتًشـــا 
ـــا بدالً مـــن 4 مفتشـــين، مؤكًدا  حاليًّ
على ضبط للمخالفين من قبل جهاز 
حمايـــة المســـتهلك الذي لـــه وقفات 

جادة تصدى بحزم للمخالفات.

 وأوضـــح أن أغلـــب الشـــكاوى مـــن 
“البضاعـــة  موضـــوع  المســـتهلكين 
المباعة ال ترد وال تستبدل” التي تم 
وضـــع غرامة تصـــل 10 آالف دينار، 
وأوصلنـــا بعـــض التجار إلـــى النيابة 

لرفضهم تطبيق القانون.

صورة “سلفي” للصالح وآل عباس والعشيري بدر الدوسري

توّعـــد النائـــب حمـــد الكوهجـــي وزيـــر التجـــارة والصناعـــة زايد 
الزياني باالســـتجواب وتشـــكيل لجنة تحقيـــق، مؤكًدا أن ال أحد 
من الوزراء فوق القانون، أثناء مداخلته أمس بشـــأن رد األخير 
على ســـؤال بخصوص إجمالي مصروفات غرفة تجارة وصناعة 
البحريـــن منذ شـــهر أبريـــل 2018م. وقال الكوهجي اشـــتراكات 
ا  المؤسســـات الصغيرة والمتوســـطة تصل إلى 4.5 ماليين سنويًّ
حيت إنهم يشـــكلون 98 % من إجمالي اشـــتراكات غرفة تجارة 
وصناعـــة البحرين.   ولفت الكوهجي أن ميزانية ســـفر األعضاء 
فـــي 2018 بلغت 220 ألف دينار منها تكلفة ســـفر أعضاء الغرفة 
مؤكـــًدا أنهـــا وصلت في ســـفر للقاهرة لـ 6 آالف دينـــار من تاريخ 
15-8 أبريل 2018، مؤكًدا أن أحد األعضاء تبّين في الســـجالت 

أنه مسافر في تاريخ 11 للرياض وتكلفة السفر 4 آالف دينار.
وأوضح أن مؤتمًرا لألعضاء في موســـكو مدته يومين كلف 20 
ألف دينار في حين كلف مؤتمر ليومين بمليون و200 ألف دينار.

 وأشـــار فـــي مداخلتـــه أنه من األولـــى يدعم صغـــار التجار بهذه 
المبالغ مؤكًدا فشـــل الغرفة في خدمة هذه الفئة وأن قراراتها ال 

تصب في مصلحته حيث ألغيت لجنة المتعثرين.

زينب عبداألمير وحمد الكوهجي

الكوهجــي: مؤتمــر ليوميــن بمليــون و200 ألــف دينــار

مخصصات سفر لغرفة التجارة

قالت النائب كلثم الحايكي إن قرار وزير اإلســـكان بإلغاء 
طلبـــات المحكومين عقوبـــة إضافية بحقهـــم، حيث يرى 
الوزيـــر العقوبة الصادرة بأنها ال تكفي ويجب اســـتكمالها 

بعقوبة إضافية بحسب مزاجه.
 وقالـــت إن الدســـتور ينص علـــى أن ال عقوبة وال جريمة 
إال بقانـــون، فال توجد عقوبة كهذه التـــي اخترعها الوزير 

بقرار.
وتابعـــت “المـــادة 20 مـــن الدســـتور تنص علـــى أن تكون 
العقوبة شـــخصية والوزير يعاقب بقراره الزوجة واألبناء 

بحرمانهم من سكن مالئم فيدفعون ثمن لم يرتكبوه”.
 وقالـــت مـــن غيـــر المعقـــول أن يلغى طلـــب مواطن صدر 

بحقه حكم بالحبس 6 أشهر.
وأضافـــت “من المعيب أن يطلب موظفو وزارة اإلســـكان 
مـــن الزوجـــات الطالق مـــن أزواجهـــن المحكومين إلعادة 
تفعيل طلباتهم، متســـائلة وفق أي قانون ودســـتور يعمل 

هـــؤالء الموظفون، مطالبـــة بإعادة طلبات فـــوًرا لكل من 
ألغيت طلباتهم وجمدت.

كلثم الحايكي بين مصافحة وشيكة

لـــم تـــرد بالقانـــون الوزيـــر قـــرر عقوبـــة “مزاجيـــة” 

الحايكي نقاًل عن بحرينيات: تطلقوا للحصول على بيت

قال وزير الصناعة والتجارة زايد الزياني 
تـــم تعديـــل الـــرد المقـــدم من قبـــل غرفة 
تجـــارة وصناعـــة البحريـــن، حيـــث بلغت 
في 2018 تكلفة مخصصات الســـفر 186 

ألف دينار. 
وقـــال: إن الغرفـــة تضع ميزانية ســـنوية 
اإلدارة  مجلـــس  مـــن  تعتمـــد  مفّصلـــة 
المنتخـــب وفي نهاية العام يقّر الحســـاب 
الختامـــي للغرفـــة مـــن بعـــد التدقيـــق من 
مدقـــق خارجي ويعـــرض علـــى الجمعية 
تقـــوم  الـــوزارة  أن  مؤكـــًدا  العموميـــة. 
بواجبهـــا وتراقـــب ولن تتردد فـــي اتخاذ 

اإلجـــراءات فـــي حالـــة التجـــاوزات ولـــن 
تتهاون في أي ســـوء اســـتخدام للسلطة 

والتالعب.
وأوضـــح: فـــي ميزانيـــة 2018 تـــم رصـــد 
لمخصصـــات  دينـــار  ألـــف   160 ميزانيـــة 
المبلـــغ الفعلـــي المصـــروف  الســـفر وكان 

ألًفـــا   160 2019 رصـــد  ألًفـــا، وفـــي   136
وتـــم صـــرف 129 ألف دينـــار وفي 2020 
المبلـــغ المرصـــود لمخصصات الســـفر إلى 
120 ألف دينار. وقال “هناك آلية واضحة 
بموافقـــة  تجـــاوز  وال  واضـــح  واعتمـــاد 
الجمعيـــة العمومية لم نـــر حاجة للتدخل 
مبيًنـــا، الغرفة ال تســـتلم أي دعم حكومي 
أو أي دعم من ميزانية الدولة ومســـتقلة 
فـــي مواردهـــا التـــي جـــزء منهـــا رســـوم 
االشـــتراك وهناك استثمارات من عقارات 
وأمـــور أخرى وكلها مفصلـــة من الجمعية 

العمومية التي تعتمد كل عام.

غــرفــــة التجــــارة ال تستلــــم أي دعــــم حكـــومـــــي
أكـــد وزيـــر اإلســـكان باســـم الحمـــر أن وزارة اإلســـكان ال تلغـــي 
طلبات المحكوم عليهم بالحبس أو الســـجن ما عدا المحكومين 

في قضايا إرهابية أو المسقطة جنسيتهم.
 وأوضـــح أن الوزارة تســـتند على قرار مجلس الـــوزراء الصادر 
فـــي 21 ســـبتمبر 2010 والمـــادة 10 مـــن القـــرار الـــوزاري 909 
لســـنة 2015 بشـــأن نظـــام اإلســـكان والتي تنص علـــى أن يلغى 
التخصيص باالنتفاع للمســـكن للمنتفع في حالة فقد أو ســـحب 
أو إســـقاط عنـــه الجنســـية البحرينيـــة بنـــاًء على أحـــكام قانون 

الجنسية.
وأضـــاف الحمـــر أنه يتم إلغـــاء الطلب اإلســـكاني إذا حكم على 
صاحبه بحكم بات بأي من الجرائم المنصوص عليها في القانون 
رقم 58 لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من اإلرهابية. مؤكًدا 

إلـــى أن وزارة حرصـــت علـــى تطبيـــق نـــص القانـــون وااللتـــزام 
بقرارات مجلس الوزراء وان الوزير ال يتخذ القرارات بمزاجية.

إسقــاط الطلبــات اإلسكانيــة ليسـت بمزاجيــة الوزيــر

220
ألـــــف دينــــار

منصة الحكومة

186 ألف دينار 
كلفة مخصصات 

سفرها بعام

تغطية:  ليلى مال اهلل
تصوير: خليل إبراهيم
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