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 »`̀μ`̀∏`̀ª`̀dG  ƒ`̀ª`̀°`̀ù`̀dG  Ö`̀MÉ`̀ °`̀U  iOCG
 »dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G
 ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG
 QÉÑc øe OóYh ,AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd
 IÓ°U  ,áªjôμdG  áμdÉªdG  á∏FÉ©dG  OGô`̀aCG
 óªMCG ï«°ûdG ƒª°S ¿ÉªãL ≈∏Y IRÉæédG
 ¬ªMQ  áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  óªëe  øH

.¬∏dG
 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  πÑ≤J  ,∂``̀dP  ó©H
 áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG
 ÖFÉædG  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »dh
 …RÉ©àdG AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G
 óªëe  øH  óªMCG  ï«°ûdG  ƒª°S  IÉah  »a
 øe  ¬`̀∏`̀dG  ¬`̀ª`̀MQ  áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  ø`̀H
 ,áªjôμdG  áμdÉªdG  á∏FÉ©dG  OGô``̀aCG  QÉÑc

 ¥OÉ°Uh º¡jRÉ©J ôMCG øY GƒHôYCG å«M
 ,ÜÉ°üªdG  Gò`̀g  »a  √ƒª°ùd  º¡JÉ°SGƒe
 ¿CG  ôjó≤dG  »∏©dG  ≈dƒªdG  ≈dEG  ø«YQÉ°V
 ¬fGƒ°VQh ¬àªMQ ™°SGƒH ó«≤ØdG óª¨àj

.¬JÉæL í«°ùa ¬æμ°ùjh
 »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ÜôYCG óbh
 ÖFÉædG  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »dh
 øY  ,AGQRƒ````dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G
 ≈∏Y  ™«ªé∏d  √ôjó≤Jh  √ôμ°T  ¢üdÉN
 √hó```̀HCG É``̀eh ,º`̀¡`̀JÉ`̀°`̀SGƒ`̀eh º`̀¡`̀jRÉ`̀©`̀J
 ¬∏dG  ÓFÉ°S  ,á∏«Ñfh  áÑ«W  ôYÉ°ûe  øe
 ó«≤ØdG  óª¨àj  ¿CG  ≈`̀dÉ`̀©`̀Jh  ¬fÉëÑ°S
 ¬æμ°ùjh  ¬`̀Jô`̀Ø`̀¨`̀eh  ¬`̀à`̀ª`̀MQ  ™`̀°`̀SGƒ`̀H

.¬JÉæL í«°ùa

 ƒ``ª°S  ¿É``ªãL  ≈``∏Y  IRÉ``æédG  IÓ``°U  …ODƒ``j  ó``¡©dG  »``dh
ˆG ¬``ªMQ á``Ø«∏N ∫BG ¿É``ª∏°S ø``H ó``ªëe ø``H ó``ªMCG ï``«°ûdG

 ï«°ûdG ƒª°S ≈©æj »μ∏ªdG ¿GƒjódG
áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH óªëe øH óªMCG

 ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  ΩÉ`̀b
 ÖMÉ°U  ¢ù∏éªd  IQÉjõH  ,¢ùeCG  ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY  áØ«∏N
 ,¬∏dG ¬ªMQ áØ«∏N ∫BG  ¿Éª∏°S øH óªëe ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG
 ï«°ûdG ƒª°S AÉ≤°TCG ≈dG IÉ°SGƒªdGh …RÉ©àdG ¬àdÓL Ωób å«M

 .¬∏dG ¬ªMQ áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH óªëe øH óªMCG

 √Oƒ¡Lh  ó«≤ØdG  ÖbÉæªH  ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓL  OÉ`̀°`̀TCGh
 »∏©dG  ≈dƒªdG  kÓFÉ°S  ,¬æWh  áeóN  »a  áÑ«£dG  ¬JÉeÉ¡°SEGh
 í«°ùa  ¬æμ°ùjh ¬fGƒ°VQh ¬àªMQ ™°SGƒH  √óª¨àj  ¿CG  ôjó≤dG

 .¬JÉæL
 ôjó≤àdGh  ôμ°ûdG  ≥«ªY  ø`̀Y  ó«≤ØdG  AÉ≤°TCG  Üô``̀YCG  ó`̀bh

 á∏«ÑædG  áÑ«£dG  ¬àdÓL ôYÉ°ûe  ≈∏Y ádÓédG  ÖMÉ°U Iô°†ëd
 ¬∏dG  ø«YGO  ,¬∏dG  ¬ªMQ  ºgó«≤a  IÉ`̀ah  »a  …RÉ©àdG  ºjó≤àH
 áë°üdG  ôaGƒH  ¬©àªjh  ¬àdÓL  ßØëj  ¿CG  ≈dÉ©Jh  ¬fÉëÑ°S
 øjôëÑdG  áμ∏ªªd  Góæ°Sh  Gô``̀NPh  Gõ`̀Y  ¬ªjójh  IOÉ`̀©`̀°`̀ù`̀dGh

.Ωó≤àdGh á©aôdG πc áμ∏ªª∏d ≥≤ëj ¿CGh ,õjõ©dG É¡Ñ©°Th

 ï`̀«`̀°`̀û`̀dG ƒ`̀ ª`̀ °`̀ S IÉ````̀ ah »``̀ a …RÉ``̀ ©``̀ à``̀ dG Ωó``̀≤``̀j ∂``∏``ª``dG
á`̀Ø`̀«`̀ ∏`̀N  ∫BG  ¿É``̀ª``̀ ∏``̀ °``̀ S  ø````̀H  ó``̀ª``̀ë``̀e  ø````̀H  ó````̀ª````̀MCG

:»∏j Ée »μ∏ªdG ¿GƒjódG øe ÉfAÉL
º«MôdG øªMôdG ¬∏dG º°ùH

 á«°Vôe á«°VGQ ∂HQ ≈dEG »©LQG áæÄª£ªdG ¢ùØædG É¡àjCG Éj{
.º«¶©dG ¬∏dG ¥ó°U z»àæL »∏NOGh …OÉÑY »a »∏NOÉa

 »μ∏ªdG  ¿GƒjódG  ≈©æj  ,√Qó`̀bh  ¬∏dG  AÉ°†≤H  áæeDƒe  Üƒ∏≤H
.áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH óªëe øH óªMCG ï«°ûdG ƒª°S

 º¡dCGh ¬JÉæL í«°ùa ¬æμ°SCGh ¬àªMQ ™°SGƒH ó«≤ØdG ¬∏dG óª¨J
.¿Gƒ∏°ùdGh ôÑ°üdG ¬jhP

¿ƒ©LGQ ¬«dEG ÉfEGh ¬∏d ÉfEG

 ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M iôLCG
 ¬«NCG  ™e  É«ØJÉg  ’É°üJG  ,ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY áØ«∏N ∫BG
 ∫BG õjõ©dGóÑY øH ¿Éª∏°S ∂∏ªdG ø«Øjô°ûdG ø«eôëdG ΩOÉN
 ¬«a ócCG ,á≤«≤°ûdG ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªªdG πgÉY Oƒ©°S
 ájRGôàM’G  äGAGôLE’G  πμd  øjôëÑdG  áμ∏ªe ºYO  ¬àdÓL
 ∫ƒ°Uh  ™æªd  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áμ∏ªªdG  É¡JòîJG  »àdG

 ø«ª«≤ªdGh É¡«æWGƒªd ájÉªM ,ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfGh
.IQÉjõdGh Iôª©∏d ø«eOÉ≤dGh

 √ôμ°T øY ø«Øjô°ûdG ø«eôëdG ΩOÉN ôÑY ¬à¡L øeh
 ∫Éμ°TCG  πμd  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ºYO  ≈∏Y  ,¬àdÓéd  ôjó≤Jh
 π«Ñ°S  »a  áμ∏ªªdG  ÉgòîàJ  »àdG  ájRGôàM’G  äGAGô`̀LE’G

 .ô«£îdG ¢Shô«ØdG Gòg øe ájÉbƒdG

 »ØJÉg ∫É°üJG »a
 øjôëÑdG º``YO ø«eôëdG ΩOÉ``îd ócDƒj ∂``∏ªdG
É``fhQƒc QÉ``°ûàfG ™``æªd á``jOƒ©°ùdG äGAGô``LEG

 ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M ≈≤∏J
 ƒª°ùdG ÖMÉ°U øe ájõ©J á«bôH ,ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N
 AGQRƒdG  ¢ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ô«eC’G  »μ∏ªdG

:É¡°üf Gòg
 áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M

,√ÉYQh ¬∏dG ¬¶ØM
ióØªdG øjôëÑdG áμ∏ªe ∂∏e

,ó©Hh ¬JÉcôHh ¬∏dG áªMQh ºμ«∏Y ΩÓ°ùdG
 ¬d QƒØ¨ªdG IÉah CÉÑf ≈°SC’Gh ¿õëdG ≠dÉÑH Éæ«≤∏J ó≤∏a
 óªëe øH óªMCG  ï«°ûdG  õjõ©dG øH’G ƒª°S ≈dÉ©J ¬∏dG  ¿PEÉH

.¬∏dG ¬ªMQ áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH
 É`̀æ`̀jRÉ`̀©`̀J  ¢`̀ü`̀dÉ`̀î`̀H º`̀μ`̀à`̀dÓ`̀L ≈```̀ dEG  å`̀©`̀Ñ`̀f  PEG  É``̀æ``̀fEGh
 õjõ©dG Éfó«≤a óª¨àj ¿CG πLh õY ≈dƒªdG ∫CÉ°ùæd ,ÉæJÉ°SGƒeh
 ¿CGh  ,¬JÉæL í«°ùa  ¬æμ°ùj  ¿CGh  ,¬fGƒ°VQh ¬àªMQ ™°SGƒH
 ôÑ°üdG  π«ªL  áªjôμdG  á∏FÉ©dG  OGôaCG  ΩƒªYh  ºμàdÓL  º¡∏j

.ø«ªdÉ°S ΩGhódG ≈∏Y ºcÉYôjh ºμ¶Øëj ¬∏dGh ,¿Gƒ∏°ùdGh
¿ƒ©LGQ ¬«dEG ÉfEGh ¬∏d ÉfEG

¬JÉcôHh ¬∏dG áªMQh ºμ«∏Y ΩÓ°ùdGh
 áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N

AGQRƒdG ¢ù«FQ
 OÓ`̀Ñ`̀dG π`̀gÉ`̀Y á`̀dÓ`̀é`̀dG Ö`̀MÉ`̀°`̀U Iô`̀°`̀†`̀M å`̀©`̀H ó``̀bh
 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ≈dEG  á«HGƒL  ôμ°T  á«bôH  ,ióØªdG
 ôbƒªdG  AGQRƒdG  ¢ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N ô«eC’G

:É¡°üf Gòg
 øH  áØ«∏N  ô«eC’G  õjõ©dG  º©dG  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U

¬∏dG ¬¶ØM áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S
ôbƒªdG AGQRƒdG ¢ù«FQ

 ¬JÉcôHh ¬∏dG áªMQh ºμ«∏Y ΩÓ°ùdG
 ºcƒª°S  á«bôH  ôjó≤àdGh  ôμ°ûdG  ≠dÉÑH  Éæ«≤∏J  ó≤∏a
 óªMCG  ï«°ûdG  ƒª°S  õjõ©dG  Éfó«≤a  IÉ`̀ah  »a  Éæd  ájõ©ªdG
 ¬∏dG  ø`̀«`̀YGO  ,¬`̀∏`̀dG  ¬ªMQ  áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  ø`̀H  óªëe  ø`̀H
 ¬æμ°ùjh ¬fGƒ°VQh ¬àªMQ ™°SGƒH √óª¨àj ¿CG ôjó≤dG »∏©dG
 ¿Gƒ∏°ùdGh  ôÑ°üdG  π«ªL  É©«ªL  Éæª¡∏j  ¿Gh  ¬JÉæL  í«°ùa
 ºμ¶Øëjh ôª©dG ∫ƒWh áë°üdG Qƒaƒe ºcƒª°S ≈∏Y ºjójh

.√Qóbh ¬FÉ°†b ≈∏Y ¬∏d óªëdGh ,√hôμe πc øe ºcÉYôjh
¿ƒ©LGQ ¬«dEG ÉfEGh ¬∏d ÉfEG
áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM

øjôëÑdG áμ∏ªe ∂∏e

AGQRƒdG ¢``ù«FQ øe ájõ©J á``«bôH ≈≤∏àj ∂``∏ªdG
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 Oƒ¡édG ¬dÓN øe ¬àdÓL ™HÉJ m¢VôY ≈∏Y πgÉ©dG ádÓL ™∏WG óbh
 øY ¢üëØdG π«dÉëJ èFÉàf äAÉL å«M ¢Shô«Ø∏d  …ó°üà∏d  ádhòÑªdG
 ,¢Shô«ØdG øe ºgƒ∏N âÑK ádÉM 2225 ¬Yƒªée Éªd áÑdÉ°S ¢Shô«ØdG
 ΩÉªJ Éª¡d ∂∏ªdG ádÓL ≈æªJ å«M ,§≤a ¿ÉàdÉM êÓ©∏d ™°†îJ Éªæ«H
 QÉ°ûàf’ á«ªdÉ©dG  äGQƒ£àdG  ≈∏Y ¬àdÓL ™∏WG Éªc  ,á«aÉ©dGh  AÉØ°ûdG
 ájQƒ¡ªLh  á«Ñ©°ûdG  ø«°üdG  ájQƒ¡ªéd  ≈æªJh  ,É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«a

.ÉfhQƒc ¢Shô«a äÉjóëJ »£îJ iôNC’G ∫hódGh á«eÓ°SE’G ¿GôjEG
 Oƒ¡édGh  áã«ãëdG  »YÉ°ùªdG  ≈∏Y  ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓL  ≈æKCGh
 ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ÉgOƒ≤j »àdG á∏«ÑædG á«æWƒdG á«fÉ°ùfE’G
 ÖFÉædG  ≈`̀∏`̀YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S
 øe  ó`̀MGƒ`̀dG  øjôëÑdG  ≥jôa  ìhô`̀H  AGQRƒ``̀ dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G
 ø«æWGƒeh »∏gCGh ¢UÉN ´É£b äÉ°ù°SDƒeh á«©jô°ûJh ájò«ØæJ á£∏°S
 ¬bƒØJh  ¬JQGóL  âÑKCG  øjôëÑdG  ≥jôa  ¿CÉH  ¬àdÓL  Égƒæe  ,ø«ª«≤eh
 á°ü∏îªdG Oƒ¡édG øe Rõ©j ÉªH áμ∏ªªdG É¡¡LGƒJ »àdG äÉjóëàdG ΩÉeCG

 ¬àdÓL É k©∏£àe ,™«ªédG áeÓ°Sh áë°U ≈∏Y ®ÉØëdG É¡fCÉ°T øe »àdG
 ó¡©dG »dh »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°üd ácQÉÑªdG Oƒ¡édG √òg QGôªà°SG ≈dEG

.IOƒ°ûæªdG ±GógC’G ≥«≤ëàd
 IQGRhh øjôëÑdG ´ÉaO Iƒ≤d √ôjó≤Jh √ôμ°T øY ¬àdÓL ÜôYCG Éªc
 IQGRhh ä’É°üJ’Gh äÓ°UGƒªdG IQGRhh áë°üdG IQGRhh á«∏NGódG
 áeÓ°S  ßØM »a º¡°ùj  mOô`̀a  πch ±É`̀bhC’G  q»``̀JQGOEGh  ΩÓ`̀YE’G  ¿hDƒ°T
 øWƒdG áë∏°üe ™°†jh É¡H º«≤j øeh »aƒdG É¡Ñ©°T áë°Uh øjôëÑdG

.QÉÑàYG πc ¥ƒah k’hCG ø«æWGƒªdGh
 øY  ióØªdG  πgÉ©dG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  ÜôYCG  ó≤a  ∂dP  ≈dEG
 áàbDƒªdG ájRGôàM’G äGAGôLEÓd É¡ªYOh πeÉμdG øjôëÑdG áμ∏ªe ó«jCÉJ
 øjôªà©ªdG ájÉªëd á≤«≤°ûdG ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªªdG É¡JòîJG »àdG
 Éªd  √QÉ°ûàfG  ™æeh  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«a  øe  …ƒÑædG  óé°ùªdG  QGhRh
 á«dhódG äÉª¶æªdGh ∫hódG Oƒ¡éd øq«H ºYO øe äGAGôLE’G √òg ¬∏ãªJ
 ∞«ãμJ  ≈`̀dEG  ¬àdÓL  É k«YGO  ,¬Jô°UÉëeh  ¢Shô«ØdG  QÉ°ûàfG  ∞bh  »a

 äGAGô`̀LE’G  øe  ójõªd  É k«ª«∏bEGh  É k«HôYh  É k«é«∏N  ¿hÉ©àdGh  ≥«°ùæàdG
.¢Shô«ØdG Gòg QÉ°ûàfGh ∫É≤àfG ™æªd ádÉ©ØdG

 á«Hô©dG  áμ∏ªª∏d  √ôjó≤Jh  √ôμ°T  ¢üdÉN  øY  ¬àdÓL  Üô``̀YCGh
 ∂∏ªdG  ø«Øjô°ûdG  ø«eôëdG  ΩOÉ`̀N  ¬«NCG  IOÉ«≤H  á≤«≤°ûdG  ájOƒ©°ùdG
 ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°Uh  Oƒ©°S  ∫BG  õjõ©dGóÑY  øH  ¿Éª∏°S
 áμ∏ªªd  π°UGƒàªdG  ºYódG  ≈∏Y ó¡©dG  »dh Oƒ©°S ∫BG  ¿Éª∏°S  øH óªëe

.øjôëÑdG
 ≈∏Y ádhódG ßaÉëJ ¿G á«ªgCG ≈dEG  ióØªdG ∂∏ªdG ádÓL ¬Lh Éªc
 á∏μ°ûªdG  √òg  ÖÑ°ùH  π«LCÉJ  hCG  AÉ£HEG  ¿hO  É¡éeGôHh  É¡∏ªY  Iô«°ùe

.á«ªdÉ©dG
 øjôëÑdG  áμ∏ªe »a ΩÉ©dG  »ë°üdG  ™°VƒdG  ¿CG  ≈dEG  ¬àdÓL √ƒfh
 Ωƒ≤J »àdG á«æWƒdG á∏ªëdG ôÑY ÉgOƒ¡L áμ∏ªªdG π°UGƒà°Sh ,ô≤à°ùe
 ÉæfEGh  ,¢Shô«ØdG  QÉ°ûàfG  ™æªd  Ió©°UC’G  áaÉc  ≈∏Y  »æWƒdG  É¡ÑLGƒH

.¬∏dG ¿PEÉH Öjôb âbh »a √QÉ°ûàfG ∫hõj ¿CG πeCG ≈∏Y

 ,êÓ©∏d  á«HÉ©«à°S’G ábÉ£dG  ™aQ ≈dEG  áeƒμëdG ¬àdÓL ¬Lh Éªc
 IOƒédG ô«jÉ©e ≈∏YCG ≥«Ñ£Jh áMGôdG äÉLQO ≈°übCG ô«aƒJ á«ªgCG ™e
 ¿ƒ∏KÉªàj  ¬∏dG  óªëH  ¬`̀fEGh  êÓ©dG  ¿ƒ≤∏àj  øjò∏d  á«ë°üdG  ájÉYôdGh
 á«FÉbƒdG  ô«HGóàdGh  ájRGôàM’G  äGAGô`̀LE’G  á«∏YÉØH  É kgƒæe  ,AÉØ°û∏d

.ÉgPÉîJG ºJ »àdG
 ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »dh  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ™aQ  óbh
 Iô°†ëd  »eÉ°ùdG  ΩÉ≤ªdG  ≈dEG  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG
 ¬«dƒj  Ée  ≈∏Y  ôjó≤àdGh  ôμ°ûdG  ≠dÉH  ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U
 äGAGôLEG øe ÖJôJ Éeh »eƒμëdG πª©∏d á©HÉàeh ¢UôM øe ¬àdÓL
 áμ∏ªªdG ¢VQCG ≈∏Y ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG áeÓ°Sh áë°U ≈∏Y ®ÉØë∏d
 GócDƒe ,(19 ó«aƒc)  ÉfhQƒc ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d  »æWƒdG  ≥jôØdG  ôÑY
 øe á«HÉ©«à°S’G IQó≤dG ™aQ ≈∏Y …Qƒa πμ°ûH πª©dG ºà«°S ¬fCG √ƒª°S
 á«æWƒdG áë∏°üªdG ¬«°†à≤J ÉªH πª©dG áØYÉ°†eh á«æ©ªdG äÉ¡édG πÑb

.IOƒ°ûæªdG ±GógC’G ≥«≤ëàd äÉjóëàdG áaÉc ≈∏Y Ö∏¨à∏d

äÉjóëàdG πc á¡LGƒe »a øWƒdG OÉàY ºg øjôëÑdG AÉæHCG
¿ÉeRC’G ô``ÑY ïjQÉàdG Égô£°S É``ªc ô«îdGh áÑëª∏d É``°VQCG øjôëÑdG ≈``≤Ñà°S :ó``cDƒj ¬``àdÓL

¢``Shô«ØdG äÉ``jóëJ »``£îJ iô``NC’G ∫hó```dGh ¿Gô```jEGh ø``«°ü∏d ≈``æªà`j π``gÉ©dG

.ô°UÉædG ô°SÉj .O |

:ó¡©dG »dh Qƒ°†ëH AGQRƒdG ¢ù∏ée á°ù∏L ¬°SDhôJ iód ∂∏ªdG

 ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  ¥OÉ°U
 áæ°ùd  (5)  º`̀bQ  ¿ƒfÉ≤dG  Qó`̀°`̀UCGh  ,ióØªdG  OÓÑdG  ∂∏e  áØ«∏N
 πFÉ°ùªdG  »a  ¿hÉ©àdG  ¿CÉ°ûH  á«bÉØJ’G  ≈∏Y  ≥jó°üàdÉH  2020
 ájQƒ¡ªL  áeƒμMh  øjôëÑdG  áμ∏ªe  áeƒμM  ø«H  á«côªédG

.á«Hô©dG ô°üe
 ≈∏Y  ¥Oƒ°U  :¬fCG  ≈∏Y  ¿ƒfÉ≤dG  øe  ≈dhC’G  IOÉªdG  â°üfh
 áeƒμM  ø«H  á«côªédG  πFÉ°ùªdG  »a  ¿hÉ©àdG  ¿CÉ°ûH  á«bÉØJ’G
 á©bƒªdG  ,á«Hô©dG  ô°üe  ájQƒ¡ªL  áeƒμMh  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 Gò¡d  á≤aGôªdGh  ,2018  ôÑªaƒf  11  ïjQÉàH  áeÉæªdG  áæjóe  »a

.¿ƒfÉ≤dG
 AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ≈∏Y  ¿CG  á«fÉãdG  IOÉªdG  »a  AÉ`̀Lh
 ,¿ƒfÉ≤dG  Gò`̀g  ΩÉ`̀μ`̀MCG  ò«ØæJ –  ¬°üîj  Éª«a  πc –  AGQRƒ``̀ dGh
 .á«ª°SôdG IójôédG »a √ô°ûf ïjQÉàd »dÉàdG Ωƒ«dG øe ¬H πª©jh

 ≥jó°üàdG ¿ƒ``fÉb Qó°üj ∂``∏ªdG
 ¿hÉ````©àdG á`````«bÉ```ØJG ≈``∏```Y
ô°üeh  øjôëÑdG  ø``«H  »côªédG

 …QÉ¨∏ÑdG ¢``ù«FôdG Åæ¡j ∂``∏ªdG
ô````jô```ëàdG Ωƒ``````j iô````còH
 áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  å©H
 ∞jOGQ ø«ehQ ¢ù«FôdG áeÉîa ≈dEG áÄæ¡J á«bôH ,ióØªdG OÓÑdG πgÉY
.√OÓÑd ôjôëàdG Ωƒj iôcP áÑ°SÉæªH ∂dPh ,ÉjQÉ¨∏H ájQƒ¡ªL ¢ù«FQ

ó¡©dG »dh ÉgOƒ≤j »àdG á«fÉ°ùfE’G Oƒ¡édGh áã«ãëdG »YÉ°ùªdG ≈∏Y »æãj ∂``∏ªdG

¢``Shô«ØdG ø``e á``dÉM 2225 ƒ``∏Nh ..§``≤a êÓ``©∏d ¿É``©°†îJ ¿É``àdÉM

ÉfhQƒc ¢``Shô«a ø``e êÓ©∏d á``«HÉ©«à°S’G á``bÉ£dG ™``aQ ≈``dEG ¬``Lƒj ¬``àdÓL

 á°ù∏édG ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M ¢SCGôJ 
 áØ«∏N ∫BG  óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U Qƒ°†ëH AGQRƒdG ¢ù∏éªd ájOÉ«àY’G
 ô«î°üdG  ô°ü≤H  ∂dPh  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »dh

.¢ùeCG
 á°ù∏édG  Ö≤Y  AGQRƒdG  ¢ù∏éªd  ΩÉ©dG  ø«eC’G  ô°UÉædG  ≈°ù«Y  øH  ô°SÉj  QƒàcódG  ≈dOCG  óbh

:»dÉàdG íjô°üàdÉH
 π¡à°ùe »a ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M ócCG

 »Yh øe ¬H ¿ƒª°ùàj ÉªH äÉjóëàdG áaÉc á¡LGƒe »a øWƒdG OÉàY ºg øjôëÑdG AÉæHCG ¿CG á°ù∏édG
 á∏«°UC’G á«æjôëÑdG ìhôdG ¢ùμ©j Ée ƒgh ,á«ªdÉ©dG äGóéà°ùªdG ∞∏àîe ™e …QÉ°†M πeÉ©Jh
 ºK ¬∏dG ßØëH øjôëÑdG ≈≤Ñà°Sh ,ΩGôμdG ¿ƒæWGƒªdG É¡©æ°U »àdG áàHÉãdG ∞bGƒªdG É¡d ó¡°ûJh
 ¿ÉeC’ÉH É¡«a º©æf ¿ÉeRC’G ôÑY ïjQÉàdG Égô£°S Éªc ô«îdGh áÑëª∏d É k°VQCG ™«ªédG Oƒ¡L π°†ØH
 móëàH  ¢ù«d  ¬«∏Y  Ö∏¨àdGh  (19ó«aƒc)  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  á¡LGƒe  ¿CÉH  ¬àdÓL  É kgƒæe  ,ΩÉFƒdGh
 øjôëÑdG áμ∏ªe ¿CG »a á≤K Éæ∏ch ,√ô°SCÉH ºdÉ©dG É¡¡LGƒj áeRCG ƒg ÉªfEGh ,§≤a É k«∏ëe ¬¡LGƒf

.…óëàdG Gòg »£îJ ≈∏Y É¡FÉæHCG ∞JÉμàH IQOÉb

:ó¡©dG »dh ..á«©jô°ûàdG á£∏°ùdG AÉ°†YCGh ø«dhDƒ°ùªdG QÉÑc √ƒª°S ∫ÉÑ≤à°SG ∫ÓN

äÉjóëàdG πc RhÉéJ Éé¡f óªà°ùf ¬æeh ..ÉæJƒb Qó°üe ∂∏ªdG ájÉYQh ºYO
øWƒdG AÉ``æHCG »``Yhh ∑GQOEG ¬``ªYój É``fhQƒc QÉ``°ûàfG ™``æªd á``jRGôàM’G äGAGô``LE’G ô``«°S

 øH  ¿Éª∏°S  ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ó`̀cCG
 ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG  óªM
 Iô°†M ájÉYQh ºYO ¿CG AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G
 πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U
 ,ÉæJƒb Qó°üe øjôëÑdG ≥jôa Oƒ¡L πμd ióØªdG OÓÑdG
 ∫DhÉØJ  πμH  äÉjóëàdG  πc  RhÉéJ  Éé¡f  óªà°ùf  ¬æeh
 óMGh møWh »a ™«ªédG ø°†àëj πÑ≤à°ùe ƒëf πeCGh
 ≈dEG  √ƒª°S  G kô«°ûe  ,º¡H  ôîØjh  ¬FÉæHCG  IóMƒH  õà©j
 ÉfhQƒc ¢Shô«a  áëaÉμe øe Ωƒ«dG  ≈dEG  ≥≤ëJ Ée  ¿CG
 ™«ªédG  πÑb øe ¢ü∏îe »æWh ó¡L ƒg (19ó«aƒc)

 ÉæàªjõYh  ÉæeõY  º¡∏à°ùæd  ¬æe  ≥∏£æf  ¿CG  ≥ëà°ùj
 ÖMÉ°U Iô°†M äÉ¡«LƒJ ¢ùμ©j ÉªH á∏Ñ≤ªdG á∏Môª∏d

.ióØªdG OÓÑdG πgÉY ádÓédG
 ™æªd ájRGôàM’G äGAGôLE’G ô«°S ¿EG √ƒª°S ∫Ébh
 ,øWƒdG  AÉæHCG  »Yhh ∑GQOEG  ¬ªYój ¢Shô«ØdG  QÉ°ûàfG
 ÉfhQƒc ¢Shô«a á¡LGƒe áMÉ°S »a iƒbC’G OÉà©dG º¡a
 øjôëÑdG  á`̀eÓ`̀°`̀Sh  ø``̀eCG  ßØëj  ÉªH  ,(19  ó`̀«`̀aƒ`̀c)
 á«æWƒdG Oƒ¡édÉHh ,É¡«a º«≤j øeh É¡«æWGƒe áë°Uh
 Gòg  QÉ°ûàfG  øe  óë∏d  »©°ùdG  π°UGƒæ°S  á°ü∏îªdG
 ≈dEG  √ƒª°S  G kô«°ûe  ,êQÉîdG  øe  AÉL  …òdG  ¢Shô«ØdG

 ¢Shô«ØdG  QÉ°ûàfG  AGô`̀L  ájOÉ°üàb’G  äGô«KCÉàdG  ¿CG
 …óëà∏d  É¡FÉæHCG  ÖëH  ,IQOÉb  øjôëÑdG  øμdh  á«ªdÉY
 äGô«KCÉàdG  √òg  IóM  ∞«ØîJ  ≈∏Y  ,RÉéfEÓd  º¡≤°ûYh

.»æWƒdG OÉ°üàb’G ≈∏Y
 G kOóY ¢ùeCG ´ÉaôdG ô°ü≤H √ƒª°S AÉ≤d iód ∂dP AÉL
 AÉ°†YCG  øe  G kOó`̀Yh  ø«dhDƒ°ùªdG  QÉÑch  AGQRƒ``̀dG  øe
 √ôμ°T øY √ƒª°S ÜôYCG PEG ,ÜGƒædGh iQƒ°ûdG »°ù∏ée
 ø«à£∏°ùdG AÉ°†YCG øe øjôëÑdG ≥jôa Oƒ¡éd √ôjó≤Jh
 ¢UÉîdG ø«YÉ£≤dG äÉ°ù°SDƒeh á«©jô°ûàdGh ájò«ØæàdG
 πª©dG  ¿CG  GócDƒe  ,ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdGh  »∏gC’Gh

 ábÉ£dG  ™aôd  á«æWƒdG  áë∏°üªdG  ¬«°†à≤J  ÉªH  ôªà°ùe
 ¢üëa  øe  ¢Shô«Ø∏d  …ó°üàdG  πMGôªd  á«HÉ©«à°S’G
 äGAGô``LE’G  õjõ©J  ÖfÉL ≈`̀dEG  êÓ`̀Yh ∫õ`̀Yh ôéMh

.á«FÉbƒdG ô«HGóàdGh ájRGôàM’G
 º`̀gô`̀μ`̀°`̀T ø``̀Y Qƒ`̀ °`̀†`̀ë`̀ dG Üô`````̀YCG º`̀¡`̀Ñ`̀fÉ`̀L ø``̀e
 ÖFÉf  ó¡©dG  »dh  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°üd  ºgôjó≤Jh
 AGQRƒdG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG
 ¢UôMh  áã«ãM  á©HÉàe  ø`̀e  √ƒª°S  ¬jóÑj  É`̀e  ≈∏Y
 ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG  áeÓ°Sh áë°U ßØëd ôªà°ùe

.øjôëÑdG áμ∏ªe »a
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 ¬∏dGóÑY  øH  ó°TGQ  ï«°ûdG  »dÉ©e  ∫hCG  ≥jôØdG  ±ô°ûJ  ¿CG  òæe
 ,á«eÉ°S  á«μ∏e  á≤ãH  ,á«∏NGódG  IQGRh  ∞«∏μJh  á«dhDƒ°ùe  áØ«∏N  ∫BG
 »a  ø`̀eC’G  ßØM  »a  ,Iójó°Sh  áë°VGh  ¬àjDhQh  ¬dÉªYCGh  √Oƒ¡Lh
 â∏©L  ,IQƒ£àe  á∏eÉ°T  á«é«JGôà°SG  ò«ØæàH  ΩÉbh  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe

.ä’ÉéªdG ∞∏àîe »a øWƒdG »a GRQÉH GQhO á«∏NGódG IQGRƒd
 äÉ«ë°†àdG  ø`̀e  ô«ãμdG  á«∏NGódG  ô``jRh  »dÉ©e  Ωó`̀b  ÉªdÉ£dh
 ádÓL  ºYOh  äÉ¡«LƒJ  π°†ØH  ,øWƒ∏d  á∏«∏édG  äÉeóîdG  ,Iô«ÑμdG
 »a  π°SGƒÑdG  ø``eC’G  ∫É`̀LQ  ™e  ºgÉ°Sh  ,¬∏dG  ¬¶ØM  ióØªdG  ∂∏ªdG
 ,¬JGõéæe  ¿ƒ°Uh  ,øWƒdG  äGQó≤e  ájÉªM  »a  äÉYÉ£≤dG  ∞∏àîe
 º`̀YOh  ,ø`̀Wƒ`̀dG  ø`̀Y  Ohò``̀dGh  ,äÉμ∏àªªdGh  ìGhQC’G  ≈∏Y  ®ÉØëdGh

.á∏eÉ°ûdG ájƒªæàdG Iô«°ùªdG
 ô«eC’G  ΩÉ°Sh  íæe  Üô©dG  á«∏NGódG  AGQRh  ¢ù∏ée  Qôb  ¢ùeC’ÉH
 ï«°ûdG  »dÉ©e  ∫hCG  ≥jôØ∏d  ≈`̀dhC’G  áLQódG  øe  »Hô©dG  øeCÓd  ∞jÉf
 ¬ëæe  ºàj  ΩÉ°Sh  ƒgh  ,á«∏NGódG  ôjRh  áØ«∏N  ∫BG  ¬∏dGóÑY  øH  ó°TGQ
 øeCGh  áeÓ°S  »a  ∫É©ah õ«ªàe  QhO  É¡d  ¿Éc  á«æeCG  ájOÉ«b  á«°üî°ûd

.™ªàéªdG
 πc  IóMGh á«°üî°ûd  íæªj  »Hô©dG  øeCÓd  ∞jÉf  ô«eC’G  ΩÉ°Shh
 πÑb øe »Hô©dG øeCÓd ∞jÉf ô«eC’G ΩÉ°SƒH õFÉØdG QÉ«àNG ºàjh ,áæ°S
 ¿EÉa  ∂dòdh  ,»Hô©dG  øeCÓd  ∞jÉf  ô«eC’G  IõFÉL  AÉæeCG  áÄ«g  AÉ°†YCG
 Ée ≈∏Y ógÉ°Th π«dO ™«aôdG ΩÉ°SƒdG Gòg á«∏NGódG ôjRh »dÉ©e íæe
 ôjRh »dÉ©ªd RQÉH ôjó≤Jh ,QGô≤à°SGh øeCG øe øjôëÑdG áμ∏ªe √ó¡°ûJ
 É«dhOh  É«HôYh  É«∏ëe  ,á«©ªàéªdGh  á«æeC’G  √Oƒ¡L  ≈∏Y  á«∏NGódG
 áeó≤àe õcGôeh ÜÉ≤dCGh õFGƒL øe IQGRƒdG ¬Jó°üM Ée πX »a ,∂dòc

 .É¡JGQGOEGh É¡JÉYÉ£bh IQGRƒdG ¿hDƒ°T áaÉc »a
 Oƒ¡Lh  ∫É`̀ª`̀YCG  ΩGhó```̀dG  ≈∏Y  ßØëJ  øjôëÑdG  áμ∏ªe  π¶à°S
 ∫É`̀LQ  πª©d  á«YƒædG  á∏≤ædG  ≥≤M  ∞«ch  ,á«∏NGódG  ô`̀jRh  »dÉ©e
 ,™«æªdG  qó°ùdG  ƒg  Ωƒ«dG  øeC’G  πLQ  íÑ°UCG  ∞«ch  ,π°SGƒÑdG  øeC’G
 øWGƒª∏d  ,™ªàéªdGh  øWƒ∏d  ø`̀eB’G  PÓªdGh  ,ø«°üëdG  ø°üëdGh
 ò«ØæJh  ájQƒà°SódG  äÉ°ù°SDƒª∏d  ,ôªãà°ùªdGh  íFÉ°ù∏d  ,º«≤ªdGh
 ,Égô«Zh  ¿É°ùf’G  ¥ƒ≤Mh  OÉ°üàb’G  ä’Ééeh  ™jQÉ°ûª∏d  ,¿ƒfÉ≤dG
 áaÉ≤ãdG âëÑ°UCG ∞«ch ,øWGƒªdG øe ÉÑjôb øeC’G πLQ íÑ°UCG ∞«ch

.ácôà°ûe á«dhDƒ°ùe øeC’G ¿CGh ,á«©ªàée áaÉ≤K á«æeC’G
 Ió`̀FGQ  âëÑ°UCGh  äõ«ªJ  ,Iô«ãc  äÉYÉ£bh  ,Ió`̀jó`̀Y  øjOÉ«e
 ,á«©ªàéªdG  IQGRƒ`̀dG  äGQOÉÑe  ¿EG  πH  ,á«∏NGódG  IQGRƒH  É¡dÉée  »a
 ,§HôdGh  º°ùëdGh  ,á«fƒfÉ≤dG  É¡JGAGôLEGh  ,ájQÉ°†ëdG  É¡©jQÉ°ûeh
 áëaÉμe  »a  ájô°ü©dG  É«LƒdƒæμàdG  ∫É`̀NOEGh  ,á©«aôdG  ájõgÉédGh
 ∫hO »a iòàëj ÉLPƒªf Ωƒ«dG äóZ ,øeC’G ÜÉÑàà°SG »ah ,áªjôédG
 »dÉ©e Oƒ¡Lh ájDhQ É¡Jô£°S ,á«æjôëH ìÉéf á°üb ∂∏Jh ,á≤£æªdG
 ¬¶ØM ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓL ºYOh äÉ¡«LƒJ  π°†ØH  ,á«∏NGódG  ôjRh

.¬∏dG
 AGógEÉH ¬aô°ûJ{ á«∏NGódG ôjRh »dÉ©e ø∏YCG Éªæ«M ,hôZ Óa ∂dòd
 ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M ΩÉ≤e ≈dEG ºjôμàdG Gòg
 íæe …òdG ,√ÉYQh ¬∏dG ¬¶ØM ,ióØªdG øjôëÑdG áμ∏ªe ∂∏e áØ«∏N ∫BG
 π°†ØH  ¬fCGh  ,á«∏NGódG  IQGRh IOÉ«≤H  ¬aô°Th ,á«eÉ°ùdG  á≤ãdG  ¬«dÉ©e
 Gòg  ≥≤ëJ  ,áªFGódG  ájÉYôdGh  ºYódGh  ,á«eÉ°ùdG  ¬àdÓL  äÉ¡«LƒJ

.z™«aôdG »æeC’G RÉéfE’G
 ,zOƒ©°S ∫BG õjõ©dGóÑY øH ∞jÉf ô«eC’G{ »Hô©dG øeC’G πLQ ΩÉ°Sh
 »æjôëÑdG  ø`̀eC’G  π`̀LQ  RÉ«àeÉHh  IQGó`̀L  øY  ¬≤ëà°SG  ,¬∏dG  ¬ªMQ
 ôjRh  áØ«∏N  ∫BG  ¬∏dGóÑY  øH  ó°TGQ  ï«°ûdG  »dÉ©e  ∫hCG  ≥jôØdG  RQÉÑdG
 ,äÉμjôÑàdGh  »fÉ¡àdGh  ,ôjó≤àdGh  ΩGôàM’G  πc  Éæe  ¬∏a  ,á«∏NGódG
 ,¿ƒfÉ≤dGh øeC’G áMGh øjôëÑdG áμ∏ªe π©Lh ,¬FÉ£Yh √Oƒ¡L ≈∏Y
 …ó«°S  Éj  ºμÑa  ..¢ûjÉ©àdGh  íeÉ°ùàdGh  ,á«æWƒdG  IóMƒdG  ™ªàéeh

 .ôîàØfh õà©f

 IQÉ`̀é`̀J á``aô``Z ¢`̀ù`̀«`̀FQ OÉ``̀ °``̀TCG
 ô«ª°S  ó«°ùdG  øjôëÑdG  áYÉæ°Uh
 É¡dòÑj  »àdG  Oƒ¡édÉH  ¢SÉf  ¬∏dGóÑY
 ô`̀«`̀eC’G »`̀μ`̀∏`̀ª`̀dG ƒ`̀ª`̀°`̀ù`̀dG Ö`̀MÉ`̀°`̀U
 »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG  ó`̀ª`̀M  ø`̀H  ¿Éª∏°S
 ÖFÉædG  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG
 ,AGQRƒ```̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G
 »æWƒdG  ≥jôØdG  Oƒ¡L  á©HÉàe  »a
 ó«aƒc  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«a  áëaÉμªd
 áªjôμdG  ¬JÉ¡«LƒJ  QGó`̀°`̀UEGh  ,19
 äGAGô``̀LE’Gh  ô«HGóàdG  πc  PÉîJÉH
 QÉ°ûàfG  ¿hO  ádƒ∏«ë∏d ájRGôàM’G

 .áμ∏ªªdG »a ¢Shô«ØdG
 á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e  á``̀eƒ``̀μ``̀M  ¿CG  ó``````̀ cCGh
 ô`̀gGõ`̀dG ó`̀¡`̀©`̀dG Gò``̀g »`̀a ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 ∂∏ªdG  á`̀dÓ`̀é`̀dG  Ö`̀MÉ`̀°`̀U  Iô°†ëd
 πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  ø`̀H  óªM
 ô«aƒàd Gó¡L ôNóJ ’ ióØªdG OÓÑdG
 »àdG  äÉÑ∏£àªdGh  äÉ«fÉμeE’G  áaÉc
 ∞∏àîe  Oƒ`̀¡`̀L  õjõ©J  É¡fCÉ°T  ø`̀e
 ádƒ∏«ë∏d  á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀dG  »``a  äÉ`̀¡`̀é`̀dG
 »a  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  QÉ°ûàfG  ¿hO
 ¢UôëdG  øe  ÉbÓ£fG  ∂dPh  ,OÓÑdG
 ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG  áeÓ°S ≈∏Y
 »a  áeÉ©dG  áë°üdG  ≈∏Y  ÉXÉØMh

.áμ∏ªªdG
 øY á`̀aô`̀¨`̀ dG ¢`̀ù`̀«`̀FQ Üô````̀ YCGh

 Oƒ¡édÉH  √RGõ`̀à`̀YGh  √ôjó≤J  ≠dÉH
 ≥jôØdG  ÉgòîJG  »àdG  ájRGôàM’G
 ,ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üà∏d »æWƒdG
 á«ë°üdG ±hô¶dG πX »a á°UÉNh
 óë∏d  ºdÉ©dG  Égó¡°ûj  »àdG  áFQÉ£dG
 ,óéà°ùªdG  ¢Shô«ØdG  QÉ°ûàfG  øe
 ≥jôØ∏d  á∏eÉμdG  á«aÉØ°ûdÉH  G kó«°ûe
 kÉ«°SÉ°SCG kÉé¡f âfÉc »àdGh »æWƒdG
 Éªe ,áeRC’G ™e ¬«WÉ©J »a kÉë°VGh
 IOÉ°TEG  πëeh »ªdÉY  ió°U ¬d  ¿Éc
 kÓ°†a  ,á«æ©ªdG  á«dhódG  äÉª¶æªdG
 ∫ƒM  ∞ãμªdG  …ƒYƒàdG  √QhO  øY
 åH Éªe ,êÓ``©``dGh  á`̀jÉ`̀bƒ`̀dG  ¥ô``W
 ø«æWGƒªdG  ió`̀d  áæ«fCÉª£dG  ìhQ
 äGQƒ£J  á¡LGƒe  »a  ø«ª«≤ªdGh

.¢Shô«ØdG
 ¢`̀SÉ`̀f ô`̀«`̀ª`̀°`̀S ó`̀«`̀°`̀ù`̀dG É````̀YOh 
 Oƒ`̀¡`̀é`̀dG ∞`̀ JÉ`̀μ`̀ J IQhô```̀°```̀V ≈````̀ dEG
 ™ªàéªdG  í`̀FGô`̀ °`̀T  ∞`̀∏`̀à`̀î`̀e  ø`̀«`̀H
 á«FÉæãà°S’G ±hô¶dG ∂∏J á¡LGƒªd
 QÉ°ûàfG  É¡ÑÑ°S  »àdG  äÉjóëàdGh
 ´QÉ`̀ °`̀ù`̀ à`̀ª`̀ dG É```̀ fhQƒ```̀ c ¢``̀Shô``̀«``̀a
 á«ªgCG  ≈∏Y  kGOó°ûe  ,ºdÉ©dG  ∫ƒ`̀M
 áaÉc  ø«H  π°UGƒàdG  äGƒæb  õjõ©J
 »a á°UÉîdGh á«eƒμëdG äÉYÉ£≤dG
 kÉÑdÉ£e ,áFQÉ£dG ±hô¶dG √òg πãe
 ø«ª«≤ªdGh  ø`̀Wƒ`̀dG  AÉ`̀ æ`̀ HCG  ™«ªL

 ≈NƒàH øjôëÑdG áμ∏ªe ¢VQCG ≈∏Y
 äGOÉ°TQE’G ´ÉÑJGh QòëdGh á£«ëdG
 øª°†J  »àdG  á«FÉbƒdGh  á«ë°üdG

.º¡àeÓ°Sh øWƒdG áeÓ°S
 á«eƒμëdG ô«HGóàdG ¿CG í°VhCGh
 ,ÉfhQƒc  ¢Shô«a  ™e  πeÉ©àdG  »a
 kÉ«ªdÉY  ¬«°ûØJh  √QÉ°ûàfG  AóH  òæe
 ¢VôªdG Gòg »°ûØJ ™æe »a âª¡°SCG
 äGAGôLEÉH kÉgƒæe ,¬«∏Y Iô£«°ùdGh
 πeÉ©àdG  äÉ«dBGh  ,»ë°üdG  ôéëdG
 Iõ`̀¡`̀LC’G  ÉgòîàJ  »`̀à`̀dG  êÓ`̀©`̀ dGh
 ø«HÉ°üªdG ™e áμ∏ªªdG ≈a á«ë°üdG
 »`̀gh ,É`̀ ¡`̀ H ¬`̀Ñ`̀à`̀°`̀û`̀ª`̀dG ä’É``̀ë``̀ dGh
 ø«æWGƒªdG  RGõ`̀à`̀YGh  ôjó≤J  πëe

 .AGƒ°S móM ≈∏Y ø«ª«≤ªdGh
 πª©dG  ≥`̀jô`̀a  ¿EG  ¢`̀SÉ`̀f  ∫É``̀ bh
 áYÉæ°Uh IQÉéJ áaôZ ¬à∏μ°T …òdG
 çGóMC’G á©HÉàeh á°SGQód øjôëÑdG
 ÉfhQƒc ¢Shô«a ¿CÉ°ûH äGQƒ£àdGh
 OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G ≈`̀∏`̀Y ∂```dP äÉ``̀«``̀YGó``̀Jh
 äÉcô°ûdG  ≈∏Y  á°UÉNh  »æjôëÑdG
 ¥ƒ°ùdG  ™e  á∏eÉ©àªdG  á«æjôëÑdG
 »`̀eƒ`̀j π`̀μ`̀°`̀û`̀H ™`̀HÉ`̀à`̀j ,á`̀«`̀æ`̀«`̀°`̀ü`̀dG
 äÉYÉ£≤dG  ∞∏àîe  »a  πª©dG  ô«°S
 π°UGƒJh  ´Ó`̀WG  ≈∏Yh  ájQÉéàdG
 äÉ`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dGh äÉ`̀cô`̀°`̀û`̀dÉ`̀H º```̀FGO

 .á£°SƒàªdGh Iô«¨°üdG á°UÉNh

 ¬ëjô°üJ ΩÉàN »a ¢SÉf OóLh
 IQÉéJ áaôZ IQGOEG ¢ù∏ée IófÉ°ùe
 πeÉμdG  º¡ªYOh  øjôëÑdG  áYÉæ°Uh
 »àdG  äGAGô````̀LE’Gh  Oƒ¡édG  áaÉμd
 …ó°üàdG »a  á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀dG  É`̀gò`̀î`̀à`̀J
 ¬à≤K  øY  É kHô©e  ,ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød
 äÉª«∏©Jh  äÉ¡«LƒJ  ¿CÉ``H  áeÉàdG
 ó¡©dG  »dh  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 áμ∏ªªdÉH ôÑ©J ±ƒ°S ¿CÉ°ûdG Gòg »a
 Iô«°ùe  á∏°UGƒªd  ¿É``̀eC’G  qô`̀H  ≈`̀ dEG
 ≥jôØdG IQób ∂dòc ,á«ªæàdGh AÉæÑdG
 »a  ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀dG  áëaÉμªd  »`̀æ`̀Wƒ`̀dG
 ádƒ∏«ëdGh ¢Shô«ØdG Gò¡d …ó°üàdG

 .OÓÑdG »a √QÉ°ûàfG ¿hO

ÉfhQƒc á``¡LGƒªd áeƒμëdG Oƒ``¡éH ó«°ûj á``aô¨dG ¢``ù«FQ

 á`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG Ihô``̀ ã``̀ dGh á``̀YGQõ``̀ dG π`̀ «`̀ch ø``̀∏``̀YCG
 §«£îàdGh  äÉjó∏ÑdG  ¿hDƒ°Th  ∫É¨°TC’G  IQGRƒ`̀H
 º«∏°ùJ  íàØdGƒHCG  óªëe  π«Ñf  QƒàcódG  »fGôª©dG
 ∫ƒ°UC’G  ™«H  øY  º¡JÉ≤ëà°ùe  ¿É«HhQ  OÉ«°U  84
 AGQRƒdG ¢ù∏ée QGô≤d  kGò«ØæJ ∂dPh ,ó«°üdG IóYh
 øe ¿É«HhôdG …OÉ«°U ∫ƒ°UCG AGô°T ≈∏Y ¢üf …òdG
 πjƒëJ hCG ∂dP »a º¡æe ÖZQ øªd ó«°üdG ¢û«fGƒH
 ∑Éª°SC’G  ó«°U ¢üNQ ≈dEG  ¿É«HhôdG  ó«°U ¢üNQ
 ¢UôëdG  øe  ÉbÓ£fG  ,º¡æe  ó«°üdG  Ió`̀Y  AGô°Th
 á°UÉNh  ¿É«HhôdG  …OÉ«°U  ´É°VhCG  ø«°ùëJ  ≈∏Y

 ≈∏Y  ®ÉØë∏d  ±GôμdG  á£°SGƒH  √ó«°U  ô¶M  ó©H
.ájôëÑdG IhôãdGh áÄ«ÑdG

 ™«Ñd  Ωó≤J  …òdG  »∏μdG  Oó©dG  ¿CG  ≈dEG  QÉ°TCGh
.kGOÉ«°U 136 ≠∏Ñj ó«°üdG IóYh ∫ƒ°UC’G

 äÉ≤ëà°ùªdG  º«∏°ùJ  ¿CG  íàØdGƒHCG  í`̀°`̀VhCGh
 º¡àÑZôH  Gƒeó≤J  ¿CG  ó©H  AÉL  ¿É«HhôdG  …OÉ«°üd
 ≈dEG  QÉ°TCGh  ,AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  QGôb  øe  IOÉØà°SÓd
 ¿É«HhôdG  …OÉ«°U  äÉÑ∏W  »≤∏J  »`̀a  QGôªà°S’G
 15  ≈àM  QGô≤dG  Gòg  øe  IOÉØà°S’G  »a  ø«ÑZGôdG

.2020 ¢SQÉe

 ójóëàH á«æ©ªdG ø«ªãàdG áæéd ¿CG ≈dEG QÉ°TCGh
 É¡∏ªY  »a  Iôªà°ùe  øjOÉ«°üdG  äÉ≤ëà°ùe  QGó≤e
 ≈∏Y  IhÓ``̀Y  ó«°üdG  Ió``̀Yh  ∫ƒ``°``UC’G  ø«ªãJ  »`̀a
 ≈dEG º¡°üNQ πjƒëàH ø«ÑZGôdG øe äÉÑ∏£dG »≤∏J

.∑Éª°SC’G ó«°U ¢üNQ
 ájôëÑdG  Ihô`̀ã`̀dGh  á`̀YGQõ`̀dG  ádÉch  ¿EG  ∫É`̀bh
 øe »àdG äGQOÉÑªdG ìôW »a ÉgOƒ¡L »a Iôªà°ùe
 ¬∏μ°ûj Éªd á«μª°ùdG IhôãdG ´É£≤H ¢Vƒ¡ædG É¡fCÉ°T
 áeƒμëdG  äÉ¡LƒJ  ò«ØæJ  ó«©°U  ≈∏Y  á«ªgCG  øe

.øjôëÑdG áμ∏ªªd ΩGóà°ùe »FGòZ øeCG ≥«≤ëàH

ó«°üdG IóYh ∫ƒ°UC’G ™«H øY º¡JÉ≤ëà°ùe ¿É«HhQ OÉ«°U 84 º«∏°ùJ

.¢SÉf ô«ª°S |

 óªMCG øH ódÉN ï«°ûdG å©H
 ,»μ∏ªdG ¿GƒjódG ôjRh áØ«∏N ∫BG
 ∫hCG  ≥jôØdG  ≈`̀ dEG  áÄæ¡J  á«bôH
 ¬∏dGóÑY  øH  ó°TGQ  ï«°ûdG  øcQ
 ,á`̀«`̀∏`̀NGó`̀dG  ô```̀jRh  á`̀Ø`̀«`̀∏`̀N  ∫BG
 ΩÉ°SƒH ¬ªjôμàH áÑ°SÉæªH ∂dPh
 z»Hô©dG  øeCÓd  ∞jÉf  ô`̀«`̀eC’G{
 ¬ëæe …òdG  ≈dhC’G  áLQódG  øe
 á«∏NGódG  AGQRh  ¢ù∏ée  √É``jEG

.Üô©dG
 ¿Gƒ```̀ jó```̀ dG ô``````̀jRh ó```````̀cCGh
 á`̀«`̀∏`̀NGó`̀dG  ô```̀jRh  ¿CG  »`̀μ`̀∏`̀ª`̀dG
 ±ôY  Éªd  ,ºjôμàdG  Gò`̀¡`̀d  lπ``̀gCG
 äGQób  øe  á«∏NGódG  ôjRh  øY

 ¬H  ™àªàj  É`̀eh  ,á`̀jOÉ`̀«`̀b  á«æeCG
 IQGRh  IOÉ`̀«`̀≤`̀H  äGRÉ``̀é``̀fEG  ø`̀e
 áμ∏ªe QGô≤à°S’ É k¶ØM á«∏NGódG

 ,É¡JGõéæªd  áfÉ«°Uh  øjôëÑdG
 ΩGhO  á«∏NGódG  ôjRƒd  É k«æªàe

.É kªdÉ°S ¬∏dG ßØëHh ≥«aƒàdG

á«∏NGódG ôjRh Å``æ¡j »μ∏ªdG ¿GƒjódG ô``jRh
»`̀Hô`̀©`̀dG ø`̀ eCÓ`̀ d ∞`̀ jÉ`̀ f ô``̀«``̀eC’G ΩÉ`̀ °`̀ Sƒ`̀ H

.»μ∏ªdG ¿GƒjódG ôjRh |.á«∏NGódG ôjRh |

 øH »∏Y øH óªMCG ï«°ûdG Ωób
 ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG  ¬∏dGóÑY
 ¢`̀ü`̀dÉ`̀N  ¥ô`̀ë`̀ª`̀ dG  …OÉ```̀ f  IQGOEG
 ≥jôØdG  ≈dEG  äÉμjôÑàdGh  »fÉ¡àdG
 ∫BG  ¬∏dGóÑY  øH  ó°TGQ  ï«°ûdG  ∫hCG
 áÑ°SÉæªH  á«∏NGódG  ô`̀jRh  áØ«∏N
 øeCÓd  ∞jÉf  ô«eC’G  ΩÉ°Sh  ¬ëæe
 øe  ≈```dhC’G  á`̀LQó`̀dG  ø`̀e  »Hô©dG
 ,Üô©dG  á«∏NGódG  AGQRh  ¢ù∏ée

 ájOÉ«b á«°üî°ûd ¬ëæe ºàj …òdGh
.∫É©ah õ«ªàe QhO É¡d ¿Éc ,á«æeCG

 ¥ôëªdG  …OÉf  ¢ù«FQ  OÉ°TCGh
 ßØM  »a  á«∏NGódG  ôjRh  Oƒ¡éH
 Iô«ÑμdG  ôjƒ£àdG  á«∏ªYh  ø`̀eC’G
 äÉYÉ£b ∞∏àîe »a É¡KóMCG »àdG
 äÉ``eÉ``¡``°``SEG ∂```dò```ch ,IQGRƒ````````̀ dG
 á«ªæJ  »`̀a  á«æjôëÑdG  áWô°ûdG

.™ªàéªdG

á«∏NGódG ô``jRh Åæ¡j ¥ô``ëªdG …OÉf ¢``ù«FQ

.¥ôëªdG …OÉf ¢ù«FQ |

 ∫BG  ¬∏dGóÑY  øH  ó°TGQ  ï«°ûdG  ∫hCG  ≥jôØdG  ≈≤∏J
 ¥QÉW ≥jôØdG  øe áÄæ¡J á«bôH á«∏NGódG  ôjRh áØ«∏N
 áÑ°SÉæªH  ,ΩÉ`̀©`̀ dG  ø``̀eC’G  ¢ù«FQ  ø°ùëdG  ø°ùM  ø`̀H
 áLQódG øe »Hô©dG øeCÓd ∞jÉf ô«eC’G ΩÉ°SƒH ¬ªjôμJ
 Üô©dG á«∏NGódG AGQRh ¢ù∏ée ´ÉªàLG ∫ÓN ,≈dhC’G

.¢ùfƒJ »a
 øY ÜGôYE’ÉH ¬à«bôH ,ΩÉ©dG øeC’G ¢ù«FQ π¡à°SGh
 Gò¡H  á«∏NGódG  ô`̀jRh  ºjôμàd  ,RGõ`̀à`̀Y’Gh  ôîØdG  ≠dÉH
 »æeC’G  iƒà°ùªdG  ≈∏Y  ™`̀aQC’G  ó©j  …ò`̀dGh  ,ΩÉ°SƒdG
 π°UÉëdG  ¿ƒμj  ¿CG  ¬ëæe äÉ«ã«M øª°†àJh ,»Hô©dG

.∫É©ah õ«ªàe QhO É¡d ,á«æeCG ájOÉ«b á«°üî°T ¬«∏Y
 ÉfOGR  Éeh{  ¬à«bôH  »a  ΩÉ©dG  ø`̀eC’G  ¢ù«FQ  ∫Ébh

 ºjôμàdG  Gòg AGógEÉH ºàªb ¿CG  ºμ«dÉ©ªd Gôjó≤Jh Éaô°T
 ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M ≈dEG
 ¬fCG øjócDƒe ,≈∏YC’G óFÉ≤dG ,ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N
 ájÉYôdGh  ºYódGh  á«eÉ°ùdG  ¬àdÓL  äÉ¡«LƒJ  π°†ØH

.z™«aôdG »æeC’G RÉéfE’G Gòg ≥≤ëJ áªFGódG
 ô`̀jRh äÉ`̀eÉ`̀¡`̀°`̀SEÉ`̀H  ΩÉ`̀©`̀dG  ø``̀ eC’G  ¢ù«FQ OÉ``°``TCGh
 πª©dG  áeƒ¶æe  ô`̀jƒ`̀£`̀J  »`̀a  IOƒ`̀¡`̀°`̀û`̀ª`̀dG  á`̀«`̀∏`̀NGó`̀dG
 »ª«∏bE’Gh »∏ëªdG iƒà°ùªdG ≈∏Y ¬JGQOÉÑeh »æeC’G
 ≥ëà°ùj á«∏NGódG ôjRh ¿CG GócDƒe ,»dhódGh »Hô©dGh
 √Qhód  Gôjó≤J  AÉL  å«M  ,ÉÑdÉbh  ÉÑ∏b  ,ºjôμàdG  Gòg
 »a  √QhOh øWƒdG  øeCG  ßØM Oƒ¡L ºYO  »a  õ«ªàªdG

.á«Wô°ûdG äÉeóîdG ôjƒ£Jh AGOC’G iƒà°ùe ™aQ

 á«∏NGódG ôjRh äÉeÉ¡°SEÉH ó«°ûj ΩÉ©dG øeC’G ¢ù«FQ
»æeC’G π``ª©dG áeƒ¶æe ô``jƒ£J »``a IOƒ``¡°ûªdG

 ï«°ûdG  ∫hCG  ≥`̀jô`̀Ø`̀dG  ≈≤∏J
 áØ«∏N  ∫BG  ¬`̀∏`̀dGó`̀Ñ`̀Y  ø`̀ H  ó`̀ °`̀ TGQ
 øe áÄæ¡J á«bôH ,á«∏NGódG ôjRh
 ∫BG øªMôdGóÑY øH ΩÉ°ûg ï«°ûdG
 áª°UÉ©dG á¶aÉëe ßaÉëe áØ«∏N
 á«∏NGódG  ô`̀ jRh  íæe  áÑ°SÉæªH
 ø``eCÓ``d ∞``̀jÉ``̀f ô```̀«```̀eC’G ΩÉ``̀ °``̀ Sh

.≈dhC’G áLQódG øe »Hô©dG

 á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀e ß``̀aÉ``̀ë``̀e ó``````̀cCGh
 º`̀jô`̀μ`̀à`̀dG  Gò```̀g  ¿CG  á`̀ª`̀ °`̀UÉ`̀©`̀ dG
 AGQRh  ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e  á``≤``K  ¢`̀ù`̀μ`̀©`̀j
 AÉæeCG  áÄ«gh  Üô`̀©`̀dG  á«∏NGódG
 ø`̀eCÓ`̀ d ∞``̀jÉ``̀f ô```«```eC’G Iõ``̀FÉ``̀L
 á«∏NGódG  ô`̀jRh  Oƒ¡éH  »Hô©dG
 AÉ`̀≤`̀JQ’G  »`̀a  Oƒ¡°ûªdG  √QhOh
 ôjƒ£Jh  á`̀«`̀æ`̀eC’G  áeƒ¶æªdÉH

 IAÉ`̀Ø`̀c ™````̀aQh »```æ```eC’G π`̀ª`̀©`̀ dG
 º¡°SCG  ÉªH  ,IQGRƒ`̀dÉ`̀H  ø«∏eÉ©dG
 »a  ¿É``̀eC’Gh  ø`̀eC’G  ï«°SôJ  »a
 äÉÑ°ùàμe  ≈∏Y  ®ÉØëdGh  Éfó∏H
 IOÉ«b  âëJ  ,ø`̀Wƒ`̀dG  äGQó`̀≤`̀eh
 ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M
 πgÉY áØ«∏N ∫BG  ≈°ù«Y øH óªM

.ióØªdG OÓÑdG

 á`̀ «`̀ bô`̀ H ≈`̀ ≤`̀ ∏`̀ à`̀ j á``̀ «``̀ ∏``̀ NGó``̀ dG ô`````̀ jRh
á``ª``°``UÉ``©``dG ß``̀ aÉ``̀ ë``̀ e ø````e á``Ä``æ``¡``J

 äÉ`̀«`̀©`̀ª`̀é`̀dG ø```̀e Oó````̀Y Üô``````̀YCG
 É`̀gô`̀jó`̀≤`̀J π``̀eÉ``̀c ø```Y á`̀«`̀°`̀SÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dG
 äGQGRh  ÉgòîàJ  »àdG  äGAGô``LEÓ``d

 á`̀¡`̀LGƒ`̀e »``a á``̀dhó``̀dG äÉ`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀eh
.ÉfhQƒc ¢Shô«a

 ¿EG  ¢`̀ù`̀eCG  É¡d  ¿É`̀«`̀H  »`̀a  â`̀dÉ`̀bh

 …óëàdG  ΩÉ`̀eCG  á«°SÉ«°ùdG  äÉ«©ªédG
 Éæàμ∏ªe ¬¡LGƒJ iòdG ¥ƒÑ°ùªdG ô«Z
 ióÑJ  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  á¡LGƒe  »a

 Gòg  »`̀a  äGAGô`̀LEÓ`̀ d  Égôjó≤J  πeÉc
 ∞«≤ãJh  ájÉYQh  á«YƒJ  øe  ∫ÉéªdG
 ßØëj ÉªH ájRGôàMG ô«HGóJh êÓYh

 Oƒ¡édG ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ™«ªédG áeÓ°S
 ø«æWGƒªdG  IOƒY  πLCG  øe  ádhòÑªdG
 ≈∏Y  IOó`̀°`̀û`̀e  ,¿Gô````jEG  »`̀a  ø«≤dÉ©dG
 á«dhDƒ°ùªdÉH  ™«ªédG  »∏ëJ  IQhô°V
 OÓÑdG  ídÉ°üe  ≈∏Y  πª©dGh  á«æWƒdG
 ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG ájÉªMh É«∏©dG
 á«æWƒdG áæé∏dG ™e ¿hÉ©àdG ∫ÓN øe
 ¢Shô«Ød  …ó°üàdÉH  á«æ©ªdG  á«Ñ£dG
 äÉ¡édG ™«ªL ™e ¿hÉ©àdGh ÉfhQƒc
 áHÉéà°S’Gh  AÉ£HEG  ¿hO  øe  á«æ¡ªdG
 äGAGó```̀æ```̀dGh äÉ`̀ª`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀∏`̀d á``̀jQƒ``̀Ø``̀dG
 ™«ªL  ´ƒ°†N  IQhô`̀°`̀†`̀H  á≤∏©àªdG
 øe  á°UÉîHh  êQÉîdG  øe  øjóFÉ©dG
 kÉ≤«≤ëJ ¢Shô«ØdG É¡H ô°ûàæªdG ∫hódG
 áë°üdG  ájÉªMh  á«æWƒdG  áë∏°üª∏d

.áeÉ©dG
 â```̀ Hô```̀ YCG iô`````````̀NCG á```̀¡```̀L ø````̀e
 ìhô`̀dÉ`̀H  É`̀gRGõ`̀à`̀YG  ø`̀Y  äÉ«©ªédG
 á«©ªàéªdG  á`̀cGô`̀ °`̀û`̀ dGh  á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG
 πc  áØbh  »`̀a  â∏éJ  »àdG  áa qô°ûªdG
 á«ª°SôdG  »æjôëÑdG  ™ªàéªdG  iƒ`̀b
 õcGôeh ájófCGh äÉ«©ªL øe á«∏gC’Gh
 á«æjO  äÉ©ªéJh  ¢ùdÉéeh  á«HÉÑ°T
 …óëàdG  Gò`̀g  á¡LGƒe  »`̀a  Égô«Zh

 øe  ádhDƒ°ùe  á«æWh  ìhô`̀Hh  »YƒH
.º¡aÉ«WCG ∞∏àîªH øjôëÑdG AÉæHCG πc

 É¡°†aQ ≈∏Y äÉ«©ªédG äOó°Th
 øe ¢`̀†`̀©`̀Ñ`̀ dG ä’hÉ```̀ë```̀e ΩRÉ```̀ë```̀dG
 ¢†©H »a RÉ°ûædG äGƒ°UC’G ÜÉë°UCG
 »àdGh  »YÉªàL’G  π°UGƒàdG  ™bGƒe
 ´ƒ°VƒªdG  Gòg ≈∏Y »Ø°†J ¿CG  ójôJ
 ∫Éμ°TC’G  øe  πμ°T  …CÉH  kÉ«ØFÉW  kGó©H
 IócDƒe  ,áë∏°üe  øWƒ∏d  ≈`̀YGô`̀j  ’
 É¡fCGh  äGƒ`̀ °`̀UC’G  √ò`̀g  òÑfh  ¢†aQ
 ójôj ø`̀e á`̀¡`̀LGƒ`̀e ø`̀Y ≈`̀fGƒ`̀à`̀J ø`̀d
 á°UÉNh á«æWƒdG ÉæJóMƒH QGô°V’G
 »°†à≤J »àdG  ±hô¶dG √òg πãe »a
 ìhQ õ`̀jõ`̀©`̀J ∫hDƒ``°``ù``e ƒ`̀ë`̀f ≈`̀∏`̀Y
 ácGô°ûdGh  áæWGƒªdG  º«bh  øeÉ°†àdG

.á«©ªàéªdG
 ø`̀e π````c ¿É```̀«```̀Ñ```̀dG ≈``̀∏``̀Y ™`````̀bh
 »eÓ°SE’G  »Hô©dG  §°SƒdG  á«©ªL
 »æWƒdG  ™ªéàdGh  »eó≤àdG  ôÑæªdGh
 »`̀eÓ`̀ °`̀SE’G ∞`̀ °`̀ü`̀ dGh …Qƒ`̀ à`̀ °`̀ Só`̀ dG
 »`̀WGô`̀≤`̀ª`̀jó`̀dG »`̀eƒ`̀≤`̀ dG ™`̀ª`̀é`̀à`̀dGh
 ™ªéJh  »eÓ°SE’G  »æWƒdG  ôÑæªdGh
 »æWƒdG  ™ªéàdGh  á«æWƒdG  IóMƒdG

.…hóMƒdG »WGô≤ªjódG

zÉfhQƒc{ ôWÉîe á``¡LGƒªd øjôëÑdG Ö©°T »``Yhh áØbƒH ó«°ûJ á``«°SÉ«°ùdG äÉ``«©ªédG
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 ï«°ûdG  øcôdG  AGƒ∏dG  ¢SCGôJ
 áØ«∏N  ∫BG  Oƒ©°S  øH  õjõ©dGóÑY
 »æWƒdG  ¢`̀Sô`̀ë`̀dG  ¿É````cQCG  ô`̀jó`̀e
 ø«H  ácôà°ûªdG  áæé∏dG  ´ÉªàLG
 ¢`̀û`̀«`̀é`̀dGh »``̀æ``̀Wƒ``̀dG ¢``̀Sô``̀ë``̀dG
 ¬àaÉ°†à°SG  …ò``dG  ,»fÉà°ùcÉÑdG
 ôμ°ù©ªH »æWƒdG ¢SôëdG á°SÉFQ
 ø«æKE’G  ¢`̀ù`̀eCG  ìÉÑ°U  ô«î°üdG
 QÉÑc  Qƒ°†ëH  ∂dPh  ,(¢SQÉe  2)
 »ah  .»`̀æ`̀Wƒ`̀dG  ¢SôëdG  •ÉÑ°V
 AGƒ`̀∏`̀ dG Ö``̀MQ ´É`̀ª`̀à`̀L’G á``jGó``H
 øH õ`̀jõ`̀©`̀dGó`̀Ñ`̀Y ï`̀«`̀°`̀û`̀dG ø``cô``dG
 ¿É```cQCG  ô`̀jó`̀e  áØ«∏N  ∫BG  Oƒ`̀©`̀°`̀S
 ó`̀gGR  AGƒ∏dÉH  »æWƒdG  ¢SôëdG
 ¿hÉ``©``à``dG ΩÉ````Y ô``̀jó``̀e Oƒ``ª``ë``e
 ¿É````̀cQC’G IOÉ``̀«``̀b »``̀a »``LQÉ``î``dG
 »fÉà°ùcÉÑdG  ¢û«édÉH  ácôà°ûªdG
 äÉ«ëJ kÓ`̀bÉ`̀f  ,≥`̀aGô`̀ª`̀dG  ó`̀aƒ`̀dGh
 ï«°ûdG  ƒª°S  øcôdG  ∫hCG  ≥jôØdG

 ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªëe
 óaƒdG ¢ù«FQ ≈dEG »æWƒdG ¢SôëdG
 ó≤Y  QGôªà°SÉH  Gó«°ûe  ,¬«≤aGôeh
 ácôà°ûªdG  á`̀æ`̀é`̀∏`̀dG  äÉ`̀YÉ`̀ª`̀à`̀LG
 Ée  ,»`̀dGƒ`̀à`̀dG  ≈∏Y  å`̀dÉ`̀ã`̀dG  ΩÉ©∏d
 á«FÉæãdG  äÉ`̀bÓ`̀©`̀dG  ≥`̀ª`̀Y  ó`̀cDƒ`̀j
 øjó∏ÑdG  §`̀Hô`̀J  »`̀à`̀dG  Ió`̀«`̀Wƒ`̀dG
 É``eh ø`̀«`̀≤`̀ jó`̀°`̀ü`̀dG ø`̀«`̀Ñ`̀©`̀°`̀û`̀ dGh
 »a AÉªfh Qƒ£J øe ¬«dEG  â∏°Uh

 »a á°UÉNh ä’ÉéªdG øe ójó©dG
.…ôμ°ù©dG ¿hÉ©àdG ∫Éée

 á`̀æ`̀é`̀∏`̀dG ´É``̀ª``̀à``̀LG π``∏``î``Jh
 »æWƒdG  ¢SôëdG  ø«H  ácôà°ûªdG
 á°ûbÉæe  »fÉà°ùcÉÑdG  ¢û«édGh
 á≤∏©àªdG  Ö`̀fGƒ`̀é`̀dG  ø`̀e  ó`̀jó`̀©`̀dG
 ¿hÉ``̀©``̀à``̀dG ä’É```̀é```̀e ô``̀jƒ``̀£``̀à``̀H
 ∑ôà°ûªdG  Ö`̀jQó`̀à`̀dGh  …ôμ°ù©dG

.ø«ÑfÉédG ø«H äGôÑîdG ∫OÉÑJh
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 ,Oƒ©°S  ∫BG  ¬∏dGóÑY  øH  ¿ÉMôa  øH  π°ü«a  ô«eC’G  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  πÑ≤à°SG
 IQGRƒdG  ¿GƒjO  »a  ¬ÑàμªH  ,¢ùeG  ,ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áμ∏ªªdG  á«LQÉN  ôjRh
 »a  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ô«Ø°S  áØ«∏N  ∫BG  ¬∏dGóÑY  øH  OƒªM  ï«°ûdG  ,¢VÉjôdÉH
 √RGõàYG øY áØ«∏N ∫BG ¬∏dGóÑY øH OƒªM ï«°ûdG ÜôYCG AÉ≤∏dG ∫ÓNh .¢VÉjôdG
 áμ∏ªªdGh øjôëÑdG áμ∏ªe ø«H §HôJ »àdG áî°SGôdG ájƒNC’G äÉbÓ©∏d √ôjó≤Jh
 Iô°†M ¢UôM πX »a Iƒbh áfÉàe ¬H  º°ùàJ  Éeh á≤«≤°ûdG  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG
 ¬«NCGh  ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U
 áμ∏ªªdG  ∂∏e Oƒ©°S  ∫BG  õjõ©dGóÑY øH ¿Éª∏°S  ∂∏ªdG  ø«Øjô°ûdG  ø«eôëdG  ΩOÉN
 ∑ôà°ûªdG  ≥«°ùæàdGh »FÉæãdG  ¿hÉ©àdG  äÉbÓY õjõ©J ≈∏Y ,ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG
 ¿ÉMôa øH π°ü«a ô«eC’G ƒª°ùdG ÖMÉ°U ócCG ,¬ÑfÉL øe .ÉjÉ°†≤dG ∞∏àîe AGREG
 ø«Ñ©°ûdGh  øjó∏ÑdG  ø«H  áªFÉ≤dG  á`̀jƒ`̀NC’G  äÉbÓ©dG  áfÉàe  ≈∏Y  ¬∏dGóÑY  øH
 ∫ÓN  iôL  Éªc  .QÉ`̀gOR’Gh  Ωó≤àdG  ΩGhO  øjôëÑdG  áμ∏ªªd  É k«æªàe  ,ø«≤«≤°ûdG
 .∑ôà°ûªdG ΩÉªàg’G äGP á«dhódGh á«ª«∏bE’G äÉYƒ°VƒªdG øe OóY åëH AÉ≤∏dG

ø``jôëÑdG ô``«Ø°S π``Ñ≤à°ùj …Oƒ``©°ùdG á``«LQÉîdG ô``jRh

 zäÉeƒ∏HO  ø£æ°TGh{  áØ«ë°U  âaÉ°†à°SG
 ô«Ø°S áØ«∏N ∫BG ó°TGQ øH ¬∏dGóÑY ï«°ûdG ájô¡°ûdG
 á«μjôeC’G IóëàªdG äÉj’ƒdG iód øjôëÑdG áμ∏ªe
 z™∏£ªdG ô«Ø°ùdG{ É¡JÉ«dÉ©a á∏°ù∏°S øª°V á«dÉ©a »a
 ø«ªà¡ªdGh  øjôKDƒªdG  øe  ójó©dG  Égô°†M  »àdG
 AÉ°†YCGh  »μjôeC’G  »°SÉ«°ùdG  QGô≤dG  áYÉæ°U  »a

.áª°UÉ©dG ø£æ°TGh »a »°SÉeƒ∏HódG ∂∏°ùdG
 áØ«ë°üdG  É`̀¡`̀Jô`̀LCG  »`̀à`̀dG  á∏HÉ≤ªdG  ∫Ó``̀Nh
 Iô°†ëd  »MÓ°UE’G  è¡ædG  ¿CG  ó`̀cCG  ,ô«Ø°ùdG  ™e
 áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U
 ™ªàée  ≥«≤ëàd  ¢`̀S qô`̀μ`̀j  ió`̀Ø`̀ª`̀dG  OÓ`̀Ñ`̀dG  π`̀gÉ`̀Y
 ,√OGô``̀aCG  º`̀YOh  ájÉªM  øª°†j  ÉªH  Oó©àeh  ∫OÉ`̀Y
 á«°SÉ«°ùdGh á«fóªdG äÉjôëdG πμH πeÉμdG ™àªàdGh
 ¬«∏Y ¢`̀ü`̀f  É`̀ª`̀H  á`̀«`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’Gh á`̀ jOÉ`̀ °`̀ü`̀ à`̀ b’Gh
 É«ªdÉY  ÉLPƒªf  áμ∏ªªdG  âëÑ°UCG  ≈àM  ,Qƒà°SódG
 ,ICGôªdG  ø«μªJh  ,á«æjódG  äÉjôëdG  ΩGôàMG  »a
 ≈∏Y  ™ØædÉH  Oƒ©j  ÉªH  á∏eÉ°ûdG  á«ªæàdG  ≥«≤ëJh
 »ah  .É¡«a  ø`̀jó`̀aGƒ`̀dGh  øjôëÑdG  áμ∏ªe  Ö©°T
 ≥«≤ëJ  øμªj  ’  ¬fCG  ô«Ø°ùdG  í°VhCG  ,¥É«°ùdG  Gòg
 ácQÉ°ûªH  ΩGõàd’G  ¿hO  øe  Oó©àeh  ∫OÉY  ™ªàée
 »dÉàdÉHh ,™ªàéªdG Gòg »a ICGôª∏d áÄaÉμàeh á∏eÉc
 ¢Vƒ¡ædG  »a  kGó¡L  ôNóJ  ºd  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¿EÉa
 å«M ,áeÉ©dG IÉ«ëdG ¬LhCG πc »a ICGôªdG ácQÉ°ûªH
 §£îdG  øe  ójó©dG  ICGôª∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  ≈æÑJ
 ,¢UôØdG DƒaÉμJ ¿Éª°Vh ICGôªdG ø«μªàd äGQOÉÑªdGh
  á«æjôëÑdG  ICGô`̀ª`̀ dG  ¢Vƒ¡æd  á«æWƒdG  á£îdÉc
 äGQOÉÑªdG  √òg  πãe  ¿CG  kÉØ«°†e  ,2022-  2013
 É¡d  π«ãªJ  ôÑcCÉH  ™àªàJ  á«æjôëÑdG  ICGôªdG  â∏©L
 Ö°UÉæªdG  ™aQCG  »ah  ,%54  ≠∏H  ΩÉ©dG  ´É£≤dG  »a
 ,»°SÉeƒ∏HódGh  á«FÉ°†≤dGh  á«fÉªdôÑdGh  ájQGRƒdG
 …OÉjôdG  Qhó`̀ dG  ≥«≤ëJ  »a  Oó°U  ¬d  ¿É`̀c  …ò`̀ dGh
 øjó«©°üdG  ≈`̀∏`̀Y  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªe  ¬Ñ©∏J  …ò``̀dG
 »a ¬``̀H iò`̀à`̀ë`̀j êPƒ`̀ª`̀æ`̀c »``̀ dhó``̀ dGh »`̀ª`̀«`̀∏`̀ bE’G
 áμ«Ñ°S Iô«eC’G IõFÉL âJCG óbh ,ICGôªdÉH ¢Vƒ¡ædG
 ICGôªdG  ø«μªàd  á«ªdÉ©dG  áØ«∏N  ∫BG  º«gGôHEG  âæH

 QhódG  Gò¡d  Gó«°ùéJ  IóëàªdG  º`̀eC’G  É¡àæÑJ  »àdG
 ICGôªdG  äÉbÉW  π«©ØàH  áμ∏ªªdG  ΩGõàdÉH  kÉaGôàYGh
 ™e  kÉ«°TÉªJ  ,»`̀dhó`̀dGh  »æWƒdG  øjó«©°üdG  ≈∏Y
 Iô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  áÑMÉ°U  äÉ¡«LƒJh  ájDhQ
 ∂∏ªdG ádÓL áæjôb áØ«∏N ∫BG  º«gGôHEG âæH áμ«Ñ°S
 ¿CG kÉØ«°†e ,ICGôª∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG á°ù«FQ ióØªdG
 πμ°ûH •Gôîf’G ™«é°ûJ ±ó¡Hh ,øjôëÑdG áμ∏ªe
 ICGôªdÉH ¢Vƒ¡ædG ÉjÉ°†b »a »fóªdG ™ªàéª∏d ôÑcCG
 πãªe Öàμe AÉ°ûfEÉH Ö«MôàdÉH âeÉb ,á≤£æªdG »a
 á°üæªc  ,áeÉæªdG  »a  ICGôª∏d  IóëàªdG  ºeC’G  áÄ«g
 ™ªàéªdG ™e äÉ°SQÉªªdG π°†aCGh äGôÑîdG ∫OÉÑàd

 .»dhódG
 áμ∏ªe  ¿CG  ô«Ø°ùdG  ó`̀cCG  ,π°üàe  ¥É«°S  »`̀ah
 Oó©àdG  â`̀aô`̀Y  ≥`̀jô`̀©`̀dG  É¡îjQÉJ  ôÑY  øjôëÑdG
 â©ªàLG  å«M  ,É¡©ªàée  »a  »æjódG  ¢ûjÉ©àdGh
 ∞∏àîªH  ó`̀HÉ`̀©`̀ª`̀dGh  ¢ùFÉæμdGh  óLÉ°ùªdG  É¡«a
 »MÓ°UE’G è¡ædG ¬fÉ°U Ée ƒgh ,É¡fÉjOCGh É¡aÉ«WCG
 kÉLPƒªf áμ∏ªªdG âJÉH ≈àM ióØªdG ∂∏ªdG ádÓéd
 ≈∏Y »`̀æ`̀jó`̀ dG í`̀eÉ`̀°`̀ù`̀à`̀dGh »`̀ª`̀∏`̀°`̀ù`̀dG ¢`̀û`̀jÉ`̀©`̀à`̀∏`̀d
 ó°ùéJ  Ée  ƒ`̀gh  ,»`̀dhó`̀dGh  »ª«∏bE’G  øjó«©°üdG

 AÉ°ûfEGh  ,»æjódG  íeÉ°ùà∏d  øjôëÑdG  ¿Ó``YEG  »a
 á«dhO á°üæªc »ª∏°ùdG ¢ûjÉ©à∏d óªM ∂∏ªdG õcôe
 ,»ª«∏bE’G  ø`̀eC’G  ¿CÉ°T  »`̀ah  .íeÉ°ùàdGh  QGƒë∏d
 á«é«JGôà°S’G  ácGô°ûdG  á«ªgCG  ≈∏Y  ô«Ø°ùdG  Oó°T
 IóëàªdG  äÉj’ƒdÉH  øjôëÑdG  áμ∏ªe  §HôJ  »àdG
 á`̀«`̀YÉ`̀aó`̀dG ä’É`̀é`̀ª`̀dG »`̀a á`̀°`̀UÉ`̀Nh ,á`̀«`̀μ`̀ jô`̀eC’G
 »a  ¬H  Ωƒ≤J  …ò`̀dG  »°SÉ°SC’G  Qhó``̀dGh  ,á«æeC’Gh
 »ª«∏bE’G øjó«©°üdG ≈∏Y QGô≤à°S’Gh øeC’G ¿ƒ°U
 »àdG ájOÉ°üàb’G äÉHƒ≤©dG ¿CG ±É°VCGh .»dhódGh
 á«μjôeC’G IQGOEÓd ≈°übC’G §¨°†dG á∏ªM É¡à°Vôa
 á£°ûfC’G  ô``KCG  ø`̀e  π«∏≤àdG  »`̀a  âª¡°SCG  á«dÉëdG
 kÉë°Vƒe  ,á≤£æªdG  »a  »fGôjE’G  ΩÉ¶æ∏d  á«FGó©dG
 ¬J’hÉëe  ΩÉ¶ædG  Gòg  á∏°UGƒe  ∞°SDƒªdG  øe  ¬fCG
 äÉYÉªédG ºYO ∫ÓN øe QGô≤à°S’Gh øeC’G áYõYR
 Égô«Zh á«dhódG áMÓªdG áeÓ°S ójó¡Jh á«HÉgQE’G
 Gòg  πãªd  óM  ™°Vh  Öéj  ¬`̀fCGh  ,ä’hÉëªdG  øe
 ,âbƒdG  äGP  »ah  .AÉæÑdG  ô«Zh  »FGó©dG  ∑ƒ∏°ùdG
 ≈dEG  ≈©°ùJ  ’  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¿CÉ`̀H  ô«Ø°ùdG  Oó°T
 IQhô°V kGócDƒe ,á≤£æªdG »a …ôμ°ùY ó«©°üJ …CG
 .á≤£æªdG »a äÉeRCÓd á«°SÉ«°S ∫ƒ∏M ≈dEG π°UƒàdG

:äÉeƒ∏HO ø£æ°TGh áØ«ë°U ™e AÉ≤d »a ÉμjôeCG »a øjôëÑdG ô«Ø°S

 á≤£æªdG »a øeC’G áYõYR ¬J’hÉëe π°UGƒj »fGôjE’G ΩÉ¶ædG

 ÜÉ`̀jP  ø`̀cô`̀dG  ≥`̀jô`̀Ø`̀dG  ó≤ØJ
 áÄ«g  ¢ù«FQ  »ª«©ædG  ô≤°U  øH
 2  ø«æK’G  ¢ùeCG  ìÉÑ°U  ¿É`̀cQC’G
 óMCG øe  kÉÑfÉL  Ω2020  ¢`̀SQÉ`̀e
 …ò```̀dGh á`̀«`̀fGó`̀«`̀ª`̀ dG ø`̀ jQÉ`̀ ª`̀ à`̀ dG
 Iƒ``b äGó``````Mh ø```e Oó````Y √ò``̀Ø``̀f
 ≈`̀ dEG ™`̀ª`̀à`̀°`̀SGh ,ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG ´É``̀aO
 π``MGô``eh ±Gó`````̀gCG ø``̀Y RÉ``̀é``̀ jEG
 áë∏°SC’Gh  áØ∏àîªdG øjôªàdG
 ,¬`̀«`̀a á`̀cQÉ`̀ °`̀û`̀ª`̀ dG äGó````Mƒ````dGh
 äÉjôée  ø`̀e  É`̀Ñ`̀fÉ`̀L  ™`̀HÉ`̀J  É`̀ª`̀c
 ∑ôà°ûªdG  ≥«°ùæàdGh øjôªàdG
 .Iô£«°ùdGh  IOÉ`̀«`̀≤`̀dG  π`̀FÉ`̀°`̀Shh
 »fGó«ªdG øjôªàdG  Gòg ±ó¡jh

 äGôÑîdG  π≤°U  ≈∏Y  πª©dG ≈dEG
 ™`̀aQh  ,á`̀«`̀fGó`̀«`̀ª`̀dGh  ájôμ°ù©dG
 IOÉ````̀jRh á`̀«`̀dÉ`̀à`̀≤`̀ dG á``jõ``gÉ``é``dG

 á`̀jQGOE’G  äGOGó©à°S’G  iƒà°ùe
 º«gÉØªdÉH AÉ≤JQ’Gh AGƒ°ùdG ≈∏Y

.á«∏ª©dG ájOÉ«≤dG

É`̀«`̀fGó`̀«`̀e É`̀æ`̀jô`̀ª`̀J ó`̀≤`̀Ø`̀à`̀j ¿É`````̀ cQC’G ¢`̀ ù`̀ «`̀ FQ

 ´É``ªàLG ¢``SCGôàj »``æWƒdG ¢``SôëdG ¿ÉcQCG ô``jóe
»fÉà°ùcÉÑdG ¢û«édGh ¢SôëdG ø«H ácôà°ûªdG áæé∏dG

á«fÉªdôÑdG ¬àfÉ°üM ó«©à°ùj »eƒ°ù©dG
 ó©H á«fÉªdôÑdG ¬àfÉ°üM OÉ©à°SG ¬fEG  »eƒ°ù©dG ∫OÉY ÖFÉædG ∫Éb
 á∏°ùdG Iôc OÉëJG ¢üîJ á«°†b »a ≥«≤ëàdG á«Ø∏N ≈∏Y É¡©aQ ºJ ¿CG

.OÉëJ’G É¡«a ¢SCGôàj ¿Éc »àdG IôàØdG ∫ÓN
 ÜGƒædG ¢ù∏ée á°ù«FQ ¿EG á«Øë°U äÉëjô°üJ »a »eƒ°ù©dG ∫Ébh
 ≈∏Y  AÉæH  ,á«fÉªdôÑdG  ¬àfÉ°üM  IOÉYEÉH  ¢ùeCG  ¬Jô£NCG  πæjR  ájRƒa
 ,ÜGƒædG  ¢ù∏éªd  á«eÓ°SE’G  ¿hDƒ°ûdGh  ∫ó©dG  ôjRh  øe  OQh  ÜÉ£N

.á«°†≤dG ßØM äQôb áeÉ©dG áHÉ«ædG ¿CÉH OÉaCG.»eƒ°ù©dG ∫OÉY  |

 ø«àdÉM ó°UQ ¢ùeCG áë°üdG IQGRh âæ∏YCG
 ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«ØH ø«àHÉ°üe ø«JójóL
 …Oƒ©°S  ø`̀WGƒ`̀eh  á«æjôëH  áæWGƒªd  (19
 ÉfhQƒc ¢Shô«ØH ø«HÉ°üª∏d »∏μdG Oó©dG ≠∏Ñ«d

 .É°üî°T 49
 ø`̀«`̀à`̀dÉ`̀ë`̀dG  ¿CG  IQGRƒ```````̀dG  â``̀ë``̀ °``̀VhCGh
 äÓMQ ≥jôW øY Éà∏°Uh ób ÉàfÉc ø«JójóédG
 QÉ£e ô`̀Ñ`̀Y ¿Gô```̀ jEG ø`̀e Iô`̀°`̀TÉ`̀Ñ`̀e ô`̀«`̀Z á`̀jƒ`̀L
 π«dÉëàdG  ™«ªL  AGôLEG  ºJh  »dhódG  øjôëÑdG
 QÉ£ªdG »a á°ü°üîªdG áYÉ≤dG »a Éª¡d áeRÓdG
 ºJh  ,IAƒHƒªdG  ∫hó`̀dG  øe  ø«eOÉ≤dG  ¢üëØd
 …RGô`̀à`̀M’G  »ë°üdG  ôéëdG  »`̀a  Éª¡©°Vh
 øe  ø«eOÉ≤dG  ôéëd  á©ÑàªdG  äGAGô`̀LE’G  ≥ah
 Qƒ¡X  ó©Hh  ,Éeƒj  14  Ióªd  IAƒHƒªdG  ∫hódG
 ºJ  ¢Shô«ØdÉH  áHÉ°UE’ÉH  √ÉÑà°T’G  ¢`̀VGô`̀YCG
 äó`̀cCG  »àdG  Éª¡d  ájôÑîªdG  π«dÉëàdG  AGô``LEG
 ≈dEG GQƒa Éª¡∏≤f ºJ å«M ¢Shô«ØdÉH Éª¡àHÉ°UEG
 Éªgh  êÓ©dGh  ∫õ©dÉH  á°UÉîdG  õcGôªdG  óMCG

.ô≤à°ùe »ë°U ™°Vh »a
 ºFÉb  ≥«°ùæàdG  ¿CÉ``̀ H  IQGRƒ````̀ dG  â`̀gƒ`̀fh
 á«Hô©dG  áμ∏ªªdG  »`̀a  AÉ`̀≤`̀°`̀TC’G  ™`̀e  ôªà°ùeh
 IóëàªdG  á«Hô©dG  äGQÉ`̀eE’G  ádhOh  ájOƒ©°ùdG
 ,(19 ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG áëaÉμªd
 º¡JÉØbhh AÉ≤°TC’G ºYO áë°üdG IQGRh âæªKh
 ¿CG  áØ«°†e  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  ™e  á«îjQÉàdG
 ájÉªM  á∏°UGƒàeh  áeQÉ°U  ¢üëØdG  äGAGôLEG

.ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒª∏d
 AGô``LEÉ``H â`̀eÉ`̀b É``¡``fCG IQGRƒ`````̀dG äó````̀cCGh
 äô¡XCGh  É°üî°T  2274  `d  ájôÑîe  ¢Uƒëa
 ¢Shô«a  øe  É°üî°T  2225  áeÓ°S  èFÉàædG
 »∏μdG  Oó`̀©`̀dG  ø`̀e  47  ¿CG  áë°Vƒe  ,É`̀fhQƒ`̀c
 »ë°üdG º¡©°Vh Ö∏£àj ’ ,ÉHÉ°üe 49 ≠dÉÑdG
 ≈≤∏àj Éª«a ,ájhOC’G øe ´GƒfCG …CG »≤∏J É«dÉM

.êÓ©∏d áeRÓdG ájhOC’G §≤a ¿ÉæKG
 π°UGƒJ  É¡fCÉH  áë°üdG  IQGRh  â`̀gƒ`̀fh
 ¿GôjEG  øe øjóFÉ©dG  ø«æWGƒª∏d  äÉæ«©dG  ™ªL
 »°ûØJ  ¿Gô``̀jEG  ¿Ó`̀YEG  πÑb  ôjGôÑa  ô¡°T  ∫Ó`̀N

 ¢üëØdG  äGóMh ∫ÓN øe ,É¡fóªH  ¢Shô«ØdG
 á«Ñ£dG  ô«jÉ©ªdG  ≥``̀ah  Iõ`̀¡`̀é`̀ª`̀dG  á∏≤æàªdG
 »a  º¡d  áeRÓdG  ¢UƒëØdG  AGôLEÉH  Ióªà©ªdG
 ¢üàîe  »ÑW  ≥jôa  πÑb  øe  º¡æμ°S  ≥WÉæe
 ΩóYh  º¡àeÓ°S  øe  ócCÉà∏d  áæ«©dG  òNCÉH  ∂dPh
 ºàj ¬fCG  IQGRƒdG äócCGh ,¢Shô«ØdÉH º¡àHÉ°UEG
 IRÉLEÉH  º¡°üëa  ºàj  øªe  ø«æWGƒªdG  ójhõJ
 áaÉ°VE’ÉH  Éeƒj 14 Ióªd  ôLC’G  áYƒaóe á«ÑW

.ájƒYƒàdG äGOÉ°TQE’Gh äÉª«∏©àdG áaÉc ≈dEG
 ø«æWGƒª∏d  É`̀¡`̀Jƒ`̀YO  IQGRƒ````̀dG  äOó```̀Lh
 ôjGôÑa ô¡°T »a ¿GôjEG øe øjóFÉ©dG ø«ª«≤ªdGh
www.  §HGôdG  ôÑY  »fhôàμdE’G  π«é°ùàdG

 ≈∏Y  ∫É°üJ’G  hCG  .444/moh.gov.bh

 ™e  ¢`̀ü`̀ë`̀Ø`̀dG  ó`̀Yƒ`̀e  á`̀dhó`̀é`̀d  ,444  º``̀bô``̀dG
 ≈àM á∏°üØæe áaôZ »a º¡æμ°S ô≤e »a AÉ≤ÑdG
 äÉª«∏©àdG  ´É`̀Ñ`̀JGh  ¢üëØdG  ó`̀Yƒ`̀e  á`̀dhó`̀L
 ™e ,»Ñ£dG  ≥jôØdG  πÑb øe º¡d  ≈£©à°S »àdG
 ¿Éª°†d  øjôNB’ÉH  •ÓàN’G  ÖæéJ  IQhô°V
 ∫ÉM  »a  ™ªàéª∏dh  º¡JÓFÉY  áë°Uh  áeÓ°S

.¢Shô«ØdÉH º¡àHÉ°UEG
 12  êhô```̀N  á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG  IQGRh  â``æ``∏``YCGh
 ó©H  …RGôàM’G  »ë°üdG  ôéëdG  øe  É°üî°T
 14  Ióe  º¡d  áeRÓdG  ôéëdG  Iôàa  º¡dÉªμà°SG
 ájôÑîªdG  ¢UƒëØdG  πc  AGôLEÉH  ∂dPh  ,Éeƒj
 øe  º`̀gƒ`̀∏`̀Nh  º¡àeÓ°S  ø`̀e  ó`̀cCÉ`̀à`̀dG  ó©H  º¡d

.(19 ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«a

 …òdG  É°üî°T  12  ¿CÉ`̀H  IQGRƒ``̀dG  äOÉ``̀aCGh
 …RGôàM’G  »ë°üdG  ôéëdG  øe  º¡LGôNEG  ºJ
 ø`̀eh ¿Gô`````̀jEG ø``̀e ø`̀jó`̀FÉ`̀©`̀ dG ø`̀ª`̀°`̀V ø``̀e º``̀g
 ø«æWGƒªdG  øe  º¡æe  10  ,IAƒ`̀Hƒ`̀ª`̀dG  ∫hó``dG
 º¡æe  2h  ,¿Gô``̀jEG  øe  øjóFÉ©dG  ø««æjôëÑdG
 »æjôëH øWGƒe ÉªgóMCG ,ø«°üdG øe ¿hóFÉY
 ™«ªL  ¿CG  IócDƒe  ,á«°ùæédG  »æ«°U  ô``NB’Gh
 »ë°üdG ôéëdG õcôe »a IOƒLƒªdG ä’ÉëdG
 ±Gô°TEG  âëJ  Iôªà°ùe  IQƒ°üH  É¡à©HÉàe  ºàJ
 ºjó≤J  ∫ÓN  øe  ∂dPh  ,¢ü°üîàe  »ÑW  ºbÉW
 ,º¡àeÓ°S  ø`̀e  ócCÉà∏d  º¡d  á`̀eRÓ`̀dG  á`̀jÉ`̀Yô`̀dG

.™«ªédG áë°Uh º¡àë°U ≈∏Y ÉXÉØM
 πc  ò«ØæJ  ≈∏Y  É¡°UôM  IQGRƒ``dG  äó`̀cCGh
 á«FÉbƒdG  ô«HGóàdGh  ájRGôàM’G  äGAGô``̀LE’G
 ô«jÉ©ªdG  Ö°ùëH  »ë°üdG  ôéëdG  õcGôe  »a
 áë°üdG  áª¶æe  É¡H  â`̀°`̀UhCG  »`̀à`̀dG  á`̀«`̀dhó`̀dG
 äGAGô`̀LE’G  ™«ªL  ≥«Ñ£J  á©HÉàeh  ,á«ªdÉ©dG
 áμ∏ªªdG »a ¢Shô«ØdG QÉ°ûàfG áëaÉμªd á©ÑàªdG

.™«ªédG áeÓ°Sh áë°U ßØëj ÉªH
 »a  Iôªà°ùe  É¡fCG  áë°üdG  IQGRh  ócDƒJh
 ø«æWGƒªdG  ™«ªL  áæjÉ©ªd  ¢üëØdG  ádhóL
 ∫hó`̀dGh  ¿Gô``̀jEG  øe  GhOÉ`̀Y  øjòdG  ø«ª«≤ªdGh
 øY  ,»°VÉªdG  ôjGôÑa  ô¡°T  ∫Ó`̀N  IAƒHƒªdG
 Iõ¡éªdGh  ,á∏≤æàªdG  ¢üëØdG  äGóMh  ≥jôW
 AGô``̀LEGh  ,Ióªà©ªdG  á«Ñ£dG  ô«jÉ©ªdG  ≥`̀ ah
 º¡æμ°S  ≥WÉæe  »`̀a  º¡d  á`̀eRÓ`̀dG  ¢UƒëØdG
 ò`̀NCÉ`̀H  ∂```̀dPh  ¢üàîe »`̀Ñ`̀W  ≥`̀ jô`̀a  π`̀Ñ`̀b  ø``e
 º¡àHÉ°UEG  Ωó`̀Yh  º¡àeÓ°S  øe  ócCÉà∏d  áæ«©dG

.¢Shô«ØdÉH
 ójhõàH  Ωƒ≤J  áë°üdG  IQGRh  ¿CG  ôcòj
 äGOÉ°TQE’ÉH  º¡°üëa  ºJ  øªe  ø«æWGƒªdG  πc
 IRÉLEG  º¡ëæeh  ,º¡àeÓ°S  ¿Éª°†d  ájƒYƒàdG
 º¡à©HÉàeh ,Éeƒj 14 Ióe ôLC’G áYƒaóe á«ÑW
 º¡àë°U  ¿Éª°†d  ¢üàîe  »ÑW  ≥jôa  πÑb  øe
 äGAGôLE’G  ´ÉÑJG  IQhô°†H  º¡«∏Y  ó«cCÉàdG  ™e
 ôéëdG  »`̀a  á∏ãªàªdG  á«FÉbƒdG  á`̀jRGô`̀à`̀M’G

.Éeƒj 14 Ióe »dõæªdG

 É`̀à`̀fÉ`̀c É``̀ fhQƒ``̀μ``̀ H ø`̀«`̀à`̀ HÉ`̀ °`̀ü`̀e ø`̀ «`̀ Jó`̀ jó`̀ L ø`̀ «`̀ à`̀ dÉ`̀ M π`̀«`̀é`̀°`̀ù`̀J
É`̀ HÉ`̀ °`̀ ü`̀ e  49  »``̀∏``̀μ``̀dG  Oó```̀ ©```̀ dG  ≠`̀ ∏`̀ Ñ`̀ «`̀ d  »``̀ë``̀°``̀ü``̀dG  ô``̀é``̀ë``̀dÉ``̀H

É``eƒj 14```dG Iô``àa º``¡dÉªμà°SG ó``©H »``ë°üdG ô``éëdG ø``e É``°üî°T 12 êhô``N
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 ¢UôM áØ«∏N ∫BG  ≈°ù«Y øH  óªM ∂∏ªdG  ádÓL
.AGQRƒdG ¢ù∏ée á°ù∏L ¢SCGôàj ¿G ≈∏Y

 πªM  á°ù∏édG  ¢`̀SDhô`̀ J  ≈`̀∏`̀Y  ¬`̀à`̀dÓ`̀L  ¢`̀Uô`̀M
 ¬àdÓL  É¡H  π°†ØJ  »àdG  áª∏μdGh  ,Iô«ãc  »fÉ©e
 »a  áª¡e  πFÉ°SQ  â¡Lhh  »fÉ©ªdG  √òg  øY  äôÑY
 ,ádhódG  Iõ¡LCGh  äÉ°ù°SDƒe  ≈dEG  á«dÉëdG  ±hô¶dG

.øjôëÑdG ¢VQG ≈∏Y ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG ≈dEGh
 ™HÉàj  ¿G  ∂`̀∏`̀ª`̀dG  á`̀dÓ`̀L  OGQCG  A»`̀°`̀T  π`̀c  π`̀Ñ`̀b
 øe  É«dÉM  ádhòÑªdG  á∏FÉ¡dG  Oƒ¡édG  πc  É«°üî°T
 áë°U  ¿Éª°Vh  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  QÉ°ûàfG  ™æe  πLG

.É¡«dG øÄª£j ¿CGh ø«æWGƒªdG áeÓ°Sh
 GõaÉMh É«aÉ°VEG  É©aO  »£©j ¿G  ¬àdÓL OGQCGh  

.Oƒ¡édG √ò¡d GójóL
 √ò¡H  IOÉ°TE’G  ≈∏Y  ¬àdÓL  ¢UôM  ¿Éc  ,Gò¡d  
 »a  äÉ`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dGh  Iõ``¡``LC’G  ∞∏àîªHh  Oƒ`̀¡`̀é`̀dG
 óMGƒdG  øjôëÑdG  ≥jôa  ìhô`̀H  πª©J  »àdG  ádhódG
 .óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G ó¡©dG »dh ƒª°S IOÉ«b âëJ
 á«fÉ°ùfG  »g  Oƒ¡édG  √ò`̀g  ¿G  ôÑàYG  ¬àdÓL  
 ¬JQGóL  âÑKG  øjôëÑdG  ≥jôa  ¿CGh  ,á∏«Ñf  á«æWh
 áeÓ°S  ¿Éª°†dh  äÉjóëàdG  ™e  πeÉ©àdG  »a  áeÉàdG

.É¡Ñ©°T áë°Uh øjôëÑdG
 ΩÉ¡dG  Qó°üeh  Gó`̀L  ô«Ñc  õaÉM  ¬`̀fG  ∂°T  ’h
 ø«ªFÉ≤dG  π`̀ch  ó`̀MGƒ`̀dG  øjôëÑdG  ≥jôa  ô©°ûj  ¿G
 Éeh º¡∏ªY ¿CÉH á«æ©ªdG Iõ¡LC’Gh äÉ°ù°SDƒªdG ≈∏Y
 ôjó≤àdGh  ºYódÉH  ≈¶ëj  πªYh  Oƒ¡L  øe  ¬fƒdòÑj
 ¬JGP óM »a ôeC’G Gòg .∂∏ªdG ádÓL øe »°üî°ûdG

.πª©dGh ó¡édG áØYÉ°†ªd õaÉM ôÑcCG
 Oƒ¡édG  ¿EÉa  ,πμdG  ™ªéj  Éªch  ,¬fG  á≤«≤ëdGh
 Éeh ádhódG äÉ°ù°SDƒeh Iõ¡LCG ∞∏àîe É¡dòÑJ »àdG
 GóL Iô«Ñc  Oƒ¡L π©ØdÉH  »g äGAGôLEG  øe  √òîàJ

.ôjó≤àdGh IOÉ°TE’G πc ≥ëà°ùJ
 ádÓL  åjóM  É¡∏ªM  »àdG  iô``̀NC’G  ádÉ°SôdG
 ô«Ñ©J ádÉ°SQ »g ,AGQRƒdG ¢ù∏ée á°ù∏L »a ∂∏ªdG
 ¬`̀JQó`̀bh  øjôëÑdG  Ö©°T  »`̀a  á≤∏£ªdG  á≤ãdG  ø`̀Y
 áë∏°üªdG  AÓ`̀YEG  »ah  äÉjóëàdG  ™e  πeÉ©àdG  ≈∏Y

.±hô¶dGh äÉbhC’G πc »a á«æWƒdG
 QÉ°TCG Éªμa ,ÆGôa øe á≤ãdG √òg äCÉJ ºd ,™Ñ£dÉH
 ¬îjQÉJ  OGó`̀à`̀eG  ≈∏Y  øjôëÑdG  Ö©°T  ¿EÉ`̀a  ¬àdÓL
 ÉjQÉ°†M ÓeÉ©Jh Éeó≤àe É«Yh ÉehO ô¡XCG  πjƒ£dG

.äGóéà°ùe …CG ™e
 ô¡XCG  ¬îjQÉJ  OGó`̀à`̀eG  ≈∏Y  øjôëÑdG  Ö©°Th
 øe â∏©L áàHÉK ∞bGƒeh á∏«°UCG á«æWh ÉMhQ ÉehO
 ô«îdGh ∞JÉμàdGh ∞dBÉàdGh áÑëª∏d É°VQG øjôëÑdG

.ïjQÉàdG Égô£°S
 ,øWƒdG AÉæHCG ∞JÉμJh ,á«æWƒdG ìhôdG √ò¡Hh
 äÉjóëJ  …CG  ™e  πeÉ©àdG  É`̀ehO  øjôëÑdG  ™«£à°ùJ

.ÉgRhÉéJh
 ≈∏Y ∂`̀∏`̀ª`̀ dG á``dÓ``L ¢``Uô``M iô````̀NCG á`̀ dÉ`̀ °`̀ SQ
 Iõ¡LCG  πc ≈dEG  ¬«ÑæJh ¬«LƒJ ádÉ°SQ »g É¡¡«LƒJ

.ádhódG äÉ°ù°SDƒeh
 áØYÉ°†e{  IQhô°V  »a  ¢üî∏àJ  Éæg  ádÉ°SôdG
 á«ªgCG ™e êÓ©∏d á«HÉ©«à°S’G ábÉ£dG ™aôd Oƒ¡édG
 ô«jÉ©e ≈∏YG ≥«Ñ£Jh áMGôdG äÉLQO ≈°übG ô«aƒJ
 ..zêÓ©dG ¿ƒ≤∏àj øjò∏d á«ë°üdG ájÉYôdGh IOƒédG
 ≈∏Y  ßaÉëJ  ¿CG  Öéj  ádhódG  ¿G  É°†jCG  ádÉ°SôdGh
.π«LCÉJ hCG AÉ£HEG ¿hO øe É¡éeGôHh É¡∏ªY Iô«°ùe

 ¬«a  ¬Ñæj  …òdG  âbƒdG  »a  ∂∏ªdG  ádÓL  ¿G  …CG
 ±hô¶dG  ™e  πeÉ©à∏d  Oƒ¡édG  áØYÉ°†e  á«ªgCG  ≈dEG
 ¿G ≈∏Y âbƒdG ¢ùØf »a Oó°ûj ¬àdÓL ¿EÉa ,á«dÉëdG
 »ah  á«YÉªàL’Gh  ájOÉ°üàb’G  á«ªæàdG  èeGôH  πc
 äÉeóN øe ádhódG Iõ¡LCG ¬eó≤J Ée πch ,∫Éée πc
 ¢ùØæHh Iô«JƒdG ¢ùØæH ôªà°ùJ ¿CG Öéj ø«æWGƒª∏d

.ôKCÉàJ ¿G ¿hO øe ºNõdG
 ,É¡H ôªf »àdG áÑ©°üdG ±hô¶dG ™e ¬fG á≤«≤ëdG
 ôîàØJ ¿G É¡d øjôëÑdG ¿EÉa ,¬∏c ºdÉ©dG É¡H ôªj Éªc

.É¡Ñ©°ûHh É¡JOÉ«≤H
 ádÓédG  ÖMÉ°U  É¡°SCGQ  ≈∏Y  Ió«°TQ  IOÉ«b  ..
 áë∏°üe  iƒ°S  ∫É¨°ûfG  hCG  ºg  øe  É¡d  ¢ù«d  ∂∏ªdG
 á¶ëd  OOôàJ  ’h  ,πμdG  áeÓ°Sh  º«≤ªdGh  øWGƒªdG
 πc  ¢ü«°üîJh  áæμªe  Oƒ`̀¡`̀L  ≈`̀°`̀ü`̀bG  ∫ò``̀H  »`̀ a
 IOÉ«b  ..ájÉ¨dG  √ò`̀g  ≥«≤ëJ  π`̀LG  øe  äÉ«fÉμeE’G
 ∫hDƒ`̀°`̀ù`̀e  πμ°ûH  á`̀«`̀dÉ`̀ë`̀dG  ±hô``¶``dG  ™`̀e  πeÉ©àJ

.º«μMh ¢ShQóeh
 »YƒdÉHh  á«æWƒdG  ìhô`̀dÉ`̀H  ≈∏ëàj  Ö©°Th
 ¢UôëdG  QÉ¡XEGh  á«ª°SôdG  Oƒ¡édG  ºYód  ΩGõàd’Gh

.Gô«NCGh ’hCG øWƒdG áë∏°üe ≈∏Y
 ±ôX …CG øjôëÑdG RÉàéJ ±ƒ°S ,Gòg π°†ØHh

.¬∏dG ¿PEÉH ¿ÉeCGh ΩÓ°ùH Ö©°U

∂∏ªdG ádÓL πFÉ°SQ
AGQRƒdG ¢ù∏ée »a

√ôgR ó«°ùdG  ¥Gô©dG  GóH  :ä’ÉcƒdG  -  OGó¨H
 ∫ƒ¡éªdG  ≈``dEG  ô«°ùj  ¬`̀fCÉ`̀ch  ¢`̀ù`̀eCG
 ∞ q∏μªdG  AGQRƒdG  ¢ù«FQ  QGòàYG  ó©H
 áeƒμM  π«μ°ûJ  ø`̀Y  …hÓ`̀Y  ó qªëe
 áÑdÉ£ªdG  äÉLÉéàM’G QGôªà°SG  ™e
 á`̀∏`̀eÉ`̀°`̀T á`̀«`̀ °`̀SÉ`̀«`̀ °`̀S äÉ``̀MÓ``̀ °``̀UEÉ``̀ H
 áμ°ùªªdG  á«°SÉ«°ùdG  á≤Ñ£∏d  ô««¨Jh

.á£∏°ùdÉH
 ô«Z äÉLÉéàMG ¥Gô©dG ó¡°ûjh
 ∫ÓN  É¡Jô«Jh  â©LGôJ  ábƒÑ°ùe
 É¡à∏∏îJ âfÉc øμd ,Iô«NC’G ™«HÉ°SC’G
 550 ƒëf πà≤ªH âÑÑ°ùJ äÉ¡LGƒe
 øY π`̀≤`̀j  ’ É``̀e á``̀HÉ``̀°``̀UEGh kÉ`̀°`̀ü`̀î`̀°`̀T
 .øjôgÉ¶àªdG øe º¡Ñ∏ZCG ÉØdCG ø«KÓK
 ∫OÉ`̀Y á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG ¢`̀ù`̀«`̀FQ ∫É`̀≤`̀à`̀°`̀SGh
 .´QÉ°ûdG  §¨°V  âëJ  …ó¡ªdGóÑY
 øμd ,áeƒμM π«μ°ûàH …hÓY ∞∏ch
 ,¬à«ª°ùJ  ≈∏Y  Gƒ°VôàYG  ø«éàëªdG
 á«°SÉ«°ùdG á≤Ñ£dG øe √ÉjEG  øjôÑà©e
 ¬à«ª°ùJ  ¿CG  Éª∏Y  ..É¡fƒ°†aôj  »àdG
 ,øjôgÉ¶àªdG  ø«H  ΩÉ°ù≤fÉH  âÑÑ°ùJ
 ´QÉ°ûdG  »a  ∑GôëdG  øe  Öë°ùfG  PEG
 Qó°üdG  ióà≤e  øjódG  π`̀LQ  QÉ°üfCG
 ó©H ∑Gô`̀ë`̀ ∏`̀ d  ¬`̀ ª`̀YO ∞````̀bhCG …ò```̀ dG

 .…hÓY á«ª°ùJ
 ô`̀Jƒ`̀à`̀dG AGƒ``````̀LCG ø``̀ e ó``̀ jõ``̀ jh
 ÉfhQƒc  ¢Shô«a  ∫ƒ`̀°`̀Uh  á```eRC’Gh
 ÜÉ°UCG  ó`̀bh  ¥Gô`̀©`̀dG  ≈`̀ dEG  óéà°ùªdG
 ,¿B’G ≈àM É°üî°T øjô°ûY øe ôãcCG
 QÉ`̀©`̀°`̀SCG ¢`̀VÉ`̀Ø`̀î`̀fG ≈``̀ dEG á`̀aÉ`̀°`̀VE’É`̀H
 »°ù«FôdG  OQƒªdG  πãªj  …òdG  §ØædG

.OÓÑdG á«fGõ«ªd
 ¢`̀†`̀aQ ô`̀«`̀Ñ`̀c »`̀°`̀SÉ`̀«`̀°`̀S ∫É````̀bh
 ¢ùfGôa  ádÉcƒd  ¬ª°SG  ø`̀Y  ∞°ûμdG
 πNGO ¿ƒ°û«©j ¿ƒdhDƒ°ùªdG{ :¢SôH
 .çóëj  É`̀e  π`̀c  ø`̀Y  Gó«©H  ,zá`̀YÉ`̀≤`̀a
 ¬àeƒμMh  …ó¡ªdGóÑY  ¿CG  ±É°VCGh

 .zçóëj ºd ÉÄ«°T ¿CÉc ¿hôªà°ùe{
 ∫É≤à°SG …òdG …ó¡ªdGóÑY ø∏YCGh
 ¬`̀fCG  ,≥`̀HÉ`̀°`̀S  â`̀bh  »`̀a  ôÑª°ùjO  »`̀a
 ¿hDƒ°T  »dƒJ  øY  ø«æK’G  ∞bƒà«°S
 »a  ôªà°ùe  ¬`̀fCG  hóÑj  øμd  ,á£∏°ùdG

.¬eÉ¡e á°SQÉªe
 ô`̀jGô`̀Ñ`̀a ™`̀∏`̀£`̀e …hÓ```̀Y ∞`̀∏`̀ch
 á`̀ª`̀FÉ`̀b qó`````̀YCGh ,á``eƒ``μ``M π`̀«`̀μ`̀°`̀û`̀à`̀H
 á`̀jQGRƒ`̀dG  Ö°UÉæª∏d  ø«ë°TôªdÉH
 ,•Gô`̀bƒ`̀æ`̀μ`̀J  ¿ƒ∏≤à°ùe  º`̀¡`̀ fEG  ∫É``̀b
 ..ø`̀«`̀é`̀à`̀ë`̀ª`̀dG Ö`̀dÉ`̀£`̀e ó```̀MCG ƒ``̀gh
 »a  ÉeÉ°ù≤fG  ô`̀ã`̀cC’G  ,¿ÉªdôÑdG  øμd
 çÓK  π°ûa  ,åjóëdG  ¥Gô©dG  ïjQÉJ
 ø«YƒÑ°SC’G ∫ÓN ΩÉÄàd’G »a äGôe
 á≤ãdG íæe ≈∏Y âjƒ°üà∏d ø««°VÉªdG
 ΩóY  ÖÑ°ùH  á«eƒμëdG  á∏«μ°ûà∏d

 .»fƒfÉ≤dG ÜÉ°üædG ∫ÉªàcG
 IõØ∏àe  áª∏c  »a  …hÓY ø∏YCGh
 .áeƒμëdG π«μ°ûJ øY ∫óY ¬fCG óMC’G
 ¢†©H âfÉc ,ójó°ûdG ∞°SCÓd{ :∫Ébh
 π`̀LCG ø`̀e §`̀≤`̀a ¢`̀VhÉ`̀Ø`̀à`̀J äÉ`̀¡`̀é`̀dG
 ¿hO  á≤ q«°V  ídÉ°üe  ≈∏Y  ∫ƒ°üëdG

.záq«æWƒdG á q«°†≤dÉH ¢SÉ°ùMEG
 …Qó°üdG  QÉ`̀«`̀à`̀dG  º`̀«`̀YR  ≥`̀ q∏`̀Yh
 ≈dEG{  :ÓFÉb  ¿É«H  »a  Qó°üdG  ióà≤e

 ¿ƒÑëj  øªe  ¿ƒ∏aÉ¨dG  ≈≤Ñj  ≈àe
 ídÉ°üe  ¿ƒYGôj  ’h  ,á°ü°UÉëªdG
 ?Ö©°ûdG  ôFÉ°üªH  ¿ƒÑYÓàj  øWƒdG
 áq∏K  ô«°SCG  ¥Gô©dG  ≈≤Ñj  ≈àe  ≈`̀ dEGh

 .z?Ió°SÉa
 ≈``̀°``̀Vƒ``̀Ø``̀dG √ò`````̀g π````̀X »`````̀ ah
 »a  ¢`̀ü`̀ f  ó``̀Lƒ``̀j  ’  ,á`̀«`̀°`̀SÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dG
 á«Ø«c ≈∏Y ìƒ°VƒH q¢üæj Qƒà°SódG

.áeRC’G √òg πãe ™e πeÉ©àdG
 »a Ωƒ``«``dG Iô``μ``dG â`̀ë`̀Ñ`̀°`̀UCGh
 ídÉ°U ºgôH »bGô©dG ¢ù«FôdG Ö©∏e

 Éë°Tôe  Ωó`̀≤`̀ j  ¿CG  ¢`̀Vô`̀à`̀Ø`̀j  …ò```̀dG
 15 á∏¡e »a áeƒμM π«μ°ûàd GójóL

 .kÉeƒj
 ájQƒ¡ªédG  ¢`̀ù`̀«`̀FQ  CGó`̀Ñ`̀«`̀°`̀Sh
 ,πjóH  í q°Tôe  QÉ«àN’  äGQhÉ`̀°`̀û`̀e
 øY  QOÉ°U  ¿É«H  »a  AÉL  Ée  Ö°ùëH
 øjòdG  ø«ë°TôªdG  ø«H  øeh  .¬Ñàμe
 RÉ¡L  ¢ù«FQ  º¡FÉª°SCG  ∫hGó``̀J  ºàj
 É≤ah ,»ªXÉμdG ≈Ø£°üe äGôHÉîªdG

 .á«°SÉ«°S QOÉ°üªd
 π`̀°`̀UGƒ`̀à`̀J ,∂````̀dP ¿ƒ`̀°`̀†`̀Z »``̀a

 »a ôjôëàdG áMÉ°S »a äÉLÉéàM’G
 ±ô©j  ôgÉ¶àe  ∫Ébh  .OGó¨H  §°Sh
 ádÉcƒd (ÉeÉY 21) óªëe º°SÉH ¬°ùØf
 É°üî°T ójôj Ö©°ûdG{ :¢SôH ¢ùfGôa

.z¥ÓWE’G ≈∏Y kÉÑ°üæe π¨°ûj ºd
 øjôgÉ¶àªdG øe ô«Ñc OóY ÉYOh
 ,»HÉcôdG  AÓY  §°TÉædG  í«°TôJ  ≈dEG
 ájô°UÉædG  áæjóe  øe  »dó«°U  ƒgh
 ¿ó``̀e Rô```````̀ HCG ió```````̀MEG ó``̀©``̀J »```̀à```̀dG
 Üƒ`̀æ`̀L »``̀a ™``̀≤``̀Jh äÉ``̀LÉ``̀é``̀à``̀M’G

.OÓÑdG

 Ö`̀ ≤`̀ Y ∫ƒ```̀¡```̀é```̀ª```̀dG ≈````````dEG ¬``̀ é``̀ à``̀ j ¥Gô`````̀ ©`````̀ dG
á``̀eƒ``̀μ``̀M π``̀«``̀μ``̀°``̀û``̀J ø````̀ Y …hÓ```````̀ Y QGò`````̀ à`````̀ YG

(RôàjhQ)        .…hÓY í«°TôJ ≈∏Y ¿ƒ°Vôà©j ø«éàëªd á«Ø«°TQCG IQƒ°U |

 â`̀æ`̀∏`̀YCG  :(Ü  ±  CG)-∫ƒ```̀HÉ```̀c
 ™°Vh ø«æKE’G ¢ùeCG ¿ÉÑdÉW ácôM
 »a äCGóH »àdG á«FõédG áfó¡∏d óM
 É¡JÉªég  ±ÉæÄà°SGh  ôjGôÑa  22
 »JCÉjh ,á«fÉ¨aC’G øeC’G äGƒb ó°V
 ™«bƒJ  øe  §≤a  ø«eƒj  Ö≤Y  Gòg
 øjOôªàªdG  ø«H  »îjQÉJ  ¥É`̀Ø`̀JG

 .IóëàªdG äÉj’ƒdGh
 á``jQÉ``f á`````̀LGQO äô``̀é``̀Ø``̀fGh
 ∫Ó`̀N ø``̀«``̀æ``̀KE’G ¢``̀ù``̀eCG á`̀î`̀î`̀Ø`̀e
 πà≤e ≈dEG iOCG Ée ,Ωób Iôc IGQÉÑe
 ìôLh  π`̀ bC’G  ≈∏Y  ø««fóe  áKÓK
 ∫hDƒ°ùe ∫Éb  Ée  ≥ah ,øjôNBG  11
 (¥ô°T)  â°SƒN  á`̀j’h  »a  ø`̀eC’G
 ¢ùfGôa ádÉcƒd …GRÉHÉH óªMCG ó«°S
 É¡«æÑJ  á¡L  …CG  ø∏©J  ºdh  .¢SôH
 Iôc  á£HGQ  ¢ù«FQ  ócCGh  .Ωƒé¡dG
 ìÉ`̀à`̀Ø`̀dGó`̀Ñ`̀Y â`̀°`̀Sƒ`̀N »``̀a Ωó``̀≤``̀dG
 .IƒNCG áKÓãdG ≈∏à≤dG ¿CG ¿ÉªcGh

 á©°ùJ  ó©H  Ωƒ`̀é`̀¡`̀dG  »`̀JCÉ`̀jh
 »àdG á«FõédG áfó¡dG AóH øe ΩÉjCG

 πμ°ûH  äÉªé¡dG  ∞bƒJ  ≈`̀dEG  äOCG
 ÉMÉ«JQG  å©H  É`̀e  ,ÉÑjô≤J  π`̀eÉ`̀c
 á©HQCG  Ö≤Y  ¿É`̀¨`̀aC’G  ±ƒØ°U  »a
 »a  .OÓÑdG  »a  ´Gô°üdG  øe  Oƒ≤Y
 ,¢SôH  ¢`̀ù`̀fGô`̀a  á`̀dÉ`̀cƒ`̀d  íjô°üJ
 í«HP  ¿ÉÑdÉW  º°SÉH  çóëàªdG  ∫Éb
 ∞æ©dG ¢†ØN Iôàa ¿EG ógÉée ¬∏dG
 ≈`̀dEG  ÉæJÉ«∏ªY  Oƒ©à°Sh  â¡àfG{

 .zÉ¡à©«ÑW
 ¥ÉØJ’ÉH  É`̀eGõ`̀à`̀dG{  ±É`̀°`̀VCGh
 ºLÉ¡j  ød  (¿ÉÑdÉWh  ÉμjôeCG  ø«H)
 πH  ,á«ÑæLC’G  äGƒ≤dG  ÉfhógÉée
 äGƒ`̀b  ó`̀°`̀V  ÉæJÉ«∏ªY  ôªà°ùà°S
 áæé∏dG  äô°ûfh  .z∫ƒHÉc  áeƒμM
 â≤∏J  ,á≤«Kh  ácôë∏d  ájôμ°ù©dG
 É¡æe  áî°ùf  ¢SôH  ¢ùfGôa  ádÉch
 âÑdÉW  ,¿ÉÑdÉW  ™Ñàj  Qó°üe  øe
 º¡JÉ«∏ªY ±ÉæÄà°SÉH É¡«∏JÉ≤e É¡«a

 .á«fÉ¨aC’G äGƒ≤dG ó°V
 ¢ù«FôdG  ø`̀∏`̀YCG  ,Ωƒ``̀j  π`̀Ñ`̀bh
 ójóªJ  »`̀æ`̀Z  ±ô``̀°``̀TCG  »``̀fÉ``̀¨``̀aC’G
 π````bC’G ≈``∏``Y á``«``Fõ``é``dG á``̀fó``̀¡``̀dG
 äÉ`̀ KOÉ`̀ë`̀ª`̀ dG ¥Ó``̀£``̀fG ó``̀M ≈````̀dEG
 Iô¶àæªdG  ,á«fÉ¨aC’G-á«fÉ¨aC’G
 ≈dEG ±ó¡J{ »àdGh ,¢SQÉe 10 »a
 QÉf ¥Ó``̀WEG ∞`̀ bh ≈``̀dEG ∫ƒ`̀°`̀Uƒ`̀dG

 .zπeÉ°T
 ió````̀MEG ¢```†```aQ »``̀æ``̀Z ø``̀μ``̀d
 ¥É`̀Ø`̀J’G »`̀ a á`̀«`̀°`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG •É`̀≤`̀æ`̀dG
 áª°UÉ©dG  »``̀a  â`̀Ñ`̀°`̀ù`̀dG  ™`̀bƒ`̀ª`̀dG
 ∑QÉ°ûJ  ºd  …òdG  áMhódG  ájô£≤dG
 ìGô°S  ¥ÓWEG  »gh  ,¬àeƒμM  ¬«a
 πHÉ≤e ¿ÉÑdÉW øe ø«é°S  ±’BG  5
 á«fÉ¨aC’G  äGƒ≤dG  øe  ô°üæY  ∞dCG

 .øjOôªàªdG iód õéàëe
 ¿EG  ógÉée  ¬∏dG  í«HP  ∫É``bh
 É≤Ñ°ùe  ÉWô°T{  πãªJ  á£≤ædG  √òg
 .zá«fÉ¨aC’G-á«fÉ¨aC’G äÉ°VhÉØª∏d
 »àdG  äÉHƒ©°üdG  ≈dEG  ∂dP  ô«°ûjh
 øjOôªàªdGh ∫ƒHÉc π°UƒJ π£©J
 ôNBG  Qó°üe  ôÑàYGh  .¥É`̀Ø`̀JG  ≈`̀ dEG
 ¿CG ¿Éà°ùcÉH »a ô≤à°ùe ¿ÉÑdÉW øe
 ø««μjôeC’G ¿CG ô¡¶j »æZ ∞bƒe{
 áeRÓdG  äGô«°†ëàdÉH  Gƒeƒ≤j  ºd
 ¥ÉØJG ≥ahh .z¥ÉØJ’G ™«bƒJ πÑb
 QÉædG ¥ÓWEG ∞bh πãªj ’ ,áMhódG
 äÉ°VhÉØªdG  »a  zGô°üæY{  iƒ°S
 ÉgOÉ≤©f’  ÉWô°T  ¢ù«dh  áeOÉ≤dG

 .»æZ ±ô°TCG πeCÉj Ée QGôZ ≈∏Y
 çóëàªdG  ∫É`̀b  ,¬ÑfÉL  øe
 ´ÉaódG  IQGRh  º°SÉH  óYÉ°ùªdG
 øëf{  ¿É```̀ eCG  OGƒ```̀a  á`̀«`̀fÉ`̀¨`̀aC’G
 áfó¡dG  âfÉc{  ¿EG  ócCÉàdG  Oó°üH
 ºd  Éææμd  .â¡àfG  zó`̀b  áàbDƒªdG
 ≈àM  Iô`̀«`̀Ñ`̀c  äÉ`̀ª`̀é`̀g  πé°ùf
 ,¥É`̀Ø`̀J’G  ™«bƒJ  ò`̀æ`̀eh  .z¿B’G
 ä’ÉØàMG  ¿ÉÑdÉW  ácôM  âª¶f
 ¬`̀Jô`̀Ñ`̀à`̀YG É``̀ª``̀H ó`̀«`̀ °`̀û`̀J á``̀eÉ``̀Y
 äÉ``̀j’ƒ``̀ dG ≈`̀ ∏`̀ Y zGQÉ``̀°``̀ü``̀à``̀fG{

 .IóëàªdG
 Ωõà∏j  ,¥ÉØJ’G  ≈∏Y  AÉæHh
 Öë°S  ºgDhÉØ∏Mh  ¿ƒ«μjôeC’G
 ¿É`̀à`̀°`̀ù`̀fÉ`̀¨`̀aCG ø``̀e º`̀¡`̀JGƒ`̀b π``̀c
 ΩôàMG ∫ÉM »a Gô¡°T 14 ∫ÓN
 ¥É`̀Ø`̀J’G •hô`̀ °`̀ T ¿hOô`̀ª`̀à`̀ª`̀dG
 »a  º¡WGôîfG  É¡æ«H  øe  »àdG
 ≈dEG ±ó¡J ∫ƒHÉc ™e äÉ°VhÉØe

.ºFGO ΩÓ°S ≈dEG ∫ƒ°UƒdG

 AÉ``̀¡``̀à``̀fG ø``̀∏``̀©``̀J ¿É```̀Ñ```̀dÉ```̀W á```̀cô```̀M
 ¿É`̀ à`̀ °`̀ù`̀ fÉ`̀¨`̀aCG »``̀ a á`̀ «`̀ Fõ`̀ é`̀ dG á``fó``¡``dG

 á°SÉFô∏d í°TôªdG ÜÉë°ùfG Rõ©j :(Ü ± CG)-ø£æ°TGh
 Üõë∏d ájó«¡ªàdG äÉHÉîàf’G øe è«é«JƒH â«j á«μjôeC’G
 ¿ƒμ«d  ¿ójÉH  ƒL  »£°SƒdG  ¬°ùaÉæe  ¢Uôa  »WGô≤ªjódG
 ódÉfhO  …Qƒ¡ªédG  ¢ù«FôdG  á¡LGƒe  »a  ÜõëdG  í°Tôe

 .ÖeGôJ
 (ÉeÉY  38)  è«é«JƒH  ÜÉë°ùfG  ∑ô`̀à`̀j  ¿CG  ™bƒàjh
 zô«ÑμdG AÉKÓãdG{ πÑb ¥ÉÑ°ùdG ≈∏Y √ôKCG óMC’G Ωƒj ÅLÉØªdG
 øe √QGôb ójõj ¿CG ™bƒàoj Éªc .áj’h 14 ¬«a äƒ°üJ …òdG
 äÉHÉîàfG »a G kô«Ñc Gô°üf ≥≤M …òdG ¿ójÉH ¬°ùaÉæe ¢Uôa
 á¡LGƒªdG  πÑb  ,âÑ°ùdG  Ωƒj  ájó«¡ªàdG  Éæj’hQÉc  çhÉ°S
 ™HQCG  É¡Jóe  á«fÉK  áj’ƒH  RƒØdG  »a  πeCÉj  …òdG  ÖeGôJ  ™e

 .πÑ≤ªdG ôÑªaƒf »a äGƒæ°S
 »fô«Ñd  »°ù«FôdG  ∫óà©ªdG  ¢ùaÉæªdG  ¿ójÉH  íÑ°UCGh
 ¥ÉÑ°ùdG  »a  Gô«Ñc  Éeó≤J  Rô`̀MCG  …ò`̀dG  …QÉ°ù«dG  RQófÉ°S
 äÉj’h  »a  AÉKÓãdG  Iô«Ñc  Ö°SÉμe  ≥«≤ëJ  ≈`̀dEG  ≈©°ùjh
 ,è«é«JƒH  çó`̀ë`̀Jh  .áª¡ªdG  É«fQƒØ«dÉc  á``̀j’h  É¡æ«H
 »a óæH çhÉ°S ájó∏Ñd ≥HÉ°ùdG ¢ù«FôdGh ≥HÉ°ùdG ÜQÉëªdG
 »g á≤«≤ëdG{  ÓFÉb  ,¬Jó∏H  »a √QÉ°üfCG  ≈dEG  ,ÉfÉjófEG  áj’h
 ,Éæë«°TôJ  ΩÉeCG  É≤∏¨e  íÑ°UCG  ¬fCG  áLQód  ¥É°V  Éæ≤jôW  ¿CG

 .zÉæà«°†b Ωóîj ’ Gògh
 »a  º°S’ÉH  (É keÉY  78)  RQófÉ°S  è«é«JƒH  ôcòj  ºdh
 QƒJÉæ°ùdG  è¡f ¿CÉH  √OÉ≤àYG øY Éæ∏Y í°üaCG  ¬fCG  ’G  ,¬àª∏c
 .Ö`̀eGô`̀J  á°ùaÉæe  »`̀a  π°ûØ«°S  z¿ô`̀ª`̀dG  ô`̀«`̀Z{  »°SÉ«°ùdG

 Ée  ºjó≤J  ™«£à°ùJ  á©°SGh IóæLCG  ≈dEG  áLÉëH øëf{  ∫Ébh
 »a  ™«°†J  IóæLCG  ¢ù«dh  ,»μjôeC’G  Ö©°ûdG  ¬«dEG  êÉàëj
 í°Tôe  …CG  hCG  ¿ójÉH  è«é«JƒH  ójDƒj  ºdh  .zÉ«LƒdhójE’G

 .ôNBG
 áj’h  âjƒ°üJ  »a  RÉa  ÉeóæY  è«é«JƒH  ºéf  Rô`̀Hh
 ácô©e »a ¿õàªdG ¬é¡f π°†ØH É©°SGh ÉeÉªàgG ÜòLh GƒjCG
 ¬dÓàMG  øμd  .»WGô≤ªjódG  ÜõëdG  í«°TôJ  ≈∏Y  ∫ƒ°üëdG
 çhÉ°S  »a CGƒ°SC’G  √AGOCGh  GOÉØ«f  áj’h »a ådÉãdG  õcôªdG
 ±ÓàFG AÉæH »a Iô«Ñc áHƒ©°U óLh ¬fCG ¿GócDƒj Éæ«dhQÉc
 Oƒ°ùdG  ø«ÑNÉædG  ºYO  ≈∏Y  ∫ƒ°üëdG  ∂dP  »a  ÉªH  ,™°SGh

 .ø««WGô≤ªjó∏d áª¡e á«fÉμ°S áëjô°T ¿ƒ∏μ°ûj øjòdG
 ∫hCG  »a  âÑ°ùdG  Ωƒj  …hóªdG  ¿ójÉH  QÉ°üàfG  iOCGh
 ó©H  ,á°ùaÉæªdG  ≈`̀dEG  ¬`̀JOÉ`̀YEG  ≈`̀dEG  ,äƒ°üJ  á«HƒæL  á`̀j’h
 ¬dƒ°üM  ó©Hh  .≈dhC’G  çÓãdG  äÉj’ƒdG  »a  á°ùFÉH  èFÉàf
 π°üM ,Éæ«dhQÉc çhÉ°S »a äGƒ°UC’G øe áÄªdÉH 48 ≈∏Y
 áÄªdG  »`̀a  øjô°û©dG  áÑ°ùf  ∞©°V  ø`̀e  ô`̀ã`̀cCG  ≈∏Y  ¿ó`̀jÉ`̀H
 »°ù«FôdG  ¢ùaÉæªdG  ¬∏©éj  Ée  ,RQófÉ°S  É¡«∏Y  π°üM  »àdG

 .…QÉ°ù«dG QƒJÉæ°ù∏d
 á`̀j’h »`̀a ∑ƒ`̀aQƒ`̀f »`̀a ó°ûM ΩÉ``̀eCG ¿ó`̀jÉ`̀H ìô`̀°`̀Uh
 AÉKÓãdG  Ωƒj  äƒ°üà°S  »àdG  äÉj’ƒdG  ió`̀MEG  ,É«æ«Lô«a
 ø«≤∏©ªdG ¢†©Hh áaÉë°üdG âæ∏YCG ,á∏«∏b ΩÉjCG πÑb{ ,ô«ÑμdG
 ,Éæj’hQÉc çhÉ°S π°†ØHh ¿B’G øμdh ..äÉe »ë«°TôJ ¿CG

 .z¥RQCG »M ÉfCÉa ,»WGô≤ªjódG ÜõëdG Ö∏b

 »a  …CGô`̀dG  äÉYÓ£à°SG  Qó°üJ  »a  RQófÉ°S  ôªà°ùjh
 øeh ô«ÑμdG  AÉKÓãdG  »a äƒ°üà°S »àdG  äÉj’ƒdG  øe OóY
 á«μjôeC’G  ¢SCG  »H  »°S  áμÑ°ûd  ìô°Uh  .É«fQƒØ«dÉc  É¡æ«H
 É«fQƒØ«dÉc  »`̀a  RƒØ∏d  áª«¶Y  á°Uôa  ÉæeÉeCG  ¿CG  ó≤àYCG{

 CÉægh  .zäÉ`̀j’ƒ`̀dG  øe  Oó`̀Yh  ¢ùà°Sƒ°TÉ°SÉeh  ¢SÉ°ùμJh
 QÉ°üfCG  É«YGO ,zá«îjQÉàdGh ájƒ≤dG  ¬à∏ªM{ ≈∏Y è«é«JƒH
 »≤«≤ëdG  ô««¨àdG  ácô©e{  ≈dEG  ΩÉª°†f’G  ≈dEG  ô«NC’G  Gòg

 .zó∏ÑdG Gòg »a

í`̀«`̀à`̀j á```̀°```̀SÉ```̀Fô```̀dG ¥É``̀ Ñ``̀ °``̀ S ø````̀e è``̀«``̀é``̀«``̀Jƒ``̀H ÜÉ``̀ ë``̀ °``̀ ù``̀ fG
 zô`̀ «`̀ Ñ`̀μ`̀ dG AÉ```KÓ```ã```dG{ ÜGô```̀ à```̀bG ™```e ¿ó``̀jÉ``̀Ñ``̀d á``̀ jƒ``̀b IOƒ````̀ Y

(RôàjhQ)       .»°SÉFôdG ¥ÉÑ°ùdG øe ÜÉë°ùf’G ¬fÓYEG iód è«é«JƒH |

 ä’É````ch) - á`̀∏`̀à`̀ë`̀ª`̀dG  ¢`̀Só`̀≤`̀ dG
 AGQRƒ````̀ dG ¢`̀ù`̀«`̀FQ ø``̀∏``̀YCG :(AÉ````Ñ````fC’G
 ¢ùeCG  ƒgÉ«æàf  ø«eÉ«æH  »∏«FGô°SE’G
 äÉ`̀HÉ`̀î`̀à`̀f’G »`̀a zRÉ```̀a{ ¬``̀fG ø`̀«`̀æ`̀K’G
 á«dhC’G  äÉYÓ£à°S’G äô¡XCG  ¿CG  ó©H
 ≈∏Y  ¬eó≤J  á«©jô°ûàdG  äÉHÉîàfÓd
 z¢†«HCG  ¥QRCG{  Üõ`̀M  º«YR  ¬ª°üN

 .¢ùàfÉL »æ«H ≥HÉ°ùdG ∫GôæédG
 ÉjÉ°†≤H  º¡àªdG  ƒgÉ«æàf  ∫É``bh
 øY ô`̀à`̀jƒ`̀J ≈`̀∏`̀Y Ió`̀jô`̀¨`̀J »`̀a OÉ`̀°`̀ù`̀a
 ,zπ«FGô°SE’ ô«Ñc QÉ°üàfG ¬fG{ èFÉàædG
 äÉYÓ£à°SG  äô``̀¡``̀XCG  É`̀eó`̀©`̀H  ∂```dPh
 á«æ«ª«dG  á∏àμdG  ¿CG  äGƒ`̀æ`̀b  çÓ`̀ã`̀d
 ¿ƒμà°Sh  ,Gó©≤e  60  ≈∏Y  π°üëà°S
 π«μ°ûàd  ó```̀MGh  ó`̀©`̀≤`̀e  ≈``̀ dG  á`̀LÉ`̀ë`̀H
 π°UCG  øe ,ÉÑFÉf  61 á«ÑdÉ¨H  áeƒμëdG
 Qô`̀≤`̀ª`̀dG  ø``̀eh  .â`̀°`̀ù`̀«`̀æ`̀μ`̀dG  »``a  120
 .AÉKÓãdG Ωƒ«dG á«∏©ØdG èFÉàædG ¿ÓYEG
 AGQRƒ`````````̀dG ¢```̀ù```̀«```̀FQ ¬````̀Lƒ````̀ Jh
 ¢ùeCG  ƒgÉ«æàf  ø«eÉ«æH  »∏«FGô°SE’G
 ó©H  ∂dPh  ,ø«ÑNÉæ∏d  ôμ°ûdÉH  ø«æK’G
 …òdG  »æ«ª«dG  Oƒμ«∏dG  Üõ`̀M  RÉ`̀a  ¿CG
 äÉHÉîàf’G »a óYÉ≤ªdG Ö∏ZCÉH ¬°SCGôj
 37  ≈```̀dEG  36  ¬≤«≤ëàH  á`̀«`̀fÉ`̀ª`̀dô`̀Ñ`̀dG
 Gó©≤e  33  ≈`̀dEG  32  πHÉ≤e  »a  ,Gó©≤e
 ÜõM  »°ù«FôdG  ¬°ùaÉæe  É¡«∏Y  π°üM

 .¢ùàfÉL »æ«H áeÉYõH ¢†«HCG ¥QRCG
 ≈∏Y  Iójô¨J  »a  ƒgÉ«æàf  Öàch
 IQƒ°üH  á≤aôe  zGôμ°T{  áª∏c  zôàjƒJ{
 äÉYÓ£à°SG  á`̀KÓ`̀K  äô``̀¡``̀XCGh  .Ö`̀∏`̀b
 äGƒæ≤dG  É¡àãH ø«ÑNÉæd á∏°üØæe …CGQ
 ÜõM Ωó≤J ,π«FGô°SEG »a á«fƒjõØ∏àdG
 ≈∏Y  óYÉ≤e  5  ≈`̀ dEG  3  ƒëæH  Oƒμ«∏dG

 .πbC’G

 äÉHÉîàf’G  √ò`̀g  èFÉàf  »`̀JCÉ`̀Jh
 á≤HÉ°ùdG  äÉHÉîàf’G  èFÉàæd  IôjÉ¨e
 ΩÉ``©``dG ø``̀ e ô`̀Ñ`̀ª`̀à`̀Ñ`̀°`̀Sh π```̀jô```̀HCG »``̀ a
 ÜõM Ωó≤J ÉeEG äó¡°T »àdGh ,»°VÉªdG
 ¥QRG ÜõM ≈∏Y ó©≤e ¥QÉØH Oƒμ«∏dG

 .¬©e ¬dOÉ©J ÉeEGh ¢†«HG
 ø`̀«`̀eCG  ø``̀∏``̀YCG  ,¬``̀∏``̀dG  ΩGQ  »```̀ah  
 á«æ«£°ù∏ØdG  ô`̀jô`̀ë`̀à`̀dG  áª¶æe  ô`̀°`̀S
 Rƒa{  ø«æK’G  AÉ°ùe  äÉ≤jôY  ÖFÉ°U
 »a  zó`̀«`̀JQÉ`̀H’Gh  º°†dGh  ¿É£«à°S’G

 .á«©jô°ûàdG á«∏«FGô°S’G äÉHÉîàf’G
 ¿G  ¢`̀Sô`̀H  ¢ùfGôa  ádÉcƒd  ó``̀cGh
 ∫ÓàM’G  ôªà°ùj  ¿G  Qô`̀b  ƒgÉ«æàf{

 π«FGô°SE’  Ö∏éj  É`̀e  ƒ`̀g  ´Gô`̀°`̀ü`̀dGh
 äô``̀ ¡``̀XGh .zQÉ````````````̀gOR’Gh Ωó``̀≤``̀ à``̀ dG
 ƒgÉ«æàf  Ωó≤J  á«dh’G  äÉYÓ£à°S’G
 »æ«H ¬ª°üN ≈∏Y »æ«ª«dG √ôμ°ù©eh
 QÉ°ù«dG  ÜGõ`̀MCG  øe  ¬FÉØ∏Mh  ¢ùàfÉL

 .»fƒ«¡°üdG §°SƒdGh
 ¢ùeCG  ¿ƒ«∏«FGô°SE’G  ≈``dOCG  ó`̀bh
 »a  ´Gô`̀à`̀b’G  õ`̀cGô`̀e  »`̀a  º¡JGƒ°UCÉH
 iôéJ  á«©jô°ûJ  äÉ`̀HÉ`̀î`̀à`̀fG  å`̀dÉ`̀K
 áª°SÉM  ¿ƒμà°Sh  ,ΩÉ`̀Y  ø`̀e  π`̀ bCG  »`̀a
 ¬`̀à`̀j’h  á«¡àæªdG  AGQRƒ````̀ dG  ¢ù«Fôd
 πLCG øe íaÉμj …òdG ƒgÉ«æàf ø«eÉ«æH
 ¬d äÉeÉ¡JG πX »a á£∏°ùdG »a AÉ≤ÑdG

 .OÉ°ùØdÉH
 π`̀ Ñ`̀ b â```̀jƒ```̀°```̀ü```̀à```̀dG »``````̀JCÉ``````̀jh
 ¢ù«FQ  áªcÉëe  Aó`̀H  ø`̀e  ø«YƒÑ°SCG
 ¿CG  ’EG  ,OÉ°ùa  º¡àH  »æ«ª«dG  AGQRƒ``dG
 ¬à«Ñ©°T  ¿CÉH  ó«ØJ  …CGô∏d  äÉYÓ£à°SG
 ¥ÉÑ°ùdG ¿CG ≈dEG ô°TDƒe »a ,™LGôàJ ºd
 Oƒμ«∏dG  ÜõM  ø«H  Éeƒªëe  ¿ƒμ«°S
 z¢†«HCG ¥QRCG{ ∞dÉëJh ¬ªYõàj …òdG
 ∫GôæédG  ¬ª°üN  áeÉYõH  »£°SƒdG

 .¢ùàfÉL »æ«H óYÉ≤àªdG
 »£°SƒdG  ∞dÉëàdG  º«YR  É`̀YOh
 ¢ùeG  ¢ùàfÉZ  »æ«H  z¢†«HCG  ¥QRCG{
 º¡JÉeÉ°ù≤fG  AÉ¡fEG  ≈dEG  ø««∏«FGô°SE’G

 ∫É`̀bh  .ƒgÉ«æàf  ó`̀¡`̀Y  áëØ°U  »``̀Wh
 ¬Jƒ°üH  A’OE’G  Ö≤Y  ƒgÉ«æàf  º°üN
 §`̀°`̀Sƒ`̀H ø`̀«`̀©`̀g ¢````̀ ThQ á``æ``jó``e »``̀ a

 .zóëqàæd âbƒdG ¿ÉM{ π«FGô°SEG
 ¿ƒ`̀μ`̀j  ¿CG  »``̀a  π````̀eBG{  ±É```°```VCGh
 óM ™°Vh ,ádOÉ©ªdG ô««¨J Ωƒj Ωƒ«dG

 .zÜòμ∏dh ô«¡°ûà∏d
 ≥HÉ°ùdG ¿ÉcQC’G áÄ«g ¢ù«FQ ÉYOh
 GóYGh ,áaÉãμH âjƒ°üàdG ≈dEG ¿Éμ°ùdG
 áãdÉãdG  äÉHÉîàf’G  èFÉàf  ΩGôàMÉH

 .IOÉM á°ùaÉæe ó¡°ûJ »àdG
 π«FGô°SEG{  ÜõM  º«YR  ÉYO  ∂dòc
 ô¶æj  …ò`̀dG  ¿ÉeôÑ«d  Qhó¨«aCG  zÉæà«H
 Ö≤Y  ,z∑ƒ∏ªdG  ™fÉ°U{  ¬`̀fCG  ≈∏Y  ¬«dEG
 »a  zºjócƒf{  áæWƒà°ùe »a  ¬àjƒ°üJ
 á«Ñ∏ZC’G{  ,á∏àëªdG  á«Hô¨dG  áØ°†dG

 .zâjƒ°üàdG ≈dEG áàeÉ°üdG
 É¡¡LGƒj  »àdG  OÉ°ùØdG  º¡J  øYh
 ¢ù«d ƒ``̀g{ â`̀dÉ`̀b  ,AGQRƒ`````̀ dG  ¢`̀ù`̀«`̀FQ
 Ée A…ôH ƒg »d áÑ°ùædÉH  ∂dòd  ,ÉfGóe
 ƒgÉ«æàf  ø∏YCGh  .z∂dP  ¢ùμY âÑãj  ºd
 ,2009 ΩÉY òæe á£∏°ùdG  ≈dƒàj …òdG
 ¿CÉ`̀H  ó«ØJ  Oƒμ«∏dG  äÉYÓ£à°SG  ¿CG
 πM  OÉéjEGh  RƒØdG  øe  Öjôb  ÜõëdG

 .á«°SÉ«°ùdG áeRCÓd
 ∫ƒ``̀WC’G  AGQRƒ```̀ dG  ¢ù«FQ  ∫É``̀bh
 óMC’G  Ωƒj  π«FGô°SEG  ïjQÉJ  »a  Gó¡Y
 ≥«≤ëJ  ø``̀e  Gó```̀L  ¿ƒ``̀Ñ``̀jô``̀b  ø``̀ë``̀f{
 ºμdRÉæe øe GƒLôNG{ ÉØ«°†e ,zRƒØdG

 .zOƒμ«∏d GƒJƒ°Uh
 »`̀a ø``̀«``̀Hõ``̀ë``̀dG ø```̀e π```̀c RÉ`````̀ah
 »a  .â°ù«æμdG  »a  Gó©≤e  35`H  πjôHCG
 Gó©≤e 33`H ¢†«HCG ¥QRCG RÉa ,ôÑªàÑ°S

.Oƒμ«∏d 32 πHÉ≤e

ƒgÉ«`æ`à`f Rƒ```a ≈`dEG ô``«`°û`J ø``«Ñ`NÉ`æ`dG AGQBG äÉ``YÓ`£`à°SG
á`̀ «`̀ ∏`̀ «`̀ FGô`̀ °`̀ SE’G äÉ``̀HÉ``̀î``̀à``̀f’G »``̀ a Oƒ`̀ μ`̀ «`̀ ∏`̀ dG Üõ````̀Mh

.ƒgÉ«æàf ø«eÉ«æH |.¢ùàfÉL »æ«H |

 »HhQhC’G OÉëJ’G ø«H äÉKOÉëªdG AóH
 â°ùμjôH ó©H Ée á∏Môe ¿CÉ°ûH É«fÉ£jôHh
 »°ù«FôdG  ¢VhÉØªdG  ¿CG  á«HhQhCG  QOÉ°üe  âæ∏YCG  :(Ü  ±  CG)  -  π°ùchôH
 ó«ØjO  »fÉ£jôÑdG  √ô«¶f  ™`̀e  AÉ≤d  CGó`̀H  ¬««fQÉH  ∫É°û«e  »```̀HhQhC’G  OÉëJÓd
 ∫ƒM π°ùchôHh ¿óæd ø«H äÉ°VhÉØªdG kÉ«ª°SQ É≤∏£«d ,ø«æK’G ¢ùeCG  â°Shôa
 ¿CG QOÉ°üªdG óMCG ócCGh .»HhQh’G OÉëJ’G øe É«fÉ£jôH êhôN ó©H Ée á∏Môe
 »fÉ£jôÑdG  ø«aô£dG  ø«H  äÉ°VhÉØªdG  øe  ≈dhCG  ádƒL  ¬«∏à°Sh  ,z mQÉL  AÉ≤∏dG{

 .¢ù«ªîdG »¡àæJ ¿CG ≈∏Y ,»HhQhC’Gh
 êhôN øe ô¡°ûdG ≈∏Y π«∏≤H ójõj Ée ó©H ø«aô£dG ø«H äÉ°VhÉØªdG äCGóHh
 ƒgh ,ΩÉ©dG  ájÉ¡æH  ºààîJ  ¿CG  ™bƒàªdG  øeh ,»HhQhC’G  OÉëJ’G  øe  É«fÉ£jôH
 É¡JQÉéJ »a É¡dÓN ôªà°ùJ »àdGh IóëàªdG áμ∏ª∏d á«dÉ≤àf’G IôàØdG AÉ¡àfG óYƒe
 hG  Ωƒ°SQ ¿hO øe OÉëJ’G  »a ƒ°†Y iôNG ádhO  …CÉc  »HhQh’G OÉëJ’G  ™e
 ójóªJ ó©Ñà°SG ób ¿ƒ°ùfƒL ¢ùjQƒH »fÉ£jôÑdG AGQRƒdG ¢ù«FQ ¿Éch .π«bGôY
 QGôb  PÉîJ’  ƒ«fƒj  »a  Éª¡æ«H  áªb  ó≤©d  ¿ÉÑfÉédG  ≈©°ùjh  ,á«dÉ≤àf’G  IôàØdG

 .äÉ°VhÉØªdG á∏°UGƒe …óéªdG øe ¿Éc GPEG Ée ∫ƒM
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 »a  ºdÉ©dG  äÉeÉªàgG  ≈∏Y  ô£«°ùªdG  ´ƒ°VƒªdG  íÑ°UCG
 ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød  »FÉHƒdG  QÉ°ûàf’G  ƒg  ,Iô`̀«`̀NC’G  ™«HÉ°SC’G
 ,z¿Éghh{ áæjóe øe ™dófG …òdGh ,z19ó«aƒc{ º°SÉH ±hô©ªdG
 πÑb  ≈àMh  ø«ëdG  ∂dP  òæeh  ,»°VÉªdG  ôÑª°ùjO  »a  á«æ«°üdG
 ∞dCG  82  øe  ôãcCG  äÉHÉ°UE’G  â¨∏H  ,ôjGôÑa  øe  Iô«NC’G  ΩÉ`̀jC’G
 ,ÉgóMh  ø«°üdG  »a  ádÉM  2788  äÉ«aƒdG  â¨∏H  Éª«a  ,áHÉ°UEG
 ôYòdG  øe  ádÉM  G kô«ãe  É¡LQÉN  QÉ°ûàf’G  »a  ¢Shô«ØdG  ò`̀NCGh
 äGô«KCÉJ  øe  ¬d  É`̀eh  ,»ªdÉY  AÉ`̀Hh  ≈`̀ dEG  ¬dƒëJ  á«fÉμeEG  ∫ƒ`̀M

 .Iô«£N ájOÉ°üàbG
 ø«°üdG  ≈∏Y  º`̀FÉ`̀b  ΩÉ`̀ª`̀à`̀g’G  õ«côJ  ¿CG  ø`̀e  º`̀Zô`̀dG  ≈`̀∏`̀Yh
 ΩÉæà«ah  á«HƒæédG  ÉjQƒch  ¿ÉHÉ«dÉc  ¿Gó∏H  äóZh  ,É¡fGô«Lh
 ;AÉHƒdG  ´’ófG  õcôe  øe »fÉμªdG  É¡Hô≤d  ¥GôàNÓd  á«∏HÉb  ôãcCG
 ¥ô°ûdG  á≤£æªH  ΩÉªàg’G  øe  G kójõe  äó¡°T  Iô«NC’G  ΩÉjC’G  ¿EÉa
 á≤£æe  ø«Hh  É¡æ«H  …ô°ûÑdG  ∫É≤àf’G  áaÉãc  äGQÉÑàY’  §°ShC’G
 ióeh ,á«MÉf øe áHÉ°UEÓd É¡aÉ°ûμfGh ,É«°SBG ¥ô°T ÜƒæLh ¥ô°T
 …òdG ôeC’G ,iôNCG á«MÉf øe AÉHƒdG Gòg ™e πeÉ©à∏d É¡àjõgÉL
 Ée ΩÉªàg’G Gòg ºYO .¢Shô«ØdÉH áHÉ°UEÓd á∏ªàëe á≤£æe É¡∏©L
 äÉ«aƒdG OGóYCG äQób »àdGh ,¿GôjEG »a äÉHÉ°UEG øe ¬∏«é°ùJ ºJ
 zºb{ áæjóe »a ádÉM 50 ƒëæH ¢Shô«ØdÉH áHÉ°UE’G áé«àf É¡«a
 ÉgOóY ¿CG âMô°Uh ∂dP á«fGôjE’G áeƒμëdG äôμfCG Éª«a ,ÉgóMh
 28  ≈àM  245  øe  ôãcCG  IócDƒªdG  äÉ`̀HÉ`̀°`̀UE’G  Éªæ«H  ,§≤a  26
 á«eƒμëdG äGôjó≤àdG ±ÓàNG øY ô¶ædG ¢†¨Hh ,2020 ôjGôÑa
 ¿CG QÉμfEG øμªj ’ ¬fEÉa ,á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æe ¬H âMô°U Éeh
 §°ShC’G ¥ô°ûdG »a iôNCG ádhO …CG øe ôãcCG á°Vô©e äóZ ¿GôjEG
 êGô`̀jEG{  âdÉW  ób  áHÉ°UE’G  √òg  ¿EG  ≈àM  ,¢Shô«ØdÉH  áHÉ°UEÓd

.¬°ùØf áë°üdG IQGRh π«ch z»°TôjQÉg
 Iô£«°ùdG  »a  ¿Gô`̀ jEG  ¥ÉØNEÉH  ,Gó«≤©J  çGó``̀MC’G  äOGORGh
 ,¬H  áHÉ°UE’G  ió`̀e  ≈∏Y  á«ª©àdG  É¡àdhÉëeh  ,¢Shô«ØdG  ≈∏Y
 ∫hódG  ΩÉ«bh  ,á«aÉØ°ûdG  äÉ`̀LQO  ≈∏YCG  á¡LGƒªdG  »°†à≤J  Éª«a
 É«LQÉN  hCG  É¡«æWGƒe  ø«H  É k«∏NGO  AGƒ°S  äÉeƒ∏©ªdG  ∫OÉÑàH
 ,¢ùμ©dG  ¿Gô`̀jEG  äQÉàNG  ∂dP  ™eh  ;iô`̀NC’G  ∫hódG  ø«Hh  É¡æ«H
 øe  óëdG  ¬fCÉ°T  øe  …ò`̀ dGh  ,äÉeƒ∏©ªdG  ∫OÉÑJ  øY  âªéMCGh
 á«∏NGódG  É¡YÉ°VhCG  ±ô°üàdG  Gòg  AGQh  ∞≤jh  .AÉHƒdG  QÉ°ûàfG
 •É≤°SEG áKQÉch ,äGôgÉ¶ªdGh Ö¨°ûdG ∫ÉªYCG ´’ófGh ,áeRCÉàªdG
 ÜÉ«Z ≈dEG  áaÉ°VEGh  .É°üî°T  178 ÉjÉë°†H á«fGôchC’G  IôFÉ£dG
 ÉÑÑ°S ó©j á«ë°üdG ájÉYô∏d á«àëàdG á«æÑdG ∞©°V ¿EÉa ,á«aÉØ°ûdG
 ¿óªdG ô≤àØJ å«M ,ø«HÉ°üªdG OGóYCG ´ÉØJQG øY k’hDƒ°ùe É«°ù«FQ
 áHQóªdG  º≤WC’Gh  QOGƒμdGh  á«Ñ£dG  äÓ«¡°ùàdG  ≈`̀dEG  á«fGôjE’G
 äÉHƒ≤©dG  ¿CG  øY  Ó°†a  ,¢Shô«ØdG  ™e  πeÉ©àdG  ≈∏Y  IQOÉ`̀≤`̀dG
 ≈∏Y  É¡dƒ°üM  ¿hO  ÓFÉM  âØbh  É¡«∏Y  á°VhôØªdG  á«μjôeC’G
 áHQÉëªd  ájQhô°†dG  äGAGô`̀LE’Gh  ,IQƒ£àªdG  á«Ñ£dG  äGó©ªdG

.√ô«Zh ¢Shô«ØdG QÉ°ûàfG
 ¢Shô«ØdG ≈∏Y Iô£«°ùdG »a ¿GôjEG IQób ∞©°V á«Ø∏N ≈∏Yh
 â∏é°S  å«M  ,É¡d  IQhÉéªdG  ∫hó`̀dG  »a  ¬d  QÉ°ûàf’G  ∂dP  iòZ

 ,äGQÉeE’G »a 19h ,âjƒμdG »a 43h ,IócDƒe ádÉM 47 øjôëÑdG
 πc  »a  Ió`̀MGh  ádÉMh  ,¿Éª oY  áæ£∏°S  »a  5h  ,¥Gô`̀©`̀dG  »a  7h
 ä’ÉM  øY  ó©H  ≠∏Ñj  ºd  ¬fCG  ºZQh  ,ôFGõédGh  ô°üeh  ¿ÉæÑd  øe
 ôãcCG äÉ«YGóàd k’Éée ∑Éæg ¿CG OÉ©Ñà°SG ™«£à°ùf ’ ÉæfEÉa ,äÉ«ah
 Gòg ≈∏Y Iô£«°ùdG ºàj ºd GPEG  áeOÉ≤dG ™«HÉ°SC’G »a á≤£æªdG »a

.AÉHƒdG
 øe ¿CG ≈dEG ,»ë°üdG ∫ÉéªdG »a ø«∏∏ëªdG øe ô«ãc ô«°ûjh
 ≈dEG  §°ShC’G  ¥ô°ûdG  ∫ƒëàj  ¿CG  á«dÉªàMG  äÉ«YGóàdG  √òg  ø«H
 á©°SGƒdG  ájô°ûÑdG  ä’É≤àf’G  ÖÑ°ùH  ,¢Shô«ØdG  Gò¡d  áæ°VÉM
 á°†jôa AGOC’ ä’É≤àf’G É¡°SCGQ ≈∏Yh ,º«∏bE’G Gòg »a ºàJ »àdG
 ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áμ∏ªªdG  âæ∏YCG  »àdGh-  Iôª©dG  hCG  èëdG
 ¥Gô©dGh  ¿Gô`̀jEG  »a  á°Só≤ªdG  øcÉeC’G  IQÉ`̀jR  hCG  -ÉàbDƒe  É¡Øbh
 AÉHƒdG Gò¡d ô«ÑμdG QÉ°ûàf’G ¬æ«H Ée ƒgh ,á«©«°ûdG áØFÉ£dG iód
 ºJ  »àdG  ä’ÉëdGh  ,áØFÉ£dG  √òg  iód  á°Só≤ªdG  zºb{  áæjóe  »a

.á«bGô©dG ∞éædG áæjóe »a É¡aÉ°ûàcG
 ∂dÉ°ùe  øe  ójó©dG  ¬jód  …òdG  ¥Gô©dG  íÑ°üj  ,¬«∏Y  AÉæHh
 QÉ°ûàf’  á«∏HÉb  ôãcCG  ,á°Só≤ªdG  øcÉeC’G  QGhRh  è«éëdG  Qhôe
 ∞©°†dG  ójó°ûdG  »ë°üdG  ΩÉ¶ædG  ,™bƒàdG  Gòg  ºYójh  .AÉHƒdG
 áeÉ©dG  áë°üdG »a ¢ü°üîàªdG  zõJƒc ΩOBG{  Qƒàcó∏d  É k≤ÑWh .¬H
 ób AÉHƒdG Gòg ¿EÉa ,zêójôÑªc{ á©eÉéH §°ShC’G ¥ô°ûdG á≤£æªd
 ,Aƒé∏dGh  ìhõædG  äGôμ°ù©e  ≈dEG  π°Uh  Ée  GPEG  ,±’B’G  Ö«°üj
 äÉª«¶æàdG ∫ÉªYCGh áeRCÉàªdG á«°SÉ«°ùdG ´É°VhC’G øY äCÉ°ûf »àdG
 »a  á©bƒàªdG  äÉ`̀HÉ`̀°`̀UE’G  óàªJ  √É`̀é`̀J’G  Gò`̀g  »`̀ah  ,á`̀«`̀HÉ`̀gQE’G
 º¶f  ≈dEG  ô≤àØJ  äGôμ°ù©ªdG  √òg ¿CG  á°UÉNh ,ÉjQƒ°Sh ¥Gô©dG

.á«ë°üdG ájÉYôdG
 PÉîJG  ¬«∏Y  ÖJôJ  ób  QÉ°ûàf’G  Gò`̀g  ¿CG  ,É kë°VGh  ≈≤Ñjh
 §°ShC’G  ¥ô°ûdG  á≤£æe ôÑY  ôØ°ùdG  ≈∏Y á∏eÉ°T  ô¶M äGAGôLEG
 É¡æe  ójó©dG  ≈æÑàJ  …ò`̀dG  âbƒdG  »a  .¿Gó∏ÑdG  øe  OóY  πÑb  øe
 áHÉ°UE’G  ójó¡J  ≈∏Y  AÉ°†≤∏d  IQób  ôãcCGh  áeó≤àe  á«ë°U  Éª¶f
 Gòg  ócDƒjh  .âjƒμdGh  ¿Éª oYh  øjôëÑdG  áμ∏ªe  πãe  ¢Shô«ØdÉH
 ójó¡J  á¡LGƒe  »a  2012  ΩÉY  ájOƒ©°ùdG  ¬à≤≤M  …òdG  ìÉéædG
 Éª¶f ≈æÑàJ  âbƒdG  ∂dP  òæe  ¿Gó∏ÑdG  √òg π©L Ée  ƒgh ,πKÉªe
 QÉ°ûàfG  ≈∏Y  Iô£«°ùdG  ≈∏Y  IQOÉbh  ,áæ°üëe  É¡∏©éJ  á«WƒëJ
 ¥ô°ûd »ª«∏bE’G ÖàμªdG ¢ù«FQ ∂dòH ìô°U Éªc ,áÄHhC’G √òg πãe

.á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æe »a §°SƒàªdG
 »a É kªFÉb  ¢Shô«ØdÉH  áHÉ°UE’G  QÉ°ûàfG  ∫ÉªàMG π¶j Éªæ«Hh
 ájOÉ°üàb’G ¬JÉ«YGóJ ∫ÉªàM’G Gò¡d ¿EÉa ,§°ShC’G ¥ô°ûdG á≤£æe
 »a  êÉeóf’G  Iójó°T  á≤£æe  »a  ,É¡æY  »°VÉ¨àdG  øμªj  ’  »àdG
 É`̀HhQhCÉ`̀c  ºdÉ©dG  ø`̀e  iô``̀NCG  ≥WÉæe  »`̀ah  ,»ªdÉ©dG  OÉ°üàb’G
 IQÉéàdG  äÉbÓ©d  G kOó`̀ë`̀e  √QÉ°ûàfG  πμ°T  å«M  ,É«°SBG  ¥ô°Th
 •É°ûædG øe ¿Gó∏ÑdG øe ójó©dG ¢†ØNh ,ø«°üdG ™e QÉªãà°S’Gh
 Égƒªf  ∫ó©ªd  GDƒWÉÑJ  ∂dòd  áé«àf  ó¡°ûàd  ,É¡©e  …OÉ°üàb’G
 Ö°ùëHh .»°VÉªdG ΩÉ©dG √Gƒà°ùe ¿hO ,2020 ΩÉ©d …OÉ°üàb’G
 ™bƒàªdG  …OÉ°üàb’G  ƒªædG  ∫ó©e  ¿EÉa  ,»dhódG  ó≤ædG  ¥hóæ°U

.1990 òæe πbC’G ó©j Ée %5^6 ƒg 2020 ΩÉ©d ø«°ü∏d
 ,áYÉæ°üdGh ,AÉ°ûfE’G äÉ«∏ªY ∞bƒJ ÖÑ°ùJ ,≈æ©ªdG Gò¡Hh
 »a …OÉ°üàb’G •É°ûædG  ¬LhCG  øe ∂dP  ô«Zh ,äÉeóîdG ºjó≤Jh
 ¿C’  ,Égô«Zh  §°ShC’G  ¥ô°ûdG  á≤£æe  »a  ∫hó∏d  Iô«Ñc  ôFÉ°ùN

 »a á«ªgC’G Iójó°T á«ªdÉY á≤∏Mh ,ºdÉ©dG ™æ°üe äóZ ób ø«°üdG
 øcÉeCG  »a  êÉàfE’G  øY  ádhDƒ°ùªdG  ™jRƒàdGh  äGOGó`̀eE’G  á∏°ù∏°S
 ≈dEG  É«dGôà°SG  øe  ™∏°ùdG  …Qó°üe  ¿EÉa  Gò¡dh  ,ºdÉ©dG  øe  Iô«ãc
 ,GhQô°†J ób ,§°ShC’G ¥ô°ûdG ≈dEG á«æ«JÓdG ÉμjôeCG ≈dEG É«≤jôaEG
 G kóMGh π©ØdÉH ó©J É¡fCG Éªc ,»°ù«FôdG º¡∏«ªY äóZ ób ø«μH ¿C’
 É¡JQOÉÑe ™e á°UÉNh ,§°ShC’G ¥ô°ûdG »a øjôªãà°ùªdG ôÑcCG øe

.z≥jô£dGh ΩGõëdG{ á«é«JGôà°S’G á«ªdÉ©dG
 è«∏îdG  ∫hO  äGQOÉ°U  ôÑcCG-  §ØædG  »JCÉj  Gòg  πc  ¥ƒ`̀ah
 ó«Øj  ô°TDƒe  ƒgh  ,øjQô°†àªdG  áeó≤e  »a  -§°ShC’G  ¥ô°ûdGh
 ≈dEG  óàªj  ¬æμdh  ,ÉgóMh  ø«°üdG  ¢üîj  ’  AÉHƒdG  ô«KCÉJ  ¿CÉ`̀H
 Iô«NC’G ΩÉjC’G »ah .RÉ¨dGh §ØædG QÉ©°SCG ¢VÉØîfÉH ,¬∏c ºdÉ©dG
 GQ’hO 56^3 ≈dEG π°ü«d %3^8 áÑ°ùæH âfôH ΩÉN ô©°S ¢†ØîfG
 400  ∫ó©ªH  »ªdÉ©dG  ∑Ó¡à°S’G  ¢VÉØîf’  áé«àf  ,π«eôÑ∏d
 ,äGƒæ°S  10»a  ∑Ó¡à°SG  ∫ó©e  πbCG  É k≤≤ëe  ,É k«eƒj  π«eôH  ∞dCG
 ∑Ó¡à°S’G  ƒªf  ∑ôëe  ,ø«°üdG  ≈dG  êÉàëJ  á«£ØædG  ¥Gƒ°SC’Éa
 πjóÑdGh ,É¡°†«ØîJ ºJ »àdG á«ªμdG √òg …ôà°ûJ ≈àM ,»ªdÉ©dG
 ≈∏Y  QGó≤ªdG  Gò¡H  É¡LÉàfEG  ¢†«ØîàH  á«£ØædG  ∫hó`̀dG  Ωƒ≤J  ¿CG

 .πbC’G
 ø«°üdG âfÉc -¢Shô«ØdG QÉ°ûàfG πÑb- »°VÉªdG ΩÉ©dG »ah
 ¿ƒ«∏e 11 ƒëf É¡JÉjôà°ûe â¨∏Hh ,§Øæ∏d »ªdÉY OQƒà°ùe ôÑcCG
 ≈∏Y Ö∏£dG »dÉªLEG  ¿EÉa  ,∑Ó¡à°S’G •ƒÑg ™eh ,É«eƒj π«eôH
 ¢ù∏ée  ¿Gó∏H  äó`̀Zh  ,É k©LGôJ  ó¡°ûj  É k«dÉM  ºdÉ©dG  »a  §ØædG
 Gòg  ô«KCÉàd  á°VôY  ájOƒ©°ùdG  É¡°SCGQ  ≈∏Yh  »é«∏îdG  ¿hÉ©àdG
 Ée  ™e  ,ø«°ü∏d  §ØædG  øe  áªî°†dG  É¡JÉ©«Ñe  ÖÑ°ùH  ™LGôàdG
 èeGôH ≈∏Y ºK øeh äGOGôjE’G ≈∏Y §ØædG QÉ©°SCG ™LGôJ ô«KCÉàd
 .áeÉ©dG äÉ«fGõ«ªdG ´É°VhCGh É¡JÉYhô°ûeh ájOÉ°üàb’G á«ªæàdG
 …QÉéJ  ∂jô°T  ô`̀Ñ`̀cCG  ó©J  ájOƒ©°ùdG  ¿CG  ,Ωƒ∏©ªdG  ø`̀eh
 ,á«dÉààe  É keÉY  18``̀ d  É«≤jôaEGh  É«°SBG  Üô`̀Z  á≤£æe  øe  ø«°ü∏d
 ôjRh ¿Éch .2018 »a Q’hO QÉ«∏e 63 ≠∏H …QÉéJ ∫OÉÑJ ºéëH
 AÉ¡àfG ÜÉ≤YCG »a í°VhCG ób ,¿ÉYóédG óªëe ,…Oƒ©°ùdG á«dÉªdG
 áYƒªéªd  ájõcôªdG  ∑ƒæÑdG  »¶aÉëeh á«dÉe  AGQRh äÉYÉªàLG
 »∏ëªdG  ô`̀KC’G  ¢SÉ«b  áHƒ©°U  ,G kô`̀NDƒ`̀e  äó≤Y  »àdG  øjô°û©dG
 ¢Shô«a  QÉ°ûàfG  øY  ºLÉædG  …Oƒ©°ùdG  »æWƒdG  OÉ°üàb’G  »a
 OÉ°üàb’G  ∫É£J  äCGó`̀ H  ób  äGô«KCÉàdG  ¿CG  ó`̀cCG  ¬`̀fCG  ’EG  ,É`̀fhQƒ`̀c
 á∏°ù∏°Sh ,…ƒédG π≤ædGh áMÉ«°ùdG ä’ó©e ≈∏Y äôKCGh »ªdÉ©dG
 »∏ëªdG  èJÉædG  ¬«∏Y  óªà©j  …òdG  ,§ØædG  QÉ©°SCGh  ,äGOGó``̀eE’G
 OÉªàY’G IOÉjR IQhô°V »°†à≤j …òdG ôeC’G ,…Oƒ©°ùdG »dÉªLE’G

.¬«a ¢UÉîdG ´É£≤dG QhOh »£ØædG ô«Z »∏ëªdG èJÉædG ≈∏Y
 ¢Shô«ØdÉH áHÉ°UE’G QÉ°ûàfG ióe óªà©j Éªæ«H ,Ωƒª©dG ≈∏Y
 É¡JQóbh  ¬fGó∏H  ájõgÉL  ióe  ≈∏Y  G kô«ãc  §°ShC’G  ¥ô°ûdG  »a
 ¬d  íÑ°UCG  ób  ¬fCG  í°VGƒdG  øªa  ,QÉ°ûàf’G  Gòg  »a  ºμëàdG  ≈∏Y
 â∏ãªJ »àdGh ,º«∏bE’G ¿Gó∏H øe OóY ≈∏Y ájOÉ°üàb’G ¬JÉ«YGóJ
 ,2019 ôÑª°ùjO òæe ø«°üdG ™e …OÉ°üàb’G •É°ûædG ™LGôJ »a
 ,∫ÉªYC’Gh ,πjƒªàdG äÉ«∏ªYh ,§ØædG QÉ©°SCG ≈∏Y ∂dP äGô«KCÉJh
 OÉYCG  Ée  ƒgh  ;§°ShC’G  ¥ô°ûdG  »a  ƒªædG  äÉcôëe  πμ°ûJ  »àdG
 iôcP  ºdÉ©dGh  §`̀°`̀ShC’G  ¥ô°ûdG  »a  øjôªãà°ùªdG  ¿É``̀gPCG  ≈`̀ dEG
 ô°ûàfG ø«M IóY äGOÉ°üàbG ôeO …òdG z¢SQÉ°S{ ¢Shô«a QÉ°ûàfG

 .»°VÉªdG »a

 äGQÉ©°ûdG óMCG zÉ©e Éæ©ªé«°S πμjÉe{
 ∑Qƒjƒ«f  áæjóe  IóªY  á∏ªM  É¡©aôJ  »àdG
 í°TôJ  …ò``̀dGh  êôÑeƒ∏H  πμjÉe  ≥HÉ°ùdG
 á`̀«`̀°`̀SÉ`̀Fô`̀dG äÉ``HÉ``î``à``f’G QÉ``ª``Z ¢`̀Vƒ`̀î`̀d
 ô¡°T »`̀a É```gDhGô```LEG  ™`̀eõ`̀ª`̀dG  á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G
 ≈dEG  Éæ∏«ëj  QÉ©°ûdG  √ò`̀g  .2020  ôÑªaƒf
 Ö≤Y êôÑeƒ∏H πμjÉe É¡≤∏WCG »àdG ºYGõªdG
 IóëàªdG äÉj’ƒdG âaó¡à°SG »àdG äÉªé¡dG
 »àdGh  2001  ôÑªàÑ°S  11  Ωƒj  á«μjôeC’G
 ¿Éμ°S  πª°T  ™ªL  …òdG  ƒg  ¬fCG  É¡«a  ≈YOG

 .∑Qƒjƒ«f
 »a  ™ªéj  ¿CG  êôÑeƒ∏H  πμjÉe  CÉ°ûj  ºd
 ∑Qƒjƒ«f ¿Éμ°S øe ±’BG äÉÄe Gòg √QÉ©°T
 âæeGõJ .ø««μjôeC’G ø«ª∏°ùªdGh Üô©dG øe
 êôÑeƒ∏H  π`̀μ`̀jÉ`̀e  É`̀gÉ`̀°`̀†`̀eCG  »`̀à`̀dG  Iô`̀à`̀Ø`̀dG
 áÑbGôªdG á∏ªM ™e ∑Qƒjƒ«f áæjóªd Ióª©c
 ∑Qƒjƒ«f  áWô°T  É¡à≤∏WCG  »àdG  á©°SGƒdG
 ájOôØdG äÉjôëdGh ¥ƒ≤ëdG ¢VôY Ée ƒgh
 »àdG  ¢ù°SC’G  ±É©°VEG  »a  ÖÑ°ùJh  ô£î∏d
 Éæª«b  â°Vƒbh  Éæà«WGô≤ªjO  É¡«Y  Ωƒ≤J
 ,íàØæªdG  ™ªàéªdG  Ωƒ¡Øe  ¢SôμJ  »`̀à`̀dG

 .™«ªé∏d ™°ùàj …òdGh
 á`̀Yƒ`̀ª`̀é`̀e ¬````̀Jô````̀LCG ≥`̀ «`̀≤`̀ë`̀ J OÉ```````̀aCG
 óà«°Tƒ°SC’G ádÉch »a ø«∏eÉ©dG ø««Øë°üdG
 IõFÉL  ≈∏Y  É¡dÓN  ø`̀e  Gƒ∏°üMh  ¢`̀Sô`̀H
 Ióª©c  êôÑeƒ∏H  πμjÉe  Iôàa  ¿CÉ`̀H  QõàdƒH
 Gô«Ñc  É`̀fhÉ`̀©`̀J  äó¡°T  ∑Qƒ`̀jƒ`̀«`̀f  áæjóªd
 ¢†©Hh  ∑Qƒ`̀jƒ`̀«`̀f  áæjóe  áWô°T  ø«H  É`̀e
 ájõcôªdG äGôHÉîªdG ádÉch »a ø«dhDƒ°ùªdG
 áÑbGôªH  GƒeÉb  z¬jEG  …BG  »°S{`dG  á«μjôeC’G
 ,ø«ª∏°ùªdGh  Üô©∏d  ácƒ∏ªªdG  ∫É`̀ ª`̀YC’G
 áÑbGôe  GƒØãc  Éªc  óLÉ°ùªdG  ≈`̀ dEG  áaÉ°VEG
 Üô©dG  ¿hôLÉ¡ªdG  É¡æ£≤j  »àdG  ≥WÉæªdG

 .∑Qƒjƒ«f »a Iô«Ñc OGóYCÉH ¿ƒª∏°ùªdGh
 áeƒ°SôªdG ±GógC’G ∂∏J ≥«≤ëàd É«©°S
 ≈dEG  ∑Qƒjƒ«f  áæjóe  áWô°T  IôFGO   äóªY
 ºgQÉÑLEGh  ø«ª∏°ùªdG  øe  ô«ãμdÉH  ´É≤jE’G
 π«Ñ°S  ≈`̀∏`̀Y  .É¡ëdÉ°üd  ¢ù°ùéàdG  ≈`̀∏`̀Y
 äÓé°S »a ∑Qƒjƒ«f áWô°T â≤bO ∫ÉãªdG
 ºd ø``̀jò``̀dGh »`̀°`̀ù`̀cÉ`̀à`̀dG äGQÉ`̀«`̀ °`̀S »`̀≤`̀FÉ`̀°`̀S
 ¢†©H  GƒÑμJQG  É¡fCG  Éªc  äÉeGô¨dG  Gƒ©aój
 º¡d  âfÉc  ø`̀jò`̀dG  ∂`̀Ä`̀dhCG  É``eCG  .äÉØdÉîªdG
 º¡Jô«N  ó≤a  Iô`̀é`̀¡`̀dG  IQGOEG  ™`̀e  πcÉ°ûe
 ¢ù°ùéàdG  ø«H  Ée  ∑Qƒjƒ«f  áæjóe  áWô°T
 äÉj’ƒdG øe π«MôàdG á¡LGƒe hCG É¡ëdÉ°üd

.á«μjôeC’G IóëàªdG
 A’Dƒg  ∫ƒëJ  ¿CG  ó©H
 º¡ØfCG  º`̀ZQ  øjôÑîe  ≈`̀ dEG
 á``̀Wô``̀°``̀T º``̀¡``̀æ``̀e â``̀Ñ``̀∏``̀W
 øcÉeCG  Qƒ°†M  ∑Qƒjƒ«f
 »gÉ≤ªdG  πãe  äÉ©ªéàdG
 øe É`̀gô`̀«`̀Zh ô`̀LÉ`̀à`̀ª`̀dGh
 áaÉ°VEG  ,iôNC’G  ≥aGôªdG
 äÉÑ°SÉæªdG  Qƒ°†M  ≈`̀ dEG
 ∞``̀∏``̀à``̀î``̀eh á```̀ «```̀ æ```̀ jó```̀ dG
 øe iô````̀NC’G äÉ`̀«`̀dÉ`̀©`̀Ø`̀dG
 øY ∂dP  ó©H ÆÓ`̀HE’G  πLCG

 Ghô°†M  øjòdG  ¢UÉî°TC’G
 .ΩÓ```̀ c ø```̀ e √ƒ```̀ dÉ```̀ b É`````̀eh
 ∂∏J  êGQOEG  ∂```dP  ó`̀©`̀H  º``̀J

 ¿CG  º`̀ZQ  á«æeC’G  äÉØ∏ªdG  »a  äÉeƒ∏©ªdG
 âfÉc  ΩÓc  øe  É¡«a  ∫Éb  Éeh  á£°ûfC’G  ∂∏J
 É¡fCG  Éªc  ,IQƒ£N  …CG  »°ùàμJ  ’h  ájOÉY
 Qƒà°SódG øe ∫hC’G ÜÉÑdG ≈°†à≤ªH á«ªëe

 .»μjôeC’G
 ôjQÉ≤J  »a  äÉeƒ∏©ªdG  ∂∏J  ≥«KƒJ  ºJ
 ôjô≤J  ¿CG  ô«Z  zájô°S{  É¡fCG  ≈∏Y  âØæ°U
 É¡æY  ∞°ûc  ó`̀b  ¢SôH  óà«°Tƒ°SC’G  á`̀dÉ`̀ch
 ÉfóYÉ°S  Ée  ƒ`̀gh  ø∏©∏d  Égô¡XCGh  ÜÉ≤æ∏d
 .ÉgGƒàëe  á≤«≤M  ≈∏Y  ±ô©àdG  ≈∏Y  É°†jCG
 ôjQÉ≤àdG  ∂∏J  IQƒ`̀£`̀N  ió`̀e  É°†jCG  ø«ÑJ
 ∞«æ°üàdG  á«∏ªY  ¢ùμ©J  É¡fC’  ,zájô°ùdG{
 âeÉbCG É¡fCG Éªc ,√ôgÉ¶e CGƒ°SCG »a »bô©dG
 á«μjôeC’G  ádhó∏d  ≈dƒ£dG  ó«dG  ≈∏Y  π«dódG
 Ö∏°U  »a  á«eƒ«dG  á£°ûfC’Gh  IÉ«ëdG  »a
 »°VGQC’G  ≈∏Y  ¢û«©J  »àdG  äÉ«dÉédG  ∂∏J

 .á«μjôeC’G
 ôjQÉ≤àdG  óMCG  õcQ  ,∫ÉãªdG  π«Ñ°S  ≈∏Y
 OOôàj »àdG á£°ûfC’G õcGôeh ≥WÉæªdG ≈∏Y
 áaÉ°VEG ,…ô°üe π°UCG øe ¿ƒ«μjôeC’G É¡«∏Y
 º¡dÓ¨à°SG  øμªj  øjòdG  OGô`̀aC’G  ó°UQ  ≈dEG
 Ö∏°U  »```a  ø`̀jô`̀Ñ`̀î`̀e  ≈````̀ dEG  º`̀¡`̀ ∏`̀ jƒ`̀ë`̀Jh

.äÉ«dÉédG
 ÖfGƒédG ≈dEG É°†jCG ôjô≤àdG ¥ô£J ó≤d
 ≥`̀WÉ`̀æ`̀ª`̀dÉ`̀H ≥`̀∏`̀©`̀à`̀J »``à``dG á`̀«`̀aGô`̀¨`̀ª`̀jó`̀dG
 øe ¿ƒ«μjôeC’G É¡«a ¢û«©j »àdG AÉ«MC’Gh
 πμH ≥∏©àJ Qƒ°üH É¡bÉaQEG ™e …ô°üe π°UCG
 »àdG ájQÉéàdG äÓëªdG ∞∏àîeh ºYÉ£ªdG
 øjôLÉ¡ªdG  á«≤Hh ¿ƒjô°üªdG  É¡«a ™ªéàj

 .É¡«a ¿ƒbƒ°ùàj hCG Üô©dG

 ôjô≤J  É`̀°`̀†`̀jCG  ∑É`̀æ`̀g
 ™bGƒªdG{  øY  πKÉªe  ôNBG
 ô`̀«`̀ã`̀J »``̀à``̀ dG á``̀jQƒ``̀°``̀ù``̀dG
 ¬````fCG É``̀ª``̀c ,±hÉ````î````ª````dG
 øY äÉ`̀eƒ`̀∏`̀©`̀e ø`̀ª`̀°`̀†`̀à`̀j
 QÉ`̀Ø`̀°`̀SC’G ä’É``̀ ch ió``̀MEG
 ô`̀jô`̀≤`̀à`̀dG »``̀ a AÉ```̀L ó```̀bh
 á`̀Ñ`̀bGô`̀e â`̀ª`̀ J{ :»`̀ ∏`̀ j É``̀e
 πª©Jh É°TQ ≈YóJ áØXƒe
 äÉ`̀jô`̀Ø`̀°`̀ù`̀dG á``̀ dÉ``̀ ch »``̀ a
 ≈∏Y  ôØ°ùdÉH  â°UhCG  óbh
 á«μ∏ªdG  •ƒ`̀£`̀î`̀dG  ø`̀à`̀e

 .zá«fOQC’G
 ô``jQÉ``≤``à``dG ∂``̀∏``̀J π``̀ã``̀e
 √ò``̀g ∫ƒ`````̀M zá```̀jô```̀°```̀ù```̀dG{
 ÉNQÉ°U ÉcÉ¡àfG ∑Qƒjƒ«f ¿Éμ°S øe äÉÄØdG
 ø«æWGƒªc  áfƒª°†ªdG  á«°SÉ°SC’G  ¥ƒ≤ë∏d
 º¡JÉ«M  »a  áeƒμëdG  áÑbGôe  øe  ø««ªëe

 .áaƒdCÉªdG º¡à£°ûfCGh á«eƒ«dG
 ô`̀jQÉ`̀≤`̀ à`̀ dG √ò```̀g ≈`̀ ∏`̀ Y ™`̀∏`̀£`̀f É`̀ eó`̀ æ`̀Y
 »àdG  OQGƒªdG  ºéM  ∑Qóf  ÉæfEÉa  zájô°ùdG{
 .∫ÉªYC’G √òg πãªH ΩÉ«≤dG πLCG øe äó°UQ
 á«dÉédG  QƒØf  »a  ∫ÉªYC’G  ∂∏J  ÖÑ°ùJ  ó≤a
 áæjóe á£∏°Sh áWô°ûdG Iõ¡LCG øe á«Hô©dG
 ’ äÉYÉ°S ´É«°V »a ÖÑ°ùJ Éªc ,∑Qƒjƒ«f
 OGóYEG  πLCG  øe  πª©dG  øe  ó©J  ’h  ≈°üëJ

 .É¡d áª«b ’ äÉØ∏eh ôjQÉ≤J
 èeÉfôÑdG  ∂dP  ¿CG  ∂dP  ó©H  ÉæcQOCG  ó≤d
 Ióª©c êôÑeƒ∏H πμjÉe Iôàa »a òØf øjòdG
 ;ôcòj A»°T …CG ≥≤ëj ºd ∑Qƒjƒ«f áæjóªd
 IóFÉa hCG IócDƒe äÉeƒ∏©e hCG ä’É≤àYG Óa
 ájÉªM ≈dEG á«eGôdG Oƒ¡édG ∂∏J øe á«≤«≤M
 A»°T  …CG  ≥≤ëàj  º`̀d  .É¡fÉμ°Sh  áæjóªdG
 πμjÉe  í°Tôª∏d  øμªj  ¢Sƒª∏e  »`̀HÉ`̀é`̀jEG
 ¬eóîà°ùj  hCG  ¬`̀H  ≈gÉÑàj  ¿CG  êô`̀Ñ`̀eƒ`̀∏`̀H

 .á«°SÉFôdG á«HÉîàf’G ¬à∏ªM »a ábQƒc
 èeÉfôÑdG  ∂dP  øY ÜÉ≤ædG  ∞°ûc  ÉeóæY
 ∂dP  ¿ƒμj  ¿CG  ôμæj  êôÑeƒ∏H  πμjÉe  ìGQ
 ájô°S  ôjQÉ≤J  ™°Vh  øª°†J  ób  èeÉfôÑdG
 πH ø``̀jó``̀dG ø``̀Y çó`̀ë`̀à`̀f ’ ø`̀ë`̀f{ :Ó``̀FÉ``̀b
 ≈∏Y  ÉfOƒ¡L  õcôfh  ójó¡àdG  øY  çóëàf
 ∂∏J  ∞«æ°üJ  ÓgÉéàe  ,z¢``SÉ``°``SC’G  Gò``̀g
 âfÉc  É¡fCG  Éªc  ,zájô°S{  É¡fCG  ≈∏Y  ôjQÉ≤àdG
 äÉYÉªédGh  äÉ`̀«`̀dÉ`̀é`̀dG  ¢†©H  ±ó¡à°ùJ

 .É¡æ«©H á«æjódGh á«bô©dG

 π©a OQ íÑ°UCG ΩGƒYCG á©°†H Qhôe ó©H
 .≈°†e âbh …CG øe CGƒ°SCG êôÑeƒ∏H πμjÉe
 ¬©e  âjôLCG  »àdG  äGQGƒ`̀ë`̀dG  ió`̀MEG  »Øa
 ¬fCG ≈dEG êôÑeƒ∏H πμjÉe íªdCG ´ƒÑ°SC’G Gòg
 É¡∏ªcCÉH  á«dÉL ≈∏Y õ«côàdG  z»©«Ñ£dG øe{
 .á«eƒ«dG É¡à£°ûfCG §°ùHCG ≈∏Y ¢ù°ùéàdGh

 πμjÉe øY ¿ƒ©aGój øjòdG ∂ÄdhCG ∫ƒ≤j
 ΩÉμMCG  …CG  Qó°üJ  ºd  ºcÉëªdG  ¿EG  êôÑeƒ∏H
 ôjQÉ≤àdG  ∂`̀∏`̀J  Ghó````YCG  …ò``̀ dG  ∂``Ä``dhCG  ≈`̀∏`̀Y
 ø«ª∏°ùªdGh  Üô©dÉH  á≤∏©àªdG  äÓé°ùdGh
 QOÉ°U  »fƒfÉb  …CGQ  »a  AÉL  .ø««μjôeC’G
 ∫ƒ≤dG  ¿EG{  :»∏j Ée  ±ÉæÄà°S’G áªμëe øY
 ΩGó©fG  ócDƒj  …Oô`̀Ø`̀dG  A’ƒ``dG  ΩGó`̀©`̀fG  ¿EÉ`̀H
 äGAGô``̀LEG  PÉîJG  QôÑjh  »YÉªédG  A’ƒ`̀ dG
 É¡∏ªcCÉH  ¢SÉædG  øe  áYƒªée  ó°V  ájõ««ªJ
 ÉæeÉ¶f  »`̀a  π`̀«`̀°`̀UC’G  CGó`̀Ñ`̀ª`̀dG  QÉ`̀μ`̀fEG  »æ©j
 ÖfòdG  ¿CG  ≈∏Y  ¢üæj  …ò```dGh  »`̀fƒ`̀fÉ`̀≤`̀dG
 øe  ¿Éeôë∏d  ó«MƒdG  ¢SÉ°SC’G  ƒg  …OôØdG

 .z¥ƒ≤ëdG
 :»∏j  Ée  É¡°ùØf  áªμëªdG  …CGQ  »a  AÉL
 ´É°VhC’G √òg πãe »a Éæ°ùØfCG  ÉfóLh ó≤d{
 ,zá«μjôeC’G IóëàªdG äÉj’ƒdG »a πÑb øe
 ºdÉ¶ªdG  øe  á∏°ù∏°S  áªμëªdG  äOô°S  Éªc
 É¡H  Oóæj  »àdGh  »°VÉªdG  »a  âÑμJQG  »àdG

 .zø««μjôeC’G Ö∏ZCG Ωƒ«dG
 ´ÉaódG êôÑeƒ∏H πμjÉe π°UGƒj ÉeóæY
 É¡H  âaó¡à°SG  …ò`̀dG  áÑbGôªdG  èeGôH  øY
 ø«ª∏°ùªdGh  Üô``̀©``̀dG  ∑Qƒ`̀ jƒ`̀ «`̀ f  á`̀Wô`̀°`̀T
 á≤«≤ëdG  »a  ¬°ùØf  ™°†j  ¬fEÉa  ø««μjôeC’G
 ócDƒjh  ï`̀jQÉ`̀à`̀dG  ø`̀e  ô``̀NB’G  ÖfÉédG  ≈∏Y
 Qô°†dG ióe Ωƒ«dG ≈àM º¡Øj ºd ¬fCG  É°†jCG
 áæjóe  á`̀Wô`̀°`̀T  Iô````FGO  ¬``H  âÑÑ°ùJ  …ò```̀dG

 .∑Qƒjƒ«f
 ô«ãμdG  ¿CG  Éªc  á≤ãdG  ábÓY  äô°ùc  ó≤d
 »a  ¿ƒ°û«©j  á«Hô©dG  á«dÉédG  AÉ`̀æ`̀HCG  ø`̀e
 OGôaCGh áWô°ûdG …ôÑîeh ¿GƒYCG øe ±ƒN
 ∂dP  ¢VôY  ó≤d  .¿ƒfÉ≤dG  PÉ`̀Ø`̀fEGh  §Ñ°†dG
 ™ªéàdG  »`̀a  …Qƒ`̀à`̀°`̀Só`̀dG  É¡≤M  èeÉfôÑdG
 á«∏ªY øe øeCÉªH ¢û«©dGh ájôëH çóëàdGh
 hCG É¡d ìô°üªdG hCG á«fƒfÉ≤dG ô«Z ¢û«àØàdG

 .áahô©ªdG á«fƒfÉ≤dG äGAGôLE’G á«≤H
 .zÉ©e  Éæ©ªéj  πμjÉe{  QÉ©°T  ƒg  Gòg
 ±ó¡à°ùj  …ò`̀dG  êôÑeƒ∏H  πμjÉe  ƒg  Gò`̀g
 ΩÉμMCG  ≈∏Y  ¢`̀Shó`̀jh  ø«ª∏°ùªdGh  Üô©dG

.Qƒà°SódG
»μjôeC’G »Hô©dG ó¡©ªdG ¢ù«FQ |

 §°ShC’G ¥ô``°ûdG »``a zÉ``fhQƒc{ QÉ``°ûàfG äÉ``«YGóJ
á«é«JGÎ°SE’G äÉ°SGQó∏d è«∏ÿG õcôe

ø««μjôeC’G ø``«ª∏°ùªdGh Üô``©dG ™``e êôÑeƒ∏H ∂``jÉe π``é°S

:º∏≤H
| »ÑZR ¢ùª«L .O 

 »Hô©dG  ¿É«μdG  ∞©°V áé«àf
 Qƒ`̀gó`̀Jh Iô``̀ «``̀NC’G Oƒ`̀≤`̀©`̀ dG »``̀a
 ≈∏Y á`̀«`̀ Hô`̀©`̀ dG  á`````̀eC’G  ´É```̀°```̀VhCG
 á«°SÉ«°ùdG  äÉjƒà°ùªdG  ™«ªL
 áé«àfh  á«æeC’Gh  ájOÉ°üàb’Gh
 º¡àHGƒK øY Üô©dG Ö∏ZCG ™LGôàd
 »Hô©dG ´hô°ûªdG ÜÉ«Zh á©eÉédG
 ¢†¡æj ¿CG ¬fCÉ°T øe …òdG óMƒªdG
 Iƒb ¿ƒμJ ¿C’ É¡H ™aój ¿CGh áeC’ÉH
 ∞dCG  É¡d  Ö°ùëj  á«dhOh  á«ª«∏bEG
 á«ª«∏bE’G  ä’OÉ©ªdG  »a  ÜÉ°ùM
 íÑ°UCG  ∂dP  πμd  áé«àf  ,á«dhódGh

 iƒb  çÓK  øe  øjô°UÉëe  Üô©dG
 º¡JOÉ«°S  Oó¡Jh  ºgOó¡J  á«ª«∏bEG
 »æWƒdG º¡dÓ≤à°SGh º¡«°VGQCG ≈∏Y

.IóMƒe á«HôY áeCÉc ºgOƒLhh
 »gh  »`̀fGó`̀dGh  »°UÉ≤∏d  áeƒ∏©e  iƒ≤dG  √ò`̀g
 »a  ∑ôà°ûJ  É¡©«ªLh  É«côJh  ¿Gô```̀jEGh  π«FGô°SEG
 äÉaÓàN’G  πc  º`̀ZQ  º¡æ«H  ™ªéJ  á«°SÉ°SCG  á£≤f
 πª©dG  »gh  ,»°SÉ«°ùdG  ôμØdG  »ah  äÉ«©LôªdG  »a
 QÉªãà°SGh óMƒàdG øe º¡©æeh Üô©dG ±É©°VEG ≈∏Y
 áé«àf ∂dPh ,ájôμ°ù©dGh ájOÉªdGh ájô°ûÑdG º¡Jƒb
 »a  Üô©∏d  ájOÉ©e  á«LƒdƒjójCGh  á«eƒb  äGQÉÑàY’

.ΩÉ©dG É¡gÉéJG
 πëØà°ùªdG  »`̀∏`̀«`̀FGô`̀°`̀SE’G  AGó``̀©``̀dG  ¿É``̀c  GPEGh
 »°VGQC’G  ≈∏Y  »fƒ«¡°üdG  ¿É«μdG  ICÉ°ûf  òæe  Éªjób
 ÜÉ°ùM  ≈∏Y  ™°SƒàdGh  1948  ΩÉY  »a  á«æ«£°ù∏ØdG
 øe ∂dP ÓJ Éeh 1967 ÜôM »a á«Hô©dG »°VGQC’G
 ≈dEG iƒ°S ájÉ¡ædG »a ODƒJ ºd äÉ°VhÉØeh äÉ«bÉØJG
 OƒLƒ∏d ¬jóëJh √QhôZ IOÉjRh ¿É«μdG Gòg ™°SƒJ
 iƒ≤dG  óHô©J  å«M  ,AÉª°Sh  GôëHh  É°VQCG  »Hô©dG
 ójôJ  Ée  π©ØJh  á«Hô©dG  AÉª°ùdG  »a  á«∏«FGô°SE’G
 hCG  É¡«∏Y Oôj ’ øμdh ,OhóM ÓH ójôJ Ée  ∞°ü≤Jh

.É¡fGhóYh Égó«c Oôj
 ádhO  »a  Óãªe  »fGôjE’G  AGó©dG  ôeCG  ¿Éc  GPEGh
 ¢UÉN ¬LƒH è«∏îdG Üô©dh áÑWÉb Üô©∏d  »dÓªdG
 »ah ∫Gƒ```̀bC’Gh ∫É`̀©`̀aC’G  »`̀a  ÉªLôàe É`̀©`̀bGh Gô``̀eCG
 ÉjQƒ°S  »`̀a  QôμàªdG  …ôμ°ù©dG  πNóàdG  äÉ«∏ªY
 »°û«©ªdG  ™`̀bGƒ`̀dG  ¿EÉ``a  øª«dGh  ¥Gô`̀©`̀dGh  ¿ÉæÑdh
 π≤J ’ ∫ÓàMG Iƒb ≈dEG  âdƒëJ ób ¿GôjEG  ¿CG  Ωƒ«dG
 QGôªà°SG  å«M  øe  »fƒ«¡°üdG  ¿É«μdG  øY  IQƒ£N
 É«∏ªY É¡dÓàMGh çÓãdG  á«JGQÉeE’G  Qõé∏d  É¡dÓàMG
 áMGô°U  â`̀æ`̀∏`̀YCG  Éª∏ãe  á«Hô©dG  ∫hó``̀ dG  ø`̀e  GOó``̀Y
 øe ôãcCG »a QôμàªdG »HÉgQE’Gh …ôμ°ù©dG É¡∏NóJh
 ø∏©ªdG  »fGôjE’G  AGó©dG  ≈dEG  áaÉ°VEG  Gòg ,»HôY ó∏H
 ádƒªªdG  á«FÉ°†ØdG  äGƒæ≤dG  »a  É«eƒj  ±ƒ°ûμªdGh
 øe  Oó`̀Y  É¡«a  ÉªH  ∞ë°üdG  äGô`̀°`̀û`̀Yh  ¿Gô```jEG  ø`̀e
 iôNC’G  πFÉ°SƒdG  πch  á«Hô©dÉH  á≤WÉædG  ∞ë°üdG
 ’  »àdG  á«fGhó©dG  √ò`̀gh  AGó©dG  Gòg  ¢SôμJ  »àdG
 ∫hódG ¿CG øe ºZôdG ≈∏Y ,ôeC’G á≤«≤M »a É¡d QôÑe
 PDƒJ ºd á°UÉN »Hô©dG è«∏îdG ∫hOh áÑWÉb á«Hô©dG
 ¿ƒ©dG ój É¡«dG äóe πH ∫Éμ°TC’G øe πμ°T …CÉH ¿GôjEG
 á≤£æe π©L ≈∏Y â°UôMh ,ájGóÑdG òæe ábGó°üdGh
 ôªãà°ùJ ™«ªé∏d ΩÓ°Sh øeCG á≤£æe »Hô©dG è«∏îdG
 á«ªæàdG AÉæÑd ájô°ûÑdGh ájOÉªdG äÉ«fÉμeE’G πc ¬«a

.á≤£æªdG Üƒ©°T ídÉ°üd
 …ò``̀dG å`̀ dÉ`̀ ã`̀ dG ±ô``̀£``̀dG É```̀eCG
 ô`̀eC’G  ™``̀bGh »`̀a  IQƒ`̀£`̀N π≤j ’
 »côàdG  ±ô`̀£`̀dG  ƒ¡a  ¿Gô```jEG  ø`̀Y
 ¬JÉ°SÉ«°ùH  á«dÉëdG  ¬à∏Môe  »a

.IójóédG
 Iƒ`̀b ≈````dEG â`̀dƒ`̀ë`̀J É`̀«`̀cô`̀à`̀a
 ¿Gô```̀jEG â`̀dƒ`̀ë`̀J É`̀ª`̀∏`̀ã`̀e ∫Ó``̀à``̀MG
 Iƒ`̀b  ≈``̀ dEG  É¡∏Ñb  ø`̀e  π`̀«`̀FGô`̀°`̀SEGh
 AGõ`̀LCG  É¡dÓàMÉH  ∂`̀dPh  ,∫ÓàMG
 ájQƒ°ùdG  »`̀°`̀VGQC’G  ø`̀e  á©°SGh
 ,É¡«a  ºFGódG  …ôμ°ù©dG  OƒLƒdGh
 »eƒj πμ°ûH ™°SƒàdG ≈∏Y πª©dGh
 IOÉ«°ùdG  ÜÉ`̀°`̀ù`̀M  ≈`̀∏`̀Y  ôªà°ùeh
 É¡fCG  ∂dP  øe ô£NC’G πH ,ájQƒ°ùdG
 IQhô°V øY áMGô°U çóëàJ âJÉH
 ≥ª©H óàªj ájQƒ°ùdG »°VGQC’G øe É£jô°T É¡dÓàMG
 É¡æ«H  ’RÉ`̀Y  §jô°ûdG  Gò`̀g  QÉÑàYGh  Gôàe  ƒ«∏c  35
 ∂dP  π©a  äOGQCG  GPEG  É¡fCG  ø«M  »a  ,ÉjQƒ°S  ø«Hh
 áWÉ°ùH πμHh QÉ°üàNÉH É¡«∏Y ¿Éc ÉgOhóM ájÉªëd
 …ó©àdÉH ¢ù«dh É¡«°VGQCG »a §jô°ûdG Gòg »æÑJ ¿CG
 ∂àgh »dhódG ¿ƒfÉ≤dG áØdÉîeh ô«¨dG »°VGQCG ≈∏Y
 »°VGQC’G ≈∏Y OƒLƒdÉH ájQƒ°ùdG á«æWƒdG IOÉ«°ùdG
 º¡aƒbh  ∫ÉM  »a  ø««HhQhC’G  õàÑJh  πH  ,ájQƒ°ùdG
 äÉÄe  ¥ÓWEÉH  á«fƒfÉ≤dG  ô«Z  äÉaô°üàdG  √òg  ó°V
.á«HhQhC’G »°VGQC’G Gƒ∏Nó«d ø«ÄLÓdG øe ±’B’G

 á«bGô©dG  »`̀°`̀VGQC’G  ≈`̀ dEG  áÑ°ùædÉH  ô`̀eC’G  ∂dòc
 º«≤Jh πH ,QGôªà°SÉH á«côàdG  äGƒ≤dG  É¡μ¡àæJ »àdG
 á≤MÓeh ÜÉgQE’G áehÉ≤e iƒYóH äGôμ°ù©ªdG É¡«a

.»fÉà°SOôμdG ∫Éª©dG ÜõM ô°UÉæY
 äRhÉéJ  á«dÉëdG  á«côàdG  á°SÉ«°ùdG  ¿CG  Éªc
 ,É«Ñ«d  »a  πNóàdG  ≈dEG  Gó«©H  âÑgP  ÉeóæY  OhóëdG
 ,äGôàeƒ∏«μdG  ±’BG  É¡æY  ó©Ñj  »`̀Hô`̀Y  ó∏H  ƒ`̀gh
 á«∏gCG  ÉHôMh  ≈°Vƒa  ó¡°ûj  ó∏H  »a  πNóàdG  Gò`̀gh
 ó©H  á°UÉNh  ,ó∏ÑdG  Gò`̀g  »`̀a  QÉ`̀æ`̀dG  ∫É`̀©`̀°`̀TEG  »æ©j
 ≥WÉæe »ah ¢ù∏HGôW »a áaô£àªdG  äÉ«°û«∏ªdG  óe
 ,ÉjQƒ°S  øe  ø«eOÉ≤dG  ábõJôªdG  øe  ±’BÉ`̀H  iô`̀NCG
 ∫Éà≤dG  ø`̀e  ó`̀jõ`̀ª`̀dG  Ghô°ûæ«d  ôëÑdG  ôÑY  º¡∏≤fh

.ìGôédÉH øîãe ó∏H »a ≈°VƒØdGh
 ∫ƒëàJ  ∞`̀°`̀SDƒ`̀eh  óYÉ°üàe  πμ°ûHh  Gò`̀μ`̀gh
 ¿É`̀LhOQCG  ºμM  πX  »a  IójóédG  á«côàdG  á°SÉ«°ùdG
 øe  ’óH  ¿GhóY  Iƒbh  ∫ÓàMG  Iƒb  ≈dEG  ¬JÉ¡LƒJh
 ,Üô©dG  É¡fGƒNEG  ™e  øeÉ°†Jh  ΩÓ°S  Iƒb  ¿ƒμJ  ¿CG
 iód  èàëJ  É«côJ  ¿CG  Gô`̀NDƒ`̀e  √Éæ©ª°S  Ée  Üô``̀ZCGh
 ÖdOEG ≈∏Y Ωƒé¡dG ∞bh Ö∏£H ƒJÉædG iódh ƒμ°Sƒe
 ≈dEG ÉÑæL á«côàdG äGƒ≤dG ¬«a ∞≤J …òdG âbƒdG »a

.∑Éæg IOƒLƒªdG á«HÉgQE’G äÉYÉªédG ™e ÖæL
 iƒb  ø«H  ábƒÑ°ùe  ô«Z  áªég  ΩÉ`̀eCG  ¿PEG  ÉæfEG
 ±ó¡à°ùJ É¡H á°UÉN á«eƒb ™jQÉ°ûe ∂∏àªJ á«ª«∏bEG
 »àdG  á«Hô©dG  ∫hó``̀dG  äGQó`̀≤`̀ eh  QGô`̀≤`̀à`̀°`̀SGh  ø``̀eCG
 »a  IóMƒe  á°SÉ«°S  …CG  ∂∏àªJ  ’  ¿B’G  ≈dEG  âdGRÉe
 »a  á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dGh  á«eƒ≤dG  É¡ëdÉ°üe  ßØM  √É`̀é`̀JG
 ÜÉ°ùM  ≈∏Y  OóªàJ  »`̀à`̀dG  iƒ`̀≤`̀dG  √ò`̀¡`̀H  É¡JÉbÓY
 AÉªfh QÉ```̀gORGh É`̀fQGô`̀≤`̀à`̀°`̀SGh É`̀æ`̀æ`̀eCGh É`̀æ`̀«`̀°`̀VGQCG

 .ÉæHƒ©°T

 Üô©dG ≈``∏Y á``«ª«∏bE’G iƒ``≤dG ∫hÉ``£J

:º∏≤H
»eƒ°ù©dG π«Ñf .O

 ø«àÑ°SÉæªH ΩÉ©dG Gòg »Øàëf
 á``̀«``̀°``̀SÉ``̀eƒ``̀∏``̀Hó``̀∏``̀d ø``̀«``̀Jõ``̀«``̀ª``̀e
 G kôNDƒe  Éæ∏ØàMG  PEG  ,á«æjôëÑdG
 á`̀«`̀fÉ`̀ã`̀dG á`̀jƒ`̀æ`̀ °`̀ù`̀ dG iô``̀cò``̀dÉ``̀H
 ™HGôdG  »`̀a  »°SÉeƒ∏HódG  Ωƒ«∏d
 π q°†ØJ  ¿CG  ó©H  ôjÉæj  ø`̀e  ô°ûY
 ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M
 ,á`̀Ø`̀«`̀∏`̀N  ∫BG  ≈`̀°`̀ù`̀«`̀Y  ø``̀ H  ó`̀ ª`̀M
 ¬∏dG  ¬¶ØM  ,ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY
 ,»°VÉªdG  ΩÉ©dG  √QGôbEÉH  ,√ÉYQh
 ¬q∏dG  ¿PEÉ`̀ H  ΩÉ©dG  Gò`̀g  ºààîæ°Sh
 ICGô`̀ª`̀dG  Ωƒ«H  ∫ÉØàM’ÉH  ≈dÉ©J

 ôÑª°ùjO  øe  ∫hC’G  »a  á«æjôëÑdG
 ∫Éée  »`̀a  ICGô``̀ª``̀dG{  ¿Gƒ`̀æ`̀Y  âëJ
 ºJ …ò```̀dG z»`̀°`̀SÉ`̀eƒ`̀∏`̀Hó`̀dG π`̀ª`̀©`̀dG
 ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  πÑb  øe  √OÉªàYG

 Iô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  áÑMÉ°U  á°SÉFôH  ICGôª∏d
 OÓÑdG πgÉY áæjôb ,áØ«∏N ∫BG º«gGôHEG âæH áμ«Ñ°S
 …òdG ô«ÑμdG ΩÉªàg’G ¢ùμ©J máªjôc máàØ∏H ,ióØªdG
 ICGôªdG QhO õjõ©àH »μ∏ªdG ƒª°ùdG áÑMÉ°U ¬«dƒJ

.»°SÉeƒ∏HódG ∫ÉéªdG »a
 ¬à≤≤M Ée πμd É kéjƒàJ ä’ÉØàM’G √òg »JCÉJh
 ø«°ùªN  øe  ôãcCG  ∫ÓN  á«æjôëÑdG  á«°SÉeƒ∏HódG
 ΩÉY ôÑªàÑ°S øe øjô°û©dGh »fÉãdG øe G nAóH ,É keÉY
 ºeC’G ô≤e »a øjôëÑdG oº∏Y n±ôa nQ ÉeóæY Ω1971
 øjôëÑdG  ΩÉª°†fG  É kæ∏© oe  ,∑Qƒjƒ«æH  IóëàªdG
 πØëe ºgCGh ôÑcCG  ∫ÓN øe »dhódG  ™ªàéªdG  ≈dEG

.»°SÉeƒ∏HO
 áª¶æªdG  √òg  ≈`̀dEG  ¥ô£àdG  óæY  »æ©°ùj  ’h
 »a  á©°VGƒàªdG  »àHôéJ  ôcòà°SCG  ¿CG  ’EG  á≤jô©dG
 IQhódG ∫ÓN ∑Qƒjƒ«æH IóëàªdG ºeC’G ™e πª©dG
 »`̀à`̀dGh  ,á`̀eÉ`̀©`̀dG  á«©ªé∏d  ø«©Ñ°ùdGh  á`̀©`̀HGô`̀dG
 âaÉ°VCG  »àdG  ájôãdG  ÜQÉéàdG  ôãcCG  øe  ÉgôÑàYG
 .»æ¡ªdGh  »°üî°ûdG  iƒà°ùªdG  ≈∏Y  ô«ãμdG  »d
 ≥JÉY  ≈∏Y  ™≤j  áª¶æªdG  √ò`̀g  ™`̀e  πª©dG  óæ©a
 ió°Uh  ¬æWh  näƒ°U  ¿ƒμj  ¿CG  »°SÉeƒ∏HO  πc
 πª©j  ¿CGh  ,ä’É`̀é`̀ª`̀dG  ∞∏àîe  »`̀a  ¬`̀ JGRÉ`̀é`̀ fEG
 äÉYÉªàL’G  ∞∏àîe  »`̀a  √Qƒ°†M  õjõ©J  ≈∏Y

 á°Uôa  É¡fCG  Éªc  .äÉ°ûbÉæªdGh
 »μd  »`̀°`̀SÉ`̀eƒ`̀∏`̀HO  π`̀μ`̀ d  á`̀«`̀Ñ`̀gP
 QÉÑc  AGOCG  ø`̀e  º∏©àjh  Ö`̀bGô`̀ oj
 º¡∏YÉØJ  ó`̀æ`̀Y  ø««°SÉeƒ∏HódG
 Gò`̀g  »`̀ a  ¢`̀†`̀©`̀Ñ`̀dG  º¡°†©H  ™`̀e
 AÉ`̀°`̀SDhQ  Gƒ`̀fÉ`̀c  AGƒ`̀°`̀S  ,πØëªdG
 hCG  ,á`̀«`̀LQÉ`̀N  AGQRh  hCG  ,∫hO
 ∞∏àîe  øe  ø«Hhóæeh  AGôØ°S

.ºdÉ©dG AÉëfCG
 äÉ¶ë∏dG  ô`̀ã`̀cCG  ø`̀e  π`̀©`̀dh
 π«ãªJ  ó`̀ æ`̀Y  É`̀ ¡`̀ H  õ``̀ à``̀YCG  »``̀à``̀dG
 ÉeóæY »`̀g êQÉ`̀î`̀dG »`̀a …OÓ``̀H
 »`̀FÓ`̀eR π`̀Ñ`̀b ø`̀e »`̀JGOÉ`̀æ`̀e º`̀à`̀J
 Ö````fÉ````LC’G ø``̀«``̀«``̀°``̀SÉ``̀eƒ``̀∏``̀Hó``̀dG
 »ª°SG  øY  É k°VƒY  zøjôëÑdG{`H
 äÉ`̀¶`̀ë`̀∏`̀dG  √ò```̀g  »`̀Ø`̀a  ..∫hC’G
 »°SÉeƒ∏HódG  πª©dG  á«dhDƒ°ùe  π≤K  ô©°ûà°SG
 á«æjôëÑdG  ¬àaÉ≤K  É`̀æ`̀e  π`̀ c  πãªj  ¿CG  á`̀«`̀ª`̀gCGh
 ..¬Lh π°†aCG ≈∏Y á∏«°UC’G á«eÓ°SE’Gh á«Hô©dGh
 ±ÓàNGh  Éæ©bGƒe  ±ÓàNG  ≈∏Y  ,É k©«ªL  øëæa
 º°SG  âëJ  oπª©fh  É k°†©H  Éæ°†©H  π qªμ of  ,ÉæeÉ¡e

.øjôëÑdG ≥jôa ..óMGh ≥jôa
»°SÉeƒ∏HódG πª©dG ∫Éée »a ICGôªdG

 πª©dG ∫Éée »a ICGôªdG áÑ°ùf ≈dEG Éfô¶f Ée GPEG
 ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  êQÉ``̀Nh  π``̀NGO  »°SÉeƒ∏HódG
 É¡fCG  ø«M »a ,%32 QGó≤ªH IOƒ°Uôe É¡fCG  iôæ°S
 q¿EG  .ô«ãμH  áÑ°ùædG  √ò`̀g  o¥ƒ`̀Ø`̀J  ô``̀eC’G  ™``bGh  »`̀a
 »a É¡∏«ãªJ ió©àj ∫ÉéªdG Gòg »a ICGôªdG óLGƒJ
 πLQ  πc  πHÉ≤ªa  ,¿É«©∏d  í°VGƒdG  πª©dG  ¿Gó«e
 ,áæHGh  á`̀LhRh  â`̀NCGh  Ió`̀dGh  ∑Éæg  »°SÉeƒ∏HO
 Ée ™«ªL ™e káª p∏bCÉà oe ,πLôdG Égô«¶f ºYóH Ωƒ≤J
 á∏jƒW mπªY äÉYÉ°ùd mÜÉ«Z øe áæ¡ªdG √òg ¬Ñ∏£àJ
 Gòg  á«æjôëÑdG  ICGôªdG  Ωƒj  »Øa  ..Iô«ãc  mQÉØ°SCGh
 AÉæÑdG  »a  mäÉμjô°ûc  ,É k°†jCG  ø¡H  »Øàëf  ΩÉ©dG

 .¬©bƒeh √QhO ±ÓàNG ≈∏Y lπc ,á«ªæàdGh
 ø«à«μjôeC’G ¿hDƒ°T IQGOEG –  ådÉK ô«Jôμ°S |

á«LQÉîdG IQGRƒH - ∂«Ø«°SÉÑdGh

á`̀«`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG á`̀ «`̀ °`̀ SÉ`̀ eƒ`̀ ∏`̀ Hó`̀ dG ΩÉ```̀Y

 ÜÉMQ :º∏≤H
| »°SÉÑ©dG øªMôdGóÑY
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 óªëe ï«°ûdG  Ö«ÑW ≥jôØdG  ócCG
 ¢ù∏éªdG ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG ¬∏dGóÑY øH
 »æWƒdG  ≥jôØdG  ¿CG  áë°ü∏d  ≈∏YC’G
 ó«aƒc  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d
 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ø`̀e  äÉ¡«LƒàH  19
 ∫BG  óªM  ø`̀H  ¿Éª∏°S  ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG
 ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh áØ«∏N
 AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG
 …ó°üà∏d ≈©°ùJ »àdG Oƒ¡édG π°UGƒj
 áeÓ°S  ¿Éª°†d  É``fhQƒ``c  ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀d
 ,ø«ª«≤ªdGh  ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG  á`̀ë`̀°`̀Uh
 äGAGô`````̀LE’Gh äGQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀ dÉ`̀ H kÉ`̀gƒ`̀æ`̀e
 øe  ,áμ∏ªªdG  É¡H  âeÉb  »àdG  Iójó©dG
 á©HÉàªd  äÉ«∏ªY  áaôZ  AÉ°ûfEG  É¡ªgCG
 ,¢Shô«ØdG  ™`̀e  πeÉ©àdG  äGóéà°ùe
 ôéëdGh  ¢üëØ∏d  øcÉeCG  ¢ü«°üîJh
 ≈∏Y  πª©dG  QÉ`̀Lh  ,∫õ©dGh  êÓ©dGh
 õcGôªd  á`̀«`̀HÉ`̀©`̀«`̀à`̀°`̀S’G  IQó``̀≤``̀dG  ™``̀aQ

.êÓ©dGh ∫õ©dGh ôéëdGh ¢üëØd
 ≥jôØdG  ∫ÉÑ≤à°SG  iód  ∂dP  AÉL 
 ¬∏dGóÑY  ø``H  ó`̀ª`̀ë`̀e  ï`̀«`̀°`̀û`̀dG  Ö`̀«`̀Ñ`̀W

 ≈`̀∏`̀YC’G  ¢ù∏éªdG  ¢ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG
 ó«©°S  âæH  á≤FÉa  IPÉà°SC’Gh  áë°ü∏d
 õcôe  »`̀a  áë°üdG  Iô```jRh  ídÉ°üdG
 çƒ`̀ë`̀Ñ`̀ dGh Ö`̀jQó`̀à`̀ ∏`̀ d ó`̀¡`̀©`̀ dG »```̀dh
 …ô`̀μ`̀°`̀ù`̀©`̀dG ≈`̀Ø`̀°`̀û`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dÉ`̀H á`̀«`̀Ñ`̀£`̀dG
 óªMCG QƒàcódG (ø«æKE’G) ¢ùeG ìÉÑ°U
 áª¶æªd  »ª«∏b’G  ôjóªdG  …ô¶æªdG
 §°SƒàªdG  ¥ô°ûd  á«ªdÉ©dG  áë°üdG
 ..øjôëÑdG  áμ∏ªªd  ¬JQÉjR  áÑ°SÉæªH
 ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  ¢ù«FQ  ÖMQ  å«M
 ôjóªdÉH  áë°üdG  Iô```̀jRhh  áë°ü∏d
 á«ªdÉ©dG  áë°üdG  áª¶æªd  »ª«∏b’G
 óªëe ï«°ûdG Ωóbh ,§°SƒàªdG ¥ô°ûd
 ô`̀NB’  kÉMô°T  áØ«∏N  ∫BG  ¬∏dGóÑY  ø`̀H
 ÉfhQƒc  ¢Shô«a  ¿CÉ°ûH  äGQƒ`̀£`̀à`̀dG
 øe √ò`̀«`̀Ø`̀æ`̀J  º`̀à`̀j  É``̀eh (19 ó`̀«`̀aƒ`̀c)
 Gò¡H á`̀«`̀FÉ`̀bhh á`̀jRGô`̀à`̀MG äGAGô```̀LEG

 .¿CÉ°ûdG
 ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  ¢ù«FQ  ócCG  Éªc
 áμ∏ªe  ¿CG  áë°üdG  Iô``̀jRhh  áë°ü∏d
 á«æWƒdG  ÉgOƒ¡L  π°UGƒJ  øjôëÑdG

 ¢`̀Shô`̀«`̀a á`̀ë`̀aÉ`̀μ`̀e »``̀a á`̀°`̀ü`̀∏`̀î`̀ª`̀dG
 ¥ôØdG ácQÉ°ûªH (19 ó«aƒc) ÉfhQƒc
 ,á°ü°üîàªdG  á`̀«`̀Ñ`̀£`̀dG  QOGƒ```̀μ```̀dGh
 ≥«°ùæàdÉH  »æWƒdG  ≥jôØdG  ΩÉb  å«M
 á«ª°SôdG  äÉ¡édG  áaÉc  ™e  ô°TÉÑªdG
 ≈dEGh  øe  äÓMôdG  ∞bƒH  á°üàîªdG
 á£N ™`̀°`̀Vhh IAƒ`̀Hƒ`̀ª`̀dG ≥`̀WÉ`̀æ`̀ª`̀dG
 øe  á`̀eOÉ`̀≤`̀ dG  ä’É``̀ë``̀dG  ™`̀e  πeÉ©à∏d

 ájôÑdG òaÉæª∏d §£N ™°Vhh ,QÉ£ªdG
 á©HÉàªd ≥jôa ¢ü«°üîJh ájôëÑdGh

.äGó©ªdGh äÉeõ∏à°ùªdG ó°UQh
 §£îdG  ™°VƒH  ≥jôØdG  ΩÉb  Éªc 
 AÉ°ûfEGh ,ä’ÉëdG ™e πeÉ©à∏d á«Ñ£dG
 »fhôàμdE’G  π«é°ùàdG  áeóN  π«©ØJh
www.moh.  §````̀HGô````̀dG  ô``̀Ñ``̀Y
 øNÉ°ùdG  §`̀î`̀dGh  444/gov.bh

 ô°TÉÑªdG  π°UGƒàdG  õ`̀jõ`̀©`̀Jh  ,444
 ΩÓ``̀YE’G  π`̀FÉ`̀°`̀Sh  ô`̀Ñ`̀Y  ™ªàéªdG  ™`̀e
 QhOh  π°UGƒàdG  ™bGƒeh  áaÉë°üdGh
 ∂dPh  ,äÉ°ù°SDƒªdG  ∞∏àîeh  IOÉÑ©dG

.áØ∏àîe äÉ¨d ™°ùàH
 ¿ÉÑ©°ûdG óªëe QƒàcódG Ωób ºK 
 á`̀ë`̀°`̀ü`̀∏`̀d ≈````̀∏````̀YC’G ¢``ù``∏``é``ª``dG ø```̀e
 »a äGó`̀é`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG ô```̀NBG ø`̀Y kÉ`̀°`̀Vô`̀Y

 ΩÉ```bQC’G  å«M  ø`̀e  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 IòîàªdG  äGAGôLE’Gh  äÉ«FÉ°üME’Gh

.Oó°üdG Gòg »a
 áë°üdG  áª¶æe  äOÉ``̀ °``̀TCG  ó``̀bh
 »a  øjôëÑdG  áμ∏ªe  Qhó`̀H  á«ªdÉ©dG
 ó«aƒc)  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  ™e  πeÉ©àdG
 ™æeh  ¬`̀FGƒ`̀à`̀MG  ≈`̀∏`̀Y  π`̀ª`̀©`̀dGh  (19
 áaÉc É`̀gPÉ`̀î`̀JG ∫Ó``̀N ø`̀e √QÉ`̀°`̀û`̀à`̀fG
 äGOGó©à°S’Gh  ,á«FÉbƒdG  ô«HGóàdG
 áeRÓdG  äGAGôLE’G  ≥«Ñ£Jh IôμÑªdG
 á`̀«`̀dhó`̀dG ô`̀«`̀jÉ`̀©`̀ª`̀dG ™``e á`̀ª`̀FGƒ`̀à`̀ª`̀dG

.á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æe äÉ«°UƒJh
 QƒàcódG  OÉ`̀ °`̀TCG  AÉ`̀≤`̀∏`̀dG  ∫Ó``̀Nh 
 á`̀«`̀FÉ`̀bƒ`̀dG äGAGô```̀LE’É```̀ H …ô`̀¶`̀æ`̀ª`̀dG
 áeƒμM  É`̀gò`̀î`̀à`̀J  »`̀à`̀ dG  á`̀«`̀HÉ`̀bô`̀dGh
 πÑ°S õjõ©J ∫Éée »a øjôëÑdG áμ∏ªe
 á©HÉàeh  ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀dG  Gò`̀¡`̀d  …ó°üàdG
 äGOÉ°TQE’G ≥«Ñ£àH ΩGõàd’Gh ó°UôàdG
 ,IQOÉ`̀°`̀ü`̀dG  á`̀jƒ`̀Yƒ`̀à`̀dG  äÉª«∏©àdGh
 áª¶æe  äÉ«°UƒJ  ≈dEG  G kOÉæà°SG  ∂dPh
 ≥«°ùæàdG  QÉWEG  »ah á«ªdÉ©dG  áë°üdG

 áë°U  ≈``∏``Y  ®É`̀Ø`̀ë`̀ ∏`̀ d  ¿hÉ```©```à```dGh
.áμ∏ªªdÉH ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG

 áª¶æªd  »ª«∏b’G  ôjóªdG  ≈æKCGh
 §°SƒàªdG  ¥ô°ûd  á«ªdÉ©dG  áë°üdG
 Oƒ¡L  ≈∏Y  …ô¶æªdG  óªMCG  QƒàcódG
 ¢ûeÉg  ≈∏Y  øjôëÑdG  áμ∏ªe  áeƒμM
 á«ªdÉ©dG  áë°üdG  áª¶æe  óah  IQÉ`̀jR
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  äGAGô```̀LEG  á©HÉàªd
 áμ∏ªªdG ¬H Ωƒ≤J Éªd ¢Uƒ°üîdG Gò¡H
 äÉ`̀«`̀°`̀Uƒ`̀J ò`̀«`̀Ø`̀æ`̀J »```a Oƒ``̀¡``̀L ø```e
 ¢Shô«a QÉ°ûàfÉH ≥∏©àj Éª«a áª¶æªdG

.(19 ó«aƒc) ÉfhQƒc
 QÉWEG äGóéà°ùe ≥jôØdG ¢ûbÉfh 
 ä’ÉM âæ∏YCG »àdG ∫hódG ™e ¿hÉ©àdG
 õjõ©Jh  êÓ`̀©`̀dG  ∫ƒcƒJhôÑd  AÉØ°T
 áª¶æeh øjôëÑdG áμ∏ªe ø«H ¿hÉ©àdG
 Gòg  á¡LGƒe  »`̀a  á«ªdÉ©dG  áë°üdG

 .¢Shô«ØdG
 áeƒμM  ≈```dEG  ôμ°ûdÉH  ¬`̀Lƒ`̀Jh
 ÜhDhó``````̀dG É`̀¡`̀∏`̀ª`̀Y ≈``̀∏``̀Y ø``̀jô``̀ë``̀Ñ``̀dG
 ¢VôªdG  Gò`̀g  »°ûØJ  ™e  áHÉéà°SÓd

 ,á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æe íFGƒ∏d kÉ≤ÑW
 É¡«a  ÉªH  á«°SÉ°SC’G  É¡JGQób  õjõ©àH
 áë°üdG  çGó``̀MCG  øY  ôμÑªdG  ∞°ûμdG
 âbƒdG  »`̀a  É¡d  áHÉéà°S’Gh  áeÉ©dG

.Ö°SÉæªdG
 ™HÉàJ  áª¶æªdG  ¿CG  ≈`̀dEG  QÉ°TCGh 
 á°üàîªdG  äÉ`̀¡`̀é`̀dG  ™`̀e  QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SÉ`̀H
 ∫hO π``̀c  »```̀ah ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀ dG  á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀H
 ôNBG ø«°üàîªdG ™eh ºdÉ©dGh º«∏b’G
 É≤ah  ¢Shô«ØdG  QÉ°ûàfG  äGóéà°ùe
 QGô≤dG PÉîJ’ á«bGó°üe äGP äÉfÉ«Ñd

.Ö°SÉæªdG
 Ωó``≤``J ,AÉ```̀≤```̀∏```̀dG ΩÉ```̀à```̀N »`````̀ah 
 ôμ°ûdÉH  …ô`̀¶`̀æ`̀ª`̀dG  ó`̀ª`̀MCG  Qƒ`̀à`̀có`̀dG
 ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  ¢ù«Fôd  ôjó≤àdGh
 ø°ùM  ≈∏Y  áë°üdG  Iô`̀jRhh  áë°ü∏d
 ¿hÉ©àdG  QGôªà°SG  G kócDƒe  ,∫ÉÑ≤à°S’G
 ø«ÑfÉédG  ø«H  ∑ôà°ûªdG  ≥«°ùæàdGh
 äGó`̀é`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG π```̀c ≈``̀∏``̀Y ´Ó```̀WÓ```̀d

 .áægGôdG

zÉfhQƒc{ ¢Shô«Ød …ó°üàdG »a É¡JGAGôLEÉHh øjôëÑdG QhóH ó«°ûJ zá«ªdÉ©dG áë°üdG{
ø«ª«≤ªdGh  ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG  á`̀eÓ`̀°`̀S  ¿É`̀ª`̀°`̀†`̀d  »`̀ æ`̀ Wƒ`̀ dG  ≥`̀ jô`̀ Ø`̀ dG  Oƒ`̀ ¡`̀ L  á`̀∏`̀ °`̀UGƒ`̀e  :á`̀ë`̀°`̀ü`̀∏`̀d  ≈``̀∏``̀YC’G  ¢`̀ù`̀«`̀FQ

 »ë«eôdG  óªëe  øH  »∏Y  ó`̀cCG
 ºYódG  ¿CG  ΩÓ```̀YE’G  ¿hDƒ`̀°`̀T  ô``̀jRh
 ΩÓ``````̀YE’G ´É```̀£```̀b √É``̀≤``̀∏``̀ j …ò``````̀ dG
 ÖMÉ°U Iô°†M ¿ód øe ∫É°üJ’Gh
 ≈°ù«Y ø`̀H  ó`̀ª`̀M ∂`̀∏`̀ª`̀dG  á`̀dÓ`̀é`̀dG
 ,ióØªdG  OÓ`̀Ñ`̀dG  π`̀gÉ`̀Y  áØ«∏N  ∫BG
 É©«ªL  ¬H  ô«æà°ùf  É°SGôÑf  πμ°ûj
 É≤«≤ëJh  øWGƒªdGh  øWƒ∏d  áeóN
 πX »a á∏eÉ°ûdG ájƒªæàdG ±GógCÓd

.¬àdÓL IOÉ«b
 ΩÓ`̀YE’G  ¿hDƒ`̀°`̀T  ô`̀ jRh øªKh
 ,ió`̀Ø`̀ª`̀dG ∂`̀∏`̀ª`̀dG á``dÓ``L IOÉ```̀°```̀TEG
 á`̀°`̀ù`̀∏`̀L ¬``̀à``̀dÓ``̀L ¢````SDhô````J ió````̀ d
 IQGRh  Oƒ¡éH  ,AGQRƒ```̀dG  ¢ù∏ée
 ∞∏àîe  á¡LGƒªd  ΩÓ`̀YE’G  ¿hDƒ°T
 áeÓ°S  ß`̀Ø`̀ë`̀j  É`̀ª`̀H  ,äÉ`̀jó`̀ë`̀à`̀ dG
 »aƒdG  É¡Ñ©°T  áë°Uh  øjôëÑdG

 áë∏°üe  ™`̀°`̀†`̀jh  É`̀¡`̀H  º«≤j  ø``̀eh
 ¥ƒ`̀ah  ’hCG  ø«æWGƒªdGh  ø`̀Wƒ`̀dG
 Oƒ¡édG √òg ¿CG GócDƒe ,QÉÑàYG πc
 áÑîf  É¡«∏Y  Ωƒ≤j  »àdG  á«æWƒdG
 Ée  ø«°ü∏îªdG  ø`̀Wƒ`̀dG  AÉ`̀æ`̀HCG  ø`̀e
 ájÉYôdGh ºYódG ’ƒd ≥≤ëààd âfÉc
 ´É£≤d  ¬àdÓL  ¿ód  øe  Iôªà°ùªdG
 ,ΩÉ`̀Y  πμ°ûH  ∫É`̀ °`̀ü`̀J’Gh  ΩÓ```̀YE’G
 πμ°ûH ΩÓ``̀YE’G  ¿hDƒ`̀°`̀T  IQGRƒ```̀dh
 ó©H π°†ØdG ¿CG ≈∏Y GOó°ûe ,¢UÉN
 ∂∏ªdG ádÓL ≈dG Oƒ©j πLh õY ¬∏dG
 øWƒdG  AÉæHCG  §«ëj  …òdG  ióØªdG

.óFÉ≤dG áªμMh ódGƒdG ájÉYôH
 ΩÓYE’G  ¿hDƒ°T  ôjRh  OÉ°TCGh
 ÖMÉ°üd  Iôªà°ùªdG  á©HÉàªdÉH
 øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 ÖFÉf  ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM

 ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG
 áª«μëdG ¬JOÉ«bh ,AGQRƒdG ¢ù∏ée
 ÖM ÉgDƒ∏e ìhôH øjôëÑdG ≥jôØd
 GócDƒe  ,RÉéfE’G  ≥°ûYh  …óëàdG
 âÑ∏¨J  äGõéæe  øe  ≥≤ëJ  Ée  ¿CG

 âfÉc  äÉ`̀jó`̀ë`̀à`̀dG  ∞∏àîe  ≈`̀∏`̀Y
 Oƒ¡édG  ôaÉ°†àd  É«©«ÑW  ÉLÉàf
 Oƒ`̀¡`̀é`̀dGh  á«Ñ©°ûdGh  á«ª°SôdG
 ÉgOƒ≤j  »`̀à`̀dG  á∏«ÑædG  á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG

.ó¡©dG »dh ƒª°S
 ΩÓ``YE’G ¿hDƒ`̀°`̀T ô``jRh ó``̀cCGh
 π¶«°S  »``̀æ``̀Wƒ``̀dG  ΩÓ```````YE’G  ¿CG
 ∂∏ªdG  ádÓL  äÉ¡«LƒàH  Éeõà∏e
 ádÉ°SôdG AGOCG »a Iójó°ùdG ióØªdG
 ,¢UÓNEGh  IAÉØc  πμH  á«eÓYE’G
 øe  ójõªdG  ∫òÑH  ¬àdÓL  GógÉ©e
 ó`̀MGƒ`̀ dG ≥`̀ jô`̀Ø`̀ dG ìhô```̀H ó`̀¡`̀é`̀dG
 …ƒ`̀«`̀ë`̀dG ´É`̀£`̀≤`̀ dG Gò``̀g ô`̀jƒ`̀£`̀à`̀d
 ∞`̀∏`̀à`̀î`̀e »```̀ a ¬```̀ H ¢```Vƒ```¡```æ```dGh
 ±Gó``̀gC’G  ≥≤ëj  ÉªH  ,ä’É`̀é`̀ª`̀dG
 IOÉ«≤dG  πX  »a  øWƒ∏d  IOƒ°ûæªdG

.¬àdÓéd áª«μëdG

 AÉ``̀ æ``̀ HCG §``«``ë``j ∂``̀∏``̀ª``̀dG :ΩÓ`````````̀YE’G ô`````̀ jRh
ó`̀ FÉ`̀≤`̀ dG á``ª``μ``Mh ó```̀dGƒ```̀dG á``̀jÉ``̀Yô``̀H ø``̀ Wƒ``̀ dG

.ΩÓYE’G ôjRh |

 É k«≤«°ùæJ  É kYÉªàLG  ¿Éμ°SE’G  IQGRh  äó≤Y
 ∫É¨°TC’G  IQGRƒ`̀ d  á©HÉàdG  äÉjó∏ÑdG  ¿hDƒ°T  ™e
 á°SÉFôH  »`̀fGô`̀ª`̀©`̀dG  §`̀«`̀£`̀î`̀à`̀dGh  äÉ`̀jó`̀∏`̀ Ñ`̀ dGh
 ¿Éμ°SE’G ôjRh ôªëdG Üƒ≤©j øH º°SÉH ¢Sóæ¡ªdG
 øe G kOóY ´ÉªàL’G ∫hÉæJ å«M ,IQGRƒdG ¿GƒjóH
 äÉWGôà°TÉH  ≥∏©àJ  »àdG  ácôà°ûªdG  ™«°VGƒªdG

.áãjóëdG á«fÉμ°SE’G ™jQÉ°ûªdG »a ô«ª©àdG
 ±ÉæÄà°SG ≈∏Y ¥ÉØJ’G ºJ ´ÉªàL’G ∫ÓNh
 º««≤J  »a  ô¶ædÉH  á«æ©ªdG  á«≤«°ùæàdG  áæé∏dG
 IQOÉ°üdG  ¿Éμ°SE’G  ≥WÉæªH  ô«ª©àdG  äÉWGôà°TG
 ∑Éæg  ¿CG  ¿Éμ°SE’G  IQGRh  âæq«Hh  .2018  ΩÉ`̀Y
 »àdG OƒæÑdG ¢†©H πjó©J πLCG øe G kôªà°ùe kÓªY
 á«æμ°ùdG äGóMƒdG øe ø«©ØàæªdG äÉ©∏£J »Ñ∏J

.äGóMƒdG πjó©Jh á©°SƒàH á≤∏©àªdG
 äÉMôà≤ªdG  øe  G kOó`̀Y  ¿Éaô£dG  ¢ûbÉf  Éªc
 ¿óªH  ájQÉéàdG  ¥Gƒ`̀°`̀SC’G  AÉ°ûfEG  ¢üîJ  »àdG
 ,áØ«∏N  á`̀æ`̀jó`̀e  á`̀°`̀UÉ`̀Nh  Ió`̀jó`̀é`̀dG  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 ,É¡«a  ø«æWGƒªdG  äÉLÉ«àMG  ™Ñ°ûj  ÉªH  ∂`̀ dPh
 …OÉ°üàb’G  •É°ûædG  Rõ©J  ihó`̀L  á°SGQO  ôÑY

.áæjóªdÉH
 ´ÉªàL’G ∫hÉæJ  á«Ä«ÑdG  ájÉæ©dG  QÉWEG  »ah
 áfÉ«°Uh ájÉæY  øe  É¡eõ∏j  Éeh  ô«é°ûàdG  ∫ÉªYCG
 ™e  É k«°TÉªJ  ∂``̀dPh  ,¿Éª∏°Sh  áØ«∏N  »àæjóªH
 áÄ«ÑdG  »dƒJ  »àdG  Ió«°TôdG  IOÉ«≤dG  äÉ¡ qLƒJ
 á«cP ¿óªd É k°SÉ°SCG áÄ«ÑdG ôÑà©J PEG ,iôÑc á«ªgCG
 äÉ«∏ªY  ∫ÓN  øe  áμ∏ªªdG  ≈©°ùJh  ,áeGóà°ùe

.≥F’ »ë°U ™ªàée ≥∏N ≈dEG É¡«a ô«é°ûàdG
 óªMCG  øH ¬∏dGóÑY ï«°ûdG  ´ÉªàL’G ô°†Mh
 ï«°ûdGh  ,¿É`̀μ`̀ °`̀ SE’G  IQGRh  π`̀«`̀ch  áØ«∏N  ∫BG
 ∫É¨°TC’G IQGRh π«ch áØ«∏N ∫BG  óªMCG øH óªëe
 ¿hDƒ`̀°`̀û`̀d »`̀fGô`̀ª`̀©`̀dG §`̀«`̀£`̀î`̀à`̀dGh äÉ`̀jó`̀∏`̀Ñ`̀dGh
 ø«dhDƒ°ùªdGh  ø«°Sóæ¡ªdG  øe  OóYh  ,äÉjó∏ÑdG

.ø«ÑfÉédG øe

á«fÉμ°SE’G ™jQÉ°ûªdG »a ô«ª©àdG äÉWGôà°TG ¿ÉãëÑJ äÉjó∏ÑdGh ¿Éμ°SE’G
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 ô`̀¡`̀XCG ó`̀jó`̀é`̀dG É`̀ fhQƒ`̀μ`̀ dG ¢`̀Shô`̀«`̀a ä’É```M Qƒ`̀¡`̀X ™`̀e
 ¬d  …ó°üàdG  GƒdhÉMh  ,Gô«Ñc  É«Yh  ¿ƒª«≤ªdGh  ¿ƒæWGƒªdG
 »a  Üƒ∏£ªdG  ƒ`̀gh  ,™∏g  hCG  ±ƒ`̀N  ¿hO  ø`̀e  Ahó``̀gh  Iƒ≤H
 π«°ù¨H  kGó«L  Éæ°ùØfG  »ªëf  ¿G  Éæ«∏Y  PEG  ,äÉ`̀eR’G  √òg  πãe
 ,ihó©dG  øe  ájÉbƒdG  äGƒ£N  ºgG  øe  ƒ¡a  QôμàªdG  …ó`̀j’G
 …ƒàëj  πeÉμàe  »FGòZ  ΩÉ¶f  ´ÉÑJÉH  áYÉæªdG  RÉ¡L  ájƒ≤Jh
 ΩÉ¶àfÉH á°VÉjôdG á°SQÉªe ™e (»°S) ø«eÉà«a øe ô«ãμdG ≈∏Y
 QOÉ°üªdG øY OÉ©àH’Gh ,ø«NóàdG ÖæéJh IôãμH AÉªdG Üô°Th
 ;ájRGôàM’G äGAGôLE’G ´ÉÑJG Éæ«∏Yh ,≥∏≤dGh ôJƒà∏d áÑÑ°ùªdG
 πLG øe â°ù«d  á«HôàdG  IQGRh πÑb  øe á«FÉæãà°S’G  IRÉLE’Éa
 πH  ,äÉ©ªéàdGh  äÉ©ªéªdG  »a  Qƒ°†ëdG  ∞«ãμJh  êhôîdG
 óë∏d  áeÉ©dG  áeÓ°ùdG  º«gÉØe ô°ûf Éæ«∏Yh ,»FÉbh AGôLEG  »g
 º¡dRÉæe ¿ƒæWGƒªdG ΩõàdG ø«°üdG »Øa ,¢Shô«ØdG QÉ°ûàfG øe
 ÖæéJ  IÉYGôe  ™e  IQhô°†∏d  ’G  GƒLôîj  ºdh  Éeƒj  14  Ióe
 hG  ΩÉcR  ¢VGôYG  ¬jód  øe  πμd  äÉeÉªμdG  ¢ùÑ∏H  AÉHƒdG  ô°ûf
 Ωó©H GƒeõàdG º¡fG Éªc ,IQGôëdG áLQO »a ´ÉØJQG hG áëc ¬H

 .äÉëaÉ°üªdGh äÓÑ≤dGh ΩÉMõdG GƒÑæéJh •ÓàN’G
 áªb  É¡fG  ,øjôëÑdG  »`̀a  ø«æWGƒªdG  ø`̀e  √ó`̀jô`̀f  É`̀e  Gò`̀g
 ô°ûf  ÖæéJh  ¬∏gCG  áë°Uh  ∑ó∏H  ≈∏Y  ßaÉëJ  ¿G  áæWGƒªdG
 πªëJ Ö∏£àj ÉªfEGh k’Ée ∞∏μj ’ »©ªàée ∑ƒ∏°S ¬fG ,AÉHƒdG
 ´É£≤dG  »a  ø«∏eÉ©dG  QhO  ≈dG  ô«°TG  ¿G  Ö`̀MCGh  .á«dhDƒ°ùªdG
 ¢ùeCÉH ºgh á«eÉe’G äÉ¡ÑédG »a πJÉ≤j øe ¿’G º¡a »ë°üdG
 ,ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  ºYOh ôjó≤àdGh  ¿hÉ©àdG  ≈dEG  áLÉëdG

 .ø«ªMGôdG ºMQCG ƒgh É¶aÉM ô«N ¬∏dÉa

 ÉfhQƒμdG ó°V É©e

Ω2020 ¢SQÉe 3 - `g1441 ÖLQ 8 AÉKÓãdG - ¿ƒ©HQC’Gh á°ùeÉîdG áæ°ùdG - (15320) Oó©dG

 ¿ƒμj  ó≤a  ,Ωó``̀ dG  §¨°†d  í«ë°üdG  ¢SÉ«≤dG  -1
 »°ù«FôdG ¿Éjô°ûdG øe øμdh á«©«ÑW ∞àμdG »a IAGô≤dG
 iƒà°ùªdG  ≈``dEG  §¨°†dG  ∫hõ``f  ∂`̀ dP  Ωõ∏à°ù«a  ,á«dÉY

.»©«Ñ£dG
 ¢†©H  »``ah  Ö∏°üàdG  áÑ°ùf  RÉ`̀¡`̀é`̀dG  ¢ù«≤j  -2
 èFÉàædG ≥«≤ëàd áÑ°SÉæªdG AGhódG áYôL Oóëj äÉbhC’G

.IƒLôªdG
 á°SGQO  »Øa  ,êÓ©dG  á«Yƒf  QÉàîj  ób  RÉ¡édG  -3
 »a  ¢üî°T  200  øe  ôãcG  ≈∏Y  áHôéàdÉH  GƒeÉb  á«ÑW
 ø«jGô°ûdG  á©°Sƒàd  AGhO  ≈∏Y  ≈``̀ dhC’G  ;ø«àYƒªée
 ,Ö∏≤dG  äÉ`̀Hô`̀°`̀V  ´QÉ`̀°`̀ù`̀J  ™æªj  AGhO  ≈`̀∏`̀Y  á`̀«`̀fÉ`̀ã`̀dGh
 ô«Ñc  πμ°ûH  âæ°ùëJ  ≈`̀ dhC’G  áYƒªéªdG  ¿G  Gƒ¶MÓa
 Gòg  ¿Éch  ø«jGô°ûdG  Ö∏°üJ  ÉgóæY  OGORÉ`̀a  á«fÉãdG  ÉeG
 RÉ¡édÉa ;πÑ≤à°ùªdG ƒg ∂dòdh ,RÉ¡édG √OóM ób êÓ©dG
 »£©«a á∏eÉc áYÉ°S 24 QGóe ≈∏Y ¢†jôª∏d áÑ«côJ ºàj
 ôãcCGh  ,É°†jCG  §°SƒàªdGh  Iô`̀e  øe  ôãcG  IAGô`̀≤`̀dG  Éæd
 §¨°V º¡jód  øe RÉ¡édG  Gòg ≈dEG  ø«LÉàëªdG  ≈°VôªdG
 ¢†©Hh  É«dÉY  ¿ƒμj  äÉ``̀bhC’G  ¢†©H  »a  ,ÜòHòàe  ΩO
 ’G  êÓ©dG  ójóëJ  ™«£à°ùf  Óa  É«©«ÑW  ¿ƒμj  äÉ`̀bhC’G
 ¿G  »©«Ñ£dÉa  áª¡e ΩƒædG  AÉæKG  IAGô≤dGh ,RÉ¡édG  Gò¡H
 GPEÉa ;áFÉªdG »a 10 áÑ°ùæH ΩƒædG AÉæKG π≤j ΩódG §¨°V
 hG  á«Ñ∏b  áàμ°S  πãe  Iô«Ñc  IQƒ£N  ∂dP  »æ©«a  π≤j  ºd

.á«ZÉeO
 ?…ƒ∏μdG π°ûØdG ÜÉÑ°SCG »g Ée }

 Qƒ°ü≤dÉH …ƒ∏μdG π°ûØdG áª∏c ∫óÑà°SG ¿G ójQCG ||
 %10  øe  πbG  ≈`̀dEG  ≈∏μdG  áØ«Xh  â∏b  GPEG  ƒgh  …ƒ∏μdG
 ,§°Sƒàeh ,§«°ùH :≈dEG º°ù≤jh ≈∏μdÉH GQƒ°üb É¡«ª°ùæa
 …ôμ°ùdG  ¢VGôeG  ¬d  »°ù«FôdG  ÖÑ°ùdG  ¿ƒμjh  ,ójó°Th
 πãe á«KGQƒdG  ¢VGôe’G  kÉ°†jCGh  ,™ØJôªdG  ΩódG  §¨°Vh
 ∑Éægh  ,ádƒØ£dG  òæe  Éjô«àμÑdG  äÉHÉ¡àdGh  ¢ù«μàdG
 ÜÉ¡àdÉH ábÓY ¬d ¿ƒμj ´ƒædG Gògh ≈°üëdG Iôãc É°†jG

.AGôªëdG áÑFòdÉc iôNCG ÜÉÑ°SCGh ∫ƒÑdG
?ó«MƒdG êÓ©dG ƒg π«°ù¨dG πg }

 πëdG  ƒ`̀gh ≈∏μdG  á``̀YGQR  ƒ`̀g  º``̀gC’G  êÓ`̀©`̀dG  ||
 »ah  .iô`̀NC’G  äÉLÓ©dG  ≈dEG  CÉé∏f  ∂dP  ó©Hh  ,πãeC’G

 ójóL  RÉ¡L  QÉÑàNG  »`̀a  Ó©a  AÉª∏©dG  CGó`̀ H  ójóL  π`̀eG
 ƒgh  ,ôãcC’G  ≈∏Y  ø«eÉY  hCG  ΩÉY  ∫ÓN  ô¡¶j  ±ƒ°Sh
 ø£ÑdÉH π°üàjh ≈∏μdG ¿Éμe ¢ùØf »a ´Qõj áëjô°ûdÉc
 øëfh ,á∏jóH ≈∏c ¬fCÉμa áfÉãª∏d  ÖdÉëdG øeh ójQƒdGh

 .√QÉ¶àfG »a
?…ƒ∏μdG Qƒ°ü≤dG øe Éæ°ùØfCG »≤f ∞«c }

 ≈∏μ∏d  …Qhó``̀dG  ¢üëØdG  ájÉbƒdG  ¥ô`̀W  º`̀gCG  ||
 á°SQÉªeh  ,»dÉãªdG  ¿RƒdG  ≈∏Y  á¶aÉëªdGh  ,¿ƒgódGh
 ø«NóàdG  ø`̀Y  kÉ`̀eÉ`̀ª`̀J  OÉ`̀©`̀à`̀H’Gh ,ΩÉ`̀¶`̀à`̀fÉ`̀H  á`̀°`̀VÉ`̀jô`̀dG
 ,Ió`̀MGh  áYÉ°S  »`̀a  IQÉé«°S  »àFÉe  ∫OÉ`̀©`̀J  á°û«°ûdÉa
 ≈∏Y  Gô°TÉÑe  Gô£N  ÖÑ°ùJ  É¡fC’  äÉæμ°ùªdG  ÖæéJh
 Gó`̀L º`̀¡`̀e A»`̀°`̀T »`̀¡`̀a π`̀FGƒ`̀°`̀ù`̀dG A»`̀°`̀T º```̀gCGh ,≈`̀∏`̀μ`̀dG
 ≥jôdG  ≈∏Y  AÉªdG  øe  ø«Hƒc  Üô°ûJ  ¿G  kÉªFGO  í°üfCGh
 áHGPG  ≈∏Y óYÉ°ùJh Ió«Øe  »¡a  áfƒª«d  Iô°üY Éª¡©eh
 ¬f’  º¡e  A»°T  í∏ªdG  π«∏≤Jh  ,äó`̀Lh  ¿G  äGƒ°üëdG

 .≈∏μdG ≈∏Y ô°TÉÑe ô«KCÉJ ¬dh ΩódG §¨°V ™aôj
 á∏μ°ûe  º°ùédÉH  AÉªdG  ¢SÉÑàMG  ÖÑ°ùj  GPÉªd  }

?≈∏μdG ¢†jôªd
 ,…ƒ∏μdG  Qƒ°ü≤dG  ≈°Vôªd  çóëj  ¢SÉÑàM’G  ||
 ,É°†jCG  πFGƒ°ùdG  ¢ùÑëJ  í∏ª∏d  º°ùédG  øjõîJ  ™ªa
 ø«àFôdG ≈dG π°üjh ø«eó≤dGh ¬LƒdG »a AÉªdG ¿õàîjh

 .¢ùØæàdG »a ≥«°†H ¢†jôªdG ô©°û«a
 ?É¡fƒμJ ÜÉÑ°SCGh ≈∏μdG äGƒ°üM ´GƒfCG »g Ée }

 Ωƒ«°ùdÉμdG äÓjõcG ƒg ÉYƒ«°T ´GƒfC’G ôãcCG ||
 ,äÉØ°Sƒa Ωƒ«°ùdÉμdG √ó©Hh ó«°SG ∑Qƒ«dG √ó©H »JCÉjh
 ≈dG …ODƒjh ,≈°üëdG ´GƒfCG Ö©°UCG øe ∫ƒÑdG ÜÉ¡àdGh
 IOÉe ¢ü≤f ƒg É¡dhCÉa ÜÉÑ°SC’G øY ÉeG .…ƒ∏μdG π°ûØdG
 ,πFGƒ°ùdG  á∏bh  ,≈∏μdG  É¡éàæJ  IOÉ`̀e  »`̀gh  âjôà°ùdG
 äÉæ«JhôÑdG  πcG  IOÉjRh  É°†jCG  á«KGQh  ÜÉÑ°SCG  ∑Éægh

 .≈°üëdG øjƒμJ øe ójõJ á«fGƒ«ëdG
 ≈∏μdG  ≈°Vôªd  á`̀©`̀FÉ`̀°`̀û`̀dG  ¢``̀VGô``̀YC’G  »`̀g  É`̀e  }

 ?áæeõªdG
 ¢VôY  Gò¡a  kGô«ãc  ∫ƒÑàj  ¢üî°ûdG  ¿Éc  GPEG  ||
 ¢UƒëØdG  πª©d  Ö«Ñ£dG  ≈``̀dEG  ÜÉ`̀gò`̀ dG  ¬«∏Yh  ,º`̀¡`̀e
 »a Qƒ°üb ∑Éæg ¿Éc GPEG ÉeCG ,áeRÓdG á«Ñ£dG π«dÉëàdGh
 ôªà°ùe AÉ«YEGh ¬LƒdG »a Üƒë°T çóëj ±ƒ°ùa ≈∏μdG

 .á«∏°†Y äÉéæ°ûJ ¿É«MC’G ¢†©H »ah
 ?≈∏μdG äGƒ°üM êÓY ƒg Ée }

 ≈°üëdG  âfÉc  GPEÉa  ,á«Ñ£dG  äÉLÓ©dÉH  CGóÑf  ||
 øY  OÉ©àH’G  Öéjh  ,…Qhô`̀°`̀V  AÉªdG  Üô°ûa  Iô«¨°U
 äÉæμ°ùªdG  ™e  á«fGƒ«ëdG  äÉæ«JhôÑdG  ∫hÉæJh  í∏ªdG

 ºdB’G ∞«Øîàd
 ó«Øe ƒ¡a óæ¡dG RƒL AÉe øe Üƒc Üô°ûH í°üfCGh
 äGôà°S) AGhO ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ∂dPh ,≈∏μdG ≈°Vôªd GóL
 áØ°UƒdG  Ö°ùëH  ¢†jôª∏d  ¬«£©f  …òdG  (Ωƒ«°SÉJƒÑdG
 Ωõd GPEG  ≈MGôédG πNóàdG QhO ≈JCÉj ∂dP ó©Hh .á«Ñ£dG

.≈°üëdG â«àØàd á£«°ùH á«∏ªY »gh ôeC’G

óªMCG ó«°S º«gGôHEG AÉ«Ÿ :º∏≤H

كالم 
في الصحة

نصيحة ا�سبوع

 ¥ô©àdG á∏μ°ûªd êÓ©c ¢ùμJƒÑdG
 ÖÑ°ùj ób Ée ,É«eƒj ¥ô©dG øe äGôàd RôØJ º°ùédÉH á«bôY IóZ ø«jÓe 4
 ¥ô©dG áëFGQ äÓjõe øe ójó©dG ∑Éægh ,¢†©ÑdG iód •ôØªdG ¥ô©àdG á∏μ°ûe
 πëdG  ôÑà©J  »àdG  ¥ô©àdG  äGOÉ°†e  ∑Éægh  ,¥ô©dG  áëFGQ  §≤a  »£¨J  »àdG

 .¥ô©àdG á∏μ°ûªd πãeC’G
 Gò¡dh ;¢SÉædG øe ô«ãμd ÉLGôMEG ¥ô©àdG ÖÑ°ùj ¿É«MC’G øe ô«ãμdG ≈ah
 äÉ«æ≤àdG çóMCG äô¡¶a ;êÓY ¿hO øe á∏μ°ûªdG √òg π«ªéàdG ÖW ∑ôàj ºd
 »àdG á∏μ°ûªdG √òg πëd Ωóîà°ùj ƒgh ,¢ùμJƒÑdG »gh óFGõdG ¥ô©àdG êÓ©d

 .¢SÉædG øe ô«Ñc OóY É¡æe »fÉ©j
 áÑ°ùf  øe  π∏≤j  ¬æμdh  ,§`̀H’G  âëJ  ÉeÉªJ  ¥ô©àdG  ™æªj  ’  ¢ùμJƒÑdGh
 ¥ô©àdG ¿ƒμj óbh .¬æe »fÉ©j …òdG ¢üî°û∏d ÉLÉYREG ÖÑ°ùj ’ ≈àM √RGôaG
 Ió¨dG  •É°ûf •ôa ≈∏Y ád’O ¿ƒμj óbh ,…ƒ°†Y ¢VôªH §ÑJôe ô«Z óFGõdG

.á«bQódG
 ô«ãμdG »a Ωóîà°ùJ ¢ùμJƒÑdG ôHEG ¿EG

 á«MGôédG  ô«Z  á«∏«ªéàdG  äGAGô````̀LE’G  ø`̀e
 ¬H  ™àªàJ  Éªd  ∂`̀dPh  ,ó«YÉéàdG  ádGREÉH  á≤∏©àªdG

 á≤jô£H  äÓ°†©dG  AÉîJQG  ≈∏Y óYÉ°ùJ  ¢UGƒN øe
 »a  äÓ°†©dG  AÉ``̀NQEG  ≈∏Y  óYÉ°ùJ  πãªdÉHh  ,á£«°ùH

 á≤£æªdG  √òg  »a  á«bô©dG  Oó¨dG  ±É©°VEGh  §`̀HE’G  á≤£æe
 êÉàëj ’ É£«°ùH AGôLG ôÑà©j »¡a Gò¡dh .¥ô©dG RGôaG π≤«a

 ô¡°TG  áà°S ø«H Ée ΩhóJ èFÉàædGh ,»©°Vƒe hG ΩÉY ôjóîJ ≈dEG
 ®ÉØë∏d  ô¡°TG  á©°ùJ  πc  É¡eGóîà°SÉH  AÉÑWC’G  »°Uƒj  ∂dòd  ,ΩÉYh

 .áªFGódG èFÉàædG ≈∏Y

 »ª¶©dG RÉ¡édG ¢VGôeCG ôãcCG ΩÉ¶©dG á°TÉ°ûg ¢Vôe ôÑà©j
 IóY  áé«àf  ΩÉ¶©dG  á«eÉ°ùe  IOÉ`̀jR  áWÉ°ùÑH  »æ©jh  ,ÉYƒ«°T
 ,Ωƒ«°ùdÉμdG øe Iô«Ñc á«ªc ¿Gó≤a É¡æY èàæjh ,áØ∏àîe πeGƒY
 á°VôYh  á°ûg  íÑ°üJh  ΩÉ¶©dG  áaÉãc  ¢ü≤f  ≈`̀ dG  …ODƒ``̀j  É`̀e
 Gòg  ≈∏Y  ôãcCG  ±ô©àdG  É``̀fOQCGh  .ádƒ¡°ùH  Qƒ°ùμdÉH  áHÉ°UEÓd
 QƒàcódG  ÉfQhÉMh  âeÉ°üdG  ¢ü∏dG  ¬«∏Y  ≥∏£j  …ò`̀dG  ¢VôªdG
 ΩÉ¶©dG á°TÉ°ûgh π«gCÉàdGh Ωõ«JÉehôdG IóMh ¢ù«FQ ÉæM π«eEG

.…ôμ°ùdGh »Ñ£dG è«∏îdG õcôªH
?ΩÉ¶©dG á°TÉ°ûg ÜÉÑ°SCG »g Ée }

 ∫ÓMEGh  ójóéJ  á«∏ªY  QGôªà°SÉH  óLƒJ  ¬fCG  á≤«≤ëdG  ||
 ÉªgóMCG  ÉjÓîdG  øe  ø«Yƒf  á£°SGƒH  ∂`̀dPh  ,á«ª¶©dG  á∏àμ∏d
 ,QGôªà°SÉH áfRGƒàe ä’ó©ªH á«ª¶©dG á∏àμdG »æÑj ôNB’Gh Ωó¡j
 øY Ωó¡dG  ∫ó©e OGOõj  …CG  ∫ó©ªdG  Gòg »a  π∏N çóëj ÉeóæYh

 .á°TÉ°û¡dG çóëJ AÉæÑdG
 ?∫ÉLôdG øe ôãcCG äGó«°ùdG »a á°TÉ°û¡dG ¿ƒμJ GPÉªd }

 øe  ΩÉ¶©dG  á°TÉ°û¡H  áHÉ°UEÓd  ¬°VôY  ôãcCG  AÉ°ùædG  ||
 ájô¡°ûdG  IQhó``dG  ´É£≤fG  óæY  ¬`̀fG  ∂`̀dP  »a  ÖÑ°ùdGh  ;∫É`̀Lô`̀dG

 ø«Lhôà°S’G  ¿ƒeôg  RGô`̀aG  ∞bƒàj  äGó«°ùdG  iód
 á«ª¶©dG  á`̀∏`̀à`̀μ`̀∏`̀d  ™`̀jô`̀°`̀S  ¿Gó``̀≤``̀a  ∂```̀dP  Ö`̀MÉ`̀°`̀ü`̀«`̀a
 ´É£≤fG ó©H ≈dhC’G ¢ùªîdG äGƒæ°ùdG »a kÉ°Uƒ°üNh

.IQhódG
 áHÉ°UC’G ôWÉîe øe ójõJ »àdG πeGƒ©dG »g Ée }

 ?á°TÉ°û¡dÉH
 øY  (O)  ø«eÉà«ah  Ωƒ«°ùdÉμdG  ¢ü≤f  ||
 ∫hÉ`̀æ`̀Jh  ,ø`̀«`̀Nó`̀à`̀dGh  ,á«©«Ñ£dG  Éª¡J’ó©e
 ΩóYh  ,IQhó∏d  ôμÑªdG  ´É£≤f’Gh  ,äÉ«dƒëμdG
 ¢`̀VGô`̀e’G  ¢†©H  ∑É`̀æ`̀gh  ,á°VÉjôdG  á°SQÉªe
 äÉfƒeô¡dG  »a  Qƒ°übh  ,á«bQódG  Ió¨dG  πãe

.á«fÉWô°ùdG ΩGQhC’Gh á«°ùæédG
 ?ΩÉ¶©dG á°TÉ°ûg ¢ü«î°ûJ ºàj ∞«c }

 áaÉãc  ¢SÉ«b  RÉ`̀¡`̀L  ≥`̀jô`̀W  ø`̀Y  ¢ü«î°ûàdG  ºàj  ||
 øe  á∏«Ä°V  á«ªc  ¬«a  Ωóîà°ùJh  øeBG  QÉÑàNG  ƒgh  ΩÉ¶©dG

 .á«æ«°ùdG á©°TC’G
 ?ΩÉ¶©dG á°TÉ°ûg øe ájÉbƒdG ¥ôW »g Ée }

 ΩÉ¶©dG  á°TÉ°ûg  øe  ájÉbƒdG  ¥ôW  CGóÑJ  ¿CG  Öéj  ||
 AÉæHh  ,¿É°ùf’G  IÉ«M  ∫Gƒ`̀W  ôªà°ùJh  ádƒØ£dG  á∏Môe  »a

 ƒªædG á∏Môeh ádƒØ£dG AÉæKCG á«ë°U á«ª¶Y á∏àc
 øe  ∂«≤jh  ∑óYÉ°ùj  ø«KÓãdG  ø°S  ≈àM  Æƒ∏ÑdGh

 ´ÉÑJG  ∂«∏Yh  ôÑμdG  óæY  ΩÉ¶©dG  á°TÉ°û¡H  áHÉ°UE’G
 á«ªμdG  ∫hÉæJh QGôªà°SÉH  á°VÉjôdG  á°SQÉªe :»JB’G

 ΩÉ¶f ´ÉÑJGh ,(O) ø«eÉà«ah Ωƒ«°ùdÉμdG øe áHƒ∏£ªdG
 ø«NóàdG øY ÉeÉªJ OÉ©àH’Gh ,¿RGƒàeh »ë°U »FGòZ

.¢ùª°ûdG á©°TC’ ¢Vô©àdGh äÉ«dƒëμdGh
 á°TÉ°ûg  ≈°Vôªd  äÉ`̀LÓ`̀©`̀dG  çó```MCG  »`̀g  É`̀e  }  

?ΩÉ¶©dG

 êÓY  ∑É`̀æ`̀g  É`̀gô`̀cP  ≥HÉ°ùdG  á`̀jÉ`̀bƒ`̀dG  ¥ô`̀W  ÖfÉéH  ||
 ¢UGôbCG ¬æªa ,øjôëÑdG áμ∏ªe »a ôaGƒàe êÓ©dG Gògh ,»FGhO
 Qƒ¡°T 6 πc áãjóëdG ø≤ëdG ôaGƒàJ É°†jCGh ,ájô¡°T hG á«YƒÑ°SCG
 ¢†jôe  øe  ∞∏àîj  êÓ©dG  É°†jCGh  ,ádÉëdG  Ö°ùëH  áæ°S  hCG
 ¢VGôeG øe ƒμ°ûj …òdG á°TÉ°û¡dG ¢†jôe ≈dEG …OÉ©dG á°TÉ°û¡dG

. kÓãe áæeõªdG ≈∏μdG
 ?âeÉ°üdG ¢ü∏dG ¢VôªdG Gòg ≈ª°ùj GPÉªd }

 ,¢VGôYG  …CG  ¿hO  øe  ΩÉ¶©dG  ≈dG  A§ÑH  π∏°ùàj  ¬fC’  ||
 »a  ká°UÉNh  èYõeh  ôªà°ùe  ºdCG  óLƒj  ¬fEÉa  ∂dP  øe  ºZôdÉHh
 Gògh  ,OÉM  ºdCG  ≈dG  Iôàa  ó©H  ∫ƒëàjh  ≥æ©dG  hG  ô¡¶dG  πØ°SCG

 .á°TÉ°û¡dG ¢Vôe πMGôe øe á∏Môe

πÑ≤à°ùªdG ƒg §¨°†∏d RÉ¡éH OôØæj »°ü°üîàdG ΩÓ°ùdG ≈Ø°ûà°ùe
:z»Ñ£dG è«∏îdG{`d »∏Y ƒH øªMôdGóÑY .O

 ..»°ù«FôdG ¿Éjô°ûdG øe ¢ù«≤j ójóédG RÉ¡édG 
 á«Ñ∏≤dG äÉàμ°ùdG øe óë∏d ábO ôãcC’G ƒgh

 …ô≤ØdG Oƒª©dG »ÑfÉL ≈∏Y ¿É©≤Jh ,º°ùédG AGõLCG ºgCG óMCG ¿Éà«∏μdG πãªJ
 115  øe  IóMGƒdG  á«∏μdG  ¿Rhh  º°S  15  áHGôb  É¡æe  IóMGƒdG  ´ÉØJQG  ≠∏Ñjh
 â∏°Uhh  ∫ÉLôdG  iód  ÉeGôL  170  ≈dEG  125h  AÉ°ùædG  iód  ÉeGôL  155  ≈dG
 ≈∏Y  ôãcCG  ±ô©àædh  ,ºdÉ©dG  »a  ¢üî°T  ¿ƒ«∏e  850  ≈dEG  É¡H  áHÉ°UE’G  áÑ°ùf
 …QÉ°ûà°SG  »∏Y  ƒH  øªMôdGóÑY  QƒàcódG  ÉfQhÉM  É¡«∏Y  ßaÉëf  ∞«ch  ≈∏μdG
 ΩÓ°ùdG  ≈Ø°ûà°ùªH  áæWÉÑdG  ¢VGôeCG  º°ùb  ¢ù«FQ  ΩódG  §¨°Vh  ≈∏μdG  ¢VGôeG

 .»°ü°üîàdG
 ?ójóédG §¨°†dG RÉ¡L ≈∏Y ±ô©àdG ójôf kájGóH }

 ΩÓ°ùdG  ≈Ø°ûà°ùe  »a  Éæjód  RÉ¡édG  Gòg  OƒLƒH  OôØæf  ||
 ¬«a IOƒLƒªdG äÉeƒ∏©ªdÉa ;πÑ≤à°ùªdG ƒg »jCGôHh ,»°ü°üîàdG

 :ø«≤jôW øY ΩódG §¨°V ¢ù«≤j ƒ¡a ,ôNG RÉ¡L …CG »a óLƒJ ’
 ÉeCG  ,ájOÉ©dG  §¨°†dG  Iõ¡LCG  »bÉH  πãe  ¬∏ãeh  ∞àμdG  ∫hC’G
 º°ùédG »a »°ù«FôdG ¿Éjô°ûdG ≥jôW øY »¡a á«fÉãdG á≤jô£dG
 ÆÉeódGh Ö∏≤dG ™e ≥∏©àe ¬fC’ ºgC’G ƒgh äGOOôàdG ≥jôW øY
 ,É¡æe  RÉ¡L  …CG  »a  ’ÓàNG  »æ©j  É¡«a  ∫ÓàNG  …CÉa  ≈∏μdGh
:á«dÉY ábóH »JB’G ójóëJ ™«£à°ùj RÉ¡édÉa ¥O’G ƒg ∂dòdh
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 Iô«ãc áª©WCG áªK ¿CG á«ÑW çÉëHCGh äÉ°SGQO ºYõJ
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املفدى  البالد  اآل خليفة عاهل  بن عي�سى  امللك حمد  راأ�س ح�سرة �ساحب اجلاللة 

بن  �سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  بح�سور  الوزراء،  ملجل�س  العتيادية  اجلل�سة 

حمد اآل خليفة ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء، وذلك 

بق�سر ال�سخري اأم�س.

وقد اأدىل الدكتور يا�سر بن عي�سى النا�سر الأمني العام ملجل�س الوزراء عقب اجلل�سة 

بالت�سريح التايل:

 اأكد ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة عاهل البالد املفدى يف 

التحديات  كافة  مواجهة  الوطن يف  عتاد  هم  البحرين  اأبناء  اأن  على  اجلل�سة،  م�ستهل 

ما  وهو  العاملية،  امل�ستجدات  مع خمتلف  وتعامل ح�ساري  وعي  من  به  يت�سمون  مبا 

املواطنون  التي �سنعها  الثابتة  املواقف  الأ�سيلة وت�سهد لها  البحرينية  الروح  يعك�س 

ا للمحبة واخلري كما  الكرام، و�ستبقى البحرين بحفظ اهلل ثم بف�سل جهود اجلميع اأر�سً

مواجهة  اأن  جاللته  منوًها  والوئام،  بالأمان  فيها  ننعم  الأزمان  عرب  التاريخ  �سطرها 

فريو�س كورونا )كوفيد19( والتغلب عليه لي�س بتحدٍّ نواجهه حملًيا فقط، واإمنا هو 

اأزمٌة يواجهها العامل باأ�سره، وكلنا ثقة يف اأن مملكة البحرين قادرة بتكاتف اأبنائها على 

تخطي هذا التحدي.

وقد اطلع جاللة العاهل على عر�ٍس تابع جاللته من خالله اجلهود املبذولة للت�سدي 

للفريو�س، حيث جاءت نتائج حتاليل الفح�س عن الفريو�س �سالبة ملا جمموعه 2225 

حالة ثبت خلوهم من الفريو�س، بينما تخ�سع للعالج حالتان فقط، حيث متنى جاللة 

امللك لهما متام ال�سفاء والعافية.

الكورونا  فريو�س  لنت�سار  العاملية  التطورات  على  اهلل  حفظه  جاللته  اطلع  كما 

ومتنى جلمهورية ال�سني ال�سعبية وجمهورية اإيران الإ�سالمية والدول الأخرى تخطي 

حتديات فريو�س الكورونا.

واأثنى جاللة امللك املفدى على امل�ساعي احلثيثة واجلهود الإن�سانية الوطنية النبيلة 

التي يقودها �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد نائب القائد 

�سلطة  من  الواحد  البحرين  فريق  بروح  الوزراء  لرئي�س جمل�س  الأول  النائب  الأعلى 

تنفيذية وت�سريعية وموؤ�س�سات قطاع خا�س واأهلي ومواطنني ومقيمني، منوها جاللته 

اململكة مبا  تواجهها  التي  التحديات  اأمام  وتفوقه  اأثبت جدارته  البحرين  فريق  اأن  اإىل 

يعزز من اجلهود املخل�سة التي من �ساأنها احلفاظ على �سحة و�سالمة اجلميع، متطلًعا 

لتحقيق  العهد  ويل  امللكي  ال�سمو  ل�ساحب  املباركة  اجلهود  هذه  ا�ستمرار  اإىل  جاللته 

الأهداف املن�سودة.

كما اأعرب جاللته عن �سكره وتقديره لقوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية ووزارة 

ال�سحة ووزارة املوا�سالت والت�سالت ووزارة �سوؤون الإعالم واإدارتّي الأوقاف، وكل 

فرٍد ي�سهم يف حفظ �سالمة البحرين و�سحة �سعبها الويف ومن يقيم بها وي�سع م�سلحة 

اأعرب ح�سرة �ساحب اجلاللة  اإىل ذلك؛ فقد  اعتبار.  اأوًل وفوق كل  الوطن واملواطنني 

العاهل املفدى عن تاأييد مملكة البحرين الكامل ودعمها لالإجراءات الحرتازية املوؤقتة 

امل�سجد  وزوار  املعتمرين  حلماية  ال�سقيقة  ال�سعودية  العربية  اململكة  اتخذتها  التي 

النبوي من فريو�س كورونا ومنع انت�ساره ملا متثله هذه الإجراءات من دعم بنّي جلهود 

اإىل  جاللته  داعًيا  وحما�سرته،  الفريو�س  انت�سار  وقف  يف  الدولية  واملنظمات  الدول 

الفعالة ملنع  الإجراءات  التن�سيق والتعاون خليجًيا وعربًيا واإقليمًيا ملزيًدا من  تكثيف 

انتقال وانت�سار هذا الفريو�س.

ال�سقيقة  ال�سعودية  العربية  للمملكة  وتقديره  �سكره  خال�س  عن  جاللته  واأعرب 

اآل �سعود، و�ساحب  بقيادة اأخيه خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز 

ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان اآل �سعود ويل العهد على الدعم املتوا�سل ململكة 

البحرين.

كما وجه جاللة امللك املفدى اإىل اأهمية اأن حتافظ الدولة على م�سرية عملها وبراجمها 

دون اإبطاء اأو تاأجيل ب�سبب هذه امل�سكلة العاملية. ونوه جاللته اإىل اأن الو�سع ال�سحي 

العام يف مملكة البحرين م�ستقر، و�ستوا�سل اململكة جهودها عرب احلملة الوطنية التي 

اأن  اأمل  على  واإننا  الفريو�س،  انت�سار  ملنع  الأ�سعدة  كافة  على  الوطني  بواجبها  تقوم 

يزول انت�ساره يف وقت قريب باإذن اهلل.

اأهمية توفري  الطاقة ال�ستيعابية للعالج، مع  اإىل رفع  كما وجه جاللته احلكومة 

اأق�سى درجات الراحة وتطبيق اأعلى معايري اجلودة والرعاية ال�سحية للذين يتلقون 

العالج واإنه بحمد اهلل يتماثلون لل�سفاء. منوًها بفاعلية الإجراءات الحرتازية والتدابري 

الوقائية التي مت اتخاذها.

 وقد رفع �ساحب ال�سمو امللكي ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س 

جمل�س الوزراء اإىل املقام ال�سامي حل�سرة �ساحب اجلاللة امللك املفدى حفظه اهلل ورعاه، 

ال�سكر والتقدير على ما يوليه جاللته من حر�س ومتابعة للعمل احلكومي وما  بالغ 

اأر�س اململكة  ترتب من اإجراءات للحفاظ على �سحة و�سالمة املواطنني واملقيمني على 

عرب الفريق الوطني للت�سدي لفريو�س كورونا )كوفيد 19(، موؤكًدا �سموه اأنــه �سيتم 

املعنية  اجلــهات  قبــل  من  ال�ستيعابيــة  القدرة  رفع  علــى  فـوري  ب�سكل  العمل 

وم�ساعفة العمل مبا تقت�سيه امل�سلحــة الوطنيــة للتغلب على كافة التحديات لتحقيق 

الأهداف املن�سودة.

موؤكًدا اأن اأبناء اململكة هم عتاد الوطن يف مواجهة كافة التحديات.. امللك: 

الو�شع ال�شحي يف البحرين م�شتقر والأمل بزوال انت�شار الفريو�س قريًبا

ت��ك��ث��ي��ف ال��ت��ن�����ش��ي��ق وال����ت����ع����اون خ��ل��ي��ج��ًي��ا وع����رب����ًي����ا واإق���ل���ي���م���ًي���ا مل���زي���د م����ن الإج������������راءات ال��ف��ع��ال��ة

ويل ال���ع���ه���د: ال���ع���م���ل ب�����ش��ك��ل ف�������وري ع���ل���ى رف������ع ال�����ق�����درة ال����ش���ت���ي���ع���اب���ي���ة وم�������ش���اع���ف���ة ال��ع��م��ل

امللك ي�شادق على اتفاقية التعاون اجلمركي مع م�شر

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

قانون رقم )5( ل�سنة 2020 بالت�سديق على التفاقية ب�ساأن التعاون يف امل�سائل اجلمركية 

بني حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية م�سر العربية.

التعاون يف  اأنه: »�سودق على التفاقية ب�ساأن  القانون على  املادة الأوىل من  ون�ست 

امل�سائل اجلمركية بني حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية م�سر العربية، املوقعة يف 

مدينة املنامة بتاريخ 11 نوفمرب 2018، واملرافقة لهذا القانون«.

وجاء يف املادة الثانية اأن على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء - كل فيما يخ�سه - 

تنفيذ اأحكام هذا القانون، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�سره يف اجلريدة الر�سمية.

يف ات�شال هاتفي مع خادم احلرمني.. امللك:

 دعم البحرين للإجراءات التي اتخذتها ال�شعودية

اأجرى ح�سرة �ساحب اجلاللة 

امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة عاهل 

مع  هاتفًيا،  ات�سالً  املفدى،  البالد 

اأخيه خادم احلرمني ال�سريفني امللك 

�سعود  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان 

ال�سعودية  العربية  اململكة  عاهل 

ال�سقيقة، اأكد فيه جاللته على دعم 

الإجراءات  لكافة  البحرين  مملكة 

اململكة  اتخذتها  التي  الحرتازية 

و�سول  ملنع  ال�سعودية  العربية 

حماية  كورونا،  فريو�س  وانت�سار 

والقادمني  واملقيمني  ملواطنيها 

للعمرة والزيارة.

ومن جهته عرب خادم احلرمني 

وتقدير  �سكره  عن  ال�سريفني، 

جلاللته، على دعم مملكة البحرين 

الحرتازية  الإجراءات  اأ�سكال  لكل 

�سبيل  يف  اململكة  تتخذها  التي 

الوقاية من هذا الفريو�س اخلطري.

خادم احلرمني ال�شريفني

امللك يتلقى برقية تعزية من 

رئي�س الوزراء بوفاة اأحمد بن حممد

امللك  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  تلقى 

البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�سى  بن  حمد 

ال�سمو  �ساحب  من  تعزية  برقية  املفدى 

اآل خليفة  امللكي الأمري خليفة بن �سلمان 

رئي�س الوزراء هذا ن�سها:

تلقينا ببالغ احلزن والأ�سى نباأ وفاة 

البن  �سمو  تعاىل  اهلل  باإذن  له  املغفور 

العزيز ال�سيخ اأحمد بن حممد بن �سلمان 

اآل خليفة رحمه اهلل.

اإىل جاللتكم بخال�س  اإذ نبعث  واإننا 

عز  املوىل  لن�ساأل  وموا�ساتنا،  تعازينا 

بوا�سع  العزيز  فقيدنا  يتغمد  اأن  وجل 

ف�سيح  ي�سكنه  واأن  ور�سوانه،  رحمته 

اأفراد  وعموم  جاللتكم  يلهم  واأن  جناته، 

العائلة الكرمية جميل ال�سرب وال�سلوان، 

الدوام  على  ويرعاكم  يحفظكم  واهلل 

�ساملني.

اإنا هلل واإنا اإليه راجعون.

اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  بعث  وقد 

جوابية  �سكر  برقية  املفدى،  البالد  عاهل 

خليفة  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  اإىل 

هذا  الوزراء  رئي�س  اآل خليفة  �سلمان  بن 

ن�سها:

والتقدير  ال�سكر  ببالغ  تلقينا  فلقد 

برقية �سموكم املعزية لنا يف وفاة فقيدنا 

بن  حممد  بن  اأحمد  ال�سيخ  �سمو  العزيز 

اهلل  داعني  اهلل،  رحمه  خليفة  اآل  �سلمان 

رحمته  بوا�سع  يتغمده  اأن  القدير  العلي 

واأن  جناته  ف�سيح  وي�سكنه  ور�سوانه 

وال�سلوان  ال�سرب  جميل  جميًعا  يلهمنا 

ويدمي على �سموكم موفور ال�سحة وطول 

العمر ويحفظكم ويرعاكم من كل مكروه، 

واحلمد اهلل على ق�سائه وقدره.

اإنا هلل واإنا اإليه راجعون.

امللك يهنئ رئي�س

 بلغاريا بذكرى يوم التحرير لبلده

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

برقية تهنئة اإىل الرئي�س رومني راديف رئي�س جمهورية بلغاريا، وذلك مبنا�سبة ذكرى 

يوم التحرير لبالده.
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اأبناء الوطن العتاد الأقوى يف �ساحة مواجهة الفريو�س.. ويل العهد:

البحرين قادرة بحب اأبنائها للتحدي من تخفيف تاأثريات »كورونا« على القت�ساد 

اآل  حمد  بن  �سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  اأكد 

خليفة ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س 

جمل�س الوزراء، »اأن دعم ورعاية ح�سرة �ساحب اجلاللة 

لكافة  املفدى  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك 

نهج  ن�ستمد  ومنه  قوتنا،  م�سدر  البحرين  فريق  جهود 

م�ستقبل  نحو  واأمل  تفاوؤل  بكل  التحديات  كافة  جتاوز 

يحت�سن اجلميع يف وطٍن واحد يعتز بوحدة اأبنائه ويفخر 

بهم«، م�سرًيا �سموه اإىل اأن ما حتقق اإىل اليوم من مكافحة 

خمل�س  وطني  جهد  هو  )كوفيد19(  كورونا  لفريو�س 

عزمنا  لن�ستلهم  منه  ننطلق  اأن  ي�ستحق  اجلميع  قبل  من 

ح�سرة  توجيهات  يعك�س  مبا  املقبلة،  للمرحلة  وعزميتنا 

�ساحب اجلاللة عاهل البالد املفدى.

ملنع  الحرتازية  الإجراءات  �سري  »اإن  �سموه  وقال   

فهم  الوطن،  اأبناء  ووعي  اإدراك  يدعمها  الفريو�س  انت�سار 

العتاد الأقوى يف �ساحة مواجهة فريو�س كورونا )كوفيد 

مواطنيها  و�سحة  البحرين  و�سالمة  اأمن  يحفظ  19( مبا 

�سنوا�سل  املخل�سة  الوطنية  وباجلهود  فيها،  يقيم  ومن 

من  جاء  الذي  الفريو�س  هذا  انت�سار  من  للحد  ال�سعي 

اخلارج«، م�سرياً �سموه اإىل اأن التاأثريات القت�سادية جراء 

انت�سار الفريو�س عاملية، ولكن البحرين قادرة بحب اأبنائها 

للتحدي وع�سقهم لالإجناز من تخفيف حدة هذه التاأثريات 

على القت�ساد الوطني.

الرفاع،  بق�سر  اهلل  حفظه  �سموه  لقاء  لدى  ذلك  جاء   

عدًدا من اأ�سحاب ال�سمو واملعايل وال�سعادة الوزراء وكبار 

والنواب،  ال�سورى  جمل�سي  اأع�ساء  من  وعدًدا  امل�سوؤولني 

حيث اأعرب �سموه عن �سكره وتقديره جلهود فريق البحرين 

وموؤ�س�سات  والت�سريعية  التنفيذية  ال�سلطتني  اأع�ساء  من 

القطاعني اخلا�س والأهلي واملواطنني واملقيمني، موؤكًدا اأن 

العمل م�ستمر مبا تقت�سيه امل�سلحة الوطنية لرفع الطاقة 

ال�ستيعابية ملراحل الت�سدي للفريو�س من فح�س وحجر 

الحرتازية  الإجراءات  تعزيز  جانب  اإىل  وعالج،  وعزل 

والتدابري الوقائية.

 من جانبهم، اأعرب اأ�سحاب ال�سمو واملعايل وال�سعادة 

امللكي  ال�سمو  ل�ساحب  وتقديرهم  �سكرهم  عن  احل�سور 

ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س 

الوزراء علــى ما يبديه �سموه من متابعة حثيثة، وحر�س 

يف  واملقيمني  املواطنني  و�سالمة  �سحة  حلــفظ  م�ستمر 

مملكة البحرين.
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متابعة اأعمال ت�سجري املدن اجلديدة.. »الإ�سكان« و»البلديات«:

اإن�ساء اأ�سواق جتارية مبدينة خليفة واملدن الإ�سكانية اجلديدة

اجتماًعا  الإ�سكان  وزارة  عقدت 

البلديات  �س�ؤون  مع  تن�سيقًيا 

التابعة ل�زارة الأ�سغال والبلديات 

برئا�سة  العمراين  والتخطيط 

وزير  احلمر  يعق�ب  بن  با�سم 

حيث  ال�زارة،  بدي�ان  الإ�سكان 

تناول الجتماع عدًدا من امل�ا�سيع 

با�سرتاطات  تتعلق  التي  امل�سرتكة 

الإ�سكانية  امل�ساريع  يف  التعمري 

احلديثة.

ا�ستئناف  على  التفاق  ومت 

بالنظر  املعنية  التن�سيقية  اللجنة 

التعمري  ا�سرتاطات  تقييم  يف 

عام  ال�سادرة  الإ�سكان  مبناطق 

الإ�سكان  وزارة  وبّينت   ،2018

اأجل  من  م�ستمًرا  عمالً  هناك  اأن 

تلبي  التي  البن�د  بع�ض  تعديل 

ال�حدات  من  املنتفعني  تطلعات 

ال�سكنية املتعلقة بت��سعة وتعديل 

الطرفان  ناق�ض  كما  ال�حدات. 

تخ�ض  التي  املقرتحات  من  عدًدا 

مبدن  التجارية  الأ�س�اق  اإن�ساء 

مدينة  وخا�سة  اجلديدة  البحرين 

خليفة، وذلك مبا ي�سبع احتياجات 

امل�اطنني فيها، عرب درا�سة جدوى 

تعزز الن�ساط القت�سادي باملدينة.

البيئية  العناية  اإطار  ويف 

الت�سجري  اأعمال  الجتماع  تناول 

و�سيانة  عناية  من  يلزمها  وما 

وذلك  و�سلمان،  خليفة  مبدينتي 

القيادة  ت�ّجهات  مع  متا�سًيا 

اأهمية  البيئة  ت�يل  التي  الر�سيدة 

كربى، اإذ تعترب البيئة اأ�سا�ًسا ملدن 

ذكية م�ستدامة، وت�سعى اململكة من 

اإىل  فيها  الت�سجري  عمليات  خالل 

خلق جمتمع �سحي لئق.

ال�سيخ  الجتماع  وح�سر 

وكيل  خليفة  اآل  اأحمد  بن  عبداهلل 

حممد  وال�سيخ  الإ�سكان،  وزارة 

وزارة  وكيل  خليفة  اآل  اأحمد  بن 

والتخطيط  والبلديات  الأ�سغال 

البلديات،  ل�سـ�ؤون  العمرانـي 

وامل�س�ؤولني  املهند�ســني  من  وعدد 

من اجلانبني.

تراأ�سه رئي�س �سوؤون اجلمارك يف العا�سمة امل�سرية القاهرة

اجتماع اإقليمي يوؤكد دور اجلمارك يف احلد من انت�سار كورونا

بن  اأحمد  ال�سيخ  تراأ�ض 

�س�ؤون  رئي�ض  خليفة  اآل  حمد 

منظمة  رئي�ض  نائب  اجلمارك، 

ل�س�ؤون  العاملية  اجلمارك 

وال�سرق  اأفريقيا  �سمال  اإقليم 

الجتماع  والأو�سط،  الأدنى 

الإقليمي ملديري جمارك الإقليم، 

الأمانة  مقر  يف  ُعقد  والذي 

العربية  الدول  جلامعة  العامة 

بح�س�ر  وذلك  بالقاهرة، 

الأمني  ميك�ريا  ك�ني�  الدكت�ر 

العاملية  اجلمارك  ملنظمة  العام 

الن�سر  اأب�  بهجت  والدكت�ر 

القت�سادي  التكامل  اإدارة  مدير 

بجامعة الدول العربية.

الفتتاحية،  كلمته  ويف 

املنظمة  رئي�ض  نائب  رحب 

اأفريقيا  �سمال  اإقليم  ل�س�ؤون 

والأو�سط  الأدنى  وال�سرق 

واحل�س�ر،  العامني  باملديرين 

اجلمارك  جه�د  اإىل  من�ًها 

فريو�ض  انت�سار  من  احلد  يف 

ال�سحة  ومتمنًيا  ك�رونا، 

اجلمارك  ل�سباط  وال�سالمة 

الأوىل  ال�سف�ف  يف  العاملني 

حلماية احلدود، م�سيًدا بت�جه 

العاملية  اجلمارك  منظمة 

خم�س�ض  عمل  اإطار  لتط�ير 

القدرات يف جمال حتليل  لبناء 

مبادرة  اإىل  بالإ�سافة  البيانات 

املنظمة ب��سع ت��سيات م�ؤمتر 

يف  الت�سال  ا�سرتاتيجيات 

قبل  من  منه  لال�ستفادة  ُكتيب 

الدول الأع�ساء.

ا�ستقبل الدكت�ر عبداحل�سني بن علي مريزا 

رئي�ض هيئة الطاقة امل�ستدامة يف مكتبه اأحمد 

املدنية،  اخلدمة  دي�ان  رئي�ض  الزايد  زايد  بن 

عام  مدير  العل�ي  عبدالعزيز  جمال  يرافقه 

اأحمد  واأمينة  ال�ظائف،  وم�ازنة  التنظيم 

القع�د مدير اإدارة التنظيم والهند�سة الإدارية. 

مريزا  الدكت�ر  رحب  اللقاء  بداية  ويف 

القائم بني  ال�ثيق  بالتعاون  باحل�س�ر واأ�ساد 

الطاقة  وهيئة  املدنية  اخلدمة  دي�ان  من  كل 

والتعاون  التن�سيق  اإن  وقال  امل�ستدامة، 

اخلدمات  اأف�سل  لتقدمي  اأ�سا�ًسا  يعد  امل�سرتك 

العمل  تن�سيق  خالل  من  واملقيمني  للم�اطنني 

مريزا  و�سرح  امل�سرتكة،  العمل  اآليات  يف 

انطالًقا  تاأتي  اللقاءات  هذه  مثل  باأن  والزايد 

احلكيمة  للقيادة  الكرمية  الت�جيهات  من 

امل�سرتك  للعمل  التن�سيق  اآليات  تعزيز  نح� 

يتعلق  فيما  الدولة  وم�ؤ�س�سات  وزارات  بني 

باإجناز امل�ساريع احلك�مية ال�سرتاتيجية التي 

امل�اطنني  منها جميع  اململكة وي�ستفيد  تقدمها 

واملقيمني من اأفراد وم�ؤ�س�سات.

عبداحل�سني  الدكت�ر  قدم  اللقاء  وخالل 

الإجنازات  اآخر  ح�ل  مرئًيا  ا  عر�سً مريزا 

هيئة  عليها  تعمل  التي  والربامج  وامل�ساريع 

ال�طنية  لالأهداف  حتقيقاً  امل�ستدامة  الطاقة 

مع  يتفق  مبا  املجال  هذا  يف  البحرين  ململكة 

اإن  مريزا  وقال   ،2030 القت�سادية  الروؤية 

ميزانية  يف  كبرًيا  وفًرا  حتقق  �س�ف  الهيئة 

احلك�مة امل�قرة �سن�ًيا من جراء تنفيذ اخلطة 

كن�سبة   %6 وحتقيق  الطاقة  لكفاءة  ال�طنية 

ا�ستهالكها،  وتر�سيد  الطاقة  كفاءة  لتح�سني 

اإىل  لل��س�ل  ال�طني  الهدف  اإىل  بالإ�سافة 

ن�سبة 5% من الطاقة املتجددة يف مزيج الطاقة 

مبا  اأي   2025 عام  بحل�ل  البالد  يف  الكلي 

يعادل 250 ميغاوات من الطاقة النظيفة.

وامل�س�ؤول�ن  الزايد  اأحمد  اأ�ساد  من جانبه 

مبا اطلع�ا عليه من اإجنازات وتقدم حمرز يف 

عن  وعربوا  باململكة،  امل�ستدامة  الطاقة  جمال 

دعم دي�ان اخلدمة املدنية لتط�ير اآليات العمل 

وم�س�ؤوليات  واجبات  تتطلبه  ملا  التنظيمية 

املن�ط  بدورها  للقيام  امل�ستدامة  الطاقة  هيئة 

رقم  امللكي  املر�س�م  عليه  ن�ض  ما  ح�سب  بها 

87 ل�سنة 2019 باإن�ساء الهيئة.

ويف ختام اللقاء اأعرب الدكت�ر مريزا عن 

دي�ان  قبل  من  الالحمدود  بالتعاون  اإ�سادته 

اخلدمة املدنية، م�ؤكًدا �سعيه الدائم لتعزيز هذا 

التعاون الأ�سيل بني الطرفني لكل ما من �ساأنه 

وازدهارها  ورفعتها  البحرين  مملكة  خدمة 

احلكيمة  القيادة  ت�جيهات  ظل  حتــت 

للبحرين  اأف�سل  مل�ستقبل  الثاقبــة  وروؤيتهم 

و�سعبها الكرمي.

د. مريزا يطلع الزايد على خطط الطاقة امل�ستدامة وجدواها

تعزيز اآليات التعاون بني »هيئة الطاقة« و»اخلدمة املدنية«

امل�ست�سار احلمر ي�سيد

 باإ�سهامات مراد يف القطاع املايل

احلمر  يعق�ب  بن  نبيل  ا�ستقبل 

يف  الإعالم  ل�س�ؤون  امللك  جاللة  م�ست�سار 

علي  مراد  اأم�ض،  الق�سيبية  بق�سر  مكتبه 

البحرين  بنك  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  مراد 

كتابه  من  ن�سخة  اأهداه  الذي  والك�يت، 

»مراد وجيل من املثابرة يف التاألق«، والذي 

يتناول �سريته الذاتية وجتربته يف القطاع 

البنكي وامل�سريف.

ورحب امل�ست�سار نبيل احلمر مبراد علي 

هذا  على  وتقديره  �سكره  عن  معرًبا  مراد، 

واإ�سهاماته  بجه�ده  م�سيًدا  القيم،  الإهداء 

وامل�سريف  املايل  القطاع  خدمة  يف  الطيبة 

م�سريته  من خالل  اإجنازات  من  وما حققه 

القطاع  هذا  تط�ير  يف  الناجحة  وجتربته 

ت�لها  التي  واملهام  وامل�س�ؤوليات  احلي�ي 

يف خمتلف امل�ؤ�س�سات البنكية وامل�سرفية، 

متمنًيا له دوام الت�فيق والنجاح وم�ا�سلة 

عطائه.

كما ن�ه بدور بنك البحرين والك�يت يف 

تط�ير اخلدمات امل�سرفية واملالية وتعزيز 

ريادة اململكة يف هذا القطاع واإ�سهاماته يف 

دعم خمتلف الأن�سطة وامل�ساريع التعليمية 

يف  والريا�سية  والجتماعية  وال�سحية 

اململكة.

عن  مراد  علي  مراد  اأعرب  جانبه  ومن 

نبيل  الإعالمي  للم�ست�سار  وتقديره  �سكره 

واإ�سادة،  ترحيب  من  لقيه  ما  على  احلمر 

م�سيًدا باخلربة ال�ا�سعة والكفاءة املتميزة 

الإعالمية  املجالت  يف  بها  يتمتع  التي 

وال�سحفية من خالل املنا�سب وامل�س�ؤوليات 

البارزة  الإعالمية  واإ�سهاماته  ت�لها  التي 

على امل�ست�ى املحلي واخلليجي والعربي، 

اإجنازات وجناحات متعددة  وما حققه من 

يف م�سريته الط�يلة الناجحة، متمنًيا له كل 

الت�فيق وال�سداد يف خدمة وطنه وجمتمعه 

و�سعب البحرين الكرمي.

النعيمي يتفّقد اأحد التمارين امليدانية بقوة الدفاع

تفّقد الفريق الركن ذياب بن �سقر النعيمي رئي�ض هيئة الأركان اأم�ض، جانًبا من اأحد 

التمارين امليدانية والذي نفذته بع�ض وحدات ق�ة دفاع البحرين.

وا�ستمع النعيمي اإىل اإيجاز عن اأهداف ومراحل التمرين املختلفة والأ�سلحة وال�حدات 

امل�ساركة فيه، كما تابع جانًبا من جمريات التمرين والتن�سيق امل�سرتك وو�سائل القيادة 

وال�سيطرة.

ويهدف هذا التمرين امليداين اإىل العمل على �سقل اخلربات الع�سكرية وامليدانية، ورفع 

اجلاهزية القتالية وزيادة م�ست�ى ال�ستعدادات الإدارية على ال�س�اء والرتقاء باملفاهيم 

القيادية العملية.

عبدالعزيز  ال�سيخ  الركن  الل�اء  تراأّ�ض 

احلر�ض  اأركان  مدير  خليفة  اآل  �سع�د  بن 

بني  امل�سرتكة  اللجنة  اجتماع  ال�طني، 

احلر�ض ال�طني واجلي�ض الباك�ستاين، الذي 

ا�ست�سافته رئا�سة احلر�ض ال�طني مبع�سكر 

ال�سخري �سباح اأم�ض الإثنني، وذلك بح�س�ر 

كبار �سباط احلر�ض ال�طني.

ويف بداية الجتماع، رّحب الل�اء الركن 

ال�سيخ عبد العزيز بن �سع�د اآل خليفة مدير 

اأركان احلر�ض ال�طني ال�طني بالل�اء زاهد 

يف  اخلارجي  التعاون  عام  مدير  حمم�د 

قيادة الأركان امل�سرتكة باجلي�ض الباك�ستاين 

اأول  الفريق  حتيات  ناقالً  املرافق،  وال�فد 

اآل  عي�سى  بن  حممد  ال�سيخ  �سم�  الركن 

خليفة رئي�ض احلر�ض ال�طني لرئي�ض ال�فد 

اجتماعات  عقد  با�ستمرار  م�سيًدا  ومرافقيه، 

اللجنة امل�سرتكة للعام الثالث على الت�ايل، 

ال�طيدة  الثنائية  العالقات  عمق  ي�ؤكد  ما 

ال�سديقني  وال�سعبني  البلدين  تربط  التي 

يف  ومناء  تط�ر  من  اإليه  و�سلت  ومــا 

جمال  يف  وخا�سة  املجالت  من  العديد 

التعاون الع�سكري.

بحث تطوير التعاون الع�سكري بني 

احلـر�س الوطنـي واجليــ�س الباك�ستانــي

»الأ�سغال«: غلق م�سارات على �سارع الفاحت

علنت وزارة الأ�سغال و�س�ؤون البلديات والتخطيط العمراين، وبالتن�سيق مع الإدارة 

العامة للمرور ب�زارة الداخلية، باأن اأعمال متديدات كابالت الكهرباء على �سارع الفاحت يف 

اجلزء املح�س�ر بني �سارع بني عتبة و�سارع املاح�ز ت�ستدعي غلق م�سار وم�سارين على 

مراحل للمرور املتجه جن�ًبا.

وذكرت ال�زارة اأنه �س�ف يتم العمل يف امل�قع املذك�ر ليالً من ال�ساعة 11:00 م�ساًء 

اإىل ال�ساعة 05:00 �سباًحا بدًءا من ي�م اأم�ض وملدة 3 لياٍل، داعيًة امل�اطنني واملقيمني اإىل 

اللتزام بالق�اعد املرورية حفاًظا على �سالمتهم.

اأحمد الزايد

وزير �ش�ؤون الإعالم

د. عبداحل�شني مريزا

�س�ؤون  وزير  الرميحي  بن حممد  علي  اأكد 

الإعالم  قطاع  يلقاه  الذي  الدعم  اأن  الإعالم 

والت�سال من لدن ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك 

املفدى  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�سى  بن  حمد 

ي�سكل نربا�سا ن�ستنري به جميًعا خدمة لل�طن 

ال�ساملة  التنم�ية  لالأهداف  وامل�اطن وحتقيقا 

يف ظل قيادة جاللته رعاه اهلل.

وثّمن ال�زير اإ�سادة جاللة امللك لدى تروؤ�ض 

وزارة  بجه�د  ال�زراء،  جاللته جل�سة جمل�ض 

التحديات،  خمتلف  مل�اجهة  الإعالم  �س�ؤون 

�سعبها  و�سحة  البحرين  �سالمة  يحفظ  مبا 

ال�طن  م�سلحة  وي�سع  بها  يقيم  ومن  ال�يف 

اأن  م�ؤكًدا  اعتبار،  كل  وف�ق  اأول  وامل�اطنني 

نخبة  عليها  يق�م  التي  ال�طنية  اجله�د  هذه 

لتتحقق  كانت  ما  املخل�سني  ال�طن  اأبناء  من 

ل�ل الدعم والرعاية امل�ستمرة من لدن جاللته 

ول�زارة  عام،  ب�سكل  والت�سال  الإعالم  لقطاع 

اأن  على  م�سدًدا  خا�ض،  ب�سكل  الإعالم  �س�ؤون 

امللك  جلاللة  يع�د  وجل  عز  اهلل  بعد  الف�سل 

ال�الد  اأبناء ال�طن برعاية  الذي يحيط  املفدى 

وحكمة القائد.

ال�سم�  ل�ساحب  امل�ستمرة  باملتابعة  واأ�ساد 

ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �سلمان  الأمري  امللكي 

العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�ض 

لفريق  احلكيمة  وقيادته  ال�زراء،  جمل�ض 

وع�سق  التحدي  حب  مل�ؤها  بروح  البحرين 

الإجناز، م�ؤكًدا اأن ما حتقق من منجزات تغلبت 

طبيعًيا  نتاًجا  كانت  التحديات  خمتلف  على 

الر�سمية وال�سعبية واجله�د  لت�سافر اجله�د 

ال�طنية النبيلة التي يق�دها �سم� ويل العهد.

م�سيًدا مبتابعة وقيادة �سمو ويل العهد لفريق البحرين.. الرميحي:

 امللك يحيط اأبناء الوطن برعاية الوالد وحكمة القائد
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»كورونا« يالحق »املعاري�س«..

اإلغاء 50 % من حجوزات �سالت »الأفراح« ب�سبب تاأجيل حفالت الزفاف

فاطمة �سلمان:

اإن  للتاأجري  �ساالت  اأ�سحاب  قال 

من  كبري  عدد  اإلغاء  �سهدت  املا�سية  االأيام 

بعد عيد  ما  اإىل  تاأجيلها  احلجوزات وطلب 

التوجيهات  �سوء  يف  وذلك  املبارك،  الفطر 

�سمن  الب�سرية  التجّمعات  بتجّنب  الطبّية 

االإجراءات االحرتازية من »كورونا«.

اغلب  اأن  ال�ساالت  تلك  اأ�سحاب  واأّكد 

تلك احلجوزات تعود اإىل حفالت زفاف قّرر 

تاأجيل حفالتهم يف �سوء عزوف  اأ�سحابها 

االأماكن  ح�سور  عن  النا�س  من  الكثري 

املكتّظة واملغلقة، وجتّنب التالم�س املبا�سر.

مبنطقة  ال�ساالت  اإحدى  �ساحب 

احلجوزات  من   %50 اأن  اأفاد  حمد  مدينة 

»رغم  اإلغاوؤها،  مّت  القادميني  لالأ�سبوعني 

لن  املقّدم  املبلغ  باأن  للزبائن  اإي�ساحنا  اأن 

املتّفق  العقد  �سروط  �سمن  ا�سرتجاعه  يتم 

البع�س قاموا بحجز  اأن  اإىل  عليه«، م�سرًيا 

مواعيد اأخرى لزفافهم بعد �سهر رم�سان.

واأ�ساف »ال ا�ستغرب هذا العزوف عن 

يف  واالإلغاء  التاأجيل  طلب  اأو  احلجوزات 

حاالت  وتزايد  للبلد  الراهن  الو�سع  ظل 

امل�سابني، وهذا امر طبيعي، ورغم ذلك قمنا 

عرب  االحرتازية  االمور  من  بعدد  �سخ�سيا 

تكثيف و�سع املعقمات عند مدخل ال�سالة، 

ويف دورات املياه، كما علّقنا بع�س الالفتات 

التي تدعو لعدم امل�سافحة او التقبيل«.

مبدينة  �سهرية  اأخرى  �سالة  �ساحب 

اإن حوايل 25% من احلجوزات  عي�سى قال 

تاأّجلت حفالت  اأُلغيت، فيما  القادمة  للفرتة 

ل  اأخرى بناًء على طلب اأ�سحابها، حيث ف�سّ

الكثريون ا�ستئجار ال�سالة يف �سهر اأبريل.

االأيام  يف  اأقيمت  التي  احلفالت  وعن 

قلّة  جًدا  »لوحظ  قال  �سالته  يف  املا�سية 

حفالت  يف  حتى  ال�سالة،  اإىل  املتوافدين 

الثالثة  االأيام  يف  اأقيمت  التي  االأعرا�س 

بقلّة  املوّظفون  اأبلغني  حيث  املا�سية، 

احل�سور«.

ويف ذات الوقت، اأّكد �ساحب ال�سالة اأّنه 

وّجه جميع املوّظفني والعاملني يف ال�سالة 

االحرتازية،  االإجراءات  من  عدد  اّتباع  اإىل 

�سخ�س  اأي  حرارة  درجة  قيا�س  ومنها 

يافطات  و�سع  مّت  كما  ال�سالة،  اإىل  يدخل 

اأن  كما  وامل�سافحة،  التقبيل  بعدم  تفيد 

جميع املوّظفات الالتي يعملن يف ال�سيافة 

يف ال�سالة التزمن بلب�س الكّمامات.

به  ات�سلت  اأخرى  �سالٍة  �ساحب  وقال 

»االأيام«، اإّنه جتّنب القيام باإجراءات وقائية 

عرب اإلبا�س املوّظفات واملوّظفني يف ال�سيافة 

القلق  اإثارة  �ساأنه  من  ذلك  الأن  للكّمامات؛ 

ورمّبا الهلع لدى زّوار ال�سالة.

ال�سالة �ستظّل  اأن احلجوزات يف  واأّكد 

من  تعليمات  اأي  يوجد  ال  حيث  مفتوحة، 

باإغالق  ال�سحة  بوزارة  املعنية  اجلهات 

للتاأجري،  �سة  املخ�سّ ال�ساالت  هذه  مثل 

يف  التجّمعات  كّل  لي�س  واأّنه  ا  خ�سو�سً

ا منها  اأن بع�سً ال�ساالت تكون مكتظة، كما 

يكون عائلًيا، وبالتايل ال ميكن منعها منًعا 

االحرتازية  االإجراءات  م�ساألة  اما  نهائًيا، 

عاتق  على  االأوىل  بالدرجة  تقع  فهي 

م�سوؤول  فاجلميع  لل�سالة،  امل�ستاأجرين 

باتخاذ  الفردي  ال�سعيد  على  ومطالب 

االإجراءات االحرتازية الالزمة.

اإحدى �ساالت االفراح  واأفادت �ساحبة 

�سهدت  املا�سية  االأيام  اأن  البديع  ب�سارع 

التاأجيل،  طلب  او  احلجوزات  بع�س  اإلغاء 

وجتنب  النا�س  تخوف  من  تفهمها  مبديًة 

املر�س  نقل  يف  ت�سهم  قد  التي  التجمعات 

موظفاتها  األزمت  االحتياط  بــاب  ومن 

جانب  اىل  والقفازات  الكمامــات  بلب�س 

و�سع املعقمات.

نتابع اإجراءات اإعادتهم للمملكة.. املن�سور لـ»الأيام«:

130 بحرينًيا يف العراق طلبوا من ال�سفارة ت�سهيل عودتهم
متام اأبو�سايف:

القائم باأعمال �سفارة مملكة البحرين  اأفاد 

باأن  املن�سور  خالد  العراقية  اجلمهورية  لدى 

العراق  يف  موجودون  بحرينًيا  مواطًنا   130

اململكة  اإىل  العودة  ي�ستطيعون  وال  حالًيا، 

على  الطريان  اإيقاف  ب�سبب  احلايل  الوقت  يف 

بها  تقوم  التي  االحرتازية  االإجراءات  خلفية 

اململكة للوقاية من فريو�س »كورونا«.

وقال املن�سور يف ات�سال هاتفي لـ»االأيام« 

قد  كانوا  العراق  يف  املتواجدين  جميع  باأن 

القرار  ولكن  دينية،  �سفر  حمالت  عرب  قدموا 

االحرتازي من »�سوؤون الطريان املدين مبملكة 

القادمة  الرحالت  جميع  بتعليق  البحرين« 

ال�سقيقة  العراقية  اجلمهورية  مع  واملغادرة 

ال�سقيقة  الكويت  دولة  قرار  اإىل  باالإ�سافة 

اإغالق حدودها الربّية مع العراق ا�سطّر جميع 

امل�سافرين للبقاء وعدم املقدرة على الرجوع.

بدورها  تقوم  ال�سفارة  باأن  املن�سور  واأّكد 

باإعادة  واملتعلّقة  الالزمة  الرتتيبات  مبتابعة 

البحرينيني املتواجدين يف العراق.

البحرينيني  اأغلب  اأن  اإىل  املن�سور  ولفت 

املتواجدين يف العراق يقطنون حالًيا يف مدينة 

البحرينية  القن�سلية  راجعوا  وقد  النجف، 

اإىل  العودة  ترتيبات  اأجل  ِمن  للم�ساعدة  طلبا 

البحرين ال �سيما بعد بدء الك�سف ّعن اإ�سابات 

بـ»كورونا« بني العراقيني والتي �سجلت حتى 

االن نحو 22 حالة وفق اإح�ساء ر�سمي اأم�س.

وكان �سوؤون الطريان املدين البحريني قد 

الرحالت  جميع  املا�سي  فرباير   27 يف  علق 

القادمة واملغادرة مع واىل العراق ولبنان حتى 

الالزمة  التدابري  اإطار  يف  وذلك  اآخر  اإ�سعار 

للوقاية من فريو�س كورونا.

طريان  الوطنية  الناقلة  اأعلنت  فيما 

التزامها  ّعن  القرار  اخلليج وبالتزامن مع هذا 

ِمن  كل  اىل  رحالتها  وتعليق  الر�سمي  بالقرار 

�سمن  وذلك  اآخر  اإ�سعار  وبريوت حتى  بغداد 

�سالمة  على  للحفاظ  االحرتازية  االإجراءات 

ومكافحته  كورونا  من  واملقيمني  املواطنني 

والت�سدي له.

حمرر ال�سوؤون املحلّية:

اأم�س  اململكة  يف  املاآمت  ع�سرات  اأعلنت 

ملّدة  الدينية  وبراجمها  اأن�سطتها  تعليق  عن 

اأ�سبوعني، وذلك جتاوًبا مع االإجراءات الوقائية 

ال�سحّية التي تنتهجها اململكة ملواجهة فريو�س 

املاآمت الرجالية  »كورونا«. واأّكد عدد كبري من 

اأم�س،  وت�سريحات  بيانات  يف  والن�سائية 

التي  الدينية  الفعاليات  جميع  �ستجّمد  اأنها 

تقيمها ملّدة اأ�سبوعني، وذلك يف �سياق التعاون 

املجتمعي لتقليل التجّمعات الب�سرية.

من  عدٍد  الإحياء  موعٍد  على  املاآمت  وكانت 

املنا�سبات الدينية التي ت�سهد جتّمعات كبرية، 

رجب،  �سهر  من  ع�سر  الثالث  يف  ا  وخ�سو�سً

كبرية  احتفاالت  الإقامة  املاآمت  ت�ستعّد  حيث 

وحا�سدة ملنا�سبة ذكرى والدة االإمام علي )ع(، 

الفعاليات  جميع  جتميد  قّررت  املاآمت  اأن  اإاّل 

واإحياء املنا�سبات.

ان�سجاًما مع الإجراءات الحرتازية من »كورونا«

ع�سرات املاآمت تعّلق فعالياتها الدينية ملّدة اأ�سبوعني

اجتماعات يومية بني الإ�سراف الرتبوي واملناهج

»الرتبية« حتدد الدرو�س املقرر تدري�سها اأثناء الإجازة ال�ستثنائية

�سارة جنيب:

ملفات  االإلكرتوين  موقعها  يف  والتعليم  الرتبية  وزارة  ن�سرت   

البوابة  عرب  اال�ستثنائية  االإجازة  اأثناء  تدري�سها  املقرر  الدرو�س 

التعليمية للفرتة من 25 فرباير املا�سي ولغاية 10 مار�س 2020.

و�سمت املقررات التي مت حتديدها من قبل اإدارة املناهج املو�سوعات 

االجتماعية  املواد  االأ�سا�سي،  التعليم  لطلبة  الريا�سيات  يف  املقررة 

تقنية  ومادة  والثانوي،  االأ�سا�سي  التعليم  لطلبة  االإ�سالمية  والرتبية 

املعلومات واالت�سال لطلبة التعليم الثانوي.

عقد  يتم  اأنه  لـ»االأيام«  والتعليم  الرتبية  بوزارة  م�سادر  وذكرت 

اجتماعات �سبه يومية بني االإ�سراف الرتبوي واإدارة املناهج، واأنه من 

اأن يتم ن�سر مقاطع فيديو م�سورة ل�سروح الدرو�س املطلوبة  املتوقع 

اأثناء فرتة االإجازة اال�ستثنائية، وبثها عرب البوابة التعليمية.

التعديالت  من  املزيد  اإجراء  املتوقع  من  اأنه  اإىل  امل�سادر  واأ�سارت 

�سفوف  ملقررات  االإ�سارة  تتم  مل  واأنه  خا�سة  املقررة،  الدرو�س  على 

احللقة االأوىل من التعليم االأ�سا�سي فيما عدا مادتي الرتبية االإ�سالمية 

واالجتماعيات، كما مل تت�سمن املقررات املحددة كالًّ من اللغة العربية 

واالإجنليزية والريا�سيات للمرحلة الثانوية.

ويف �سياق مت�سل، طالب اأولياء االأمور بتوحيد املتطلبات الدرا�سية 

اأن  على  اال�ستثنائية،  االإجازة  فرتة  التدري�س خالل  واآلية  والواجبات 

التعليمية واملناهج، ولي�س من  االإدارات  ت�سدر تعميمات وا�سحة من 

قبل اإدارات املدار�س.

حتى  وا�سح  غري  الدرا�سة  مو�سوع  اأن  اإىل  االأمور  اأولياء  واأ�سار 

البوابة  اإر�ساله عرب  يتم  ما  ب�ساأن  الت�ساوؤالت  من  العديد  االآن، وهناك 

التعليمية وتطبيق »كال�س دوجو«، وما اإذا كانت تلك االأن�سطة اإثرائية، 

اأم اأنه �سيتم جمعها وت�سحيحها بعد ا�ستئناف عودة الطلبة.

واأ�ساف اأولياء االأمور: »نواجه �سعوبة يف تدري�س اأبنائنا خا�سة 

اأن  كما  املا�سي،  الدرا�سي  العام  منذ  الواجبات  نظام  اإلغاء  مت  اأن  بعد 

وال  الطلبة،  بني  الفردية  الفروقات  مع  يتنا�سب  ال  بعد  عن  التدري�س 

يراعي االإمكانات املادية لالأ�سر وال احلالة االجتماعية الأبناء املطلقني، 

والو�سع اأكرث �سوءا بالن�سبة لطلبة �سعوبات التعلم«. وقالوا:»من حق 

املناهج  حمتويات  مراعاة  مع  حقيقي،  تعليم  على  يح�سل  اأن  الطالب 

نعي�سه،  الذي  اال�ستثنائي  الو�سع  مع  يتنا�سب  ومبا  املتغريات  وفق 

ميكننا مراجعة بع�س الدرو�س مع الطلبة بعد اأن يتلقوا ال�سرح الكايف 

خا�سة  مبدار�س  طلبة  اأمور  اأولياء  ولفت  نف�سه«.  املعلم  من  والوايف 

اإليه، وفق  يتطلعون  الذي  التعليم  اأبنائهم  ليتلقى  اأموااًل  ينفقون  اأنهم 

اأ�س�س ومعايري علمية وتربوية تراعي م�ستويات الطلبة، كما اأن وزارة 

يوؤدونه  الذي  الدور  مقابل  رواتبهم،  للمعلمني  تدفع  والتعليم  الرتبية 

للطلبة، وهو مو�سع تقدير بالتاأكيد، وكل تلك املعطيات واأكرث تعترب 

�سبًبا لرف�س التعليم عن طريق البوابة اأو غريها.

حمرر ال�سوؤون املحلية:

يوم  بياًنا  �سيا�سية  جمعيات   8 اأ�سدرت 

اأم�س اأعربت فيه عن كامل تقديرها لالإجراءات 

يف  الدولة  وموؤ�س�سات  وزارات  تتخذها  التي 

هذا املجال من توعية ورعاية وتثقيف وعالج 

وتدابري احرتازية مبا يحفظ �سالمة اجلميع، 

اأجل عودة  من  املبذولة  اإىل اجلهود  باالإ�سافة 

املواطنني العالقني فى اإيران.

والروح  الوعي  »اإن  اجلمعيات:  وقالت 

ووحدة  البحرين  اأبناء  وتكاتف  الوطنية 

�سفهم يف مواجهة التحديات الراهنة -كما قال 

�ساحب ال�سمو امللكي االأمري �سلمان بن حمد اآل 

النائب  االأعلى  القائد  نائب  العهد  ويل  خليفة 

قوة  م�سدر  الوزراء-  جمل�س  لرئي�س  االأول 

اليوم  بها بوعي واإدراك عدونا  للوطن نواجه 

وهو فريو�س كورونا ولي�س امل�سابون به«.

واأو�سحت اجلمعيات باأّنها تثّمن عالًيا تلك 

الوقت  ويف  العهد،  ويل  �سمو  لدن  من  الروؤية 

يت�سدون  من  كل  بجهود  وت�سيد  تثني  ذاته 

لهذا اخلطر عرب منظومة عمل متكاملة وبروح 

هذه  يف  الدولة  اأجهزة  خمتلف  من  وطنية 

الظروف ال�سحية الطارئة.

بيانها  يف  ال�سيا�سية  اجلمعيات  واأّكدت 

والتدابري  االحرتازية  االإجراءات  لكل  دعمها 

الوقائية لتخطي ما نحن فيه من حتديات اأو ما 

ي�ستجد منها، ودعت اإىل االلتزام بها والتجاوب 

ما  الر�سمية، ومواكبة  الوقائية  التعليمات  مع 

�سالمة  على  للحفاظ  منها،  يطراأ  اأو  ي�ستجد 

هذا  يف  بالدنا  وحت�سني  واملقيمني  املواطنني 

باأن  ثقتها  اأبدت  كما  ظرف،  كل  ويف  الظرف 

كل  بف�سل  ب�سالم  �سيمر  الراهن  التحدي  هذا 

الرتتيبات واالإجراءات املتخذة من اأجل �سالمة 

جميع البحرينيني ومن هم على اأر�س البحرين 

من مقيمني وزوار، كما جددت دعوتها اإىل نبذ 

تريد  ال  كان  اأي طرف  من  الن�ساز  اأ�سوات  كل 

التعاون  اأ�سكال  كل  وي�سووؤها  خرًيا  للبحرين 

وما  البحرين  اأبناء  بني  والتما�سك  والتالحم 

الوحدة  وير�سخ  الوطني  االإجماع  يعك�س 

هذه  اأهداف  قمة  يف  �ستظل  التي  الوطنية 

اجلمعيات.

اجلمعيات  من  كل  البيان  على  ووّقع 

املنرب  االإ�سالمي،  العربي  الو�سط  التالية: 

ال�سف  الد�ستوري،  الوطني  التجمع  التقدمي، 

املنرب  الدميقراطي،  القومى  التجمع  االإ�سالمي، 

الوطنية،  الوحدة  جتمع  االإ�سالمي،  الوطني 

والتجمع الوطني الدميقراطي الوحدوي.

حتلّي  �سرورة  على  اجلمعيات  و�سّددت 

على  والعمل  الوطنية  بامل�سوؤولية  اجلميع 

املواطنني  وحماية  العليا  البالد  م�سالح 

واملقيمني من خالل التعاون مع اللجنة الوطنية 

كورونا  لفريو�س  بالت�سدي  املعنية  الطبية 

والتعاون مع جميع اجلهات املهنية دون اإبطاء 

والنداءات  للتعليمات  الفورية  واال�ستجابة 

العائدين  جميع  خ�سوع  ب�سرورة  املتعلقة 

فيها  املنت�سر  الدول  من  وبخا�سة  اخلارج  من 

الوطنية وحماية  للم�سلحة  الفريو�س حتقيًقا 

ال�سحة العامة.

8 جمعيات �سيا�سية: نثّمن الإجراءات
 احلكومية والتكاتف ال�سعبي ملواجهة »كورونا«

حممد بن عبداللـه: العمل م�ستمر لزيادة مراكز الفح�س والعزل والعالج

منظمة ال�سحة ت�سيد باإجراءات البحرين ملكافحة فريو�س »كورونا«

اآل  ال�سيخ حممد بن عبداهلل  الفريق طبيب  اأكد 

الفريق  اأن  لل�سحة  االأعلى  املجل�س  رئي�س  خليفة 

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

بتوجيهات من �ساحب ال�سمو امللكي االأمري �سلمان 

االأعلى  القائد  نائب  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن 

يوا�سل  الوزراء،  جمل�س  لرئي�س  االأول  النائب 

�سالمة  ل�سمان  للت�سدي  ت�سعى  التي  اجلهود 

باملبادرات  منوهاً  واملقيمني،  املواطنني  و�سحة 

ومن  اململكة،  بها  قامت  التي  العديدة  واالإجراءات 

م�ستجدات  ملتابعة  عمليات  غرفة  اإن�ساء  اأهمها 

التعامل مع الفريو�س، وتخ�سي�س اأماكن للفح�س 

رفع  على  العمل  والعزل، وجاٍر  والعالج  واحلجر 

القدرة اال�ستيعابية ملراكز لفح�س واحلجر والعزل 

والعالج.

ال�سيخ  طبيب  الفريق  ا�ستقبال  لدى  ذلك  جاء 

االأعلى  املجل�س  رئي�س  خليفة  اآل  عبداهلل  بن  حممد 

لل�سحة، وفائقة بنت �سعيد ال�سالح وزيرة ال�سحة، 

الطبية  والبحوث  للتدريب  العهد  ويل  مركز  يف 

بامل�ست�سفى الع�سكري، �سباح اأم�س، للدكتور اأحمد 

العاملية  ال�سحة  ملنظمة  االقليمي  املدير  املنظري 

ل�سرق املتو�سط مبنا�سبة زيارته ململكة البحرين. 

لل�سحة،  االأعلى  املجل�س  رئي�س  ورحب 

ال�سحة  ملنظمة  االقليمي  باملدير  ال�سحة،  ووزيرة 

بن  حممد  ال�سيخ  وقدم  املتو�سط،  ل�سرق  العاملية 

ب�ساأن  التطورات  اآخر  عن  �سرحاً  اآل خليفة  عبداهلل 

فريو�س كورونا )كوفيد 19( وما يتم تنفيذه من 

اإجراءات احرتازية ووقائية بهذا ال�ساأن.

كما اأكد رئي�س املجل�س االأعلى لل�سحة ووزيرة 

جهودها  توا�سل  البحرين  مملكة  اأن  ال�سحة 

كورونا  فريو�س  مكافحة  يف  املخل�سة  الوطنية 

الطبية  والكوادر  الفرق  مب�ساركة   )19 )كوفيد 

بالتن�سيق  الوطني  الفريق  قام  حيث  املتخ�س�سة، 

املبا�سر مع كافة اجلهات الر�سمية املخت�سة بوقف 

الرحالت )من واإىل( املناطق املوبوءة وو�سع خطة 

وو�سع  املطار،  من  القادمة  احلاالت  مع  للتعامل 

خطط للمنافذ الربية والبحرية وتخ�سي�س فريق 

ملتابعة ور�سد امل�ستلزمات واملعدات.

الطبية  اخلطط  بو�سع  الفريق  قام  كما 

خدمة  وتفعيل  وان�ساء  احلاالت،  مع  للتعامل 

www.moh. الرابط  عرب  االإلكرتوين  الت�سجيل 

وتعزيز   ،،444 ال�ساخن  واخلط   444 /gov.bh
االإعالم  و�سائل  عرب  املجتمع  مع  املبا�سر  التوا�سل 

العبادة  ودور  التوا�سل  ومواقع  وال�سحافة 

وخمتلف املوؤ�س�سات، وذلك بت�سع لغات خمتلفة.

املجل�س  من  ال�سعبان  حممد  الدكتور  وقدم 

يف  امل�ستجدات  اآخر  عن  عر�ساً  لل�سحة  االأعلى 

واالإح�سائيات  االأرقام  حيث  من  البحرين  مملكة 

واالإجراءات املتخذة يف هذا ال�سدد.

بدور مملكة  العاملية  ال�سحة  منظمة  واأ�سادت 

)كوفيد  كورونا  مع فريو�س  التعامل  البحرين يف 

19(، والعمل على احتوائه ومنع انت�ساره من خالل 

واال�ستعدادات  الوقائية،  التدابري  لكافة  اتخاذها 

مع  املتوائمة  الالزمة  االإجراءات  وتطبيق  املبكرة 

املعايري الدولية وتو�سيات منظمة ال�سحة العاملية.

وخالل اللقاء اأ�ساد الدكتور املنظري باالإجراءات 

مملكة  حكومة  تتخذها  التي  والرقابية  الوقائية 

لهذا  الت�سدي  �سبل  تعزيز  جمال  يف  البحرين 

بتطبيق  وااللتزام  الرت�سد  ومتابعة  الفريو�س 

وذلك  ال�سادرة،  التوعوية  والتعليمات  االإر�سادات 

العاملية  ال�سحة  منظمة  تو�سيات  اإىل  ا�ستناًدا 

التن�سيق والتعاون للحفاظ على �سحة  اإطار  ويف 

املواطنني واملقيمني باململكة.

ا من احلجر خروج 12 �سخ�سً

 ال�سحي بعد ا�ستكمالهم فرتة الــ14 يوًما
اأعلنت وزارة ال�سحة خروج 12 �سخ�سا 

من احلجر ال�سحي االحرتازي بعد ا�ستكمالهم 

لفرتة احلجر الالزمة لهم ملدة 14 يوما، وذلك 

بعد  لهم  املخربية  الفحو�سات  كافة  باإجراء 

فريو�س  من  وخلوهم  �سالمتهم  من  التاأكد 

الكورونا )كوفيد 19(.

الذي  �سخ�سا   12 اأن  الوزارة  واأفادت 

االحرتازي  ال�سحي  احلجر  من  اإخراجهم  مت 

الدول  ومن  اإيران  من  العائدين  �سمن  من  هم 

البحرينيني  املواطنني  من  منهم   10 املوبوءة، 

من  عائدين  منهم  و2  اإيران،  من  العائدين 

ال�سني، اأحدهما مواطن بحريني واالآخر �سيني 

اجلن�سية، موؤكدة باأن جميع احلاالت املوجودة 

يف مركز احلجر ال�سحي، تتم متابعتها ب�سورة 

اإ�سراف طاقم طبي متخ�س�س،  م�ستمرة حتت 

وذلك مــن خـالل تقدمي الرعايــة الالزمة لهم 

للتاأكد مــن �سالمتــهم، حفــاظا على �سحتهم 

و�سحة اجلميع.
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رفعا اأعداد الإ�صابات يف البحرين اإىل 49.. »ال�صحة«:

اإ�صابتان جديدتان بـ»كورونا« لبحرينية و�صعودي كانا باملحجر 

ال�صحة يوم ام�س، ر�صد  اأعلنت وزارة 

حالتني جديدتني م�صابتني بفريو�س كورونا 

ومواطن  بحرينية  ملواطنة   )19 )كوفيد 

للم�صابني  الكلي  العدد  ليبلغ  �صعودي 

بفريو�س الكورونا 49 �صخ�صا.

احلالتني  اأن  الوزارة  واأو�صحت 

طريق  عن  و�صلتا  قد  كانتا  اجلديدتني 

اإيران عرب  من  مبا�صرة  رحالت جوية غري 

جميع  اجراء  ومت  الدويل،  البحرين  مطار 

التحاليل الالزمة لهما يف القاعة املخ�ص�صة 

الدول  من  القادمني  لفح�س  املطار  يف 

املوبوءة، ومت و�صعهما يف احلجر ال�صحي 

حلجر  املتبعة  الإجراءات  وفق  الحرتازي 

القادمني من الدول املوبوءة ملدة 14 يوما، 

بالإ�صابة  ال�صتباه  اأعرا�س  ظهور  وبعد 

املخربية  التحاليل  اإجراء  مت  بالفريو�س 

لهما التي اأكدت اإ�صابتهما بالفريو�س، حيث 

اخلا�صة  املراكز  اإحدى  اإىل  فورا  نقلهما  مت 

�صحي  و�صع  يف  وهما  والعالج  بالعزل 

م�صتقر.

قائم  التن�صيق  اأن  اإىل  الوزارة  ونوهت 

العربية  اململكة  يف  الأ�صقاء  مع  وم�صتمر 

ال�صعودية ودولة الإمارات العربية املتحدة 

)كوفيد  كورونا  فريو�س  انت�صار  ملكافحة 

الأ�صقاء  دعم  ال�صحة  وزارة  وثمنت   ،)19

البحرين،  مملكة  مع  التاريخية  ووقفاتهم 

�صارمة  الفح�س  اإجراءات  اأن  م�صيفة 

ومتوا�صلة حماية للمواطنني واملقيمني.

باإجراء  قامت  اأنها  الوزارة  واأكدت 

�صخ�صا  لـ2274  خمربية  فحو�صات 

�صخ�صا   2225 �صالمة  النتائج  واأظهرت 

من فريو�س الكورونا، مو�صحة باأن 47 من 

يتطلب  ل  م�صابا،   49 البالغ  الكلي  العدد 

و�صعهم ال�صحي حاليا تلقي اأي اأنواع من 

الأدوية  فقط  اثنان  يتلقى  فيما  الأدوية، 

الالزمة للعالج.

اأنها توا�صل جمع العينات  اإىل  ونوهت 

�صهر  خالل  اإيران  من  العائدين  للمواطنني 

الفريو�س  تف�صي  اإيران  اإعالن  قبل  فرباير 

مبدنها، من خالل وحدات الفح�س املتنقلة 

املعتمدة  الطبية  املعايري  وفق  املجهزة 

باإجراء الفحو�صات الالزمة لهم يف مناطق 

وذلك  فريق طبي خمت�س  قبل  من  �صكنهم 

وعدم  �صالمتهم  من  للتاأكد  العينة  باأخذ 

اأنه  الوزارة  واأكدت  بالفريو�س،  اإ�صابتهم 

فح�صهم  يتم  ممن  املواطنني  تزويد  يتم 

يوما   14 ملدة  الأجر  مدفوعة  طبية  اإجازة 

والإر�صادات  التعليمات  كافة  اىل  بالإ�صافة 

التوعوية.

للمواطنني  دعوتها  الوزارة  وجددت 

�صهر  يف  اإيران  من  العائدين  واملقيمني 

الرابط  عرب  الإلكرتوين  الت�صجيل  فرباير 

الت�صال  اأو   ،444 /www.moh.gov.bh
الفح�س  موعد  جلدولة   ،444 الرقم  على 

مع البقاء يف مقر �صكنهم يف غرفة منف�صلة 

واتباع  الفح�س  موعد  جدولة  حتى 

قبل  من  لهم  �صتعطى  التي  التعليمات 

الفريق الطبي، مع �صرورة جتنب الختالط 

بالآخرين ل�صمان �صالمة و�صحة عائالتهم 

وللمجتمع يف حال اإ�صابتهم بالفريو�س.

ل دخول لطوارئ »ال�صلمانية« قبل فح�ص »كورونا«

خديجة العرادي:

خ�ص�صت وزارة ال�صحة خيمة لت�صنيف جميع املرتددين على ق�صم الطوارئ 

مبجمع ال�صلمانية الطبي وزّودتها مبمر�صني واأجهزة طبية وذلك بهدف القيام 

اإ�صابتهم  عدم  من  والتاأّكد  حرارتهم  درجة  وقيا�س  للمر�صى  اأّويل  بفح�س 

بـ»كورونا« قبل دخولهم اإىل »الطوارئ«.

وقال م�صدر طبي مبجمع ال�صلمانية اإنه مت تخ�صي�س موقع وخارج املجمع 

طاقم  قبل  من  امل�صت�صفى  اإىل  و�صولهم  فور  املر�صى  جميع  وت�صنيف  لفح�س 

التمري�س املخت�س، ويتم تقييم احلالة ال�صحية للمري�س ب�صكل �صريع مبوجب 

مقيا�س الت�صنيف اخلا�س، واإنه مبوجب هذا الفح�س وو�صوخ عالمات الإ�صابة 

باملر�س على ال�صخ�س يتم معرفة اإ�صابته بـ»كورونا« من عدمه.

واأكد امل�صدر يف ت�صريح لالأيام اأن الفح�س اإلزامي للجميع، اذ يتم فح�س 

جميع املر�صى املواطنني واملقيمني القادمني اىل ق�صم الطوارئ مبجمع ال�صلمانية 

الطبي دون ا�صتثناء، مبا فيهم طوارئ الن�صاء والولدة، واأنه لن ي�صمح بدخول 

اأي �صخ�س اىل داخل املجمع قبل فح�صه.

واأو�صح امل�صدر الطبي اأنه ل بد من تقدير احلالت من خالل الفح�س املبدئي 

الذي جتريه املمر�صة للحالة قبل عر�صها على الطبيب مثل قيا�س درجة احلرارة 

وغريها، واأنه يف حال الإ�صابة بفريو�س »كورونا« ف�صيتم حتويل امل�صاب فوًرا 

اإىل اجلهات ذات ال�صاأن لتقدمي الرعاية املنا�صبه له.

بفريو�س  اإ�صابة  حالة  اأي  ت�صجيل  يتم  مل  اأّنه  على  الوقت  ذات  يف  موؤكًدا 

كورونا كوفيد19 داخل البحرين، واأن جميع احلالت املذكورة هي قادمة من 

التي  العزل  اأماكن  اىل  ونقلهم  جميًعا  معهم  التعامل  يتم  واأنه  اخلارج  دول 

خ�ص�صتها وزارة ال�صحة لهم.

»ال�صنية« و»اجلعفرية« تثمنان اإ�صادة

 امللك جلهودهما للحفاظ على �صالمة املواطنني
 ثمن ال�صيخ الدكتور را�صد بن حممد الهاجري 

اإ�صادة  عاليا  ال�صنية  الأوقاف  جمل�س  رئي�س 

خليفة  اآل  عي�صى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �صاحب 

اإدارتي  اهلل ورعاه جلهود  املفدى حفظه  البالد  ملك 

الوطنية  اجلهود  يف  واجلعفرية  ال�صنية  الأوقاف 

التي �صاركت فيها كافة موؤ�ص�صات اململكة الر�صمية 

�صعب  �صالمة  على  للحفاظ  واملواطنني  والأهلية 

. وذلك  ال�صتثنائية  الظروف  الويف يف هذه  البالد 

ملجل�س  العتيادية  اجلل�صة  جاللته  تروؤ�س  خالل 

الأمري  امللكي  ال�صمو  �صاحب  بح�صور  الوزراء 

القائد  نائب  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �صلمان 

الأعلى النائب الأول لرئي�س الوزراء.

واأعرب د. الهاجري على اعتزازه وكافة اأع�صاء 

بالإ�صادة  الإدارة  ومنت�صبي  الأوقاف  اإدارة  جمل�س 

اإدارة  اأن  على  موؤكدا   ، جاللته  لدن  من  ال�صامية 

الأوقاف قد و�صعت كل جهودها واإمكانياتها حتت 

اإمرة جاللته وحكومته، مثمنا اجلهود الكبرية التي 

يبذلها �صاحب ال�صمو امللكي الأمري �صلمان بن حمد 

اآل خليفة يف الإدارة العالية واملحكمة لكافة اجلهود 

التي من �صاأنها احلفاظ على �صالمة اململكة و�صعبها 

وتطورهم  رقيهم  جميعا  للعامل  اأثبتوا  الذين 

الكبريين يف التعامل مع مثل هذه الأزمات والتكاتف 

الكبري بني قيادة جاللة امللك املفدى و�صعب مملكة 

البحرين يف كافة الظروف.

اجلعفرية  الأوقاف  رئي�س  ثمَّن  جانبه  من 

يو�صف بن �صالح ال�صالح، الإ�صادة التي تف�صل بها 

ال�صنية  الأوقاف  اإدارتي  بدور  املفدى،  البالد  عاهل 

اجلل�صة  جاللته  تروؤ�س  خالل  وذلك  واجلعفرية، 

العتيادية ملجل�س الوزراء، بح�صور �صاحب ال�صمو 

العهد  اآل خليفة ويل  بن حمد  �صلمان  الأمري  امللكي 

جمل�س  لرئي�س  الأول  النائب  الأعلى  القائد  نائب 

والعتزاز  الثناء  بالغ  ال�صالح عن  الوزراء.واأعرب 

املفدى  امللك  جاللة  لدن  من  ال�صامية  بالإ�صادة 

وتقديره لدور اإدارتي الأوقاف، وكل فرد ي�صهم يف 

حفظ �صالمة البحرين، و�صحة �صعبها الويف، ومن 

اأول  واملواطنني  الوطن  م�صلحة  وي�صع  بها،  يقيم 

وفوق كل اعتبار.

بامل�صاعي  اجلعفرية  الأوقاف  رئي�س  نوه  كما 

التي  النبيلة  الوطنية  الإن�صانية  احلثيثة واجلهود 

يقودها �صاحب ال�صمو امللكي الأمري �صلمان بن حمد 

اآل خليفة ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول 

واإ�صرافه  �صموه  ومتابعة  الوزراء،  لرئي�س جمل�س 

�صيما  ل  الوطنية،  الق�صايا  جميع  على  املبا�صر 

لفريو�س  الت�صدي  يف  ل�صموه  التاريخية  اجلهود 

كورونا امل�صتجد باإرادة وطنية جامعة.

كما نوه ال�صالح باجلهود املوفقة التي يبذلها 

الفريق اأول ال�صيخ را�صد بن عبداهلل اآل خليفة وزير 

نخبة  بح�صور  ال�صدد  هذا  يف  م�صيدا  الداخلية، 

تاأتي  والتي  الوطنية،  والفعاليات  الدين  من رجال 

�صمن اهتمام معاليه باحلر�س الدائم على التوا�صل 

واإطالع الراأي العام على امل�صتجدات وتقدير املوقف 

بت�صريحات  م�صيدين  امل�صتجدات،  لكافة  بالن�صبة 

تقوم  التي  واجلهود  امل�صتمرة  وتوجيهاته  معاليه 

ملواجهة  الوطنية  واللجنة  الداخلية  وزارة  بها 

الكوارث التي تعمل ب�صكل حثيث ملواكبة امل�صتجدات 

تتاألف  والتي  الداخلية،  وزير  واإ�صراف  بتوجيهات 

من خمتلف اجلهات الر�صمية، م�صددا باأن توجيهات 

معاليه وكلمته التي تف�صل بها يف اللقاء الذي عقد 

مع خمتلف الفعاليات الوطنية.

يو�صف بن �صالح ال�صالح

ت�صليم 84 �صياد روبيان م�صتحقاتهم املالية من اأ�صل 136 متقدًما لبيع الأ�صول

البلديات  الأ�صغال و�صوؤون  بوزارة  البحرية  الزراعة والرثوة  اأعلن وكيل 

روبيان  �صياد   84 ت�صليم  عن  اأبوالفتح،  حممد  نبيل  العمراين  والتخطيط 

م�صتحقاتهم عن بيع الأ�صول وعدة ال�صيد، وذلك تنفيًذا لقرار جمل�س الوزراء 

املوقر، الذي ن�س على �صراء اأ�صول �صيادي الروبيان من بواني�س ال�صيد ملن 

رغب منهم يف ذلك اأو حتويل رخ�س �صيد الروبيان اإىل رخ�س �صيد الأ�صماك 

�صيادي  اأو�صاع  على حت�صني  احلر�س  من  انطالقا  منهم،  ال�صيد  عدة  و�صراء 

الروبيان خا�صة بعد حظر �صيده بوا�صطة الكراف للحفاظ على البيئة والرثوة 

البحرية. واأ�صار اإىل اأن العدد الكلي الذي تقدم لبيع الأ�صول وعدة ال�صيد يبلغ 

136 �صياًدا.

تقدموا  اأن  بعد  جاء  الروبيان  ل�صيادي  امل�صتحقات  ت�صليم  اأن  واأو�صح 

ال�صتمرار يف  اإىل  واأ�صار  املوقر،  الوزراء  قرار جمل�س  برغبتهم لال�صتفادة من 

تلقي طلبات �صيادي الروبيان الراغبني يف ال�صتفادة من هذا القرار ولغاية 15 

مار�س 2020.

ال�صيادين  م�صتحقات  مقدار  بتحديد  املعنية  التثمني  جلنة  اأن  اإىل  واأ�صار 

م�صتمرة يف عملها يف تثمني الأ�صول وعدة ال�صيد عالوة على تلقي الطلبات من 

الراغبني بتحويل رخ�صهم اإىل رخ�س �صيد الأ�صماك.

م�صتمرة يف جهودها يف طرح  البحرية  والرثوة  الزراعة  اإن وكالة  وقال 

ي�صكله  ملا  ال�صــمكية  الثــروة  بقطاع  النهو�س  �صاأنها  من  التـــي  املبــادرات 

اأمن غذائي  املوقرة بتحـقيق  اأهمية على �صعــيد تنفيذ توجهات احلكومة  من 

م�صتدام ململكة البحرين.

داعًيا اإىل تعزيز التوا�صل بني القطاعات احلكومية واخلا�صة

نا�ص ي�صيد بالإجراءات الحرتافية ملنع تف�صي كورونا

البحرين  و�صناعة  جتارة  غرفة  رئي�س  اأ�صاد 

�صاحب  يبذلها  التي  باجلهود  نا�س  عبداهلل  �صمري 

اآل خليفة ويل  ال�صمو امللكي الأمري �صلمان بن حمد 

لرئي�س  الأول  النائب  الأعلى  القائد  نائب  العهد 

الوطني  الفريق  الوزراء، يف متابعة جهود  جمل�س 

ملكافحة فريو�س كورونا، واإ�صدار توجيهاته باتخاذ 

للحيلولة  الحرتازية  والإجراءات  التدابري  جميع 

دون انت�صار الفريو�س يف اململكة.

بني  التوا�صل  قنوات  تعزيز  اإىل  نا�س  ودعا 

هذه  مثل  يف  كافة  واخلا�صة  احلكومية  القطاعات 

الظروف الطارئة.

اأن حكومة مملكة البحرين يف هذا العهد  واأكد 

الزاهر حل�صرة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�صى 

اآل خليفة عاهل البالد املفدى، ل تدخر جهًدا لتوفري 

جميع الإمكانات واملتطلبات التي من �صاأنها تعزيز 

دون  للحيلولة  اململكة  يف  اجلهات  خمتلف  جهود 

انت�صار فريو�س كورونا يف البالد، وذلك انطالًقا من 

وحفاًظا  واملقيمني  املواطنني  �صالمة  على  احلر�س 

على ال�صحة العامة يف اململكة.

تقديره  بالغ  عن  الغرفة  رئي�س  واأعرب 

الفريق  اتخذها  التي  الحرتازية  للجهود  واعتزازه 

الوطني للت�صدي لفريو�س كورونا، خا�صة يف ظل 

الظروف ال�صحية الطارئة التي ي�صهدها العامل للحد 

بال�صفافية  م�صيًدا  امل�صتجد،  الفريو�س  انت�صار  من 

اأ�صا�صًيا  الكاملة للفريق الوطني والتي كانت نهًجا 

كبري  له  كان  مما  الأزمة،  مع  تعاطيه  يف  وا�صًحا 

الدولية  املنظمات  اإ�صادة  وحمل  العاملي  ال�صدى 

حول  املكثف  التوعوي  دوره  عن  ف�صالً  املعنية، 

طرق الوقاية والعالج، مما بث روح الطماأنينة لدى 

املواطنني واملقيمني يف مواجهة تطورات الفريو�س.

اجلهود  تكاتف  �صرورة  اإىل  نا�س  �صمري  ودعا 

الظروف  تلك  ملواجهة  املجتمع  �صرائح  بني خمتلف 

ال�صتثنائية والتحديات التي �صببها انت�صار فريو�س 

اأهمية  على  م�صدًدا  العامل،  حول  املت�صارع  كورونا 

احلكومية  القطاعات  بني  التوا�صل  قنوات  تعزيز 

مطالًبا  الطارئة،  الظروف  هذه  مثل  يف  واخلا�صة 

مملكة  اأر�س  على  واملقيمني  الوطن  اأبناء  جميع 

البحرين توخي احليطة واحلذر واتباع الإر�صادات 

الوطن  �صالمة  ت�صمن  التي  والوقائية  ال�صحية 

و�صالمتهم.

واأو�صح اأن التدابري احلكومية يف التعامل مع 

فريو�س كورونا، منذ بدء انت�صاره وتف�صيه عاملًيا، 

عليه،  وال�صيطرة  املر�س  هذا  تف�صي  منع  اأ�صهم يف 

التعامل  واآليات  ال�صحي،  احلجر  باإجراءات  منوًها 

والعالج التي تتخذها الأجهزة ال�صحية يف اململكة 

مع امل�صابني واحلالت امل�صتبه بها، وهي حمل تقدير 

واعتزاز املواطنني واملقيمني على حٍد �صواء.

�صمري نا�س

فاطمة �صلمان:

املباين  يف  متواجدون  مواطنون  قال 

�صة للعزل ال�صّحي مبنطقة احلّد،  املخ�صّ

اأم�س  يوم  قامت  العزل  مركز  اإدارة  اإن 

بتوفري األعاب ترفيهية لالأطفال يف املكان.

�صحيفة  عرب  املواطنون  وتقّدم 

لال�صتجابة  والتقدير  بال�صكر  »الأيام« 

ت�صغل  األعاب  بتوفري  ملطلبهم  ال�صريعة 

املتواجدين يف  الأطفال  اأوقات  من  ا  بع�صً

تعك�س  لفتة جميلة  اأّنها  موؤّكدين  العزل، 

الروح الإن�صانية التي يتمّتع بها القائمون 

اأجواء  اإ�صاعة  املركز وحر�صهم على  على 

»الأ�صرة الواحدة« يف املكان.

األعاب   3 اأم�س  املركز  اإدارة  ووّفرت 

اأرجوحة و»زحليقة«  ترفيهية عبارة عن 

طاولت  اأح�صرت  كما  للقفز«،  »نّطاط  و 

وكرا�صي للجلو�س يف الهواء الطلق.

الإيجابي  بالتفاعل  املواطنون  واأ�صاد 

الكبري من قبل القائمني على مركز العزل 

مع جميع مالحظاتهم، منّوهني اإىل اجلهود 

الكبرية املبذولة يف �صبيل راحتهم.

مركز  يف  الأو�صاع  اأن  اإىل  منّوهني 

واأن  م�صتمر،  تطّور  يف  ال�صّحي  العزل 

يف  املتواجدين  من  كبرًيا  تعاوًنا  هناك 

اأجل  من  العاملة،  الطواقم  مع  املركز 

وتطوير  املكان  نظافة  على  احلفاظ 

اخلدمات املقّدمة فيه.

»الأيام« قد ن�صرت يف عددها  وكانت 

العزل  مركز  يف  املتواجدين  اأن  اأمــ�س 

األعاب  بتوفري  يطالبون  ال�صــّحي 

ترفيهية لالأطفال.

»الأيام« ن�صرت اأم�ص عن مطلب توفريها

األعـــاب ترفيهيـــة لالأطفـــال يف »العـــزل ال�صّحـــي«

»بلدي املحّرق«: حمجر �صّحي

 قرب املطار.. وتفعيل التوا�صل الإلكرتوين

خديجة العرادي:

�صوت جمل�س بلدي املحرق يف جل�صته 

ال�صحي  للحجر  مركز  اإن�صاء  على  اأم�س 

وذلك  الدويل،  البحرين  مطار  �صمن حدود 

التي  للحالت  الأوبئة  انت�صار  من  للحد 

يتم �صبطها عند دخول البالد وحتتاج اإىل 

العزل.

موقع  تهيئة  درا�صة  املجل�س  واقرتح 

للفح�س واحلجر الطبي م�صتقبالً بعيًدا عن 

املناطق ال�صكنية.

البلدي  املحرق  جمل�س  رئي�س  وقال 

بالكورونا  امل�صابني  »اإن  املرباطي:  غازي 

اأو امل�صتبه بهم هم اإخواننا وينبغي توفري 

هذا  مع  للتعامل  ال�صليمة  ال�صحية  البيئة 

الو�صع«. وذكر اأنه �صيتم رفع طلب لوزارة 

البلديات للح�صول على املعلومات الدقيقة 

بخ�صو�س الو�صع الراهن.

اأم�س  املجل�س  وافق  اآخر،  �صياق  يف 

مراجعة  فرتة  تقليل  يق�صي  اقرتاح  على 

خالل  من  البلدية  وزيارتهم  اجلمهور 

مرتني  القمامة  اأكيا�س  توزيع  وهما  اآليتني 

من  بدًل  مرة  لكل  اكيا�س   6 بعدد  �صنويا 

اإىل  بالإ�صافة  �صهرًيا،  التوزيع  يكون  اأن 

ا عرب  تفعيل التوا�صل الإلكرتوين وخ�صو�صً

التنفيذي  اجلهاز  بني  »الوات�صاآب«  تطبيق 

للبلدية واملواطنني.

لبلدية  العام  املدير  قال  جانبه،  من 

عدد  باأن  اجلودر  ابراهيم  املهند�س  املحرق 

األف   360 حوايل  يبلغ  البلدية  مراجعي 

مراجع   1500 مبعدل  �صنوًيا،  مراجع 

خدمات  هناك  اأن  وذكر  اليوم.  يف  تقريًبا 

�صخ�صًيا  املراجعني  ح�صور  لت�صتدعي 

واإمنا تتم عرب اإدخال بياناتهم البلدية فقط.

التنفيذي  اجلهاز  باأن  كذلك  وذكر 

نظام  بتطبيق  الأ�صبوع  هذا  خالل  �صيقوم 

للجمهور.  اأب  بالوات�س  التوا�صل  خدمة 

وقال اإنه لحًقا �صيتم تطبيق نظام الزيارات 

كبار  مثل  اخلا�صة  احلالت  يف  املنزلية 

ال�صن وغريها لتخلي�س معامالتهم البلدية.

وثّمن جمل�س بلدي املحرق الدور الكبري 

اللجنة  بها  تقوم  التي  اجلبارة  واجلهود 

التوعية  يف  الكوارث  ملواجهة  الوطنية 

واحتواء هذا املر�س.
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 الملك لدى ترؤسه مجلس الوزراء..
أبناء البحرين عتاد الوطن في مواجهة كافة التحديات

أكد حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيس��ى آل خليفة عاهل البالد المفدى، أن 
أبناء البحرين هم عتاد الوطن في مواجهة 
كافة التحديات بما يتس��مون به من وعٍي 
وتعامل حض��اري مع مختلف المس��تجدات 
العالمية، وهو ما يعك��س الروح البحرينية 
األصيل��ة وتش��هد له��ا المواق��ف الثابتة 
التي صنعها المواطنون الكرام، وس��تبقى 
البحري��ن بحف��ظ اهلل ث��م بفض��ل جهود 
الجميع أرضًا للمحبة والخير كما س��طرها 
التاري��خ عبر األزم��ان ننعم فيه��ا باألمان 
والوئام، منوهًا جاللته أن مواجهة فيروس 
كورون��ا )كوفيد 19( والتغل��ب عليه ليس 
بتحدٍّ نواجه��ه محليًا فقط، وإنما هو أزمٌة 
يواجهه��ا العالم بأس��ره، وكلنا ثقة في أن 
مملكة البحرين قادرة بتكاتف أبنائها على 

تخطي هذا التحدي.
ورأس حضرة صاح��ب الجاللة الملك حمد 
بن عيس��ى آل خليفة عاهل البالد المفدى، 
الجلسة االعتيادية لمجلس الوزراء بحضور 
صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن 
حم��د آل خليفة ول��ي العهد نائ��ب القائد 
األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء، 

بقصر الصخير اإلثنين.

واطل��ع جالل��ة العاه��ل على ع��رٍض، تابع 
جاللت��ه م��ن خالل��ه الجه��ود المبذول��ة 
للتص��دي للفي��روس حي��ث ج��اءت نتائج 
تحالي��ل الفحص عن الفيروس س��البه لما 
مجموع��ه 2225 حال��ة ثب��ت خلوهم من 
الفي��روس، بينم��ا تخضع للع��الج حالتين 
فقط، حي��ث تمنى جاللة المل��ك رعاه اهلل 
لهم��ا تم��ام الش��فاء والعافية. كم��ا اطلع 
جاللت��ه على التط��ورات العالمية النتش��ار 
فيروس الكورونا وتمنى لجمهورية الصين 
إي��ران اإلس��المية  الش��عبية وجمهوري��ة 
والدول األخ��رى تخطي تحدي��ات فيروس 

الكورونا.
وأثنى جاللة الملك المفدى على المساعي 
الحثيثة والجهود اإلنسانية الوطنية النبيلة 
التي يقودها صاحب الس��مو الملكي األمير 
س��لمان ب��ن حم��د آل خليفة ول��ي العهد 
نائ��ب القائد األعلى النائ��ب األول لرئيس 
مجلس الوزراء بروح فريق البحرين الواحد 
من سلطة تنفيذية وتشريعية ومؤسسات 
قطاع خاص وأهل��ي ومواطنين ومقيمين، 
منوه��ًا جاللته ب��أن فري��ق البحرين أثبت 
جدارت��ه وتفوق��ه أم��ام التحدي��ات الت��ي 
تواجهه��ا المملكة بما يع��زز من الجهود 

المخلص��ة التي م��ن ش��أنها الحفاظ على 
صحة وسالمة الجميع، متطلعًا إلى استمرار 
ه��ذه الجه��ود المباركة لصاحب الس��مو 
الملك��ي ول��ي العه��د لتحقي��ق األه��داف 

المنشودة.
كم��ا أع��رب جاللته ع��ن ش��كره وتقديره 
لقوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية ووزارة 
الصح��ة ووزارة المواص��الت واالتص��االت 
ووزارة ش��ؤون اإلع��الم وإدارت��يّ األوقاف 
وكل فردٍ يسهم في حفظ سالمة البحرين 
وصحة شعبها الوفي ومن يقيم بها ويضع 
مصلحة الوطن والمواطنين أواًل وفوق كل 

اعتبار. وأعرب حضرة صاحب الجاللة العاهل 
المفدى، عن تأييد مملكة البحرين الكامل 
ودعمه��ا لإلج��راءات االحترازي��ة المؤقتة 
التي اتخذتها المملكة العربية الس��عودية 
الشقيقة لحماية المعتمرين وزوار المسجد 
النب��وي من فيروس كورونا ومنع انتش��اره 
لما تمثل��ه هذه اإلجراءات م��ن دعم بيّن 
لجهود الدول والمنظمات الدولية في وقف 
انتشار الفيروس ومحاصرته، داعيًا جاللته 
إل��ى تكثي��ف التنس��يق والتع��اون خليجيًا 
وعربي��ًا وإقليمي��ًا لمزي��د من اإلج��راءات 
الفعالة لمنع انتقال وانتشار هذا الفيروس.

مواجهة »كورونا« ليس تحديًا محليًا وإنما أزمٌة يواجهها العالم

العاهل يطلع على عرض الجهود للتصدي لـ»كورونا«

2225 شخصًا نتائج تحاليلهم »سالبة«.. وحالتان تخضعان للعالج 

فريق البحرين أثبت جدارته وتفوقه أمام التحديات

البحرين تؤيد إجراءات السعودية لحماية المعتمرين وزوار المسجد النبوي 
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وأعرب جاللته عن خالص شكره وتقديره 
للمملك��ة العربية الس��عودية الش��قيقة 
بقي��ادة أخيه خادم الحرمين الش��ريفين 
الملك س��لمان بن عبدالعزيز آل سعود، 
وصاحب السمو الملكي األمير محمد بن 
س��لمان آل سعود ولي العهد على الدعم 

المتواصل لمملكة البحرين.
ووج��ه جاللة الملك المف��دى إلى أهمية 
ان تحاف��ظ الدول��ة على مس��يرة عملها 
وبرامجه��ا دون إبطاء أو تأجيل بس��بب 

هذه المشكلة العالمية.
ون��وه جاللته إلى أن الوضع الصحي العام 
في مملكة البحرين مس��تقر، وس��تواصل 
المملكة جهوده��ا عبر الحمل��ة الوطنية 
الت��ي تق��وم بواجبها الوطن��ي على كافة 
األصعدة لمنع انتشار الفيروس، وإننا على 
أمل أن يزول انتشاره في وقت قريب بإذن 

اهلل.
كما وجه جاللته الحكومة إلى رفع الطاقة 
االس��تيعابية للع��الج، مع أهمي��ة توفير 
أقص��ى درج��ات الراح��ة وتطبي��ق أعلى 
معايير الج��ودة والرعاية الصحية للذين 
يتلقون الع��الج وإنه بحمد اهلل يتماثلون 
اإلج��راءات  بفاعلي��ة  منوه��ًا  للش��فاء، 
االحترازي��ة والتدابير الوقائي��ة التي تم 

اتخاذها.
ورفع صاحب الس��مو الملكي ولي العهد 

نائ��ب القائد األعلى النائب األول لرئيس 
مجل��س ال��وزراء، إل��ى المقام الس��امي 
لحضرة صاحب الجالل��ة الملك المفدى، 
بالغ الشكر والتقدير على ما يوليه جاللته 
من ح��رص ومتابع��ة للعم��ل الحكومي 
وم��ا ترت��ب من إج��راءات للحف��اظ على 
صحة وس��المة المواطني��ن والمقيمين 

على أرض المملكة عب��ر الفريق الوطني 
للتصدي لفيروس كورون��ا )كوفيد 19(، 
مؤكدًا أنه سيتم العمل بشكل فوري على 
رفع القدرة االستيعابية من قبل الجهات 
المعني��ة ومضاعفة العم��ل بما تقتضيه 
المصلح��ة الوطني��ة للتغلب عل��ى كافة 

التحديات لتحقيق األهداف المنشودة.

03
local@alwatannews.net

أخبار الوطن
Tue 3 Mar 2020السنة 15   | العدد 5197  |  الثالثاء 8 رجب 1441هـ  |

 العاهل: ستبقى البحرين أرضًا للمحبة 
والخير كما سطرها التاريخ عبر األزمان 

 الملك يدعو لتكثيف 
 التنسيق خليجيًا وعربيًا وإقليميًا 

لمنع انتقال وانتشار »كورونا«

 العاهل يعرب عن شكره 
للسعودية على الدعم المتواصل

 أهمية أن تحافظ الدولة 
 على عملها دون إبطاء أو تأجيل 

بسبب المشكلة العالمية

 رفع الطاقة االستيعابية 
 للعالج وتوفير أقصى درجات 
الراحة وتطبيق أعلى المعايير

ولي العهد: رفع القدرة االستيعابية 
ومضاعفة العمل للتغلب على التحديات

 العاهل يهنئ 
 رئيس بلغاريا 

بذكرى يوم التحرير

بع��ث حضرة صاحب الجالل��ة الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى، 
برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية بلغاريا، 
رومي��ن رادي��ف، بمناس��بة ذك��رى ي��وم 

التحرير لبالده.

 الملك في اتصال هاتفي مع خادم الحرمين
الشريفين.. ندعم إجراءات السعودية لمنع »كورونا«

أج��رى حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة عاه��ل البالد المفدى، 
اتصااًل هاتفيًا، مع أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 
عاهل المملكة العربية الس��عودية الشقيقة، أكد فيه جاللته على دعم مملكة البحرين 
لكاف��ة اإلج��راءات االحترازية التي اتخذته��ا المملكة العربية الس��عودية لمنع وصول 

وانتشار فيروس »كورونا«، حماية لمواطنيها والمقيمين والقادمين للعمرة والزيارة.
ومن جهته عبر خادم الحرمين الشريفين، عن شكره وتقدير لجاللته، على دعم مملكة 
البحرين لكل أش��كال اإلجراءات االحترازية التي تتخذها المملكة في سبيل الوقاية من 

هذا الفيروس الخطير.
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 »الصحة«: خروج 12 شخصًا
من الحجر الصحي االحترازي

أعلن��ت وزارة الصح��ة خروج 12 ش��خصًا، من 
الحج��ر الصح��ي االحت��رازي بعد اس��تكمالهم 
لفترة الحجر الالزمة لهم لمدة 14 يومًا، وذلك 
بإجراء كاف��ة الفحوصات المخبري��ة لهم بعد 
التأك��د من س��المتهم وخلوهم م��ن فيروس 

كورونا »كوفيد 19«.
وأف��ادت ال��وزارة أن ال��� 12 ش��خصًا الذي تم 
االحت��رازي  الصح��ي  الحج��ر  م��ن  إخراجه��م 
ه��م م��ن ضم��ن العائدين م��ن إي��ران ومن 
الدول الموب��وءة، 10 منهم م��ن المواطنين 
البحرينيي��ن العائدي��ن من إي��ران، و2 منهم 
عائدي��ن من الصين، أحدهما مواطن بحريني 

واآلخر صيني الجنسية.
وأك��دت أن جمي��ع الح��االت الموج��ودة ف��ي 
مرك��ز الحج��ر الصحي، تت��م متابعتها بصورة 
مستمرة تحت إش��راف طاقم طبي متخصص، 
من خالل تقديم الرعاي��ة الالزمة لهم للتأكد 
من س��المتهم، حفاظًا عل��ى صحتهم وصحة 

الجميع.
وأك��دت ال��وزارة حرصه��ا عل��ى تنفي��ذ كافة 
اإلج��راءات االحترازي��ة والتدابي��ر الوقائية في 
مراكز الحجر الصحي، بحسب المعايير الدولية 
التي أوص��ت بها منظم��ة الصح��ة العالمية، 
ومتابع��ة تطبي��ق جمي��ع اإلج��راءات المتبعة 
لمكافحة انتش��ار الفيروس ف��ي المملكة بما 

يحفظ صحة وسالمة الجميع.

وأكدت وزارة الصحة، أنها مستمرة في جدولة 
الفحص لمعاينة جميع المواطنين والمقيمين 
الذين عادوا من إيران والدول الموبوءة خالل 
فبراي��ر الماضي، عن طريق وح��دات الفحص 
المتنقل��ة، والمجه��زة وفق المعايي��ر الطبية 
المعتمدة، وإجراء الفحوصات الالزمة لهم في 
مناطق س��كنهم من قب��ل فريق طبي مختص 
وذلك بأخذ العينة للتأكد من سالمتهم وعدم 

إصابتهم بالفيروس.
وجددت الوزارة دعوتها للمواطنين والمقيمين 
مم��ن زار إي��ران وال��دول الموب��وءة بضرورة 
www.moh. التسجيل اإللكتروني عبر الرابط

gov.bh/444، أو االتص��ال عل��ى الرقم 444، 
لجدولة موعد الفحص لهم، واتباع التعليمات 
التي س��تعطى له��م من قبل الفري��ق الطبي، 
م��ع ضرورة تجنب االخت��الط باآلخرين لتجنب 
نش��رهم للفيروس لعائالته��م وللمجتمع في 

حال إصابتهم به.
يذك��ر أن وزارة الصح��ة تق��وم بتزوي��د كافة 
المواطني��ن ممن ت��م فحصهم باإلرش��ادات 
ومنحه��م  س��المتهم،  لضم��ان  التوعوي��ة 
إج��ازة طبية مدفوع��ة األجر لم��دة 14 يومًا، 
ومتابعته��م م��ن قب��ل فري��ق طب��ي مختص 
لضمان صحتهم مع التأكي��د عليهم بضرورة 
اتباع اإلجراءات االحترازي��ة الوقائية المتمثلة 

في الحجر المنزلي لمدة 14 يومًا.

 حالتان جديدتان كانتا  بالحجر
الصحي ترفع عدد مصابي »كورونا« إلى 49

أعلنت وزارة الصحة االثنين، عن رصد حالتين 
جديدتين مصابتين بفيروس كورونا »كوفيد 
19« لمواطن��ة بحريني��ة ومواط��ن س��عودي 
ليبلغ العدد الكلي للمصابين بفيروس كورونا 

»كوفيد19« 49 شخصًا.
وأوضح��ت ال��وزارة أن الحالتي��ن الجديدتين، 
كانت��ا وصلت��ا عن طري��ق رحالت جوي��ة غير 
مباش��رة من إيران عبر مطار البحرين الدولي 
وت��م إج��راء جمي��ع التحالي��ل الالزم��ة لهما 
في القاع��ة المخصص��ة في المط��ار لفحص 
القادمين من الدول الموبوءة، وتم وضعهما 
في الحج��ر الصحي االحت��رازي وفق اإلجراءات 
المتبعة لحجر القادمي��ن من الدول الموبوءة 

لمدة 14 يومًا.
وبع��د ظه��ور أع��راض االش��تباه باإلصاب��ة 
بالفيروس، ت��م إجراء التحاليل المخبرية لهما 
الت��ي أك��دت إصابتهما بالفي��روس حيث تم 
نقلهما فورًا إلى إحدى المراكز الخاصة بالعزل 

والعالج وهما في وضع صحي مستقر.

ونوهت الوزارة، بأن التنس��يق قائم ومستمر 
مع األش��قاء في المملكة العربية الس��عودية 
ودول��ة اإلم��ارات العربية المتح��دة لمكافحة 
انتش��ار فيروس كورونا »كوفيد 19«، مثمنة 
دعم األش��قاء ووقفاتهم التاريخية مع مملكة 
البحرين، مضيفة أن إجراءات الفحص صارمة 

ومتواصلة حماية للمواطنين والمقيمين.
وأكدت ال��وزارة أنها قامت بإج��راء فحوصات 
مخبري��ة ل� 2274 ش��خصًا وأظه��رت النتائج 
س��المة 2225 شخصًا من الفيروس، موضحة 
بأن 47 م��ن العدد الكلي البالغ 49 مصابًا، ال 
يتطل��ب وضعهم الصحي حاليًا تلقي أي أنواع 
م��ن األدوية، فيما يتلق��ى اثنان فقط األدوية 

الالزمة للعالج.
ونوه��ت وزارة الصح��ة بأنه��ا تواص��ل جمع 
العينات للمواطنين العائدين من إيران خالل 
شهر فبراير قبل إعالن إيران تفشي الفيروس 
بمدنها، من خالل وح��دات الفحص المتنقلة 
المجه��زة وف��ق المعايي��ر الطبي��ة المعتمدة 

بإج��راء الفحوص��ات الالزمة له��م في مناطق 
س��كنهم من قبل فريق طب��ي مختص، بأخذ 
العينة للتأكد من س��المتهم وعدم إصابتهم 

بالفيروس.
وأكدت ال��وزارة أنه يت��م تزوي��د المواطنين 
ممن يتم فحصهم إجازة طبية مدفوعة األجر 
لمدة 14 يوم��ًا باإلضافة إلى كافة التعليمات 

واإلرشادات التوعوية.
للمواطني��ن  دعوته��ا  ال��وزارة  وج��ددت 
والمقيمي��ن العائدي��ن من إيران ف��ي فبراير 
www. التس��جيل اإللكترون��ي عب��ر الراب��ط

moh.gov.bh/444، أو االتص��ال على الرقم 
444، لجدول��ة موع��د الفحص م��ع البقاء في 
مقر س��كنهم في غرف��ة منفصلة حتى جدولة 
موعد الفحص واتباع التعليمات التي ستعطى 
لهم م��ن قب��ل الفري��ق الطبي، م��ع ضرورة 
تجن��ب االخت��الط باآلخرين لضمان س��المة 
وصحة عائالتهم وللمجتمع في حال إصابتهم 

بالفيروس.

 »الصحة العالمية« تشيد بجهود
وإجراءات البحرين في احتواء »كورونا«

أش��ادت منظمة الصحة العالمية بدور مملكة 
البحري��ن ف��ي التعامل م��ع في��روس كورونا 
»كوفي��د 19«، والعم��ل عل��ى احتوائ��ه ومنع 
انتش��اره م��ن خ��الل اتخاذها لكاف��ة التدابير 
الوقائي��ة، واالس��تعدادات المبك��رة وتطبيق 
اإلج��راءات الالزم��ة المتوائم��ة م��ع المعايير 

الدولية وتوصيات منظمة الصحة العالمية.
فيم��ا أك��د رئيس المجل��س األعل��ى للصحة 
الفري��ق طبيب الش��يخ محمد ب��ن عبداهلل آل 
خليفة، أن الفري��ق الوطني للتصدي لفيروس 
كورون��ا، وبتوجيه��ات م��ن صاح��ب الس��مو 
الملكي األمير س��لمان بن حمد آل خليفة ولي 
العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس 
مجل��س الوزراء، يواصل الجهود التي تس��عى 
للتصدي لضمان س��المة وصح��ة المواطنين 

والمقيمين.
ون��وه بالمب��ادرات واإلج��راءات العديدة التي 
قام��ت بها المملكة ومن أهمها إنش��اء غرفة 
عملي��ات لمتابع��ة مس��تجدات التعام��ل م��ع 
الفيروس، وتخصيص أماكن للفحص والحجر 
والعالج والعزل، وجاري العمل على رفع القدرة 
االس��تيعابية لمراكز لفح��ص والحجر والعزل 

والعالج.
جاء ذلك لدى اس��تقباله، ووزيرة الصحة فائقة 
الصالح في مركز ولي العهد للتدريب والبحوث 
الطبية بالمستشفى العسكري االثنين، المدير 
اإلقليم��ي لمنظم��ة الصحة العالمية لش��رق 
المتوس��ط د.أحمد المنظري بمناسبة زيارته 

لمملكة البحرين.
ورح��ب رئيس المجلس األعلى للصحة ووزيرة 
الصح��ة بالمدي��ر اإلقليمي لمنظم��ة الصحة 
العالمية لشرق المتوسط، وقدم الشيخ محمد 
بن عبداهلل آل خليفة شرحًا عن آخر التطورات 
بش��أن في��روس كورونا وما يت��م تنفيذه من 

إجراءات احترازية ووقائية بهذا الشأن.
وأكد رئي��س المجلس األعل��ى للصحة وزيرة 
الصحة، أن مملك��ة البحرين تواصل جهودها 
الوطنية المخلصة في مكافحة فيروس كورونا 
بمشاركة الفرق والكوادر الطبية المتخصصة.
وق��ام الفري��ق الوطني بالتنس��يق المباش��ر 
مع كافة الجه��ات الرس��مية المختصة بوقف 
الرحالت من وإلى المناط��ق الموبوءة ووضع 
خط��ة للتعام��ل م��ع الح��االت القادم��ة م��ن 
المطار، ووضع خطط للمنافذ البرية والبحرية 
وتخصيص فريق لمتابعة ورصد المستلزمات 

والمعدات.
كم��ا ق��ام الفري��ق بوض��ع الخط��ط الطبية 
للتعامل م��ع الحاالت، وإنش��اء وتفعيل خدمة 
www.moh. التسجيل اإللكتروني عبر الرابط
gov.bh/444 والخط الس��اخن 444، وتعزيز 
التواصل المباش��ر م��ع المجتمع عبر وس��ائل 
اإلع��الم والصحاف��ة ومواق��ع التواص��ل ودور 
العب��ادة ومختلف المؤسس��ات، وذلك بتس��ع 

لغات مختلفة.
ب��دوره، قدم د.محمد الش��عبان من المجلس 
األعل��ى للصحة عرض��ًا عن آخر المس��تجدات 
ف��ي البحرين من حيث األرق��ام واإلحصائيات 

واإلجراءات المتخذة في هذا الصدد.
من جهته، أشاد المنظري باإلجراءات الوقائية 
الت��ي تتخذه��ا حكوم��ة مملك��ة  والرقابي��ة 
البحرين في مجال تعزيز س��بل التصدي لهذا 
الفيروس ومتابع��ة الترصد وااللتزام بتطبيق 
اإلرش��ادات والتعليم��ات التوعوي��ة الصادرة، 
استنادًا إلى توصيات منظمة الصحة العالمية 

وفي إط��ار التنس��يق والتع��اون للحفاظ على 
صحة المواطنين والمقيمين بالمملكة.

وأثن��ى المدي��ر اإلقليم��ي لمنظم��ة الصح��ة 
العالمية لشرق المتوسط، على جهود حكومة 
البحرين على هامش زيارة وفد منظمة الصحة 
العالمي��ة لمتابع��ة إجراءات مملك��ة البحرين 
به��ذا الخصوص عل��ى ما تقوم ب��ه المملكة 
من جهود في تنفي��ذ توصيات المنظمة فيما 

يتعلق بانتشار فيروس كورونا.
وناقش الفريق مس��تجدات إط��ار التعاون مع 
الدول التي أعلنت عن حاالت شفاء لبروتوكول 
الع��الج وتعزيز التعاون بي��ن مملكة البحرين 
ومنظمة الصح��ة العالمية ف��ي مواجهة هذا 

الفيروس.
ووجه الشكر إلى حكومة البحرين على عملها 
الدؤوب لالس��تجابة مع تفش��ي هذا المرض 
طبقًا للوائ��ح منظمة الصحة العالمية، بتعزيز 
قدراتها األساس��ية بما فيها الكش��ف المبكر 
عن أحداث الصحة العامة واالس��تجابة لها في 

الوقت المناسب.
وأش��ار إلى أن المنظمة، تتابع باس��تمرار مع 
الجهات المختص��ة بمملكة البحرين وفي كل 
دول اإلقلي��م والعال��م وم��ع المختصي��ن آخر 
مستجدات انتشار الفيروس وفقًا لبيانات ذات 

مصداقية التخاذ القرار المناسب.
وق��دم المنظ��ري، الش��كر والتقدي��ر لرئيس 
المجلس األعلى للصح��ة ووزيرة الصحة على 
حس��ن االس��تقبال، مؤكدًا اس��تمرار التعاون 
والتنس��يق المش��ترك بين الجانبين لالطالع 

على كل المستجدات الراهنة.

 محمد بن عبداهلل: رفع القدرة االستيعابية
لمراكز لفحص والحجر والعزل والعالج

»الداخلية« تنفي ما يتداول 
عن مقطع مصور لهروب 
شخص من الحجر الصحي

نفى مدير عام ش��رطة العاصمة ما يتداول من مقطع مصور 
بمواق��ع التواصل االجتماعي عن هروب ش��خص من الحجر 
الصحي، حيث تش��ير المعلوم��ات األولية إل��ى ادعاءات غير 
دقيق��ة من قبل عام��ل )24 عامًا( من جنس��ية أفريقية، وقد 
ت��م اتخاذ اإلجراءات الالزمة بش��أنه، وفقًا لما نش��رته وزارة 

الداخلية على حسابها الرسمي على »تويتر«.

»المرصد لحقوق اإلنسان«: 
جهود وطنية مخلصة 

لمواجهة »كورونا«
أك��دت جمعية المرصد 
لحق��وق اإلن������س��ان، 
الجه�����ود الوطن���ي��ة 
المخلص��ة التي يبذلها 
فري��ق البحري��ن عل��ى 
ف��ي  الس��اعة  م�����دار 
في��روس  مواجه������ة 
الكورون��ا »كوفيد 19« 
والعمل عل��ى احتوائه، 
بمش�����اركة مخت��ل��ف 
الكوادر األمنية والطبية 
واإلعالمية والمجتمعية 
وم���ا  المتخصص������ة 

اتخذته من إجراءات احترازية ووقائية لمنع انتش��اره داخل 
مملكة البحرين.

وأكدت الجمعية أن اإلش��راف المس��تمر م��ن قبل صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
القائد األعلى النائب األول لرئي��س مجلس الوزراء ودعوة 
س��موه بالتكاتف ووحدة الصف، س��اهمت بشكل كبير في 
نش��ر الطمأنينة لدى الجميع بالجه��ود الوطنية المبذولة 
من قبل الجهات المختصة لتنعم البحرين بصحة وسالمة 

المواطنين والمقيمين.
وقال رئيس الجمعية محسن الغريري، إن الحق في الصحة 
يعد من المقومات األساس��ية للمجتم��ع في البحرين وفقًا 
لم��ا نص علي��ه الدس��تور، كما يع��د حقًا أساس��يًا يرتبط 
ارتباطًا وثيقًا بحقوق اإلنس��ان، وهو ما أكدت عليه العديد 
م��ن الصكوك والمواثيق الدولي��ة، منها ما جاء في المادة 
)122( م��ن العه��د الدولي الخاص بالحق��وق االقتصادية 
واالجتماعية والثقافية والذي بموجبه تتخذ الدول التدابير 
الالزمة من أجل الوقاية من األمراض الوبائية والمتوطنة 
والمهني��ة وعالجه��ا ومكافحتها، وكذل��ك تهيئة الظروف 
التي من ش��أنها تأمين الخدم��ات الطبية والعناية للجميع 

في حالة المرض.
ونوه بأن ذلك كله متحقق عبر ما تقوم به من المملكة من 
جهود عززت من موقعها الصحي إقليميًا ودوليًا، بجانب ما 
نراه اليوم من تسخير الموارد كافة من أجل تعزيز الصحة 

العامة وضمان صحة وسالمة المواطن�ين والمقي�م�ين.
وأشاد الغريري بسرعة االستجابة للحدث وتنوع اإلجراءات 
والتدابي��ر على مس��توى الدولة، من خ��الل رصد ومتابعة 
جمي��ع منافذ المملك��ة والمستش��فيات والمراكز الصحية 
واعتماد الشفافية والوضوح مبدًأ لمواجهة هذا الفيروس، 
وكذل��ك وق��ف العمل بنظ��ام البصمة لجمي��ع الموظفين 
واس��تبدالها بكشوف التوقيع واالنصراف، وتعليق الدراسة 

في الجامعات والمدارس ورياض األطفال.

محسن الغريري 
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قانون حكومي يلغي »لجنة المنازعات اإليجارية«
       ال استئناف ألي مبلغ يقل عن 1000 دينار

أحال��ت الحكوم��ة لمجل��س النواب، مش��روع قان��ون يتضمن إلغ��اء لجنة 
المنازعات اإليجارية، وإلغاء استئناف األحكام إذا كانت مبلغ المطالبات يقل 

عن 1000 دنيار.
وطبقًا لمذكرة هيئة اإلفتاء والتشريع القانوني، فإن مشروع القانون يتعديل 
بعض أحكام إيجار العقارات المرافق للمرسوم الملكي رقم 8 لسنة 2020، 
يه��دف إلى تطوي��ر المنظومة القضائية م��ن خالل إلغاء لجن��ة المنازعات 
اإليجاري��ة وجع��ل المحكمة الكب��رى المدنية ه��ي المختص��ة بالمنازعات 
الناشئة عن تطبيق أحكام القانون، باإلضافة إلى إلغاء استئناف األحكام إذا 

كان مبلغ المطالبات ال يجاوز ألف دينار.
ويختصر هذا التعديل الوقت والجهد ويؤدي إلى سرعة الفصل في القضايا 
وزيادة معدالت اإلنجاز ويس��هم في تحقيق اس��تراتيجية االرتقاء بالسلطة 

القضائية التي تبناها المجلس األعلى للقضاء التحقيق العدالة الناجزة.
ويتألف مش��روع القانون - فضاًل عن الديباجة من خمسة مواد، حيث نصت 

الم��ادة األولى منه على اس��تبدال الم��ادة )2( من قانون إيج��ار العقارات، 
في حين نص��ت المادة الثانية منه على اس��تبدال كلمة )المحكمة( بكلمة 
)اللجن��ة( أينم��ا وردت ف��ي نصوص القانون، واس��تبدال عب��ارة )المحكمة 
الكبرى المدنية( بعبارة )الجنة المنازعات اإليجارية( الواردة في المادة )1(، 
وعب��ارة )خزانة المحكمة( بعبارة )أمان��ة اللجنة( الواردة في الفقرة )ب( من 
الم��ادة )22( ، وعب��ارة )يجوز للمحكمة إذا حكمت( بعب��ارة )يجوز للجنة إذا 

قررت(.
أما الم��ادة الثالثة، فنصت على إلغاء الفصل العاش��ر من القانون المعنون 
)لجن��ة المنازع��ات اإليجارية( ، وإلغ��اء عبارة )بقرار من اللجن��ة( الواردة في 
الفق��رة )أ( من المادة )23( وعبارة )أو بق��رار من اللجنة( الواردة في المادة 
)38( م��ن ذات القانون وجاءت المادة الرابع��ة انتقالية تتعلق بإحالة جميع 
الدعاوى التي لم يتم الفصل فيها إلى المحكمة الكبرى المدنية، أما المادة 

الخامسة فهي مادة تنفيدية.

 »تشريعية النواب«: 70 يومًا 
»إجازة وضع« للعاملة في الحكومة

قال النائب محمد العباسي، إن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ناقشت 
خ��الل اجتماعها، اإلثني��ن، االقتراح برغب��ة بزيادة عدد أي��ام إجازة الوضع 
للمرأة العاملة في القطاع الحكومي لمدة 70 يومًا، وإعطاء األب إجازة لمدة 
3 أيام في حال والدة مولود له، واالقتراح برغبة بش��أن إنشاء مركز لتعليم 
القرآن بالدائرة الس��ابعة في المحافظة الش��مالية وقررت الموافقة عليهما 

ورفعهما لهيئة المكتب.
وأضاف أن اللجنة ارتأت السالمة الدستورية لقرار مجلس الشورى بخصوص 
مش��روع قانون بتعديل المادة )11( من المرس��وم بقانون رقم )78( لسنة 
2006 بش��أن التأمين ضد التعطل، ومش��روع قانون بتعديل بعض أحكام 
المرس��وم بقانون رقم )78( لس��نة 2006، بش��أن التأمين ض��د التعطل، 
ومش��روع قانون بتعديل المادة )3( من المرس��وم بقانون رقم )10( لسنة 
1976 في ش��أن اإلسكان، المرافق للمرس��وم رقم )3( لسنة 2020 إضافة 
إل��ى االقت��راح بقانون بتعدي��ل الفقرة )ب( م��ن المادة )6( من المرس��وم 
بقانون رقم )39( لس��نة 2002 بش��أن الميزانية العامة، واالقتراح بقانون 

بتعديل بعض أحكام قانون رقم )27( لسنة 2005 بشأن التعليم.
وح��ول الموضوع��ات المحالة للجنة بصفة أصلية، قال العباس��ي إن اللجنة 
ناقشت تقرير اللجنة المعاد بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة )327( 
من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم )12( 

لس��نة 1971 )المعد بناء على االقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب( 
والذي يتضمن السماح للدائن بالتظلم من امر األداء، مشيرًا إلى أن اللجنة 
قررت الموافقة على التقرير ورفعه إلى مكتب المجلس، فيما رفضت اللجنة 
مشروع قانون بإلغاء الفقرة الثانية من المادة )326( من قانون المرافعات 
المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم )12( لسنة 1971 )المعد 

بناء على االقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى(.

 »جمعيات سياسية«: روح وطنية 
عالية وشراكة مجتمعية للتصدي لـ»كورونا«

أكدت جمعيات الوس��ط العربي اإلس��المي، والصف 
اإلسالمي، وتجمع الوحدة الوطنية، والمنبر التقدمي، 
والتجم��ع القوم��ي الديمقراط��ي، والتجم��ع الوطني 
الديمقراطي الوحدي، والتجمع الوطني الدس��توري، 
والمنبر الوطني اإلسالمي، السياسية، الروح الوطنية 
العالي��ة والش��راكة المجتمعي��ة للتص��دي لفيروس 

كورونا »كوفيد19«.
وأك��دت، تقديرها لإلج��راءات التي تتخذه��ا وزارات 
ومؤسسات الدولة في هذا المجال من توعية ورعاية 
وتثقي��ف وعالج وتدابير احترازية بما يحفظ س��المة 
الجمي��ع، باإلضافة إل��ى الجهود المبذول��ة من أجل 

عودة المواطنين العالقين في إيران.
وش��ددت الجمعي��ات عل��ى ض��رورة تحل��ي الجميع 
بالمس��ؤولية الوطني��ة والعمل على مصال��ح البالد 
العلي��ا وحماي��ة المواطني��ن والمقيمي��ن من خالل 
التعاون مع اللجنة الوطنية الطبية المعنية بالتصدي 
لفيروس كورونا والتعاون مع جميع الجهات المهنية 
دون إبطاء واالستجابة الفورية للتعليمات والنداءات 

المتعلقة بضرورة خضوع جميع العائدين من الخارج 
وبخاصة من الدول المنتش��ر بها الفي��روس تحقيقًا 

للمصلحة الوطنية وحماية الصحة العامة.
وأعرب��ت الجمعيات، ع��ن اعتزازها بال��روح الوطنية 
والش��راكة المجتمعية المشرفة التي تجلت في وقفة 
كل ق��وى المجتمع البحريني الرس��مية واألهلية من 
جمعيات وأندية ومراكز ش��بابية ومجالس وتجمعات 
ديني��ة وغيرها في مواجهة هذا التحدي بوعي وبروح 
وطنية مس��ؤولة م��ن كل أبن��اء البحري��ن بمختلف 

أطيافهم.
وش��ددت الجمعيات عل��ى رفضها الح��ازم لمحاوالت 
البعض من أصحاب األصوات النشاز في بعض مواقع 
التواص��ل االجتماعي والتي تريد أن تضفي على هذا 
الموض��وع بع��دًا طائفيًا بأي ش��كل من األش��كال ال 

يراعى للوطن مصلحة.
وش��ددت على رفض ونبذ هذه األصوات، مبينة أنها 
ل��ن تتوانى عن مواجهة من يري��د اإلضرار بوحدتنا 
الوطنية خاصة في مثل ه��ذه الظروف التي تقتضي 

وعل��ى نح��و مس��ؤول تعزي��ز روح التضام��ن وقي��م 
المواطنة والشراكة المجتمعية.

وأضاف��ت، أن الوع��ي والروح الوطني��ة وتكاتف أبناء 
البحري��ن ووح��دة صفهم ف��ي مواجه��ة التحديات 
الراهنة كما قال صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
ب��ن حمد آل خليف��ة ولي العهد نائ��ب القائد االعلى 
النائ��ب األول لرئيس مجل��س ال��وزراء »مصدر قوة 
للوط��ن نواجه بها بوع��ي وإدراك عدون��ا اليوم هو 
في��روس كورونا ولي��س المصابون ب��ه، وأن تضافر 
كل الجه��ود ضمن الحمل��ة الوطني��ة لمكافحة هذا 
الفيروس، هو ماعودنا عليه أبناء البحرين المخلصون 
في بناء نس��يجهم الوطني المتآلف الذي يزداد متانة 

مع كل الظروف«.
وثمنت الجمعيات، عاليًا تلك الرؤية من لدن سموه، 
مش��يدة بجهود كل من يتصدون له��ذا الخطر عبر 
منظوم��ة عم��ل متكاملة وب��روح وطنية م��ن كافة 

أجهزة الدولة في هذه الظروف الصحية الطارئة.
وأكدت دعمه��ا لكل اإلج��راءات االحترازية والتدابير 

الوقائية لتخطي ما نحن فيه من تحديات أو مايستجد 
منها، داعية إلى االلتزام بها والتجاوب مع التعليمات 
الوقائية الرس��مية، ومواكبة ما يستجد أو يطرأ منها 
للحفاظ على سالمة المواطنين والمقيمين وتحصين 

بالدنا في هذا الظرف وفي كل ظرف.
وأبدت ثقتها بأن هذا التحدي الراهن س��يمر بسالم 
بفض��ل كل الترتيبات واإلج��راءات المتخذة من أجل 
سالمة جميع البحرينيين ومن هم على أرض البحرين 

من مقيمين وزوار.
وجددت الجمعيات، دعوتها إلى نبذ كل أصوات نشاز 
من أي طرف كان التريد البحرين خيرًا ويس��ؤوها كل 
أشكال التعاون والتالحم والتماسك بين أبناء البحرين 
ومايعكس اإلجماع الوطني ويرس��خ الوحدة الوطنية 
التي تظل في قمة أهداف هذه الجمعيات، مؤكدة أن 
هذه األزمة أثبتت مقدرة أبن��اء البحرين في الحفاظ 
عل��ى الصحة العامة وحماي��ة المواطنين والمقيمين 
مما يش��كل ضربة لكل من يحاول التشكيك بكفاءة 

البحرينيين وإخالصهم ونجاحاتهم.

 الحكومة تطلب رفع رسوم 
»التمييز« للحد من الطعون »غير الجدية«

بصف��ة  الن��واب  لمجل��س  الحكوم��ة  أحال��ت 
االس��تعجال، مش��روع قانون يتضم��ن رفع مبلغ 
الرس��م الثابت والكفالة المتعلقة بالطعون أمام 
محكم��ة التميي��ز، وذلك للحد م��ن الطعون غير 
الجدي��ة. وطبقًا لمذكرة هيئة اإلفتاء والتش��ريع 
القانوني، فإن مش��روع القان��ون بتعديل بعض 
أحكام التمييز المرافق للمرس��وم الملكي رقم 9 
لس��نة 2020، يهدف إلى الح��د من الطعون غير 
الجدية وعدم إغراق محكم��ة التمييز بعدد كبير 
منها بش��كل يس��تنزف الوقت والجه��د ويرهق 
الميزاني��ة دون مقتض��ى، م��ن خالل رف��ع مبلغ 
الرسم الثابت والكفالة فيما يخص الطعون أمام 
محكمة التمييز في األحكام النهائية الصادرة في 
المواد المدنية والتجارية دون المساس بالرسم 
أو الكفال��ة المق��ررة ع��ن الطع��ون ف��ي المواد 

الش��رعية واألحوال الش��خصية لغير المسلمين، 
بحي��ث يكون مبل��ع الرس��م 250 دين��ارًا ومبلغ 
الكفال��ة 500 دين��ار، باإلضافة إلى فرض رس��م 
ثاب��ت على طل��ب وقف التنفيذ ف��ي الطعون في 

المواد المدنية والتجارية بواقع 200 دينار.
كما يهدف مشروع القانون إلى تبسيط إجراءات 
قبول الطعن بما يس��مح للمكتب الفني بالتأشير 
برأيه عل��ى ملف الطعن - دون إع��داد مذكرة - 
متى كان ذلك كافيًا، وال ريب في أن هذا التعديل 
يختصر الوقت والجهد ويؤدي إلى سرعة الفصل 
في القضايا وزيادة معدالت اإلنجاز ويس��هم في 
تحقيق اس��تراتيجية االرتقاء بالسلطة الفضائية 
الت��ي تبناها المجل��س األعلى للقض��اء لتحقيق 

العدالة الناجزة.
ويتأل��ف مش��روع القانون - فضاًل ع��ن الديباجة 

- م��ن 3 مواد، حي��ث نصت الم��ادة األولى منه 
على تعديل الفقرتين األولى والثانية من المادة 
)13( والفق��رة األولى من الم��ادة )21( والفقرة 
األولى من المادة )29( والمادة ) 56( من قانون 

محكمة التمييز.
ونص��ت الم��ادة الثاني��ة عل��ى اس��تبدال عبارة 
المجل��س األعل��ى للقضاء بعب��ارة وزي��ر العدل 
ال��واردة في الفق��رة األولى من الم��ادة )7( من 
قان��ون محكمة التميي��ز، وعبارة الوزي��ر المعني 
بش��ؤون العدل بعبارتي »وزير العدل والش��ئون 
اإلس��المية« و«وزي��ر الع��دل« وعب��ارة »للوزير 
المعني بش��ؤون الع��دل« بعب��ارة »لوزير العدل 
والش��ؤون اإلس��المية« أينم��ا وردت ف��ي ذات 
المرس��وم بقان��ون، أم��ا الم��ادة الثالث��ة فهي 

تنفيذية.

»تشريعية الشورى«: تعديل الجزاءات 
التأديبية على موظفي الحكومة 

وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، في اجتماعها 
ال�18 برئاس��ة دالل الزايد، على المرسوم بقانون رقم )23( لسنة 2019 
بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرس��وم بقانون 

رقم )48( لسنة 2010.
وأضحت الزايد أن المرس��وم بقانون يتألف من ث��الث مواد، ويهدف إلى 
تعديل الج��زاءات التأديبية التي يجوز توقيعها عل��ى الموظف الحكومي، 
مش��يرة إلى أن اللجنة بحثت المرس��وم ومواده، وق��ررت الموافقة عليه، 

وإعداد تقرير بشأنه لرفعه إلى هيئة مكتب المجلس.
وقالت الزايد إن اللجنة ناقش��ت أيضًا المرس��وم بقانون رقم )22( لسنة 
2019 بشأن الوساطة لتسوية المنازعات، واطلعت على مواده، مبينة أن 
المرس��وم يضع إطارًا قانونيًا للوساطة كأحد الحلول لتسوية المنازعات، 
وذلك قبل اللجوء إلى القضاء. وأفادت أن اللجنة قررت بعد دراس��ة وبحث 

مشروع القانون الموافقة عليه، وإعداد تقرير بشأنه.

 النائب السيسي: 
يهنئ وزير الداخلية بمنحه 

وسام األمير نايف لألمن العربي
هنأ رئيس لجنة الش��ؤون الخارجية 
الوطني بمجلس  والدفاع واألم��ن 
النواب محمد السيسي البوعينين، 
وزي��ر الداخلية الفري��ق أول الركن 
الشيخ راشد بن عبد اهلل آل خليفة، 
بمناسبة منحه وس��ام األمير نايف 
لألم��ن العربي م��ن الدرجة األولى 
تقدي��رًا لدعم��ه لمس��يرة التعاون 

األمني العربي.
وأك��د أن ه��ذا التكري��م يأتي عن 
جدارة واس��تحقاق عرفانًا بجهوده 
المتمي��زة في تعزيز أف��ق التعاون 
العمل  العرب��ي وتطوي��ر مس��يرة 
المشترك بين البلدان العربية في 

المجاالت األمنية.
وق��ال إن ه��ذا التكري��م يعك��س 
م��ا حققت��ه مملك��ة البحري��ن من 
مكتس��بات عل��ى صعي��د المج��ال 
األمن��ي وم��ا تتمتع به م��ن تطور 
ونماء عل��ى كافة المس��تويات في 
ظل مس��يرة البن��اء والنهضة التي 
يقوده��ا حض��رة صاح��ب الجاللة 
المل��ك حمد بن عيس��ي آل خليفة 
عاه��ل الب��الد المف��دى، وتقدي��رًا 
لجه��ود المملكة في دعم مس��يرة 
العمل العربي المشترك على كافة 

األصعدة.
وأش��ار السيس��ي إل��ى أن تكري��م 
الفري��ق أول الركن الش��يخ راش��د 
بن عبداهلل آل خليفة، يأتي ترجمة 
لسلسلة اإلنجازات التي تحققت في 
والتي  العربي��ة  األمنية  المج��االت 
كان ل��ه، دور كبير في تنميتها من 
خالل ال��رؤى والمرئي��ات المتعلقة 
بتطوي��ر وتعزي��ز مس��يرة التعاون 

والتنسيق األمني العربي.
وأض��اف أن وزي��ر الداخلي��ة يتمتع 

بمسيرة حافلة من اإلنجازات خالل 
مس��يرة عمله بالمجال األمني على 
الصعيد  الداخلي وعلى  المس��توى 
العربي، وأن التكريم بمثابة داللة 
اس��تراتيجية  نج��اح  واضح��ة على 
ال��وزارة ف��ي تنمي��ة أط��ر التعاون 
األمني المشترك مع مختلف الدول 
المس��تدام  األمن  لتحقيق  العربية 
السيس��ي  وعبر  العربي��ة.  لل��دول 
عن س��عادته، بهذا التكريم الكبير 
بقيمة  أمنية  والمستحق لشخصية 
وحج��م الفريق أول الركن الش��يخ 
راش��د بن عبداهلل آل خليفة، قائاًل 
إن التكريم محل فخر لكل بحريني 
وعربي، ويؤكد الدور الكبير لوزارة 
الداخلي��ة في مج��ال العمل األمني 
العربي وحجم إسهاماتها اإلقليمية 
ف��ي دع��م المس��يرة األمني��ة في 
المنطقة. ونوه بأن الوزير لم يدخر 
جهدًا في سبيل دعم العمل األمني 
وزارة  بجه��ود  مش��يدًا  العرب��ي، 
الداخلية ف��ي حفظ األمن الداخلي 
في مملكة البحرين ما أس��هم في 

تعزيز مسيرة التنمية واالزدهار.

محمد السيسي
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 »جي إف إتش« العقارية تتعاقد
مع عالمات عالمية لبيع التجزئة في »هاربور رو«

أعلنت ش��ركة ج��ي إف إتش العقاري��ة، الذراع 
العقاري��ة لمجموع��ة ج��ي إف إت��ش المالية، 
اإلثني��ن، عن توقي��ع عقود م��ع مجموعة من 
أفضل العالم��ات التجارية العالمية للمأكوالت 
والمشروبات والتي ستؤسس امتيازاتها كجزء 
من ع��روض البيع بالتجزئة قي��د التطوير في 
مش��روع الواجهة البحرية هاربور رو الواقع في 

قلب المنامة.
وستشهد هذه الخطوة تقديم مطاعم عالمية 
المستوى تخدم العمالء المميزين في مساحة 
تبل��غ 14000 متر مربع من مح��الت التجزئة، 
والتي من المتوقع أن تفتح أبوابها أمام الزوار 
ف��ي الربع الثالث م��ن 2020، مع تقدم أعمال 
التجهي��ز بس��رعة إلى جانب أعم��ال أخرى في 

مشروع التطوير.
ومن المتوقع أن تصبح منطقة البيع بالتجزئة 
في »هاربور رو«، واحدة من أكثر مناطق تجارة 
التجزئة حيوية في المنام��ة، والتي تتألف من 
مجموع��ة متنوعة م��ن منافذ البي��ع بالتجزئة 
ذات المس��توى العالمي بما في ذلك امتيازات 
والمش��روبات  للمأكوالت  التجاري��ة  العالمات 
المعروف��ة، ومجموعة من العالم��ات التجارية 

العالمية للبيع بالتجزئة.
كما أنها س��تضم أكثر من 300 ش��قة فاخرة 
على أحدث طراز تنقسم بين الجانبين الشرقي 
والغرب��ي لمش��روع التطوي��ر باإلضاف��ة إلى 

فندقين من فئة الخمس نجوم.
وعززت »جي إف إتش« العقارية مكانة مشروع 
هاربور رو كوجهة رائدة للسياحة والعيش بعد 
أن أعلنت مؤخرًا عن توقيع اتفاقيات ستشهد 
إنش��اء فندق فاخر يضم 106 غرفًة ومس��اكن 

تديره��ا H Hotels التي قام��ت ببناء محفظة 
عالمي��ة من العق��ارات المش��هورة والعالمات 
التجاري��ة إقليميًا وعالميًا، باإلضافة إلى افتتاح 
فن��دق أك��ور بوتيك الذي يض��م 160 غرفة - 

ماما شيلتر.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة »جي إف إتش« 
العقارية الش��يخ حمد آل خليفة إن »هذا معلم 
هام آخر بالنس��بة لمش��روع هارب��ر رو ويعتبر 
تطوي��رًا لمركز تجاري آخ��ر ينبض بالحياة في 

قلب المنامة ومرفأ البحرين المالي«.

بدوره ق��ال مدير تطوير األعمال أحمد خلفان: 
»أنش��أنا مفهومًا عالميًا وقدمن��ا اقتراحًا قيمًا 
لتجار التجزئة، ويس��عدنا أن نرى هذا التجاوب 
القوي واإليجابي من أفضل العالمات التجارية 
العالمية التي تس��عى إل��ى التواجد في هاربور 

رو«.
وأردف الش��يخ حم��د: »بينما نتج��ه قدمًا نحو 
االفتت��اح، نتطلع إلى الكش��ف ع��ن مزيج رائع 
من العالمات التجارية الش��هيرة ومنافذ البيع 

بالتجزئة«.

 »المناقصات«: 
48 جهازًا تعويضيًا لـ»ذوي اإلعاقة«

فتح مجلس المناقص��ات والمزايدات اإلثنين، 
مظاريف 69 عطاء ل�12 مناقصة مطروحة من 
9 جهات حكومية، بينها مناقصة لوزارة العمل 
والش��ؤون االجتماعية بش��أن توفير 48 جهازًا 
تعويضيًا لألش��خاص ذوي اإلعاق��ة، حيث تم 

استالم 3 عطاءات.
وتضمن جدول أعمال لجنة الفتح، فتح مناقصة 
لوزارة األشغال وش��ؤون البلديات والتخطيط 
العمراني »ش��ؤون البلديات« بش��أن انضمام 
ال��وزارة لمركز االتصال الوطني، وتم اس��تالم 

عطاء واحد.
وفتح��ت اللجن��ة مناقصة ل��وزارة المواصالت 
واالتصاالت بش��أن تنفيذ العالم��ات األرضية 
لمحط��ات توق��ف الحافالت عل��ى الطريق، مع 
عالمات وأعمدة توقف الحافالت، وتم اس��تالم 

عطاءين.
كم��ا فتح المجل��س 12 عط��اء لمناقصة وزارة 
شؤون اإلعالم بشأن مش��روع التجهيز التقني 
المركزي��ة  التحك��م  وغ��رف  لألس��توديوهات 

لمشروع 6 أستوديوهات إذاعية.
كما تم فت��ح مناقصة لهيئ��ة الكهرباء والماء 
تأهي��ل  بش��أن  والدراس��ات«،  »التخطي��ط 
المقاولي��ن ألعمال األنابي��ب ومحطات المياه 
ضمن مش��روع نقل المياه المصاحبة لمشروع 
محطة الدور المس��تقلة للطاق��ة والمياه، وتم 

استالم 28 عطاء.
وفيما يخص قطاع النفط والغاز، فتحت اللجنة 
عطاءات 3 مناقصات لش��ركة تطوير للبترول، 

المناقصة األولى بش��أن توفي��ر عمليات ربط 
النظ��ام وتحس��ينات العمل من أج��ل األلياف 

البصرية، وتم استالم 6 عطاءات.
أم��ا المناقصة الثانية فكانت بش��أن توريدات 
ادوات ومع��دات جون كرين لمده 5 س��نوات، 
وتم اس��تالم عط��اء واح��د، فيما تم اس��تالم 
 Production عطاءين لمناقصة لتوفير وتزويد

Demulsifier لمدة عامين.
وقامت اللجنة بفتح عطاءات مناقصتين لشركة 
ه��ال بحرين للضياف��ة، عنيت األول��ى بتعيين 
مورد م��ن أجل توفي��ر مراف��ق دورات المياه، 

وبل��غ عدد العطاءات المُس��تلمة عطاءين. أما 
المناقص��ة الثانية فكانت بش��أن إب��رام عقد 
لتوفير خدمات المغسلة من أجل الشركة، وتم 

استالم 5 عطاءات.
وقام��ت لجن��ة فتح العط��اءات بفت��ح مناقصة 
لشركة ممتلكات القابضة بشأن تعيين وكالة 
سفريات للشركة، حيث تم استالم 6 عطاءات، 
ف��ي حين تم فت��ح مناقصات لمرك��ز البحرين 
للدراس��ات االس��تراتيجية والدولي��ة والطاقة 
»دراس��ات« بشأن مناقصة لوجس��تية منتدى 

دراسات، حيث تم استالم عطاء واحد.

»المركزي«: تغطية أذونات 
خزانة بـ70 مليون دينار

أعل��ن مص��رف البحري��ن المرك��زي تغطي��ة أذون الخزانة 
الحكومي��ة األس��بوعية الت��ي يصدره��ا مص��رف البحرين 

المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين.
وتبل��غ قيمة هذا اإلصدار 70 مليون دينار لفترة اس��تحقاق 
91 يوم��ًا تبدأ 4 مارس، وتنته��ي 3 يونيو المقبل، كما بلغ 
معدل س��عر الفائدة 2.45% مقارنة بس��عر الفائدة %2.49 

لإلصدار السابق الصادر في 26 فبراير الماضي.
وبلغ معدل س��عر الخص��م 99.385% وتم قبول أقل س��عر 
للمشاركة بواقع 99.364% علمًا بأنه تمت تغطية اإلصدار 

بنسبة %100.
كما بل��غ الرصيد القائم ألذون الخزانة م��ع هذا اإلصدار ما 

قيمته 2.110 مليار دينار.

»كورونا« يفتح باب التالعب 
باألسعار.. و»التجارة« بالمرصاد

نج��اح الجهود الحكومية والوطني��ة، التي قادها صاحب 
الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة ولي 
العه��د األمي��ن النائ��ب األول لرئي��س مجل��س الوزراء 
بحكمت��ه وحنكته ف��ي التعاط��ي مع موض��وع فيروس 
كورون��ا )كوفيد19(؛ بالتوازي م��ع جهود وزارة الصناعة 
والتجارة والس��ياحة في مراقب��ة الوضع االقتصادي، من 
خالل تنفيذ حملة واس��عة مس��بقة تحس��بًا الس��تغالل 
الوضع، أسفرت، عن إغالق 3 صيدليات تالعبت باألسعار 
وأخفت الكمامات وإن��ذار 14 صيدلية، ما يؤكد الجهود 

المشتركة لتحقيق المصلحة العامة.
البحري��ن للس��ياحة والمع��ارض،  كم��ا قام��ت هيئ��ة 

وبالتنس��يق مع إدارة التفتيش وإدارة التسجيل التجاري 
ب��وزارة الصناع��ة والتجارة والس��ياحة بإغ��الق مكتبي 
س��فر، غير مرخصين، أعلنا مؤخ��رًا عن عروض ترويجية 
لعدد من الوجهات الس��ياحية وم��ن ضمنها إيران دون 
الحصول عل��ى الترخيص المطلوب، تنفي��ذًا لإلجراءات 
االحترازية والتدابير الوقائية الالزمة للتصدي للفيروس 
ومنع انتش��اره. تل��ك الجه��ود الجبارة، الت��ي تواصلها 
البحرين بقيادة حض��رة صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيس��ى آل خليفة عاه��ل البالد المف��دى، وبفضل رؤية 
صاحب السمو الملكي ولي العهد للقضاء على الفيروس 
ستنجح بكل تأكيد نظرًا لرؤية سموه السديدة تجاه أي 

أزمات تواجهها مملكة البحرين للمساهمة في استمرار 
عملية التنمية االقتصادية.

فتجاوب وزير الصناعة والتجارة والسياحة السريع، خالل 
ه��ذه األزمة، أثب��ت للجميع - بما ال يدع مجااًل للش��ك- 
أن حماية المستهلك تأتي في المرتبة األولى، خصوصًا 
إذا م��ا نظرنا لس��رعة إصدار الق��رار ال��وزاري في اليوم 
التالي مباش��رة بتحديد س��قف أعلى ألس��عار الكمامات 
لمدة 3 أش��هر. فكل تلك الجهود والمبادرات تس��تحق 
الثناء، لكن في المقابل نرى أنه من المهم في المرحلة 
الراهنة تكثيف الرقابة لتشمل كافة منافذ البيع ووسائل 
التواصل االجتماعي التي تعرض الكمامات بأسعار علية 

للحد من التالعب بشكل نهائي.
فم��ن المعل��وم أن االقتصاد البحرين��ي يصمد في وجه 
كل األزم��ات العالمي��ة بقوة وثبات، بدلي��ل قدرته على 
مواجه��ة األزمة المالية العالمية في العام 2008، مرورًا 
باألح��داث الت��ي ش��هدتها المملكة في الع��ام 2011، 
وتراجع أسعار النفط في العام 2014 وصواًل إلى فيروس 
كورون��ا )كوفيد19(، ما يؤكد نه��ج البحرين الثابت في 
التصدي بح��زم لتلك األزمات، حيث أثبتت للعالم قوتها 

في التصدي لكل األزمات والكوارث.
أثق تمامًا، بأن تلك الرؤي��ة والجهود الحكومية بقيادة 
عاه��ل الب��الد المفدى س��تحول هذه األزم��ة إلى فرص 

اقتصادية مهمة تس��تفيد منها البحرين في المستقبل 
القري��ب، وذل��ك عل��ى الرغم م��ن أنها ألق��ت بظاللها 
على األسواق العالمية، بفعل تش��ابك العالقات المالية 
والتجارية، وبالتالي فإن البحرين ستصمد في وجه تلك 

األزمة.
حكومي��ة  وهيئ��ات  وزارات  م��ن  الجمي��ع  تكات��ف  إن 
ومؤسس��ات مجتم��ع مدني وقط��اع خاص خ��الل هذه 
المرحل��ة يثب��ت، أن البحري��ن ق��ادرة على تج��اوز هذه 
المرحلة بما يع��ود بالخير والرفاه عل��ى كل من يعيش 
على أرض البحرين، وبالتالي تحقيق التنمية االقتصادية 
التي تنش��دها المملكة. فالمرحلة الحالية، تتطلب دعم 
كل الجهود الوطنية، واإلجراءات التي يتم اتخاذها وفقًا 

لما تقتضيه ظروف التطور المستمر لفيروس كورونا.
تأكيد صاحب الس��مو الملكي ولي العهد، بأنه »يتوجب 
علين��ا ب��ذل اس��تطاعتنا جميع��ًا لحفظ س��المة وصحة 
المواطنين والمقيمين، وكلنا جنود في س��احة مواجهة 
واح��دة وأن عدونا اليوم هو فيروس كورونا )كوفيد19( 
ال المصابين به، وهذه المواجهة هي مرحلية س��تنتهي 
بالحد من انتشار الفيروس، وستبقى وحدتنا وتضحياتنا 
من أجل سالمة الوطن والمواطنين والمقيمين شاهدة 
عبر التاريخ«، يثبت للعيان أن رؤيته السديدة قادرة على 

العبور بالبحرين إلى بر األمان.

بتول شبر - سيدة أعمال

Batyshubbar@gmail .com

أحمد بن حمد: اإلقليم يعاني 
نقصًا بالخبراء الجمركيين

قال رئيس ش��ؤون الجمارك، نائب رئيس منظم��ة الجمارك العالمية 
لش��ؤون إقليم شمال أفريقيا والش��رق األدنى واألوسط، الشيخ أحمد 
بن حمد آل خليفة إن االقليم يعاني من نقص في الخبراء المعتمدين 
في المج��االت الجمركية، لذا ال بد من العمل عل��ى أن تركز المرحلة 
القادمة في خطة بناء الق��درات اإلقليمية وإعداد خبراء جمركيين في 

اإلقليم.
وترأس الشيخ أحمد بن حمد، االجتماع اإلقليمي لمدراء عامي جمارك 
اإلقلي��م، وال��ذي عُقد بمق��ر األمانة العام��ة لجامعة ال��دول العربية 
بالقاه��رة، بحضور األمين العام لمنظمة الجمارك العالمية، د. كونيو 
ميكوريا، ومدير إدارة التكام��ل االقتصادي بجامعة الدول العربية، د. 
بهجت أبو النصر، حيث تم خالل االجتماع، مناقش��ة عدة موضوعات، 

أهمها تقارير بناء القدرات اإلقليمية.
ون��وه نائب رئيس المنظمة لش��ؤون إقليم ش��مال أفريقيا والش��رق 
األدنى واألوسط، بجهود الجمارك في الحد من انتشار فيروس كورونا، 
متمني��ًا الصحة والس��المة لضب��اط الجمارك العاملي��ن في الصفوف 
األول��ى لحماية الحدود، مش��يدًا بتوج��ه منظمة الجم��ارك العالمية 
لتطوي��ر إطار عمل مخصص لبناء القدرات ف��ي مجال تحليل البيانات 
باإلضافة إلى مبادرة المنظمة بوضع توصيات مؤتمر اس��تراتيجيات 

االتصال في ُكتيب لالستفادة منه من قبل الدول األعضاء.
وفيم��ا يخت��ص بش��أن الدراس��ة المطروحة لمش��روع برنام��ج تتبع 
الش��احنات اإللكترون��ي، أوضح أنه وفي حال تنفيذه س��يكون بمثابة 
نقطة انطالق للتعاون بين دول اإلقليم لتس��يير الشاحنات التي تسير 
بنظام التتبع بينها، وعليه فقد أوصى المدراء العامون بتشكيل لجنة 
فنية يش��ارك فيها خبراء من التقنيات الحديثة لدراسة المشروع بكل 

جوانبه وعرضه في االجتماع القادم.
م��ن جهته، أكد األمي��ن العام لمنظمة الجم��ارك العالمية، د. كونيو 
ميكوري��ا، ما ذكره نائب رئي��س المنظمة والممثل اإلقليمي بش��أن 

فيروس كورونا )كوفيد 19(.
وأوض��ح أن مؤش��رات االقتصاد العالمي، كان��ت مرتفعة إال أن ظهور 
الفيروس، أثر على هذا األداء لذا يجب على الجمارك أن تكون مستعدة 
لتقديم خدماتها بما يتناس��ب وهذا الوضع، مش��يدًا باإلجراءات التي 
اتخذتها الدول من حيث التنس��يق والمتابع��ة، الفتًا إلى أن المنظمة 
قامت بنش��ر تعليماتها لل��دول األعضاء حول ه��ذا الوضع على موقع 

المنظمة.
كم��ا ق��دم األمي��ن الع��ام، ملخصًا ح��ول أهم م��ا نُفذ م��ن الخطة 
االس��تراتيجية للمنظمة والتطورات الرئيسية فيما يتعلق باألولويات 

التسعة التي حددتها هذه الخطة.
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الجالء الطاقي

الداخ��ل في مجال الطاق��ة الحيوي��ة كالداخل في لجج 
البح��ر بعضها فوق بع��ض، وكلما تعمق��ت أكثر كلما 
ب��دت الرؤية أكث��ر صعوبة الخت��اط المفاهيم وتعقد 
األف��كار ودقة القوانين الكوني��ة التي تحكم تفصيات 
وغاي��ات تبدو لنا أكثر غموضًا في التعامل معها، ولكن 
غم��وض أمر أو عدم قدرتنا عل��ى الوصول إليه وفهمه 
بم��ا يكفي، ال ينف��ي حقيقة وج��وده وج��دوى تفعيله 
ولزوم قوانينه أو عل��ى أقل تقدير مقاربة فهمها، وهو 
ما أس��عى إليه جاهدة من خال بحث متواصل أكتشف 
في��ه وإياكم بعض ما غاب عنا م��ن العالم الافيزيائي 
أو الام��ادي، بعد س��نوات طوال قضيناه��ا في الحياة 
ال نؤم��ن إال بالم��ادة وقلي��ل م��ن الغيب على س��بيل 
اإليمان العقائدي المكتسب. لعلك تذكر عزيزي القارئ 
المتاب��ع، ما جاء ف��ي مقال الثاث��اء الماضي والمعنون 
ب�»التواص��ل الطاقي تحت المجهر«، إذ أش��رنا إلى أن 
التواصل الطاقي موضوع يش��تمل على عدد واسع من 
المح��اور الهامة، من بينها التبادل الطاقي واإلس��قاط 
النجم��ي والتخاط��ر والرؤي��ة عن بع��د وغيره��ا، وقد 
عكفن��ا طيلة األس��بوع الفائت عل��ى تفكيك بعض من 
ه��ذه المح��اور ومقاربة فهمه��ا وتفنيده��ا على عدد 
م��ن األصعدة، متمس��كين بالمنهج الديني كأس��اس 
لاستنارة عبر المصدر الشرعي األول »القرآن الكريم« 
ومن ثم »السنة النبوية«، وعالجنا في مقاالتنا موضوع 
اإلس��قاط النجم��ي، وعل��ى نح��و مس��تفيض موضوع 
التخاط��ر، وها نحن اليوم نقف على موضوع الرؤية عن 
بعد أو ما اتفق على تسميته »االستبصار«، أو ما يعرف 
أيضًا بالجاء، وهو أنواع. إننا إذ نتحدث عن االستبصار، 
فذل��ك ليس مغازلة لقراءة الكف والفنجان للتعرف على 

غيبي��ات األم��ور وأقدار الن��اس، فذلك داخ��ل في إطار 
التحري��م الذي لن نقاربه في أطروحاتنا، وإننا إذ نحاول 
ل��زوم الدقة والفص��ل بين ما هو مطروح في الس��احة 
وبين ما هو حقيقي ويمكننا دراس��ته والتفكير به قبل 
الوصول لمرحلة اإليمان بتل��ك التفصيات أو عدمها، 
فإننا ملتزمون أيضًا بتحري مشروعية اإلبحار في بعض 

األبواب أو األوجه المشروعة منها.
والحديث عن الجاء واسع ومثير، وكما أشرنا فله أنواع 
عدة، أبرزها الجاء البصري، والجاء الس��معي، والجاء 
الش��مي، والجاء التذوقي، والجاء الحسي، ولو الحظنا 
لوجدنا تلك األنواع من الجاء توازي الحواس الخمسة 
لدى اإلنس��ان، وإن كان الجاء غير حسية وال مادي من 
األس��اس. ولعل من المهم اإلش��ارة إلى أن هناك من 
ميز بين الجاء بأنواعه وبين الكشف المنامي، وسنقف 
على مجموعة من األمثلة في هذا السياق في مجموعة 
من المقاالت الاحقة حول هذا الموضوع، كما سنشرح 

كل نوع من األنواع المذكورة بمزيد من التفصيل.

* اختالج النبض:
ق��د يرى البعض أن المس��ائل الاحس��ية كالجاء، من 
خوارق األم��ور التي يعتبره��ا البعض س��حرًا أو تجاوزًا 
عل��ى الغي��ب، ولكنها ليس��ت كذلك ومثبت��ة في كثير 
م��ن األمثلة س��نقف على ذكره��ا الحقًا، وق��د يعتبرها 
آخ��رون نوع م��ن الكرامات التي يخ��ص بها اهلل بعضًا 
من عباده، غير أنه يشار أن لكل منا موهبته في الجاء 
سواء اكتشفناها أو لم نكتش��فها بعد، وأن ثمة فرص 
الكتش��اف تلك الموهبة وتنميتها ورفع مستوى قدرتنا 

فيها. فإلى لقاء.

يطربنا هديل الحمام 
ونعشق ألوانه

إذا س��ألت كبار المواطنين هل كنتم تربون الحمام؟ 
م��ن عايش ذلك الزمان الماض��ي، كان الجواب نعم، 
نربي��ه ونعتن��ي ب��ه، ونوفر ل��ه الم��أوى »الميدان« 
ونطعمه الشعير وفتات الخبز، ونعد له ماء الشرب في 
»اللي��ان«، والليان إناء مصنوع م��ن الفخار، خصيصًا 
لش��ربهم، وعلى كل بيت »كتوي��ل« أو علم، يهتدي 
به س��رب الحمام إلى بيت مربي��ه، وال توجد حمامة 
»محك��ورة« في قف��ص، كل الحمام طلق��اء، يأكلون 
م��ا يق��دم لهم م��ن طعام ف��ي البيت، ث��م يطيرون 
ويحومون في جو المنزل، أو الجو الفسيح، ويشاركون 
الحمام الغي��ر في الطيران، والبح��ث عن طعام خارج 
البيت، وكأنهم البش��ر يلتق��ون بأصحابهم من بعد 
ليل طوي��ل، ويقوم��ون جماعات وجماع��ات بطيران 
اس��تعراضي ف��ي فض��اء البحري��ن الرح��ب، وأجمل 
اس��تعراض يذهب باللب، يقدم��ه الحمام »القابي« 
وه��ذا الن��وع من الحم��ام، يطير إلى مس��افات أعلى 
ع��ن باقي األن��واع من الحم��ام، والغ��رض من هذا 
العلو الش��اهق، ليعطي لنفسه، تمام االنقاب، سواء 
باالنقاب السريع، واللف حول نفسه، لفات متتابعات، 
مع صفق الجناحين ببعضهما البعض، وإخراج صوت 
بديع، يعرفه سرب الحمام المشارك في االستعراض، 
ويمي��ز هذا النوع م��ن الحمام القابي »كش��ة« من 
ري��ش كالتاج عل��ى قمة رأس��ه، ومن أن��واع الحمام 
»المصرول«، إذ يكس��و ساقيه وحتى األصابع، ريش، 
وهذا الريش شبه بالسروال الذي تلبسه البنت، التي 
ال يبان منها حتى إصبع من أصابع رجليها، إما أش��هر 
أنواع حمام البحرين، فهو النوع المس��مى المكاوي، 
وهذا الطائر له صوت ش��جي يطرب الس��امعين من 
البش��ر، مع طول النفس أحيانًا دون توقف، خاصة إذا 
كان »وهو الذك��ر« أراد التودد إلى أنثاه – للطاووس 
أسلوب، وللحمام المكاوي أسلوب –، والمكاوي أغلى 
س��عرًا من الصنفين الس��ابقين، ونح��ن البحرينيون 
نعش��ق ألوان الحمام الزاهية، وتع��دد ألوانها أيضًا، 

ويزيد سعرها إذا أضيف له جمال هديلها.
والزاج��ل من الحمام غالي الثمن، وال يقتنيه إال هواة 
المس��ابقات التي تقام في موسم معين، حيث يطلق 
كل متسابق طائره من باد السباق البعيدة -في ساق 
كل طائ��ر حجل معدني مدون في��ه باد الطائر ورقم 
المتس��ابق-، وهناك متابعة من قب��ل فنيين في كل 
بلد، ومن ثم إعان وصول الطائر الزاجل إلى موطنه، 

وتسجيل الوقت والمسافة التي قطعها، وحمام الزاجل 
وسيلة من وسائل المراس��ات الخارجية، واستقصاء 
أخبار الجي��وش، ومتابعة انتصاراته��م وما يحتاجون 
إليه من عون من القيادة، وفي قصة س��يدنا سليمان 
عليه السام قرأنا في القرآن الكريم، أنه عليه السام 
اس��تعمل الهدهد لهذه المهمة، عندما أراد مراسلة 
بلقي��س ف��ي اليمن ودعوته��ا وقومه��ا للدخول في 

اإلسام، أما الحمام الدشتي فيأتي في آخر القائمة.
البحريني��ون يتفاءل��ون بالحم��ام، وأنه طائر س��ام 
ويربون��ه ويطعمون��ه ويس��قونه لوج��ه اهلل تعالى، 
وال يأكل��ون لحم الحمام، يباع ويش��ترى فقط، أو قد 
يستبدل طير بآخر، مثًا، ذكر بأنثى أو العكس، حسب 
الحاجة، أما يهود البحرين فيأكلون لحم هذا الطائر.

الذي أريد االستفهام عنه، أن أناسًا نصبوا شباكًا من 
حديد، وذروا قليًا م��ن الحبوب الذي يفضله الحمام 
عل��ى األرض، وهذا الش��بك، ترف��ع مقدمته بعصى، 
مرب��وط خيط أو حبل ف��ي أحد طرفيه��ا في النص، 
والط��رف اآلخر م��ن الخي��ط أو الحبل، عن��د الصائد 
من بعي��د، فإذا دخ��ل الحمام تح��ت القفص لألكل، 
س��حب الصائ��د الخي��ط أو الحبل، فينكف��ئ القفص 
على الحمام، ويتم صيده، وهذا وقع في س��وق واقف 
بالقرب من مكتب بتلك��و، والطريقة الثانية، الصائد 
ينثر الحبوب على األرض، فإذا تجمع الحمام، وانغمس 
في أكل طعامه، قذف عليهم ش��باكًا »سالية« وجمع 
الصيد! وهذا وقع في ممشى عالي بالقرب من مسجد 

موضي.
هل هذا التصرف بأمر من جهة حكومية أو رس��مية، 
لمكافحة الحمام السائب - أس��وًة بالقطط والكاب 
الس��ائبة، إذا كان كذلك وليس للبيع والمتاجرة، هل 
هذه الحمائم التي تم صيدها، أو أودعت في العرين، 
للمحافظ��ة على جزء م��ن تنوع الحيوان��ات والطيور 
التي عاش��ت على أرض البحرين منذ آالف الس��نين، 
إذًا، المطل��وب الحفاظ على »دجاج عدي«، »القوبع«، 
اللذين يشرفان على االنقراض، أرضنا الحبيبة ووطنا 
الصغي��ر الغالي، في��ه الكثير م��ن التن��وع الحيواني 
والزواح��ف والنباتي يج��ب إعارته��ا اهتمامنا قبل أن 
نفقدها، كما فقدنا الغيلم والضفادع وأسماك عذاري 
وأم ش��عوم، وفقدن��ا العفاطي وهي أس��ماك صغيرة 
التي تعيش في الس��يبان »الج��داول« الحلوة، وتلك 

التي تعيش على السواحل المالحة.

حرص حكومي ووعي مواطن.. 
فيروس »كورونا« مثااًل

»إن العال��م اليوم يواجه تحدي��ات متصاعدة لمكافحة 
في��روس كورونا )كوفيد 19( الذي ال يفرق بين عرٍق أو 
دين أو أي انتماء فك��ري أو اجتماعي أو طائفة، وهو ما 
يس��توجب تضافر الجهود لمكافحت��ه والتصدي له بما 

يحفظ صحة وسامة الجميع«.
به��ذه الكلمات اس��تهل صاحب الس��مو الملكي ولي 
العه��د زيارته األخيرة لغرفة العملي��ات التابعة للفريق 
الوطني للتصدي لفيروس كورونا )كوفيد 19( في مركز 
ولي العه��د للتدري��ب والبحوث الطبية بالمستش��فى 
العس��كري، لاطمئنان على س��ير اإلجراءات االحترازية 
والتدابي��ر المتخذة ضم��ن الحملة الوطني��ة لمكافحة 

فيروس كورونا )كوفيد 19(.
ف��ي المواق��ف الش��خصية والفردي��ة الصعب��ة تظهر 
معادن الرجال، لكن في األزمات والكوارث الكبرى، فإن 
االستعداد والتعاون وسرعة التجاوب، وفق خطة علمية 
محكمة، يعد أهم مقومات الدول الناجحة، والتي تسخر 
كل اإلمكاني��ات لمواجه��ة األزمة والخ��روج منها بأقل 

الخسائر.
وخال األس��ابيع األخيرة، ش��هد العالم انتشارًا سريعًا 
وغي��ر متوقع لفيروس كورونا )كوفيد 19(، طال معظم 
دول العال��م، وم��ن ضمنها مملك��ة البحرين، حيث تم 
اإلعان رس��ميًا عن وجود عدد من اإلصابات المؤكدة 

بهذا الفيروس لمواطنين قادمين من إيران.
وقبل هذا اإلعان بأسابيع، أعلنت الجهات المعنية في 
المملكة عن تشكيل الفريق الوطني للتصدي لفيروس 
كورونا، برئاسة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبداهلل 
آل خليفة رئيس المجلس األعلى للصحة، والذي أوكلت 
إلي��ه مهم��ة التعام��ل مع ه��ذا الفيروس، وف��ق أعلى 
المعايير الدولية المعتمدة، وبما يحفظ سامة الجميع.
ومن��ذ األي��ام األول��ى لإلعان ع��ن تفش��ي المرض، 
قامت جميع المؤسسات الرس��مية المعنية، كًا حسب 
اختصاصه��ا، باتخاذ عدد من اإلجراءات الناجعة بهدف 
توفي��ر أقص��ى درج��ات الحماي��ة للمواط��ن والمقيم، 
وتذليل كافة الس��بل التي تس��هم في الحد من تفشي 

المرض وانتشاره.
توازت كل هذه اإلجراءات الصحية مع مستوى عاٍل من 
الش��فافية في التعامل مع الجمهور، حيث حرصت وزارة 
الصح��ة والجه��ات المعنية في كش��ف كل المعلومات 
والحقائق عن تطورات المرض أمام المواطن والمقيم، 

وتوفي��ر مجموع��ة من الوس��ائل اإلعامي��ة وبمختلف 
اللغ��ات للوقاي��ة منه، وكيفي��ة التعامل مع��ه في حال 

اإلصابة ال قدر اهلل.
وحقيق��ًة وبعيدًا عن أي��ة مجامات، ف��إن أكثر ما لفت 
انتباهي في هذا الموضوع المتابعة الحثيثة لسمو ولي 
العهد، وحرص س��موه الدائم عل��ى متابعة التطورات 
واإلج��راءات االحترازية التي تتخذه��ا الجهات المعنية 

لمنع انتشاره، والعمل على احتوائه والسيطرة عليه. 
فمن��ذ األي��ام األولى ح��رص س��مو ولي العه��د على 
المتابع��ة الش��خصية والدائم��ة لضمان توفي��ر كافة 
الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين، والعمل على 
تقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية لهم، باعتبار أن 
س��امة أهل البحرين كانت وال تزال على رأس أولويات 

سموه.
وال ش��ك ف��ي أن هن��اك اطمئنان��ًا كبيرًا على س��امة 
ونجاع��ة اإلجراءات الحكومية، واالهتمام الرس��مي من 
أعلى المس��تويات بتحقيق السامة للجميع، لكن الدور 
األكب��ر واألهم في اعتقادي يق��ع على عاتق المواطنين 
والمقيمي��ن، باعتباره��م خ��ط الدف��اع األول واأله��م 
للس��يطرة على الفي��روس ومن��ع انتش��اره، من خال 
االلتزام التام بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية.
وهنا ال ب��د من اإلش��ادة بالدور الوطن��ي الكبير الذي 
قامت به الس��لطة التش��ريعية، ممثلة بمجلس النواب 
والش��ورى، من خ��ال المتابعة والنق��اش الموضوعي 
لإلجراءات الت��ي يتم اتخاذها، وتقديم المقترحات التي 
تس��هم في تعزي��ز األمن الصحي للمواط��ن والمقيم، 

وتقييم الخطوات الحكومية في هذا اإلطار.  

* إضاءة..
من األهمية بمكان أن يتمتع الجميع بحس المسؤولية 
والوطني��ة م��ن خ��ال االلتزام بعدم نش��ر اإلش��اعات 
أو التعام��ل معه��ا، خصوص��ًا عل��ى وس��ائل التواصل 
االجتماعي، مع التأكيد على دعوة س��عادة وزير اإلعام 
بالحرص على أخذ المعلومات من مصادرها الرس��مية، 
والتي تقوم بدوره��ا على أكمل وجه في اطاع الجميع 
أواًل ب��أول آخر المس��تجدات، انطاقًا من المس��ؤولية 
الوطنية في تقديم المعلومة الدقيقة الموثوقة بكفاءة 

وشفافية.

»كورونا«.. وروحنا الوطنية

وباء كورونا )كوفيد 19(، ال ش��ك أنه حديث الساعة 
اآلن ف��ي العالم كله، فكل دولة تقريبًا تعرضت لهذا 
الوب��اء وابتلي��ت به على نس��ب ودرج��ات متفاوته، 
ومنها البحرين التي وصل إليها هذا المرض وأصيب 
به بعض األشخاص، نسأل اهلل لهم الشفاء العاجل.

ولكن في ظل ه��ذه الظروف التي تعص��ف بالعالم، 
وبم��ا أن هذا المرض وصل إلين��ا، فعلينا أن نواجهه 
بقوة لي��س من خال التش��تت واالنقس��ام وتبادل 
التهم من هناك وهناك، واستغال منصات التواصل 
االجتماعي بش��كل غير مقبول، بل المواجهة تكون 
م��ن خال م��ا تعودن��ا عليه نح��ن ش��عب البحرين 
دائمًا في المواقف الصعب��ة، وأولها التضرع إلى اهلل 
واإللحاح في الدعاء والتوكل عليه س��بحانه في إزالة 
هذه الغمة عنا وعن المس��لمين والعال��م، ثم الثقة 
في اإلجراءات التي تتخذها الجهات الرسمية، وتنفيذ 
إرش��اداتها في التعام��ل مع هذا المرض س��واء من 
األش��خاص األصح��اء أو المصابين، وال ننس��ى بكل 
تأكيد روحنا الوطنية البحرينية التي مطالبين جميعًا 
باس��تنهاضها واستش��عارها في هذه األي��ام، فهذه 
ال��روح البحرينية األصيل��ة هي صمام أم��ان لحفظ 

وطننا بعد حفظ اهلل تعالى. 
وخي��رًا فعل معالي وزي��ر الداخلية الفري��ق أول ركن 
الش��يخ راش��د بن عب��داهلل آل خليفة عندم��ا التقى 
مؤخرًا بمواطنين من كافة شرائح المجتمع البحريني 
للحدي��ث معهم حول هذا الم��رض، وكيفية التعامل 
مع��ه، محقق��ًا عبر ه��ذا التجم��ع المعن��ى الحقيقي 
للش��راكة المجتمعية التي تتخ��ذ وزارة الداخلية منه 
ش��عارًا ونهجًا، وهذه الشراكة في مثل هذه الظروف 
بي��ن الجه��ات الرس��مية واألهلي��ة ه��ي المطلوبة 
وبش��دة حاليًا، لمكافحة األخطار الت��ي قد نواجهها 
ومنه��ا بالتأكيد في��روس كورونا )كوفي��د 19(، وما 
يلف��ت االنتباه أن الفئ��ات التي تم��ت دعوتها لهذا 
اللقاء لها دور هام جدًا في التوعية والنصح واإلرشاد، 
مثل رجال الدين واإلعاميين ورجال األعمال ورؤساء 
األندية والمراكز الشبابية، فتلك الفئات في مجتمعنا 
البحريني ق��ادرة على تحقيق الش��راكة المجتمعية، 
والتعاون مع الجهات الرسمية في مثل هذه الظروف 
وهذا ما تؤكد عليه قيادتن��ا الحكمية دائمًا وتتابعه 
باس��تمرار خاص��ة ف��ي ه��ذه المرحلة الهام��ة التي 

نعيش��ها، والس��بل التي اتخذتها المملكة لمكافحة 
انتشار فيروس كورونا )كوفيد 19(.

وما تطرق إليه وزير الداخلية الفاضل من أمور هامة، 
البد أن نعي إليها بصفتنا مواطنون، ومن المهم أن 
نس��تذكرها، لتكون بمثابة خارطة الطريق لمواجهة 
ه��ذا المرض، وهذا ليس بجديد علينا، ولكننا نحتاج 
إليها في هذا الوقت بالذات، حيث تطرق معاليه إلى 
أهمية تعزيز الروح الوطنية، والش��راكة المجتمعية، 
والتعويل أيضًا على االنضباط والوعي، وتوحيد كافة 
الجهود انطاقًا من اإلحساس بالمسؤولية الوطنية 
والمجتمعية لم��ا يتعلق بالتعامل م��ع هذا المرض، 
والحرص والحذر في التجمعات بمختلف مناس��باتها 
خاصة الديني��ة، ومن أبرز ما تطرق إلي��ه الوزير في 
اعتقادي هو م��ا يتعلق بضرورة اس��تقاء المعلومات 
من مصادرها الرس��مية، وليس من وسائل التواصل 
االجتماع��ي، وه��ذا أم��ر هام ج��دًا وحس��اس كثيرًا، 
فاألخبار غير المعتمدة التي قد ينقلها البعض س��واء 
عن جهل أو قلة وعي أو حتى تعمد تس��بب الفوضى 
والبلبل��ة، في ظل فضاء اإلنترن��ت المفتوح، وأعتقد 
أن التعام��ل الصحيح من قبلنا نح��ن المواطنين هو 
تجاهل كل ما ينش��ر وعدم إش��اعته وبالتأكيد عدم 
تصديق��ه، طالم��ا لم يك��ن مصدره جهة رس��مية، 
حيث إن المساهمة في نش��ر كل ما تتداوله وسائل 
التواص��ل االجتماع��ي، تن��م ع��ن قلة وع��ي وإدراك 
وتتس��بب في إثارة اللغط والجدل وتش��يع الفوضى، 
وهذه ليس��ت صفات أهل البحري��ن. نحن مطالبون 
- كل حس��ب دوره - في التصدي لمرض »كورونا«، 
والبحري��ن تع��ول عل��ى أبنائه��ا وتثق ف��ي وعيهم 
وانضباطهم وتعاونهم التام مع الجهات الرس��مية، 
فهذه الش��راكة المجتمعية متأصلن��ا فينا، وهي من 
الصفات الجميلة التي يتصف بها اإلنسان البحريني، 
حت��ى وإن أفزعن��ا األمر ف��ي بدايته، ولك��ن البد أن 
نرجع إلى وعينا وانتمائنا ونستنهض روحنا الوطنية 
األصيلة التي هي سبيلنا للتصدي لكل الصعاب، بعد 
التوكل على اهلل سبحانه، ثم الثقة والتعاون التام مع 
الحكومة التي تعمل على مدار الساعة من خال فرق 

عمل متخصصة لمكافحة هذا المرض.
نس��أل اهلل أن يحف��ظ بادنا وباد المس��لمين وأن 

يرفع هذا الباء عنا وعن العالم أجمعين.



بيانات الخبر
اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر
الصفحة

العدد
الرابط اإللكتروني

17
opinion@alwatannews.net

الـــــــــــــــرأي

فيصل الشيخ

@f_alshaikh

alshaikh.faisal@gmail.com

اتجاهات

فريد أحمد حسن

@fareedbinesafareedbinesa@gmail.com

قطرة وقت

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 
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فريق واحد.. وإخوان سنة 
وشيعة معًا ضد »كورونا«

ه��ل نختص��ر المش��هد الحاص��ل بالق��ول »إخ��وان 
س��نة وش��يعة ضد فيروس كورونا الذي يوحدنا وما 
يخوفنا؟«، أم نقول »الشعب يريد القضاء على انتشار 
فيروس كورون��ا« و»فيروس كورونا على حب الوطن 

جمعنا«. 
قاله��ا وزير خارجي��ة البحرين الس��ابق الش��يخ خالد 
بن أحم��د آل خليفة »البحرين قص��ة نجاح للتعايش 
المذهب��ي والطائفي«، واليوم نفخ��ر أن نكون قصة 
نج��اح عالمية للتعاون واالتحاد ف��ي مكافحة فيروس 
كورونا، وكما يق��ال رب ضارة نافعة فوحدها األزمات 
والك��وارث هي م��ن توحد وتجعلك تمي��ز بين النافع 
والطال��ح، وكثي��ر م��ن المنعطف��ات الت��ي م��رت بنا 
جعلتنا نرى كي��ف أن المواطنين على اختالف فئاتهم 
وأطيافه��م السياس��ية واالجتماعي��ة والمذهبية بل 

حتى العمرية اتحدوا واجتمعوا.
س��نبدأ بالتش��ديد على أهمي��ة عدم مغ��االة الناس 
ومبالغته��م وتهويلهم الش��ديد ال��ذي وصل لوضع 
أخذ البعض فيه يرتدي الكمامات وفوقها يضع نقابًا 
ويلف نفس��ه ألف لفة، ويعيش في وض��ع قلق وتوتر 

ويوتر من معه ويؤزمهم ويجعلهم يوسوس��ون حتى 
من مالبس��هم التي يرتدونه��ا، فالبحرين بإذن اهلل 
تعال��ى بخير وهي بلد محفوظة دائمًا بفضل من اهلل 
ثم دعوات وأعمال أهله��ا الطيبين و»قل لن يصيبنا 
إال ما كتب اهلل لنا« وال بد من نشر ثقافة الوقاية خير 
من الع��الج وثقافة اإليجابية واألم��ل والتفاؤل بأنها 

»فترة وتعدي«.
أحدهم علق على أحد منش��وراتنا عن فيروس كورونا 
بالق��ول »ال تقولوا نس��بة المصابين به في البحرين 
نس��بة قليلة ففوق 40 ش��خصًا مصابًا به في مساحة 
صغيرة كالبحرين مصيبة!«، ونرد لنقول، المصابون 
ب��ه لم يدخل��وا إلى المجتم��ع البحريني ب��ل ضبطوا 
بالمط��ار وتم عزله��م وهم في الحج��ر الصحي وفي 
مرحلة التش��افي وتلقي العالج الالزم، ولنترك مسألة 
لومه��م ألنه��م كانوا في إي��ران كما ي��ردد البعض 
و»يتحلط��م« ويأخ��ذه عل��ى منحنيات لي��س وقتها 
وال��كالم الذي يحمل اللوم والس��لبية والدوران حول 
المش��كلة ال الح��ل، ونتج��ه بالتفكي��ر نح��و الجانب 
الوقائي والعالجي وندعم إجراءات الدولة وخطواتها 

وقبله��ا نقدم جانب الثقة واالطمئن��ان، والتركيز في 
هذه المرحلة ال يجب أن يكون اللوم ألنهم قدموا من 
إيران، ولنعتبر أنهم جاؤوا من دول أخرى، في النهاية 
هم يحملون الفيروس وهنا مربط الفرس، فالمشكلة 
األساس��ية اليوم هي كيف نضمن أال يتسرب فيروس 
كورون��ا إلى داخل المجتم��ع البحريني، ومن هنا يبدأ 
العم��ل ونركز ونب��ذل جهودنا »هذا ال��كالم ال يعني 
أنن��ا نتحفظ على ما قام به النظام اإليراني من إخفاء 

الحقائق والتالعب«.
الدولة لديها الصورة كاملة فيما يخص وضع فيروس 
كورونا لي��س في مملكة البحري��ن فقط، والتي وهلل 
الحمد لم تسجل حتى اآلن أي حالة النتقال الفيروس 
من بحريني إلى بحريني أو يتم رصده داخل المجتمع 
البحرين��ي، فالبحرينيون المصاب��ون به تم ضبطهم 
وه��م قادمون من إي��ران ودول موب��وءة، إنما أيضًا 
لديها الصورة عما يحدث من حولنا وآخر المستجدات 

ولغة المعلومات واألرقام وهي األهم.
وكما ش��دد س��مو ولي العهد حفظه اهلل ورعاه على 
أن م��ا يم��س أي مواطن واح��د أو مقي��م على هذه 
األرض يم��س الوط��ن بأكمله، وفي��روس كورونا ال 
يفرق بين عرق أو دين أو انتماء فكري أو اجتماعي أو 
طائفة، ونضيف هنا على مس��ألة، أن قضية التصدي 
لفي��روس كورون��ا ومكافحته ال تخت��ص في مذهب 
الش��خص وال طائفته وال من يكون، وهذا الرد يأتي 
على حملة الردح التي يقوم بها أحد المواقع اإليرانية 
الهوى الذي يدرج قضايا واس��م البحرين في محتواه 
ويكتب بطريقة طائفي��ة من نوع »على الدولة إجالء 
البحرينيين في إيران بعيدًا عن موقفها السياسي من 
إي��ران ومواطنيها المنتمين للغالبية الش��يعية« كما 
يزعم��ون، ونقول لهم في البحري��ن ال يوجد مواطن 
ينتم��ي للغالبية الس��نية أو مواطن ينتم��ي للغالبية 

الش��يعية، يوج��د مواط��ن بحريني ينتم��ي لمملكة 
البحرين، وهو جزء مهم وش��ريك أساسي في مجتمع 
مملكة البحرين، وكفاكم تقسيمًا للمجتمع البحريني، 
فالبحرين حافظت على جمي��ع مواطنيها والمقيمين 
فيه��ا كأولوية ولم تس��تهتر بحياة الن��اس كما قام 
النظ��ام اإليران��ي ال��ذي يم��ول موقعك��م الطائفي 
والمس��يس بأجن��دة عدائي��ة، واإلج��راءات المتبعة 
لضمان س��المة الجميع، فلو الدولة قامت بإدخالهم 
وانتش��ر الفيروس بين عوائلهم لقلتم هذه مسرحية 
ومؤام��رة م��ن الدولة لنش��ر المرض بي��ن العوائل 
الش��يعية والقضاء عليهم، فأنت��م ال يعجبكم العجب 
وعينكم ال تبصر س��وى كلمة س��ني وشيعي وتهمل 

كلمة بحريني!
وزارة الصح��ة وجهت البحرينيين العائدين من إيران 
والبال��غ عددهم 2292 خالل ش��هر فبراي��ر لضرورة 
التع��اون واالتص��ال على رق��م 444 لجدول��ة موعد 
الفحص، ومن ح��ق الدولة اتخاذ اإلجراءات القانونية 
ف��ي حال عدم االتص��ال وإجراء الفحوص��ات الخاصة، 

فحياة الناس ليست لعبة.
م��ن األمور الهام��ة الت��ي نتمناها تص��ل، أن تكثف 
وزارة الصناع��ة والتجارة والس��ياحة رصد الصيدليات 
والمح��الت المخالفة التي تتالعب باألس��عار وتخفي 
الكمام��ات والمعقم��ات عن الن��اس، وهن��اك حاجة 
لتوفي��ر هذه المس��تلزمات التي نف��دت بالكامل من 
األس��واق، كما أن الحمالت التوعوية التي تطلق من 
قبل اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا ممتازة، 
ولكن هناك حاج��ة لتكثيف اإلرش��ادات والمعلومات 
أكث��ر، فالعدي��د م��ن المواطنين يتجهون للس��ؤال: 
كيف نتص��رف إن كنا نعمل في وظائف وقطاعات لها 
احتكاك مباشر بالناس والمراجعين؟ هل نتجه لصالة 

الجمعة وتجمعات األهل أم ال؟
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خطة أمريكية 
لتخليص إيران 

من كورونا

حال إيران اليوم وس��ط اشتداد أزمة فيروس كورونا كحال السائق عديم الخبرة الذي 
يح��اول إخراج س��يارته من الموقف الذي ركنه��ا فيه ولكن صار محيط��ًا بها عدد من 
الس��يارات. إيران تتصرف ف��ي ورطتها مع كورونا بنفس الطريق��ة التي يتصرف فيها 
ذلك الس��ائق عديم الخبرة الذي رغم أنه متيقن من أنه دون القدرة على إخراجها من 
الموقف من دون أن يصدم السيارات المحيطة بها إال أنه يرفض كل عرض يأتيه من 
السائقين ذوي الخبرة والمهارة الذين يستطيعون إخراج سيارته من مأزقها بسهولة 

ويسر ومن دون أن يشمخوا السيارات األخرى. 
هكذا هو حال إيران، فالنظام اإليراني يعرف أنه ال يس��تطيع أن يخرج نفسه من مأزق 
كورونا وال يتوفر على الوسيلة التي تعينه على هذا األمر، ورغم أنه متيقن من أنه لن 
يتمك��ن من إخراج إيران من الذي هي فيه والذي يؤكده االرتفاع في أرقام المصابين 
بالفي��روس وضحاي��اه إال أنه يرفض كل ع��رض يأتيه من الدول الت��ي تمتلك الخبرة 
والكفاءة وال تريد إال أن تعينه على تأمين خروج الشعب اإليراني من الذي يعاني منه.  
ومثلما أن نتيجة عناد ذلك الس��ائق هي التسبب في تضرر السيارات األخرى والدخول 
م��ع أصحابها في مش��كالت وتحمل ثمن تصليحه��ا، كذلك فإن نتيج��ة عناد النظام 
اإليران��ي ورفضه كل المس��اعدات من الدول ذات الخبرة هي تضرر الش��عب اإليراني 
وزيادة انتش��ار الفيروس وارتفاع أع��داد المصابين به والضحاي��ا وانتقاله إلى الدول 
المجاورة والعالم. من العروض التي حصل عليها النظام اإليراني أخيرًا إعالن الرئيس 
األمريك��ي دونال��د ترامب أنه »مس��تعد لمس��اعدة اإليرانيين ف��ي مواجهة فيروس 
كورونا المس��تجد إذا طلبوا ذلك« وأكد بقوله »إذا كنا نس��تطيع مس��اعدة اإليرانيين 
في هذه المس��ألة فنحن على استعداد بالتأكيد للقيام بذلك« مضيفًا أن »لدى أمريكا 
اختصاصي��ون رائعون«. أما الرد اإليراني فجاء صادمًا، حيث وصف المتحدث الرس��مي 
باس��م وزارة الخارجية عباس موس��وي العرض األمريكي بأنه »حركة دعائية ونفاقية 
ومثيرة للس��خرية« وقال »إن مزاعم عرض المس��اعدة على إيران في مواجهة كورونا 
من قبل بلد يمارس بإرهابه االقتصادي أقصى الضغوط على الش��عب اإليراني ويسد 
الطريق حتى أمام ش��راء األدوية والمعدات الطبية، تعد مزاعم مثيرة للسخرية ولعبة 
سياس��ية – نفس��ية« من دون أن ينتبه إلى أن ما يحدث حاليا هو حالة استثنائية وأنه 
في مثل هذه الحاالت ال مفر من التحلي باألخالق وباإلنس��انية والتجاوز عن كثير من 
األم��ور، فالعرض األمريكي يعني أن أمريكا على اس��تعداد لتجمي��د كل الخالفات مع 

إيران حتى تجاوز هذه األزمة وإنقاذ الشعب اإليراني. 
المثي��ر في رد موس��وي أنه يعترف بأن النظام اإليران��ي ال يمتلك القدرة على التعامل 
م��ع هك��ذا ظروف وأحوال، حيث ق��ال »إن الخارجية اإليرانية كان��ت على اتصال وثيق 
مع الكثير من الدول وتمكنت - لحد اآلن - من س��د جزٍء كبيٍر من حاجاتها األساس��ية 
من الدول الصديقة... من ضمنها 100 ألف عدة تش��خيص وكمامات خاصة للجراحة 
وأجهزة التنفس االصطناعي وغير ذلك، كما أن هناك ش��حناتٍ أخرى في طريقها إلى 

البالد، وسيجري اإلعالن عنها في حينها«. 
إن نظاما يطلب من الدول األخرى مساعدته في توفير كمامات وأجهزة تنفس صناعي 
وربما قطن وش��اش ولزقة حري به أن يقبل كل عرض يعينه قبل كل شيء على حفظ 
م��اء وجهه. وفي ش��أن الواليات المتحدة يمكن أن يفتح قب��ول عرضها الطريق الحقًا 
لحل الكثير من المش��كالت معها والتأس��يس لظروف تعين على توفير حالة االستقرار 

المطلوبة في المنطقة. 
س��يظل النظام اإليراني على عناده، ولن يختلف تصرفه عن تصرف ذلك السائق الذي 

يدرك أنه ال يستطيع إخراج سيارته من ذلك الموقف ويرفض المساعدة.

يوسف محمد أحمد بوزيد

هيفاء عدوان

فاطمة عبداهلل خليل

علي شاهين الجزاف

منى علي المطوع 

البحرينيون يتفاءلون 
بالحمام وأنه طائر سالم 

ويربونه ويطعمونه 
ويسقونه لوجه اهلل تعالى 

وال يأكلون لحم الحمام يباع 
ويشترى فقط أو قد يستبدل 

طير بآخر

الدور األكبر واألهم في 
اعتقادي يقع على عاتق 

المواطنين والمقيمين 
باعتبارهم خط الدفاع األول 

واألهم للسيطرة على 
الفيروس ومنع انتشاره 

من خالل االلتزام التام 
بالتعليمات الصادرة من 

الجهات المعنية

الداخل في مجال الطاقة 
الحيوية كالداخل في لجج 

البحر بعضها فوق بعض 
وكلما تعمقت أكثر كلما 

بدت الرؤية أكثر صعوبة 
الختالط المفاهيم وتعقد 

األفكار ودقة القوانين 
الكونية

نحن مطالبون - كل 
حسب دوره - في التصدي 

لمرض »كورونا« والبحرين 
تعول على أبنائها وتثق 

في وعيهم وانضباطهم 
وتعاونهم التام مع 

الجهات الرسمية فهذه 
الشراكة المجتمعية 

متأصلنا فينا

اليوم نفخر أن نكون قصة 
نجاح عالمية للتعاون 
واالتحاد في مكافحة 

فيروس كورونا وكما يقال 
رب ضارة نافعة فوحدها 

األزمات والكوارث هي من 
توحد وتجعلك تميز بين 

النافع والطالح

سيظل النظام اإليراني على عناده ولن يختلف تصرفه عن 
تصرف ذلك السائق الذي يدرك أنه ال يستطيع إخراج سيارته 

من ذلك الموقف ويرفض المساعدة

كبحريني يزيدني هذا اإلنجاز فخرًا، يزيدني ثقة واعتزازًا 
بمنظومة األمن في بالدي، يزيدني احترامًا وتقديرًا 

للجهود المخلصة التي يبذلها كل رجال األمن

 تكريم أمني
 عربي »مستحق« 

للبحرين

طوال هذه السنوات كنا ومازلنا وسنظل نؤكد على أن المنظومة األمنية 
في البحرين تطورت بش��كل كبير جدًا، ووصل��ت لمرحلة نعتبرها اليوم 
صم��ام أمان ودرعًا قوية تحافظ على البحرين كبلد وعلى س��المة وأمن 

أهلها ومواطنيها. 
هذه المنظومة التي تلقى الدعم الكبير من قائد هذا البلد، جاللة الملك 
حمد حفظه اهلل، تمضي بش��كل مستمر لتؤكد مكانتها وعلو كعبها في 
محيطها اإلقليمي، وما تحظى به من إشادة دولية تكررت في عديد من 

المناسبات. 
واليوم نحن أمام إنجاز جديد يحقق باس��م مملكة البحرين على الصعيد 
األمن��ي العرب��ي، عبر قي��ام مجل��س وزراء الداخلية العربية منح وس��ام 
األمير نايف لألمن العربي من الدرجة األولى للفريق أول الش��يخ راش��د 
بن عبداهلل آل خليفة وزير الداخلية بمملكة البحرين، هذا الوس��ام الذي 
يمنح للشخصيات القيادية األمنية التي كانت لها أدوار متميزة وفعالة. 

الشيخ راش��د وزير الداخلية، الرجل القوي الذي عرفناه بمواقفه الوطنية 
وبقيادته لمنظومة األمن البحريني برجاالتها المخلصين الشجعان، أكد 
أن هذا اإلنجاز األمني الرفيع يرفع لمقام جاللة الملك، إذ بفضل توجيهات 
ملكنا وحرصه ومتابعته الدائم��ة ودعمه الكبير، وصلت منظومة األمن 
البحرينية لهذه المستويات التي تبعث على الفخر، بالتالي اإلنجار وطني 
باس��م البحرين وملكها، وال يقتصر على فرد مثلما بين الشيخ راشد، بل 
على منظومة وطنية بحرينية متكاملة، نصب عينها س��المة هذا الوطن 

والدفاع عنه، وحماية كل غال فيه، باألخص المواطن والمقيم. 
ارتباطنا بمنظومة األمن البحرينية، وش��عورنا تجاه وزارة الداخلية قيادة 
ومنتس��بين، ارتباط وش��عور متأصل من خالل ارتباطنا بأرض البحرين، 
م��ن خالل انتمائنا الثاب��ت لهذا التراب، ووالئنا المطل��ق لقيادتها على 
رأس��ها جاللة الملك قائد النهضة والمش��روع اإلصالحي ومرسخ دعائم 
اإلنس��انية والتعايش في ظل مجتمع آمن مس��الم يعمل ألجل الس��الم 

والبناء والنماء. 
ه��ذا االرتب��اط هو ما يجعلن��ا نفخر بتب��وؤ البحرين أعل��ى المراتب في 
مج��ال األمن، وهو ما يجعلنا نجدد الثقة الدائمة بجهود وزارة الداخلية، 
وبدورها المؤثر داخل الوطن وحضورها المشرف في المحافل الخارجية. 
وفي الوقت الذي نبارك فيه لوزير الداخلية هذا اإلنجاز غير المس��تغرب، 
والمكان��ة المس��تحقة باس��م البحرين، مه��م أن نؤكد على إس��هامات 
البحرين البارزة تجاه العمل األمني المش��ترك على المس��توى الخليجي 
واإلقليم��ي وحتى الدولي، ففي اجتماع وزراء الداخلية العرب األخير، كان 
للبحرين إنجاز آخر يتمثل بتدش��ين منظومة الخدمات اإللكترونية التي 
أعدتها وزارة الداخلية البحريني��ة لألمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية 
العرب، وتش��كل الموقع اإللكتروني والتطبيق الذكي ونسخة إلكترونية 

تفاعلية، كمبادرة مقدرة ومشكورة وتحسب باسم البحرين. 
كبحريني يزيدني هذا اإلنجاز فخرًا، يزيدني ثقة واعتزازًا بمنظومة األمن 
في بالدي، يزيدني احترامًا وتقدي��رًا للجهود المخلصة التي يبذلها كل 
رجال األم��ن، ابتداء من أعلى رتبة إلى أصغرها، فهم العيون الس��اهرة 
التي ال تنام حفاظًا على أمن البحرين وش��عبها ومن يتواجد على ترابها 

الطاهر. 
دمتم لنا فخرًا وعزًا، وحفظكم اهلل بعينه التي ال تنام من كل كيد وشر.
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 »الريتز كارلتون« 
يطلق باقة مميزة من تجارب الطعام

أعلن فن��دق »الريتز - كارلت��ون البحرين« عن طرح 
باق��ة من تجارب الطعام وأس��لوب الحياة التي تحلو 
مش��اركتها مع العائلة واألصدقاء بالتزامن مع بداية 

موسم الربيع.
وتتيح الوجهة لضيوفها تجارب ال تُنسى في رحابها، 
سواًء كانوا ينشدون االستمتاع بتجارب طعام فاخرة 
وش��اعرية في مطاعم المنتجع المميزة أو االسترخاء 
مع تجارب الصحة والعافية أو المش��اركة في أنشطة 

الوجهة الفريدة. 
ويش��كل المنتجع م��ن موقعه وس��ط مي��اه الخليج 
العربي واحة مثالية لقضاء أجمل األوقات مع األحبة، 
بفض��ل عروض��ه المتنوعة ب��دءًا من تجارب الس��با 
والعافي��ة ووصواًل إلى األنش��طة المميزة في الهواء 

الطلق.
ويش��كل نادي رويال بيتش كل��وب الذي تمت إعادة 
إطالق��ه مؤخرًا إضافة فريدة تمي��ز الفندق عن غيره 
م��ن الفن��ادق، حيث تتجس��د في��ه معان��ي العافية 
واله��دوء، لما يحتضنه من مراف��ق العافية وخيارات 
األنش��طة البحري��ة متيح��ًا لضيوفه تج��ارب غامرة 

تمنحهم الحيوية والنشاط. 
وتش��مل مرافق النادي مركز لياقة بدنية تم تحديثه 
مؤخرًا، باإلضافة إلى مس��ارات للجري ومالعب تنس 
وس��كواش وكرة طائرة ش��اطئية وأحواض س��باحة 
داخلي��ة وخارجية مضبوطة الح��رارة وحمام تقليدي 

وقارب »بيرل 1«، والعديد من األنشطة لألطفال. 
كما يوّفر النادي الرياضي وأس��توديو اللياقة البدنية 
المختلط أح��دث التجهي��زات الرياضي��ة من عالمة 
اليف فيتنس، وسط ديكورات مميزة بفضل النوافذ 

الممتدة من السقف إلى األرضية.
وفي إط��ار تجربته الجديدة »ويلنس 360«، كش��ف 
الفندق ع��ن إضافة وجهة جديدة للصحة وأس��لوب 
الحي��اة تحت اس��م »ال ف��ي«، وهي عب��ارة عن ركن 

عصائر جديد وعصري يقدم أشهى العصائر الصحية 
والمغذية يمكن للجميع االستمتاع بها أثناء تجولهم 
لتضم��ن الوجه��ة لضيوفه��ا تجربة صحي��ة ترتقي 

لتطلعاتهم وتضمن لهم قضاء أجمل األوقات. 
ويق��دم ركن العصائر تجربة جديدة مفعمة بالصحة 
واله��دوء مع باقة من خي��ارات الس��موذي الطازجة 
والمنعش��ة والمرطبات وماء جوز الهند وشاي »ناي« 

وغيرها الكثير.
ويقدم س��با الريتز - كارلتون، أفضل وأحدث تجارب 
الصحة والعافية الشاملة، ويضم غرف عالج وصاالت 
استرخاء س��احرة تتألق بتصاميم عصرية وديكورات 

أنيقة. 
ويقدم الس��با ذو الطابع البح��ري باقة من العالجات 
التقليدية وتجارب االس��ترخاء العصرية وسط أجواء 
مثالي��ة لراح��ة الذه��ن والجس��م. كما يضم الس��با 
مناطق وتج��ارب مخصصة للرجال والس��يدات، بدءًا 
من جلس��ات تجدي��د حيوية البش��رة ووص��واًل إلى 

جلسات التدليك والعناية بالجسم.
وتزداد ش��عبية تجارب الطعام ف��ي الهواء الطلق مع 
عودة الطقس الدافئ، وخاصًة مع اإلطالالت الساحرة 
على الخليج العربي. وتقدم مطاعم وردهات المنتجع 
ال�12 تجارب طعام اس��تثنائية وسط حفاوة الضيافة 
العربية التقليدي��ة، حيث تجتمع األجواء والديكورات 

بعبق التقاليد لتضمن تجربة فريدة.

 »مرسيدس« توفر
 العرض العالمي األول

لـ»E-Class« عبر الموقع
بعد إلغاء معرض جنيف الدولي للس��يارات 2020، أعلنت ش��ركة 
مرس��يدس-بنز تقديم فعاليات العرض األول لهذا الربيع بشكل 

رقمي. 
وجرى نقل الجلس��ة الحوارية، والتي كان من المفترض تنظيمها 
خالل العرض العالمي لس��يارة E-Class الجديدة بحضور أعضاء 
مجل��س إدارة دايلم��ر أوله كاليني��وس وبريتا س��يغر وماركوس 
ش��يفر، إلى أس��توديو في مدينة ش��توتغارت في ألمانيا. وسيتم 
بث المؤتمر الصحفي الرقمي لشركة مرسيدس-بنز الثالثاء عبر 

منصة Mercedes me المخصصة لإلعالميين.
وباإلضافة إلى التعديالت الش��املة التي تم إدخالها على س��يارة 
E-Class، س��يتم التركيز على جهود مرسيدس-بنز المتواصلة 

لالنتقال بسياراتها نحو المحركات الكهربائية.
وسيتم تس��ليط الضوء على السيارات الجديدة التي ستنضم إلى 
عائلة س��يارات الهايبرد المدمجة، باإلضاف��ة إلى خيارات جديدة 
للمح��رك بنظ��ام مولد التش��غيل المتكام��ل )ISG( وتقنية 48-

فولت.
وم��ن أب��رز المقتطف��ات الرقمي��ة جلس��ة »رياض��ة الس��يارات 
واالس��تدامة« الحواري��ة، والتي تع��د جزءًا م��ن البرنامج األصلي 
لمع��رض جنيف للس��يارات، حيث س��يتم تنظيمها في اس��توديو 
 Mercedes me وس��يكون باإلمكان مش��اهدتها عب��ر منص��ة

اإلعالمية. 
وسيش��ارك في هذه الجلس��ة كٌل من عضو مجل��س إدارة دايملر 
إيه ج��ي ومرس��يدس-بنز إيه جي ألبح��اث المجموع��ة وتطوير 
سيارات مرسيدس-بنز ماركوس شيفر، ورئيس الفريق والرئيس 
التنفيذي لفريق مرس��يدس-AMG بترون��اس للفورموال1 توتو 
وولف، وبطل العالم لرياضة الفورموال1 س��ت مرات وسائق فريق 
مرس��يدس-AMG باتورن��اس للفورم��وال1 لوي��س هاميلتون، 
وني��ك دي فري��ز م��ن فري��ق مرس��يدس-بنز EQ للفورموال إي، 
والذين سيناقشون االستدامة في عالم رياضة السيارات وتسخير 

التكنولوجيا في عملية اإلنتاج.

 »مجمع سار« يوّزع أقنعة 
ومعقمات يد للوقاية من »كورونا«

بادر مجمع سار بخلق الوعي حول الوقاية من 
فيروس كورونا ابت��داًء من األربعاء، حيث قام 
فريق المجمع بتوزيع أقنعة السالمة ومعقمات 
الي��د المجاني��ة عل��ى رواد المجم��ع، فيما تم 
توفي��ر أدوات ومعدات خاص��ة لعمال النظافة 

للعناية بالنظافة في المجمع.
كم��ا ت��م تعيين أف��راد أم��ن إضافيي��ن عند 
بوابات المجمع لتعقيم أيدي زوار المجمع قبل 
الدخول، ونش��ر »كلمات الوعي« داخل وخارج 
المجمع من خالل شاشات اإلعالنات الخارجية 

والداخلية ووسائل التواصل االجتماعي.
وأجل��ت إدارة المجمع جميع الحفالت والبرامج 
االجتماعي��ة والثقافي��ة ورك��زت كل الجه��ود 
في من��ع ومكافحة فيروس كورون��ا، حيث تم 
تغطي��ة أزرار المصاع��د بصفائح بالس��تيكية 
يتم تغييره��ا مرتين يوميًا وتعقيمها بعد كل 
س��اعة باإلضافة إلى تعقيم مقابض الساللم 

اإللكترونية كل ثالث ساعات.
اإلش��راف  عل��ى  بنفس��ها  اإلدارة  وتق��وم 

والتأك��د م��ن التدابي��ر االحترازي��ة وفح��ص 
الصحة والس��المة للمس��تأجرين. إضافًة إلى 
ذلك تم اس��تبدال جه��از البصم��ة ببطاقات 
التوقي��ت اليدوي��ة لجميع موظف��ي المجمع، 
والمس��تأجرين، وعمال النظافة، وأفراد األمن 

على الفور.
يأتي هذا تلبية لدعوة صاحب السمو الملكي 
األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة ولي العهد 
نائ��ب القائ��د األعل��ى النائ��ب األول لرئيس 

مجلس الوزراء لحفظ سالمة المواطنين.

 »فولكس واجن« تعلن 
عن الفائزين بحملة »رحلة إلى فولفسبورغ«

أعلنت شركة بهبهاني واخوانه، الموزع 
الحصري لس��يارات فولك��س واجن في 
مملكة البحرين، عن أسماء الفائزين في 
السحب لحملة ما بعد البيع »اربح رحلة 
إلى فولفسبورغ، ألمانيا 2020«، والتي 
تكافئ عمالء فولكس واجن المخلصين 

إلنفاقهم خالل فترة الحملة.
وجرت حملة »فولك��س واجن« لخدمة 
ما بع��د البيع »رحلة إلى فولفس��بورغ، 
ألمانيا 2020« من ديسمبر 2019 حتى 
31 يناي��ر 2020. حي��ث قدمت الحملة 
لمالك س��يارات فولك��س واجن فرصة 
الدخول في الس��حب والفوز برحلة إلى 
فولفس��بورغ، ألمانيا من خالل إنفاق ما 
ال يقل عن 170 دينار، لشراء قطع غيار، 
أو ملحق��ات م��ن مرك��ز فولكس واجن 

للصيانة خالل فترة الحملة.
تجرب��ة  عل��ى  الفائ��زون  وس��يحصل 
ش��خصية للعالمة التجاري��ة من خالل 
زيارة إلى كل من مصنع فولكس واجن 

واألوتوستاد.
وأقي��م الس��حب في مع��رض فولكس 
واج��ن بحض��ور اإلدارة وممث��ل وزارة 
ف��ي  والس��ياحة  والتج��ارة  الصناع��ة 

البحرين حيث تم اإلعالن عن فوز غيث 
الع��زاوي، مالك س��يارة GTI والش��يخ 
محمد س��لمان آل خليفة، مالك س��يارة 
الط��وارق كفائزين ف��ي حملة فولكس 

واجن لخدمة ما بع��د البيع، والمتمثلة 
برحل��ة رائع��ة لتجرب��ة أص��ل العالمة 

التجارية وتاريخها العريق.
وقال المدير الع��ام ل�»فولكس واجن« 

فيلكس  وإخوان��ه  بش��ركة بهبهان��ي 
ميران��دا: »إن الحمل��ة فرص��ة عظيمة 
ف��ي  المخلصي��ن  عمالئن��ا  لمكاف��أة 

فولكس واجن«.
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كلمة أخيرة

 

المس��ؤولية الوطني��ة تقض��ي أن يتكاتف باألحمر
الجمي��ع لمواجه��ة »كورون��ا«، ومن أهم 
صور التكاتف أن يقوم القادمون من إيران 

بالخضوع اختيارياًَ للفحوصات الطبية.
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 دراسة: 80٪ من المصابين 
بـ»كورونا« يتشافون دون عالج خاص

قالت منظمة الصحة العالمية، خالل إجابتها 
على األسئلة على موقعها اإللكتروني حول 
فيروس كورونا )كوفي��د 19( إن نحو %80 
م��ن المصابي��ن بالفي��روس يتعافون من 
دون الحاج��ة إل��ى عالج خ��اص، إنما فقط 
برعاية صحية عامة مش��ابهة للعناية التي 

تقدم ألي مصاب بفيروس آخر.
وأوضح��ت أن ح��دة الم��رض تش��تد لدى 
ش��خص واحد تقريبًا من كل ستة أشخاص 
يصاب��ون بالعدوى، حي��ث يعانون صعوبة 
التنف��س، فيم��ا ت��زداد احتم��االت إصابة 
المسنين واألشخاص المصابين بمشكالتٍ 
طبية، أساس��ية، مثل ارتفاع ضغط الدم أو 

أمراض القلب أو داء السكري، أو غيرها.

وأش��ارت إل��ى أن األعراض األكثر ش��يوعًا 
لفي��روس كورونا )كوفي��د 19( تتمثل في 
الحمى واإلرهاق والس��عال الجاف، مضيفة 
أن��ه ق��د يعاني بع��ض المرض��ى من آالم 
وأوجاع، أو احتقان في األنف، أو الرش��ح، أو 

ألم الحلق، أو اإلسهال.
وأكدت المنظمة ف��ي تقريرها األخير حول 
المرض، إن خطر اإلصابة بالفيروس أعلى 
لدى األش��خاص الذين يتخطون الس��تين 
م��ن العم��ر والذي��ن يعانون م��ن أمراض 

أخرى.
وأعلنت أن من أصل 45 ألف ش��خص ثبتت 
إصابتهم بالفيروس ف��ي الصين حتى 24 
فبراير، 2,1% فقط هم دون العش��رين من 

العمر.
ولفت��ت إل��ى أن الع��وارض ل��دى غالبي��ة 
المصابين بالفيروس كان��ت خفيفة، فيما 
عانى نحو 14% من مضاعفات خطيرة مثل 
االلتهاب الرئوي، مقابل 5% عانوا من وضع 

صحي حرج.
أم��ا ع��ن مع��دل الوفي��ات، فأوضح��ت أن 

المعدل يتراوح على ما يبدو بين 2 و%5.
وش��ددت منظم��ة الصح��ة العالمية على 
أهمي��ة تش��خيص اإلصاب��ة ف��ي مراحلها 
األولى و»تطبيق تدابير الوقاية من العدوى 
ومكافحته��ا، توفي��ر الرعاي��ة للمصابي��ن 
بع��وارض م��رض خفيفة، ورعاي��ة قصوى 

للمصابين بعوارض حادة«.

 »الرجل الخفي« يتصدر 
إيرادات السينما األمريكية

تصدر فيلم الرعب واإلث��ارة الجديد »الرجل الخفي« )إنفيزابل 
مان( إيرادات الس��ينما في أمريكا الش��مالية مطلع األس��بوع 

محققًا 29 مليون دوالر.
والفيل��م بطولة إليزابيث موس وألديس هودج وس��تورم ريد 

وهارييتداير ومن إخراج لي وينيل.
وتراجع فيلم الرس��وم المتحركة »س��ونيك القنفذ« )س��ونيك 
ذاهيدجهوج( من المركز األول إلى المركز الثاني هذا األسبوع 

مسجاًل إيرادات بلغت 16 مليون دوالر.
كما تراجع فيلم المغامرات »ن��داء البرية« )كول أوف ذا ويلد( 
م��ن المرك��ز الثاني إلى المرك��ز الثالث مس��جاًل 13.2 مليون 
دوالر. والفيل��م بطولة هاريس��ون فورد وكاري��ن جيالن ودان 

ستيفنز ومن إخراج كريس ساندرز.
واحتل فيلم الرس��وم المتحرك��ة الجديد »بط��ل األكاديمية: 
صع��ود األبطال« )ماي هيرو أكاديميا :هيروس رايزنج( المركز 

الراب��ع مس��جاًل 5.1 ملي��ون دوالر. وتراج��ع فيل��م المغامرات 
الكوميدي »أش��قياء إلى األبد« )باد بويزفور اليف( من المركز 

الرابع إلى المركز الخامس محققًا 4.3 مليون دوالر.
والفيلم بطولة ويل س��ميث ومارتن لورنس وفانيس��ا هادجنز 

ومن إخراج عادل العربي وبالل فالح.

نقطتان

بدأت األمور تعود رويدًا روي��دًا إلى حالتها االعتيادية، بدأ الناس يقللون 
وضعي��ة الهلع والخوف، بدأ الطلب على الكمامات والمعقمات يقل، بدأت 
الحرك��ة في األس��واق تعود ببطء إلى م��ا كانت عليه قبل اكتش��اف أول 

إصابة.
 وهن��اك دروس وعب��ر دائمًا ما نس��تخلصها من هذه األزم��ات، منها ما 
ل��ه عالقة ببعضنا البع��ض، ومنها ما له عالقة بعالقتن��ا بالدولة، واليوم 

سأتطرق لنقطتين منهما.
األولى لها عالقة بالمشاعر الوطنية والعمل الوطني 

المش��اعر الوطنية ال تحتاج إلى إذن أو ترخيص إلعالنها، والعمل الوطني 
مجال مفتوح ال يحتاج لحارس، والخدمة المجتمعية هي ما يزيد التالحم.

مثال على ذلك سيدة ال أعرفها ولكن تستحق اإلشادة هي مدرسة اسمها 
حنان مرهون تبرعت بوقتها وجهدها وأعلنت أنها س��تدرس مادة العلوم 
عل��ى تطبيق اإلنس��تغرام للصف الثالث اإلعدادي، ووضعت حس��ابها @
um_talal79 م��ن أجل تعويض الطلب��ة ما فاتهم في أيام اإلجازة، أفكار 
إبداعي��ة وروح وطنية.. كفو.. هكذا عهدن��ا بعيالنا، والمجال مفتوح أمام 

المدرسين والمدرسات لبقية الصفوف والمراحل التعليمية. 
ويوم أم��س أعلنت وزارة الصحة أنها بدأت بتس��يير 10 حافالت لفحص 
القادمين م��ن إيران وكل حافلة بطاقمها الطب��ي من ممرضين وفنيين 
وأطب��اء، وإذا بالمتطوعين والمتبرعين يقطعون يوم إجازتهم وينضمون 
للحمل��ة، بل حتى إن األطباء الملتحقي��ن بطب العائلة تقدموا متطوعين 
ف��زاد عدد الحاف��الت إلى 30 حافل��ة بطواقمها الطبي��ة.. كفو هكذا هم 
عيالنا، والمجال مفتوح أمام بقية الطواقم الصحية للمساهمة في اإلسراع 

في عملية الفحص والرعاية.
العديد م��ن المحالت والبرادات ب��دأ يضع المعقمات مجان��ًا في محالته 
إس��هامًا من��ه دون أن يطل��ب منه أح��د أن يفعل ذل��ك، وبالتأكيد هناك 
قصص أخرى ونماذج أخرى التحقت بقائمة الشرف دون أن يذكرهم أحد، 
وكم نتمنى أن تصلنا تلك القصص لنفخر بتلك األس��ماء ونعرضها وفي 

هذا فليتنافس المتنافسون.
النقطة الثانية

زراعة الثقة بين المواطن والدولة
نتمنى أن تكون هذه األزمة قد س��اهمت في زراع��ة الثقة بين المواطن 
والدولة من الذين دائمًا ما كانوا يشككون ويتذمرون ويرون في الشاطئ 

اآلخر أكثر اخضرارًا كما يقال، وال يرون الخضار في شاطئهم أبدًا.
وهنا ال يمكن ألي منصف ومحايد و»حقاني« إال أن يش��كر حكومة مملكة 
البحري��ن على ما قامت به من خطة وطنية لمواجه فيروس كورونا، وهي 
خطة لم تفرق ول��م تميز بين المواطنين وبذلت جه��ودًا كبيرة الحتواء 
أي أضرار تتجاوز اإلصابات الفيروس��ية، وكلف��ت الدولة الكثير من المال، 
وسُخرت من أجلها مؤسسات الدولة وموظفوها وكانت على درجة عالية 
من المهنية والحرفية وبأحدث الوسائل التقنية، كل ذلك من أجل حماية 

وراحة مواطنيها، ولم تبخل عليهم.
ومقارن��ة بإمكانيات أي دولة أخ��رى، فرغم أن البحري��ن ال تملك رفاهية 
تلك الدول ولكنها نافس��تهم بالخدمات التي قدمتها، وبل مقارنًة بدول 
أجنبي��ة، قدمت البحرين جمي��ع الخدمات مجانيًة بدءًا م��ن الفحص إلى 
تكالي��ف الحجر إلى العزل إلى العالج، بل أوصل��ت هذه الخدمات للمنازل 
بخطوة غير مس��بوقة ف��ي منطقتنا، ليكون المواط��ن البحريني في أمن 
وأمان وس��المة وصحة وعافية، فليتنا نرى الخض��ار الذي في أوطاننا كما 

هو على األقل بدون زيادة وال نقصان.

شرطة البحرين.. والء وتضحية..الرائد الشيخ إبراهيم بن عبدالرحمن آل خليفة

أرملة ستيف جوبز تكشف مصير ثروته
ال تنوي أرملة مؤس��س ش��ركة »أبل«، لورين باول 
جوب��ز، ترك ميراث تص��ل قيمته ل���24 مليار دوالر، 
حصلت عليه عقب وفاة ستيف جوبز، لعائلتها، وإنما 

تفكر في إنفاقها على شيء آخر.
وتعتق��د لوري��ن بأنه من الخطأ تجمي��ع ثروة هائلة 
ف��ي أيدي عائلة واحدة، كما فع��ل روكفلر في القرن 
التاسع عش��ر، حيث تريد األرملة، مساعدة محدودي 
الدخ��ل من خالل العمل الخي��ري، وفق ما ذكر موقع 

»بزنس إنسايدر«.
وقال��ت لوري��ن ف��ي مقابل��ة أجرته��ا م��ع صحيفة 
»نيوي��ورك تايمز« األمريكية: »س��تنتهي الثروة مع 
انتهاء حياتي إن عش��ت مطواًل«، مضيفة أن أوالدها 

يعلمون موقفها من ميراث والدهم ويدعمونه.
وتابع��ت لورين قائل��ة: »ال ينبغ��ي أن تتجمع ثروة 
هائلة تعادل ما يمتلكه ماليين األشخاص مجتمعين 

بأيدي أفراد. ال عدالة في ذلك على اإلطالق«.
وأسس��ت لورين جمعية »إيمرس��ون الخيرية«، التي 
تس��تثمر ف��ي المش��اريع التعليمي��ة والثقافية عام 

2004 وقد قدمت كمية أكب��ر من األموال للجمعية 
بعد وفاة زوجها. في الوقت نفس��ه، لم تنضم أرملة 
 The Giving« مؤس��س »أبل« إلى الحركة الخيرية
Pledge«، الت��ي يخطط أعضاؤه��ا إلعطاء ثروتهم 

للجمعيات الخيرية بعد الموت.

 دراسة: الجوز 
يطيل عمر النساء

كشفت دراسة حديثة، نش��رت مؤخرًا في 
مجلة »أبحاث الشيخوخة«، أن تناول حفنة 
من الجوز أس��بوعيًا تمنح المرأة، بش��كل 

خاص، صحة أفضل وتطيل عمرها.
ووفقًا للدراس��ة، وجد العلماء أن النس��اء، 
في أواخر الخمس��ينات وأوائل الس��تينات 
من العم��ر، اللواتي تناول��ن حصتين من 
»الجوز« على األق��ل يوميًا، كنّ أكثر مياًل 
للمحافظ��ة على صح��ة عقلية وجس��دية 
أفضل. وأش��ارت إلى أن ه��ذه المجموعة 
تمتعت بصحة عقلية سليمة، ولم تتعرض 
ألمراض أو مش��اكل جس��دية كبيرة بعد 
بلوغه��م س��ن 65 عامًا، وفق��ًا لما ذكرته 

صحيفة »ذي صن« البريطانية.
واس��تخدم الباحث��ون بيان��ات حوالي 34 
ألف ام��رأة ش��اركن ف��ي »دراس��ة صحة 
التمري��ض« في الوالي��ات المتحدة خالل 

الفترة الممتدة من 1998 إلى 2002.
ووفقًا للدراس��ة األخيرة، كان حوالي %16 
من النس��اء كبار الس��ن اللوات��ي يتمتعن 
بصح��ة جيدة، وتمتع��ت النس��اء اللواتي 
تناولن الجوز بف��رص أكبر لالنضمام إلى 

هذه المجموعة.
الجدي��ر بالذك��ر أن الج��وز كان العنص��ر 
الوحيد المرتبط باحتماالت أكبر لشيخوخة 
صحية أفضل بعد حس��اب العوامل األخرى 

مثل التمارين الرياضية.
وتعليقًا على نتائج الدراسة، قالت األستاذة 
في جامعة هارفارد فرانس��ين غرودستين: 
»ال يوجد حل واحد إلبطاء آثار الشيخوخة، 
غي��ر أن تبني عادات مثل تن��اول الوجبات 

الخفيفة من الجوز«.
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المنامة - بنا

جاللة الملك يهنئ 
رئيس بلغاريا 

بذكرى يوم التحرير

ــاد صـــاحـــب  ــ ــبـ ــ ــل الـ ــاهــ بـــعـــث عــ
عيسى  بــن  حمد  الملك  الجالة 
آل خــلــيــفــة، بــرقــيــة تــهــنــئــة إلــى 
رومين  بلغاريا  جمهورية  رئيس 
ذكــرى  بمناسبة  ــك  وذلـ راديــــف، 

يوم التحرير لباده.

جاللته أشاد بمناقب الفقيد وجهوده وإسهاماته الطيبة في خدمة وطنه

عاهل البالد يقدم التعازي في وفاة سمو الشيخ أحمد بن محمد

قـــام عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، 
أمـــس، بزيـــارة إلـــى مجلـــس صاحـــب 
السمو الملكي األمير محمد بن سلمان 
قـــدم  حيـــث  هللا،  رحمـــه  خليفـــة  آل 
جاللته التعازي والمواساة إلى أشقاء 
ســـمو الشـــيخ أحمـــد بـــن محمـــد بـــن 
ســـلمان آل خليفـــة رحمه هللا. وأشـــاد 
جاللة الملـــك بمناقب الفقيد وجهوده 
وإســـهاماته الطيبة فـــي خدمة وطنه، 

سائالً المولى العلي القدير أن يتغمده 
ويســـكنه  ورضوانـــه  رحمتـــه  بواســـع 
فســـيح جناتـــه. وقـــد أعـــرب أشـــقاء 
الفقيد عن عميق الشـــكر والتقدير الى 

صاحـــب الجاللة الملك، على مشـــاعر 
جاللته الطيبة النبيلة بتقديم التعازي 
بوفـــاة فقيدهم رحمه هللا، داعين هللا 
ســـبحانه وتعالـــى أن يحفـــظ جاللتـــه 

والســـعادة  الصحـــة  بوافـــر  ويمتعـــه 
ويديمـــه عـــزا وذخـــرا وســـندا لمملكة 
البحرين وشـــعبها العزيـــز، وأن يحقق 

للمملكة كل الرفعة والتقدم.

المنامة - بنا
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ترفيه لجميع أفـراد العائلة يف 
 سباق FORMULA 1 جائزة الـبحرين 
الكربى لطريان الخلـيج 2020 

أجـــرى عاهـــل البالد صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة، اتصـــاال هاتفيـــا، مع أخيـــه عاهل 
المملكة العربية الســـعودية الشـــقيقة خادم الحرمين 
الشـــريفين الملـــك ســـلمان بـــن عبدالعزيز آل ســـعود، 
أكـــد فيـــه جاللته دعـــم مملكـــة البحريـــن لإلجراءات 
االحترازيـــة كافـــة، التـــي اتخذتهـــا المملكـــة العربيـــة 

الســـعودية لمنع وصول وانتشـــار فيـــروس “كورونا”، 
للعمـــرة  والقادميـــن  والمقيميـــن  لمواطنيهـــا  حمايـــة 
والزيارة. ومن جهته، عبر خادم الحرمين الشريفين، 
عن شكره وتقدير لجاللته، على دعم مملكة البحرين 
لـــكل أشـــكال اإلجـــراءات االحترازيـــة التـــي تتخذها 
المملكة في سبيل الوقاية من هذا الفيروس الخطير.

جاللة العاهل يجري اتصاال هاتفيا بخادم الحرمين الشريفين

البحرين تدعم إجراءات السعودية لمنع وصول “كورونا”

خادم الحرمين الشريفين

المنامة - بنا

صــادق عاهــل البــاد صاحــب الجالــة الملــك حمــد بــن 
عيســى آل خليفــة، وأصــدر قانون رقم )5( لســنة 2020 
بالتصديــق علــى االتفاقية بشــأن التعاون في المســائل 
وحكومــة  البحريــن  مملكــة  حكومــة  بيــن  الجمركيــة 

جمهورية مصر العربية.

مـــن  األولـــى  المـــادة  ونصـــت 
صـــودق  أنـــه:  علـــى  القانـــون 
علـــى االتفاقية بشـــأن التعاون 
فـــي المســـائل الجمركيـــة بيـــن 
البحريـــن  مملكـــة  حكومـــة 
مصـــر  جمهوريـــة  وحكومـــة 
العربيـــة، الموقعـــة فـــي مدينة 
نوفمبـــر   11 بتاريـــخ  المنامـــة 

2018، والمرافقة لهذا القانون.
وجـــاء فـــي المـــادة الثانيـــة أن 
علـــى رئيـــس مجلس الـــوزراء 
والـــوزراء - كل فيمـــا يخصـــه 
- تنفيـــذ أحـــكام هـــذا القانون، 
ويعمـــل بـــه مـــن اليـــوم التالي 
الجريـــدة  فـــي  لتاريـــخ نشـــره 

الرسمية.

التصديق على اتفاقية التعاون 
بالمسائل الجمركية بين البحرين ومصر

المنامة - بنا

القائـــد  نائـــب  العهـــد  ولـــي  أدى 
لرئيـــس  األول  النائـــب  األعلـــى 
مجلـــس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بن حمد 
آل خليفة، وعـــدد من كبار أفراد 
العائلـــة المالكـــة الكريمـــة صـــالة 
الجنازة على جثمان سمو الشيخ 
أحمـــد بن محمـــد بن ســـلمان آل 

خليفة رحمه هللا.
بعـــد ذلك ، تقبل ولي العهد نائب 
األول  النائـــب  األعلـــى  القائـــد 
لرئيس مجلـــس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير سلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة التعـــازي بوفاة 
ســـمو الشـــيخ أحمـــد بـــن محمد 
بـــن ســـلمان آل خليفة رحمه هللا 
مـــن كبـــار أفـــراد العائلـــة المالكة 
الكريمـــة، حيث أعربـــوا عن أحر 
مواســـاتهم  وصـــادق  تعازيهـــم 
المصـــاب،   هـــذا  فـــي  لســـموه 

العلـــي  المولـــى  إلـــى  ضارعيـــن 
القديـــر أن يتغمد الفقيد بواســـع 
ويســـكنه  ورضوانـــه  رحمتـــه 

فسيح جناته.
الســـمو  صاحـــب  أعـــرب  وقـــد 
الملكـــي ولـــي العهد نائـــب القائد 
لرئيـــس  األول  النائـــب  األعلـــى 

خالـــص  عـــن  الـــوزراء  مجلـــس 
شـــكره وتقديـــره للجميـــع علـــى 
تعازيهم ومواساتهم، وما أبدوه 
من مشـــاعر طيبة ونبيلة، سائال 
هللا ســـبحانه وتعالـــى أن يتغمد 
الفقيد بواســـع رحمتـــه ومغفرته 

ويسكنه فسيح جناته.

سمو ولي العهد يؤدي صالة الجنازة على جثمان سمو الشيخ أحمد بن محمد
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ترأس عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة الجلســة االعتيادية لمجلس الوزراء بحضور ولي العهد نائب القائد األعلى 
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة حفظه هللا وذلك بقصر الصخير أمس.

لمجلـــس  العـــام  األميـــن  وأدلـــى 
الوزراء ياســـر الناصر عقب الجلسة 
بالتصريـــح التالي: أكـــد عاهل البالد 
جاللـــة الملك في مســـتهل الجلســـة 
أن أبنـــاء البحريـــن هم عتـــاد الوطن 
فـــي مواجهـــة كافـــة التحديـــات بما 
وتعامـــل  وعـــي  مـــن  بـــه  يتســـمون 
حضـــاري مـــع مختلف المســـتجدات 
العالميـــة، وهـــو مـــا يعكـــس الـــروح 
لهـــا  وتشـــهد  األصيلـــة،  البحرينيـــة 
صنعهـــا  التـــي  الثابتـــة  المواقـــف 
وســـتبقى  الكـــرام،  المواطنـــون 
البحرين بحفظ هللا ثم بفضل جهود 
الجميـــع أرًضـــا للمحبـــة والخيـــر كما 
ســـطرها التاريـــخ عبر األزمـــان ننعم 
فيهـــا باألمان والوئام، منوًها جاللته 
أن مواجهة فيروس كورونا )كوفيد 
بتحـــٍد  ليـــس  عليـــه  والتغلـــب   )19
نواجهـــه محليا فقط، وإنما هو أزمة 
يواجهها العالم بأسره، وكلنا ثقة في 
أن مملكـــة البحريـــن قـــادرة بتكاتف 

أبنائها على تخطي هذا التحدي.

وقد اطلع جاللة العاهل على عرٍض 
الجهـــود  مـــن خاللـــه  تابـــع جاللتـــه 
المبذولة للتصـــدي للفيروس، حيث 
جـــاءت نتائج تحاليـــل الفحص عن 
الفيروس سالبة لما مجموعه 2225 
حالـــة ثبـــت خلوهـــم مـــن الفيروس، 
بينمـــا تخضع للعـــالج حالتين فقط، 
حيـــث تمنى جاللة الملـــك رعاه هللا 
والعافية،كمـــا  الشـــفاء  تمـــام  لهمـــا 
التطـــورات  علـــى  جاللتـــه  اطلـــع 
العالمية النتشـــار فيـــروس الكورونا 
وتمنـــى  لجمهورية الصين الشـــعبية 
وجمهورية إيران اإلسالمية والدول 
األخـــرى تخطي تحديـــات  فيروس 

الكورونا.
وأثنـــى جاللة الملك على المســـاعي 
اإلنســـانية  والجهـــود  الحثيثـــة 
الوطنيـــة النبيلـــة التـــي يقودها ولي 
العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى النائـــب 
الـــوزراء  مجلـــس  لرئيـــس  األول 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة بـــروح فريـــق 

البحرين الواحد من سلطة تنفيذية 
وتشريعية ومؤسسات قطاع خاص 
وأهلي ومواطنين ومقيمين، منوها 
جاللتـــه بـــأن فريـــق البحريـــن أثبت 
جدارتـــه وتفوقـــه أمـــام التحديـــات 
التـــي تواجهها المملكـــة بما يعزز من 
الجهـــود المخلصـــة التـــي من شـــأنها 
الحفاظ على صحة وسالمة الجميع، 
متطلعـــا جاللتـــه إلى اســـتمرار هذه 

الجهـــود المباركـــة لصاحـــب الســـمو 
الملكي ولي العهد لتحقيق األهداف 

المنشودة.
شـــكره  عـــن  جاللتـــه  أعـــرب  كمـــا 
وتقديره لقوة دفاع البحرين ووزارة 
ووزارة  الصحـــة  ووزارة  الداخليـــة 
ووزارة  واالتصـــاالت  المواصـــالت 
شـــؤون اإلعـــالم وإدارتـــّي األوقاف 
وكل فـــرٍد يســـهم في حفظ ســـالمة 
البحرين وصحة شـــعبها الوفي ومن 
يقيـــم بهـــا ويضـــع مصلحـــة الوطـــن 

والمواطنين أوال وفوق كل اعتبار.
إلى ذلك، فقد أعرب صاحب الجاللة 
العاهـــل المفـــدى عـــن تأييـــد مملكـــة 
البحرين الكامل ودعمها لإلجراءات 
االحترازيـــة المؤقتة التـــي اتخذتها 
المملكـــة العربية الســـعودية لحماية 
المعتمريـــن وزوار المســـجد النبـــوي 
من فيروس كورونا، ومنع انتشـــاره 
لمـــا تمثله هذه اإلجـــراءات من دعم 
والمنظمـــات  الـــدول  لجهـــود  بّيـــن 
الدولية في وقف انتشـــار الفيروس 

إلـــى  جاللتـــه  داعيـــا  ومحاصرتـــه، 
تكثيف التنســـيق والتعاون خليجيا 
مـــن  لمزيـــد  وإقليميـــا  وعربيـــا 
انتقـــال  لمنـــع  الفعالـــة؛  اإلجـــراءات 

وانتشار هذا الفيروس.
وأعـــرب جاللتـــه عن خالص شـــكره 
وتقديره للمملكة العربية الســـعودية 
الحرميـــن  خـــادم  أخيـــه  بقيـــادة 
بـــن  ســـلمان  الملـــك  الشـــريفين 
عبدالعزيـــز آل ســـعود، وولـــي العهد 
صاحب السمو الملكي األمير محمد 
بـــن ســـلمان آل ســـعود علـــى الدعـــم 

المتواصل لمملكة البحرين.
كما وجه جاللة الملك إلى أهمية أن 
تحافـــظ الدولـــة على مســـيرة عملها 
تأجيـــل  أو  إبطـــاء  دون  وبرامجهـــا 

بسبب هذه المشكلة العالمية.
ونوه جاللته إلى أن الوضع الصحي 
العـــام في مملكـــة البحرين مســـتقر، 
وســـتواصل المملكـــة جهودهـــا عبـــر 
الحملـــة الوطنية التي تقوم بواجبها 
الوطنـــي علـــى األصعـــدة كافـــة لمنع 
انتشار الفيروس، وإننا على أمل أن 
يزول انتشاره في وقت قريب بإذن 

هللا.
كما وجه جاللتـــه الحكومة إلى رفع 

مـــع  للعـــالج،  االســـتيعابية  الطاقـــة 
أهمية توفير أقصى درجات الراحة 
الجـــودة  معاييـــر  أعلـــى  وتطبيـــق 
والرعايـــة الصحيـــة للذيـــن يتلقـــون 
العـــالج، وإنـــه بحمـــد هللا يتماثلـــون 
للشـــفاء. منوهـــا بفاعلية اإلجراءات 
االحترازيـــة والتدابير الوقائية التي 

تم اتخاذها.
وقد رفع صاحب السمو الملكي ولي 
العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى النائـــب 
األول لرئيس مجلس الوزراء حفظه 
الســـامي لحضـــرة  المقـــام  إلـــى  هللا 
صاحـــب الجاللـــة الملك بالغ الشـــكر 
والتقديـــر على مـــا يوليه جاللته من 
حـــرص ومتابعـــة للعمـــل الحكومـــي 
ومـــا ترتـــب مـــن إجـــراءات للحفاظ 
المواطنيـــن  وســـالمة  صحـــة  علـــى 
والمقيميـــن علـــى أرض المملكة عبر 
الفريـــق الوطني للتصـــدي لفيروس 
كورونـــا )كوفيـــد 19(، مؤكدا ســـموه 
أنه ســـيتم العمل بشـــكل فوري على 
رفـــع القـــدرة االســـتيعابية مـــن قبل 
الجهـــات المعنيـــة ومضاعفـــة العمل 
الوطنيـــة؛  المصلحـــة  تقتضيـــه  بمـــا 
كافـــة  التحديـــات  علـــى  للتغلـــب 

لتحقيق األهداف المنشودة.

المنامة - بنا

أبناء البحرين عتاد الوطن في مواجهة التحديات
جاللـــة الملـــك مترئســـا مجلـــس الـــوزراء: ســـتبقى المملكـــة بجهـــود الجميـــع أرًضا للمحبـــة والخير

ــاج ــتيعابية للعـ ــدرة االسـ ــع القـ ــى رفـ ــوري علـ ــكل فـ ــل بشـ ــيتم العمـ ــد: سـ ــي العهـ ــمو ولـ سـ

“كورونا” ليس بتحٍد 
نواجهه محليا فقط 

وإنما هو أزمة يواجهها 
العالم بأسره

الحفاظ على مسيرة 
عمل الدولة وبرامجها 

دون تأجيل بسبب 
المشكلة العالمية

نؤيد اإلجراءات 
السعودية االحترازية 

لحماية المعتمرين 
وزوار المسجد النبوي

 تحاليل الفحص عن 
الفيروس سالبة لما 

مجموعه 2225 حالة 
ثبت خلوهم منه  

تكثيف التنسيق 
إقليميا لمزيد من 
اإلجراءات الفعالة 

لمنع انتشار الفيروس

توفير أقصى درجات 
الراحة وتطبيق 

أعلى معايير الرعاية 
الصحية للمرضى
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جاللة الملك يحيط أبناء الوطن برعاية الوالد وحكمة القائد

علـــي  اإلعـــالم  شـــؤون  وزيـــر  أكـــد 
الرميحي أن “الدعم الذي يلقاه قطاع 
اإلعـــالم واالتصـــال من عاهـــل البالد 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
نســـتنير  نبراســـا  يشـــكل  خليفـــة  آل 
بـــه جميعا خدمـــة للوطـــن والمواطن 
وتحقيقا لألهداف التنموية الشـــاملة 

في ظل قيادة جاللته”.
وثمـــن وزيـــر شـــؤون اإلعالم إشـــادة 

جاللـــة الملـــك، لـــدى تـــرؤس جاللتـــه 
جلسة مجلس الوزراء، بجهود وزارة 
لمواجهـــة مختلـــف  اإلعـــالم  شـــؤون 
التحديات، بما يحفظ سالمة البحرين 
وصحة شـــعبها الوفي ومـــن يقيم بها 
ويضـــع مصلحة الوطـــن والمواطنين 
أوال وفوق كل اعتبار، مؤكدا سعادته 
التـــي  الوطنيـــة  الجهـــود  هـــذه  أن 
يقـــوم عليهـــا نخبـــة من أبنـــاء الوطن 
المخلصيـــن مـــا كانـــت لتتحقـــق لـــوال 

الدعـــم والرعايـــة المســـتمرة من لدن 
واالتصـــال  اإلعـــالم  لقطـــاع  جاللتـــه 
بشـــكل عام، ولوزارة شـــؤون اإلعالم 
بشكل خاص، مشددا على أن الفضل 
بعـــد هللا عز وجل يعود لجاللة الملك 
الـــذي يحيـــط أبنـــاء الوطـــن برعايـــة 

الوالد وحكمة القائد.
وأشاد وزير شؤون اإلعالم بالمتابعة 
المســـتمرة لصاحـــب الســـمو الملكـــي 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة 

ولي العهد نائب القائد األعلى النائب 
الـــوزراء،  مجلـــس  لرئيـــس  األول 
وقيادتـــه الحكيمـــة لفريـــق البحرين 
بـــروح ملؤها حـــب التحدي وعشـــق 
اإلنجـــاز، مؤكـــدا أن مـــا تحقـــق مـــن 
مختلـــف  علـــى  تغلبـــت  منجـــزات 
طبيعيـــا  نتاجـــا  كانـــت  التحديـــات 
لتضافر الجهود الرســـمية والشـــعبية 
التـــي  النبيلـــة  الوطنيـــة  والجهـــود 

يقودها سمو ولي العهد.

ســـيظل  الوطنـــي  اإلعـــالم  أن  وأكـــد 
ملتزمـــا بتوجيهات جاللـــة الملك في 
أداء الرســـالة اإلعالميـــة بـــكل كفاءة 
ببـــذل  جاللتـــه  معاهـــدا  وإخـــالص، 
الفريـــق  بـــروح  الجهـــد  مـــن  المزيـــد 
الواحد لتطوير هـــذا القطاع الحيوي 
والنهوض به فـــي مختلف المجاالت، 
بما يحقق األهداف المنشودة للوطن 
فـــي ظـــل القيـــادة الحكيمـــة لجاللته 

رعاه هللا.

المنامة - بنا

ياسر الناصر
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ــه ــت ــال ــات ج ــهـ ــيـ ــوجـ ــتـ ــا بـ ــزمـ ــتـ ــلـ ــي ســـيـــظـــل مـ ــ ــن ــ ــوط ــ ــي: اإلعـــــــــام ال ــ ــح ــ ــي ــ ــرم ــ ال

علي الرميحي



بيانات الخبر
اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر
الصفحة

العدد
الرابط اإللكتروني

جاللة الملك يتلقى برقية تعزية من سمو رئيس الوزراء
تلقـــى عاهل البـــالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، برقية تعزية من رئيس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفة، هـــذا نصها: 
حضـــرة صاحـــب الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة 

حفظه هللا ورعاه..
ملك مملكة البحرين المفدى

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته وبعد..
فلقد تلقينا ببالغ الحزن واألســـى نبأ وفـــاة المغفور له بإذن 
هللا تعالـــى ســـمو االبـــن العزيز الشـــيخ أحمد بـــن محمد بن 

سلمان آل خليفة رحمه هللا.
وإننـــا إذ نبعـــث إلـــى جاللتكم بخالـــص تعازينا ومواســـاتنا، 

لنســـأل المولـــى عز وجـــل أن يتغمـــد فقيدنا العزيز بواســـع 
رحمتـــه ورضوانـــه، وأن يســـكنه فســـيح جناتـــه، وأن يلهم 
جاللتكـــم وعمـــوم أفـــراد العائلـــة الكريمـــة جميـــل الصبـــر 

والسلوان، وهللا يحفظكم ويرعاكم على الدوام سالمين.
إنا لله وإنا إليه راجعون

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته...
خليفة بن سلمان آل خليفة

رئيس الوزراء
وبعـــث عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفة، برقية شـــكر جوابية إلى رئيس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر خليفـــة بن ســـلمان آل خليفـــة، هذا 

نصها:
صاحب الســـمو الملكي العم العزيز األمير خليفة بن سلمان 

آل خليفة حفظه هللا
رئيس الوزراء الموقر

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته..
فلقد تلقينا ببالغ الشكر والتقدير برقية سموكم المعزية لنا 
فـــي وفـــاة فقيدنا العزيز ســـمو الشـــيخ أحمد بـــن محمد بن 
ســـلمان آل خليفـــة رحمـــه هللا، داعين هللا العلـــي القدير أن 
يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته وأن 
يلهمنا جميعا جميل الصبر والســـلوان ويديم على ســـموكم 
موفـــور الصحة وطـــول العمر ويحفظكـــم ويرعاكم من كل 

مكروه، والحمد هللا على قضائه وقدره.
إنا لله وإنا إليه راجعون.

حمد بن عيسى آل خليفة
سمو رئيس الوزراءجاللة الملكملك مملكة البحرين

المنامة - بنا

local@albiladpress.com 04
الثالثاء 3 مارس 2020 - 8 رجب 1441 - العدد 4158

يتقدم

رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة

وأرسة دار »                  «

بخالص التعازي واملواساة إىل

حرضة صاحب الجاللة امللك حمد بن عيىس آل خليفة

عاهل البالد املفدى حفظه الله ورعاه

وصاحب السمو املليك األمري خليفة بن سلامن آل خليفة 

رئيس الوزراء املوقر حفظه الله ورعاه

وصاحب السمو املليك األمري سلامن بن حمد آل خليفة 

 ويل العهد نائب القائد األعىل النائب األول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه

يف وفاة املغفور له  بإذن الله

سمو الشيخ أحمد بن محمد بن سلامن آل خليفة

سائلني الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه الفردوس األعىل وأن يلهم أهله وذويه الصرب والسلوان

بسم الله الرحمن الرحيم

وعـي أبنـاء الوطـن العـتـاد األقـوى لمواجـهـة “كورونـا”
سمــو ولــي العهــد: دعــم جاللـــة الملـــك مصـــدر قوتنــا ومــنــه نـستـمــد نـهــج تـجــاوز التحـديــات

أكد ولي العهد نائب القائد األعلى النائب 
األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمد 
آل خليفـــة أن دعـــم ورعايـــة عاهل البالد 
صاحـــب الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة لكافـــة جهود فريـــق البحرين 
مصـــدر قوتنـــا، ومنه نســـتمد نهج تجاوز 
كافـــة التحديـــات بكل تفـــاؤل وأمل نحو 
مســـتقبل يحتضـــن الجميـــع فـــي وطـــٍن 
واحـــد يعتز بوحـــدة أبنائـــه ويفخر بهم”، 
مشيًرا سموه إلى أن ما تحقق إلى اليوم 
مـــن مكافحـــة لفيـــروس كورونـــا )كوفيد 
19( هـــو جهـــد وطنـــي مخلـــص مـــن قبل 
الجميع يســـتحق أن ننطلق منه لنستلهم 
عزمنـــا وعزيمتنـــا للمرحلـــة المقبلـــة بمـــا 
يعكس توجيهات صاحب الجاللة عاهل 

البالد.

اإلجـــراءات  “ســـير  إن  ســـموه  وقـــال 
االحترازية لمنع انتشار الفيروس يدعمها 
إدراك ووعـــي أبنـــاء الوطن، فهـــم العتاد 
األقـــوى فـــي ســـاحة مواجهـــة فيـــروس 
أمـــن  بمـــا يحفـــظ   )19 )كوفيـــد  كورونـــا 
وسالمة البحرين وصحة مواطنيها ومن 
يقيـــم فيها، وبالجهود الوطنية المخلصة 

ســـنواصل الســـعي للحد من انتشـــار هذا 
الفيروس الذي جاء من الخارج، مشـــيرا 
ســـموه إلـــى أن التأثيـــرات االقتصاديـــة 
جـــراء انتشـــار الفيـــروس عالميـــة، ولكن 
البحريـــن قـــادرة بحـــب أبنائهـــا للتحـــدي 
وعشـــقهم لإلنجاز من تخفيف حدة هذه 

التأثيرات على االقتصاد الوطني.

 جـــاء ذلك لدى لقاء ســـموه بقصر الرفاع 
امس عدًدا من الوزراء وكبار المسؤولين 
وعـــدًدا مـــن أعضـــاء مجلســـي الشـــورى 
والنواب، حيث أعرب ســـموه عن شـــكره 
البحريـــن مـــن  وتقديـــره لجهـــود فريـــق 
أعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية 
ومؤسســـات القطاعيـــن الخاص واألهلي 

أن  مؤكـــًدا  والمقيميـــن،  والمواطنيـــن 
العمـــل مســـتمر بمـــا تقتضيـــه المصلحـــة 
االســـتيعابية  الطاقـــة  لرفـــع  الوطنيـــة 
لمراحـــل التصـــدي للفيـــروس من فحص 
وحجـــر وعـــزل وعالج إلى جانـــب تعزيز 
والتدابيـــر  االحترازيـــة  اإلجـــراءات 

الوقائية.

 من جانبهم، أعرب الحضور عن شكرهم 
وتقديرهـــم لصاحب الســـمو الملكي ولي 
العهـــد نائـــب القائد األعلـــى النائب األول 
لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء على مـــا يبديه 
وحـــرص  حثيثـــة  متابعـــة  مـــن  ســـموه 
مستمر لحفظ صحة وسالمة المواطنين 

والمقيمين في مملكة البحرين.

المنامة - بنا
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الجامعة الخليجية - سند

صرح رئيس الجامعة الخليجية مهند المشهداني أن الجامعة 
بــدأت بتفعيــل نظــام التعلــم عن ُبعــد بالصوت والصــورة عبر 
اســتخدام تطبيــق “Microsoft Teams” الــذي يمكــن الطلبة 
مــن متابعــة محاضراتهــم والتواصــل مــع أســاتذتهم بشــكل 
متطــور، وذلــك حرًصا مــن الجامعة على تعويــض طلبتها عن 
فترة تعليق الدراســة التي ستســتمر لمدة أســبوعين كإجراء 

احترازي. 

رئيـــس  نائـــب  أشـــار 
الخليجيـــة  الجامعـــة 
للشـــؤون األكاديمية هشـــام 
المرصفاوي إلى أن الجامعة 
دائًمـــا مـــا تســـعى لتوظيـــف 
التكنولوجيـــا الحديثـــة فـــي 
كل مـــا يخـــدم الطلبـــة، وإن 
استخدام هذا التطبيق يأتي 
كإضافـــة علـــى نظـــام التعلم 
أطلقتـــه  الـــذي  اإللكترونـــي 
الجامعة منذ سنوات، والذي 
يســـاعد الطلبة علـــى متابعة 
المقـــررات  متطلبـــات  أهـــم 
جداولهـــم  فـــي  المســـجلة 
وتســـليم المشاريع المطلوبة 

منهم وعدد مـــن الخصائص 
اآلخرى. 

أن  المرصفـــاوي  وأضـــاف 
امتحانـــات منتصـــف الفصل 
األبـــواب،  علـــى  الربيعـــي 
وأن هـــذه الفتـــرة مـــن المهم 
الطلبـــة  لتأهيـــل  اســـتغاللها 
والســـتكمال  لالمتحانـــات 
المناهـــج،  مـــن  المطلـــوب 
الطلبـــة  لمشـــاركة  إضافـــة 
عـــدد مـــن المـــواد اإلثرائيـــة 
رفـــع  فـــي  تســـاهم  التـــي 
فهـــم واســـتيعاب المقـــررات 

الدراسية.

التعلم عن ُبعد بالجامعة الخليجية

“طــراق” مــن خمسينــي لطــالــب عمــره 7 سنــوات

تعــّرض طفــل فــي الســابعة مــن عمــره للصفــع مــن قبــل مواطــن 
خمســيني هو والد أحد زمالئه بالمدرسة االبتدائية التي يدرس 
فيها، والذي حضر عند انتهاء الدوام الرسمي وانصراف الطالب 
لمنازلهــم وركــب حافلة المدرســة وضــرب المجني عليــه “طراق” 
لمجرد أن ابن الجاني أبلغه بتعرضه للضرب داخل المدرسة من 

شخص يشبه الطالب المجني عليه.

الطفـــل  والـــد  تقديـــم  وبعـــد   
المجني عليه بالًغا ضد الجاني 
بأنه اعتدى على ســـالمة جسم 
ابنه، وأن هذا االعتداء لم يفض 
إلى مرضه أو عجزه عن أعماله 
الشـــخصية لمـــدة تزيد على 20 
يوًمـــا، فقد صدر أمر جنائي في 
منتصف ديسمبر 2015 بتغريم 

المتهـــم مبلـــغ 20 دينـــاًرا، وفـــي 
نوفمبـــر العام 2017 وبعد إبالغ 
المتهـــم بصـــدور األمـــر الجنائي 
ضـــده دفـــع المبلـــغ المحكوم به 

عليه.
ابتســـام  المحاميـــة  وقالـــت   
الصباغ إن موكلها تقدم بدعوى 
بالتعويـــض  للمطالبـــة  مدنيـــة 

بمبلغ 3000 دينار.
 وقضت محكمة أول درجة في 
الدعوى بعد اســـتماعها لشهادة 
زميـــل المجنـــي عليـــه وهو من 
حضـــر  والـــذي   ،2008 مواليـــد 
للمحكمـــة واســـتمعت لـــه علـــى 
ســـبيل االســـتدالل كـــون أنه لم 

يبلغ الـ15 من عمره حينها.
وقضـــت قضـــت المحكمـــة في 
الدعـــوى  برفـــض   2019 مايـــو 
تأسيســـا على أن األمر الجنائي 
المحاكـــم  أمـــام  لـــه  حجيـــة  ال 

ا.  المدنيـــة حتـــى ولـــو كان نهائيًّ
هـــذا  علـــى  الصبـــاغ  وطعنـــت 
الحكم أمام محكمة االستئناف 

الكبرى المدنية الثانية.
 وأضافـــت أنـــه فضالً عـــن ذلك 
صدور أمر جنائي من المحكمة 

المســـتأنف  بتغريـــم  الجنائيـــة 
ضده فـــي جنحة اعتـــداء على 
جســـم الغيـــر ولم يقـــم المذكور 
باالعتـــراض عليه وقام بســـداد 
حجيـــة  ال  كان  وإن  الغرامـــة، 
لألمـــر الجنائـــي أمـــام القضـــاء 
المدني، إال أنـــه يجوز للمحكمة 
أن تتخـــذه قرينة فـــي الدعوى، 
ومن ثم يثبـــت للمحكمة توافر 
ركن الخطأ فـــي جانب المدعى 
األدبـــي  الضـــرر  لثبـــوت  عليـــه، 
بحـــق المدعـــي والمتمثـــل فـــي 
الحـــزن واألســـى واللوعـــة مـــن 
جراء االعتداء الـــذي ألّم بابنه، 
إذ تعـــرض األخيـــر لضـــرر أدبي 
عاطفتـــه  أصـــاب  فيمـــا  تمثـــل 
ومشـــاعره وإحساسه مما لحق 

بـــه مـــن أذى، حيـــث إنـــه طفـــل 
صغيـــر وأن ما حدث له يســـبب 
لـــه حـــزن وأســـى ويدخلـــه في 

حالة نفسية سيئة.
حكمـــت  األســـباب  فلهـــذه   
االســـتئناف  بقبـــول  المحكمـــة 
شـــكالً، وفـــي الموضـــوع بإلغاء 
والقضـــاء  المســـتأنف  الحكـــم 
بـــأن  ضـــده  المســـتأنف  بإلـــزام 
نفســـه  عـــن  للمســـتأنف  يـــؤدي 
علـــى  ـــا  طبيعيًّ ـــا  وليًّ وبصفتـــه 
ابنـــه القاصـــر مبلـــغ 500 دينـــار 
ا، وألزمت  ـــا وأدبيًّ تعويًضا ماديًّ
المســـتأنف ضـــده المصروفـــات 
عن درجتي التقاضي ومبلغ 20 

ديناًرا مقابل أتعاب المحاماة.

ابتسام الصباغ

المحكمة تقرر 
تغريم الجاني 

500 دينار

عيــادة جـامعــة البحــريــن بــال طبيــب
ــى غـــيـــر صــحــيــح ــرضـ ــمـ ــص الـ ــي ــخ ــش ــت ــات ب ــرضـ ــمـ ــمـ ــف الـ ــي ــل ــك ت

أبــدت مصــادر صحيفة البالد بجامعــة البحرين، وتضــم أكاديميين وإداريين 
وطلبــة، اســتياءهم مــن حالة اإلهمــال في العيــادة الطبية بجامعــة البحرين 

)المعروف رسميا باسم مركز جامعة البحرين الصحي(.

وقالـــوا إن إدارة الجامعـــة لـــم تعمـــل 
على توفير طبيب متخصص ميداني 
ليتولى عملية إدارة العيادة وذلك منذ 

عام.
وتحدثـــوا عن افتقـــار العيـــادة لطاقم 
تشـــخيص  يتولـــى  متكامـــل  طبـــي 
الحاالت المرضية، ووضع خطة رعاية 
صحيـــة في الجامعة التـــي تضم أكثر 
من 26 ألف منتسب ما بين أكاديميين 

وإداريين وطلبة.
وأوضحـــوا بأن توجيهـــات ولي العهد 
النائب األول لرئيـــس مجلس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة بوقف الدراســـة 
ألســـبوعين فـــي محلهـــا؛ ألن الرعايـــة 
بحاجـــة  الجامعـــة  داخـــل  الصحيـــة 
ظـــل  فـــي  خصوصـــا  أكبـــر  الهتمـــام 

الظروف الحالية.
هـــو  حاليـــا  يجـــري  مـــا  أن  وذكـــروا 
االعتماد على ممرضات يتولين عملية 

التشخيص، وهو أمر غير صحيح.
وطالبوا بتعييـــن طاقم طبي متكامل 
بشـــكل دائـــم فـــي الجامعة مـــن خالل 
تحرك إدارة الجامعة إما بالتعيين من 
الجامعة أو بالطلب من وزارة الصحة 
خصوصا أن البيئـــة الجامعية مكتظة 
بالطـــالب والطالبـــات الذيـــن يمثلـــون 

عماد المستقبل.

بروفايل المركز

يشـــار إلى أن مركـــز الجامعة الصحي 
الجامعـــة  لموظفـــي  خدماتـــه  يقـــدم 

وأفراد أسرهم.
ومـــن أبرز خدمـــات المركـــز: تصديق 

تمنـــح  التـــي  المرضيـــة  اإلجـــازات 
المراكـــز  فـــي  )المرضـــى(  للموظفيـــن 
مـــن  الخاصـــة  والعيـــادات  الصحيـــة 
ومعاينـــة  البحريـــن،  جامعـــة  خـــارج 
جميع الحـــاالت المرضيـــة، وعالجها، 
فـــي  الطارئـــة،  الحـــاالت  وإســـعاف 
مواقـــع اإلصابـــة بالجامعة، ثـــمَّ نقلها 
للمركـــز، ووصـــف األدويـــة وصرفهـــا 
لمرضـــى الســـكر والضغـــط، وقـــراءة 
يقدمهـــا  التـــي  المرضيـــة  التقاريـــر 

الطلبة، ثم ترجمتها إلى اللغة العربية 
ومصادقتهـــا، ثـــمَّ إرســـالها إلى عمادة 

شؤون الطلبة العتمادها.
وكان المركز يضم بالسنوات الماضية 
طبيبـــة وثـــالث ممرضـــات واثنين من 

الممرضين، وسيارة إسعاف.
أعلنـــت  قـــد  الجامعـــة  إدارة  وكانـــت 
بداية العام 2012 إنشاء مركز جامعة 
البحريـــن الصحـــي، وقـــد بـــدأ تقديـــم 

بعض خدماته في شهر أبريل 2012.

رئيس الجامعة متوسطا مشاركين بفعالية سابقة نفذها المركز الصحي

تعميم تجربة “ثانوية جدحفص” حول االمتحانات الوطنية

اســـتقبلت لجنة االرتقاء بمستوى أداء الطلبة في 
االمتحانـــات الوطنيـــة بـــوزارة التربيـــة والتعليـــم، 
فـــي اجتماعها الدوري،  مديرة مدرســـة جدحفص 
الثانوية للبنات سهى حمادة، التي عرضت تجربة 
المدرسة الرائدة في االرتقاء بمستوى أداء الطلبة 
فـــي االمتحانـــات الوطنيـــة، عبر تنظيـــم اللقاءات 
والحلقـــات النقاشـــية التـــي اســـتهدفت المعلميـــن 
واالختصاصيين والطلبة، لمناقشـــة سبل تحسين 
أداء الطلبـــة فـــي هـــذه االمتحانـــات، إذ أشـــادت 
اللجنـــة بجهـــود المدرســـة، ووجهـــت إلـــى تعميـــم 
تجربتها على جميع المدارس الثانوية لالستفادة.

ويأتـــي ذلـــك فـــي إطـــار اهتمـــام الـــوزارة بدعـــم 
الممارســـات التربوية اإليجابيـــة للمدارس عموما، 

والتجـــارب االســـتثنائية في مجال تحســـين أداء 
الطلبة في االمتحانات الوطنية خصوصا.

اإلجـــراءات  اللجنـــة  تابعـــت  آخـــر،  جانـــب  ومـــن 
التـــي تنفذهـــا إدارتا التعليـــم االبتدائـــي، والتعليم 
االعدادي، بشأن إحالل االمتحانات الوطنية محل 

امتحانات منتصف الفصل الدراســـي الثاني لطلبة 
الصـــف الســـادس االبتدائي فـــي المواد الدراســـية 
اإلنجليزيـــة،  اللغـــة  العربيـــة،  )اللغـــة  األساســـية 
الرياضيـــات والعلـــوم(، بنـــاء علـــى قـــرار المجلس 

األعلى لتطوير التعليم والتدريب.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم
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عباس إبراهيم

محرر الشؤون المحلية

لجنة االرتقاء بمستوى أداء الطلبة في االمتحانات الوطنية

طالب النائب محمد خليفة بو حمود وزارة التربية والتعليم بالنظر في شــكاوى 
أوليــاء األمــور بعــد قــرار تفعيــل البوابــة اإللكترونيــة التعليمية في فتــرة تعليق 
الدراسة كإجراء احترازي لمكافحة انتشار فايروس كورونا، حيث إن العديد من 
أولياء األمور معربين عن اســتيائهم من كثرة الواجبات واألنشــطة واإلثراءات 

لكل مادة، ووصفوها بأنها مرهقة للطالب واألسرة.

 قـــال بو حمـــود: هذه الواجبات تشـــكل 
عبئـــا إضافيـــا ومرهقـــا في حـــال وجود 
عـــدد من األبناء يدرســـون فـــي مراحل 
التعليـــم المختلفة، وليـــس لديها أجهزة 
كافيـــة لكل فرد، مطالبـــا بضرورة إعادة 
النظـــر فـــي كثـــرة الواجبـــات المنزليـــة، 
يفيـــد  بمـــا  منهـــا  التقليـــل  ومحاولـــة 
األبنـــاء، وتقليص كميـــة المناهج؛ حتى 
ال تتحـــول إلـــى ظاهـــرة ســـلبية تعكس 

آثارها بالسلب على األبناء.
حـــل  إيجـــاد  يتـــم  أن  نأمـــل  وأضـــاف: 
إلـــى المشـــكلة وبحثهـــا والتدقيـــق على 
الواجبات واألنشطة التي تعطى للطلبة 
وكميتهـــا، بمـــا يســـمح بتعزيـــز المعارف 
والمهارات، وتثبيت المعلومات وفهمها 
واســـتيعابها، مثمنا جهـــود الوزارة على 
المبـــادرة للنهـــوض بالعمليـــة التعليميـــة 

وتطويرها نحو األفضل.

ــيــمــيــة ــتــعــل ــة ال ــيـ ــرونـ ــتـ ــكـ ــة اإللـ ــ ــواب ــ ــب ــ ــل ال ــي ــع ــف ــرار الــــــــــوزارة ت ــ ــ ــد قـ ــعـ بـ

بوحمود لـ “التربية”: خففوا من الواجبات وال ترهقوا األسر

وزير التربية محمد بوحمود

محرر الشؤون المحلية
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العدد
الرابط اإللكتروني

أكــد رئيــس المجلــس األعلــى للصحــة الفريق طبيب الشــيخ محمد بن عبدهللا آل خليفة بــأن الفريق الوطني للتصدي لفيــروس كورونا كوفيد 19 
وبتوجيهــات مــن ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب األول لرئيس مجلــس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمــد آل خليفة، 
يواصــل الجهــود التــي تســعى للتصــدي؛ لضمان ســامة وصحــة المواطنيــن والمقيمين، منوهــا بالمبادرات واإلجــراءات العديدة التــي قامت بها 
المملكة ومن أهمها إنشاء غرفة عمليات لمتابعة مستجدات التعامل مع الفيروس، وتخصيص أماكن للفحص والحجر والعاج والعزل، وجاري 

العمل على رفع القدرة االستيعابية لمراكز لفحص والحجر والعزل والعاج.

ــدى اســتــقــبــال رئيس  ــك لـ ــاء ذلـ جـ
الفريق  للصحة  األعــلــى  المجلس 
عبدهللا  بــن  محمد  الشيخ  طبيب 
فائقة  الصحة  ووزيـــرة  خليفة  آل 
الـــصـــالـــح فـــي مـــركـــز ولــــي الــعــهــد 
ــوث الــطــبــيــة  ــحــ ــ ــب ــ ــدريـــب وال ــتـ ــلـ لـ
بالمستشفى العسكري صباح أمس 
لمنظمة  اإلقليمي  المدير  )اإلثنين( 
المتوسط  لشرق  العالمية  الصحة 
زيــارتــه  بمناسبة  المنظري  أحــمــد 
مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن، حــيــث رحــب 
للصحة  األعــلــى  المجلس  رئــيــس 
اإلقليمي  بالمدير  الصحة  ووزيــرة 
لشرق  العالمية  الــصــحــة  لمنظمة 
المتوسط، وقدم الشيخ محمد بن 
آخر  عن  خليفة شرحا  آل  عبدهللا 
كورونا  فيروس  بشأن  التطورات 
من  تنفيذه  يتم  ومــا   )19 )كوفيد 
بهذا  احترازية ووقائية  إجــراءات 

الشأن.
األعلى  المجلس  رئــيــس  أكــد  كما 
للصحة ووزيرة الصحة أن مملكة 
البحرين تواصل جهودها الوطنية 

فــيــروس  مكافحة  فــي  المخلصة 
كورونا )كوفيد 19( بمشاركة الفرق 
المتخصصة،  الــطــبــيــة  ــكــــوادر  ــ وال
حيث قام الفريق الوطني بالتنسيق 
المباشر مع كافة الجهات الرسمية 
ــات من  ــرحـ الــمــخــتــصــة بــوقــف الـ
ووضع  الــمــوبــوءة،  المناطق  وإلــى 
خطة للتعامل مع الحاالت القادمة 
للمنافذ  خطط  ووضع  المطار،  من 
الـــبـــريـــة والـــبـــحـــريـــة وتــخــصــيــص 
المستلزمات  لمتابعة ورصد  فريق 

والمعدات.
كــمــا قـــام الــفــريــق بــوضــع الخطط 
ــاالت،  ــحـ ــع الـ الــطــبــيــة لــلــتــعــامــل مـ
التسجيل  خدمة  وتفعيل  وإنشاء 
www. اإللــكــتــرونــي عــبــر الـــرابـــط

والـــخـــط   moh.gov.bh/444
التواصل  وتــعــزيــز   ،444 الــســاخــن 
وسائل  عبر  المجتمع  مع  المباشر 
ــع  ــواقــ اإلعــــــــام والـــصـــحـــافـــة ومــ
ومختلف  العبادة  ودور  التواصل 
ــك بــتــســع لغات  ــ الــمــؤســســات، وذل
الشعبان  محمد  قدم  ثم  مختلفة. 

ــى لــلــصــحــة  ــ ــل ــن الــمــجــلــس األعــ مــ
في  المستجدات  آخــر  عــن  عــرضــا 
األرقام  حيث  من  البحرين  مملكة 
واإلحــــــــصــــــــاءات واإلجــــــــــــراءات 
ــذا الـــصـــدد. وقــد  الــمــتــخــذة فــي هـ
العالمية  الصحة  منظمة  ــادت  أشـ
التعامل  البحرين في  مملكة  بدور 
ــا )كــوفــيــد  ــ ــورونـ ــ ــروس كـ ــ ــي ــ ــع ف مــ
ومنع  احــتــوائــه  على  والعمل   )19
لكافة  اتخاذها  خال  من  انتشاره 
واالستعدادات  الوقائية،  التدابير 
الــمــبــكــرة وتــطــبــيــق اإلجـــــــراءات 
المعايير  مــع  الــمــتــوائــمــة  الـــازمـــة 
الدولية وتوصيات منظمة الصحة 

العالمية.
وخـــــال الـــلـــقـــاء أشـــــاد الــمــنــظــري 
والرقابية  الوقائية  بـــاإلجـــراءات 
مملكة  حــكــومــة  تــتــخــذهــا  الـــتـــي 
سبل  تعزيز  مــجــال  فــي  البحرين 
ومتابعة  الفيروس  لهذا  التصدي 
ــد وااللـــــــتـــــــزام بــتــطــبــيــق  ــرصــ ــتــ ــ ال
التوعوية  والتعليمات  اإلرشــادات 
ــى  ــادرة، وذلـــــك اســـتـــنـــاًدا إل ــ ــصـ ــ الـ

العالمية  الصحة  منظمة  توصيات 
ــتــعــاون  وفـــي إطــــار الــتــنــســيــق وال
المواطنين  صــحــة  عــلــى  للحفاظ 

والمقيمين بالمملكة.
لمنظمة  االقليمي  الــمــديــر  وأثــنــى 
المتوسط  لشرق  العالمية  الصحة 
ــمــنــظــري بــجــهــود  مــعــالــي أحــمــد ال
ــبــحــريــن على  حــكــومــة مــمــلــكــة ال
الصحة  منظمة  زيارة وفد  هامش 
مملكة  اجــراءات  لمتابعة  العالمية 
ما  على  الخصوص  بهذا  البحرين 

مــن جــهــود في  المملكة  بــه  تــقــوم 
الــمــنــظــمــة فيما  تــنــفــيــذ تــوصــيــات 
كــورونــا  فــيــروس  بانتشار  يتعلق 

)كوفيد 19(.
إطار  مستجدات  الفريق  وناقش 
ــــدول الــتــي أعلنت  الــتــعــاون مــع ال
ــروتــوكــول  ــب ــن حـــــاالت شـــفـــاء ل عـ

العاج وتعزيز التعاون بين مملكة 
البحرين ومنظمة الصحة العالمية 

في مواجهة هذا الفيروس.
ــه بــالــشــكــر إلـــــى حــكــومــة  ــوجــ ــ وت
ــدءوب  ــ ــبــحــريــن عــلــى عــمــلــهــا الـ ال
المرض  لاستجابة مع تفشي هذا 
ــلـــوائـــح مــنــظــمــة الــصــحــة  ــقــا لـ طــب
العالمية، بتعزيز قدراتها األساسية 
بما فيها الكشف المبكر عن أحداث 
الــصــحــة الــعــامــة واالســتــجــابــة لها 
إلى  وأشــار  المناسب.  الوقت  في 
مع  بــاســتــمــرار  تــتــابــع  المنظمة  أن 
الجهات المختصة بمملكة البحرين 
وفي كل دول اإلقليم والعالم ومع 
المختصين آخر مستجدات انتشار 
لــبــيــانــات ذات  ــيـــروس وفـــقـــا  ــفـ الـ

مصداقية التخاذ القرار المناسب.

المنامة - المجلس األعلى للصحة

الفريق الوطني يعمل على قدم وساق للتصدي لـ “كورونا”
محمد بن عبداهلل: رفع القدرة االستيعابية لمراكز الحجر والعزل والعالج.. و“الصحة العالمية” تشيد
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يســر مجلــس إدارة شــركة مجمــع البحريــن لألســواق الحــرة ش.م.ب. دعــوة مســاهمي الشــركة لحضــور إجتمــاع الجمعيــة 
العامــة 2019 المقــرر عقدهــا يــوم الثالثــاء الموافــق 24 مــارس 2020 وذلــك فــي تمــام الســاعة 10.00 صباحــً، فــي فنــدق داون 

تــاون روتانــا المنامــة )قاعــة المهــا(، مملكــة البحريــن.

ــاع  ــد االجتم ــى أن يعق ــل 2020 ، عل ــاء 1 أبري ــوم األربع ــي ي ــي ف ــاع الثان ــيكون االجتم ــاب، فس ــال النص ــدم اكتم ــال ع ــي ح وف
الثالــث إذا إقتضــى األمــر فــي يــوم األربعــاء ٨ أبريــل 2020 فــي نفــس الزمــان و المــكان وذلــك لمناقشــة وإقــرار البنــود 

ــاه:  ــال أدن ــدول األعم ــي ج ــة ف المدرج

قــراءة محضــر إجتمــاع الجمعيــة العامــة العاديــة الســابق المنعقــد بتاريــخ  26 مــارس 2019 والمصادقــة عليه.. 1

 مناقشــة تقريــر مجلــس اإلدارة عــن أعمــال الشــركة للســنة المنتهية في. 2
 31 ديســمبر 2019 والتصديــق عليــه.

 اإلســتماع إلــى تقريــر مدققــي الحســابات عــن حســابات الشــركة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019.. 3

 مناقشــة البيانــات الماليــة المدققــة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019، والتصديــق عليهــا.. 4

إعتمــاد توصيــة مجلــس اإلدارة بشــأن التخصيصــات التاليــة لعام 2019:. 5

ا منه  )أ( توزيــع أربــاح نقديــة علــى المســاهمين بنســبة 50% ، أي مــا يعــادل 7,124,397 دينــار بحرينــي، علمــً بأنــه قــد تــم توزيــع 2،856،439 دينــاًرا بحرينّيً
أي 20%  في أغســطس 2019

ــا لألعمــال الخيريــة. )ب( تخصيــص مبلــغ 149،973 دينــاًرا بحرينّيً

ــا إلــى األربــاح المســتبقاة، وذلــك بعد خصــم توزيعات األربــاح  والتخصيصــات المقترحة  )ج( ترحيــل المتبقــي مــن صافــي األربــاح  235،083 دينــاًرا بحرينّيً
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رئيــس مجلس اإلدارة

دعوة لحضور إجتماع  الجمعية العامة العادية

المنامة - وزارة الصحة

أعلنــت وزارة الصحــة أمــس عــن رصد حالتيــن جديدتين مصابتيــن بفيروس كورونــا )كوفيد 19( 
لمواطنة بحرينية ومواطن سعودي، ليبلغ العدد الكلي للمصابين بفيروس كورونا 49 شخصا.

وأوضحت الوزارة أن الحالتين 
الــجــديــدتــيــن كــانــتــا قــد وصلتا 
عن طريق رحــات جوية غير 
مطار  عبر  ــران  إيـ مــن  مباشرة 
إجــراء  وتــم  الــدولــي،  البحرين 
لهما  الــازمــة  التحاليل  جميع 
فـــي الــقــاعــة الــمــخــصــصــة في 
الــقــادمــيــن من  لفحص  الــمــطــار 
الدول الموبوءة، وتم وضعهما 
في الحجر الصحي االحترازي 
وفق اإلجراءات المتبعة لحجر 
الموبوءة  الــدول  من  القادمين 
وبــعــد ظهور  يــومــا،   14 ــمــدة  ل
أعـــــراض االشـــتـــبـــاه بــاإلصــابــة 
التحاليل  بالفيروس تم إجراء 
الــمــخــبــريــة لــهــمــا الــتــي أكـــدت 
إصــابــتــهــمــا بـــالـــفـــيـــروس، وتــم 
المراكز  أحــد  إلــى  فــورا  نقلهما 
الخاصة بالعزل والعاج، وهما 

في وضع صحي مستقر.
ولفتت الوزارة إلى أن التنسيق 
األشقاء في  قائم ومستمر مع 
الــمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
ــيــة  ــعــرب ودولــــــــة اإلمــــــــــارات ال
ــمــتــحــدة لــمــكــافــحــة انــتــشــار  ال
 ،)19 )كوفيد  كــورونــا  فيروس 
دعــم  الــصــحــة  وزارة  وثــمــنــت 
التاريخية  ووقفاتهم  األشقاء 
مضيفة  الــبــحــريــن،  مملكة  مــع 

صارمة  الفحص  إجـــراءات  أن 
للمواطنين  حماية  ومتواصلة 

والمقيمين.
ــا قــامــت  ــه وأكـــــدت الــــــوزارة أن
مخبرية  فــحــوصــات  ــراء  ــإجـ بـ
وأظـــهـــرت  شــخــصــا،   2274 ـــ  لـ
شخًصا   2225 سامة  النتائج 
موضحة  كورونا،  فيروس  من 
البالغ  الكلي  الــعــدد  مــن   47 أن 
وضعهم  يتطلب  ال  مصابا،   49
أنواع  أي  تلقي  حاليا  الصحي 
اثنان  من األدوية، فيما يتلقى 

فقط األدوية الازمة للعاج.
ــة  ــحـ ــصـ الـ وزارة  ولــــفــــتــــت 
ــل جــمــع الــعــيــنــات  ــواصـ أنـــهـــا تـ
إيران  العائدين من  للمواطنين 
إعان  قبل  فبراير  شهر  خــال 
إيران تفشي الفيروس بمدنها، 
مـــن خــــال وحـــــدات الــفــحــص 
المتنقلة المجهزة وفق المعايير 

ــراء  ــإجـ ــيــة الــمــعــتــمــدة بـ ــطــب ال
لهم في  ــازمــة  ال الــفــحــوصــات 
فريق  قبل  من  مناطق سكنهم 
ــك بــأخــذ  ــ طــبــي مــخــتــص، وذلـ
مــن سامتهم  لــلــتــأكــد  الــعــيــنــة 
وعــــدم إصــابــتــهــم بــالــفــيــروس، 
وأكدت الوزارة أنه يتم تزويد 
فحصهم  يتم  ممن  المواطنين 
األجــر  مــدفــوعــة  ــازة طبية  إجــ
ــافـــة  بـــاإلضـ يــــوًمــــا   14 ــمــــدة  ــ ل
واإلرشـــــادات  التعليمات  الـــى 

التوعوية.
وجـــــــددت الــــــــــوزارة دعــوتــهــا 
لـــلـــمـــواطـــنـــيـــن والـــمـــقـــيـــمـــيـــن 
شهر  فــي  ــران  إيـ مــن  العائدين 
اإللكتروني  التسجيل  فبراير 
www.moh.gov. الرابط  عبر 

على  االتـــصـــال  أو   ،bh/444
مــوعــد  ــة  ــجــدول ل  ،444 الـــرقـــم 
ــبــقــاء فـــي مقر  الــفــحــص مـــع ال
منفصلة  غـــرفـــة  فـــي  ســكــنــهــم 
حــتــى جــدولــة مــوعــد الفحص 
واتـــــبـــــاع الـــتـــعـــلـــيـــمـــات الـــتـــي 
الفريق  قبل  مــن  لهم  ستعطى 
ــع ضــــــرورة تجنب  مـ الـــطـــبـــي، 
لضمان  بــاآلخــريــن  االخـــتـــاط 
ــة عـــائـــاتـــهـــم  ــحــ ــة وصــ ــامــ ســ
إصابتهم  حــال  فــي  وللمجتمع 

بالفيروس.

“الصحة”: تسجيل حالتين جديدتين كانتا 
بالحجر الصحي والمجموع 49 مصاًبا

إجراء فحوصات 
مخبرية لـ 

2274 شخًصا.. 
وسالمة 2225
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أعلنت هيئـــة البحرين للثقافة واآلثار 
تأجيل افتتاح معرض الفنان اإليطالي 
إيزو غريباودو. جاء ذلك في معرض 
ردها على الخبر الذي نشرته صحيفة 
“البـــاد” يوم الجمعة الماضي الموافق 
حمـــل  والـــذي  المنصـــرم،  فبرايـــر   28
عنوان “معرٌض للفنان اإليطالي إيزيو 
غريباودو.. لمســـات متميزة من الدقة 

المتناهية في األلوان”.
أنـــه  إلـــى  الثقافـــة  هيئـــة  ونوهـــت 
إلـــى  المعـــرض  افتتـــاح  تأجيـــل  تـــم 
إشـــعار آخـــر؛ في إطـــار التـــزام الهيئة 
بتوصيـــة وزارة الداخليـــة البحرينيـــة 
بتعليـــق الفعاليـــات الجماهيرية لفترة 
أســـبوعين؛ حفاظا على ســـامة رّواد 

النشاط الثقافي في مملكة البحرين.
وكانت هيئة الثقافة قد أعلنت تأجيل 
افتتـــاح المعرض على حســـاباتها في 
قبـــل  االجتماعـــي  التواصـــل  مواقـــع 

مـــارس   1( المقـــرر  االفتتـــاح  موعـــد 
2020( بــــ 4 أيـــام، وعليـــه فـــإن الهيئة 
تدعـــو الجمهـــور العـــام فـــي المملكـــة 
فـــي  الثقافـــي  بالشـــأن  والمهتميـــن 
البحريـــن إلـــى متابعة حســـاباتها على 
مواقـــع التواصـــل االجتماعي على @

آخـــر  علـــى  للحصـــول  culturebah؛ 
أنشـــطتها  بخصـــوص  التطـــورات 

وفعالياتها.

الطاقـــة  هيئـــة  رئيـــس  اســـتقبل 
المســـتدامة عبدالحســـين ميرزا 
بمكتبـــه رئيـــس ديـــوان الخدمة 
المدنيـــة أحمـــد الزايـــد، يرافقـــه 
وموازنـــة  التنظيـــم  عـــام  مديـــر 
عبدالعزيـــز  جمـــال  الوظائـــف 
العلـــوي، ومديـــر إدارة التنظيـــم 
والهندســـة اإلداريـــة أمينة أحمد 

القعود.
ميـــرزا  أشـــاد  اللقـــاء،  وخـــال 
بيـــن  القائـــم  الوثيـــق  بالتعـــاون 
كل مـــن ديوان الخدمـــة المدنية 
وهيئة الطاقة المســـتدامة، مبينا 
أن التنســـيق والتعاون المشترك 
أفضـــل  لتقديـــم  أساســـا  يعـــد 
الخدمات للمواطنين والمقيمين 
مـــن خـــال التنســـيق فـــي آليات 

العمل المشتركة.
وصرح ميـــرزا والزايـــد بأن مثل 
انطاقـــا  تأتـــي  اللقـــاءات  هـــذه 
من التوجيهـــات الكريمة للقيادة 
آليـــات  تعزيـــز  نحـــو  الحكيمـــة 
التنســـيق للعمـــل المشـــترك بيـــن 
الدولـــة  ومؤسســـات  وزارات 
فيمـــا يتعلـــق بإنجـــاز المشـــاريع 
الحكوميـــة اإلســـتراتيجية التي 
تقدمهـــا المملكة، ويســـتفيد منها 
المواطنون والمقيمون من أفراد 

ومؤسسات.
وخال اللقاء قدم عبدالحســـين 

ميـــرزا عرضـــا مرئيـــا حـــول آخر 
االنجازات والمشـــاريع والبرامج 
التـــي تعمـــل عليها هيئـــة الطاقة 
لألهـــداف  تحقيقـــا  المســـتدامة؛ 
الوطنيـــة لمملكـــة البحريـــن فـــي 
هـــذا المجال بما يتفق مع الرؤية 
إن  وقـــال   ،2030 االقتصاديـــة 
الهيئة ســـتحقق وفـــرا كبيرا في 
ميزانيـــة الحكومة ســـنويا جراء 
تنفيـــذ الخطـــة الوطنيـــة لكفاءة 
الطاقـــة، وتحقيـــق 6 % كنســـبة 
لتحسين كفاءة الطاقة وترشيد 
اســـتهاكها، إضافـــة إلـــى الهدف 
الوطني للوصول إلى نسبة 5 % 
مـــن الطاقة المتجددة في مزيج 
الطاقـــة الكلي فـــي الباد بحلول 
العـــام 2025، أي بمـــا يعادل 250 

ميغاوات من الطاقة النظيفة.

لمملكـــة  الدائـــم  المنـــدوب  نقـــل 
البحريـــن لدى األمـــم المتحدة في 
نيويـــورك، الســـفير جمـــال فـــارس 
البـــاد  الرويعـــي، تحيـــات عاهـــل 
صاحـــب الجالـــة الملـــك حمـــد بن 
عيسى آل خليفة، ورئيس الوزراء 
األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
خليفـــة،  آل  ســـلمان  بـــن  خليفـــة 
وولـــي العهد نائـــب القائـــد األعلى 
مجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي 
األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة، 
إلى رئيـــس جمهورية األوروغواي 

 Luis Alberto Lacalle المنتخـــب
بالتوفيـــق  لـــه  وتمنياتهـــم   ،Pou
األوروغـــواي  ولشـــعب  والنجـــاح 
التقـــدم  مـــن  بالمزيـــد  الصديـــق 

واالزدهـــار، وذلك خال مشـــاركة 
المندوب الدائم في مراسم تسليم 
الســـلطة التـــي جـــرت فـــي القصر 

الرئاسي بمدينة مونتيفيدو.

من جانبه، كلـــف رئيس جمهورية 
الدائـــم  المنـــدوب  األوروغـــواي 
األمـــم  لـــدى  البحريـــن  لمملكـــة 
المتحـــدة بنيويـــورك بنقل تحياته 
وتقديـــره لصاحـــب الجالـــة ملك 
البـــاد، وصاحـــب الســـمو الملكـــي 
رئيـــس الـــوزراء، وصاحب الســـمو 
الملكـــي ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد 
لرئيـــس  األول  النائـــب  األعلـــى، 
مجلس الوزارء، معرًبا عن شـــكره 
لمشاركة مملكة البحرين في حفل 
لمملكـــة  تمنياتـــه  وعـــن  تنصيبـــه، 
البحريـــن وشـــعبها بـــدوام الرقـــي 

والرخاء.

عبدالحسين ميرزا

إيزو غريباودو

local@albiladpress.com09

المنامة - هيئة البحرين للثقافة واآلثار

تأجيل افتتاح معرض الفنان 
اإليطالي غريباودو حتى إشعار آخر

المنامة - هيئة الطاقة المستدامة

تعزيز التعاون بين “الطاقة المستدامة” و“الخدمة المدنية”

قـــّررت لجنـــة الجديـــة فـــي النظـــر 
باســـتجواب وزير العمل والشـــئون 
االجتماعيـــة جميـــل حميـــدان بـــأن 

طلب االستجواب غير جدي.
وذكرت فـــي تقريرها الذي حصلت 
“البـــاد” على نســـخة منـــه وقوامه 
فـــي  وســـيعرض  صفحـــة،   )260(
اليـــوم  للنـــواب  العامـــة  الجلســـة 
الثاثـــاء بأنه “الحظـــت اللجنة لدى 

تدقيق االســـتجواب والمســـتندات 
المرفقـــة، بـــأن المحـــاور الـــذي بني 
عليها، والمخالفات التي نسبت إلى 
الوزير الذي وّجه إليه االستجواب، 
ال تشكل مخالفات ترقى بأن تكون 

محل استجواب إلدانته”.
وأضافـــت “إن األدلة والحجج التي 
اســـتند إليهـــا مقدمـــو االســـتجواب 
غيـــر كافيـــة، وبنـــاًء على مـــا تقّدم 
توصـــي اللجنـــة وبتوافـــق أغلبيـــة 

أعضائهـــا الحاضريـــن بعـــدم جدية 
لســـعادة  المقـــدم  االســـتجواب 
الســـيد جميل حميدان وزير العمل 

والتنمية االجتماعية”.
ويحتـــاج مقدمو االســـتجواب إلى 
عدم موافقـــة توصية اللجنة، بعدد 
إن  حيـــث  صوًتـــا،   )27( أصـــوات 
ا عددهم  مقدمي االســـتجواب حاليًّ
لجنـــة  لقـــرار  والرافضـــون   )21(

الجدية ثاثة أعضاء فقط.

ــدان ــ ــي ــ ــم ــ ــواب ح ــ ــ ــج ــ ــ ــت ــ ــ ــم اس ــ ــس ــ ــح ــ ــة الــــــيــــــوم ت ــ ــس ــ ــل ــ ج

فـــي حفـــل تنصيبـــه لمشـــاركتها  البحريـــن  Luis Alberto يشـــكر 

لجنة الجدية: األدلة والحجج المقدمة غير كافية لإلدانة

الرويعي يشارك في حفل تنصيب رئيس األوروغواي

المنامة - وزارة الخارجية

“الصحة”: 12 شخًصا يغادرون الحجر الصحي لخلوهم من “كورونا”
10 منهـــم بحرينيـــون عائـــدون مـــن إيـــران و2 عـــادا مـــن الصيـــن

أعلنــت وزارة الصحــة خــروج 12 شــخصا من الحجر الصحــي االحترازي 
بعــد اســتكمالهم فتــرة الحجــر الالزمــة لهم لمــدة 14 يوما، بإجــراء جميع 
الفحوصات المخبرية لهم بعد التأكد من ســالمتهم وخلوهم من فيروس 

كورونا )كوفيد 19(.

شـــخصا   12 بـــأن  الـــوزارة  وأفـــادت 
الحجـــر  مـــن  إخراجهـــم  تـــم  الذيـــن 
الصحـــي االحتـــرازي هـــم مـــن ضمن 
الـــدول  إيـــران ومـــن  مـــن  العائديـــن 
الموبـــوءة، 10 منهم مـــن المواطنين 
البحرينيين العائديـــن من إيران، و2 
منهـــم عائدان مـــن الصيـــن، أحدهما 
صينـــي  واآلخـــر  بحرينـــي  مواطـــن 
الجنســـية، مؤكدة أن جميع الحاالت 
الموجـــودة في مركز الحجر الصحي 
تتم متابعتها بصورة مســـتمرة تحت 

متخصـــص،  طبـــي  طاقـــم  إشـــراف 
بتقديـــم الرعايـــة الازمة لهـــم للتأكد 
من ســـامتهم؛ حفاظا على صحتهم 

وصحة الجميع.
وأكـــدت الوزارة حرصهـــا على تنفيذ 
والتدابيـــر  االحترازيـــة  اإلجـــراءات 
الوقائيـــة في مراكـــز الحجر الصحي 
التـــي  الدوليـــة  المعاييـــر  بحســـب 
أوصت بها منظمـــة الصحة العالمية، 
ومتابعـــة تطبيـــق جميـــع اإلجراءات 
المتبعـــة لمكافحة انتشـــار الفيروس 

صحـــة  يحفـــظ  بمـــا  المملكـــة  فـــي 
وسامة الجميع.

فـــي  مســـتمرة  أنهـــا  أيضـــا  وأكـــدت 
جميـــع  لمعاينـــة  الفحـــص  جدولـــة 
المواطنيـــن والمقيميـــن الذين عادوا 
مـــن إيـــران والدول الموبـــوءة خال 
شـــهر فبرايـــر الماضـــي، عـــن طريـــق 
وحدات الفحص المتنقلة، والمجهزة 
المعتمـــدة،  الطبيـــة  المعاييـــر  وفـــق 
لهـــم  وإجـــراء الفحوصـــات الازمـــة 
فـــي مناطق ســـكنهم من قبـــل فريق 
طبي مختص بأخذ العينة للتأكد من 
سامتهم وعدم إصابتهم بالفيروس.
وجددت الـــوزارة دعوتها للمواطنين 
والمقيميـــن ممـــن زار إيـــران والدول 
التســـجيل  بضـــرورة  الموبـــوءة 
www.moh.( اإللكتروني عبر الرابط

علـــى  االتصـــال  أو   )gov.bh/444
الرقـــم 444؛ لجدولـــة موعد الفحص 
لهم، واتباع التعليمات التي ستعطى 
لهـــم مـــن قبـــل الفريـــق الطبـــي، مـــع 
ضـــرورة تجنب االختـــاط باآلخرين 
لتجنب نشـــرهم للفيروس لعائاتهم 

وللمجتمع في حال إصابتهم به.
تقـــوم  الصحـــة  وزارة  أن  يذكـــر 
بتزويـــد جميـــع المواطنيـــن ممن تم 
التوعويـــة  باإلرشـــادات  فحصهـــم 
لضمـــان ســـامتهم، ومنحهـــم إجازة 
طبيـــة مدفوعة األجر لمدة 14 يوما، 
ومتابعتهـــم مـــن قبـــل فريـــق طبـــي 
مختص؛ لضمـــان صحتهم، مع تأكيد 
ضرورة اتباع اإلجراءات االحترازية 
الوقائية المتمثلة في الحجر المنزلي 

لمدة 14 يوما.
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يبدو أنه حتى الفيروســـات أحيانا “تطفر” من عيشـــتها وتحاول كسر 
الروتيـــن، لتنتـــج طفـــرة فيروســـية جديدة تتصـــدر العناويـــن األولى 
والهاشـــتاقات وتحقق الشـــهرة، وبها ابتلينا اللهـــم ال اعتراض. وعلى 
الرغـــم مـــن أن الجهـــود المبذولة لمكافحـــة الفيروس مـــن قبل جميع 
الجهـــات المختصـــة يشـــاد بهـــا وال جدال فـــي ذلـــك إال أن “#كورونا_

البحريـــن”، أخـــذ منحى مختلفا مـــن قبل األفراد، وانســـاق وراء نمط 
البلبلة االجتماعية السائدة، فما إن أصيب أحد المواطنين بهذا الوباء 
حتى انتشـــر اســـمه الثالثي في جميع وســـائل التواصـــل االجتماعي 
وتفاصيل حياته االجتماعية وعدد أفراد أســـرته والحي الذي يقطنه 
والشـــوارع والممرات التي يســـلكها في طريقه إلـــى العمل، مصحوبة 

بصورة “بروفيشنال” للمصاب، وكأنه طلب للبحث عن وظيفة.
لـــم يتوقف األمر عند ذلك بل تم تذييلها “ديروا بالكم على األطفال”! 
وكأن هذا الشخص المصاب مطلوب للعدالة؛ والحق أنه لو كان توزيعا 
لســـيرته الذاتيـــة طلبـــا لوظيفة ما انتشـــرت بهذا االتســـاع. شـــخصًيا 

عندمـــا وصلتني تلك الرســـالة على الواتســـاب أصابتنـــي الحيرة هل 
علـــي التحـــرز اآلن من الوباء أم من الفضيحة؟ وهل أدعوا للمصابين 

بالشفاء أم بالستر من عواقب )الكورونا فيستا(؟
عبثـــا بحثـــت عن بعض المصداقية عند العصفـــورة تويتر... ألقرأ عن 
)أزمـــة الكمامات( ونظرية المؤامرة تطـــل من كل زاوية، وبت ال أعلم 
هـــل هو نمط الحياة الرتيب للبعض ما يدعوهم لـ )الولولة( كالندابات 
فـــي الجنائز كلما ظهرت طفـــرة حياتية أو اجتماعية أو بيئية؛ أم أننا 

أدمنا التغريد والنواح على كل كبيرة وصغيرة.

ما يجدر بنا استيعابه في مثل هذه المرحلة أن هذه األوبئة وما  «
يشابهها من مصائب قد تمر بها المجتمعات تمثل اختبارا ومقياسا 

لرقي الثقافة المجتمعية والفردية وتحضرها تماما كما تظهر الشدائد 
معادن الناس، وإال فإن كل ما سبق يدعو المرء إلى االنعزال... أدامكم 

الله بصحة وعافية ووقاكم شر المرض )نقطة(

رانيا الحاطي

كورونا و “الناس افضحونا”

اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

النظام اإليراني “المجرم أخالقيا وتاريخيا وآيديولوجيا”
قضية المجتمع الدولي تدور برمتها حول حقيقة النظام اإليراني “المجرم 
أخالقيا وتاريخيا وآيديولوجيا”، فقد تميز هذا النظام باالنحطاط وبأنه 
ملتقـــى األمـــراض، وأبرز أمراضـــه الغرور على أســـاس عنصري، وأحالم 
االمبراطوريـــة، واالعتمـــاد علـــى الكذب واالســـتهزاء واللعـــب بالقوانين 
والقيـــم واألخالق واألعراف الدولية، والتحلل من الواجبات اإلنســـانية، 

واالعتداء على حقوق اآلخرين، واإلرهاب، والتجسس.
والسياســـة فـــي هـــذا المجتمـــع المريـــض عنوانهـــا تحقيـــق المصلحـــة 
الشـــخصية على حســـاب كل مصلحة عامة، وتغـــرق الحقيقة في خضم 
الدعايـــات المغرضة، واســـتغالل األفكار والمبـــادئ لبلوغ أهداف ال تمت 
إلـــى تلـــك المبادئ واألفكار بأدنى صلة، وتقـــف على طرف النقيض منها 
عمـــال، إذ تحتمـــي بها قـــوال، أو تزعم الســـير بمقتضاها جـــدال كأن تعمل 
للحرب تحت ســـتار السلم وتناصر العدوان واإلرهاب وهي تتحدث عن 
التعاون ومد يد الصداقة، لهذا تعتبر الحكومة اإليرانية كاذبة مع مرتبة 

الشرف.
الشـــريف يرفض أن يكذب، ويرفض أن يتملق، ويحاول دائما أن يوفق 

بيـــن مـــا يراه حرية لـــه أو مصلحة وما هو حرية لغيـــره ومصلحة عامة، 
والشرف اإلنساني هو أصل األخالق المقبولة عقليا لدى جميع الشعوب 
واألمـــم، وهـــو أيضا دليل الحياة في ذات اإلنســـان، لكن النظام اإليراني 
كـــذاب وغير شـــريف وال أظن أنني بحاجة إلى تقديم األدلة والشـــواهد 
علـــى صحة هـــذا الواقع، فالنـــاس كلهم يعرفون انحطـــاط وهمجية هذا 
النظـــام، ونزعتـــه اإلرهابيـــة التي قـــادت المجتمـــع اإليراني إلـــى الهالك، 
إنـــه يفرض على الشـــعب فرضا أن يفكر مثله ويكرههم على الســـير في 
المنحدر الفكري، ويزعم في الوقت نفســـه أنه نصير الفكر الحر وحامي 

الحريات.

هذا النظام أضحوكة ومدرب على الكذب وشاذ كليا عن الغرائز البشرية  «
المعروفة التي تؤلف عناصر الفطرة اإلنسانية، وكلما أقرأ ما ينشر في 

وكاالت األنباء اإليرانية التابعة للنظام، أشعر أنني أمام مستنقع من 
الرجعية والعمى والتحلل األخالقي، قطعة مفصولة عن البشرية فصال 

تاما.

Osama.almajed
@albiladpress.com
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جهود جبارة يشهد لها الجميع
األزمـــة حجـــم قدراتهـــا  هـــذه  فـــي  البحريـــن  أثبتـــت مملكـــة 
وإمكانياتهـــا في الســـيطرة على األزمات بـــكل اجتهاد ومثابرة 
وشفافية، جهود جبارة يشهد لها الجميع سواء على المستوى 

المحلي أو حتى العالمي.
قديًمـــا قالـــوا “إنـــك ال تســـتطيع أن تهزم عـــدوًا ال تعرفـــه”، إنما 
الجهـــود الجبارة التي تبذلها الدولة الحتواء هذه الكارثة، رغم 
غموض المرض أينعت ثمارها، فرغم عجز بعض الدول الكبرى 
عن الســـيطرة على الكارثة ومازالـــت عاجزة أمامها تمكنا نحن 
مـــن احتوائه، وهذا أمر غير مســـتغرب من الدولـــة، فقد عهدنا 

ذلك منها في مواطن شبيهة كثيرة.
وهنـــا كلمة للعائديـــن من بعض الدول الموبـــوءة الذين مازالوا 
يماطلون في مراجعة المراكز المخصصة لهم، القضية خطيرة، 
والمرض غامض وال يشبه غيره، وقد ظهرت معطيات جديدة 
منها أن الدفء ال يقضي عليه كما كان ُيعتقد، بعد ظهوره في 
البرازيـــل وهي مـــن الدول الدافئة وتقع تحت خط االســـتواء، 
وكذلك ســـجلت حاالت في الصين واليابان عاد المرض لبعض 
من شفي مرة أخرى، إذا القضية ال يستهان بها وتتطلب حجمًا 

من الوعي.

نشكر سمو ولي العهد األمير سلمان حفظه الله على قراراته  «
الحكيمة ووزارة الصحة ووزارة الداخلية وكل من ساهم في 

الحد من انتشار المرض وبذل الجهود العظيمة والتضحيات 
الكبيرة، فعال أنتم جنود الوطن الساهرون، نفخر بكم وتفخر بكم 

البحرين.

fatin.hamza@gmail.com

فاتن حمزة

فـــي ظـــل األزمة الصحيـــة التـــي يعيشـــها العالـــم، وبتوجيه مـــن القيادة 
السياســـية والحكومـــة، اهتمـــت وزارة الصحـــة البحرينية كثيـــًرا بصحة 
المواطـــن البحرينـــي، حيث تكـــون صحته فـــي ُمقدمة األولويـــات، وقد 
اهتمـــت الدولـــة وأجهزتها الصحية بمكافحة مـــرض “كورونا” وتوفير ما 
َيلـــزم مـــن العناية للمصابين بمـــا لديها من تقنيات طبيـــة حديثة وكوادر 
طبيـــة مـــن أطبـــاء وممرضين وفنييـــن، ومراقبـــة مواطنيهـــا، واالهتمام 

بالمواطنين الُمسافرين حرًصا على سالمتهم. 
ونشـــرت وزارة الصحـــة أطقمها الطبية في الداخـــل وفي جميع المرافئ 
مـــن أجل التأكد من ســـالمة مواطنيها والمقيميـــن القادمين من الخارج، 
كمـــا تم اتخاذ الكثيـــر من اإلجراءات االحترازية، ومنهـــا منع المواطنين 
البحرينيين من السفر إلى الدول الموبوءة وعدم استقبال وسائل النقل 
من جوية وبرية وبحرية في مرافئها الوطنية، ومد يد التعاون مع جميع 

دول العالم ومنظمة الصحة العالمية الجتثاث هذا المرض.
إن المواطـــن الرشـــيد هـــو الذي يســـتمع إلى اإلرشـــادات الصحيـــة ويتبع 
التوجيهات الصحيحة التي تصدرها أجهزة الدولة من صحية وإعالمية 
وأمنيـــة، واالبتعاد عن ما يتـــم تناقله عبر وســـائل التواصل االجتماعي. 

إن التزام المواطن باإلعالم الرســـمي حول هذا المرض خطوة أساســـية 
لمكافحتـــه، ومواجهتـــه مســـؤولية الجميـــع، فكما الفرحـــة تجمعنا كذلك 
األلـــم يوحدنـــا، ويجعلنا أكثر تعاضًدا في مواجهة مـــا تتعرض له حياتنا 
وبالدنـــا، وعلينا جميعا أن نتكاتف لنبعد عنا هذا المرض وأن نتعاون مع 

وزارة الصحة وأجهزتها بإجراء الفحوصات الطبية الالزمة. 
بفضـــل هللا ورعايـــة الدولـــة واهتمـــام قيادتها وبمـــا لدينا مـــن إمكانيات 
وتقنيـــات طبيـــة متنوعـــة، اســـتطاعت البحريـــن أن تتجنـــب آثـــار هـــذا 
المـــرض، وكل ما اتخذتـــه الدولة وأجهزة الفريـــق الوطني لمكافحة هذا 
الفيـــروس من إجـــراءات إداريـــة وطبية وإعالمية تســـتحق كل الشـــكر 
والثنـــاء والتقدير، وابتعاد المواطنين عن اإلشـــاعات والتضليل ينم عن 
وعي المواطنين بالدور الوطني واإلنساني للدولة ورفض كل ما َيرد من 

أقوال زائفة يتم تناقلها عبر وسائل التواصل االجتماعي.

تعمل وزارة الصحة باستمرار على تطوير أدائها الصحي في تحقيق الرعاية  «
الصحية للمواطنين والمقيمين، وبتوفير وسائل لمكافحة جميع األمراض 

في المستشفيات والمراكز الصحية العامة.

عبدعلي الغسرة

الدولة وصحة المواطن

تعاونكم مطلوب
ال يمكن ألحد أن ينكر حجم الجهود المبذولة من قبل مؤسسات 
الدولـــة الرســـمية في مواجهة فيروس كورونـــا، حيث إنها قامت 
بجميع االحترازات واإلجراءات الوقائية الواجب عليها اتخاذها 

في سبيل مكافحة الفايروس والحد من انتشاره.
إال أنـــه علـــى الرغـــم مـــن ذلـــك يبقـــى العامـــل الحاســـم والعنصـــر 
األساســـي فـــي الحـــد مـــن انتشـــار الفيروس هـــو مدى اســـتجابة 
وتعـــاون المواطنيـــن والمقيميـــن، فبعـــد أن قامت الدولـــة ممثلة 
بجهاتها ومؤسســـاتها بإصدار التعليمات والقوانين التي تســـاهم 
فـــي الوقايـــة مـــن المـــرض مـــن الواجـــب علـــى األفـــراد اتباعهـــا 

بحذافيرها وذلك حفاظًا على سالمتهم وسالمة من حولهم.
كما أن لمؤسسات المجتمع المدني من جمعيات وأندية ونقابات 
دورا كبيرا في الحد من تفشي الفيروس، ذلك من خالل حمالت 
التوعيـــة وحـــث المجتمـــع علـــى االلتزام بإجـــراءات وإرشـــادات 
الدولة من خالل حمالت توعوية تســـتهدف الشـــرائح المنضوية 
تحتهـــا، حيـــث إن التوعيـــة مســـؤولية مشـــتركة بيـــن الجهـــات 

الحكومية والخاصة فهي ال تقتصر على الدولة فقط.
المؤثرون على برامج التواصل االجتماعي أيضًا يتحملون جزءا 
من المسؤولية تجاه متابعيهم، خصوصا في ظل متابعة شريحة 
كبيـــرة مـــن المجتمع لهم، فمـــن واجبهم تجاه تلـــك الفئة التوعية 
والتأكيد على االلتزام بما يضمن سالمتهم، كما أن التيقن والتأكد 
مـــن األخبـــار المتعلقـــة بالمرض أمـــر بالغ األهمية قبل نشـــرها مع 

ضرورة استقائها من مصادرها الرسمية.
رجـــال الدين والواعظـــون والحكماء ذوو الكلمة المســـموعة في 
أحيائهم وقراهم تقع على عاتقهم بالتأكيد مســـؤولية كبيرة في 
النصح واإلرشاد والوعظ خصوصًا أن المجتمع يثق بهم ويقتدي 
بهم وحديثهم دائمًا ما يكون مستحسنا ومطاعا في نطاق تأثيره 

وبين مستمعيه.

نعم نؤمن بأن الله هو الحافظ، تلك الجملة التي ترددت على  «
مدار األيام الماضية، كلما هممت بنصح البعض وحثه على 

اتباع أساليب الوقاية، وااللتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات 
الرسمية، لكن يبقى األخذ باألسباب مصدرا رئيسيا في وقايتك 

من المرض، األمر ال يتعلق أبدا بشخصك الكريم عزيزي القارئ بل 
هو أبعد من ذلك بكثير فسالمتك تعني سالمة عائلتك وأحبائك 
وزمالئك في العمل والعديد من الناس، فال تستهتر بها وال تكن 

سببا في علتهم.

بدور عدنان
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